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رقابت درخانه

امنيت اطالعات 
کاربران در پيچ وخم 

ساختارهای حاکميتی

معرفــی برخی از ســرگرمی های 
الكترونیكی كه این روزها شهرداری 
تهران برای تشویق شهروندان به در 

خانه ماندن، اجرا می كند

معاون وزیر ارتباطــات از جزئیات  
پرونده های اخیر افشای اطالعات 

كاربران ایرانی گفته است

دیدگاه
حجت نظري  ؛ عضو شوراي شهر تهران

چند روز قبل از آغاز سال 99تعدادي از تشكل ها 
و ســازمان هاي مردم نهــاد با محوریت ســتاد 
توان افزایــي و حمایت از فعالیت ســازمان هاي 
مردم نهاد شــهر تهران، پویشــي را براي پایش 
ســالمت و توزیع اقالم بهداشــتي و خوراكي در میان ســاكنان مناطق 
كمتربرخوردار جنــوب تهران به راه انداختند كــه در میانه اجراي یكي از 

همین طرح ها، بنده خدایي گفت: كاش كرونا زودتر آمده بود!
جمله عجیبي بود كه گرچه پیش تر آن را با كنایه هاي طنزآمیز شنیده بودم 
اما این لحن و این آرزو كه هیچ طنز و حتــي كنایه اي هم در آن نبود، درد 
زیادي داشت. شاید آن مرد راست گفته بود و اگر كرونا چندسال زودتر آمده 
بود، بسیاري از اقداماتي كه امروز در كشورمان در حال انجام است، زودتر 
انجام شده بود. شاید بسیاري از زیرساخت ها زودتر آماده مي شد و از همه 

مهم تر شاید برخي اقشار به اندازه حاال دیده مي شدند.
نمي دانم چند نفر دیگر مثــل آن مرد فكر مي كنند و وحشــت زندگي با 
كرونا برایشــان كمتر از فراموش شدگي اســت. اما مي دانم كه الزم است 
همه ما اعم از شــهروند و مســئول، مثل همین حاال باشــیم و رفتارهایي 
كه امروز در شــرایط بحران كرونا انجام مي دهیم، بعــد از كرونا هم تداوم 
داشته باشــد. بعد از كرونا هم باید به فكر ســالمت و وضع معیشتي اقشار 
ضعیف و كم درآمد باشــیم، نه اینكه اگر كرونا رفــت، فكر كنیم همه  چیز 
تمام شده و اوضاع براي همه خوب است. این روزها توجه ما به دیگران بیش 
 از قبل شــده و این روحیه خوب مراقب دیگري بــودن را باید در خودمان

 ارتقا دهیم.
این روزها كارهاي دیگري هم كرده ایم كه اگر تداوم داشته باشد، مي تواند 
در درازمــدت تغییرات فرهنگــي و اجتماعي شــگفت انگیزي را در میان 
مردم كشورمان ایجاد كند. واقعیت این است كه برخي از ما، بیشتر كتاب 
خوانده ایم، برخي دیگر بیشــتر فیلم دیده ایم و برخي دیگرمان نیز زمان 
بیشتري را با خانواده سپري كرده ایم. بسیاري از خریدهاي مان را اینترنتي 
انجام داده ایم و از خریدهاي غیرضروري هم خودداري كرده ایم. بعضي از ما 
گل و گیاه كاشته ایم و شاید چون سرمان خلوت بوده، بیشتر با بزرگ ترهاي 

فامیل حال و احوال كرده ایم و. ...
خیلي از كارها را هم انجام نداده ایم؛ در سیزده بدر به محیط زیست آسیب 
كمتري وارد شد، خودروهاي تك سرنشــین كمتري در معابر تردد كرد و 

خیلي هایمان فست فود نخوردیم و... .
همین چیزهاي ساده را كه حتما هركدام از ما مي توانیم ده ها مورد دیگر به 

آن اضافه كنیم باید جایي یادداشت كنیم تا یادمان نرود.
خوب است مسئوالن هم یادشان بماند كه این روزها چه كار كردند. برخي 
كمتر به پر و پــاي هم پیچیدند و تكــه و كنایه نثار هــم كردند. برخي از 
سختگیري هاي بي مورد دست برداشــتند و خیلي از كارها را كه براي شان 
برنامه ریزي درازمدت و چند ســاله تدوین كــرده بودند، در عرض یك ماه 

انجام دادند.
البته در این میان بعضي كارهاي نادرســت هم انجام شــد. هزاران نفر از 
عزیزان مان را به خاطر كرونا از دست دادیم و همچنان داغدارشان هستیم. 
اما خوب است در روزهاي آینده كه سایه كرونا از سر كشور ما و همه مردم 
جهان دور شد، كارهاي خوبي را كه هركدام از ما چه در جایگاه شهروند و 
چه در جایگاه مســئول انجام داده ایم فراموش نكنیم و مسیري را كه آغاز 
كرده ایم، ادامه دهیم. شــاید بعدها با دیدن تغییراتــي كه پس از كرونا در 
 ما و جامعه مان به وقوع پیوســت، ما هم مثل آن مــرد بگوییم كاش كرونا

 زودتر آمده بود.

اگر کرونا زودتر آمده بود
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داغبيسوگ

این روزها در خانه نشستن به علت ویروس كرونا هم طوالني 
شده و هم خسته كننده. براي آسان شدن این شرایط هنرمندان 

دست به كاري زدند تا عالوه بر اطالع رساني، این شرایط را براي مردم آسان كنند. 
پویش »مشاهنر« یا همراهي هنرمندان با مردم در قرنطینه خانگي با این هدف شكل 
گرفت. فاضل جمشیدي، خواننده و موسیقي دان این پویش را طراحي كرده است. 
او كه سابقه آشنایي قدیمي با دكتر سعید نمكي دارد- زماني كه او هنوز به وزارت 
نرسیده بود- حال با شروع كرونا او به وزیر بهداشت طرحي جدید را ارائه كرد؛ »به 

دكتر نمكي گفتم كه هنرمندان مي توانند در قضیه اوقات فراغت كمك كنند...«

 تا روز گذشته طبق آمارهاي رسمي وزارت بهداشت 4هزار 
و 585نفر براثر بیماري كرونا در كشور جان خود را از دست 

داده اند، به همین تعداد خانواده هایي نیز سوگوار عزیزانشان هستند؛ خانواده هایي 
كه این روزها و بعد از درگیري شــدید با بیماري و ترس هــاي آن حاال عزادار 
شده اند. شرایط همه گیري ویروس كرونا باعث شده تا مراسم هاي بزرگداشت 

درگذشتگان دیگر مانند گذشته برگزار نشود. 

کنار تو هستم
فاضل جمشیدي از همكاري500هنرمند در پویش 

مشاهنر مي گوید

  روانشناسان در گفت و گو با همشهري از شرایط سخت 
خانواده هاي داغدار در زمانه كرونا مي گویند

 با گفتارهایي از: مجید صفاري نیا، امیر هوشنگ مهریار 
و بهزاد وحیدنیا

صفحه12 
را بخوانيد

صفحه22 
را بخوانيد

با رعایت فاصله گذاري هوشمند #كرونا_را_شكست_مي دهیم
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اگر اسفند را  ماه تولد و تأیید 
رسمي و شــیوع ویروس اقتصادي

كرونــا در ایــران بدانیم، 
نخســتین عوارض این تولد ناخواسته بر 
اقتصاد ایــران به ویژه ســفره ایرانیان را 
مي توان در نبض ارزان شدن و گران شدن 
24قلم خوراكي پرمصرف مناطق شهري 

مشاهده كرد.
به گزارش همشــهري، مركز آمــار ایران 
مي گوید اســفند ســال 97شهرنشینان 
ایراني هــر كیلوگــرم خیــار را 5هزار و 
900تومان مي خریدند اما اسفند پارسال 
قیمت این كاال با 17درصد كاهش به 4هزار 
و 900تومان رسیده و به این ترتیب خیار 
ركورددار كاهش قیمت بوده اســت. پس 
از خیار، سیب زرد درختي، گوشت مرغ، 
گوجه فرنگي، رب گوجه، گوشت گوساله 
و گوشت گوسفند قرار دارند كه قیمت آنها 
در آخرین ماه سال گذشته نسبت به مدت 

مشابه پارسال ارزان تر شده است.
از اســفند 97تــا اســفند 98قیمت هر 
كیلوگرم ســیب زرد درختي از 9هزار و 
100تومان به 7هزار و 900تومان، گوشت 
مرغ از 14هــزار و 900تومان به 12هزار 
و 900تومــان، گوجه فرنگــي از 5هزار 
و 400تومــان به 4هــزار و 700تومان، 
رب گوجــه از 19هــزار و 100تومان به 
17هزار و 200تومان، گوشت گوساله از 
86هزار و 800تومان به 82هزار تومان و 

گوشت گوسفند هم از 95هزار تومان به 
94هزار تومان رسیده است. به این ترتیب 
شهروندان ایراني در اسفند پارسال نسبت 
به اســفند پیارســال هر كیلوگرم سیب 
زرد درختي را 14درصد، گوشــت مرغ 
را 13درصد، گوجه فرنگي را 12درصد، 
رب گوجه را 10درصد، گوشــت گوساله 
را 6درصد و گوشت گوسفندي را 2درصد 

ارزان تر خریده اند.

قيمت پياز اشك مردم را درآورد
به گزارش همشهري، اگر خیار، سیب 

زرد درختي، گوشت مرغ و گوجه كام 
خریداران را شیرین كرد، اما پیاز و چاي 
به همراه برنج اشك مصرف كنندگان را 
درآورد به نحوي كه در فاصله اســفند 
97تا اســفند 98قیمت هــر كیلوگرم 
پیاز بــا 87درصد افزایش بــه 8هزار و 
500تومــان، چاي با 83درصد رشــد 
به 58هزار و 700تومــان، برنج ایراني 
درجه یك بــا 43درصــد افزایش به 
23هزار و 700تومان رسیده است. در 
اسفند پارسال نســبت به اسفند سال 
قبل از آن در گــروه لبنیات هم هر یك 

لیتر شیر پاســتوریزه با 30درصد رشد 
6هــزار و 100تومان، یــك كیلوگرم 
ماست پاســتوریزه با 28درصد جهش 
به 7هزار و 700تومــان و نیم كیلوگرم 
پنیر پاستوریزه با 23.5درصد افزایش 
به 11هزار تومان رسیده است. در این 
مدت هر كیلوگــرم تخم مــرغ هم با  
13درصد افزایش 10هزار و 800تومان، 
روغن مایع با 11درصد افزایش 8هزار و 
700تومان و موز با رشدي 32درصدي 
16هــزار و 600تومان فروخته شــده 

است.

نبض ارزاني و گراني خوراکي ها در  ماه تولد کرونا
 همشهري گزارش مي دهد؛ كرونا چه كاالهایي را گران و چه خوراكي هایي را ارزان كرد

غربالگری 33 هزار و 150 نفر از کارکنان شهرداري

كاركنان همشهری غربالگری شــدند. مدیرعامل شركت شهر سالم 
شهرداری تهران با بیان اینكه تا كنون 33 هزار و 150 نفر از كاركنان شهر

شــهرداري تهران توسط شهر ســالم غربالگري شــده اند، ازپایان 
غربالگری پرسنل شــهرداری تا اوایل هفته آینده خبرداد. به گزارش همشهري، 
 حمید چوبینه با تشریح اقدامات شهر سالم در راستاي مبارزه با شیوع كرونا گفت: 
» از ابتدای شیوع كرونا تالش كردیم در خدمت مجموعه وزارت بهداشت، منابع و 
امكانات شهرداری را از طریق ستاد مبارزه با كرونای استان تهران به اطالع وزارت 
بهداشت برسانیم. از این رو، همه امكانات خود را در ذیل فرماندهی مدیریت بحران 
شهرداری تهران و در جهت خدمت رسانی و بهره گیری از این ظرفیت برای مقابله 
با كرونا اعالم كردیم. او با بیان این كه غربالگری همه كاركنان روزنامه همشهري طي 
سه روز گذشته انجام شده است، اظهار كرد:»غربالگری پرسنل مدیریت شهري، در 
دو دسته آغاز شد كه نخســت 5 گروهي كه در خط مقدم خدمت رسانی به مردم 
بودند ، شامل سازمان بهشت زهرا، آتش نشــانی، میادین میوه و تره بار، مدیریت 

پسماند و فروشگاه های شهروند در اولویت قرار گرفتند.« 

 کسر درآمد 12هزار ميلياردي شهرداري تهران
تا پایان شهریور

عضو شوراي شهر تهران مي گوید: اگر بحران كرونا تا شهریور ادامه یابد 
درآمدهاي شهرداري، 12هزار میلیارد كاهش خواهد یافت. محمد شورا

جواد حق شناس، درباره میزان خسارات مدیریت شهري در این بحران 
به شهرنوشت گفت: »شهرداري در اسفند و فروردین با كاهش درآمد زیادي مواجه 
بوده اســت. به هرحال شهرداري ســازماني است كه مثل ســازمان هاي دولتي 
بودجه اش از مجلس و درآمدهاي نفتي نیست؛ بلكه باید درآمد كسب و بعد آن را 
هزینه كند و به همین دلیل این بحران آثار جدي روي مدیریت شــهري خواهد 
داشت. در این 2ماه بیش از 50درصد درآمدهاي شهرداري محقق نشده و اگر ماه 
اردیبهشــت را هم لحاظ كنیم 60تا 70درصد بودجه در این ماه ها محقق نشده و 
ممكن است این كاهش  درآمد، آسیب جدي به برنامه هاي شهرداري بزند. بر همین 
اســاس، انتظار من از دولت و نهادهاي حاكمیتي این اســت كه سهم خود را در 
مدیریت شهري بپردازند و آسیب ناشي از كرونا را جبران كنند.« او ادامه داد: »از 
شهردار هم مي خواهم در جهت احقاق حقوق مردم تهران، زیان هاي مدیریت شهري 
را در این زمینه تبیین و براي تامین آن اقدام كنند. اگر این زیان ها جبران شــود، 

شهرداري مي تواند از برخي مشاغل مربوط به مدیریت شهري، حمایت كند.« 
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مدیر عامل شهر سالم ازپایان غربالگری همه كاركنان تحت پوشش 
مدیریت شهري پایتخت تا اوایل هفته آینده خبرداد

یادداشت
علي نوذرپور  ؛ شهردار منطقه22

شاید كمتر كسي باور داشته باشد كه كرونا ربطي 
به معماري واحدهاي مسكوني دارد. اگر راه حل 
اساســي مقابله با كرونا، خانه نشــیني نبود، این 
ارتباط دیده نمي شد، ولي واقعیت این است كه 
كرونا معموالً قابل درمان نیســت و تنها راه مقابله پیشگیري است و روش 
اساسي پیشگیري و جلوگیري، خانه نشیني است و راهي دیگر ندارد و لزوم 
در خانه ماندن، مسائل و مشكالت معماري منازل را روشن كرده است. این 

مسائل عبارتند از: 
اول اینكه؛ پایین بودن میانگین مســاحت واحدهاي مســكوني و تراكم 
افراد ساكن در واحد مسكوني، كمبود فضاي سكونتي مردم شهرنشین را 
هویدا كرده است. فضاي محدود با تعداد افرادي كه باید با هم زندگي كنند 

و جداگزیني فیزیكي را با مشكل مواجه مي كند.

دوم اینكه؛ عدم تفكیك فضاها و نبود اتاق خواب مستقل براي فرزندان در 
سایر واحدهاي مسكوني، امكان انتقال ویروس را بیشتر مي كند.

سوم اینكه؛ در واحدهاي ساختماني، كمبود فضاي حیاط و یا بالاستفاده 
بودن آن و تبدیل شــدن به پاركینگ، امكان بهره منــدي از این فضاها را 

محدود كرده است.

چهارم؛ در واحدهاي مسكوني، فضاي كار پیش بیني نشده است و منازل 
صرفاً مكاني هســتند براي خورد و خواب و لــذا دوركاري یا انجام فعالیت 

اقتصادي در منازل سخت است.

پنجم؛ فضاي مطالعه در این واحدها پیش بیني نشده است. در این واحدها 
نه مي شود كار كرد و نه مطالعه. 

در كنار این، باید به این مهم هم توجه كرد كه عادت مطالعه در شهروندان 
تضعیف شده است به ویژه در سالیان اخیر.

ششم؛ خانواده ها بــا آداب مذاكره آشنا نیســتند و به دلیل وجود شكاف 
بین نسلي فضاي گفت وگو بسیار تضعیف شده است. فلذا در كنار هم ماندن 

براي مدت طوالني آزار دهنده است.

هفتم؛ تقسیم كار در منازل بین اعضاي خانواده نیست و همین اوقات زیاد 
كنار هم بودن در منازل مي تواند منجر به درگیري و نزاع بین آنها شود.

هشتم؛ اینكه اختالف في مابین جنس مذكر و مونث شده است كه جدال 
خواهرها و برادرها مي تواند به تشنج بین اعضاي خانواده منجر شود.

نهم اینكه: درحالي كه در منازل، موارد صدرالذكر نیست، ولي براي پذیرایي 
مهمان فضاي خوبي در منازل داریم كه در این شرایط فاقد كاركرد است و 

نمي شود به خانه، مهمان دعوت كرد.

دهم و آخر اینكه؛ در خانه هاي ما فضاي بازي لحاظ نشده است و اعضاي 
خانواده داراي محدودیت جدي براي بازي كردن با یكدیگر هســتند. حال 
چه باید كــرد؟ واقعیت اینها بود كه گفته شــد و ما با همــه محدودیت ها 
مجبور به خانه نشیني هستیم؛ بنابراین معماران و شهرسازان كشور به ویژه 
ســازمان هاي مردم نهاد با بحث و گفت وگو از طریق شــبكه هاي مجازي 
مي توانند دستگاه هاي اجرایي مسئول به ویژه وزارت راه و شهرسازي، وزارت 
كشور و شهرداري ها را راهنمایي كنند. شاید نیاز باشد، تغییراتي در واحدهاي 
مسكوني صورت پذیرد و تا آن زمان براي در خانه ماندن با شرایطي كه ذكر 

شد نیازمند پروتكل هاي بهداشتي هستیم تا مردم بتوانند  در خانه بمانند.

کرونا و معماري خانه ها



ســخنگوي دولت روز گذشته درباره 
آزادسازي پول هاي بلوكه شدن ايران دولت

در لوكزامبورگ و تصميم دولت براي 
نحوه هزينه كرد آن گفت: آمريكا از طريق دادگاه هاي 
خود براساس ادعاهاي واهي  مبتني بر كشته شدن 
شماري در حادثه ۱۱ سپتامبر، منابع بانك مركزي 
نزد لوكزامبورگ را توقيف كرده و تالش كرده بود آن 
را با حكم ديگري به آمريكا منتقل كرده و متصرف 
شود. علي ربيعي در نشســت خبري روز گذشته با 
بيان اينكه با اقدام جدي و حقوقي بانك مركزي در 
۱۱ و ۱۵ فرورديــن هر دو حكم نقض شــد، افزود: 
حقوقدانان ما در كنار بانك مركزي تالش بســيار 
زيادي را كردند. به نظرم همين ادعاي آمريكا يك نوع 
شــاخص براي قضاوت اســت. همــه ماجراي ۱۱ 
سپتامبر را مي دانيم و مشــخص است چه گروهي 
حمله كرده و بر هيچ كس پوشــيده نيست كه اين 
حمالت موردپســند ما نبوده و آن را در همان دوره 
محكوم كرديم. ربيعــي با بيان اينكــه حمله ۱۱ 
سپتامبر ناشــي از اقدام جريان هاي افراطي مورد 
حمايت آمريكا بود، يادآور شد: همان زمان نيز اعالم 
شــد كه القاعده اين حمله را انجام داد. اينكه به آن 
بهانه بخواهند پول ايران را مصادر كنند، نشان دهنده 

سياست و خوي استكباري دولت آمريكاست.
به گزارش همشــهري، در پي شــكايت عده اي از 
قربانيان حمله ۱۱سپتامبر، دادگاهي در نيويورك 
در سال ۲۰۱۲ حكمي را صادر كرد كه براساس آن 
ايران بايد ۷ ميليارد دالر غرامت به خانواده ها و وراث 
پرداخت كند. »جورج بي دانيلز«، يك قاضي فدرال 
در نيويورك در ســال ۲۰۱۲ايــران را به پرداخت 
۲ميليارد دالر خســارت به قربانيان اين حمالت و 
پرداخت ۵ميليارد دالر به عنوان جريمه محكوم كرد. 
استدالل قاضي اين دادگاه نيويورك اين بود كه ايران 
نتوانسته است ادعاهاي مربوط به حمايت آن كشور 
از هواپيماربايان حمالت ۱۱ســپتامبر را رد كند و 
بنابراين در پرداخت خسارات مربوط به اين حمالت 

مسئول است! 
ايران پيش از آغاز تحريم هاي بين المللي در ســال 
۲۰۱۲ حدود ۱.۶ ميليارد دالر دارايي نزد يك شركت 
نقل وانتقال ارز لوكزامبورگي به نام »كلييراستريم« 
داشت كه اين رقم به خاطر تحريم ها مسدود شد، اما 
بعد از لغو تحريم ها نيز به خاطر رأي دادگاه آمريكايي 
و مراجعه بازماندگان حمالت ســپتامبر به دادگاه 
لوكزامبورگ، اين دارايي مســدود ماند تا اينكه روز 
۲۰فروردين، عبدالناصرهمتــي، رئيس كل بانك 
مركزي اعالم كرد: با رصد هوشــمندانه تالش هاي 
اياالت متحده آمريكا و پيش دستي در انجام اقدامات 

حقوقي و همچنين در نتيجه پيگيري هاي قضايي 
در كشور لوكزامبورگ، با شروع سال نو، ۲ پيروزي 
نصيب كشــور و بانك مركزي جمهوري اســالمي 
ايران شــد. همتي تأكيد كرد: ابتــدا از قرار توقيف 
وجوه به مبلــغ ۱.۶ميليارد دالر متعلــق به بانك 
مركزي نزد كليراســتريم لوكزامبورگ كه از تاريخ 
۱394.۱۰.۲۵در توقيــف بود، رفع توقيف شــد و 
ســپس با صدور دستور موقت از شــعبه ديگري از 
دادگاه هاي كشور يادشــده از انتقال همان وجوه به 
آمريكا و توزيع ميان مدعيان دروغين انتساب حادثه 

۱۱ سپتامبر به ايران پيشگيري شد.
سخنگوي دولت در ادامه سخنانش درباره تصميم 
دولت براي نحوه هزينه كرد پول هاي آزادشده، گفت: 
همه تالش خود را مي كنيم اين منابع را منتقل كرده 
يا تبديل به دارو و كاالي موردنياز مردم در شرايط 
فعلي كنيم. ربيعي افــزود: اميدواريم بتوانيم از آن 
منابع براي دارو و زندگي مردم به ويژه غذا، خوراك و 

نهاده هاي كشاورزي استفاده كنيم.

نهادهاي بين المللي دارايي آمريكا نيستند
ربيعي در پاسخ به ســؤالي درباره آخرين وضعيت 
درخواســت ايران از صندوق بين المللي پول براي 
دريافت وام اظهار كــرد: فكر مي كنيــم آمريكا از 

نظر قانوني در جايگاهي نيســت كه بخواهد مانع از 
عملكرد قانوني نهادها و ســازمان هاي بين المللي 
شود. آمريكا بايد درك كند نهادهاي بين المللي ملك 
و دارايي آنها نيستند و كشورهاي ديگر هم زيردست 

آنها نيستند كه آنها را امر و نهي كند.
به گزارش همشــهري، هفته گذشــته، المانيتور 
گزارش داد آمريكا با درخواســت ايران از صندوق 
بين المللي پــول براي دريافت ۵ ميليــارد دالر وام 
جهت مقابله با ويروس كرونا مخالفت كرده اســت. 
يك سخنگوي وزارت خارجه آمريكا با مطرح كردن 
اتهامات هميشگي كاخ سفيد عليه كشورمان مدعي 
شــد كه ايران اين پول ها را به گروه هاي »نيابتي« 

خود اختصاص مي دهد.
پس از اينكه صنــدوق بين المللي پول يك ماه قبل 
اعالم كرد كه به كشــورهاي آسيب ديده از ويروس 
كرونا وام پرداخــت مي كنــد، وزارت امور خارجه 
كشــورمان بالفاصله با ارســال نامه اي خواســتار 
اختصاص ۵ ميليارد دالر وام شــد تا بهتر بتواند با 
شيوع ويروس كرونا مقابله كند. با اين حال نام ايران 
در ميان كشــورهايي كه صندوق بين المللي پول با 
اعطاي وام به آنها موافقت كرده بود، وجود نداشت. 
پيش تر علي شمخاني، دبير شوراي عالي امنيت ملي، 
آمريكا را متهم كرده بود با استفاده از نفوذ خود مانع 

از اعطاي وام در صندوق بين المللــي پول به ايران 
مي شود.

سخنگوي دولت روز گذشته درباره مخالفت آمريكا 
با درخواست وام از سوي ايران، با بيان اينكه آمريكا 
هيچ حقوقي براي وتو كــردن تصميمات صندوق 
ندارد و اين امر هم پيش بيني نشــده است، تصريح 
كرد: ســاير اعضاي صنــدوق از اقدام غيرانســاني 
آمريكا ممانعت مي كنند. فكــر مي كنيم صندوق 
مســتقالنه عمل مي كند. ســال ها حــق عضويت 
صندوق بين المللي پول را پرداخت كرده ايم. هيچ گاه 
هم از اين صندوق درخواســتي در ســال هاي قبل 
نداشته ايم. ربيعي ادامه داد: اين حق طبيعي است كه 
در شرايطي كه تحريم ها از يكسو جان و زندگي افراد 
را تهديد مي كند و شيوع گســترده كرونا در سطح 
جهاني نيز موجب تهديد جان شهروندان شده است، 
ما هم دچار رنج مضاعف شده ايم و بايد از حق خود 
استفاده كنيم. وي با بيان اينكه اقدام صندوق براي 
دنيا نشان دهنده اين خواهد بود كه مشاركت شما در 
امور بين المللي تابعي از سياست هاي يكجانبه هيچ 
كشوري نمي تواند باشــد، خاطرنشان كرد: درواقع 
تصميم صنــدوق بين المللي پول يــك نماد براي 
اخالق و انســاني بودن صندوق هايي است كه براي 

مسائل انساني به وجود مي آيند.

سخنگوي دولت: همه تالش خود را مي كنيم تا پول هاي آزاد شده را تبديل به دارو و كاالي مورد نياز مردم در شرايط فعلي كنيم

درحاشيه سياست

  توصيه هايي براي  ماه رمضان
آيت اهلل محمد يزدي در ســخناني با اشــاره به 
شرايط خاص كشور در آستانه  ماه مبارك رمضان 
بيان كرد: در اثر بيماري كرونا، بسياري از افراد از 
شغل و كار و زندگي خود بازمانده اند و ناچارند در 
خانه بمانند. اين شرايط كه با توجه به دستورات 
مجموعه هاي بهداشت و درمان كشور الزم االطاعه 
و براي حفظ جان مردم است، موجب شده است 
برخي افراد دچار مضيقه و فشار در زندگي شوند. 
هركس كه مي تواند الزم است براي ضعفا، فقرا و 
آنهايي كه درآمد روزانه دارند و زندگي شان وابسته 
به كار روزانه است يا آنهايي كه اصال كاري ندارند، به 
هر صورت ممكن اعانه و كمك كند. وي يادآور شد: 
افرادي كه متمكن هستند و مي توانند كمك كنند 
اما نمي  توانند شخصا پيگير اين اقدامات باشند بايد 
برخي با برنامه ريزي مناسب، متصدي جمع آوري 
كمك ها شوند و يا با پيگيري نيازها به افراد متمكن 
و داراي ثروت اطالع دهند و با آنها همكاري كنند.

  به قيمت بيسكوئيت سازي !
نماينده مردم تبريز در مجلس در نامه اي خطاب به 
كارگران شركت ملي كشت و صنعت و دامپروري 
مغان توضيحاتي پيرامون پيگيري واگذاري هاي 
غيرقانوني اين شــركت ارائه كرد. احمد عليرضا 
بيگي با اشاره به بدهي بانكي ۱۲4ميليارد توماني 
خريدار اين شركت نوشت: مشخص نيست كه 
شركت خريدار با كدام دارايي متعلق به خود، اين 
سرمايه عظيم ملي را تصاحب كرده  است. واگذاري 
اموال دولتي توسط ســازمان خصوصي سازي 
به بدهكاران بانكي غيرقانوني اســت. به نوشته 
بيگي، قيمت شركت مزبور با دارايي 3۷۰ميليارد 
توماني هم اكنون در بازار بــورس حدود 3هزار و 
۵8۰ميليارد تومان است. وي با اشاره به قيمت 
واقعي شــركت و واگذاري غيرقانوني آن به زير 
قيمت اين سؤال را مطرح كرده كه آيا واگذاري 
آن به نصف قيمت يك شركت بيسكوئيت سازي 
مفهومي جز تاراج اموال مردم و بيت المال دارد؟/ 

فارس

  رياست مجلس، مقام  برتري جويي نيست
دبيركل و رئيس شوراي مركزي حزب موتلفه در 
توييت هاي جداگانه اي، نسبت به جايگاه رياست 
مجلس يازدهم و همچنين وظايف نمايندگان 
اين مجلس موضع گيري كردند. سيدمصطفي 
ميرسليم، منتخب مردم تهران در مجلس يازدهم 
كه نامش به عنوان يكي از گزينه هاي رياســت 
مجلس مطرح است در توييتي نوشت: »نمايندگان 
مجلس براي خدمت مخلصانه به مردم انتخاب 
شده اند و هيأت رئيســه خدمتگزاران آنهايند و  
رئيس مجلس خادم قسم خورده آن هيأت. اين 
مقام جاي برتري جويي نيست ولي آن  خدمت، 
افتخار اســت.« همچنين اســداهلل بادامچيان، 
دبيركل حزب موتلفه در توييتي نوشت: »جهاد 
و صميميــت و خدمت بايد در رفع مشــكالت 
اقتصادي حاصل از   كرونا به كارگرفته شــود. از 
منتخبين  مجلس يازدهم درخواست مي كنيم 

براي برنامه هاي پساكرونا تدبير و تفكر كنند.«

   گرايش به مذهب در پساكرونا 
نجفقلي حبيبــي در گفت وگو بــا خبرگزاري 
فارس پيش بيني كرده اســت: »در پســاكرونا 
مي توان شاهد كاهش اختالفات بين المللي بود 
اما اين بســتگي به اراده سياستمداران دارد ولي 
مي توان اختالفات را كنار گذاشــت و به سمت 
نوعي همگرايي و همزيســتي مسالمت آميزتر 
حركت كرد. بايد ببينيم زندگي هماهنگ انساني 
و همكاري بين المللي چقدر دوام مي آورد.« اين 
استاد دانشــگاه تأكيد دارد: »معتقدم با شيوع و 
گسترش كوويد۱9 در جهان گرايش به مذهب 
در بســياري از طبقات اجتماعــي افزايش پيدا 
كرده اســت.« او مي گويد: »ويروس كرونا ثابت 
كرد كه همه ما بشر هستيم و اين خود برتربيني 
كه برخي ها به آن دامن مي زنند محلي از اعراب 
ندارند. همه به هم وابسته و نسبت به سرنوشت 
هم مسئول هستيم و قوميت ها و نژادها صرفا يك 
مرز جغرافيايي بيش نيستند؛ چراكه يك ويروس 
از ووهان چين اكنون بيش از ۲۰۵كشــور را در 

كمترين زمان به خود درگير كرده است.«

ضدعفوني محيط درنشست خبري دولت   عكس:ايرنا
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خبر نگار

گزارش

 درخواست جهانگيري از خيرخواهان
 ثروتمندان و صاحبان صنايع

 خيرين براي مقابله با كرونا
 به صحنه بيايند

معاون اول رئيس جمهور با اشاره به عظمت ملت ايران در مواجهه با 
حوادث غيرمترقبه طبيعي و اجتماعي، گفت: احساس همبستگي 
اجتماعي و مسئوليت مدني و نوع دوستي مردم ايران مزيت بزرگي 

است كه بايد قدر اين فرصت و عظمت را بيش از پيش بدانيم.
به گزارش ايسنا، اســحاق جهانگيري در مراســم معارفه رئيس 
جمعيت هالل احمــر ايران با بيان اينكه جامعــه ايران همواره با 
حوادث متعدد طبيعي و اجتماعي نظير ســيل و زلزله يا سقوط 
هواپيما روبه رو بوده اســت، اظهار داشت: ويژگي ديگر جامعه ما 
احساس مسئوليت مدني و همبستگي اجتماعي ميان مردم است 
كه همواره زنده است و مردم نســبت به وضعيت همنوعان خود 
حساس هستند و آگاهانه در جهت خدمت رساني همت مي كنند.

معاون اول رئيس جمهور به پديده ناشناخته كرونا و چالش جهاني 
ناشي از آن نيز اشاره كرد و با بيان اينكه ابعاد اجتماعي و اقتصادي 
كرونا همه دنيا و ايران را متاثر كرده است، گفت: در ارتباط با كرونا 
بايد بيشتر از كمك هاي مردم اســتفاده كنيم. واقعيت اين است 
كه دولت به قول رئيس جمهور در برهه كنوني با ۲ويروس تحريم 
و كرونا همزمان مقابله مي كند؛ اگرچــه به فضل الهي مي توانيم 
با حداقل هزينه از اين شــرايط عبور كنيم اما مطمئن هستم اگر 
موضوع را براي مــردم خوب توضيح دهيــم حتما از كمك هاي 

خيرين بيشتر بهره مند خواهيم شد.
وي با تشــريح اقدامات دولت بــراي كمك به اقشــار ضعيف و 
بنگاه هاي آسيب ديده، گفت: حتما تعداد كساني كه نيازمند كمك 
هستند بيشتر از آماري است كه دولت توانسته براي آنها مبالغي 
واريز كند و بايد با كمك مردم، تعداد بيشــتري از نيازمندان را 

تحت پوشش قرار دهيم.
جهانگيري ادامه داد: از مردم و خيرخواهان و كساني كه از تمكن 
مالي مناسبي برخوردار هستند مي خواهم كه به صحنه بيايند و 
با كمك نهادهاي ياري رســان نظير جمعيت هالل احمر با لحاظ 
همه مسائل اخالقي و انساني به اقشار بي بضاعت كمك كنند تا با 

كمترين و هزينه از اين مرحله عبور كنيم.
معاون اول رئيس جمهور گفت: امروز در بسياري از كشورهاي دنيا 
صاحبان صنايع و افراد ثروتمند اعالم كردند كه بخشي از ثروت 
خود را به بخش هاي مختلف جامعه هديــه مي كنند. انتظار اين 
است كه فعاالن بخش خصوصي كشور هم چنين اقداماتي انجام 
دهند.جهانگيري افزود: كادر پزشــكي قدرتمند و نظام سالمت 
سازمان يافته كشــور در اين ايام كار بزرگي انجام دادند. جامعه 
پزشكي نمايشي از انسان دوستي را به اجرا گذاشت كه در تاريخ 
ايران ثبت خواهد شد و هنرمندان، نويسندگان و صاحب نظران 

حتما اين فداكاري ها را ثبت خواهند كرد.
وي با تأكيد بر اينكه بايد تبعات كرونا را به حداقل برســانيم، به 
آسيب ديدن برخي از اقشار از اجراي طرح فاصله گذاري اجتماعي 
اشــاره كرد و گفت: جمعيت هالل احمر با توجه به اينكه يكي از 
نهادهاي خدمت رسان و مورد اعتماد مردم است مي تواند حلقه 

وصل ميان مردم و آسيب ديدگان باشد.
جهانگيري ضمن تشكر از اقدامات جمعيت هالل احمر كشور در 
امدادرساني به مردم در حوادث اخير زلزله، سيل و سقوط هواپيما 
از اين جمعيت خواست تا آمادگي خود را براي خدمت بيشتر هم 

در دوران كرونا و هم در حوادث آينده افزايش  دهد.

كشور 3 ماه تعطيل شود
رئيس كميسيون اجتماعي مجلس درباره اقدامات ضروري براي 
پيشگيري از كرونا گفت: پيشنهاد تعطيلي را در مجلس ارائه دادم، 
مجبور به اين كار هستيم و اگر اين كار را نكنيم بيماري كرونا در 
كشور مزمن خواهد شــد و عوارض اجتماعي، رواني، سالمت و 
اقتصادي آن خيلي بيشتر از زماني خواهد بود كه مثل چيني ها 
در ووهان عمل كرده و كشــور را تعطيل كنيم. به گزارش ايلنا، 
عبدالرضا عزيزي ادامه داد: چين، در 3 ماه شــهر ووهان را با ۱۱ 
ميليون جمعيت قرنطينه و آذوقه و معيشــت آنهــا را نيز تامين 
كرد و دقت هم داشــتند كه كســي بيرون نيايد و هم اكنون هم 
مردم به زندگي عادي خودشــان برگشــته اند؛ ما هم يا بايد ۲ تا 
3 ماه همين كار را انجام دهيم و هزينه هــاي مردم را هم تامين 
كنيم و يا مثل اكنون كج دار و مريز پيــش برويم و روزي ۲هزار 
نفر به مبتاليان كرونايي  كشور اضافه شود. وي با تأكيد بر اينكه 
يك بار براي هميشه هزينه كرده و با تعطيلي كشور اين موضوع 
را تمام كنيــم، گفت: ايتاليا با اينكه وضعيت وخيم تري نســبت 
به اسپانيا داشت اما كشــورش را قرنطينه كرد و اكنون وضعيت 
بهتري نسبت به اســپانيا دارد؛ اگر چه هنوز عملكرد ايتاليا از ما 
هنوز بهتر نيســت، اما اگر به صورت نظامي برخــورد نكنيم و در 
 عين حال معيشت مردم را نيز تامين نكنيم، زنجيره قطع نخواهد

 شد.

گزارشي از وضعيت زندان ها
حجت االسالم حسن نوروزي، عضو كميســيون حقوقي و قضايي 
مجلس درباره بررســي وضعيــت زندان ها و زندانيــان، گفت: به 
هيأت رئيســه كميســيون حقوقي پيشــنهاد دادم كه درصورت 
امكان از رئيس سازمان زندان ها دعوت شود تا گزارشي از وضعيت 
زندان هــا در شــرايط كنوني با توجه به شــيوع كرونــا، وضعيت 
 مرخصي ها، آمــار مبتاليــان و بهبوديافتــگان در زندان ها ارائه 

كنند. / خبرآنالين
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ســفراي جديــد جمهوري 
چك، جمهوري بلغارستان، 
جمهــوري خلــق كــره و 
جمهــوري نيكاراگوئــه در 
كشــورمان صبح ديروز و در 
آغاز ماموريت شان در ايران 
با محمدجواد ظريف ديدار 
و رونوشت اســتوارنامه خود 
را تســليم وزير امور خارجه 
جمهــوري اســالمي ايران 
كردند. تصاوير از اين مراسم 
نشان مي دهد كه ديپلمات ها 
با رعايت اقدامات پيشگيرانه 

ديدار كرده اند.

فاصله گذاري 
هوشمند در 

ديدار ديپلمات ها

عكس خبر مجلس

كافه مجلس

رئيس جمهور بر اجراي دقيق طرح فاصله گذاري هوشمند در كشور با رعايت 
كامل پروتكل هاي بهداشتي از سوي كســبه و اصناف تأكيد و خاطرنشان دولت

كرد: دولت به صورت متــوازن با اولويت قرار دادن ســالمت مردم به فكر 
وضعيت اقتصادي و معيشت آنان نيز هست و از سرگيري فعاليت كسب و كارهاي ضروري 
نبايد منجر به آسيب به سالمت مردم شود. حســن روحاني روز دوشنبه در گفت وگوي 
تلفني با وزير بهداشت با دعوت دوباره از مردم براي در خانه ماندن و اجتناب از تردد هاي 
غيرضروري در سطح شهرها، ضرورت ادامه مسير اطالع رساني درست و اقناع سازي  مردم 
در پايبندي به شــعار  »درخانه ماندن« را مورد تأكيد قرار داد. ســعيد نمكي هم در اين 

گفت وگو اظهار داشت: خوشبختانه شاهد روند كاهشي كرونا در كشور هستيم.

در پاســخ به تدبير رهبر معظم انقــالب مبني بر كمك بــه نيازمندان و 
آسيب ديدگان از بيماري كرونا، رئيس قوه قضاييه و مسئوالن عالي قضايي قضايي

كشور، ۲۰درصد از حقوق ماهانه خود را به مدت 3 ماه به كمك و حمايت از 
نيازمندان و آسيب ديدگان اين بيماري اختصاص دادند. سيدابراهيم رئيسي با قدرداني از 
رهبر فرزانه انقالب براي بسيج همگاني در كمك مومنانه به آحاد جامعه به ويژه نيازمندان و 
فقرا، از نهاد هاي انقالبي همچون بنياد مستضعفان نيز براي حركت ارزشمند در اين مسير و 
توجه خاص به خانواده هاي  زندانيان نيازمند تقدير كرد و متذكر شد: درست است كسي كه 
جرمي انجام داده بايد مجازات شــود اما خانواده هاي آنها بايد مورد التفات و حمايت قرار 

گيرند. / ميزان

امير دريادار حبيب اهلل سياري، معاون هماهنگ كننده و رئيس ستاد ارتش با 
اشاره به تحريم ها و توان كشور براي غلبه بر كرونا گفت: گسترش ويروس كرونا دفاع

در دنيا نشان داد كه هر كسي دنبال كار و منافع خودش است. آن كشورهايي كه 
ادعا مي كنند بسيار پيشرفته هستند، ماسك هاي كشورهاي ديگر را در فرودگاه ها و بنادر از هم 
سرقت مي كنند. ســياري ادامه داد: آمريكا با آن همه ادعا، ماسك هاي خريداري شده ديگر 
كشورها را سرقت مي كند و مردم اين كشورها به خاطر دستمال توالت و كمبودها در فروشگاه ها 
همديگر را كتك  زده و براي تهيه مواد غذايي به فروشگاه ها حمله مي كنند. اين اتفاقات به ما نشان 
مي دهد تمدني كه سران اين كشورها مدعي داشتن آن هستند ظاهري است و زماني كه اتفاقاتي 

مانند گسترش ويروس كرونا و موضوعات اينچنيني رخ مي دهد همه  چيز به هم مي ريزد. 

تمدن آمريكا ظاهري استاختصاص 20درصد حقوق مسئوالن قضايي براي كرونادعوت دوباره مردم به خانه ماندن 

جلسه علني با رعايت فاصله ها
عضو هيأت رئيســه مجلس شوراي اسالمي، از 
آخرين تصميمات اين هيأت بــراي برگزاري 
جلسات علني قوه مقننه در شرايط بحران كرونا 
خبر داد و گفت: جلسات علني حضوري مجلس 
در هفته جاري، فردا و پس فردا برگزار مي شود. 
به گزارش تسنيم،  اكبر رنجبرزاده  افزود: با توجه 
به اينكه از ابتداي شيوع بيماري كرونا در كشور، 
جلسات علني مجلس نيز متأثر از اين بيماري 
بود و محدوديت هايي در برگزاري اين جلسات 

ايجاد شد، بنابراين شكل برگزاري جلسات علني نيز تغيير كرد. وي همچنين با اشاره به جزئياتي 
از تصميم جديد هيأت رئيسه مجلس براي برگزاري جلسات علني پارلمان در شرايط بحران كرونا، 
اظهار داشت: مقرر شده جلسات علني مجلس طبق ضوابط ستاد ملي مقابله با كرونا برگزار شود؛ 
به طوري كه در جلسه علني امروز )سه شنبه، ۲۶فروردين( نيز نحوه قرارگيري نمايندگان تغيير 
كرده تا تعدادي از آنها در محل صحن و تعدادي نيز در محل كميسيون ها از طريق سيستم ارتباطي 
داخلي مجلس در جلسه حضور داشته باشند. به گفته وي، طبق تصميمي كه قبال در هيأت رئيسه 
مجلس اتخاذ شده، تمامي نمايندگان از طريق لپ تاپ هاي خودشان براي رأي دهي در مصوبات 
اقدام مي كنند. همچنين از طريق نحوه جديد قراردهي نمايندگان سعي شده تا كمترين تماس 

در بيشترين فاصله در شرايط موجود براي مقابله با بيماري كرونا ايجاد شود.



 محمود ترفع، مديرعامل شركت
 واحد اتوبوسراني شهر تهران در گفت وگو با همشهري

پايتخت 3هزار اتوبوس كم دارد

با شــيوع ويروس كرونا در شــهر تهران 
حمل ونقل عمومي مورد توجه بســياري 
قرار گرفت؛ از همان اول اســفند و اينكه 
ازدحام جمعيت در مترو و اتوبوس چگونه 
مي تواند كنترل شــده و بــا اين بيماري 
مقابله كنــد. محمود ترفــع، مديرعامل 
شركت واحد اتوبوسراني شهر تهران به همشهري مي گويد: »ما از اول 
اسفندماه اين موضوع را متوجه شــديم و جلسه اي با شهردار محترم 
برگزار شــد و به اطالع ما رسيد. خوشــبختانه با ظرفيت بااليي كه 
شركت واحد اتوبوســراني دارد و همچنين آمادگي پرسنل، از همان 
شامگاه اول اســفند عمليات ضدعفوني را شروع كرديم. شايد كسي 
باورش نشود كه اين همت و زحمت شركت واحد بود؛ زيرا همان روز به 
پرسنل آموزش داده شد، مواد ضدعفوني كننده خريداري و بالفاصله 
اتوبوس هاي تندرو ضدعفوني شد.« او ادامه مي دهد: »در ايام قبل از 
كرونا آمار جابه جايي روزانه مان در تهران نزديك 2ميليون نفر بود. با 
شيوع ويروس كرونا هر قدر كه آگاهي مردم باال رفت، اين آمار كاهش 
پيدا كرد و در روزهاي آخر اسفند نزديك به 80درصد كاهش مسافر 
داشتيم؛ يعني مردم ديگر از حمل ونقل عمومي استفاده نمي كردند؛ 

در حالي كه آن موقع هنوز مشاغل تعطيل نشده بود.« 
ترفع مي گويد: »در ايام عيد نوروز كاهش سفر با حمل ونقل عمومي به 
94درصد رسيد. بعد از عيد نيز آمار چنين بود و وقتي قرار شد ادارات 
با دوسوم نيرو باز شود، كمي اســتفاده از حمل ونقل عمومي افزايش 
پيدا كرد. اين نشــان مي دهد كه مردم با آگاهي در مكان هاي شلوغ 
حضور پيدا نمي كنند. در باالترين آماري كه طي روزهاي اخير داشتيم 
170هزار جابه جايي در روز صورت گرفته اســت كه با مقايسه روزانه 
2ميليون جابه جايي چيزي نيست. منتها ما يكسري خط خاص داريم 
كه خط تندروها محسوب مي شوند. خط هاي تندرو مسافران زيادي 
دارد و به خصوص خطوطي كه با هم تالقي پيدا مي كنند؛ مثال چهارراه 
وليعصر كه تقاطع شلوغي به حســاب مي آيد؛ زيرا اينجا 4 خط انبوه 
دارد، زير چهارراه، خط 3 و 4 مترو با هم تالقي دارند و در باال خط يك 
و 7 تندروي اتوبوسراني است. اين دو خط پرمسافرترين خطوط شهر 
تهران محسوب مي شوند. تالقي اين 4خط سبب مي شود كه در اين 
محدوده ازدحام مســافر به وجود بيايد و البته مــا پيش بيني الزم را 
كرديم. اتوبوس هاي خالي براي اين چهــارراه درنظر گرفتيم كه اگر 
اتوبوس رسيد و مسافر از مترو هم بيرون آمده بود، با ازدحام ناگهاني 
مواجه نشويم. همه اتوبوس ها را هم نشانه گذاري كرديم و همينطور 
كف اتوبوس. همچنين داخل ايستگاه ها عالمت گذاري شده تا مردم 
رعايت كنند. در عين حال، عوامل ما در ايستگاه هاي مختلف مستقر 

هستند كه مردم فاصله اجتماعي را رعايت كنند.« 

رعايت فاصله گذاري 
به گفته مديرعامل شــركت واحد اتوبوسراني، پايتخت حدود 3هزار 
اتوبوس كم دارد. او عنوان مي كند: »هم اكنون تهران كمتر از 5هزار 
دستگاه اتوبوس دارد و با شــرايط عادي غيركرونايي 3هزار دستگاه 
فاصله داريم. اگر قرار اســت فاصله گذاري هم انجام شود، اين تعداد 
بايد ضربدر 3شود. پس آن ظرفيت مناســِب ناوگان را براي دوران 
كرونا نداريم و نمي شود تامين هم كرد. ما بايد حداكثر تالش خود را 
به كار ببنديم تا از اتوبوس هاي پشتيبان و كمكي كه داشتيم، استفاده 
كنيم. برخي از خطوط كم مسافر هســتند، مي شود از اتوبوس هاي 
اين خطوط هم اســتفاده كرد و در خطوط پرمســافر مانند خطوط 
تندرو بهره گرفت. در عين حال، مردم هم بايــد رعايت كنند و من 
فكر مي كنم اگر 5دقيقه صبر كنند تا اتوبوس ديگري بيايد و ســوار 
اتوبوس خلوت شوند، بهتر از اين است كه سالمت خود و ديگران را به 
خطر بيندازند. خواهش مي كنم كه شهروندان و مسافران محترم اين 

مسائل را رعايت كنند.« 
او يادآور مي شود: »در شرايط سخت اصوال خالقيت هم زياد مي شود. 
بچه هاي ما در تعميرگاه پرسنل فني يكي از اتوبوس ها را به افشانه هايي 
مجهز كردند؛ طوري كه مواد ضدعفوني كننده را مانند مه مي پاشد و 
اميدوار هستيم كه اين افشانه ها در همه اتوبوس هاي تندرو و ... نصب 
شود كه هم سريع تر و هم با كيفيت تر در ابتدا و انتهاي خطوط عمليات 

ضدعفوني صورت بگيرد.« 

اتوبوسراني بدون درآمد 
با كاهش حداكثري مسافر،  شركت واحد اتوبوسراني با مشكالت مالي 
بسياري روبه رو شده اســت. ترفع معتقد است كه با شرايط امروز اين 
شــركت درآمدي ندارد. او مي گويد: »افزايش هزينه به 2 دليل زياد 
بوده است؛ يكي اينكه ما اصال درآمد خود را از دست داديم و از طرفي 
بخشي از اين هزينه ها بابت همين قرارداد مواد ضدعفوني و تجهيزات 
اينچنيني اضافه شــده است كه اگر اشــتباه نكنم باالي 30ميليارد 
تومان است. به موازات آن درآمد اتوبوســراني به صفر رسيده است. 
حاال شايد اين سؤال پيش بيايد كه با جابه جايي مسافر چرا درآمد صفر 
است؟ روال به اين ترتيب است كه برخي از مردم مانند دانش آموزان و 
دانشجويان كارت تخفيف دارند كه 50درصد است و كارت هاي منزلت 
نيز به طور كلي رايگان است. حاال دسته بندي و تنوع اين كارت ها هم 
زياد و باالي 20نوع است. اگر در بخش خصوصي كسي از اين كارت ها 
اســتفاده كند، آن تفاوت را ما از خطوط تندرو تامين مي كنيم و اين  
به صورت مكانيزه انجام مي شود. يعني اصال پول به حساب من نمي آيد 
كه بخواهم ديرتر يا زودتر پرداخت كنم و به صورت مكانيزه هر شــب 
تفاوت كارت ها از درآمد ما برداشت شده و به حساب راننده هاي بخش 
خصوصي واريز مي شود.« ترفع ادامه مي دهد: »در اين ايام تمهيدات 
الزم را براي پرســنل خود انجام داده ايم كه از بيماري كرونا مصون 
باشند اما متأســفانه تقريبا حدود 50نفر از پرســنل شركت)شامل 
پرسنل ستادي يعني اداري، انساني، مالي، پشــتيباني و رانندگان( 
مبتال شدند كه 2 نفر فوتي داشتيم و اميدوار هستيم كه همه بيماران 

كرونايي سالمتي خود را به دست بياورند.«

   ضدعفوني شهر بدون لطمه به فضاي سبز
مهدي داوري،  مديرعامل سازمان آتش نشاني شهرداري تهران

همزمان با آغاز اعالم رسمي شيوع بيماري حدود ۱۵۰ دستگاه انفرادي در نقاط مختلف شهر حضور 
پيدا كردند و مناطقي مانند پايانه هاي اتوبوسراني، تاكسيراني و ايستگاه هاي اتوبوس، پاساژهاي 
تهران و بازار تهران را ضدعفوني كردند. با اين حال اســتفاده از خودروهاي عادي ســازمان براي 
ضدعفوني كردن معابر خطرناك است زيرا ممكن است همزمان كه ضدعفوني در حال انجام است، 
حريقي رخ دهد و آنگاه ما با كمبود ناوگان روبه رو شويم. به همين دليل 7دستگاه خودرو مخصوص 
ضدعفوني معابر تجهيز شدند كه مي توانند روزانه ده ها كيلومتر معبر را ضدعفوني كنند. براي اين كار 
از »آب ژاول ۵صدم درصد« استفاده مي كنيم تا اثر سوئي بر محيط زيست و مخصوصا درختان نداشته 
باشد در بعضي موارد از آب اكسيژنه رقيق استفاده شده است. در برخي از كشور هاي ديگر مانند چين، 
ايتاليا و اسپانيا هم ضدعفوني سطح معابر انجام مي شود و در ستاد ملي كرونا نيز اين روش رد نشده 

است بنابراين آتش نشاني به اين كار با هماهنگي وزارت بهداشت ادامه مي دهد.

وقتــي ســرش را روي چرخ 
خياطــي مي گيــرد بــا آن گزارش

دست هاي نازك و نگاهي كه از 
ماســك روي صورتش مي گــذرد، انگار در 
جنگ است. شــبيه همان روزهايي كه باور 
نداشتيم تكرار شــود. همان روزهاي اواخر 
دهه50 كه زنان با چادرهاي رنگي و عشقي 
كه در قلبشان موج مي زد، براي مردانشان كه 
در جنــگ بودند، نان و پنيــر مي گرفتند و 
سبزي پاك مي كردند. از همان كارهاي ساده 
زنانــه اي كــه به چشــم نمي آيــد، ولي از 
روايت هاي عاشــقانه ماندگار جنگ شد و 
اكنون اينجا، حدود 35سال بعد در كارگاه 
توليدي زنان سرپرســت خانوار كه زيرنظر 
اداره كل بانوان مديريت شهري است، زناني 
هســتند هنوز با قلبي كه در جنگ اســت؛ 

اين بار جنــگ انتخاب ميــان دغدغه نان و 
نفس هاي به شماره افتاده مردم. آنها روزهاي 
جنگ بــا كرونــا را مي گذراننــد و گاهي 
انتخاب هايشــان متفاوت تر از آن است كه 

تصور مي كنيم.

نذر كرده ام براي مردم ماسك بدوزم
هر روز صبح ســاعت8 به كارگاه مي آيد و تا 
6عصر با 10نفر از زنان سرپرست خانوار ديگر 
ماسك مي دوزد. در روزهايي كه از صداوسيما 
و... اعالم مي كنند براي مبتالنشدن به كرونا 
در خانــه بمانيد. تعداد ماســك هايي را كه 
دوخته يادش نمي آيــد، ولي تمام روز براي 
او پر اســت از صداي چرخ خياطي و گاهي 
صداي زناني كه داخل كارگاه براي شــفا و 
سالمتي مردم دعا مي كنند. روزهاي غريبي 
است. گاهي حتي خودش را هم نمي شناسد. 
نمي داند در روزهايی كه دغدغه نان و هراس 
بيماري كرونا او را با خود مي برد و از طرفي 

صداي كمك مردم را مي شنود، چه كار بايد 
بكند. كدام را بايد انتخاب كند... فاطمه خانم 
يك زن سرپرست خانوار اســت. او 2دختر 
كوچك دارد. وقتي گفتند بيماري همه گير 
كرونا آمده و مردم نياز به ماســك و لباس 
ايزوله دارند و قرار است كارگاه توليد پوشاكي 
كــه در آن كار مي كند، به توليد ماســك و 
لباس ايزوله تبديل شود، ولي حقوقشان از 
قبل كمتر است، حس كرد اينجا انگار جنگ 
است. جنگ ميان تامين معيشت و دغدغه 
سالمت مردم... عده اي براي تامين معيشت 
و دغدغه نان قبول كردنــد و عده اي حاضر 
شدند در روزهاي سخت حتي با حقوق كمتر 
براي مبارزه با ويروس كرونــا و براي مردم 
بجنگند و حتي زناني هستند كه وقتي از آنها 
پرسيده شد چطور بدون حقوق حاضر شديد 
در كارگاه ماســك بدوزيــد، مي گويند نذر 
كرده ايم براي مردم ماسك بدوزيم... جمالت 
خبري روزهاي اخيــر در ذهنم مي چرخد؛ 
خبري كه حاكي از كشــف چندين ميليون 
ماسك احتكارشده در گوشه اي از شهراست... 
بهت زده مي مانم اينجا جنگ است يا انتخاب.
البته اين خانم مي گويد كه وقتي پوشــاك 
توليد مي كرده، حقوق شــان بــه 4ميليون 
تومان در ماه هم مي رسيده ولي االن 2 ميليون 
دريافتــي دارد. فاطمه خانم با اين حال خدا 
را شكر مي كند كه روزي شــان برقرار است 
مي گويد: » قيمت عرضه ماســك ها پايين 
اســت و مبلغ خاصي نصيــب توليد كننده 

نمي شود.«
ميم الف، يكي از زنان سرپرست خانواري 
اســت كه قبل از اين اپيدمــي، در مركز 
شهربانوي منطقه8 مشــغول به كار بود و 
بعد از شيوع كرونا، و بسته شدن اين مركز، 
كار خود را از دست داد. او مي گويد: »بعد از 
تعطيلي مركز شــهربانو، ديگر جايي براي 
كاركردن نداشتم. پس اندازي هم نداشتيم 
كه بتوانيم ادامه زندگي مــان را بگذرانيم. 
براي همين نمي دانستم چه كار بايد بكنم. 
دستفروشي و ديگر كارها نيز ممنوع شده و 

تهيه اقالم ضروري مشكل است. 
ديگــر توانايي تامين خوراك، پوشــاك و 
لوازم اوليه زندگي را براي خودم و 2فرزندم 
نداشــتم. با شــروع به كار اين مركز توليد 
ماسك، خوشبختانه توانستم دوباره كاري 
پيداكنم و درآمدي كســب كنم تا بتوانم 
هزينه هاي زندگي را بپردازم. از بابت انتقال 
بيماري نيز در اين مــكان خيالمان راحت 
اســت؛ چون هر روز غربالگري مي شويم 
و كارگاه نيــز ضدعفونــي و گندزدايــي 

مي شود.« 
آقاي محبي، فرد كم بضاعت ديگري است 
كه در يكي از ســراهاي محله كار مي كرد 
و بعد از تعطيل شدن آنجا، بيكار شده بود. 
محبي مي گويد: »بعد از تعطيلي ســراي 
محله، روزهاي سختي را گذرانديم و بدون 
پس انداز و درآمد نمي دانســتم كه چگونه 
هزينه زندگي را تامين كنــم. اجاره خانه 

و هزينه هاي ديگــري نيز مانــده بود كه 
نمي توانســتم پرداخت كنم. با آغاز به كار 
مركز توليد ماســك، من توانســتم دوباره 
كاري پيدا كنم و اين دغدغــه تا حدودي 
برطرف شد. واقعا امثال من كه توانايي در 
خانه ماندن را بــدون پس انداز ندارند، زياد 
هســتند. راه اندازي مكان هايــي مثل اين 
كارگاه توليد ماسك، مي تواند گره كار خيلي 
از امثال من و سرپرستان خانوار را رفع كند. 
با كمك هزينه هاي يك ميليوني و هزينه هاي 
اينگونه شايد گوشه اي از زندگي پر شود، اما 
بدون كار نمي شــود از پس هزينه ها و اين 
گراني برآمد. براي همين دولت، شهرداري ها 
و ساير ارگان ها مي توانند با راه اندازي مراكز 
كارآفريني عالوه بر تامين نيازهاي بهداشتي 
مردم، امثال من را بــه كار گمارند و ما هم 

بتوانيم هزينه زندگي را بدهيم.«

توليد ماســك و لباس ايزوله، كمك به 
معيشت بانوان سرپرست خانوار

زهرا بهروز آذر، مديــركل امور بانوان 
شهرداري تهران 

رويكــرد مراكز زنان 
خانوار  سرپرســت 
مراكــز  ازجملــه 
ي  ز مــو ت آ ر مها
كوثر، ايجاد اشتغال 

و امنيت براي اين زنان اســت. در روزهاي 
كرونايي تعــدادي از اين مراكز در ســطح 

محله ها و مناطــق به توليد انواع ماســك 
ســه اليه، چهاراليه، ان95، لباس ايزوله و 
حتي مواد ضد عفوني كننــده براي بيماران 
كرونايي پرداختند. اين توليدات در شرايط 
بحراني مبارزه با ويروس كرونا كه كشــور 
نياز مبرم به اين وسايل بهداشتي دارد، طبق 
توافقي بوده كه بين مديريت شهري، اتحاديه 
پوشــاك و صنعت و مراكــز مربوطه مانند 
وزارت بهداشت صورت گرفته است. تعدادي 
از كارگاه ها توليدات را در اختيار مراكز دولتي 
قرار مي دهند. تعدادي نيز توليدات خود را 
توســط خيرين به صورت رايگان در سطح 
شــهر توزيع مي كنند. البته قبل از توزيع، 
تمــام توليدات طبق نظر وزارت بهداشــت 
ضد عفوني مي شــود. اين اواخر توانستيم با 
كمك معتمدين محلي و شوراياران از بانواني 
كه در منزل مي توانســتند به توليد ماسك، 
لباس ايزوله و... بپردازند، استفاده كنيم به 
اين ترتيب ضمن افزايش توليد به اشــتغال 

آنها هم كمك شده است.

گزارشي از مراكز بانوان سرپرست خانوار كه با مجوز وزارت بهداشت به توليد 
ماسك، لباس ايزوله و... براي مقابله با كرونا مي پردازند

۵73 زن سرپرست خانوار مشغول توليد ماسك با شرايط استاندارد شده اند.   عكس:همشهري/ حامد خورشيدي

نان آوري با طعم همدلي
پريسا اميرقاسم خاني

خبر نگار

گزارش2
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 آمار نشان مي دهد تعطيلي 
 خدمت

مراكز پذيــرش معتادان اجتماعي
سبب شده تا امروز بيش از 
11هزار معتاد در خيابان هاي تهران رها 
شوند، اين در شرايطي است كه نزديك به 
5 ميليارد تومــان به بهزيســتي براي 
پذيرش جديد معتادان داده شده بود. به 
معتــادان  شهرنوشــت،  گــزارش 
مصرف كننــده مواد مخــدر در مألعام 
)متجاهر(، كارتن خواب ها و زباله گردها، 
اپيدمــي پنهــان در تهران هســتند، 
خيلي هايشــان شــايد منتقل كننــده 
متحــرك ويــروس كرونا باشــند و در 
خيابان هاي مركز و جنوب شهر، شب را 
به صبــح مي رســانند كه تعدادشــان 
مشخص نيست، اما بنابر آمار اعالم شده 
از ســوي مركز پژوهش هــاي مجلس 
شوراي اسالمي هم اكنون 11هزار معتاد 
متجاهر در خيابان هاي پايتخت زندگي 
مي كننــد، آنهايــي كــه به دليــل 
تعطيلي»مراكز ماده16 «رها شــده اند. 
»مراكز ماده16 «شــامل آن دســته از 
معتاداني مي شــود كه توســط نيروي 
انتظامي و با حكم قضايي دستگير و براي 
درمان به اين مراكز اعزام شــده اند كه با 
شيوع كرونا به توصيه وزارت بهداشت با 
توقف پذيرش نسبت به تعديل و كاهش 
معتــادان ســاكن در اين مراكــز اقدام 
كرده انــد. مركز پژوهش هــاي مجلس 
شوراي اســالمي، در تازه ترين گزارش 

خــود از »ارزيابــي اقدامــات حمايتي 
دستگاه ها از اقشار ضعيف و آسيب پذير« 
به نتايجي رســيده كه نشان مي دهد، با 
وجــود اختصاص 58 ميليــارد ريال )5 
ميليارد و 800ميليون تومان( به سازمان 
بهزيستي براي اجراي دستورالعمل هاي 
پيشــگيري و كنترل كوويــد- 19، اما 
پذيرش جديد معتــادان خود معرف در 
مراكز ماده 15متوقف شده و مددجوياني 
هم كه در اين مراكز حضور داشــتند به 
شــكل بســيار قابل مالحظه اي تعديل 
شده اند. آمارها نشــان مي دهد، با اينكه 
سهم كمك هاي مالي برخي دستگاه ها 
مانند ســازمان بهزيســتي نســبت به 
شهرداري تهران در موضوع ساماندهي 
معتادان و كودكان كار بيشتر است؛ اما به 
گفته مالك حسيني، سرپرست سازمان 
خدمات، رفاه و مشاركت هاي اجتماعي: 
»همــه دســتگاه ها شــهرداري را در 

جمع آوري معتادان تنها گذاشته اند.«
هم اكنون بيــش از 2 هــزار و 500نفر 
از افــراد بي خانمان و آســيب ديده در 
21گرمخانــه و 2 سامانســراي تهران 
نگهداري مي شوند و ظرفيت اين مكان ها 
هم محدود اســت. به نظر مي رســد در 
شرايط كنوني و شدت شيوع ويروس و 
همچنين تعطيلي مراكز ماده 16معتادان 
متجاهر ســبب شــده تا ظرفيت هاي 
مكاني موجود، امكان مديريت و كنترل 

شيوع ويروس را فراهم نكند.

با وجود همه انتقادهايي كه به 
تجمع در مترو شــده است، درشهر

نمي توان مســافران مترو را 
بيرون ايستگاه نگه داشت و نمي شود جلوي 
ورود دســتفروش ها را گرفت؛ تنها مي توان 
اميدوار بود شــهروندان فاصله اجتماعي را 
رعايت كنند و دســتكش و ماسك همراه 
داشته باشــند. اين مطلب را ديروز فرنوش 
نوبخت، مديرعامل شركت بهره برداري مترو 

در يك  ويدئوكنفرانس خبري اعالم كرد.
به گزارش همشهري، واگن مترو يك فضاي 
كامال بسته است و هواي درون واگن ها هم از 
دستگاه تهويه عبور مي كند و بعد دوباره به 
درون آن برمي گردد. اصوال واگن هاي مترو 
در جهان به همين شكل ساخته شده است 
زيرا تمام شــبكه حمل ونقل براي شرايط 
عادي طراحي مي شــود نــه زماني كه يك 
ويروس خطرناك همــه را تهديد كند. اين 
روزها شــروع به كار بعضي از اصناف كه از 
روز شــنبه در تهران هم اجرا مي شود باعث 
افزايش رفت وآمد در شــهر شــده است. با 
اين حال نوبخت گفــت كه تمام توان مترو، 
اتوبوسراني و تاكسيراني به كار گرفته شده 
اســت اما اين همه رفت وآمد، خطر انتشار 

بيماري را در تهران بيشتر مي كند.
مديران سازمان هاي تاكسيراني، اتوبوسراني 
و متــرو بــه همــراه مديرعامل ســازمان 
آتش نشــاني در ويدئوكنفرانســي كه در 
فضاي مجازي از ســوي مركز ارتباطات و 
امور بين الملل شهرداري تهران برگزار شد 

به سؤاالت خبرنگاران پاسخ دادند.

جداسازي واگن  ها ادامه دارد
ايســتگاه هاي تقاطعي متــرو در زماني كه 
مسافران يك قطار وارد قطار ديگر مي شوند 
شلوغ هســتند و جمعيت فشرده را جابه جا 
مي كنند. با وجود كاهــش رفت وآمد، اين 
ايستگاه ها در بعضي ساعات همچنان شلوغ 
هســتند و فاصله اجتماعي در آنها رعايت 
نمي شود. مديرعامل شــركت بهره برداري 
مترو با بيان اينكــه نمي تــوان مانع ورود 
مســافران به مترو شــد، اظهار كرد: اخيرا 
مطرح شده است كه مترو يكي از محل هاي 
شيوع كروناست. بر همين اساس ما به صورت 
مــداوم قطارها را ضدعفوني كــرده و طرح 

فاصله گذاري اجتماعي را نيز در آن اجرايي 
كرديم اما تعداد زيــادي از مردم همچنان 
مترو را به عنوان وسيله اول حمل ونقل خود 
انتخاب مي كنند. انتظارات از مترو زياد است 
و درست هم همين است كه ما مي بايست به 
اين افراد خدمات ارائه كنيم. اكنون تقريبا 
تمام قطارها نشــانه گذاري شــده اند اما در 
روز هاي اول به دليل »تعطيلي چاپخانه ها« 

ما با مشكل چاپ برچسب ها روبه رو بوديم.
»فرنوش نوبخت« درباره برداشت موانع بين 
واگن  هاي عمومي و واگن مخصوص بانوان 
گفت: جداســازي واگن  ها همچنان ادامه 
دارد. موضوع اين است كه كاركنان ما در ابتدا 
و انتهاي خط بايد همه قطارها را ضدعفوني 
كنند و جداكننده هاي قسمت زنانه حركت 
آنها را مشكل مي كرد به همين دليل موانع 
را برداشــته ايم اما به جاي آن دو ميله افقي 
نصب شده است و هنوز هم مردها نبايد وارد 

قسمت بانوان شوند.
او در پاسخ به برخي انتقادات مبني بر اينكه 
تهويه واگن ها باعث شــيوع كرونا مي شود، 
گفت: ســامانه تهويه قطارهاي مترو براي 
حالت عادي است كه بر اين اساس بخشي 
از هــواي داخل واگن ها بعــد از چرخش و 

عبور از فيلتر باز هم در ســطح واگن پخش 
مي شــود اما اين يك بحث فني است چرا 
كه ما امكان عوض كردن سيســتم تهويه 
160قطار را نداريم. اين سامانه تهويه در همه 
كشورها و در همه قطارهاي مترو به همين 
شكل ساخته مي شود و شهرداري و شوراي 
شــهر هم از آن اطالع دارند. با اين حال اگر 
كارشناسان وزارت بهداشــت درباره نقش 
ســامانه تهويه مترو تحقيقي انجام دهند و 
طرحي بيان كنند، ما تابع تصميمات ستاد 

ملي كرونا خواهيم بود.
نوبخت با اشاره به اينكه امروز مترو با همان 
ظرفيتي كه در بهمن ماه داشت مشغول كار 
است، اظهار كرد: االن در دوربين ها مي بينم 
كه وقتي قطار مي رسد، مردم پشت پله برقي 
تجمع مي كنند اما مترو يك شبكه پوياست 
و نمي توان جمعيت را در قسمتي از آن نگه 
داشــت. نظر ما اين اســت كه بايد ساعات 
كار ادارات و ســازمان ها به شــكلي تغيير 
كند تا باكاهش مســافران در ساعات پيك، 
فاصله گذاري اجتماعي در مترو رعايت شود.
وي در پاسخ به اين سؤال كه آيا دستفروشان 
مترو نيز مشمول دريافت كارت هديه يك 
ميليوني بنياد مستضعفان شدند يا نه، گفت: 

مديرعامل شركت بهره برداري مترو:

نمي توانيم مانع ورود مسافران به واگن ها شويم
تعدادي از مديران شهري ديروز در يك  ويدئوكنفرانس خبري مشكالت رفت وآمد را تشريح كرده و بر الزام به رعايت فاصله 

اجتماعي تأكيد كردند

اطالعات آماری 
  تعداد كل مراكز مهارت آموزي كوثر در 

سطح شهر 50عدد
  تعداد كل مراكــز مهارت آموزي كوثر 
كه به توليد ماســك و لبــاس ايزوله و... 
مي پردازند 38عدد كــه 19عدد آن 

توزيع رايگان دارند 
  تعداد كل زنان سرپرســت خانوار در 

مراكز مهارت آموزي كوثر 1002نفر
  تعدان زنان سرپرست خانوار در مراكز 
مهارت آموزي كوثر كه به توليد ماســك، 

لباس ايزوله و... مي پردازند 573نفر 
  تعداد مراكز سفارش دهنده توليدات 

بهداشتي 18مركز
  تعداد مراكز مهارت آموزي كوثر كه به 

توليد ماسك مي پردازند 19عدد 
  تعداد مراكز مهارت آموزي كوثر كه به 

توليد لباس ايزوله مي پردازند 8عدد
  تعداد مراكز مهارت آموزي كوثر كه به 

توليد مواد ضد عفوني مي پردازند 1عدد
  تعداد توليدات بهداشتي مراكز روزانه 
44هزار و ۵۰۰عدد كه تعداد 43هزار عدد 
آن ماسك است و بقيه لباس ايزوله و مواد 

ضد عفوني كننده است 
  مناطقي كه مراكز توليدات بهداشتي 
بانوان در آنها فعال هســتند 4، 7، 8، 9، 

12، 14، 15، 16، 19، 20 و 22

ضدعفوني روزانه كارگاه ها
بسياري از مشاغل بنا بر دستور ستاد ملي مقابله با كرونا تعطيل شده اند. بسياري از 
اين مشاغل و مراكزي كه تعطيل شدند، كارگران و كارمنداني داشتند كه كم بضاعت 
يا سرپرست خانوار بوده و امكان در خانه ماندن نداشتند. شهرداري نيز از اين مراكز 
كارآفريني در شــهر كم ندارد. مراكزي چون كوثر، شهربانو، سراهاي محله و مراكز 
كارآفريني كه تعداد زيادي در اين مراكز كار و تامين معاش مي كردند. با تعطيلي آنها، 
اين افراد نيز بيكار شدند و به دليل وسع كم مالي نمي توانستند هزينه هاي زندگي را 
تامين كنند. شهرداري منطقه۸ در ابتكاري جديد و با هماهنگي وزارت بهداشت و 
بسيج شروع به راه اندازي كارگاه توليد ماسك در مقياس انبوه كرده است و اكنون 
بيشتر افرادي كه در مراكز شــهرداري منطقه كه تعطيل شده، مشغول به كار بودند 
دعوت به كار شده اند. شهردار منطقه۸ تهران درباره راه اندازي كارگاه توليد ماسك، 
به همشهري مي گويد: »اكنون در اين مركز توليد ماســك، قريب به اتفاق افراد در 
مراكزي كه تعطيل شده ، مشغول به كار شده اند. براي حفظ سالمتي آنان و همچنين 
اطمينان از عدم انتقال كروناويروس از طريق ماسك هاي توليد شده نيز افرادي كه در 
كارگاه توليد ماسك فعاليت دارند، به طور روزانه قبل از شروع به كار غربالگري كرونا 
مي شوند و در محوطه كارگاه ضدعفوني و گندزدايي انجام مي شود.« مهناز استقامتي 
از فراخوان گسترده در منطقه براي جذب افراد كم بضاعت و سرپرست خانوار براي 
اشتغال در اين كارگاه توليدي خبر مي دهد و مي گويد: »افراد كم بضاعت و سرپرست 
خانواري كه به علت شيوع كروناويروس، شغل خود را از دست داده اند با فراخواني كه در 
خانه هاي بهداشت و از طريق بيلبوردهاي شهري در منطقه نصب شده است، مي توانند 
درخواست خود را براي استخدام در اين كارگاه اعالم كنند. ما آنها را آموزش داده و 

مشغول به كار مي كنيم تا بتوانند درآمدي داشته باشند.«

ث
مك

ما آمار دقيقي از دستفروشان مترو نداريم 
چرا كه اين افراد در قالب شهروند معمولي 
وارد مترو مي شــوند و اصوال در شــركت 
مترو شــبكه اي براي خدمات دستفروشي 
نداريم اما اگر مي بينيد كه دستفروشان با 
وجود كرونا در شبكه مترو حضور دارند به 
اين دليل اســت كه مردم از آنها استقبال 
مي كنند. از مسافران مترو مي خواهم كه در 
اين شــرايط براي حفظ سالمتي خودشان 

هم كه شده از دستفروشان خريد نكنند.

پارتيشن بندي در تاكسي ها
سوار كردن دو مسافر در صندلي عقب هم 
درآمد تاكسيرانان را كاهش مي دهد و هم 
باعث كاهش ظرفيت خطوط مي شــود اما 
اين كار براي جلوگيري از انتشــار بيماري 
الزم اســت. مديرعامل سازمان تاكسيراني 
شــهرداري تهران با تأكيد بر اين نكته كه 
ابتالي بيشــتر رانندگان مبتال به ويروس 
كرونا در نيمه دوم اســفند ماه اتفاق افتاده 
است، گفت: اين نشان مي دهد كه مواجهه با 
ويروس در نيمه اول اسفند بيشتر بوده است 

و بعد از آن كمتر شده است.
»عليرضا قنــادان« اظهار كرد: ســازمان 
تاكسيراني با همكاري فروشگاه زنجيره اي 
كار ارســال بســته كاالهاي مصرفي براي 
رانندگان مبتال به كرونا را آغاز كرده است 
و 10 هزار ماســك به همراه دســتكش و 
2 هــزار ليتــر مــواد ضد عفوني كننده از 
مركز پشتيباني شهرداري تهران به دست 
سازمان تاكسيراني رسيد كه كار توزيع آن 
بين رانندگان آغاز شــده است. بايد به اين 
نكته اشاره كنم كه تمام كمك ها از سوي 
شهرداري تهران اســت و هنوز كمك هاي 
دولت به دست آنها نرسيده است. ما اوايل 
فروردين فهرست اسامي رانندگان تاكسي 
را به وزارت كشــور فرســتاديم اما هنوز 

كمكي دريافت نكرديم.
او بــا بيــان اينكه پيــش از ابــالغ طرح 
فاصله گذاري اجتماعــي برخي رانندگان 
خودجوش آن را اجرا كردنــد، بيان كرد: 
ايــن كار بعد از عيد به صــورت »الزام« در 
آمد و در ادامه كار فاصله گذاري اجتماعي 
كار پارتيشــن بندي صندلــي راننده در 
500خودرو انجام شــده و ممنوعيت سوار 
شدن 3 مسافر در صندلي عقب آغاز شده 
اســت اما اگر بخواهيم طرح فاصله گذاري 
اجتماعي را ادامه دهيــم بايد مابه التفاوت 
كرايه يك مسافر يا از سوي دولت پرداخت 
شــود و يا اين كرايه بين 3 مســافر ديگر 
تقسيم شــود. اگر بنا باشــد اين هزينه از 
درآمد تاكسيران ها كم شود، در هفته آينده 
كه رفت وآمد بيشتر است، حفظ شرايط »دو 
مسافر در صندلي عقب« دشوار خواهد بود.

 پس از شيوع كرونا 
۱۱هزار معتاد در تهران رها شدند

محمد سرابي
خبر نگار



فصل جابه جايي بسياري از 
اجاره نشين ها آغاز شده اما مسكن

بي توجهي دولت و ســتاد 
مقابله بــا كرونا به وضــع بــازار اجاره و 
فراموش شدن مستأجران در دوره شيوع 
بيمــاري كوويد-19 مشــكالتي را براي 
اجاره نشينان به وجود آورده؛ كار به جايي 
رسيده كه تشكل صنفي مشاوران امالك از 
موجران خواهش كنــد تخليه واحدهاي 
اجاري را به تعويــق بيندازند. با وجود اين 
مشاهدات ميداني خبرنگاران همشهري 
نشان مي دهد با توجه به رشد سريع قيمت 
امالك و آپارتمان در زمســتان پارسال و 
به تبع آن افزايش نرخ اجاره بها، بسياري از 
مســتأجران از موجــران جــواب منفي 

شنيده اند و امسال بايد جابه جا شوند.
به گزارش همشهري، شيوع كرونا به وضع 
مقررات ســختگيرانه در اغلب حوزه هاي 
اقتصادي منجر شــده و حتي آن دسته از 
اصناف كه كسب وكارشــان غيرضروري 
تشخيص داده شــده، درصورت فعاليت با 
اخطار و پلمب يك ماهه محل كسب وكار 
مواجه خواهند شــد. در اين شرايط دفاتر 
مشــاوران امالك نيز بــه تعطيلي واحد 
صنفي خود مكلف شده اند و درنتيجه همه 
معامالت بازار مسكن اعم از خريدوفروش 
يا اجاره بايد به بعد از بازگشايي اين دفاتر 
موكول شود. در اين شرايط مستأجران كه 
عمال جزو فراموش شدگان كرونا محسوب 
مي شوند، از يك سو مجبورند طبق قرارداد 
اجاره خود، نســبت به پرداخــت اجاره يا 
تخليه واحد اســتيجاري اقدام كنند و از 

سوي ديگر عمال به يافتن واحد استيجاري 
براي انتقال سكونت يا كسب درآمد براي 
پرداخــت اجاره قادر نيســتند؛ آن هم در 
شــرايطي كه برخي موجران چك اجاره 
مستأجران را به حساب گذاشته اند و حتي 
خواســتار تخليه واحد اســتيجاري خود 

هستند.

بازارسهقفله
اگرچه شــهروندان بســياري اين روزها 
مجبورند براي تأمين معيشــت و رفتن به 
محل كار از قرنطينه خارج شــوند و حتي 
در رســانه ملي به بي خيالي و بي توجهي 
به كرونا متهم مي شــوند؛ اما اغلب آنها در 
چهارديواري محل سكونت خود به شدت 
مقيد به رعايــت اقدامات پيشــگيرانه از 
شيوع كرونا هســتند. اين روزها، به دليل 
شــيوع كرونا، كمتر خانــواده اي به افراد 
غريبه اجازه  ورود به منزل مسكوني خود 
را مي دهد و اين مسئله عمال به قفل شدن 

بازار مســكن و اجاره منجر شده است. از 
سوي ديگر واحدهاي صنفي مشاور امالك 
نيز طبق قواعد فاصله گــذاري اجتماعي، 
فعال اجازه فعاليت ندارنــد و فقط برخي 
از آنها به صورت چراغ خاموش به ســر كار 
بازگشــته اند. از ســوي ديگر در شرايط 
فعلي تعداد انگشت شــماري از واحدهاي 
نوساز عرضه شــده به بازار مسكن يا اجاره 
عرضه قابل بازديد خريداران و مستأجران 
اســت و بازديد از بخش عمده واحدهاي 
مسكوني داراي ســكنه اعم از فروشي يا 
اجاره اي ميسر نيست؛ اما مستأجراني كه 
زمان قراردادشــان به پايان رسيده و قادر 
به توافق با موجر نبوده اند، مجبورند براي 
يافتن واحد مسكوني جديد ريسك ابتال 
به كرونا را بپذيرند و در بازار مسكن به دنبال 
بازديــد از معدود واحدهاي اســتيجاري 
باشــند. البته طبق گفته مشاوران امالك 
احتمال موفقيت اين افراد بســيار پايين 
است زيرا حتي در فروردين سال هاي قبل 
نيز پيداكردن مورد مناسب براي اجاره يا 

خريد در بازار مسكن مشكل بوده است.

تمنايترحمازموجران
طبق اعالم رئيس اتحاديه مشاوران امالك 
تهران، در دوره شــيوع كرونا بســياري از 
مستأجران در تماس  با اين اتحاديه اعالم 
كرده اند مالكان حكــم تخليه واحد هاي 
مسكوني آنها را گرفته اند و به واسطه اينكه 
در شرايط كرونايي بســياري از ساكنان 
اجــازه بازديــد از واحد هاي مســكوني 
خود را نمي دهنــد، اين موضــوع باعث 
ايجاد مشكالت بســياري براي آنها شده 
است. مصطفي قلي خســروي با اشاره به 
اينكه پيشــنهاد هاي زيــادي براي توجه 
به مســتأجران به وزارت راه و شهرسازي 

ارائه شــده مي گويد: در اين زمينه هنوز 
به نتيجه قطعي نرســيده ايم؛ ازاين رو از 
صاحبخانه ها و مالكان درخواست مي كنيم 
با توجه به شــرايط كرونايي كشور، هواي 
مســتأجران را به دليل نبود ملك مناسب 
براي بازديد داشته باشند و از آنها خواهش 
مي كنيم تا اطالع ثانوي با مستأجران كنار 
بيايند و قراردادشان را تمديد كنند. يكي 
از مشــاوران امالك تهران به همشهري 
مي گويــد: فروردين مــاه اصــوال يكي از 
ماه هاي كم مشتري در بازار مسكن است 
اما مستأجران يك ماه قبل از اتمام قرارداد 
خود بايد براي يافتن مــورد جديد اقدام 
كنند و بر همين اساس فعال مستأجراني كه 
يك ماه ديگر تا اتمام قراردادشان باقي مانده 
نيز به تكاپو افتاده اند. او با اشاره به كاهش 
شديد فايل هاي اجاره در بنگاه ها، مي افزايد: 
فعال به جز واحدهاي نوســاز و واحدهايي 
كه به صورت اورژانسي بايد فروخته شده 
يا اجاره داده شــود، هيچ واحدي در بازار 
مسكن قابل بازديد نيســت و حتي تعداد 
آگهي هاي مربوط به خريدوفروش و اجاره 
مسكن در فضاي مجازي نيز به شدت افت 
كرده اســت. به عقيده او، با توجه به اينكه 
طبق قانــون، قراردادهاي اجاره مســكن 
بايد در ســامانه امالك و مستغالت ثبت 
شوند و داري كد رهگيري باشند، بهتر بود 
دولت تاريخ اعتبار همه قرارداد هاي اجاره 
را تا پايان دوره كرونا تمديد كند تا از لحاظ 
قانوني موجران قادر به فشــار به مستأجر 
نباشند؛ چراكه در شــرايط فعلي چنانچه 
مســتأجري پس از اتمام قرارداد از تخليه 
واحد خودداري نكند موجر مي تواند از او 
درخواست خسارت كند، درحالي كه اگر 
قانونا تاريخ قرارداد او تمديد  شــود چنين 

امكاني براي او وجود نخواهد داشت.

حكم تخليه مستأجران با كرونا آمد
احمدميرخدائي

روزنامه نگار

آغاز فصل جابه جايي اجاره نشين ها 
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افولبورسدورازانتظاراست.

مشاهدات ميداني نشان مي دهد با 
توجه به رشد ســريع قيمت امالك در 
زمستان پارسال، بسياري از مستأجران 
از موجران جواب منفي شنيده اند و در 
اين روزهاي كرونايي بايد جابه جا شوند

 باوجود تشــويق دولت بــه تداوم 
قرنطينه خانگي، مستأجران مجبورند 
بــراي رعايت مفــاد قــرارداد اجاره 
خود، براي يافتن واحد اســتيجاري از 

قرنطينه خارج شوند

درشــرايطي كه هنــوز بنگاه هاي 
معامالت ملكي تعطيل هستند؛ تشكل 
صنفي مشــاوران امــالك از موجران 
خواسته تخليه واحدهاي اجاري را به 

تعويق بيندازند

آلمان، ســوئيس و آمريكا تأمين كننده 
35درصد از محصوالت پزشــكي جهان 
هســتند، چين، آلمــان و آمريــكا هم 
40درصد از محصــوالت حفاظت فردي 

پزشكي را صادر مي كنند

چين بزرگ ترين صادركننده ماســك 
صورت با ســهم 25درصدي در بازارهاي 

صادراتي است

چين، آلمان و آمريــكا نيمي از عرضه 
ماسك صورت را در جهان در اختيار دارند

ســنگاپور، اياالت متحده، هلند و چين 
نيمي از دستگاه هاي تنفسي مصنوعي را 

در جهان صادر مي كنند

 آمارها نشــان مي دهد هر مــاه به طور 
متوسط 68هزارو 500 سهامدار جديد بورس

وارد بورس مي شــوند. طبق تازه ترين 
آمارها در 2 ماه گذشته روند ورود سهامداران تازه وارد 
به بورس يكباره تا 2.5برابر افزايش يافته است. مطابق 
اين اطالعات هم اكنون 1.5ميليون سهامدار فعال در 
بورس وجود دارند و جمعيت كل سهامداران ايران به 

مرز 12ميليون نفر نزديك شده است.
به گزارش همشهري، اين روزها ســرمايه گذاري در 
بورس، نقل هر مجلسي اســت و در اغلب جمع هاي 
خانوادگي ســخني از بورس و رشد شاخص هاي بازار 
سهام مطرح است. زيرا در اقتصاد تورمي ايران از يك 
طرف ارزش پول در حال كاهش است و از طرف ديگر 
به دليل ركود در بازار هاي موازي فرصت سرمايه گذاري 

در ساير بازارها كمتر از بورس وجود دارد.

چطورشدكهاشتياقبهبورسبيشترشد؟
ماجراي ورود ســهامداران تازه وارد به بورس را بايد از 
ابتداي ســال 97واكاوي كرد؛ يعني زماني كه شيب 
منحني تورم بيشتر شد. در اين دوره بخشي از خانواده ها 
براي جبران كاهش ارزش پول شــان، به دليل رشــد 
تورم، تصميم گرفتند پس اندازهاي شان را وارد بورس 
كنند زيرا پرداخت ســود 15تــا 20درصدي بانك ها 
جبران مافات نمي كرد. در ســال 98كــه ميزان تورم 
به 40درصد رسيد، ديگر ســود بانكي حتي قادر نبود 
نيمي از جريان كاهش ارزش پــول را هم جبران كند 
و پس انداز خانوارها روزبه روز ارزش خود را از دســت 
مي داد، در نتيجه تالش ها براي حفظ ارزش دارايي ها 
بيشتر شــد و موجب شــد توجه صاحبان نقدينگي 
براي سرمايه گذاري دربورس بيشتر شود، زيرا از يك 
طرف خريدو فروش دالر به دليل اعمال سياست هاي 
جديد بانك مركزي محدود شــده بود و از سوي ديگر 
سرمايه گذاري در بازار مسكن هم با پس اندازهاي اندك 
شدني نبود و به پول هاي كالن نياز داشت درحالي كه 
سرمايه گذاري در بورس با 100هزار تومان در آن زمان 
و حاال با500هزار تومان هم شدني است. بازار طال هم 
كه تابعي از بازار ارز اســت به موازات رشد قيمت دالر 
حركت مي كرد و ســرمايه گذاري در بازار سكه و طال 
هم به دليل محدوديت هايي كه براي دالر درنظر گرفته 
شده بود جذاب به نظر نمي رسيد زيرا رشد قيمت طال 
نيازمند رشــد قيمت دالر و قيمت هــر اونس طال در 

بازار هاي جهاني است.

همه اين مســائل موجب شد پارســال افراد بيشتري 
تصميم بگيرند براي جبران كاهــش ارزش پول وارد 
بورس شوند تا از كاهش بيشتر ارزش دارايي هايشان 
جلوگيري كنند. به همه اين موارد بايد يك نكته كليدي 
ديگر را هــم اضافه كرد و آن خيــل جمعيت بيكاران 
تحصيلكرده در اقتصاد ايران اســت. نرخ بيكاري در 
اقتصاد ايران به دليل تداوم ركود به 10.6درصد رسيده 
كه بخش عمده اي از اين جمعيت را، افراد تحصيلكرده 
جوياي كار، تشكيل مي دهند. آمارها نشان مي دهد در 
زمستان 98معادل 42.8درصد از كل جمعيت بيكاران 
را درشهرها و 24درصد را در روستاها فارغ التحصيالن 
دانشــگاه ها تشــكيل مي دهند. مطابق اين اطالعات 
در زمستان 98تعداد فارغ التحصيالن جوياي كار در 
شــهر ها به يك ميليون نفر و در روستا ها به 132هزار 

نفر رسيده است.
اين جوانــان متخصص، جمعيتي بالقــوه براي تبديل                                                                             
به ســهامداران تازه وارد هســتند، چون از يك طرف 
تحصيالت عاليــه دارند و از طرف ديگــر به دليل ركود 
اقتصادي فرصت هاي شــغلي چنداني پيش روي آنان 
وجود ندارد. درحال حاضر هيــچ آماري وجود ندارد كه 
نشــان دهد چه تعداد از جمعيت تازه واردان بورس را 
جوانان متخصص تشكيل مي دهند اما با درنظر گرفتن 
اينكه دريافت كــد معامالت آنالين در بــورس به ارائه 
مدرك تحصيلي نيــاز دارد مي توان گفت بخش بزرگي 
از تازه واردان بورس را فارغ التحصيالن دانشگاه تشكيل 
مي دهند. همچنين تحقيقات و مشاهدات ميداني به ويژه 
در شــبكه هاي اجتماعي نشــان مي دهد بخش عمده 
سهامداران تازه وارد را همين جوانان تحصيلكرده جوياي 
كار تشكيل مي دهند كه هم با تكنولوژي و علم روز آشنا 
هســتند و هم قادرند به ســرعت علوم مورد نياز براي 
سرمايه گذاري در بورس را فرابگيرند. بنابراين اين جوانان 
به سرعت وارد عمل شده اند و رهبري سرمايه گذاري را 
از طريق اداره پس اندازهاي خانوادگي برعهده گرفته اند. 
اين سرآغازي براي افزايش توجه و استقبال بي نظير براي 
سرمايه گذاري در بورس بود و حاال كه آمارها را كنار هم 
مي گذاريم، متوجه مي شويم هر روز سيل مشتاقان بورس 

نسبت به قبل در حال افزايش است.

ورود822هزارسهامدارجديد
به گزارش همشهري، آمارهاي سپرده گذاري مركزي 
اوراق بهادار )ســمات( از تعداد ســهامداران تازه وارد 
بورس در سال 98نشــان مي دهد؛ پارسال، در هر ماه 
به طور ميانگين 68هزارو 500ســهامدار جديد وارد 
بورس شده اند و شيب ورود سهامداران تازه وارد رفته 
رفته رشد كرده؛ به طوري در نخستين ماه سال 55هزار 

سهامدار جديد وارد بورس شده اند درحالي كه اين رقم 
در ماه پاياني ســال 98از مرز 172هــزار نفر هم عبور 
كرد. مطابق اين اطالعات پارسال در مجموع 822هزار 
ســهامدار جديد وارد بورس شده اند كه با اضافه شدن 
اين تعداد ســهامدار، جمعيت كل سهامداران بورس 

به11ميليون 655هزار نفر رسيده است.
نكته حائز اهميت اين است كه روند ورود سهامداران 
جديد به بورس نه فقط ثابت نمانده بلكه هرماه تعداد 
سهامداران جديد نسبت به ماه قبل در حال رشد است. 
آمارها مي گويد در بهمن و اسفند ســال قبل يكباره 
تعداد سهامداران تازه وارد 2.5برابر افزايش يافته و از 
68هزار نفر به 154هزار نفر در بهمن ماه و 172هزار نفر 

در اسفند ماه رسيده است.

تعدادسهامدارانحرفهاي
اطالعات دقيقي كه نشــان دهد هم اكنون چه تعداد 
ســهامدار حرفه اي در بورس وجود دارد در دســت 
نيست اما برآوردهاي به نسبت دقيق از ميزان معامالت 
كدهاي ســهامداري نشــان مي دهد هم اكنون يك 
ميليون 500هزار ســهامدار فعال در ايران وجود دارد 
كه مي توان گفت از اين تعداد دست كم 310هزار نفر 
به صورت تمام حرفه اي و يك ميليــون نفر به صورت 
نيمه حرفه اي در بورس سرمايه گذاري مي كنند. مطابق 
آمارهاي موجود پارسال يك ميليون و 90هزار سهامدار 
دست كم يك تا 10معامله در بازار سهام انجام داده اند و 
310هزارو 300نفر هم بيش از 21معامله انجام داده اند.
 سهامداران حرفه اي، ســهامداراني هستند كه بخش 
عمده منابع درآمدي خود را روي ســرمايه گذاري در 
بورس متمركز كرده اند و اگرچه نمي توان برآورد كرد كه 
داراي شغل دوم هستند يا خير اما مي توان گفت روزانه 
زمان زيادي را صرف معامالت در بورس مي كنند.اين 
اطالعات همچنين نشان مي دهد 126هزار نفر نيز سال 
قبل به طور متوسط بين 10تا 20معامله در بازار سهام 

انجام داده اند.

تعدادسرمايهگذارانحرفهايبورس؛1/5ميليوننفر
بهزادرنجبر

روزنامه نگار

تعداد  سهامداران فعال بازار سرمايه
وضعيتتعداد سهامدارتعداد معامالت در سال

نيمه حرفه اييك ميليون و 90هزار نفر1تا 10معامله 
حرفه اي125هزار و 700نفر11تا 20معامله

تمام حرفه اي310هزار و 300نفربيش از 21معامله

ســازمان تجارت جهاني در 
اقتصاد
گزارشــي از وضــع تجارت جهان

كاالهاي پزشــكي مرتبط با 
درمان ويروس كرونا در جهان منتشــر و 
حجم كل تجارت اين كاالها در سال2019 
را 597ميليارد دالر برآورد كرد. به گزارش 
همشــهري، ســازمان تجــارت جهاني 
مي گويد: 10اقتصاد بــزرگ تأمين كننده 
كاالهاي پزشكي سه چهارم كل صادرات 
جهاني محصوالت پزشــكي و 10خريدار 
بزرگ اين محصوالت، تقريبا دوسوم از كل 
واردات جهان را به خود اختصاص داده اند.

اتاق تهران، با پردازش اطالعات منتشــر 
شده سازمان تجارت جهاني نوشته است: 
كشــورهاي آلمــان، ســوئيس و آمريكا 
تأمين كننــده 35درصــد از محصوالت 
پزشكي جهان هستند و كشورهاي چين، 
آلمان و آمريكا 40درصــد از محصوالت 
حفاظت فردي پزشكي را صادر مي كنند. 
اين گزارش نشــان مي دهد ارزش واردات 
و صــادرات محصوالت پزشــكي جهان 
2تريليون دالر اســت كه اين رقم شامل 
تجارت درون منطقه اي اتحاديه اروپا هم 
مي شــود و 5درصد كل تجارت كاالهايي 
جهان در سال2019 را تشكيل مي دهد، 
تجارت محصوالت پزشــكي كه در اوضاع 
فعلي با كمبود شديد به علت  بروز بحران 
شــيوع ويروس كرونــا كوويد-19مواجه 
اســت، 597ميليارد دالر يا 1.7درصد از 
كل تجارت كااليي جهاني در سال2019 

برآورد مي شود.

ديوارتعرفههادربرابرسالمت
ســازمان تجارت جهاني در گزارش خود 
فــاش مي ســازد ميانگين ســاده تعرفه 
برخي محصوالت پزشكي بسيار باالست، 
به عنوان مثال، متوسط تعرفه اعمال شده 
براي صابون دست، 17درصد بوده و حتي 
برخي اعضاي ســازمان تجــارت جهاني 
تعرفه هايي تــا 65درصد هم براي واردات 
برخي از اين محصوالت، اعمال مي كنند 
درحالي كــه محصــوالت حفاظت فردي 
مورداســتفاده در مبارزه با ويروس كرونا، 

داراي نــرخ ميانگين ســاده تعرفه حدود 
11.5درصدي بوده كه در بعضي كشورها 

اين رقم به 27درصد هم مي رسد.

نبضتجارتكااليپزشكي
 اين گزارش نشــان مي دهــد محصوالت 
پزشــكي 5درصد كل تجــارت جهاني را 
تشكيل مي دهد كه بيش از نيمي از واردات 
محصوالت پزشكي متعلق به واردات داروها 
اســت. به نحوي كــه كل واردات جهاني 
محصوالت پزشكي در سال2019 ميالدي 
1011ميليارد دالر ارزيابي شده كه نسبت 
به ســال قبل از آن رشــدي 5درصدي را 
نشان مي دهد، مجموع تجارت محصوالت 
پزشكي در ســال2019 ميالدي به رقم 
2هزار ميليارد دالر رســيد كه 5درصد از 
كل تجارت دنيا را به خــود اختصاص داد. 
از كل اين حجم تجارت، 56درصد مربوط 
به تجارت دارو، 17درصــد تجارت لوازم 
پزشــكي، 14درصد تجهيزات پزشكي و 
13درصد هم تجهيــزات حفاظت فردي 

بوده است.

واردكنندگانبرتر
به گزارش همشــهري، آمريــكا، آلمان و 
چين 34درصــد از كل واردات كاالهاي 
پزشكي جهان را به خود اختصاص داده اند 
به نحوي كه در 3ســال گذشــته آمريكا، 
بزرگ ترين واردكننده محصوالت پزشكي 
بوده كه 19درصــد از كل واردات جهان 

در ســال2019 را به خود اختصاص داده 
اســت. همچنين آلمان سهم 9درصدي و 
پس ازآن چين و بلژيك با سهم 6درصدي 
در رتبه هــاي بعــدي قرار دارند و ســاير 
واردكنندگان برتر در ميان 10واردكننده 
عمده محصوالت پزشكي شــامل هلند، 
ژاپن، انگلستان، فرانسه، ايتاليا و سوئيس 
هستند. البته ازنظر سهم واردات كاالهاي 
پزشكي نســبت به كل واردات هر كشور، 
واردات كاالهاي پزشكي بلژيك و سوئيس 
حــدود 13درصــد از كل واردات آنها را 

تشكيل مي دهد. 
در ميــان 10واردكننده برتر، اين ســهم 
براي چيــن كمتريــن ميزان اســت كه 
كاالهاي پزشــكي 3درصد از كل واردات 
آن را تشــكيل مي دهد. سازمان بهداشت 
جهاني مي گويد آمريكا و آلمان بزرگ ترين 
شركاي تجاري دوجانبه براي محصوالت 
پزشكي هستند و اين 2كشور تأمين كننده 
اصلي كاالهــاي پزشــكي وارداتي چين 
به شــمار مي روند و به اين ترتيب آمريكا، 
آلمان و چين به طور پيوسته 3 واردكننده 
برتر كاالهاي پزشكي طي سال هاي 2017 
تا 2019 هستند كه و رتبه آنها در 3سال 
گذشــته تغيير نكرده و يك سوم واردات 
جهان در سال2019 را به خود اختصاص 

داده اند.

صادركنندگانبرتر
اين گــزارش مي افزايد: آلمــان، آمريكا 

و ســوئيس 35درصــد از كل كاالهــاي 
پزشــكي را در جهان تأميــن مي كنند و 
10صادركننــده برتر تقريبا ســه چهارم 
صادرات جهان را به خود اختصاص داده اند، 
درحالي كه 10واردكننده برتر محصوالت 
پزشكي 65درصد بازار را به خود اختصاص 
مي دهند. به نحوي كه ايرلند با وجود اينكه 
جزو 10واردكننده برتــر جهان درزمينه 
كاالهاي پزشــكي نبوده، ولي ششــمين 
صادركننــده برتر محصوالت پزشــكي با 
سهم 7درصدي در صادرات جهان است. 
صادرات محصــوالت پزشــكي ايرلند و 
ســوئيس به ترتيب با ســهم 38درصد و 
29درصد از كل كاالهــاي صادراتي آنها 

بوده است.
براســاس اعــالم ســازمان تجــارت 
جهاني، چيــن بزرگ تريــن صادركننده 
ماسك صورت با سهم صادرات 25درصد 
است. اين كشــور به همراه آلمان و اياالت 
متحده آمريكا نيمي از عرضه ماسك صورت 
در جهــان را در اختيار دارنــد. همچنين 
سنگاپور، اياالت متحده، هلند و چين بيش 
از نيمي از دســتگاه هاي تنفس  مصنوعي 
را در جهــان صادر مي كنند تــا جايي كه 
سهم سنگاپور در صادرات اين دستگاه ها، 
18درصد بوده و پس ازآن آمريكا با ســهم 
16درصدي در جايگاه دوم و هلند و چين 
هر دو با سهم 10درصدي، رتبه هاي بعدي 
در عرضه كننــدگان اصلي اين محصول را 

در اختيار دارند.

كرونا ركود اقتصادي و كســادي 
اقتصاد
كســب و كارها را به اقتصاد ايران كالن

همانند اقتصاد دنيــا هديه كرد، با 
اين تفاوت كه اقتصاد ايران پيش از كرونا هم روند 
كاهشي را تجربه مي كرد و حاال وضعيت در حال 

بدتر شدن است.
 به گزارش همشهري، شــاهد اين مدعا گزارش 
مركز پژوهش هاي اتاق ايران اســت كه با انتشار 
گزارش ششــم خود از شــاخص مديران خريد 
)شامخ( اعالم كرد؛ رقم شاخص شامخ براي كل 
اقتصاد ايران در اسفندماه به 31.39واحد رسيده 
كه نســبت به بهمن ماه پارســال 16.23درصد 
معادل 51.7درصد ريزش داشــته اســت. اين 
گزارش نشــانه اي آشــكار از دورنمــاي ركود 
اقتصادي از ديــد مديران و فعــاالن اقتصادي 
است؛ به ويژه اينكه شــامخ صنعت در اسفندماه 
نســبت به بهمن ماه با افتــي 13.66واحدي به 
42.48واحد رسيده كه كاهشي 32.15درصدي 

را تأييد مي كند.
اقتصاد ايران در حالي به انتظار ركود ســنگين 
نشسته كه شامخ اقتصادي برخي ديگر از كشورها 
هم از ورود اقتصاد مناطق مختلف جهان به دوره 
ركود كرونايي حكايت دارد؛ به نحوي كه شــامخ 
كل اقتصاد عربستان سعودي 42.4، لبنان 35، 
هنگ كنگ 34.9، غنــا 41.4و آفريقاي جنوبي 
به 44.5واحد در مارس 2020ميالدي رسيده و 
شامخ صنعت برخي كشورهاي صنعتي ازجمله 
آلمان 48، ژاپن 47.8، تركيه 48.1، روسيه 48.2 
و مالزي 48.5واحد در مارس سال جاري ميالدي 

برآورد شده است.
از نظر فعــاالن اقتصادي ايــران دورنماي وضع 
اقتصــادي ايــران در ماه هاي آينده مســاعد 
نيســت؛ زيرا عدد كل شــامخ كل اقتصاد ايران 
به پايين ترين ســطح ممكن از مهر ماه پارسال 
رســيده اســت؛ هرچند برخي، ازجمله مردان 
اقتصادي كابينه، اميدوارند با كاهش شيوع كرونا 
در ماه هاي آينده، برخي فعاليت هاي اقتصادي 

رونق را تجربه كنند.

شامخچيست؟
شــامخ شــاخصي اســت كه انتظارات مديران 
اقتصادي از سفارش كاالها و خدمات را از منظر 
مقدار توليد محصوالت، ميزان سفارش هاي جديد 
مشتريان، ســرعت انجام و تحويل سفارش ها، 
موجــودي مواداوليه، ميزان اســتخدام نيروي 
انساني، قيمت خريد مواداوليه، موجودي محصول 
نهايي در انبارها، ميــزان صادرات كاالها، قيمت 
محصوالت توليد شده، ميزان مصرف حامل هاي 
انرژي، حجم فــروش محصــوالت و انتظارات 
توليد در  ماه آينده را ارزيابي مي كند. به گزارش 
همشهري، اتاق ايران در عين حال شامخ صنعت 
را در اسفندماه پارسال 42.48واحد ارزيابي كرده 
كه پايين ترين ميزان ممكن از ارديبهشت 98به 

شمار مي آيد.

كروناتقاضاياقتصادراكاهشداد
ششــمين گزارش اتاق ايران از شاخص مديران 
خريد به وضوح نشــان مي دهد هم شامخ كل و 
هم شامخ صنعت به زير 50واحد رسيده و فعاالن 
اقتصادي اعالم كرده اند كه از نظر آنها دورنماي 
توليد و رونق در فروردين 99 كاهشي و نامساعد 
بوده كه گرچه از يك ســو مي تواند به واســطه 
تعطيالت نوروزي توجيه شود اما عمدتاً ناشي از 
اثرات مخرب كرونا بر فعاليت هاي اقتصادي است 

كه باعث شده به جز چند رسته فعاليت توليدي، 
مابقي فعاليت ها با افت قابل مالحظه مواجه شوند.

رفتوبرگشتدرمرزرونقوركود
بررســي روند شــامخ كل اقتصاد ايران در 6 ماه 
گذشته نشان مي دهد اين شاخص از زمان شروع 
محاسبه و انتشار تاكنون قادر نبوده است از مرز 
رونق و ركــود يعني رقم 50واحــد عبور كند و 
همواره در نزديكي اين خط در نوسان بوده است 
اما در آخرين ماه از سال گذشته، با شيوع ويروس 
كرونا و محدود شدن تردد مردم و كاهش جدي 
فعاليت هاي اقتصادي يكباره تا 31.39واحد نزول 
كرده است. اين گزارش مي افزايد: در اسفندماه 
ســال گذشــته، وضعيت بخش صنعت نيز در 
واكنش به وقايع اثرگذار بر اقتصاد كالن، نابسامان 
بوده و شاخص شامخ، افت جدي انتظارات توليد 

در اين ماه را پيش بيني مي كند.
اسفندماه امسال از ميان همه مؤلفه هاي اثرگذار 
شامخ، زير شاخص انتظارات توليد در  ماه آينده 
به كمترين مقدار رسيده كه از وخامت دورنماي 
توليد در فروردين 99حكايت دارد. درنظرسنجي 
از فعــاالن اقتصــادي، رقم اين زير شــاخص از 
53.38واحــد در بهمن 98بــه 27.52واحد در 
اسفند رسيده كه از سقوط 48درصدي حكايت 

دارد.

ركودوكسادي،هديهكرونابهاقتصاد
 آخرين محاسبه شاخص شامخ نشان مي دهد كه نگراني مديران اقتصادي به آينده پس از كرونا

افزايش يافته است
رضاكرباليي

روزنامه نگار

نبض تجارت كرونا در دستان كدام كشورها مي زند؟

افشاينامبرندگانبازاركرونادرجهان

تعداد سهامداران جديدي كه در سال 98وارد 
بورس شده اند

تعداد كد هاي جديدماه
55000فروردين

39000ارديبهشت
23000خرداد

34000تير
48000مرداد

61000شهريور
91000مهر
25000آبان
52000آذر
68000دي

154000بهمن
172000اسفند



   بررسي مدل ها از وضعيت درياي خزر نشان مي دهد كه آب خزر ديگر باال نخواهد آمد و همچنان با كاهش مواجه خواهد شد
  احداث سدهاي متعدد بر رودخانه ولگا در روسيه، گرمايش جهاني و تبخير آب، سطح آب درياچه خزر را كاهش داده است 

  40سد بر رودخانه ولگا احداث شده كه به كاهش آب ورودي به خزر منجر شده است

خزر  فقط 100 سال زنده است 

الهاممصدقيراد
خبر نگار

سازمان نقشــه برداري به 
محيط
تازگي با توجــه به تصاوير زيست

ماهواره اي اعالم كرده كه 
سطح آب درياي خزر كاهش يافته است. 
اين اتفاق از مدتي قبل،  نشانه هاي خود را 
در سواحل خليج فارس در ايران به نمايش 
گذاشــته بود؛ ســاحل دريــاي خزر در 
بخش هايــي از خليــج گــرگان و تاالب 
گميشان پسروي داشته است. اين اتفاق 
تمام كشورهاي همســايه خزر را درگير 
كرده و ايــن درياچه را بــا تهديد جدي 

مواجه مي كند.
درياچه خزر داراي نوســانات بلندمدت، 
ميان مدت و ســاالنه اســت و در فصول 
مختلف براساس ميزان بارندگي ها و ذوب 
شدن يخ ها،  ســطح درياچه تغييركرده 

و حتي تا 20ســانتي متر باال مي آيد. آب 
درياچه خزر آخرين مرتبه در اوايل دهه 
80باال آمد و پس از آن شــروع به پايين 
رفتن كرد. اما 5ســال پيش آب خزر بايد 
دوباره افزايش مي يافــت و به حالت قبل 
بازمي گشت كه اين اتفاق نيفتاد و آب خزر 
همچنان پايين مانــد. گرمايش جهاني و 
احداث سد 2عامل مهم دراين اتفاق است.

سدهايمتعددجانخزرراگرفتهاند
بخش اعظم آب درياچه خزر از رودخانه 
ولگا در روسيه تامين مي شود. در شمال 
رود ولگا زمين هاي يخ  زده اي وجود دارد 
كه در ســال هاي اخير به دليــل افزايش 
گرمايش جهاني، يخ ها ذوب شــده و اين 
نقاط به زمين هاي كشاورزي تبديل شده 
است. توسعه كشــاورزي در اين بخش، 
طي 2 دهه اخير موجب افزايش ســد بر 

رودخانه ولگا شد.

محمدرضا فاطمي، متخصص اكوبيولوژي 
دريا كه به ويژه در حــوزه درياي خزر به 
پژوهش و مطالعه پرداخته به همشهري 
مي گويد: »بررسي تصاوير ماهواره اي نشان 
مي دهد كه 40سد بر رودخانه ولگا احداث 
شــده كه به كاهــش آب ورودي خزر از 
طريق ولگا منجر شده است.« او مي گويد: 
25درصد آب شيرين ورودي به خزر هم 
كه از رودخانه هاي ايران، تركمنســتان، 
قزاقســتان و آذربايجان تامين مي شود 
به دليل احداث ســد در اين كشــورها، 
كاهش يافتــه، اما نقش رود ولگا بســيار 

بيشتر است.
عامل ديگري كه درياچه خزر را با كاهش 
ســطح مواجه كرده، مســئله گرمايش 
جهاني و تبخير آب از ســطح درياســت 
كه منجر به از دســت رفتن بخشي از آب 

خزر مي شود. 
2 عامــل ســد و گرمايــش و تبخير در 

ت  ز مــد ا ر د
اثــر قابــل توجهي بر 

خزر گذاشــته و به دليل درياچه و 
بسته بودن خزر و عدم دسترسي به آب هاي 
آزاد، اين تأثيرات قابل توجه بوده وخزر را 

به طور جدي تهديد مي كند.
فاطمــي مي گويد: » بررســي مدل ها از 
وضعيت درياي خزر نشــان مي دهد كه 
آب خزر ديگر باال نخواهد آمد و همچنان 
با كاهش مواجه خواهد شد و با اين روند 
تا 100سال ديگر  خزر خشك مي شود و 

از بين مي رود.«

بيشــترينپســرويخزردراستان
گلستاناست

عمق درياي خزر در سواحل ايران حدود 
يك هزار متر اســت و نســبت بــه ديگر 
كشورهاي همسايه خزر، از بيشترين عمق 
برخوردار است. به همين دليل، كمترين 

ي  و پســر
در سواحل ايران 

و بيشــترين پســروي در 
سواحل روسيه و قزاقستان رخ داد. 

محمدرضا فاطمي، متخصص اكوبيولوژي 
دريا مي گويد: درايران، بيشــترين ميزان 
پســروي دريا در اســتان گلســتان رخ 
خواهــد داد و اين اتفاق در شــهرهايي 
كه كانون هاي جمعيتي شــمال كشــور 
را تشكيل مي دهند به ميزان كمتري به 

وقوع خواهد پيوست.
به گفتــه او، طي ســال هاي اخير خليج 
گرگان و تاالب گميشــان با پسروي آب 
درياي خزر مواجه شــده اند كه به وضوح 
قابل مشاهده است و در نهايت تاالب هاي 

لي  شما
ايــران از 

جمله تاالب انزلي 
را از دست خواهيم داد.

فاطمي تأكيــد مي كند: تكامل 
حوضه آبريز در طول ميليون ها ســال 

رخ مي دهد و نمي تواند در برابر تغييرات 
ناگهاني و شــديد، تاب بياورد و به همين 
دليل به مرور بسياري از موجودات در اين 

پيكره آبي از بين خواهند رفت.
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خبرها

احتمالطغيانرودخانهها
ســازمان هواشناسي كشور نســبت به طغيان رودخانه ها و آبگرفتگي 
معابر عمومي در پي تداوم فعاليت ســامانه بارشــي در كشور تا اواخر 
پنجشنبه )28فروردين ماه( هشــدار داد. به گزارش ايسنا، در هشدار 
سازمان هواشناسي آمده  است: بارش باران گاهي همراه با رعد و برق و 
وزش باد شــديد موقت خواهد بود و در نقاط مستعد بارش تگرگ و در 
ارتفاعات بارش برف پيش بيني مي شود. تداوم بارش ها 26فروردين ماه 
در استان هاي خراسان جنوبي و برخي مناطق خراسان رضوي پيش بيني 
مي شود. روز چهارشنبه )27فروردين ماه( اين شرايط در نيمه جنوبي 
فارس، بوشهر، نيمه غربي هرمزگان، كرمان، تنگه هرمز و نيمه شرقي 
خليج فارس ادامه خواهد داشت. همچنين روز پنجشنبه )28فروردين ماه( 
ادامه اين بارش ها در نيمه جنوبي يزد، خراسان جنوبي، فارس، بوشهر، 
كرمان، شمال هرمزگان و شمال سيستان وبلوچستان دور از انتظار نخواهد 
بود؛ بنابراين طغيان رودخانه ها، آبگرفتگــي معابر عمومي و لغزندگي 

جاده هاي مواصالتي پيش بيني مي شود.

هشدارفائونسبتبهآسيبپذيري
كشورهادركرونا

فائو هشدار داد: در بسياري از كشــورهاي جهان، كارگران غيررسمي، 
جمعيت هاي آسيب پذير شهرنشــين و ديگر اقشــاري كه وابستگي 
زيادي به فعاليت بازارها دارند، احتماال در معرض آسيب هاي تأثيرات 
منفي ويروس كرونا و بيماري كوويد 19 قرار خواهند گرفت. به گزارش 
همشهري، 25فروردين 1399  سازمان خواربار و كشاورزي ملل متحد 
)فائو( در گزارش تازه خود، با اشــاره به اينكه تأثيــرات كامل بيماري 
كوويد19 و ويروس كروناي جديد همچنان در حال آشكار شدن است، 
تصريح مي كند كه اين شيوع، تأثيرات منفي قابل توجهي بر تمامي افراد 
دخيل در سرتاسر زنجيره تأمين غذا دارد. گزارش فائو نشان مي دهد در 
شرايطي كه مواد غذايي كافي براي تغذيه تمامي افراد وجود دارد، شيوع 
بيماري كوويد19 به صورت بالقوه مي تواند زنجيره هاي حياتي تأمين مواد 
غذايي را هم ما بين كشورها و هم درون كشورها – بين مناطق روستايي و 
شهري  را به شكل  شديدي مختل كند. اين وضعيت احتماال تأثيرات منفي 
قابل توجهي خصوصا بر گروه هاي آسيب پذير خواهد داشت؛ گروه هايي 
همچون كارگران غيررسمي، جمعيت هاي آسيب پذير شهري و ديگر 
گروه هايي كه براي تأمين نيازهاي غذايي خود تا حد زيادي به بازار متكي 
هستند. كاهش يا از دست دادن درآمد به همراه قيمت هاي ناپايدار مي تواند 
تأثيراتي جدي بر )وضعيت حاد( امنيت غذايي و سطح سوءتغذيه اين 
جمعيت ها داشته باشد. اين تأثيرات مي توانند به صورت بالقوه خانوارهاي 
آسيب پذير را به سوي اتخاذ سازوكارهايي همچون كاهش شمار وعده هاي 
غذايي، افزايش نرخ ترك تحصيل، كاهش امكانات در دســترس براي 
پوشش هزينه هاي مرتبط با سالمت و پزشكي، خشونت هاي جنسي، 

فروش ابزارآالت توليدي )كار و پيشه( و... سوق دهند.

تقافرانعردوسا
يطرورنهزابريد
ونشيواتمهزلو
ارايسارقناشيا
كجنرانوتيفر
راوهزحلاصرتكد

ايرمانااسانت
ميكيفارتحرطيج
نمرهاوببشهري
رهامديساامراپ
ااوهايفرشاو
كيتنارونااوسر

توبهزيريديلپ
وكاايدناونعره
راركهميخاتسيا
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افقی:
 1- كم ارتفاع تر از كوه- عاري 

از ميكروب- پايتخت غنا
2- نوعي شيريني پرطرفدار- 

وخيم
3- ســوره بني اســرائيل- 
وزيدن باد- نخستين پايتخت 

امپراتوري عثماني 
4- كالم مصيبـــــــــت- 
فهرست نويســي پيــش از 

انتشار كتاب- ظلم
5- تكــرار حرفي- شــيپور 

جنگي- افراط
6- خوك وحشــي- علفزار- 

سخن صريح
7- مردم- حس بويايي- شهر 

بدون خيابان ايتاليا
8- پاك و منــزه- افزايش- 

سخنران
9- خانه هاي عرب- واحدي 

در وزن- جواب مثبت
10- نوعي حلوا- اخوت- فوق

11- آسانسور- باريك- پول 
ژاپن

12- از خط هــاي زيبــاي 
اســالمي- ممكن- مطالبه 

خانواده عروس
13- هميشــگي- ايستادن 
وســيله نقليــه در جايــي- 
ســندروم نقــص ايمنــي 

اكتسابي

14- مليــت ما- نويســنده 
فرانسوي رمان سرخ و سياه

15- دل فريــب- صاحــب 
انديشه- گويشــي در غرب 

ايران
  

عمودی:
1- قــوي جثــه- قصه گوي 

سنتي- پنبه زن
2- بناي آرامگاهي كورش- 
از ابزار هــاي شــبكه جهاني 

اينترنت
3- غــارت و چپــــــاول- 

ته نشست- به تازگي
4- ســگ فضانورد شوروي- 
هدف تيراندازي- لوازم منزل

5- حرف ندا- ارتعاش- شهر 
برج عالءالدوله

6- شــيريني ســوغات قم- 
آسمان بي ابر- آب منجمد

7- جزاير بــزرگ و كوچك 
خليج فــارس- اصطالحي در 

شطرنج- صحيح
8- مهربان- اســب تندرو- 

زمين پشته پشته
9- بي نظير- مدرن- سوگند

10- نفي عرب- پرنده دريايي 
قطب جنوب- عصباني شدن

11- شــهري در خوزستان- 
انواع گياهان علفي خوراكي- 

نام تركي

12- فاضالب- گرو گذاشــته 
شده- پرده سينما

13- نور اندك- شــهري در 
سيستان و بلوچستان- عاشق

14- حقيقي و واقعــــــي- 
پيشاهنگ

15- اقيانوس كبير- دفع بال 
مي كند- مجموعه داســتاني 

نوشته منيرو رواني پور
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متــن كـامـل در سایت

۱۸۰واحدصنعتیدرقمراهاندازیمیشود
محمود سیجانی، رئیس سازمان صنعت،  معدن و تجارت قم، گفت: در راستای راهبرد جهش تولید و اجرای سیاست های 
اقتصاد مقاومتی در سال  جدید، ۱۸۰ واحد صنعتی در قم تکمیل و راه اندازی 
می شود. همچنین ۲۵ واحد تولیدی راکد نیز فعال خواهد شد.

2 3 0 2 3 4 4 2 6

روزنه

تهدید کرونا برای مشاغل
کدام مشاغل اکنون در سایه تهدیدات کرونا به سر می برند؟ 
شدت دشواری ها برای بنگاه های اقتصادی در استان ها چگونه 
اســت و آیا تاکنون در این زمینه پژوهش و تحقیق جامعی 
انجام شده است؟ مطابق آخرین گزارش صندوق جهانی پول، 
2 میلیارد و 700 میلیون شغل در جهان با تهدیدات پیوسته 
بحران های ناشی از کرونا مواجهند. در این شرایط چه تعداد از 

افراد آسیب پذیر و چه تعداد از بنگاه های شکننده در 31 استان کشور روزگار می گذرانند؟
اقتصاد استان های کشور به لحاظ ریخت شناسی، تفاوت آشکاری با اقتصاد متمرکز در تهران 
بزرگ دارد؛ ســرمایه های کوچک و تولید در فضاهای کارگاهی که در مرکز آن نیروی کار 
خانواده قرار دارد و تولید محصوالتی که کمترین ارتباط را با دانش و فناوری مدرن دارد، 
تقریبا توضیح دهنده شمایل کلی بخش وسیعی از کانون های کار و تجارت در استان های 
کشور است. ویژگی دیگر این کارگاه ها اهتمام ناچیز برای توسعه است، به طوری که از میان 
انبوه کارگاه هایی که در طول 5 دهه گذشته در استان های کشور متولد شده اند، تاکنون 
کارگاه قدرتمندی که به موتور محرکه اقتصاد ملی تبدیل شــود، به وجود نیامده اســت. 
مهم ترین پیامد این رخداد را باید در دستمزد ناچیز فعاالن کار و تولید در استان ها دانست.

جدا از دالیل ساختاری این موضوع، پرسش این است که این مشاغل تا چه اندازه در برابر 
وضعیت اجتماعی ناشی از اپیدمی کرونا آسیب پذیر هستند؟

گفته می شود هم اکنون میلیون ها شغل در کشورهای جهان با تهدید جدی کرونا مواجهند. 
به عبارت دیگر مشاغل بسیاری در سایه تهدیدی روزافزون روزگار می گذرانند که ممکن 
است هر لحظه سامانه های کاری این بنگاه ها را متالشی کند. مشاغلی که افق آینده فعالیت 
آنها تقریبا تاریک است و این وضعیت ممکن است نیم میلیارد از جمعیت جهانی را با شتاب 
به سوی ورطه فقر پرتاب کند. کشــور چین برای دور ماندن از چنین اتفاقی، زنجیره ای از 
برنامه ها و طرح ها را به مرحله اجرا درآورده است، زیرا مجامع جهانی پیش بینی کرده اند که 
اقتصاد چین با وقوع بحران های ناشی از بیماری کرونا معادل 2 درصد کاهش خواهد یافت. 
در همین حال ترکیه هم با دشواری های گوناگونی مواجه شده، به طوری که بانک جهانی 
دورنمای فعالیت های اقتصادی در ترکیه را نامناسب گزارش کرده است، و اقتصاد این کشور 
5 درصد افت خواهد کرد. البته چین معادل 181 میلیــارد دالر برای تقویت و حمایت از 
بنگاه های آسیب پذیر این کشور در نظر گرفته و با توجه به کارآمدی سامانه مدیریتی چین، 

تصور می شود که این کشور با موفقیت چشم گیری از این مرحله عبور کند.
اعتبارات پیش بینی شــده در چین قرار است در حوزه هایی هزینه شــود که مانع از بروز 
صدمات فردی و کاری به بنگاه های اقتصادی باشد. به همین علت رقم پیش بینی شده صرف 
اموری مانند معافیت های مالیاتی، پرداخت حق بیمه بیکاری و وام های کم بهره خواهد شد. 
به این ترتیب چین می کوشد که دامنه مشکالت بنگاه ها و مشاغل کوچک را در دوره بحران 
کرونا به حداقل ممکن برساند، زیرا مهم ترین ساز و کار حمایت از مشاغل شکننده و افراد 
آسیب پذیر در دوره وقوع بحران کرونا، گسترش چتر بیمه و دسترسی آسان و بدون مانع به 
خدمات بهداشتی و درمانی است. توجه راهبردی دولت ها نیز در شرایط کنونی باید معطوف 

به مداخالت اقتصادی و اجتماعی بر پایه توسعه سیاست های درمانی و بهداشتی باشد. 
 البته تجربه ایران در مدیریت بحران ها زیاد اســت، اما تحریم های غیرقانونی و ظالمانه، 
بخشی از پتانسیل عمومی را تحت شعاع قرار داده است. در این شرایط الزم است برای حل 
این مشکل، از ظرفیت های علمی به ویژه شــرکت های دانش بنیان استفاده شود. در غیر 
این صورت ممکن است بخشی از مشاغل که از سرمایه های اندک برخوردار هستند و پایه 
مدیریتی آنها بر مداری بسته و ایستا متکی است، با آسیب جدی مواجه شوند. این اتفاق به 

طور طبیعی به تحمیل فقر به خانواده ها منجر خواهد شد.

بیژن کیامنش 
عضو شورای سردبیری استان ها 

تعطیلی اجباری کسب و کارهای خرد و کوچک پس 
از شیوع ویروس کرونا با اعالم دولت از شنبه هفته گزارش

جاری پایان یافــت. این در حالی اســت که زمان 
فعالیت مشاغل پرخطر همچنان نامعلوم است. از سویی بازگشایی 
مجدد اصنــاف با واکنش های منفی هم روبه رو شــده اســت. اما 
واحدهای اقتصادی که در فهرست صنوف غیرپرخطر قرار گرفته اند 
و فقط در صورت ثبت نام در سامانه )salamat.gov.ir( اعالم شده 
از سوی وزارت بهداشت مجاز به فعالیت خواهند بود ملزم به رعایت 
دستورالعمل های سالمت محیط کار، شاغلین و مشتریان )فراهم 
کردن ماسک و دســتکش، گندزدایی و شست وشــوی ابتدایی و 
گندزدایی روزانه دیوار، سطوح و محل تردد( نیز شده اند. اتفاقی که 
افزایش هزینه ها را برای اصناف خرد رقم زده و خودشان معتقدند به 
نوعی حفظ جان مشــتری و مراجعه کنندگان و تامین هزینه های 

بهداشتی بخشی از جامعه بر دوش آنها افتاده است.

هزینه های اضافه برای اصناف 
رئیس اتاق اصناف اصفهان می گوید: بازگشــایی اصناف کم خطر 
با رعایت کامل دســتورالعمل های وزارت بهداشت آغاز شده است 
اما نباید هزینه تامین جان و سالمت مشــتریان بر دوش اصناف 

انداخته شود. 
رســول جهانگیری، با اشــاره به صحبت های مطرح شده از سوی 
مســئوالن مبنی بر گذر از دوره پیک کرونا، عنــوان می کند: باید 
بپذیریم مقابله با ویروس کرونا از مرحله دستوری و تعطیلی اجباری 
اصناف گذشته است و باید خودمراقبتی جایگزین مباحث دستوری 
شود. بحث بستن و جلوگیری از فعالیت واحد صنفی دیگر مطرح 
نیست و باید این فرهنگسازی صورت بگیرد که هر فردی بهداشت 

فردی و سالمت خودش را مورد توجه قرار دهد. 
وی می افزاید: اگر به یک واحد کوچک اجازه فعالیت داده می شود 
نمی توان مسئولیت حفظ جان و سالمت افراد مراجعه کننده به این 
واحد صنفی را یکجا به گردن همان واحد انداخت. بر اساس پروتکل 
اعالم شــده، واحد صنفی موظف به تامین ماسک، دستکش، مواد 
ضدعفونی و شــوینده برای خود و مراجعه کننده است. این مساله 
درباره اصناف خرد هزینه بر اســت، مگر کاسب یک واحد صنفی 
کوچک چقدر از مراجعه فردی ســود می کند که این هزینه های 

مضاعف را هم تقبل کند. 
این مســئول تاکید می کند: به هیــچ وجه قصــد رد کردن این 
پروتکل بهداشتی را نداریم، بی شک در حوزه اصنافی که اقدامات 

خدماتی سالمت و عرضه مواد غذایی و کاالها 
را انجام می دهند اجرای این دســتورالعمل ها 
در اولویت قرار دارد، اما درباره دیگر کســبه و 
اصناف خرد این الزامات بهداشــتی هزینه بر و 
مشکل زا خواهد بود. بهتر است در دوره ای که 
با کاهش شیوع کرونا مواجه هستیم، فرهنگ 
خودمراقبتی از سوی شهروندان جدی گرفته 
شود. شهروندان در ابتدا باید در خانه ماندن را 
اولویت خود قرار دهند، اما در صورت ضرورت 
خروج از منزل همه مســائل بهداشــتی را به 
صورت شــخصی رعایت کنند. نباید بگذاریم 
هزینه مراقبت از سالمت آنها با تامین دستکش 
و ماســک و مواد ضدعفونی کننــده به گردن 

اصناف بیفتد. 

برخی اصناف پرخطر ورشکسته شده اند
جهانگیری درباره بازگشت به کار اصناف پرخطر هم عنوان می کند:  
از جمله مشــاغل پرخطر اعالم شــده، زیرمجموعه های صنعت 
گردشگری اســت. از هتل داری و مهمان پذیری تا صنایع دستی 
اصفهان در این روزهــای بحران کرونا با مشــکالت قابل توجهی 
روبه رو شدند. بســیاری از اصناف این حوزه به اصطالح ورشکسته 
هستند و شرایط بازگشــت آنها به فعالیت  باید طوری فراهم شود 
که بتوانند دوباره روی پای خودشان بایستند. بی شک آنها به دنبال 
کمک صدقه ای و بالعوض نیستند و حتی با کمک های کوچک مثل 
وام های کم بهره یا بخشودگی و حمایت های مالیاتی می توانند دوباره 

به چرخه اقتصادی برگردند. 
این مسئول تاکید می کند: خســران به بخش گردشگری مختص 
اصفهان نیست و بسیاری از شهرهای توریست پذیر ایران که دیگر 
ظرفیت بارگذاری واحدهای صنعتی و کشاورزی را، به دلیل کاهش 
منابع آبی ندارند، باید مورد حمایت قرار بگیرند. اگر قول های دولت 
برای آغاز به کار دوباره کســب وکارها با تحقق پرداخت تسهیالت 
بانکی 12 درصدی یا کم بهره برای اصناف خســارت دیده محقق 
شود بسیاری از واحدهای صنفی به ویژه فعاالن حوزه گردشگری و 
رستوران ها می توانند به چرخه کامل اقتصادی در استان بازگردند. 
بهتر است در این زمینه حمایت های الزم انجام شود تا شعار سال 

»جهش تولید« به ایجاد اشتغال منجر شود. 
جهانگیری به تدابیر و حمایت های اتاق اصناف هم اشاره می کند 

و می گوید: اصفهان اولین اســتانی بود که بحث برگشت نخوردن 
چک های کســبه را ممنوع اعالم کرد و پــس از آن این مبحث به 
صورت کشوری مطرح شد. بر این اساس، از اول اسفند 98 تا پایان 
اردیبهشت امسال چک های اصناف برگشت نمی خورد تا فعالیت 
بانکی آنها با مشکل مواجه نشود. همچنین با تعامل و رایزنی های 
صورت گرفته با اداره اوقاف، اســتانداری و شــهرداری بخشی از 
اجاره بهای امالک بخشیده شده است که امیدواریم تا حدودی در 

رفع مشکالت اقتصادی مستاجران این واحدها موثر باشد. 

مراکز تجاری از چرخه فعالیت خارج ماندند 
در رشــت هم به گفته رئیس اتاق اصناف استان گیالن، واحدهای 
صنفی همچنان در حال ثبت نام برای بازگشایی 
مشاغل هستند. جالل الدین محمد شکریه هم از 
جمله مسئوالنی است که اعتقاد دارد الزام اصناف 
به تامین اقالم بهداشتی مراجعه کنندگان آنها را 
با مشکالتی مواجه می کند. او می گوید:  از یک 
سو اعالم شده اســت اصناف در سامانه ثبت نام 
کنند و از سوی دیگر آنها مکلف به رعایت و حفظ 
سالمت افراد شده اند. اما در این زمینه نیاز داریم 
که دولت کمک  و حمایت هــای الزم را در نظر 
داشته باشد تا فشار مضاعف مالی بر واحدهای 

صنفی خرد ایجاد نشود. 
وی با بیان این که برای بازگشــایی پاســاژها و 
مجتمع های تجــاری منتظر اعالم کشــوری 
هســتیم، عنوان می کند: تعطیلی این مراکز تجاری در حالی رقم 
خورد که هم زمان فروشــگاه های بزرگ و زنجیره ای فعال بودند. 
تردد شهروندان هم در این فروشــگاه از دیگر مراکز تجاری بیشتر 
بود و فقط چرخه اقتصادی مجتمع های تجاری متوقف شد.  نایب 
رئیس اول اتاق اصناف ایران با تاکید بر این که بســته پیشنهادی 
حمایت از اصناف را به دولت ارائه کرده ایم و منتظر بررسی و وصول 
نتیجه آن هســتیم، اظهار می کند: از ابتدای هفته جاری هر روز با 
حجم قابل تاملی از مراجعات صنفی روبه رو هســتیم که هر کدام 
مشــکالت اقتصادی قابل توجهی دارند و در معرض ورشکستگی 
قرار گرفته اند. در این زمینه تدبیر حمایتی دولت برای بخشودگی 
مالیاتی، جرایم، بیمه و وام های تک رقمی می تواند راه نجاتی برای 

اصناف خرد و کالن باشد. 

آسیب اقتصادی ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی به اصناف 
طرح فاصله گذاری اجتماعی هوشمند اقدام خوبی بود که از ابتدای 
هفته جاری اجرا شــد، چراکه تداوم تعطیلی ضررهای اقتصادی 
اصناف مشــهد را دوچندان می کرد. این صحبت های رئیس اتاق 
اصناف خراسان رضوی است که وارد شدن آسیب جدی به اصناف و 
اقتصاد کشور را به دلیل تعطیلی ناشی از بحران کرونا تایید می کند و 
می گوید: امیدواریم تا چند روز آینده دستورالعمل بازگشایی مشاغل 

پرخطر هم اعالم شود و آنها هم فعالیت خود را از سر بگیرند. 
هر چند محمود بنانژاد اقدام دولــت در موظف کردن اصناف برای 
رعایت دستورالعمل های بهداشتی و عبور کامل از همه گیری کرونا 
را مناسب می داند و می افزاید: اقدام دولت برای بازگشایی اصناف 

کم خطر اتفاق خوبی بود و بدان معناست که هرکس در چارچوب 
و دستورالعمل های اعالم شــده می تواند نسبت به بازگشایی واحد 
صنفی خود اقدام کند و در صورت رعایت نکردن موارد اعالم شده 
پس از اخطار اول پلمب و تعطیل موقت خواهند شــد تا از شیوع و 

انتقال ویروس جلوگیری شود. 
عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران، با بیان این که واحدهای خطی 
مشــهد فعال شــده اند، اما مجتمع های تجاری همچنان تعطیل 
هستند، عنوان می کند: در مشهد 350 مجتمع تجاری با بیش از 
100 واحد وجود دارد که 40 درصد واحدهای صنفی مرکز استان 
را تشکیل می دهند. اعتقاد داریم با بازگشایی مجتمع های تجاری و 
رعایت اقدامات بهداشتی می توان به راحتی ترددها را کنترل کرد. 

این مســئول می افزاید: از ابتدای شیوع کرونا 
بســیاری از اصناف، چه آنهایی که به صورت 
مستقیم و چه آنهایی که به صورت غیرمستقیم 
از این بیماری متاثر شدند،  مشکالت اقتصادی 
را تجربه کردنــد. واحدهای صنفــی از جمله 
رســتوران ها، تاالرهــای پذیرایــی، هتل ها و 
گیم نت ها آسیب اقتصادی 50 تا 100 درصدی 
داشــتند. در بحث گردشــگری هم ضررهای 
اقتصادی قابل توجهی داشــتیم به ویژه این که 
اعیاد خاص 2 ماه شعبان و رجب برای بسیاری 
از اصناف ما دوران پرصرفه ای بود، اما امســال 

بهره ای از آن نبردند. 

رونمایی از اپلیکیشن اصناف خرد تا پایان هفته 
بنانژاد به اقدامات حمایتی اتاق اصناف هم اشاره می کند و می گوید: 
به جز حمایت های مالیاتی، هزینه های اصلی یک بنگاه اقتصادی از 
جمله حقوق، بیمه کارگران و اجاره بها را هم مدنظر قرار داده ایم و 
تعامالت گســترده ای برای کاهش این هزینه ها انجام شده است. 
شــهرداری مشــهد در همان ابتدای تعطیلی اصناف، 3 ماه اجاره 
مســتاجران و بخشــی از عوارض واحدهای صنفی را بخشید. در 
بحث مالیات هم طرح های درازمدت داریم. با تامین منابع مالی از 
سوی دولت هم اقدام به تقسیم آنها بین صنوف بر اساس آیین نامه و 
دستورالعمل های اعالم شده خواهیم کرد. به گفته بنانژاد، نظارت و 
بازرسی از سوی اتاق اصناف، تعزیرات و اماکن استان در حال انجام 
است و با واحدهای متخلف به شدت برخورد خواهد شد. این مسئول 
درباره دستورالعمل بهداشتی الزامی اصناف به همشهری می گوید: 
به جز بحث بهداشتی رعایت فاصله، استفاده از ماسک و دستکش 
و تجمع نکردن، موضوع تحویل در محل هم مطرح است و در این 
مدت ســعی کرده ایم واحدهای صنفی را برای ورود به این حوزه و 
خرید و فروش تلفنی و اینترنتی تشــویق کنیم.  این صحبت های 
رئیس اتاق اصناف اســتان در حالی مطرح می شــود که بسیاری 
از مشــاغل خرد به دلیل فراهم نبودن زیرساخت های اینترنتی و 
برنامه های کاربردی برای ورود به بازار اینترنتی با مشکالت متعددی 
مواجه هستند. در پاسخ به این مسئله، بنانژاد می گوید: در اتاق ایران 
اپلیکیشنی طراحی شده است که اصناف خرد به راحتی می توانند 
با استفاده از آن وارد بازار اینترنتی شوند. تالش می شود این برنامه 

تا آخر هفته جاری رونمایی شود و در اختیار اصناف قرار بگیرد. 

خسارت جبران ناپذیر هتل داران 
همچنین رئیس اتحادیه هتل داران مشــهد به بیشترین صدمات 
اقتصادی به صنعت گردشگری و صنف هتل داران در بحران کرونا 
اشاره می کند و می گوید: هتل ها در نیمه دوم سال به علت کمبود 
مهمان به بازسازی و نوسازی می پردازند و رزروهایشان را برای ایام 
سال جدید انجام می دهند، اما امســال با پیش آمدن این اتفاق و 
کنسل شدن مســافرت ها، مالکان هتل ها خسارت های هنگفتی 

دیدند و دست شان خالی ماند. 
محمد قانعی ادامه می دهد: حداقل 100 خانوار از کارگران شاغل در 
هتل ها حقوق و عیدی گرفته بودند و همه آماده پذیرایی از مهمانان 
بودند که با توجه به این وضعیت همین مبلغ را هم باید جزو خسارات 
هتل داران گذاشت. این صنف نسبت به دیگر صنوف بیشترین آسیب 
را دیده، چراکه اصنافی از جمله فروشندگان پوشاک در زمانی دیگر 
هم می توانند اجناس شان را بفروشند اما در هتل داری و پذیرایی از 
مهمان زمان محدود و تکرارنشدنی است و همین ویژگی خسارت 

هتل داران را جبران ناپذیر می کند.

رایزنی برای بازگشایی مغازه های مناطق آزاد 
البته به جز حوزه گردشگری، بسیاری از کسبه در مناطق آزاد هم 
با مشکالت اقتصادی ناشی از تعطیلی ها روبه رو شدند. فعاالن در 
مناطق آزاد هنوز هم مجوز فعالیت دریافت نکرده اند و به نوعی در 
انتظار تصمیم گیری های پایان ماه برای بازگشایی مجدد هستند. 
رئیس جامعه بازاریان منطقه آزاد چابهــار در این باره می گوید: از 
12 اسفند تاکنون این منطقه تعطیل شــده و البته ما جزو اولین 
مناطق آزادی بودیم که به دلیل حفظ ســالمت اقدام به تعطیلی 

مغازه ها کردیم. 
عباسعلی اکبری به مشــکالت اقتصادی اصناف این منطقه اشاره 
می کند و می افزاید: بی شک فشار اقتصادی جبران ناپذیری تحمیل 
شده است، اما ســالمت افراد در اولویت قرار داشــت و ما هم تابع 
تصمیم گیری ستاد مبارزه با کرونا هســتیم. اما در چند روز اخیر 
رایزنی هایی با ســتاد انجام شــده و ما هم با رعایت پروتکل های 
بهداشتی اقدام به بازگشایی مغازه ها کنیم. مراکز تجاری منطقه آزاد 
چابهار مسقف هستند و به همین دلیل در زمره مشاغل پرخطر قرار 
گرفته اند، اما تالش می کنیم نظر مساعد مسئوالن برای از سرگیری 

فعالیت ها را جلب کنیم.

فعالیت  واحدهای صنفی در سایه پیک کرونا 
رئیس اتاق اصناف اســتان اردبیل هم درباره آغــاز به کار مجدد 
اصناف کم خطر به همشــهری می گوید: فروشــگاه های بزرگ و 
زنجیره ای عرضه مواد غذایی تعطیلی نداشته اند، اما با اجرای طرح 
فاصله گذاری اجتماعی هوشمند به آنها هشدار 
داده شــده که فاصله گذاری اجتماعی و تهیه 
اقالم بهداشتی برای مشــتریان حتما رعایت 
شود. شــاپور رضایی افشار می افزاید: بازرسان 
اتاق اصناف، تعزیرات، اماکن و نیروی انتظامی 
بر این مســئله نظارت دارند و تمام واحدهای 
صنفی فعال در صــورت رعایت نکردن حدود 
و فاصله اجتماعی در میــان مراجعه کنندگان 
اخطار دریافــت می کنند و در صــورت تکرار 
پلمب خواهند شد.  رضایی افشار با بیان این که 
پاساژها و بازارهای سرپوشیده بیشترین ضرر 
اقتصادی را در تعطیلی ناشــی از بحران کرونا 
تجربه کردند، عنوان می کنــد: در این زمینه 
رایزنی های الزم با دارایی، استانداری و فرمانداری انجام شده است 
تا در بحث مالیات، اجاره بها، بیمه و... تمهیداتی اندیشیده شود اما 
در این شرایط تابع تصمیمات کشــوری هستیم. تعطیلی اصناف 
چندان طول نخواهد کشــید و امیدواریم پایان فروردین شــاهد 
بازگشایی این مشاغل باشیم.  این مسئول تاکید می کند: اردبیل 
هنوز از پیک شیوع بیماری کرونا رها نشده و این مسئله ضرورت 
همراهی و همکاری مردم برای رعایت اصول بهداشتی در جامعه 
را دوچندان می کند تا چرخه اقتصادی استان با فعالیت واحدهای 

صنفی همچنان تداوم داشته باشد. 

تعهد اصناف برای رعایت پروتکل های بهداشتی 
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار البرز و سخنگوی ستاد 
مبارزه با کرونا در اســتان هم با بیان این که شــروع به کار اصناف 
مشــروط به ثبت نام، گرفتن تعهد و رعایت پروتکل های بهداشتی 
از سوی اصناف و بازاریان اســت، اظهار می کند: صنوف کم خطر و 
کم ریسک شهرستان های اشتهارد، نظرآباد، ساوجبالغ و طالقان غیر 
از کرج و فردیس با رعایت کل پروتکل های بهداشتی و پس از ثبت نام 
در سامانه فعالیت خود را آغاز کرده اند.  نورمحمد فردی می افزاید: در 
کرج و فردیس، عالوه بر مراکز تامین مایحتاج عمومی مردم، سایر 
اصناف از جمله خدمات منازل، خدمات خودرو، رستوران های بیرون 
بر غذا، تاسیسات و فروشــگاه های لوازم کشاورزی، قطعات یدکی 
خودرو، ایمنی و آتش نشــانی، تعمیرگاه های خودروهای سبک و 
سنگین و ظروف یکبار مصرف با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی 

فعالیت خود را آغاز کرده اند.

تحمیلهزینههایبهداشتیبهاصناف
بازگشایی مشروط اصناف کم خطر با الزام به تأمین اقالم بهداشتی مراجعه کنندگان، کسبه را با مشکالت مالی و کمبود دسترسی به این کاالها مواجه کرده است

با توجه به وجود پیک کرونا در برخی شهرهای کشورمان، همکاری مردم و کسبه در رعایت بهداشت ضروری است / عکس: باشگاه خبرنگاران جوان

اصنافپرخطر؛همچنانچشمانتظار
با اجرای طرح فاصله گذاری هوشمند اجتماعی از ابتدای هفته جاری نزدیک به 6۰ واحد صنفی به عنوان اصناف کم خطر فعالیت خود را آغاز 
کرده اند، اما اصنافی از جمله آرایشگاه های مردانه و زنانه، رستوران ها، تاالر پذیرایی و سالن مراسم، مراکز بازی، تفریحی، گیم نت، قهوه خانه ها، 
چای خانه ها و تریا، اماکن اقامتی، هتل ها، استخر، سونا و ماساژ و باشگاه های بدن سازی و ورزشی، سینما ها، جشنواره ها و نمایشگا های هنری 
و فرهنگی به عنوان مشاغل پرخطر همچنان تعطیل هستند. این شــرایط تمام واحدهای صنفی را با مشکالت اقتصادی مواجه کرده است و 
صاحبان آنها در تعطیلی بازار و نبود مشتری برای تامین هزینه های مالیات، پرداخت های جاری آب و برق و اجاره مکان، بیمه تامین اجتماعی، 
اقساط تسهیالت بانکی با مشکالت قابل توجهی روبه رو شده اند. هنوز اطالعات دقیقی از تاثیر گسترده کرونا بر اقتصاد استان های کشور ارائه 
نشده است، اما آنچه پیگیری ها نشان می دهد بسیاری از شهرهای کشورمان در حوزه گردشگری با ورشکستگی اقتصادی روبه رو شده اند و 
بخش قابل مالحظه ای از مشاغل خرد زیرمجموعه این صنعت سبز، فقط با محقق شدن وعده های حمایتی دولت به چرخه فعالیت بازمی گردند.

با شیوع کرونا، تعطیلی مراکز 
تجاری در حالی رقم خورد 
که هم زمان فروشگاه های 
بزرگ و زنجیــره ای فعال 
بودند و تردد شهروندان در 
این فروشگاه از دیگر مراکز 
تجاری بیشتر بود، اما فقط 
چرخه اقتصادی مجتمع های 

تجاری متوقف شد

رئیس اتاق اصناف خراسان 
رضوی: امســال در حوزه 
گردشــگری هم ضررهای 
اقتصادی قابــل توجهی 
داشتیم به ویژه این که اعیاد 
خاص ۲ ماه شعبان و رجب 
برای بســیاری از اصناف 
دوران پرصرفــه ای بود اما 

امسال بهره ای از آن نبردند

مریم سرخوش 
 خبرنگار

بارش  باران در خراسان رضوی از ابتدای هفته 
جاری در قالب فعالیت سامانه بارشی به صورت آب و هوا

رگباری جریان داشته و تمامی شهرستان های 
این استان را فرا گرفته است. این بارندگی ها منجر به خساراتی 
نیز شــده و برخی محصوالت باغی در اثر تگرگ از بین رفته و 
خیابان ها نیز شاهد جاری شدن سیالب بوده اند. همچنین به 
گفته مدیرکل دفتر مدیریت بحران استانداری خراسان رضوی، 
حوادث ناشــی از بارش های اخیر در این استان 3 کشته، یک 

مفقود و یک مجروح بر جای گذاشته است.
به گزارش گروه ایرانشــهر، حجت علی شــایانفر در توضیح 
این حوادث می گوید: یک دســتگاه خودرو سواری پراید با 3 
سرنشین در روستای رزداب شهرستان خواف گرفتار سیالب 
شد. در این حادثه جوانی 31 ساله جان  باخت، دیگر سرنشین 

همین خودرو مفقود شد و سرنشین دیگر آن که مجروح شده 
برای درمان به بیمارستان انتقال یافت.

مدیرکل دفتر مدیریت بحران اســتانداری خراســان رضوی 
می افزاید: همچنین در جریان بارش های اخیر پسربچه ای 10 
ساله هنگام بازی به داخل گودال مزرعه ای در منطقه ملک آباد 
شهرستان رشتخوار ســقوط کرد و جان باخت. نوجوان 13 
ســاله دیگری نیز در روستای نریمانی ســفلی بخش رضویه 
شهرستان مشهد حین عبور از کانال به داخل آن سقوط کرد و 
جان خود را از دست داد.وی اضافه می کند: طی این مدت، در 
حوادث ناشی از بارندگی، 558 نفر بر اثر آب گرفتگی و سیالب 
در شهرســتان های جوین، جغتای، قوچان، سبزوار، داورزن، 
زاوه، تربت جام، تربت حیدریه، خواف، مشهد، نیشابور، تایباد، 
صالح آباد و رشــتخوار دچار حادثه شدند و نیروهای جمعیت 

هالل احمر خراسان رضوی به آنها امدادرسانی کردند.

۱۷ راه فرعی و روستایی خراسان رضوی همچنان بسته است
مدیرکل راهداری و حمل  و  نقل جاده ای خراسان رضوی نیز از 
مسدود شدن 2 جاده فرعی و 15 راه روستایی در 9 شهرستان 
اســتان بر اثر ســیالب خبر می دهد و می گوید: با بازگشایی 
2 جاده اصلی رشــتخوار - تربت حیدریه، حد فاصل ملک آباد 
و ســه راهی جنگل و تایباد – باخرز، در حال حاضر هیچ راه 
اصلی در استان به دلیل سیالب مسدود نیست.  ابراهیم نصری 
ادامه می دهد: جاده های نقاب – سه راهی رامشین و نقاب – 
سه راهی انداده تنها جاده های فرعی مسدود در خراسان رضوی 
هستند که در حوزه شهرستان جوین قرار دارند. راه روستایی 
دستوران - منیدر در شهرستان جغتای، مسیرهای روستایی 
چنار – حسین آباد - قلعه سرخ، آب قلعه، تلگرد و چهارتکاب 
در فریمان و جاده های دربندی - گرنی - ریشخوار، دهشت - 
دوآبی و مسیر کبکان - خادمانلو - امام قلی در شهرستان درگز 

از جمله راه های روستایی مسدود در استان هستند. مدیرکل 
راهداری و حمل  و  نقل جاده ای خراسان رضوی می افزاید: مسیر 
روستایی عبدل آباد - همایی در نیشابور، جاده روستایی آبروان 
به صفی آباد شهرستان اسفراین در حوزه شهرستان خوشاب، 
راه های عمارت - دیزادیز، امام وردی خان - یادگار و دوغایی در 
شهرستان قوچان، چهارده - رزاق در خواف و راه روستایی منج 
- دشتاب در حوزه شهرستان باخرز نیز به دلیل وقوع سیالب و 

بارش های شدید همچنان مسدود هستند.

سیالب در خراسان رضوی جان 3 نفر را گرفت

صدای استان ها

۰۲۱-۲3۰۲34۰۵ پیام های خود را با این شماره در میان بگذارید
ostanha@ hamshahri.org

   تردد خودروهای شوتی در جاده های خوزستان 
خوزســتان یک اســتان ترانزیتی اســت و در جاده های آن تردد زیادی صورت می گیرد. 
خودروهای شوتی که قاچاق حمل می کنند هم به این بار اضافه شده است. لطفا مسئوالن 

رسیدگی کنند. 
محمد مروتی از خوزستان

   تاخیر در تحویل مسکن مهر شیراز 
75 ساله هستم و 9 سال پیش در مسکن مهر شیراز ثبت نام کردم. 23 میلیون تومان هم واریز 
کرد ه ام. مشکلم این است که هر وقت پیگیری می کنم زمان تحویل مسکن را اعالم نمی کنند. 
من مستاجرم و صاحبخانه برایم حکم تخلیه گرفته است. وزارت مسکن و شهرسازی فکری 

به حال مشکل مسکن مردم کنند. 
محمدرضا سالمی از فارس 

   انتقاد از عملکرد نمایندگان بروجرد
20 سال است در شــهر بروجرد کار عمرانی خاصی انجام نشده است. از سوی دیگر مشکل 
بیکاری هم در این استان آزاردهنده اســت. نمایندگان این شهر هم همیشه به جای رفع 
مشکالت مردم فقط به فکر رقابت هستند. شــاید اگر بروجرد یک نماینده داشت ، به جای 

رقابت به مشکالت شهر می رسد. 
گودرزی از لرستان



درست اســت كه اين روزها 
نمي توانيــم خيلــي  از خانه سرگرمي

بيرون بزنيم و از هواي بهاري 
لذت ببريم اما صدهــا راه و روش هم وجود 
دارد تا در خانه تفريحات جديدي را تجربه 
كنيم؛ تفريحاتي كه حتــي مي تواند ما را از 
دريچه هاي نو به جهان وصل كند. پس، راه 
گذر غيرضرور از خيابان هاي شهر را در پيش 
نگيريد و به جايش چند روشي كه شهرداري 
تهران و استارتاپ ها مهيا كرده اند را انتخاب 
كنيــد. ورزش در خانه و پيوســتن به ليگ 
ورزش هــاي الكترونيكــي و رايانــه اي، 
نمونه هايي از آنهاست. صدالبته كه ورزش در 
خانه هم اصول خود را دارد وگرنه يا كار دست 
خودتان مي دهيد يا خسارت به بار مي آوريد. 
بنابراين چند اقدام الكترونيكي سرگرمي در 
منزل را كه شهرداري تهران با ظرفيت هاي 
نهادهاي زيرمجموعه خود مثل معاونت امور 
اجتماعي و فرهنگي، ســازمان ورزش شهر 
تهران و اداره كل آموزش شــهروندي ايجاد 
كرده اســت، مدنظر قــرار بدهيــد تا هم 
روحيه تان تغيير كند و هم اصولي ورزش و 

تفريح كنيد.
رقابت هاي ورزش هاي الكترونيكي  1
براي دو مرحله برنامه ريزي و اجرا 
شده و تا روز گذشــته حدود 3500 تهراني 
براي شــركت در آنها ثبت نام كرده اند. اين 
رقابت هــا به مــدت 8هفتــه و تــا پايان 
ارديبهشــت ماه امســال ادامه دارد. براي 
 eligo.ir نام نويسي نيز كافي است به سايت

مراجعــه كنيــد. در دوره اول رقابت ها، با 
برگزاري بازي هاي كنســولي FIFA20 و 
بازي هاي موبايلــي و معرفي نفرات برتر، به 
قهرمانان بازي هاي كنســولي هر رشــته 
يك ميليون و 500هــزار تومان و بازي هاي 
موبايلي هر رشته يك ميليون تومان اهدا شد. 
براساس برنامه ريزي انجام شده، نفرات برتر 
هر دوره در مسابقاتي مهيج با عنوان»قهرمان 
قهرمانان« با هم به رقابت خواهند پرداخت 
تا قهرمان قهرمانــان بازي هاي الكترونيك 
معرفي شــود. اين ليــگ در دوردوم نيز با 
برگزاري بازي هاي كنســولي FIFA20 و 
eFootball PES2020 و همچنيــن 
 Clash Royal، بازي هــاي موبايلــي
 Call of و PUBG، Subway Surfers
Duty ادامه دارد. حضور حســن پاجاني، 
قهرمــان جهــان در مســابقات قهرماني 
ورزش هاي الكترونيك ســئول2019، از 
ســطح كيفي باالي ايــن دوره از رقابت ها 
حكايت مي كند. به هرترتيب بهتر است اين 
رقابت هــاي داغ را از دســت ندهيــد كه 
يك سويش تفريح اســت و سوي ديگر آن، 
برنده شــدن و گرفتن جايزه در آخر هفته. 
اينطور كه روابط عمومي ســازمان ورزش 
شهرداري تهران به همشــهري اعالم كرد 
بــراي جوايــز دوره دوم مســابقات مبلغ 
100ميليون تومان پيش بيني كرده اند. اين 
احتمال نيز بسيار قوي شده كه اقدامات الزم 
براي آموزش و راهيابي برندگان به مسابقات 

جهاني كنسول هاي بازي، صورت بگيرد.

بــراي ورزش كــردن در خانــه  2
اپليكيشــن هاي گوناگونــي مثل 
»home workout« وجــود دارد. امــا 
شهرداري تهران هم بيكار ننشسته و روزانه در 
 varzesh.tehran.ir سايت سازمان ورزش
 و اينســتاگرام ايــن ســازمان به نشــاني 
sazmanvarzesh@كليپ هاي 2دقيقه اي 
ورزش در خانه را منتشر مي كند. اين كليپ ها 
100مورد هســتند كه مي توانند بسته هاي 
كامل ورزشي را روزانه در اختيار شهروندان 
قرار دهند. جالب اينجاســت كه قرار شــده 
تعدادي از هنرمندان و ورزشكاران مطرح مثل 
امير عابــدزاده، بهنام ابوالقاســم پور، حميد 
استيلي، وريا غفوري، ميالد كي مرام و... نيز 
كليپ هايــي از خود را ضبط كننــد تا براي 
تشويق شهروندان در همين صفحات و آپارات 

منتشر شود.
3 مديريت موسيقي سازمان فرهنگي 
هنري شهرداري تهران با هدف ايجاد 
رقابت سالم در بين هنرجويان نوجوان و جوان 
موســيقي و ايجاد بهره وري و بروز خالقيت 
موسيقي در شرايط فعلي، مسابقه »موسيقي 
يك دقيقــه اي« را ويژه شــهروندان تهراني 
برگزار مي كند. به گزارش همشــهري، براي 
شركت در اين مسابقه هنرجويان موسيقي 
)سازهاي ايراني و كالسيك( مي توانند يك اثر 
يك دقيقه اي با شــرايط اعالم شده، ضبط و 
ارسال كنند. مدت زمان اثر بين 50 تا ۶0ثانيه 
و اثر فقط به صورت تك نوازي باشد. مسابقه 
»موسيقي يك دقيقه اي« در 2 مقطع سني 

12سال تا 1۴سال تمام و 15سال تا 1۷سال 
تمام برگزار مي شود. شركت كنندگان بايد اثر 
خود را به صورت تصويــري به همراه آدرس، 
شماره تماس و تصوير صفحه اول يا كارت ملي 
بــه  تلگــرام  رســان  پيــام  بــه 
شــماره0935۴2۴59۶2 ارســال كننــد. 
عالقه منــدان به شــركت در اين مســابقه 
مي توانند تا 30ارديبهشت آثار خود را ارسال 
كنند. پــس از اتمــام بازبيني آثــار و اعالم 
برگزيــدگان در هر مقطع ســني، مراســم 
اختتاميــه و اهداي لــوح تقديــر و جوايز 
برگزيــدگان برگــزار خواهد شــد. به 5نفر 
برگزيده  شده در هر مقطع سني )درمجموع 

10نفر( جايزه تعلق خواهد گرفت.
4 برگزاري رويداد استارتاپي »خونگي 
شو، ورزشي شو« با همكاري دانشگاه 
صنعتي شــريف، دانشــگاه آزاد اســالمي و 
ديگــر  از  تخصصــي  شــتابدهنده هاي 
برنامه هاست. درهمين زمينه، سازمان ورزش 
ضمن استفاده از تمام ظرفيت ها و حمايت از 
ايده ها و محصوالت نوآورانه در مجموعه هاي 
ورزشي خود با توجه به فراهم شدن زير ساخت 
الزم، API فروش بليت سامانه جامع خدمات 
مجموعه هاي ورزشــي تابعه خود را )شامل 
مختصات جغرافيايي مجموعه ها، سانس ها، كد 
پيگيري و...( را درصورت احراز شــرايط، در 
اختيار تيم برتر قرار خواهد داد. داوري در اين 
دوره غيرحضــوري و الكترونيكي اســت و 
عالقه مندان در اين رويداد مي توانند با مراجعه 
 TehranSportHome.com بــه ســايت

ثبت نام، ايده ها و آثار خود را ارسال كنند.
5 در همكاري بــا راديو تهران امكان 
ارائه بازي هاي فكري خانگي فراهم 
آمده اســت. در برنامه تدارك ديده شــده 
مي توانيــد از ايده هاي از اعضــاي انجمن 

بازي هاي فكري ايران درباره موضوع آموزش 
بازي هاي فكري در زمــان قرنطينه خانگي 
بهره مند شويد. براي دريافت فايل صوتي اين 
 RADIOTEHRAN.IR ايده ها به سايت

مراجعه كنيد.

معرفي برخي از سرگرمي هاي الكترونيكي كه اين روزها شهرداري 
تهران براي تشويق شهروندان به در خانه ماندن اجرا مي كند رقابت در خانه در شهر

 شهريار 98درصدي شد
معاون فني و طرح هاي شهري سازمان زيباسازي شهر تهران اعالم كرد 
پروژه پياده راه سازي خيابان شهريار بخشي از ساماندهي پهنه رودكي 
بود. ياسر جعفري به فارس گفت: »اين پروژه در مرداد ماه سال98 كليد 
خورد و در ابتدا بخش جنوبي خيابان بسته شد و سپس كار عمراني 
در بخش شمالي خيابان ادامه پيدا كرد. كارهاي عمراني اين پروژه به 
سرعت ادامه يافت و مقرر شده بود در اسفند ماه سال گذشته اين پروژه 
به بهره برداري برسد. با شيوع ويروس كرونا و همچنين محدوديت هاي 
ايجاد شده براي جذب كارگران و فعاليت آنها باعث شد كمي كار به 
تعويق افتاده و نتوانيم افتتاح رسمي پروژه را در انتهاي سال گذشته 
داشته باشــيم.« او ادامه داد: »البته در ابتدای سال و به طور دقيق در 
روزهاي پاياني سال هم مي توانســتيم از پروژه بهره برداري كنيم، اما 
نقايصي داشت كه باعث شد اين موضوع محقق نشود. از چند روز قبل 
ديوارهاي كارگاه ساختماني اين پروژه برداشته شده و كار گل آرايي 
و باغچه كاري اين مجموعه هم تقريبا به پايان رســيده است. به اين 
ترتيب هم اكنون شــهروندان براي تردد از اين محور مشكلي ندارند 
اما پروژه هنوز يكي 2درصــد كار اجرايي دارد كه ريزه كاري هاي اين 
پروژه محسوب مي شود. با توجه به شرايط موجود فعال براي اين پروژه 
افتتاح رسمي درنظر گرفته نشده است اما به طور قطع با پايان شيوع 
كرونا و مهار ايــن ويروس، برنامه هاي فرهنگــي خوبي در اين محور 

برگزار خواهد شد.«

 استفاده از ماســك در حمل ونقل عمومي بايد اجباري 
شود

رئيس كميسيون عمران و حمل ونقل شوراي شهر تهران از تصميمات 
متزلزل مديران شهري در حوزه حمل ونقل انتقاد كرد. محمد عليخاني 
درخصوص اجراي طرح فاصله گذاري هوشمند در ناوگان حمل ونقل 
عمومي به ايلنا گفــت: »فاصله گذاري اجتماعي هوشــمند احتماال 
به اين معني است كه مردم خودشان هوشــمند باشند و فاصله ها را 
رعايت كنند، چراكه اقدام هوشــمند ديگري در ايــن مدت در اين 
حوزه نديده ايم.« او با اشاره به اينكه در حوزه حمل ونقل در 2قسمت 
فاصله گذاري به مرحله اجرايي مي رسد، ادامه داد: »بخش اول مربوط 
به حمل ونقل عمومي ازجمله مترو، اتوبوسراني و تاكسيراني است كه 
اقداماتي ازجمله ضدعفوني و رعايت دستورالعمل ها توسط پرسنل به 
خوبي انجام شده و روي آنها نظارت مي شود. بخش دوم مردم هستند 
كه برخي از آنها واقعا اقدامات بهداشــتي و حفــظ فاصله را رعايت 
مي كنند، اما برخي از آنها به اين موارد توجه ندارند.« عليخاني با اشاره 
به خالئي كه در اجراي دســتورالعمل ها در حمل ونقل عمومي وجود 
دارد، گفت: »در اينجا يك خأل وجود دارد و آن هم نبود ضمانت اجرايي 
است و تصميمات حالت توصيه اي دارد. هرچقدر كه در مترو و اتوبوس 
خط كشي شود و صندلي ها عالمتگذاري شوند بي فايده است، چراكه 
عده اي رعايت نمي كنند. برخي به رغم وجــود اتوبوس خالي، باز هم 
براي سريع تر رسيدن به مقصد سوار اتوبوس هاي پر مي شوند و نداشتن 
يك مصوبه قانوني با ضمانت اجرا خأل واضحي در اين قسمت است.« 
رئيس كميسيون عمران و حمل ونقل شوراي شهر تهران با بيان اينكه 
پروتكلي بدين منظور براي بخش حمل ونقل عمومي و مسافران آماده 
شده است كه بايد در ستاد مبارزه با كرونا مصوب شود و در آن ضمانت 
اجرايي ديده شود، يادآور شد: »بايد در آن مشخص شود اگر كسي به 
فاصله ها توجه نكرد، براي افراد چه ضمانت اجرايي و جريمه اي بايد 

درنظر گرفته شود. «
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و هم نيازمند حمايت های دولتی است وده شدن به ناوگان حمل و نقل عمومی تهران هستند و متر  500 اتوبوس  جديد در راه افز

و و اتوبوس های شهری حاصل شود دولت پس از سال ها به فکر حمايت از حمل ونقل عمومی پايتخت افتاده است، شايد اين بار گشايشی برای متر

فاصله گذاری اجتماعی از مسير تقويت ناوگان عمومی

حمل ونقل عمومی تهران از ســال ها پیش تشنه کمك های 
دولتی مانده اما اين روزها توجه و تمرکــز بر آن برای ادامه 
زندگی شهری حیاتی است. شرايط به جايی رسیده که شخص 
اول اجرايی کشور خود دست به کار شــده و از لزوم حمايت از اتوبوس و متروی پايتخت می گويد. 
تهران يك دهه از کمك های دولتی در عرصه اتوبوس بــه دور مانده و در بخش حمايت از مترو نیز 

هیچگاه سهم قانونی خود را دريافت نکرده اســت. بدهی های دولتی به حمل و نقل عمومی تهران 
تا آن حد افزايش يافته که هم اکنون بالغ بر 10هزار میلیارد تومان بايد در اين بخش از سوی دولت 
پرداخت شود. در عین حال از هر 8 ايرانی يك نفر در تهران تردد می کند و همه ارکان دولت نیز در 
پايتخت مستقر شده و هیچ هزينه ای از سوی اين نهاد به تهران پرداخت نشده و نمی شود. حال بايد 

ديد وعده های اخیر رئیس جمهور برای تجهیز حمل و نقل عمومی تهران چقدر عملی خواهد شد؟

سیدمحمد فخار
خبرنگار

دولتچهکمکیمیکند؟
در هفته اخیر پس از بازگشــايی مجدد 
بسیاری ادارات و اصناف، دولت به صرافت کمك 
به اتوبوس و متروی پايتخت افتاده و برای حمايت 
از آن آستین باال زده است. در مرحله اول آنگونه 
که حسن روحانی، رئیس جمهور وعده داده، قرار 
اســت وزارت راه اتوبوس های بین شهری را در 
اختیار تهران و کالنشهرها بگذارد. در مرحله دوم 
نیز براي تهران 500دستگاه و استان هاي ديگر هم 
مجموعا 1500دستگاه نیاز است، که قرار است تا 
پايان ماه ارديبهشت تحويل داده مي شود؛ بر اين 
اساس قرار شد وزارت کشور اين موارد را بررسی 

کند و اعالم کند تا اقدامات انجام شود.

قوانینجدیددولتبرایتردد
   وسايل نقلیه حمل و نقل عمومی تنها به 
تعداد صندلی می توانند مسافر سوار کنند

  مردم در تهران بیشــتر از وسايل شخصی و 
تاکسی استفاده کنند

  هر وسیله نقلیه عمومی بايد در آغاز و پايان 
کار ضدعفونی شود 

  رانندگان بايد از ماسك و دستکش استفاده 
کنند

  استفاده از اتوبوس های بین شهری در داخل 
شهر و خريد اتوبوس از برنامه های دولت است

 TOD 500تا 1000میلیارد تومان از محل تبصره  
به توسعه خطوط مترو می رسد

درخواستخرید500اتوبوس
وزارت کشــور در نامه ای بــه رئیس 
جمهوری عالوه بر کمك مالی، برای خريد فوری 
500 دستگاه اتوبوس در شهر تهران درخواست 
داده است. در حوزه پشــتیبانی از شهرداری ها 
از جمله شــهرداری تهران، نیازهای اعتباری و 
تجهیزاتی آنها به ســتاد ملی مديريت بیماری 
کرونا برای هماهنگی های الزم اعالم شده ، با اين 
حال با توجه به الزام رانندگان تاکسی و اتوبوس و 
راهوران مترو، تهیه و تحويل ماسك و ملزومات 
بهداشتی در اولويت برنامه های وزارت صنعت، 
معدن و تجارت باشد. مهدی جمالی نژاد، معاون 
عمران و توسعه امور شهری و روستايی وزارت 
کشــور در همین ارتباط گفته:  »دولت بايد برای 
شهرداری تهران و ساير شهرها باتوجه به کاهش 
درآمدها و افزايش شــديد هزينه ها بويژه برای 
پیشــگیری از بیماری کرونــا، کمك های مالی 
از رديف های در نظر گرفته شــده برای کرونا، 
اعتباراتی در نظر بگیــرد.  در نامه ای به رئیس 
جمهوری درخواست کمك مالی به شهرداری ها 
کرديم که رقمی در آن نامه قید نشــده بود، اما 
باتوجه به فاصله گــذاری اجتماعی در حمل و 
نقل عمومــی، برای خريد فوری 500 دســتگاه 
اتوبوس برای شهر تهران درخواست داده ايم.« 
شــهرداری های کشــور به ويژه کالنشهرها از 
جمله تهران به دلیل تمرکــز جمعیت و به تبع 
آن تعداد مبتاليان شرايط خاصی دارند و بیشتر 
در کانون توجه و برنامه ريزی در زمینه کنترل و 
پیشگیری ويروس کرونا قرار گرفته اند.در اين 
چارچوب، گندزدايی از سوی تیم های اجرايی و 
عملیاتی متشکل از نیروهای داوطلب و خدمات 
شهری شهرداری و با استفاده از مواد و يا محلول 
گندزدايی محیطی به صــورت متوالی و منظم 
انجام می شود. بر مبنای تصمیمات و سیاست ها، 
نیاز به گندزدايی سطح معابر و خیابان ها نبوده 
و محل های خاصی در شــهرها با اولويت بندی 
ضدعفونی می شــوند. از طرف ديگر اما؛ وسايل 
حمل و نقل عمومی و ايســتگاه ها و پايانه های 
مسافربری به صورت نوبتی و منظم ضدعفونی و 

آماده ارائه خدمات به شهروندان می شوند.

فعالیت مترو با حداکثر ظرفیت بودجه پرداختی دولت به متروی تهران طی 3 سال اخیر

رقمی که باید از سوی دولت و شهرداری هزینه شود

رقمی که از سوی شهرداری می رسد

پرداختی دولت به مترو در 8 سال اخیر

پرداختی شهرداری به مترو در 8 سال اخیر

قیمت هر اتوبوسمتوسط سن اتوبوس های تهرانحجم فرسودگیتعداد اتوبوس های تهران

آمار مسافران فعلی

بدهی دولت به حمل و نقل عمومی تهران 

بودجه مصوب دولت در سال 98 به متروی تهران

سرفاصله حرکت قطارها در خطوط 1، 2 و 4 معادل هزينه ساخت 
نصف يك ايستگاه مترو

ساالنه

ساالنه

)10برابر دولت(

روزانه

نفر

قطارها نشانه گذاری شده اند

تومان

تومان

رقم پرداختی

3.5 دقیقه  125 میلیارد تومان

8 هزار میلیارد تومان

4هزار میلیارد تومان

1370 میلیارد تومان

12700میلیارد تومان

1/5 میلیارد تومان9سال60 درصد5900 دستگاه

1.8میلیون

338 هزار
80 درصد

10 هزار میلیارد

65میلیارد
صفر

مشارکت کانون هاي محیط زيست با هدف جلوگیري از 
شیوع بیماري کرونا

براي بهره گيــري از ظرفيــت كانون هاي محيط زيســت محالت و دوســتداران 
محیط
محيط زيست، دستورالعمل اقدامات مقابله با كرونا از سوي اداره كل محيط زيست و  زيست

توسعه پايدار به كانون هاي محيط زيســت مناطق 22گانه شهر تهران ابالغ شد. به 
گزارش فارس، كانو ن هاي محيط زيست در راستاي مقابله با كرونا اين روزها بيكار ننشسته و اقدامات 
زيادي براي دستيابي به اين مهم انجام دادند. مشاركت در انجام عمليات گندزدايي و ضدعفوني 
معابر و تجهيزات عمومي، تشكيل كمپين »نوروز را در خانه مي مانيم« و بازنشر آن جهت آگاهي 
بخشي شهروندان 2نمونه از اين اقدامات بوده است. حضور نمايندگان كانون ها در اماكن عمومي 
اعم از ميادين ميوه و تره بار، نانوايي ها و خطوط مترو به منظور آموزش نكات رعايت فاصله ايمن و 
رعايت نكات بهداشتي به شهروندان و مشاركت در تهيه دستكش، ماسك و مواد ضدعفوني كننده 

براي خانواده هاي داراي نيازهاي خاص از ديگر اقدامات اين كانون ها بوده است.
اطالع رساني راه هاي كنترل و پيشگيري از ابتال به بيماري كرونا از طريق فضاي مجازي، مشاركت 
در نصب پوسترهاي آموزشي پيشــگيري و مبارزه با ويروس كرونا، مشاركت در اهدای بسته هاي 
بهداشتي به خانواده هاي بي بضاعت از طريق خانه هاي جهاد و ايثار و تهيه و توزيع بسته هاي سالمت 

و ارزاق به كودكان كار ۴اقدام ديگر اين كانون ها بوده است. 

زیرساخت های پوشش سفر

طراحي و اجرا/ عليرضا بهرامي

نلو
ينا

ن ا
سي

: ح
س

عك
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 پيشنهادهاي رسن
بشار رسن در گفت و گو با شبكه قطري الكاس مدعي شده از عربستان، امارات و حتي اروپا پيشنهاد بازي دارد! او درخصوص وضعيتش 
با پرسپوليس گفته است: »من هم مثل تمام فوتباليست هاي ديگر، يك بازيكن حرفه اي هستم و مدير برنامه دارم. نمي توانم با وعده و 
تعارف در پرسپوليس بازي كنم. اكنون از عربستان، امارات و اروپا پيشنهاد دارم. بايد بررسي هاي الزم را انجام دهم تا تصميم گيري كنم.«

2 3 0 2 3 6 9 3 ورزش

اين اميد نورافكن هم پديده جالبي اســت. يعني اين بشــر اصرار 
عجيبي دارد براي اينكه سوءتفاهم درست كند. طرف به استقالل 
گل زده، نصف زمين را دويده، در آغوش قلعه نويي قرار گرفته، بعد از 
بازي اشك ريخته و در تلويزيون هم از اين گل به عنوان بهترين گل 
سال ياد كرده، بعد مي گويد: »هواداران استقالل نبايد از دست من 
ناراحت باشند. اصال نمي دانم اين شادي نكردن بعد از گلزني به تيم 
سابق را چه كسي مد كرد!« عزيزجان؛ شادي كردن حق شماست، 
اما اين يك سنت چندده ساله بين المللي است. درست وسط اين 
دلجويي ها نورافكن گفته اگر پيشنهادي از پرسپوليس به دستش 
برسد به آن فكر خواهد كرد و جوابش بستگي به شرايط دارد. اول 
بگذار پرسپوليسي ها پيشنهاد بدهند بعد فكر كردن را شروع كن؛ 

حاال ديدي خودت داري سر شوخي را با استقاللي ها باز مي كني؟ 

اول بگذار پيشنهاد بدهند

مصاحبه تفصيلي سياوش يزداني بامزه است. از او مي پرسند چرا به 
شجاع خليل زاده فحش دادي، مي گويد:»پايم را لگد كرده بودند و 
عصباني بودم. شايد براي هر بازيكني پيش بيايد. از همه عذرخواهي 
مي كنم.« مي پرسند چرا وقتي در ســپاهان بودي عليه هواداران 
پرســپوليس مصاحبه تهديدآميز كردي، مي گويد: »آن كه چيز 
خاصي نبود. منظورم را درست نرساندم، وگرنه نيتم دلسوزانه بود.« 
مي پرسند چرا با مأموران نيروي انتظامي درگير شدي، جواب مي دهد: 
»آنجا كه هيچ گناهي نداشتم و تقصير من نبود. فقط هم مصاحبه 
كردم و پيگيري خاصي نداشتم.« خالصه هي همينطوري آيتم رو 
مي كنند، توجيه مي شنوند. بعد آدم اين حجم از سوءتفاهم و حاشيه 
و عذرخواهي را مي بيند، فكر مي كند با ديه گو مارادونا طرف است و 
اينها يادگار سال ها درخشش در باالترين سطح فوتبال جهان است! 

آقا اون كه هيچي!

در شرايطي كه مهدي محمدنبي اخيرا از هيأت مديره پرسپوليس 
راهي فدراسيون شده و پست دبيركلي اين مجموعه را به دست آورده، 
حاال شايعه شده ابراهيم شكوري كه سرپرست دبيركلي فدراسيون 
بود قرار است به هيأت مديره پرسپوليس اضافه شود. يعني قشنگ 
انگار دو طرف دارند بازيكن تعويض مي كنند؛ فقط يك تابلوي تعويض 
وسط خيابان كم اســت! آقا اين چرخش ها يعني چي؟ االن نبي در 
واكنش به تمرين مخفيانه پرسپوليســي ها گفته: »با اين موضوع 
برخورد مي كنيم«؛ واقعا چقدر ممكن است نبي در مواجهه با باشگاهي 
كه تا ديروز با مديرانش دور هم مي نشستند، جدي باشد؟ خب اين 
جابه جايي ها سوءتفاهم درست مي كند ديگر. شكوري كه پيشكسوت 
پرسپوليس بود، تا قبل از حضور در فدراسيون چرا گزينه هيأت مديره 
نشــد؟ خب االن اگر بيايد چه كاري از دستش ساخته است؟ يعني 

اينطوري داريد بابت جدايي از فدراسيون، از او دلجويي مي كنيد؟

مگر داريد بازيكن تعويض مي كنيد؟

نكته بازي

رسول بهروش| شايد اگر كرونا از راه نرســيده بود، االن چهارمين قهرماني پياپي پرسپوليس 
تثبيت شده بود. 4 قهرماني متوالي براي تيمي كه 8سال در حسرت قله نشيني مي سوخت. اين 
ايام حسرت چنان طوالني بود كه يك زنگ تفريح حسابي براي رقبا مي ساخت؛ درست مثل 
شوخي هايي كه همه اين سال ها در انگلستان با ليورپول مي شد. اينجا قيمت مسكن و دالر سر 
آخرين قهرماني پرسپوليس را بر سر هواداران اين تيم مي كوبيدند و بساط شوخي و خنده راه 
مي انداختند. حاال اما همان تيم، در آســتانه فتح چهارباره جام است و اين دگرديسي تاريخي 
قاعدتا بايد علل و عوامل زيادي داشته باشــد. بگذريد از آنها كه پاي مهندسي نتايج يا دخالت 
سياسيون و اصحاب قدرت را وسط مي كشند. اينها بهانه هاي دوران بازندگي است، در غيراين 
صورت محال است تيمي كه در داخل كشور از حمايت نامشروع بهره مي برد، بيرون مرزها يك 
نيمه نهايي و يك فينال ليگ قهرمانان آسيا را تجربه كند؛ آن هم بدون ستاره هاي خارجي چند 
ميليون دالري و بدون حق ميزباني كامل برابر همه رقبا. پس اگر پرسپوليس دهه جهنمي 80 
را در نيمه دوم دهه 90 تبديل به بهشــت برين كرد، اين موفقيت داليلي دارد؛ مولفه هايي كه 

بازخواني آنها مي تواند براي خود سرخپوشان يا هر تيم ديگري چراغ راه باشد.
  كادرفني كامل و اثرگذار

قطعا يكي از مهم ترين ستون هاي موفقيت پرسپوليس در اين سال ها، بهره گيري از كادرفني كامل 
و موفق بوده است. برانكو ايوانكوويچ مسلما بهترين مربي دنيا نيست، اما براي پرسپوليسي ها »اصل 
جنس« بود. يك حقيقت عرفي مهم در فوتبال اين است كه مربي بايد با تيم »مچ« شود. گاهي 
حتي گروه خوني بهترين مربيان و تيم هاي دنيا به هم نمي خورد و نتيجه همكاري مايوس كننده از 
آب درمي آيد. برانكو اما به اصطالح روي پرسپوليس نشست. او يك مربي خوب با كارنامه قابل قبول 
بود كه منهاي اخوي سرجهازي)!( كادر همكارانش هم به خوبي از وي حمايت مي كردند. عملكرد 
موفقيت آميز بدنسازي به نام ماركو، مخصوصا در پنجره هاي بسته و هنگام كمبود شديد بازيكن 
به چشــم آمد. كريم باقري هم كه جاي خودش را دارد. بدون تعارف شــايد از كريم در حوزه 
كمك رساني فني آبي گرم نشود، اما كاري كه او در جاري كردن نظم و ديسپلين بين بازيكنان 
و زدودن حواشي كاذب انجام داد، اهميت بسيار زيادي دارد. برانكو هميشه از باقري به نيكي ياد 
كرد و البته كريم امسال هم به شكلي ويژه كمك حال گابريل كالدرون شد. برانكو همچنين در 
كنار همه اين مواهب، از يك موهبت كم نظير يعني حمايت تام و تمام هواداران نيز برخوردار شد. 
پرسپوليسي ها كه در دهه هاي 80 و 90 به ركورددار شعار »حياكن، رهاكن« تبديل شده بودند، 
اين بار خسته از سر و كله زدن با مربيان متوسط و متزلزل ايراني، وقتي نشانه هاي پيشرفت در تيم 
برانكو را ديدند پاي او ايستادند و دژي نفوذناپذير ساختند تا مربي كروات بتواند برنامه هايش را 
پياده كند. در دوره برانكو شاخ بزرگ ترين و محبوب ترين ستاره ها شكست، اما او معموال از حمايت 

مردم برخوردار بود. اين شايد مهم ترين سرمايه الزم براي يك مربي باشد.
  مسئله پول

براي ســال ها در فوتبال پول چنداني وجود نداشت و الجرم بهترين ســتاره هاي كشور بين 
پرسپوليس و استقالل تقســيم مي شــدند؛ انتخابي كه معموال با توجه به عاليق قلبي انجام 
مي شد. از اوايل دهه 80 اما، همزمان با تزريق پول به قطب هاي تصنعي صنعتي، دولت هم آرام 

آرام دست حمايتش را از سر سرخابي ها برداشت تا موازنه اي كامال معكوس شكل بگيرد؛ چنان 
كه مثال سپاهان در كوتاه ترين زمان ممكن با 4 و بعد هم 5عنوان قهرماني به پرافتخارترين تيم 
تاريخ ليگ برتر تبديل شد! البته در اين سال ها هم گاهي پول از طريق منابع غيررسمي )مثال 
سرمايه داران شخصي با انگيزه هاي بعضا ناپاك( به پرسپوليس و استقالل تزريق مي شد، اما دولت 
بعد از تصويب قانون منع كمك به ورزش قهرماني، اين دو تيم را در تنگنا قرار داد. به عنوان مثال 
وقتي شما به ليست پرسپوليس فصول دهم و يازدهم ليگ برتر نگاه مي كنيد، با فقر حيرت انگيز 
و باورنكردني بازيكن مواجه مي شويد. در اين شرايط اما يكي از مديران پرسپوليس يعني علي اكبر 
طاهري به دنبال راه جديدي براي درآمدزايي گشت؛ جست وجويي كه به تاسيس سامانه هاي 
پيامكي منجر شد. اگرچه اين فرمول در حقيقت همان جمع آوري اعانه از مردم است و ارزش 
مديريتي و اقتصادي چنداني ندارد، اما در شرايطي كه خبري از بودجه دولتي، كپي رايت و حق 
پخش تلويزيوني نيست ، اين ترفند به شدت به كار پرسپوليس و استقالل آمد و آنها توانستند در 
استانداردهاي فوتبال ايران، تيم هاي خوبي بسازند. شايد به همين دليل است كه طاهري حتي 
با وجود گاف تاريخي اش سر ماجراي طارمي و بسته شدن پنجره هاي نقل وانتقاالتي باشگاه، 
مجموعا بابت كار در پرسپوليس نمره قبولي مي گيرد. هرچند امروز با افت اقبال از سامانه ها، 

سرخابي ها به فرمول هاي جديد كسب درآمد پايدار نياز پيدا كرده اند.
 حفظ شاكله تيمي

در سال هاي ناكامي، داستان از اين قرار بود كه پرســپوليس هر سال يك فوج بازيكن جديد 
مي خريد و بعد از شكست در پايان فصل عمده آنها را بيرون مي ريخت تا يك لشكر فوتباليست 
جديد استخدام كند. اين براي هر تيمي در جهان »سم« است. شايد نتيجه كار تيمي كه بازيكنان 

متوسطش چند سال كنار هم بازي كنند، بهتر از تيمي باشد كه هر سال 10 ستاره جديد بخرد. 
براي ثبت در تاريخ بايد نوشت كه هفته اول ليگ دوازدهم، جالل حسيني در نخستين بازي اش 
براي پرسپوليس بازوبند كاپيتاني اين تيم را به بازوبســت؛ يعني بي ثباتي در كادر بازيكنان تا 
اين حد! بعد از آن اما ورق برگشت. يك نسل خوب در پرسپوليس شكل گرفت كه بخش عمده 
آن مشمول ثبات شــد. االن در كنار جالل حســيني، نفراتي مثل نوراللهي، عاليشاه، عليپور، 
كاميابي نيا، شجاع خليل زاده، محمد انصاري و... جزو قديمي هاي تيم هستند كه هر كدام سابقه 
چند فصل بازي در پرسپوليس را دارند. شايد اواخر دهه 80 شما 3بازيكن در پرسپوليس پيدا 
نمي كرديد كه سابقه باالي 2سال داشته باشند و يكي از تفاوت هاي كليدي قطعا همين جاست.

  دروازه بان خوب
جدا كردن يك پست در يك تيم شايد بي انصافي به نظر برسد، اما وقتي در مورد دروازه بان حرف 
مي زنيم، داستان عوض مي شود. واقعيت آن است كه بسياري از مواقع تيم هاي موفق تر جهان در 
كنار همه آيتم هاي مورد نياز، صاحب دروازه بان هاي خوب هستند. بسيار ديده شده كه گلر بد، 
تيم را درست سر بزنگاه زمين زده و در عوض يك گلر خوب، همبازي هايش را از تنگنا نجات داده 
است. از اين منظر قهرماني هاي پرسپوليس هم از زمان حضور عليرضا بيرانوند شروع شد؛ انتقالي 
كه شايد اگر نيم فصل زودتر انجام مي شد، قرمزها در ليگ پانزدهم هم به جاي نايب قهرماني، يك 
پله باالتر مي نشستند. پرسپوليس بعد از احمدرضا عابدزاده تقريبا هميشه معضل دروازه باني 
داشت، اما حضور بيرانوند باانگيزه اين تيم را نجات داد و موفقيت هايش را مستمر كرد. هرچند 
بيروي اين روزها چندان شبيه آن دروازه بان، 4سال پيش نيست. شايد در استقالل هم اين نقش 

را خيلي از مواقع مهدي رحمتي در دوران اوجش براي آبي ها بازي كرده باشد.

    4 راز سرخ؛ در مورد تيمي كه تاريخش تغيير كرد

   عصر پرسپوليس
 چطور رقم خورد؟
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 سردار فروشي نيست

زنيت تصميمي براي فروش سردار آزمون ندارد! خاوير زابالتا، مدير ورزشي باشگاه زنيت اين موضوع را مطرح كرده و گفته است: 
»درباره پيشنهاد ناپولي براي جذب سردار آزمون اخبار رسانه ها را خوانده ايم، اما هيچ اتفاق رسمي رخ نداده است. بايد تأكيد كنم 

برنامه اي براي فروش اين بازيكن در تابستان2020 نداريم، زيرا سردار آزمون يكي از بازيكنان مهم و ارزشمند زنيت است.«

  پايان كار برادران عالميان در ليگ فرانسه
با اعالم فدراسيون تنيس روي ميز فرانسه ديدارهاي 
باقي مانده از مسابقات باشگاهي اين كشور در سطوح 
مختلف برگزار نخواهد شــد. ايــن تصميم به خاطر 
سالمت ورزشــكاران و مربيان و دســت اندركاران و 
همچنين تغييرات در مســابقات و تقويم فدراسيون 
جهاني گرفته شده است. پرونده ليگ هاي A و B زنان 
و مردان فرانسه كه تا هفته دوازدهم برگزار شده بود در 
پايان همين هفته و بدون تعيين قهرمان بسته خواهد 
شد. بدين ترتيب پايان فعاليت نوشاد عالميان و نيما 
عالميان در اين فصل از رقابت هاي ليگ فرانسه زودتر 
از موعد مقرر سر رسيده است. در جريان اين فصل از 
رقابت هاي ليگ فرانسه، نيما عالميان در ليگA براي 
تيم ويالنوا بازي مي كرد و نوشاد عالميان با تيم تورين 

فويالرد در ليگ B حضور داشت.
   حميده عباسعلي پس از جراحي به تهران 

بازگشت
حميده عباسعلي 12اسفند سال گذشته و در جريان 
ديدار فينال رقابت هاي ليگ جهاني سالزبورگ در 
اتريش در ثانيه هاي پايانــي مقابل حريف ايتاليايي 
به شدت آســيب ديد و دچار پارگي رباط ACL زانو 
شد. وي ســپس راهي آلمان شد و در هانوفر توسط 
دكتر بابــك زرگر اميني تحت عمــل جراحي قرار 
گرفت. عباســعلي پس از انجام عمــل جراحي كار 
فيزيوتراپي و تمرين طبق نظر پزشــك  را آغاز كرد 
و طبق اعالم پزشــك معالجش اكنــون بدون نياز 
به عصا قادر به راه رفتن و انجــام برخي از تمرينات 
سبك است. با گذشت 40روز از انجام عمل جراحي، 
عباسعلي به همراه سرمربي تيم ملي كه وي نيز در 
اين مدت همراه او بود، روز گذشته به ايران بازگشت.

   يزداني: تعويق المپيك به ضرر من شد
اميرمحمــد يزدانــي، ملي پوش كشــتي ايران در 
مسابقات جهاني 2019 نورسلطان درباره به تعويق 
افتــادن بازي هاي المپيك گفــت: »المپيك كه به 
تعويق افتاد به نوعي براي همه خوب شد و حاال همه 
اميد به ملي پوش شدن دارند، اما فكر مي كنم براي 
من و حتي اميرحســين مقصودي اين خيلي خوب 
نبود و به ضررمان شد. چون سن مان كم است و هنوز 
قد و وزن مان جاي رشــد زيادي دارد. شايد امكان 
اينكه دوباره در 65كيلوگرم كشتي بگيرم را از دست 
بدهم. مثال بهنام احســان پور ديگر رشد وزني ندارد 
و روزبه روز بيشــتر در 65كيلوگرم جا مي افتد، ولي 
ما ممكن است وزن مان در اين يك سال باالتر برود. 
به همين خاطر شايد مجبور شــوم در اين مدت كه 
المپيك به تعويق افتاده به 74كيلوگرم بروم، چون 

هم اكنون حدود 70كيلو هستم.«

منهاي  فوتبال

محمدي مهر: بازيكنان از تعطيلي بيشترين 
ضرر را مي كنند

اميرحســين اعظمي|  فرشــاد محمدي  مهر، مدافــع تيم فوتبال 
شهرخودرو معتقد است كه اگر فدراسيون فوتبال و سازمان ليگ 
تصميم به تعطيلي قطعي مســابقات ليگ برتر بگيرند، بازيكنان 
بيشترين ضرر را مي كنند. اين در حالي است كه بسياري از بازيكنان 
ليگ برتري هم خواهان تعطيلي مســابقات هستند. محمدي مهر 
درخصوص وضعيت اين روزهاي فوتبال ايران و مسائل مختلف ديگر 

به سؤاالت خبرنگار همشهري پاسخ مي دهد.
 روزهاي كرونايي را چطور پشت سر مي گذاري؟

واقعا سخت مي گذرد و فقط در خانه تمرين مي كنيم. تمرين در فضاي بسته 
بسيار سخت است ولي چاره اي نيست و بايد با اين وضعيت كنار بياييم. اين 
شرايط قطعا با افت بدني بازيكنان همراه مي شود و اگر قرار است ليگ دوباره 
از سر گرفته شود تيم ها حتما بايد بدنسازي كنند. االن نزديك 40روز است 

كه بازي نمي كنيم و تيم ها قطعا از لحاظ بدني و فني افت مي كنند.
 برخي از بازيكنان ليگ برتر معتقدند كه ليگ بايد تعطيل 

شود، نظر تو چيست؟
تعطيلي ليگ به چه قيمتي؟ به قيمت اينكه بازيكنان ضرر كنند؟ فوتبال 
ايران مثل فوتبال اروپا نيست كه دســتمزدها خيلي باال باشد، خيلي از 
بازيكنان خارجي حقوق دو يا سه ماه خودشان را بخشيده اند كه اين در برابر 
پول قراردادشان زياد نيست. در ليگ برتر ايران خيلي از تيم ها تا 50درصد 

به بازيكنان پول داده اند و فقط 8بازي تا پايان ليگ باقي مانده است.
 تو چقدر از شهرخودرو پول گرفتي؟

من زير 40درصد گرفتم. اگر قرار باشد بازي ها را تعطيل كنند فقط بازيكنان 
ضرر مي كنند و ضرري متوجه باشگاه ها نمي شود. در فوتبال ايران هميشه 
منافع باشگاه ها درنظر گرفته مي شود و معموال بازيكنان ضرر مي كنند. 
اگر قرار است بازي ها را تعطيل كنند، حداقل اميدوارم حق بازيكنان ضايع 
نشــود. ما چه گناهي كرده ايم كه به خاطر كرونا بايد با چنين وضعيتي 

مواجه شويم.
 امسال از عملكردت در شهرخودرو راضي بودي؟

در نيم فصل اول، 2مصدوميت بد داشتم و همين موضوع روي عملكردم 
تأثير منفي داشــت. 13يا 14بازي انجام دادم ولي به صــورت كامل از 

عملكردم راضي نبودم.
 در استقالل هم به اهدافت نرسيدي، فكر مي كني دليلش 

چه بود؟
آن اوايل كه بازي ها شــروع شــد در تركيب اصلي بودم ولي تيم شرايط 
خوبي نداشت و بدنســازي هم نكرده بوديم. رفته رفته من روي نيمكت 
نشستم و اين شرايط براي من اصال خوب نبود. دوســت ندارم در مورد 
داليلش صحبت كنم چون دنبال حاشيه نيستم و اين مسائل مربوط به 

گذشته است.
 شفر به تو اعتقاد نداشت؟

شفر به من مي گفت تو آينده استقالل هستي، وقتي نيمكت نشين شدم او از 
من خواست كه صبر كنم. من هم تمرين مي كردم ولي در ادامه چيزي تغيير 
نكرد. من دوست داشتم بازي كنم ولي اين اتفاق رخ نمي داد، در نهايت هم 

تصميم به جدايي گرفتم.

گفت وگو
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     عكس ها | فرشاد عباسي|

كروناوبدشانسيقلعهنويي
وقتي امير به خاطر دوشغله شدن نيمكت تيم ملي را از دست داد

هجوم غافلگيركننده و پيش بيني نشــده ويــروس كرونا به 
سراسر جهان، مســابقات فوتبال در ايران را هم تعطيل كرده 
است؛ اتفاقي كه شــايد اگر به هر دليلي يكي، دو هفته زودتر 
رخ مي داد، االن امير قلعه نويي سرمربي تيم ملي شده بود! در 
حقيقت فدراسيون فوتبال در زمان انتخاب سرمربي تيم ملي 
به گزينه داخلي رسيده بود و 2نامزد هم بيشتر نداشت؛ علي 

دايي و امير قلعه نويي.
 نفر اول ظاهرا مشــكالت فرامتني دارد و فعال نمي تواند كار 
كند، بنابراين فقط امير قلعه نويي باقي مي ماند. در اين ميان 
تنها مشكل امير اين بود كه او هدايت سپاهان را برعهده داشت 
و 2 بــازي فروردين ماه با كامبــوج و هنگ كنگ با هفته هاي 
پاياني ليگ تقارن پيدا مي كرد. در نهايت هم همين مســئله 
قلعه نويي را از نيمكت تيم ملي دور كرد. اداره همزمان 2تيم را 

افكار عمومي و منتقدان نمي پذيرفتند و از سوي ديگر باشگاه 
ســپاهان هم با صدور يك اطالعيه محكم به شدت با انتقال 

قلعه نويي به تيم ملي مخالفت كرد.
حاال اما در روزهاي پس از كرونا همه  چيز به كلي تغيير كرده 
است. از يك سو رقابت هاي ليگ برتر تعطيل است و اصال معلوم 
نيست دنباله آن برگزار مي شود يا نه و از سوي ديگر رقابت هاي 
مقدماتي جام جهاني به تعويق افتاده اســت. ديروز از اسفند 
99به عنوان زمان احتمالي از سرگيري اين مسابقات و آغاز كار 
رسمي تيم ملي سخن به ميان آمده بود؛ زماني كه قلعه نويي 
مي توانســت كارش را به طور كامل در سپاهان تمام كند و به 
نيمكتي برگردد كه هميشــه بابت ترك آن افسوس خورده 
است. با اين حال ليگ كمي دير تعطيل شد؛ وقتي فدراسيون 

قرارداد دراگان اسكوچيچ را بسته بود! 

عكس  نوشت

فرهاد مجيدي، از 15تا 7
فرهاد مجيدي سال ها قبل از آنكه به اسطوره شماره7 
اســتقاللي  ها تبديل شــود چنين شــكل و شمايلي 
داشت. او كه متولد 1355شمسي است قبل از آنكه به 
20سالگي برسد با درخشش در تيم بهمن تهران توسط 
محمد مايلي كهن به تيم ملي دعوت شد. در 21سالگي 
به استقالل پيوست و نخستين شــماره اي كه در اين 
تيم به تن كرد شماره15بود. جوان تركه اي و ريزنقش 
اســتقالل در روزهايي به جمع آبي پوشان پيوست كه 
جواد زرينچه بازوبنــد كاپيتاني را بر بازو مي بســت. 
بازوبندي كه سال ها بعد همراه با پيراهن شماره7نصيب 
فرهاد مجيدي شــد تا با گلزني در چند داربي متوالي 
دل آبي ها را به دســت بياورد و در ذهــن آنها ماندگار 
شود. مجيدي در نخســتين داربي هايي كه به ميدان 
رفت در خط دفاعي حريف با بهروز رهبري فرد، مهدي 
هاشمي نسب و افشين پيرواني سروكار داشت. در جمع 
آبي پوشان نيز عليرضا منصوريان، علي موسوي، آتيال 
حجازي، ســيروس دين محمدي و... از همبازي هاي 
شــاخص او در آن ســال ها بودند. چهره فرهاد در آن 
سال ها نسبت به چهره امروز او تغييرات زيادي داشته 

است.



كرونا، مدل زندگي خيلي ها را تغيير داده، به 
زندگي خيلي هــا آســيب زده و البته براي گزارش

بعضي ها هم خوب بــوده. زنان هــم از اين 
آسيب ها و تغييرات دور نمانده اند. زنان بيشتر از هر چيزي 
نگران سالمتي اند، سالمتي بچه ها و همسرانشان ولي در اين 
شرايط، سالمتي تنها دغدغه آنها نيست، آنها نگران كرايه خانه 
سر ماه هســتند، نگران زنان ديگر هم هســتند، زناني كه 
سرپرست خانواده اند و منبع درآمدي ندارند و... همشهري با 
چند زن كه كرونا زندگي شان را تحت تأثير قرار داده صحبت 

كرده: 

آتش بس
اگر كرونا نيامده بود، االن ســمانه از همسرش جدا شده بود 
ولي االن در يك خانه و كنار هم زندگي مي كنند، هرچند اين 
زندگي فعال از نظر سمانه ايده آل نيست ولي مي تواند به صلح 
دائمي تبديل شود. همسر سمانه اختالالت شخصيتي دارد، 
به خاطر همين مشكل بارها به او خيانت كرده، اين خيانت ها 
از چشم ســمانه و دخترانش به دور نمانده، هر بار از او تعهد 
گرفته اند ولي باز هم پدر خانــواده راه خودش را رفته: »اين 
بار ديگر كوتاه نيامدم. دفعه قبل تعهد داده بود كه اگر خيانت 
كند من اجازه دارم طالق بگيرم. يك مــاه از خانه بيرونش 
كردم. خانه پــدر و مادرش زندگي مي كــرد، من هم دنبال 
كارهاي طالقم بودم. با وكيل صحبت كرده بودم و داشــتم 
كارهاي اوليه را انجام مي دادم كه يك دفعه كرونا آمد.« كرونا 
كه آمد كارهاي طالق سمانه نيمه كاره ماند. خانواده پدري 
همســر كه در اين مدت تالش كرده بودند جلوي جدايي را 
بگيرند، از اين موقعيت استفاده كردند: »كرونا را بهانه كردند 
و اجازه ندادند پسرشان خانه شان بماند. با واسطه او را به خانه 
آوردند.« در شــرايط قرنطينه بيشــتر زن و شوهرهايي كه 
مجبور بودند بيست و چهار ساعته كنار هم بمانند، به مشكل 
خوردند اما اين قرنطينه وضعيت خانه ســمانه را بهتر كرده 
است: »روزهاي اول كه به خانه برگشت، دعواها شديد بود. 
به هر حال حاضر نبود اشتباهاتي را كه كرده، قبول كند. من 
سر اين مسئله خيلي شاكي بودم. اما از سر اجبار مجبور شدم 
كه او را در خانه بپذيرم.« سمانه به خاطر آرامش بچه ها كوتاه 
آمد و دعواها را كنار گذاشت: »در اين جريان حق من پايمال 
شد. با اينكه اشتباه از همسرم بود اما خانواده اش و خودش، 
من را مقصر مي دانند. نظر آنها اين اســت كه مرد چون مرد 
است، مي تواند با زنان ديگري هم در ارتباط باشد. اين مسئله 
اصال براي من قابل قبول نيست. مي دانم همسرم مشكل رواني 

دارد و اين كار را مي كند اما مسئله اين است كه اشتباهش را 
نمي پذيرد. در اين شرايط باز من بودم كه كوتاه آمدم. به خاطر 
اينكه بچه ها از نظر روحي به مشكل نخورند، دعوا و بحث را 
كنار گذاشتم.« سمانه بيش از هر چيزي نگران شرايط دختر 
بزرگش است: »دختر دومي ام، كوچك است و به پدرش خيلي 
وابسته است، او از برگشت پدرش خيلي خوشحال است اما 
دختر بزرگم نمي تواند او را در خانه تحمل كند. سكوت من 
هم بيشتر به خاطر او است. دخترم مدام در اتاق خودش است 
و اگر ضرورتي نباشد، از اتاق بيرون نمي آيد. من براي اينكه 
بيشتر اذيت نشود و به مشكالت ما فكر نكند، سعي مي كنم 
محيط خانه را آرام نگه دارم. سالمتي او از هر چيزي براي من 

مهم تر است.«
كرونا و قرنطينه اجباري، روابط ســمانه و همسرش را هم تا 
حدودي بهتر كرده اســت: »خيلي صحبت مي كنيم. براي 
نخســتين بار قبول كرده كه پيش روانپزشك برود و درمان 
شود. البته در اين وضعيت فعال نمي توانيم روانپزشكي پيدا 
كنيم. بعد كرونا بايد خانوادگي پيش روانپزشك برويم. ما نياز 
داريم كه همگي با هم درمان شــويم. فعال سعي مي كنيم از 
تنش دور باشيم. هنوز مشكلي از ما حل نشده، مشكالت بين 
ما مسكوت مانده تا بعد كرونا ولي با اين حال وضعيت خوب 
است.« سمانه براي همسرش يك شرط ديگر هم گذاشته: 
»دفعه آخري كه خيانت كرد قرار بــود محضر برويم و حق 
طالق را به من بدهد كه اين كار را نكرد. تالش او اين بود كه 
جدا نشويم ولي اين بار بهش گفته ام اگر يك بار ديگر خيانت 
كند، بدون هيچ توضيحي طالق مي گيرم. شايد جديت من را 

ديده كه حاال راضي شده درمان شود.« 

چشم به راه
مرضيه امســال چشــم به راه بچه هايش مانــد و با وجود 
اصرارهايي كه كرد اما تعطيالت نوروز را با همسرش تنهايي 
به ســر كرد. مرضيه در يكي از روستاهاي آذربايجان شرقي 
زندگي مي كند:»تعطيالت عيد تنها موقعي اســت كه همه 
بچه ها را با هم مي بينم اما امسال كرونا نگذاشت حتي يكي از 
آنها را ببينم.« در روستايي كه مرضيه زندگي مي كند بيشتر 
خانواده ها عيد را كنار بچه هايشان گذراندند: »بچه هاي همه 
آمدند، به جز بچه هاي من. از وقتي كرونــا آمد و مدارس را 
تعطيل كردند، خيلي ها به اينجا آمدند. از تبريز، تهران، كرمان 
و... هركس هر شــهري زندگي مي كرد، پيش پدر و مادرش 
آمد. بعضي ها هم كه كســي را اينجا ندارند ولي خانه اي از 
خودشان دارند، آمدند و هنوز هم به شهرهايشان برنگشتند.« 
مرضيه و همسرش سنشان باالست و خود او مشكل ديابت 
دارد: »بچه ها گفتند به خاطر خود شما نمي آييم. گفتند ما 
ناقل هستيم، احتمال دارد كه شما از ما بگيريد. پدرشان گفت 

ما مريض شويم هم عيببي ندارد، شما بياييد ولي باز هم قبول 
نكردند. گفتند ما نمي توانيم سالمتي شما را به خطر بيندازيم. 
روزهاي اول نظر بچه هــا اين بود كه ما پيش شــان برويم. 
پدرشان قبول نكرد. گفت ما نمي توانيم در خانه هاي كوچك 
شما قرنطينه شويم. اينجا قرنطينه شويم حداقل مي توانيم 
در چمنزارهاي اطراف خانه يا در خود حياطمان قدم بزنيم. 
بعد كه ديگه كرونا جدي تر شد خودشان گفتند خوب شد كه 

شما هم نيامديد.«
مرضيه تا اواسط عيد منتظر بچه ها بود: »واقعا باورم نمي شد 
كه نيايند. پسر كوچكم روزهاي اول دو دل بود. اصرارهاي ما 
را كه ديده بود، نرم شده بود كه بيايد اما خانمش اجازه نداد. 
دخترم كه با من صحبت كرد قانع شديم. دخترم گفت اصال 
هيچ كدام ما كرونا نگيريم، اما يكي از بچه هاي كوچك سرما 
بخورند، چه كارشان مي كنيم، همه بيمارستان ها آلوده اند و 
يكي بيمارستان برود و برگردد، بقيه را هم آلوده مي كند.« 
مرضيه عيد را پاي تلويزيون گذرانده: »كار ديگري نداشتيم 
كه انجام بدهيم. تلويزيون نگاه مي كرديم. مثل همه روزهاي 
ديگر سال كه تنهاييم، عيد را هم تنها بوديم. شوهرم در باغچه 
مشغول مي شد و من هم كارهاي خانه را مي كردم. اگر باران 
نمي آمد و هوا سرد نبود، در سبزه زار هم قدم مي زديم.« در 
روستايي كه مرضيه زندگي مي كند، كسي كرونا نگرفته: »از 
روز اول كه گفتند كرونا آمده، همه به خانه هايشان رفتند و 
كسي بيرون نمي آمد. بعضي ها را مي ديدم كه براي خريد نان 
يا وسايل ديگر از خانه بيرون مي رفتند. مسافران عيد هم كه 
آمدند باز هم كســي بيرون نيامد. اهالي روستا بيشتر سعي 
مي كردند از مســافران فاصله بگيرند.« مرضيه و همسرش 
براي خريدهاي روزانه هم از خانه بيرون نمي روند: »مغازه ها از 

خانه ما دورند. صاحب يكي از مغازه ها پسر خيلي خوبي است. 
هر روز صبح زنگ مي زند و از ما مي پرسد كه چه مي خواهيد. 
اگر خودش هم چيزي را نداشته باشــد، از مغازه هاي ديگر 
مي خرد و براي ما مي آورد.« مرضيه از وقتي كرونا آمده هر روز 
با بچه هايش در تماس است: »يك روز نشده كه از حالشان 
بي خبر باشم. اينجا كه كرونا نيست و بدن ما قديمي ها قوي تر 
است اما در تهران كرونا زياد است. بچه ها همه سر كار مي روند. 
بچه كوچك دارند من بيشتر نگران آنها هستم. من و پدرشان 
هر روز براي سالمتي، آنها دعا مي كنيم. ما عمرمان را كرده ايم، 
آنها سالمت باشند و باال ســر بچه هايشان.« مرضيه اميدوار 
اســت هرچه زودتر كرونا برود و بتواند بچه هايش را ببيند: 
»آخر اين ماه وقت دكتر داشتيم. قرار بود بچه ها كه آمدند ما 
هم با آنها به تهران برويم و معاينه هم بشويم اما نشد. بچه ها 
فعال اجازه نمي دهند كه ما از خانه بيرون بياييم چه برسد به 
اينكه تا تهران برويم. من مطمئنم تا چنــد روز ديگر كرونا 
مي رود. تعطيالت عيد فطر نزديك اســت، آن موقع بچه ها 

حتما مي آيند و مي توانم ببينم شان.« 

زنان مهاجر و درد بي ناني
مژگان نظري 40 روز اســت كه ســر كار نرفته اما از خانه 
كارهايش را پيش مي برد. او مدير روابط عمومي يك مدرسه 
است و گزارشگر يك از برنامه هاي فرهنگي راديو. نظري از 
مهاجران افغان به ايران است و بيشــتر از اينكه كرونا روي 
زندگي او تأثير بگذارد، زندگي ديگر زنان هموطنش را مختل 
كرده: »مثل همه زندگي من هم تحت تأثير كروناست. نقش 
من در مدرسه بيشتر هماهنگ  كننده برنامه هاست. در راديو 
هم گزارشــگرم. هر دو كار را در خانه انجام مي دهم. انجام 
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كارهاي مدرسه در خانه خيلي ســخت نيست اما اينكه در 
خانه برنامه راديويي ضبط كني راحت نيست. محيط خانه 
مثل فضاي استوديو نيست. همه جا بايد آرام باشد. مهمان 
هم نمي توانيم براي برنامه دعوت كنيم. نه فقط برنامه ما كه 
همه برنامه هاي راديو و تلويزيون با مشكالتي روبه رو شدند.« 
اين شرايط زندگي را براي مژگان سخت كرده اما هيچ كدام 
از اينها به سختي شنيدن داستان زندگي ديگر زنان نيست: 
»در مدرسه اي كه كار مي كنم مدرسه بچه هاي افغان است 
و در خانواده بيشتر آنها زنان مادر سرپرست هستند. در اين 
مدت كه با آنها در تماس بودم و صحبت مي كردم، مي گفتند 
كه كارشان را از دســت داده اند. آنها يا در كارگاه هايي مثل 
كارگاه خياطي كار مي كردند يا هفته اي دو سه روز در خانه ها 
آشپزي و نظافت مي كردند. در اين شرايط هيچ كدام از اين 
كارها را نمي توانند انجام بدهند.« به گفته مژگان بعضي از 
اين زنان حتي توانايي تهيه شيرخشك بچه شان را هم ندارند: 
»هيچ تبعه خارجي در ايــران يارانه نمي گيرد. هيچ كدام از 
اين زنان تحت پوشش كميته امداد يا بهزيستي هم نيستند. 
خودشان هستند و خودشان. بيشــتر اين زنان هم مدارك 
هويتي ندارند. مني كه مشكلي در مدارك هويتي ام ندارم، 
كرونا كلي در زندگي ام تأثير گذاشته، كسي كه مدارك هم 
ندارد، سه برابر من آسيب مي بيند. آنها مريض شوند، دكتر هم 
نمي توانند بروند.« به گفته مژگان اين زنان با كمك خيرين 
زندگي خودشان و خانواده شان را اداره مي كنند: »هم خيرين 
افغان و هم خيرين ايران خيلي به اين زنان كمك مي كنند. 
اگر خيرين نبودند معلوم نبود چطور مي خواهند زندگي شان 
را بگذرانند. زني فراش مدرسه اي است كه آنجا كار مي كنم. 
خودش سرپرست خانواده است. با جاري اش زندگي مي كند. 
جاري اش سرپرســت خانواده اســت. حاال هر دو آنها بيكار 

شده اند. به زن فراش گفته اند كه ديگر مدرسه نيا.«
مژگان فقط نگران زناني نيست كه در ايران زندگي مي كنند. 
او با زناني هم كه در افغانســتان هســتند، در ارتباط است: 
»زن دايي ام و دوستانم آنجا هستند. با آنها كه صحبت مي كنم 
خيلي نگران مي شوم. كرونا افغانســتان هم رفته ولي آنجا 
امكانات بهداشتي و وسايل شــوينده به راحتي در دسترس 
مردم نيست. اطالعات عمومي و آگاهي مردم هم كمتر است. 
با دوستان كه صحبت مي كردم مي گفتند اينجا خيلي كرونا 
را جدي نگرفته اند.« كرونا خيلي از مهاجران را مجبور كرده 
تا به كشورشــان برگردند: »آمار برگشت مهاجران افغان به 
كشورشــان در اين مدت صعودي بود. چند دليل داشــت. 
خيلي از آنها در اين مدت بيكار شدند. وقتي نمي توانستند 
پولي در بياورند، ترجيح دادند به كشور خودشان بروند. يك 
دليل اصلي هم اين بود كه خانواده ها نگرانشان بودند. زني كه 
شوهرش در ايران كار مي كند، مي ترسد شوهرش مبتال شود و 
خدايي ناكرده اينجا فوت كند و ديگر بهش دسترسي نداشته 
باشد. او ترجيح مي دهد اگر شوهرش بيمار هم مي شود كنار 
خودش باشد.« خيلي از زنان هم در اين مدت از ايران رفتند: 
»دم عيد تماس گرفتيم كه عيدي كوچكــي به خانواده ها 
بدهيم. كسي كه گوشــي را برمي داشت، مي گفت نيستند، 
به كشورشان برگشتند. سرپرست اين خانواده ها زن بودند. 

آنها به خاطر اينكه بيمه نيستند، مي دانند اگر كرونا بگيرند، 
هزينه هاي درمانشان باالست. به خاطر همين به افغانستان 
برمي گردند تا اگر بيمار هم شوند، هزينه ها رايگان باشد.« در 
اين شرايط وقتي كرونا برود و مدرسه ها باز شود جاي خيلي 

از شاگردان مدرسه مژگان خالي مي ماند.

آرايشگران بي مشتري
اسفند هميشه بهترين ماه براي آرايشــگران است و درآمد 
اصلي آنها در اين ماه به دست مي آيد اما كرونا اين بار اسفند را 
به بدترين ماه درآمدي آرايشگران تبديل كرد. مهناز، آرايشگر 
يكي از آرايشــگاه هاي معروف تهران اســت. او ســال هاي 
قبل هميشه 10روز آخر سال را در آرايشگاه مي خوابيد اما 
امسال بيشــتر در خانه بود: »سال هاي قبل هميشه منتظر 
اسفند بوديم تا بيايد و ما پولدار شــويم. 10روز آخر اسفند 
حتي نمي توانستيم به خانه هايمان برويم. تا 2 صبح مشتري 
داشتيم. از شش صبح هم وقت مي داديم اما امسال كمتر از 
10درصد هميشه مشتري داشتيم. همه از كرونا مي ترسيدند. 
با اينكه به آنها مي گفتيم آرايشگاه و همه وسايل هايش را مدام 
ضدعفوني مي كنيم ولي حاضر نبودند بيايند و كارهايشان 
را انجام بدهند. حق هم داشــتند كه بترســند. خود ما هم 
مي ترسيديم كه به محل كار برويم. خيلي از بچه ها روزهاي 
آخر را مرخصي گرفتند. بعضي ها هــم بهانه مي آوردند كه 
مريض شده اند يا در اطرافشان بيمار كرونايي هست. صاحب 
آرايشگاه هم براي رعايت حال بقيه قبول مي كرد. البته وقتي 
مشتري نبود لزومي هم نداشت همه بيايند. من خودم يك 
روز در ميان مي رفتم.« نگراني زنان بيشتر از آرايشگاه هاي 
بزرگ بود: »وضعيت آرايشــگاه هاي كوچك بهتر بود. مثال 
كسي كه ناخن كار است و در يك جاي كوچك كار مي كند 
بيشتر مشتري هايش را داشــت. آنها با مواد كار مي كنند و 
فاصله آرايشگر و مشــتري هم زياد است. اما كسي كه روي 
صورت كار مي كند يا مو كوتاه و رنــگ مي كند، فاصله اش 
با مشتري خيلي كم اســت. در آرايشگاه بزرگ هم به خاطر 
رفت وآمدهاي زياد احتمال آلودگي بيشــتر است. در يك 
آرايشگاه كوچك محلي كه مشتري ها مشخص است، يكي 
يكي وقت مي دهند و كارها هم انجام مي شود. آنها هم نسبت 
به سال هاي قبل ضرر كردند اما ما در كل درآمدي نداشتيم.« 
مهناز مســتأجر است و همســرش هم درآمد ثاتبي ندارد: 
»نگران مخارج خانه ام. ما درصدي كار مي كنيم و حقوق ثابت 
نداريم. اسفند كه درآمدي چنداني نداشتيم، از اول فروردين 
هم ســركار نرفته ايم و تا اطالع ثانوي بايد در خانه بمانيم. 
اجاره خانه هست، خرج بچه، قســط وا م هاي خانگي و...« 
همسر مهناز يك هفته اي است كه سركارم مي رود: »شوهرم 
روزمزد كار مي كند. پنج، شش روزي است كه سركار مي رود 
ولي نگرانشم. در كار ساختماني است و با كسي زياد در ارتباط 
نيست ولي همين رفت وآمد و بيرون بودن، ممكن است كه 
آلوده اش كند. در كل كرونا براي ما زندگي نگذاشته.« مهناز 
تا قبل كرونا سحرخيز بود ولي االن تقريبا ظهر از خواب بيدار 
مي شود: »كاري ندارم كه انجام بدهم. مي خوابم تا حداقل به 

چيزي فكر نكنم.«

ليلي خرسند
خبر نگار
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درباره تصميمات دولت و حاكميت در مقابله 
با كرونا، بايدها و نبايدها، نظرات، انتقادات 
و اظهارات فراواني از سوي سياستمداران، 
كنشگران سياسي، مقامات و مسئوالن بيان شده است كه داراي رنگ و لعاب سياسي و بنابر 
برخي مالحظات  ممكن است جناحي و حزبي بيان شده باشند. اما در اين ميان، اظهارنظرهاي 
گروهي كه هم پزشك هستند و هم سياستمدار و شكل نگاه آنها به مديريت بحران و مقابله 

با كرونا حائز اهميت است.

جلوي سيل را بايد از سرچشمه گرفت
مصطفي معين، رئيس شــوراي عالي سازمان 
نظام پزشكي و از فعاالن سياسي اصالح طلب 
و وزير علوم در دوره اصالحات كه در رشــته 
بيماري هاي كودكان تخصص دارد، در نامه اي 
به رئيس جمهور كه 9فروردين منتشر شد، با 
تأكيد بر اهميت و ضــرورت مديريت بحران 
كرونا توسط شــخص رئيس جمهور، نوشت: 
متأســفانه نتوانســته ايم از فرصــت طاليي 
تعطيالت نوروزي به نحو مناســب اســتفاده 
كنيم. بنابراين ضروري اســت بدون هرگونه 
مالحظه اي و به طور قاطع نســبت به اجراي 
طرح فاصلــه گذاري، محدوديت ســفرهاي 
درون شهري، بين شــهري و نيز حمل ونقل 
عمومي، گســترش تعطيلــي ادارات و مراكز 
غيرضرور و تداوم تعطيالت مراكز آموزشي و 
دانشگاهي تا هر زمان كه مورد نياز است)حتي 
بعد از ايام تعطيالت نوروزي و حداقل تا پايان 
فروردين ماه( اقدام شود، چرا كه »سرچشمه 
شــايد گرفتن به بيل چو ســيلي شود نتوان 

گرفتن به پيل«!
معين همچنين تالش ها براي »شــبه عادي 
جلــوه دادن اوضاع و ايجاد احســاس امنيت 
كاذب« كه به بهانه حفظ سالمت رواني جامعه 
صورت مي گيرد را »خطرناك« توصيف كرده 
و نوشت: »پرواضح اســت كه ايجاد نگراني و 
اســترس احتمالي عوارضي به مراتب كمتر از 
خوش خيالي و مواجهه غافلگيرانه با واقعيت ها 

و بروز يك فاجعه انساني دارد.«

منحني كرونا برخالف پيش بيني واليتي
علي اكبر واليتي، پزشك سياستمداري كه با 
سمت ها و پست هاي متعدد شغلي اش شناخته 
مي شــود، همزمان با شــيوع كرونا روپوش 
پزشــكي به تن كرد و اين بــار در قامت يك 
پزشك و رئيس بيمارستان مسيح دانشوري 
درباره كرونا اظهارنظر كرد؛ وي در ســخناني 
در 5اســفند مصادف با نخســتين روزهاي 
شيوع كرونا در كشور با اشاره به اينكه بيماري 

كرونــا ســخت تر از 
اپيدمــي آنفلوآنزا 
در كشور نيست 

كه متوليان نظام بهداشت بر آن فائق شده اند، 
گفت: »به زودي منحني اپيدمي كرونا نزولي و 
بيماري كنترل خواهد شد.« واليتي كه  اخيرا 
به دليل ابتال به كرونا در قرنطينه به سر مي برد، 
بيمارستان مسيح دانشــوري را »خط مقدم 
جبهه مقابله با كرونا« در كشور دانسته و گفته 
بود: »توسط كشــورهاي غربي براي ويروس 
كرونا تبليغات ســوء و هدفمند شده است و 
مي خواهند ترس كاذب در مردم ايجاد كنند.«

هشــدار وزيــر اســبق بهداشــت به 
رئيس جمهور

كامران باقــري لنكراني هم طــي هفته هاي 
گذشــته در نامه اي خطاب به رئيس جمهور 
هشدار داده بود كه در اين شرايط، دست كم 
گرفتــن مخاطرات، مي تواند كشــور ما را در 
شــرايطي بحراني قرار داده و ده ها هزار نفر را 
به كام مرگ فرو برد و صدها هزار نفر را روانه 
بيمارستان ها كند. به نوشــته وزير بهداشت 
دولــت احمدي نــژاد، در چنين شــرايطي 

عادي كردن ترددهــا و ايجاد اين باور غلط كه 
ما بيمــاري را كنترل كرده ايم بــه رفتارهاي 
مخاطره آميز دامن زده و مي تواند با شــتابي 
سهمگين كشورما را در بحران قرار دهد. باقري 
لنكراني نوشت: تجربه كشورهاي اروپايي پيش 
روي ماست كه با وجود اينكه هم از نظر تعداد 
پزشك و پرستار و هم از نظر تعداد تخت هاي 
عادي و تخت هاي ويژه به ازاي جمعيت و هم از 
نظر سرانه درآمد موقعيت بهتري از ما داشتند 
به دليل سهل پنداري اين چالش بزرگ، اكنون 

در گردابي از معضالت فرورفته اند.

حكومت ها مسئول هستند
محمدرضا خاتمي، نايب رئيس مجلس ششم 
و برادر رئيس دولت اصالحات، ديگر پزشــك 
سياستمداري است كه پيرامون نحوه مديريت 
كرونا اظهارنظر كرده اســت؛ خاتمي كه فوق 
تخصص نفرولوژي اســت، اخيرا ضمن تأييد 
ابتالي خود به ويروس كرونــا، گفت: »مردم 
با ماندن در خانه و رعايت قوانين بهداشــتي 
در شــرايط فعلي بيشــترين نقــش را براي 
جلوگيري از گســترش ويــروس كرونا دارند 
اما با اين موضوع موافق نيســتم كه بيشترين 
تقصير را گردن مردم بيندازيم بلكه حكومت ها 
در اين باره بيشــترين مســئوليت را برعهده 
دارنــد.« نماينده مجلس ششــم تأكيد كرد: 
»اين حكومت ها هستند كه بايد همه امكانات 
را براي ماندن مردم در خانه فراهم كنند.« وي 
در ادامه بر مسئوليت مشترك و متقابل مردم 
و حكومت براي مقابله و پيشگيري از ابتال به 
ويروس كرونا تأكيد كرد و با اشاره به تحريم ها، 
ريشــه گرفتاري هاي دولــت را تبعات اتخاذ 

سياست هاي گذشته دانست.

عجز نمرود در مقابل كرونا
علي شكوري راد، دبير كل حزب اصالح طلب 
اتحاد ملت و استاد دانشگاه علوم پزشكي تهران 
طي يادداشــتي در توييتر نوشت: »ويروس 
كرونا همه قدرت ها را به ســخره گرفته است. 
انســاني كه بر زمين و آسمان ســيطره يافته 
 اســت، در برابر اين موجود ريز احساس عجز 
مي كند؛ همانگونه كه نمرود با همه اقتدارش 
دربرابر پشــه اي عاجز شد.« شــكوري راد در 
ادامه كنايه وار نوشت: »]كرونا[ براي هركس 
بخواهد حكم قرنطينه يا حصر صادر مي كند 
و به ياد همه مي آورد كه چقدر عاجز و ناتوان 

وي  هســتند.« 
توييتــي  در 

بــه  ديگــر 
عملكردهاي 

متناقض صدا و ســيما در زمينه اطالع رساني 
پيرامــون كرونا انتقاد كرد و نوشــت: »اخبار 
20:30 صداوســيما كه قبال اعتبار خود را با 
تكذيب كليپ واقعي مربوط به نخستين فوتي 
كرونا در قم به حراج گذاشت، در خبر امشب 
از يك طرف مي گويد اخبــار كرونا بايد پس  
از تأييد ســتاد كرونا منتشر شــود و از طرف 
ديگر ادعاي تأييد نشــده توليد داروي كرونا 
را در مصاحبــه با مدير يك شــركت دارويي 

اعالم كرد!«

انتقاد از مماشات دولت
ابوالفضل ســروش، نماينده تهــران و عضو 
كميســيون بهداشــت مجلــس، پزشــك 
سياســتمداري اســت كه در موارد مختلف 
دربــاره مديريت بحــران كرونــا اظهارنظر 
كرده اســت؛ وي در 21اســفند طي توئيتي 
نوشــت:»بايد   موضوع مبارزه با  كرونا  به همان 
انــدازه كه  بــزرگ  و   خطرناك اســت، ديده  
شــود. اعالم نكردن آمار واقعي فوتي ها باعث 
مي شــود، مردم بحران را جدي نگيرند.  آمار 
و  ارقام صحيح به مردم گفته شــود.« سروش 
در سخناني با اشــاره به بي اعتمادي مردم به 
خبرهاي رســمي، از »كروناي بي اعتمادي« 
ســخن گفته بود. وي همچنين در يادداشتي 
ديگــر از امتناع دولت در اعمــال محدوديت 
سفر در ايام نوروز انتقاد كرد و نوشت: »به رغم 
مماشــات و بي تدبيري هــاي صورت گرفته 
هنوز دير نشده 
 ، ســــت ا
جاده ها را 
ببنديد.«

محمدرضا خاتمي، علي شكوري راد، مصطفي معين و كامران باقري لنكراني از پزشكان سياستمداري هستند كه در 
روزهاي گذشته توصيه هايي به دولت و مردم داشته اند
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گزارش رويكرد

 تحركات ديپلماتيك ايران 
براي صلح در منطقه

بايگاني لوايح سياسي دولت

درحالي كــه كرونــا به 
معضــل  اصلي تريــن 
كشــورهاي جهان بدل 
شده، دســتگاه ديپلماســي ايران همزمان با تحركات پيرامون 
كرونا، پرونده اي را هم براي پيشــبرد صلح در منطقه به خصوص 
يمن و افغانستان باز كرده است. محمدجواد ظريف، وزير خارجه 
ايران در 24ســاعت 2بار با آنتونيو گوترش دبيركل سازمان ملل 
تلفني رايزني كــرد. محور رايزني هاي ظريــف و گوترش عالوه 
بر تحريم هاي آمريكا عليــه ايران، تحوالت يمن و افغانســتان 
بود. گوترش هــم در تماس دوم با ظريف گزارشــي از اقدامات و 
تالش هاي ســازمان ملل متحد براي تــداوم آتش بس در يمن 

ارائه كرد.
 

وزير خارجه ايــران در اين تماس ضمن حمايــت از تالش هاي 
دبيركل ســازمان ملل براي برقراري آتش بــس در يمن تأكيد 
كرد: بحران يمن راه حل نظامي ندارد و برقراري آتش بس پايدار 

مقدمه اي براي آغاز روند سياسي حل وفصل بحران يمن باشد.
دبيركل ســازمان ملل اميدوار اســت به دليل نزديكي مواضع 
انصاراهلل يمن به تهران، بتواند از نفــوذ ايران براي آتش بس در 
يمن بهره ببرد درحالي كه ايران پيش از اين بارها طرحي را براي 
آتش بس در يمن پيشنهاد داده بود اما به رغم موافقت انصاراهلل 

يمن، سعودي ها آن را رد كردند.
وزير امور خارجه كشورمان گزارشي از تالش هاي ديپلماتيك 
ايران براي حل بحران سياسي در افغانســتان و پيشبرد روند 
صلح در اين كشور به دبير كل ســازمان ملل داد و جزئياتي از 
تماس هاي خود با مقامات اين كشــور »محمد اشرف غني«، 

»عبداهلل عبداهلل« و »حنيف اتمر« ارائه كرد.
محمدجواد ظريــف روز يكشــنبه در تماس بــا حنيف اتمر 
سرپرست وزارت امور خارجه جمهوري اسالمي افغانستان لزوم 
وحدت در بين گروه هاي مختلف افغانســتان، برقراري صلح و 
ثبات در اين كشور و همچنين گسترش همكاري هاي دوجانبه 
را مورد تأكيد قرار داده بود. ديروز هم وزير خارجه ايران با مولود 
چاوش اوغلو، وزير امور خارجــه تركيه درباره آخرين تحوالت 
بحران سياسي در افغانستان، خصوصا روند صلح در اين كشور 

گفت وگو كرد.
گفت وگو با شــيخ محمد بــن عبدالرحمن آل ثانــي، معاون 
نخست وزير و وزير امور خارجه قطر از ديگر تحركات ديپلماتيك 

ايران درباره بحران سياسي در افغانستان بوده است.
پس از انتخابات رياست جمهوري در افغانستان عبد اهلل عبداهلل، 
معاون اجرايي سابق و اشرف غني رئيس جمهور اين كشور هر 
دو اعالم پيروزي كردند كه باعث پيچيده شــدن اوضاع در اين 

كشور شد.
از سوي ديگر در 2  ماه اخير مذاكرات موسوم به صلح بين دولت 
افغانستان و طالبان با محوريت قطر در جريان بود و آمريكايي ها 
به توافقنامه اي با طالبان رسيدند تا در افغانستان آتش بس اجرا 
و نيروهاي آمريكايي نيز به مرور خاك اين كشور را ترك كنند.

با اين حال به دليل اختالفات اشرف غني و عبداهلل عبداهلل عمال 
كشور افغانستان آبستن حوادث است.

وزير خارجه ايران 19فروردين امسال به صورت جداگانه با محمد 
اشرف غني و عبداهلل عبداهلل گفت وگو كرد كه آخرين وضعيت 
سياسي افغانستان و اختالفات ايجاد شده بعد از انتخابات اخير 
رياســت جمهوري آن كشــور، مذاكرات صلح و گفت وگوهاي 
بين االفغاني و همكاري هاي دوجانبه براي مبارزه با بيماري كرونا 

محور اصلي اين رايزني ها بود.
در اين تماس هاي تلفني، محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه 
كشورمان بار ديگر بر محوريت ساختارهاي سياسي مبتني بر 
قانون اساسي جمهوري اسالمي افغانستان در روند صلح و آشتي 
ملي آن كشور تأكيد كرده و حمايت كشورمان را از روند صلح با 
مشاركت تمام گروه هاي سياسي افغانستان در چارچوب قانون 

اساسي آن كشور اعالم كرد.
ايران به عنوان يكي از همســايگان افغانســتان در 3دهه اخير 
پذيراي موج گســترده مهاجران اين كشــور بوده كه به دليل 
نا امني در اين كشور به ايران پناهنده شده اند و به همين دليل 
مقامات ايران تحوالت افغانستان را با حساسيت و نگراني دنبال 

مي كنند.

معاش مردم، دولت 
تدبيرواميــد را تــا 
آخرين سال فعاليت 
خود نيز درگير آب و نان جمعيت 83ميليوني كشــور كرده 
است و كمتر سهمي براي مطالبات سياسي و اجتماعي مردم 
در اين ميان باقي مانده اســت. دولت سرنوشت رشته  اي از 
مهم ترين لوايح سياسي خود را به آخرين سال فعاليت خود 
موكول كرد و اين در حالي است كه 3اتفاق بزرگ مانع اصلي 
در به سرانجام رسيدن چنين لوايحي هستند. خروج آمريكا از 
برجام در ارديبهشت ماه سال97 مهم ترين ضربه براي تغيير 
مسير دولت و اولويت هايش در اداره كشور بود. رشد اقتصادي 
منفي جايي براي طرح مطالبات سياسي باقي نمي گذاشت و 
درست در پايان سال98 اميد دولت به بهبود شرايط با ضربه 

دوم، بيماري كرونا تحليل رفت.
حسن روحاني بهار سال گذشــته در چند سخنراني مختلف 
رويكردهاي دولت در مهم ترين مســائل داخلي و سياســت 
خارجي را در قالب ســخنراني هايي مطرح كــرده بود. اين 
اظهارات اگرچه با واكنش ســخت مخالفانش مواجه شــد 
اما روحاني با اســتناد بــه اصل59 قانون اساســي خواهان 
برگزاري همه پرسي تقنيني در مسائل بسيار مهم اقتصادي 
و سياســي بود. او با بيــان اينكه »اصل 59 قانون اساســي، 
اصلي بن بست شكن اســت« به برخي مصاديق مدنظر خود 
درخصوص همه پرسي نيز اشاره كرده بود. طرح برخي مباحث 
موازي ازجمله مســئله نابرابري اختيارات و مسئوليت هاي 
دولت در حوزه هاي سياســت خارجي، فرهنــگ يا فضاي 
مجازي، ضرورت تغيير در ســاختار بودجه و اقتصاد كشور و 
تمركز اختيارات رئيس جمهور در مواجهه با تحريم ها احتماال 
در زمره گزينه هاي مدنظر رئيس جمهور براي برگزاري چنين 

همه پرسي هايي بود.
تشــكيل يك مجلس غيرهمسوي سياســي در اسفندماه 
سال98 مهر خاتمه اي براي پيشبرد اين برنامه هاي سياسي 
محسوب مي شد و پيشاپيش پيام حائز اهميتي براي واپسين 
ماه هاي فعاليت دولت تدبيرواميد و سرنوشت گفتمان اعتدال 
در كشور داشت. منتخبان مجلس يازدهم در اظهارنظرهاي 
اوليه خود از گــرداب مهلك اقتصادي ســخن مي گويند و 
مشخصا اين پيام را مخابره كردند كه دولت به فكر برنامه ها و 
راهبردهاي سياسي خود نباشد. دولت قبل از پذيرش رسمي 
شيوع بيماري كرونا در كشور تهيه و تدوين مهم ترين لوايح 
سياست داخلي كشــور را با 2موضوع اساســي دنبال كرده 
بود. معاونت حقوقي رئيس جمهور بــه فاصله كوتاهي پس 
از درخواســت رئيس جمهور براي تدوين همه  پرسي درباره 
نظارت استصوابي در كشور مسئوليت تدوين اليحه افزايش 
اختيارات رئيس جمهوري را نيــز دريافت كرد. اخبار تدوين 
اين لوايــح در حجم حوادث و اتفاقات اجتماعي كشــور گم 
شــدند و دولت مجالي براي طرح اين 2اليحه با رســانه ها و 

برجسته ساختن آنها در ميان افكار عمومي نيافت.
شيوع بيماري كرونا در كشور آخرين زمان  ها را نيز از دولت 
دوازدهم گرفت و آخريــن ترفندهاي رئيس دولت دوازدهم 
براي پيشــبرد همزمان برنامه هاي سياسي و اجتماعي اش 
همراه با كنتــرل آثار تحريم هاي آمريكا را به بن بســت برد. 
امواج شديد شــيوع بيماري كرونا و تأثيرات آن بر تعطيلي 
بنگاه هاي كوچك اقتصادي كشور ديگر جاي صحبتي از آثار 
زيانبار ناشي از رد لوايح الحاق ايران به كنوانسيون هاي مقابله 
با تأمين مالي تروريسم و مبارزه با جرايم سازمان يافته فراملي 

نيز باقي نگذاشت. 
چهارشنبه 30بهمن شيوع بيماري كرونا در كشور باآزمايش 
2مورد مشــكوك ابتال به ويروس كرونا در شــهر قم مثبت 
اعالم شد. دوم اسفندماه نيز گروه ويژه اقدام مالي موسوم به 
اف اي تي اف، ايران را پس از 4سال به فهرست سياه كشورهاي 

غيرهمكار اين سازمان اضافه كرد.
رد لوايح پالرمو و ســي اف تي در مجمع تشــخيص مصلحت 
نظام و شــوراي نگهبان آيينه تمام نمايي از سرنوشت لوايح 
سياسي دولت در نهادهاي نظارتي داشــتند. قبل از آن هم 
اليحه مهم ديگر دولتي ها با عنوان اليحه جامع انتخابات كه 
چانه زني هاي زيادي برايش كرده بودند در شــوراي نگهبان 
به بن بست خورد و با ايرادات مختلف روبه رو شد. اين اليحه 
به انتخابات مجلس يازدهم نرسيد تا دولتي ها مجبور باشند 
انتخابات را با همان قانون انتخاباتي ســال78 برگزار كنند. 
اينكه حتي مصوبه هيأت دولت مبني بر تعيين محل تجمعات 
اعتراضي از ســوي ديوان عدالت اداري وتو شــدند، گوياي 
وضعيت لوايح در نهادهايي همچون مجلس، شوراي نگهبان 

و مجمع تشخيص مصلحت نظام بودند.
دولت كارنامه لوايح سياسي خود در سال98 را با تدوين لوايح 
شفافيت و مديريت تعارض منافع تكميل و به مجلس ارسال 
كرد. تعطيلي چند هفته  اي مجلس به علت شــيوع بيماري 
كرونا و نزديك شــدن آن به پايان دوره دهم سرنوشت اين 

لوايح را مبهم كرده است. 
دولتمردان از اين لوايح در كنار لوايــح اف اي تي اف و اليحه 
جامع انتخابات به عنوان مهم ترين لوايح سياسي مدنظر خود 
در دولت تدبيرواميد ياد مي كردند ولــي هيچ كدام از آنها به 

نتيجه نرسيدند و جنبه اجرايي نيافتند.
كارنامه دولت در بخش هاي سياسي خود خالي از نمره است. 
خرداد سال96 اليحه مهم ديگر آنها براي تفكيك 3وزارتخانه 
نيز با شكست مواجه شده بود. درنهايت تفكيك يكي از اين 
وزارتخانه ها ســال98با اصرار دولــت در مجلس به تصويب 
رسيد، ولي اين بار هم شــوراي نگهبان در مسير مخالفت با 
آن قرار گرفت تا نگراني هاي دولت از وظايف بخش بازرگاني 
خود و تنظيم بازار اقالم اساســي مورد نيــاز مردم همچنان 

پابرجا باقي بماند.
بخش مهمــي از وعده هاي رئيس جمهــور در طرح موضوع 
حقوق شــهروندي مي توانســت به تدوين لوايح مهمي در 
اين حوزه گره بخورد. رونمايي از منشــور حقوق شهروندي 
در 29آذرماه ســال95گام قابل توجهي در اين زمينه بود. با 
گذشت بيش از 4سال اما هيچ اتفاقي در حوزه تقنيني براي 
اين منشور نيفتاد. تنها بهمن ماه ســال گذشته بود كه خبر 
رسيد در جلسه اصلي كميســيون لوايح دولت كه به رياست 
عليرضا آوايي، وزير دادگستري برگزار شد، روند بررسي اليحه 
ايجاد نهاد ملي حقوق بشر و شــهروندي نهايي شده است و 

براي تصويب به هيأت وزيران ارسال شده است.

محسن تواليي
خبرنگار

معين تالش ها براي »شبه عادي 
جلوه دادن اوضاع و ايجاد احساس 
امنيت كاذب« كه به بهانه حفظ 
ســالمت رواني جامعــه صورت 
مي گيرد را »خطرناك« توصيف 
كرده و نوشته اســت: »پرواضح 
است كه ايجاد نگراني و استرس 
احتمالــي عوارضــي به مراتب 
كمتر از خوش خيالي و مواجهه 
غافلگيرانه با واقعيت ها و بروز يك 

فاجعه انساني دارد«

ســازمان انرژي اتمي قرار بــود 20فروردين به 
مناسبت روز ملي فناوري هسته اي مثل سال هاي هسته اي

قبل از مجموعه اي از دستاورد ها رونمايي كند. اين 
برنامه به دليل شيوع كرونا لغو شد اما بخشي از اين دستاورد ها 
را سخنگوي سازمان انرژي اتمي در يك برنامه تلويزيوني اعالم 
كرد. بين اين 122دســتاورد يكي از بقيه بيشــتر خودنمايي 

مي كرد؛ پيشران هسته اي.
بهروز كمال وندي، سخنگوي سازمان انرژي اتمي در مصاحبه 
با شبكه خبر با اشــاره به تعويق رونمايي از اين 122دستاورد 
گفته بود: اين دستاوردها به حوزه هاي پزشكي و صنعت و انرژي 
مربوط مي شوند؛ ازجمله تعدادي راديوداروي جديد كه در حوزه 
سرطان كاربرد دارند يا پيشران هسته اي كه در زيردريايي ها و 
كشتي ها مورد استفاده دارد و ليزرهايي با توان باال و متوسط كه 

كاربرد صنعتي دارند.
پيشران هسته اي ازجمله فناوري هاي فوق پيشرفته است كه تنها 
تعداد معدودي از كشورها ازجمله اياالت متحده آمريكا، روسيه، 

انگليس، فرانسه، چين و هند به آن دسترسي دارند.
مهم تريــن كاربرد پيشــران هســته اي در صنعــت دريايي و 
زيردريايي اســت كه اســتفاده از آن روي كشتي هاي تجاري، 
نفتي و نظامي باعث مي شود شناور ها به مدت طوالني بر سطح 

آب يا براي زيردريايي ها در عمق آب بدون نياز به سوخت گيري 
در حال انجام ماموريت و حركت باشند و به اين ترتيب عالوه بر 
صرفه جويي زماني در مصرف سوخت نيز صرفه جويي مي شود.

حســن روحانــي، رئيس جمهور آذرمــاه 95پــس از تمديد 
تحريم هاي ايران توســط آمريكا موســوم به آيســا دســتور 
برنامه ريزي در زمينه مطالعه و ساخت پيشران هسته اي قابل 

كاربرد در كشتيراني را صادر كرده بود.
پيشران هسته اي يك رآكتور كوچك است كه بسته به نياز روي 
شناورهاي سطحي و زيرسطحي قرار داده مي شود و سوخت آن 
براساس مقياس و مدت زمان حركت، حدود 50درصد يا بيشتر 

غني سازي  مي شود.
علي اكبر صالحي، رئيس سازمان انرژي اتمي آبان سال گذشته 
در پاسخ به سؤال خبرنگار همشــهري درباره آخرين وضعيت 
پروژه پيشران هســته اي گفته بود: ما در پيشــران هسته اي 
به صــورت غيرقابل باور جلــو رفتيم. من اعالم كــردم كه اگر 
امكانات مالي و تسهيالت مقرراتي باشد حداقل 15سال طول 

مي كشد ولي ما خيلي جلو رفتيم.
معاون رئيس جمهــور در عين حال ايمنــي را از داليل كندي 
پيشرفت در زمينه پيشــران عنوان كرده و گفته بود: االن 19 
ســال اســت داريم روي رآكتور اراك كار مي كنيم و طراحي 

رآكتور اراك يك طراحي بومي نبود، يك طراحي قديمي روسي 
بوده است. حتي اگر 4 ســال پس از برجام را هم حساب نكنيم 
مي شود 15سال كه هنوز كامل نشده است. پيشران هسته اي 
در عمل يك رآكتور كوچك اســت و مي خواهيد آن را در يك 
شــناور جابدهيد. فرق آن با رآكتور عادي اين است كه رآكتور 
عادي در زمين مي سازيد تكان نمي خورد اما در يك شناور تكان 
مي خورد. مســائل ايمني و فني فراواني نسبت به يك رآكتور 

عادي دارد.
صالحي 2 ســال قبل با بيــان اينكه ايران فعال قصد اســتفاده 
از پيشــران هســته اي در اهداف نظامي را ندارد، گفته بود: 5 
كشور صاحب پيشران هســته اي در بعد نظامي هستند و هند 
سال گذشته به آنها اضافه شد كه آن هم استفاده نظامي دارد. 
درحالي كه ما چنين تصميمي را اعالم نكرديم و فعال قصد اين 

مسئله را نداريم.
به گفته صالحي، پيشــران ها مــوارد غيرنظامي هــم دارند و 
كشورهايي مثل ژاپن و روسيه در رابطه با شناورهاي بزرگ صيد 
ماهي يا يخ شكن ها از آنها استفاده كرده و مي كنند. با توجه به 
اينكه علم و تكنولوژي در رابطه با ســاخت پيشران خيلي جلو 
رفته است بسياري از كشورها آرام آرام به اين سمت مي روند كه 

پيشران هاي هسته اي را در عرصه تجاري به كار گيرند.

دستيابي ايران به فناوري پيشران هسته اي

رايزني ظريف با الوروف درباره صلح در 
منطقه و كرونا

در گفت وگوي تلفني محمدجــواد ظريف، وزير امور 
خارجه كشورمان با سرگئي الوروف، وزير امور خارجه 
روسيه، وزراي امور خارجه دو كشور درخصوص آخرين 
تحوالت بحران سياسي در افغانستان، خصوصا روند 
صلح در اين كشــور و همچنين رخداد هاي اخير در 
صحنه تحوالت يمن و لزوم آتش بــس پايدار در اين 
كشــور گفت وگو و تبادل نظر كردند. آخرين وضعيت 
شيوع كرونا در منطقه و جهان و راه هاي جمعي مقابله با 
آن نيز از ديگر موضوعات مورد گفت وگو در اين تماس 

تلفني بود.

ث
مك

باقري لنكراني نوشــت: تجربه 
كشــورهاي اروپايي پيش روي 
ماســت كه با وجود اينكه هم از 
نظر تعداد پزشك و پرستار و هم 
از نظر تعــداد تخت هاي عادي و 
تخت هاي ويژه به ازاي جمعيت 
و هم از نظر سرانه درآمد موقعيت 
بهتري از مــا داشــتند به دليل 
سهل پنداري اين چالش بزرگ، 
اكنون در گردابــي از معضالت 

فرورفته اند

اسماعيل سلطنت پور
خبر نگار



اين روزها در خانه نشســتن به علت 
ويروس كرونا هم طوالني شده و هم گزارش

خسته كننده. براي آسان شدن اين 
شرايط، هنرمندان دست به كاري زدند تا عالوه بر 
اطالع رساني، اين شرايط را براي مردم آسان كنند. 
پويش »مشاهنر« يا همراهي هنرمندان با مردم در 

قرنطينه خانگي با اين هدف شكل گرفت.
فاضل جمشيدي، خواننده و موسيقي دان اين پويش 
را طراحي كرده است. او كه سابقه آشنايي قديمي با 
دكتر سعيد نمكي دارد- زماني كه او هنوز به وزارت 
نرسيده بود- حال با شروع كرونا او به وزير بهداشت 
طرحي جديد را ارائه كــرد؛ »به دكتر نمكي گفتم 
كه هنرمنــدان مي توانند در قضيــه اوقات فراغت 
كمك كنند. ايشان خيلي استقبال كردند و من را به 
مسئوالن امر مرتبط كردند. طرح مورد موافقت قرار 
گرفت. از آنجا كه من دبير جلسات نهادهاي مدني 
خانه هنرمنــدان بودم و با هنرمندان رشــته هاي 
مختلف آشنا بودم از من خواسته شد كه مردم را به 

نشستن در خانه دعوت كنيم.«
شعار »كماكمان در خانه مي مانيم« شعاري است كه 
براي »مشاهنر« انتخاب شده است. همزمان با شيوع 
ويروس كرونا، هنرمندان به مســئوليت اجتماعي 
خود پي بردند و از مــردم دعوت كردند كه در خانه 
بماند. آنها اعالم كردند كه براي مردمي كه شرايط 
قرنطينه خانگي و ســختي احتياط در برابر شيوع 
ويروس كرونا را تحمل مي كنند، به توليد و انتشار 

عام آثار هنري  مي پردازند.

از موسيقي تا هنرهاي تجسمي
جمشــيدي به تماس و دعــوت از هنرمندان 
مختلف اشــاره دارد؛ »با هنرمندان مختلف 
تمــاس گرفتم. ايــن كار با حضــور كامبيز 

روشــن روان، آهنگســاز شــروع 
شــد و بــا غالمحســين 

اميرخاني)خوشنويس 
معاصر ايراني(، داوود 
گنجه اي)نوازنده( 

كار را شــروع كرديم. با توجه به اسامي هنرمنداني 
كه كار را با ما شــروع كرده بودند، پرويز پرستويي، 
مجيد مظفري، فاطمه معتمدآريا، گالب آدينه در 
جايگاه سينماگران به تدريج به پويش ما اضافه شدند 
و با توجه به حضور اين هنرمندان، هنرمندان ديگر 
به ما ملحق شــدند و االن نزديك به 500هنرمند 
در مشــاهنر با ما همكاري مي كننــد.« با توجه به 
اينكه فاضل جمشــيدي خود در حوزه موســيقي 
به عنوان خواننده فعال اســت، هنرمندان موسيقي 
به اين پويش خيلي ســريع ملحق شدند و به توليد 
آثار موسيقيايي براي مردم پرداختند؛ »با توجه به 
اينكه من در حوزه موسيقي فعاليت دارم، هنرمندان 
موسيقي خيلي سريع با مشــاهنر ملحق شدند. اما 
مي دانســتم كه اين كار در حوزه هاي ديگر هنري 
هم فراگير مي شود. از نخستين افرادي كه براي اين 
پويش با آن صحبت كردم، ايرج راد، پرويز پرستويي، 
رضا كيانيان بودند. به تدريج كه جلو رفتيم به اعتبار 
اين هنرمندان افراد ديگري به ما اضافه شــدند. در 
آخرهاي اين پويش علــي نصيريان هم به ما ملحق 
شد.« هنرمندان موسيقي به اجراي برنامه موسيقي 
پرداخته اند، اما ديگر هنرمندان به راهنمايي مردم 
و دعــوت از آنها براي خانه نشــيني پرداختند؛»در 
موسيقي وجه هنري غالب است اما در بخش ديگر 
هنرمندان با مردم صميمانه به صحبت مي نشينند 
و به آنها توضيحاتي در مورد سالمتي مي دهند؛ چرا 
كه هنرمندان به خوبي مي دانند كه چگونه با مردم 
به صحبت بنشــينند.« به گفته جمشيدي، اتحاد 
هنرمندان بر سر يك موضوع واحد نكته اي مهمي 
بوده كه در اين پويش محقق شــده اســت؛»ديگر 
اتحاد هنرمندان بر سر يك موضوع واحد 
انســاني مهم ترين اصل اين پويش 
است. كه بايد بگويم به اين هدف 
رسيدم.« اما هدف مشاهنر عالوه 
بر اطالع رســاني سرگرم كردن 
مردم، دعــوت به خانــه ماندن 
است؛»ابتدا هدف ما از اين كمپين 
اينگونه تعريف شــد كه آثاري 
را توليد كنيــم و به مردم 
بدهيم. يــك هنرمند 
ممكن است در صفحه 

شخصي خودش يك پست بگذارد و به مردم آگاهي 
بدهد، اما هنرمندان با شــركت در مشاهنر فراتر از 

وظيفه اجتماعي خود حركت كرده اند.«

كاري بدون پشتوانه مالي
فاضل جمشــيدي در مورد اين طرح با اشــاره به 
ايده اوليه پويش »مشــاهنر« دارد: »ابتدا خيلي 
ايده آليســتي فكر مي كردم كه به هنرمندان متن 
يا نمايشــنامه بدهيم، تا آنها ايــن متن ها را يك 
نفره در خانه اجرا كنند. اما به تدريج به اين نتيجه 
رسيدم كه ممكن اســت اين روش محقق نشود 

چرا كه نياز به زيرساخت هايي است كه هم اكنون 
آن را نداريم، بنابراين توليد را برعهده هنرمندان 
و خالقيت خودشان گذاشتيم. هدف اوليه من اين 
بود كه در يك وحدت كلمه اي شريك بشوند و به 
مردم با زبان هنر نظر كارشناســان بهداشــتي را 

انتقال بدهند.« 
به گفته جمشــيدي نظر كارشناسان بهداشتي – 
درماني در مرحله اول مهم اســت؛ »هر هنرمندي 
كه در اين پويش صحبت مي كند تأكيد بر در خانه 
ماندن دارد. در اين فاصله هم هنرمندان توليداتي 
بدون هيچ چشمداشتي توليد كرده اند. اما اگر من 
امكانات مالي داشــتم حتما به هنرمندان سفارش 
مي دادم كه مثال يك فيلم كوتاه، يك نمايشــنامه، 
يك مجسمه و غيره در خانه اجرا كنيد. چرا كه مردم 
دوست دارند هنرمندان را بدون واسطه ببينند. اما 
متأسفانه ما نمي توانيم به هنرمندان فشار بياوريم و 
هنرمندان تا االن به وظيفه اجتماعي خودشان عمل 
كرده اند.« اين كار بدون بودجه در حال شكل گيري 
است؛ »پشتوانه مالي نداريم اما مديرعامل مؤسسه 
هنرمندان پيشكســوت اعالم كرده اســت كه اگر 
هنرمندان پيشكســوت توليداتي داشته باشند به 
شرطي كه عضو اين مؤسسه باشند براي توليد به آنها 

كمك مي شود.«

 فاضل جمشيدي از همكاري 500هنرمند 
در پويش مشاهنر مي گويد

كنار تو هستم
ندا انتظامي

روزنامه نگار
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۹۷۶ميليارد تومان و يك سيلي محكم
وزير ارشاد برآورد خسارت فرهنگ كشور از كرونا را اعالم كرد

همين اول ماجرا بهتر است اصل خبر منتشر شده از سوي وزير 
فرهنگ و ارشاد اسالمي را مرور كنيم.عباس صالحي در متني 
توييتري نوشــته: نامه برآورد جامع خســارت حوزه فرهنگ 

كشور را كه به مبلغي معادل 976ميليارد تومان 
داللت دارد به مقامات باالدســتي دولت 

ارائه كرده است.
آقــاي وزيــر در اين متــن به 

زيرشاخه هاي مختلف فرهنگي 
ازجمله سينما و تئاتر اشاره 
كرده و البتــه از كانون ها و 
مؤسســات فرهنگي هم 

غافل نشده است.
با اين توضيح بد نيســت 
حــاال نيم نگاهــي هم به 
فرمول كشــف ايــن مبلغ 

خســارت بيندازيم.آنچــه 
مبرهن است اينكه مبلغ برآورد 

شده از خسارت براساس بيالن هاي 
مالي و اسناد حسابرسي و گردش هاي 

اقتصادي حوزه فرهنگ در روي كاغذ و البته 
مربوط به روزگار ديروز است.

مثال در حوزه سينما براي يافتن مبلغ ضرر مديران ارشاد سراغ 
عدد و رقم هاي سازمان سينمايي رفته اند و براساس مكتوبات 
مالي و وضعيت گردش كار به رقمي پيش فرض دست يافته اند 

ولي براي مثال آيا كسي مي تواند مدعي شود كه فروش نوروزي 
سينماها در فروردين99 حتما بيشتر يا كمتر از سال گذشته 

مي شد؟
فارغ از پيش بيني ناپذير بودن گردش مالــي بايد از اين مهم 
هم غفلت نكرد كه خســارت مطروحه تنها يك برآورد مالي 
است حال آنكه در ساحت هنر، خسران اصلي را هنِر هنرمند 
متحمل مي شود.خسارت انبوه ايده هاي هدر شده، 
طرح هاي از تــرس روزگار كرونا مختومه 
شــده، زايش هاي هنري بســامان 
نرســيده را مگر مي شود با ريال و 

تومان محاسبه كرد؟
نكته ديگر كه در لواي مبلغ 
خســارت فرهنگ مملكت 
از كرونــا به ذهــن متبادر 
مي شــود، حقــارت و فقر 
گــردش مالــي فرهنگ 
اســت. عصباني نشويد اما 
فقط متصور شــويد كه كل 
ضــرر فرهنگي ايــران در دو 
ماه كرونايي برابر اســت با مبلغ 
حدود صد خــودروي لوكس كه 

در خيابان هاي شهر جوالن مي دهند.
مبلغ خســارت فرهنگ ايــران تقريبا برابر 
قيمت خانه هاي يك كوچه در منطقه متوســط شهر 

است. حاال متوجه اين سيلي شديد؟
درد فقر فرهنگ روي كاغذ و ماشين حساب هم درد فراموش 

ناشدني است...

بوچلي براي اميد خواند

با اينكه اين روزها مردم اغلب كشورهاي جهان در قرنطينه 
خانگي به سرمي برند و نمي توانند در اجتماعاتي مثل كنسرت 
موسيقي حاضر شــوند، اما اين به معناي آن نيست كه ديگر 
نتوانند به اجراي زنــده يكي از بهتريــن خوانندگان اپراي 
جهان گوش ندهند. آندره آ بوچلي، خواننده شــهير اوپراي 
ايتاليايي، روز يكشنبه به مناسبت عيد پاك، كنسرتي بدون 
حضور تماشاگر در كليساي جامع ميالن ايتاليا برگزار كرد. 
اين كنسرت كه »موســيقي براي اميد« نام داشت از ساعت 
7 بعد از ظهر به وقــت اروپاي مركزي )CET( از شــبكه 
اجتماعي يوتيوپ و حساب توييتر وي به صورت آنالين براي 

عالقه مندان به موسيقي در سراسر جهان پخش شد.
بوچلــي درباره اين كنســرت گفت: »در روزي كــه باور به 
پيروزي زندگي را جشن مي گيريم، خوشحالم كه به دعوت 
شهر و كليساي جامع ميالن پاسخ مثبت دادم. من به قدرت 
نيايش جمعي باور دارم؛ من به عيد پاك باور دارم. اين عيد 
ســمبل جهاني تولد دوباره هر كسي اســتـ  فارغ از اينكه 
به آن باور داشته باشــد يا نهـ  كه هم اكنون واقعا به آن نياز 
دارد. به لطف موســيقي زنده اي كه به صورت آنالين پخش 
مي شود، ميليون ها دست برخاســته به دعا در سراسر دنيا 
گرد هم مي آيند و ما اين قلب تپنده زمين زخمي را در آغوش 
مي گيريم. اين موفقيت شگفت انگيز بين المللي باعث غرور 
ايتالياست. ميالن بخشنده، شجاع و پويا و تمام ايتاليا مجددا 
و به زودي الگوي پيروزي و موتور رنسانســي خواهد بود كه 
همه ما اميدواريم. اين مايه خوشوقتي است كه در كليساي 
جامع شاهد آن باشــيم كه در روز عيد پاك رمز و راز تولد و 

تولد دوباره يادآوري مي شود.« 
همچنين، بنيــاد آندره آ بوچلــي در هفته هاي گذشــته 
كمك هايي را براي خريــد تجهيزات و وســايل مورد نياز 

كاركنان كادر درماني بيمارستان ها اختصاص داده است.
آندره آ بوچلي در 12ســالگي بينايي خود را ازدســت داد و 
هم اكنون يكي از مشهورترين خوانندگان اپراي جهان است.

محمدناصر احدي
روزنامه نگار

مسعود مير
روزنامه نگار

آرش نهاوندي
روزنامه نگار

شيوع ويروس كرونا و بسته شــدن سالن هاي نمايش 
فيلم در اغلب نقاط دنيا سبب افول فروش فيلم ها شده 
و بسياري از مردم و عالقه مندان به سينما را خانه نشين 
كرده است. اين مســئله باعث شــده تا گردانندگان 
سينماها به دنبال راه حل هايي براي نمايش فيلم هايشان 
در دوره شيوع اين ويروس برآيند و دوباره ايده قديمي 
و نوستالژيك ديدن فيلم ها در ماشين همراه با خانواده 
و دوســتان را كه پيشــتر نيز با نام درايو اين شناخته 
مي شد را زنده كنند. البته كاهش شديد فروش فيلم ها 
در گيشه تنها دليل بر پايي دوباره سينماهاي درايو اين 

نبوده است. 
به گزارش ديزرت نيوز، بســته بودن اغلب سالن هاي 
سينما و تأخير در تاريخ اكران فيلم ها و نا مشخص بودن 
تاريخ گشايش دوباره ســالن هاي سينما سبب شده تا 
بسياري از اســتوديوهاي بزرگ فيلمسازي كه نمايش 
فيلم هايشــان به تعويق افتاده و از اين بابت دچار ضرر 
 مالي هنگفت شــده اند، از ايده بازگشايي سينماهاي 
درايو اين حمايت كنند و احتمال نمايش فيلم هايشان 
براي نخستين بار در سينماهاي درايو اين را مدنظر قرار 
دهند.  سينماهاي درايو اين تقريبا عمري به درازاي خود 
سينما دارند، اما اين ســينماها و ديدن فيلم در خودرو 
بيشتر در دهه هاي 1950و 1960ميالدي در آمريكا متداول 
شد به طوري كه در آن دوران تنها در آمريكا 4000سينماي 
درايو  اين فعال بودند. امروز كشورهايي نظير كره جنوبي 
و آلمان كه شيوع ويروس كرونا در آنها تقريبا مهار شده 
استفاده از سينماهاي درايو اين را به عنوان جايگزيني 
براي سالن هاي ســينما آغاز كرده اند. بنا بر گزارش ها 

فروش بليت درايو اين ها از زمان شــيوع كرونا، افزايش 
بي سابقه داشته است.

درايو اين كره اي
به گزارش واشنگتن پســت، در كره جنوبي كه بيش از 
9هزار مورد ابتال به ويروس كرونا در ماه اخير تأييد شده 
بود، نيز تمام سالن هاي ســينما به دليل پيشگيري از 
شيوع ويروس كرونا بسته شده اند، در چنين شرايطي 
سينماهاي درايو اين در اين كشور رونق گرفته اند. چرا 
كه همانگونه كه روي يكي از پارچه نوشته هاي مقابل يكي 
از اين سينماها در سئول نوشته شده، سينماهاي درايو 
اين برخالف سالن هاي سينما كه ناگزير در هنگام شيوع 
كرونا بسته شدند، هميشه باز هستند.  پارك دونگ جو 
مالك يكي از ســينماهاي درايو اين در سئول است. او 
مي گويد: فروش بليت ما از دوران شيوع كرونا به اين سو، 
10تا 20درصد افزايش داشته كه اين افزايش تنها شامل 

روزهاي عادي و غيرتعطيل هفته مي شود. 

درايو اين ها در آلمان
در آلمان هم كه سالن هاي سينما به دليل محدوديت هاي 
فاصله گذاري اجتماعي ناشــي از شــيوع كرونا بسته 
شده اند، سينماهاي درايو اين رونق گرفته اند. البته براي 
حضور در درايو اين هاي اين كشور هم محدوديت درنظر 

گرفته شده است.
بر همين اساس خودروهايي كه تنها دو سرنشين دارند، 
مي توانند از سينماهاي درايو اين در آلمان استفاده كنند. 
در آلمان به منظور پيشگيري حداكثري از شيوع كرونا، 
بليت هاي ســينماهاي درايو اين كامال به صورت آنالين 
پيش فروش و از طريق پنجره خودروها اسكن مي شود. 
دولت آلمان به دليل اينكه در هنگام خريد و فروش بليت 

سينماهاي درايو اين، كمترين تماس فيزيكي نيز ميان 
خريدار و فروشنده بليت بر قرار نمي شود، به سينماهاي 

درايو اين در اين كشور اجازه فعاليت داده است. 

درايو اين آمريكايي
در آمريــكا هــم به رغم شــيوع گســترده ويروس 
كوويد 19سينماهاي درايو اين در برخي ايالت هايي كه 
محدوديت تردد در سطح شهرها به طور گسترده اعمال 
نمي شود، دوباره برپا شده اند. در ايالت يوتاي آمريكا نيز 
برخي مديران سالن هاي سينما، پاركينگ هايي در فضاي 
باز خريداري يا اجــاره كرده اند و آنها را به طور موقت به 

درايو اين سينما تبديل كرده اند. 
در ايالت فلوريدا كه چندان شيوع كرونا گسترده نيست، 
سينماهاي درايو اين دوباره رونق پيدا كرده اند. به گزارش 
نيويورك پست، جان واتزكه، صاحب سينماي درايو اين 
اوكاال واقع در ايالت فلوريدا مي گويد: سينماروها تمامي 
فضاي پارك خودروي مقابل دو پرده  90فوتي اين سينما 
را در تمام شب هاي هفته پر مي كنند. به گفته جان واتزكه، 
تعداد مشتريان اين ســينماي درايو اين دو برابر ميزان 
سال هاي قبل اســت. هم اكنون هر شب مردم زيادي با 
خودروهاي خود براي ديدن فيلم به اين سينما مراجعه 
مي كنند و هر شــب هفته به اندازه شب هاي آخر هفته 
و شب هايي كه فردايشان تعطيل است، تماشاگران در 
اين سينما حضور مي يابند.  اما درايو اين ها هم از رعايت 
ضوابط بهداشتي دوران شيوع كرونا مستثني نيستند. 
به گفته واتزكه، به دليل نگراني از ابتالي مردم به ويروس 
كوويد 19، در اين درايو اين، خودروها با فاصله 12فوت 
از يكديگر پارك مي كنند اين 6برابر فاصله  اي است كه 
در گذشته خودروها هنگام پارك در درايو اين رعايت 

مي كردند. 

هنرمنداني كه هستند
گرچه ليست هنرمنداني كه در اين پويش شركت 
كرده اند بسيار زياد است اما هر روز كارهاي جديدي 
از هنرمندان در مشــاهنر در فضاي مجازي توزيع 
مي شــود. برخي مانند كيوان ســاكت )نوازنده و 
آهنگساز(، دونوازي هادي منتظري  و مسعود حبيبي 
)2نوازنده كمانچه و دف( و پژمان پرنيا و احســان 
ليواني، )2هنرمند نوازنده تمبك و ني(، اردشــير 
كامكار و كامبيز گنجه اي)دو هنرمند موســيقي 
ايراني(، فاضل جمشــيدي )خواننــده(  به اجراي 
موسيقي پرداختند اما برخي ديگر از هنرمندان به 
همچون محمدعلي ساربان )بازيگر تئاتر، تلويزيون 
و سينما(، سيف اهلل صمديان)هنرمند عكاس(، ساعد 
باقري )شاعر(، حســين محجوبي )هنرمند نقاش( 
و طاهر شــيخ الحكمايي )هنرمند مجسمه ساز(، 
حميدرضا نوربخش )مديرعامل خانه موســيقي(، 
فرزين پورمحبي )طنزنويس(، عليرضا طبايي)شاعر 
و ترانه سراي پيشكسوت(، سهيل محمودي )شاعر(، 
مجيد مظفري )بازيگر(، عليرضا نصيريان )بازيگر(، 
اسرافيل شــيرچي)هنرمند خوشــنويس(،  رضا 
بابك)بازيگر(، ايــرج راد )بازيگر(، داوود گنجه اي 
)نوازنده(، عبدالوهاب شهيدي)هنرمند پيشكسوت 
موسيقي سنتي ايران(، كاظم هژيرآزاد )بازيگر( و... با 
توليد ويديويي به اطالع رساني، آگاهي مردم و دعوت 

به خانه نشستن پرداختند.

بازگشت سينماهاي درايو اين با كرونا
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در روزهای كرونايی 
بعد از نوروز در بازار 

خودرو اغلب مراجعان 
فروشنده اند



افزايش نرخ ارز و كاهش شــديد توليــد و عرضه خودرو 
زمينه كمبود خودروهاي پرتيــراژ صفركيلومتر را در بازار 
فراهم كرده اســت، اما اين روزها به دليل افت شديد تقاضا 
و تعطيلي بازار خودرو، براي خودروهاي گراني كه قيمت 
آنها ثابت مانده مشــتري چنداني وجود ندارد. مشاهدات 
ميداني خبرنگاران همشهري نشــان مي دهد در روزهاي 
كرونايي بعد از نوروز، همه فروشــنده خودرو هستند. اين 
جو و اتمسفر منفي در شرايطي بر بازار خودرو حاكم شده 
كه نمايشــگاه هاي فروش اتومبيل و مراكز شماره گذاري 
خودرو هفته هاست كه در تعطيلي و قرنطينه به سر مي برند.

به گزارش همشهري، باال گرفتن تب كرونا موجب تشديد 
ركود تورمي حاكم بر بازار خودرو شده است. كارشناسان 
به پيامدهاي رشد هزينه تمام شده توليد ناشي از افزايش 
نرخ ارز، مشــكالت تامين قطعات و رشد دستمزد و هزينه 
بيمه در كنار تثبيت دستوري قيمت ها، بر باال ماندن قيمت 
خودرو در بازار بي مشتري هشــدار مي دهند. آن دسته از 
فعاالن بازار كه با همشــهري گفت وگو كرده اند از تشديد 
ركود حاكم بر بازار و ثابت مانــدن قيمت هاي گراني خبر 
مي دهند كه موجب شده در بازار بي مشتري خودرو، همه 

فروشنده باشند.

چند عكس فوري از وضع بازار
گزارش ميداني خبرنگاران همشــهري از وضع و روال كار 
در حاشيه بازار خودروهاي داخلي و خارجي، از به حداقل 
رسيدن معامالت خودرو حكايت دارد. در اين روند، قطعا 
پايين كشيده شدن كركره نمايشگاه هاي فروش خودرو، 
به دليل ممنوعيت ناشي از قرنطينه خانگي، نقش مؤثري 
داشته است. با وجود افت شديد معامالت و پيشي گرفتن 
تقاضا از عرضه، خودروهاي در اختيار فروشندگان، خريدار 
چنداني ندارد. بازار خودرو در ماه هاي پاياني سال گذشته، 
متاثر از نوسان نرخ ارز، جهش قيمت كم سابقه اي را تجربه 
كرده بود. در نقطه مقابل، فروشندگان خودرو نيز به دليل 
ســردرگمي بازار و افزايش نرخ ارز به فروش خودروهاي 
دپوشده در انبارها، تمايل چنداني ندارند و به نظر مي رسد 
در انتظار بازگشــايي بازار و مشخص شــدن قيمت هاي 

حاشيه بازار هستند.
از سوي ديگر هنوز شــركت هاي خودروساز قيمت رسمي 
محصوالت خود را در فروش هاي اينترنتي فوري يا اقساطي 
بلندمدت، به مشتريان اعالم نكرده اند، در نتيجه فعاالن بازار 
نيز نرخ هاي اعالم شده در فضاي مجازي را بي اعتبار تلقي 
مي كنند. در شرايطي كه عمده فروشندگان در سايت هاي 
فروش مجازي از درج قيمت در آگهي هايشــان خودداري 
مي كنند، معدود فروشــندگان نيز نرخ هاي كشف شده در 
روزهاي پاياني سال گذشته را مالك خريد و فروش تلقي 
مي كنند كه اين موضوع عمدتا مــورد اعتراض خريداران 
قرار مي گيرد. با وجود اين، برخي فعــاالن بازار خودرو از 
افزايش 5 تا 6درصدي قيمت برخــي خودروهاي داخلي 
به دليل عرضه خودروهاي پالك 99 و تغيير مدل خودروها 
خبر مي دهند و تأكيد مي كننــد قيمت خودروهاي مدل 
پايين تر با افت نسبي مواجه بوده، اما قيمت خودرو در برخي 
سايت هاي فضاي مجازي به صورت غيرواقعي و سليقه اي 

اعالم مي شود.

افت معامالت در بازار بي مشتري خودرو
 بررسي قيمت معدود خودروهاي پرتيراژ يا مونتاژ داخلي 
و خودروهاي وارداتي عرضه شــده در حاشــيه بازار نشان 
مي دهد قيمت اغلب خودروها نســبت به ايام پاياني سال 
گذشته ثابت مانده است، اما در اين بين به دليل اينكه بازار 
هنوز فعاليت خود را آغاز نكرده، قيمت خودروهاي مدل 99 

هنوز مشخص نشده است. البته فروشندگان در سايت هاي 
مجازي خريد و فروش خودرو، با نيم نگاهي به نرخ روزهاي 
پاياني ســال گذشــته بر تعيين توافقــي قيمت ها تأكيد 
مي كنند، اما بسياري از كارشناسان پيش بيني مي كنند با 
گشايش دوباره بازار خودرو، نمودار قيمت ها كاهشي خواهد 
شد، از اين رو خريد خودرو در شرايط كنوني ممكن است با 

زيان همراه باشد.

نگاهي به تابلوي قيمت پرطرفدار ها
با اين شرايط درحاشيه بازار پژو 206صندوقدار )فول( به 
نرخ 122ميليون، پژو 206تيپ 5)ســاده( 117ميليون، 
پــژو 206تيپ2)ســاده( 98ميليون، پــژو 207دنده اي 
151ميليون، پژو 207صندوقدار )با رينگ( 200ميليون، 
پژو پارس 118ميليون و پژو 405جي ال ايكس 91ميليون 
تومان قيمت گذاري شــده؛ قيمت هايي كه نسبت به سال 
گذشته افت 5 تا 10ميليون توماني را شاهد بوده و درصورت 
تأكيد مشتريان بر دريافت تخفيف، امكان چانه زني براي 
كاهش بيشــتر اين قيمت ها نيز وجــود دارد. همچنين 
قيمت محصوالت ســايپا و پارس خــودرو از آگهي هاي 
فروش فضاي مجازي حذف شده و فروشندگان بر تعيين 
توافقي قيمت هايي تأكيد مي كنند كه مبناي آن نرخ اين 
خودروها در ايام پاياني سال گذشته است. با اين روند برخي 
فروشندگان، در پاسخ به تماس تلفني خبرنگار همشهري، 
نرخ تيبا2 ســاده را 78ميليون و پرايد 111 را 64ميليون 
تومان اعــالم كرده  اند كه بيانگر كاهش نســبي قيمت ها 

نسبت به شب عيد است.

تثبيت قيمت در بازار خارجي ها 
به گزارش همشهري، ميزان معامالت در بازار خودروهاي 
خارجي در فروردين امســال به كمترين حد خود رسيده، 
اما مبناي تعيين قيمت اين خودروهــاي اغلب كاركرده، 
همچنان همان قيمت هاي ســال گذشــته است. بررسي 
قيمت روز انواع خودرو هاي كاركرده شاســي بلند در بازار 
نشــان مي دهد اين روزها نيســان مورانــو SE محصول 
ســال 2008 به نرخ ۳60 ميليون، رنــو كليوس با كاركرد 
26 كيلومتر و توليد ســال 2017 به قيمت 900ميليون، 
كيا اسپورتيج )ساده( با كاركرد 98 كيلومتر و توليد سال 
2015 به نرخ 620ميليون تومان و پژو 2008صفر به نرخ 
465ميليون تومان به مشــتريان عرضه مي شود. در بازار 
خودروهاي مونتاژي چيني نيز قيمت هايما اس 7 )توربو( 
۳55ميليون، هايما اس 5 )توربــو( ۳25ميليون، چانگان 
CS35 به نــرخ 250ميليون، چري تيگــوIE( 7( به نرخ 

465ميليون، چري تيگو7 )اكسلنت( 425ميليون، چري 
آريزو 5 )دنده اي( 217ميليون،  ام وي ام X55 اكســلنت 
400ميليون و جك S5 اتوماتيك به قيمت ۳50ميليون 

تومان عرضه شد.

در انتظار بازگشايي نمايشگاه هاي خودرو 
رئيس اتحاديه دارندگان نمايشگاه ها و فروشندگان خودرو 
در گفت وگو با همشــهري بر تأثيرپذيري بــازار خودرو از 
شيوع كرونا تأكيد كرد و گفت: در شرايطي كه جامعه دچار 
همه گيري كروناست خريداري براي خودرو ها وجود ندارد. 
اگرچه اكثريت مراجعان به بازار خودرو، فروشنده هستند، 
اما قيمت خودرو ها همانند سال گذشته است و فعال تغييري 
نكرده است. سعيد مؤتمني افزود: فعال همانند ايام نوروز، 
تقاضايي براي خريد خودرو وجود نــدارد و احتماال نبود 
تقاضا تا پايان فروردين ماه نيز ادامه خواهد يافت، اما همين 
نبود تقاضا، قيمت خودرو ها را در بازار كاهش خواهد داد. 
او افزود: شيوع كرونا بر بازار خودرو هاي خارجي نيز تأثير 
داشــته و قيمت اين خودرو ها فعال ثابت باقي مانده است، 
اغلب مراجعان فروشنده خودرو هســتند و چنانچه كرونا 
ريشه كن نشــود، قيمت خودرو به همين منوال ثابت باقي 
مي ماند. مؤتمني تأكيد كرد: با تصميم گيري ستاد كرونا 
احتماال نمايشــگاه داران خودرو در ارديبهشت ماه فعاليت 
خود را آغاز مي كنند، چرا كه براســاس اعالم اين ســتاد، 
نمايشــگاه داران خودرو تا ۳0فروردين تعطيل هستند. به 
گفته او افزايش قيمت خودرو به قيمت دالر و نرخ دستمزد 
كارگران بستگي دارد، اما فعال در بازار خريدار و فروشنده اي 
براي خودرو مشاهده نمي شود و قيمت خودروها نيز همانند 

قبل از عيد ثابت باقي مانده است.

تشديد ركود تورمي بازار خودرو 
يك كارشــناس بازار خودرو در گفت وگو با همشــهري از 
تشديد ركود تورمي حاكم بر بازار خودرو خبر داد و گفت: 
حداقل تا نيمه نخســت امسال شاهد بازگشــت رونق به 
بازار خودرو نخواهيم بود و امكان ارزانــي خودرو در بازار 
بي مشــتري به دليل كاهش عرضه، هزينــه باالي توليد و 
هجوم نقدينگي سرگردان وجود ندارد. سعيد مدني افزود: 
رشد هزينه تمام شــده توليد و تقاضاي كاذب مانع كاهش 
قيمت خودرو حتي در شرايط ركود تورمي بازار است. او با 
اشاره به اينكه شــرايط خاص كنوني حاكم بر بازار خودرو 
مرتفع خواهد شد اما ممكن است شدت و زمان آن متغير 
باشد، گفت: در اين شرايط بايد خودروسازان همانند سال 
گذشته كه شاهد رشد توليد طي يك دوره و افت آن بوديم 

به فكر افزايش عرضه باشند، اما واقعيت اين است كه اكنون 
خودروسازان با كمك بانك ها و دولت ســرپا مانده اند و با 
نظام قيمت گذاري تكليفي امكان تــداوم اين روند وجود 
ندارد زيرا اين شــركت ها از يك ســو بدهي معوق دارند و 
از ســوي ديگر با تعهدات معوق تحويل خودرو به مشتري 
مواجهند كه ممكن است قيمت خودرو را حتي در شرايط 
ركود تورمي بازار افزايش دهــد. مدني با بيان اينكه امكان 
توليد يك ميليون و 200هزار دستگاه خودرو در سال جاري 
وجود دارد، اما بايد توجه كرد كه بخشي از اين ميزان توليد 
به ايفاي تعهدات معوق مربوط و بخشي ديگر به بازار عرضه 
مي شود، تأكيد كرد: شرايط صنعت خودرو با اين وضعيت 
و مديريت كالن حاكم بر اقتصاد كشور روزبه روز بحراني تر 
خواهد شــد و اگر وضع همين گونه ادامــه يابد نمي توان 
آينده روشــني را براي صنعت خــودرو پيش بيني كرد. 
خودروسازان هر سال زيان بيشتري مي دهند، اما اين زيان 
با تجديد ارزيابي دارايي ها پوشــانده مي شود تا از شمول 
قانون ورشكستگي خارج شوند، ولي در بخش توليد، رقم 
فروش يا توسعه محصول، اتفاقي نيفتاده است كه اين امر 
به  معناي بدترشدن شاخص هاي مالي خودروسازان بعد از 

4برابر شدن نرخ دالر طي چند سال اخير است.

بالي تثبيت دستوري قيمت خودرو 
مديرعامل پيشين ســايپا با پيش بيني روند تعيين قيمت 
خودروهــاي داخلي گفت: بــا توجه به افزايــش نرخ ارز، 
دستمزد و ساير هزينه هاي توليد خودرو، مسئوالن ذي ربط 
در تعيين قيمــت خودروهاي داخلي مي بايســت با دقت 
عمل كنند. دولــت بايد يا مابه التفاوت قيمت تمام شــده 
به عالوه ســود، منهاي قيمت فروش تكليفي را به طريقي 
به خودروسازان بپردازد يا اينكه خودروسازان محصوالت 
خود را به قيمت حاشيه بازار بفروشند و مكانيسم عرضه و 
تقاضا تعيين كننده قيمت باشد. مدني افزود: فروش خودرو 
به قيمت حاشيه بازار در شــرايط كنوني نيز تأثير چنداني 
بر گراني خودرو نخواهد داشــت، زيرا قدرت خريد كاهش 
يافته و مشتريان نمي توانند مثال پرايد 70توماني بخرند. در 
كنار آن دولت بايد نظارت كند كه شركت هاي خودروسازي 
منابع مازاد ناشي از عرضه خودرو به قيمت حاشيه بازار را 
صرف رشــد تيراژ توليد و افزايش عرضه كننــد تا به اين 

وسيله قيمت خودرو كاهش يابد.

احتمال رونق در فروش اقساطي
سعيد مدني به همشهري توضيح داد: درصورت افت تقاضا 
خودروســازان ناچار به درنظر گرفتن شــرايط اقســاطي 
فروش هستند، اما اگر قيمت ها افزايش يابد و سود نصيب 
خودروسازان شود، بايد دولت از خودروسازان بابت افزايش 
تيراژ توليد خودرو تعهد بگيرد تا درنهايت رشــد عرضه به 
كاهش قيمت خودرو منجر شود. مدني افزود: مكانيسم بازار، 
خودبه خود مشكل قيمت و عرضه خودرو را حل مي كند اما 
اين امر بدان معنا نيست كه خودروسازان يله و رها باشند و 
بايد نظارت شود تا هر جا كه سود شركت ها افزايش يافت، 
صرف توسعه محصول شود. اين موضوع در همه جاي دنيا 
مانند ژاپن و آلمان بعد از جنگ جهاني دوم اتفاق افتاده و 
سود ناشــي از فروش گران محصوالت صرف رشد توليد و 
عرضه و كاهش قيمت شده اســت. اين كارشناس صنعت 
خودرو با بيان اينكه قيمت هاي تكليفي موجب افزايش زيان 
خودروسازان شده و با افزايش زيان، ميزان گردش نقدينگي 
آنها كاهش يافته و چون منابع مالي الزم را ندارند به دريافت 
تسهيالت بيشتر ناچار هستند و هزينه هاي مالي مترتب بر 
اين اعتبارات موجب افزايش قيمت تمام شده توليد خودرو 
مي شــود، افزود: اكنون توليد هر خــودروي داخلي كمتر 
از 10ميليون تومان هزينه مالي نــدارد كه اين امر موجب 
تعهدات معوق خودروسازان به قطعه سازان، مشكالت تامين 

مواداوليه و دريافت تسهيالت بيشتر شده است.
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بازار

تداوم افت تقاضا در بازار خودرو 
سعيد مدني، كارشناس صنعت خودرو با بيان 
اينكه در مجموع تقاضا براي خودرو در نيمه 
نخست امسال كاهش خواهد يافت، به همشهري 
گفت: صاحبان نقدينگــي به دليل ترس از كاهش 
ارزش پول خود ناشي از رشد نرخ تورم، از تبديل 
نقدينگي به كاال استقبال مي كنند و اين امر موجب 
رشــد تقاضا در بازارها مي شــود. وي افزود: با 
چندبرابر شدن نرخ ارز، گراني بنزين و رشد نرخ 
تورم ارزش پول به يك سوم كاهش يافته و صاحبان 
نقدينگي با وجود ركود تورمي به خريد كاال روي 
مي آورند. او افزود: نبود امنيت ســرمايه گذاري و 
اقتصادي موجب افزايش عطش براي خريد خودرو 
شده است و عمال هم بازار خودرو در سال گذشته 
به دليل ثابت ماندن قيمت هــاي تكليفي و پايين 
بودن قيمت پايه خودرو در كارخانه ها، بيشترين 
سود را براي سرمايه گذاران داشته است و در چنين 
شرايطي تنها درصورتي كه مشكالت اقتصادي حل 

شــود و تفاوت نرخ نيمايي و آزاد دالر از بين برود 
مي توان انتظار داشت شــرايط بازار تغيير كند و 
زمينه ثبات برمبناي نظــام عرضه و تقاضا فراهم 
شود. مدني با اشاره به اينكه چشم انداز روشني در 
انتظار بازار خودرو در نيمه نخست امسال نخواهد 
بود، گفت: به نظر مي رسد به دليل كمبود تقاضا و 
كاهش قدرت خريد و رشد هزينه تمام شده توليد، 
همچنان شاهد تشديد ركود تورمي حاكم بر بازار 
خودرو باشــيم. به گفته او روند افت تقاضا براي 
خريد خودرو در نيمه نخست امسال، متاثر از شيوع 
ويروس كرونا و درنتيجه كاهش مســافرت ها و 
رفت وآمدها ادامه خواهد يافت، مگر آنكه تداوم 
شــيوع كرونا و افزايش تراكم در ســامانه هاي 
حمل ونقل عمومي، شــهروندان را به استفاده از 
خودروي شخصي براي رفت وآمد ناچار كند، در 
اين صورت زمينه رشد تقاضا و خروج بازار خودرو 

از ركود فراهم مي آيد.
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 مستقيم، دربست؛ با هراس از كرونا

شيوع كرونا و اعمال سياست هاي پيشگيرانه مبتني بر كاهش تردد 
و قرنطينه خانگي، در 2 ماه گذشته بســياري از حرف و مشاغل را با 
تعطيلي يا كاهش فعاليت مواجه كرده است. يكي از حوزه هايي كه 
به شدت تحت تأثير اين مسئله قرار گرفته و آسيب جدي به آن وارد 

شده، حمل ونقل عمومي است.
به گزارش همشهري، مسئوالن اين حوزه مي گويند با شيوع بيماري 
در كشور ناوگان حمل ونقل عمومي تا 70درصد كاهش مسافرگيري 
را تجربه كرده. اين كاهش در تمام وسايل حمل ونقل عمومي شامل  
تاكسي، اتوبوس و مترو مشاهده شده است. از ابتداي همه گيري كرونا و 
با توجه به الزام فعاليت اين ناوگان، رعايت نكات ايمني بهداشتي مورد 
تأكيد قرار گرفته اما كاهش شديد تردد در شهر اين حوزه را با چالش 

جدي مواجه كرده است.

حمايت از تاكسيرانان
مديرعامل اتحاديه تاكســيراني هاي شهري كشــور در گفت وگو با 
همشهري با اشاره به زيان مالي شــديد رانندگان تاكسي از ابتداي 
همه گيري كوويد19 بر حمايت از اين قشر تأكيد مي كند و مي گويد: 
يكي از مشاغلي كه دولت، به عنوان يك بخش اولويت دار، بر حمايت از 
آن تأكيد كرده، ناوگان حمل ونقل عمومي است. به گفته او، بر همين 
اســاس سياســت هاي حمايتي براي كاهش ضرر و زيان اقتصادي 
رانندگان در حال اجراست. مرتضي ضامني در تشريح اين سياست ها 
مي افزايد: متناســب با تعداد نفرات خانوار، براي رانندگان تاكسي، 
بسته هاي حمايتي 200 تا 600هزار توماني درنظر گرفته شده است. 
او توضيح مي دهد: چهارشنبه هفته گذشته فهرست اسامي رانندگان 
مشمول، تهيه و به وزارت رفاه ارائه شد. تالش مي كنيم فرايند تخصيص 

اين بسته هاي حمايتي به رانندگان مشمول به سرعت اجرايي شود.

جزئيات تسهيالت حمايتي
به گزارش همشهري، ديگر راهكار درنظر گرفته شده براي حمايت 
از بخش حمل ونقل عمومي، اعطاي تســهيالت قرض الحسنه روي 
كارت هاي اعتباري رانندگان اســت. به گفتــه مديرعامل اتحاديه 
تاكسيراني هاي شهري كشــور، هماهنگي ها در حال انجام است تا 
تسهيالت هرچه زودتر در اختيار مشــموالن قرار گيرد. ضامني  به 
مبلغ اين تسهيالت اشاره نكرد ولي به نظر مي رسد براي اعطاي اين 
وام نيز همان فهرست ارائه شده به وزارت رفاه مالك عمل باشد. تعويق 
سه ماهه در دريافت اقساط وامي كه براي نوسازي خودرو در اختيار 
رانندگان قرار گرفته و همچنين اعمال تخفيف در عوارض شهرداري و 
ديگر پرداختي هاي تكليفي، ديگر اقدامي است كه با توجه به شرايط 

نامناسب اقتصادي رانندگان تاكسي صورت خواهد گرفت.

افزايش فشار بر تاكسيراني
مشخص نيست كه شــرايط غيرعادي تا چه زمان در كشور حاكم 
خواهد بود ولي با بازگشايي بيشتر صنوف از شنبه و بازگشت به كار 
بسياري از شهروندان به نظر مي رسد شرايط براي حمل ونقل عمومي 
بهتر خواهد شد. درحالي كه با تأكيد سازمان بهداشت جهاني، تمام 
كشورهاي درگير با كرونا در دنيا سياست هاي قرنطينه اي را به عنوان 
تنها راهكار قطع زنجيره انتقال و جلوگيري از گسترش ويروس كرونا 
همچنان اعمال مي كنند، ستاد ملي كرونا در ايران آغاز به كار بسياري 
از مشاغل را تأييد كرده و به نظر مي رسد شرايط نامناسب اقتصادي و 
نبود سياست هاي حمايت مالي به زودي ساير قرنطينه شدگان را نيز 
به خيابان ها و مغازه ها خواهد كشاند. صرف نظر از نقدي كه بر اين روند 
وارد است، افزايش رفت وآمدهاي شهري شــرايط را براي رانندگان 
وسايل حمل ونقل عمومي بهتر خواهد كرد البته اگر بتوانند همزمان 

دستورالعمل هاي بهداشتي را نيز مراعات كنند.

روزانه 400هزار ماسك نياز داريم
سازمان تاكسيراني و ساير ناوگان حمل ونقل عمومي تابع پروتكل هاي 
وزارت بهداشت هســتند و موظفند براســاس تكاليفي كه برعهده 
اين بخش گذاشته شــده عمل كنند، اما اين بخش براي اجراي اين 
دستورالعمل ها و تامين اقالم مورد نياز به شدت با مشكل مواجه است. 
مديرعامل اتحاديه تاكسيراني هاي شهري كشــور در اين زمينه به 
همشهري مي گويد: براساس پروتكل هاي وزارت بهداشت، استفاده 
رانندگان تاكسي از دستكش و ماسك الزامي است. همچنين ابالغ 
شده سرنشينان تاكسي با احتساب راننده نبايد از ۳نفر بيشتر باشند 
كه اجراي اين دستورالعمل ها با مشكالتي همراه است. ضامني ادامه 
مي دهد: البته در زمينه تعداد نفرات مذاكراتي انجام داديم و در جلسه 
شوراي ترافيك اعالم شــد كه درصورت جداسازي قسمت صندلي 
راننده با نايلون، سوار كردن ۳مسافر مجاز خواهد بود ولي ما در تامين 
اقالم بهداشتي مورد نياز براي رانندگان با چالش جدي مواجهيم. او 
مي افزايد: حداقل نياز روزانه تاكسيراني كشور، 400هزار عدد ماسك، 
400هزار جفت دستكش و 200هزار ليتر محلول ضدعفوني كننده 
است و اين ميزان درصورتي است كه هر راننده روزي فقط يك ماسك 
و يك دستكش استفاده كرده و خودرو را نيز فقط يك بار در طول روز 
ضدعفوني كند. با اين حال، اكنون تهيــه همين مقدار نيز از توان ما 
خارج است. به گفته ضامني، درحالي كه استفاده از ماسك و دستكش 
الزامي شده، اين اقالم يا نايابند يا بسيار گران و حمايتي هم از سوي 
وزارت بهداشــت يا وزارت صنعت، معدن و تجارت در اين خصوص 

وجود ندارد.

تضميني نمي دهيم
نبود امكانــات كافي براي رانندگان وســايل حمل ونقل عمومي در 
شرايطي است كه اين قشر در ابتدايي ترين صفوف مواجهه با بيماران 
احتمالي قــرار دارند. افزايش 20درصــدي پرداخت الكترونيك در 
تاكســي ها نمي تواند به ميزان كافي مؤثر باشد، وقتي هنوز بيش از 
نيمي از پرداخت ها به صورت نقدي انجام مي شود و پول نقد يكي از 
آلوده ترين اشيا شناخته مي شود. گفته شده بود با طرح هاي تشويقي 
ميزان استفاده شــهروندان از پرداخت الكترونيك افزايش خواهد 
يافت اما اين نيز به قدر كافي بازدارنده نخواهــد بود. جامعه آماري 
نزديك به 80 هزار نفري تاكسيرانان تهران از صبح شنبه با افزايش 
چشــمگير مســافران و البته افزايش امكان ابتال به بيماري مواجه 
شــده اند؛ درحالي كه آمارهايي نيز از ابتالي تعدادي از فعاالن اين 
صنف منتشر شده است. قنادان، مديرعامل تاكسيراني تهران هفته 
گذشته اعالم كرده بود ۳راننده تاكسي در تهران كرونا گرفته اند. ترفع، 
مديرعامل شركت واحد اتوبوســراني تهران نيز گفته است آزمايش 
كروناي 40 كارمند شركت واحد اتوبوسراني تهران مثبت درآمده كه 

18نفرشان راننده اتوبوس بودند.
در چنين شــرايطي ابراز نگراني معاون كل وزارت بهداشت به دليل 
افزايش رفت وآمدها نيز دردي از راننــدگان دوا نخواهد نكرد و تنها 
راه حل موجود،تامين امكانات بهداشتي شامل ماسك و دستكش و 
مواد ضدعفوني كننده راهگشا خواهد بود؛ در غيراين صورت به گفته 
مديرعامل اتحاديه تاكسيراني، تضميني براي تامين سالمت رانندگان 
و خانواده هايشان و همچنين مســافراني كه ناچارند با وجود ادامه 

همه گيري كرونا بر سر كارهايشان حاضر شوند، نخواهد بود.

درروزهایكرونايیبعدازنوروز،دربازارخودرواغلبمراجعان،فروشندهاند

تعليق كرونايي در بازار بی مشتری خودرو 

گزارش كوتاه

علي ابراهيمي
دبيرگروه بازار

زار
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سبکزندگی

برنامه ريزی 
داشته باشيد

اگر بهترین 
راه حل ها 
و بهترین 

تصمیم گیری ها 
را برای برطرف 
كردن چالش ها 

و مشكالتتان 
داشته باشید اما 
برنامه ای خوب 

برای اجرای 
تصمیمی كه 

گرفته اید نداشته 
باشید، راه به 

جایی نخواهید 
برد. برنده واقعی 

كسی است كه 
بتواند تصمیم 

خود را با اتخاذ 
سیاست و برنامه 
به خوبی به پیش 

ببرد

با شما، برای شما
قرار است بنویسید... كوتاه اما بنویسید... ساده، روان، راحت... 
از خیلی پیش از اینها بنا داشــتیم فضایــی را فراهم كنیم تا 
صحبت ها، دیدگاه ها، ایده ها، انتقادها، اعتراض ها و پیشنهادهای 
شما بی واسطه به صفحه ما راه پیدا كند. در حقیقت هدف اصلی 
ما تدارك یك صفحه بود )و البته هنوز هم هست(، اما ترجیح 
دادیم كه آرام آرام و ستون به ستون پیش برویم و قدم هایمان 
را هر روز محكم تر كنیم و بعد پنجره ای بزرگ تر را به روی شما 

بگشاییم.
 برای همین، اگر نــگاه و دیدگاه خاصی داریــد... اگر موضوع 
و مسئله ای دغدغه ذهنی شماســت... اگر نسبت به موردی 
انتقاد یا اعتراضی دارید... اگر فكر می كنید كه باید توجه جامعه 
یا مســئوالن را به نكته یا موضوعی جلب كنید... اگر پیشنهاد 
مشخصی برای حل مشــكلی دارید... اگر نســبت به برخی 
تصمیم ها، برنامه ها و... در موضوعات مختلف شهری، اجتماعی، 
اقتصادی، فرهنگی، سیاســی و...  نظر موافق یا مخالف دارید، 
آستین باال بزنید و همینطور كه در تاكسی یا اتوبوس نشسته اید 
یا در جمع و محفل دوستانه یا خانوادگی مشغول گپ وگفت 
هستید، یا روی مبل و جلوی تلویزیون و یا حتی توی تختخواب 
لم داده اید، آنچه در ذهنتان می گذرد و می خواهید آن را برای 
دیگران به اشتراك بگذارید، در قالب یك متن كوتاه بنویسید 
و برای ما پیامك كنید، تا بقیه خواننــدگان روزنامه و مردم و 
همینطور مسئوالن، این نظرات و دیدگاه ها را ببینند و بدانند 
و بخوانند و شاید همین اتفاق، سبب خیر و منشأ یك حركت 

تازه و مؤثر شود.
ادب و اخالق اجتماعی، همان گذرنامه یا مجوز ورود و انتشار 
دیدگاه ها و نظرات شماست كه ما هم خیلی روی آن تأكید داریم 
و مطمئنیم كه شما هم به آن باور دارید و موقعیت ما را در انتشار 
آنها درك می كنید! اتفاقا همین ادب و اخالق است كه راه را برای 
رسیدن به آن باالها هموار می كند. قرار است برای رساندن این 
نظرات، دیدگاه ها و ایده های شــما به دیگران با هم همدست 
شویم؛ مهم همین بزرگراه یك طرفه است، البته این بار از پایین 

به باال؛ بدون توقف، مستمر و مستدام. 
در ابتدای این همراهی، با نظرات و دیدگاه های شــما در قالب 
موضوعات آزاد شــروع می كنیم، اما قرار نیست در این نقطه 
متوقف بمانیم، فكرهای دیگری هم داریم و خیلی زود بنا داریم 
كه با طرح موضوع های هفتگی، جای شــما را خیلی بیشتر از 
قبل در صفحات روزنامه باز كنیــم و از صحبت ها و نظرات و 
دیدگاه های شــما صفحه ای را شكل بدهیم كه متعلق به خود 

شماست و قرارنیست پای مسئولی به آن باز شود! 
برای گرفتن نظرات و پیام های شما یك شماره تلفن همراه و 
نام كوچكتان كافی است، البته ما چند عدد میانی آن شماره را 
ستاره دار می كنیم تا فقط خودتان بدانید و بس... بدون هیچ نام 

خانوادگی، شهر یا... .
پس بی آب و تاب با همان لحن و ادبیات خودتان بنویسید... 
قرار هم همین است، بنویسید... ساده و كوتاه... ُرك و راست

پیامگیر ما با شما 09023828491 در تمام طول شبانه 
روز آماده دریافت پیام ها، نظرات و دیدگاه های شماست.

هدیه و پیام ها و الزامات آن 

فلسفه هدیه دادن باید منجر به ایجاد شادی و خوشحالی 
و احساس رضایت در فردی كه آن را می گیرد شود. برای 
هدیه دادن الزم است كه فرد فكركند اگر قرار است برای 
كسی هدیه بگیریم چه چیزی او را خوشحال می كند. 
هدیه دادن یعنی اینكه فرد بداند به فكر فردی كه هدیه 
می گیرد بوده ایم و دوست داشته ایم او را خوشحال كنیم. 
كنار این موارد، باید چیزی را انتخاب كنیم كه فقط برای 
خوشحال كردن فرد باشد و قیمت آن اهمیتی ندارد. 
تأثیر معنوی  دادن یك هدیه در زندگی اهمیت به مراتب 
باالتری به نســبت اثر مادی دارد و از این رو، همیشه 
توصیه كرده ایم كه اگر همســر قصد دادن هدیه ای به 
شوهر خود را دارد، به فكر این مسئله باشد كه هدیه اش 
را با ارزش های مادی مالك گذاری نكند. همین كه دور 
هم باشیم و با هم باشیم و از بودن در كنار یكدیگر، حس 
خوبی پیدا كنیم اصلی ترین بهانه برای  دادن هدیه است. 

شیوه دادن هدیه هم اهمیت دارد.
  الزامات اهدای هدیه 

اینكه این هدیه را چگونه و با چه لحنی به فرد می دهیم گاهی 
از اصل خود هدیه هم خوشــحال كننده تر است. دادن یك 
شاخه گل به موقع و به جا و عرضه آن با لحنی زیبا و رفتاری 
مناسب در بســیاری از موارد، كاركرد بهتری از دادن یك 
سرویس جواهرات گران قیمت بی موقع، با لحن بد یا از سر 
دلخوری در ایجاد قوام در زندگی مشترك بین همسران دارد. 
در زندگی مشــترك هر چیزی كه افراد دارند مال هر دوی 
آنهاست. دادن هدیه های گران قیمت، صرفاً به اقتصاد خانواده 
ضربه می زند؛ هدیه هایی كه در بســیاری از موارد كارایی 
چندانی در زندگی مشترك ندارد یا تنها جنبه تزئینی دارد و 
نمی توان از آن جز در موارد محدود و معدودی استفاده كرد.

  فرهنگ هدیه دادن و گرفتن را یاد بگیریم 
هدایای گران قیمت، اقتصاد خانواده را دچار مشكل می كند و 
به این دلیل، باید به فرهنگ هدیه دادن فكر كنیم و درباره اش 
مطالعه كنیم تا هم محبت را خریداری كنیم و هم اقتصاد 
خانواده متأثــر از رفتارهای هیجانــی در خرید هدیه های 
گران قیمت نشــود. موضوعی كه باید به آن توجه كرد این 
اســت كه مراقبت كردن از هم، محبت كردن حتی با یك 
كلمه، لبخند ســاده و یك نگاه مهربانانه خود هدیه است 
كه هیچ هزینه ای نــدارد و این هدیــه در دل طرف مقابل 
همیشه ماندگار می شود و از این رو اســت كه  خانواده ها و 
همسرانی را می بینیم كه چندین دهه دركنار هم با همین 
رویه زندگی كــرده و لحظات خوشــی را تجربه می كنند. 

این ناشی از فرهنگ و نظام 
تربیتی است كه همه این 

آموخته ها را در ...

رُك 

یادداشت

قاب دیروز

جیمز فرانسیس هارلي همراه با سربازان انگلیسي وارد خاك ایران شد و در مجموع 500 قطعه 
عكس از مناطق مختلف ایران تهیه و آن را در كتابي منتشر كرد. این عكس ها بخشي از هویت 

گذشته است.
عكس:  مربوط به اهالي لرستان  قاب امروز

مردم در  قالب گروه هاي جهادي با تهیه آذوقه و ملزومات مورد نیاز از تالش هاي كادر درماني در 
بیمارستان ها قدرداني مي كنند. تولید آبمیوه یكي از این فعالیت هاست. 

عكس: خبرگزاري مهر،  فاطمه عالي

محمد اصغرنژاد
روانشناس و استاد دانشگاه

 متن كامل را در   
همشهری آنالین بخوانید

كرونا سبب شده است افراد زيادی در قرنطينه اجباری دچار مشكالت 
خانوادگی شوند كه راهی برای برطرف كردن آن بلد نيستند

طعم شیرین زندگی 

اختالف نظر، قهر و آشــتی و بحث و جدل جــزو الینفكی از زندگی 
انسان هاست و نمی توان خانواده یا جمعی را پیدا كرد كه چنین برخوردها 

و مشكالتی را تجربه نكرده باشند. این روزها كه كرونا خانواده ها را به هم 
نزدیك تر كرده و قرنطینه باعث شده است همه اوقات اعضای 

خانواده با هم بگذرد، اختالف ها و قهر و آشتی هم بین اعضای 
خانواده بیش از هر زمان دیگری شده است. همشهری در 
گفت وگو با طراوت جاللی، روانشــناس اجتماعی از این 
كارشــناس درباره اینكه چطور می توان از دامنه دعواها و قهر و آشتی ها كم كرد 
پرسیده است. او معتقد است برای كم كردن چنین چالش هایی در خانواده ها آموزش 
مفهومی به نام »مهارت حل مسئله« موضوعی است كه باید به آن توجه كرد؛ مهارتی 

كه آموزش آن به خانواده ها از سوی متولیان مورد غفلت قرار گرفته است.

وجود مشــكالت و مواجهه با آنها جزو الینفك زندگی همه ماســت. ما در زندگی روزمره با 
مشكالتی روبه رو خواهیم شد كه باید بتوانیم آنها را درســت و منطقی برطرف كنیم. برخی 
افراد راه های درســت حل و فصل مشكلی را كه با آن دســت و پنجه نرم می كنند می دانند و با 
استفاده از مهارت هایی كه از روش های مختلف به دســت آورده اند، قادر به مدیریت مشكالت 
در زندگی، كار، روابط زناشــویی و دیگر ارتباطات روزمره هســتند. اما بسیاری با این روش ها 
آشنا نیستند یا از راه هایی برای برطرف كردن مشــكل استفاده می كنند كه نه تنها كمكی به 

خاتمه دادن مسئله نمی كند بلكه به حادتر شدن آن 
منجر می شود. روش هایی كه نمك بر زخم 

می پاشــد و با عمق دادن به مشكل 
گاهی می تواند حل مســئله را 

غیرممكن كند. اما روش های 
درست حل مسئله چیست 
و چگونه باید از روش هایی 
كه وجود دارد برای كمك 
به بقای زندگی، كاهش 
اختالفات با دوســتان 
و همــكاران و بهبــود 
روابط فردی استفاده كرد؟

حمیدرضا بوجاریان
روزنامه نگار

قبول كنید مشكلی 
هست 

در نخستین گام افراد باید بپذیرند كه مشكلی در زندگی، 
روابط زناشویی، روابط با دوستان و همكاران وجود دارد. تا 

زمانی كه وجود مشكل را به رسمیت نشناسیم و اینطور تصور كنیم 
كه این دیگران هستند كه برای ما مشكل آفرینی می كنند و خود در 
ایجاد بحران و مسئله نقشی نداریم، نباید انتظار برطرف كردن مسئله 

را داشت. بنابراین، اگر قبول كنیم مسئله ای وجود دارد آن زمان 
می توان وارد فرایند حل مسئله و پایان دادن به تنش هایی شد كه 

هم می تواند منجر به بروز استرس و اضطراب در فرد شود 
هم می تواند از وارد شدن صدمه به كیان خانواده یا 

روابط دوستانه و سست شدن اركان آن 
جلوگیری كند.

 شكست
پایان راه نیست 

بعد از اینكه برنامه های خود را برای برطرف كردن مشكلی كه 
دارید اجرا كردید باید منتظر نتیجه بمانید. گاهی این انتظار كمی 

به طول می انجامد، بنابراین صبور باشید. در برخی موارد هم ممكن است 
راه حل ها، برنامه ها و استراتژی شما برای حل مشكل نتیجه ندهد و مسئله 

به قوت خود باقی بماند. نباید دلسرد شوید و فكر كنید به پایان راه رسیده اید. 
از قدیم گفته اند شكست پلی است به سوی موفقیت. دوباره به دفترچه ای كه 
سؤاالت و راه حل های خود را در آن یادداشت كرده اید، مراجعه كنید. این بار 
راه حل دیگری را انتخاب كنید و گام به گام مانند مرحله نخست عمل كنید؛ 
یعنی سؤال و جواب ها را بررسی و روش های حل مشكل را بررسی كنید. 

برای اجرای روشی كه انتخاب كرده اید، بهترین تاكتیك را برگزینید. 
مطمئن باشید اگر روش های درست و منطقی و به دور از احساسات 

را انتخاب كنید، در نهایت به موفقیت می رسید و می توانید بر 
كوه مشكالت فائق شوید. این راه كمی همت، دقت، 

حوصله و زمان نیاز دارد، همین.

مشكل را تعریف 
كنید 

بعد از قبول وجود مشكل باید آن را تعریف كنید. یعنی 
اینكه با تجزیه و تحلیل مسئله ای كه اتفاق افتاده است بدانید ریشه 
مشكل از كجاست، چه كسانی آن را ایجاد كرده اند و چه كسانی با آن 

درگیر شده اند. به عبارت دیگر، هر سؤالی كه بتواند تعریف واضحی از علل 
بروز مسئله ای كه شما را رنج می دهد ارائه كند، طراحی و سعی كنید به آن 
پاسخ درستی بدهید. هر چه سؤاالت بیشتر، دقیق تر و منطقی تری طراحی 
كنید و بتوانید به اصل مسئله نزدیك تر شوید، برای برطرف كردن چالشی 
كه با آن روبه رو هستید آماده تر و با برنامه تر خواهید بود. در این راه حتی 

می توانید از دوستان مورد اعتماد یا اعضای خانواده كمك بگیرید. 
با كمك فكری آنها سعی كنید سؤاالت بیشتری ایجاد كنید. 

سؤاالتی كه طرح كرده اید در مراحل بعدی به شما 
كمك شایانی برای حل مسئله خواهد 

كرد.

تصمیم بگیرید
حاال می توانید فكر كنید كه چه راه حل و 

برنامه ای را انتخاب كنید تا بتوانید مشكل ایجاد شده را 
برطرف كنید. این به معنای آن است كه وقت تصمیم گیری 
درست فرارسیده است. در این مرحله، باید همه راه حل هایی 

را كه جلوی پایتان قرار دارد مانند یك شیمی دان تجزیه و تحلیل 
كنید و فرمولی را كه به نظرتان كارآمدتر و منطقی تر است انتخاب 

كنید تا برای درمان مشكلتان از آن استفاده كنید. هر چه در انتخاب 
وسواس بیشتری به خرج بدهید و وقت بیشتری بگذارید، قطعاً 
ضرر نمی كنید. این را بدانید توقف طوالنی مدت در این مرحله 

هم كمك چندانی به برطرف كردن مشكل شما نمی كند. 
بنابراین سعی كنید در كنار وسواس در انتخاب شیوه 

مدیریت مشكل، انتخابی درست و به دور از 
احساسات داشته باشید.

برنامه هایتان را 
ارزیابی كنید 

فرماندهان نظامی در میدان جنگ، همواره بهترین تاكتیك 
را برای رسیدن به موفقیت انتخاب می كنند. اما آنها همواره به 

انتخاب تاكتیكی كه برگزیده اند مشكوكند و به این علت، به شكل مستمر 
تاكتیك خود را ارزیابی می كنند تا در صورت نیاز با تغییر آن، موفقیت خود 

را تضمین كنند. شما هم باید چنین روحیه ای داشته باشید. نباید فكر كنید با 
انتخاب یك برنامه، كار تمام است و مشكل شما حتماً حل می شود. باید برنامه ای 
را كه تدوین كرده اید مورد ارزیابی قرار دهید و در این ارزیابی باید بررسی كنید 

كه آیا برنامه ای كه انتخاب كرده اید می تواند موفقیت تان را تضمین كند و 
درصد موفقیتش چقدر است؟ آیا می توانید به درستی آن را اجرا كنید یا نه؟ 
فكر كنید كه آیا برنامه ای بهتر وجود دارد كه بتوان روی آن حساب كرد؟ 

اگر در این مرحله به پاسخ رسیدید كه كارتان خوب است. اگر هم 
پاسخ این بود كه بهتر از برنامه ای كه طراحی كرده اید برنامه 

دیگری وجود ندارد، معطل نكنید و كار را شروع 
كنید.

  بارش فكری داشته باشید 
شاید بپرسید بارش فكری دیگر چیست؟ جواب به این سؤال روشن است. وقتی مشكل 
را تعریف و سؤاالت خود را طرح كردید، باید دنبال پیدا كردن جواب برای سؤال ها باشید. 
همه جواب هایی كه در ذهنتان برای سؤال ها وجود دارد را ارائه كنید. حتی جواب هایی كه 
كمی تخیلی هم به نظر می رسند می تواند بخشی از پاسخ ها به سؤاالت طرح شده باشد. 
همه سؤال ها و جواب ها را یادداشت كنید. حتی می توانید از دیگران هم برای جواب دادن 
به سؤاالتی كه طراحی كرده اید كمك بگیرید. گاهی نگاه افراد از بیرون و راه حل هایی 
كه ارائه می كنند می تواند بخشی از كلید حل مشكلی باشد كه شما با آن روبه رو هستید.

  برنامه ریزی كنید 
حتی اگر بهترین راه حل ها و بهترین تصمیم گیری ها را برای برطرف كردن چالش ها و مشكالتتان داشته باشید اما برنامه ای خوب برای اجرای 
تصمیمی كه گرفته اید نداشته باشید، راه به جایی نخواهید برد. برنده واقعی كسی است كه بتواند تصمیم خود را با اتخاذ سیاست و برنامه 
به خوبی به پیش ببرد. كسانی كه بی گدار به آب می زنند، ممكن است در مراحل اولیه موفق شوند اما، میانه راه شكست خورده و سرخورده 
و پشیمان دچار مشكالت تازه ای می شوند. بنابراین، حتماً باید استراتژی درستی برای اجرای راه حلی كه انتخاب كرده اید داشته باشید. به 
این فكر كنید كه آیا برنامه بهتری برای اجرای تصمیمی كه گرفته اید وجود دارد یا نه؟ مشاوره از كارشناسان و اهل فن به شما برای پیداكردن 
چنین برنامه ها و استراتژی هایی كمك می كند. معموال برنامه هایی كه در طوالنی مدت می توانند به بهبود كیفیت زندگی، جلوگیری از ایجاد 

مشكل مشابه و افزایش مهارت در فرد كمك كنند، برنامه هایی مناسب برای از بین بردن مشكالت به شمار می روند.



اپل و گوگل با استفاده از فناوری بلوتوث به توسعه دهندگان 
نرم افزار كمك می كنند كه امــكان ردیابی افراد در معرض 
ویروس كرونا فراهم شود. غول های »سیلیكون ولی« روی 
یك پلتفرم كار خواهند كرد تا بتوانند تماس های فیزیكی 
را ردیابی كنند. این كار افرادی را كه در معرض این ویروس 
بوده اند و همچنین كســانی را كه در تماس با آنها بوده اند 
مشخص می كند. این دو شركت در ابتدا در  ماه می، رابط های 
ساخته شده روی اپلیكیشن های موجود بهداشتی را منتشر 
می كنند كه می توانند با سیستم های iOS یا Android كار 
كنند و در ماه های آینده یك پلتفرم جامع تر ارائه می شود كه 

كاربران قادر به انتخاب آن هستند. 
بر این اساس، این سیستم با استفاده از سیگنال های بلوتوث 
موبایل، هر گوشــی دیگری را كه كاربر آن با فرد دیگری در 
تماس نزدیك بوده، ردیابی می كند. براساس توضیحی كه 
گوگل ارائه كرده، یك كاربر تلفن هوشمند كه تست كرونایش 
مثبت شده است، می تواند نتیجه تست خود را از طریق یك 
مرجع بهداشتی و درمانی وارد یك اپلیكیشن كند و »چراغ 
شناسه« ناشناس را فعال كند. به این ترتیب، این شناسه با 
هركسی كه كاربر ارتباط برقرار كند، ناشناس می ماند. البته 
طرف مقابل هــم باید این اپلیكیشــن را روی موبایل خود 

داشته باشد.
به گزارش ورج، كاربران اطالعات شناســه خود را به صورت 
آنالین بارگذاری می كنند و در ادامه درصورتی كه در معرض 
فردی قرار داشته باشند كه تست كرونایش مثبت بوده یك 
نوتیفیكیشــن دریافت می كنند. طبق این برنامه، دستگاه 
موبایــل تاریخ، زمان، مســافت و مدت زمــان تماس بین 
 Find 2دستگاه موبایل را ثبت می كند، اما برخالف ویژگی
My App، برای اطمینان از اینكه گزارش ها ناشناس باقی 
بمانند، از داده های GPS استفاده نمی كند. این اپلیكیشن 
همچنین به طور دوره ای كدهای شناسایی جدید را برای هر 
دســتگاه ارائه می دهد تا ردگیری تعامل های قبلی با افراد 
امكان پذیر نباشــد. مسئوالن بهداشــتی در سراسر جهان 
ردیابی مخاطب را به عنوان یكــی از راه حل های اصلی برای 
جلوگیری از گسترش سریع ویروس كرونا مطرح كرده اند. 
چند دولت در سراســر جهان ازجمله رژیم صهیونیستی، 
تایلند و هنگ كنــگ از این فناوری بــرای ردیابی افراد در 
معرض آلودگی و اجرای قرنطینه استفاده كرده اند. جمهوری 
چك اعالم كرده است كه اپلیكیشن ردیابی تماس خود را 
ارائه خواهد كرد و انگلیس، فرانســه، آلمان و ایتالیا هم در 
حال برنامه ریزی برای توسعه یك تكنولوژی مشابه هستند. 
دولت آمریكا با موافقت فیس بوك و گوگل در  ماه گذشته، با 
استفاده از داده های مكانی تلفن همراه به دنبال راه حل هایی 
برای كمك به ردیابی شــیوع این ویروس جدید بوده است. 
همچنین برخی از شركت ها از تكنولوژی ردیابی موقعیت 
مكانی برای ردیابی افرادی اســتفاده كردند كه هشدارهای 
مرتبط بــا فاصله گذاری اجتماعــی را در فلوریــدا نادیده 
گرفته اند. ایالت داكوتای شــمالی پلتفرم خود را كه توسط 
طراحان یك اپلیكیشن ردیابی محبوب ساخته شده است، 

راه اندازی كرده تا تماس های فیزیكی را ردیابی كند. 
با این حال، طرفداران و كارشناسان حفظ حریم خصوصی در 
سراسر جهان، نگرانی های خود را از تكنولوژی ردیابی تماس 
اعالم كرده اند و می گویند، این كار پس از پایان این بیماری، 
می تواند به عنوان یك ابزار نظارتی اســتفاده شود. برخی از 
كارشناسان هم درباره اثربخشــی ردیابی تماس فیزیكی با 

قابلیت بلوتوث ابراز تردید كرده اند.
همچنین به دلیــل اختالالت موجــود در بلوتوث احتمال 
می رود كه تعداد زیادی به عنوان افراد آلوده شناسایی شوند 
كه درست نیست. به گفته فرزاد مستشاری، هماهنگ كننده 
سابق فناوری اطالعات سالمت در وزارت بهداشت، درمان 
و خدمات انســانی آمریكا، مانع اصلی این است كه در این 
اپلیكیشن ها كه فقط با همكاری گسترده مردم كار می كنند 

افراد نباید شناسایی شوند.
 او می گوید: شما می توانید در یك ساختمان ساكن باشید 
و با شنیدن صدای نوتیفیكیشن متوجه شوید كه فردی در 
آپارتمان كناری یا یك طبقه دیگر دچار مشكل شده است. 
شما می توانید با من در فضای باز دوچرخه سواری كنید كه 
ناگهان به شما هشدار داده می شود و به این ترتیب فرد مبتال 

را در كنار خود شناسایی می كنید.
همچنین ترامپ، رئیس جمهور آمریكا هنگامی كه در یك 
جلسه توجیهی از او در مورد مشاركت اپل و گوگل سؤال شد، 

به نگرانی های مربوط به حریم خصوصی اشاره كرد.
 او می گوید: این یك تكنولوژی بســیار جدید است. اگرچه 
هیجان انگیز است، اما بسیاری از مردم در مورد آزادی های 
شخصی خود اظهار نگرانی می كنند. البته ما به دقت به این 

تكنولوژی توجه خواهیم كرد.
اپل و گوگل كه رقبای سرسختی با 2سیستم عامل محبوب 
موبایل در جهان هستند، می گویند كه در میان تالش های 
صورت گرفته بــرای ردیابی تماس هــای فیزیكی، حریم 
خصوصی برای آنها بسیار مهم است. این دو شركت می گویند 
كه كاربران بــرای اجرای این پلتفرم در گوشــی خود باید 
رضایت بدهند. با ایــن حال، هیچ اطالعاتــی كه منجر به 

شناسایی هویت كاربران بشود گردآوری نخواهد شد.
این دو شركت می گویند: برای اجرای این برنامه، حفظ حریم 
خصوصی، شــفافیت و رضایت از اهمیت ویژه ای برخوردار 
است. ما به صورت علنی اطالعات مربوط به كار خود را برای 

تجزیه و تحلیل دیگران منتشر خواهیم كرد.
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مثل افشای دیتاهای ثبت احوال و سیب اپ اتفاق افتاد. 
به نظرتان مشكالت اصلی رعایت نكردن امنیت داده های 

مردم كشور از كجا ناشی می شود؟
به نظرم چند موضوع در حال اتفاق افتادن به صورت همزمان 
هســتند. یك موضوع دربــاره افزایش اســتفاده مردم از 
داده هاســت. این موضوع صرفا برای ایران هم نیست و یك 
ماجرای جهانی است. در دوران شیوع كرونا رشد استفاده از 
دیتا افزایش پیدا كرده و به همان نسبت هم ارائه دهندگان 
خدماتی به وجود می آیند كه شــاید كمتریــن وجه را برای 
امنیت قائل باشند. یك دلیل ماجرا این است كه امنیت، آن 
بخشی از هزینه های یك فعالیت است كه خروجی آن نمود 
ندارد و دیده نمی شــود. به همین خاطر كه دیده نمی شود 

خیلی مواقع به آن توجه نمی شود.
یك بخش دیگر هم مربوط به حاكمیت و ساختار حكمرانی 
در ایران اســت. به نظر می رســد در ســاختار حكمرانی در 
كشــور كه در بیانیه مركز ماهر هم ما روی آن تأكید كردیم 
تقسیم بندی كه در آن صورت گرفته مناسب نیست. به عبارت 
دیگر تك تك دستگاه ها الزاما توان عملیاتی در این زمینه را 
ندارند و این توان عملیاتی اصوال به خاطر منابع محدودی كه 
در كشور وجود دارد در تمامی بخش ها وجود ندارد. به عنوان 

مثال وقتی ما همزمان برای سازمان های دولتی غیرحساس 
می آییم ســامانه ای را ایجاد و برای آن هزینه می كنیم باید 
انتظار داشته باشیم كه این مســئله بار دیگر برای كسب و 
كارها و داده های شــهروندان هم تكرار شــود. به نظرم این 
نگاه مشكالت موجود را تشدید می كند. در الیه های دولت 
الكترونیك هم همین مشكل را داریم. در مسئله حكمرانی 
الكترونیكی هم ما تعدد دستگاه هایی را داریم كه به صورت 
جزیره ای عمل می كنند و قاعدتا در این شرایط پروتكل های 
هماهنگ كننــده از بین می رود. یعنی هیچ دســتگاهی در 
جایگاهی فراتر از فرایندهای بخشــی خود قــرار ندارد كه 
بتواند این پروتكل های هماهنگ كننــده را ایجاد كند. این 
پروتكل هــای هماهنگی عمدتا فنی هســتند و نمی توانیم 
مثال از جایی مثل سازمان اداری و استخدامی كه عالقه دارد 
توسعه دهنده دولت الكترونیك باشد این انتظار فنی را داشته 
باشیم. پس ما در هر سو مشكل داریم اما به نظرم بخش عمده 

مشكل ما در بخش ساختار حكمرانی است.
در این دوران فاصله گذاری فیزیكی به خاطر 
شــیوع كرونا احتماال آنهایی كه منكــر نیاز حیاتی به 
اینترنت و فناوری بودنــد اهمیت آنها را درك كرده اند. 
به نظر شما كسانی كه در رأس امور هستند اهمیت الزم 

را برای دیتای مردم قائل هستند؟ چون 
بعضی وقت ها مثال می شنویم »چیز خاصی 

افشا نشده و مثال فقط مشخصات فردی بوده 
است«.

امیدوارم به این درك از لــزوم حیاتی فناوری های جدید 
و اینترنت رســیده باشــند. ما در موضوع افشای حدود ۴۰ 
میلیون دیتای كاربران ایرانی تلگرام به دادســتانی شكایت 
كرده ایــم. به نظر می رســد این داده ها توســط یك بخش 
خصوصی گردآوری نشــده و اگر بخش حاكمیتی اقدام به 
گردآوری این داده ها كرده است باید در این رابطه پاسخگو 
باشــد. حداقل باید واكنش مناســب نشــان بدهد. شاید 
حداقلی ترین كار ممكن این باشد كه عذرخواهی كند و بعد 
برود سیستم خودش را نوسازی كند. عدم واكنش به نظرم آن 

قسمتی است كه طبیعي است مردم را عصبانی كند.
هم درباره دیتای تلگرام هم ماجرای دیتای ثبت احوال كه 

مورد استفاده وزارت بهداشت بود این مسئله صادق است.
 طرف وزارت بهداشــت هم كسب و كار خصوصی نبود بلكه 
یك سازمان دولتی بود و به هر دلیلی در حفاظت از داده های 

مردم سهل انگاری شده است.
درباره تلگرام مشــخص شده كه جمع آوری 

امنیت اطالعات کاربران
در پیچ و خم ساختارهای حاکمیتی

امیر ناظمی، معاون وزیر ارتباطات در گفت وگو با همشهری از جزئیات پرونده های اخیر 
افشای اطالعات كاربران ایرانی گفته است

در روزهاي تعطیالت عید كــه خیلی ها درگیر قرنطینه 
و فاصله گــذاری فیزیكی به خاطر شــیوع نوع جدید 
ویروس كرونا بودند چند خبر در میان نگرانی مردم گم 
شد. ابتدا مشخص شــد كه پكیجی از اطالعات بیش از 
۴2 میلیون كاربر ایرانی تلگــرام در انجمن های هكری 
در حال فروش اســت. چندی بعد هم افشای اطالعات 
شهروندان در دسترسی داده شده به وزارت بهداشت 
از طریق سرورهای سازمان ثبت احوال مشخص شد. در 
همین مدت هم افشای اطالعات یكی از فروشگاه های 
اپلیكیشن های آیفون یعنی ســیب اپ سر و صدا كرد. 
افشــای اطالعات به این صورت در كشور ما به نظر دارد 
تبدیل به یك روند می شود. قبل از عید بود كه افشای 
اطالعات كاربران سایت گردشــگری علی بابا حسابی 
جنجالی شــد و بعد هم دیگر خبری از نتایج پیگیری 
آن نبود و حاال هم روزهای تلخی برای امنیت اطالعات 
كاربران ایرانی رقم خورده است. امیر ناظمی، معاون وزیر 
ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطالعات در گفت وگو 
با همشهری تأكید می كند كه به صورت ویژه در جمع آوری 
اطالعات كاربران تلگرام در كشــور در ســامانه ای به 
نام »شــكار« پای یك نهاد حاكمیتی درمیان بوده و به 
همین خاطر طی نامه ای موضوع به دادستانی برای بررسی 
حقوقی اعالم شده است. از سوی دیگر سهل انگاری در 
حفاظت از داده ها از سوی وزارت بهداشت هم مشخص 
شده و مورد پیگیری قرار گرفته اســت. به گفته او اما 
مسئله اصلی در كشــور ما در لزوم حفاظت از داده های 
شــهروندان و آن هم مربوط به حاكمیت و ســاختار 
حكمرانی اســت. او تأكید دارد كــه عدم واكنش نهاد 
مسئول مثال در قضیه افشای اطالعات كاربران تلگرام 
موضوعي است كه مردم حق دارند از آن عصبانی باشند. 
امیر ناظمی می گوید اصالح ســاختاری برای تناسب 
وظایف و اختیارات باید صورت بگیرد تا نهادی مسئول 
این ماجرا باشد كه از لحاظ فنی بتواند پروتكل های سفت 

و سختی را برای امنیت داده های شهروندان اجرا كند.

طی هفته هــای اخیر مــردم ما بــا اخبار 
نگران كننده ای درباره افشــای اطالعات شان مواجه 
بوده اند. اول ماجرای اطالعات تلگرام بود، بعد هم مسائلی 

محمد كرباسی
دبیر گروه دانش و فناوری

خانه نشینی و قرنطینه كردن مردم در شهرهای مختلف جهان باعث شده تا 
حضور در فضای مجازی رشد چشمگیری داشته باشد. برای آنهایی كه دنبال 
سرگرم  كردن خود در این فضا هستند تا اوقات قرنطینه نشینی را راحت تر 
سپری كنند، برنامه هاي مختلفی شكل گرفته است. ازجمله این برنامه ها، مسابقات آنالین و مجازی است كه حاال با 

توجه بیشتر و حضور شركت های مختلف رنگ و بویی شیك تر و مدرن تر به خود گرفته است.

روزهای شلوغ بازی های ویدئویی
پس از آنكه بسیاری از ورزشــكاران دنیا ازجمله بازیكنان 
حرفه ای فوتبال در نقاط مختلف جهان چالش های مختلف 
و هیجان انگیــزی را از طریق شــبكه های اجتماعی به راه 
انداختند تا به نوعی سرگرمی را برای مردم خانه نشین شده 
ایجاد كنند، نوبت به بازی های رایانه ای رسید كه ارزش های 
خود را بیش از پیش نمایان كنند. شــیوع ویروس كرونا و 
خانه نشین كردن بســیاری از مردم باعث شده تا بازی های 
ویدئویی در پلتفرم های مختلف با استقبال فراوانی روبه رو 
شــود. با این حال و با توجه به تقاضاهای بسیار، در برخی 
موارد شاهد افزایش قیمت دیسك های این بازی ها و حتی 

نایاب شدن آنها نیز بوده ایم.

اتومبیلرانی از پای تی وی
این روزها و با توجــه به اینكه همه راننــدگان حرفه ای دنیا 
به دلیل بیماری همه گیــر COVID-19 فعال خانه نشــین 
شده اند، تنها در فضای مجازی امكان فعالیت برای مسابقات 
 ESPN اتومبیلرانی و موتورسواری وجود دارد، به همین دلیل
دیزنی توانســته با راه اندازی یك ســری مســابقه مجازی با 
همكاری شــركت كانادایــی Torque Esports، هیجانی 
فوق العاده ایجاد كند و مشتریان بسیاری را پای سیستم های 
بازی بكشــاند. عالقه مندان به مســابقات مهیج موتوری در 
چنین ایامی می تواننــد در فضای مجازی حضوری پررنگ تر 
داشته باشند. شیوع ویروس كرونای جدید مسابقات ورزشی 

گوناگون در نقاط مختلف دنیا را تعطیل كرده است كه ازجمله 
آنها می توان به رقابت های فرمول یك، فرمول E و ایندی كار 
 ،)All-Star( اشاره كرد. این مسابقات شامل جام ســتارگان
مســابقه اتومبیلرانی فرمول یك، فرمول E و ایندی كار است 
كه افراد باید مقابل رانندگان مجازی رقابت های الكترونیك 
مســابقه بدهند. در فازهای بعدی، رانندگان مطرح پیشین 
و پیشكسوتانی همچون امرســون فیتیپالدی، ژاك ویلنوو 
و خوان پابلو مونتویا با شــركت كنندگان مسابقه می دهند. 
شــركت Torque Esports در این راه با شــركت های ادن 
گیمز، AllInSports و چند شركت دیگر همكاری دارد. این 
شركت  ماه گذشته ویدئوهای فوق العاده و خالصه شده ای را در 
9۰دقیقه از 6۰شبكه مختلف ازجمله CNBC و یورو اسپرت 
پخش كرد كه بیش از 6۰۰میلیون بیننده داشت. این شركت 
همچنین خاطر نشان كرد، مسابقه بزرگان كه هفته گذشته 
برگزار شد، ركورد تركیبی از 3رشــته فرمول یك، قهرمانی 
جهان و 11 ایندی بود. این مسابقات به دلیل تماشای رقابت 
بین واقعیت و فضای مجازی بسیار جذاب و هیجان انگیز خواهد 
بود. نفرات برتر این مسابقات می توانند به عنوان جایزه، یك روز 
كامل با سیستم شبیه ساز فرمول یك كار كنند و بزرگان نیز در 
این میان برای بردن جایزه 1۰هزار دالری با یكدیگر مسابقه 

خواهند داد. این مسابقات از شنبه گذشته آغاز شده است.

فرمول یك مجازی
چندی پیــش و به دنبال تعطیلی رقابت هــای فرمول یك 

 هیجان واقعی
با مسابقات مجازی

اگرچه شیوع ویروس كرونا رقابت های مختلف ورزشی را تعطیل 
كرده، اما شرایط برای لذت بردن از رقابت های مختلف در فضای 

مجازی فراهم است

به دلیل شیوع ویروس كرونای جدید، مسابقات مجازی جایزه 
 )F1Esports Virtual Grand Prix( بزرگ فرمول یك
استارت خورد كه هفته گذشته دور دوم آن در پیست مجازی 
اســترالیا برگزار شــد. فصل جدید رقابت های اتومبیلرانی 
فرمول یك، قرار بود با مسابقات جایزه بزرگ استرالیا آغاز 
شود كه شیوع ویروس كرونا، مسابقات را تعطیل كرد. تنها 
راهی كه وجود داشــت، برگزاری مجازی این رقابت ها بود. 
نخستین گرندپری مجازی در بحرین برگزار شد و دومین 
مسابقه هم در اســترالیا كه در آن 6تن از رانندگان كنونی 
فرمول یك هم حضور داشــتند. نكته جالب اینجاست كه 
این رقابت ها به صورت زنده در سایت های گوناگون پخش 
می شود و طرفداران بسیار زیادی را نیز توانسته در این مدت 

كوتاه به دست آورد.
رقابت های فرمول یك قرار است در اواخر ماه ژوئن با مسابقات 
جایزه بزرگ فرانسه آغاز شود. البته این به شرطی است كه 
شیوع ویروس كرونا به پایان رســیده یا دست كم بیماری 

كنترل شده باشد.

بیسبال با چاشنی كمك های خیریه
در روزهایی كه فعالیت های ورزشــی حرفــه ای تعطیل و 
بسیاری از رقابت ها متوقفشده اســت و بازیكنان، مربیان 
و دست اندركاران رشــته های مختلف ورزشی تقریبا بیكار 
شده اند، ورزشــكاران با حضور در فضای مجازی و شركت 
در بازی هــای ویدئویی اجازه نمی دهند مردم از تماشــای 
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یافتن راهی برای كمك به درمان افسردگی به اندازه كافی 
سخت است و امتحان راه های مختلف درمان برای یافتن 
معالجه ای كه كارساز باشد ممكن است هفته ها، ماه ها یا 

حتي بیشتر طول بكشد. 
به گزارش تایم، پزشــكان به طور معمول درمان بیماران 
را با داروهای ضدافسردگی شــروع می كنند، اما قرص و 
دارو حداقل 4هفته زمان می برد تا تاثیرش را نشان دهد، 
همچنین تحقیقات نشان داده اســت كه تنها در حدود 
30درصد از افراد به نخستین دارویی كه برای آنها تجویز 

شده است پاسخ مثبت داده اند.
دكتر مادوكار تریودی، پروفســور روانپزشك در دانشگاه 
تگزاس، می گوید: هم اكنون انتخاب درمان ها براســاس 
آزمون و خطاســت،. اما تحقیق های امیدوارانه جدیدی 
كه در مجله Nature Biotechnology منتشــر شده 
است نشــان می دهد كه یك تست ســاده مغز به همراه 
بینش هایی از هوش مصنوعی می تواند نشــان دهد كه 
قرص ضدافسردگی روی بیمار جواب مثبت می دهد یا نه. 
تریودی و یك تیم تحقیقاتــی، اطالعاتی را از موج نگاری 
مغزی )یك آزمایش غیرتهاجمی اســت كه امواج مغزی 
فرد را از طریق الكترودهای قرار داده شــده در پوست سر 
خود ثبت می كند )EEG( كــه روی بیش از 200بیمار 
دچار افسردگی انجام شــده بود بررسی كردند كه پس از 
موج نگاری مغزی به آنها داروی ســرترالین )یك داروی 
ضد افسردگی كه به طور گسترده به عنوان Zoloft تجویز 
و به بازار عرضه می شود( یا یك دارونما به مدت 8هفته داده 
شــده بود. آنهایی كه به داروهای سرترالین پاسخ مثبت 
داده بودند یك الگوی مشترك موج مغزی داشتند و این 
سرنخ بزرگی برای سؤال »آیا هر فرد به دارو پاسخ می دهد 

یا خیر؟« فراهم كرد.
تریودی و تیمش یك الگوریتم ماشــینی آموزشی برای 
تجزیه و تحلیل اطالعات موج نگاری مغزی طراحی كردند 
و دریافتند كه 65درصد از شركت كنندگان در این تحقیق 
با موج مغزی ویژه به سرترالین ها پاسخ مثبت دادند. دكتر 
آمیت اتكین، یكی از نویســندگان مقاله و پروفسور علوم 
روانپزشكی و رفتارشناسی در دانشگاه استنفورد، معتقد 
است كه استفاده از هوش مصنوعی بسیار بهتر از استفاده 
از فاكتورهای بالینی مانند بررسی عالئم خاص بیمار برای 

یافتن نشانی از پاسخ مثبت بیمار به دارو است.
محققان همچنین الگوریتم هــوش مصنوعی خود را به 
داده های یك مطالعه جداگانه كه در آن افراد پیش از آنكه 
مورد آزمایش EEG )موج نگاری مغزی( قرار گیرند مورد 
تحریك مغناطیسی ترانس كرانیال )یك تكنیك تحریك 
مغزی برای درمان افســردگی( قرار گرفتند. آنها متوجه 
شدند كه افرادی كه انتظار نمی رفت به سرترالین درست 
پاسخ دهند بر مبنای امواج مغزی، برای پاسخ به تكنیك 

تحریك مغزی تمایل داشتند.
همه این تحقیقات هنوز در مراحل ابتدایی هســتند، اما 
اســتفاده از هوش مصنوعی در روانپزشكی به سرعت در 
حال تكثیر است. هوش مصنوعی در حال استفاده از طیف 
وسیعی از برنامه های كاربردی برای گسترش تشخیص یا 
درمان بیماری های روانی است. اپلیكیشن های درمانی و 
روبات های چت از یادگیری ماشینی برای دادن مشاوره به 

استفاده كنندگان بهره بردند. 
برای مثال مطالعه ای در ســال  2018 انجام شــد كه در 
آن از هوش مصنوعی برای تحلیــل كلماتی كه افراد در 
صفحه فیسبوك پست كرده بودند استفاده شد و به این 
نتیجه رســیدند كه یك الگوریتم می تواند با دقت كامل 
درصد شــانس ابتالی یك فرد به افسردگی را پیش بینی 
كند. تجزیه و تحلیل هــای كامپیوتری موج نگاری مغزی 
همچنان در حال رشد است. محققان اخیرا از یك الگوریتم 
برای اســتخراج داده هــای موج نگاری مغــزی نوزادان 
استفاده كردند و توانســتند در نوزادانی كه فقط چند ماه 
از زمان تولد آنها گذشته بود، اوتیسم را تشخیص دهند و 

پیش بینی كنند.
میشــله فرانته، مدیر برنامه روانپزشــكی محاسباتی در 
انستیتوی ملی بهداشت روان )كه بودجه تحقیقات تیم را 
تأمین می كرد( می گوید: اینها نتایج بسیار هیجان انگیزی 
اســت. آزمایش در آزمایشــگاه موج نگاری مغزی بسیار 
سریع اســت و فقط چنددقیقه طول می كشد و در كنار 
مقرون به صرفه بودن، نتایج آن از تأثیرات بالینی بسیاری 
برخوردار اســت. مرحلــه بعدی انجــام كارآزمایی های 
بالینی است كه در آن هوش مصنوعی درمانی را براساس 

الگوهای EEG بیمار توصیه می كند.
اتكین بر این باور اســت كه در حدود 5ســال آینده ابزار 
پیش بینی او برای استفاده های بالینی و كلینیكی آماده 

خواهد بود.
به لطف هوش مصنوعی بــا رویكرد كامال شــخصی به 
افسردگی توجه می شود و تریودی امیدوار است كه افراد 
بیشتری به این ترتیب به دنبال معالجه و كنار آمدن با آن 
باشند. او می گوید: درمان از طریق هوش مصنوعی برای 
بیماران قابل اعتمادتر است و به این ترتیب می توانند مدت 
درمان را تا زمان بهبودی دنبــال كنند. به نظرم درمان با 

هوش مصنوعی در حد تیری در تاریكی انداختن نیست.
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پزشكی رخنه كرده كه حاال می تواند یكی از راه های 
مطمئن درمان بیماری های روانی نیز به حساب 

بیاید

اطالعات از طريق پوسته های غیررسمی و داخلی تلگرام 
صورت گرفته است؟ 

این یك جمع آوری اطالعات بوده و می تواند از منابع مختلف 
جمع آوری شده باشد. یك پوسته ای كه فقط 100 هزار كاربر 
داشته باشد این مسئله شــامل مخاطبان فرد هم می شود. 
هر فرد در دفتر تلفن گوشــی خود به صورت میانگین 200 
مخاطب دارد و 125 پوسته تلگرام هم در كشور وجود داشته 
است. كافی اســت كه همین 200 را در تعداد كاربران یك 
نسخه غیررســمی تلگرام مثال با 100 هزار مشترك ضرب 
كنید. حتی ممكن اســت این كار از طریق اپلیكیشن های 

دیگری صورت گرفته باشد.

دو سؤال پرداخته ایم. سؤال اول این است كه چرا باید چنین 
اطالعاتی جمع آوری شود. سؤال بعدی هم این است كه حاال 
كه جمع آوری شــده حداقل چرا امنیت كافی نداشته است. 
اگر دادستان قرار است به این مســئله ورود كند باید جواب 

این سؤاالت پیدا شود.
 درباره ماجرای وزارت بهداشت اهمال از سوی 

اين وزارتخانه بوده است؟
بله. چون یك انتقال بین سازمانی بود و حق ندارند داده های 
این چنینی مثل كدملی را جــز از طریق گذرگاه های خاص 
روی اینترنت قرار دهند. وزارت بهداشت اما این كار را كرده 
بود. مــا داده های دولتی را خارج از اینترنت دسترســی اش 
را به دســتگاه ها می دهیم. پارسال ســكویی ایجاد شد كه 
از طریق آن بتوان داده دولتــی را روی اینترنت قرار داد اما 
وزارت بهداشت از این مســئله استفاده نكرده بود. به صورت 
خاص داده های ثبت احوال به سامانه ای كه روی اینترنت كار 

می كرد متصل شده بود.
 به نظرتان چون مجازات و عواقب ســختی 
به خاطر افشای اطالعات در كشور وجود ندارد اين مسئله 
باعث شده تا خیلی ســهل انگارانه در موارد مختلف با 

حفاظت از اطالعات مردم برخورد شود؟ 
ما پارســال یك ابالغیه داده بودیم و به تازگی بار دیگر آن را 
منتشر كردیم كه طی آن براساس قوانین موجود و نه حتی 
قوانینی كه سال هاست قرار است تصویب شود جرم شناسی 
افشای اطالعات را انجام داده بودیم. در آن مشخص شده بود 
كه چطور این مسئله می تواند مستوجب عواقب كیفری باشد. 
به نظرم این حساســیت وجود ندارد. در این رابطه هم باید 
مردم و هم دستگاه قضایی و دادستانی حساس باشند. فكر 
كنم برای نخستین بار است كه برای دادستان نامه ای درباره 
قصور در حفاظت از داده مردم تهیه شده است. امیدوارم این 
مسئله به نتیجه برسد تا شاید حساسیت نهادهای دولتی و 

حاكمیتی درباره حفظ امنیت داده ها بیشتر شود.
 كسب و كارهای خصوصی هم طی ماه های اخیر 
دچار چنین سهل انگاری هايی همراه با افشای اطالعات 
مردم شــده بوده اند. بارزترين موردش علی بابا بود كه 
اطالعات كاربرانش افشا شده بود. ديتای مردم اكنون در 

دست كسب و كارهای مختلف هم وجود دارد. برای اين 
مسئله ضمانتی درنظر گرفته شده است؟ 

من در ایــن مورد هم طــرف حاكمیت را بــار دیگر مقصر 
می دانم. چون شــما باید پروتكل هایــی بگذارید و قابلیت 
ارزیابی آنها را داشته باشید. این مســئله برای ارتقای این 
پروتكل هاست. در قوانین ما این مسئله به نیروهای انتظامی 
سپرده شده است. یعنی به نهادی ســپرده شده كه اساسا 
وظیفه اش این نیست. نگاه ما در تقسیم كار ملی در موضوع 
امنیت داده ها مثل این بوده كه 2نفر دعوایشان شده است. 
هیچ وقت دقت نكردیم كه در كسب و كار آی تی آن روند و 
منطقی كه 2نفر دعوایشان شد بروند كالنتری محل پاسخگو 
نیست. در منطق آی تی كســی باید مسئول باشد كه بتواند 
پروتكل های سفت و ســخت وضع كند و بتواند اعالم كند 
مثال اگر داده از چه مقدار بیشــتر شد در چه مراكز داده و با 
چه پروتكل هایی باید ذخیره شود. همه اینها قابلیت تبدیل 
شــدن به پروتكل های حاكمیتی را دارند. مــا بارها به این 
تقســیم كار اعتراض كرده ایم. اگر 2نفر دعوایشان می شود 
باید بروند كالنتری ولی وقتی ما بــا بانك های داده روبه رو 
هستیم این منطق وجود ندارد. بانك داده باید جایی باشد 
كه امكان قانونگذاری درباره اش اجرایی شــود. وقتی تعداد 
ركورد یك بانك اطالعاتی از حدی بیشتر شد نمی تواند آن 
را در هر دیتا سنتری ذخیره كند. باید یك سری پروتكل های 
امنیتی را رعایت كنــد. آدم های آن و دیتاســنتر آن باید 
سرتیفیكیت های خاصی داشته باشند. ما هیچ كدام از اینها 
را اجرا نكرده ایــم و بعد انتظار داریم كــه بخش خصوصی 

خودش این كارها را انجام دهد.
 در نهايت اطالعات همه ما روی شــبكه قرار 
دارد و اين میزان داده بیشتر می شود. چه پیشنهادهايی 

برای افزايش امنیت داده ها داريد؟
همانطور كه گفتم اول به نظرم اصالح ساختار است تا وظایف 
و اختیارات با هم تناســب و همچنین امكان  اجرایی شدن 
داشته باشــند. تجربه تاریخی نشــان داده اینكه ده ها نهاد 
را درگیر موضوعی كنیم و تصور داشــته باشیم با نهادهای 
موازی وضعیت بهتر می شود اینگونه نخواهد شد. بلكه ماجرا 

پیچیده تر و ناكارآمدتر خواهد شد.

نهادی كه اين جمــع آوری اطالعات را انجام 
داده است اعالم نمی كنید؟ 

خیر چون باید دادگاه تشكیل شود و رأی دادگاه اعالم 
شود. چون آن نهاد مســئولیت این قضیه را نپذیرفته 
اســت. اگر مثل قضیه وزارت بهداشت پذیرفته بود ما 
می توانستیم اعالم كنیم. چون آن نهاد نپذیرفته باید ماجرا 

بررسی حقوقی شود.
ولی شما به هر حال در شكايت به دادستانی 
نهادی را متهم كرديد كه در حفاظت از اطالعات مردم 

اهمال داشته است؟ 
بله.

درباره افشــای اطالعات كاربران ايرانی كه 
بیشــتر از ۴۲ میلیون ركورد بوده آيا مشخص است كه 
نهادی كه آنها را جمع آوری كرده قصد چه استفاده ای از 
آنها را داشته است؟ آيا مرجعی هست كه مشخص كند 
كه اين نهاد مجاز به جمع آوری اين مقدار زياد اطالعات 

بوده است؟ 
به نظرم هر دو این ســؤال ها باید مطرح شوند و ما هم به هر 

مسابقات مهیج ورزشی محروم باشند. از گوشه و كنار دنیا 
اخبار متعددی درخصوص برگزاری تورنمنت های مجازی 

به گوش می رسد و این بار بیسبالی ها دست به كار شده اند.
ستارگان لیگ حرفه ای بیســبال آمریكا )MLB( هم مانند 
ســایر رقابت های ورزشــی دنیا به دلیل فراگیری بیماری 
COVID-19 خانه نشین شــده اند و به سمت رقابت های 
مجــازی روی آورده اند تا هواداران، جای خالی مســابقات 

فصل2020 را كمتر حس كنند.
چندروز پیش با همكاری شركت سونی كه سری بازی های 
MLB Show را می سازد، این مسابقات آغاز شده است و از 
تركیب هر تیم، یك بازیكن به عنوان نماینده در مسابقات 
آنالین شركت خواهد كرد و طی چندهفته این بازیكنان با 

یكدیگر به رقابت می پردازند. این بازی ها به جای 9اینینگ 
تنها در 3اینینگ برگزار می شــود و امكان بازی چندنفره 
همزمان نیز فراهم شده و یك روز به این كار اختصاص داده 
شده اســت. 8بازیكن برتر به مرحله نهایی راه پیدا خواهند 
كرد. مت كارپنتر، كارلوس سانتانا، هانتر پنس و بلیك اسنل، 
ازجمله ستارگان بزرگی هستند كه در این مسابقات حضور 
خواهند داشت. برگزاری این مسابقات  غیر از سرگرم شدن 
مردم، فواید دیگری نیز دارد. قرار است هر بازیكن 5هزار دالر 
به رده های پایه تیم شان كمك كند. 8بازیكن نهایی نیز هر 
كدام 25هزار دالر به دست می آورند كه مجموعا 175هزار 
دالر به امور خیریــه اختصاص می یابد. جریــان زنده این 
مسابقات روی صفحه MLB در شبكه های اجتماعی پخش 

می شــود و عالقه مندان می توانند با حضور در شبكه های 
اجتماعی مختلف، این مسابقات را تماشا كنند و لذت ببرند. 
این بازی ها همچنین توسط گزارشگران مطرح و محبوب 
بیسبال، برای تماشــاگران، گزارش  خواهد شد. همچنین 
این امكان فراهم است كه شما از طریق صفحه شخصی این 
بازیكنان در شبكه های اجتماعی جریان مسابقات را دنبال 
كنید. به طور حتم،  غیر از خود مســابقات، حواشی آن نیز 

می تواند جذابیت بسیار زیادی داشته باشد.
قرار بود از اوایل فروردین ماه امسال، فصل جدید مسابقات 
میجر لیگ بیسبال با شــركت 30تیم آمریكایی و كانادایی 
آغاز شود كه این مســابقات به دلیل شیوع ویروس كرونا به 

تعویق افتاده است.
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 50میلیون نفر 
در میدان جنگ فرضی

يك ماه پس از انتشار نسخه جديد 
سری بازی های Call of Duty با نام 
Warzone تعداد كاربــران آن به بیش از 
50میلیون نفر رسید. برنامه افزودنی رايگان 
 Call of Duty: Modern Warfare بازی با نام
در زمان جالبی راه اندازی شد و به نظر می رسد 
كه اين افزودنی، رشد فزاينده بازی را شتاب 
بیشــتری ببخشــد. بازی در پلتفرم های 
ايكس باكس وان، پلی استیشن۴ و رايانه های 
شــخصی قابل اجراســت كه اين موضوع 
توانسته روند رشد را باال ببرد. در روزهايی كه 
بســیاری از مردم در قرنطینه هســتند، 
بازی های رايانه ای طرفداران بیشتری پیدا 
كرده و به همین دلیل شاهد افزايش گیمرها 

در اين روزها هستیم.
سری بازی های Call of Duty كه ترجمه آن 
»ندای وظیفه« می شود، يك بازی تیراندازی 
اول شخص است كه برای نخستین بار در روز 
۲9اكتبر سال۲003 به بازار آمد. از آن زمان 
تاكنون نسخه های بسیاری از اين بازی عرضه 
شده كه تقريبا تمامی آنها با استقبال بسیار 
زيادی نیز روبه رو بوده است. يكی از نكاتی 
كه در نسخه Warzone به آن توجه ويژه ای 
شده، موضوع اسلحه است. اسلحه هايی كه 
شما می توانید از آن استفاده كنید از تنوع 
بسیار بااليی برخوردار است كه اين می تواند 
به جذابیت بازی كمك كنــد. همچنین در 
كنار ســالح های امروزی، شما می توانید از 
اسلحه های كالسیك اســتفاده كنید؛ مثال 
می توانید يك تفنگ متعلق به دوران جنگ 
جهانی دوم را در دســت بگیريد. در نسخه 
جديد اما پیشــرفت های قابل مالحظه ای 
به چشم می خورد. در نسخه Warfare بازهم 
شاهد يك داستان جالب و مهیج هستیم. 
درواقع يكی از برتری های سری بازی های 
Call of Duty داســتان پردازی های آن و 
همچنین شــخصیت های جذابی است كه 
مخاطب را به ســمت خود می كشد. در اين 
نسخه هم مانند ديگر سری بازی های قبلی، 
بحث اسلحه و به دســت گرفتن انواع آن از 
اهمیت ويژه ای برخوردار اســت. اين تنوع 
سالح می تواند يك برتری برای سازندگان 

محسوب شود.
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درنگ

مشاغل د رخطر
خیلی از مشاغل 

مربوط به گردشگری 
حاال درآمدی ندارند، 
اما باید حقوق پرسنل 
خود را پرداخت كنند 

و اینكه تا چه زمانی 
بتوانند به این وضعیت 
ادامه دهند، مشخص 

نیست. دولت باید 
حمایت خود را از این 

قشر گسیل كند تا 
امید به نجات وجود 

داشته باشد

رابطه فالكت با 
جرم

اگر تورم در كشوری 
یك برابر افزایش 

پیدا كند، نرخ جرم 
و جنایت دو برابر 

می شود. اگر بیكاری 
در جامعه یك واحد 

افزایش یابد، جرم 
و جنایت دو برابر 

افزایش پیدا می كند 
و جالب است بدانید 

اگر تورم و بیكاری 
در كنار هم یك واحد 

افزایش پیدا كنند، 
میزان وقوع جنایت 

و جرم در جامعه ۴.۵ 
برابر می شود

شلیك تیر آخر به گردشگری 
شاخص گردشگری در سال 98 چه وضعیتی داشت؟

سرنوشت نامعلوم آمار طالق 
شاخص طالق در سال98 چه وضعیتی داشت؟

تالش برای كاهش جرم 
شاخص جرم و جنایت در سال 98 چه وضعیتی داشت؟

بازنگری در نحوه آموزش 
آموزش عالی در سال98چه وضعیتی داشت؟

ســالی كه گذشت 
برای گردشــگری 
ایران دو نیمــه كامال متفاوت داشــت؛ نیمه اول 
همان چند ماهی بود كه شاهد رشد گردشگران 
ورودی به ایران و بهبود شاخص های رقابت پذیری 
گردشــگری كشــور بودیم. در این زمان تدابیر و 
برنامه های به كار گرفته شده دورانی امیدوار كننده 
را برای گردشگری رقم زد كه تا نیمه های سال نیز 
ادامه داشت. فقط طی فصل بهار، تعداد گردشگران 
ورودی به ایران ۴۰درصد نسبت به همین زمان در 
سال97 افزایش داشت. این وضعیت در تابستان 
نیز ادامه پیدا كرد و نویــد روزهای خوبی را برای 
گردشگری داد. اما از آبان ماه، اتفاقات یكی پس از 
دیگری ایران را تحت تاثیر قرار داد و تقریباً همه 
آنچه در طول سال ها برای گردشگری ساخته شده 
بود، ویران شــد. بعد از گران شدن قیمت بنزین و 
اعتراضات سراسری در كشور، گردشگری ایران در 
سراشیبی سقوط قرار گرفت. باال رفتن نرخ بنزین 
تا حدودی روی ســفرهای داخلی تاثیرگذاشت و 
اعتراضات نیز برنامه های گردشگران خارجی برای 
ســفر به ایران را تغییر داد. بعد از آن، تنش های 
میان ایران و آمریكا و ترور ســردار شــهید قاسم 
ســلیمانی، قطعه دیگری از پازل ناامنی ایران و 
ترس گردشــگران خارجی برای ورود به كشور را 
تكمیل كرد. كشور در وضعیت امنیتی قرار گرفت 
و شــلیك موشــك به هواپیمای اوكراینی كه به 
سقوط آن منجر شد، تقریبا همه را مطمئن كرد 
كه گردشگری در سال98 دیگر سر پا نخواهد شد. 
اما این پایان ماجرا نبود و تیر آخر به بدن نیمه جان 

صنعت گردشگری نیز با شیوع ویروس كرونا شلیك 
شــد. تا پیش از آن دولت ایــران هدف هایی مثل 
حذف ویزا برای گردشگران چینی و افزایش ساالنه 
2میلیون گردشگر از این طریق را در برنامه داشت. 
همچنین هدف قرار دادن كشــورهایی مثل هند و 
روسیه، امكان جذب بیشتر گردشــگران را فراهم 
می كرد.  قرار بود تا ســال99 نیز تعداد گردشگران 
خارجی ورودی به كشور به 11میلیون نفر برسد. اما 
كرونا همه نقشه ها را نقش بر آب كرد. بعد از شیوع 
این ویروس در كشــور چین كه یكی از بزرگ ترین 

بازارهای هدف گردشــگری ایران بــود همچنان 
پروازها از این كشــور به ایران بــا محدودیت های 
بیشــتری برقرار بود. كم كم با آغاز شیوع كرونا در 
ایران، مرزهای كشور از روزهای ابتدایی اسفند98 
بسته شد و خطوط هوایی كشورهای دیگر به ایران 
نیز تعطیل شدند. به ســرعت ایرانی هایی كه قصد 
داشتند از كشورهای دیگر بیایند، بازگشتند و اتباع 
كشورهای دیگر ایران را ترك كردند. تمام ارتباطات 
و رفت و آمدها به كشور در مدت كوتاهی قطع شد. 
اكنون بسیاری از شركت ها و دفاتر خدمات مسافرتی 
تورآور در این دوران، نگران ورشكستگی هستند و 
هر روز خبرهایی از تعدیل نیروهای بعضی از آنها به 
گوش می رسد. حاال كه فعالیت همه دفاتر خدمات 
مســافرتی، هتل ها و مراكز اقامتی به صفر رسیده 
است، بیم آن می رود كه مشاغل مرتبط با گردشگری 
قادر به ادامه حیات نباشــند و به تبع آن بسیاری از 
فعاالن این بخش مجبور به ترك كار و اخراج از بدنه 
صنعت گردشگری شوند. همچنین از دست رفتن 
گردشگران بر كاهش میزان تولید ناخالص داخلی 
و درآمدهای كشور اثرگذار خواهد بود. با وجود همه 
این موارد، علی اصغر مونسان وزیر میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی در نشست خبری بررسی 
مشكالت این وزارتخانه در 16 فروردین اعالم كرد: 
در 1۰ ماه سال98 با وجود تمام مشكالتی كه برای 
این حوزه پیــش آمد، موفق به جــذب 8میلیون و 
6۰۰هزار گردشگر خارجی شدیم. الزم به ذكر است 
ایران در آخرین گــزارش مجمع جهانی اقتصاد، در 
حوزه رقابت پذیری گردشــگری رتبــه89 را میان 

كشورهای دنیا به دست آورد. 

موضوع جرم و جنایت 
از آنجایی اهمیت پیدا 
می كند كــه اثرات زیانبــار اجتماعی-اقتصادی 
به دنبال دارد و به دنبال خود تورم، بیكاری و فقر 
را به دنبال می آورد. لذا سازمان زندان ها و اقدامات 
تامینی و تربیتی كشــور هر ســاله با مشاركت 
دســتگاه های اجرایی با محوریت شاخص های 
عمومــی و اختصاصی به منظــور كاهش جرم و 
جنایت در كشــور برنامه هایی را در اولویت اجرا 

قرار می دهد.
انجام برخــی از اقدامات دســتگاه های اجرایی 
مربوطه منجر به كاهــش 5درصدی آمار وقوع 
قتل عمدی، آدم ربایی، سرقت مسلحانه، تجاوز 
به عنف و حریق عمدی در نیمه نخســت سال 
98 به نســبت نیمه نیمه نخست سال 97 شد. 
در این مــدت آمار از 161 فقــره جرم در حوزه 
جرایم جنایی در تهران در سال 97به 153فقره 
جرم در نیمه نخست سال 98كاهش یافت. در 
مدت زمان مذكور طبق گزارش پلیس  76فقره 
قتل عمد، 8مورد آدم ربایی، 23مورد ســرقت 
مســلحانه، 33مورد تجاوز به عنف و 13مورد 
حریق عمدی صــورت گرفت. آمار كشــفیات 
پرونده های قتل و آدم ربایی و سرقت مسلحانه 
در 6 ماه نخست سال 98، به 118 درصد رسید 
كه نسبت به مدت مشــابه سال قبل، 22 درصد 

رشد را نشان می دهد.

به اعتقاد بسیاری از حقوقدانان و جامعه شناسان 
بســیاری از مجرمان و باندهای سازمان یافته در 
محیط زندان تشكیل می شود و بزهكاران ساده و 
منفرد دیروز بعد از رفتن به زندان و آزادی، به گروه 
بزهكاران پیچیده و سازمان یافته تبدیل می شوند. 
از همین رو زندان ها در كاهش جرم و جنایت در 

جامعه مؤثرند. 
به همین علت با تالش دســتگاه های مربوطه در 
سال 98 بازگشــت مجدد زندانیان 1۴.8درصد 
به نسبت سال 97 صورت پذیرفت. از سوی دیگر 
حمایت ها از خانواده زندانیان نیازمند 65درصد 
افزایش یافت و مراقبت بعد از خروج نیز در سال 
گذشته 75درصد افزایش پیدا كرد. چرا كه میان 
میزان جرائم و رشــد اقتصــادی و توزیع ثروت 

ارتباط تنگاتنگی وجود دارد. مشــاوره و خدمات 
روانشناختی زندانیان 1۰۰درصد افزایش یافت. 
درمان زندانیان معتاد 63درصــد، آموزش های 
رســمی زندان 7۰درصد، آموزش های فرهنگی 
و تربیتی 1۰۰درصد، اشــتغال مولــد زندانیان 
18درصد و حرفه آموزی زندانیان 7۰درصد نسبت 
به سال 97افزایش یافته تا به نوعی در كاهش جرم 
و جنایت مجدد افرادی كه مستعد جرم و جنایت 

مجدد هستند مؤثر عمل كند.
با وجود كاهش تعداد زندانیان در سال 98، طبق 
گفته اصغر جهانگیر، رئیس ســازمان زندان ها، 
ظرفیــت زندان ها حــدود 85 هزار نفر اســت و 
جمعیت حاضر در زندان ها همچنان دو برابر و نیم 

ظرفیت است.

شاخص طالق یكی از 
شاخص های اجتماعی 
حساسیت برانگیز در كشور ماست و آنطور كه آمار 
سال های گذشته می گویند همواره روند صعودی 
را طی كرده اســت. اما ذبیح اهلل خدائیان، رئیس 
سازمان ثبت اسناد و امالك كشور، در رابطه با آمار 

6 ماه نخست سال 98 نظر دیگری دارد.
براساس گفته خدائیان در 6 ماه نخست سالی كه 
گذشت: 316هزار و 716واقعه ازدواج در 6 ماه اول 
سال98 داشتیم كه نســبت به مدت مشابه قبل 
9درصد كاهش یافته اســت. همچنین 1۰1 هزار 
واقعه طالق داشــتیم كه 2درصد كاهش داشته 
اســت. همچنین آمار به ما می گوینــد كه میزان 
عمومی طالق، یعنــی 2/2 به ازای هــر هزار نفر 
جمعیت، در 5اســتان باالتر از سایر استان ها قرار 
دارد. سخنگوی ســازمان اسناد در اردیبهشت ماه 
در مورد طالق عمومی در این 5اســتان می گوید: 
»خراسان رضوی )2/8(، تهران )2/7(، كردستان 
)2/7(، قم )2/5(، گیالن )2/5( و اردبیل )2/5(« 
باالترین میــزان عمومی طــالق را دارنــد و در 
مقابل»استان های سیستان وبلوچستان با )۰/7(، 
چهارمحال و بختیاری )1/5(، ایالم )1/5(، خراسان 
جنوبی )1/5(، هرمزگان )1/6( و بوشــهر )1/6(« 
پایین ترین میــزان عمومی طــالق را به نام خود 

ثبت كرده اند.
هــر چند هنــوز آمار كاملــی از طالق در ســال 
98منتشر نشده است، اما در كنار این آمار، نباید 

فراموش كرد كه سال گذشــته، شاخص طالق با 
حاشــیه های خبری متعددی همراه شد؛ از یك 
ســو بخشــنامه محدودیت ثبت طالق و از سوی 
دیگر ممنوعیت طالق تا پایان كرونا. در واقع روند 
رو به افزایش آمار طالق موجب شــد تا نهادهای 
فرهنگی راه حل های مختلف را برای مقابله با این 
شرایط امتحان كنند. براســاس بررسی هایی كه 
پیرامون موضوع طالق صــورت گرفت، برخی به 
این نتیجه رسیدند كه زد وبندهای برخی دالالن 
با بعضی از دفاتر ازدواج و طالق زمینه را برای روند 
صعودی آمار طالق مهیا كرده اســت. در همین 
راستا بود كه بخشــنامه ای با موضوع محدودیت 
ثبت طالق در بهمن ماه از سوی قوه قضاییه ابالغ 
شد. براساس این بخشنامه از یك فرمول ثابت برای 

ثبت طالق استفاده می شود؛ به عبارت دیگر در هر 
شهر میانگین ثبت طالق در سال گذشته به نسبت 
دفاتر طالق همان  شهر به اضافه 2۰درصد، سقف 
تعداد طالق هایی است كه دفاتر ازدواج و طالق آن 

شهر می توانند به ثبت برسانند.
 بر همین اساس هم فهرستی از سهمیه 31استان 
كشور منتشر شد كه نشان می دهد استان  كرمان 
با 278مــورد و اســتان كهگیلویه وبویراحمد با 
95مورد بیشترین و كمترین سهمیه های ساالنه 
را دارند. حال باید منتظر ماند و دید كه ممنوعیت 
ثبت طالق به دلیل مســائل بهداشتی در دوران 
كرونا و همچنین بخشــنامه محدودیت ثبت تا 
چه حد در كاهش آمار طالق در سال98 اثر گذار 

بوده اند.

وزارت علوم، تحقیقات  
و فناوری، در راستای 
تحقق برنامه های پنجم و ششم توسعه، از مهرماه 
1397به اتكای یك برنامه مطالعه شده و جامع، 
دانشــگاه های كشــور را با هدف مهارت افزایی 
و بهبود توان اشــتغال پذیری دانشــجویان در 
قالب برنامه های آموزشــی و درســی بسیج كرد 
و این اقدام را در ســال 98 نیز به صورت مستمر 
پیگیری كرد تا مقدمات اجرایی طرح ساماندهی 
آموزش عالی را در سال 99 فراهم كند. مهم ترین 
هدف تمركز بر این برنامه پاســخگویی شفاف تر 
به مطالبه دســتگاه های عمومی كشور مبنی بر 
ارتقای شایستگی های تخصصی دانش آموختگان 
دانشگاهی برای افزایش ضریب مشاركت در تولید 
ملی با اعتماد به توانمندی آنان در تأســیس كار 
و كسب و توســعه كارآفرینی و همچنین انطباق 
هر چه بیشــتر برنامه های درســی بــا نیازهای 
جامعه همزمان بــا افزایش ســهم آموزش های 
مهارتــی دارای ظرفیت اشــتغال زایی در برنامه 
درسی همه رشته های دانشگاهی بود. از مهرماه 
1397به مدت یك ســال )منتهی به شهریور ماه 
1398( 123برنامه درســی در ۴مقطع كاردانی، 

كارشناسی، كارشناسی ارشــد و دكتری، تدوین 
و بازنگری شــد كه از این میان 37مورد رشــته 
جدید بوده اســت. در این میان در دانشگاه های 
فنی و حرفه ای نیز بازنگری هایی در به روزرسانی 
ســرفصل های دروس انجام و در مهــر 98 از این 
دروس رونمایی شــد و این دانشــگاه ها تغییری 
اساســی در برنامه داشتند. رشــته ها در مقاطع 
كاردانی كامال مهارتی اســت و دقیقــا برای بازار 
كار طراحی و اجرا می شوند. در سالی كه گذشت 
بســیاری از دانشــگاه ها فعال تــر از قبل پایش 
دانش آموختگانشــان را در دفاترشــان دنبــال 
كردند تا ببینند فارغ التحصیالن بعد از اتمام دوره 
تحصیل چه سرنوشتی پیدا می كنند. این رصدها 
در راستای سیاستگذاری ها و طرح های راهبردی 

دانشگاه ها انجام شد.

افزایش رفاه دانشجویان
در سال 98، درصد كمك های مالی به دانشگاه ها 
به منظور بازسازی و نوســازی فضاهای رفاهی، 
ارتقای تندرســتی و ســالمت، امور حمایتی و 
معیشتی دانشــجویان از محل كمك ویژه مقام 
عالی وزارت 1۰درصد نسبت به سال 97 افزایش 

یافت. همچنین درصد رشــد وام های پرداختی، 
رشد اعتبارات هزینه برای سراهای دانشجویی، 
رشد اعتبارات هزینه شده برای ارتقای سالن های 
غذاخوری و آشپزخانه ها در سال 98 در قیاس با 

سال گذشته 1۰درصد افزایش یافت.

درصد رشد اهداف و برنامه ها
در سال98 نرخ اعتبارسنجی دانشگاه های خارجی 
از كشور با 3۰درصد رشد همراه بود. اما نرخ رشد 
فرصت های تحقیقاتی اعطا شــده به دانشجویان 
دوره های دكتری نسبت به سال97 تنها 3درصد 
محقق شد كه رقم چشــمگیری نبود. نرخ رشد 
تعداد دانشجویان انتقالی از دانشگاه های خارج به 
دانشگاه های داخل هم با ۰.2درصد نشان می دهد 
كه اقدامات چندان مهمی در این زمینه در سالی 
كه گذشت انجام نشد. الكترونیكی كردن آزمون 
تولیمو 9۰درصد در مقایســه با ســال 97تحقق 
یافت اما رشد ۰.7درصدی استمرار بهبود كیفیت 
سؤاالت آزمون سراسری )معكوس( نشان می دهد 
اقدامات مهمی در این بخش صورت نگرفته است. 
البته میزان رضایت داوطلبان از مدیریت اجرای 

آزمون سراسری 87درصد بوده است.

امید به بسته حمایتی دولت
 هادی شیرازی؛ دبیر جامعه تورگردانان ایران:  شیوع ویروس كرونا، 
عمال گردشگری را به صفر رسانده است. اســتانداری ها و وزارت 
میراث فرهنگی و گردشگری اعالم می كنند كه هیچ كس از شهر خود خارج 
نشود. هتل ها به طور كامل در بیشتر نقاط تعطیل شده اند و شیوع بیماری 
مردم را خانه نشین و وارد قرنطینه كرده است. البته واضح است كه چاره ای 
جز این كار برای كنترل شیوع بیماری وجود ندارد. همه كارهایی كه برای 
گردشگری انجام گرفت، عمال با اتفاقاتی كه در چند ماه پایانی سال98 رخ 

داد، بی نتیجه ماند.
اما نمی توان گفت كه ضربه هایی كه به صنعت گردشگری وارد شده، دیگر 
قابل جبران نیست. ما یاد گرفته ایم كه با امید زندگی كنیم. خیلی وقت ها 
از پس مشكالت برنمی آییم، اما می توانیم تالش خود را برای بهبود دوباره 
انجام دهیم. آینده نیز واقعا تاریك است و هیچ پیش بینی ای در مورد زمان 
پایان مشكالت در سال99 نداریم. ممكن است بعد از ریشه كن شدن بیماری، 

بتوانیم دوباره به وضعیت قبلی برگردیم، اما تا آن زمان راه زیادی در پیش 
است. اكنون شركت های هواپیمایی همگی از ایران رفته اند. تا بیماری برود، 
فضا دوباره امن شود و گردشگری سامان بگیرد، ممكن است زمان زیادی 
طول بكشــد. اما باید برای دوباره سرپاشدن گردشــگری از تجربه افراد 
متخصص در این زمینه استفاده كنیم. مثال در مالزی ۴.2 میلیارد دالر بابت 
جبران خسارت صنایع گردشگری در نظر گرفته شده است. چنین بسته های 
حمایتی ای باید در ایران نیز به كار گرفته شــود تا شرایط دوباره به حالت 
عادی برگردد. خیلی از مشاغل مربوط به گردشگری حاال درآمدی ندارند، 
اما باید حقوق پرسنل خود را پرداخت كنند و اینكه تا چه زمانی بتوانند به 
این وضعیت ادامه دهند، مشخص نیست. دولت باید حمایت خود را از این 
قشر گسیل كند تا امید به نجات وجود داشته باشد. مساعدت هایی مثل 6ماه 
تنفس در پرداخت حق بیمه كارفرمایی یا معافیت مالیات بر ارزش افزوده 

می تواند در این زمینه راهگشا باشد.

عوامل جرم زا باال می رود
عماد مال ابراهیمی؛كارشــناس حقوقی: امروزه مهم ترین شاخص 
توسعه در هر دولتی، توسعه و رشد اقتصادی است. از یك سو وجود 
مقررات كافی، امنیت و نبود جرائم در جامعه عامل مكمل توســعه و رشد 
اقتصادی است. از سوی دیگر دستیابی به امنیت پایدار و تأمین ثبات، بدون 
تأمین رفاه شهروندان میسر نیست. همچنین جرم شناسان و جامعه شناسان 
جنایی در بررســی عوامل جرم زا، عوامل اقتصادی را مــورد توجه قرار 
می دهند. بدیهی است مادامی كه شرایط اقتصادی-اجتماعی مرتبط با جرم 
از بین نرفته باشــد، واكنش در برابر جرم چندان مؤثر نخواهد بود. نتایج 
مطالعات حاكی از آن است كه رابطه معناداری بین جرم و جنایت در ایران، 

تورم، بیكاری و رشد اقتصادی وجود دارد.

افزایش مداوم و بی رویه  ســطح عمومی قیمت ها آثار زیان باری را بر ابعاد 
مختلف زندگی انسان تحمیل می كند. اینكه تورم ناشی از امواج و انعكاس 
بحران مالی و اقتصادی جهانی است یا نشان دهنده ضعف در دستگاه های 
نظارتی بازار، درست مشخص نیســت، اما آنچه درخصوص وجود وضعیت 
بیمار اقتصادی و تداوم این شــرایط بدیهی به نظر می رسد، تبعات روانی و 
آسیب های اجتماعی متعدد و فراوانی است كه در پی این امر تشدید خواهد 
شد. تورم به عنوان مقوله ای اقتصادی، رابطه ای انكارنشدنی و قابل رؤیت 
با مشكالت اجتماعی دارد و بر همین اساس نمی توان آن را منفك از دیگر 
پدیده های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و... به شمار آورد؛ لذا رخدادهای 
اقتصادی همواره تأثیرات مســتقیم و غیرمستقیمی بر شرایط و موقعیت 
افراد جامعه خواهند داشــت. مهم ترین نكته ای كه شــاید در بسیاری از 
تحلیل ها و مسائل مربوط به این قضیه به آن توجه نشده باشد، بحث شاخص 

فالكت است.
شاخص فالكت مجموعه ای از نرخ تورم به عالوه  نرخ بیكاری است. بسیاری 
اوقات تورم و افزایش نرخ قیمت ها، تأثیرات مستقیمی بر بیكاری می گذارند؛ 
افراد زیادی كار خود را از دست می دهند و بسیاری دیگر نیز مجبور به تعدیل 
نیرو می شوند. در شرایط موجود جامعه كه نرخ تورم افزایش پیدا می كند و 
بیكاری نیز بیشتر می شود، شاخص فالكت باال می رود. اگر تورم در كشوری 
یك برابر افزایش پیدا كند، نرخ جرم و جنایت دو برابر می شود. اگر بیكاری 
در جامعه یك واحد افزایش یابد، جرم و جنایت دو برابر افزایش پیدا می كند 
و جالب است بدانید اگر تورم و بیكاری در كنار هم یك واحد افزایش پیدا 
كنند، میزان وقوع جنایت و جرم در جامعه ۴.۵ برابر می شود. شاید دولت 
بتواند با آینده نگری و برنامه ریزی درست مسئله تورم و گرانی و شرایط فعلی 

اقتصادی را تحت مدیریت دربیاورد.

چشم انداز 99
شرط كاهش آمار طالق

فهیمه قبیطی؛روانشناس خانواده: محدودیتی كه قوه قضاییه در 
سال98 برای طالق تعیین كرد، كاركرد چندگانه داشت و افرادی كه 
تصمیم به انجام طالق توافقی داشتند، ملزم به گذراندن چندجلسه مشاوره 
شدند و این اتفاق زمینه را برای كاهش سطح تنازع مهیا كرد. از سوی دیگر 
به دلیل طوالنی شدن پروسه طالق، برخی از افراد از جدایی منصرف شدند و 
بدون طالق رسمی به سراغ راه های دیگر مانند زندگی جداگانه رفتند. البته 

ناگفته نماند كه این روال چندان در كشور ما رایج نشده است.
به عبارتی دیگر باید گفت كه پشت پرده پایین آمدن آمار طالق در سال98 
به دلیل تصمیماتی مانند كاركرد مثبت افزایش جلســات مشاوره پیش از 
جدایی و محدودیت ثبت طالق است و اگر قوه قضاییه با جدیت بیشتری روی 
بحث جلسات مشاوره پیش از طالق پافشاری كند، بدون شك اگر آمار طالق 

در سال99 كاهش نیابد، سیر صعودی هم نخواهد داشت.
شاید درآمارهای اجتماعی وضعیت اقتصادی در بروز آسیب های اجتماعی 
مانند طالق اثر گذار باشد، اما واقعیت این اســت كه اگر روابط بین فردی 
از استحكام كافی برخوردار باشند، وجود مشــكل هایی- مانند بیماری، 

بی پولی و...- موجب نزدیكی زوج ها می شود. این نكته ای است كه گاتمن، 
پژوهشگر شناخته شده حوزه زناشویی بر آن تأكید دارد. اگر نیم نگاهی به 
آمار طالق بیندازیم متوجه می شویم كه طالق در افرادی با وضعیت اقتصادی 
متفاوت شیوع پیدا كرده است، پس نمی توان گفت كه شرایط اقتصادی تأثیر 

مستقیم بر افزایش آمار طالق دارد.
در این میان فراموش نكنیم در دورانی كه كشــورهای مختلف به نوعی با 
كرونا درگیر شدند و مردمشــان را به حضور در خانه تشویق می كردند، 
خبری منتشر شد كه آمار طالق در چین پس از پایان دوران قرنطینه افزایش 
پیدا كرد و این نگرانی ایجاد شد كه آیا ایران هم در سال99 و بعد از پایان 
كرونا به این مشكل دچار می شود یا خیر؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت 
كه شیوه قرنطینه در ایران متفاوت با كشوری مانند چین است. در واقع ما 
مانند بسیاری از امور، قرنطینه را نیز ایرانیزه كرده ایم و اینگونه نیست كه 
افراد چند ماه در یك خانه حبس شــوند. بنابراین نمی توان این مسئله را 
به راحتی به ایران تعمیم داد و انتظار افزایش آمار جدایی ها به این دلیل در 

سال99 را داشت.

دشواری انتخاب برای تحصیل در آموزش عالی
ابراهیم صالحی عمران؛رئیس دانشــگاه فنی حرفه ای كشــور: 
پیش بینی وضعیت آموزش عالی كشور تنها با نگاهی به چالش های 
موجود و گذشته آموزش عالی امكان پذیر است و باید از منظر ذی نفعان 
مختلف به آن نگاه كرد. می توان 2 ذی نفع اصلی را برای آن درنظر گرفت و 
سمت و ســوی آموزش عالی را در آینده پیش بینی كرد. ذی نفع اصلی 
متقاضیان آموزش عالی و طرف دیگر عرضه كنندگان و سیاستگذاران 
آموزش عالی هســتند كه تصمیم گیری آنها باعث جهت گیری هایی در 

آموزش عالی خواهد شد. 
یكی از چالش ها بحث اشــتغال فارغ التحصیالن است و دانشجویان و 
خانواده ها به این مسئله فكر می كنند كه آیا ورود به آموزش عالی آنها را 
به سمت بازار كار وارد می كند؟ آیا می تواند درآمدهای اقتصادی افراد را 

هم تحت تأثیر خود قرار دهد؟
 طبیعی است كه پاســخ دادن به این سؤال در ذهن متقاضیان آموزش و 
پرورش بسیار مهم خواهد بود. طبعا اگر رشــته های دانشگاهی نتواند 

پاسخگوی این دو مسئله اساسی دانشجویان باشد، انتخاب آموزش رشته 
خاص یا به طور كل انتخاب برای ادامــه تحصیل و تقاضا برای تحصیالت 
تكمیلی را به شــدت تحت تأثیر قرار خواهــد داد. بنابراین پیش بینی 
می كنم در سال آینده بخش تقاضا از سوی دانشجویان به شدت آموزش 
عالی ما را تحت تأثیر قرار خواهد داد و با شــرایط اقتصادی و اجتماعی 
موجود انتخاب و تصمیم برای دانشجویان دشوارتر خواهد بود. باید به 
این نكته توجه داشت كه دیگر نمی توان بدون درنظر گرفتن طرف تقاضا، 
توسعه ای را برای آموزش عالی پیش بینی كرد. در چنین فضایی معیارهای 
سیاستگذاران و تصمیم گیران توسعه آموزش عالی نیز تغییر خواهد كرد 
و با اطالعاتی كه از بازار كار می گیرند و تحوالت علمی ای كه در حال رخ 
دادن است جهت گیری هایی در راستای جذب بیشتر دانشجویان انجام 
خواهند داد. چون یكی از مباحث مهمی كه اكنون وجود دارد تامین منابع 
مالی دانشگاه هاست كه به شدت می تواند در توسعه كمی و كیفی آموزش 

عالی اثر منفی داشته باشد.

 تعداد گردشگران
ورودی به كشور

سال

8.600.000 1398
7.800.000 1397
۵.200.000 1396
۴.901.000 139۵
۵.199.000 139۴
۵.0۴۴.000 1393

شبنم سیدمجیدی
روزنامه نگار

نورا عباسی
روزنامه نگار

خدیجه نوروزی
روزنامه نگار

شیوا نوروزی
روزنامه نگار

نرخ بیكاری غیر فعال فعال جمع
فارغ التحصیالن و 

دانشجویان

سال

بیكار شاغل جمع

19.۴ ۵3680۵8 901619 37۴1999 ۴6۴3618 10011676 90
20.9 ۵311۴۴۵ 10۴2970 39۵917۵ ۵0021۴۵ 10313۵90 91
18.9 ۵73۵018 10282۴3 ۴۴00822 ۵۴29071 1116۴089 92
18.۵ ۵813322 102۴129 ۴۵۴۴77۵ ۵۵7890۵ 11392227 93
18.۵ ۵69773۵ 113332۴ ۵007961 61۴128۵ 11839021 9۴
20.0 ۵۴۵1830 13۴0171 ۵3۴6978 66871۵0 12138980 9۵
19.۴ ۵389308 1378990 ۵732273 7111263 12۵00۵71 96
18.3 ۵۵6660۴ 13907۴9 619۴037 7۵8۴787 131۵1392 97

جمعیت فارغ التحصیل و دانشجویان طی سال های 90 تا 97
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این شمارهدرنگ

شاخصهای

فرهنگی- اجتماعی

وداعباكنسرت
 وضعیت موسیقی در 
سال99 به متغیرهای 

مختلفی بستگی 
دارد. مسائل مربوط 

به شیوع كرونا 
به دلیل وجود امكانات 

خرید غیرحضوری، 
نمی تواند اثر 

معنی داری بر فروش 
آلبوم های موسیقی 

داشته باشد. اما 
شیوع كرونا در بحث 

كنسرت ها بسیار 
تأثیرگذار است

كتابغیركاغذی
به نظر می رسد 
روند افزایش قیمت 
كاغذ در سال 1۳99 
نیز ادامه یابد و روند 
كاهش میزان خرید 
كتاب به شكل 
كاغذی آن نیز؛ اما 
سرانه كتابخوانی 
همچنان در سطح 
۳-2سال گذشته 
باقی بماند. این 
روند اگرچه مطلوب 
جامعه فرهنگی 
نیست اما همچنان 
دلگرم كننده 
است. همزمان با 
این روند، رونق 
كتابفروشی های 
الكترونیكی، با 
توجه به قیمت 
مناسب تر، بی نیازی 
به فضای آرشیوی 
و همراه بودن 
همیشگی قابل 
پیش بینی است

روند نزولی سرانه استفاده از موسیقی 
موسیقی در سال 98 چه وضعیتی داشت؟

رونق جشنواره، ركود اجرا 
شاخص های تئاتر در سال 98 چه وضعیتي داشت؟

آمارهای ویروسی 
سینما در سال 98چه وضعیتی داشت؟

زمستانِ  قلم 
بازار كتاب و صنعت نشر در سال 98 چه وضعیتي داشت؟

سمیرا رحیمی
روزنامه نگار

سال98 با كنسرت های 
رایگان موسیقی افتتاح 
شــد. خوانندگانی مانند محمدرضا معتمدی و 
حامد همایون در روزهــای تعطیل فروردین98 
در نقاط تاریخی شــهر تهران برای عموم مردم 
موسیقی اجرا كردند؛ حركتی مثبت كه با هدف 
اســتفاده عموم مردم از هنر موســیقی از سوی 
شــهرداری تهران انجام شد اما شــیوع ویروس 
كرونا امید ها برای تكرار این اقــدام در نوروز99 
را تماما نقش برآب كرد. با وجود برداشــته شدن 
این گام مثبت در جهان موسیقی كشور در آغاز 
سال گذشــته، همانطور كه پیش بینی شده بود، 
به واسطه كاهش توان خرید خانواده ها و افزایش 
قیمت ها، ازجمله قیمت محصــوالت فرهنگی، 
وضعیت موسیقی در سالی كه گذشت، در قالب 
اعداد و ارقام، نسبت به ســال97 با كاهش هایی 

قابل توجه مواجه شد.
براساس گزارش دفتر موســیقی وزارت فرهنگ 
و ارشــاد اســامی، آخرین آمار منتشرشده تا 
روز اول دی ماه 1398 )9 ماه اول ســال( نشــان 
می دهد تعداد مجوزهای صادر شده برای برگزاری 
كنسرت )شامل كنسرت های رایگان( 435عنوان، 
تعداد مجوزهای صادرشــده بــرای تولید آلبوم 
موســیقی 260مورد، آلبوم تصویری 169 مورد 
و تعداد مجوزهای صادرشــده بــرای تك آهنگ 

2126 مورد بوده  است. همچنین تا اول دی 1398 
تعداد 65مجوز برای تاسیس شركت یا استودیوی 
موسیقی از ســوی این دفتر صادر شده  است. اما 
در مقابل، در بازه زمانی مشــابه سال97، تعداد 
مجوزهای صادر شــده از ســوی وزارت فرهنگ 
برای اجرای صحنه ای 2178 عنوان، برای آلبوم 
موسیقی 548 مورد، برای آلبوم تصویری 20مورد، 
برای تك آهنــگ 2460مورد و برای تاســیس 

استودیو و شركت موسیقی 141مورد بوده  است.
وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی همچنین 
سرانه اســتفاده از اجرای صحنه ای موسیقی در 

سال98 در كشور را 0.03 درصد اعام كرده است 
درحالی كه آمارهای ســال97 منتشــر شده از 
سوی این سازمان، سرانه استفاده از كنسرت ها را 
3درصد نشان می داد. از آنجایی كه بازار موسیقی، 
مخارج و درآمد هــای آن از شــفافیت چندانی 
برخوردار نیست، نمی توان محاســبه دقیقی از 
درآمد در این بازار ارائه داد. تنها می توان به مقایسه 
میانگین قیمت بلیت كنســرت ها در ســال98، 
درحــدود 50تا 180هــزار تومان، بــا میانگین 
سال97، در حدود 35 تا 160هزار تومان بسنده 

كرد.

با اینكــه98 را نیز باید 
مانند چند ســال اخیر، 
در ادامه خروج از بحران تماشاگر به تحلیل نشست، 
اما جدای از این روند كلی چند ســاله، امسال، سال 
ســقوط اعداد و ارقــام در شــاخص های مرتبط با 
هنرهای نمایشی بود. به طور مثال نمایشی از یكی از 
كارگردانان شاخص تئاتر ایران در یكی از معتبرترین 
تماشاخانه های تهران تنها توانست 71میلیون تومان 
در 48 اجرا بفروشــد و اگر چنــد نمایش پرفروش 
ســال را كه البته آنها نیز با هزینه های تولید گزافی 
روبه رو بودند، از این ماجرا جدا كنیم، آینه تمام نمای 
تئاتر ایران در ســال98، همین میــزان فروش ها و 

تماشاگرهای اندك است.
با این حال شــما ممكن اســت ببینید هر شــب 
100نمایش در تماشاخانه های تهران روی صحنه 
می روند و بــرای تهیه بلیــت تعــدادی از آنها هم 
ممكن است تماشــاگران صف بكشند، اما وقتی در 
برنامه ششم توسعه اســتاندارد ملی سرانه استفاده 
از هنرهای نمایشــی، حتی یك دهــم درصد كل 
مردم كشــور نیســت، نمی توان این ویترین شبانه 
پایتخت را، رونق تئاتر تعبیر كــرد. این را بگذارید 
كنار اینكه براساس شاخص های اعامی تئاتر برای 
ســال98 در برنامه ششم توسعه، اســتاندارد ملی 
برای تعداد عناوین نمایش های اجراشــده، 6هزار و 
303 بوده اســت و باید منتظر آمــار ماند و دید كه 
این تعداد نمایش امسال روی صحنه رفته اند یا نه. 

مهم تر از این، همچنان تئاتــر از خأل ارائه آمارهای 
بسامان و منســجم رنج می برد و این، نكته ای است 
كه كارشناسان این حوزه بارها به آن اذعان كرده اند.

از ســوی دیگر اما با اینكــه ســایه انصراف ها و 
تحریم های برخی هنرمندان بر سر اغلب جشنواره 
هنری فجر در بهمن ماه سنگینی می كرد، می توان 
گفت جشنواره تئاتر فجر، كمترین آسیب را از این 
بابت دید و اتفاقا بابت حضــور برخی چهره ها، پر 
سروصداتر از پیش برگزار شد. حضور هوتن شكیبا 
به عنوان برنده ســیمرغ بهترین بازیگر نقش اول 
مرد از جشــنواره فیلم فجر در سال97 و نیز نوید 
محمدزاده به عنوان برنده چند سیمرغ از جشنواره 
فجر اهالی سینما، جشــنواره تئاتر فجر98 را گرم 
كرده بود و جشــنواره هم قدر آنها را دانست و در 

اختتامیه جایزه هایش را به دست های آنها سپرد. 
ماجرای اسفندماه امسال نیز برای تئاتر، به مانند 
دیگر هنرها و برنامه های فرهنگی، جز تعطیلی و 

ركود كامل، چیز دیگری نبود.
در فاصله 1381 تا 1385تولیدات تئاتری با كاهش 
چشمگیری روبه رو می شــود. در این سال ها عما 
هیچ ســالن خصوصی ای در ایران وجود نداشــت. 
این دوره پنج ساله برابر است با رفتن حسین پاكدل 
از تئاترشــهر و آمدن حسین پارســایی در ابتدا به 
تئاترشــهر و ســپس مدیریــت اداره كل هنرهای 
نمایشــی. در این دوره ســالن های خیابان الله زار 
تعطیل می شود و آخرین چراغ تئاتر نصر خاموش. 
در سال1390، تعداد آثار اجرا شده دچار جهش شده 
و تا 1396پابرجاست. علت آن راه اندازی سالن های 
خصوصی است. در سال1397 و حضور تیم جدید 
در معاونت هنری، به نظر تعداد آثار اجراها را بیشتر 
كرده و از دفعات اجراها كاسته است. در سال1396 
به ازای 101هزار و 888 نوبت اجرا، 6930نمایش 
متفاوت روی صحنه رفته است. یعنی سهم هر اجرا 
به طور متوسط برابر با 14.7نوبت اجراست. این رقم 
در سال1397 با افت چشــمگیری مواجه شد. در 
این سال به ازای 85هزار و 977 نوبت اجرا، 7198 
نمایش متفاوت روی صحنه رفت. به عبارتی ســهم 
هر نمایش به طور متوسط 11.9 اجرا بود. به عبارتی 
تولید تئاتر برخاف رقم اعامی با 20درصد كاهش 

نسبت به سال96 روبه رو بود.

با بررسی شاخص های 
فرهنگــی و ارائــه آن 
توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی درباره تعداد 
فیلم های اكران شده و وضعیت سینماها، سال98 
به اســتثنای 2 ماه آخر، وضعیت بهتری نسبت به 
سال گذشته داشته است. با توجه به شاخص های 
اعام شــده 84 عنوان فیلم ایرانــی و خارجی در 
371 ســالن فعال سینما اكران شــده است. این 
وزارتخانه تعداد عناوین فیلم های تولید شده را در 
بخش های داستانی، مستند و انیمیشن 187 فیلم 
اعام كرده است. البته با وجود شرایط اسفند ماه و 
تعطیلی سالن های سینما برای جلوگیری از شیوع 
ویروس كرونا آمار بهمن ماه اعام نشده و اسفندماه 
سینماها بدون فروش بوده اند. با این حال فروش 

10ماه ســال98 عددی معــادل 279میلیارد و 
19میلیون و 437هزار تومان بود. درحالی كه كل 
فروش 12 ماه سینما در ســال97 عددی معادل 
250میلیارد تومان بود. برای جلوگیری از اشتباه، 
6ماه نخست 2 سال97 و 98 را بررسی كردیم. در 
سال98 فروش 6 ماه نخســت سال178میلیارد و 
368میلیون و 647هزار تومان بود و در این مدت 
15 میلیون و 590 هزار و  نفر فیلم های اكران شده 
را تماشا كردند. اما در سال 97 معادل 144 میلیارد 

و 963میلیــون و 63هزار تومــان در 6 ماه فروش 
داشتند و تعداد تماشاگران 16 میلیون و 645هزار 
و 136نفر تماشــاگر بودند. با توجه بــه آمار ارائه 
شده توسط سایت سینما تیكت و معاونت توسعه 
فنــاوری و مطالعات ســینمایی وزارت و فرهنگ 
ارشاد اسامی، سینما در سال98 از اقبال بیشتری 
برخوردار بوده است. گرچه در 6 ماه نخست سال98 
محدودیت هایی در اكران ســینماها به خاطر  ماه 

محرم و دهه ابتدایی این  ماه حكم فرما بود.

یك تصویر غمگین از  
كتاب هایــی كه روی 
هم تلنبار شده...؛ این 
آخرین پســتی اســت كه كتابفروش خیابان 
ولیعصر در اینســتاگرامش گذاشته. »یارهای 
مهربان« با تخفیف و بی تخفیــف دیگر همان 
خریدارهای تك و توك گذشــته را هم ندارند 
و كتابفروش از مردم می خواهــد روزهای تلخ 
خانه نشینی را با كتاب برای خود شیرین كنند، 
اما انگار سال98، سال سیاه كتابفروشی ها هم 
بوده است. شیوع ویروس كرونا در سراسر كشور، 
نمایشگاه كتاب را تعلیق كرد و ضربه تازه ای به 
صنعت نشر زد. ناشــران، كتابخوانان و فعاالن 
فرهنگی با هشتگ در پناه كتاب تاش كردند 
كه خرید اینترنتی را در این حوزه رونق بخشند 
اما آیا می توانند این رخــوت كتاب خواندن در 

میان ما را شكست دهند؟
بررسی آمارهای منتشرشده از خانه كتاب نشان 
می دهد كه در سالی كه گذشــت، كتاب های 
تالیفی منتشرشده نســبت به سال97، كاهش 
پیدا كرده و این زنگ خطر بزرگی برای صنعت 
نشر كشور اســت؛ مولفانی كه دیگر امیدی به 
نوشتن ندارند و ناشــرانی كه به قول خودشان 
درگیر مســائل اقتصادی هستند و هشت شان 
گرو نه شان اســت. پیش تر افزایش سرسام آور 
قیمت كاغذ در 6 ماه ابتدایی ســال و بعد از آن 
نوسانات قیمت كاغذ باعث شــد هزینه انتشار 
كتاب افزایش پیدا كند، چرا كه سیاســت هایی 
كه دولت در زمینه كنتــرل قیمت كاغذ اتخاذ 

كرد، مقطعی بود و دوامی نداشت.
همین وخامت اوضاع و رانت ها و فســادهایی 
موجود در صنعت نشر كه محصول گرانی كاغذ 

و عدم نظــارت و انحصار بعضی نشرهاســت، 
كتاب اولی ها را هم دلســرد كرده است. آمارها 
نشان می دهد كه میزان انتشار كتاب های چاپ 
اولی نسبت به ســال قبل كاهش یافته و به نظر 
می رسد شــوق قلم زدن در این سرزمین انگار 

روزبه روز كمتر می شود.
حــاال در حالــی ســال99 را بــا تعطیلــی 
كتابفروشی ها، شیوع كرونا و تعلیق نمایشگاه 
كتاب آغاز می كنیم كه پیكر صنعت نشر دیگر 

جانی برای تاب آوری ندارد. 
سال گذشــته در مجموع 105هزار جلد كتاب 
منتشر شد كه نسبت به ســال97 تنها حدود 
4هزار جلد افزایش داشته است.  با این شرایط 
احتماال پرونده سال99 با كاهش چشمگیری 
بسته خواهد شــد اگر قرار باشــد در بر همین 

پاشنه بچرخد... .

سال 94سال 95سال 96سال 97سال 98

تعداد كتاب های منتشرشده 
755477649۳766477096۳66454تالیفی )جلد(

كتاب های منتشرشده 
2994225۳502۳2781887115۳۳7ترجمه)جلد(

كتاب اولی ها
577926222261808562۳250169 )جلد(

كتاب هایی كه تجدیدچاپ شده اند 
)جلد( 

47697۳9621۳8117۳۳602۳1622

ارزش مجموعه كتاب های 
منتشرشده )ریال( 

41میلیارد و 2۳9میلیون و 
85۳ هزار 

27میلیارد و 8میلیون و 
144هزار 

21میلیارد و 5۳5میلیون و 
48۳هزار 

18میلیارد و 807میلیون و 
687هزار 

17میلیارد و 791میلیون و 
791هزار 

اقتصادموسیقیدرآستانهفلجكامل
 سهند آدم عارف، كارشناس موسیقی:  وضعیت بازار موسیقی در 
سال 1۳99 در 2بخش؛ اجرای كنســرت ها و تولید آلبوم ها قابل 
تحلیل و بررسی است. همانطور كه پیش بینی می شد و براساس آمارهای 
موجود كه چندان نیز قابل اســتناد نیستند، در سال98 چند عامل در 
بخش فروش آلبوم های موســیقی و محصوالت صوتی منجر به ركود و 
تنزل فروش شد. اول اینكه انتشار آلبوم های موسیقی در ایران به دلیلی 
كامال مشخص روند رو به كاهشی داشت: دالیل اقتصادی. این روند رو به 
كاهش در تمام دنیا مشاهده شد و در هیچ جای دنیا روند تولید آلبوم های 
موسیقی رو به رشد نبود زیرا برای هنرمندان و موسیقی دانان ارائه آثار 
در قالب آلبوم به دلیل هزینه های باال مقرون به صرفه نیست. ایران نیز 
تابعی از همین شرایط است با اوضاع كمی نامناسب تر، به ویژه در زمینه 
عدم  به رسمیت شــناخته شــدن قوانین حق مولف. از این رو بیشتر 
هنرمندان حوزه موسیقی در ایران ترجیح دادند آثار خود را به صورت 
تك آهنگ و رایگان در اختیار طرفداران خود قــرار دهند. در بخش 
كنسرت های موسیقی نیز شاهد روند كاهشی در برگزاری بودیم، چه در 
حوزه موسیقی پاپ و چه در حوزه های دیگر. این موضوع نیز در پایان 
ســال97 به دلیل محدودیت هایی كه از طریق نهادهای مختلف برای 
برگزاری كنسرت ها اعمال می شد، قابل پیش بینی بود. همچنین تغییر 
شرایط اقتصادی كه پایان سال97 و ادامه آن سال98 باعث شد موسیقی 

در سبد خانوار جایگاهی نداشته باشد. شیوع بیماری كرونا در كشور نیز 
تیر خالصی بود بر پیكر موســیقی كشور كه تقریبا 100درصد اجراهای 
موسیقی در كشور لغو شــدند و هیچ گردش مالی ای در حوزه موسیقی 
انجام نگرفت. وضعیت موســیقی در ســال99 به متغیرهای مختلفی 
بستگی دارد. مسائل مربوط به شیوع كرونا به دلیل وجود امكانات خرید 
غیرحضوری، نمی تواند اثر معنی داری بر فروش آلبوم های موســیقی 
داشته باشد. اما شیوع كرونا در بحث كنسرت ها بسیار تأثیرگذار است. 
گروه های موســیقی و خوانندگان ایــن امید را دارند كــه بتوانند 
كنسرت های لغو شده خود را در ماه های اول سال جدید اجرا كنند كه 
این نیز بستگی به كنترل بیماری و عادی شدن شرایط جامعه دارد. اما 
انتظار نمی رود درخصوص اعمال محدودیت ها تغییر محسوسی نسبت 
به سال گذشته ایجاد شود زیرا دفتر موســیقی و بخش مدیریتی بدنه 
وزارت ارشــاد همچنان نگاه توسعه ای نســبت به موضوع موسیقی 
نخواهند داشت چون بدنه وزارت ارشاد همواره بهای كمتری به توسعه 
موسیقی داده  و بیشتر بر توسعه بدنه سینمایی و تئاتری خود متمركز 
بوده اســت. در مجموع پیش بینی محتمل وضعیت موسیقی در زمینه 
اجرای كنسرت و تولید موسیقی در ســال1۳99 روند كاهشی است و 
درصورتی كه این بیماری كنترل نشود، می توان گفت اقتصاد موسیقی تا 

آستانه فلج كامل پیش خواهد رفت.

امیدواریبهآینده
ایوب آقاخانی؛نمایشنامه نویس- كارگردان: تئاتر نیز چون دیگر 
هنرها در سال 98 آسیب های اقتصادی متعددی را تجربه كرد، 
به خصوص در  ماه پایانی سال 98 و با تعطیلی همه اجراهای صحنه ای تئاتر 
و به تعویق درآمدن نشســت ها و دیگر برنامه های مرتبط با آن. البته 
می توان گفت آسیب اقتصادی وارد آمده به هنر تئاتر، بیشتر هم به چشم 
خواهد آمد چون اهالی تئاتر اغلب از راه اشتغال و فعالیت در همین هنر 
اســت كه معیشت شــان را تامین می كنند و از این رو با بروز این وضع، 
شكننده ترند. با این حال مدام به این فكر می كنم ما كه این روزها قدرتمان 
در مواجهه با این دشواری كم شده است، از این بحران رد خواهیم شد و 
تئاتر نیز اگر دیگر عوامل مانع بگذارند در سال 99 به مسیر اصلی خود 

بازخواهد گشت. 

مبنای تلقی ما باید این باشــد كه قرار نیســت همیشه وضع بر همین 
منوال باشد و قرار نیست بحرانی تازه، بحران پیشین را استوارتر كند. 
باید بدانیم این، وضعی اضطراری است و باید صبور باشیم و امیدوار. من 
به عنوان یكی از هنرمندان تئاتر، وظیفه خودم می دانم امیدوار باشــم. 
البته جدای از عبور از این وضع اضطراری، مســئوالن فرهنگی نیز باید 
تدابیری برای بازگشــت تئاتر به روزهای خوب و عبور از این ضررهای 
فرهنگی بیندیشند. اما عملكرد مسئوالن در این باره طوری بوده كه ما 

انتظار نداشته باشیم!
 طوری رفتار شده كه از بدیهی ترین توقعات مان هم گذشته ایم. با این حال 
همچنان توقع داریم دولت در همین شرایط اضطراری نیز طوری رفتار كند 

كه ما عطای توقعات بدیهی مان را به لقایش نبخشیم.

سینماصنعتبیبحران
 احد طالبی نژاد؛ منتقد سینما:  وضعیت سینما و همه فعالیت های 
فرهنگی جدا از شرایط اجتماعی و سیاسی در سال آینده نیست. 
متأسفانه جهان درگیر بحران همه گیری شــده كه برنامه ریزی های 
كشورها را دستخوش تغییرات كرده اســت. به همین خاطر نمی توان 
پیش بینی دقیقی درباره این كرد كه چه پیش خواهد آمد. فقط باید گفت 
اگر این بال دست از دامن مردم جهان بكشد و دوباره زندگی به وضعیت 

عادی بازگردد، مردم نیازمند تفریح و نشاط خواهند بود. 
در چنین شرایطی فیلم های طنز از اقبال بیشتری برخوردار خواهند 
شد. اما قضاوت قطعی ممكن نیســت. هیچ كس در ابتدای سال 98 
گمان نمی كرد وضعیت جهان در پایان سال چنین باشد. نه تنها صنعت 

سینما كه امروز دیگر صنایع هم متضررند. طبیعی است كه مردم با این 
كام تلخ رغبتی به تماشای فیلم های گزنده و تلخ نداشته باشند. این 
مسئله تاریخی را نباید از نظر دور كرد كه سینمای نئورئالیسم ایتالیا 
چند سال بیشتر عمر نكرد، دلیل عمده از بین رفتن این سینما هم این 
بود كه فیلم های این سینما مربوط به مصایب پیش و پس از جنگ اروپا 
و خصوصا ایتالیا بود و مردم پس از گذر از این جریان عالقه ای نداشتند 
این مشكالت را روی پرده هم تماشا كنند. آنها دنبال فضای مفرح تری 
می گشتند. با اینكه ســینما صنعت بی بحرانی است، اقبال مردم آن 
را زنده نگه می دارد و باعث می شــود هیچ گاه ورشكسته نشود. باید 

منتظر ماند.

تعطیلیهایدرراه
فرزاد كریمی؛ منتقد و پژوهشــگر ادبی: بــرای پیش بینی رفتار 
كتابخوانی در سال99 باید اندكی به عقب برگردیم. به نظر می رسد 
كمیت كتابخوانی در سال 1۳98 نسبت به سال پیش از آن و دست كم تا 6سال 

پیش تر، تغییر چندانی نداشته است.
 به نظر می رسد می توان سال1۳91 را نقطه ای مشخص در كاهش تیراژ كتاب 
دانست و آن را متأثر از شوك اقتصادی آن ســال بر كلیت نظام صنعت و 
سرمایه كشــور ارزیابی كرد )البته در این نوشتار، بیشتر كتاب های حوزه 
علوم انسانی مدنظر است(. از ســال 1۳92 به این سو، نمودار تیراژ كتاب 
اگرچه هنوز سیری كاهشی را نشــان می دهد، اما در كنار افزایش اقبال 
كتابخوانان به اســتفاده از كتاب های الكترونیكــی و صوتی، نمی توان بر 
كاهش میزان میانگین كتابخوانی در این ســال ها حكم كرد. شاید همان 
كاهش ناگهانی تیراژ در ســال1۳91 را هم صرفا بتوان به مسائل اقتصادی 
نســبت داد، نه كاهش عالقه به كتابخوانی. به هر حال قشر اهل مطالعه كه 
نوعا جزو اقشار برخوردار جامعه طبقه بندی نمی شود، راه های دیگری برای 

تهیه منابع پیدا كرده است.
 استفاده از منابع الكترونیكی و صوتی )رسمی و غیررسمی(، كتابخانه ها 
و امانت های درون گروهی، تهیه نســخه الكترونیكــی از یك منبع و به 
 اشتراك گذاری با گروه هم سنخ )بیشــتر بین دانشجویان( و از این قبیل، 
راهكارهایی بوده كه كتابخوان های كشور- شــاید به ناگزیر- به آن روی 
آورده، گرانی سرســام آور كتاب را جبران كرده اند. اینكه استفاده از این 

روش ها به صنعت نشر كشور آسیب زده یا نه و آیا ارزش معنوی این آسیب، 
جبران كننده زیان های مادی آن در كلیت جریان علمی كشور بوده است یا 
نه؟ موضوع این نوشتار نیست. آنچه مسلم است، گرانی كتاب و گسترش 
شــبكه های اجتماعی در دنیای مجازی و جذابیت  هــای انكارناپذیر آن، 
نتوانسته اســت تأثیر منفی چندانی بر میزان سرانه كتابخوانی در كشور 

داشته باشد.
 اهالی فرهنگ اتفاقا از طریق همین شبكه های مجازی به مطالعه تشویق 
و با منابعی كه در حوزه عالیقشان است، آشنا می شوند. سال های1۳97 و 
1۳98 هم با جهش های ناگهانی و باورناپذیر در بازار كاغذ همراه بود، اما تیراژ 
كتاب نسبت به سال1۳96 كاهش معناداری پیدا نكرد. با توجه به آنچه گفته 
شد، به نظر می رسد روند افزایش قیمت كاغذ در سال 1۳99 نیز ادامه یابد و 
روند كاهش میزان خرید كتاب به شكل كاغذی آن نیز؛ اما سرانه كتابخوانی 
همچنان در سطح ۳-2سال گذشــته باقی بماند. این روند اگرچه مطلوب 
جامعه فرهنگی نیست اما همچنان دلگرم كننده است. همزمان با این روند، 
رونق كتابفروشی های الكترونیكی، با توجه به قیمت مناسب تر، بی نیازی به 
فضای آرشیوی و همراه بودن همیشگی قابل پیش بینی است. تنها می ماند 
اقتصاد بنگاه های كوچك انتشاراتی و نشرهای نوپا كه با كاهش استقبال 
از كتاب كاغذی و محدودترشدن حمایت های دولتی، آینده ای نامشخص 
برایشان قابل تصور اســت و می توان از همین امروز تعطیلی بسیاری  شان 

را پیش بینی كرد.

تعداد بلیت- نفررقم فروش به تومان6ماه نخست
15 میلیون و 590 هزار و 166 178میلیارد و 368میلیون و 647هزار97

16 میلیون 645 هزار و 136نفرتماشاگر144 میلیارد و 963میلیون و 63 هزار98

تماشاگران)هزار نفر(دفعات اجرانمایش)عنوان(سال
1381448450224
13853383381311296
13904712649972144
13914891669082208
13924938676992231
13934910674802228
13945944873083694
139569241025254241
139669301018885579
13977198859778200

مائده امیني
روزنامه نگار

نگار حسینخاني
روزنامه نگار

زهرا رستگار مقدم
روزنامه نگار
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براي خنداندن 
 دوستان

 ماسه هاي سياه
را برداشتم

دعوت به تماشاي برگزيده اي از آثار محسن وزيري مقدم 
   نقاش جوان، مشغول آزمون و خطاي آموخته هاي خود در آكادمي هنرهاي زيباي 
رم است كه جادوي شن ها را كشف  مي كند. شن ها از ســاحل درياي مديترانه روي 
بوم نقاشي مي آيند و تا سال ها يكي از اصلي ترين نشانه هاي نقاشي هاي وزيري مقدم 
مي شوند. »شــن نگار ه ها« نام مجموعه اي از معروف ترين نقاشي هاي اوست كه نام 

وزيري مقدم را در ميان نقاشان مدرن دنيا ثبت كرده است.

   محسن وزيري مقدم از نخستين دانش آموختگان مدرسه صنايع مستظرفه اي است كه به دانشكده 
هنرهاي زيبا تبديل شده. او نخستين نمايشــگاه خود را در ســال1331 در تهران برپا مي كند؛ در 
ســال1334 به ايتاليا مي رود تا تحصيالت خود را در رشته نقاشي، در آكادمي هنرهاي زيباي رم پي 

بگيرد و در سال1337 از اين آكادمي فارغ التحصيل مي شود. 
   او پس از بازگشت به ايران در سال1337، سال ها به تدريس طراحي و نقاشي و چاپ دستي در دانشگاه 
هنر و دانشــكده هنرهاي زيبا پرداخت. وزيري مقدم به ايران برگشت اما با نقاشــي كه از ايران رفته بود 
تفاوت هاي بسيار داشت. شيوه هاي نوين آموزشي، او را از ديگر استادان نقاشي در ايران متمايز مي كرد. او 
در دوره طوالني تدريس خود در دانشگاه در دهه هاي چهل و پنجاه شمسي شاگردان بسياري تربيت كرد.

   او درباره شــكل گيري »شــن نگاره ها« مي گويد: »من براي خنداندن 
دوستانم ماسه سياه را برداشتم و خودم را سياه كردم. ناگهان اثر شيارهايي 
كه از حركت انگشــتانم روي ماســه پديد آمده بود، مرا به تفكر انداخت. 
انديشه  اي تازه در ذهنم بيدار شد؛ تصوير خاكبازي  هاي دوران كودكي در 
برابرم تجسم يافت؛ خاطره  كاري كه زماني انجام داده بودم. يك بازي به ظاهر 
بي هدف ناگهان به يك تجربه  تجسمي عميق تبديل شد. بازي من در برابر 
چشمان كنجكاو دوستانم پايان گرفت. كيسه  اي از ماسه برداشتم و به رم 
برگشتم. شكل  يابي روي ماسه سرگرمي جالبي بود ولي ماه ها طول كشيد 
تا توانستم شيارهايي را كه بر دل خاك نقش مي زدم، روي بوم ثابت كنم«.

   در طول بيش از 6دهه فعاليت هنري خود نمايشگاه هاي بسياري را در 
خارج از ايران برپا كرد و در بي ينال ها و نمايشــگاه هاي گوناگوني شركت 
كرد. او سال هاي پس از انقالب را بيشتر در ايتاليا گذراند و گاهي همزمان با 

برپايي نمايشگاه آثارش به ايران آمد.
   محسن وزيري مقدم را بايد يكي از اصلي ترين نقاشان نسل اول نقاشان 
نوگراي ايران دانســت؛ كسي كه در شــكل گيري نگاه مدرن و متفاوت به 
نقاشي تأثير بسيار داشــت و آثارش الگوي بسياري از جوانان در سال هاي 

بعد شد.
   محسن وزيري مقدم شهريور 1397 در 94ســالگي در رم درگذشت. 

آخرين نمايشگاه او تيرماه 1394 در گالري اعتماد برپا شد.
   او نخستين هنرمند ايراني است كه نامش در فهرســت هنرمندان موزه هنرهاي مدرن نيويورك 

قرار گرفته است. اين اثر از محسن وزيري مقدم در موزه هنرهاي مدرن نيويورك نگهداري مي شود.

   در نقاشي هم وزيري مقدم به شن ها محدود نماند و همه عمر را به تجربه گرايي گذراند؛ استفاده از مواد گوناگون 
)مثل چوب و فلز( به جاي بوم پارچه اي يكي از اصلي ترين وجوه تمايز او در نقاشي  است. نحوه استفاده از رنگ ها و 
تركيب آنها با يكديگر، نقاش هاي مدرنيست به ويژه پيت موندريان را به ياد مي آورد؛ نقاشي كه موضوع پايان نامه 

وزيري مقدم بوده است.

   عالوه بر اين، كتاب هاي آموزش طراحي وزيري مقــدم كه محصول تجربه هاي او 
در تدريس طراحي و نقاشي بودند ســال ها اصلي ترين منابع يادگيري طراحي براي 
دانش آموزان هنرســتان ها و دانشگاه ها و همه كســاني بود كه مي خواستند طراحي 
و نقاشي را آغاز كنند. هنوز هم كتاب هاي او كتاب درسي بســياري از آموزشگاه ها، 

هنرستان ها و دانشگاه ها هستند. 

در تاريخ نقاشي امروز ايران، محسن وزيري مقدم يكي از درخشان ترين نام هاست؛ كسي كه هم در آموزش 
هنر در ايران تأثير بسيار داشته و هم در رويكردهاي نوگرايانه، يكي از پيشروترين هاست. عالوه بر اين 
يكي از نخستين هنرمندان ايران است كه جايگاه بين المللي پيدا مي كند و سال ها نيز در خارج از ايران به 

فعاليت هنري ادامه مي دهد.

   الئورا توركو لي وري، منتقد ايتاليايي درخصوص اين دوره از كارهاي او مي نويسد: »به جاي گذاشتن عالمت  ها و نوشته  هايي 
ماندگار روي ماسه و شن، همانند آن اســت كه به ميزاني كوچك، از خداوندگاري تقليد كنيم كه انديشه  خود را درون زمين و بر 
زمين، با حركتي كه آني است و پر معنا، حك مي كند. سپس زمين از ژرفاي خود، آن انديشه را درمي  يابد و بازتاب مي  دهد و آن را 
از راه ارتعاشاتي كه همسو و همنواي طبيعت اند، به ريشه  گياهان و به خاكي كه موجودات زيستمند روي زمين آن گام مي  نهند و 
به آبي كه فراگير ديگر موجودات غرق در آن است، مي رساند. حركتي آني براي اثري ماندگار روي ماسه و شن، شكوفايي بخش آثار 
وزيري است و همين جاست كه مجموعه  شن  نگاري  هاي او، به مثابه بيان نياز سازنده  اش به پيوستن به كليتي همسو و همنواي 
طبيعت كه خواستار پيوند با گردش مدام حيات است، رخ مي نمايد. تماس و آميزش دست با خاك و ماسه، به ريشه هاي اصيل ما 
بازمي گردد؛ به آب و به دريا. به سخن دقيق  تر داستان هايي گشوده مي شود كه در پي گذار از آن، اليه سرزنده خاكي كه زاياي گياهان 

است، به اين جهان مي  آيد و اين چيزي است كه بايد بتوانيم در تابلوهاي شني وزيري جست وجو كنيم«.

   او در دوره هايي به كارهاي 
حجمي روي آورد و آثار حجمي 
متفاوتي خلق كرد. نكته جالب 
توجه در كارهاي وزيري مقدم اين 
است كه او بسياري از حجم ها و 
نقش برجسته ها را در چارچوب 
قاب نقاشي خلق كرده است.
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هرروزيكسامانهجديدبرايثبتناميعنيچه؟
اين روزها هرروز با يك ســامانه جديد براي ثبت نام مواجه مي شويم. 
يك بار سامانه اي را اعالم كردند و بعد كه مردم به اشتباه رفتند و يارانه 
خود را اهدا كردند گفتند اشتباه شده و سامانه ديگري معرفي شده كه 
جز در كافي نت ها نمي توان آن را باز كرد. حاال براي وام سامانه ديگري 
معرفي شده و از طرفي براي وام مشاغل سامانه ديگر، براي ثبت شكايت 
از اصناف بايد به سامانه ديگري برويد و براي دريافت كد احراز هويت و 
سالمت از اصناف سامانه ديگري. واقعا نمي توانند سامانه اي واحد براي 

دريافت مشخصات همه  چيز طراحي كنند؟
باباييازتهران

هميشهبازنشستگانكشوريپسكيتاميناجتماعي؟
درحالي كه نزديك به 4ميليون انسان سالمند و اغلب 60سال به باال 
منتظر اعالم وضعيت حقوق هاي دريافتي خود در سال جديد هستند 
رسانه ها مدام خبر از افزايش حقوق بازنشستگان كشوري مي دهند، آيا 
نمي توان همانطور كه اعالم كردند به طور تقريبي بازنشستگان كشوري 
750هزار تومان افزايش حقوق خواهند داشــت كه تالش مي شود از 
فروردين ماه اعمال شــود، اعالم كنند كه آخرين تصيمات در مورد 

بازنشستگان تامين اجتماعي چيست؟
روحاهللازتبريز

قيمتهاي6برابريدربرخيميوهوسبزي
در سايه عدم نظارت بر بازار ميوه، برخي سوءاستفاده گران، ميوه هاي 
به اصطالح ضدكرونايي را بــه 6 برابر قيمت مي فروشــند. در خريد 
ديروز من در تهران در اميرآباد شمالي قيمت هركيلوگرم ليموترش 
45هزار تومان، ليموشيرين 2۸هزار تومان و سيرخام 17هزارتومان و 

سيرخشك 50هزارتومان محاسبه شد. فريادرسي هست؟
امانيازتهران

نگرانانتشارآلودگيازدفنگاهسراوانرشتهستيم
از ساكنان جاده رشت به فومن در جاده سراوان هستيم كه اين روزها 
شاهد انبوه زباله هاي دفن كاميونيم كه چند برابر قبل در اين مسير تردد 
مي كنند. پيش از اين همواره در اين زمينه نگران بوده ايم و اكنون با 
شيوع كرونا و افزايش زباله هايي كه نيازمند ضدعفوني هستند، نگرانی 
اهالي روستاهاي حاشيه اين جاده بيشتر شده است. لطفا مسئوالن 

بهداشت و محيط زيست بر اين موضوع نظارت كنند.
خوشبينازجادهسراوان

واميكميليونيرفعنيازنميكند
وام يك ميليوني از محل يارانه به هيچ عنوان پاسخگوي حتي يك پنجم 
نيازهاي خانوار نيست. وقتي خود مســئوالن خط فقر كالنشهرها را 
معادل 5ميليون و ساير شهرها را بين يك تا 3ميليون اعالم مي كنند، 
چطور به عنوان كمك معيشــت فقط يك ميليون تومان آن هم فقط 
براي يارانه بگيران مصوب كرده اند كه آن هم معلوم نيست كي به دست 

اين افراد برسد.
سليمانيازتهران

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

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

با مردم

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

كوتاه از حادثه

دستگيريدزدان
2ميليارديخانهها

اعضاي باند سرقت از خانه ها كه با دستبرد به 
40خانه در پايتخت بيش از 2ميليارد تومان 
سرقت كرده بودند دستگير شدند. به گزارش 
همشهري، تحقيقات كارآگاهان پايگاه هفتم 
پليس آگاهي تهران براي دستگيري اين باند از 
اواخر دي ماه سال گذشته شروع شد. نخستين 
شاكي مردي بود كه مي گفت دزدان در زماني 
كه او و خانواده اش در خواب بوده اند وارد خانه 
شده و دست به ســرقت ميليوني زده بود. اين 
مرد توضيح داد: حدود ساعت 5:30 كه براي 
نماز صبح بيدار شده بودم متوجه شدم اثاثيه 
خانه جابه جا شده و بهم ريخته است. وقتي به 
جســت وجو در داخل خانه پرداختم فهميدم 
در زماني كه ما در خــواب بوديم، دزدان وارد 
خانه شده و 300هزار دينار عراقي، 300دالر، 
مقداري البسه و كارت بانكم را به همراه رمزش 

سرقت كرده اند.
به گفته شــاكي، دزدان پس از سرقت كارت 
عابربانك او در ساعت 6صبح 30ميليون تومان 

از حسابش برداشت و سرقت كرده بودند.
با اين شــكايت، تحقيقات براي شناســايي و 
دســتگيري دزدان آغاز شــد. كارآگاهان در 
بررســي دوربين هاي مداربسته محل سرقت 
به تصاويري از 2سارق دســت يافتند كه در 
ادامه معلوم شــد آنها از مجرمان سابقه دار به 
نام هاي حسين و فيروز هستند. بررسي ها براي 
شناســايي مخفيگاه اين 2سارق ادامه داشت 
تا اينكه مدتي بعد معلوم شــد كه اين 2نفر به 
جرم سرقت و حمل مواد مخدر دستگير و روانه 
زندان شــده اند. هردو متهم از زندان به پايگاه 
هفتم پليس آگاهي تهران منتقل شدند و در 
بازجويي ها عالوه بر ســرقت از خانه شاكي به 

سرقت هاي سريالي ديگر هم اعتراف كردند.
سرهنگ حمداهلل عليزاده، رئيس پايگاه هفتم 
آگاهي گفت: اعضاي اين باند مدعي شدند كه 
تا كنون به 40خانه در پايتخت دستبرد زده اند 
و افراد ديگري نيز به عنوان سارق يا مالخر با آنها 
همدست بوده اند. آنها گفتند كه با شناسايي 
خانه هايي كه بالكن يا پنجره مشرف به كوچه 
و بدون حفاظ داشتند، پس از نيمه شب وارد 
خانه ها مي شدند و بي توجه به اينكه كسي در 
خانه هست يا نه، دست به سرقت اموال باارزش 
مي زدند و پس از سرقت نيز اموال مسروقه را 
تقســيم مي كردند. وي ادامه داد: با اعترافات 
متهمان دستگير شده، اعضاي ديگر اين باند 
نيز دستگير شدند و در بازرسي مخفيگاه آنها 
مقداري اموال مســروقه كشــف شد. اعضاي 
اين باند تا كنون به سرقت از 40خانه و ربودن 
اموالي به ارزش بيش از 2ميليارد تومان اعتراف 
كرده اند و تحقيقات تكميلي براي شناسايي 

تمامي مالباختگان ادامه دارد.

معمايمرگپسر22ساله
درحالي كه پزشكان اعالم كردند پسر 22 ساله 
به دليل مســموميت جانش را از دست داده، 
خانواده او مدعي هستند كه وي در درگيري 
به قتل رسيده اســت. به گزارش همشهري، 
بيستم فروردين ماه گزارش مرگ پسري جوان 
به قاضي مصطفي واحدي، كشــيك جنايي 
مخابره شد. متوفي پســري 22 ساله  بود كه 
به گفته پزشكان بر اثر مسموميت جان باخته 
بود. خانواده اين پســر اما به دادسراي جنايي 
تهران مراجعه كردند و مدعي شدند پسرشان 
به قتل رسيده اســت. آنها مي گفتند كه روز 
قبل از فوت پسرشــان در پاركي در شــهريار 
بودند كه پسرشان با افرادي درگير شد. يكي 
از اعضاي خانواده قرباني گفت: ناگهان متوجه 
شديم چند نفر با مشت و لگد به جان پسرمان 
افتاده اند  و وقتي رسيديم فرار كردند. پسرمان 
مي گفت حالش خوب است اما چند ساعت بعد 
حالش بد شد، او را به بيمارستان رسانديم كه 
چند ساعت بعد خبر فوتش را به ما دادند. حاال 
هم از قاتالن او  شكايت داريم. به دنبال اظهارات 
خانواده متوفي، قاضي جنايي دستور تحقيقات 
در اين خصوص را صادر كرد. از ســوي ديگر 
جسد قرباني به پزشكي قانوني انتقال يافت تا 

علت اصلي مرگ وي مشخص شود.

به دنبال آتش سوزي مرگبار در خانه اي در 
خيابان  اجــاره دار تهران كــه باعث مرگ داخلي

4دوبلور و صدابردار در استوديوي خانگي 
شده بود، 4نفر بازداشت شدند كه روز گذشته با حضور در 
دادســراي جنايي به بيان جزئيات ايــن حادثه مرگبار 

پرداختند.
به گزارش همشهري، آتش ســوزي مرگبار ظهريكشنبه 
رخ داد و ساعت 14بود كه ماجرا به قاضي ساسان غالمي، 
كشيك جنايي تهران اعالم شــد. با حضور قاضي جنايي 
در محل، تحقيقات آغاز و مشخص شــد آتش در طبقه 
سوم ساختمان قديمي رخ داده و 4مرد كه داخل پستوي 
12متري گرفتار شــده بودند و راه فرار نداشتند به دليل 
استنشاق دود ناشي از آتش ســوزي دچار خفگي شده و 
جانشان را از دســت داده بودند. بررسي ها حكايت از اين 
داشت كه قربانيان دوبلور و صدابردار بودند و محل حادثه 
نيز يك اســتوديوي خانگي براي ضبط موسيقي و دوبله 
فيلم و كارتون بود. در ادامه معلوم شــد كــه روز حادثه 
2كارگر روي پشت بام مشــغول انجام كارهاي مربوط به 
ايزوگام بودند و 4جوان هم در اســتوديو مشــغول كار. 
ناگهان شعله هاي مشعل ايزوگام  به پشت در اتاق استوديو 
كه با ابر آگوستيك شــده بود نزديك و ابرها آتش گرفت. 
بررسي ها حكايت از اين داشت كه احتماال قربانيان داخل 
اتاق هدفون داخل گوش شــان گذاشــته و سر و صدايي 
متوجه نشــده بودند. اما زماني متوجه آتش شدند كه راه 

اتاق مسدود شــده و چون پنجره اي به بيرون نداشت در 
آنجا گرفتار شده و جان باخته بودند. در ادامه هويت 3نفر 
از قربانيان شناسايي شد. يكي از آنها شهاب اليكا، دوبلور 
معروف بود كه انيميشن الك پشــت هاي نينجا و سريال 
وايكينگ ها را دوبله كرده بود. 2قرباني ديگر برادر بودند 
كه شاهين معين الديني و رامين معين الديني نام داشتند 
و نفر چهارم صدابردار بود. در جريــان اين حادثه قاضي 
دســتور داد تا 2ايزوگام كار و 2نفر كه ملك را اجاره كرده 
بودند به دليل عدم رعايــت نظامات دولتي منتهي به قتل 
شبه عمد بازداشت شوند. آنها ديروز براي تحقيق به شعبه 
سوم دادسراي جنايي تهران منتقل شــدند. يكي ازآنها 
فردي بود كه ملك را اجاره كرده و ديگري دوست وي بود 
كه قاضي جنايي وقتي متوجه شد دوست وي نقشي در 

ماجرا ندارد، آزادش كرد.
2نفر ديگر نيز ايزوگام كار بودند كه مي گفتند از اين اتفاق 
به شدت ناراحت و متاثر هستند. آنها مدعي شدند كه در 
تراس درحال قيرگوني بودند و اين تراس مشرف به 2اتاقك 
استوديو بود اما ناگهان شعله هاي آتش گسترش يافته و 
اين حادثه مرگبار را رقم زده است. ساسان غالمي، بازپرس 
شعبه سوم دادسراي امور جنايي تهران پس از تحقيق از 
متهمان دستور بازبيني دوربين هاي مداربسته اطراف محل 
حادثه و تحقيق از شاهدان را صادر كرد. از سوي ديگر تيمي 
از كارشناس آتش نشاني براي تعيين علت دقيق اين حادثه 

مرگبار راهي محل آتش سوزي شدند.

جزئيات تازه از مرگ هولناك دوبلورها

پاسخ مسئوالن
مرگ هنگام دوبله انيميشن

فرديكهملكرااجارهكردهوبازداشــتشده،خودشساكن
طبقهدومهمانساختمانقديمياســت.اومديرمركزدوبلهو
خودشهمدركاردوبلهفيلم،سريالوكارتوناستكهيكسال
ونيمقبلطبقهسومساختمانقديميرااجارهوآنجاراتبديلبه
يكاستوديوكردهبود.اوهنوزازايناتفاقتلخومرگدوستو
همكارانششوكهاست.ميگويدهنگاموقوعآتشسوزيتصور

ميكردهكههر4نفرازساختمانخارجشدهاند.

شماايزوگامكاردرخواستكردهبوديد؟
من خودم ساكن طبقه دوم هســتم اما مدتي مي شد كه سقف خانه ام آب 
مي داد. خصوصا اين اواخر كه بارندگي شــدت پيدا كرده بود و مدام چكه 
مي كرد. به همين دليل ايزوگام كار خبر كردم تا پشت بام را ايزوگام كند. 

البته اين پشت بام تراس مانند بود. درست مقابل اتاق هايي بود كه در طبقه 
سوم بود و تبديل به استوديو شده بود. بايد تراس ايزوگام مي شد تا سقف 
ديگر چكه نكند اما من يك درصد هم فكرش را نمي كردم چنين فاجعه اي 
رخ بدهد. من مالك طبقه دوم هستم اما طبقه سوم را هم اجاره كرده بودم 

براي كار. چون خودم هم سال هاست در كار دوبله هستم.
كيملكرااجارهكردي؟

حدود يك ســال و نيم قبل. تا پيــش از اين اســتوديوهاي مختلفي كار 
مي كردم تا اينكه يك سال و نيم قبل با شهاب آشنا شدم. شهاب ايلكا يكي 
از قربانيان كه دوبلور معروفي هم هست. از آن زمان به بعد تصميم گرفتيم 
با هم كار كنيم. به همين دليل وقتي ديدم طبقه بااليي ما خالي است آن 
را اجاره كردم و شدم مدير استوديو. البته خودم هم فيلم، كارتون و سريال 

دوبله مي كنم.
زمانحادثهكجابودي؟

من چندبار به تراس رفتم تا به ايزوگام كارها سر بزنم. خانه خودم طبقه دوم 

است و اگر كار باشد به اســتوديو مي روم. روز حادثه شهاب و همكارانم در 
اتاقك كه كامال آگوستيك شده بود كار مي كردند. ايزوگام كار ها هم مشغول 
بودند. ناگهان آتش روي وسايل داخل اتاقك افتاد و آنجا آتش گرفت. من 
آنجا بودم كه آب ريختم و آتش را خاموش كردم. فكر مي كردم خاموش شده 
اما چند لحظه بعد گر گرفت و شعله ور تر شد. رو به ايزوگام كارها فرياد زدم. 
حتي بچه هاي استوديو را هم صدا زدم كه فورا ساختمان را ترك كنند. فرياد 
مي زدم آتش، آتش. فكر كردم شهاب و همكاران ديگرم صدايم را شنيده و 
از ساختمان خارج شده اند. اما وقتي آتش نشاني رسيد تازه فهميديم بچه ها 
داخل استوديو گرفتار شده اند. هنوز شوكه ام از اتفاق تلخي كه افتاده است. 

شهاب دوستم بود، نامزد داشت و قرار بود به زودي ازدواج كند.
هرروزدراستوديوكارميكرديد؟

اگر كار دوبله داشــتيم هر روز مي رفتيم. روز حادثــه دو برادري كه فوت 
شدند و از همكارانم بودند فيلم انيميشني آورده بودند و از شهاب خواستند 

روي آن صداگذاري كند اما اين حادثه تلخ رخ داد و همه ما عزادار شديم.

گو
ت و

گف

آتش سوزي مرگبار در استوديوي خانگي كه جان 4نفر را گرفت چطور آغاز شد؟

بهسازيخيابانصفاادامهدارد
روابط عمومي منطقه13 شهرداري تهران به دنبال چاپ پيام مردمي با 
عنوان »ناتمام رها كردن پروژه بهسازي خيابان صفا« در 14اسفندماه 
9۸پاسخ داده است: براســاس گزارش كارشناسي شهرداري ناحيه 
يك منطقه 13پــروژه مذكور در حال فعاليت در بخش نهرســازي، 
پياده رو سازي  ضلع شــمالي خيابان صفاســت و به منظور رفاه حال 
شهروندان در ايام پاياني سال و شــيوع كرونا نيز متوقف نشده است. 
همچنين در اين پروژه اقدامات مختلفي از قبيل عمليات احداث نهر، 
حوضچه رسوبگير، لوله گذاري و احداث پياده رو پيش بيني شده كه 

طبق برنامه زمانبندي در حال انجام است.

به دنبال مرگ آتشــين مردي در مغازه 
ميوه فروشي، برادر وي به عنوان مظنون 

به قتل اين مرد بازداشت شد.
بــه گــزارش همشــهري، چهاردهم 
فروردين مــاه، گزارش آتش ســوزي در 
مغازه اي در مركز تهران به آتش نشــاني 
گزارش شد و آتش نشــانان راهي محل 
حادثه كه يك مغازه ميوه فروشــي بود 
شدند. آنها پس از حضور در محل به مهار 
آتش پرداختند و 2 برادر 34و 40ســاله 
كه در اين آتش ســوزي به شــدت دچار 
ســوختگي شــده بودند به بيمارستان 
انتقال يافتند. درحالي كه 2 برادر تحت 
درمان بودند، ســاعت 9صبح پانزدهم 
فروردين ماه برادر بزرگ تر به نام مصطفي 
به دليل شدت سوختگي جانش را از دست 
داد و چون ماجرا مشكوك بود، گزارش 

اين حادثه به قاضي جنايي تهران اعالم 
شد كه او دستور تحقيق در اين خصوص را 
صادر كرد. بررسي ها حكايت از اين داشت 
مغازه اي كه دچار حريق شده متعلق به 
پدر اين 2 برادر بوده اســت.تا مدتي قبل 
اين 2 برادر در مغازه ميوه فروشي پدرشان 
كار مي كردند، امــا مصطفي چند وقت 
قبل براي خود رستوراني تاسيس كرده 
و كارش را تغييــر داده بــود. با اين حال 
رســتوران به دليل جلوگيري از شــيوع 
كرونا تعطيل شد و او براي تامين مخارج 
زندگي اش تصميم گرفت به مغازه پدرش 

برگردد.
ماموران همچنين متوجه شدند كه روز 
حادثه مصطفي در حالي كه دستگاه پوز 
سيار خود را در دست داشت به مغازه ميوه 
فروشي پدرش رفته تا در قسمتي از آنجا 

كار كند. اما درحالي كــه برادرش هم در 
مغازه بود ناگهان با يكديگر درگير شدند. 
به گفته شاهدان، برادر كوچك تر ظرف 
بنزين را كه در مغازه بود برداشته و روي 
برادر بزرگترش يعني مصطفي ريخت كه 
بخشي از بنزين روي بخاري ريخته شده 

و باعث آتش سوزي شد.
با اين اطالعات، قاضي جنايي دســتور 
بازداشت برادركوچك تر را صادركرد. از 
سوي ديگر همســر متوفي در دادسراي 
جنايي تهران به شكايت پرداخت و گفت: 
همســرش پيش از مرگ به او گفته كه 
برادرش به روي وي بنزين پاشــيده و او 
را آتش زده اســت. از ســوي ديگر برادر 
كوچك تر پــس از بهبودي بــه همراه 
مأموري به دادسراي امور جنايي تهران 
منتقل شد و درخصوص اين حادثه گفت: 

برادرم روز حادثه دستگاه كارتخوان خود 
را به مغازه آورد و همين باعث شد با هم 
درگير شــويم. چون من مدت ها بود كه 
تنها در مغــازه كار مي كردم. درگيري ما 
شدت گرفت تا حدي كه به تهديد كشيده 
شد. ناگهان چشمم به ظرف بنزين افتاد. 
به او گفتم اگر از مغازه بيرون نروي مغازه 
را آتش مي زنم. وي ادامه داد: برادرم اما 
ظرف بنزين را برداشت و در كشمكشي كه 
ميان ما شكل گرفته بود، بخشي از بنزين 

را من به روي برادرم پاشيدم و بخشي از 
بنزين را برادرم روي من پاشيد. همه  چيز 
يك تهديد بود. هيچ كدام قصد نداشتيم 
جان ديگري را به خطــر بيندازيم. اما او 
نزديك بخاري بود كه ناگهان آتش سوزي 
رخ داد و ما ســوختيم. اما برادرم جانش 
را از دســت داد. اين مرد جــوان پس از 
تحقيق با دســتور بازپرس جنايي براي 
انجام تحقيقات بيشتر به اداره دهم پليس 

آگاهي پايتخت منتقل شد.

دعوايآتشين2برادردرمغازهميوهفروشي

مرد روستايي كه به دليل ريزش ديوار خانه اش 
تا گردن زير آوار گرفتار شده و با مرگ دست و 
پنجه نرم مي كرد با تالش امدادگران اورژانس 
از مرگ حتمي نجات يافت. اين مرد در حالي 
نجات يافت كه در راه انتقال او به بيمارستان 
نيز آمبوالنس در ســيالب گرفتار شد اما در 
نهايت او به بيمارســتان منتقل شد و تحت 

مداوا قرار گرفت.
به گزارش همشهري، بامداد يكشنبه به مركز 
اورژانس سبزوار خبر رسيد كه به دليل بارش 
باران و جاري شدن سيالب خانه اي در روستاي 
باقرآباد داورزن تخريب شده است. اطالعات 
اوليه حاكي از آن بود كه در جريان اين حادثه 
صاحب خانه كه مردي حدود 50ساله است 
زير آوار خانه اش گرفتار شده و با مرگ دست 

و پنجه نــرم مي كند. در اين شــرايط بود كه 
گروهي از امدادگران اورژانــس راهي محل 
حادثه شدند. شــدت بارندگي و جاري شدن 
سيالب رسيدن امدادگران به محل حادثه را 
دشوار مي كرد؛ با اين حال در كوتاه ترين زمان 
ممكن امدادگران خود را به باقرآباد رساندند. 
محل حادثه خانه اي از خشت و سنگ بود كه 
باران آن را به تلي از خاك تبديل كرده و مرد 
روســتايي تا گردنش در آوار مانده بود. با اين 
حال او نفس مي كشيد و هوشيار بود. هر لحظه 
ممكن بود حادثه تلخي رخ دهد و بايد هرچه 
سريع تر عمليات نجات آغاز مي شد. با اينكه 
امدادگران تجهيزات آواربــرداري در اختيار 
نداشتند اما در شرايطي دشــوار مرد گرفتار 
شده را بيرون كشــيدند. معاينه اوليه نشان 

مي داد او تنفس و نبض دارد اما به دليل ضرباتي 
كه به سرش وارد شده بود بايد به مركز درماني 
منتقل مي شد. به اين ترتيب او به آمبوالنس 
منتقل شد. اين مرد در شرايطي از مرگ نجات 
يافته بود كه بارش باران و سيالب در منطقه 
همچنان جريان داشت. آمبوالنس اورژانس 
در مسير انتقال مصدوم بعد از عبور از يكي از 
پل هاي محلي به پل ديگري رسيد اما سيالب 
اين پل را تخريب كرده و راهي جز برگشــتن 
براي امدادگران باقي نگذاشته بود. به همين 
دليل آنها مسيري را كه آمده بودند برگشتند 
اما سيالب نخســتين پل را هم تخريب كرده 
بود. شرايط دشواري بود. آمبوالنس نه راه پس 
داشــت و نه راه پيش. در اين وضعيت بود كه 
امدادگران از مركز اورژانس سبزوار درخواست 

كمك كردند.
آمبوالنس در حالي در ميان ســيالب گرفتار 
شــده بود كه امدادگران تنها بــه نجات مرد 
مصــدوم فكــر مي كردنــد. دقايقــي بعد 
غالمعباس كافي، رئيس اورژانس سبزوار كه 
از اين حادثه با خبر شده بود با خودرويي مجهز 
راهي محل حادثه شد. آن زمان سطح آب كمي 
پايين تر رفته بود و نيروهاي كمكي توانستند 
آمبوالنس را بوكسل كرده و آن را به بيمارستان 
شهيد بهشتي سبزوار منتقل كنند. در آنجا با 
اينكه ســاعتي از وقوع اين حادثه مي گذشت 
بررسي هاي اوليه نشــان داد كه صدمات مرد 
حادثه ديده چندان جدي نيست و بعد از يكي 

دو روز مرخص خواهد شد.
مســلم فائق نيا، مدير روابــط عمومي مركز 

حوادث و فوريت هاي پزشكي دانشگاه علوم 
پزشكي ســبزوار با اعالم جزئيات اين خبر به 
همشهري گفت: در اين حادثه همكارانم تالش 
زيادي براي نجات جان مــرد مصدوم انجام 
دادند. وي ادامه داد: هنگام وقوع حادثه به دليل 
سيالبي كه در منطقه به راه افتاده و به خانه ها 

امدادگراناورژانس،فرشتهنجاتمردروستاييشدند

خسارت وارد كرده بود نيروهايي كه مسئول 
آواربرداري بودند راهــي مناطق حادثه ديده 
شــده بودند و در اين وضعيت همكارانم كه 
تجهيزات چنداني نيز در اختيارشان نبود همه 
عمليات ازجمله آواربرداري و نجات مصدوم 

را انجام دادند.

پليس آمريكا در تعقيب دختر 1۸ساله اي كه با انتشار 
ويدئوهايي، مدعي شده مبتال به كروناست و قصد دارد 

مردم شهر را به اين ويروس آلوده كند.
به گزارش همشهري به نقل از رســانه هاي آمريكا، 
مأموران پليس تگزاس اين روزها در حال پرس و جو 
از مردم براي پيدا كردن ردي از دختري به نام لورينا 
هستند كه به نظر مي رسد خطري جدي براي مردم 
شهر اســت. چرا كه در روزهاي شــنبه و يكشنبه 
ويدئوهايــي از اين دختر در شــبكه هاي اجتماعي 
پخش شد كه وي در آنها مدعي شــده بود مبتال به 
ويروس كرونا است. » تست كروناي من مثبت است 

و قصد دارم اين ويروس را در شــهر منتشــر كنم«. 
»اگر قرار اســت من از بين بروم، بقيه هم بايد از بين 
بروند«. »اگر كسي دوست دارد به كرونا مبتال شود 
هر چه زودتر با من تماس بگيرد«. اينها تنها بخشي 
از جمالتي بود كه لورينا با انتشار ويدئوهاي مختلف 
از خود به زبان آورده بود و همزمان با قرار گرفتن اين 
ويدئوها در اختيار پليس، دستور بازداشت اين دختر 

جوان صادر و تحقيقات براي دستگيري او آغاز شد.
اما آنچه باعث نگراني مــردم و پليس از تهديدهاي 
اين دختر جوان شده بود، يكي از ويدئوهاي او بود 
كه نشان مي داد وي داخل ماشين در مقابل مركز 

تست كرونا نشســته و صداي پرســتاري شنيده 
مي شــود كه از او مي خواهد به خانه برگردد. با اين 
حال پليس مي گويد كه هنوز معلوم نيست كه اين 
دختر واقعا به كرونا مبتالســت و هيچ تأييديه اي 
كه نشــان دهد ادعاهاي او درست است در اختيار 
مأموران قرار نــدارد. بــا اين حال وحشــتي كه 
كليپ هاي منتشر شــده از اين دختر به دل مردم 

دختر 1۸ساله آمريكايي تهديد كرده كه قصد دارد ويروس كرونا را در شهر منتشر كند

پليسدرتعقيبدختركرونايي
انداخته بود باعث شــد تحقيقات گسترده اي براي 
دستگيري وي آغاز شود و مأموران در نهايت موفق 
شدند خانه او را شناســايي كنند، اما وقتي به آنجا 
رفتند، اثــري از لورينا نبود. حاال مامــوران پليس 
اميدوارند با پرس وجو از مردم و شناسايي افرادي كه 
از اين دختر جوان خبر دارند بتوانند هرچه زودتر او 
را به دام انداخته و دستگير كنند و به وحشتي كه در 
ميان مردم شهر به وجود آمده پايان دهند. براساس 
اين گزارش، اين نخســتين بار نيست كه افرادي از 
طريق شبكه هاي اجتماعي، ســالمت جامعه را در 
آمريكا به خطــر مي اندازند. چنــد روز پيش تر نيز 
مأموران پليس ميســوري مردي را دستگير كردند 
كه با انتشار ويدئويي از خود مي گفت:»چه كسي از 
كرونا مي ترسد؟« وي سپس در اين ويدئو شروع به 
ليسيدن قفسه هاي يك فروشــگاه كرد و انتشار اين 

ويدئو باعث دستگيري او شد.



مجيدصفارينيا
رئيس انجمن روانشناسي اجتماعي ايران

بــا شــيوع ويــروس 
كرونــا تعــدادي از 
هموطنانمــان در اثر 
ابتال به ايــن بيماري 
جان خود را از دســت 
دادند. جانباختگان بر 
اثر كرونا براساس پروتكل هاي وزارت بهداشت 
و براي جلوگيري از ابتالي ديگر افراد جامعه با 
حضور تعداد اندكي از اعضاي خانواده به خانه 
ابدي رهسپار شــده و خانواده هاي داغدار نيز 
امكان برگزاري مراســم عزاداري طبق روالي 
كه از گذشته در جامعه ما مرسوم بوده را ندارند 
و به نوعي ايــن خانواده ها در تنهايي ســوگوار 

عزيزان از دست رفته شان هستند.
در اين شــرايط وجود يك حمايت اجتماعي از 
اين افراد مي تواند نقش تعيين كننده و كليدي را 
در كاهش استرس و اضطراب اين خانواده ها ايفا 
كند. زماني كه فردي دچار استرس و اضطراب 
مي شود بخشــي از اين اضطراب در ظاهر فرد 

نمايان شده و بخشي ديگر كه ظاهر مشخصي 
ندارند فرد را دچار بيماري هاي قلبي و عروقي و 

بسته شدن عروق مي كند.
در شرايط عادي زماني كه فردي دچار بيماري 
العالج مي شــود حمايت هاي روحي مي تواند 
نقش پشتيباني از فرد را داشــته باشد به اين 
معني كه او بــه افراد ديگري كــه در اطرافش 
هستند دسترســي دارد اما در شرايط بحراني 
مثل شــيوع ويــروس كرونا كه باعث شــده 
تا ارتباطات انســاني به حداقل ممكن برســد 
حمايت هاي اجتماعي نيز كمتر شــده است. 
خانواده هايي كه در اين ايام داغدار از دســت 
دادن عزيزانشان مي شــوند - متوفياني كه به 
كرونا مبتال شــده بودند و يــا متوفياني كه به 
داليلي غيراز كرونا فوت كرده اند- دچار سوگ 
پنهان مي شوند كه زندگي آنها را تحت الشعاع 
قرار مي دهد. اين ســوگ اگر در اين خانواده ها 
ماندگار شــود مي تواند منجر بــه ايجاد ميل 
به خودكشــي در بازماندگان شــود. به همين 
دليل است كه معتقديم حمايت اجتماعي نقش 
محافظت كننده از خانواده هاي داغدار و سوگوار 
دارد. در شــرايط عادي حضور افراد در مراسم 

تدفين و مراســم هاي ترحيم به خانواده هاي 
داغدار تســلي مي دهــد و باعث مي شــود تا 
پاسخ هاي آشكار و پنهان افراد به استرس ناشي 

از اين سوگ و فقدان كم شود.
در شرايط كنوني شيوع ويروس كرونا باعث شده 
تا افراد سوگوار حمايت هاي اجتماعي را در كنار 
خود نداشته باشند و ميزان آسيب پذيري اين 

خانواده ها نسبت به شرايط عادي بيشتر شود.
پيشــنهادهايي كه براي اين خانواده ها مطرح 
مي شــود برگزاري مراسم ســوگواري مجازي 
اســت. همچنين اقوام و دوســتان مي توانند 
از طريــق تماس هــاي تلفنــي و تصويري با 
بازماندگان متوفي در ارتباط باشند و مراسم ها 
نيز تا حد امكان بايد كامال شــبيه به ختم هاي 
واقعي برگزار شــود، تــالوت آياتــي از قرآن، 
مداحي و سخنراني در وصف متوفي و يا حتي 
حضور افراد در يك خانــواده با رعايت فاصله از 
يكديگر مي تواند كمك مؤثري در گذراندن ايام 
سوگواري براي خانواده هاي داغدار داشته باشد. 
در كنار اين مسائل ارائه خدمات مشاوره درماني 
و روان درماني و دلجويــي از اين افراد ضرورت 

دارد

خانواده هاي داغدار نيازمند حمايت هاي اجتماعي هستند

اميرهوشنگمهريار
  روانشناس

افــراد زيــادي در حــدود 
دو ماه اخير عزيــزان خود را 
در اثر ابتال بــه ويروس كرونا 
از دســت داده انــد و به دليل 
شرايط خاصي كه در جامعه 
حكمفرماســت نتوانسته اند 
همانند گذشــته و آنطور كه در كشــور ما رايج است 
و طبق آيين ها و رســوم، عزاداري و سوگواري كنند. 
افرادي كه نتوانند مرحله ســوگواري و داغداري براي 
عزيز ازدست رفته شــان را براي خود حــل كنند و از 
آنها حمايت هاي اجتماعي به عمل نيايد در آينده اي 
نه چنــدان دور دچار صدمات روحــي و رواني زيادي 
شده كه ممكن است آسيب هايي را براي خود و جامعه 
به همراه داشــته باشــند. پذيرش واقعيت مهم ترين 
اصلي اســت كه خانواده هاي داغدار بايــد با آن كنار 
بياينــد. اينكه متوجه اين نكته باشــند كه هيچ انگي 
در اثر فوت عزيزشــان متوجه آنها نيست و اگرچه در 
مراسم تدفين و خاكســپاري متوفي تعداد زيادي از 
اقوام و آشــنايان حضور نداشــتند اما اين عدم حضور 
به دليل شــرايط خاص جامعه و بيمــاري بوده و اين 
شــرايط براي ديگر خانواده هايي كه عزيزشــان را از 
دست داده اند نيز بوده است. در شرايط كنوني بهترين 

اقدام براي ايــن خانواده ها حمايت اجتماعي اســت، 
تماس تلفني و تصويري با ايــن خانواده ها و دلداري 
دادن به آنها، شنيدن ناراحتي و گفت وگو با خانواده ها 
و همدردي كردن با آنها و در نهايت تشويق خانواده ها 
به اينكه به جاي گوشــه گيري و انزوا دوباره به جامعه 
برگردند و زندگي عادي خود را از سر بگيرند، مي تواند 
كمك مؤثري به عزاداران باشــد. بخــش ديگري كه 
بايد درخصوص ســوگواري خانواده ها بــه آن توجه 
شود اين اســت كه خانواده هاي عزادار با رعايت نكات 
بهداشتي –و اگر منعي براي حضور در جامعه ندارند و 
قرنطينه برايشان توصيه نشده است- بر سر مزار عزيز 
درگذشته شان حاضر شــوند و با عزاداري بر سر مزار 
درگذشته، تخليه هيجاني و رواني شوند. اين خانواده ها 
اگر نتوانند ســوگواري انجام دهند دچار افســردگي 
و تبعات بعدي آن مي شــوند اما مهم اين اســت كه با 
مسئله فقدان عزيزشــان كنار بيايند و اين كنار آمدن 
با مســئله فقدان جز با عزاداري و گريه بر جاي خالي 
فرد فوت شده امكان پذير نيست. در اين حالت فرد بايد 
بتواند بدون هيچ منعي براي عزيز از دســت رفته اش 
سوگواري كند و بعد از گذشت چند ماه از سوگواري بايد 
اقدامات درماني ازجمله روانشناسي سوگ، روش هاي 
تن آرامي و روانشناســي رفتاري و شناختي براي اين 
خانواده ها آغاز شــود، در غيراين صورت شاهد برخي 
خودكشي ها و انزوا از جامعه و يا آسيب هاي اجتماعي 

ديگر خواهيم بود كه جبران آنها سخت خواهد بود.

بهزادوحيدنيا
مديركل مشاوره و امور روانشناختي بهزيستي كشور

ســوگ، فرايندي طبيعــي در زمان از 
دســت دادن اعضاي خانواده اســت. 
انســان ها مراحل مختلفي از سوگ را 
تجربه مي كنند و نسبت به اين فرايند 
طبيعي آســيب پذيري دارند. اما نوع 
ســوگ و ســوگواري در ميــان افراد 
متفاوت است. برخي افراد در مواجهه با سوگ به سرعت انطباق 
پيدا مي كنند و بعد از گذشت مدت زماني از فقدان عزيزشان با 
اين مسئله منطبق شــده و به زندگي عادي خود برمي گردند. 
اما برخي افراد »سوگ هاي مرضي« )سوگي كه از حالت عادي 
خارج مي شــود( را تجربه مي كنند. در اين نوع ســوگ ميزان 
استرسي كه فرد سوگوار تجربه مي كند زياد است و آثار جسمي 
و روحي-رواني پايدارتري دارد. در اين نوع سوگ فرد توانايي و يا 
امكان ابراز سوگواري خود را ندارد و افراد واكنش هاي متفاوتي 
را نسبت به غم از خود بروز مي دهد و فرايند طبيعي سوگ طي 
نمي شود. در نوع سوگ مرضي بايد اقدامات تخصصي براي فرد 
سوگوار به تناسب تشــخيصي كه داده مي شود، انجام شود. در 
زمان كنوني كه با شــيوع ويروس كرونا و ابتالي تعداد زيادي از 
افراد به اين ويروس مواجه هستيم و تعدادي نيز متأسفانه جان 
خود را از دســت داده اند، بايد پيگيري هاي دقيقي درخصوص 
خانواده هايي كه عزيزان خود را از دســت مي دهند انجام شود. 
بايد به مردم اطالع رساني شود كه چه مدت بايد طي شود تا فرد 

سوگوار با واقعيت روبه رو شود و آن را بپذيرد، و در مدت سوگواري 
چه اتفاقاتي ممكن است براي افراد سوگوار بيفتد.

مردم بايد اطالع داشته باشند كه در مدت سوگواري چه اتفاقي 
مي افتد، انسان ها در اين زمان احساس ياس و نااميدي دارند و 
واكنش هاي استرســي و اضطرابي زيادي را تحمل مي كنند اما 
اين واكنش هــاي نيز تا زمان خاصي طبيعي اســت و بعد از آن 
منجر به بروز آسيب براي فرد مي شــود. در سازمان بهزيستي 
سامانه خودارزيابي 1480 براي اين منظور در حال فعاليت است 
و به افرادي كه با اين سامانه تماس مي گيرند و مشخص مي شود 
كه اضطراب مستمري دارند توصيه ها و دستورالعمل هايي ارائه 
مي شــود. اين فرد بعد از 10روز دوباره ارزيابي مي شــود و اگر 
استرس وي ادامه داشته باشــد به حيطه مداخالت باليني وارد 
مي شود تا استرس و اضطراب او به مرحله مزمن نرسد. با وجود 
اين ترجيح ما اين اســت كه اين مداخــالت از بحث غربالگري 
شــروع شــده و فارغ از خدمات تلفني مداخالت پيگيرانه تري 
داشته باشــيم تا بتوانيم خدمات تخصصي تري به خانواده هاي 

سوگوار ارائه دهيم.
در زمان كنوني رفتارهاي جايگزين براي افرادي كه دچار سوگ 
مي شوند پيشنهاد مي شــود. در گذشــته در هنگام سوگواري 
افراد در كنار هم بودند اما االن تنها هستند و نياز به سوگواري، 
برون ريزي احساســات و هيجانات دارند. اينكه در گذشته افراد 
مي توانستند در مراسم تشييع عزيزشان در كنار اقوام و آشنايان 
باشــند باعث مي شــد تا فرد به تطبيق تدريجي با فقدان عزيز 
ازدست رفته اش برسد اما امروز اين امكان براي افراد وجود ندارد 

و بايد مداخالت روانشناسانه برايشان انجام شود.

مداخالت روانشناسانه براي خانواده هاي سوگوار كروناعدم سوگواري خانواده ها تبعات فردي و اجتماعي خواهد داشت

روانشناسان در گفت وگو با همشهري از شرايط سخت 
خانواده هاي داغدار در زمانه كرونا مي گويند

داغبيسوگ
 تا روز گذشته طبق آمارهاي رسمي وزارت بهداشت 4هزار و 585نفر براثر بيماري كرونا در كشور جان خود 
را از دست داده اند، به همين تعداد خانواده هايي نيز سوگوار عزيزانشان هستند؛ خانواده هايي كه اين روزها 
و بعد از درگيري شديد با بيماري و ترس هاي آن حاال عزادار شده اند. شرايط همه گيري ويروس كرونا باعث 
شده تا مراسم هاي بزرگداشت درگذشتگان ديگر مانند گذشته برگزار نشــود. تدفين غريبانه و با حداقل 
شركت كنندگان عزادار انجام مي شود و خبري از تسلي دادن هاي حضوري به خانواده هاي داغدار و برگزاري  
مراسم طبق آيين ها و فرهنگ ايراني نيست. خانواده هاي عزادار اين روزها غيراز غم از دست دادن عزيزانشان 
بايد تنهايي را نيز در ايام سوگواري تحمل كنند. شرايطي كه براي بخشي از افراد شايد آنقدر غيرقابل تحمل 
بشود كه واكنش هاي روحي شديد را به همراه داشته باشد. انتشار خبر خودكشي دو نفر از اعضاي يك خانواده 
بعد از فوت پدرشان به علت ابتال به ويروس كرونا تلنگري دردناك به زمانه كروناست كه بسياري از افراد حتي 
شرايط قرنطينه و در خانه ماندنش را هم نمي توانند تحمل كنند. به اعتقاد كارشناسان و روانشناسان اين 
روزها لزوم شروع به كار تيم هاي مجرب مددكاري و روانشناسي براي ياري دهي به خانواده هاي سوگوار بيش 
از گذشته نمايان است. شنيده هاي همشهري حاكي از اين است كه وزارت بهداشت در حال تدوين پروتكلي 
براي انجام اقدامات روان درماني و روانشناختي خانواده هاي سوگوار بوده و قرار است اقدامات روانشناسانه و 
مددكارانه اين پروتكل با همكاري سازمان بهزيستي، ستاد شهر سالم شهرداري و ديگر سازمان ها و نهادهاي 
مرتبط با اين حوزه انجام شود. چند روز قبل محمدرضا جوادي يگانه، معاون امور اجتماعي و فرهنگي شهردار 
تهران نيز از راه اندازي كارگروه تخصصي »سوگ« با هدف حمايت و همدردي با خانواده هاي داغدار خبر 
داد. او گفته، در اين كارگروه ضمن آموزش نحوه مقابله درست با بيماري كرونا، شرايطي فراهم مي شود كه 
خانواده هاي داغدار بتوانند از حمايت هاي رواني - اجتماعي خانوادگي، دوستانه، محلي و جامعه اي برخوردار 
باشند. روزنامه همشــهري نيز در گفت وگو با كارشناسان و روانشناسان تبعات ناشــي از نبود سوگواري 

خانواده هاي داغدار و نحوه حمايت از اين خانواده ها را بررسي كرده است..

خبر

ايمنيگلهاينداريم
 جهانپور: در بدترين شرايط 15درصد مردم به كرونا 

مبتال مي شوند

سخنگوي وزارت بهداشت ضمن تشريح آخرين نتايج روش هاي درماني 
مورد مطالعه براي درمان بيماران كرونا، در عين حال از احتمال توليد 
واكسن كرونا بين ۹ ماه تا يك ســال آينده خبر داد. به گزارش ايسنا، 
كيانوش جهانپور در ارتباط ويدئو كنفرانسي با خبرنگاران، با اشاره به 
برگزاري هفته سالمت از يكم تا هفتم ارديبهشت ماه، گفت: شعار هفته 
سالمت كه از اول تا هفتم ارديبهشــت ماه برگزار مي شود، با هشتگ 
»كرونا را شكست مي دهيم« بوده و شعار اصلي آن »حمايت همگاني 
از مدافعان سالمت« است كه براساس شعار سازمان بهداشت جهاني 
انتخاب شده است. شعار جهاني نيز »حمايت از پرستاران و ماماها«ست 
و چون بهورزان و نيروهاي بهداشــتي هم در ايران اقدامات پرستاران 
و ماماها را انجام مي دهند، اين شــعار را بومي سازي  و انتخاب كرديم. 
محوريت برنامه هاي هفته سالمت، مقابله با كرونا طبق بسيج ملي مقابله 
با كروناست. جهانپور درباره آخرين وضعيت روش هاي درماني كرونا، 
گفت: برنامه هاي مطالعات باليني داروي فاويپراوير در دست اجراست 
و با توجه به اينكه در ژاپن و چين براي اين دارو با توجه به عوارض آن، 
اثربخشي خاصي براي درمان كوويد1۹ گزارش نشده است، اين دارو 
وارد فاز مطالعات باليني شــد و هر نوع تجويز مستلزم نتايج مطالعات 
باليني است. درمان هايي مانند همويرفيوژن هم در فاز مطالعاتي بوده 
و اثربخشي قطعي نشــان نداده اند. داروي هيدروكسي كلروكين هم 
به عنوان دارويي با اثربخشــي نســبي در پروتكل درماني ما قرار دارد. 
استفاده از اكتمرا و آمپول رمدسوير )Remdesivir( هم فاز مطالعات 

باليني را طي مي كند.
وي افزود: سلول درماني براي بهبود عوارض ريوي نيز روشي بود كه در 
برخي بيماران اثربخشي آن ديده شده بود و دارد فاز مطالعاتي را طي 
مي كند. بايد توجه كرد كه تاكنون هيچ كدام از اين روش ها را نمي توانيم 
درمان اثربخش و حتي اثربخش نسبي محسوب كنيم، هر روشي براي 
درمان كرونا كه در دنيا در حال مطالعه بوده، همزمان در ايران هم در 
حال مطالعه است و ده ها طرح مطالعاتي طب مدرن و مكمل در ايران 

در دست مطالعه قرار دارد.
وي افزود: همچنين اميدها اين است ظرف ۹ ماه تا يك سال و نيم آينده 
واكسن كرونا توليد شود كه البته احتمالي است. در حوزه تشخيص هم 
از تست هاي PCR به عنوان تست اختصاصي، سي تي اسكن به عنوان 
تست با حساسيت تشخيص باال استفاده مي شود. تست هاي سرولوژيك 
كه همزمان با كشــوري چون آمريكا در ايران به توليد رســيده، براي 
تشــخيص كرونا با روش االيزا در حال مطالعه است و قابليت توليد آن 
وجود دارد. هنوز پروتكل هاي مورد اســتفاده تست هاي سرولوژيك با 
توجه به نوع آنتي بادي ها عليه كرونا تدوين نشده است و با توليد انبوه 
تست هاي االيزا بسياري از آزمايشگاه ها مي توانند از اين فناوري استفاده 
كنند؛ چراكه فناوري توليد آن در كشور وجود دارد و به محض تأييد آن 
مي توانيم حتي بيش از تست PCR آن را توليد كرده و آزمايشگاه هاي 

بيشتري را براي آن قرار دهيم.
جهانپور در پاسخ به سؤالي درباره برخي اظهارات مبني بر ايمني گله اي 
و يا قرنطينه كامل، گفت: ما بيش از ۶00هزار نفر در كشور زير مجموعه 
وزارت بهداشــت داريم كه تعدادي از آنها پزشك، پرستار و كارشناس 
بهداشت و به نوعي صاحب نظر هســتند. به عالوه تعداد زيادي هيأت 
علمي داريم و قاعدتا ممكن است ۶00 هزار نظر هم داشته باشيم. قاعدتا 
اين  نظرها، نظر وزارت بهداشت تلقي خواهد شد. جهانپور ادامه داد: در 
عين حال بايد توجه كرد كه واحد شمارش انسان گله نيست و در مقابله 
با كرونا چيزي به نام ايمني گله اي نداريم و اگــر بخواهيم نامي بر آن 
بگذاريم، ايمني گروهي است. تالش ما اين نيست كه ما به سمت ايمني 
گروهي برويم؛ چرا كه ايمني گروهي يك رويداد است كه ما با آن روبه رو 
مي شويم و در جايي جبرا اتفاق مي افتد، اما نمي توان گفت استراتژي 
نظام سالمت اين است كه ايمني گروهي ايجاد شود؛ ايمني گروهي هم 
اگر جايي اتفاق بيفتد به خاطر اين است كه به نوعي يك بيماري ممكن 
است بر همه ابزارهاي بشر غلبه كند و شما چاره براي مقابله با آن نداشته 
باشيد. بنابراين مواجهه با اين موضوع جبري است و اختياري نيست و 

چنين انتخابي هم در وزارت بهداشت وجود ندارد.

چنددرصدجمعيتكشوربهكرونامبتالميشوند؟
سخنگوي وزارت بهداشت افزود: شايد 5 تا 10درصد جمعيت كشور 
يا در بدبينانه ترين حالت 15درصد جمعيت يك كشور مبتال شوند. بر 
همين اساس همه تالش هايي كه براي درمان و ايزوالسيون مبتاليان، 
قرنطينه افراد مشــكوك يا مجاور با فرد مبتــال و اقدامات ديگري كه 
تحت فاصله گــذاري اجتماعي انجام مي شــود، آموزش هــا و اعمال 
محدوديت ها، پروتكل هايي كه تصويب، ابالغ و اجرايي مي شود، همه 
براي اين است كه ما به ســمت ابتالي بخش زيادي از جامعه نرويم و 
زمان و فرصت بخريم و بار ترافيك و ازدحام ناگهاني به سيستم درماني 
كشور تحميل نكنيم تا بتوانيم از اين مرحله عبور كنيم. در عين حال 
از اين ستون تا آن ستون در هر اپيدمي بيماري نوپديد فرج است و ان 
شااهلل گشايشي خواهد شد كه در ماه ها و هفته هاي آتي راحت تر با اين 

بيماري برخورد كنيم.

كوچعشايربهتعويقافتاد
رئيس سازمان امور عشاير ايران با بيان اينكه تنها 2 مورد ابتال به ويروس 
كرونا در جمعيت عشايري در 2استان خراسان جنوبي و خراسان شمالي 
مشاهده شده است، گفت: مورد اول بهبود كامل به دست آورد و مورد 
دوم هم در قرنطينه و رو به بهبود است و با توجه به رعايت فاصله گذاري 
اجتماعي در جمعيت عشاير كشور تا كنون هيچ مورد فوتي نداشتيم. 
كرمعلي قندالي افزود: با توجه به محيط فيزيكي عشاير كه ده ها برابر 
محيط شــهري، از يكديگر فاصله اجتماعي دارند، تا كنون 2 مورد در 
خراسان شمالي و خراسان جنوبي از عشاير ابتال به بيماري كرونا مشاهده 
شــد كه يك خانوار كامال بهبود يافته و يك خانــوار هم در قرنطينه و 
درحال بهبود هستند. اين نوع ســبك زندگي )عشايري( و اين قدرت 

جسماني باعث مي شود كمتر صدمه ببينند.
رئيس سازمان امور عشاير در ادامه درخصوص مديريت كوچ عشاير نيز 
عنوان كرد: كوچ از ييالق و قشالق است. بايد مديريت كوچ را با حوزه 
اقليمي منطبق كنيم و هرزمان به اين نتيجه رســيديم كه با توجه به 
حجم بارش مناسب و خنك تر شدن 2درجه اي هوا تا نيمه ارديبهشت، 
تا عادي تر شدن شرايط، كوچ را به تعويق بيندازيم. وي افزود: هرگاه اين 
توافق حاصل شد بايد 15روز تا يك ماه كوچ به تعويق بيفتد. جز برخي 
موارد جزئي كه عشــاير عجله كردند و در برف و باران گرفتار شــدند، 
۹0درصد در قشالق ماندند. از 15ارديبهشت كوچ حتما اتفاق خواهد 
افتاد و پيشنهاد داديم به دولت كه كمك كنند چون مجبوريم بخش 
زيادي از كوچ را مكانيزه كنيم و اين بهترين راه براي عدم تماس است كه 

با كاميون آنان را به ييالق برسانيم.
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تهران در اين روزها با آمار صعودي بستري بيماران كرونايي در بخش هاي 
مراقبت هاي ويژه مواجه اســت و اين يعني، فاجعه اي در راه اســت. به 
گزارش خبرنگار مهر، اين روزها صحبت از طرح فاصله گذاري هوشمند 
است كه به دنبال اجراي طرح فاصله گذاري اجتماعي، از 23 فروردين در 

كشور كليد خورده و قرار است از 30 فروردين نيز در تهران اجرا شود. اين 
در حالي است كه مواضع انتقادي زيادي نسبت به اين شيوه قرنطينه در 
كشور مطرح است. منتقدان فاصله گذاري هوشمند بر اين عقيده اند كه با 
چنين روشي، اين احتمال وجود دارد كه بيماري كرونا دوباره اوج بگيرد. 
درحالي كه هنوز هم مشكالت اين بيماري آنطور كه بايد و شايد كم نشده 
است. براساس طرح فاصله گذاري هوشمند، كسب و كارهاي كم خطرتر 
و كم ريسك، فعاليت خود را از سر مي گيرند و ادارات نيز با دو سوم نيروها، 
داير خواهند بود. تنها نكته در ساعت كار ادارات، كاستن زمان 2 ساعته 
فعاليت ادارات است. درحالي كه همين موضوع نيز جاي بحث دارد. آنطور 
كه علي رضا زالي، فرمانده ستاد مقابله با كرونا در كالنشهر تهران، عنوان 
داشته اســت وضعيت تهران هنوز قابل پيش بيني نيست و نمي توان 
براساس حدس و گمان، وضعيت اين بيماري در تهران را ترسيم كرد. به 
گفته وي، در 24 ساعت گذشته شاهد رشد 3 درصدي بيماران كرونايي 

بستري در بخش مراقبت هاي ويژه بيمارستان هاي تهران بوده ايم كه 
اين موضوع جاي تأمل دارد. زالي درخصوص اجراي طرح فاصله گذاري 
هوشمند، گفت: نتايج هرگونه مداخله در بحث مديريت شهري با گذشت 
زمان حاصل مي شود، چرا كه اين بيماري از دوره نهفتگي برخوردار است و 
نتيجه اجراي اين طرح ۹ تا 14 روز بعد در آمار پذيرش بيمارستان ها نمود 
پيدا مي كند. در همين حال، رها شدن تهران از برنامه هاي قرنطينه اي، 
مي تواند زنگ خطري براي النه گزيني ويروس كرونا در شهر باشد. شهري 

كه روزانه چند ميليون جمعيت را در خود مي بيند.
در چنين شرايطي بود كه سازمان نظام پزشكي به نمايندگي از جامعه 
پزشكي كشور، با صدور بيانيه اي نسبت به تبعات و پيامدهاي اجراي طرح 

فاصله گذاري هوشمند، اعالم خطر كرد.
در اين بيانيه آمده اســت: اين روزها كنترل و مديريت ويروس كرونا در 
كشور مي رود تا با سياست »فاصله گذاري هوشــمند« وارد فاز جديد 

خود شود و پر واضح است كه انتظار نخبگان و قاطبه مردم آن باشد كه 
هر سياستي به كنترل مناسب تر و مديريت مؤثرتر اين بيماري انجاميده 
و دغدغه هاي مردمي و كاركنان بخش درمان را براي كاركرد مناسب تر 
كمتر نمايد. اعتقاد ما بر آن است كه مدل فاصله گذاري هوشمند نياز به 
آموزش تمام پرســنل و افرادي دارد كه از اين مدل بهره مند مي شوند 
و همچنين نياز مبرم به آموزش مردمي دارد كه با اين شــرايط مواجه 
خواهند شد و بديهي است اين مدل و هر مدل فاصله گذاري ديگر عالوه 
بر آموزش هاي فراگير، نياز به كنترل جدي، ابزار مشخص براي نظارت 
و اعمال محدوديت هاي الزم دارد. از ديگر سو به اين مهم نيز واقفيم كه 
اگر چه راه اندازي فعاليت هاي اقتصادي هدف اصلي اعالم فاصله گذاري 
هوشمند بوده است ولي بدون درنظر گرفتن لوازم علمي و اجرايي، زحمات 
گذشته همه مردم و مسئولين و كادر پزشكي به هدر رفته و تهديدهاي 

جدي در مورد اوج گرفتن مجدد بيماري پيش رو خواهد بود. 

بيانيهسازماننظامپزشكيعليه
فاصلهگذاريهوشمند

رشد 3 درصدي مبتاليان 
كرونا در تهران
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نكته اي كه نبايد از كنار آن ســاده گذشت اين 
اســت كه مشــكالت اقتصادي كه در ماه هاي 
اخير گريبانگير جامعه شده ممكن است باعث 
شود تا قرنطينه از بين برود و شهروندان گرفتار 
تله اقتصادي شــوند كه ويــروس كرونا براي 
آنها به همراه داشته است. با باز شدن ادارات و 
محل هاي كسب ممكن است با افزايش بيماران 
مبتال به كرونا مواجه شويم كه درپي اين رخداد 
مراجعات به بيمارســتان ها نيز بيشتر شده و 
كادر درمــان نيز به دليل شــدت كاري كه در 
ماه هاي اخير داشــته اند دچار خستگي مفرط 
شوند. انجام خدمات روانشناختي و روان درماني 
براي همه افراد جامعه خصوصا ســوگواران و 
كادر درمان كه درخط مقدم درمان هســتند 
ضروري اســت. محققان و پژوهشگراني كه در 
اين حوزه كار مي كنند بايــد به كمك جامعه 
آســيب ديده از ويروس كرونا بيايند، كمااينكه 
تا كنون نيــز اقدامات خودخواســته زيادي از 
طريق روانشناسان و مددكاران و روانپزشكان 

صورت گرفته است.
با وجود اين تعلل در تشــكيل كميته سوگ و 
يا اعالم پروتكل مربوط به خانواده هاي داغدار 
مي تواند اثرات نامطلوبي را در جامعه به همراه 
داشته باشــد. در ســتاد ملي مبارزه با كرونا 
بايد نمايندگان تام  االختياري از دســتگاه ها و 

كميته هاي كارشناسي با تخصص مددكاري، 
روانشناســي و روانپزشــكي حضور داشــته 
باشــند و كميته سوگ در اين ســتاد بايد در 
كنار ديگــر كميته هاي درمان، پيشــگيري و 
آگاه سازي ، تبليغات و امنيت و... وجود داشته 
باشد. متأســفانه اعالم دقيقي از ساختار ستاد 
ملي مبارزه با كرونا انجام نشــده اما شاهد اين 
هســتيم كه تصميم گيري ها بعضا با ترديد و 
تأخير همراه اســت و همين تأخير و ترديد ها 
مي تواند عواقــب جبران ناپذيــري را به دنبال 
داشته باشد. متأسفم كه اعالم كنم ستاد ملي 
مبارزه با كرونا ســازمان نظام روانشناســي را 
فراموش كرده است. االن ۶هزار مركز مشاوره و 
30هزار روانشناس آماده به كار در كشور وجود 
دارد و روانشناسان مورد تأييد اين سازمان در 
يك ساختار سازماني در حال فعاليت هستند. 
ما از همان ابتداي شيوع كرونا براي همكاري با 
ستاد ملي مبارزه با كرونا اعالم آمادگي كرديم 
اما هيچ درخواستي از اين سازمان براي حضور 
در ستاد نشده است. با وجود اين روانشناسان ما 
در شبكه هاي اجتماعي فعال بوده و مشاوره هاي 
آنالين و تلفني به متقاضيان ارائه مي شود. اما 
متأسفانه ساختار حاكميت از خدمات مشاوره 
كه نياز ضــروري اين روزهاي جامعه اســت، 

استفاده نمي كند.



كيوسك

رفع محدوديت برخي مشاغل بي خطر در 
اسپانيا و شــروع فعاليت هاي مشابه در گزارش

ايتاليا از امروز، كشورهاي ديگر را با اين 
پرسش اساسي روبه رو كرده كه چطور مي توان قرنطينه 
و محدوديت هــاي ســنگين اعمال شــده به منظور 

جلوگيري از انتشار ويروس كرونا را لغو و يا كم كرد.
به گزارش بي بي سي، اسپانيا و ايتاليا، بدترين شرايط 
را در ميان كشورهاي سراســر جهان داشته اند و عمال 
همچنان در قرنطينه هستند اما ضروريات اقتصادي، 
دولت هاي اين 2 كشــور را وادار كرده است كه ضمن 
حفظ سفت و سخت مقررات بهداشتي، برخي فعاليت ها 

را آزاد كنند.
ميلياردها انسان در سراسر دنيا با اين پرسش  اساسي 
مواجه هستند كه چه زماني مي توانند به زندگي عادي 
بازگردند. دولت ها، با يك تصميم گيري بزرگ مواجه 
هستند و احتماال روش هاي متفاوتي از سوي كشورهاي 
مختلف در پيش گرفته خواهد شد. اما چيزي كه قطعي 
است اين است كه برداشتن شرايط قرنطينه و بازگشت 

به زندگي عــادي، روندي طوالني و چنــد مرحله اي 
خواهد داشت.

آدام كوچارسكي، پزشك و استاد دانشگاه در لندن در 
اين باره گفته است: »ما گزينه هاي زيادي داريم كه البته 
هيچ كدام خيلي خوب نيستند اما چيزي كه مي دانيم 
اين است كه قرار نيست شــرايط به يكباره در يك روز 
مشخص عادي شود. با اين حال مي توانيم شاهد برخي 

گشايش ها باشيم.«
در اســپانيا، از 2 هفتــه پيــش اعالم شــده بود كه 
فعاليت هــاي عمرانــي و توليــدي بعــد از عيد پاك 
)يكشنبه( از سر گرفته خواهد شــد. ديروز هم دولت 
اعالم كرد مشاغلي كه دوركاري در آنها ممكن نيست 
مي توانند از سر گرفته شوند. همزمان با اين تصميم ها، 
دولت تصميم گرفته اســت كه 10ميليون ماسك در 
سيستم حمل ونقل عمومي بين شهروندان توزيع كند.

اسپانيا بعد از آمريكا، بدترين شرايط را دارد و 17هزار و 
500 نفر در اين كشــور جان خود را به خاطر آلودگي به 
كرونا از دست داده اند. رويكرد اسپانيا براي لغو مرحله اي 
محدوديت ها، روشي است كه دانشمندان براي عبور از 
قرنطينه توصيه كرده اند. با وجود كاهش آمار مبتاليان 
جديد در بسياري از كشورها، مســئله مهم تعداد افراد 
آسيب پذير در جامعه است. براي نمونه، در انگليس تعداد 
افراد مبتال شده )كه احتماال در برابر ويروس كرونا ايمن 
شده اند( تنها 4درصد جمعيت است. اين يعني 63ميليون 

نفر همچنان در برابر آلودگي آسيب پذير هستند.
مســئله ديگر اين اســت كه با وجود دســتاوردها در 
كشــورهاي مختلف دنيا براي مهار كرونــا، رفتارهاي 
بنيادي اين ويروس تغيير نكــرده و همچنان اگر يك 
نفر آلوده باشد و آزادانه در جامعه فعاليت و تردد كند، 

مي تواند به صورت ميانگين 3 نفر ديگر را هم آلوده كند.
به همين خاطر اســت كه برداشــتن يكباره قرنطينه، 
مي تواند آنطور كه كارشناسان هشدار داده اند، به يك 

يك شيوع انفجاري ديگر ختم شود.
دكتر كوچارسكي معتقد اســت كه مي توان فعاليت ها 
و مشــاغل را از منظــر احتمال خطرآفرين بــودن آنها 
دسته بندي كرد و بر اين اساس، به صورت مرحله اي هر 
كدام از آنها را بازگشايي كرد. از نظر او، مي توان اين موارد 
را در 3 دسته كم خطر، متوسط و پرخطر قرار داد و با توجه 

به شرايط، براي رفع محدوديت آنها تصميم گرفت.
اين دقيقا كاري است كه اسپانيا و ايتاليا انجام داده اند. 
ايتاليا هم كه  چون اســپانيا يكي از كانون هاي بحران 
انتشار كرونا در اروپا به شمار مي رود، از امروز و همزمان 
با بهبود نســبي شــرايط، برخي محدوديت ها را لغو 
مي كند. ايتاليا يكشنبه 431مرگ به خاطر ابتال به كرونا 
را گزارش كرد كه كمترين ميزان در 3 هفته گذشــته 
بوده است. با اين حال ديروز تعداد كشته شدگان كرونا 
در اين كشور همچون آمريكا از 20هزار مورد عبور كرد.

جوزپه كونتــه، نخســت وزير ايتاليا هفته گذشــته 
اعالم كرده اســت كه قرنطينه كامل در اين كشــور تا 
سوم مي )14ارديبهشت( ادامه خواهد داشت اما برخي 
مشاغل كم خطر، از امروز فعاليت شان را از سر خواهند 
گرفت. برخي از اين كســب و كارها كتاب فروشي ها، 
نوشت افزارفروشي ها و فروشــگاه هاي لباس كودكان 
هستند. كونته گفته است كه فعال كارخانه ها بازگشايي 
نخواهند شــد اما همه  چيز به شــرايط بستگي دارد و 
تصميم ها، بــا توجه به ميزان موفقيــت در مهار كرونا 

گرفته خواهد شد.
در آلمان، يكــي ديگر از كانون هاي بحــران در اروپا و 

جايي كه بيش از 3هزار نفر به خاطر آلودگي با ويروس 
كرونا جان خود را از دست داده اند، دولت فعال تصميمي 
براي كاهش محدوديت ها ندارد اما كسب و كارها فشار 
زيادي به دولت وارد كرده اند تا برنامه خروج از قرنطينه 
را به صورت رســمي ارائه دهد. قرار است آنگال مركل، 
صدراعظم اين كشــور فردا با رهبران منطقه اي آلمان 

مالقات كند و درباره استراتژي خروج رايزني كنند.
كاهش محدوديت هــا، در آمريكا هم بــه يك چالش 
اساسي تبديل شده اســت و موافقان و مخالفان جدي 
زياي دارد. بزرگ ترين اقتصاد دنيا، بدترين بحران كرونا 
در سراسر دنيا را هم تجربه مي كند و بيشترين مبتاليان 
و قربانيان را داشته است. دونالد ترامپ، رئيس جمهور 
آمريكا تالش زيادي مي كرد تا شرايط بعد از همين عيد 
پاك )دو روز پيش( عادي اعالم شود اما پيشنهاد او با 
مخالفت هاي زيادي مواجه شد. حاال اما به نظر مي رسد 
دولت براي كاهش تدريجي محدوديت ها از ماه مي )دو 

هفته ديگر( آماده مي شود.
آنتوني فاوچي ازكارشناسان ارشد بيماري هاي عفوني 
دولت ترامپ و رئيس مؤسســه آلرژي و بيماري هاي 
عفوني كه مورد احترام زيادي در آمريــكا قرار دارد، 
در گفت وگو با شبكه ســي ان ان گفته است كه برخي 
فعاليت ها، احتماال از2 هفته ديگــر در بخش هايي از 
آمريكا از سر گرفته خواهد شد؛ »فكر مي كنم احتماال 
مي توانيم  ماه بعد در بخش هايي شــروع به كار كنيم. 
اميدواريم كــه در انتهاي ماه، وقتي به شــرايط نگاه 
مي كنيم عناصري را ببينيم كه به ما مي گويند مي توان 
محتاطانه و ايمن )فعاليت ها را دوباره( شروع كرد. اگر 
شرايط مناسب باشــد، همين كار را مي كنيم اما اگر 

اينطور نباشد، بايد صبر كنيم.«

بررسي تجربه اسپانيا، ايتاليا و آمريكا و توصيه هاي متخصصان درباره كاهش محدوديت ها و بازگشت به زندگي 
جهانچگونهازقرنطينهخارجميشود نگاه

سياست در جهان كرونا زده

با شيوع ويروس كرونا در جهان، وضعيت 
به گونه اي اســت كه گويي شهاب سنگي 
عظيم الجثه به زمين اصابت كرده است. كل 
دنيا به يك آشفته بازار بزرگ شبيه شده است. شيوع اين ويروس، جهان 
را با بحران هاي متعددي روبه رو كرده است. اقتصاد بحران زده جهان، 
راه خود را به خانه هاي مردم باز و زندگي روزمره را مختل كرده است. 
بايد ديد كه آيا از پس اين بحران اقتصادي، يك بحران عظيم سياسي هم 
ظهور خواهد كرد يا خير؛ بحراني كه هم مي تواند مسائل داخلي كشورها 

را تحت تأثير قرار دهد و هم سياست بين المللي را به چالش بكشد.
به هرحال، بحران كرونا زندگي مردم را به كلي دگرگون كرده اســت. 
شايد نتوان پايان اين بحران و تبعات آن را پيش بيني كرد، اما مي توان 
درباره تغييرات عمده اي كه رقم خواهد زد، برآوردهايي داشت. بحران 
كرونا، بحران پيچيده اي است كه دامنه آن بدون شك بسيار گسترده تر 
از بحران مالي جهان در سال2008 خواهد بود. برخالف آن سال، بحران 
كرونا اكنون جان ميليون ها انسان را در سراسر جهان تهديد مي كند و 

آثار اقتصادي آن، تنها يك بخش را هدف قرار نداده است.
در گوشه گوشــه جهان، اغلب فعاليت هاي اقتصادي متوقف شده اند و 
همين زمينه را براي يك ركود جهاني فراهــم مي كند. فارغ از اينكه، 
ويروس كرونا جان چه تعداد انســان را خواهد گرفت، سؤال اين است 
كه سقوط اقتصادي متاثر از آن، چقدر شديد خواهد بود و تا كجا پيش 
خواهد رفت. مي توان حدس زد كه اين بحران با برخي كشورها و مناطق 
آســيب پذير جهان چه خواهد كرد. نمونه آن مورد، ايران است كه در 
يك شــرايط بحران اقتصادي، بايد با يك بحران تازه هم دست و پنجه 
نرم كند؛ موقعيتي كه به اقشار آسيب پذير در اين كشور بيشترين فشار 

را وارد خواهد كرد.

تجربه به ما مي گويد كه شوك هاي اين چنيني معموال نظام هاي سياسي 
و روابط بين الملل را مختل خواهد كرد. به خصوص در كشورهاي غربي، 
دولت ها احتماال به شدت مورد مواخذه قرار خواهند گرفت. كرونا بدون 
شــك كشــورهاي جهان را هم به جان يكديگر خواهد انداخت. البته 
مي توان سناريوي جايگزيني را هم متصور بود كه شيوع ويروس كرونا 
ممكن است در نهايت باعث تقويت همبستگي جهاني شود. فراموش 
نكنيم كه به عنوان نمونه، زلزله و سونامي سال2004 در اقيانوس هند، 

پايان جنگ داخلي در استان آچه اندونزي را درپي داشت.
كشــورهاي متاثر از كرونــا در كوتاه مدت به اقتصادهــاي بحران زده 
تبديل خواهند شــد. دولت ها براي جلوگيري از فروپاشي اقتصادي، 
پول هاي هنگفتي  را هزينه خواهند كرد. بايــد منتظر ماند و نتيجه را 
ديد، اما شكي نيست كه پس از بحران كرونا، رابطه ميان اقتصاد و دولت 
دركشورها تغييرات اساسي خواهد كرد. برخالف رويه دهه هاي اخير، 
شاهد بازگشت دولت هاي بزرگ )big governments( خواهيم بود. 
اين روزها همه چشم به دست دولت ها دارند تا با تزريق پول به اقتصاد 
كشــورها و حمايت از شــركت هاي كوچك و بزرگ، مانع از فروپاشي 
اقتصادي شوند. ممكن اســت پس از سپري شــدن دوره بحران، بار 
ديگر نقش دولت ها كم رنگ شــود، اما چگونگي اين اتفاق خود جاي 
بحث دارد. فعال همه از »دولت بزرگ« - چه در جايگاه نهادهايي مانند 
كميسيون اروپا باشد و چه دولت هاي ملي- انتظار دارند؛ انتظار براي 
تامين تجهيزات پزشكي، خريد اقالم حفاظتي در برابر ويروس، توليد 
مواد ضد ويــروس، تقويت ظرفيت آزمايشــگاه ها، افزايش تخت هاي 

بيمارستاني و غيره.
بحران كرونا اثبات كرده است كه نمي توان كل نظام بهداشتي يك 
كشــور را خصوصي كرد. در واقع، نظام بهداشت عمومي يك خير 
جمعي است كه در ساختار امنيت اســتراتژيك كشورها، جايگاه 
مهمي دارد. بدون شــك، بعد از اين به صنعت داروســازي توجه 
ويژه اي خواهد شــد. به خصوص، خودكفايي براي توليد داروهاي 
حياتي و ايجــاد ظرفيت براي توليد داروهــاي جديد در كمترين 
زمان ممكن، به مســئله اي بســيار مهم در همه كشورها تبديل 
خواهد شد. كشورها بعد از اين، هرگز به زنجيره تامين بين المللي 
در زمينه دارو متكي نخواهند بود؛ چرا كــه اين زنجيره به راحتي 
در بحران هاي مشابه از هم خواهد گسست. منظور اين نيست كه 
اقتصاد بازار از بين خواهد رفت اما بدون شك دولت ها بعد از بحران 
كرونا در برابر جامعه تجاري، جايگاه خــود را طلب خواهند كرد. 
اين موضوع به خصوص در زمينه تامين كاالهاي استراتژيك نمود 

خواهد داشت.
تا به اينجاي كار، اتحاديه اروپا نقش ويژه اي در مقابله با بحران جهاني 
كرونا بازي نكرده است. اين مســئله خيلي جاي تعجب ندارد، چرا كه 
افراد در زمان بحران به سراغ راه حلي مي روند كه مطمئن تر است و اين 
راه حل، توسل به دولت هاي ملي است. با اين حال، واقعيت اين است كه 
دست كم در اروپا، شايد كشورها از عهده مديريت بحران برآيند، اما از 
عهده حل بحران برنخواهند آمد. در نهايت، بازار مشترك اروپايي، واحد 
پول مشترك و بانك مركزي اروپا است كه مكانيسم الزم براي جلوگيري 
از فروپاشي اقتصادي كشورهاي اين قاره را در اختيار خواهد گذاشت. 
به نظر مي رسد، بحران كرونا در نهايت باعث نزديكي كشورهاي اروپايي 

به هم شود.
راهكار جايگزين چيســت؟ بازگشــت به دوره اي كه هركسي به فكر 
منافع خود بود؟ براي كشــورهاي عضو اتحاديه اروپا، چنين انتخابي 
قطعا به معناي خودكشــي سياســي و اقتصادي اســت. بحران كرونا 
نخستين بحران قرن21 است كه همه بشــريت را درگير كرده است. 
قطعا بحران هاي ديگري هم در راه است. البته شايد بحران هاي بعدي 
را ويروس ها رقم نزنند. اين بحران افسارگسيخته اي كه ما را اسير خود 
كرده، صحنه كوچكي از بحران تغييرات آب و هوايي است كه هنوز در 

راه است.
تنها راه براي مديريت تهديدهاي جهان شــمول عليه بشريت، تقويت 
همكاري ميان دولت ها و افزايش چندجانبه گرايي است. به عنوان مثال، 
به هر قيمتي كه شده، سازمان بهداشت جهاني به طور خاص و سازمان 
ملل به طور عام، بايد تقويت شوند. بحران كرونا بار ديگر به ما يادآوري 

مي كند كه همه 8ميليارد ساكن زمين در يك كشتي نشسته اند.

   جهان گيري)كرونا( در شبكه 
تامين جهاني اختالل ايجاد كرده است

   شهردار: بستن جروزلم 
)بيت المقدس( به خاطر كرونا، 

سياسي است

   توافق حاصل شد؛ توليدكنندگان 
نفت براي كاهش توليد 9.7ميليون 

بشكه توافق كردند

   حكومت نظامي آخر هفته)در 
تركيه( موفقيت آميز بوده است

   اوپك و متحدان نفتي براي كاهش 
توليد به توافق رسيدند

   دولت، آماده حكومت نظامي كامل 
است  اما تصميمي در اين باره گرفته 

نشده است

يوشكا فيشر
  وزير خارجه پيشين آلمان

23 2 سه شنبه 26 فروردين 99  شماره 7916 جهان 3 0 2 3 6 4 0

پس لرزه هاي اقتصادي كرونا براي عراق و لبنان
تعليق بازارهاي عراق و لبنان، زمينه را براي سقوط تاريخي ارزش پول اين كشورها در مقابل دالر فراهم كرده است

كشــورهايي نظير عراق و 
لبنان كه ماه هــا پيش از خاورميانه

فراگير شدن ويروس كرونا 
بــا بحران هــاي اقتصــادي ســختي 
دســت وپنجه نرم مي كردنــد، حاال به 
روشــني در معــرض خطر فروپاشــي 
اقتصادي و سقوط بي سابقه ارزش پول 
ملي قرار گرفته اند؛ خطري كه به دليل 
تعليق بخش عمده فعاليت هاي اقتصادي 
و كاهش مبادالت تجاري ايجاد شــده 
اســت. اين فرايند در عراق با ســرعتي 
كمتــر و در لبنان با ســرعتي بســيار 
نگران كننده جريان دارد. روز گذشــته 
ارزش هــر دالر در بــازار عــراق از 
1200دينار به 1280دينار رســيد، آن 
هم درحالي كه كارشناســان اقتصادي 
نسبت به تند شدن اين شيب و افزايش 
سقوط ارزش دينار هشــدار مي دهند. 
بانك مركزي عراق پيش از اين با هدف 
تامين نيازهاي ارزي و ثبات قيمت ارز، 
روزانه معادل 140ميليون دالر در بازار 
تزريق مي كرد؛ سياســتي كه با شيوع 
ويروس كرونا و از رونق افتادن كسب و 
كار در بازارهاي عراقي متوقف شــده و 
متعاقبا زمينه را براي افزايش قيمت دالر 

فراهم كرده است.
تمام اينها در حالي اســت كــه اقتصاد 
عراق حتي بدون درنظر گرفتن تبعات 
ويروس كرونا، به دليل ســقوط قيمت 
نفت با كســري بودجه ســنگيني در 
سال2020 مواجه اســت. معاون بانك 
مركزي عراق با اشاره به اين موضوع در 
مصاحبه با روزنامه العربي الجديد گفته 
است: درآمدهاي دولت به دليل كاهش 

قيمت نفت و تعليق به وجود آمده در بازار 
در اثر شيوع كرونا كاهش يافته و بر اين 
اساس، بانك مركزي قادر نيست همچون 
گذشــته ارز مورد نياز را به بازار تزريق 
كند. به اين ترتيب پيش بيني مي شــود 
تنها راه پيشــروي بانك مركزي عراق 
براي كنترل بحران مالي به طور موقت، 
ابالغ قوانين سفت و سخت براي خريد 

و فروش ارز تا اطالع ثانوي خواهد بود.
عبداهلل المشعالني، تحليلگر اقتصادي 
و استاد دانشــگاه بغداد نيز ضمن تأييد 
سياســت دولت در كاهــش تامين ارز 
مورد نياز بازار گفت: تداوم اســتفاده از 
ذخاير ارزي در اين شــرايط براي ثبات 
قيمت دينار نه تنها فايده اي ندارد بلكه 
خطرات جدي هم براي اقتصاد كشــور 
به دنبال خواهد داشت. وي افزود: برنده 
اصلي تزريق ارز در چنين شــرايطي نه 
تجار و توليدكننــدگان، بلكه بانك ها و 
شــركت هاي خصوصي هســتند كه بر 
بازار سيطره داشته و قطعا ارز دولتي را از 

كشور خارج مي كنند.
بانك مركزي عراق از سال2004 تا كنون 
بــا اتخاذ سياســتي ثابــت و درازمدت، 
عملكرد قابل قبولي در حفظ ثبات قيمت 
ارز و كنترل بازار داشته است. براساس اين 
سياست، روزانه حدود 140ميليون دالر 
در اختيار تعداد محــدودي از نهادهاي 
مالي )نزديك به 50شركت ، بانك دولتي 
و خصوصي( كه داراي مجوز بانك مركزي 
هســتند قرار گرفته و از اين طريق، بازار 
اين كشــور مديريت مي شــد. اما حاال و 
در پي بحــران حاصل از ســقوط قيمت 
نفت و ويروس كرونا، ممكن اســت تمام 
دستاوردهاي پيشين بانك مركزي عراق 
از دست رفته و وضعيت خطرناكي براي 

اقتصاد جنگ زده اين كشور ايجاد شود.

مقاومت دولت لبنان دربرابر كرونا با 
خزانه خالي

همزمان با اين تحوالت، سقوط لير لبنان 
مقابل دالر نيز با سرعت بيشتري نسبت 
به دينار عراق ادامه دارد. بر اين اساس از 
روز شنبه، هر دالر در بازار لبنان معادل 
3هزار لير به فروش مي رسد؛ اتفاقي كه از 
زمان جنگ داخلي اين كشور در 1975 
بي سابقه بوده است. براي درك بهتر اين 
وضعيت كافي است بدانيم سال گذشته 
در همين ايــام، ارزش هــر دالر معادل 
1400لير بوده است. رشد صد درصدي 
قيمت ارز طي يك سال، موج سنگيني از 
تورم را در اقتصاد لبنان به همراه داشته 
كه پيش بيني مي شــود در ســايه ادامه 
وضعيت قرنطينه و كاهش فعاليت هاي 
بــازار، در هفته هــاي آينــده به مراتب 
شديدتر شــود. تمام اينها در حالي است 
كه دولت تازه كار لبنان به رياست حسان 

دياب به تازگي طرح حمايت از خانوارهاي 
كم درآمد در دوران شــيوع كرونا را آغاز 
كرده و البته هنوز، شهروندان اين كشور 
با محدوديت هاي متعددي براي برداشت 
پول از حســاب هاي شــخصي خود در 

بانك ها مواجه هستند.
از سوي ديگر و درحالي كه دولت و بانك 
مركزي لبنان با مشكالت بي سابقه اي در 
زمينه قيمت ارز و تورم روبه رو هستند، 
به نظر نمي رســد مذاكرات اين كشور با 
صندوق بين المللي پول و ساير نهادهاي 
مالي غربي براي دريافت وام، دست كم 
در آينده اي نزديك نتيجه روشني داشته 
باشد. اين در حالي اســت كه كشوري 
نظير اردن با دريافت قســط اول وام از 
صندوق بين المللي پول توانسته تا حد 
زيادي بحران ناشــي از كرونا را كنترل 
كند تا جايي كه وزير اقتصاد اين كشور 
اعالم كــرده خبــري از كاهش حقوق 

كارمندان نيســت. نبايد فراموش كرد 
كه بحــران ارزي در عــراق و مهم تر از 
آن لبنــان، به معنــاي التهابــات ارزي 
شديدتري در ســوريه خواهد بود؛ چرا 
كه اين كشــور بخش عمده اي از منابع 
ارزي خــود را به دليل شــرايط نظامي 
و تحريــم از طريق بازارهــاي لبنان و 
به صورت قاچاق تاميــن مي كند. علي 
كنعان، استاد اقتصاد دانشگاه دمشق در 
اين باره مي گويد: پيش از ويروس كرونا 
روزانه تا 4ميليون دالر حواله ارزي وارد 
سوريه مي شــد اما حاال به دليل تدابير 
شــديدي كه در تمام مرزهاي زميني و 
هوايي اجرا شده اين مبلغ به 2ميليون 
دالر كاهش يافته اســت. بر اين اساس 
پيش بيني مي شــود بحران هاي ارزي 
عراق و لبنــان، موج تــازه اي از تورم و 
فشــارهاي اقتصادي را براي شهروندان 

سوري به دنبال داشته باشد.

سياوش فالح پور
  خبرنگار

دولت اسپانيا، بعد از لغو برخي محدوديت ها، 10 ميليون ماسك در سيستم حمل و نقل عمومي توزيع مي كند .

فر433,942
بهبود يافتگان ن

ويروس كرونا

فر115,257
 جان باختگان ويروسن

 كرونا

فر1,866,510
 مبتال به ن

ويروس كرونا

آمار جهاني  ابتال به ويروس كرونا

جواد نصرتي
  خبرنگار



به ســر جام جم آن گه نظــر تواني كرد
كه خاك ميكــده كحل بصــر تواني كرد

مباش بي  مي  و مطرب كه زير طاق ســپهر
بدين ترانه غــم از دل بــه در تواني كرد

اجباري شدن سوزاندن اجساد 
كوته: درپي تصميم دولت ســريالنكا مبني بر سوزاندن 
جنازه افرادي كه قرباني كرونا شــده اند، مسلمانان اين 
كشــور ضمن اعتراض، آن را غيرقانونــي و غيراخالقي 
دانســتند. به گزارش يورونيوز، گزارش هــا حاكي از آن 
است كه دولت سريالنكا كه اكثر ساكنان آن را بودائي ها 
و هندوها تشكيل مي دهند، براي تسهيل امحاي اجساد 
قربانيان كرونا تصميم گرفته اســت تمام اجساد را بدون 

توجه به مذاهب آنها بسوزاند.

22ميليون بازديد از اجراي بوچلي
ميالن: اجراي »موســيقي براي اميد« در كليســاي 
جامع ميالن كه در شب عيد پاك به طور زنده در شبكه 
يوتيوب پخش شــد، تا كنــون بيــش از ۲۲ميليون بار 
تماشا شــده اســت. به گزارش يورونيوز، آندره بوچلي، 
خواننده سرشــناس اپراي ايتاليا، غروب يكشــنبه به 
دعوت مقام هاي محلي ميالن، وارد ساختمان »دوئومو«، 
كليساي گوتيك ميالن شــد و با همراهي يك نوازنده 

ارگ، 4 آواز خواند.

ازدواج آنالين در امارات
ابوظبي: دولت امارات متحده عربي براي تسهيل ازدواج 
در دوره اي كه محدوديت هاي مربوط به شيوع كرونا برقرار 
است، خدمات ازدواج آنالين راه انداخته است. به گزارش 
بي بي سي، وزارت دادگستري امارات اعالم كرد؛ زوج هايي 
كه قصد ازدواج در دوران كرونا را دارند، مي توانند در سايتي 
كه براي ثبت عقد به صورت مجازي ايجاد شده نام نويسي 
و تاريخي را براي عقد خود مشخص كنند. عقدنامه از راه 

دور امضا مي شود.

تبعات تعطيلي كافي نت هاي ژاپن
توكيو: درپي تعطيلي كافه هاي اينترنتي در ژاپن كه با هدف 
فاصله گذاري اجتماعي و مقابله بــا همه گيري ويروس كرونا 
صورت گرفته، دولت اين كشــور در پي برقراري سرپناه براي 
اسكان هزاران فرد بي خانمان اســت كه در روزهاي گذشته 
بي سرپناه شــده اند. به گزارش بي بي سي، كافه هاي اينترنتي 
در ژاپن معموال به صورت تمام وقت باز بوده و مكاني براي اتراق 
افراد بي خانمان هستند. شهرداري توكيو مي گويد: درپي اسكان 

اين افراد در هتل ها و سالن هاي سرپوشيده ورزشگاه هاست.

 حضرت امير المؤمنين علي ع: 
بحسن الّنّيات تنجح المطالب؛ به خوبي نّيت هاست كه خواسته ها برآورده شود.
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 روزنامه هاي عزيزم شما 
در  آي.سي .يو بستري هستيد!

روزنامه هــا خيلي وقت اســت كــه كرونا 
گرفته انــد. وقتي هنــوز كرونــا اختراع 
نشــده بود. روزنامه ها تب داشــتند تك 

سرفه هاي خشك... نحيف و بي نوا به نظر 
مي رسيدند. يكهو ريه هاشان سفيد 
مي شد و در باال رفتن از راه پله يك 
ساختمان از پا درمي آمدند و بستري 

مي شــدند و به كما مي رفتند. به گزارش پايگاه خبري جماران، 
دكتر مهدي محســنيان راد، اســتاد ارتباطات مي گويد:»تيراژ 
مجموع روزنامه هاي مــا در ايران معادل هــر 1000نفر فقط 
1۲نسخه است. اين در شرايطي اســت كه ميانگين مذكور در 
جهان 98 و از نظر قــاره اي در اروپا 194 نســخه، در آمريكاي 
شمالي 9۲ نسخه و در آفريقا 13نسخه است.« او مي گويد: »آيا 
الزم نيست كه فكر كنيم در اين 40 سال با مطبوعات چه كرديم 
كه اينگونه نحيف و الغر شده اند؟ مشكلي كه امروز وجود دارد 
اين اســت كه فرصتي اســت تا دريابيم كه تعامل با مطبوعات 
در 40سال گذشته شــيوه غلطي داشته اســت. بنده و برخي 
دانشگاهيان ارتباطات ازجمله مرحوم دكتر كاظم معتمدنژاد، 
بارها نســبت به نتايج اين شيوه، هشــدار داديم.«  شما بدحال 
هستيد، روزنامه هاي بيمار من... هرچند با تيراژ كم با كاور استريل 
و با فاصله گذاري هاي مناسب منتشر شويد؛ اينجا مگر ژاپن است 
كه شما را خانه به خانه توزيع كنند تا تيراژ 10 ميليوني روزنامه 
از رونق نيفتد. اينجا مگر استرالياست كه بعضي صفحه ها خالي 
منتشر شود به خاطر كمبود دستمال توالت. اين جا ايران است. 
شما بستري شده ايد. در  آي. سي. يو به سختي نفس مي كشيد. 
روزنامه هاي عزيزم شــما تنها نبوديد. هزاران آدم كه اسم شان 
روزنامه نگار است؛ مثل اسب عصاري دور شما دويده اند تا زنده 

بمانيد. اما شما دل تان مي خواست بيمار و رنجور باشيد.
من به هر حال تصميم دارم به عيادت شــما بيايم. براي  شــما 
ســانديس پرتقال خواهم آورد. كمي گاليل ارزان. بعد خواهم 
گفت: ببخشــيد كه اكســيژن خون تان پايين است. ببخشيد 
نمي توانيد حتي سرفه كنيد... اين جا به اطالعات موزائيكي شما 
احتياجي نيست. شــما مي توانيد بميريد. هر چند اگر شما هم 
بميريد؛ بازار بعضي رسانه ها گرم نمي شود. اينجا كسي عادت به 
خواندن ندارد. اين جا همه با عجله مي بينند، باعجله مي شنوند و 

باعجله فراموش مي كنند.
 

 فريبا خانييادداشت
روزنامه نگار

علي مالئكهپزشكبومرنگ
 روزنامه نگار و پزشك

فرورتيش رضوانيه
ويترينروزنامه نگار

 طيف عالئم بيماران كوويد-19 
به چه شكلي است؟

حدود ۲5 تا 30درصد افــراد هنگامي كه 
آزمايش ويــروس كرونــا در آنها مثبت 
مي شــود، بي عالمت يا بهتــر بگوييم »در 

مرحله پيش از بروز عالئم« هســتند و 
خبري از دچار بودن شان به بيماري 

را ندارند.
در نهايت حدود 80درصد افرادي كه 

آزمايش شان مثبت شده اســت، عالئم خفيف تا متوسط 
بيماري را بروز مي دهنــد و در همين مرحله مي مانند؛ اما 
حدود 16درصد بيماران حالشان بدتر مي شود و به مرحله 

وخيم  بيماري مي رسند.
عالئم خفيف كوويد-19معموال  شبيه به سرماخوردگي با 

آبريزش بيني، سرفه، گلودرد بروز مي كند.
كوويد-19 در شكل با شدت متوسط بيشتر شبيه آنفلوآنزا 
يا »ذات الريه سرپايي« اســت: فرد براي روزها دچار سرفه 
خشك و شديد، تب و تنگی  نفس است و چند هفته طول 
مي كشــد تا بهبود يابد و در مواردي ممكن اســت نياز به 

مراقبت در بيمارستان پيدا كند.
 باالخره در شكل وخيم و بحراني بيماري، فرد دچار تنگی 
نفس شــديد، عطش و سرفه سخت مي شــود، كارش به 
بستري شدن در بيمارستان، اكســيژن درماني، انتقال به 
بخش مراقبت هاي ويژه، اتصال به دستگاه تنفس مصنوعي 

مي كشد و خطر مرگ او را تهديد مي كند.
البته اكنون مي دانيم كه عالئــم بيماران كوويد-19 فقط 
به تب، ســرفه يا تنگي نفس محدود نمي شود و بيماري 
ممكن اســت با ســردرد، آبريزش بيني، گلودرد، ضعف، 
خستگي، درد عضالني، تهوع، دل آشوبه، استفراغ، اسهال، 
از دست رفتن حس بويايي و چشايي و قرمزي چشم ها هم 

ظهور كند.
از طرف ديگر پزشــكان درمان كننده بيماران كوويد-19 
بدتر شــدن ناگهاني حال بيماران پس از دوره اي، عالئم 

ماليم را هم گزارش كرده اند.
گروهي از افراد ابتدا با عالئم خفيفي مانند سرفه و خستگي 
و درد عضالني مراجعه مي كنند كــه قابل درمان در خانه 
اســت، اما دو، ســه  روز بعد با حال بد و تنگی نفس شديد 
به بيمارســتان بازمي گردند. گاهي هــم بيماراني پس از 
يك هفته كه در حال بهبودي هســتند، به ناگهان دچار 
بازگشت شديدتر عالئم مي شــوند و نياز به بستري شدن 

پيدا مي  كنند.
اين بدتر شدن ناگهاني بيماري در افراد در همه سنين و هم 
در افراد از قبل سالم و هم در افراد داراي بيماري زمينه ای 

ديده شده است.

گريه نوزاد
از شدت خســتگي در حال بيهوش 
شدن هستيد. ساعت 3 صبح است، 

اما بايــد بيدار بمانيــد چون هر 
كاري مي كنيــد نوزادتان 

نمي خوابد. همســرتان 
مي گويد صبح زود بايد 

ســر كار برود، اما نمي داند با وجود صداي گريه بچه 
چطور مي توانــد بخوابد. علت نخوابيــدن نوزادتان را 
در گوگل جســت و جو مي كنيد. تمــام چيزهايي را 
كه ســايت ها و فروم ها نوشــته اند يك به يك بررسي 
مي كنيد، امــا هيچ كدام مشــكل تان را حل نمي كند. 
همسرتان مهندس پرواز است و مي دانيد كه اگر موقع 
كار تمركز نداشــته باشــد چه فاجعه اي ممكن است 
رخ بدهد. به او پيشنهاد مي كنيد امشب در پاركينگ 
مجتمع، داخــل خودرو بخوابد. ابتــدا قبول نمي كند 
و مي گويد كه نمي خواهد شــما را تنها بگــذارد، اما 
وقتي اصرار مي كنيد، تســليم مي شود. بالش و پتو به 
او مي دهيد و دوباره سراغ بچه مي آييد تا شايد بخوابد. 
حوصله تان سر رفته. گوشي را برمي داريد و در واتس اپ 
براي خواهر تان مي نويسيد: »بيداري؟« اما اشتباهي 
آن را براي همكار همســرتان مي فرستيد. نمي دانيد 
چطور گندكاري تان را جمع كنيد. از شــدت استرس 
نوزادتان را در آغوش مي گيريــد و خودتان هم همراه 
او گريه مي كنيد. ناگهان فكري به  ذهن تان مي رســد. 
سريع گوشي را برمي داريد و آن پيام را پاك مي كنيد. 
خيال تان راحت مي شــود. وقتي چشــم هايتان را باز 
مي كنيد، ساعت 9 صبح است. نمي دانيد كي خوابتان 
برد. بچه خوابيده و يونيفرم همســرتان از جالباســي 
آويزان نيســت. موبايل تان را برمي داريد و با او تماس 
مي گيريد. به محض شــنيدن صداي شــما مي گويد: 
»دارم از عصبانيت مي ميرم. اون همكارم كه توي بلوك 
ما مي نشينه، صبح ديده توي ماشين خوابيدم، رفته به 
همه همكارها گفته ما ديشــب دعواي زن و شوهري 
داشــتيم، براي همين تو از خونــه بيرونم كردي. اون 
يكي همكارم هم گفت تو 4 صبح توي واتس اپ بهش 
پيام دادي ولي پاك كردي، همسرش ديده، دعواشون 
شده. االن روي باند هستم. شــب ميام خونه صحبت 
مي كنيم.« مي دانيد بحث و دعواي بزرگي در راه است و 
لحظات سختي را در پيش خواهيد داشت. اما خوشحال 
هســتيد كه حداقل بچه باالخره خوابيده و مي توانيد 
چند ساعت آرامش داشته باشيد. در همين لحظه يك 
وانت دوره گرد از داخل كوچه رد مي شــود و با صداي 

بلندگويش نوزادتان را بيدار مي كند.

جنگ كي تمام مي شود؟
كتاب »جنگ كي تمام مي شــود؟« 
نوشــته صادق وفايي، دربرگيرنده 
اتفاقات آخريــن روز جنگ جهاني 
دوم در خانه اي مخروبــه در برلين 
است؛ اتفاقاتي كه به سبب مواجهه 
يك  افســر آلماني، يك افسر روس 
و يك امدادگــر آمريكايي شــكل 

مي گيرند. خانه مخروبه در منطقه اي 
از شهر قرار دارد كه هنوز نيروهاي متفقين آن  را اشغال 
نكرده اند و افســر آلماني اي كه وارد خانه مي شــود هم 
هنوز از پايان جنگ و خودكشــي هيتلــر اطالع ندارد. 
با ورود يك زن آمريكايي و يك مرد مســت روســي كه 
مشغول شــادخواري اســت، آنچه پيش  روي مخاطب 
داستان قرار مي گيرد، ســفرهايي به گذشته و حال اين 

شخصيت هاست.
اين كتاب، عالوه بر ساختار داستاني اش، مروري است بر 
تاريخ انقالب اكتبر روســيه، جنگ جهاني دوم در اروپا، 
زندگي مردم آمريكا در آن  برهه و ديگر مســائل تاريخي 

قرن بيستم در جوامع غربي.
صادق وفايي، نويســنده اين  رمان، از دهه80 تحقيق و 
پژوهش  درباره تاريخ جنگ جهاني دوم را آغاز كرده و تا به 
حال چند نمايشنامه صحنه اي و راديويي با محوريت اين 
موضوع اجرا كرده است، ازجمله جنگ كي تمام مي شود؟ 
و عدالت. او، عالوه بر موضوع جنگ جهاني دوم، در زمينه 
تاريخ استيالي كمونيسم در اروپا، به ويژه در چكسلواكي 
نيز مطالعه كرده و نمايشــنامه هاي در كار رفتن، فرشته 
نگهبان و تعليق در اعماق آتالنتيك از واتسالف هاول را 

اجرا كرده است.
»جنگ كي تمام مي شــود؟« در 1۲فصل نوشــته شده 

است.
در قسمتي از اين كتاب مي خوانيم: »همان لحظه، صداي 
فرياد و شــليك هايي پراكنده از بيرون خانه شنيده شد. 
هر ســه نفر گوش تيز كردند. نمي دانستند صدا از كدام 
طرف مي آيد. مگر جنگ تمام نشده بود؟ پس اين صداها 
و درگيري ها براي چه بود؟ سرگرد شولتز تشخيص داد 
كه فريادها به چه زباني اند. بله هموطنانش بودند. ناگهان 
صداي چند انفجار هم بلند شد كه فاصله چنداني تا خانه 
مخروبه نداشتند. صداي تيراندازي و رگبار مسلسل بيشتر 
شد. شولتز حدس مي زد كه چه اتفاقي افتاده. دراگانوف 
هم پــس از چند لحظه حيرت و خيره  ماندن به شــولتز 

متوجه شد. اما راشل همچنان گيج و گنگ بود.
اين كتاب با 160صفحه، شــمارگان 660نسخه و قيمت 
18هزار تومان از سوي انتشارات هيال منتشر شده است.

آموزش مهارت هاي كرونايي به كودكان
سرگرم و فعال نگهداشتن كودكان در دوران قرنطينه خانگي براي بسياري 
از خانواده ها با چالش هايي همراه است. در ادامه چند مهارت كه در دوران 

قرنطينه خانگي مي توان به فرزندان ياد داد را بيان مي كنيم.
- چطور نامه بنويسيم؟ - چطور تلفن بزنيم؟ - چطور خود را معرفي كنيم؟ 
- چطور با بزرگترها صحبت كنيم؟ - چطور با يك كودك خردســال بازي 
كنيم؟ - چطور صادقانه عذرخواهي كنيم؟ - چطور يك دكمه را بدوزيم؟ 
- چطور تخم مرغ نيمرو كنيم؟ - چطور چيــزي را تعمير كنيم؟ - چطور 
بفهميم كه به كمك نياز داريم؟ - چطور يادداشت تشكر بنويسيم؟ - چطور 
از ماشين لباسشــويي استفاده كنيم؟ - چطور از نقشــه استفاده كنيم؟ - 
چطور براي پولمان برنامه ريزي كنيم؟ - چطــور براي خوردن يك غذاي 
سالم برنامه ريزي كنيم؟ - چطور صبر كنيم و براي خريد چيزي پس انداز 
كنيم؟ - چطور براي شناخت بيشتر كســي، از او سؤال بپرسيم؟ - چطور 
كتابي را در كتابخانه عمومي پيدا كنيم؟ - چطور از يك فرد با تجربه مشورت 
بگيريم؟ - چطور يك نوشيدني ميوه اي درست كنيم؟ - چطور يك هديه 

خوب انتخاب كنيم؟ 
به طور حتم اينها تنها مواردي نيســتند كه مي توانيد آنها را در خالل اين 
دوران به فرزندان تان بياموزيد، اما موارد باال ايده هاي مشــابهي را در ذهن 

شما ايجاد خواهند كرد.

مهارت

شفاي سلطان
يكي را از ملوك مرضي هايل  ]ترساننده[ 
بود كــه اعادت ذكر آن ناكــردن اولي. 
طايفه حكماي يوناني متفق شدند كه 
مرين درد را دوايي نيســت مگر زهره 

آدمي به چندين صفت موصوف.
بفرمــود طلب كردن. دهقان پســري 
يافتند برآن صورت كه حكيمان گفته 

بودند. پدرش را و مادرش را بخواندند و به نعمت بيكران 
خشــنود گردانيدند و قاضي فرمان داد كه خون يكي از 
رعيت ريختن سالمت شه را، روا باشد. جالد قصد كرد. پسر 
سر سوي آسمان برآورد و تبسم كرد. ملك پرسيدش كه 
در اين حالت چه جاي خنديدن است؟ گفت: ناز فرزندان 
بر پدران و مادران باشد و دعوي پيش قاضي برند و داد از 
پادشه خواهند. اكنون پدر و مادر به علت خطام ]مال[ دنيا 
مرا به خون در سپردند و قاضي به كشتن فتوا داد و سلطان 
مصالح خويش  اندر هالك مــن همي بيند، به جز خداي 

عزوجل، پناهي نمي بينم.
پيش كه برآورم ز دستت فرياد

هم پيش تو از دست تو گر خواهم داد
سلطان را دل ازين سخن به هم برآمد و آب در ديده بگردانيد 
و گفت هالك من اولي ترست از خون بي گناهي ريختن. سر 
و چشمش ببوسيد و در كنار گرفت و نعمت بي اندازه بخشيد 

و آزاد كرد و گويند هم در آن هفته، شفا يافت.
همچنان در فكر آن بيتم كه گفت:

پيل باني بر لب درياي نيل
زير پايت گر بداني حال مور

همچو حال تست زير پاي پيل
 گلستان سعدي

قصه هاي كهن

كشف آنزيم تجزيه چند ساعته پالستيك
محققان، آنزيم جهش يافته اي ساختند 
كه قادر است بطري هاي پالستيكي را 

در مدت چند ساعت تجزيه كند.
اين آنزيم مربوط به نوعي باكتري است 
كه در كمپوســت برگ يافت مي شود 
و نخستين بار در سال ۲01۲ ميالدي 
شناسايي شد. به گزارش بي بي سي، در 

اين تحقيقات بيش از 100 هزار ميكروارگانيسم مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت 
تا مناسب ترين گزينه ها براي تجزيه پالستيك شناسايي شوند. متخصصان، پس 
از شناسايي اين آنزيم، جهش هايي را در آن ايجاد كردند تا توانايي آن در تجزيه 
پالستيك PET بهبود يابد. اين نوع پالستيك براي توليد بطري ها مورد استفاده 
قرار مي گيرد. همچنين اين آنزيم در دماي 7۲ درجه سانتي گراد كه دماي مناسب 

براي تجزيه پالستيك است، كامال پايدار باقي مي ماند.

دانستني ها

معلق بودن ويروس كرونا تا 4متر

يك پژوهش جديد با بررســي نمونه هاي هوا در بيمارستاني كه در آن مبتاليان 
كوويد-19 بستري بودند، نشان داد كه ويروس كرونا مي تواند تا مسافت 13 فوت 
)4متر( منتشر شود؛ يعني ۲ برابر فاصله اي كه تا كنون به مردم توصيه مي شد در 
مراودات روزانه خود با ديگران حفظ كنند. همچنين دانشمندان دريافتند غلظت 
ميزان ويروسی كه در كف زمين وجود دارد بسيار بيشتر از ديگر نقاط است و در 
توضيح آن گفتند؛ احتماال دليل آن جاذبه زمين يا جريان هوا است كه باعث شده 

ذرات ويروس روی كف بيمارستان شناور شوند.
پس از كف زمين، در بخش هايی كه امكان تماس دســت ها بيشتر بوده از جمله 
موس كامپيوترها، سطل های زباله، ريل های تختخواب و دستگيره درها مقدار قابل 

توجهی از اين ويروس يافت شده است.
پيش از انتشار اين گزارش نيز برخی كشــورها از جمله اياالت متحده آمريكا از 
شهروندان خود خواسته بودند كه در زمان حضور در اماكن عمومی چهرۀ خود را با 
ماسك بپوشانند تا از انتقال ويروس حتی از مسير تنفس و صحبت عادی ديگران 

نيز جلوگيری شود. 
بــه گــزارش ديلي ميــل، نتايــج اوليــه ايــن پژوهــش كــه توســط 
 دانشــمندان چينــي انجام شــده اســت، روز جمعــه در نشــريه تخصصي

 »Emerging Infectious Diseases« اياالت متحده آمريكا منتشر شد.
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