
 وداع تدريجي
با  قرنطينه

 دست یاری ستاد کرونا 
به سوی شورای شهر

جلسه پرريسك 

  دانمارك، فرانسه، اتريش، اسپانيا، آلمان، ايتاليا و چك محتاطانه 
براي بازگشت به زندگي عادي در دوران كرونا گام بر مي دارند
 كارشناسان در آمريكا درباره چگونگي پايان قرنطينه 

هشدار مي دهند

رئيس ستاد مقابله با كرونا در تهران از اقدامات الزم و كارهاي صورت گرفته 
براي كنترل شيوع بيماري كوويد 19به شوراي شهر تهران گزارش داد

نخستين جلسه مجلس در سال99 بعد از 44روز تعطيلي با گزارش هاي 2وزير
درباره كرونا برگزار شد 
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مزد 99به شوراي عالي كار بازگشت

 روحاني: برادران 
و خواهران افغانستاني  

رايگان درمان شوند

 اينجا زندگی 
كرونا نمی شناسد 

سرگيجه اصناف براي 
بازگشايي كسب وكارها

 مرگ 192نفر 
با الكل در تهران

اين »نياز« پيش نياز 
هم دارد...

چند روايت از برخی نقاط جنوبی 
شهر تهران كه در روزهای شيوع  
كرونا،  اقشار آســيب پذير برای 
گذران زندگی و كســب درآمد، 

آنجا  ازدحام كرده اند 

كاســبان هنوز در برزخ تعطيلي 
يا بازگشــايي واحدهاي صنفي 

هستند

مرگ ومير بر اثر مصــرف الكل در 
كشور همچنان ادامه دارد و تازه ترين 
آمار منتشر شــده از سوي سازمان 
پزشكي قانوني نشــان مي دهدكه 
در تهران تاكنون دست كم 192نفر 
بر اثر مسموميت با الكل جان خود 
را از دســت داده انــد. همزمان با 
همه گير شــدن ويروس كرونا در 
كشور شــايعه هايي درخصوص 
مؤثر بودن الــكل در مقابله با اين 

ويروس مرگبار منتشر شد...

پيشــنهاد كارگردان »مصايب 
شــيرين« براي نجات سينما در 
روزگار مصايــب تلخ چقدر قابل 

اجراست؟
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يادداشت
مينو محرز؛ عضو كميته ملي مبارزه با بيماري كوويد19 كشور 

با شــيوع ويروس كرونا و مبتال شــدن تعــدادي از 
هموطنانمان بــه اين ويروس اقدامــات تحقيقاتي و 
درماني درخصوص اين بيماري بالفاصله انجام گرفت. براساس پروتكلي كه براي 
درمان اين ويروس در كشور تدوين شده، درمان درحال انجام است و در كنار اين 
پروتكل نيز تحقيقاتي براي دستيابي به داروهايي براي درمان مؤثرتر اين بيماري در 
حال انجام است. تحقيقاتي كه توسط متخصصان كشورمان روي درمان اين ويروس 
در حال انجام است هنوز به نتيجه نرســيده و خبرهايي كه در آن از درمان قطعي 
اين ويروس نام برده مي شود فعال مورد تأييد نيست، چراكه براي رسيدن به نتيجه 
درماني قطعي بايد مدت زماني حدود يك سال طي شود. با وجود اين در معاونت 
تحقيقات و آموزش وزارت بهداشــت طرح هاي تحقيقاتي ارائه شده درخصوص 
درمان اين بيماري در حال رصد و پيگيري است، اما برخي افراد با عجله و قضاوت 
زودهنگام درخصوص نتايج تحقيقات صحبت هايي مي كنند كه اين كار نادرست 

است و بايد منتظر جواب نهايي تست اين داروها باشيم.
در پروتكل جهاني مقابله با اين ويروس، داروي »كلروكين« به بيماران داده مي شود. 
اين دارو از همان ابتداي شيوع بيماري در كشورمان براي درمان در اختيار بيماران 
قرار مي گرفت و در 2هفته گذشــته نيز مورد تأييد FDA )ســازمان غذا و داروي 

آمريكا(  قرار گرفته است. 
كميته علمي ســتاد مبارزه با كرونا از همان روزهاي ابتدايي شــيوع ويروس در 
كشورمان تشكيل شد و براي درمان بيماران اعم از سرپايي، بستري و  آي سي يو و 
نحوه عملكرد پزشكان و كادر درماني براي مقابله با اين ويروس، پروتكل مشخصي 

را تدوين كرده كه در تمام كشور اجرا مي شود.
در كشــور چين كه براي نخســتين بار اين ويروس در آنجا شــايع شد، مقاالتي 
درخصوص درمان اين بيماري به رشته تحرير درآمد كه درنهايت نتايج آن مقاالت 
مورد ترديد قرار گرفت و مردود اعالم شد، به همين علت معتقدم ما نبايد درخصوص 
درمان اين بيماري اشتباه كنيم و تنها بايد براســاس شواهد و نتايجي كه به دست 
مي آوريم راه درمان اين بيماري را در پيش بگيريم، چرا كه ميزان سرايت و مرگ ومير 

اين ويروس بسيار بيشتر از آن چيزي است كه مقامات چيني ابراز كرده اند.
براي غلبه بر اين بيماري و جلوگيري از شيوع بيشــتر آن، همه مردم بايد شرايط 
سخت قرنطينه خانگي را حداقل براي مدت 2 تا 3هفته آينده رعايت كنند و جز براي 

كارهاي ضروري از خانه خارج نشوند، درصورت خارج شدن از 
خانه نيز بايد حتما دستورات بهداشتي رعايت شود. سازمان 

بهداشت جهاني نيز طي روزهاي اخير توصيه به استفاده از ماسك براي همه مردم 
در شرايط خارج از خانه داشته كه بايد به اين توصيه اكيدا توجه شود.

شرايط قرنطينه خانگي 
همچنان بايد رعايت شود
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درمان  درد       بي درمان
 متخصصان عفوني و مراقبت هاي ويژه از دستورالعمل هاي درماني كرونا مي گويند
 در جهان از چه داروهايي براي كرونا استفاده مي شود

طبق اعالم پزشكان و دانشــمندان جهان، هرگز مدارك و شواهدي مستند دال بر 
اينكه ويروس كروناي جديد از طريق روزنامه، مجله، نامه يا بسته هاي چاپي منتقل 
شود، وجود نداشته است. با وجود اين، رسانه هاي چاپي ازجمله روزنامه ها به خاطر 
احتماالت داده شده از سوي برخي كه مبناي علمي ندارد ضرر هنگفتي را متحمل 
شده اند. در روزهاي اخير، انجمن بين المللي رســانه هاي خبري )INMA( چند 
استعالم درباره اين امكان انجام داده اســت و ما در اين زمينه به راهنمايي سازمان 
جهاني بهداشت )WHO( استناد مي كنيم. مشخص است كه شيوع جهاني ويروس 
كرونا، به طور طبيعي يك وحشت در مورد تمام چيزهايي كه لمس مي كنيم به وجود 
آورده است. بنابراين اجازه بدهيد، آنچه را كه انجمن بين المللي رسانه هاي خبري در 

اين مورد مي داند با شما نيز در ميان بگذاريم.
اين مطلب، خالصه تحقيقات و مطالعات 4منبع زير است:

)WHO( سازمان جهاني بهداشت-
- مجله عفونت بيمارستاني

)NIH( مؤسسه ملي آلرژي و بيماري هاي عفوني -
- مركز جان اينس

در اين مجال با استفاده از منابع فوق و همچنين منابع ثانويه، به اين نتيجه مي رسيم 
كه روزنامه ها، سطحي ايمن داشته و نقشي در توسعه بحران ويروس كرونا ندارند.

آنچه تحقيقات علمي بيان مي كند
سازمان جهاني بهداشــت )WHO( درخصوص احتمال آلوده بودن يك بسته از 
محلي كه بيماري COVID19 در آن گزارش شده، اعالم كرده است: احتمال آنكه 
يك فرد آلوده، ويروس را از طريق كاالي تجاري انتقال دهد، كم است. بنابراين خطر 
آلوده شدن به ويروسي كه منجر به بيماري COVID19 مي شود از يك بسته كه 
از نقطه اي به نقطه ديگر حمل شده و در شرايط و دماهاي گوناگون قرار گرفته نيز 
كمتر خواهد بود. مركز بهداشتي هارتفورد با صراحت بيشتري اعالم كرده است كه 
نگران بسته هاي تحويلي در منزل نباشيد. ويروس كرونا دوام زيادي روي كاغذ ندارد.
مركز كنترل بيماري آمريكا )CDC( هــم در اين خصوص مي گويد: اين احتمال 
 COVID19 وجود دارد كه فرد با لمس كردن سطحي كه ويروس روي آن است، به

مبتال شود، اما تصور نمي شود كه اين شيوه اصلي انتشار ويروس باشد.
بيانيه هاي سازمان بهداشت جهاني و مركز كنترل بيماري آمريكا در اين زمان كافي 
به نظر مي رسد و در اصل، واقعيت اينجاست كه هيچ انتقالي از طريق محصوالت چاپي 

شكل نگرفته و گزارش نشده است.
نتايج مطالعه اي كه از سوي مؤسسه ملي بهداشت )NIH(، مراكز كنترل بيماري  
)CDC(، دانشگاه كاليفرنيا لس آنجلس و دانشمندان دانشگاه پرينستون در مجله 
پزشكي »نيوانگلند« منتشر شد، پايداري متفاوت ويروس كرونا در سطوح مختلف 
را نشــان داد. بين هواپخش ها )ذرات ريز(، پالستيك، فوالد ضدزنگ، مس و مقوا، 
مس به دليل آرايش اتمي و مقوا به خاطر متخلخــل بودنش كمترين ميزان انتقال 
ويروس كرونا را داشــتند. در اين ميان، محققان با تأكيد بــر اينكه ويروس هنگام 

پخش شدن توســط ذرات معلق در هوا منتقل مي شود، اين قطرات را تكثير كرده 
و مدت باقي ماندن در سطح را اندازه گيري كردند. ويروس كرونا در سطوح صاف و 
غيرمتخلخل، طوالني ترين عمر را دارد. محققان دريافتند اين ويروس پس از 3روز، 
روي پالستيك و فوالد ضد زنگ همچنان باقي مانده است. دانشمندان مي گويند، 
قدرت ويروس هنگام قرار گرفتن در معرض هوا به ســرعت كاهش پيدا مي كند. از 
آنجا كه ويروس نيمي از قدرتش را هر 66دقيقه از دست مي دهد، پس از 3ساعت كه 
براي نخستين بار روي يك سطح قرار مي گيرد، همچنان يك هشتم عفوني است. 
محققان دريافتند كه 6ساعت بعد، دوام حيات ويروس كروناي جديد تنها 2درصد 

نسبت به حالت اوليه اش است.
ويروس پس از 24ســاعت ديگر روي يك كارت مقوايي وجود نداشت و خبر خوب 
اينكه مانند پالستيك و فوالد ضدزنگ، ويروس روي سطح مقوا نيز در مواجهه با هوا، 
ضعيف و ضعيف تر مي شود. براي روزنامه كه بسيار متخلخل تر از مقواست، به احتمال 

فراوان، عمر بقاي ويروس حتي كوتاه تر نيز خواهد بود.
در مقاله اي به قلــم »جوئل آكنباخ« كه در روز ســيزدهم ماه مــارس در روزنامه 
واشنگتن پست به چاپ رسيد، مطالعه اي جديد روي انسان منتشر شد: در فضاي 
خارج و روي يك سطح بي جان، ويروس به تدريج توانايي عملكرد به عنوان يك عامل 
عفوني را از دست مي دهد. به عنوان مثال ممكن است، خشك  يا مي تواند در معرض 
اشعه ماوراء بنفش خورشيد تخريب شود. فرد آلوده اي كه عطسه مي كند، ممكن 
است هزاران ويروس را پخش كند كه برخي ممكن اســت براي چندين روز زنده 
بمانند. با وجود اين احتمال مبتال شدن افرادي كه با بقاياي ويروس هاي آن عطسه 
تماس پيدا مي كنند به مرور زمان كاهش مي يابد، زيرا بيشتر عفوني شدن ، نتيجه 

حجم زياد ويروس است.
گري ويتاكر، متخصص بيماري هاي عفوني دانشگاه كرنل به روزنامه »پست« نيز 
گفت: معموال ارتشي از ويروس ها وارد مي شوند تا دفاع طبيعي بدن را بشكنند و اين 

بدان معني است كه انتقال از طريق سطح احتمال كمي دارد.
جورج لومونسوف، ويروس شناس مركز »جان اينس« كه از زيست شناسي مولكولي 
براي درك تكثير و خواص ويروس ها در انگلســتان بهره  مي برد، در مصاحبه اي در 
تاريخ دهم مارس 2020در راديو بي بي سي اسكاتلند، ايده انتقال ويروس كرونا از 
طريق روزنامه را به طور كلي رد كرد. او در اين خصوص گفت: روزنامه ها به دليل نحوه 
چاپ و روندي كه طي كرده اند، استريل هستند. به همين دليل است كه مردم به طور 
ســنتي حتي روي آن غذا مي خورند. مركب و چاپ ، روزنامه را استريل مي كند و 
بنابراين بايد بگوييم كه شانس انتقال ويروس از طريق روزنامه هاي كاغذي بسيار 

اندك است.

واكنش نشريات
ناشران اخبار با روش هاي مختلف نسبت به نگراني هاي ابرازشده يا نشده درخصوص 

روزنامه هاي كاغذي واكنش نشان داده اند:

 ترس مردم از لمس هر سطحي در دوران كنوني قابل درك است اما تاكنون در جهان هيچ  موردي
از ابتال به COVID19 به خاطر لمس رسانه هاي كاغذي منتشر نشده است

روزنامه ها ویروس کرونا  را  منتقل نمي کنند

ادامه در 
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- ارسال به خانه: در سطح پايه، آنها ضدعفوني كننده دست و دستمال مرطوب را در 
اختيار پيك هاي خود قرار مي دهند و روزنامه ها نيز در خارج از ساختمان ها و خانه ها 

گذاشته مي شود.
-توزيع كنندگان تك نســخه: درخصوص اســتفاده از دســتكش، ماسك و مواد 
ضدعفوني كننده توســط توزيع كنندگان و فروشــندگان خياباني روزنامه به آنها 
توصيه هاي الزم را بايــد انجام داد. بايد هنگام خريد روزنامــه و مجله به مردم اين 

اطمينان خاطر درباره ايمن بودن داده شود.
-نكاتي درباره فرايند چاپ: وال استريت ژورنال چندي پيش ضميمه اي را به روزنامه 
خود اضافه كرد كه در آن فرايند چاپ توضيح داده شده بود. آنها به روند توليد خودكار 

و خطر پايين انتشار ويروس كرونا از اين طريق پرداخته بودند.
-نســخه ديجيتال را فراموش نكنيد: روزنامه ها باوجــود تمامي تدابيري كه خطر 
انتقال ويروس را به شدت كاهش مي دهد، همواره به مردم خصوصا آنها كه همچنان 

نگراني هايي دارند، توصيه مي كنند كه نسخه ديجيتال روزنامه را از دست ندهند.
-بسته بندي در كيسه هاي پالستيكي: با اينكه طي چند سال گذشته تالش بر حذف 
بسته بندي هاي پالستيكي بوده است، اما به نظر مي رسد كه اكنون يكي از بهترين 
راه ها، استفاده از چنين بسته بندي هايي براي نشريات است. با اين حال بايد تأكيد 

كرد كه هيچ ويروسي روي اين بسته بندي هاي پالستيكي وجود ندارد.
به طور كلي، عالوه بر تحقيقات علمي در مورد ســطوح متخلخل و استريل خاص 
روزنامه ها، ناشــران اقدامات ديگري را انجام مي دهند تا اطمينان حاصل شود كه 
تا زمان رســيدن محصول به دست مشــتري، روزنامه هاي چاپي بدون دست هاي 

محافظت نشده لمس نشود.
آنچه مشخص نشده، اين است كه آيا بهتر است اخبار عدم انتقال ويروس از طريق 
نشريات چاپي به مشتريان گفته شود يا خير؟ در چند مورد برخي روزنامه ها، پس از 
مشاهده حجم لغو شده اشتراك ها، اقدام به چنين كاري كردند. نكته اينجاست كه 
خوانندگان تا زماني كه ناشر، چنين موضوعي را پيش نكشيده بود، هرگز به موضوع 
انتقال ويروس از طريق روزنامه فكر نكرده بودند. در مقابل، برخي نيز در پاســخ به 

پرسش مردم در اين خصوص مجبور به ارائه توضيحاتي شدند.

جمع بندي
تمام شواهد علمي نشان مي دهد كه سطوح متخلخل كاغذ كه شامل روزنامه هم 

مي شود در مقابل ويروس كروناي جديد ايمن هستند.
1. تاكنون هيچ موردي از انتقال  COVID19 از طريق روزنامه گزارش نشده است.

2. تحقيقات علمي اوليه در مورد انتقال ويروس كرونا به سطوح بي جان نشان مي دهد 
كه اين ويروس روي سطوح متخلخل كمترين قدرت را براي كمترين زمان دارد.

3. روزنامه ها به دليل وجود مركب و روند چاپي كه طي مي كنند حتي اســتريل تر 
هم هستند.

4. روزنامه ها با اقدامات احتياطي بهداشــتي و ايمني در چاپخانــه، مراكز توزيع، 
دكه هاي روزنامه فروشي و سيستم تحويل منازل، از مشتريان خود در مقابل ويروس 

كرونا محافظت مي كنند.

ارل ِجي ويلكينسن؛  مدير اجرايي و مديرعامل انجمن بين المللي 
رسانه هاي خبري
ترجمه: ساسان شادمان منفرد
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  دیــروز نشســت علني 
مجلــس بعــد از 44روز مجلس

تعطيلــي تحــت تدابير 
شدید بهداشتي از غربالگري نمایندگان 
گرفته تــا ایجاد فاصلــه قریب به یك 
متري ميان صندلي نمایندگان و الزام 
آنها به زدن ماسك و پوشيدن دستكش 

برگزار شد.
با وجود تدابير شدید دیروز بهارستان 
براي برگزاري نشســت علني در فصل 
كرونــا امــا خروجي نشســت دیروز 
بهارســتان خيلي چشــم نواز نبود، نه 
تصميمي جدي براي فضاي كرونا زده 
اقتصاد گرفته شد و نه طرحي تصویب 
شــد، تنها روایتي نه چنــدان تازه از 
وزیران بهداشت و كشــور و همچنين 
رئيــس ســازمان برنامــه و بودجه از 
مقابله با كرونا در صحن شــنيده شد. 
به تعبيري دیگر مي توان گفت مجلسي 
كه تاكنون 49نفر از 290نماینده اش به 
كرونا مبتال شده اند، نشست پر ریسكي 
را برگزار كردند كه ماحصل چشمگيري 
نداشــت. از راي هاي منفي پي در پي 
نمایندگان به طرح ها و ایده هایشــان 
كه بگذریم درخواســت ارائــه برنامه 
ملــي از دولت براي مدیریــت كرونا و 
نطق هاي برخــي ازنماینــدگان تنها 
دســتاورد گردهمایــي 4ســاعت و 
20دقيقه بهارســتان در سال99 بود. 
در این گزارش به روایت حاشيه و نكات 
نخستين جلســه مجلس در سال99 

پرداخته ایم.
دولتي هــا مجلــس را جدي 

نگرفتند: ســاعت حدودا 9 و 1
1۵دقيقه بود كه پزشكيان زنگ علني 
شدن مجلس را به صدا درآورد. در این 
جلســه قرار بــود وزیر كشــور، وزیر 
بهداشــت و رئيس ســازمان برنامه و 
بودجــه ســخنراني كننــد. وقتــي 
قاضي زاده، عضو هيأت رئيسه از سعيد 
نمكي، وزیر بهداشــت دعــوت كرد تا 
پشــت تریبون قرار بگيرد حسينعلي 
اميري، معاون پارلماني رئيس جمهور 

اعالم كرد وزیر در مســير است و هنوز 
نيامده است. همين موضوع موجب شد 
تا پزشــكيان كــه ریاســت مجلس را 
به عهده داشت با لحني انتقادي بگوید: 
یعني وزرا نمي توانســتند ساعت9 به 
مجلس برسند؟ قرار بود وزیر ساعت9 
در مجلس حضور داشــته باشند و االن 
ســاعت9/۵ اســت؛ خيابان ها هم كه 
خلوت است. در همين لحظه قاضي زاده 
خواست نوبخت، معاون رئيس جمهور 
صحبت كند كه اعالم شد او نيز هنوز به 
مجلس نرســيده اســت. پزشــكيان 
بالفاصله گفت: گویا مســئله را دولت 

جدي نگرفته است.
وزرا گــزارش دادنــد و رفتند: 

ســاعت 9و40دقيقــه بود كه 2
ســعيد نمكي، وزیر بهداشت در صحن 
علني مجلس حاضر شــد، به دنبال او و 
البته به فاصلــه زماني حدود 20دقيقه 
محمدباقر نوبخت، معاون رئيس جمهور 
و رئيس سازمان برنامه و بودجه و سپس 
عبدالرضا رحماني فضلي، وزیر كشور در 
صحن بهارســتان حاضر شدند. حضور 
آنها در صحن به گونه اي بود كه در پایان 
سخنان نمكي، نوبخت به جایگاه رفت و 
نمكي با نمایندگان خداحافظي كرد و 
رفت، در پایان صحبت هاي نوبخت، وزیر 
كشور به جایگاه آمد و نوبخت هم جلسه 
را تــرك كــرد و بعــد هم نوبــت به 
رحماني فضلي رســيد. او هم گزارشي 
ارائه كرد و نمایندگان را به خدا سپرد 

واز مجلس خارج شد.
گزارش  هاي یكسو و بحث درون 

مجلســي نماینــدگان: به این 3
ترتيب با گزارش هاي یك ســو و عمدتا 
تكراري وزرا و معاون رئيس جمهور به 
نمایندگان، نشســت دیروز نشســت 
چاره اندیشي یا تصميم گيري نبود و در 
خوش بينانه ترین حالت مي توان آن را 
نشســتي ناميد كه مجلس گزارش از 
دولت گرفت و بعد هم نمایندگان با هم 
دغدغه هایشان را به اشتراك گذاشتند 
و در بخشي از نشســت هم از گزارش 
مركز پژوهش هاي مجلس كه از گزارش 
دولتي ها چند گامــي به پيش بود بهره 

بردند.

ضــرورت توجــه به عــوارض 
داروهــاي تجویــزي: نماینده 4

مركــز پژوهش هــا در گزارشــي به 
نمایندگان خبــر داد داروهاي مصرف 
شــده براي درمان كرونا بعضا عوارضي 
داشته اند، دستگاه هاي دیاليز كم است، 
تجویز داروها باید تحت نظارت كميته 

اخالقي باشد.
بي اعتمادي مردم افزایش یافته: 

بعد از اســتماع گزارش مركز 5
پژوهش ها، ۵ نماینــده - به قيد قرعه- 
فرصت نطق به دست آوردند كه در ميان 
آنها فقــط ســخنان بهرام پارســایي 
صراحت و تازگي الزم را داشــت، او در 
بخشــي از نطقش به ســخنان وزراي 
بهداشت و كشــور كه مدعي كنترل و 
كاهش بيماري شده بودند اشاره كرد و 
گفت: باید از سياسي كردن این موضوع 
پرهيز شود. متأسفانه بي اعتمادي مردم 
به دنبال ارائه آمارهــاي متناقض رو به 
افزایــش اســت. باید با مردم شــفاف 
صحبــت كنيــم... كاهــش ورودي 
بيمارستان ها دال بر كاهش افراد مبتال 

نيست.
قرنطينه یك ماهه كشور منتفي 

شــد: نقطه اوج نشست دیروز 6
امــا نطــق عبدالكریــم  مجلــس 
حسين زداده طراح طرح 3فوریتي براي 
قرنطينه یك ماهه كشور بود كه صریح و 
جدي از طرحش دفــاع كرد چنان كه 
درميانــه نطقــش صدایــش گرفت.
عبدالكریم حسين زاده از طراحان این 
طرح ســه فوریتي با بيان اینكه ننگ 
عدم تصميم گيري را به جــان نخریم 
گفت: هربار بــا واژه قرنطينه، قرنطينه 
هراسي كردیم و گفتيم قرنطينه یعني 
تأثيرپذیــري از ایــن وضعيــت. من 
مي گویم چرا از آنطرف فكر نمي كنيد و 

نمي گویيد كشورها بگویند ما با وجود 
تحریم ها جان مردم را ارجح قرار دادیم 

و قرنطينه كردیم.
مغایرت هاي قانون اساســي با 

طرح ســه فوریت: علي ادیاني 7
راد با اخطاري درباره طرح سه فوریتي 
گفت: این طرح با 4 ماده قانون اساسي 
در تغایر اســت و نخستين آن اصل 79 
است... تعطيلي و محدود كردن حقوق 
شهروندي جزو اختيارات شوراي عالي 
امنيت ملي اســت و از این منظر طرح 
تعطيلي یك ماهه كشــور مغایر اصل 
176 قانون اساسي است.ادیاني با اشاره 
به اینكه این طرح سه فوریتي با اصل 7۵ 
قانون اساسي نيز مغایرت دارد، گفت: 
زیرا این طرح موجب افزایش یا كاهش 
هزینــه دولت مي شــود، بــا توجه به 
تأكيدات مقام معظم رهبــري درباره 
بنزین، هر نــوع اظهارنظري باید براي 
اختصاص منابع حاصل از افزایش قيمت 
بنزیــن و مــوارد دیگر بــا هماهنگي 
شــوراي عالي اقتصادي انجام شود. در 
نهایت ادله ادیاني به رأي گذاشته شد و 
اكثریت مجلس با آن مخالفت كردند با 
رد ســه فوریت لزوم قرنطينه یك ماهه 
كشور و رد سه فوریت اصالح آیين نامه 
داخلي مجلس و عدم استقبال و مخالفت 
نماینــدگان با حضــور دو هفته اي در 
پارلمان مي توان گفت نشســت دیروز 
مجلس جز رفتــن نماینــدگان پاي 
ميكروفون و نطق و بيان نظراتشان در 
بــاب كرونــا و مدیریــت آن آورده اي 

نداشت. 
 49 نماینده كرونا گرفته اند: به 

گفته اســداهلل عباسي دیروز از 8
208نماینده تســت كرونا گرفته شد و 
تست كروناي 20نماینده مثبت اعالم 
شد، تا قبل از این 29نماینده مبتال شده 

بودند، حاال مجموعا 49نماینده كرونا 
دارند، شيب صعودي ابتالي نماینده ها 
ناقض ادعاي كنترل و مدیریت كرونا از 

سوي برخي مسئوالن است.
همهمه بــراي قانوني شــدن 

ماســك: حاضر نبــودن وزرا 9
موجب شــد تا هيأت رئيسه از رؤساي 
كميسيون ها بخواهد صحبت هاي خود 
را آغاز كنند و قرعــه اول به نام الياس 
حضرتي، رئيس فراكســيون اقتصادي 
افتــاد. حضرتي خطاب به پزشــكيان 
گفت: اگر فكر مي كنيد الزم است زدن 
ماســك را به عنوان یك قانون اجباري 
اعالم كنيد چون اكثــر صاحب نظران 
مي گویند با زدن ماســك مي توان 99 
درصد انتقال بزاق دهان را كنترل كرد. 
پيشــنهاد او با اعتــراض نمایندگان و 
ایجاد همهمه در صحن مجلس روبه رو 
شــد كه حضرتي آنها را به نشســتن 

دعوت كرد.
خيــال همه را بابــت تعطيلي 

مدارس راحت كنند: در نطقي 10
دیگر محمــد مهدي زاهــدي، رئيس 
كميســيون آموزش و تحقيقات نيز در 
گزارشــي به مجلس گفت: 80 درصد 
سرفصل هاي درسي آموزش و پرورش 
تدریس شده و در واقع مسائل آموزشي 
آموزش و پرورش تمام است و باید این 

را اعالم كنم تا خيال همه راحت شود.
وام یك ميليوني به بچه شــان 

بدهند قهر مي كنند: ســخنان 11
عزیز اكبریان، رئيس كميسيون صنایع 
هم قابل تامل بود. او گفت: اینكه گفته 
شده وام یك ميليون توماني مي دهند 
چه فایده اي دارد كه دو روز اســت كه 
تلویزیــون هم مدام دربــاره آن حرف 
مي زند؟ اگر همين یك ميليون تومان را 

به بچه هایتان بدهيد قهر مي كند ! 

نخستين جلسه مجلس در سال99 بعد از 44روز 
تعطيلي با گزارش هاي 2وزیر درباره كرونا برگزار شد

فرزانه آئيني
روزنامه نگار

 جلسه پرريسك
و بي  تصميم 

گزارش

 كاهش سرقت ها 
بعد از مرخصي زنداني  ها 

 از طریق پيامك و ارتباط تلفني، شرایط و كيفيت 
بازگشت زنداني ها به زندان ابالغ مي شود

پس از یك دوره تمدید مرخصي زندانيان تــا 30فروردین، موضوع 
بازگشت زندانيان به زندان ها در دســتور كار قوه قضایيه قرار گرفته 
است؛ رئيس ســازمان زندان  ها در جلسه شــوراي عالي قضایي كه 
روز دوشــنبه با حضور رئيس قوه قضایيه برگزار شد، ضمن تشریح 
اقدامات سازمان متبوعش در حفظ بهداشــت و سالمت زندانيان و 
با اشــاره به تأثير تعيين كننده اعطاي مرخصي به زندانيان در تأمين 
سالمت زندان ها در ایام شيوع ویروس كرونا، از تدوین دستورالعملي 
براي نحوه بازگشــت زندانيان از مرخصي خبر داد كه براساس آن با 
همكاري وزارت بهداشت، زندانيان ابتدا در محل  هاي پيش بيني شده 
براي قرنطينه مستقر مي  شوند و پس از دریافت گواهي سالمت وارد 

زندان خواهند شد.
جزئيات دستورالعمل بازگشــت زندانيان هنوز مشخص نيست، اما 
مدیریت زندان ها و زندانيان همزمان با همه گيري كرونا در كشور یك 
چالش مهم به شمار مي آید؛ از یكسو حفظ سالمتي زندانيان در داخل 
زندان و جلوگيري از شيوع كرونا در زندان ها تدابير ویژه اي مي طلبد 
و از سوي دیگر به نظر مي رســد كه حضور زندانيان در خارج از زندان 
چالش هاي امنيتي براي جامعه ایجاد كرده است. اخيرا سردار حسين 
رحيمي، فرمانده انتظامي تهران طي اظهاراتي در یك برنامه تلویزیوني 
گفت: »آزادسازي زنداني ها زحمت ما را مضاعف و سرقت ها را بيشتر 
كرد«. وي در عين حال اطمينان داد كه 60تا 70درصد زنداني هاي 
آزاد شده توسط پليس كنترل مي شــوند. این اظهارات رئيس پليس 
تهران روز گذشته توسط سخنگوي قوه قضایيه رد شد. غالمحسين 
اسماعيلي در نشست خبري در این باره گفت: »فرمایش این عزیزمان 
فرمایش صحيحي نبود و یك تحليل و برداشت بود نه بررسي دقيق«. 
اسماعيلي افزود: »در 4۵روزه اخير در اسفندماه و 1۵روز فروردین آمار 
سرقت ها كاهش داشته است. اینكه گفته شد در این سرقت ها تعداد 
زیادي توســط زندانياني كه به مرخصي رفته اند انجام شده، چنين 
موضوعي نبود. عدد دستگيري هاي این ایام نسبت به ایام مشابه كمتر 
است. دربين دستگير شــدگان كه مرتبط با استان تهران بود افرادي 
بودند كه سابقه داشتند اما نه جزء كساني كه در مرخصي باشند. كسي 
بود كه محكوميتش به اتمام رســيده و آزاد شده است«. وي تصریح 
كرد: »در تمامي افرادي كه بررسي كردیم عدد درشتي بود كه بعد به 
40نفر تقليل پيدا كرد و بررســي كردیم در تهران از زندانياني كه در 
مرخصي بودند فقط یك بازداشت مجدد داشتيم«. اعطاي مرخصي 
به زندانيان براي مقابله با كرونا اقدام بسيار مهمي بود؛ بنابراین ارتكاب 
جرم یك زنداني كه در مرخصي بوده است، نمي تواند دليلي بر سلب 
حقوق ده ها هزار زنداني در زمينه استفاده از مرخصي شود. با این حال، 
قوه قضایيه بازگشت زندانيان را در دستور كار خود قرار داده است. اما 
به نظر مي رسد هرگونه بي احتياطي و كم تدبيري در فراخوان زندانيان 
به زندان ها مي تواند دستاوردهاي عدليه در اعطاي مرخصي به زندانيان 
را از بين ببرد؛ سازوكار قوه قضایيه و سازمان زندان ها براي بازگرداندن 
زندانيان مشخص نيست كه آیا همه زندانيان به طور یكجا و همزمان 
فراخوانده مي شوند یا اینكه به صورت زمانبندي شده و در نوبت هاي 
مختلف این اقدام صورت خواهد گرفت؟ با توجه به تجهيزات بهداشتي 
و امكانات پزشكي و شرایط موجود در كشور، مي توان 100هزار زنداني 
را همزمان قرنطينه و غربالگري كــرد؟ چگونه مي توان از عدم ابتالي 
قطعي 100هزار زنداني به كرونا پيش از بازگشــت و ورود به زندان 
اطمينان حاصل كرد، درحالي كه احتمال تشخيص اشتباه یك زنداني و 
ورود احتمالي یك زنداني مبتال به زندان مي تواند آثار جبران ناپذیري را 
تحميل كند؟ در این شرایط آیا امكان تمدید دوباره مرخصي زندانياني 
كه حســن رفتار داشــته و براي جامعه بي خطر محسوب مي شوند، 
همچنان وجود دارد؟ با شيوع كرونا در كشور قوه قضایيه تدابير ویژه اي 
را براي حفظ سالمتي زندانيان و جلوگيري از شيوع كرونا در محيط 
زندان ها اتخاذ كرده است. اعطاي مرخصي به حدود 100هزار زنداني 
در سراسر كشور در ایام نوروز و آزادي قریب به 10هزار زنداني به واسطه 

عفو ساالنه رهبري، اقدامي بي سابقه به شمار مي آید. 
سخنگوي قوه قضایيه در نشست خبري خود در 10فروردین با اشاره به 
دستور رئيس قوه قضایيه گفت: »دادستان ها با تدوین برنامه زمانبندي 
و شرایط و نحوه بازگشت زندانيان در پایان مرخصي، تالش كنند كه 
وضعيت بازگشت آنها را از طریق پيامك و ارتباط تلفني، به خود زنداني 
و یا خانواده و ضامن او ابالغ كنند و درصورت لزوم زنداني را فراخوان 
كنند و شرایط و كيفيت بازگشــت او به زندان را به وي ابالغ كرده تا 
هریك از زندانيان دقيقا از برنامه بازگشت خود به زندان، مطلع باشد«.

خبر

كرونا، مكرون را فعال كرد

رئيس جمهور فرانسه به حسن روحاني همتاي 
ایراني زنــگ زد تا یك بار دیگــر گمانه ها درباره 
شــروع دور جدیدي از تحــركات او در رابطه با 
ایران شــكل بگيرد. بهانه تماس اخير مكرون، 
كرونا و اینســتكس بود. امانوئل مكرون در سال 
گذشته ایده اي را براي كاهش تنش كه بين ایران 
و آمریكا در سر داشــت و در پي آن بود كه با یك 
توافق شكلي بين ایران و آمریكا زمينه ساز نجات 
برجامي شود كه پس از خروج آمریكا از آن به اغما 
رفته بود با این حــال به خاطر زیاده خواهي هاي 
رئيس جمهور آمریكا این تالش ها به ثمر ننشست.

مكرون براي جا انداختن و پخت وپز ایده خود در 
سال 98بيش از 10بار با روحاني تلفني صحبت 
كرد. این عالوه بر مواردي بود كه بين او و همتاي 
ایراني پيام مكتوب رد و بدل شــد. محتواي این 
تماس ها و پيام ها این بود كه ایران بپذیرد در ازاي 
باز شدن یك كانال مالي با رقم 1۵ميليارد یورو 
به تعهدات خود در برجام برگردد. ترامپ ابتدا با 
این پيشنهاد موافقت كرد اما وقتي شنيد حسن 
روحاني رئيس جمهور ایران قصد سفر به نيویورك 
را دارد عملياتي شدن طرح مكرون را به دیدار با 

روحاني مشروط كرد.
ایده باز شدن گره برجام با پيشنهاد مالي، ابتدا در 
ذهن شينزو آبه، نخست وزیر ژاپن شكل گرفت و 
باعث شد او با كســب موافقت ترامپ براي دیدار 
با مقامات ایراني بــه تهران ســفر كند هرچند 
ترامپ 24ساعت قبل از سفر آبه به او اعالم كرد 
پيشــنهادش را در تهران مطرح نكنــد. امانوئل 
مكرون با رایزني هاي زیاد ایــده نجات برجام را 
پيش برد و توانســت موافقت ایران را نيز كسب 
كند تا جایي كه وزیر خارجه ایران در شــرایطي 
كه رئيس جمهور آمریكا در فرانســه بود به شهر 
بياریتز سفر كرد و با مكرون درباره طرح گفت وگو 
كرد.سفر حســن روحاني به نيویورك باعث شد 
رئيس جمهور آمریكا همه  چيز را به دیدار با روحاني 
گره بزند، در زمان حضور روحاني در نيویورك هم 
مكرون بارها با رفت وآمد بين اتاق روحاني و ترامپ 
سعي كرد معامله را جوش بدهد و رئيس جمهور 
ایران حتي با دیدار با ترامپ در نشســت ســران 
ایران و 1+۵ نيز موافقت كرده بود اما به شرط لغو 
تحریم هاي آمریكا و ترامپ كه پيش از این تصور 
مي كرد مي تواند مدل تعامل با كره شــمالي را در 
رابطه با ایران پيش ببــرد و بدون لغو تحریم ها با 

مقامات ایران دیدار كند شرط ایران را نپذیرفت.

كرونا و تحريم؛ محــور گفت وگوي مكرون و 
روحاني

رئيس جمهــور در آخرین گفت وگــوي خود با 
رئيس جمهور فرانسه با اشــاره به اینكه مبارزه با 
این بيماري در شرایط تحریم براي ایران دشوارتر 
از دیگر كشورهاست، افزود: دولت آمریكا به رغم 
اینكه با اعمال تحریم هاي غيرقانوني عليه ایران، 
مقررات بين المللي را زیر پا گذاشته، در این شرایط 
نيز با اقدامات خود مقررات بهداشتي مصوب سال 
200۵سازمان بهداشت جهاني را زیرپا مي گذارد.
محور دیگر مذاكرات مكرون و روحاني سازوكار 
مالي اروپایي ها براي دور زدن تحریم هاي آمریكا 
عليه ایران موســوم به اینســتكس بود كه هفته 
گذشته پس از 2 سال نخستين تراكنش خود را 
انجام داد. روحاني گام هاي اوليه برداشته شده در 
راستاي برقراري سازوكار اینستكس را مثبت ولي 
ناكافي خواند و گفت: این مسير نباید تنها منحصر 
به كاالهاي پزشكي و غذایي باشد و باید بتوانيم از 
آن براي تأمين تمامي نيازمندي هاي كشورمان 
استفاده كنيم. روحاني با اشاره به اینكه درصورتي 
كه همه تحریم ها برداشته شود آماده ایم به تعهدات 
خود در زمينه هسته اي بازگردیم، بيان كرد: رفع 
تحریم هــا و عمل به تعهدات از ســوي اروپا یك 
ضرورت است و در این شرایط خاص امروز اهميتي 
مضاعف یافته است. امانوئل مكرون، رئيس جمهور 
فرانســه هم در این گفت وگوي تلفني، با اشــاره 
به عالقه مندي فرانسه به گســترش همه جانبه 
همكاري ها با ایران، گام هاي برداشته شده براي 
شروع به كار ســازوكار مالي اینستكس را مثبت 
دانســت و ابراز اميدواري كرد كه با استفاده از آن 
تبادالت ایران و اروپا افزایش یابد تا همكاري هاي 
مالي اروپا با ایران به شكل راحت تري انجام شود. 
مكرون آخرین بار دي ماه 1397با حسن روحاني 

تماس تلفني داشت.

حسن روحاني، رئيس جمهور در گفت وگو 
با استانداران ۵ اســتان بر درمان رایگان دولت

شهروندان افغان در ایران تأكيد كرد و گفت: 
باید در مرزها نيز پروتكل هاي بهداشتي با دقت رعایت 
شود و اگر برادران و خواهران افغان در ایران به كرونا مبتال 

شده اند، براساس مصوبه ستاد ملي مقابله با كرونا درمان 
آنــان به صــورت رایگان انجــام شــود. چرا كــه ما و 
همسایگان مان به هم پيوســته ایم و باید در این شرایط 

یكدیگر را یاري كنيم.
رئيس جمهور در ارتباط ویدئو كنفرانسي با استان هاي 
خراســان جنوبي، خراسان شــمالي، ایالم، كهگيلویه 
و بویراحمد و چهارمحال و بختيــاري ضمن گفت وگو 
با استانداران، روساي دانشــگاه هاي علوم پزشكي این 
استان ها و مسئوالن برخي مراكز درماني و توليدي در این 
مناطق، در جریان آخرین وضعيت شيوع بيماري كرونا 
و چگونگي مقابله با این بيمــاري و روند درمان بيماران 

قرار گرفت.
رئيس جمهور با اشــاره به اینكه نباید تصور شود كه این 
بيماري و گســترش آن به پایان رسيده اســت، افزود: 
مردم،كســبه و كارمنداني كه از 23فروردین ســر كار 
مي روند، باید اصول بهداشتي را با دقت وحساسيت رعایت 
كنند و مطمئناً مراقبت فردي بهترین راه براي جلوگيري 

از شيوع و گسترش بيماري خواهد بود.
روحاني بــا تأكيد بــر اینكــه موفقيت اجــراي طرح 
فاصله گذاري هوشمند مبتني بر رعایت اصول از سوي 
مردم است، خاطرنشان كرد: مســئوالن و دستگاه هاي 
ذیربط در زمينه آموزش و اطالع رساني به مردم به ویژه 

صدا و سيما هم باید با درنظر گرفتن برنامه هاي مناسب، 
اصول و نكات بهداشتي مدنظر از سوي بخش بهداشت و 

درمان را براي مردم توضيح دهند.
رئيس جمهور با اشاره به اعالم آمادگي استانداران براي 
اجراي طرح فاصله گذاري هوشمند در استان ها و ایجاد 
شرایط مناسب براي تحقق این كار، گفت: مي خواهيم هم 
مردم از زندگي اجتماعي و كسب وكار خود دور نمانند و 
هم روندي كه بخش بهداشت و درمان براي توقف ابتال و 

شيوع كرونا در كشور داشته، دچار آسيب نشود.
روحاني افزود: هنوز این بيماري پيش روي ما قرار دارد 
و مشخص نيست كه تا چه زماني ادامه خواهد داشت و 

لذا باید تالش كنيم تا توأم با حفظ سالمت مردم بتوانيم 
شرایط را براي تأمين زندگي آنان نيز فراهم كنيم.

رئيس جمهور در این ارتباط ویدئو كنفرانسي در پاسخ به 
درخواست استانداران در زمينه اعمال حساسيت بيشتر 
در امر بازگشایي مدارس تا زماني كه اطمينان از شرایط 
حاصل نشده، گفت: در بخش آموزش هيچ عجله اي براي 
راه اندازي مدارس و دانشگاه ها وجود ندارد، ضمن اینكه 
باید شرایط براي بازگشایي مدارس به گونه اي باشد كه 
هم از اجراي كامل دستورالعمل هاي بهداشتي اطمينان 
داشته باشــيم و هم بتوانيم دغدغه خانواده ها را در این 

راستا از بين ببریم. 

رئيس جمهور:
برادران و خواهران افغانستاني 

رايگان درمان شوند

روند كرونا كاهشي است
عبدالرضــا رحماني 
فضلي، وزیر كشــور 
با بيــان اینكه وزارت 
بهداشت در آمادگي 
الزم شناخت مناسب 
و تاميــن امكانــات و 
تجهيزات است گفت 

كه روند كرونا در خيلي از استان ها كاهشي شده است. به گفته رحماني 
فضلي، هماهنگ كردن مردم، افزایش ســطح اطالعــات، آگاهي، 
اقناع سازي  و هماهنگي دستگاه هاي اجرایي در سراسر كشور ازجمله 

اقداماتي است كه براي آن تالش هایي صورت گرفت.

در جلسه غيرعلني مي گويم 
سعيد نمكي، وزیر بهداشت در نطقش سعي كرد همگرایي با تيم دولت را 
به رخ بكشد و گفت: متأسفانه به دليل این حصر اقتصادي كه با آن روبه رو 
هســتيم براي مثال نمي توانيم یك جوراب فروش را كه معاش خود را با 
فروختن جوراب مي گذراند رها كنيم. یا باید او را تامين كنيم یا بگذاریم 
به كســب وكار خود ادامه دهد. به همين دليل مــا نمي توانيم صنعت و 
توليد را تعطيل كنيم. او همچنين به ریشــه تأیيد شيوع كرونا در كشور 
پرداخت وشرح داد: در 29بهمن ماه 2مورد بيماري كرونا به ما گزارش شد 
و گفتند كه شهر قم عالئمي به شكل كروناویروس دارد... تست كروناي 
آن دوطرف را گرفتيم صبح روز 30بهمن ماه تست آنها مثبت شد. قبل از 
آن موارد زیادي را آزمایش كرده بودیم. بعضي دوستان توصيه داشتند 
كه اعالم ویروس كرونا قبل از انتخابات درست نيست ولي همواره اعتقاد 

داشتم كه بهترین كار صداقت 
و راستگویي با مردم است. باید 
در یك جلسه غيرعلني به طور 
مفصل به شــما نمایندگان، 
مسائل را توضيح بدهم. 23تيم 
اپيدميولوژیســت ما در حال 
كار كردن هستند كه بفهمند 

نخستين منشأ بيماري در كجا بود. همواره گفته ام كه آنچه در گيالن و 
قم اتفاق افتاد 2مقوله كامال متفاوت است. ان شاءاهلل توفيق داشته باشم 
كه در یك جلسه غيرعلني این مسئله را باز كنم. البته ضرورت غيرعلني 

بودن جلسه به این معنا نيست كه ما با مردم بيگانه ایم.

نمازهاي جمعه تنها مناســكي نيستند كه از 
اسفندماه سال گذشته به خاطر شيوع ویروس دفاعي

كرونا در كشــور به حالت تعطيلي درآمده اند. 
برخي مراسم رســمي تقویم نيز با تداوم حضور این بيماري 
تعليق شــده اند و در آخرین تصميم، مراســم امســال رژه 
29فروردین و روز ارتش پس از 40سال برگزار نخواهد شد. 
برخي رویدادهاي دیگر این ماه ازجمله مراســم روز فناوري 
هسته اي نيز برگزار نخواهد شــد.علي اكبر صالحي، رئيس 
سازمان انرژي اتمي پيش از سال جدید از برگزار نشدن روز 
ملي فناوري هسته اي در سال99 خبر داده و گفته بود:»بنا بر 
برنامه ریزي انجام شــده مقرر بود تا مراسم روز ملي فناوري 

هسته اي نيز همزمان با ایام ميالد حضرت بقيه اهلل)عج(  برگزار 
شــود اما با توجه به شــرایط خاص فعلي و بر پایه فرامين و 
راهكارهاي اعالم شده از ســوي وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشكي این مراسم برگزار نخواهد شد.« در عين حال 
خبري از رونمایي دستاوردهاي جدید این سازمان نيز منتشر 
نشد. نمازهاي جمعه نيز از نهم اسفندماه سال گذشته تاكنون 
برگزار نشدند. از ســوي دیگر به علت شيوع ویروس كرونا و 
توصيه هاي ستاد ملي مدیریت بيماري كرونا مبني بر پرهيز 
از برگزاري تجمعات و خودداري از ســفر و خارج شــدن از 
شــهرها با هدف جلوگيري از گســترش بيماري، مراســم 
سخنراني رهبر معظم انقالب كه همه ساله در روز اول سال 
نو در حرم مطهر امام رضا)ع( برگزار مي شــد، امسال برگزار 

نشد.
مراسم 29 فروردین، سالروز بزرگداشت ارتش و رژه نيروهاي 
مســلح و ارتش، از ســال 13۵8 در تهران و مراكز استان ها 
برگزار مي شد كه هدف از آن نمایش قدرت نيروهاي مسلح 
و توان رزمي ارتش جمهوري اسالمي ایران بود. تصميمات 
ســتادملي مدیریت بيمــاري كرونا این مراســم را متوقف 

ساخت. براســاس اعالم معاون هماهنگ كننده ارتش، رژه 
سراســري یگان هاي ارتش برگزار نخواهد شد و جاي آن از 
امكانات و توانمندي هاي ارتش براي مقابله با ویروس كرونا 
در كشور استفاده خواهد شد. دریادار حبيب اهلل سياري در 
یك نشست خبري با اشاره به برنامه جایگزین رژه خدمت با 
شعار »مدافعان وطن، یاوران سالمت« گفت:» بنابر مصوبات 
ســتاد ملي مقابله با كرونا و بنابر تدبير فرمانده كل ارتش و 
هماهنگي با ستاد كل نيروهاي مسلح و تصویب رهبر معظم 
انقالب و فرماندهي كل قوا، ارتش جمهوري اسالمي ایران، 
امســال طرح جایگزین رژه خدمت با شعار »مدافعان وطن، 
یاوران سالمت« در سراسر كشور را انجام مي دهد كه در این 
طرح همانند گذشته و با قدرت و توان بيشتریگان هاي آجا 
در سراسر كشور به كمك ســامانه بهداشت و درمان كشور 
خواهد آمد و با ضدعفوني شهرها و روستاها و ایجاد تخت هاي 
بيمارستاني بيشتر در راســتاي مقابله با كرونا اقدامات الزم 

را انجام مي دهد.«
به گفته سياري »گسترش ویروس كرونا در كشور تأثيري 
بر توان دفاعي ارتش نداشته و ما با رعایت اصول بهداشتي 

توانسته ایم به بهترین شــكل ممكن مأموریت هاي خود را 
انجام دهيم به نحوي كه ارتش از همان ابتدا و حتي قبل از 
شيوع ویروس كرونا وارد عمل شد و كمك هاي الزم را انجام 
داد و هم اكنون نيز در صحنه است. اما ارتش مسئوليت دفاع 
از كشور را نيز برعهده دارد و در كنار مسئوليت اصلي خود 
یعني دفاع از كشــور و تأمين امنيت، ظرفيت هاي درماني 
خود را به ميدان خدمت رســاني به مــردم عزیزمان آورده 
است.« او درباره جزئيات خدمات رســاني ارتش در مقابله 
با ویروس كرونا نيــز توضيح داد: »ما در راســتاي اهداف 
ستاد ملي مقابله با كرونا اقدامات بســيار گسترده اي را به 
مناسبت روز ارتش، از 20 فروردین به بعد آغاز كردیم و تا 
اردیبهشــت ماه ادامه خواهيم داد و خدمات گسترده اي به 
مردم مي دهيم به نحوي كه اقدامات خدماتي و بهداشتي ما 
در این روزها افزایش چشمگيري خواهد داشت و ما با شعار 
»مدافعان وطن، یاوران ســالمت« بحث ضد عفوني كردن 
محله ها، توزیع بسته هاي بهداشــتي در مناطق محروم و 
اختصاص تخت هاي بيمارستاني و امكانات بهداشتي بيشتر 

را انجام مي دهيم.«

ارتش رژه نمي رود
مناسك مذهبي و مناسبت هاي تقویمي زیادي 

از اسفندماه سال گذشته با تصميمات ستاد ملي 
مدیریت كرونا تعطيل شده اند



دومين جلسه رسمي شوراي 
شهر تهران در ســال جديد با شورا

توجه به شرايط 4-3 روز اخير 
پايتخــت و افزايش نگران كننــده ترددهاي 
شــهري باز هم به كرونــا و راهكارهاي قطع 
زنجيره شــيوع آن اختصاص داشــت. با اين 
تفاوت كه شــورا اين بار ميزبان نفر اول ستاد 
مبارزه با كرونا در اســتان تهران بود. با وجود 
اينكه انتظار مي رفت عليرضا زالي زودتر از اينها 
به صحن شورا بيايد، اما برگزار نشدن جلسه 
حضوري و علني شوراي شــهر تهران را هم 
مي توان يكي از داليــل تأخير حضور نفر اول 
مقابله با كرونا در تهران دانســت. به هر حال 
عليرضا زالي ديروز سه شنبه به دعوت اعضاي 
شــورا به خيابان بهشــت آمد و از وضعيت 
همه گيري كرونا در تهران به نمايندگان مردم 
در پارلمان شهري پايتخت گزارش داد و از آنان 
خواست تا با پيگيري و مطالبه ها و مشكالت 
شهروندان، اين ستاد را بيش از گذشته ياري 
كنند. آنطور كــه زالي تأكيد كــرد، جنس 
دغدغه هاي شــورايي ها با ســتاد متبوعش 
مشــترك اســت و به همين خاطــر، روي 

كمك هاي شورا حساب باز كرده است.

تهران، نيازمند راهبردهاي متفاوت است
رئيس ســتاد مقابله بــا كرونــا در تهران در 
جلسه شوراي شهر، از فعاليت هاي حمايتي و 
كمك هاي مستمر و سازنده و مشاركت جويانه 
شورا و شهرداري براي مقابله و پيشگيري از 
ويروس كرونا قدرداني كــرد و در عين حال 
وضعيت تهران را پيچيده  و متفاوت تر از ديگر 
شــهرهاي كشــور توصيف كرد. زالي گفت: 
»بر همين اساس، راهبردها و برنامه ريزي ها 
به دليل مختصات فني خاص تهران و جمعيت 
قابل توجه پايتخت بايد متفاوت باشد. 3۱هزار 
و ۲۰۰ تخت در تهران داريم كه تالش كرديم 
از تمام ظرفيت ها در اين حوزه استفاده كنيم. 
اآلن ۸۰درصد تخت هايي كه به بيماران كرونا 
اختصــاص دارد از تخت هاي بيمارســتاني 

زيرنظر دانشگاه هاست.«
به گفتــه زالي زمــان ريشه كن شــدن اين 
ويروس متناســب با مداخالت سخت گيرانه 
تصميم گيران خواهد بــود، بنابراين اگر ۲-3 
هفته با سختي و سنگيني محدوديت ها اعمال 
 شــد، شــايد مدت زمان اين رخداد كوتاه تر 

مي شد.

پيش بيني افزايش ابتال
فرمانده ستاد مبارزه با كرونا در تهران با تأكيد 

بر اينكه الگوي ابتال به كرونا در تهران به جز 
تبعيت از منحني عمومي، تكان هاي سينوسي 
نيز دارد، گفت: »در روزهايي حضور نامتعارف 
شهروندان را شاهد هستيم؛ مانند هفته آخر 
اسفندماه كه بازتاب آن را در اواخر هفته اول 
فروردين ماه مشاهده كرديم. برگشت مسافران 
نوروزي نيز همچنان ادامه دارد و ما شــاهد 
شرايط سخت تر پس از طي چند روز خواهيم 
بود. بنابراين پيش بيني مي شود هفته آينده با 
افزايش مبتاليان كرونــا در تهران كه در ايام 
نوروز به مسافرت رفتند مواجه خواهيم بود. 
همچنين در 3روز اخير كه شهر تهران شاهد 
افزايش جمعيت و تراكــم و ترافيك بوده نيز 
طي ۵ تا ۹ روز آينــده بازتاب هاي خود را در 

ميزان مبتاليان نشان خواهد داد.«
زالي حمايت از اقشــار فرودست و شناسايي 
آنها و تهيه يك برنامه راهبــردي جامع را از 
اولويت هاي نهادهاي حاكميتي دانســت و 
گفت كه با اين كار امكان حضور بيشتر افراد 
در خانه ها وجود خواهد داشت. او افزود: ضمن 
اينكه هر قدر با سرعت كمتري اين تصميمات 
را بگيريم زمــان ابتال و شــيوع اين بيماري 

طوالني تر خواهد شد.
 

نفس هاي آخر مالي شهرداري
پس از صحبت هاي فرمانده ســتاد مبارزه با 
كرونا در تهران برخي از اعضاي شوراي شهر 
نارضايتي خــود را از تمهيدات مقابله با كرونا 
در تهران بيــان كردند و به بيــان ديدگاه ها 
و پرســش هاي خود درباره برخــي اقدامات 
ســتاد پرداختند كه به طور خالصه در ادامه 

مي خوانيد.
  شــهربانو اماني: 
جان وطن در خطر است 
و فرصت سوزي يكي از 
ضعف هــاي مديريت 
كشور به حساب مي آيد. 

تهران با برخورداري از بيشترين جمعيت، كانون 
قدرت كشور به شــمار مي رود. همين موضوع 
كار ستاد فرماندهي مبارزه با كرونا در تهران را 
سخت تر مي كند. تالش شورا و تالش مديريت 
شــهري تعطيلي مهم ترين كانون هاي انتقال 
كرونا، حمل ونقل عمومي بود اما ســتاد با اين 

موضوع مخالفت كرد.
  زهرا نژادبهرام: 
از رد پيشنهاد تعطيلي 
مترو كه از سوي اعضاي 
شوراي شهر براي ستاد 
ارسال شد انتقاد دارم. 

اگر وزارت بهداشت رئيس ستاد مبارزه با كرونا 
باشد كه اولويت ســالمت مردم و نجات جان 
آنهاســت. اما اگر اولويت اقتصاد كشور است، 

پس وزير اقتصاد بايد رئيس ستاد ملي مبارزه 
با كرونا باشد؛ يا اگر اولويت كشور در شرايط 
كنوني، امنيت است، بنابراين وزير كشور بايد 

رياست اين ستاد را برعهده داشته باشد.
  علي اعطــا: به 
جاي تأكيد بر تعطيلي 
اصنــاف بهتر بــود بر 
تعطيلي ادارات تأكيد 
كنيم. شايد اگر برخي 

از ادارات دولتي تعطيل مي شدند هيچ اتفاقي 
نمي افتاد اما وقتي اصناف تعطيل مي شــوند 
انواع مشــكالت اقتصادي به وجود مي آيد و 
دولت هــم نمي تواند حمايــت مؤثري انجام 
دهد. بنابراين، جاي ســؤال است كه چرا در 
مورد اصناف تا اين اندازه سختگيري مي كنيم 
و پافشاري داريم تا ادارات باز بمانند. همچنين 
قرار بر اين بود كه تصميمات ستاد استاني با 
ضمانت اجرايي نظارت دادستاني اجرا شود و 
اين به معني الزم االجرابودن تصميمات است، 
اما اين موضوع در ســتاد ملــي كرونا ناديده 

گرفته مي شود.
احمــــــد    
مسجدجامعي: وقتي 
مي گوييم تهران شهري 
است براي همه و تهران 
آيينه ايران است يعني 

حق حيات هم براي همه است. نخستين مسئله 
در اين موارد هم دفع خطر از حيات شهروندان 
و زمينه سازي  براي سالمت شهروندان است. 
در قانون شــهرداري ها هم آمده است كه اگر 
جامعه در معرض خطر قرار بگيرد مهم ترين 
وظيفه شهرداري كمك به جلوگيري از تهديد و 
همه گيري بيماري هاي واگير است. اين موضوع 
يعني كمك شهرداري به جلوگيري از تهديد و 
همه گيري بيماري در جاي خودش درســت 
است اما نكته اين اســت كه حجم خواست ها 
از شهرداري متناسب با اعتبارات واختيارات 
شهرداري نيست. ما مديريت يكپارچه شهري 
را كه در قانون آمــده در عمل نداريم بنابراين 
همه آنچه شما از ما مي خواهيد تا زمينه اجراي 
آن را فراهم كنيم در اختيار شهرداري نيست. 
چگونه اســت كه رهاكردن معتادان متجاهر 
بدون اطالع و بي هيچ هماهنگــي با ما انجام 
مي شود ولي ما بايد پاسخگوي اتفاقاتي كه در 

شهر مي افتد باشيم؟  

  زهرا صدراعظم 
نوري: بهبود پيدا كردن 
تعدادي از پرستاران و 
پزشــكان مبتــال به 
ويروس كرونــا ادامه 

فعاليت آنها بدون بروز مشــكالت جسمي و 
روحي اين سناريو را در ذهن متبادر مي كند 
كه بازتر شدن فضا و فراگير شدن ابتال نوعي 
مصونيت در افراد نسبت به اين ويروس ايجاد 
مي كند.بنابراين بايد به شــهروندان توضيح 
دهيد كه باز كــردن فضا كارآمدتر اســت يا 

قرنطينه كامل و سختگيري تردد مردم.
  حسن خليل آبادي: 
اپيدمــي  مشــكالت 
بيمــاري و پســماند 
ســكونتگاه هاي  در 
غيررســمي و حريــم 

تهران بيشــتر اســت. با توجه به اين موضوع، 
ضرورت دارد كه به زير ســاخت هاي بهداشتي 
و درماني شهرستان هايي مانند ري، به خصوص 
توجه به دو بيمارســتان فيروز آبادي و شهداي 
هفت تير ري بيشتر شود. ضمن اينكه سامانه 
4۰3۰در پاسخگويي به شــهروندان اختالل 
دارد. به صورتي كه در تماس با اين سامانه، بعد از 
۲۰دقيقه انتظار، موفق به اتصال به كارشناسان 
نشده و بايد توجه بيشــتري در پاسخگويي به 

شهروندان شود.
  الهام فخاري: هنوز 
از شيب افزايش كرونا 
عبور نكرده ايم. از اين رو 
بايد شــوراي پايتخت 
از ظرفيت رســانه اي 

شوراي شهر، سياســي و اجتماعي خود براي 
پشتيباني تصميم هاي تخصصي و فني مديريت 
ستاد بيشتر استفاده كند. ظرفيت كارشناسي 
ستاد مهم و مالك است اما ديده ايم متأسفانه 
آنچه در ستاد تصويب و اعالم مي شود در ساير 
بخش هاي كشور تعديل مي شــود. اكنون به 
وضعيتي در تهران رسيد ه ايم كه نه قرنطينه و 
نه فاصله گذاري اجتماعي اجرايي نشده است. 

  سـيدحســـن 
رســولي: صــداي 
غيرواحدي از ســتاد 
مديريت بحران بيماري 
كرونا به گوش مي رسد 

و مردم احســاس بي پناهي مي كنند و حس 
مي كنند كسي باالي سرشان نيست. برخالف 
آنچه اعالم شد كه انسجام و هماهنگي در ستاد 
ملي مبارزه با شــيوع كرونا قابل لمس است 
به نظر مي رسد اين ســتاد دچار بحران بوده و 
اين موضوع يكي از نقــاط ضعف جدي اداره 
كشور در شرايط فعلي است. با توجه به شرايط، 
شهرداري تهران از حيث مالي نفس هاي آخر 
را مي كشد و درصورت تداوم روند و تخصيص 
پيدا نكردن منابع، به دليل خالي بودن جيب، 

امكان ارائه خدمات را در ادامه نداريم.
  محمد ساالري: 
از ستاد مقابله با كرونا 
در تهــران مي خواهم 
كه به صــورت واضح و 
صريح به سؤاالت مردم 

پاسخ دهند. همچنين بايد براي مردم شرايط 
به درستي تبيين شــود كه مردم درصورت 
تداوم شيوع اين بيماري چه سرنوشتي دارند. 
بايد پيامدهاي كرونا در ابعاد مختلف زندگي 

مردم عنوان شود.
  مجيد فراهاني: با 
توجه به اينكه از همان 
ابتداي كار شــهرداري 
تهران دوشادوش كادر 
درماني در صف نخست 

ارائه خدمات به شهروندان بوده و شيوع كرونا 
موجب شده بسياري از درآمدهاي شهر محقق 
نشود، بنابراين كسري بودجه در سال جاري براي 
اين نهاد انكارناپذير است. اما برآوردها حكايت 
از اثرات نامطلوب فراگيــري كرونا بر اقتصاد و 
نظام تأمين مالي دولت و شهرداري ها دارد. از 
اين رو بررسي و مدل سازي  داده ها و انطباق آن 
با بودجه سال ۹۹نشان مي دهد كه از مجموع 
منابع 3۰هزار و ۵74ميليارد توماني شهرداري 
تهران در خوش بينانه ترين شرايط ما تنها شاهد 
تحقق ۱۹هزار و ۵67ميليارد تومان خواهيم بود. 

محمدجــواد    
حق شـــناس: در 
ســـال ها  طــــول 
تحريــم و ناكارآمدي 
ن،  ا ر ستــــمدا سيا

سفره هاي مردم كوچك تر و كم رنگ تر و حتي 
محو شده اســت. كوتاهي در برخي اقدامات 
باعث انتشار ســريع ويروس كرونا در سراسر 

رئيس ستاد مقابله با كرونا در تهران از اقدامات الزم و كارهاي 
صورت گرفته براي كنترل شيوع بيماري  كوويد ۱۹به شوراي شهر 

گزارش داد

تهران در شرايط سختي به مبارزه با كرونا رفته است

اعضاي شورا ديروز هشدار دادند كه برقراري امور به حالت عادي  مي تواند تبعات سنگيني به همراه داشته باشد.   عكس:همشهري/ حسين تهراني

دست ياري ستاد كرونا 
به سوي شوراي شهر

مجيد جباري
خبر نگار

ترانه شهر

محله در دوران كرونا

سالي كه برايم با پرداختن به »محله« در 
گروه فضاي مجازي شــروع شــده بود، با 
كرونا در محله تمام شد. از ابتداي سال۹۸ 
در تب وتاب انتخابات شوراياري ها بوديم. مطمئن بودم كه اگر نمايندگان 
آگاه تري از طرف مردم محالت شــهر تهران براي كار چهارســاله در 
شــوراياري ها، يا به قولي شــوراهاي محالت، انتخاب شــوند، اوضاع 
محله هاي تهران بهتر مي شــود. محالت احيا مي شوند. هركدام نقاط 
برجسته و اســتعدادهاي خود را تقويت مي كنند. تبديل به برند خاص 
خودشان در درياي گسترده كالنشهر تهران مي شوند؛ درنهايت هركس 
تعلق خاطر بيشتري به محل خودش پيدا خواهد كرد و در محل خودش و 

با هم محلي هاي خودش خوشحال تر خواهد بود تا جاي ديگر.
مصيب، مهندس جوان و شورايار منطقه ۱7، ۲نفر از مسلط ترين افراد به 
مسائل شوراياري را به گروه آورد. يكي در محل شوراي شهر و آن ديگر در 
شهرداري مشغول بودند. با ايشان مدتي درباره محله و شوراياري حرف 
زديم... اينكه اساسنامه و آيين نامه شوراياري ها و رويه هاي انتخابات در 
طول ساليان چه اشكاالتي پيدا كرده. اينكه چطور بايد اصالحش كرد؟ 
اينكه چطور بايد سراهاي محالت را از مكاني درآمدزا براي شهرداري و 
در خدمت برگزاري كالس هاي انگليسي و كامپيوتر و نقاشي، به مكان 
دائمي ديدار مردم محله با يكديگر و پاتوقي براي پيشــبرد امور محلي 
به دســت خود مردم تبديل كرد؟ اينكه چطور افراد باسوادتر و آگاه تر 
گروه هاي مختلف متخصصان و فعاالن اجتماعي را ترغيب كنيم شورايار 

شوند... الي آخر.
از چهره هاي مهم دانشگاهياني كه خود ايده شوراياري را در ابتدا عملي 
كرده تا نمايندگان فعلي و سابق شورا خواستيم بيايند در جلسات شلوغ 
حضوري، ما را راهنمايي كنند كه چه بايد كرد؟ آن قدر گروه شلوغ شده 
بود كه من خواهش كردم يك گروه مســتقل فقط براي بحث در امور 
محله تشكيل شود. تعداد زيادي شورايار جديد نيز به آن ملحق شدند 
و گفت وگو ادامه يافت تا اينكه انتخابات انجام شد. پس از آن هم محله، 
باز موضوع مورد عالقه ما باقي ماند. شوراياران جديد، با وجود بي مهري 
شوراي شهر تهران، و بي ميلي شهرداري در فراهم كردن زمينه هاي كار 
مؤثر جوامع محلي، باالخره دست به كار شدند تا در محالت كار كنند. 
از مسيرهاي دوچرخه براي محالت تا توانمندسازي گروه هاي محلي و 
رسيدگي به سالمندان و حقوق آنها بر شــهر تا همفكري براي تدارك 
حركت هاي محلــي و اجتماعي در محالت جنوبــي مناطق ۵، 6 و ۱6 

شهرداري طي گردهمايي هاي شادمانه، همه به جريان افتاد...
در اين ميانه بوديم كه ناگهان كرونا از راه رسيد و كمي هم طول كشيد 
تا جدي شــد. دولت تازه از ابتداي ماه اســفند وارد برنامه مقابله با اين 
بيماري ناشناخته و به سرعت همه گير شد و قوانين در خانه ماندن هم از 
همان ابتدا سفت و سخت گرفته نشد! من شخصا در هفته اول اسفند، هم 
مهمان داشتم و هم كافه رفتم. هم در سازمان ميراث جلسه رفتم )البته 
با احتياط!(، هم استثنائا ۲۱اسفند نزد جراح دندان. اما بعد، خوشبختانه 
ماندن در خانه باعث نشــد دامنه ارتباطات مجازي مان محدود شــود. 
برعكس، تشديد هم شد! و اهميت محله و ارتباطات ميان نهادهاي محلي 
و همكاري براي تميز نگه داشتن محالت و ترغيب همه به ماندن در خانه، 
بار ديگر آشكار شد. دكتر محمد فاضلي پايدارترين ستون آگاهي رساني 
به مردم تهران در دنياي مجازي بود. در گروه هاي فعال محله نيز مسئله 
ضدعفوني محالت و خانه تكاني شب عيد، در كنار آرام كردن مردم شهر و 
تشويق شان به صرف نظر از سفرهاي نوروزي مطرح شد. دوستي پيشنهاد 
كرد كه ضدعفوني در محالت به همراه و در ارتباط با توانمندســازي و 
تشويق نهادهاي محلي، اعم از شوراياري ها، خانه هاي سالمت، سراهاي 
محالت، انجمن هاي محلي جوانان و سالمندان، صورت گيرد تا آنان با 
توجه به آگاهي از وضعيت مبتاليان و پرخطر يا كم خطربودن راسته ها 
يا محيط هاي محالت خودشــان در تهران بتوانند، نه تنها حركت هاي 
ضدعفوني مردمي در محالت، بلكه مددكاري و رسيدگي به مشكالت 
افراد نيازمند به كمك ويژه را نيز هدايــت و اداره كنند! برخي بر ورود 
ارتش و سپاه در سختگيري قرنطينه قبل از عيد نوروز و جلوگيري جدي 
از سفرها پا مي فشردند. برخي شوراياران آشــنا هم باالخره گروه هاي 
ضدعفوني را به راه انداختند. به هرحال، به نظر مي رسد تعداد پيشنهاد ها 
و ايده هاي مايوس مانده ما و ديگــران، چندين برابر حركت هاي عملي 
هســتند كه آن هم بيشتر به بي تصميمي ســتاد مقابله و بي اعتمادي 
مردم به آن مربوط مي شود. دولت به موقع  گام اساسي در راحت كردن 
خيال كم درآمدها براي ماندن در خانه دير برداشت )كمك هاي مالي، 
عقب انداختن پرداخــت ماليات ها، اجاره ها، چك ها و اقســاط...، ارائه 
خدمات درماني مجاني براي كرونا، باالبردن سرعت اينترنت و برداشتن 
فيلترها، و ...(. االن هم ترس من اين است كه با برگشتن همه به سر كار، 

هم تلفات بيشتر شوند و هم اين خانه نشيني ها بي سرانجام!

 زيرگذر گيشا؛ 
2قدم مانده تا تكميل 100درصدي

زيرگذر گيشا ۸اسفند سال گذشته بازگشايي شد، اما ۲درصد تا تكميل 
اين پروژه بزرگ باقي مانده اســت. طبق برنامه قرار بود تا پايان سال۹۸ 
زيرگذر كوي نصر مورد بهره برداري قرار بگيرد كه اين اتفاق رخ داد، اما 
تكميل اين پروژه به دليل شيوع ويروس كرونا در اسفندماه صورت نگرفت. 
معاون فني و عمراني شهرداري تهران در اين رابطه مي گويد: »متأسفانه 
شيوع ويروس كرونا باعث شد تا تكميل پروژه گيشا با مشكل مواجه شود« . 
البته صفا صبوري ديلمي يادآور مي شــود كه زيرگذر گيشا طبق برنامه 
براي عبور شهروندان بازگشايي شــد. او در اين باره به فارس مي گويد:  
»در آن زمان پروژه گيشا پيشرفتي ۹۱درصد داشت و تنها بخش اندكي 
از كارهاي عمراني باقي مانده بود كه پيش بيني ما اين بود كه با توجه به 
فعاليت ۹ساعته عمراني يعني از ســاعت ۲۱ تا 6صبح روز بعد پروژه تا 
۲۹اسفند تكميل خواهد شد« . اما شيوع ويروس كرونا  چه تأثيري در اين 
پروژه عمراني گذاشت؟ صبوري توضيح مي دهد:  »حين انجام كارهاي 
عمراني بوديم كه متأســفانه بخش عمده اي از كارگران براي حضور در 
جمع خانواده هايشان حتي بدون تسويه حساب از كارگاه را ترك كرده و به 
شهرهاي خود بازگشتند. ازاين رو پروژه با پيشرفتي ۹۸درصدي امروز در 
حال بهره برداري است اما نكته مهم اين است كه اين ۲درصد باقي مانده در 
اصل پروژه خللي وارد نكرده و بهره برداري بي عيب و نقص در حال انجام 
است«.  اكنون تكليف پايان ۲درصد باقي مانده از پروژه منوط به بازگشت 
يا به خدمت گيري كارگران جديد است. معاون شهردار مي گويد:  »از آنجا 
كه مقررات سختي براي به كارگيري كارگران و پايش سالمتي آنها درنظر 
گرفته شده اســت نمي توان هر كارگري را به كارگرفت. در حال رايزني 
هستيم تا بتوانيم مجوز بازگشت برخي از كارگراني كه به شهرستان هاي 

خود رفته اند را بگيريم و اينها را به محل كار برگردانيم«. 

ترانه يلدا
معمار و شهرساز
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از باالتريــن مقام هــاي شــهري، از 
رئيس جمهــور، صداها، پيام هــا و... در گزارش

تريبون ها، كانال هاي خبري و... پخش 
مي شــود؛ »در شــرايط شــيوع كرونــا بايــد براي 
كســب وكارهاي كوچك و طبقات ضعيف، در اولويت، 
ســالمت آنها را مدنظر بگيريم و بعد معيشت شــان را 
تامين كنيم و...« در گوشــه و كنار شهر اما روايت هاي 
ديگري در جريان است. روزهاي كه شيوع ويروس كرونا 
غوغا مي كند، همه نهادها، مســئوالن، شــهروندان و 
كارشناسان دست به كار شدند. همه با شعارهاي در خانه 
بمانيم، ما بر ويروس كرونا پيروز خواهيم شد و... پا به 
ميدان گذاشــته اند، اما زندگي براي عده اي در شرايط 

كرونا هم مانند روزهاي بدون كرونا ادامه دارد.

  روايت اول
ميدان شوش، پارك ميثاق

ما كرونا نمي گيريم، چون مواد مصرف مي كنيم
چند روز از آخرين طرح جمــع آوري معتادان متجاهر 
در ميدان شــوش مي گذرد؛ جايي كه با وسواس بسيار 
بيشــتري از ســوي نيروهاي پســماند و آتش نشانان 
ضدعفوني مي شــود. طرحي كه به علت انتشار تصاوير 
درهم تنيده معتــادان، موادفروش ها، كارتن خواب ها و 
افراد بي خانمان در اوج روزهاي شيوع كرونا و هشتك 
در خانه بمانيــم و واكنش و اعتــراض ميليوني مردم 
اجرا شــد. با اين حال باز هم در اطراف ميدان شوش، 
نكات بهداشــتي و رعايت فاصلــه اجتماعي همچنان 
ميان معتادان و بي خانمان هاي ســرگردان در البه الي 
بساطي ها، موتوري ها و ازدحام جمعيت گم مي شود. به 
گفته افسانه، يكي از معتادان آن حوالي، جنوب ميدان و 
محله باغ آذري در پارك ميثاق، شب ها حدود ۲۰۰نفر از 

كارتن خواب ها، معتادان و... جمع مي شوند.اينجا زندگي 
حتي در روزهاي اوج شــيوع كرونا مانند قبل، روايت 
خودش را دارد؛ روايتي جدا از اتفاقات مرســوم. اينجا 
كرونا از واژه هاي لوكس به شمار مي آيد. فاصله گذاري 
اجتماعي يك شوخي است و هشــتگ در خانه بمانيم 
ناآشناســت؛ چون خانه اي وجود ندارد. تيم ما )تيمي 
مشــكل از يك مامور نيروي انتظامي، يك آتش نشان و 
چند خّير مربوط به يك سازمان مردم نهاد( از فاصله دور 
با كارتن خواب ها گفت وگو مي كند. سعيد، كارتن خواب 
ديگــر، مي گويد: »از زمانــي كه كرونا آمــده بر تعداد 
كارتن خواب ها، معتادها و... اضافه شده است. بسياري از 
زنداني ها آزاد شده اند و جايي براي خواب ندارند. برخي 
به علت تعطيلي كمپ ها و مراكــز نگهداري معتادها به 
پاتوق هاي شهري پناه آورده اند. ۲روز پيش تعدادي را 
جمع آوري كردند، ولي اغلب در اطراف پراكنده شدند يا 
دوباره بازگشتند«. او در آخر اضافه مي كند: »ما كرونا 
نمي گيريم، چون مواد مصرف مي كنيم...« . در خبرها 
مي خوانيم طبق گفته سيدمالك حسيني، مديرعامل 
ســازمان رفاه و خدمات اجتماعي شــهرداري تهران، 
در روزهاي شــيوع كرونا حدود ۵۰درصد پذيرش در 
مراكز گرمخانه و مراكز نگهداري بيشــتر از قبل شده 
اســت و به علت تعطيلي مراكز و كمپ ها، تعداد ۲هزار 
نفر بر ظرفيت پذيرش گرمخانه ها اضافه شده است و تا 
7هزار نفر امكان پذيرش وجود دارد، ولي آمارها، تعداد 
معتادان و افراد بي خانمان در سطح شهر را ۲۰هزار نفر 
و باالتر نشان مي دهد. اينطور كه حسيني مي گويد بيم 
شيوع كرونا در گرمخانه ها به علت پذيرش هاي جديد و 

مشكوك بودن 4۰نفر به ويروس، وجود دارد.

  روايت دوم 
زمين هاي سبزي كاري، حاشيه تهران

خرج خانه كرونا نمي شناسد
براي آنكه حرف بزند، وقت ندارد. همانطور ســرش را 

پايين گرفته و مشغول كاشتن ســبزي است. چادر 
گلدارش را دور كمرش بســته است. مي گويد هر روز 
از 6صبح ســر كار مي آيد و تا غروب روي زمين هاي 
سبزي كاري در جنوب تهران كار مي كند. اطرافش پر از 
زمين هاي سبزي كاري است. چند زن سبزي كار ديگر 
كمي دورتر مشغول كار هستند. وقتي از كرونا حرف 
مي زنيد، ســرش را باال مي آورد. حدود ۵۰سال دارد. 

خط هاي روي پيشاني اش شما را با خود به سال هاي 
دور مي برد. لبخند مي زنــد و مي گويد: »چرا مي دانم 
كرونا آمده اســت، ولي صاحبخانه و خرج بچه ها مگر 
كرونا مي شناسد. از كرونا مي ترسم، ولي مجبور هستم 
كار كنم. ما اينجا هر روز مجبور هستيم در سخت ترين 
شرايط در هواي سرد، زير باران هر اتفاقي كه بيفتد، 
كار كنيم«. همين ديروز ظهر هنگام صحبت هاي اين 

اينجا، زندگي كرونا نمي شناسد 
  چند روايت از برخي نقاط جنوبي شهر تهران كه در روزهاي شيوع كرونا

اقشار آسيب پذير براي گذران زندگي و كسب درآمد، آنجا ازدحام كرده اند 

كشور مي شــود و تدبير جدي براي استفاده 
از فرصت طاليي تعطيالت دوهفته اي نوروز 
صورت نگرفت و ۸ميليون ايراني با سفرهاي 
خــود ويروس را به سراســر كشــور  بردند و 
مسئوالن از هفته دوم فروردين به فكر اعمال 

برخي محدوديت هاي تردد  افتادند. 
 

برگزاري آنالين جلسات سه شنبه شورا
بعد از سخنان اعضاي شورا و رئيس ستاد مقابله 
با كرونا، مجيد فراهاني و محمدجواد حق شناس 
نطق هاي پيش از دستور خود را قرائت كردند و 
پس از آن، شــورا وارد بررسي نخستين دستور 
كار خود شــد. بر اين اســاس، طرح دوفوريتي 
برگزاري آنالين جلســات سه شنبه شورا پس 
از بحث و بررســي، رأي آورد و بــه اين ترتيب، 
پارلمان شهري پايتخت تا پايان بحران كرونا، 
جلسات سه شــنبه  خود را به صورت مجازي و 
ويدئو كنفرانس برگزار مي كند. دومين و آخرين 
دستور جلسه شوراي شهر تهران در جلسه ديروز، 
بررسي جزئيات اليحه شهرداري تهران درباره 
ساختار تشكيالتي شــهرداري تهران در وقت 
اضافه شورا بود كه كليات آن در جلسه پيشين 
شورا به تصويب رســيده بود. براي بررسي اين 
دستور كار، محسن هاشمي رفسنجاني ۲بار و هر 
بار به  مدت نيم ساعت وقت شورا را تمديد كرد. در 
جريان بررسي اين اليحه، برخي جزئيات تصويب 
شد، اما به دليل خروج حجت نظري، عضو شوراي 
شهر، جلسه با كمبود تعداد اعضا از رسميت افتاد 

و هاشمي هم پايان جلسه را اعالم كرد.

سازمان هاي شهري دست تنها هستند

دولت اعالم كرده است اقشار آسيب پذير مي توانند از بسته هاي معيشتي 200 تا 600هزار توماني بهره مند 
شــوند. همچنين كارت هاي اعتباري به صورت وام با مبلغ يك تا 2ميليون تومان بين اين افراد توزيع 
مي شود. به عالوه افرادي كه بيمه آنها رد شده، در صورت بيكاري و تعطيلي كارگاه ها مي توانند از بيمه 
بيكاري استفاده كنند. سازمان رفاه و خدمات اجتماعي شهرداري تهران نيز خدماتي مانند توزيع غذاي 
گرم، تهيه سبد خانوار براي خانواده هاي نيازمند، مشاوره در گرمخانه ها، توزيع لوازم بهداشتي، ماسك، 
مواد ضد عفوني كننده، آزمايش غربالگري، تهيه تب سنج، تجهيز 2مركز براي معاينه افراد مشكوك به 
كرونا، هماهنگي با سمن ها براي كاهش آسيب كودكان كار، جلب مشاركت هاي اجتماعي درخصوص 
تهيه اقالم بهداشتي، تعطيلي مراكز سازمان، تعطيلي مراكز پرتو، آموزش، تشكيل اتاق هاي ايزوله و 
ضد عفوني مراكز و... را در دستور كار خود قرار داده است. ولي همچنان در روزهاي اوج كرونا، در گوشه 
و كنار شهر، شاهد ازدحام جمعيت و مردمي هستيم كه براي تامين معيشت روزانه شان ناچار هستند 
بدون توجه به خطر كرونا هر روز شبيه تمام روزهاي عادي سر كار بروند يا در خيابان ها و كوچه هاي شهر 
شب هايشان را به روز وصل كنند. در اين ميان برخي از سازمان هاي اجرايي شهري مثل سازمان رفاه و 
خدمات اجتماعي شهرداري، سازمان پسماند و سازمان آتش نشاني دست تنها هستند. البته مدتي است 

كه نيروهايي بسيج و ارتش هم به كمك آمده اند.

خانم، باران شــديدي گرفت؛ باراني كه براي ساعتي 
قطع شــده بود اما دوباره آغاز شــد. او هر روز همراه 
ســاير ســبزي كارها با يك ميني بوس، بدون رعايت 
فاصله گذاري اجتماعي براي رهايي از كرونا، سر كار 
مي آيد؛ شــبيه تمام روزهايي كه قبل از كرونا سر كار 
آمده بود، شبيه تمام 4۰سالي كه كار كرده بود، شبيه 
تمام روزهايي كه شــوهرش او را با چند بچه قد و نيم 
تنها گذاشته بود و رفته بود. وقتي از ماسك و دستكش 
و مواد ضد عفوني كننده مي پرسيم سؤال مان در سياهي 

دندان هاي كرم خورده اش گم مي شود.

  روايت سوم
كوچه پس كوچه هاي شــهر؛ بســاطي ها، بسته 
معيشــتي 200تا 600هزارتوماني و كرايه باالي 

يك ميليون تومان 
اينجا بســاط دستفروشــان داغ اســت. درست در 
اوج روزهاي كرونايي، كافي اســت كمــي در كوچه 
پسكوچه هاي شــهر يا ميدان هايي مثل ميدان قيام 
قدم بزنيد. »اگر دولت حمايــت كند، ما كنار خيابان 
بساط نمي كنيم. ما هم مي دانيم كرونا آمده است و بايد 
در خانه بمانيم، ولي براي اينكه مايحتاج زندگي مان 
را تامين كنيم، اينجا هستيم«؛ اين جمالت بخشي از 
حرف هاي دستفروشي بود كه در خيابان شهر بساط 
كرده است. دستفروش ديگر مي گويد:  »قسط و قرض، 
كرونا حالي اش نمي شود. من از زماني كه كرونا آمده، 
هر روز مجبور هستم سر كار بروم. شب ها كه به خانه 
برمي گردم، نزديك خانواده ام نمي شوم كه مبادا كرونا 
داشته باشــم و به آنها بدهم، ولي مجبور هستم كار 
كنم تا يك لقمه نان پيدا كنم«. ياد حرف هاي پيرمرد 
دستفروشي مي افتم كه مي گفت من نمي توانم پنير 
بخرم، ناچار هستم در شــرايط كرونا كار كنم. فيلم 
حرف هايش در شــبكه هاي اجتماعي پخش شــد و 
واكنش مســئوالن را در پي داشــت؛ واكنشي كه به 
ارائه بســته هاي معيشــتي ۲۰۰ تا 6۰۰هزار توماني 
و كارت اعتباري يك تا ۲ميليون توماني منجر شــد. 
صحبت هاي آخرين دســتفروش محو مي شود وقتي 
مي گويد: »ما مجبور هستيم از صبح تا شب براي خرج 
زندگي كار كنيم. ســر برج بايد فقــط يك ميليون و 

۲۰۰هزار تومان كرايه خانه بدهم«. 

پريسا اميرقاسم خاني
خبر نگار

   دولت، منابــع جايگزين به 
شهرداري  بدهد

رئيس شوراي شهر تهران 
بر لزوم حمايت دولت از 
مديريت شهري در بحران 
كرونا تأكيد كرد و گفت: از 
رياست محترم جمهور 

و هيأت دولت، انتظار داريم نســبت به تخصيص 
منابع جايگزين به مديريت شــهري، بخشــي 
به عنوان كمك و بخشــي هم از محل تسهيالت 
مصوب جبرانــي كرونا موافقت كند. محســن 
هاشمي رفسنجاني كه در آغاز دويست وهفتمين 
جلسه شوراي شهر تهران سخن مي گفت، اظهار 
كرد: تصاويري كه از ازدحام در سيســتم حمل 
ونقل عمومي، ميادين ميوه و تره بار، فروشگاه هاي 
زنجيره اي و برخــي خيابان هاي اصلي در فضاي 
مجازي منتشر شده است، نشــان مي دهد كه 
وضعيت كالنشهر تهران با حدود 10ميليون نفر 
جمعيت، قابل مقايسه با ساير نقاط كشور نيست. 
اگر مي خواهيم پاندمي كرونا را در تهران مهار و 
مديريت كنيم، بايد حتما برنامه ويژه و متفاوتي 
با ساير نقاط داشته باشيم. او با بيان اينكه مقصر 
دانستن مردم نيز مشكلي را حل نمي كند، اضافه 
كرد: ما مسئوالن و مجموعه مديريت كشور بايد با 
استفاده از ابزارهاي اطالع رساني، محدوديت هاي 
قانوني و تشويق و تنبيه ها، رفتار مردم را مديريت 
و براســاس الگوي مطلوب هدايت كنيم. شايد 
تاكنون به داليل مختلف درست عمل نكرده ايم.

رئيس شوراي شهر تهران همچنين گفت: براي 
زنده نگه داشــتن اميد و جلوگيري از تشويش 
اذهان عمومي يا بهتر نشان دادن عملكرد خودمان 
نسبت به ساير كشورها، در اطالع رساني، با تأخير 
و ماليم نشان دادن ابعاد موضوع، عمل كرده ايم. در 
اعمال محدوديت هاي تردد و كسب وكار، به دليل 
نگراني از پيامدهاي اقتصادي و نافرماني مدني، 
با اقتدار عمل نكرده ايم. در اعمال تشــويق ها و 
تنبيه ها هم به دليل مشــكالت كسري بودجه و 
تحريم بيش از حد احتياط كرده ايم. بنابراين اگر 
با جديت بيشــتري در تهران عمل نكنيم شاهد 

تشديد شيوع اين بيماري خواهيم بود.
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باالخره طلسم شوراي عالي كار 
شكســت. قــرار اســت روز دستمزد

چهارشــنبه بــراي ادامــه 
مذاكرات تعيين دستمزد سال 99كارگران 
جلسه شوراي عالي كار تشكيل شود. در این 
جلســه نمایندگان دولت، كارگر و كارفرما 
حضور خواهند داشــت و با توجه به اختالف 
شــدید در مواضــع طرف هــاي كارگري و 
كارفرمایي، احتمال حصول نتيجه نهایي در 
این جلسه بسيار پایين اســت. كارگران بر 
جبران هزینه تحميل شــده به معيشــت 
كارگران تأكيد دارند و كارفرمایان خواستار 
فریز مزد و تغيير نكردن دســتمزد تا پایان 

بحران كرونا هستند.
به گزارش همشــهري، طبق قانــون كار، 
دســتمزد كارگران در هــر ســال، باید با 
رایزني شــركاي اجتماعي یعني نمایندگان 
كارگران، كارفرمایان و دولت در شوراي عالي 
كار و با توجه به نرخ تورم رســمي و هزینه 
معيشــت خانوارهاي كارگري تعيين  شود. 
طبق قواعد ســال هاي قبل، عمدتاً تعيين 
حداقل حقوق كارگري در اواخر هر ســال 
انجام مي شد اما امسال به واسطه شيوع كرونا، 
عمالً محدودیت هایي براي برگزاري تجمعات 
ایجاد شد و به تعليق جلسات تعيين دستمزد 
انجاميد؛ در نتيجه باوجود موافقت كارگران 

براي ادامه كار نشســت هاي تعيين مزد، در 
هر شــرایطي، دولت ترجيــح داد مذاكرات 
مزد 99را به سال جدید موكول كند و البته 
وعده داد این مذاكــرات در فروردین ماه به 

نتيجه برسد.

ادامه مذاكرات مزدي در جلسه امروز
به گزارش همشهري، آنگونه كه علي خدایي، 
نماینده كارگران در شــوراي عالي كار اعالم 
كرده، دعوت نامه حضور در جلسه شوراي عالي 
كار به دســت اعضاي این شــورا رســيده و 
مذاكرات مزدي در این جلســه كه عصر روز 
چهارشــنبه، 20فروردین، برگزار مي شود، 
پيگيري خواهد شــد. خدایي در گفت وگو با 
همشهري تأكيد مي كند كه مواضع طرف هاي 
كارگري در جلسه روز چهارشنبه، همچنان بر 
لزوم جبران هزینه تحميل شده به معيشت 
كارگران استوار است و پيگير اعمال نرخ تورم 
واقعي و رشــد هزینه هاي معيشت در تعيين 
حداقل مزد كارگري خواهند بود. البته طرف 
كارفرمایي نظري كاماًل متضــاد با كارگران 
دارد و خواستار جلوگيري از افزایش دستمزد 
تا پایان بحران كروناســت. اصغــر آهني ها، 
نماینده كارفرمایان در شوراي عالي كار درباره 
این خواســته طرف كارفرمایي به رســانه ها 
مي گوید: پيشنهاد مطرح شده در شوراي عالي 
كار این اســت كه افزایش دستمزد كارگران 

در صنایع بزرگ مطابق مصوبه شوراي عالي 
كار باشد، صنایع كوچك و متوسط 1۵ درصد 
تعيين شود و افزایش دستمزد كارگران شاغل 
در صنوف صفر درصد باشــد تــا بنگاه هاي 
اقتصادي بتوانند به حيات خود ادامه دهند و 
از سوي دیگر دولت به بخش هایي كه افزایش 
حقوقشان كمتر است بسته معيشتي اعطا كند. 
این پيشنهاد را پيش ازاین نماینده كارفرمایان، 
تحت عنوان فریز مزد، در شوراي عالي مطرح 
كرد ولي به شدت مورد اعتراض طرف كارگري 
قرار گرفــت؛ گویا نماینــدگان دولت هم در 
همان جلسات شوراي عالي كار با این پيشنهاد 

مخالفت كرده اند.

شيطنت در مذاكرات مزدي
طرف كارگري دل خوشي از به حاشيه راندن 
مذاكرات مزدي ندارد و نمایندگان كارگران 
در شــوراي عالي كار به اتفــاق معتقدند كه 
مطرح كردن مسائلي مانند مزد منطقه اي، 
تقسيم مسئوليت معيشــت كارگران ميان 
دولت و كارفرما یا همين پيشنهاد فریز مزدي، 

ترفندي براي اتالف وقت در تعيين دستمزد 
است كه از یك سو باعث مي شود بحث هاي 
كارشناسي به حاشــيه رانده شود و از سوي 
دیگر با اتالف وقت، مزد كارگري با عجله و در 
دقایق 90و برخالف واقعيت ها تعيين شود. به 
گزارش همشهري، طرف كارگري در مورد 
بحث فریز مزدي نيز همين موضع گيري را 
داشته و البته پيش تر نمایندگان آنها اعالم 
كرده  بودند با مصوبه اي كه خواسته كارگران 
را محقق نكند موافقــت نخواهند كرد. علي 
خدایي، عضو كارگري شــوراي عالي كار با 
اشــاره به اینكه طرف كارفرمایي دوباره در 
روزهاي اخير بحث مردود فریز مزدي را در 
برخي رســانه ها مطرح كرده، به همشهري 
مي گوید: در شــرایطي كه 2سال از افزایش 
هزینه معيشت كارگران در اثر جهش نرخ ارز 
مي گذرد و درخواست مكرر آنها براي جبران 
هزینه معيشت بي پاسخ مانده، مطرح كردن 
بحث هایي نظير فریز مزدي چيز جز كاشتن 
بذر نااميــدي در دل كارگران و  به ســخره  

گرفتن خواسته آنها نيست.

 امروز، جلسه شوراي عالي كار با حضور حداقلي شركاي اجتماعي 
براي تعيين حداقل دستمزد كارگران در سال 99برگزار مي شود

مزد 99 به شوراي عالي كار بازگشت

  مذاكرات مزدي خلوت شد
شيوع كرونا كه باعث شده بود برگزاري جلسات كميته مزد به تعويق بيفتد، گويي هنوز هم عاملي 
مؤثر در كيفيت برگزاري مذاكرات مزدي است؛ به گونه اي كه به نظر مي رسد جلسه شوراي عالي كار 
با حضور تعداد كمتري از نمايندگان اقشار كارگري برگزاري خواهد شد. به گزارش همشهري، برخي 
نمايندگان كارگري كه در جلسات قبلي شوراي عالي كار حضور داشتند، مي گويند هيچ گونه دعوت نامه 
براي حضور در جلسه براي آنها ارسال نشده است. يكي از فعاالن كارگري دراين باره گفته است: اين 
دعوت نامه فقط از طريق پيامك براي 3نفر از اعضاي كارگري شوراي عالي كار ارسال شده و براي 4 نفر 
ديگر از نمايندگان كارگري همچون نماينده كانون عالي انجمن هاي صنفي كارگران، نماينده مجمع 
عالي كارگران و نماينده بازنشستگان دعوت نامه ارسال نشده است. البته هنوز وزارت كار به عنوان 
متولي برگزاري جلسات شوراي عالي كار جزئياتي از نحوه برگزاري جلسه يا تغيير در دعوت از اعضا 
منتشر نكرده است؛ اما به نظر مي رسد خلوت شدن جلسه، به شيوع كرونا و الزام رعايت پروتكل هاي 
بهداشتي ربط داشته باشد كه برگزاري تجمعات باالي 15نفر را ممنوع مي داند. طبق قانون شوراي عالي 
كار 9عضو اصلي از دولت، كارگر و كارفرما حق رأي دارند و احتماالً در جلسه فقط همين 9عضو اصلي 

به همراه نمايندگان ويژه اي از دولت حضور داشته باشند.

  طعنه به مركز آمار
نامه همتي دست كم در 2مورد مشخص به آمارهاي مركز آمار ايران در ارتباط با نرخ تورم طعنه مي زند و تأكيد دارد مالك و 
مرجع رسمي اعالم نرخ تورم همچنان بانك مركزي است، همچنان كه پيش از اين هم سازمان ملي بهره وري زيرنظر سازمان 
برنامه و بودجه اعالم كرده بود به دليل منتشر نشدن شاخص هاي اقتصادي قادر به سنجش شاخص بهره وري نيست. به گزارش 
همشهري، نامه همتي مهر تأييدي است بر اينكه قوه قضاييه و نهادهاي قضايي در تعيين ميزان مهريه به وجه رايج و خسارت 
تأخير تاديه چك، براساس قانون مدني مصوب مجلس و همچنين مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام تنها به نرخ تورمي 

بانك مركزي استناد مي كنند.

  وام، اجباري است يا اختياري؟
گفته هاي رئيس جمهور و رئيس كل بانك مركزي نشــان مي دهد واريز مبلغ يك ميليون تومان به حساب سرپرستان 
خانوار با نرخ سود 12درصد و كسر اقساط آن از حساب يارانه ها يك تصميم قطعي است و اين كار به مراجعه به شبكه 
بانكي نيازي ندارد. درواقع اين وامي ضروري و اجباري است. اگر اين سياست دولت باشد، پس قطع تدريجي يارانه هاي 
نقدي قوت مي گيرد، مگر اينكه اعالم شود افرادي كه به دريافت يارانه نقدي نياز دارند و به وام يك ميليون توماني نيازي 
ندارند، بايد اعالم كنند تا جريان واريز يارانه نقدي آنها ادامه يابد. البته ممكن است گفته شود پس از كسر تمام اقساط 
وام يك ميليون توماني، دوباره يارانه نقدي به حساب سرپرستان خانوار واريز خواهد شد، اما تا آن موقع دولت تغيير 

كرده و ممكن است دولت بعدي در اين باره تعهدي نداشته باشد.

رئيس كل بانك مركزي كه تحت فشار 
سازمان برنامه و بودجه حامي مركز آمار بانك

ایران نمي تواند یا نمي خواهد آمارهاي 
رسمي ازجمله شاخص رشد اقتصادي را به تفصيل 
منتشر سازد، از هر فرصتي براي انتشار آمارهاي دقيق 
بانك مركــزي بهره مي برد. به گزارش همشــهري، 
عبدالناصر همتي كه از آبان ماه سال 97تاكنون نرخ 
تورم محاسبه شده بانك مركزي را تحت فشار سازمان 
برنامــه و بودجه بایگاني كرده، دیــروز در نامه اي به 
رئيس كل قوه قضایيه از نرخ تورم سال 98پرده برداري 

كرد.
به گفته رئيس كل بانك مركزي نــرخ تورم در پایان 
ســال 97به 31.2درصد و در پایان سال گذشته به 
41.2درصد رســيده به این ترتيب حاال مشــخص 
مي شود كه نرخ تورم محاســبه شده بانك مركزي با 
نرخ تورم اعالمي مركز آمار ایران فاصله بسياري دارد. 
مركز آمار ایران نرخ تورم سال گذشته را 34.8درصد 
برآورد كرده بود. به نظر مي رســد امسال دیگر بانك 
مركزي باید به سياســت كج دار و مریــز خود پایان 
دهد و با انتشار منظم آمارها و گزارش هاي اقتصادي 
بخشي از اعتماد كارشناسان و اقتصاددانان را به بدنه 

كارشناسي بانك مركزي تقویت كند.
به گزارش همشهري، پيش از این هم رئيس كل بانك 

مركزي در یادداشت هاي اینستاگرامي اش به انتشار 
قطره چكاني شاخص رشد اقتصادي و ارزش افزوده 
بخش هاي مختلف اقدام كرده بود؛ او حاال در نامه اي 
به ابراهيم رئيســي- رئيس قوه قضایيه- نه تنها نرخ 
تورم پارســال را اعالم بلكه جزئيات تغيير شاخص 
تــورم را در ماه هاي پس از سانســور آمارهاي بانك 
مركزي منتشر كرده است. او در نامه اش نوشته است: 
نظر به اینكه بانك مركزي براساس ماده 4 آیين نامه 
اجرایي قانون الحاق یك تبصره به ماده 1082 قانون 
مدني مصوب 1377/02/13 مكلف شــده شاخص 
بهاي كاالها و خدمات مصرفي در مناطق شــهري 
ایران را، ساالنه براي محاســبه ميزان مهریه به وجه 
رایج، حداكثر تا پایان خردادماه هر ســال در اختيار 
قوه قضایيه قرار دهد و نيز براســاس مصوبه مجمع 
تشخيص مصلحت نظام درباره خسارت تأخير تأدیه 
چك و همچنين طبق قانون بانك مركزي جمهوري 
اسالمي ایران به اعالم نرخ تورم به »مراجع قضایي و 
دادگاه ها« موظف است، بنابراین به پيوست 2 برگ 
جدول )شامل اعداد شاخص ســاالنه براي محاسبه 
ميزان مهریه به وجه رایج و اعداد شــاخص ماهانه با 
هدف محاسبه تأخير تأدیه( مربوط به سال 1398 و 
سال هاي قبل، براساس سال پایه )100=139۵( براي 

مالحظه و ارائه به دستگاه هاي تابعه ارسال مي شود.

افشاي تورم 98 با چاشني مهريه
مهریه، زبان آماري بانك مركزي را باز كرد

شاید خيلي ها تصور مي كردند دولت قرار 
است به خانوارهاي آسيب پذیر در برابر يارانه

كرونا كمك بالعوض یا دســت كم وام 
بدون بهره یا قرض الحسنه بدهد. اما حاال برنامه تغيير 
كرده و قرار اســت به 23ميليون خانــوار ایراني وام 
یك ميليون توماني داده شود با نرخ بهره 12درصد و 
اقســاط آن هم به احتمال زیاد از ارقام یارانه نقدي و 

كمك معيشتي ماه هاي آینده كم خواهد شد.
به گزارش همشــهري، عبدالناصر همتي، رئيس كل 
بانك مركزي، مي گوید: پيشنهاد بانك مركزي مبني 
بر اعطــاي وام یك ميليون توماني اعتبــار خرید به 
23ميليون خانوار ایراني یارانه بگير با نرخ 12درصد و 
بازپرداخت بيست وچهارماهه با تنفس چهارماهه به 
تصویب هيأت دولت رسيده كه در اسرع وقت اجرایي 

خواهد شد.
محاسبات همشهري نشــان مي دهد هر خانواري كه 
یك ميليون تومان تسهيالت مبارزه با كرونا دریافت 
كند تا 2ســال آینده باید ماهانه 47هزارو۵00سود 
قسط بدهد و در پایان یك ميليون و 140هزار تومان 
باید به بانك بازگرداند. پرداخت این ميزان تسهيالت 
البته گره چنداني از مشكل گرفتار شدگان باز نخواهد 
كرد همچنان كه بخش بزرگــي از 23ميليون خانوار 
مشمول دریافت یارانه نقدي یا كمك معيشتي به این 
تســهيالت نيازي ندارند و به جاي آن دولت مي تواند 
براي اختصاص بهينه تر این ميزان اعتبار چاره اندیشي 
كند. وام یك ميليون توماني وعده داده شده دولت، به 
تأمين اعتباري معادل 23هزار ميليــارد تومان نياز 
دارد كه بعيد اســت بانك ها حاضر شوند با نرخ سود 
12درصدي آن را در اختيار مردم قــرار دهند، مگر 
اینكه بانك مركزي براي آنها تسهيالتي درنظر گرفته 

باشد تا مابه التفاوت نرخ سود تأمين شود.
رئيس كل بانــك مركزي مي گویــد: بانك مركزي از 
طریق كاهش 2۵هزار ميليارد توماني ذخيره قانوني 
بانك ها و با همراهــي بانك ها امــكان تأمين اعتبار 
7۵هزار ميليارد توماني با نرخ سود 12درصد را فراهم 
كرده است. هنوز مشخص نيست اعتبار پيش بيني شده 
براي پرداخت وام به خانوارها از محل آزادسازي بخشي 
از ذخایر قانونــي بانك ها نزد بانــك مركزي صورت 

مي گيرد یا اینكه اعتبار جدیدي در راه خواهد بود؟
در روزهاي اخير مدیران بانك ها با استناد به تصميم 
مشــترك دولت و بانــك مركزي مبني بــر اعطاي 
تسهيالت 12درصدي به كسب وكارهاي آسيب دیده 
از شيوع ویروس كرونا، پيشــنهاد داده اند تا هم نرخ 
سود سپرده هاي حقوقي و حقيقي از هم جدا شود و 
هم به آنها اجازه داده شود نرخ سود سپرده ها با توافق 
بين بانك ها كمتر شــود. در صورتــي كه رئيس كل 
بانك مركزي این پيشــنهاد را تأیيد كنــد، بدیهي 

اســت كه بخش زیادي از هزینه یا تفاوت نرخ ســود 
پيش بيني شده براي تســهيالت 12درصدي با نرخ 
واقعي مــورد انتظار بانك ها از جيب ســپرده گذاران 
بانك ها تأمين خواهد شــد، زیرا بانك ها اميدوارند با 
كاهش نرخ سود ســپرده هزینه پول در شبكه بانكي 
كمتر شود تا بتوانند تسهيالت با نرخ سود مورد انتظار 
بانك مركزي را در اختيار بالدیدگان و آسيب دیدگان 

كرونا قرار دهند.

به نام مردم، به كام دولت
آیا واقعا دولت بــه مردم وام مي دهد یــا اینكه یارانه 
نقدي 2سال آینده شان را یكجا به حساب سرپرستان 
خانــوار واریــز مي كنــد و كل مبلغ را با نرخ ســود 
12درصد در 24 ماه پس مي گيرد؟ حســن روحاني، 
رئيس جمهور، روز دوشــنبه گفته بود:  در كنار سایر 
حمایت هاي درنظر گرفته شــده براي اقشار ضعيف، 
درنظر داریــم اعتبــار یك ميليون تومانــي به تمام 
سرپرســتان یارانه بگير پرداخت كنيم كه اقساط آن 
به مرور از همان یارانه كسر خواهد شد. او تأكيد كرد:  
به 23ميليون خانواري كه یارانــه دریافت مي كنند، 
مبلغ یك ميليون تومان اعتبار پرداخت مي شــود و 
بازپرداخت این اعتبار هم همــان یارانه ها و در مدت 
24 ماه خواهد بــود. روحاني بابيــان اینكه 2۵هزار 
ميليارد تومان اعتبار به این طرح اختصاص داده شده، 
گفت: این اعتبار احتماال اواخــر فروردین یا ابتداي 

اردیبهشت به حساب یارانه بگيران واریز خواهد شد.

واريز يارانه نقدي متوقف مي شود؟
هنــوز جزئياتــي از تدبيــر دولت بــراي حمایت از 
23ميليون خانوار یارانه بگير در دســترس نيست، اما 
به نظر مي رسد این سياست ادامه همان برنامه قبلي 
شبكه بانكي، به ویژه بانك مركزي براي اعطاي وام به 
مردم و كسر اقساط آن با وثيقه گرفتن یارانه هاي نقدي 
است. برنامه اي كه البته هرگز اجرا نشد و روي كاغذ 
ماند؛ حاال پرسش اصلي این اســت كه آیا درصورت 
پرداخت وام یك ميليون توماني به حساب سرپرستان 
خانوار، واریز یارانه نقدي پس از 4 ماه متوقف خواهد 
شد؟ تامل در گفته هاي رئيس كل بانك مركزي نشان 
مي دهد اقســاط وام یك ميليون توماني واریزشــده 
به حساب سرپرســتان خانوار پس از 4 ماه از حساب 
سرپرستان خانوار كســر خواهد شد و به این ترتيب تا 
پایان شــهریور یارانه نقدي واریز مي شود، اما پس  از 
آن دیگر از پرداخت یارانــه نقدي خبري نخواهد بود 
و به عنوان اقســاط وام یك ميليون توماني به حساب 

دولت واریز مي شود.
 به نظر مي رسد دولت با این طرح یك تير و 2نشان را 
هدف قرار داده؛با تير وام یك ميليون توماني، 2هدف 
را نشانه مي رود، به تدریج هم بساط یارانه نقدي جمع 
خواهد شد و هم اینكه 12درصد سود نصيب بانك ها 

خواهد شد.

يك ميليون تومان  وام يا پرداخت 
يكجاي يارانه

معادله جدید: یك ميليون تومان وام + 12درصد سود = حذف تدریجي 
یارانه هاي نقدي

رضا كرباليي
روزنامه نگار

كندي سياستگذاري براي 
تعيين فهرســت و ابالغ و كسب و كار

پروتكل هــاي  اجــراي 
بازگشایي مشــاغل و كســب وكارهاي 
كم خطــر، موجب ســردرگمي و تخلف 
برخي فعاالن صنفي، شلوغي خيابان ها و 
به خطرافتادن طــرح قرنطينه خانگي و 

فاصله گذاري اجتماعي شده است.
به گزارش همشــهري، اظهارنظر چندي 
پيش حســن روحاني رئيس جمهوري، 
مبني بــر بازگشــایي كســب وكارهاي 
استان ها از 23 و تهران از 30فروردین ماه 
جاري موجب شــد تا صاحبــان برخي 
مشــاغل بدون توجــه بــه رعایت طرح 
فاصله گــذاري اجتماعــي كركره هــاي 
محل كســب وكار خــود را بــاال دهند؛ 
اقدامي كه اگرچه بــا موضع گيري برخي 
دستگاه هاي مسئول و برخورد و جریمه 
واحدهاي صنفي پرخطر مواجه شــد اما 
یكي از متهمان اصلي شلوغي خيابان ها 
و بازگشــت ترافيك به كالنشــهر تهران 
محسوب مي شود. اما درتازه ترین اقدامات 
عليرضا رئيســي، معاون وزیر بهداشت، 
بر ضــرورت اجــراي پروتكل هــاي این 
وزارتخانه در بازگشــایي كســب وكارها 
و ثبت نــام ۵ميليون و200هــزار واحد 
صنفي در ســامانه این وزارتخانه تأكيد 
كرده  و در عين حال بــه گفته عبدالرضا 
رحماني فضلي، وزیر كشور هم مقرر شده 
فضاي فعاليت اقتصادي و بازار، با توجه به 
تصميمات جلسه اخير ستاد ملي مدیریت 
بيماري كرونا، به گونه اي هدایت شود كه 
اجراي طرح فاصله گذاري اجتماعي دچار 
خلل نشود. برخي مسئوالن تشكل هاي 
صنفــي از این موضوع ابــراز بي اطالعي 
كرده و برخي دیگر رعایت این الزامات را 
در چارچوب پروتكلي مي دانند كه هنوز 
به تشــكل هاي صنفي ابالغ نشده است. 
از سوي دیگر مسئوالن وزارت صنعت كه 
پيش از این در قالب نامه اي به اســتان ها 
بر تعطيل بردارنبــودن توليد و ضرورت 
بازگشایي واحدهاي توليدي تأكيد كرده 
بودند، مي گویند ستاد مقابله با كرونا هيچ 
مصوبه اي براي تعطيلي واحدهاي توليدي 
نداشته است. اما اكنون شمارش معكوس 
براي بازگشایي واحدهاي صنفي توزیعي 
و خدماتي، با تقسيم بندي آنها به مشاغل 
شــلوغ و خلوت یا پرخطر و كم خطر آغاز 
شده، البته این بازگشــایي ها تدریجي و 

زمان بندي خواهد بود.
پيش از این حســين مــدرس خياباني، 
قائم مقام وزیــر صنعــت در گفت وگو با 
همشــهري از تصميم گيري درباره زمان 
و چگونگي بازگشــایي واحدهاي صنفي 
براساس پروتكلي خبر داده بود كه مقرر 

شــده این هفته تدوین و با تشــكل هاي 
صنفي ابالغ شــود. به گفته او هيچ منعي 
براي بازگشایي واحدهاي توليدي وجود 
نداشته و صنوف توزیعي و كسب وكارها 
نيز بنابــر شــلوغي، ضــرورت و ميزان 
خطرپذیــري به تدریج و طبــق پروتكل 
ابالغــي و برنامه زمان بندي بازگشــایي 
خواهند شــد كه در چارچوب آن ممكن 
اســت آغاز به كار برخي مشاغل پرخطر 
حتي بــه پایان بحــران كرونــا موكول 
شــود. اما واقعيت آن اســت كــه هنوز 
اتفاق نظري درمورد زمــان و كم و كيف 
بازگشایي كسب وكارها حتي بين مدیران 
دستگاه هاي اجرایي و تشكل هاي صنفي 
وجود نــدارد و این موضوع مستمســك 
تخلــف برخي فعــاالن صنفي بــراي از 
سرگيري زود هنگام كسب وكارهایشان 

شده است.

الزام ثبت نام اصناف در سايت وزارت 
بهداشت 

معاون بهداشت وزارت بهداشت در مورد 
چگونگــي بازگشــایي واحدهاي صنفي 
با تأكيد بر اینكه ۵ميليــون و 200هزار 
صنف در كشور وجود دارد كه این اصناف 
باید در ســایت وزارت بهداشت ثبت نام 
كنند، گفت: صنوف مختلف را در 2 دسته 
ریســك كم و ریســك باال قرار داده ایم، 
چنانچه قرار باشد بازار باز شود از اصناف 
با ریســك كمتر شــروع به كار مي شود. 
عليرضا رئيســي افزود: اصنــاف باید در 
سایت وزارت بهداشــت ثبت نام كنند. به 
گفته او براي مراكزي كــه حذف آنها در 
زندگي عادي مــردم خللي وارد نمي كند 
مانند اســتخرها هنــوز تصميمي براي 

بازگشایي گرفته نشده است.

فعاالن صنفــي متعهد بــه رعايت 
پروتكل هاي بهداشتي

عبدالرضا رحماني فضلي، وزیر كشور، نيز 
در جمع خبرنگاران گفت: همه اصناف و 
مشاغلي كه براســاس تصميم ستاد ملي 
مدیریت بيماري كرونا تا پایان فروردین 
فعاليت خود را از سر مي گيرند باید پيش 
از آن، گواهي سالمت از وزارت بهداشت 
دریافــت كننــد و در مغازه هــا نيز اهم 
محورهاي پروتكل هاي بهداشتي در زمينه 
این بيمــاري را در معرض دید مردم قرار 
دهند. او افزود: مقرر شده فضاي فعاليت 
اقتصادي و بازار، با توجــه به تصميمات 
جلسه اخير ســتاد ملي مدیریت بيماري 
كرونا، به گونه اي هدایت شود كه اجراي 
طرح فاصله گذاري اجتماعي دچار خلل 
نشود. او به دسته بندي فعاليت هاي صنفي 
در قالب كم ریســك، متوســط و داراي 
ریسك باال از نظر شــيوع بيماري كرونا 
اشــاره كرد و گفت: مشــاغل كم ریسك 
براســاس ضرایب 70درصد بهداشتي و 

30درصد اقتصادي و اجتماعي تعيين و در 
مرحله نخست مقرر شده فعاليت مشاغل 
داراي ریســك پایين از 23فروردین در 
استان ها و از 30فروردین در تهران آغاز 
شــود. رحماني فضلي افزود: مقرر شــده 
پروتكل هایي آماده شده به صورت روشن 
و مشخص در همه مغازه ها و فروشگاه ها 
نصب شــود تا همه مردم نيز از آن مطلع 
باشند. وزیر كشــور درمورد نحوه اجراي 
پروتكل هاي بهداشــتي و نظارت بر آن 
افزود: قرار اســت هر دستگاهي خودش 
متولي اجرا باشد و به عنوان مثال، صنوف، 
اتحادیه ها و وزارت صنعــت باید اجراي 
پروتكل ها و دستورالعمل هاي بهداشتي 
را در مورد صنوف برعهده داشــته باشند 
اما در همه شرایط، وزارت بهداشت باید 

ناظر باشد.

مشــاغل تابع تصميمات ستاد مقابله 
با كرونا

رئيس اتــاق اصناف ایران نيــز در مورد 
زمان از سرگيري فعاليت مشاغل گفت: 
بررسي مشــاغلي كه ریســك كمتري 
براي بازگشــایي دارند با همكاري وزارت 
بهداشت و اتاق اصناف ایران و ستاد ملي 
مقابله با كرونا صورت گرفته؛ تصميمات 
اتخاذشــده را بعــد از تأیيد ســتاد ملي 
مقابله بــا كرونا، اعالم خواهيــم كرد. به 
گزارش همشهري، سعيد ممبيني، افزود: 
ســتاد ملي مقابله با كرونا از 1۵فروردین 
كميته اي را در اتاق اصناف ایران تشكيل 
داد تا بــا درنظر گرفتن حساســيت ها و 
پروتكل هاي بهداشتي تصميمات بهتري 

اتخاذ شود. او افزود: با توجه به جنبه هاي 
اقتصــادي و همچنين توجه بر ســطح 
اشــتغال واحدهاي صنفي، توانسته ایم 
یك مدل كامال علمــي را زیرنظر وزارت 
بهداشت، اتاق اصناف ایران و سایر اعضاي 
كميته تدوین كنيم. براســاس این مدل 
مقرر شــده از 23فروردین در استان ها و 
از 30فروردین در تهران برخي مشــاغل 
با ریســك كمتر فعاليت خود را شــروع 
كنند. ممبيني تأكيد كرد: سایر مشاغل 
نيز به دليل ریسك باالتري كه براي شيوع 
ویروس كرونا دارند، تا اطالع بعدي ستاد 
ملي مقابله با كرونا، بســته خواهند بود. 
همچنين در مشــاغلي كه براي شــروع 
فعاليت با تأیيد ســتاد ملي كرونا تعيين 
مي شــوند، پروتكل هاي بهداشــتي در 
اختيار این واحدها قــرار خواهد گرفت 
و به رعایــت آن ملزم هســتند. او افزود: 
هم اكنون تنها مشاغلي كه نيازهاي اوليه 
را تامين مي كننــد فعاليت دارند و با نظر 
وزارت بهداشت مشــاغلي كه همچنان 
شــيوع ویروس كرونا را تشدید مي كنند 
باید بســته بمانند. البته ایــن امر دائمي 
نيست و با ارزیابي شرایط و تأثير گشایش 
واحدهــاي صنفي در طــول هفته هاي 
آینده ممكن است مشاغل بيشتري تحت 

بازگشایي قرار بگيرند.

در انتظار ابالغ و اجراي پروتكل 
رئيس اتاق اصناف تهران در گفت وگو با 
همشهري، با اشاره به ابالغ نشدن پروتكل 
بازگشایي كســب وكارها گفت: براساس 
آنچه تا كنون رسما اعالم شده از سرگيري 
همه كســب وكارها با رعایت شــرایط و 
پروتكل ستاد مقابله با كرونا در استان ها 
از 23 و در تهــران از 30فروردین مــاه 
جاري خواهد بود. قاســم نوده فراهاني با 
بيان اینكه پيش شــرط بازگشــایي این 
كسب وكارها رعایت 100درصدي مسائل 
بهداشــتي و طرح فاصله گذاري الزامي 
است، افزود: از این مورد كه باید ۵ميليون 
و 200هــزار واحــد صنفي بــراي آغاز 
كسب وكار خود در سامانه وزارت بهداشت 
ثبت نام كنند، اطالع دقيقي ندارم ضمن 
اینكه اصال ما بيشــتر از 3ميليون واحد 
صنفي نداریــم. او با ابــراز بي اطالعي از 
تقسيم بندي بازگشایي مشاغل در قالب 
كم خطر و پر خطر، افزود: در استان تهران 
هنوز این پروتكل ابالغ نشــده ولي این 
امكان وجود دارد كــه در پروتكل مذكور 

بــا فهرســت بندي مشــاغل پيش بيني 
شــده باشــد كه صنوف پر خطر دیرتر 
بازگشــایي شــود. نوده فراهاني در مورد 
بازگشایي برخي واحدهاي صنفي بدون 
توجه به محدودیت هاي ســتاد كرونا نيز 
گفت: متأسفانه برخي واحدهاي صنفي 
غيرضروري بدون توجه به ممنوعيت هاي 
ستاد مقابله با كرونا نسبت به بازگشایي 
كسب وكارشان اقدام كرده اند كه در 3روز 
گذشته 2۵0واحد صنفي به دليل رعایت 
نكردن قانون بسته بودن واحدهاي صنفي 

به  مدت یك ماه پلمب شده اند.

در انتظار فهرست اتاق اصناف ايران
دبير ستاد مقابله با كرونا در وزارت صنعت 
نيز در گفت وگو با همشــهري مسئوليت 
تعيين فهرســت و اولویت بندي مشاغل 
را برعهــده اتاق اصناف ایران دانســت و 
گفت: براساس مصوبات ســتاد مقابله با 
كرونا مقرر شــده تا روز سه شــنبه اتاق 
اصناف ایران فهرســت مشاغل كم خطر 
قابل بازگشــایي را ارائه كند اما مشاغل 
كم ضرورت، شــلوغ و پرخطر همچنان 
بســته خواهد بود. جمشــيد گل پور با 
بيان اینكه مشــاغل پرریســك و شلوغ 
مانند استخرها و آرایشــگاه هاي زنانه و 
مردانه، رســتوران ها، تاالرها و... احتماال 
تا پایان بحــران كرونا تعطيــل خواهند 
بود، افزود: مشــاغل كم خطــر با رعایت 
پروتكل ابالغي در تهران از 30فروردین 
و در اســتان هاي دیگر از 23فروردین ماه 
بازگشــایي مي شــود. به گفته او صنوف 
توليدي نيز از ابتداي شروع ویروس كرونا 
باز بوده و هيچ محدودیتي براي فعاليت 
براي آنها چه در صنف یا صنعت نيســت. 
همچنين فعاليت برخي صنوف توزیعي 
مانند فروشــندگان اقالم ضروري و مواد 
غذایــي، خدمات فني مرتبــط با منزل، 
فروشگاه هاي زنجيره اي و نانوایي ها از ابتدا 
ممنوع نشــده اما برخي صنوف كم خطر 
وجود دارند كه مي توانند فعاليت خود را با 
رعایت پروتكل از سر گيرند. با وجود این 
اگر شاغالن این واحدهاي صنفي به دليل 
رعایت قرنطينه یا نگراني از سالمت خود، 
نخواهند فعاليتشان را آغاز كنند، منعي 
براي انجام این كار وجود ندارد. به گفته 
گل پور با ابالغ این فهرســت و پروتكل به 
اتحادیه ها و ثبت نام واحدهاي صنفي در 
سامانه وزارت بهداشــت فعاليت صنوف 

كم خطر آغاز خواهد شد.

سرگيجه اصناف براي 
بازگشايي كسب وكارها

كاسبان هنوز در برزخ تعطيلي یا بازگشایي 
واحدهاي صنفي هستند

علي ابراهيمي
روزنامه نگار

  واحدهاي صنفي چشــم انتظار 
ابالغ فهرست مشــاغل كم خطر و 
پروتكل ســتاد مقابله با كرونا براي 
بازگشایي كســب وكارهاي خود از 
30فروردین در تهران و 23فروردین 

در شهرستان ها هستند
  با وجــود مصوبات ســتاد براي 
تعيين فهرست مشــاغل كم خطر 
قابــل بازگشــایي در تهــران و 
شهرستان ها و شــروع فعاليت آنها 
بر مبناي پروتكل وزارت بهداشت، 
تشــكل هاي صنفي از ابالغ و نحوه 

این پروتكل اطالعي ندارد



سال گذشته كريستيانو رونالدو وقتي از رئال به يوونتوس رفت 
در مصاحبه اي از مسي دعوت كرد تا به ســريA بيايد و ادامه 
رقابت هاي شخصي دو نفره را با هم پيگيري كنند. مسي هم در 
مصاحبه هاي گوناگون از جاي خالي رونالدو در الليگا و ضرري 
كه رئال به خاطر از دست دادن او متحمل شد حرف زد. ماسيمو 
موراتي، مالك سابق باشگاه اينتر ميالن به مديران فعلي توصيه 
كرده با توجه به عالقه و اصرار شديد بارسلونا در خريد الئوتارو 
مارتينس- مهاجم آرژانتيني اينتر- مســي را وارد اين معامله 
كنند. بارســا اگر الئوتارو را مي خواهد، مسي را بدهد و مقداري 
پول هم بگيرد. البته در قرارداد مسي بندي وجود دارد كه او را 
در پايان هر فصل مي تواند آزاد كند، اما نه به مقصد باشگاه هاي 
بزرگ اروپايي. شــايد وجود اين بند بتواند باشگاه كاتالونيايي 
را ترغيب به چنيــن معامله اي بكند اما در ايــن صورت جواب 
هواداران متعصب بارسا را كســي نمي تواند بدهد. در چند ماه 
اخير رابطه مسي با باشــگاه كمي به هم ريخته است. او هنوز از 
اخراج والورده ناراحت است؛ در 2فصل اخير به تنهايي بار تيم را 
به دوش كشيده، چند سال است تيمش نمي تواند ليگ قهرمانان 
را فتح كند، در هفته هاي اخير مجبور شــد به كسر قراردادش 

به خاطر تعطيلي ليگ ناشــي از ويروس كرونا تن بدهد و... همه 
اينها مي تواند او را متقاعد كند تا سال هاي آخر فوتبالش را خارج 
از باشــگاه محبوبش ســپري كند. او ديده كه چه باليي بر سر 
اسطوره هاي قبلي و همبازيانش نظير اينيستا و ژاوي آمده. ژاوي 
با گريه از بارسا جدا شد و به السد قطر رفت و اينيستا هم مجبور 
شد به ويسل كوبه در ژاپن برود. مسي تا هنوز مسي است و از نظر 
هوادارانش و بارسايي ها بهترين بازيكن تاريخ است مي تواند در 
اوج برود. با اين حال اگر به فرض محال چنين اتفاقي هم بيفتد، 
بعيد است دوباره مســي با رونالدو در يك ليگ با هم به رقابت 
بپردازند. رونالدو به نزديكانش گفته كــه از رفتن به يوونتوس 
پشيمان است و دوست دارد به مادريد برگردد. او ال كالسيكوي 
آخر را در برنابئو از نزديك ديد و دلتنگ شــد. ســبك فوتبال 
ايتاليا به كار او نمي آيد و همبازيانش دركي از اينكه در كنار چه 
بازيكني بازي مي كنند، ندارند. ديبــاال چند روز قبل فاش كرد 
كه در قضيه كاهش دستمزد بازيكنان يووه، كريستيانو ناراحت 
شــده و با اين موضوع در ابتدا مخالف بوده است. او كه به زودي 
به نخستين بازيكن فوتبال تاريخ تبديل مي شود كه ثروتش به 
يك ميليارد دالر مي رســد، مي خواهد از شرايط كرونايي اخير 

و بحران مالي در فوتبال اســتفاده كند و بــه جايي برگردد كه 
450گل براي آن زده است. دستمزد باالي كريستيانو مي تواند 
رئالي ها را به اين انتقال اميدوار كند. يووه مثل ساير باشگاه هاي 
اروپايي از پاندمي كوويد-19 زيان مالي هنگفتي ديده و ممكن 
است قادر نباشد دستمزدهاي فصل بعد را بپردازد. اين درست 
كه آنها همان اوايل انتقال رونالدو خــرج اين انتقال را از طريق 
فروش پيراهــن و تبليغات جبران كردنــد و محبوبيت خود را 
در شبكه هاي اجتماعي به طرز چشــمگيري افزايش دادند اما 

پرداخت دستمزد 31ميليون يورويي )خالص( اين ستاره چيزي 
نيست كه با دودوتا چهارتاي بحران اقتصادي پس از كرونا جور 
دربيايد. فلورنتينو پرس كه او را 90ميليون فروخت، حاال اميدوار 
اســت بتواند با حدود 60ميليون يورو به برنابئو برگرداند و اين 
يعني اگر مسي تصميم به ماندن در بارسا داشته باشد، رقابت او 
با رونالدو از فصل آينده دوباره زير سقف الليگا ادامه خواهد يافت 
يا مسي به اينتر برود و كريستيانو در يوونتوس بماند و رقابت در 

سريA پيگيري شود.

رونالدو و مسي زير سقف يك ليگ
يا كريستيانو به رئال برگردد يا مسي با الئوتارو مارتينس در اينتر معاوضه شود

آيا فيفا چاره اي جز تعطيلي دارد؟
تقويم فشرده و گيج كننده احتمالي فوتبال در دو 

سال آينده فقط با تعطيلي آن عملي مي شود

با عقب افتادن رقابت هاي المپيك و كوپا آمريكاي 2020به مدت 
يك ســال پيش بيني مي شــد جام جهاني 2022قطر هم به 
تعويق بيفتد اما فيفا دليلي براي ايــن كار نمي بيند. به دليل 
گرماي تابستاني در قطر بازي هاي جام جهاني در پاييز برگزار 
مي شود پس نسبت به يك جام جهاني عادي فرصت بيشتري 
وجود دارد. اگر كرونا مهار يا در ماه هاي آينده كند شود، فيفا 
اميد دارد بتواند نخستين فيفادي رسمي بعدي را در ماه اكتبر 
يعني مهر و آبان برگزار كند. البتــه با توجه به وقفه كنوني در 
ليگ هاي اروپايي و احتمال اينكه تعطيالت تابستاني فوتبال 
كوتاه شود، ممكن است افتادن بازي هاي ملي به اين ماه ترافيك 
سنگيني در تقويم فوتبالي فصل آينده ايجاد كند. هم اكنون 
تيم هاي بوندس ليگايي اجازه پيدا كرده اند تمرينات گروهي 
خود را برگزار كنند و تيم هايي از الليگا نظير بارسلونا هم درنظر 
دارند از هفته اول ماه مه يعني اواســط ارديبهشت تمرينات را 
از سر بگيرند اما هنوز هيچ تاريخ مشخصي براي از سر گيري 
رقابت هاي باشــگاهي در اروپا اعالم نشده و گزينه تعطيلي و 
ناديده گرفتن نتايج اين فصل هم همچنان روي ميز است. در 
آسيا 4هفته از مرحله مقدماتي باقي مانده و براي مرحله بعد 
هم نياز به 10 فيفادي وجود دارد. پلي آف را هم درنظر بگيريد. 
به اين ترتيب فيفــا بايد در ماه هاي مارس، ژوئن، ســپتامبر، 
اكتبر و نوامبر 2021هم ليگ ها را براي مسابقات رسمي و نه 
دوستانه ملي تعطيل كند. با توجه به اينكه كوپا آمريكا، يوفا و 
المپيك در تابستان بعدي برگزار مي شود و هنوز تكليف فوتبال 
اين فصل مشــخص نشده، بعيد به نظر مي رســد تداخلي در 
برنامه هاي تقويم فوتبالي فصل آينده به وجود نيايد. مسابقات 
انتخابي مرحله آمريــكاي جنوبي هــم در بهترين حالت در 
مارس2022تمام مي شود. تيم هاي صعود كننده به جام جهاني 
بايد فرصت اين را داشته باشند تا 6مسابقه دوستانه قبل از آغاز 
تورنمنت انجام دهند و با توجه به اينكه جام جهاني قطر در نيم 
فصل برگزار مي شود و طبيعتا 5الي6هفته هم برگزاري آن به 
طول مي انجامد، عمال فصل 2021-2022ليگ هاي فوتبال 
دوپاره مي شود. اين گيجي در حالي است كه ليگ هاي ملي در 
كشورها تقريبا از خرداد امسال ادامه يابد و تا آن زمان واكسن 
يا داروي ويروس كرونا كشف شده باشد. شايد االن فيفا يكي 
را مثل دادكان نياز داشته باشد تا مصاحبه كند و بگويد فوتبال 
را 2 سال تعطيل كنيم و سقف100 ميليون تومان براي خريد 

بازيكن بگذاريم تا همه  چيز درست شود!
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اميرحســين صادقي كه اين روزها خيلي پرمصاحبه شده و 
مدام هم ژست متعصب ها را مي گيرد، در تازه ترين اظهاراتش 
با انتقاد از وزارت ورزش گفته: »بارها پيشنهاد كردم استقالل 
را به مدت 10سال به من اجاره بدهند و يك پولي هم بگيرند. 
هم بدهي هاي تيم را مي دهم و هم باشــگاه را به ســوددهي 
مي رسانم.« حاال چرا بايد به شما اجاره بدهند؟ مثال باشگاه دار 
حرفه اي هســتي؟ فعال زرنگ اقتصادي هستي؟ قبال كدام 
تپه را در اين فوتبال آباد كرده اي؟ بعد بدون مزايده و هيچي، 
همينطوري تيم را بدهند به يك پيشكســوت مثل شما كه 
چي؟ پس دويست پيشكسوت ديگر استقالل چي؟ بعد حاال 
آمديم و برنامه هاي شما عملي نشد و تيم در سال دوم يا سوم 
با كله خورد زمين؛ تكليف چيســت؟ بايد برايت حكم تخليه 
بگيرند؟ كال خبرنگارها زنگ مي زنند، شما چرا اينقدر حرف 

مي زني برادر؟

الگوي يك مصاحبه بد

انتقال يحيي گل محمدي از شــهرخودرو به پرسپوليس 
ركورد هزينه رضايتنامه در تاريخ فوتبال ايران را شكسته 
است. باشگاه مشــهدي 6 ميليارد تومان پول مي خواست 
كه چهارونيم ميلياردش مانده، يك ونيــم ميليارد تومان 
جريمه ديركرد بــه آن تعلق گرفتــه و روزي يك ميليون 
تومان هم غرامت به آن اضافه مي شود. همه اينها در حالي 
است كه يحيي كال 6بازي روي نيمكت پرسپوليس نشسته 
كه سه تا را برده، دو تا را مســاوي كرده و يكي را هم باخته. 
يك بازي با سپاهان هم بوده كه تيم حريف در زمين حاضر 
نشده است. بعد االن كل مسابقات تا زمان نامعلوم تعطيل 
است، اما جريمه شــهرخودرو براي پرسپوليس همينطور 
كنتور مي اندازد. اصال شايد ادامه بازي هاي اين فصل برگزار 
نشود، اما پرســپوليس بايد همه اين پول را به شهرخودرو 
بدهد و تازه اين عالوه بر دســتمزد 2 تــا 3 ميلياردي خود 

گل محمدي است!

بيكاري يحيي و كنتور شهرخودرو

نكته بازي

اولین بازگشت از موضع ضعف
قلعه نويی تا به حال بارها از استقالل رفته و بعدا به اين تيم برگشته، اما حکايت اين بار فرق دارد 

و او اين مرتبه اگر برگردد، اين رجعت از موضع ضعف و با كمترين پشتوانه مردمی خواهد بود.

يك جدال چرك در روزهاي قرنطينه فضاي فوتبال 
ايران را آلوده كرده؛ رسانه ملي مسبب اين ماجراست 

و مثل هميشه خودش را از معركه كنار كشيده 
كرونا مســابقه هاي فوتبال را معلق كرده و تيم ها 
بالتكليف هســتند اما اين بيمــاري هولناك هم 
نتوانســت فضاي آلوده هــواداري در فوتبال ايران 
را مهار كند. پخش يــك آيتــم جانبدارانه از يك 
برنامه تلويزيوني عليــه مدير پيش از انقالب آبي ها 
جرقه اين ماجرا بود؛ ادعاي اينكه خسرواني عامل 
انحالل باشگاه شاهين بوده يا او فيلم داربي 6تايي 
را سوزانده. فوتبال ايران پيش از تعطيلي كرونايي 
به قدر كفايت درگير بحث هاي حكومتي و دولتي 
و حمايت هاي خاص و مهندسي بود؛ فضايي عاري 
از منطق و سرشار از هيجان كه مرزهاي وجداني و 

اخالقي را مي شكند.
 پخش همين برنامه كافي بود تا هواداران استقالل 
دست به كار شوند و پرونده ها و سوابق علي عبده را 
بيرون بكشند. پيشكســوت هاي آبي هم آتش بيار 
معركه شدند. داستان ساواك و قرمزهايي كه كارمند 
سازمان اطالعات و امنيت رژيم ســابق بوده اند را 
وسط كشيدند و نام يك اسطوره سرخ ورد زبان هاي 

مجازي و بهانه توهين هاي متقابل شد.
اينكه در روزهاي تعطيلي مسابقه ها چنين مجادله 
زشت و بيهوده اي حاشــيه فوتبال ما را فرا مي گيرد 
هم به نوع خود جالب است و جالب تر اينجاست كه 
مســبب اصلي اين چالش خودش را از معركه كنار 
كشيده و نظاره گر رواج بي حرمتي و شعله ور شدن 
اين آتش است. پيشكسوت ها به هم حمله مي كنند و 
باشگاه ها به جاي دعوت هواداران به آرامش و احترام، 
با بيانيه هاي تحريك آميز و صفحه يك بستن هاي 
حيرت برانگيز اجازه نمي دهند بحران فروكش كند.

روشن شر به پا كرد
حسن روشن، پيشكسوت آبي ها به اظهارنظرهاي 
عجيب و جنجالي مشهور اســت. او خيلي سريع و 
به بهانه واكنش به آيتم جنجالي رســانه ملي وارد 
صحنه شد. روشن مدعي شد كه پرسپوليس هم در 
زمان گذشته تيمي دولتي بوده و چند بازيكن اين 
تيم كارمند ساواك بوده اند. علي جباري، كاپيتان 
اسطوره اي تاج سابق هم دنبال داستان را گرفت. او 
در صحبت هايش طــوري آدرس داد كه همه به نام 
مرحوم همايون بهزادي، پيشكســوت پرسپوليس 
رســيدند: »همه مي دانند علي عبده، مالك وقت 
باشگاه پرســپوليس در دهه 50 خودش ساواكي 
بود و نفوذ فراواني در كشور داشت. حسن اصال اهل 
دروغ گفتن نيســت و بحث هايي را هم كه در مورد 
ساواكي بودن چند بازيكن پرسپوليس قبل از انقالب 
مطرح كرد، كامال درست است. تعدادي از بازيكنان 
پرسپوليس كارمند ســاواك بودند و ما دقيقا اين 
مسئله را مي دانيم. برخي از اين افراد به رحمت خدا 
رفته اند و عده اي از آنها نيز همچنان زنده هستند. 
اگر الزم باشد اسم بازيكنان ساواكي پرسپوليس را 
فاش مي كنم و به مردم مي گويم آنها چه كســاني 
بودند.« صحبت هاي اين دو پيشكسوت آبي بيانيه 
باشگاه پرسپوليس و پســت هاي اينستاگرامي تند 
و تيز ســرمربي و بازيكنان حال اين تيم را به دنبال 
داشــت تا دعوا باال بگيرد. فرزنــد همايون بهزادي 
اما از همه عصباني تر بود: »عمو روشن! از هركسي 
توقع مي رفت، اما از شما نه! چطور مي توانيد درباره 
رفيق قديمي و هم ســفره خودتــان اينطور حرف 

بزنيد؟ پدر من يك كارمند ساده اداره هشتم 
ضدجاسوسي بود كه در سن 1۷ سالگي او را 
استخدام كردند. يعني زور پدر من به عنوان 
يك كارمند ساده به تيمسار خسرواني، مالك 
تاج سابق مي رسيد؟ اگر پدر من ساواكي بود، 
من هم مي توانم با سند و مدرك ثابت كنم 5، 6 
بازيكن استقالل هم توده اي و چريك فدايي بودند و 
اسامي آنها را اعالم كنم. در يك برنامه تلويزيوني عليه 
استقالل حرف مي زنند، آن وقت شما مي آييد پدر مرا 

تخريب مي كنيد؟«

فتح اهلل زاده؛ همان هميشگي
سرپرست مســتعفي آبي ها مطابق انتظار آتش بيار 
معركه شــد. صفحه يك اينترنتي روزنامه باشگاه با 
عكس قديمي از تيم تاج بســته شد و صحبت هاي 
روشــن و جباري را با فونت درشت و رنگ قرمز كار 
كرد. در كنار آن ســرمقاله اي هم عليه علي عبده، 
مالك سابق پرسپوليس نوشت و اتهام مرگ مشكوك 
غالمرضا تختي و ارتباط اين ماجرا با عبده را پيش 
كشــيد. در فضاي مجازي آبي ها صفحه اي از يك 
كتاب را دست به دست مي كردند. در فضاي مجازي، 
استقاللي ها اقدام به انتشار بخشي از كتاب ساواك 
نوشته كريستين دالنو و ترجمه عبدالحسين نيك 
گوهر كرده اند كه به صراحت از يك فوتباليســت 
معروف ســرخ به عنوان دســتيار شــكنجه دكتر 

مصطفوي در ساواك نام مي برد! 

كالني: توهين را تمام كنيد
حسين كالني، پيشكسوت شهير سرخ ها به خوبي 
وارد ماجرا شد. او موضعي گرفت كه از هر بزرگ تر 
و موسفيد كرده اي انتظار مي رود. كالني از اقدامات 
خســرواني تقدير كرد. او ادعاي انحالل شاهين از 
سوي خســرواني را رد كرد و گفت كه او با ساخت 
ورزشــگاه آزادي و پايه گذاري باشگاه تاج سابق به 
فوتبال ايران خدمت كرده است. كالني در گفت وگو 
با ايســنا افزود:»همه مي گويند تيمسار خسرواني 
زد و بســت و خورد و رفت اما وقتي او از ايران رفت، 
چيزي همراهش نبود. هرچيزي هم كه داشــت به 
جوانان مملكت داد. اينها واقعيت تاريخي اســت.« 
او دربــاره حمله ها به بهزادي هــم گفت: »بهزادي 
شخصيتي تأثيرگذار در فوتبال ما بود. همه ما يك 
شغلي داشتيم، هركسي بايد در يك شغلي حضور 
مي داشت و به مملكت خود خدمت مي كرد، ايشان 

هم اگر شغلي داشتند، شخصي بودند كه بسيار  به 
مردم كمك مي كردند و ايران را دوســت داشتند. 
نمي شود بگوييم كســي كه يك جايي كار مي كند، 
آدم خوبي نيســت. نخير! در هر شــغل و سازماني 
آدم هاي خوب و بد حضور دارند؛ آدم هايي هستند كه 
به مردم و كشور خدمت مي كنند. اين واقعيتي است 
كه كسي درباره همايون بهزادي هم نمي تواند آن را 
زير سؤال ببرد. چرا بايد به اين افراد توهين شود؟ مهم 
نيست كدام طرف اين توهين را شروع كنند، ما بايد 

همبستگي ملي خودمان را حفظ كنيم.«

مصطفوي: نمك شناس نيستيم
داريوش مصطفوي، پيشكسوت فوتبال كشورمان 
كه سابقه بازي در هر دو تيم استقالل و پرسپوليس 
را دارد درباره اين مجادله معتقد است:» اين مباحث 
كه در مــورد مرحوم تيمســار خســرواني و عبده 
مطرح مي شود چه اثري در جامعه فعلي كشورمان 
مي گــذارد؟ دردي را دوا مي كنــد؟ بايد قبول كرد 
اين بحث ها خشونت را باال مي برد. همه اينها ايراني 
هستند. خسرواني منهاي سياســت به فوتبال اين 
مملكت خدمت كرد؛ حتي اثرگــذاري زيادي روي 
باشگاه هاي فوتبال ما داشت. او ارث پدري اش را در 
اختيار باشــگاه تاج و دولت قرار داد. در سوي مقابل 
عبده ها، برومندها هم در شاهين يا همان پرسپوليس 
خدمت كردنــد تا در نهايت فوتبال كشــور در ريل 
پيشرفت باشد.  كساني كه پشت سر همايون بهزادي 
صحبت مي كنند به خودشان ظلم مي كنند. كساني 
هم كه به مديران سابق فوتبال اهانت مي كنند واقعا 
به خودشــان توهين كرده اند. اينهــا همگي به فكر 
خدمت بودند. درست نيست همايون بهزادي را به 
گروه خاصي ربط دهند. ضمن اينكه ما نبايد سنت 
ديني خود را فراموش كنيم كــه همواره مي گويند 

نبايد پشت مرده صحبت كرد.« 
او با اشاره به رواج بي اخالقي در جامعه به همشهري 
مي گويد: »ما نه تنها ورزش بايد در همه حوزه ها مانند 
صنعت، سينما و سياســت، اخالق را رعايت كنيم. 
مسئله اصلي اين است كه متأسفانه درك درستي از 
نمك شناسي نداريم. من سال 4۷با استقالل قهرمان 
نخستين دوره ليگ شدم و سال50 هم با پرسپوليس 
اين عنوان را كســب كردم؛ براي همين اين جو را 
مي شناسم و تأكيد مي كنم به تك تك پيشكسوتان و 
مؤسسان اين دو باشگاه بايد احترام گذاشت. بهزادي 
اگر هم كارمند جايي بود، تا ظهر مي خوابيد و بعداز 

ظهر هم سر تمرين حاضر مي شد من اينها را به چشم 
خودم ديدم. در آن زمان برخي سازمان هاي دولتي 
براي اينكــه كمك هزينه اي به برخي ملي پوشــان 
رشته هاي مختلف بدهند آنها را جذب مي كردند اما 
اين ورزشــكاران كار خاصي آنجا نداشتند. همايون 
بهزادي ســمبل فوتبال بود. وقتــي در خيابان راه 
مي رفت 5هزار نفر دنبال او راه مي رفتند. شــما كه 
پشت سر همايون بهزادي حرف مي زنيد، اگر جرأت 

داريد درباره كسي كه زنده است صحبت كنيد.« 

وارث: فيلمي در كار نبود كه سوزانده شود
مجيد وارث، گزارشــگر ســابق تلويزيــون ايران 
و نخســتين تهيه كننــده برنامــه ورزش و مردم 
ادعاي مطرح شــده در آيتم جنجالي برنامه نوروز 
فوتبالي را رد مي كند. او در گفت وگو با ورزش ســه 
مي گويد:»مرحوم مرتضــي احمدي گفتند كه اين 
بازي از سوي صدا و ســيما فيلمبرداري شده است 
اما اين فيلم به تيمسار خسرواني تحويل داده شده 
و او اين فيلم را مفقود كرده اســت. البته خدا آقاي 
احمدي را رحمت كند اما اين ادعــا به هيچ عنوان 
صحت ندارد. بنده خودم در آن زمان گزارشگر راديو 
بودم. همزماني دربي )كه البته ابعــاد امروز را پيدا 
نكرده بود( با بازي هاي جهاني كشــتي باعث شــد 
واحد سيار آن زمان به ورزشــگاه كشتي برود و آن 
بازي ها را پخش كند. اين اتفاق باعث شد از بازي آن 
روز استقالل- پرسپوليس هيچ گزارشي، حتي يك 
دقيقه موجود نباشد. من اين را به عنوان يك كارمند 
سابق صدا و سيما و كسي كه مسئول تهيه برنامه هاي 
تلويزيوني بوده عرض مي كنم و به عنوان كســي كه 
اين موضوع را از زبان افراد مختلف شنيده ام شهادت 
مي دهم هرگز چنين اتفاقي كه مي گويند رخ نداده.«

سکوت رسانه ملي
صدا و سيما كه با پخش يك آيتم همه را به جان هم 
انداخته مطابق معمول در اين ماجرا ساكت و ناظر 
است. بدون شك وقت آن اســت همان ها كه باعث 
و باني اين جنجال شده اند وظيفه شان را تشخيص 
بدهند و پا پيش بگذارند. اگر چه ممكن است رسانه 
ملي براي بيان حقايق درباره مباحث پيش از انقالب 
محدوديت هايي داشته باشــد اما حداقل مي تواند 
پيشكسوت ها و هواداران دو تيم را به آرامش و احترام 
دعوت كند؛ نقشــي كه مطابق معمول از انجامش 

طفره مي رود.

اختالف نظر بر سر اينكه درصورت لغو مسابقات باقي مانده 
ليگ نوزدهم كدام تيم بايد به عنوان قهرمان اين مسابقات 
معرفي شــود همچنان ادامه دارد. هم اكنون پرسپوليس 
با 10امتياز اختالف صدرنشين است و هواداران اين تيم 
در كنار اعضاي برخي باشگاه هاي ديگر )مثل مديرعامل 
نساجي( عقيده دارند درصورت ناتمام ماندن بازي ها، جام 
بايد به دست سرخپوشان برسد. در نقطه مقابل اما ساير رقبا 
كه در كورس قهرماني ذي نفع هســتند، عقيده متفاوتي 
دارند. در همين راســتا و در يك نمونه عجيب، به تازگي 
نيكفر –سرپرست موقت باشگاه ســپاهان- مدعي شده 

اگر امكان برگزاري ادامه بازي ها ميســر نشد، بهتر است 
تيم قهرمان نيم فصل به عنوان قهرمان پاياني معرفي شود! 
كاري به نقايص استدالل نيكفر نداريم اما اشتباهي كه او 
مرتكب شده، خطاي مشابه بسياري از هواداران سپاهان 
است. در حقيقت آنها جدول ليگ بعد از برگزاري 15بازي 
را به اشتباه به عنوان جدول پاياني نيم فصل تلقي كرده اند. 
بله؛ بعد از برگزاري 15بازي ســپاهان صدرنشين بود اما 
نكته اينجاست كه مسابقه هفته دوازدهم پرسپوليس با 
نساجي و ديدار هفته يازدهم سپاهان با نفت آبادان به دليل 
آلودگي هوا به تعويق افتاد و بعد از هفته شانزدهم برگزار 

شد. با انجام اين دو بازي بود كه دور رفت مسابقات به صورت 
كامل پايان يافت و پرســپوليس به صدر رسيد. طبيعتا 
منظور از نيم فصل، زماني است كه تيم ها يك دور كامل با 
هم بازي كرده باشند. همين حاال با مراجعه به جدول كامل 
ليگ برتر مندرج در سايت سازمان ليگ و انتخاب گزينه 
مشــاهده جدول در پايان هفته پانزدهم خواهيد ديد كه 
پرسپوليس در صدر ايستاده؛ چراكه مسابقات عقب افتاده 
سر جاي اصلي خودشان محاسبه شــده اند. در حقيقت 
فرمول پيشنهادي سپاهان هم نتيجه اي غير از قهرماني 

پرسپوليس ندارد! 

گاف عجيب سپاهان؛ قهرمان نيم فصل هم پرسپوليس است
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   هنرمنداني كه به خانه ها آمدند
پروژه برگزاري كنســرت هاي آنالين در قالــب ويژه  برنامه 
»نوروزخانه« از جمعه شب هشتم فروردين ماه در برج ميالد 
آغاز شده اســت. اما پيش از اين هنرمندان ديگري بودند كه 
به وظيفه اجتماعي خود در اين شــرايط سخت عمل كردند 
و به اجراي كنســرت آنالين پرداختند. گروه موسيقي دال 
از نخستين گروه هاي موســيقي بود كه به اين كار پرداخت. 
اين گروه كه نامش را از اول واژۀ دوستي گرفته، در 16اسفند 
سال گذشته كنسرت خود را به شكل آنالين برگزار كرد كه با 
استقبال گسترده مخاطبان مواجه شد. اما هنرمند بعدي روزبه 
نعمت اللهي بود كه به همراه گروهش به سالن خالي برج ميالد 
آمد تا در 24اســفند براي مخاطبان خود بخواند تا از غم اين 
روزگار بكاهد.  نوازندگان اركستر سمفونيك تهران و اركستر 
ملي ايران، قطعاتي را در پويش »در خانه مي مانيم تا به زودي 
روي صحنه برويم« را اجرا كردند. فرزاد فرخ خواننده موسيقي 
پاپ در روزهاي نهم، يازدهم و سيزدهم فروردين در صفحه هاي 
اينستاگرام مؤسسه »آوازي نو«، صفحه  شخصي فرزاد فرخ 
و تعدادي ديگر از شبكه هاي مجازي به صورت آنالين پخش 
شد.  آنطور كه روابط عمومي گروه نوشته است اين اجراها در 
اســتوديوي خصوصي و بدون حمايت هاي دولتي يا ارگاني 
برگزار شد و 2ميليون و۷۰۰هزار مخاطب از اين كنسرت ها در 

فضاي مجازي ديدن كرده اند.

یادداشت

مرتضي كاردر
روزنامه نگار

دغدغه دين تا لحظه مرگ

سحرگاه دوشنبه 1۸فروردین رضا بابایي، نویسنده و دین پژوه، پس از 
چند سال جدال با سرطان درگذشت.

رضا بابایي از معلمان و پژوهشگران ادبيات فارسي و نگارش و ویرایش 
در حوزه علميه قم بود. او بخــش زیادي از عمر خود را صرف تدریس 
نگارش و ویرایش كرد و شاگردان بسياري آداب درست نویسي را از او 
آموختند.  »لوازم التحریر«، »بهتر بنویسيم« )درس نامه درست نویسي 
و ساده نویسي و زیبانویســي(، »آیين قلم« )جستارها و گفتارهایي 
درباره نگارش علمي( ازجمله كتاب هاي او در حوزه نگارش و ویرایش 

است. او سال هاي زیادي ریاست »انجمن قلم حوزه« را عهده دار بود.
دین پژوهي و تأمل در  حوزه دینداري دلمشــغولي دیگر بابایي بود. 
دغدغه هاي دین پژوهانه او از قرآن و مثنوي آغاز مي شــود و به تأمل 
در باورهاي دیني و عقالنيت و نگاه انتقادي به دین مي رســد. بابایي 
یادداشت ها و جســتارها و كتاب هاي بســياري دارد كه حول محور 
دین مي گردد، ازجمله »دیانت و عقالنيت« )جســتارهایي در قلمرو 
دین پژوهشي و آسيب شناسي دیني(، »یادداشت ها و گفتارهاي خارج 
از نوبت«، »چو تخته پاره بر موج« )یادداشت هایي در گستره فرهنگ، 

اندیشه و ادب(، »زندگي و بندگي« و....
در سال هاي اخير خوانندگان بسياري نوشته هاي او را در كانال تلگرامي 
»یادداشت ها« دنبال مي كردند. بابایي در یادداشت ها بيشتر به نسبت 
دین و مســائل روزمره مي پرداخت. نگاه همواره انتقادي، مخالفت با 
جریان ها و سياست هاي رایج، كوشش براي دعوت به تأمل و عقالنيت 
بيشــتر در باورهاي دیني، نگاه انتقادي به مناسك و آیين ها ازجمله 
وجوه تمایز نوشــته هاي او بود كه اقبال بســيار خوانندگان را در پي 
داشت. رضا بابایي دوشــنبه 1۸فروردین در آستانه ۵۶سالگي در قم 
درگذشــت. پيكر او صبح دیروز در قطعه هنرمندان بهشــت فاطمه 
قزوین )زادگاه نویسنده( به خاك سپرده شــد. شهرت و محبوبيت 
نوشته هاي او سبب شد كه بسياري از اهالي ادبيات و دوستداران زبان 
فارسي تا نواندیشان دیني و شــخصيت هاي سياسي خود را سوگوار 

درگذشتش بدانند. 
بابایي با وجود دســت و پنجه نرم كردن طوالني با سرطان هيچ گاه از 
نوشتن و دیدگاه هاي انتقادي در حوزه دین دست نكشيد. این آخرین 

درس او در سال هاي زندگي نه چندان بلندش بود.

»در دنيایي كه مخاطب ســينماي 
آنالین از مخاطبان سالن بيشتر شده سينما

است، ما همچنان در بازار سالن سينما 
گرفتار مانده ایم و در بيرون ســالن هم، دالل هاي 
بازار ســياه منتظرند پایت را بيرون بگذاري تا دار و 

ندارت را به تاراج ببرند. 
آیا بهترین رویكرد براي سينماي ما همين است؟ 
همين كه بازار اصلي خود را محدود به ســالن هاي 
سينما نگه داریم؟ بازار امن یعني بازاري كه در آن 
انواع فيلم براي انواع مخاطب ساخته شود و آفالین 
و آنالین در سراسر كشور و در سراسر دنيا به دست 

مخاطبان برسد.«
زماني كه كارگردان فيلم »مصایب شيرین2« این 
حرف ها را به رســانه ها گفت بهار بــود اما مصایب 
تلخ از راه نرســيده بود و سالمت و ســينما دچار 
بحران نشــده بودند. عليرضا داوودنژاد فيلمش را 
در ســي وهفتمين جشــنواره جهاني فيلم فجر به 
نمایش گذاشته بود و بهار139۸ براي او و البته تمام 
سينماي ایران بسيار متفاوت ســپري شد. از بهار 
سال كهنه تا بهار سال نو طرح پيشنهادي كارگردان 

كهنه كار سينما شرایط متفاوتي را تجربه كرد.

كرونا و اكران
سرراســت اگر بخواهيم بگویيم مي شــود همين 
چند جمله: كرونا آمد، ســينماها تعطيل شــده، 
صنعت ســينما رو به ورشكستگي اســت و فعال 
هم قرار نيست كرونا برود و ســينماها باز شوند. با 
این حكایت سرراســت ولي كوتاه بود كه عليرضا 

داوودنژاد بار دیگر در روزهاي ابتدایي سال پيشنهاد 
اكران فيلم هاي توليد شده سينما در سال گذشته 
را در اینترنت مطــرح كــرد و گفت:»براي نجات 
صنعت سينما از ورشكستگي در دوران كرونا، باید 
100فيلم جدید ســال را به جاي سينما به صورت 
آنالین نمایش داد.« حرف هاي داوودنژاد البته روي 
كاغذ بسيار جذاب و خواستني است اما مطرح كردن 
این پيشــنهاد بــدون در نظر گرفتــن چگونگي 
دسترسي مردم ایران به اینترنت پرسرعت و وجود 
زیرســاخت هاي الزم براي فراگيري عملي شدن 
این پيشنهاد موضوعي است كه نباید بي تفاوت از 

كنارش عبور كنيم.

واقعيت سازماني
تشــكيل »كارگروه بررسي آســيب هاي كرونا در 
سينما« از سوي سازمان ســينمایي كه مصوبات 
آن همچون »تعویق پرداخت اقساط اعضای خانه 
ســينما به مدت 3 ماه و پرداخت وام قرض الحسنه 
به ســينماهاي بخش خصوصي بــه ازاي هر پرده، 
10ميليون تومان« بوده و البته وعده رئيس سازمان 
براي حمایت از ســينماهاي تعطيــل در صورت 
اخراج نكردن كاركنان، تقریبا همه آن چيزي است 
كه به عنوان دســتورالعمل و تصميم در ســازمان 
متولي امور ســينمایي كشــور به آن فكر شده و 
برایش تصميم گرفته شده اســت. حاال بماند كه 
اگر سازمان سينمایي هم تمام قد در دفاع از اكران 
فيلم ها عرض اندام كند باز چرخ این پيشنهاد خيلي 

لنگ مي زند.

كاسبان خودي، قدرتمندان انحصاري
همان یكي، دو ســامانه وي او دي در كشور در این 

روزهاي قرنطينه چه گلي به سر جماعتي زد كه هم 
به این سامانه ها دسترسي داشتند و هم به اینترنت 
پرسرعت یا با سرعت معقول براي فيلم دیدن مجهز 
بودند؟ كدام خدمت ویژه جز همان اشــتراك ها و 
دسترسي ها و فيلم هایي كه معلوم نيست به سليقه 
چه كساني در اولویت انتشار قرار مي گيرند؟ درباره 
ســامانه هایي حرف مي زنيم كه اگر مثال خودشان 
سرمایه گذار یك سریال خانگي باشند خبرهایشان 
درباره آمار و ارقام دانلود و تماشــاي همان سریال 
هوش از سر مدیران بزرگ ترین كمپاني هاي عرضه 
آنالین فيلم و ســریال در دنيا مي بــرد. اصال مگر 
همين ســامانه ها نباید به مدد انحصاري كه به هر 

دليل از آن بهره مند هستند طرحي نو دراندازند و 
حاال كه تنها بازیگران صحنه عرضه اینترنتي فيلم 
و سریال در مملكت هستند حركتي متفاوت ثبت 
كنند؟ كداميك از همين ســامانه ها به رغم دستور 
وزیر ارشــاد براي عرضه فيلم هاي متفاوت در ایام 
قرنطينه و درحالي كه خبر رســمي عرضه رسمي 
فيلم »مارمولك« منتشــر شــد حاضر شدند این 
فيلم را در اختيار عالقه مندان اینترنتي قرار دهند؟ 
این سامانه ها به شدت تحت فشــار یك كميته در 
سازمان صدا وسيما هستند و اصال عالقه اي ندارند 
كه خدشه اي به رابطه گل و بلبل خود و منافعشان 
با صدا وسيما وارد شود. با این تفاسير حرف از اكران 

 پيشنهاد كارگردان »مصایب شيرین« براي نجات سينما 
در روزگار مصایب تلخ چقدر قابل اجراست؟

اين »نياز« پيش نياز هم دارد...
مسعود مير

روزنامه نگار

2 3 0 2 3 ۶ 3 2 ادب و هنر

خانه نشيني اجباري امسال شرایط را براي هنر و هنرمندان 
و البته مردم سخت كرد. اگر سال هاي گذشته، تعطيالت 
نوروزي با فعاليت هاي پراكنده اجراي كنســرت در چند 
شهرستان و چند اجراي محدود تئاتر در تهران همراه بود، 
امسال به دليل بيماري كرونا این اجراها تعطيل شد. اما اتفاق 
خوب این روزها طراحي و اجراي پروژه »نوروزخانه« توسط 
معاونت اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران بود كه براي 
1۵شب كنسرت هاي متنوعي طراحي و اجرا كرد و طي این 
روزها در قالب كنسرت هاي آنالین به مخاطبان ارائه شد. 
محسن فتاحي، سرپرست اداره كل فرهنگي شهرداري به 
سياست هاي هرساله شهرداري تهران براي ایام نوروز اشاره 
دارد: »سياست هر سال شهرداري تهران بر این بود كه مردم 
در خانه ها نمانند و به ســطح شهر بيایند. بنابراین هرساله 
پایگاه هایي در معابر و موقعيت هاي مناســبي را به عنوان 
»پياده راه« یا »نوروزگاه« طراحي مي كردیم كه فعاليت هاي 

گسترده ميداني در آن اتفاق مي افتاد«.
او هدف این گردهمایي ساالنه بهاري را دیدار چهره به چهره 
مردم با یكدیگر خواند؛ »همچنين این دیدارها باعث پيوند 
اجتماعي و همبستگي اجتماعي بيشتر با هم و در راستاي 

كاهش عصبانيت اجتماعي و رسيدن به یك جامعه آرام تر 
طراحي شده بود«.

امسال آخرین نوروز ســده بوده و ســال آینده نخستين 
نوروز سده جدید است. به همين دليل معاونت اجتماعي 
و فرهنگي شهرداري تهران برنامه متفاوتي را برنامه ریزي 
كرده بود و قرار بود در كل سال1399 و 1400 این برنامه ها 
ادامه داشته باشد كه به دليل شــرایط خاص ایجاد شده و 
قرنطينه هاي خانگي رویكرد این نهاد به كلي تغيير پيدا كرد 
و برنامه »نوروزگاه« به »نوروزخانه« تغيير پيدا كرد تا مردم 
در قرنطينه كمتر احساس كسالت كنند. فتاحي این روند را 
اینگونه شرح داد: »امسال با توجه شرایط جامعه و اتفاقاتي 
در مورد موضــوع كرونا و بحراني كه در شــهر اتفاق افتاد، 

شهرداري تهران به این نتيجه رسيد كه نمي تواند فعاليت ها 
را كنسل كند. سال ها قبل ما ميزبان مردم و همشهري هاي 
عزیز در خيابان ها و پارك ها بودیم، امسال ما باید داخل منزل 
آنها برویم. به همين دليل از كليد واژه »نوروز در خانه« به 
»نوروزخانه« رسيدیم و تا برنامه هایي براي فضاي مجازي، 

رادیو و تلویزیون به منازل مردم ورود پيدا كنيم«.
اميد حاجيلي، مهدي جهاني و روزبه بماني، گروه اســتاد 
اســداللهي، رضا یزداني، گروه رســتاك، حميد عسگري، 
گروه گيل و آمارد، ناصر وحدتي، مهدي یغمایي، گروه ژوانا، 
سعداهلل نصيري، حميد حامي، ليان بوشهر و سينا سرلك 
گروه هایي بودند كه در این برنامه حضور داشتند؛ »از اول 
تالش داشتيم كه ســليقه هاي متنوعي را پوشش بدهيم. 

با طيف گسترده اي از هنرمندان موسيقي صحبت كردیم، 
خيلي از این افراد در موارد مختلف مشــكالتي داشتند، از 
بحث كپي رایت تا اجراي زنده و پخش در فضاي مجازي این 
كار از اول براي همه ناشناخته بود، روزبه نعمت اللهي این سد 
را شكسته بود اما با این حال هنرمندان یك سري سؤاالتي را 
داشتند و ما هم پاسخ مشخصي برایش نداشتيم. شاید اگر 
االن با این تجربه با هنرمندان مذاكره كنيم، طيف وسيع و 
گسترده تري از هنرمندان حاضر به همكاري با ما باشند اما 
در آن زمان این هنرمندان با توجه به ناشناخته بودن فضاي 

كار اعالم همكاري كردند.«
سرپرست اداره كل فرهنگي شهرداري به حضور هنرمندان 
موســيقي محلي اشــاره كرد؛ »از ابتدا درنظر داشتيم كه 
موسيقي محلي را هم پوشش بدهيم و از استادان برجسته 
این گروه بهره بردیم كه از نامداران حيطه خودشان بودند«.

به گفته او دفتر موســيقي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي 
در بخــش مجوزهــا همكاري هــاي الزم را انجــام داده 
اســت و مجوزها به سرعت صادر شده اســت. اما او شایعه 
عدم همكاري با صدا و سيما در بخش نشــان دادن ساز را 
رد كرد؛ »این موضوع شــایعه بود و مــا هيچ محدودیت و 
منعي براي نشان دادن ساز نداشــتيم. البته ما هم خيلي 
از موارد را رعایت كردیم، چرا كه همــه با فضاي جامعه و 
قوانين آن آشنا هستيم، اما تا به امروز هيچ محدودیتي به 
من ابالغ نشد«.  نكته دیگري كه فتاحي آن را تكذیب كرد 
موضوع دســتمزدهاي باال هنرمندان بود؛ »براي برگزاري 
كنســرت ها دو گونه دســتمزد و قيمت وجود دارد، یكي 
براي كنسرت هایي است كه فروش بليت دارند و یك سري 
كنسرت هایي است كه به درخواســت نهادها و سازمان ها 
گروه موسيقي به اجراي برنامه مي پردازند. این دو قيمت هاي 
متفاوتي دارند. با گروه هایي كه ما صحبت كردیم، بيشــتر 

قيمت هایي كه به توافق رسيدیم مبالغش شكل حمایتي 
داشت تا ارزش هنري گروه. یعني خود هنرمندان حداقل 
دستمزدهاي خود را اعالم كردند و بيشتر هم هزینه گروه 
و رفت وآمدها بوده است. از سوي دیگر نباید فراموش كرد 
هنرمندان هم باید از طریق هنرشــان كسب درآمد كنند، 
موزیسين ها رقم دستمزد خودشان را اعالم كردند و ما هم 
اعالم كردیم كه آیا مي توانيم این مبلغ را پرداخت كنيم یا 

نمي توانيم.«
 او با اشاره به این موضوع كه رقم دستمزد هنرمندان اصال 
مبحث پيچيده اي نبود اعالم كــرد: »ما در مدیریت پروژه 
»نوروزخانه« تالش كردیم كه با كمترین درآمد بيشترین 
بازخورد را داشته باشيم و به نظرم در این پروژه موفق بودیم«.

امنيت و فاصله اجتماعي یكي از مواردي بود كه در پروژه 
سؤال برانگيز شــد. فتاحي به این نكته اشاره كرد كه تمام 
امنيت موجود در ســالن براي هنرمندان با توجه به اینكه 
تماشاگري نبوده با اســتاندارد الزم از ضدعفوني ادوات و 
سطوح و رعایت بهداشــت فردي انجام شده است گفت: 
»نه در مقایسه نعل به نعل اما هنرمندان هم مانند دكترها 
و پرســتارها كه جان خودشــان را در خطر قرار دادند و با 
همه ایمني هایي كه براي خودشان طراحي مي كنند اما به 
مراقبت از بيماران مي پردازند، در این پروژه شركت كردند. 
همه هنرمندان و برنامه ســازان كه در این شب ها برنامه 
مي سازند یا اجرا مي كنند تا مردم در خانه حوصله شان سر 
نرود، به گونه اي با این بيماري مبــارزه مي كنند. این افراد 
ریسك كرده اند و آن شرایط امن در خانه را رها كرده اند و 
شرایطي را ایجاد كرده اند تا افراد بيشتري در خانه بمانند. 
اگر همه هنرمندان و اهالي فرهنگ مي خواســتند كاري 
نكنند و در خانه بمانند، تحمل این وضعيت غيرقابل تصور 

مي شد.« 

آمارها نشان از استقبال مخاطبان مي دهد و این سؤال پيش 
مي آید كه آیا این پروژه ادامه دار خواهد بود یا بعد از 1۵ اجرا 
متوقف خواهد شد. فتاحي به این سؤال اینگونه پاسخ داد: 
»ادامه دار بودن این پروژه به موارد دیگري هم بستگي دارد، 
ما برنامه هاي دیگري هم تدارك دیده بودیم. به عنوان مثال 
ما پروژه تئاتر آنالین هم داشــتيم كه خدا را شكر دوستان 
دیگر این كار را انجام دادند و در نتيجه ما این پروژه را كنار 
گذاشتيم. در تالش هستيم كه با توجه به فرصت اندكي كه تا  
ماه مبارك رمضان مانده است، كارهاي سنتي برگزار كنيم«.

باش، جريمه ام كن...
فرهاديلدا|  اصال همين برگ جريمه مي شــود دلخوشي در اين روزهاي 
سوت و كور. ماشين از نفس افتاده و ما هم از هراس بيماري كم كم تنگي نفس 

گرفته ايم. دلم خوش بود به اين ازدحام جمعيت كه شايد در بين شان يكي 
را ببينم چون تو و لبخند بزنم حتي به اشتباه. اين ازدحام هم گم شد و حاال 
چهارچرخ تنها همانقدر بي پناه و غريب است كه ما انسان هاي دوپا.گاهي 
بايد به نشــانه ها دل خوش كرد و اصال همين برگه جريمه يكي از همين 
نشانه هاست. در اين خلوتي خيابان همين برگه جريمه يعني اينكه پليس 
آمده و برگه جريمه را نوشته و اميد داشته كه من بيايم و برگه جريمه ام را 
بردارم. ما همديگر را نمي بينيم اما اميد كه در دلمان نمرده است. شايد تو را 

هم ديدم. اميد است ديگر...

 C o r o n a

تجربه تماشاي نمايش به صورت آنالين

تجربه برگزاري كنسرت ها به صورت مجازي برخي از مدیران 
تئاتري را به فكر راه انــدازي ضبط و پخش آنالین توليدات 
تئاتري انداخت؛ نمایش هایي كه اجراي آنها نزدیك به یك ماه 
است كه متوقف شــده و گروه ها به دليل نبود حمایت هاي 
الزم و كافي در مضيقه مالي هستند. اما به طور حتم  این نوع 
فعاليت، سختي هاي اجراي نمایش بدون تماشاگر و ضبط و 
پخش آن به صورت آنالین سخت تر و زمان بر تر از كنسرت 
موسيقي است و باید دید تجربه تئاتر آنالین كه این روزها 
پردیس تئاتر حرفــه اي آن را كليد زده اســت تا چه اندازه 
مي تواند مخاطب جذب كند و آیا بــاري از دوش گروه هاي 

نمایشي برمي دارد؟
به گزارش همشــهري، قرار اســت براي پخش آنالین 

تئاتر، سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران، پردیس 
تئاتر تهران را كه داراي 7سالن تخصصي حرفه اي براي 
اجراي تئاتر است در اختيار نمایش نت قرار دهد. سازمان 
فرهنگي هنري شــهرداري تهران 10 نمایشي را كه در 
فرهنگســراها در حال اجرا بود و به علت شيوع ویروس 
كرونا متوقف شــد، هماهنگ كرده  است، در عين حال 
چنانچه گروه هاي نمایشي خواستار حضور در این طرح 
باشند، مورد استقبال خواهند بود. حسين عالم بخش، 
مدیر پردیس تئاتر حرفه اي به همشهري مي گوید: »تمام 
اجراها از اسفند ماه تعطيل شد و با توجه به وضعيت این 
روزها به نظر مي رسد ویروس ناخوانده همچنان حضور 
دارد. براي آنكه تئاتر به طور كامل تعطيل نشود، تصميم 
گرفتيم كه اجراهاي آنالین داشــته باشيم و نخستين 
موضوعي كه عنوان كردیم مســابقه نمایش عروسكي 
براي بچه ها و با موضوع مبارزه با ویروس كرونا بود. بعد از 

فراخوان این مسابقه خانواده ها مشاركت خوبي داشتند. 
در خانه نمایش عروسكي توليد و فيلم آن ارسال شد كه 
قرار است اواخر هفته نتایج این مسابقه در اختتاميه اي 

مجازي اعالم شود.«
وي در ادامه به پروسه ضبط نمایش ها و اجراي آنالین نيز 
اشاره مي كند: »قرار شده نمایش ها در بلك باكس هاي 
تئاتر حرفه اي ضبط شوند و براي این كار فراخوان اعالم 
شده و گروه هاي نمایشي كه تمایل دارند مي توانند حضور 
داشته باشند. ما ظرفيت الزم براي نصب دكور و حضور 
بازیگران هر نمایش را داریــم.« وي ادامه مي دهد: »این 
نمایش ها به صورت آنالین و با قيمت بليت نيم بها نسبت 
به اجراهاي عمومي براي تماشاگران پخش مي شود و در 
نمایش ها عالوه بر رده سني بزرگسال، گروه سني كودك 
و نوجوان را نيز مدنظر داشتيم.« عالم بخش در ادامه اظهار 
اميدواري مي كند كه این كار باعث شود دیگر هنرمندان 

نيز در پروژه حضور داشته باشند و این كار تا حدي بتواند 
كمك حال این روزهاي گروه هاي نمایشي باشد. پردیس 
تئاتر حرفه اي كه در جنوب شرق تهران واقع شده در چند 
سال گذشته منتقداني داشــته كه معتقدند با توجه به 
بودجه هنگفتي كه براي ساخت این مجموعه صرف شده 
سالن هاي نمایش آن نتوانسته در جذب گروه هاي نمایشي 
و حتي تماشاگر موفق باشد. با این حال این پردیس جدول 
ضبط و پخش اجراهاي آنالین خود را ادامه داده است كه 
براي شروع یك نمایش خيمه شــب بازي به كارگرداني 
حسين ربيعي ضبط و پخش مي شود. آنها اميدوارند كه 
این كار یك فرصت براي تئاتر باشد. نمایش ها به صورت 
آنالین هر شب ساعت 20 پخش مي شــود. در روزهاي 
آتي نيز نمایش هاي »رابينســون خرگوشه«، »ناگهان 
زود«،  »سكوت سال 10 هجري«، »قصه نامه«، »خوب، 
بد، زشت«، »برف سرخ« و...پخش آنالین خواهند داشت.

فهيمه پناه آذر
روزنامه نگار

ندا انتظامي
روزنامه نگار

پردیس حرفه اي تئاتر تهران پخش آنالین تئاتر را براي شب هاي قرنطينه آغاز كرد

نگاهي به برنامه نوروز خانه در گفت وگو با 
سرپرست اداره كل فرهنگي شهرداري

 اجرا در سالن
مردم در خانه

فيلم هاي مختلف ســينما در این سامانه ها كه یك 
شوخي بيشتر نيست.

كرونا؛ پولساز براي عده اي...
رئيــس انجمن صنفــي ســامانه هاي وي او دي  و  
اي پي تي وي چند روز پيش خبــر داده طرحي را 
براي نمایش فيلم  هاي اكران نشده در سامانه هاي 
وي او دي و  اي پي تي وي ارائه كرده است. این طرح با 
نام »سينماآنالین«، قراراست تا فيلم  هایي كه اكران 
نشده  اند را با سانس  بندي اینترنتي و بليت  فروشي 
براي مخاطبان عرضه كنند. این طرح البته چندان 
ارتباطي با موضوع طرح وي او دي ملي كه داوودنژاد 
درباره اش حرف زده بود نــدارد و از همين خالصه 
طرح ساده اش مشخص است كه سازمان سينمایي 
و البته وزارت ارشاد در مدیریت راهبردي این طرح 
نقش ویژه اي ندارند. ســامانه هاي وي او دي و البته 
متوليان عرضه صوت و تصویــر در فضاي مجازي 
كه مدیرانش در جام جم مستقر هستند حاال نقش 
پررنگ تري در سينماي ایران مي خواهند و تا كرونا 

هست بي تردید این نقش جدي خواهد بود.

سليقه فيليمو و فيلم نت با پيشكشي 2۰درصدي
این آخرین خبر درباره وضعيت اكران در سينماي 
ایران اســت. اگر ســازندگان فيلم هــا به صورت 
داوطلبانه از صف طوالني اكران خارج شوند و براي 
نمایش اینترنتي روي ســامانه هاي آنالین پخش 
فيلم قرارداد ببندند به جز مبلغ قرارداد، ســازمان 
ســينمایي هم 20درصد مبلغ قرارداد را به  عنوان 

پاداش به سازندگان فيلم پرداخت خواهد كرد. 
االن باید دید در این آشفته بازار، سليقه سامانه هاي 
اینترنتي كه معمــوال فقط دوســتدار فيلم هایي 
هســتند كه در گيشــه فروش باالیي داشتند چه 
فيلم هایــي را از ميان حــدود 100فيلم متقاضي 
اكران در ســينماها براي نمایش آنالین انتخاب 

خواهد كرد. 
شاید از همين حاال باید منتظر سليقه سازي  جدید 
براي تماشاگران سينماي ایران باشيم؛ سليقه اي 

كه فقط پول را خوب مي داند...

دل
ا عا

 من
س:

عك
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  صداوسيما القا مي كند كه گويي كرونا تمام شده است
برخي اخبار صداوسيما و برنامه ها به گونه اي است كه به مخاطب القا مي كند 
كه كرونا خيلي خوب كنترل شــده و دیگر كار ما بــا این ویروس مزاحم 

تمام شده، نمونه آن قدرداني مسئوالن از یكدیگر و كادر درمان و... است.
مدرسي از تهران

  تكليف كاركنان استخرها و مراكز تفريحي چيست؟
درحالي كه برخي كسب و كارها بازگشایي مي شوند، برخي مشاغل همچنان 
نمي توانند فعاليت كنند درحالي كه هيچ حمایــت مالي اي هم از آنها صورت 
نمي گيرد. به عنوان ناجي غریق یكي از مراكز تفریحي این سؤال را دارم كه تكليف 
400نفر پرسنل این مركز چيست كه باید همچنان بدون شغل و درآمد سر كنند.
حيدري از هشتگرد

  گراني ها در ظرف تحمل مردم ياسوج نيست 
در شهرهاي كوچكي مثل یاســوج كه مردم درآمد چنداني ندارند، روا 
نيست كه قيمت كاالها شبيه شهرهاي بزرگ باشد. واقعا مردم شهرهایي 

مثل یاسوج تحمل برخي گراني هاي مشابه شهرهاي بزرگ را ندارند.
اميدخواه از ياسوج

  به داد مطبوعات شهرستان ها برسند
مطبوعاتي هاي شهرستان ها و خبرنگاران آنها كه امكان چاپ روزنامه 
كاغذي ندارند به كل بيكار شده و خانه نشين شده اند. از مسئوالن توقع 
داریم براي رفع دغدغه هاي جدي این قشر و ارائه یارانه حمایتي و توزیع 
اقالم معيشتي به نيروهاي شاغل مانند خبرنگاران، موزعان و شاغالن 

بخش هاي مرتبط با صنعت چاپ و نشر نيز چاره اندیشي كنند.
نصرتي از اهواز

  اينكه از كرونا به عنوان فرصت ياد كنند منطقي نيست
اینكه تعداد زیادي از مردم ایران و جهان در اثر كرونا دچار هزینه هاي 
جبران ناپذیر و فقدان هميشگي شده اند، كدام فرصت براي جهان است 
كه برخي مســئوالن عنوان مي كنند كرونا فرصت است. تنها جایگاه 
فرصت مي تواند براي كاسبان سالمت باشد كه داروهاي كرونا را به چند 

صد برابر قيمت مي فروشند.
كثيري از تهران 

  مگر قرار نبود اقساط 2 ماه به تعويق بيفتند؟
وامي از بانك مهر گرفته بودم كه در اســفند ماه نه تنها قسط آن را كم 
كردند بلكه سود ساالنه را نيز محاسبه و از حساب من كسر كردند. واقعا 

كي قرار است سخناني كه مسئوالن مي گویند عملي شود.
صائب از پاوه 

  برداشت از صندوق توسعه ملي با نظارت صرف شود
اینكه رهبر معظم انقالب با برداشــت از صندوق توسعه ملي موافقت 
كرده اند، فرصتي براي مسئوالن است كه نشــان دهند چگونه از این 

ظرفيت به نفع كنترل كرونا بهره  مي گيرند.
ابويي از تهران

  آنتن دهي ضعيف اجازه نمي دهد در كالس ها شركت كنيم
آنتن دهي ضعيف اینترنت اجازه نمي دهد كه در كالس هاي آنالین كه 
معلمان ما برگزار مي كنند، شركت كنيم. نه صدا و تصویر درست داریم 
و نه متوجه دروس مي شویم. صداوســيما هم مثل تدریس آنالین كه 

مي توانيم درجا سؤال بپرسيم، نيست.
ذاكري، كالس دهم از هيرمند

  قرنطينه يك ماهه با حمايت مسئوالن اجرايي شود
از مســئوالن تقاضا داریم قرنطينه یك ماهه را به طور جدي اجرا كنند و با 
حمایت مالي از مردم اجازه دهند ویروس كرونا زودتر از كشور ما رخت بربندد.
دلسوخته از تهران

  ثبت نام بيمه بيكاري؛ دردسر جديد كارگران
برخي شركت ها كه نيروهاي خود را تعدیل كرده اند با معرفي نامه اي پرسنل خود 
را به بيمه بيكاري معرفي مي كنند تا از یك ماه بيمه بيكاري با هر ميزان سابقه 
پرداخت بيمه برخوردار شوند. اما این پروسه دریافت حقوق یكماهه مستلزم 
حضــور در اداره كار، اداره بيمه، كافي نت براي ثبت نام در ســایت و پيگيري 

حضوري است. آیا پرداخت یك ماه حقوق بيمه بيكاري این قدر سخت است؟
عبادي از كرج

  سرعت بسيار پايين نت اجازه خريد مايحتاج را نمي دهد
باتوجه به ضرورت قرنطنيه در خانه و رعایت این موضوع توسط بسياري 
از مردم و نياز به اینترنت چرا مسئوالن فكري براي این سرعت افتضاح 
نمي كنند. احوالپرســي و وب گردي كه هيچ، امكان انجام خریدهاي 

اینترنتي با این سرعت افتضاح نيست.
جهاني از تهران 

  مردم بروجرد كرونا را جدي نگرفته اند
گویا در بروجرد كرونا نيامده است. كمتر كسي ماسك و دستكش دارد و 
مردم به سادگي در كوچه و خيابان مشغول خرید و زندگي هستند این در 

حالي است كه تعداد مبتالیان و فوتي  این شهر هم كم نيست!
معظمي از بروجرد

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

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

با مردم

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

كوتاه از حادثه

 قاتل خاموش 
جان 6 نفر را گرفت

گازگرفتگي اعضاي 2خانواده در استان هاي البرز 
و آذربایجان شرقي جان 6نفر را گرفت. به گزارش 
همشهري، نخستين حادثه در روستاي مهرام 
در شهرستان هریس آذربایجان شرقي رخ داد. 
حدود ساعت 9شب دوشنبه، عده اي از ساكنان 
روســتا كه آن روز از یكي از همسایه هایشــان 
بي خبر بودند، نگران آنها شــدند. همسایه ها 
اطمينان داشتند كه اعضاي این خانواده در خانه 
حضور دارند اما اینكــه از صبح هيچ یك از آنها 
دیده نشده بود، مشــكوك بود. به همين دليل 
راهي خانه آنها شدند اما هر چه زنگ زدند كسي 
جوابشان را نداد. همســایه ها كه حاال مطمئن 
بودند براي اعضاي این خانواده اتفاقي رخ داده 
است، وارد خانه شــدند و در آنجا با پيكرهاي 
بي جان 4عضو خانواده روبه رو شــدند. این در 
حالي بود كه نفر پنجم هنوز نفس مي كشيد و 
زنده بود. با گزارش ماجرا به اورژانس و پليس، 
تيم هاي امدادي راهي محل حادثه شدند و بعد 
از ورود به داخل خانه متوجه شدند كه 4عضو 
خانواده به دليل گازگرفتگي جانشان را از دست 
داده  اند و نفر پنجم نيز كه حال وخيمي داشت به 
بيمارستان منتقل شد. در این حادثه متأسفانه 
4مرد 17، 40، 40 و 65ساله جان باختند و نفر 
پنجم كه مردي ميانســال بود، به بيمارستان 
تبریز انتقال یافت كه حال او وخيم گزارش شده 
است. بررسي ها نشان مي دهد كه متأسفانه نقص 
در لوله بخاري باعث انتشار گاز منوكسيدكربن 
در این خانه و مرگ 4عضو خانواده شده است. 
اما دومين حادثه در اســتان البرز و شهرستان 
كرج رخ داد. به گفته معــاون هماهنگ كننده 
فرماندهي انتظامي این اســتان، در این حادثه 
2خانم در اثر گازگرفتگي جانشــان را از دست 
دادند. سرهنگ سيدمجيد فيض جعفري گفت: 
در پي تماس تلفني یكي از شهروندان با مركز 
فوریت هاي پليسي110 و اعالم فوت دو خانم بر 
اثر گاز گرفتگي در حوزه استحفاظي كالنتري30 
اسالم آباد، موضوع در دســتور كار مأموران آن 
كالنتري قــرار گرفت. مأموران گشــت براي 
بررسي موضوع به محل حادثه اعزام و با بررسي 
موضوع متوجه شدند یك خانواده دو نفره شامل 
یك مادر 50ســاله و دختر 20ساله اش كه به 
تنهایي در منزلشان سكونت داشتند بر اثر نشت 
شلنگ گاز بخاري دچار گاز گرفتگي شده و جان 

خود را از دست داده اند.

عامل قتل راننده كاميون به هالكت رسيد

5روز پس از حمله اشــرار مسلح به كاميون 
حمل برنج در شرق كشور و قتل راننده آن، 
مأموران پليس در عملياتي ضربتي سردسته 
باند اشرار را به هالكت رســاندند و 3نفر از 

همدستانش را دستگير كردند.
به گــزارش همشــهري، روز 13فروردین 
امسال راننده كاميوني به نام رضا مهابادي 
بعد از بارگيري چندین تن برنج در چابهار به 
سوي تهران حركت كرد. او مسير بزمان- بم 
را انتخاب كــرد و بي خبر از تله اي كه ســر 
راهش قرار دارد به مسيرش ادامه داد. وقتي 
كاميون به منطقه اي خلــوت و دور افتاده 
رســيد ناگهان چندین مرد مسلح سد راه 
آن شدند و شروع به تيراندازي كردند. آنها 
سارقان مســلح بودند كه قصد داشتند بار 
كاميون را ســرقت كنند. این در حالي بود 
كه راننده كاميون در برابر آنها بي دفاع بود. با 
وجود این تيراندازي سارقان ادامه پيدا كرد 
تا اینكه كاميون را متوقف كردند و با شليك 
گلوله راننده را به قتل رساندند. اشرار مسلح 
به دنيال وقوع این جنایت بار كاميون را به 
ســرقت بردند و پيكر بي جان راننده را در 

همانجا رها كردند.
به دنبال وقوع این جنایت هولناك تحقيقات 
براي شناسایي اشرار مسلح آغاز شد. شواهد 
به دســت آمده نشــان مي داد كه گروهي 
از اشــرار معروف منطقه كه ســركرده آنها 
شــروري معروف بــه حمل اســت در این 
جنایت دســت دارند. در این شــرایط بود 
كه 2تيم هشــت نفره از نيروهاي انتظامي 
زبده ایرانشــهر با اخذ نيابت قضایي راهي 
منطقه بم شدند. در شرایطي كه 5روز از قتل 
راننده كاميون مي گذشت مأموران توانستند 
مخفيگاه اشرار را شناســایي كنند. آنها در 
منطقه اي در نزدیكي بم مخفي شده بودند 
كه مأموران آنجا را به محاصــره درآوردند 

و در این شــرایط درگيري مســلحانه بين 
مأموران و اشــرار درگرفت. سركرده اشرار 
حاضر به تسليم خود نبود و قصد داشت به 
درگيري ادامه دهد. به این ترتيب درگيري 
ادامه یافت تا اینكه این شــرور هدف گلوله 
مأموران قــرار گرفت و به هالكت رســيد. 
محسن گل محمدي، دادســتان عمومي و 
انقالب ایرانشــهر، در این باره به مهر گفت: 
در درگيري مسلحانه مأموران پليس آگاهي 
ایرانشهر با اشرار، شــرور معروف به حمل 
كه عامل قتل مســلحانه راننده كاميون در 
مســير بزمان به بم بود به هالكت رسيد و 
3همدست وي دســتگير و از آنها 2قبضه 
كلت كمري و یك قبضه وینچستر و مقداري 
مهمات جنگي كشف شــد. وي ادامه داد: 
این شرور داراي چندین فقره سابقه سرقت 
مسلحانه و شــرارت در جنوب سيستان و 
بلوچستان بود كه در كمترین زمان ممكن و 
با رصدهاي اطالعاتي انجام گرفته به هالكت 
رسيد. ابوذر كوثري، رئيس شوراي تأمين 
شهرستان ایرانشــهر، نيز در این باره گفت: 
شناسایي عامالن این جنایت با هماهنگي 
دادســتان شهرستان انجام شــد. بزرگان، 
علما، معتمدین و شوراي تامين شهرستان 
نيز نقش مؤثري در برقراري امنيت در این 
منطقه دارند. وي ضمن تسليت به خانواده 
مهابادي تأكيد كرد: امنيت ایجادشــده در 
منطقه ایرانشــهر و بزمان با خون چندین 
شهيد از عوامل زحمتكش انتظامي ضمانت 
شده اســت و قابل چشم پوشــي نيست و 
هرگونه تحرك عامالن ناامني و شرارت در 
منطقه زیرنظر بوده و بــا متخلفان برخورد 
قاطعانه خواهد شــد . وي همچنين با توجه 
به افزایــش تردد براي انتقــال محصوالت 
كشاورزي منطقه بزمان و دلگان از افزایش 

اقدامات امنيتي در این منطقه خبر داد.

مرد جوان از یكي از شهرهاي 
جنوب كشور راهي پایتخت داخلي

شد كه كار كند و بتواند پول 
دیه برادرش را كه در زندان بود جور كند اما در 
بين راه با یك سارق حرفه اي آشنا و تصميمش 

براي كار عوض شد.
به گزارش همشهري، چند شب پيش مأموران 
گشــت پليس در یكي از خيابان هاي شمال 
تهران به 2مرد كه رفتار مرموزي داشــتند 
مشكوك شــدند و آنها را زیرنظر گرفتند. آن 
دو نفر سوار بر یك خودروي پراید بوده و كنار 
خيابان توقــف كرده و به نظر مي رســيد كه 
ماشين هاي دیگر را زیرنظر گرفته اند. مأموران 

به استعالم شــماره پالك خودروي مردان 
مرموز پرداختند كه مشخص شد خودروي 
پرایــد 2روز قبل از مقابل خانــه اي در غرب 
تهران به سرقت رفته اســت. در این شرایط 
مأموران 2مــرد جوان را كه حاال از ماشــين 
پياده شده بودند زیرنظر گرفتند و در همين 
هنگام آنها به سمت خودروي دیگري كه كنار 
خيابان پارك شده بود رفتند و با وسيله اي كه 
در دست داشــتند قصد باز كردن در ماشين 
را داشتند. 2مرد مشــكوك در آن نيمه شب 
قصد ســرقت لوازم خودرو را داشتند كه در 
این شرایط مأموران به ســمت آنها رفتند تا 
دستگيرشــان كنند. دو ســارق كه با دیدن 

پليس وحشت زده شده بودند شروع به فرار 
كردند. هردو با پاي پياده مي دویدند و مأموران 
هم به دنبالشان بودند. عمليات تعقيب و گریز با 
بازداشت مردي كه سنش از همدستش بيشتر 
بود پایان یافت اما متهمي كه جوان تر بود موفق 
شد در تاریكي شب از دست مأموران فرار كند.

سرقت هاي سريالي 
متهمي كه بازداشــت شد 45ســاله بود. او 
اعتراف كرد كه با همدست 35ساله اش دست 
به سرقت خودرو و لوازم آن مي زد. با اطالعاتي 
كه او در اختيار پليس قرار داد ماموان موفق 
شدند چند ساعت بعد همدســت وي را كه 

طراح نقشه دزدي بود دستگير كنند. 
آنها در بازجویي ها به ســرقت هاي سریالي 
اقرار كردند و با دســتور دادیار شعبه چهارم 

دادسراي ویژه سرقت براي شناسایي شاكيان 
و سرقت هاي احتمالي دیگر در اختيار مأموران 

پليس آگاهي تهران قرار گرفتند.

سرقت  مي كردم تا پول ديه جور كنم
ادعاي عجيب سارق خودرو

سارق 35ساله و طراح نقشــه سرقت سابقه دار است 
اما متهم 45ساله براي نخستين بار است كه دست به 
سرقت زده. او مي گويد كه پس از آشنايي با همدست 
ســابقه دارش در اتوبوس پايش به دنياي مجرمان باز 
شده و حاال به شدت پشيمان است. به گفته وي، انگيزه 
او اما براي سرقت جور كردن ديه در پرونده برادرش بود.

برادرت چرا به پرداخت ديه محكوم شده؟
ما ساكن تهران نيستيم؛ در يكي از شهرهاي جنوبي 
كشور زندگي مي كنيم. من و برادرم در يك ساختمان 
زندگي مي كنيم. برادرم طبقــه دوم و من طبقه اول. 
اما ماجراي عجيبي برايش رقم خــورد كه زندگي ما 
را هم دگرگون كرد. او گلدان هايش را پشــت پنجره 
خانه اش مي گذاشت كه ما بارها به او تذكر داده بوديم 
كه بردارد اما گوش نمي كرد. از شــانس بد او، يك روز 

كه باد وزيد گلدان ها روي ســر يك عابرپياده افتاد. 
خوشبختانه او زنده ماند اما آسيب شديدي به او وارد شد. 
دادگاه هم برادرم را به پرداخت ديه محكوم كرد. هزينه 
درمان و جراحي عابرپياده خيلي زياد شد و او ديه اش 
را مي خواست. من و برادرم هم هر دو كارگر هستيم و 
درآمد بااليي نداريم. به هركسي فكرش را كنيد رو زديم 
اما پول ديه جور نشد. براي همين برادرم به زندان افتاد. 
من به شدت فكرم درگير برادرم بود كه به تازگي پدر 
شده بود.  همسرش خيلي به هم ريخته و افسرده بود. 
چون برادر بزرگ تر هستم بايد يك كاري انجام مي دادم 
تا اوضاع زندگي او را آرام كنم. اين شد كه تصميم گرفتم 
براي كار به تهران بيايم اما در بين راه با وحيد آشنا شدم و 
مسير زندگيم تغيير كرد. اما وقتي سرقت را شروع كردم 
حتي يك درصد هم تصورش را نمي كردم گير بيفتم. 
وحيد به من اطمينان داد كه گيــر نمي افتيم اما همه 

حرف هايش دروغ از آب در آمد.
با وحيد چطور آشنا شدي؟

روزي كه سوار اتوبوس شدم تا به تهران بيايم از بخت 

بدم وحيد در صندلي كنار من نشسته بود. راه طوالني 
بود و سر صحبت ميان ما باز شد. من هم از شرايط برادرم 
گفتم و اينكه مي خواهم در تهران صبح تا شب كارگري 
كنم تا بتوانم وام بگيرم. شنيده بودم در تهران حقوق ها 
باالست. وحيد وقتي موضوع را شنيد پيشنهاد سرقت 
داد. گفت ده سال هم كار كني با حقوق كارگري نمي تواني 
پول ديه را جور كني. اما با سرقت 2 يا 3ماهه به پول زيادي 
مي رسي. وحيد يك دزد ســابقه دار بود اما من زيربار 
نرفتم. با اين حال تا تهران در گوشم خواند و وسوسه ام 
كرد. من هم كه همه فكرم نجات برادرم از اين وضعيت 
بود تصميم گرفتم ريسك كنم و اين شد كه شدم سارق.

از سرقت هايتان بگو؟
من كه تازه كار بودم و با دنياي دزدان آشنايي نداشتم. 
وحيد پيشنهاد داد تا لوازم خودرو سرقت كنيم. البته 
وقتي در ماشين ها را باز مي كرديم طال هم داخل آن پيدا 
مي شد. اين بستگي به شانسمان داشت. وحيد در باز 
كردن درهاي ماشين به خصوص پرايد حرفه اي بود. البته 
معموال براي سرقت يك خودروي پرايد هم مي دزديد و 

با آن به محل سرقت مي رفتيم تا لوازم خودرو بدزديم. دو 
سه روز ماشين زيرپايمان بود و بعد آن را رها مي كرديم و 

يك خودروي ديگر مي دزديديم.
 با وسايل سرقتي چه مي كرديد؟

وحيد آشنا داشــت و لوازم را مي فروخت. بعد بين ما 
تقسيم مي شد. 

چند مورد سرقت كرديد؟
نزديك به 2 ماه است كه سرقت مي كنيم. تعدادش 
را به خاطر ندارم. در كل حواس درست و حسابي 
ندارم و همه  چيــز را زود فراموش مي كنم. همه 
فكرم اين بود كه تا 100ميليون پول جور كنم و بعد به 
شهرستانمان بازگردم. از اين وضعيت راضي نبودم،  
من آبرو دارم و تا به حال در زندگي خالفي مرتكب 
نشده بودم. گاهي يك اتفاق عجيب رخ مي دهد و 
زندگيت را دگرگون مي كند. حاال بار من سنگين تر 
از برادرم شد. غصه وضعيت برادرم كم بود براي من 
هم اضافه شد. من بزرگ ترين اشتباه زندگي ام را 

مرتكب شده ام كه جبراني برايش وجود ندارد.

پرونده عجيب برادر

مرگ ومير بر اثر مصرف الكل در كشور همچنان ادامه دارد 
و تازه ترین آمار منتشر شده از سوي سازمان پزشكي قانوني 
نشان مي دهد در تهران تاكنون دســت كم 192نفر بر اثر 

مسموميت با الكل جان خود را از دست داده اند.
به گزارش همشهري، همزمان با همه گير شدن ویروس كرونا 
در كشور شایعه هایي درخصوص مؤثر بودن الكل در مقابله با 

این ویروس مرگبار منتشر شد و همين اخبار نادرست هزاران 
نفر را به سوي مصرف الكل سوق داد. در شرایطي كه هر روز 
بيماري كووید 19جان هموطنان مان را مي گيرد، مصرف 

الكل نيز به عامل دیگري براي مرگ ومير تبدیل شده است.
براســاس آماري كه روابط عمومي سازمان پزشكي قانوني 
كشور در اختيار همشهري گذاشت تنها در تهران تاكنون 
192نفر بر اثر مســموميت با الكل جان خود را از دســت 
داده اند. حامد نایيجــي، مدیركل روابــط عمومي و امور 
بين الملل سازمان پزشكي قانوني كشــور در گفت وگوي 
اختصاصي با همشهري درباره تازه ترین آمار قربانيان مصرف 

الكل در تهران گفت: »متأسفانه تاكنون در تهران 192نفر بر 
اثر مسموميت با الكل جان باخته اند كه از این تعداد 82مورد 
از آنها قطعي اســت و 110مورد دیگر نيز همچنان تحت 
آزمایش هاي تكميلي قرار دارد«. وي درباره جنسيت و سن 
قربانيان نيز گفت: »از بين 82مورد قطعي 69نفر مرد و 13نفر 

زن هستند كه بين 17تا 74سال سن داشتند«.
در همين حال روز گذشــته ســخنگوي قوه قضایيه آمار 
فوتي هاي ناشــي از مصرف الكل را فوق حد انتظار دانست 
و از جان باختن بيش از 600نفر بر اثر مصرف الكل در كل 
كشور خبر داد. غالمحسين اسماعيلي روز گذشته در نشست 

خبري خود با رسانه ها درباره مسموميت هاي الكلي گفت: 
»متأسفانه این آمار صحت دارد؛ چه در مورد كساني كه در 
اثر مصرف الكل جان خود را از دست دادند و چه كساني كه 
مسموميت پيدا كردند. آمار خيلي باالست و فوق حد انتظار 
ما بود«. وي ادامه داد: »در سراسر كشور در این رابطه بيش 
از 600نفر فوتي و بيش از 3هزار نفر مسموميت داشتيم و 
تعدادي از افراد در خوزستان و خراسان رضوي در این باره 
بازداشت شدند و با اینها قاطعانه برخورد خواهيم كرد و باید 
پاســخگوي اعمال مجرمانه خود در ارتباط با فوت و ورود 

صدمات به شهروندان باشند«. 

 مرگ 192نفر با الكل 
در تهران

 شرايط قرنطينه خانگي 
همچنان بايد رعايت شود

به دليل اینكــه هنوز از ســرانجام ویروس كرونا 
اطالعي نداریــم نمي توانيم اطالعــات دقيق و 
كاملي درخصوص این ویروس به مردم بدهيم، چراكه مشخص نيست 
این بيماري با واكسن مهار مي شود و بدن در برابر آن ایمني پيدا مي كند 
و یا ممكن است جهش پيدا كند؟ به همين دليل توصيه اكيد ما ماندن 
مردم در خانه ها حداقل تا 3هفته آینده است. دستكش دست كردن جز 
براي كادر درمان بدترین كاري اســت كه مردم عادي مي توانند انجام 
دهند، چرا كه با پوشيدن دستكش از یك سطح به سطح دیگر دست 
مي زنند و ویروس را به جاهاي دیگر نيز منتقل مي كنند؛ چرا كه پوشيدن 
دستكش، احساس نادرستي از ایمن بودن به فرد مي دهد، درحالي كه اگر 
فرد دستكش نپوشيده باشد، احتمال اینكه بعد از دست زدن به سطوح 
دستانش را بشــوید یا از محلول ضد عفوني كننده دست استفاده كند، 

بسيار زیاد است و احتمال انتقال ویروس نيز كمتر مي شود.

ادامه از 
صفحه اول
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گفت وگوي همشهري با محمدرضا هاشميان، فوق تخصص مراقبت هاي ويژه بيمارستان مسيح دانشوري

شيوع كرونا بين جوانان ايراني بيش از چيني ها 
متخصصان عفوني و مراقبت هاي ويژه، از دستورالعمل هاي درماني كرونا مي گويند

درماندردبيدرمان

نزدیك به 2ماه از حضور كرونا، این 
مهمــان ناخوانــده تاجــدار در گزارش

كشورمان مي گذرد. التهابي كه این 
ویروس در اكثر كشــورهاي جهان به راه انداخته 
به حدي است كه باعث شده برخي كشورها براي 
دســتيابي به حداقل هاي وسایل ایمني همچون 
ماســك و دســتكش و... بــه فكر دســتبرد به 
محموله هاي خریداري شــده كشــورهاي دیگر 
بيفتند. با وجود این، تالش هاي گسترده اي هم براي 
غلبه بر این ویروس در نظام سالمت دنيا در حال 
انجام است و مدام خبرهایي از كشف داروي درمان 
این ویروس و یا درمان قطعي آن به گوش مي رسد؛ 
خبرهایي كه در مــدت زمــان كوتاهي تكذیب 
مي شود و مشخص نمي شود باالخره داروهایي كه 
از آنها به عنوان درمان كرونا نام برده مي شــود آیا 
وجود خارجي دارند یا نه و همين چند دستگي در 
اعالم خبر درمان كرونا باعث سردرگمي مردم نيز 
شده است. با وجود این، این ویروس نوپدید همچنان 
در دنيا قرباني مي گيرد و هيچ كشوري نتوانسته 
به طور كامل از شر آن رهایي پيدا كند. در كشور ما 
نيز محققان در كنار كادر پزشــكي مشغول انجام 
تحقيقات گسترده براي دستيابي به بهترین روش 
درمان این بيماري نوپدید هستند و مردم نيز در 
انتظار خبر قطعي دستيابي به واكسن و یا داروي 
درمان قطعي این ویروس هستند، با وجود این گفته 
مي شــود دســتيابي به درمان قطعي درمان این 
بيماري یا واكسن آن نياز به زماني یكساله و یا حتي 

بيشتر دارد.
حاال و در فقدان واكسن مؤثر در درمان این بيماري، 
پروتكل هاي مشــخصي براي درمان و پيشگيري 
از شيوع بيشتر آن از ابتداي شيوع این ویروس در 
كشورمان تدوین شــده كه در اختيار كادر درمان 
قرار گرفت و در كنار آن نيز براي شيوع كمتر این 
بيماري در كشور به مردم توصيه هاي بهداشتي شد 
تا با رعایت آنها كمتر شاهد ابتال و مرگ ومير در اثر 

این ویروس باشيم.
مسعود مرداني، عضو كميته ملي مبارزه با بيماري 

كووید19 كشور با بيان اینكه كادر درماني كشور از 
ابتداي ورود این بيماري به كشور به صورت جهادي 
كار كرده و بســياري از آنها جان خود را بر سر راه 
درمان بيماران از دســت داده اند، گفت: از روز دوم 
اسفند پروتكل كشوري راهنماي درمان بيماري 

كرونا تدوین و 3بار نيز بازبيني شد.
استاد دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي تهران در 
گفت وگو با همشهري با اشاره به اینكه كادر درمان با 
حداقل امكانات به مبارزه با این بيماري برخاستند، 
گفت: االن ممكن است داروهایي را كه براي درمان 
استفاده مي كردیم براساس علم روز و مطالعاتي كه 
داشته ایم تغيير دهيم اما از همان ابتدا براي درمان 
بيماران از داروي كلروكين براي درمان و پيشگيري 
بيماران استفاده مي كردیم كه نتایج خوبي را هم در 
درمان دریافت كردیم و این دارو تازه در2 هفته اخير 
از سوي سازمان غذا و داروي آمریكا مجوز استفاده 
اضطــراري را براي معالجه این بيمــاران دریافت 
كرد.مرداني با بيان اینكه در كشورهاي درگير این 
ویروس همانند كشــور ما مطالعات و تحقيقاتي 
براي دســتيابي به داروهاي دیگري نيز در دست 
انجام است، گفت: كشور ژاپن دارویي را به صورت 
تحقيقاتي درخصوص درمان این بيماري كشف 
كرده كه به تعداد محدود وارد كشورمان شده است.
وي ادامه داد: اصول كلي درمان كووید19 در همه 
جا یكسان اســت و داروهاي استفاده شده براي از 
بين بردن ویروس و جلوگيري از التهاب و نارسایي 
تنفسي استفاده مي شــود. با وجود این ما اكنون 
2مسئله را در پيش رو داریم، نخست اینكه نحوه 
عمل این ویروس در كشــور ما چگونه است و دوم 
اینكه در دنيا قرار است چه اتفاقي درخصوص این 
ویروس بيفتد و در تمام دنيا شــاهد جان باختن 
تعدادي از مبتالیان به این ویروس هســتيم. اما 
آنچه در كشورمان مشاهده مي كنيم این است كه 
با تالش كادر درماني تعداد جان باختگان نسبت به 
برخي كشورهاي اروپایي و آمریكایي بسيار كمتر 
است.  مرداني با تأكيد بر اینكه مردم باید حداقل 3 
تا 4هفته دیگر خودقرنطينه خانگي را با وجود تمام 
سختي هایي كه دارد، ادامه دهند، گفت: در غيراین 
صورت شاهد افزایش آمار مبتالیان به این بيماري و 

افزایش آمار جان باختگان خواهيم بود.

حميد رضا بوجاريان 
خبرنگار

بيمارستان مسيح دانشــوري یكي از مهم ترین مراكز 
بيمارستاني پایتخت در خط مقدم مبارزه با كرونا است. 
روزانه بيماران تازه اي در این بيمارستان به دليل ابتال به 
كرونا بستري و كار بسياري از آنها به بخش مراقبت هاي 
ویژه مي رسد. نگراني از شيوع موج دوم كرونا سبب شده 
است مسئوالن بيمارستان 2بخش جدید را براي پذیرش 
بيماران آماده كنند. به بهانه نگراني از موج شدید بيماري 
و همچنين روش ها و دستورالعمل هاي درمان بيماران 
با دكتر محمدرضا هاشــميان، پزشك فوق تخصص 
مراقبت هاي ویژه بيمارستان مسيح دانشوري و استاد 
دانشگاه شــهيد بهشــتي كه اظهارنظر اخير او درباره 
ضرورت استفاده از داروي جدیدي كه مي تواند به درمان 
بيماران كرونایي كمك كند و این نظرش واكنش ها و 

حاشيه هاي زیادي به پا كرد هم صحبت شده ایم.
در يك ماه ونيم گذشته با چندگانگي 
در ماجراي درمان بيمــاري كرونا مواجه بوديم.
روزانــه از داروهاي مختلفــي در درمان كرونا 
صحبت مي شود. اخيرا هم دارويي را خود شما 
معرفي كرديد و خواهان اين بوديد كه از اين دارو 
در پروتكل هاي درمان كرونا استفاده شود. سؤال 
اين است كه آيا دســتورالعمل مشخصي براي 
درمان كرونا در كشور داريم و از الگوي روشني 
براي تجويز دارو در بيمارستان ها پيروي مي شود؟
بيماري كرونا، بيماري جدید و وحشتناكي بوده و هست. 
تا امروز داروي اختصاصي براي درمان بيماري پيدا نشده 
اســت. اخيرا در حد مولكول و سلول داروهایي درحال 
بررسي و توليد است كه مي تواند براي درمان بيماري 
مؤثر باشد كه این موضوع خبر خوبي است. این موضوع 
را باید درنظر داشت كه براي تأیيد شدن این داروها به 
زمان زیادي نياز است. چون بيماري درمان مشخصي 
ندارد باید مراحل درماني مختلفــي روي آن آزمایش 
شود. كرونا بيماري   اي است كه همه توان خود را براي از 
بين بردن ریه ها گذاشته است. حمله به ریه سبب كاهش 
مقدار اكسيژن در خون و اختالل در تنفس فرد مي شود. 
كاهش اكسيژن مي تواند به ایجاد مشكالت قلبي، مغزي 
و كليوي و در نهایت درگيري كامل بدن فرد مبتال شود. 
به این دليل، استفاده از داروهاي مختلف براي مشكالت 
ثانویه ایجاد شده از سوي ویروس غيرقابل اجتناب است.
 در مراحل اوليه چه داروهايي بايد 

استفاده شود؟
وقتي بيمار به بيمارســتان مراجعه مي كند در مراحل 
اوليه داروي هيدروكلروكين كه داروي ضد ماالریاست، 
تجویز مي شود. این دارو در داروخانه هاي كشور به مقدار 
فراواني وجود دارد چرا كه ماالریا بيماري با ســابقه اي 
در ایران است و پزشكان تجربه هاي زیادي دراستفاده 

از این دارو دركشــور دارند. این دارو مي تواند بخشي از 
مشــكالت ثانویه اي كه كرونا در بدن فرد مبتال ایجاد 
مي كند را كاهش دهد و با توجه به در اختيار بودن دارو، 
تجویز استفاده از آن از سوي پزشكان انجام مي شود. از 
سوي دیگر، مدتي اینطور تصور مي شد كه كپسول تامي 
فلو و اوسلتاميویر كه در درمان آنفلوآنزا عملكرد مناسبي 
داشت، ازسوي مراكزپزشكي جهان براي مقابله با كرونا 
تجویز مي شد. در ایران نيز براساس یافته هاي جهاني 
این دارو تجویز شده بود. پس از مدتي پزشكان در مراكز 
علمي جهان به این نتيجه رسيدند كه این دارو كمكي به 
مقابله با كرونا نمي كند و ازاین رو استفاده از آن از دستور 
كار خارج و توجه بر استفاده از داروهاي جدیدي متمركز 

شد تا شاید درمان بهتري پيدا شود.
 دليل تفاوت در تجويز داروها به دليل 
كسب تجربه هاي تازه در مبارزه با ويروس است؟

قطعا همين اســت و دليل دیگري ندارد. براســاس 
پروتكل هاي وزارت بهداشــت، نوع دارو و مقداري كه 
براي مبارزه با كرونا یا هر بيماري دیگري نياز اســت، 
مشخص مي شــود. در هر مرحله اي، اگر اثبات شود 
دارویي كارایي الزم را ندارد و مجامع بين المللي نيز به 
آن اذعان داشته باشند، داروها به روزرساني مي شود. به 
این علت، ممكن است در بازه اي از زمان براي بيماران 
یك دارو و در بــازه اي دیگــر داروي متفاوتي تجویز 
شود كه این تفاوت در تجویزها ناشي از به روزرساني 

پروتكل هاي بهداشتي در درمان بيماري است.
 گفته مي شــود برخي مسئوالن 
داروي خاص استفاده مي كنند. سؤال اين است 
كه فرقي بين دارويي كه مردم مصرف مي كنند با 
دارويي كه مسئوالن براي درمان كرونا استفاده 

مي كنند وجود دارد؟
پزشكان وقتي قسم پزشكي خود را مي خوانند تنها براي 
نجات جان بيمار تالش مي كنند. یك پزشك تفاوتي 
بين پدر و مادر خود یا یك بيمار عادي یا یك مسئول 
نمي بيند. بيمارستان مسيح دانشوري، بيمارستاني 
كامال دولتي اســت و هزینه هاي آن كامال از ســوي 
دولت تأمين مي شــود. داروهاي ما هم به این شكل 
تأمين مي شود. در استفاده از دارو تفاوتي بين بيماران 
نيست. دقيقا همان كاري كه براي مردم عادي از سوي 
كادر درماني انجام مي شود براي یك مسئول هم انجام 
مي شود. شاهد هستيم كه در برخي كشورها افراد با 
سنين باال در بيمارستان ها پذیرش نمي شوند كه این 
تأسف بار است. اما درایران بيماران با هر سني درحال 
پذیرش هستند و كنار بيماران جوان تر درحال دریافت 
خدمات درماني اند. ممكن است برخي محدودیت هاي 
در طب پزشكي سبب شود محدودیت هایي در ارائه 
خدمات درماني با ریسك باال به افراد با سن باال داشته 
باشيم اما قطعا تفاوتي در برخورد پزشكان با افراد پير و 
جوان یا مسئوالن دولتي نداریم. این در حالي است كه 

در برخي كشورها افراد با سن باال را در بيمارستان ها 
پذیرش نكردند و این تأسف بار است.

 يعني داروهــاي خارجي اهدايي 
كشورهاي ديگر نيز در اختيار بيماران عادي 

قرار مي گيرد؟
تمام داروهایي كه ازكشــورهاي مختلف وارد كشور 
مي شود، ميان مراكز بيمارســتاني تقسيم مي شود و 
به شكل منظم در اختيار همه بيماران قرار مي گيرد. 
روي هيچ دارویي نام مسئولي نوشته نشده است و كادر 
درماني از داروها براي نجات جان هر بيماري كه به آن 

نياز دارد استفاده مي كنند.
 اخيرا شــنيده شــد كه برخي 
دستاوردهاي پزشكي مقابله با كرونا در ايران 
از سوي پزشكان در آمريكا و كشورهاي اروپايي 
مورد استفاده قرار گرفته است  آيا اين موضوع 

درست است؟
تمام داروها بــراي مقابله با كرونــا، در حال آزمایش 
هستند. و نتایج آزمایش ها به شكل مستمر در اختيار 
محققان و مراكز پزشكي در سراسر جهان قرار مي گيرد 
و در ایران نيز از نتایج به دست آمده استفاده مي كنيم. 
خوشبختانه توانستيم در بيمارستان مسيح دانشوري 
به برخي نتایج علمي و دانشگاهي در برخورد با ویروس 
برسيم كه این نتایج اكنون در اروپا و آمریكا مورد استناد 
قرار گرفته است و پزشكان از آن بهره برداري مي كنند. 
این روند، فرایندي طبيعي اســت و با این روش قادر 
خواهيم بود، زودتر به درمان مؤثــري براي مقابله با 

ویروس دست پيدا كنيم.
 پس چرا در درمان كرونا به نتيجه 

قطعي نرسيده ايم؟
مبارزه بشر در مقابل باكتري ها، سابقه بيشتري دارد. 
باتوجه به ســاختار باكتري ها و شناخت دقيق تر آنها 
در آزمایشــگاه ها و تنوع آنتي بيوتيك هــا، در مبارزه 
با باكتري هــا موفق تر بوده ایم. امــا موضوع در مقابل 
ویروس ها فرق دارد. ویروس ها ســاختارهاي ژنتيك 
دارنــد و مي توانند تغييــرات پي درپي داشــته و در 
مقابل داروها مقاومت زیادي داشــته باشند. بيماري 
ایدز هم ناشي از ویروس اســت و كرونا نيز از خانواده 
ویروس هاســت. با اینكه آمار مرگ ومير بيماري هاي 
ویروسي باالاست اما به دليل ساختارهاي ژنتيك درمان 
قطعي براي مبتالیان به این ویروس ها خصوصا كرونا 

پيدا نشده است.
 نگرشي وجود دارد و شاهد هستيم 
كه نزديكان برخي بيماران خواهان آن هستند 
كه بيمارشان در يك بيمارستان مشخص درمان 
شود. ايا تفاوتي در نحوه درمان در بيمارستان ها 

وجود دارد؟
ممكن است شيوه هاي درماني در یك بيمارستان با 
بيمارستان دیگري متفاوت باشد اما اصول درمان تقریبا 

یكي است. همانطور كه گفتم ویروس به ریه ها حمله 
مي كند. اصل براي ما در درمان بيماران اكسيژن رساني 
مناسب است. اگر اكسيژن رســاني به شكل مطلوبي 
انجام نشود همه روش هاي و داروهاي درماني كم اثر 
و بي اثر مي شود. در مراحل بعدي، تغذیه و استفاده از 

ویتامين ها و نحوه استفاده از آنها اهميت دارد.
 جهــان بيماري هــا و شــيوع 
ويروس هاي مختلفي را تجربه كرده اســت. 
از نظر شــما آيا وجه تمايزي بين كرونا و ساير 
بيماري هاي مشابه آن در رفتار نظام هاي علمي 
جهان مي توان پيدا كرد؟ دليــل اين تفاوت 

چيست؟
در هيچ اپيدمي اي مانند كرونا، هيچ مطالعه  علمي اي با 
این سرعت در مجالت معتبر جهاني منتشر نمي شود و 
تا این اندازه محققان و پژوهشگران دركشورهاي جهان 
خود را با آن درگير نكرده اند. شاید دليل آن را بتوان به 
حمله وسيع ویروس به ریه ها دانست كه جان افراد را 

به خطر مي اندازد.
آيا كمبودي درباره داروهاي مصرفي 

هست؟ 
كمبود اقالم مربوط به مبارزه با كرونا، موضوعي نيست 
كه خاص ایران باشــد. در آمریكا مسئله اصلي نبود 
ماسك و كلوكلين است. در ایران هم كمبودهایي چه 
از نظر اقالم محافظتي و چه از نظر برخي داروها در ابتدا 
وجود داشت. اما درمجموع كارنامه كشوري را از نظر 
درمان براي كرونا خوب مي دانم. مشكل درباره یك دارو 
ممكن است باشد و چرا كه دنبال درمان هاي جدیدتر 
هستيم و این مسائل طبيعي است. در ایران درمان هاي 
جدید را پيگيري كرده ایم و در بيمارســتان ها از این 

روش ها استفاده مي كنيم.

 مطرح بود كه بيشتر افراد مسن به 
بيماري مبتال مي شوند. ميانگين سني مبتاليان 

به بيماري چقدر است؟
به زودي ميانگين سني منتشر مي شود. درایران افراد 
جوان تر خانه نشين نشدند و به تصور اینكه كرونا بيماري 
افراد مسن است در خانه ها نماندند و از شهري به شهر 
دیگر رفتند. این رویه باعث شــده است مقدار شيوع 
بيماري ميان جوانان ایراني در مقایسه با چين كه مبدأ 
بيماري است باالتر باشد. خوشبختانه مدارس تعطيل 

شد و مانع از شيوع بيشتر بيماري شد.
 توصيه شما در اين شرايط به مردم 

چيست؟
ما هنوز درگير بيماري هســتيم و ممكن اســت به 
پيك دوم نزدیك شده باشــيم. ما نمي توانيم از آینده 
خبر بدهيم اما مي دانيم این ویروس آدم كش اســت 
و دوست نداریم كه مردم ما دوباره به آن دچار شوند. 
ازسوي دیگر تعداد باالیي از كادرهاي پزشكي كشور 
درگير بيماري هستند. تنها در بيمارستان ما دست كم 
43پرستار و 16پزشــك از كادر درماني بيمارستان 
مسيح دانشوري با درجه هاي مختلف به كرونا مبتال 
شــده اند. این افراد مجبور شــدند 2هفته مرخصي 
بروند. این موضوع بار كار همكاران ما را در بيمارستان 
دوچندان كرده اســت. در برخي موارد هم شــاهد 
هستيم 15پزشــك یا 25نفر از كادر پزشكي سراسر 
كشور روي تخت هاي بيمارســتان ما بستري شدند. 
اگر قرار باشد این ماجرا ادامه پيدا كند و مردم قرنطينه 
را رعایت نكنند، گروه هاي پزشكي كم مي آورند و روند 
درمان اختالل پيدا مي كنــد. مردم قرنطينه را جدي 
گرفته و مسئوالن تعطيلي ها را ادامه دهند تا بيماري 

ختم به خير شود.
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كيوسك

  دولت هاي مختلــف در اروپا، خود را 
براي اتمام تدريجــي قرنطينه اي كه گزارش

ويروس كرونا به اين كشورها تحميل 
كرده اســت آماده مي كنند و اميدوارند با برداشتن 
گام بــه گام محدوديت ها، جلوي فلج شــدن كامل 

اقتصاد خود را بگيرند.
به گزارش فايننشيال تايمز، با وجود برنامه ريزي ها 
براي تســهيل برخي محدوديت ها، انتظار مي رود 
بخشــي از اين قوانين ســخت گيرانه براي كنترل 
بيماري، تا چند ماه همچنان در اين كشــورها باقي 
بماند. در آمريــكا، جايي كه بعــد از اروپا به كانون 
بحران همه گيري ويروس كرونا تبديل شد، صحبت 
از لغو قوانين سختگيرانه محدود كننده،  در شرايطي 
كه بخش هايي از اين كشــور به خصوص نيويورك 
به شــدت زير آمار تلفات ويروس كمر خم كرده  زود 
اســت با اين حال كارشناسان هشــدار داده اند لغو 
محدوديت ها، بايد ســنجيده و با توجه به امكانات و 

شرايط شروع شود.
 فرانســه، اســپانيا، بلژيــك و دانمــارك برخي از 
كشــورهايي هســتند كه كميته هاي كارشناسی 
براي تسهيل تدريجي قوانين محدودكننده تشكيل 
داده اند. اتريش، به عنوان نخســتين كشور در اروپا، 
حتي جدول زماني مشخصي براي خروج تدريجي 
برخي كســب و كارها تهيه كرده و انتظار مي رود از 
ميانه هفته آينده، برخي كسب و كارهاي كم خطر تر 

بعد از هفته ها تعطيلي، شروع به كار كنند.
در اســپانيا، جايي كه نخســت وزير پدرو ســانچز 
قرنطينه كامل را تا 26آوريل )حدود سه هفته ديگر( 
تمديد كرده، محدوديت هاي مشاغل كم خطر مانند 
توليدي هــا و بخش هاي عمراني بعــد از عيد پاك 
)يكشــنبه آينده( رفع خواهد شد. او گفته است كه 
گروهي اپيدميولوژيست در 2هفته گذشته روي يك 
برنامه براي شــروع مجدد فعاليت هاي اجتماعي و 

اقتصادي كار كرده اند.
آنيه لو بورلي، رئيس آژانس دفاع غيرنظامي ايتاليا هم 
كه مسئول واكنش به بحران كروناست گفته است كه 
»فاز دو« قرنطينه در اين كشور احتماال از  ماه آينده 
)سه هفته ديگر( شــروع خواهد شد؛ »نمي خواهم 

تاريخ مشــخصي اعالم كنم اما از حاال تا 16 ماه مي 
 احتماال اطالعات مثبت جديدي خواهيم داشت كه 

مي توانيم بر اساس آنها فاز دو را شروع كنيم.«
ادواردو فيليپه، نخست وزير فرانسه هم گفته است كه 
فرايند برداشتن قرنطينه در اين كشور بدون سابقه و 
قطعا بسيار پيچيده خواهد بود؛ »قطعا اينطور نخواهد 

بود كه همه در هر جايي كامال آزاد باشند.«
اتريش هم با جدول مشخصي، خود را براي بازگشت 

به زندگي عادي آماده مي كند.
بر خــالف اروپــا، در آمريكا فعال صحبــت از زمان 
برداشتن محدوديت ها نيست بلكه كارشناسان درباره 
چگونگي لغو اين محدوديت ها صحبت مي كنند. به 
گزارش نيويورك تايمز، 4دانشــمند آمريكايي در 
گزارشي كه اخيرا منتشر شده، به اين مسئله اشاره 
كرده اند كه شرايط بايد شهر به شهر بررسي شود و 
تصميم ها بايد متناسب با شرايط هر ايالت و منطقه 
گرفته شود. آنها با اين حال به اين مسئله مهم اشاره 
كرده اند كه اگر شرايط آرام شود، كشور بايد توانايي 
انجام 750هزار تست كرونا در هفته را داشته باشد. 
اين رقم البته حداقلي در نظر گرفته شــده و ممكن 
است تست هاي بيشــتري مورد نياز باشد. به گفته 
آنها، اگر ايالتي اين توانايي را داشــته باشد كه از هر 
فرد مشكوك تســت بگيرد، مي تواند به اقدام بعدي 
كه رديابــي و ايزوله كردن افراد مرتبط اســت فكر 
كند. هر بار كه تســت يك نفر مثبت است، سيستم 
خدمات درماني بايد اين توانايي و زيرســاخت هاي 
مورد نياز را داشته باشد تا تمام تماس هاي اين فرد 
را شناســايي و رديابي كند و افرادي كه با او تماس 
داشته اند را تا زمان مشخص شدن وضعيت ابتالي آنها 
قرنطينه كند. اين كار، يك چالش بزرگ براي آمريكا 
خواهد بود. برخالف برخي كشورهاي اروپايي كه از 
رديابي تلفن همراه بيماران مي توانند نقشه ارتباطي 
فرد مبتال را تهيه كنند، اين كار به خاطر مشــكالت 
زيرســاختي و حقوقي عمال غيرممكن است. عالوه 
بر آن، بخش درمان در آمريكا منابع و نيروي انساني 
كافي براي چنين كاري ندارد. يكي از كشورهايي كه 
از اين روش براي شناسايي بيماران و افراد مرتبط با 
آنها استفاده كرده جمهوري چك است. اين كشور 
اميدوار است با اجراي قرنطينه هوشمند در سراسر 
كشــور، جامعه را براي بازگشت به شــرايط عادي 

آماده كند.

داشتن منابع و زيرساخت كافي، نقشي تعيين كننده 
در بازگشت زودهنگام كشــورها به زندگي عادي 
دارد. به همين خاطر اســت كه اتريش، كشــوري 
كه به واسطه زيرســاخت هاي بهداشتي و توانايي 
باالي گرفتن آزمايش كرونا شرايط بهتري نسبت 
به همســايه هايش داشته، كشور پيشــگام براي 
بازگشت به شــرايط عادي در اروپاست. بر اساس 
جدول زماني، مغازه هاي كوچك از بعد از عيد پاك 
شــروع به كار خواهند كرد. ديگر كسب و كارهايي 
كه ريسكشان كمي بيشتر است، مثل آرايشگاه ها، 
فعاليت هايشان را از ابتداي ماه مي )سه هفته ديگر(، 
از سر خواهند گرفت. دولت گفته است كه دو هفته 
بعد از آن احتماال رستوران ها و كافه ها شروع به كار 
خواهند كرد و تصميم درباره برگزاري رويدادهاي 
عمومي در  ماه جوالي )ابتداي تابستان( بعدا گرفته 
خواهد شــد. زمان بازگشــايي مدارس هم اعالم 
نشده است. با وجود ارائه اين جدول زماني، دولت 
گفته است كه اقدامات پيشگيرانه و كنترلي براي 
چندين ماه بايد در سراسر اين كشور رعايت شود. 
يكي از اين موارد، استفاده از ماسك در مكان هاي 
عمومي است. آلمان برخالف اتريش، محتاطانه تر 
درباره خروج تدريجي از قرنطينــه موضع گرفته 
است؛ اشتفان زايبرت سخنگوي آنگال مركل چند 
روز پيش درباره چشــم انداز پايان قرنطينه گفته 
است: »بايد بدانيم در مرحله اي نيستيم كه به مردم 
بگوييم مي خواهيم در مقررات سهل گيري كنيم. 
البته كه مي توانيــم از نظر رواني بــراي آن آماده 
باشيم اما هم اكنون، پيامي كه اهميت دارد ماندن 

در خانه است.« 
كارشناسان در اروپا هشــدار داده اند دولت ها بايد 
درباره هر تصميمي كه مي گيرند،  با مردم مشورت 
كنند و آنها را در جريان تصميم هايشان قرار دهند. 
كريستيان ووپن استاد اقتصاد و اخالق در دانشگاه 
كلن و مشــاور فرماندار ايالت راين وســت فالن در 
اين باره به فايننشــيال تايمز گفته است: »درست 
است كه االن نمي توانيم درباره گشايش در جامعه 
صحبت كنيم اما مي توانيم دربــاره چگونگي آن با 
مردم حرف بزنيم. مردم لياقت اين رفتار را دارند. آنها 
سختي زيادي متحمل شده اند و بايد به كارهايي كه 
رهبران سياسي قرار اســت در ماه هاي آينده انجام 

دهند اعتماد داشته باشند.« 

دانمارك، فرانسه، اتريش، اسپانيا، آلمان، ايتاليا و چك در روزهاي آينده محتاطانه براي بازگشت به زندگي عادي 
در دوران كرونا گام بر مي دارند و كارشناسان در آمريكا درباره چگونگي پايان قرنطينه هشدار مي دهند

وداع تدريجي با قرنطينه در اروپا داروهايي براي سياسي ترين بيماري دنيا 
دونالد ترامپ به استفاده از داروي ماالريا براي درمان بيماران مبتال به كرونا اصرار دارد

بحران بي سابقه ناشــي از شيوع تازه ترين عضو 
خانواده ويروس كرونا موسوم به كوويد-19، اين آمریکا

ويروس را به يكي از سياسي ترين بيماري هاي 
تاريخ تبديل كرده اســت؛ بيماري اي كه نه تنها مقابله با آن، 
بلكه درمان آن نيز پاي دولت ها و سياســتمداران را به ميان 

كشانده است.
كشــورهاي مختلف تحت نظر ســازمان بهداشت جهاني يا 
به صورت مســتقل در حال تالش براي يافتــن دارويي براي 
درمان بيماران مبتال به ويروس كرونا هســتند اما هيچ يك 
تاكنون به نتيجه قطعي نرســيده اند. با توجه به گستردگي 
شيوع ويروس در جهان و آمار باالي مرگ ومير، دانشمندان 
فرصت كافي براي توليد داروهــاي جديد ندارند، بنابراين به 
آزمايش داروهاي بيماري هايي رو آورده اند كه عالئمي شبيه 
عالئم ويروس كرونا دارند. در اين ميان، نام يكي از داروها بيش 
از بقيه بر سر زبان افتاده است. »كلروكين« و يكي از مشتقات 
آن موسوم به »هيدروكسيكلروكين« كه داروي درمان ماالريا 
هســتند اكنون به عنوان داروي درمان كرونا مورد توجه قرار 

گرفته اند.
اثرگذاري داروها را مطالعات باليني تعيين مي كنند اما اين بار 
اصرار يكي از جنجالي ترين چهره هاي سياســي جهان يعني 
دونالد ترامپ به استفاده از هيدروكسيكلروكين براي درمان 
كرونا، باعث شــده تا تقاضا براي ايــن دارو در جهان افزايش 
پيدا كند. اين در حالي است كه طبق اعالم سازمان بهداشت 
جهاني، مؤثر بودن اين دارو در درمان اين ويروس هنوز قطعي 

نشده است.
دونالد ترامپ طي روزهاي اخير بارها در مورد كارايي داروي 
هيدروكسيكلروكين براي درمان كرونا صحبت كرده است. 
روز يكشنبه اما او به طور خاص در جمع خبرنگاران كاخ سفيد 
حاضر شد تا در اين رابطه صحبت كند. رئيس جمهور آمريكا 
اين دارو را »هديه اي از جانب خداونــد« خواند و بر ضرورت 
استفاده از آن در بيمارستان هاي اين كشــور تأكيد كرد. او 
در پاسخ به سؤال هاي مكرر خبرنگاران در مورد تأييد نشدن 
اين دارو گفت: » چه چيزي براي از دست دادن داريد؛ برويد 

استفاده كنيد.«
 بسياري از كارشناسان، ازجمله آنتوني فاوچي، مشاور ترامپ 
كه متخصص برجسته بيماري هاي عفوني در آمريكاست، بر 
اين عقيده هستند كه تا زماني كه مطالعات الزم انجام نگرفته 
و آزمايش هاي باليني اثربخشــي آن را مورد تأييد قرار نداده 
بايد در اســتفاده از اين داروها براي درمان بيماران مبتال به 
كوويد-19 احتياط زيادي كرد. دو مؤسسه پژوهشي در اياالت 
متحده، انستيتو ملي بهداشــت و آژانس تحقيقات پزشكي و 

توســعه بيولوژي، در حال تهيه نتايــج چنين آزمايش هايي 
هستند.

ترامپ اما به پيشنهاد يكي از دوســتانش كه پزشك است و 
در برنامه هاي تلويزيوني حضور دائمي دارد، اســتفاده از اين 
دارو را توصيه كرده اســت. روزنامه نيويورك تايمز اما ديروز 
در گزارشي اطرافيان دونالد ترامپ را جزو افرادي دانست كه 
درصورت مؤثر بودن هيدروكسيكلروكين در درمان كرونا، از 
سود توليد و فروش آن بهره خواهند برد. به نوشته نيويورك 
تايمز، خود ترامپ نيز بخشــي از سهام شــركت فرانسوي 
»سانوفي« كه توليد كننده هيدروكسيكلروكين با نام تجاري 
»پالكنيل« است را در اختيار دارد. عالوه بر اين، شركت هاي 
داروســازي آمريكايي متعلق به دوســتان ترامــپ ازجمله 
شركت هاي »آمنيل«، »مايالن« و »توا« براي توليد اين دارو 

اقدام كرده اند.

تب هيدروكسيکلروكين در جهان
به گفته دونالد ترامپ، تركيب قرص هيدروكسيكلروكين و 
آزيترومايسين كه نوعي آنتي بيوتيك رايج است مي تواند در 
درمان ويروس كرونا مؤثر باشد. قرص هيدروكسيكلروكين از 
زمان جنگ جهاني دوم براي درمان ماالريا مورد استفاده بوده 
اســت. اين قرص در كاهش تب و التهاب داخلي، اثرگذاري 
بااليي دارد. تركيب اين دو دارو در آزمايشگاه اثرات مثبتي در 
مورد ويروس كرونا داشته است اما به نوشته بي بي سي، برخي 
محققان از احتمال آسيب به ريه و كليه به عنوان اثرات جانبي 

اين داروها هشدار داده اند.
هم اكنون تحقيقــات در مورد هيدروكســيكلروكين به طور 
همزمان در آمريكا، انگليس، اســپانيا و چين در جريان است 
اما هيچ نتيجه قطعي اعالم نشده است. با اين حال، سازمان 
غذا و داروي آمريكا تجويز اين دارو را در »شرايط اورژانسي« و 
درصورت تشخيص پزشك مجاز اعالم كرده است. طبق اعالم 
دولت آمريكا، طي روزهاي آينده 30ميليون دوز از اين دارو كه 
از سوي يك شركت داروسازي آلماني به آمريكا ارسال شده در 
بيمارستان هاي اين كشور توزيع خواهد شد. ترامپ البته براي 
تامين داروي مورد نياز در آمريكا، دست به تهديد هندي ها هم 
زده است. هند كه توليد كننده اصلي هيدروكسيكلروكين در 
جهان است، از روز شنبه صادرات اين دارو را ممنوع اعالم كرد؛ 
اقدامي كه بالفاصله با تهديد ترامپ لغو شد. ترامپ تهديد كرد 
درصورتي كه هند صادرات هيدروكسيكلروكين به آمريكا را 

آزاد نكند، با اين كشور مقابله به مثل خواهد كرد.
در فرانسه نيز مقام هاي درماني استفاده از هيدروكسيكلروكين 
را مجاز اعالم كرده اند اما همزمان در مورد اثرات جانبي آن نيز 
هشــدار داده اند. نتيجه تحقيقات اوليه در اين كشور از مؤثر 
بودن هيدروكســيكلروكين در درمان كرونا حكايت داشت؛ 
تحقيقاتي كه از قضا هفته گذشته مورد استناد دونالد ترامپ 
نيز قرار گرفت. اما تحقيقات بيشتر فرانسوي ها طي روزهاي 

اخير باعث شده نتايج اين تحقيق رد شود.
وزارت بهداشت هند نيز استفاده  از اين دارو را به عنوان داروي 
پيشگيري براي كادر درمان كه از نزديك با بيماران مبتال به 
كرونا در ارتباط هستند مجاز دانسته است. كارشناسان هندي 
با اين حال اعالم كرده اند، هيدروكســيكلروكين نمي تواند 
درمان قطعي كرونا درنظر گرفته شود و فعال مطالعات آن در 
مراحل آزمايشگاهي است. وزارتخانه هاي بهداشت در بحرين، 
مراكش، الجزاير و تونس نيز اعالم كرده اند استفاده از اين دارو 

را براي درمان كرونا آغاز كرده اند.
در پي سخنان دونالد ترامپ، هجوم مردم برخي كشورها به 
داروخانه ها براي خريد هيدروكسيكلروكين، باعث ممنوعيت 
فروش اين دارو شده اســت. اردن، كويت و كنيا فروش اين 
دارو را ممنوع كرده اند. در نيجريه نيز استفاده بيش از حد از 
دارو، مسموميت گســترده دارويي را باعث شده است. عالوه 
بر اين، برخي كارشناسان نســبت به سخنان رئيس جمهور 
آمريكا درباره كاربرد داروهاي ضد ماالريا ابراز نگراني كرده اند. 
افزايش تقاضا براي اين داروها در جهان، مي تواند ســالمت 
بيماران ديگر ازجمله بيماران مبتال به لوپوس يا روماتيسم را 
دچار مشكل كند كه درمان آنان توسط اين داروها مورد تأييد 

قرار گرفته است.

   جهش آمار مبتالیان در امارات 
درپي تست گيري متمركز

   نيویورك، بارقه هاي اميدواري را 
مي بيند؛ بحران جدید براي بریتانيا

   شروع ممنوعيت تردد بين شهري 
)در اسرائيل(؛ هشت نفر )در پي ابتال به 

كرونا( جان باختند

   نخست وزیر در بخش مراقبت هاي 
ویژه

محمدامين خرمي
خبرنگار

جواد نصرتی
خبرنگار

داروهاي احتمالي براي درمان كرونا
ســازمان بهداشــت جهاني، با راه اندازي پروژه اي 
جهاني تحت عنــوان SOLIDARITY به دنبال 
یافتن درماني براي ویروس كرونا است. در این پروژه 
كه همزمان در چندین كشور جهان در جریان است، 
داروهاي موجود براي درمان بيماري هاي مشابه كرونا 
به صورت آزمایشگاهي و باليني مورد آزمایش قرار 
مي گيرند تا نتيجه نهایي حاصل شود. اكنون عالوه 
بر هيدروكسيکلروكين، 3داروي دیگر نيز تحت نظر 

سازمان بهداشت جهاني در حال بررسي است: 
رمدسيویر: این دارو كه توسط یك شركت داروسازي 
آمریکایي توليد مي شود براي درمان ویروس كشنده 

»ابوال« كاربرد دارد.
ریتوناویر/لوپيناویر: این تركيب دارویي از ســال 
2000در آمریکا براي درمان ایدز اســتفاده مي شود. 
استفاده از این دارو پيش از این در برابر ویروس هاي 
»مرس« و »سارس« كه هر دو از خانواده ویروس هاي 

كرونا هستند، اثربخش بوده است.
فاوي پيراویر: این دارو كه با نام تجاري آویگان در ژاپن 
توليد مي شود، درماني براي ویروس آنفلوآنزا است. 
اســتفاده باليني این دارو در چين اثرات مثبتي در 

درمان ویروس كرونا داشته است.

ث
مك

برخي فعاليت هاي كم خطر مانند عمليات عمراني به زودي در اسپانيا از سر گرفته خواهد شد.
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سایه چين بر ميادین نفتي عراق

پس از وقفه اي نه چندان طوالني 
به دليل بحران كرونــا، چين بار خاورميانه

بــراي  رايزني هــا  ديگــر 
سرمايه گذاري بزرگ در صنايع نفتي عراق را از 
ســر گرفته اســت، آن هــم درحالي كه هيچ 

نشانه اي از رقابت يا حتي حضور آمريكا در اين 
صحنه به چشــم نمي خورد. براساس گزارش 
اخير وب ســايت آمريكايي اويل پرايس، دولت 
عراق با عقد قرارداد 203.5ميليون دالري براي 
توســعه ميدان نفتي مجنون در استان بصره 
توسط يك شركت مهندســي چيني موافقت 
كرده است. مؤسسه ملي نفت چين نيز ضمن 
تأييد اين خبر اعالم كرد پروژه مورد نظر طي 

29 ماه با هدف ســاخت تاسيســاتي جديد در 
ميدان نفتي مجنون تكميل خواهد شد. ميدان 
مجنون كه در 60كيلومتري شمال شرق پايانه 
صادرات شهر بصره قرار دارد يكي از بزرگ ترين 
ميادين نفتي در سطح جهان به شمار مي رود. 
ظرفيت اين ميدان بــه گفته وزارت نفت عراق 
شامل 12هزار و 600ميليارد بشكه نفت است.

البته ماجرا به اينجا ختم نمي شــود. به گفته 

اويل پرايس، قــرارداد ميــدان نفتي مجنون 
تنها بخشــي از برنامــه چيني ها بــراي نفوذ 
در صنايع نفتــي عراق اســت. در گزارش اين 
پايــگاه آمريكايي آمده: دولــت چين به دنبال 
عقد قــراردادي مادام العمر با عــراق در حوزه 
انرژي اســت و براي رســيدن بــه اين هدف 
تالش مي كند با همراهي روســيه، منابع مالي 
گســترده اي را تامين كند. پيش از اين رقابتي 
پنهان ميان چين و آمريكا بر سر نفوذ در صنايع 
نفتي عراق وجود داشت و پكن، بحران كنوني 
كرونا در آمريكا را بهترين فرصت براي تكميل 
برنامه هاي نفتي خود در عراق به شمار مي آورد.

جالب آنكه به نظر مي رســد دولت عراق نيز در 
اين ميان چشــم اندازي نزديك به برنامه هاي 
بلندمدت چين دارد، چرا كه نه تنها حساسيتي 
نســبت بــه سياســت هاي اقتصــادي چين 
نشــان نداده، بلكه در پيامي روشن، پيشنهاد 
سرمايه گذاري در ميدان نفتي مجنون را مطرح 
كرده اســت؛ پيشــنهادي كه قرار است طي 
2سال آينده وارد فاز اجرايي شده و منافع قابل 
توجهي را براي طرفين به ارمغــان آورد. بايد 
توجه داشت كه مراد از دولت عراق، دولت موقت 
عادل عبدالمهدي اســت كه همچنان به دليل 
ناتواني پارلمان از انتخاب نخست وزير جديد، 
اداره امور كشور را برعهده دارد. از سوي ديگر، 
عبدالمهدي نخستين نخست وزير عراق بعد از 
سقوط نظام صدام به شمار مي رود كه گام هاي 
مهمي در جريان توســعه روابط اقتصادي اين 

كشور با چين برداشته است؛ گام هايي كه البته 
واكنش بســيار منفي آمريكايي ها را به دنبال 

داشت.
پيش از اين، مديريت و توسعه ميدان مجنون 
در اختيار شــركت هاي انگليســي و مالزيايي 
بوده اســت. دولت عراق از اواخر سال 2009 
مجوز فعاليت در اين ميدان را به طور همزمان 
در اختيار 3شركت شــل )انگليس(، پتروناس 
)مالزي( و همچنين نيســان )عراق( قرار داد. 
جالب آنكه تاسيس و راه اندازي نخستين چاه 
نفت در اين ميــدان بيش از 18 مــاه به طول 
انجاميد چــرا كه شــركت هاي پيمانكار ناچار 
بودند مسافتي معادل 28كيلومتر را از مين هاي 
به جا مانده از جنگ ايــران و عراق و همچنين 
بمب هاي منفجر نشده جنگنده هاي آمريكايي 
پاكسازي كنند. به اين ترتيب صادرات ميدان 
مجنون از سال 2013 از سر گرفته شد و ظرف 
مدت اندكي به توليد 175هزار بشــكه در روز 
رسيد. اما شركت شــل از اواسط سال 2017 
روند خروج از عــراق را آغاز كــرد و نهايتا در 
 ماه مارس 2018 كنترل ميــدان مجنون را به 
 طور كامل در اختيار شركت دولتي نفت بصره 

قرار داد.
براساس پيش بيني آژانس بين المللي انرژي، 
سقف توليد ميدان مجنون طي 10سال آينده 
به يــك ميليون بشــكه نفــت در روز خواهد 
رسيد. اين در حالي اســت كه مطابق قرارداد 
منعقد شــده ميان چين و عراق، رقم مازاد از 

500هزار بشــكه در روز به عنوان سهم دولت 
چين درنظر گرفته شده اســت. البته ممكن 
است پيش بيني هاي آژانس انرژي براي ميدان 
مجنون در نتيجه بحران هاي كنوني، مخصوصا 
ويروس كرونا تا حدودي كاهش يابد. شــبكه 

الجزيره با اشاره به دستاورد بزرگ چين در بازار 
نفت عراق مي نويسد: بدون شك پكن مي تواند 
با استفاده از نفوذ خود در ايران، به امتداد ميدان 
مجنون در اين كشور، يعني ميدان آزادگان نيز 

دست يابد.

 درگيري آمريكا و ساير قدرت هاي اروپايي بر سر بحران كرونا به فرصتي جديد براي توسعه نفوذ اقتصادي چين 
در خاورميانه تبديل شده است

   بحران نخست وزيري؛ افول ستاره الزرفي
اگرچه تحوالت اخير در بازار نفت عــراق رخدادي با اهميت و 
كم نظير در تاریخ معاصر این كشور به شمار مي رود، اما همچنان 
تمركز رســانه هاي اصلي عراق بيش از هر چيز بر بحران دولت 
و رقابت گزینه هاي مختلف بر ســر كرســي نخست وزیري 
معطوف است. در جریان آخرین تحوالت به نظر مي رسد عدنان 
الزرفي، استاندار سابق نجف و گزینه مورد حمایت برهم صالح، 
رئيس جمهور عراق، شانس خود براي رسيدن به ریاست كابينه 
را تا حد زیادي از دســت داده و در مقابل، مصطفي الکاظمي، 
رئيس سازمان اطالعات این كشــور فرصت دوباره اي در این 
مسير به دست آورده است. نام الکاظمي پيش از این توسط برخي 

احزاب شيعي به عنوان گزینه نخست وزیري مطرح شده بود، اما در ادامه با مخالفت جدي بخشي از نيروهاي 
حشد الشعبي، مخصوصا گردان هاي حزب اهلل عراق روبه رو شد تا جایي كه سخنگوي این گروه، الکاظمي را 
به دست داشتن در عمليات ترور سردار شهيدسليماني و حاج ابومهدي المهندس در فرودگاه بغداد متهم كرد! 
حاال اما بار دیگر رئيس سازمان اطالعات عراق با حمایت ائتالف هاي حکمت ملي )عمار حکيم(، دولت قانون 
)نوري مالکي(، فتح )هادي العامري( و سائرون )مقتدي صدر( به عنوان گزینه نخست وزیري به رئيس جمهور 
عراق معرفي شده است. این در حالي است كه اجماع شيعيان، با تداوم حمایت ائتالف نصر به ریاست حيدر 
العبادي از عدنان الزرفي محقق نشد. روزنامه العربي الجدید این چرخش سياسي و شکست احتمالي الزرفي را 
به سفر سردار قاآني به بغداد نسبت داده است. در گزارش این روزنامه قطري آمده: نزدیکي الزرفي به آمریکا و 
همچنين مواضع منفي او نسبت به نيروهاي نظامي خارج از كنترل دولت، نخست وزیري استاندار سابق نجف را 
به نوعي خط قرمز براي تهران تبدیل كرد؛ واقعيتي كه در جریان سفر فرمانده سپاه قدس به احزاب شيعي ابالغ 
شد. اما فادي الشمري، از سران جریان حکمت ملي با رد این فرضيه، در صفحه تویيتر خود نوشت: انتخاب آقاي 
الزرفي توسط رئيس جمهور از ابتدا اقدامي غيرقانوني بوده و دست اندازي به حقوق پارلمان به شمار مي رود. 
بنابراین مخالفت اكثریت احزاب شيعي با نخست وزیري ایشــان اتفاق جدیدي نيست و ارتباطي هم با سفر 

فرمانده سپاه قدس به بغداد ندارد.

سياوش فالح پور
خبرنگار



بلبلي خون دلي خــورد و گلي حاصل كرد
باد غيرت به صدش خار پريشــان دل كرد

طوطي اي را به خيال شكري دل خوش بود
ناگهش ســيل فنا نقش امــل باطل كرد

پيش بيني كرونا توسط پسرهندي
بمبئي: يكي از سايت هاي خبري هند، پسر ۱۴ساله اي را 
معرفي كرده كه در كانال يوتيوب خود در آگوست۲۰۱۹ 
كروناويروس را پيش بيني كرده است. به گزارش ديلي ميل، 
نكته جالب درمورد داستان اين پسر كه ابيگيا آناند نام دارد 
اين است كه او تاريخ شيوع اين بيماري را نوامبر۲۰۱۹ و 
اوجش را انتهاي مارس و ابتــداي آوريل۲۰۲۰ مي داند؛ 
تاريخي كه تا حد زيادي درســت اســت و به شايعاتي با 

موضوع دست ساز بودن كرونا دامن زده است.

خط توليد ماسك المبورگيني 
بولونيا: شــركت المبورگيني خط توليد ماســك و وسايل 
حفاظتي مقابله با ويروس كرونا را به توليد انبوه رســاند. به 
گزارش ســايت مترو، ماسك ها به وســيله كارمندان بخش 
تودوزي و سفارشي سازي  سوپراسپرت هاي المبورگيني آماده 
مي شود و طبق اطالعات ارائه شــده اين خط توليد ظرفيت 
تحويل روزانه ۱۰۰۰ماســك را دارد. ماسك المبورگيني با 
رنگي توليد مي شود كه نزديكي زيادي به كد رنگ استفاده 
شده براي تزيينات داخل كابين خودروهاي اين كمپاني دارد.

به صفر رسيدن قرباني ها در چين
پكن: دولت چين اعالم كرد طي ۲۴ســاعت گذشته هيچ 
مرگي بر اثر ويروس جديد كرونا ثبت نكرده است. به گزارش 
بي بي سي، با وجود اينكه همچنان پرســش هايي درباره 
صحت آمار منتشر شده از سوي دولت چين وجود دارد اما به 
صفر رسيدن آمار مرگ در اين كشور يك لحظه نمادين براي 
مقابله با اين بيماري به شمار مي آيد. بنابر آمار رسمي دولت 
چين در مجموع ۸۱هزارو۷۴۰نفر در اين كشور به ويروس 
جديد كرونا مبتال شدند و ۳هزارو۳۳۱ نفر هم جان باختند.

سال جهاني پرستارها و ماماها
ژنو: همزمان بــا هفتم آوريل و »روز جهاني بهداشــت« 
سازمان جهاني بهداشت خواســتار آن شد تا مردم جهان 
قدردان زحمات پرســتاران و ماماها باشــند، چون كادر 
درماني در تمام كشــورهاي درگير همه گيري كوويد۱۹ 
با تمام توان خود ســعي در مبارزه با اين بيماري دارند. به 
گزارش ديلي ميل، هزاران و بلكه ميليون ها بهيار و پرستار 
سالمت خود را به خطر انداخته اند تا با بحران كرونا مقابله 

كنند.
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زندگی آرام  در روستاهای دور از كرونا     عكس:   ايرنا

خاطرات قرنطينه
   سحرگاه اســفند جار زدند رعيت 
درخانــه بماننــد؛ صدراعظــم دولت 
ِعليه فرمان دادند كس بيــرون نرود؛ 
بليه اي نازل شده كه ارباب و رعيت را 
در كنج خانه گرفتــار كرده. چنان بر 

جان ترسيدم كه فرصتي نشد خدمت 
مديرالسلطنه برسم. تازه شــال و كاله كرده بودم عيال با 
داد و هوار مرا از رفتن نهي كــرد. از قرار معلوم صدراعظم 
امر فرمودند رعيت، ارباب و عمله جات در خانه ها بمانند و 
پريشان خاطر نباشند، دولت ِعليه نان و معاش عمله، نكره و 
مواجب بگير را تامين مي كند. قدري كسالت بر تنم نشسته 
است. نمي دانم همنشــيني اوالد و عيال برتنم سنگيني 

مي كند يا خوف از مرض كرونا.
   روز چهارم قرق از پنجره به باغ حياط خيره شــده ام. 
خوف كردم نكند بالتشبيه ببري خان با دو سه فراش براي 
تفرج آمده اند. ياد اعالنات قرق چي هــا افتادم. هيچ كس 
جواز شكستن قرق ندارد. رعيت در خانه بمانند تا فراش ها 
نان و معاش فراهم آورند. اعالنات شفاخانه هر روز از طريق 
جارچي ها به گوش مي رسد. معلوم نيست چه مرضي است 
كه از چين و ماچين به مملكت محروسه ايران نازل شده، 
علما بيم دارند كفار تخم مرض كرونا را كاشته اند، هرچند 

مرض و مريض به بالد كفر و مسلمان منعي ندارد.
  روز هفتم قرنطينه، بوي دنبه كباب همســايه حسابي 
مشامم را مي آزارد. عيال راســت و چپ غرولند مي كند و 
دستور مي دهد گويا از ماندنم در خانه رضايت ندارد. چند 
ورقي سياه مشــق كردم. دســتم به قلم نمي رود. صداي 
دق الباب در خانه آمد. گشودم، فراش مرقومه اي آورد در 
اسرع وقت خدمت ارباب برسم. خوف دارم به مرض كرونا 
گرفتارم شــوم. ســرفه اي كردم تا فراش بيم دارد. عيال 
چشم غره اي رفت. ناچار خانه نشين شدم. بوي آبگوشت با 

دنبه گوسفند حسابي در خانه پيچيد.
   دوهفته آزگار چشم دوخته ام به گچ دور قرنيز لبه سقف، 
تيرك هاي سقف، حال خواندن كتاب و نوشتن مكتوب را 
ندارم. صداي شليك توپ تحويل سال نو به گوش رسيد. 
اهل و عيال براي عرض تهنيت و تبرك عيد گسيل شدند. 
با عصاي چوبي فاصله گرفتم و اسكناس هاي يك توماني 
را از الي قرآن جلويشــان گرفتم. هريك به قدر يك متر 
فاصله، عيدي گرفتند و خالص. نوكر خانه چشم به قرآن 
دوخت، از فرط عصبانيت سبيلم را جويدم. ۷روزي است 
در كنج خانه حبس شده ام بدون حكم و دوسيه. خدا عالم 
است، حوصله نه اوالد دارم نه عيال و از ترس مرض كرونا 

در اتاقي حبس شده ايم.
   همسايه بغل دســتي از ترس قرق چي و نداشتن قرص 
نان عارض شــد، چند قرص ناني به نيت رفع بال داديم و 
رفت. مانده ام رعيت بدبخت معــاش روزمره را چه كند؟ 
مواجب بگير چه مرض دفع شود يا نشود، جيره و مواجب 
از دولت عليه نصيب خواهد داشــت. مانده ام عمله جات، 
سورچي ها، ســپور، صاحبان دكان ها، علما، دستفروش 
دوره گــرد، صرافان، قهوه خانه داران و ســايرين چه كنند 
از مرض كرونا. غلط نكنم اگر رعيــت بيچاره مرض كرونا 

نگيرند از فرط گرسنگي، سقط خواهند شد؟
   خداوند عاقبت همه را به خيركند. دلم گواهي مي دهد 
باليي نزديك اســت. اعالنات دولتي از رعيت شفايافته 
و ارباب جماعت اخبار مفرحي دارد. ســه هفته اي است 
حمام نرفته ام و بوي پشــگل مي دهم؛ شــايد بوي دود 
پشگل عنبرنســارا گرفته ام. هرقدر گفتم به اطبا رجوع 
كنند درگوش نوكر، اهل و عيال افاقه نكرد. از خوف مرض 
كرونا ترس دارم بروم حمام، مانده ام تا قرق حكومتي تمام 
شود. جانم تمام شد اما قرق همچنان با اخبار ناخوشايند 
جارچيان باقي است. در ســه هفته اي كه حبس شده ام 
هيچ نان و خورشــي زير زبانم مزه نمي كند، دلم لك زده 
به كباب دنبه و دنبالن. يك  بار قولنج شدم و دراز به دراز 
افتادم رو به قبلــه تا قولنجم بگيرند، درد قولنج نفســم 
بريد اما دادرسي نيافتم. نهايت عرقيجات چشيدم كسي 
سراغم نيامد. دوسه روزي رعشــه در تنم خانه كرده. به 
خياالت افتــاده ام نكند به مرض گرفتــارم. نذر كردم از 
رعشه خالص شوم اهل و عيال ببرم امامزاده داوود. شايد 
تا آن زمان مرض نفســم ببرد. نوكر و عمله جات از ترس 
مرض خانه را ترك كردند. نمي دانم بهار را با مرض ســر 

خواهيم كرد يا نه؟

 هوشنگ صدفيروايت
روزنامه نگار

علي مالئكهپزشك همشهريتاب آوري
 روزنامه نگار و پزشك

شهرزاد خسروي فر
روانپزشك

مهارت

پيشگيري از كرونا در مراكز خريد 
۱- تــا پايــان خريــد 
دســتكش خــود را در 
دســت داشــته باشيد و 
بالفاصله پــس از خارج 
شــدن از فروشــگاه در 
يك پوشــش پالستيكي 
انداخته و مجــددا از آن 

استفاده نكنيد.
۲- ازتماس نداشتن دست هاي خود هنگام در آوردن با قسمت هاي رويي دستكش 

مطمئن شويد.
۳- به غيراز موارد ضروري وارد مراكز خريد و فروشگاه ها نشويد.
۴- درصورت داشتن تب و سرفه حتما از ماسك استفاده كنيد.

5- از بردن كودكان به مراكز خريد جدا خوداري كنيد.
6- از خريد بســتني و مواد غذايي باز براي كودكان خود در مراكز خريد امتناع 

كنيد.
۷- در نخستين فرصت ممكن بعد از اتمام خريد، دست خود را حداقل ۴۰ثانيه با 

آب و صابون بشوييد.
۸- از دست زدن به پله برقي در فروشگاه ها اكيدا خودداري كنيد.

۹- درصورت اســتفاده از آسانســور در مراكز خريد براي فشار دادن دكمه هاي 
آسانسور از دســتمال كاغذي استفاده و ســپس بدون تماس دست خود با در، 

دستمال را به سطل آشغال بيندازيد.
۱۰- استفاده از وسايل بازي تعبيه شده براي كودكان مطلقا انجام نگيرد.

۱۱- براي پرداخت وجه، از دريافت كننده وجه بخواهيد اجازه دهد خودتان كارت 
را در دستگاه كارتخوان بكشيد و او نيز خود مبلغ و رمز كارت را وارد كند.

۱۲- كارت عابر بانكي را كه استفاده كرده ايد در يك دستمال كاغذي بپيچيد و 
سپس در جيبتان بگذاريد تا در نخستين فرصت آن را ضدعفوني كنيد و سپس 

در كيفتان قرار دهيد.
۱۳- هرگز به مكا  هاي فروش حيوانات زنده مراجعه نكنيد.

ويترين

ماسك هاي پارچه اي و پيشگيري از كرونا 
زدن ماســك به صورت از هنگام شروع شيوع 
ويروس كرونا موضوعــي بحث  برانگيز بوده 
اســت. گرچه زدن ماســك براي كاركنان 
پزشكي كه با بيماران سروكار دارند، ضروري 

است، اما توافق نظري درباره اينكه ماسك 
زدن مردم عادي تا چــه حد مي تواند 
به حفاظت فــرد در مقابــل ويروس 
كرونا كمك كند يا از انتشــار بيماري 

در جامعه بكاهد، وجود نداشــته اســت. يافته هاي يك 
بررسي اخير در مقايسه كشــورهايي مانند كره جنوبي و 
ژاپن كه ماسك زدن رايج است، نسبت به كشورهايي كه 
ماسك زدن رايج نيست مثل ايتاليا، به اين نتيجه رسيد 
كه ماســك زدن مي تواند ميزان افزايش موارد عفونت و 
مرگ هاي ناشي از آن را در كشورها تا ۱۰درصد كاهش 

دهد.
اما در شرايطي كه ماسك هاي پزشكي و ماسك هاي فيلتردار

N95 كمياب هستند و بايد در اختيار پزشكان و پرستاران 
در خط مقدم مبارزه با شــيوع ويروس كرونــا قرار گيرند، 
ماســك هاي پارچه اي آماده يا دست دوز خانگي مي توانند 
نقشي در جلوگيري از انتشار ويروس در جامعه داشته باشند. 
البته نوع پارچه اي كه در ماســك به كار مي رود در ميزان 
كارايي آن مهم است )پارچه هاي كتاني باكيفيت با رج شمار 

باال يا پارچه فالنل مؤثرترند(.
اگر در خانه مي خواهيد ماسك بدوزيد هرچه پارچه اي كه 
به كار مي بريد ريزبافت تر باشــد )نور كمتري از خود عبور 
دهد(، كارايي بيشــتري دارد و استفاده از ۲ تا ۳اليه پارچه 
به تصفيه بيشــتر ذرات كمك مي كند. مي توانيد البه الي 
اليه هاي ماسك از فيلترهاي جاروبرقي يا حتي فيلتر قهوه 
استفاده كنيد. ماسك را طوري بدوزيد كه بيني و دهانتان 
را به طور كامل بپوشــاند. قابليت شست وشوي ماسك هم 
اهميت دارد. پس از هر بار استفاده بايد ماسك را با آب داغ 
بشوييد و با گرما خشك كنيد. بنابراين پارچه هاي مصنوعي 

به علت دوام بيشتر شايد بهتر باشند.
هنگام استفاده از ماسك ســعي كنيد به آن دست نزنيد، 
چراكه ممكن است در سطح آن آلودگي وجود داشته باشد. 
هنگامي كه به خانه رســيديد، ماســك را برداريد و درون 
يك كيسه پالســتيكي بيندازيد تا براي شستن در ماشين 

لباسشويي آماده باشد و بعد دست هايتان را بشوييد.
باالخره اينكه زدن ماســك نبايد باعث شود ساير اقدامات 
بهداشــت شــخصي مانند شستن دســت يا فاصله گيري 

اجتماعي را به فراموشي بسپاريد.

پرخوابي و خستگي مزمن در دوران 
قرنطينه

ابتدا الزم اســت ميزان خواب 
كافي را تعريــف كنيم. خواب 
كافي ويژگي هــاي مختلفي 
دارد ازجمله طول مدت خواب 
كه در سنين مختلف متفاوت 
اســت. مي توان گفت كه هر 
فرد بالــغ در شــبانه روز نياز 
دارد بين 6 تا ۸ ساعت بخوابد. 

نكته جالب توجه اين اســت كه ميزان نيــاز به خواب 
افراد با افزايش ســن كاهش يافتــه و به اصطالح عموم 
مردم، كم خواب مي شــوند كه در حقيقــت يك پديده 

فيزيولوژيك محسوب مي شود.
هايپرسومنيا، يعني فرد بين ۱۰ تا ۱۲ ساعت بخوابد. حال 
نخستين ســؤالي كه درباره پرخوابي پرسيده مي شود، 
كيفيت خواب شب گذشته اســت، زيرا خواب نامناسب 

شب قبل مي تواند سبب بروز پرخوابي شود.
از آيتم هــاي ديگر كــه در كيفيت خواب نقــش دارند، 
تعــداد و ترتيب مراحل خواب اســت. خواب انســان از 
۲مرحله خواب؛ خواب با حركات ســريع چشــم و فلج 
عضالت اندام ها REM و خواب با حركات آهسته چشم 
NREM تشكيل شده اســت كه انتظار مي رود خواب 
 REM شــروع شده و با NREM به صورت طبيعي با
پايان يابد، پس خواب دم صبح بيشــتر شــامل خواب 

REM است.
در دوران قرنطينه با توجه به مختل شدن فعاليت روزانه 
افراد و قرار نگرفتن در معرض نور كافي، با تعداد زيادي 
از افراد جامعه مواجه هســتيم كه حوالي ســاعت ۳-۴ 
صبح به خواب مي روند و ممكن اســت تا ظهر بخوابند. 
نخســتين چيزي كه در ذهن ما جرقه مي زند اين است 
كه قســمت اول خواب كه همان خواب NREM است 
حذف شــده، پس طبيعي اســت كه به رغم اينكه فرد 
حتي بيشتر از ۸ســاعت مي خوابد احساس خوبي بعد از 
بيدارشدن نداشته باشد )زيرا هر مرحله از خواب مسئول 
بازتنظيم بخشي از خستگي و نشاط ماست( و اگر براي 
جبران مرحله NREM حذف شده فرد بيشتر بخوابد، 
اين چرخه معيوب با خستگي مزمن تشديد شده در طول 

روز ادامه پيدا مي كند.
 رعايت بهداشــت خواب، مصرف كافئين، فعاليت بدني 
متناسب در منزل و تنظيم روشنايي اتاق خواب مي تواند 

تا حدودي كمك كننده باشد.

شعر جهان عرب 
كتاب »شــعر جهان عرب« 
با انتخاب و ترجمه زنده ياد 
فيروز شيروانلو گزيده اي از 
شعر نو شاعران عرب است. 
در ابتداي كتاب يادداشتي از 
غالمرضا امامي، درآمدي از 
محمدرضا اصالني و ۲مطلب 
از م.آزاد و احمدرضا احمدي 

منتشر شده است.
زنده ياد شيروانلو در اين كتاب شعرهايي از آنا گركي 
)شاعر الجزاير(، ابوالقاسم شــابي )شاعر تونس(، 
ادونيس، وليد اخالصي، محمد ماغوط و نزار قباني 
)شاعران سوريه(، عبدالوهاب بياتي، بلند حيدري و 
بدرشاكرالسياب از عراق، جبرا ابراهيم جبرا، سميح 
القاســم، محمود درويش و هارون هاشم رشيد از 
فلسطين، جبران خليل جبران، انسي حاج، خليل 
حاوي، يوسف الخال از لبنان و احمد عبدالمعطي 
حجازي، صالح عبدالصبور و محمد فيتوري از مصر 
را آورده اســت. در يادداشــت ابتدايي اين كتاب 
غالمرضا امامي مي گويد كه ۱۱سال پس از سرايش 
»افسانه« از سوي نيما، شعر نو عرب در عراق شكل 
مي گيرد و آورده اســت: »۱۱سال پس از سرايش 
افســانه و طرح تغييرات فرمي در شعر و پيدايش 
شــعر نو در ايران، در كشــور عراق نيز بنايي براي 
شعر معاصر و نو عرب پي افكنده شد. نازك المالئكه 
نخستين شعر نو را با نام »الكوليرا« )وبا( سرود. اين 
شاعر بغدادي، دوران شعر كهن و كالسيك عرب 
را روزگاري تاريك ناميد و طلوع ادبياتي نو را نويد 
داد.« در يادداشتي از م.آزاد نيز كه سال 6۸ نوشته 
شده، آمده است: »در اين زمانه فراموشكار، فيروز 
شيروانلو را كه مي شناسد؟ اين هنرشناس، طراح، 
گرافيست، نقاش، نويسنده انديشه ورز، شورشگر، 
پوينده راه هاي دشوار و ناشناخته را، انساني كه با 
دســت هاي خالي فرهنگ آفرين بود و در كار هنر 
هم، ســرمايه اصلي را نيروي كار مي دانســت. او 

سرشار از نيرويي سازنده با تخيلي غني بود« .
 در اين كتاب شــاهد آن هســتيم كه شــاعران 
دغدغه هاي نزديك به هم دارند و بيشتر موضوعات 
كتاب پيرامــون آينده، عشــق، وطــن، خاك و 
آباداني سرزمين اســت.  كتاب شعر جهان عرب 
در ۲۰۴صفحه باشمارگان 5۰۰نسخه و به  بهاي 
۲۹هزار تومان از سوي انتشــارات روزبهان راهي 

بازار نشر شده است.

حفره جديد در اليه ازن
در شرايطي كه تصور 
مي شد مشكل ايجاد 
حفره در اليه ازن به 
ميزان چشــمگيري 
رفــع شــده، يــك 
ماهواره حفره تازه اي 
را در اين اليــه و بر 
فــراز قطب شــمال 
شناسايي كرده است.
به گزارش نيواطلس، 

پژوهشــگران مي گويند طبق داده هاي ماهواره اي جمع آوري شده، بزرگ ترين 
حفره را بر فراز اليه ازن در ۲5سال گذشته شناسايي كرده اند. اليه ازن از زمين 
در برابر تشعشعات خطرناك ماوراي بنفش خورشيد محافظت مي كند. ولي در 
اواسط دهه۸۰ ميالدي براي بار اول شكافي در آن بر فراز قطب جنوب شناسايي 

شد.

دانستني ها

كرونا روي لباس هم باقي مي ماند
بــه گفتــه مراكــز 
كنترل و پيشگيري 
از بيمــاري آمريكا، 
كروناويروس جديد 
قطــرات  روش  از 
تنفســي ناشــي از 
عطسه يا سرفه يك 

شــخص آلوده منتقل مي شــود. همچنين ويروس امكان دارد براي ساعت ها تا 
روزها روي سطوح ساخته شــده از ماده هاي مختلف ازجمله لباس باقي بماند. 
به گزارش هلث، اگر چه همچنان به طور دقيق معلوم نيســت ولي كروناويروس 
جديد امكان دارد براي چند ساعت تا احتماال يك روز روي لباس باقي بماند. اين 
تا حد زيادي به شرايط محيطي بستگي دارد، چون دما و رطوبت مي توانند بر رشد 
ويروس تأثيرگذار باشــند. با وجود اين به نظر نمي رسد كه لباس ها به عنوان يك 
ابزار اصلي گسترش براي كروناويروس جديد عمل كنند. ولي ما با ويروسي جديد 
روبه رو هستيم كه اطالعات كاملي درباره آن نداريم و بنابراين، حفظ ايمني و انجام 

اقدامات احتياطي همچنان بهترين گزينه محسوب مي شود.
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