
شانه به شانه كرونا  در خيابان هاي شلوغ
  حضور مردم در مترو و اتوبوس های تهران در روز نخست فاصله گذاری 

اجتماعی به نفع کرونا تمام شد
  همشهری بازگشت به کار در شهرهای کشور را پس از شکستن قرنطینه 

بررسی می کند

کالبدشکافی        مزد 99

در آخرين جلســه شــوراي عالي کار، تکلیف میزان افزايش 
دســتمزد کارگران با رأي نمايندگان دولت و کارفرما و بدون 

توافق جامع بــا طرف کارگري به تصويب رســید و زمینه را براي تداوم حواشــي 
فريزمزدي و جلوگیري از جبران خريد کارگران مهیا کرد. 

دردسرهاي حكومت نظامي 
عجوالنه  در تركيه 

ايستاده  دركنار  مرگ

اعالم ناگهاني حکومت  نظامي در 31 استان ترکیه براي مهار کرونا، باعث 
هجوم مردم به فروشگاه ها براي  خريد مايحتاج ضروري شد 

روايت همشــهري از تالش کارگران تطهیر، دفــن و نیروهاي 
داوطلبي که اين روزها در بهشت زهراي تهران برگزاري مراسم 

کفن  و دفن فوت شدگان  مبتال به کرونا را برعهده دارند

بررسی ها نشان می دهد معادل دالری حداقل مزد 
کارگران در سال 99 يک دوم ارزش دالری حقوق آنها 

در سال 96 است
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دريچهنگاهديدگاهيادداشت
حميدرضا اسالمي ؛  روزنامه نگارداريوش قنبري ؛  عضو شوراي مرکزي حزب مردم ساالريعلي امام ؛ مديرعامل شرکت راه آهن شهري تهران و حومه )مترو(احمد مسجد جامعي ؛ عضو شوراي شهر تهران

روز چهاردهم تیر ماه سال 1398 به مناسبت روز قلم به 
ديدار برخی از معاريف اهل قلم تهران رفتیم،تا از ديدار و 
گفت و گو با ايشان برخوردار شويم و بسا که اطالعات و 

آگاهی های ديگری هم از زندگی و آراي آنان به دست آيد.
صبحانه را میهمان استاد حسن انوشه بوديم،که اهل بابل يا بارفروش قديم است و به 
تازگی میدانی را در آن شهر به نام ايشان خوانده اند. آقای انوشه نمونه ای موفق از کار 
دانشنامه نويسی است و در واقع بنیان دانشنامه ادب فارسی،حاصل ابتکار موفق اوست و 
مجموعه دانشنامه هايی که برای ادب فارسی در شبه قاره، کشورهای عربی، افغانستان، 
آسیای مرکزی زير نظر او تألیف و گردآوری شد، گسترة بسیار عظیم زبان فارسی را 
در طی قرون و اعصار نشان داد. او زودتر از همه دستگاه های فرهنگی متوجه چنین 
نیازی شد و آستین همت بر زد و با مآخذ و امکانات اندک شخصی اين کار را پیش برد. 
مرکزی که او تأسیس کرد، بزرگترين حوزة ادبی فرهنگی با موضوع دانشنامه نويسی 
ادب فارسی در ايران است. فعالیت اين مرکز در اواسط دهۀ هفتاد در میدان ابن سینا 
)دروازه شمیران سابق( آغاز شد و بعد از چند جابجايی، آقای انوشه فعالیت خود را در 

مکان حاضر ادامه داد.
دانشنامه ادب فارسی که آقای انوشه در اين سال ها منتشر کرده اند، به 9 جلد رسیده 
است و بخش  وسیعی از حوزة ادب فارســی را در بر می گیرد. از اين دانشنامه عالوه 
بر ايران،در حوزه زبان فارسی سخت استقبال شد و اين دوره دانشنامه، مرجع عمده 
کسانی است که در اين کشورها در باب ادب فارسی قصد تحقیق و پژوهش دارند. من 
در سفر به همین کشورها بارها ديدم که ايران شناسان و پژوهشگران حوزه تمدن ايرانی 
و زبان فارسی تا چه حد از اين دانشنامه ها بهره می برند، تا جايی که مجلدات آن بر اثر 
کثرت مراجعه فرســوده و کناره های اوراق آن متورم شده بود. آقای انوشه مترجمی 
تواناست و نثر او حاکی از ممارستی اســت که پیوسته با متون قديم و جديد فارسی 
داشته است. ايشان کتابخانه نفیس و ارزشمندی هم در اين زمینه گردآورد که خود 
خدمتی ديگر است؛ هرچند که قدر او و آن، جز برای معدودی شناخته نیست. البته در 
اين حوزه دانشنامه های ديگری نیز در دست است، اما فضل تقدم با اين دانشنامه است. 
در ادامه برای حاضران گفتم که در ايران ظاهراً کتابخانه ای جامع آثار فرهنگ و ادب 
فارسی از داخل و خارج بسیار اندک است و اين کتابخانه از اين حیث اهمیت خاص 
دارد. آقای انوشه بارها به کشورهای مختلف حوزه زبان فارسی سفر کرد و کتاب های 
مربوط به اين حوزه را يک يک و با صبر و تأمل و تحقیق از جاهای مختلف گرد آورد و 

به اين ترتیب کتابخانۀ جامعی در اين حوزه شکل گرفت.
خالی از لطف نیســت اگر بگويم که ســال ها پیش قرار بود 
شخصی، کتابشناسی افغانستان را تهیه کند و او اين کار را با 

کمال تعجب در مدت يک هفته به انجام رساند! اما بعد از مدتی کاشف به عمل آمد که 
مأخذ عمدة او،فهرستی بوده است که آقای انوشه در اين حوزه تهیه کرده بود.

 مترو پديده اي اســت که در هر بحران اجتماعي لزوم 
توســعه خود را بــه تصمیم گیــران و برنامه ريزان در 
کالنشهرها يادآور مي شود. اکنون که حتي بزرگ ترين 
اقتصاد هاي جهان در جدال با ويروس کرونا با چالش هاي غیرقابل پیش بیني مواجه 
شده اند، شرکت راه آهن شهري تهران و حومه)مترو( نیز از اين قاعده مستثني نیست.
با وجود آنکه همکاران خدوم بنده در شرکت مترو در اسفندماه سال گذشته همزمان با 
شیوع ويروس کرونا نیز به تالش هايشان براي توسعه مترو با رعايت مالحظات شرايط 
بیماري کرونا ادامه دادند اما به دلیل اهمیت سالمت کارکنان مترو بسیاري از کارگاه ها 
به حالت تعطیل يا نیمه تعطیل درآمد. هم اکنون نیز تالش ما متمرکز بر بازگشايي 

تدريجي اين کارگاه ها همسو با سیاست هاي ابالغي از سوي دولت محترم است.
در مورد بخش بهره برداري مترو و استفاده شهروندان از اين وسیله حمل ونقل عمومي 
انبوه بر، اکنون تمرکز ما بر رعايت فاصله اجتماعي است. آنهايي که به ضرورت در سطح 
شهر حاضر مي شوند و از مترو و اتوبوس استفاده مي کنند بايد بدانند که با همکاري و 

رعايت بهداشت و توصیه هاي صورت گرفته، مي توان بر کرونا غلبه کرد.
اما ذکر اين نکته ضروري است که مشــکالت مالي عديده اي که در سال98 گريبان 
شــرکت مترو را گرفته بود دســت ما را در مديريــت بهتر اين بحران بســت. اگر 
پیگیري هايي که شهرداري تهران و ساير مراجع و نهادها از بانک آينده براي پرداخت 
مبلغ 91۰میلیارد تومان اوراق مشارکت داشــتند به نتیجه مي رسید و اين بانک به 
بي مهري هاي خود پايان مي داد امکان اداره بهتر کارگاه هاي مترو حتي در شــرايط 

فعلي با وجود شیوع ويروس کرونا میسر بود.
اما مهم ترين چالش اين بود که متأسفانه شــیوع ويروس کرونا باعث شد بسیاري از 
رايزني هايي که از سوي متروي تهران و کالنشهرها در تعامل با مجلس شوراي اسالمي 
براي تصويب بندهايي در بودجه99 صورت گرفت که منجر به ايجاد درآمد پايدار براي 
شرکت مترو مي شد و منتظر بوديم که با بررسي در صحن مجلس مورد توجه و تصويب 
قرار گیرد، عمال بي نتیجه ماند. اما نگاهي به تجربه سال گذشته شرکت راه آهن شهري 
تهران و حومه )مترو( در توســعه خطوط و اداره برنامه هاي اجرايي، ما را در پیشبرد 

سیاست هاي سال99 مصمم تر مي کند.
هرچند افتتاح ها و بهره برداري هاي صورت گرفته اين شــرکت در ســال گذشته با 
راه اندازي بخش جنوبي خط6 و در مجموع با بهره برداري از 18 کیلومتر از مســیر، 
۷ايســتگاه، ۲پســت 63 به ۲۰ کیلوولت برق و ۷رام قطار، جزو اتفاقات و آمارهاي 
ارزشــمند به نســبت ســال هاي گذشــته بود، اما به دلیل عدم تحقق منابع مالي 
پیش بیني شــده، برنامه ريزي هاي صورت گرفته در ابتداي سال نتوانست به صورت 

کامل محقق شود.
از منابع درنظرگرفته شده براي متروي تهران در سال98، مشتمل بر اوراق مشارکت، 
بودجه دولت و بودجه شهرداري که بالغ بر 3هزار و 8۰۰ میلیارد تومان مي شد، عمال 
کمتر از ۲۰درصد آن براي انجام پروژه ها محقق شد که مقايسه عملکرد موجود با اين 
میزان منابع تخصیصي، نشان دهنده کارنامه قابل قبول اجرايي شرکت مترو در سال 

گذشته است.
لذا با تکیه بر تجربه اي که در سال گذشته براي عبور از بحران مالي داشتیم، مصمم 
هستیم با تغییر روال برنامه ريزي در شــرکت مترو اين بحران را نیز مديريت کنیم و 

پشت  سر بگذاريم.
 شرکت راه آهن شــهري تهران و حومه )مترو( تغییر روال برنامه ريزي را در شرکت 
از ســال9۷ آغاز و در سال98 به  صورت آزمايشــي، اجرا کرده و در سال99 سیستم 

برنامه ريزي را به طور کامل تغییر داده، به گونه اي که از طريق 
سامانه هايي که ايجاد شده عملکرد را در پايین ترين اليه ها و 

سطوح اجرايي و ستادي متناسب با هر میزان تامین مالي در هر مقطع زماني، کنترل 
مي کند و به صورت پويا پیش مي برد.

دولت دوازدهم در سال پاياني فعالیت خود يکي از بدترين 
دوره هاي اداره کشور را پشت سر مي گذارد. نظام سیاسي 
ايران در ابعاد سیاســي و اقتصــادي گرفتار تحريم هاي 
ظالمانه آمريکاســت و کشــورهاي خواهان برجام هم 
نتوانستند عمال کاري از پیش ببرند. به تحريم ها مسائل ديگري همچون بیماري کرونا 
و تعطیلي مشاغل و کسب وکارها نیز   تحمیل شد. بالياي طبیعي ديگري همچون سیل 

نیز بخش هاي متعددي از دولت را درگیر خود کرده است.
مهم ترين مسئله براي دولت در ســال99بعد از تحريم ها آثار ســوءاقتصادي ناشي از 
کروناست. به همین علت نیز با وجود رفع نشدن خطر شیوع کرونا در کشور، دولت تصمیم 
خودش مبني بر بازگشت کسب وکارها به چرخه فعالیت را گرفته است. اين واقعیت ها 
شرايط مناسبي از کشور را ترسیم نمي کنند. دولت به لحاظ اقتصادي بدترين وضعیت 
قابل تصور را دارد   هیچ دولتي به اين اندازه  بدشانس نبوده است. عايدات نفتي ايران حتي 
در مقايسه با سال قبل که تصور مي شد اثر منفي آن در رشد اقتصاد کشور به صفر رسیده 
است، کمتر شده است. تدبیر دولت حتي اگر به کارآيد و با دور زدن تحريم ها به فروش 

نفت ايران اضافه کند، کاهش شديد قیمت، صادرات نفت را مقرون به صرفه نمي کند.
در عرصه سیاســت داخلي، تشکیل مجلس غیرهمســو با دولت مي تواند بر فعالیت ها و 
خدمت رساني به مردم تأثیر منفي داشته باشد. با توجه به اينکه سال14۰۰سال انتخابات 
است، تشکیل يک مجلس غیرهمسو اين نگراني را ايجاد مي کند که بخواهد در راستاي 
بهره برداري تبلیغاتي هر چه بیشتر دولت را به چالش بکشد و در اين صورت مجلس مي تواند 
مديريت کشور را دچار تنش کند. تحقق چنین احتمالي مردم را با خسارت هاي بیشتري نیز 
مواجه خواهد کرد. شرايط فعلي کشور به گونه اي نیست که کسي بخواهد از آن سوءاستفاده 
تبلیغاتي و جناحي کند. شرايط بسیار دشوار است و موضوع امنیت و جان مردم در میان است. 
ناامید کردن مردم در چنین شرايطي مي تواند آثار زيانباري را براي کل کشور به همراه داشته 
باشد. مجلس آينده بايد منافع ملي را درک کند و به سمت تقابل آسیب ها به ضرر ملت حرکت 
نکند. مجلس يازدهم بايد واقع بینانه به مشکالت کشور نگاه کند و به جاي استفاده هاي 

تبلیغاتي براي فتح پاستور در 14۰۰به دولت کمک کند تا گرهي از مشکالت مردم باز شود.
در حوزه سیاست خارجي فشارهاي آمريکا براساس شواهد متعددي ادامه خواهد داشت. 
اياالت متحده در ســال جاري به سمت انتخابات رياســت جمهوري مي رود. ترامپ در 
جايگاه رياست جمهوري اگرچه بعید به نظر مي رسد وارد يک نبرد نظامي با ايران شود، 
ولي رفتارهاي غیرقابل پیش بیني او نیز احتیــاط در چنین فرضي را واجب مي گرداند. 
رئیس جمهور کنوني آمريکا چندان قابل پیش بیني نبوده و ممکن است دست به اقداماتي 
بزند که با هیچ منطقي همخواني نداشته باشد. از سويي مسائل داخلي آمريکا زيادشده 
است و چنین شرايطي ايجاب مي کند تا دشمن تراشي خارجي در دستور کار زمامداران 
کاخ ســفید قرار گیرد. با تحقق چنین فرضي افکار عمومي از مسائل داخلي اين کشور 
منحرف مي شود. ايران از چنین ظرفیتي برخوردار اســت و ممکن است در چارچوب 

تحلیلي اين فرضیه هدف اقدامات اياالت متحده باشد.
ترامپ در عرصه اقتصاد توانسته موفقیت هايي را به دست بیاورد و مشخص نیست اين 
موفقیت چقدر بتواند شکست هاي او در ساير عرصه ها را جبران کند. رئیس جمهور آمريکا 
دستاورد قابل توجهي در حوزه سیاست خارجي نداشته است. در ارتباط با کره شمالي 
نتوانسته به نتیجه اي دست يابد و در ارتباط با ايران نیز برجام را تخريب کرده و جايگزيني 
برايش نداشته است. اين مسئله از طرف دمکرات ها دستاويزي براي به چالش کشیدن 
ترامپ قرار خواهد گرفت. رئیس جمهور آمريکا براي رســیدن به اهدافش فشــارهاي 

اقتصادي علیه ايران را بیشتر خواهد کرد.
تقابل ايران و آمريکا به ويژه در ارتباط با مسائل مختلف ازجمله منطقه اي و هسته اي رو به 
افزايش است. اقداماتي که آمريکايي ها با ترور سردار سلیماني انجام دادند، پتانسیل تنش 
را افزايش داده است. اگر اين روابط به سمت وخامت بیشتر نرود، حداقل در سال جديد 
امیدي به برداشتن تحريم ها و کم کردن فشارها هم نیست. اقدامات ضدايراني آمريکا 

همچنان افزايش مي يابد و فعالیت دولت را در عرصه اقتصادي با چالش مواجه مي کند.

چندين سال قبل زنده ياد ايرج کريمي کتابي منتشر کرد با 
عنوان »ادبیات از چشم سینما«. پیش از آن مطالب بسیاري 
در قالب کتاب و مقاله در مورد برداشــت هاي ســینمايي و 
نمايشي از آثار بزرگ ادبي منتشر شــده بود. ايرج کريمي در کتاب يادشده با تیزبیني به 
جريان معکوس اين اتفاق در عرصه فرهنگ اشاره کرده است. حجم عظیم تولیدات بصري 
و نمايشــي )و حاال بازي ها( تأثیري قابل توجه بر ادبیات و داســتان ها و رمان ها و اشعار 
گذاشته اند. اکنون بسیاري نويسندگان عامه پسند داستان هاي خود را تحت تأثیر فیلم هاي 

مشهور و پرفروش مي نويسند؛ اغلب دانسته و کمتر ناخودآگاه.
حاال اما موضوع پیچیده تر هم شده است. بسیاري از ما تحت تأثیر سینما و ادبیات در برخورد 
با واقعیت و حوادث و اتفاقات زندگي منتظر پايان سینمايي حوادث هستیم. در مورد اتفاقات 
با ابعاد کوچک و شخصي شــايد اين انتظار ضرر چنداني نداشته باشد اما در مواردي مثل 
همه گیري بیماري کوويد- 19اين تلقي و انتظار مي تواند خســارت بار و نابودکننده باشد. 
در عالم واقع ساخت واکسن و دارو ماه ها و بلکه سال ها طول مي کشد. آزمايش و تولید انبوه 
آن نیز ماه هاي بسیاري زمان مي برد. مايع يا اسپري ضد عفوني کننده اي هم وجود ندارد که 
شهرها را با آن جوري شست که خیال ساکنان از ابتال راحت شود. در عالم واقع ارتباطات 
انساني و کار در موارد بسیار زيادي اجتناب ناپذير است. اقتصاد خود را بر انسان ها تحمیل 

مي کند و گرسنگي، فقر و خشونت و سرقت هم به اندازه بیماري خطرناکند.
بي شمار پرسش مردم از يکديگر، از پزشــکان و از مسئوالن با معناي ثابت »کي قرنطینه 
تمام مي شود« يا »کي بیماري مي رود و از شر آن خالص مي شويم« بیانگر تصور سینمايي 
ما از موضوع است. هیچ کدام از اطالعات موجود در مورد بیماري و تجارب کشورها و جوامع 
ديگر )حتي چین و کره جنوبي( در برخورد با آن مطلقا به ما نمي رســاند با پديده اي سر و 
کار داريم که ظرف يکي دو ماه از صدمات آن رها خواهیم شد. تاکنون تمام بحث ها در تمام 
جهان مديريت کردن نحوه شیوع است تا فشار کمتري به کادر درماني و نظام بهداشتي 
کشورها وارد شود تا بتوانند تاب آورند و افراد بیشتري را نجات دهند. تا ساخته شدن دارو و 
تولید انبوه و دسترسي همگان به آن و به فرض اينکه تعداد مبتاليان روزانه کم و کمتر شود 
و به صفر برسد دلیلي براي بازگشت به شرايط عادي نخواهیم داشت. شرايط عادي يعني 
نحوه زندگي و ارتباطات کاري و شخصي پیش از شیوع بیماري بدون ترس از ابتال و انتقال.
تمام برنامه هاي شخصي که خود براي زندگي مي ريزيم يا دولت براي مردم و کسب وکارها 
و ادارات درنظر مي گیرد الجــرم بايد منطبق بر تصور واقعي از بیماري باشــد. ايده هاي 
خیال پردازانه در مورد توقف امور جهان براي مدتي )يک هفته، يک ماه يا بیشــتر( به نظر 
مي رسد بر مبناي تصور سینمايي از اين مشکل است. جاي آن است که مجموعه متنوعي 
از آموزش ها، مقررات، دســتورالعمل ها و محتواهاي آموزشــي براي طیف هاي مختلف 
مردم منطبق بر فرهنگ ها و موقعیت هاي مختلف )به عنوان مثال در بانک، در محل کار، 
در رفت وآمدهاي شهري، در مدرسه و دانشگاه و...( تهیه و با دقت و سختگیري مسئوالنه 
به مورد اجرا گذاشــته شــود و به طريق مقتضي اطمینان حاصل شــود که هر فردي به 

دستورالعمل هاي مورد نیاز خود دسترسي يافته و آن را به کار مي بندد.

 انوشه
پاسدار گنجينه ادب فارسی

 كرونا مي گذرد؛ دغدغه مترو
تامين منابع است

 چشم  اندازهاي سينمايي دولت كرونازده
از بحران را فراموش كنيم

23
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 حسن انوشه، دانشنامه پژوه
نويسنده و مترجم، درگذشت

بازخواني اتهامات محمد امامي 
به بهانه نامه نگاري اخیر اهالي 

سینما با  رئیس قوه قضائیه

گفت وگو با امیرعلي ابوالفتح 
درباره مواضع برني ســندرز و 

شکست او در انتخابات

يک شــب پا به پــاي اعضاي 
جمعیت »همیاران شهر« در 

کوچه پس کوچه هاي فقر

روزنامه همشهري از امروز در 24 صفحه منتشر مي شود

افزايش همزمان بارش  و گرما
 تغییرات اقلیمي عامل افزايش بارش  تا پايان ۲۰۲3 در ايران و افزايش 1.5درجه اي دماي کشور مي شود

به گفته کارشناسان به رغم افزايش بارش ها، ايران همچنان درگیر خشکسالي است

 فاصله
به سبك ايراني

 انوشه بزي
تا بود روزگار

تهيه کننده يا 
بازيگرميدان تهاترها؟

سندرز به اصول 
خودش باخت

آب، نان، اميد

روحاني طرح جديد مبارزه با 
کرونا در کشور را تشريح کرد
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محسن تواليي
خبرنگار

حسن صميم نيك پي
كارشناس امور فرهنگي

ركورد همچنان در دست دولت 
احمدي نژاد 

از نصاب افتــادن كابينه يك بــار دولت محمود 
احمدي نژاد را نيز در ســال۹۱ تهديد كرده بود. 
اقدام متعدد او به بركناري وزراي كابينه اش و ادغام 
برخي وزارتخانه ها تغييرات گسترده در كابينه او را 
رقم زده بودند و احتمال رأي اعتماد مجدد كابينه 
را تقويت مي كردند. با اين حال يك استفســاريه 
در همان سال و استفســاريه ديگري در دهه۶۰ 
ابهامات نسبت به اين مســئله و اصل۱۳۶ قانون 
اساســي را رفع كرده بود. علي الريجاني دي ماه 
سال۹۱ در نامه اي به شوراي نگهبان پرسيده بود 
»آيا كلمه تغيير در اصل۱۳۶شامل استيضاح و رأي 
عدم اعتماد به وزير، فوت وزير، ايجاد وزارتخانه 
جديد يا ادغام چند وزارتخانه مي شود؟« و اينكه 
»در صورتي كه ادغام وزارتخانه ها تغيير محسوب 
شود آيا ادغام چند وزارتخانه يك تغيير محسوب 
مي گردد يا چند تغيير؟« شــوراي نگهبان نيز در 
پاسخ خود عنوان كرده بود »اســتيضاح و رأي 
عدم اعتماد به وزير و فوت وزير تغيير محســوب 
مي شود و درخصوص ساير موارد سؤال معموله، اين 
شورا به نظر تفسيري نرسيد. پاسخ به سؤال دوم نيز 
با توجه به پاسخ سؤال اول موضوعًا منتفي است.« 
همچنين درنظريه تفســيري ديگري در سال۶۲ 
عنوان شده بود »درصورتي كه تعداد اعضاي هيأت 
وزيران افزايش يافته باشد، مالِك احتساب، تغييِر 
نيمي از اعضا وضع حاضر هيأت وزيران است يعني 
هر زمان با توجه به تعداد اعضاي هيأت وزيران در 
همان حال، چنانچه مالحظه شد نيمي از اعضاي 
آن تغيير يافته اند، تقاضاي رأي اعتماد مجدد از 

مجلس الزم است.« 
براساس اين نظريات تفســيري افزايش تعداد 
وزارتخانه ها در دولــت روحاني نيز كمك حال او 
شدند و نه تنها در زمره تغييرات به شمار نيامدند 
بلكه نصاب آن را هم با توجه به ۱۹وزارتخانه دولتي 

به عدد ۱۰افزايش دادند.

براي كارهاي غيرضروري بيرون نياييد
روحانی همچنين ضرورت پايبندي مردم به فاصله گذاري اجتماعي را يادآور شــد و تاكيد كرد: »مردم شريف 
عزيز بايد بدانند كه اجرای فاصله گذاری هوشمند اجتماعی تنها برای فعاليت كسب و  كارهای كم ريسك است و 
به هيچ وجه نبايد اينطور تلقی شود كه اين ويروس و اپيدمی آن به طور مطلق از بين رفته است و همه پروتكل های 
بهداشتی بايد با جديت رعايت شود. بر اين اساس كماكان در خصوص اجتماعات و مراكز پرريسك محدوديت ها 
وجود دارد و مردم نبايد برای كارهای غيرضروری از منزل بيرون بيايند و مسئوالن كماكان از مردم انتظار دارند در 

رعايت پروتكل ها دقت كرده و در شرايطی كه كار ضروری ندارند، در منزل بمانند.«
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دولت دوازدهم بــا ريزش هايي كه در 
3سال گذشــته داشــته، عمال فاصله دولت

زيادي تــا تغيير چهــره نصف اعضاي 
كابينه و مرز رأي اعتماد مجدد از مجلس ندارد. بسياري 
از چهره هاي شاخص دولت طي ۲سال گذشته با استعفا 
و اســتيضاح از جمع وزرا كنار رفتند و جاي خود را به 
افراد جديدي دادند. رأي اعتماد هفته گذشته مجلس 
به كاظم خاوازي به عنوان وزير جديد جهادكشاورزي 
تغييــرات در كابينه را به عدد۷ رســاند. براســاس 
اصل۱3۶قانون اساسي تنها 3تغيير ديگر مي تواند رأي 
اعتماد مجدد به كابينه را در مجلس به جريان بيندازد. 
براساس اين بند از قانون اساسي »درصورتي كه پس از 
ابراز اعتماد مجلس به دولت نيمي از هيأت وزيران تغيير 
نمايد بايد مجدداً از مجلس شوراي اسالمي براي هيأت 

وزيران تقاضاي رأي اعتماد كند.«
خداحافظي عباس آخوندي و حسن قاضي زاده هاشمي 
در سال۹۷ از كابينه، شيرازه دولت را دستخوش تغيير 
كرده بود و بعد از آن اســتيضاح ها و استعفاها هر چه 
بيشتر تركيب ۱۹نفره دولت دوازدهم را به هم ريخت. 
اصل۱3۶قانون اساسي تداوم فعاليت كابينه را منوط به 
حفظ تركيب كلي آن با حضور نصف به عالوه يك نفر 
از وزرا در زمان معرفي كابينه به مجلس كرده اســت. 
كافي است نيمي از اعضاي كابينه بنا به داليلي همچون 
استعفا، استيضاح يا فوت جابه جا شوند تا روند معرفي 
دوباره كل كابينه به مجلس و گرفتــن رأي اعتماد از 
نهاد قانونگذاري كشــور دوباره به جريان افتد. تعداد 
وزارتخانه هاي دولت از سال گذشته با تشكيل وزارت 
گردشــگري به ۱۹وزارتخانه رسيد كه ۱۰مورد تغيير 

وزراي اين وزارتخانه ها، دولت را از نصاب مي  اندازد.
نصاب رأي اعتماد دولت اگرچه از ســال قبل با اضافه 
شــدن يك وزارتخانه جديد به مجموعه وزارتخانه ها 
بهبود يافت، ولي خطر از نصاب افتادن همچنان همراه 
دولتي هاست. در يك سال باقي مانده دولت اگر وزراي 
جديدي عزم كوچ دوبــاره از هيأت دولــت نكنند يا 
مجلس تازه تشكيل شده اصولگرا عزم استيضاح اعضاي 
كابينه را نداشته باشد، حســن روحاني شايد بتواند با 
احتياط دوره خود را به پايان برساند. تشكيل مجلس 
ناهمســوي سياســي تنها يكي از زنگ خطرها براي 
كابينه تدبيرواميد است. شــرايط نامناسب سياسي و 
اقتصادي كشور تهديد بزرگ تري است كه كارآمدي 
وزراي كابينه را سخت به چالش كشيده است. شعله 
زير خاكستر اســتعفاها به علت بي پولي وزارتخانه ها و 

فشارهاي تحريمي آمريكا مي تواند هر لحظه زبانه بكشد 
و نفرات جديدي را از حلقه ياران روحاني خارج كند.  
زمان نه چندان كوتاهي است كه دولت روحاني تا پايان 
دولت خود فرصت دارد. او تا انتخابات رياست جمهوري 
سال۱۴۰۰ حداقل يك سال ديگر زمان فعاليت دارد و 
اين در حالي است كه ســيل حوادث و اتفاقات گاهي 
به صورت هفته اي و روزانه دولت روحاني را با مخاطراتي 
مواجه ســاخته اند. طيف متنوع حوادث اقتصادي و 
اجتماعي روند استيضاح  ها و كناره گيري ها را در دولت 
دوم حسن روحاني به جريان انداخت. مسعود كرباسيان 
يك سال سكان هدايت وزارت اقتصاد را برعهده داشت 
كه توفان تورم و افزايش قيمت ارز، استيضاح و بركناري 
او را از سوي مجلسي ها به دنبال داشت. چند ماه بعدتر 

در همان سال۹۷ بي پولي وزارت بهداشت در پرداخت 
پاداش بازنشستگي نيروهاي خود، اوقات تلخي حسن 
قاضي زاده هاشــمي، گاليه هايش از سازمان برنامه و 
بودجه و در نهايت استعفايش را موجب شد. قاضي زاده 
هاشمي وزارت بهداشت را با وزارت آموزش و پرورش 
مقايسه كرده بود كه محمدباقر نوبخت- رئيس سازمان 
برنامه و بودجه- پاداش پايان خدمــت فرهنگيان را 
به موقع پرداخت كرده بود. اما خرداد ســال۹۸ همان 
وزارت آمــوزش و پرورش هم با اســتعفاي وزير خود 
مواجه شد، آن هم به احتمال با علت مشابه استعفاي 
قاضي زاده يعني بي پولي. محمد بطحايي شــركت در 
انتخابات را بهانه اســتعفايش آورده بود، ولي آذرماه 
ســال۹۸ در انتخابات ثبت نام نكرد تا مشخص شود 
علت استعفاي او چيز ديگري بوده است. بطحايي هم 
به احتمال همانند قاضي زاده هاشمي متوجه روزهاي 
بي پولي دولت، مطالبات انباشــته معلمان و سررسيد 
پاداش پايان خدمت ده ها هزار معلم بازنشســته طي 

سال هاي ۹۷ و ۹۸ شده بود.
عباس آخوندي به علــت اختالفاتش با روحاني درباره 
برنامه هاي تهيه مسكن دولت تدبيرواميد استعفا داد 
و علي ربيعي با اســتيضاح مجلــس از وزارت تعاون، 
كار و رفاه اجتماعي كنار رفت. همســويي زياد محمد 
شــريعتمداري وزير وقت صنعت با برنامه هاي دولت 
و اعتماد ويژه روحاني به او باعث شــد تا وي به وزارت 
كار منتقل شــود. روحاني با اين تغيير مي خواست از 
بازگشت اختالفات قديمي وزارتخانه هاي كار و بهداشت 
بر سر مسائل بيمه سالمت جلوگيري كند. به دنبال اين 
تغييرات فرهاد دژپسند جاي مســعود كرباسيان در 
وزارت اقتصاد نشست، سعيد نمكي جايگزين حسن 
قاضي زاده هاشــمي در وزارت بهداشــت شد، محمد 
شريعتمداري ادامه برنامه هاي علي ربيعي را در وزارت 
كار عهده دار شد و محمد اســالمي مسئوليت جديد 
وزارت راه و شهرســازي را از عباس آخوندي تحويل 
گرفت. رضا رحماني هم به جاي محمد شريعتمداري 
براي وزارت صنعت معرفي و معارفه شــد و محســن 

حاجي ميرزايي نيز وزير جديد آموزش و پرورش شد.
اين پايان تغييرات دولت نبود. اين بار بهانه هاي جديد 
همچون برخي اتهامات اقتصادي وزارتخانه هاي دولت 
را به چالش مي كشــيدند. چند هفته شايعات درباره 
استعفاي محمود حجتي، وزير باسابقه جهادكشاورزي 
درنهايت مثبــت از آب درآمدند. اعــالم وصول طرح 
اســتيضاح محمود حجتي در مجلس تصميم او براي 
كناره گيري از وزارتخانه را قطعي كردند و درنهايت او 
نيز جاي خود در مجلس را به چهره جديدي داد و كاظم 

خاوازي جايگزينش شد.

آيا مجلس اصولگراي يازدهم دولت را به چالش نصاب و رأي اعتماد مجدد براي كابينه سوق مي دهد؟ روحاني طرح جديد مبارزه با كرونا در كشور را تشريح كرد

آنچه در مرحله جديد فاصله گذاری هوشمند اجتماعی دارای اهميت است، 
اين است كه طرح مذكور با مطالعه سبك زندگی ايرانی و با مدلی بومی و  در 

عين حال منطبق بر اصول مصوب بهداشت جهانی انجام می شود

دست دولت زير سنگ مجلس
يادداشت

جهش توليد با دسترسي به اطالعات 

در حوزه اقتصادي، دسترســي بدون تبعيض به سياســت هاي مالي، 
مصوبات و تصميمات داراي آثار اقتصادي و داده هاي مالي و كليدي، از 
اهميت حياتي برخوردار است. پيشرفت و توسعه كشور از منظر اقتصادي 
نيازمند داشتن اطالعاتي درست و دقيق است تا بر مبناي آن برنامه ريزي 
و تخصيص منابع بهينه شــود و براســاس اولويت بنــدي از تخصيص 
نامناسب و هدررفت  بخش عظيمي از منابع جلوگيري شود. در كشور ما 
دسترسي به اطالعات دست كم در ۲زمينه مهم اقتصادي نقش برجسته 

دارد؛ خصوصي سازي  و سرمايه گذاري.
عنوان سال »جهش توليد« بر اساس انديشه و ديدگاه رهبري، از سوي 
ايشان براي تحقق حجم توليدات بر اســاس توان اقتصاد ايران و براي 
محسوس شدن فعاليت هاي توليدي متناســب با نياز مردم و افزايش 
حجم توليدات تا ۱۰برابر سال۹۸ در نظر گرفته شده است. البته توجه به 
بيانات و توصيه هاي مختلف ايشان در ادوار مختلف همواره با تأكيدات 
راهبردي و اقتصادي همراه بوده است. اجراي موفق سياست هاي توليد، 
اقتصاد و خصوصي سازي  به حق دسترسي به اطالعات وابسته است. مقام 
معظم رهبري در تبيين سياست هاي ابالغي در موارد متعددي بر لزوم 
شفاف سازي  و اطالع رساني به منظور پيشگيري از فساد و عدالت تأكيد 
كرده اند. ايشان در سال۸5 به متصديان اجراي اصل۴۴ )مهم ترين عامل 
جهش توليد( مواردي را تصريح كرده اند: »مقررات را بايد شــفاف و به 
مردم اطالع رســاني كرد.مردم بايد در جزئيات قرار بگيرند و بدانند كه 
در كجا مي توانند كار اقتصادي كنند، كجا سرمايه گذاري كنند، چطور 
مي توانند در يك تعاوني وارد شوند. غالب مردم بي اطالع اند. بايد براي 
مردم تشريح بشود؛تبيين شود؛ بدانند چگونه مي توانند از كمك دولت 
استفاده كنند، بخش خصوصي از چه امتيازاتي مي تواند استفاده كند، 
دولت چه كمك هايــي مي تواند به او كند«. يكي از اركان پيشــرفت و 
تحقق سياست هاي اقتصادي، دسترسي به اطالعات قابل اتكا و بهنگام 
اقتصادي، اجتماعي و سياسي است كه بايد بدون تمايز قابليت دسترسي 
همگاني داشته باشد. در واقع اطالع رساني حقيقي و همه جانبه در عرصه 
فعاليت هاي اقتصادي همراه با شفافيت و پاسخگو بودن مديريت دولتي 
سبب جهش و رونق رقابت پذيري خواهد شد. عدم شفافيت و اسرارگرايي 
بدون دليل، سرمايه گذاراني را دچار ترديد مي كند و تهديدي جدي براي 
توقف جريان خصوصي ســازي ، اصالحات و آزادسازي اقتصاد به شمار 
مي رود. در عين حال واضح است كه بخشي از اطالعات اقتصادي كشور 
ممكن است به داليلي نظير حمايت از اسرار تجاري براي همه غيرقابل 
دسترسي باشد، اما دستگاه هاي عمومي نمي توانند به اين بهانه اطالعات 
كليدي كه نفع عمومي قابل مالحظه اي دارد را مخفي كنند. با شرايط 
فعلي كه اقتصاد دنيا هم به دليل بيمــاري عالم گير با ركود مالي مواجه 
خواهد شــد، جهش توليد و رونق اقتصادي بدون كار عالمانه اجرايي و 
شفافيت و دسترسي به اطالعات امكان پذير نيست و نجات اقتصاد ايران 
كه همچنان سايه سنگين تحميل تحريم هاي ظالمانه بر سرش وجود 
دارد فقط با كار جهادي و حذف رانت هاي اطالعاتي و انحصار اقتصادي با 
راهبرد قانوني دسترسي به اطالعات دقيق مالي و تجاري به رونق بيشتر 

كسب و كار و نجات تجارت خواهد رسيد.

۲  يكشنبه ۲۴ فروردين ۹۹  شماره ۷۹۱۴ ۲ 3 ۰ ۲ 3 ۶ ۰ ۸ ايران

بعد از جدال لفظي و توييتري ســخنگوي وزارت 
بهداشت ايران با ســفير جمهوري خلق چين در 
تهران، حاال سفير كشورمان در چين گفته؛ اينكه 
يك عده اي عليه روابط ايــران و چين تبليغ كنند 
»خيرخواه نظام و مردم ايران نيستند« خيرخواهان 
نظام و ملت، شــرايط را درك مي كنند و مي دانند 
بايد با »حساسيت بيشــتري« به روابط ۲ كشور 
نگريســت. به گزارش ايرنا، محمد كشاورززاده با 
تحليل روابط سياســي و اقتصادي چين و ايران 
اظهار كرد: در شــرايطي كه به دليل تحريم هاي 
آمريكا خيلي از كشــورهاي ديگر جهان ازجمله 
كشورهاي اروپايي حاضر به كمك به ايران نيستند 
بايد نگاه هوشمندانه اي به روابط ايران و چين داشت 
و مستمســكي در اختيار معاندين قرار ندهيم كه 
بخواهند روابط ۲ كشور را تحت الشعاع قرار دهند. 
وي با بيان اينكه هم اكنون چين كشوري است كه 
»تحريم هاي آمريكا را قبول ندارد« و همچنان اعالم 
كرده است نفت ايران را مي خرد، افزود: در داخل 
ايران بايد بــه »اظهارنظرها« در مورد چين خيلي 
توجه شــود. به عنوان ســفير ايران در چين اعالم 
مي كنم در اين مدت كــه در پكن بودم جز »عزت 

و احترام« چيزي از دولت و ملت چين نديده ام.

مصطفي معيــن، وزير علوم دولــت اصالحات در 
گفت وگو بــا خبرآنالين پيش بيني كرده اســت: 
با وجود يكدست شــدن تيپ فكري و سياســي 
نماينــدگان مجلس كــه حاصل يــك انتخابات 
استصوابي است، پيش بيني من تشديد تنش ميان 
دولت و مجلس و كشيده شدن آن به سطح رسانه ها 
و جامعه در حدود ۲سال باقيمانده دولت روحاني 
نيست! معين گفته است: دولتي كه انسجام دروني و 
استراتژي مشخصي نداشته باشد، به ناچار خود را با 
مجلسي يكدست و هماهنگ با سياست ها و منويات 
رهبري انطباق خواهــد داد. وي گفت: همه گيري 
كرونا مانند آتش بسي بين اطراف اختالف است، ولي 
بعيد مي دانم تأثير قابل توجهي بر روابط و سياست 
خارجي كشور داشته باشد. تحريم هاي آمريكا نيز 
كه اكنون در اوج خود قــرار دارد، ادامه مي يابد و 
تأثير مخرب بيشتري بر اوضاع نخواهد داشت. از 
نظر اينجانب دولت در هيچ شــرايطي نبايد براي 
رفع تحريم ها رفتار التماس گونه در برابر بيگانگان 
از خود نشان دهد ولي با توجه به تشديد فشارهاي 
اقتصادي بر دهك هاي پايين جامعه، احتمال تكرار 
تنش هاي اجتماعي يا سياسي مانند دو، سه سال 

اخير فارغ از جناح بندي هاي سياسي وجود دارد. 

رئيس جمهور در روزهايــي كه تعداد 
مبتاليان و فوت شدگان بيماري كرونا در دولت

كشور آمار شكننده و پرنوساني دارد، با 
اشاره به سياســت هاي جديد دولت در مديريت اين 
بيماري در كشور گفت: آغاز فعاليت كسب و كارهای 
كم ريســك به معنای تغيير شــرايط فاصله گذاری 
اجتماعی و عدم رعايت دقيق پروتكل های بهداشتی 
نيست. طبق گزارش روســای كميته های ستاد ملی 
مقابله با كرونا، اگر همكاری و همراهی مردم و رعايت 
محدوديت ها و پروتكل ها بــا همين روالی كه تاكنون 
انجام گرفته ادامه يابد، می توانيم اميدوار باشــيم كه 
به تدريج به شــرايط قابل اطمينانی در مقابله با كرونا 
دست پيدا كنيم. صحبت هاي چهارشنبه گذشته رئيس 
دولت در پاســتور حكايت از ريسك باالي تصميمات 
جديد در فاصله گذاري هوشمند به جاي طرح سابق 
داشت. او با اشاره به شــروع طرح جديد از ابتداي اين 
هفته گفته بود: »ما از شنبه مرحله جديدی از مقابله با 
كرونا را شروع می كنيم و در واقع موج دوم آغاز می شود 
كه در اين موضوع همكاری بيشــتر مــردم را طلب 
می كنيم... مبارزه قبلی، مبارزه نشســته در خانه بود، 
امروز مبارزه ايستاده در صحنه اقتصادی است و دومی 

سخت تر است. راهی جز اين پيش روي ما نيست.«
براساس گزارش پايگاه اطالع رساني رياست جمهوري، 
روحاني در جلسه روز شنبه خود با روساي كميته هاي 
ســتاد ملي مبارزه با كرونا با بيان اينكــه بايد بدانيم 
پس از پشت سر گذاشتن محدوديت های حداكثری 
برای مقابله با ويروس، رعايت پروتكل های بهداشتی 

می بايست مورد توجه قرار گيرد، افزود: بر اين اساس، 
آموزش و اطالع رســانی از اهميت ويژه ای برخوردار 
است تا مردم بتوانند پروتكل های مرتبط با كسب و كار 
خود و آن دسته از مشاغلی كه احتياجات آنان را تامين 
می كنند، فراگرفته و نسبت به آن آگاه باشند. سامانه ای 
كه وزارت بهداشت و درمان برای ثبت نام كسب و كارها 
راه اندازی كرده،  اقدام بسيار موثر و مفيدی است كه هم 
می تواند تا اندازه زيادی ما را به نقطه اطمينانی برای 
رعايت بهداشــت و مديريت مقابله با ويروس نزديك 
كند و هم به وسيله آن كســب و كارها به نوبت شروع 
به كار كنند.  به گفته روحاني »آنچه در مرحله جديد 
فاصله گذاری هوشمند اجتماعی دارای اهميت است، 
اين است كه طرح مذكور با مطالعه سبك زندگی ايرانی 
و با مدلی بومی و  در عين حال منطبق بر اصول مصوب 
بهداشت جهانی انجام می شــود. طرح فاصله گذاری 
هوشــمند اجتماعی كه با كار و تالش فشــرده ستاد 
ملی مقابله با كرونا و روسای كميته های آن به  انجام 
رسيده، مدلی كنترلی اســت كه به صورت پلكانی بر 
اساس نظر وزارت بهداشــت و درمان در حال اجرای 
آن هستيم.« او تصريح كرد: »ماموريت بسيار مهمی 
به وزارت بهداشت و درمان و معاونت علمی و فناوری 
رياست جمهوری داده شده كه با تقويت و پشتيبانی 
شركت های دانش بنيان و مراكز مطالعاتی دانشگاه های 
علوم پزشكی در تهيه دارو، تشخيص و تست و نيز تهيه 
واكسن اين ويروس فعاليت كنند كه با توجه به توان 
و بنيه علمی متخصصان كشورمان دستيابی به دارو و 

واكسن دور از دسترس نخواهد بود.«

طي روزهاي اخيــر گروهي از 
و قضايي بازيگــران  هنرمنــدان، 

دســت اندركاران ســينما و 
تلويزيــون در نامه اي به رئيس قــوه قضاييه 
خواستار آزادي محمد امامي شده اند؛ امامي، 
مالك مؤسســه تصويرگســتر پاســارگاد، 
تهيه كننده سينما و سريال هاي خانگي ازجمله 
سريال هاي »شاهگوش« و »شهرزاد« و شماري 
از فيلم هاي ديگر است. پرداخت دستمزدهاي 
كالن به هنرپيشه ها از سوي اين تهيه كننده 
همزمان با اتهامات مالي كه عليه او مطرح شده 

بود، جنجال برانگيز شد.
در ذيل نامه به سيدابراهيم رئيسي، مجموعه اي 
از اســامي هنرمندان منتشر شــده است، اما 
تعدادي از آنهــا امضاي اين نامــه را تكذيب 
كرده اند. انتشــار اين نامه واكنش هاي زيادي 
از سوي كاربران شبكه هاي اجتماعي داشت؛ 
به طوري كه كاربران، امضاكنندگان نامه را به 
شــراكتي كه در اتهامات محمد امامي متهم 

كرده و او را مستحق آزادي ندانسته اند.
حال سؤال اين اســت كه محمد امامي با چه 
اتهاماتي مواجه اســت و پرونده قضايي او در 
چه وضعيتي قرار دارد؟ تاكنون حكم قضايي 
و كيفرخواست براي محمد امامي صادر نشده 
است؛ بنابر آخرين اعالم مراجع قضايي، پرونده 
محمد امامي در مرحله تكميل تحقيقات است. 
بنابراين، دادگاهي براي رسيدگي به اتهامات 
وي تشكيل نشده است. اين در حالي است كه 

امامي از مهرماه ســال ۹۷ در بازداشت به سر 
مي برد. پيش از اين، خبر نخستين بازداشت 
او در مهرماه ۹5منتشــر شــده بود. اتهامات 
امامي به پرونده فســاد بزرگ بانك سرمايه و 
صندوق بازنشستگي فرهنگيان مربوط است 
و نام و نقش او بارها و بارها توســط متهمان و 
مقامات قضايــي در جريان جلســات دادگاه 
رســيدگي به اين ۲پرونده مطرح شده است. 
حجم تخلفات مالي در اين ۲پرونده با رقم هايي 
مانند ۸هزار ميليارد تومان و ۱3هزار ميليارد 
تومان توصيف شده اســت. در ارتباط با اين 
۲پرونده، تاكنون ده ها پرونده فرعي تشكيل 
شده و به اتهامات ده ها متهم طي ده ها جلسه 
دادگاه، رسيدگي شده و براي بسياري از آنان 
احكام قضايي شامل حبس هاي طويل المدت 
و اســترداد اموال صادر شده است. اما هنوز به 
اتهامات محمد امامي و نقش او در اين پرونده ها 
رسيدگي نشده اســت. اين در حالي است كه 
ردپاي او در بسياري از پرونده ها ديده مي شود. 
بسياري از متهمان اين پرونده ها با اتهام اخالل 
عمده در نظام اقتصادي و پولي و بانكي مواجه 
بوده اند. درباره نقش امامي در پرونده هاي مورد 
اشاره، همين بس كه رسول قهرماني، نماينده 
دادستان تهران در يكي از جلسات دادگاه بانك 
سرمايه گفت: »ســيدمحمد امامي و دالويز 
)متهم رديف دوم پرونده( در بانك ســرمايه 
همه كاره بودند و در اعطاي تسهيالت به خود و 
سايرين دخالت مي كردند. بازيگر اصلي ميدان 

تهاترها با بانك سرمايه، امامي بوده است.«
در دوميــن جلســه دادگاه هــادي رضوي، 
)داماد محمد شــريعتمداري وزير كار و رفاه 
اجتماعــي، از متهمان اصلي بانك ســرمايه 
و سرمايه گذار سريال شــهرزاد كه به تحمل 
۲۰سال حبس محكوم شده است(، باز هم نام 
امامي و شــراكت او در »غارت بانك« از سوي 
نماينده دادستان مطرح شد؛ قهرماني گفت: 
»پاســكاري بين متهم رضوي و آقاي امامي 
براي غارت بانك به اين شــكل است كه آقاي 
رضوي از بانك مصوبه مي گيــرد و وثيقه وي 
3۰ درصد تعيين مي شود كه در ادامه به بانك 
سرمايه نامه مي زند و مي گويد كه جاي وثيقه از 
من پول بگيريد.« وي افزود: »در اين زمان آقاي 
امامي ورود مي كند و جاي وثيقه را پُر مي كند 
و وي تسهيالت را دريافت و تبديل به ملك و 
ماشين كرد. وي )متهم رضوي( وقتي پول را به 
آقاي امامي پس مي داد پول را به شركت هاي 
كارتن خواب مي ريخت.« در بخشي از دادگاه، 
نماينده دادســتان، محمد امامي و پدرش را 
عضو هيأت مديره شركت »دفيه« و نايب رئيس 
آن را »غارتگر بيت المال« معرفي مي كند كه 
قراردادهاي جعلي توسط اين شركت به امضا 
رسيده است. در نخستين جلسه دادگاه بانك 
ســرمايه باز هم نام و نقش امامي مطرح شد؛ 
نماينده بانــك ســرمايه در دادگاه از »گران 
نمايي امالك« توســط امامي و رضوي سخن 
گفت و نماينده ســازمان بازرسي كل كشور 

نيز به دادگاه گفت »مديران شركت هاي آقاي 
امامي صراحتا اعتراف كردند صورت هاي مالي 
ارائه شده به بانك سرمايه جعلي و صوري بوده 
اســت.« قهرماني، نماينده ديگر دادستان در 
ارتباط با چگونگي تســويه پرونده هاي امامي 
و رضوي گفت: »آقاي امامي ۲ملك را به بانك 
ســرمايه ارائه داده اند كه يك ملــك با مبلغ 
۲۰5ميليارد و ملك ديگــر ۹۶ميليارد بوده 
اســت كه پس از كارشناسي قيمت ملكي كه 
۲۰5ميليارد بــوده ۴۰ميليــارد و ملكي كه 
۹۶ميليارد بــوده حدود ۲۰ميليــارد تعيين 
شد.« براساس صحبت هاي نماينده دادستان، 
محمد امامي بيــش از 3۰۰ميليارد تومان به 
بانك ســرمايه بدهكار بوده كه با ملك  هاي به 
ارزش ۶۰ميليارد تومان سعي در تسويه بدهي 

خود داشته است.

در يكي از جلسات دادگاه اعضاي هيأت مديره 
بانك سرمايه، نماينده دادستان با بيان اينكه 
»الشه هاي پول بانك سرمايه در فروش قير، 
تبديل به برخي فيلم هاي شبكه نمايش خانگي 
شد!«، به بده  بستان هاي اعضاي هيأت مديره 
با يكديگر اشــاره كرد و گفت: »يكي از اعضا 
مي گفته تو هدايتي مرا امضا كن و من امامي تو 

را امضا مي كنم!«
از آنچه از مجموع اظهــارات مقامات قضايي 
و اظهارات متهمان پرونده بانك ســرمايه بر 
مي آيد، نقش محمــد امامي در تخلفات مالي 
بسيار برجســته، محوري و غيرقابل اغماض 
است. ورود پول هاي كثيف به عرصه سينما و 
هنر توسط امامي و ساير متهمان پرونده بانك 
سرمايه، يكي از موضوعات پرحاشيه و جنجالي 

طي سال هاي گذشته بوده است.

فاصله به سبك ايراني

روايت بارزاني از مقابله سردار سليماني با داعش
رئيس پيشين اقليم كردستان عراق گفت كه فرمانده سابق سپاه قدس ايران، در مسير مقابله با حركت 

داعش به سمت اربيل، به ما كمك هاي زيادي كرد. مسعود بارزاني، رهبر حزب دمكرات و رئيس پيشين خبر
اقليم كردستان عراق در گفت وگو با شــبكه خبري ام بي سي با تقدير از كمك هاي ايران براي بيرون 
راندن داعش، گفت كه نقش سردار قاسم سليماني، فرمانده شهيد سپاه قدس ايران در اين مسير، بسيار پررنگ بود. 
وي در اين باره گفت كه سردار قاسم سليماني كه چند ماه پيش در حمله هوايي آمريكا به شهادت رسيد، در همان 
روزهاي نخست حمله داعش به شمال و غرب عراق با من تماس گرفت و پرسيد براي مقابله با حمالت داعش چه چيز 
نياز داريد؟ بارزاني افزود: »به او گفتم كه به تجهيزات ضد زره نيــاز داريم و ايران دو فروند هواپيماي حامل مهمات 

برايمان فرستاد«.

تكرار تنش پس از كرونادفاع سفير از سفير

بازخواني اتهامات محمد امامي به بهانه نامه نگاري اخير برخي كارگردانان و اهالي سينما با رئيس قوه قضاييه
تهيه كننده سينما يا بازيگر ميدان تهاترها؟

پادرمياني پاپ براي رفع تحريم ها
پاپ فرانسيس در پاسخ به نامه آيت اهلل محقق داماد، ضمن 

اعالم مراتب همدردي معنوي خود با مردم ايران و تمام خبر
مردم درگير كرونا در سراســر جهان، تأكيد كرد كه اين 
مصيبت مبين آن است كه بني آدم اعضاي خانواده يگانه بشريت هستند 
و بايد ناســازگاري و تنفر را كنار بگذارند. به گــزارش جماران، آيت اهلل 
سيدمصطفي محقق داماد، رئيس بخش مطالعات اسالمي فرهنگستان 
علوم در نامه اي به پاپ فرانسيس، رهبر كاتوليك هاي جهان از وي خواسته 
بود كه براي رفع تحريم هاي ظالمانه اياالت متحده آمريكا عليه ملت ايران 
در شرايط شيوع ويروس كرونا اقدام كند. در پاسخ پاپ به اين نامه آمده 
است: دفتر پاپ با سفير كلي كرافت )Kelly Craft(، نماينده دائمي اياالت 
متحده در سازمان ملل متحد، تماس گرفتند و مراتب نگراني مقامات ايران 
را اعالم كردند و خواســتار توجه به اين موضوع شدند. متقاباًل اين دفتر 
اعتقاد دارد كه مقامات ايراني و جنابعالي از هيچ تالش عملي براي برقراري 
صلح و وفاق دريغ نخواهند كــرد و از انجام هر عملي كه موجب افزايش 

تنش و همزيستي مسالمت آميز مي شود پرهيز مي كنند.



روزهاي طوالني از رقابت ما 
با يك ويــروس كوچك اما گزارش

خطرناك مي گذرد. رقابتي 
كه پس از نوروز 99، وارد وقت اضافه شده 
است. نه مردم توان و حوصله اش را دارند 
نه ويروس َسِر رفتن. حاال در زمين رقابت، 
نه مثل بازي با آرژانتين جلوي مسي و دي 
ماريــا مي دويم و انگيــزه داريم، نه مثل 
بازي با اســپانيا بلديم دفاع كنيم و گاه 
حملــه. عادلي هم نيســت كــه بيايد و 
بگويد:»چقدر ما خوبيــم!« حكايت ما و 
كرونا شــده مثل بازي با مراكش. با اين 
تفاوت كه داريــم گل دقيقــه 95عزيز 
بوهادوز را اســتاد اســدي وار خودمان 

به خودمان مي زنيم.

شلوغي مترو و اتوبوس برگشت
ديروز 23فروردين نخســتين روز كاري 
جدي در سال 99بود؛ زماني كه فقط يك 
سوم كارمندان سركار خود حاضر نشدند 
و اندكــي از اصناف غيرضــرور. به قول 
معروف مردم حسابي كار را جدي گرفتند 
و كرونا را شــوخي. انبوهي از شهروندان 
تمام و كمال به معابر شــهري ســرازير 
شدند و اين وضع چنان مشهود بود كه در 
واگن هاي مترو و اتوبوس هاي تهران جاي 
سوزن انداختن نبود. البته آنچه مديران 
خواســته بودند، اجرا نشــد. طي هفته 
گذشته مديران شهري صندلي هاي مترو 
و اتوبوس را عالمت گذاري كرده بودند كه 
مسافران يك در ميان بنشينند اما همين 
كه روي يك صندلي 2نفر ننشسته بودند، 

خودش جاي اميدواري داشت.
در ايــن ميان يكــي از كارمنــدان خط 
بي آرتي راه آهن به تجريش پس از پياده 
شدن در ايستگاه ميدان ونك به خبرنگار 

همشــهري گفت: »من امروز شــيفت 
كاري ام بود. به طور معمول از خط بي آرتي 
تهرانپارس به آزادي و اين خط استفاده 
مي كنم. امروز مسافر اتوبوس به حدي بود 
كه مي شــد گفت مردم فاصله اجتماعي 
را رعايت كرده انــد. البته خط ضربدري 
روي صندلي هــا براي نشســتن يك نفر 
در هر رديف 2نفره و كشيدن مربع هايي 
براي ايســتادن در محل هــاي مجاز در 
اتوبوس هاي دوكابين هم به اين موضوع 
كمك مي كند. با وجود اين، اتوبوس كمي 

بيشتر از انتظار مسافر داشت.«
غالمحسين محمدي، رئيس مركز روابط 
عمومي و امــور بين الملل شــهرداري 
تهران اما در حســاب توييتري خود در 
واكنش بــه انتقاداتي در مورد شــلوغي 
وسايل حمل ونقل عمومي نوشت: »وقتي 
باالترين مرجع تصميم گيري در مبارزه با 
 كرونا مي گويد، دو سوم كاركنان فعاليت 
خود را شــروع كنند، ناوگان حمل ونقل 
عمومي و تنظيمات ترافيكــي اجبارا به 
چرخــه بازمي گردنــد. افزايش ظرفيت 
مترو و اتوبوس در حد چند درصد ممكن 
است اما يقينا پاسخگو نيست و شهرداري 

تهران چاره اي جز ارائه سرويس ندارد.«
از ســوي ديگر محمود ترفع، مديرعامل 
شــركت واحد اتوبوســراني تهــران در 
گفت وگو با شهرنوشــت، با بيــان اينكه 
تمامي اتوبوس ها از امروز )شــنبه( صبح 
درحال ارائه ســرويس به شــهروندان 
هستند، اظهار كرد: »از ساعات اوليه صبح 
در سطح شهر حضور داشتم و از مهم ترين 
خطوط تندرو اتوبوسراني )خطوط 1و 7( 
بازديد كــردم. چهــار راه وليعصر تالقي 
خطوط تندرو يك و 7 جزو پر مسافرترين 
خطوط اتوبوسراني است كه مسافران دو 
ايستگاه مترو در آن حوالي نيز به خطوط 

تندرو اتوبوسراني سرازير مي شوند.«
به گفتــه ترفع اگر اتوبوســي با ظرفيت 

تكميل شده به ايستگاه ها برسد، عوامل 
مستقر در ايستگاه ها اجازه ورود مسافران 
بيروني به داخل اتوبوس را نمي دهند تا بر 
ازدحام اتوبوس افزوده نشــود. همچنين 
به منظور كاهش ازدحام در ايســتگاه ها، 
اتوبوس هــاي كمكي به ايســتگاه هاي 

موردنظر اعزام شده است.
او از شــهروندان درخواســت كــرد كه 
فاصله گــذاري اجتماعــي را در ناوگان 
اتوبوســراني رعايــت كننــد و گفــت: 
»متأســفانه امروز به كرات مشاهده شد 
كه تعدادي از مســافران بدون ماسك، 
دستكش و رعايت فاصله اجتماعي وارد 
اتوبوس ها مي شدند و به تذكرات توجهي 

نداشتند.«

طرح بي طرح
طرح فاصله گذاري اجتماعي در تهران 
تا حــدودي از كار افتاده بود. اين طرح 
البته در كشــوري نظير كره جنوبي كه 
پس از چين دومين ميزبان كرونا شــد 
نتيجــه عكس داده اســت. در متروي 
دايجو كه ازجمله كالنشــهرهاي اين 
كشور اســت، عالمت هايي روي زمين 
نصب شده بود تا فاصله ها رعايت شود 
و ويروسي منتقل نشود. مردم هم مثل 
شــخصيت هاي پلي استيشــني عينا 
دستورات دايره، مربع و مثلثي را اجرا 
كردند و آن شــد كه امروز اين كشور 
بهترين عملكرد را بعد از چين در دنيا 

براي كنترل ويروس دارد.

شهر شلوغ
ديروز از هر 3كارمند دولتي تهران، 2نفر 
در شهر تردد كردند. ادارات خصوصي هم 
كه كامال باز بودند. مغازه هاي فروش مواد 
ضروري هم درصورت اجراي مصوبه ستاد 
كرونا باز بودند و اصناف غيرضرور ي نظير 
نمايشــگاه هاي خودرو و زرگري ها بسته 
بودند. بدين ترتيب معابر شهري پايتخت 
در نخســتين روز جدي كار در سال 99، 
 RUSH بهترين لوكيشــن بــراي فيلم
HOUR بود. با ادامه اين روند در تهران 
شايد برت رتنر ترغيب شود بعد از 22سال 

نسخه دوم فيلمش را بسازد!
بــا اين حــال يــك اســتاد دانشــگاه 
شهيدبهشــتي در تمــاس تلفنــي به 

حضور مردم در مترو و اتوبوس هاي تهران در روز نخست 
فاصله گذاري اجتماعي كامال به نفع كرونا تمام شد

حسن آباد يكي از ايستگاه هاي شلوغ متروي تهران بود.    عكس/ همشهري: حسن تهراني

طرح ترافيك نيست 
مردم هوشمند عمل كنند

سيد محمد فخار
خبر نگار

برخورد نزديك

گسترش ويروس ها از لبه شهرهاي بزرگ

 آن موقــع كــه كارشناســان دائم هشــدار 
مي دادند مهاجرت به شهرهاي بزرگ مي تواند 
چالش هاي بســياري را به وجود آورد، براي همين روزها مي گفتند؛ 

روزهايي كه كرونا امان همه را بريده است.
ديروز بسياري از ساكنان كالنشــهرها ناچار شدند براي تامين رزق و 
روزي خود و تعمير چرخ اقتصادي خانواده كه احتماال طي يك ماه اخير 
لنگ شده است، خطر را به جان بخرند و به سركار بروند. نتيجه اش هم 
شلوغي شهرها بود. البته شلوغي نه به مفهوم ترافيك شديد و ازدحام 
در ناوگان حمل ونقل عمومي. اما اين مقدار جمعيت در سطح شهرها در 
زمان شيوع ويروس كرونا، خطرناك به حساب مي آيد و مي تواند به موج 

دوم اپيدمي كوويد-19در ايران بيش از انتظار دامن بزند.
حال سؤال اينجاســت كه چرا بايد مهاجرت از شــهرهاي كوچك و 
روستاها به شهرهاي بزرگ جدي انگاشته شــود؟ پاسخ اين سؤال را 
پيش تر بســياري از كارشناســان حوزه هاي محيط زيست، شهري، 
اجتماعي و اقتصادي داده بودند اما شايد پاسخ كارشناسان و استادان 

بخش مديريت بحران، كمتر رسانه اي شده باشد.

نيمه خالي ليوان
موضوع از اين قرار است كه در زمان رخداد يك  بحران، جمعيت مهاجر، 
در ميان چندراهي هاي مختلف قرار مي گيرد و انتخاب هركدام از راه ها 
مي تواند مشكالت عديده اي را سبب شود. يكي از اين راه ها را در زمان 
تعطيالت نوروز شاهد بوديم. آنهايي كه براي سر زدن به بزرگترهاي 
خانواده ، راه ســفر در پيش گرفتند و به زادگاه اصلي رفتند. راه ديگر، 
ماندن در شهري اســت كه براي اغلب به عنوان محل اشتغال انتخاب 
شده اســت. در اين بين، فردي كه به خاطر بيكاري به شهري بزرگ 
مهاجرت كرده، قطع به يقين خيلي زودتر از ساير مردم دچار مشكالت 
مالي مي شود، قرنطينه خانگي را كنار مي گذارد و در سطح شهر حضور 
پيدا مي كند. در بين چنين قشري، افرادي هستند كه در شرايط عادي 
حتي هفته ها قيد ديدن همســر و فرزندان را زده اند تا بتوانند كسب 
درآمد كنند. اين افراد به احتمال فراوان اكنون نيز با فشار سنگين مالي، 

قيد قرنطينه را زده و حضور در محل هاي عمومي را انتخاب مي كنند.
يادتان مي آيد كه همين سال گذشته، موضوع ماشين خوابي عده اي 
چقدر سر و صدا به پا كرد؛ آنهايي كه بدون مسكن، از شهرستان خود 
به تهران آمده بودند تا از طريق مسافركشــي، درآمد كســب كنند. 
خودروهاي اين مسافربرها، اغلب آنقدر كثيف است كه صداي مسافر 
را درمي آورد. حاال درنظر بگيريد كه آنها در شــرايط كرونايي چگونه 
مي خواهند بهداشت را رعايت كنند؟ اين را هم بگوييم كه مشاهدات ما 

نشان مي دهد پديده ماشين خوابي همچنان برقرار است.
مسئله مهم بعدي كه اغلب با مهاجرت به شهرهاي بزرگ رخ مي دهد، 
حاشيه نشيني و استقرار در ســكونتگاه هاي غيررسمي است. در اين 
مكان ها، بهداشت نخستين موضوعي است كه ناديده گرفته مي شود. 
دفع فاضالب به صورت غيراصولي، آب غيربهداشتي، وجود تعداد باالي 
نفرات در يك  خانه و در دســترس نبودن مراكز درماني، اساسي ترين 
چالش هاي سكونتگاه هاي غيررسمي به حســاب مي آيند و در زمان 

اپيدمي و پاندمي يك بيماري به شدت خودشان را نشان مي دهند.
همين حاال كه اين مطلب را مي خوانيد در كشورهايي با جمعيت زير 
5ميليون نفر، يكي از دغدغه هاي بزرگ مســئوالن و مردم، جمعيت 
مهاجر ساكن شده است. خيلي دور نرويم. در شهر كويت با جمعيتي 
2.5ميليون نفري، ۶1درصد جمعيت، غيركويتي به حساب مي آيند. 
از اين ميان، تعداد هندي ها قابل توجه است. گويا دولت كشور كويت 
نيز با دريافت اطالعاتي درباره ابتالي چند هندي به كرونا، قســمت 
هندي نشــينان شــهر كويت را به طور كامل قرنطينه كرده است. اما 
قسمت بد ماجرا اينكه تعداد پرســتاران هندي كويت هم زياد است و 
اآلن چالش ديگري براي آنها شكل گرفته است. يعني با وجود اعمال 
جريمه هاي سخت چند صدميليون توماني براي كساني كه قرنطينه را 
مي شكنند، دولت از يك سو نياز به پرستار دارد و از سوي ديگر چنانچه 
پرستاري هندي به كار گرفته شود، امكان شيوع كرونا از سوي او وجود 
دارد. چنين مسائلي به گونه هاي مختلف در كشورهايي مثل قبرس، 
اسپانيا و چك ديده مي شــود. يعني عالوه بر همه مشكالت موجود، 

مهاجرت نيز قوز باالي قوز شده است.
راجر كيل، استادتمام دانشگاه يورك كانادا كه سال هاي زيادي است 
روي موضوعات شهرنشــيني و بيماري هاي فراگير تحقيق مي كند، 
در آخرين مقاله علمي تحقيقاتي خود آورده است؛ »شيوع برخي از 
بيماري ها مثل كرونا، از لبه شهرها شروع شده و گسترش مي يابد.« 
او اطالعات دقيقي درباره فراگيري بيماري هايي مثل سارس كه طي 
ســال 2003در پكن، هنگ كنگ، تورنتو و ســنگاپور اپيدمي شد، 
منتشر كرده و گفته است: »اگر بخواهيم نسبت به شيوع بيماري هاي 
نوظهور مؤثرتر عمل كنيم، بايد موضوع گســترده شدن شهرنشيني 
را بهتر درك كنيم. شهرنشيني سريع، امكان گسترش بيماري هاي 
عفوني را فراهم مي كند. حاشيه نشــيني براي انتقــال بيماري ها از 
حشراتي مانند پشه ها يا كنه ها و بيماري هاي عفوني مشترك ميان 
حيوان و انسان، بسيار مستعد است.« كيل تأكيد مي كند كه دولت ها و 
مديران شهري بايد روي  3بُعد از روابط بين شهرنشيني و بيماري هاي 
عفوني نوظهور بيشــتر تحقيق كننــد. تغيير جمعيــت و تحرك، 
 زيرساخت ها و حكومت داري و حمل ونقل عمومي. )برگرفته شده از

 theconversation.com( همچنين شايد جالب باشد بدانيد كه 
يكي از فرضيه هاي گسترش كرونا در جهان، بازگشت 5ميليون مهاجر 
از ووهان چين به شهرهاي خودشان در پايان سال 2019و ابتداي سال 

2020ميالدي عنوان شده است.

نيمه پر ليوان
ويروس كرونا با همه دردســرهايش، مزيت هايي هم داشــته است. 
به عبارت ديگر مي توان تهديد را به فرصــت تبديل كرد. نگاه جدي 
مســئوالن به پديده حاشيه نشيني، رونق كســب و كار در شهرهاي 
كوچك و روستاها، ايجاد زيرساخت هاي الكترونيكي در اين مناطق، 
توجه به طرح هاي جامع و تفصيلي در شهرسازي، ايجاد امكانات الزم 
در سكونتگاه هاي غيررســمي با اهميت به جلوگيري از رشد بدقواره 
شهرها و توجه به حريم هاي شــهري ازجمله مواردي است كه بايد 
مدنظر قرار بگيرد. از ســوي ديگر، حجم زياد جمعيت شــهرها و با 
توجه به اينكه آمار نشان مي دهد 2۶.5درصد انتقال كرونا در وسايل 
حمل ونقل عمومي اســت، بر ضرورت كمك هاي دولت و سهم هاي 
قانوني شــهرداري ها براي توسعه ناوگان شــهري مهر تأييد مي زند. 
بنابراين اكنون دولت بايد دســت كم در واگذاري اوراق مشاركت به 
شــهرداري تهران به مبلغ 910 ميليارد تومان همــت كند؛ چراكه 
افزايش ناوگان حمل ونقل عمومي يعني حركت در مسير رعايت هرچه 

بهتر فاصله گذاري اجتماعي.

حامد فوقاني
دبير گروه شهري
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كرونا مي گذرد؛ دغدغه مترو، تامين منابع است

 براي شــركت متروي تهــران از طريق منابع مختلف در ســال99 
بودجه اي معادل 5هزار و 700 ميليارد تومان به تصويب رســيده كه 
پيش بيني مي شــود با توجه به تداوم ركود ساخت وساز و نيز تبعات 
منفي ناشي از اثرات ويروس كرونا بر اقتصاد شهري، 2 تا 3هزار ميليارد تومان آن محقق 

شود؛ لذا بازنگري در برنامه ها و اولويت ها ضروري خواهد بود.
تالش ما براي توســعه خطوط مترو پايتخت با توجه به تصويــب طرح جامع حمل ونقل 
ريلي تهران در اواخر ســال9۸ جهت افزايش خدمات رساني به شهروندان در سال جاري 
نيز همانند سال هاي گذشــته ادامه دارد كه اميدواريم با گسترش روش هاي تامين مالي 
خصوصا از طريق مجتمع هاي ايستگاهي و روش هاي مشاركت عمومي - خصوصي و جلب 
حمايت گسترده تر در سطح ملي از حمل ونقل عمومي درون شهري به توفيق افزون تري 

به لطف پروردگار دست يابيم.

 درخواست ستاد مقابله با كرونا از شوراي شهر تهران
تعطيلي بوستان هاي تهران استمرار يابد 

رئيس ستاد مقابله با كرونا 
در اســتان تهران با تأكيد فضاي سبز

براينكــه بــا بازگشــايي 
بوستان ها مخالف هســتيم، از شوراي 
شهرتهران خواســتار استمرار تعطيلي 

بوستان هاي پايتخت شد.
عليرضــا زالي با بيان اينكه بازگشــايي 
بوستان ها اشتباهي اســت كه استمرار 
بيماري كوويــد- 19را به دنبال دارد، به 
ايلنا گفت: »اين اقدام همچنين مي تواند 
يك پيام فرهنگي نادرست براي مردم به 

همراه داشته باشد.«
به گفته زالي، اگرچه بازگشــايي مجدد 
بوستان ها نمي تواند به تنهايي تأثيري 
در شــرايط انتقال بيماري كرونا داشته 
باشد، اما چون پيام فرهنگي آن به مردم 
اين است كه همه  چيز خوب و در كنترل 
اســت، دچار يك شــتابزدگي در افكار 
عمومي شــويم كه همه  چيز را مطلوب 

تلقي كنند.
رئيس ســتاد مقابله با كرونا در استان 
تهران خاطرنشــان كرد:»ممكن است 
در اين شــرايط مردم هشدارهاي مورد 

نظر را كه در اپيدمي تأثيرگذار اســت 
كم رنگ تلقي كنند. از ايــن منظر ما از 
نظر فني موافق بازگشــايي بوستان ها و 
پارك ها نيستيم. ضمن اينكه با بازگشايي 
بوستان ها شرايط و تســهيالتي فراهم 
مي شود كه افراد به داليل غيرضروري هم 
از خانه بيرون بروند؛ چراكه افراد مدت 
طوالني در خانه بوده اند وحوصله شــان 
ســر رفته اســت و به دنبال يك محيط 
براي گردش و تفريح هســتند.از اين رو 
بازگشــايي بوســتان ها مردم را از نظر 
رواني به اين سمت ســوق مي دهد كه 
مي توانند از اين مراكز استفاده كنند. از 
اين رو قرار است ما به شوراي شهر تهران 
نامه اي نوشــته و نظر فني مان را در اين 
خصوص اعالم كنيم. چراكه سياست هاي 
شهرداري تهران متاثر از سياستگذاري 
شوراي شهر تهران اســت و شهرداري 
تهران هم به دليل اينكــه تابع برخي از 
پروتكل هاي ملي اســت ممكن است به 
همين دليل با ايــن معذوريت ها روبه رو 
باشد؛ اما شوراي شهر تهران مي تواند در 

اين زمينه تصميم متفاوتي بگيرد.

كدام خودروها امسال مشمول معاينه فني هستند؟ 
مديرعامل ستاد معاينه فني 

 معاينه
خودروهاي تهران با اشاره به  فني

اجراي طــرح فاصله گذاري 
اجتماعي در مراكز معاينــه فني، گفت: 
همه خودروهاي توليد داخل ســال 94و 
پيش از آن، همه خودروهاي وارداتي سال  
2015و پيــش از آن، همچنين وســايل 
حمل ونقل عمومي ســال 97و قبل از آن 
مشمول انجام معاينه فني در سال جديد 

هستند.
به گزارش فارس، حسين مقدم اظهار كرد: 
اين موضوع در همه مراكز مورد توجه قرار 
گرفته و در قسمت صدور نتايج آزمون و 
دريافت گواهي معاينــه فني، فاصله هاي 
مناسب براي شهروندان نشانه گذاري شده 
اســت تا از اين طريق پيشگيري از كرونا 
انجام گيرد. وي با اشاره به اينكه ضد عفوني 
مراكز معاينه فني روزانــه چندين نوبت 
انجــام مي شــود، گفت: شست وشــوي 
كارت هاي بانكي با مواد ضد عفوني قبل از 
دريافت هزينه و پذيرش خودرو نيز مدنظر 
قرار گرفته و اجرايي شده است. مديرعامل 
ستاد معاينه فني خودروهاي تهران بيان 

كرد: سال گذشــته حدود يك ميليون و 
۶۶0هزار دستگاه خودرو در تهران معاينه 
فني آنها انجام گرفته كه اين آمار نسبت 
به مدت مشابه ســال 97، حدود 9درصد 

كاهش داشت.
وي گفت:  خودروهايــي كه داراي معاينه 
فني برتر هستند از تخفيف 30درصدي 

براي تــردد در محدوده طــرح ترافيك 
و طرح كاهــش آلودگي هــوا برخوردار 
خواهند شد. در سال 9۸حدود50درصد 
از خودروهاي مراجعه كننده به مراكز شهر 
تهران متقاضي دريافت معاينه فني برتر 
هستند اما تنها 33درصد موفق به گرفتن 

معاينه فني شدند.

همشــهري گفت: »ديروز براي برگزاري 
كالس مجازي ارشــد مجبور شــدم به 
دانشــگاه بروم. 7و نيم صبح  از بزرگراه 
صدر رفتــم. بزرگراه كامــال خلوت بود. 
ساعت 12هم برگشتم. هم اتوبان شهيد 
چمران، هم شــهيد مــدرس و هم صدر 
آنقدر خلوت بودند كه تمام مســير  را با 
سرعت ۸0كيلومتر راندم.« او با اين حال 
گفت: »هنگام ورود به خيابان يمن، حس 
كردم   حجم خودروها به ســمت جنوب 
بزرگراه شهيد چمران زياد است و عده اي 

به سمت مركز شهر روانه شده اند.«

پيش بيني غلط
از وقتي ويروس كرونا وارد تهران شــده، 
هيچ گاه شهر چنين استقبالي از آن نكرده 
بود. در مترو جمعيت زيادي شانه به شانه 
ايســتاده بودنــد و در اتوبوس ها همين 
كه مســافري سوار مي شــد، جاي شكر 
داشــت ؛ چه برســه به اينكه معيارهاي 

فاصله گذاري رعايت شود.
 در كل حمل ونقــل عمومي پايتخت به 
ضيافتي مي مانست  كه براي 10مهمان 
تــدارك ديده شــده بود، امــا 100نفر  
دعوت شــده بودند.. مثال محمود ترفع، 
مديرعامل شــركت واحد اتوبوســراني 
تهران اعالم كــرد: اتوبوس هاي كمكي 
براي كاهش ازدحام در ايستگاه ها اعزام 
كرده ايم! از ســويي چهــار راه وليعصر 
تالقي خطــوط تندرو يــك و 7 كه جزو 
پر مسافرترين خطوط اتوبوسراني است 
و مسافران2ايســتگاه مترو در آن حوالي 
نيز به خطوط تندرو اتوبوسراني سرازير 
مي شــوند بارها با كمبود اتوبوس مواجه 
شــد. همچنين بارها در واگن هاي شلوغ 
مترو، مســافران بدون ماسك، دستكش 
و رعايت فاصله اجتماعــي وارد و خارج 

شدند. 
حال اگر ظرفيت مســافر قطاري تكميل 
بود، مســافران بايد منتظــر قطار بعدي 
مي ماندند و براي رعايــت فاصله گذاري 
اجتماعــي وارد    قطار هــاي شــلوغ 

نمي شدند.
در چنين شــرايطي بايد ديــد آيا براي 
روزهاي پيــش رو كه قرار اســت تهران 
به عنوان بزرگ ترين مهمانپذير كرونايي 
كشور با جمعيت بيشــتري مواجه  شود، 
تدارك بهتــري براي ارتقاي ســالمت 
مردم ديده خواهد شد يا سياست ابتالي 

عمومي به كرونا در دستور قرار دارد؟

تفكيك فضاي راننده و مسافران در تاكسي هااعالم مسيرها و هزينه اتوبوس هاي دربستي

شهرداري تهران همزمان با آغاز »طرح فاصله گذاري هوشمند«، 
اسامي مسيرها و هزينه ســرويس ويژه اتوبوس هاي دربستي به 
كارگرفته شده به منظور جابه جايي مسافران پايتخت را اعالم كرد. 
اين وسايل نقليه خارج از سرويس هاي بخش خصوصي و دولتي در 
اختيار شركت واحد اتوبوسراني قرار گرفته اند. همچنين از ظرفيت 

اتوبوس هاي برون شــهري و ميني بوس هاي نــو براي جابه جايي 
مسافران در اين طرح استفاده مي شود. ظرفيت اتوبوس ها در اين 
طرح از ۴۰ به ۲۱ نفر و در ميني بوس ها به ۱۰ نفر كاهش يافته است. 
همچنين پرداخت هزينه جابه جايي در 3۰مسيرمعرفي شده به صورت 

الكترونيك و با استفاده از اپليكيشن »به همراه« صورت مي گيرد.

اينطور كه مديرعامل سازمان تاكســيراني شهر تهران 
ديروز به همشــهري گفت: طرح سوار شدن دو سرنشين 
در صندلي عقب تاكسي ها ســت، ديروز به صورت موفق 
اجرا شد. عليرضا قنادان افزود: » سوار شدن دو سرنشين 
در صندلي عقب تاكسي ها از روزهاي پاياني سال گذشته 

به صورت اختياري توسط برخي رانندگان تاكسي اجرايي 
شــد. در هفته جاري اما عمليات اجرايي تفكيك فضاي 
استقرار راننده از مســافران  از سوي سازمان تاكسيراني 
آغاز مي شود و  در راســتاي طرح فاصله گذاري اجتماعي 

اجباري خواهد بود.«

طرح ترافيك اجرا نمي شود

اســتفاده ديروز مردم از وســايل حمل ونقل عمومي، مهر 
تأييدي بر ضرورت لغو طرح هاي ترافيكي بود. به همين خاطر 
ســعيد نمكي، وزير بهداشــت عصر روز گذشــته به اما و 
اگرهاي اين مســئله پايان داد و گفت: »طــرح ترافيك در 
تهران بزرگ و كالنشــهرها تا اطالع ثانوي اجرا نمي شــود. 
وسيله نقليه شخصي در شرايطي كه وسايل عمومي ما، براي 
رعايت فاصله گذاري هاي اجتماعي تكافو نمي دهد، يكي از 
مطمئن ترين شيوه هاي تردد در سطح شهر به حساب مي آيد. 
درعين حال بايد مردم را براي اجراي فاصله گذاري هوشمند 
ترغيب كنيــم. بنابراين طرح ترافيك كه باعث اســتفاده 
شــهروندان از مترو، اتوبوس و تاكسي مي شود طبق مصوبه 
ستاد مقابله با كرونا، لغو شده است.« نمكي با بيان اينكه طرح 

ترافيك را نه امروز اجرايي مي دانستيم و نه فردا، افزود: »مردم 
مي توانند با وسايل نقليه شخصي تردد كنند.«

صحبت هاي وزير بهداشت در حالي مطرح شد كه روز گذشته 
محمد عليخاني، رئيس كميسيون عمران و حمل ونقل شوراي 
شهر تهران گفته بود اگر اجراي طرح ترافيك اثر مثبتي در 
ميزان شيوع كرونا نداشته باشــد با استفاده از ظرفيت هاي 
قانوني خود با ارائه طرحي دوفوريتي اجراي طرح ترافيك در 
پايتخت را لغو خواهند كرد. او با اشاره به نخستين روز اجراي 
طرح ترافيك و افزايش تعداد مســافر در ناوگان حمل ونقل 
عمومي گفت: »در پي رايزني با ســتاد مقابله با كرونا احتماال 
استفاده از ماسك براي مسافران ناوگان حمل ونقل عمومي 

اجباري مي شود.« 

   22درصد خودروها در 
تست آاليندگي رد شدند

از تعداد كل مراجعان به مراكز معاينه 
فني، يك ميليون و ۱۹۰هزار دستگاه 
خودرو مربوط به مراجعات اول بوده 
كه ۲۲درصد آنها در آزمون آاليندگي 
گازهاي خروجــي از اگزوز، 8درصد 
در آزمــون همراســتايي چرخ ها، 
۴درصد كمك فنر، ۱۰درصد تســت 
ترمز و ۱۶درصد عيوب ظاهري مردود 
شــده اند. به گزارش ايلنا، حسين 
مقــدم، مديرعامل ســتاد مركزي 
معاينه فني خودروهــاي تهران به 
برخي آمارها درخصوص معاينه فني 
خودروها در ســال ۹8 اشاره كرد و 
گفت كه 3۹درصد از خودروها به علت 
نقص فني موفق به اخذ معاينه فني 
در مراجعه اول نشــده اند. به گفته 
او، حدود ۵۰ درصــد از خودروهاي 
مراجعه كننده به مراكز شهر تهران 
متقاضي دريافــت معاينه فني برتر 
بوده كه 33درصد موفق به اخذ معاينه 
فني برتر شده اند. اين در حالي است 
كه ۵8هزار و ۴7۱دســتگاه خودرو 
غيرمشمول معاينه فني )زير ۴سال(، 
معاينه فني برتــر دريافت كرده اند 
و اين خودروها شــامل استفاده از 
تخفيف ۲۵درصدي تردد در محدوده 
طرح ترافيك وكنتــرل آلودگي هوا 

شده اند.

ادامه از 
صفحه اول

نامه شهردار به رئيس جمهور بدون پاسخ مانده است
عضو هيأت رئيسه شوراي شهر تهران با اشاره 

شوراي
به ارسال نامه حناچي به روحاني،گفت: در  شهر

اين نامه وام 5 هزار ميليــاردي براي اداره 
پايتخت در شرايط كرونايي درخواست شده است.

زهرا نژاد بهــرام درباره كاهش درآمد شــهرداري تهران 
به دليل بروز و شيوع كرونا در پايتخت به فارس اظهار كرد: 
از اسفند ســال 9۸ تاكنون حدود 2 هزار و 500 ميليارد 
تومان از درآمد شــهرداري به دليل موضوع كرونا كاسته 
شده و اين در حالي اســت كه در همين مدت شهرداري 
تهران بيش از 40ميليارد تومان بــراي ضدعفوني مكرر 
اتوبوس، مترو و ساير مكان ها جهت حفظ سالمت و جان 

شهروندان اختصاص داده است.
وي با اشــاره به اينكه محسن هاشــمي و پيروز حناچي 
اخيراً طي نامــه اي از دولت و آقاي روحاني درخواســت 
كمك ۸ هزار ميلياردي براي حوزه شــهري داشــته اند، 
گفت: حدود 3هزار ميليارد تومان از اين كمك ها به صورت 
نقدي درخواســت شــده و بقيه به صورت وام بوده است 
ولي متأسفانه تاكنون هيچ پاسخي از سوي دولت و آقاي 

روحاني براي اين موضوع ارسال نشده است.
عضو هيأت رئيسه شوراي شــهر تهران در پاسخ به اينكه 
هم اكنون با توجه به شــرايط كنوني فــروش امالك در 
شهرداري ادامه دارد يا خير؟ گفت: هم اكنون فروش امالك 

شهرداري امكان پذير نيست و اين مســئله نيز از درآمد 
شهرداري كاسته است چرا كه به دليل كرونا شرايط خريد 

و فروش ملك در ركود رفته است.
نژادبهرام در مورد اجراي طرح ترافيك در پايتخت گفت: 
اين طرح بايد هرچه ســريع تر متوقف شــود كه ديروز با 
تصميم ســتاد مقابله با كرونا اين اقــدام صورت گرفت و 

مي تواند به كاهش شيوع كرونا كمك كند.
عضو هيأت رئيسه شوراي شهر تهران تصريح كرد: اجراي 
طــرح فاصله گذاري اجتماعــي اصاًل در متــروي تهران 
امكان پذير نيست و تنها راهكار مقابله با كرونا فقط توقف 

اجراي طرح ترافيك است.



جلســه  آخريــن  در 
شوراي عالي كار، تكليف مزد

ميزان افزايش دســتمزد 
كارگران بــا رأي نماينــدگان دولت و 
كارفرما و بدون توافــق جامع با طرف 
كارگري به تصويب رسيد و زمينه را براي 
تداوم حواشي فريزمزدي و جلوگيري از 
جبران خريد كارگران مهيا كرد. در اين 
جلســه طــرف كارگــري خواســتار 
نزديك شدن حداقل حقوق كارگري به 
حداقل هزينه معيشــت بود؛ اما طرف 
كارفرمايــي كــه از بحــث فريزمزدي 
طرفداري مي كرد، در نهايت با افزايش 
21درصدي حقوق و اضافه كردن مبلغ 
مزايا موافقت كرد و همين مسئله باعث 
شد همچنان فاصله مزد و معيشت قشر 

كارگر پايدار بماند.
بــه گــزارش همشــهري، بر اســاس 
مصوبه اخير شــوراي عالي كار، حداقل 
حقوق كارگران مشــمول قانون كار در 
ســال جاري يك ميليون و ۸۳۵هزار و 
۴2۷تومان تعيين شد كه نسبت به سال 
قبل 21درصد افزايش دارد. همچنين 
طبق اين مصوبه، مبلــغ بن كارگري با 
110درصد افزايش به ۴00هزار تومان 
افزايش پيدا كرده و پيشــنهاد افزايش 
بن مسكن كارگري از 100هزار تومان 
به 200هزار تومان نيز مطرح شــده كه 
البته اعمال آن در فيش حقوق كارگران 
نيازمند تصويب هيأت وزيران اســت. 
افزايش دســتمزد كارگران از مســير 
باالبردن مبلغ مزايا يكي از نكات مورد 
اعتراض طرف كارگري در اين مصوبه بود 
و مقاومت طرف هاي دولتي و كارفرمايي 
در برابر تغيير اين رويه باعث شد آنها از 
ادامه حضور در جلسه خودداري كنند؛ 
زيرا به اعتقاد نمايندگان كارگري، بخش 
قابل توجهي از كارگــران حداقلی بگير 
هستند و مزاياي مورد نظر قانون كار را 
دريافت نمي كنند، در نتيجه حتي اگر 
حقوق كارگري با افزايش مزايا باال برود، 
باز هم بخش زيادي از كارگران كمترين 

رقم را دريافت خواهند كرد.

دعواي حقوق 2/8ميليون توماني
در جلســه اخيــر شــوراي عالي كار، 
طــرف كارگــري بــه اســتناد توافق 
شــركاي اجتماعي بر رقم ۴ميليون و 
9۴0هزارتوماني براي ســبد معيشت، 
خواستار افزايش حداقل مزد متناسب 
با افزايش هزينه معيشت بود و درنهايت 
حتي بــه افزايش حداقل دســتمزد به 
2.۸ميليون تومان نيز رضايت داد تا كف 
حقوق كارگران هم مانند كارمندان روي 
اين رقم بسته شود كه البته مورد قبول 
شركاي اجتماعي واقع نشد. البته بعد از 

اتمام جلســه، طرف كارفرمايي مدعي 
شد با مصوبه اخير، كف حقوق كارگران 
به 2.۸ميليــون تومــان افزايش يافته 
و حتي برخي كارشناســان اقتصادي 
نيز با دميدن در ايــن ادعا اعالم كردند 
عماًل هيچ كارگري كمتر از 2.۸ميليون 
تومان دريافتي ندارد؛ درحالي كه حتي 
دريافتي يك كارگر حداقلی بگير داراي 
2فرزند، به شــرط دريافــت ۳6۷هزار 
تومان حق اوالد، ۴00هــزار تومان بن 
كارگري و 100هزار تومان حق مسكن 
همچنان به 2.۸ميليون تومان نمي رسد 
و فقط بــا افزايــش 100هزارتوماني 
بن مســكن مي تواند چنيــن رقمي را 
دريافت كند كه فقط ۳6درصد بيش از 
رقمي است كه در سال گذشته دريافت 
مي كرده اســت. البته طرف كارفرمايي 
هم بــه مصوبه مــزد99 انتقــاد دارد؛ 
چنان كه اصغر آهني ها، عضو كارفرمايي 
شــوراي عالي كار مي گويــد: »حقوق 
كارگران با احتســاب حق سنوات، بن 
كارگري، حق مسكن و عيدي و پاداش 
آخر سال، ماهانه ۳ميليون و ۳۳6هزار 
تومان است و نسبت به نرخ تورم انتظاري 
سال99 كه 1۸درصد برآورد مي شود، 
افزايش چشمگيري داشته است.« حتي 
آهني ها افزايــش 21درصدي حداقل 
حقوق كارگري را نيز قانون و مورد توافق 
همه طرف ها مي دانــد و اعالم مي كند: 
همين ميزان افزايش رقم دستمزد نيز 
مورد نقــد بخشــي از كارفرمايان قرار 
گرفته و مي گويند تــوان تأمين همين 

21درصد را نيز ندارند.

شكاف مزد و معيشت؛ 2/3ميليون 
تومان

طبق قانون كار، حقــوق كارگران بايد 
با توجه بــه نرخ تورم رســمي و هزينه 
معيشــت خانوار كارگري تعيين شود؛ 
اما در تعيين مزد ســال99 كارگران به 
رشد هزينه معيشت توجهي نشد و فقط 
حداقل نرخ تورم مالك افزايش دستمزد 

قرار گرفت.
 به گزارش همشــهري، در شرايطي كه 
مركز آمار ايران نرخ تورم ســال9۸ را 
۳۴.۸درصد اعالم كرده و كارشناســان 
تورم انتظاري ســال جاري را ۴1درصد 
پيش بيني مي كننــد، حداقل مزد99 
كارگران 21درصــد افزايش پيدا كرده 
و حتي با احتساب مزايا نيز افزايش آن 
از 29درصد فراتر نمي رود؛ درحالي كه 
حداقل هزينه معيشت كارگري در طول 
يك ســال گذشــته ۳1.۴درصد رشد 
داشــته و به افزايش شكاف ميان مزد و 
هزينه كارگران دامن زده اســت. طبق 
توافق شركاي اجتماعي در شوراي عالي 
كار، سبد معيشت يك خانوار ۳.۳نفره 
كارگري در اسفند9۸ معادل ۴ميليون 
و 9۴0هزار تومان تعيين شــده؛ يعني 
اگر اين خانوار را يك كارگر حداقلي بگير 
اداره كند، فقط ۵۳درصد از مخارج آن با 
حقوق و مزاياي كارگري تأمين مي شود 
و ۴۷درصد از هزينه معيشــت معادل 
2ميليون و ۳60هزار تومان بي پاســخ 

مي ماند.

كارگران چند دالر حقوق مي گيرند؟
در شرايطي كه تعيين دستمزد با توجه 
به هزينه معيشــت باوجود اصرار طرف 
كارگري مدنظر شوراي عالي كار و به ويژه 
نماينــدگان كارفرمايي قرار نمي گيرد، 
محاســبه حقوق دريافتي كارگران به 
ارزهاي معتبر خارجــي خصوصا دالر 
مي تواند از بحراني كه تورم براي معيشت 
كارگري ايجاد كرده پــرده بردارد. در 
حقيقت با توجه بــه اينكه قيمت ها در 
اقتصاد ايران همبستگي بااليي دارند و 
كارفرمايان نيز در قيمت گذاري توليدات 
خود همواره قيمــت دالر را مالك قرار 
مي دهند، تطبيق دستمزد ريالي كارگر 
بــا ارزش دالري آن قادر اســت نمايي 
به نسبت روشــن از تحوالت هزينه اي 
و تغييرات قدرت خريــد كارگران را به 

تصوير بكشد.
به گــزارش همشــهري، در شــرايط 
فعلي كف قيمت دالر در بــازار تهران 
16هزار تومان اســت كه با مدنظر قرار 
دادن اين رقم مي تــوان گفت حداقل 
حقوق قانون كار در فروردين ماه معادل 
كمتر از 11۵دالر است؛ بررسي ها نشان 
مي دهــد حداقل حقــوق كارگران در 
سال96 معادل 2۳0دالر و در سال۸9 
معادل 290دالر بوده اســت. بر اساس 
ايــن محاســبات، در فروردين ماه99، 
حقوق كارگراني كه همه مزايا و بن هاي 
مصوب قانون كار را نيز دريافت مي كنند 
از 1۴۵دالر فراتر نمــي رود و حقوق و 
مزاياي كامل يك كارگر بــا حق اوالد 
2فرزند نيز فقط 16۸دالر ارزش دارد. 
جالب اينجاســت حتي به فرض اينكه 
با فرمول كارفرمايــان، حقوق و مزايای 
يك كارگر متأهل با 2فرزند با احتساب 
عيدي و پاداش آخر ســال ۳ميليون و 
۳۳6هزار تومان درنظر گرفته شــود، 
باز هم معادل دالري اين دســتمزد از 
20۸دالر فراتر نخواهد رفت و همچنان 
قدرت خريد آن از حداقل حقوق سال96 

كمتر است.

 بررسي ها نشان مي دهد معادل دالري حداقل مزد كارگران 
در سال99 يك دوم ارزش دالري حقوق آنها در سال96 است كالبدشكافي مزد 99
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يك دهه از واگذاري سهام عدالت مي گذرد ولي هنوز اين 
سهام قابل خريد و فروش نيست؛ عزم چنداني هم براي سهام

آزادسازي آن به چشــم نمي خورد اما با اين حال ارزش 
سهام عدالت روي موج رشد سريع بازارسرمايه در حال افزايش است، 
چنان كه به گفتــه معاون اول رئيس جمهوري ارزش هر برگه ســهام 

عدالت از يك ميليون تومان به ۸ميليون تومان رسيده و به اين ترتيب 
ارزش سهام عدالت يك خانواده ۴ نفره تا ۳2 ميليون تومان افزايش يافته 

است.
به گزارش همشــهري، ۷سال پيش يكي از شــعارهاي دولت يازدهم 
آزادسازي سهام عدالت بود. در دولت هاي نهم و دهم هم همين وعده ها 

به مردم داده شده بود. اكنون اما با وجود آنكه دست كم 1۳سال از زمان 
واگذاري سهام عدالت به مردم مي گذرد هنوز مراحل آزاد سازي  سهام 

عدالت انجام نشده است. 
يكي از داليل اين تأخير در آزادســازي ســهام عدالت تأخير طوالني 
دولت در ارائه اليحه آزاد سازي  سهام عدالت به مجلس بود. حاال هم كه 
مجلس اين اليحه را 2 سال است كه از دولت تحويل گرفته، هنوز كاري 
براي تصويب آن انجام نداده و اليحه در شرايطي كه بين كميسيون هاي 
مختلف پاسكاري مي شــود، در مورد جزئيات آن بين دولت و مجلس 
اختالف نظر وجود دارد. به گفته سازمان خصوصي سازي  تا زماني كه 

اليحه آزاد سازي  سهام عدالت تصويب نشود امكان خريد و فروش اين 
ســهام وجود ندارد بنابر اين مي توان گفت با گذشت 1۳سال، سهام 
عدالت، به گفته كارشناسان، فقط يك كاغذ پاره است كه هيچ ارزش 
افزوده اي براي مردم نداشته است. اليحه اي كه اكنون به مجلس رفته 
زمينه واگذاري ســهام عدالت را در قالب صندوق هاي سرمايه گذاري 
فراهم مي كند اما مشكل كار اين است كه مديريت اين صندوق ها در 
قالب هيأت امنايي همچنان دولتي درنظر گرفته شده است، به همين 
دليل نماينده هاي مجلس با جزئيات اين اليحه مخالفند و تحت تأثير اين 
اختالف سرنوشت اليحه آزاد سازي  سهام عدالت همچنان بالتكليف و 

نامعلوم باقي مانده.  اما در جريان اين تعقيب و گريز بين دولت و مجلس 
ديروز در تازه ترين اظهارنظر معاون اول رئيس جمهوري مشخص شده 
ارزش سهام هريك از مشموالن سهام عدالت كه در سال ۸6معادل يك 
ميليون تومان بود اكنون به هر نفر ۸ميليون تومان رسيده زيرا در اين 
سال ها ارزش سهام شركت هاي حاضر در بورس و فرابورس كه بخش 
عمده تركيب سبد دارايي هاي سهام عدالت را تشكيل مي دهد با رشد 
زيادي مواجه شده اســت. در واقع رشد شاخص هاي بورس به افزايش 

ارزش ســهام عدالت منجر 
شده است.

يك روز بعد از دستور ويژه 
 خصوصي

رئيس جمهــوري بــراي سازي
واگــذاري ســهام همه 
شــركت هاي دولتي در بــورس، وزير 
اقتصاد پرده ازميــزان كل دارايي هاي 
دولت برداشــت. فرهاد دژپسند اعالم 
كرد:ميــزان كل دارايي هــاي دولــت 
۷ميليون ميليارد تومان است كه بخش 
زيادي از آنهــا راكد و بدون اســتفاده 
باقي مانده و بخشي از اين دارايي ها هم 

به تازگي تجديد ارزيابي شده است.
به گزارش همشهري، 2روز پيش حسن 
روحاني، رئيس جمهوري در گفت وگويي 
با فرهاد دژپســند، وزير امور اقتصادي 
و دارايي دســتور داد طبق مصوبه اخير 
دولت، سازوكار عرضه سهام بنگاه هاي 
در اختيار دولت، نهادهــاي عمومي و 
نيروهاي مسلح، در بورس فراهم شود. 
همانطور كه همشهري پيش تر گزارش 
داده بود 2هفته پيش هيأت دولت جلسه 
تشــكيل داد و تصويب كرد سهام همه 
شــركت هاي دولتي در بورس فروخته 
شــود كه اين مصوبه راه را براي عرضه 
سهام شــركت هاي دولتي در بورس و 
فرابورس هموار كرد. سازمان بورس هم 
در روزهاي اخير آيين نامه مرتبط با اين 

عرضه ها را تصويب كرده است.

قاعده اي كه وجود داشت
 البته قبــل از ايــن هم قانــون اصل 
۴۴تكليف واگذاري سهام شركت هاي 
دولتي را مشخص كرده بود.مطابق اين 
قانون دولت بايد دســت از تصديگري 
برمي داشــت، اما تاكنون چسبندگي و 
مقاومت مديران دولتي در برابر عرضه 
سهام شركت هاي دولتي مانع از واگذاري 
بسياري از شــركت هاي دولتي شده، 
به نظر مي رســد مقاومت اين مديران، 
بزرگ ترين مانع بر ســر واگذاري سهام 
شركت هاي دولتي است؛ موضوعي كه 
ديروز وزير اقتصاد هم آن را تأييد كرد. 
اما اين بار گويا دولت تصميم جدي دارد 
تا به غير از واگذاري ســهام شركت ها، 
بقيــه دارايي هايــش را در بخش هاي 
مختلــف، نظيــر امــالك، بــه بخش 
خصوصي واگذار كند. دليل اين تصميم 
مواجه شــدن دولت با كمبود منابع و 
كسري شديد بودجه است؛ فروش سهام 
شــركت هاي دولتي مي تواند بخشي از 
تنگناي مالي دولــت را رفع كند وگرنه 
پيش از اين نمي شد چندان به واگذاري 

دارايي هاي دولت اميد داشت.
وجود تحريم، شــيوع كرونــا، كاهش 

قيمت نفت، ركود اقتصــادي، كندي 
روابط تجاري با كشــور هاي همسايه و 
بســياري ديگر از عوامل موجب شده 
چشــم انداز درآمدي دولت در آينده با 
چالش هاي فراواني مواجه باشد، حتي 
پيش بيني مي شــود به دليل شــيوع 
ويروس كرونا و تعطيلي كسب و كارها 
بخش زيــادي از درآمدهــاي مالياتي 
دولت در ســال جاري قابل شناسايي 
نباشد و برآورد مي شود ميزان كسري 
بودجه در سال جاري به شدت افزايش 
يابــد. همه ايــن چالش هــا، دولت را 
مجبور كرده تا دســت به فروش سهام 
شركت هاي خود بزند. براساس مصوبه 
دولت قرار اســت در گام نخست سهام 
شركت هاي بيمه، بانك ها، پااليشگاه ها، 
پتروشيمي ها و شــركت هاي فعال در 
بخش معادن و فلزات كه سهام شــان 
هم اكنون در بورس دادوستد مي شود 
در قالب ۳صنــدوق ســرمايه گذاري 
تخصصي فروخته شــود اما اين فقط 
بخش كوچكــي از دارايي هاي دولت 
اســت.آن طور كه وزير اقتصاد درباره 
ميزان دارايي هاي دولــت اعالم كرده؛ 
حجم دارايي هاي دولت ازجمله سهام، 
امالك و ساير دارايي ها بسيار بيشتر از 
آن ميزاني است كه قرار است در قالب 
صندوق هاي سرمايه گذار قابل معامله در 
بورس فروخته شود. آنطور كه از شواهد 
پيداست درصورت تداوم تنگناهاي مالي 
دولت مي توان به تداوم واگذاري اموال 
دولتي به بخش خصوصي اميدوار بود اما 
اين خطر هم وجود دارد كه درصورت 
ترميم روند درآمدزايي دولت، واگذاري 
اموال دولتي به بوته فراموشــي سپرده 

شود.

450ميليارد دالر دارايي دولت
طبق اعــالم وزير اقتصــاد، ارزش كل 
دارايي هاي دولت ۷ميليــون ميليارد 
تومــان، يعنــي معــادل ۴۵0ميليارد 
دالر اســت. به گفته دژپســند، بخش 
زيادي از ايــن دارايي ها راكــد مانده و 
حتي براي بهره برداري در اختيار بخش 

خصوصي هم قرار نگرفته اســت. وزير 
اقتصاد اما جنس و نوع ايــن دارايي ها 
را به تفكيك اعالم نكرده و مشــخص 
نيســت چه ميزان از اين اموال شامل 
دارايي هاي منقول و غيرمنقول، سهام يا 
ساير دارايي هاست اما آنطور كه اسحاق 
جهانگيري، معاون اول رئيس جمهوري 
ديروز در سخنان جداگانه اي اعالم كرد 
2۷00هزار ميليارد تومان از اين اموال 
شامل سهام شــركت هاي دولتي است 
كه رقمي معــادل 1۸0ميليارد دالر را 
شامل مي شود. تاكنون 20درصد از اين 
دارايي ها براي اينكه در چرخه توليد قرار 

بگيرند تجديد ارزيابي شده اند.
فرهــاد دژپســند در اين بــاره گفت: 
براســاس گزارشــي كه آقاي اكرمي 
مســئول خزانه داري در آبــان 9۷ارائه 
كرد، دارايي هاي دولت ۷ميليون ميليارد 
تومان برآورد شده بود كه البته نمي توان 
همه اين دارايي هــا را                  ارزيابي كرد. اما 
اگر فقط 20درصد از دارايي هاي دولت 
ارزيابي شــود و در چرخه اقتصاد قرار 

گيرد، باعث رونق مي شود.
وزيــر اقتصــاد در مورد مولدســازي 
دارايي هــاي دولــت گفت: 2هــزار و 
۸00هزار ميليارد تومان شركت دولتي 
ارزيابي شــده و به روز شــده در كشور 
داريم كه قابليت واگــذاري دارند. اگر 
20درصــد مازاد دارايي هــاي دولت را                  
عرضه كنيم، ماننــد دارايي هاي پروژه 

اميد شهر مي توان رونق ايجاد كرد.
او تأكيد كرد: از بازديد دارايي هاي دولتي 
در شهرهاي مختلف واقعا سر آدم سوت 
مي كشد، دارايي هاي زيادي وجود دارند 
كه راكد مانده اند. وقتي به فالن دستگاه 
اجرايي مي گوييم چرا اين دارايي ها راكد 
مانده اند، مي گويند بعدا طرح توسعه را 
اجرا مي كنيم؛ مثاًل در مشهد زمين قابل 
توجهي بود كه وقتي پرسيديم گفتند 
مي خواهيم بعدا طرح توســعه را اجرا 
كنيــم؛ بنابراين چســبندگي به مال و 
اموال و دارايي مربوط به يك دســتگاه 

نيست، همه گرفتار شده ايم.

ارزش ســهام دولتي؛2700هــزار 
ميليارد تومان 

همگام با وزيــر اقتصاد ديــروز معاون 
اول رئيس جمهــوري هــم دربــاره 
خصوصي ســازي  و واگــذاري ســهام 
شركت هاي دولتي سخن گفت و اعالم 
كرد؛ ارزش سهام شــركت هاي دولتي 
2۷00هزار ميليارد تومان يعني معادل 

1۸0ميليارد دالر است.
اســحاق جهانگيري در اين باره گفت: 
حجــم و قيمت مجموع شــركت هاي 
دولتي بسيار بزرگ و چند برابر بودجه 

كشور اســت كه البته بازده مناسب را 
ندارنــد. ارزش اين شــركت ها 2۷00 
هزار ميليارد تومان است كه متأسفانه 
داراي مشكل مديريتي هستند و دولت 
هر سال بايد مبلغي به عنوان رفع زيان 
آنها پرداخت كند كه اميدوارم با ايجاد 
سامانه يكپارچه شــركت هاي دولتي، 
عملكرد آنها شــفاف در اختيــار افكار 

عمومي باشد.
او درمورد ادامه روند خصوصي سازي  با 
وجود مخالفت هايي كه وجود دارد گفت: 
درخصوصي سازي  با وجود فضاسازي ها 
عليــه واگــذاري بنگاه هــاي دولتي 
حركت رو به رشــدي انجام شده است 
و نبايد مسئوالن به دليل فضاسازي ها از 
برنامه ريزي در اين زمينه دست  بردارند.

جهانگيــري ادامــه داد: عــده اي اگر 
شــركت هاي دولتــي در بــازار براي 
فروش ارائه نشــوند مدعي هستند كه 
دولت نمي تواند كشــور را اداره كند و 
اگر ارائه شــود هم عليه آن جو ســازي  
مي كنند. ممكن است در يكي دو مورد 
هم نقد آنها وارد باشد اما اگر به كلي از 
خصوصي ســازي  ناراحت هستند بهتر 
است كه از مقام معظم رهبري بخواهند 
تا از سياســت هاي اصل ۴۴ صرف نظر 

كنند.
او با اشاره به خاطره اي از دوران وزارت 
خود درباره ســقف بزرگ شدن بخش 
خصوصي گفت: وقتي اين پرسش را در 
جلسه اي از رهبر معظم انقالب پرسيدم 
ايشــان فرمودند كه سقفي براي بزرگ 
شدن بخش خصوصي در كشور وجود 
ندارد كه معنايش اين اســت كه بايد به 
بخش خصوصي اعتمــاد كنيم و بخش 
خصوصي دلســوز و عالقه مند به كشور 
مي تواند تا هرجا كــه مي خواهد بزرگ 

شود.
معــاون اول رئيس جمهــوري گفت: 
بخش خصوصي مي تواند مالك صنايع 
بزرگ،  كشــتيراني و بانك ها باشد زيرا 
در سياســت هاي اصل ۴۴ بر آن تأكيد 

شده است.
او همچنين حجم فعاليــت بانك هاي 
دولتي و بانك هــاي زيرمجموعه اصل 
۴۴ را در اقتصاد ايران مثبت برشــمرد 
و از ادغام بانك ها و مؤسسات اعتباري 
زيرمجموعه بخش نظامي كشور در بانك 
سپه پس از موافقت رهبر معظم انقالب 
به عنوان اتفاقي بزرگ پس از انقالب ياد 
كرد و گفت: امروز بانك سپه بانكي بزرگ 

و اثرگذار در كشور است.

عمليات نجات مجروحان اقتصادي جنگ با كرونا 
در كشــور با اولويت تامين نقدينگــي واحدها و 
بنگاه هاي آسيب ديده در حال اجرايي شدن است 
با اين حال هنوز درباره خون رساني به بنگاه هاي 
مجروح شــده و از نفس افتاده ترديدهاي جدي 
وجود دارد. چنان كه علي ربيعي، سخنگوي دولت، 
ضمن افشاي بخشي از نتايج اوليه آواربرداري از 
زلزله كرونا در اقتصاد ايران تأكيد كرده اســت: 
در پي شــيوع كرونا در ايران، ۳ ميليون شــاغل 
رسمي و ۴ ميليون شاغل غيررسمي در معرض 
كاهش دستمزد و اخراج قرار گرفته اند و فعاليت 
يك ميليون و ۵00 هزار كارگاه متوقف شده است. 
به گفته او رشــد اقتصادي ايران در سال 1۳9۸ 
نزديك به صفر بوده و با ادامــه وضع موجود در 

سال جاري به زير صفر مي رسد.

پول پاشي؛ سالح جنگ با كرونا 
هرچند تجربه سياســت هاي اعتباري انبساطي 
از طريق تحريك عرضه كاال، با دادن تســهيالت 
محــدود بانكي به تقاضــاي نامحــدود، همواره 

نشــان دهنده شــكل گيري رانت پولي و انحراف 
منابع در بانك ها بوده اما به نظر مي رسد پول پاشي 
تنها ســالح دولت در جنگ با كروناســت. براين 
اســاس رئيس كل بانــك مركــزي در تازه ترين 
اظهارنظرش اعالم كرده اســت: عالوه بر 2۳هزار 
ميليارد تومــان وام به يارانه بگيــران، بانك ها به 
كمك بانك مركزي، ۵2 هــزار ميليارد تومان به 
بنگاه ها و مشاغل آســيب ديده نيز با همان نرخ 
12درصــد وام مي دهند. نكته قابــل تامل اينكه 
كمك ۵2هزار ميليارد توماني بانك ها به بنگاه ها و 
مشاغل آسيب ديده بخشي از همان بسته ۷۵هزار 
ميليارد توماني قبلي است؛ يعني قرار نيست پول 
جديدي تزريق شــود. البته عبدالناصر همتي با 
اعالم اين خبر، پرده از يك واقعيت هم برداشــته 
و نوشته اســت: تحريم هاي ناجوانمردانه آمريكا 
به همراه كاهش قيمت نفــت، هزينه هاي مقابله 
با ويروس كرونا و آثار درآمدي آن، امكانات داخل 
و خارج از بودجه دولت را به شــدت در تنگنا قرار 
داده اســت. موضوعي كه روزنامه همشهري در 
روز 19فروردين امسال به آن اشاره و بر ضرورت 
واقع بيني دولتمــردان در بيــان حقيقت ماجرا 
به مردم تأكيد كرده و نوشــته بود: چالش اصلي 
پيش روي دولت حســن روحاني اين اســت كه 

هزينه تعطيل كردن كشور را چگونه بايد جبران 
كرد؟ دولت بسياري از درآمدهاي جاري خود را 
ازدست داده و هزينه هاي جاري آن به قوت خود 
باقي است؛ از طرف ديگر افت قيمت جهاني نفت و 
كاهش سنگين درآمدهاي ارزي ايران هم از محل 
صادرات فرآورده هاي نفتي و هم صادرات غيرنفتي 
به دليل فشار تحريم ها و افت تقاضاي جهاني باعث 
خواهد شــد تا درصورت تداوم وضعيت ســلطه 
كرونا بر دنيا، دست كم نيمي از درآمدهاي ارزي 
پيش بيني شده براي دولت در سال جاري محقق 
نشــود. نكته جديد در صحبت هــاي رئيس كل 
بانك مركزي را مي توان در روشــن شدن معيار 
تعيين نرخ سود 12درصدي براي وام هاي وعده 
داده شده پيدا كرد. براين اساس، مابه التفاوت نرخ 
سود اعالم شده دولت با نرخ مورد نظر بانك ها نه 
از خزانه خالي دولت؛ بلكه با آزادكردن بخشي از 
ذخاير قانوني بانك ها نــزد بانك مركزي، جبران 
خواهد شــد. به گفته همتي، كاهش نرخ ســود 
12درصدي تســهيالت مقابله با كرونا، به دليل 
تســهيالت تكليفي بانك ها، امكان پذير نيست. 
به گزارش همشهري، انباشت مطالبات معوق و 
ناترازي بانك ها نشان مي دهد كه تنها بنگاه هاي 
اقتصادي و برخي مشاغل خدماتي از حمله كرونا 

آســيب نديده اند، بلكه ضربه نهايــي را دولت با 
كسري بودجه و بانك هاي بدهكار و آسيب ديده 
تحمل خواهند كرد و اثــر آن را بايد در نرخ تورم 

آينده ديد كه بر كل شهروندان وارد خواهد شد.

انتخاب جان يا نان؟
در روزهاي اخير به ويژه با تغيير سياست دولت از 
قرنطينه و محدوديت رفت وآمد به فاصله گذاري 
اجتماعي هوشــمند اين پرسش مطرح مي شود 
كه انتخــاب دولت بايد كدام باشــد، حفظ جان 
شــهروندان يا حفظ همزمان جان و نــان آنها؛ 
چالشي البته جهاني بر سر دوراهي انتخاب سالمت 
يا اقتصاد كه براي اقتصاد تحت فشــار تحريم ها 
دردسرساز هم شده چنان كه مركز پژوهش هاي 
مجلــس در تازه ترين گزارش خود مي نويســد: 
قرنطينه كامل نيز نيازمند منابع مالي قابل توجه 
و صرف نظر كردن از توليد و اشــتغال قابل توجه 
در اين دوره اســت كه خود عوارض مهم ديگري 
در عرصه اقتصــادي و اجتماعي به دنبال خواهد 
داشت و نتيجه اينكه كشــور در وضعيت آزمون 
و خطا قرار دارد و ميــزان موفقيت برنامه دولت 
براي عادي سازي  اقتصادي با طرح فاصله گذاري 

اجتماعي با ترديدهاي جدي مواجه است.
تازه ترين يافته ها نشان مي دهد: صادرات دالري 
ايران در اسفندماه 1۳9۸نسبت به ماه مشابه سال 
قبل از آن ۳0درصد كمتر شــده و حتي مبلغ و 
تعداد تراكنش هاي بانكي بسياري از كسب وكارها 
ازجمله صنف پوشاك، طال و جواهر و حمل ونقل 

در هفته دوم اسفند 1۳9۸نسبت به هفته قبل از 
آن كاهش قابل توجهي را تجربه كرده است.

بــازوي تحقيقاتي مجلس با اشــاره به مصوبات 
ســتاد كرونا براي حمايت از خانوارها و كسب و 
كارها يادآوري مي كنــد: عمده ترين بخش هاي 
اقتصادي اثرپذيــر از كرونا، زيربخش هاي بخش 
خدمات است، درحالي كه عمده افزايش اشتغال 
ســال هاي اخير نيز عمدتــاً در بخش خدمات و 
بنگاه هاي بسيار كوچك )داراي كمتر از ۴كاركن( 
بوده است كه بخش عمده اي از اين شاغالن بدون 
پوشــش بيمه به واسطه شــغل و داراي اشتغال 
ناقص بوده انــد. نتيجه اينكه احتمــال مي رود 
اصابت تسهيالت ۷۵هزار ميليارد توماني مصوب 
دولت با فرض جديد و امهالي نبودن اين تسهيالت 
به جامعه هدف چندان قابل توجه نباشــد. مركز 
پژوهش هاي مجلس توضيــح مي دهد؛ حمايت 
تسهيالتي از بنگاه هاي غيررسمي، به دليل نبود 
امكان شناســايي آنها و همچنين احتمال باالي 
انحراف تسهيالت اعطا شده به آنها، صحيح نيست 
و بهتر اســت نيروي انســاني اين بنگاه ها تحت 

حمايت هاي رفاهي خانوارمحور قرار گيرند.
پيشنهاد كارشناسي اين نهاد تحقيقاتي كمك به 
خانوارهاي نيروهاي شاغل در بنگاه هاي اقتصادي 
بسيار كوچك به جاي دادن وام به صاحبان اين 
كارگاه هاســت و از ســوي ديگر مي افزايد: بهتر 
اســت در بخش حمايت بنگاهي، تنها بنگاه هاي 
رســمي درحال فعاليت بدون كاهش و تعديل 
نيروي انساني كه تقاضاي آنها به واسطه عوارض 

كرونا كاهش يافته در اولويت تســهيالت بانكي 
قرار گيرند.

وام 12درصدي فسادآور است
مركز پژوهش هــاي مجلس با هشــدار به بانك 
مركزي و دولــت دربــاره انحراف تســهيالت 
12درصدي خواهان اعمال نرخ سود 1۸درصدي 
اســت و تأكيد دارد: براي جلوگيــري از انحراف 
تسهيالت، بهتر است مبلغ وام معادل درصدي از 
هزينه دستمزد نيروي انساني، ماليات پرداختي 
سال گذشــته، بيمه تأمين اجتماعي، هزينه آب 

و برق و گاز و نظاير آن باشــد و مستقيم در وجه 
كاركنان اين بنگاه ها، سازمان تأمين اجتماعي، 
وزارت نيرو و شــركت ملي گاز يا ســاير مقاصد 
مشخص پرداخت شــود. اين گزارش مي افزايد: 
در شرايط فعلي نرخ تسهيالت براي آنها نسبت 
به سرعت دسترســي به تسهيالت در درجه دوم 
قرار دارد پس بهتر اســت به منظور كاهش صف 
متقاضيان استفاده از رانت، نرخ سود تسهيالت 
همان 1۸درصد باشــد، در اين صورت هم تقاضا 
كمتر مي شود و هم ديگر نيازي به حمايت قابل 

توجه بانك مركزي از بانك ها نيست.

آثار رشد سريع بورس بر دارايي  خانوارها نمايان شد
ارزش سهام عدالت؛ 8ميليون تومان

بهزاد رنجبر
روزنامه نگار

عمليات نجات مجروحان اقتصادي جنگ كرونا
همشهري نسبت به خطاي تصميم گيري و انحراف منابع هشدار مي دهد

رضا كربالئي
روزنامه نگار

  اولويت نجات كاسبي ها
ديروز ســرانجام كارگروه مقابله با پيامدهاي اقتصادي حمله كرونا، اقدام هــاي عملياتي حمايت از 
كاسبي هاي آسيب ديده را اعالم كرد كه هم به تأييد ستاد ملي مديريت و مقابله با كرونا رسيده و هم حسن 
روحاني آن را امضا و ابالغ كرده است. البته در اطالعيه شماره يك تأكيد شده اولويت نجات كسب و كارها با 
بخش خصوصي است و قرار است مراكز توليد و توزيع غذا هاي آماده اعم از رستوران ها، بوفه ها، طباخي ها، 
تاالر هاي پذيرايي، قهوه خانه ها، اغذيه فروشي ها و موارد مشابه به تشخيص وزارت صنعت، معدن و تجارت 
در اولويت حمايت باشــند. افزون بر اينها مراكز مربوط به گردشگري شامل هتل ها، هتل آپارتمان ها، 
مجتمع هاي جهانگردي و گردشگري، مهمانپذيرها، مهمانسراها، مســافرخانه ها، زائرسراها، مراكز 
بوم گردي، مراكز اقامتي، پذيرايي، تفريحي و خدماتي بين راهي هم حمايت مي شوند؛ آن هم به تشخيص 
وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دســتي. فعاالن حمل ونقل عمومي مسافر درون شهري و 
برون شهري اعم از هوايي، جاده اي، ريلي و دريايي به تشخيص وزارت راه و شهرسازي از تسهيالت بسته 
نجات بهره مند خواهند شد. اين اطالعيه مي گويد: دفاتر خدمات مسافرتي، گردشگري و زيارتي، توليد و 
توزيع پوشاك، توليد و توزيع كيف و كفش، مراكز توزيع آجيل، خشكبار، قنادي، بستني و آبميوه، مراكز، 
باشگاه ها و مجتمع هاي ورزشي و تفريحي، مراكز و مجتمع هاي فرهنگي، آموزشي، هنري و رسانه اي و 
مراكز توليد، توزيع و فروش صنايع دستي ازجمله مجروحان اقتصادي جنگ با كرونا هستند و قرار است 
سازمان امور مالياتي هم سختگيري نكند و پرداخت هاي مالياتي و همچنين سررسيد بدهي هاي مالياتي 

گذشته مربوط به اواخر سال 13۹8 و اوايل سال 13۹۹ را با چند ماه تأخير مطالبه كند.

برآورد اوليه از سهام و دارايي هاي قابل فروش دولت منتشر شد
شناسايي450ميليارد دالر دارايي دولتي براي فروش
مقام هاي دولتي در آستانه خانه تكاني بزرگ اقتصادي مي گويند: حجم كل دارايي هاي دولت به 

۷ميليون ميليارد و ارزش سهام شركت هاي دولتي به 2۷00هزار ميليارد تومان رسيده است

   وزير اقتصاد: حجم كل دارايي هاي 
دولت ايران ۷ميليــون ميليارد تومان 

است
    معــاون اول رئيس جمهور:  ارزش 
سهام شركت هاي دولتي 2۷00هزار 

ميليارد تومان است
   وزير اقتصــاد: از بازديد دارايي هاي 
دولتي در شــهرهاي مختلف واقعا سر 
آدم سوت مي كشد، دارايي هاي زيادي 

وجود دارند كه راكد مانده اند

   در ســال99 يــك كارگــر 
حداقلي بگيــر 11۵دالر حقــوق 
مي گيرد؛ حتي با احتســاب همه 
مزايا نيز دريافتــي او از 1۴۵دالر 
فراتر نمي رود؛ درحالي كه حداقل 
دســتمزد كارگري در ســال96 

معادل 2۳0دالر بوده است

   محاســبه دســتمزد كارگران 
براساس نرخ دالر اعالمي در بانك 
مركزي نشــان مي دهد باالترين 
قدرت خريد كارگران به سال۸9 
مربوط مي شــود كه دريافتي آنها 

معادل 290دالر بوده است

احمد ميرخدائي
روزنامه نگار



  ميزان بارش ها در حوضه آبريــز درياچه اروميه 
محيط 
امسال 32درصد نسبت به سال گذشته كمتر شد، زيست

ولي با اين حــال درياچه اروميه تاكنون نســبت 
به مدت مشابه سال قبل، 252كيلومتر وسيع تر شده است.

مهم ترين دليل اين اتفاق، پايبندي به مصوباتي است كه تاكنون 
هزاران ميليارد تومان هزينه بر دولت تحميل كرده است. درياچه 
اروميه اما تا رســيدن به نقطه مطلوب پرشــدن تراز اكولوژيك 
)1274.1متر از سطح دريا( حدود 3متر فاصله دارد؛ فاصله اي كه 
با مديريت ساير منابع آبي حوضه آبريز درياچه اروميه كه به صورت 

غيرقانوني و بي رويه برداشت مي شود امكانپذير است.
در سال آبي جديد كه روزهاي پاياني نيمه اول آن را مي گذرانيم، 
قرار بود 44درصد از هر آنچه از آســمان مي بارد نصيب درياچه 
اروميه شود و كشاورزان نيز با حقابه اي كه در فصل زراعي از ذخيره 
سدها نصيب شان مي شــود با روش هاي نوين آبياري قطره اي، 

تجميعي و تغيير الگوي كشت، سازگار شوند.
ســال گذشــته يك ميليارد و 400ميليون مترمكعب آب بدون 
دخالت انسان به درياچه اروميه سرازير شد. ولي امسال آنچنان 
كه آمارها نشان مي دهد در سه ماهه اول سال آبي قرار داريم )مهر، 
آبان و آذر(، ميزان بارش كمتر از حد نرمال بود و هر آنچه از آسمان 
نصيب درياچه شده است مربوط به ســه ماهه پاياني سال98 و 
روزهاي اخير اســت. ميزان بارش در حوضه آبريز اروميه حتي 
نســبت به دو دهه اخير نيز كمتر بود. براساس گزارش ها، ميزان 
بارش كه در درازمدت 300ميلي متر بود، امسال 258ميلي متر 

ثبت شد.
براســاس آخريــن آمارها، تــراز درياچــه اروميــه هم اكنون 
1271.68متر شده است. به گفته فرهاد سرخوش، مدير استاني 
ســتاد احياي درياچه اروميه، از اوايل آذرماه تا نيمه ارديبهشت، 
ســردهانه هاي نصب شــده بر رودخانه هاي اصلي حوضه آبريز 
درياچه اروميه، حقابه زيست محيطي را به پهنه درياچه رساندند.

ســرخوش در گفت وگو با همشــهري، مي گويد: اين آب شامل 
رواناب ها و بارش باران مي شــود. در اين مدت خاكريزهايي كه 
به عنوان سردهانه تعبيه شده بود و با هر سيالب ويران مي شد، با 
دايك هاي بتني تعويض شد و در نتيجه هنگام سيالب هاي بهاري، 
آب به تمامي، به سمت درياچه هدايت شد. در نتيجه هدررفت آب 
در 6رودخانه اصلي حوضه آبريز درياچه )سيمينه رود، مياندوآب، 
مهاباد چاي، گدار چاي، باراندوز چاي، شهر چاي( و دو رودخانه 

كم رمق )نازلو چاي و زوال چاي( رخ نــداد. بنابراين طبق برنامه 
ستاد احياي درياچه اروميه، مصرف آب در بخش كشاورزي اين 

رودخانه ها نيز تا 40درصد كاهش خواهد يافت.
از 4ســد اصلي حوضه آبريــز آذربايجان غربــي، 600ميليون 
مترمكعب آب تاكنون به ســمت پيكره درياچه رهاسازي شده 
است و همچنان ادامه دارد. داده هاي ايستگاه هاي ايزومتريك در 
اين حوضه نشان مي دهد كه هم اكنون 270مترمكعب بر ثانيه، 
آب از پشت سدها به سمت درياچه در حال حركت است. فرهاد 
سرخوش، مدير استاني ســتاد احياي درياچه اروميه با اشاره به 
اينكه از ذخيره آب پشت سدها، حقابه كشاورزي و شرب همچنان 
محفوظ است مي گويد: به طور مثال از 200ميليون مترمكعب آب 
كه پشت سد شهرچاي قرار مي گرفت، 75ميليون مترمكعب براي 

كشاورزي و شــرب كفايت مي كند. در سال هاي قبل كشاورزان 
هر سال آب باقي مانده در پشت سدها را تا آخرين قطره مصرف 
مي كردند اما امسال مابقي آب ســدها نيز راهي پيكره مي شود. 
600ميليون مترمكعب آب تاكنون راهي درياچه اروميه شــده 
است كه نتيجه اجراي برنامه هاي جلوگيري از هدر رفت آب در 
بخش كشاورزي اســت. با وجود كاهش بارش نزوالت جوي در 
چند سال اخير )به استثناي بهار سال قبل(، حجم آب قابل قبولي 
راهي درياچه اروميه شده است. اما سهم درياچه از حيات، فقط از 
پاي سدها تامين نمي شود بلكه هنوز هم وجود 60هزار حلقه چاه 
كه عمدتا غيرمجاز هســتند و افزايش سطح زيركشت در بخش 
كشاورزي مانع از دســتيابي درياچه اروميه به حق هزاران ساله 

خود شده است.

درياچه اروميه زنده شد
مدير استاني ستاد احياي درياچه اروميه: بهتر شدن وضعيت درياچه اروميه ناشي از رسيدن حقابه 

است نه بارش ها
زهرا رفيعي

خبر نگار
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افزايش همزمان بارش  و گرما در ايران
تغييرات اقليمي عامل افزايش بارش  تا پايان 2023 در ايران و افزايش 1.5درجه اي دماي كشور مي شود. به گفته 

كارشناسان به رغم افزايش بارش ها، ايران همچنان درگير خشكسالي است

وضعيت بارش حوضه آبريز درياچه اروميه و كل كشور در مقايسه با سال گذشته و ميانگين بلندمدت

محدوده
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افقي:
 1- رنگرز- محل وسيع- مقام 

اداري
2- بي رغبتــي- مبحثــي در 

رياضي
3- لقب رستم دستان- وسط- 

آبادي
4- يك چهارم- جنگ و پيكار- 
از قديمي ترين سالن هاي تئاتر 

تهران
5- اشاره به دور- شبه جزيره 

مصر- بلندمرتبه
6- لقب امپراتــوران روم بود- 
الستيك داخلي تاير- شليك 

پياپي 
7- طرحي براي قالي ايراني- 

خردمند- به هوش باش
8- صداي كلفت- قــرار داده 

شده- ميمنت- حالت عاطفي
9- پارچه كهنه- معاينه كلي 
براي ارزيابي وضع جسماني- 

هنرپيشه
10- زن نازا- جادوگر- محكم 

11- كافــران- ســرپيچي از 
دستور- اهل سنت بودن

12- به دنبال هم قرار گرفتن- 
غربال- همداستان رامين

13- بلــه روســي- زميــن 
بي صاحب- آشكار

14- از لوازم التحريــر- فيلمي 
ساخته مجيد مجيدي

15- ثروتمنــد- فرمانــرواي 
كرمــان در زمان اشــكانيان- 
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عمودي:
1- صادركردن- نماديــــن- 

آزرده
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علم ستاره شناسي- حرف ندا
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كه وسايلي را در آن مي پيچند- 

گياه پر شاخه
6- فني در كشــتي- ســتون 
چوبي يا فلزي- خوشامدگويي
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چاشني كباب
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بيشتر نقاط كشور در سال جاري 
تغييرات 

شاهد بارندگي  هاي قابل توجهي اقليمي
هستند. بارش برف و تگرگ در 
برخي نقاط نيز طي روزهاي گذشته رخ داده و 
پيش بيني مي شود اين شــرايط تا نيمه اول 
ارديبهشت نيز ادامه داشــته باشد. براساس 
اعالم سازمان هواشناســي، بارش ها تا كنون 
بيش از حد نرمال و طبيعي بوده، اين اتفاق در 
حالي است كه اقليم شناسان از روند افزايش 
دماي هوا و گرمايش جهاني ســخن گفته و 
تأكيد مي كنند افزايش بارش ها و سيالبي شدن 
آنها از نتايج گرم شدن زمين است و دقيقا به 
همين دليل، افزايش بارندگي ها كمكي به رفع 
خشكسالي نخواهد كرد. در عين حال اما نحوه 
پيش بيني ها از سال گذشته در سازمان جهاني 
هواشناسي با تغييرات و اصالحاتي همراه شده 
كه نتيجه آن در ايران، بارندگي هاي بيش از 
نرمــال را براي اين منطقــه پيش بيني كرده 

است.
آنچه تاكنون در ســازمان جهاني هواشناسي 
و به تبع آن در ســازمان هواشناســي ايران 
درخصــوص پيش بيني هــا انجام مي شــد، 
به صــورت پيش بيني ماهانه يــا پيش نگري 
100ســاله بود. فاصلــه ميان ايــن دو نوع 
پيش بيني و جاي خالي بررسي هاي دقيق تر 

ميان اين دو زمان، موجب شد از سال گذشته 
ســازمان جهاني هواشناسي،  پيش بيني هاي 
ميان اين دو بازه زماني را مورد توجه قرار دهد 
و پيش بيني هاي بيشتر از يك سال و كمتر از 

10سال را در دستور كار قرار داد.

افزايش دما و بارندگي در ايران تا 4ســال 
آينده

سازمان هواشناسي كشور به كمك داده هاي 
جديــد ســازمان جهانــي هواشناســي و با 
ياري 5مدل، وضعيت آب وهــواي ايران را از 

سال2019 تا 2023پيش بيني كرده است.
ايمــان بابائيــان، سرپرســت پژوهشــكده 
اقليم شناســي بــه همشــهري مي گويــد: 
»75درصــد مدل هاي مورد اســتفاده براي 
پيش بيني 5ساله وضعيت آب وهوا در ايران، 
نشــان دادند كشــور تا ســال2023 شاهد 
بارش هاي بيش از حد نرمال خواهد بود.« او 
تأكيد مي كند، صحت داده ها،  بيشتر در مورد 
دماي هواســت كه البته نتايج معناداري در 
مورد وضعيت بارش ها نيز ارائه داده اســت. با 
توجه به پيش بيني ها احتمال وقوع بارش هاي 
بيش از حد نرمال همانند آنچه در سال گذشته 
و ســال قبل رخ داد، همچنان تا سال2023 
وجود دارد. پيش بيني ها امــا اين موضوع را 
نيز مورد تأكيد قرار داده اند كه ايران 3ســال 
از اين دوره 5ساله را شاهد بارش هاي بيش از 
حد نرمال است. سازمان جهاني هواشناسي، 

 داده هاي ســال2020 را نيز تا يك ماه ديگر 
منتشــر خواهد كرد و بعد از آن تا نيمه دوم 
سال جاري، وضعيت دما و بارندگي هاي كشور 
از ســال 2023 تا 2028 نيز قابل پيش بيني 

خواهد بود.

همچنان در خشكسالي هستيم
پيش بيني هاي 5ساله، در مورد دماي هواي 
ايران اما مشخص مي كند كه به طور ميانگين 
دماي كشور تا سال2023 به ميزان 1.5درجه 
ســانتي گراد افزايش خواهد يافــت. به بيان 
ديگر، بارش هاي بيش از حد نرمال در زماني 
اتفاق خواهد افتاد كه دماي كشور نيز به دليل 
گرمايش جهاني همچنان رو به افزايش خواهد 

گذاشت.
ايمان بابائيان در اين بــاره مي گويد: »پايان 
خشكسالي و ورود به ترســالي تنها با بررسي 
ميزان بارش ها و فرارفتن آنها از حالت طبيعي 
و نرمال، اندازه گيري نخواهد شد، بلكه دماي 
هوا نيز در اين ميان نقش قابل توجهی دارد.« 
كارشناســان تأكيد دارند در چنين شرايطي 
امكان پايان دوره خشكسالي و ورود به دوره 
ترسالي در ايران تا 4سال آينده وجود ندارد، 
چراكــه افزايش دما موجب تبخير بيشــتر و 
همچنين افزايش نياز آبي مي شــود و ايران 
نيز همچنان به دليل فشــار بيــش از اندازه 
بــر ســفره هاي آب زيرزميني در شــرايط 

خشكسالي به سر خواهد برد.

الهام مصدقي راد 
خبر نگار
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متــن كـامـل در سایت

۵۰هزارتنپستهرویدستکرمانیها
کرمانی ها هر سال ۵۰ تا ۶۰ هزار تن پسته به چین صادر می کردند، اما محمدعلی محمدمیرزائیان، رئیس کمیسیون 
بازرگانی اتاق کرمان، پیش بینی می کند امسال با توجه به بحران کرونا 
مجوز صادرات۵۰ هزار تن پسته استان در سال ۹۹ صادر نشود.  
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روزنه

آب و هوا

غول مسکن در برابر برگه تس 
  پنجه سخت کرونا هم نتوانست دندان طمع بازار مسکن 
را بشــکند. هر چند که برخی از متقاضیان خرید خانه، بر 
قدرتمندی ویروس کرونا برای به زیر کشیدن قیمت ها در 
بازار مسکن، امید بســته بودند. اما بازار مسکن، همچون 
دیگر پدیده های اقتصادی، با منطق ویژه خود عمل می کند. 
برای نمونه در آخرین ماه سال گذشــته در شرایطی که 
معامالت مسکن نسبت به بهمن ماه 24 درصد کاهش نشــان می دهد، اما قیمت ها 
همچنان مسیر صعود را در پیش گرفته اند. به طوری که مطابق آمار رسمی، قیمت ها 
در بازار مســکن معادل 8/7 درصد افزایش داشته اند. حتی متوسط قیمت مسکن در 
پایتخت به 15/6 میلیون تومان در هر متر  مربع رسید. رویدادی که می تواند پیشران 
تغییر نرخ ها در شهرها و استان های کشور باشــد. اما افزایش نرخ ها به همان دالیلی 
بازمی گردد که درباره آن بارها سخن به میان آمده اســت. نخست نوسان نرخ ارز که 
هم اکنون همه را متقاعد کرده اســت که خود لوکوموتیو قدرتمندی برای جابه جایی 
نرخ هاست. نکته دوم به تغییر قیمت مصالح ساختمانی بازمی گردد. نمی توان انتظار 
داشت در شــرایطی که قیمت آهن و آجر و... روی پلکان صعود نشسته است، قیمت 
مسکن مسیر کاهش را در پیش بگیرد. اما رویدادی روانی که علمای اقتصادی از آن به 
انتظارات تورمی یاد می کنند، مکانیزم دیگری است که قادر است نرخ ها را جابه جا کند. 
در مجموع 3 عامل فوق الذکر باعث شد که پدیده  نادر رکود تورمی، همچنان در بازار 

مسکن، حتی در روستاهای کشور، جا خوش کند. 
با وجود این، مدیران مسکن هم بیکار ننشسته اند. مطابق طرح جدید دست اندرکاران 
حوزه مسکن، قرار است به زوج های ساکن در شــهرهای باالی 200 هزار نفر رقمی 
معادل 200 میلیون تومان وام پرداخت شود و در شهرهای کمتر از 200 هزار نفر به 

متقاضیان رقمی معادل 160 میلیون تومان تسهیالت داده می شود. 
نرخ سود این وام 18 درصد و مدت بازپرداخت آن 12 سال است. نکته جالب این وام 
آن است که متقاضیان برای دریافت آن در تهران باید به ازای هر 500 هزار تومان یک 
برگه اوراق تحت عنوان »تس« خریداری کنند. البته نرخ هر برگه تس هم اکنون بین 
48 تا 51 هزار تومان در نوسان است. یعنی زوجین باید تا 180 هزار برگه تس خریداری 
کنند که نرخ هر برگه حدود 50 هزار تومان است که به طور تقریبی 24 میلیون تومان 
می شود. در این شرایط سوال این است که پرداخت تسهیالت یادشده قادر است پیشران 

اقتصاد مسکن در سراسر کشور شود؟
البته نیت دولت برای به حرکت درآوردن بازار مسکن خیرخواهانه است و در این رهگذر 
پیش بینی می شود که پرداخت تسهیالت 240 میلیون تومانی به زوجین می تواند به 
گرمی بازار ساخت و ســاز بینجامد. و همان طور که می دانید ساخت هر خانه می تواند 
موجی از اشتغال در سراسر کشور پدید آورد. اما در شرایطی که بیش از 70 درصد از 
حقوق بگیران معادل حداقل دستمزد را در هر ماه دریافت می کنند، به طور طبیعی در 
صورت دریافت این تسهیالت با مشکل بازپرداخت مواجه خواهند شد. زیرا اقساط این 
وام به صورت پلکانی از ماهانه 3 میلیون و 50 هزار تومان شروع و تا 4 میلیون و 221 
هزار تومان در سال دوازدهم می رسد. در این شــرایط طرح مدیران برای افزایش وام 
مسکن، از طریق اوراق تس فقط می تواند بر 23 درصد بازار مسکن تاثیر مثبت بگذارد. 
در واقع طرح یادشده نه برای تحول ساختاری اقتصادی مسکن، بلکه برای جلوگیری 

از افزایش شیب رکود در این بخش از اقتصاد است.

آماده باش نیروهای امدادی 
سازمان هواشناسی کشور در حالی از ورود ســامانه جدید به کشور خبر می دهد که 
بسیاری از استان ها طی روزهای اخیر آسمان پربارشــی را تجربه کردند و 16 استان 
درگیر سیل و آب گرفتگی بودند. بر این اساس، سازمان هواشناسی از کاهش دما،  بارش 
شدید و احتمال طغیان رودخانه ها در استان های مختلف تا روز دوشنبه خبر داده و از 

مردم خواسته از سفرهای غیرضروری خودداری کنند.
به گزارش گروه ایرانشهر، رئیس امداد و نجات سازمان هالل احمر با اشاره به آمادگی 
نیروهای امدادی و کمک رسانی برای مقابله با سیل و آب گرفتگی اظهار کرد: طی چند 
روز گذشته اصفهان، البرز، تهران، خراسان جنوبی و شمالی، سمنان، فارس، قم، قزوین، 

کرمان، کرمانشاه، گلستان، گیالن، لرستان و یزد از حوادث جوی متاثر بودند. 
مرتضی سلیمی همچنین از امدادرسانی به 2٩ شهر و روستا و یک محور کوهستانی خبر 
داد و گفت: تا ظهر دیروز به 1052 نفر امدادرسانی و شرایط اسکان اضطراری برای 46 
نفر فراهم شد. 5 دستگاه خودرو گرفتار در مسیر سیالب هم رهاسازی و تخلیه آب از 
6٩ واحد مسکونی با اقدام به موقع نیروهای امدادرسان سازمان هالل احمر انجام شد. 
مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی هم با اشاره به این که بارش ها 
در کشور تا دوشنبه )25 فروردین( ادامه دارد، گفت: با خروج سامانه جوی، که در حال 
حاضر بسیاری از استان های شمال شرق، شرق، جنوب، برخی مناطق جنوب، شرق و 
شمال غرب را با بارش باران، رگبار و رعد و برق همراه کرده است، در روز سه شنبه بیشتر 

مناطق کشور جوی آرام و افزایش نسبی دما را پیش رو خواهند داشت. 
صادق ضیائیان افزود: اما از روز چهارشنبه )27 فروردین( با نفوذ سامانه بارشی فعالی 
از سمت جنوب کشور در استان های بوشــهر، فارس، هرمزگان و به تدریج نیمه غربی 
کرمان رگبار و رعد و برق همراه با وزش باد شــدید موقــت و بارش تگرگ در مناطق 

مستعد پیش بینی می شود. 

بیژن کیامنش 
عضو شورای سردبیری استان ها 

   بسیاری از مشاغل در استان های کشور فعالیت خود 
را از سرگرفته اند اما ویروس کرونا همچنان بر سر گزارش

شهرها سایه افکنده است. به گزارش گروه ایرانشهر، 
با دستور رئیس جمهوری و ستاد ملی مبارزه با کرونا از دیروز )شنبه 
23 فروردین( در چارچوب طرح فاصله گذاری هوشمند، کسب و 
کارهای متوسط و کم ریسک در استان های کشور فعالیت خود را 
آغاز کردند. برخی کسب وکارها بازگشایی شده اند و ادارات دولتی 
و بانک ها هم با یک سوم ظرفیت، فعالیت شان را ادامه خواهند داد. 
اتفاقی که خروج قابل توجه مردم از خانه  ها را رقم زده و ترافیک 
انسان و خودرو در خیابان  شهرهای مختلف کشورمان موجی از 
نگرانی کارشناسان و صاحب نظران حوزه پزشکی را به همراه داشته 
است. هرچند که نگرانی ها فقط محدود به شیوع موج دوم کرونا 
نیست، بلکه مردم هم از افزایش هزینه های حمل  و  نقل به دلیل 
کاهش تعــداد اتوبوس ها یا تعطیلی ناوگان اتوبوســرانی و الزام 
مسافرگیری تاکسی ها فقط با 3 نفر و سرشکن شدن هزینه سفر 

نفر چهارم برای دیگر مسافران گالیه دارند. 

ترافیک در میدان مرکزی
  فاطمه کاظمی- همدان: همدان با اجرای طرح فاصله گذاری 
اجتماعی آنقدر هم خلوت نشده بود که حاال با از سرگیری فعالیت 
اصناف کم خطر شلوغ شود. درست اســت که مغازه ها در مرکز 
شهر کرکره را پایین کشیده بودند، اما بوستان ها، خیابان ها و هر 
جایی که در آن امکان تفریح وجود داشــت به اندازه کافی شلوغ 
بود، مغازه های محالت هم فعال بودند. یک فروشنده در میدان 
مرکزی شهر می گوید: در شرایطی که شهروندان به زندگی عادی 
خود ادامه می دهند، تعطیل  بــودن اصناف چه کمکی به مبارزه 
با کرونا می کند؟ هر چند که یک عابر پیاده نظری متفاوت دارد 
و با انتقاد از ترافیک و شلوغی بیش از حد میدان مرکزی عنوان 
می کند: با اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی شهر خلوت شده 
بود و شهروندان دلیل زیادی برای بیرون آمدن نداشتند، اما حاال 
دیگر همه فکر می کنند کرونا تمام شده و این تفکر خطرناکی است. 
هرچند وحید علی ضمیر، معاون خدمات شهری شهردار همدان، 
به ادامه روند ضدعفونی معابر شهری اشاره می کند و می گوید: همه 
شهر، اماکن و مراکز عمومی، تأسیسات و مبلمان شهری تاکنون 

ضدعفونی و برخــی از معابر پرخطر نیز ده ها 
بار گندزدایی شده است و این روند همچنان 
ادامه دارد. فهرست محل هایی که ضدعفونی 
خواهند شد در آغاز هفته از طریق رسانه ها در 
اختیار شهروندان قرار می گیرد تا در آن ساعات 

حتی االمکان در آنجا تردد نداشته باشند.
میالد کریمی، رئیس ســازمان تاکسیرانی 
همدان، هم بیان می کند: فعالیت خودروهای 
ون ممنوع است و تاکسی ها نیز موظف هستند 
با یک مسافر کمتر یعنی 3 نفر به فعالیت ادامه 
دهند. طبق روال قبل، تاکسی ها نیز همچنان 
ضدعفونی می شــوند و این روند تا ریشه کن 

کردن کرونا ادامه خواهد داشت.
هر چنــد، بر اســاس اعالم قبلــی، فعالیت 
اتوبوس ها و مینی بوس ها و برپایی نمایشگاه ها 

و برگزاری مجالسی مانند عزا و عروسی و اجتماعات مختلف و نماز 
جمعه و جماعت ممنوع است.

 
کرمانشاه چند روز قبل هم شلوغ بود 

  فرحناز چراغی – کرمانشاه: بسیاری از اصناف کرمانشاه 
با وجود هشدارها درباره شیوع کرونا فعالیت خود را زودتر از 23 
فروردین آغاز کرده اند، اما از دیروز دســت فروش ها هم به نقاط 
پرتردد شهر بازگشته اند. تردد مردم در خیابان ها افزایش یافته و 
جز عده معدودی که از دستکش و ماسک استفاده می کنند، درصد 
باالیی شرایط مبارزه با کرونا را رعایت نمی کنند و همان شرایط 
پیش از قرنطینه برقرار شده است.  یک شهروند کرمانشاهی در این 
باره می گوید: وقتی مغازه ها و ادارات باز شده اند چرا مردم باید در 
خانه بمانند. غروب ها هم که خیابان ها جای سوزن انداختن نیست 
و بوستان ها، فضاهای ســبز و بلوارها شلوغ تر از روزهای گذشته 
است. عده کثیری هم نه دســتکش در دست دارد و نه ماسک بر 
صورت. افراد در فاصله نزدیک کنار هم می نشینند یا راه می روند و 
حرف می زنند. با این همه توصیه و تاکید برای رعایت فاصله گذاری 
اجتماعی، چرا هیچ مسئولی مانع این شرایط نیست.  یکی دیگر 
از شهروندان هم به مغازه لوازم آرایشی اش در بازار اسالمی اشاره 
می کند و می افزاید: حدود 40 روز از کسادی بازار می گذرد. پول 
اجاره بها و برق را هم باید پرداخت  کنم. با وجود هزینه های گران 
زندگی، اگر شــما راه دیگری جز باز کردن مغــازه در نظر دارید 
بگویید تا ما انجام دهیم.  البته با وجود همه این شلوغی ها، ناوگان 
حمل  و  نقل عمومی مرکز اســتان، به گفته مدیرعامل سازمان 
تاکسیرانی و اتوبوســرانی، همچنان با رکود مسافر مواجه است. 
ســجاد ســلیمانی می گوید: ظرفیت مجاز خودروهای عمومی 
تاکسی برای پیشــگیری و رعایت فاصله گذاری اجتماعی 3 نفر 
است و در حال حاضر فقط 40 درصد ناوگان تاکسیرانی و 15 درصد 

ناوگان اتوبوسرانی شهر کرمانشاه فعال هستند.  

گرانی کرایه ها در نبود اتوبوس و مترو
  سید مرتضی احمدپور – تبریز: بیشترین شلوغی پس از 
بازگشایی نصف نیمه اصناف در شهر تبریز را می توان در بانک ها 
دید. در غیاب شرکت واحد و مترو هم بیشترین بار حمل  و  نقل 
درون شهری بر دوش تاکسی ها و مسافربرهای درون شهری افتاده 
است. تبریزی ها از اولین ساعات صبح دیروز باز هم همان ترافیک 
خسته کننده را در خیابان های مرکزی به ویژه در مسیرهای منتهی 
به میدان ســاعت، بازار و خیابان های جمهوری و خاقانی شاهد 
بودند. ترافیک در جاده ائل گلی و چای کنار و مسیرهای منتهی 
به پل کابلی و ولی عصر هم تکرار همان روزهای قبل از کروناست. 
بیشتر مردم هم به دلیل امنیت بیشتر ترجیح داده اند خودروهای 
شخصی شان را برای انجام کارهای روزانه مورد استفاده قرار دهند. 
مسعود قوجایی، شــهروند تبریزی، از ازدحام جمعیت در یکی 
از شــعب بانک های دولتی گالیه می کند و می گوید: در بانک ها 
کارمندان ماســک زده اند و دیوار حائل نایلونی کشیده است. اما 
مراجعه کنندگان به دلیل ازدحام جمعیت حتی یک صندلی هم 
ندارند که بنشینند. آنقدر شلوغ است که حتی نمی توان فاصله 

را هم رعایت کرد. احد نیازی از دیگر شــهروندان تبریزی است 
که به اقدام عجیب یکی از راننــدگان در اخذ کرایه دو برابری در 
مســیر آبرســان گله می کند و می گوید: برای این مسیر 4 هزار 
تومان کرایه پرداخت کردم و راننده حتی حاضر به پاســخگویی 
هم نشــد. تنها جوابی که داد این بود که در 
این شــرایط ما رانندگان فداکاری می کنیم.  
با این اوصاف، مســئوالن همچنان تاکید بر 
رعایت طرح فاصله گــذاری اجتماعی دارند. 
معاون سیاسی - امنیتی و اجتماعی استانداری 
آذربایجان شــرقی در این باره به همشهری 
می گوید: این طرح تا پایان فروردین در استان 
اجرایی می شود. علیار راستگو درباره همراهی 
نکردن برخی شــهروندان و صنوف در بستن 
مغازه ها و تردد های غیرضروری عنوان می کند: 
انتظار همراهی بیشتری از شهروندان را داریم و 
یک ماه پلمب مغازه و جریمه 500 هزار تومانی 
برای خودروهای متخلــف هم در صورتی که 
همکاری الزم را نداشته باشند، اعمال می شود. 
راستگو با اشــاره به ممنوعیت تردد اتوبوس 
شرکت واحد و مترو در تبریز و تردد کنترل شده تاکسی ها بیان 
می کند: با توجه به خطر ازدحام در این وسائط نقلیه، فعال برای آغاز 
به کار بی آرتی و اتوبوس شرکت واحد تصمیمی گرفته نشده است. 

فاصله گذاری غیرهوشمند 
  اشکان جهان آرای – مازندران: محدودیت تردد در ورودی 
شهرهای مازندران برداشته شده و مازندرانی ها پس از چند روز 
حاال می توانند بدون ارائه مدارک شناســایی بین شهرها تردد 
کنند. در شــهرها نیز برخی صنوف فعالیت خود را پس از چند 
هفته تعطیلی آغاز کرده اند. اما حجم ترددها در بعضی شهرهای 
مازندران تغییر چندانی نســبت به روزهای اخیر نکرده اســت. 
در ساری، به عنوان بزرگ ترین شــهر مازندران، رفت و آمدها به 
حالت عادی بازنگشته، اما خیابان ها کماکان نسبت به روزهای 
پیش از کرونا خلوت تر هستند. یکی از رانندگان تاکسی در ساری 
می گوید: تصورمان این بود که از شنبه وضعیت تغییر می کند. اما 
رفت وآمدها چندان تغییری نکرد. هم تعداد مسافر کم است و هم 
ناچاریم یک نفر کمتر سوار کنیم. از سوی دیگر برخی شهروندان 
ساری هم از افزایش نرخ کرایه ها گالیه دارند. مصطفی پورعلی 
می گوید: باید نرخ جدید کرایه ها و دستورالعمل رسمی برای سوار 

کردن 3 مسافر ابالغ شود. راننده ها می گویند اگر در صندلی عقب 
2 نفر ســوار کنیم نفری 1500 تومان می گیریم و اگر با رضایت 
خود مسافران 3 نفر سوار کنیم نفری هزار تومان دریافت می کنیم.  
این موضوع را سعید حسینی، رئیس ســازمان حمل  و  نقل بار و 
مسافر شهرداری ســاری، نیز به نوعی تأیید می کند و می گوید: 
هنوز ابالغیه رسمی برای افزایش تعرفه کرایه های درون شهری 
نداشته ایم. اما تعداد سرنشین ها عمدتا از 4 نفر به 3 نفر کاهش 
یافت. وی درباره نکات بهداشتی مد نظر برای حمل  و نقل مسافر در 
ساری می گوید: تیم های بازرسی ما با سم پاش های کوچک در هر 
ایستگاه مستقر هستند و دستگیره و داخل خودروها را ضدعفونی 
می کنند. توزیع ماسک و دســتکش و محلول بین رانندگان نیز 
هفتگی انجام می شود. ضمن این که بروشورهایی را برای آگاهی از 

دستورالعمل ها توزیع کردیم.
اما این وضعیت در همه شهرهای استان دیده نمی شود. در برخی 

شهرهای غرب مازندران رفت وآمدها از صبح 
شــنبه به حالت تقریبا عادی بازگشته است.  
مهم تر این که فاصله توصیه شــده در صف ها، 
ادارات و مراکــز عمومی رعایت نمی شــود و 
همین موضوع بسیاری از شهروندان را نگران 

کرده است.

نگرانی از پیک دوم بیماری 
  روح اهلل کریمــی – قم: دیــروز یکی از 
شلوغ ترین روزهای پس از شروع سال جدید 
در قم بود. تعداد زیــادی از واحدهای صنفی 
پس از چند روز تعطیلی، بازگشــایی شدند و 
رفت وآمد شــهروندان قم در خیابان های این 
شهر در حال عادی شدن است. بسته بودن بلوار 
سردار سلیمانی به دلیل باال آمدن حجم آب 

رودخانه قمرود و بازگشایی ادارات و واحدهای صنفی، ترافیک را 
به برخی خیابان های شهر برگرداند. در برخی خیابان های شهر قم 
فضای کافی برای پارک خودروها وجود نداشت. برخی کاسبانی 
که در روزهای گذشته متضرر شده بودندند، سعی کردند با گذاشتن 
دســتکش و محلول های ضدعفونی در ورودی واحد صنفی، به 
مشتریان خدمت رسانی کنند. در عین حال بسیاری از واحدهای 
پرمراجعه، رعایت ضوابط بهداشتی را به مردم سپردند. آن طور که 
رئیس سازمان صمت استان گفته، در روزهای گذشته 180 واحد 
صنفی که طرح فاصله گذاری اجتماعی را رعایت نکردند، پلمب 

شدند. از سوی دیگر ناوگان حمل  و  نقل عمومی با محدودیت هایی 
مواجه است و هنوز اتوبوس های درون شهری فعال نشده اند. این 
مســئله گالیه های برخی کارمندان و شاغالن واحدهای صنفی 
ضروری را به دنبال دارد. یکی از کارمندان ساکن منطقه پردیسان 
به همشهری می گوید: در شرایط نامناسب اقتصادی نمی توانیم هر 
روز با تاکسی تردد کنیم. ناوگان اتوبوسرانی باید راه اندازی شود تا 
مشکل تردد کارگران و شاغالن برطرف شود. این در حالی است که 
عباس ذاکریان، معاون حمل  و  نقل و ترافیک شهردار قم، با اشاره به 
تداوم توقف فعالیت ناوگان اتوبوسرانی می گوید: این ناوگان آمادگی 
دارد که در طرح فاصله گذاری اجتماعی بر اساس پروتکل های وزارت 
بهداشت فعالیت کند. در این میان، رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم 
هم از کنترل روند شیوع کروناویروس در این استان خبر می دهد، اما 
معتقد است که اگر طرح فاصله گذاری هوشمند، ناقص رها شود باید 
منتظر پیک دوم بیماری با عوارض بیشتر باشیم. محمدرضا قدیر 
می افزاید: در طرح فاصله گذاری هوشمند تالش می شود از حضور 
افراد مســن، دارای بیماری های زمینه ای و دیابت در مکان های 
عمومی جلوگیری شود و محدود کردن اصناف و کارمندان برای 

کنترل بهتر مورد توجه قرار گیرد.

تردد نیمه سنگین در رشت 
  فرشته رضایی- گیالن: رشــت هم از دیروز شاهد افزایش 
ترددهای درون شهری بود و بسیاری از مشاغل کم ریسک به شکل 
عادی فعالیت خود را سرگرفتند. هر چند افزایش ترددها همزمان 
با شنبه کاری در اســتان مورد مخالفت نماینده وزارت بهداشت 
در گیالن قرار گرفته اســت. محمدحسین قربانی به همشهری 
می گوید: اگر طرح فاصله گذاری اجتماعی ادامه پیدا نکند شاهد 
افزایش تردد ها و عادی شــدن آن در گیــالن خواهیم بود و در 
صورت عادی شدن شرایط، مردم بی محابا در بیرون منازل خود 
ظاهر می شوند و به شیوع بیشتر کرونا کمک می کنند. در حال 
حاضر شرایط گیالن به هیچ عنوان عادی نشده است و تا شکست 
کامل کرونا راهی طوالنی و سخت در پیش داریم.  وی از استاندار 

درخواست کرد برای اعمال محدودیت های بیشتر اقدام کند.
علی مقصودی، معاون خدمات شهری شهردار رشت، هم درباره 
اقدامات این ســازمان برای ضدعفونی عنــوان می کند: طبق 
پروتکل سازمان بهداشت جهانی حتی ترکیبات محلول گندزدا 
را برای سازگاری بیشتر و آســیب کمتر تغییر داده ایم و هر شب 
با وجود بارندگی ضدعفونی معابر شهر، پیاده روها، بازار، محدوده 
بیمارستان ها، ورودی بانک ها، پمپ بنزین ها و... گاهی تا صبح ادامه 
دارد. سرپرست سازمان مدیریت حمل  و  نقل بار و مسافر شهرداری 
رشت به استقرار تانکر حاوی محلول ضدعفونی 300 لیتری در 
جایگاه های سی ان جی اشاره می کند و می گوید: ضدعفونی کردن 
تاکسی ها در داخل حیاط خود ســازمان حمل  و  نقل شهرداری 
انجام می شود. محمد نوری هریس با بیان این که همه اتوبوس های 
شهری در پایان هر شیفت کاری شست و شو و گندزدایی می شوند، 
می افزاید: این کار تا زمانی که خطر این ویروس 
برطرف شــود، ادامه دارد و در صــورت نیاز، 
اتوبوس ها هر 24 ســاعت 2 بــار ضدعفونی 
خواهد شد. این مسئول با اشاره به فعالیت 10 
اتوبوس و 800 تاکسی در رشت می افزاید: با 
توجه به تعطیلی برخی کسب و کارها ، میزان 
فعالیت هر خودرو حمل  و  نقــل عمومی در 
گرو تصمیمات اتحادیه های حمل  و  نقل اعم 

از تاکسی، اتوبوس و حمل بار در تهران است. 

شلوغی مراکز میوه فروشی 
  مهدیه صالحی- اراک: در نخستین روز 
پایان قرنطینه، تردد در خیابان ها و مراکز خرید 
اراک ســبک زندگی متفاوت با ویروس کرونا 
را بیشــتر عیان کرد. در چند خیابان خلوتی 
همچنان ادامه داشــته و معدود مردمی در حال تردد ماســک و 
دستکش به همراه دارند. اما در مرکز میوه فروش های شهر اراک 
ابتدای خیابان حصار تا ابتدای خیابان قائم مقام هیچ اثری از رعایت 
نکات بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی نیست. شلوغی خیابان 
از مردم و ماشین عجیب توی ذوق می زند و جای مسئوالن برای 
برخورد و نظم بخشیدن در مرکز میوه فروش ها خالی است. بی شک 
مسئوالن شهری برای جلوگیری از ازدیاد جمعیت در این قسمت 
از شهر باید چاره ای بیندیشند و با ایجاد مراکز خرید میوه به صورت 
موقت در مناطق مختلف دیگر به کمک مهار ویروس کرونا بیایند. 
هر چند معاون خدمات شهری و رئیس ستاد پیشگیری و مقابله با 
شیوع ویروس کرونا شهرداری اراک از تدابیر الزم در این زمینه خبر 
می دهد و می گوید: مهم ترین موضوع مردم هستند که باید در کنار 
مسئوالن و با درک اهمیت خطر این بیماری توصیه های مسئوالن 
را انجام دهند تا خودشان و افراد دیگر از ابتال به این بیماری در امان 
بمانند. محمد عسگری می افزاید: هنوز برخی افراد جامعه از خطر 
این بیماری آگاه نیستند و به راحتی ســبب هدر رفتن زحمات 
مردم و مسئوالن می شوند. عسگری در مورد شلوغی در قسمت 
میوه فروش های مرکز شهر اظهار می کند: در روزهای گذشته با 
گذاشتن بلوک، تردد و ایستادن خودروها در مقابل میوه فروش ها 
متوقف شــده بود، اما از دیروز و بر اساس دستور پدافند زیستی و 

خواسته پلیس راهور این وضعیت به حالت سابق برگشته است. 
      

در آغازین روز از اجرای طرح فاصله گذاری هوشــمند اجتماعی 
همان طور که انتظار می رفت، شلوغی خیابان ها، ادارات دولتی، 
بانک ها، وسایل حمل  و  نقل عمومی رقم خورد، اتفاقی که به نظر 
نمی رسد با پروتکل های بهداشــتی مبارزه با بیماری همخوانی 
چندانی داشته باشد. بسیاری از اصناف خرد که با ثبت نام در سامانه 
سالمت اقدام به بازگشایی مغازه ها کرده اند، موظف به تامین اقالم 
بهداشتی برای خود و مشتریانشان هستند اما آنچه عیان است، 
ناتوانی مالی آنها در تامین این اقالم است. اصناف پرریسک هم 
هنوز تکلیف خود را نمی دانند و دغدغه هــای مالی آنها بیش از 
گذشته شده است. مردم هم در بازگشایی دوباره اصناف و ادارات 
به خیابان ها هجوم آورده اند، اما کمبود وسایل حمل  و  نقل عمومی 
و جوالن مسافربرهای شخصی با کرایه های گران در همان روز اول 
عرصه را برایشان تنگ کرده است. اتفاقاتی که شاید با تداوم آنها به 
همین شکل باز هم رنگ شیوع کرونا در استان ها را قرمز کند و به 

عملکردی تکراری برای مبارزه با این بیماری تبدیل شود. 

نظمشهروندیدرسایهکرونا
همشهری بازگشت به کار در شهرهای کشور را پس از شکستن قرنطینه بررسی می کند

گرانی و ترافیک در نخستین روز پس از قرنطینه در شهرهای کشور مشهود بود./ عکس: ایرنا

تمهیداتشهرداری
 پوپک قاسمی – اردبیل: پس از قرنطینه و شروع به کار مجدد برخی اصناف، تردد شهری در اردبیل نسبت به روزهای قبل بیشتر شده است. فرهاد 
قهرمان زاده یکی از شهروندان اردبیلی می گوید: با شروع به کار مجدد اصناف شاهد افزایش حضور شهروندان در خیابان ها هستیم، هر چند 
فعالیت اقتصادی و تردد شهری اجتناب ناپذیر است. البته تردد شهری نیازمند استفاده از ناوگان حمل  و  نقل شهری است و شهرداری باید نظارت 
دقیق و بیشتری برای کنترل نکات بهداشتی در اتوبوس ها و تاکسی های شهری داشته باشد.  شهردار اردبیل در این زمینه با تاکید بر اولویت 
سالمت شهروندان عنوان می کند: برابر دستورالعمل ستاد مقابله با کرونا، شهرداری اردبیل در گام دوم مبارزه با شیوع این ویروس، مصوب شده 
است فاصله گذاری اجتماعی مورد تاکید قرار گیرد. حمید لطف  اللهیان به همشهری می گوید: در این زمینه ناوگان حمل  و  نقل عمومی شهرداری 
که بیشترین مرکز تجمع شهروندان محسوب می شوند مورد نظارت دقیق قرار خواهند گرفت و مصوب شده است در هر صندلی فقط یک مسافر 

بنشیند. رانندگان هم مجهز به ماسک، دستکش و محلول ضدعفونی کننده خواهند بود و بعد از ارائه سرویس، ماشین ها ضدعفونی می شوند.

درمترویکرجهیچفاصلهاینیست
 فتانه احدی – البرز: از دیروز بسیاری از کسبه البرزی کرکره مغازه های خود را باال بردند و در همان ساعات اولیه روز آغاز به کار کردند. 
چهره شهر با بازگشایی مغازه های لوازم آرایشی، خدمات خودرو، الستیک فروشی، باتری سازی، تعویض  روغن، فرش فروشی، قنادی، 
پالسکو، گل فروشی، خطوط تاکسیرانی و... عوض شده است و دیگر از آن خلوتی پیاده راه ها خبری نیست. شهر پرجنب و جوش شده و 
حتی متکدیان نیز به خیابان آمده و در انتظار کمک مردم هستند. در ایستگاه قطار شهری گلشهر رفت و آمد بیشتری به چشم می خورد، 
مردم با ماسک و دستکش در ایستگاه تردد می کنند و هر کدام یک بهانه برای این رفت وآمد دارند. هر کدام هم مدعی  رعایت بهداشت 
فردی و فاصله اجتماعی هستند، اما مگر می شود با این حجم از جمعیتی که راهی تهران شده اند، طرح فاصله گذاری را رعایت کرد. اتفاقی 
که البته در ترددهای بین  شهری و شهری با تاکسی ها بیشتر رعایت می شود، چراکه، به گفته سرهنگ غالمعلی شرق، رئیس پلیس راهور 
استان البرز، تاکسی ها موظف هستند با 3 مسافر )یک نفر جلو و 2 نفر در صندلی عقب خودرو( اقدام به خدمات رسانی کنند. همچنین 
قرار است وسایل نقلیه عمومی با ظرفیت ۴۰ درصدی فعال باشند. یک تعویض  روغنی می گوید: با وجود مخالفت خانواده، بعد از مدت ها 
قرنطینه، مغازه را باز کردم. می دانم که هنوز کرونا ریشه کن نشده، اما دیگر نمی توانستم در خانه بمانم. امرار معاش سخت است. یک 
گل فروش هم که در حال چیدن گل ها جلو مغازه است، عنوان می کند: دولت در رفع نیازهای مالی مردم به ویژه مشاغل خصوصی کمکی 
نکرده و نمی توانیم بیش از این کسب و کار را تعطیل کنیم. ما کارمند نیستیم که سر ماه حقوق بگیریم. روزانه خرج خود را درمی آوریم.

مردم در بسیاری از شهرها 
در نخســتین روز پس از 
پایان نیم بند قرنطینه از 
افزایش بی حساب کرایه 
همچنین  و  تاکســی ها 
احتمال بازگشــت دوباره 
ویروس در پــی افزایش 
ناگهانی ترددها و رعایت 
نشــدن فاصله گــذاری 

اجتماعی گالیه دارند

در آغازیــن روز از اجرای 
طرح فاصله گذاری هوشمند 
همان طور که انتظار می رفت، 
شلوغی خیابان ها، ادارات 
دولتی، بانک ها، وســایل 
حمل  و  نقــل عمومی رقم 
خورد، اتفاقــی که به نظر 
نمی رســد با پروتکل های 
بهداشــتی مبارزه با کرونا 

همخوانی داشته باشد

سرکار خانم ستاره حجتی
با کمال تاثر و تاسف درگذشت پدر گرامی تان را تسلیت عرض می نماییم؛ 
از خداوند متعــال برای آن مرحوم علو درجات و برای شــما و ســایر 

بازماندگان صبر و سالمتی مسئلت داریم.

همکاران شما در موسسه همشهری



صندلي هايي كه نبايد روي 
آ نها نشســت، بــا عالمت گزارش

زردرنگ مشــخص شــده 
است. نقاطي كه بايد روي آنها ايستاد، با 
مربع سبز رنگ تعيين شده است. مسافران 
اتوبوس هاي بي آرتي مي دانند كه ويروس 
كرونا چقدر سريع در مكان هاي عمومي 
منتشر مي شود و اتوبوس از فشرده ترين 
فضا هاي عمومي در شهر  است. مسافران 
ماسك زده اند يا دستكش به دست دارند، 
ترافيك دوباره زيادشده است و بعضي از 
مغازه ها كسب و كار را شروع كرده اند. يك 
هفته به زماني كه از طــرف دولت براي 
شروع مشاغل كم خطر در تهران مشخص 
شــد، باقي مانده اســت. حجم زيادي از 
زباله هــاي شــهري در هــواي بارانــي 
جمع آوري و دفن مي شوند. ستاد مقابله با 
كروناي تهــران درباره افزايش شــديد 
بيماري هشــدار داده و شــهر در حالتي 

نيمه تعطيل سرگردان است.
در ايــن حــال و روز، رئيس ســازمان 

مديريت بحــران شــهرداري تهران در 
ويدئوكنفرانسي كه با حضور ديگر مديران 
شــهرداري و خبرنگاران برگزار شــد،با 
بيان اينكه تأثيــر كوتاه مدت ضدعفوني 
حمل ونقــل عمومــي را قبــول داريم، 
گفت: ولي ايــن تنها كاري اســت كه ما 
مي توانيم انجام دهيم كــه قبل و بعد از 
زمان سرويس دهي و همچنين در ميانه 
روز انجام مي شود. شهرداري در روزهاي 
ابتدايي اسفندماه ستادي را ايجاد و تمام 
شركت ها و سازمان هايي  كه مي توانستند 
به ما كمك كنند، در ۵ كارگروه ساماندهي 
شدند. مديريت انتقال و تدفين متوفيان 
بهشــت زهرا)س( به خوبي انجام شد و 
اگر پيش آمادگي وجود نداشــت، مشكل 
دفن اجساد را در شرايطي كه تعدادشان 
در حال ازدياد بود، داشــتيم. از اقدامات 
مهم ديگر، تعطيل كردن مراكز ورزشي و 

نمايشگاه هاي بهاره بود.
 رضــا كرمي محمدي درباره ســوله هاي 
مديريت بحران كه براي استفاده به عنوان 
نقاهتگاه بيماران كرونايي درنظر گرفته 
شده است، بيان مي كند: ۸سوله مديريت 
بحران در اين راستا آماده شده كه هركدام 

حدود ۶۰ تا ۷۰نفــر ظرفيت دارند و اين 
در حالي اســت كه تاكنون تنها 2نفر از 

شهروندان در اين اماكن مستقر شده اند.
كرمي مي گويــد: شــهرداري تهران در 
ستاد ملي مقابله با كرونا و در ستاد شهر 
تهران به اندازه يك عضو مشاركت دارد. 
مســئله اين اســت كه در ســطح كالن 
تصميماتــي گرفته مي شــود اما به علت 
تعدد مراكز تصميم گيري، زيرمجموعه ها 
و ارگان هايي هم هســتند كه برنامه  هاي 
ديگــري را اجرا مي كنند. مــا مي توانيم 

بگوييم كه شــهرداري تهران براســاس 
خواسته هاي وزارت بهداشت عمل كرده و 
اقدامات خود را با هماهنگي آن انجام داده 
است، زيرا هر عمل جداگانه اي مي تواند 

نتايج ناخواسته اي داشته باشد.
او درباره آمار ابتال بــه كرونا در مجموعه 
شــهرداري تهــران، گفــت: در مجموع 
براســاس اطالعات دريافتي كه شــامل 
همه سازمان ها نمي شود، تاكنون ۱۳۴نفر 
از كاركنان شــهرداري بــه كرونا مبتال 
شده اند و دكتر مهدي وريجي، از پزشكان 

شركت شهر سالم بر اثر ابتال به اين بيمار 
درگذشته  است. ۴نفر از رانندگان تاكسي 

هم بر اثر ابتال به كرونا فوت شده اند.
مراكز درماني شركت شهر سالم از ابتداي 
اســفند تاكنون به كار خود ادامه داده اند. 
درمانگاه منطقه يك شــهرداري تهران 
به دليل نزديك بودن به بيمارستان مسيح 
دانشوري، بخشي از كار درماني بيماران 
را پذيرفت. درمانگاه هاي مناطق ۳، ۵ و ۸ 
نيز به صورت شبانه روزي فعال هستند و 
۱۴مركز ديگر نيز از صبح تا غروب به كار 

 در ويدئوكنفرانس رسانه اي ديروز
تعدادي از مديران شهري تهران تأكيد شد

 شانه به شانه كرونا
در خيابان هاي شلوغ

محمد سرابي
خبر نگار

نگاه

مترو، مسافر هوشمند مي خواهد

هر مسافر در متروي تهران به عنوان 
سفير فرهنگسازي  مبارزه با بيماري 
كرونا مي تواند نقش مؤثري داشــته 

باشد.
شيوع ويروس كرونا امروزه مشكالت زيادي را براي مردم در جهان 
ايجاد كرده اما با جدي گرفتن توصيه هاي ايمني و بهداشــتي از 
سوي آحاد جامعه قابل مهار است. شــركت بهره برداري متروي 
تهران و حومه در اين روزها بدون هيچ وقفه اي خدمت رساني به 
مردم را حتي در روزهايي كه افراد در بخش هاي مختلف تعطيل 
بودند ادامه داد، اما حاال كه تعداد بيشتري از افراد مجبور به بيرون 
آمدن از خانه هستند، ممكن اســت با شلوغي و ازدحام جمعيت 
روبه رو شوند و با توجه به شــرايط فعلي براي جلوگيري از انتقال 
ويروس كرونا نيازمند ياري تمامي افراد براي اجراشدن هرچه بهتر 

دستورالعمل هاي بهداشتي است.
امروز ويروس كرونا بــا حضور ناخوانده خــود درميان جامعه ما 
موجب مشــكالت فراواني براي مردم شده اســت. دركنار همه 
عوامل مخصوصــا كادر زحمتكــش وزارت بهداشــت و درمان 
كه درخط مقدم مبارزه هســتند پرســنل زحمتكش شــركت 
بهره برداري متروي تهران نيز براي رفاه حال شــهروندان در اين 
روزها به كارخود ادامــه دادند. اميدواريم مســافران فهيم مترو 
مجددا نقش آفريني كنند و تبديل به ســفيران فرهنگسازي  در 
مبارزه با ويروس كرونا شــوند و حاال كه مجبور هســتند از مترو 
استفاده كنند به خاطر حفظ سالمت خود و خانواده بزرگ مترو 
تمامي توصيه هاي ايمني و بهداشتي را رعايت كنند. اگرچه اين 
تغيير رفتار در شيوه زندگي كار ساده اي نيست اما هر فرد بايد به 
رفتار بهداشتي خود نظارت كند تا زنجيره انتقال قطع شود. ما در 
متروي تهران سعي كرده ايم با تهيه و نصب بنرها و پوسترهايي با 
موضوع رعايت فاصله اجتماعي در تمامي ايستگاه ها و قطارهاي 
خطوط هفت گانه مترو دقت مســافران را بــراي رعايت فاصله 
اجتماعي جلب كنيم؛ تا اين حساسيت بين شهروندان و مسافران 
ايجاد شود كه حداقل اگر مجبور به بيرون آمدن از خانه و استفاده 
از مترو هستند فاصله ايمني و بهداشتي را رعايت كنند تا از انتقال 
ويروس كرونا جلوگيري شود. تمامي ايستگاه ها و تجهيزاتي كه 
مسافران با آن در ارتباط هســتند ازجمله هندريل پله برقي ها، 
پله هاي ثابت، صندلي ها و تمامي گيت ها، دستگاه هاي شارژ بليت 
مسافري روزانه در چند نوبت، همانند روزهاي اول انتشار ويروس 

كرونا نظافت و ضدعفوني مي شوند.
همچنين ما در شــركت بهره برداري متروي تهــران و حومه با 
توجه به حجم مخاطباني كــه روزانه با آنها در ارتباط هســتند 
ســعي كرديم نحوه اطالع رســاني، آموزش و فرهنگسازي  براي 
مقابله با ويروس كرونا را در دســتور كار قــرار دهيم، در همين 
راستا نسبت به ارائه آموزش هاي شــهروندي با نصب پوستر، بنر 
و تابلوهاي آموزشي در ايســتگاه ها و قطارها، پخش كليپ هاي 
آموزشي از مانيتور ايستگاه ها و قطارها و همچنين پخش پيام هاي 
اطالع رســاني از اتاق هاي كنترل در تمامي ايســتگاه هاي فعال 
خطوط يك،۶،۵،۴،۳،2 و ۷ متروي تهــران و حومه و بارگذاري 
 اينفوگرافي هاي آموزشــي در صفحه اينســتاگرام به نشــاني
tehran_metro @ و سايت شركت بهره برداري مترو به آدرس
http://metro.tehran.ir در جهت آموزش شهروندي نيز اقدام 
كرده ايم و اميدواريم شهروندان و مســافران نيز ما را در اين راه 
ياري كنند. امكان خريد بليت هاي تك سفره و شارژ كارت بليت 
الكترونيك متــرو و اتوبوس به صورت برخط از طريق ســامانه يا 
»اپليكيشن تهران من« نيز فراهم شد. در جهت افزايش رعايت 
بهداشت آبخوري ها، دستگيره هاي تبليغاتي قطارها، جمع آوري 
شده و اتاق هاي مادر و كودك، غرفه هاي ارائه كننده مواد غذايي 
روباز در ايستگاه ها تعطيل شــدند و اجراي تمهيدات بهداشتي 
در نمازخانه ايستگاه ها، افزايش دفعات تعويض كيسه هاي زباله 
در ايستگاه ها و استفاده از تمامي ظرفيت تهويه هوا در قطارها و 
اصالح سناريوي هواسازها جهت تهويه فعال هواي ايستگاه ها بود.
ولي رعايت موضوعات بهداشتي توســط خود مسافران بسيار 
حائز اهميت است چرا كه ما نمي توانيم مانع استفاده شهروندان 
از مترو شــويم يا براي اين موضوع مأمور پيش بيني كنيم. تنها 
راه اجراي موفق اين طرح همكاري شــهروندان و مسافران در 
مترو رعايت فاصله اجتماعي اســت. با توجه به تصميم حضور 
۵۰درصدي كاركنان ادارات در روزهاي آينده با افزايش مسافر 
روبه رو هستيم و با توجه به اينكه مترو وسيله حمل ونقل انبوه بر 
است و شرايط آن با ساير وســايل حمل ونقل عمومي متفاوت 
است بايد رعايت فاصله اجتماعي توسط شهروندان مورد توجه 
قرار گيرد. اميدوارم مسافران مترو با آموزش هايي كه اين روز ها 
از طرق مختلف ارائه داده شــده هوشــمندانه خودشان فاصله 

اجتماعي را رعايت كنند.

 ابتالي 300 نيروي شهرداري و شورا 
به كرونا

به گفته رئيس كميسيون عمران و حمل ونقل شوراي شهر تهران 
تاكنون بيش از ۳۰۰نفر از پرسنل حوزه شهري مبتال به كرونا شده 

و ۷نفر جان خود را از دست داده اند.
محمد عليخاني، رئيس كميســيون عمران و حمل ونقل شوراي 
شهر تهران در مورد آمار مبتاليان به كرونا در مجموعه شهرداري 
و شوراي شــهر تهران به فارس گفت: »از بين كاركنان مديريت 
شهري پايتخت، ۴راننده تاكســي، 2راننده اتوبوس و يك نفر از 
بخش خودروی سرويس شــهر تهران جان خود را به دليل كرونا 

از دست داده اند.«
او ادامه داد: »افرادي كه مشــغول به كار بوده و يــا مبتال به اين 
بيماري شده اند جدا شــده تا قرنطينه و درمان آنها انجام گيرد. 
خوشبختانه تاكنون تعداد زيادي از اين افراد وضعيتشان بهبود 

يافته است.«
به گفته او شوراي شهر تهران دائما با ستاد مقابله با كرونا در استان 
در ارتباط است تا نظرات نمايندگان مردم به آنها انتقال پيدا كند. 
از سوي ديگر اين تعامل باعث مي شــود تا هم آنها از موضوعات 
شهري آگاه شوند و هم ما اصول بهداشــتي مهم  را در مجموعه 

مديريت شهري به كار ببريم.

فرنوش نوبخت
مديرعامل شركت بهره برداري متروي تهران و حومه

7 شهر  يكشنبه 2۴ فروردين 99  شماره ۷9۱۴  2 ۳ ۰ 2 ۳ ۶ ۱ ۵

ســال ۱۳99 براي همه ما با شرايط 
خاصي شروع شده اســت؛ شرايطي 
كه دهه ها هرگــز آن را تجربه نكرده 
بوديم و آن اپيدمي بيماري كوويد۱9 در كشور بود كه به دليل 
شيوع گسترده در بين مردم، نياز به در خانه ماندن مردم را در 
اين روزها ضروري كرده  و خيلي از ديد و بازديدهاي نوروز را لغو 
و همچنين فعاليت هاي اقتصادي را دچار ركود كرده اســت؛ 
اگرچه اين روزهاي سخت يك مزيت بزرگ هم داشته و باعث 
شده است كه بيشــتر همديگر را دوست داشــته باشيم و قدر 

يكديگر را بدانيم.
اين حس همدلي و كمك به طــرق مختلف بروز و ظهور كرده 
است؛ از فعاليت هاي جهادي مردمي براي ضدعفوني محله ها و 

كمك به افراد سالمند و معلول تا تهيه اقالم بهداشتي براي كادر 
درماني در بيمارســتان ها. همانطور كه مي دانيد، كادر درماني 
و بهداشــتي ما در خط اول مبارزه با بيماري كوويد ۱9 بوده و 
همچنان با از خودگذشتگي به اين راه ادامه مي دهد؛ افرادي كه 
اكنون همه را توصيه به در خانه مانــدن و خود را توصيه به كار 
شبانه روزي براي بهداشت و سالمت شهروندان كرده اند. ما نيز 
سعي كرده ايم در منطقه۸ پايتخت، سهم كوچكي در كنترل و 
شيوع كرونا ويروس داشته باشيم. اين اقدامات شامل همكاري 
براي ضد عفوني مداوم اماكن و معابر عمومي با استفاده از مواد 
ضدعفوني كننده و با نيروهاي داوطلب مردمي از طريق مساجد، 
پايگاه هاي بسيج و سراهاي محله، با رعايت اصول بهداشتي و 
تجهيزات كامل)ماســك و لباس مخصوص( بوده و همچنان 

ادامه دارد.
در ضمن بايد به اين نكته اشــاره كنم با توجه به شعار »جهش 
توليــد« كــه از ســوي رهبر معظم انقالب براي ســال جديد 
نامگذاري شــده اســت، با همراهي 2كارآفرين منطقه روزانه 
هزاران ماسك توليد مي شود كه بخشــي از اين ماسك ها بين 
نيازمندان منطقه به صورت رايگان توزيع مي شــود. همچنين 
در ۳ محله فدك، دردشت و كرمان سامانه ۴۰۳۰مستقر شده 

اســت. در هر محله 2 نفر به عنوان اپراتور با شهروندان تماس 
مي گيرند و با مطرح كردن ۵سؤال اقدام به شناسايي افراد مبتال 
به كوويد۱9 مي كنند. از اقدامات ديگر شهرداري منطقه۸، تهيه 

اقالم ضروري و مورد نياز بيمارستان بهارلو بود.
اين در حالي اســت كه طي هفته اخير شهرداري هاي مناطق 
با تجهيز ســوله هاي بحران، نقاهتگاه ويژه نگهداري بيماران 
كوويد۱9 با همكاري وزارت بهداشــت را فراهم كرده اند. اين 
مركز با حضور بســيج جامعه پزشــكي اداره برپا شده است و 
به طور نمونه اكنون ســوله بحران منطقه ۸ با ۶۰ تخت مجهز، 
آماده  است تا به بيماران بعد از ســپري كردن دوران بيماري 
به مدت حداكثر ۱۰ روز براي سپري كردن دوران نقاهت شان 

خدمات ارائه كند.
بر اين اساس، ما وظيفه خود مي دانيم تا همچنان با جديت تمام 
خدمت رساني به شهروندان را ادامه دهيم و مطمئن باشيد كه 
در اين راه از هيچ كوششي دريغ نخواهيم كرد. اميدوارم به اميد 
خدا، ســال ۱۳99 در ادامه، روزهايي خوب و سرشار از بركت 
براي همه مردم ايران زمين رقم بزند و با كمك هم بتوانيم كرونا 

را شكست دهيم.
يادمان نرود كه همچنان بايد در خانه بمانيم.

همچنان بر مدار در خانه 
بمانيم، بمانيم

مهناز استقامتي
شهردار منطقه۸

مي پردازند.
مديرعامل شــركت شهر سالم شهرداري 
تهران دراين باره مي گويد: ۴مركز درماني 
ديگر را مجهز كرديم تا درصورت لزوم به 
چرخه ارائه خدمات بپيوندند، يك مركز 
در منطقه 22 نيز معين شد كه با تكميل 
تجهيزات مراقبت هــاي ويژه مي تواند در 
زمينه مبارزه با كرونا سرويس دهي كند. 
از سوي ديگر، براي كاركنان و همكاران 
بازنشســته شــهرداري تهران سيستم 
اورژانس و درمان در منزل را فعال كرديم 
تا نياز به مراجعه به مراكــز درماني پيدا 
نكنند.  حميد چوبينه  مي افزايد: در طول 
تعطيالت نوروز كاركنان ۵سازمان بهشت 
زهرا، آتش نشاني، ميادين ميوه و تره بار، 
مديريت پسماند و فروشگاه هاي شهروند 
غربالگــري شــدند. ايــن كار به صورت 
منطقــه اي ادامــه دارد و هفتــه آينده 
تمام سازمان ها و شــركت هاي مرتبط با 

شهرداري غربالگري خواهند شد.

همه زباله ها دفن مي شوند
تفكيك زباله از مبدأ و در ايستگاه هاي بين راهي ممنوع شده است. تبديل پسماند 
به كود كمپوست هم متوقف شده و تمام زباله ها مستقيما دفن مي شود تا از انتشار 
آلودگي هاي ناشي از كرونا جلوگيري شــود. به همين دليل حجم زباله اي كه در 

اسفند 98 در تهران دفن شد، دو برابر زباله  ماه بهمن بود.
مديرعامل سازمان مديريت پسماند شــهرداري تهران در اين رابطه مي گويد: با 
توجه به شيوع كروناويروس، تغيير سيستمي در مديريت پسماند اتفاق افتاد به 
شــكلي كه از ۴800 تن زباله دريافتي روزانه كه ۲300 تن آن به كمپوست تبديل 
مي شد و حدود ۲۴00 تن نيز دفن زباله داشتيم، هم اكنون به شرايطي رسيديم كه در 
طول شبانه روز بيش از 7000 تن زباله از سطح شهر جمع آوري و از طريق ايستگاه ها 

به مجموعه آرادكوه منتقل  و در آنجا دفن مي شود.
 صدرالدين عليپور  اظهار مي كند: در بهمن 98 وزن پسماند پزشكي روزانه در حدود 
70 تن بود اما هم اكنون به بيش از ۱۱0 تن رسيده  و قسمتي از آن از بيمارستان هايي 
كه بيمار مبتال به كرونا دارند، جمع آوري مي شود. مذاكراتي با چين انجام داديم 
تا دستگاه ماكروويو كه پسماندهاي پزشكي را بي خطرسازي مي كند، تهيه شود. 
هم اكنون در تهران بيمارســتان ها بي خطرســازي زباله هاي خود را با دستگاه 
»اتوكالو« انجام مي دهند كه ممكن اســت در زمينه كرونا بي خطرسازي كامل را 
انجام ندهند. ظرفيت روزانه دستگاه ماكروويو ۱0 تن زباله بيمارستاني است كه 
با زباله هاي بيمارســتان هاي مخصوص كرونا تطبيق دارد، به همين دليل تصميم 
گرفته شد كه اين دستگاه با تمام تجهيزات جانبي به قيمت حدود يك ميليون دالر 

خريداري و با كشتي به ايران منتقل شود. او درباره ظرفيت مركز دفن زباله تهران 
مي گويد: فعال فضا براي دفن پسماند در آرادكوه وجود دارد اما تا پيش از شيوع 
كرونا تالش مي كرديم در قالب طرح كاپ دفن را به حداقل برســانيم و در مقابل 
ظرفيت توليد كمپوست را باال ببريم. براساس برنامه ريزي ها مقرر بود در سال 99 
دفن زباله در اين مجموعه را به زير ۱000 تن برسانيم اما با شيوع كرونا هم اكنون 
روزانه كار سنگين جمع آوري 7000 تن زباله و دفن آن در آرادكوه انجام مي شود. 
اين كار هر روز ۱0 تا ۱۲ساعت طول مي كشــد و در هفته اخير بارش باران، آن را 
سخت تر كرده است. عليپور با اشاره به اينكه در ميان كاركنان اين سازمان موردي 
از ابتال به كرونا رخ نداده است، مي گويد: ما نخستين سازمان در كشور بوديم كه 
حتي بدون توصيه رسمي وزارت بهداشت و قبل از تأييد رسمي سازمان بهداشت 
جهاني تفكيك زبالــه را متوقف كرديم. توقف اين كار زيــان مالي زيادي براي 
شهرداري دارد اما مانع انتشار بيشتر بيماري مي شود. االن هم شهر هاي اصفهان، 
شيراز، تبريز و بعضي شهر هاي ديگر كار تفكيك را از ۱5فروردين شروع كردند 
و خطوط پردازش آنها مشغول كار هستند. ما براي اينكه مانع زباله گردي شويم، 
از طريق دادستاني حكم گرفتيم و با نيروي انتظامي تفاهمنامه اي امضا كرديم تا 
اكيپ هاي پليس مانع تفكيك زباله شوند. سازمان هم ۲5خودرو گشت براي اين 
كار اختصاص داده و گشت شبانه  هم داريم و در اين مدت ۱5گروه تفكيك پسماند 
را پيدا كرده و مانع كار آنها شده ايم. با اين حال، باز هم كساني هستند كه در مخازن 

به دنبال زباله هاي مختلف مي گردند.
ث

مك

پناه دادن به 2300كارتن خواب
مالك حسيني، سرپرست ســازمان رفاه و 

خدمات اجتماعي شهرداري تهران
تاكنون هيچ مــورد ابتال بــه كرونا در 
گرمخانه ها نداشته ايم. هم اكنون بيش 
از ۲300نفــر از افــراد كارتن خواب در 
گرمخانه هاي تهران پذيرش مي شــوند 
كه اين عدد حتي از آمار »پيك زمستان« 
نيز بيشتر اســت و حاال اگر بخواهيم با 
توجه به محدوديت فضا در گرمخانه ها، 
فاصله گذاري اجتماعــي را نيز رعايت 
كنيم و بيــن هر فرد حداقــل ۱.5متر 
فاصله باشــد، بايد از اين ۲300نفري كه 
در مجموعه هاي ما مســتقر هســتند، 
دســت كم ۱700نفر را پذيرش نكنيم. 
اين روزهــا افزايش تعــداد معتادان 
متجاهر به همراه زندانيان آزاد شده اي 
كه ســرپناهي ندارند، در شهر تهران به 
يكي از چالش هاي بزرگ ما تبديل شده 
است. از يك طرف امكان برخورد قهري 

با اين افراد وجود ندارد و از سوي ديگر 
با اينكه اين كار جزو اختيارات ما نيست، 
اما همه مردم از شهرداري انتظار دارند 
آنها ساماندهي شــوند. در ابتداي هفته 
در يك شــب 3۶۲ نفر جذب گرمخانه 
شده اند درحالي كه ما مسئوليتي در قبال 
جمع آوري معتــادان متجاهر نداريم و 
تنها براساس مسئوليت اجتماعي اقدام 
به جمــع آوري كارتن خواب ها مي كنيم 
كه مايل به حضور در گرمخانه باشــند. 
طي مكاتبات مختلف با دســتگاه هاي 
مختلف اعالم كرديم كه شهرداري تهران 
در مواجهه با كارتن خواب ها تنها ســت 
اما بعضا با كم لطفي آنها مواجه شديم و 
حتي برخي  دستگاه ها عنوان كردند كه 
شــهرداري موضوع را حساس مي كند. 
درباره كودكان كار هم درخواست هايي 
از شهرداري مي شود اما مسئوليت اين 

كودكان با بهزيستي است نه شهرداري.

ث
مك

۸ ســوله مديريــت بحران 
بــراي اســتفاده به عنوان 
نقاهتگاه بيمــاران كرونايي 
درنظر گرفته شده است كه 
هر كدام حدود ۶۰ تا ۷۰ نفر 
ظرفيت دارند امــا تاكنون 
تنها 2نفر از شــهروندان در 

اين اماكن مستقر شده اند

پارلمان شهري تهران بررسي مي كند

 واگذاري حق بهره برداري از
8 مركز بهاران به بهزيستي تهران

دويست و هشتمين جلســه شوراي شهر 
تهران امروز يكشنبه 2۴فروردين از ساعت شورا

9 تا ۱2 در محل تاالر شورا برگزار مي شود.
به گزارش همشهري، دراين جلســه كه با نطق پيش از 
دستور ســيدمحمود ميرلوحي، رئيس كميته اقتصاد و 
تنظيم مقررات شورا آغاز مي شود، اليحه مجوز واگذاري 
حق بهره برداري از ۸مركز بهاران به ســازمان بهزيستي 

استان تهران در دستور كار قرار مي گيرد.
همچنين ارائه گزارش مجتبــي يزداني، معاون خدمات 
شــهري و محيط زيســت شــهرداري تهران و مديران 
درخصوص اقدامات صورت گرفته توسط آن معاونت در 
راستاي پيشگيري و مقابله با ويروس كرونا در شهر تهران، 

ديگر دستور كار جلسه امروز شوراي شهر تهران است.
ادامه بررســي اليحه »ضوابط تشــكيالتي شــهرداري 
تهران« هم ديگر دستور جلســه امروز پارلمان شهري 
پايتخت اســت. ضمن اينكه در ادامه اين جلســه، قرار 
اســت ۳اليحه يك فوريتي در دســتور قرار بگيرد. يك 
فوريت اليحه » الحاق 2 تبصره به پيوست ۶ ماده واحده 
مصوبه بودجه ســال 9۸ شــهرداري تهران و سازمان ها 
و شــركت هاي تابعه )بهاي بليت مترو هشــتگرد(، يك 
فوريت اليحه »تعيين نرخ بهاي خدمات كنترل و صدور 
گواهي زيســت محيطي موتور ها و خودروهاي ديزلي با 
كاربري عمليات عمراني« و همچنين يك فوريت اليحه 
»الحاق يك تبصره به عنوان تبصره هشتم بند )ب( مصوبه 
اصالحيه مصوبه چگونگي محاسبه و اخذ بهاي خدمات 
مديريت پسماند« دستور جلساتي است كه امروز درباره 

قيد فوريت آن تصميم گيري مي شود.
اما دويســت و هشــتمين جلسه شوراي شــهر تهران، 
دستور ديگري دارد كه بررســي طرح »الزام شهرداري 
تهران به ارائه اليحه الزام ســاختمان هاي مســكوني و 
غيرمســكوني بلند مرتبه به پيش بيني، طراحي و نصب 
زيرساخت هاي مورد نياز ارتباط راديويي و فيبر نوري« 
نام دارد.انتخاب 2نفر از مسئوالن سازمان هاي مردم نهاد 
مرتبط با موضوع خانواده و 2نفر كارشــناس خبره براي 
عضويت در ستاد حمايت از خانواده موضوع بندهاي ۱۱ 
و ۱۴ ماده سوم مصوبه »طرح حمايت از بنياد خاواده« و 
نيز انتخاب يك نفر از اعضاي شوراي اسالمي شهر تهران 
جهت عضويت در ســتاد مديريت جمعيت شهر تهران 
نيز از دستورهاي ديگر جلسه امروز شوراي شهر تهران 

خواهد بود.

ميادين ميوه و تره بار مســتقيما با 
مــردم در ارتبــاط هســتند؛ به ميادين

همين خاطر، ســازمان مديريت 
ميادين شــهرداري تهران براي پيشــگيري از 
انتشار و گسترش ويروس كرونا، مجموعه اي از 
اقدامات پيشگيرانه را در قالب ۱۰گام عملي در 

ميادين، تعريف و اجرا كرده است.
به گزارش همشهري، سيدسعيد راد، مديرعامل 
ســازمان مديريت ميادين شــهرداري تهران 
در اين بــاره گفت: »ســازمان مديريت ميادين 
شــهرداري تهران ضمن رعايت مباحث مربوط 
به پروتكل هــاي ايمني و بهداشــتي منطبق با 
دستورالعمل هاي وزارت بهداشت، مجموعه اي 
از اقدامات پيشگيرانه را به منظور مقابله با شيوع 

ويروس كرونا اجرايي كرده است.
او با تأكيد بــر اينكه كاركنــان ميادين ميوه و 
تره بــار در تمام روزهاي تعطيــالت عيد نوروز، 
مشغول خدمات رساني به شهروندان بودند، بيان 
كرد: »تالش كرديم با وجود همه دشواري هاي 
موجود، رضايت خاطر مراجعه كنندگان به اين 
مراكز را جلب كنيم؛ چرا كه ميادين ميوه و تره بار 

مستقيما با مردم در ارتباط هستند.«

راد در تشــريح ايــن اقدامــات، بــه عمليات 
ضد عفوني كــردن مياديــن و بازارهاي ميوه 
و تره بار، اشــاره كرد و افــزود: »2۴۵ميدان و 
بازار ميوه و تره بار به صــورت روزانه ضد عفوني 
مي شوند تا امكان شيوع ويروس در فضاي اين 
مراكز بــه حداقل ميزان ممكــن كاهش يابد، 
ضمن اينكه كارگران ميادين ميوه و تره بار كه 
آموزش هاي الزم را به منظور رعايت بهداشــت 
فردي فراگرفته انــد، به صــورت مرتب مورد 
تب ســنجي قرار مي گيرند و درصورتي كه تب 
آنها باال باشد، بالفاصله به مراكز درماني معرفي 

مي شوند.«
مديرعامل سازمان مديريت ميادين شهرداري 
تهران از اجراي طرح غربالگــري بيماري كرونا 
براي بيش از ۶هزار نفــر از كاركنان و كارگران 
ميادين ميوه و تره بار با همكاري شــركت شهر 
ســالم شــهرداري تهران خبر داد و اضافه كرد: 
»در راستاي اجراي طرح فاصله گذاري فيزيكي، 
نسبت به انجام نشانه گذاري براي رعايت فاصله 
ايمن در ميادين ميوه و تره بار اقدام كرده ايم اما 
موفقيت اين طرح، قبل از هر چيز مشــروط به 
رعايت فاصله از سوي شــهرونداني است كه به 

ميادين مراجعه مي كنند.«
او نصب بنرها و پوســترهاي آموزشي در زمينه 
رعايت بهداشت فردي در سطح ميادين ميوه و 
تره بار و اعالم نكات بهداشتي از طريق سيستم 
صوتي در فضــاي ميادين را ازجملــه اقدامات 
به عمل آمده در حوزه آموزش و اطالع رساني در 
اين مراكز برشمرد و گفت: »تالش كرده ايم تا از 
طريق تعبيه حفاظ هاي پالســتيكي، نسبت به 
جداسازي جايگاه صندوقداران و توزين كنندگان 
محصوالت با شهروندان اقدام كنيم و البته تبديل 
حفاظ هاي پالستيكي به حائل هاي شيشه اي را 

نيز آغاز كرده ايم.«
راد، انجــام كنترل هاي كيفــي و نظارت هاي 
بهداشــتي بر تمامي محصــوالت ازجمله مواد 
پروتئيني كه در ميادين ميــوه و تره بار عرضه 
مي شــود را از ديگر اقدامات پيشــگيرانه براي 
تامين سالمت شهروندان اعالم كرد و ادامه داد: 
»عالوه بر اين، بازرســان فنــي و ناظران كيفي 
ما به صورت محســوس و نامحسوس، نسبت به 
كنترل وضعيت ميادين و نحوه خدمات رساني 
و رعايت مالحظــات بهداشــتي در اين مراكز، 

نظارت مي كنند.«

۱0گام براي مقابله با كرونا در ميادين ميوه و تره بار
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 هواداران آنتورپ، مخالف ويلموتس
هواداران آنتورپ بلژيك، مارك ويلموتس را گزينه مناسبي براي سرمربيگري تيم شان در فصل آينده نمي دانند. براساس نظرسنجي اي 
كه سايت 24بلژيك برگزار كرده، 56 درصد هواداران آنتورپ، مخالف حضور ويلموتس در تيم شان هستند. الشلو بولوني در پايان اين 
فصل، نيمكت آنتورپ ترك خواهد كرد و تا به امروز از سرمربي سابق تيم ملي ايران به عنوان گزينه اصلي جانشيني او نام برده مي شود.

2 3 0 2 3 6 9 3 ورزش

اين كنفدراســيون فوتبال آسيا هم رســما هواداران ايراني را گير 
آورده و با اطالع از عالقه وحشتناك اين جماعت به لشكركشي هاي 
مجازي و كري خواني در اين فضا، هر روز  روي ســايت و صفحه اش 
يك نظرسنجي وسوسه كننده جديد مي گذارد. خوبي داستان هم 
اين است كه اغلب اين مسابقات مثل نطرسنجي هاي برنامه نود، از 
حداقل يك آيتم پرسپوليسي و يك آيتم استقاللي برخوردار است تا 
بين هواداران دو تيم رقابت در بگيرد. بعد از كليك آوري چند ميليوني 
رقابت بين جالل حسيني و فرهاد مجيدي براي انتخاب اسطوره ايراني 
ليگ قهرمانان، حاال درنظرسنجي زيباترين گل اين رقابت ها بين آندو 
تيموريان و مهدي ترابي رقابت در گرفته؛ همزمان نيز جنگي ديگر در 
اينستاگرام AFC بين هواداران يحيي گل محمدي و فرهاد مجيدي 
براي انتخاب بهترين مربي جوان در جريان است. خالصه رفقا دارند 

نان اعتياد مجازي برخي هواداران ايراني را نوش جان مي كنند!

طعم كليك مفت

در روزهاي بدون فوتبال، آنقدر سوژه كم آمده كه حاال پيام صادقيان 
هم طرف مصاحبه رسانه ها مي شود. استاد در مورد خداحافظي شان 
از فوتبال و تاسيس سايت شرط بندي فرموده اند: »مي خواستم به 
پرسپوليس برگردم و همه كارها هم درست شده بود، اما ايرج عرب 
مخالفت كرد. بعد از آن ديگر انگيزه اي براي ادامه فعاليت نداشتم. 
چون در فوتبال به هر چيزي مي خواستم رسيده بودم؛ هم ايرانيش 
را ديده بودم و هم اروپايش را.« چنان كه مي بينيد، اين بازيكن سابق 
بارسلونا و بايرن مونيخ و نيز زننده گل قرن جام جهاني براي تيم ملي 
ايران، ديگر انگيزه اي نداشته و چون ايرج عرب نگذاشته به پرسپوليس 
بيايد، تصميم گرفته سايت شرط بندي بزند. ببينيد ديوار عرب چقدر 

كوتاه است! 

بابا بي انگيزه!

اين هفته شــايعه شد مهدي رســول پناه از سرپرســتي باشگاه 
پرسپوليس استعفا كرده است، اما خود آقاي دكتر مصاحبه كرد و 
گفت همه اينها شايعه است. ما هم مي دانيم، اما مشكل اينجاست 
كه متأسفانه درصد زيادي از شايعات در فوتبال ايران درست از آب 
در مي آيد. يعني هميشه اولش شايعه است، اما بعدا تبديل به خبر 
مي شود! مثال يكي، دو روز قبل از استعفاي محمدحسن انصاري فرد 
هم شايعه كناره گيري ايشان مطرح شــد كه بعدا ديديم درست 
است. رسول پناه حتي مي تواند براي آشنايي با اين مقوله، از مهدي 
محمدنبي كمك بگيرد؛ عضو سابق هيأت مديره پرسپوليس و دبير 
كل فعلي فدراسيون فوتبال كه در دو مقطع با قدرت تمام شايعه قطع 
همكاري با برانكو و كالدرون را تكذيب كرد و ديديم كه حق با ايشان 
بود؛ طوري كه االن هر دو مربي دست در گردن هم، كنار يكديگر 

روي نيمكت پرسپوليس مي نشينند!

هميشه اولش شايعه است

نكته بازي

   كرونا همچنان از فوتبال
  انتقام مي گيرد

دوران بي فوتبالي همه را كالفه كــرده. بوندس ليگايي ها احتماال از 
اواسط ارديبهشت در ورزشــگاه هاي خالي ادامه مسابقات فصل را 
از سر مي گيرند. در اسپانيا هم ممكن اســت يك ماه ديرتر همين 
اتفاق بيفتد. در ســريA فعال تا اواســط ارديبهشــت ممنوعيت 
برگزاري مسابقات فوتبال تمديد شــده و انگليس هم قرار است در 
فاصله كمتر از 2ماه )56روز( 433بازي برگزار شــود اما تاريخ آن 

معلوم نيست. رئيس فيفا از كشورها خواســته براي از سرگيري 
رقابت ها عجله نكنند و به سالمتي افراد بيشتر اهميت بدهند اما 
بعيد به نظر مي رسد فوتبال همين شــكلي به حال خود رها شود؛ 
حداقل مالحظات اقتصادي اين اجازه را نمي دهد. كالفگي دوران 
بي فوتبالي برخي بازيكنان و مربيان را وسوسه كرده كه زير زيركي 
و قاچاقي يا قانوني اما با رعايت پروتكل هاي بهداشتي و احتياط هاي 
الزم ناخنكي به فوتبال بزنند. زالتان ابراهيموويچ اخيرا در ورزشگاه 
باشگاه همربي كه به تازگي بخشــي از آن را خريداري كرده است، 
به تمرين پرداخت. كريســتيانو رونالدو پس از 23سال به ورزشگاه 
ناسيونال شهر ماديرا برگشــت تا به ياد گذشته ها و دوران كودكي 
پابه توپ شود. او چالشــي را هم در منزل ابداع كرده كه هر كس در 

عرض 45ثانيه هر قدر مي تواند دراز و نشست برود. خودش 142دراز 
و نشست رفت اما خيلي ها ركوردش را زدند؛ ازجمله آدام همتي كه 
170بار در 45ثانيه اين كار را تكرار كرد. در لندن مورينيو دســت 
به كار خطرناكي زد و 3 بازيكن تيمش را در يك پارك تمرين داد. 
رايان سســنيون، تانگوي اندومبله و داوينســون سانچز، 3بازيكن 
تاتنهام هســتند كه يك جلســه تمريني زيرنظر مورينيو سپري 
كردند. اين اقدام عجيب انتقادات زيادي را بر سر مورينيو آوار و او را 
مجبور به عذرخواهي كرد. حتي صادق خان، شهردار معروف لندن 
خطاب به او گفت:»تمرين در پارك، ضروري نيست؛ ناخواسته به 
شيوع ويروس كرونا كمك كردي!« در اسپانيا هم چريشف- بازيكن 
روس ســابق رئال مادريد- قرنطينه را شكســت و مورد انتقاد قرار 

گرفت. او با عذرخواهي درباره اين اتفاق گفت: »متأسفانه در روزهاي 
ابتدايي قرنطينه خيلي خوب متوجه شرايط حاكم نشده بودم و فكر 
نمي كردم قانون قرنطينه يك روز قبل از اجرايي شــدن آن به اجرا 
درمي آيد. نااگاهانه قرنطينه را شكستم و به خيابان رفتم. اين اقدام 
من هدفمند ناآگاهانه نبود. من به خاطر دنبال نكردن اخبار اطالعات 
چنداني نداشــتم.« فعال برخي ســتاره هاي فوتبال با به اشتراك 
گذاشتن ويدئوهايي از تمرينات انفرادي خود در ويالهاي مجهز و 
لوكس شخصي شان سعي دارند ديگران را ترغيب به ماندن در خانه 
كنند اما گاهي خودشان رعايت نمي كنند. برخي ديگر نظير جك 
گريليش يا بواتنگ هم قرنطينــه را رعايت نكرده و براي دور دور يا 

سفر از منزل خارج شده بودند.

  كك فوتبال
  دلتنگي باعث شده بعضي بازيكنان و مربيان 

قرنطينه را بشكنند

عواقب و آثار مثبت و منفي ويروس كرونا روي فوتبال همچنان ادامه دارد و به نظر 
مي رسد درصورت ريشه كن شدن آن در يك ماه آينده هم نشود از برخي اتفاقات 

ناگزير در ماه ها و سال آينده پيشگيري كرد.

   لغو تورنمنت درآمدزا
 تورنمنت اينترنشنال چمپيونزكاپ كه هر ساله در آمريكا و بين تيم هاي بزرگ 
اروپايي برگزار مي شود، به دليل كرونا لغو شد. اين تورنمنت هر ساله در پيش فصل 
و تابستان و درحالي كه تيم ها تازه دوران بدنسازي را پشت سر گذاشته بودند انجام 
مي شد و هر تيم 3بازي انجام مي داد و مبالغي هنگفت به باشگاه ها پرداخت مي شد 
و تماشاگران زيادي ورزشــگاه ها را پر مي كردند. حاال با توجه به فشردگي تقويم 
پس از ادامه احتمالي ليگ هاي اروپايي از اواخر خرداد، زماني براي تورنمنت هاي 
اين چنيني در پيش فصل آينده باقي نمي ماند. قرار بود امســال يك ال كالسيكو 
هم در اين رقابت ها گنجانده شــود. رئال و بارسا از اين بابت 18ميليون يورو زيان 

خواهند ديد.

  افت قيمت ستاره هاي فوتبال
سايت ترانسفر ماركت كه ارزش تخميني بازيكنان فوتبال را ثبت مي كند، پيش بيني 
كرده كه پاندمي كوويد-19روي قيمت بازيكنان هم تأثير خواهد گذاشت. اين يك 
فرضيه پذيرفته شده اســت كه در فصل نقل وانتقاالت بعدي به خاطر زيان مالي 
باشگاه هاي فوتبال احتماال هيچ خريد كهكشاني باالي 100ميليون يورو در كار 
نخواهد بود. حاال ترانسفرماركت ارزش بازيكنان را بين 10 تا 20درصد پايين تر 
از قيمت قبلي آنها برآورد كرده است. به طور مثال قيمت مسي با 20درصد كاهش 
نسبت به قبل به 112ميليون يورو كاهش يافته؛ ادن آزار كه همين تابستان قبلي 

100 ميليون براي رئال مادريد آب خورد،  حاال 80تا مي ارزد.

  تخمين زيان مالي باشگاه ها
باشگاه ها درباره خســارتي كه از لغو ديدارهاي ليگ هاي داخلي و ليگ قهرمانان 
اروپا متحمل شده اند، اغراق مي كنند. بارسلونا اعالم كرده كه 400ميليون زيان 
خواهد ديد اما اين واقعي نيست. كم شــدن حق پخش و فروش بليت و پيراهن 
به كنار، باشــگاه از كاهش دســتمزد بازيكنانش كه داوطلبانه 70درصد از 2 ماه 
آخر دستمزد خود را بخشيده اند رقم قابل توجهي پس انداز مي كند چون حدود 
86درصد هزينه هاي باشگاه صرف پرداخت حقوق مي شود. الليگا هم خسارت هاي 
كل ليگ را يك ميليارد يورو برآورد كرده است. در انگليس كه حق پخش تلويزيوني 
از بقيه جاهاي دنيا باالتر است و ليورپول با 55، منچسترسيتي با 53و چلسي با 49و 

منچستريونايتد و لستر با 48ميليون پوند بيشترين دريافتي از محل حق پخش 
را بين باشگاه هاي دنيا دارند، ارقام زيان هاي احتمالي واقعي تر است. من يونايتد 
غيراز 48ميليون پوندي كه از حق پخش بايد بگيرد، 17.6ميليون پوند از محل 
بليت فروشي و 50.8ميليون پوند هم به خاطر از دست دادن تبليغات محيطي زيان 
خواهد كرد و اين جدا از افت شديد فروش محصوالت باشگاه اعم از پيراهن، ماگ، 

حوله و... است كه زيان كلي را به 116.4ميليون پوند مي رساند.

  تقدير پهپادي از راه دور
با وجود آغاز احتياطي تمرينات برخي تيم ها در آلمان، در بقيه اروپا قرنطينه ادامه 
دارد. باشگاه زنيت كه سردار آزمون در آن بازي مي كند، براي اهداي جايزه بهترين 
بازيكن ماه تيم فوتبال اين باشگاه از پهپاد پستي استفاده كرد و اين جايزه را به مالكوم 

برزيلي، خريد تابستاني روس ها از بارسلونا تحويل داد.

  بازيكني به نام كرونا
 پورتو ،يك بازيكن مكزيكي دارد كه در دفاع يا پيستون راست بازي مي كند. نام اين 
بازيكن را بشنويد احساس مي كنيد كه اين يك شوخي است. نام خسوس »كرونا« 
دقيقا با ديكته ويروسي نوشته مي شود كه اين روزها كل مردم دنيا را زمينگير كرده 
است. چيزي كه باعث شده نام او جلب توجه كند، شايعه يك روزنامه پرتغالي به نام 
آبوال )شبيه اپيدمي ابوال( است كه ادعا كرده باشگاه هاي اينتر و رم به اين بازيكن 
عالقه مند شده اند. اين همان روزنامه اي است كه هر چند ماه يك بار خبر از پيشنهاد 

فدراسيون فوتبال آفريقاي جنوبي به كي روش مي داد.
 كودتا در بارسلونا

كرونا بهانه اي براي كودتا در باشگاه بارسلونا شد. بارتومئو كه به نظر مي رسد اصرار 
دارد هر روز منفورتر شود، با استفاده از برهه حساس كنوني اقدام به تسويه حساب 
در باشگاه كرده است. چندي پيش ثابت شــد كه او به شركتي پول مي داده تا در 
شبكه هاي اجتماعي عليه بزرگان بارسا توليد محتوا كند. حاال ماركا ادعا كرده كه پس 
از استعفاي اميلي روسود، معاون بارسلونا كه گفته بود: »يك نفر از داخل دارد به خزانه 
باشگاه دستبرد مي زند«، نايب رئيس ديگر اين باشگاه يعني انريكه تومباس در كنار 
مديراني به نام سيلويو الياس، ماريا تيخيدور، خوسپ پونت و جوردي كالساميگليا از 
سمت خود كناره گيري خواهند كرد. بارتومئو به بهانه مديريت شرايط بحراني كنوني 
باشگاه و ضررهاي مالي وارد آمده به آن به خاطر تعليق ليگ ها قصد دارد آن دسته 
از اعضاي هيأت مديره و مديران باشگاه كه طرف او يا مخالفش هستند را شناسايي 
كند و از آن دسته از كساني كه موافق سياست هاي او نيستند بخواهد يا استعفا كنند 

يا اينكه براي آنها تنزل درجه درنظر خواهد گرفت.
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اسپانسراستقاللامروزمعرفيميشود؟

اسپانسر جديد باشگاه استقالل امروز معرفي مي شود. مديرعامل استقالل امروز جلسه مهمي با يكي از گزينه هاي اسپانسري 
اين باشگاه خواهد داشت كه پيش از اين مذاكرات مثبتي براي كمك مالي به اين باشگاه داشته است. باشگاه هاي ايراني شايد تنها 

باشگاه هايي در جهان باشند كه هربار با تغيير مديرعامل، اسپانسر خود را نيز تغيير مي دهند.

رســول بهروش| يكي از شــايعات عجيبي كه اين 
روزها به گوش مي رســد، مربوط به احتمال حضور 
گابريل كالدرون روي نيمكت تيم ملي است؛ آنچه 
اميدواريم صرفا يك تقالي رسانه اي براي فعاليت در 
روزهاي بي سوژگي باشد. مي گويند از آنجا كه مهدي 
محمدنبي در هيأت مديره اي بوده كه كالدرون را به 
پرسپوليس آورد و روابط خوبي بين طرفين برقرار 
است، حاال كه او با ســمت دبيركلي به فدراسيون 
برگشــته، درصدد اســت مربي آرژانتيني را روي 
نيمكت تيم ملي بنشاند. كاش اما چنين مسئله اي 
صحت نداشته باشــد و فوتبال ايران به اين درجه از 

منطق گريزي و بي ساختاري نزول نكرده باشد.
گابريل كالدرون در پرسپوليس مربي موفقي بود كه 
به معناي واقعي كلمه »مظلوم« واقع شد. شدت اين 
مســئله چنان بود كه كريم باقري در يكي از معدود 
اظهارنظرهاي حاشــيه اي عمرش، بعــد از جدايي 
مربي آرژانتيني در مــورد او گفت: »از همه طرف به 
كالدرون بي مهري شــد.« او امضايش را پاي سبك 
فني پرسپوليس انداخته بود و تيمش هم روزبه روز 

بهتر مي شد. كساني كه با فراري دادن كالدرون مانع 
از شــكل گيري يك »دوره« در پرسپوليس شدند، 
قطعا به تاريخ اين باشگاه و هواداران مديون خواهند 
ماند. همه اينها سر جاي خودش درست، اما دليلي 
ندارد حتي يك درصد به اين فكر كنيم كه مي شود 
ســرمربي تيم ملي را با صفر بازي عوض كرد و فرد 
ديگري را جاي او نشاند. مگر امورات فوتبال كشور، 
بازي بچه هاست كه بشــود از اين برنامه ها برايش 

ريخت؟
از زمان انتخاب دراگان اسكوچيچ به عنوان سرمربي 
تيم ملي چند نكته آزاردهنده در مورد او وجود داشت. 
بدون تعارف وزن و كارنامه اين مربي در مقايســه با 
كارلوس كــي روش )و حتــي از جهاتي ويلموتس( 
نازل تر بــود، در نوع جدايي او از نفــت آبادان نوعي 
بي صداقتي حس مي شــد و البته همنشــيني اين 
مربي با برخي افراد مســئله دار هم توي ذوق مي زد. 
همه اينها درست، اما باالخره يك روز بايد ياد بگيريم 
سيستمي رفتار كنيم؛ يعني اگر تصميمي گرفته و 
اجرا شد، همه پشــت آن بايستند و به ثمردهي اش 

كمك كنند، نه اينكه بخش ديگري از همان سيستم 
عليه آن قيام كند. به هر حال همين فدراســيون، 
اسكوچيچ را برگزيده و برخي بازيكنان ملي پوش هم 
بعد از واكنش تند اوليه عليه او، كم كم در قالب اطاعت 
از كادرفني قــرار گرفتند. بنابراين شــايعات اخير، 
نتيجه اي جز تخريب همين اعتماد حداقلي نخواهد 
داشت. شرايط تيم ملي هم هم اكنون بسيار خاص 
است و ما در 4بازي باقي مانده از مرحله پيش مقدماتي 
جام جهاني حق كوچك ترين لغزشي نداريم. در اين 
شرايط همه بايد كمك كنند كادرفني و بازيكنان تيم 
ملي با حداكثر تمركز آماده مسابقات شوند، نه اينكه 

از حاال سايه يك مربي ديگر روي نيمكت پهن شود.
فدراسيون فوتبال فعال شــايعه حضور كالدرون در 
تيم ملي را تكذيب كرده است. ما هم جدا اميدواريم 
اين تكذيب واقعي باشد، چرا كه اگر قرار باشد امروز 
يكي مثل نبي به صرف قدرت گرفتن در فدراسيون 
مربي مورد عالقه خــودش را روي نيمكت تيم ملي 
بنشــاند، البد فردا هم درصورت پيروزي احتمالي 
محمدحسين قريب در انتخابات بايد منتظر حضور 
امير قلعه نويي در اين تيم باشيم! بدون ترديد يكي از 
داليل درجا زدن فوتبال و در مقياسي باالتر جامعه 

ايراني، همين فردگرايي ها و تكروي هاست.

كالدرون؟حتماشوخيميكنيد
  در نقد يك شايعه خطرناك، حول و حوش نيمكت تيم ملي

  ضــرر مالــي هنگفت اتحاديــه جهاني 
دوچرخه سواري

اتحاديه بين المللي دوچرخه سواري با شيوع گسترده 
ويروس كرونا ضرر مالي قابل توجهي را تجربه كرده 
است و بر اين اساس كميته مديريت اين نهاد تصميم 
به برگزاري نشست فوق العاده به منظور ارائه راهكار 
براي مقابله با اين ضرر گرفته است. يكي از اقدامات 
مدنظر اين نهاد بين المللي، كاهش دســتمزدهاي 
مديران ارشــد اســت و در گام دوم تعديل نيرو در 
دســتور كار قرارگرفته اســت. اتحاديه بين المللي 
دوچرخه سواري همچنين تصميم دارد تا برنامه هاي 
بين المللي و پروژه هاي در دســت اقدام و همچنين 
بخشي از رويدادهاي خود كه براي سال 2020نهايي 
شــده بودند را مورد بازنگري قرار دهد. با شــرايط 
موجود به نظر مي رســد حداقل تا فرارسيدن 3 ماه 
پاياني ســال جاري ميالدي امــكان برگزاري هيچ 
رويداد بين المللي وجود ندارد و برگزاري مسابقات 
از آن تاريخ به بعد هم از حاال قابل پيش بيني نيست.

  تمديدحضور تكوانــدوكاران ايراني در 
چين تايپه

اميد عميــدي و آريــن محمــدي، 2 تكواندوكار 
كشورمان كه به دعوت اميد غالمزاده، مربي ايراني 
چين تايپه بهمن ماه راهي اين كشور شده بودند، با 
تعويق مسابقات انتخابي المپيك به تمرينات خود 
در كمپ تيم هاي ملي اين كشور ادامه خواهند داد.
اين دو تكواندوكار به همراه ملي پوشان چين تايپه 
كه آماده حضور در مســابقات گزينشي المپيك در 
قاره آسيا مي شوند، تمرينات خود را دنبال مي كنند 
و با درخواســت غالمــزاده و موافقت فدراســيون 
تكواندو اين كشــور، به تمرينات خود تا خردادماه 
ادامه خواهند داد.براســاس تقويم منتشــر شــده 
روي سايت فدراســيون جهاني تكواندو رقابت هاي 
انتخابي المپيك در قاره آســيا طي روزهاي 1۵ تا 
17 خردادماه به ميزباني اردن در شهر امان برگزار 

خواهد شد.
  پرداخت مرحله چهارم معوقات ۱۰ ســاله 

داوران كشتي 
محمد ابراهيم امامي، سخنگوي فدراسيون كشتي 
در گفت وگو با ســايت فدراســيون كشتي گفت: 
»با توجه به معوقات حق الزحمــه داوران در حدود 
10سال گذشــته و عزم جدي فدراســيون فعلي 
براي احقــاق حقوق اين قشــر زحمتكش، بي ادعا 
و تأثيرگذار در ورزش اول كشــور از مدتي پيش با 
پيگيري كميســيون داوران و تبادل نظر و مشورت 
با افراد ذي نفع تصميم گرفته شد با شرايط موجود 
نســبت به پرداخت بدهي ها در چند مرحله اقدام 
شــود.در ادامه اين پرداخت ها روز گذشته مرحله 
چهارم معوقات داوري به حساب داوران واريز شد و 
همچنين مقرر است قسط بعدي نيز در اواسط اين 
هفته به حساب آنان واريز شــود.« اين معوقات در 
حالي پرداخت مي شود كه از سال ها پيش فدراسيون 
رسول خادم براي پرداخت آن اقدامي نكرده و حاال 
كه دارد پرداخت مي شــود برخي از داوران در قيد 

حيات نيستند.
   قهرمان المپيك از كرونا جان سالم بدر برد

اسماعيل بوررو، دارنده مدال طالي كشتي فرنگي 
المپيك ريو بعد از دست و پنجه نرم كردن با ويروس 
كرونا االن در وضعيت بهتري قرار دارد. اســماعيل 
بوررو 17مارس پس از پايان مسابقات پان امريكن از 
كانادا به كوبا بازگشت و چند روز بعد عالئم ويروس 
كرونا در آن نمايان شد.تســت كرونا ساير كاروان 
26نفره كوبــا ازجمله مربيان، پزشــكان، داوران و 

ورزشكاران منفي بوده است.
  ملي پوش پارالمپيكي مشكوك به كرونا

علي محمدياري، ورزشــكار پارا دووميداني ايران 
به دليل داشــتن عالئم بيمــاري كوويــد- 19، با 
پيگيري هاي اسبقيان، رياست فدراسيون و خليليان، 
سرپرست فدراسيون پزشــكي ورزشي روز گذشته 
براي انجام تست كرونا راهي بيمارستان شد. پيش از 
اين نيز روح اله رستمي كه به اين بيماري مبتال شده 
بود تحت درمان قرار گرفته و شرايط عمومي وي رو 

به بهبود است.

منهاي فوتبال

احمدزاده: فدراسيون سياسي بازي نكند
محمد احمدزاده، ســرمربي ملوان بندر انزلــي، در ارتباط با بحث 
تعطيلي قطعي يا ادامــه بازي هاي ليگ برتر و ليگ دســته اول به 
خبرنگار همشــهري گفت: »در اين زمينه هر تصميمي كه گرفته 
شود، مخالفان و موافقان خاص خودش را خواهد داشت. من معتقدم 
ادامه بازي های ليگ برتر و ليگ دســته اول نبايد با شروط خاص و 
عجيب باشــد؛ اينكه به عنوان مثال 4تيم باال يا پايين جدول با هم 
رقابت كنند تا تكليف قهرمان ها يا سقوط كننده ها مشخص شود.« او 
در قسمت ديگري از حرف هايش تأكيد كرد: »فدراسيون و سازمان 
ليگ يا بايد بازي ها را به اتمام برســانند يــا اينكه تصميم به حذف 
مســابقات اين فصل بگيرند. هم اكنون ســالمتي مردم بسيار مهم 
است و اميدوارم در نهايت تصميمي منطقي، به دور از سياسي بازي 
گرفته شود. ما كه اميدواريم اين بيماري ريشه كن شود و همه  چيز 
به حالت طبيعي برگردد ولي اگر قرار شــد بازي ها لغو شود، نبايد 
تيم هاي قهرمان يا سقوط كننده ها را مشخص كنند.« احمدزاده در 
پايان حرف هايش گفت: »هم اكنون تيم هايي كه شــانس قهرماني 
دارند، دوســت دارند بازي ها ادامه پيدا كنــد و تيم هايي كه پايين 
جدول هستند بيشــتر از تعطيلي بازي ها اســتقبال مي كنند ولي 
حرف هاي من به اين معني نيســت كه بازي ها برگزار نشــود. من 
معتقدم كه يا بايد بازي ها را تا آخر برگزار كنند يا اينكه تقويم اين 

فصل كال حذف شود.«

كفاشيان: در انتخابات كانديدا نمي شوم
رئيس سابق فدراســيون فوتبال گفت: من از نايب رئيسي فدراسيون 
استعفاي كتبي نداده ام اما براي بازگشت از سوي اعضاي هيأت رئيسه 
هم دعوت نشــدم. به گزارش فارس، علي كفاشــيان در مورد برخي 
مباحث مبني بر بازگشت او به فدراســيون به عنوان نايب رئيس اول 
اظهار داشــت: »فعال كه خبري براي بازگشــتم نيست. دوست دارم 
تجربه ام را در اختيار فدراسيون قرار دهم اما هيچ اتفاق جديدي براي 
بازگشت من رخ نداده است. قاعدتا اگر قرار باشد به فدراسيون بازگردم، 
بايد اعضاي هيأت رئيسه از من بخواهند. من اين وسط ذينفع نيستم. 
براي انتخابات بعدي هم نيت ندارم كانديدا شوم و از اينكه در اين مدت 
هم بخواهم تجربياتم را در اختيار فوتبال قرار دهم، بدم نمي آيد. براي 

بازگشت مشكل قانوني ندارم چون استعفاي كتبي ندادم.«

روشن: اسمي از بهزادي نياوردم
اين روزها فوتبال ايران به دليل شــيوع ويروس كرونا تعطيل شده اما 
حاشيه ها همچنان پابرجاست. چند روز پيش حسن روشن كه سابقه 
مصاحبه هاي عجيب زيادي هم دارد اعالم كرد بســياري از بازيكنان 
پرسپوليس ساواكي بودند و به نوعي اشاره به مرحوم بهزادي داشت. 
اين موضوع واكنش هاي متفاوتي را درپي داشت و حتي روشن به شدت 
در اين زمينه مورد نقد قرار گرفت. مهاجم ســابق آبي ها اما ديروز در 
گفت  وگو با تسنيم در مورد حاشيه هاي اخير صحبت كرد. روشن در 
ارتباط با حاشيه هاي چند روز اخير و مصاحبه هايي كه در مورد حضور 
برخي از بازيكنان پيشين پرسپوليس در ساواك به نقل از وي منتشر 
شد، گفت: »من به هيچ عنوان از شخصي اسم نياوردم، در اين چند روز 
هم خيلي ها در اين زمينه صحبت كردند ولي من اگر حرفي بزنم پايش 
مي ايستم. اتفاقا برخي مصاحبه ها را براي من فرستادند كه درست بود 
و من اسمي از شــخصي نياورده بودم ولي بعضي از مصاحبه هايم كه 

منتشر شد طور ديگري بود.«

فرمان مجيدي از دوبي: جي پي اس 
وصل كنيد

استقالل جزو نخستين تيم هايي بود كه تمرينات خود را به دليل 
شيوع ويروس بيماري كرونا تعطيل كرد اما در اين مدت بازيكنان 
اين تيم برنامه هاي منظم تمرين انفرادي را پشت سر گذاشته اند. با 
اين حال طبق برنامه ريزي فرهاد مجيدي تمرين بازيكنان استقالل 
از ديروز شــكل جدي تري به خود گرفت و قرار است آبي پوشان با 
دريافت جي پي اس از كادرفني تمرينــات خود را برگزار كنند. در 
اين ميان مجيدي از بازيكنان تيمش خواســته كه هر روز ميزان 
دوندگي مشــخصي داشــته باشــند تا در صورت صدور دستور 
برگزاري تمرينــات گروهي، از لحاظ بدني افــت نكنند. مجيدي 
هم اكنون به دليل مسائل شخصي در دوبي به سر مي برد ولي قرار 
است در روزهاي آينده با بازگشت به ايران جلسه اي با سعادتمند، 

مديرعامل باشگاه داشته باشد.

فوتبال ايران

ورزش 2 3 0 2 3 6 9 3

     عكس ها|فرشاد عباسي|

دروازه بان پرسپوليس اين روزها در خانه تمرينات خود را پيگيري مي كند و بي صبرانه منتظر ادامه رقابت هاي 
ليگ است. عليرضا بيرانوند چند روز قبل درخصوص پرداختي دوم باشگاه آنتورپ به پرسپوليس مدعي شده 
بود كه مي تواند جلوي اين پرداخت را بگيرد و اين صحبت ها جنجال زيادي را عليــه او ايجاد كرد. دروازه بان 
سرخپوشان روز گذشته در گفت وگو با همشهري توضيحاتي در اين خصوص ارائه كرد. او درباره شرايط روزهاي 
قرنطينه گفت: »واقعا از اين شرايط خسته شده ام. دوست دارم هرچه زودتر اين بيماري تمام شود تا بتوانم دوباره 
به زمين تمرين بروم.« دروازه بان سرخپوشان درخصوص اينكه باشگاه بلژيكي مانع حضور او در اين كشور براي 
تست پزشكي شده گفت: »اصال اينطور نيست كه در رسانه ها مطرح شده است. باشگاه بلژيكي به پرسپوليس نامه 
داده و گفته است كه من بايد بعد از پايان كرونا براي تست پزشكي بروم.« بيرو درخصوص اينكه با اين حساب 
احتماال ديگر نمي تواند براي سرخپوشان بازي كند گفت: »شرايط واقعا سختي است. من مي خواهم قبل از رفتن 
به بلژيك براي پرسپوليس بازي كنم تا بتوانم با هواداران خداحافظي كنم. اما نمي دانم با ادامه اين شرايط چه 

اتفاقي رخ خواهد داد.«
بيرانوند درباره صحبت چند روز پيش خود مبني بر اينكه جلوي پرداخت قسط دوم خود از سوي باشگاه بلژيكي را 
خواهد گرفت توضيح داد: »به نظرم رسانه ها منظور من را بد متوجه شدند. منظورم اين بود كه اگر باشگاه بخواهد 
براي صدور رضايتنامه ام اذيت كند مي توانم با باشگاه آنتورپ صحبت كنم تا پول رضايتنامه ام را از قسط آخر 

كم كنند و من بروم.«

به احتمال فراوان عنوان »نفرين شده« برازنده ترين لقب ممكن 
براي مسابقه سوپرجام در فوتبال ايران است؛ ديداري ساده و 
تك مسابقه اي كه همه جاي دنيا با صحت و سهولت كامل انجام 
مي شود، اما در ايران هر بار انجام آن با اتفاقات و موانع عجيب و 
غريبي همراه بوده است. از سال 84كه قرار شد اين بازي در تقويم 
فوتبال ايران گنجانده شود، تا به حال فقط سه بار شاهد انجام اين 
رقابت بوده ايم. در ساير سال ها، يا خبري از انجام سوپرجام نبوده 
يا يك تيم در ميدان حاضر نشده و يا با قهرماني مشترك يك 
تيم در ليگ و جام حذفي، برگزاري مسابقه را كنسل كرده اند! 
جنجالي ترين سوپرجام ها هم در ايران مربوط به همين دو مورد 
اخير است؛ جايي كه ابتدا استقالل از حضور برابر پرسپوليس 
سر باز زد و سه بر صفر بازنده شد و بعد هم با توجه به قهرماني 
سرخپوشان در هر دو جام و خأل قانوني در اين مورد، پرسپوليس 

را به عنوان فاتح سوپرجام برگزار نشده معرفي كردند!
حاال هم پرتو اين نفرين به سوپرجام 99 گرفته است؛ مسابقه اي 
كه از االن بــا قاطعيت مي توان خبر لغــو آن را داد. هم اكنون 
مسابقات رسمي فوتبال در ايران به خاطر شيوع كرونا متوقف 
شده و دو حالت بيشتر متصور نيســت؛ يا اين بازي ها كنسل 
خواهد شد و ليگ و جام حذفي امسال ناقص باقي خواهد ماند 
يا مسابقات با بهبود فضاي عمومي كشور برگزار مي شود. اگر 
سناريوي اول اتفاق بيفتد كه هيچ؛ در اين صورت نهايت هنر 
مسئوالن تعيين تيم قهرمان و برندگان سهميه آسيايي است و 
اصال بازي هاي پاياني جام حذفي برگزار نخواهد شد كه قرار باشد 
يك پاي سوپرجام معرفي شود. سناريوي دوم يعني برگزاري با 
تأخير و فشرده بازي ها هم به شكل ديگري امكان انجام سوپرجام 
را منتفي خواهد كرد؛ چرا كه در اين صورت هم ديگر زماني براي 
رسيدن به اين مسابقه باقي نخواهد ماند و مسئوالن فدراسيون 
ناچار هستند به سرعت ليگ بيستم را شروع كنند. با اين اوصاف 
به نظر مي رسد در سال 99هم خبري از سوپرجام نيست و در 
شانزدهمين سال افزوده شدن اين رويداد به مسابقات رسمي 
فوتبال ايران، كماكان تعداد مســابقات انجــام گرفته در اين 

چارچوب، در عدد 3متوقف باقي خواهد ماند!

بيرانوند: پرسپوليس اذيت كند خودم رضايتنامه ام را مي گيرم
  اي كاش بازي ها برگزار مي شد تا بتوانم با هواداران خداحافظي كنم

  نفرين دنباله دار سوپرجام
 ۱6سال، 3 مسابقه؛ سوپركاپ 99هم قطعا

  لغو خواهد شد

وقتي استقالل، لهجه آلماني داشت

عكس نوشت

اين تصاوير مربوط به روزهايي است كه اســتقاللي ها به نوعي شعبه دوم 
اين باشــگاه را در لوركوزن آلمان تاســيس كرده بودند. علي فتح اهلل زاده 
كه از سال 137۵ نخســتين دوره مديريتش را در باشگاه استقالل آغاز 
كرده بود طي آن سال ها رابطه بسيار خوبي با راينر كالموند -مدير باشگاه 
لوركوزن- برقرار كرده بود و از كمك هاي اين باشــگاه آلماني به اشكال 
مختلف بهره مند مي شد. حضور امير قلعه نويي در لوركوزن براي تماشاي 
تمرينات كريســتوف دام، در همان روزها اتفاق افتاد و هنوز هم كه هنوز 
اســت ژنرال به هر بهانه اي از آن اتفاق ياد مي كند. اســتقالل چندين بار 
براي برپايي اردو در آلمان حاضر شد و از امكانات باشگاه لوركوزن استفاده 
كرد. رودي فولر كه آن سال ها در باشگاه لوركوزن مدير ورزشي بود براي 
تماشــاي داربي تهران به ايران آمد و ميهمان باشگاه استقالل شد. رولند 
كخ كه در لوركوزن دستيار كريستوف دام بود براي سرمربيگري استقالل 

)در دومين دوره ليگ برتر( به تهران آمد كه البته موفقيتي كسب نكرد. اما 
آنچه از همه اين مراودات مهم تر مي نمود، انتقال بازيكنان نخبه استقالل 
در آن ســال ها به باشــگاه لوركوزن بود كه اگرچه براي آن بازيكنان آبي 
گرم نكرد اما براي باشــگاه استقالل نان خوبي داشــت. مهدي پاشازاده 
نخستين ســوغات اســتقاللي ها براي لوركوزن بود كه بعد از درخشش 
در بازي ايران-اســتراليا و حضور موفق در جام جهاني1998 با لوركوزن 
قرارداد بست. پاشازاده البته هرگز در لوركوزن به بازي گرفته نشد و بعد 
از ماه ها نيمكت نشــيني به طور قرضي راهي تيم دسته دومي فورتونا كلن 
شد. داريوش يزداني و علي موسوي هم هديه هاي بعدي فتح اهلل زاده براي 
لوركوزن بودند. كالموند البته هيچ يك از اين هدايا را باز نكرد اما پس هم 
نفرستاد و آنها را براي تجربه كردن بوندس ليگاي2به شهر كلن در نزديكي 
لوركوزن فرســتاد تا در تيم فورتونا كلن همبازي شــوند. به اين ترتيب 
نخستين دوره مديريت فتح اهلل زاده در باشگاه استقالل كه 7سال به طول 
انجاميد بيش از هر چيز با جلسات متعددش با كالموند و مراودات فراوان 

استقالل-لوركوزن به خاطر آورده مي شود. عكس اول مربوط به جلسه 2 
باشگاه استقالل و لوركوزن براي انتقال مهدي پاشازاده است كه فتح اهلل زاده 
در كنار راينر كالموند نشسته و پاشازاده، ابراهيم طالبي و كامران منزوي 
هم حاضر هستند. مرحوم ناصر حجازي نيز در جلسه حضور دارد كه البته 
سمت آلماني ها نشسته است. عكس دوم مربوط به اردوي استقاللي ها در 
آلمان اســت كه محمد خرمگاه، علي منصوريان، مهدي پاشازاده، پرويز 
برومند، فرهاد مجيدي و محســن گروســي در خيابان هاي كلن مقابل 
دوربين فرشاد عباسي ژست گرفته اند. عكس سوم هم در جريان سفر رودي 
فولر به تهران گرفته شده اســت. در آسانسور هتل استقالل. فتح اهلل زاده، 
منزوي، طالبي و نظري جويباري، رودي فولر را همراهي مي كنند. ابراهيم 
طالبي با تسلطش به زبان آلماني در آن سال ها حضور پررنگي در اتفاقات 
باشگاه استقالل داشت. او دســتيار رولند كخ هم شــد و حتي به عنوان 
سرمربي نيز روي نيمكت استقالل نشست. كراوات او در اين عكس تضاد 

عجيبي با چهره تمام ارزشي علي فتح اهلل زاده دارد.



شيوع بيماري COVID-19 باعث شد تا 
بسياري از امور در دنيا از طريق اينترنت و گزارش

به صورت مجازي انجام بگيرد. در چين 
نيز يكي از بزرگ ترين جشــنواره ها و مراســم سنتي 

تحت تأثير ويروس كروناي جديد قرار گرفت.
به گزارش همشــهري، وزارت امور عمراني چين گفت 
كه بيــش از 26ميليون و 300هزار نفر در اين كشــور 
تصميم گرفتند كه مراسم ساالنه يادبود درگذشتگان را 
از طريق اينترنت و به صورت آنالين در طول تعطيالت 
سه روزه اين مراسم انجام دهند. به دليل مبارزه با بيماري 
COVID-19 و براي جلوگيــري از ايجاد اجتماعات 
بزرگ و كاهش شــيوع ويروس كرونا، چين امســال 
فعاليت هاي گســترده اي را براي محدودكردن مراسم 
يادبود درگذشتگان و جشــنواره »چينگ مينگ«  در 
دستور كار قرار داد. مردم به جاي مراجعه به قبرستان ها، 
به صورت آنالين و از راه دور مراسم يادبود برگزار كردند 
و پيغام هاي خود در اداي احترام به درگذشتگان شــان 
را به صورت آنالين نوشــتند. وزارت امور عمراني چين 
اعالم كرد كه در طول تعطيالت، بيش از 15هزار مراسم 
عزاداري توسط كاركنان گورســتان ها به نمايندگي از 
گروه هايي كه حضور نداشتند، برگزار و در همان زمان 
بيش از 419هزار مراسم نيز براي خانواده ها به صورت 
خصوصي انجام شــد. اين درحالي است كه نزديك به 
10ميليون و 200هزار نفر نيز به صورت آنالين شــاهد 

برگزاري مراسم تشييع و تدفين بودند.
روز گردگيري مقبره ها يا همان جشنواره چينگ مينگ 
يكي از مهم ترين مراسم سنتي چيني هاست. روز قبل و 
همچنين روز بعد از آن، مردم با مراجعه به قبرستان ها 
به درگذشــتگان خود اداي احترام مي كنند. وزارتخانه 
به مردمي كه در قبرســتان ها حضور پيدا كرده بودند، 
توصيه كرده بــود كه هنگام اجراي مراســم عزاداري، 
مقررات محلي راجع به شست وشوي مقبره و ساير موارد 

ايمني را رعايت كنند.

نمونه  جديد
بايد به ايــن نكته اشــاره كرد كــه اداي احتــرام به 
درگذشتگان به صورت مجازي چيز چندان غريبي در 

چين و يا حتي بســياري از كشورهاي دنيا نبوده است. 
پيش تر نيز اين امكان براي همگان وجود داشت كه از 
طريق سايت به زيارت قبور از دنيارفتگان شان بپردازند. 
با اين حال در ســال هاي گذشته مشكل ترافيك سرور 
براي اين كار وجود نداشت، اما امسال باتوجه به گسترش 
حجم مراجعه كننده، نياز به بسترســازي براي چنين 
كاري بود كه تاحدودي مهيا شد. يكي از وب سايت هاي 
ارائه دهنده چنين خدماتي، »قبرســتان آسماني« نام 
دارد. اين وب ســايت مانند برخي از سايت هاي خريد 
معمولي است و اين امكان را به افراد مي دهد تا سالن هاي 
يادبود مورد نظر خود را رزرو كنند تا خانواده و دوستان 
بتوانند به صورت مجــازي به آن بپيوندنــد و همگي 
مراسم را برگزار كنند. بستگان مي توانند شمع روشن 
كنند و مواد غذايي خيرات كنند. حتي گزينه اي براي 
تميزكردن آرامــگاه به صورت آنالين نيــز وجود دارد. 
شركت برگزاركننده مراســم يادبود »فو شو يوان« روز 
دوازدهم ماه مارس كار خود را آغاز كرد و بيش از 30شهر 
چين را پوشش داد. در نخستين هفته از كار، وب سايت 
اين شــركت، بيش از 87هزار بازديدكننده داشــت. 
جورج چن كه همه ســاله براي اداي احترام و برگزاري 
مراسم يادبود به مزار پدربزرگ و مادربزرگش مراجعه 
مي كرد، امســال اين كار را در جشنواره چينگ مينگ 
به صورت آنالين انجام داد. او در اين خصوص مي گويد: 
»سنت هاي قديمي عميقا ريشه دار هستند اما شرايط 
كنوني حاكم بر جهان و جامعه چين كامال قابل درك 
اســت، چون بايد بپذيريم كه دوره خاصي را ســپري 
مي كنيم. اكنــون احترام مجازي مي گــذارم و پس از 
پايان يافتن همه گيري ويروس كرونا بار ديگر به صورت 

حضوري بر مزار آنها حاضر خواهم شد.«

استخدام براي انجام مراسم
خانواده ها معموال با حضور بر سر مزار از دنيارفتگان، 
اقدام به تميزكردن قبور مي كردند اما امسال همه  چيز 
فرق دارد. بدين ترتيب مراسم تميز كردن و گردگيري 
قبور نيز به صورت مجازي انجام شــد. شــركت هاي 
ارائه دهنده خدمات، افرادي را در قبرستان ها دارند كه 
به جاي مردم بر سر مزار متوفي مورد نظر رفته و مراسم 
را اجرا مي كنند و بســتگان بر كار او به صورت زنده و 
مستقيم نظارت دارند. يك شركت برگزاركننده مراسم 
در شهر شانگهاي، خدمات خود را از 35يوان )حدود 
80هزار تومان( به باال ارائــه داد. با اين حال با توجه به 
وضعيت شهر ووهان )خاستگاه ويروس كروناي جديد( 
مقامات اجــازه چنين كاري را در اين شــهر ندادند و 

كسي براي مراســم تميز كردن و گردگيري قبور در 
قبرستان هاي اين شهر حاضر نبود.

مراسم سنتي تاريخي
در كتاب هاي عهد كهن آورده شده است كه در چينگ 
مينگ همه گياهان جهان رشــد مي كنند. به همين 
دليل مردم در نقاط مختلف چين در اين روز شروع به 
بذرافشاني و درخت كاري مي كردند. در اين روز در كنار 
درخت كاري، مردم به قبرســتان ها مي روند تا مراسم 
يادبودي را براي درگذشــتگان خود برگزار كنند. اين 
مراسم براي چيني ها از اهميت ويژه اي برخوردار است 
و آنها مي خواهند كه همه ســاله در آن شركت داشته 
باشند. براي همين، امسال كه شــيوع ويروس كرونا 

دشواري هاي بســياري را به وجود آورده، مسئوالن و 
مقامات تالش كردند تا اين مراســم را با اســتفاده از 
فناوري به صورت آنالين برگزار كنند تا مردم كمتري 
به قبرستان ها بروند. البته تالش آنها چندان بي ثمر نبود 
ولي باتوجه به آمار، مراجعه كنندگان حضوري باوجود 
كاهش چشمگير نسبت به سال هاي گذشته بازهم سهم 

قابل توجهي را به خود اختصاص داده بودند.

جشنواره هاي بسيار
ويــروس كرونــا، فرصــت برگــزاري بســياري از 
جشنواره ها را در دنيا و چين از مردم گرفت. چيني ها 
در فاصله اي كــه بيماري COVID-19 شــيوع پيدا 
كرده، چندين جشــنواره را از دســت داده اند. مردم 
چين در چينگ مينگ بــه جنبه هاي مختلف زندگي 
و مرگ مي پرداختند و با حضور در قبرســتان ها براي 
از دنيارفتگان دعا مي خواندند و اين يكي از مهم ترين 
جشنواره هايي بود كه در چين به دليل شيوع ويروس 
كرونا برگزاري اش با مشكالت فراواني روبه رو شد. البته 
از جمعيت يك ميليــارد و 400ميليون نفري چيني، 
طبق آماري كه پيش تر اشاره شــد تنها 26ميليون و 
300هزار نفر سراغ اينترنت رفتند و از طريق پايگاه هاي 
اطالع رساني، شاهد برگزاري مراسمش بودند. بسياري 
نيز در خانه و بــدون نياز به اينترنــت چنين كاري را 

انجام داده اند.

به گفته يك استاد دانشگاه 
واكســندانش  آكســفورد، 

COVID-19 مي توانــد  
به زودي آماده شود. دكتر ســارا گيلبرت 
استاد واكســينولوژي مي گويد 80درصد 
اطمينان دارد واكســن COVID-19 كه 
توسط تيمش توليد مي شــود، مقابل اين 

بيماري جواب خواهد داد.
به گزارش همشهري و به نقل از اسكاي نيوز، 
براساس اعالم دانشگاه جان هاپكينز، تيم 
دكتر گيلبرت در آكسفورد بخشي از تالش 
جهاني براي يافتن واكســن ويروس كرونا 
محسوب مي شوند كه بيش از يك ميليون 
و 900هزار نفر را در سراســر جهان مبتال 
كرده اســت. پروفســور گيلبرت گفته كه 
قرار است آزمايش هاي انســاني ظرف دو 
هفته آينده انجام شــود و او 7روز هفته را 
مشغول به كار است تا واكســن مورد نظر 

هرچه سريع تر ساخته و عرضه شود. دكتر 
گيلبرت در اين خصوص به روزنامه تايمز 
گفت: »فكر مي كنم شــانس بااليي وجود 
دارد كه اين واكسن براســاس آنچه انجام 
داده ايم، جواب بدهد. اين فقط يك حدس 
و گمان نيست و هر هفته اي كه مي گذرد، 
داده هاي بيشتري براي بررسي وجود دارد. 
من به شــخصه 80درصد به موفقيت كار 
اميدوارم. البته اگر همه  چيز به طور كامل و 
صحيح پيش برود، آماده سازي يك واكسن 
تا پاييز تقريبا امكان پذيــر خواهد بود، اما 
هيچ كس نمي تواند وعده قطعي بدهد كه 

اين واكسن جواب خواهد داد.«
اوايل هفته، محققان دانشگاه ساوتهمپتون 
اعالم كردند كه آنها دريافته اند، اين ويروس 
داراي محافــظ كمي اســت و ايــن بدان 
معناست كه واكسن مي تواند خيلي سريع  
آماده شــود. بريتانيا يكي از كشــورهايي 

اســت كه در صدر تخصيص بودجه براي 
ساخت واكســن قرار دارد. آنها  ماه گذشته 
ميالدي بالــغ بــر 210ميليــون پوند را 
به يك صندوق بين المللي بــراي اين كار 
تحويل دادند؛ يعني بزرگ ترين سهم براي 
ساخت واكســن. همچنين دولت بريتانيا 
نيز اعالم كرده كه درصورت موفقيت آميز 
بودن واكسن ويروس كرونا، مايل به خريد 

ميليون ها دوز از آن اســت. بــا اين حال و 
با وجود خوش بيني دانشــگاه آكسفورد، 
ساير شركت هايي كه روي ساخت واكسن 
ويروس كرونا تمركز كرده اند، گفته اند كه 
ممكن است يك سال زمان ببرد تا چيزي 
آماده توزيع شود. به رغم به گوش رسيدن 
اخبار خوش درخصوص ســاخت واكسني 
عليه ويروس كرونــاي جديد، چالش هاي 

بســيار زيادي نيز پيش روي دانشمندان و 
محققان قرار دارد. موضوع قرنطينه شدن 
مردم در انگلستان باعث شده تا كساني كه 
روي ساخت واكسن كار مي كنند، با كمبود 
حجم ويروس روبه رو شوند كه اين موضوع 

كار را سخت كرده است.

واكسن چند مرحله اي
يك كارشناس بهداشت عمومي گفته است 
كه هنوز مشخص نيست كه آيا يك واكسن 
واحد در برابر ويــروس كرونا كافي خواهد 
بود، يا خير. افرادي كه از ساير ويروس هاي 
مشــابه ويروس كرونا بهبود يافته اند فقط 
براي مــدت كوتاهي مصــون بوده اند. اگر 
چنين باشد، وضعيت به گونه اي خواهد بود 
كه واكسن در يك دوره زماني و براي چندين 
بار بايد به افراد تزريق شــود و يا به صورت 
ســاالنه و دوره اي اين كار براي محافظت 

در برابــر ويروس انجام گيــرد. هم اكنون، 
پزشــكان بر اين باورند، از آنجا كه تاكنون 
هيچ جهش عمده اي در ويروس كرونا وجود 
نداشته اســت، مي توان عليه آن واكسينه 
شد. پيتر تيلن، متخصص ژنتيك مولكولي 
در آزمايشــگاه فيزيك كاربردي دانشگاه 
جان هاپكينز كه مطالعــه روي ويروس را 
انجام داده است، مي گويد: »تعداد جهش ها 
نسبتاً كم بوده است. در اين مرحله، ميزان 
جهش ويروس نشــان مي دهد كه واكسن 
توليد شــده براي SARS-CoV-2 يك 
واكسن واحد است، نه واكسن همه ساله اي 
مانند واكســن آنفلوآنــزا.« در عين حال 
برخي اپيدميولوژيســت ها بــر اين باورند 
كه ويروس كرونا با عبــور از يك ميزبان به 
ميزباني ديگر، سرانجام جهش مي يابد و در 
نهايت واكسيناسيون هاي متعدد ضروري 

خواهد بود.

شيوع ويروس كروناي جديد باعث شد تا بسياري از چيني ها از 
خانه هايشان مراسم يادبود درگذشتگان را برگزار كنند

 ويروس SARS-COV-2 باعث عفونت در سلول هاي دستگاه 
تنفسي مي شود و مشخص است كه مايعات از طريق دهان 

نمي توانند وارد ريه ها شوند

جهش احتمالي ويروس كرونا، كار را به سمت چند مرحله اي و ساالنه شدن 
واكسن خواهد برد

سوگواري آنالين

واكسن كرونا ممكن است شهريور بيايد

ساسان شادمان منفرد
خبر نگار

عمادالدين قاسمي پناه
خبر نگار
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با وجود بسته شدن بســياري از مدارس در سراسر 
دنيا به دليل همه گير شدن ويروس كرونا، در آمريكا، فناوري

نظرسنجي ملي جوانان 13تا 17ساله نشان مي دهد 
كه تاكنون يادگيري از راه دور يك جايگزين جهاني مناسب نبوده 
است. اين ماجرا البته به خاطر بي سابقه بودن اين حجم از آموزش 
آنالين در جهان به حساب مي آيد و نشان مي دهد كه كشورها چرا 

بايد فراهم كردن زيرساخت هاي الزم را جدي بگيرند.
به گزارش همشــهري و بــه نقل از ســايت خبــري ان پي آر، 
 نتايــج يــك نظرســنجي از 849نوجــوان كــه توســط
 Common Sense Media انجام شد، نشان داد كه 41درصد 
از نوجوانان در مجموع در كالس هاي آنالين شركت نكرده اند. اين 
آمار همچنين مشخص كرد كه 47درصد از دانش آموزان مدارس 

دولتي در كالس هاي مجازي غيبت داشته اند.
اين عدم تعامل گســترده با يادگيــري آنالين مي تواند ناشــي 
از عوامل مختلفي باشــد؛ به عنوان مثال، اين نظرســنجي بين 
بيســت وچهارم ماه مــارس و اول آوريل انجام شــده كه بعضي 
از سؤال شــوندگان ممكن اســت در تعطيالت بهاري بوده اند يا 
كالس هاي آنالين شــان هنوز شروع نشده اســت. گزارش هاي 
رسيده حاكي از اين بوده كه صدهاهزار لپ تاپ و تبلت به فروش 
رفته و حجم تقاضا براي دريافت اينترنــت خانگي نيز با افزايش 
چشمگيري روبه رو شده است. همچنين پيش بيني شده كه حدود 
12ميليون دانش آموز در سرتاســر آمريكا از پهناي باند در خانه 

برخوردار نبوده اند.

در اين نظرسنجي بين دانش آموزان مدارس دولتي و خصوصي 
شــكاف زيادي وجود دارد. درحالي كه 47درصد از دانش آموزان 
مدارس دولتي مي گويند كه در كالس هاي آنالين مدارس شــان 
شركت نكرده اند، اين رقم در ميان دانش آموزان مدارس خصوصي 
تنها 18درصد بوده است. اين نظرسنجي همچنين نشان مي دهد 
كه جوانان و نوجوانان آمريكايي براي سپري كردن وقت خود در 

كالس هاي مجازي، رقباي بسياري دارند. مشخص شده كه از هر 
5نوجوان 4نفر مي گويند كه اخبار مربوط به همه گيري ويروس 
كرونا را با دقــت و به صورت مداوم از رســانه هاي مختلف دنبال 
مي كنند. بيش از 60درصد نيز گفته اند كه نگران اين هستند كه 
خود يا كســي در خانواده در معرض ويروس قرار بگيرد و اين در 
توانايي خانواده آنها در امرار معاش تأثير خواهد داشت. اين تعداد 

در بين نوجوانان رنگين پوست به طور قابل توجهي بيشتر بود.
خوســه لوئيس ويلســون، معلم دبيرستاني در شــهر نيويورك 
مي گويد كــه ايــن يافته ها همان چيزي اســت كــه او در بين 
دانش آموزانش مي بيند. او در اين خصوص گفت: »شــما به اكثر 
قريب به اتفاق بچه ها فكر مي كنيد. آنها درحال گذراندن دوران 
پراسترس و سختي هستند. والدين بسياري از اين دانش آموزان  
يا حتي اعضاي خانواده شان در خط مقدم مبارزه با ويروس كرونا 
هستند؛ مانند پرستاران، پزشكان و ساير تكنيسين ها و كاركنان 
مراكز بهداشتي و بيمارســتان ها. بنابراين، واقعا به عنوان مربيان 

مدرسه، بايد مراقب همه اين موارد باشيم.«
56درصد از شركت كنندگان در نظرسنجي گفته اند كه به دليل 
نگراني هاي موجود در حال حاضر قادر به درس خواندن نيستند. 
نوجوانان آمريكايي – آفريقايي تبار 66درصد و اسپانيايي - التين 

70درصد اين پاسخ دهندگان را شامل مي شوند.
كارشناسان در اين خصوص مي گويند، ارتباط جوانان با جامعه، 
شانس آينده آنها را بهبود مي بخشد. در اين ميان يك نقطه روشن 
نيز وجود دارد. بيشتر نوجوانان شركت كننده در اين نظرسنجي 
مي گويند، هر روز با استفاده از پيام كوتاه، رسانه هاي اجتماعي و 
تلفن با دوستان يا خانواده در ارتباط هستند. 68درصد نيز عنوان 
كرده اند كه دســت كم از طريق ايميل به طور منظم با مدرسه در 
تماس هستند. به نظر مي رســد تجربه كرونا هر چند براي مردم 
جهان تلخ بوده اما بار ديگر اهميت استفاده از فناوري هاي جديد 

و يادگيري آن را گوشزد كرده است.

يك نوشيدني گرم، مخصوصا در يك روز سرد، مي تواند بسيار لذتبخش 
باشد. اين نوشيدني ذهن آشــفته ما را آرام مي كند و ممكن است ما را 
به بعضي از مردم نزديك تر كند. اگرچه بســياري از مردم ممكن است 
به دنبال يك فنجان قهوه، يك ليوان چاي يا يك غذاي گرم باشــند تا 
در موقعيت هاي دشوار به آنها كمك كند، اما نوشيدني گرم يك كار را 
نمي تواند انجام دهد و آن اين است كه قادر به محافظت از شما در برابر 
بيماري COVID-19 نيست. بي بی سي در گزارشي نوشته است كه در 
شبكه هاي اجتماعي و اپليكيشن ها ادعاهاي بسياري در اين مورد وجود 
دارد و اين تنها يكي از هزاران توصيه جعلي درباره سالمتي است كه به 
اشتراك گذاشته مي شود. وقتي ادعا شــد كه آب داغ براي محافظت از 
مردم در برابر ويروس مفيد است، كار به جايي رسيد كه صندوق كودكان 
سازمان ملل متحد)يونيسف( بيانيه اي صادر كرد تا بگويد كه اين توصيه 
از طرف اين صندوق اعالم نشده است. ران اكسلز، متخصص بيماري هاي 
تنفسي در دانشگاه كارديف در انگلستان و مدير سابق مركز پژوهش هاي 
سرماخوردگي مي گويد: هيچ مدركي مبني بر اينكه نوشيدني هاي گرم 
مي توانند ما را در برابر عفونت هاي ويروسي محافظت كنند، وجود ندارد.
اكسلز در گذشته پژوهش هايي در مورد تأثير ظاهري نوشيدن مايعات 
گرم هنگام سرماخوردگي و آنفلوآنزا انجام داده است. او متوجه شد اگرچه 
يك نوشيدني گرم ممكن است عالئم سرماخوردگي را تسكين دهد، اما 
اين موضوع به احتمال زياد تا حدودي به دليل تأثير آن بر تقويت ترشحات 
بزاق و مخاط در دهان و بيني اســت. اكسلز همچنين نتيجه گرفت كه 

احتماالً اثر يك دارونماي قوي هم در اين موضوع دخيل است.
ويروس جديد كرونا كه مي تواند به وســيله قطرات ريز حاصل از سرفه 
و عطسه افراد آلوده از طريق بيني و دهان وارد بدن افراد سالم شود، در 
درجه اول باعث عفونت سلول هاي دستگاه تنفسي مي شود. اين سلول ها 
آنزيمي را روي سطح خود حمل مي كنند كه براي ورود ويروس به داخل 
اين سلول ها الزم است. استنشاق اين قطرات آنها را به سمت ريه ها منتقل 

مي كند و مايعات از طريق دهان نمي توانند وارد ريه ها شوند.
ويروس پس از ورود به بدن به سرعت در سلول هاي ميزبان انساني قرار 
مي گيرد و سپس به آرامي خود را تكثير مي كند. اين اتفاق به اين معني 
است كه ويروس مي تواند به راحتي از هرگونه تالش براي شست وشو در 
امان بماند. برخي مطالعات اوليه نشان داده اند كه از زمان ورود نخستين 
سلول هاي آلوده به بدن 30ساعت طول می كشد تا ويروس منفجر شود 
و سلول هاي بيشتري را آلوده كند. به همين ترتيب، وقتي ويروس وارد 
سلول هاي ما مي شود از هر درجه حرارت بااليي محفوظ مي ماند. بدن 
انسان تمايل دارد تا در دماي 37درجه سانتي گراد قرار داشته باشد كه 
اين دما براي تكثير و شيوع ويروس مناسب است. بعيد است كه نوشيدن 
مايعات گرم بتواند دماي كافي را بــراي از بين بردن ويروس هاي درون 
سلول هاي دستگاه تنفسي ايجاد كند. درجه حرارت 56سانتي گراد يا 
بيشتر مي تواند ويروس كرونايي كه باعث بيماري سارس مي شود و به 
ويروس جديد كرونا شبيه است را از بين ببرد، اگرچه برخي آزمايش ها 
نشان داده اند كه دماي باالتر از 60تا 65درجه سانتي گراد مورد نياز است. 
هنوز هيچ مطالعه اي براي سنجش مقاومت اين ويروس جديد در برابر 
درجه حرارت باال صورت نگرفته است، اما به احتمال زياد شبيه به ساير 
ويروس هاي كرونا عمل خواهد كرد. هنگام پختن مواد غذايي با دماي 
70درجه سانتي گراد و باالتر مي توانيد اين ويروس را از بين ببريد، اما اين 
دما به اندازه اي است كه مي تواند به پوست انسان آسيب بزند. به راحتي 
مي توان فهميد كه ماندن طوالني مدت در يك حمــام داغ، آنطور كه 
برخي توصيه هاي جعلي پيشنهاد كرده اند، دشوار است و احتماالً صدمات 
بيشتري را نسبت به مزاياي آن به همراه خواهد داشت. حتي اگر بتوانيد 
به اندازه كافي در آب داغ بمانيد، اين كار نمي تواند ويروس هاي موجود 
در بدن را نابود كند. چرا كه صرف نظر از اينكه بيرون بدن شما چقدر گرم 
است، بدن به سختي تالش مي كند تا دماي داخل بدن را در 37درجه 
سانتي گراد حفظ كند. بنابراين به احتمال زياد خودتان را مي سوزانيد و 
به جاي اينكه ويروس را بكشيد، به خودتان آسيب جدي وارد مي كنيد.  
در نهايت، اگرچه يك نوشيدني گرم ممكن است تسكين دهنده باشد، 
اما همانطور كه هميشه توصيه مي شود، بهترين راه براي محافظت در 
برابر ويروس SARS-COV-2، رعايت فاصله گذاري فيزيكي، شستن 

دست ها و صورت است.

نگاه ديگر

فعال شدن دايركت اينستاگرام روي وب 
نسخه وب اينستاگرام هميشه كم امكانات بوده است و از مدت ها پيش 
مقام هاي اين شبكه اجتماعي تكيه اصلي شان را روي اپليكيشن موبايل 
قرار داده اند. اكنون اما در تحولي ديگر كه نشان مي دهد اينستاگرام قرار 
است حضور در وب را بيشتر كند براي نخســتين بار امكان استفاده از 
پيام هاي شخصي يا دايركت براي همه كاربران روي نسخه وب هم فراهم 
شده است. در ابتداي سال جديد ميالدي اين قابليت به صورت آزمايشي 
براي عده اي محدود فعال شد اما اكنون اين قابليت براي همه در دسترس 
قرار گرفته است.به گزارش ورج، اينســتاگرام براي اينكه بتواند تمامي 
قابليت هاي پيام هاي دايركت را در نســخه وب ارائه كند، تالش زيادي 
كرده است. طي 3 ماه گذشته اين شبكه اجتماعي به مرور قابليت هايي 
همچون كيبورد ايموجي و نماي گالري براي آپلود ويدئو و عكس را به 
پيام هاي شخصي خود اضافه كرد تا كاربران كمبودي را احساس نكنند.

پيام هاي شخصي اينستاگرام براي كساني كه خيلي روي اينستاگرام فعال 
هستند بسيار مهم است. هيچ كيبوردي نمي تواند با كيبورد فيزيك رقابت 
كند. به همين دليل، اينفلوئنسرها، خبرنگاران و ديگر كاربراني كه عالقه 
دارند پيام هاي آنها حالتي شخصي تر داشته باشد و روزانه با صدها پيام 
سر و كله مي زنند، از اين قابليت استقبال خواهند كرد. اين بخش ديگري 
از برنامه مارك زاكربرگ، مديرعامل و بنيانگــذار فيس بوك به عنوان 
مالك اينستاگرام براي ادغام سيستم پيام رساني اينستاگرام، واتس اپ و 

فيس بوك به حساب مي آيد.

داليل نابود نشدن ويروس كرونا با 
نوشيدني هاي گرم 

نتايج يك نظرسنجي در آمريكا نشان مي دهد كه به صورت ميانگين 41درصد دانش آموزان در كالس هاي آنالين غايب هستند
بحران جهاني غايبان در كالس هاي آنالين

859 ميليون نفر آنالين
دســت وپنجه نرم كردن با ويروس كرونا به جهانيان نشــان داد كه وضعيت 
فناوري هاي اينترنتي شان چگونه است. در آمريكا افزايش تقاضاها براي دريافت 
اينترنت خانگي به شدت افزايش يافته و اپراتورها را مجبور كرده كه چاره اي به 
حال زيرساخت هايشان بكنند. پيش بيني شده است كه تعداد كاربران اينترنت در 
چين و در پايان سال جاري ميالدي به 859ميليون و 100هزار نفر برسد. شهريور 
سال گذشته اين رقم چيزي حدود 830ميليون نفر بود. نكته جالب اينجاست كه 
نرخ وابستگي چيني ها به اينترنت حدود 3/9درصد بيشتر از كشورهاي پيشرفته 

و 10درصد بيشتر از كشورهاي آسيايي عنوان شده است.

ث
مك
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شاخصهای
98

پرونده رشد اقتصادي در سال گذشته با اعداد منفي بسته شد. به جز بخش 
كشاورزي كه آن هم محصول پرآبي هاي تلخ و شيرين فروردين ماه بود، نرخ 
رشد بخش هاي ديگر منفي اعالم شدند، چه صنعت، چه خدمات و مجموعه 
اين اعداد به ما مي گويند كه نرخ رشد اقتصادي كل كشور در سال 98احتماال 

عددي بين صفر تا منفي يك خواهد بود؛ انگار در سال 97درجا زده باشيم.
 همانطور كــه نهادهاي بين المللــي پيش بيني كرده بودند، در ســال هاي 
2020و 2021رشــد اقتصادي ايران از فاز منفي خارج خواهد شد. شاخص 
رشد اقتصادي كه در سال1395، رشد 12.5درصدي را ثبت كرده بود و در 
سال1396 به رشد 3.9درصدي رسيده بود، از سال1397با آغاز دور جديد 

تحريم ها به چالش كشيده شد.
 طبق گزارش مركز آمار ايران، اين شاخص براي دومين بار در دهه 90شمسي 
وارد فاز منفي شد تا يك بار ديگر به زير صفر رسيدن را تجربه كنيم. بار اول 
در سال1391 با شــدت گرفتن تحريم هاي بانكي و نفتي اين اتفاق رخ داد، 
بار ديگر در سال 97با موج جديد تحريم ها، اقتصاد ايران با دست انداز مواجه 
شد. شايد بيشترين توقف در مسير رشد طي 3دهه پس از جنگ، در اين دهه 

تحريم، دهه 90، رقم خورده باشد.
در سال1398 نيز برآوردها از منفي بودن رشد اقتصاد با احتساب نفت و صفر 

بودن رشد بدون نفت، حكايت دارد. آمارهاي رسمي از رشد توليد ناخالص 
داخلي در 9 ماهه  سال 98نشان مي دهد كه در اين 3 فصل رشد بدون نفت، 
 صفر بوده و رشد اقتصاد با احتساب نفت به منفي7.6درصد رسيده است، اما 
سرنوشت رشد اقتصادي در سال آينده چه خواهد شد؟ آيا گران شدن ناگهاني 
بنزين، ساقط كردن هواپيماي اوكرايني و شيوع ويروس كرونا، مي تواند سال 

اقتصادي سياه تري براي ما بسازد؟ 

بازار ارز يكی از تعيين كننده های وضعيت اقتصاد ايران است و بازارهای ديگر 
وابستگی غيرقابل انكاری به نوســانات نرخ ارز دارند. از اواخر سال 1396 با 
بر هم خوردن فضای بازار تحت تاثير تحريم ها و شرايط بی ثبات اقتصادی، 
التهاب در بازار ارز بعد از دوره ای آرامش، آغاز شــد. اين التهابات در ســال 
1397 به اوج خود رسيد و قيمت دالر در برهه ای از زمان تا 20 هزار تومان 
نيز باال رفت. همين موضوع چالش های اقتصادی متنوعی را در پی داشت، اما 
همان گونه كه پيش بينی می شد و با به كارگيری سياست هايی از سوی بانك 
مركزی، قيمت ارز به سمت تعادل بيشتر پيش رفت و روی رقم های 12 هزار 
و 13 هزار تومان تقريباً ثابت شــد. با كوچك شدن بازار و پايين آمدن حجم 
معامالت،عماًل عمده خريد وفروش ها از طريق بانك مركزي مديريت شــد 
واين بانك نفوذ خود را در بازارافزايش داد. سال 1398 نيز در حالي آغاز شد 
كه قيمت دالر در فروردين برابر با 13 هزار تومان و قيمت يورو 15 هزار تومان 
بود. اين بازار با اندكی نوسان، روندی افزايشی را طی كرد و در ارديبهشت ماه 
به قيمت 15 هزار و 350 تومان رسيد. اما از آن زمان روند كاهش قيمت ارز 
آغاز شد و نرخ آن در شــهريور ماه به كمترين ميزان خود در سال 98 يعنی 
11 هزار و 100 تومان رســيد. بازار در ادامه نيز تنش های كمتری را نسبت 
به سال 97 پشت سر گذاشت و تا پايان بهمن كه نرخ ارز 14 هزار تومان ثبت 
شد، اين ثبات نسبی همچنان برقرار بود. اما بار ديگر تنش های سياسی ايران 
با آمريكا، به نتيجه نرسيدن FATF و تحت تاثير قرار گرفتن بازارها با شيوع 
بيماري كرونا در اين باره اثرگذار بود تا در اسفند ماه نرخ ارز دوباره وارد كانال 
15 هزار تومانی شود. در روزهاي ابتدايي سال 99 نيز كه شاهد افزايش قيمت 

ارز به باالي 16 هزار تومان بوديم. در چنين شرايطی همچنان كارشناسان 
اقتصادی، بازار ارز را محل مطمئنی برای سرمايه گذاری نمی دانند و بعضی 
ديگر نيز اعتقاد دارند با توجه به نرخ تورمی كه در كشور داريم، اين افزايش 
قيمت عادی است و به بيش از اين نيز خواهد رسيد. به باور برخی از فعاالن 
بازار ارز به هر حال در روزهای پايانی سال 98 و با شروع روند نزولی تقاضای 
ارز به دليل لغو سفرهای نوروزی و كند شدن واردات كاال به كشور به دليل 
شــيوع ويروس كرونا، بايد كاهش قيمت ارز را می ديديم كه چنين نشد و 
بعضی دليل آن را تمايل بانك مركزی برای حفظ نرخ ارز در باالترين سطح 

ممكن به منظور افزايش درآمدها دانستند.

در سال های اخير و با توجه به نوســانات بازارهای مسكن، طال و ارز، خيلی 
از سرمايه گذاران عالقه مند شــدند كه وارد بورس كه البته بازار پرخطری 
است شوند. اين موضوع در ســال 98 به اوج خود رسيد و رونق بازار سرمايه 
را در پی داشت. طبق آمار، متوسط ارزش روزانه معامالت بورس از كمتر از 
200 ميليارد تومان در ســال 98 رفته رفته به بيش از 600 ميليارد تومان 
در سال 97 رسيد. در سال 98 نيز شــاخص كل بورس در ابتداي فروردين 
معادل 178هزار و 659واحد بوده است. اين شاخص تا پايان شهريور 98 به 
عدد 302هزار و 659واحد رسيد. اين اعداد نشان مي دهد كه بازار سرمايه 
در 6 ماه اول سال، 69 درصد بازدهي داشته است. در نيمه دوم سال هم روند 
صعودي بورس ادامــه پيدا كرد. هرچند در ميانه هــاي پاييز اندكي افت در 
نمودار شاخص كل ايجاد شــد اما بار ديگر اوج گيري آن از سر گرفته شد تا 
اينكه در 28 دي ماه كانال 400 هزار واحد نيز فتح شد. زمستان براي بورس 
خوش يمن بود، چه اينكه روند صعودي قيمت سهام ادامه پيدا كرد و تا پايان 
اسفندماه به 512هزار واحد رسيد. البته در برهه اي از اسفند  ماه، شيوع كرونا 
بازار سهام را نيز بي نصيب نگذاشــت و بازار اندكي دچار افت قيمت شد. اما 
در نهايت وضعيت كلي اين شاخص در سال مشخص مي كند كه ميان همه 
بازارهاي رايج طي اين دوره زماني، بورس بيشترين بازدهي نقطه به نقطه را 
به نام خود ثبت كرده است. اين ارقام نشان مي دهد كه بازدهي بازار سرمايه 

در سال 98 به 180 درصد رسيد.
آمار منتشره حاكی از ورود جدی نقدينگی به بازار سرمايه در 6 ماه دوم سال 
98 و شتاب گرفتن آن از ابتدای بهمن ماه بود كه با تداوم به تشديد رونق در 
بازار منجر شد. رونق بازار ســرمايه و هدايت نقدينگی به اين بازار در صورت 
سياستگذاری صحيح، عالوه بر تامين مالی بنگاه هايی كه برای حفظ شرايط 

خود در تقال هســتند يا برای راه اندازی طرح های توسعه ای به منابع مالی 
نياز دارند، زمينه را برای تحقق واگذاری شركت های دولتی و تامين منابع 
الزم فراهم می كند. همچنين از گرايش آن به ساير فرصت های سرمايه پذير 
نظير ارز، مســكن، خودرو و ... كه موجب آزردگی خاطر عموم مردم جامعه 

می شود می كاهد.
اما از آنجا كه برخی ســهام رشد يافته مســتعد ريزش نيز هستند توجه به 
نوسانات و چشم انداز بازارهای جهانی، نوسانات نرخ ارز در داخل، وضعيت 
نرخ بهره و وضعيت سياسی داخلی و تعامالت خارجی كشور در كنار وضعيت 
شركت ها، می تواند تغيير يا تشديد روند قيمتی سهم ها را در بورس به دنبال 
داشته باشد لذا ضروری است افراد به منظور جلوگيری از تحميل زيان دقت 
و سختگيری زياد را در انتخاب گزينه های سرمايه گذاری مدنظر قرار دهند.

روزهاي پاياني سال 97، روزهاي هشــدار بود. اقتصاددانان گفته بودند 
سال سختي پيش روي ماست؛ درســت گفته بودند. فروردين ماه 98را با 
نرخ تورم 30.6درصدي شروع كرديم و پرونده اين سال سخت را با تورم 
34.8درصدي بستيم. اوضاع كشور در ماه هاي ارديبهشت و خرداد بهتر 
شد و تورم هاي ماهانه كاهش پيدا كرد. اين روند تقريبا تا شهريور ماه ادامه 
پيدا كرد و ناگهان از مهر دوبــاره افزايش تورم ماهانه كليد خورد و گراني 
دالر،طال و كاالها آغاز شد. شاخص تورم ساالنه كه اصلي ترين معيار براي 
نرخ تورم است نيز در شهريور به اوج رســيد و رقم 42.7درصد را به ثبت 
رساند كه البته اين محصول يك ســال بي انضباطي مالي و تحريم پشت 

تحريم در حدفاصل آن شهريور تا اين شهريور بود.
سه برابر شــدن قيمت بنزين در آبان تأثير خود را در آذر ماه نشان داد و 
دوباره گراني تازه اي به سفره هاي مردم تحميل شد و تورم آذر ماه، 3درصد 
نسبت به آبان ماه افزايش پيدا كرد البته نرخ تورم نقطه اي در آذر 1398 
به عدد 27.8 درصد رســيد ؛ يعني خانوارهاي كشــور به طور ميانگين 
27.8درصد بيشتر از آذر 1397 براي خريد يك »مجموعه كاال و خدمات 

يكسان« هزينه كردند.
نرخ تورم ساالنه در دي 98به 38.6درصد رسيد كه كمتر از اين شاخص 
در دي ماه سال 1397محسوب مي شد و نرخ تورم كل كشور در بهمن ماه 

1398، 37 درصد اعالم شــد. محدوده تغييرات تورم 12 ماهه در گروه 
عمده »خوراكي ها، آشاميدني ها و دخانيات« بين 44.4 درصد براي دهك 

اول و تا 50.1 درصد براي دهك دهم در اين ماه برآورد شده است.
پرونده سال 98، با تورم 37تا 40درصدي بســته شد. سالي كه تورم آن 
محصول همه آشفتگي ها و فشارهاي اقتصادي وارد شده در سال 97بود 
و ترمز گراني ها در آن بريده نشد. سال سختي كه به نظر مي رسد بذرهاي 

گراني تازه اي در آن براي سال 99كاشته شده باشد.

رشداقتصادي
طبق گزارش مركز 

آمار ايران، اين 
شاخص براي دومين 

بار در دهه 90شمسي 
وارد فاز منفي شد تا 

يك بار ديگر به زير 
صفر رسيدن را تجربه 

كنيم.
كارنامه 9 ماهه رشد 

اقتصادي نشان 
مي دهد اين شاخص تا 
مرز 7- درصد سقوط 

كرده است

بازارسرمايه
آمار منتشره حاكی از 
ورود جدی نقدينگی 
به بازار سرمايه در 
6ماه دوم سال 98 و 
شتاب گرفتن آن از 
ابتدای بهمن ماه بود 
كه با تداوم به تشديد 
رونق در بازار منجر 
شد

شاخص رشد اقتصادي در سال98 چه وضعيتي داشت؟ 
از صفر تا صفر 

شاخص ارز در سال 98  چه وضعيتي داشت؟
فرجام بد ارز در پایان سال

شاخص بورس در سال 98  چه وضعيتي داشت؟
بازار سرمایه، پیشتاز است 

شاخص تورم در سال 98 چه وضعيتي داشت؟ 
درباره تورمي كه تجربه كردیم

رشد اقتصادي مثبت نمي شود 
محمدقلي يوســفي، اقتصاددان : من فكر مي كنم هنوز درك درستي از 
عبارت »رشد اقتصادي« وجود ندارد. اينكه هزينه ها و مصارف يك كشور، 
مالكي براي بررســي و محك زدن قرار گيرد، درست نيست. آنچه تحت 
عنوان رشــد اقتصاد داخلي از آن نام برده مي شود، رشد توليد ناخالص 
داخلي است كه رشــد توليد ناخالص داخلي رشد توليد نيست و مربوط 
به رشد مصرف است. ممكن است در جامعه اي مصرف باال برود، اما براي 
مثال صنعت و كشــاورزي در آن تضعيف و فقر و بيكاري در اين جامعه 
تشديد شود. مي خواهم بگويم ضرورتا افزايش توليد ناخالص داخلي به 
 معناي خوب بودن نيست. در همين ماجراي كرونا، دولت مجبور است كه 
ميلياردها تومان براي كنترل اشاعه اين ويروس خرج كند و ممكن است 
به اين واسطه رشد اقتصادي ما حتي مثبت هم شود اما آيا اوضاع اقتصادي 
مردم بهبود يافته است؟ رشدي رشــد اقتصادي واقعي است كه ناشي از 

افزايش توليد در حوزه هاي مختلفي مثل صنعت، كشاورزي و... باشد.
شرايط امروز اقتصادي ايران براي ثبت يك رشد خوب و واقعي مهيا نيست. 

احتمال مي رود كه در سال 99رشد اقتصادي ايران مثبت هم شود، اما اين 
رشد احتماال ناشي از گســترش نقدينگي و افزايش حجم فعاليت هاي 
غيرمولد در داخل كشور باشد، بي آنكه شغلي ايجاد شده باشد و مردم و 
بخش خصوصي در آن حضور داشته باشند. ما در سال 98با ركود مواجه 
بوديم؛ واردات به كشور كاهش پيدا كرده و صادرات محدود شده است. 
دولت با كسري بودجه مواجه است و همه اين ها يعني سال 99، سال خوبي 

نخواهد بود و رشد اقتصادي رشد واقعي افزايشي نخواهد داشت.
هر تغييري كه در ســال98 در حوزه اقتصاد احســاس كرديد، ناشي از 
فعاليت هايي است كه در سال97 و حتي سال هاي95 و 96 صورت گرفته 
است. سال99هم سالي است كه رشــد اقتصادي واقعي در آن، محصول 
بذرهايي است كه در سال 97 و 98 كاشته شده است. آيا ما در اين سال ها 
سرمايه گذاري را توسعه داده ايم؟ آيا از بخش خصوصي استفاده درستي 
كرده ايم؟ با اين وضعيت من فكر نمي كنم كه رشــد اقتصادي واقعي در 

سال99، رشد مثبتي داشته باشد.
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سال سخت ارزی 
سيدبهاءالدين حسينی هاشمی، كارشناس بازارهای پولی و مالی: شرايط 
بازار ارز در ســال 99 و اينكه دچار چه نوع نوساناتی خواهد شد، بستگی 
زيادی به شرايط اقتصادی كشور ما دارد. اگر وضعيت به همين صورت ادامه 
داشته باشد، سال بسيار سختی را در پيش داريم. كاهش قيمت نفت، كاهش 
صادرات غير نفتی به واسطه شيوع بيماری كرونا، كسری بودجه دولت، رشد 
اقتصادی منفی كه منجر به كاهش درآمدهای مالياتی خواهد شد، هزينه 
های اضافه شده به واسطه شيوع ويروس كرونا و كمك های اقتصادی برای 
مبارزه با اين بيماری، همگی نشان می دهد قطعاً سال خوبی را در پيش نداريم 
و اين سال سخت تر از 98 خواهد بود. به همين دليل با وجود راهكارهايی كه 
بانك مركزی به كار می گيرد، افزايش نرخ ارز را باز هم تجربه خواهيم كرد. 

اين وضعيت اقتصادی نامناسب در بخش های ديگر نيز اثرگذار خواهد بود؛ 
ركود در بخش مسكن، ســقوط بورس، و افزايش نرخ ارز از مواردی است 
كه سال 99 به ارمغان خواهد آورد. اگر قدرت برابری خريد ارزها را در نظر 
بگيريم كه رابطه مستقيمی با پول ملی و خارجی دارد، افزايش نرخ ارز حتمی 
است. می توان اين موضوع را با معيارها و شاخص هايی نيز ثابت كرد. تورم در 
سال98 حدود 37 درصد اعالم شد. در ابتدای 98 نرخ ارز برابر با 12 تا 13هزار 
تومان بود. با نرخ تورم 37 درصدی طبيعتا تا پايان سال نرخ ارز بايد به 17 تا 
18 هزار تومان می رسيد. اگر همين نرخ تورم را در سال 99 نيز داشته باشيم، 
نرخ ارز به 20 هزار تومان هم خواهد رسيد. رشد اقتصادي مثبتي نخواهيم 

داشت و در مجموع سال 99 سال سختي است.
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تداوم جذب سرمایه در بورس
احسان رضاپور ، كارشناس بازار سرمايه: رشد پرشتاب بازارهای سرمايه پذير 
نظير ارز، طال ، مسكن و خودرو و كاهش جذابيت آنها در سال های 96 تا 98 
در كنار چشم انداز تداوم رشد نقدينگی و تورم بيش از 25 درصدی در سال 
آينده در شرايطی كه وضعيت بازارهای جهانی در ماه های نخست سال 2020 
با كاهش قيمتی مواجه بوده و انتظار بهبود آن در نيمه دوم سال وجود دارد، 
باعث شده تا روند بازار سرمايه در سال 98 باز هم ادامه يابد. در كنار اينها، 
جذابيت های ناشی از به روزآوری دارايی های شركت های بورسی در قالب 
افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابی دارايی هايشان و عرضه های اوليه 
پرسود برای سرمايه گذاران، و داليل ديگر نظير نقدشوندگی و انتظار بازده 
بيش از تورم، امكان ورود با حجم سرمايه های كوچك و مولد بودن و تاثير 
مثبت اين نوع سرمايه گذاری بر اقتصاد كشور، گرايش به فرصت های سرمايه 
گذاری در بازار سرمايه را تقويت كرده است. در نتيجه اگر عامل سياسی و 
اقتصادی خاصی موجب نگرانی بيشتر سرمايه گذاران نشود، انتظار می رود 
اين روند تا فصل مجامع شركت های بورسی البته با افت و خيزهای مقطعی 
كه ذات آن است، تداوم داشته باشد. شاخص هم وزن بورس كه از همه شركت 

ها به يك ميزان تاثير می پذيرد نشان می دهد كه بازده تعداد زيادی از سهام 
شركت ها در سال 98 از 350 درصد فراتر بوده و اين درحالی است كه باوجود 
فقدان جذابيت كافی سهام برخی شركت ها در مقايسه با سايرين و با اطالعات 
و نرخ دالر فعلی، كماكان بازار سرمايه دارای جذابيت است. به نظر می رسد 
تقويت جايگاه بازار سرمايه در جامعه و گرايش نقدينگی به اين بازار كه از 
نيمه دوم سال 98 شتاب گرفته، در كنار تداوم شرايط تورمی و انتظار افزايش 
ماليم نرخ ارز، وضعيت بازار سرمايه را تا فصل مجامع كماكان مثبت حفظ كند. 
اما رشد بازارها و كاهش جذابيت قيمتی می تواند به مرور به كاهش هيجانات 
و آرامش بيشتر دربازار منجر شود و در صورت جذاب تر شدن فرصت های 
سرمايه گذاری بدون ريسك نظير انواع اوراق، در نيمه دوم سال گرايش به 
معامالت سهام در مقايسه با آنچه در بهمن و اسفند 98 تجربه شد كاهش يابد. 
عليرغم اينكه با متغييرهای فعلی انتظار بازدهی كمتر از رقم 85 درصدی 
سال 97 اما بيشتر از تورم را برای بورس دارم اما گمان می كنم بازار سرمايه 
در سال 99 نيز همچنان در كانون توجه سرمايه گذاران و فعاالن اقتصادی 

كشور و همچنين شركت هايی كه به دنبال تامين منابع مالی هستند، باشد.
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 شرط كاهش نرخ تورم 
كامران ندري، اقتصاددان : پيش بيني تورم ســال 99، تقريبا محال است. در 
چند ماه پاياني سال گذشته، هر بار يك شــوك تازه و غيرقابل پيش بيني به 
اقتصاد ايران وارد شده كه مي توان گفت همه معادالت را به هم زده است. تا قبل 
از آبان ماه، تصور بر اين بود كه نرخ تورم روند كاهشي به خود بگيرد اما بعد از 
ماجراي قيمت بنزين سريال شوك هاي اقتصادي شروع شد تا به شيوع ويروس 
كرونا رسيديم. كرونا موضوعي نيست كه فقط ايران با آن درگير باشد و تأثير اين 
ويروس بر بازارهاي جهاني تبعات گسترده اي با خود به همراه داشته است. سقوط 
قيمت نفت و مشكالتي كه در داخل كشور با آن دست و پنجه نرم مي كرديم هم 
مزيد بر علت شدند و تأثيرات منفي تازه اي بر نرخ تورم ايران گذاشتند. من تصور 
مي كنم كه در سال 99، حتما نرخ تورم باالي 20درصد را تجربه خواهيم كرد و اين 
نرخ، نرخ كف تورمي ايران خواهد بود. تورم 40درصدي سال گذشته، محصول 
شوك هايي مثل رد اليحه FATF ، افزايش قيمت بنزين و... است. شوك هايي كه 
اگر نبودند ما در سال 98هم تورمي در حدود 20تا 22درصد را تجربه مي كرديم و 
اين عدد براساس نرخ رشد نقدينگي در كشور برآورد مي شد. نرخ تورم متوسط 

و روند رشد تورم براي اقتصاد ما در مرز 22درصد منطقي است. اگر هيچ شوك 
مثبت يا منفي تازه اي به كشور، وارد نشود، حداقل تورم نقطه به نقطه ما در سال 
99هم در مرز 20درصدي خواهد بود اما اگر قرار باشد شوك هاي تازه اي در سال 
99به اقتصاد ايران وارد شود )كه دور از ذهن نيست(، از اين ميانگين مثل سال 
گذشته باالتر خواهيم رفت مگر اينكه براي مثال ايران با آمريكا مذاكره كند. در 
غيراين صورت محدوديت در صادرات غيرنفتي كه به واسطه كرونا براي ايران 
صادر شد و رد اليحه FATF تورم هاي جديدي به اقتصاد كشور در درازمدت 

تحميل خواهد كرد.
اقتصاد ايران يك اقتصاد به هم ريخته و غيرقابل پيش بيني اســت. ما تصور 
مي كرديم با شيوع كرونا، به خاطر كاهش تقاضا نرخ ارز كاهش پيدا كند اما در 
روزهاي پاياني سال، ديديم كه نرخ ارز همچنان متمايل به افزايش است كه شايد 
اين موضوع ريشه در محدود شدن صادرات نفتي و غيرنفتي ما دارد. همه  چيز 
در سال 99به شوك ها بستگي دارد، هر عاملي كه بر انتظارات تورمي ما تأثير 

بگذارد، نرخ تورم را افزايش خواهد داد.
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با این 14قانون طالیی به جنگ كرونا برویم

كرونا  از ما قوي تر نيست

عرضه قطره چكاني، قيمت ميوه را در سياه بهار

گرانی نوبرانه های بهاری 
با طعم كرونا

عمارت تاریخی 80ساله همدان

 جدال »جنانی«
برای ماندن

نقدینگي در سال 98 چه وضعيتي داشت؟

 سبقت
اسكناس ها 

اپليكيشن ها  در دوران شيوع كرونا

 نبض سالمت
در دست اپلیكیشن ها 

مشــاهدات میدانی نشــان می دهد؛ با شیوع كرونا و 
كســادی و تعطیلی كافه ها و رســتوران ها و هتل ها، 
میزان مصرف انواع میوه و تره بار به شدت كاهش یافته؛ 
ضمن اینکه تقاضای خرید میوه در بین خانوارها هم از 
كاهشی نسبی برخوردار بوده است. با این حال گزارش 
خبرنگاران همشــهری گویای این واقعیت است كه با 
وجود كاهش شــدید تقاضا، در 2 ماه گذشته، عرضه 
قطره چکانی، قیمت میوه را همچنان باال نگه داشــته 
است.بررسی های همشهری نشــان می دهد؛ امسال 
»ســیاه بهار میوه« زودتر از راه رسیده است؛ پیش تر 
در ماه های پایانی سال 98 دست اندركاران بخش تولید، 
متولیان تنظیم بازار و حتی تشکل های صنفی مرتبط 
با عمده فروشی و خرده فروشی میوه، از فراوانی تولید 
و عرضه و افت و تثبیت نرخ میوه در بهار امســال خبر 
می دادند، اما فعال بررســی قیمت خرده فروشی انواع 
میوه و مركبات و سبزیجات بیانگر رشد قیمت ها، عرضه 
چندنرخی و بیشتر شدن شکاف قیمت 
میوه و ســبزی از میدان مركزی میوه و 
تره بار تا میوه فروشــی های سطح شهر 

تهران است...

اواخر ســال97 عمارت تاریخی جنانی همدان درحالی 
ثبت ملی شــد كه از همان زمان مالک با تخریب های 
عمدی، سعی در فرو ریختن كامل بنا داشت تا به هدف 
خود برای ساخت  وساز دراین مکان دست یابد؛ بنایی كه 
با تالش فعاالن میراث فرهنگی و اطالع رسانی رسانه ها 
ثبت شد و به عنوان یک ســرمایه ملی مطرح است. اما 
تخریب های ایجاد شده تا جایی پیش رفت كه رسانه ها 
هشدار دادند بنا درحال فرو ریزی است و برای شهروندان 
خطر جانی درپی دارد. به همین منظور شهرداری از بنا 
رفع خطر كرد و قرار شد مرمت اضطراری این بنا را انجام 

دهد تا مذاكره با مالک به نتیجه برسد. 
اما دی ســال گذشته عباس صوفی ، شــهردار همدان 
در نامه ای به مدیركل میراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دستی اعالم كرد كه مالک عمارت با تعویض قفل ها 
و ممانعت از ورود پیمانکار به بنــا، مانع از ادامه مرمت 
اضطراری بنا شده است. در این نامه آمده بود: »با توجه 
به تخریب عامدانه دیوارهای باربر ازسوی 
مالک و ممانعــت او از رفع خطر، ریزش 
ساختمان با توجه به بارندگی قریب الوقوع 

اجتناب ناپذیر است«...

تا پیش از آن استقراضِ  منحوس، اوضاع بهتر از این روزها 
بود. انضباط اقتصادي دولت، نمره قابل قبولي مي گرفت 
و ثبات به نوعي در كشــور احساس مي شد. بازپرداخت 
سپرده مال باختگانِ موسسات مالي و اعتباري از خزانه 
بانک مركزي اما، رشــته همه چیز را پنبه كرد. 34 هزار 
میلیارد توماني كــه زخم آن ها را التیام بخشــید و به 
میلیون ها ایراني دیگر خنجر زد؛ سال ناسازگاري اقتصاد 
از همینجا شروع و رشــد نقدینگي سرعت بی سابقه اي 
گرفت. روندي كه با روي كار آمدن دونالد ترامپ و خروج 
آمریکا از برجام تشدید شد تا سال 98، سال ثبت ركورد 
نقدینگي در كشور باشــد؛ میزان رشد نقدینگی تا آبان 
ماه 97 بیش از 21.1 درصد اعالم شــدكه این یعني در 
مدت مورد بحث،  روزانه حدود هــزار میلیارد تومان به 
نقدینگی كشور افزوده شد. آخرین آمارهای بانک مركزی 
از متغیرهای پولی و بانکی نشــان می دهد كه در پایان 
آذرماه 98 حجم نقدینگی با 28.2 درصد افزایش به 2262 

هزار و 310 میلیارد تومان و حجم پایه پولی 
با 28.3 درصد رشــد به 314 هزار و 260 
میلیارد تومان رسید و افزایش نقدینگي 
در كشور، ركورد تازه اي را به ثبت رساند...

در دنیای پرهرج ومرج كنونی كافی اســت یک شــغل 
پراسترس هم داشته باشــید تا رفته رفته دچار انزوا، 
تنش درونی و افزایش بی خوابی شــوید؛ مشکالتی كه 
حاال می توان آنها را با اپلیکیشن های كاربردی به سادگی 
رفع كرد. شــیوع كرونا هم بار دیگر نقش مهم فناوری 
را در زندگی مردم جهان نشــان داد. عالوه بر آموزش 
الکترونیکی و خریدهای آنالین در این دوران خیلی ها 
به خاطر ترس از مراجعه حضوری بــه مراكز درمانی به 
سمت سالمت الکترونیک و استفاده از اپلیکیشن ها سوق 
پیدا كرد ه اند. یکی از مهم ترین مشکالت مردم جهان در 
دوران قرنطینه احواالت روحی و مسائلی مانند افسردگی 

به خاطر دوری از نزدیکان و قطع روابط اجتماعی است.
 Companion MX در این مسیر مثال اپلیکیشــن 
با استفاده از اطالعات گوشــی تلفن همراه بیمار درباره 
شرایط ســالمت روحی او و گزارش آن به پزشک معالج 
می تواند هم بیمار و هم پزشــک را در بهتر شدن روند 

درمان افســردگی یاری كند. به گزارش 
همشــهری و به نقل از ســایت ووكس، 
كارولین اگیلوی كه یک مددكار اجتماعی 

بالینی مستقل است...
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بازار

در ســایه شــیوع ویروس كرونــا و افزایش تردید ها نســبت به 
چشم انداز های اقتصادی، قیمت طال در حال رشد است؛ به طوری 
كه قیمت طال در بازار داخلی از اول امسال تاكنون 10درصد و در 

بازارهای جهانی 12درصد رشد كرده است.
به گزارش همشهری، رسم است ســرمایه گذاران در زمان وقوع 
بحران های سیاســی، اقتصادی و اجتماعی به بازار طال به عنوان 
یك سرمایه گذاری امن پناه می برند به همین دلیل در زمان های 
بحرانی قیمت طال رشد می كند. این بار هم به نظر می رسد چنین 
اتفاقی در حال وقوع است و قیمت طال پس از یك دوره سردرگمی 
در ابتدای شیوع ویروس كرونا، هم در سطح جهانی و هم در بازار 
داخلی در حال افزایش است. قیمت طال در بازارهای جهانی پس 
از آنكه بازارهای سهام دنیا و قیمت نفت به شدت سقوط كردند، 
نزول كرد. درحالی كه انتظار می رفت با وجود نزول شدید ارزش 
ســهام در بورس های مطرح جهان به دلیل شــیوع كرونا، قیمت 
طال هم رشــد كند اما ناشــناخته بودن ابعاد بحران كرونا نوعی 
سردرگمی در ســرمایه گذاران ایجاد كرده بود و در ابتدای شیوع 
كرونا به افت قیمت طال در بازار های جهانی منجر شد. با این حال 
برخی كارشناسان معتقدند علت نزول اولیه نرخ طال نیاز مردم دنیا 
به نقدینگی بود كه در حال نقد كردن طالی خود بودند و اكنون 
این روند به پایان رسیده اســت. هم اكنون آمارها نشان می دهد 
سردرگمی اولیه طال پس از شیوع كرونا به پایان رسیده و قیمت 

طال آرام آرام در حال رشد در یك كانال صعودی است.

رشد قیمت طال در بازار داخلی
به گزارش همشهری، آمارها نشان می دهد قیمت هر گرم طالی 

18عیار از اواخر پارسال تاكنون 10درصد رشد كرده و از 594هزار 
تومان به 652هزارو 500تومان در مبادالت هفته گذشته رسیده 
است. آمارها نشان می دهد رشد قیمت طال با رشد قیمت دالر و 
رشــد نرخ هر اونس طال در بازارهای جهانی همزمان بوده است. 
قیمت هر دالر از اول ســال تاكنون 1000تومــان و قیمت هر 
اونس طال در بازار های جهانی 12درصد افزایش یافته است. روز 
سه شنبه در بازار تهران یك مثقال طالی آب شده)مظنه طال( با 
قیمت 3میلیون و 827هزارو 500تومان دادوستد شد كه این رقم 

نسبت به ابتدای سال 8درصد رشد نشان می دهد.
 قیمت هر مثقال طالی آب شده از اول امسال تاكنون 207هزارو 
500تومان افزایش یافته است. در مبادالت روز سه شنبه همچنین 
قیمت هر سكه طرح جدید به مرز 6.5میلیون تومان و قیمت هر 
سكه طرح قدیم به 6میلیون و 360هزار تومان رسید. قیمت هر 

سكه از اول امسال تاكنون 7.5درصد رشد كرده است.
به گزارش همشــهری، به طور طبیعی قیمت طال و سكه در بازار 
داخلی از نوسان قیمت دالر و بازار جهانی طال متاثر است. هرقدر 
قیمت دالر و هر اونس طال در بازار جهانی رشد كند، قیمت طال و 

سكه هم در بازارهای داخلی با افزایش مواجه می شود. 
به نظر می رســد امســال ســرمایه گذاران به دلیــل افزایش 
نااطمینانــی در عرصــه اقتصــاد تمایــل بیشــتری بــرای 
ســرمایه گذاری در بازار طال داشته باشــند؛ به ویژه آنكه بانك 
مركزی هم سیاست های سفت و محكمی را برای كنترل بازار ارز 
وضع كرده است و این تمایل سرمایه گذاران را برای پناه بردن 

به بازار طال بیشتر كرده است.

بازار جهانی طال
به گزارش همشهری، آمارها نشان می دهد رشد قیمت طال فقط 
مختص به اقتصاد ایران نیست و بازار جهانی طال هم به تحوالت 

پیش روی اقتصادی واكنش نشان داده است؛ به طوری كه قیمت 
هر اونس طال در بازار های جهانی ظرف 20روز گذشته 12.3 رشد 

كرده و از 1471دالر به 1652در مبادالت هفته گذشته رسید.
ارزیابی هفتگی كیتكو نشــان می دهد ســرمایه گذاران خرد و 
حرفه ای انتظار دارند روند صعودی قیمت طال همچنان تداوم یابد. 
سیاست های انبســاطی پولی و مالی آمریكا به همراه برنامه های 
فدرال رزو منجر شده تا همه نســبت به ادامه رشد قیمتی اونس 

طالی جهانی خوش بین باشند. 
دولت آمریكا برای مقابله با پیامدهای اقتصادی ویروس كرونا بسته 
مالی 2 تریلیون دالری اختصاص داده است و كشورهای دیگر هم 
برای به تعادل رســاندن اقتصاد خود بســته های پولی بزرگی را 

معرفی كرده اند. 
مطابق نظرسنجی انجام شــده در كیتكو 92درصد كارشناسان 
اقتصــادی پیش بینی كرده اند قیمت طال همچنان رشــد كرده 
و 8درصد هم پیش بینی كرده اند روند بــازار جهانی طال خنثی 

خواهد بود اما هیچ كس انتظار كاهش قیمت ها را ندارد.
باب هبركــورن، مدیرعامل یك شــركت كارگــزاری در بورس 
نیویورك درباره چشــم انداز آینده قیمت طــال، گفت: همزمان 
با سیاست های انبســاطی مالی و پولی عظیم دولت ها به همراه 
نرخ های بهره صفر درصدی، باال رفتن نرخ بیكاری و چالش های 
اقتصادی بی شمار، باید برای افزایش قیمت اونس طالی جهانی 

آماده شد.
او با بیان اینكه در  ماه مارس شاهد سقوط همزمان قیمت اونس 
طالی جهانی و بازارهای ســهام بودیم، تأكید كــرد: تقاضا برای 
نقدینگی باعث شده بود تا سرمایه گذاران همه چیز را بفروشند. اما 
هفته گذشته شاهد بودیم كه با وجود سقوط بازارهای سهام، قیمت 
اونس طالی جهانی افزایش یافت. این شاید بدین معنی باشد كه 
ســرمایه گذاران برای تأمین نقدینگی دیگر نیازی به فروش طال 

افزایش 10درصدی قیمت طال از ابتدای امسال
بازارطالیایراندرسایهافزایشنااطمینانیدراقتصادروندیروبهرشدراتجربهمیكند

گزارش دو     

ستاد مستقر در میدان مركزی میوه و تره بار، وارد نظام 
توزیع مســتقیم این محصول از میدان مركزی تا سطح 
شــهر شــد و اعالم كرد آمادگی دارد تا به هر میزان كه 
میوه فروشی های سطح شهر بخواهند، زنجبیل را عرضه 
كند ؛ به این ترتیب 10تن زنجبیل بین مغازه ها با قیمت 
هر كیلوگرم 51هزارتومان عرضه شــد و اعالم كردیم 
واحدهای صنفی خرده فروشــی باید ایــن محصول را 
حداكثر به قیمت هر كیلوگرم 60هزارتومان بفروشند؛ 
با این روند قیمت زنجبیل به 50تــا 55هزار تومان در 
هر كیلو رسید. اگرچه انجام این كار فرایندی 4تا 5روزه 
بود اما تا 10روز بعد قیمت ها تثبیت شــد. با وجود این 
اكنون قیمت زنجبیل دوباره در حال افزایش اســت. او 
تأكید كرد: اتحادیه بارفروشان آمادگی دارد آن دسته از 
اقالم میوه و ســبزی را كه دچار كمبود و افزایش قیمت 
شده اند با عرضه مستقیم محصول و نرخ مصوب در اختیار 

میوه فروشی ها قرار دهد و بر فعالیت آنها نظارت كند.

نرخ چندگانه خرید، عامل عرضه چند نرخی
رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی در مورد عرضه 
چندنرخی میوه و تره بار در نقاط مختلف شــهر تهران، 
به همشــهری گفت: براســاس قانونی كه به واحدهای 
صنفی ابالغ شــده، میوه فروشان حق عرضه چندنرخی 
میوه به بهانه منطقــه جغرافیایی، نرخ اجــاره مغازه یا 
لوكس بودن را ندارند، زیرا مصوبه كشــف قیمت برای 
همه میوه فروشی ها یكســان اســت با این روند مغازه 
میوه فروشــی مثال در تجریش نمی تواند میوه را با سود 
خرده فروشــی 50درصدی و بقیه 35درصد بفروشند. 
كارگر، یكی از عوامل عرضه چندنرخی میوه را ســاعت 
كار عرضه میوه در میدان مركزی دانســت و افزود: نرخ 
عمده فروشی میوه از ساعت 4بعدازظهر تا 4صبح متغیر 
است و به فرض یك نوع پرتقال خاص در ساعت 9شب به 
نرخ عمده فروشی 5هزار تومان، 12شب 12هزار تومان 
و 4صبح 9هزار تومان فروخته و فاكتور می شود. با این 
روند میوه فروشــان، پرتقال مذكور را بــا چند قیمت و 
فاكتور متفاوت می خرند. در واقع از ساعت 4بعدازظهر 
تا 10صبح فردا كه مغازه داران میوه برای خرید می روند، 
واسطه ها با دپو كردن برخی اقالم میوه كه مثال ساعت 
4صبح در اختیار بارفروش نیست، این محصول را چند 
دست چرخانده و قیمت آن را افزایش می دهند. ساعت 
كار زیاد میدان مركزی فرصت مناسبی را برای واسطه ها 
فراهم می كند تا با بررسی اینكه از یك محصول مشخص 
چند كامیون در میدان وجود دارد نسبت به خرید و دپوی 
محصوالتی كه عرضه كمتری دارند اقدام كرده و آن را با 
قیمت باالتر به مغازه دارها بفروشند. برای رفع این مشكل 
پیشنهاد دادیم تا این ســاعت كار میدان مركزی میوه 
و تره بار را اصالح كنند كه به جایی نرســید. همچنین 
كارگران 70درصد مغازه ها همان افرادی هستند كه در 
مغازه حضور داشــته و باید هم برای خرید بروند و هم از 

8صبح تا 10شب در مغازه باشند.

از سفارش تلفنی تا فاكتور سازی  حجره داران 
رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی در مورد سهم 
سفارش تلفنی میوه توسط میوه فروشان از میدان مركزی 
در افزایش قیمت تمام شده و گرانی میوه، گفت: تعداد 
بسیار كمی از میوه فروشــان سفارش خرید عمده میوه 
از میدان مركزی را به صورت تلفنی ارائه می كنند. فقط 
مغازه دارانی كه به عناوین مختلف نمی توانند به میدان 
بروند، با خرید تلفنی میوه را سفارش می دهند اما باید 
حتی برای این شیوه فروش میوه نیز بارفروش فاكتوری 
یكسان ارائه كند. كارگر در عین حال افزود: وقتی حتی 
ســفارش تلفنی میوه داده می شــود و بارفروشان هیچ 
فاكتور رسمی ای ارائه نمی كنند، قیمت عمده فروشی 
میوه افزایش می یابد. او افزود: باید فاكتورهای این گونه 
سفارش خرید تلفنی میوه با فاكتور ارائه شده حجره ها 
یكسان باشد اما متأسفانه حجره داران، فضای جلو حجره 
را به برخی افراد اجاره داده و ایــن افراد میوه را با نرخی 

عرضهقطرهچكانی،قیمتمیوهرادرسیاهبهارباالنگهداشت

گرانی نوبرانه های بهاری با طعم كرونا
همشهری بررسی می كند؛ منشأ گرانی و عرضه چندنرخی میوه در مسیر میدان میوه و تره بار تا مغازه های سطح شهر چیست
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در این بین نرخ برخی انواع محصوالتی كه بنابر بر برخی 
توصیه های بهداشــتی گفته می شود در افزایش ایمنی 
بدن یا كاهش آثار كرونا مؤثر اســت، نجومی شــده؛ از 
لیموشــیرین 15تا 25هزار تومانی گرفته تا لیموترش 
30تا 50هزار تومانــی و زنجبیل 60تا 100هزار تومانی 
و سیر40هزار تومانی كه همه ناشــی از تأثیر تب كرونا 
بر بازار میوه و تره بار اســت. مصطفی دارایی نژاد، رئیس 
اتحادیه بارفروشــان میدان مركزی میوه و تره بار منشأ 
این نابســامانی را انحصار 4یا 5فعال بــازار در خرید و 
عرضه لیموترش و شــیرین اعالم كرده اســت. اسداهلل 
كارگر، رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی هم با 
تأیید این انحصار، نرخ خرده فروشــی آن را تابع شرایط 
نادرست عمده فروشی و فاكتورهای نامعتبر ارائه شده 
خرید به مغازه داران سطح شهر دانسته و تأكید می كند 
كه مغازه های سطح شهر تنها برای جوری جنس اینگونه 
اقالم را بــا قیمت باال خریداری كرده و با حداقل ســود 

خرده فروشی به مشتریان عرضه می كنند.

میدان مركزی منشأ گرانی میوه در مغازه ها 
رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی در گفت وگو 
با همشهری دلیل باال بودن قیمت خرده فروشی میوه، 
ســبزی و صیفی در مغازه های سطح شــهر را ناشی از 
گرانی و نابسامانی فروش این اقالم در مبداء عرضه یعنی 
میدان بارفروشــان اعالم كرده و گفت: باید بپذیریم كه 
میوه  فروشــان تابع اتحادیه نیز به نوعــی خریدار میوه 
سبزی و صیفی بوده و در تعیین قیمت ها نقشی ندارند. در 
واقع میوه فروشان سطح شهر به نوعی پل ارتباطی عرضه 

میوه از عمده فروش تا بخش مصرف هســتند. اسداهلل 
كارگر افزود: مغازه داران هــر روز صبح فقط با فاكتوری 
كه عمده فروشان در میدان مركزی میوه و تره بار به آنها 
می دهند میوه و تره بار را از میدان میوه دریافت می كنند 
و بر مبنای همان فاكتور و براساس مصوبه ای كه نرخ سود 
خرده فروشی حداكثر 35درصدی را به آنها ابالغ كرده به 
فروش می رسانند. او با اشاره به گرانی نامتعارف برخی 
انواع میوه و سبزی مرتبط با شیوع ویروس كرونا، افزود: با 
توجه به گرانی های اخیر برخی اقالم میوه و سبزی مرتبط 
با شیوع ویروس كرونا، مغازه های سطح شهر حتی این 
رقم سود را نیز لحاظ نكرده و با حداقل سود این اقالم را 
تنها برای جور بودن جنس مغازه و فروش بیشــتر سایر 
محصوالت به مشتریان عرضه می كنند. به عنوان مثال 
وقتی یكباره قیمت هر كیلوگرم لیموترش از 15تا 20هزار 
تومان به 40هزار تومان افزایــش می یابد، میوه فروش 
نمی تواند این محصول را به قیمت هر كیلوگرم 50هزار 
تومان به فروش رساند بلكه سعی می كند با درنظر گرفتن 
ســود حداقلی خود آن را عرضه كند تا قیمت ها تثبیت 

شده و بازار آرام شود.

منشأ متغیر كشف قیمت عمده فروشی میوه 
رئیس اتحادیه فروشــندگان میوه و سبزی درباره علت 
گرانی برخی انواع میوه و مركبات با وجود رشــد تولید 
و عرضه و كاهش تقاضای ناشی از شیوع ویروس كرونا، 
گفت: برای انواع میوه و تره بــار، به دلیل تنوع كیفیت و 
نظام عرضه و تقاضا، قیمت مشخص و مصوبی را نمی توان 
اعالم كرد؛ به همین دلیل مثال قیمت پرتقال تامســون 

شمال، در محدوده 4هزار تومان تا 6هزار و 500تومان 
در میدان مركزی میوه و تره بار كشــف و اعالم می شود. 
بر همین اساس با اضافه كردن ســود خرده فروشی به 
نرخ كشف شده انواع میوه، ســبزی و صیفی، در سطح 
كیفی درجه یك، درجه 2و ممتاز، نرخ خرده فروشــی 
این محصوالت استخراج می شود. كارگر، با اتهام زدایی از 
میوه فروشان سطح شهر در گرانی میوه، افزود: هر اتفاقی 
كه برای قیمت میوه می افتد قبل از خرده فروشی است 
و مغازه های میوه فروشی هیچ نقشی در تعیین قیمت یا 
كمبود و عرضه چندنرخی میوه ندارند؛ زیرا محصوالت 
تولیدی كشاورزان به طور مستقیم وارد میدان مركزی 
میوه و تره بار شــده و بر مبنای میزان عرضه و كیفیت 
قیمت آن كشف می شــود. در واقع در این نوع میدان ها 
بخش بزرگی از میوه، سبزی و صیفی مستقیم از كشاورز، 
به بارفروش عرضه و با كشف قیمت بر مبنای نظام عرضه 
و تقاضا، به واحدهای صنفی خرده فروشی تحویل داده 
می شــود. همزمان محصوالتی كه حجم عرضه آنها در 
میدان مركزی كم می شود وارد كانال های واسطه گری 
می شوند؛ در نتیجه با اضافه شدن ســود دالل ها، نرخ 

نهایی و عمده فروشی این گونه اقالم افزایش می یابد.

سهم رانت و انحصار از گرانی میوه 
 رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و ســبزی با اشاره به 
اعالم نظر اخیر رئیس اتحادیه بارفروشان میدان مركزی 
میوه و تره بار در مورد گرانی لیموترش و لیموشــیرین، 
به همشهری گفت: دیدگاه های آقای دارایی نژاد، كه با 
استناد به آمار و تناژ تولید و مصرف این اقالم اعالم شده، 

درست است؛ زیرا با توجه به میزان تولید و ذخیره سازی  
لیموترش و لیموشیرین نباید كمبود و افزایش قیمت این 
محصوالت در بازار را شاهد باشیم اما انحصار در عرضه 
این محصوالت موجب شده تا حتی با دپوی آن زیر زمین 
منازل با ایجاد كمبود زمینه افزایش قیمت ها را فراهم 
كنند. كارگر قیمت كنونی هر كیلوگرم لیموشیرین را 
بین 15تا 25هزار تومان دانســت و گفت: در سال های 
گذشته معموال در این فصل استقبالی از این محصول در 
بازار نمی شد یا قیمت لیموترش سنگی حداكثر تا 28هزار 
تومان می رسید. او به همشهری توضیح داد: وقتی مثال 
قیمت هر كیلوگرم لیموترش در میدان مركزی 30هزار 
تومان است و میوه فروش آن را به نرخ 32تا 33هزار تومان 
می فروشد، این امر به معنای گرانفروشی میوه فروشان 
نیست؛ زیرا میوه فروشی ها ویترین قیمت میوه هستند؛ 
وقتی نرخ میوه در میدان مركزی افزایش می یابد، آنها 
می توانند با ارائه فاكتور معتبر قیمــت را تغییر دهند. 
كارگر افزود: علت گرانی موز نیــز كمبود این محصول 
در بازار و افزایش نرخ ارز اســت زیرا واردات موز به ازای 
صادرات سیب و پرتقال و با تامین ارز وارد كننده صورت 
می گیرد و عــالوه بر تأثیرپذیری نــرخ این محصول از 
قیمت ارز، ممنوعیت های اعمال شده برای صادرات این 
اقالم و واردات موز موجب گرانــی و كمبود موز در بازار 

خرده فروشی شده است.
او افزایش قیمت زنجبیل در ابتدای امسال را هم معلول 
انحصار برخی افراد در بــازار میوه دانســت و افزود: با 
افزایش قیمت هر كیلوگرم زنجبیل به بیش از 110هزار 
تومان، اتحادیه فروشندگان میوه و تره بار به صالحدید 

باالتر و فارغ از فاكتور و نظــارت حجره ها به مغازه داران 
عرضه می كنند. باید حجره دارها بــر فعالیت این افراد 
نظارت داشــته و این افراد با فاكتور حجره بار خود را به 
مغازه ها بفروشند. كارگر گفت: اگر میوه فروشان در خرید 
عمده میوه از بارفروشــان حتی به صورت تلفنی فاكتور 
یكسان و معتبری دریافت كنند، امكان بررسی فاكتور و 
نظارت اتحادیه برای عرضه میوه به نرخ واقعی نیز وجود 
خواهد داشت. اما متأســفانه 40درصد این افراد اصال 
فاكتور نمی دهند و در نهایت مغازه داران مشمول پرونده 
تعزیراتی و جریمه می شوند.  قیمت میوه هایی كه بین 
مردم به ضد كرونا معروف شده نه به دلیل عرضه و تقاضا 
بلكه به دلیل هرج و مرج گران شده است. او افزود: با این 
شرایط  قیمت میوه هایی كه بین مردم به ضد كرونا معروف 
شده نیز نه به دلیل عرضه و تقاضا، بلكه به دلیل انحصار 
و هرج و مرج افزایش یافته است. با این شرایط اتحادیه 
نیز نمی تواند قیمت خرده فروشی های بازار را كنترل كند 
چرا كه نرخ خرید ما از میــدان مركزی میوه و تره  بار در 
طول شبانه روز متغیر است و بنابراین وقتی این میوه ها 
در سطح شهر به دست مصرف كنندگان می  رسد، نوسان 

قیمت خواهد داشت.
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نداشته باشند.
شان لوسك، تحلیلگر بازار های مالی در این باره گفت: با توجه به 
حجم گسترده پولی كه از طریق سیاســت های انبساطی مالی و 
پولی دولت ها توزیع می شود، تمایل سرمایه گذاران به خرید اونس 

طال از كف های قیمتی هم بیشتر خواهد شد. این فعال حرفه ای 
معتقد است كه به زودی انتظارات تورمی سرمایه گذاران به خاطر 
توزیع گسترده پول باال خواهد رفت؛ به همین دلیل سرمایه گذاران 

اقدام به خرید طال خواهند كرد.

    اتحادیه میوه فروشان ریشه گرانی میوه در 
بهار امسال را در نوسان نرخ عمده فروشی و 
نحوه صدور فاكتور در میدان مركزی میوه و 

تره بار می داند

    رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی 
در گفت وگو با همشهری: میوه فروشی های 

سطح شهر به ویترین گرانی و عرضه 
چندنرخی میوه تبدیل شده اند

    رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی: 
منشأ تخلفات قیمت و عرضه میوه در سطح 

خرده فروشی، نرخ عمده فروشی و نحوه 
صدور فاكتور در میدان مركزی است

    با توجه به آمارهای ارائه شده از تناژ 
تولید و میزان تقاضای بازار برای محصوالتی 

مانند لیموترش و شیرین یا زنجبیل برخی 
انحصارجویان نبض بازار و قیمت این اقالم را 

با عرضه قطره چكانی در دست گرفته اند

عكس: حسین اینانلو
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با اين 14قانون طاليی به جنگ كرونا برويم
كرونا  از ما قوي تر نيست
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فاصله گذاري اجتماعي نه؛ فيزيكي
دولت طرح فاصله گــذاري اجتماعــي را براي 
مديريت بحران كرونا در دستور كار خود قرار داده 
است؛طرحي كه سازمان بهداشت جهاني از آن 
براي كم كردن ارتباط افراد و قطع زنجيره انتقال 
ويروس اجرايي كرد. در ايران نيز اين طرح درحال 
اجراســت و دولت اميد دارد با انجام آن بتواند 
كرونا را شكست دهد. اما بسياري از كارشناسان 
معتقدند فاصله گــذاري اجتماعي، طرحي غلط 
اســت و بايد فاصله گذاري فيزيكي را جايگزين 
آن كرد. دكتر گودرز عكاشه، روانپزشك از جمله 
اين كارشناسان است. او مي گويد: »فاصله گذاري 
اجتماعي واژه اي اســت كاماًل منفــي و در اين 
موارد هم مردم ارتباطات اجتماعــي خود را با 
اســتفاده از ظرفيت فضاي مجازي، تلفن و هر 
وســيله اي كه بتوانند با هم در ارتباط دور از هم 
باشند حفظ كرده اند. حفظ ارتباطات اجتماعي 
و حتي بيشــتر كردن آن در ايامي كه مردم در 
خانه ها قرنطينــه هســتند و نمي توانند مانند 
گذشته به شــكل فيزيكي با ديگران در ارتباط 
باشند تقويت شده است و ازنظر ما نيز ارتباطات 
اجتماعي بايد نزديك تر شود. به اين دليل، بايد 
كلمه فاصله گذاري اجتماعي را اصالح و آن را به 

فاصله گذاري فيزيكي تغيير داد«.

افكار عمومي را اقناع كرديم يا نه؟
اگر مســئوالن مي گويند بايــد فاصله گذاري 
اجتماعي يا فيزيكي را انجام داد، بايد اقناع سازي  

كافي از سوي آنها براي رعايت اهميت و دليل 
انجام آن نيــز صــورت بگيرد.رفتارهاي مردم 
در روزهاي بعد از شــيوع كرونا نشان مي دهد، 
مردم ايــن بيمــاري و خطــرات آن را جدي 
نگرفته و رفتارهاي مخاطره آميزي در مقابل با 
ويروس از خود نشــان مي دهند. عكاشه دليل 
اين بي توجهــي را در ضعف فرهنگســازان و 
جهت دهنــدگان افكارعمومي بــراي برخورد 
مردم با بيماري و تصميم هاي نادرست مسئوالن 
مي داند؛»چــون ما در ايران تجربه اي مشــابه 
آنچه امروز كرونا بر ســر جهان آورده اســت 
نداشته ايم، باورجدي نســبت به بيماري پيدا 
نكرد ه ايم. مسئوالن هم در ابتدا تصور مي كردند 
مسئله جدي نيست و به اين علت، اطالع رساني 
كافي درباره آن نداشتند. حاال كه به اين نتيجه 
رسيده ايم كه مسئله جدي تر از آن چيزي است 
كه فكرش را مي كرديم، نيازمند اعمال مقررات 
و سياست هايي هستيم كه بتوان جلوي شيوع 
بيشتري بيماري را گرفت«. او قانع شدن مردم 
براي خطرناك دانستن بيماري را نيازمند رعايت 
چند اصــل مي داند؛»مســئله داراي دو وجهه 
اطالع رساني از باال و دوم درك اهميت مسئله 
از ســوي طبقات جامعه اســت. اين دو وجهه 
بايد با هم مورد توجه قرار گيرد. اگر بخشــي از 
جامعه اهميت موضوع را به درستي درك نكند 
و قصد برهم زدن سازوكارهاي پيش بيني شده 
را داشته باشــد، مجبوريم از اجبار و تنبيهات 
اجتماعي بــراي ايجاد ايــن درك و اقناع افراد 

اســتفاده كنيم«. او حرفش را اينطــور ادامه 
مي دهد:  »مشكلي كه در اين حوزه وجود دارد 
اين است كه فكر مي كنيم مرگ براي همسايه 
است. متأسفانه در ابتداي شيوع بيماري كرونا، 
آنطور كه بايد، مســئله را جــدي نگرفتيم. در 
بســياري از موارد افراد متوجه نمي شوند عمق 
فاجعه تا چه اندازه اي است و اين موضوع وقتي 
درك مي شود كه خود فرد با آن درگير شود يا 
تجربه درگيري آن را در افراد ديگر لمس كند«.

فاصله گذاري فيزيكي را به مردم ياد نداده ايم 
از مشاغل كم ريسك و پرريسك در تقسيم بندي 
مســئوالن براي بازگشــايي مراكــز خدماتي 
و عمومي در روزهاي پيش رو يادشــده اســت. 
دكتر مهين جمشيدي، متخصص بيماري هاي 
عفوني و استاد دانشگاه شهيد بهشتي درباره اين 
تقسيم بندي ها مي گويد: »اكنون هر شغلي كه 
با مردم در ارتباط باشد، فارغ از نام و عنواني كه 
دارد پرريسك محسوب مي شود. برخي مشاغل 
هستند كه ارتباط بســيار كمي با مردم دارند و 
مي توان بخشي از اين مشاغل را در رده مشاغل 
كم ريسك به شمار آورد«. اين پزشك معتقد است 
افرادي كه در يك خانه ساكنند و حتي بيمار هم 
نيستند؛ نبايد مانند روزهاي قبل از كرونا با هم 
زندگي كنند؛ »افراد خانواده بايد فاصله مناسب 
را باهم رعايت كنند. متأســفانه ما آموزش هاي 
الزم را بــه مردم درباره فاصله گــذاري فيزيكي 
درســت در اين ايام ارائه نكرده و نتوانســته ايم 

روش مديريت و اعمال درست آن را تبيين كنيم. 
در نبود آموزش كافي نبايد انتظار اجراي درست 
فاصله گذاري را از مردم داشــت«. جمشــيدي 
با اشــاره به خطاهــاي مكرر مــردم در رعايت 
فاصله گذاري فيزيكي مي گويد: »در بسياري از 
موارد مردم با هم وارد بانك، فروشــگاه يا مراكز 
خدماتي ديگر مي شوند. بايد به مردم آموزش داده 
شود كه براي ورود به مراكزي كه به آنها خدمات 
ارائه مي كنند با مشاهده جمعيت حاضر در محل، 
به گونه اي زمان را مديريت كنند كه هنگام ورود 
به مراكز خدماتي حداقل تعــداد افراد در محل 

حضور داشته باشند«.

زندگي با قاعده بهداشتي 
با وجود مشــكالتي كه كرونا براي كشور ايجاد 
كرده است، اما مي توان از تهديد اين ويروس به 
نفع كشور نيز استفاده كرد. بسياري معتقدند در 
شرايط كنوني كه عموم مردم به بهداشت عمومي 
توجه بيشــتري كرده اند مي توان از اين فرصت 
به خوبي براي ارتقاي ســالمت جامعه استفاده 
كرد. جمشيدي مي گويد: »بايد زيرساخت هاي 
دوركاري در جامعه تقويت شــود. مردم در اين 
مدت در بخش هاي مختلف دولتي و خصوصي ياد 
گرفته اند كه چطور مي توانند كار خود را در خانه 
و به شكل دوركاري انجام دهند. اين كار به نفع 
افراد، اقتصاد جامعه و سالمت عمومي است. بايد 
ياد بگيريم زندگي را با قاعده بهداشتي آن ادامه 

دهيم و توجه به آن را جدي بگيريم«. 

جمعيت بي خيال از ويروس كرونا در خيابان هاي شهر 
در حال تردد هستند. برخي كسب و كارها هم مانند 
گذشته فعالند. عده اي ديگر هم بدون اينكه در روال 
زندگي خود تغييري ايجاد كنند با ديگران در ارتباطند و ترســي از كرونا و مرگ پنهان او 
ندارند. عده اي هم مي گويند بيماري به آنها صدمه اي نمي زند و خطري تهديدشان نمي كند. 
بهانه افراد اين است كه دولت اجازه بازگشايي مشاغل را كه در روزهاي پاياني سال گذشته 
فعاليت شان غيرمجاز بوده صادر كرده و آن را نشانه  عادي شدن اوضاع مي دانند. چنين 
تصوري كار را براي قانع كردن مردم به رعايت اصول بهداشتي و قطع زنجيره انتقال ويروس 
سخت كرده است. جاي اين سؤال وجود دارد كه چرا شهروندان بسياري، خطر كرونا و شيوع 

آن را جدي نگرفته اند.

زندگی با قاعده بهداشتی
چرا بخشي از افكارعمومي هنوز كرونا را جدي نگرفته اند 

و الزامات قطع زنجيره ويروس را رعايت نمي كنند
حميدرضا بوجاريان

خبرنگار 

تأثیر استرس بر سیستم ایمنی بدن

 
مطمئنا متوجه اين مسئله شده ايد زماني كه براي 
مدت طوالني استرس و فشــار را تحمل مي كنيد 
يا افسرده هســتيد بيماري هاي جسمي و عفوني 
و ويروســي مختلفي هم به سراغ شــما مي آيند. 
اســترس يكي از مهم ترين علل بــروز اختالالت 
جســمي و رواني است. بررســي ها نشان مي دهد 
70تا 90درصد بيماري ها ريشــه در استرس افراد 
دارد. از اين رو، كنترل استرس و افزايش مهارت در 
مديريت اضطراب مي تواند نقش كليدي در كاهش 
بروز بيماري در افراد ايفا كند. بر اســاس مطالعات 
انجام شده، هر چه مقدار استرس در افراد مديريت 
شود، شــانس درمان بيماران نيز افزايش می يابد 
و سيســتم دفاعي بدن در مقابل بيماري عملكرد 
بهتري از خود نشــان مي دهد. از جمله اثراتي كه 
اســترس بر بدن افراد مي گذارد مي توان به تعريق 
زياد، درد قفسه سينه، گرفتگي يا اسپاسم ماهيچه ها 
و عضالت، اختالالت جنسي، سردرد، بيماري هاي 
قلبي، فشــار خون باال، پيچش عصبي، مشكالت 
خواب، ناراحتي معده و... اشــاره كرد. واكنش هاي 
احساسي نســبت به اســترس يا عالئم شناختي 
استرس نيز شامل خشم، مسائل مربوط به تمركز، 
افســردگي، احساس خستگي، احســاس ناامني، 
فراموشــي، تحريك پذيري، غمگيني، بدبين بودن 
يا داشــتن ديد منفي، ضعف در قضاوت، فراموشي 
يا بي نظمي و افكار رقابت جويانه اســت. اســترس 
شديد عالئم رفتاري نيز از خود بروز مي دهد از جمله 
كاهش اشتها يا ميل بيش از حد به خوردن، تعويق 
در انجام كارها و پرهيز از پذيرش مسئوليت، افزايش 
مصرف الكل، مواد مخدر يا سيگار. از سوي ديگر، بروز 
رفتارهاي عصبي، مانند ناخن جويدن، بي قراري و 
قدم زدن نيز از ديگر عالئم و آثار اســترس بر افراد 
است. اگر چنين شــرايطي در فرد به شكل مستمر 
و طوالني او را تحت تأثير خود قرار دهد؛ اين مسئله 
سبب ايجاد تغييرات هورموني در فرد مضطرب شده 
و منجر به افزايش ميزان ترشح كورتيزول در خون 
مي شود. وجود مقدار مناسبي از كورتيزول در بدن، 
فرد را توانا مي كند تا مقابل ناهنجاري هاي رخ داده 
بتواند آمادگي داشته باشد اما ترشح زياد كورتيزول 
سبب تضعيف سيستم دفاعي و ايمني بدن می شود.

اخبار منفي بيماري زاست
شايد جالب باشد كه بدانيد، خبرهاي منفي اثر بسيار 
بدي بر سيستم ايمني بدن دارند. توليد كنندگان و 
دنبال كنندگان اخبار در زمره كســاني هستند كه 
سيستم ايمني بدن آنها آشــكارا ضعيف تر از ديگر 
افراد جامعه اســت. خبرنگاران رســانه ها در خط 
مقدم اخبار منفي هســتند كه آثــار زيانبارش را 
مي توان بر سيستم جســمي و نقشي كه در روحيه 
و رفتارهــاي اجتماعي خبرنگاران ديده مي شــود  
مشــاهده كرد. حضور ميداني در حوادث مختلف، 
ديدن و شــنيدن حوادث تلخ و تبديل آن به خبر، 
سيستم كورتيزولي بدن خبرنگاران را دچار اختالل 
كرده و اين مسئله سبب تقويت سلول هاي تهاجمي 
و تضعيف سلول هاي دفاعي بدن مي شود. وضعيتي 
كه مخاطبان خبرها را نيز متاثر كرده و خود تبديل 
به عاملي براي بروز بيماري هاي ناشي از استرس در 

جامعه مي شود.

چطور از توليد كورتي��زول در بدن جلوگيري 
كنيم؟ 

همان طور كه گفته شــده، توليد بيــش از اندازه 
كورتيزول در خون، خطرات جــدي براي بدن از 
نظر جســمي و روحي به همراه دارد براي كنترل 
مقدار ترشــح اين ماده در خون شنيدن موسيقي 
كمك مؤثــري به كاهش توليد ايــن هورمون در 
خون و ايجاد احســاس آرامــش در فرد مي كند. 
تنظيم ساعت خواب و اســتراحت كافي از ديگر 
توصيه هايی اســت كه معموال زمان آن 8ساعت 
است. نوشــيدن چاي ســياه به دليل وجود مواد 
شــيميايي مانند پلي فنــول و فالونوئيدها كه به 
ايجاد آرامش كمك مي كند ديگر توصيه اي است 
كه روانشناســان و متخصصان علوم تغذيه براي 
كاهش اســترس در افراد به آن تأكيد مي كنند. 
معاشرت با دوستان و ايجاد لحظات شاد همراه با 
خنديدن نيز درماني مؤثر براي كاهش استرس و 
اضطراب در افراد است. ماساژ درماني كه منجر به 
توليد هورمون هاي دوپامين و سروتوذين در خون 
مي شود نيز به كم كردن سطح كورتيزول در خون 
كمك كرده و حالت خوبي در بدن ايجاد مي كند. 
تحقيقات نشان داده است بعد از چند هفته ماساژ 
درماني، سطح كورتيزول افراد به طور متوسط يك 

سوم كاهش مي يابد.

يادداشت

مشاغل
 کم ریسک

اكنون هر شغلي 
كه با مردم در 

ارتباط باشد، فارغ 
از نام و عنواني كه 

دارد پرريسك 
محسوب مي شود. 

برخي مشاغل 
هستند كه ارتباط 

بسيار كمي با 
مردم دارند و 

مي توان بخشي 
از اين مشاغل را 
در رده مشاغل 

كم ريسك به 
شمار آورد

عاطفه هاشمي نژاد
روانشناس باليني

سبکزندگی

اين روزها از كرونا غول بزرگي ســاخته اند كه انگار به هيچ عنوان نمي توان آن را شكست 
داد. هرروز آمار و اطالعات جديدي از بيماران ارائه مي شود و دانشمندان اطالعات مهمي از 
قدرتمند بودن اين ويروس كشف مي كنند. اما واقعيت اين است كه اين ويروس هر قدر هم كه قوي باشد از قوانين پيشگيرانه اي 
كه ما مي توانيم براي خودمان بگذاريم و رعايت شان كنيم قوي تر نيست. كرونا، ويروس هوشمندي است كه تنها راه نفوذش به 
بدن ما سهل گيري و رعايت نكردن برخي اصول ساده بهداشتي است. اين 14قانون طاليي تنها راه درامان ماندن ما از كروناست.

اولين قانون، مهم ترين و البته سخت ترين قانون است چون بستگي 
به تغيير عادت رفتاري بســياري از ما دارد. تعداد زيادي از ما عادت 
داريم بدون رعايت بهداشت تنفسي، عطسه يا سرفه كنيم. تحقيقات 
نشان داده است كه ويروس كرونا پس از خروج از بدن فرد مي تواند در 
حالت قطرات ريز تا 3ساعت در محيط دوام بياورد. همچنين ويروس 
كرونا روي سطوح پالستيكي و استيل بيشــتر از هر سطح ديگري 
قابليت انتقال خود را حفظ مي كند. يعني ۲ تــا 3روز اين ويروس 
همچنان روي سطح پالستيكي زنده باقي مي ماند. همچنين ويروس 
كرونا مي تواند بين ۲4 تا 96ســاعت روي گوشي هاي هوشمند و 
صفحه نمايش آنها دوام بياورد. پس اگر مي خواهيد با آغوش باز به 

استقبال كرونا نرويد بهداشت تنفسي تان را رعايت كنيد.

فضاهايي كه بيشــتر در آنها رفت وآمد داريــد را به صورت مداوم 
ضدعفوني كنيد. اين كار را درباره وسايل مورد استفاده تان هم تكرار 
كنيد. گوشي تلفن همراه، ميزكار، دستگيره هاي در ها، جاكفشي و... 
مهم ترين وسايلي هستند كه بايد در روز چندبار ضدعفوني شوند. 
دقت داشته باشيد كه براي ضدعفوني كردن فضاهاي بيروني خانه 
از مايع رقيق شده سفيد كننده ها استفاده كنيد چون تنفس مداوم 
بوي سفيد كننده ممكن است مضر باشد. بنابراين در محيط داخل 

خانه از محلول هاي ضدعفوني كننده الكلي استفاده كنيد.

هميشــه دســتكش يك بــار مصرف 
به دست داشته باشيد. اين كار باعث 
مي شــود عادت تان براي خاراندن 
چشــم ها يا بيني را كم كــم كنار 
بگذاريد. حتمــا مي دانيد ويروس 
كرونا تنها از طريق تماس ويروس با 

چشم ها، بيني يا دهان منتقل مي شود.

دوست، فاميل، آشــنا يا همكار تفاوتي ندارد، ازهر 
كسي كه عالئم سرماخوردگي داشته باشد حداقل 
3 يا 4قدم فاصله داشته باشيد. در تعاريف جديد 
به اين كار مي گوينــد »رعايت فاصله اجتماعي 
براي حفاظت از خود در مقابــل انتقال ويروس 

كرونا!« پس ممكن است اين روزها نياز باشد كمي 
با صداي بلند با اطرافيان تان صحبت كنيد.

اگر كاري حياتي يا بســيار ضــروري نداريد 
ســفرهاي داخلي يا خارجي تان را به شهرها 
يا كشــورهاي پرخطر كه بيماري كرونا در 
آنها گسترش يافته است به تعويق بيندازيد. 
بسياري از سفرهاي ما به شهرها و كشورهاي 
مختلف ســفرهاي كاري اســت. پيشــنهاد 
مشخص براي كاهش اين سفرها اين است كه از 
اپليكيشن هاي تماس تصويري يا صوتي فعال استفاده 

كنيد چون در غير اين صورت ممكن است سالمت تان به خطر بيفتد.

ممكن است اين روزها از سفر بازگشته باشــيد، دراين صورت ۲هفته اول را 
داوطلبانه در خانه بمانيد و با هيچ كس ديدار نكنيد. با رعايت اين قانون مي توانيد 

زنجيره بيماري را قطع كنيد.

خفيف برخــي در بهار  عالئــم 
سرماخوردگي را احساس مي كنند 
اگر هركدام از عالئم سرماخوردگي 
را داشتيد فارغ از اينكه كرونا داريد 
يا نه ســريعا خودتــان را قرنطينه 
كنيد و از كساني كه در خانه با شما 
زندگي مي كننــد بخواهيد بدون 
ماســك به اتاق تان وارد نشــوند. 
اين براي سالمت شــما و اعضاي 

خانواده تان بسياري حياتي است.

معموال پنجره ها در خانه يا محيط كار بسته هستند، يكي از توصيه ها 
اين است كه در اين روزها اجازه بدهيد هوا بيشتر در محيط هاي بسته 
جريان داشته باشد. پس با پنجره هاي باز آشتي كنيد و اجازه دهيد هر 
روز چند ساعت هواي تازه در فضاي خانه يا محل كارتان جريان 

داشته باشيد.

عده اي فكر مي كنند وسايل شخصي فقط مسواك، ريش تراش 
و... اســت. در برخي خانه ها هنوز از حوله يا صابون مشــترك 

استفاده مي كنند. تا زماني كه شرايط عادي نشده تمام وسايل 
شــخصي تان را جدا كرده و فقط خودتان از آنها استفاده كنيد و به 

ساير اعضاي خانواده تان هم بگوييد كه اين قانون را رعايت كنند.

 اگر براي شستن لباس ها از ماشين لباسشويي استفاده 
مي كنيد تمام لباس ها را با آب 60 تا 90درجه سانتي گراد 
و با پودر لباسشويي معمولي بشوييد و هيچ چيزي به آن 
اضافه نكنيد. براي خشك كردن لباس ها هم ترجيحا آنها 

را درفضاي باز و زيرنور آفتاب خشك كنيد.

 ما مردمي هستيم كه به  دســت دادن و بغل كردن 
يكديگر عالقه داريم و آن را نشانه محبت يا احترام 
مي دانيم. تا زمان شكســت دادن كرونــا به خاطر 
سالمتي همه آنهايي كه دوست شان داريد يا به آنها 
احترام مي گذاريد از بغل كردن و دست دادن دوري 
كنيد. فراموش نكنيد هر بيمــار كرونايي مي تواند 
حداقل ۲ تا ۲/5نفر ديگر را به اين بيماري مبتال كند.

 تنها سالح ما براي مبارزه با ويروس كرونا سيســتم ايمني قوي بدنمان 
است. گاهي ممكن است با استرس، تنبلي و كم خوابي اين سالح قدرتمند 
را از بين ببريم. پس در روزهاي آينده بيشــتر مواد مغذي و ويتامين دار 
بخوريد، اســترس را از خودتان دور كنيد و طي شبانه روز حتما 8ساعت 

مداوم بخوابيد.

 در صورت داشتن عالئم مشكوك به كرونا )سرفه، 
تب يا تنگي نفس و...( از تماس با افراد مســن يا 
افرادي كه سيستم ايمني ضعيفي دارند پرهيز 

كنيد. آنها بيشــتر از آنكه خودشان حواس شان 
به خودشان باشــد نياز دارند كه ما به سالمت شان 

اهميت دهيم و مراقبت كنيم كه درگير اين بيماري 
نشوند. در صورتي كه نياز ضروري به ديدن اين افراد 
پيدا كرديد حتما هر دوطرف از ماسك مناسب استفاده 

كرده و فاصله اجتماعي را رعايت كنيد.

 اگــر تبــي داريد كــه پايين 
نمي آيد، يا درگير سرفه هايي 
شــده ايد كــه پيــش از اين 

تجربه اش را نداشته ايد يا احساس 
تنگي نفس و يا درد در قفسه سينه 
مي كنيد در اولين فرصت ماسك 
بزنيد، دســتكش دستتان كنيد 
و به مراكــز درماني كــه وزارت 
بهداشــت معرفي كرده اســت 

مراجعه كنيد.

كامران بارنجی
خبر نگار
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همكاری یك استارتاپ چینی با شركت تویوتاموتورز 
ژاپن وارد مرحله جدیدی شده و این دو قصد دارند با 
كمك یكدیگر دنیا را فتح كنند؛ رؤیایی كه بسیاری از 
استارتاپ های مربوط به صنایع حمل ونقل در جهان 
در سر می پرورانند و هر كدام به دنبال به دست آوردن 

راهی برای موفقیت هستند.

تك شاخ 3میلیارد دالری 
استارتاپ چینی Pony.ai كه یك شركت كرایه اتومبیل 
خودران اســت، به تازگی در بیانیه ای رسمی اعالم كرد 
كه توانسته ســرمایه گذاری هایی به ارزش 462میلیون 
دالر از شركت تویوتا و چند شركت دیگر به دست آورد و 
همكاری هایی را درخصوص حمل ونقل با آنها داشته باشد. 
براساس خبر منتشر شده از سوی این شركت، با این دور 
از ســرمایه گذاری ها، مجموع ارزش Pony.ai به بیش از 

3میلیارد دالر رسیده است.

شروع یك مشاركت بزرگ
به گزارش همشــهري، این ســرمایه گذاری، در اصل آغاز 
 Pony.ai گســترش مشــاركت تجاری بین اســتارتاپ
و Toyota اســت كــه در قالب تفاهمنامــه ای دوجانبه 
در ســال2019به امضا رســیده بود. به گزارش ســایت 
»فناوری در آســیا«، این شــروع همكاری مشترك در 
زمینــه رانندگی خــودكار و خودران در چین به شــمار 
می آید. هر دو شــركت تالش های مشــترك خود را در 
زمینه توســعه فنــاوری رانندگی مســتقل و همچنین 
ایجاد سرویس های حمل ونقل بیشــتر را دنبال می كنند. 
این برنامه همچنین قصد دارد تا سیستم رانندگی خودكار 
Pony.ai را با سیستم عامل ها و فناوری های خودروهای 
 شــركت تویوتا بیــش از پیش ادغــام كند. اســتارتاپ
Pony.ai كه در سال2016میالدی تاسیس شده، شركتی 
اســت كه خدمات حمل ونقلی خــودران و خودكار را در 
سراسر چین و آمریكا ارائه می دهد. از اواخر سال2018، 
 این استارتاپ ســرویس ســامانه های رانندگی خودكار
robotaxi را در شهر گوانگژو چین آزمایش كرده است. 
Pony.ai ادعا می كند، نخســتین شركتی است كه یك 
عملیات روبوتاكسی را راه اندازی كرده و اتومبیل سواری 
خودران را به عموم مردم چین ارائه می دهد. سال گذشته 
میالدی نیز، این ســامانه را به صــورت عمومی در ایالت 
كالیفرنیا راه اندازی كرد. Pony.ai سال گذشته از شركت 

كانالن نیز 50میلیون دالر سرمایه دریافت كرده بود.

پیشرفت آهسته و پیوسته
از سوی دیگر تویوتا نیز كه یكی از بزرگ ترین خودروسازان 
جهان محسوب می شود و كارخانه های بسیاری در نقاط 
مختلف دنیا دارد، كامال چراغ خاموش در بازار خودران ها 
به پیش مــی رود و اگرچه هنوز اطالعــات زیادی درباره 
محصوالت این شــركت و همچنین نوع حسگرهایی كه 
در خودروهای تولیدی آن به كار رفته، منتشــر نشده، اما 
اخباری به صورت غیررســمی از داخل شركت درز كرده 
كه كارشناســان را تحت تأثیر خود قرار داده است. تویوتا 
می خواهد در طول بازی ها ی المپیك تابستانی2020در 
توكیو، تعداد محدودی از وســایل نقلیــه خودرانش را 
به صورت آزمایشی مورد استفاده قرار دهد كه این می تواند 
گام بزرگی در صنعت خودروسازی جهان به حساب بیاید. 
البته این به شرطی است كه شــیوع ویروس كرونا اجازه 
برگزاری بازی هــای المپیك در ژاپــن را بدهد، چراكه 
هم اكنون اخبــار متفاوتی درخصوص لغــو این رقابت ها 
به دلیل شیوع ویروس كرونا به گوش می رسد. تویوتا اعالم 
 Chauffeur كرده كه قرار است این خودروها به نرم افزار
كه به طور خاص، برای محصوالت خودران طراحی شده 
مجهز شــوند تا تالش ها برای حذف انســان در هدایت 
خودرو همچنان ادامه داشته باشد و وارد فاز جدید بشود. 
مهندسان شركت تویوتاموتورز همچنین در حال كار روی 
محصول دیگری با عنوان Guardian هستند كه در اصل، 
یك سامانه پیشرفته كمك راننده است و از نظر عملكرد، 
 )Auto Pilot( شباهت بسیاری به قابلیت حركت خودكار

شركت تسال دارد.

بازار بزرگ
در این میان بارها گفته شده كه چین این توانایی را دارد 
كه به بزرگ ترین بازار جهان برای وسایل نقلیه خودران 
تبدیل شود. این وسایل نقلیه می توانند تقریبا 66درصد 
از مسافرت ها در ســال2040را به خود اختصاص دهند و 
از آن درآمد داشته باشند. پیش بینی شده كه تا آن سال، 
شــركت بتواند یك تریلیون و 100میلیــارد دالر بابت 
خدمات حمل و نقل و چیزی در حدود یك تریلیون دالر 

به خاطر فروش وسایل نقلیه خودران كسب درآمد كند.

تغییر آب و 
هوا مانعی بر 
گسترش ویروس 
کرونا نیست 
مارك لیپسیچ، 
اپیدمیولوژیست 
دانشگاه هاروارد 
تصور نمی كند 
كه تغییر آب وهوا 
بتواند مانع بزرگی 
در گسترش 
ویروس جدید 
ایجاد كند. وجود 
 COVID-19
اكنون در 
سراسر جهان 
مشاهده شده 
است. اگر این 
ویروس چیزی 
شبیه ویروس 
آنفلوآنزای 
معمولی باشد، 
احتماال در مناطق 
نیمكره جنوبی 
با تغییر فصل 
شایع تر می شود

جهان استارتاپی

همكاری استارتاپی چین و ژاپن
سرمایه گذاری جدید تویوتا در استارتاپ چینی 

پونی، شروع گام های بلند در توسعه عملی 
صنعت خودران ها به حساب می آید 

اتومبیل سواری 
خودران

 استارتاپ چینی
 Pony.ai .

می گوید نخستین 
شركت در 

جهان است كه 
یك عملیات 

روبوتاكسی را 
راه اندازی كرده و 
اتومبیل سواری 

خودران را به 
عموم مردم چین 
ارائه خواهد كرد 

ویروس هایی كه باعث آنفلوآنزا یا سرماخوردگی 
خفیف تر ناشــی از ویروس كرونا می شــوند، در 
ماه های گرم تر فروكش می كننــد. زیرا این نوع 
ویروس هــا همــان ویروس هایی هســتند كه 
دانشــمندان به آن »فصلی« می گویند. بنابراین 
اظهارنظــر ترامپ می توانــد دارای پشــتوانه 
 علمی باشــد، اما كامال قطعی نیست كه ویروس

SARS-CoV-2 هم رفتاری مشابه داشته باشد. 
كســانی كه اكنون درباره این بیمــاری مطالعه 
می كنند، می گویند خیلی زود است كه تحقیقات 
آنها بتواند چگونگی واكنش این ویروس به تغییر 
آب وهوا را پیش بینی كند. اســتوارت وستون كه 
در دانشــكده پزشكی دانشــگاه مریلند )جایی 
كه درباره این ویــروس به طور جــدی مطالعه 
می شــود( فعالیت می كند، می گوید: امیدوارم 
كه این ویروس ویژگی های فصلی از خود نشــان 
دهد، اما فهمیدن این موضوع بسیار دشوار است. 
با آمارهای تأییدشده ای كه تاكنون منتشر شده 
است، كارشناسان می گویند این بیماری احتماال 

شیوع خود را ادامه خواهد داد.

نگاهیبهتأثیرگرمابرویروسها
در ابتدایی ترین ســطح، می توانید ویروس های 
آنفلوآنــزا و ویروس هــای كرونــا را به عنــوان 

مجموعــه ای از پروتئین هــا و لیپیدها )چربی( 
درنظر بگیرید. آنها از طریق تماس فیزیكی از یك 
انسان به انسان دیگر منتقل می شوند و می توانند 
روی سطوح ســخت یا در ترشحات تنفسی یك 
فرد بیمار وجود داشــته باشند. ویروس ها پس از 
بیرون آمدن از بدن انســان، می توانند به وسیله 
بعضی از عوامل نابود شوند. به عنوان مثال، الكل 
موجــود در ضد عفونی كننده ها این پروتئین ها و 
چربی ها را بی اثر می كند و با ناپایدارتركردن آنها 

احتماال كمتر می توانند باعث عفونت شوند.
پژوهش دربــاره چرایــی فصلی بــودن بعضی 
ویروس ها به شكل گسترده ای متمركز بر مواردی 
بوده كه باعث آنفلوآنــزا )بیماری طوالنی مدتی 
كه مربوط به ماه های زمســتان است( می شود. 
آنفلوآنزای فصلــی عموما از اوایل مهــر تا اواخر 
فروردین شیوع می یابد. دانشمندان تئوری های 

زیادی درباره علت این موضوع ارائه كرده اند.
برخی بر این باورند كه این موضوع به خاطر فصلی 
است كه مردم به خاطر گریز از سرما، زمان بیشتری 
را در خانــه می گذرانند و همیــن موضوع باعث 
می شود كه انتقال انســان به انسان بیشتر شود. 
محققان برای درك اینكه چرا بخش های شمالی 
كره زمین در زمســتان بیشــتر درگیر آنفلوآنزا 
می شوند، چگونگی شــیوع ویروس در دماهای 

مختلف و سطح رطوبت را بررسی كرده اند.
پژوهش هــای اخیر می گویند كه هوای ســرد و 
خشك احتماال به ماندگاری ویروس در هوا كمك 
می كند و آن را به مكان های دیگر منتقل می كند.

یكی از نخستین مطالعات برای آزمایش چگونگی 
تأثیر شــرایط محیطــی در انتقال ویــروس در 
سال2007 انجام شد و بررســی كرد كه چگونه 
در یك آزمایشگاه، آنفلوآنزا از طریق خوكچه های 
آلوده گینه ای پخش می شود. دمای باال و به ویژه 
با رطوبت زیاد، گسترش آنفلوآنزا را كاهش داد و 
در سطوح بسیار باالی رطوبت گسترش ویروس 
به طور كامل متوقف شــد. هوای گرم تر رطوبت 
بیشتری را در خود نگه می دارد و این موضوع مانع 
از حركت ویروس های موجود در هوا در مقایسه 
با هوای خشــك می شود. در شــرایط مرطوب، 
ترشحات كوچك موجود در سرفه  و عطسه هنگام 
خارج شدن از دهان رطوبت بیشــتری را جذب 
می كنند و از آنجا كه ســنگین تر می شوند، روی 
زمین سقوط می كنند. مطالعات خارج از آزمایشگاه 
نتایج مشابهی را نشان می دهد. اگرچه در برخی 
مناطق گرمســیری موارد بیشــتری از آنفلوآنزا 
در فصل باران كه افراد در خانه جمع می شــوند، 
مشاهده شده است. دانشمندان بر این فرضند كه 
رطوبت كم كه اغلب در زمستان مشاهده می شود، 

احتماال باعث اختالل در عملكرد ماده مخاطی در 
بینی كه بدن برای به دام انداختن و بیرون راندن 
ذرات خارجی مانند ویروس ها و باكتری ها از آن 
استفاده می كند، می شود. مخاط در حالت عادی 
چسبناك است، اما هوای سرد و خشك می تواند 
آن را خشك و برای بیرون راندن ویروس ناكارآمد 
كند. یــان لیپكین، مدیر مركــز عفونت و ایمنی 
دانشگاه كلمبیا درباره ویروس جدید كرونا مطالعه 
كرده است. او می گوید: نور خورشید كه در زمستان 
خفیف تر است می تواند به بی اثركردن ویروس هایی 
كه روی سطوح قرار گرفته اند كمك كند. نور ماوراء 
بنفش، اســید نوكلئیك را تجزیه و ویروس روی 
سطوح را تقریبا عقیم می كند. به دلیل وجود نور 
ماوراء بنفش، خــارج از خانه به طور كلی آلودگی 
كمتری در مقایسه با داخل خانه دارد. نور ماوراء 
بنفش در نابود كردن باكتری ها و ویروس ها بسیار 
مؤثر است، به طوری كه اغلب برای استریل كردن 
تجهیزات بیمارســتان ها از آن استفاده می شود. 
اگرچه ویروس های كرونا و آنفلوآنزا هردو منشــأ 
آلودگی تنفسی هستند، اما نمی توان پیش بینی 
كرد كه ویــروس SARS-CoV-2 هم از همان 
الگوهای فصلی پیروی می كنــد. برای فهم بهتر 
این شیوع جدید، دانشمندان به دنبال شیوع های 
قابل مقایسه ای مانند ســارس و مرس هستند. 

سارس كه گسترش آن در اواخر سال2002 آغاز 
شــد، تقریبا 90درصد از دی ان ای آن با دی ان ای 
ویروس فعلی مشترك اســت. وستون می گوید: 
شیوع سارس در نوامبر شروع شد و تا جوالی ادامه 
یافت كه نشان دهنده فصلی بودن آن است و مهار 
آن احتماال به خاطر مداخــالت درمانی بود. حال 
باید سؤال كرد كه ناپدیدشدن این بیماری به خاطر 
گرم شدن هوا بوده یا اینكه تالش های پیشگیرانه و 

درمانی به درستی انجام شده است؟ 

آیندهچگونهخواهدبود؟
مارك لیپسیچ، اپیدمیولوژیست دانشگاه هاروارد 
تصور نمی كند كــه تغییر آب وهــوا بتواند مانع 
بزرگی در گســترش ویروس جدید ایجاد كند. 
وجــود COVID-19 اكنون در سراســر جهان 
مشاهده شده است. اگر این ویروس چیزی شبیه 
ویروس آنفلوآنزای معمولی باشــد، احتماال در 
مناطــق نیمكره جنوبی با تغییر فصل شــایع تر 
می شود. دیوید هیمن از دانشكده بهداشت و طب 
گرمسیری لندن می گوید: خطر پیش بینی های 
بــدون پایه علمــی این اســت كــه درصورت 
اشتباه بودن، حقیقت فرض می شوند و می توانند 
امنیت كاذب ایجاد كنند. امروز تا جایی كه ممكن 
است تأكید باید بر مهار ویروس باشد تا حذف آن.

 نبض سالمت
در دست اپلیكیشن ها

دوران شیوع كرونا نشان داده كه اپلیكیشن ها در دنیای شلوغ 
امروزی می توانند كمك حال ما باشند و بسیاری از گرفتاری های 

ما را به آسانی حل كنند

یكی از مهم ترین مشــكالت مردم جهان در دوران قرنطینه 
احواالت روحی و مسائلی مانند افسردگی به خاطر دوری از 

نزدیكان و قطع روابط اجتماعی است.
 در این مسیر مثال اپلیكیشن Companion MX با استفاده 
از اطالعات گوشی تلفن همراه بیمار درباره شرایط سالمت 
روحی او و گزارش آن به پزشك معالج می تواند هم بیمار و هم 
پزشك را در بهتر شدن روند درمان افسردگی یاری كند. به 
گزارش همشهری و به نقل از سایت ووكس، كارولین اگیلوی 
كه یك مددكار اجتماعی بالینی مستقل است، در یك دوره 
تحقیقاتی در بیمارستان از این اپلیكیشن برای درمان بیماران 
اســتفاده می كند. یكی از مراجعه كنندگان او، وكیل جوانی 
بود كه به شــدت دچار تمایل به قطع ارتباط با جامعه شده و 
تقریبا ســعی می كرد تمام تعطیالت خود را در تختخوابش 
بگذراند. اگیلوی از ابتدای اختالل این وكیل جوان همراه او 
بود و سعی در درمانش داشت. او درباره این بیمار گفت: »فقط 
می خواست روزها را ســپری كند، بدون هیچ تمایلی برای 
ارتباط با اطرافیانش. از او اجازه گرفتم تا در دوره تحقیقاتی 
مــا روی اپلیكیشــن Companion MX در بیمارســتان 
 شــركت كند.« بیمارانی مانند این وكیل كه از اپلیكیشــن

Companion MX اســتفاده كرده اند عــالوه بر پر كردن 
فرم هایی درباره خلق و خــو از طریق برنامه، موقعیت مكانی 
و زمانی صفحه نمایش و تماس های گرفته شده و پیام های 
كوتاه شان نیز ردیابی می شد. تجزیه و تحلیل صدا از طریق 
این برنامه نیز با ردیابی تماس ها انجام می گرفت. این برنامه 
همه این اطالعات را به عددهایی برای امتیازدهی به خلق و 
خو، عالیق، ارتباطات اجتماعی و دسته بندی انرژی تبدیل 
می كرد كه بــرای هدایت بیمار به ســمت تغییرات رفتاری 

استفاده می شد.

فنوتیپدیجیتال
اســتفاده از عالئم بدنی افراد برای رصد سالمت آنها هر روز 
گسترده تر می شــود. به ویژه گجت های پوشیدنی ازجمله 
ساعت های هوشمند و همراه داشتن همیشگی موبایل این 
ماجرا را متحول كرده است. استنتاج جزئیات سالمت هر فرد 
از طریق زمان معمولی ارســال پیام كوتاه و زمان ترك خانه 
به عنوان فنوتیپ دیجیتال شــناخته می شود كه این روش 
به سرعت در دنیای پزشكی در حال رشد است. در كل فنوتیپ 

شامل صفت هایی مانند اخالق و ظاهر است كه ناشی از تعامل 
ژن های فرد با محیط هستند. امروز، این ارتباطات محیطی نه 

فقط در دنیای واقعی كه در دنیای مجازی نیز اتفاق می افتد.
برخی محققــان حاال از اطالعاتــی كه افــراد در اینترنت، 
شــبكه های اجتماعی و ســایر فناوری ها از خــود برجای 
می گذارند، استفاده می كنند. گوشی های هوشمند، ابزارهای 
پوشــیدنی ســنجش ســالمت، ردیاب های خواب و سایر 
دستگاه های متصل كه به صورت دائمی ما را در احاطه خود 
دارند، می توانند به میزان باورنكردنی اطالعات اجتماعی و 

رفتاری از ما تولید كنند.
جوكا پكا انوال، یك دانشمند شــبكه در هاروارد T.H كه به 
پیشگامی مطالعه استفاده از اطالعات تلفن همراه برای اهداف 
پزشكی كمك كرده است، می گوید كه چیزی به سادگی پیام 
كوتاه می تواند بسیاری از اطالعات سالمتی یك فرد را نمایان 
كند. اطالعاتی كه یك محقق نیــاز دارد عملكرد اجرایی، 
حافظه و عملكرد زبانی است و اینها چیزهای كمی هستند كه 
به نظر می رسد برای ارزیابی وضعیت یك شخص بسیار مفید 
است. اونال توضیح می دهد كه در آینده، فنوتیپ دیجیتال به 
پزشكان كمك می كند بیماری های روانی – مانند افسردگی 
و اضطراب - و بسیاری از بیماری های دیگر مانند پاركینسون 
را تشخیص بدهند. دانشمندان با تحلیل چگونگی استفاده 
افراد از گوشی موبایل شان می توانند با صحت صد درصدی 
بیماری پاركینسون را تشخیص بدهند. فناوری همچنین 
می تواند راه جدیدی برای نظارت و درمان بیماری ارائه كند. 
در یكی از مطالعات انجام شده مشخص شد اطالعات ارتعاشی 
از گوشی تلفن همراه و ساعت های هوشمند می تواند شدت و 
حدت لرزش های پاركینسون را تخمین بزند و به این ترتیب 

بیمار را از میزان پیشرفت بیماری اش مطلع كند.

پیشبینیپیشازتشخیص
بسیاری از اپلیكیشن ها به زودی در دنیای پزشكی به عنوان 
فناوری برای پیش بینی بیماری ها قبل از تشخیص معرفی 
می شوند. نوع نوشتاری كه یك فرد در پست های فیسبوك 
از آن اســتفاده می كند به اعتقاد دانشــمندان می تواند به 
پیش بینی و تشخیص شرایط بدی مانند دیابت و افسردگی 
كمك كند. در واقع زبان تفاوت های جغرافیایی و اقتصادی 

را نشان می دهد كه هر دو تأثیر زیادی روی سالمت دارند.

در دنیای پرهرج ومرج كنونی كافی است یك شغل پراسترس هم داشته باشید تا 
رفته رفته دچار انزوا، تنش درونی و افزایش بی خوابی شوید؛ مشكالتی كه حاال 
می توان آنها را با اپلیكیشن های كاربردی به سادگی رفع كرد. شیوع كرونا هم 
بار دیگر نقش مهم فناوری را در زندگی مردم جهان نشان داد. عالوه بر آموزش 
الكترونیكی و خریدهای آنالین در این دوران خیلی ها به خاطر ترس از مراجعه 
حضوری به مراكز درمانی به سمت سالمت الكترونیك و استفاده از اپلیكیشن ها 

سوق پیدا كرد ه اند.

ترجمه: زهرا خلجی
VOX :منبع

13درصد از آمریكایی های بین 18تا 25ساله در سال گذشته 
افســردگی را تجربه كرده اند. خودكشــی نیز در بزرگساالن 
به ویژه در مردان بین 45تا 64ساله به 4500نفر افزایش یافته 
است. در سال1999بیش از 400هزار آمریكایی نیز به دلیل 
مصرف بیش از حد مواد مخدر درگذشته اند كه این رقم 6برابر 
 قربانیان جنگ ویتنام اســت. در میان این بحران سالمتی،

Companion MX با استفاده از یادگیری ماشینی – برنامه 
كامپیوتری كه می تواند الگوهای مربوط به مجموعه اطالعات 
را بیاموزد - با تجزیــه و تحلیل صدای ضبط شــده، میزان 
افسردگی را تشخیص می دهد. مارسی در این زمینه می گوید: 
»این برنامه نحوه حرف زدن افراد را از تُن صدا گرفته تا سایر 
نشانه های استرس برای تشخیص افسردگی ارزیابی می كند.« 
به طور سنتی پزشكانی مانند مارسی مجبورند كه به گزارش 
بیمار از عالئم سالمت شان اعتماد كنند، اما حاال موج جدیدی 
از اپلیكیشن ها می تواند به موقع بیمار را مورد بررسی قرار دهد. 
به عنوان مثال استارتاپی با نام Spire روی نشانگرهای زیستی 
بدن مانند نبض و میزان فعالیت با یك دستگاه متصل به بدن 
مانند ساعت تمركز و ادعا می كند كه می تواند میزان استرس 
 Mindstrong شما را پیش بینی كند. ســایر برنامه ها مانند
با ردیابی تلفــن همراه تان می تواند در زمان مورد نیاز شــما 
را به تراپیســت متصل كند. مثال اوگلیــوی از ردیاب برنامه 
Companion MX برای ردیابی تلفن وكیل جوان استفاده 
كرد تا كمك كنــد او راه هایی برای مدیریت افســردگی اش 
پیدا كند. اوگلیوی می گوید این نوع مراقبت های بهداشــتی 
شخصی و داده محور موجی است كه در آینده دنیای پزشكی 

را درمی نوردد.

آیندهروشفنوتیپدیجیتال
مونا سبحانی، مدیرتحقیقات مركز دانشگاه محاسبات بدن 
دانشــگاه كالیفرنیای جنوبی كه روی رونــد فناوری مانند 
فنوتیپ دیجیتــال مطالعه می كند، می گویــد: »فنوتیپ 
دیجیتال برای تحقیقات بســیار جالب است، اما در واقعیت 
شــكل دیگری به خود می گیرد. ســبحانی دربــاره ردپای 
دیجیتال ما صبحت می كند كه مثل خرده نان همه جا پخش 
می شود، داده هایی كه از طریق تعامل روزمره آنالین منتشر 
می شود كه به خودی خود بی معنی است، اما در كل به ما ربط 
دارد؛»همه  چیز در زندگی ما به سختی به هم مربوط است؛ 
سالمت جسم و ذهن ما و محیط پیرامون مان. اما آنچه من 
را نگران می كند این است كه اطالعات به دست افراد درستی 

نرسد و از آن سوءاستفاده شود.« 
مراحل بعدی فنوتیپ دیجیتال احتماال گسترده تر می شود 
كه منابع داده بیشتری نیز طلب می كند. اونال می گوید: »این 
اتفاق بسیار مفید است؛ به ویژه در اختالل سیستم اعصاب 
مركزی برای جفــت كردن داده های فنوتیــپ دیجیتال با 
داده های ژنومــی. این به طور بالقوه به این معنی اســت كه 
خطر ابتال به بیماری ژنتیك را می توان با فعالیت های روزانه 
و كنش های محیطی در یك بانــك اطالعاتی وارد كرد كه 
خود یك وسیله تحقیقاتی بسیار قدرتمند، اما در عین حال 
سؤال برانگیز نیز هست. سؤال برانگیز از این بابت كه اطالعات 
بیماران و افراد چگونه مورد اســتفاده قرار می گیرد.« طبق 
یك نظرسنجی، بســیاری از افراد نگران چگونگی استفاده 
از اطالعات شخصی شان هستند. اونال می گوید كه محققان 
در برابر این نگرانی ها بی اعتنا نیستند. او خود در مطالعاتش 
درحال افزایش حفظ حریم شــخصی اســت. بســیاری از 
تحقیقات بالینی روی فنوتیپ دیجیتال حریم خصوصی را 
بسیار جدی گرفته است. اما اطالع دادن به تولیدات تجاری، 
نبود مقررات و فشار برای سودآوری بیشتر آینده این فناوری را 
سؤال برانگیز می كند. اونال در این خصوص می گوید: »فناوری 
هر روز ارزشمندتر می شــود. همیشه هم راه های خوب و بد 
برای استفاده از آن وجود دارد. بنابراین تنها راهی كه می توانیم 
انجام دهیم این است كه درباره قابلیت های فناوری و همچنین 

محدودیت های ذاتی آن آموزش ببینیم.«

حفظحریماطالعاتشخصیبیمار
اما افزایش توانایی پیش بینی فنوتیپ دیجیتال و استفاده 
از آن، این ســؤال اساســی را پیش می آورد كه آیا می توان 
اطالعات شخصی را به راحتی در اختیار هر برنامه ای گذاشت 
و مطمئن بود كه آنها به خوبی حفظ می شوند؟ روند پیشروی 
نوآوری های پزشكی به شدت كند است. مثال ساختن یك 
دماسنج چیزی حدود 200سال طول كشید. حتی امروز هم 
میانگین زمان بین كشف و تصویب حداقل 17سال است. اما 
عموم مردم تشنه اطالعاتی هستند كه زمانی فقط مختص 
پزشكان بود. ابتدا این اطالعات فقط در اختیار سایت هایی 
مانند WebMD و Drugs.com گذاشته می شد، اما حاال 
توسط اســتارتاپ های مدعی در زمینه اطالع رسانی میزان 
سالمت نیز استفاده می شــود. اما این برنامه ها چقدر قابل 
اعتماد هســتند؟ به تازگی برنامه هایی با نام K پیدا شده اند 
كه اجازه می دهد شــما عالئــم بیماری تــان را در آن وارد 
كنید و سپس برنامه با استفاده از هوش مصنوعی، بیماری 
شــما را به صورت بالقوه تشــخیص می دهد یا حتی برنامه 
dystopian و Hu-manity.co كــه كمــك می كند، 
پزشكان اطالعات پزشكی بیماران شان را مستقیما در اختیار 

شركت های دارویی قرار دهند.

بحرانسالمتی
این نوآوری ها درست در زمانی به میدان آمده اند كه سالمت 
عمومی در شرایط بحران زده ای دست و پا می زند و بنابراین 
اثبات آنها ســرعت باالیی می طلبد. در 20ســالی كه كارل 
مارسی بنیانگذار برنامه Companion MX روانشناس بوده، 
آمار افسردگی به طرز فاجعه باری افزایش یافته است. بیش از 

گرمای تابستان می تواند كرونا را از بین ببرد؟
باوجود آنكه گرما تاكنون توانسته ویروس های خانواده كرونا را نابود كند، اما دانشمندان بر این باورند كه 

در مورد ویروس جدید تالش ها باید معطوف به مهار آن باشد تا نابودی
بسیاری از ما به خاطر داغ كردن 
مواد غذایی برای استریل كردن آن 
چنین تصوری را هم درباره گرمای 
هوا و تأثیر آن بر ویروس جدید كرونا داریم. اما این موضوع كه ویروس جدید 
كرونا با فرارسیدن فصل گرما فروكش می كند، قطعی نیست. بسیاری از 
دانشمندان می گویند كه اكنون، بسیار زود است كه بفهمیم این ویروس 
خطرناك در مواجهه با هوای گرم تر چگونه رفتــار خواهد كرد. تعدادی 
ویروس جزو خانواده ویروس های كرونا هســتند، اما فقط 7مورد از آنها 

انسان را گرفتار می كنند. 4ویروس باعث سرماخوردگی خفیف در انسان 
می شود، درحالی كه بقیه، جدیدتر و مرگبارتر هستند و تصور می شود كه 
از حیواناتی چون خفاش و شتر منتقل می شــوند. مسئوالن بهداشت و 
درمان نام این ویروس جدید را SARS-CoV-2 و نام بیماری ناشی از آن را 
COVID-19 گذاشته اند. این پیش بینی كه تابستان می تواند از همه گیری 
این بیماری جلوگیری كند، جذاب اســت. اوایل  ماه فوریه، دونالد ترامپ 
درباره تالش های چین در كنترل این ویروس یك توییت نوشت و گفت آنها 

موفق خواهند شد؛ »به ویژه هنگامی كه هوا گرم تر شود«.

عمادالدین قاسمی پناه 
خبرنگار
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شاخصهای
98

تا پيش از آن اســتقراضِ  منحوس، اوضاع بهتر از اين روزهــا بود. انضباط 
اقتصادي دولت، نمــره قابل قبولــي مي گرفت و ثبات به نوعي در كشــور 
احساس مي شد. بازپرداخت سپرده مال باختگانِ موسسات مالي و اعتباري 
از خزانه بانك مركزي اما، رشته همه چيز را پنبه كرد. 34 هزار ميليارد توماني 
كه زخم آن ها را التيام بخشــيد و به ميليون ها ايراني ديگر خنجر زد؛ سال 
ناسازگاري اقتصاد از همينجا شروع و رشــد نقدينگي سرعت بي سابقه اي 
گرفت. روندي كه با روي كار آمدن دونالد ترامــپ و خروج آمريكا از برجام 
تشديد شد تا سال 98، سال ثبت ركورد نقدينگي در كشور باشد؛ ميزان رشد 
نقدينگی تا آبان ماه 97 بيش از 21.1 درصد اعالم شدكه اين يعني در مدت 
مورد بحث،  روزانه حدود هزار ميليارد تومان به نقدينگی كشور افزوده شد. 
آخرين آمارهای بانك مركزی از متغيرهای پولی و بانكی نشان می دهد كه 
در پايان آذرماه 98 حجم نقدينگی با 28.2 درصد افزايش به 2262 هزار و 
310 ميليارد تومان و حجم پايه پولی با 28.3 درصد رشد به 314 هزار و 260 
ميليارد تومان رســيد و افزايش نقدينگي در كشور، ركورد تازه اي را به ثبت 
رساند.  رشد نقدينگی در يك اقتصاد سالم و مبتنی بر توليد به معنای رشد 
اقتصادی و بزرگ تر شدن كيك اقتصاد اســت اما در اقتصادی كه توليد 
در درجه چندم اهميت قرار دارد و فعاليت های ســوداگرانه قدرت مانور 
باالتری دارند و فساد و بي انضباطي بيداد مي كند، رشد نقدينگي، آسيبي 
است كه اندازه اقتصاد را كوچك و آن را سمي مي كند چرا كه  نقدينگی 
كنوني در كشــور ما از محل ايجاد ارزش افزوده در توليد كاال يا خدمات 

ايجاد نشده است.
 تجربه نشــان داده كه افزايش حجم پول نقد در خارج از سيستم بانكی 
در اقتصاد ايران قابليت تورم زائی دارد وباعث گران شدن كاال يا خدمات، 
بيشتر از ارزش موجودشان می شود. اما آيا قرار است سال 99 هم شاخص 

نقدينگي ركورد تازه اي از خود بر جاي بگذارد؟ 

بازار طال و سكه مانند بازار ارز در سال 98 و در مقايســه با سال قبل از آن، 
وضعيت با ثبات تری را سپری كرد. اما اين بازار در انتهای سال، همپای ارز 
دوباره با نوســانات قيمتی و افزايش بها مواجه شد. همه چيز از وقتی شروع 
شد كه در سال 1397 به واسطه رشــد بهای دالر و سقوط ارزش پول ملی، 
بازار طال نيز رشــد 3 برابری قيمت ها را تجربه كرد. اما 11 ماه سال گذشته 
اين بازار وضعيت نسبتاً آرامی را پشت سر گذاشت. سال 98 در حالی آغاز شد 
كه قيمت سكه 4 ميليون و 600 هزار تومان بود. اين نرخ تا پايان ارديبهشت 
به 5 ميليون تومان رســيد، اما دوباره افت قيمت آن آغاز شد و در يك روند 
تدريجی در پايان مهر ماه به 3 ميليون و 800 هزار تومان نيز كاهش يافت. 
اما از آبان ماه بود كه دوباره افزايش قيمت سكه و طال آغاز شد. اين همزمان 
با افزايش تدريجی قيمــت انس جهانی بود كه بر قيمــت طالی داخلی اثر 
گذاشت. افزايش قيمت ها ادامه يافت تا اسفند ماه كه قيمت سكه به حدود 
6 ميليون تومان نيز رســيد.  قيمت هر انس طال كه اوايل ســال 98 حدود 
1300دالربود، در اسفند ماه از 1700 دالر نيز عبور كرد. اين قيمت، باالترين 
ميزان از دسامبر سال 2012 بوده اســت. البته تغييرات قيمت جهانی طال 
همزمان با شــيوع ويروس كرونا بود كه اثرات اقتصادی آن باعث شد بازارها 
دچار نوسان شــوند. اما تدابير مالی بانك های مركزی جهان برای مقابله با 
اثرات اقتصادی شيوع ويروس كرونا در برهه هايی باعث كاهش قيمت طالی 
جهانی شد. در ايران نيز در حالی كه ازاواسط فصل پاييز، شرايط، اندكی بهبود 
يافت ونشانه های پايان ركود بازارطالآشكارشده بود وحجم خريد وفروش در 

اين بازار رو به افزايش گذاشت ، با شيوع ويروس كرونا، شمار خريداران در اين 
بازار به شدت كاهش يافت، طوری كه دوباره ركود به اين بازار برگشت و عمال 
در روزهاي پاياني سال 98 خريد و فروشي در اين بازار انجام نگرفت. در نتيجه 
در سال 98 بازار طال عالوه بر نوسانات قيمت انس جهانی و نوسانات بازار ارز، 
تحت تاثير عامل سوم يعنی ويروس كرونا نيز قرار گرفت. نوسانات قيمت ارز 
و انس جهانی كه بارها به باالی 1600 دالر صعود كرد و دوباره سقوط كرد، در 
پايان سال گذشته باعث شد كه بازار طالی داخل نيز به صورت روزانه نوسانات 
زيادی را تجربه كند و نتواند در يك دامنه قيمتی، ثابت بماند و در نهايت در 

باالترين ميزان خود يعني 6 ميليون تومان ثبت شود.

سال 98 در حالی آغاز شد كه قيمت هر مترمربع مسكن در تهران به طور 
ميانگين معادل 11 ميليون و 269 هزار تومان بود. قيمت هر متر مسكن در 
تهران با فراز و فرودهايی در پايان اسفند به 15 ميليون و 568 هزار تومان 
رســيد. فراز و فرود از آن نظر كه در دوره ای شاهد كاهش قيمت مسكن 
بوديم. تيرماه وقتي بود كه قيمت ميانگين هر متر مسكن به 13 ميليون و 
351 هزار تومان افزايش يافت كه رقمی بی سابقه تا آن زمان بود. اما پس از 
آن شاهد كاهش چند درصدی قيمت مسكن بوديم. مرداد قيمت مسكن 
به 13 ميليون تومان كاهش يافت و بعد از آن در شــهريورماه نيز با اندكی 
كاهش به 12 ميليون و667 هزار تومان رسيد. در مهر كمی افزايش داشتيم 
اما دوباره در آبان قيمت مسكن به 12 ميليون و 617 هزار تومان كاهش 
يافت. در آذر دوباره قيمت ها صعودی شد و مسكن به متری 13 ميليون و 
474 هزار تومان افزايش يافت. اين روند تا اسفند نيز ادامه پيدا كرد. يعنی 
زمانی كه در ابتدای اين ماه قيمت هر متر خانه در تهران به 14 ميليون و 
405 هزار تومان رسيد و تا پايان اين ماه تا 15 ميليون و 568 هزار تومان 
افزايش يافت. قيمت مسكن در اين زمان نسبت به زمان مشابه سال قبل 

44 درصد افزايش را نشان می داد.
 شــوک اوليه افزايش قيمت مسكن در سال 98 درســت همزمان شد با 
افزايش سقف تسهيالت مســكن. در حقيقت افزايش سقف تسهيالت كه 
از ابتدای دی ماه به تصويب شورای پول و اعتبار رسيد و عماًل اجرای آن تا 
اواخر ماه جاری به طول انجاميد، اثر خود را از دست داد. البته كه مديرعامل 

بانك مسكن پيش از افزايش سقف اين تسهيالت گفته بود كه به هيچ وجه 
باعث ايجاد تورم در بازار مسكن نخواهد شد، اما اين گفته او درست از آب 
درنيامد. با اين حال به گفته كارشناسان افزايش سقف اين تسهيالت نيز 
حتی اگر قيمت ها افزايش هم نمی يافت، باز هم نمی توانســت كمكی به 
خانه دار شدن مردم كند. چرا كه ميزان پوشــش دهی اين تسهيالت در 
مقايســه با نرخ های بازار از ارزش حداقلی برخوردار است. افزايش سقف 
وام مسكن به 240 ميليون تومان در حالی اتفاق افتاده است كه در تهران 
خانه هايی با قيمت زير يك ميليارد تومان به سختی و در مناطق خاصی با 

متراژهای اندک يافت می شود. 

 شاخص بيكاری تنها شاخصی بود كه انگار در سال گذشته، خبرهای بدی 
برای اقتصاد كشــور با خود به همراه نداشت. اگر بتوانيم آمارهای رسمی 
كشور را معياری برای بررسی قرار دهيم، سال گذشته، سال كاهش نرخ 
بيكاری بوده است اما با آســيبی كه ويروس كرونا به حوزه های مختلف 
اقتصادی زد، پيش بينی می شود كه ســال جاری سال افزايش انفجاری 

نرخ بيكاری باشد. 
در سالی كه گذشــت، نرخ بيكاری از12.3 درصد در سال 97، به 10.5 
درصد برای نه ماهه نخست سال جاری، كاهش پيدا كرده است. مهر ماه 
سال 98، رييس جمهوری اعالم كرد كه در تابستان سال 98، 843 هزار 
اشــتغال خالص ايجاد شده كه نسبت به ســال 97 پيشرفت قابل قبولی 
محسوب می شــود اما بايد از حسن روحانی پرســيد كه چند درصد اين 

مشاغل پايدار بوده اند؟
نرخ بيكاری افراد 15 ساله و بيشتر، در گزارش های مركز آمار ايران، 10.6 
درصد برآورد شــده اســت. اين گزارش درباره جزييات اين نرخ توضيح 
داده اســت كه درپاييز 1398، به ميزان 44.3 درصد جمعيت 15 ساله و 
بيش تر از نظر اقتصادي فعال بوده اند، يعني در گروه شــاغالن يا بيكاران 
قرار گرفته اند. بررسي تغييرات نرخ مشاركت اقتصادي حاكي از آن است 
كه اين نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل )پاييز 1397( 0.2 درصد 

كاهش داشته است. 
همچنين نرخ بيكاري جوانان 15 تا 24 ساله حاكي از آن است كه 25.8 
درصد از فعاالن اين گروه سني در پاييز 1398 بيكار بوده اند و اين يعنی 
بررسی دقيق آمارها ، ديگر مانند بررسی های اجمالی برای ما نشانه خوبی 
ندارد. برای مثال بررسي سهم اشتغال ناقص جمعيت 15 ساله و بيش تر 
نشان مي دهد كه در پاييز 1398، 10.6 درصد جمعيت شاغل،  به داليل 
اقتصادي )فصل غيركاري، ركود كاري، پيدا نكردن كار با ساعت بيش تر 

و...( كم تر از 44 ســاعت در هفته كار كرده و آماده براي انجام كار اضافي 
بوده اند. اين در حالي است كه 36.5 درصد از شاغلين 15 ساله و بيش تر، 

49 ساعت و بيش تر در هفته كار كرده اند.
مركز آمار ايران در آخرين گزارش خود كه در زمستان سال گذشته منتشر 
شده، نوشته است: بررســي نرخ بيكاری جمعيت 15 ساله و بيشتر نشان 

مي دهد كه 10.6 درصد از جمعيت فعال، بيكار بوده اند. 
اما سال گذشته هم به سياق هميشــگی، حوزه خدمات اشتغال بيشتری 
برای كشور به ارمغان آورد. بررسي اشــتغال در بخش های عمده فعاليت 
اقتصادی نشان مي دهد كه بخش خدمات با 50/0 درصد بيشترين سهم 
اشــتغال را به خود اختصاص داده اســت. بخش های صنعت با 32/9 و 

كشاورزی با 17/1 درصد قرار دارند. 
سهم شاغلين بخش كشاورزی در پاييز 1398 نسبت به فصل مشابه سال 
قبل 0/1 درصد كاهش و سهم شــاغلين در بخش های صنعت و خدمات 

0/1 درصد افزايش داشته است.

افزایشنقدینگی
سقوط بی سابقه 

قیمت نفت در اسفند 
سال گذشته نیز 

باعث شد تا صادرات 
قطره چکانی نفت 

ایران تا حدی توجیه 
خود را از دست 

بدهد و از سوی دیگر 
احتمال حاکم شدن 

رکود بر اقتصاد 
جهانی ناشی از کرونا، 

چشم انداز رشد 
اقتصادی در ایران 

را نیز با ابهام روبه رو 
می سازد

شوکمسکن
افزایش سقف وام 
مسکن به 240 میلیون 
تومان در حالی اتفاق 
افتاده است که در 
تهران خانه هایی با 
قیمت زیر یک میلیارد 
تومان به سختی و 
در مناطق خاصی با 
متراژهای اندک یافت 
می شود

نقدينگي در سال 98 چه وضعيتي داشت؟
سبقت اسکناس ها 

طال در سال 98 چه وضعيتي داشت؟
بازار طال تحت تاثیر کرونا

مسكن در سال 98  چه وضعيتي داشت؟
تسهیالت میلیونی در برابر خانه های میلیاردی 

بيكاري در سال 98 چه وضعيتي داشت؟
در مدار 10 درصدی

چشم انداز سال 99
تداوم يك بحران بزرگ

ایمان اسالمیان، تحلیلگر بازار پول و ســرمایه: آخرین آمار منتشره از 
نقدینگی در سال 98 حاکی از رشــد حدوداً 30 درصدی این شاخص در 

مقایسه با سال گذشته و فراتر از میانگین نیم قرن معاصر ایران بود.
 رشدی که البته از سوی بانک مرکزی به تقویت ذخایر ارزی ملی نسبت 
داده شــد. لیکن محدودیت های بین المللی، نارسایی های ساختاری در 
بخشی از نظام مالی و ناترازی بودجه کشــور، کسری ناگزیر را به بودجه 
سال آینده تحمیل کرده و تبعات آن نهایتًا افزایش نقدینگی در سال 99 

را ایجاد خواهد کرد.
 سقوط بی سابقه قیمت نفت در اسفند سال گذشته نیز باعث شد تا صادرات 
قطره چکانی نفت ایران تا حدی توجیه خود را از دست بدهد و از سوی دیگر 
احتمال حاکم شدن رکود بر اقتصاد جهانی ناشی از کرونا، چشم انداز رشد 
اقتصادی در ایران را نیز با ابهام روبه رو می سازد. نداشتن رشد اقتصادی، 
کاهش درآمدهای صادراتی دولت و دشواری در تحقق درآمدهای مالیاتی 
و رکود در بخش واقعی اقتصاد، احتماال نقدینگی را به سمت تولید هدایت 
نکرده و این خود موجب بروز التهابــات قیمتی و تثبیت پدیده منحوس 
تورم دورقمی خواهد شد. نهایتًا مجموعه  این عوامل منجر به کاهش رشد 

اقتصادی و سطح رفاه عمومی خواهد شد.  اگرچه سونامی کرونا در انتهای 
سال گذشته مختصر خوش بینی ها برای وضعیت اقتصادی در سال 99 را 
با ابهام روبرو ســاخت؛ لیکن به نظر می رسد که محدودیت های بی سابقه 
اقتصادی در سال 99 و افزایش نقدینگی محتمل در سال جاری؛ فرصت 
یگانه ای برای پیگیری اصالحات ابزاری و رفتاری در بازار پول و سرمایه 

کشور فراهم کند.
 آغاز استفاده از عملیات بازار باز در ســال گذشته، یکی از تکیه گاه ها و 
امیدهای ملی برای مدیریت روند فزاینده نقدینگی و کشیدن ترمز تورم 
اســت. عملیات بازار باز عالوه برامکان پذیر ساختن ترازبخشی به نظام 
 بانکی، می تواند نقدینگی را به چرخه ی خــود وارد نموده و از ویرانگری 
آن جلوگیری کند. یکی دیگر از اقدامات امیدبخش می تواند تداوم روند 
چابک بانک مرکزی در مدیریت بازارهای کلیدی نظیر ارز و بازآفرینی نظام 
بانکی و تحول رفتاری بازار پول و سرمایه باشد. اگر چه در سال های سخت، 
سخن گفتن از اصالحات اقتصادی به دلیل فقدان بستر اجتماعی دشوار 
است، لیکن محدودیت های شدید سال آینده می تواند آن را نقطه عطفی 

در اصالحات اقتصادی قرار دهد. 

چشم انداز سال 99
استمرار در افزايش قیمت

 آیت محمد ولي، رئیس اتحادیه طال و جواهر کشــور: قیمت طال در همه 
دنیا بر اساس نرخ انس جهانی تعیین می شود و کشور ما هم از این قاعده 
مستثنی نیست. نکته ای که قابل توجه است اینکه بخشی از نوسانات در 
بازار طال به قیمت انس جهانی برمی گردد و بخشــی دیگر تحت تاثیر هر 
گونه وقایع و اتفاقات حول محور اقتصاد دنیا و اقتصاد داخلی قرار دارد. در 
کشور ما آنچه بیشترین تاثیر را در بازار داخلی طال دارد، ارزش پول ملی 
است که قدرت کافی را ندارد. ما آنچه الزم بوده در جهت تقویت پول ملی 
انجام نداده ایم. برای تقویت ارزش پول ملی باید تولید داخلی تقویت و از 
صنایع حمایت می شد. باید صادرات مورد توجه قرار بگیرد تا در نهایت به 
ارزآوری و ایجاد اشتغال منجر شود. اگر نگاهمان در اقتصاد تولید محور و 
صنایع محور بود، ارزش پول مان مقابل ارزهای دیگر در طول سال ها این 
اندازه کاهش نمی یافت و شاهد نوسانات بازارهای مختلف مثل طال نبودیم. 

قیمت طال در سال 98 شاهد فراز و نشیب های زیادی بود که در اسفند ماه 
به اوج خود و هر مثقال 2 میلیون و 640هزار تومان رسید. به عقیده من در 
سال 99 شاهد افزایش قیمت انس جهانی خواهیم بود که به تبع آن قیمت 
طال و سکه افزایش خواهد یافت. پیش بینی ها تا پیش از این بر این بود که 
تا پایان سال 98 قیمت انس جهانی به  دالر1600 برسد اما در نهایت به 1700 
دالر رسید. در نتیجه در سال 99 پیش بینی می شود قیمت انس به 1900 
دالر هم برسد. اگر در کنار این افزایش قیمت، در کشورمان زیرساخت های 
کالن اقتصادی تقویت نشود، روند افزایشی قیمت طال ادامه خواهد داشت. 
البته خریدارها باید از خریدهای هیجانی دوری کنند. چیزی که مشخص 
است قیمت ها به صورت مستمر در حال افزایش است. در نتیجه تبدیل 
سرمایه ریالی به طال و سکه در همه ماه های سال به نوعی سرمایه گذاری 

مطمئنی است.

چشم انداز سال 99
نابسامانی بازار مسکن ادامه دارد

کمال اطهاري،کارشــناس مسکن:بازار مســکن، بازار فاسدی است که 
قابل پیش بینی نیست و کار به جایی رســیده که فساد در این بازار حاال 
در اوج خود قرار دارد. متاسفانه این بازار به دست بانک هاي ورشکسته و 
بنگاه های مسکن و مستغالت به شدت در وضعیت بحرانی قرار گرفته است 
و دیگر خصلت های یک بازار را ندارد. این بازار شبیه یک اولیگوپولی شده 
است. اولیگوپولی یعنی انحصار چندتایی و به گونه ای از ساختار بازار گفته 
می شود که در آن، تعداد فروشندگان محدود است. ورود به بازار و خروج از 
آن آزاد نیست و در بیشتر موارد اطالعات خریداران با فروشندگان یکسان 
نیست. در دنیا صنایعی مثل خودروســازی، موبایل سازی، شرکت های 
پتروشیمی و... به شــکل بازارهای انحصار چند تایی یا اولیگوپولی اداره 
می شــوند. مثال بازار انحصار چندتایی در ایران، صنعت خودروسازی 
اســت که در آن تعداد کمی تولیدکننده و تعــداد زیادی مصرف کننده 

وجود دارد.اما در ایران، بازار مسکن نیز چنین وضعیتی پیدا کرده است. 
تولیدکنندگان یا افرادی که در این بازار دســت دارند، با تبانی به کنترل 

تولید مسکن و افزایش قیمت ها دست می زنند. 
بازار مسکن به شکل رانتی درآمده اســت و انحصارگرایان بازار، اقتصاد 
ایران، رفاه و رشد پایدار اقتصادی کشور را از بین برده اند. در سال 98 این 
وضعیت، به بدترین شکل ادامه پیدا کرد وبه افزایش بی سابقه قیمت ها 
منجر شد. عده ای توجیه کننده این وضعیت هستند، در صورتی که باال 
رفتن قیمت ها نشانه رونق در بازار نیســت. در چنین شرایطی تقاضای 
موثری وجود ندارد. در سال 99 نیز در این وضعیت تغییری ایجاد نخواهد 
شد و به طور قطع بازار مسکن به شــرایط حادتری نیز دچار خواهد شد. 
وضعیت اقتصادی ناشی از شــیوع ویروس کرونا، سیاست های پرتنش 

خارجی و تاثیر FATF بر بازار مسکن و... نیز مزید بر علت خواهد شد.

چشم انداز سال 99
نرخ بیکاری افزايش پیدا مي كند

حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار: شرایط برای پیش بینی سال آینده در 
کشور ما سخت شده است. عوامل متعددی این روزها در شاخص های اقتصادی 
کشور تاثیر گذار هستند که شاید تا پیش از این اصال وجود نداشته اند. به طور 
مثال قبل از شیوع ویروس کرونا، شرایط تحریمی را در کشور داشتیم اما با آن 
به نوعی به سازگاری رســیده بودیم. بارش هایی که در ابتدای سال 98 تجربه 
کردیم، رشد اقتصادی کشور را در حوزه کشاورزی مثبت کرده بود اما امروز و 
در شرایط تازه دوباره مشکالت تازه ای در این حوزه و حوزه  خدمات یا صنعت به 
وجود خواهد آمد. بحران های اقتصادی کنونی مزید بر علتِ  ویروس کرونا شده 
تا آینده خوبی در انتظار اشتغال کشور نباشد و  در شش ماهه نخست سال آینده، 
حتما شرایطی به مراتب بدتر از سال 98 خواهیم داشت. اشتغال ما در سال جاری 
به شدت آسیب خواهد دید. نرخ های رسمی بیکاری در سالی که گذشت خبر از 

آرامش نسبی در بازار اشتغال می دهد اما سال 99، سال دیگری است.
اگر بخواهیم آمارهای رســمی مرکز آمار ایران را مبنا قرار دهیم، پیش بینی 
می شود در شش ماه نخست سال جاری، نرخ بیکاری ما بین 5 تا 7 درصد افزایش 
پیدا کند. تولیدی های کوچک، بنگاه های اقتصادی کوچک و اصناف ها در این 
اپیدمی بیشترین آسیب را خواهند دید. اما آیا مرکز آمار بر اساس واقعیت های 

میدانی نرخ بیکاری را محاسبه خواهد کرد؟
یکی از مهم ترین چالش های سال گذشته، تامین بودجه دولت از محل مالیات ها 
بود اما امروز با آسیبی که بنگاه های اقتصادی دیده اند، تامین درآمد دولت برای 
حمایت از بازار کار هم با مشکالت جدی مواجه خواهد شد و دیگر امکان حمایت 

از بازار و نیروی کار وجود نخواهد داشت.
در این میان سوالی که در ذهن خیلی از ما ایجاد می شود این است که آیا اصالحات 
اقتصادی می تواند شرایط زندگی را برای مردم بهتر کرده و نرخ بیکاری را کاهش 
دهد؟ من بر این باورم که در ســال 99 چنین چیزی ممکن نیست. ما کشوری 
هستیم که هنوز به درآمدهای نفتی خود اتکا داریم و از آنجایی که همان اندک 
صادرات نفتی ما هم این روزها به واسطه این بیماری به مشکل برخورده است، 
امکان اصالح اقتصادی و افزایش درآمدها و باال بردن سطح رفاه جامعه وجود 

ندارد، به خصوص که قیمت جهانی نفت به شدت کاهش پیدا کرده است.
بعد از عبور از ماه های بحرانی ابتدای سال 99، وقتی شیوع ویروس کرونا متوقف 
می شود، شاید بتوان امید داشت مثل همیشــه بدون کمک و حمایت دولت، 
بخش های خدماتی به خودی خود جان گرفته و تا حدی اوضاع اشتغال در این 

حوزه را بهبود ببخشند.
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ایرانشهر

اواخر ســال97 عمارت تاریخی جنانی همدان 
درحالی ثبت ملی شد که از همان زمان مالک با 
تخریب های عمدی، سعی در فرو ریختن کامل 
بنا داشــت تا به هدف خود برای ســاخت  وساز 
دراین مکان دست یابد؛ بنایی که با تالش فعاالن 
میراث فرهنگی و اطالع رسانی رسانه ها ثبت شد 

و به عنوان یک سرمایه ملی مطرح است.
اما تخریب های ایجاد شده تا جایی پیش رفت که 
رسانه ها هشدار دادند بنا درحال فرو ریزی است و 
برای شهروندان خطر جانی درپی دارد. به همین 
منظور شهرداری از بنا رفع خطر کرد و قرار شد 
مرمت اضطراری این بنا را انجام دهد تا مذاکره با 

مالک به نتیجه برسد. 
اما دی ســال گذشــته عباس صوفی ، شهردار 
همدان در نامه ای بــه مدیرکل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دســتی اعالم کرد که مالک 
عمارت با تعویــض قفل ها و ممانعــت از ورود 
پیمانکار به بنا، مانــع از ادامه مرمت اضراری بنا 
شــده اســت. در این نامه آمده بود: »با توجه به 
تخریب عامدانه دیوارهای باربر ازســوی مالک و 

ممانعت او از رفع خطر، ریزش ساختمان با توجه 
به بارندگی قریب الوقوع اجتناب ناپذیر اســت«. 
همین چند روز پیش هم یکی از دیوارهای اصلی 
بنا به دلیل تخریب هــای عمدی فروریخت و راه 
ورودی دو ســاختمان مجاور را نیز مسدود کرد. 
مالک بنا هم مدعی اســت قصد ساخت اقامتگاه 
سنتی دراین بنا را دارد ، اما میراث فرهنگی با او 

همکاری نمی کند.

راهی که عمارت جنانی طی کرد
مدیــرکل میــراث فرهنگــی، گردشــگری و 
صنایع دســتی همدان درباره راهی که عمارت 
جنانی برای زنده ماندن طی کرده است، می گوید: 
اواخر سال97 چون می دانســتیم مالک عزمی 
برای همکاری نــدارد، باهدف حفــظ این بنا و 
جداره اش و همچنین احیــا، مرمت و تجدید بنا 
حتی درصورت تخریب کامــل، با پیگیری های 
جدی این بنا را ثبت ملی کردیم. حاال این بنا ازنظر 
حقوقی واجد ارزش تاریخی است و باید حفاظت 
شود. اگر این بنا تخریب شود، شامل مجازا ت های 
قانونی است و البته شامل مشــوق های دولتی 
برای حفاظت نیز می شــود. علــی مالمیر ادامه 

می دهد: پس از ثبت ملی این اثر، مالک را دعوت 
به مذاکره و به وی اعالم کردیم چنانچه این بنا به 
هر دلیلی تخریب شود، باز به همین شکل فعلی 
باید بازسازی شود و باید فکر ساخت بنایی دیگر 

به جای آن را از سرش دور کند.
درآن زمان مالک پیشــنهاد داد اقامتگاه سنتی 
دراین عمارت بســازد و ما هم از این پیشــنهاد 
اســتقبال کردیم و گفتیم اگر یک مشاور طرح 
احیای بنا را ارائه دهد، ما نیز عالوه بر تسهیالت 
بانکی، از محل صندوق کمک های فنی و اعتباری 
نیمی از سود این تســهیالت بانکی را به صورت 

بالعوض و یارانه به شما خواهیم داد.
مالمیر تاکیــد می کند: اما تاکنــون مالک هیچ 
طرح احیایی به میراث فرهنگی ارائه نداده و هیچ 

قراردادی دراین زمینه بسته نشده است.
وی می گوید: شهرداری ســال گذشته از این بنا 
رفع خطر کرد و میراث فرهنگی نیز 100میلیون 
تومان اعتبار بالعوض برای تعمیرات اضطراری آن 
تامین کرد، اما به دلیل همکاری نکردن مالک با 
میراث فرهنگی، نتوانستیم این مبلغ را به حساب 

این شخص واریز کنیم. مالک حتی مدعی است 
میراث فرهنگــی برای مرمت بنا بــا او همکاری 

نمی کند درحالی که اینطور نیست.
مدیــرکل میــراث فرهنگــی، گردشــگری و 
صنایع دستی اســتان همدان درباره این که آیا 
تخریب های ایجاد شــده در بنا عمدی اســت، 
عنوان می کند: عمارت جنانی اســتحکام کافی 
برای ماندگاری دارد و تخریب های ایجاد شــده 
درآن قابل تأمل اســت. ازســوی دیگر به نظر 
 نمی رســد دیوار تخریب شــده براثر فرسودگی

فروریخته باشد. 

تالش برای ماندن
مالمیر درباره تعیین تکلیف سرنوشت این بنای 
تاریخی می گوید: در روزهای آینده جلســه ای 
دراین خصوص بــا فرماندار خواهیم داشــت تا 

مشکل بنا را رفع کنیم.
مالک موظف اســت هم مرمت اضطراری و هم 
مرمت اساســی این بنا را انجام دهد. برای ارائه 
مجوز دراین زمینه و همچنین اعطای تسهیالت 

باهدف مرمت بنا آمادگی کامــل داریم. وی در 
پاســخ به این که گویا مالک زمــان می خرد تا 
تخریب های بیشتری در بنا انجام دهد، می افزاید: 
از همه ظرفیت های قانونی دراین زمینه استفاده 
خواهیم کرد، امــا در حفظ بناهایــی که مالک 
خصوصی دارد کار کمی پیچیده می شــود. هر 
دو مسیر همکاری و برخورد قانونی را به صورت 
موازی پیش خواهیم رفت تــا بنا حفظ و مرمت 
شود و اگر به این نتیجه برسیم که مالک عالقه ای 
به مرمت بنــا ندارد، از راه های قانونی اســتفاده 

خواهیم کرد. 
***

با تمام آنچه گفته شد به نظر می رسد مسئوالن 
هم اراده  کافی برای حفظ این بنا را ندارند. برای 
مثال شــهرداری همدان نوروز سال گذشــته با 
هزینــه ۳00میلیون تومانی نمــادی از عمارت 
جنانی ساخت و در آرامگاه بوعلی سینا درمعرض 
دید گردشــگران قرار داد؛ هزینه ای که شــاید 
می شــد با آن عمارت جنانی را خریــد، اما این 

اتفاق نیفتاد.

ترس از کرونا کم کم جای خود را به هم زیستی با این ویروس 
کشنده داده است؛ این را می توان از چهره بیشتر افرادی خواند 
که این روزها خیلی عادی تر از روزهایی که تعداد مبتالیان در 
استان  دو عددی بود، در شهر تردد می کنند. درحالی که آمار 
رسمی مبتالیان به کرونا در آذربایجان شرقی روند صعودی 
دارد و براســاس آخرین آمارها، تعداد فوتی ها از 205نفر هم 
گذشــته و روزانه تا 80نفر به تعداد مبتالیان به این بیماری 
افزوده می شــود، اما به نظر می رســد روند مقابله با بیماری 
درمیان مردم و حتی برخی مسئوالن، آنچنان که باید جدی 

گرفته نشده است.

تفاوت در برخورد با مبتالیان 
در روزهای آغاز شــیوع کرونا در اســتان، بروز عالئم اولیه 
بیماری در فردی حساسیت های زیادی میان مدیران درمانی 

ایجاد می کرد و فرد مشــکوک با اعمــال مراقبت های ویژه 
ازسوی اورژانس به بیمارستان امام رضا)ع( یا سینا در تبریز 
و بیمارســتان های مرجع در دیگر شــهرها منتقل می شد. 
همچنین نه تنها فــرد بیمار، بلکه خانــواده وی هم تا زمان 
مشــخص شــدن نتیجه آزمایش ها در قرنطینه می ماندند، 
اما روایت شــهروندانی که این روزها با این بیماری دست به 
گریبانند، نشان از کاهش حساسیت نسبت به مدیریت فرایند 

درمان دارد.

رفت و آمد چندباره به بیمارستان
محمدرستم پور، یکی از مبتالیان به کروناست که این روزها 
درحال گذراندن دوران نقاهت خود است. آنچه که او روایت 
می کند نشان از کاهش حساســیت ها نسبت به این بیماری 

درمیان برخی مسئوالن و کادر درمانی دارد. 
وی به همشهری می گوید: روزهای اول نشانه ای از تب، سرفه 
و تنگی نفس داشتم و با این عالئم به بیمارستان امام رضا)ع( 

مراجعه کردم. قبل از پذیرش، پزشــک جوانی چند سئوال 
پرسید و عالئم بیماری را کنترل و تاکید کرد که بیماری من 
کرونا نیست و سرماخوردگی اســت. با چند دارو راهی منزل 
شدم، اما پس از ۳روز عالئم بیماری تشدید شد و به بیمارستان 
محالتی تبریز مراجعه کردم و عالوه بــر عکس رادیولوژی، 
عکس سی .تی اسکن ریه هم گرفتم و پزشک معالج بیمارستان 
تاکید کرد سریعا به بیمارستان امام رضا)ع( مراجعه کنم، زیرا 

کرونا درحال پیشروی در ریه است.
وی ادامــه می دهد: بار دوم و درشــرایطی که عالئم بیماری 
درمیان اعضــای خانواده من هــم بروز پیدا کــرده بود، به 
بیمارستان امام رضا )ع( مراجعه کردم که کادر درمانی بازهم 
از پذیرش من امتناع کردند. با اصرار و نشان دادن عکس های 
رادیولوژی و سی. تی اسکن مجبور به پذیرش من شدند و روند 
درمان آغاز شــد، اما پس از چند روز تاکید کردند باید ادامه 

درمان و قرنطینه در منزل سپری شود.

طرح های مختلف درمانی 
مدیر روابط عمومی دانشــگاه علوم پزشــکی تبریز که خود 
یکی از اطبای مشغول به کار دراین دانشــگاه است، با بیان 
اینکه درحال حاضر بیمــاران کرونایی دراســتان به 4گروه 

تقسیم شــده اند، اظهار می کند: با توجه به ظرفیت محدود 
بیمارستان های استان و بخش های مراقبت های ویژه دراین 
مراکز، چاره ای جز اولویت بندی خدمات درمانی نداریم و البته 

نیازهای درمانی این افراد هم متفاوت است.
جمال حسینی با بیان اینکه تعدادی از بیماران بدحال هستند 
و نیاز به بستری در بخش مراقبت های ویژه دارند، به همشهری 
می گوید: گروه دوم بدحال هستند و نیاز به اکسیژن درمانی 
دارند، اما در بخش نگهداری می شوند و گروه سوم، بیمارانی 

هستند که در بخش عمومی تحت مراقبت قرار دارند.
وی با یادآوری اینکــه گروه چهارم یعنی بیمــاران مبتال به 
کرونایی که سرحال هستند، چالشی ترین و عمده ترین گروه 
را شامل می شوند، اظهار می کند: این گروه در نقاهتگاه های 
غیربیمارســتانی ازجمله نقاهتگاه ارتــش، هتل ها و منازل 

بستری می شوند و داروهای خود را دریافت می کنند.
حســینی با بیان اینکه 200تخت نقاهتگاهی ازسوی ارتش 
درنظر گرفته شده است، اضافه می کند: نگهداری در منازل 
هم مطرح است و افراد خانواده باید با جداسازی اتاق خواب فرد 
بیمار و همچنین اختصاص دادن سرویس بهداشتی و حمام 
جداگانه یا ضدعفونی مستمر حمام و توالت مشترک، از انتقال 

این بیماری به دیگراعضای خانواده جلوگیری کنند.

 مالک موظف
به مرمت است

به گفته مدیر کل 
میراث فرهنگی  

گردشگری و 
صنایع دستی همدان، 
مالک خانه »جنانی« 

موظف است مرمت 
اضطراری و مرمت 
اساسی این بنا را 

انجام دهد

قرنطینه خارج از 
بیمارستان
بیماران مبتال 
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سرحال هستند 
در نقاهتگاه های 
غیربیمارستانی 

ازجمله نقاهتگاه 
ارتش، هتل ها و منازل 

بستری می شوند 
و داروهای خود را 
دریافت می کنند

کرونا در مازندران چند روز اســت که کمتر منتقل می شود. 
اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی در سراسر کشور شرایطی 
ایجاد کرده که آمد و شدها در شهرها کاهش یافته و خیابان ها 
خلوت شــده اند. هرچند در برخی ســاعت ها تعداد ترددها 
افزایش می یابد، اما درمجموع نسبت به روزهای پیش از اجرای 
طرح فاصله گذاری اجتماعی، شرایط شهرهای مازندران بهتر 
است؛ هرچند این موضوع درحال حاضر فقط با مشاهده های 
عینی تحلیل می شود، زیرا ارائه آمار فوتی ها ازسوی دانشگاه 
علوم پزشکی مازندران متوقف شده و وزارت بهداشت،  درمان 
و آموزش پزشکی هم حدود ۳هفته است آمارها را به تفکیک 

استان ها اعالم نمی کند.
وجود دو دانشگاه علوم پزشــکی در مازندران نیز سبب شده 
است شبهه در آمارهای اعالم شــده این استان بیشتر باشد. 
حدود 2هفته اســت که دانشــگاه علوم پزشــکی مازندران 
آمارهایی را به صورت روزانه اعالم می کند و دراین آمارها تأکید 
می کند که ارقام اعالم شده مربوط به مراکز درمانی مازندران 

به جز بابل هستند.
دانشــگاه علوم پزشــکی بابل هم پس از حــدود یک هفته 
سکوت آماری، از هفته گذشته آمارهایی را اعالم می کند. بنا 
برآخرین آمار اعالم شده ازسوی این دانشگاه، تاکنون بیش 
از 15هزاربیمار مشــکوک به ویروس کرونا به مراکز درمانی 
بابل مراجعه کردند و ازسوی کارکنان درمانی مورد رسیدگی 
قرار گرفتند کــه 1700نفر از آن ها طی دوره شــیوع کرونا 
در بیمارستان های این شهرستان بســتری شدند. دانشگاه 
علوم پزشکی مازندران هم عصر دوشنبه 18 فروردین اعالم 
کرد که در مراکز درمانی اســتان )به جز بابل( 727نفر بیمار 

مشکوک به کرونا بستری هستند.
اعالم نشدن آمارهای دانشگاه علوم پزشــکی بابل در برخی 
روزها این شائبه را ایجاد کرده است که شرایط این شهرستان 
کماکان در وضعیت حاد قرار دارد. سوم فروردین رئیس نظام 
پزشکی شهرستان بابل در نامه ای به فرماندار این شهرستان 
درخواســت کرده بود که با توجه به تعداد بــاالی بیماران و 
همچنین جان باختن چند نفر از اعضای کادر درمانی دراین 
شهرستان، هرچه زودتر شرایط فوق العاده برای این شهرستان 

درنظر گرفته شود.
تعداد پزشــکان و اعضای کادر درمانی زیرمجموعه دانشگاه 
علوم پزشکی بابل که براثر ابتال به کرونا جان باختند به 10نفر 
رسیده که نشــان می دهد میزان آلودگی در مراکز درمانی 
این شهرستان بسیار باالست. تعداد پرســتاران و پزشکانی 
که در مازندران به جز بابل به کرونا مبتال شــده اند نیز بنا بر 
مشاهده ها، باالست. از مشــاهده ها و برخی آمارها این طور 
می توان برداشت کرد که فعال شرایط شیوع کرونا در مازندران 
به ثباتی نسبی و حتی روندی تقریبا کاهشی رسیده و اگر این 
ثبات نسبی تا چند روز دیگر ادامه داشته باشد، ممکن است 
مازندران در سراشــیبی نمودار ابتال قرار گیرد؛ موضوعی که 
در یک هفته اخیر ازسوی مسئوالن مازندران نیز برآن تأکید 
شده اســت. با این حال 17 نقاهتگاه در شــهرهای مختلف 
مازندران با ظرفیت 1661تخت برپا شــده است تا درصورت 
افزایش تعداد بیماران در مراکز درمانی، بهبودیافتگان دوران 
قرنطینه را دراین نقاهتگاه ها سپری کنند. اما روی دیگر کرونا 
در مازندران گمانه ها و احتمال هایی است که به واسطه ازسر 
گرفتن فعالیت برخی صنوف در شهرهای مختلف و افزایش 
رفت وآمدها در شهرها مطرح می شود. از روزهای میانی هفته 
گذشته بر تعداد رفت وآمدهای درون شهری مازندران افزوده 
شــد و برخی صنوف هم کارشــان را آرام و بی سروصدا آغاز 
کردند. کشاورزان هم در روستاها فعالیت شان بیشتر شده و 
وارد زمین های کشاورزی شده اند. این شرایط از نگاه مسئوالن 
و پزشکان نگران کننده است و می تواند مازندران را در روزهای 

آینده بار دیگر با مشکالت ناشی از شیوع کرونا مواجه کند.

عمارت تاریخی 80ساله همدان در گیرودار کشمکش 
میراث فرهنگی و مالک بنا هر روز بیشتر تخریب می شود

 جدال »جنانی«
برای ماندن

بسیاری از کارشناسان روند نزولی بیماری کرونا در گیالن 
را حاصل اطالع رسانی گسترده و اجرای طرح فاصله گذاری 
اجتماعی می دانند که در نتیجه آن، بــه جز داروخانه ها و 

مراکز فروش موادغذایی، همه صنوف و بازار موظف تعطیلند 
و مبادی ورودی و خروجی شهرها کنترل می شوند.

نماینــده تام االختیــار وزارت بهداشــت، درمــان و 
آموزش پزشــکی در گیالن درباره آخریــن وضعیت این 
اســتان به همشــهری می گوید: ۳182تخت بیمارستان 

دولتــی و 1200تخــت بیمارســتان خصوصــی مهیای 
پذیرش بیمــاران کرونا در گیالن بود کــه تاکنون 8125 
بیمار مبتال به بیمارستان های اســتان مراجعه کردند که 
از این تعداد، 6197نفــر ترخیص شــدند. درحال حاضر 
447بیمار در بیمارستان ها بستری هستند و خوشبختانه 
 شــاهد روند نزولی و خالی شــدن تخت های بیمارستانی

 دراستان هستیم.
محمدحســین قربانی با بیان اینکه گیالن رتبه نخســت 
غربالگری را درکشور داشته اســت، می افزاید: از جمعیت 
2میلیــون و 560هزارنفــری گیالن، حــدود 2میلیون و 

۳00هزارنفر غربالگری شدند.

وی دربــاره تعییــن فضاهایــی ماننــد حــوزه علمیــه 
امیرالمومنین)ع( رشــت برای نقاهتگاه بیماران کرونایی 
هم توضیح می دهد: با توجه به مجوزی که آیت اهلل قربانی، 
موسس حوزه علمیه دادند، فضا برای این کار مهیاست، اما 
با توجه به کاهش بیماران هنوز حتی از ظرفیت بیمارستان 
صحرایی هم به صورت عملیاتی اســتفاده نشده اســت و 

درصورت نیاز از این فضاها استفاده می شود.
رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی گیــالن نیز با اشــاره به 
بهره  برداری از ۳0تخت  جدید با اعتبار80میلیارد ریال در 
بیمارستان رازی رشت می گوید: ظرفیت تخت های درمانی 

آی.سی.یو این مرکز به ۳8تخت افزایش پیدا کرد.

تب کرونا در گیالن آرام گرفت
گیالن بعد از چند هفته سخت، کمی به شرایط ثبات رسیده و براساس گزارش های رسیده 

از مراکز درمانی، آمار مبتالیان به کرونا دراین استان کاهش یافته است

روزنه

 احتمال شیوع دوباره کووید 19 
در مازندران

فاطمه کاظمی
همدان - خبرنگار 

فرشته رضایی
رشت-خبرنگار

مسافرخانه آبادانی های همدان 
 عمارت تاریخی جنانی نمونه ای منحصربه فرد از معماری قاجاری و پهلوی اســت و بیش از 
80سال قدمت دارد. این بنای زیبا که دریکی از خیابان های اصلی همدان جا خوش کرده، در 
آغاز محل زندگی خانواده های ارمنی همشهری بوده است. قبل از انقالب نیز زمانی که آیت اهلل مدنی 
به همدان تبعید  شد، چند سال دراین مکان مستقر بوده است. بعد از آن هم کاربری این بنای تاریخی 
به مســافرخانه تغییر می کند. از  آنجایی که آبادانی ها در سفر به همدان در آن اقامت می کردند، به 

مسافرخانه آبادانی ها معروف است. 

یم
سن

س :  ت
عک

اشکان جهان آرای
ساری- خبرنگار 

قاب امروز

عملیات ضدعفونی گنبدکاووس
عکس :  ایرنا-گلستان

قاب امروزقاب امروز

هم زیستی با مهمان ناخوانده 
طرح بستری بیماران کرونایی در منزل روی میز مدیران درمان آذربایجان شرقی قرارگرفته است

سید مرتضی احمدپور 
تبریز-خبرنگار

دست فروشی در روزگار کرونا
عکس :  ایرنا-کردستان

بارش برف بهاری در چالوس
عکس :  فارس-مازندران



ســال ســخت ۹۸ پــر از 
حــوادث مختلــف چون 
ســيل، زلزلــه و ويروس 
منحوس كرونا از يك سو و 

از سوي ديگر شرايط سخت اقتصادي ناشي از تحريم هاي 
ظالمانه، ترور ناجوانمردانه سردار دل ها، حادثه شهادت 
هموطنان كرماني در تشــييع بي نظير پيكر حاج قاسم 
ســليماني و حادثه غم انگيز سقوط هواپيماي اوكرايني و 

شهادت مسافران اين پرواز بود.
اگرچه اتفاقات غرورآفرينــي نظير هدف قرار دادن پهپاد 
متجاوز آمريكايي با ســامانه موشكي بومي، انسجام ملي 
ايرانيان در همياري با مردم آســيب ديده از سيل و زلزله، 
جوشش و نمايش وحدت ملي ايرانيان در تشييع سردار 
ســليماني و همراهانش، عزم مدافعان ســامت و كادر 
درماني و همه دســت اندركاران و همبستگي ملي براي 
مبارزه با كرونا نيز در ســال ۹۸ رخ داد، با اين همه، سال 
سخت ۹۸ با نشــيب و فرازهايش گذشــت و تجربه اي 
بي بديل از مقاومت، صبر، انســجام و اقتــدار را در تاريخ 
اين كهن بوم ثبت كرد. در روزهاي آغازين سال ۹۹ شاهد 
حمايت و همراهي شهروندان در همه محله هاي منطقه 
يك بوديم. فعاليت هــاي جهادي براي تهيه ماســك و 
گندزدايي محله ها و ارائه خدمات به بيماران بستري شده 
در بيمارستان هاي مسيح دانشــوري و شهداي تجريش 
گوشه اي از همراهي خالصانه شهروندان منطقه يك براي 

عبور از بحران كرونا بود.
ما نيز در شــهرداري منطقه يك در سال جديد با اولويت 
قرار دادن خدمات رساني بيشتر به شهر و شهروندان قصد 
داريم ضمــن باالبردن ميزان رضايتمندي شــهروندان، 
مشكات ريز و درشت آنها را در محل زندگي شان كاهش 
دهيم و گامــي در جهت ارتقاي كيفيــت زندگي آنها در 

شميران برداريم.

يكي از مهم ترين دغدغه هاي شهروندان مشكل ترافيك در 
معابر منطقه يك است، به طوري كه زمان اوج بار ترافيكي 
شمال تهران بيش از ۱۶ ســاعت در شبانه روز اعام شده 
اســت. از همين رو پروژه هاي ترافيكي سال ۹۹ با هدف 
آرامش بخشي به معابر و كاهش ترافيك شمال تهران، در 
دستور كار شهرداري منطقه يك و پليس راهور قرار گرفته 
اســت تا با برنامه ريزي، همكاري، هماهنگي و انســجام 
بيشتر، فعاليت هاي عمراني و ترافيكي با سرعت بيشتري 
در منطقه اجرا شــود. از آنجا كه امكان توسعه طرح هاي 
عمراني و ترافيكي در نيمه اول ســال قابل انجام تر است 
تاش مي شود تا طرح هاي مشاركتي با پليس راهور ازجمله 
اصاح هندسي معابر، رفيوژها، ساماندهي ترافيكي تقاطع 
آجودانيه، خيابان هاي شهرداري و شريعتي، محله ولنجك 
و بلوار دانشجو و پايانه گردشگري غرب منطقه بررسي شود 

و پس از تأييد و طراحي، در سال جاري به اجرا برسد.
با توجه به اقليم منطقه يك و قرار گرفتن آن در دامنه هاي 
البرز مي طلبد وضعيت منطقه سبزتر از وضعيت امروز آن 
باشد. بر همين اســاس گونه هاي گياهي در معابري كه 
امكان دارد با رعايت ماحظات فني و ترافيكي به طوري 
كه محدوديتي براي ديد رانندگان ايجاد نكند و به خطوط 
فعلي خيابان تعرض نشــود، كاشــته خواهد شد. ناگفته 
پيداست كه كاشــت درختچه و درخت و نورپردازي آنها 
مي تواند طراوت شــهر را افزايش دهــد. از همين رو در 
نخستين گام، اين طرح كه در ادامه پيوستگي سبزينگي 
فضاي ســبز مياني خيابان شــهيد باهنر است در چند 
فاز اجرايي مي شــود كه در فاز اول، تقويت فضاي ســبز 
رفيوژهاي مياني خيابان شهرداري، حدفاصل ميدان قدس 
تا خيابان شهيد موسيوند در فروردين ماه اجرا مي شود. در 
فاز بعدي ادامه فضاي سبز رفيوژ مياني خيابان شريعتي 
تا پل شهيد آيت اهلل صدر و ســاير معابر، پس از طراحي و 

درنظر گرفتن مسائل فني و ترافيكي تقويت مي شود.
اميدوارم با همراهي همكارانم در مديريت شهري منطقه 
يك و در راستاي سياست هاي كانشــهرداري تهران و 
تحقق شعار »تهران، شهري براي همه«، از فرصت خدمت 
براي انجام وظيفه و ارائه خدمات مطلوب تر به شهروندان 

شميران بهره مند باشيم.

عقربه هــا ســاعت۱۲ را نشــان مي دهد. 
اعضاي جمعيت يكي يكي از راه مي رسند. 
بي معطلي اسباب مورد نياز را بار مي زنند. 
۲ساعت بعد همه  چيز آماده است. بچه ها 
حتي لباس هاي حفاظتي در مقابل كرونا 
هم پوشــيده اند كه آنها را بي شــباهت به 
فضانوردها نكرده است! مخازن پر از مواد 
ضدعفوني اســت، مواد ضدعفوني را هم 
شب پيش آماده و بســته بندي كرده اند. 
داخل خودروها آن قدر ميوه و غذا چيده اند 
كه شمارش آنها آسان نيســت. تعدادي 

از آنها ديشــب تا ســحر مشــغول تهيه آب هويج بوده اند. 
نخستين مقصدشان محله مقدم در منطقه۱۷ است. آدرس ها 
مشخص شده اســت و البه الي كوچه پسكوچه هاي خيابان 
شهيدشهسوار شمالي به سادگي خانه مريم و سميه را پيدا 
مي كنند. خانه اي با يك در كوتاه و باريك كه صداي لوالهاي 
زنگ زده اش ُچرت نيمروز كوچــه را مي پراند. نم و رطوبت 
ديوارهاي حياط از زير كاشــي هاي رنگ ورو رفته آن بيرون 
زده و گچ هــاي طبله كــرده، روي موزائيك هاي چرك تاب 
كف حياط ريخته اند. با پاســتيك هايي ضخيم پنجره ها را 
پوشانده اند و فرشي نيمدار و تلويزيوني كوچك، تنها وسايل 
اتاق  هستند. سن مريم و سميه به ۱۰سال هم نمي رسد، ولي 
خرج خودشان و مادر بيمارشــان را با فروش فال و تنقات 

درمي آورند.

آدم فضايي هاي مهربان
لباس عجيب اعضاي گروه برايشــان غريب نيســت و انگار 
مي دانند براي چه آمده اند. با ديدن بسته هاي ميوه، آبميوه و 
غذاي گرم، لبخندي كودكانه روي صورت هاي معصومشان 
پهن مي شود و وقتي آموزشگران توضيح مي دهند كه چطور 
بايد دست هاي خود و وسايل خانه را ضدعفوني كنند، با دقت 
گوش مي دهند. سمپاشي خانه ساعتي طول مي كشد و حتي 
درز در و پنجره ها سمپاشي مي شــود. تب سنج، دماي بدن 
بچه ها و مادرشان را طبيعي نشــان مي دهد و آموزشگران 
جمعيت با خيال آســوده آنها را تــرك مي كنند. بچه هاي 
همســايه با كنجكاوي به داخل حياط ســرك مي كشند و 
دوســت دارند از دليل آمدن آدم فضايي هــا! به محل خود 
ســردرآورند. عــده اي از اهالي كه متوجه دليل سركشــي 
اعضاي جمعيت شــده اند، با اصــرار مي خواهند دماي بدن 
آنها را هم اندازه بگيرند. در كوچه هــاي باريك محله تعداد 
خانه هاي شــبيه خانه مريم و سميه كم نيســت و اعضاي 
جمعيت به خانواده ۲۴كودك كار ديگر سركشي مي كنند. 
پس از سمپاشي خانه كودكان كار تصور مي كنيم ماموريت 
امروزشان به پايان رسيده، ولي يوسف مقدمي، مدير جمعيت 

همياران شهر، نشــاني گاراژي در خيابان 
زمزم را به راننده هــاي خودروها مي دهد 
و متوجه مي شــويم كه تازه اين شــروع 

ماجراست.

گاراژ خودرو يا انبار زباله؟
برخاف تصورمان داخــل گاراژ خبري از 
لوازم و بند و بســاط تعمير خودرو نيست، 
ولي وانت و كاميوني لبريــز از زباله، مثل 
وصلــه اي ناجور بــه گاراژ چســبيده اند. 
گوني هاي پر از زبالــه و ضايعات دور گاراژ 
چيده شده و تا لبه ديوار قد كشيده اند. سبدهاي پاستيكي و 
كارتن هاي خالي ميوه در گوشه و كنار حياط روي هم تلنبار 
شده و چند نوجوان مشغول چيدن آنها در سوله هاي انتهاي 
گاراژ هستند. چند مرغ و گوسفند كه گويا قرار است با ضايعات 
مقوا و پاستيك پروار شــوند، البه الي زباله ها مي چرخند. 
اعضاي جمعيت حتي داخل ســوله ها را سمپاشي مي كنند. 
مردان داخل اتاقك فلزي گوشه گاراژ، بي توجه به بوي متعفن 
زباله ها مشغول نوشيدن چاي غليظ و جوشيده هستند. جمع 
كردن اين مردان از داخل اتاقك هــا و البه الي ضايعات كار 
آساني نيست، ولي جوانان آموزشگر كوتاه نمي آيند و مانند 
معلم هايي پرحوصله تا از آموزش و تب ســنجي تك تك آنها 
خاطر جمع نمي شــوند، از گاراژ بيرون نمي روند. اين مردان 
زباله گرد هم از ميوه و آذوقه و بسته هاي بهداشتي بي نصيب 

نمي مانند.

همسايه ديواربه ديوار فقر
هوا كه رو به تاريكي مي رود ســرما هم پشت بندش مي آيد. 
مقصد بعدي گروه چند خانه در خيابان شهيد رادمردان است. 
دليل انتخاب اين خانه ها را از يوسف مقدمي جويا مي شويم؛ 
»قبا اغلب زباله گردان اتباع مهاجر افغانستاني بودند و در اين 
خانه ها و گاراژها سكونت داشتند، ولي با بازگشت اين اتباع به 
كشورشان، بسياري از افراد كارتن خواب و بي خانمان ايراني 
به زباله گردي روي آوردند. اين روزها هم كه به دليل شــيوع 
كرونا ايستگاه هاي بازيافت پسماند خشك شهرداري تعطيل 
شده، زباله گردها با آسودگي بيشتري به جمع آوري ضايعات 
مي پردازند.«  اينجا فقر، خانه زاد اســت، با ســاكنان متولد 
مي شود و كم كم بزرگ و بزرگ تر مي شود تا جايي كه تصويرش 
همه  چيز را در خودش حل مي كند. اســباب و وســايل خانه 
كارتن خواب هاي زباله گرد خيابان شهيد رادمردان به اندازه اي 
محقر است كه مي شود پشت يك وانت جايشان داد. اعضاي 
جمعيت همياران شهر آن قدر به اين افراد سركشي كرده اند 
و احوالشان را پرســيده اند كه بدون واهمه از بساط شيشه و 
هروئين پخش و پا وسط اتاق، در را به رويشان باز مي كنند و 

آب، نان، اميد
يك شب پا به پاي اعضاي جمعيت »همياران شهر« 

در كوچه پسكوچه هاي فقر

يادداشت

چند گام به پيش در 
خدمات رسانی به شهروندان
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محله

سيد حميد موسوي 
شهردار منطقه يك

 لبخندی 
كودكانه

لباس عجيب 
اعضاي گروه 

برايشان غريب 
نيست و انگار 
مي دانند براي 
چه آمده اند. با 

ديدن بسته هاي 
ميوه، آبميوه 
و غذاي گرم، 

لبخندي كودكانه 
روي صورت هاي 
معصومشان پهن 
مي شود و وقتي 

آموزشگران 
توضيح مي دهند 

كه چطور بايد 
دست هاي خود 
و وسايل خانه را 

ضدعفوني كنند، 
با دقت گوش 

مي دهند

گزارش      

فروشگاه را با يك كليك ببر خانه! 
 شيوع كرونا ويروس باعث شد كسب و كارهاي محلي براي ارائه خدمات 

سراغ شيوه هاي آناين بروند
كرونا ويروس، درست مانند برخي فيلم هاي علمي- تخيلي به شهر شبيخون زد و 
ناشناختگي آن، ترس و قرنطينگي به همراه آورد. كرونا خيلي زودتر از آنچه تصور 
مي شد بر ابعاد مختلف زندگي تهراني ها و البته ساكنان همه شهرهاي جهان تأثير 
گذاشت و سبك زندگي جديدي به نام سبك زندگي كرونايي را پديد آورد. مشاغل مختلف هم از اين موج تغييرات 
در امان نماندند. بسياري از آنها ورشكسته و تعطيل شدند. بسياري هم با نااميدي به انتظار نشسته اند. اما برخي هم 
به فكر افتادند و به قول معروف از تهديد فرصت ساختند و شكل نويني براي ارائه خدمات پيدا كردند، مانند تعدادي 

از كسبه منطقه 9 كه اين روزها با احترام به پويش در خانه بمانيم، پويش در خانه خريد كنيم را رونق بخشيده اند.

سيدرضا را همه در خيابان هاشمي مي شناسند. ۵۱ سال است 
اينجا مشغول خياطي است. از زماني كه اجازه فعاليت از سوي 
اتاق اصناف پايتخت به دليل شــيوع كرونا ويروس از او و ساير 
اصناف سلب شد، دســت روي دست نگذاشــت؛ »مسئوليت 
اجتماعي مان ايجاب مي كند در خانه بمانيم تا خطر رفع شود 
ولي خب اين در خانه ماندن براي امثال من كه روزمزد هستيم با 
دخل و خرج مان جور درنمي آيد. براي همين فكر چاره افتادم. 
خدمات ويژه ام شد پيك رايگان براي دريافت و تحويل پارچه ها 
و لباس هايي كه نياز به دوخت و تعمير دارند. سفارش مي گيرم 
و با پيك ارسال مي كنم، اين طوري الزم نيست مشتري از خانه 

بيرون بيايد و خداي ناكرده دچار بيماري شود.«

سفارش، فقط اينترنتي!
كمي آن طرف تــر هم يك بنر بــزرگ روي كركــره مغازه اي 
چسبانده اند با اين مضمون »به صفحه اينترنتي ما در اينستاگرام 
و تلگرام مراجعه و سفارش تان را ثبت كنيد تا خيلي زود محصول 
مورد پسندتان به دست تان برسد.« از طريق آدرس الكترونيكي 
نوشــته شــده روي بنر با صاحب مغازه ارتباط مي گيرم. علي 
سهرابي ۷۳ ساله است و بعد از پايان تعطيات نوروزي ترجيح 
داده محصوالتش را به صورت اينترنتي به اهالي عرضه كند؛ »از 
همه محصوالت مغازه عكس گرفتم و با اطاعات مختص به هر 
كدام در شبكه هاي اجتماعي بارگذاري كردم. بعد از طريق اين 
بنر و شماره هايي كه از مشتري ها داشتم اطاع رساني كردم تا 

خريد و فروش مغازه ام ادامه پيدا كند. اول راه هستم نمي دانم 
اين كار موفقيت آميز هست يا نه ولي خب از اينكه دست روي 
دست بگذارم بهتر است. البته يكسري آثار هنري مانند تابلوهاي 
دكوري و فانتزي هم در خانه با همســرم درست مي كنيم. اين 
محصوالت هم مشتري هاي خاص خود را دارند. ناگفته نماند من 
از مراحل ضدعفوني محصوالت هم عكس و فيلم تهيه و در همان 
شبكه ها بارگذاري كرده ام تا خريدار با خيال آسوده خريد كند.«

جشنواره فروش كرونايي
ســعيد محمدي، صاحب يكــي از ســوپرماركت هاي تقريبا 
بزرگ و البته قديمي محله استاد معين اســت كه اهالي او را با 
نام »آق سعيد« مي شناسند. آقا ســعيد از پيك رايگان و ارائه 
 محصوالتش از طريق يكي از شــبكه هاي اينترنتي مي گويد: 
»خدا را شكر در اين محدوده كه ما هستيم خيلي از اهالي پويش 
در خانه بمانيم را رعايت مي كنند. براي همين فكر كردم من هم 
كمك كنم تا اهالي كمتر براي خريد مواد غذايي به بيرون مراجعه 
كنند. سرويس پيك رايگان مغازه ام را راه انداختم و محصوالت را 
با قيمت هايشان در يكي از شبكه ها معرفي كردم.« او همچنين 
مي گويد: »در فكر برگزاري جشــنواره فروش با تخفيف بيشتر 
هستم تا اهالي با دست باز خريد كنند. البته به ازاي هر ۵۰ هزار 
تومان خريد، يك بطري الكل ضدعفوني هم تقديم شان مي كنم. 
درست اســت اينها براي من هزينه  اضافه دارد اما بركتي كه به 
سفره ام مي آورد خيلي بيشتر از سود مادي اش است. به هر حال 

دوران قرنطينه مي گذرد و من دوباره با اهالي رو در رو مي شوم. 
پس بهتر كه روسياهي برايم پيش خدا و خلقش نماند.«

تسهيالت كرونايي با اقساط ويژه
كاسبان مهرآباد جنوبي هم با گســترش ويروس كرونا دوركار 
شده اند. اكبر سبحاني، صاحب مغازه فروش لوازم خانگي روي 
بنر بزرگي راه هاي ارتباطي و دريافت ســفارش از مشتري ها را 
نوشته است؛»هم سامت جامعه مهم است و هم معيشت مردم. 

براي همين با مشــورت يكي دو نفر از دوستانم تصميم گرفتم 
كســب و كارم را اينترنتي ادامه دهم. قيمت اجناس را پايين 
آورده ام تا در اين اوضاع و احوال به نوعي تبليغات شود. البته براي 
مشتري هايي كه اينجا حســاب دفتري و اقساط داشته اند هم 
شرايط خاص تا خرداد ماه درنظر گرفته ام. بايد هواي هم را داشته 
باشيم ديگر.« او براي روزهايي كه قرنطينه برداشته و كسب و 
كار آزاد مي شــود هم ايده هاي بهداشتي دارد؛ » كف مغازه را با 
فاصله هايي يك متر به يك متر عامت مي زنم تا فاصله گذاري 
اجتماعي براي مشــتري ها رعايت شــود و اطراف پيشخوان و 
صندوق را هم با طلق مي پوشانم. به هر حال مي گويند تا مدت ها 

بايد به سبك زندگي كرونايي عادت كنيم.«

نكته نوآورانه كسب و كارت را كشف كن
»كسب و كارهاي كوچك و خرده  فروشان بايد با مديريت بحران 
و تغيير ســازوكار فروش از دوران قرنطينه عبور كنند.«؛ اين 
عقيده داوود مصباح است كه سال گذشته به عنوان كارآفرين 
برتر استارتاپي منطقه ۹ معرفي شد. استارتاپ مصباح با موضوع 
محيط زيست نزديك به ۳ سال اســت كه فعاليت خود را آغاز 
كرده و در اين شرايط سخت اقتصادي به كار خود ادامه مي دهد. 
اين كارآفرين برتر ســاكن محله هاشــمي در ارتباط با عبور 
كاسبان و كارآفرينان از شــرايط كرونايي مي گويد: »مديريت 
فروش جامعه مصرف كننــده در مواقع بحراني، يك اصل مهم 
اســت كه بايد خاقانه و نوآورانه به آن توجــه كرد. هر فردي 
با توجه به نوع كســب و كار از خرد تا كان بايد زنجيره تأمين 
كارآفرينانه خود به معني نوآوري و رشــد در همه حلقه هاي 
توليد و توزيع را كشف كند. اين كشف به شما كمك مي كند تا 
از شرايط منفعل بودن خارج شويد و از اثرات سونامي وار كرونا 
جان سالم به در بريد«. مصباح از آغازبه كار فروش آناين برخي 
كسبه در شرايط حاضر مي گويد؛ »برخي از كسبه فروش آناين 
خود را آغاز كرده اند. اين همان كشف خاقانه و نوآورانه در حوزه 
فعاليت آنهاست چون االن خريد اينترنتي يك انتخاب نيست، 
يك اجبار است. بعد از كشف يك ايده بايد به پر و بال دادن آن 
هم توجه كنند؛ چراكه ما نمي دانيم تا چه زمان درگير كرونا و 
قرنطينه هستيم و ابعاد اجتماعي، سياسي، رواني و اقتصادي 
آن ما را تا كجا پيش خواهد برد. پس صرف فروش آناين كافي 
نيست. سازوكارهاي ديگر آن مانند چگونگي دسترسي مشتري 
به بانك اطاعاتي محصوالت، چگونگي فرايند ثبت سفارش و... 

اهميت زيادي دارد.«

چشــم هايش به 2حفره خالي و سياه شبيه است كه ســرد و بي انتهاست. اندام الغر و 
رنجورش را به سختي تكان مي دهد و كورمال كورمال خودش را از الي خنزر پنزرها جدا 
مي كند و مي رساند به غريبه هايي كه با سر و شكل و رخت عجيبي آمده اند به خوابگاه محقر متروكه اش. يكي از جوان ها پيش 
مي رود و بسته اي از مواد غذايي را مي دهد دستش. انگاري نور تابانده باشي به آن حفره هاي تاريك. اميد زودتر از هر چيز حتي 
لبخند مي دود درصورت خسته و پر چين وچروكش. اسمش ستار است، يكي از چند كارتن خوابي كه بچه هاي همياران شهر او را 
در يكي از گاراژهاي متروكه جنوب شهر پيدا كرده اند. جمعيت همياران شهر گروهي مردم نهاد است كه ۳سال پيش در منطقه1۷ 
تشكيل شده و به گروه هاي آسيب پذير مناطق1۷، 1۸ و 19 رسيدگي مي كند. كمپين»#فراموش_شدگان« ايده اين جمعيت براي 

كمك به محرومان محله هاست. اما اين روزها آنها ماموريت ديگري هم دارند؛ مقابله با كروناويروس.

رابعه تيموري
خبر نگار

با دقت به آموزش هاي آنها گوش مي دهند. مقدمي مي گويد: 
»كارتن خواب ها با پرداخت شبي ۱۰ تا ۱۵هزار تومان اينجا 
را اجاره مي كنند. اين خانه ها به عنوان جاي خواب، نگهداري 

وسايل بازيافتي و مصرف موادمخدر استفاده مي شوند«.

رهاشدگان مراكز ماده۱۶، عامل شيوع كرونا 
مادران ۲كودك كار كه از اتباع افغانستاني هستند، به بيماري 
كرونا مبتا شــده اند و مقدمي و گروهش براي سمپاشي و 
رســاندن آذوقه، دارو و مواد ضدعفوني به خانه هايشان سر 
مي زنند. از وقتي مــادران اين دو خانواده بيمار شــده اند، 
كسي سراغشــان را نگرفته و دلخوشي آنها سركشي گهگاه 
اعضاي جمعيت اســت. شب به نيمه رســيده و حريم ريل 
راه آهن تاريك و خوف آور شــده اســت. زباله گردها اطراف 
ريل پرســه مي زننــد. گوني هايي كوچك و بــزرگ را مثل 
غنيمت هاي جنگي همراهشــان مي كشند و وقتي به سطل 
زباله اي مي رســند، تا كمر به داخــل آن فرومي روند. وقتي 
اعضاي جمعيت با غذا و ميوه به طرفشان مي روند، چهره هاي 
ســيه چرده و گرفته آنها از هم باز مي شــود و قدرشناسانه 
دعايشان مي كنند. هنگامي كه آموزشــگران دستگاه هاي 
تب ســنج را به طرف پيشاني شــان مي گيرند تا دماي بدن 
آنها را اندازه گيري كنند، بدون حركــت و بي تفاوت به آنها 
زل مي زنند. در تمام مدتي كه آموزشــگران درباره وضعيت 
سامتي شان سؤال و جواب مي كنند، آنها سرد و بي حوصله 
نگاهشان مي كنند و از سر ناچاري پاسخ مي دهند. هريك از 
زباله گردهاي بي خانمان نشاني كارتن خواب هاي ديگري را 
مي دهد كه در گوشه و كنار محله مشغول مصرف موادمخدر 
يا جمع آوري زباله هستند. عده اي از آنها كه در ميانشان زن 
و كودك هم ديده مي شود، در پله هاي فرار ريل راه آهن پناه 

گرفته اند تا شب را به صبح برسانند. مقدمي مي گويد: »پس 
از رهاكردن ۷هزار بي خانمان و كارتن خواب از مراكز ماده۱۶، 
تعداد كارتن خواب هاي حريم ريل راه آهن  مناطق۱۷ و ۱۸ 
چندبرابر شده اســت. آنها آزادانه در ميان مردم رفت وآمد 
مي كنند و باعث نگراني مردم و شــيوع بيماري مي شوند«. 
مدير جمعيت همياران شهر اين افراد را »فراموش شدگان« 
مي نامــد و مي گويد: »افــرادي مانند كــودكان كار، اتباع 
غيرايراني، كارتن خواب ها و زباله گردها در نظام سامت جايي 
ندارند و جزو فراموش شدگان هستند. اين گروه ها يا كدملي 
و ابزارهاي ورود به ســامانه هاي الكترونيكي نظام سامت را 
ندارند و  يا پس از ســال ها بي خانماني و مصرف موادمخدر 
هويت و گذشته خود را از ياد برده اند. ما در جمعيت همياران 
شهر پويشي به نام فراموش شدگان راه انداخته ايم و با كمك 

خّيرين به اين گروه هاي آسيب پذير خدمات مي دهيم«.

از حريم ريل راه آهن تا كوره هاي آجرپزي 
اعضاي جمعيت از ۲۲اسفند، هر شب با لباس هاي مخصوص 
و دســتاني پر از خوراكــي و مواد ضدعفوني كننده ســراغ 
۳۰۰خانواده كوره هاي آجرپزي محلــه دولتخواه، كارگران 
گودهاي دپوي زباله حاشــيه بزرگراه آزادگان، خوابگاه ها و 
كلوني هاي زباله گردها در حاشــيه ريل راه آهن و... مي روند. 
اگر فردي مشــكوك يا مبتا به بيماري كرونا باشد، اعضاي 
جمعيت او را به مركز بهداشت جنوب تهران ارجاع مي دهند، 
ولي به گفته مقدمي، تاكنون مورد مشــكوك يا بيمار پيدا 
نكرده اند. تا اذان صبح زمان زيادي نمانده و اعضاي جمعيت 
در حال بازگشت به خانه هايشان هســتند، ولي هنوز هم از 
پشت شيشه هاي بخارگرفته خودروها به بيرون زل زده اند تا 

فراموش شده اي از قلم نيفتد.

يوسف مقدمی 
مسئول گروه همياران

نصب شبكه در ورودی جوي های سطح منطقه

اجرای عمليات ضدعفونی و گندزدايی خانه به خانه

سحر جعفريان
خبر نگار
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تنهايي مدرن 
با اينكه به نظر مي رسد، در نقاشي هاي هاپر، زندگي شهري باعث 
منزوي شدن آدم ها شده است و همين انزوا و قطع ارتباط با سايرين 
مي تواند وجه اشــتراك نقاشــي هاي هاپر با اوضاع كنوني جهان 
قلمداد شــود، اما به قول جاناتان جونزـ  نويسنده روزنامه گاردين 
ـ نبايد فراموش كرد كه اين نقاشــي ها تصوير عزلت راضي كننده 
يا انتخاب شده نيســتند، بلكه انعكاس وحشت هاي هاپر هستند. 
هاپر نقاشي است كه آلفرد هيچكاكـ  اســتاد تعليق در سينماـ  
طرفدار او بود و اقامتگاه نورمن بيتس در فيلم »رواني« را براساس 
يكي از نقاشي هاي هاپر طراحي كرد. اين منتقد هنري مي نويسد: 
»همه ما اميدواريم كه در برابر اين ديدگاه ترســناك هاپر درباره 
انســان هاي منفك و بيگانه شــده ايســتادگي كنيم و در عوض 
به عنوان يك جامعه نجات بيابيم. اما به شــكل كنايه آميزي، ما با 
جدايي از يكديگر به اين هدف مي رســيم و ممكن است تظاهر به 
اينكه همه در خانه كامال خوب هستند، 
به طور ظالمانه اي رياكارانه باشــد. پيام 
هاپر اين است كه زندگي مدرن مي تواند 
بســيار تنها باشــد. آدم هاي او به همان 
اندازه در بين جمــع حاضر در غذاخوري 
يا رســتوران تك افتاده و منزوي اند كه 
در پنجره هاي آپارتمان هايشان.« جونز 
معتقد اســت امروزه ما بهتــر مي توانيم 
جدايي و انزوايي را كه هنرمنداني مانند 
ادوارد هاپر يا ادوارد مونك )خالق تابلوي 
مشــهور »جيغ«( تصور مي كردند عامل 
تعيين كننده زندگي مدرن است، پنهان 
كنيم. در مواقع عــادي، ما هم در كافه ها 
تنها مي نشــينيم، به جز اينكــه اكنون 
موبايل هايــي داريم كه به ما احســاس 
اجتماعي بودن مي دهنــد. واقعيت اين 
است كه مدرنيته انبوه مردم را به سبك 
زندگي شهري ســوق مي دهد كه كاماًل 
از اجتماعي بودنـ  كه در گذشــته عادي 

بودـ  بريده اند.
جونز در انتهاي مقاله اش مي نويسد: »ما 
تنهايي مدرن را انتخــاب مي كنيم زيرا 
مي خواهيم آزاد باشــيم. اما اكنون هنر 
هاپر سؤال سختي را پيش مي كشد: وقتي 
آزادي هاي زندگي مدرن برداشته شود، 
چه چيزي جز تنهايي باقي مي مانــد؟« در واقع، به اعتقاد جونز، 
با اتمام شــرايط قرنطينه و بعد از فروكش كردن كرونا، باز اغلب 
ما ترجيح مي دهيم كه به تنهايــي زندگي مدرن خود بازگرديم و 
در بهترين حالت از طريق موبايل هايمان احساس اجتماعي بودن 
كنيم. شايد بشود گفت تنهايي آدم هاي هاپر پيامد ناگزير زندگي 
مدرن است و تنهايي اين روزهاي ما براي مبتال نشدن به بيماري 
كروناست؛ پس شــايد بهتر است كه بســياري از غرغرها درباره 
سختي زندگي به دور از اقوام و دوستان را جدي نگيريم، چون در 
نهايت ما به تنهايي و عزلت خو كرده ايم، اما آدم هاي هاپر از تنهايي 

دلزده و خسته بودند.
مطابق با اين استدالل جونز، الكس گرينبرگـ  نويسنده آرت نيوز 
ـ هم معتقد اســت: »آدم هاي هاپر تصميم مي گيرند در مدرنيته 
زندگي كنند و به همين دليل بيگانه مي شوند. درحالي كه ما تصميم 
مي گيريم به سادگي تالش  كنيم در جهان امروز زنده بمانيم، اما 
يك بيماري همه گير كه تاكنون بيش از 70هزار كشته در جهان 
داشــته، ما را اســير خود نگه مي دارد. اكنون همه ما نقاشي هاي 

ادواردهاپر نيستيم. اگر خيلي شانس بياوريم.«

آيا ادوارد هاپر، نقاش دوران كروناست؟

بهاي آزادي يا »مرگامرگ هولناك« روابط انساني
از ميــان تمام ســناريوهاي قابل تصور براي آغاز ســال نو، بيمــاري كرونا 
غيرمحتمل ترين شروعي بود كه انتظارش را داشتيم؛ با اينكه در سال گذشته 
وقايع دردناك مختلفي را از ســر گذرانديم، احتماال هيچ كس به فكرش هم 
خطور نمي كرد كه طغيان ويروسي كه فعال درماني برايش وجود ندارد، نه تنها 
آخرين برگ دفتر پرحادثه ســال ماضي را ســياه كند، بلكه نوروزي شبيه به 
ديروزهاي دور و دراز برايمان رقم بزند كه وبا و طاعون  دســته جان آدم ها را 
مي گرفت. دوستعلي خان معيرالممالك- نوه دختري ناصرالدين شاه- در كتاب 
»يادداشــت هايي از زندگاني خصوصي ناصرالدين شاه« مي نويسد: »در سال 
يكهزار و سيصد و نه قمري از عربستان وبايي سهمگين به ايران آمد و كشتاري 
شگفت كرد... مردم از بيم جان تا آنجا كه توانستند به كوهستان ها و ييالق هاي 
دور و نزديك پناهنده شدند. چون وبا به تهران رسيد مرگامرگي هولناك روي 
نمود تا آنجا كه عده قربانيان به روزي يكهزار و چهارصد تن رســيد.« با اينكه 
اين روزها هم هستند كساني كه به خيال خودشان براي در امان ماندن از گزند 
بيماري از شهر محل سكونتشان به شــهرهاي ديگر رفتند، اما اغلب مردم در 
خانه ماندن را به عنوان بهترين راه مقابله با كرونا برگزيدند. اما خانه نشــيني 
طوالني مدت و »مرگامرگ هولناك« روابط انساني براي برخي افراد اين پرسش 
را ايجاد كرده كه اين انزواي تحميلي ما را در چه وضعيتي قرار داده است؟ عده اي 
براي يافتن پاسخ اين پرسش به سراغ دنياي وسيع و غني هنر رفته اند تا به كمك 
آثار هنري به درك بهتري از شــرايطي كه در آن گرفتاريم برسند. نقاشي هاي 
تامل برانگيــز و منحصربه فرد ادوارد هاپرـ  نقاش رئاليســت آمريكاييـ  كه 
مضمون اغلبشان انزوا، تنهايي، دريغ و افسوس، مالل و عزلت نشيني است، در 
نگاه اول، با حال وهواي زندگي فعلي بشر بسيار سازگار به نظر مي رسد. موضوع 
نقاشي هاي هاپر عموما دو چيز است: اول، مكان هاي عمومي در زندگي آمريكايي 
)پمپ بنزين ها، ُمتل ها، رستوران ها، سالن هاي سينما و تئاتر، ريل هاي قطار و 
خيابان ها( و افرادي كه در آنها حضور دارند و دوم، مناظر دريايي و چشم انداز هاي 
روستايي. در نقاشي هاي هاپر، حس تنهايي و جداافتادگي از سايرين به شكل 
عميق و اثرگذاري به تصوير كشيده شده است. به همين دليل عجيب نيست كه 
هاپر براي عده اي حكم مفسر هنري عصر كرونا را پيدا كرده است. اما به واقع، 
تنهايي و گوشه نشيني شخصيت هاي نقاشي هاي هاپر به تنهايي اين روزهاي ما 
شبيه است؟ در مطلب پيش رو، با نگاه كردن به تعدادي از نقاشي هاي اين هنرمند 

عاشق سينما و تئاتر، سعي در يافتن پاسخ اين پرسش داريم.

 حاال ما همگي نقاشي هاي 
ادوارد هاپر هستيم؟

چند هفته پيش، پس از اينكه ميليون ها انسان در سراسر 
جهان براي حفظ سالمتي شان به خودقرنطينگي اجباري 
و ماندن در خانه هايشــان تن دادند، نويسنده اي ساكن 
نيواورلئان به نام مايكل تيسراند در توييتي كه صدهاهزار 
اليك نصيبش شد، 4 نقاشي از ادوارد هاپر را در كنار هم 
قرار داد و نوشت: »حاال ما همگي نقاشي هاي ادوارد هاپر 
هستيم«. اين چهار نقاشــي عبارت بودند از: »دفتر كار 
نيويورك«، »نور خورشــيد در كافه تريا«، »ميان پرده« 
و »دفتــر كار در شــهري كوچك«. آنچــه در اين چهار 
نقاشي جلب توجه مي كند، آدم هايي هستند كه از محيط 
اطرافشان جدا شــده و در خودشــان فرو رفته اند. فرقي 
نمي كند كه كجا هســتند؛ در كافه تريا، سر كار يا سالن 
ســينما. اينطور كه مشخص اســت هر چيز كه آنها را به 

فكر برده، موضوعــي غمگين كننده 
و حســرت بار است؛ شــايد عشقي 
ازدســت رفته، كاري خسته كننده و 
ماللت بار، همسر يا فرزندان يا رؤسا 
يا حتــي ارباب رجوع هايــي پرتوقع 
و ناســپاس، آرزوهايي بر بادرفته و 
هر مســئله اي كه انســان را عميقا 
به خودش مشغول مي كند و از توجه 
به پيرامونش بازمــي دارد. نكته مهم 
درباره اين نقاشــي ها اين اســت كه 
تقريبا همه آنها نشانگر حس تنهايي 
و انزوا در مكان هاي عمومي هستند. 
در واقع، احساس تنهايي در مكان هاي 
عموميـ  يا به عبارتي، تنهايي در ميان 
جمعـ  گوياي گسست روابط انساني 
و بيگانه شدن آدم ها با يكديگر است. 
در ســاير كارهاي هاپر نيــز مانند 
»خورشــيد صبحگاهي« كه در آن 
زني تنها در داخل اتاقش روي تخت 
نشســته و از پنجره به بيــرون نگاه 
مي كند، حس تنهايــي و دلزدگي به 

خوبي درك و دريافت مي شود.

نقاشي تنهايي در يك شهر بزرگ
به رغم اينكه در بســياري از تفاســيري كه از نقاشي هاي شهري 
هاپر ارائه شــده، بر تنهايي و انزواي آدم هاي آثار او تأكيد شــده، 
اما خودش چندان عالقه اي به اين نوع خوانش نداشــت. شايد به 
همين دليل هم بود كه وقتي از او مي پرســيدند در نقاشي هايش 
به دنبال چيستـ  مثال به جاي اينكه بگويد: »به دنبال نشان دادن 
تنهايي انسان«ـ  مي گفت: »به دنبال خودم.« با اين حال، خودش 
درباره نقاشي »شب زنده داران« گفته: »احتماال به طور ناخودآگاه، 
داشتم تنهايي را در يك شهر بزرگ نقاشي مي كردم.« در نقاشي 
»شب زنده داران« كه مشــهورترين نقاشي هاپر اســت و گويا از 
داستان كوتاه »آدمكش ها«ي ارنست همينگوي الهام گرفته شده، 
3مشتري آخر وقت يك رستوران در افكارشان غوطه ورند و گويي از 
وجود يكديگر خبر ندارند. قطع ارتباط ميان افراد يكي از مضامين 
تكرارشونده در كارهاي هاپر است. البته خود هاپر گفته اين نقاشي 
بيش از اينكه درباره تنهايي باشد، درباره احتمال وجود خالفكاران 
در شب اســت. فارغ از نظر هاپر درباره نقاشــي هايش، مي توان 
شباهتي ميان شخصيت هاي آثار او و وضعيت فعلي انسان در جهان 

مبتال به كرونا پيدا كرد؟

  شب زنده داران

  ميان پرده

  سينمای نيويورک  نور خورشيد در کافه تريا

  دفتر کار در شهری کوچك  پنجره هتل  يکشنبه
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  شركت گاز استان قزوين كنتورخواني را به مردم سپرد
شركت گاز استان قزوين با پيامكي كه براي هر شهروند چندبار ارسال 
شده اعالم كرده؛ ارقام سياه كنتور را به شماره فالن پيامك كنيد يا به 
آدرس فالن ارســال كنيد و اگر نكنيد مطابق سابقه مصرف محاسبه 

مي شود. اين كار درست است واقعا؟
رحماني از قزوين

   علت حذف معامالت روز چهارشنبه در بورس را توضيح دهند
مســئوالن توضيح دهند كه چــرا معامالت روزچهارشــنبه بورس 
اوراق بهادار كشــور حذف شــد. آيا ناظران معامــالت آنالين دكور 
هستند؟ اگر اينطور نيســت توضيح دهند چرا هزاران معامله آنالين 
در روز چهارشنبه حذف شدند. كندي هسته معامالت و تأخير 10تا 

20دقيقه اي هم كه به جاي خود باقي است.
مهراني از تهران 

   خريد ماسك و دستكش توسط كادر درمان رواست
با گذشت حدود دو ماه از اعالم رسمي شيوع كرونا در كشور هنوز در 
اروميه ماسك و دستكش كافي براي كادر درمان وجود ندارد و من با 
درآمد خودم مجبور به خريد ماسك آن هم به صورت محدود و روزانه 

هستم.
حبيبي از اروميه 

  يك سال پس از سيل، پلدختر هنوز سيل زده است
به رغم وعده هــاي بســيار و با وجود كمك هايي كه شــده اســت 
زيرساخت هاي شهري پلدختر بازسازي نشده و اينجا آثار سيل هنوز 
پيداســت. در پي مشــكالت متعددي كه در ماه هاي اخير در كشور 
ايجاد شده ادامه رسيدگي به پلدختر و رفع تبعات سيل به حال خود 

رها شده است.
پارسا از لرستان

   كاش سيل و كرونا تنها مشكل سيستان و بلوچستان بود
اگر كرونا مشكل كشور است و سيل هم برخي شهرها را درگير خود 
كرده اغلب شهرهاي ما مشــكالت بســيار ديگري دارند كه اكنون 
مهم ترين آنها زنگ گندم و حمله ملخ هاســت. به عنوان يك كشاورز 
كه سال آبي خوبي را هم پشت سر گذاشته ام از نگراني حمله گسترده 
ملخ ها و نيــز بيماري زنگ گندم كه فراگير شــده اســت، انگيزه اي 
براي كشت ساالنه گندم ندارم. از مســئوالن توقع رسيدگي و توجه 

عاجل داريم.
يك كشاورز از ايرانشهر

   با توزيع كنندگان معجون شفابخش كرونا در تهران برخورد شود
عده اي به نام معجون مخصوص كرونا مقداري كنجد و خرما را با تربت 
منسوب به يكي از ائمه مخلوط كرده و به اسم درمان كرونا بين مردم 
توزيع مي كنند كه اين روش حتما مي تواند عامل توزيع كرونا باشد. از 

مسئوالن توقع برخورد جدي داريم.
محسني از ميدان خراسان تهران

  ورودي هاي شهرها همچنان بسته بماند
به تازگي ورودي هشتگرد به سمت كرج باز شــده كه اين نگراني را 
ايجاد مي كند كه موج تازه اي از شيوع كرونا در اين منطقه را رقم بزند. 

از مسئوالن تقاضا داريم بگذارند ورودي شهرها همچنان بسته بماند.
مينا از هشتگرد

انوشه، پاسدار گنجينه ادب فارسی
ادامه از  از ديگر آثار آقای انوشه ترجمه 5 جلد كتاب تاريخ 

ايران، پژوهش دانشــگاه كمبريج است و ايشان صفحه اول
ترجمه 2 كتاب غزنويان و سيستان اثر دانشمند ايران شناس،باسورث 
را نيز در كارنامۀ خود دارد. در اين بين ايشان توضيح داد كه جلد ششم 
تاريخ كمبريج را نيز ترجمه كرده ، اما به سبب مشكالتی كه ناشر ايجاد 

كرده، از انتشار آن منصرف شده است.
بعد از اين صحبت ها گفتيم،اگر خواسته باشيم وجهی مشترک در ميان 
همه كارهايشان پيدا كنيم، به اين نتيجه می رسيم كه همه اين آثار 
درباره ايران است: تاريخ ايران، ادبيات ايران و فرهنگ ايران. به راستی 
كه ايشان خود در زمره شخصيت های ارزشمند اين سرزمين هستند 

و تبريك روز قلم به ايشان، مناسبت تمام دارد. 
در ادامه دكتر رضوان فر گفت: استاد انوشه از سال 1372 به تهران آمد 
تا كار نوشتن دانشنامه را آغاز كند. در آن سال ها دفتر ما در ميدان ابن 
سينا محل رفت و آمد بزرگان بسياری از ادب و فرهنگ اين سرزمين 
بود كه برای همكاری در دانشــنامه، به دفتر ما مــی آمدند. من در 
سفرهای بسياری به هند و پاكســتان همراه استاد بودم و كتاب های 
بسياری در حوزه هند، پاكستان و افغانســتان و ساير كشورها تهيه 
كرديم و به تهران آورديم. اســتاد انوشه در پاســخ به پرس و جوی 
ما گفت: شــمار كتاب های اين كتابخانه بالغ بر 60 هزار جلد كتاب 
تخصصی در حوزه ادب فارسی است و حتی كتاب های مربوط به ادبيات 
فارسی در واليات ايران مانند گيالن، مازندران، يزد،كرمان، لرستان و 

خوزستان در اين كتابخانه جمع آوری شده است.
 ايشان در ادامه در پاسخ به سؤال ديگر من مبنی بر اين كه چه كاری 
در حال حاضر در دست دارند، توضيح داد: امسال قرار است جلد دهم 
دانشنامه را كه به فارسی پژوهان و مراكز فارسی پژوهی جهان اختصاص 

دارد، به رشته نگارش درآوريم.
بعد از سخنان ايشان، بخش های مختلف كتابخانه را ديديم. بخشی 
از اين كتابخانه به ايران شناســی اختصاص داشت؛ بخش های ديگر 
چون عثمانی و اروپا و فهرست نسخ خطی نيز در كنار اين بخش جلب 
توجه می كرد. بخش ديگری از اين كتابخانــه خاص ادبيات عاميانه 
بود با كتاب هايی چون سمك عيار، ابومسلم نامه، فتوت نامه ها، هزار 
و يكشب، عياران و اسكندرنامه. بخش ديگری از اين كتابخانه خاص 
جهان عرب بود و آثاری چون ترجمه رباعيات خيام و مقام او در جهان 
عرب در اين بخش به چشم می خورد. بنده در اين قسمت توضيحاتی 
به همراهان دادم و گفتم: در اين بخش منابع منحصر بفردی هست؛ از 
جمله اينكه كمتر كسی می داند مرحوم آيت اهلل خويی دستی در شعر 
داشت و در اينجا اشعار ايشان را می توان يافت. همچنين كمتر كسی 
از آثار آقا سيدمحمد گلپايگانی آگاهی دارد، حال آن كه ايشان مترجم 
مثنوی معنوی به عربی بود و اين اثر در اين بخش موجود است. بعد از 
اين ديدار و بازديد از بخش های مختلف اين كتابخانه از آقای انوشه و 

همكاران خداحافظی كرديم و تهرانگردی خود را ادامه داديم. 

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

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

با مردم

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

كوتاه از حادثه

اعدام ليدر اصلي شورش 
در زندان سقز 

درحالي كــه هنوز 9نفر از زندانيــان فراري از 
زندان سقز دستگير نشده اند، دادستان مركز 
استان كردســتان از اعدام ليدر اصلي شورش 
و فرار زندانيــان خبر داد. به گــزارش مركز 
رســانه قوه قضاييه، محمد جباري با اشاره به 
دســتگيري 65 نفر از زندانيان فراري زندان 
سقز گفت: هم اكنون 9 نفر از زندانيان فراري 
باقي مانده اند كه اقدامات براي دستگيري آنها 
نيز در حال انجام اســت. وي در ادامه درباره 
حكم مصطفي سليمي، يكي از زندانيان فراري 
كه صبح ديروز اجرا شــد، گفت: حكم اعدام 
وي در سال ۸3 در شــعبه اول دادگاه انقالب 
سقز صادر و در ديوان عالي كشــور در تاريخ 
16 اسفند ۸3 تأييد شــده بود. جباري درباره 
جرم اين زنداني، افزود: جرم او سرقت مسلحانه، 
شرارت، ايجاد رعب و وحشت در چندين روستا 
از روستا هاي سقز، اخاذي مســلحانه و آزار و 
اذيت مردم و سلب امنيت و آرامش مردم بوده 
است. دادستان عمومي و انقالب مركز استان 
كردســتان، تصريح كرد: همچنيــن در كنار 
همه اين جرايم، زنداني مذكور در قتل عمدي 
و شهادت 2 نفر از پرســنل حوزه فرماندهي 
انتظامي ســقز در درگيري مسلحانه سال ۸3 
مشــاركت داشته اســت. وي اظهار كرد: اين 
زنداني جزو طراحان فرار از زندان سقز در مورخ 
۸ فروردين 99 بوده است. جباري خاطرنشان 
كــرد: در فاصله محكوميت قطعــي و اجراي 
حكم چندين مرحله قانوني طي شــده است. 
پرونده وي بعد از محكوميت قطعي به اعدام، 
در 3 مرحله در كميســيون عفو بررسي شد و 
شــرايط قانوني براي عفو احراز نشد و رد شد. 
2 مرحله هم درخواست اعاده دادرسي مطرح 
شد كه رد شد. جباري بيان كرد: دستگيري او 
توسط مأموران انتظامي با همكاري مردم بانه و 
سقز صورت گرفت به گونه اي كه محل اختفاي 
اين فرد را به مأموران انتظامي گزارش كردند و 

وي دستگير شد.

حمله مرگبار دزد مسلح 
به مقر هنگ مرزي 

در جريان تيراندازي يك ســارق سابقه دار و 
همدســتش به يكي از مقرهاي هنگ مرزي 
مهران، يك ســرباز وظيفه به شهادت رسيد. 
به گــزارش پليــس، فرمانــده مرزباني ايالم 
گفت: بامداد جمعه 2 نفر مســلح ناشــناس، 
اقدام به تعرض و تيراندازي به يكي از مقرهاي 
تابعه هنگ مرزي مهران كردند كه بالفاصله 
مرزداران با هوشــياري و قاطعانــه با مبادله 
پرحجم آتش يكي از افراد مســلح را زخمي 
كردند كه او هنگام انتقال به بيمارستان فوت 
كرد. وي عنوان كرد: مرزداران در پاكســازي 
از محل درگيري مقاديري ســالح و مهمات 
به همراه يك دستگاه خودرو و گوشي همراه 
كشف كردند. فرمانده مرزباني استان با اشاره 
به تالش مرزداران براي دستگيري فرد مسلح 
ديگر كه متواري شــده است، گفت: با بررسي 
دقيق، هويت افراد مسلح شناسايي و مشخص 
شده كه آنها از سارقان ســابقه دار بوده كه در 
مرخصي خارج از زندان به ســر مي بردند. وي 
افزود: متأسفانه در اين درگيري سرباز وظيفه 
محمدعلي مرادي بر اثر اصابت گلوله مجروح 
شد كه حين انتقال به بيمارستان به درجه رفيع 

شهادت نايل آمد.

 قاتل خاموش 
جان 4نفر را گرفت

4نفر از اعضــاي يك خانواده در شهرســتان 
زرنديه به علت گازگرفتي ناشــي از استنشاق 
گاز مونوكسيدكربن جان خود را از دست دادند. 
به گزارش پليس، ســرهنگ محمود خلجي، 
معاون اجتماعي پليس استان مركزي گفت:  با 
اعالم گزارشي مبني بر گازگرفتگي اعضاي يك 
خانواده در يكي از محله هاي شهرستان زرنديه، 
بالفاصله تيم هاي امدادي و انتظامي به محل 
اعزام شدند. وي افزود: باحضور تيم اورژانس در 
محل و معاينه انجام شده مشخص شد كه مادر 
خانواده به همراه 3 فرزند 15، 12و 10ساله اش 
جان خود را از دست داده اند. اين مقام مسئول 
اضافه كرد:  در بررســي هاي اوليه علت مرگ، 
استنشاق گاز مونوكسيدكربن اعالم شد كه در 
اين خصوص پرونده اي تشكيل و در حال سير 

مراحل قانوني است.

وقتي پدر خانواده 
مبتال به كرونا شد و داخلي

جانش را از دست 
داد، مادر و پســر خانواده به دليل 
رفتارهاي مردم و نگرفتن مراسم 
ختم دچار بيماري روحي شديدي 
شدند و اين بيماري چنان شديد 
شد كه در نهايت تصميم هولناكي 
گرفتند و به زندگي خودشان پايان 

دادند.
به گزارش همشــهري، ســاعت 
10:36بيست و يكم فروردين ماه 
به قاضي جنايي تهران خبر رسيد 
زني 53ســاله پــس از انتقال به 
بيمارستان به طرز مرموزي جان 

باخته است. 
با دستور قاضي، تحقيقات آغاز شد. 
پزشكان پس از معاينات تخصصي 
اعالم كردند كه او به دليل مصرف 
قرص برنج جانش را از دست داده 
است. اگرچه مرگ او مشكوک بود 
اما كارآگاهان بــا انجام تحقيقات 
دريافتند كه او اقدام به خودكشي 
كــرده و هيچ كــس در مرگ وي 
مقصر نيست. اما دليل اينكه اين 
زن به زندگــي اش پايان داده بود 
غم انگيزتر از آن بود كه كسي تصور 
مي كرد. يافته هــاي كارآگاهان 
نشــان مي داد كه همسر اين زن 
مدتي قبل مبتال به كرونا شــده و 
در بيمارستان بستري بود. تالش 
پزشكان اما براي نجات جان وي 
بي فايده بود و او حــدود 3هفته 
قبل جانش را از دست داد. چون 

تمام دوستان، آشنايان و بستگان 
خبر داشــتند كه او به دليل كرونا 
جانش را از دست داده در مراسم او 
حاضر نشده بودند. تعداد كمي هم 
كه حضور يافته بودند رفتارهاي 
عجيبي داشتند، به طوري كه يكي 
از آشنايان اين خانواده مي گفت: 
پس از دفن متوفي، پسر او به شدت 
از رفتار كســاني كه در مراســم 
خاكسپاري شــركت كرده بودند 
ناراحت شده بود. آنها حتي از مادر 
و پســر متوفي دوري مي كردند 
و رفتارشــان طوري بود كه باعث 
ناراحتي شــديد آنها شــده بود. 
به طوري كه پسر متوفي به شدت 

دچار بيماري روحي شده بود.
كارآگاهــان در ادامــه تحقيقات 
متوجه شدند كه بيماري روحي 
پســر جوان پس از خاكســپاري 
پدرش آنقدر شــديد شده بود كه 
وي چند روز )دو روز قبل از مرگ 
مادر( تصميم مرگباري گرفت و 
به زندگي اش پايــان داد. همين 
باعث شــده بود كه مادر خانواده 
كه از مرگ همسرش شوكه بود، 
داغ مرگ پسرش را هم كه به آن 
اضافه شده بود را نتواند تحمل كند 
و از طرفي به خاطر رفتار و برخورد 
عجيب مــردم با آنهــا، تصميم 
مرگباري بگيرد و او نيز به زندگي 
خود پايان بدهد. با مشخص شدن 
اين حقايق تلــخ، قاضي جنايي 
دســتور داد تا جســد اين زن به 

پزشكي قانوني منتقل شود.

مرگ در سوگواري

 مرگ اسرارآميز مرد تنها
تحقيقات براي راز مرگ مردي كه در آپارتمانش تنها زندگي مي كرد آغاز شده است. به گزارش همشهري، اين مرد  در 
آپارتماني حوالي مولوي تهران تنها زندگي مي كرد كه جسدش بعد از 2 روز بي خبري خانواده اش از وي در خانه اش 

پيدا شد. از آنجا كه علت مرگ اين مرد 55ساله مشخص نبود، تحقيقات در اين خصوص آغاز شده است. 

سوگواري با كارگروه سوگ
ضرورت ســوگواري براي قربانيان كرونا آنقدر اهميت دارد كه 
شهرداري تهران نيز بر آن شده تا با تشكيل كارگروه سوگ، براي 
كاهش آالم افرادي كه عزيزانشان را در اين روزها از دست داده و 

قادر به برگزاري مراسم سوگواري نيستند، وارد عمل شود.
معاون امور اجتماعي و فرهنگي شــهردار تهران، مي گويد: اين 
روزها پدران، مادران، فرزندان و عزيزان بسياري از هموطنانمان 
به داليل مختلف از اين جهان فاني رخــت برمي بندند اما براي 
بازماندگان شان شرايط سوگواري و عزاداري فراهم نيست. فارغ 
از اينكه افراد با بيماري كرونا، ابتال به بيماري هاي ديگر يا به صورت 
طبيعي به پايان زندگي خود رسيده اند، به دليل شيوع كرونا در 
كشــور نه تنها امكان اجراي آداب و رسوم سوگواري و عزاداري 
جمعي كه تأثير زيادي بر پذيرش مرگ عزيزان و سازگاري با شرايط 
جديد دارد فراهم نيست، بلكه به دليل پيشگيري از ابتال به بيماري 
كرونا به صورت فيزيكي در كنار ســوگواران بودن و... هم توصيه 
نمي شود. از ســوي ديگر اقدامات گسترده اي توسط شهرداري 
تهران و ساير نهادهاي متولي در ارتباط با پيشگيري و مقابله با 
ويروس كرونا انجام شده است اما به نظر مي رسد موضوع توجه به 
سوگواران و داغديدگان تا به امروز مغفول مانده است؛ به همين 
منظور ضمن تعامل با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و 
ساير متخصصان براي ايجاد هم افزايي بين سازماني، كارگروه علمي 
تخصصي »سوگ« با بهره گيري از ظرفيت هاي اداره كل سالمت 
شهرداري، اساتيد، متخصصان و دانشجويان اين حوزه در معاونت 
اجتماعي و فرهنگي شــهرداري تهران تشكيل شد. محمدرضا 
جوادي يگانه ادامه مي دهد: اين كارگروه تخصصي از كمك فكري 
و همراهي متخصصان حوزه سوگ، انجمن هاي تخصصي سالمت، 
روانشناسي، جامعه شناســي، مددكاري اجتماعي و جمعي از 
دانشجويان عالقه مند و داوطلب برخوردار است. به اعتقاد اين 
كارگروه امروز با نوعي ترس و نگراني مردم از مبتالشدن به كرونا 
روبه رو هستيم كه موجب شده خانواده همه افراد فوت شده نه تنها 
امكان سوگ جمعي را از دست بدهند، بلكه خانواده متوفيان مبتال 
به كرونا با نوعي از طرد و انگ اجتماعي مواجه شوند كه پيامد آن 
حتي در برخي موارد پنهان كردن از دست دادن عزيزان به خاطر 
ابتال به كروناست. اين در حالي است كه فرد مبتال به كرونا نه تنها 
مقصر نيست، بلكه قرباني شرايط حاكم و اين همه گيري گسترده 

در سطح جهان است.
بر همين اساس در پي اين موضوع هستيم كه ضمن آموزش نحوه 
مقابله درست با بيماري كرونا، شرايطي را فراهم كنيم كه خانواده 
داغداران بتوانند از حمايت هــاي رواني-اجتماعي خانوادگي، 
دوستانه، محلي و جامعه اي برخوردار باشند. نظر كارگروه سوگ 
مبني بر اهميت برنامه ريزي مداخالت اجتماعي و رواني براي همه 
سوگواران با توجه به تفاوت هاي ناظر بر داليل فوت درگذشتگان، 
سن فرد فوت شده و به تبع آن ســن بازماندگان درجه اول اين 
افراد است و ضروري اســت تمامي فرايندي كه بازماندگان در 
آن قرار مي گيرند بررسي و اشــكاالت آن اصالح شود تا بتوانيم 

تجربه دردناك از دست دادن عزيزان را كمي تحمل پذيرتر كنيم. 
اين بدين معناســت كه كادر درمان، پرسنل بهشت زهرا)س( و 
تمامي افرادي كه در فرايند بســتري فرد بيمار، اعالم خبر فوت 
به بازماندگان، تدفين و... حضــور دارند بايد آموزش هاي الزم را 
دريافت كنند و فرايند اجرايي اقدامات مختلف در هر مرحله نيز 
يك بار ديگر با لحاظ احترام به فرديت افراد، پذيرش اجتماعي و 
همدردي با خانواده متوفي بازبيني شود. از سوي ديگر آموزش 
عمومي براي همه شــهروندان با لحاظ شــرايط و ويژگي هاي 
اجتماعي و فرهنگي شان نيز بايد مورد توجه قرار گيرد تا درصورت 
مواجه شدن با اين واقعه تلخ، حداقل سردرگمي را تجربه كرده و 
بتوانند ضمن خودكنترلي و خودمراقبتي از ساير بازماندگان هم 
حمايت كنند. جوادي يگانه با اشــاره به بررسي و مطالعه موردي 
درخصوص نيازهاي بازماندگان متوفيان در اين روزهاي كرونايي 
مي گويد: اين اقدامات در كارگروه تخصصي سوگ با بهره گيري از 
ظرفيت متخصصان و دانشجويان روانشناسي، جامعه شناسي، 
انسان شناســي و مددكاري اجتماعي آغاز شده و بخش مهمي 
از تعريف مداخالت اجتماعي در شــهر تهران در اين خصوص را 

براساس نتايج حاصل از اين مطالعه انجام خواهيم داد.
وي، توليد و توزيع محتواي آموزشــي براي انتشــار در فضاي 
مجازي براي عموم شهروندان، توليد و توزيع محتوا ويژه خانواده 
متوفيان از طريق خانه هاي سالمت شهرداري تهران و سازمان 
بهشت زهرا)س( و پيش بيني يادمان درگذشــتگان را از ديگر 
اقدامات اين كارگروه عنوان كرده و ادامه مي دهد: طراحي مدل 
ارائه خدمات سالمت روان با بهره گيري از ظرفيت خانه هاي سالمت 
در سطح همه محالت ازجمله ارائه خدمات مشاوره و روانشناسي 
سوگ، اقدامات اجتماع محور، تشكيل شبكه اجتماعي داغديدگان 
و گروه هاي همتا و بهره گيري از ظرفيــت مددكاران اجتماعي، 
روانشناســان و مشــاوران از ديگر اقدامات پيش بيني شده در 
كارگروه تخصصي سوگ اســت. حمايت و پشتيباني از اقدامات 
خالقانه مردم و جامعه مدني بــراي همدردي و ترويج رفتارهاي 
همدالنه با خانواده متوفيان نيز ضروري اســت و اجراي مراسم 
سوگواري به صورت آنالين و با بهره گيري از ظرفيت فضاي مجازي، 
تعيين يك روز بــراي همدردي با بازماندگان بــا انجام كارهاي 
نماديني همچون كاشت درخت، برگزاري شب شعر مجازي، اجراي 
كنسرت هاي آنالين ويژه خانواده متوفيان مي تواند از حجم غم و 

اندوه اين افراد بكاهد.

ث
مك

چطور با خانواده هاي عزادار 
همدردي كنيم؟

اگر بخواهيم براي ســوگواري فرايندي را درنظر 
بگيريم بايد از 5 مرحله ياد كنيم. نخستين مرحله 
در سوگواري انكار است. وقتي كه عزيزي از دست 
مي رود اطرافيانش نمي خواهند بپذيرند كه او ديگر 
در بين آنها نيست و قرار است در زندگي شان نباشد. 
البته اين موضوع فقط براي فوت عزيزان نيست و 
گاهي براي شكست هاي عاطفي يا طالق نيز مصداق 
پيدا مي كند و فرد حاضر به پذيرش خروج عزيزش 

از زندگي اش نيست.
مرحله دوم چانه زني اســت. در اين مرحله فرد 
چانه زني مي كند و نمي خواهد بپذيرد كســي كه 
فوت شده ديگر قرار نيست برگردد؛ مثال مي گويد 
اگر برگردد يا اگر حاال اينجا بود، برايش فالن كار را 
انجام می دادم و جبران مي كردم و با او خوش رفتاري 

مي كردم و... .
مرحله بعدي خشم است. فرد بعد از سپري كردن 
2 مرحله پيش، به جايي مي رسد كه ممكن است 
خشمگين شود. در اين مرحله او به اين فكر مي كند 
كه چرا بايد اين اتفاق براي من بيفتد. مگر من چه كار 
كرده بودم كه مستحق چنين سوگي هستم و... كه 
در اين شرايط ممكن است او دست به پرخاشگري 

هم بزند.

مرحله چهارم در فرايند سوگ، افسردگي است. 
او ديگر متوجه مي شود كه عزيز از دست رفته اش 
قرار نيست برگردد. او دچار بي خوابي و كم اشتهايي 
مي شود و احســاس نااميدي و بي ارزشي شديد 

مي كند و عالئم كامل افسردگي را نشان مي دهد.
 مرحله آخر در يك روند ســوگواري، پذيرش و 
تسليم است كه در آن فرد مي پذيرد آن كسي كه از 
دست داده ديگر برنمي گردد و او بايد زندگي اش را 

به صورت عادي ادامه دهد.
مراحل مختلف سوگ معموال نبايد بيشتر از 6 ماه 
طول بكشد كه اگر اينطور شد به مداخله باليني نياز 
است و فرد بايد از روانشناس كمك بگيرد. اما خيلي 
وقت ها براي اينكه اين پروسه 6 ماه هم طول نكشد 
و زندگي فرد مختل نشود، توصيه مي شود كه او از 
همان ابتدا دارودرماني و روان درماني را آغاز كند تا 

اين پروسه كوتاه تر شود.

در بررســي افرادي كه عزيزان شــان را از دست 
مي دهنــد مي بينيم كــه معمــوال اطرافيان در 
مراسم هاي ختم و ســوگواري شركت مي كنند و 
خانواده عزادار را دلداري مي دهند؛ چه هنگام خبر 
فوت و چه هنگام تدفين و ختم. حضور نزديكان و 
فاميل در اطراف خانواده عزادار موجب مي شود كه 
فرايند سوگ كوتاه تر و پردازش آن راحت تر شود تا 

فرد عزادار راحت تر با اين فقدان كنار بيايد.
اتفاقي كه در دوران كرونا افتاده اين است كه به دليل 
شرايط خاص، همدلي و كنار هم بودن از بين رفته و 
حس تنهايي و درك نشدن به فرد دست دهد. او به 
اين فكر مي كند كه غمش براي هيچ كس مهم نيست 
و كسي به او اهميت نمي دهد يا اينكه احساس خشم 
مي كند كه چرا ما بايد عزيزمان را از دست بدهيم و 
چرا بايد در تنهايي و غربت عزيزمان را دفن كنيم و 
با فقدانش كنار بياييم. سوگ براي اين افراد بيشتر 
از هميشه سخت است و حس همدلي را از اطرافيان 
دريافت نمي كنند. خشم از يك سو و اضطراب از 
سوي ديگر، باعث مي شــود فرد خشم را معطوف 
به خودش كند. وقتي خشم به خود فرد برمي گردد 
ممكن اســت حوادث تلخي مثل خودكشي اتفاق 
بيفتد. اتفاقي كه درباره حادثه تلخ خودكشي پسر 
و مادر خانواده به دليل مرگ پــدر بر اثر كرونا رخ 
داده اين است كه حس خشم به خود پسر برگشته 
و موجب شده او دست به خودكشي بزند. احتماال 
پدر محور اصلي خانواده بوده و در نبودش پســر 
احساس فقدان شــديدي كرده يا اينكه احساس 
كرده خودش توانايي اداره زندگي اش را ندارد و او و 
مادرش نتوانستند نبود پدر را تحمل كنند و دست 

به خودكشي زده اند.
نكته ديگر اينكه از زماني كه كرونا وارد كشورمان 
شده، خانواده هاي زيادي عزيزان شان را از دست 
دادند. اما سؤال اين است كه چرا در آن خانواده ها 
كار به خودكشي نرســيده است؟ قطعا مرگ عزيز 
سخت است اما در اين بين تفاوت بين خانواده ها در 
توانايي حل مسئله و توانايي پردازش اطالعات شان 
مشخص مي شــود كه يك خانواده مي تواند حل 
مسئله كند و خانواده ديگر نمي تواند. خودكشي، 
نشان دهنده مهارت پايين حل مسئله در فرد بوده 
و حاكي از آن است كه شخص مشكل را انكار و از آن 

فرار و از واقعيت اجتناب كرده است.
به نظر مي رســد در شــرايط كرونايي اطرافيان 
نبايد خانواده هاي عزادار را تنها بگذارند. هرچند 
نمي توانند به شكل حضوري كاري انجام دهند اما 
مي توانند با تماس تلفني، تصويري، فرستادن گل 
و حتي درست كردن گروه در فضاي مجازي براي 
يادبود فرد متوفي ختم قــرآن بگذارند و فاتحه 
بخوانند. يــا مثال هر كس به جاي تســليت هاي 
كليشه اي در گروه از خاطراتي كه با آن فرد داشته 
بگويد و به اين شكل ياد فرد فوت شده را زنده نگه 
دارند. عزاداري و سوگواري از راه دور اتفاق جديد 
و نوظهوري است و هنوز پروتكل و فرايند دقيقي 
براي سوگواري هاي مجازي و از راه دور وجود ندارد 
اما بهترين شكل اين است كه با استفاده از ابزارهاي 
مجازي در كنار خانواده هاي عزادار باشيم و از اين 
طريق به آنها نشان دهيم كه به ياد عزيز از دست 
رفته هستيم و قطعا بعد از بين رفتن كرونا به صورت 

حضوري همدردي مان را با آنها نشان خواهيم داد.

ت
داش

ياد

تصميم هولناک مادر و پسر پس از مرگ پدر مبتال به كرونا

تازه تريــن پرونده هايي كه در دادســراي 
جنايي تهران تشكيل شده نشان مي دهد 
كــه در روزهاي اخيــر 4زن و يك مرد در 
پايتخــت به دليل مصرف الكل مســموم 

جان شان را از دست دادند.
به گزارش همشهري، گزارش اين حوادث 
در مدت 24ساعت، يعني بيستم و بيست و 
يكم فروردين ماه به قاضي مصطفي واحدي، 
كشيك جنايي تهران اعالم شد. نخستين 
قرباني دختري 30ســاله بود كه گزارش 
مرگ او را ساعت 13:40بيستم فروردين ماه 
مأموران كالنتــري رازي به قاضي جنايي 
تهران اعالم كردند. علت مرگ او مسموميت 
بر اثر مصرف الكل بود كه با دستور قاضي 
تحقيقات در اين خصوص آغاز و مشخص 
شد كه دختر جوان وسواس شديدي داشته 
است. به گفته خانواده اش از روزي كه كرونا 
ويروس وارد ايران شده و شيوع پيدا كرده، 
دختر جوان به شدت ترسيده بود و وحشت 

داشــت مبادا مبتال به كرونا شود. همين 
وحشت او باعث شده بود كه براي در امان 
ماندن از بيماري، اقدام به مصرف الكل كند 
و اين كار به قيمت از دســت دادن جانش 
تمام شد. با دســتور قاضي، جسد وي به 
پزشكي قانوني منتقل شــده و تحقيقات 
در اين خصوص ادامــه دارد. كمتر از يك 
ساعت از اعالم اين گزارش گذشته بود كه 
بار ديگر تلفن قاضــي جنايي تهران، زنگ 
خورد. دومين قرباني زني بود 29ساله كه 
به دليل مسموميت در بيمارستان بستري 
بود، اما جانش را از دســت داد. علت مرگ 
او مســموميت با الكل بود كــه تحقيقات 
حكايت از اين داشت اين زن روز قبل در يك 
مهماني حوالي سعادت آباد شركت كرده و 
اقدام به مصرف الكل كرده بود. همين باعث 
شده بود كه حالش بد شده و به بيمارستان 
انتقال يابد، اما وخامت حالش باعث شد تا 
جانش را از دست بدهد كه تحقيقات در اين 

الكل بازهم در پايتخت قرباني گرفت

ساحل گرامي
روانشناس

خصوص ادامه دارد. ساعت 15:50بيستم 
فروردين ماه ســومين گــزارش مرگ را 
مأمور كالنتري انقــالب به قاضي واحدي 
اعالم كرد. سومين قرباني هم دختري بود 
19ساله. بررســي ها حكايت از اين داشت 
كه اين دختر جــوان و خانواده اش از اوايل 
اسفند ماه همزمان با شيوع كرونا ويروس، 
خانه خود در تهران را ترک كرده و به خانه 
باغ شان حوالي هشتگرد رفته بودند. ظاهرا 
آنها در خانه باغ، خود را قرنطينه كرده بودند 
تا از ابتال به كرونا در امان باشند، اما دختر 
خانواده ســهل انگاري كرده كه به قيمت 
از دست دادن جانش تمام شــد. ماجرا از 
اين قرار بود كه يك روز قبل از مرگ وي، 
سالگرد تولد دختر جوان بود كه دوستانش 
براي او تولد گرفته بودند و از دختر جوان 
خواستند تا براي شركت در مراسم تولدش 
به تهران بيايد. وي از هشتگرد راهي تهران، 
حوالي ســتاري شــد و در جشن تولدش 
به همــراه دوســتانش اقدام بــه مصرف 
الكل كرد. دخترجــوان اما پس از مهماني 

حالش بد شــده و به دخترخاله اش زنگ 
زد تا به او بگويد كه حالش بد شــده است. 
دخترخاله اش فورا او را به بيمارستان انتقال 
داد و او تحت درمان قرار گرفت. پزشكان 
به او سرم تزريق كردند و وي پس از تمام 
شدن سرم به خانه دخترخاله اش رفت، اما 
دوباره ســاعتي بعد حالش وخيم شد كه 
براي بار دوم براي درمان به بيمارســتاني 
در تهران انتقــال يافت. اين بار تالش براي 
نجات او بي فايده بود و دخترجوان به دليل 
مسموميت شــديد جانش را از دست داد. 
جسد وي با دستور قاضي جنايي به پزشكي 
قانونــي انتقال يافت و تحقيقــات در اين 

خصوص ادامه دارد.
ساعت 16:19بيستم فروردين، چهارمين 
گزارش مســموميت مرگبــار را به قاضي 
جنايي مخابــره كردند. قربانــي زني بود 
40ســاله كه به دليل مســموميت شديد 
با الكل در بيمارســتان جــان باخته بود. 
بررســي ها حكايت از آن داشــت كه زن 
40ساله در يك مهماني كه در باغي حوالي 

شهريار بر پا شده بود شــركت كرده بود. 
او در مهماني اقدام بــه مصرف الكل كرده 
بود كه همين باعث شد تا حالش بد شود. 
زن جوان اما پس از انتقال به بيمارســتان 
به دليل مسموميت شــديد جان باخت و 
قاضي دستور داد جســد وي به پزشكي 
قانوني منتقل شود. چند ساعت بعد، يعني 
21فروردين هم گزارش ديگري به قاضي 
واحدي كشــيك جنايي تهران اعالم شد. 
پنجمين قرباني يك مرد 53ساله بود كه در 
شرق تهران زندگي مي كرد. تحقيقات در 
اين خصوص آغاز و مشخص شد كه اين مرد 
از وحشت اينكه مبادا مبتال به كرونا شود، 
اقدام به مصرف الكل مي كرد. اما آخرين بار 
پس از مصرف الكل ناگهان حالش وخيم 
شــد كه خانواده او، مرد را به بيمارستان 
انتقال دادند. او تحــت درمان قرار گرفت 
اما مسموميت اش شــديد بود و باعث شد 
جانش را از دست بدهد. جسد اين مرد نيز 
به پزشكي قانوني انتقال يافت و تحقيقات 

در اين خصوص ادامه دارد.

انفجار مرگبار تريلي حامل گازوئيل 
تصادف پژو پارس و تريلي حامل گازوئيل، آتش سوزي هولناكي را 
رقم زد كه باعث مرگ راننده پژو شد. به گزارش باشگاه خبرنگاران 
جوان، اين حادثه حدود ساعت 10شب جمعه رخ داد و تيم هاي 
امدادي هالل احمر و آتش نشاني را به محل حادثه در محور گناباد 

به قاين در ورودي خراسان رضوي كشاند. 
در اين حادثه خودروي سواري از روبه رو با تريلي برخورد كرده و 

دچار آتش سوزي شده بود و درحالي كه شعله هاي آتش خودروي 
سواري را در برگرفته بود، آتش نشانان تالش براي اطفاي حريق 
را آغاز كردند. هر چند در دقايق ابتدايي تا حدودي آتش مهار شد، 
ولي به علت نشت گازوئيل و حجم زياد شعله هاي آتش، نيرو هاي 
آتش نشاني كاخك، گناباد و بيدخت نيز در محل حضور يافتند و 
با همكاري همه نيرو هاي امدادي بعد از گذشت حدود 2 ساعت 

آتش مهار و از انفجار مخزن گازوئيل جلوگيري شد. 
در اين حادثه اما راننده خودروي ســواري بر اثر آتش ســوزي و 

جراحات وارده جانش را از دست داد.



ولي اهلل خليلي
خبرنگار

نه صداي »ال اله اال  اهلل« به گوش مي رسد، 
نه كسي كه بگويد »بلند بگو الاله اال اهلل«، نه گزارش

شانه هايي براي آخرين بدرقه هست و نه 
پارچه ترمه قديمي كه روي كفن را پوشانده باشد؛ نه حتي 
مداحي كه با صداي اكوشده در سكوت قبرستان فرياد بزند 

او مادري مهربان، همسري وفادار و دختري دلسوز بود...
»آيا شما هم براي اين سفر آماده ايد؟« مأمور آمبوالنس 
بهشت زهرا )س( در عقب ماشين را كه رويش اين جمله 
نوشته شده باال مي دهد، گوشه برانكارد را بيرون مي كشد 
و ادامه كار را بــه 4كارگر تدفين مي ســپارد؛ كارگراني 
كه آخرين بدرقه كنندگان زن ميانســال به سوي سفر 

بي بازگشتش هستند.
كارگر جواني كه روي لباســش كاورهاي ســفيد شبيه 
پزشكان و كادر درمان بيمارستان ها به تن كرده، راست 
مي گويد مــرگ گاهي خيلي غريبانه در خانــه آدم ها را 
مي زند و مردگان مبتال به كرونا هم همگي از اين دسته اند؛ 
»بي كس و پركس به اينها مي گن؛ افرادي كه حتي كسي 
نيست زير جنازه شــون رو بگيره و هركسي هم كه براي 
مراسم دفنشون مياد با فاصله مي ايسته و تو تنهايي خودش 

گريه و عزاداري مي كنه.«
زن ميانسال 2روز پيش بر اثر كرونا در بيمارستان مسيح 
دانشوري جانش را از دست داده و حاال تنها پسر جوان و 
همسرش براي تشييع به بهشت زهرا آمده اند. آنها از دور 
و با چشماني پر از اشك پيكر او را به سمت آخرين منزلش 
دنبال مي كنند. وقتي كارگران تدفين برانكارد حمل جنازه 
را روي زمين مي گذارند و كارگري كه لباس سفيد بر تن 
كرده به داخل قبر مي رود تا مراسم را شروع كند، زانوهاي 
پسر جوان سست مي شوند و روي زمين مي افتد؛ پدر به 
سويش خيز بر مي دارد اما با دست او را دور مي كند؛ بغض 
امانش را بريده اســت و فرياد مي زند: »آخه خدا اين چه 
باليي بود سر ما آمد، اين بيماري لعنتي چي بود به جان 

مادرم افتاد...«
كارگري كه در قبر ايســتاده بلند صلوات مي فرستد و به 
همكارانش مي گويــد پيكر زن را كه همچنــان در كاور 
مشكي پوشانده شده بلند كنند و آرام به او بدهند؛ لحظه اي 
نمي گذرد كه هيكل چهارشانه مرد جوان هم در انتهاي قبر 
از ديد پنهان مي شود، تنها صداي صلوات هايش از انتهاي 
قبر شنيده مي شود و جمله هايي كه آرام زمزمه مي كند؛ 
»سفرت به سالمت، خدا بيامرزدت« و بعد سرش را بيرون 
مي آورد و از ديگر كارگران تدفين مي خواهد تا سنگ هاي 
سنگين لحد سيماني را به دستان او كه معمار خانه مرگ 
است بدهند. چيدن سنگ ها چند دقيقه اي بيشتر طول 
نمي كشد و مرد جوان از قبر بيرون مي آيد و كيسه آهك را 
از روي زمين برداشته و داخل قبر مي ريزد، گرد خاكستر 
سفيد بلند و براي لحظه اي در هوا پخش مي شود. كارگر 
تدفين، روي سنگ هاي لحد را كامال با آهك مي پوشاند 
طوري كه از زمختي سنگ هاي سيمان هم ديگر چيزي 

جز سفيدي پيدا نيست.
مرد ميانسال كه همسرش را از دست داده حاال چند قدمي 
به خانه آخرت او نزديك مي شــود، گوشه اي چمباتمه 
مي زند و درحالي كه كارگر ديگر تدفين با خاك روي قبر 
را مي پوشاند براي همســرش به تركي شعر مي خواند و 
هق هق كنان اشك مي ريزد: »الي الي دئييم ياتاسان/ گول 

غنچه يه باتاسان/ شيرين يوخو تاپاسان/ الي الي بئشيگيم 
الي الي/ ائويم ائشيگيم الي الي... )الاليي بگويم بخوابي/ 
توي گل ها و غنچه ها فرو بروي/ به خواب شيرين روي/ الي 

الي گهواره ام/ الي الي خانه و زندگيم...( 

ما كارگر ته قبريم
در بهشت زهرا ســرزمين مردگان تهران قطعه و بخشي 
مخصوص براي دفن فوت شــدگان مبتال به كرونا وجود 
ندارد و خانواده ها مي توانند عزيزانشان را در هر قطعه اي كه 
بخواهند با توجه به دستورالعمل هاي بهداشتي تعيين شده 
دفن كنند. در واقع كارگران تدفين همه كارهاي دفن را 
برعهده دارند و بعد از اينكه پيكر فرد فوت شده از غسالخانه 
كفن پيچ به قطعه مي رسد آنها هستند كه به قول خودشان 
»صفر تا صد« كار را انجام مي دهند: »ما كارگر ته قبريم، 
انگار اين پايين اصال گم شده ايم و كمتر كسي هم از ما خبر 
داره«؛ يكي از آنها كه ماسك به  صورت زده و در كانكس 
كنار قطعه هاي جديد نشســته تا آمبوالنس از راه برسد 
و براي دفن فرد ديگــري او را صدا بزنند اين را مي گويد و 
ادامه مي دهد: »به دختر كوچكم كه به من وابسته است و 
مي خواهد بغلش كنم دائم مي گويم ممكن است بابا مريض 

باشه و بايد از من دور شه؛ دلم براي بوسيدنش لك زده.« 
مرد جوان ديگر كه 13ســال است در بهشــت زهرا كار 
مي كند، اين روزهاي را ســخت ترين دوران كاري اش در 
تمام اين ســال ها مي خواند: »ما روزي چند فوت شــده 
كرونا رو دفن مي كنيم. كار دكترها و پرستارها سخته خدا 
خيرشون بده كنار مردم هستن ولي كار ما تو بهشت زهرا 
هم سخت و پرخطره؛ همه ش با درد مردم سروكار داريم، 
حاال هم كه ترس و خطر مريضي كرونا به جون همه افتاده؛ 
بيشتر خانواده ها از ترس مريضي به پيكر عزيزشون دست 
هم نمي زنن؛ حق هم دارن ولي ما تو اين شرايط داريم كار 
مي كنيم، جنازه بلند مي كنيم، تو قبر مي ذاريم و دفن رو 
انجام مي ديم؛ خدا شاهده استرس دارم نكنه مريض شم 
و زن و بچه ام كرونا بگيرن؛ خانواده ام نگرانن ولي خب ما 
راضي هستيم به رضاي خدا.« او جلوي كاور سفيدرنگي 
كه بر تن دارد را باز مي كند، سرش را بيرون مي كشد تا عرق 
روي پيشاني اش را خشك كند؛ »كارم سال هاست همينه، 
االن آمبوالنس كه فوت شــده كرونا مياره رو نگاه كنيد 
خانواده خودش عقب مي ايستن و حتي به جنازه نزديك 
هم نمي شن و ما رو صدا مي كنن براي آوردن فوت شده و 
دفن. برخي هم كه وضعيت روحي خوبي ندارن و زير فشار 
بيماري عزيزشون بودن به ما ناسزا مي گن و مي خوان كه 
روي جنازه را براي آخرين ديدارشون باز مي كنيم و هرچي 
قسم مي خوريم كه اجازه نداريم بازهم باورشون نمي شه.« 
مرد جوان بغض مي كند: »ما هم خانــواده داريم، ما هم 
دلمون براي اين مرده هاي كرونا و خانواده هاشون خيلي 
مي سوزه كه بيشترشون كنار قبرها تنها هستند اما خب 
ما هم تحت فشاريم و كارمون نسبت به روزهاي معمول 
بيشتر شده. خيلي از كارگرهاي اينجا از 8صبح تا 6عصر 
كار مي كنن ولي قراردادي هستن و حتي شامل سختي 

كار هم نشدن.«

مسافر جديد
»شهيد نيري« را صدا مي زند و مي گويد:» مسافر جديد 
داريم« تعدادي از نيروهاي داوطلب كه براي غسل و كفن 
مردگان مبتال به كرونا به جمع كارگران ســالن تطهير 
بهشت زهرا اضافه شده اند نام شهدا را روي لباس هايشان 

درج كرده اند. آمبوالنس جلوي ورودي »سالن سردخانه 
مردانه« )سالن تطهير يا غسالخانه( مي ايستد و 2مرد جوان 
از نيروهاي داوطلب به كمك كارگران ســالن تطهير كه 
لباس هاي طوسي به تن داشته و همگي ماسك زده اند، 
مي آيند و پيكر مرد فوت شده براثر كرونا را از آمبوالنس 
خارج و به سالن تطهير انتقال مي دهند تا در نوبت شستشو 
و غسل و كفن قرار بگيرد و در نهايت با خواندن نماز ميت از 
سوي روحاني و انجام كارهاي شرعي براي دفن آماده شود.

عقربه هاي ســاعت حدود 12ظهر را نشــان مي دهد و 
سالن تطهير شلوغ است؛ در كنار كارگران بهشت زهرا 
نيروهاي داوطلب كه بيشترشــان بسيار جوان هستند 
هم در سالن حضور دارند تا شيفت كاري جديدي شروع 
شود و با همكاري هم غسل و كفن مردگان سرعت بگيرد. 
بيشتر افراد لباس هاي بلند سفيد رنگ يا طوسي به تن 
كرده اند و همگي صورت هايشان را با ماسك پوشانده اند. 
از 15فرورديــن و با نظر مراجع تقليد در بهشــت زهرا 
فوت شدگان براثر بيماري كرونا كه تا پيش از اين تيمم 
داده مي شدند، شسته شده و غسل داده مي شوند. محمد 
علي 19ســال دارد. طلبه جوان كه چند روزي است با 
همراهي تعدادي از دوستانش به نيروهاي سالن تطهير 
بهشت زهرا اضافه شده اند تا در شستشوي مردگاني كه 
به دليل بيماري كرونا فوت مي شوند كمك كنند. » االن 
در 3شــفيت از 8صبح تا حدود 12شب مشغول غسل 
و كفن مردگان هستيم.« او در پاســخ به اين سؤال كه 
نمي ترسد بيماري كرونا بگيرد؟ مي گويد:» ترس هست 
ولي بايد يك جا ترس رو كنار گذاشت تا واجب الهي روي 
زمين نمونه و حداقل خانواده فردي كه عزيزش را از دست 
داده كمي قلبش آرام بگيره كه مراســمش به درستي 
انجام شده. پدر و مادر من اول كه شنيدن مي خوام براي 
كمك به اينجا بيام مخالفت كردن ولي وقتي شــرايط 
را توضيح دادم و گفتم كه مســائل بهداشتي و ايمني را 
رعايت مي كنيم، كمي خيالشان راحت شد؛ البته هنوز 

هم ترس دارن.« 
در داخل ســالن و درون يكي از وان هاي سنگي كه اينجا 
»سنگ« خوانده مي شود، 2كارگر بهشت زهرا با لباس ها و 
دستاني كامال پوشيده و ماسك هاي روي صورت مشغول 
غسل پيرمردي هستند. يكي از آنها كه چهره اي افتاده تر 
دارد و سال هاست كه كارگر سالن تطهير است، مي گويد:» 
ما همه اموات را طبق وظيفه شرعي و اخالقي مي شوييم و 
غسل مي دهيم و كرونا و غيركرونا هم تفاوتي ندارد. تا قبل 
از اينكه حكم شرعي شستشوي اموات كرونا صادر شود ما 
طبق احكام تيمم را انجام مي داديم و حاال هم فوت شدگان 
مبتال به كرونا را مثل ديگر اموات غسل مي دهيم.«  كارگران 
ســالن تطهير مردان و نيروهاي داوطلــب دائم در كنار 
سنگ هاي شستشو و بخش هايي كه براي كفن كردن افراد 
درنظر گرفته شــده در حال كار هستند. كارگر زن سالن 
تطهير مي گويد شرايط سالن سردخانه زنان هم به همين 
شكل است. »هر چيزي بشود چه  از سختي كارمان بگم 
كم هست. حجم كار خيلي زياد شده و بچه ها در 2، 3شيفت 
درگير هستن. اين ماسك ها از صبح تا پايان شيفت هرروز 
چندين ساعت روي صورتمان هست و روي بيني بچه ها 
زخم شــده. باور كنيد، باور كنيد ما سخت ترين روزهاي 
كاري را پشت سر مي گذاريم و به مردم التماس مي كنم كه 

كرونا رو جدي بگيرن.«
او با بغض شرايط اين روزهاي خانه و استرس خانواده اش 
را اينگونه تعريف مي كند:» 2تا دختر 9و 14ساله دارم و 

همسرم بيمار است، من خودم را از بچه هام جدا كردم و در 
حياط خانه يك چادر مسافرتي زدم و االن بيش از يك ماه 
اســت كه تو چادر مي خوابم و خودم، خودم را قرنطينه 
كردم. تو خونه همه اضطــراب دارند و دخترهايم گريه 

مي كنند و مي گن مامان ميشه نري و مرخصي بگيري 
ولي من بهشــون مي گم مامان اگر من كه سال هاست 
اينجا كار مي كنم سر كار نرم پس چه كسي بايد اين كار 

رو انجام بده؟« 

روايت همشهري از تالش كارگران تطهير، دفن و نيروهاي داوطلبي كه اين روزها در بهشت 
زهراي تهران برگزاري مراسم كفن و دفن فوت شدگان مبتال به كرونا را برعهده دارند افزايش فصل دهم قانون مديريت ايستاده در كنار مرگ

سازمان برنامه و بودجه كشور طي بخشنامه شــماره 696488 مورخ 
98/11/30 افزايش امتيازات فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري 
را براي دستگاه هايي كه تاكنون به اين افزايش اقدام نكرده اند، ابالغ كرد.

در اين بخشنامه آمده است: دستگاه هايي كه به دليل عدم وجود امتيازات 
مصوب نتوانستند براي كاركنان خود از افزايش مذكور استفاده نمايند  و 
اين امر منجر به نابرابري و اختالف در پرداخت هاي نيروي انساني گرديده 
اســت، لذا با توجه به تاكيد رئيس جمهور براي  رفع تبعيض و رعايت 
عدالت در پرداخت ها، مي توانند از تاريخ 98/12/1 نسبت به افزايش تا 
50درصدي امتيازات فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري طبق 
مفاد مندرج در مصوبات مذكور براي كاركنان خود اقدام نمايند. نكاتي كه 

در اجراي اين بخشنامه بايد در نظر قرار گيرد عبارتند از: 
1-اجراي اين بخشــنامه منوط به عدم ايجاد هرگونه بار مالي مازاد بر 

اعتبارات مصوب و تخصيص داده، است. 
2- كاركنان قرارداد انجام كار معين موضوع بند ب ماده 28 قانون برنامه 
ششم توسعه، معادل 80 درصد حقوق و مزاياي كاركنان پيماني همتراز 

در دستگاه ها تعيين مي شود. 
3- منابع مالي مورد نياز با تاكيد بر صرفه جويي در هزينه ها و درآمد هاي 

حاصل از فروش اموال و دارايي هاي مازاد تامين مي شود. 
هر چند شرايط تعيين شده براي اجراي اين بخشنامه در دستگاه هاي 
مختلف اجرايي به دليل عدم وجود شرايط يكسان غيرعادالنه است لكن 
مي توان آن را آغازي براي رفع تبيعض در دستگاه هاي اجرايي برشمرد. 

ايثارگران در تماس هاي مكرر وضعيت خود را در انطباق با اين بخشنامه 
پرسيده اند كه وضعيت گروه هاي مختلف به شرح زير اعالم مي گردد: 

الف: ايثارگران شاغل در دســتگاه هاي اجرايي مشمول اين بخشنامه، 
همانند ساير كاركنان شاغل از اين مزايا بهره مند مي شوند. 

ب- ايثارگران مشمول قانون حالت اشتغال كه همچنان رابطه استخدامي  
آنان با دستگاه بوده و سنوات خدمتي آنان به پايان نرسيده است، همانند 
شاغل دســتگاه از اين مزايا برخوردار مي شوند.  پ- ايثارگران مشمول 
قانون حالت اشــتغال كه حقوق و مزاياي خود را از بنياد شهيد و امور 
ايثارگران دريافت مي كنند همانند شاغلين دستگاه هاي اجرايي از اين 
مزايا برخوردار بوده و بنياد بايد نسبت به تامين منابع و اجراي آن اقدام 
كند.  ت- ايثارگران مشمول قانون حالت اشتغال كه سنوات خدمتي آنان 
تكميل شده اســت و هم اكنون حقوق و مزاياي خود را از صندوق هاي 
بازنشستگي دريافت مي كنند برابر ماده )40( قانون جامع خدمات رساني 
با آنان رفتار مي شود. برابر اين ماده حقوق بازنشستگي شهدا، جانبازان 
و آزادگان مشمول قانون حالت اشتغال معادل آخرين حقوق و مزاياي 
دريافتي تعيين و هر ساله متناسب با افزايش ضريب حقوق شاغالن اضافه 
مي شود. بنابراين افزايش فصل دهم قانون  مديريت به آنان تعلق مي گيرد. 
 ث- ســاير ايثارگران بازنشســته همانند ســاير كاركنان بازنشسته 

دستگاه هاي بايد توسط سازمان برنامه و بودجه تعيين تكليف شوند. 
 فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري به موضوع حقوق و مزايا اشاره 

دارد و شامل مواد 64 الي 80 اين قانون مي باشد. 

شدت بيماري كرونا در قشرضعيف 
بيشتر است

معاون كل وزارت بهداشت ضمن بيان اينكه مراجعات براي درمان 
بيماري هاي مزمن به علت ترس از كرونا كاهش يافته است، بر لزوم 
تقويت ارائه خدمات از راه دور پزشــكي تأكيد كرد و در عين حال 
گفت: براساس تدابير انديشيده شده و مطالعات فعلي فكر مي كنيم تا 
پاييز درگيري هايي درخصوص اين ويروس داشته باشيم. به گزارش 
ايســنا، ايرج حريرچي گفت: گرچه ويروس كرونا اقشار مختلف را 
درگير خود كرده اســت اما شــدت بيماري در قشرهاي ضعيف و 
كمتر برخوردار بيشتر ديده مي شود به طور مثال در كشور آمريكا 
مرگ ومير در سياه پوستان دو برابر سفيد پوستان است. وي افزود: 
البته در كشور ما كه همزمان با تحريم هاي ظالمانه با عوارض بيماري 
نيز مقابله مي كنيم، دولت با تمام قوا به كمك اقشار كمتر برخوردار 
آمده است اما در اين ميان نمي توان از كمك خيرين و سازمان هاي 

مردم نهاد غافل بود.
معاون كل وزارت بهداشت با اشاره به اينكه حمل ونقل عمومي عامل 
انتقال 26.5 درصدي كرونا است، گفت: به همين ترتيب مدارس 11 
درصد و دانشگاه ها ۷ درصد مي توانند منجر به انتقال آلودگي شوند. 
آنچه از نظر تئوري و عملي طراحي شده است تدابير ويژه اي بوده و 
بايد بيشتر بررسي شود. نمي توانيم مشاغل را بدون توجه به ظرفيت 
حمل ونقل عمومي بازگشايي كنيم. چرا كه درصد قابل توجهي از 
مردم از طريق حمل ونقل عمومي در محل كار خود حاضر مي شوند.
حريرچي در ادامه با اشــاره به اينكه برآورد  ها نشــان مي دهد كه 
اكنون حمل ونقل شهري نسبت به مدت مشــابه در سال قبل ۷0 
درصد كاهش داشته است، اظهار كرد: تعدادي از مردم هستند كه 
درآمدشان را روزانه كسب مي كنند. از اين رو دولت براي بازگشايي ها 
نمي تواند تنها به نظر كساني اكتفا كند كه حقوق ثابت يا منبع پس 
انداز قابل توجهي دارند. البته اين موضوع فراموش نمي شــود كه 
سالمتي مردم اولويت اول ما خواهد بود. اما توجه كنيد به جز شهر 

ووهان چين، قرنطنيه كامل در هيچ كشور ديگري اجرا نشد.
وي با تأكيد بر اينكه در بازگشايي مدارس و دانشگاه ها فعال عجله اي 
نيست، گفت: هر اقدامي كه صورت مي گيرد نتايج آن پس از مدتي 
يعني نهايتا دو هفته تا يك ماه بعد مشخص مي شود. به اين صورت 
نتايج مداخالتي كه در تعطيلي مدارس و دانشگاه ها صورت گرفت،  
اكنون قابل مشــاهده اســت. با توجه به اينكه براساس مطالعات 
صورت گرفته برخالف روزهاي اول متوجه شده ايم جوانان و افراد 
كم سن نيز مي توانند به بيماري مبتال شــوند و از سوي ديگر آنها 
مي توانند به علت كم عالمــت بودن يا بي عالمت بــودن، ويروس 
را به ســايرين انتقال دهند بايد درخصوص بازگشــايي مدارس و 
دانشگاه ها تصميمات جدي تري بگيريم. از اين رو مي گويم عجله اي 
براي بازگشــايي اين2 محل نداريم. وقتي دانشگاه بازگشايي شود 
دانشجوها از همه شهرهاي آلوده و غيره آلوده سفرهاي خود را آغاز 
مي كنند. از ســوي ديگر خوابگاه هاي ما نيز با تراكم بااليي روبه رو 
هســتند كه احتمال انتقال بيماري را افزايش مي دهند. حدود 14 
ميليون دانشجو و 4 ميليون دانش آموز داريم كه با احتساب معلمان 
و استادان تقريبا يك چهارم جمعيت كشــور مربوط به اين اقشار 
است. از اين رو اتخاذ سياست هاي پيشگيري كننده از بيماري بسيار 

مؤثر خواهد بود.
حريرچي در بخــش ديگري از ســخنان خود با تأكيــد بر اينكه 
نگراني هاي درخصــوص روند ابتال در شــهر تهــران وجود دارد 
تصريح كرد: كنترل ابتال در تهران و شــهرهاي اطراف آنكه روزانه 
مســافرت هاي زيادي از آن به تهران و يا برعكس صورت مي گيرد 

مي تواند پاشنه آشيل كنترل بيماري باشد.

ايثارگران بدانند
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يونس عبدالملكي، ناظر شرعي سازمان بهشت زهرا و نماينده 
ويژه مديرعامل بهشت زهرا در زمينه اموات كرونا مي گويد:»از 
زماني كه نخســتين مورد مرگ براثر كرونا درشــهر قم اتفاق 
افتاد ما در بهشــت زهرا جلســه اي با حضور مديريت برگزار 
كرديم تا حساسيت هاي خاص و مسائل شرعي پيگيري شود 
و از دفاترمراجع تقليد همچون مقــام معظم رهبري، آيت اهلل 
سيستاني، آيت اهلل مكارم شيرازي اســتفتائاتي صورت گرفت 
تا خداي نكرده در مورد ميت و مســائل مربوط به ميت مديون 

نشويم. ما در بهشت زهرا ابتدا امواتي كه بر اثر كرونا جان شان 
را از دست مي دادند تيمم مي كرديم ولي حاال )از 15فروردين( 
باتوجه به اينكه متخصصان وزارت بهداشت به ما اعالم كرده اند 
شستشوي فوت شــدگان اشــكال ندارد و فتواي جديدي كه 
دريافت كرده ايم غسل و شستشــو را انجام مي دهيم. البته با 
همكاري ســازمان تبليغات نيروهاي داوطلــب هم به ميدان 
آمده اند. هم اكنون نيروهاي داوطلب در 2 شــيفت 60نفره به 
نيروهاي بهشت زهرا كه حدود 100نفر هستند، كمك مي كنند 

و ما به مردم اطمينان مي دهيم كه همه مسائل شرعي كامل و 
با حساسيت بسيار بااليي اجرايی مي شود.«  حسين صالحي، 
مســئول نيروهاي داوطلب هم مي گويد: »باتوجه به شــرايط 
وي ژه اي كه به وجود آمده اســت ما فراخواني داديم و افراد به ما 
اضافه شدند تا بتوانيم بخشي از كار شستشو و غسل فوت شدگان 
كرونا را در بهشــت زهرا انجام دهيم.« او در پاسخ به اين سؤال 
كه آيا خود و خانواده اش ترسي نسبت به ابتال به بيماري كرونا 
ندارند، مي گويد:»مابا تمام تمهيدات و تجهيزات بهداشــتي و 
رعايت اصول ايمني كار مي كنيم؛ درباره ترس هم بايد بگويم 
خانواده ما هم نگران هستند ولي بايد به اين حس ها غلبه كرد؛ 
ما به خاطر رضاي خدا و اجراي احكام اينجا هستيم و خانواده ها 

هم پشتيبان مان هستند.« 

غسل مردگان مبتال به كرونا در بهشت زهرا
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كيوسك

   واكسن كرونا احتماال سپتامبر 
)انتهاي تابستان( آماده مي شود

   صندوق بين المللي پول: رشد 
جهاني به شدت منفي خواهد بود

   حمايت آمريكا و گروه 20 از 
بزرگ ترين توافق درباره توليد نفت

   آمار مرگ ومير جهاني از 100هزار 
عبور كرد

   945مورد جديد در يك روز)در 
هند(؛ باالترين ميزان تا كنون

   گروه بيست بازار نفت متعادل را 
ترجيح مي دهد
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دردسرهاي حكومت نظامي عجوالنه در تركيه 
اعالم يكباره حكومت  نظامي در 31 استان تركيه، باعث هجوم مردم به فروشگاه ها براي خريد مايحتاج ضروري شد و انتقاد تند مخالفان دولت را به همراه داشت 

فر388555
بهبود يافتگان ن

ويروس كرونا

فر103772
 جان باختگان ويروسن

 كرونا

فر1713971
 مبتال به ن

ويروس كرونا

آمار جهاني  ابتال به ويروس كرونا

اعــالم يكبــاره حكومــت نظامــي بر 
بخش هــاي زيــادي از تركيــه بــراي خاورميانه

جلوگيري از انتشار ويروس كرونا، آشوب 
را به خيابان هاي شهرهاي بزرگ اين كشور كشاند و به 
منتقــدان دولت بهانــه داد تا به دولــت رجب طيب 
اردوغان بــراي مديريت بحران در اين كشــور حمله 

كنند.
به گزارش فرانس پرس، وزارت كشــور تركيه حدود 
ساعت 10جمعه شــب يكباره در بيانيه اي اعالم كرد 
كه از نيمه شــب جمعه ، مردم بايد براي 48ساعت در 
31استان اين كشــور در خانه بمانند تا جلوي انتشار 
ويروس كرونا در اين كشور گرفته شود. سرعت انتشار 
ويروس كرونا در تركيه، يكي از سريع ترين موارد است 
و دولت با هدف كاهش انتشار بيشــتر ويروس كرونا 

حكومت نظامي اعالم كرده است.
صدور اين بيانيه، باعث وحشت عمومي در تركيه شد 
و هجوم مردم به فروشــگاه ها براي خريد، باعث بروز 
هرج و مرج شــد. تصاوير منتشر شــده از استانبول، 
ازدحام خطرناك مردم براي خريد مايحتاج ضروري 
را مقابل فروشگاه ها نشان مي دهد. در برخي تصاوير، 
حتي زد و خورد بين مردمي كه در صف هاي طوالني 
انتظار مي كشند هم ديده مي شــود. حكومت نظامي 
در 31اســتان در تركيه قرار است نيمه شب امشب به 

پايان برسد.
صدور دستور خانه نشيني سراسري تنها چند ساعت 
قبل از شــروع آن، نه تنها مردم را وحشت زده و گيج 
كرد كه صداي مخالفان دولت را هم درآورد. به گزارش 
فايننشــال تايمز، اكرم امام اوغلو، شاخص ترين چهره 
مخالف دولت و شهردار اســتانبول- قطب اقتصادي 
تركيه- ضمن انتقاد از دولت گفته است كه شهرداري 
در جريان اين تصميم دولت رجيب طيب اردوغان قرار 
نگرفته و همچون مردم غافلگير شــده است. او پيش 
از اين خواســتار قرنطينه كامل در تركيه بوده است. 
امام اوغلو بعد از صدور فرمان عجوالنه دولت، در توييتر 
از چگونگي اجراي اين تصميم انتقاد كرده است؛ »هر 
تصميمي بايد با همكاري و همفكري گرفته شــود در 

غيراين صورت، باعث سردرگمي و وحشت مي شود.«
به گزارش ديلي صباح، حكومــت نظامي، 64ميليون 

نفر، يا 78درصد جمعيت تركيه را شامل مي شود.
مردم در استانبول و آنكارا، بزرگ ترين شهر و پايتخت 
تركيه، از چگونگي اعالم اين تصميم به شــدت نااميد 
شــده اند. هجوم به فروشــگاه ها بــراي خريد لحظه 
آخر، باعث ايجاد ترافيك شــديد در اين شهرها شد 
و صف هاي طوالني در مقابل فروشــگاه ها و نانوايي ها 

پديد آورد.
در استانبول، برخي شهروندان به فرانس پرس گفته اند 
كه اين تصميم دولت، آنها را غافلگير كرده و در موقعيت 
بدي قرار داده است. ســيمونا هايرابت گفته است كه 
انتظار داشــته كه دولت چنين تصميمــي بگيرد اما 
حكومت نظامي، بسيار يكباره اعالم شده و او را غافلگير 

كرده است.
مايرا زاگايا هم از زمان اعــالم حكومت نظامي انتقاد 
كرده اســت؛ »خيلي بد اســت كه حكومت نظامي را 
اينقدر دير اعالم كردند. اگر صبح اعالم شده بود، وقت 

كافي داشتيم به فروشــگاه ها برويم و غذا و نوشيدني 
كافي بخريم. در اين شرايط، هرج و مرج همه جا را فرا 

گرفته است.«
بعد از ايجاد آشوب در شــهرها، مقامات دولتي تالش 
زيادي كردند تا به مردم اطمينان بدهند كه حكومت 
نظامي كســب و كارهاي ضروري را شامل نمي شود 
و تنها 48ســاعت طول خواهد كشــيد. وزارت كشور 
مشخصا اعالم كرد كه نانوايي ها، داروخانه ها، پمپ هاي 
بنزين، مراكز اورژانس و شركت هاي خدمات پستي به 
فعاليت هاي خود ادامه خواهند داد. وزارت كشور تركيه 
همچنين اعــالم كرد كه حكومــت نظامي كارمندان 
روزنامه هــا، ايســتگاه هاي راديويــي و شــبكه هاي 

تلويزيوني را شامل نمي شود.
سليمان سويلو، وزير كشــور تركيه هم تأكيد كرد كه 
اين حكومت نظامي مثل چيزي كه مردم مي شناسند 
نيست و نيمه شب يكشنبه هم به پايان خواهد رسيد. 
فهرتين آلتون، مدير ارتباطات دفتر رياست جمهوري 
تركيه هم در توييتر از شهروندان خواست كه »بدون 
وحشــت« از قوانين اين حكومت نظامــي آخر هفته 

تبعيت كنند.
ديروز تصاويري در شبكه هاي اجتماعي منتشر شد كه 
نشــان مي دهد نيروهاي دولتي و برخي سازمان هاي 
مردم نهاد، مواد غذايي و ديگر اقــالم ضروري را به در 
منزل شهروندان در شهرهاي مختلف مي برند و به آنها 

تحويل مي دهند.
تا ديروز 47هــزار و 29مورد ابتال بــه كرونا در تركيه 
گزارش شده بود كه بيشــتر آنها در استانبول بوده اند. 
1006نفر هم جــان خود را به خاطر ابتــال به كرونا از 
دســت داده اند. دولت تركيه 300هزار تست كرونا در 

اين كشور 83ميليون نفري انجام داده است.
تركيه از قرنطينه كامل تمام كشور پرهيز كرده با اين 

حال از افراد باالي 65سال و زير 20سال خواسته است 
كه در خانه بمانند و برخي مقررات منع آمد و شد بين 
شهرها و استان ها اعمال كرده است. هرچند مدارس و 
برخي كسب و كارها مانند كافه ها و سالن هاي آرايش 
بسته شده اند، بســياري از كســب و كارها و ادارات 
همچنان به فعاليت خود ادامــه مي دهند و كارگران 
مانند سابق به محل كار خود مي روند. احتماال همين 
شرايط بعد از پايان حكومت نظامي هم ادامه پيدا كند.

با وجود اين اعالم حكومت نظامي، شــهرهاي بزرگ 
تركيه مانند آنكارا و اســتانبول را عمال به شهر ارواح 
تبديل كرد و ديروز خيابان ها و ميدان هاي اين شهرها 
خالي از مردم بودند. شــهرداري آنــكارا اعالم كرده 
كه خدمات اتوبوســراني و تراموا در اين شــهر در پي 
حكومت نظامي قطع شده اســت. ديگر شهرهايي كه 
حكومت نظامي در آنها اعالم شده هم تصميم مشابهي 

گرفته اند.

ديروز، پرندگان در پل گاالتا در نبود ترافيك شهري جوالن مي دادند

برني ســندرز در نهايت شكســت را در 
انتخابات مقدماتي حــزب دمكرات پذيرفت و عرصه 
را به رقيب اصلي اش يعني جو بايدن واگذار كرد. با اين 
حال، طي هفته هاي اخير بسياري تأكيد كرده اند كه 
سندرز شيوه سياست ورزي در آمريكا را تغيير داده 

است. اين گفته به چه معني است؟
سندرز ايده هايي را مدنظر داشــت كه با ديگر نامزدهاي 
انتخاباتــي در آمريكا متفاوت بود. اگــر بخواهيم دقيق تر 
با ايده هاي او آشــنا شــويم، بهترين منبع كتابي اســت 
كه او در ســال 2016نوشــت. او نام كتابش را انقالب ما 
گذاشت. ســندرز در بخشــي از اين كتاب به شكستش 
در انتخابات 2016پرداخته اســت. او در بخش ديگري، 
به تشــريح ديدگاه هاي خود در مورد مســائل اجتماعي، 
اقتصادي، نژادي، امنيتي و سياســت خارجي مي پردازد. 
سندرز در كتابش از شكاف درآمدي، نابرابري و تبعيض در 
جامعه آمريكا شكايت مي كند و پيشنهاداتي نيز مي دهد. 
ديدگاه هاي سندرز به شكل پخته تر، در جريان رقابت هاي 
درون حزبي ســال 2020يعني طي ماه هاي اخير مطرح 
شد. او به سرمايه داران نقد جدي دارد و معتقد است يك 
اليگارشــي مالي بر آمريكا حاكم اســت. سندرز مي گويد 
ســرمايه داران سياســت و راي ها را در آمريكا مي خرند. 
در موضوعات اجتماعي، يكــي از عمده ترين طرح هاي او 
تحصيالت تكميلي رايگان در آمريكا است. سندرز مي گويد 
دانشــجويان نبايد تا به اين حد به خاطر وام هاي تحصيلي 
بدهكار باشند. موضوع ديگري كه او مطرح مي كند، وضع 
ماليات بيشتر بر سرمايه است. او معتقد است سرمايه داران 
بايد ماليات بيشــتري پرداخت كنند تا برنامه هاي رفاهي 

دولت راحت تر پيش برود.
ديدگاه هاي سندرز با ديگران متفاوت بود و به همين دليل 

متهم شد كه در حال ترويج سوسياليسم در آمريكاست. او 
را متهم كردند كه به دنبال از بين بردن مالكيت خصوصي 
و تقويت مالكيت دولتي است؛ اينكه پول را از سرمايه داران 
بگيرند و به فقرا بدهند؛ فقرايي كه از ســوي سرمايه داران 
به تنبلي و بي مســئوليتي متهم هســتند. سندرز خود را 
سوسياليست نمي داند اما به هر حال همين مسئله بهانه اي 
به دســت رقبايش در حزب دمكــرات و همچنين دونالد 
ترامپ داد تا عليه او ادعاهايي را مطرح كنند. برخي حتي 

او را چپ افراطي مي دانستند.
عده اي مي گويند كه سندرز نبايد همزمان 
هم ترامپ و هم سرمايه داران را هدف قرار مي داد. به 
هر حال، عده زيادي از ســرمايه داران، طرفدار حزب 
دمكرات هم هستند و ديدگاه هاي او منافع آنها را به 
خطر مي انداخت. به اعتقاد شــما سندرز به چه كسي 
باخت؟ آيا او به استراتژي انتخاباتي خودش باخت يا به 

سران حزب دمكرات؟ 

به اعتقاد من سندرز به اصول خودش باخت. سندرز فردي 
نبود كه به خاطر حفظ موقعيت انتخاباتي اش، اعتقاداتش 
را بفروشــد. نقل قول معروفــي از اليزابــت وارن، يكي از 
رقباي ســندرز، وجود دارد كه مي گويد، تنها كسي را كه 
در واشنگتن نمي شود خريد، عمو برني است. سندرز بيش 
از اندازه به ديدگاه ها و اصول خــودش پايبند بود. او اهل 
سازش و بازگشــت از اصولش نبود. در مورد برني سندرز 
جوان، ميانســال و پير، يك خط ثابــت اعتقادي مي توان 
درنظر گرفــت. او امروز همان تفكراتــي را دنبال مي كند 
كه در دهه 1960داشته است. از اين جهت، مي توان گفت 
امكان تفاهم سندرز با جريان هاي اصلي سياست در آمريكا 
حتي در داخل حزب دمكرات، وجود نداشــت. در سپهر 
سياسي آمريكا، تفكر راست و محافظه كار غالب هستند و 
اين شامل حزب دمكرات هم مي شود. سندرز بيش از اندازه 
بر مواضع خودش پافشاري كرد و اين شانس را از دست داد 
كه بتواند ائتالفي را براي رسيدن به نامزدي نهايي حزب 
به وجود بياورد. برني ســندرز، توانايي زيادي براي جذب 
جوانان، زنان، رنگين پوســتان و رأي دهندگان ناراضي از 
وضع موجود داشت. اما اينها تمام سياست در آمريكا نيست. 
براي اينكه فرد يــا جرياني به گفتمــان غالب در آمريكا 
تبديل شــود، بايد حمايت گروه هايي مثل شركت هاي 
بزرگ، وال اســتريت، كهنه سياســتمداران و حافظان 
سرمايه داري را داشته باشد. ســندرز نه مي خواست و نه 
توان انجام چنين چيزي را داشت. سندرز اگر مي خواست 
از مواضعش عدول كنــد، نام و ميراث خــود را به خطر 
مي انداخت. به اعتقاد من، ســندرز ترجيح داد به عنوان 
رهبر يك جنبش اجتماعي حفظ شود تا اينكه بخواهد با 
زد و بند، نامزد نهايي حزب دمكرات يا حتي رئيس جمهور 
شــود. يعني او بين رئيس جمهور شــدن و رهبري يك 

جنبش اجتماعي، دومي را انتخاب كرد.
سندرز خيلي خوب رقابت هاي انتخاباتي 
را آغاز كرد اما زماني كه انتخابات به ايالت هاي جنوبي 
رسيد، روند افول سندرز هم آغاز شد. به هر حال جامعه 
آمريكا يك جامعه محافظه كار است، آيا مي توان گفت 
كه ايده هاي سندرز، آنقدر پيشروانه بوده كه نه تنها 
ســران حزب دمكرات، كه بدنه حزب هم اين ايده ها 

را پس زدند؟ 
به هر حال سندرز توانســت در جامعه آمريكا يك گفتمان 
جديد به وجود بياورد. او در رقابت هاي درون حزبي در سال 
2016تا مرز شكست غول كلينتون ها پيش رفت و در سال 
2020هفته ها در صدر قرار گرفت. اين بدين معني اســت 
كه او در مسيري كه در پيش گرفته موفق عمل كرده است. 
ديدگاه هايي كه تا پيش از اين در حاشــيه قرار داشــتند و 
ناديده گرفته مي شدند، ناگهان در متن قرار گرفتند. افول 
سندرز داليل مختلفي داشت. وقتي انتخابات به ايالت هاي 
جنوبي رســيد، يعني جايي كه سياه پوســتان گروه هاي 
رأي دهنده قدرتمندي دارند، رأي سندرز هم افول كرد. به 
هر حال، جو بايدن معاون تنها رئيس جمهور ســياه پوست 

گفت وگو با  اميرعلي ابوالفتح 
 درباره مواضع برني سندرز
و شكست او در انتخابات

محمدامين خرمي
خبرنگار

ســندرز فردي نبود كه به خاطر حفظ 
موقعيت انتخاباتــي اش، اعتقاداتش را 
بفروشــد. نقل قول معروفي از اليزابت 
وارن، يكــي از رقباي ســندرز، وجود 
دارد كه مي گويد، تنها كســي را كه در 
واشنگتن نمي شــود خريد، عمو برني 

است

فــارغ از اينكه ســندرز رئيس جمهور 
مي شد يا خير، تفكرات او اكنون ديگر در 
جامعه آمريكا ماندگار شده است. برخي 
ايده هاي او حتي ديگــر از زبان ترامپ 

شنيده مي شود

»وقتي پــاي ميليون ها كارگر، رنگين 
پوست و جوان را به سياست بكشانيم، 
هيچ چيزي دســت نيافتني نخواهد 
بود.« اين جمله برني سندرز به سادگي 
اســتراتژي او در مســير رسيدن به 
كرسي رياست جمهوري در انتخابات 
2020آمريكا را نشان مي دهد. او طبقه 
پايين جامعه آمريكا كــه معموال در 
انتخابات حرفي بــراي گفتن ندارند 
را هدف قــرار داده بــود. ديدگاه او 
طرفداران بسياري داشت؛ سندرز هم 
در رســانه هاي آمريكا و هم در جمع 
دانشگاهيان جايگاه ويژه اي داشت. در 
نهايت اما استراتژي سندرز 78ساله به 
يك استراتژي شكست خورده تبديل 
شد تا رقيب اصلي اش يعني جو بايدن 
ميدان دار بماند. ســندرز با توجه به 
وضعيت آراي خود، از ادامه حضور 
در رقابت ها انصراف داد اما توانست 
گفتماني تازه در فضاي سياسي 
آمريكا ايجاد كند؛ گفتماني كه 
به اعتقاد »اميرعلي ابوالفتح«، 
كارشناس مسائل آمريكا، از 
او اكنون يك رهبر جنبش 

ساخته است.

در تاريخ آمريكا بوده و هيچ كاري هم نكرده باشــد، همين 
مسئله براي بسياري از سياه پوستان كفايت مي كند كه به 
او رأي دهند. او در ذهن اكثر ســياه پوستان آمريكا، معاون 
يك ابرمرد در تاريخ آمريكا است. فارغ از اين، نبايد فراموش 
كرد كه برخي از تفكرات سندرز زيادي راديكال است. حتي 
در عنوان كتابش، از واژه انقالب استفاده كرده است. بارها در 
اين كتاب تأكيد شده كه او به دنبال يك انقالب اجتماعي و 
حتي يك انقالب سياسي است. مردم آمريكا از سوسياليسم 
يك وحشت تاريخي دارند؛ از اينكه دولت بر همه چيز حاكم 
شود و مالكيت از دست افراد خارج شود، مي ترسند. غيراز 
اين، مثال سندرز از فيدل كاسترو به نيكي ياد كرد. به شدت به 
اسرائيل و بنيامين نتانياهو تاخت. اينها در جامعه آمريكا تابو 
هستند. التين تبارهاي ضد فيدل در داخل حزب دمكرات 
قدرت دارند. همزمان، نبايد فراموش كرد كه حزب دمكرات 
در مجموع به اسرائيل بسيار نزديك است. اينكه نامزدي در 
انتخابات، اسرائيل را يك رژيم نژادپرست بنامد، قطعا براي 
او تبعات دارد. همانطور كه گفتم، ســندرز به اصول خود يا 
به عبارت ديگر به حفظ اصول خود باخت. سياســتمداران 
آمريكايي براي اينكه پيشرفت كنند، ترجيح مي دهند در 
مورد مسائلي مثل اسرائيل سكوت كنند. خيلي ها ازجمله 
اوباما، خانواده كلينتون، خانواده كندي و خيلي هاي ديگر 

ترجيح دادند در مورد چنين مسائلي سكوت كنند.
به نسبت ميان اوباما و بايدن اشاره كرديد. 
خيلي ها اوباما را فردي خارج از سيستم مي دانند كه با 
پيروزي در انتخابات رياست جمهوري، تاريخ ساز شد. 
ســندرز هم يك چهره خارج از سيستم است. چطور 

تفكرات اين دو در كنار هم قرار نگرفت؟ 
خب اوباما سياه پوست بود اما ضد سيســتم نبود. يا به آن 
اندازه اي كه دونالد ترامپ و برني سندرز ضد سيستم هستند، 
او ضد سيستم نيست. مواضع او در ضديت با يك سري اصول 
و موازين قطعي در آمريكا قرار نمي گرفت. اوباما بيشتر يك 
تازه وارد بــود. او رهبر يك جنبــش اجتماعي نبود. وقتي 
كه به رياست جمهوري رسيد، دست به تغييرات بنيادين 
نزد. چند طرح مهم ازجمله طرح بيمه همگاني داشت اما 
تغييرات عمده در ساختار حكومت در آمريكا ايجاد نكرد. 
سندرز پايه هاي ساختارهاي سياسي در آمريكا را هدف قرار 
داد اما اوباما اينگونه نبود. از اين جهت نمي توان گفت اوباما 
ضدسيستم بود. او در طبقه بندي هاي سياسي هم خيلي 
به جناح پيشــرو يا جناح چپ سوسياليستي نزديك نبود. 
طبيعي است كه سران حزب دمكرات، ازجمله اوباما، تالش 
كنند از چپ روي حزب جلوگيري كنند. يك ترس مهم اين 
بود كه اگر سندرز نامزد دمكرات ها شود، يك قيام همگاني 
ميان راست ها در آمريكا شكل بگيرد كه حتي راست هاي 
حزب دمكرات هم با آن همراه شوند تا با هدف جلوگيري 
از سقوط كشور به دامن سوسياليسم، همه نابساماني ها را 
ناديده بگيرند و در مقابل سندرز، به دونالد ترامپ رأي دهند. 
همين پيش بيني باعث شد تا سران حزب يك فرد مركزگرا 
يعني جو بايدن را به سندرز چپ گرا ترجيح دهند. به اعتقاد 
آنها بايدن مي تواند حتي ناراضي هاي حزب مقابل را هم به 

سمت خودش بكشاند.
ســندرز نماينــده يك تفكــر جديد در 
آمريكاســت. كنار او خانم اوكاســيو كورتز هم قرار 
مي گيرد. اين جريان تازه در فضاي سياســي آمريكا 
به عنوان جريان پيشــرو يا progressive شناخته 

مي شود. اين جريان به دنبال چيست؟
اين ها يك سري ديدگاه هاي ترقي خواهانه دارند. ريشه اين 
تفكر به اوايل قرن بيســتم برمي گردد. پيشروها ايده هاي 
آوانگارد و انقالبي داشتند كه با نظرات حاكم بر حزب دمكرات 
همخواني داشت. مثال وودرو ويلسون يكي از افراد متعلق به 
اين جريان بود. آنها به آزادي هاي اجتماعي، حق رأي زنان، 
مقابله با انحصارهاي اقتصادي و رفــاه طبقه كارگر معتقد 
بودند. آنها به دنبال يك سري اصالحات اجتماعي و اقتصادي 
بودند. خيلي از اين ايده ها اكنون در جامعه آمريكا وجود دارد. 
اين جريان كنوني، ادامه همان جريان قبلي است. فراموش 
نكنيم فارغ از اينكه ســندرز رئيس جمهور مي شد يا خير، 
تفكرات او اكنون ديگر در جامعه آمريكا ماندگار شده است. 
برخي ايده هاي او حتي ديگر از زبان ترامپ شنيده مي شود.

سندرز  به اصول 
خودش باخت



هر نكته اي كه گفتم در وصف آن شــمايل
هــر كــو شــنيد گفتــا هلِل َدرُّ قائــل

تحصيل عشــق و رندي آســان نمود اول
آخر بســوخت جانم در كسب اين فضايل

فارغ التحصيلي روباتي در اوضاع كرونا
توكيو: همزمان با شيوع گسترده ويروس كرونا در جهان، دانشگاهي در 
ژاپن مراسم فارغ التحصيلي دانشجويانش را به كمك روبات هايي كه از راه 
دور كنترل مي شدند، برگزار كرد. به گزارش بی بی سی، برگزاركنندگان 
مراسم فارغ التحصيلي دانشگاه بيزينس بِِريك ثرو، به خاطر پيشگيري از 
شيوع بيشتر ويروس كرونا، از دانشجويان خواستند تا به واسطه تماس 
ويدئويي در اين برنامه شركت  كنند. به اين ترتيب يك روبات كه روي 
صورتش تبلتي نصب شــده بود و ويدئوي زنده اي از صورت دانشجو را 

نشان مي داد، به جاي وي در مراسم شركت مي كرد.

جريمه پرتاب سيب در چين
دونگوان: دختري 11ساله به صورت اتفاقي سيبي را براي سگ 
خانگي اش پرتاب كرده بود اما اين سيب از طبقه بيست و چهارم 
برجي در چين به پايين افتاد و درست به سر نوزادي 3ماهه در 
پياده رو اصابت كرد. به گزارش آديتي سنترال، اين كودك به 
بيمارستان منتقل شد. همين غش كردن باعث شد پزشكان 
براي اطمينان از سالمت او سر نوزاد را اسكن كنند. مشخص 
شد جراحات وارد شــده به نوزاد جدي است و اكنون خانواده 

دختر 11ساله بايد معادل 4هزار و 700دالر جريمه بدهند.

3بار قرنطينه مرد بدشانس
جينان: مردي در چين 3بار پشت ســر هم به قرنطينه خانگي 
محكوم شد. به گزارش آديتي ســنترال، اين مرد كه در مجموع 
يك ماه و نيم در خانه به طور كامل حبس شــده بود، نخستين بار 
پس از اينكه از سفر به فيليپين بازگشت، محكوم به قرنطينه كامل 
خانگي شد. او پس از حدود 10روز توانست از قرنطينه خارج شود و 
اين بار ميهمان همسايه اي شد كه از قضا چندي بعد مشخص شد 
مبتال به كرونا بوده است. بنابراين براي 2هفته بعد دوباره به قرنطينه 

رفت. در آخرين بار هم ناگهان دوستي را ديد كه از كره آمده بود.

خودترميمي برخي گل ها
نيويورك: دانشمندان به اين نتيجه رسيده اند كه بعضي از 
گونه هاي گل مانند اركيده و گل  نخــود مي توانند 10 تا 4۸ 
ساعت بعد از آسيب، خود را ترميم كنند و براي حفظ توانايي 
توليد مثل، ساقه خود را خم كنند، بپيچانند و جابه جا كنند. به 
گزارش بي بي سي، البته تمام گل ها بعد از صدمه ديدن قدرت 
ترميم دوباره خود را ندارند. نويسندگان اين تحقيق جديد كه 
در نشريه »نيو فيتولوژيست« به چاپ رسيده، مي گويند: »علم 
در گذشته چنين توانايي بعضي از گل ها را ناديده گرفته بود.«

 حضرت امير المؤمنين علي ع: من أشّد المصايب غلبة الجهل؛ 
از سخت ترين مصيبت هاست غلبه جهل و زيادتي آن.
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كرونا و نامه نگاري پدر و دختري كه 
هرگز وجود نداشتند

   ماه مي 2014 
اينجا در آركانزاس هيچ سياهپوستي را 
سياه )black( صدا نمي زنند. در آمريكا 
سياه در واقع يك جور فحش و تحقير 

به  حساب مي آيد. اين را بعد از اينكه 
نزديك بــود از يك دانشــجوي 

»رنگين پوســت« در دانشگاه 
آركنسا كتك مفصلي بخورم و 

مثل خودش سياه و كبود بشوم، فهميدم.
رنگين پوســت هاي آركانزاس به خصوص در شهر »ليتل 
راك« خود را در كنار سرخپوســت ها، صاحبان قديمي و 
بومي اين منطقه مي دانند و از خارجي ها هم زياد خوششان 
نمي آيد. دختــر خانه ديوار بــه ديوار من هــم در دوران 
دانشجويي يكي از همين بومي هايي بود كه اتفاقا خيلي هم 
سياه نبود. پيشاني بلندي داشت كه از چشماني رنگي شروع 
مي شد و به موهايي وزوزي كه بعدها نفهميدم چطور صاف 
شدند ختم مي شد. با وجود همسايگي»چستيتي پترسون« 
در آن خانه دانشــجويي نيازي به ســاعت نداشتم. راس 
ساعت شش صبح با صداي زمخت و دو رگه »جاني كش« 
بيدار مي شد و پس از مدت كوتاهي درقي درهاي خانه را 
به هم مي كوبيد كه براي دويدن بيــرون برود؛ اين يعني 
ساعت راس شش و نيم اســت. همين سگ دو زدن هاي 
صبحگاهي اش بود كه دست آخر بهانه اي به دستم داد تا 

همسايه ديوار به ديوارم را بيشتر بشناسم.
  ماه دسامبر 2016

يكي از روزهاي اواسط  ماه دسامبر وقتي مي دويد گوشي 
موبايلش به زمين افتاده و شكســته بود. داشــت پاشنه 
در را از جا در مي آورد كه در را بــاز كردم. پيش از آني كه 
هن و هن كردن هايش تمام شــود باتري گوشي را به زور 
برايش جا زدم و قابش را هم با چسب نواري سر هم كردم. 
بدون اينكه تعارف تكه و پاره كند گوشي را از دستم قاپيد 
و رفت. چند هفته بعد برايــم تعريف كرد كه هر روز راس 
ســاعت 9صبح براي پدرش نامه اي مي نويسد و آن را به 
گوشي او فرستاده و منتظر جواب نامه اش مي شود. از سال 
2014ميالدي تا به حال پدر و دختر جــدا افتاده از هم، 
روزي نبوده كه از حال هم با خبر نباشند. پس از جدايي 
والدين چستيتي، مادرش حكمي از دادگاه مي گيرد كه 
مطابق آن آقاي پترســون ديگر هيچ حقــي براي ديدن 
دخترش ندارد و تنها راه ارتباط آنها همين نامه نگاري ها 
بود. پترسون از دســت طلبكارهايش از آمريكا گريخته 
بود و تا روزي كه مدركم را از دانشگاه آركنسا گرفتم و به 
تهران بازگشتم هنوز كسي از محل زندگي آقاي پترسون 

خبر نداشت.
  ماه آوريل 2020

در اين چند هفته اخيــر در تهران هم مثل بســياري از 
شــهرهاي ديگر دنيا، كرونا چهره ديگــري از واقعيت را 
به نمايش گذاشــت. آدم ها در خانه هاشــان پنهان شده 
و حيوانات مجالي يافته بودند تا به شــهر نزديك شوند. 
قرنطينه روي ديگري از ســكه روابط زوج ها را هم نشان 
داد. كرونا حتي روي رابطه پدر و دختري چستيتي و آقاي 
پترسون در آمريكا هم سايه انداخت. چستيتي هفته پيش 
تماس گرفت و برايم تعريف كرد ســال 2014مردي در 
برزيل دخترش را پس از تصادف رانندگي به بيمارستاني 
مي برد كه آقاي پترسون )پدر چستيتي( هم آنجا بستري 
بوده است. در آن بيمارستان ابتدا پترسون و سپس دختر 
اين مرد مي ميرند. مرد گوشي تلفن پترسون را برداشته 
و متوجه مي شود چستيتي درست هم سن و سال دختر 
از دست رفته اش است. در تمام اين ســال ها او بوده كه با 
چستيتي نامه نگاري مي كرده است. اين مرد حاال به كرونا 
مبتال شــده و پيش از مرگ رازش را به چســتيتي گفته 
است. تمام اين سال ها انگار پدر و دختري كه هرگز وجود 

نداشتند با هم نامه نگاري مي كردند.
برداشتي آزاد از رويدادي واقعي در ايالت آركانزاس آمريكا

 مهديا گل محمديحرف هاي همسايه
روزنامه نگار

مهارتيادداشت علي مالئكه
ويترينروزنامه نگار و پزشك

در برابر بيماري كرونا ويروس چطور 
بدن سالم تر و قوي تري داشته باشيم؟

خوشبختانه حتي با وجود شدت اپيدمي ويروس كرونا، 
همچنان با پيشــگيري مي توان به سادگي جلوي بروز 
اين ويروس در بدن را گرفت. با كارهاي ســاده اي مثل 
رعايت بهداشت شخصي و نزديك نشدن به افراد تا پايان 
فروكش كردن دوره اوج اين ويروس به آن مبتال نخواهيد 
شد. اما افزايش سطح ايمني بدن هم مي تواند به سادگي 
به شــما كمك كند تا در برابر بيماري هــاي اپيدميك 
مصــون بمانيد. يا اگــر خدايي نكرده بــه بيماري هاي 
اين چنيني مبتال شــديد، بدن شــما به خوبي از پس 
بيماري بربيايد و دوره بيماري را به ســادگي پشت سر 
بگذاريد. با مصرف مواد غذايي مناســب و داشتن رژيم 
غذايي سرشار از ويتامين ها مي توانيد بدن خودتان را به 

سطح مطلوبي از ايمني برسانيد.

مصرف قند را كاهش دهيد
مصرف قند زياد مي تواند سيستم ايمني شما را سركوب 
كند و موجب شــود كه دفــاع بدن در برابــر عفونت ها 
از جمله ويروس آنفلوآنزا دشــوار شــود. اين وضعيت 
همچنين شما را در معرض ابتال به عفونت هاي روده اي 
قرار مي دهد كه سيستم ايمني را سركوب كرده و موجب 
نشتي روده مي شوند. همچنين مصرف الكل نيز موجب 

سركوب سيستم ايمني مي شود.

استرس خود را كاهش دهيد
استرس، سيســتم ايمني را ســركوب مي كند. انجام 
فعاليت هايي نظير يوگا به كاهش استرس كمك مي كند.

هر شب 7،6 ساعت بخوابيد 
طي خواب، ســمومي كــه هنــگام روز در معرض آن 
قرار گرفته ايم، از بدن پاكســازي مي شــود. كم خوابي 
مزمن مي توانــد عملكرد سيســتم ايمنــي را به ميزان 

قابل توجهي تضعيف كند.
سيستم ايمني خود را به كمك يك مكمل تقويت كننده 

سيستم ايمني تقويت كنيد.

آيا لباس  مي تواند باعث انتقال كرونا 
به شما شود؟

شواهد فعلي نشان مي  دهند كه احتمال 
انتقال ويروس از روي سطوح نرم مثل 
پارچه كمتــر از انتقال آن از ســطوح 

سختي است كه بسيار لمس مي شوند، 
مانند دســتگيره درها يا دكمه هاي 

آسانسور.
پاســخ اين پرســش تــا حدي 
بســتگي به كاري دارد كه پس 

از ترك خانه انجام مي دهيد. اگر پزشك، پرستار يا جزو 
كاركنان بهداشتي ديگري باشيد كه در بيمارستاني كار 
مي كنيد كه بيماران كوويد-19 درمان مي شــوند، بايد 
پيش از وارد شدن به خانه همه لباس هايتان را درآوريد 
و دوش بگيريد و لباس هــاي كارتان را جدا از لباس هاي 
ديگر نگه داريد تا زماني كه كامال با آب داغ و مواد شوينده 

شسته شوند.
اما براي يك فــرد عادي نقش لبــاس در انتقال عفونت 
چندان روشــن نيســت و هنوز توصيه اي علمي وجود 
ندارد كه چنين فردي الزم باشد كار مشابه با پزشكان و 

پرستاران انجام دهد.
رعايت بهداشت دست، ماســك پارچه اي زدن و لمس 
نكردن صورت و فاصله گيري اجتماعــي )حفظ فاصله 
حدود 2 متر( همچنان مهم ترين توصيه ها براي اين افراد 
است. اگر كسي در خانه تان عالئم بيماري كوويد-19 را 
ندارد و از خانه به جز موارد ضروري خارج نمي شــويد، 
شستن لباس هايتان را به همان شكل معمول مي توانيد 

انجام دهيد.
البته اگر احتمال مي دهيد با كســي كه عالئم مشكوكي 
دارد براي مدتي طوالني در فاصلــه خيلي نزديك قرار 
گرفته ايد يا كسي روي لباس تان سرفه كرده است، عوض 
كردن لباس و شســتن فوري آن به خصوص اگر سطوح 
سختي مانند دكمه و زيپ دارد كه ممكن است ويروس 

روي آنها باقي بماند، كار معقولي است.
همچنين اگر كارتان در حوزه بهداشت محيط و فاضالب 
است يا كار فروشگاهي داريد يا هر شغل ديگري كه در آن 
به طور مداوم با مردم در تماس هستيد، به عنوان يك اقدام 
احتياطي بهتر است لباس هاي بيروني تان را هنگامي كه 
به خانه مي رسيد، درآوريد و در جايي جدا براي شيفت 
بعدي كار بگذاريد يا درون ماشين لباسشويي بيندازيد و 

البته بعد از اين كار دست هايتان را بشوييد.
براي شستن لباس هاي آلوده باالترين دماي آب ماشين 
لباسشويي را انتخاب كنيد و بعد با خشك كن با دماي باال 

كامال آنها را خشك كنيد.

خون خواهي
كتــاب »خون خواهــي« 
نوشــته الهــام فــالح، 
داســتاني  اســت درباره 
ترديد و ترس؛ تاجايي كه 
اين ترس و ترديد به عشق  
و نفرت و برادري و ميهن 
و ديانت كشيده مي شود. 
خون خواهي، رمان هراس 
و شــك هاي احمد است. 
وقتي هرجــاي دنيا كه 
باشــد دردهــاي برآمده 

از اين عدم ايمان قاطــع را همراه 
خودش مي كشــاند. به پاريس، به فرانكفورت، به كربال 
و به بغداد. خون  خواهي رمان جنگ نيســت. رماني است 
درباره پايان يافتن جنگ. خون  خواهي داستان برادرهايي 
است از ايران و برادرهايي از عراق. داستان برادركشي بر 
سر اعتقاد. حقانيت آتش گشودن بر هم خون و هم دين. 
خون خواهي، داســتان پيروزي عشق اســت بر جنگ. 
جنگ ها تمام مي شــوند و نقطه پايــان هرجنگي ، تنها 

عشق است.
داســتان اين رمان درباره نســل هاي مختلف و كشورهاي 
مختلفي چون ايران و عراق و برهه جنگ ۸ ســاله اســت. 
آدم هاي اين قصه هم از كشــورهاي مختلفي از آسيا و اروپا 
ازجمله ايران، عراق، فرانسه و آلمان هستند و با مفاهيمي 
چون برادركشي، جنگ، عشق، نفرت، خون، تولد و... روبه رو 

مي شوند.
در قسمتي از اين  كتاب مي خوانيم: »گفته بودند پي محمد 
برود بيمارســتان را بگردد. نگفته بودند زنده است يا مرده 
و احمد پاهايش بي اراده پيــش مي رفت. به خودش اگر بود 
نمي رفت داخل. بيرون بيمارســتان مي نشست روي خاك 
و پيشاني را مي گذاشــت روي كشكك زانو و گريه مي كرد. 
خيلي وقت ها بي خبري خيلي خيلي بهتر از دانستن است و 
حاال احمد از ترس پاسخ پرسش اش داشت لحظه اي هزار 
مرتبه قالب تهي مي كرد. اما ســرعت پيشروي اين پاها كه 
دنبال هم تاسه گمشــده اش مي رفت دست خودش نبود. 
بيمارستان جندي شاپور اهواز بوي خون مي داد. بوي خون 
و عرق و استفراغ. بوي غليظ تنتور يد از بازماندگي يكي از 
درها سر مي كشيد بيرون. صداي ناله مي آمد. صداي گريه 
بچه هم. راهروي بيمارســتان پر از زخمي افتاده بر زمين و 
خون آلود بود كه به راحتي هم نمي شد فهميد كدامشان زنده 

است و كدامشان نه...«. 
اين كتاب در231 صفحه با شمارگان ۸۸0 نسخه و قيمت 
2۸هزار تومان از سوي انتشارات ققنوس منتشر شده است.

بازگشايي كتابفروشي ها در ايتاليا
 نخســت وزير ايتاليا از بازگشــايي 
كتابفروشــي ها و برخــي از صنايع 
ديگر در هفته جاري در اين كشــور 

خبر داد.
به گــزارش اكتواليتــه، جوزپه كونته، 
نخســت وزير ايتاليــا روز جمعــه در 
يك كنفرانس خبــري ادامه تعطيلي 

سراسري در كشور را براي مهار ويروس كرونا تا روز سوم ماه آينده ميالدي تمديد 
كرد؛ با اين حال گفت: تعداد محدودي از كسب و كارها مي توانند از همين هفته و 
در روز 14آوريل فعاليت خود را از سر بگيرند كه كتابفروشي ها جزو اين مشاغل 

محسوب مي شوند.
قوانين مبتني بر محدوديت ســختگيرانه در رفت وآمد، تعطيلي اكثر مغازه ها و 
شغل ها كه از نهم ماه گذشته ميالدي در ايتاليا اجرا شده بود انتظار مي رفت كه 
روز دوشــنبه همين هفته پايان يابد؛ اما نخســت وزير ايتاليا روز گذشته گفت: 
»ادامه اين روند، دشوار اما تصميمي الزم است و من همه مسئوليت هاي سياسي 

آن را بر عهده مي گيرم.«
عالوه بر كتابفروشي ها، نوشت افزار فروشــي ها و فروشگاه هاي لباس بچه از روز 

سه شنبه همين هفته دوباره باز خواهند شد.
نخســت وزير ايتاليا در ادامه گفت كه كارخانه هايي كــه به خاطر كرونا 
تعطيل شــده بودند فعال نمي توانند به كار برگردند كــه اين حرف اميد 
روساي صنايعي را كه درباره وقوع فاجعه اقتصادي در ايتاليا و قطع حقوق 
كارگران و احتمال از دست رفتن دائمي سهام بازار هشدار داده بودند به 

كل نااميد كرد.
 بــا اين حــال كونتــه در ادامه گفــت: همچنان بــه ارزيابــي هــر روزه روند 
كوويد- 19ادامه مي دهد و به محض اينكه تغييري در شرايط ايجاد شود تصميم 
ديگري اتخاذ خواهد شد. او گفت: »فعال تصميم بر اين است كه براي بازگشايي 
باقي بخش ها در ايتاليا دوم ماه  مي  تصميم نهايي گرفته شــود و اميدواريم براي 

ميليون ها شهروند ايتاليايي زندگي از اين تاريخ از سر گرفته شود.«
 طبق گزارش ها ايتاليا تاكنون 19هزار مرگ را در اثر ويروس كرونا ثبت كرده است كه 
ميزان تلفات در اين كشور بيشتر از ساير كشورهايي است كه به نوعي با اين ويروس 
درگير هستند. از اواخر ماه مارس ميزان مرگ و مير و ابتالي روزانه تا حدودي در اين 

كشور كاهش يافته، اما به حدي كه انتظار آن مي رفت هنوز نرسيده است.

دريچه

 عوارض بي تحركي در قرنطينه

نتايج يك پژوهش جديــد در آمريكا 
نشان مي دهد كه سبك زندگي ناسالم 
در زمــان قرنطينه رواج پيــدا كرده و 
ممكن است در آينده نزديك مشكالت 
سالمتي بيشــتري ظهور پيدا كند. به 
گزارش ديلي ميل، بعضــي از افرادي 

كه مجبور به كار در خانه در بحران ويروس كرونا هســتند، بيشتر الكل مصرف 
مي كنند، غذاي ســالم كمتري مي خورند و ساعت مشــخصي براي خوابيدن و 

بيدارشدن ندارند. 
يك مؤسسه پژوهشي در آمريكا، 500 نفر را تحت بررسي قرار داد و دريافتند كه 
بيش از 50 درصد آنها احساس دردهاي جديد در گردن، شانه ها و كمر دارند. در 
همين حال نيمي از آنها ورزش نمي كنند و دست كم يك سوم هم سبك غذايي 

سالم را رعايت نمي كنند.
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