
از اســفند ماه ســال گذشته 
تاكنون، ايران و بــه تبع آن، 
تهران روزهاي سختي را پشت 
سر گذاشته است. در روزهاي 
كرونايي پايتخت، از يك سو 
شــاهد كاهــش درآمدهاي 
شــهرداري و از ســوي ديگر شــاهد افزايش تصاعدي 

هزينه هاي شهر بوديم.
شهرداري ها در طول 4دهه اخير به عنوان بخش عمومي 
غيردولتي به شــيوه بنگاهي اداره شده اســت. اين بدان 
معناست كه شــهرداري از طريق درآمدهايي كه از محل 
ساخت و ســاز )شهرســازي(، ارزش افزوده و درآمدهاي 
شركت ها و سازمان ها كســب مي كند، هزينه هاي اداره 

شهر تهران را تأمين مي كند.
در اين شرايط، حوزه هاي مالي شهرداري با كاهش جدي 
درآمد و عدم تحقق درآمدهاي پيش بيني شده در بودجه 
سال 1399مواجه هستند. اين كاهش درآمد درحالي است 
كه هزينه هاي شهرداري و اداره شهر، مدام در حال افزايش 

بوده و موازنه ميان درآمد و هزينه ها به هم خورده است.
ناگفته نماند پيش از اين نيز به دليل تغيير رويكرد مديريت 
شــهري از شهرفروشــي به قانونمداري و افزايش سهم 
درآمدهاي پايدار در بودجه هاي ســنواتي شــهرداري، 
درآمدهاي شــهرداري در حوزه شهرسازي كاهش جدي 
پيدا كرده و ســرمايه گذاران به بازارهاي موازي همچون 

ارز، سكه و طال روي آورده بودند.
همچنين با تعطيلي بنگاه هاي اقتصــادي و ركود حاكم 
بر فعاليت هــاي اقتصادي به نظر مي رســد درآمد 5هزار 
ميليارد توماني شهرداري تهران از محل ماليات بر ارزش 
افزوده نيز محقق و وصول نشود. اماكن ورزشي، تفريحي 

و گردشگري وابسته به شهرداري 
نيز كه درآمدزا بودنــد به دليل 

شيوع ويروس كرونا تعطيل شده و عماًل شهرداري تهران 
از اين محل درآمدي نداشته است. 

توجه به ســالمت جســمي، 
روانــي، اجتماعــي و معنوي 
شــهروندان همــواره مورد 
تأكيــد دولت ها بوده اســت. 
درحالي كــه ســالمت امري 
غيرقابل انكار براي همه مردم 
و حكومت ها تلقي مي شود، اما در اكثر مواقع سرمايه گذاري 
در حوزه ســالمت به ســازمان هاي مرتبط با بهداشــت و 
درمان تقليل يافته و به اهميت آن در سياســتگذاري هاي 
عمومي و اجتماعي در ســطوح كالن و مياني كمتر توجه 
مي  شود. اگر چه از سال1948، ســازمان جهاني بهداشت 
تصميم به نامگذاري هفتم آوريل )18فروردين( هر ســال 
به عنوان روز جهاني سالمت گرفت و همواره اين روز توسط 
سازمان هاي بين المللي، منطقه اي و محلي به عنوان فرصتي 
براي افزايش آگاهي و جلب مشاركت همگان براي بهبود 
وضعيت سالمت شهروندان تلقي مي  شود، اما به نظر مي رسد 
مســئوليت اجتماعي دولت ها درخصــوص تصميم گيري 
و سياستگذاري هايشان بر ابعاد ســالمت جسمي، رواني 
و اجتماعي شــهروندان بــا تأكيد بر افــراد كم برخوردار، 
اقتصادهاي آســيب ديده، افراد با نيازهاي خاص، عدالت 
جنسيتي و عدم تبعيض سني امري ضروري در دنياي امروز 
تلقي مي شود كه تاكنون محقق نشده است. امسال اما جهان 
در روزجهاني سالمت در شرايط متفاوتي قرار گرفته است. 
شيوع گســترده ويروس كرونا در قالب همه گيري جهاني 
و درگيرشدن بيش از 180كشــور دنيا، زنگ خطر بزرگي 
را به صدا در آورده اســت. زنگ خطري كه اگر چه بارها در 
سال هاي گذشته توسط متخصصان مبني بر اهميت توجه 
به موضوع سالمت در تمامي ابعاد و سياست هاي بيان شده 
بود اما امروز با تأثير بيماري كوويد19 بر شرايط اجتماعي 

و اقتصادي جهان بيش از گذشته 
رخ نمايانده و نشــان مي دهد كه 

چگونه بي توجهي به ســالمت مي تواند نه تنها باعث تغيير 
سبك زندگي افراد شود، بلكه اقتصاد جهان را متحول كند. 

سوگ خاموش

مقابلهباکروناازراهدیپلماسیشهری

دنياي امروز با عدد و رقم و آمار ممزوج است اما اعداد و ارقام، در جايي كه پاي جان انسان ها در ميان است، زيادي 
الكن و گنگ اند. همه گيري كرونا از آن دســت پديده هايي است كه جان انســان ها را به چند عدد گره زده؛ عدد 

مبتاليان، بهبوديافته ها و آنها كه جان شــان را به اين بيماري مرموز باخته اند. عدد اما متأسفانه گوياي درياي احساسات آدميزاد نيست. 

پيروز حناچي در هفته هايي 
كه شــهر تهــران با شــيوع 

ويروس كرونا درگير شده اســت، با همتايان خود در 
برخي كشورها به گفت وگو نشسته و درباره چگونگي 
جلوگيري و كنترل ويروس كرونا تبادل نظر كرده است.

 روايت همشهري از بارسنگين غم خانواده هايي كه عزيزانشان
را به دليل ابتال به بيماري كرونا  از دست داده اند

وام یک میلیون توماني  براي یارانه بگیران
  رئيس جمهــوری از موافقــت رهبــر 
معظم انقالب با درخواســت برداشت مبلغ 
يك ميليارديورو از منابع صندوق توســعه 
ملی برای مقابله با شيوع ويروس كرونا در 

كشور قدردانی كرد

  طبق اعالم رئيس جمهــور، برای عبور 
از اپيدمی كرونا به حساب همه 23ميليون 
خانوار يارانه بگير كشور يك ميليون تومان 
واريز می شــود كه به تدريج از يارانه نقدی 

آنها كسر خواهد شد

روحاني در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت اعالم كرد

  شــهردار تهران ديروز به صورت 
اينترنتی با  شهردارآنكارا گفت وگو 

كرد

صفحه8را
بخوانيد

صفحه3را
بخوانيد

کروناعليهاقتصاد؛دوراهي
تعطيليیابازگشتبهکار

3چالشدولت
درمقابلهباکرونا

دولــت در مقابله بــا كرونا با 
3 چالش روبرو شــده اســت؛ 
تحريم، رقباي ســابق و اقناع 

افكار عمومي

نگاهيادداشت
محمدرضاجواديیگانه؛   معاون امور اجتماعي و فرهنگي شهردار تهرانعلياعطا؛سخنگو و عضو هيأت رئيسه شوراي شهر تهران 

اثراتکرونا
برموازنهدخلوخرجشهر
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تهدیددوبارهسيلبرمعيشتسيستان
سيدهزهراعباسي:اهالــي سيستان در شمال استان 
سيستان وبلوچســتان در شــرايطي ايام فروردين را با 
هشدار سيالب سپري مي كنند كه هنوز خسارت سيالب 
ارديبهشت سال گذشته بسياري از كشاورزان اين خطه 
پرداخت نشــده است. بلوچســتان در جنوب استان هم 
زمستان سال گذشته روزهاي متمادي با سيالب دست 
و پنجه نرم مي كرد و حاال هر چنــد وضعيت آن به ثبات 
رسيده، اما هفته گذشته بار ديگر شــاهد بارندگي هاي 

شديد و سيالب بود.
سيستاني ها ارديبهشت سال گذشــته با ورود سيالب از 
افغانستان، خســارت زيادي ديدند. اغلب اين خسارت 
به بخش كشاورزي و مســكوني شهرستان هيرمند وارد 

شــد كه به گفته اهالي، در بخش 
مسكوني جبران شده، اما در بخش 
كشــاورزي هنوز پرداخت نشــده 
است. سيل دي ماه هم بيش از هزار 
ميليارد تومان خسارت روي دست 
كشاورزان 3اســتان جنوبي يعني 
سيستان وبلوچستان، هرمزگان و 

كرمان گذاشت.

دستخاليکشاورزانسيستان
رضا حســيني يكتا، عضو شوراي 
روستاي »علي نمرودي« شهرستان 
هيرمند كه سال گذشته در نتيجه 
سيالب تخليه شــد از كشاورزاني 
است كه هنوز خســارتي دريافت 

نكرده. او كه خود فهرســت كشــاورزان خسارت ديده 
روســتا را تهيه كرده بود، به همشــهري مي گويد: »هر 
بار براي پيگيري به جهادكشــاورزي مراجعه مي كنيم، 
مي گويند خســارت را پرداخت مي كنند، اما هنوز هيچ 

خبري نيست.«
او البته از جبران خسارت در بخش مسكوني ابراز رضايت 
مي كند و توضيــح مي دهد كه بنياد مســكن واحدهاي 
خسارت ديده را بازســازي يا تعمير كرده است و از اين 
نظر مشكلي وجود ندارد. حسيني يكتا مي افزايد: »سال 
گذشته 9هكتار زمين كشاورزي ام از بين رفت. اما امسال 
بارندگي ها خوب است و اگر سيل نيايد، كشاورزي رونق 
خوبي مي گيرد.« به گفته او، سيالب جاري شده در رود 
سيستان فعال در بستر رودخانه مانده و به خانه و زندگي 

مردم راه پيدا نكرده است.

هدایتسيالببهسمتهامون
فرمانــدار زهك هــم به اين نكتــه اشــاره مي كند و به 
همشهري مي گويد: »از روز جمعه شاهد افزايش ورودي 
آب رودخانــه هيرمند از ســمت افغانســتان بوديم كه 
هم اكنون به كانال هاي كشاورزي و از مسير رود سيستان 

به سمت تاالب هامون هدايت مي شود.«
غالمرضا اربابي همچنين به اليروبي رود سيستان اشاره 
مي كند كه در ماه هاي پاياني ســال گذشته انجام شده 
اســت تا اين منطقه در زمان بارش هاي بهــاره در امان 
بماند؛ سيالب سال گذشــته از همين مسير 20روستا را 

تحت تأثير قرار داده بود.
وي با اشاره به ترميم خسارت هاي ســيالب پيشين، از 

آماده باش نيروهاي خدماتي و همچنين واگذاري مديريت 
هر بخش از رودخانه سيســتان به يكــي از نهادها خبر 
مي دهد كه تا پايان زمان هشدار سيل ادامه خواهد داشت.

آمادهباش5شهرستانشمالي
مديركل مديريت بحــران سيستان وبلوچســتان هم با 
تأكيد بر اليروبي رودخانه ها و مسيل ها براي پيشگيري 
از بروز خســارت به مردم و كشــاورزان به همشــهري 
توضيح مي دهد: »سيالب وارد شده از سمت افغانستان 
مديريت شــده اســت و اميدواريم با هدايت اين آب به 
تاالب و كانال هاي كشــاورزي بتوانيم جلوي بروز حادثه 

را بگيريم.«

عباســعلي ارجمندي با بيان اينكه حجم ورودي آب روز 
گذشته از 120ســانتي متر به 228ســانتي متر رسيده 
اســت، مي افزايد: »همه 5فرماندار شهرستان هاي حوزه 
سيستان شامل زابل، هامون، هيرمند، نيمروز و زهك در 
حالت آماده باش هستند و بازديدهاي ميداني از مناطق 

حادثه خيز را در دستور كار دارند.«
ارجمندي همچنين درباره مناطق سيل زده جنوب استان 
توضيح مي دهد: »در جنوب استان وضعيت عادي است 
و فقط در بخش راه ها، بازگشــايي به صورت موقت انجام 
شده است و با اقدامات عمراني تعميرات راه هاي خسارت 

ديده هم به زودي به پايان خواهد رسيد.«
وي از تحويل 500واحد مسكوني به سيل زدگان جنوب 
اســتان در ايام نوروز هم خبر مي دهــد و تأكيد مي كند 

ساخت و سازها در اين مناطق ادامه دارد.
به گفته اين مقام مسئول، اعتبار براي پرداخت خسارت 
كشــاورزان جنوب اســتان تامين شده اســت و تعمير 
قنات ها، راه هاي باغ ها و زمين هاي كشاورزي هم در حال 
انجام است. همچنين خسارت ســال گذشته كشاورزان 
سيستان هم پرداخت شــده و بخش باقي مانده هم در 

دست پيگيري است.

خسارتسيالببه11استان
بلوچســتان، هفتــه اول فروردين 
امســال هم شــاهد بارندگي هاي 
فصلــي و طغيــان رودخانه ها بود 
كه موجــب آبگرفتگــي برخي از 
منازل شد. در مجموع در روزهاي 
گذشــته 14 اســتان آذربايجان 
شــرقي، اصفهــان، چهارمحال و 
بختياري، خراسان جنوبي و رضوي، 
خوزســتان، ســمنان، سيستان 
و بلوچســتان، فــارس، كرمــان، 
كهگيلويه و بويراحمد، گلســتان، 
هرمزگان و يزد تحت تأثير حوادث 
جوي بودند كه از اين تعداد بخش 
كشاورزي 11استان خسارت ديده 
است. مديركل دفتر مديريت بحران 
و كاهش مخاطرات كشاورزي وزارت جهادكشاورزي، از 
اين خسارت خبر داده و گفته است: »اين سيل به حدود 
100 هزار هكتار اراضي زراعي، 1۷ هــزار هكتار اراضي 
باغي، 280 گلخانه، ۶ مرغــداري، ۷ هزار راس دام، ۷33 
كلني زنبورعســل، 10 واحد آبزي پــروري، 3۷0 حلقه 
چاه، 232 رشته قنات، 1290 كيلومتر جاده بين مزارع 
و عشــايري، 380 كيلومتر انتقال آب با لوله و كانال، 33 
بند و ســازه آبخيزداري و ۶۶ واحد صنايع تبديلي بخش 

كشاورزي 11 استان كشور، خسارت وارد كرده است.«
از سوي ديگر طبق اعالم سازمان اورژانس كشور، بارش 
شديد باران و ســيل در اســتان هاي هرمزگان، فارس، 
بوشهر، قم، گيالن، كرمان و سيستان و بلوچستان منجر 
به مصدوميت 2۷ نفر، مفقود شدن يك نفر و فوت 14نفر 
)بندرعباس 2 نفر، الرستان يك نفر، بندركنگان يك نفر، 

قم 3 نفر، مهرگان ۶نفر و قصرقند يك نفر( شده است.
به گزارش همشهري، ســامانه جديد بارشي كه از ديروز 
وارد كشور شــده  در شــمال غرب، بخش هايي از غرب، 
سواحل خزر، استان هاي واقع در دامنه هاي البرز مركزي، 
زاگرس مركزي و به تدريج در شمال شرق موجب بارش 
باران، رعد و برق، وزش باد شديد موقت در ارتفاعات بارش 

برف و در مناطق مستعد سبب بارش تگرگ مي شود.
امروز)سه شــنبه( در نيمه شمالي كشــور و برخي نقاط 
خوزســتان و كهگيلويــه و بويراحمد و طــي روزهاي 
چهارشــنبه و پنجشــنبه )20و 21فروردين( در بيشتر 
مناطق كشور به جز اســتان هاي سيستان و بلوچستان، 
هرمزگان، جنوب خوزســتان، جنــوب كرمان و جنوب 

فارس بارش تداوم دارد.

سيل در كمين ساكنان شهرستان هاي زابل، هامون، هيرمند، نيمروز و زهك دراستان سيستان و بلوچستان

سيالب وارد شده از كشور افغانستان 
به كانال هاي كشاورزي و از مسير رود 
سيستان به ســمت تاالب هامون در 

حال هدايت است

كشــاورزان منطقه سيســتان كه در 
ســيالب ارديبهشت ســال گذشته 
خســارت قابل توجهــي ديده انــد با 
گذشت حدود يك سال هنوز غرامت 

دريافت نكرده اند

ادامه
درصفحه8

ادامه
درصفحه8
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رنا
س: اي

عك

محاصرهاقتصادي
ایرانوغزه؛جنایت

عليهبشریت

محلههای
کروناخيز

يادداشتي از انيس فوزي قاسم، 
استاد حقوق بين الملل

اطالعاتی كه نشان می دهد 
ســاكنان كدام مناطق شهر 
تهــران بايد بيــش از پيش 
شيوع كرونا را جدی تر بگيرند

3

9

طاعون،کوری،کرونا

17قرباني تازه 
 الكل تقلبي 
در پايتخت

همشــهری از كتابفروشی ها 
و فروش غيرحضوری كتاب 
درروزهای كرونايی گزارش 

می دهد

در طول 3روز از تعطيالت 
نــوروز، الــكل تقلبي در 

تهران فاجعه آفريد

6

7



 احوالپرسي رئيس دفتر مقام معظم رهبري از آيت اهلل اميني
در پي كسالت آيت اهلل اميني، حجت االسالم والمسلمين محمدي گلپايگاني از 
طرف رهبر معظم انقالب اسالمي ضمن احوالپرســي، براي ايشان دعا و آرزوي 
سالمتي و بهبود كرد.
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تحریم هاي دارویي و پزشكي 
یكي از مهم ترین عواملي است دولت

كه دولت را در مقابله با كرونا 
به تصميماتي از قبيل بازگشــت به فعاليت 
برخي كســب و كارها هدایت كرده است اما 
دولت در مقابله با ایــن ویروس چالش هاي 

اساسي تر دیگري هم در داخل كشور دارد.
ضعف دولت در اقناع افــكار عمومي بعد از 
شيوع كرونا بار دیگر خود را به شكل ویژه تري 
نشان داده اســت؛ نگاهي به حجم انتقادات 
از تصميمات و سياســت هاي دولت درباره 
مدیریــت و كنتــرل بحران كرونــا تصویر 
واضحي از این نقطه ضعف دولت به دســت 
مي دهد: زمان اعالم رســمي شــيوع كرونا 
در كشــور توســط دولت، مورد انتقاد قرار 
گرفت؛ این شائبه ایجاد شد كه اطالع رساني 
درباره شــيوع كرونا در كشور با تأخير انجام 
گرفته اســت. تصميمات دولــت در زمينه 
عدم اعمال محدودیت براي سفرهاي نوروزي 
و خودداري از اجراي قرنطينه در ایام نوروز 
باز هم با انتقاد و اعتراض فعاالن سياســي 
و اجتماعي و جامعه پزشــكي مواجه شــد. 
ســخنان رئيس جمهور درباره عادي شدن 
شــرایط از »شــنبه«، نحوه و زمان اجراي 
طرح فاصله گذاري اجتماعي، عدم تعطيلي 
ادارات و بازگشایي كسب و كارهاي تجاري 
و اقتصــادي و توليدي ازجملــه تصميمات 
دولت و ستاد ملي مقابله با كرونا بود كه طي 
هفته هاي گذشته با موج گسترده انتقادات 
در شــبكه هاي اجتماعي، فعاالن سياســي 
و افكار عمومــي مواجه شــد. در این ميان 
حمله منتقــدان دولت هم بــه این موضوع 
بيشتر دامن زد تا جایي كه حسن روحاني، 
رئيس جمهور در یكي از نشست هاي هيأت 
دولت با انتقاد از حمالتي كه رقباي دیروزش 
به وي وارد مي كنند گفت: »از كســاني 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. نگذاریــم وحدت و انســجام از بين 
برود.«

كنایه او خطاب بــه محمدباقــر قاليباف و 
مصطفي ميرســليم، 2رقيب انتخاباتي اش 
در ســال96 بود كه با تویيت هایشان درباره 
مدیریت دولت براي كرونــا، نيش هایي به 
رئيس جمهــور و دولــت مي زدنــد. اما روز 
گذشته ســيدابراهيم رئيســي، رئيس قوه 
قضایيه هم كه پيش تر انتقــاد كرده بود كه 
چرا جلسات ستاد ملي كرونا هفته اي یك بار 
برگزار مي شــود و نه روزي یك بار، این بار به 
نقد تصميم جدید دولت بــراي آغاز به كار 
كسب و كارها پرداخت و گفت: اقتضاي تدبير 
این است كه در تزاحم بين سالمت مردم و 
گشایش برخي كســب و كارها حفظ جان 

مردم در اولویت قرار بگيرد.
روحاني یك روز قبل تر در جلسه هيأت دولت 
گفته بود: »ســالمت مردم، اولویت نخست 
كشور به شــمار مي رود اما اشــتغال، توليد 
و كســب و كار در ســالي كه به نام »جهش 
توليد« نامگذاري شــده نيز باید مدنظر قرار 
گيرد. او گفته بود: باید همــه تدابير الزم با 
رعایت پروتكل هاي بهداشتي براي حركت 

چرخ اقتصاد كشور اتخاذ شود.
ضعف دولت در اقناع افكار عمومي، ســابقه 
طوالني تــري دارد؛ تصميــم دولــت براي 
اجراي طرح سهميه بندي و افزایش قيمت 
بنزین كه به ناآرامي هــاي آبان ماه انجاميد، 
از جهات مختلــف مورد انتقاد بود؛ شــكل 
برخورد با معترضــان آبان ماه و خودداري از 
اعالم آمار كشته شــدگان، دولت را بيشتر از 
قبل در كانون انتقــادات قرار داد. این جمله 
رئيس جمهور كه گفت »من هم مثل شــما 
روز جمعــه فهميدم بنزین ســهميه بندي 
شده اســت«، نه تنها پاســخ شایسته اي به 
انبوه سؤال ها درباره چگونگي تصميم گيري 
افزایش قيمت بنزین نبود، بلكه به ابهامات 

موجود پيرامون این مسئله افزود.
اطالع رســاني دربــاره دالیل ســرنگوني 
هواپيمــاي اوكراینــي نيز دچــار همين 
عارضه بــود؛ انتقاد از دولــت، تصميمات و 
سياست هاي آن، محدود به مخالفان حزبي 

و سياسي این دولت نيست، دولت ضعف هاي 
زیادي در اقناع احزاب سياســي همســو و 
هوادارانش در كف جامعه از خود بروز داده 
است. بخش عمده اي از انتقادات از تصميمات 
و سياســت هاي دولــت از ســوي احزاب و 
چهره هاي سياسي همســوي دولت انجام 
مي گيرد. بخشي از این انتقادات عمومي به 
ضعف هاي این دولت بــراي ارتباط گيري با 
جامعه و مردم و نيز با حلقه هاي واسط ميان 
مردم و دولت مانند احزاب و نهادهاي مدني 
بازمي گردد. دولت در اتخاذ تصميمات خود، 
به هشدارها و انذارهاي احزاب سياسي همسو 
و جامعه نخبگان و كارشناسان و متخصصين 
حوزه هاي مختلف توجه شــایاني نداشــته 
است. طي ســال97، دولت و رئيس جمهور 
گام هایی در مســير ارتباط گيري با نخبگان 
و فعاالن سياسي برداشتند و رئيس جمهور 
در سلســله دیدارهایي با جامعه شناســان، 
اقتصاددانان و فعاالن سياسي و حزبي از دو 
جناح جلساتي را برگزار كرد و با آنها مشورت 
كرد. جلســات و دیدارهایي كه علي ربيعي، 
نقش بســزایي در برنامه ریزي و برگزاري ها 
آنها داشت. در گام بعدي، رئيس جمهور طي 
حكمي، ربيعي را به عنوان »دستيار ارتباطات 
اجتماعي رئيس جمهــور« منصوب كرد و 
مســئوليت »فضاي گفت وگوي اجتماعي« 

را به وي سپرد.
انتظار این بود كه بــا انتصاب ربيعي، یكي از 
مهم ترین ضعف هاي دولت تدبير و اميد در 
زمينه برقراري ارتباط بــا جامعه، نخبگان، 
اقتصاددانان، كارشناسان و فعاالن سياسي 
و اجتماعي مورد توجه قرار گرفته و شكاف 
موجود ميان دولت و جامعه ترميم شود، اما 
این اتفاق نيفتاد و به نظر مي رســد كه امروز 
دولت تصميمات و سياســت هاي خود را در 
خأل ارتباطي با جامعه و نخبگان اتخاذ و اجرا 
مي كند. در واقع دولت اســباب و ابزارهاي 
اقناع افكار عمومي را از دسترس خود خارج 
كرده اســت. فاصله و شــكاف موجود ميان 
دولت و جامعه، مانع از هضــم و درك ابعاد 
تصميمات دولت از سوي جامعه و نخبگان 

شده است.

»كرونا باعث همبستگي جهاني شده است.« این 
اظهارنظر ســخنگوي وزارت خارجــه ایران در ديپلماسي

نخستين كنفرانس مطبوعاتي سال جدید است؛ 
كنفرانسي كه به خاطر شيوع ویروس كرونا به صورت ویدئویي 

و از راه دور برگزار شد.

سيد عباس موســوي در پاسخ به ســؤال خبرنگار همشهري 
درباره بهبود روابط ایران با كشورهاي منطقه ازجمله عربستان 
و امارات پس از شــيوع كرونا بيــان كرد: از بعد سياســي و 
دیپلماتيك برقراري تماس ها باعث شــده مقــداري در این 
شــرایط كرونایي كمي عقالنيت بر رفتارها حاكم شــود و به 
لحاظ انساني هم كشورهاي منطقه كمك هاي خوبي به كشور 

ما فرستادند كه ما نيز از آنها قدرداني كردیم.
موسوي بيان كرد كه روابط و تعامالتي كه پس از شيوع كرونا 
بين ایران با این كشورها برقرار شده ادامه داشته است و برخي 
از كشورهایي كه در سؤال از آنها نام برده شده كمك هایي به 

ایران ارسال كرده اند.
شــيخ عبداهلل بن زاید آل نهيــان، وزیر خارجــه و همكاري 
بين المللي امارات متحده عربي اواخر سال98 در تماس تلفني 
با وزیر امور خارجه جمهوري اســالمي ایران بر همبستگي با 

دولت و ملت ایران در مبارزه با شيوع كرونا تأكيد كرد.
امارات همان زمان 2هواپيما حامل كمك هاي بهداشــتي و 

دارویي را روانه ایران كرده بود.
موسوي در ادامه اشاره كرد: در بحث اتباع 2كشور بحث هایي 
ميان مقامات ایران و امارات متحده عربي و حتي بحرین مطرح 
شد و مقامات ذیربط در تماس هستند. ما اميدواریم در روابط 
سياسي هم این رویكرد اثر بگذارد و دولت ها و ملت ها را وادار 
كند كه نه تنها براي غلبه بر ویــروس كرونا بلكه براي غلبه بر 

ویروس خشونت و تروریسم تعامالت شكل گيرد.
ســخنگوي وزارت خارجه همچنين ابراز اميــدواري كرد كه 
شرایط كنوني و جهان پساكرونایي دولت ها و ملت هاي منطقه 
ما را وادار كند كه متوجه شــوند نه تنها بــراي غلبه بر چنين 
ویروسي، بلكه براي غلبه بر ویروس خشونت و تروریسم با هم 

همكاري داشته باشند.
به گفتــه ســخنگوي دســتگاه دیپلماســي 30كشــور و 
ســازمان مردم نهاد و ایرانيان مقيم خارج از كشــور از طریق 

سفارتخانه هاي ما كمك هایي را جمع آوري و ارسال كرده اند.
ســخنگوي وزارت خارجه تأكيد كرد: این ویروس باعث شد 
همبستگي جهاني بين كشــور ها شكل بگيرد. در ایران ضمن 
اینكه این همبســتگي بين مردم و اقشــار مختلف ایجاد شد 
قشرهاي مختلف دست به ایجاد كمپين هاي جهاني زدند و بعد 
انساني موضوعات و تحریم هایي را كه ایران و برخي كشور هاي 
مستقل دیگر با آن مواجه هستند برجســته كردند كه از این 

كمپين ها قدرداني مي كنم.
موسوي در پاســخ به ســؤالي درباره تحریم هاي آمریكا عليه 
ایران تصریح كرد: ما شاهد تناقض و ســردرگمي در گفتار و 
رفتار مقامات آمریكایي هســتيم. آنچه براي ایران مهم است 

غيرقانوني بودن این تحریم هاست.

سخنگوي وزارت خارجه: در این شرایط كرونایي كمي عقالنيت بر رفتارها حاكم شده استدولت در مقابله با كرونا با 3چالش روبه رو شده است؛ تحریم، رقباي سابق و اقناع افكار عمومي
مجلس دهم 2  ماه دیگر به پایان مي رسد و فردا به بررسي صالحيت 

گزینه پيشنهادي وزارت جهادكشاورزي مي پردازد

كرونا يخ رابطه ايران و اعراب را آب كرد3چالش دولت در مقابله با كرونا

اصغرصوفي
خبر نگار

گزارش

آخرين رأي اعتماد مجلس دهم

بعد از سرگرداني 5ماهه وزارت جهادكشاورزي، فردا جلسه رأي اعتماد 
به كاظم خاوازي، وزیر پيشــنهادي رئيس جمهور برگزار مي شــود. 
جلسه اي كه قرار بود دوازدهم اسفندماه و در پایان مهلت سرپرستي 
عباس كشاورز برگزارشود، اما شيوع كرونا و هراس از ابتالي نمایندگان 
كه سبب تعطيلي بهارستان شد، پرداختن به این مهم را تا 20فروردین 
به تعویق انداخته اســت؛تعویقي اجتناب ناپذیر كه اســتمرار دوران 
سرپرستي كشاورز ، اذن مقام معظم رهبري را طلبيد و تعيين تكليف 
وزیر این وزارتخانه اســتمرار خواهد یافت. نشســت فرداي مجلس 
براي بررســي صالحيت خاوازي نشستي بدون حاشــيه و روي خط 
صاف خواهد بود چرا كه فضاي مجلــس بعد از قریب به 70روز دوري 
نمایندگان از بهارستان بيشتر به جلسه اي براي حل كاستي ها آن هم 
در شرایط ویژه مي ماند تا نشستي جدي براي عالج كاستي ها به صورت 
ریشه اي. از آنجا كه تنها 4هفته كاري از عمر مجلس دهم باقي است و 
در هفتم خرداد باید زمام امور را به مجلس یازدهمي ها بسپارد نشست 
فرداي مجلــس در مورد خاوازي احتماال آخرین نشســت بررســي 

صالحيت وزیري در عمر مجلس دهم است.

از حجتي تا خاوازي و معطلي 4ماهه وزارت جهاد
محمود حجتي، وزیر شــناخته شده جهادكشــاورزي دولت یازدهم و 
دوازدهم بود كه پایيز گذشته با تشدید انتقادات مجلس به دولت طرح 
استيضاحش در بهارستان به جریان افتاد. اگرچه پيش از این نيز او در 
اسفندماه سال 97توسط مجلس دهمي ها استيضاح شده بود و در نهایت 
رأي اكثریت مجلس را همراه خود كرد و موفق به استمرار وزارتش شد، 
اما استيضاح او در آذر ماه پيش چنان جدي شد كه او یك روز قبل از موعد 
بررسي طرح استيضاحش در مجلس اعالم استعفا كرد. برخي خبرهاي 
غيررســمي حكایت از اســتعفاي او به خاطر جمعي از مدیران وزارت 
كشاورزي دارد و حسن روحاني هم به رغم سماجتي كه در حفظ او در 
كابينه اش داشت با  اســتعفاي حجتي موافقت كرد. بعد از كناره گيري 
حجتي از وزارت جهاد، رئيس جمهوري- چهــارم آذرماه- در حكمي 
عباس كشاورز را به عنوان سرپرست وزارت جهادكشاورزي منصوب كرد؛ 
حكمي كه موعدش در 4اسفند ماه به سر آمد و درحالي كه روحاني كاظم 
خاوازي را براي تصدي وزارتخانه به مجلس معرفي كرده بود و قرار بود 
جلسه بررسي صالحيت او در نشست 12اسفندماه برگزار شود اما تعطيلي 
نشست هاي علني بهارستان به دليل شيوع كرونا مانع از تشكيل نشست 
تا كنون شد. بعد از ایجاد این شــرایط بود كه حسن روحاني در اقدامي 
كم سابقه در نامه به مقام معظم رهبري خواســتار موافقت با استمرار 
سرپرستي كشاورز بر وزارت جهاد كشاوزي شد تا مجلس به روال امور 
برگردد و وزیر پيشنهادي دولت خود را در آزمون رأي مجلس قرار دهد.

براساس قانون اساسي هرگاه به هر دليلي وزارتخانه اي فاقد وزیر باشد 
رئيس جمهوري اختيار دارد تا 3  ماه آن وزارتخانه را با سرپرستي اداره 
كند و استمرار دوره سرپرستي منوط به اجازه رهبري خواهد بود. به این 
ترتيب با موافقت رهبري كشاورز سرپرســت ماند تا زماني كه مجلس 
موفق به برگزاري نشست بررسي صالحيت گزینه پيشنهادي دولت شود.
از نامه نگاري رئيس جمهور با رهبر انقالب نزدیك به 44روز مي گذرد و 
حاال قرار است صالحيت خاوازي براي تصدي وزارت جهادكشاورزي به 
رأي مجلس گذاشته شود. كاظم خاوازي داراي دكتراي خاك شناسي 
اســت و معاونت وزیر و رئيس ســازمان تحقيقات، آمــوزش و ترویج 

كشاورزي را برعهده دارد.

بعد از اظهارات حسن نوروزي، عضو كميسيون قضایي 
مجلس درباره ســقوط هواپيماي اوكرایني، سازمان قضايي

قضایي نيروهاي مسلح اعالم كرد كه در پرونده سقوط 
هواپيماي اوكرایني چند نفر بازداشت شده اند.

حسن نوروزي، عضو كميســيون قضایي مجلس و عضو فراكسيون 

روحانيون مجلس اخيرا در یك گفت وگــو درباره فرجام هواپيماي 
اوكرایني كه دي ماه ســال گذشته به اشــتباه مورد اصابت پدافند 
هوایي قرار گرفته بود گفته اســت: این هواپيما یــك هفته قبل از 
آن در اسرائيل بوده و به نظر مي رسد كه دستكاري شده بوده. براي 
این هواپيما، اهداف خاصي در ایران تعيين شــده بود و به نظر من، 

سخنگوي دولت در پاسخ به گزارش هاي 
منتشر شده درخصوص اختالفات ميان دولت

وزارت بهداشــت و دولت بر ســر كنترل 
بيماري كرونا بر وجــود اختالف نظرها اذعان كرد ولي 
درنهایت نظر ستاد وزارت بهداشت را مبناي تصميمات 
دولت دانست. علي ربيعي در نشست خبري روز دوشنبه 
 خود كــه از طریــق ویدئوكنفرانس انجام شــد گفت: 
كارشناسان در دستگاه ها دیدگاه هاي متنوعي دارند كه 
ما از همه آنها  بهره گرفتيم. نظر نهایي ما در همه مراحل 
دیدگاهي بوده كه توسط وزیر بهداشت بيان شده و ستاد 
اصلي وزارت بهداشت و درمان بر آن نظر تأكيد كردند. ما 
هيچ تصميمي برخالف نظر كارشناســان سالمت مان 
اتخاذ نخواهيم كرد. بناي ما بر این است كه تصميمات را 
ارزیابي كنيم و هر تصميمي كه مخل جان انســان ها و 
سالمت جامعه شود اجرا نشود، این شاخص ارزیابي ما 
خواهد بود و تصميم اصالحي و رو به جلو اتخاذ خواهيم 

كرد.

نامه  نگاري هاي اخير ســعيد نمكي وزیر بهداشــت با 
رئيس جمهور درخصــوص برخي تصميمــات وزارت 
صمت براي بازگشــایي كســب  وكارها حكایت از این 
اختالف نظرها داشت. در عين حال تصميم اخير ستاد 
ملي مدیریت بيماري كرونا به ریاســت رئيس جمهور 
درخصوص بازگشــت به كار مشاغل كم ریسك از شنبه 
23فروردین مــاه نگراني هایي را درخصوص تشــدید 
شــيوع بيماري كرونا در كشــور ایجاد كرد. ربيعي در 
این باره توضيــح داد: تمام جلســات دولت معطوف به 
سياســتگذاري درباره كروناست.اســتراتژي اصلي ما 
همچنــان حفظ ســالمت و جان انسان هاســت. هيچ 
جایگزیني براي جان انســان ها و سالمت جامعه وجود 
ندارد. اگر برخي ها از تعابيري اینچنين استفاده مي كنند 
كه اولویت هایي دارد تغيير مي كند، به خطاســت. هر 
تصميمي مي گيریم براي بقاي درازمدت و حفظ جان 

انسان هاست.
دســتيار ارتباطات اجتماعي رئيس جمهور با اشاره به 

تعطيلي مدارس، دانشگاه ها، مراكز آموزشي، فرهنگي، 
ورزشــي و مذهبي در طــرح فاصله گــذاري فيزیكي 
گفت: به عنوان ســخنگوي دولت اعالم مي كنم كه این 
استراتژي تعطيل بردار نيست. حفظ سالمت مردم اصل 
و اساس اســت. من حتي از عنوان اولویت هم استفاده 
نمي كنم، همه تــالش ما حفظ جان و ســالمت مردم 
است، نه فقط اولویت. طرح فاصله گذاري فيزیكي دولت 
تا كاهش بسيار ملموس بيماري كرونا و تمام شدن آن 
ادامه خواهد یافت. تصميم گيري اي كه تاكنون صورت 
گرفته است و هرگونه تصميم گيري جدید براساس نظر 
كارشناسان به ویژه كارشناسان حوزه سالمت و بهداشت 
بوده است. روز دوشــنبه همزمان با این سخنان ربيعي 
درخصوص تداوم فاصله گذاري اجتماعي فهرســتي از 
مشاغل تعطيل تا اطالع ثانوي نيز منتشر شد. در عين 
حال ربيعي دربــاره وضعيت كســب وكارهاي مردم با 
توجه به بيماري كرونا توضيح داد: »مدل ما اساس بودن 
ســالمت، به عالوه حفظ زندگي و معيشت مردم یعني 

واكنش موسوي به ترامپ
موسوي در واكنش به اظهارات ترامپ رئيس جمهور آمريكا 
مبني بر اينكه ايران درخواستي براي لغو تحريم ها نداشته 
است گفت: هرگونه كه بوده به گوش دنيا و مقامات آمريكايي 
رسانديم كه اين تحريم ها غيرقانوني و ظالمانه است و بايد 
كل تحريم ها برداشته شود و در شرايط كرونايي اگر كمك 
نمي كنند مانع كمك رســاني دولت ها و كشور هاي ديگر 
نشوند. وي خاطرنشان كرد: وزير خارجه به همتايان خود 
در زمينه تحريم نامه نوشت. رأي موقت ديوان بين المللي 
دادگستري آمريكا را مكلف كرده است تحريم ها را بردارد. 
ايران به زبان هاي مختلف درخواست خود را مطرح كرده، 
ولي با خــوي زورگويي آمريكا همه اين درخواســت ها و 
اظهارات رسمي ناديده گرفته شده و دنبال بهانه جويي جديد 
هستند. دولت و ملت ايران اعتمادي به اين حرف ها ندارند و 
انتظار كمك از آنها نداريم. به خيرشان اميدي نداريم، ولي 

شر نرسانند.
ســخنگوي وزارت خارجه از همه كشــور ها خواست به 
تحريم هاي غيرانساني، غيرقانوني و ظالمانه وقعي ننهند و 

به قلدري آمريكا گوش ندهند.

نظرات متفاوت است، تصميم ها واحد
توضيحات سخنگوي دولت درباره اختالفات ميان وزارت بهداشت و دولت بر سر كرونا

اعالم جرم عليه یك نماینده مجلس

پرونده هواپيماي اوكراين بازداشتي دارد
نيروهاي نظامي در این زمينه وظيفه خود را به خوبي انجام داده  اند. 

بنابراین در این زمينه مواخذه و بازداشتي وجود نخواهد داشت.
به گزارش ایسنا، یك منبع آگاه اظهارات این نماینده مجلس شوراي 
اسالمي را نادرســت خواند. این مقام مطلع ضمن تكذیب سخنان 
این نماینده گفت: بعد از اعالم جزئيات حادثه شليك به هواپيماي 
اوكرایني همانطور كه پيش از این هم اعالم شده چند نفر بازداشت 

شده اند و براي این افراد پرونده قضایي تشكيل شده است.
وي ادامــه داد: از همان ابتداي اعالم این حادثــه، قوه قضایيه وارد 
عمل شــده و در حال بررسي پرونده اســت. اكنون نيز پرونده این 
افراد در حال طي كردن روال اداري خود است و تحقيقات در این باره 

همچنان ادامه دارد.
پيش از این غالمحسين اســماعيلي، سخنگوي قوه قضایيه در یك 
نشست خبري در دي ماه سال گذشته با اشاره به این موضوع، اظهار 
كرد: هم تأثير سبب و هم تأثير مباشر را بررسي مي كنيم تا مشخص 
شود مسئوليت سبب و مباشر چقدر بوده است. وي همچنين اضافه 
كرده بود كه تحقيقات مفصلي در این خصوص انجام شده و افرادي 

هم بازداشت شده اند.
رئيس سازمان قضایي نيروهاي مسلح هم خبر داد كه عليه حسين 
نوروزي، نماینده مجلس، در مراجع قضایي ذیصالح تحت عنوان نشر 
اكاذیب و تشویش اذهان عمومي اعالم جرم شده و پيگيري الزم به 

عمل خواهد آمد.
حجت االســالم بهرامي با اشــاره به اینكه مفــاد مصاحبه خبري 
صورت گرفته برخالف حقيقت و مستندات موجود است، اظهار كرد: 
در پرونده قضایي تشكيل شده تحقيقات گسترده اي به عمل آمده 
و از مســئوالن و افراد دخيل در موضوع نيز تحقيق شده و تاكنون 
افرادي به عنوان متهم احضار شده اند و یك نفر كماكان در بازداشت 

به سر مي برد.
وي افزود: این مصاحبه، برداشت شخصي ایشان و بدون اطالع از كم و 
كيف قضيه بوده است و اینگونه اظهارات عالوه بر اخالل در تحقيقات 

قضایي، موجبات تشویش اذهان عمومي را فراهم مي نماید.

زیست اقتصادي و اجتماعي با محوریت فاصله گذاري و 
بهداشت است. بنابراین كانون سياستگذاري ما سالمت 
و حفظ جان مردم در كنار جاري كردن زندگي اقتصادي 
و اجتماعي با كانون پروتكل ها با توصيه هاي بهداشتي 
و بهداشت محور اســت. هرجا بين اینها تناقض باشد به 
نفع سالمت تصميم اتخاذ نخواهد شد. ما تناقضي بين 
ســالمت و تصميمات دیگرمان نداریــم. هر تصميمي 
بگيریم اساس ما بحث سالمت است. بنابراین دوگانه اي 

در این تصميمات وجود ندارد.« 

شعارمان هنوز در خانه ماندن است
انتقادات مطرح شده درباره شلوغي معابر و بزرگراه هاي 
پایتخت بعد از پایان تعطيالت نوروزي نيز پاسخ ربيعي 
را به همراه داشت كه » با سياستگذاري هایي كه مدام در 
حال كارشناسي و اتخاذ آنها هستيم و با همراهي اي كه 
مردم مي كنند هنوز هم شعار ما شعار »در خانه بمانيد« 
است و هنوز هم اقناع جامعه براي در خانه ماندن و آمدن 
بيرون براي كار در محدوده اي خاص است. هرجا تناقضي 
به وجود بياید این تناقض به نفع سالمت باید حل شود. 
اميدوار هستيم با كمك هم به مدد شعبان و رمضان و با 
استعانت از خداوند متعال بتوانيم جزو كشورهاي موفقي 

باشيم كه بر این بيماري غلبه كنيم.«

چشم اندازي در كوتاه مدت وجود ندارد 
ربيعي با بيان اينكه چشــم اندازي براي از بين رفتن اين ويــروس در كوتاه مدت وجود ندارد، گفت: 
پيش بيني مي شود تا يك سال آينده احتمال تداوم بحران كرونا وجود داشته باشد. ما بايد بر اصل حفظ 
فاصله گذاري و سالمت، سبك هاي زندگي مبتني بر بهداشت را اجرا كنيم. ادارات را نمي توان يك سال 
تعطيل كرد. به افرادي كه بيماري زمينه اي دارند، گفته ايم نيايند. گفته ايم ساعت كاري 7 صبح تا 2 

بعدازظهر باشد و افرادي كه امكان دوركاري دارند، در محل كار حاضر نشوند.
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بررسي  اطالعاتی كه نشان مي دهد ساكنان كدام مناطق شهر تهران بايد بيش از پيش شيوع كرونا را جدي تر بگيرند

محله هاي كروناخيز

گزارش 2

شمارواگنهايمتروواتوبوسها
كمشونديازياد؟

 رئيس شوراي شهر تهران بر لزوم افزايش وسايل حمل ونقل 
عمومي در پايتخت به دنبال شيوع ويروس كرونا تأكيد كرد

كالف سردرگم حمل ونقل عمومي 
تهران اين روزها دستخوش مشكالت 
كرونايي نيز شده تا وضع واگن هاي 
مترو و اتوبوس هاي پايتخت حادتر از گذشته باشد. مديران حمل ونقل 
شهري تهران كه طي هفته هاي پاياني ســال98 با پيشنهاد تعطيلي 
حمل ونقل عمومي شهر مواجه شــده بودند، حاال از لزوم افزايش مترو 
و اتوبوس مي گويند. هرچه هست در شرايط شيوع كرونا بايد راه حلي 

كارشناسانه و جدي در دستور كار قرار گيرد.

راهحلكداماست؟
راه حل هاي انقباضي و انبساطي نه در روزهاي اخير كه سال هاست در سطح 
حمل ونقل عمومي شهري مطرح مي شود؛ اينكه مترو و اتوبوس در تهران 
افزايش يابند يا كاهش؟ اينكه خيابان ها مملو از وسايل نقليه شود يا خالي 
بماند؟ اين ايده ها و اختالفات ناشي از آن سابقه اي به درازي نيم قرن دارد و 
بايد رويه اي كارشناسانه به عنوان الگو درنظر گرفته شود. بيشتر شهرهاي 
بزرگ جهان در چنين شرايطي از 1980 به بعد ايده كاهش وسايل ترددي 

را درنظر مي گيرند و در شرايط كرونايي نيز اين راه حل شايع است.

ايدهآقايرئيس
رئيس شوراي شهر تهران ديروز درباره رويكرد شهري در برابر شرايط فعلي 
اعالم كرد كه تعداد وسايل حمل ونقل عمومي در شرايط شيوع ويروس كرونا 
در پايتخت بايد افزايش پيدا كند تا شاهد تراكم جمعيت نباشيم. پيشنهاد 
نخست شوراي شــهر تهران به ستاد ملي و اســتاني كرونا، لزوم تعطيلي 
حمل ونقل عمومي در پايتخت بوده كه آنها قبول نكردند و ستاد اعالم كرد 
كاهش وسايل حمل ونقل عمومي به عنوان راه حل مناسب بايد اتفاق بيفتد. 
اين در شرايطي است كه كاهش وسايل حمل ونقل عمومي ازجمله تعداد 
قطارهاي مترو عاملي براي افزايش جمعيت و ازدحام است. محسن هاشمي 
در اين باره گفت:  در شرايط شيوع كرونا بايد تعداد وسايل حمل ونقل عمومي 
افزايش يابد تا تراكم جمعيت كاهش پيدا كند اما در اين باره به شيوه معكوس 
عمل مي شود. از طرفي پيشنهاد تقسيم بندي شهروندان تهراني به 10دهك 
براساس شماره كد ملي آنها و تردد بر اين اساس نيز مطرح شده است. اين امر 
باعث كاهش جمعيت در وسايل حمل ونقل عمومي و خيابان ها مي شود اما 
رئيس شوراي شهر مي گويد براي اين منظور نيازمند همكاري همه ازجمله 

شهروندان، شهرداري تهران و نيروي انتظامي هستيم.

شلوغيمتروواتوبوس
طي روزهاي گذشته و با به پايان رسيدن تعطيالت نوروزي تصاويري 
از وسايل حمل ونقل عمومي ازجمله اتوبوس هاي بي آرتي و واگن هاي 
مترو در فضاي مجازي منتشر شــده كه نشان مي دهد تراكم جمعيت 
در وســايل حمل ونقل عمومي به هيچ عنوان با توصيه هاي ستاد ملي 
كرونا مبني بر فاصله گذاري اجتماعي مطابقت ندارد. )از جمله فيلمی 
مربوط به brt  خط راه آهن به تجريش( با پايان يافتن تعطيالت نوروز، 
حجم تردد خودروها و مسافران حمل ونقل عمومي در تهران افزايش 
چشمگيري پيدا كرده اما بعد از هشــدار دوباره مسئوالن درباره لزوم 
رعايت فاصله گذاري اجتماعي و خانه نشيني تا حد امكان، موج تردد تا 
حدودي كاهش يافت. از 16فروردين اما همه شلوغي ها و ترافيك ها به 

شرايط قبل كرونا بازگشته و اين در ادامه حيات كرونا بسيار مؤثر است.

چهميشود؟
براســاس تصميم اخير ســتاد مبارزه با كرونا، قرار است فعاليت هاي 
اقتصادي تهران از ۳0فروردين و فعاليت كســب وكارهاي كم خطر در 
ديگر استان ها از 2۳فروردين آغاز شود. همچنين از روز شنبه 2۳فروردين 
ساعات كاري ادارات در كل كشور از ۷صبح تا 2بعدازظهر خواهد بود. از 
طرفي برخي محدوديت هاي ترددي و كاري از اواخر فروردين كاهش 
مي يابد و برخي ديگر تا پايان دوره شيوع ويروس ادامه خواهد داشت. در 
چنين شرايطي بايد ديد آينده اين ويروس و شيوع بيماري تنفسي حاكي 

از آن تا چه زماني دامن گير كشور و شهروندان خواهد بود؟

سيدمحمدفخار
خبرنگار

محمودمواليي
خبرنگار

شهر روز

 شوراميزبانزالي
عضو هيأت رئيسه شوراي شــهر تهران از 
حضور رئيس ســتاد كرونــاي پايتخت در 
صحن شورا خبر داد و گفت: كسب حق رأي 
نماينده شورا در ستاد كرونا براي پيگيري 
مطالبات مردم ضرورت دارد. زهرا نژادبهرام 
با بيان اينكه عليرضا زالي طي روز آينده در 
صحن شوراي شــهر تهران حاضر مي شود، 
افزود: گزارشــي از موضوع كرونا و مجموع 
اقدامات انجام گرفته طي روز آينده توسط 
ايشان اعالم مي شود و ما در تالش هستيم 
كه اعضاي شوراي شهر در ستاد كرونا حضور 

و حق رأي داشته باشند. )فارس(

 نورافشاني۱۴نقطهشهر
سازمان زيباسازي شهرداري تهران با توجه 
به فرا رسيدن اعياد شــعبانيه اين سازمان 
عــالوه برآذين بنــدي و اكــران طرح هاي 
فرهنگي، نورافشاني سطح شهر را در دستور 
كار خود قرار داده اســت. به همين دليل با 
برگزاري برنامه ويــژه در ميدان آييني امام 
حسين)ع( - ميدان نماز شهرري - باغ موزه 
قصر- ميدان ونك- ميدان ولي عصر)عج( - 
بوستان قيطريه - ميدان هفت تير - ميدان 
صادقيه - درياچه خليج فــارس- محوطه 
ميدان آزادي- برج ميالد و ميدان انقالب، 
ميدان شهيد تهراني مقدم )كاج( و ميدان 
جمهوري نورافشاني انجام مي شود. مراسم 
نورافشاني شامگاه چهارشنبه 20 فروردين 
ساعت 21 برگزار مي شود. از اقدامات ديگر 
اين سازمان به همين مناسبت مي توان به 
اجراي المان هاي نوري نوشتاري با تكنيك 
ليزر افكتيو در برج ميالد، شامگاه چهارشنبه 
بيســتم فرورديــن از ســاعت 20:۳0 الي 
22:۳0_ ميدان انقالب، شامگاه چهارشنبه 
بيســتم فروردين از ســاعت: 20:۳0 الي 
22:۳0 و ميدان صادقيه، شامگاه پنجشنبه 
بيست و يكم فروردين از ساعت 20:۳0 الي 

22:۳0 اشاره كرد. )همشهري(

 ميوههايارزاندرراهميادين
تازه ترين نرخنامه سازمان مديريت ميادين 
شهرداري تهران منتشر شد كه براساس آن، 
فهرست ارزان ترين و گران ترين محصوالت 
ميادين ميوه و تره بار مشخص شده است. بر 
اين اساس مي توانيد از امروز تعدادي از اقالم 
را ارزان تر از هميشه از ميادين ميوه و تره بار 
تهيه كنيد. براساس نرخنامه جديد، قيمت 
محصوالتي همچون توت فرنگي، هندوانه، 
پياز، كاهو، كدو، هويج و كلم سفيد و قرمز 
در ميادين ميوه و تره بــار از 100تومان تا 
1800تومان كاهش داشته است. ارزان ترين 
محصوالت ميادين ميوه و تره بار شامل خيار 
ساالدي به قيمت هر كيلوگرم 1100تومان، 
كلم ســفيد و قرمــز 1550تومــان، كلم 
چيني 1800تومان، كرفس ۳100تومان، 
خيار رســمي و رويال 2۳00تومان، هويج 
2500تومان، ُگل كلــم 2500تومان، كلم 
ُقمري 2600تومان، باقال سبز ۳هزار تومان 

و سبزي دسته اي جور ۳100تومان است.
آناناس طاليي با قيمت هر كيلوگرم 28هزار 
تومان، چاغاله بادام 25هــزار تومان، ليمو 
تُرش 22500تومان، مــوز 1۳900تومان، 
آناناس جنگلي 11هزار تومان، توت فرنگي 
11هزار تومان، كيوي 8900تومان، فلفل 
دلمــه ســبز 8900تومان، نارنگــي كينو 
8500تومــان و انواع فلفــل 8500تومان، 
گران تريــن محصــوالت مياديــن ميوه و 
تره بار هســتند. گفتني اســت، هم اكنون 
قيمت انواع ميوه 40درصــد و محصوالت 
فرنگي ۳4درصــد در ميادين ميوه و تره بار 
از ميانگين قيمت هاي سطح شهر پايين تر 

است. )همشهري(

  درتهرانچهخبر
پنجشــنبه هفته جاری ســالروز تولد امام 
عصر)عج( است و شهرداري تهران تصميم 
دارد به خاطر حال و هــواي اين روزها، تنها 
برنامه هايي را به مناسبت نيمه شعبان اجرا 
كند كه نيازي به حضور شهروندان در خارج 
از خانه نيست. از سوي ديگر گويا قرار است 
تصميمــات جديدي درخصــوص موضوع 
كرونا براي تهران گرفته شــود. اخبار زير، 
موضوعات مربوط به روزهاي آينده تهران را 

بيشتر مشخص مي كند.
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 با شيوع ويروس كرونا فعاليت هاي سازمان 
پسماند شهرداري تهران وارد فاز جديدي 
شــده اســت. روش جمع آوري و امحاي 
پسماندهاي بيمارستاني و به ويژه زباله هاي مرتبط با بيماران كرونايي تغيير 
كرده و اولويت هاي جديدي مانند ضدعفوني كردن اماكن عمومي و پرتردد 
شهر تهران به آن اضافه شده است. در ادامه رها كردن ماسك و دستكش هاي 
استفاده شده در معابر و محيط زيست مشكالتي را به وجود آورد كه سازمان 
پسماند روش هايي را براي تفكيك زباله هاي خانگي از زباله هاي مشكوك به 
ويروس كرونا به شهروندان درنظر گرفت. اكنون شهرداري تهران در قالب 
طرح كاپ)كاهش پســماند( و در موضوع تفكيك زباله از مبدأ تصميماتي 
را براي شهروندان از ارديبهشــت ماه اتخاذ كرده است. مديرعامل سازمان 
مديريت پسماند در اين باره به شهرنوشت مي گويد: »اهميت رعايت اصول 
بهداشتي در تفكيك پسماند موضوعي است كه همواره مورد توجه بوده و 
يكي از نقدهاي ما به تفكيك پسماند از مخزن همين رعايت نكردن اصول 
بهداشتي است. با شيوع ويروس كرونا سختگيري ها در اين باره افزايش يافت 
و قوه قضاييه و نيروي انتظامي با شيوه گذشته جمع آوري پسماند از مخازن 
برخورد مي كنند.« صدرالدين عليپور با اشاره به لزوم آموزش و اطالع رساني 
گسترده به شــهروندان به منظور تغيير شيوه تفكيك پسماند از مبدأ ادامه 
مي دهد: »پيش از شيوع ويروس كرونا در طرح كاپ برنامه ريزي هايي براي 
تفكيك پســماند از مبدأ و در خانه ها انجام شــده بود.« او با اشاره به روند 
برنامه ريزي هاي انجام شده تأكيد مي كند: »براساس اين طرح برنامه هايي در 
دست تدوين است كه 2 روز در هفته پسماندهاي خشكي كه از شيرابه عاري 
و كم حجم شده است را از در منازل تحويل بگيريم.  در اين باره پيگيري هاي 
الزم از مناطق شهرداري تهران در حال اجراست و صرفا پيمانكاراني اجازه 
فعاليت دارند كه بتوانند فرايند فعلي را اصالح كنند و پسماند شهروندان را از 
طريق خودروهايي كه در اختيار دارند و همچنين وصل شدن به اپليكيشني 
كه در حال نهايي شدن اســت، جمع آوري كنند.« عليپور مي گويد: »اگر 
شرايط مذكور محقق شــود ما مي توانيم از ارديبهشت ماه فرايند تفكيك 
پسماند از مبدأ را دوباره راه اندازي كنيم بدون اينكه خطري شهروندان يا 

كارگران را تهديد كند.« 

برخوردباعواملغيرمجازتفكيكپسماندخشك
براي جلوگيري از شــيوع ويروس كرونا از اوايل اسفند سال گذشته 
تفكيك پسماند در مراكز تفكيك زباله ممنوع شد. طرح جمع آوري 
عوامل غيرمجاز تفكيك پسماند خشك از 5اسفند آغاز و تاكنون 2 
مركز غيرمجاز در نواحي۳و5تعطيل شده است. همچنين طي اجراي 
اين طرح تاكنون ۷0چرخ دستي و نيز خودروهاي حمل پسماند كه 
به شكل غيرقانوني به گشــتزني در معابر براي انتقال پسماندهاي 
خشك اقدام مي كردند، جمع آوري شدند. اين طرح با توجه به شيوع 
ويروس كرونا به شكل كنترل شده و با نظارت و در 2 شيفت صبح و 
شب در حال انجام است و تا پايان فروردين نيز ادامه دارد. مديرعامل 
سازمان مديريت پسماند شــهرداري تهران نيز با تأكيد بر اين نكته 
كه تفكيك پسماند همچنان ممنوع است، مي گويد: »با افرادي كه 
به صورت غيرمجاز نسبت به تفكيك پســماند اقدام كنند به شدت 

برخورد خواهد شد.« 

افزايش30تنيپسماندهايبيمارستاني
از اسفند سال گذشته ۳0تن به پســماندهاي بيمارستاني اضافه شده 
است. عليپور در اين رابطه مي گويد: »در بهمن ماه سال گذشته ميزان 
پسماند هاي بيمارستاني جمع آوري و دفن شــده در پايتخت روزانه 
حدود ۷0 تــن بود اما در حــال حاضر اين ميزان بــه 100 تن در روز 
رسيده اســت. البته اين افزايش با توجه به مراجعه بيماران كرونايي 
به بيمارستان طبيعي است. همچنين به دليل حساسيت هاي موجود 
پســماندهاي عادي كه در مجاورت پســماند هاي عفوني هستند را 
عفوني تلقي مي كنيم. اين پسماند ها در ســايت جداگانه اي در محل 
آرادكوه دفن مي شوند«.  او با بيان اينكه درباره شيوه دفن پسماندهاي 
بيمارستاني كرونايي هيچ گونه پروتكل جديدي ابالغ نشده است، ادامه 
مي دهد: »براساس شيوه عملكرد كشورهاي درگير اين موضوع ازجمله 
چين و دســتورالعمل هايي كه به مرور زمان از سوي سازمان بهداشت 
جهاني اعالم شد در تالشيم تا با شرايط سختگيرانه تري نسبت به دفن 

پسماندهاي بيمارستاني اقدام كنيم.«

در تبادل نظر دو شهردار مطرح شد
مقابله با کرونا  از راه دیپلماسی شهری

شهردار تهران با شهردار آنكارا در مورد حكمروايي شهر 
ديپلماسی
در اين روزهاي كرونايي از طريــق تماس اينترنتي، شهری

گفت وگو كرد. به گزارش همشهري، پيروز حناچي در 
هفته هايي كه شهر تهران با شيوع ويروس كرونا درگير شده است، با 
همتايان خود در برخي كشورها به گفت وگو نشسته و درباره چگونگي 
جلوگيري و كنترل ويروس كرونا تبادل نظر كرده اســت. شهردار 
تهران ديروز نيز با همتاي خود در تركيه گفت وگو كرد و در حساب 
توييتري خود با اشاره به تماسش با شهردار آنكارا نوشت: »در روزهاي 
سخت سرنوشــت ملت ها بيش از پيش به يكديگر گره مي خورد و 

حكمروايي شــهري زماني به اوج خود مي رســد كه شــهرداران 
كالنشهرهاي جهان به اين مهم باور داشته باشــند.  امروز )ديروز، 
دوشنبه( با شــهردار آنكارا  mansuryavas06@  صحبت كردم؛ 
 تهران  و  آنكارا  مثل هميشه با هم همراه خواهند بود.« پيروز حناچي 
پيش تر با شهردار رم گفت وگو كرده بود. او با ابراز همدردي با مردم 
ايتاليا، مبارزه با كرونا را يك نبرد بين المللي خوانده بود كه نيازمند 
حضور فعاالنه همه كشورها ست. شهردار تهران همچنين تأكيد كرده 
بود كه ايران همزمان در حال مبارزه با تحريم هاي ظالمانه است و از 
شــهردار رم خواســت صداي تهران را به همكاران خود در ســاير 
شهرداري ها منتقل كند. همچنين به تازگي مقاله اي از حناچي در 
روزنامه گاردين منتشر شد كه در بخشــي از اين مطلب آمده بود: 
»يكي از مهم ترين اصول اداره كشورها و دولت ها طي قرن گذشته اين 
بوده است كه »جهاني فكر كن و محلي اقدام كن«، ما امروز بايد هم 

محلي و هم جهاني فكر و اقدام كنيم . متأسفانه ذهنيت كوته بينانه اي 
كه طي سال هاي گذشته بر سياست بســياري از كشورهاي جهان 
حاكم شده، هنوز از بين نرفته اســت. در عوض كساني كه به شدت 
به دنبال دستيابي به منافع ملي به هر قيمتي هستند، در حال كاهش 

هستند. عواقب اين وضعيت بسيار زياد است.« 

نامهبهروسايشوراهايكالنشهرهايدنيا
محسن هاشمي، رئيس شوراي شهر تهران نيز نامه اي در مورد لزوم رفع 
تحريم ها عليه ايران در شرايط بحران جهاني بيماري كرونا، به روساي 
شوراهاي كالنشهرهاي دنيا ارسال خواهد كرد. اين نامه به كدام شهرها 
ارسال مي شود؟ زهرا نژادبهرام، عضو هيأت رئيسه شوراي شهر تهران در 
اين باره به همشهري گفت: »قرار است اين نامه در مجامع عمومي منتشر 
شود و از طريق روابط بين الملل شوراي شهر و شــهرداري در اختيار 

سفارتخانه ها قرار گيرد. البته اين نامه با تأييد وزارت امور خارجه ارسال 
مي شود. نامه را به زبان هاي انگليسي و فارسي در سطح كالن منتشر 

مي كنيم و در اختيار رسانه ها قرار مي دهيم.«

برخوردبامراكزغيرمجازتفكيكپسماند
روزانه 100تن پسماند بيمارستاني امحا مي شود و طرح كاپ)كاهش پسماند( با موضوع تفكيك 

زباله از مبدأ از ارديبهشت ماه اجرا خواهد شد 

 اول از همه كه »در_خانه_بمانيم« را 
فراموش نكنيــد. دوم اگر براي خريد شهری

مايحتاج روزانــه از خانه زديد بيرون، 
احتياط كنيد و اگر به هردليلي از ســوي شركت يا 
سازمان محل اشــتغال، با وجود همه بخشنامه ها و 
دستورات ســتاد كرونا، بيشــتر از حد تعيين شده، 

مجبور شديد به سركار برويد، همه جوانب را درنظر 
بگيريد. يكي از جوانب مهم، نقــاط و محله هايي از 
شهر است كه در آنها حضور پيدا مي كنيد؛ محله هايي 
كه در آنها براي خريد، دريافت يك خدمت و... حاضر 
مي شــويد. البته اين در حالي اســت كه در تهران، 
مشــهد، اصفهــان و تبريــز و چنــد شــهر ديگر 
اپليكيشن هاي مناسبي وجود دارند كه شما را از خانه 

بيرون رفتن، بي نياز مي كنند. 
در عين حال با همكاري ميان وزارتخانه هاي كشور، 

ارتباطات و فناوري اطالعات و بهداشت و شهرداري 
تهران، اپ  ها و ســايت هاي اينترنتي برقرار شده اند 

كه محله هاي پرخطر پايتخت را مشخص مي كنند.
اطالعات مناطق پرخطر شــهر تهران برپايه تردد 
بيماران مبتال به كرونا و خوداظهاري شــهروندان 
استوار شده است. پس يادتان نرود كه تا مي توانيد 
اطالعــات خــود و ســطح ســالمتي تان را در 
اپليكيشــن هايي مثل AC19 ، شــهرمن و سايت 

Salamat.gov.ir به ثبت برسانيد.

در اين ميان آنچه از ديتاي اين اپ ها و ســايت ها 
برمي آيد، حاكي از اين موضوع است كه در تهران، 
مراكز شهر بيشــترين خطر را دارند. اگرچه شايد 
جالب باشد كه بدانيد محله هايي مثل سعادت آباد، 
شهرك وليعصر)عج(، تهرانپارس، نارمك و شهرك 
قدس در رتبه هاي باالي ريسك از نظر شيوع كرونا 

قرار دارند. 
در نقشه زير محله هاي پرخطر شــهر تهران آورده 

شده است.

حامدفوقاني

اطالعاتازنرمافزارAC19وباكمكمؤسسهمليتوسعهتحقيقاتعلومپزشكيايران،
معاونتتحقيقاتوفناوريوزارتبهداشت،دفترآماروفناورياطالعاتوزارتبهداشت
وشهرداريتهراناستخراجشدهوآخرينبهروزرسانيآنمربوطبه۱7فروردين99است.

دربخششميراناتولواســاناتمحلههايجاييجواختياريهباالترينرتبهراازلحاظ
بيشترينميزانخطردارند.

بازاربزرگ

شكوفه
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مركزيوشمالي

شوش
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اميرآبادشمالي
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محلههايباريسكپايين)زردرنگ(
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 پنج محور گذر خودروهای پسماند تهران روزانه با 75هزار ليتر محلول ضدعفوني كننده شست وشو مي شود.
  70دستگاه واترجت و 150نيروي انساني در محورهاي پنج گانه فعاليت مي كنند.

  در هر محور 15دستگاه واترجت و 30نيروي انساني فعال هستند.
  محورهاي پنج گانه شلوغ و پرتردد از نظر توليد پسماند شهر تهران هر 2 روز يك بار شست وشو مي شوند.

نكته هایي براي مدیریت پسماند در روزهاي کرونایي
۱-عدمتحويلپسماندهايخشكبهعواملغيرمجاز

2-قراردادنكيسههايزبالهرأسساعت2۱درمخازناصليپسماند
3-تهيهغذابهميزانكافيوبهدنبالآنكاهشتوليدپسماندتر

۴-تهيهقمقمهآبپايداربهجايبطريهاييكبارمصرف
5-حذفكيسههاييكبارمصرف

6-قراردادندســتكشهاييكبارمصرفوماسكدركيسههاي
دربسته

7-تخليهكاملظروفموادضدعفونيكنندهبرايپيشــگيرياز
اشتعال

8-كمحجمكردنپسماندهايخشك
9-تماسباسامانه۱37درصورتمشاهدهافرادزبالهگرد

۱0-كاهشتوليدپسماندوآبگيريپسماندهايتردرخانه
۱۱-استفادهازدستمالهايپارچهايوحذفدستمالهاييكبارمصرف

۱2-نگهداريمناسبموادغذاييبرايكاهشمواددورريز
۱3-اطمينانازسالمبودنكيسههايحاويپسماندوعدمريزش

شيرابهرويزمين

محورهايپنجگانه
۱-تهرانپارس:ترمينال شــرق، ســه راه 
تهرانپــارس، فلكه اول، خيابــان دماوند تا 

ميدان امام حسين)ع( 

2-ميدانصادقيه:آيت اهلل كاشاني، آيت اهلل 
اشرفي اصفهاني، جنت آباد و اباذر

3-امامزادهحسن:خاني آباد و خيابان معلم

۴-خاوران:ميدان خراســان، خاوران و 
پايانه خاوران

5-ميدانراهآهن:خيابان شوش، خراسان 
و 1۷شهريور
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   جزئيات مصوبه دولت
هيأت دولــت عصر روز يكشــنبه 
بــه رياســت حســن روحانــي، 
رئيس جمهوري برگــزار و آيين نامه 
اجرايي قانون بودجه سال ۱۳۹۹ كل 
كشــور درباره واگذاري بنگاه هاي 
دولتي تصويب شــد. براساس اين 
آيين نامه بــه وزارت اقتصاد اجازه 
داده شد در چارچوب مصوبات هيأت 
واگذاري نسبت به واگذاري بنگاه هاي 
دولتي پس از احراز صالحيت حرفه اي و 
اهليت متقاضي اقدام كند. هيأت دولت 
همچنين با واگذاري سهام شركت هاي 
دولتــي در قالــب صندوق هــاي 
ســرمايه گذاري موافقــت كرد. بر 
همين اساس سهام قابل واگذاري به 
»صندوق  سرمايه گذاري قابل معامله 
واسطه گري هاي مالي« شامل باقيمانده 
سهام متعلق به دولت يا شركت هاي 
دولتي در شركت هاي بيمه البرز، بيمه 
اتكايي امين، بانك هاي صادرات ايران، 
ملت و تجارت به ميزان ۲۰ درصد تعيين 
شد. همچنين، سهام قابل واگذاري به 
»صندوق سرمايه گذاري قابل معامله 
خودروسازي و صنايع فلزي«شامل 
باقيمانده ســهام متعلق به دولت يا 
شــركت هاي دولتي در شركت هاي 
ايران خودرو، سايپا، ملي صنايع مس 
ايران و فوالد مباركه به ميزان ۲۵ درصد 
مشخص شد. افزون بر اين، سهام قابل 
واگذاري به »صندوق سرمايه گذاري 
قابل معامله صنايــع پااليش نفت و 
پتروشيمي«شــامل باقيمانده سهام 
متعلق به دولت و يا شركت هاي دولتي 
در شــركت هاي صنايع پتروشيمي 
خليج فارس، پااليش نفــت تبريز، 
پااليش نفت بندرعباس، پااليش نفت 
اصفهان و پااليش نفت تهران به ميزان 

۲۰ درصد معين شد.

دولت با فروش سهام شركت هایش در بورس در قالب 
صندوق هاي سرمایه گذاري موافقت كرد. قرار است بورس

براي این كار 3صندوق ســرمایه گذاري تخصصي 
تشكيل و سهام شركت هاي دولتي در قالب این صندوق ها با تخفيف 

به مردم واگذار شود.
به گزارش همشــهري، آنطور كه رئيس ســازمان بورس و اوراق 
بهادار روز یكشنبه خبر داده بود، قرار اســت همه سهام دولت در 
شركت هاي پذیرفته شده در بورس و فرابورس، در قالب صندوق هاي 
سرمایه گذاري فروخته شود. اجراي این كار به تصویب دولت نياز 
داشت كه هيأت دولت به ریاست حسن روحاني آن را تصویب كرد. 
به این ترتيب در ابتداي كار براي فروش بخشي از سهام دولت قرار 
است 3صندوق سرمایه گذاري بزرگ تشكيل شود و واحدهاي این 
صندوق هاي قابل معامله با تخفيف هاي 20تا 25درصدي به مردم و 

براساس كد ملي واگذار شود.

تشكيل ۳صندوق تخصصي
به گزارش همشهري، آنطور كه هيأت دولت تصویب كرده اوال مجوز 
فروش سهام شركت هاي دولتي صادر شده و دوم اینكه قرار است در 
شروع كار 3صندوق سرمایه گذاري قابل معامله با نام ها واسطه گري 

مالي، خودروســازي و صنایع فلزي وپاالیش نفت و پتروشــيمي 
تشكيل شود.

مطابق تصميــم هيأت دولت، یكــي از این صندوق ها به ســهام 
شركت هاي خودروســازي و فلزي، یك صندوق به سهام بانك ها 
و بيمه ها و یك صندوق هم به ســهام شــركت هاي پتروشيمي و 

پاالیشگاه ها اختصاص خواهد یافت.
قرار است در نخستين صندوق كه نام آن صندوق واسطه گري هاي 
مالي است ســهام شــركت هاي بيمه البرز، بيمه اتكایي امين و 
بانك هاي صادرات، ملت و تجارت به صورت تجميعي و در قالب یك 

صندوق با تخفيف 20درصدي به عموم مردم واگذار شود.
دولت همچنين تصميم گرفته سهام شــركت هاي ایران خودرو، 
سایپا، فوالد مباركه اصفهان و ملي صنایع مس را هم در كنار یكدیگر، 
به صورت تجميعي و در قالب واحد هاي یك صندوق سرمایه گذاري، 
با نام صندوق سرمایه گذاري خودروسازي و صنایع فلزي با تخفيف 
25درصدي واگذار كند. در سومين صندوق هم كه نامش صندوق 
سرمایه گذاري نفت و پتروشيمي است سهام دولت در شركت های 
صنایع پتروشيمي خليج فارس، پاالیش نفت تبریز، پاالیش نفت 
بندرعباس، پاالیش نفت اصفهان و پاالیش نفت تهران با تخفيف 

20درصدي به مردم واگذار خواهد شد.

با تصویب هيأت وزیران، امسال 3صندوق سرمایه گذاري بزرگ، متشكل از سهام شركت هاي دولتي با 
تخفيف هاي 20تا 25درصدي به مردم فروخته مي شود

صندوق هاي سهام دولتي آماده فروش شدند 

فهرست صندوق هاي سرمايه گذاري قابل معامله كه براي فروش سهام دولت تشكيل مي شود
درصد تخفيف سهام موجود درصندوق نام صندوق

20 بيمه البرز، بيمه اتكايي امين، بانك هاي صادرات ايران، ملت و تجارت واسطه گري مالي
25 ايران خودرو، سايپا، ملي صنايع مس ايران و فوالد مباركه خودرو سازي  و صنايع فلزي

20 صنايع پتروشيمي خليج فارس، پااليش نفت تبريز، پااليش نفت 
بندرعباس، پااليش نفت اصفهان و پااليش نفت تهران پااليش نفت و پتروشيمي

چرا رئيس جمهوري حاضر نمي شود كشور را تعطيل یا نيمه تعطيل كند

كروناعليهاقتصاد؛دوراهيتعطيلييابازگشتبهكار
نجات همزمان ســامت شــهروندان و اقتصاد ایران 
از خطر كرونا؛ این گزینه اي اســت كه دولت حسن 
روحاني این روزها آن را دنبال مي كند و بر همين مبنا، 
نه تنها زیر بار قرنطينه و اعمال محدودیت ها نمي رود؛ 
بلكه حتي از طرح فاصله گذاري اجتماعي هم فاصله 
گرفته و ایده فاصله گذاري هوشمند را مطرح مي كند. 
راستي چرا حسن روحاني، به عنوان رئيس قوه مجریه 
اصرار دارد تا كســب وكارها به شــرایط عادي حتي 

به صورت تدریجي بازگردند؟
به گزارش همشــهري، ناگفته پيداســت كه وزارت 
بهداشــت نگران اوج گيري دوباره كروناست و اصرار 
دارد بازگشــت صاحبان كسب وكارها به محل كسب 
خود، تا مرحله عبور از مدیریت و  تا مهار بحران كرونا 
متوقف شــود. اما چرا رئيس جمهور حاضر نمي شود 
كشــور را به صورت تعطيل و نيمه تعطيل درآورد تا 

كشور و مردم از شر كرونا خاصي یابند؟

هزينه تعطيل كردن كشور
چالش اصلي پيش روي دولت حســن روحاني این 
است كه هزینه تعطيل كردن كشــور را چگونه باید 
جبران كرد ؟ دولت بسياري از درآمدهاي جاري خود 
را ازدست داده و هزینه هاي جاري آن به قوت خود باقي 
است؛ از طرف دیگر افت قيمت جهاني نفت و كاهش 
ســنگين درآمدهاي ارزي ایران هم از محل صادرات 
فراورده هاي نفتي و هم صادرات غيرنفتي به دليل فشار 
تحریم ها و افت تقاضاي جهاني باعث خواهد شــد تا 
درصورت تداوم وضعيت سلطه كرونا بر دنيا، دست كم 
نيمي از درآمدهاي ارزي پيش بيني شده براي دولت 

در سال جاري محقق نشود.
به گزارش همشهري، صندوق هاي بازنشستگي عما 
حتي توان پرداخت حقوق بازنشســتگان را ندارند و 
به همين دليل بار پرداخت حقوق به بازنشســتگان 
روي دوش سازمان تأمين اجتماعي و دولت سنگيني 
مي كند. پرداخت نشدن حق بيمه كارفرمایان به دليل 
شــيوع ویروس كرونا باعث شــده تا ورودي پول به 
حساب هاي تأمين اجتماعي به طور محسوس كاهش 
یابد و این سازمان براي پرداخت حقوق بازنشستگان 

دچار چالش جدي شود.
تصویر دیگــر را مي توان در ناتوانــي دولت در راضي 
كردن كارمندان و حقوق بگيران دید كه یا در تعطيلي 
به ســرمي برند یا اینكــه فعاليت آنها متوقف شــده 
اســت. كارمندان و حقوق بگيران دولتي هم از دولت 
حقوق مي خواهنــد درحالي كــه كار و خدمتي ارائه 
نمي شــود. افزون بر این اگر دولــت بخواهد جلوي 
فعاليــت واحدهاي غيردولتــي و بخش خصوصي را 
بگيرد، نمي تواند هزینه هایــي نظير پرداخت حقوق 
را از كارفرمایان بخواهــد و صندوق بيمه بيكاري هم 

قدرت مالي الزم براي پرداخت بيمه بيكاري را ندارد. 
هنوز هيچ برآوردي از ميزان خسارت ناشي از شيوع 
ویروس كرونا ارائه نشده و دولت براي كنترل وضعيت 
بحراني بر سر چند راهي دشوار قرار دارد و در شرایط 
تعطيلي مجلس، تصميم گيري بر سر اینكه نجات جان 
و سامتي مردم مهم تر است یا نجات اقتصاد از افتادن 
در سياه چاله ركود و تورم دشــوار به نظر مي رسد. آیا 
سایر اركان حاكميت حاضر به پذیرش هزینه سنگين 
تعطيل شدن كشور مي شوند و آیا راهي براي پرداخت 
هزینه هاي جاري كشور در شــرایط تعطيلي كشور 

وجود دارد؟

راه هاي پرهزينه و دست اندازهاي پرمخاطره
خزانه دولت در حال خالي شدن است و تعطيل شدن 
كل كشــور فقط بر هزینه هاي مي افزایــد و خزانه را 
خالي تر مي كند. دولت فعًا چاره نخست را در خالي 
كردن حساب بانك ها و اتخاذ سياست هاي انبساطي 
پولي دیده كه قابل پيش بيني اســت، نــرخ تورم را 
افزایش مي دهد و ناتواني بانك ها را بيشتر مي سازد. 
البته اكثر كشورهاي دنيا سياست انبساطي پولي را در 
پيش گرفته اند، با این تفاوت عمده كه هم این كشورها 
همانند ایران از نرخ تورم باال برخوردار نيستند و هم 
اینكه اطمينان نســبي به انضباط مالي دولت وجود 
دارد. كشــورهاي دیگر از طریق عمليــات بازار باز، 
حفره هاي مالي دولت ها را از طریق ابزار جدید پولي 
پر مي كنند ولي امسال براي نخســتين بار در تاریخ 
بانكداري ایران است كه قرار شده از این ابزار استفاده 
شود، با این خطر احتمالي كه عمليات بازار باز بانكي 
ممكن است به حيات خلوت دولت براي پنهان كردن 

بدهي سنگين خود تبدیل شود.
راه دیگري كه به احتمال زیاد دولت حسن روحاني در 
آن مسير گام برخواهد داشت، استقراض مستقيم یا 

غيرمستقيم از بانك مركزي از طریق ایجاد كانال هاي 
دیگر نظير خطوط اعتباري به بانك هاســت. هدف از 
این سياســت نجات و كمك به واحدهاي اقتصادي 
گرفتار ركود پس از كروناســت اما هنوز چشــم انداز 
روشــني درباره این بســته نجات وجود ندارد، زیرا 
جهت گيري این سياست تحریك سمت عرضه كاالها 
و خدمات اســت درحالي كه اقتصادهاي آسيب دیده 
از كرونــا به شــدت از ســمت تقاضــاي اقتصادي 

آسيب دیده اند.

دارايي دولت به فروش مي رسد
كرونا دولت را وادار كرده تا سهام خود در شركت هاي 
دولتي را زودتر به فروش برســاند، نشانه هایي از این 
فروش فوري را مي توان در عرضه هاي سنگين سهام 
شــركت هاي دولتــي و به طور خاص شــركت هاي 
وابسته به ســازمان تأمين اجتماعي دید كه حكایت 
از خالي شدن حساب هاي این صندوق براي پرداخت 
هزینه هاي جاري به ویژه حقوق بازنشســتگان دارد. 
البته دولت در این مسير با اقبال خوبي مواجه خواهد 
شد زیرا بازده بيشــتر بازار سرمایه نســبت به سایر 
بازارها باعث شــده تا عرضه هاي اوليه سهام با صف 
سنگين خریداران در بورس و فرابورس مواجه شود. 
سياست فروش دارایي هاي دولت با یك چالش جدي 
مواجه است، اینكه دارایي هاي دولت به فروش مي رسد 
و پول آن صرف هزینه هاي جاري مي شود  اما مدیریت 
بنگاه هاي واگذار شــده همچنان در دست دولتي ها 
باقي مي ماند. درواقع سياســت فــروش دارایي هاي 
دولت، بيشتر ماهيت درآمدزایي براي دولت گرفتار 
تحریم و كرونا دارد تا آزادسازي اقتصاد. آیا دولت در 
واگذاري هاي بزرگ و تاریخي امسال دست از سياست 

پول درآوردن از كانال بازار سرمایه برمي دارد؟

خطر سالمت بيشتر از خطر اقتصاد
نگاهي به سياست كشــورهاي مختلف دنيا در برابر 
شيوع ویروس كرونا نشــان مي دهد سياستگذاران و 
دولتمردان هم درصدد نجات جان و حفظ ســامت 
شــهروندان خود هســتند و هم در اندیشــه سرپا 
نگه داشتن اقتصادشــان؛ اما شــرایط ایران گرفتار 
تحریم هــا فرق مي كنــد، اقتصاد ایران تحت فشــار 
تحریم ها كوچك تر و ضعيف تر شده، دولت با كسري 
بودجه سنگين مواجه است، صندوق هاي بازنشستگي 
در وضعيت ورشكســتگي قــرار دارنــد و خبري از 
تســهيات ارزي بين المللي هم نيســت. بااین حال 
همچنان دولتمردان با این چالش مواجه هستند كه 
سامتي مردم مهم اســت یا نجات اقتصاد؟ انتخاب 
مردم البته حفظ سامتي شــان است اما آیا حاضر به 
همراهي با دولت براي تحمل هزینه هاي آن هستند؟

قدكشيدننرخبرنجدرسايهكرونا
زمزمه هاي ممنوعيت صادرات برنج از هند و پاكستان، 
پس از شيوع كرونا و مناقشــه تخصيص ارز مورد نياز 
ترخيص برنج هاي دپو شده در گمرك ایران، به شكل گيري دیدگاه هاي متناقض در 

مورد آینده قيمت برنج در بازار داخلي دامن زده است.
به گزارش همشهري، قيمت انواع برنج هندي، پاكستاني، اروگوئه و تایلندي كه از 
نيمه دوم سال گذشته متاثر از نوسان نرخ و تنگناهاي واردات سير صعودي به خود 
گرفته بود این روزها با باال گرفتن تب شيوع كرونا در كشورهاي صادر كننده برنج به 
ایران و سخت تر شدن مسير تامين ارز و واردات این محصول مجددا با افزایش قيمت 

مواجه شده است.
واردكنندگان با استناد به قصد كشورهاي هند و پاكستان براي ممنوعيت صادرات 
برنج به دليل مشكات بهداشتي ناشي از شيوع كرونا و تداوم مشكات تخصيص ارز 
واردات این محصول در بانك مركزي ایران، نسبت به كمبود و گراني مجدد این اقام 
هشــدار مي دهند، توليد كنندگان داخلي و متوليان تنظيم بازار از رشد توليد برنج 
ایراني، رشد واردات برنج و ذخایر مطمئن این محصول خبر داده و تأكيد مي كنند 

برنج خارجي گران نمي شود.
همزمان گزارش ميداني خبرنگار همشهري حاكي است: نرخ انواع برنج پاكستاني 
كه در سال گذشــته نيز با تنگناي تامين ارز و واردات مواجه شده بود، این روزها 
ســير صعودي به خود گرفته به نحوي كه با وجود تأثير منفي كرونا بر بازار برنج، 
كمبود عرضه موجب شــده تا قيمت هر كيلوگرم برنج باسماتي پاكستاني درجه 
یك به مرز18تا 19هزار تومان نزدیك شود. همچنين قيمت انواع برنج دانه بلند 
1121هندي در بازار مصرف به مرز 12هزار تومان نزدیك شده و نرخ انواع برنج 
تایلندي و اروگوئه نيز رشــد قيمت حداقل هزار توماني در هر كيلوگرم را تجربه 
كرده است. در شــرایطي كه وارد كنندگان موانع تخصيص ارز و واردات برنج را 
عامل گراني قيمت برنج موردنياز اقشار كم درآمد مي دانند و نسبت به پيامدهاي 
ممنوعيت صادرات برنج از هند و پاكســتان بر كمبود و گراني بيشــتر این اقام 
تأكيد مي كنند بررسي هاي خبرنگاران همشهري حاكي از ضعف نظارت بر بازار، 
تشدید گرانفروشي و احتكار این اقام حكایت دارد به نحوي كه خرده فروشان براي 
تهيه برنج باسماتي پاكستاني ناچار هســتند این محصول را با فاكتورهاي جعلي 
از بنكداراني خریداري كنند كه قيمت فــروش این نوع برنج در فاكتور را كمتر از 
مبلغ واقعي فروش لحاظ كرده و خرده فروشان نيز ناگزیر به تمكين از این رویه و 
فروش برنج پاكستاني با لحاظ سود خرده فروشي خود به مشتریان هستند. یكي 
از برنج فروشان منطقه صادقيه تهران در گفت وگو با خبرنگار همشهري اعام كرد 
براي خرید برنج پاكســتاني به بنكداران خيابان مولوي مراجعه كرده اما با وجود 
نرخ مصوب كمتر از 10هزار توماني این نوع برنج این بنكداران اعام كرده اند برنج 
باسماتي را به قيمت هر كيلوگرم 15هزار تومان عرضه كرده اما در فاكتور فروش 
نرخ آن را 9هزار و 500تومان لحاظ مي كنند و ما نيز براي تامين جنس مغازه ناچار 
به خرید برنج با قيمت مذكور و فروش آن به مشتري با لحاظ سود خرده فروشي 

حداقلي هستيم.
در بازار برنج ایراني نيز با وجود تأكيد دست اندركاران بخش توليد بر رشد 10درصدي 
توليد انواع برنج توليد داخل در سال زراعي جاري به دليل وضعيت مطلوب بارش هاي 
سال گذشته و تداوم این روند در ســال زراعي جدید، نرخ انواع برنج مرغوب ایراني 
هاشمي، طارم، صدري و انواع برنج پر محصول مانند فجر، ندا و... در بازار خرده فروشي 
همچنان باال مانده و تشكل هاي صنفي با اســتناد به تفاوت چند هزار توماني نرخ 
برنج از مراكز توليد تا خرده فروشــي هاي كانشهرها، سودجویي عرضه كنندگان با 
ناخالص فروشي، اختاط و گرانفروشي انواع برنج را عامل گراني این محصوالت اعام 
مي كنند. با این شرایط نرخ خرده فروشي هر كيلوگرم برنج ایراني در بازار مصرف بنابر 
كيفيت و نوع برند محصول از 18تا 30هزار تومان در نوسان است و به نظر مي رسد 
رشد توليد برنج ایراني تأثير مشهودي در متعادل شدن قيمت این محصول در سطح 

خرده فروشي نداشته است.

بازار داغ تناقض گويي نرخ برنج 
انتشار خبر ممنوعيت صادرات جدید برنج از هند و پاكستان تا پایان كرونا موجب 

گمانه زني برخي كارشناسان مبني بر كمبود و گراني انواع برنج خارجي در بازار خواهد 
شد، اما انجمن توليد كنندگان برنج بر این باور است كه با توجه به توليد مناسب برنج 
ایراني و افزایش واردات برنج در سال گذشــته، توقف واردات تأثير چنداني بر بازار 
برنج نخواهد داشت. مسيح كشاورز، دبير انجمن وارد كنندگان برنج در گفت وگو با 
همشهري آمارهاي اعام شده در زمينه رشد واردات برنج خارجي در سال گذشته را 
نادرست دانست و با استناد به نياز واقعي 6دهك كم درآمد جامعه به برنج خارجي و 
كوتاه ماندن دست آنها از خرید برنج ایراني به دليل نرخ این محصول، رشد توليد برنج 
ایراني بر كاهش تقاضا و تثبيت قيمت برنج وارداتي را رد كرد. كشاورز با انتقاد از بانك 
مركزي در زمينه تعلل در تامين و تخصيــص ارز مورد نياز براي ترخيص برنج هاي 
وارداتي از گمرك در زمينه تأثير ممنوعيت صادرات برنج از هند و پاكستان به عنوان 
منابع اصلي تامين برنج وارداتي ایران، افزود: تصميم كشــورهاي صادركننده برنج 
براي ممنوعيت صادرات تا پایان بحران كرونا در ســال جدید مي تواند نتایج منفي 
قابل لمسي بر بازار برنج ایران داشته باشد. همچنين كارخانه هاي ایراني توليد برنج 
ایران در كشورهاي هند و پاكستان براي جلوگيري از شيوع ویروس كرونا كار خود 
را تعطيل كرده اند و در این شــرایط اولویت با تامين نياز داخلي با استفاده از ذخایر 
اســت. او تأكيد كرد 580هزار تن برنج واردشده در گمرك معطل تامين ارز است و 
افزود: با توجه به ممنوعيت صادرات برنج در دوره جدید برداشت و كاهش عرضه در 
بازارهاي جهاني و ورود كشورهاي همسایه و همچنين كشورهاي حوزه خليج فارس 
براي خرید نامحدود محصوالت كشاورزي، بيم آن مي رود تجار هندي و پاكستاني 
برنج هاي متوقف شــده در گمرك ایران را با بهاي باالتر به این كشورها بفروشند. 
كشاورز با اشاره به رشد تقاضاي برنج خارجي با نزدیك شدن به  ماه رمضان و محرم، 
گفت: مصرف برنج وارداتي در كشــور در ماه هاي معمول سال 120تا 150هزار تن 
است كه در ایام  ماه رمضان و محرم ماهانه به 200هزار تن مي رسد. به گفته او 6دهك 
كشور از اقشار كم برخوردار و مصرف كننده برنج هاي ارزان قيمت وارداتي هستند كه 
مشكات تامين ارز و واردات برنج موجب كمبود و افزایش قيمت این اقام در بازار 
خواهد شد. جميل عليزاده شایق، دبير انجمن توليد كنندگان برنج ایران، با استناد 
به افزیش 10درصدي توليد برنج داخلي در سال جاري و واردات باالي برنج خارجي 
از بي تأثيري بحران ناشي از ممنوعيت صادرات برنج هندي و پاكستاني بر بازار برنج 
ایران خبر داد و گفت: ميزان توليد امســال برنج در استان هاي جنوبي و شمالي در 
مجموع 2ميليون و 400هزار تن است و سال گذشته نيز حجم برنج وارداتي نسبت 
به سال 97افزایش داشته و روند ورود آن با تخصيص ارز نيز ادامه دارد و با توجه به 
توليد داخلي و واردات نه تنها بازار كسري برنج ندارد، بلكه با اضافه عرضه نيز روبه رو 
است. همچنين از اواسط بهمن ماه سال گذشته بازار برنج به ثبات نسبي رسيده و این 
ثبات تا  ماه محرم ادامه خواهد داشت و ورود به فصل كشت برنج در بهار نيز خود عامل 

دیگري براي بازار بدون تنش خواهد بود.

واردات يك سوم نياز برنج در ۳  ماه اخير 
مدیرعامل شركت بازرگاني دولتي ایران نيز در نشست خبري اخير خود با اشاره به 
تداوم تخصيص ارز به واردكنندگان برنج گفت: واردات برنج توسط بخش خصوصي 
از نيمه آذر تا روز شنبه هفته جاري 610 هزار تن بوده، درحالي كه مجموع واردات 
ساالنه برنج یك ميليون و 600هزار تن اســت كه با این روند یك سوم واردات برنج 
در 3 ماه اخير صورت گرفته است. یزدان سيف افزود: بانك مركزي و دولت ارز مورد 
نياز واردات برنج را تامين كرده و برنج كافي و الزم با توجه به ميانگين مصرف ماهانه 
در انبارهاي بخش خصوصي باید موجود باشد. بنابراین هيچ توجيهي براي افزایش 
قيمت و كمبود در بخش خصوصي وجود ندارد. او افزود: براساس برنامه توزیع برنج، 
از اسفندماه حدود 69 هزار تن برنج در كشور توزیع و در حال تحویل است. براي  ماه 
رمضان نيز یك هفته قبل از آن توزیع شــروع خواهد شد و اميدواریم كه با توجه به 
توزیع و واردات، شاهد افزایش قيمت برنج نباشيم و مصرف كنندگان بتوانند با قيمت 
منطقي به این كاال دست یابند. معاون وزیر صنعت همچنين از توزیع 230 هزار تن 
برنج خارجي در سال گذشته خبر داد و گفت: سال گذشته شركت بازرگاني دولتي 
ایران 230 هزار تن برنج را در ایام پرمصرف براي كنترل و افزایش عرضه به بازار توزیع 

كرد كه نسبت به سال قبل 53 درصد رشد داشته است.

علي ابراهيمي
روزنامه نگار

رئيس جمهور در ستاد هماهنگي اقتصادي دولت اعام كرد
وام يك ميليون توماني  براي يارانه بگيران

 طبق اعام رئيس جمهوری، براي عبور از 
اپيدمي كرونا به حســاب همه 23ميليون يارانه

خانوار یارانه بگير كشور یك ميليون تومان 
واریز مي شود كه به تدریج از یارانه نقدي آنها كسر خواهد 
شد جلسه دیروز ستاد هماهنگي اقتصادي دولت به بررسي 
جزئيات بســته هاي حمایتي مصوب براي عبور از كرونا 
اختصاص داشت. حسن روحاني، رئيس جمهوري در این 
جلسه از پرداخت قرض یك ميليون توماني دولت به همه 
23ميليون خانوار یارانه بگير كشور خبر داد. قرار است این 
مبلغ به تدریــج در طول 2ســال از مبلــغ یارانه نقدي 
بازپرداخت شود. به گزارش همشهري، روحاني همچنين از 
واریز دور دوم حمایت معيشتي عبور از كرونا به خانوارهاي 
كم درآمد تا اواخر فروردین خبر داد. یارانه اي كه به صورت 
نقدي به حساب 3ميليون خانوار آسيب پذیر واریز خواهد 
شد و مبلغ آن بسته به بعد خانوار متغير است. طبق اعام 
قبلي ســازمان برنامه و بودجه، خانوار یك نفره 200 هزار 
تومان، خانوار 2 نفره 300 هزار تومان، خانوار 3 نفره 400 
هزار تومان، 4 نفره 500 هزار تومان و خانوار 5 نفره یا بيشتر 

رقم 600 هزار تومان یارانه عبور از كرونا دریافت مي كنند.
به گزارش همشهري، ستاد مقابله با كرونا، پيش از اجراي 
طرح فاصله گذاري اجتماعي و تعطيلي كســب وكارهاي 
غيرضروري، اعام كرده بود دولت به خانوارهاي كم درآمد 
و فاقد درآمد، بســته حمایتي عبــور از كرونا اختصاص 
خواهد داد و به سایر خانوارهاي یارانه بگير نيز كه از شيوع 
كرونا آسيب  دیده اند، تسهيات یك تا دو ميليون توماني 
پرداخت مي كند كه اقســاط آن به تدریج از یارانه نقدي 
كسر خواهد شد. رئيس جمهوري، دیروز در جلسه ستاد 
هماهنگي اقتصادي دولت، مبناي این تصميمات ســتاد 
مقابله با كرونا را كمك به مردم در ایام سخت شيوع كرونا و 
در دوران فشار اقتصادي اعام كرد. به گفته او، جزئيات این 
تصميم ها موردبحث و تصویب قرار گرفته و به تدریج اجرایي 
خواهد شد. به گفته حســن روحاني، در جلسه اقتصادي 
دولت، 75هزار ميليارد تومان براي حمایت از 10رسته اي 
كه در جریان شيوع كرونا آسيب دیده اند اختصاص یافته 
كه به صورت كمك باعوض، وام 4درصدي و تســهيات 

12درصدي اختصاص خواهد یافت.

قرض يك ميليوني دولت به يارانه بگيران
اعطاي اعتبار به خانوارهاي یارانه بگيري كه از كرونا آسيب 
دیده اند، یكي از مباحثي بود كه دیروز در جلســه ســتاد 
هماهنگي اقتصادي دولت از ســوي روحاني مطرح شد. 
رئيس جمهور با اشاره به اینكه 23 ميليون خانوار در كشور 

یارانه ماهانه دریافت مي كنند، گفت: در دوره اپيدمي كرونا، 
یك ميليون اعتبار در اختيار همه این خانوارها قرار مي گيرد 
و در طول 24 ماه به تدریج از یارانه شان كم مي شود. به گفته 
رئيس جمهور، در این زمينه  25هزار ميليارد تومان منابع 
تخصيص مي یابد كه مصوب شــده و این ميزان اعتبار از 
اردیبهشت ماه در اختيار خانوارهاي مشمول دریافت یارانه 
قرار مي گيرد. روحاني همچنين به پرداخت وام كم بهره 
به خانوارهاي كم درآمد اشاره كرد و گفت: این تسهيات 
به مبلغ یك ميليون تا 2 ميليون تومــان براي 4ميليون 
خانواده اي كه جزو اقشــار كم درآمد هستند مدنظر قرار 
گرفته كه نرخ بهره آن 4درصد است و شيوه دریافت آن نيز 

به زودي براي خانواده ها اعام مي شود.

حمايت ۵هزار ميلياردي از بيكاران
رئيس جمهوري در این جلســه با اشــاره به اینكه برخي 
شهروندان كسب و كارشان به واسطه شيوع كرونا متوقف 
شــده و بعضي ها هم در این ایام درآمد پایيني داشته اند، 
گفت: در رســته هاي مختلف اعم از كارگاه هاي كوچك و 
متوسط، اشتغال 3ميليون و 200هزار نفر تحت تأثير كرونا 
بوده و زندگي این افراد تحت فشار قرار گرفته است كه براي 

كمك به همه اینها هم رقمي را مدنظر قرار داده ایم.
طبق اظهــارات روحاني، یكــي از این كمك ها، شــارژ 
صندوق  بيمه بيكاري براي پرداخت مستمري بيكاري به 
افرادي اســت كه كار خود را در اثر كرونا از دست داده اند. 
رئيس جمهور رقم این اعتبار را 5 هزار ميليارد تومان اعام 
كرد كه تأمين شده و به افرادي كه طبق معيارهاي مورد 

نظر ستاد مقابله با كرونا بيكار شده اند اختصاص مي یابد.
رئيس جمهوري اعام كرد: این كارگاه ها به واسطه كرونا 
فعال نبوده اند اما كارگرها را نگه  داشتند از این رو مبالغي 
براي كمك به آنها و مقداري براي سرمایه در گردش شان 
كه بتوانند به تدریج بنگاه خودشان را فعال كنند، پرداخت 
خواهد شــد. به گفته روحاني، در این جلسه كمك هاي 
اعطایي براي هر بنگاهي تقریباً مشــخص شده و به این 
بنگاه ها اعام خواهد شــد كه چه مقدار به آنها پرداخت 
مي شــود. این كمك ها به صورت تســهيات با نرخ سود 
12درصد است كه مدت زمان بازپرداخت آن 2ساله بوده و 

با چند ماه تنفس آغاز مي شود.

بودجه ۱۳هزار ميليارد توماني عليه كرونا
ســومين تصميم دولت در دوره اپيدمي كرونا، تخصيص 
13هزار ميليارد تومان اعتبار به خط مقدم مقابله با كرونا و 
تأمين تجهيزات مورد نياز براي این مقابله است. روحاني 

با بيان این خبر گفت: بخشي از این 13هزار ميليارد تومان 
به وزارت بهداشت، بخشي به شــركت هاي دانش بنيان و 
بخشــي هم به نيازهاي خود وزارت بهداشت براي تأمين 
مایحتاج به ویژه در بخش دانشگاهي براي مقابله با كرونا 
اختصاص داده مي شــود. او همچنين با تأكيــد بر لزوم 
هماهنگي در توزیع كمك هاي مردمي و غيردولتي براي 
مهار كرونا، گفت: كمك هایي كه ستاد اجرایي فرمان امام، 
سپاه و ارتش و نيروهاي مسلح و خيرین براي مقابله با كرونا 
انجام مي دهند نياز به هماهنگي دارد كه در همه بخش ها 
این كمك ها به درستي پخش شود كه در این زمينه كار به 
معاون اول سپرده شده اســت تا با این بخش ها جلسه اي 
برگزار كند و هماهنگي ها را افزایش دهد. روحاني افزود: 
خيرین هم باید به مردمي كه تحت فشــار قرار گرفته اند 
بيشتر از گذشته كمك كنند. دولت تصميمات خوبي براي 
مقابله با كرونا گرفته است و در عين حال این را مي دانيم كه 
همه كشورهایي كه اوضاع اقتصادي خوبي هم دارند بعد از 

شيوع كرونا با مشكاتي مواجه شده اند.

بازگشايي تدريجي كسب وكارها
رئيس جمهوری در جلسه دیروز با اشاره به اینكه بخشي 
از بنگاه هاي تعطيل شده به دســتور ستاد ملي كرونا 
پرریسك محسوب مي شوند، گفت: این مشاغل تا اطاع 
ثانوي فعال نمي شوند؛ اما در ستاد ملي مقابله با كرونا 
و در گروه هاي كارشناســي بحث مي شود كه آنها چه 
زماني مي توانند فعاليت خود را آغاز كنند. روحاني در 
ادامه با اشــاره به جلسه 2 روز پيش ســتاد ملي كرونا 
درباره بازگشایي كســب وكارها، گفت: در ستاد ملي 
كرونا هم توضيح دادیم كه این بازگشایي پلكاني است 
و به همان اندازه كه شرایط بهداشتي مهياتر مي شود و 
وزارت بهداشت و درمان به ما مي گوید، به همان نسبت 
مي توانيم گشایش بيشتري را ایجاد كنيم. او با تأكيد 
بر اینكه حتي با بازگشایي كســب وكارها نيز رعایت 
پروتكل هاي بهداشتي ضروري است، گفت: مردم باید 
توجه كنند هر كجا گشایشــي حاصل مي شــود، این 
بدان معنا نيست اصولي كه بهداشت و درمان به عنوان 
فاصله گذاري هوشــمند مدنظر قرار داده، به آن اصول 
توجه نشود؛ همه كسب وكارها و همه آنهایي كه فعاليت 
مي كنند اعم از توليدي، توزیعــي و خدماتي باید آن 
اصولي كه به عنوان پروتكل هاي بهداشتي اعام شده 
و اعام مي شــود و روي آنها توافق مي شود؛ همه باید 
مراعات كنند و همانطور كه دیروز تأكيد كردم در خانه 

ماندن به عنوان یك اصل همچنان باید مدنظر باشد.

   برداشت يك ميليارد يورو از صندوق توسعه ملي 
سرانجام خبر برداشــت يك ميليارد يورو از صندوق 
توسعه ملي براي مقابله با ويروس كرونا و كاهش فشار 
هزينه ها بر بودجه دولت با اذن مقام معظم رهبري تأييد 
شد. حسن روحاني رئيس جمهور با قدرداني از موافقت 
رهبر معظم انقالب اسالمي با درخواست برداشت مبلغ 
يك ميليارد يورو از منابع صندوق توســعه ملي براي 
مقابله و مديريت عوارض ناشي از شيوع ويروس كرونا 
در كشور، دستورات الزم را براي تامين نيازهاي ضروري 
در اين عرصه، صادر كرد. هنــوز جزئياتي از چگونگي 
هزينه كردن اين ميزان اعتبار منتشــر نشده است و 
انتظار مي رود تخصيص اين مبلغ به گونه اي انجام گيرد 
كه باعث رانت براي عده اي نشود و دولت گزارش دقيق 

و جامع به مردم ارائه دهد.



مهدي محمدنبي، 5سال و 2 ماه پس از آنكه با فشار نخستين 
وزير ورزش دولت روحاني از دبيركلي فدراسيون فوتبال بركنار 
شد، بار ديگر روي اين صندلي نشست. گفته مي شود اين بار هم 

در انتخاب او پاي وزير در ميان است.
نبي را يكي از مرموزترين مردان فوتبال ايران در دو دهه اخير 
مي نامند. كسي كه با وجود انتقادهاي تند رسانه ها و فشار افكار 
عمومي مي تواند خودش را در دل مديران باالدســتي جا كند.

برخي معتقدند قــدرت نبي در جايي بيرون از فوتبال اســت. 
قدرتي كه به او اين امكان را مي دهد كه هــم با علي انصاري، 
مالك متمول ايرانمال و بانك آينــده رفاقت كند و هم اعتماد 

مسعود سلطاني فر را به دست بياورد.
پس از چند روز توفاني، ديروز هيأت رئيسه فدراسيون فوتبال در 

جلسه اي بازگشت نبي به فدراسيون را رسما تأييد كرد. آنگونه 
كه مدير روابط عمومي فدراسيون خبر داده، در اين نشست همه 
اعضا به دبيركلي نبــي رأي داده اند. حتي هدايت اهلل ممبيني، 
يكي از اعضاي هيأت رئيسه هم كه پيش از اين چند مصاحبه 
انتقادي كرده بود، ديروز گفت با بازگشت نبي مشكلي ندارد.

طبق اعالم سايت فدراسيون فوتبال آسيا، كنفدراسيون فوتبال 
آســيا هم انتخاب نبي را تأييد كرده و به او تبريك گفته است. 
اين در حالي است كه كنفدراســيون هفته گذشته در نامه اي 

جنجالي و غيرمعمول، انتخاب نبي را غيرقانوني خوانده بود.
بازگشت نبي به فدراسيون فوتبال، موازنه قدرت در ساختمان 
ســئول را به هم خواهد ريخت. پيش بيني مي شود از اين پس 
دوستان مهدي تاج، رئيس مستعفي فدراسيون قدرتشان كم 

شــود و نبي به مرور بخش اداري فدراسيون را پاكسازي كند.
غايب نشست ديروز هيأت رئيســه فدراسيون فوتبال، محمود 
اسالميان بود. همه مي دانند اســالميان رابطه نزديكي با تاج 

دارد. در عين حال ابراهيم شكوري هم كه با حكم تاج، نزديك 
به يك سال و 4 ماه سرپرســت دبيركلي فدراســيون بود، در 

نشست ديروز حاضر نشد.

  ضرب شست نبي به تاج و رفقا
   پس از چند روز كش و قوس، هيأت رئيسه فدراسيون فوتبال دبيركلي مهدي محمدنبي 

 را تأييد كرد. كنفدراسيون فوتبال آسيا هم تغيير موضع داد و به او تبريك گفت

سرپرست تيم ملی سرمربی انتخاب می كند؟
  آنچه كه امروز در واليبال می بينيم، پر از تناقص است. بعد از اين 
كه محمدرضا داورزنی به عنوان رئيس فدراسيون انتخاب شد، به 
نظر می رســيد كه همه چيز در اين رشته و فدراسيون ضابطه مند 
می شود و همه كسانی كه با اين رشــته در ارتباط هستند، بهتر از 
قبل عمل كنند امــا اين اتفاق نيفتاد. حتی بعــد از انتخاب بهنام 
محمودی، محمود افشاردوســت، مصطفــی كارخانه و مهندس 
ميرفخرايی به عنوان اعضای هيات رئيســه، اميد اين می رفت كه 
وضعيت فدراســيون و واليبال از آنچه كه سال ها و دوره های قبل 
بوده، بهتر شــود چرا كه همه اين نفرات واليبالی  هســتند و قابل 
پيش بينی بود كه مثل اعضای قبلی نقش تشريفاتی در هيات رئيسه 
نداشته باشند. با اين حال، حضور اين افراد هم كمكی به بهتر شدن 
وضعيت واليبال نكرده است.به نظر می رسد مشكل اصلی واليبال در 
شرايط فعلي تقسيم نشدن و مشخص نكردن وظايف افراد است. به 
همين دليل است كه از افراد مختلف، اظهار نظرهای مختلف شنيده 
می شود. نمونه اين افراد امير خوش خبر، سرپرست تيم ملی است. 
خوش خبر از رشته بســكتبال وارد واليبال شد و حضور 10-12 
ساله اش در اين رشته كمك كرد اشراف كامل به واليبال پيدا كند. 
اما آيا اشراف و سمت او به عنوان سرپرستی، اين اجازه را می دهد 
كه به موضوع انتخاب سرمربی تيم ملی هم ورود كند؟ در روزهايی 
كه هيچ يك از مسئوالن اظهارنظری درباره بركناری سرمربی قبلی 
تيم ملی ايگور كوالكوويچ و انتخاب ســرمربی جديد نمی كنند، 
خوش خبر تنها كسی است كه در اين باره صحبت می كند. گفته 
می شود او خبر فسخ قرارداد را به كوالكوويچ داده و حاال هم اوست 
كه درباره گزينه های احتمالی فدراســيون برای انتخاب سرمربی 
اظهار نظر می كند. تا جايی كه مشخص است، انتخاب و بركناری 
 ســرمربی در چارچوب وظايف سرپرســت تيم ملی نيست. شايد
 به تازگی داورزنی مســئوليت جديدی برای رايزنی و گفت وگو با 
مربيان خارجی به او داده است، اما چنين خبری منتشر نشده است.
در فدراسيون واليبال مشخص نيســت كه چه كسی از چه كانالی 
بايد اطالع رسانی كند. فدراسيون واحد روابط عمومی دارد و مدير 
اين واحد و همكارانش برای همه قابل احترام هستند اما متاسفانه 
آنها در جريان اتفاقات واليبال نيســتند و حساسيتی هم برای در 

جريان گرفتن اين اتفاقات از خود نشان نمی دهند.
مهم ترين كاری كه فدراســيون واليبال بايــد در اين روزها انجام 
دهد، انتخاب سرمربی تيم ملی است. گزينه های متعددی مطرح 
شــده اند، از مربيان آمريكايی و ايتاليايی گرفته تا مربيان بلغاری 
و... مربيان بزرگی در شرايطی كه تيم ملی سهميه المپيك توكيو 
 را گرفته اســت، تمايل دارند به ايران بيايند اما باز هم در واليبال
 2 طيف مقابل هم قرار گرفته اند؛ عده ای كه می گويند سرمربی بايد 
ايرانی باشد و طيفی كه معتقدند ايران سرمربی خارجی می خواهد. 
من با طيف اول موافقم، ما مربيان داخلی بزرگ كم نداريم اما نظر 
طيف دوم را كه می گويند با بودن ســتاره های بزرگ در تيم ملی، 
تيم سرمربی بزرگ خارجی در حد خود ستاره ها می خواهد، بيشتر 
می پسندم. ما مربی اي  می خواهيم كه پاسخگوی تيم باشد و بتواند 
بازيكنان را مديريت كند. ايران مربی اي حداقل در حد والســكو 
می خواهد، با همان اقتدار و مديريت. داورزنی كارش را بلد اســت 

اما بايد متوجه باشد كه برای خوشايند يك طيف، تصميم نگيرد.
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رسول بهروش| تا به حال هزار بار ديده ايم كه حتي بزرگ ترين 
و نامدارترين شــبكه هاي تلويزيوني جهــان هم هنگام پخش 
اخبار ورزشــي و اعالم نتايــج فوتبال، صرفا چنــد تصوير از 
ديدارهاي برگزارشــده به نمايش مي گذارند و مطلقا خبري از 

پخش ويدئو در كارشان نيست. 
اين قاعده حتي در مورد شــبكه هاي دولتي هم مرسوم است؛ 
چنان كه مثال در انگلستان شــبكه بي بي سي اجازه پخش يك 

ثانيه از مسابقات ليگ برتر اين كشور را ندارد.
 اين نشانه حرمتي است كه به درســتي به مالكيت فوتبال بر 
فوتبال داده مي شــود؛ اينكه براي توليد ايــن كاال هزينه هاي 
نجومي )شــامل دســتمزد مربيان و بازيكنان و مخارج سفر و 

اسكان و خورد و خوراك و...( پرداخت شده و صرفا كساني حق 
بهره برداري از آن را دارند كه پولش را داده باشند. به اين ترتيب 
انحصار هرگونه استفاده از تصاوير مسابقات فوتبال فقط مربوط 

به شبكه هايي است كه حق پخش آن را خريده باشند.
اين حرف ها اما در ايران جوك است، افسانه است. اصل مسابقات 
كه به صورت مجاني روي آنتن مي رود و حتي تالش هاي مجلس 
قانونگذار براي مجاب كردن صداوسيماي انحصاري به پرداخت 
پول بابت اين موضوع هم به جايي نمي رسد. اين يعني گردن اين 

نهاد خيلي كلفت است وسنبه حسابي پرزور است.
 كاش فقط اصل مسابقات بود كه به تاراج مي رفت. صداوسيماي 
ايران كه براي خريد و پخش امثال كليد اســرار يا سريال هاي 
بنجل چيني و كره اي سبيل طرف خارجي را چرب مي كند، در 
كنار پخش رايگان مســابقات فوتبال داخلي، كلي هم خوراك 
براي برنامه هاي جانبي مي گيــرد؛ از بخش هاي مختلف اخبار 
ورزشي تا فوتبال برتر و ويدئوچك و شب هاي فوتبالي و ورزش 

و مردم. 
يعني اين همه آنتن پر مي شــود و مخاطب پاي كار مي آيد، اما 

تلويزيون يك پاپاســي به فوتبال نم پــس نمي دهد.حاال پاي 
فوتبال حتي به توليدات نمايشي هم باز شده؛ به جايي كه امسال 
سريال پربيننده پايتخت رســما از فضاي يك بازي مهم ليگ 
برتري با اسامي و عناوين واقعي استفاده كرد؛ از2 باشگاه بزرگ و 
مردمي پرسپوليس و نساجي تا نام حقيقي بهتاش فريبا، بازيكن 

سابق استقالل كه گويا دل خوشي هم از اين ماجرا ندارد. 
 اما فوتبال سفره رنگين بي صاحب است، خوان حراج شده اي كه 

پايتخت هم از آن لقمه اي برمي گيرد و مي رود. 
مســلما هيچ كس با توليد سريال طنز و اســتفاده هاي جدي 
و فكاهــي از فوتبال مخالف نيســت، اما به شــرط آنكه حق و 
حقوقش پرداخت شــود. برويد بخوانيد ببينيد همين پايتخت 
چه درآمدهاي افســانه اي عجيبي براي صداوسيما داشته و در 
فصل هاي مختلف  چه اسپانسرها و حاميان گردن كلفتي پشت 
آن ايستاده اند. حتي دستمزد و سود مالي عوامل اين مجموعه 
هم در استانداردهاي خود تلويزيون بي نظير است، اما همين ها 
به فوتبال كه مي رسند سر كيسه را سفت مي كنند؛ انگار با بچه 

يتيم طرفند. 

  پايتخت؛ آخرين ميهمان 
يك سفره مفت

  لقمه چرب سريال پولساز از خوان بي صاحب فوتبال
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درحالي كه همه درباره راه هاي از سرگيري ليگ برتر صحبت مي كنند 
و قهرمان شدن يا نشدن پرسپوليس سوژه اصلي بحث هاست، سازمان 
ليگ با مشكل بزرگ تري روبه روست كه اگر اهميت آن بيشتر از ليگ برتر 
نباشد هرگز كمتر از آن هم نيست. مسابقات ليگ  دسته اول فوتبال ايران 
نيز از اوايل اسفندماه و دقيقا همزمان با ليگ برتر تعطيل شده و سرنوشت 
تيم هاي حاضر در اين مسابقات نامشخص مانده است. تيم هايي كه ماه ها 
براي صعود به ليگ برتر تالش كرده اند، طبعا به اين سادگي ها زير بار هر 
تصميمي درباره سرنوشت اين مسابقات نخواهند رفت. به عنوان مثال 
تيم مس رفســنجان را درنظر بگيريد كه در فاصله 8هفته تا پايان اين 
رقابت ها با اختالف 7امتياز نسبت به نزديك ترين رقيبش و با تفاضل گل 
24+ با اقتدار در صدر جدول قرار دارد. مس رفسنجان با اين امتيازات، 
صعودش به ليگ برتر را تا حدود زيادي مســجل كرده و تيم هاي ديگر 
براي كسب رتبه دوم اين مسابقات تالش مي كردند. حاال اگر با وضعيت 
موجود تصميم به تعطيلي مسابقات گرفته شود و هيچ تيمي به ليگ برتر 
صعود نكند، رفسنجاني ها بايد تمام اين امتيازات را به فراموشي بسپارند و 

براي صعود به ليگ برتر دوباره همه  چيز را از صفر آغاز كنند. اين وضعيت 
به مراتب سخت تر از شرايط پرسپوليس و ساير مدعيان قهرماني در ليگ 
برتر خواهد بود. چرا كه ليگ برتري ها اگرچه يك جام قهرماني را از دست 
مي دهند اما تعطيلي اين فصل تأثيري روي جايگاه آنها در فصل بعدي 
نخواهد گذاشــت. ولي براي تيم هاي مدعي صعود از ليگ يك كه فقط 
8هفته با صعود به ليگ برتر فاصله داشته اند، پذيرفتن اينكه يك بار ديگر 
كارشان را در ليگ يك آغاز كنند بسيار سخت خواهد بود. هم اكنون بعد 
از مس رفسنجان كه مدعي اصلي صعود از دسته اول است تيم هاي مس 
كرمان، خوشه طاليي ساوه، آلومينيوم اراك و نود اروميه نيز اين شانس را 
دارند تا به عنوان تيم دوم به ليگ برتر صعود كنند. شانسي كه درصورت 
تعطيلي ليگ از آنها گرفته مي شود و معلوم نيست چه زماني دوباره بخت 
صعود نصيب اين تيم ها شود. به اين ترتيب اگر شيوع كرونا همچنان ادامه 
پيدا كند و فرصتي براي ادامه ليگ ها به دست نيايد، سازمان ليگ براي 
تصميم گيري در مورد ليگ يك كاري به مراتب سخت تر از تعيين قهرمان 

ليگ برتر خواهد داشت.

اين روزها بار ديگر ماجراي پيشــنهاد محمد رويانيان به امير قلعه نويي براي سرمربيگري پرسپوليس بازخواني شده؛ 
پيشنهادي كه ظاهرا سال 92 به ژنرال داده شده و خود ســردار هم آن را تأييد مي كند. قلعه نويي با ذوق مي گويد اگر 
آن پيشــنهاد را مي پذيرفت ركورد نقل وانتقاالت شكسته مي شد. او احتماال درســت مي گويد، چون رويانيان اصوال 
دستش به كم نمي رفت. حاال بگذريم از اينكه شنيده ايم رقم قرارداد همين امسال امير با سپاهان هم در نوع خودش 

ركوردشكن است!
هر جنبده اي در فوتبال ايران مي داند نشاندن قلعه نويي روي نيمكت پرسپوليس محال است و اگر خود امير هم رضايت 
بدهد، هواداران پرسپوليس با اين موضوع كنار نخواهند آمد. با اين همه ارائه چنين پيشنهادي از سوي رويانيان عجيب 
نبود و براي آنهايي كه با روحيه او آشنا بودند جاي تعجب ندارد. بد نيست بدانيد سردار در ابتداي ليگ دوازدهم، پس 
از اينكه دنيزلي قراردادش را فسخ كرد و رفت و مديران باشگاه در تعيين سرمربي جديد به اجماع نرسيدند، حتي به 
علي پروين هم پيشنهاد هدايت سرخپوشان را داد. اين موضوع مربوط به 7سال بعد از بازنشستگي اجباري سلطان از 
مربيگري مي شد، با اين حال او اصال از پيشنهاد سردار بدش نيامد و ابتدا آن را پذيرفت، اما 24ساعت بعد كه سري به 

محل تمرين تيم زد و واكنش ها را ديد، فهميد كه واقعا دوره اش گذشته است.
پروين بعد از مواجهه با عكس العمل هاي تند، مدعي شد استخاره اش خوب نيامده و سرمربي پرسپوليس نمي شود. آن 
زمان بود كه سرخ ها مانوئل ژوزه را آوردند و اتفاقات بعدي رخ داد. مرور اين تصميمات، بهترين نمايشگر عيار كيفي يكي 
از ده ها مدير غيرمرتبطي است كه طي اين سال ها در فوتبال دولتي ايران اداره پرسپوليس و استقالل را به دست گرفتند.

صعود، مهم تر از قهرماني
  اگر ليگ ها تعطيل شوند، تصميم گيري درباره ليگ يك به مراتب سخت تر از ليگ برتر خواهد بود

 از ركوردشكني قلعه نويي تا استخاره سلطان
  رويانيان حتي به علي پروين هم براي سرمربيگري پرسپوليس پيشنهاد داده بود!

يكي از ســريال هاي عجيب تاريخ فوتبال ايران، ســريال بازيكنان 
خارجي تراكتور است؛ جايي كه شايد نزديك به 10بازيكن جذب 
شــدند، اما تقريبا همه آنها به داليل مختلفي وسط راه رها كردند و 
رفتند. نكته عجيب تر اينكه تراكتور در هيچ كدام از پرونده هاي مربوط 
به قطع همكاري با اين بازيكنان برنده نشد. يعني اگر يك فوتباليست 
خارجي از 10 كيلومتري ترمينال تبريز هم رد شده بود، با شكايت به 
فيفا تراكتور را محكوم كرد. به عنوان مثال، كنستانت اصال در تست 
پزشكي رد شد، اما باشگاه بايد 800هزار يورو جريمه به او بپردازد! 
خالصه به خاطر همين موارد، وقتي باخبر شــديم باشگاه تبريزي 
درصدد شكايت از فورچونه است، خواستيم به دوستان توصيه كنيم 
بي جهت پول ندهند و تمبر باطل نكنند. شما كه با اين هنر مديريتي و 

حقوقي، اول تا آخر محكوميد؛ ديگر مرارت و شكايت چرا؟

شكايت نكنيد، بهتر نيست؟

ابهام در برگزاري ادامه مسابقات ليگ، يك جدل بزرگ بر سر تعيين 
قهرمان به وجود آورده؛ جايي كه پرسپوليس با 10امتياز اختالف 
در صدر ايستاده و شانس زيادي براي قهرماني دارد. طبيعتا اعضاي 
اين تيم مدعي هستند كه اسم خودشان بايد به عنوان قهرمان اعالم 
شود، اما ساير تيم ها مخالفت مي كنند. مثال علي كريمي استقالل 
به تازگي گفته نبايد بدون برگزاري مسابقات يك تيم را به عنوان 
قهرمان معرفي كنند؛ ولو اگر الزم باشد بازي هاي امسال را از تقويم 
حذف كنند. صد البته قصد دفاع از پرســپوليس را نداريم و ما هم 
معتقديم قهرمان مسابقات بايد در زمين مشخص شود، اما چه آقاي 
كريمي و چه ساير استقاللي ها، سپاهاني ها و تراكتوري ها اگر تيم 
خودشان با اين اختالف در صدر جدول قرار داشت، باز به اين راحتي 

پيشنهاد پاك شدن كل فصل و نتايج را مي دادند؟ 

خودتان صدرنشين بوديد چطور؟

نكته بازي

تمثال رهبر انقالب در دست قهرمان آمريكايي
در اواخر دهه70، زماني كه موضوع گفت وگوي تمدن ها بيش از هر زمان ديگري بر سر زبان ها بود، در حوزه ورزش نيز 
 مانند حوزه هاي سياسي و اجتماعي اتفاقات جالب توجهي رخ مي داد. ازجمله حضور تيم كشتي آمريكا كه با ستارگان 
عنوان دارش در رقابت هاي جام تختي شــركت كرد و صحنه هاي جالبي را رقم زد. اوج اين صحنه ها در فينال وزن 
97كيلوگرم رخ داد كه عباس جديدي به مصاف ملوين داگالس آمريكايي رفت. اين فينال ديدني در ســالن مملو از 
تماشاگر در وقت قانوني با تساوي 3-3به پايان رسيد اما در وقت اضافه عباس جديدي با يك فتيله پيچ ملوين داگالس 
را شكست داد و صاحب طالي اين وزن شد. جو اين مسابقه به قدري دوستانه بود كه در پايان كشتي جديدي شخصا 
دست داگالس را باال برد و در مقابل ديدگان تماشاگران ايراني از او تقدير كرد.داگالس كه در آن سال ها بهترين كشتي گير 
آمريكا و رقيب هميشگي جديدي بود بعدها در يك فيلم مستند درباره اتفاقات آن روزها و حاشيه هاي حضورش در 
ايران گفت: »قبل از رفتن به ايران تذكرات زيادي درباره نوع رفتارمان در اين كشور به ما داده بودند. ما فكر مي كرديم 
وقتي وارد تهران مي شويم با شعار مرگ بر آمريكا از ما استقبال شود. اما وقتي به ايران رسيديم در استقبال ايراني ها 
چيزي جز دوستي و مهرباني نديديم. سالن كشتي هم پر از تماشاگر بود و جو بسيار خوبي داشت. بعد از كشتي فينال 
وقتي به سمت سكوي قهرماني مي رفتيم عباس عكسي به من داد و پرسيد آيا مي توانم روي سكو اين عكس را در دست 
بگيرم. به او گفتم: مطمئني مشكلي براي من پيش نمي آيد؟ وقتي عكس را ديدم فهميدم تصوير دومين رهبر مذهبي 
ايراني هاست. پس آن را در دست گرفتم و روي سكو رفتم. اين كار با تشويق شديد تماشاگران همراه شد. به خصوص 
وقتي من و عباس جديدي عكس ها را باالي سر برديم سالن يكباره منفجر شد.« در 20 سال اخير عكس هاي اين سكوي 
تاريخي بارها بازنشر شده و خيلي ها به اشتباه آن را سكوي قهرماني عباس جديدي در رقابت هاي جهاني تهران )1998( 
خوانده اند. اما در آن رقابت ها نفرات دوم و سوم از لهستان و روسيه بودند و كشتي گير آمريكايي راهي به سكوي قهرماني 

پيدا نكرد. اين سكوي تاريخي متعلق به جام تختي است.

عكس نوشت

جمشيد حميدی
كارشناس واليبال
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دریچه

رساندنكتاببهقرنطينهها
كتابفروش هاي كوچك چطور دوام مي آورند

شــیوع ویروس كرونا با  اینکــه باعث افزایش فــروش آنالین كتاب 
در سراسر دنیا شــده اما مشــکالت زیادی را برای كتابفروشی های 
 مستقل كه به كمپانی های بزرگ وابسته نیستند، ایجاد كرده است.

كتابفروشی هایی كه به دلیل شیوع ویروس كرونا بسته شده اند، از راه 
فروش آنالین تالش دارند به كسب درآمد خود ادامه دهند و در دوران 
شیوع ویروس كووید - 19 نیز بتوانند مشتریان خود را حفظ كرده و تا 
دوران پساكرونا نیز به بقای خود ادامه دهند.  كاهش انتشار كتاب های 
جدید نیز كتابفروشی ها و حتی سایت ها و كمپانی های بزرگ فروش 
كتاب را تهدید می كند. خیلی از كتابفروشی های مستقل كه در زمینه 
تحویل كتاب با دوچرخه یا اســکیت برد نوآوری كرده بودند، پس از 
شیوع كرونا مکررا به مشتریان خود هشدار داده اند كه تا برداشته نشدن 
محدودیت ها قادر به پذیرش هیچ گونه سفارشی نخواهند بود. از سویی 
دیگر یکی از مشــکالتی كه تالش های كتابفروشی های مستقل در 
فروش آنالین كتاب را تقریبا در بســیاری از نقاط جهان به بن بست 
رسانده، هزینه باالی تحویل كتاب اســت. این مساله برای بسیاری 
از كتابفروشی های مستقل بحران ساز شده؛ چراكه اكنون نه قادرند 
كتابی در مغازه خود به دلیل محدودیت های ناشــی از شیوع كرونا 
بفروشند و نه می توانند هزینه باالی تحویل كتاب را تقبل كنند. دیگر 
مشکل كتابفروشی های مســتقل و كمپانی های كوچك تر این است 
كه ناشران اكنون بیشتر در حال ارسال نســخه های جدید كتاب ها 
به كمپانی های بزرگ تر فعال در عرصه فروش آنالین كتاب هستند؛ 
چراكه در وضعیتی كه شیوع كرونا به اقتصاد كتاب در دنیا آسیب وارد 
كرده كمپانی های بزرگ همچنان می توانند منافع اقتصادی ناشران 

را تامین كنند. 
پیش تر در رسانه ها از جمله در نشــریه تایمز اخباری مبنی بر اینکه 
كمپانی آمازون به دلیل شیوع ویروس كرونا و نیاز به تامین و فروش 
كاالهای اساسی، در انبارهایش را بر روی ورود كتاب های جدید بسته 
است، انتشــار یافت. اما آمازون اخیرا گزارش ها و اخبار در این باره را 
تکذیب كرده است. یکی از مســئوالن كمپانی آمازون در این باره به 
گاردین گفته اســت كه این كمپانی همچنان پذیرای عناوین جدید 
كتاب از ناشران است اما همزمان در بریتانیا 2 كمپانی عمده فروش 
كتاب در این كشور اعالم كرده اند كه از پذیرش سفارش های بیشتر در 
زمینه چاپ و فروش كتاب تا زمان پایان شیوع كرونا خودداری خواهند 
كرد.  این مساله سبب شده تا بسیاری از كتابفروشی های زیرمجموعه 
این دو كمپانی كه اكنون در زمینه فروش آنالین كتاب فعال شده اند، 
از دریافت كتاب های جدید و فروش آنها به صورت آنالین محروم شوند.

تعداد زیادی از انتشاراتی های بزرگ در سراسر جهان نیز اعالم كرده اند 
كه قصد دارند تاریخ انتشار كتاب های در دست چاپ خود را تا اواخر 
ســال 2020 به تعویق بیندازند. تصمیم های متناقض كمپانی ها در 
زمینه فروش آنالین كتاب، كتابخوانان را سردرگم كرده است و آنان 
نمی دانند طی دوران ممنوعیت فروش كتاب در كتابفروشــی ها چه 
كتاب هایی به صورت آنالین و از طریق پست دریافت خواهند كرد و 
آیا خواهند توانست كتاب های جدید یا نسخه های جدید كتاب های 
قدیمی تر را سفارش دهند یا خیر؟ در هفته های اخیر و در پی شیوع 
كرونا تقاضا برای خرید كتاب از طریق اینترنت و با استفاده از خدمات 
پســتی افزایش یافته اســت كه این امر باعث بروز تاخیر در تحویل 
كتاب های سفارش داده شــده در اینترنت شده است. واتراستون كه 
مالك بیش از 238 كتابفروشی در بریتانیا و كشورهای همجوار است 
كتابفروشی هایش را از تاریخ 23 مارس   2020 )3فروردین 98( بسته 
و از آن تاریخ كتاب های خود را به صورت آنالین می فروشد، اعالم كرده 
كه تحویل سفارش های كتاب احتمال دارد با تاخیرهایی مواجه شود.

آرشنهاوندی
روزنامه نگار

محمدناصراحدي
روزنامه نگار

يهبليتمهمونمن...
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 C o r o n a
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افكندهاست.اينمجموعه»فضاهايپنهان«نامداردكهباتوجهبهجزئياتجديديكهبعدازحذفآدمهاقادربهتماشايآنهاهستيم،نامبامسماييبهنظرميرسد.

آشكار شدن فضاهاي پنهان
نقاش اسپانیایي آثار هنري كالسیك را به قرنطینه برده است

دل
ا عا

 من
س:

عک

ویروس كرونا همه صنف ها و شغل ها را 
گرفتار خود كرده است. به جز معدود گزارش

صنف هایــي مثــل داروخانه هــا و 
فروشگاه هاي لوازم بهداشتي و سوپرماركت ها و چند 
صنف انگشت شمار دیگر، كسب و كار بقیه صنف ها از 
رونــق افتاده اســت. كتابفروشــي  ها نیــز ازجمله 
صنف هایي اند كه روزهاي كســادي را مي گذرانند. 
زماني كــه مردم بــه خانه ها پناه برده انــد و درگیر 
ســالمت جان و حفظ مایحتاج اولیه خود هستند، 
كمتر مي شود انتظار داشــت كه به فکر خرید كتاب 

باشند.
روزهاي پایاني ســال كه همواره روزهاي پررونقي 
براي كتابفروشي ها بود به ركود گذشت. ادامه شیوع 
ویروس و اجراي طرح فاصله اجتماعي و دستورالعمل 
تعطیلي بســیاري از صنف ها سبب شــده است كه 
روزهاي كسادي كتابفروشــي ها در سال جدید نیز 

ادامه پیدا كند.
حاال بسیاري از كتابفروشــي ها هنوز كار خود را در 
ســال جدید آغاز نکرده اند. در عین حال، شماري از 
كتابفروشي ها تالش كرده اند شــیوه هاي تازه اي را 
جایگزین فروش حضــوري كتاب كنند. فروش هاي 
اینترنتي و تلفني و ارســال كتــاب از طریق پیك، 
راهي است كه این روزها شــماري از كتابفروشي ها 
مي كوشند آن را جدي تر در دســتور كار خود قرار 

دهند.
 گزینه اي كه پیش تر از این بسیاري از كتابفروشي ها 
به آن توجه نمي كردند یا بیشتر جنبه صوري و تزییني 
داشت، حاال به اصلي ترین راه فروش كتاب تبدیل شده 
است. اما فروش هاي غیرحضوري چقدر توانسته است 

مشکل ركود كتابفروشي ها را جبران كند؟ 

بيشازپيشامانهبهاندازهوضعيتعادي
علیرضا عظیمي، مدیر كتابفروشــي چتر در خیابان 
انقالب درباره وضعیت فروش تلفني كتاب در روزهاي 
نخست سال جدید مي گوید: »فروش تلفني در سال 
جدید نســبتاً خوب بوده. قطعاً فــروش تلفني ما از 
اسفند بیشتر شده است ولي نســبت به فروش كل 
به مراتب كمتر بوده و اصاًل قابل مقایســه با شــرایط 

عادي نیست«.
یکي از كارمندان شهر كتاب شهیدبهشتي وضعیت 
فروش تلفني كتــاب را معمولــي توصیف مي كند: 
»فروش تلفني ما مثل گذشته است و تغییري نکرده. 
قباًل هم سفارش تلفني داشــته ایم و این روزها شاید 
كمي بیشتر از قبل شده باشــد اما در مجموع تغییر 

چنداني نکرده است«.

سقففروشغيرحضوري۱۰درصداست
نشر ققنوس از ناشران بزرگ حال حاضر ایران است. 
یکي از بزرگ ترین شــركت هاي پخــش كتاب نیز 
متعلق به ققنوس اســت. در عین حال كتابفروشي 
ققنوس در بازارچه كتاب خیابان انقالب و كافه كتاب 

تازه تأسیس ققنوس در خیابان وصال، ققنوس را به 
یکي از كامل ترین مجموعه هاي نشر و توزیع و فروش 
كتاب تبدیل كرده اســت. از مهدي حسین زادگان، 
مدیر فروش انتشارات ققنوس درباره وضعیت فروش 
غیرحضوري كتاب در روزهاي كرونایي مي پرســیم. 
»فروش اینترنتي و تلفني دســت كم دوبرابر شــده 
اســت. االن مي توانم بگویم كه به 10درصد فروش 
بالفعل ما تبدیل شده. اما بعید است ظرفیت فروش 
غیرحضوري را بتوان از این بیشــتر كــرد. در عین 
حال هركدام از ناشــران بزرگ كتاب هاي خودشان 
را در كتابفروشي هایشــان عرضــه مي كنند و فقط 
بعضي از كتاب هــاي پرفروش نشــرهاي دیگر را به 
كتابفروشي هاي خود مي آورند. االن كتاب هاي ناشران 
دیگر تمام شده و ما بیشتر كتاب هاي خودمان را داریم. 
مشتري حتي اگر بخواهد به صورت تلفني یا آنالین 
خریداري كند، ترجیح مي دهد به سراغ فروشگاه هایي 
برود كه همه كتاب ها را داشــته باشــند. اما پس از 
تعطیلي كتابفروشي ها و تعطیلي شركت هاي پخش، 
كتاب هاي ســایر ناشــران توزیع نمي شود. وضعیت 
فروش تلفني و اینترنتي تا االن خوب بوده اما طبیعي 
است كه باید به عنوان وضعیتي موقتي به آن نگاه كرد 
و ادامه چنین وضعیتي در درازمدت ممکن نیست.« 

فروش كتاب چرخه اي اســت كه از ناشــر آغاز و به 
كتابفروشــي و خریدار ختم مي شود. مي توان شکل 
خرید را تغییر داد اما طبیعتاً نمي توان با حذف یکي 
از اجزاي چرخه به بقاي آن امیدوار بود. طبیعي است 
كه فروش غیرحضوري نیز ســازوكار خود را دارد و 

در نهایت كتابفروشــي ها و شركت هاي پخش كتاب 
باید باز شــوند تا چرخه فروش كتاب دوباره جریان 

پیدا كند.

آنقدربودهكهراضيمانكند
به سراغ یکي از متفاوت ترین كتابفروشي هاي تهران 
مي رویم؛ كتابفروشي افرا در برج ســایه در خیابان 
ولیعصر كه معموالً روزهاي تعطیل نیز باز اســت و 
پذیراي كساني است كه در روز تعطیل به هر دلیلي 
به دنبال كتابي مي گردند. فرشــته ســنگري، مدیر 
كتابفروشي افرا، به نسبت دیگران رضایت بیشتري 
از وضعیت فروش كتاب دارد. »چون كتابفروشي ما 
در همه روزهاي سال باز اســت، معموالً در روزهاي 
تعطیل فروش بهتري داشــته ایم. یعنــي من اول 
فروردین و روز ســیزده به در هم كتابفروشــي را باز 
كرده ام و همیشه در این روزها فروشمان از روزهاي 
دیگر بیشــتر بوده. در ایــام اخیر هم كــه خیلي از 
كتابفروشــي ها تعطیل بوده اند، هم همینطور. البته 
فروش كتــاب در روزهاي مختلف فــرق مي كرده. 
بعضي روزها خوب نبوده اما بعضــي روزها نیز واقعاً 
خوب بوده. فروش تلفني و سفارش از طریق صفحه 
اینســتاگرام و كانال كتابفروشــي آن قدر بوده كه 
راضي مان كند هر روز كتابفروشــي را بــاز كنیم و 

منتظر سفارش ها باشیم.« 

حتيبرايبيماركروناييهمكتابفرستاديم
مدیر كتابفروشــي افرا امیدوارانــه از فروش كتاب 

مرتضيكاردر
روزنامه نگار

آلبركامو؛برندهجايزهنوبلادبياتدرسال۱957
ونويسندهكتابطاعون

ژوزهساراماگو؛برندهجايزهادبياتدرسال۱99۸
ونويسندهرمانكوري

در روزهــاي كرونایي مي گوید: »حتــي براي بیمار 
كرونایي هم كتاب فرســتادیم. چنیــن اتفاق هایي 
آن قدر خوشایند اســت كه ما را به ادامه كار امیدوار 
مي كند. خوشحالیم كه توانستیم كاري براي در خانه 
ماندن مردم بکنیم و بخشي از اوقات فراغتشان را در 

این روزها پر كنیم«.

اولطاعون،بعدكوري
از مدیر كتــاب افرا دربــاره پرفروش هاي روزهاي 
كرونایــي مي پرســیم. »شــاید بــاور نکنید ولي 
»طاعــون« آلبر كامو را بیشــتر از همــه كتاب ها 
فروخته ایم. در روزهاي اول هم كوري ساراماگو را 
خیلي زیاد فروختیم«. غرابت و دشــواري مواجهه 
با كرونا سبب شده است كه مردم در جست و جوي 
كتاب هایي باشند كه وضعیت هاي مشابهي را تصویر 
كرده است. شاید كتاب هایي كه درباره شیوع فراگیر 
یك بیماري یا نقصان است، بتواند قدري مواجهه با 

كرونا را راحت تر كند.
با این همه ســنگري مي گوید: »من خودم بیشتر 
كتاب هایي را پیشــنهاد كرده ام كــه قدري احوال 
خوانندگان را بهتر كند. یکي از كتاب هایي كه در این 
روزها خیلي به مشتري ها پیشنهاد مي كنم »هفتاد 
سال عاشقانه« زنده یاد محمد مختاري است. كتابي 
كه به نظرم تحمل این روزهــا را راحت تر مي كند و 

حس بهتري به خوانندگان مي دهد«.

شبكههاياجتماعيكتابهاراپرفروشكردند
كافه كتاب نیماژ در خیابــان خردمند جنوبي نیز 
مثل بســیاري از كتابفروشي ها در این روزها چشم 
به فروش غیرحضــوري دارد. ســهند آدم عارف، 
مشــاور رســانه اي نشــر نیماژ درباره فروش هاي 
غیرحضوري كتاب در روزهــاي كرونایي مي گوید: 
»وضعیت فروش هاي غیرحضوري ما نسبت به قبل 
بهتر شده اما طبیعي اســت كه چنین فروش هایي 
جایگزیــن فــروش مســتقیم نمي شــود. فروش 
كتاب هاي ما از طریق اینستاگرام و سایت و فروش 
تلفني 100درصد رشد داشته، شــاید هم بیشتر. 
كتاب هایي بــوده كه در همین روزها تمام شــده. 
چند تا از كتاب هاي مــا را صفحه هاي پرمخاطب 
اینستاگرام معرفي كردند و بسیار خوب فروختند. 
»ســایه باد« از كارلوس روئیث ثافون، »بافته« اثر 
الئتیسیا كولومباني، »نوري كه نمي بینیم« از آنتوني 
دوئر كتاب هاي پرفروش مــا در روزهاي كرونایي 
بوده اند. موجودي این كتاب ها در انبار نشر نیماژ هم 

رو به پایان است«.
***

بدیهي است كه روزهاي دشوار كرونایي آسیب هاي 
بسیاري به ناشــران و كتابفروشــان وارد مي كند. 
نیز طبیعي اســت كه فروش هاي غیرحضوري در 
حداكثري ترین حالــت نیز تنها درصــد اندكي از 
زیان وارده به كتابفروشــي ها را جبران مي كند، اما 
شاید این اتفاق ها فرصتي باشــد تا كتابفروشي ها 
به شــیوه هاي جایگزین فروش كتــاب فکر كنند 
و فروش تلفنــي، فروش هاي اینترنتــي از خرید 
مستقیم تا فروش از طریق شبکه هاي اجتماعي را 
جدي تر بگیرند تا پس از این اتفاق ها همواره یکي از 

گزینه هاي كتابفروشي ها باشد.
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بخشنامههايدوركارياجرايينميشوند
درحالي كه به پرسنل شركت نفت بخشنامه دوركاري داده اند، عنوان 
مي كنند كه شما شامل این بخشنامه نمي شوید. بعد دوباره بخشنامه 
دیگري تحت عنوان شيفت كاري به صورت یك روز درميان ابالغ و مقرر 
شد یك سوم نيروها به سركار بيایند كه دوباره عنوان كردند، شامل 
حال شما نمي شود. دست آخرهم ابالغ كردند هركسي سركار نياید از 
مرخصي استحقاقي اش كم مي شود و از دریافت اضافه كاري نيز محروم 
است. در نتيجه این ناهماهنگي ها تقریبا همه پرسنل با ترس و لرز به 
سركارشان مي آیند. چه كسي مسئول نظارت بر اجراي بخشنامه هاي 

مسئوالن دولتي است؟
پرسنلشركتنفتازتهران

بستههايحمايتيتعطيالتكرونابهچهكسانيرسيد؟
مســئوالن عنوان كردند كه 3ميليون خانوار محروم و تحت فشار در 
۴نوبت بسته حمایتي از 200 تا 600هزار تومان مي گيرند، حاال اعالم 
مي كنند كه مرحله اول آن پرداخت شــده و مرحله دوم نيز تا پایان 
فروردین و مراحل بعد در اردیبهشت و خرداد پرداخت خواهد شد. اگر 
من به عنوان بيكار بدون بيمه و بدون پس انداز و مستأجر مشمول این 

بسته نيستم، چه كساني مستحق آن هستند.
مالعليازساري

مطالباتزعفرانكارانتايباديپرداختنشد
زعفران كاران تایبادي كه به اميد درآمد براي تامين هزینه ها كشت 
زعفران كرده اند هنوز نتوانســته اند مطالبات خود را دریافت كنند و 
هم اكنون كه نياز شــدید به پول دارند تا بتوانند كشت بهاره خود را 
انجام دهنده مستاصل مانده اند.  درحالي كه به ما قول تسویه حساب 
2 ماهه داده اند، اما تا كنون 5ماه از آن زمان گذشته است. به عنوان یك 
كشــاورز، هنوز بدهكار نيروي كار خود هستم، چرا كه هزینه هاي ما 

از 50 درصد فراتر بود، ولي دریافتي ما تا كنون 50 درصد بوده است.
نبيزادهازتايباد

افزايش140درصدينرخآزادراههايدولتيعادالنهنيست
افزایش 1۴0 درصدي عوارض آزادراه هاي دولتي، واقعا عادالنه نيست 
و بر همين اســاس باید شــاهد افزایش چند برابري نرخ آزادراه هاي 
خصوصي باشيم. در این شــرایط بيكاري و كرونایي چرا باید چنين 

مصوبه اي اجرایي شود.
اسفندانيازتهران

افزايشكفخريدبورسعادالنهنيست
اینكه یك دفعه تصميم مي گيرند كمترین رقم خرید سهام بورس از 
صدهزار تومان به 500هزار تومان افزایش یابد فقط به ضرر خریداران 
خرد است. به جاي اینكه با این كارها براي رفع اختالالت هسته مركزي 
بورس اقدام كنند، مشكالت فني و زیرســاختي معامالت آنالین را 

برطرف كنند.
ميثمازتبريز

هيچكدامازمديرانارشدماسركارنيامدند
درحالي كه به عنوان یك كارمنــد معمولي از 2 روز قبل مثل روزهاي 
عادي سركار هستم، هيچ كدام از مدیران ارشد ما به سركار نيامده اند و 
این سؤال مطرح است چرا ما نمي توانيم از مرخصي و دوركاري استفاده 

كنيم اما مدیران مي توانند؟
حسينيازتهران

تستكرونابرايهمهشهروندانرايگانواجباريباشد
صحبت از تســت كرونا براي همه كاسبكارانه است؛ مگر اینكه تست 
فوق رایگان و اجباري باشد، نه اینكه براي یك تست كرونا روي كيت 
تشــخيصي 530هزار تومان بدهيم یا اینكه مجبور شویم 250هزار 
تومان براي سي تي اســكن بپردازیم. ضمن اینكه بخش خصوصي 
قيمت هاي باالتري دارد. در ثاني اســتفاده از بيمه براي كســاني كه 
مشاغل آزاد دارند و بيمه اي ندارند ميسر نيست و طبيعتا به دنبال 2 ماه 
بيكاري و كم درآمدي نمي توان توقع اجراي دستوراتي را داشت كه 

نيازمند هزینه هستند.
روانپورازتهران

سرعتاينترنتدركرمانبسيارپاييناست
سرعت اینترنت در كرمان بسيار پایين است؛ به گونه اي امكان دوركاري 
براي من به عنوان كســي كه اینترنت ابزار كارش است فراهم نيست. 
به خصوص از روز شنبه این سرعت بدتر و بي كيفيت تر شده است؛ از 

مسئوالن وزارت ارتباطات تقاضاي رسيدگي جدي داریم.
محموديازكرمان

پزشكانوپرستاراندستكشوماسكندارند
پزشــكان و پرســتاران در بيمارســتاني كه من در آن بستري بودم 
دستكش و ماسك نداشتند و برخي از آنها دستكش التكس چندبار 
مصرف یا دستكش كيسه فریزي داشتند؛ واقعا این چه مدل حمایت از 

كادر درمان و جان بركفان مقابله با كروناست.
يوسفيازتهران

رقميارانهچقدرهستكه24ماهقسطراهمتأمينكند
مسئوالن اعالم كرده اند كه همه یارانه بگيران اعتبار یك ميليوني خرید 
مي گيرند كه به تدریج در 2۴قسط از یارانه شان كسر مي شود. واقعا رقم 
یارانه چقدر است كه از آن قسط هم كم شــود. مردم بيشتر نيازمند 

كمك بالعوض هستند تا بتوانند قد راست كنند.
پاشاييازاروميه

موضوعالكلهايتقلبيكمترازكرونانيست
موضوع الكل هاي تقلبي در ميان اخبار كرونا جدي گرفته نشد و شاید 
هم كم توجهي شد، اما واقعا تعداد مسموم شدگان و كشته شدگان با 
این الكل كمتر از آمار كرونا نيست و از مسئوالن قوه قضایيه تقاضاي 

برخورد جدي با توزیع كنندگان این الكل ها را داریم.
فيضآباديازشيراز

جلويتوزيعوفروشويپرابگيرند
از مســئوالن تقاضا داریم جلوي توزیع و فروش ویپ یا همان سيگار 
الكترونيكي را بگيرند؛ چرا كه تاكنون جان ده ها نفر را گرفته اســت. 

حتما باید ابعاد حادثه بزرگ تر شود تا جدي تلقي شود.
اسماعيليازتهران

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

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

با مردم

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

كوتاه از حادثه

قربانيانالكلتقلبيدرفارس90نفر
شدند

روند صعودي مسموميت هاي مرگبار با الكل 
در اســتان هاي مختلف همچنان ادامه دارد و 
در استان فارس تعداد قربانيان الكل به 90نفر 
رســيد. موج مســموميت با الكل كه از اوایل 
اســفندماه سال گذشــته و همزمان با شيوع 
ویروس كرونا در كشور آغاز شده بود همچنان 
ادامه دارد. اســتان فارس یكي از استان هایي 
است كه در هفته هاي گذشته بيشترین ميزان 
مســموميت با الكل در آنجا به ثبت رسيده و 
تازه ترین آمار منتشرشــده از افزایش شمار 
قربانيان حكایــت دارد. محمدجواد مرادیان، 
رئيس اورژانــس فارس در این باره به ایســنا 
گفت: تا صبح دوشنبه 1۸فروردین، 71۸نفر 
به علت مســموميت با الكل صنعتي به مراكز 
درماني استان مراجعه كرده اند كه از این تعداد 
62۸نفر بستري هســتند. او ادامه داد: در پي 
شــيوع ویروس كرونا در ایران و شایعه تأثير 
مصرف الكل بر مقابله با این بيماري 90نفر در 
فارس بر اثر مسموميت با الكل، جان خود را از 

دست داده اند.

مسلحشدنقاچاقچيمانندنقيمعمولي
یك قاچاقچي كه در جریــان تعقيب و گریز 
با پليس دســتگير و از او یك كلت پالستيكي 
كشف شده، مدعي است به تقليد از شخصيت 
سریال پایتخت با خود اســلحه قالبي حمل 
كرده است. به گزارش همشهري، روز یكشنبه 
17فروردین، مأموران واحد گشــت انتظامي 
قرارگاه جنوب گشت انتظامي یگان امداد تهران 
بزرگ در محدوده بزرگراه بسيج به سرنشين 
یك خودروي پژو206 با شيشــه هاي دودي 
و پالك شهرستان مشكوك شدند. آنها براي 
دقایقي این خودرو را تحت نظر گرفتند و وقتي 
ظن شان بيشتر شــد به راننده دستور ایست 
دادند. راننده پژو تصميم به فــرار گرفت  اما 
سرانجام دستگير شد. وقتي مأموران خودروی 
 N95 او را بازرسي كردند 2۴0ماسك پزشكي
كشف و مشخص شد كه این ماسك ها به شكل 
غيرمجاز و قاچاق توسط متهم تهيه شده است. 
از سوي دیگر در ادامه بازرسي خودروي متهم 
یك قبضه اسلحه كلت قالبي كشف و متهم به 
كالنتري منتقل شد. این متهم در بازجویي ها 
درباره دليل حمل ســالح قالبي به مأموران 
گفت: من با تقليد از بازیگر سریال پایتخت این 
اسلحه قالبي را با خودم حمل مي كردم و نيتم 
از این كار فقط مانور دادن بود. سرهنگ سعيد 
دهقان، فرمانده قرارگاه جنوب گشت انتظامي 
یگان امداد پایتخت گفت: متهم همراه اموال 
كشف شده براي سير مراحل قانوني و تكميل 
تحقيقات پليسي در اختيار پليس پيشگيري 

تهران بزرگ قرار گرفت.

دستگيريقاتلزنوشوهرآبادهاي
مردي كه در جریان جنایتــي هولناك زن و 
شوهري را در شهرستان آباده به قتل رسانده 
بود پس از یك ماه فرار دستگير شد. به گزارش 
همشهري، یك ماه قبل به مأموران شهرستان 
آباده در اســتان فــارس خبر رســيد كه زن 
و شوهري جوان در خانه شــان واقع در شهر 
صغاد با شــليك گلوله به قتل رســيده اند. از 
همان زمان تحقيقات براي رازگشــایي از این 
جنایت آغاز شد و كارآگاهان با توجه به شواهد 
به دست آمده در صحنه قتل موفق به شناسایي 
یك مظنون شدند. شواهد نشان مي داد این فرد 
به مكان نامعلومي گریخته است تا اینكه چند 
روز قبل مأموران به اطالعاتي دست یافتند كه 
نشان مي داد متهم به قتل به شيراز فرار كرده 
و در آنجا به صورت مخفيانه زندگي مي كند. به 
این ترتيب مأمــوران در عملياتي ضربتي او را 
دستگير كردند. ســرهنگ خسرو رزمجویي، 
فرمانده انتظامي شهرســتان آباده در این باره 
گفت: متهم در بازجویي هاي مقدماتي به قتل 
زن و شوهر جوان اعتراف كرد و هم اكنون وي 
در بازداشت به ســر مي برد و تحقيقات براي 

روشن شدن انگيزه  این جنایت ادامه دارد.

مرگ24نفردرحوادثجويامسال
حوادث جوي 15روز گذشــته شــامل سيل 
و رانش زمين موجب جــان باختن 2۴نفر از 
هموطنانمان شده است. به گزارش همشهري، 
مجتبي خالدي، سخنگوي اورژانس كشور در 
این باره گفت: در 15روز گذشــته شاهد وقوع 
حوادث جوي در 15اســتان كشور بودیم كه 
منجر به مصدوميت 3۸نفر و مرگ 2۴تن دیگر 
شده است. وي با بيان اینكه بيشترین حوادث 
مربوط به سيل و رانش زمين بوده است، گفت: 
این حوادث در استان هاي بوشهر، هرمزگان، 
كرمان، سيستان و بلوچستان، فارس، خراسان 
جنوبي، همــدان، قــم، خراســان رضوي و 
خوزستان اتفاق افتاده كه هرمزگان بيشترین 
آمار مصدومين را داشته است. همچنين 2۴نفر 
فوتي مربوط به استان هاي بوشهر، هرمزگان، 
سيستان و بلوچســتان، فارس، قم، خراسان 
رضوي و خوزستان هستند. سخنگوي اورژانس 
كشور افزود:  بيشترین كشته شدگان حوادث 
جوي به ترتيب در استان هاي فارس، هرمزگان 
و قم با 11، ۴ و 3مورد فوتي بوده كه همه آنها 

براثر سيل جان خود را از دست داده اند.

 كشف جسد معلم ياسوجي در ارتفاعات
جستوجوهابراييافتنمعلمجوانكهدرارتفاعاتاستانكهگيلويهوبويراحمدناپديدشدهبودپساز5روزبه
كشفپيكربيجاناومنجرشد.بهگزارشايلنا،اينمعلم48ساله13فروردينهمراهاعضايخانوادهاشبهارتفاعات
اطرافاستانرفتهبودندكهويبرايكوهنورديازآنهاجداوناپديدشد.احتماالسكتهقلبيدليلفوتوياست.

 تازه ترین تحقيقــات در پرونده هاي 
جنایي پایتخت نشان مي دهد كه در داخلي

مدت 3 روز از تعطيالت نوروز، 17 نفر 
به دليل مســموميت با الكل در تهران جانشان را از 
دست دادند. قربانيان 16 تا 65 ساله بودند كه یكي از 
آنها دختري 17 ســاله اهل افغانستان و مابقي مرد 

بودند.
به گزارش همشهري، روز دهم، یازدهم و دوازدهم 
نوروز، گزارش مرگ 17نفر كه قرباني مسموميت با 
الكل شده بودند به قاضي جنایي تهران اعالم و باعث 
تشكيل پرونده شد. ماجراي مرگ تنها دختري كه در 
پایتخت و در ایام نوروز قرباني مصرف الكل شده بود 
را دهم فروردین ماه مأموران كالنتري 112ابوسعيد 
به قاضي جنایي تهران خبر دادند. بررسي ها حكایت 
از این داشت كه دختر نوجوان اقدام به مصرف الكل 
كرده و حالش بد شــده بود. اگرچه او به بيمارستان 
انتقال یافته و تحت درمان قرار گرفته بود اما تالش 
پزشــكان براي نجات او بي نتيجه ماند و وي تسليم 

مرگ شد.
دومين حادثه نيز ظهر دهم فروردین ماه رخ داد كه 
گزارش آن را مأمور كالنتــري 161 ابوذر به قاضي 
جنایي تهران اعالم كرد. قرباني مردي بود 39ساله 
كه بر اثر مصرف الكل حالش بد شده و پس از انتقال 

به بيمارستان جان خود را از دست داده بود. جسد 
او با دســتور قاضي جنایي تهران به پزشكي قانوني 

انتقال یافت.
گزارش سومين مرگ نيز دهم فروردین ماه به قاضي 
مصطفي واحدي بازپرس اعالم شد. قرباني پسري 
27 ساله بود كه براساس اطالعاتي كه كادر درمان در 
اختيار تيم تحقيق قرارداد به خاطر مسموميت الكل 
جان خود را از دست داده بود. بررسي ها حكایت از 
این داشت كه پسر جوان به همراه 2نفر از دوستانش 
در مهماني شبانه در یكي از باغ هاي ورامين بود و آنها 
در دورهمي شبانه اقدام به مصرف الكل كرده و بعد از 

آن راهي خانه هایشان شده بودند.
3پســر جوان پس از رســيدن به خانه، حالشان بد 
شد و خانواده هایشــان جداگانه با اورژانس تماس 
گرفتند و آنها بــراي درمان به بيمارســتان لقمان 
انتقال یافتند. یكي از آنها اما كه پسري 27ساله بود 
جانش را از دســت داد. نفر دیگر بر اثر مصرف الكل 
چشم هایش نابينا شد و سومين نفر نيز به دليل حال 
بدش در بيمارســتان بستري شــد تا تحت درمان 
قرار بگيرد. دهــم فروردین ماه با این حوادث )مرگ 
3نفر در یك روز و آســيب دیدن 2جوان دیگر( تلخ 
پایان یافت و اما روز بعد یعني 11فروردین مأموران 
كالنتري 1۴0باغ فيض با قاضي جنایي تهران تماس 

گرفتند تا گزارش مرگ دیگري با الكل مسموم را به 
قاضي جنایي تهران اعالم كنند. قرباني چهارم مرد 
36ساله اي بود كه ظاهرا از وحشت ابتال به كرونا اقدام 
به مصرف مشروب كرده بود اما به دليل مسموميت 

شدید جان باخت.
دوازدهمين روز از سال نو ماجراي مرگ دیگري به 
قاضي واحدي از طریق مامور كالنتري یوســف آباد 
اعالم شد. قرباني پســري بود 16ساله كه به همراه 
دوستانش به یك مهماني درنظرآباد كرج رفته و اقدام 
به مصرف الكل كرده بود. بعد از پایان مهماني حالش 
بد شده و به محض رسيدن به خانه، خانواده اش او را 
به بيمارستان منتقل كردند اما او زنده نماند و نامش 

در ليست قربانيان الكل ثبت شد.
در مدت 3 روز یعني از روز دهم فروردین تا دوازدهم 
چندین گــزارش مرگ بر اثر مســموميت الكل در 
تهران به قاضي جنایي تهران اطالع داده شــد كه با 
دستور بازپرس اجساد آنها به پزشكي قانوني انتقال 
یافت. تمام قربانيان دیگر مرد بودند و مسن ترینشان 
65ساله بود. ظاهرا برخي از آنها به دليل اینكه مبتال 
به كرونا نشوند اقدام به مصرف الكل كرده بودند كه 
تحقيقات براي اینكه مشخص شود نوع الكل مصرفي 
آنها چه بوده از سوي پزشكي قانوني ادامه دارد چراكه 
اكثر خانواده هاي آنها از این موضوع كه قربانيان چه 

نوع الكلي را مصرف كرده اند، بي اطالع بودند.

در مدت 3روز از تعطيالت نوروزي، الكل تقلبي در تهران فاجعه آفرید

خواستگار خشمگين كه زن موردعالقه اش 
را با ضربات چاقو زخمي كرده و او را تا پرتگاه 
مــرگ پيش برده بــود به 5ســال زندان و 
پرداخت دیه محكوم شد. اگرچه حكم تأیيد 
شــده و به اجراي احكام دادسراي جنایي 
تهران فرســتاده شده اســت، اما شاكي به 
رأي صادر شــده اعتراض كرده و خواستار 

رسيدگي مجدد شده است.
به گزارش همشهري، تحقيقات این پرونده 
از ششم مرداد ماه سال 95شروع شد. ظهر 
آن روز كارگر كارگاهــي در اتوبان آزادگان 
صداي زن و مــردي را در بيابان هاي اطراف 
كارگاه شنيد. او ابتدا تصور كرد كه درگيري، 
دعواي زن و شوهري است اما وقتي دید زن  
جوان خون آلود روي زمين افتاد  و مرد سوار 
پرایدش شد  و فرار كرد وحشت زده شد. او 
فورا خود را باالي سر زن جوان رساند كه غرق 
در خون بود. این زن با وجود اینكه بي حال 
بود و از شدت خونریزي توان صحبت كردن 
نداشت، شماره موبایل برادرش را به كارگر 

افغان داد و بعد از هوش رفت.

شروعتحقيقات
كارگر افغان با اورژانس و برادر زني كه زخمي 
شــده بود تماس گرفت و طولي نكشيد كه 
اورژانس در محل حاضر شــد تا زن مجروح 
را به بيمارســتان منتقل كنــد. او كه چاقو 
خورده بــود تحت درمان قــرار گرفت اما با 
توجه به ضرباتي كــه به او وارد شــده بود 
یكي از كليه هایش را از دست داد. از سوي 
دیگرنيمي از صورتش فلج شد و این درحالي 

بود كه چاقو به شش و شكم او هم وارد شده 
و تا پرتگاه مرگ پيش رفتــه بود. زن جوان 
پس از بهبودي و ترخيص از بيمارستان به 
اداره پليس رفت تا از خواســتگارش كه او 
را تا یك قدمي مرگ برده بود شكایت كند. 
وي گفت:دي ماه ســال 9۴با مردي به نام 
محسن آشنا شدم. او با ماشينش مسافركشي 
مي كرد. من به عنوان مسافر سوار ماشين وي 
شدم و آشنایي ما شروع شد. او از همان ابتدا 
در نقش خواستگار ظاهر شــد و مي گفت 
قصدش این اســت كه با من ازدواج كند اما 
گاهي حرف هایش را تغيير مي داد و مي گفت 
بهتر است بي خيال ازدواج شویم. وقتي دیدم 
مرا سركار گذاشــته تصميم گرفتم به این 
رابطه پایان بدهم، اما او دست بردار نبود. وي 
ادامه داد: اختالفات ما ادامه داشت تا اینكه 
ناچار شدم مقداري پول از او قرض بگيرم پس 
از این اتفاق مدام تهدیــدم مي كرد تا اینكه 
یك روز پيش از حادثه دوست محسن به من 
زنگ زد و گفت او قصد دارد خودكشي كند. 
دوستش مرا راضي كرد تا با او براي  منصرف 
كردنش از خودكشــي قرار بگذارم. من هم  
روز حادثه با محســن قرار گذاشتم و سوار 
ماشينش شدم. او به سمت بزرگراه آزادگان 
رفت و ناگهان وارد منطقه بياباني شد. از او 
خواستم توقف كند اما به حرفم توجهي نكرد.

در ماشين را باز كردم و پایم را بيرون گذاشتم 
و او ناچار شد ماشين را متوقف كند. ناگهان 
اسپري به صورتم زد و دیگر نتوانستم جایي 
را ببينم. درحالي كه چشم هایم مي سوخت 
پا به فرار گذاشــتم. از  دور مردي را دیدم و 
به ســمتش دویدم تا از او كمك بخواهم اما 

محسن از پشت سر مرا گرفت و   با چاقو به 
من ضربه زد .

صدورحكم
با این شكایت، پرونده اي در دادسراي جنایي 
تهران تشكيل شــد و مأموران موفق شدند 
متهم را دســتگير كنند. او دربازجویي ها به 
ضرب و شتم زن موردعالقه اش اقرار كرد و 
روانه زندان شد. با تكميل تحقيقات، پرونده 
به صدوركيفرخواست منجر شد و به دادگاه 
كيفري رفت. متهم پس از محاكمه در دادگاه 
كيفري به خاطر ضرب و جرح به 5سال حبس 
و پرداخت دیه محكوم شد. شاكي اعتراض 
كرد اما حكم تأیيد شد و به دادسراي اجراي 
احكام دادسراي جنایي تهران فرستاده شد. 
درحالي كه پرونده در اجراي احكام دادسراي 
جنایي تهران است شاكي به حكم اعتراض 
كرده و مي گوید متهم باید  به اتهام آدم ربایي 
واقدام به قتل نيز محكوم شود. تحقيقات در 

این پرونده ادامه دارد.

قاتل 71ساله كه از سوي رسانه هاي آمریكا 
به »قاتل تك شــاخ« معروف شده بود در 
زندان جانش را از دســت داد و درحالي كه 
رســانه ها احتمال مرگ او بر اثــر كرونا را 
مطــرح كــرده بودنــد، مقامــات زندان 

پنسيلوانيا این فرضيه را رد كرده اند.
به گزارش همشهري به نقل از دیلي ميل، 
پرونــده ایرا ســاموئل اینهورن در ســال 
1977ميالدي جنجالي شــد. در آن سال 
جســد نامزد ســابق این مرد به نام هالي 
كه 1۸ماه از ناپدید شــدنش گذشته بود، 
درحالي كه موميایي شــده بود در داخل 
گنجه اي در آپارتمان ایرا ساموئل پيدا شد. 
در همه این 1۸ماه، پليس و خانواده هالي 
در جست وجوي این بودند كه ردي از دختر 
گمشده شان پيدا كنند اما تالش هایشان به 

نتيجه اي نرسيده بود.
با كشــف جســد هالي، ایرا به طور موقت 
بازداشت شد اما توانست از اداره پليس فرار 
كند و پس از آن از آمریكا گریخت و به اروپا 
رفت. آنچه باعث شد این پرونده جنجالي 
شود، زندگي مخفيانه قاتل در اروپا بود. او با 
هویت جعلي راهي فرانسه شد، در آنجا در 
یك آسياب بادي مشغول به كار شد و با زني 
سوئدي ازدواج كرد و تشكيل خانواده داد و 
در همه این مدت اف بــي آي به دنبال پيدا 
كردن ردي از او بــود و هر ازگاهي، خبري 
درباره این قاتل جنجالي كه رســانه ها به 
او لقب »یونيكورن« داده بودند منتشــر 
مي شد. با این حال تا سال ها پس از جنایت 

هيچ كــس ردي از این مرد پيــدا نكرد تا 
اینكه 20سال پس از فرار اعجاب انگيز ایرا 
ســاموئل از آمریكا، اف بي آي به اطالعاتي 
دست یافت كه نشان مي داد او در فرانسه 

مخفي شده است.
مامــوران اف بــي آي 
بــا همــكاري پليس 
فرانســه بررسي هاي 
گســترده اي را براي 
شناســایي مخفيگاه 
این مــرد آغاز كردند 
تا اینكه موفق شدند 
در سال 1997، او را 

دستگير كنند.

استردادسخت
گرچه با دســتگيري قاتل جنجالي تصور 
مي شد كه او خيلي زود به آمریكا برگردانده 
و در آنجا محاكمه خواهد شــد اما ماجرا 
سخت تر از آن بود كه پليس تصور مي كرد. 
وكالي ایرا ساموئل مدعي شدند كه اگر این 
مرد به آمریكا بازگردانده شود، اعدام خواهد 
شــد. این در حالي بود كه فرانسه، مانند 
بسياري از كشورهاي اروپایي كه مجازات 
اعدام را لغو كرده بودند، متهمان خارجي را 
درصورتي كه خطر اعدام آنها در كشورشان 
وجود داشت، به این كشورها باز نمي گرداند.

به این ترتيب جنگ ميان وكالي متهم و 
خانواده مقتول آغاز شــد و وكالي مقتول 
ســرانجام توانســتند با این استدالل كه 

مطابق قانون پنســيلوانيا، مجازات قتل 
اعدام نيست، در این دعواي حقوقي برنده 
شوند و به این ترتيب قاتل جنجالي پس از 
كش و قوس فراوان به آمریــكا بازگردانده 

شد.

كارسيآيايبود
ایــرا ســاموئل در نهایت ۴ ســال پس از 
دستگيري به آمریكا بازگردانده شد و پاي 
ميز محاكمه قرار گرفت. او اما در دفاع خود، 
اتهام قتل را رد كرد و مدعي شد كه نامزد 
سابقش را مأموران ســي آي اي كشته  اند. 
او مدعــي بود كه نامزد ســابقش به دليل 
روانكاوي روي مأموران ســيا به اطالعاتي 

سري درباره آنها در دوران جنگ سرد دست 
یافته بود و به همين دليل دستور قتل او از 
سوي روساي این سازمان صادر شده بود. او 
مي گفت كه مأموران سيا نامزد سابق وي 
را به قتل رســانده و طوري صحنه سازي 
كرده اند كه جنایت به گــردن او بيفتد و 
براي همين وي تصميم گرفته بود از آمریكا 
فرار كنــد؛ دفاعياتي كه هرگز نتوانســت 
قاتل جنجالي را از مجــازات رهایي دهد و 
وي ســرانجام با رأي دادگاه به حبس ابد 

محكوم شد.

مرگدرزندان
قاتل »تك شــاخ« به زنداني در پنسيلوانيا 

منتقل شد تا دوران محكوميتش را در آنجا 
سپري كند.

پس از آن دیگر خبري از او نشد و رسانه ها 
كه تا پيش از آن هر روز دربــاره این مرد 
و پرونده اش مي نوشــتند وي را فراموش 
كــرده بودند تــا اینكــه دو روز پيش، بار 
دیگر نام ایرا ســاموئل وارد رسانه ها شد؛ 
چراكه خبر رســيد این مرد در زندان و در 
71سالگي جانش را از دســت داده است. 
هرچند رســانه ها احتمال مرگ وي بر اثر 
ابتال به كرونا ویروس را مطرح  كرده بودند 
اما مسئوالن زندان پنسيلوانيا اعالم كردند 
كه وي به مرگ طبيعي دچار شده و مرگ او 

ربطي به كرونا ویروس ندارد.

۴موتورسوار كه نقاب به چهره  داشتند، مرد جواني را ربوده بودند تا از او باج گيري 
كنند، اما بعد از 2روز مأمــوران پليس در عملياتي ویژه گــروگان را آزاد و2 نفر از 

گروگان گيران را دستگير كردند.
به گزارش همشهري، چند روز قبل خانواده مردي 3۸ساله در تماس با پليس شهر 
سوران در استان سيستان و بلوچستان اعالم كردند كه چند مرد نقابدار او را ربوده اند. 
از همان زمان تحقيقات براي شناسایي آدم ربایان و نجات مرد ربوده شده آغاز شد. 
در تحقيقات ميداني معلوم شد ۴مرد نقابدار    ســوار بر موتورسيكلت، سد راه این 

جوان شده و با تهدید او را ربوده  و به مكان نامعلومي منتقل كرده اند. 
با اینكه هنوز هيچ سرنخي از آدم ربایان به دست نيامده بود، اما 
تحقيق از خانواده فرد ربوده شده حاكي از آن بود كه او از مدتي 
قبل با شخصي دچار اختالف مالي شده و ممكن است همين 
اختالف به آدم ربایي منجر شده باشد. در این شرایط مأموران 

دامنه تحقيقات خود را گسترده تر كردند و به شواهدي 
دســت یافتند كه نشــان مي داد گروگان گيران، 

گروگان شان را به یكي از روستاهاي حاشيه شهر 
منتقل و در آنجا زنداني كرده اند.

در حالي كه ۴۸ســاعت از ایــن گروگان گيري 
مي گذشــت مأموران با شناســایي مخفيگاه 
متهمان در عملياتي ضربتي توانســتند آنها را 

غافلگير و ضمن آزادي گروگان، 2 نفر را دستگير 
كنند.

سرداراحمد طاهري، جانشين فرماندهي انتظامي 
استان سيستان و بلوچســتان در این باره گفت: در 
این عمليات هيچ آسيبي به گروگان نرسيد و او در 
ســالمت كامل به خانواده اش تحویل داده شد. وي 
ادامه داد: 2 متهم دستگير شــده در بازجویي هاي 
مقدماتي اعتراف كردند كه به دليل اختالفات مالي 
با گروگان شــان او را ربوده اند. به گفته جانشــين 
فرماندهي انتظامي استان سيســتان و بلوچستان 
2متهم پرونده هم اكنون در بازداشت به سرمي برند 

و تحقيقات براي دســتگيري سایر متهمان همچنان 
ادامه دارد.

5سالزندانمجازاتخواستگارخشمگين

پرونده این مرد، جنجال زیادي در آمریكا به پا كرده بود
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روایت همشهري از بارسنگين غم خانواده هایي كه عزیزانشان را به دليل ابتال به بيماري كرونا از دست داده اند

سوگ خاموش

فهيمه طباطبايي
خبرنگار

دنياي امروز با عدد و رقم و آمار ممزوج 
است اما اعداد و ارقام، در جایي كه پاي گزارش

جان انســان ها در ميان است، زیادي 
الكــن و گنگ اند. همه گيــري كرونا از آن دســت 
پدیده هایي است كه جان انســان ها را به چند عدد 
گره زده؛ عدد مبتالیــان، بهبودیافته هــا و آنها كه 
جان شــان را به این بيماري مرموز باخته اند. عدد اما 
متأســفانه گویاي دریاي احساسات آدميزاد نيست. 
همانطور كه ماشين حساب ها توان محاسبه درد و غم 
و تنهایــي را ندارنــد. مثــال 150در روزگاري كه 
»ميليون« و »ميليارد« حكم نُقل و نبات را دارد، عدد 
بسيار كوچكي است. اما همين عدد اگر تعداد متوفيان 
بر اثر كرونا در یك روز باشد، ابهت و سهمگيني نهفته 
در كنه آن را چه كسي مي تواند تحمل كند؟ صحبت 
از 150جان عزیز از دست رفته است و صدها روح و 
روان رنجوري كه عالوه بر داغ فقدان عزیز، با تجربه اي 

آزاردهنده از سوگ مواجه اند؛ سوگ در انزوا.
در كشــوري كه طبق ســنن تاریخي و مولفه هاي 
فرهنگي، شــادي و غم به جماعت اقامه مي شــود، 
تشييع و تدفين هاي ُفرادا، دشــواري از دست دادن 
عزیزان را دو چندان كرده. براســاس آمار رســمي، 
در ایران تا كنون بيــش از 3هــزار و 734نفر بر اثر 
كرونا جان شــان را از دســت داده انــد، این یعني 
در دور و اطراف مــان در شــهر حداقــل 3هــزار و 
734خانواده داغدار شده اند. اعضاي هر كدام از این 
خانواده ها، سينه اي ماالمال از درد و بغض را با خود 
یدك مي  كشــند و روح  و روانشــان هنوز هم از این 
بار سنگين خالصي نيافته؛ فشــاري كه از یك سو 
ناشي از عدم امكان عزاداري جمعي و تدفين غریبانه 
عزیزان شان است و از ســوي دیگر، حاصل نگاه هاي 

سرزنش آلوِد در و همسایه و اطرافيان.
در روزهایي كه ابتال به كرونــا، هنوز هراس جمعي 
ایرانيان اســت، پاي صحبت هاي كســاني نشستم 
كه این آب از سرشــان گذشته. كساني كه عضوي از 
خانواده شان را در اثر كرونا از دســت داده اند و البته 
حاضرند دربــاره تجربيات و آنچه بر آنها گذشــته، 
صحبت كننــد. از آنها درباره تدفين هــاي انفرادي 
و تجربه سوگ  در انزوا پرســيدم. از اینكه آیا بعد از 
ماجرا، كسي سراغشــان رفته یا نه. از اینكه در كنار 
پروتكل هاي بهداشتي تشييع و تدفين، پروتكل هایي 
براي بازیابــي رواني خانواده هــاي فوتي هاي كرونا 
وجود دارد یا خير... حاصل كار گزارشــي اســت كه 

پيش  روي تان است:

شهر سياه پوش
در خيابان ها پالكاردهاي تســليت، زیاد اســت. در 
بعضي كوچه هــا روي دیوار دو یا ســه خانه پالكارد 
مشــكي زده اند. اما نه خبري از تالوت عبدالباسط 
هست و نه اقوام درجه یك مشكي پوشي دم در، دست 
به سينه ایستاده  براي خوشامدگویي به قوم و خویش 
و اطرافيان؛ حتي صداي شيوني از پشت پنجره هاي 
خانه ها شــنيده نمي شــود. جلوه بيروني مرگ در 
شهر – چه ناشي از كرونا بوده باشــد و چه ناشي از 
دالیل دیگر- حاال محدود به همين پالكاردها شده. 
نه خبري از اعالميه هاي اعالم زمان تشييع و مراسم 
سوم و هفتم هست و نه نشاني از وسایل ایاب و ذهاب 

به بهشت زهرا دیده مي شود.

خانه اول؛ همسايه ها از ما مي ترسند
زنگ در نخستين خانه ســياه پوش را مي زنم. پسر 
جواني آیفون را برمي دارد و عذرخواهي مي كند كه 
نمي تواند دم در بياید چون همسایه هاي واحدهاي 
دیگر هنوز از آنها مي ترسند. »این رو از برخوردهاشون 
حس كردیم. مثال اگر همزمان در واحدهامون باز بشه، 
سریع مي بندن و برمي گردن داخل خونه شون یا توي 
پاركينگ ببينند سوار ماشين مي شيم، تغيير جهت 
مي دن و مي رن. عيب هم نداره. حق دارن شاید ما هم 

بودیم همين كار رو مي كردیم.«
خانواده اسدي 20روز اســت كه پدر 59ساله شان را 
از دســت داده اند. پدري كه در بيمارســتان مسيح 
دانشــوري بعد از 7روز جانش را از دســت داده و در 
بهشــت زهراي تهران به خاك سپرده شده. »خيلي 
سخته، خيلي. روز تشييع جنازه حتي نمي تونستيم 
مادرمون كه حالش خيلي بد شد و دائم جيغ مي زد، 
رو بغل كنيم. هي مي افتاد زمين و به ســختي بلند 
مي شــد اما چون ممكن بود ناقل باشــه، مي گفت 
نزدیك من نياین. دور از هم ایســتاده بودیم و گریه 
مي كردیم. موقع خاكســپاري هم گفتــن دور قبر 
جمع نشين و خودشــون پدر رو در خاك گذاشتن. 
بعد هم از ما خواهش كردن كه خيلي اونجا نمونيم. 
هيچ كس نبود كه ما رو دلداري بده و خودمون 5نفر 

حمايت از فعاالن حوزه سالمت، وظيفه اصلي دولت ها
زنگ خطري كه اگر چه دولت هــا را با تمام توان اقتصــادي، رفاهي و 
اجتماعي خود درگير كرده است اما همانطور كه در شعار سازمان جهاني 
بهداشت در سال 2020هم نمایان است بر »حمایت و پشتيباني از پرستاران و ماماها« به عنوان 
بدنه اصلي حوزه سالمت، ایفا كننده نقش حياتي در تامين خدمات سالمت و حتي نخستين 
منبع براي تامين نيازهاي بهداشتي در جامعه تأكيد دارد. شاید این نامگذاري نمادین مي خواهد 
تالش كند تا ضمن تقدیر مضاعف از پرستاران و سایر كاركنان بهداشتي به عنوان خط مقدم 
مبارزه با كووید -19كه جان خودشان را براي سالمت مردم سراسر جهان به خطر انداخته اند، 
یادآوري كند كه اینها افرادي هستند كه كمتر دیده شده و مورد توجه قرار مي گيرند، اما همواره 
براي تامين سالمت مادران، كودكان، سالمندان و به طور كلي همه اقشار جامعه از جان خود 
مایه مي گذارند. شاید به همين خاطر است كه سازمان جهاني بهداشت فرصت را براي تقدیر از 
این قهرمانان ملي كه اميدبخش روزهایي بهتر براي مردمان كشورها هستند، مناسب دیده و 
بر افزایش سرمایه گذاري، آموزش و پشتيباني در زمينه به رسميت شناختن نقش این گروه از 
ارائه دهندگان مراقبت براي دستيابي به اهداف توسعه پایدار و پوشش همگاني سالمت براي 
همه تأكيد كند. در همين راستا بر خود الزم مي دانم ضمن تبریك روز جهاني سالمت به همه 
فعاالن حوزه سالمت، مراتب سپاس و قدرداني شهرداري تهران را از كادر درماني سراسر كشور، 
پزشكان، پرستاران، بهياران، نيروهاي خدماتي و پشتيباني حوزه بهداشت و درمان و مسئوالن 
خانه هاي سالمت و شهر سالم شهر تهران از یكسو و تمامي حمایتگران از عرصه سالمت ازجمله 
پرسنل شــاغل در مراكز نگهداري از افراد آســيب دیده اجتماعي، بهشت زهرا، آتش نشاني، 
نيروهاي خدمات شــهري و حمل ونقل عمومي كه در این روزها با وجود تمامي كاستي ها و 
سردرگمي ها، با مسئوليت پذیري و اخالق حرفه اي براي سالمت هموطنان خود تالش مي كنند 
اعالم كنم. اميدوارم مردم و مسئوالن بتوانند با اتخاذ رفتار و سياست هاي درست، پشتيباني 
مؤثري از همه فعاالن شریف و خدوم این عرصه، در راستاي كاهش فشارهاي جسمي و روحي 

ایشان و بازگشت آنها نزد خانواده و عزیزانشان داشته باشند.

اثرات كرونا  بر موازنه دخل و خرج شهر
درحالي كه هزینه هاي شــهرداري ازجمله هزینه هاي نگهداشت شهر، 
جمع آوري پسماند، نظافت معابر و حقوق و دســتمزد كاركنان و... كه 
ماهانه رقمي معادل بيش از هزار ميليارد تومان را به خود اختصاص مي دهد، نه تنها ادامه دارد 
بلكه افزایش نيز داشته اســت. فارغ از اینكه بحران كرونا چه زماني در كشور مهار شود، بدون 
شك اثرات اقتصادي آن سال ها در اقتصاد شهري خود را نشان خواهد داد. شهرداري تهران كه 
به عنوان نهاد عمومي غيردولتي مدیریت پایتخت جمهوري اسالمي ایران را بر عهده دارد نيز 
از اثرات زیانبار ناشي از بحران كرونا مصون نبوده و این مسئله ایجاب مي كند دولت و مجموعه 
حاكميت نسبت به شهرداري كالنشهرها به ویژه شهرداري تهران نگاه حمایتي ویژه اي داشته 
باشد تا در امر خدمات رساني به شهروندان ازجمله حمل و نقل عمومي ایمن، جمع آوري پسماند 
و به طور كلي نگهداشت شهر اختاللي وارد نشود؛ هرچند مدیریت شهري تمام توان خود را به كار 
خواهد گرفت تا در شرایط دشوار كرونایي خدمات شهرداري به بهترین نحو ممكن به شهروندان 
عزیز تهراني ارائه شود. اما فراموش نكنيم در شرایطي كه به دليل ساختار مالي درآمد-هزینه اي 
شهرداري، درآمدها كاهش محســوس و هزینه ها افزایش چشمگير داشته، الزم است دولت 
محترم و وزارت كشور به عنوان وزارتخانه مرتبط با شهرداري ها توجه و نگاه حمایتي ویژه اي از 

حيث مالي به شهرداري پایتخت داشته باشند.

خطر پيك مجدد بيماري در تهران
سخنگوي وزارت بهداشت درباره تفاوت هاي كروناویروس جدید با آنفلوآنزاي فصلي و رفتار 
این ویروس در ایران گفت: یافته هاي اطالعاتي ما حاكي از این است كه قطعا و حداقل رفتار 
كرونا ویروس جدید در كشور ما، بيماري زایي شدیدتري نسبت به آنفلوآنزاي H1N1 داشته و 
سریع االنتقال تر و سریع االنتشارتر است. به گزارش ایسنا، كيانوش جهانپور گفت: به نوعي در 
روزهاي اخير شاهد یك نزول تدریجي و آرام از بيماري هستيم كه اميدواریم با رعایت دقيق 
بهداشت فردي و اجتماعي و رعایت دقيق موضوع فاصله گذاري اجتماعي تا 23 فروردین و 
بعد از آن هم با اجراي دقيق فاصله گذاري هوشمند، بتوانيم شاهد روند نزولي هرچه بيشتر این 
بيماري باشيم. وي افزود: خوشبختانه در كشورمان آمار بهبودیافتگان نيز قابل توجه است. 
اميدواریم این وضعيت مدیریت شده بيماري را با مشاركت جمعي و مراعات پروتكل ها در حوزه 
بهداشت فردي و اجتماعي و رعایت هرچه بيشتر فاصله گذاري اجتماعي بتوانيم این روند را 
حفظ كنيم و ظرف هفته هاي آتي با اجراي فاصله گذاري اجتماعي هوشمند بتوانيم وارد فاز 
مهار و مدیریت بيماري شویم. وي در پاسخ به سؤالي مبني بر احتمال بروز موج دوم بيماري در 
تهران با توجه به خارج شدن مردم از خانه هایشان، گفت: به هر حال ترافيكي كه طي دو، سه 
روز اخير در سطح شهر تهران مشاهده كردیم، ارتباطي به مصوبات ستاد ملي مقابله با كرونا 
ندارد. زیرا تا 23 فروردین هيچ تغييري در مصوبات نداشتيم و هرآنچه كه در هشتم فروردین 
تصویب و ابالغ شده بود تا 23 فروردین هم ادامه دارد. آنچه شاهد بودیم رفتاري بود كه شاید 
برخي شهروندان اتخاذ كرده و به خيابان ها آمده بودند كه ما معتقدیم بخش زیادي از آن ربطي 
به اشتغال و مراجعه به محل هاي كار نداشت. زیرا تغييري در مصوبات اشتغال تا 23 فروردین 
نداشته ایم. جهانپور افزود: آنچه بود تغيير رفتار در بخشي از جامعه بود كه به هر حال شاید بعد 
از چند هفته در خانه ماندن این تصور براي برخي ایجاد شده كه كرونا هم تابع تقویم رسمي 
است و احتماال بعد از تعطيالت رسمي خداحافظي كرده است. اطالعات اوليه ما حاكي از آن 
است كه تعداد زیادي از این ترددهایي كه روزهاي اخير در تهران وجود داشته غيرضروري بوده 

و ارتباطي با شغل و اشتغال ندارد.

هم جرأت نمي كردیم نزدیك هم بشــيم. لحظات 
تلخي بود. خواهر باردارمون تو خونه بي تابي مي كرد، 
عموهاي پيرم، عمه ها و خاله ها زنگ مي زدن و گریه 
مي كردن. یكي از عمه ها اومده بود دم در خونه مون 
و پایين پنجره جيغ مي زد و گریه مي كرد، من رفتم 
وسط كوچه و با فاصله دور، دلداریش دادم و خواهش 
كردم بره. بعد هم من موندم و مادري كه مبتال شده و 
پرستاري از اون رو شروع كردم كه بعد از 10روز حاال 

بهتره اما كابوس مرگ بابا اذیتمون مي كنه.«
صدا از پشــت آیفون نمي آید و لحظات طوالني به 
سكوت مي گذرد. مانده ام كه چطور سؤال هاي دیگرم 
را بپرسم. حس مي كنم پسر جوان در حال گریه كردن 
است. »دوست و  آشنا با تلفن و واتس اپ و... تسليت 
ميگن، عكس پدر رو در صفحات اینستاگرامشــون 
منتشــر كردن، همه اینا باعث دلگرمي مي شــه اما 
این تنهایي و این خوف احتمــال مرگ مادر خيلي 
آزار دهنده بود. هيچ كدوم مــون دیگه اون آدم هاي 

سابق نمي شيم«.

خانه دوم؛ كاش آن روز مي توانستم دخترانم را 
بغل كنم

گل هاي آبشار طالیي از بلنداي دیوار حياط سرسبز 

خانه سرك كشــيده و خودش را رســانده به كوچه 
خلوت و بن بســت. گل هاي زیبــا همچون لكه هاي 
درشت افتاده اند روي پارچه مشكي تسليت و بعضي 
از كلمه ها را طالیي كرده اند. آن پایين نوشته از طرف 
خانواده متقي و حســني. اتفاقي یكــي از زنگ ها را 
مي زنم كه مي گوید متوفي براي واحد 14اســت و 
حاال 8روز مي شــود فوت كرده. زنــگ 14را مردي 
جواب مي دهــد كه از صدایش بر مي آید ميانســال 
باشد، مي گوید متوفي همسر جوانش بوده كه بر اثر 
كرونا فوت كرده »هيچ بيماري زمينه اي نداشت. نه 
قند، نه فشار خون، نه بيماري قلبي. 44سالش بود و 
فقط گاهي از زانودرد گله مي كرد. اواسط اسفند تب و 
لرز گرفت و بعد هم سرفه هاي سنگين. اول قرنطينه 

خانگي كردیم و بعد كار به بيمارســتان رسول اكرم 
كشــيد و روز 9فروردین غروب به من زنگ زدند كه 
تمام كرده. باورم نمي شــد چون صبح همان روز كه 
تماس گرفتم، گفته بودند كه بهتر شده و غروب خبر 

فوتش را دادند.«
مرد ميانسال گوشــي آیفون را مي گذارد و دو دقيقه 
بعد مي آید پایين. در را هنوز كامل باز نكرده، با دست 
اشاره مي كند كه عقب تر بایستم. یك ماسك مشكي 
به دهان دارد و همين چشــم هاي سرخ غمگينش 
را بيشــتر هویدا مي كند. بعد از نيم ساعت گالیه از 
بيمارستان و كمبودها و دردسرهایي كه براي تهيه 
دارو و هزینه هاي ســنگينش كشــيده، از روز فوت 
مي گوید. »ما دو دختر 8و 11ســاله داریم. آن شب 
نگذاشتم بفهمند مادرشان فوت كرده. سریع لباس 
پوشيدم و رفتم بيمارســتان و بعد از بازگشت توي 
ماشــين گریه هایم را كردم و رفتم خانه. مضطرب 
نشسته بودند منتظر من كه برگردم. به آنها گفتم كه 
مادرشان حالش بد است و اوضاع خوبي ندارد كه هم 
از طرفي آماده خبر شــوند و از طرف دیگر فردا براي 
تشييع جنازه اصرار به آمدن نكنند. صبح این دو بچه را 
تنها در خانه گذاشتم و با برادر همسرم و برادر خودم و 
یكي از خواهرهایش راهي بهشت زهرا شدیم. هركدام 
جدا جدا و با ماشين هاي شخصي خودمان. آنجا هم 
دور از هم، بي پناه بودیم، غریــب بودیم.« اینجا كه 
مي رسد مي زند زیر گریه و پشت به ما گریه مي كند. 
»تدفين كه شد، تنها و بي كس برگشتم خونه و آروم 
آروم به بچه ها واقعيت رو گفتم. آنقدر این دو بچه جيغ 
زدند و گریه كردند كه حد نداشت و من اجازه نداشتم 
بغل شان كنم، چون مي ترســيدم تو مراسم تدفين 
آلوده شده باشم. هيچ كس نبود كه به داد این دو بچه 
برسه. نه خاله اي نه عمه اي نه مادربزرگي، هيچ كس. 
نه اینكه اونها نخوان بيان. من اجازه ندادم. همين یك 
داغ بس بود. مي ترسيدم ناقل باشيم و به اونا هم بدیم. 
حاال همه كار بچه ها شده گریه كردن با مادربزرگ و 
خاله هاي شان از پشــت تلفن همراه و عكس مادري 
كه هر شــب بغل مي كنند. داغون شدیم، همه مون 
و هيچ كس هــم نمي تونه كمك مون كنه. مراســم 
عزاداري دسته جمعي آدم رو از ترس و وحشت دور 
مي كنه و این امكان االن نيست و معلوم هم نيست كي 
بتونم ببرم شون سر مزار مادرشون.« مرد سياه پوش 
دست هایش مي لرزد و دائم مي گوید كه  اي كاش از 
من فيلم بگيرید بفرستيد براي مردم تا بنشينند در 

خانه و مراقب باشند مبتال نشوند.

خانه سوم:دو مرگ در عرض 24روز
محسن در عرض 24روز 2نفر از اعضاي خانواده اش را 
از دست داده، 21اسفند 98خواهرش را و 15فروردین 
99پدر همســرش را. قرارمان تلفني است، درست 
دقایقي بعد از اینكه پدر همسرش را در بهشت زهراي 
تهران تدفين كرده اند. البته او در خانه پيش دخترشان 
مانده و فقط همســرش براي مراســم خاكسپاري 
رفته است. چندبار در خالل صحبت هاي مان، تلفن 
همراهش زنــگ مي خورد و او توضيــح مي دهد كه 
خاكسپاري تمام شــده، یك بار هم برادر همسرش 

كه هنوز در بهشت زهراست و گریه امانش نمي دهد، 
تماس مي گيرد. »از داخل ماشينش تلفن كرده، ميگه 
حتي نمي تونم روي خاك پدر بيفتم و گریه كنم، از 
دور و داخل ماشــين ایســتادم و بهت زده فقط نگاه 
مي كنم. من چي دارم بهش بگم؟ وقتي حتي نتونستم 
تا بهشت زهرا همراهشون باشم و مجبور بودم خونه 
براي مراقبت از دختر 5ساله مون بمونم. ما داریم زیر 
بار این غم به تنهایي خرد مي شيم و حتي نمي تونيم 

همدیگه رو در آغوش بگيریم.«
در صداي محســن مجموعه اي از غــم، عصبانيت 
و استيصال را مي شــود شــنيد. غم از دست دادن 
عزیزترین هایي كه حتي نتوانسته آنها را براي آخرین 
بار ببيند. عصبانيت از بيمارستان ها و داروخانه هایي 
كه در این مــدت او و خانــواده اش را آزار داده اند و 
اســتيصال از ناتواني در برگزاري یك عزاداري ساده 
كه بتواند عزیزانش را آرام كند و بدتر از همه نگراني 
شــدید از امكان ابتالي دیگر اعضاي خانواده به این 
بيماري. »بيماري خواهر 50ساله ام با حالت تهوع و 
بعد دل پيچه شروع شــد و به تب و لرز و تنگي نفس 
رسيد. پزشكان او را مشكوك به كرونا تشخيص دادند 
و به خاطر همين 5روز در بيمارســتان بستري شد، 
اما پس از مرگ، علت فــوت او را كرونا ثبت نكردند. 

بماند كه در مدت بستري هم كســي نبود كه حال 
عمومي مریض رو به ما توضيح بــده. امكان حضور 
در بيمارســتان هم نبــود و این اوضــاع بي خبري، 

شرایطمون رو سخت تر مي كرد.« 
محسن حتي نتوانسته در خاكسپاري خواهرش هم 
شــركت كند »تدفين را خانواده كوچك خودشان 
برگزار كردند و هيچ كدام از مــا خواهرها و برادرها 
نتوانستيم در آن شــركت كنيم. مراسم دیگري هم 
برگزار نشــد، صرفا اینترنتي باهم در تماس بودیم و 
فقط یك بار خواهر دیگرم آمد در راهروي آپارتمان 
خانه ما و از فاصله دور از هم گریه كردیم. بچه هایش 
بي تابي مي كنن و اینكه كاري از دست ما براي كمك 
به اونها بر نمياد، آروم و قرار رو از ما گرفته. شــرایط 

خيلي دشــوار و توضيحش بسيار ســخته. همه ما 
پشت درهاي بسته باید به تنهایي بار تمام مشكالت و 

مصيبت پيش اومده رو به دوش بكشيم.«
او مي گوید تصور اینكه امروز همســرش را تنهایي 
فرستاده مراسم تدفين پدرش به شدت حالش را بد 
مي كند، گریه نكردن جلوي كودك 5ساله شان كه 
فهمي از شرایط ندارد، آزارش مي دهد و آرام كردن 
تلفني اعضاي خانواده متوفي كه خودش هم جزوي 
از آنهاســت، امانش را بریده. » همسرم صبح تنها با 
ماشين خودش رفت و برادر و مادرش هم با ماشين 
خودشون. چون اون 2نفر قبل از پدر همسرم مبتال 
شده بودن. افشــين، برادر همسرم زنگ زده و ميگه 
همين ما 3نفر بودیم و كسي نبود كه زیر جنازه بابا 
رو بگيره، راننده آمبوالنس گفت این كار رو نمي كنه 
و فقط اون كسي كه داخل قبر بود، اومد و دوتایي زیر 
برانكارد رو گرفتيم و گذاشتيمش داخل قبر. من دارم 
از این داستان سكته مي كنم. حتي گفتنش هم آسون 
نيست.« محسن تماس را نيمه كاره قطع مي كند و 
فكر مي كنم به حرف هایش كــه مي گفت به خاطر 
حفظ آرامش دختر كوچك مان مي رویم داخل حمام 

یا كمد دیواري گریه مي كنيم.

 خانه چهارم؛ ترس از لباس كادر پزشكي و سكته!
13اسفند شيوا، همسر 46ساله اش، محمدرضا زهري 
را از اورژانس بيمارستان كسري با یك نامه از پزشك 
كه در آن نوشته شده بوده مشــكوك به كوید19، 
مي برد بيمارستان امام حســين اما به دليل كمبود 
تخت پذیرش نمي شود و مي فرســتند بيمارستان 
شهداي یافت آباد، آنجا هم مي گویند امكان بستري 
نيست و باالخره ساعت 11و نيم شــب، در یكي از 
بيمارستان هاي شمال شــهر او را پذیرش مي كنند. 
»ساعت 11و نيم شب بستري شد و ساعت 5صبح 

تماس گرفتن كه همسرتون فوت شده!«
شيوا مثل مسخ شــده ها صحبت مي كند. در تماس 
اینترنتي تصویریمان دائم به جایــي غيراز دوربين 
گوشــي نگاه مي كند. انــگار در اطرافــش دنبال 
گمشده اي است یا مثال از چيزي فرار مي كند. پرش 
ذهني دارد و هيچ جمله اي را به پایان نمي رســاند. 
»من خودم رو رسوندم اونجا! من و برادرش رو داخل 
راه نمي دادن، ما ایستاده بودیم بيرون بيمارستان و یه 
آقایي اومد كه لباس دكتري هم نداشت، گفت بيمار 
شما دیروز از دیدن پرستارها و دكترها با اون لباس ها 
شوكه شده و سكته كرده! گواهي فوت صادر شده و 

یك ساعت دیگه مي تونيد ببرینش. همين.« 
دختر شــيوا جمله هاي مادر را تكميــل مي كند و 
پرســش هاي ما را یك بار دیگر براي مادرش تكرار 
مي كند. »ما گفتيم یعني چي سكته كرده، من انقدر 
بيرون بيمارستان جيغ زدم كه یه پرستاري اومد و من 
رو آروم كرد و قسم خورد كه حقيقت همينه و گفت 
اون از لباس هاي عجيب ما و مریضي كه كنار دستش 
فوت شده، ترسيده و دچار سكته قلبي شده. پرستار 

هم گریه كرد و اونجا من دیگه تسليم شدم.«
ندا دخترشان و اميرحسين پسرشان و هيچ  كدام از 
اعضاي خانواده و بستگان این روایت را هنوز به طور 
كامل باور نكرده اند و در ذهنشان ده ها حدس و گمان 
و اما و اگر وجود دارد. مراسم تشييع و تدفين با حضور 
20نفر از اعضاي خانواده برگزار مي شود كه برادر فوت 
شده و پسر دایي او دچار همين بيماري مي شوند. » ما 
شرمنده اونا هم شدیم. برادر شوهرم بهتر شده اما پسر 
دایيش هنوز نه. وسط این داغ، نگران اونا هم هستيم 
كه اگر بالیي سرشون بياد چي؟ رومون نميشه تلفن 
كنيم حالشون رو بپرسيم. البته ما نگفتيم كسي بياد، 

خودشون اومدن.« 
آنها 3نفري از 13اسفند در خانه خودشان را قرنطينه 
كرده اند و فقط برادر شيوا برایشان خریدها را مي كند 
و مي آورد در آسانسور مي گذارد و مي رود. »كارمون 
شــده خوردن قرص آرامبخــش و خوابيدن. حتي 
بدمون مياد كســي زنگ بزنه و تســليت بگه. دیگه 
خسته شدیم از این همه تكرار كردن اینكه چي شد 
و چه گذشت.« شيوا وسط تماس تلفني مي رود كه 
نماز بخواند. »مادرم روزي 11تا 12بار نماز مي خونه. 
دائم با خودش حرف ميزنه و بهت زده این ور اون ور 
رو نگاه مي كنه. شماره چندتا مشاوره رو از دوستام 
گرفتم ولي اونا هم نتونستن كاري برامون بكنن. فقط 
ميگن شما نتونستيد درست عزاداري كنيد و شاید به 

همين خاطر مادرتون تو شوك مونده.« 
با چند خانواده دیگر هم حرف مي زنيم، خانواده اي كه 
پدر 75ساله خانواده و پسر 50ساله اش به كویيد19 
مبتال شده و در عرض یك هفته فوت مي شوند. استاد 
دانشــگاهي كه در قرنطينه تنهایي بــا این بيماري 
گالویز مي شود و جان مي دهد و دو تا از شاگردانش 
تدفينش را به عهــده مي گيرند. به قــول ندا، دختر 
20ســاله آقاي اميني »این بيماري كه رفت و همه 
بيرون اومدن، تازه معلوم مي شه چقدر غم و غصه تو 

هر خونه اي انباشته شده.«

پســرجواني كــه پــدرش را از 
دســت داده: » همســایه هــا 
از مــا مي ترســند، ایــن رو از 
برخوردهاشون حس كردیم. مثال 
اگر همزمــان در واحدهامون باز 
بشه، سریع مي بندن و برمي گردن 
داخل خونه شون یا توي پاركينگ 
ببينن سوار ماشين مي شيم، تغيير 
جهت مــي دن و مي رن. عيب هم 
نداره. حق دارن شاید ما هم بودیم 

همين كار رو مي كردیم.«

مرد داغدار با دو دختر 11 و 8 ساله: 
حاال همه كار بچه ها شده گریه كردن 
با مادربزرگ و خاله هاي شان از پشت 
تلفن همراه و عكس مادري كه هر 
شــب بغل مي كنند. داغون شدیم، 
همه مــون و هيچ كس هم نمي تونه 
كمك مون كنه. مراســم عزاداري 
دســته جمعي آدم رو از تــرس و 
وحشــت دور مي كنه و این امكان 
االن نيست و معلوم هم نيست كي 
بتونم ببرم شون سر مزار مادرشون.«
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كيوسك نگاه

 محاصره اقتصادي ايران و غزه
جنايت عليه بشريت 

مجموعه ارزش هــاي بين المللي بعد از 
پايان بحران كرونا مورد بازبيني عميقي 
قرار خواهد گرفت؛ بازبيني كه مي تواند 
ارزش هاي جديدي را، به كلي متفاوت بــا آنچه قبل از كرونا و حين 
آن وجود داشت خلق كند. بدون شك نخستين نتايج اين بازبيني، 
راس هرم امپرياليسم جهاني را شامل خواهد شد، مخصوصا حاال كه 
دونالد ترامپ، زشــت ترين وجهه امپريالسيم، رئيس جمهور آمريكا 
است. در پي آمريكا، محصول صهيونيستي آن، يعني رژيم اسرائيل نيز 
در معرض اين بازبيني ها قرار خواهد گرفت؛ رژيمي كه در ارزش ها، 
رفتارها و البته وحشي گري هايش با آمريكا متحد و همسو است. براي 
مثال آيا تاكنون از آنچه با نام »معامله قرن« ناميده مي شود چيزي 
شــنيده ايد؟ معامله اي كه در آن زبان اســتعماري قرون هفدهم و 
هجدهم به كار رفته است؛ به گونه اي كه رئيس جمهور امپرياليست، 
فلسطين را به طور كامل به آنان كه ملت يهود خوانده »اهدا« مي كند! 
جالب آنكه حتي مونرو، رئيس جمهور آمريكا براي استعمار ليبريا در 

1840نيز چنين ادبياتي را به كار نبرده بود.
عقالنيت امپرياليستي را در ســخنان بوريس جانسون، نخست وزير 
انگليس نيز مي توان يافت، آنگاه كه به مردمش بشارت مي دهد كه 
ويروس كرونا از جمعيت سالمندان انگليسي خواهد كاست، جمعيتي 
كه از ديدگاه او، بار اضافي بر دوش اقتصاد كشــور است، درحالي كه 
ديگران با ايمني جسمي باالتر باقي مي مانند؛ اين همان چيزي است 
كه تحت عنوان ايمني گله اي شناخته مي شود. نمادهاي امپرياليسم 
اينگونه مي انديشند. با درك كنه اين عقالنيت، روشن است كه نداي 
اخالقي و تأكيد بر مقوالت حقوق بشــري فايده چنداني براي تغيير 
رويه كنوني نخواهد داشت؛ چرا كه گوش شنوايي براي اين ندا وجود 
ندارد و تنها معيار حقيقي، ارزش مادي انسان هاست. از اين رو، پاسخ 
ايران به اعالم آمادگي آمريكا براي كمك هاي انساني به منظور مقابله با 
ويروس كرونا، پاسخ صحيحي بود چرا كه پايبندي دولت ايران به غرور 
و حقوق مردمش براي لغو تحريم هاي فلج كننده را به نمايش كشيد. 
ايران براي مقابله با اين بحران كمك نخواسته يا گدايي نكرده، بلكه 
صرفا خواستار آزادي دارايي ها خود شده است، دارايي هايي كه توسط 
آمريكا، با نقض آشكار قوانين بين المللي مورد مصادره قرار گرفته است. 
در واقع آمريكا ايران را بر ســر عدم التزام به تعهدات و خروج خود از 

توافق هسته اي مجازات مي كند!
سياست محاصره اقتصادي كه از سوي آمريكا عليه برخي كشورها، 
نظير ايران، كره شمالي، سوريه يا ونزوئال اجرا مي شود نوعي مجازات 
جمعي اســت كه براســاس قوانين بين المللي به صراحت نامشروع 
شــناخته مي شــود، چرا كه نتايج اين محاصره متوجه شهروندان 
است؛ همان شهرونداني كه براساس ماده4 چهارمين توافقنامه ژنو، 
حمايت از آنها در جنگ يا صلح، وظيفه قانوني تمام دولت هاســت. 
سياست محاصره اقتصادي در حقيقت ابزاري براي آمريكاست تا با 
استفاده از آن، دولت هاي مورد هدف را ناچار به تسليم در برابر شروط 
امپرياليستي خود كند؛ اگرچه چنين سياســتي هرگز در گذشته 

موفق نبوده است.
اصرار به تسليم دولت ها، شكنجه شهروندان و محروم ساختن آنان 
از ســاده ترين امكانات دارويي يا غذايي اســت؛ اين واقعيت يادآور 
محاصره اي است كه طي مدت زمان طوالني بر مردم عراق تحميل 
شد. عالوه بر اينها، سياست محاصره اقتصادي مطابق ميثاق نامه رم 
)كه دادگاه جنايات بين المللي براساس آن شكل گرفت( نوعي از انواع 
جنايت عليه بشريت است. ماده7 اين ميثاق، اقداماتي كه جنايت عليه 
انسانيت به شمار مي روند را بر شــمرده و در بند H مي آورد: هرگونه 
فشار و آزار رساني به مجموعه مشخصي از انسان ها، به داليل سياسي 
يا غيرسياسي، از لحاظ قانون بين المللي مجاز نيست. در واقع قوانين 
بين المللي، هرگونه اقدامي را كه منجر به آزار رساني به شهروندان، به 
هر شكل ممكني شود نامشروع مي داند. ميثاق رم، به طور مبسوطي 
مصاديق جنايت عليه بشريت را مورد بررسي قرار داده است و بدون 
شك اين مصاديق، شامل محاصره اقتصادي، آنطور كه آمريكا عليه 
ايران و برخي ديگر از كشــورها تحميل كرده مي شود؛ محاصره اي 
كه هدف از آن، فشــار بر شــهروندان اســت تا آنان را عليه دولت و 

سياست هاي كشورشان تحريك كند.
رنج ايران از بيماري فراگير كرونا واقعي و خطرناك است و اين مسئله، 
آزادي اموال مصادره شده اين كشور را به امري ضروري تبديل مي كند 
تا به اين ترتيب قادر باشد تجهيزات پزشكي مورد نياز را تهيه كرده 
و بيمارستان هاي خود را مجهز كند. محروميت ايران از دسترسي به 
اموالش و طبيعتا ناتواني اين كشــور از مقابله با كرونا، نه تنها به رنج 
عميق شهروندان، بلكه به جنايت عليه بشــريت منجر خواهد شد. 
شايان ذكر است كه براساس اعتقادات اهل سنت، خليفه راشد، عمر 
بن الخطاب، در رخدادي با معاني نمادين عميقي در موقعيت مشابهي 
قرار داشته است؛ مردي در يك روز بسيار گرم، درب خانه مسلماني را 
زده و از آنها طلب آب كرده بود، اما اهل خانه آب را دريغ كردند و آن 
مرد از شدت گرما و تشنگي درگذشت. عمر بن  الخطاب بعد از اطالع از 
ماوقع، اهل خانه را مأمور به پرداخت ديه متوفي كرد چرا كه اين حادثه 
را قتل غيرعمد)معادل جنايت عليه بشريت در منطق بين الملل( به 
شمار آورده بود. تمام آنچه از مصاديق قوانين بين المللي درباره ايران 
گفته شد درباره غزه نيز صادق است، بلكه مصداق بيشتري دارد! چرا 
كه ايران با وجود تحريم ها همچنان منابعي براي معيشت شهروندانش 
در اختيار داشته و از سوي ديگر، با همسايگان خود در ارتباط است، اما 
غزه همانطور كه به درستي توصيف شده، بزرگ ترين زندان با هواي 
آزاد به شمار مي رود كه 2ميليون زنداني را در خود جاي داده است. 
غزه همچنان از محاصره اي كه 13سال به طول انجاميده رنج مي برد و 
نتايج 3موج آدم سوزي دسته جمعي )هولوكاست( را زندگي مي كند! 
با تمام اينها، نوار غزه همچنان مقابل اشغالگري اسرائيل ايستادگي 

كرده و حاضر به تسليم نيست.
حمايت از شهروندان موجود در نوار غزه وظيفه دولت اسرائيل است، 
اما اين رژيم زير بار مســئوليتش نمــي رود، آن هم درحالي كه طي 
سال هاي گذشته حتي ميزان سرانه غذاي هر انسان ساكن در غزه را 
تعيين كرده است، به گونه اي كه مردم غزه همواره در مرز سوءتغذيه 
قرار داشته باشــند. ويروس كرونا براي منطقه اي كه در مدت زمان 
طوالني محاصره بوده و تجهيزات پزشكي به ميزان كافي در اختيار 
ندارد ترسناك است. براي فهم بهتر اين واقعيت كافي است بدانيم در 
نوار غزه براي هر هزار مريض، تنها 1.3تخت بيمارستاني وجود دارد. 
سران تشكيالت خودگردان بايد جامعه جهاني را براي حمايت از لغو 
محاصره غزه بسيج كنند؛ مشابه اين موج بايد درباره آزادي زندانيان 
فلسطيني نيز شــكل بگيرد؛ پيش از آنكه كرونا وارد زندان هاي اين 

دشمن متوحش شود.

   احتمال ممنوعيت رفت وآمد 
در مناطق بيشتر)كويت( به دنبال 

77مورد جديد ابتال به كرونا

   رهبران ارشد كشور )چين( ياد 
قربانيان كرونا را گرامي داشتند

   فروشندگان نفت بر لبه پرتگاه، 
احتمال كاهش توليد
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 كرونا در اروپا، يك بحران مشترك ويران كننده است كه سراسر قاره را درگير كرده است. با اين حال، ميزان گرفتاري  مردم، در كشورهاي 
مختلف با هم تفاوت هاي اساسي دارد. درحالي كه در ايتاليا و اسپانيا، قرنطينه سفت و سخت عموم مردم را دلتنگ خيابان ها و كافه ها كرده گزارش 2

است، در سوئد زندگي عمومي همچنان ادامه دارد. درحالي كه در ايتاليا، سالمندان در سكوت و گمنامي در خانه هايشان مي ميرند، در آلمان 
فراواني مبتاليان در ميان جوانان، كارشناسان را نگران كرده است.

مرگ ومير خاموش در ايتاليا، تلفات در ميان جوانان در آلمان و بي خيالي عمومي در سوئد 
3 پرده متفاوت از بحران كرونا در اروپاست

ازمرگخاموشتاويروسجوانگير

جواد نصرتي
خبرنگار

قرنطينه ســفت و ســخت و مقرراتي شــبيه حكومت 
نظامي در ايتاليا ، فرانســه و اســپانيا و حتي كشورهاي 
اسكانديناوي، براي ســوئدي ها ماجراهايي در دوردست 
هستند. ســوئدي ها همين آخر هفته )شنبه و يكشنبه( 
در رستوران ها دور هم جمع بودند و در فضاهاي بيروني از 
آفتاب بهاري لذت مي بردند. مرزهاي اين كشور همچنان 
باز است و باشگاه ها، ســينماها و همينطور مدارس براي 
دانش آموزان زير 16سال فعال هستند. دولت براي مقابله 
با كرونا، تنها شستن مرتب دست ها، دوركاري درصورت 
امكان و در خانه ماندن براي افراد باالي 70سال را توصيه 

كرده و تازه همين هفته پيش تجمع باالي 50نفر را ممنوع 
اعالم كرد.

بخشي از اين رويكرد محصول ســنت هاي اجتماعي در 
اين كشور اســت. كارل بيلت، نخســت وزير سابق سوئد 
در اين باره به تايم گفته اســت كه سوئدي ها، به خصوص 
نسل هاي مسن تر آنها پيش از شيوع كرونا هم عمال در يك 
فاصله گذاري اجتماعي هميشگي زندگي مي كردند. بيش از 
نيمي از خانوارهاي سوئدي تك نفره هستند و دست دادن و 
روبوسي، برخالف جنوب اروپا، در اين كشور طرفدار ندارد.

با اين حال ســاده گيري در روش هاي مقابلــه با كرونا، 

سياستي اســت كه سازمان بهداشــت عمومي سوئد در 
پيش گرفته است. آندرس تنگل، اپيدميولوژيست ارشد 
اين سازمان استراتژي ابتالي فراگير و آرام تمام جامعه را 
توصيه كرده است. در اين استراتژي، اجازه داده مي شود 
ويروس تا زماني كه جمعيت به صورت طبيعي نسبت به آن 
مصون شود يا واكسن آن كشف شود، به كندي در سطح 
جامعه منتشر شود. اين رويكرد البته مخالفاني دارد و بيش 
از 2هزار دانشــمند ازجمله كارل هنريك هلدين، رئيس 
بنياد نوبل از دولت خواســته اند اقدامات محدود كننده 

بيشتري را در پيش بگيرد.

منطقه لومباردي در شمال ايتاليا، كانون بحران در قاره 
اروپا به شــمار مي رود. وضع همچنان در اين منطقه 
بحراني است و آمار تكان دهنده اي از ميزان مبتاليان 
و كشته شدگان كرونا از اين منطقه منتشر مي شود. با 
اين حال، آمار، تمام واقعيت نيست؛ آمار و ارقامي كه در 
اين منطقه اعالم مي شود تنها موارد ابتال يا فوتي را كه 
در بيمارستان ها ثبت شده منعكس مي كند. بسياري از 
قربانيان كرونا، افراد مسني هستند كه در خانه هايشان 
به خاطر كرونا مي ميرند و مرگ آنها در آمار فوت شدگان 
كرونا ثبت نمي شود. به گزارش رويتر، براساس آمار كلي 
فوتي ها در استان برگامو، تخمين زده مي شود كه تعداد 
فوت شدگان كرونا بيشتر از دو برابر رقم رسمي 2هزار 

و 60مورد باشد.
پزشكان در شمال ايتاليا، در راستاي تاكتيك جهاني 
درمان از راه دور، كمتر بــه خانه هاي بيماران مي روند 
و طبيعتا بيماراني كه در خانــه مانده اند نمي توانند از 
امكانات بيمارستاني اســتفاده كنند. ريكاردو موندا، 
پزشكي كه كار 2 پزشك را به تنهايي در سلوينو و نمبرو 
در استان برگامو انجام مي دهد مي گويد: »بسياري از 
پزشكان به خانه بيمارانشان نمي روند. من البته آنها را 
سرزنش نمي كنم چون شرايط در اينجا بسيار پيچيده 

است.« او معتقد است كه اين امكان وجود داشت كه از 
بسياري از اين موارد فوت خانگي جلوگيري كرد. با اين 
حال كمبود وسايل محافظتي مانند ماسك و لباس هاي 
مخصوص، مانع اين شده است كه پزشكان به خانه ها 
بروند. البته توصيه عمومي به آنها هم اين بوده اســت 
كه تا جاي ممكن از مراجعه به خانه ها خودداري كنند. 
يك مقام در سازمان دولتي بهداشت در برگامو تأييد 

كرده كه به پزشكان خانواده توصيه شده است تا آنجا 
كه مي توانند معاينات خود را تلفني انجام دهند. آمار 
مرگ ومير ناشي از كرونا در ايتاليا در روز شنبه 18هزارو 
362نفر اعالم شده بود اما نگراني هاي فزاينده اي وجود 
دارد كه اين رقم، به طرز فاحشي با واقعيت فاصله داشته 
باشد چون بسياري در خانه هايشــان مي ميرند و آمار 

مرگ آنها در ميان قربانيان كرونا ثبت نمي شود.

در ميان كشــورهايي كه بيشــترين درگيري 
را بــا كرونــا در اروپــا دارند، آلمــان بهترين 
شــرايط را دارد. اين كشــور، در ميان 5كشور 
باالي جدول شــمار ابتال به كرونا قرار دارد؛ با 
وجود اين نرخ مرگ ومير در آن، بســيار كمتر 
از كشــورهاي ايتاليا، اســپانيا و فرانسه است. 
به گزارش نيويــورك تايمز، نــرخ مرگ ومير 
در ميان مبتاليان به كرونا در آلمان تا شــنبه 
تنها 0.72درصد بود درحالي كــه اين رقم در 
اسپانيا 8و در ايتاليا 10.8درصد بود. يك روند 
نگران كننده در اين كشور اما آمار باالي ابتالي 
جوانان به ويروس كروناســت. ميانگين ســن 
مبتاليان به كرونا در اين كشــور 46سال است 
درحالي كه در ايتاليا، ميانگين سني مبتاليان 
63سال است. بخشــي از اين تفاوت كلي آمار 
در آلمان با ديگر كشورها، انجام گسترده تست 
كرونا در اين كشور است. در كشورهايي مانند 
ايتاليا و اســپانيا، تســت تنها در مواردي كه 
ضرورت دارد انجام مي شود اما در آلمان، با توجه 
به امكانات، تست به صورت گسترده در تمام اين 
كشور انجام مي شــود و همين تفاوت آماري را 

ايجاد مي كند. با اين حال، شــمار باالي ابتالي 
جوانان به كرونا يك واقعيــت نگران كننده در 
اين كشور است. بخشي از اين واقعيت، به شانس 
و فرهنگ در آلمان بازمي گردد. آلمان كشــور 
اسكي بازان است و هر سال 14.5ميليون نفر كه 
عمده آنها جوان هستند به پيست هاي اسكي در 
اين كشور، همينطور اتريش و ايتاليا مي روند. 
امسال، اسكي بازان جوان زيادي به تيرول، يكي 
از كانون هاي بحران كرونا در اروپا سفر كرده اند و 
به نظر مي رسد ويروس را از آنجا با خود به آلمان 
آورده اند. عامل ديگر شمار باالي مبتاليان جوان 
در آلمان، كارناوال ها بوده اند؛ به صورت خاص، 
يك زوج كه در يك كارنــاوال در النگ برويش 
شركت كرده اند، عامل ابتالي صدها نفر ديگر 
بوده اند و وضعيت در ديگر كارناوال ها هم شبيه 

همين مورد بوده است.
با وجود اينكه آلمان در اين روزها شرايط بهتري 
نســبت به ايتاليا و اســپانيا دارد،  كارشناسان 
هشدار داده اند كه اين كشور مي تواند وارد يك 
بحران تمام عيار شــود و نبايد فريب آمارها را 

خورد.

آلمان؛ ويروس جوان گير  ايتاليا؛ مرگ خاموش خانگي

سوئد؛ همه بايد مبتال شوند

انيس فوزي قاسم
استاد حقوق بين الملل

3 ماه از روزي كه مقام هاي چيني رسما 
از شــيوع يك نوع جديــد از خانواده  گزارش 1

ويروس هاي كرونا در اين كشــور خبر 
دادند مي گذرد و اكنون اين ويروس سركش در كانون 
اصلي، يعني در چين، تقريبا مهار شده اما ديگر نقاط 
جهان به خصوص ايران، اروپا و آمريكا به كانون شيوع 

تبديل شده اند.
تعداد مــوارد جديد ابتال به ويــروس كرونا در چين 
اكنون روزانه بــه زير 50مورد رســيده اما آمار ابتال 
در ديگر كشــورهاي جهان از 2هزار مورد تا 20هزار 
مورد متغير است. با عبور چين از نقطه اوج بحران و 
موفقيت در مهار ويروس كرونا، اكنون بار ديگر بحث 
بر سر نحوه رويارويي چيني ها با اين ويروس و عملكرد 
دولت اين كشور در نخستين روزهاي شيوع كرونا باال 
گرفته است؛ ويروسي كه جهان را بدون اغراق به زانو 

درآورده است.
اين نخستين بار نيست كه شيوع يك ويروس مرگبار 
از چين آغاز مي شــود و ديگر نقاط جهان را نيز دربر 
مي گيرد. شيوع ويروس ســارس در سال2002 كه 
به مرگ بيش از 800نفر در جهان منجر شد، تجربه 
گرانبهايي براي كشورهاي جهان به خصوص چين 
بود. چيني ها براي جلوگيــري از غافلگيري دوباره، 
درون نظام بهداشــت و درمان خود يك سيســتم 
گزارش دهي جديــد راه اندازي كردنــد كه به گفته 
خود آنها سريع، دقيق، جامع و نفوذناپذير بود. تمامي 
بيمارستان ها در چين مي توانستند اطالعات بيماران 
را وارد يك سيستم كامپيوتري ويژه كنند تا مقام هاي 
مسئول در پكن بالفاصله از وجود هر مورد مشكوكي 
در زمينه شيوع ويروسي جديد مطلع شوند و دست 
به اقدام بزنند. اين سيســتم قرار بــود در مقابل هر 
نوع دخالت مديران سياســي در سطح محلي و ملي 
نفوذ ناپذير باشد اما سياست در نهايت راه خود را به 

اين سيستم نيز باز كرد.
اواخر ماه دسامبر 2019 برابر با اوايل دي ماه1398، 
نخســتين موارد ابتال به ويروس جديد كرونا كه آن 
زمان هنوز ناشناخته بود در شهر ووهان چين مشاهده 
شــد. 570نفر در همان ابتداي كار مبتال شــدند و 
17نفر نيز جان دادند. طبق قاعده بايد مســئوالن 
بيمارستاني در ووهان بالفاصله موارد مشكوك ابتال 
را در سيستم ويژه اي كه در اختيار داشتند گزارش 
مي دادند. مســئوالن بيمارســتاني اما تسليم فشار 
مسئوالن دولتي در استان هوبي شدند كه با انتقال 

اخبار منفي به پايتخت مخالف بودند؛ اقدامي كه باعث 
شد مسئوالن در پكن از شيوع ويروس جديد بي خبر 

مانده و از واكنش فوري به بيماري دربمانند.
روزنامه نيويورك تايمز در گزارشي نوشته است كه 
مقام هاي عالي رتبه دولتي، ماجراي شــيوع ويروس 
را نه از طريق سيســتم گزارش دهي راه اندازي شده 
براي اين منظور، بلكه از درز اطالعات بيمارســتاني 
در وب متوجــه شــدند. حتي پس از اطــالع پكن، 
مقام  هــاي دولتي در اســتان تعداد افــراد مبتال و 
همچنين مرگ ومير ناشي از ويروس را بسيار كمتر از 
واقعيت گزارش مي دادند. مسئوالن دولتي در پكن، 
7ژانويه2019 )17دي1398( نخســتين بار شيوع 
ويروس جديد خانواده كرونا را به ســازمان بهداشت 
جهاني اعالم كــرده و آن را كوويــد-19 ناميدند. تا 
2روز قبل از آن، آنها وجود يك ويروس جديد را نفي و 
بيماري شهر ووهان را نوعي از ويروس سارس معرفي 

مي كردند.

تحقيقات دانشگاهي درباره عملكرد چين
اكنون چين براي كشورهاي ديگر جهان كه به شدت 
با گسترش ويروس كرونا دست به گريبان هستند، 

به عنوان الگويي در مديريت بيماري مطرح شده است. 
در شرايطي كه كشورها يكي پس از ديگري شهرها را 
تعطيل كرده و مقررات محدوديت در رفت و آمد اعالم 
مي كنند، چيني ها مقررات ســختگيرانه ممنوعيت 
تردد را لغو مي كنند و به كسب وكارها اجازه گشايش 
داده اند. در پس اين موفقيت اما شكســت در اعالم 
شــيوع ويروس در روزها و هفته هاي نخست پنهان 
است. يك پژوهش علمي كه نتايج آن از سوي روزنامه 
نيويورك تايمز منتشر شده نشان مي دهد درصورتي 
كه چين از همان ابتدا مقررات ســختگيرانه خود را 
براي قرنطينه شهر ووهان اعمال مي كرد، تعداد موارد 
ابتال به يك سوم كاهش پيدا مي كرد. محققان چيني 
در دانشگاه ساتهمپتون انگليس و يكي از مقام هاي 
بهداشــتي در اســتان هوبي اين پژوهش را انجام 
داده اند. يك پژوهش مشابه ديگر كه به طور مشترك 
از سوي محققان چيني، انگليسي و آمريكايي انجام 
شده نيز نشان مي دهد اگر چين 3هفته زودتر براي 
مهار ويروس دست به اقدام مي زد، تعداد موارد ابتال 
در اين كشور تا 95درصد كاهش پيدا مي كرد. طبق 
آخرين آمــار، حدود 82هزار نفــر در چين مبتال به 

ويروس كرونا شده اند.

نتايج يك تحقيــق ديگر در دانشــگاه جيائو تانگ 
شانگهاي نشان مي دهد عدم اطالع رساني در مورد 
شــيوع ويروس در هفته هاي نخســت، به شدت در 
عدم حفاظت مردم و حتــي كادر درماني از خود در 
مقابل ويروس مؤثر بوده است. در اين تحقيق كه از 
سوي 12محقق چيني انجام شــده آمده است: »در 
شيوع بيماري ها، تنها هشدارهاي بموقع اوليه است 

كه مي تواند مانع وقوع يك فاجعه بزرگ شود.«
مقام هاي عالي رتبه دولتي در چين، مديران استاني را 
مسئول مخفي كاري صورت گرفته مي دانند؛ مديراني 
كه حتي پزشك جواني كه براي نخستين بار شيوع 
ويروس را افشــا كرده بود، تحت فشار قرار دادند. اما 
ضعف دولت در عملكرد سيســتمي نمايان مي شود 
كه قرار بود با ســرعت و دقت، شيوع هر نوع ويروس 
مرگبــاري را در چين گزارش دهد. سيســتمي كه 
قرار بود در برابر مداخله احتمالي مديران سياســي 
مصون باشــد، در برابر آنها از همان ابتدا تسليم شد. 
روزنامه نگاران چيني نيز از ابتدا سعي كردند براساس 
اطالعاتي كه از سوي برخي پزشكان در اختيار قرار 
مي گرفت، نسبت به شيوع بيماري هشدار دهند اما 

سانسور، تالش هاي آنها را هم بي اثر كرد.

كروناي جهاني؛ اطالع رساني چيني
نتايج تحقيقات دانشگاهي نشان مي دهد شدت باالي همه گيري ويروس كرونا، از تأخير در اعالم شيوع ويروس در چين ناشي شده است

رهبران چين ديروز طي مراسمي به قربانيان ويروس كرونا در اين كشور اداي احترام كردند.



حسب حالي ننوشتي و شد ايامي چند
محرمي كو كه فرستم به تو پيغامي چند

ما بدان مقصد عالي نتوانيم رسيد
هم مگر پيش نهد لطف شما گامي چند

سگ جاني يك گربه در شرايط كرونا
ووهان: خانواده اي در چيــن پس از ابتال بــه كرونا در 
بيمارستان بستري شدند و گربه خانگي خود را كه از قضا 
باردار هم بود بيش از 40روز تنها گذاشــتند. به گزارش 
آديتي سنترال، پس از اين دوره طوالني اين گربه كه له له 
نام دارد زنده پيدا شد. اكنون اين گربه نماد ايستادگي در 
چين شده است. اما بسياري از كاربر ها خواستار مجازات 
اين خانواده شــده اند. زيــرا تنها دليــل پيگيري نكردن 

وضعيت اين گربه به تعبير آنها صرفه جويي بوده است.

بهبودي زن 104ساله كرونايي
رم: مادربزرگ ايتاليايي تبار اكنون پيرترين فرد نجات يافته 
از كرونا لقب گرفته است. به گزارش سايت بريتانيايي مترو، 
آدا  زانوس در حالي پس از يك دوره چند هفته اي از كرونا 
نجات پيدا كرد كه هيچ يك از پزشــكان بيمارستاني در 
شمال ايتاليا اميدي به بهبودي وي نداشتند اما اين زن با 
شادي و روحيه شوخ طبع خود توانست بر اين بيماري غلبه 
كند. پسر همين زن با وجود جوان تر بودن به كرونا مبتال 

شده بود اما وي جان باخت.

بوريس جانسون زير ماسك اكسيژن
لندن: بوريس جانسون، نخست وزير بريتانيا كه چندي 
پيش به ويروس كرونا مبتال شــده بود ايــن بار با عالئم 
مشخص بيماري ازجمله تب، در بيمارستان بستري شد 
و پزشكان براي او ماسك اكسيژن وصل كردند. به گزارش 
سايت مترو، با اين حال دفتر نخست وزيري بريتانيا اعالم 
كرد كه بوريس جانسون براي انجام آزمايش هاي پزشكي 
به عنوان »اقدامي احتياطي« در بيمارســتان بســتري 

شده است.

مرگ زن و شوهر به فاصله 6دقيقه
نيويورك: زوج سالمندي كه هميشه نگران اندوه مرگ 
خود براي ديگري بودند به فاصله 6دقيقه از ديگري جان 
باختند. به گزارش اينديا تودي، اين زوج 74و 72ساله كه 
51سال در كنار يكديگر زندگي كرده بودند چندي پيش 
به كرونا مبتال شدند. پس از توئيت پسر اين زوج و توضيح 
ماجراي مرگ آن دو اين خبر در رسانه هاي جهان بازتاب 
داشت.پســر آنها مي گويد:كمتر پيش مي آمد كه پدر و 

مادرم تنهايي جايي بروند.

 حضرت امير المؤمنين علي ع:
المكرسجّيةالّلئام،نيرنگ خوي فرومايگان است.
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كتاب دركنار ما خواهد ماند!
 چندي پيش زادروز هانس كريستين 
اندرسن، نويســنده بزرگ دانماركي 

بــود. ايــن روز را به احتــرام اين 
نويســنده كودكان » روز جهاني 

كتاب كودك « نام نهاده اند. در 
اين روز، ياد خاطره اي 
در ذهنم زنده شد كه به 

شنيدنش مي ارزد.
تازه خواندن و نوشتن را ياد گرفته بودم و تشنه خواندن 
كتاب بودم. در روســتاي مــا نه كتاب فروشــي بود و نه 
كتابخانه. از پدرم خواستم وقتي مي رود شهر، برايم كتاب 
بخرد.به چند تا كتابي كه لب طاقچه بود، اشاره كرد: »اين 

همه كتاب. چرا آنها را نمي خواني؟«
كتاب هايــي كه پــدرم مي گفــت، كتاب هــاي خوبي 
بودند. خمســه نظامي، جوامع الحكايات، سياســت نامه 
و قصص االنبيــاء، اما من نمي توانســتم آنهــا را بخوانم. 
كلمه هــاي ســختي داشــتند، خط شــان ريــز بود، 

صفحه هايشان زياد بود و عكس و نقاشي هم نداشتند.
يك روز كه پدرم از شــهر برگشــت، گفت: » بيا اين هم 

چيزي كه مي خواستي! « 
كتاب را گرفتم و پشت و رويش را نگاه كردم. نه اسمش 

جالب بود و نه نام نويسنده اش را مي توانستم بخوانم.
گفتم: » قرار بود يك كتاب خوب برايم بياوري. «

گفت: »كتاب خوبي اســت. توي راه نصفش را خواندم، 
قصه هاي شيريني دارد. نويســنده اش هم مشهور است. 
همه دنيا او را مي شناسند. خيلي گشــتم تا پيدا كردم. 

مواظب باش پاره اش نكني. «
كتاب را خواندم. پدرم راست مي گفت. قصه هايش شيرين 
بود. »جوجه اردك زشــت«، »سرباز ســربي«، »لباس 
تازه امپراتــور« و خيلي قصه هاي ديگــر. كتاب، عطش 
مرا به خواندن بيشتر كرد. دوباره ســراغ پدرم رفتم كه 
مي خواست برود شــهر. گفت:» اين طوري نمي شود. هر 
دفعه كه مي روم شهر، بايد كلي هم براي تو خريد كنم. «

چاره اي نبود. بايــد همان كتــاب را دوباره و ســه باره 
مي خواندم. از آن روزگار سال ها گذشته است. خوشبختانه 
اين روزها كتاب فراوان و كتاب هاي مخصوص كودكان و 
نوجوانان هم زياد اســت. چيزي كه كم است، كتابخوان 
است.ســرگرمي هاي گوناگون، كودكان و نوجوانان را به 
سوي خود كشــانده اند؛ ســرگرمي هايي كه گاه چيزي 
به دانش و بينــش بچه ها اضافه نمي كننــد. آيا در عصر 
اينترنــت، شــبكه هاي اجتماعي، بازي هــاي رايانه اي، 
رســانه هاي ديجيتال و مولتي مدياها، كتاب خواندن را 
كنار خواهيم گذاشــت؟ آيا كتابخوان ها در جامعه، افراد 
انگشت شــماري خواهند بود كه رفتارشان غيرمتعارف 

است؟
بعضي ها آينده كتاب  را اين گونه مي بينند و برخي شواهد 
هم بر اين موضوع داللت دارد. اما من بســيار خوشبينم. 
درست است كه كتاب رقيبان قدرتمندي دارد، اما كتاب 
توان برابري در مقابل آنهــا را دارد. كتاب چنان لذتي به 
خواننده مي دهــد كه هيچ كدام از ســرگرمي هاي ديگر 
واجد آن نيســت.خواندن ما را در فرايند خلق اثر شريك 
مي كند. خواننده در ذهن خود به بازآفريني لذتبخش اثر 
مي پردازد. اين آن چيزي است كه هيچ كدام از رسانه ها 
نمي توانند به مخاطب خود بدهند.ترديدي نيســت كه 
كتاب همواره در كنار ما خواهد ماند و به وظيفه اصلي خود 
كه معرفت بخشي و دانش افزايي است، ادامه خواهد داد و 

كودكان ما همچنان كتاب خواهند خواند.

 محمود برآبادييادداشت
نويسنده كتاب هاي كودكان

علي مالئكهپزشك همشهريبومرنگ
 روزنامه نگار و پزشك

فرورتيش رضوانيه
ويترينروزنامه نگار

دستگاه تنفس مصنوعي چطور به بيمار 
كرونا كمك مي كند؟

بيمــاري كوويد-19ناشــي از ويــروس 
كرونــا مي تواند ريه هــاي بيمــاران را از 
كار بينــدازد و آنها را نيازمند دســتگاه 

تنفــس مصنوعــي يــا بــه قول 
پزشكان دستگاه تهويه مكانيكي 

)ونتيالتور( كند.
دستگاه تنفس مصنوعي ماشيني 

است كه در كنار تخت بيمار گذاشته مي شود و با لوله به راه هاي  
هوايي بيمار متصل مي شود.

ريه هاي شما در شرايط معمول دم و بازدم انجام مي دهند و در 
جريان دم اكسيژن را به سلول هاي شما مي رساند و در جريان 

بازدم دي اكسيدكربن توليد شده در بدن را خارج مي كنند.
كوويد-19 باعث التهاب راه هاي هوايي و كيسه هاي هوايي در 
ريه ها مي شــود. التهاب باعث ترشــح مايع از رگ هاي خوني و 
سرازير شدن اين مايع به درون كيسه هاي هوايي ريه ها مي شود. 
پرشدن كيســه هاي هوايي با مايع مانع از كاركرد آنها در جذب 

اكسيژن و دفع دي اكسيدكربن مي شود.
دستگاه تنفســي مصنوعي به طور مكانيكي اكسيژن را با فشار 
به درون ريه ها مي راند. جريان اكسيژن از طريق لوله اي كه در 
دهان بيمار كارگذاشته شده اســت، وارد ناي مي شود. دستگاه 
تنفس مصنوعي ممكن اســت براي خروج دي اكسيدكربن از 
 ريه ها هم به كار رود يا ممكن است بيمار اين كار را خودش انجام

 دهد.
دستگاه تنفس مصنوعي را مي توان طوري تنظيم كرد كه شمار 
معيني از تنفــس در دقيقه براي فرد انجام دهد. ممكن اســت 
پزشك دســتگاه را طوري تنظيم كند هنگامي كه فرد به طور 
خودبه خودي نفس نمي كشد، فعال شود و هوا را به درون ريه ها 

بفرستد.
اما گذاشــتن لوله تنفســي براي بيمار ناراحت كننده اســت. 
هنگامي كه لوله تنفســي در دهان بيمار كارگذاشته مي شود، 
ديگر نمي تواند چيزي بخورد يا صحبت كند. البته ممكن است 
بيمار آنقدر بدحال بشود كه نتواند به طور طبيعي غذا بخورد يا 
مايعي بنوشد، بنابراين مواد مغذي از طريق سرم داخل وريد به 

او رسانده مي شود.
دستگاه تنفســي مصنوعي، بيماري كوويد-19 يا بيماري هاي 
مشابه را كه باعث اشكال در تنفس شده اند، عالج نمي كند. اين 
دستگاه بيمار را زنده نگه مي دارد تا زماني كه حالش بهتر شود و 

ريه هايش به كار بيفتند.
هنگامي كه وضعيت ريه بيمار به حالت عادي بازگشت و توانست 
خودش نفس بكشــد، لوله تنفسي خارج مي شــود و بيمار از 

دستگاه تنفسي مصنوعي جدا مي شود.

آخرين جلسه 
دســت هاي تان را با ژل ضدعفوني 
مي كنيد. جلســه هنوز تمام نشده. 

شــما منشــي مديرعامل يك 
شــركت تجاري هستيد. 

امــروز آخريــن روز 
كاري پايان ســال 

است، براي همين 
از  رئيس تــان 
صبح چند جلسه 

داشته. ساعت 5 عصر است. از اينكه همه كاركنان شركت 
در روزهاي گذشــته دوركار بودند اما شما مجبور بوديد به 
آنجا برويد، عصباني هستيد. وقتي آخرين جلسه سال تمام 
مي شود و ميهمان آنجا را ترك مي كند، رئيس شما را صدا 
مي زند. نزد او مي رويد. مي گويد: »من بي شــعور نيســتم، 
مي فهمم وقتي اين مدت به شركت مي آمدي چقدر ريسك 
و سختي را تحمل كردي. اما بدون حضور تو كارهاي اينجا 
پيش نمي رفت و من بدبخت مي شدم. براي همين مي خواهم 
بداني از اينكه در دوران كرونا من را تنها نگذاشتي سپاسگزار 

هستم.
 از بين همه كارمنداني كه دارم، فقط تو قابل اعتماد هستي. 
بعد از تعطيالت وقتي حسابدار ســر كار بيايد 20ميليون 
تومان پاداش دريافت مي كني.« از خوشحالي موهاي تن تان 
راست مي شود. با خودتان مي گوييد با آن پول مي توانيد به 
يك آپارتمان جديد با موقعيت بهتر برويد. از رئيس تشكر 

مي كنيد. دلتان مي خواهد از خوشحالي جيغ بكشيد.
 وقتي مي خواهيد كامپيوتر روي ميزتان را خاموش كنيد، 
در باز مي شــود و برادر رئيس داخل مي آيد و داخل اتاق او 
مي رود. شــما هم دنبال او مي رويد تــا خداحافظي كنيد. 
رئيس مي گويد: »من مي خواهم با بــرادرم به جايي بروم، 
االن پاركينگ به خاطر خلوتي ساختمان امن نيست. ممكن 
اســت از تو خواهش كنم اتومبيل من را به خانه ات ببري تا 
فردا بيايم و آن را بگيرم؟« قبول مي كنيد. وقتي سوئيچ را به 
شما مي دهد، شوكه مي شويد. تصور مي كرديد او مي خواهد 
سانتافه خودش را به شما بسپارد اما اشتباه مي كرديد. وقتي 
در خيابان هســتيد خيلي بااحتياط مي رانيــد. با ديدن هر 
موتورسواري كه مقابل تان ظاهر مي شود، قلب تان از حركت 
مي ايستد و هربار از خودتان مي پرسيد: »من توي مرسدس بنز

E350چه غلطي مي كنم!؟« از شدت استرس در حال مرگ 
هستيد. اين را مي دانيد كه اگر هر باليي سر مرسدس رئيس 
بيايد، بايد بي خيال آن 20 ميليون پاداش شــويد. در همين 
لحظه يك نارنجك دست ساز روي كاپوت مرسدس منفجر 
 مي شود. فراموش كرده بوديد كه امشب آخرين سه شنبه سال

 است.

ياس در ديار دروغگويان
»ياس در ديار دروغگويان« 
با تصويرگري والِريا پِترون، 
داســتاني درباره راستي و 
حقيقت اســت. داســتان 
پسربچه اي به نام ياس كه 
با ساير همسن وسال هايش 
تفاوت دارد؛ صداي او بسيار 
بلند است و مي تواند مثل 

گردباد بپيچد و پنجره ها را 
بشــكند و خرابي به بار بياورد. تا اينكه روزي ياس، 
ناخواسته كاري مي كند كه ميوه ها از درخت بيفتند. 
به همين دليل مردم عصباني روســتا او را با القابي 
مانند جادوگر و شيطان خطاب مي كنند و آزارش 
مي دهند تا اينكه ياس روســتا را ترك مي كند و از 
ديار دروغگويان سر در مي آورد؛ جايي كه همه چيز 
در آن وارونه اســت، حتي حيوانات هم نمي توانند 
صداي واقعي خودشــان را به زبان بياورند؛ سگ ها 
ميوميــو مي كنند و گربه هــا واق واق. ياس تالش 

مي كند با صداي جادويي اش به آنها كمك كند.
در بخشــي از كتــاب مي خوانيــم: »يــاس براي 
اينكه بتواند هرچــه در دلش مي گــذرد را خالي 
كند، بايد به فضاي بــازي دور از دهكده مي رفت: 
به بيشه زار، حاشــيه درياچه و مزارع. هنگامي كه 
كاماًل مطمئن مي شد تنهاســت و فاصله زيادي از 
پنجره ها و همشــهري هايش دارد، دمر روي زمين 
دراز مي كشــيد و دهانش را رو به زمين مي گرفت 
و شــروع به آواز خواندن مي كرد.چنــد دقيقه اي 
نمي گذشــت كه زمين شــروع به لرزش مي كرد: 
موش هاي كور، كرم ها، مورچه ها و همه موجوداتي 
كه زير زميــن زندگي مي كردند، تــا كيلومترها پا 
به فرار مي گذاشــتند، فكر مي كردنــد زمين لرزه 

شده و...«
والريا پترون سال1965 در سسنا متولد شد. پس 
از فارغ التحصيلي از دبيرســتان، در رشته گرافيك 
تحصيل كرد و در زمينه تبليغات به كار مشغول شد. 
بعدها او در مدرسه سنت مارتين در لندن در رشته 
گرافيك و تبليغات تخصص گرفت. وي شــروع به 
انتشار تعدادي اثر براي چندين ناشر انگليسي كرد 
و به سرعت در ژاپن ، فرانسه و اياالت متحده شناخته 

شد و آثارش مورد استقبال قرار گرفت.
انتشــارات هوپا، »ياس در ديار دروغگويان« را با 
ترجمه محبوبه خدايي در شمارگان 2هزار نسخه به 

بهاي 42هزار تومان منتشر كرده است.

اثبات خدا
يكي نزد موالنا شمس الدين تبريزي گفت كه »من به دليل 

قاطع، هستي خدا را ثابت كرده ام«.
بامداد، موالنا شمس الدين گفت كه »دوش مالئكه آمده 
بودند و آن مرد را دعا مي كردند كــه الحمدهلل خداي ما 
را ثابت كرد. خدايش عمر دهــاد! در حق عالميان تقصير 
نكرد. اي مردك! خدا ثابت است. اثبات او را دليلي مي  نبايد. 
اگر كاري مي كني خود را به مرتبه و مقامي پيش او ثابت 

كن و اگر نه او بي دليل ثابت است«.
فيه مافيه، موالنا جالل الدين محمدبلخي

قصه هاي كهن

كشف پروتئين كنترل رشد گياه
محققان آمريكايی در بررســی جديد خود به ارزيابی پروتئينــی پرداختند كه 
رشــد گياه را كنترل می كند.به گزارش فيز، بررسی محققان »دانشگاه كاليفرنيا، 
ريورســايد« )UCR( نشــان می دهد كه پروتئينی موســوم به »فيتوكروم ب« 
)Phytochrom B(، رشد گياه و زمان گل دادن آن را كنترل می كند. اين پروتئين 

می تواند نور و دما را احساس كند؛ اما روش عملكرد آن هنوز مشخص نشده است.

دانستني ها

  نكات آموزشي پيشگيري كرونا 
براي ورود و خروج از منزل )قسمت دوم(

آسانسور
1  هرگز دكمه آسانسور را با انگشتان و دست خود لمس نكنيد.

2  دكمه هاي آسانســور آپارتمان روزي چندين بار با الكل 70درصد يا باالتر يا 
هيپوكلريت )5درصد(، يك ليوان وايتكس و 9ليوان آب ضدعفوني شود.

3  سعي كنيد در آسانسور به تعداد زياد سوار نشويد و فاصله يك متر را رعايت 
كنيد.

4  اگردر طبقات پايين تر هستيد و فكر مي كنيد مي توانيد بدون آسانسور تردد 
كنيد، از آسانسور استفاده نكنيد.

5  اگر محلول ضدعفوني نداشتيد مي توانيد يك بسته دستمال كاغذي در كنار 
پانل دكمه ها بچســبانيد و در كنار آن روي كاغذ بنويســيد كه براي فشار دادن 
دكمه هاي آسانسور و نيز باز و بسته كردن در آسانسور از دستمال كاغذي استفاده 

كنيد.
6   يك سطل زباله درپوش دار نيز در داخل آسانسور بگذاريد كه پس از استفاده، 

دستمال كاغذي را در آن بيندازند.
7  يك نفر مسئول باشد كه هر روز وجود دستمال كاغذي را كنترل و تخليه سطل 

زباله را داوطلبانه به عهده بگيرد.

اتومبيل شخصي
1  حتي االمكان از دستكش استفاده كرده و پس از پياده شدن دستكش را طوري 
از دستتان خارج كنيد كه هيچ جاي بدنتان با قسمت رويي دستكش كه در تماس 

با بيرون بوده است، تماس پيدا نكند.
2   هنگام سوار شــدن به اتومبيل دســتگيره ها را با الكل 70درصديا باالتر يا 

هيپوكلريت)5درصد(، يك ليوان وايتكس و 9ليوان آب ضدعفوني كنيد.
3   هنگام سوار شدن به اتومبيل فرمان، دنده و ترمز دستي را با الكل 70درصد و 
يا باالتر ياهيپوكلريت)5درصد(، يك ليوان وايتكس و 9ليوان آب ضدعفوني كنيد.

4  هنگام سوار شدن به اتومبيل آينه جلوي راننده را با الكل 70درصد و يا باالتر يا 
هيپوكلريت)5درصد(، يك ليوان وايتكس و 9ليوان آب ضدعفوني كنيد.

5  از  آلوده نبودن محل گذاشتن كيف پول، گوشي و عينك خود اطمينان حاصل 
كنيد.

6   ســوئيچ خودروي خود را پس از حضور در خانه با الكل 70درصد ضدعفوني 
كنيد.

مهارت

تفاوت عالئم كرونا با استرس باال
به علت شباهت عالئم استرس باال و ويروس كرونا )corona(، بعضی افراد امكان 
دارد به اشتباه گمان كنند كه مبتال به كوويد- 19 شده اند. بعضی عالئم ويروس كرونا 
)corona( مانند احساس داغی ناشی از تب، تپش قلب )heartbeat(، دردهای 
جسمی و احساس خســتگی )Fatigue( می تواند در اثر اختالل های اضطرابی، 
استرس و حاالت پريشانی روان باشد؛ بدين ترتيب امكان دارد افرادی كه از گذشته 
دچار وسواس های جســمی و يا اختالل هراس بوده اند يا افرادی كه ذاتا مضطرب 
هستند اكنون به علت شباهت عالئم ويروس كرونا با اين حالت ها، گمان كنند كه به 
كرونا مبتال شده اند. به گزارش باشگاه خبرنگاران، تفاوت عالئم استرس باال، افزايش 
و كاهش آنهاست. براي نمونه نفس تنگي ناشي از استرس پس از مدت كوتاه كم يا 

زياد مي شود. 

سالمت

سازمان  آگهي هاي روزنامه 
همشهري

 خيابان قائم مقام فراهاني
 ميدان شعاع ، خيابان شهيد خدري

شماره29 - طبقه اول
  تلفن: 84321700

 مجالت همشهري:  24، بچه ها،تندرستي، داستان، دانستنيها، جوان، سرزمين من، سرنخ
 ضمائم همشهري: استانها، محله، دوچرخه، سه چرخه

newspaper.hamshahrionline.ir :سايت روزنامه همشهري 


	01-1(01-19)
	02(01-19)
	03(01-19)
	04(01-19)
	05(01-19)
	06(01-19)
	07(01-19)
	08(01-19)
	09(01-19)
	10(01-19)

