
خانهنشيني
باغمنان
  تعدادي از مسافران مترو 

و شهروندان از داليل خروج ازخانه 
باوجود كرونا مي گويند

  بيشتر افراد »جيب هاي خالي«
و »اجبار كارفرمايان« را دليل 

بيرون آمدن از خانه اعالم مي كنند
  باوجود تداوم شيوع كرونا

 كارگران در دوراهی قبول ريسک
و تداوم فعاليت يا پذيرش بيکاری 

قرار گرفته اند

پیشنهادمحدودیتخروجازمنزلبرایتهرانیها
  اعضای شورای شهر ديروز پيشنهاد دادند برای كنترل تردد مردم، شهروندان بر اساس رقم پايانی كد ملی تقسيم بندی شوند

  پيروز حناچي: تا كنون ۲۵۰۰ميليارد تومان از درآمد شهرداري تهران به علت كرونا  كاهش يافته است

تشويق مردم به قرنطينه خانگی و اجرای طرح فاصله گذاری 
اجتماعی بخش قابل توجهی از كســب وكارهای كوچک را 

تحت تأثير قرار داده و اهميت تعطيلی يا محدود شدن فعاليت كسب وكارهاي بزرگ تر 
را آشکارتر كرده اســت. در اين ميان، كارگران كه از ابتدای شيوع كرونا در دسته بندی 
فراموش شدگان كرونا قرار گرفتند و مجبور به ادامه فعاليت شدند، حاال هم بايد با خطر 
بيکاری و عدم بازگشت به كار روبه رو باشــند؛ چراكه اگر هزينه های اقتصادی كرونا به 
كارفرمايان به نحوی از سوی دولت جبران نشود، محتمل ترين اقدام آنها تعديل نيروی 

انسانی و كاهش هزينه نيروی كار خواهد بود.
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در 17 روز نخست سال با وجود 
همه محدوديت هــای ترددی، 
هوا نتوانست ركورد سال گذشته 

را بزند

كاربران توييتر بــه دعوت موزه 
ِگتی به بازآفرينی شــاهکارهای 

هنری پرداختند

 يادداشــتي از هنري كيسينجر
وزير خارجه پيشين آمريکا 

دانشــجويان از مشــکالت 
آموزش هاي آنالين دانشگاه ها 

به همشهري مي گويند

مجلس بــراي كنتــرل روند 
شيوع كرونا طرح نوشت
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يادداشت
اردشیرسنایي؛استاد دانشگاه

 شــيوع بيماري كرونا تقريباً در تمام كشــورهاي 
دنيا، اثرات قابل مالحظه اي بر مناســبات داخلي و 
بين المللي گذاشته و خواهد گذاشت؛ به گونه اي كه 
مي توان كرونا را نقطه عطفي در تاريخ روابط بين الملل دانست و از جهان قبل و 
بعد ازكرونا سخن گفت. آثار كوتاه مدت كرونا تا همين زمان خود را نشان داده 
و آثار ميان مدت و بلندمدت آن بعدها نمايان خواهد شــد. در اين ميان تالش 
براي رفع- ولو موقت- تحريم هاي اياالت متحده عليه ايران پس از خروج آمريکا 
از برجام به دليل شيوع گسترده اين بيماري و فشــارهاي اقتصادي در جهت 
كمک رساني به بيماران در ايران موج جديدي به راه انداخته و روزبه روز فشار 

بيشتري به آن كشور وارد مي سازد.
ايران از همان ابتداي شــروع كرونا در كشور اعالم كرد كه تحريم هاي ظالمانه 
آمريکا مانع از انتقال دارو و تجهيزات پزشکي مورد نياز شده و اقدامي غيرانساني 
و غيراخالقي است و خواستار اجماع جهاني عليه اين موضوع و رفع تحريم هاي 
ايران شد. نامه نگاري هاي رئيس جمهور، سخنراني ها، مالقات ها و پيام هاي وزير 

امور خارجه و ساير تالش هاي ديپلماتيک در اين راستا انجام شده و مي شود.
 مقام هاي آمريکايي در پاســخ، بر معافيــت كليه داروها و اقالم پزشــکي از 
تحريم هاي آمريکا تأكيد كردند و از منابع مالي ايران كه در مصارفي غيراز داخل 
هزينه مي شود سخن گفتند. اما به نظر مي رسد فشارهاي داخلي و بين المللي 
به آمريکا كماكان براي رفع تحريم ها شدت يافته است. اين فشارها هم مي تواند 
ناشي از تحركات ديپلماتيک ايران باشد و هم ناشــي از اثرات كرونا و احتمال 
افزايش تلفات انساني و گسترش هر چه بيشــتر آن. نخستين  بار گاردين خبر 
داد كه بريتانيا در محافل خصوصي به اياالت متحده فشــار مي آورد تا از شدت 
تحريم هاي ايران بکاهد. روسيه و چين نيز از آمريکا درخواست لغو تحريم هاي 
آن كشــور عليه ايران را كردند. اما اتحاديه اروپا اعالم كرد كه قادر نيست روي 
آمريکا تأثير بگذارد تا با وجود بيماري كرونا تحريم هاي ايران را لغو كند و اين 
كار را ازجمله اختيارات هر دولت به صورت جداگانه دانست. در عين حال به نظر 
مي رسد با همراهي اياالت متحده براي نخستين بار تراكنشي از طريق سازوكار 
اينستکس به ارزش ۵۰۰ هزار يورو براي دريافت دارو و تجهيزات پزشکي صورت 
گرفته تا شــايد كمي از انتظارات در اين زمينه از اتحاديه اروپا فروكش كند و 
درعين حال آمريکا نيز با انجام آن از فشارها خالصي يابد.  فشارها و درخواست ها 

از اياالت متحده براي رفــع تحريم هاي ايران فروكش 
نکرد و حتي به مقامات داخلي آن كشــور هم كشيده 

شد. تعدادي از قانونگذاران در اياالت متحده در نامه اي به مقام هاي كاخ سفيد 
خواستار لغو تحريم ها عليه ملت ايران در بحبوحه شروع ويروس كرونا شدند.

رفعتحریمهايایران
درعصرکرونا
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درپيچاپگزارشيدرروزنامه
همشــهريباعنوان»وزارتجوابیه

کشــورازمــوجدومکرونا
جامانــد؟«روابطعموميوزارتکشــور
پاسخيفرستادهاستکهمتنکاملآندر

پيميآید.
    

نظــر بــه درج يادداشــتي در شــماره هفدهم 
فروردين ماه آن روزنامه درخصوص وزارت كشور 
و طرح فاصله گذاري اجتماعــي؛ حاوي مطالب 
خالف صحت و دقت و ايراد نســبت غيرواقع به 
وزارت كشور، نکات ذيل براي آگاهي مخاطبان 

شريف آن روزنامه ارسال مي شود:
برابــر مصوبــات هيــأت دولــت، مســئوليت 
سياســتگذاري، برنامه ريزي و راهبري مديريت 
بيماري كرونا به ســتاد ملــي مديريت بيماري 
كرونا با مسئوليت وزير محترم بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکي واگذار شده و ساير دستگاه ها 
و وزارتخانه ها به عنوان دســتگاه هاي عضو، برابر 

تصميمات ستاد، اقدام مي كنند.
وزارت كشور قبل از تشکيل ستاد ملي مديريت 
كرونا، در اجــراي وظايف حاكميتــي خود در 
حوزه هاي مرز و پدافند غيرعامل، اقدامات الزم 
را برابر اختيارات و مســئوليت هاي خود انجام و 
پس از شکلگيري ساختار ســتاد ملي، در قالب 
عضو اين ستاد، مأموريت هاي محول را برابر روند 

ذيل اجرا كرده است.
در چهارم فروردين ماه سال جاري، برابر  مکاتبه وزير محترم بهداشــت، درمان و 1
آموزش پزشــکي )رئيس ســتاد ملــي( كميته 
اجتماعي، انتظامي ستاد به وزارت كشور واگذار و 
در كمترين زمان، با برگزاري جلسه اوليه نسبت 
به تبيين موضوع و هماهنگي دستگاه هاي ملي و 
همچنين استانداري ها اقدام، دستورالعمل كميته 

تدوين و بــا امضاي وزير محترم كشــور به كليه 
دستگاه ها و اســتان ها ابالغ و بعالوه كميته هاي 
متناظر استاني نيز در كليه استانداري ها تشکيل 

شد.
از نــکات مهــم دســتورالعمل كميته  اجتماعي و انتظامي ســتاد ملي، برآورد 2
پيامدهاي داخلي، منطقه اي و بين المللي ناشي از 
شيوع بيماري كرونا در كشــور بوده تا هريک از 
دســتگاه ها متناســب با آن اقدامــات الزم را 

برنامه ريزي و پيگيري نمايند.
يک روز بعد )پنجم فروردين ماه( با دستور  رياســت محتــرم جمهــوري، كميته 3
اجتماعي و انتظامي ستاد ملي موظف گرديد تا 
پيشــنهاد وزارت بهداشــت، درمان و آموزش 
پزشــکي مبني بر اجراي طــرح فاصله گذاري 
اجتماعي را بررســي نمايد. لذا تا ساعات پاياني 
همان روز، نسبت به بررسي طرح و احصاء نکات و 

مالحظات فني اقدام و موارد، رسما اعالم شد.
در جلسه ســتاد ملي مديريت بيماري  كرونا در ششــم فروردين مــاه، با تأييد 4
مالحظات اعالمي كميتــه انتظامي اجتماعي، 
توسط رياست محترم جمهوري، كميته مکلف به 
تدوين طــرح و ارائه آن گرديد. لــذا در كمتر از 
۲4ســاعت، طرح متناســب تهيه و جهت تأييد 
نهايي به رياست محترم جمهوري ارائه گرديد و در 
روز پنجشــنبه99/1/7 به تأييد ايشــان رسيد و 
همان روز، دســتورالعمل اجرايي طرح، به كليه 
دستگاه ها و اســتانداري ها ابالغ و از ساعت صفر 

روز جمعه هشتم فروردين ماه، عملياتي شد.
بر اين اســاس، برخالف پيش فرض يادداشــت 
موصــوف، كميتــه اجتماعــي و انتظامــي در 
راستاي اجراي مصوبات ســتاد ملي و دستورات 
رياســت جمهوري در كمتريــن زمــان ممکن 
نســبت به تدوين طرح و دســتورالعمل اجرايي 

آن، هماهنگــي ملي ميان دســتگاه هاي مرتبط 
و همچنيــن هماهنگي اســتان ها جهت اجراي 
دقيق و موفــق طرح اقدام كرد و خوشــبختانه با 
مسئوليت شناســي و همراهي و همدلي شايسته 
تقدير مردم، گروه هاي مرجع و رســانه ها، طرح با 
شرايط كامال موفقي اجرا شد كه اوج آن در روزهاي 
دوازدهم و به خصوص سيزدهم فرودين ماه، تجلي 
يافت و كاهش چشمگير مصرف سوخت و تردد در 

جاده ها و معابر شهري، گواه روشني بر آن است.
درخصوص ديگر مسائل مطرح شــده، ازجمله 
ضمانــت اجرايي طــرح نيز، ياداشــت روزنامه 
همشــهري، از برخي پيش فرض هــاي بديهي، 
غفلت داشته اســت كه به برخي از موارد اشاره 

مي شود؛
اول: وزارت كشور يک دستگاه حاكميتي است و 
نه ضابط قضايي، لذا گزاره اي از قبيل »مسئوليت 
برخورد با متخلفان با وزارت كشور است« از منظر 

حقوقي، فاقد موضوعيت است.
دوم:در قانــون مجازات اســالمي، درخصوص 
اقداماتي كه تعمدا يا سهوا منجر به تهديد عليه 
سالمت و بهداشت عمومي آحاد جامعه و كشور 
شــود، مجازات هاي مختلف پيش بيني و وزارت 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکي به عنوان 
مرجع تخصصي تشــخيص اين امر تعيين شده 

است.
ســوم:در طرح كميته اجتماعــي و انتظامي 
كه بــه تصويب ســتاد ملي رســيد، براســاس 
مجموعه قوانين و مقررات كشور و در چارچوب 
سياســت هاي كالن ســتاد ملي، ضمانت هاي 
اجرايي متناسب با مولفه هاي طرح فاصله گذاري 
اجتماعي كه متفاوت از طرح هاي قرنطينه و نظاير 
آن است، تعريف شــد و در قبال ممنوعيت هاي 
پيش بيني شده در طرح، شامل چارچوب فعاليت 
مشاغل و اصناف مختلف و همچنين تردد افراد 

غيربومي و غيرساكن به شهرها، جريمه رانندگان، 
توقيف وسايل نقليه و پلمب تعريف شد كه برابر 
قانون، توسط نيروي انتظامي )پليس راه - پليس 
اماكــن( به عنوان ضابط قضايــي ذيربط، اعمال 

قانون صورت گرفته و ميپذيرد.
چهارم:نيــروي انتظامي از زمــان ابالغ طرح، 
قاطعانه نســبت به اجراي طرح و برخورد قانوني 
با متخلفين اقدام و با توجــه به اهميت موضوع، 
هيچ گونه اغماضي در اعمال قانون نداشته است.

پنجم: در طرح ابالغي فاصله گذاري اجتماعي، 
چارچوب فعاليــت ادارات و نهادهــاي دولتي، 
اجراي بخشنامه سازمان امور اداري و استخدامي، 
ناظر بر حضور يک ســوم نيروها تعيين شــده و 
مسئوليت نظارت بر تحقق اين امر با دستگاه هاي 

ذيربط است و نه وزارت كشور!
ششم: در چارچوب سياســت كالن ستاد ملي 
در طرح فاصله گــذاري اجتماعــي، ممنوعيت 
تردد و ورود افراد غيربومي غيرســاكن اعمال و 
اطالع رساني مستمر از طريق رسانه ها براي حضور 
مردم در منازل مورد تأكيد قرار گرفته، لکن اساسا 
درخصوص تردد ساكنين در شهرها، ممنوعيت يا 
محدوديتي اعالم نشده اســت تا عدم تحقق اين 

ممنوعيت، مورد سؤال واقع شود.
هفتم: آنچه در امــر مديريت بيمــاري كرونا 
بيش از هر چيز، واجد اهميت اســت، اســتمرار 
جدي پنداشــتن موضوع از ســوي عموم مردم 
شريف و رعايت دســتورالعمل هاي بهداشتي و 
الزامات براي صيانت از سالمتي افراد و خانوده ها 
است كه خوشبختانه با تالش رسانه ها و همراهي 
و همدلي مردم، تا حد بسيار زيادي محقق شده و 
ان شاءاهلل با تدوام اين مسئوليت شناسي مشترك، 

ارتقا خواهد يافت.

روابطعموميواطالعرسانيوزارتکشور

سیاستگذاريباستادمليمدیریتکروناست
پاسخ وزارت كشور به گزارش همشهري
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فيلم جلسه علني شوراي شهر تهران را اينجا ببينيد
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با شــيوع كرونا در ایران از اوایل اسفندماه گذشته، 
ایران یكي از كشورهاي دریافت كننده كمك هاي ديپلماسي

بين المللي بوده است. به گفته مقامات وزارت امور 
خارجه، ســفارتخانه ها و نمایندگي هاي ایران در سایر كشورها 
فهرســتي از اقالم و تجهيزات مورد نياز كشور را تهيه كرده و در 
اختيار دولت هایي كه مایل به كمك هســتند، گذاشته اند و طي 
یك ماه گذشــته نيز كمك ها و تجهيزات دارویي و بهداشــتي از 
كشورهاي مختلف جهان به ایران ارســال شده است. در اقدامي 
دیگر وزارت خارجه و دولت ایران براي تامين هزینه هاي مقابله با 
كرونا، از نهادهاي پولي بين المللي مانند صندوق بين المللي پول 

و بانك توسعه آسيایي درخواست وام كرده اند.
در این ميان، تحریم هاي آمریكا یكي از چالش هاي ایران در تامين 
و واردات تجهيزات و اقالم دارویي بوده است. محمدجواد ظریف 
در نامه خود به دبيركل سازمان ملل، تحریم هاي ایاالت متحده 
را »تروریسم اقتصادي و درماني عليه ایران« و مانعي جدي براي 
تامين كاالهاي بشر دوستانه توصيف كرده بود. در پي تالش هاي 
وزارت خارجه و نيز رسانه هاي كشــور براي اقناع افكار عمومي 
و كشــورهاي جهان براي رفع یا تعليق موقتي تحریم ها، فارغ از 
نتيجه عملي این تالش ها، موج گســترده اي از همدلي دولت ها 
و افكار عمومي جهان با ایران را شاهد بودیم. بسياري از كشورها 
ازجمله اتحادیه اروپا، چين، روسيه، پاكستان، گروه77، سازمان 
بهداشــت جهاني و نيز بســياري از كمپين ها و نهادهاي حقوق 
بشري، ازجمله كميسر عالي حقوق بشر سازمان ملل و دبير كل 
ســازمان ملل در نامه ها، بيانيه ها و اظهاراتشــان خواستار لغو 
تحریم هاي آمریكا عليه ایران شده اند؛ حتي در داخل آمریكا نيز 

مخالفت هاي زیادي با تحریم هاي دولت این كشور ابراز شده است. 
برني سندرز و جو بایدن، 2نامزد اصلي حزب دمكرات براي رقابت 
با دونالد ترامپ رئيس جمهور فعلي آمریــكا در انتخابات2020 
صراحتا اعالم كرده اند با كاهــش تحریم هاي ایران براي مقابله با 
كرونا موافقند. جو بایدن و ۴0سناتور و عضو مجلس نمایندگان 
آمریكا در 2نامه جداگانه به وزیر خزانه داري و وزیر خارجه آمریكا 
خواستار برداشته شدن تحریم هاي یكجانبه و غيرانساني آمریكا 
عليه مردم ایران شده اند. شكل گيري یك پویش جهاني ضد تحریم 
و موج گسترده همدلي با ایران در سطح جهان، نتيجه مجموعه 
تالش هاي گسترده اي است كه توسط دولت، مردم و رسانه ها با 
هدف اقناع افكار عمومي جهان به منظور فشار به دولت آمریكا براي 
تعدیل تحریم هاي ایران بوده اســت. هسته مركزي این تالش ها 
این بوده  كه مردم و دولــت ایران براي غلبه بــر بحران نيازمند 
كمك است. از وزیرخارجه تا شــهردار تهران تالش كرده اند این 
صدا را به گوش جهان برسانند كه تحریم ها سالمتي مردم ایران 
را هدف گرفته اند. پيروز حناچي در یادداشتي در روزنامه انگليسي 
گاردین مي نویسد: »من به عنوان شهردار تهران روزانه مشاهده 
مي كنم كه جان هاي مردم به دليل كمبود اقالم پزشكي و دارو از 
دست مي رود.« ظریف و سایر مسئوالن و مقامات كشور و رسانه ها 
نيز طي سال هاي گذشــته به ویژه در هفته هاي اخير همزمان با 
شيوع كرونا تالش كرده اند آثار ضدبشــري تحریم ها را به گوش 
جهان برســانند. درحالي كه افكار عمومي جهان همسو با مردم 
ایران خواســتار كاهش فشــارهاي آمریكا عليه ایران است، یك 
صداي متناقض و تفرقه افكنانه از داخل ایران بلند مي شود تا اجازه 
شــنيدن صداهاي دیگر را ندهد؛ صدایي كه مي گوید »همه  چيز 
خوب اســت، مردم ایران به كمك خارجي ها نياز ندارند و حتي 
حاضرند به آمریكا كمك كنند!« گروهي كه طي سال هاي گذشته 
با عنوان »دلواپســان« خود را به جامعه ایــران معرفي كرده اند، 

در اقدامي نسنجيده و ناهماهنگ با سياســت هاي كالن نظام، 
محموله هاي بهداشتي درماني شامل ماسك، گان، محلول هاي 
ضد عفوني كننده و كيت هاي تشــخيص كرونا را براي ارسال به 
آمریكا و كمك به مردم مستضعف این كشور به سفارت سوئيس 
در تهران تحویل مي دهند! در همين زمان، مصطفي ميرســليم، 
نماینده منتخب مجلس یازدهم در یادداشتي مي نویسد: »ما با 
مردم مســتضعف آمریكا كه در اثر كمبود امكانات گرفتار بحران 
كرونا شده اند، اظهار همدردي مي كنيم ولي حيف كه تحریم هاي 
ظالمانه دولت كينه توز آمریكا مانع كمك رساني ما مي شود.« در 
پي ادعاي كمك رساني به مردم آمریكا از سوي دلواپسان، كيانوش 
جهانپور، سخنگوي وزارت بهداشت در سخناني اعالم كرد: »ما 
به هيچ وجه شرایط ارســال تجهيزات پزشكي و اقالم بهداشتي و 

حفاظتي به سایر كشورها را نداشته  ایم و نداریم.«
در ارتباط با تحركات گروه هاي مدعي كمك به آمریكا، مسئله این 
نيست كه ایران بدون كمك هاي بين المللي قادر به غلبه بر بحران 
نبوده یا زیرساخت ها و دانش یا اراده الزم را براي این منظور ندارد. 
حتي مسئله این نيست كه مردم ایران مي توانند به همنوعان خود 
در آمریكا كمك ارســال كنند. مســئله اصلي طرح یك موضوع 
هزینه ساز و حاشيه ساز در یك شرایط و موقعيتي نامناسب است. 
درحالي كه فریاد دولت ها و مــردم جهان عليه دولت آمریكا بلند 
است و تحریم هاي ضدبشري این كشور عليه مردم ایران را ناروا 
مي دانند، طرح ناگهاني برخي ادعاها از سوي گروهك ها در داخل 
كشور با مضمون اینكه ایران به كمك خارجي نياز ندارد و آماده 
ارسال كمك به آمریكا و سایر كشورهاست، سيگنال هاي متناقضي 
را از داخل به خارج از كشور ارسال مي كند. تردیدي در این نيست 
كه اینگونه اقدامات از ســوي گروه هاي خودسر و حاشيه ساز در 
تضاد با منافع ملي قرار دارد و اعتماد و اعتبار بين المللي كشــور 

آسيب خواهد زد.

بازگشت به صحن كرونازده
بعــد از نزدیــك بــه 70روز 

ســرگرداني، نمایندگان مجلس مجلس
دوبــاره بــه صحــن علنــي 
برمي گردند. وكالي ملت كه از 7بهمن ماه سال 
گذشــته مجلس را براي تبليغــات انتخاباتي 
تعطيل كردند فكــر نمي كردند بعــد از پایان 
انتخابات، آفــت كرونا پارلمــان را به تعطيلي 
ناخواسته بكشــاند، اتفاقي كه در ادوار ده گانه 
مجلس بي ســابقه بود و حتــي در ایام جنگ 
تحميلي هم چنين پدیده اي براي پارلمان رخ 
نداده بود، بســا كه چنين اتفاق بي ســابقه اي 
درباره نمازجمعه هاي كشور هم رخ داد و براي 
نخستين بار پس از انقالب نمازجمعه هاي كشور 
تا اینجاي كار به مدت 6هفته برگزار نشده اند. با 
این حال نمایندگان تصميم گرفته اند این هفته 
به مجلس برگردند تا شــاید تا هفتم خرداد كه 
باید پارلمان را به منتخبان جدید تحویل دهند، 
كارهایــي را از زميــن بردارنــد، بــه گزارش 
همشــهري، یكي از این كارهــا رأي اعتماد به 
گزینه وزارت جهادكشــاورزي است و دیگري 
احتماال استيضاح وزیر كشور. با این حال اینها 

حاشــيه هاي كار مجلــس اســت، پارلمان در 
روزهایي كه كرونا تيغ به روي اقتصاد تحریم زده 
ایران كشيده است، تصميماتي را براي حمایت از 
اقشــار آســيب پذیر بگيرد، به همين دليل هم 
اعضاي هيأت رئيســه مجلس و روساي برخي 
كميسيون روز گذشته در نشستي به صورت تله 
كنفرانس به بررســي وضعيت درآمدي اقشــار 
آســيب پذیر به واســطه شــيوع ویروس كرونا 
پرداختند و قرار شــد این موضوع در جلسه روز 
سه شنبه مجلس بيشتر مورد بررسي قرار بگيرد. 
عبدالرضا مصري، نایب رئيــس مجلس از آغاز 
جلسه رسمي كميسيون هاي مجلس هم از روز 
دوشنبه خبر داده و گفته است: سعيد نمكي وزیر 
بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و عبدالرضا 
رحماني فضلي وزیر كشور در جلسات علني این 
هفته مجلس براي ارائه گزارش آخرین تحوالت 
كرونا و بررسي شرایط كشــور حضور خواهند 
داشت. با این حال نمایندگان مجلس كه تا قبل 
از عيد تســت كروناي 25نفر از آنها مثبت اعالم 
شده بود و رئيس پارلمانش این روزها در قرنطينه 
به سر مي برد، همچنان واهمه كرونازدگي صحن 

علني را در سر دارند، آنها قبال نشان داده اند كه به 
واســطه این واهمه از حضور در جلسات امتناع 
ورزیده و جلسه علني مجلس به نصاب نرسيده 
است. مصداق این سخن جلسه علني 6 اسفند، 
در واقع دومين جلســه مجلس بعد از انتخابات 
سال گذشته بود كه به خاطر حضور نداشتن جمع 

زیادي از نمایندگان به نصاب الزم نرســيد. به 
همين خاطر برخي نمایندگان مجلس پيشنهاد 
داده اند جلسات صحن علني در سالن بزرگ تري 
مثل سالن اجالس سران برگزار شود تا فاصله 
فيزیكي بين نمایندگان مجلس رعایت شود و 

وكال ترغيب به حضور در جلسه صحن شوند.

 پاسخ رئيس جمهور به شایعات
 درباره اختالف نظر بين وزارتخانه ها

در مدیریت كرونا: 

يكپارچهايم

رئيس جمهور با وجود نگراني ها نسبت به شيوع موج دوم 
بيماري كرونا در كشــور، تصميم ســخت به كاهش دولت

ممنوعيت ها و محدودیت هاي اجتماعي مقابله با این 
بيماري گرفت. حسن روحاني یك بار در ششم اسفندماه سال گذشته 
اعالم كرده بود از شــنبه دهم اســفندماه روال ها بــه حالت عادي 
بازمي گردد، اما در عمل با افزایش شــدید مبتالیان و فوت شــدگان 
بيماري كرونا از تصميم خود برگشت. او این بار شنبه 23 فروردین ماه 
را به عنوان زمان بازگشــت به كار بسياري از مشــاغل و فعاليت هاي 
اجتماعي اعالم كرده است. وزارت بهداشت در پایان هفته نخست از 
اجراي طرح فاصله گذاري اجتماعي در نامه اي خطاب به رئيس جمهور 
نســبت به تصميمات برخي بخش هاي دیگر دولت در بازگشــایي 
كســب وكارها انتقاد كــرده بود. به گــزارش خبرگزاري تســنيم، 
رئيس جمهور نيز در هامش كوتاه دوخطي خود خطاب به سعيد نمكي 
صراحتا با رویه وزارت بهداشت مخالفت كرد و 3بار تأكيد كرد مشاغل 
باید بازگشایي شود. روحاني نوشــت: »مراكز توليدي همگي باید با 
پروتكل فعال باشند. كســب وكارها بعد از 20فروردین 1399 باید با 
پروتكل فعال شوند. همه پروتكل ها تا فردا )پنجشنبه 1۴فروردین( 
مشــخص و ابالغ شــود، چون همه فعاليت هاي اقتصــادي بعد از 
20فروردین باید آغاز شود«. او در جایگاه ریاست ستاد ملي مدیریت 
بيماري كرونا جزئيات تصميم خود را در نشست روز یكشنبه هيأت 
دولت اعالم كرد و گفت كه »در چارچوب طرح فاصله گذاري هوشمند، 
كسب وكارهاي متوسط و كم ریسك در استان هاي كشور، با مراعات 
دقيق پروتكل هاي بهداشتي مي توانند از 23فروردین ماه فعاليت خود 
را آغاز كنند اما فعاليت كســب وكارهاي پرریسك تا پایان فروردین 
همچنان متوقف خواهد بود تا بعدا راجع به آنها تصميم گيري شود. پس 
كسب وكارهاي پرریسك مثل مراكز ورزشي و فعاليت هایي كه حضور 

جمعيت در آن نياز است، همچنان تا اطالع ثانوي ممنوع است«.
تصميم دولت به بازگشــایي مشــاغل درحالي صورت گرفت كه 
ترافيك سنگين بزرگراه ها و معابر شهري همراه با شلوغي سيستم 
حمل ونقل عمومي نگراني هاي زیادي را نســبت به شيوع دوباره 
بيماري كرونا ایجاد كرد. گزارش هاي متعدد منتشر شده در 2روز 
ابتدایي حكایت از بي پروایي عمومي براي خروج از خانه ها و حضور 
در اجتماعات و روال معمول كار و زندگي داشتند. وزارت بهداشت 
روز شنبه نسبت به چنين روندي ابراز نگراني كرد. روحاني اما با بيان 
اینكه هم اكنون براي مســئله مبارزه و مقابله با كرونا هيچ اختالف 
نظري بين دستگاه هاي دولتي وجود ندارد، گفت: »هيچ اختالفي 
نداریم، نه بين وزارت صمت و بهداشت و نه بين دیگر وزارتخانه ها 
هيچ اختالفي نيست. یك چيزي را یك گوشه اي یك شيطاني پيدا 
مي كند مي دهد به رسانه هاي خارج كشور و آنها آن مسئله را بزرگ 

مي كنند. ما هيچ اختالفي در این زمينه نداریم«.
13فروردین وزیر بهداشــت در نامه  اي به رئيس جمهور نوشت كه 
»اخيراً بدون اطالع ستاد نامه  اي توسط قائم مقام وزارت صنعت به 
كليه استان ها ابالغ شده كه عماًل دستورالعمل اداري براي بازگشایي 
كليه مشاغل و مراكز كسب وكار تلقي مي شود كه این شيوه با نقش، 
مسئوليت و جایگاه ستاد ملي مقابله با كرونا مغایرت دارد. هرگونه 
تصميم آتش به اختيار توســط هر دســتگاه دولتي، غيردولتي، 
فرهنگي، مذهبي و ... كه مورد تأیيد نباشد شعله هایش به سرعت 

دامن نظام سالمت و متعاقب آن اقتصاد كشــور را خواهد گرفت. 
كوچك ترین حركت نســنجيده و غيرمنطبق با نظر كارشناســي 
آســيب  هاي غيرقابل جبراني در پي خواهد داشت كه حداقل در 
نظام سالمت امكان ایستادن در مقابل هجمه هایش ميسر نيست«. 
روحاني در صحبت هاي روز یكشنبه  خود گفت: »برخالف بدخواهان 
و ضدانقالب كه مردم را دعوت مي كنند به اینكه بين ســالمت و 
فعاليت اقتصادي یكي را باید انتخاب كرد، این هم كاماًل مردود، غلط 
و ناصواب است. هم فعاليت اقتصادي و هم پروتكل هاي بهداشتي هر 
دو در كنار هم قابل اجرا و قابل پياده كردن است. هم فعاليت اداري، 
هم فعاليت توليدي و بقيه فعاليت هــاي اقتصادي همه باید برقرار 
باشد، منتها همه اصول و پروتكل هایي كه وزارت بهداشت و درمان 

اعالم مي كند نيز باید مراعات شود«.
براســاس طرح فاصله گذاري اجتماعي كــه از 8 فروردین به اجرا 
درآمد، اصناف و مشــاغل مشــمول مقررات این طــرح در قالب 
یك گروه بندي ســه گانه، قــرار برخــي تعطيل شــوند، برخي 
نيمه فعال باشند و برخي دیگر ازجمله فروشــگاه هاي زنجيره اي 
حتي بيست وچهارســاعته براي رفع مایحتاج عمومي باز بمانند. 
دســتگاه هاي حاكميتي نيــز تنها با یــك ســوم نيروهاي خود 
مي توانستند به فعاليت ادامه دهند. با وجود اینكه تردد كارمندان 
دولتي با ماشين هاي شخصي براي پرهيز از كرونا ترافيك سنگيني 
را به شهر تحميل كرد، در تصميم جدید دولت از شنبه هفته آینده 
دوســوم آنها به محل هاي كار خود بازخواهند گشــت. براساس 
توضيحات روحاني »منتها از هفته آینده، یعني از 23فروردین ماه 
فعاليت ادارات به این صورت است كه دوسوم سر كار خواهند بود 
و یك سوم مجاز هستند كه ســر كار نباشند و بخش هاي مختلف 

نسبت به این یك سوم گردشي تصميم گيري كنند«.
توضيحات رئيس جمهور درباره ســاعت هاي كاري بخش دولتي 
نيز حكایت از ترجيح دولت براي بازگشت به شرایط عادي داشت. 
به گفته او از روز 23 فروردین تمام آنهایي كه مشــغول كار اداري 
هستند، چه در استان ها و چه در تهران، ساعت كار اداري 7صبح تا 
2بعد از ظهر است؛ »مخصوصاً به ماه رمضان نزدیك مي شویم و براي 
 ماه رمضان هم این ساعت كار اداري بهتر اســت. چون قبل  از ماه 
رمضان ناهار نداریم، نماز جماعت االن نداریم، بنابراین كار پيوسته 
تا 2بعدازظهر ادامه خواهد داشت و ســاعت 2 بعدازظهر مردم به 
خانه هایشــان مي روند. قاعدتاً در  ماه رمضان اگر شرایط ما همين 
باشد، باز هم نماز جماعت نخواهيم داشت. بنابراین ساعت اداري از 

23فروردین 7 صبح تا  2بعدازظهر خواهد بود.« 

طرح مجلس يازدهم براي دولت دوازدهم
كمتر از 5هفته دیگر مجلس یازدهم با اكثریت قاطع 

اصولگرایان فرمان بهارستان را در دست خواهد گرفت؛ مجلس
فرماني كه مسيرش از شعارهاي انتخاباتي منتخبانش 
گرفته تا موضعگيري هاي رســانه اي این روزهاي آنها كامال آشكار و 
عيان است. مجلس یازدهم تركيبي است از راست نشينان كه خود را 
انقالبي و جهادي مي خوانند و شعار مي دهند كه مي خواهند تحول 
اقتصادي ایجاد كنند و به داد معيشت مردم برسند. سيبل نقدهایشان 
هم مشخص است دولت تدبير و اميد و در رأس آن حسن روحاني كه 
طي 7سال گذشته مانع از به قدرت رسيدن چهره هاي این جریان در 
رأس قوه مجریه شــد و 2كاندیداي اصلي این جریــان محمدباقر 
قاليباف را در انتخابات 92 و ابراهيم رئيسي را در سال 96 به حاشيه 

گود رقابت ها راند و بر كرسي ریاست جمهوري تكيه زد.
 حاال جریان راست كه در بزنگاه انتخاباتي چند پارگي هایش هميشه 
آشــكار تر مي شــود این بار در لواي جهاد اقتصادي با پرچمداري 
محمدباقر قاليباف در صدر فهرستي كه شامل نواصولگرایان، جبهه 
پایداري ها و اصولگرایان سنتي صاحب اكثریت كرسي هاي سبزرنگ 
بهارستان شده است؛ البته با وساطت دقيقه نودي ابراهيم رئيسي 
و ریش سفيدي او به ســود قاليباف ميان مدعيان فهرست مرتضي 
آقاتهراني و مصطفي ميرســليم و جواناني كه مرید هيچك از این 

چهره ها نبودند.
به گزارش همشهري، چند دستگي اي كه نقطه مشتركش نقد دولت 
و به حاشيه راندن ائتالف اميد و اعتدالگرایان است كه به دليل شرایط 
بد اقتصادي و سياسي كشــور در انتخابات اسفندماه گذشته نایي 
براي رقابت سياسي نداشت. در چنين فضایي محمدباقر قاليباف بعد 
از 3بار كاندیداتوري ناكام براي رسيدن به كرسي ریاست جمهوري 
و 2بار شكست از روحاني حاال در یك قدمي كرسي ریاست مجلس 
یازدهم است و بيرون از گود پيكان نقدهایش را به سمت روحاني 
نشانه گرفته است، بهانه هم مدیریت كرونا و چاره اندیشي و تدبير 
براي مهار شيوع گسترده این بيماري پاندمي است، بهانه اي كه با رو 
كردن مباحث گذشته و انتخاباتي او با روحاني هویدا مي كند ریشه 
نقدها از كجا نشأت مي گيرد كه روحاني از تریبون هيأت دولت رسما 

به او پاسخ مي دهد و او را به صبوري دعوت مي كند.
ماجرا به تویيت قاليباف برمي گشــت. او بعد از سكوتي عجيب كه 
همه را نسبت به سالمتي اش كنجكاو كرده بود دست به قلم شد و در 
حساب كاربري اش در تویيتر نوشت: متأسفم به خاطر آنكه به توصيه 
قبلي دلسوزان توجه نشد مجبورم این موضع را علني بگویم كه با 
خوش بيني و تعلل به هيچ عنوان كرونا كنترل نمي شود، با آنكه زمان 
از دست رفته، براي جلوگيري از تهدید بيشتر سالمت مردم فقط یك 
راه داریم، قرنطينه شدید و اعمال محدودیت هاي سراسري و موقت؛ 
موضعي كه روحاني با كنایه اي قابل تامل به او پاسخ داد و در نشست 

هيأت دولت خطاب به او گفت: از كساني كه خارج از صحنه و گود 
تصميم گيري هستند و شاید چند ماه دیگر صندلي ریاست به دست 
آورند مي خواهم كمك كنند و جنگ سياسي نكنند. نگذاریم وحدت 

و انسجام از بين برود.
البته قاليباف در نقد دولــت و روند صورت گرفته تنها نيســت و 
رســانه هاي نزدیك به این جریان سياســي مدت هاست سلسله 
مصاحبه هایي را در دســت انتشــار دارند كه با برجســته كردن 
ضعف هاي عملكردي دولــت و موضع گيري تــازه راه یافتگان به 
بهارســتان فضا را به ســمت تقابل مجلس یازدهمي هــا با دولت 

دوازدهم پيش مي برد.
قاليباف به عنــوان پرچمــدار انقالبي هــاي جهادي در مســير 
به چالش كشيدن دولت، نماینده جریاني است كه در چهار انتخابات 
پيایي، تنفس سياســي را براي اصولگرایان تنگ كرده بود و حاال 
در انتخابات كم رمق مجلس یازدهم درصدد احياي خواســته ها و 
مقصود هاي سياسي جریاني اســت كه در اقليت كم شمار و البته 
پرهياهوي مجلــس دهم قرار گرفته بودند؛ اقليتــي كه از تریبون 
بهارســتان مكرر به دولت مي تاختند و با به آتش كشيدن برجام، 
مخالفت با لوایح چهارگانه براي پيوســتن به FATF و به جریان 
انداختن طرح استيضاح حســن روحاني و اگرچه به طرح سؤال از 
رئيس جمهور تقليل یافت اما روحاني را با نام گراني ها به بهارستان 
كشاندند، كشاندن مستمر و متوالي وزراي تأثير گذار دولت همچون 
محمدجواد ظریف و بيژن زنگنه بــه مجلس به  نحوي كه هر ماه به 
مجلس احضار مي شدند و در نهایت از اكثریت نمایندگان رأي موافق 
و تأیيد مي گرفتند. هر روز تریبون مجلس از سوي جمع كوچكي 
از این جریان در نقد دولت فعال مي شــد و مــدام با كليدواژه هاي 
مشتركي چون گراني، بيكاري و سفره هاي خالي درصدد تخطئه 
اقدامات داخلي و خارجي دولت بر مي آمدند. دولت ســتيزي این 
جریان در مجلس چنان بود كه مجتبــي ذوالنوري، نماینده قم، از 
فعال ترین نمایندگان منتقد دولت در مجلس دهم آشكارا اعالم كرد 

كه وظيفه من به زیر كشيدن رئيس جمهور است.
اصولگرایان تندروي مجلــس در خفا ایده پایــان دادن به دوران 
ریاست جمهوري حســن روحاني و اجبار او به اســتعفا را در سر 
مي پروراندند و در همين راســتا هم مكــرر درموضع گيري هاي 
ناطقانشان چه در داخل و چه در خارج از مجلس از لزوم مدیریت 
جهادي دولت توسط چهره اي نظامي ســخن به ميان مي آوردند؛ 
ایده اي كه با هياهو و ميتينگ هاي سياســي آنها در گوشه و كنار 
كشور در قالب مخالفت به پيوستن ایران به FATF مطرح و باز توليد 
مي شد و چنان جدي پيگيري مي شــد كه اگر حمایت مسئوالن 
ارشد نظام از دولت و شخص حسن روحاني نبود، روحاني دست كم 

یك سال پيش عطاي ریاست جمهوري را به لقاي آن بخشيده بود.

ديپلماسي عليه تحريم؛ دلواپسان عليه ديپلماسي 
درحالي كه افكار عمومي جهان همسو با مردم ایران خواستار كاهش تحریم هاي آمریكا عليه ایران است، یك صداي 

متناقض از داخل ایران بلند مي شود تا اجازه شنيدن صداهاي دیگر را ندهد؛ صدایي كه مي گوید همه  چيز خوب است، 
مردم ایران به كمك خارجي ها نياز ندارند و حتي حاضرند به آمریكا كمك كنند!
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پارلمان شهري تهران ديروز 
نخســتين جلسه رسمي و شورا

علنــي ســال1399 را با 
حضور پيروز حناچي، شهردار و 19عضو 
شورا برگزار كرد. در اين جلسه شهردار 
تهران با ارائه گزارشي از اقدامات مديريت 
شهري براي كاهش شيوع كرونا در ايام 
نوروز، از اجراي برخــي راهكارها براي 
گسســت زنجيره ابتالي ايــن ويروس 
صحبت كرد. يكي ديگر از خروجي هاي 
مهم اين جلسه كه تحت تأثير شيوع كرونا 
قرار داشت، بررسي راهكارهاي مقابله با 
بحران بزرگ قرن از سوي سوي اعضاي 
شورا و مدير ارشد شهر بود. به ويژه اينكه 
حاال و با پايان تعطيالت نوروز، پايتخت با 
افزايش ترددهاي درون شهري و ترافيك 
نســبي مواجه شــده و ضــرورت ارائه 
راهكاري براي روند معكوس اين جريان 

بيشتر به چشم مي آيد.
بر همين اساس، يكي از پيشنهاد هايي 
كه درجلسه ديروز شورا از سوي برخي 
اعضا مطرح شــد، مديريت تردد براي 
كنترل تردد شهروندان بود. پيشنهادي 
كه محسن هاشمي رفســنجاني آن را 
در جلســه ديروز رونمايي كــرد و قرار 
اســت به زودي به جريان بيفتــد تا در 
كنار اقدامات همه جانبه مقابله با كرونا 
گره هاي كار را در ايــن زمينه باز كند. 
محسن هاشمي رفســنجاني در تشريح 
اين پيشــنهاد گفت: »در كنار كاهش 
ظرفيت فعاليت و تعطيلــي مراكز، بايد 
براي كنترل تردد مردم، تقســيم بندي 

شــهروندان براســاس رقم پاياني كد 
ملي آنها در دســتور كار قــرار گيرد و 
به اين شكل، شــهروندان به 10دهك 
تقسيم بندي شوند و شــكل ترددشان 
به يك دهم در روز كاهــش پيدا كند«. 
اينطور كه از پيشنهاد شوراي شهر تهران 
مي توان متوجه شد اين است كه هر فرد 
تا پايان بحران كرونا مي تواند تنها 3بار در 
روز در شهر تردد كند. البته اين، تنها يك 
پيشنهاد از ســوي اعضاي شوراي شهر 
تهران اســت و تصميمات كرونايي در 
پارلمان شــهري تهران اتخاذ نمي شود. 
بر اين اســاس شــورا بايد با ستاد كرونا 
هماهنگ باشــد زيرا تصميمات خارج 
اين ستاد مي تواند سوء تفاهم ايجاد كند. 
يكي ديگر از پيشنهادهاي شورا در جلسه 
ديروز تست همگاني شهروندان بود كه 
محسن هاشمي در صحبت هاي آغازين 

جلسه برآن تأكيد كرد.

بغض شورا شكست
امــا صحن شــورا ديروز شــاهد گاليه 
نمايندگان مردم در شوراي شهر از برخي 
كاستي ها و بغض آنان از مشكالتي بود 
كه اين روز ها مردم شهر را درگير كرده؛ 
بغضي كه در تذكرات 6عضو شورا از زبان 
آنان بيان شد و در نهايت در گلوي الهام 

فخاري شكست.
مجيد فراهاني، رئيــس كميته بودجه و 
نظارت مالي شوراي شهر در تذكر پيش 
از دستورش خواســتار توجه به خانواده 
كاركنان و كارگران شهرداري مبتال به 
كرونا و درگذشتگان ناشــي از ابتال در 
جريان خدمت رساني شد و از طرحي در 

همين زمينه رونمايي كرد.

او گفت: »در اين شرايط توجه به نيازهاي 
روحي، رواني، مــادي و معنوي خانواده 
اين عزيــزان و ايفاي وظيفه انســاني، 
سازماني امري الزم توجه است كه نبايد 
مورد غفلت و فراموشــي قرار گيرد. بر 
همين اســاس پاســخ به دغدغه هاي 
خانواده متوفيان و پيگيري احوال افراد 
بستري در بيمارستان بايد در كنار توجه 
به خدمت رساني پايدار براي مردم مورد 
توجه قــرار گيرد. ضمنا انتظــار دارم با 
استفاده از ظرفيت هاي موجود در بودجه 
سال1399 به ويژه اعتبارات مربوط در 
بخش كمك هاي بالعــوض و يارانه ها 
اقدام الزم در اســرع وقت براي كاستن 
 از دغدغــه خانواده هاي ايــن عزيزان

به عمل آيد.

تست كرونا از كاركنان عملياتي 
احمد مســجدجامعي، عضو كميسيون 
فرهنگي شــورا هــم در تذكــر خود از 
ضرورت گرفتن آزمايش كرونا از پرسنل 
عملياتي شــهرداري گفت و اضافه كرد: 
»اين روزها همه از زحمات پزشــكان، 
پرســتاران و كادر درمانــي قدردانــي 
مي كننــد كــه اقدامي به جاســت. اما 
كمتر كسي به نيروهاي خدماتي مانند 
پاكبانــان، باغبانان فضاهاي شــهري، 
رانندگان نــاوگان حمل ونقل عمومي، 
كاركنان بهشت زهرا و ديگر سازمان هاي 
شهرداري تهران توجه مي كند. تعدادي 
از رانندگان اتوبوس بــه بيماري كرونا 
مبتــال شــده اند؛ بنابراين الزم اســت 
ضمن توجه بيشتر به اين افراد، از تمام 
نيروهاي عملياتي شهرداري تهران كه 
در خط مبارزه با كرونا هســتند، تست 

كرونا گرفته شود«.

2تذكر بودجه اي
حجت نظري امــا به عنوان آخرين عضو 
شــورا 2تذكر بودجه اي به شــهرداري 
داشــت. او گفت: »مــاده39 به عنوان 
يكــي از راهكارهاي پيش بيني شــده 
شوراي شهر، شــهردار تهران را موظف 
به تشــكيل »كميته تخصيص« كرده 
اســت. با توجه به اينكه اعتراض هيأت 
تطبيق مصوبات بــه برنامه پس از موعد 
قانوني بــوده، بنابراين تمــام مواد اين 
مصوبه الزم االجرا هستند و شهردار بايد 
مطابق ماده مذكور از حداقل 2عضو شورا 
يعني رئيس كميسيون برنامه و بودجه 
و رئيس كميســيون تخصصي مربوط 
)حسب موضوع( براي حضور دعوت به 
عمل مــي آورد. اين در حالي اســت كه 
تاكنون دعوتي از رؤساي كميسيون هاي 

تخصصي به عمل نيامده است. همچنين 
بند الف تبصــره دوم بودجــه139۸، 
شهرداري تهران را ملزم كرده است كه 
گزارش جلسات كميته تخصيص، شامل 
تخصيص اعتبار بر مبنــاي پيش بيني 
تحقق منابــع عمومــي و اختصاصي و 
اولويت بندي مصارف را به صورت ماهانه 
به شوراي اسالمي شهر تهران ارائه كند 
اما در اجراي اين بند نيز هنوز اقدامي از 

جانب شهرداري صورت نگرفته است.

تصويــب كليــات اليحــه ضوابط 
تشكيالتي شهرداري 

اما در جريان برگزاري نخستين جلسه 
شوراي شهر تهران در سال جديد، كليات 
اليحه »ضوابط تشــكيالتي شهرداري 
تهران« پس از بحث و بررسي در صحن 

شوراي شهر تهران به تصويب رسيد.
سيدحسن رسولي، خزانه دار شوراي شهر 
تهران در جريان بررسي اليحه »ضوابط 
تشــكيالتي شــهرداري تهران« گفت: 
در ســال9۴ ســازمان امور استخدامي 
كشور ضوابط استخدام را با هدف انسجام 
بخشي به شهرداري تهران را ابالغ كرد 
اما متأســفانه شــهردار وقت نسبت به 
اين دســتورالعمل بي توجهي مي كند 
و اين بي توجهي باعــث به هم ريختگي 
مي شود. بايد به اين نكته توجه كنيم كه 
اليحه ارائه شده از سوي شهردار تهران 
با آيين نامه اداري اســتخدامي منطبق 
است. در اين اليحه تعاريف بخش هاي 
مختلف آمده تا مشخص شود بين وظايف 
اصلي و غيراصلي شــهرداري تهران چه 
تفاوت هايــي وجــود دارد و زماني كه 
تعاريف مشخص و ضوابط كمي و كيفي 

معلوم شود امكان سنجش وجود دارد.

از ضرورت تست همگاني كرونا تا نامه 
به شوراهاي كالنشهرها

رئيس شوراي اسالمي شــهر تهران در 

نخستين جلسه شــوراي شهر تهران در 
ســال99 از ســتاد ملي مبارزه با كرونا 
درخواست كرد در حوزه شهري تعامل 
بيشتري با مديريت شهري داشته باشد.

محسن هاشمي رفسنجاني با اشاره به 
پاندمي ويروس كرونــا بر لزوم توجه به 
نقش مديريت شــهري در ستاد ملي و 
متمركز مقابله با كرونا تأكيد كرد و گفت: 
»اين ســتاد ضمن اســتفاده از مزاياي 
تمركز، اختيارات، ســرعت و قاطعيت 
در تصميم گيري ها، از توان كارشناسي 
و تخصص مديريت شــهري اســتفاده 
مي كند و انتظار شــوراي شهر تهران از 
ســتاد ملي كرونا اين اســت كه در اين 
حوزه پيش از تصميم گيري هاي مرتبط 
با فعاليت هاي شــهري تهــران مانند 
سيســتم حمل ونقل عمومــي يا طرح 
ترافيك، با گفت وگو، اقناع و اســتفاده 
از تجربه و تخصص مديريت شــهري، 

عملكرد مؤثرتري را ايجاد كنند.«
رئيــس شــوراي شــهر تهــران ادامه 
داد: »تجربــه موفق كشــورهايي نظير 
كره جنوبي در مهار كرونا، نشان دهنده 
نقــش مؤثــر امكان تســت آســان و 
در دســترس براي شــهروندان و رصد 
وضعيت مبتاليان پس از تست است كه 
در اين حوزه شهرداري تهران مي تواند 
با استفاده از زيرســاخت هاي خود در 
تعامل با وزارت بهداشت نقش محوري 
را در تهــران ايفــا كند. موضــوع مهم 
ديگري كه بايد در دستور كار مديريت 
شهري قرار گيرد، تطبيق شرايط كاري 
و مالي شــهرداري با بحران كروناست 
كه با توجــه به زمان و شــدت نامعلوم 
شــيوع اين بيماري در ســطح شــهر، 
موجب تغييرات گســترده در منابع و 
عملكرد شهرداري و در برخي قسمت ها 
نظير نظافت شــهر، موجــب افزايش 
عملكــرد و هزينه هــا و در بخش هايي 
نظير فعاليت هاي عمراني و شهرسازي 
موجب ركود مي شود. به خصوص، بخش 
منابع مالي دچار انقباض خواهد شد كه 
الزم اســت بدنه كارشناسي شهرداري 
در تعامل با كميســيون هاي تخصصي 
شــورا، به خصوص كميســيون بودجه 
سناريوهاي مختلفي براي اين موضوع 
پيش بيني كرده و اقدامــات الزم براي 
جبران كاهــش منابع مالي ناشــي از 
تصميمات ســتاد ملي كرونــا را انجام 
دهند. در همين زمينــه طي نامه اي به 
رياســت جمهوري تقاضاي استفاده از 
كمك دولت و همچنين بخشــي از وام 
مصوب براي حفظ اشــتغال انجام شده 

است.

اعضاي شوراي شهر تهران ديروز پيشنهاد دادند براي 
كنترل تردد مردم، شهروندان براساس رقم پاياني كد 

ملي تقسيم بندي شوند

اولين جلسه شوراي شهر به صورت حضوري برگزار شد.    عكس:همشهري / حسين تهراني

پیشنهاد محدودیت خروج 
از منزل برای تهرانی ها

مجيد جباري
خبر نگار

آلودگي هوا

زور كرونا به آلودگي هواي تهران نرسيد
در 17روز نخست سال با وجود همه محدوديت هاي ترددي، 

هوا نتوانست ركورد سال گذشته را بزند

17روز از فروردين سال99 گذشت و 
طي اين دوره هواي تهران نتوانست 
شرايط فوق العاده اي كه در سال9۸ 
رخ داده بود را تكرار كند. اين در شــرايط قرنطينه و كاهش ترددها 
نه تنها رضايت بخش نبود كه برخي نگراني ها را نيز به دنبال داشــته 

است.

اعداد چه مي گويند؟
هرسال بيشــترين تجمع روزهاي پاك و سالم در روزهاي عيد نوروز 
رخ مي دهد. با فرارســيدن بهار و تعطيالت نوروزي، 2عامل در بهبود 
هوا مؤثر واقع مي شود. از يك سو ناپايداري هاي جوي بهاري و از سوي 
ديگر كاهش چشمگير تردد وسايل نقليه موجب مي شود هواي پاك 
در شــهر افزايش يابد. بدين ترتيب تعداد روزهايي كه هواي پايتخت 
در شرايط پاك قرار گيرد، نسبت به فصل ســرد افزايش مي يابد. اما 
مقايسه ي آماري بهار 9۸ و 99 نشــان مي دهد شروع بهار امسال هوا 
به پاكي سال گذشته نبوده است. آنگونه كه اطالعات شركت كنترل 
كيفيت هواي تهران نشــان مي دهد، طي 17روز نخست سال جاري 
هواي پايتخت 10روز در شــرايط پاك و 7روز در وضعيت سالم قرار 
گرفته است. بدين ترتيب در 59درصد روزهاي مذكور هوا پاك و در 
۴1درصد هوا سالم بوده اســت. اين در شرايطي است كه طي 17روز 

نخست فروردين9۸، هوا ۸2درصد پاك و 1۸درصد سالم بوده است.

چرايي كاهش كيفيت هواي 99
با وجود آنكه در سال جاري شرايط قرنطينه ويروس كرونا و در نتيجه 
تردد كمتر خودروها در شهر تهران را در شهر شاهد بوديم اما در سال 
گذشته در اين دوره هواي تهران بهتر از امســال بوده است. حسين 
شهيدزاده، مديرعامل شركت كنترل كيفيت هواي تهران در گفت وگو 
با همشهري در تشريح شرايط موجود مي گويد: هرچند به واسطه تردد 
كمتر خودروها در شــهر، انتظار مي رفت در صــورت تغييرات جوي 
مشابه سال گذشــته وضعيت هواي تهران مطلوب تر باشد، اما برابر 
آمار، روزهاي پاك سال جاري كمتر از ســال گذشته است. از طرفي 
دليل اصلي آن تغيير حدود مجاز آالينده ها و روش محاسبه شاخص 
روزانه است، به اين صورت كه در روش جديد در غلظت پايين تري از 
آالينده ها از محدوده پاك خارج و به وضعيت سالم يا قابل قبول وارد 
مي شــويم. آنگونه كه شــهيدزاده عنوان كرده، افزايش ميزان توليد 
آلودگي از منابع ســاكن را هم مي توان به عنوان يكي ديگر از داليل 
عنوان كرد، چرا كه در روز هفتــم فروردين  ماه كه تعداد خودروهاي 
در حال تردد در شهر بســيار كم بود، وضعيت هواي تهران با افزايش 
20واحدي يكباره به شاخص 70 رسيد. در بررسي هاي به عمل آمده 
با توجه به كم بودن تردد خودروها در شــهر، تنها وزش باد از جنوب 
تهران به عنوان عامل افزايش شاخص شناسايي شد كه نشان مي دهد 
آلودگي صنايع و منابع ســاكن واقع در جنوب تهران بيشترين نقش 
را در افزايش 20واحدي غلظت آالينده ها در پايتخت در روز مذكور 
داشته اند. بدين ترتيب شهرداري تهران طي مكاتبه اي به محيط زيست 
استان تهران، خواستار بررسي وضعيت آاليندگي منابع ساكن و صنايع 
در جنوب شهر و خارج از محدوده تهران شده است. اين نامه نگاري در 
شرايطي است كه در بســياري از روزها به واسطه وزش باد از جنوب، 
غرب يا جنوب غرب تهران وضعيت هواي تهران تحت تأثير آاليندگي 
منابع ساكني قرار مي گيرد كه در خارج تهران واقع هستند. بسياري از 
صنايع در غرب تهران مستقر هستند و گاه حتي آلودگي هواي شهر 
كرج كه در فاصله كمتر از 20كيلومتــري از مرز پايتخت قرار دارد بر 
وضعيت هواي شهر تهران تأثير مي گذارد، چرا كه مستقيما قسمتي از 

آن آلودگي توسط باد به تهران منتقل مي شود.

افزايش سهم منابع ثابت
در نخستين سياهه انتشــار منابع آلودگي هواي تهران كه سال92 
منتشر شد، سهم خودروها به عنوان منابع متحرك 75درصد مطرح 
شده بود اما براساس سنجش هاي مجدد و ســياهه انتشار اخير اين 
ســهم به 61درصد كاهش يافته و سهم منابع ســاكن آاليندگي به 
39درصد افزايش يافته اســت. آمار فوق نشــان مي دهد در مجموع 
خودروهايي كه هم اكنون در شهر تردد مي كنند نسبت به 5سال قبل 
پاك تر هستند البته اين به معني آن نيست كه كيفيت توليد خودروها 
تغيير چنداني داشته است بلكه به مفهوم سنجش مستمر آاليندگي 
آنها از طريق معاينه فني اســت. بدين ترتيب از وقتي كنترل و اعمال 
قانون خودروهاي فاقد معاينه فني از طريق دوربين ها صورت گرفت، 
باعث شــد خوروهايي كه آاليندگي زيادي توليد مي كردند در زمان 
الزم براي انجام معاينه فني مراجعه و نسبت به رفع معايب و آاليندگي 

خودروهاي خود اقدام كنند.

مقايسه هواي 4سال اخير تهران در 17روز نخست سال
سال / 
شاخص

ناسالم براي گروه هاي سالمپاك
حساس

139689-

13972105

1398143-

1399107-

 صدور ٨٠٠هزار قبض ايمني
براي ساختمان هاي فاقد تأييديه ايمني

۸00هزار قبض ايمني براي ساختمان هاي مســكوني 12طبقه به 
باال و ساختمان هاي غيرمســكوني كه فاقد تأييديه ايمني هستند 
صادر و توزيع شده كه مهلت پرداخت آنها تا خرداد ماه امسال تمديد 
شده است. ســخنگوي آتش نشاني شــهرداري تهران در گفت وگو 
با شهرنوشــت با اشــاره به صدور قبض هاي ايمني براساس مصوبه 
شوراي شــهر تهران در ســال1395 گفت: قبض هاي ايمني شامل 
ســاختمان هاي مســكوني باالي 12طبقه و تمام ســاختمان هاي 
غيرمسكوني مانند پاساژ ها، مراكز تجاري و اداري فاقد تأييديه ايمني 
مي شــود. جالل ملكي با بيان اينكه ســاختمان هاي داراي تأييديه 
ايمني از پرداخت عوارض ايمني معاف هستند، اضافه كرد: قبض هاي 
ايمني سازمان آتش نشــاني از ابتداي امســال در بين ساختمان ها 
توزيع شده، البته مهلت پرداخت اين قبض ها تا خرداد امسال تمديد 

شده است.

سيدمحمد فخار
خبرنگار
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تهران به استقبال بهار رفته و فضاي 
پايتخت كشــور كامال بهارانه شــده فضاي سبز

است؛ اگرچه شهروندان همچنان بايد 
در خانه ماندن را به تردد در شهر ترجيح دهند.

بيشتر از 500فرش گل در حاشيه  بزرگراه ها، ايجاد 
تپه هاي گلي در حاشيه بوســتان ها و بزرگراه ها، 
تعبيه 2هزار گلدان، كاشت چنار به جاي درختان 
خشــكيده خيابان وليعصر، كاشت انواع درختچه 
و... فعاليت هايي است كه از زمستان سال گذشته 
شروع شد و با شيوع ويروس كرونا نيز ادامه يافت. 
سازمان بوســتان ها و فضاي سبز شــهر تهران از 
اسفند سال گذشته با شيوع بيماري فعاليت هاي 
خود را كاهش نداد و براي ســبزتر شدن شهر به 
استقبال بهار رفت. شــهرداري در اسفند و در ايام 
نوروز با كاهش حضور شــهروندان در بوستان ها و 
پارك ها فعاليت هاي آراستن شــهر را بيشتر كرد 
تا فضاي ســبز شــهر براي دوران پس از عبور از 
بحران كرونا آماده باشــد؛ يعنــي در روزهايي كه 
احتماال هوا گرم تر شده و شهروندان عالقه بيشتري 

براي حضور در بوستان ها و پارك ها از خود نشان 
مي دهند.

فرش گل هاي منقش به اشكال اسالمي- ايراني با 
متراژ 9۸00مترمربع در حاشيه بزرگراه هاي شهر 
تهران ايجاد شده است. فرش  گل هايي كه مساحت 
300، 150 و 500مترمربــع دارند و در حاشــيه 
بزرگراه هاي شهيد همت، شــهيد مدرس، شهيد 
چمران، كردستان و رســالت حسابي چشم نوازند. 
اين فرش گل ها با گل هاي رنگارنگ فصلي ازجمله 
بنفشه، شــب بو، ابري، آبي و نقره اي رنگ طراحي 
شده اند. نقش ترنج يكي از طرح هايي است كه روي 
اين فرش گل ها ديده مي شود و چشم انداز زيبايي 

به شهر داده است.
مديران شــهرداري بر اين باور هستند ضدعفوني 
مستمر شــهر وظيفه شهرداري اســت، اما حفظ 
زيبايي تهران نيز مســئوليتي است كه شهرداري 
تمام روزهاي ســال خود را به آن متعهد مي داند. 
براي همين، نبايد اجازه داد خلوتي ضروري تهران 

به دل مردگي اش بينجامد.

درختان را فراموش نكنيد
يكي از موضوعــات پراهميت ايــن روزها، حفظ 

گياهان شــهري اســت. درختان و بوته هاي سبز 
احتمــاال در ميــان قطــرات آب ژاول و مــواد 
ضدعفوني كننده، روزگار سختي را سپري مي كنند. 
به همين خاطر نبايد آنها را فراموش كرد. ريه هاي 
شهر نياز به رســيدگي دارند و با آمدن بهار، دوباره 
زندگي را به شــهر برگرداننــد. با ايــن حال اگر 
ديديد كه درختان جلوي خانه يــا محله تان، تاب 
برنياورده اند و در حال خشــكيدن هستند، با 137 
تماس بگيريد يا از طريق اپليكيشــن »شهر من«، 
بخش 137 درخواســت مرتبط با فضاي ســبز را 
براي رسيدگي ثبت كنيد. ديري نخواهيد پاييد كه 
مأموران سر مي رسند تا يا درخت را هرس كنند و با 
آبياري و كودپاشي، جاني دوباره به درخت بدهند 

يــا آن را جابه جا كرده و نهالي ديگــر غرس كنند. 
هرچه هســت، مهم اينكه درختــان را اين روزها 

فراموش نكنيد.

اقدامات پيشگيرانه
با شــيوع بيماري كرونا در آســتانه فصــل بهار و 
استقبال مردم از طعبيت به نظر مي رسيد شهرداري 
تهران را با چالش بزرگي روبه رو كند، اما ســازمان 
بوستان ها و فضاي سبز شــهر از همان هفته هاي 
نخســت اقدامات مختلفــي را براي پيشــگيري 
و مقابله با اين بيمــاري انجــام داد. 2هزارو26۸ 
بوســتان و فضاي ســبز در تهران وجود دارد كه 
عالوه بر حضور گسترده شــهروندان در اين فصل 

از بوســتان ها و پارك هــا نگهداري فضاي ســبز 
شهري كارگران بسياري مي خواهد. براي همين، 
ســازمان بوســتان ها 20اقدام براي پيشگيري و 
مقابله با بيماري كرونا را در دســتور كار قرار داده 
و انجام مي دهــد. اقداماتي ماننــد برگزاري دوره 
آموزشي چهره به چهره براي آشنايي كليه پرسنل 
كارگران فضاي سبز با نحوه پيشگيري، مراقبت و 
تشخيص ابتال به بيماري كرونا، در اختيار قرار دادن 
دســتكش و ماســك كارگران، ضدعفوني كردن 
تمام ســطوح اعم از كانكس هــاي نگهباني، محل 
اسكان كارگران، ســرويس هاي بهداشتي )درها، 
دستگيره ها، شيرآالت و روشويي و...(، زمين هاي 
بازي و ست هاي بدنسازي و المان هاي موجود در 
بوستان ها )مبلمان، ســطل هاي زباله و...( و نصب 
تابلوهاي هشــداردهنده درباره مبارزه با ويروس 

كرونا در بوستان ها.
در ايام عيد نوروز با نزديك شــدن به روز طبيعت 
نيز نگراني هايي بابت حضور مردم در بوســتان ها 
و پارك ها به وجود آمده بــود كه اعمال محدوديت 
تردد در بوســتان ها از 7فرورديــن99 و همكاري 
شهروندان فضاي سبز شــهر تهران خالي بود. در 
عين حال، حدود 130اكيپ روزانه و در سه مرتبه 
سرويس هاي بهداشتي كل بوستان هاي شهر تهران 
را ضدعفوني مي كنند؛ سطل هاي زباله و نيمكت ها 
هر روز 2بار ضدعفوني مي شــوند. زمين هاي بازي 
كودكان و بزرگساالن، ست هاي ورزشي در پارك ها 
ضدعفوني شده و همچنين محل اسكان كارگران 
بوســتان ها در روز 2بار صبح و شــب ضدعفوني 

مي شود.

   كاهش ۲۵۰۰میلیارد توماني 
درآمدهاي شهر با كرونا

شهردار تهران گفت: 25٠٠ميليارد تومان از 
درآمدهاي شهرداري به دليل شيوع ويروس 
كرونا و اقدامات پيشگيرانه كاهش پيدا كرده 
كه در حال رايزني براي جبران اين كاهش 

درآمدها هستيم.
پيروز حناچي كه ديروز ميهمان نخستين 
جلسه شوراي اسالمي شهر تهران در سال99 
بود، با ارائه گزارشي از اقدامات شهرداري در 
ايامي كه ويروس كرونا در كشور شايع شده 
است، بيان كرد: »شهرداري تهران از ابتداي 
اسفند ماه ستاد كرونا را در شهرداري فعال و 
اقداماتي را از همان ابتدا آغاز كرد و به همين 
منظور ســتاد بحراني با 5كميته تخصصي 

شكل گرفت«.
او همچنين به رايزني هاي بين المللي براي 
استفاده از تجربيات بين المللي درخصوص 
ويروس كرونا اشاره كرد و در بخش ديگري 
از سخنانش گفت: »مردم را تشويق كرديم 
در خانه بمانند و بايــد تمهيدات آن فراهم 

مي شد«.
بخشي از سخنان شهردار تهران درخصوص 
گزارش عملكرد مديريت شهري در زمينه 
مقابله با شــيوع كرونا در شهر كه در صحن 
شوراي شهرتهران ارائه شــد به شرح زير 

است:
   4كنســرت آنالين روزانه در برج ميالد 
پخش شد و برخي از آنها ركورد استفاده از 

وب را شكست
   2٠هزار نيروي آمــوزش ديده در حوزه 

خدمات شهري فعاليت دارند
    3٠٠ســراي محله طي تعطيالت نوروز 
در حوزه هاي آموزشي و پيشگيري فعاليت 

كردند
    4٠هزار بسته بهداشتي به نيازمندان در 

ايام توزيع شده است 
     ماهانه ۶۶هزار نفر روز در گرمخانه هاي 

تهران پذيرش شده اند
    تاكنــون در گرمخانه هاي پايتخت يك 

مورد ابتال به كرونا نيز گزارش نشده است
    25٠ميدان ميوه و تره بار تنها با يك روز 

تعطيلي در ايام عيد فعال بودند 
    مياديــن روزانه با 1٠هــزار ليتر مواد 
ضدعفوني و ۶هــزارو79٠ كارمند و كارگر 

به صورت روزانه غربالگري مي شوند.
    در نظرسنجي ها 71درصد مراجعين از 

ميادين رضايت داشتند 
     فروش مجازي در 12ميدان ميوه و تره بار 
آغاز شده است و 42فروشگاه شهروند نيز با 

35٠٠نيروي فعال در حال فعاليت هستند 
    ضدعفونــي روزانه 5هزار دســتگاه 
اتوبوس، ۶٠هزار تاكسي و 15٠٠واگن مترو 

نيز در دستور كار بود 
    5٠ســوله مديريت بحــران به عنوان 
سوله هاي پشتيباني براي قرنطينه آماده شد
     2خط مســتقيم 137 و 13۶ صرفا براي 

گزارش دهي كرونا راه اندازي شد
    در تالش هستيم در اين شرايط تفكيك 

از درب منازل را بار ديگر آغاز كنيم
    توزيع ۶٠هزار دســتكش و ماسك بين 

پاكبانان 
     تاكنون مــورد ابتال بــه كرونا در بين 

پاكبانان نداشتيم
    3هــزار كارگر با پرداخــت حقوق به 

مرخصي يك ماهه رفتند 
    53هزار مترمربــع اكران هاي محيطي 

انجام شد.
    نســخه جديد اپليكيشــن تهران من 
در شــرايط كرونايي آماده و ارسال پيامك 
هشدار به رانندگان در سطح شهر انجام شد

    بيش از 1442 مكان ورزشــي و 22۶9 
بوستان تعطيل و بيش از 1٠٠٠ويدئو كنفرانس 

اجرا شد
     ضدعفونــي 5هزار نقطه از شــهر و 
آماده باش 2٠٠اكيپ آتش نشاني نيز در اين 

مدت از ديگر اقدامات انجام شده بود
    غربالگري در داخل شــهرداري تهران 
آغاز شده اســت و ۶٠هزار نفر غربالگري 

مي شوند 
     شناسايي و تشخيص بيماران مبتال به 
كرونا با شهرداري مناطق و سراهاي محالت 

در حال انجام است

سهم شهرداری  از اعتبار مدیریت بحران كرونا
سيدحسن رسولي، نايب رئيس كميســيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران در 
نطق پيش از دستورش گفت: »شــهردار تهران به منظور تامين هزينه هاي جاري و 
نگهداشت شهر سهم شــهرداري از اعتبارات 1٠٠هزار ميلياردي مصوب مديريت 

بحران كرونا را مطالبه  و وصول كند.
او  با تأكيد بر اينكه حوزه مديريت شهري تهران كه از ابتدا در صف مقدم پيشگيري 
و مقابله بوده بايد براي گذر كم آسيب تر از اين شرايط خود را مسئوالنه و با ابتكار 
عمل تجهيز كند، افزود: »اين امر موجب مي شــود كه امكان پايداري شــهر و 
شــهرداري  طي دوره بحران كرونا  كم هزينه تر فراهم شود، نقش ما در مديريت 
بحران امدادي است، اما در تامين خدمات شهري و اداره شهر وظيفه اي منحصر 

به فرد و قانوني داريم«.
اين عضو شورا با بيان اينكه اعمال مديريت در بخش تامين و تخصيص مالي درآمد 
و هزينه هاي جاري و نگهداشت شهر از اهميت و اولويت ويژه اي برخوردار است، 
تأكيد كرد: »تحقق درآمدهاي نقدي و غيرنقد بودجه ســال9٨ بدون احتساب 
متمم تقريبا 95درصد است. با احتساب رقم مصوب متمم پيش بيني  مي شود به 
كمتر از مرز ٨٠درصد كاهش مي يابد«. او با بيان اينكه عدم قطعيت اوضاع جاري و 
پيش رو فعاالن اقتصادي و مؤديان شهرداري شكاف و عدم تعادل منابع و مصارف 
ما را تا سه برابر عدم تحقق درآمدي متمم بودجه 3٠هزار ميلياردي سال جاري، 
حداقل در شش ماهه اول افزايش خواهد داد، افزود: »اين سير نزولي در حالي ادامه 
خواهد داشت كه هزينه هاي اداره شهر حداقل تحت تأثير تورم حدود 4٠درصد 
افزايش نسبت به قبل پيدا مي كند. شهرداري برخالف ساير دستگاه هاي اجرايي 
با اتكا بر مدل اقتصاد بنگاهي به صورت درآمد-هزينه امرار معاش مي كند و هيچ 
مساعدت مالي اي از سوي منابع مالي عمومي و دولتي متوجه بلديه نيست. هرچند 
اين وضعيت شامل حال همه شهرداري هاست، اما ايفاي نقش مركزيت سياسي- 

اداري كشور فقط بر عهده ي تهران است«.
او اظهاركرد: »مديريت شهري فقط براي تامين هزينه هاي ضروري نگهداشت شهر 

ماهانه 1٠٠٠ تا 11٠٠ميليارد تومان منابع مالي نياز دارد«.
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در روزهاي پساكرونا

برنامه هاي فضاي سبز براي حفظ بوستان هاي تهران در فصل بهار ادامه دارد
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قيمت جهاني نفت كه بــه زیر 20دالر 
رسيد، محاسبات نشــان داد حاال دیگر انرژي

قيمت هر ليتر بنزین در ایران با احتساب 
نرخ ارز آزاد و نيمایي به قيمت بنزین فوب خليج فارس 
نزدیك شده؛ حتي برخي برآورد  كردند كه قيمت بنزین 
در ایران از دیگر كشورها گران تر هم شده است. یكي از 
گزاره هاي پيشنهاد شــده به دولت، حركت به سمت 
آزادسازي قيمت بنزین است، اما این تصميم به مصوبه 
مجلس نياز دارد و مجلس هم كه فعال جلســه برگزار 
نمي كند. اما طيبه سياوشي، نماینده تهران در مجلس 
شوراي اســالمي به تازگي گفته است: سه شنبه، طرح 
سه فوریتي تعطيلي یك ماهه كشــور بر پایه اصل79 
قانون اساســي در صحن مجلس مطــرح و درصورت 
تصویب و تأیيد شــوراي نگهبان، همه مراكز دولتي، 
عمومي و خصوصي به جز هيأت دولت، ستاد مركزي قوه 
قضایيه، مجلس، نهاد هاي نظامي، حاكميتي و رفاهي 
تعطيل مي شود. این نماینده مجلس توضيح داده است: 
منابع مالي طرح نيز فروش موقت بنزین آزاد، برداشت 
از صندوق توسعه با مجوز رهبري و كمك اعطایي بانك 
جهاني پيش بيني شده و مایحتاج دهك هاي پایين و 
افراد تحت پوشش بهزیســتي و كميته پيش پرداخت 
خواهد شــد و صداوسيما موظف اســت یك شبكه را 
به صورت 2۴ساعته در اختيار وزارت بهداشت قرار دهد.
اینكه آیا مجلس سه شنبه جلسه علني دارد تا تصميم 
بگيــرد، موضوع این گــزارش نيســت؛ چالش اصلي 
اینجاســت كه آیا نمایندگان مجلس در این شــرایط 

آمادگي گفت وگو كردن درباره آزادسازي قيمت بنزین 
براساس قيمت هاي جهاني را دارند و مهم تر اینكه مردم 

با این تصميم همراهي خواهند داشت؟

بنزين دالري شود
آزادســازي قيمت بنزیــن در اقتصاد ایــران یكي از 
پرچالش تریــن تصميم گيري ها نــه در دولت، كه در 
سطوح باالي حاكميت اســت؛ چنان كه قيمت بنزین 
به عنوان یكي از پرمصرف ترین فرآورده هاي نفتي در 
كشور به قيمت دالر گره خواهد خورد. هرچند از یك سو 
قيمت این فرآورده استراتژیك با قيمت جهاني آن باال و 
پایين خواهد شد، اما مشكل جدي بي ثباتي نرخ ارز در 
ایران است كه باعث مي شود این پرسش بي پاسخ بماند 
كه قيمت بنزین در داخل كشور براساس كدام نرخ ارز 

باید تعيين شود؛ ارز دولتي، ارز نيمایي یا ارز آزاد؟ 
به گزارش همشهري، اولویت نخست تصميم سازان در 
ارتباط با بنزین بر حفظ نظام سهميه بندي استوار است 
و بعيد به نظر مي رسد دست كم تا پایان عمر دولت حسن 
روحاني تغييري در این تصميم ایجاد شود، با این حال 
یكي از گزاره هاي اصالحي مي تواند شناور كردن قيمت 
بنزین آزاد و مازاد بر سهميه ماهانه براساس قيمت هاي 
جهاني باشد. البته این پيشنهاد وقتي جنبه عملياتي تر 
پيدا مي كند كه مردم نسبت به نحوه باز توزیع و مصرف 
پول هاي ناشي از فروش بنزین به قيمت آزاد و یا شناور 

اطمينان حاصل كنند.
شناورسازي قيمت بنزین مازاد بر سهميه بندي فعلي 

البته با یك مانع جدي هم مواجه است؛ اینكه افراد فاقد 
وسيله نقليه كه بنزین سهميه اي دریافت نمي كنند، 
نسبت به كساني كه بنزین سهميه اي دریافت مي كنند، 
بازنده قلمداد مي شــوند و پيش شــرط شناورسازي 
قيمت بنزین، تغيير مكانيســم بنزین ســهميه بندي 
از خودرو محور بودن به شــهروند محور بودن اســت؛ 
اتفاقي كه نتيجه آن شــكل گيري یك بازار آزاد انرژي 
و امكان خرید و فروش بنزین مــازاد در نتيجه عرضه 
و تقاضا خواهد بود و دیگر نيــازي به دخالت دولت در 

قيمت گذاري نخواهد بود.

نگراني از افزايش قيمت نفت
در گزارش همشهري آمده اســت: هرچند دولت این 
روزها هم نگران افت شدید قيمت جهاني نفت است، اما 
تصميم گيري براي قيمت بنزین بر مبناي قيمت فعلي 
نفت در بازارهاي جهاني هم دردسرســاز خواهد بود؛ 
چراكه ممكن است به زودي توافق نفتي بين كشورهاي 
درگير جنگ نفتي یعني آمریكا، عربســتان و روسيه 
صورت پذیرد و قيمت طالي سياه رو به افزایش گذارد، 
در این صورت قيمت بنزین هم در بازارهاي جهاني رو 
به صعود مي گذارد و دوبــاره ارزان بودن قيمت بنزین 
در ایران نقل محافل خواهد شد. تصميم گيري درباره 
قيمت بنزین در سال پایاني عمر دولت حسن روحاني 
به یك معما شبيه اســت؛ معمایي كه شاید راز آن در 
دولت آینده فاش شود. فعال منتظر آزادسازي قيمت 

بنزین نباشيد.

مجلس براي كنترل روند شيوع كرونا طرح نوشت

 برخي نمایندگان مي گویند سه شنبه همين هفته طرحي را به مجلس مي برند كه براساس آن ضمن آزادسازي قيمت بنزین
كل فعاليت هاي همه مراكز دولتي، عمومي و خصوصي یك ماه تعطيل مي شود

معماي تصميم گيري درباره قيمت بنزين

مركز آمار ایران با انتشار گزارش فصلي خود از شاخص هاي 
اقتصادي كشور پرده از یك واقعيت تلخ برداشت. اطالعات 
این نهاد آماري نشان مي دهد؛ هيچ كدام از اهداف كليدي 
پيش بيني شده در برنامه ششم توسعه تاكنون محقق نشده 
است؛ نه نرخ تورم تك رقمي و نه رشد اقتصادي 8درصدي. 
اقتصاد ایران همچنان در حال ضعيف شدن است و شكاف 

درآمدي هم بيشتر و عميق تر شده است.
به گزارش همشــهري، روایت رســمي نهاد آماري ایران 
نشان مي دهد اقتصاد ایران در سال گذشته نه تنها به رشد 
اقتصادي 8درصدي برنامه ششــم نزدیك هم نشده بلكه 
به منفي ۴.7درصد رســيده و نرخ تورم هم به جاي اینكه 
به ســمت 8.8درصد حركت كند، پایيز سال گذشته را با 
رقم 26.9درصدي پشت سرگذاشــته است. این گزارش 
مي افزاید: مردم ایران براساس برنامه ریزي مسئوالن فكر 
مي كردند كه نرخ بيكاري در برنامه ششم به 10.2درصد 
مي رسد اما دست كم نرخ بيكاري رسمي در سال گذشته 
12درصد برآورد شده اســت. یكي دیگر از اهداف برنامه 
ششــم كم كردن فاصله درآمدي بين دهك هاي مختلف 
جامعه بوده به نحوي كه قرار است ضریب جيني به عنوان 
متر اندازه گيري شكاف درآمدي بين اقشار مختلف مردم در 
پایان سال1۴00 به 0.3۴ برسد اما مركز آمار ایران آماري 
نگران كننده را اعالم كرده و مي گوید: ضریب جيني در سال 
قبل نه تنها به سمت صفر به معناي كاهش شكاف درآمدي 
حركت نكرده بلكه به سمت نابرابري بيشتر پيشروي كرده 

و رقم آن به 0.۴093 رسيده است.

وابستگي به نفت كم شد
به گزارش همشهري، در برنامه ششم البته یكي از اهداف 
این بوده و هست كه وابستگي دولت به درآمدهاي نفتي 
كمتر و به درآمدهاي مالياتي بيشــتر شود و براي همين 
3متر مشــخص در برنامه ششــم قرار گرفته تا مشخص 
شــود اعتياد دولت به نفت كمتر شده اســت یا نه؟ مركز 
آمار ایران مي گوید درحالي كه در برنامه ششــم توســعه 
نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي براي سال96 رقم 
7.۴درصد پيش بيني شده، اما عملكرد واقعي این شاخص 
در سال1396 رقم 6.8درصد را نشان مي دهد. همچنين 
نســبت منابع نفتي به كل منابع دولــت از 3۴.7درصد 

پيش بيني شده در پایان ســال1396 به گونه اي است كه 
از كاهش وابستگي بودجه دولت به دالرهاي نفتي حكایت 
دارد و این شاخص در سال96 به رقم 28.7درصد رسيده 
و از ســوي دیگر نســبت درآمدهاي مالياتي هم از رقم 
پيش بيني شده 35.2درصد براي سال96 در عمل به رقم 
36.2درصد در همان سال رســيده است. البته مركز آمار 
ایران گزارشي از وضعيت 3شاخص نسبت ماليات به توليد 
ناخالص داخلي، نسبت ماليات به بودجه و ميزان وابستگي 
بودجه به درآمدهاي نفتي دست كم تا پایيز سال گذشته را 

منتشر نكرده است.

پيش ضربه كرونا بر اقتصاد ايران
كارنامه پایيزه اقتصاد ایران در سال گذشته نشان مي دهد 
۴5.8درصد از ارزش افزوده ایجاد شده در اقتصاد ایران ناشي 
از فعاليت بخش صنایع و معادن ازجمله صنعت ساختمان 
و بخش نفــت، ۴5.2درصد ناشــي از ارزش افزوده بخش 
خدمات و فقط 9.۴درصد به دليل ارزش افزوده اي بوده كه 
بخش كشاورزي ایران ایجاد كرده است. قابل پيش بيني 
است كه شيوع ویروس كرونا در زمستان پارسال و تداوم 
آن در بهار امسال چه ميزان از ارزش افزوده بخش هاي مهم 
ازجمله مشاغل خدماتي را از بين خواهد برد و پيامد افت 
تقاضا در بخش خدمات، ركــود در بخش صنایع و معادن 
نمایان خواهد شــد. از این منظر به احتمال زیاد نرخ رشد 
اقتصادي ایران در بهار و تابستان امسال منفي خواهد ماند و 

اقتصاد ایران كوچك تر و ضعيف تر خواهد شد.

تورم بازمي گردد
یكي از انتظارات دولت در ســال گذشــته تداوم كاهش 
نرخ تورم در ســال جدید بود اما به دليل فشــار وارد شده 
هم بر بخش تقاضا و هم عرضه كاالها و خدمات، احتمال 
مي رود كه انتظار دولت محقق نشــود و نرخ تورم به دليل 
سياست هاي پولي انبســاطي براي كم كردن آثار مخرب 
ویروس كرونا روندي صعــودي را در ماه هاي آینده تجربه 
كند. این براي اقشار آسيب پذیر و كم درآمد و حتي متوسط 
جامعه نگران كننده خواهد بود زیرا از یك سو با فشار تورم 
مواجه مي شوند و از سوي دیگر با افت درآمد و كاهش قدرت 
خریدشان. دست كم این وضعيت ممكن است آثار خود را در 
بخش اجاره بها در كالنشهرها به گونه اي متفاوت نشان دهد 
و تابستان امسال ممكن است بخشي از مالكان بخواهند افت 

درآمدهاي خود را با افزایش اجاره بها جبران كنند.

اقتصاد ايران از برنامه ششم عقب افتاد
 شيوع ویروس كرونا احتماال ارزش افزوده مشاغل خدماتي را از بين خواهد برد 

و  درپي افت تقاضا در بخش خدمات، ركود در بخش صنایع و معادن نمایان خواهد شد

 مركز پژوهش هاي مجلس با انتقاد صریح از دولت اعالم كرد ضعف و 
تأخير دولــت در تصميم گيري هاي ضروري ممكن اســت به آثار كسب و كار

فاجعه باري ختم شود.
3نهاد تحقيقي و پژوهشي ضمن برآورد آثار اقتصادي شيوع ویروس كرونا بر اقتصاد 
و كسب وكار ها به دولت و كسب وكارها پيشنهاد كردند هرچه سریع تر به دليل تغيير 
شرایط اقتصادي اجتماعي وارد مرحله واكنش سریع شوند و اقدام هاي تازه اي را براي 
مقابله با آثار اقتصادي كرونا انجام دهند. در این ميان مركز پژوهش هاي مجلس با انتقاد 
صریح از دولت اعالم كرد ضعف و تأخير دولت در تصميم گيري هاي ضروري ممكن 

است به آثار فاجعه باري ختم شود.
به گزارش همشهري، آثار اقتصادي شيوع ویروس كرونا موضوعي است كه این روزها 
همه را نگران كرده؛ بسياري از اقتصاددانان شك ندارند كه بعد از پایان پاندمي كرونا، 
اقتصاد جهان و اقتصاد ایران با بحران هاي جدي مواجه خواهند شد. هنوز برآورد دقيقي 
از آثار اقتصادي شيوع كرونا ارائه نشده اما پيش بيني مي شود شدت این آثار در برخي 
بخش ها به قدري سهمگين باشد كه حتي به فروپاشي برخي صنایع و كسب وكارها 
منجر شود. در چنين شرایطي از دولت و شركت ها انتظار مي رود از همين حاال خود را 
براي مواجهه با دنياي جدید كه احتماال در آن همه  چيز با گذشته فرق خواهد داشت، 
آماده كنند. بر همين اساس اتاق بازرگاني ایران و تهران و همين طور مركز پژوهش هاي 
مجلس به عنوان 3نهاد تحقيقي و پژوهشي به صورت جداگانه گزارش هایي را منتشر 
كرده اند كه در آنها از دولت و كســب وكارها خواســته شــده هرچه سریع تر دست 
به كار شوند و با توجه به شرایط جدید اقدامات تازه اي را براي جلوگيري از سقوط و 

ورشكستگي انجام دهند.

آنچه در حال وقوع است
شيوع ویروس كرونا با ایجاد نگراني در مردم از ورود به اماكن عمومي نظير فروشگاه ها 
و مراكز خرید، كاهش فروش كسب وكارهاي خرد، اعم از توليدي و خدماتي را در پي 
داشــته كه ادامه این روند، حيات ۴ميليون واحد صنفي و صدها هزار واحد توليدي 
كوچك و خرد وابسته را تهدید مي كند. به عنوان مثال، شواهد حاكي از آن است كه 
برخي كسب وكارها نظير هتل ها، رستوران ها، سينماها، موزه ها، باشگاه هاي ورزشي، 
اماكن فرهنگي و زیارتي و...، در عمل تعطيل شــده اند. همچنين، هراس شــركاي 
تجاري در كشــورهاي منطقه از انتقال این ویروس به كشورشان از طریق مراوده با 
ایران، به بستن مرزهاي زميني كشورهاي عراق، افغانستان و تركيه و مرزهاي هوایي 
در كشورهاي تركيه، گرجستان و امارات منجر شده  كه این نيز فعاليت هاي تجاري با 

كشورهاي همسایه را مختل كرده است.
بر این اساس مي توان نتيجه گرفت كه شيوع گسترده ویروس كرونا، اقتصاد ایران را 
همزمان با شوك عرضه و تقاضا مواجه كرده است. از یك سو، به علت آنكه تنها راه حل 
كنترل شيوع كرونا، ماندن در خانه اســت، عرضه نيروي كار كاهش یافته و از سوي 
دیگر، تمایل نداشتن شركاي تجاري به مراودات با كشور به علت شيوع كرونا موجب 
شده در تأمين مواداوليه توليد نيز مشكالتي ایجاد شود. از زاویه اي دیگر، نااطميناني 
نسبت به آینده، خانواده ها را به تصميم پس انداز بيشتر و به تعویق انداختن خرید اقالم 
غيرضروري ترغيب خواهد كرد كه تمام موارد مورد اشــاره، كاهش تقاضا و كسادي 

بازار را به همراه خواهد داشت. بنابراین انتظار مي رود حداقل تا زماني كه این ویروس 
در كشور شيوع دارد، ركود اقتصادي كه در قبل به علت شوك ارزي و تشدید تحریم ها 
ایجاد شده بود و هم اكنون به واسطه كسادي بازار و تعطيلي كسب وكارها )شوك هاي 

منفي عرضه و تقاضا( ناشي از شيوع ویروس كرونا ایجاد شده است، تشدید شود.
از سوي دیگر، باید درنظر داشت كه سقوط قيمت نفت خام به 30 دالر، به علت شكست 
مذاكره كشورهاي عضو اوپك، فضاي آلوده جهاني به ویروس كرونا و كاهش تقاضاي 
كشورهاي مصرف كننده نفت ازجمله چين، از محدودیت درآمدي جدي براي دولت 
در سال1399 و افزایش كسري بودجه در این سال حكایت دارد. در چنين شرایطي، 
هزینه هاي تحميل شــده در اثر پاندمي كرونا و همچنين كاهش توليد ناشي از آن، 
مي تواند اقتصاد را با تورم هاي باالتر و رشد اقتصادي پایين تر مواجه كند و پدیده ركود 
تورمي را در اقتصاد ایران تعميق كند. ازاین رو، پيگيري سياست هاي حمایتي هدفمند 

از كسب وكارهاي زیان دیده ضروري است.

پيشنهاد هايي به دولت
به گزارش همشــهري، اتاق بازرگاني ایران در یك گزارش تحقيقي از یك طرف به 
دولت پيشنهاد كرده از طریق به كارگيري یك سلســله اقدامات، ضربات اقتصادي 
شيوع ویروس كرونا را بر خودش و همين طور اقتصاد خنثي كند و از سوي دیگر به 
 كسب وكار ها پيشنهاد كرده است كه هرچه ســریع تر براي جلوگيري از بروز بحران 
مالي دست به كار شــوند. اتاق بازرگاني ایران به دولت پيشنهاد كرده اوال رفتارش را 
در هزینه كرد منابع تغيير دهد و هزینه هاي غيرضروري را حذف كند تا بخشــي از 
منابع مالي مورد نياز براي حل خسارت هاي ناشي از ویروس كرونا آزاد شود. این نهاد 
به دولت پيشنهاد كرده از منابع مالي نهاد هاي عمومي غيردولتي كه از سطح درآمد 
باالیي برخوردارند، مانند بنياد مستضعفان استفاده كند. از سوي دیگر، دولت باید از 

كسب وكارهایي كه به دليل شيوع ویروس كرونا كسب وكارشان رونق پيدا كرده است، 
ماليات بيشتري دریافت كند. دولت همچنين باید هرچه سریع تر قوانين مرتبط با 
ماليات بر درآمد را تصویب كند و در عين حال از ظرفيت هاي سازمان هاي مردم نهاد و 
خيریه ها استفاده كند. از طرف دیگر، دولت باید هرچه سریع تر اقداماتي را براي تأمين 
مالي و تامين سرمایه در گردش كسب وكارها و تامين اجاره بها  و هزینه ها و عوارض 
سربار كســب و كار ها  آغاز كند. دولت همچنين باید تسهيالتي را در زمينه پرداخت 
ماليات به كســب وكارها بدهد و در عين حال اقداماتي را در زمينه تامين حق بيمه 

تامين اجتماعي كارفرمایان شروع كند.

پيشنهاد هايي به كسب وكارها
آنطور كه اتاق بازرگاني ایران در گزارش تحقيقي اش استدالل كرده شركت هاي بخش 
خصوصي و كسب وكار ها باید اوال از كاركنانشان در مقابله با كرونا به صورت حد اكثري 
حفاظت كنند و از طرف دیگر باید راهكار هایي را براي حفظ نقدینگي الزم براي عبور از 
طوفان درنظر بگيرند. به عنوان مثال، باید از هزینه هاي غيرضروري بكاهند و در مقابل 
راهكار هاي تازه اي را براي افزایش درآمد هایشان متناسب با شيوع كرونا درنظر بگيرند. 
كسب وكارها باید همچنين از طریق راهكارهایي تشخيص دهند كه در چه دوره زماني 
و به چه ميزان در زنجيره تامين كاالهایشان اختالل ایجاد خواهد شد و از طرف دیگر 
از منابع محدود خود براي توليدات مهم ترشان استفاده كنند. همچنين ضروري است 
كه شركت ها و كسب وكارهاي مختلف بخش ارتباط با مشتریانشان را همچنان حفظ 
و تقویت كنند. در مقابل این راهكار ها، اتاق بازرگاني تهران نيز براساس منابع جهاني 
و گزارش مؤسسه كرني اعالم كرده همه كسب وكار هاي دنيا براي مقابله با پيامد هاي 
اقتصادي شيوع ویروس كرونا نياز به یك عمليات واكنش سریع دارند به طوري كه اوال 
باید هرچه سریع تر چالش هاي موجود خود را شناسایي و آنها را ساماندهي كنند و در 
مرحله بعد باید یاد بگيرند كه با تغييرات روزانه اي كه با آن مواجهند، چگونه رفتار كنند. 
مؤسسه كرني تأكيد كرده همه كسب وكار هاي دنيا به دليل شيوع ویروس كرونا نياز 
به اقدامات فوري و اساسي دارند؛ چراكه همه كسب وكار هاي دنيا از این پس با محيط 
جدید اقتصادي مواجه خواهند شد و تصميم هاي جدید به طور قطع باید در همان 
چند ماه اول گرفته شود. درواقع شركت ها باید بحران را تبدیل به یك فرصت كنند 
وگرنه با چالش هاي اساسي و خطر سقوط مواجه مي شوند. به گزارش همشهري، مطابق 
توصيه هاي مؤسسه كرني ضروري است همه شركت هاي دنيا در گام نخست یك مركز 
فرماندهي فوري كه یك نهاد مركزي براي تصميم گيري، هماهنگي و ارتباطات است، 
ایجاد كنند. این مركز یك نقطه اصلي بــراي رهبري در همه فعاليت هاي مربوط به 
مدیریت بحران و مدیریت اجرایي، به رهبري یك فرد واجد شرایط براي تصميم گيري، 
خواهد بود و در مرحله بعد همه كسب وكار ها باید یك برنامه ارتباطي قوي متمركز 
بر هر یك از ذینفعان داخلي و خارجي ایجاد كنند و در گام سوم نيز باید درآمد ها و 
هزینه هاي شركت به دقت مدیریت شود. در واقع برنامه ریزي براي به حداقل رساندن 
آثار زیانبار شيوع كرونا بر هزینه ها و درآمد ها براي همه كسب وكارها ضروري است. 
همه كسب وكار ها همچنين باید در گام چهارم برنامه هاي جدیدي را براي شروع دوباره 
فعاليت هایشان متناسب با شرایط تازه انجام دهند و حتي كاركنانشان را متناسب با 

این شرایط آموزش دهند.

سالمت كارگران چقدر مي ارزد؟

بيماريوبيكاريدركمينفراموششدگانكرونا
با وجود تداوم شيوع كرونا، كارگران در دوراهي قبول ریسك و تداوم فعاليت یا پذیرش بيكاري قرار گرفته اند

 تشویق مردم به قرنطينه خانگي و اجراي طرح فاصله گذاري اجتماعي بخش 
قابل توجهي از كسب وكارهاي كوچك را تحت تأثير قرار داده و اهميت تعطيلي اشتغال

یا محدود شدن فعاليت كسب وكارهاي بزرگ تر را آشكارتر كرده است. در این 
ميان، كارگران كه از ابتداي شيوع كرونا در دسته بندي فراموش شدگان كرونا قرار گرفتند و 
مجبور به ادامه فعاليت شدند، حاال هم باید با خطر بيكاري، تعدیل و بازنگشتن به كار روبه رو 
باشند، زیرا اگر دولت هزینه هاي اقتصادي كرونا براي كارفرمایان را به نحوي جبران نكند، 

محتمل ترین اقدام، تعدیل نيروي انساني و كاهش هزینه نيروي كار خواهد بود.
به گزارش همشهري، در جریان تدابيري كه ستاد مقابله با كرونا مدنظر قرار داده، بخشي نيز 
به پرداخت تسهيالت  كم بهره به كارفرمایاني كه كارگران خود را تعدیل نكرده اند، اختصاص 
دارد، اما این موضوع در بهترین حالت فقط به كمك كارگران شناسنامه دار خواهد آمد و 
از بيكاري آنها جلوگيري خواهد كرد، درحالي كه در مشاغل خرد، غيررسمي و زیرپله اي، 
از یك سو حمایت هاي دولتي موضوعيت ندارد و از سوي دیگر با كوچك شدن كسب وكار، 

تعدیل نيروي انساني به امري ناگزیر بدل مي شود.
البته دولت برنامه دیگري نيز براي حمایت از معيشت حقوق بگيران و خانوارهاي كم درآمد در 
دستور كار دارد و قرار است با اعطاي تسهيالت یك تا 2ميليون توماني به مشاغلي كه از كرونا 
آسيب دیده اند، از آنها حمایت كند. در این وضعيت به نظر مي رسد، اگر تدابيري نظير اعطاي 
تسهيالت كاالهاي اساسي با مبالغي كالن تر از آنچه مدنظر دولت است در دستور كار قرار 
گيرد و جامعه دریافت كنندگان این كارت ها نيز توسعه یابد، در گام نخست تأمين معيشت 
كارگران غيررسمي ميسر خواهد شد و در گام دوم به كارفرمایان مشاغل غيررسمي فرصتي 

مي دهد تا براي تجدیدقوا و دعوت به كار مجدد كارگران اقدام كنند.

كار با كرونا در بنگاه هاي اقتصادي
یك طرف ماجراي كرونا، فشار بر معيشــت حقوق بگيراني است كه با تعطيلي كسب وكار 
مواجه شده اند و حداقل قادر به دریافت حداكثر مزایایي كه قبل از كرونا مي گرفتند، نيستند. 
طرف دیگر ماجرا كارگراني هستند كه حتي در جریان اجراي طرح فاصله گذاري اجتماعي 
باید همچنان در جامعه حضور داشته باشند و از ناوگان حمل ونقل عمومي استفاده كنند 
تا به فعاليت كاري خود ادامه دهند. این افراد از یك سو با ریسك ابتال به كرونا در اثر حضور 
در اجتماع مواجه هســتند و از ســوي دیگر در اجتماعات محل كار در معرض خطر قرار 
مي گيرند. البته طبق اعالم وزارت صنعت، كارگاه ها و بنگاه هاي اقتصادي در جریان بازگشت 
به فعاليت هاي خود پس از تعطيالت نوروز باید پروتكل هاي الزم براي حفاظت از سالمتي 
نيروي كار را رعایت كنند اما حتي این پروتكل ها نيز قادر نيستند ریسك ابتال به كرونا را به 
صفر برسانند. این كارگران از یك سو براي دریافت دستمزد و گذران زندگي مجبور به ادامه 
فعاليت هستند و از سوي دیگر سایه تهدید اخراج و تمدید نشدن قرارداد را بر سر خود دارند.

سالمتي كارگران چقدر مي ارزد؟
در وضعيتي كه كارگران فعال در صنایع بزرگ و كسب وكارهاي غيرضروري مجبور به ادامه 
فعاليت شده اند، مباحثي مطرح شده مبني بر اینكه اگر در این وضعيت كارگري به كرونا 
مبتال شود، مسئول جبران خسارت و حتي پرداخت دیه او چه كسي خواهد بود؟ فعال در 
سایه اوضاع و شرایط بحراني ناشي از شيوع ویروس كرونا و با وجود هشدارهاي پي درپي و 
مداوم وزارت بهداشت به مردم براي در خانه ماندن و قرنطينه شدن، برخي از كارمندان و 
كارگران به واسطه اجبار كارفرما، رئيس یا مافوق خود مجبور به حضور در محل كار و ادامه 

فعاليت هستند.
به گزارش همشهري، این افراد مجبورند با شيوع بسيار وسيع و خطرناك كرونا، جان خود را 
به خطر بيندازند و براي حفظ كار، ریسك ابتال به بيماري و حتي فوت بر اثر كرونا را بپذیرند. 
هرچند كارفرمایان نيز براي تداوم توليد مسئوليت هایي دارند و در حد توان امكانات موردنياز 
براي جلوگيري از ابتال به كرونا را فراهم مي آورند، اما هيچ كدام از اینها نمي تواند ایمني محيط 

كار را به حدي برساند كه از ابتالي نيروي كار به كرونا جلوگيري كند.
رضا قرباني، حقوق دان در مورد مسئوليت در قبال سالمتي نيروي كار مي گوید: نظر به  اجبار 
از سوي ریاست و مسئوالن محل كار خود و مقصر بودن آنها )كارفرمایان و ریاست و مسئوالن 
امر( با توجه به آگاهي و هشدارهاي بسيار زیاد درباره مرگ آوربودن این ویروس و طبق قانون 
مجازات اسالمي كه اذعان مي دارد وقتي وسيله یا چيزي كه منجر به قتل یا فوت  شده باشد 

نوعا كشنده باشد، دیه بر ایشان واجب خواهد بود.

او مي افزاید: بســته به اینكه فرد براثر این ویروس فوت  شــده یا جنایات و خسارات جاني 
دیگري بر او رخ  داده باشد مي تواند طبق قانون از مسبب یا مسببان آن درخواست دیه كند 
زیرا مستند به اصل نوزدهم قانون اساسي مردم ایران از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق 
مســاوي برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتياز نخواهد بود و نيز در اصل 
بيستم از همين قانون نيز آمده است همه افراد ملت اعم از زن و مرد یكسان در حمایت قانون 
قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعایت موازین 

اسالم برخوردارند.
طبق این توضيحات، قرباني معتقد است: امكان شــكایت و دریافت دیه از طرف كارگران 
و كارمنداني كه به دليل اجبار و شــرایط حضور در محل كار دچار ابتال به بيماري كرونا و 

آسيب هاي ناشي از آن شده اند وجود دارد.

انكار كارفرمايان در قبال غرامت ابتالي كارگران به كرونا
در متن قانون كار مستقيم درباره شرایطي مانند شيوع ویروس كرونا و مسئوليت ابتالي 
كارگران به بيمارهاي واگيردار در اثر الزام به تداوم فعاليت توضيحي وجود ندارد اما از منظر 
حقوق دانان اگر تداوم فعاليت نيروي كار جبري و باوجود هشدار نهادهاي رسمي نظير وزارت 
بهداشت باشد، كارفرمایان در این زمينه مسئول خواهند بود. البته كارفرمایان مخالف این 
نظر هستند و عضو هيأت رئيسه كانون كارفرمایي ایران نيز معتقد است كه صحبت كردن در 
مورد مسئوليت كارفرمایان درباره ابتالي كاركنان به بيماري كرونا فاقد مبناي قانوني است. 
حسين سالح ورزي درباره ابهامات به وجود آمده مبني بر مسئوليت كارفرمایان درصورت 
ابتالي كارگران به كرونا مي گوید: ابهامي كه در مورد مسئوليت كارفرمایان در مقابل ابتالي 

كارگران به كرونا مطرح مي شود، مبناي حقوقي و قانوني ندارد.
نایب رئيس اتاق ایران با اشاره به ماده85 قانون كار، مي افزاید: طبق این ماده، كارفرما موظف 
به فراهم كردن محيط امن براي كارگر است. بر این اساس و در شرایط شيوع كرونا، ایجاد 
محيط امن به مفهوم رعایت اصول بهداشتي طبق دستورالعمل هاي ستاد مقابله با كروناست.

عضو هيأت رئيسه كانون كارفرمایي ایران معتقد است: كارفرمایان قطعا در محيط كار، همانند 
سایر مكان هاي سطح جامعه دستورالعمل هاي بهداشتي و اقدامات الزم براي ضدعفوني 

كردن محيط را انجام مي دهند و از باب ضمان و تسبيب، مسئوليتي عهده دار نخواهند بود.
سالح ورزي ادامه مي دهد: سازمان بهداشت جهاني این بيماري را به عنوان ویروس همه گير 
و جهان شمول اعالم كرده، بنابراین هر انساني و در هر مكاني در معرض ابتال به این ویروس 
اســت و بنا به گفته مقامات، حتي تا 80درصد جمعيت ایران هم احتمال ابتال به بيماري 
كووید19 را دارند؛ ازاین رو هراس افكني و طرح موضوع انحرافي كه درصورت ابتالي كاركنان 
یا فوت احتمالي نيروي كار، دیه آن به عهده كارفرما خواهد بود، صحبتي عوامانه و فاقد مبناي 
حقوقي است. سالح ورزي مي گوید: چنانچه كارگران و كاركنان بنگاه ها در اثر ابتال به ویروس 
كرونا، بيمار شده و بستري یا قرنطينه شوند، تكليفي بابت پرداخت مزد آنان در دوران بيماري 
برعهده كارفرما نخواهد بود، بلكه به استناد مقررات قانون كار و قانون تأمين اجتماعي، در 
دوران مرخصي استعالجي، سازمان تأمين اجتماعي مكلف به پرداخت غرامت دستمزد 
كارگر و كاركنان مبتال به بيماري كه قرنطينه، بستري یا به دستور پزشك ملزم به استراحت 

اجباري باشند، خواهد بود.

رضا كرباليي
روزنامه نگار

پيشنهاد مراكز تحقيقاتي به صاحبان كسب وكارها براي واكسينه شدن در برابر كرونا:

عملياتواكنشسريعرااجراكنيد
3نهاد تحقيقي و پژوهشي به شركت ها و كسب وكارها توصيه مي كنند هر چه سریع تر اقدامات فوري براي مقابله با آثار اقتصادي شيوع كرونا را آغاز كنند

اقدامات دولت ضعيف است
مركز پژوهش هاي مجلس در يك گزارش تحقيقي استدالل كرده؛ اقداماتي كه تاكنون 
دولت براي مقابله با شيوع كرونا انجام داده ضعيف است. در واقع از آنجا كه شدت اثر 
و ماندگاري تبعات مختلف بحران ويروس كرونا به ماهيت و نوع سياست ها و سرعت 
واكنش دولت ها مرتبط است، يافته ها نشــان مي دهد  اقدامات صورت گرفته تابع 
سياست اجتماعي مشخص و روشني نبوده و ضعف و تأخير دولت در تصميم گيري هاي 
ضروري و انجام اقدامات الزم و بموقع از قبيل منع ترددهاي غيرضرور درون شهري و 
برون شهري، ارائه آموزش هاي پيشگيرانه الزم به اقشار در معرض آسيب، فراهم كردن 
اسكان موقت براي بي خانمان ها و غيره باعث افزايش شدت اثر و ماندگاري اين ويروس 
در اليه هاي پايين و اقشار ضعيف جامعه شده است و درصورت ادامه اين روند تبعات 
و فاجعه بزرگ تري رخ خواهد داد. از ميان دستگاه هاي حمايتي حوزه آسيب هاي 
اجتماعي و اقشار محروم و آسيب پذير در كشور صرفا سازمان بهزيستي كشور، 
كميته امداد امام خميني، شهرداري و بنياد مستضعفان انقالب اسالمي و سازمان هاي 
مردم نهاد طي اين روزها اقداماتي انجــام داده اند؛ درحالي كه جاي خالي نهادهاي 
مسئول، هماهنگ كننده و نظارتي از قبيل سازمان امور اجتماعي محسوس است كه 
براساس قانون وظيفه مديريت، هماهنگي و نظارت بر دستگاه هاي حوزه آسيب ها و 

حمايت هاي اجتماعي را برعهده دارد. 
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راه هاي كنار آمدن با مشكالت ذهني ناشي از خانه ماندن 
به روایت راس اولبریكت، زنداني حبس ابد

سيدزاده، تهيه كننده اي كه در نخستين تجربه بازیگري، نماینده مجلس پایتخت6  شد

عیسی محمدی
خبرنگار

زندان كه نيست؛ قرنطينه است

12نماينده به من زنگ زدند  و تشكر كردند

سرگرمي

در همسایگي مهره ها
بازي هاي رومیزي 

شطرنج
آیا بــراي گذراندن یــك آخر هفته 
خوب و خــوش، باید حتمــاً از خانه 
خارج بشــوید؟ البته كه نه. هرچند 
كه پيشنهاد ما این اســت كه براي 
عوض شــدن حال و هوایتان، حتماً 
از خانه خارج شوید. اما گاهي پيش 
مي آید كه یا فرصت این كار نيست، 
یا حوصله اش، یا مباحث دیگر مطرح 
مي شود. به همين دليل، گاهي باید 
بــراي داخل خانه هــم برنامه ریزي 
كنيم. یكي از پيشــنهاد هاي جالب 
براي خانه  ماندن هاي ما، اســتفاده 
از بازي هاي روميــزي یا »بردگيم« 
اســت. كاًل اینگونه بازي ها، فكري ، 
روميزي و فيزیكي هستند. هرچند 
كه نسخه هاي اندرویدي و رایانه اي 
این دست بازي ها هم موجود است؛ 
اما بيشتر شــهره به روميزي بودن و 
واقعي بودن هســتند. پيشنهاد اول 
ما، اســتفاده از بازي شطرنج است. 
متأسفانه این بازي-فكر، مدت هاست 
كه نــزد خانواده ها فراموش شــده. 
مي توانيد با تهيه یك شطرنج شيك 
و مجلسي، خودتان را تشویق به بازي 
كردن بكنيــد. این بــازي مي تواند 
بين شــما و دیگر اعضاي خانواده یا 
بيــن فاميل ها اتفــاق بيفتد. این جا 
دیگر قصد نداریم دربــاره بدیهيات 
شطرنج صحبت كنيم كه دیگر همه 
مي دانند. فقط در جســت وجوهاي 
خودتان، كمي از مدل هاي مختلف 
شطرنج بازي كردن بيشتر اطالعات 
به دست بياورید. شاید عالقه داشته 
باشيد كه از مدل بازي هاي سرعتي 
انتخاب كنيد. تمركز باال، تقویت تفكر 
استراتژیك، افزایش تعامل بازیگران 
و... از آورده هــاي مثبت این بازي ها 

براي شما خواهند بود.

نابودي سياره ها
بازي رومیزي

اگر در قســمت  باالي ستون خوانده 
باشيد، در كل به بازي هاي روميزي و 
تعاملي و واقعي، بازي هاي »بردگيم« 
گفته مي شود. »بردگيم «ها این قدر 
زیاد هســتند كــه مي توانيــم كلي 
پيشنهاد براي تفریحات داخل خانه 
شما، كه در آن همه اعضاي خانواده 
در یك بازي واقعي با هم مشــاركت 
كنند، داشته باشيم. بازي »بردگيمي« 
قلمرو ستارگان، تم فضایي و تخيلي 
داشــته و حجم كمي هم دارد. طي 
این بازي، هر كدام از بازیگران نقش 
یك فرمانده سياره را بازي مي كند كه 
باید به نوعي، ناوگان دشــمن را نابود 
كند كه در نهایت ایــن امر منجر به 
نابودي سياره دشمن هم خواهد شد. 
در این بازي، قدرت سپر مغناطيسي 
دشــمن باید كاهش یافته و حتي به 
صفر برسد؛  ضمن اینكه شما باید سپر 
مغناطيسي خود را هم تقویت كنيد. 
همانطور كه مي دانيــد، كارت ها در 
»بردگيم«ها، جــزو بخش هاي مهم 
تشكيل دهنده بازي اند. در این بازي، 
هر كارت بــه مفهوم یك ســفينه یا 
پایگاه اســت و طبيعي است كه باید 
كارت هاي دشــمن را از بين ببرید. 
بازي با كارت هایي كاماًل یكدســت 
و البته ضعيف شــروع مي شــود. در 
طول بازي، از فروشگاه درنظر گرفته 
شده، سفينه ها و پایگاه ها را خریداري 
مي كنيد كه همانا كارت هاي بيشتر 
باشــند. در نتيجه ارتش شما تقویت 
شده و در نهایت، به هدف خودتان كه 
نابودي سياره و سفينه دشمن است، 
خواهيد رسيد. این بازي نسخه ایراني 

هم دارد.

اين روزها در خانه ماندن، آيین زندگي خیلي از مردم ايران شده است اما مشكلي كه وجود دارد، اين است كه با 
اين قضیه به درستي كنار نیامده ايم؛ يعني چطور؟ يعني اينكه مدام دنبال يك خط پايان هستیم تا از خانه هايمان 
فرار كنیم. جدا از اينكه چنین چیزي درست است يا نه و جامعه شناسي آن، بايد به يك نكته توجه كنیم؛ اينكه 
شايد نیاز باشد 2، 3 ماهي به اين منوال پیش برويم. پس بايد كم كم با اين در خانه ماندن كنار بیايیم و حتي از آن استفاده كنیم. اما مهم تر از 
استفاده از چنین فرصتي، يك نكته ديگر است؛ اينكه چه كار كنیم تا با اين قرنطینه هاي خودخواسته به صورت رواني كنار بیايیم؟ بیشتر مشكل 

ما ذهني است، به همین دلیل است كه ذهن ما در حال نابود كردنمان است. اما چطور از نظر ذهني، با اين قرنطینه هاي اجباري كنار بیايیم؟

فردي وجود دارد به اسم 
راس اولبریكت. این فرد به حبس ابد 

محكوم شده و یكي از زندانيان معروف دنياي 
امروز است. اینكه چرا و به چه جرمي، موضوع بحث 
ما نيست. صرفا مي خواهيم از تجربيات یك زنداني 

كه حبس هاي انفرادي هم در همين دوران زندانش كم 
نداشته، استفاده كنيم. دقت كنيد كه او گاهي تا هفته ها و 
ماه ها ناچار بوده كه در یك سلول انفرادي كوچك و سياه 

و تاریك سر كند. قطعاً وضعيت ما در زندگي هاي 
امروزمان خيلي بهتر از وضعيت او بوده است. 

تجربه هاي او مي تواند حسابي به 
دردمان بخورد.

اولبريكت 
يك زنداني قرنطینه:

من بهانه هاي زیادي براي رنج كشيدن در 
زندان دارم. متوجه شدم كه درد شاید از سر ناچاری 

باشد اما رنج ناشي از درد از سر ناچاري نبوده و اختياري 
است؛ به همين راحتي. معتقدم كه تنها راه رهایي از رنج ها، 

همين سپاسگزاري و پذیرش است. پذیرش، یعني مدام به جاي 
اینكه به خودتان بگویيد دیگر طاقت یك روز بيشتر این وضعيت را 

هم ندارم، بگویيد كه من اینجا هستم و مي دانم شرایط بدي است اما 
اینجا هستم و چاره اي نيست. حتي یك قدم جلوتر رفته و طبق قانون 

سپاسگزاري، بگویيد كه دست كم اوضاع بدتر نيست و دست كم 
جایي براي خواب و آبي براي خوردن و غذایي براي رفع 
گرسنگي داریم. رنج وقتي مي آید كه چيزي را بخواهيد، 

ولي نداشته باشيد. پذیرش و سپاس، قصه را 
كاماًل عوض مي كند.

جناب اولبریكت، در جایي اشاره 
مي كند سلولي كه در آن است یك در فلزي سنگين 

دارد با شيار كوچكي روي آن كه براي رد و بدل كردن غذا استفاده 
مي شود. یك توالت استيل كوچك با یك روشویي و تخت باریك هم دارد. 

اول كه وارد چنين جایي شده بود، درگير شوك بود. این وضعيت براي ما آشنا 
نيست؟ بله، ما هم در روزهاي اوليه و چه بسا همين حاال، درگير این شوك هستيم؛ 

كه چرا ما، چرا قرنطينه، چرا در این وضعيت، چرا و...؟ او بعد از شوك اوليه، حالت هایي 
چون خستگي و درماندگي و كسالت و البته نياز به خارج شدن از سلولش را تجربه كرده بود. 
باید چه كار مي كرد؟ خودش مي گوید كه باید ذهنش را كنترل مي كرد. البته خيلي خيلي 
سخت بود؛ چون مدام ذهن از دستش درمي رفت. تا حاال دقت كرده اید به این نكته كه وقتي 

نمي خواهيد وضعيتي را عوض كنيد، ذهنتان چندان ناآرام نيست اما وقتي مي خواهيد 
وضعيتي مثل بي نظمي و آشفتگي رواني و... را كنترل كنيد، ذهنتان حسابي شما را اذیت 

مي كند. البد با چنين وضعيتي مواجه بوده اید، نه؟ براي اولبریكت هم چنين بود. 
قباًل با ذهنش مشكلي نداشت اما همين كه مي خواست احساساتش را كنترل 

كند، اوضاع برایش سخت تر مي شد. اما او توانست، پس ما هم مي توانيم. 
او توانست ذهنش و خودش را نسبت به این وضعيت قوي تر كند؛ 

یعني كه احساسات منفي اش را بيشتر كنترل كند. 
اما چطور؟

تجربه هاي يك زنداني

اول شوك، بعداً بیقراري و كسالت

چند نكته از سلول هاي انفرادي
اولبريكت، در يكي از مقاله هايي كه با اين مضمون نوشته و به زبان فارسي هم ترجمه شده، نكته هاي جالبي را مطرح مي كند كه با هم آنها 

را مرور مي كنیم؛ مواردي كه به قول خودش، كمكش كرد تا ذهني سرسخت تر نسبت به وضعیتش داشته باشد.

 در سلول انفرادي، سرعت گذر زمان به شدت 
كند است؛ به شــدت. پس تنها چاره را در صبر 
یافتم؛ یعني فقط حواســتان به امروز باشــد؛ 
بي قراري و خستگي را دور بریزید چون وضعيت 

را برایتان خراب تر خواهد كرد.
  من روزهــاي اول، مــدام به كســاني فكر 
مي كردم كه مرا زنداني كرده اند. از آنها متنفر 

بودم. اما یك روز بــا خودم گفتم آنها االن كجا 
هستند و آیا مي دانند كه من االن از این آدم ها 
متنفرم؟ دیدم كه حتي روح شان هم خبر ندارد 
و دارند زندگي شان را مي كنند. در نتيجه متوجه 
شدم فقط دارم خودم را رنج مي دهم. تصميم 
گرفتم دیگر از كســي متنفر نباشم و همه را 
ببخشــم. خيلي آرام تر شــدم. دیگر به خودم 
صدمه نمي زدم. متوجه شــدم متنفر بودن از 

كســي، به او صدمه اي نمي زند، فقط به خودم 
صدمه مي زند. پس انــرژي ام را جاي دیگري 
فرستادم )پس شــما خوانندگان عزیز، نيازي 
نيست خودخوري كنيد كه چرا چنين شده و 
باعث و باني اش را نفرین كنيد، در عوض كمي 

انرژي تان را به جاي دیگري بفرستيد(.

پیشنهادهايي براي شما كه غريبه نیستید
پرنیان سلطانی- هيچ اثر دیگری هم كه از هوشنگ مرادی كرمانی نشناسيد، 
محال اســت قصه های مجيدش را یادتان نياید. داستان پسر نوجوانی كه با 
بی بی مهربانش زندگی می كرد و نه تنها كتاب برگزیده سال 1364شد، بلكه 
مجموعه تلویزیونی اش از ذهن هيچ كودك متولد دهه 50و 60پاك نمی شود. 
این نویسنده بزرگ و نام آشنا كه زندگی نامه خودش باعنوان »شما كه غریبه 
نيستيد« ســی و چندبار تجدید چاپ شــده، به همه مردم توصيه می كند 
زندگی نامه افراد مختلف را بخواننــد؛ چون با خواندن این زندگی نامه ها هم 
می توانند از تجربه افراد موفق بهره مند شوند و هم با علم به سختی هایی كه 
آنها در مسير موفقيت شان كشيده اند، قدر زندگی خودشان را بهتر می دانند.
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هوشنگ 
مرادی كرمانی

يكي از چهره هاي جديــد و البته محبوب در 
ســريال پايتخت 6،  نقش حاجي مالكي، يا 
همان يك نماينده باشرافت و پاكدست مجلس 
است كه توسط »سیدامیر سیدزاده« ايفا شد. 
البته ســابقه هنري اين بازيگر به اين سريال 
و نقش محدود نمي شــود و اهالي هنر نام او را 
به عنوان تهیه كننده سینما و تلويزيون بسیار 
شنیده اند. از مهم ترين آثاري كه تهیه كنندگي 
كرده، مي توان به فعالیت در فیلم هاي همچون 
»سیاوش«، »تعارض«، »خانوم«، »ناخواسته«، 
»زندگي جاي ديگري اســت«، »پاســیو« و 

»شماره 17سهیال« اشاره كرد. 

آخرين قســمت از سريال پايتخت 
پخش شد، اما گويا قسمت هاي پاياني اين سريال 
تحت تأثیر شیوع بیماري كرونا قرار گرفته و در 
فیلمنامه تغییراتي داده شــده است. آيا نقش 
حاجي مالكي هم تحت تأثیر ايــن اتفاق قرار 

گرفته و تغییر كرده بود؟
اگر مشــكل شــيوع كرونا پيش نمي آمد، شــاید 
فيلمنامه در مســير دیگري هدایت شده و سریال 
به نقطه فينــال خــود مي رســيد. همانگونه كه 
آقاي ســيروس مقدم گفتند، فينال سریال طلب 
تماشاگران است كه در نخستين فرصت بعد از رفع 
این محدودیت هاي كرونایي ســاخته خواهد شد. 
اما به دليل اینكه لوكيشن اصلي این سریال استان 
مازندران بود و این استان جزو استان هاي نخستي 
بود كه در روزهاي اول اعالم شــيوع بيماري كرونا 
درگير شده بود، كار براي گروه ســازنده در اواخر 
ساخت سریال دشوار شد. علي القاعده با تمهيدات 
گروه سازنده، ســریال به آن صورت آبرومندانه تا 
15قســمتي كه مقرر شــده بود آماده پخش شد. 
من تا قسمت 13بودم و شــاید اگر بحث تعطيلي 
مجلس شوراي اســالمي و برخي مشاغل و اصناف 
و فعاليت هاي اجتماعي و فرهنگي مطرح نمي شد، 
ســریال به گونه دیگر پيش رفته و نماینده مجلس 
تاانتهاي ســریال بازي مي كرد. امــا تصميم گروه 
سازنده اینگونه بود و انصافاً هم تصميم درستي بود و 
الحمداهلل تا به امروز هم توانستند تعهد و سفارشي 

كه پذیرفته بودند را انجام دهند.
ما شما را به عنوان يك تهیه كننده 
همیشه در پشــت صحنه فیلم ها ديده بوديم. 

چطور شد كه مقابل دوربین قرار گرفتید؟
من حدود 10سال پيش در سریال »پيامك از دیار 
باقي« تجربه همكاري با نویســنده این مجموعه 
آقاي محسن تنابنده و كارگردان آن آقاي سيروس 
مقدم را داشتم. ذهنيت من نسبت به هوشمندي 
محســن تنابنده و چيدمان شخصيت هاي سناریو 
و كارگرداني آقاي مقدم ذهنيت معلوم و مشخصي 
بود. از این رو این ریسك را پذیرفتم و همكاري شكل 
گرفت. طراحي نقش نماینــده مجلس و احتمال 
اعتراض به نوع شــخصيت پردازي آن حركت روي 
لبه تيغ بود، اما بدون تعارف مي گویم كه استرسي 
براي پذیرش این نقش نداشتم. اطمينان داشتم كه 
نویســنده هاي این گروه به گونه اي این شخصيت 
را طراحي و نوشــته اند كه باعث دلخوري و نگراني 
نمایندگان نخواهد شــد. این نقــش وقتي به من 
پيشنهاد شد كه خارج از كشــور بودم و از همانجا 
قبول كردم و با خودم گفتم نباید این نقش را بازي 
كنم بلكه باید این نقش را زندگي كنم. خودم را به 
لوكيشن فيلمبرداري در شــيرگاه رساندم. خدارا 
شكر در همان سكانس هاي اول كه بازي كردم بازي 

من مورد قبول سازنده هاي سریال قرار گرفت.
انتقادهايي به منفعل بودن نقش شما 
در قسمت هاي نخست سريال مطرح شده بود. 

در اين باره چیزي شنیده ايد؟
خداراشــاكرم كه این نقش مورد قبول اغلب مردم 
قرار گرفت و به گفته خودشــان توانستند مالكي و 
نقشــش را به خوبي درك كنند. همچنين حدود 
12نفــر از نماینده هاي مجلس در ایــن روزهاي 
پخش سریال با من تماس گرفته و تشكر كردند و 

گفتند از اینكه توانستيد این نقش را خوب و بدون 
اینكه به سمت لودگي پيش برود بازي كنيد، تشكر 
مي كنيم. خود من هم گفته بودم كه این نقش حد 
وسط ندارد؛ یا باید خيلي خوب خوب بازي شود یا 
بد بد. مردم در این سریال با یك نماینده پاكدستي 
كه قصد خدمت به مردم شهر را دارد مواجهند، من 
باید تمام تالشم را مي كردم تا این نقش را ملموس 
و واقعي بازي كنم. البته به دليل اتفاقات اجتماعي و 
سياسي روز جامعه كه در مدت این 40و اندي سالي 
كه از پيروزي انقالب اسالمي گذشته است رخ داده 
از نزدیك با مسائل قانونگذاري در مجلس آشنا بودم. 
حتي از برخورد برخي از این افراد در مســائلي كه 
براي خود من پيش آمده، از چگونگي ایفاي نقش 
نماینده مجلس براي من در انجام وظایف اجتماعي 
و در حوزه انتخابي شان با توجه به آن سوگندنامه اي 
كه دارند ذهنيتي ایجاد شــده بود كه به من كمك 
كرد براي نخستين بار كه به صورت حرفه اي مقابل 
دوربين مي رفتم آمادگي بيشتري داشته باشم. البته 
در اوایل سریال پایتخت 6درخصوص صبر و سعه 
 صدر زیاد نقش مالكي به من بسيار انتقاد مي شد. 
بعضاً دوستان گله مي كردند كه شما چرا این همه 
در برابر رفتارهاي راننده تان نقي معمولي سعه  صدر 
دارید و چــرا او را زودتر جواب نمي كنيد! در جواب 
این دوســتان باید عرض كنم كه بيان دیالوگ ها و 
واكنش هاي مقابل كاراكتر نقي باید به گونه اي پيش 
مي رفت كه سعه صدر نماینده مردم نشان داده شود.

قباًل هم تجربه بازيگري داشتید؟
خير، حضور در ســریال پایتخت نخستين تجربه 

حرفه اي بود.

به نظر شــما كاراكتر آقاي مالكي در 
فینال وعده داده شده سريال پايتخت 6حضور 

دارد؟
منتظر تصميم گروه نویســندگان و آقاي تنابنده 
و آقاي مقدم هســتيم. باید دید كه چــه فينال و 
سرانجامي به پایان خوش این سریال كمك مي كند. 
اگر باشيم كه در خدمت مردم خواهيم بود، اگرنه كه 

اميدواریم كار به خوبي پيش برود.
ســريال پايتخت 6با وجود اينكه 
توانست مخاطبان بســیاري را پاي تلويزيون 
بنشاند اما نقدها و حاشــیه هايي هم به همراه 
داشــت. به نظر شــما چرا حاشــیه هاي اين 

پربیننده ترين سريال زياد است؟
یكي از مهم ترین سریال هایي كه به نوعي جنبه ملي 
به خودش مي گيرد مجموعه پایتخت هاست، چون 
بيشــترین بازدید و محبوبيت را بين مردم داشته 
اســت. پس ازاین تریبوني كه فضاي طنز موقعيت 
و مفرحي ایجاد مي كند مي تــوان براي آموزش و 
پيام دهي استفاده كرد. خوشــبختانه این سریال 
توانسته نسبت به مسائل و عملكردهاي برخي افراد 
و مســئوالن نگاه نقادانه همراه با لطافت و فضاي 
كمدي داشته باشــد. این یك هنر است كه بتوان 
درد مردم را با نگاهي طنز همراه با درمانش عرضه 
كرده یا پيشنهاد دهيم. با این نمونه روش ها مي توان 
آموزش هاي زیادي داد و پيشگيري ها و نقدهایي به 
برخي موضوعات و دستگاه ها و سازمان ها در راستاي 

رفع مشكالت ارائه كرد.
از اوضاع واحوال اين روزهاي خود در 
خانه بگويید... در اين شرايط قرنطینه و با اجراي 

پويش در خانه بمانیم چه مي كنید؟
من هم مثل مردم عزیز با ابالغات ســتاد مدیریت 
بحران كرونا –كه تالش كردنــد وضعيت كرونا را 
به صورتي كنترل كنند كه قابل مهار و پيشــگيري 
باشد- همراه هستم. مو به مو سعي كرده ام دستورات 
را رعایت كنم و االن تقریباً 33روز در خانه مانده ام 
و فقط چندبار براي خرید اقالم ضروري خوراكي به 
خارج از خانه رفته ام. در این ایام بيشــتر وقتم را به 

مطالعه فيلمنامه اختصاص داده ام.
خاطره اي از بازي با بازيگران سريال 

پايتخت داريد؟
با گروهي حرفــه اي، همراه و با اخــالق كار كردم. 
گروهــي كه مي دانســتند چــه مي كننــد و چه 
مي خواهند و این براي من خوشحال كننده و باعث 

افتخار بود.

الناز عباسیان
خبرنگار

البته كه شما صرفاً در قرنطينه 
هستيد، تلویزیون و اینترنت و موارد 

دیگري دارید كه مي توانيد خودتان را با آنها 
سرگرم كنيد، ضمن اینكه اعضاي خانواده هم هستند 
و مي توانيد حتي به كوچه و پشت بام و بالكن و... بروید و 

حتي گاهي به خرید بروید. وقتي یك زنداني كه مدام درگير 
سلول انفرادي است، این چنين بتواند خودش را از وسواس 
زنداني بودن نجات بدهد، چرا شما از این تجربه استفاده 
نكنيد؟ چرا به جاي رنج كشيدن، سپاسگزار نباشيد؟ چرا 

از این فرصت استفاده نكنيد؟ تا حاال فكر كرده اید 
اگر كرونا گرفته بودید چه مي شد؟ اگر حتي 

زنده نبودید، چطور مي شد؟ اگر و 
اگر و...؟

شما زنداني نیستید؛ هنوز آزاديد
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جدايي كاغذي
فرهاديلدا|  انگاري پيرمرد از خانه زده بيرون، درست شبيه همان پدر فيلم »جدايي نادر از سيمين«، درست با همان احواالت فراموشكارانه و درست 

با همان عالقه قديمي كه به زحمت بر دهانش جاري شد كه »مي رم روزنامه بخرم...«
آه پدر حاال ما هم مبتالييم به درد فراموشي، تنها مي مانيم بدون بوي معشوق كاغذي مان، دكه ديگر كلبه عاشقي نيست و دلمان بدجور از اين 

جدايي گرفته است؛ جدايي كاغذي...

 Corona

خاطرات عصر 
طاليي هاليوود

مطالعه خاطرات در قرنطينه لذتبخش است

ســال هاي طاليي ســينماي آمريكا كه دهه 1950 تا 1980 
ميالدي را دربرمي گيــرد، مرهون تالش هــا و فعاليت هاي 
بازيگران و سينماگران مطرح زيادي است كه امروزه به تاريخ 
پيوســته اند. اما بوده اند در اين ميان بازيگران و فيلمسازاني 
كه با نگارش زندگينامه هايي نام و يــاد خويش را تا به امروز 
زنده نگاه داشته اند. روزنامه همشهري در اين مطلب به نقل 
از نشريه گاردين به بررسي برخي از مهم ترين زندگي نامه هاي 
خودنوشــت مطرح ترين بازيگران هاليوودي در عصر طاليي 

سينما مي پردازد.

روي پاي خودم )1978( لورن باكال
لورن باكال كه بهترين بازيگر زن 
سينماي كالسيك قرن بيستم نام 
گرفته، در كتــاب زندگينامه اش 
با عنوان روي پــاي خودم، درباره 
وقايعي كه در دوران فعاليت تئاتري 
و ســينمايي در برادوي و هاليوود 
براي وي اتفاق افتاده، شرح حالي 
نوشته اســت. او در اين كتاب به 
ازدواج هايش با همفري بوگارت و 
جيسون روباردز اشاره كرده است. 
او براي نخستين بار از سوي هوارد 
هاكس كارگردان مشهور آمريكايي 
براي بازي در فيلم داشتن و نداشتن 

)1944( انتخاب شد. قطار سريع السير شرق ازجمله فيلم هاي لورن 
باكال است كه در حافظه تماشاگران ايراني نقش بسته است.

بچه در فيلم مي ماند )1994( رابرت اوانز 

كتاب اوانز كه بسياري او را مهم ترين مدير پارامونت و احياگر اين كمپاني 
توليد فيلم مي دانند، نه تنها به دليل اينكه توسط رابرت اوانز نوشته شده مهم 
تلقي مي شود، بلكه اهميت اين كتاب در روايت وقايع دوران طاليي سينما 
توسط يكي از عوامل و مديران هاليوودي در آن دوران است. در زمان تصدي 
اوانز بر پارامونت فيلم هايي نظير پابرهنه در پارك، زوج عجيب، بچه رزماري، 
حرفه ايتاليايي، داستان عشق، پدرخوانده، پدرخوانده 2، سرپيكو، محله 
چيني ها و گتسبي بزرگ ساخته شدند. اوانز زماني گفته بود: در هر داستاني 
همواره 3نگاه وجود دارد: نگاه من )نويسنده(، نگاه شما )مخاطب( و واقعيت. 
و به نظر مي رسد كه هيچ كس در اين ميان دروغ نمي گويد. در نتيجه خاطراتي 
كه به صورت كتاب به اشتراك گذاشته مي شود هر كدام از اين ديدگاه ها را 

به گونه اي متفاوت تامين مي كند.

پسر يك كهنه فروش )1988( كرك داگالس
در اين كتاب گيرا و جذاب، كرك داگالس 
به داســتان زندگي خود و اوج گيري به 
قله هاي بازيگري در عصر طاليي هاليوود 
با فيلم هايي نظير قهرمان، اسپارتاكوس 
و راه هاي افتخار پرداخته اســت. كرك 
داگالس را در واقع مي تــوان به نوعي 
اسپارتاكوس دوران طاليي سينما دانست. 
او كه در خانواده اي فقيــر به دنيا آمده 
بود از باغباني و سرايداري در دانشگاه 
سنت لوئيس )شغلي كه براي دريافت وام 
تحصيلي پذيرفته بود( كار خود را آغاز 
كرد. او در اين كتاب اين دوران ســخت 
ابتدايي و حركت خود به سمت اوج را با 

لحن و نثري عاميانه و انرژي بخش توصيف مي كند. او در اين كتاب بي تكلف و 
ساده به برخي از مسائل زندگي شخصي و سياسي اش پرداخته است.

درباره همه  چيز )1993(، فيلي كه به هاليوود مي رود )2010( و 
انفجاردروازه هاي لعنتي )2018( مايكل كين

مايكل كين در 3كتاب زندگينامه 
خودنوشت خويش ما را با تفكرات 
پيچيــده اش دربــاره بازيگري 
همراه مي كند و با خود از دوراني 
كه به عنوان فرزند يك خانواده 
كارگر فعاليــت خود را در عرصه 
سينما آغاز كرد، به دوران اوجش 
در عرصه بازيگري در فيلم هايي 
نظير الفي، زولو و كســب و كار 
ايتاليايي مي برد. او در كتاب هاي 
خود ديدارش با جان وين بازيگر 
مشــهور فيلم هاي وسترن را در 
البي يك هتل روايت كرده است. 

مايكل كين در اين باره مي نويسد: جان وين در اين ديدار به من توصيه 
كرد در هنگام بازيگري با صداي پايين و به آرامي و شمرده سخن بگويم 
و بيش از آنچه در ديالوگم آمده چيزي نگويم. به همين دليل شايد بتوان 

مايكل كين را نسخه بريتانيايي جان وين در بازيگري دانست.

ميا فارو: چيزي كه از بين مي رود )1997(
كتاب زندگينامه خودنوشت ميا 
فارو بازيگر مشهور زن آمريكايي 
به دليل فصاحت و شــيوايي در 
بيان خاطرات از سوي منتقدان 
مورد تمجيد قرار گرفته اســت. 
ميا فــارو در اين كتــاب درباره 
مسائل خانوادگي اش، روابطش با 
فرانك سيناترا همسر اولش كه 
در سراسر قرن بيستم به عنوان 
يكي از مطرح ترين خوانندگان 
و بازيگران آمريكايي شــناخته 
شده بود، درباره روابطش با ديگر 
همسرش آندره پره وين و به ويژه 

ارتباطش با وودي آلن كارگردان مطرح ســينماي آمريكا مطالبي به 
تفصيل نگاشته است. ميا فارو اين كتاب را 5 سال پس از مطرح كردن 

ادعاهايي عليه وودي آلن در زمينه رسوايي جنسي نوشته است.

زندگينامه من چارلز اسپنسر چاپلين )1964(
چاپلين با ذوق بسيار زندگينامه خودنوشتي را به نگارش درآورده كه 
در آن مي توان موارد زيادي از استعداد و نبوغ ديكنزي را مشاهده كرد. 
چارلز چاپلين نظير ديكنز توانسته در اين زندگينامه تركيبي از مفاهيم 
احساســي، غم انگيز و طنز آميز را درهم آميزد و پايه و اساسي براي 
سبك داستان سرايي هاليوودي به عنوان يكي از پيشگامان هاليوود 
پديد آورد. او زندگينامه خود را در 3پرده ارائه داده است: پرده اول؛ 
دست و پنچه نرم كردن با فقر در لندن، پرده دوم؛ دستيابي به موفقيتي 
عظيم در هاليوود، پرده ســوم؛ طرد و كنار گذاشتن چاپلين به دليل 
مظنون بودن به طرفداري از كمونيســم و دست آخر نيز كناره گيري 
وي از هرگونه فعاليت ســينمايي و زندگي آرام در سال هاي آخر عمر 

در سوئيس.

من: داستان هايي از زندگي ام )1991( كاترين هپبورن
كاترين هپبورن بازيگر زن مطرح 
سينماي آمريكا كه بسياري او را 
به دليل آشنايي و همبازي بودن 
با اسپنسر تريسي مي شناسند، 
در كتاب زندگينامه خودنوشتش 
با نثري روان با پرگويي به وقايع 
زندگي پر ماجرايش پرداخته است. 
البته به اعتقاد بسياري از منتقدان 
اين كتاب از انســجام برخوردار 
نيست و هپبورن به صورت جسته 
و گريخته خيلي از مسائل را مطرح 
كرده است. منتقدان ديگري هم 
بر اين باورند كه هپبورن در اين 

كتاب به وقايع پر ابهام و سؤال برانگيز زندگي  اش يا نپرداخته يا به وضوح 
درباره آن چيزي ننوشته است.

شاهزاده آمريكايي: يك خاطره )2008(، خاطرات من از مرلين 
مونرو و فيلم كالسيك آمريكايي )2009( توني كورتيس

توني كورتيــس از بازيگري در 
فيلم هايي كه بــا بودجه اندك 
ساخته مي شدند خود را به عنوان 
يك بازيگر مطرح فيلم هاي درام 
و كمدي به همگان شناســاند. 
كورتيــس در كتاب شــاهزاده 
آمريكايي  ضمن توصيف شرايط 
ســخت خود در دوران كودكي و 
نوجواني، تصويــري فريبنده از 
صحنه بازي هاليوود ارائه مي دهد 
و ديدارهــاي خــود را با الرنس 
اوليويه )از بزرگ ترين بازيگران 
تئاتر و سينماي بريتانيا و جهان(، 

فرانك ســيناترا )خواننده و بازيگر مشهور آمريكايي( و بيلي وايلدر 
از كارگردانان به نام عصر طاليي آمريكا را به تفصيل شــرح مي دهد. 
او همچنين در كتاب دوم خود به خاطراتش درباره روابط دوســتانه و 

كاري اش با مرلين مونرو پرداخته است.

كاربران تویيتر به دعوت موزه ِگتي به بازآفریني شاهكارهاي هنري پرداختند
محمدناصر احدي

خبرنگار

هنر به وقت قرنطينه
بيماري كرونا با وجود همه مشكالت و گرفتاري هایي كه ایجاد كرده، مثل بسياري از پدیده هاي دیگر، 
براي كساني كه اهل شوخي و تفریح هستند، فرصتي فراهم كرده تا با این بيماري شوخي كنند. با توجه 
به اینكه ظرف 2 ماه اخير افراد زیادي به سبب این بيماري عزیزانشان را از دست داده اند، جنس شوخي ها با این ویروس مهلك بسيار مهم 
اســت تا حداقل در این روزها باعث ناراحتي و افزودن به غم و رنج خانواده هاي داغدار نشود. اگر به حساب موزه ِگتي در تویيتر سر بزنيد، 

یكي از این شوخي هاي خالقانه را پيدا مي كنيد.
موزه ِگتي در حساب تویيتر خود از مردم خواسته تا در ایام قرنطينه با افراد و وسایلي كه در خانه هستند و دارند، به بازآفریني آثار مشهور 
هنري بپردازند. این موزه از كساني كه قصد شركت در این چالش را دارند خواسته تا 3 نكته را درنظر بگيرند: 1- اثر هنري مورد عالقه تان 
را انتخاب كنيد؛ 2- سه  وسيله موجود در گوشه و كنار خانه تان را پيدا كنيد؛ 3- اثري هنري را با این وسایل بازآفریني كنيد. كار سختي 
به نظر نمي رسد و فقط به كمي ذوق و شوخ طبعي و البته آشنایي با آثار هنري مشهور نياز دارد. نتيجه این بازآفریني ها تصاویر بامزه اي است 

كه تعدادي از آنها را مي توانيد در ادامه ببينيد.

یك  ماه و 2هفته از تعطيلي سينماها مي گذرد۴۴روز...

ویروس ها شوخي شــوخي به آدم ها حمله 
كردند، آدم ها جدي جدي مردند.

این چند كلمه تغييریافته همان شعر معروفي 
است كه حاال انگار قصد خاطره شدن و رنگ 

كهنگي گرفتن هم ندارد.
كرونا آمد و مثل خيلي جاهاي دیگر سينماها 
هم بسته شدند. بخشنامه ها یك هفته یك 
هفته دوري تماشاگر و پرده سينما را تمدید 
كرد و حاال هم كه آنقدر این تعطيلي طوالني 
شده كه یادمان رفته سينما هم در روزهاي 

كرونا احوال وخيمي دارد.
ســينمادارها روزهــاي اول رفتند ســراغ 
ضدعفوني كردن سالن و صندلي اما بعد كه 
موضوع جدي تر شــد كاركنان را فرستادند 

خانه و كركره را كشيدند پایين.
حرف از بيكاري آپاراتچي و مسئول كنترل 
بليت و نگهبان و فروشنده اي است كه پشت 
دكه تنها نشسته تا به جماعت عشق فيلم از 

دریچه گيشه نقشه ورود به جزیره فراموشي 
ایام براي 2ساعت را بفروشد.

كرونا مانده و زمان تأللو نور بر پرده سينما 
فعال نامشخص است، سينمادار از كاسبي 
افتــاده و در همــان گام اول كاركنانش را 
تعدیل كرده و از آنها خواسته كه سينما را 

فراموش كنند.
این موج به خطــر افتــادن كار جماعت 
سينمایي از كسادي بازار چهره هاي جلوي 
دوربين و دانه درشــت هاي پشت دوربين 
شروع شده و حاال به جزئي ترین واحد شبكه 
سينما یعني كاركنان سينماها بسط یافته 

است.
بيكاري كاركنان سينما جدي است، آنقدر 
جدي كه رئيس سازمان سينمایي در تویيتر 

اعالم كرده:
»استفاده سينماها و ســایر مراكز خدماتي 
ســينمایي از حمایت ها، تسهيالت و منابع 
سازمان سينمایي )اعم از مستمر و مصوبات 
ویژه كرونا( منوط به آن اســت كه همكاران 

خود را اخراج نكنند«.

سالن دارها هم با اشــاره به تعطيلي بيش از 
چهل روزه سينماها و از آن مهم تر بالتكليفي 
درباره زمان بازگشایي ســينماها معتقدند 
باید جلوي ضرر را بگيرند و خواســتند عذر 

همكارانشان را اینگونه توجيه مي كنند.
سازمان ســينمایي البته با تشكيل كارگروه 
كرونا، بنا دارد در نخســتين گام از اقشــار 
آسيب پذیر صنعت سينما ازجمله كاركنان 
ســينماها با پرداخت مستقيم حمایت كند 
اما فعال نه خبر خوشي درباره این پرداخت ها 
هست و نه خبر تلخ اخراج كاركنان به نقطه 

پایان مي رسد.
حــاال بماند كــه در بدنه ســينما كارگران 
بســياري بدون هيچ گونه حمایتي روزهاي 
بيكاري و خانه نشيني و البته بدون دریافت 

دستمزد را سپري مي كنند.
عجالتــا 44روز اســت كه قفل حســرت و 
نگراني بر سردر سينماها زده شده، سالن ها 
خالي و آپارات ها خاموشند، فعال فقط مرور 
سكانس هاي اميدوارانه از شلوغي سينماها 

قوت قلب است و دیگر هيچ...

فيلم ســينمایي »خروج« تازه ترین اثر ابراهيم 
حاتمي كيا طي روزهاي آتي در سامانه فيليمو و 

نماوا به صورت آنالین عرضه مي شود.
به گزارش همشــهري، با توجه به شيوع ویروس 
كرونا و حضور طوالني مدت مردم در خانه ها در 
چند ماه گذشته و آتي، سازمان هنري رسانه اي 
اوج تصميم بر نمایش آنالین فيلم ســينمایي 

خروج به كارگرداني ابراهيم حاتمي كيا گرفت.
 همچنين این تصميم با موافقت وزارت فرهنگ 

و ارشاد اسالمي و مراجع قانوني نمایش در كشور 
روبه رو شــد. تازه ترین اثر ابراهيم حاتمي كيا از 
اوایل هفته آینده در سامانه هاي نمایش آنالین 
قرار خواهد گرفت و مخاطبان مي توانند با خرید 
قانوني با خانواده به تماشاي این فيلم سينمایي 
در فيليمو و نماوا بنشينند. براي نخستين بار است 
كه یك فيلم سينمایي ابتدا پخش آنالین مجازي 

و سپس اكران در سينماها را خواهد داشت.
فيلم ســينمایي  خــروج  در سي وهشــتمين 
جشنواره فيلم فجر به نماش درآمد و با استقبال 

مردم در سينماهاي سراسر كشور روبه رو شد.

مسعود مير
روزنامه نگار

خروج را در خانه ببينيد 

آرش نهاوندي
روزنامه نگار
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با مردم

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

كوتاه از حادثه

جوان مازندراني كه از چند سال قبل 
به خاطر نوشيدن یك نوشابه دچار داخلي

مشكل مغزي شده بود، بعد از 3سال 
دست وپنجه نرم كردن با این بيماري دچار مرگ 
مغزي شــد؛ اما ایــن پایــان كار نبــود چرا كه 
خانواده اش براي اهداي اعضــاي بدن او ازجمله 
قلبش پيشقدم شدند تا او براي هميشه جاودانه 

شود.
به گزارش همشهري، این پســر 18ساله معين 
اســماعيلي نام داشــت. او و خانواده اش اصالتا 
مازندراني بودنــد اما مدتي بود كه در ســمنان 
ساكن شــده بودند و در آنجا زندگي مي كردند. 
معين سال آخر دبيرستان بود و خودش را براي 
كنكور آماده مي كرد. او آرام و متين بود و آرزوي 
پدر و مادرش قبول شدن او در كنكور بود اما یك 
اتفاق ساده این آرزو را نقش بر آب كرد و معين را از 
خانواده اش گرفت. روز حادثه همه  چيز عادي بود. 
معين به مادرش گفت به حمام مي رود. چند دقيقه 
بعد صداي شرشــر آب آمد اما كمي كه گذشت 
دیگر خبري از معين نشــد. حمام كردن او كمي 
طوالني شده و مادرش را نگران كرده بود. وقتي 
مادر پسرش را صدا كرد، جوابي نشيند و با حالتي 
مضطرب ســراغ او رفت و با صحنه اي تلخ مواجه 
شد. پسر جوان بي حال در حمام افتاده بود و معلوم 

نبود چند دقيقه را در این وضعيت گذرانده است. 
مادر معين از چند نفر دیگــر از اعضاي خانواده 
كمك خواســت و به این ترتيب پيكر نيمه جان 

پسر جوان به بيمارستاني در سمنان منتقل شد.

در بيمارستان
زماني كه معين به بيمارســتان رسيد پزشكان 
اعالم كردند او دچار سكته مغزي شده و در شرایط 
وخيمي به ســر مي برد. آنطور كه آنها مي گفتند 
ضریب هوشياري پســر جوان 3 بود و این یعني 
فقط یك معجزه مي توانســت او را از مرگ نجات 
دهد. محمد عباســي، دایي معين كه سراسيمه 
خودش را به بيمارستان رسانده بود در این باره به 
همشهري مي گوید: »معين شرایط بدي داشت و 
با اینكه پزشكان اعالم كردند اميد چنداني به زنده 
ماندنش نيست اما همه تالش شان را انجام دادند 
و 3روز در بخش مراقبت هاي ویژه بستري بود. با 
وجود این روز سوم اميدشان نااميد شد و گفتند او 

دچار مرگ مغزي شده است«.
او ادامه مي دهد: »پدر معين قلب مهربان و بزرگي 
دارد. وقتي به او خبر دادند كه پسرش دچار مرگ 
مغزي شده خودش پيشقدم شد و گفت حاال كه 
معين دیگر زنده نمي شود مي خواهد همه اعضاي 
بدنش به بيماران نيازمند اهدا شــود. مسئوالن 

بيمارستان جلســه اي ترتيب داده بودند تا ما را 
براي اهداي عضو راضي كنند اما این جلسه خيلي 
كوتاه بود چون قبل از آن پدر معين خودش گفت 
مي داند كه چه اتفاقي افتاده و مي خواهد اعضاي 
بدن پسرش اهدا شود. او مي گفت نمي خواهد قلب 
پســرش كه هنوز مي تپد بميرد و به این ترتيب 

كارهاي مقدماتي اهداي عضو انجام شد«.
دایي این بيمار مرگ مغــزي در ادامه مي گوید: 
»بعد از آنكــه رضایت نامه امضا شــد، معين را از 
سمنان به بيمارستان سيناي تهران منتقل كردند 
و در آنجا قلب، كبد و كليه هاي معين جداسازي 

شده و به بيماران نيازمند پيوند زده شد«.

نجات 4بيمار نيازمند
با اینكه این حادثه این خانــواده را عزادار كرد اما 
آنها از كاري كه كرده اند راضي هستند و مي گویند 
با ایــن كار معين هنوز زنده اســت. مبين، برادر 
بزرگ تر معين در این باره به همشهري مي گوید: 
»برادرم محصل بود و پدر و مادرم آرزوهاي زیادي 
برایش داشتند اما حيف كه او را از دست دادیم و 
من تنها شدم«. او درباره علت اصلي حادثه تلخي 
كه براي برادرش اتفاق افتــاد مي گوید: »حدود 
3سال قبل او در تابســتان به مسافرت رفته و در 
هواي گرم یك نوشــابه خنك خورده بود. همين 

نوشابه باعث شد او تا مدت ها دچار سردرد شود 
و پزشكان گفتند به خاطر همين نوشابه خنك به 
مغز او آسيب وارد شــده است. با این حال برادرم 
زندگي عادي داشت تا اینكه این اتفاق رخ داد. آن 
روز او حتي بــدون اینكه یك خراش روي بدنش 
باشد به بيمارستان منتقل شــد و همانطور كه 

زندگي آرامي داشت، به آرامي از بين ما رفت«.
او دربــاره وضعيت پدر و مــادرش مي گوید: »از 
دســت دادن معين براي مان خيلي سخت است 
اما ما دلخوش به این هســتيم كه اعضاي بدن او 
دست كم باعث نجات جان 4بيمار نيازمند شده 
است. حاال قلب، كبد و كليه هاي برادرم در بدن 
4نفر دیگر زنده هستند ما هم فكر مي كنيم معين 

هنوز بين ماست«.

اهداي زندگي در روزهاي كرونايي
نوشابه یخ، عامل مرگ دردناك جواني كه اعضاي بدنش به بيماران نيازمند اهدا شد

عامل قتل ســلطان هروئين، یك قاچاقچي حرفه اي مواد مخدر بود 
كه بر سر پاتوق فروش مواد در دره فرحزاد دست به جنایت مسلحانه 

زده بود.
به گزارش همشــهري، نيمه شــب هفتم آذر ســال98 بــه مأموران 
كالنتري140 باغ فيض تهران خبر رسيد كه مردي سي وپنج ساله در 
درگيري حوالي دره فرحزاد به ضرب گلوله كشته شده است. تحقيقات 
براي كشــف راز این جنایت آغاز و معلوم شــد كه مقتول، قاچاقچي 
مواد مخدر بوده و چندین نوچه داشته است. او در دره فرحزاد هروئين 
مي فروخت و به سلطان هروئين معروف شده بود. بررسي ها حكایت از 
این داشت كه وي شب حادثه با یك قاچاقچي دیگر و نوچه هایش بر سر 

پاتوق فروش مواد درگير شده بود.
ماموران همچنين دریافتند كه مقتــول و نوچه هایش محلي را براي 
خود تعيين كرده و در آنجا موادمخدر مي فروختند، اما گروه دیگر پا در 
پاتوق آنها گذاشته و مدعي بودند كه آنجا متعلق به آنهاست و همين 
موضوع باعث درگيري مرگبار ميان آنها شده بود. مأموران همچنين 
متوجه شدند كه فرد تيرانداز، سردسته گروه رقيب بوده است كه با این 
اطالعات مأموران اداره دهم پليس آگاهي تهران با دستور قاضي رحيم 
دشتبان، بازپرس جنایي تهران، تحقيقات خود را براي بازداشت عامل 

جنایت آغاز كردند.
متهم به قتل اصغر نام داشت و تحقيقات نشــان مي داد كه وي بارها 
به اتهام قاچاق و فروش مواد دستگير شــده و به زندان رفته است. او 
به تازگي از زندان آزاد شده بود و هنوز زمان زیادي از آزادي اش نگذشته 
بود كه دســت به جنایت مســلحانه زده بود. اصغر كه یك قاچاقچي 
حرفه اي بود بعد از ارتكاب این جنایت از مخفيگاهش فراري شــده و 
هيچ ردي از خودش به جا نگذاشــته بود. با وجود این، مأموران دست 
به اقدامات اطالعاتي زدند و چند روز قبل موفق شدند مخفيگاه وي را 
شناسایي كنند. به این ترتيب متهم به قتل در اقدامي غافلگيرانه و پس 

از گذشت 4 ماه فرار دستگير شد.
 اگرچه تمام شواهد عليه او بود و همه شــاهدان مي گفتند كسي جز 
اصغر، قاتل و عامل تيراندازي مرگبار نيست اما او منكر جنایت بود و 
مي گفت قتل را نوچه اش مرتكب شده است. او درحالي چنين ادعایي 
مطرح مي كرد كه تحقيقات نشان مي داد اسلحه استفاده شده در این 
جنایت نيز متعلق به اصغر است. از سوي دیگر بررسي ها نشان مي داد 
كه مقتول از مدت ها قبل با او دچار اختالف شده است، به خصوص از 

زماني كه متهم از زندان آزاد شده بود.

اعتراف به جنايت 
تمام شــواهد عليه اصغر بود و بازجویي همچنان از او ادامه داشت تا 
اینكه این قاچاقچي حرفه اي قفل سكوت را شكست و راز قتل سلطان 
هروئين را فاش كرد. او مدعي شد كه به خاطر پاتوق فروش مواد مخدر با 
سلطان درگير شده و با شليك گلوله جانش را گرفته است. پس از اقرار 
وي به قتل، او براي انجام تحقيقات بيشتر به دادسراي جنایي تهران 
منتقل شد و وقتي پيش روي قاضي دشتبان قرار گرفت جزئيات قتل 
را فاش كرد و گفت انگيزه اش انتقام جویي از سلطان هروئين بوده است. 
به این ترتيب براي وي قرار بازداشــت صادر شد و تحقيقات تكميلي 

از او ادامه دارد.

عامل جنایت در دره فرحزاد قفل سكوت را شكست

نوچه يا سلطان هروئين؟اعتراف قاچاقچي به قتل سلطان هروئين 
عامل اين درگيري مسلحانه يك قاچاقچي حرفه اي مواد مخدر 
است كه به تازگي از زندان آزاد شده بود. او مي گويد مقتول زماني 
از نوچه هايش بوده و با تعليم هاي او تبديل شده به سلطان هروئين 
و براي خودش تيم تشــكيل داده بود اما از همان زمان با او دچار 
اختالف شده و بين آنها كينه اي به وجود آمده بود كه در نهايت با 

جنايت سر باز كرد.

كينه ات از مقتول بر سر چه بود؟
خودتان تصور كنيد پسري كه سال ها قبل از شهرستان به تهران آمده و زیر 
دستم بود و خودم همه  چيز را به او یاد داده بودم، حاال براي من شاخ شده بود. 
براي من كري مي خواند و دیگر قبولم نداشت. نمي توانستم اینها را تحمل 
كنم و آتش كينه در دلم روشن شده بود. مدام در فكر انتقام بودم تا اینكه 

پایان این كينه به جنایت ختم شد.
چه شد كه دست به جنايت زدي؟

قرار دعوا گذاشــتيم و چون دوباره برایم كري خواند من هم با اسلحه او را 
نشانه گرفتم.

پس از قبل نقشه قتل او را در سر داشتي كه با خودت 
اسلحه برده بودي؟

من هميشه اســلحه همراهم اســت. یك قاچاقچي باید هميشه اسلحه 
همراهش باشد.

كري خواني هايتان بر سر چه بود؟
چند وقت قبل پليس دســتگيرم كرد و چون مواد همراهم بود به زندان 
افتادم. چند ماهي در حبس بودم و بعد از آزادي متوجه شــدم كه مقتول 
پاتوق مرا تصاحب كرده است؛ پاتوقي كه سال ها به نام من بود و این را همه 
خرده فروش هاي دره فرحزاد مي دانستند. آنجا جایي بود كه همه مشتریانم 
مي آمدند و از من مواد مي خریدند. اما مقتــول آنجا را تصاحب كرده بود و 
مواد مي فروخت. عالوه بر این همه مشتریانم را از آن خودش كرده بود. براي 
خودش دم و دستگاهي تشكيل داده بود و نوچه هایي هم داشت. این را كه 
دیدم عصباني شدم. همان فردي كه با آموزش هاي من تبدیل شده بود به 
سلطان هروئين، همان فردي كه زماني نوچه من بود، بدجوري برایم شاخ 
شده بود. وقتي شنيدم كه پاتوق مرا اشغال كرده به سراغش رفتم اما او با 
من درگير شد و گفت جاي خودش است و حاضر نيست پاتوقش را ترك 
كند. مي گفت تو به زندان افتادي و تصور مي كرده قرار است اعدامم كنند، 
اما من زودتر از آنچه تصورش را مي كردند آزاد شدم. مي گفت كه دوره من 

سررسيده و همين كري خواندن هایش باعث شد كه قرار دعوا بگذاریم.
از روز حادثه بگو؟

من به همراه نوچه هایم سر قرار حاضر شدم و او هم به همراه نوچه هایش. 
دعوا شروع شد و اگر مقتول كوتاه مي آمد هرگز دست به سالح نمي بردم و 
ماشه را نمي كشيدم اما او حاضر نمي شد از موضع خودش پایين بياید. ولي 

این اتفاق رخ نداد و من اسلحه كشيدم و شليك كردم.
بعد از قتل كجا رفتي؟

از تهران خارج شدم و به خانه یكي از دوســتانم رفتم اما درنهایت لورفتم 
و گير افتادم.

گو
ت و

گف

مرد جوان كه با ضربات چاقو و شــليك گلولــه برادرزن خود 
را در زاهدان به قتل رســانده بود پس از 2 هفته فرار دستگير 
شد. به گزارش پليس، 25اسفند سال گذشته زماني كه یكي 
از شــهروندان زاهداني براي سركشي به باغش در حومه شهر 
رفته بود چشمش به جســد غرق در خون مرد جواني افتاد و 
پليس را خبر كرد. با حضور مأموران در محل معلوم شــد كه 
این مرد سي ساله هدف ضربات چاقو و همچنين گلوله سالح 
شكاري قرار گرفته و جانش را از دست داده است. با شناسایي 
هویت مقتول، مأموران سراغ خانواده اش رفتند و به تحقيق از 
آنها پرداختند. هر چند در ابتدا معلوم نبود كه مقتول از سوي 
چه كسي و با چه انگيزه اي به قتل رســيده اما در پرس وجو از 
خانواده مقتول معلوم شد كه وي از مدتي قبل با شوهرخواهرش 
اختالف داشــته و این اختالف حتي باعث درگيري ميان آنها 
نيز شده بود. در شرایطي كه تنها مظنون جنایت شوهرخواهر 
مقتول بود، دستور بازداشت او صادر شد و مأموران راهي خانه 
وي شدند اما این مرد ناپدید شده بود و خانواده اش مي گفتند 
كه از وي خبر ندارنــد. با این اطالعات شــكي باقي نماند كه 
عامل جنایت كسي جز مرد ناپدید شــده نيست و تحقيقات 
تخصصي براي شناسایي مخفيگاه او آغاز شد. این تحقيقات 
ســرانجام 2هفته بعد از جنایت نتيجــه داد و مأموران موفق 
شدند با ردگيري هاي تخصصي به اطالعات مهمي درباره قاتل 
سي و هشت ساله دست پيدا كنند. این اطالعات نشان مي داد كه 
متهم در خانه اي در یكي از محله هاي زاهدان مخفي شده كه 
مأموران راهي آنجا شدند و در یك عمليات ضربتي موفق شدند 

او را دستگير كنند. به گفته رئيس پليس آگاهي استان سيستان 
و بلوچستان، مرد جنایتكار پس از دســتگيري به قتل برادر 
همسرش اعتراف كرد و مدعي شد كه از مدت ها قبل با خانواده 
همســرش دچار اختالفات خانوادگي شده و از همان زمان از 
برادرزنش كينه به دل گرفته و در نهایت با انگيزه انتقام جویي 
او را به قتل رسانده اســت. با اعترافات متهم، وي راهي زندان 

شد و تحقيقات درباره این پرونده ادامه دارد.

جنايت؛ پايان درگيري بچه محل ها 
كل كل  هاي سریالي ميان چند بچه محل در پایتخت، درگيري خونيني را رقم زد كه با 

مرگ یكي از آنها پایان یافت.
به گزارش همشهري، شــامگاه 15فروردین، به قاضي جنایي پایتخت خبر رسيد كه 
جواني 19ساله در یك درگيري در منطقه نبرد به قتل رسيده است. به دنبال این تماس، 
قاضي جنایي و تيمي از كارآگاهان پليس آگاهي راهي محل حادثه شدند و تحقيقات 
براي كشف راز این جنایت آغاز شد. بررســي ها نشان مي داد كه جوان 19ساله در یك 
درگيري دسته جمعي زخمي شده و پس از انتقال به بيمارستان به دليل شدت جراحات، 
جانش را از دست داده است. ظاهرا افرادي كه از دوستان مقتول بودند، او را به بيمارستان 
منتقل كرده بودند و مأموران در نخستين اقدام سراغ آنها رفتند. در تحقيق از این افراد 
معلوم شد كه عامل جنایت جواني 29ساله اســت كه از بچه محل هاي مقتول بوده و از 
مدتي قبل با او كل كل داشته است. با شناسایي هویت قاتل، كارآگاهان به جست وجو 
براي شناسایي مخفيگاه وي پرداختند و 24ساعت پس از جنایت موفق شدند این مرد 
جوان را دستگير كنند. او در تحقيقات به قتل اقرار كرد و گفت: چند وقتي مي شد كه با 
2نفر از بچه محل هایم كل كل داشتيم. بر سر جزئي ترین مسائل با هم بحثمان مي شد و 
براي هم كري مي خواندیم. روز حادثه این دو نفر به سراغ من كه داخل مغازه پدرم بودم، 
آمدند و بر سر اختالفاتي كه داشتيم، با یكدیگر درگير شدیم اما با وساطت اهالي محل 
درگيري پایان یافت و آنها رفتند. همان شب اما آنها به همراه مقتول و چند نفر دیگر از 

بچه هاي محل به سراغم آمدند.
 وي ادامه داد: من مقابل مغازه پدرم بودم كه با دیدن آنها فورا به دوســتانم زنگ زدم و 
درخواست كمك كردم. دعوا شروع شد و من بي آنكه قصد كشتن كسي را داشته باشم، 
با چاقو به مقتول ضربه اي زدم و وقتي دیدم روي زمين افتاد، ترسيدم و فرار كردم. من 

قصد كشتن او را نداشتم و ناخواسته باعث این جنایت شدم.
متهم به قتل پس از اقرار به جنایت بازداشت شــد و با دستور قاضي جنایي براي انجام 

تحقيقات بيشتر در اختيار مأموران اداره دهم پليس آگاهي تهران قرار گرفت.

قاتل برادرزن در زاهدان به دام افتاد 

اخاذي مأمور قالبي به بهانه 
پلمب مغازه ها 

مرد جوان با شناسایي مغازه هایي كه در روزهاي 
كرونایي پایتخت باز بودنــد، خود را مأمور جا 
مي زد و با ادعاي پلمب مغازه، اخاذي مي كرد. 
به گزارش همشهري، بعدازظهر شنبه مأموران 
گشــت پليس در حوالي خيابان ابوذر متوجه 
درگيري بين مردي جوان با مالك یك واحد 
صنفي شده و براي بررسي موضوع وارد عمل 
شدند. در تحقيق از صاحب مغازه معلوم شد 
كه مرد جوان با حضــور در مغازه هایي كه در 
این خيابان مشــغول فعاليــت بودند، مدعي 
شده كه مأمور است و واحد صنفي آنها به علت 
باز بودن باید پلمب شود. او حتي با نشان دادن 
كارت شناسایي و سالح كمري اقدام به تهدید 
آنها كرده و پس از دریافت مبالغي از صاحبان 
مغازه ها، از پلمب آنجــا صرف نظر مي كرد اما 
پس از ورود به آخرین مغازه با مقاومت صاحب 
آنجا روبه رو و با وي درگير شده بود كه مأموران 
سررسيدند. با این اطالعات، مأموران به بررسي 
مدارك جواني پرداختند كه خودش را مأمور 
جا زده بود و متوجه شــدند كارت شناسایي 
و اسلحه او قالبي اســت و این مرد در حقيقت 
یك مأمور قالبي است كه هدفي جز اخاذي از 
طعمه هایش ندارد. سرهنگ بهزاد هادي پور، 
رئيس بازرسي پليس پيشــگيري پایتخت با 
بيان این خبر گفت: با دستگيري متهم، وي در 
بازجویي ها به اخاذي از شهروندان با این شگرد 
اعتراف كرد و پرونده او در اختيار مرجع قضایي 

قرار گرفت.

 برادركشي 
بر سر اختالف مالي

درگيري 2برادر بر ســر اختالفــات مالي در 
ماهدشت كرج با مرگ یكي از آنها و دستگيري 
دیگري پایان یافت. به گزارش پليس، چند روز 
پيش مأموران پليس ماهدشت كرج از درگيري 
خونين 2برادر در این منطقه باخبر و راهي محل 
حادثه شدند. مأموران پس از حضور در محل 
مردي را دیدند كه یك قبضه سالح شكاري و 
یك چاقوي آغشته به خون در دست دارد و در 
حال فرار است. عمليات ضربتي براي دستگيري 
این فرد آغاز شد و مأموران موفق شدند پس از 
چند دقيقه تعقيب و گریز این مرد را دستگير 
كنند. در ادامه معلوم شد كه وي لحظاتي قبل تر 
به علت اختالفات خانوادگي و مالي با برادر خود 

درگير شده و او را به قتل رسانده است.
فرمانده انتظامي شهرستان كرج با بيان اینكه 
متهم براي تحقيقات تكميلي به پليس آگاهي 
منتقل شد، گفت: با بررسي از سوابق كيفري 
متهم مشخص شد كه این مرد در سال هاي قبل 
نيز مرتكب یك فقره قتل شده و از همان زمان 
تحت تعقيب مراجع قضایــي و انتظامي بوده 
است. با دســتگيري او، تحقيقات درخصوص 

هر دو جنایتي كه وي مرتكب شده ادامه دارد.

مرگي كه تيم جنايي را به 
دردسرانداخت

كشف جسد مردي داخل كانال آب كارآگاهان 
را ســاعت ها درگير تحقيقات جنایي كرد اما 
 دوربين هاي مداربسته راز مرگ عجيب این مرد 

را فاش كرد و مشخص شد ماجرا قتل نيست.
به گزارش همشــهري، دهــم فروردین ماه 
رهگذري هنگام عبــور از خيابان كریمخان 
چشمش به جسد مردي افتاد كه داخل كانال 
آب افتاده بود. مرد رهگذر فورا با پليس تماس 
گرفت و طولي نكشــيد كه مأموران كالنتري 
سنایي در محل حاضر شــدند. قرباني حدودا 
70ساله بود كه بر اثر ضربه اي كه به سرش وارد 
شده بود، جانش را از دســت داده بود. در این 
شرایط ماجرا به قاضي ساسان غالمي، كشيك 
جنایي تهران مخابره شد و او دستور تحقيق در 
این خصوص را صادر كرد. در ادامه كارآگاهان 
جنایي پليس آگاهي تهــران در محل حاضر 
شدند و با این فرضيه كه مرد ناشناس قرباني 
جنایت شده اســت، تحقيقات خود را در این 
خصوص صادر كردند. شواهد اوليه این فرضيه 
را كه مرد ناشناس به قتل رسيده است، قوت 
مي بخشيد و به همين دليل كارآگاهان چند 
ساعت در جست وجوي سرنخي براي شناسایي 
هویت مقتول و كشف راز جنایت بودند تا اینكه 
مشخص شد در آن حوالي ساختماني وجود 
دارد كه مجهز به دوربين مداربسته است. تيم 
جنایي به بررســي تصاویر دوربين مداربسته 
پرداختند و دیدند كه در لحظه حادثه قرباني 
هنگام عبور از خيابان بوده كه ناگهان تعادلش 
را از دســت داده و به داخل كانــال آب افتاده 
است. این اتفاق عجيب باعث شده بود كه سر 
او در برخورد با كانال آب به شدت آسيب ببيند 
و در نهایت وي جانش را از دست بدهد. وقتي 
مشــخص شــد كه ماجرا قتل نيست، قاضي 
جنایي دستور داد تا جسد به پزشكي قانوني 
منتقل شود و بررسي ها براي شناسایي هویت 

وي ادامه دارد.

  قرنطينه به طور جدي تر ادامه يابد
به عنوان یك مادر كه از روز انتخابات تا امروز فرزندان و نوه ام را ندیده ام 
درحالي كه بسيار دلتنگشان هســتم، عاجزانه از مردم تقاضا دارم به 
قرنطينه توجه كنند و دولت هم تدابيري داشته باشد كه كمترین تعداد 
كارمندان مجبور به حضور در محل كار خود باشــند تا این زحمات و 
تحمل دوري هاي امثال ما بي ثمر نباشد. اگر به همين روال شهرها شلوغ 

باشند، كرونا همچنان در كشور ما جوالن خواهد داد.
مهري رضايي از كرج 

   چراغ هاي آزاد راه گرمدره روزها هم روشن است
به نظر مي رسد برنامه ریزي براي زمان روشن شدن چراغ هاي آزادراه كار 
سختي نباشد با این حال چراغ هاي آزاد راه گرمدره روزها روشن است. 
حداقل غروب ها كه من از سر كار به خانه برمي گردم اینگونه است. شاید 

هم چراغ هاي آزادراه هنوز با ساعت قدیم كار مي كنند.
سلگي از تهران

   استمهال در پرداخت وام و چك فقط شعار بود
اینكه در خبرها عنوان مي كنند مسئوالن بانك ها در پرداخت اقساط وام 
یا نقد شدن چك استثناهایي قائل مي شوند تاكنون شعاري بيشتري 
نبوده است. خود من به عنوان یك كاسب خرد كه چند جا بدهكاري 
اقساط دارم از 5فروردین تا امروز 4پيامك تأخير در پرداخت اقساط 
دریافت كرده ام درحالي كه واقعا كاســبي نداشته ام كه بتوانم اقساط 

خود را بپردازم.
احمدي از آبيك قزوين

  پياده روي بهاري نبايد جزو ممنوعات قرنطينه باشد؟
صبح ها در محدوده پارك هاي قيطریه و جمشــيدیه و ملت تعداد زیادي، 
به خصوص بانوان ميانســال در حال پياده روي دیده مي شوند. درحالي كه 
پارك ها بسته است، اما تردد از اطراف آنها ممنوع نيست و هر روز تعداد زیادي 
را بدون توجه به قرنطينه به پياده روي سوق مي دهد. مسئوالن برخورد جدي 

با این موضوع كنند. گویا مردم ویروس كرونا را فراموش كرده اند.
فريدوني از تهران

  تعرفه 700هزارتوماني تست كرونا را كجاي دلمان بگذاريم؟
به دليل ابتالي مادر همسرم به كرونا همگي مجبور به انجام تست كرونا 
شدیم. آزمایشگاهي كه به ما معرفي شــد، خصوصي بود درحالي كه 
آزمایشــگاه هاي دولتي هم این كار را انجام مي دادند. از این موضوع 
كه بگذریم تســت كرونایي كه در دیگر آزمایشگاه ها 530هزارتومان 
انجام مي شود در آزمایشگاه هاي خصوصي 700هزار تومان است كه 
با تصور اینكه من و 4فرزند و همسرم این تست را انجام دهيم به  اندازه 
حقوق نگرفته یك  ماه و نيم اینجانب باید هزینه تست بدهيم. وعده هاي 

مسئوالن براي تست رایگان چه شد؟
فتحي از شيراز

   بسته حمايتي براي بخش هاي فعال گردشگري درنظر بگيرند
برخي بخش ها نظير گردشگري به این سادگي ها از زمين برنمي خيزند 
و حتي اگر بســته حمایتي هم درنظر بگيرند بعيد اســت كه به این 
سرعت بتوانند خود را پيدا كنند. اگر بسته حمایتي براي فعاالن بخش 
گردشگري، هتل ها و... درنظر بگيرند هر آنچه در این سال ها به صورت 

محدود براي این بخش انجام شده هم از بين خواهد رفت.
ذوالقدر از تهران 

   بايد منتظر عواقب شلوغي شهرها در هفته هاي آينده باشيم 
به عنوان یك شهروند عادي اعالم مي كنم كه عواقب شلوغي شهرهاي 
بزرگ مثل شيراز و اصفهان و مشهد در هفته هاي آینده آشكار خواهد 
شد. چرا مسئوالن تا فاجعه رخ ندهد موضوع را جدي نمي گيرند؟ چرا 

پيشگيري نمي شود؟
بليغ زاده از اصفهان

  مجلس شوراي اسالمي چرا تعطيل است؟
توقــع داریــم مجلس نشــينان و نماینــدگان مردم مشــغول 
خدمت رساني و جلسه و رساندن معضالت مردم به گوش دولت 
و دیگر مسئوالن باشند نه اینكه ما مجبور باشيم سركار برویم و 

آنها تعطيل باشند.
بهمن پور از قزوين

رفع تحريم هاي ايران در عصر كرونا
حتي در این ميان جــو بایدن نامزد اصلي حزب 
دمكرات و رقيب احتمالي ترامــپ در دور دوم 
ریاست جمهوري در بيانيه اي بر این امر تأكيد كرد. روسيه هم از دبيركل 
سازمان ملل خواست تا در این شرایط فوق العاده مستقيماً خواستار لغو 
تحریم هاي تبعيض آميز شــود.  لحن و نوع پاسخ مقام هاي آمریكایي 
نيزدر این خصوص تغييراتي كرده اســت. از مخالفــت صریح با لغو 
تحریم ها تا تالش براي نشان دادن اینكه تحریم هاي ایران ارتباطي به 
موضوع دریافت دارو و تجهيزات پزشكي ندارد آغاز شد و نهایتاً به اینكه 
این موضوع قابل بررسي است توسط وزیر امور خارجه و اینكه ایراني ها 
فعال درخواســتي از ما نكردند و درصورتي كه درخواســت كنند فورا 
مذاكره را شروع مي كنيم، توسط ترامپ ختم شد.  به نظرمي رسد بحران 
كرونا زمينه الزم براي تغييرات عمده در مسائل و موضوعات بين المللي و 
فرصتي براي رفع تحریم هاي ایران را به وجود آورده است؛ مخصوصا اگر 
ابعاد این بيماري به ویژه در ایاالت متحده شدت بيشتري یابد، احتمال 
زمينه فشار بر دولت آن كشــور را نيز بيشتر فراهم خواهد كرد. ليكن 
بخشي از این فشارها بر ایاالت متحده باید توسط ایران سازماندهي و 
مدیریت شود و اینجاست كه دیپلماسي عمومي، دیپلماسي رسانه اي، 
تالش براي اجماع ســازي  از طریــق شــبكه هاي اجتماعي و فضاي 
مجازي و برقراري ارتباط و نفــوذ در افكار عمومي جهاني، كنش هاي 
الزم در سازمان هاي منطقه اي و ســازمان هاي بين المللي، ارتباط با 
شخصيت هاي مهم و تأثير گذار سياسي، بين المللي، فرهنگي و حتي 
ورزشي و هنري در كشــورهاي مختلف و فعاليت هاي دیگر مي تواند 

درصورت تداوم و اثربخش بودن نتيجه ملموسي را بر جاي گذارد.

ادامه از 
صفحه اول



فهيمه محمدي
خبرنگار

حدود 50روز از تعطيلي دانشگاه ها به دليل بيماري 
كرونا مي گذرد، اما سرنوشت آموزش دانشجويان و گزارش

برگزاري كالس هاي دانشــگاه ها چه مي شــود؟ و 
تاكنون چه روندي طي شده است؟ سؤالي كه پاسخ به آن از سوي 
دانشجويان نشان دهنده بالتكليفي شديد و سردرگمي عجيب در 
آموزش دانشجويان است. در بســياري از دانشگاه هاي شهريه اي 
هنوز آموزش آنالين به معناي واقعي شــكل نگرفته و مسئوالن 
دانشگاه ها منتظر حذف ترم از سوي دانشجويان هستند تا دانشگاه 
از لحاظ مالي متضرر نشود. در اين بين يك نكته ظريف و مهم وجود 
دارد؛ اگر ترم بهمن حذف شود دانشگاه ها نمي توانند در ترم مهر 
دانشــجوي جديد جذب كنند و اين موضوع براي دانشــگاه هاي 
شهريه اي خوشايند نيست. با توجه به اين نكات، دانشگاه ها تالش 
مي كنند تا كالس ها به صورت آنالين برگزار شود كه اين تالش ها 
به علت آماده نبودن زيرســاخت هاي مربوطه در داخل و خارج از 
دانشگاه ها هنوز به نتيجه مطلوب منجر نشده است. دانشجويان نيز 
از وضعيت بالتكليفي نگران هستند. در اين بين البته دانشجويان از 
كالس هاي آناليني هم كه هم اكنون در بخشي از دانشگاه ها برگزار 
مي شود، چندان رضايت ندارند. با چندنفر از دانشجويان در اين باره 

گفت وگويي انجام داده ايم.
نيما بيست ساله، دانشجوي دانشگاه فردوسي: سايتي از ششم 
فروردين راه اندازي شــده كه درس هاي عمومي را ارائه مي دهد و 
دانلود هر فايل به منزله حضور و غياب دانشــجويان است، پايان 

هر جلسه هم امتحان گرفته مي شــود و در آخر هم يك امتحان 
كلي گرفته مي شود. دانشگاه اعالم كرده درصورت حذف ترم، اين 
ترم جزو سنوات تحصيلي محسوب نمي شود و هزينه خوابگاه هم 

بازگردانده مي شود.
نيلوفر، دانشجوي دانشگاه آزاد: 2هفته بعد از تعطيلي دانشگاه 
در اوايل اسفند اعالم شد كه كالس ها در سامانه مجازي دانشگاه 
آزاد اسالمي به صورت آنالين برگزار مي شــود، اما به دليل نبودن 
زيرساخت ها و آشنا نبودن اســاتيد و دانشجويان، عمال بسياري 
از كالس ها برگزار نشده است. اعالم شد از اول تا پنجم فروردين 
كالس ها تعطيل است و بعد هم گفتند با 4جلسه غيبت در كالس 
مجازي، درس حذف مي شــود. امروز جلسه اول شــروع دوباره 
كالس هاي مجازي بود كه در ساعت 8صبح برگزار شد. متأسفانه 
زمانبندي جالبي نداشت و كســل كننده بود و به نظرم اصال مفيد 

نبود.
مينا، دانشــجوي مديريت فرهنگي دانشگاه سوره: دانشگاه 
اصال براي برگزاري كالس هاي آنالين آمادگي نداشــت و ندارد. 
من از رشته اي غيرمرتبط به اين رشــته آمده ام. يك ترم گذشت 
و من به ســختي خود را به كالس مي رســاندم و خيلي نتوانستم 
مطلب جديدي ياد بگيرم. من و همكالســي هايم براي تك درس 
كه پروژه سختي دارد كالفه شده ايم و اطالع رساني درستي انجام 

نشده است.
سحر، دانشجوي دانشگاه ســمنان: از اوايل اسفند به شهرم و 
خانه برگشته ام و حاال نگران هزينه خوابگاه هستم. براي آموزش 
مجازي از برنامه اداب كانكت كه معموال براي كنفرانس هاي آنالين 
مناسب است، اســتفاده مي كنيم. يك سامانه يكپارچه هم وجود 

دارد و اساتيد جزوات درسي خود را در سايت بارگذاري مي كنند. 
البته درس هاي عملي را از دست داده ايم و كالس جبراني هم فكر 

نمي كنم زماني برايش وجود داشته باشد و عمال برگزار نمي شود.
حميدرضا، دانشجوي حقوق: باوجود اينكه تازه شرايطي براي 
برگزاري كالس هاي آنالين فراهم شــده و با گذشــت 2جلسه از 
كالس ها، من از شرايط رضايت دارم و سعي مي كنم نيمه پر ليوان 
را ببينم. اينكه رفت وآمد به دانشگاه و فاصله زماني بين كالس ها در 
اين شرايط بيماري حذف شده خيلي خوب است؛ البته براي تعيين 

زمان كالس ها وقت بيشتري گذاشته مي شد بهتر بود.
شيدا، دانشــجوي تغذيه دانشــگاه علوم تحقيقات: اغلب 
دانشجويان نتوانستند از كالس ها اســتفاده كنند و من هم اصال 
پيگير نشــدم، پرس وجويي هم نكردم كه در كدام سايت، گروه يا 

برنامه مي توان از كالس ها استفاده كرد، چون خيلي از دانشجوها 
بيشتر از اينكه بتوانند از كالس ها سودي ببرند عصباني هستند و 

حرص مي خورند.
ثمين كه رشته او ميكروبيولوژي است و در دانشگاه الزهرا در حال 
تحصيل است نتوانسته از كالس هاـ  به دليل نداشتن سيستم عامل 
اندرويدـ  استفاده كند. »دانشجوياني كه اپل يا آيفون داشتند از 

كالس ها عقب مي افتادند.
اين فايل ها در برنامه اي به  نام توبا بارگذاري مي شــد كه به دليل 
اعتراض دانشجويان، ادامه آموزش ها در ســامانه ال ام اس انجام 
مي شــود، اما اين فقط براي درس هاي تئوري مــا كاربرد دارد و 
از درس هايي كه آزمايشــگاه دارد عقب افتاده ايم. دانشگاه هنوز 

اطالع رساني انجام نداده است.«

 سايه تنگدستي بر سالمتي غلبه كرده و 
وحشــت از ابتال به ويــروس خطرناك گزارش

كرونا براي بسياري در تهران كمرنگ تر 
شده است. حوالي 8صبح در ايســتگاه متروي آزادي 
جمعيت چشمگيري قصد سفر شــهري دارند؛ اغلب 
بدون ماسك و بي دستكش. نخستين روزهاي كاري 
سال جديد است و انگار خيلي ها به سيم آخر زده اند. 
مسافران اين ايستگاه شــلوغ، از غرب استان تهران، 
استان البرز، استان قزوين، جنوب شهر و جنوب استان 
تهران آمده اند. محل كارشان كالنشهر تهران است و 
حاال بعد از چند هفته خانه نشــيني مجبور شده اند به 
داليــل مختلــف، قرنطينــه خــود را بشــكنند. 
قرنطينه شكني در پايتخت كه از شنبه 16فروردين ماه 
كليد خورده، با اظهارنظرهــاي گوناگوني همراه بوده. 
هجوم دوباره مسافران مترو، توپ عبور از مرز قرنطينه 
را به صدا درآورده و حاال بحث در اين  باره داغ اســت. 
مسافران مترو در گفت وگو با همشهري، »ناچاري« را 
علت به خطرانداختن جان خود مي دانند. نمونه كوچك 
)حــدود 30نفــر مصاحبه شــونده( از جامعه بزرگ 
مسافران مترو كه در 3ايستگاه ميدان آزادي، شادمان 
و تئاتر شهر در حال تردد بودند نشــان مي دهد تنها 
2مولفه اصلي، آنهــا را از خانه هاي امــن خود بيرون 
كشــانده اســت؛ اول جيب هاي خالــي و دوم، اجبار 

كارفرمايان.

ترك خانه
در ايســتگاه ميــدان آزادي همهمه اســت. هنوز 
عقربه هاي ســاعت به 8صبح نرســيده. با مشاهده 
عيني مي تــوان تخمين زد كه تعداد مســافران مرد 
به تعــداد مســافران زن مي چربــد و تقريبا باالي 
80درصد مسافران، مرد هســتند. چيزي كه در اين 
ميان نگران كننده به نظر مي رســد، تعداد چشمگير 
ميانســاالن در ازدحام مســافران مترو ســت؛ گروه 
سني كه گفته مي شود ويروس كوويد-19 براي آنها 

خطرناك تر عمل مي كند. قطار هــا تقريبا هر 10 تا 
15دقيقه يك بار وارد ايستگاه ميدان آزادي مي شوند. 
جمعيت به قدري نيست كه مثل روزهاي عادي قبل 
از كرونا درهاي واگن ها به زحمت بســته شــود اما 
ازدحام، فاصله اجتماعي را به كمتر از 50سانتي متر 
رسانده است. آقاي چهل وچندساله اي بدون ماسك 
با دستكش هاي مشمايي حاضر به مصاحبه مي شود، 
عده زيادي تمايل بــه مصاحبه ندارنــد و معتقدند 
آنچه بر سرشــان آمده، اظهرمن الشــمس اســت و 
مثل روز روشن دليلش آشكار. از موهاي جو گندمي 
شــانه نخورده، صورت رنگ و رو پريده و آفتاب نديده 
مرد ميانسال پيداست روزهاي قرنطينه بر او سخت 
گذشته: »كارگرم. تو يكي از كارگاه هاي قطعه شويي 
ماشين آالت مركز شهر كار مي كنم. 2هفته به اصرار 
زن و بچه هام از خونه بيرون نيومدم اما بعد از 2هفته 
كه يخچال خالي خالي شد، خودشون به اين نتيجه 
رســيدن كه چاره اي نيســت و بايد برم سر كار. من 
3تا بچه دارم. ايــن 2هفته همــش رعايت كردن و 
غذاي هاي ساده خوردن مث تخم مرغ و سيب زميني 
و... با وجود اين با 700هزار تومن پس انداز تونستيم 
2هفته دووم بياريم. باور كن شــكم نيمه سير بوديم 
و ميوه هم يك دونــه نخريديم. بچه هــا اين جوري 
مي خواستن زمان بيشتري باباشــون تو خونه بمونه 
اما با اين وضع چــاره اي جز از خونــه بيرون اومدن 
نيست...« پسر جواني با دستكش و ماسك خونش به 
جوش مي آيد، گفت وگو را قطع مي كند و پشت سرهم 
جمالت كوتاهش را به زبان مي آورد: »من بدهكارم. 
پنچري دارم. نزديك 20روزه بستنش. 9ميليون اجاره 
مغازه. از كجا بيارم. الستيك فروش زنگ زده تهديدم 
كرده. حق داره. چك دستشه. صاحب مغازه اجاره شو 
مي خواد...« دست در جيبش مي كند و يك عابر بانك 
بيرون مي آورد. مثل آنكه بخواهد كارت شناسايي اش 
را نشان بدهد آن را در چشم مان مي كند: »يه قرون 
هم توش نيس. قبال با تاكسي مي رفتم سركار. حاال با 
مترو مي رم. ممكنه كرونا بگيرم. اما به درك! داداش 
با جيب خالي نمي توني از جونت مواظبت كني. زن و 

بچه آدم كه با هوا زنده نيستن. زندگي خرج داره...«

قرنطينه شكني به دستور كارفرمايان
در مركز شهر يعني در ايســتگاه متروي تئاترشهر 
كارمنــدان و كارگــران بخــش خصوصــي، اكثر 
قرنطينه شكنان را تشــكيل مي دهند. آنها به شدت 
از كارفرمايان خود گاليــه دارند و مي گويند بيش از 
گذشته، احساس استثمار و بهره كشي مي كنند. يكي 
از كارمندان بخش خصوصي كــه حتي در روزهاي 
مياني تعطيالت 15روزه در محل كار حاضر شــده، 
در اين  باره مي گويد: »با شــعار كه نمي شه از جون 
مردم محافظت كرد. كدوم كارفرما رو مي شناسي كه 
جون زيردستش براش بيشتر از سود و زيانش اهميت 
داشته باشه؟ ما بخش خصوصي ها از همه بيچاره تريم. 
قبل از اومدن اين بيماري هرچي كارفرما دســتور 
مي داد بله قربان گو بوديم. ســاعت هاي كاري زياد، 
حقوق هاي كم، كار بدون مزايا و... ســهم ما كارگرا 
و كارمنداي بخش خصوصي بــوده و هس. به خاطر 
چندرغاز حقوق مجبوريم با هر سازشــون برقصيم. 
خدا شاهده از 6فروردين تا يازدهم سر كار بوديم...«.

كارمندان دولتي هم از وضع موجود شكايت دارند. 
چند كارمنــد دولتــي در گفت وگو با همشــهري 
مي گويند اغلب رؤساي ادارات و سازمان هاي دولتي، 
زيردســتان را بازيچــه خودخواهي كــرده و اجازه 
نمي دهند به صورت شيفتي كار كنند. كارمند جواني 
مي گويد: »شيفت بندي به  عهده رؤساست. همه رؤسا 
بايد هر روز سر كار حاضر باشن و همين باعث شده 
خيلي از رئيس ها مثل رئيس من از سر خودخواهي، 
لجبازي يا هر چيز ديگه اي كه اسمش رو مي ذارين 
زيردستاشون رو مجبور كنن كه بيان سر كار. رئيس 
ما ديــروز همه كارمنداش رو به محل كار كشــوند؛ 
كســي هم جرأت نمي كنه بهش  بگه باالي چشمت 

ابروئه...«
كارگران، كارمنــدان بخش خصوصــي و دولتي از 
عملكرد دوگانــه اي كــه در جامعه بــراي مبارزه 
با كرونا در پيش گرفته شــده شــكايت دارند. يكي 
از كارگران بخــش خصوصي از صداوســيما انتقاد 
مي كند و مي گويــد: »هر روز ما مجبوريم ســر كار 
بريــم درحالي كه صداوســيما زيرنويــس مي كنه 

مشاغل شيفتي شــده و... مي گن در خانه بمانيم اما 
به چه قيمتي!؟ به قيمت ازدست دادن كارم!؟ اگه كار 
نداشته باشم از كجا شكم زن و بچه م رو سير كنم؟«.

شام قرنطينه
در هر سه ايســتگاه متروي ميدان آزادي، شادمان 
و تئاتر شهر، كاســبان، صندوق داران، فروشندگان 
و دستفروشان مشاهده مي شــوند كه براي آغاز به 
كار، خانه را ترك كرده اند. كاســبان اجاره نشــين 
اين روزها بيش از همه دغدغه بازگشايي مغازه شان را 
دارند. كفش فروشي مي گويد اجاره مغازه اش ماهانه 
15ميليون تومان اســت و نزديك به 500ميليون 
تومان جنس روي دستش باد كرده؛ »همه زندگيم و 
داده م كفش ريخته م تو مغــازه. اومدن قبل از عيد، 
پلمبش كردن. صاحب مغازه اجــاره ش و مي خواد 
و 10روز ديگه بايــد 300ميليون چك توليد كننده 
كفش رو پاس كنم. از كجــا بيارم؟ امروز دارم مي رم 
در مغازه رو باز كنم. به هر قيمتي كه شــده اين كار 
رو مي كنم؛ چون دو تا انتخاب بيشتر ندارم؛ يا در اين 
مغازه لعنتي رو باز كنم يا به خاطر بدهي برم زندان.«

جوان 28ساله اي با كارشناسي حسابداري هر روز از 
شهر كرج به تهران مي آيد تا در يكي از فروشگاه هاي 
مواد غذايي صنــدوق داري كنــد؛ »واقعا نمي فهمم 
اين چه طرز فكريه! تو اين كشــور به  جز يه اقليتي، 

باقي مردم روز كار مي كنن تا شــب خرج كنن. يعني 
خيلي ها اگه يه روز سر كار نرن، فرداي اون روز حتي 
پول نون خريدن هم ندارن. حاال تو اين شرايط بيماري، 
اين عده كه دست وبالشون بسته س با چنگ و دندون، 
خودشون رو يه هفته، 2هفته، حاال نهايتا يه ماه قرنطينه 
كنن؛ آخرش چي؟ وقتي هيچ حمايتي در كار نباشه و 
همه  چيز رو بخوان بــه دوش مردم بذارن، تهش هيچ 
جوابي نمي گيرن. از يــه طرف مي گن تو خونه هاتون 
بمونيد، از طرف ديگه مجبوري بياي ســر كار. آخه 
وقتي همه ادارات و ســازمان ها و... باز باشــه معلومه 
مترو پر از آدم مي شه. اين آدما و اين مسافرا كاركنان 
اون جاهايي هســتن كه دستور بازگشــايي به شون 
دادن.« دستفروشان هم وارد ميدان شده اند. آنها كه 
جزو قشر آسيب پذير جامعه هستند با پايان تعطيالت 
طوالني مدت، سفره هايشــان خالي شــده است. زن 
54ساله اي بين مسافران مترو به  چشم مي خورد كه 
مأموران به او اجازه دستفروشي در مترو را نمي دهند 
و با اجبار، او را از ايستگاه شــادمان بيرون مي كنند. 
به ناچار تصميم مي گيرد در خيابان پرسه بزند تا شايد 
بتواند روزي كسب كند؛ »امثال من يكي دو تا نيست. 
ما هيچ پس اندازي نداريم. اگه سرمايه اي داشتيم كه 
دستفروشي نمي كرديم. من سرپرست خانوار هستم 
با 2تا بچه. باور مي كني اومدم كار كنم تا امشب شام 

بخرم!؟«

تعدادي از مسافران مترو و شهروندان از داليل خروج از خانه با وجود شيوع كرونا مي گويند

خانه نشيني با  غم نان 
محمدصادق خسروي عليا

خبرنگار

خبر

تبعيض در همسان  سازي  حقوق 
بازنشستگان

علي اصغر بيــات، رئيس كانــون عالي كارگران بازنشســته و 
مستمري بگير تأمين اجتماعي سراسر كشــور در گفت وگو با 
مهر، با انتقاد از سياست يك بام و دو هواي مسئوالن درخصوص 
تعيين ميزان افزايش مســتمري ســال99، عدم اجراي قانون 
همسان ســازي  و تبعيــض ميــان مســتمري بگيران تأمين 
اجتماعي با مستمري بگيران ساير صندوق هاي بازنشستگي در 
بهره مندي از سياست هاي حمايتي دولت، گفت: اجراي قانون 
همسان سازي  مســتمري بگيران تأمين اجتماعي به موضوعي 
بغرنج تبديل شــده كه بيانگر قانون گريزي برخي مســئوالن 
اســت. وي در مورد طرح همسان ســازي  حقوق بازنشستگان 
افزود: اين طرح سال ها ست به رغم وجود مصوبه مجلس شوراي 
اســالمي، در نهايت منوط به پرداخت بدهي دولت به سازمان 
تأمين اجتماعي شده است. سال هاست در حوزه بازنشستگان 
و مستمري بگيران تأمين اجتماعي مسائل و مشكالت مختلف 
درماني و معيشــتي وجود دارد كه فقط با عزم جدي مسئوالن 
و با نگاهي جهادي رفع خواهد شد. وي گفت: متأسفانه در ايام 
دشواري كه كشور درگير موضوع مبارزه با ويروس كرونا ست، 
به نوعي شاهد از هم گسيختگي و مســئوليت گريزي در زمينه 
توجه به مطالبات و درخواست هاي بحق و قانوني بازنشستگان 
و مستمري بگيران تأمين اجتماعي هســتيم. نه تنها از تعيين 
ميزان افزايش حقوق مســتمري بگيران خبري نيست، بلكه به 
بهانه هاي مختلف و داليل عجيب و غريب از پاسخگويي و اجراي 
مطالبات ما به ويژه همسان سازي  حقوق طفره مي روند. دولت 
مسئوليت تمامي آحاد و اقشار جامعه را دارد و نبايد تبعيضي در 

اين زمينه قائل شود.
رئيس كانون عالي بازنشســتگان و مســتمري بگيران تأمين 
اجتماعي خطاب به مسئوالن، تأكيد كرد: در شرايطي كه بيش 
از 60درصد بازنشستگان و مستمري بگيران كشور حقوق بگير 
تأمين اجتماعي هستند، آن هم كارگران زحمتكش با حداقل 
حقوق، آيا روا نبود دغدغه تعيين تكليف افزايش حقوق آنها را 
مي داشتيد؟ وقتي عضو هيأت امناي تأمين اجتماعي هستيد 
حتما از درد ما نيز خبر داريد! دولتي كه قرار اســت براي همه 
باشــد، تنها به فكر بازنشستگان خود اســت و گويا ما شهروند 
درجه2 هســتيم. البته 120نفر از نمايندگان مجلس شوراي 
اســالمي نامه اي خطاب به رئيس جمهور بــراي رفع تبعيض 
اجراي قانون همسان سازي  حقوق ميان بازنشستگان كشوري و 

لشكري و تأمين اجتماعي ارسال كرده اند كه جاي تشكر دارد.
بيات افزود: سال هاســت بر اين نكته تأكيد داريم كه سازمان 
تأمين اجتماعــي بايد به ريــل اصلي خود كه همــان احياي 
شــوراي عالي و تقويت اصل سه جانبه گرايي اســت، برگردد. 
موازنه اي در اركان ســازمان تأمين اجتماعي نيست و طبيعتا 
عزمي هم براي پيگيري و تحقق مطالبات چندين ساله ما  وجود 
ندارد و حتي اجراي قوانين مصوب مجلس شــوراي اسالمي را 
نيز مشروط به اما و اگر مي كنند. وي ادامه داد: ما بازنشستگان 
به عنوان بزرگ ترين تشكل بازنشستگي كشور در پيگيري حقوق 
حقه خود دچار مشكل هستيم. اركان عالي و مهم سازمان تأمين 
اجتماعي در تسخير دولتي ها ست و بديهي است ساير شركاي 
اجتماعي از وزن الزم براي تحقق درخواست هاي قانوني خود 
برخوردار نيستند. اگر آقايان مسئول در دولت، مجلس شوراي 
اسالمي، وزارت تعاون و ســازمان تأمين اجتماعي به نصايح و 
پيگيري هاي كارشناسان و دلســوزان عمل مي كردند و اراده 
الزم بــراي پرداخت بدهي انباشــته دولت به ســازمان وجود 
داشت و قانون همسان سازي  به عنوان يكي از مهم ترين مطالبه 
بازنشستگان و مستمري بگيران تأمين اجتماعي اجرا مي شد، 
ديگر شاهد اين وضعيت ناعادالنه نبوديم و عملكرد تناقض گونه 

آقايان را نمي ديديم.
رئيس كانون عالي بازنشســتگان تأمين اجتماعي گفت: بدنه 
انتصابي و دولتي ســازمان تأميــن اجتماعي امــكان طرح و 
پيگيري حقوق حقه بازنشســتگان را آنگونه كه انتظار مي رود، 
مهيا نمي كند. ما هميشــه مدافع سرســخت منافع سازمان و 
حقوق بازنشســتگان و مســتمري بگيران تأمين اجتماعي در 
دوران هاي مختلف بوده ايم و در برابر هر تعرضي ســينه سپر 
كرده ايم، چون اين سازمان بين نســلي را از خود مي دانيم. اما 
انتظار داريم مسئوالن ســازمان نيز صداي رساي ما در دولت 
و مجلس باشــند و اجازه ندهند اين رويه ناصواب به موضوعي 
عادي تبديل شود. بيات ادامه داد: در سال جديد بازنشستگان 
ساير صندوق ها به نوعي شامل حمايت هاي دولت اعم از افزايش 
حقوق و بهره مندي از 10هزار ميليارد تومان براي اجراي قانون 
همسان سازي  شده اند اما سر بازنشســتگان تأمين اجتماعي 
بي كاله ماند و سهمشان فقط وعده هاي رنگارنگ است. در اين 
شرايط سخت معيشتي آيا بازنشستگان كارگري بايد در انتهاي 
صف باشند؟ چه قشري ضعيف تر از طبقه بازنشستگان تأمين 
اجتماعي كه با سيلي صورت خود را ســرخ نگه مي دارند؟ اين 
جامعه شــريف و زحمتكش كه عمر خود را براي كشور هزينه 

كرده اند، مستحق اين شرايط نيستند.
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دانشجويان از مشكالت آموزش هاي آنالين دانشگاه ها در دوران قرنطينه به همشهري مي گويند

دانشگاه آنالين قطع است

وضعيت قرمز كرونا در تهران
از ظهر روز شنبه تا ظهر يكشنبه و براساس معيارهاي قطعي تشخيصي 2483بيمار جديد مبتال 
به كوويد19 در كشور شناسايي شد. كيانوش جهانپور، سخنگوي وزير بهداشت گفت: با احتساب 
موارد جديد، مجموع بيماران كوويد19 در كشور به 58226نفر رسيد. جهانپور گفت: متأسفانه 
در طول 24ساعت گذشته، 151بيمار كوويد19 جان خود را از دست دادند و به اين ترتيب تا كنون 
از وجود 3603نفر در كشور به دليل ابتال به اين بيماري، محروم شده ايم و ديگر در بين ما نيستند. 
به گفته جهانپور، خوشبختانه روند بهبوديافتگان ســرعت بااليي گرفته و تا كنون 22011نفر از 
بيماران، بهبود يافته و ترخيص شــده اند. وي گفت: 4057نفر از بيماران مبتال به كوويد19 در 
وضعيت شديد اين بيماري تحت مراقبت قرار دارند. سخنگوي وزارت بهداشت همچنين گفت كه 

تا كنون 189790آزمايش تشخيصي كوويد19 در كشور انجام شده است.
جهانپور با اشاره به وضعيت تهران يادآور شد: به طور كلي تهران وضعيت مساعدي ندارد. وضعيت 
تهران در مورد كرونا قرمز است. هرچند در 2هفته اخير با كاهش مراجعه به بيمارستان ها و كاهش 
موارد بســتري و مرگ ومير مواجه بوديم، اما اين مربوط به تهراني بود كه مردم در خانه ها مانده 
بودند و با بازگشايي برخي مشاغل مواجه نبوديم. از اين رو براي صحبت هاي قطعي تر بهتر است 

يك هفته اي صبر كنيم تا نتايج بيشتري بررسي شود.
سخنگوي وزارت بهداشت درخصوص روند ابتال در ايران، افزود: روند يكنواخت در نمودار ابتال به 
كرونا در ايران وجود دارد و اين نشان مي دهد بيماري در كشور مديريت شده، اما هنوز به مرحله 
مهار يا كنترل نرسيده ايم و اين وضعيت مديريت شده هم شكننده است. اگر كوچك ترين اتفاقي 
در فاصله گذاري اجتماعي بيفتد و موضوع ساده گرفته شود، خيز مجدد بيماري در كشور اتفاق 
خواهد افتاد. در نتيجه بايد هشــدارها جدي گرفته شود؛ مردم نبايد فكر كنند با پايان تعطيالت 
نوروزي، همه  چيز تمام شده است. وي درخصوص ارائه طرح سه فوريتي تعطيلي كشور كه به هيأت 
رئيسه مجلس تقديم شده است، اظهار كرد: جزئيات اين طرح را نمي دانيم، اما تعطيلي كامل كشور 
امكان پذير نيست و حتي مطلوب هم نخواهد بود. براي اعمال محدوديت بيشتر كه مدنظر اين طرح 
باشد بايد منابع مالي الزم انديشيده شده باشد. هر اقدامي كه درنظر گرفته مي شود بايد با درنظر 
گرفتن بار مالي اتفاق بيفتد. البته درصورتي كه اين طرح منجــر به افزايش برخي محدوديت ها 

شود ممكن است مطلوب باشد.

طرح جديد پليس براي جمع آوري 
معتادان متجاهر

رئيس پليس مبارزه با موادمخدر ناجا از جلسه مشترك با وزارت 
بهداشــت و تصميم به تنظيم پروتكلي براي جمع آوري معتادان 
متجاهر در ايام شيوع كرونا خبر داد. ســردار مسعود زاهديان در 
گفت وگو با ايســنا، درباره وضعيت معتادان متجاهر و جمع آوري 
آنان اظهاركرد: در همين رابطه ديروز جلسه اي با مسئوالن وزارت 
بهداشت داشتيم و بنا شد تا پروتكل مخصوصي در اين رابطه تنظيم 
و براساس آن در شرايط فعلي مراكز ويژه اي براي نگهداري معتادان 
متجاهر راه اندازي شــود. وي در توضيح بيشتر در مورد چگونگي 
فعاليت اين مراكز جديد گفت: هم اكنون با توجه به شيوع كرونا و 
با توجه به اينكه معتادان متجاهر جمع آوري شده عمدتا در نقاط 
و محيط هاي آلوده تردد داشته اند، بنابراين نمي توان اين افراد را 
مستقيما به مراكز بازپروري انتقال داد چراكه در اين صورت حتي 
اگر يك نفر هم ناقل اين ويروس باشد، احتمال ابتالي افراد ديگر 

باال مي رود.



كيوسك

 دولت چــك اميدوار اســت بــا اجراي 
هوشــمند، گزارش قرنطينــه  سراســري 

محدوديت هاي ســخت اعمال شــده بر 
تمامي شهروندان اين كشو را بردارد و زندگي و اقتصاد 

را در اين كشور به حال عادي برگرداند.
به گزارش اكسپاتس، قرنطينه هوشــمند در چك كه 
تا كنون در بخش هايي از اين كشور به صورت آزمايشي 
انجام شده بود، قرار است در روزهاي آينده در مناطق 
بيشــتري اعمال شــود و در ادامه، تمامي كشور تحت 
پوشش اين سامانه نظارت و بازرسي قرار خواهد گرفت. 
موفقيت اين طرح،  مي تواند زمينه را براي برداشــتن 

قرنطينه سفت و سخت در اين كشور فراهم كند.
دولت چك، با اســتفاده از طرح قرنطينه هوشــمند، 
افرادي كه پتانســيل آلوده شــدن به ويروس كرونا 
دارند را از طريق ابرازهايي مانند موبايل، شناســايي 
و رديابي مي كند. دولت براي اين كار، با اســتفاده از 
اطالعات موبايل و كارت بانكي افراد مبتال، نقشــه اي 

از فعاليت هــا و تماس هاي 5روز گذشــته آنها تهيه و 
افرادي كه احتمال دارد آلوده شده باشند را شناسايي 
مي كند. اســتفاده از اين اطالعات با رضايت بيماران 

ممكن مي شود.
رومن پريمــوال، معــاون وزيــر بهداشــت چك كه 
فعاليت هايش را روي اين پــروژه متمركز كرده گفته 
است كه بخشي از اين طرح در منطقه مورووياي جنوبي 
بهره برداري شده اســت اما بخش هاي الكترونيك آن 
فعال چندان مورد استفاده قرار نگرفته اند. هنوز اطالعات 
بانكي شــهروندان در اين پروژه به كار گرفته نشده اما 
پريموال گفته است كه در آينده، از اين اطالعات هم در 
پروژه قرنطينه هوشمند استفاده خواهد شد. بانك هاي 
چك از بانك مركزي و ســازمان حمايــت از اطالعات 
شخصي اين كشور خواسته اند تا موضع خود را درباره 
اين طرح اعالم كنند. قرار است ارتش چك هم در پروژه 

قرنطينه هوشمند مشاركت داشته باشد.
در صــورت موفقيــت ايــن طــرح، محدوديت هاي 

ســختگيرانه در چــك كــه تقريبــا شــامل تمامي 
شهروندان اين كشور مي شود برداشته خواهد شد. اين 
محدوديت ها زندگي مردم عادي را بسيار سخت كرده 

و تأثير مخرب زيادي بر اقتصاد اين كشور داشته است.
انتهاي هفته پيش، آندرياس بابيس نخست وزير چك 
پيش بيني كرده بود كشــورش احتماال در انتهاي  ماه 
مي  )ابتداي خرداد( يا ابتداي ژوئــن به زندگي عادی 
بازخواهد گشــت. او گفته اســت كه محدوديت هاي 
فعلي پله پله لغو خواهند شد. بابيس براي نمونه گفته 
است احتماال بعد از عيد پاك )يكشنبه آينده(، ابتدا به 
مغازه هاي كوچك اجازه بازگشايي داده خواهد شد اما 
برخي قوانين فعلي مانند حفظ فاصله افراد با يكديگر در 
اين مكان ها همچنان برقرار خواهد بود. در ادامه احتماال 
مدارس هم بازگشايي خواهند شــد و اجازه فعاليت به 
كافه ها و در پي آنها برخي رستوران ها داده خواهد شد.

چك در مقايســه با رونــد كلي در كشــورهای غربي 
اروپا، شــرايط كامال بهتري دارد. تا ديروز، نزديك به 

شيوع ويروس كرونا فضاي سورئالي خلق كرده 
كه من را به ياد دوران جوانــي ام، زماني كه در 
»نبرد بالج1« به عنوان يكي از اعضاي لشكر پياده 
نظام 84 حضور داشــتم، مي اندازد. اين روزها 
درست مثل همان سال1944، خطر در كمين 
است؛ خطري كه فرد خاصي را هدف قرار نداده 
و معلوم نيست از روي شانس دامن چه كسي را 
بگيرد. اما فضاي آن نبرد و فضــاي اين روزها، 
يك تفاوت عمده دارد. آن زمان، تاب و توان ما 
آمريكايي ها به خاطر هدف بزرگ ملي كه در سر 
داشتيم، خيلي بيش از اينها بود. اكنون، آمريكا 
به يك  كشــور چندپاره تبديل شده كه نيازمند 
وجود يك دولت كارآمد و دورانديش اســت تا 
بتواند مشكالت موجود را از ســر راه بردارد؛ 

مشكالتي كه هم از نظر گستردگي و هم از 
نظر جهان شمول بودن، بي سابقه هستند.
بدون شــك براي حفظ همبســتگي 

اجتماعي، ادامه ارتباط ميان جوامع 
و حفظ صلح و ثبات بين المللي، به 

حفظ اعتماد عمومي نيازمنديم. 

ملت ها تنهــا درصورتي مي تواننــد درون خود 
متحد باشــند كه به توانايي نهادهاي جامعه در 
پيش بيني و پيشگيري از باليا و كاهش آثار آنها 
اعتقاد داشته باشــند. زماني كه ماجراي شيوع 
ويروس كرونا تمام شود، بايد نهادهاي بسياري از 
كشورها را شكست خورده دانست. شايد بگوييد 
چنين قضاوتي عادالنه نيســت اما واقعيت اين 
است كه دنيا بعد از كرونا ديگر هرگز مثل قبل 

نخواهد بود.
ويروس كرونا با شــدت تمام حمله كرده است. 

شــيوع آن مهارناپذير 
نشــان مي دهد. در 

آمريكا شمار افراد 
مبتــال هر 5روز 
تقريبــا دوبرابر 

مي شود. هنوز درماني براي آن يافت نشده است. 
تجهيزات پزشكي الزم براي رسيدگي به بيماران 
وجود ندارد. بخش هاي مراقبت هاي ويژه بحران 
زده اند. كيت هاي تســت به اندازه كافي وجود 
ندارد. توليد واكســن آن احتماال 12 تا 18 ماه 
زمان خواهد بــرد. آزمون بزرگ بــراي دولت 
آمريكا، مهار شــيوع ويروس و معكوس كردن 
روند پيشروي آن اســت؛ موضوعي كه به طور 
مستقيم روي اعتماد مردم به توانايي هاي دولت 
اثر خواهد داشت. اما فارغ از اينها نبايد از آينده 
هم غافل بود. همزمان با تالش براي مهار بحران، 
بايد به فكر دوره انتقالي به نظم پساكرونا هم بود.
رهبران كشــورهاي جهان همگي بحران كرونا 
را در يــك چارچوب ملي تعريــف كرده اند اما 
تأثير كرونا بر فروپاشي جوامع هيچ حد و مرزي 
نمي شناســد. اثرگذاري اين بحران بر مسئله 
سالمت احتماال يك بحران موقتي و كوتاه مدت 
خواهد بود اما آشفتگي سياسي و اقتصادي كه 
به وجود آورده، مي تواند طي چندين نسل ادامه 
پيدا كند. هيچ كشــوري نمي تواند بحراني 
را كه از شيوع ويروس كرونا ناشي 
شده، با راهكارهاي ملي شكست 
دهــد. در كنــار مديريت اين 
بحران، بايد به فكر يك برنامه 
جهاني بر مبناي همكاري بود. 

اگر هر دو مسئله را به طور همزمان و موازي پيش 
نبريم، در هر دو زمينه شكست خواهيم خورد. 
تجربه »برنامه مارشــال2« و »پروژه منهتن3« 
نشــان مي دهد آمريكا دست كم در 3حوزه بايد 
وارد عمل شود؛ اول، بايد براي باال بردن مقاومت 
جهاني در برابر بيماري هاي واگيردار تالش كند. 
موفقيت هاي علم پزشكي در زمينه هاي مختلف 
مثل توليد واكســن آنفلوآنزا يــا از ميان بردن 
آبله مرغان و همچنين معجزه هاي تكنيكي كه 
در زمينه تشــخيص بيماري ها و كاربرد هوش 
مصنوعي در پزشكي به دست آورده ايم، ما را به 
يك مرحله رضايتمندي رسانده است، درحالي كه 
دنيا نيازمند يافتن راهكارهايي براي جلوگيري 
از شــيوع ويروس ها و توليد واكسن در مقياس 
جهاني است. شــهرها، كشورها و مناطق جهان 
بايد هميشه آماده حفاظت شهروندان در مقابل 
بيماري هاي واگير باشــند و اين تنها از طريق 

تالش جمعي امكان پذير است.
دوم، آمريكا بايد براي درمان زخم اقتصاد جهاني 
گام بردارد. رهبران كشــورهاي جهان از بحران 
مالي سال2008 درس هاي بسياري آموخته اند. 
بحران اقتصادي كنوني بسيار پيچيده تر است. 
ضربه اي كه شيوع ويروس كرونا به اقتصاد جهان 
وارد كرده، به راستي مشابه هيچ اتفاق ديگري در 
تاريخ نيست. همه آنچه به ناچار براي جلوگيري 

از شيوع ويروس انجام داده ايم – ازجمله تعطيلي 
كسب و كارها، مدارس و غيره – به ضرر اقتصاد 
جهاني خواهد بود. هر برنامه اي كه براي درمان 
اقتصاد جهان طراحي مي شود، بايد كشورهاي 
ضعيفي را كه در ميانه اين بحران آسيب ديده اند  

هم شامل شود.
ســوم، آمريكا بايد از اصول نظم جهاني ليبرال 
دفاع كنــد. الگوي اصلــي در حكمراني مدرن، 
شــهري بود كه بــا ديوارهاي بلندش توســط 
حاكمان قدرتمند اداره مي شــد؛ حاكماني كه 
گاه ممكن اســت مستبد باشــند اما به هرحال 
آنقدر  قوي هستند كه بتوانند مردم را در مقابل 
دشمن خارجي حفاظت كنند. انديشمندان عصر 
روشنگري، اين مفهوم را مورد بازبيني قرار دادند. 
به اعتقاد آنها هدف از وجود دولت هاي قانوني، 
تامين نيازهاي اوليه مردم اســت؛ امنيت، نظم، 
رفاه اقتصادي و عدالت. افراد به تنهايي نمي توانند 
به اين چيزها دســت پيدا كنند. شيوع ويروس 
كرونا باعث شــده بار ديگر ايده شهرهاي داراي 
ديوارهاي بلند زنده شود؛ آن هم در دوره اي كه 
شكوفايي در گرو تجارت جهاني و تحرك آزادانه 

مردم در جهان است.
كشورهاي دمكراتيك جهان بايد از ارزش هاي 
عصر روشنگري پاسداري كنند. عقب نشيني از 
ايده حفظ مشروع توازن قوا در جهان، در نهايت 

به فروپاشــي قرارداد اجتماعي هــم در داخل 
كشورها و هم در عرصه بين الملل منجر خواهد 
شد. هرچند، دعواي قديمي ميان مشروعيت و 
قدرت را نمي توان همزمان با تالش براي شكست 
كرونا پايان داد. اما به هر حال، در شرايط كنوني 
الزمه اجراي اين برنامه ها، اقناع اســت؛ هم در 
سطح سياست داخلي و هم در سطح ديپلماسي 

بين المللي.
»نبرد بالج« گذشت و جهان با قدرت انسان، به 
يك جهان شكوفا تبديل شــد. اكنون در نقطه 
آغازين يك عصر تاريخي جديد قرار گرفته ايم. 
چالش تاريخــي رهبران جهان اين اســت كه 
همزمان با مديريت بحران، به فكر ساختن آينده 
هم باشند. شكست در اين مسير مي تواند دنيا را 

به آتش بكشد.

منبع: وال استريت ژورنال
پي نوشت ها:

1- آخرين حمله گسترده آلمان ها در اروپا پيش از پايان 
جنگ جهاني دوم. در اين حمله شمار زيادي از نيروهاي 

آمريكايي كه در اروپا حضور داشتند، كشته شدند.
2- برنامه آمريكا براي كمك اقتصادي به اروپا بعد از 

جنگ جهاني دوم.
3- پروژه اي كه به ساخت نخستين بمب اتمي در جنگ 

جهاني دوم از سوي آمريكا منتهي شد.

بازگشت به زندگي عادي با قرنطينه هوشمند در چك

  بخش هايي از جده تعطيل شد، 
دبي قرنطيه دوهفته اي را شروع كرد 

   ايتاليايي ها! )بحران كرونا( به اين 
زودي تمام نخواهد شد

   70روز انكار، تعلل و ناكارآمدي 
آمريكا با وجود اينكه از بسياري 
از كشورهاي ديگر آماده تر بود، 

فرصت هايش را براي كاهش شدت 
بحران كرونا از دست داد

هنري كيسينجر
 وزير خارجه پيشين آمريكا 
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4500مورد ابتال به كرونا در اين كشــور گزارش شده 
بود. آمار مرگ و مير ناشــي از اين ويروس هم 62نفر 

گزارش شده بود.
چك همچنين يكي از نخســتين كشــورهاي دنيا و 
نخستين كشور اروپايي است كه استفاده از ماسك در 

فضاهاي عمومي را اجباري كرده است. كارل هاوليچك 
معاون وزير بهداشت اين كشور گفته است كه اين اقدام 

كشورش الهام بخش ديگر كشورهاي دنيا بوده است.
مقامات بهداشتي در چك گفته اند براي مهار ويروس 

كرونا از هنگ كنگ و سنگاپور الگوبرداري كرده اند.

كرونا؛ دگرگون كننده نظم جهاني



ســحر با باد مي گفتم حديث آرزومندي
خطاب آمد كه واثق شو به الطاف خداوندي

دعاي صبح و آه شب كليد گنج مقصود است
بدين راه و روش مي رو كه با دلدار پيوندي

رايگان شدن سريال هاي اچ بي او
نيويورك: شــركت HBO در تالش براي كمك به در خانه 
 ،)corona( نگه داشتن مردم در روزهاي شيوع ويروس كرونا
برخي از محتواهاي خود را رايــگان ارائه مي دهد. به گزارش 
ديلي ميل، اين كمپاني در حدود ۵۰۰ساعت از برنامه هاي خود 
را براي تماشا به صورت مجاني دردسترس قرار داده است كه از 
HBO Now و HBO Go بدون پرداخت پول و خريد اشتراك 
از سوم  ماه آوريل در دسترس هستند. سريال هاي توليد اين 

شركت از پربيننده ترين سريال هاي جهان است.

كشورهايي كه درگير كرونا نشده اند
كاليفرنيا: به گزارش ســايت بريتانيايــي مترو، طبق 
آمارهاي رسمي دانشــگاه جان هاپكينز، ۱۸كشور از 
ميان ۱۹۳كشور از كرونا مصون مانده اند. اين كشورها 
شــامل مجمع الجزاير قمر، كريباتي، لســوتو، جزاير 
مارشال، ميكرونزي، نائورو، كره شمالي، پاالئو، ساموآ، 
سائوتومه و پرنســيپ، جزاير سليمان، سودان جنوبي، 
تاجيكستان، تونگا، تركمنستان، تووالو، وانواتو و يمن 

هستند.

مجموعه تفريحي؛ محل اسكان بي خانمان ها
مادريد: در يك مجموعه تفريحي در شرق مادريد، پايتخت 
اســپانيا، بي خانمان ها و پناهجويان عمدتــا ونزوئاليي در 
مكان هايي اســكان داده شــده اند كه زماني نه چندان دور 
اتاق هــاي اقامت، ســالن هاي برگزاري جلســات تجاري و 
سالن هاي عروســي بوده اند. به گزارش بي بي سي، اين كار به 
ابتكار مالك اين مجموعه بزرگ كه La Ciguena نام دارد 
انجام شــده اســت. او عالوه بر هتل های خود تمام امكانات 

تفريحی اش را در اختيار اين خانواده ها قرار داده است.

طالق براي ازدواج با شخصيت گيم
آيداهو: زني در آمريكا پس از اعتياد به يك بازي آنالين 
رايانه اي كه به نوعي شبيه سازي  از زندگي واقعي است 
از شــوهرش طالق گرفت تا در اين بازي به همسري 
يكي از شخصيت هاي آنالين درآيد. به گزارش آديتي 
سنترال، اين زن چهل ويك ساله حدود 4سال سرگرم 
اين بازي آنالين بود و بــا تمام وجود در اين بازي غرق 
شده بود. او در اين بازي تصويري خيالي و زيبا از خود 

ساخته است.

 حضرت امير المؤمنين علي ع: ما ظفر من ظفر االثم به. 
پيروز نيست آن كس كه گناه بر او چيره شده است.
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ضرورت توانمند سازي فرهنگ ملي
چند روز پيش در ايام قرنطينه فرصتي شــد 
تا 2فيلم از امير نــادري )كارگردان ايراني( 

تماشــا كنم.  فيلم »سازدهني« محصول 
سال۱۳۵2 شمسي و فيلم »دونده« 
محصــول ســال۱۳62 ازجمله 

كارهاي شاخص اين فيلمساز 
برجسته اســت. در اين مطلب 

بيشتر در مورد فيلم سازدهني مي خواهم بنويسم.
 بگذاريد حرف آخر را اول بگويم. فيلم سازدهني امير نادري 
ثابت مي كند كه در نبــود امكانات و بدون اســتفاده از ناز و 
كرشمه برخي هنرپيشه هاي اتوكشيده - و همواره دلمشغول 
به فضاي مجازي - و در نبود تكنيك هاي فني تدوين و به دور از 
ضرب و زور موسيقي و ساير  ترفند هاي سينمايي نيز مي توان 
مخاطب را پاي پرده نقره اي سينما يا قاب تلويزيون ميخكوب 

كرد؛ كاري كه امير نادري در سازدهني انجام داده است.

خالصه فيلم
ســازدهني داســتان زندگي يك جامعه كوچك ايراني در 
جنوب كشور است كه مقطعي از دهه۵۰ شمسي كشورمان را 
به تصوير مي كشد. عبدلو )تلفظ محلي عبداهلل( اين قصه كه 
پدرش براي او يك ســازدهني به سوغات آورده است، از اين 
اســباب بازي كوچك براي زورگويي به ساير بچه ها ازجمله 
قهرمان اين فيلم  - يعني اميرو - سوء استفاده مي كند. اميرو 
آنچنان تحت تأثير عالقه به سازدهني عبدلو قرار دارد كه حتي 
حاضر است به او سواري بدهد و نزد عموم نيز تحقير شود ولي 
لحظاتي از سازدهني او استفاده كند. در نهايت اما در كشاكش 
رخدادهاي فيلم، غيرت و توصيه هاي مادر بر او غلبه كرده و با 
پرتاب سازدهني عبدلو به دريا به اين ابزار خفت و خواري خود 

و ساير بچه هاي محل براي هميشه پايان مي دهد.

حرف آخر
 فيلم سازدهني چند نكته مهم دارد كه بايد مورد توجه قرار 

بگيرد:
۱- از ابــزار ســينما و تلويزيون بايد براي ســاخت فرهنگ 
اجتماعي و فرهنگ ملي كشورمان بيشــتر استفاده كنيم. 
جامعه ايراني به فيلم هاي خوش مضمون به شدت نياز دارد. 
براي توسعه فرهنگ ملي نيازمند توليدات فاخر در سينما، 
تلويزيون و تئاتر هســتيم كه البته اين مهــم خود نيازمند 
فيلمنامه هاي با كيفيت و مضامين بلند ارزشمند اجتماعي 

است.
2- آنچه به ســينما ارزش مي دهد نه هنرمنــدان ژل زده و 
خوش لباس، كه توليد آثاري اســت كه براي مخاطب پيام 
داشته باشد. در فيلم سازدهني نه لوكيشن آنچناني وجود دارد 
و نه چهره شاخص و برجسته؛ از سلبريتي هاي چند ميلياردي 
هم خبري نيست. ولي آنچه به اين فيلم معنا و مفهوم مي دهد 
و مخاطب را راضي مي كند، محتواي عميق و پيام اثربخش 
آن است كه از نظر بســياري از صاحب نظران، اين فيلم را در 
رديف فاخر ترين كارهاي تاريخ سينماي ايران قرار داده است.

ما در ســينماي خود به چنين فيلم هايي نياز داريم. در فيلم 
سازدهني، از چهره هاي ساده اي كه حتي برخي از آنها براي 
نخستين بار جلوی لنز دوربين قرار مي گرفتند، استفاده شده 
است، ولي هنر نويسنده و كارگردان اين فيلم يك مفهوم بلند 
را به جامعه هديه مي كند. فراموش نكنيم براي تقويت فرهنگ 
ملي خود كه يك سرمايه بي بديل محسوب مي شود، بيش از 

پيش بايد از ابزار سينما، تلويزيون و تئاتر استفاده كنيم.
۳- الزم است »رســانه« ها و »ســازمان هاي مردم نهاد« را 
مبتني بر برنامه ريزي هاي دقيق و اصولي، براي روزهايي كه 

با مشكالت فراگير اجتماعي مواجه مي شويم، مهيا كنيم.

 محمدرضا قربانينگاه
پژوهشگر ارتباطات و سازمان هاي مردم نهاد

علي مالئكهپزشك همشهرييادداشت
 روزنامه نگار و پزشك

ايمان مهدي زاده
پژوهشگر توسعه پايدار

مهارت

پيشگيري از كرونا در ورود و خروج از خانه
اقدامات زير هنگام رفتن و بازگشتن به خانه بسيار حياتي است و بايد گام به گام 

و با دقت رعايت شود.
۱- بعد از ورود به خانه، بدون دســت زدن به هيچ چيز و بدون برخورد يا نشستن 
در جايي، مستقيما به دستشويي رفته و دســت خود را به طور كامل بشوييد )در 
دستشويي را از قبل باز بگذاريد، در صورت باز نبودن در، با دستمال كاغذي در را 
باز كنيد و سريعا دستمال را به سطل آشغال دربسته بيندازيد و بعد از پايان كار، 

دستگيره دستشويي را ضدعفوني كنيد(.
2- تلفن همراه خود، دسته كليد، سوئيچ اتومبيل، كيف پول و ديگر وسايل همراه 
خود را ابتدا با دستمال مرطوب آغشته به الكل 7۰درصد به طور كامل ضدعفوني 
كرده و روي دســتمال كاغذي خشــك ديگري بگذاريد)در صورت استفاده از 
قاب محافظ، قاب محافظ را خارج كرده و گوشــي و قاب محافظ را به طور كامل 

ضدعفوني كنيد(.
۳- لباس هاي بيرون خود را دربياوريد و در مكاني به دور از لباس هاي منزل و ديگر 

وسايل خانه آويزان كنيد.
4- مجدد به دستشويي رفته و دست خود را به طور كامل بشوييد.

۵- در اين مرحله مي توانيد لباس منزل خود را بپوشيد.
6- دست خود را قبل، حين و بعد از تهيه غذا، قبل از خوردن غذا و بعد از استفاده از 
توالت بشوييد. فراموش نكنيد تحت هيچ شرايطي و در هيچ ساعت روز و در هيچ 

مكاني به صورت خود )چشم، بيني و دهان( دست نزنيد.
7- تمام ســطوح پرتماس خانه و محل كار را هر روز ضدعفونــی كنيد ازجمله 
پيشخوان، روميزي، ميز كار، وسايل حمام و توالت، تلفن ها، كيبورد، تبلت و ميز 

كنار تخت، دستگيره هاي درها.

هنگام خروج از منزل
۱- آيا الزاما بايستي از خانه خارج شوم؟

2- آيا محلول الكلي 7۰درصد با خودم برداشته ام؟
۳- آيا با خودم دستكش به همراه دارم؟

4- آيا ماسك در صورت ضرورت به همراه دارم؟
۵- در صورت داشتن نشانه هاي تب و سرفه از خانه خارج نشويد.

6- در صورت داشتن نشانه هاي تب و سرفه و ضرورت خروج از خانه حتما ماسك 
بزنيد.

7- چندين عدد دستمال كاغذي تميز و تاشده داشته باشيد.

ويترين

پهن كردن نمودار شيوع كرونا يعني چه
شايد اين روزها شــنيده باشيد كه كارشناسان 

هدف از ماندن افــراد در خانــه و كم كردن 
تماس هاي اجتماعــي را »پهن كردن نمودار 

شيوع كرونا« معرفي مي كنند.
منظور از نمودار در اينجا نموداري اســت كه 

شمار افراد پيش بيني شده دچار ويروس 
كرونا را در طول يك دوره زماني نشان 
مي دهد. نمودار شــيوع ويروس كرونا 

مانند بسياري عوامل بيماري زاي ديگر ويژگي »تصاعدي« دارد؛ 
يعني در هر نقطه مقدار رشــد آن به مقدار آن در آن نقطه زماني 
بستگي دارد. موارد اوليه عفونت در يك دوره زماني معين دوبرابر 
مي شوند و اين دو برابر شدن ها ادامه پيدا مي كند. شكل تصاعدي 
رشد شــيوع بيماري باعث ايجاد نمودار شــاخص آن مي شود. در 
ابتداي شيوع بيماري شيب نمودار كم است، اما هر چه جلو مي رويم، 
شيب نمودار افزايش مي يابد و شــمار كل موارد بيماري در طول 
چند هفته به سرعت به اوج خود مي رسد. نمودار شيوعي كه به اين 
ترتيب به سرعت به اوج خود برسد، به سرعت هم نزول مي كند، به 
اين معني كه پس از اينكه ويروس تقريبا هر كسي را در جامعه دچار 
عفونت كرد، موارد بيماري باز هم به طور تصاعدي نزول مي كند. در 
اين نمودار تصاعدي هر چه موارد عفونت با سرعت باالتري )با شيب 
بيشتري( به اوج برسد، به علت افزايش ناگهاني شمار بيماراني كه 
بايد بستري شوند، ظرفيت نظام مراقبت بهداشتي محلي سريع تر 
اشباع مي شود و گروهي از بيماران بدون درمان مي مانند. اگر اين 
نمودار شيوع پهن تر باشد )شيب كمتري داشته باشد يا مدت زمان 
دوبرابر شدن ها طوالني شود(، گرچه شــمار افرادي كه در نهايت 
دچار عفونت مي شوند، مشابه است، اما بيمار شدن افراد جمعيت در 
دوره زماني درازتري رخ مي دهد. در نتيجه نظام مراقبت بهداشتي 
كمتر تحت فشــار قرار مي گيرد، در هر روز معين شــمار كمتري 
بيمار به هر بيمارستان مراجعه مي كند و شمار كمتري از بيماران 
بي درمان مي مانند. هم اكنون كه واكسن يا دارويي اختصاصي براي 
ويروس كرونا وجود ندارد، تنها راه براي پهن كردن نمودار شــيوع 
اقدام جمعي افراد در شستن مكرر دست ها، ايزوله كردن خودشان 
در خانه درصورتي كه عالئم احتمالي بيماري داشــته باشــند و 
»فاصله گيري اجتماعــي« و اقدامات دولت هــا در تعطيل كردن 
مدارس و كســب وكارها، توصيه به انجام دوركاري، متوقف كردن 
كار وسايل نقليه عمومي و در شــديدترين حالت اعالم منع كامل 

رفت وآمد عمومي است.

ما براي جنگ جهاني سوم 
آماده نبوديم

هر بــار حادثه اي تاريخ بشــر 
را دســتخوش تغييــر كــرد. 
از كشــف آتش گرفته تا عصر 

فلــز و كشــاورزي و امروز 
عصــر ارتباطــات در 
سايه پيشــرفت علوم 
مختلف، گونه انســان 

را پيش برده و قلمروش  را افزايش داده اســت. 
وقتي در سال۱۹۱4 جنگ جهاني اول آغاز شد 
امپراتوري هاي فرتوت عثماني در روم شــرقي و 
پروس ها در اروپاي غربي مضمحل شدند. مردم 
و حكومت هاي سرزمين هاي مختلف جنگيدند و 
پس از كشتار هاي بسيار، اين جنگ خاتمه يافت 
و جز بيماري، فقر و نكبت براي بشر دستاوردي 

نداشت.
 صرفاً تعيين حدود جغرافياي سياسي در اروپا 
و خاورميانه تا شــرق دور مرزهاي انســان ها 
را به روي هم بســت تا چهاردهــه بعد در قالب 
متحدين و متفقين، دوباره انسان ها رودرروي 
هم قرار بگيرند و يكديگر را بكشند. پس از پايان 
جنگ جهانــي دوم آســايش و آرامش حاصل 
از صلح و نوع دوســتي، ارمغان و ارزش جوامع 
انســاني شــد. در دنياي امروز، جوامع زيادي 
هنوز درگير مسائل قديمي قبيله اي هستند و 
با اطرافيان، همسايگان و حتي دورترها جنگ 

مي كنند. 
درحالي كه بشــر تا آرمــان يكپارچگي دهكده 
جهاني و چشيدن طعم صلح، راه درازي دارد وارد 
مرحله ديگري از جنگ هاي جهاني شــده است. 
كوويد۱۹ كه تاكنون بيش از يك ميليون انسان 
را مبتال كرده و جان هزاران نفر را گرفته، شيپور 

جنگ جهاني سوم را به صدا در آورده است. 
همانطور كه بعد از جنــگ جهاني دوم، نگرش، 
فرهنگ، ادبيات و رفتار ســاكنان ســياره آبي 
تغيير كرد اين نبرد نيز زيســت و مرگ انسان ها 
را دستخوش تغييرات زيادي كرده است. اكنون 
گونه انسان در مقابل يك دشمن واحد قرار دارد 
كه حتي بدون ميكروســكپ ديده نمي شــود. 
انسان در عصر پساكرونا با انسان پيشاكرونا شيوه 
فكري و رفتاري متفاوتي دارد و ما هنوز براي اين 

تغييرات آماده نبوديم.

فرانتس كافكا 
كتــاب »فرانتــس كافــكا، 
انســان زمان خود و زمان ما« 
نوشــته رادك مالي است كه 
رضا ميرچي آن را به فارســي 
برگردانــده. فرانتــس كافكا، 
نويسنده ابتداي قرن بيستم، 
اهل چك و داستان هايش را 
به زبان آلماني نوشــته است؛ 
نويسنده اي كه سورئاليســـم، 
رگه هايي از اكسپرســيونيم و 

امپرسيونيسم را مي توان در آثارش يافت. خالق آثار ماندگار 
ادبيات داستاني ازجمله »مســخ«، »قصر« و »محاكمه« و 
كسي كه هارولد بلوم در كتاب »نبوغ« خود از او به عنوان يكي 
از ۵۰نابغه سخن در عرصه ادبيات ياد مي كند. اما احتماال اين 
اطالعات عمومي براي شيفتگان قلم كافكا كفايت نمي كند 
و مايل هستند بيشــتر درباره او بدانند. رضا ميرچي دست 
به ترجمه اثر بديعي از رادك مالي - اديب و آلماني شــناس 
اهل چك - زده كه در شرح زندگي و آثار كافكا نگاشته شده 
است و مي تواند براي دوستداران كافكا خواندني باشد. كافكا 
نويســنده اي با اصليت يهودي و اهل چك بود كه به آلماني 
مي نوشت. با پدر خود، شــغل خود و زنان اطرافش مشكل 
داشت. داستان مسخ او روايت شخصيتي است كه وقتي صبح 
از خواب بيدار مي شود خود را در هيبت يك حشره مي يابد. 
اينها دانسته هاي متداول اهالي داستان درباره كافكاست كه 
در اين كتاب تالش شده از بســط و پرداختن به آن پرهيز و 
حرف هاي تازه اي بيان شــود. كافكا، انسان هوشمندي كه 
نتوانست با جهان آنگونه كه هست كنار بيايد؛ با جهان مشكل 
داشــت و جهان هم تا به امروز با او مشكل دارد. نكات جالب 
ديگري هم درباره اثر وجود دارد كه مي تواند توجه خواننده را 
به  خود جلب كند. اين كتاب اثري متفاوت با زندگي نامه هاي 
متعارفي  است كه خيلي از خوانندگان تا به حال با آن مواجه 
بوده اند. شــيوه روايت و بخش بندي كتاب به نحوي است كه 
نه تنها براي خوانندگان حرفه اي هم حرف هايي براي گفتن 
دارد، بلكه به واســطه فضايي تازه و دور از مــالل، مي تواند 
خواننــدگان مبتدي تر را كه عالقه مند بــه يافتن اطالعاتي 
درباره شــرح زندگي اين نابغه ادبيات هستند با خود همراه 

كند.
نكته ديگر كه به كشش مضاعف براي همراهي خواننده كمك 
مي كند، طرح هاي گرافيكي رناتا فوچيكوا، گرافيست مطرح 
اهل چك اســت كه انگار خواننده را به دنياي ذهن فرانتس 
كافكا مي برد. فرانتس كافكا، انســان زمان خود و زمان ما در 
۱۱2صفحه با شمارگان ۱۱۰۰نسخه و قيمت 2۵هزارتومان، 

از سوي انتشارات جهان كتاب منتشر شده است.

خاك الك كردن مجنون
شخصي مجنون را در راهي ديد كه خاك را الك مي كرد. 
آن شخص از او پرسيد، تو به دنبال چه چيزي مي گردي؟ 
مجنون پاسخ داد: ميان اين خاك ها درپي ليلي ام. شخص 

پرسيد: ليلي ميان خاك كوچه و راه چه مي كند؟
مجنون پاســخ داد: همه جا را براي به دست آوردن ليلي 

جست وجو مي كنم، شايد كه او را بيابم.
منطق الطير

قصه هاي كهن

انتشار جلد هفتم چگونه مي نويسم
جلد هفتــم از مجموعــه چگونه مي نويســم 
۱2روش از ۱2زندگي نامه نويس معاصر اســت 
كه به كوشــش كاظم رهبر با آثاري از حســن 
كامشاد، شــاهرخ نادري، ســيروس علي نژاد، 
احمد زيدآبادي، سيدمحمدسعيد  مدني، سرگه 

بارسقيان، فريبا خاني و... منتشر شد.
 مجموعــه چگونــه مي نويســم، ۱۰۰روش از 
۱۰۰نويسنده معاصر، 7روش از 7فيلمنامه نويس 
معاصر، ۹روش از ۹داستان نويس معاصر،۹روش 
از ۹نمايشــنامه نويس معاصــر، ۱4روش از 

۱4روزنامه نگار معاصر، ۱7روش از ۱7نويســنده خالق معاصر اســت. در واقع 
كتاب هاي چگونه مي نويسم حاصل بيش از يك دهه كار كاظم رهبر، روزنامه نگار، 
است كه براي تهيه اين مجموعه از گفت وگو با نويســندگان گرفته تا ترجمه و 
گردآوري مطالب كاربردي در حوزه هاي مختلف نوشتن، اقدام كرده است. اين 
مجموعه با آثاري از نويسندگاني مانند مسعود بهنود، عباس عبدي، احمد محمود، 
جواد مجابي، محمــود دولت آبادي، پري صابري، اســماعيل خلج، محمد چرم 
شير، بهروز غريب پور، خسرو سينايي، منوچهر طياب، حسن كامشاد، سيروس 
علي نژاد، احمد زيدآبادي، فريبا خاني و... منتشر شده كه هريك تجربه هاي ويژه 
خود را از نوشتن در حوزه هاي روزنامه نگاري، داستان نويسي، نمايشنامه نويسي، 

فيلمنامه نويسي، نويسندگي خالق و زندگي نامه نويسي بيان مي كنند.

دريچه

كشف داروي جديد كرونا
پژوهشگران دانشگاه بريتيش كلمبيا كانادا موفق به كشف دارويي شده اند كه از 
پيشروي ويروس كرونا در بدن جلوگيري كرده و آن  را در ساعت هاي اوليه از بين 
مي برد. پايگاه خبري science daily نوشت: داروي كشف شده به عنوان طعمه اي 
براي ويروس ســبب تقليل عفونت و عدم اتصال ويروس به غشــاي پالسمايي 
)Plasma membrane( و ارگانوئيدها مي شــود و مي تواند در همان ساعات 

اوليه آلودگي، ويروس را در بدن از بين ببرد.

سالمت

سازمان  آگهي هاي روزنامه 
همشهري

 خيابان قائم مقام فراهاني
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