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رئیس هیأت عامل صندوق نوآوري و شکوفایي از آغاز حمایت مالي صندوق 
نوآوري از كسب  و كارهاي كوچك و متوسط اكوسیستم فناوري و نوآوري هوشمند

آسیب دیده بر اثر شیوع ویروس كرونا خبر داد.
به گزارش روابط عمومي صندوق نوآوري و شــکوفایي، علي وحــدت در مورد جزئیات 
تســهیالت حمایتي صندوق نوآوري از كســب و كارهاي زیان  دیده بر اثر شیوع ویروس 
كووید-19گفت: با توجه به مشــکالتي كه شــیوع ویروس كرونا در اكوسیستم فناوري 
و نوآوري كشــور ایجاد كرده اســت، صندوق نوآوري و شــکوفایي با هماهنگي با سایر 
دســتگاه هاي اجرایي كشــور مصوب كرد كه از شــركت هاي دانش بنیــان و همچنین 
شركت هاي فناور، خالق، استارتاپ ها و شتاب دهنده هاي فعال در اكوسیستم فناوري و 
نوآوري حمایت كند. بر این اساس مقرر شد تســهیالتي هم راستا با تسهیالتي كه دولت 

جمهوري اسالمي ایران مصوب كرده در صندوق اجرا شود.
وحدت با اعالم اختصاص تســهیالت براي حمایت از شــركت هاي كوچك و متوســط 
دانش بنیان، فناور، خالق، استارتاپ ها و شــتاب دهنده هایي كه كسب و كارشان به دلیل 
شیوع ویروس كرونا آسیب دیده است، گفت: این تسهیالت تا سقف ۵۰۰میلیون تومان 
براي كسب و كارهاي كوچك و متوسط با نرخ 9درصد در اختیار شركت ها قرار مي گیرد. 
این تسهیالت با پایش وضعیت فعالیت و اشتغال شركت ها طي ۶ ماه پرداخت خواهد شد. 
بعد از آن ۶ ماه جهت بازیابي توان شركت ها تنفس داده مي شود و تسهیالت طي یك سال 

بعد به صورت اقساطي بازپرداخت خواهد شد.
 او تأكید كرد: براي سایر شركت هاي فعال در اكوسیســتم نوآوري نیز با توجه به بزرگي 
اكوسیســتم و محدودیت منابع مالي صندوق در گام اول، شتاب دهنده ها و فضاهاي كار 
اشتراكي كه در اثر شیوع كرونا آسیب هاي شدیدي دیده اند در اولویت قرار گرفته اند كه با 
همکاري صندوق هاي پژوهش و فناوري تا سقف محدودي توسط صندوق نوآوري مشابه 

سایر شركت ها حمایت مي شوند.
وي در ادامه تأكید كرد: ان شاء اهلل با جذب منابع مالي و در ادامه اجراي طرح، برنامه هایي 

نیز براي سایر فعاالن ازجمله شركت هاي فناور، خالق و استارتاپ ها ارائه خواهد شد.
رئیس صندوق نوآوري و شکوفایي ادامه داد: شــركت هاي دانش بنیان و شتاب دهنده ها 
مي توانند به صورت مســتقیم به ســامانه غزال مراجعه كرده و با شــرح مستنداتي كه 
نشان دهنده آسیب دیدگي آنها بعد از شیوع بیماري كووید- 19 است درخواست خود را 

اعالم كنند. تقاضاها توسط كارشناسان بررسي و پاسخ داده مي شود.
رئیس صندوق نوآوري و شکوفایي در پایان با تأكید بر اینکه شركت هاي دانش بنیان و فناور 
كشور دوشــادوش كادر درمان در جبهه مقابله با كرونا آماده ارائه خدمات به مردم است، 
خاطرنشــان كرد: ما با تکیه بر توان محققان و فناوران جوان كشور مي توانیم در مرزهاي 
دانش و فناوري، محصوالت پیشرفته و داراي استانداردهاي روز دنیا تولید كنیم كه فراتر از 

بازارهاي ملي، در بازارهاي صادراتي و بین المللي نیز امکان رقابت داشته باشند.
پیش از این صندوق نوآوري و شــکوفایي ریاست جمهوري همزمان با آغاز شیوع ویروس 
كرونا در روزهاي پایاني سال گذشته با اختصاص ۵هزار میلیارد ریال برنامه حمایت مالي 
سریع از محصوالت فناورانه در عرصه مقابله با شیوع این بیماري را آغاز كرد و ظرف 2 هفته 
توانست ضمن اعالم فراخوان و دریافت طرح ها، نسبت به تامین مالي نزدیك به 7۰شركت 

دانش بنیان و فناور سازنده تجهیزات و اقالم مرتبط براي مقابله با كرونا اقدام كند.

آغاز حمايت از استارتاپ هاي آسيب ديده 
در دوران كرونا

دیدگاه
علي نجفي توانا ؛  حقوقدان

طبق قانون اساســي، قوه قضاییه مسئول دادخواهي، 
رسیدگي به شکایات و پیشگیري از وقوع جرم است. 
همچنین درخصوص مســائلي كه نیاز قوه قضاییه ایجاب مي كند، مي تواند با ارائه 
الیحه هایي كه جنبه قضایي دارد، تقاضاي تصویب قانون مــورد نیاز را از مجلس 

شوراي اسالمي داشته باشد.
كانون وكالت یکي از نهادهاي معین عدالت قضایي در سطح كشور است، این نهاد 
مستقل و داراي شخصیت حقوقي اســت و نظارت بر آن نه تنها توسط قوه قضاییه 
انجام بلکه توسط قوه مقننه از طریق تصویب قانون و قوه مجریه از لحاظ نظارت هاي 
اداري هم صورت مي گیرد. پس ما معتقدیم كــه نهاد مردمي وكالت تحت نظارت 
عالیه حاكمیت است اما نظارتي كه دخالت گونه نباید باشد زیرا وظایف قوه قضاییه 
كامال مشخص اســت و در قانون اساســي كامال مورد احصا قرار گرفته و در آنجا 
اشاره اي به بحث وكالت نشده اســت درحالي كه در اصل 3۵قانون اساسي، وكالت 
به عنوان یك حرفه و حق عمومي هم براي مردمي كه نیاز به وكیل دارند و هم افرادي 

كه وكالت را به عنوان حرفه خود قرار داده اند، شناخته شده است.
كانون وكال نهاد مستقلي است كه براساس قانوني كه در سال 1333تصویب شد، 
مي تواند به صورت خودگردان نســبت به پذیرش كارآموز، صــدور پروانه وكالت و 
مدیریت بر فعالیت هاي خود اقدام كند. این نهاد با لحاظ این سوابق و آیین نامه اي 
كه در سال 1334تصویب شد، فعالیت خود را ادامه داد حتي با فشارهایي كه پس 
از انقالب بر وي رفت، خود را اداره كرد و ریالي بر دولت تحمیل نکرد و در اظهارات 
مقامات رسمي كشور ازجمله معاون حقوق بشر قوه قضاییه به عنوان پیشاني حقوق 
بشــر نظام فعالیت كرد. فراموش نکنیم كه در مقایسه با سایر اقشار، نهاد وكالت از 
معدل سالمت باال برخوردار اســت و به میزان سایر اقشار نه خائن در آن دیده ایم و 
نه جاسوس. 9۰درصد وكالي ما فرزندان پس از انقالب ایرانند و افرادي هستند كه 

مورد تأیید قضات و نهادهاي امنیتي هستند.
البته خدشه دار كردن اســتقالل نهاد وكالت به آیین نامه جدید قوه قضاییه ختم 
نمي شود، متأسفانه بعد از انقالب در سال 137۶نظارت براي تعیین هیأت مدیره را 
به نوعي به قوه قضاییه تنفیذ كردند و این قوه از طریق دادگاه نظامي قضات نسبت 
به اعمال نظر در رابطه با داوطلبین اقدام مي كند كه آیا صالحیتشان احراز مي شود 
یا نمي شود. متأسفم باید بگویم كه این احراز صالحیت ها كه باید منطبق با قانون 
باشد همانند شوراي نگهبان به صورت استصوابي در آمده و بدین ترتیب بسیاري از 
وكالي صاحب نام، خوشنام و سالم را از شمول افرادي كه مورد تأیید هستند، خارج 

كردند كه نمونه آن را در این دوره انتخابات مالحظه مي كنید. 
سپس در سال 1388در زمان ریاست آیت اهلل شــاهرودي قانون دیگري تصویب 
شــد كه در آن آیین نامه ابداعــات و ابتکاراتي به كار بردند كه به نوعي بخشــي از 
استقالل باقي مانده از نهاد وكالت و مدیریت بر او را تضعیف كرد. البته با مداخالتي 
كه انجام دادیم و همکاري آیت اهلل شــاهرودي این آیین نامه اجرا نشــد. در زمان 
آیت اهلل الریجاني باز هم الیحه اي به مجلس ارائه شد كه محدودیت هاي جدیدي 
براي اســتقالل نهاد وكالت ایجاد شــود، در آن زمان به عنوان رئیس كانون وكال، 
مذاكراتي با معاونان و مسئوالن سه قوه و نمایندگان مجلس داشتیم، نهایتا مذاكره 
به جایي رسید كه باید در این الیحه دخل و تصرف صورت گیرد و اصالحات توسط 
نمایندگاني كه ما معرفي كردیم، انجام و الیحه دوباره به مجلس ارسال شد. در آن 
زمان اختالف بین كانون وكال و قوه قضاییه جنبه عمومي به خود گرفت كه در نهایت 

این موضوع به دســتور رهبري به نهاد حل اختالف بین قوا 
ارجاع شد كه نهایتا این مرجع به نفع نهاد وكالت و دولت نظر 

داد و قرار شد همان الیحه براي تصویب به مجلس برود كه متأسفانه پس از مدتي 
به دلیل بي تدبیري، الیحه پس گرفته شد.

 استقالل كانون وكال 
نبايد خدشه دار شود
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دیدگاه
مرتضي كاردر؛  روزنامه نگار

گالري هاي ایراني در 2 ماه گذشته عمال چیزي براي ارائه 
به دوستداران هنرهاي تجسمي نداشته اند. درست است 
كه گالري ها تعطیل بوده انــد و خبري از افتتاحیه هاي 
شلوغ عصرهاي جمعه و پرسه هاي دسته هاي گالري گردان مشتاق در روزهاي بعد 
نبود، اما طبیعتا بسته شدن درهاي گالري ها مي توانست معادل توقف فعالیت هایشان 
به همه شکل هاي دیگر نباشد. وب ســایت ها و صفحه هاي گالري ها در شبکه هاي 
اجتماعي مي توانستند آثار هنرمندانشان را به بهانه هاي گوناگون در معرض تماشا 
بگذارند. اما آنچه در صفحه هــاي خود عرضه كرده اند، آن قــدر ناچیز بوده كه قابل 

عرض نیست.
آنچه در گالري ها ارائه مي شود، تماشایي است. درست است كه تماشاي آثار از طریق 
كتاب و كاتالوگ و سایت و گوشي هوشمند نمي تواند جایگزین تماشاي مستقیم آثار 
شود اما طبیعتا شيء تماشایي را راحت تر به شکل هاي گوناگون پیش چشم گذاشت. 
ارائه آثار در صفحه هاي گالري ها و دعوت به تماشاي آنها كار چندان دشواري نیست. 
گالري ها راه راحت تري از كتابفروشي ها و سینماها پیش رو داشتند اما بسیار كمتر از 

آنها به فکر مخاطبان و تماشاگران خود بودند.
بي اتفاقي گالري ها در 2 ماه گذشته، بیش از هر چیز، ضعف ساختاري گالري ها را در 
نظام هنرهاي تجسمي ایران یادآور مي شود. گالري یکي از بنیادي ترین نهادها در حوزه 
هنرهاي تجسمي است و به تنهایي مي تواند در همه شئون هنرهاي تجسمي از آموزش 

و تولید تا ارائه و قیمت گذاري و فروش اصلي ترین نقش را ایفا كند.
در چنین فرایندي تعامل با دوستداران هنرهاي تجسمي نیز ركني اساسي است. 
گالري در حقیقت پاتوقي براي دوســتداران هنرهاي تجســمي است. كساني كه 
شاید خریدار آثار تجسمي نباشند اما حضورشــان همیشه موجب رونق گالري ها 
بوده است و درپي تماشــا كم كم در شمار هنرمندان و كنشــگران حوزه هنرهاي 

تجسمي درآمده اند.
نگاهي به تاریخ هنر مدرن ایران نشان مي دهد كه گالري ها خیلي وقت ها از جایي 
براي ارائه آثار فراتر رفته اند و بعضي از آنها مثل گالري قندریز )ایران( به اندازه یك 
مکتب مقام یافته اند. حتي گالري هاي دیگري مثل سیحون و گلستان تأثیر بسیار 
بیشــتري از یك گالري داشته اند و نمادهاي هنرهاي تجســمي و گالري داري در 
دهه هاي بعد بوده اند. نقش گالري ها در ترویج هنرهاي تجسمي در فضاي عمومي 
چیزي نیست كه بتوان به ســادگي از كنارش گذشــت و آن را از شمار نقش هاي 

گالري ها خط زد.
اما رونق هنرهاي تجسمي و افزایش گردش مالي و سودآوري آثار تجسمي در سال هاي 
اخیر سبب شده است گالري هایي شکل بگیرند كه صرفه اقتصادي برایشان حرف اول 

را مي زند.
نشانه هاي رفتار سودمحور گالري ها در سال هاي اخیر بارها دیده شده است اما بسیاري 
به این رفتارها به دیده اغماض نگریستند و در سکوت از كنارش گذشتند. حقیقت این 
است كه بسیاري از گالري ها كوشش چنداني براي ارائه آثار هنرمندان نمي كنند. به 
هنرمنداني بیشتر توجه نشان مي دهند كه بتوانند در بازار برایشان سودآورتر باشند، 
كاتالوگ ارائه یکي دو سالي است از فهرست خدمات گالري ها حذف شده است، حتي 
اخیرا شنیده مي شود كه هزینه تبلیغ نمایشــگاه ها نیز از هنرمند دریافت مي شود و 

هزینه مختصر پذیرایي روز افتتاح نیز به عهده هنرمند است.
وقتي صرفه و سود اقتصادي در اولویت قرار مي گیرد و همه  چیز مي شود، طبیعي است 
تماشاگراني كه خریدار آثار نیستند و فقط تماشاگرند جایي در این نظام ندارند. عرضه 
و ارائه بسته هاي ساده دیدني براي روزهاي قرنطینه كه نفع اقتصادي ندارد، وظیفه اي 

مي شود خارج از عرف و آن قدر غریب مي نماید كه كسي به آن فکر نمي كند.
روزهاي قرنطینه و فاصله گذاري اجتماعي روزهاي دشواري براي همه اهالي فرهنگ و 
هنر بود. اما بي توجهي گالري ها به دوستداران هنرهاي تجسمي نشانه هاي بروز رفتاري 

است كه تلخي هایش شاید به راحتي فراموش نشود.

جايی برای تماشاگرها نيست

یادداشت
محمدجواد حق شناس ؛ رئیس كمیسیون فرهنگي، اجتماعي شوراي شهر تهران

این روزها كه به سبب همه گیري ویروس كووید19 
سبك زندگي و شیوه نگرش مان به دنیا تغییر یافته، 
بیش از هر زمان دیگري به ارزش و اهمیت حضور مادي و معنوي انســان در 
جامعه پي برده ایم. پیوندي كه تا پیش از پاندمي كرونا، بســیار ساده و روزمره 
به نظر مي آمد، اهمیت حقیقي و ذاتي خود را بازیافته و بشــر مدرن به ماهیت 

تأثیرگذار اجتماع و ارزش هاي پیوند دهنده آن اذعان كرده است.
شهر بدون انسان، محیطي انتزاعي است، چنانچه انسان بدون اتصال به عناصر 

فرهنگي، موجودي تك بعدي قلمداد مي شود.
یکم اردیبهشــت در فرهنگ و تاریخ ما پیوندي زیبا با یکي از برجســته ترین 
شاعران و فرهیختگان ایراني دارد. شیخ الرئیس سعدي شیرازي در عین آنکه 
یکي از قله هاي برجســته ادبیات فارسي به شــمار مي آید، در زمره نخستین 

شاعران اجتماعي ما نیز قلمداد مي شود.
سیالیت فرهنگي حضور شــاعري چون ســعدي در تاریخ و فرهنگ ایران بر 
هیچ كس پوشیده نیســت و نادیده گرفتن تأثیر این حضور بر ادب و فرهنگ 

ایران زمین و حتي جهان امري ناممکن است.
به ویژه این روزها شاهد آن هستیم كه نام شیخ اجل با مرور آموزه هاي اخالقي، 

انساني اش بیش از دیگر زمان ها مورد توجه و یادآوري قرار مي گیرد.

بني آدم اعضاي يك پيكرند
كه در آفرينش زيك گوهرند

چو عضوي به درد آورد روزگار
دگر عضوها را نماند قرار

تو كز محنت ديگران بي غمي
نشايد كه نامت نهند آدمي

ما بیش از هر زمان دیگري به ارتباط مادي با عناصر فرهنگي خود نیازمندیم. 
نمود این نیاز در زندگي اجتماعي برعهده المان ها و نقش نگاره هاي شهري است.

تهران به عنوان پایتخت سیاسي و در عین حال فرهنگي ایران، بیش از هر شهر 
دیگري مي بایستي در این عرصه پیشتاز باشد. متأسفانه در سال هایي كه گذشت 
روند كندي در این زمینه شــاهد بودیم و در كمال تأسف مدیریت شهري طي 
دهه هاي گذشته نتوانست به شــهر آثار ماندگاري همچون مجسمه فردوسي، 
خیام یا امیركبیر اضافه كند. فارغ از اینکه روند سرقت مجسمه هاي شهري بر 
فقر موجود افزود و فضاي ناامني را براي هنرمندان فراهم ســاخت كه دالیل و 

خاستگاه آن در جاي خود جاي بحث و مناقشه فراوان دارد.
در دوره فعلي از مدیریت شــهري، توان خود را معطوف تقویت فرهنگي شهر 
از طریق نمادها و المان ها كرده ایم. پرداختن بــه پهنه هاي فرهنگي، درج نام 
مشاهیر ایران بر معابر شهري و ساخت تندیس هاي متعدد از این فرهیختگان 
گام هایي است كه در این مسیر برداشــته ایم. اگرچه به دلیل محدودیت هاي 
مالي و شرایط دشواري كه شهرداري تهران میراث دار آن است، همچنان حجم 

كارهاي بر زمین مانده بیش از اتفاق هایي ا ست كه به وقوع پیوسته است.
معتقدم تهران بــه تکرار آثار برجســته اي نظیر آنچه ابوالحســن صدیقي در 
گذشته به شهر هدیه داده، نیازمند است و با هیچ بهانه اي نمي توانیم در یادآورد 
شــخصیت هاي برجســته ملي و مذهبي كوتاهي كرده و به فقر آثار ارزشمند 

تجسمي و میدانگاه هاي شهري اذعان نداشته باشیم.
باشد كه تالش ما مؤثر واقع شــود و در این مهم میراث ارزشمندي از خود به 

یادگار بگذاریم.

 نياز به ارتباط مادي
با عناصر فرهنگي داريم

بازگشايی بازاربزرگ تهران و پاساژها  از امروز 
   رئيس اتاق اصناف تهران: پاساژها و بازارهای مسقف از امروز باز مي شوند

ولي حداكثر زمان فعاليت آنها تا ساعت 16 خواهد بود
  عقب نشيني دالر و سكه در آستانه بازگشايي بازارها

 نهاد  وكالت
 مستقل بماند

 تصور ما  از قدرت چين 
ناشي از عدم شناخت است

بيداري گالري ها   از خواب 
زمستاني

  واكنش حقوقدانان و وكال به پیش نویس آیین نامه الیحه 
استقالل كانون وكالی دادگستری

همراه با  گفتارهایي از:  محمد جندقي، رئیس اسبق 
كانــون وكالي مركز؛ علــي نجفي توانــا ، حقوقدان؛ 

22عبدالصمد خرمشاهي، وكیل دادگستري

بهرام امیراحمدیان  در گفت و گو 
بــا همشــهري: باید به ســمت 
ایجــاد زنجیــره ارزش و جذب 
ســرمایه گذاری چیــن در 

صنایع داخلی برویم

 لیلي گلستان و مژگان  والي پور از وضعیت هنرهای  تجسمی
در روزهای فاصله گذاری اجتماعی می گویند
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بازگشت به زندان ها با تدابير كرونايي
مسئله ديگري كه در ارتباط با بازگشت زندانيان 
به زندان ها پس از پايان مرخصي ها مطرح اســت، 
به سازوكار مراجعت زندانيان و اطمينان از سالمتي 
آنها همزمان با شيوع كرونا مربوط است؛ پيش از اين، 
رئيس سازمان زندان  ها از تدوين دستورالعملي براي 
نحوه بازگشت زندانيان از مرخصي خبر داده بود كه 
براساس آن با همكاري وزارت بهداشت، زندانيان 
ابتدا در محل  هاي پيش بيني شــده براي قرنطينه 
مستقر مي  شوند و پس از دريافت گواهي سالمت 
وارد زندان خواهند شد. با اين حال، برخي سؤاالت و 
نگراني ها، در اين زمينه مطرح است: با توجه به اينكه 
هيچ سامانه اي براي تشخيص قطعي پديده نوظهور 
كرونا در جهان و بالطبع در ايران وجود ندارد، چگونه 
مي توان از عدم ابتالي قطعي ده ها هزار زنداني به 
كرونا پيش از بازگشــت و ورود به زندان اطمينان 
حاصل كرد، درحالي كه احتمال تشخيص اشتباه يك 
زنداني و ورود يك زنداني مبتال به زندان مي تواند 
سالمتي همه زندانيان را با تهديد مواجه كند؟ آيا 
امكان قرنطينه و غربالگــري ده ها هزار زنداني در 

عمل وجود دارد؟

 با خروج آمريكا از برجام و بعد از يك 
سال بازگشــت اقدامات كاهشي دولت

ايران، عمال چيــزي از برجام باقي 
نمانده جــز وعده هاي لغو تحريم هاي ســازمان 
مللي؛ وعده اي كه فقط 180روز تا سر رسيد آن و 
مشخص شــدن سرنوشت فاز نخســت آن باقي 

مانده است.
ايران و 1+5 در سال 94 به توافقي دست يافتند كه 
براســاس آن تحريم هاي ايران لغو شد و در ازاي 
آن ايران تن به يك ســري تعهداتي براي نظارت 
بيشــتر و كاهش ذخاير هســته اي خود داد. در 
قطعنامه2231 شوراي امنيت سازمان ملل كه در 
تأييد برجام صادر شد، ضمن لغو همه تحريم هاي 
قبلي شــوراي امنيــت در موضوع هســته اي، 
زمان بندي هايي براي لغو ساير تحريم هاي ايران 
در حوزه هاي نظامي و موشــكي هم اعالم شد و 
180روز ديگر مشخص مي شود اساسا قرار است 

آن وعده هاي شوراي امنيت عملي شود يا خير.
طبق يكي از بند هاي قطعنامــه 2231 ايران تا 
5ســال از خريد  تســليحات تهاجمي  منع شد ه 
اســت. اين بند  از قطعنامه د ر اكتبر سال 2020 
)مهرماه 1399( منقضي مي شــود  و پس از آن 
ايران اين امكان را خواهد  د اشت كه از كشورهاي 
خارجي تجهيزات نظامي سبك بخرد يا به آنان 

محموله هاي نظامي بفروشد .
در بند 5 از بخش بيانيه قطعنامه، در توضيح اين 
مسئله آمده است: »تمامي كشورها، مشروط به 
اينكه شوراي امنيت پيشاپيش بر مبنايي مورد 
به مورد، تصميم به تصويب بگيرد، مي توانند در 
اين فعاليت ها مشاركت داشــته و يا اجازه آن را 
صادر كنند: تأمين، فروش و يا انتقال مستقيم يا 

غيرمستقيم، هرگونه تانك جنگي، خودروهاي 
رزمي زرهي، ســامانه هاي توپخانه اي سنگين، 
هواپيماهاي رزمي، بالگردهاي تهاجمي، ناوهاي 
جنگي، موشــك ها و يا ســامانه هاي موشكي، 
مطابق با اهداف »فهرست تســليحات متعارف 
ســازمان ملل«، يا مواد مرتبط، شــامل قطعات 
يدكي، از داخل و يا از طريــق قلمروهاي تحت 
حاكميتي شــان  و يا توســط اتباع آنها و يا افراد 
تحت حاكميت آنها، يا با استفاده از هواپيماها و 
يا كشتي هاي حامل پرچم هاي آنها، اعم از اينكه 
از قلمروشان نشــأت گرفته يا خير، به ايران، يا 
براي استفاده در داخل ايران و يا در جهت تأمين 
منافع ايران، و ارائه آموزش فني، منابع يا خدمات 
مالي، پيشــنهادات، ديگر خدمات و كمك هاي 
مرتبط بــا تأمين، فروش، انتقــال، توليد، حفظ 
و نگهداري و يا اســتفاده از تســليحات و مواد 
مرتبط توصيف شــده در اين بند فرعي، به ايران 
توسط اتباع اين كشورها و يا از داخل يا از طريق 
قلمروهاي تحت حاكميتشــان ممنوع است اما 
اين بند بايد تا مدت 5سال پس از »روز پذيرش 
برجام« و يا تا زماني كه آژانس بين المللي انرژي 
اتمي گــزارش تأييد »جمع بندي مبســوط« را 
ارائه دهد، اجرا شود، بسته به اينكه كدام زودتر 

اتفاق افتد.«
همچنين براســاس قطعنامه شوراي امنيت اين 
شــورا بايد تا ســال 2023 تحريم موشك هاي 

بالستيك را براي ايران لغو كند.
مايك پمپئو، وزير خارجــه آمريكا 2روز قبل در 
آستانه 180روز به موعد لغو تحريم ها يك بار ديگر 
در توييتر از شوراي امنيت خواست تحريم هاي 

تسليحاتي ايران را لغو نكند.

 مجيد تخت روانچي، سفير و نماينده دائم ايران 
در سازمان ملل يكشنبه در توييتي به اظهارات 
اخير مايك پمپئو واكنش نشــان داد و نوشت: 
تالشي ديگر از سوي آمريكا براي منحرف كردن 
تداوم تروريسم اقتصادي عليه مردم ايران: اين بار 
اياالت متحده آمريكا از شــوراي امنيت سازمان 
ملل مي خواهد تا قطعنامه 2231 را نقض كرده 
و محدوديت هاي تسليحاتي عليه ايران را ادامه 

دهد.
تخت روانچي تصريح كرد: آمريكا موفق نخواهد 
شــد كه حمايت ديگــران را در نقــض قوانين 

بين المللي جلب كند.
ميخائيــل اوليانــوف، نماينــده روســيه در 
سازمان هاي بين المللي مســتقر در وين هم در 
واكنش به درخواســت وزير خارجــه آمريكا در 
صفحه شــخصي خود در توييتر نوشت: رقابت 
تسليحاتي يكجانبه نيست. اين امر ناشي از رقابت 
قدرت هاي بزرگ يا منطقه اي است. خطر رقابت 
تسليحاتي را نمي توان با اعمال تحريم عليه يك 
كشور از بين برد. اين امر نيازمند تالش جمعي از 

طريق مذاكره است.
پمپئو تا كنون چندبار خواستار تمديد تحريم هاي 
تسليحاتي ايران شده كه آخرين آن اسفند سال 

گذشته بود.
پمپئو 25بهمن پارسال هم با انتشار عكسي در 
توييتر با ادعاي كشــف محموله موشكي ايران 
براي نيروهاي يمني، آن را نقض قطعنامه شوراي 
امنيت خواند و خواســتار تمديــد تحريم هاي 

ايران شد.
وزيــر خارجــه آمريكا مرداد ســال گذشــته 
روزشماري را منتشر كرد كه اين روزشمار هنوز 

در ســايت وزارت خارجه آمريكا وجود دارد، در 
توضيحات آن نوشته شده بود اكتبر 2020 قاسم 
سليماني، فرمانده نيروي قدس قادر خواهد بود به 
هركشوري سفر كند؛ حاال وزارت خارجه آمريكا 
100روز بعد از ترور سردار ســليماني در عراق 
توسط پنتاگون، آن اطالعيه را به روز كرده و نام 
سردار حسين سالمي، فرمانده سپاه را جايگزين 
كرده و نسبت به پايان ممنوعيت سفر او و ديگر 

فرماندهان نظامي ايران هشدار داده است!
چند روز قبل از اعالميــه وزارت خارجه آمريكا، 
حســن روحاني، رئيس جمهور ايــران در يك 
سخنراني در شهر تبريز در دفاع از برجام گفته بود 
اگر در برجام بمانيم، ايران قادر به خريد و فروش 

سالح خواهد بود.
پس از تكرار درخواست هاي آمريكا براي تمديد 
تحريم هاي موشــكي ايــران، مقامات روســيه 
موضع گيري علني كرده و درخواست آمريكا براي 

تمديد تحريم هاي ايران را بي ارزش خوانده اند.
گزارش هايــي وجــود دارد كه چين و روســيه 
مذاكراتي را بــا طرفين ايراني انجــام داده اند تا 
به محض پايــان تحريم هاي شــوراي امنيت به 
ايران محموله هاي نظامي شامل تانك، بالگرد و 

جنگنده بفروشند.
آمريكا به دليل خروج از برجام امكان استفاده از 
سازوكار موجود در اين توافق موسوم به اسنپ بك 
براي بازگرداندن خــودكار تحريم هاي ايران را 
ندارد و تنها ابزارش براي مقابله با لغو تحريم هاي 
تســليحاتي ايران، پيشــنهاد قطعنامه اي براي 
تمديد تحريم هاي تســليحاتي ايران در شوراي 
امنيت اســت آن هم مشــروط به اينكه چين و 

روسيه اين قطعنامه را وتو نكنند.

5 سال پس از توافق هسته اي، بر اساس قطعنامه 2231  همه كشورها اجازه دارند تانك،سامانه توپخانه اي، هواپيماي جنگي
هليكوپتر، ناو جنگي و سامانه موشكي به ايران بفروشند

وزير خارجه در پاسخ به پيشــنهاد ترامپ براي كمك به ايران در 
توييتر نوشت: شما فقط در امور داخلي ما دخالت نكنيد، كافي است! ديپلماسي

محمدجواد ظريف در اين توييــت خطاب به رئيس جمهور آمريكا 
تأكيد كرده است: »آقاي ترامپ! ايران ظرف چند ماه آينده صادر كننده دستگاه 
تنفس مصنوعي )ونتيالتور( خواهد بود . تنها كاري كه شما بايد بكنيد اين است 
كه دخالت در امور داخلي ديگر ملت ها به ويژه ملت ما را متوقف كنيد و باور كنيد 
ما از »هيچ« سياستمدار آمريكايي مشورت نمي پذيريم.« دونالد ترامپ بامداد 
يكشنبه درحالي كه با تحريم گسترده مانع تجارت شركت هاي دارويي و پزشكي 
با ايران شده در سخناني مدعي شد: اگر آنها به دستگاه تنفسي نياز داشته باشند، 

كه دارند، مايلم برايشان ونتيالتور بفرستم!

واكنش ايران به پيشنهاد كمك ترامپ

با حضور امير سرلشكر سيدعبدالرحيم موسوي، فرمانده كل ارتش 
و امير سرتيپ عليرضا صباحي فرد، فرمانده نيروي پدافند هوايي دفاعي

ارتش، روز گذشته رونمايي شد. به گزارش ايرنا، سامانه هاي رادار 
برد بلند و راهبردي خليج فارس با برد بيش از 800كيلومتر يك رادار ارائه فازي 
سه بعدي با فناوري نوين است كه قادر است كليه اهداف متعارف و رادارگريز و 
موشك هاي بالســتيك را كشــف كند. رادار مراقب هم يكي از رادارهاي دقيق 
كنترلي ســه بعدي، ارائه فازي و پيشــرفته در لبــه فناوري روز جهــان با برد 
400كيلومتر اســت كه مي تواند اهداف هوايي را با دقت و تفكيك بســيار باال 
شناســايي و انواع اهداف كوچك در ارتفاع پايين و متوسط و هواپيماهاي بدون 

سرنشين و رادارگريز را كشف كند.

رونمايي از 2سامانه راداري راهبردي

نمايندگان حزب چپ آلمان از تصميم دادســتاني كل فدرال اين 
كشور براي مخالفت با شكايت آنها از دولت به اتهام دست داشتن در امنيتي

ترور سردار سليماني به شــدت انتقاد كردند. به گزارش ايسنا، به 
نوشته اورشــليم پســت، نمايندگان حزب چپ آلمان اخيرا عليه آنگال مركل ، 
صدراعظم اين كشور و چند تن از وزراي دولت به اتهام كمك به آمريكا براي حمله 
به سردار قاسم ســليماني، فرمانده سپاه قدس ايران شــكايت كردند اما دفتر 
دادستاني كل فدرال آلمان روز شنبه اين شكايت را رد و اعالم كرد كه هيچ دليلي 
براي انجام تحقيقات در اين زمينه نمي بيند. اين اعضاي پارلمان آلمان در شكايت 
خود آورده اند كه آمريكا از پايگاه نيروي هوايي خود در رامشتاين آلمان به عنوان 

نقطه اي براي انتقال داده ها استفاده كرده است.

ادامه مناقشه در آلمان به خاطر ترور سردار سليماني

سخنگوي دولت در گفت وگويي با تأكيد بر ضرورت سياسي نشدن 
بحران كرونا  به خبر آنالين گفت: ما درحال حاضر چند نيازمندي دولت

عمده داريم تا بتوانيم از شرايط كرونا موفق بيرون رويم. ما نياز به 
درك مشترك همه اعضاي جامعه از شرايط سياسي، اجتماعي و اقتصادي داريم. 
علي ربيعي، ادامه داد: نكته قابل توجه اين اســت كه بسياري از كشورهاي دنيا 
درگير بحران ويروس كرونا شدند و احتماال كشورهاي ديگري هم دچارمي شوند 
اما ما در ايران درگير 3 ويروس به طور همزمان هستيم؛ ويروس تحريم، ويروس 
كرونا و مشكالت اقتصادي و اجتماعي ناشي از تحريم. ربيعي خاطرنشان كرد: اگر 
يك ويروس جديد يعني ويروس سياسي شدِن مقابله با كرونا هم وارد كشور شود 

ما در مقابله با كرونا شكست مي خوريم.

ايران با 3 ويروس در تقابل است

180روز تا پايان تحريم تسليحاتي ايران
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دســتگاه قضايي يك گام ديگر براي حبس زدايي 
برداشته است؛ ســخنگوي قوه قضاييه از دستور قضايي

رياست قوه قضاييه براي بررسي وضعيت زندانيان، 
شــرايط و امكان آزادي آنها خبر داد. غالمحســين اسماعيلي 
شامگاه شنبه در گفت وگو با خبر21 شبكه يك سيما گفت: با اين 
بخشنامه بيش از 500هيأت از روز يكشــنبه در كشور تشكيل 

خواهد شد. مأموريت اين هيأت ها 
اين است كه مشخص كنند با لحاظ 
ارفاقات قانوني كه در قانون مجازات 
اســالمي وجود دارد، مانند آزادي 
مشــروط، تعليق اجراي مجازات و 
امثال آن، شرايط عدم بازگشت به 
زندان براي چه تعــداد از اين افراد 
مهيا ست، به گونه اي كه اين بخش 
از زندانيان اصال مراجعتي به زندان 
نداشته باشــند. اسماعيلي تصريح 
كرد: نتيجه اين بررسي ها حداكثر تا 
10ارديبهشــت به خود زنداني يا 
ضامن او ابالغ مي شود و پيش بيني 
مي كنيم با بهره برداري حداكثري از 
ارفاقات قانونــي و كار تخصصي و 
تيمي همــكاران ما، بخــش قابل 
توجهي از زندانيان در حال مرخصي 
به زندان بازنگردند و حتي تعدادي 
از زندانيان حاضر از زندان هم آزاد 
شوند؛ اما گروهي از زندانيان هم با 
شــرايط و برنامه زمان بندي شده 

به صورت تدريجــي براي ادامــه تحمل محكوميــت به زندان 
برخواهند گشت.

اقدامات و تصميم جديد قــوه قضاييه بــراي كاهش جمعيت 
زندان ها در حالي اســت كه در پي اعالم رسمي شيوع كرونا در 
كشــور از اوايل اســفندماه و در ايام نوروز، به بيش از 100هزار 
زنداني مرخصي اعطا شــد و در گامي ديگر، مرخصي زندانيان 
تا 30فروردين تمديد شــد. روز گذشــته نيز، حسن روحاني، 
رئيس جمهور در جلســه ســتاد ملي مقابله با كرونا اعالم كرد: 
»ما با همان شــرط قبلي كه زنداني اي كه آزادي اش خطري را 
ايجاد نكند در مرخصي باشــد، با همان شــرط اين مرخصي تا 
پايان ارديبهشــت ادامه پيدا مي كند.« عــالوه بر مرخصي هاي 
گســترده زندانيان، حدود 10هزار نفر ديگر نيز به واســطه عفو 
نوروزي رهبري آزاد شــدند. بر اين اســاس، جمع قابل توجهي 
از زندانياني كه به مرخصي رفته بودند، مشــمول عفو شــده و 

مرخصي آنها به آزادي شان پيوند خورد. اقدامات عدليه طي 2 ماه 
اخير در زمينه حبس زدايي، از هر جهت، كم ســابقه و بي سابقه 
بوده اســت.نكته بسيار مهمي كه در عفو ســاالنه رهبري مورد 
توجه قرار گرفت، شــموليت تعداد قابل توجهــي از محكومان 
سياسي و امنيتي بود؛ چنان كه به گفته اسماعيلي بيش از نيمي 
از آنها مشــمول عفو مقام معظم رهبري قــرار گرفته و از زندان 
آزاد شدند. به نوشــته انصاف نيوز، 
حدود 70درصد زندانيان سياسي- 
امنيتي اوين در دوره پس از شيوع 
كرونا در كشور به مرخصي آمده اند 
و از بند نســوان اوين نيــز تاكنون 
24نفــر از 42زنداني ايــن بند به 
مرخصي اعزام شــده اند. تا پيش از 
شيوع كرونا در كشور، در بند 8 اوين 
حدود 70زنداني سياسي-امنيتي 
مرد حضور داشتند كه حدود 50نفر 
از آنها به مرخصي يا مرخصي متصل 
به آزادي آمده اند. قــوه قضاييه در 
آخريــن تصميم خــود در ارتباط 
با ســاماندهي زندان ها و زندانيان 
يك گام به پيش نهــاده و وضعيت 
زندانيان اعم از آنهايي كه در خارج 
از زندان، در مرخصي به سرمي برند 
و چه آنهايي كــه در زندان حضور 
دارند، مورد بررسي مجدد قرار داده 
و هيأت هاي ويژه تا 10ارديبهشت 
درباره امكان آزادي آنها يا شرايط 
بازگشت شــان به زندان تصميم گيري خواهد كــرد. چنان كه 
ســخنگوي قوه قضاييه گفته: »بخش قابل توجهي از زندانيان« 
مشمول آزادي خواهند شد. اين اقدام دستگاه قضايي يك تحول 

مهم در حوزه مديريت زندان ها خواهد بود.

مجرمان حرفه اي مشمول آزادي نمي شوند
ســخنگوي قوه قضاييه درباره چگونگي بررسي وضعيت مجرمان 
حرفه اي در بخشــنامه اخير توضيح داده كه ســتاد هاي كنترل 
مجرمان حرفه اي كه تركيبي از مقامات قضايي، انتظامي و امنيتي 
است، به صورت مستمر تشكيل جلسه داده و زمان و نحوه مراجعت 
زندانيان بازگشتي كه اين ارفاقات قانوني شامل حال آنها نمي شود 
را مشــخص كنند تا براساس دســتورالعمل ها و ســازوكار هاي 
پيش بيني شــده زندان ها جهت انجــام آزمايشــات، قرنطينه و 

مراقبت هاي بهداشتي به صورت تدريجي به زندان برگردند.

وزير خارجه كشــورمان امروز در نخستين سفر 
خارجي خود در ســال99 عازم دمشق است تا با ديپلماسي

مقامات سوريه ديدار كند، ظريف اواخر فروردين 
سال گذشته هم به سوريه ســفر كرده بود. به گفته سيدعباس 
موسوي سخنگوي وزارت خارجه ايران، ظريف در اين سفر يك 
روزه با بشار اسد، رئيس جمهور و وليد المعلم، وزير امور خارجه 
سوريه ديدار و درخصوص روابط دو جانبه، تحوالت منطقه اي و 
نيز آخريــن تحوالت سياســي و ميداني مبارزه ســوريه عليه 

تروريسم گفت وگو و تبادل نظر خواهد كرد.
ظريف ســال قبل هم در پاســخ به دعوت رســمي بشار اسد 
رئيس جمهور سوريه عازم دمشق شده بود، در عرف ديپلماتيك 
دعوت يك رئيس جمهور از وزير خارجه كشوري ديگر چندان 
معمول نيست اما پس از دلخوري ظريف از اتفاقاتي كه مقارن 
با سفر رئيس جمهور ســوريه به تهران رخ داد و به استعفاي او 
انجاميد رئيس جمهور سوريه از ظريف دلجويي كرد و خواستار 
سفر او به دمشق شــد. وزير خارجه سال گذشــته بعد از سفر 
به دمشــق به تركيه ســفر كرد كه آن اتفاق هــم در نوع خود 
كم نظير بود چون در طول ســال هاي اخير بحران در ســوريه 
به دليل حمايت دولت تركيه از مخالفان و قرار داشــتن آنكارا 

در جبهه معارضان عمال هيچ هواپيمايي از دمشــق به ســمت 
تركيه برنخاســته بود. ايران، تركيه و روسيه از سال94 تالش 
ســه جانبه اي را براي كاهش بحران در ســوريه آغاز كردند كه 
اين تالش ها به روند آستانه شــهرت يافت و توانست ثبات را به 
بسياري از مناطق ســوريه بازگرداند اما سال گذشته به دنبال 
لشكركشي تركيه به مناطقي از شمال ســوريه بين نيروهاي 
سوريه و تركيه بارها تبادل آتش شد كه طي آن تعداد زيادي از 
نيروهاي ارتش سوريه و ارتش تركيه كشته شدند. قرار بود سال 
قبل نشست سران 3كشور روند آستانه )ايران، روسيه و تركيه( 
درباره صلح ســوريه در تهران برگزار شود كه به داليل مختلف 
ازجمله شيوع كرونا و نيز تحوالت ادلب اين نشست برگزار نشد. 

رجب طيب اردوغان، رئيس جمهور تركيــه پس از درگيري با 
نيروهاي ارتش روسيه و سوريه در اطراف ادلب مدعي شده بود 
كه مذاكرات آستانه را متوقف كرده است، رايزني ها درباره بحران 
سوريه عمال از اواخر سال قبل به دليل شيوع كرونا متوقف شده 
بود اما ظريف به صورت تلفني مذاكرات منطقه اي را درباره يمن، 
سوريه و افغانســتان دنبال مي كرد. علي اصغر خاجي، دستيار 
ارشد وزير امور خارجه جمهوري اســالمي ايران در امور ويژه 
سياسي 20فروردين امسال با ســرگئي ورشنين، معاون وزير 
خارجه فدراسيون روسيه درباره اوضاع منطقه ازجمله آخرين 
تحوالت در صحنه ميداني و سياســي سوريه به خصوص ادلب 

رايزني كرده بود.

ظريف امروز در دمشق

  رئيس جمهور نيز از 
تمديد مرخصي زندانيان تا 
پايان ارديبهشت خبر داد

آزادی هاي بيشتري در راه است
  در پي صدور بخشنامه جديد رئيس قوه قضاييه، سخنگوي 

اين قوه از تشكيل هيأت هاي ويژه براي بررسي وضعيت 
زندانيان و امكان آزادي بخش قابل توجهي از آنها خبر داد 
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ويژگيهايتستآنتيبادي
برايمبارزهباكرونا

مديرعامل شركت ســالم شــهرداري تهران ظهر ديروز ميهمان 
مؤسسه همشهري بود. 

دكترحميد چوبينه با حضور در روزنامه همشهري ضمن بازديد از 
مجموعه، دقايقي با مديرعامل، مديرمسئول و سردبير روزنامه به 
گفت وگو نشست. صحبت ها بيشتر حول محور بحران ويروس كرونا 
بود و پس از آن نيز صحبت كوتاهي با خبرنگار همشهري انجام شد. 
شركت شهر سالم از ابتداي شيوع بيماري كرونا در شهر تهران با 
وزارت بهداشــت و ســتاد مبارزه با كرونا همراه شد و مديرعامل 
اين شركت معتقد اســت كه با همكاري مردم تعداد مبتاليان به 
كرونا رو به كاهش است. حميد چوبينه درباره تست هاي كرونا به 
تست آنتي بادي اشــاره كرد و از احتمال اين تست در تهران خبر 
داد. مديرعامل شركت شهر سالم به همشهري گفت: »اگر تست 
آنتي بادي بيايد، چند ويژگي مثبت مي تواند داشــته باشد؛ اول 
اينكه خوِد فرد با اين ويروس درگير بــوده و ديگر خطر كرونا او را 
تهديد نمي كند. دوم اينكه حتي مي تواند در بحث هاي درماني هم 
كانديداي پالسما درماني شود و پالسماي خود را اهدا كند. سوم 
اينكه هزينه هايي كه براي تهيه ماســك و دستكش مي شود نيز 
كمتر خواهد شد و در عين حال، مردم هم بايد همكاري كنند.« 
او همچنين درباره امكانات اين شركت براي مبارزه با اين بيماري 
صحبت كرد و ادامه داد: »ما در منطقه 22تهران يك مركز مجهز 
با 20تخت بيمارســتاني داشتيم و به ستاد اســتان تهران اعالم 
كرديم كه اگر اين مركز را به دستگاه ونتيالتور مجهز كنند، امكان 
بستري شدن بيماران كرونايي در آنجا وجود دارد. خداروشكر با 
اتفاقات خوبي كه در زمينه پيشگيري صورت گرفت، از اين مركز 

استفاده نشد.«
غربالگري از پرسنل شــهرداري تهران يكي از فعاليت هاي شهر 
سالم در اين دوران بوده است. چوبينه در اين رابطه گفت: »پرسنل 
شهرداري تهران در برخي حوزه ها به طور شبانه روزي در خدمت 
مردم هستند. ما به  2دليل غربالگري از همكاران خود در شهرداري 
را شروع كرديم؛ يكي به خاطر حفاظت از سالمت همكاران و دوم 
به دليل مواجهه همكاران ما با مردم؛ بــراي مثال همكاران ما در 
سازمان بهشت زهرا، شركت شــهروند، ميادين ميوه و تره بار و... 
به طور مستقيم با مردم ســروكار دارند و اگر فردي از اين عزيزان 
به كرونا مبتال شود، مي تواند خيلي ها را درگير كند. براي همين، 
ما غربالگري را در دســتور كار قرار داديم و فكر مي  كنم تا پايان 
اين برنامه، همكاران ما به اضافه كارگران محل اســكان كارگري 
احتماال بين 80تا 90هــزار نفر از مجموعه پرســنل و كارگران 
شــهرداري غربالگري خواهند شــد. همچنين ما 2پايگاه پايش 
سالمت داريم كه اگر كسي جا بماند، مي تواند با مراجعه به اين 2 

پايگاه پايش شود.« 

توزيعكارتهديهمیاناقشارنیازمند

رئيس بنياد مستضعفان، از اختصاص بودجه ای به اقشار نيازمند 
خبر داد كه از طريق شــهرداری توزيع می شــود. به گزارش مهر 
»پرويز فتاح« گفت: ۱۳ ميليارد تومان طی سه مرحله به صورت 
كارت هديه در اختيار شهرداری تهران قرار گرفته تا ميان كاركنان 
پسماند، بهشــت زهرا، دست فروشــان و زنان سرپرست خانوار 

پرداخت شود.
او تصريح كرد: هر روز با اســتانداران در ارتباط هستيم و با رئيس 
بهزيستی و شهرداری تهران هماهنگ هستيم و اقدامات موازی و 

غير هم جهت انجام می شود. 

پرداختكمکهزينهبهكسبهجمعهبازار
پاساژپروانه

شهردار منطقه ۱2 گفت: ۱۶۴ كاســب و دستفروش كم بضاعت 
جمعه بازار پاساژ پروانه، كمك هزينه يك ميليون تومانی دريافت 
كردند. همچنين مقاوم سازی و ايمن سازی در برابر حريق پاساژ 
پروانه كه اين روزها در تعطيلی به سر می برد، پس از پايان بحران 

كرونا ادامه خواهد يافت.
به گزارش ايلنا، »علی محمد سعادتی« با بيان اينكه پاساژ پروانه 
در روزهای پايانی سال ۱۳98 به دليل نياز به ارتقای ايمنی در برابر 
حريق و مقاوم سازی سازه تعطيل شده، گفت: در جمعه بازار پاساژ 
پروانه حدود هزار و ۱00 كسبه فعاليت می كردند و در صورت بروز 

حادثه هزاران نفر در معرض خطر قرار می گرفتند. 
وی افزود: منطقه ۱2 نيز از ســهميه ای در اين باره برخوردار بود 
كه بخشی از آن به كسبه كم بضاعت پاساژ پروانه اختصاص داده 
شد. از ۱۱00 كسبه اين پاســاژ حدود 200 تن از آنان در دسته 
كم بضاعت ها قرار می گرفتند كه حتی اجاره ميز فروش نيز از آنها 

اخذ نمی شده و به صورت رايگان فعاليت می كردند. 

حقبیمهرانندگاناتوبوس
پرداختمیشود

مديرعامل شركت واحد اتوبوسرانی تهران با اشاره به اينكه پرداخت 
۴ درصد حق بيمه مشــاغل ســخت و زيان آور از حقوق بديهی 
كارگران اين شركت اســت، گفت: حق بيمه رانندگان بازنشسته 

ارديبهشت واريز می شود.
به گزارش فارس، »محمود ترفع« اظهار كرد: روز بيست و هفتم 
اسفند احكام بازنشستگی واجدين شرايط بازنشستگی در نيمه دوم 

سال 98 صادر شده است.

حال و هواي خيابان بهشت 
با گذشت چند روز از اجراي شورا

طرح فاصله گذاري هوشمند 
و بازگشــايي اصناف با وضعيت قرمز اين 
روزهاي پايتخت همخواني ندارد. با اينكه 
ديروز شــوراي شــهر تهران پس از چند 
جلســه ويژه كرونايي فعاليت ها و دستور 
جلسات روتين خود را در پيش گرفته بود، 
اما تذكــرات اعضاي شــورا از آتش زير 
خاكســتر وضعيت اين روزهــاي تهران 
حكايت داشت. درســت پشت ديوارهاي 
تاالر شورا، ازدحام و شلوغي »بهشت« را 
قفل كرده بود؛ انگار نه انگار كه كرونا هنوز 
روزانه جان چند  ده نفر از شــهروندان را 
مي گيــرد و صدها نفــر ديگــر را راهي 
بيمارستان  مي كند؛ گويا نه خاني رفته و نه 
خاني آمده اســت! به همين خاطر جلسه 
ديروز شوراي شهر تهران با هشدار محسن 
هاشمي رفســنجاني به وزارت بهداشت 
درباره رفع برخي محدوديت ها در شهر و 
همچنين تذكرات اعضاي شوراي شهر در 
اين زمينه آغاز شــد. ضمن اينكه يكي از 
دستور جلســات مهم ديروز شورا، رأي 
قاطع اعضا به پيشنهادي بود كه در قالب 
طرح يك فوريتي از سوي مجيد فراهاني، 
رئيس كميته ويژه و نظارت مالي شوراي 
شهر تهران پيشنهاد شد. به اين ترتيب و 
با تصويــب نهايي اين طــرح، حمايت از 
كســب وكارها و اقتصــاد شــهر در برابر 
آســيب هاي كرونا در پارلمان شــهري 

پايتخت به جريان مي افتد.

تصويباليحهضوابطتشكیالتي
نخستين دســتور كار ديروز شورا، ادامه 
بررسي جزئيات اليحه ضوابط تشكيالتي 
شــهرداري تهران بود كه اين اليحه بعد 
از چند جلســه ســرانجام با انجام برخي 
اصالحات ديگــر به تصويب رســيد. در 

جريان بررسي اين اليحه، پيشنهادهايي 
در راســتاي اصالح عبارتي مواد ۱۱گانه 
اين اليحه عنوان شــد كــه برخي از اين 
پيشنهادها  مورد موافقت اعضا قرار گرفت. 
با اين حال در يكي از موارد پيشــنهادي، 
پيش بيني پســت قائم مقامي يا جانشين 
شــهرداري هاي مناطــق در ذيل ماده5 
ارائه شــد كه در نهايت اين پيشــنهاد با 
اختالف يك رأي، به تصويب نرســيد. در 
ادامه اما برخي ديگر از مواد اين اليحه با 
پيشنهاد هاي اعضا  اصالح و پس از پايان 
بررسي، بار ديگر مواد اصالحي اين اليحه 

با ۱5رأي تصويب شد.

3اليحهيکفوريتيشهرداري
در ادامه اين جلســه بررســي ۳اليحه 
يك فوريتي شهرداري تهران در دستور 
كار قــرار گرفــت. نخســتين اليحه، 
يك فوريــت اليحه الحــاق 2تبصره به 
پيوســت۶ ماده واحده مصوبه بودجه 
سال98 شــهرداري تهران و سازمان ها 
و شــركت هاي تابعه )بهاي بليت مترو 
هشتگرد( بود كه به دليل بررسي شدن 
بهاي خدمات در بودجه ســال99 اين 

اليحه از دستور كار خارج شد.
پس از آن يك فوريت اليحه »تعيين نرخ 
بهاي خدمات كنترل و صــدور گواهي 
زيســت محيطي موتور ها و خودروهاي 
ديزلي بــا كاربري عمليــات عمراني« و 
همچنين يــك فوريت اليحــه »الحاق 
يك تبصره به عنوان تبصره هشــتم بند 
»ب« مصوبه اصالحيه مصوبه چگونگي 
محاســبه و اخذ بهاي خدمات مديريت 
پسماند« مورد بررســي قرار گرفت  كه 
يك فوريت هر دو اليحه به تصويب شورا 
رســيد و به كميســيون هاي تخصصي 

شورا رفت.
بررسي طرح »الزام شــهرداري تهران به 
ارائه اليحه الزام ساختمان هاي مسكوني 
و غيرمســكوني بلند مرتبه به پيش بيني، 
طراحــي و نصب زير ســاخت هاي مورد 

نياز ارتباط راديويــي و فيبر نوري« ديگر 
دستور كار دويست و نهمين جلسه شوراي 
شهر تهران بود. اما اين طرح بررسي هاي 
مقدماتي و با نظر هيأت رئيسه از دستور 
خارج و به كميسيون هاي »شهرسازي و 
معماري« و »ســالمت و محيط زيست« 
ارجاع شــد تا پس از بحث و بررسي هاي 

بيشتر بار ديگر به صحن بيايد.
در ادامه جلسه بررســي انتخاب 2نفر از 
مسئوالن سازمان هاي مردم نهاد مرتبط 
با موضوع خانواده و 2نفر كارشناس خبره 
براي عضويت در ستاد حمايت از خانواده 
موضوع بند هاي ۱۱ و ۱۴ماده سوم مصوبه 

»طرح حمايت از بنياد خانواده« در دستور 
قرار گرفت كه به پيشــنهاد كميســيون 
فرهنگي شورا، ايمان خاصه تراش، عليرضا 
راد، فاطمه درويش نوري و مريم آسايش با 
رأي اعضاي شورا براي اين منظور انتخاب 

شدند.
همچنين در اين جلســه بررسي انتخاب 
يك نفر از اعضاي شــوراي اسالمي شهر 
تهران براي عضويت در ســتاد مديريت 
جمعيت شــهر تهران نيز در دستور قرار 
گرفت كه بــراي اين منظور نيــز ناهيد 
خدا كرمي با رأي اعضاي شــورا انتخاب 

شد.

كسب۶۸درصديدرآمدشهرداري
تهراندر۱۱ماهسال۹۸

قرائــت گــزارش حســاب هاي درآمد 
و هزينــه شــهرداري تهــران در دي و 
بهمن ماه سال۱۳98 توســط خزانه دار 
شــورا، از ديگر دستور جلســات ديروز 
شورا بود. سيدحســن رسولي در اين باره 
گفت: »طي دوره ۱۱ماهه سال98 مبلغ 
۱۴9هزارو902ميليــارد ريــال معادل 
۶8درصد درآمد كســب شده همچنين 
كســري عملكرد ۷۱هزارو۷98ميليارد 
ريال معادل ۳2درصد نســبت به بودجه 

مصوب مشاهده مي شود.« 

محسن هاشمي، رئيس شوراي شهر تهران: بسياري از تصميمات 
ستاد ملي كرونا بار مالي براي مديريت شهري ايجاد كرده است

اعضاي شوراي شهر تهران در روزي كه اغلب 
خيابان هاي پايتخت پرازدحام بودند، نسبت به خطر 
رفع محدوديت ها و عادي شدن شرايط هشدار دادند

عكس:همشهري/حسینتهراني اعضايشورايشهرتهراننسبتبهعاديشدناموردرشهرهشداردادند.

شوراتذكرميدهد
اماشهرشلوغميشود

مجیدجباري
خبر نگار

بازديد

سیدمحمدفخار
خبرنگار
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پايتخت شــايد از ويروس كرونا 
جان سالم به در ببرد، اما از ترافيك 
نه! البته اين نســخه اي است كه 
مســئوالن دولتي براي تهران پيچيده اند و بايد تبعات آن را نيز 
مشاهده كنند. ويروسي كه 2 ماه است نفس تهراني ها را بريده، در 
جمع به سرعت منتقل مي شــود و براي پرهيز از آن تنها 2گزينه 
وجود دارد؛ يا بايد شهر قرنطينه شود كه در قاموس هيچ ايراني اي 
چنين لغتي پيدا نمي شــود يا آنكه همه از وسايل نقليه شخصي 
اســتفاده كنند. حاال به اين فكر كنيد كه تنها طرح هاي كنترل 
ترافيك هم برداشته شوند. مي شــود هماني كه اين روزها معابر 

پايتخت را قفل كرده و به نوعي ديگر تيشه به ريشه زندگي مردم 
مي زند. ترافيك تهران روز شــنبه ۷0درصــد و ديروز ۷5 درصد 
نسبت به مدت مشابه ســال 98 افزايش داشت. اين وضع موجب 
شد سردار محمدرضا مهماندار، رئيس پليس راهنمايي و رانندگي 
پايتخت اعالم كند: از ابتداي صبح يكشنبه بار ترافيكي در معابر 
و بزرگراه ها، مخصوصا مركز شــهر سنگين شــد و در كل روز و 
به خصوص ساعات پيك، ترافيك به اوج خود رسيد. در اين ميان 
تقريبا مركز شهر تهران با ترافيك بسيار ســنگيني روبه رو بود و 
به اصطالح برخي دوستان، پاركينگ شده بود. رئيس پليس راهور 
تهران بزرگ با اشاره به اينكه ما با تمام توان در آماده باش هستيم 
تا بتوانيم تسهيالت الزم را براي شــهروندان فراهم كنيم، گفت: 
نبود پاركينگ در محدوده مركز شــهر و همچنين به دليل نبود 
جاي پارك، شهروندان به صورت دوبله پارك مي كنند و اين مسئله 
بيشتر به ترافيك دامن مي زند. مهماندار با بيان اينكه شهروندان اگر 
قرار باشد بدين نحو وارد شوند مشكالت زيادي را خواهيم داشت، 

توصيه كرد: شــهروندان صبر و تحمل بيشتري داشته باشند و از 
سفرهاي غيرضروري خودداري كنند تا مشكالت كمتري داشته 
باشيم. وي افزود: همكاران پليس تا پاسي از شب فعاليت دارند و 
اگر قرار باشد ترددها به اين شــكل ادامه داشته باشد، براي مردم 

خسته كننده و بر صنوفي كه باز شدند، مي تواند تأثير گذار باشد.

3دردآمدهمهيكجا!
براساس تصميمات ســتاد ملي كرونا مقرر شــده تا پايان هفته 
اول ارديبهشت ماه طرح ترافيك و طرح كاهش آلودگي هوا اجرا 
نشود اما باتوجه به اينكه تقريبا به مرور مشاغل و ادارات به صورت 
يك سوم و دو سوم شروع به كار مي كنند و همچنين برخي  مشاغل 
و صنوف كم خطر باز شده اند، پيش بيني مي شد كه ميزان تردد ها 
در سطح شــهر افزايش پيدا كند. وقوع چنين ترافيكي در معابر 
شهري در شرايطي است كه معابر مركزي شهر ۴0سال است شاهد 
اجراي طرح ترافيك هستند و بيشتر آنها توان ترددي اندكي براي 

تاكسي ها و موتورسيكلت ها را داشتند، حال آنكه از ابتداي هفته 
جاري صدها هزار خودرو به همين معابــر باريك و كم توان، روانه 
شده اند. در چنين شرايطي بايد ديد مسئوالن فقط بر رفع ويروس 
كرونا متمركز شده اند يا 2نگراني ۱0ســال اخير تهراني ها يعني 

ترافيك و آلودگي هوا را هم مهم مي دانند؟

ترافیکمكملكرونا
 در شرايط تعطيلي طرح هاي ترافيكي

ترددهاي مركز پايتخت به اوج خود رسيد

رسولي ادامه داد: »از كل درآمد ۱۱ماهه 
)۱۴9هــزارو902 ميليارد ريــال( مبلغ 
آن  ريــال  905ميليــارد  ۱22هزارو
معادل 82درصــد نقــد و ۱8درصد آن 
)2۶هــزارو99۷ ميليارد ريــال( غيرنقد 
اســت. از كل درآمــد نقــدي وصولــي 
۴۱درصد آن درآمد پايدار و 59درصد آن 

درآمد ناپايدار است.«
او بيــان كــرد: »در 2 مــاه دي و بهمن 
شــهرداري تهران موظف بوده نســبت 
به تأمين منابع در ســقف ۳5هزارو8۴5 
ميليارد ريال اقدام كند. ميانگين تحقق 
درآمد در اين 2 مــاه مبلغ 25هزارو۴0۶ 
ميليارد ريال بوده كــه معادل ۷۱درصد 

درآمد كسب شده است.«

حمايــتازاقتصادشــهردربرابر
آسیبهايكرونا

تصويــب طرح يك فوريتي »تســهيالت 
تشويقي حمايت از اقتصاد شهري و جهش 
توليد در برابر آسيب هاي ناشي از شيوع 
ويروس كرونا در شــهر تهــران« يكي از 
دستور جلســات مهم ديروز شوراي شهر 
تهران بود كه از ســوي مجيــد فراهاني، 
رئيس كميته ويژه و نظارت مالي شوراي 

شهر تهران مطرح شد.
مجيــد فراهاني در تشــريح اين طرح 
گفت: »الزم است يك سري تسهيالت 
در اختيار كســاني كه در حــوزه كرونا 
آســيب ديده اند، قرار بگيــرد. ازاين رو 
پيشنهاد داديم تا افزايش بهره برداري 
تا زماني كه ســتاد كرونا تعطيل اعالم 
مي كند، صورت بگيــرد و به قراردادها 
زمان بهره برداري اضافه شــود. يا آنكه 
براســاس مصوبه هيأت وزيــران براي 
كســب وكارهاي اقتصادي كــه دچار 
آسيب شده اند، بســته هاي حمايتي را 
درخصوص تخفيف عوارض كســب و 
پيشه و بهاي خدمات پيشنهاد داديم. بر 
اين اساس افرادي كه تا پايان خرداد ماه 
عوارض كســب وكار خــود را پرداخت 
كنند ۱0درصد و درصــورت پرداخت 
تا پايان ارديبهشت مشمول ۱5درصد 

تخفيف مي شوند.«
او ادامه داد: »يكي از موارد اين اســت كه 
پس از كرونا مراكز تفريحي و ورزشي كه 
از كرونا آسيب ديدند، بتوانند تا ۳بامداد 
باز باشند تا جمعيت توزيع شوند و بخشي 

از خسارت جبران شود.«
پس از ســخنان فراهانــي، يك فوريت 
طرح »تسهيالت تشــويقي حمايت از 
اقتصاد شــهري و جهش توليد در برابر 
آسيب هاي ناشــي از شــيوع ويروس 
كرونا در شــهر تهران« با اكثريت قاطع 
آرا همراه شــد و براي بررسي بيشتر به 

كميسيون هاي تخصصي شورا رفت. 

زهرانــژادبهرام،عضوهیأترئیســه
شورايشهرتهران

شهرداريتهراندر
زمانشــیوعكرونا
درشــهر»ووهان«
چیــندرآغازودر
اين قرنطینه زمان
شهراقداميبهجا،

منطقي،درســتوانساندوستانهانجام
دادكهباعثافتخارشــهرتهرانشد.در
راستايهمیناقدام،دولتچینهدايايي
رامشخصابرايتهرانارسالكرد.ازجمله
دستگاهزبالهسوزبیمارستانيكهمتأسفانه
نميدانمبهچهعلتتاكنــوندراختیار
شهرداريتهرانوبیمارستانهاياينشهر
قرارنگرفتهاست.يکسومجانباختگان
كرونامتعلقبهشهرتهراناستواينشهر
با۱۱میلیونجمعیتبیشترينمیزانشیوع
بیماريراخواهدداشــت؛امااينكهگفته
ميشودايندستگاهبهشهرقمرفتهبههیچ
عنوانپذيرفتهشــدهنیست.شهرداري
تهراننسبتبهارسال،نصبوراهاندازي
ايندستگاهدراسرعوقتاقدامكند.اگر
همبههردلیليكهمننميدانم،شرايطي
فراهمشدهاستكهبهجايديگريبرود،
صراحتاآقايشــهرداراينمطلبرابیان
كند.درصورتعدمارائهتوضیح،اگرالزم
باشداقداماتقانونيدرحدشورايشهر

تهرانراانجامخواهمداد.

زهراصدراعظمنوري،رئیسكمیسیون
سالمتومحیطزيست
بهنظــرميرســد
بیشازيکســوم
ن گا تشــد فــو
كروناييدرشــهر
اما هستند. تهران
وقتيجمعیتثابت

تهرانحدود۹میلیوننفراســتطبیعي
استكهتعدادفوتشدگانتهرانبیشتر
باشــد.بنابراينازوزارتبهداشتتقاضا
داريمحداقلآمارشــهرتهرانراروزانه
بهصورتشــفافوتفكیکشــدهاعالم
كند.ايناعالمموجببازدارندگيحضور
مردمدرفضاهايعموميخواهدبود.زيرا
تعداديازشهروندانكهكارضروريندارند
وازسربيتوجهيواردمحیطهاياجتماعي
ميشــوند،باآگاهيازآمارتفكیکشده
فوتيهايتهران،درخانهميمانند.موضوع
ديگريكهبايدبهآناشارهكنم،درخواست
ازآقايهاشمياستتادرباره۱٤۹پرونده
كمیسیونماده7كهمربوطبهاصالحقانون
حفظوگسترشفضايسبزاستودرصف
بررسيماندهاند،تصمیمگیريكنند.اين
آمارشامل۶7پروندهدرانتظارصحنعلني،
٢٢پروندهدرانتظاربازديدو۶٠پروندهدر
كمیسیونشهرسازياست.بنابراينانتظار
دارمسازوكارمشــخصجهترسیدگي

اتخاذشود.

مرتضيالويري،رئیسكمیسیونبرنامه
وبودجه

وقتيبرنامهســوم
تهران توسعهشهر
وتكالیفــيكهبه
شــهرداريمحول
شــدهرابررســي
موارد ميكنیــم،

متعدديراميبینیمكهبهواسطهپاندمي
كروناقابلتحققنیست.امامواردديگري
نیزوجودداردكهربطيبهشرايطبیروني
نداردوقابلانجاماستوتعدادشانهمزياد
است.ازاينروشهرداريتهرانموظفاست
درراستايكنترلونظارتمستمرمالي-
معامالتيوكنترلانطباقعملكردشهرداري
بامصوباتشورااقداماتزيرراانجامدهد.
يكيازاينمواردمربــوطبهماده۱٤برنامه
سوماستكهدراينراستابررسيعملكرد
ماليمناطقشهرداريتهران،سازمانهاو
شركتهايتابعهشــهرداريتهرانوارائه
گزارشدربازههاي۶ماههبهشورايشهر
تهرانتكلیفياستكهبرعهدهشهرداري
استوبايدانجامپذيرد.موردديگرتدوين
اليحهتشــكیلديوانمحاسباتشهريو
ارسالبهشورايعالياستانهابرايتصويب
استكهالزماستسريعترصورتگیرد.اگر
ديوانمحاسباتشهريشكلگیرد،تحول
جديدرساختارماليشــهرداريشكل

خواهدگرفت.

حجتنظري،ســخنگويكمیســیون
فرهنگيواجتماعي

متأسفانهخبرميرسد
بهرغماينكــهقانون
منــعبــهكارگیري
اصالح بازنشستگان
شدوبرهمیناساس
شهردارتهرانتغییر

كرد،امااخیراًشــهردارياعالمكردهلیست
۱7٠نفرهايازبازنشستگانبناستتمديدشود
كهبرخيازآنهاهــمتمديدخودراگرفتهاند.
اگرقراراســتبازنشســتگانازسمتهاي
اجراييكنارگذاشتهشوند،چراتنهابايدبراي
شهردارتهراناعمالشود؟مادركنارقانون
منعبهكارگیريبازنشســتگان،مصوبهالزام
شهرداريبهاســتفادهجواناندرسمتهاي
مديريتيرادرشوراداريمكهدردورهپنجمبه
تصويبرسیدهاستوبهنظرميرسدشهرداري
اهتمامچندانيبهاجرايآنمصوبهندارد.اين
درحالياستكهيکمديرجواننقديكردهو
نهحتيعلني،بلكهدرارتباطباچندعضونقدي
مطرحكرده،باقهرسیســتممواجهميشود
وكســانيكهادعايدمكراسيدارند،تحمل
نميكنندوبهشدتسختگیرانهوغیرانسانيو
غیراخالقيباآنهابرخوردميكنند.بنابرايناز
همكارانمتقاضاميكنمحتمًانسبتبهاجراي
مصوباتشورااهتمامداشتهباشند.همچنیناز
اعضاميخواهمدرصورتبروزايناتفاق،طرح

سؤالازشهرداررادردستوركارقراردهند.

محمدعلیخاني،رئیسكمیسیون
عمرانوحملونقل
مقابله ستاد
بــاكرونــا
وزارت و
شــت ا بهد
اعــالمكرد

كههمهخودروهاميتوانندوارد
محدودهطرحترافیکشوندتااز
اينطريقآمارمسافرانحملونقل
عموميكاهشيابدوازشیوعكرونا
پیشگیريشودكهبهباورمنهم
تصمیمدرستيبود.امابايدتوجه
داشتكهسقفورودبهمحدوده
طرحترافیکبرداشــتهشــدو
اينموضوعبهمعنايبخشــیده
شــدنعوارضطــرحترافیک
نیست.شــهرداريدرصورتيكه
ميخواهدعوارضطرحترافیکرا
بهشهروندانببخشدبايدحتمًااز
شورايشهرمصوبهداشتهباشد.
هماكنونطرحيااليحهايمرتبط
بااينموضوعدرشــورامطرح
نشدهوعوارضبهقوتخودباقي
است.بنابراينالزماستشورادر
اينبــارهتصمیمگیريكند.حال
ممكناستعوارضطرحترافیک
بخشــیدهوياتخفیفبرايآن

درنظرگرفتهشود.

مجیدفراهاني،رئیسكمیتهبودجهونظارت
مالي

درشرايطكنوني،استفاده
ازظرفیتبازارســرمايه
وعرضهبخشيازسهام
شــركتهايشهرداري
ميتوانــدزمینهســاز
مولدســازيداراييهاي

شــهرداريوايجادمنابعماليمبتنيبرحفظ
بخشــيازمالكیتوارزشآفرينيمولدباورود
بهبورسباشد.خوشــبختانهمقدماتاينمهم
درمصوبه»الزامشهرداريتهرانبهارائهاليحه
درخصوصعرضهسهامشركتها،سازمانهاو
مؤسساتتابعهدربازارسرمايه«كهدر۱٢آبانماه
۱3۹۸بهتصويبشورارســیدپیشبینيشده
است.برايناساسشهرداريتهرانمكلفبوده
است،ظرفمدت3ماهازتاريخالزماالجراشدن
اينمصوبه،اليحهبرنامــهعملیاتياقداماتو
زمانبندياجراييجهتعرضهسهامشركتهايي
كهبیشاز3٤درصدســهامآنهــامتعلقبه
شــهرداريتهرانياواحدهايتابعهآناستو
قابلیتواگذاريدارند،دربازارسرمايهبهشوراي
اسالميشهرتهرانارائهكند.امامتأسفانهبهرغم
اتماممهلتمقرردرمادهواحده،شاهدعدماقدام
بهموقعشهرداريتهرانهستیم.برهمیناساس
بهشهرداريتهرانتذكرميدهموامیدوارمبا
اقدامبهموقع،مؤثرواهتمامآقايشهردارشاهد
استفادهازظرفیتبازارسرمايهبرايمولدسازي

داراييهايشهرداريباشیم.

دستگاه زباله سوز اهدايی چين 
كجاست؟

 فوت شدگان تهران 
روزانه اعالم شود

ضرورت تدوين اليحه تشكيل 
ديوان محاسبات شهری 

 انتقاد از بازگشت بازنشسته ها به 
شهرداری

 ورود به طرح به معنای 
بخشيدن عوارض نيست

 استفاده از ظرفيت بازار سرمايه برای 
مولد سازی  دارايی های شهرداری

تذكرات اعضاي شوراي شهر در دويست و نهمين جلسه

شورايشهرباتداومروندفعليتصميماتجديدميگيرد
محسنهاشميرفسنجانيدرابتدايدويستونهمینجلسهشوراي
شهرتهرانبانگرانيازتصورعاديشدنشرايطدرشهرگفت:»زمینه
ايجادچنینتصوريبهآماررسميارائهشدهازسويوزارتبهداشت
مربوطميشــود.ازاينروممكناستتداومچنینرويكردي،شوراي

شهررابهاتخاذتصمیماتيدرموردرفعمحدوديتهامجبوركند.«
اوادامهداد:»همانگونهكهبرآوردهايمركزپژوهشهايمجلسشوراي
اسالمي،نظراتمتخصصانوسايربررسيهانشانميدهد،آمارابتالو
قربانیانكرونادركشوربسیاربیشترازعدداعالمشدهرسمياستكه
اينتفاوتبهداليلگوناگونينظیرتأخیردراعالمورودكرونابهكشور
ومحاسبهنشدنقربانیانقبلازآن،نبودامكانتستكافيدركشور
وعنوانكردننامســايربیماريهانظیراختاللتنفسيوشبهكرونا
بهعنوانكرونامربوطشود.«رئیسشورايشــهرتهرانتأكیدكرد:
»انتظارماازمسئوالنمربوطهايناستكهباپرهیزازشتابزدگيدر
رفعمحدوديتهايايجادشده،دستاوردرعايت٢ماهگذشتهمسائل
ايمنيتوسطشهروندانراباخطرمواجهنكنندوسببسازايجادموج

جديدبیماريكرونانشوند.«
هاشميرفسنجانيبابیاناينكهباگذشت٢ماهازاعالمورودويروس
كرونابهكشور،شرايطاقتصاديهمهبخشهاتحتتأثیرقرارگرفتهو
مديريتشهريتهراننیزبهشدتدچاربحرانكمبودنقدينگيشده
است،اظهاركرد:»براساسبودجهسال۱3۹۹،برايادارهشهرتهران
ماهانه3هزارمیلیاردتومانمنابعالزماستواگربودجههايعمراني
وتوسعهشهرنیزتخصیصپیدانكند،تنهاهزينههايجاريوضروري
شهرماهانهبالغ٢هزارمیلیاردتومانخواهدبودواينبهمعنايكسري
بودجه۵٠درصدينقدشهرداريبراينگهداشتضروريشهرخواهد
بود.ايندرحالياستكهطي3سالگذشتههزينههايجارينگهداشت

شهر،افزايشقابلتوجهيپیدانكردهوباوجود
تورممجموعبیشاز۱٠٠درصديكشوردراين
3سال،حتيبهمیزانقابلتوجهيكاهشنیز
يافتهاســتوامكانكاهشجديهزينههاي

جارينگهداشتشهروجودندارد.«
رئیسشورايشهرتهرانبابیاناينكهبسیاريازتصمیماتيكهتوسط
ستادمليكرونااتخاذشدهدلیلايجادبارماليبرايمديريتشهري
است،گفت:»تداومفعالیتسیستمحملونقلعموميتهرانوفعالیت
اداراتوسازمانهايوابستهبهشهرداريبادوسومكاركنانوتمديد
فرصتپرداختعوارضومنابعتوسطشهروندانازعواملمؤثربرنبود
توازنمنابعوهزينههايمديريتشهريبهحسابميآيد.بنابرايندر
اينشــرايطبرخيازانتظاراتبحقشهروندانازمديريتشهرينیز
مستلزمانجامسرمايهگذاريهايضرورياست.ازجملهاينهزينهها،
كاهشازدحامدرسیســتمحملونقلعموميازطريقافزايشاعزام
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براساس مصوبات ديروز ستاد ملي 
مقابله با كرونا فعاليت واحدهاي بازار

صنفي متوسط ريسك، مستقر در 
پاساژها و بازارهاي مسقف، از امروز آغاز شده؛ اما 
فعاليت واحدهاي پرخطر مستقر در اين مراكز به 
نتايج بررســي هاي اين ســتاد تا 2هفته آينده 
موكول شد. به گزارش همشهري، حسن روحاني 
رئيس جمهوري و اتاق اصناف، ديروز از بازگشايي 
پاساژهاي بزرگ و بازارهاي مسقف خبر دادند و 
تأكيد كردند فعاليت واحدهاي صنفي متوسط 
ريســك مســتقر در ايــن مراكز، بــا رعايت 
پروتكل هاي بهداشتي، ثبت نام در سامانه وزارت 
بهداشــت و دريافت كــد رهگيــري، همانند 
واحدهاي كم خطر، از ابتداي ارديبهشــت ماه 
بالمانع است. با بازگشــايي اين واحدها، عمال 
80درصد كســب و كارها كه جزو مشاغل كم 
خطر و يا با ريسك متوسط محسوب مي شوند، 
پس از 40روز قرنطينه و تعطيلي، فعاليت خود را 
از ســرگرفته اند. به گفته فعاالن صنفي، نتايج 
بررسي هاي ستاد مقابله با كرونا براي بازگشايي 
يا ادامه توقف فعاليت 10تا12رسته شغلي شلوغ 
و پر خطر باقي مانــده، در دو هفته آينده، اعالم 
خواهد شد. روند فعاليت تدريجي مشاغل با آغاز 
به كار واحدهاي صنفي كم خطر اســتان ها از 
23فروردين مــاه جــاري آغاز شــد ؛ در ادامه 
واحدهاي صنفي كم خطر تهران از 30فروردين 
و از امروز صاحبان مشاغل با ريسك متوسط نيز 

به سركار خودبازگشتند.

چراغسبزبهمتوسطريسكها
در جلســه ديروز هيأت دولت، حسن روحاني 
رئيس جمهوري از آغاز به كار كســب و كارهاي 
متوســط ريســك خبر داد و گفت: يك سري 
مشاغل كم ريسك، كارشان را در استان ها از هفته 
قبل و در تهران از اين هفته شــروع كردند. يك 
سري مشاغل هم داريم كه ريسك آنها متوسط 
است؛كم ريسك نيســتند، مثل مغازه هايي كه 
در محيط مسقف بازار هستند يا در پاساژها در 
كنار هم قرار دارند. ريسك اينها را از اول متوسط 
درنظر گرفتيم و بنا شد فعاليتشان با رعايت همه 
پروتكل هاي بهداشتي آغاز شود؛ اما اگر در بازار 
يا در پاساژ شغل پرريســكي مثل رستوران يا 
قهوه خانه وجود داشته باشد همچنان تعطيل 
خواهد ماند؛ البته رستوران ها مي توانند غذاي 
آماده و بيرون بر به مشــتري بدهنــد. او افزود: 
ورزشــگاه ها يا جاهايي كه محل اجتماع است، 
نظير سالن هاي ســمينار، كنفرانس، مجالس 
شــادي، مجالس مصيبت و مجالــس عبادي، 
پرريسك به حساب مي آيند و همچنان تا اطالع 

بعدي بسته مي مانند.

پرريسكهادرانتظارمصوبهستاد
در پي اعالم رئيس جمهوري، رئيس اتاق اصناف 
تهران در گفت وگو با همشــهري از بازگشايي 
پاســاژهاي بزرگ و بازارهاي مسقف در تهران، 

براســاس پروتكل هاي بهداشــتي خبر داد و 
گفت: واحدهاي متوسط ريســك مســتقر در 
 اين مراكز نيز بايد نسبت به ثبت نام در سامانه
 salamat.gov.ir اقدام و كد مجوز بهداشت را 
دريافت ودر واحد صنفي خود نصب كنند. قاسم 
نوده فراهاني افزود: فعاليت پاساژها و بازارهاي 
مسقف از اول ارديبهشت ماه آغاز مي شود؛ البته 
براساس مصوبه ستاد ملي مديريت كرونا حداكثر 
زمان فعاليت پاساژها و بازارهاي مسقف تا ساعت 
18 خواهد بود. او با بيان اينكه براساس اعالم هاي 
قبلي، فعاليت صنوف كم و متوسط ريسك واقع 
در اماكن پر ريسك پاساژها و بازارهاي مسقف نيز 
ممنوع اعالم شده بود، گفت: با پيگيري هاي اتاق 
اصناف وتشريح وضعيت كسب و كار اين واحدها 
براي مسئوالن تصميم گيرنده و با مصوبه ستاد 
ملي مقابله با كرونا، ســرانجام رئيس جمهوري 
اعالم كرد: فعاليت صنوف متوســط ريســك 
مستقر در پاساژها و بازارهاي مسقف، از ابتداي 
ارديبهشــت ماه، مي تواند از ســر گرفته شود. 
فراهاني در مورد وضعيت ساير مشاغل پرريسك 
سطح شــهرها و واحدهاي پرخطر مستقر در 
پاساژهاي بزرگ و بازارهاي مسقف، افزود: اگرچه 
اين واحدها نيز به دليل توقف فعاليت دچار ضرر 
و زيان مي شوند اما ســالمتي مردم در اولويت 
است و از ســرگيري فعاليت اين واحدها منوط 
به بررسي ستاد درمورد كم و كيف اجرا و نتايج 
بازگشايي واحدهاي صنفي كم و متوسط ريسك 
اســت. رئيس اتاق اصناف تهران با تأكيد براين 
كه واحدهاي صنفي پرخطر همچنان بســته 
مي مانند، افزود: احتماال براساس نتايج بررسي 
اين ستاد در هفته جاري، مشخص مي شود كه 
امكان بازگشــايي واحدهاي صنفي پر خطر تا 
2هفته آينده وجود دارد يا اين واحدها همچنان 
تعطيل مي مانند. به گفته او، با شــيوع كرونا در 
2 ماه پاياني سال گذشــته، بازار شب عيد اغلب 
واحدهاي صنفي تعطيل بوده و اكنون با گذشت 
2 ماه از اين تعطيلي نيز، فعاليت برخي واحدهاي 
صنفي پر خطــر همچنان متوقف بــوده و اين 
واحدها دچار زيان هنگفت شده اند. رئيس اتاق 
اصناف تهران، افزود: در ستاد ملي مقابله با كرونا 

بحث شد تا كسب و كار بخشي از مشاغل با خطر 
كم و متوسط بازگشايي شود. پس از ارزيابي چند 
روزه از رعايت ضوابط وزارت بهداشــت و ميزان 
شــيوع ويروس كرونا در مورد تداوم تعطيلي يا 
آغاز به كار ساير مشاغل پرخطر نيز تصميم گيري 
مي شود. فعاليت اين واحدها بر مبناي تدوين و 
ابالغ پروتكل و دستورالعمل هاي جديدي خواهد 
بود كه ستاد مقابله با كرونا ابالغ مي كند. او افزود: 
اگر اين پروتكل ها رعايت شود و وزارت بهداشت 
از شــيوع كرونا احســاس خطر نكند، فعاليت 
مشاغل كم و متوسط خطر تداوم مي يابد و اجازه 
بازگشايي ساير صنوف پر خطر با پروتكل هاي 
بهداشتي نيز داده مي شود اما در غيراين صورت 
ممكن است حتي فعاليت صنوف كم و متوسط 
خطر نيز دوباره محدود يا حتي ممنوع شــود. 
به گفته او البته اظهارنظر كارشناســي در اين 
زمينه بر عهده ستاد ملي مقابله با كرونا و وزارت 
بهداشت است. با وجود اين بنا نيست كه مشاغل 
پر خطر براي هميشــه تعطيل و اين واحدهاي 

صنفي بسته بمانند.

كداممشاغلتعطيلميماند؟
 نماينده وزارت صنعت، معدن و تجارت در اتاق 
اصناف ايران نيز در گفت وگو با همشهري درمورد 
كم و كيف بازگشايي بازارهاي مسقف و پاساژهاي 

بزرگ گفت: براســاس مصوبات ســتاد اگرچه 
فعاليت بازارها و پاســاژها از سرگرفته مي شود 
اما فقط واحدهاي صنفي داراي ريســك كم و 
متوسط مجاز به فعاليت خواهند بود و بازگشايي 
مشاغل پر خطر مستقر در اين مراكز، منوط به 
تصميم گيري و ابالغ دستگاه هاي متولي است. 
ابراهيم درستي با تأكيد بر اينكه با مصوبه ستاد، 
واحدهاي صنفي كم و متوســط خطر مستقر 
در بازارها و پاســاژها قادر خواهند بود با رعايت 
پروتكل هاي بهداشتي از ابتداي ارديبهشت ماه 
فعاليت خود را از سر گيرند، افزود: با اين مصوبه 
فعاليت 80درصد كسبه از سر گرفته مي شود و در 
واقع بازگشايي مشاغل در 3مرحله شامل كسب 
و كارهاي كم خطر، متوسط و پر خطر خواهد بود 
كه اكنون سرنوشــت دو گروه مشاغل مشخص 
شده اما فعاليت برخي مشــاغل پرخطر شامل 
10تا12رسته شغلي مستقر در بازارهاي بزرگ، 
پاساژها و سطح شــهر در انتظار تصميم گيري 
و ابالغ ســتاد است. درســتي با تأكيد بر اينكه 
صدور مجوز فعاليت پاساژها و بازارها به معناي 
آغاز بــه كار واحدهاي پرخطر مســتقر در اين 
مراكز نيســت، افزود: برخي مشاغل مستقر در 
اين مراكز مانند رســتوران ها، فست فود، اغذيه 
فروشي، طباخي و مشاغل مشابه قادر خواهند 
بود تا به صورت بيرون بر به مشــتريان خدمات 
بدهند اما مشــاغل پرخطري ماننــد تاالرهاي 
پذيرايي، سالن هاي زيبايي و آرايشگاه هاي زنانه و 
مردانه، قهوه خانه ها، چايخانه هاي سنتي و تريا، 
گرمابه داران، آموزشگاه هاي رانندگي، استخر، 
سونا و ماســاژ، روزبازارها، نمايشــگاه ها، مراكز 
بازي و تفريحي و گيم نت، باشــگاه هاي ورزشي 
و بدنسازي و سالن هاي برگزاري مراسم تا اطالع 
ثانوي همچنان مســدود خواهد بود. اين عضو 
اتاق اصناف با اشاره به اينكه طبق آمار 35درصد 
مغازه ها اجاره اي اســت، گفت: اين واحدها كه 
از ابتداي اسفند ماه تعطيل بوده اند با مشكالت 
بيشتري مواجهند، اما سالمت مردم اولويت اصلي 
ماست. او افزود: نتايج بررسي هاي ستاد تا هفته 
آينده اعالم مي شود و درصورتي كه مقرر باشد تا 
اين واحدهاي پر خطر نيز بازگشايي شوند فعاليت 
آنها بر مبناي پروتكل هاي خاصي خواهد بود كه 
ستاد ملي مقابله با كرونا تدوين و براي اجرا به اتاق 

اصناف ايران و واحدهاي صنفي ابالغ مي كند.

مسئوالن صنفي در گفت وگو با همشهري اعالم كردند

عليابراهيمي
روزنامه نگار

بازگشايي بازار بزرگ تهران و پاساژها از امروز 
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   دست  خالي سازندگان
دبيركانونسراسريانبوهســازانبااشارهبه
افت70درصديقدرتخريدسرمايهدرگردش
انبوهسازاندرجريانجهشنرخارز،ميگويد:با
چندبرابرشدننرخارزوافزايشسنگينقيمت
نهادههايساختماني،عمالاثرگذارينقدينگي
انبوهســازانبهكمترازيكسومكاهشيافت
ودســتآنهابرايتداومتوليددرمقياسهاي
سابقبستهشدوحاالنيزبدونرفعاينمسئله
نميتواناميدچندانيبهبهبودتوليدمسكن
داشــت.بهعقيدهاو،تأمينماليحوزهتوليد
مسكنبانرخبهرهپايينيكيازراهكارهايدولت
برايتحققجهشتوليددرصنعتساختمانو
200صنعتياستكهمستقيمياغيرمستقيمبا

صنعتساختماندرارتباطهستند.

مشــاهدات خبرنگاران همشهري نشان 
مي دهد اين روزها در ســطح شــهر تنها 
تاكسي ها و مسافربرهاي شخصي همچنان 
اسكناس دريافت مي كنند و حتي نانوايي ها 
و بسياري از مشــاغل خرد در حال حذف 
اسكناس از كسب وكارشان هستند؛ دخل 
بســياري از مغازه ها قفل و دخل مجازي 

جايگزين آن شده است

روز يكشنبه، سبزه ميدان و چهارراه استانبول، به عنوان مراكز 
اصلي مبادالت ارز و طال در تهران، استقبالي پر شور از بازگشت ارز

معامله گران و گشايش بازارها به عمل آوردند.
به گزارش همشهري، هميشه دالل ها به عنوان متهمان اصلي نوسان نرخ در 
بازارهاي ارز و طال معرفي مي شوند اما تجربه 40روز گذشته نشان داد در نبود 
معامله گران حرفه اي بر سر روند شفاف كشف  قيمت در بازار چه باليي نازل 
مي شود. قيمت هر دالر آمريكا ظرف 2هفته گذشته، با وجود تعطيلي يكپارچه 
بازارها، تا مرز 17هزار تومان هم پيشروي كرده بود؛ اما حاال در واكنش به انتشار 
خبر بازگشايي بازارها، به ويژه بازار تهران، آن هم پس از 40روز و آغاز معامالت 
ارز در بازار نقدي و اســكناس، نرخ دالر با نزول مواجه شده و تا مرز 15هزارو 
500تومان عقب نشيني كرده است. روز يكشنبه قيمت طال و سكه هم به تبع 
كاهش قيمت ارز نزولي شد. البته بايد درنظر داشت كه افزايش اميدواري ها 
نسبت به رشد جريانات ورودي ارز به داخل كشــور نيز تأثير مهمي بر روند 

كاهنده قيمت ارز و طال داشته است.
طبق اعالم اتاق اصناف ايران فعاليت پاســاژها از امروز اول ارديبهشت آغاز 
مي شود. فعاليت اغلب كسب وكارها از اسفندماه به دليل شيوع كرونا به حالت 
تعليق يا نيمه تعليق در آمده بود حاال قرار اســت از امروز فعاليت بازار تهران، 
پاســاژها و برخي اصناف با رعايت ضوابط، دوباره آغاز شود. البته از روز شنبه 
برخي فعاالن بازار، ازجمله بازار طــال و ارز، به صورت پراكنده فعاليت خود را 
آغاز كرده بودند و همين بازگشــايي نصفه و نيمه اثر خود را بر بازار طال و ارز 
گذاشته و زمينه كاهش قيمت را فراهم كرده است. شيب صعودي قيمت دالر 
كه از اسفند ماه پارسال شروع شده بود در سال جاري هم ادامه يافت و از اول 
امسال تا 2هفته پيش 10درصد رشــد كرده بود به طوري كه قيمت هر دالر 
آمريكا ابتدا در ميانه تعطيالت نوروزي تا 16هزار تومان و ســپس تا محدوده 
16هزارو800تومان پيشــروي كرد با اين حال ديروز همزمان با انتشار خبر 
بازگشت برخي كسب وكارها به عرصه فعاليت و همينطور آغاز به كار بازار طال و 

ارز، از آتش التهاب بازار ارز كاسته شد.

احتماالتافتقيمتدالر
روز يكشــنبه همزمان با آغاز فعاليت پراكنده فعاالن بازار ارز و طال قيمت هر 
دالر آمريكا در روندي محســوس، از محدوده 16هزارو150تومان به سطح 
15هزارو500تومان عقب نشيني كرد. درعين حال قيمت هر دالر آمريكا در 
برخي ساعات روز يكشنبه 31فروردين، تا محدوده 15هزارو400تومان هم 
عقب نشست. اين احتمال وجود دارد كه با آغاز فعاليت اصناف از روز دوشنبه 
قيمت دالر با نزول بيشتري هم مواجه شود، نمودارهاي تكنيكالي اين احتمال 
را مطرح مي كنند كه امكان تداوم نزول دالر تا محدوده 14هزارو800تومان 
هم وجود دارد. از نظر تكنيكــي چنانچه قيمت هر دالر آمريــكا به زير مرز 

15هزار تومان برســد؛ اين امكان فراهم مي شود كه 
قيمت هر دالر ابتدا تا محدوده 14هزارو800تومان 
و درصورت شكست اين منطقه حمايت، تا محدوده 
14هزارو200تومان نزول كنــد. با وجود اين نزول و 
هرچند چشــم انداز و روند درآمد هــاي ارزي دولت 
اندكــي بهبود يافتــه اما بررســي مولفه هاي كالن 
اقتصادي، چشم انداز نزول بيشــتري را براي قيمت 

دالر ترسيم نمي كند.

ارزهايخانگيدرراهبازار
برآوردهاي به نسبت دقيق همشهري نشان مي دهد 
آغاز دوباره معامالت در بازار طال و ارز، پس از 40روز 
تعطيلي، به عرضه گســترده ارزهاي خانگي منجر 
شده است. در ضمن به نظر مي رسد برخي صاحبان 
كســب وكارها هم براي تامين نقدينگــي مورد نياز 
براي گشــايش محل هاي كســب خــود و جبران 

عقب ماندگي ها، ناشــي از دوره طوالني قرنطينه، به ناچار ارزهاي خود را در 
بازار عرضه كرده اند. آن دسته از فعاالن بازار كه با همشهري گفت وگو كرده اند 
مي گويند اين احتمال وجود دارد كه نياز صاحبان كسب وكارهاي زيان ديده 

به ريال، احتماال به تداوم عرضه ارز و سكه در روزهاي آينده منجر مي شود.

سايرداليلافت
بخش عمده رشد قيمت دالر، از اواخر اسفند پارســال تا هفته پيش، ناشي 
از كاهش جريانات ورودي ارز به كشــور و همچنين كاهش درآمدهاي ارزي 
دولت بر اثر بسته شــدن مرزها پس از شــيوع كرونا بود. در واقع فعاالن بازار 
انتظار داشتند جريانات ورودي ارز به كشور، تحت تأثير كاهش قيمت نفت، 
كندي روابط تجاري ايران با كشورهاي همسايه به دليل شيوع كرونا و افزايش 
هزينه هاي دولت تحت تأثير كرونا، محدود تر شــود و ايــن خود عامل اصلي 
رشــد قيمت دالر تا مرز 17هزار تومان بود. اما از هفته پيش خبر رفع توقيف 
يك ميليارد و 600ميليون دالر از دارايي هــاي ارزي ايران در لوكزامبورگ و 
همچنين احتمال اعطاي وام صندوق بين المللي پول به ايران، اميدواري ها را 
نسبت به افزايش ذخاير ارزي ايران افزايش داده و همين موضوع در گام نخست 
منجر به كاهش اندك التهاب بازار ارز شد. ايران در تالش است براي مقابله با 
شيوع كرونا 5ميليارد دالر از صندوق بين المللي پول وام دريافت كند. اگرچه 
هنوز مشخص نيست با پرداخت اين وام به ايران موافقت شود اما به نظر مي رسد 

در صورت اعطاي اين وام به ايران قيمت دالر بار ديگر كاهش يابد.

نزولقيمتطال
به موازات كاهش قيمت ارز در مبادالت روز يكشنبه، قيمت طال و سكه كه 
تابعي از قيمت ارز هستند با كاهش مواجه شد، به طوري كه در اين روز قيمت 
هر گرم طالي 18عيار، كه در هفته دوم فروردين مــاه تا محدوده 660هزار 
تومان هم پيشروي كرده بود، به سطح 610هزار تومان كاهش يافت و قيمت 
هر ســكه بهار آزادي هم كه 2هفته پيش از مرز 6ميليون و550هزار تومان 
گذشته بود به ســطح 6ميليون و250هزار تومان بازگردد. انتظار مي رود با 
تداوم روند نزولي قيمت دالر، قيمت سكه هم با افت 
مواجه شود. محمد كشتي آراي، عضو هيأت مديره 
اتحاديه طال و جواهر درباره داليل نزول قيمت طال و 
ارز، گفت: بعد از 40روز بسته بودن بازار ها تعدادي از 
واحد هاي مجاز در سطح شهر فعاليتشان را آغاز و به 
خريد و فروش و دادوستد طال و سكه اقدام مي كنند. 
او با تأكيد بر اينكه معامالت در بازار طال آغاز شــده 
اضافه كرد: با اين حال بايد فاكتورهاي اثرگذار بر بازار 
طال ازجمله كاهش قيمت جهاني طال و نزول قيمت 
دالر را مدنظر داشت اما بايد گفت علت كاهش قيمت 
طال و ارز نياز خانوارها به نقدينگي است. كشتي آراي 
توضيح داد: با افزايش ميزان عرضه و تقاضا، قيمت 
طال و سكه از ديروز به شدت سير نزولي پيدا كرده زيرا 
شهروندان براي به دست آوردن نقدينگي به فروش 
طال و ســكه اقدام كرده اند و افزايش ميزان عرضه، 

قيمت ها را باز هم كاهش داده است.

صنعت ساختمان سال جهش توليد 
را با يك غافلگيــري تمام عيار آغاز مسكن

كــرده و اينك در دوراهــي رونق و 
ركود قرار گرفته اســت. تعطيلــي كارگاه هاي 
ساختماني به دليل شــيوع كرونا، افزايش قيمت 
نهاده هاي ساختماني و افت محسوس قدرت خريد 
سرمايه در گردش سازندگان، عوامل سه گانه اي 
است كه توليد مسكن در سال جاري را با چالش 
جدي مواجه كرده  و به عقيده فعاالن اين صنعت، 
بدون عبور از اين عوامل امكان تحقق شعار جهش 
توليد در صنعت ساختمان و به تبع آن در انبوهي 

از صنايع وابسته وجود ندارد.
به گزارش همشهري، در 2سال اخير اگرچه جهش 
3برابري قيمت مسكن توانسته بازار مسكن را با 
رونقي موقت و البته كم عمق مواجه كند تا خاطر 
سازندگان از فروش واحدهاي ساخته شده آسوده 
باشــد، اما بخش عمده اين افزايش قيمت عمال 
ناشي از رشد هزينه تمام شــده توليد و باال رفتن 
هزينه خواب سرمايه است، نه افزايش حاشيه سود. 
بر همين اساس، سازندگان مسكن و انبوه سازان 
معتقدند باال رفتن قيمت فروش مسكن در سطح 
بازار، گشايشي در كار توليد ايجاد نكرده و چه بسا 
به واسطه تضعيف قدرت خريد تقاضاي مصرفي، 
وسعت بازار سازندگان مسكن را نيز كاهش داده 

است.

پيشنيازجهشتوليدمسكن
سازندگان مســكن و انبوه ســازان معتقدند در 
سال99 هرگونه جهش در توليد مسكن مستقيم 
نيازمند ترميم قدرت خريــد تقاضاي مصرفي و 
ايجاد تقاضاي مؤثر براي ســاختمان هاي جديد 
است. دبير كانون سراسري انبوه سازان مي گويد: 
در دوره اخير رونق مســكن، گاهي تا 80درصد 

تقاضاي بازار را متقاضيان سرمايه گذاري تشكيل 
مي دادند زيرا باوجود تورم انتظاري ســنگين در 
آتيه اقتصاد، مسكن به عنوان كاالي سرمايه اي و 
حافظ قدرت خريد سرمايه به شدت موردتوجه قرار 
گرفته بود اما در سال جهش توليد، يكي از شرايط 
اصلي اين اســت كه روند تــورم در اقتصاد ايران 
كنترل شــود كه در اين صورت طبيعتا تقاضاي 
سرمايه گذاري در بازار مسكن به شدت افت خواهد 
كرد و عمال بازار تقاضا براي مسكن جديد وجود 
نخواهد داشت. فرشيد پورحاجت در گفت وگو با 
همشهري به خسارت هاي سنگين خواب سرمايه 
در صنعت ساختمان اشــاره مي كند و مي افزايد: 
يك انبوه ساز و سازنده حرفه اي ترجيح مي دهد 
بالفاصله پس از اتمام يك پروژه، واحدهاي خود را 
بفروشد و پروژه جديد را آغاز كند تا هم از افزايش 
هزينه هاي ســربار و روزمره جلوگيري كند و هم 
كسب وكار پويايي داشته باشــد؛ درحالي كه اگر 
طرف تقاضاي بازار مســكن ضعيف باشد، عمال 
دورنماي نقدشوندگي توليدات صنعت ساختمان 
افت مي كنــد و اين يعني گراي بــازار به كاهش 
توليد مسكن. به گزارش همشهري، اهميت اين 
مسئله وقتي مشخص مي شــود كه به اثرگذاري 
پسين و پيشين صنعت ساختمان در اقتصاد ايران 
توجه شود. برآوردها حاكي است در اقتصاد ايران 
300صنعت به نوعي تحت تأثير تحوالت صنعت 
ساختمان قرار دارند و حداقل 50صنعت مستقيم 
از رونق يا ركود اين صنعت اثر مي پذيرند و عمال 
محقق نشدن جهش توليد در صنعت ساختمان 

به معناي كسادي و ركود اين صنايع خواهد بود.

افزايشكسريمسكن
آمارهاي رســمي ازجمله مطالعات طرح جامع 
مسكن، نياز ساالنه كشــور به ساخت واحدهاي 
مسكوني جديد براي پاســخگويي به تقاضاهاي 
مصرفي و جايگزيني واحدهاي فرســوده را بين 
900هزار تا يك ميليون واحد در ســال تخمين 

مي زنند؛ درحالي كه حداقل از ســال92 تاكنون، 
مجموع واحدهاي توليدشــده در كشور معادل 
50 تا 30درصد نياز واقعي مســكن بوده اســت. 
بر اين اساس، حتي اگر در ســال99 وضع توليد 
باوجود مشكالت جديد معادل سال هاي قبل باقي 
بماند، همچنان بر ميزان كســري مسكن افزوده 
خواهد شــد. در اين ميان تالش هاي دولت براي 
ساخت 400هزار واحد مسكن ملي تا سال1400 
نيز اگرچــه مي تواند حركت مقبولــي در تأمين 
مسكن طبقه متوسط محسوب شود اما قادر نيست 
تغييري در كسري انباشته مسكن در كشور ايجاد 
كند. البته چنانچه تمهيــدات مؤثري براي رونق 
توليد مسكن در سال جهش توليد انديشيده شود 
تا زمينه براي جهش توليــد در انبوهي از صنايع 
وابسته به صنعت ساختمان نيز فراهم آيد، مي توان 
اميدوار بود حداقل روند نزولي توليد مسكن متوقف 
شود؛ اما باز هم رفع بحران مسكن در ايران نيازمند 
برنامه ريزي هاي اصولي و بنيادين است و در اين 
ميان توجه به مسئله زمين شهري و ساماندهي اين 
حوزه ازجمله موضوعاتي است كه بايد به صورت 
جدي به آن پرداخته شود. آنگونه كه انبوه سازان 
مي گويند: ميانگين سهم قيمت زمين در هزينه 
تمام شده توليد مســكن معادل 50درصد برآورد 
مي شود كه در 2سال اخير نيز بخش قابل توجهي 
از رشد قيمت مسكن ناشــي از تحوالت همين 

حوزه بوده است.

اتفاقي بزرگ رخ داده، شــايد 
پس از وداع با كرونا ديگر مردم بازار

ايران يادشان برود كه مي شود 
با اسكناس هم به بازار رفت و خريد و فروش 
كرد. كارشناساني كه با همشهري گفت و گو 
كرده اند با جديت مي گويند اين مسئله، يكي 
از احتماالت پساكروناســت و حتي مي تواند 
آينــده نظــام بانكــي را دگرگون ســازد و 
هزينه هاي بانك مركزي و دولت را براي چاپ 

اسكناس كاهش دهد.
به گــزارش همشــهري، آمارهاي رســمي 
نشان مي دهد دســت كم در اسفند پارسال، 
همزمان با خروج ويروس كرونا از شــهر قم 
به ساير شهرهاي ايران، به تدريج شهروندان 
استفاده از اســكناس را در مبادالت تجاري 
خود حذف يا بســيار محدود كرده اند؛ حتي 
آن دسته از شهرونداني هم كه با كارت بانكي 
خريد مي كنند، هر روز و شايد روزي چندبار 
كارت هاي استفاده شــده را با آب شسته يا 
ضد عفوني مي كنند. اســتقبال از خريدهاي 
اينترنتي و افزايش تراكنش ها در شــاهراه 
پرداخت ايران، باعث كم شدن ميزان مبادله 
اسكناس در زندگي روزمره شده و حتي زمينه 
رشد قيمت سهام شــركت هاي ارائه دهنده 
خدمات پرداخت الكترونيك را هم، در بازار 

سرمايه فراهم آورده است.

ازدريافتپولنقدمعذوريم
مشــاهدات خبرنگاران همشــهري نشان 
مي دهد ايــن روزها در ســطح شــهر تنها 
تاكسي ها و مسافربرهاي شخصي همچنان 
اسكناس دريافت مي كنند و حتي نانوايي ها 
و بســياري از مشــاغل خرد در حال حذف 
اسكناس از كســب و كارشان هستند؛ دخل 

بســياري از مغازه ها قفل و دخــل مجازي 
جايگزين آن شده است. در اين ميان مشاهده 
شــده برخي مشــاغل خدماتي نظير پمپ 
بنزين ها، به ويژه در كالنشهرها، با نصب بنر 
يا نوشته اي رسما اعالم كرده اند: »از دريافت 
پول نقد معذوريم لطفا با كارت بانكي پرداخت 
كنيد.« كرونا باليي بر سر كسب وكارها آورده 
كه ديگر كســي از گرفتن اسكناس از دست 
ديگري لــذت نمي برد. اين يــك زندگي در 
عصر حاكميت كروناســت، آيا روزي خواهد 
رسيد كه حتي معدود اصنافي كه همچنان در 
روزگار گذشته زندگي مي كنند و دوست دارند 
اسكناس بگيرند، با اين پيام مشتريان مواجه 
شــوند كه اگر كارتخوان يا امكان پرداخت 

الكترونيك نداريد، از خريد معذوريم؟

سالپروازپرداختهايمجازي
به گزارش همشــهري، براي قضاوت دقيق 
درباره ميزان نفــوذ تراكنش ها در شــبكه 
پرداخت الكترونيك، بايد نســبت اسكناس 
و سكه به نقدينگي كل كشور را مدنظر قرار 
دهيم؛ آماري كه هنوز بانــك مركزي آن را 
منتشــر نكرده اســت اما گزارش اسفندماه 
شركت شبكه الكترونيك پرداخت كارت ايران 
موسوم به شاپرك نشان مي دهد در اسفندماه 
تعداد تراكنش هاي صورت گرفته با كاهشي 
1.37درصدي نســبت به بهمن ماه مواجه 
شده و به 2281ميليون تراكنش رسيده اما 
ارزش ريال تراكنش هاي انجام شــده در  ماه 
آخر سال98 نسبت به بهمن ماه همان سال 
افزايشــي 1.22درصدي را تجربه كرده و به 

3282هزار ميليارد ريال رسيده است.
هرچند شــيوع ويــروس كرونا بــه ركود 
فعاليت هاي اقتصادي و كم شدن چشمگير 
ميزان خريد و فروش، در اسفندماه، به عنوان 
فصل پرقدرت خريد خانوارهــا دامن زد، اما 
در اسفند پارسال نســبت به اسفند سال97 

تعداد تراكنش ها از رشــدي 2.8درصدي و 
مبلغ آن از جهشي 11.65درصدي برخوردار 
بوده است. هرچند نمي توان اثر كاهش ارزش 
پول ملي بر افزايش مبلغ ريالي تراكنش ها را 
ناديده گرفت اما شركت شاپرك براي ارزيابي 
رشد حقيقي ارزش تراكنش هاي شاپركي به 
تورم زايي از اين شاخص اقدام كرده و مي گويد: 
چون در زمان تهيه و انتشار گزارش اسفندماه 
هنوز مركز آمار ايران نرخ تورم را اعالم نكرده 
بود، نمي تواند ارزش حقيقي تراكنش ها در 
اسفندماه98 نسبت به اســفند97 را برآورد 

كند.

خداحافظيباكارتخوانها
اتفاقي ديگر كه ممكن است با طوالني تر شدن 
زمان شيوع ويروس كرونا رخ دهد، كمترشدن 
ميزان اســتفاده از كارت هاي بانكي و روي 
آوردن بــه خريدهــاي اينترنتــي يا حتي 

خريدهــاي حضوري و پرداخــت به صورت 
موبايلي است. گزارش شاپرك نشان مي دهد 
در اسفندماه همچنان 91درصد از كل تعداد 
تراكنش ها به كارتخوان هاي فروشــگاهي 
اختصاص داشته و 5درصد سهم ابزار پذيرش 
اينترنتي و 5درصد هم پذيرش موبايلي بوده 
است؛ اما جهان پس از كرونا حتي ممكن است 
نظم كنوني حاكم بر پرداخت هاي الكترونيك 
را دگرگون سازد و ديگر كسي حاضر به خريد 
با كارت هاي بانكي نشــود و همه به سمتي 
بروند كه با يــك باركد و از طريــق موبايل 

شخصي شان خريد كنند.
شــركت شــاپرك در گزارش اسفند خود 
تأكيد مي كند: نسبت ارزش تراكنش هاي 
شاپرك به نقدينگي برخالف شاخص نسبت 
اســكناس و مســكوك در دست اشخاص 
به نقدينگي در حال پيشــروي اســت كه 
نشــان مي دهد ضريب اعتمــاد صاحبان 
نقدينگي، به دادوســتد بدون استفاده از 
اسكناس، هر روز بيشتر مي شود. از سوي 
ديگر كاهش نسبت اســكناس و مسكوك 
در دست اشــخاص به نقدينگي و جبران 
بخشي از آن با افزايش دسترسي به خدمات 
پرداخت الكترونيك، ناشي از نفوذ منطقه اي 
ابزارهــاي پذيرش، يكــي از عوامل اصلي 
افزايــش ضريــب فزاينده و سالم ســازي  
تركيب نقدينگي بوده و باعث شــده براي 
تامين نقدينگي، پــول پرقدرت كمتري به 

اقتصاد تزريق شود.

روند حذف اسكناس از مبادالت روزمره ادامه دارد
پولنقدنميگيريم؛حتيازشما

رضاكربالئي
روزنامه نگار

همشهريازپديدهاسكناسگريزيدرروزهايحاكميتكرونابربازارگزارشميدهد.

3وزنهبرپايتوليدمسكن
همشهري 3مانع جدي براي تحقق جهش توليد در صنعت ساختمان 

را بررسي مي كند

استقبال پرشور سبزه ميدان و چهارراه استانبول از گشايش بازارها

طال و دالر عقب  نشستند
نرخ ها در بازارهاي دالر، سكه و طال در واكنش به گشايش بازارها عقب نشيني كردند

بهزادرنجبر
روزنامه نگار

 قاســم نوده فراهاني، رئيــس اتاق اصناف 
تهران: پاساژها و بازارهاي مسقف از امروز باز 
مي شوند ولي حداكثر زمان فعاليت آنها تا 

ساعت18 خواهد بود

 ابراهيم درستي، نماينده وزارت صنعت در 
اتاق اصناف: واحدهاي پر خطر مســتقر در 
بازارهاي مسقف و پاساژها تا تصميم جديد 
ستاد ملي مقابله باكرونا  تعطيل خواهند ماند

برآوردهاي به نسبت دقيق همشهري 
نشان مي دهد آغاز دوباره معامالت در بازار 
طال و ارز، پس از 40روز تعطيلي، به عرضه 

گسترده ارزهاي خانگي منجر شده است

آن دسته از فعاالن بازار كه با همشهري 
گفت وگــو كرده انــد مي گوينــد؛ به نظر 
مي رســد برخي صاحبان كســب وكارها 
براي تاميــن نقدينگي مورد نيــاز بابت 
گشايش محل هاي كســب خود و جبران 
عقب ماندگي هــا، ناشــي از دوره طوالني 
قرنطينه، به ناچار ارزهاي خود را در بازار 

عرضه كرده اند

احمدميرخدائي
روزنامه نگار



  اهالي روستاهاي چايرلو و مرصع و 2 روستاي ديگر 
محيط 
از توابع زنجــان، با تجمع در محــل جديد دپوي زيست

پسماندهاي سرب و روي خواســتار تغيير محل 
دپوي زباله هاي صنعتي شدند. اهالي شوراي روستاي چايرلو نيز 
در اعتراض به انتخاب اراضي اطراف روســتاي خود براي دپوي 
پسماندهاي خطرناك استعفا كردند و روز گذشته نيز با استعفاي 

آنها موافقت شد.
مكان انتخاب شده براي دپوي زباله هاي صنعتي حدود يك سال 
و نيم پيش براي دپوي پسماندهاي صنايع سرب و روي از ميان 
7محل پيشنهادشده انتخاب و كارهاي تحقيقاتي مرتبط با آن 

نيز 2سال ونيم قبل انجام شده بود.
پسماندهاي ويژه شهرك هاي صنعتي زنجان 15سال است كه 
به صورت غيراصولي نزديك شــهر زنجان دپو مي شود و سال ها 
اعتراض زنجاني ها به چنين اقدامي نيز بي نتيجه مانده اســت. 
افزايش آمار ابتال به ســرطان كه از سوي مســئوالن دولتي در 
ارتباط با پســماندهاي سرب و روي مطرح شــد، موجب شده 
كه صداي اعتراض مردم به دپوي پسماندهاي سرب و روي در 

اطراف روستاهاي محل زندگي شان باال بگيرد.
روستاييان چايرلو، مرصع و شيخ جابر در مسير زنجان به دندي، 
كه نزديك به محل جديد دپوي پسماندهاي سرب و روي قرار 
دارند، بارها نسبت به تصميم صنايع براي دپوي زباله هاي سرب 
و روي در نزديكي محل زندگي خود اعتراض كرده اند و كشمكش 
بين مقامات دولتي با اهالي حتي به بازداشت مكرر روستايياني 
كه از ســال قبل در اعتراض به دپوي پسماندهاي سرب و روي 
تحصن كردنــد انجاميد. اهالي روســتاهايي كــه محل دپوي 
پسماندهاي ســرب و روي زنجان نزديك به محل زندگي شان 
است، معتقدند اگر اين پسماندها آنچنان كه مسئوالن مي گويند 
خطرناك نيست، چرا در شهر زنجان محلي براي دپوي آنها تعبيه 

نكرده اند و اين زباله ها را به روستاهاي اطراف انتقال مي دهند؟
يكي از اهالي روســتاي چايرلو كه عالقه اي به ذكر نام خود در 
اين گزارش ندارد به همشهري مي گويد: با تجمع مردم در محل 
دپوی زباله هاي سرب و روي زنجان، فرماندار و استاندار به منطقه 
آمدند؛ گفتيم نمي خواهيم اين منطقه به محل جديد دپو تبديل 
شود و تا كانكس ها و ماشــين آالت دپو را نبريد به تحصن ادامه 
مي دهيم. آنها هم ماشــين آالت را جمع كردند و به يك روستا 
كمي آن طرف تر بردند. در نتيجه هر آن ممكن است بازگردند. 

چند نفر نيز در تحصن جلوي فرمانداري بازداشــت شدند. آنها 
خودروهايي كه اهالــي را براي تحصــن آورده بودند توقيف و 

عده اي را نيز بازداشت كردند.

بايد توجيه مي شديد
مسئوالن بارها به اهالي روســتاهاي اطراف زنجان كه با دپوي 
زباله هاي ســرب و روي زنجان دســت وپنجه نــرم مي كنند، 
اطمينان خاطر داده اند كه مشكلي براي آب، خاك و هواي اين 
مناطق ايجاد نخواهد شد. ولي روســتاييان متقاعد نشده اند و 
معتقدند محل جديد دفن پسماند سرب و روي به محل زندگي و 
چراي دام ها نزديك است و باعث افزايش بيماري و سقط جنين 
در دام ها مي شود. يك ساكن روستاي چايرلو مي گويد: معاون 
استاندار در جمع مردم حاضر شد و گفت ما كار كارشناسي انجام 
داده ايم و تا االن شما بايد توجيه مي شــديد. ما كه نمي توانيم 
به اهالي بگوييم برويد دانشگاه كارشــناس شويد تا حرف هاي 

مسئوالن را باور كنيد.
حرف از انتقال 5 تا 13ميليون تن پسماند سرب و روي است كه 
روزانه حجم بيشتري به اين پسماندها افزوده مي شود. مديركل 

اداره حفاظت محيط زيست زنجان، مكان جديد دپوي زباله هاي 
سرب و روي زنجان را به دليل سال ها بررسي شركت هاي ارزيابي 
و تعهداتي كه مجري بــراي رعايت اســتاندارد ها داده، ايمن 
توصيف كرده است. حسين آبســاالن به همشهري گفته است: 
مكان جديد دپوي زباله هاي ســرب و روي يك سال ونيم قبل 

تأييد شده است.
مشاور ارزيابي پروژه انتقال پسماند توسط شهرك صنعتي سرب 
و روي زنجان انتخاب شده و به سازمان حفاظت محيط زيست 
تضمين داده اســت كه همه الزامات حفظ خــاك، آب، هوا و 

سالمت مردم در اين پروژه رعايت شود.
حاال حسين آبساالن، رئيس اداره حفاظت محيط زيست زنجان 
درباره اين پروژه مي گويد: انتقال پســماند به اين منطقه مانند 
دپوي آن در زنجان نيســت و از همان ابتدا فلزات ســنگين آن 
گرفته شده و پسماندها به صورت ايزوله دفن مي شوند. اگر هم 
خالف آنچه شركت مشاور ارزيابي كرده است عمل شود، خودمان 

شكايت مي كنيم و جلوي كار را مي گيريم.
به گفته آبســاالن، معادن ســرب و روي رو به اتمــام و خاك 
پسماندها بســيار ارزشمند است. در واقع، پســماندها بازيافت 

مي شوند و سپس به محل جديد انتقال خواهند يافت.
 جابه جايي خطرناك

گروهي از متخصصان معتقدند مي تــوان با اقدامات جايگزين، 
پسماندها را در همان محل قبلي نگهداري كرد و جلوي انتشار 
مواد سرطان زاي موجود در پسماندهاي سرب و روي به خاك، 
هوا و آب منطقه را گرفت. به اعتقاد عباســعلي زماني،  اســتاد 
شيمي در گروه علوم محيط زيست دانشگاه زنجان، انتقال بيش 

از 5ميليون تن پسماند  خطرناك اساسا كار عبثي است.
او به همشــهري مي گويد: جابه جايي ميليون ها تن پسماند، 
آن هم صرفا براي دفن و نگهداري كاري اشتباه و خطا است. 
مگر اينكه بگويند كاربرد اشــتباه براي پسماند ها را كشف و 
به همين دليل اقدام به جابه جايي پسماندهاي سرب و روي 
كرده انــد.  درحالي كه مي توان به جاي دپوي پســماندهاي 
ســرب و روي در محل كنوني، با پاشيدن دوغاب سيماني بر 
سطح پسماندها، نفوذناپذيركردن كف و احداث بادشكن را 
براي نگهداري پســماندها در مكان قبلي اجرايي كرد و پس 
از آن پسماند هاي جديد را با رعايت باالترين استانداردهاي 

جابه جايي پسماند خطرناك، به محل جديد برد.

   انتقال پسماندهاي خطرناك سرب و روي زنجان به مكان جديد، با اعتراض مجدد ساكنان 4روستاي زنجان مواجه شده است
  روستاييان مي گويند پسماندهاي سرب و روي، آب و خاك منطقه را آلوده و دام هايشان را تلف مي كند

مقاومت برای نجات اراضی ملی در زنجان
زهرا رفيعي

خبر نگار
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   وزير ميراث: امسال سال تحول گردشگري است
وزير ميراث  فرهنگي، گردشگري و صنايع  دستي با اعالم اينكه امسال بايد 
سال تحول در گردشگري باشد گفت: افزايش تعطيالت عيد فطر را پيگيري 
مي كنيم تا درصورت مهار كرونا از تعطيالت اين عيد فرخنده براي ســفر 
هموطنان فرصتي فراهم شود. به گزارش وزارت ميراث فرهنگي، علي اصغر 
مونسان در جلسه شــوراي معاونان اين وزارتخانه گفت: قطعاً بعد از كرونا 
جهش بي سابقه اي در سفر خواهيم داشت و بخش زيادي از خسارت هايي 
كه وارد شده، از طريق رونق جهش وار سفر برطرف خواهد شد؛ ازاين رو همه 
استان ها بايد آماده جهش سفر و ميزباني شايسته از گردشگران براي دوران 

پساكرونا باشند.

   هشدار جامعه باستان شناسی نسبت به تخريب آثار تاريخی
همزمان با تداوم جريان جمع آوري امضاي درخواست از رئيس قوه قضاييه براي 
نجات ميراث فرهنگي كشور از سوي برخي دوستداران ميراث فرهنگي، جامعه 
باستان شناسي ايران جلوتر از اين جريان، در نامه اي به وزير ميراث فرهنگي، 
گردشگري و صنايع دســتي طرح فاصله گذاري هوشمند يا فاصله گذاري 
اجتماعي را به دليل تعطيل يا پاره وقت كردن فعاليت دستگاه هاي دولتي، 
فرصتي براي تخريب آثار تاريخي از سوي سودجويان دانست و اعالم كرد: 
»اخبار ناخوشــايندي از تخريب و آســيب به عرصه و حدود آثار تاريخي 
و فرهنگي سراسر كشــور به ويژه در استان هاي كرمانشــاه، فارس و ديگر 
استان ها به گوش مي رسد كه ما را بيش از پيش بيمناك كرده است. جامعه 
باستان شناسي ايران در راستاي دغدغه ها و اهداف خود، ضمن ابراز نگراني از 
وضعيت موجود، از وزير محترم ميراث فرهنگي تقاضا دارد با بهره گيري از همه 
امكانات تخصصي و عمومي كشور با تكاپوي مؤثرتر، به شرايط كنوني آثار و 
محوطه هاي باستاني و مراقبت از آنها توجه ويژه اي داشته و با پايش گسترده 
از آسيب هاي احتمالي وارد شده بر ميراث فرهنگي كشور گزارشي ارائه كنند 

تا بتوان براساس اطالعات و آمار دقيق به برنامه ريزي بهتر پرداخت.«

   سفر انفرادي، پيشنهاد معاون گردشگري در دوران كرونا  
كميته »گردشگري و فضاهاي ورزشي ســتاد ملي مديريت بيماري كرونا« 
به دنبال آغاز ترددهاي بين استاني از ابتداي ارديبهشت ماه، اعالم كرد: الگوي 
»سفر منفرد و هوشمند« بر مبناي رعايت كامل پروتكل الزامات بهداشتي و 
حفظ سالمت هموطنان، به ستاد ملي مديريت كرونا پيشنهاد شده است. به 
گزارش وزارت ميراث فرهنگي، ولي تيموري، معاون گردشگري آن سازمان 
در سومين جلسه »كميته گردشگري و فضاهاي ورزشي ستاد ملي مديريت 
بيماري كرونا« اعالم كرد: »سفر انفرادي و هوشمند« با توجه به شرايط جامعه، 
الگوي مناسبي براي پاسخگويي به نياز مردم است.  دبير كميته گردشگري و 
فضاهاي ورزشي ستاد ملي مقابله با كرونا از نهايي شدن دستورالعمل پرداخت 
تســهيالت بانكي و ابالغ قريب الوقوع، ابالغ پروتكل هاي بهداشتي مربوط به 
ارائه خدمات گردشگري منفرد و هوشــمندانه به فعاالن گردشگري، فراهم 
شــدن بازديدهاي مجازي از بيش از 6 هزار جاذبه مهم گردشگري، متوقف 
نشدن فعاليت هاي اطالع رساني، آگاهي بخشي و آموزش گردشگري، تشديد 
نظارت هاي تخصصي بر مراكز گردشــگري همزمان با تصميم ستاد ملي و 
مديريت كرونا براي آغاز تردد بين اســتان ها خبر داد. تيموري گفت: وزارت 
گردشگري از مراجع ذيربط خواسته فهرست مراكز كسب وكار پر خطر را بازبيني 

كنند و مراكز اقامتي داراي مجوز از اين وزارتخانه از آن فهرست خارج شود.

خبرهاي كوتاه

مادناضرعيگداما
نزرايسكاترليت

دنزامناجككشك
لابلورسرتنرسپ
يويداراكساوا

فرشسنوااولقاب
يهگادنسپلدهن
دوروههيجونورد

ينركونساوگيم
رداكناهدادرنن
يهنيياهنيداا
ناتسيتبيعونصم
نموهونيلهديم
بداتهدزايلماك
غرمرتشندنايامن
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افقی:
1- عالمت اختصاري »نسخه 
بــدل«- ســپري شــدن- 

ضربه اي در تكواندو
2- واخواهــي- اداره دارايي 

قديم- گل سرخ
3- شيطان- كارگاه هنري- 

جاويدان
4- خطــي در دايــره- مولد 

الكتريسيته- راضي 
5- فقيه برجســته شــيعي 
در ســده چهارم و معروف به 

ابن المعلم- اختاپوس
6- پايتخت مصــر- حريف 

جنگي
7- به دنبال هم قرار گرفتن- 
آســماني- زادگاه حضــرت 

ابراهيم)ع(
8- نام چندتن از پادشــاهان 
فرانسه بود- نوشتن- پيام آور 

قيام كربال
9- داراي نوك بسيار باريك- 

كشور ساعت- درآمد
10- نايــب قهرمــان جــام 
جهاني 2018 روسيه- جرقه 

آتش
11- پوشــيده و پنهــان- 

نجاري
12- ينگه دنيايــي- تنظيم 

عدسي دوربين- اهلي
13- كندفهم- طبيعت- آواز 

بلند
14- نشانه صفت تفضيلي- 
اتاق كوچك- همسايه تانزانيا
15- مخترع برق- شــاعري 
كه آب را گل نكــرد - نفس 

خسته
  

عمودي:
1- مريــض- در شيشــه 

نوشابه- بي نظير
2- سزاوار نفرين- الستيك 

خودرو- جنگ و پيكار
3- نام پدر ابراهيم نبي)ع(- 

مشتاق
4- رود آراز- خوش بخــت- 

پول كاغذي
5- بوي رطوبت- ايستادگي 
در برابــر دشــمن- رخوت- 

داخل
ســه گانه  قــواي  از   -6
كشــورمان- همسايه عراق و 

عربستان- معدن
7- صحت و سالمت- دوست 

صميمي
8- ديكتــه- گردهمايــي- 

براق كننده كفش
دســتگاه  امامــان-   -9

خنك كننده آب آشاميدني
10- معبود- ميل جنســي- 

استخوان فك
11- پيشــوند ســلب- گلي 

زيبا- يار داماد- سمت و سو
پارســا-  اســتر-   -12

خداحافظي بيگانه
13- حــس المســه- قيمت 

نامطلوب
14- ســر را به تنــه متصل 
مي كند- شــيوه انجام كار- 

طرد شده
15- دومين خليفــه اموي- 

شهرآورد- مدفن ناصرخسرو

 اعداد 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها و مربع هاي كوچك 3 در 3 يك بار جدول اعداد | 3630
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.
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متــن كـامـل در سایت

اتصال ۸ روستای کردستان به شبکه برق
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کردستان گفت: برق رسانی به ۸ روستای زیر 5 خانوار جمعیت در سال ۹۹ جزو 
اولویت های کاری ماست. هیوا لهونیان اظهار کرد: برای برق رسانی به 
این روستاها 33 میلیارد ریال در نظرگرفته شده است.

2 3 0 2 3 4 4 2 6

    تفاوت حقوق نیروهای رسمی و قراردادی 
دریکادارهدولتیدرکهگیلویهوبویراحمدفعالیتمیکنم.درسالجدیدحقوق
کارکنانرسمیافزایشیافتهاست،اماقراردادیهاهیچافزایشحقوقینداشتهاند.

چرابیننیروهایرسمیوقراردادیعدالترعایتنمیشود؟
یک شهروند از کهگیلویه وبویراحمد

    درخواست از بانک ها 
ازمسئوالنمیخواهمبرایکاهشمراجعهمردمبهبانکهاوجلوگیریازازدحام

وشیوعبیماریکرونا،سقفکارتبهکارترااز3میلیونتومانافزایشدهند.
یک شهروند از البرز

پاسخ همشــهری: این افزایش مدت هاســت که انجام شده و اکنون 
10میلیون تومان است.

    قبض نوسازی به منازل نمی آید 
یکیازساکنانشمالشــرقتهرانهستمودرشهرکنفتمینیسیتیساکنم.
چندسالیاستقبضعوارضنوسازیبهمنازلماارسالنمیشودوناچارهستیم
برایپرداختعوارضبهشهرداریمنطقه1مراجعهکنیم.مراجعهحضوریبرای

منکهبازنشستههستمسختاست.شهرداریفکریبرایاینمشکلبکند.
یک شهروند از تهران 

    وظیفه صداوسیما در دوران کرونا 
صداوســیمابهویژهتلویزیوندرروزهایقرنطینهبایدبرنامههایخوبیپخش

میکردتامردمجذبشوندودرزمانخانهنشینیازآناستفادهکنند.
یک شهروند از مازندران 

    نخاله های ساختمانی در آ ب پخش 
شهرستانآبپخشمناطقگردشگریزیادیدارد،اماوجودنخالههایساختمانی
تصویرنامناسبیازاینشهرستانایجادکرده.شورایشهریهابارهاوعدهدادند
کهبهاینمشکلرسیدگیمیکنند،اماتاکنوناقدامیصورتنگرفتهاست.لطفا

گزارشیدراینبارهتهیهکنیدتاشایدمشکلرفعشود.
یک شهروند از بوشهر 

   تغییر کاربری فضای سبز شهرک فرهنگیان
ازساکنانشــهرکفرهنگیاندرشرقتهرانهســتم.85سالپیشواحدهای
مسکونیراخریدیم.دراینشهرکزمینیرابرایزمینورزشیساکناندرنظر
گرفتندکهمورداســتفادهقرارمیگیرد.حدود500مترزمینهمبرایبوستان
درنظرگرفتهشد.مدتیاستاعضایسابقتعاونیمسکنکهآپارتمانهایشان
رافروختهاندوازاینجارفتهاند،اقدامبهسندسازیتغییرکاربریزمینورزشیو

فضایسبزراکردهاند.ازمسئوالندرخواستپیگیریرادارم.
یک شهروند از تهران

برداشت گل گاوزبان
اهالیروستایفاضلآبادازتوابعشهرستانآزادشهراستانگلستاندرحالبرداشت
»گلگاوزبان«ازمزرعههایخودهســتند.بهگزارشایرنا،بیــشاز۶0هکتاراز
اراضیباقطعههایکوچکدراستانگلستانکهپیشتربالاستفادهرهاشدهبود،در

سالهایاخیرباکشتگیاهداروییگلگاوزبانبهبارنشستهاست.

سیل، 105خانوار کرمانی  را چادر نشین کرد
 سیلروزهایگذشتهدرشرایطی105خانواردرشهدادکرمانرا

چادرنشینکردهکهبخشزیادیازخسارتسیلهایگذشتههنوزکرمان
جبراننشدهاست.

بهگزارشگروهایرانشهر،استانکرماندرماههایگذشتهبارهاشاهدبروزسیالب
بودواینبارنیزبارندگیهایشدیدبهاریوآبشدنبرفهادرارتفاعاتموجب
جاریشدنسیالبوخسارتبهبخشکشاورزی،مسکونی،راهوزیرساختها

بهویژهدرروستاهایبخششهدادشد.
مدیرکلمدیریتبحرانکرمانبابیاناینکهشرایطدرشهدادتاحدودیبهحالت
عادیبازگشتهاستبههمشهریمیگوید:راههایمسدودروستاییبازگشایی
شدهاست،اماهمچنانتردددرمسیر2روستای»پشویه«و»جهر«بهسختی

صورتمیگیرد.
مجیدسعیدیازوصلشدنآبوبرقهمهروستاهایسیلزدهخبرمیدهد،اما
تاکیدمیکندباتخریب135واحدمسکونی،80خانواردر»جهر«و25خانوار

در»امیرآباد«درچادراسکانیافتهاند.
اوخسارتسیلاخیربهکشاورزیشــهدادراشاملتلفشدن120دامسبک
و10دامسنگین،خســارت20تا80درصدیبه870هکتارازمزارعوباغها،

خسارت40تا50درصدیبه322قنات،خسارت20تا30درصدیبهکانالهای
آبرسانیمیداندکهحدود20میلیاردتومانبرآوردشدهاست.

بهگفتهسعیدی،خســارتبهبخشراه3میلیاردو500میلیونتومانوآب
آشامیدنی750میلیونتومانبرآوردشدهاستکهالبتهارزیابیهاهنوزادامه

داردواحتماالاینارقامافزایشخواهدیافت.
مدیرکلمدیریتبحرانکرمانتاکیدمیکندکهبنیادمسکنموظفشدهاست
سریعاباارزیابیخسارتواحدهایمسکونیفرآیندتعمیرراشروعکندتامردم

بهخانههایشانبازگردند.
درسیســتانوبلوچســتاناماباوجودهشــدارهایمتعددهواشناسیدرباره
بارشهایشدیدبهاریوهمچنینجاریشدنســیالبازسمتافغانستان،
مشکلخاصیایجادنشدهاست.اینراعباسعلیارجمندی،مدیرکلمدیریت
بحراناستانمیگویدومیافزاید:خوشبختانهآبواردشدهبهرودهایاستان
درروزهایگذشتهکنترلشدهاست.البتهروزگذشتهباورودسیالببهحوزه

سیستاندبیآباز140به188رسید،اماشرایطفعالعادیاست.

فاطمه عباسی
خبرنگار

حملــهگســتردهملخهــای
صحراییدرروزهــایابتداییگزارش

اسفندماهسالگذشتهآغازشدو
استانهایجنوبیکشورازجملههرمزگان،
فارس،بوشــهروجنوبکرمانرادرگیرکرد.
پسازآن،اراضیطبیعیاستانهایسیستان
وبلوچستانوخوزستاننیزموردهجومملخها
قرارگرفــتوآمارهانشــانمیدهدقلمروو
ســطححضوراینآفتدراین۶اســتان،به
نسبتسالقبلافزایش3برابریداشتهاست.
اکنونبعدازگذشــت2ماهازورودملخهابه
کشور،موججدیداینآفتباردیگراستانهای

جنوبیایرانراموردهجومقراردادهاست.

حمله ملخ ها به آبادان
اراضیطبیعیوبرخیمزارعونخلستانهادر
جنوبکشوردرآخرینماهسال98واولین
ماهازسالجدیدپوشیدهازجمعیتملخهای
قرمزوزردرنگبود.البتهدراستانخوزستان،
حضورملخهاازاراضیطبیعــیفراتررفتو
پایاینآفتبرایمــدتکوتاهیبهمناطق
مسکونیوشهرینیزبازشد.حضوردستههای
میلیونیملخدرآســمانشــهروهمچنین
فرودگاهآباداناهالیاینشــهررانگرانکرد،
اماطولینکشــیدکهبااقداممسئوالنجهاد
کشاورزیظرف48ساعتجمعیتملخهااز

شهرخارجشدند.
احمدخدابخشــیازاهالیشــهرآبادانبه
همشــهریمیگوید:سالگذشــتههمدر
همینفصلماشــاهدحملهملخهابودیماما
اینبارتعداداینحشراتبهمراتببیشتربود
وآسمانشهرراسیاهکردهبودند.نگرانیمااز
اینبودکهاینملخهــاواردخانهوزندگیمان
شونداماخوشبختانهمسئوالنبهموقعاقدام
کردندوباسمپاشیتوانســتندآنهارافراری

دهند.
محمدقاســمینژاد،معاونبهبــودتولیدات
گیاهیسازمانجهادکشــاورزیخوزستان
نیزدرزمینهحملهملخهابهشــهرآبادانبه
همشهریمیگوید:ازدوماسفندحملهملخها
بهمنطقههندیجانوبهبهانآغازوعملیات
مبارزهبااینآفتدرســطح2500هکتاراز
اراضیکشاورزیخوزستانازطریقسمپاشی
زمینیوهواییانجامشد.ششماسفندماهنیز
ریزشمحدودملخدرآبادانگزارششــدکه
اینمیزانریزشدرنُرموحدواندازهسمپاشی
نبود.12اســفندماهنیزیکتادوگلهملخدر
آبادانظاهرشدکهباوزشبادبهسمتکشور

عراقرفتند.
اواضافهمیکند:امااوایــلفروردینتاکنون
3گلهمیلیونیملخبهآبــادانهجومآوردهو
بخشــیازاینملخهادرمنطقهحفارشرقی
خرمشهرریزشکردندونسبتاجمعیتباالیی
داشتند.مابهسرعتعملیاتسمپاشیرادر
اینمناطقآغازکردیماماباتوجهبهاینکهاین
مناطقمسکونیبود،امکانسمپاشیهوایی
باهواپیماوجودنداشــت،بنابراینسمپاشی
زمینیانجامشدودربخشهایینیزسمپاشی
بهوسیلهپهپادهاصورتگرفت.خوشبختانه
آبادانوهمچنینبخشهاییازشهرخرمشهر

ازوجودملخهاپاکسازیشد.

مبارزه با ملخ صحرایی در مراتع سیستان 
و بلوچستان

درچندروزگذشــته،بارندگیهایپیاپیدر
استانهایجنوبیکشوربهافزایشتخمریزی
وفعالیتملخهایصحراییدامنزد.دراین
میان،استانسیستانوبلوچستانکهاواخر
سالگذشتهدرگیرســیلبود،طیچندروز
اخیرباورودملخهایمهاجرمواجهشــدهو

بحرانیدیگررادرپیشرودارد.

رضارحیمینارویی،کشاورزاهلشهرستان
نیکشــهرکهیکــیازمراکزاصلــیهجوم
ملخهاست،ازرســیدناینآفتبهمزارعو
نخلســتانهاابرازنگرانیمیکندومیگوید:
باتوجهبهاینکهبخشــیاززمینهایزراعی
ومحصوالتکشــاورزیباوقوعسیلازبین
رفته،اگرملخهاکهازچندروزپیشبهمراتع
طبیعیهجومآوردهاند،بهمزارعوزمینهای
کشــاورزیبرسند،روزگارکشــاورزانسیاه
میشودوهمهزحماتیکسالهمابهبادخواهد

رفت.
اوتوضیحمیدهدکهسالگذشتهزمینهای
کشــاورزیدراینمنطقهازحملهآفتملخ
صحراییآسیبیندیدوبهموقعباآنمبارزه
شــدوابرازامیدواریمیکندکهامسالنیز
مسئوالنازخسارتاحتمالیجلوگیریکنند.
غالمحیــدرزورقی،مدیرجهادکشــاورزی
سیســتانوبلوچســتاندرایــنزمینهبه
همشــهریمیگویــد:طبــقپیشبینیما
تمامیشهرستانهایجنوبیاستانوبرخی
شهرستانهادرشمالسیستانوبلوچستان
درگیرآفتملخخواهندشــد.بهتازگینیزبه
علتوزشبادموافقچنددستهریزشملخرا
درشهرستانهاینیکشهر،ایرانشهر،کنارک
وبمپرداشــتیمکهعواملاجراییمادرحال

مبارزهبااینآفتهستند.
اوسطحمبارزهباملخصحراییرادراستان37
هزارو97۶هکتارعنوانمیکندومیافزاید:
یکیازمشــکالتماعالوهبرریزشملخهای
مهاجر،پورهملخهاییاستکهسالگذشتهبه
ایناستانهجومآوردهوتخمریزیکردند.این
پورههاباتوجهبهبارندگیهایاخیروشرایط
آبوهواییمساعدمنطقهرشدکردهودرحال

تغذیهدرمراتعاستانهستند.

زورقیایناطمینانرابهکشاورزانمیدهد
کهباتوجهبهمبارزهگستردهعلیهاینآفت،
خســارتیبهزمینهایکشــاورزیوباغات
واردنشــودومیگوید:تجهیــزاتماکامل
بودهوسمپاشیبهصورتشبانهروزیتوسط
نیروهایسازمانوباکمکخودکشاورزاندر
حالانجاماست،بنابراینپیشازآنکهملخها
بخواهندخسارتیواردکنند،ازبینخواهند
رفت.البتهاینپروســهممکناستتااوایل

تابستانبهطولبینجامد.

آماده باش استان های جنوبی
ســخنگویســازمانحفظنباتاتکشورنیز
دربــارهآخرینوضعیتاســتانهایجنوبی
کشــورکهتحتتاثیرآفتملخصحراییقرار
گرفتهاندبههمشهریمیگوید:ماازابتدای
فصلزمســتاندرسالگذشــتهباتوجهبه
تجربیاتیکهازســال97درمبــارزهباملخ

صحراییکســبکردهبودیم،آمادگیکامل
برایمقابلهبااینآفتراداشــتیم.تجهیزات
الزمنیزتهیهودراختیاراســتانهایجنوبی
قراردادهشدهبودوایناســتانهادرحالت
آمادهباشبودهوهســتند.کارشناسانجهاد
کشاورزیوســازمانجهانیفائوپیشبینی
کردهبودندکهامســالباحجمگستردهتری
ازجمعیتملخهایصحراییدرجنوبکشور
نسبتبهسالگذشتهروبهروخواهیمشدکه
ایناتفاقافتاد.محمدرضــامیرهمچنینبا
بیاناینکــهدرآغازراهمبارزهبــاآفتملخ
صحراییهســتیم،اضافهمیکند:تاکنوندر
۶اســتانمبارزهدرســطح101هزارهکتار
انجامشدهکه37هزارو97۶هکتاردراستان
سیستانوبلوچستان،32هزارو525هکتار
دراســتانهرمزگان،14هزار380هکتاردر
استانبوشهر،9هزارو225هکتاردراستان
فارس،۶هزارو17هکتاردراستانخوزستان
وهزارو50هکتارنیزدرجنــوبکرماندر
بخشجیرفتبودهاســت.همچنیندرچند
روزاخیرباتوجــهبهشــرایطآبوهوایی،
جهتبــادووضعیتدمایهوا،اســتانهای
جنوبیکشورازســمتامارات،عمان،کویت
وکشورهایحاشیهخلیجفارسوهمچنین
عربستانوکشورهایحاشــیهدریایسرخ
موردهجومموججدیدجمعیتملخصحرایی
قرارگرفتهاند.بههمیندلیلتمامیامکانات
موردنیازازجملهآفتکشهاوسمومونیروی
انسانیآمادهشدهواستانهایجنوبیدرحال
آمادهباشکاملهستندومبارزهدرحالانجام

است.بهگفتهاینمسئول،طبقبرآوردهای
انجامشدهتااواخرخردادوتیرماهسطحمبارزه
بهیکمیلیونهکتارخواهدرسید.اومیگوید:
تاکنونهیچگونهخسارتیبهباغاتومزارعدر
استانهاواردنشدهاست؛زیراملخهاابتدادر
اراضیمرتعیفرودمیآیندومابالفاصلهاقدام
بهمبارزهمیکنیمتاایــنآفتبهزمینهای

کشاورزینرسد.
میرهمچنیندرزمینهتعاملسازمانحفظ
نباتاتبادیگردستگاههایدولتیدرمبارزه
بااینآفــتنیزمیگوید:مبــارزهبااینآفت
بهدلیلاینکهشــکلعمومیدارد،وظیفه
دولتاســت.البتهدرفازقبلیهجومملخها،
کشاورزانهمکاریبســیارخوبیداشتندو
ضروریاستدراینفازنیزهمکاریآنانادامه
پیداکندتامبارزهبهشکلمطلوبیانجامشود.
اواضافهمیکند:درصورتیکهیکباغداریا
کشاورزبهدلیلبروزآفتملخصحراییدچار
خسارتشود،دولتاینخســارتراجبران

خواهدکرد.

هجوم ملخ ها به وضعیت حاد نرسیده است
معاونآمادگیومقابلهسازمانمدیریتبحران
کشورازاعالمآمادهباشبهاستانهایجنوبی
وجنوبشرقیکشــوربرایمقابلهباهجوم
ملخهاخبرمیدهدومیگوید:برایجلوگیری
ازخســارتهایهجومملخهابایددرجنوب
کشــورمدیریتهایالزمصورتگیردواگر
درشرایطحادیقراربگیریم،قطعاًمدیریت
بحرانواردعملخواهدشد.هماکنونموضوع
هجومملخهاباپیشگیریهایصورتگرفته،
موضوعیملینشده،ولیمهماستواقدامات
مقابلهایادامهدارد.محمــدفریدلطیفیبا
اشارهبهاینکهسالگذشــتهمنابعاعتباری
درزمینهمبارزهباملخهادرنظرگرفتهشدو
امسالنیزدرصورترسیدنبهشرایطبحرانی
وحاداختصــاصاعتباروارســالتجهیزات
وامکاناتالزمبهاســتانهایجنوبیکشور
برایمبارزهباملخهاانجامخواهدشد،اضافه
میکند:تاکنــون20میلیاردتومــاناعتبار
برایپیشــگیریومقابلهباملــخاختصاص
یافتهاســتوعالوهبراین،سازمانمدیریت
بحرانکشــورپیشترمبالغاعتباریرابرای
خریدماشــینآالتودستگاههایسمپاشو
همچنینتجهیزپایگاههادراختیارســازمان

حفظنباتاتقراردادهاست.

هجوم دوباره ملخ ها به جنوب
2ماهبعدازورودملخهابهکشور،موججدیداینآفتباردیگراستانهایجنوبیایرانرادرگیرکرد

  سیستان و بلوچستان ، خوزستان، هرمزگان، فارس، بوشهر و جنوب کرمان مورد هجوم ملخ ها قرار گرفته اند./عکس: فائو

   حفاظت از مرزهای سبز کشور با وجود کرونا
چندی پیش در برخی از شبکه های اجتماعی و رسانه ها اعالم شد که ملخ ها ناقل ویروس کرونا هستند و 
هجوم آنها می تواند مردم استان های درگیر را با خطرات فراوانی روبه رو کند. اظهاراتی که بالفاصله از سوی 

مسئوالن تکذیب شد.
سخنگوی سازمان حفظ نباتات کشور درباره برخی شبهات مبنی بر ناقل بودن ملخ ها می گوید: این آفت به 
صورت مستقیم هیچ ضرری برای انسان ندارد. حتی در برخی استان های کشور از این ملخ به عنوان منبع 
پروتئینی استفاده می شود. از طرفی حتی این ملخ ها ناقل ویروس کرونا نیز نیستند. تنها خطری که ممکن 
است برای انسان ها داشته باشند، از بین بردن منابع غذایی آنهاست، زیرا این ملخ ها از محصوالت کشاورزی 

و هر نوع سبزه تغذیه می کنند.
میر همچنین با اشاره به مشکالت مبارزه با ملخ ها در شرایطی که کشور تحت تاثیر بیماری کرونا قرار گرفته 
می افزاید: با وجود اینکه بسیاری از مشاغل به علت شیوع کرونا تعطیل شده اند، اما نیروهای جهادی ما 
برای مبارزه با آفت ملخ صحرایی و حفاظت از مرزهای سبز کشور شبانه روز تالش می کنند، زیرا اگر یک 
روز دست از مبارزه بکشند، ملخ ها به سرعت به مزارع و نخلســتان ها راه پیدا کرده و تمامی محصوالت 

کشاورزی را از بین می برند. 
او اضافه می کند: البته تمهیدات ایمنی برای سالمت نیروهای سازمانی اندیشیده شده و جای نگرانی نیست. 
همچنین سمومی که برای مبارزه با این آفت استفاده می شود، از سمومی است که کمترین آثار زیان بار را 

برای محیط زیست داشته باشند.

   کمک فائو برای مقابله با ملخ های صحرایی در ایران
فائو برای تقویت توان فنی ایران جهت مدیریت و کنترل بهتر ملخ صحرایی، منابع مالی بیشتری را اختصاص 
می دهد. همزمان با افزایش ریزش ملخ های صحرایی در مناطق جنوب غرب آسیا و شرق آفریقا، سازمان 
خواربار و کشاورزی ملل متحد )فائو( بودجه ای تکمیلی معادل 200 هزار دالر را برای تقویت ظرفیت و توان 
فنی ایران به منظور کنترل ملخ های صحرایی اختصاص داد. بر این اساس بودجه تأمین شده از سوی فائو 

برای برنامه همکاری های فنی اضطراری در مجموع به 500 هزار دالر رسیده است.
گرولد بوِدکر، نماینده فائو در ایران، ضمن ابراز امیدواری نسبت به مهار مؤثر ملخ های صحرایی در کشور 
تأکید کرد: این پروژه به طور عمده بر ارائه و انتقال دانش و مهارت های فنی مورد نیاز به حدود 320 کارشناس 

ایرانی در زمینه تشخیص، ردیابی، گزارش دهی و پاسخ سریع به ریزش ملخ های صحرایی متمرکز است.
وی افزود: فائو همچنین به ایران در تأمین برخی تجهیزات ضروری و مورد نیاز برای تجهیز دو مرکز کنترل 
ملخ های صحرایی در کشور کمک می کند؛ دو مرکزی که امکان پاسخ سریع تر و مؤثرتر در برابر ملخ های 

صحرایی را فراهم می کنند.



   مكان هاي تاريخي بي شماري كه امكان موزه شدن دارند
هنوز تهران پر از مكان هاي تاريخي و ارزشمندي اســت كه از طرف مديريت شهري به عنوان موزه پيشنهاد 
شده اند، ولي همچنان به صورت موزه در نيامده اند. بســياري از اين مكان هاي تاريخي، در تهران گردي هاي 
احمد مسجد جامعي، عضو شوراي اسالمي شهر پيشنهاد شده است. از آن جمله مي توان به مغازه شماره24 در 
بازار حضرتي اشاره كرد. بازار تاريخي در خيابان مولوي كه بخشي از هويت تهران قديم است. در مغازه شماره24 
بازار، صاحب مغازه با حفاري هايي كه در ملك شخصي خود انجام داده است، به اثر زير خاكي از ديوار قديم تهران 
متعلق به دوره طهماسبي برخورد كرده و مايل است مغازه اش به موزه - مغازه تبديل شود. اصطالح موزه - مغازه با 
اينكه يك اصطالح جديد در ثبت فهرست موزه هاي تهران است، ولي مي تواند در جهت حمايت مديريت شهري 
از موزه هاي شخصي گام پررنگي بردارد. طبقه باالي ميدان تاريخي حسن آباد نيز به عنوان موزه - ميدان حسن 
آباد پيشنهاد شده است. ميدان قديمي كه در بافت تاريخي تهران قرار دارد. همچنين ورزشگاه قديمي باشگاه 
شاهين كه از سال1322 فعاليتش را آغاز كرده و جزو نخستين ورزشگاه هايي بوده كه نخستين قدم هاي حرفه اي 
در فوتبال را برداشته است، به عنوان موزه - فوتبال پيشنهاد شده است. آشيانه چوبي فرودگاه قلعه مرغي نيز كه 
در سال1301 ساخته شده و تنها آشيانه تاريخي با سازه هاي چوبي است، به عنوان موزه هوانوردي پيشنهاد شده 
است. خانه نيما يوشيج نيز در نزديكي خانه - موزه سيمين و جالل به عنوان خانه موزه نيما يوشيج پيشنهاد شده 

و بسياري از مكان هاي تاريخي ديگر كه قابليت موزه شدن دارند.

پيش بيني ماهانه 2هزار ميليارد تومان عدم تحقق بودجه

شهرداري سازماني است كه مثل ســازمان هاي دولتي بودجه اش 
از مجلس و درآمدهاي نفتي نيســت، بلكه بايد درآمد كسب و بعد 
آن را هزينه كند. به همين دليل اين بحران، آثار جدي بر مديريت 
شهري خواهد داشت. در 2  ماه اسفند و فروردين، بيش از ۵0درصد 

درآمدهاي شــهرداري محقق نشده است. اگر ارديبهشــت را هم لحاظ كنيم ۶0 تا ۷0 درصد 
بودجه در اين ماه ها محقق نشــده و اين كاهش درآمد ممكن است آسيب جدي به برنامه هاي 
شهرداري بزند. بر همين اساس انتظار از دولت و نهادهاي حاكميتي اين است كه سهم خود را در 
مديريت شهري بپردازند و آسيب ناشي از كرونا را جبران كنند. همچنين پيش بيني مي كنيم 
كه اگر بحران تا خرداد ادامه داشته باشد، دست كم حدود ۶ هزار ميليارد تومان از درآمدهاي 
شهرداري محقق نخواهد شد؛ اما اگر اين بحران تا شهريور ادامه يابد اين رقم تا 12 هزار ميليارد 
تومان افزايش خواهد يافت. در واقع يك سوم بودجه كالن شهرداري تأمين نمي شود و مديريت 
شهري را با وضعيت سخت و مشــكل جدي روبه رو خواهد كرد. در شوراي شهر، براي جبران 
خسارت ها راه هاي متفاوتي را دنبال مي كنيم. شوراي شهر انتظار دارد كه اين خسارات از بودجه 
ملي اختصاص يافته براي كرونا پرداخت شود. ضمن اينكه برخي نهادها منابعي در اختيار دارند 

و انتظار مي رود كه با توجه به شرايط فعلي كشور و وضعيت نامناسب مردم، به داد آنها برسند.

ث
مك

مطالبه سهم شهرداري از بودجه ملي مقابله با كرونا

شيوع ويروس كرونا خانواده هاي بسياري را در كشور و به ويژه در استان تهران 
عزادار كرده و مردم روزهاي بسيار متفاوتي را تجربه مي كنند. ضمن اينكه 
بخش هاي مختلف از جمله اقتصاد،  جامعه، فرهنگ، هنر و... هم از تبعات اين 
بحران در امان نمانده اند. اما با توجه به اينكه مديريت شهري در صف نخست 

مقابله با شيوع كرونا نقش مؤثري داشته، ضرورت دارد دولت به اين سازمان نگاه ويژه تري داشته باشد. از 
سوي ديگر شوراها هم به عنوان نمايندگان و معتمدين مردم بايد در ستاد مديريت بحران نقش فعالي داشته 
باشند و اين ظرفيت بيش از اين نبايد ناديده گرفته شود. چرا كه به باور من، ظرفيت شوراها در مديريت 
بحران كرونا مي تواند جريان تصميم گيري را بهتر كند.اما موضوعي كه براي تداوم اقدامات مديريت شهري 
در راستاي مقابله با اين بحران الزم است، پيگيري و مطالبه سهم شهرداري از بودجه هاي ملي و استاني 
تخصيص داده شده براي مقابله با كروناست. چرا كه تبعات شيوع كرونا و كاهش چشمگير درآمد شهرداري 
از يك سو و هزينه سنگين اجراي برنامه هاي پيشگيرانه و مقابله اي در شهري به وسعت تهران از سوي ديگر، 
مديريت شهري را تحت تأثير قرار داده است. با توجه به هزينه هاي شهرداري الزم است حاال كه شهردار 
تهران در جلسات ستاد ملي مبارزه با كرونا حضور دارد و همچنين با توجه به تفويض اختيار صرف منابع 
به استانداران و فرمانداران در اجراي ماده ۷۸ قانون محاسبات كشور، از فرصت مطالبه سهم شهرداري 

تهران از منابع مذكور استفاده شود.

ث
مك

استقبال مديريت شهري از مشاركت مردم در ايجاد موزه ها

طي سال هاي اخير سياست مديريت شهري حفظ و نگهداشت هويت 
تهران است كه در بسياري موارد به شكل موزه اين حفاظت صورت 
مي گيرد. بسياري از مكان ها مانند ساختمان روزنامه اطالعات، مدرسه 
البرز و... ريشه در هويت مردم تهران دارند و براي حفظ آنها از طرف 

مديريت شهري پيشنهاد شده كه به موزه تبديل شوند. البته تعدادي از مكان هاي تاريخي كه قابليت 
موزه شدن دارند، از مالكيت خصوصي برخوردار هستند و اتفاقا سياست مديران شهري اين است كه 
مردم در ايجاد موزه ها پيشقدم شوند و بتوانند به عنوان موزه داران خصوصي مكان ها و اشياي تاريخي 
را كه در تملك دارند، به ثبت برسانند. مديريت شهري هم تسهيالت الزم را در اختيار آنها مي گذارد.

ث
مك

در تهران حــدود 200موزه وجود 
دارد، ولي آنچه مســلم اســت اين گزارش

تعداد، آنها اتفاقي نيســت كه براي 
حفظ هويت تهران الزم داريم. 

كارشناســان ميراث فرهنگــي معتقدند آماري 
از تعــداد دقيق آثــار تاريخي در تهــران وجود 
ندارد؛ آثــاري كه مي توانند قابليت موزه شــدن 
را داشــته باشــند و نقش حفظ هويت تهران را 
برعهده بگيرند. در سال هاي اخير يكي از سياست 
مديريت شــهري ايجاد موزه هــاي جديد براي 
مكان هايي اســت كه از ويژگي هــاي تاريخي و 

فرهنگي برخوردار هستند.
در ميدان صفاييه شــهرري نخســتين كارخانه 

سيمان، سال1313 توســط آلماني ها راه اندازي 
شد. اين كارخانه يكي از تاريخي ترين مكان هايي 
اســت كه بخشــي از صنعت و تكنولوژي ايران 
را به تصوير مي كشــد و معماري آن به ســبك 
راسيوناليستي صنعتي است و سال1397 به ثبت 
آثار ملي رسيده اســت. داخل كارخانه پر از اشيا 
و ابزارآالت قديمي صنعتي اســت. در عين حال، 
كارخانه در ميان بافت تاريخي شهرري واقع شده 
كه  مجموعه بزرگ گردشگري را به وجود مي آورد؛ 
ازجمله برج طغرل، تپه باســتاني دژ اشكان و... 

اطراف كارخانه هستند.
جالب است بدانيد داخل كارخانه كتيبه تاريخي با 
تصوير قديمي از شاه قاجار ديده شده است. چند 
سالي است از طرف مديريت شهري پيشنهاد شده 
است كارخانه به موزه صنعت تبديل شود. طرح 
تصويب شده، ولي محدوده طرح معارضان زيادي 

در بخش هاي مختلف دارد و مديريت شهري در 
حال توافق و رايزني با معارضان است.

موزه آجر اولويت اجرايي سال جديد 
آجر و خشت بخشــي از فرهنگ ايراني است. از 
ديرباز رنگ و لعاب آجر، نوع، پخت آن و... از هنر 
ايرانيان به شمار مي رفته است. اكنون در جنوب 
غربي تهران، محدوده 180هكتاري وجود دارد كه 
محل كوره هاي آجرپزي است. در اين محدوده، 
جايي به نام خالزيــر حدود 40كــوره آجرپزي 
وجود داشــته كه فقط 22عــدد آن باقي مانده 
است. به پيشــنهاد مديريت شهري قرار شده در 
اين محدوده موزه آجر به عنوان نخســتين موزه 
آجر در خاورميانه بــا 10كارگاه كوچك مقياس 
توليد آجر به وجود بيايــد و محدوده اطراف موزه 
نيز به پارك ايراني تبديل شود؛ طوري كه در آن 

 گزارشی از چند مكان تاريخی تهران كه به پيشنهاد مديريت شهری به موزه تبديل خواهند شد

روايت طهران قديم در موزه های جديد
پريسا اميرقاسم خاني

خبر نگار

ديدگاه

شهرزاد

 توسعه شهري، مفهومي سياسي
يا مضموني فرهنگي

پس از جنــگ جهانــي دوم، مفهوم توســعه در 
ادبيات نظري و سياسي اقتصادي جهان به صورت 
گسترده اي مطرح شد. توسعه و نوسازي، جريان و 
مفهومي چند سطحي است كه سوگيري نظام و ساختار اقتصادي و سياسي 

را مشخص مي كند.
در اين ميان و در حوزه برنامه ريزي شهري، نگاه توسعه گرايانه مي تواند بسياري 
از چالش هاي پيش روي شــهر ها را نه به صورت موقتي و تاكتيكي كه پايدار 
و استراتريك حل كند. اين در حالي است كه سياست در شهر مالزم توسعه 
در روندها و رهيافت هاست و توســعه به عنوان روح سياست شهري بيش از 
آنكه مفهومي سياسي و اقتصادي داشته باشــد معنا و مضموني اجتماعي و 

فرهنگي دارد. 
حال نكته اينكه در مباحث جامعه شناسي شهري با تئوريزه كردن معيارها و 
مولفه هاي اساسي توسعه مي توان شهرها را در جريان يك فرايند از سكونتگاه 
به مدلي با مقياس كوچك از حكومت محلي بدل كرد كه هدف اصلي دستگاه 
مديريت آن، نه فقط چالش با بحران هاي شهري ازجمله آلودگي هوا يا ترافيك 
يا حتي بحران معماري شهري كه فراهم كردن عدالت و ايجاد امكانات مناسب 

و متناسب با بافت فرهنگي ، اجتماعي ، اقتصادي و سياسي است.
 بديهي است براساس اين رويكرد سياست ها و رفتار هاي نهاد مديريت شهري 
از اقدامات تاكتيكي به ابتكارات راهبردي براي بهبود روش ها و شــيوه هاي 
مديريتي ارتقا پيدا مي كند، فرايندهاي پروسه اي را بديل روندهاي پروژه اي 
مي كند و با اصالح ديدگاه خود در نحوه استفاده و بهره  از منابع، سرمايه گذاري 
را به سمت توسعه تكنولوژيكي و نهادي و نه مكانيكي  و كالبدي سوق مي دهد.

 با چنين نگاهي با پيشــگيري و حتي مهار تجميع و تمركز عصيان و خشم 
طبقات شهري به علت نابرابري و بي عدالتي شهري در نهايت با درك درست از 
مفهوم »شهروند« و مطالبات امروز و فرداي او، بار مديريت شهر را در دوگانه 
شهروند و شهريار تقسيم، تحليل و تاويل مي كند. دال مركزي اين نگاه »تلقي 

فرهنگي« از نهاد مديريت شهري و نه تفسير سياسي از آن است. 
در نگاه فرهنگي پيش شرط و شرط اصلي توسعه و الزامات آن نه در سياست 
كه در فرهنگ و باور به اصول توسعه شهري در بستر يك پروسه فرهنگي از 
ذهنيت به عينيت بدل مي شود و شــهرگرايي كه متضمن رعايت جنبه هاي 
روان شناختي زندگي شــهري، الگو هاي زندگي شــهري و انطباق و توازن 
رفتار هاي شهري در كانون سياستگذاري شــهري است جايگاهي ارجمند 

پيدا مي كند. 
در قلمرو وسيع و موسع نگاه فرهنگي به شهر نه به عنوان يك كالبد كه به مثابه 
يك اندامواره براي ترافيك، مســكن، آلودگي هوا، ناهنجاري هاي رفتاري و 
شهري، آسيب هاي اجتماعي، اعتماد و مشاركت سازوكار ها و مكانيسم هاي 
پايدار ارائه مي شود. از سوي ديگر روزمرگي هاي بروكراتيك تا حد قابل توجهي 
تضعيف و پيوندهاي اجتماعي و شهري، ساختار فضايي شهر و ماهيت درست 
بحران ها تدوين، تدقيق و تعريف مي شود.اين در حالي است كه نگاه محله اي 
بر شــهر نيز از دريچه فرهنگي مي گذرد و در رفع بسياري از مشكالت مؤثر 
واقع مي شود. اما نگاه فرهنگي و توسعه اي به شهر مسئله اي است كه با وجود 
گسترش كالبدي شهر و توسعه جمعيتي آن طي دهه هاي اخير مهجور مانده و 
با تقليل شهر به بنا و سامانه اجتماعي به سازه هاي عمراني علت اصلي بسياري 

از بحران هاي فعلي و آتي شهرهاست.
 بنابراين در منازعه رهيافت فرهنگ گرا و دريافت ساختارگرا كه هركدام در 
تعريف و تحليل خصلت هاي فرهنگي، ايدئولوژي شــهري، توسعه نيافتگي 
اجتماعي و غلبه رويكرد هــاي مكانيكي بر اجتماعي تضــاد ماهوي دارند. 
در يك كالم مي توان از درون فرهنگ گرايي، توســعه شــهري را استخراج و 

استفهام كرد.
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دره خرگوشي در بام تهران
سمت شرقي محله دارآباد بعد از گذشــتن از بيمارستان محك، محدوده اي 
است كه شميراني هاي قديمي به آن »دره خرگوشي « يا »دره خرگوش نو « 
مي گويند. اين محدوده، منطقه هاي آرمانيه، بام تهران، مجتمع هاي خلبانان 
شكاري، مجتمع هاي تعاوني مسكن، شهرك شهيد محالتي، شهرك نفت و... 

را شامل مي شود. 
به گزارش همشــهري، از كوچه ها و خيابان هاي شــيبدار وســر بااليي  كه 
مي گذريد، مي توانيد حدس بزنيد، زماني اينجا منطقه كوهستاني بوده است. 
اهالي قديمي دارآباد مي گويند اين محدوده در گذشــته از اراضي دارآباد به 
شمار مي رفته است. جالب اســت بدانيد حدود 40سال پيش تعداد انگشت 
شماري از مردم درآباد در آن ساكن بودند. ولي امروز يكي از پر جمعيت ترين 
منطقه هاي شهر است. شايد براي اغلب ما غيرقابل تصور باشد كه اين محدوده 
سال ها قبل كوهســتاني، جوالنگاه شــكارچيان و پر از دره و تپه بوده است. 
ساكنان آن نيز مردماني روســتايي و قوي بودند كه به كوه و شرايط سخت 
زندگي در كوه عادت داشــتند و شغل شــان دامداري و كشاورزي بود. علت 
نامگذاري »دره خرگوشي« اين بود كه در آن گله خرگوش ها رويت مي شدند و 

شكارچيان دارآبادي هم براي شكار خرگوش به دره مي رفتند. 
»دره خرگوشي« نشــان دهنده هويت دارآبادي هاســت كه به شكار پيوند 
مي خورد. آن زمان دره پر از مراتع سرسبز و حيواناتي مانند تيهو، كبك، زاغ، 
عقاب، خرس، قوچ، ميش و... بوده اســت. شكارگاه ســلطنتي نيز در همين 
محدوده قرار داشت. قرق بان شكارگاه سلطنتي فردي بود كه مراقبت مي كرد 
شكارچي غريبه وارد شكارگاه نشــود. حاج احمد قيدي از ساكنان قديمي 
دارآباد مي گويد: شكارچيان معروف محلي آن زمان حاج علي احمد قيدي، 
امراهلل قيدي معروف به امير شــكارچي، حاج حسن قيدي معروف به حسن 
بخش علي، حاج حســين قره گزلوو... بودند. دره خرگوشي براي مردم قديم 
شميران ياد آور نام هاي شيرين ديگري است كه همه آنها در خاطرات دوران 

كودكي شان وجود دارد.
ازجمله »تپه ســنگ بازو« در جنوب دره كه به علت وجود سنگ هاي فراوان 
بدين نام خوانده مي شــد. محله فيروزآباد كه در آن كاخي وجود داشت كه 
متعلق به كامران ميــرزا از رجال دوره قاجار بــود. آن زمان فقط ديواره هاي 
سنگي از كاخ باقي مانده بود كه شبيه كاشيكاري هاي تذهيب شده مساجد 
بود. كنار بقاياي باقي مانده از كاخ، چشمه و استخر محله فيروزآباد قرار داشت. 
مردم دارآباد از آب چشمه فيروزآباد استفاده مي كردند. بعد باغ حديقيه كه 
محلي ها آن را باغ انگوري مي خواندند. باغ حاج اسد اهلل نيز در نزديكي دره قرار 
داشت. امروز وقتي از باالي بلندي هاي دره به روبه رو چشم مي دوزيد، تصوير 
خرگوش ها و آواز پرندگان شكاري را مي بينيد و مي شنويد كه در انبوهي از 

مه گم شدند.

پيش بيني ها نشان مي دهد 
در صورت ادامه روند شيوع بودجه

ويروس كرونا، شهرداري 
تهران براي تاميــن هزينه هاي خود به 
ســمت انتشــار اوراق بدهي گسترده 
هدايت مي شود و اين به معناي افزايش 

بدهي هاي انباشته شهرداري است.
 به گزارش همشهري، شهرداري تهران 
به عنوان بزرگ ترين نهاد محلي و متولي 
مديريت خدمــات و زيرســاخت هاي 
شهري محسوب مي شــود كه با شيوع 
ويروس كرونا به نظر مي رسد هزينه هاي 
تحميلي بر مديريت شــهري زياد باشد. 
مركز مطالعات شهرداري تهران به عنوان 
بازوي پژوهشي اين نهاد، نسبت به تحقق 
منابع مالي سال 1399 و منابع درآمدي 
پيش بيني شــده در بودجه ابراز نگراني 
كرده است. اما كرونا چگونه توانسته تا اين 

حد بر منابع مالي شهرداري اثر بگذارد؟
شــيوع كرونا، برخي از كســب و كارها 
مانند سالن هاي سينما، كنسرت، تئاتر 
و حتي هتل ها در برخي استان هاي كشور 

را به كلي تعطيل كرده اســت. تعطيلي 
اين كســب و كارها، ضرر بسياري براي 
صاحبان آنها به همراه داشته است. برخي 
ديگر از كسب و كارها مانند رستوران ها، 
آژانس هــا، كافي شــاپ ها و... نيز بعد از 
شيوع كرونا، وضعشان كساد شده است 
و مشتريان اين كســب و كار ها به شدت 
كاهش يافته و آنها بخش بزرگي از فروش 

خود را از دست داده اند.
اين در شرايطي است كه اگر بحران كرونا 
طوالني شود، خسارت هاي ناشي از آن نيز 
به صورت تصاعدي افزايش خواهد يافت و 
حتي برخي از كسب وكار هاي خرد را به 
تعطيلي خواهد كشاند. بررسي ساختار 
بودجه شهرداري تهران نشان مي دهد، 
عوارض ماليات هاي محلــي )ماليات بر 
ارزش افزوده، بهاي خدمــات، دريافت 
تسهيالت يا انتشــار اوراق مشاركت و 
كمك ها و اعتبــارات دريافتي از دولت( 
مهم تريــن منابع درآمدي شــهرداري 
هستند. اين منابع درآمدي حسب قانون 
از حوزه هــاي مختلف اقتصادي شــهر 

وصول مي شود؛ به طوري كه در پرداخت 
اين هزينه هم خانوارهاي ساكن دائم در 
شهر و هم استفاده كنندگان از خدمات 
شــهري خاص، هم بنگاه هاي اقتصادي 
كوچك، متوسط و بزرگ و هم حاكميت 

سهيم هستند.

احتمال كاهش پرداخت هاي دولت به 
شهرداري

مركز مطالعــات شــهرداري تهران در 
گزارشــي بيان كرده اســت كه شيوع 
كرونا برخي از كســب و كارهاي خرد را 
به تعطيلي كشانده و تعطيلي اين كسب 
و كارها، ضرر بسياري براي صاحبان آنها 
به همراه داشــته و اين ضرر هــا نيز آثار 
پرداختي صاحبان كسب و كارها به دولت 
مركزي در قالب ماليات و شــهرداري ها 
در قالب عــوارض و بهــاي خدمات را با 
چالش مواجه مي كند. همچنين با توجه 
به بار هزينه گزاف اپيدمي كرونا بر دولت 
احتمال كاهــش پرداخت هاي دولت به 
شــهرداري در اواخر امسال و اوايل سال 

آتي پيش بيني مي شود. 
آنطور كه در گزارش بازوي پژوهشــي 
شهرداري آمده اســت؛ بخش عمده اي 
از درآمد هــاي پايدار شــهرداري مانند 
درآمدهاي ناشــي از عوارض نوسازي، 
عوارض كسب و پيشــه، بهاي خدمات 
مديريت پســماند و همچنيــن تمايل 
به دريافــت پروانه هاي ســاختماني و 
كســب، در آخرين ماه هاي سال محقق 

مي شــود. حتي پرداخت هــاي دولت 
از ســهم شــهرداري از عوارض ناشي از 
ماليات بر ارزش افزوده نيز به دليل بستن 
حساب هاي مالياتي كســب و كار ها در 
اســفند ماه وصول مي شــود. اما تجربه 
وصول درآمد در اسفندماه نشان مي دهد 
كه منابع درآمدي مورد انتظار شهرداري 

تهران در اين  ماه محقق نشده است.
همچنين افزايش بودجه شهرداري تهران 

در ســال1399 فارغ از تحقق پذيري و 
ابزار هــاي الزام براي تحقق آن، نشــان 
مي دهد در تدوين شاخص هاي كليدي 
بودجــه نه تنهــا ريســك هاي قبلي و 
ريســك هاي مربوط به تحريم ها ديده 
نشده، بلكه ريسك هاي مربوط به واكنش 
اقتصاد جهان و اقتصاد ايران به ويروس 

كرونا نيز ديده نشده است.

هزينه ها اولويت بندي شود
در گزارش مركز مطالعات شــهرداري 
تهران آمده است؛ با توجه به روابط بين 
تامين كنندگان مالي شــهرداري تهران 
و سهم درآمدهاي ناشــي از اين منابع 
در بودجه شــهرداري تهران پيش بيني 
مي شــود بودجه ســال آتي شهرداري 
حداكثــر 55درصد محقق شــود و در 
خوش بينانه ترين حالت، تحقق نيافتن 
منابع مالي ناشي از بودجه سبب هدايت 
شهرداري به ســمت انتشار اوراق بدهي 
گســترده خواهد شــد و اين به معناي 
افزايش بدهي هاي انباشــته شهرداري 
است. اين نهاد به مديريت شهري تهران 
توصيه كرده اســت كه در اين شــرايط 
به مديريت تصميم گيري كارشناســي 
روي آورده و در مــورد اولويت هــا براي 
مصرف منابع تصميم بگيرد و درخصوص 
ابزار هاي تحقق تامين مالي نيز به سرعت 

آسيب شناسي كند.

شهرداری در مسير دشوار تامين منابع مالی
براساس گزارش مركز مطالعات، تامين مالی شهرداری سخت شده و بدهی های به ارث 

رسيده به اين دوره مديريت شهري روی دور افزايش قرار گرفته است

محمدجواد حق شناس
رئيس كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي شهر تهران

الهام فخاري
عضو شوراي شهر تهران

مهرشاد كاظمي
كارشناس موزه ها و رئيس ستاد گردشگري تهران

سالن هاي برپايي نمايشــگاه و رويدادهاي ملي و 
بين المللي، محلي براي حضــور و تعامل صنعت 
تاريخ دانشگاه و دانشــجو و... وجود داشته باشد. 
اكنون مديريت شهري با شركت توسعه فضاهاي 
فرهنگي وارد طراحي فاز اول مجموعه شدند. يكي 
از كوره هاي واقع در محدوده تملك و بازســازي 
شده و در مرحله طراحي موزه قرار دارد. اجراي فاز 
اول محدوده از اولويت هاي سال جديد مديريت 

شهري است.

موزه ساختمان انتقال خون در مرحله مذاكرات اوليه
در خيابان وصال شيرازي ساختمان قديمي وجود 
دارد كه به ســاختمان انتقال خون معروف است. 
اكنون از اين ساختمان به عنوان پايگاه منطقه اي 

آموزشي ســازمان انتقال خون استفاده مي شود. 
بناي تاريخي ساختمان مربوط به قرن 13)ه.ق( و 
معماري آن مربوط به اواخر دوره قاجار و اوايل دوره 
پهلوي است و با مشاوره معماران فرانسوي ساخته 
شده است. مالك اوليه ساختمان علي اتحاديه از 
رجال سرشناس عصر قاجار است. اين ساختمان 
بعدها بين سال هاي 1310 تا 1330 محل سكونت 
قوام السلطنه از مشــاهير بزرگ ايران بوده است. 
همچنين ساختمان مدتي محل انجمن فرهنگي 
ايران و شــوروي بود و در دهه 60 توسط سازمان 
انتقال خون خريداري شــد و به ثبــت آثار ملي 
رسيد. از جديدترين پيشنهادهاي مديريت شهري 
تبديل ساختمان به موزه اســت كه در اين باره با 

سازمان انتقال خون در حال مذاكره است.

ابوذر ترابي
كنشگر شهري و اجتماعي

مديرعامل ســازمان نوسازی شهر 
تهران از اجرای عمليــات عمرانی نوسازي

بهســازی محيطی گذرهای شهيد 
جاويدی )ميرزا محمود وزيــر(  هداوند و مدرس 

خبر داد.

به گزارش همشهری، »كاوه حاجی علی اكبری« 
با بيان اينكه گذر شهيد جاويدی )ميرزا محمود 
وزير( در محله امامزاده يحيی از گذرهای تاريخی 
و ارزشمند محله عودالجان و تهران صفوی است، 
عنوان كرد: اين گذر به علت توسعه های پی در پی 

شهری طی ادوار گذشته و عدم توجه به ارزش های 
بافت تاريخی مركز تهران به تدريج كاركرد اصلی 
خود را از دست داده اســت. او بيان كرد: استقرار 
فعاليت های ناسازگار با سكونت )همچون كارگاه، 
توليدی و انبار( باعث شده تا به مرور زمان شاهد 

كاهش شــاخص های كيفيت زندگی و افت قابل بهسازی گذر تاريخی ميرزا محمود وزير
توجه سكونت در اين محدوده باشيم. علی اكبری 
با اشاره به اينكه پروژه بهسازی گذر ميرزا محمود 
وزير با هدف احياي استخوان بندی محله، ارتقای 
كيفيت محيطی و افزايش تمايل به ســكونت در 
اين محله در دســتور كار قرار گرفته است، اضافه 
كرد: عمليات كف سازی گذرهای هداوند و مدرس 
و بهسازی زيرســاخت ها در گذر تاريخی ميرزا 

محمود وزير)كوچه جاويدی( آغاز شده و تا پايان 
خرداد امسال به بهره برداری خواهد رسيد. به گفته 
اين مقام مسئول انجام پروژه بهسازی گذر ميرزا 
محمود وزير در كنار پروژه های اجرا شــده طی 
ساليان گذشــته )همچون گذر امامزاده يحيی( 
منجر به تكميل شــبكه هم پيوندی از گذرهای 
تاريخی خواهد شد كه می تواند خانه های تاريخی 

و عرصه های ارزشمند محله را به هم متصل كند.

كوره هاي آجرپزي

كارخانه سيمان
ساختمان قديم انتقال خون



دوران 40روزه قرنطينه حوصله خيلي ها را سر برده. 
بازيكنان با وجود آنكه در خانه هاي پرامكانات زندگي 
مي كنند و از طريق اليو اينستاگرام با هواداران خود 
در ارتباط هســتند، باز هم گاهي زيرآبي مي روند. 
نمونه هاي قبلي را در گزارش هاي پيشين خوانده ايد 
كه بعضي ها در حــال رانندگي در حالت غيرعادي و 
تصادف دستگير شــدند و بعضي ديگر سوتي دادند 
و ديگران را متوجه بيرون رفتن خود كردند، ببينيم 
بازيكنــان در دوران قرنطينه چگونه خودشــان را 

سرگرم مي كنند.
  كينگزلي كومان كه هنوز از بند مصدوميت به طور 
كامل رها نشده، با ماشين گران قيمت مك الرن خود 
تردد مي كند. او با همين اتومبيل وارد محل تمرين 
بايرن مونيخ شد كه چون قراردادش را نقض كرد، از 
سوي باشگاه جريمه شد. بازيكنان و اعضاي باشگاه 
بايد از خودروي آئودي كه اسپانســر است، استفاده 
كنند. كومــان بهانه آورده بود كه عقب ماشــينش 

خراب است.
 برخــي بازيكنان نيمكت نشــين رئــال مادريد 

حوصله شان سر رفت و براي سرگرمي به جاسوسي 
روي آوردند. آنها اخبار تيم را به رسانه ها لو مي دهند 
ازجمله تماس تصويري زيدان با بازيكنان را كه اين 

موضوع عصبانيت سرمربي رئال را در بر داشته است.
  لوكا يوويچ كه جزو نخستين بازيكنان مشكوك 
به كرونا بود و در استخري كه ستاره بسكتبال رئال 
مادريد در آن شــنا كرده بود، حضور داشت، بعد از 
رهايي از اين مشكل به كشورش برگشت اما نتوانست 
مقررات قرنطينه را تحمل كند  و به دليل نقض قوانين 
قرنطينه در صربســتان در آســتانه دادگاهي شدن 
است. او در 29اسفند به دليل خروج بي دليل از منزل 
از سوي پليس بازداشت شــده و ادعا كرده بود براي 

خريد دارو به بيرون مي رود.
  اندي رابرتســون، يكي از بهترين مدافعان چپ 
كنوني فوتبال، دوران قرنطينه را در چت با همتاي 
خود در سمت راســت خط دفاعي ليورپول سپري 
مي كند و با الكي آلنورد در تماس است و گاهي هم با 
مرور كام بك تاريخي مقابل بارسلونا يادي از خاطرات 

شيرين فوتبالي اش مي كند.

 يورگن كلوپ در حال يادگيري خانه داري اســت. 
سرمربي ليورپول گفته: »كارهاي جديدي در قرنطينه 
ياد گرفته ام ازجمله اينكه هم اكنون مسئول ظرفشويي 
هستم؛ نخستين املت عمرم را درست كردم و چالش 

بعدي هم يادگيري بستن كراوات است.«
 ممفيس ديپاي هلندي به خاطر انتشار ويدئويي از 
حيوان خانگي اش به شدت از سوي حاميان حيوانات 
مورد حملــه و انتقاد قرار گرفته اســت. او برخالف 
ستاره ها كه عكس هايي از حضور حيوانات سه بعدي 
گوگل در منزل شان پســت كرده اند، با يك حيوان 
وحشــي واقعي زندگي مي كند. حيــوان خانگي او 
يك اليگر است كه از پيوند شير نر با ببر ماده شكل 
مي گيرد )فرمولش مثل به وجود آمدن قاطر است(. 
منتقدان عالوه بر اينكه از حضور حيوان وحشي در 
آپارتمان انتقاد دارند، معتقدند كــه به دنيا آوردن 
چنين حيواناتي كه محصول طبيعت نيستند و صرفا 
براي سرگرمي و تجارت به بار مي آيند، انساني نيست.
  كريستيانو رونالدو در كاخ شخصي اش با پسرها و 
همسر آينده اش سر و كله مي زند. نامزدش موهايش 

را كوتاه مي كند و خودش به اندازه يك باشگاه حرفه اي 
امكانات براي ورزش كردن دارد. اخيرا او با پيژامه اي 
در فيلمي ديده شــده كه 3هزار پونــد قيمت دارد 
و خيلي ها انتقــاد كرده اند از ايــن زندگي لوكس و 
تجمالتي. اما در عين حــال او خيلي هم تجمالتي 
نيســت و زياد به اين موضوعات توجهــي ندارد. در 
عكسي ديگر يك خودكار بيك روي ميز او ديده شده 
كه نهايت ساده زيستي است. او حتي به پسر بزرگش 
هم كه درخواست گوشــي موبايل آيفون كرده بود، 
گفته از اين خبرها نيست و براي رسيدن به جايگاه و 
چيزها در زندگي بايد تالش كرد. آيپاد ارزان قيمت و 
قديمي او را هم حتما به ياد داريد كه كريستيانو هنوز 

از آن استفاده مي كند.
 داگالس كاســتا هر روز اخبار فوتبــال ايتاليا را 
پيگيري مي كند تا زودتر به تمرينات برگردد. ميالن به 
خارجي هايش پيغام داده كه كم كم برگردند. او منتظر 
دريافت پيغام از باشگاه يوونتوس است تا از اين به بعد 
به جاي وقت تلف كردن در اليو تتلو و تهي، به فوتبال 

و سرگرمي مورد عالقه اش بپردازد.

  جاسوسي؛   سرگرمي دوران قرنطينه
بازيكنانبرايسرگرمكردنخودشاندردورانكروناهركاريميكنند
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چمپيونزليگمردادوشهريورتمامميشود
يوفااينهفتهدربارهسرنوشتاينفصلليگقهرمانانتصميمگيريميكند؛بااينحالاسكاياسپرتزايتاليا
مدعياستبرنامهاصلييوفاپايانرقابتهادرتاريخ8شهريوراست.بازيهايباقيماندهمرحلهيكهشتمبين
ليون-يوونتوسوبارسلونا-ناپوليقراراستدرروزهاي17و18مردادبرگزارشود.

محمد رويانيان گفته: »هيچ وقت به اندازه دوره پرسپوليس اذيت 
نشدم. من ديگر از بازي خارج شده ام و قرار نيست برگردم«. باز خدا 
پدر سردار را بيامرزد كه الاقل اين يك نفر قيد خدمت در فوتبال را 
زده! مديرعامل اسبق سرخپوشان احتماال درست مي گويد و يادمان 
هست كه در پرسپوليس چقدر تحت فشار بود اما مقصر اين وضعيت 
براي او و امثال او )مثل مديري كه چند سال پيش با گريه از استقالل 
رفت( خودشان هستند كه نديده و نشناخته »چشم« مي گويند و 
وارد حوزه غريب مي شوند. مگر مي شود يك نفر از ناجا به فوتبال 
بيايد و آنجا مديريت كند؟ مگر مي شــود مديرعامل پرسپوليس 
نداند پست شيث رضايي و محمد نصرتي چيست؟ مگر مي شود او 
تصور كند سه بازي در فوتبال 12امتياز دارد؟ چشم بسته مي آييد، 

خودتان اذيت مي شويد و بقيه را هم اذيت مي كنيد.

اذيتميشويدواذيتميكنيد

سهيل مهدي، مسئول كميته مسابقات سازمان ليگ گفته: »براي 
تعيين تكليف ليگ، نظرات باشگاه ها را به دقت رصد مي كنيم«. 
اتفاقا در اين مورد خاص، باشگاه ها بدترين طرف مشورت ممكن 
هستند؛ چراكه طبيعتا هر تيمي با توجه به وضعيتي كه در جدول 
دارد در مورد سرنوشت ديدارها اظهارنظر مي كند و بسيار بعيد است 
كه منافع جمعي براي كسي مهم باشد. االن شما از پرسپوليسي ها 
بپرسيد، مي گويند ليگ را برگزار كنيد تا ما زودتر قهرمان شويم؛ از 
استقالل و تراكتور و سپاهان سؤال كنيد، مي گويند ليگ را تعطيل 
كنيد، قهرمان معرفي نكنيد اما به ما سهميه آسيايي بدهيد؛ تيم هاي 
وسط جدول هم كه همه  چيز برايشان تشريفاتي شده، مي گويند 
ليگ را تعطيل كنيد و هر تصميمي خواســتيد بگيريد. پيكان و 
شاهين قعرنشين هم به تعطيلي ليگ و 18تيمي شدن فصل آينده 

رأي خواهند داد. قبول نداريد؟ از خودشان بپرسيد!

قبولنداريد؟ازخودشانبپرسيد

اگر به هر دليلي برگزاري ادامه مســابقات ليگ نوزدهم لغو شود، 
پرسپوليس بزرگ ترين بازنده اين تصميم خواهد بود؛ چون يا در 
آستانه قهرماني، اجازه فتح جام را به اين تيم نخواهند داد و يا اگر بدون 
مسابقه سرخپوشان را قهرمان اعالم كنند، بساط طعنه رقبا جور 
خواهد شد. اين از ليگ، اما چيزي كه كمتر از آن صحبت مي شود جام 
حذفي است. هم اكنون برگزاري ادامه مسابقات جام حذفي هم در 
هاله اي از ابهام قرار گرفته است. آنجا مي توان گفت بزرگ ترين قرباني 
لغو رقابت ها نفت مسجد سليمان است؛ تيم شگفتي ساز ليگ كه در 
ديدارهاي حذفي با شكست گل گهر و شهرخودرو در زمين حريفان و 
برتري خانگي برابر شاهين بوشهر به نيمه نهايي رسيده. به اين ترتيب 
لغو جام حذفي يك فرصت استثنايي را از مسجد سليماني ها خواهد 

گرفت؛ بختي كه شايد به اين زودي ها دوباره نصيب شان نشود.

قربانيبزرگلغوجامحذفي

نكته بازي

بيرانوند:لعنتبهاينكرونا
عليرضا بيرانوند درباره اينكه باشــگاه بلژيكي مانع 
حضور بيرانوند در اين كشــور براي تست پزشكي 
شده گفت: »اصال اينطور نيســت كه در رسانه ها 
مطرح شده است. باشگاه بلژيكي به پرسپوليس نامه 
داده است و گفته كه من بايد بعد از پايان شيوع كرونا 
براي تست پزشكي به اين كشــور بروم. دروازه بان 
تيم فوتبال پرســپوليس درخصوص اينكه با اين 
حســاب احتماال ديگر نمي تواند براي سرخپوشان 
بازي كند، تصريح كرد:» لعنت بر اين كرونا. شرايط 
واقعا سختي است. مي خواهم قبل از رفتن به بلژيك 
براي پرســپوليس بازي كنم تا بتوانــم با هواداران 
خداحافظي كنم. اما نمي دانم كه با ادامه اين شرايط 

چه اتفاقي رخ خواهد داد.«
تكذيباجرايقانون5تعويض

رئيس كميته مسابقات سازمان ليگ اجراي قانون 
5تعويض در مسابقات فوتبال را تكذيب كرد.از روز 
گذشته شايعاتي درباره افزايش تعداد تعويض ها در 
هر مسابقه فوتبال داخلي شنيده مي شود. در اين باره 
گفته مي شد تعداد تعويض هاي هر تيم در 90دقيقه 
از 3تعويض به 5مي رسد اما اين شايعه تكذيب شد. 
سهيل مهدي در پاسخ به ورزش سه درباره افزايش 
تعداد تعويض ها در مسابقات بيان كرد: »اصال چنين 
خبري درست نيست. ما طبق قوانين فيفا و با همان 

شرايط قبلي كار را جلو مي بريم.«
ميليچوشيخ:پوليواريزنشده!

روز گذشته باشگاه استقالل با آب و تاب از پرداخت 
بخشي از مطالبات ستاره هاي خارجي تيم خبر داد. 
با اين حال هم شيخ دياباته و هم هروه ميليچ خبر 
دادند كه پولي به حساب شــان نيامده و خبري از 
پرداخت نيست. مهاجم اهل مالي و مدافع كروات 
هر دو از باشگاه طلب دارند و در صورت واريز نشدن 
مي توانند قرارداد خود را فســخ كنند. پيش از اين 
بودروف مدافع بلغاري به هميــن دليل قراردادش 

را فسخ كرد.
تكذيبمذاكرهتراكتورباانصاري

مديرعامل باشــگاه تراكتــور هرگونــه مذاكره با 
مدافع تيم پرسپوليس براي فصل آينده را رد كرد. 
ميرمعصوم سهرابي در واكنش به مذاكره با محمد 
انصاري عنوان كرد: »ما در كوران مسابقات هستيم 
و وضعيت ليگ هم مشخص نيست. دوست داريم 
ليگ را با بازيكنان خوبمان تمام كنيم و اگر ليستي را 
الهامي بدهد روي آن اقدام مي كنيم.با هيچ بازيكني 
صحبت نكرده ايم چون تمركزمان همچنان ادامه 

مسابقات ليگ برتر است.«

فوتبال ايران

دوسومازدورانبيفوتباليطيشدهاست
تعطيلي بيش از  2  ماه نيست
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    رضازاده دوباره پست گرفت 
حســين رضازاده كه بعد از رياســت در فدراســيون 
وزنه بــرداري، پســت ديگــري در ورزش نگرفتــه 
بود، سرپرســت انجمن پاراوزنه برداري فدراســيون 
 جانبازان و معلوالن شد. اين سمت او به خاطر حضور 
محمد شروين اسبقيان در اين فدراسيون است. اسبقيان 
كه روزهاي آخر سال گذشته رئيس فدراسيون جانبازان 
و معلوالن شــد، ســال هايي كه رضازاده وزنه مي زد، 

مديركل اداره  كل تربيت بدني اردبيل بود.
    قائمي در ليگ قطر 

فرهاد قائمي، دريافت كننده واليبال ايران از مرداد ماه 
در ليگ قطر بازي مي كنــد. قائمي كه فصل پيش 
براي شــهرداري اروميه بازي كرد، قرار است فصل 
آينده پيراهن تيــم الريان قطر را بپوشــد. الريان 
لقب غول هاي عــرب را دارد. كارلــوس ادواردوي 
برزيلي سرمربي اين تيم است. الريان آنتوني روژير، 
پشت خطزن تيم ملي فرانسه را هم براي فصل آينده 
استخدام كرده اســت. قائمي كه دو فصل پيش در 
ليگ تركيه و براي تيم زراعت بانك بازي كرد، امسال 

براي دومين بار است كه لژيونر مي شود.
    دومي شطرنج باز ايراني در ماراتن2020

 مســعود مصدق پور، نماينده شــطرنج ايران در 
مسابقات آنالين ماراتن۲۰۲۰ سايت ليچتس دوم 
شد. رقابت ها آنالين و به مدت ۲۴ساعت و با حضور 
۲۲۴۹۷شطرنج باز برگزار شد كه در پايان ميروسالو 
ميليكوويچ صربستاني قهرمان و مصدق پوردوم شد. 

ماركوس گارسياي اسپانيايي هم نفر سوم بود.
    بخشش اجاره بهاي باشگاه ها

وزارت ورزش اجاره بهاي اسفند و فروردين اماكن 
ورزشي را كه به بخش خصوصي واگذار شده است، 
بخشيد. مسعود ســلطاني فر، وزير ورزش ديروز در 
نشست شوراي معاونانش با اعالم اين خبر گفت: »از 
بخش خصوصي حمايت مي كنيم و ادامه بخشودگي 
اجاره بهاي ۴هزار مكان ورزشــي متعلق به وزارت 
ورزش بســتگي به وضعيت كنترل بيماري كرونا 
دارد.« به گفته ســلطاني فر هم اكنــون ۵۰۰مكان 
ورزشي در اختيار ســتادهاي ملي استاني مبارزه 
با كرونا ويــروس قرار گرفته اســت: »از اين تعداد 
۱۴۰مكان تحويل داده شده و ۱۱۸مكان هم توسط 
ستادهاي مديريت بحران بيماري كرونا تجهيز شده 
است. ۵۸۰۰ تخت در اماكن ورزشي براي قرنطينه 
مستقر شده است و تمامي مكان ها و خوابگاه هاي 
ورزشي تا زمان اعالم ســتاد ملي مقابله با ويروس 
كرونا در اختيار ستادهاي ملي استاني قرار خواهد 

داشت.«

منهاي فوتبال
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نوير: اين بايرن من نيست

كاپيتان آلمان از درزكردن خبر مذاكراتش با باشگاه درباره تمديد قرارداد، بسيار عصباني است. نوير در گفت وگو 
با بيلد گفت: »جزئيات مذاكرات من و باشگاه از رسانه ها سردرآورده و جالب اينجاست كه درست هم نيستند. اين 

براي من ناراحت كننده است. بايرني كه من مي شناختم چنين باشگاهي نبود«.

جزئيات قرارداد هافبك عراقي سرخپوشان نشان مي دهد كه مديرعامل سابق 
پرسپوليس نقش مهمي در جدايي احتمالي اين بازيكن عراقي داشته است.

هافبك مياني سرخپوشان احتماال آخرين فصل حضور خود در پرسپوليس را 
سپري خواهد كرد و به احتمال فراوان در فصل آينده در ليگ قطر يا عربستان 
به ميدان خواهد رفت. رسن كه در چند فصل گذشته يكي از باكيفيت ترين 
بازيكنان تيمش بوده، از بدقولي هاي مكرر باشگاه دلخور است. اين بازيكن كه 

با وجود مطالبات خود حاضر نشد مانند ساير خارجي هاي شاغل در ليگ ايران 
قراردادش را فسخ و از تيمش شكايت كند، در آخرين گفت وگوي خود با يك 
رسانه عراقي عنوان كرد كه به احتمال فراوان در فصل آينده به قطر يا عربستان 

خواهد رفت.
ظاهرا قرار بوده مسئوالن باشگاه پرسپوليس قسط دوم طلب اين بازيكن را چند 

روز پيش پرداخت كنند، اما بدقولي چندباره صداي او را درآورده است.

  تست بيرو دردسر شد
بشار از فصل گذشــته چيزي نزديك به ۱۲۰هزار دالر از باشگاه پرسپوليس 
طلبكار بود. محمدحسن انصاري فرد، مديرعامل پيشين سرخپوشان چندبار 
به بازيكن عراقي تيمش قول تسويه حساب داده بود، اما اين قول وقرارها هربار 
به داليلي عملي نشده بود. مدتي بعد مديران پرسپوليس ۱۵۰هزار دالري را 
كه از باشگاه آنتورپ بلژيك بابت قرارداد بيرانوند گرفته بودند، به حساب بشار 
ريختند. باشگاه آنتورپ با پرداخت ۱۵۰هزار دالر قسط اول انتقال بيرانوند را 
به باشگاه پرسپوليس پرداخت كرد و مديران باشگاه اين مبلغ را به بشار دادند 
تا هم فصل گذشته را با او تسويه كرده باشند، هم بخشي از فصل فعلي را. گفته 
مي شــود انصاري فرد به او قول داده بود اوايل سال جديد ۱۵۰هزار دالر ديگر 
هم به حسابش بريزد. قرار بود اين مبلغ بعد از حضور بيرانوند در تست پزشكي 
آنتورپ پرداخت شود. كرونا سفر بيرانوند را به تأخير انداخت و پرسپوليس پول 

ديگري هم نداشت كه به بشار بدهد.
  بشار رسن: به من خيلي دروغ گفتند

هافبك عراقي سرخپوشــان كه اين روزها در كشــورش به ســر مي برد، در 
گفت وگويي تلفني به چند ســؤال خبرنگار همشهري پاســخ داد. او درباره 
احتمال جدايي از پرسپوليس گفت:  »من هنوز تصميم نگرفته ام و فعال در خانه 
هستم، بايد ببينم بعد از پايان كرونا چه اتفاقي مي افتد.«شايد اگر قرار باشد 
دليل ناراحتي بشار رسن را در يك كلمه خالصه كنيم، آن كلمه بدقولي باشد: 
»مديران قبلي پرسپوليس خيلي به من دروغ گفتند. هربار به من قول الكي دادند 
و به همين دليل حسابي از دست آنها ناراحت هستم.«به او گفتيم كه هواداران 
پرسپوليس اميدوارند سال هاي زيادي در اين تيم بماند. توضيح مي دهد كه او هم 
چنين آرزويي داشته اما مديران قبلي باشگاه دنبال چيزي ديگري بوده اند: »من 
در زمان مديريت آقاي عرب پيشنهاد دادم قراردادم را تمديد كنند اما باشگاه اين 

كار را نكرد و حاال بايد ببينم در آينده چه اتفاقي مي افتد.«

بهروز رسايلي| در تعطيالت ناخواسته ليگ، روزي نيست كه زمزمه جدايي يك 
نفر از پرسپوليس به تيتر مطبوعات و خبرگزاري ها تبديل نشود. هم اكنون غير از 
عليرضا بيرانوند كه انتقالش به ليگ بلژيك قطعي شده و سرخپوشان بخشي از 
پول اين ترانسفر را هم دريافت كرده اند، چند بازيكن ديگر نيز در آستانه جدايي 
قرار دارند؛ آنچه وضعيتي بسيار عجيب و پيچيده براي قهرمان چند دوره اخير 
ليگ ايران به وجود آورده است. در حقيقت يكي از مهم ترين عوامل موفقيت هاي 
پرسپوليس در چند فصل گذشته حفظ شاكله تيمي قرمزها بود اما حاال اين برگ 
برنده در آستانه از دست رفتن قرار گرفته و مديران باشگاه كار بسيار دشواري 

براي جلوگيري از آن دارند.
  بيرانوند با دلخوري مي رود

انتقال عليرضا بيرانوند، درآمد خوب ۷۰۰هزار دالري براي باشگاه داشته كه 
ظاهرا بخشي از آن در ماجراي جذب استوكس به فنا رفته است. با اين حال نكته 
جالب اينجاست كه از وقتي باشگاه قرارداد بيرو را بسته و از جدايي او مطمئن 
شده، نوعي بي اعتنايي نسبت به اين بازيكن در پيش گرفته؛ آنچه باعث خشم و 

دلخوري عليرضا شده است. بيرانوند در چند مصاحبه ناراحتي اش از اين موضوع را 
علني كرده و حتي يك جا گفته بود مي تواند جلوي واريز قسط بعدي رقم انتقالش 
را بگيرد. به هر حال بيرانوند رفتني شده، اما اين مدل رفتار باشگاه با او ممكن است 
بقيه نفرات را دلسرد كند و آنها پيش خودشان گمان كنند هرقدر هم كه كنار تيم 
بمانند، موقع رفتن همين برخورد سرد را تجربه خواهند كرد. اين چيزي است كه 

شما مطلقا در فوتبال حرفه اي دنيا نمي بينيد.
  كليدي مثل بشار رسن

قبال در موردش گفته ايم كه ارزش بشار در »بي جانشين«بودن اوست. فوتبال 
ايران فقر بازيساز دارد. از سوي ديگر پرسپوليسي ها هم نشان داده اند در جذب 
بازيكن خارجي حسابي هنرمند هستند و قشنگ چشم بازار را كور مي كنند! 
همين حاال استوكس و اوســاگونا نمادهاي اين هنر مديريتي هستند و هيچ 
تضميني وجود ندارد خريد خارجي بعدي هم اينطوري از آب در نيايد؛ هرچند 
حتي گفته مي شود به دليل حجم باالي بدهي ها، اصال جذب بازيكن خارجي 
جديد براي سرخابي ها قدغن شده است. بنابراين اولويت باشگاه بايد حفظ بشار 
باشد، اما بدقولي ها كارد را به استخوان او رسانده، طوري كه خودش علنا براي 
جدايي در پايان فصل و حضور در ليگ ستارگان قطر ابراز تمايل كرده است. قطعا 

تمديد قرارداد با اين بازيكن بسيار دشوار است.
 مهدي ترابي، چشم مشتري ها را خيره كرد 

بدون ترديد او بهترين بازيكن پرسپوليس در ليگ نوزدهم بوده و طبعا دالل ها 
و مشتريان خارجي هم چهارچشمي اين درخشش را زيرنظر داشته اند. ترابي 

فوق العاده است و سن مناسبي هم براي ترانسفر دارد. گفته مي شود او بندي 
در قراردادش دارد كه پايان فصل براساس آن به راحتي مي تواند جدا شود. در 
كاربودن اين بند چندان عجيب نيست؛ چون پرسپوليس او را در طول محروميت 
و پشت پنجره هاي بســته خريد، بنابراين احتماال ناچار شده به خواسته هاي 
بازيكن تن بدهد. خروج ترابي يك ضربه فني ويران كننده به پرسپوليس خواهد 
بود. در مورد او گفته مي شود ممكن است در شارلوا به دوست صميمي اش علي 
قلي زاده ملحق شود. شايد يكي از معدود شانس هاي باشگاه براي حفظ ترابي، 
تحريك عالقه و احساسات او باشد، چون اين بازيكن به شدت هوادار پرسپوليس 

بوده است.
  علي عليپور باالخره مي رود

به نظر مي رسد جدايي بهترين گلزن اين ســاليان پرسپوليس را بايد قطعي و 
قريب الوقوع بدانيم. عليپور به شدت هواي بازي در اروپا را در سر دارد و ابتداي 
فصل جاري هم با اكراه در ايران ماند. اين موضوع چنان بود كه عليپور به خاطر 
تمركز پايين، در هفته هاي آغازين ليگ نوزدهم دچار افت محسوس كيفيت شد. 
قرارداد طوالني مدت عليپور با پرسپوليس سرانجام در پايان فصل جاري خاتمه 
مي يابد و باشگاه در خطر ترانسفر رايگان او قرار مي گيرد. تالش مديران قبلي 
براي تمديد قرارداد با اين بازيكن موفقيت آميز نبود و بعيد است تالش مديران 
فعلي هم به جايي برسد. بدون تعارف در اينكه استعداد عليپور براي موفقيت او 
در فوتبال اروپا كافي باشد ترديدهاي جدي وجود دارد اما جدايي او كه در خط 

حمله قرمزها به خوبي جا افتاده بود، براي پرسپوليس ناگوار و زيانبار است.

  پرسپوليس در خطر تخليه
  بدقولي، بي پولي و پايان قراردادها، قهرمان ايران

  را لب پرتگاه برده است
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تجديدنظر كرونايي
از كادر درمان تا سلبريتي ها؛ شكاف با افكار عمومي 

ترميم شد
حدود ۲ ماه از ظهور ويرانگر ويروس كرونا در جهان مي گذرد؛ ۲ ماهي كه 
پر از اخبار بد، استرس و سردرگمي بوده است. در همين شرايط استثنايي 
و غيرمنتظره اما، اتفاقات خوبي هم افتــاد كه قابل توجه بود. يكي از اين 
رويدادهاي مثبت، به تجديدنظر افكار عمومي در مورد ۲ قشــر مربوط 

مي شود؛ يكي كادر درمان و پزشكي و ديگري ستاره هاي هنر و فوتبال.
واقعيت اين است كه طي سال هاي اخير به دليل حجم اتفاقات منفي رخ داده 
در حوزه پزشكي، بين كادر درمان كشور و افكار عمومي كمي فاصله افتاده 
بود و نوعي بدبيني به چشم مي خورد. به هر حال افزايش مرگ وميرهاي 
ناشي از خطاي پزشكي كه بعضا در مورد چهره هاي سرشناس رخ داد در 
كنار پخش برخي فيلم ها و ويدئوها از اهمال و بي مسئوليتي درمانگران، 
فضاي ســياهي را در اين زمينه به وجود آورده بــود. اين تالش بي وقفه، 
فداكارانه و شبانه روزي كادر درمان در ۲ماه اخير، تمام آن خاطرات و تصاوير 
زشت را شست و برد؛ طوري كه امروز همه مردم ايران قدردان و دعاگوي 

اين گروه هستند.
چنين شرايطي تقريبا در مورد قشر موسوم به سلبريتي هم به وجود آمد و 
كرونا باعث تجديدنظر در مورد آنها شد. شايد اين جماعت در طول سال هاي 
اخير نزد بسياري از مردم به  خودخواهي، منفعت طلبي و بي مسئوليتي 
متهم شده اند اما كمك هاي قابل توجهي كه برخي ستاره هاي ورزش و هنر 
به قربانيان كرونا و اكيپ هاي پزشكي انجام دادند، بخشي از اين شكاف را هم 
ترميم كرد. خوشبختانه اخبار خوش در اين زمينه زياد است؛ از بازيكنان و 
پيشكسوتاني كه براي تخفيف و مدارا در حق مستأجران خود اعالم آمادگي 
كردند تا كمك هاي ريز و درشت امثال علي كريمي، مهدي طارمي، جالل 
حسيني و ديگران. اين فهرست آنقدر طوالني است كه اسم بردن از همه 
را غيرممكن مي كند اما حتي در خبرها داشتيم كه اميد ابراهيمي و سعيد 
عزت اللهي به بيمارستاني در بلژيك هم كمك كرده اند كه اين موضوع از 

جهات مختلف )اعم از وجه انساني و تبليغ ملي( بسيار خوشايند بود.
نه اينكه همه پزشكان و پرستاران در غائله كرونا روسفيد شده باشند و نه 
اينكه برچسب »بي تعهد« از روي همه سلبريتي هاي كشور حذف شده 
باشد اما به هر حال ميزان فداكاري ها در اين ۲ماه آنقدر زياد بود كه بشود 
از بقيه هم اغماض كرد. هر جامعه اي به نزديكي اركان مختلفش نياز دارد 
و از اين بابت، طي اين مدت اتفاقات خوبي در ايران رخ داده است؛ روزنه 

نور در هجوم تاريكي.

گزارش

  بشار رسن: به عرب گفتم با من تمديد كن، نكرد
  ستاره عراقي پرسپوليس كه اين روزها شايعه جدايي اش به گوش مي رسد، در گفت وگويي كوتاه

  با همشهري توضيح داد كه چرا از مديران اين باشگاه دلخور است 



در ساختمان ها و مجتمع هاي مســكوني، افراد با فرهنگ هاي مختلف و 
سطوح مختلفي از رعايت نكات بهداشتي زندگي مي كنند كه در اين بين 
ممكن است بر سر رعايت بهداشت و نكات ايمني در برابر كرونا با يكديگر 
دچار اختالف شــوند. در اين باره چه قانوني حكمفرماست و در صورت 

باالگرفتن اختالف چه مرجعي به اين موضوع رسيدگي خواهد كرد؟ 
درخصوص رعايت بهداشــت و نظافت فردي و اجتماعي، فرهنگ مردم 
تعيين كننده حدود و صغور و شيوه هايي است كه براي حفظ سالمت فردي 

و اجتماعي رعايت مي كنند. در بحث آنچه مربوط به نظافت شخصي در محدوده خصوصي 
افراد است، مراجع و الزامات اجتماعي نمي تواند دخالتي داشته باشد. هرچند در اين موارد 
هم ضابطه و مقرراتي وضع نشده اما براي برخي موارد مثل ريختن زباله در خارج از محل 
تعيين شده و... برخي كشــورها مثل انگليس ضمانت اجرايي مادي يعني جريمه تعيين 
كرده اند يا در مورد عدم  رعايت بهداشتي كه موجب انتقال بيماري شود ضوابطي كه قبال 
اشاره كردم مقرر شده است و در كشــور ما ضوابط عرفي وجود دارد. اما اينكه براساس 

پروتكل و آيين نامه به افراد بگوييم شــيوه چگونه باشد با توجه به تنوع 
فرهنگ و اختالف ساليق عمال ممكن نيســت. اما اگر اقداماتي موجب 
به خطرانداختن بهداشت عمومي شود مثل زباله هاي خطرناك و... مي تواند 
مورد تعقيب و مواخذه قرار گيرد. در آپارتمان ها و مجتمع هاي مسكوني 
براساس دســتورالعمل هاي داخلي اساســنامه و مصوبات هيأت مديره 
ساختمان ها عمل مي شود كه آنها هم در چارچوبي منطقي و عرفي است 
و عدم رعايت آن مي تواند با واكنش هيأت مديره مواجه شــود. در مورد 
ساختمان هاي كوچك، عرف حاكم است و به عنوان عرف نانوشته الزاماتي براي همه ايجاد 
مي كند كه نوع و كيفيت را تعيين مي كند. در اين موارد اگر اختالفات در رابطه با هيأت مديره 
ساختمان باشد در شوراي حل اختالف رسيدگي خواهد شد اما اگر از حد اختالف داخلي 
فراتر برود مرجع ذي صالح دادسراست. اگر در مواردي موضوع مثل موضوع كرونا تخصصي 
بود و الزم بود جنبه هاي بهداشتي و پزشــكي درنظر گرفته شود، به دادسراي تخصصي 

واگذار خواهد شد.

ـ با شــيوع ويروس كرونا شــاهد اين 
هستيم كه در كشــورهاي مختلف به فراخور نوع 
حكومت، نوع قوانين و توانايي اقتصادي، دولت ها به 
وضعيت درمان و معيشت شهروندان شان رسيدگي 
مي كنند. در كشــور ما در شــرايط فراگير شدن 
ويروس كرونا دولت به لحاظ حقوقي چه مسئوليتي 

در قبال شهروندان دارد؟
قانون اساســي از ماده19 تا 42مبادرت به شمارش و 
تعيين بســياري از حقوق و آزادي ها براي مردم كرده 
است كه آن را به عنوان حقوق اساسي مي شناسيم. در 
اين ميان حق بهداشت و درمان، آن هم به صورت رايگان 
به عنوان يكي از حقوق شــاخص ملت تلقي مي شود. 
صرف نظر از اينكه با وصف اين قول و قرارها مثال آموزش 
و پــرورش و... هزينه هايي به مردم تحمل شــده اما تا 
اندازه اي بيماران به طور عام به ويژه بعد از برقراري بيمه 
سالمت تا حدي از حقوق اوليه خود البته نه به صورت 
مطلوب برخوردار شده اند. اما بيماري جديد، پيچيده 
و خاص است و تاكنون ريشــه و علت فراگيرشدنش 
مشخص نشده است. درماني هم براي آن نمي شناسند. با 
توجه به بعد وسيع و گسترش سريع و تعداد غيرمتعارف 
بيماران رسيدگي و معالجه آنان خود متضمن امكانات 
وسيع پرسنلي، دارويي، خدماتي و مديريتي است. تا به 
امروز ظاهرا دولت در بيمارستان هاي عمومي نسبت به 
بيماراني كه مشكوك به كرونا هستند خدمات را ارائه 
كرده است و پرسنل خدوم و زحمتكش كادر پزشكي 
و پيراپزشكي و پرســتاري در اين زمينه در يك جبهه 
جنگي هموطنان شــان را پذيرا بوده اند و بعضا نيز در 
اين مسير جان سپرده اند؛ بنابر اين دولت در اين زمينه 
به نظر در حد تواني كه بيمارستان ها داشته اند، فعال بوده 
است؛ ضمن اينكه بسياري از مردم و نهادهاي مردمي 
در اين مسير سعي در همياري و كمك رساني مادي در 
حد مقدورات خود داشته اند. اما توجه داشته باشيم در 
فراگير شدن ناآگاهانه اين بيماري، تعدد رو به افزايش 
بيماران و امكانات محدود بيمارستان ها قطعا نمي توان 
آنطور كه بايد خدمات الزم را به همه بيماران ارائه كرد؛ 
به همين دليل مثل بسياري از كشورها ما نيز قرنطينه را 
يكي از راه حل هاي موازي براي مبارزه با كرونا در پيش 
گرفته ايم و ظاهرا با لحاظ محدوديت مراكز بهداشــت 
بسياري از بيماران با رعايت دســتورهاي پزشكي در 
منازل خود نســبت به درمان اقدام مي كنند. يكي از 
چالش هاي موجود در كشــور بي توجهي به نهادهاي 
مردمي اســت. اگر ما به عنوان دولت به اين باورمندي 
مي رسيديم كه وجود نهادهاي مردمي موجب تقليل 
هزينه ها درخصــوص پديده هــاي اجتماعي ازجمله 
بيماري حاضر مي شــود، آنها را تقويت مي كرديم و به 
آنها اجازه مشاركت در بخشي از امور كشور را مي داديم 
تا درخصوص مسائلي مانند اپيدمي موجود، حفاظت 
از سالمت طبيعت و حضور در حل بحران هايي مانند 
ســيل، زلزله و... توانمندي مردمي خود را نشان دهد. 
البته ظاهرا همانگونه كه حضور احزاب را آنگونه كه بايد 
برنمي تابيم درخصوص نهادهاي مردمي فعال انبساطي 

عمل نمي كنيم.
ـ تاكنون بالغ بر 5هزار نفر در كشورمان 
بر اثر ابتال به بيمــاري كوويد 19جان باخته اند. آيا 
براساس قوانين موجود مسئوليتي در مورد جان 
شهروندان و رسيدگي به وضعيت بازماندگان آنها 

متوجه دولت است؟
دولت در قبال فوت افراد جان باخته زماني مسئوليت 
خواهد داشت كه رابطه سببيت بين همكاري ها، ضعف 
مديريت و مرگ وميرها احراز شود كه در شرايط كنوني 
چنين مسئله اي محرز نشده است. اما عموما طبق سنت 
ديرينه هزينه هاي مربوط به فوت اشخاص مربوط به خود 
آنهاست اما نافي وظايف دولت در قبال مردم به ويژه در 
شرايط حاضر كه ملت از لحاظ اقتصادي تحت فشار قرار 
دارد نيست و دولت وظيفه دارد به عنوان امين مردم از 
امكانات بيت المال كه متعلق به مردم است براي حمايت 
از آنها استفاده كند. توجه داشــته باشيم كه ما كيسه 
ملت و كيسه دولت نداريم. همه كيسه ها متعلق به ملت 

است. دولت ها مستعجل هستند و مي آيند و مي روند. در 
شرايط فعلي قطعا دولت بايد با استفاده از كمك مجلس 
بودجه اختصاصي در رابطه با كرونا به تصويب برساند و با 
استفاده از آنكه مي تواند با كمك بخشي از وامي كه قرار 
است از صندوق بين المللي پول دريافت كند و همچنين 
مؤسسات مربوط به ســاير نهادهاي مملكتي نسبت 
به حمايت از خانواده هاي ضعيــف اقدام كند. در مورد 
بيماري معالجات بايد چه در خانه و چه در بيمارستان 
رايگان باشد و درصورت فوت هزينه هاي كفن و دفن و 
خدمات مربوطه را به خانواده هاي نيازمند ارائه كند و 
حمايت اقتصادي از مردم به ويژه كارگران، كارمندان 
و افرادي كه روزمزد هستند، انجام شود. هرچند اقدام 
دولت براي پرداخت وام يك ميليون توماني صرف نظر از 
ناچيز بودن آن نشانه دغدغه دولت است اما فكر نمي كنم 
با تورم موجود و كوچك تر شدن سفره ها اين يك ميليون 
تومان دردي را از كسي دوا كند. فراموش نكنيم كه در 
بوران بيماري كرونا بعضي از ســوداگران بي انصاف و 
چپاولگران بي تقوا و ضد ملي نسبت به افزايش قيمت ها 
و احتكار كاالها اقدام كرده اند و تورم چندين دهه را به 

ميزان باالتري افزايش داده اند.
ـ تعطيلي هاي ناشــي از فراگير شدن 
ويروس كرونا ضربه  مهلكي بر پيكر اقتصاد كشور 
وارد كرده است. آيا در قوانين وظيفه اي درخصوص 
حمايت دولــت از زيان هاي وارده بــه بنگاه هاي 
اقتصادي وجود دارد و چه كسي متضمن جبران اين 

خسارات است؟

اگر منصفانه قضاوت كنيم اين ضــرر يك بحران ملي 
است. شــايد گمان كنيم كه اطالعاتي كه دير منتشر 
شد يا ســوء مديريت يا عدم توانايي در مديريت بحران 
به نوعي موجب شد كه كرونا به طور پنهاني و ناگهاني 
بخش عظيمي از مردم را درگير خــود كند - كه اين 
جاي بحث بسياري دارد و البته اگر ثابت شود هر نهادي 
در اطالع رساني مانع ايجاد كرده مسلما در قبال ملت، 
خدا و تاريخ بايد جوابگو باشــد- اما در شــرايط فعلي 
و بحران هاي مشــابه كه نقش مديــران جامعه در آن 
چندان قوي نيست، ضرر وارده تنها بر عهده ملت نيست 
و به دولت و اجراي برنامه هاي اقتصاد ملي نيز مرتبط 
مي شود. همانگونه كه ديديم برخي از كشورها با تدبير 
و به موقع برنامه هايي را تصويب كردند كه براساس آن 
به مشاغل مختلف براي جلوگيري از اضرار بيشتر كمك 
مالي شود و البته اين به آن معنا نيست كه تمام درآمدها 
و سودهايي كه در حالت عادي به دست مي آمد را جبران 
كنند اما يك دولت برنامه محور و كارآمد مي تواند براي 
بخشي از نهادهاي توليدي با ارائه كمك امكان استمرار 
فعاليت آنها را فراهم كند تا قطع توليد موجب بيكاري 
كارمنــدان و كارگران و در عين حــال كمبود كاال در 
كشــور نشــود. در بخش دوم پرداخت يارانه و كمك 
مادي به كارگران بخش هاي مختلفي است كه به دليل 
محدوديت برنامه هاي دولتــي مانند قرنطينه كردن و 
ممنوعيت عبور و مرور از كار بيكار شده اند. اگرچه كرونا 
حاكم شده و مشكالتي فراهم كرده است اما زندگي در 
جريان است و نيازهاي طبيعي انسان بايد برطرف شود 

و در غير اين صورت با كمبود مالي، مشكالت اقتصادي 
و در نهايت بحران هاي روحي و رواني و در پايان ارتكاب 
جرم، افزايش خشونت و نظم گريزي حاكم خواهد شد. 
در عين حال بخشــي از جوانان و مــردم جزو بيكاران 
جامعه قبل از بحران كرونا بوده انــد. آنان نيز كماكان 
مشكالت خود را دارند و اگر مورد حمايت قرار نگيرند و 
در مجموع بيكاران ناشي از شرايط و افرادي كه درآمد 
ناچيزي دارند ممكن است باعث بروز بحران در سراسر 
كشور شــوند؛ بنابراين 2 تدبير مديريتي يكي از بعد 
اقتصادي و حمايت هاي مالي به كيفيتي كه بيان شد 
و دوم برنامه ريزي براي شروع بسياري از فعاليت هاي 
اقتصادي البتــه در چارچوب ضوابطــي كه مربوط به 
قرنطينه و فاصله هاي اجتماعي است در شر ايط فعلي 
ازجمله ضروري ترين اقداماتي اســت كه دولت بايد به 

فوريت آن را انجام دهد.
ـ در بحبوحه شيوع كرونا افراد زيادي 
مثل پزشكان، پرستاران و حتي كارمندان بانك ها 
به دليل ابتال به اين ويروس جان خود را از دســت 
دادند. دولت در قبــال فداكاري ايــن افراد كه 
به دليل شغل شان جان شان را از دست داده اند چه 

مسئوليتي دارد؟
همانگونه كه ما از دالوران مان در جنگ مانند هر ملتي 
حمايت مي كنيم در شرايط فعلي نيز اين سربازان عرصه 
بهداشت و درمان كه جان بر كف در مبارزه با دشمني به 
نام ويروس كرونا شبانه روز از زندگي فردي و خانوادگي و 
اجتماعي خود گذشته اند بايد به طور ويژه حمايت شوند 

واال اين افراد اگر فاقد انگيزه هاي رواني باشــند مسلما 
خستگي روحي و جسمي آنها را فرسوده تر خواهد كرد و 
اين خدمات بي شائبه و ايثارگرانه ممكن است درصورتي 
كه بيماري كرونا ادامه داشته باشد با چالش روبه رو شود.
ـ چندي قبل رياســت محترم جمهور 
اعالم كرد افرادي كه به كرونا مبتال باشند و سر كار 
حاضر شوند يا كارفرمايي كه كارگر مبتال به كرونا را 
مجبور به حضور در محل كارش كند، مرتكب جرم 
شده اند. آيا در قوانين موجود چنين جرم انگاري 

شده است؟ 
ضمن احترام به رياست محترم جمهور، براساس اصل 
۷9 قانون اساســي جمهوري اسالمي ايران: »برقراري 
حكومت نظامي ممنوع است. در حالت جنگ و شرايط 
اضطراري نظير آن، دولت حق دارد با تصويب مجلس 
شوراي اسالمي موقتاً محدوديت هاي ضروري را برقرار 
كند، ولي مدت آن به هر حال نمي تواند بيش از 30 روز 
باشد و درصورتي كه ضرورت همچنان باقي باشد دولت 
موظف است مجدداً از مجلس كسب مجوز كند.« ظاهرا 
آقاي رئيس جمهور از اين موقعيت يا به دليل تعطيلي 
مجلس يــا به علت ديگر اســتفاده نكردنــد؛ بنابراين 
اظهارات ايشان صرفا در حد يك هشدار بايد تلقي شود 
و فاقد ضمانت اجرايي قانوني است اما درصورتي كه در 
شرايط فعلي امكان اعمال قانون در اين خصوص وجود 
داشته باشد به 2 طريق مي توان فردي را كه عمدا يا سهوا 
ويروس كرونا را به ديگران انتقال مي دهد مورد تعقيب 
قرار داد؛ اول قانون جلوگيري از بيماري هاي آميزشي 
و بيماري هاي واگيردار مصوب سال 1320كه در اين 
مورد صراحت دارد. البته بدون ذكر بيماري خاص اين 
قانون مي تواند قابل تسري به شــرايط فعلي نيز باشد 
و دوم قانون مبارزه با ايدز كه چند ســال قبل تصويب 
شد و براساس آن افرادي كه با علم به بيماري مبادرت 
به حضور در اجتماعــات و انتقال آن بــا تماس هاي 
غيرمتعارف مي كنند را مسئول كيفري مي داند و مهم تر 
از همه اگر ثابت شود كه كسي بداند كه بيماري دارد و 
قصد انتقال بيماري به شــخص ديگر را داشته باشد يا 
به علت غفلت يا ســهل انگاري موجب انتقال بيماري 
شود، طبق ماده 290و حسب مورد به عنوان صدمات 
جسماني عمدي يا شبه عمدي قابل تعقيب و مجازات 
خواهد بود. بنابراين اگر اراده ملي در شرايطي بايد براي 
حفظ امنيت بهداشت و سالمت مردم ضرورت بدانيم 
دست اندركاران انتظامي و قضايي مي توانند از قوانين 

پيش گفته استفاده كنند.
ـ در هفته هــاي گذشــته بنابر اعالم 
مســئوالن وقوع جرايم خرد در جامعه تا حدودي 
افزايش پيدا كرده اســت. آيا مي تــوان افزايش 
بزهكاري را با شيوع كرونا و تعطيلي كسب و كارها 

مرتبط دانست؟
برقراري برخي مناســبت ها مانند  ماه مبارك رمضان 
و محرم يا برخي شرايط كه محدوديت را براي مردم 
ايجاد كند، مسلما ارتكاب جرم به ويژه جرايمي مانند 
سرقت و درگيري هاي جســماني و فيزيكي را كمتر 
خواهد كرد و برعكس در مواقعي مانند تابســتان يا 
تعطيالت يا در شرايطي كه بحران هاي عصبي بر مردم 
حاكم مي شود آستانه مقاومت آنها پايين آمده و فرصت 
ارتكاب جرم مهيا مي شــود. همانگونه كه در ابتداي 
توضيحات مورد اشاره قرار گرفت اوضاع و احوال فعلي 
محدوديت كســب و كار، بيكاري و تورم زمينه اي را 
فراهم كرده است كه قشــر زحمتكش و فقير الزاما از 
ذخيره ها و امكانات داشته خود استفاده مي كنند و بعد 
با اتمام اين ذخيره زندگي را با مشقت مي گذرانند. در 
اين شرايط به طور خودبه خود بستري فراهم مي شود 
كه برخي افراد براي رفع نيازها دست به جرايمي بزنند 
كه زندگي عادي آنها را تامين كند. در شــرايط فعلي 
به نظر مي رسد كه جرايم عليه اموال رو به فزوني باشد؛ 
ضمن اينكه اگر فكر عاجل، تدبيري مؤثر و برنامه اي 
كارآمد اجرايي نشود ما در زماني نه چندان دور در كنار 
بحران كرونا با كروناي بزهكاري مواجه خواهيم شد كه 

اميدوارم چنين نشود. 

پاسخ به سؤاالت حقوقي

مجازات اهانت به مأموران انتظامي
در يك درگيــري خياباني 
وقتي مأموران پليس سر رسيدند يكي 

از طرفين درگيري به مأموران توهين كرد. آيا اين كار مجازات دارد؟
قانون براي فرد اخاللگري كه به مأمور پليس حين انجام  وظيفه توهين 
كرده باشد، دو ســال حبس و ۷4 ضربه شالق حكم درنظر گرفته است. 
اينكه جرم چگونه و به چه شكل رخ داده بســيار مهم است. طبق قانون 
هرگونه حمله يا مقاومتي هنگام انجام  وظيفه مأمور پليس، تمرد محسوب 
مي شود و در اين حالت اگر اسلحه و حتي يك چاقوي كوچك نشان دهيد، 

بايد بين ۶ ماه تا 2 سال پشت ميله هاي زندان بمانيد.

چطور مي شود وكيل را عزل كرد؟
براي انجام كارهاي انحصار وراثت و براي گرفتن اقامت 
كانادا وكالت تام االختيار به مادرم داده ام. االن هم در كانادا هستم. 
سؤالم اين است كه اوال من مي توانم وكالت را باطل كنم؟ سؤال دومم 
اين است كه مي توانم بدون اجازه مادرم كه االن وكيل تام االختيارم 

است دوباره به ايران برگردم و اينجا زندگي كنم؟ 
درباره برطرف كردن عقد وكالت بايد بيان داشــت، همانطور كه موكل 
با اذن خود شــخصي را مأمور انجام كاري از جانب خــود مي كند بنا بر 
صالحديد خود خواهد توانست هر زمان شخص وكيل را از سمت خود عزل 
كند؛ مگر آنكه اين حق را در وكالت اعطايي از خود سلب كرده باشد. از آن 
طرف همين حق و اختيار براي وكيل نيز وجود خواهد داشت تا هر زمان 
كه بخواهد از سمت خود استعفا كند؛ مگر آنكه چنين حقي براي وي وجود 
نداشته باشد. از اين روي بايد گفت كه عالوه بر اين موارد، وكالت ممكن 
است بر اثر فوت وكيل يا موكل از ميان برود. اين امر به ذات عقد وكالت 
بازمي گردد، و همين امر اســت كه وكالت را از ساير عقود قانوني متمايز 
مي كند. چه اينكه در اكثر عقود قانون مدني فوت طرفين عقد تأثيري در 
بقاي عقد ايجاد شده نخواهد داشت. همانطور كه هر يك از وكيل يا موكل 
هر زمان كه بخواهند مي توانند استعفا  يا عزل كنند، البته بايد توجه داشت 
كه وكالت بالعزل هست يا خير، فوت هر يك از آنها نيز اصوالً عقد وكالت را 
از ميان خواهد برد. البته به اين موارد بايد سفه و از بين رفتن موضوع عقد 

وكالت يا انجام موضوع وكالت را نيز افزود.

راه قانوني به هم زدن نامزدي
مدتي قبل با پسري جوان نامزد كردم اما حاال پشيمان 
شده ام و نمي خواهم با او ازدواج كنم. چطور مي توانم نامزدي را به هم 
بزنم و اين كار ممكن است چه عواقب قانوني ای برايم داشته باشد؟

مطابق ماده 1035قانون مدني، وعده ازدواج ايجاد علقه زوجيت نمي كند؛ 
اگرچه تمام يا قسمتي از مهريه كه بين طرفين براي موقع ازدواج مقرر 
شده پرداخت شده باشد. بنابراين هر يك از زن و مرد مادام كه عقد نكاح 
جاري نشده مي تواند از وصلت امتناع كند و طرف ديگر نمي تواند به هيچ 
وجه او را مجبور به ازدواج كرده  يا از جهت صرف امتناع از وصلت مطالبه 
خسارتي كند. از طرفي ديگر ماده 103۷قانون مدني مقرر مي دارد، هر 
يك از نامزدها مي تواند درصورت به هم خوردن وصلت منظور، هدايايي 
را كه به طرف ديگر يا ابوين او براي وصلت منظور داده است مطالبه كند. 
اگر عين هدايا موجود نباشــد مســتحق قيمت هدايايي خواهد بود كه 
عادتاً نگاه داشته مي شــود مگر اينكه آن هدايا بدون تقصير طرف ديگر 

تلف شده باشد.

راه هاي پيگيري اشتباه قاضي 
به خاطر پرونده اي كــه در دادگاه دارم مي خواهم عليه 

قاضي دادخواست بدهم. آيا اين كار امكان پذير است؟
اصل نظارت قانوني شامل همه مقامات مي شود و بنابراين هيچ مقامي از 
نظارت قانوني مستثنا نيست. اصل1۷1 اين قانون مي گويد در صورتي كه 
به دليل تقصير يا اشتباه قاضي ضرر مادي يا معنوي به كسي وارد شود، 
اين ضرر بايد جبران شود. اگر اين ضرر به دليل قصور قاضي باشد، خود او 
مسئول جبران خسارت است و درصورتي كه به علت اشتباه او باشد، دولت 
مسئول جبران خسارت خواهد بود. اما نحوه شكايت از قاضي به چه شكل 
است؟ براي اين كار دادگاه خاصي پيش بيني شده است كه به آن دادگاه 
عالي انتظامي قضات مي گويند. منظور از وصف انتظامي اين است كه در 
اين دادگاه به تخلفاتي رسيدگي مي شود كه قضات به مناسبت شغلشان 
مرتكب آن مي شوند. در كنار تخلفات قضات، يكي ديگر از مواردي كه در 
صالحيت دادگاه عالي انتظامي قضات است، رسيدگي به دعاوي ای است 
كه براساس اصل1۷1 قانون اساسي مطرح مي شوند. مطابق با ماده 30 
قانون نظارت بر رفتار قضات، در صورتي كه مدعي هستيد به دليل اشتباه 
يا تقصير يك قاضي ضرري به شما وارد شده است، ابتدا بايد دادخواستي 
براي اثبات تقصير يا اشتباه قاضي به دادگاه عالي انتظامي قضات تقديم 
كنيد و بعد درصورتي كه اين دادگاه حكم به  وجود تقصير يا اشتباه مورد 
ادعاي شما صادر كرد، با اين حكم مجددا دادخواستي به دادگاه عمومي 
حقوقي تهران بدهيد تا بر مبناي اين حكم ميزان خسارت را تعيين و حكم 

به جبران خسارت دهد.
بايد بدانيد درصورتي كه دادگاه عالي انتظامي قضات تقصير يا اشــتباه 
قاضي را احراز كرده باشد، دادگاه عمومي بايد از اين نظر تبعيت كند و صرفا 
در مورد ميزان خسارت امكان اظهارنظر دارد، نه اصل جبران خسارت. 
حال بسته به اينكه ضرر وارده به خاطر اشتباه قاضي بوده باشد يا تقصير او، 

دولت يا خود قاضي مسئول جبران خسارت خواهند بود.

توهين كردن چه مجازاتي دارد؟
مدتي قبل  يكي از همسايه ها به من توهين كرد چطور 

مي توانم پيگيري كنم؟
توهين در زمره اعمالي است كه بيشتر از هر عمل ممنوعه اي در زندگي 
روزمره مــان اتفاق مي افتد. گاهــي مورد توهين و اهانــت ديگري قرار 
مي گيريم و گاهي خود به ديگري توهين مي كنيم. عملي را كه بســيار 
ساده از كنار آن مي گذريم توسط قانونگذار جرم انگاري شده است، اين 
جرم مستقيماً به حيثيت و آزادي و آسايش و آبروي اشخاص لطمه وارد 
مي كند. از همين رو قانونگذار از آن تحت عنوان هتك حرمت اشخاص 
ياد كرده و نشان داده  همانطور كه اموال و جان اشخاص مورد حمايت و 
اقتدار وي قرار گرفته اند، حيثيت، آبرو، شخصيت، آزادي و آسايش افراد 
نيز درنظر قانونگذار محترم و مورد حمايت هستند و هرگونه تعرض بدان ها 
را جرم و قابل مجازات دانسته اســت. شهادت شهود در اين مورد يكي از 

راه هاي اثبات است.
از همين روي قانونگذار افراد را از هتك حرمت و تعرض به حيثيت و آبروي 
يكديگر منع كرده است و براي حفظ حقوق اساسي افراد و ساير ارزش هاي 
مشابه آن، مجازات هايي را براي توهين درنظر گرفته است؛ اما نكته اي كه 
مجدداً قابل ذكر بوده اين است كه از نظر قانونگدار قبح توهين به حدي 
بوده كه در برخي مصاديقش مجازات هاي سنگيني را براي مرتكب درنظر 
گرفته اســت. مطابق ماده ۶0۸  از كتاب پنجم قانون مجازات اسالمي 
تعزيرات، توهين به افراد از قبيل فحاشي و استعمال الفاظ ركيك چنانچه 
موجب حد قذف نباشد مشمول مجازات شالق تا ۷4 ضربه و يا 50هزار 

ريال تا يك ميليون ريال جزاي نقدي خواهد بود.

مريم مرادي عرب
حقوقدان و وكيل پايه يك دادگستري
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يكي از اصلي ترين كاركردهاي ديوان عالي عدالت اداري، 
رسيدگي به شــكايت مردم نســبت به بخشنامه ها، قضايي

آيين نامه ها و تصويب نامه هاي نهادهاي دولتي است. بر 
اين اســاس هيأت عمومي ديوان عدالــت اداري، به تازگي و به دنبال 
شكايت و درخواست يكي از شــهروندان، قسمتي از بخشنامه پليس 
درخصوص تصادف در خط ويژه كه از سوي شوراي نگهبان خالف شرع 

اعالم شده را باطل كرد.
به گزارش تسنيم، حتماً براي بسياري از رانندگان پيش آمده كه حين 
قطع كردن خط ويژه براي ورود به يك كوچه يــا خيابان با خودروي 
ديگري كه به صورت غيرمجاز اما در جهت درست خط ويژه و در جريان 
ترافيك در حال تردد در خط ويژه بوده، تصادف كرده اند، اكنون سؤال 

پيش مي آيد كه كدام خودرو مقصر است؟
معاونت عمليات ترافيك پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي در 
بخشنامه اي به شماره 13/5/444/4۶۸ و به تاريخ 24شهريور سال94 
اين موضوع را تعيين تكليف و اعالم كرده است: هرگاه وسيله نقليه اي 
كه عبورش از خط ويژه مجاز نبــوده در جهت موافق عبور در خطوط 
ويژه تردد كند با توجه به اينكه مســيرش مجاز است، هنگام برخورد 
با وسيله نقليه اي كه خطوط ويژه را قطع كرده، مشمول مزاياي مواد 
13۸و 142 آيين نامه راهور خواهد بود و رعايت حق تقدم عبورش مانند 
ساير وسايل نقليه مجاز ضروري است. يكي از شهروندان از اين بخشنامه 
عجيب و غريب پليس به هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شكايت 
كرده و ضمن برخالف قانون و شرع دانستن آن، در راستاي تبيين اين 
بخشنامه درخواست خود را اعالم كرده و هيأت عمومي ديوان عدالت 
اداري نيز با توجه به درخواست شاكي، موضوع را مورد بررسي قرار داده 
است. پس از بررسي هاي كارشناسي، ديوان عدالت اداري اين بخشنامه 
را براي بررسي از اين جهت كه خالف شــرع هست يا خير به شوراي 

نگهبان ارجاع مي دهد.
نهايتاً قائم مقام دبير شوراي نگهبان طي نامه اي به هيأت عمومي ديوان 
عدالت اداري اعالم كرده اســت: »عدم ضمان متخلف كه عبورش در 
خط ويژه مجاز نبوده به نحو اطالق، خالف شرع است.«؛ يعني اينكه 
اگر امري قانونا تخلف محسوب و براي فردي كه اين تخلف را مرتكب 

مي شود، هيچ ضماني وجود نداشته باشد، اين مسئله خالف شرع است 
و بر اين اساس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز هشتم بهمن ماه 
امسال با حضور معاونين، رؤسا، مستشــاران و دادرسان شعب ديوان 
تشكيل شد و پس از بحث و بررســي با اكثريت آرا، مبادرت به صدور 
رأي و اعالم كرد: نظر به اينكه مطابق حكــم تبصره 2ماده ۸4 و ماده 
۸۷قانون تشكيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 
1392نظر فقهاي شوراي نگهبان براي هيأت عمومي الزم االتباع است 
و قائم مقام دبير شوراي نگهبان طي نامه شماره 9۸/102/11125مورخ 
30تير 9۸اعالم كرده است كه نظر فقهاي شوراي نگهبان راجع به بند 
4/2 بخشنامه شــماره 13/5/444/4۶۸ مورخ 24شهريور 94 پليس 
راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي جمهوري اســالمي ايران به اين 
شرح است: » عدم ضمان متخلف كه عبورش در خط ويژه مجاز نبوده 
به نحـو اطالق خـالف شـرع است« بنابراين در اجـراي احكام مقررات 
فوق الذكر و تبعيت از نظر فقهاي شوراي نگهبان و مستند به بند يك 
ماده 12و مواد ۸۸و 13قانون تشكيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت 
اداري حكم بر ابطال بند 4.2 بخشنامه مورد اعتراض در حد نظر فقهاي 

شوراي نگهبان از تاريخ تصويب صادر مي شود.

»تقلب« در مــواد غذايي، دارويي، بهداشــتي و 
آرايشي يكي از تخلفاتي اســت كه مي تواند آثار حقوقي

زيانبار زيادي براي جامعه به وجود آورد. به همين 
دليل، شناسايي انواع تقلب هايي كه در اين قبيل موارد صورت 
مي گيرد، مي تواند تا حد زيادي به شــهروندان درباره آگاهي از 
حقوقي كه نسبت به اين جرم دارا هستند، كمك كند.  به گزارش 
پايگاه حقوقي مهداد،در واقع لفــظ »تقلب« در قوانين تعريف 
نشده است اما قانونگذار به صورت كلي رفتارهايي را كه مي تواند 
مصداق تقلب باشد، تبيين كرده اســت. با توجه به شرايط اين 
روزهاي ايران و جهان و انتشار ويروس كرونا و نياز شهروندان به 
لوازم بهداشتي، احتمال اينكه آنها در معرض تقلب قرار بگيرند 
هم افزايش يافته است و به همين دليل در اين مطلب 2نمونه از 
رفتارهايي كه طبق قانون از مصاديق تقلب به شــمار مي رود را 

بررسي مي كنيم.

عرضه يا فروش جنسي به جاي جنس ديگر
اين مصداق از تقلب زماني تحقق پيدا مي كند كه فروشنده به 
جاي عرضه كاالي خواسته شــده با مارك و كيفيت مشخص، 
كاالي ديگري با كيفيت نامرغوب و مــارك تقلبي عرضه كند. 
مانند اينكه شــخصي به داروخانــه مراجعه كنــد و تقاضاي 
داروي خارجي داشته باشد و مسئول داروخانه به  جاي داروي 
خواسته شده، داروي داخلي به وي عرضه كند يا به جاي دارويي 
كه پزشك براي او تجويز كرده است، داروي ديگري را به او ارائه 
دهد. البته اگر اين دو دارو هم فرمول و مشــابه باشند، تقلب از 

ناحيه دكتر داروساز محسوب نمي شود.
مجازات تعيين شــده براي اين نوع تقلب بر اســاس اينكه چه 

نتيجه اي حاصل شود، متفاوت است:
آسيبي شود كه معالجه آن كمتر از يك ماه طول بكشد، 1 اگر مصرف اين مواد موجب بيمــاري مصرف كننده يا 

مرتكب به ۶  ماه تا 2سال حبس محكوم خواهد شد.

اگر مصرف اين مواد موجب بيمــاري مصرف كننده يا  آسيبي شود كه معالجه آن بيشتر از يك ماه طول بكشد، 2
مرتكب به 3 تا 10 سال حبس محكوم خواهد شد.

مصرف كننده منجر شــود، مجازات مرتكب با توجه به 3 اگــر مصرف ايــن مــواد به نقــص يكــي از اعضای 
ميزان نقص 3 تا 10 سال حبس خواهد بود. سازنده، تهيه كننده 
يا مخلوط كننده مواد تقلبي به حبس از 5 تا 15 ســال محكوم 

مي شود.
مجازات ســازنده يا تهيه كننده يا مخلوط كننده اعدام 4 اگر مصرف اين مواد به فوت مصرف كننده منتهي شود، 

است.

مخلوط كردن مواد خارجي به جنس به منظور سوءاستفاده
منظور از اضافه كردن مواد خارجي موادي است كه اصوالً نبايد 
به جنس موردنظر اضافه شود و اضافه كردن آن از طرف وزارت 
بهداشت ممنوع شده اســت. مانند اينكه فروشنده شير براي 

افزايش ميزان شير، مقداري آب به آن اضافه كند.
مجازات اين نوع تقلب نيز بر اساس اينكه چه نتيجه اي حاصل 

شود، متفاوت خواهد بود:
اگر مصرف اين مواد به بيماري يا آسيبي منتهي شود كه  مدت معالجه آن كمتر از يك ماه باشد، مجازات مرتكب 1

۶ ماه تا 2سال حبس خواهد بود.
اگر مصرف اين مواد به بيماري يا آسيبي منتهي شود كه  مدت معالجه آن بيش از يك ماه باشد، مجازات مرتكب 2

يك تا 3سال حبس خواهد بود.
مصرف كننده منتهي شــود، مجازات مرتكب بر اساس 3 اگــر مصرف ايــن مــواد به نقــص يكــي از اعضای 

ميزان نقص 3 تا 10 سال حبس است.
اگر مصرف اين مواد به مــرگ مصرف كننده بينجامد،  مجازات مرتكب اعدام خواهد بود.4

سؤاالت حقوقي خود را براي پاسخگويي  
مشاوران همشهري  به شماره پيامك 
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ارسال كنيد

همشهري  مشاور

حقوق مردم در زمانه كرونا

شيوع كرونا در كشور بحراني بي سابقه و نوپديد محسوب مي شود و از ابعاد مختلفي قابل بررسي و واكاوي است. صرف نظر از ابعاد بهداشتي- درماني، 
جامعه شناختي، اقتصادي و... مي توان اين بيماري را از زاويه حقوقي مورد بحث و بررسي قرار داد. خسارات ناشي از كرونا بر عهده چه  كسي است؟ اگر داخلي

فردي موجب انتشار ويروس مرگبار در جامعه شود، چگونه با او برخورد مي شــود؟ چرا در بحران كرونا ارتكاب جرايم خرد افزايش يافته است؟ اينها 
مهم ترين پرسش هايي بود كه در گفت وگويي از علي نجفي توانا، حقوقدان و استاد دانشگاه پرسيده شد و وي به تفصيل به آنها پاسخ گفت.

علي نجفي توانا، حقوقدان و استاد دانشگاه  در گفت و گو 
با همشهري به بررسي ابعاد حقوقي كرونا پرداخت

تقلب و مجازات آن  ابطال قسمتي از بخشنامه پليس درباره تصادف در خطوط ويژه
با درخواست يك شهروند از ديوان  عالي عدالت اداري صورت گرفت

2حقوق شهروندي 3 0 2 3 ۶ 2 3

درصورت عرضه اجناس تقلبي به جاي واقعي چه سرنوشتي در انتظار متقلبان است؟



   كاهش سرمايه اجتماعي دولت پس از سيل
گزارش مركز بررسي هاي استراتژيك رياست جمهوري درباره ابعاد سيل فروردين ماه استان گلستان به تبعات 
سياسي آن براي دولت نيز پرداخته است. در اين گزارش با اشاره به اينكه »سيل گلستان عالوه بر پيامدهاي 
اجتماعي داراي پيامدهاي سياسي هم بود« آمده است: بخشي از دستگاه هاي اجرايي دولت در استان دچار 
ناكارآمدي شدند و اين ناكارآمدي بدبيني افكار عمومي كل كشور نسبت به كارآمدي دولت را در پي داشت. 
حضور استاندار در خارج از كشور براي گذران تعطيالت نوروزي به عنوان رأس هرم دولت در استان همزمان 
با زير آب رفتن شهر آق قال باعث تخريب شديد وجهه دولت شد، به نحوي كه حتي عزل سريع او هم نتوانست 
اعتماد از بين رفته به دولت را بازگرداند. همچنين در شبكه هاي اجتماعي شايعه شده بود در روزهاي نخست 
سال 1398رئيس جمهور در كيش حضور دارد و حتي حضور معاون اول رئيس جمهور و ساير وزرا در گلستان 
هم نتوانست ابهامات موجود درخصوص عدم واكنش شخص رئيس جمهور به حادثه سيل در روزهاي نخست 
را جبران كند. فارغ از اينكه آيا اساساً با وجود معاون اول و وزراي مرتبط نيازي به واكنش رئيس جمهور بود يا 
شخص رئيس جمهور در روزهاي نخست سيل گسترده گلستان كجا بود و چرا واكنش نشان نداد؛ اينكه افكار 
عمومي و شبكه هاي اجتماعي از عدم واكنش سريع او مي گفتند نشانگر كاهش سرمايه اجتماعي دولت در 

پي سيل گلستان بود.
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مركز بررســي هاي اســتراتژيك 
رياست جمهوري يك سال پس از دولت

ســيل ويرانگر اســتان گلستان 
گزارشي درباره مقصران اين حادثه منتشر كرد. 
مداخالت انساني، ناكارآمدي و حضور نداشتن 
اســتاندار وقت در محل خدمت ازجمله موارد 
اشــاره شــده در ايــن گــزارش هســتند. 
سيالب98گلستان چه به لحاظ مدت ماندگاري 
و چه بــه لحاظ حجــم، بزرگ ترين ســيالب 
ثبت شده تاريخ استان گلستان بود. سايت مركز 
بررسي هاي اســتراتژيك رياست جمهوري اين 
گزارش را حاصل بررسي هاي ميداني، اسنادي و 
گفت وگو با كنشگران متعدد درگير در اين واقعه 
عنوان كرده اســت. براســاس اين گزارش، در 
جريان ســيالب گلســتان خطاهاي انساني و 
ســازماني متعددي رخ داده كه درنهايت باعث 
تشديد قابل توجه خســارت هاي سيالب شده 
اســت. خارج كردن سيالب از مســير طبيعي 
رودخانــه، بي توجهي به تجربه ســيالب هاي 

پيشين آق قال، تأثير زهكشي اراضي بر سيالبي 
شدن گميشان، منحرف كردن سيالب اترك به 
سمت گميش تپه و خروج سيالب از ديواره يك 
كانال انحرافي به نام كملر مهم ترين اين خطاها 

عنوان شده اند.
در بخش هــاي مقدماتي اين گزارش با اشــاره 
بــه علل مقدمه ســاز اين ســيل آمده اســت: 
»در شــرايطي كه بين آب منطقــه اي و مردم 
درخصوص مســير حفر كانــال اختالف وجود 
داشته با مداخله فرماندار وقت آق قال )امانگلدي 
ضمير( دســتور به حفر كانال از مســير مدنظر 
مردم داده مي شود؛ اما محاسبات مربوط به اين 
كانال انحرافي اشتباه بوده و باعث ورود سيالب 
از شمال آق قال به اين شهر مي شود... در آخرين 
شب سال 1397تركيبي از مداخله آب منطقه اي، 
مردم و فرماندار باعث خروج ســيالب از مسير 
طبيعي گرگان رود شد. با خروج سيالب از مسير 
طبيعي رودخانه مديريت آن بســيار دشــوار و 

مدت زمان ماندگاري سيل هم افزايش يافت.«

آثار منفي و زيانبار زهكشــي هاي اراضي دليل 
دوم ســيالبي شــدن بارش ها عنوان شده اند؛ 
»اهميت تأثير منفي زهكشي3۴هزار هكتار از 
اراضي گميشان بر سيالبي شدن اين شهرستان 
وقتي بيشتر مي شود كه درنظر داشته باشيم اين 
فقط فاز نخست طرح زهكشي 280هزار هكتار از 
استان گلستان است و احتماالً در آينده با كامل 
شدن آن ساير شهرســتان هاي استان هم با هر 

بارندگي درگير سيل خواهند شد.«
همچنين عوارض مصنوعي احداثي روي زمين 
دليل ديگر سيل عنوان شــده است: »خاكريز 
ســازمان شــيالت هرچند مانــع آب گرفتگي 
سايت ميگو شد ولي ســيالب اترك را به سمت 
گميش تپــه منحرف و اين شــهر را كه پيش تر 
هم با دو ســيالب درگير شــده بود با سيالب 
ســوم مواجه كرد. خاكريز 8كيلومتري احداثي 
توســط شــيالت را مي توان اوج ناهماهنگي ها 
و خودخواهي هاي ســازماني در سيل گلستان 
دانســت.« اين گزارش با اشــاره به شكستگي 
ديوار كانال انحرافي بين 2روستاي بصيرآباد و 
كملر و سرازير شدن حجم زيادي از سيالب به 
سمت جنوب گميشــان مي افزايد: »كانال هاي 
انحرافي سازه هاي پيچيده اي نيستند كه طراحي 
و ســاخت آنها بسيار دشــوار و نيازمند رعايت 
مالحظات فني خاصي باشــد ولي متأســفانه 
همين سازه ساده و ابتدايي به درستي طراحي 
و اجرا نشــده بــود و اين خطاي بــزرگ باعث 
هدايت ســيالب به جنوب شــهر گميش تپه و 
چهار روســتاي قره كيله، خواجه نفس، قِِرمسه 

و چارقلي شد.«

مديريت بحران اشتباه
گزارش مركز در ادامه مــي آورد: »همانگونه كه 

خطاهاي ســازماني و انســاني متعدد در وقوع 
و تشديد خســارت هاي ســيل نقش داشتند، 
پس از ســيل نيــز مديريت بحران مناســبي 
صورت نگرفت. مرور فرايند مديريت بحران در 
سيل گلستان نشــانگر وجود مشكالت زير در 
آن اســت: فقدان اطالعات كافي و يا اطالعات 
متناقض بــراي تصميم گيــري، مداخله افراد 
غيرمســئول و گروه هاي ذي نفوذ كه روند امور 
را مختل مي كردند، وجــود فرماندهان متعدد 
در صحنه كه موجب تصميم هــاي متناقض و 
ناهماهنگ مي شــد، عدم ثبت تجربيات موارد 
مشــابه پيشــين و ناآگاهي مديران جديدتر از 

آنهــا، عدم ايجــاد هماهنگي بين ســازماني از 
مرحله پيش از بحران تا مراحــل حين بحران 
و پس از بحــران، غيرتخصصي و غيرمســتقل 
بودن فوريت هاي عملياتي، وجود سازمان هاي 
متعدد با وظايف متنوع و داشتن سلسله مراتب 
فرماندهي مجزا، ناهماهنگي در ســازماندهي 
و همكاري با ســازمان هاي مردم نهــاد در كنار 
برخي ســوءظن هاي نابجا و البته انجام برخي 
اعمال ناهمخوان با فرهنگ مردم بومي توســط 
گروه هاي مردمي، نبود فرهنگ ازخودگذشتگي 
و وجود روحيه خودخواهي و مطرح شدن فردي 
در ســازمان ها و نيز مطرح شدن ســازمان در 

ميان سازمان هاي فعال با انجام اقداماتي نظير 
عدم اشــتراك گذاري كامل و مؤثر تجهيزات و 
امكانات ســازمان ها به دليل تعصب سازمان ها 
بر تملك منابع ســازماني، عدم استفاده بهينه و 
به موقع از امكانــات و نيروهاي اعزامي داوطلب 
مردمــي و دولتي، توزيــع بي برنامــه و بدون 
شناسايي منابع مادي در ميان آسيب ديدگان، 
نداشتن برنامه منسجم و استفاده از روش هاي 
ســنتي، تكراري و غريزي در به كارگيري منابع 

انساني.«
در جمع بندي اين گزارش آمده است: »مجموع 
يافته هاي اين پژوهش نشان مي دهد وقايع تلخ 

سيالب گلستان نه به دليل بارندگي بي سابقه بلكه 
حاصل خشكسالي فكري باسابقه حكمراناني بود 
كه پيامدهاي مخرب اقدامات خــود را انكار و با 
خودخواهي مرسوم سازماني، روند وقايع معمول 
طبيعت را به فاجعه و بال تبديل مي كنند. نسبت 
دادن تمامي ابعاد سيل گلستان به طبيعت تهمتي 
ناروا و فرافكنانه است. آنچه گلستان را زير آب برد 
سيل نبود؛ جهل بود. جهلي مستمر كه از دهه ها 
پيش با مجموعه گســترده اي از اقدامات مخرب 
طبيعت شروع شده بود و بعد از سيل هم در تالش 
است با نســبت دادن آن به طبيعت اين جهل را 

جعل كند.«
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رفع اتهام از باران

گزارش خبري

  كنايه فركانسي صادقي به صداوسيما 
محمود صادقي، نماينده تهران يكي از ضرورت هاي ارتقاي 
كيفيت آموزش مجازي را رفع كاســتي هاي زيرساختي 
فناوري اطالعات و ارتباطات عنوان كرد و گفت: صداوسيما 
فركانس هايي را كه در تصرف خود گرفته در اختيار وزارت 
ارتباطات قرار دهد تا اين وزارتخانــه بتواند از طريق اين 

فركانس ها پهناي باند را گسترش بدهد.
به گزارش ايســنا، وي در ارزيابي از تأثيرات، نقاط قوت و 
ضعف آموزش هاي مجازي انجام شــده در شرايط كرونا 
گفت: ارزيابي دقيق از اين موضوع در اين مدت امكان پذير 
نيست، بايد مدتي از اجرايي شدن آموزش مجازي بگذرد 

تا بتوانيم ارزيابي دقيق را در اين باره داشته باشيم.

  لزوم پاســخگويي حقوقدان هاي شــوراي 
نگهبان 

قاسم ميرزايي نيكو، عضو كميسيون شوراها و امور داخلي 
كشور گفت: بيش از 180نماينده با الحاق يك تبصره به 
قانون انتخابات موافقت كردند پس مشخص است انگشت 
روي نقطه حســاس گذاشته شــده كه همين امر كمك 

مي كند با اتكاي بيشتري اين طرح را تصويب كنيم.
او در گفت وگو با ايلنا يادآور شد: گرفتاري اينجاست كه ما 
به 6حقوقدان شوراي نگهبان رأي مي دهيم اما نمي توانيم 
بازخواست شان كنيم، از آنها ســؤال بپرسيم و بخواهيم 

عملكردشــان را توضيح دهند؛ خب اينجا قانون سكوت 
دارد كه به نوعي اين مورد را هــم بايد در اين الحاق جاي 
دهيم تا همانگونه كه وزير را به پاسخ وا مي داريم، بتوانيم 

اين حقوقدانان را هم مورد بازخواست قرار دهيم.

  شائبه سياسي در يك گزارش اقتصادي 
عليرضا رحيمي، عضو هيأت رئيســه مجلس شــوراي 
اسالمي گزارش اخير تفريغ بودجه97 در آستانه تشكيل 
مجلس جديد را موجب تقويت شــائبه سياســي كاري 
دانست. او در صفحه شخصي خود در توييتر نوشت: »راي 
مجلس دهم به رئيس ديوان محاسبات بر مبناي رعايت 
ســالمت در مديريت ديوان و امانتداري و كارشناسي در 

گزارش ها بود. 
گزارش حاشيه ساز تفريغ بودجه97 عليه دولت كه مورد 
تكذيب مراجع رســمي قرار گرفت و هزينه ساز شد، در 
آستانه تشكيل مجلس جديد و انتخاب رئيس ديوان، شائبه 

سياسي كاري را تقويت مي كند.«

  طرحي براي كاهش اختيارات رئيس مجلس 
اميرحسين قاضي زاده، عضو هيأت رئيسه مجلس شوراي 
اسالمي با همكاري مركز پژوهش هاي مجلس طرحي را 
براي ايجاد تحول ساختاري در مجلس يازدهم در 7فصل 

تدوين كرد.
به گزارش مهر، اين طرح در حــوزه قانونگذاري به دنبال 
ايجاد نظام پيش نويس طرح هــا و لوايح، ارتقاي عملكرد 
كميسيون هاي تخصصي مجلس به عنوان مهم ترين ركن 

قانونگذاري، كارآمدســازي صحن علني مجلس، تعيين 
زمان رســيدگي به مصوبات مجلس در مجمع تشخيص 

مصلحت نظام، محدودكردن مراجع قانونگذار است.
عالوه بر اين، اين طــرح ذيل راهكارهــاي مهمي براي 
كارآمدســازي نظارت مجلس از طريــق اعمال مقررات 
دقيق تر و جدي تــر در ســؤال از وزرا، فرايند ســؤال از 
رئيس جمهور، استيضاح وزرا و نظارت بر رفتار نمايندگان 
دارد. طرح مذكور همچنين به دنبال تفويض و تقليل برخي 

اختيارات رئيس مجلس است.

  در جلسات مجازي نمايندگان مجلس يازدهم 
چه مي گذرد؟

حجت االسالم حســين جاللي، منتخب مردم رفسنجان 
در مجلس يازدهم، با اشاره به جلسات مجازي منتخبان 
مجلس يازدهم، خبر داد: اين جلســات با هدف مشخص 
كــردن اولويت هاي مجلس يازدهم و بررســي مقدماتي 

برخي مشكالت اساسي كشور است.
به گزارش تسنيم، وي گفت: در اين جلسه، نمايندگان از 
گروه هاي مختلف سياســي حضور دارند و درباره مسائل 
جاري روز و مشــكالت پيش روي كشــور بحث و تبادل 

نظر مي كنند.
جاللي افزود: اين جلسات ارتباطي با بحث انتخابات هيأت 
رئيسه ندارد و البته ممكن است نمايندگان نظراتي درباره 
هيأت رئيسه داشته باشــند اما اين دليلي بر اين نيست 
كه جلســه مجازي منتخبان ارتباطي با انتخابات هيأت 

رئيسه دارد.

تنش دريايي بين نيروهاي نظامي ايــران و آمريكا در خليج فارس با 
انتشار جزئياتي از ماجرا توســط طرف ايراني، وارد فاز تازه تري شده 
اســت. نيروي دريايي ســپاه با هاليوودي خواندن روايت سنتكام از 
اتفاقات روز 27فروردين، علت اعزام 11قايق به منطقه را ايجاد اخالل 

آمريكا در مسير حركت يك شناور ايراني اعالم كرده است.
براســاس اطالعيه نيروي دريايي ســپاه، نيروي دريايــي آمريكا 
يك بار ســاعت 23 روز 18فرورديــن و يك بار ســاعت 6صبح روز 
19فروردين مسير حركت كشتي شهيد سياوشي را سد كرده بود  و 
با انجام رفتارهاي پرخطر و بي توجهي به اخطار هاي اوليه با مشاهده 
هشدارهاي نيروهاي خودي، سرانجام مجبور به كنار كشيدن خود از 

مسير حركت شناور نيروي دريايي سپاه شد.
نيروي دريايي سپاه كشتي جنگي مزاحم آمريكايي را با شماره بدنه 
CG 72 معرفي كرده كه در مرتبه دوم در منطقه روبه روي عسلويه 
و حدود 30 مايلي ســكوهاي ايران، با حركتي خطرناك راه شناور 
شهيد سياوشي را كه در حال گشت زني در منطقه بود، بدون توجه 
به اخطارهاي شناور خودي، براي مدتي سد و سرانجام اين شناور با 
اقدامي حرفه اي و هوشمندانه و كنار زدن ناو آمريكايي موفق به ادامه 

مسير خود شده است.

در اين اطالعيه آمده است: نيروي دريايي ســپاه پاسداران انقالب 
اسالمي براي پيشگيري از ادامه رفتارهاي غير قانوني، غيرحرفه اي، 
خطرناك و حتي ماجراجويانه تروريست هاي آمريكايي و نيز تحكيم 
امنيت تردد شــناورهاي خودي و مقابله با قاچاق ســوخت در 27 
فروردين ماه 99 )1۵ آوريل 2020( پس از اعالم وضعيت تيراندازي در 
مناطق تمريني كه از گذشته با مختصات خاص روي نقشه مشخص 
شده است، شناورهاي خود را به صورت گروهي شامل 11 فروند قايق به 
منطقه اعزام كرد كه با ناوها و كشتي هاي جنگي آمريكا مواجه شدند و 
به رغم اقدامات غيرحرفه اي و تحريك كننده تروريست هاي آمريكايي 
و بي توجهي آنها به اخطارها و هشدارها، با ايستادگي جانانه و شجاعت 
نيروهاي خودي، آنها را مجبور به كنار كشيدن خود از مسير حركت 

شناورهاي نيروي دريايي سپاه كردند.
ســپاه همچنين ضمن توصيه به آمريــكا براي رعايــت مقررات و 
پروتكل هاي دريايي هشدار داده است، رفتارهاي پرخطر بيگانگان در 
منطقه را تهديد امنيت ملي و خط قرمز خود مي داند و هرگونه خطاي 

محاسباتي آنان را قاطعانه پاسخ خواهد داد.
پيش از اين فرماندهي مركزي نيروهاي آمريكا در منطقه موســوم 
به سنتكام كه در ايران در ليست نيروهاي تروريستي قرار داده شده 
است، فيلمي از برخورد قايق هاي سپاه با چند شناور و ناو آمريكايي 
را منتشــر كرده بود كه در يكي از اين فيلم ها تصويري از يك نيروي 
نظامي ايران ديده مي شد كه با انگشت سبابه به آمريكايي ها هشدار 

داده مي شود.
آمريكايي ها پيش از اين مدعي شدند كه در روز 1۵ آوريل 11فروند 
قايق ســپاه پاســداران ايران چندين بار به ناو يواس اس لوئيس بي. 
پولر، پاول هميلتون، فايربولت، ســيروكو، رنــگل و مائوئي نزديك 
شده اند. نيروي دريايي آمريكا گفته بود اين ناوها در حال انجام مانور 
مشتركي با چند فروند هلي كوپتر آپاچي در آب هاي بين المللي در 

خليج فارس بوده اند.

هرچه به افتتاحيــه مجلس يازدهم 
نزديك تر مي شويم رايزني هاي فاتحان مجلس

اين مجلس براي تصاحب كرسي هاي 
هيأت رئيسه و روســاي كميســيون ها جدي تر و 
نفســگير تر مي شــود و در اوج  ايــن رايزني ها هم 

تعيين تكليف كرسي رياست مجلس قرار دارد.
آنطور كه يكي از منتخبان تهران مجلس يازدهم به 
همشهري خبر داده است توافق جريان هاي حاضر 
در مجلس براي رياست محمدباقر قاليباف حاصل 
شده است؛ توافقي كه سايه تعيين كننده اي بر سر 
روساي كميسيون هاي تخصصي مجلس و تركيب 
هيأت رئيسه خواهد داشت و اولويت با كانديداهاي 

پايداري ها و احمدي نژادي ها خواهد بود.
به اين ترتيــب اگرچه تــا اينجــاي كار كاپيتان 
قاليباف، ســكاندار مجلس يازدهم خواهد شــد و 
در روز افتتاحيه مجلس كانديداتوري اش را به رأي 
نمايندگان خواهد گذاشــت اما مسير براي تحقق 
رؤياي رياست او تك رقابتي نخواهد بود و قرار است 
براي رعايت بعد رسانه و سياسي اين جايگاه يكي، 
دو كانديداي ديگر هم كه وزنه رقابت شــان در حد 
قاليباف نيست وارد گود رقابت بر سر كرسي رياست 

مجلس شوند.
در اين رقابت حتما خبري از ورود مرتضي آقاتهراني 
و حتي مصطفي ميرســليم ديگر چهره هاي مدعي 
رياســت مجلس آتي نخواهد بود، بلكه چهره هايي 
چون فريدون عباســي، رئيس سازمان انرژي اتمي 
دولت احمدي نژاد، حميدرضا حاجي بابايي، رئيس 

فراكسيون اصولگرايان واليي مجلس دهم و عليرضا 
زاكاني، نماينده پرحاشــيه قــم وارد عرصه رقابت 
خواهند شد؛ رقابتي كه در نهايت مسير تكيه زدن 
آنها  يا نمايندگان مورد وثوق آنها بر كرسي رياست 
كميســيون هاي شــاخص و تأثير گذار مجلس از 
كرسي هاي نواب رئيس مجلس و ديگر صندلي هاي 
هيأت رئيسه گرفته تا كرسي هاي رياست كميسيون 
تخصصي مجلس و در صدر آن امنيت ملي و سياست 
خارجي و برنامه و بودجه، اصــل نودم، اقتصادي و 

صنايع را سهل تر خواهد كرد.
اين ورود و تقديم بي حاشيه كرسي رياست مجلس 
يازدهم به قاليباف محصول جلسات مختلفي است 
كه از فرداي انتخابات توســط نزديكان و مشاوران 
قاليباف در جريان است كه بخشي از آنها به واسطه 
تصاوير منتشر شده در رسانه ها خواسته يا ناخواسته 
علني مي شود و بخش ديگري هم پشت ديوارهاي 
دفاتر كار و خانه ها يا گوشــي هاي همراه منتخبان 

برگزار مي شود و علني نمي شود.

سهميه بندي كميسيون ها و كرسي هاي هيأت رئيسه 
براساس اين رايزني ها ســهم 3 جريان اصولگراي 
راه يافته به مجلس يازدهــم - نواصولگرايان، جبهه 
پايــداري و يــاران احمدي نژاد - هم تــا حدودي 
مشخص شــده اســت. عبدالرضا مصري و عليرضا 
زاكاني و شــمس الدين حســيني به جد به دنبال 
رسيدن به كرسي نايب رئيسي هســتند و در ازاي 
عقب نشيني آقا تهراني كرسي هايي از هيأت رئيسه 

تقديم اين جريان خواهد شد. هيأت رئيسه مجلس 
شــوراي اســالمي مركب از رئيس، 2نايب رئيس، 
6دبير و 3 ناظر است، يعني منهاي كرسي رياست، 
11كرســي محل تفاهم و ســهم خواهي 2 جريان 
پايداري و ياران احمدي نژاد قــرار خواهد گرفت؛ 
يعني نواصولگرايان براي گرفتن صندلي رياســت 
اكثريت كرسي هاي هيأت رئيسه را به 2جريان ديگر 

تقديم خواهند كرد.
در كنــار چشم پوشــي نواصولگرا هــا از اكثريت 
كرسي هاي هيأت رئيسه، تعيين بي دردسر رئيس 
مركز پژوهش ها نيز از ديگر توافقاتي است كه بين 

3جريان صورت گرفته است.
همچنين براساس توافق اوليه 3 جريان مذكور رياست 
كميسيون فرهنگي در رقابت سيدرضا تقوي و مرتضي 
آقاتهراني روشــن خواهد شد.رياســت كميسيون 
برنامه و بودجه به جز البي هاي غالمرضا تاجگردون، 

رئيس3دوره  اخير  اين كميســيون 3 مدعي جديد 
دارد؛ حميدرضا حاجي بابايي، شمس الدين حسيني 
و الياس نادران 3 فردي هستند كه به طور جد براي 
تصاحب اين كرسي درصدد رايزني اند؛ رايزني هايي كه 
نقش تاجگردون در آن كم اثر نخواهد بود و بايد ديد 

عاقبت اين كرسي پرطرفدار چه خواهد شد. 
عليرضا زاكاني، مجتبي ذوالنوري و محمدحســن 
آصفري نيز از مدعيان كرســي رياست كميسيون 
امنيت ملي و سياست خارجي اند. جدال بر سر كرسي 
رياســت كميســيون اقتصاد هم بين شمس الدين 
حسيني و سيد احســان خاندوزي جدي است و تا 
اينجاي كار عزت اهلل اكبري تاالر پشتي براي رياست 
كميســيون صنايع مورد توافق قرار گرفته اســت. 
درصورت رســيدن محمد مهدي زاهدي به كرسي 
نايب رئيسي مجلس، كميسيون علوم و تحقيقات نيز 

محل البيگري خواهد بود.

جزئيات تازه از رويارويي دريايي سپاه 
و سنتكام در خليج فارس

كافه مجلس

سهميه بندي كرسي هاي بهارستان در سكوت
 براساس تفاهم 3 جريان اصولگراي راه يافته به مجلس، قاليباف در رقابت با يك كانديداي مدعي 

صاحب كرسي رياست مجلس يازدهم مي شود و در تصاحب ديگر كرسي ها اولويت با پايداري ها و احمدي نژادي هاست

قاليباف و تحقق رؤياي رياست 
محمدباقر قاليباف، شهردار اسبق و نفر اول فهرست تهران با يك ميليون و ۲۶۵ هزار و ۲8۷ رأي در مسير 
رياستش بر مجلس به جد درحال   رايزني و البيگري است كه به گفته محمد مهاجري، فعال سياسي اصولگرا، 
»اصال به مجلس آمده كه رئيس شود و اگر نمي خواست رئيس شود، يقينا دليلي نداشت كه اين همه خود 
را به زحمت بيندازد و تالش كند.« مويد تالش مورد اشــاره مهاجري در ديدار شهردار اسبق با شماري از 
نمايندگان منتخب گيالن و مازندران است. گرچه قاليباف يا ديگر حاضران در آن نشست درباره مباحث 
مورد بحث جلسه اظهارنظري نكردند اما رســانه ها آن را به يارگيري سياسي براي كسب كرسي رياست 

مجلس تعبير كردند.
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مركز بررسي هاي استراتژيك رياست جمهوري: وقايع تلخ سيالب گلستان نه به دليل بارندگي 
بي سابقه بلكه حاصل خشكسالي فكري بود

فرزانه آييني
خبر نگار



خبر

يك هفته با سعدي و سپهري

برنامه هاي مركز فرهنگي شهر كتاب در بزرگداشت سعدي شيرازي و 
سهراب سپهري به صورت آنالين برگزار مي شود. به گزارش همشهري، 
اول ارديبهشــت روز بزرگداشت ســعدي و چهلمين سال درگذشت 
سهراب سپهري است. مركز فرهنگي شهركتاب در روزهاي فاصله گذاري 
اجتماعي برنامه هاي خود را در شبكه هاي اجتماعي برگزار مي كند و 
آنچه براي بزرگداشت دو شاعر بزرگ فارســي گذشته و امروز تدارك 
ديده، در سايت ، تلگرام و اينستاگرام عرضه خواهد كرد. مجموعه  اي از 
بهترين استادان زبان فارسي و هنرمندان و فرهيختگان حوزه ادبيات، 
در صفحات مجازي مركز فرهنگي شــهر كتاب، از ســعدي و سهراب 
مي گويند. مجموعه نوشته ها ، يادداشت ها و آثار محمدرضا شجريان، 
فتح اهلل مجتبايي، ضياء موحد، حسين معصومي همداني، اصغر دادبه، 
ميرجالل الدين كزازي، شــمس لنگرودي، منصور رستگارفســايي، 
هوشنگ رهنما، فربد فدايي، احمد پوري، ايرج شهبازي، مهدي محبتي، 
منصور پايمرد، حسن ذوالفقاري، موسي بيدج، مهنوش مشيري،  رؤيا 
صدر، اسماعيل اميني، ايرج زبردست، كاميار عابدي، علي اصغر ارجي، 
سپيده موسوي، حسين كياني و... از اول تا هشتم ارديبهشت در پايگاه 
اينترنتي ، كانال تلگرامي و صفحه اينستاگرام مركز فرهنگي شهر كتاب 

عرضه خواهد شد.

دست ودلبازي كرونايي آقاي قناعت

باالخره موضوع ادامه فعاليت 2پروژه ســينمايي در روزهاي كرونايي 
ختم به خير شد. بعد از گاليه ســخنگوي ستاد كروناي خانه سينما از 
حسين قناعت و كيارش اسدي زاده براي ادامه فعاليت هايشان، باالخره 
خبر توقف اين 2پروژه منتشر شد. جالب اينكه حسين قناعت كه ظاهرا 
در اين روزها به جز ساخت فيلم كودك و نوجوان »شپلوتكا«، يك پروژه 
ديگر هم در دست توليد داشته نامه اي منتشر كرده و گفته: پروژه ها را تا 
پايان شرايط كرونايي متوقف كرده است. البته اين دست ودلبازي آقاي 
قناعت در توقف پروژه هايش زماني به چشم آمد كه موج انتقادها از او باال 
گرفت. ادامه ساخت فيلم سينمايي در اين روزهاي نگران كننده كرونا از 
آن اتفاق هاي عجيب در كشور و بدنه سينمايي بود كه بايد بعدها جدي تر 
به آن پرداخته شود. تمرد از قوانين وضع شده در شرايط بحران آن هم 
توسط اهالي فرهنگ موضوع عجيبي بود كه مردم را هم نسبت به اهالي 

فرهنگ بدبين كرد.

آغاز آموزش سينما 

سازمان سينمايي، شرايط آغاز فعاليت آموزشگاه هاي آزاد سينمايي 
را اعالم كرد. به گزارش همشــهري، روز گذشــته دفتــر مطالعات و 
دانش سينمايي ســازمان سينمايي با انتشــار اطالعيه اي، آغاز به كار 
آموزشگاه هاي سينمايي را با رعايت فاصله گذاري اجتماعي و با رعايت 

شرايطي مجاز اعالم كرده است. شرايطي همچون: 
   آموزشگاه هاي آزاد سينمايي، ابتدا در سامانه وزارت بهداشت، درمان 

و آموزش پزشكي اطالعات واحد خود را ثبت كنند.
   پروتكل ها و قواعد بهداشتي ســتاد ملي مقابله با كرونا در موضوع 
بهداشت محيط و ضدعفوني مداوم تجهيزات و محل آموزشگاه رعايت 

شود.
   برگزاري كالس هاي تك نفره )يك هنرجو(، استاد - شاگرد با رعايت 

پروتكل هاي بهداشتي بالمانع است.
   به منظور تداوم فعاليت هاي آموزشي، اســتفاده از امكانات فضاي 
مجازي براي آموزش هاي ســينمايي درصورتي مجاز است كه از دفتر 

مطالعات و دانش سينمايي، مجوز مربوطه اخذ شود.
 بر اين اســاس آموزشگاه هاي آزاد ســينمايي اســتان تهران از اول 

ارديبهشت مجاز به فعاليت هستند.

حشمت اهلل كامراني درگذشت

حشمت اهلل كامراني كه به عنوان مترجم 
ادبيات داستاني شناخته مي شد، روز 2۵ 
فروردين ماه در ۷۹ سالگي به دليل ايست 
قلبي از دنيا رفت، اما خبر درگذشت وي 
روز 31فروردين منتشر شد. حشمت اهلل 
كامراني در 132۰ در نهاوند به دنيا آمد. 

در جواني عضو جبهه ملي شد و در جلسات و فعاليت هاي آن مشاركت 
مي كرد. در همين جلسات با شخصيت هايي حشر و نشر پيدا كرد كه 
گرايش هاي چپ داشتند. احتماال به خاطر همين نگاه بود كه در ابتداي 
كارش به ترجمه آثاري چون »انگل« از ماكســيم گورگي و »همزاد« 
از داستايوفســكي پرداخت. در سال 13۵3، به ســبب فعاليت هاي 
سياسي اش به زندان افتاد و پس از مدتي آزاد شد. او به مدت 4۰سال در 
كار ترجمه بود، اما مترجم پركاري نبود. از ديگر ترجمه هاي او مي توان 
به »مرگ و دختر جوان« نوشته دورفمن، »جاودانگي« نوشته ميالن 
كوندرا، »خانه ارواح« نوشته ايزابل آلنده، »فرزندان سانچز« نوشته اسكار 
لوئيس، »من، كيشلوفسكي« وي راي ش  دان وش ا اس ت وك ، »شوك آينده« 

نوشته آلوين تافلر و... اشاره كرد.

 فعاليت گالري هــا در 2ماه 
گذشــته به حداقل رسيده گزارش

اســت. گالري هــا تعطيل 
بوده انــد و در صفحــات رســمي خود در 
شبكه هاي اجتماعي نيز كمتر برنامه اي براي 
دوستداران هنرهاي تجســمي داشته اند. 
معدودند گالري هايي كه كوشــيده اند در 
روزهاي قرنطينه به مخاطبان و دوستداران 
آثار تجسمي توجه كنند و برنامه اي برايشان 

تدارك ببينند.
اما حاال 2 ماه پس از تعطيلــي گالري ها و 
ادامه وضعيت قرنطينــه، گالري ها كم كم 
به فكر افتاده اند كه راهكاري براي روزهاي 
آتي بينديشند. در گزارش هفته گذشته در 
صفحه ادب و هنر به گالري هايي رفته بوديم 
كه عمدتاً فعاليت چنداني نداشتند. اين بار 
به سراغ گالري هايي رفته ايم كه برنامه هايي 
براي روزهاي آينده دارند. ليلي گلستان و 
مژگان والي پور درباره فعاليت گالري ها در 

روزهاي اخير به همشهري گفته اند.

زير آوار نقاشي ها
گالــري گلســتان از 
معــدود گالري هايي 
بود كــه پيش تــر از 
ديگران براي روزهاي 
كرونايي فكــر كرده  
بود و مسابقه نقاشــي با موضوع قرنطينه را 
براي كودكان زير 1۰ســال فراخوان داده 
بود. ليلي گلســتان، مدير گالري گلستان، 
درباره استقبال از نمايشگاه مي گويد: » فكر 
نمي كردم فراخوان با چنين استقبالي مواجه 
شــود. ميل باكس گالري زير آوار ايميل ها 
دفن شــده . تقريباً روزي 3۰تا 4۰ايميل از 
آثار نقاشي بچه ها مي رسد. هنوز 2۰روز تا 
پايان فراخوان مانده است، اما ۵۰۰اثر رسيده 
است. تخيل بچه ها در تصوير كردن روزهاي 
كرونايي فوق العاده اســت. تا حاال 2۵۰اثر 
از ۵۰۰اثر رســيده را انتخاب كرده ايم. فكر 
مي كنم در روزهاي آينده هم ده ها اثر ديگر 
به دست ما برســد. در نهايت مجموعه اي 
از آثار انتخاب مي شــوند تا داوران از ميان 
آنها 3اثر برگزيده را انتخاب كنند. فرشــيد 
مثقالي، كامبيز درمبخــش و تارا بهبهاني 

داوران مسابقه نقاشي هستند.« 

حراج آنالين آثار ارزان قيمت
ليلي گلســتان خبرهاي ديگري نيز براي 
دوستداران هنرهاي تجسمي دارد. فروش 
آنالين آثــار از طريق ســايت گالري كه از 

هفته ديگر آغاز مي شود. »ما از هفته ديگر 
فروش آنالين آثار هنري را از طريق سايت 
گالري آغاز مي كنيم. رويكرد ما در فروش 
آثار اين است كه كارهاي گرانقيمت را براي 
فروش عرضه نكنيم و كارهايي ارائه شــود 
كه مردم قدرت خريد آنها را داشته باشند. 
كارهايي كه ارائه مي شود از هنرمنداني است 
كه در گالري گلستان نمايشگاه گذاشته اند، 
منتها آثار ارزان قيمت را براي فروش انتخاب 
كرده ايم. خبر خوش ديگري هم دارم كه تا 
چهارشنبه نمي توانم اعالم كنم. اما از االن 
مي گويم كه خبر خوشي در حوزه هنرهاي 
تجســمي خواهد بود.«  بايد منتظر ماند و 
ديد كه آيا حراج آنالين گالري گلستان مثل 
مسابقه نقاشــي با استقبال مواجه مي شود 
و مي تواند انگيزه اي براي گالري هاي ديگر 
باشد تا آنها نيز نمايش و فروش آثار خود را به 

شكل آنالين برگزار كنند يا نه.

گالري داري فقط فعاليت اقتصادي نيست 
اما چرا ديگر گالري هــا در روزهاي قرنطينه 
برنامه  اي براي دوستداران هنرهاي تجسمي 
نداشته اند. ليلي گلستان به عنوان گالري دار 
قديمي مي تواند پاسخگوي چنين پرسشي 
باشد. »يكي از كارهاي گالري دار، مردم داري 
اســت. گالري دار بايد پيش از هرچيزي به 
مخاطبان خــود توجه كند و مشــاور قابل 
اعتماد مخاطب باشــد. اما شــرايط فعلي 
نشــان مي دهد كه خيلي از گالري ها فاقد 
چنين ويژگي هايي هســتند و ايده اي براي 
وضعيت هاي اين چنيني ندارند. شــايد هم 
تنبلي مي كنند و حوصله ندارند و بيشتر از 
مخاطبان هنرهاي تجسمي به خودشان فكر 
مي كنند. براســاس آمار وزارت ارشاد حدود 
2۵۰مجوز گالري در تهران داريم. اما آنچه 
در اين روزها مي بينيم اين است كه معدودند 
شمار گالري هايي كه در تهران فعال هستند. 
شايد اينجا الزم باشد دوباره از ارشاد بپرسيم 
كه چرا اين همه گالري در تهران مجوز دارند 
درحالي كه عمالً 1۰ درصد آنها فعال هستند؟ 
بسياري از گالري ها بســيار شيك و بزرگ 
هستند. فكر مي كنند گالري داري فقط براي 
كارهاي اقتصادي و نان درآوردن است. بله، 
گالري داري فعاليت اقتصادي هم هست، اما 
گالري داري كار اقتصادي صرف نيست. چنين 
رفتارهايي نشان مي دهد كه گالري هاي ما نه 
فرهنگ دارند، نه هنر مي شناسند، نه كارشان 
را بلدند. گالري دار حرفه اي اگر كار خود را بلد 
باشد، بيشتر از همه به مخاطب فكر مي كند، 

نه به بزرگي و زرق و برق گالري.« 

طول كشــيد تا گالري ها خودشان را با 
شرايط وفق دهند

چنان كه در گزارش  قبلي روزنامه همشهري 
از وضعيت گالري هــا در روزهاي قرنطينه 
گذشت فعاليت گالري ها در وب سايت ها و 
صفحه هاي شان در شبكه هاي اجتماعي نيز 
بسيار اندك بوده است. مژگان والي پور، مدير 
گالري والي كه او هم از گالري داران باسابقه 
است، در پاسخ به پرسش همشهري درباره 
فعاليت گالري ها در فضاي مجازي مي گويد: 
»اتفاقاً من از رسانه ها و قضاوت هايشان گله 
دارم. ما در اين روزها فعال بوده ايم و صفحه 
اينســتاگرام گالري در روزهــاي اخير آثار 
هنرمندان را به نمايش گذاشته است. صفحه 
ما هم در روزهاي اســفند و هم در روزهاي 
فروردين بسيار فعال 

بوده است.« 
امــا پايگاه رســمي 
گالري والي مي گويد 
آخرين مطلب پايگاه 
در سال گذشــته تبريك عيد نوروز است. 
نشان مي دهد كه صفحه اينستاگرام گالري 
در روزهاي اخير تولد هنرمندان را تبريك 
گفته و آثاري از آنها به نمايش گذشته است، 
اما آنچه انتظار مي رود، بيشتر از اين هاست. 
دست كم مرور نمايشگاه هاي گذشته و مرور 
اتفاق هاي سالي كه گذشت كارهاي ساده اي 
كه همه گالري ها مي تواننــد انجام دهند. 
مژگان والي پور در پاسخ مي گويد: »سايت 
براي اطالع رساني رسمي ماست، به زودي 
سايت فعال تر خواهد شد. از پيشنهاد مرور 
نمايشگاه هاي گذشته نيز استقبال مي كنيم 
و حتماً آن را در دستور كار قرار مي دهيم، اما 
اين را هم بپذيريد كه شيوع كرونا و تعطيلي 
گالري ها اتفاقي بود كه كمي طول كشيد تا 
گالري ها بتوانند خودشان را با آن وفق دهند 
و به مرور توانستند با وضعيت كنار بيايند و به 

بازتعريف فعاليت هايشان بپردازند«.

كرونا بهانه اي شــد تا گالري ها تعطيل 
باشند 

با اين همــه، اما مژگان والي پــور در پايان 
صحبت هــاي خــود بــه نكته اي اشــاره 
مي كند كه درخور توجه اســت. »معموالً 
روزهاي پايان ســال ايام فعاليت گالري ها 
نيســت. گالري ها در نيمــه دوم فروردين 
يا اوايل ارديبهشــت فعاليت خــود را آغاز 
مي كرده اند. ماه رمضان نيز  ماه مناســبي 
براي فعاليت گالري ها نيســت. حاال كرونا 
بهانه اي شــد تا گالري ها تعطيل باشند. اما 
اگر شرايط كرونا و قرنطينه نبود، هم ماه هاي 
اسفند و فروردين و  ماه رمضان ماه هايي نبود 
كه گالري ها زياد فعال باشــند. ما در سال 
گذشــته در ماه رمضان نمايشگاهي برگزار 
كرديم و شاهد استقبال بسيار خوبي از اين 

نمايشگاه بوديم، اما بسياري از گالري ها در ماه 
رمضان فعاليت نمي كننــد.« مدير گالري 
والي به گزارش وضعيت هنرهاي تجسمي 
و گالري داري در ســال هاي اخير مي رسد. 
وضعيتي كه از نظــر او چنــدان مطلوب 
نيست. »مسئله مربوط به كرونا نمي شود. 
وضعيت هنرهاي تجسمي در يكي، دو سال 
گذشته وضعيت مناسبي نبوده است. شرايط 
اقتصادي ، سياســي و اجتماعي ضربه هاي 
بســياري به فعاليت هاي تجســمي وارد 
كرده  است. حضور گالري ها در برنامه هاي 
بين المللي بســيار كم شــد. نمي خواهم 
نااميدانه حرف بزنم، اما گالري ها در يكي، دو 
سال گذشته با سيلي صورت شان را سرخ نگه 
داشته اند. زماني ارشاد به گالري ها اهميت 
بيشتري مي داد، بودجه هاي حمايتي ارشاد 
به گالري ها تعلق مي گرفــت، اما يكي، دو 
سال است كه از اين بودجه ها خبري نيست. 
شرايط هنرهاي تجسمي در سال هاي اخير 
مطلوب نبوده و كرونــا فقط اين وضعيت را 

تشديد كرده است«.

يك فصل كاري فريدون آو
با اين همه، خبرهاي ديگري نيز از فعاليت 
گالري ها به گوش مي رسد كه نشان از پايان 
روزهاي ركود گالري ها مي دهد. شماري از 
گالري ها به فكر برگزاري نمايشگاه هاي 
آنالين افتاده اند. فروشگاه آنالين آثار هنري 
»آرت مارت« مجموعه اي از آثار فريدون 
آو را براي فروش ارائه كرده اســت. »يك 
فصل كاري« عنوان نمايشگاه آثار فريدون 
آو اســت. آثاري كه در »آرت مارت« ارائه 
مي شود، سال گذشته در گالري دستان به 
نمايش درآمده بود. »آرت مارت« به جز آثار 
فريدون آو آثار ديگري از علي نصير و رضا 
عابديني و نســخه هاي چاپ محدود آثار 
هنرمندان ايراني را كه پيش تر در گالري 
»۰۰۹821« به نمايــش درآمده اند، در 

معرض فروش گذاشته است.

 طبيعت بي جان هاي پروانه اعتمادي
آرتيبشن نيز كه در روزهاي اخير در فضاي 
مجازي بســيار فعال بوده اســت، 1۰اثر از 
پروانه اعتمادي را در ســايت خــود براي 

نمايش و فروش عرضه كرده. آثار از دوره هاي 
مختلف كارهاي پروانــه اعتمادي انتخاب 
شده اند. بيشــتر آثار طبيعت بي جان است 
اما مواد خلق اثر فــرق مي كند. در روزهاي 
آينده آثار هنرمنداني چون نصراهلل افجه اي، 
منوچهر معتبر، فرح اصولي، احسان ارجمند 
و مرجان نعمتي بــراي نمايش و فروش در 

سايت آرتيبشن عرضه خواهد شد.

آتليه99، عرضه و فروش مستقيم آثار
گالري ايرانشــهر نيز پلتفــرم آناليني را 
براي نمايش آثار هنرمندان تدارك ديده 
اســت. عنوان طرح »آتليه ۹۹« است و 
به شــكل آنالين برگزار مي شود، بدين 
صورت كه هر هنرمند مي تواند ۵هنرمند 
ديگر را معرفي كند و فــاز اول نمايش و 
فروش آنالين آثار در پلتفرم شكل بگيرد. 
هنرمندان شــركت كننده خود مسئول 
انتخاب و بارگذاري آثار خود هســتند. 
سهم گالري در اين ميان حذف مي شود 
و قرار اســت كارها به شكل تعديل شده 
قيمت گذاري شوند تا هنرمندان بتوانند 
مستقيماً آثار خود را به فروش برسانند. 
در چند روزی كه از آغاز طرح »آتليه ۹۹« 
می گذرد نزديك به 2۰۰ اثر از هنرمندان 
در صفحه ای كه گالری ايرانشهر در سايت 
خود تعيين كرده، به نمايش درآمده است. 
عرضه مستقيم آثار هنرمندان اتفاقی است 
كه به نظر می رسد با استقبال هنرمندان و 
دوستداران هنرهای تجسمی مواجه شده 
و می تواند هنرهای تجســمی را از ركود 

يكی دو ماه گذشته خارج كند.
  

با اين همه گالري ها مي توانستند از ظرفيت 
نمايش آثار در ســايت ها و شــبكه هاي 
اجتماعي بيشتر از اين ها استفاده كنند و 
مرور نمايشگاه هاي گذشته و دسته بندي 
آثار هنرمندان در ســايت ها و برگزاري 
نمايشگاه ها را به شكل آنالين در دستور 
كار خود قرار دهند تا دوستداران هنرهاي 
تجسمي بتوانند به تماشاي آثار بيشتري 
بنشينند.  آنچه بيشتر از هر چيز در رويكرد 
اكثر گالري هاي ايران مشــهود اســت ، 
بي توجهي به مخاطبان آثار تجسمي است.

اتفاق های ديرهنگام برای خروج از ركود هنرهای تجسمی

ليلي گلستان و مژگان  والي پور از وضعيت هنرهای تجسمی در روزهای فاصله گذاری اجتماعی می گويند

بيداري گالري ها از خواب زمستاني 

مرتضي كاردر
روزنامه نگار

مجتبي احمدي
شاعر

شعر

قصيدۀ قرنطينيه

ماييم و روزگار قرنطينه
بر دوش ماست بار قرنطينه

راهي ست از يسار و يمين بسته
مانديم در حصار قرنطينه

بر ِگردمان كشيده خطي تقدير
با سيم خاردار قرنطينه

كرده ست بي مالحظه مردم را
ويروَسكي دچار قرنطينه

انگار كن كه حاكمكي جائر؛
اينك زمامدار قرنطينه...

باري، اگرچه سوخته مردم را
با شّر او، شرار قرنطينه-

بي چشم ورو مباش و مشو غافل
از خير پرشمار قرنطينه!

بس مختلس كه قصه ي او گم شد
در وضع ناگوار قرنطينه

بس محتكر كه فرصت خدمت را
طي كرد بر مدار قرنطينه

كيفش دوباره پر شد و كيفش كوك
كف زد به افتخار قرنطينه...

بس مستمع كه شخص سخنران شد
پس داد هي شعار قرنطينه

ميدان خودنمايي انسان هاست
اين است شاهكار قرنطينه

بس مستعد كه كشف و شكوفا شد
در موسم بهار قرنطينه

بازار داغ »اليو«گزاران است
شب هاي سرد و تار قرنطينه

اين سو، يكي نخوانده، شده ماّل
شيخ بزرگوار قرنطينه

آن سو، يكي به الف زدن مشغول
استاد نامدار قرنطينه

اينك به لودگي ست يكي شاغل
سلطان اليك خوار قرنطينه

آنك به بسط خويش يكي سرگرم
زاييده در فشار قرنطينه

)گفتم كه: كيست حضرت ايشان؟ گفت:
هستند از كبار قرنطينه...(

يك  عده نيز كاردبه دستان اند
شادند با خيار قرنطينه!

بسيار شيك، در خور و در خواب اند
هستند دوستدار قرنطينه

هي با بليِت زور و زر و تزوير
جاگير در قطار قرنطينه
مردم پياده اند ولي آنها...

آنها ولي سوار قرنطينه
در خشكسال نيز به كر وصل اند

خيس اند در كنار قرنطينه...
آن سوي شهر، كارگري اّما

مانده ست توي كار قرنطينه
سيگار هي كشيده و هي كرده

بس فحش ها نثار قرنطينه
از خانه، مثل مور زده بيرون

نيشش زده ست مار قرنطينه
دنبال نان دويده و در پايش
آخر خليده خار قرنطينه...
اما هنوز مانده و مي خندد

مرد اميدوار قرنطينه
  

اين بود شرح داغ ترين اخبار
ايران- خبرنگار قرنطينه

تهرانـ  31فروردين13۹۹
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فرشته ها، خيابان ها
فرهاد يلدا|  مي گويد كه مي داند اين روزها بيرون آمدن 
از خانه براي او و هم سن و ساالنش خطرناك تر است اما 
دلش هم نمي آيد كه زحمتش را گردن ديگران بيندازد. 
مي گويد خريد يك قرص تافتون را بهانه مي كند تا براي 
همسايه طبقه باال هم كه پابه ماه است ميوه تازه بخرد و 
او مجبور نباشد از خانه بيرون بيايد. بعد اين حرف ها 

هم اصال مگر مي شــود در محله اي كه 40سال در آن 
عمر گذرانده ماهي يك بار هم قدم نزند؟ آن كوچه ها، 
خيابان ها، مغازه ها و آدم ها همه به هم وابسته اند. پس 
چادر ســر مي كند و تافتون و ميوه و سالم وعليك با 
هم محلي ها را مي ريزد در زنبيلش تا يادمان بماند كه 
آنها فرشته اند؛ فرشته هاي قديمي و عزيز كه سايه شان 
بركت است، وجودشان بركت است، خريدشان بركت 
است؛ حتي اگر با ما و احواالت ما چندان سازگار نباشند.
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فناوری
قهرمان پنهان نبرد با كرونا

اگر فناوری های امروز نبود انسان 
ضربه مهلك تری از كرونا تحمل 

می كرد. روبات ها دركنار گجت ها و 
فناوری های ديگر در بحران شيوع 

كرونا به كمك بشر آمده اند



امســال روزه داران در حالی به 
اســتقبال  ماه مبارك رمضان 
می روند كه عالوه بر دغدغه های 
ناشی از عرضه برخی محصوالت 

غذایی پرتقاضا در این  ماه مانند آش، حلیم و كباب، نگرانی 
از گسترش شــیوع ویروس كرونا از طریق كسب و كارهای 
غیرمجاز مرتبط با این صنف نیز بیشتر شده است. همزمان 
تشكل های صنفی مرتبط، از بازگشــایی كسب و كارهای 
مذكور، از هفته جاری، صرفا به صورت بیرون بر خبر می دهند 
و می گویند با عرضه كنندگان غیرمجاز این نوع خوراكی ها، 
به دلیل نگرانی از شیوع كرونا، برخورد خواهد شد. با حسین 
محمدی، رئیس اتحادیه فروشــندگان كبابی، حلیم و آش 

گفت وگو كرده ایم.

قیمت امسال آش ، حلیم و كباب نسبت به پارسال 
چه تغییری داشته است؟

در شرایط ركود اقتصادی، ناشی از شیوع ویروس كرونا، با وجود رشد 
هزینه تمام شــده تولید انواع آش و حلیم و كباب، واحدهای صنفی 
تحت پوشش این اتحادیه برای رعایت حال روزه داران در  ماه مبارك 
رمضان، هیچ گونه افزایش قیمتی نخواهند داشت و قیمت اقالم مذكور 
نسبت به پارسال تغییر نخواهد كرد و مبنای عرضه همان قیمت های 

مصوب پارسال است.
به این ترتیب نرخ های امسال را اعالم می فرمایید؟
در  ماه مبارك رمضان امســال نرخ هر كیلوگرم آش و حلیم ســاده 
25هزار تومان خواهد بود و نرخ هر كیلوگرم حلیم معجون، آش شله 
قلمكار و آش رشــته با مخلفات كامل نیز كمی بیشتر از قیمت انواع 
ساده اینگونه اقالم اســت. قیمت انواع آش و حلیم در سال گذشته 
نسبت به ســال 97 تا دو برابر افزایش یافته بود. در سال 97نرخ هر 
كیلو حلیم ساده ۱2 هزار تومان، حلیم معجون با مخلفات كامل ۱5 
هزار تومان، آش شــله قلمكار با مخلفات كامل ۱5 هزار تومان، آش 
رشته ساده ۱2 هزار تومان و نرخ هر كیلو آش رشته با مخلفات كامل 
۱۳هزار تومان تعیین شده بود اما پارسال نرخ فروش این اقالم برای 
آش و حلیم ساده به 25هزار تومان افزایش یافت ولی امسال به دلیل 
شرایط بازار و ركود ناشی از شیوع ویروس كرونا، كاهش قدرت خرید 
مصرف كنندگان و رعایت حــال روزه داران، واحدهای صنفی تحت 
پوشش این اتحادیه هیچ گونه افزایش قیمتی را در نرخ انواع آش، حلیم 
و كباب نسبت به سال گذشــته اعمال نخواهند كرد و مبنای تعیین 
قیمت این اقالم همان نرخ 25هزار تومانی سال 98برای هر كیلوگرم 

آش و حلیم ساده خواهد بود.
با توجه به نوسان نرخ گوشت قرمز، نرخ امسال 

كباب در  ماه مبارك رمضان چگونه تعیین خواهد شد؟
واحدهای صنفی كبابی نیز همانند واحدهای عرضه كننده انواع آش 
و حلیم از ۳0فروردین ماه امســال به صورت بیرون بر و با رعایت همه 
پروتكل های بهداشتی و ثبت نام در درگاه اینترنتی وزارت بهداشت و 
دریافت كد رهگیری فعالیت خود را آغاز كرده اند. این واحدهای صنفی 
نیز با توجه به شرایط اقتصادی و برای رعایت حال مردم روزه دار هیچ 
افزایش قیمتی را در انواع كباب كوبیده، برگ و جوجه كباب نخواهند 
داشــت. همچنین با توجه به روند نزولی قیمت انواع گوشت قرمز و 
مرغ و توجه اصناف به رعایت حال روزه داران در  ماه مبارك رمضان، 
امسال شرایط به گونه ای نیست كه افزایش قیمت انواع كباب توجیه 

منطقی داشته باشد.
به طور مشخص در  ماه مبارك رمضان امسال، باید 
چه ضوابط بهداشتی ای برای عرضه انواع آش ، حلیم و كباب 

در واحدهای صنفی مدنظر قرار گیرد؟
با توجه به اینكه حلیم و آش شله قلمكار در دمای ۳00تا 400درجه 
ســانتی گراد و با بخار آب طبخ و به مشــتریان عرضه می شود، هیچ 
مشــكلی از نظر شــیوع ویروس كرونا در مراحل پخت اینگونه مواد 
غذایی وجود ندارد. از نظر عرضه نیز واحدهای صنفی به عرضه اینگونه 
اقالم در ظروف بهداشتی یك بار مصرف دربســته یا ظروف متعلق 
به خود مشتریان ملزم هستند. با وجود این اگر باز هم مشتریان شك 
و شبهه ای در مورد مشكالت بهداشتی اینگونه اقالم دارند این امكان 
وجود دارد تا با چند دقیقه قرار دادن در مایكروفر و با داغ كردن، این 

نوع مواد غذایی را، استفاده كنند.
تأثیر كرونا بر فعالیــت واحدهای صنفی كبابی، 

حلیم و آشپز در 2 ماه گذشته چگونه بوده است؟ 
براساس مصوبه ستاد ملی كرونا و وزارت بهداشت واحدهای صنفی 
آش، حلیم و كبابی از روزهای پایانی سال گذشته تعطیل شده اند و 
با توجه به ماهیت این صنف، فقط 5درصد از واحدهای صنفی به ارائه 
خدمات به صورت بیرون بر مشغول بودند. این شرایط موجب تعطیلی 
و ورشكستگی بســیاری از فعاالن صنفی این رسته شغلی شده اما با 
فرا رسیدن  ماه مبارك رمضان و افزایش تقاضا و استقبال روزه داران 
برای غذاهایی مانند انواع آش، حلیم و كباب، صنوف تحت پوشش این 
اتحادیه از ۳0فروردین ماه امسال فعالیت خود را با رعایت پروتكل های 
بهداشتی و صرفا به شــكل بیرون بر از ســر گرفته اند تا به تقاضای 
روزه داران در  ماه مبارك رمضان براساس قوانین و ضوابط بهداشتی و 

تحت نظر اتحادیه پاسخ دهند.
آیا ثبت نام واحدهای صنفی تحت پوشش اتحادیه 
در سامانه وزارت بهداشت و دریافت كد رهگیری انجام شده 

است؟
واحدهای صنفی تحت پوشــش اتحادیه كبابی، حلیم و آشــپز نیز 
همانند سایر صنوف كم خطر در وهله نخست برای حفظ سالمت خود 
و خانواده و جامعه الزامات بهداشتی در عرضه این مواد غذایی را رعایت 
می كنند؛ عالوه بر آن براساس ضوابط مصوب ستاد ملی كرونا و وزارت 
بهداشت، این واحدهای صنفی نیز نسبت به ثبت نام در سامانه این 
وزارتخانه، دریافت كد رهگیری و نصب آن در محل واحدهای صنفی 
به گونه ای كه در معرض دید مشتری باشد، تا پایان پنجشنبه هفته 
گذشته، یعنی 28فروردین، اقدام كرده و اینگونه واحدهای صنفی با 
رعایت پروتكل های بهداشتی و ضوابط ابالغ شده اتحادیه منعی برای 
فعالیت به صورت بیرون بر ندارند اما به سرویس دهی به مشتریان در 

محل واحد صنفی مجاز نیستند.
با توجه به شیوع كرونا مردم براي خرید كباب، 

حلیم و آش باید به چه نكاتي توجه كنند؟
 به مصرف كنندگان توصیه مي كنیم آش، حلیــم و كباب را تنها از 
واحدهاي صنفي مجاز، كه داراي پروانه كســب از اتحادیه هستند، 
بخرند. این واحدهاي مجاز با پارچه نوشته یكسان داراي آرم و لوگوي 
اتاق اصناف كه روي آن نوشته شده عامالن فروش با مجوز رسمي از 
وزارت بهداشــت و اتحادیه و كد عامل و تلفن شكایت كه در كنار آن 
درج شده هستند. متأسفانه در سال هاي گذشته فعالیت واحدهاي 

صنفي غیرمجاز مشكالتي را براي مردم ایجاد كرده بود.
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بازار

علی ابراهیمی
خبر نگار

خرید و فروش كاال و خدمات در فضای مجــازی و فعالیت های تجاری آنالین 
در سال های اخیر به رقیبی بسیار جدی برای كسب وكارهای حضوری تبدیل شده و با 

اینكه هنوز بخش زیادی از متقاضیان خرید اعتماد الزم را برای اســتفاده از این كاالها و خدمات 
پیدا نكرده اند، حذف برخی هزینه های رایج مشــاغل حقیقی )در برابر مجازی( مثل هزینه كرایه مغازه یا 

شركت، فعالیت آنها را به صرفه و سودده كرده است. گرایش شهروندان به ویژه جوانان به استفاده از این نوع خدمات 
رو به فزونی گذاشته و گسترش روزبه روز این كسب وكارها و تنوع روزافزونشان، از سود سرشاری خبر می دهد كه در این نوع 

فعالیت ها نهفته است. با این حال عوامل بسیاری هم هست كه می تواند بر سود و زیان این كسب وكارها تأثیرگذار باشد، آنچنان كه در یكی 
دوماه اخیر، شیوع كرونا تمام رشته های تبلیغات و اعتمادسازی این شركت های مجازی را پنبه كرد و فعالیت آنها را به كمتر از نصف كاهش داد.

كاهش 70درصدی
عضو هیأت مدیره انجمن صنفی كســب وكارهای 
اینترنتــی در گفت وگــو با همشــهری از كاهش 
70درصدی فعالیت ســایت های آنالین فروش و 
آگهی های تبلیغاتی این ســایت ها به دلیل شیوع 
كرونا خبر می دهد. رضا الفت نســب می گوید: از 
ابتدای اسفند و با شیوع ویروس كرونا، خرید آنالین 
از ســایت های مجازی كاهش چشمگیری یافته و 
مشــتریان به دلیل بی اعتمادی به شرایط كار این 
شركت ها و نحوه تهیه، بسته بندی و ارسال كاالها 
از خرید آنالین و غیرحضوری خودداری كردند تا 
جایی كه براساس آخرین آمار، تا پایان هفته سوم 
فروردین ماه میزان آگهی ها و فعالیت این سایت ها 
بیش از 70درصد كاهش یافت. او با اشاره به اینكه 
از ابتدای هفته گذشــته اندكی بر میزان فعالیت 
سایت های آنالین افزوده شــده اضافه می كند: در 
دوران كرونا جز برخی فروشگاه های عرضه كننده 
كاالهای ســوپرماركتی كه فروش خوبی داشتند، 
سایر سایت ها با ریزش شدید مشتری مواجه بودند 

و فعالیتشان تقریبا تعطیل بود.

آمار باالی غیرمجازها
مطابق قانــون تمام افرادی كه كسب وكارشــان 

ماهیت مجازی دارد باید از اتحادیه كسب وكارهای 
اینترنتی جواز كســب دریافت كنند. این قانون 
شامل همه فروشگاه ها یا كسب وكارهای اینترنتی 
اســت كه خدمات خود را در بستر فضای مجازی 
ارائه و هزینه خدمــات را هم به صورت اینترنتی یا 
نقدی هنگام تحویل محصــول دریافت می كنند. 
فرایند كار برای آغاز فعالیت های اینترنتی به این 
شكل است كه در این نوع كسب وكارها افراد ابتدا 
باید وب ســایتی برای عرضه محصول و خدمت 
داشته باشند و پس از آن برای دریافت نماد اعتماد 
الكترونیك در مركز توســعه تجارت الكترونیك 
درخواســت ثبت كنند، اگر فعالیت صنفی باشد 
قاعدتا باید مجــوز فعالیت صنفــی را از اتحادیه 
كسب وكارهای مجازی دریافت كنند كه 95درصد 
این فرایند به صورت آنالین انجام می شود. اتحادیه 
برای اعطای پروانه كســب از اداره مالیات و اداره 
اماكن اســتعالم می گیرد و درنهایت اگر مدارك 
فرد متقاضی كامال آماده باشــد طبق قانون ظرف 
۱5روز تعیین تكلیف شــده و پروانه كسب برای 
او صادر خواهد شــد. این روندی اســت كه تمام 
فعاالن و كاسبان فضای مجازی ملزم به طی كردن 
آن هســتند تا كسب وكارشــان به لحاظ قانونی 

بی ایراد باشد.

تخلف آشكار مركز توسعه تجارت الكترونیك 
آماری كه از فعاالن مجازی وجود دارد نشــان 
می دهد هم اكنون 45هزار ســایت دارای نماد 
مركز توسعه تجارت الكترونیك در حال فعالیت 
مجازی هستند كه به گفته سخنگوی اتحادیه 
كسب وكارهای مجازی، از این میان فقط یك 
هزار و ۳00ســایت از اتحادیه كسب وكارهای 
اینترنتی مجوز فعالیت دریافت كرده اند؛ یعنی 
۳درصد كل آنها، و فعالیت ســایر ســایت ها و 
فروشــگاه های مجازی تحت نظارت هیچ نهاد 
صنفی یا نظارتی نیســت. الفت نسب با انتقاد از 
مركز توسعه تجارت الكترونیك در اعطای نماد 
به این افراد می گوید: 97درصــد فعالیت های 
صنفی مجازی را كســانی انجــام می دهند كه 
از هیــچ اتحادیه و صنفــی ازجملــه اتحادیه 
كســب وكارهای اینترنتی جواز كسب دریافت 
نكرده اند. این تخلف آشــكاری است كه مركز 
توســعه تجارت الكترونیك مرتكب می شــود 
چون ضمانت الزم پشــت نمادهای صادرشده 
وجود ندارد و درصورت تخلف این افراد و ضرر 
و زیان خریدار، این مردم هستند كه سردرگم 
می شوند و درصورت شــكایت هم دستشان به 

جایی نمی رسد.

نزول غير منتظره
عضو هیأت مدیره 
انجمن صنفی 
كسب وكارهای 
اینترنتی در 
گفت وگو با 
همشهری 
از كاهش 
70درصدی 
فعالیت سایت های 
آنالین فروش 
و آگهی های 
تبلیغاتی این 
سایت ها به دلیل 
شیوع كرونا خبر 
می دهد

ركود طاليى
 رئیس اتحادیه 
طال و جواهر 
تهران با تأیید 
وقوع ركود در 
بازار طال مي گوید: 
از اواخر بهمن 
سال ۹۸ بازار طال 
به علت شیوع 
كرونا، وارد 
ركودی شدید و 
كامل شده كه این 
وضعیت با وجود 
گذشت یك  ماه از 
سال ۹۹ همچنان 
ادامه دارد

گزارش كوتاه

فروش آش، حلیم و كباب
در  ماه رمضان، فقط » بیرون بر «

كاسبی هاي آنالین دو سوم 
فروش خود را از دست دادند

برخالف انتظار، آمارها نشان مي دهد از اول اسفند همزمان با شروع كرونا 
خرید آنالین كاالها به شدت كاهش یافته است

شــیوع كرونا معامالت فیزیكی 
بازار طال را بــه كمترین حد خود 
رسانده؛ 40روز است بازار طال در ركودی عمیق و تعطیلی اجباری 
به سر می برد. تداوم این روند احتمال تعطیلی طال فروشی ها را برای 
مدت طوالنی تری قوت بخشــیده و روی قیمت ها هم در بازار طال 

تأثیر گذاشته است.
به گزارش همشهری، شیوع كرونا روی كسب و كار های زیادی تأثیر 
گذاشته و به تعطیلی كسب و كارهای مختلفی منجر شده است، زیرا 
در این روزها بخش عمده تقاضاها مربوط به كاال های اساسی است و 
مردم كمتر به دادوستد كاالهای غیرضروری می پردازند، در چنین 
شرایطی بازار طال هم از این قاعده مستثنی نیست و از زمان شیوع 
كرونا در اواخر بهمن ماه تاكنون، معامــالت فیزیكی طال وارد دوره 
ركود شــده و با تداوم وضع موجود، قیمت طال هم با كاهش مواجه 
شده است. در چنین شرایطی قرار بود از ۳0فروردین طال فروشی ها 
باز شوند اما آخر هفته گذشته، اتحادیه فروشندگان و سازندگان طال، 
جواهر، نقره و ســكه تهران در اطالعیه ای اعالم كرد: پیرو مصوبه و 
ابالغیه اســتانداری و اتاق اصناف تهران امكان فعالیت پاســاژها و 
مجتمع های تجاری صنف طال و جواهر از روز شنبه ۳0فروردین ماه 
فراهم نیست. این اطالعیه احتمال تداوم ركود، كاهش قیمت و حتی 

تعطیلی برخی واحدها را بیشتر كرد.

بازار طال در ركود كامل
در این شرایط بی نظیر در راسته طالفروش ها، رئیس اتحادیه طال و 
جواهر تهران هم با تأیید وقوع ركود در بازار طال گفت: از اواخر بهمن 
سال 98 بازار طال به علت شیوع كرونا، وارد ركودی شدید و كامل شده 
كه این وضعیت با وجود گذشــت یك  ماه از سال 99 همچنان ادامه 
دارد. ابراهیم محمدولی توضیح داد: خریــد و فروش فیزیكی طال 
به دلیل تعطیلی واحدهای صنفی وجود ندارد، اما به صورت محدود 
در فضای مجازی، معامالت طال انجام می شود  كه البته مورد تأیید 

اتحادیه نیست.

امید طالفروشان به دولت
چه كسی فكر می كرد روزی طالفروشــان كه از اصناف متمول بازار 
به حساب می آیند، از دولت انتظار كمك داشته باشند، اما حاال شیوع 
ویروس كرونا كار را به جایی كشانده كه ابراهیم محمدولی، رئیس 
اتحادیه طال و جواهر تهران با اشاره به مشكالت این صنف می گوید: 
با توجه به مشــكالتی كه به علت شــیوع كرونــا، گریبانگیر صنف 
طالفروشان شده، از دولت درخواســت می كنیم كه در بحث های 
مربوط به مالیات و مالیات بر ارزش افزوده، بخشودگی هایی را لحاظ 

كنند.
مسعود یزدانی، نایب رئیس اول اتحادیه طال و جواهر، پا را از این هم 
فراتر گذاشته و از دولت خواســته كارگران این صنف را مانند دیگر 
اقشار آسیب دیده از كرونا مشمول دریافت بسته های حمایتی قرار 
دهد. او افزود: از همه همكاران و اعضای صنفی هم خواهشــمندم 
ضمن كمك و دستگیری از همكارانی كه در موقعیت فعلی با مشكل 
مواجه شدند، با همفكری و مشاركت جمعی و صنفی مشكل كارگران 

و آسیب دیدگان این صنف را برطرف كنند.

بیكاری روزمزدها در راسته طالسازان
 مسعود یزدانی، نایب رئیس اول اتحادیه طال و جواهر با تأیید اینكه 
واحدهای مســتقر در بازار طالی تهران و پاســاژها و مجتمع های 
طال و جواهر شــهر تهران براساس مصوبه ســتاد ملی كرونا امكان 
بازگشایی از روز ۳0 فروردین را ندارند، تأكید كرد: متأسفانه تعطیلی 
بازار به علت شــیوع كرونا، باعث بیكاری و وارد آمدن لطمه شدید به 
كارگران روز مزد صنعت طال و جواهر، مانند آبكاران، تراشــكاران و 
سایر صنعتگران طال كه پشتوانه سرمایه ای ندارند، شده است. دولت 

حتما باید از این قشر زحمتكش حمایت كند.

چشم انداز قیمت طال در آینده
از هفته قبل اثــرات ركود كرونایی در منحنــی قیمت های طال هم 
نمایان شــده و به كاهش اندك قیمت ها منجر شــده است، با این 
حال برآورد می شــود تداوم تعطیلی واحد های صنفی و تشــدید 
ركود به نزول بیشــتر قیمت ها در بازار طال منجر شــود؛ چنان  كه 
محمد كشــتی آرای، نایب رئیس اتحادیه طال و جواهر با اشــاره به 
اینكه معامالت فیزیكی بــازار طال به كمترین حد خود رســیده، 
گفت: با توجه به تعطیلی چهل روزه بازار طال و سكه، روند بازار قابل 
پیش بینی نیست. محمد كشتی آرای گفت: قیمت ها براساس روند 
بازار جهانی طال، نرخ ارز و فرمول های موجود بازار محاسبه می شود و 
معامالت فقط به صورت محدود و میان افراد صنفی و حرفه ای انجام 
می شــود اما با چنین رویه ای روند قیمت ها قابل پیش بینی نیست. 
او همچنین تأكید كرد:  ماه مبارك رمضان نزدیك اســت و با توجه 
به تجربیات سال های گذشته ركود دیگری به بازار تحمیل خواهد 
شد. نادر بذرافشان، دبیر هیأت مدیره اتحادیه طال و جواهرات تهران 
هم گفت: پیش بینی قیمت طال و ســكه در روزهای آینده با توجه 
به شرایط موجود ســخت اســت. البته بانك مركزی با كنترل بازار 
ارز، در هفته های اخیر، مســبب كاهش قیمت ارز شد كه در پی آن 
ثبات نسبی در بازار طال و سكه هم حكمفرما شد. او افزود: معامالت 
فیزیكی طال و سكه تقریبا متوقف شده و نرخ های اعالم شده، عموما 
به معامالت انجام شده در فضای مجازی مربوط است و قیمت های 
تقریبی به شمار می آیند. به گفته او تنها با شروع به كار رسمی صنف 

طال و جواهرات، نرخ دقیق طال و سكه محاسبه و اعالم خواهد شد.

خيمه ركود روى بازار  طال 
راستهطالفروشاناینروزهابدترینركوددهههایاخیرراتجربهمیكند

گزارش دو     

بهزاد رنجبر
خبر نگار

فرخنده رفائی
خبر نگار

آمار ها نشان می دهد با تداوم روند صعودی بورس 
از اول سال میزان بازده سرمایه گذاری در بورس 
به 28 درصد رســیده و ارزش كل بازار سهام هم 
برای نخستین بار در نیم قرن گذشته به مرز ۱90 

میلیارد دالر رسیده است.
به گزارش همشهری، پارسال سهامداران توانستند 
به طور میانگین ۱80درصد بازده در بورس به دست 
بیاورند. به نظر می رســد این روند امسال هم در 
حال تكرار است. از ابتدای سال تاكنون میانگین 
بازده سرمایه گذاری در بورس از 25درصد فراتر 
رفته و شاخص بورس به محدوده 650هزار واحد 

رسیده است.
تحت تأثیر این رشــد پر قدرت ارزش كل بورس 
تهران و فرابورس از ۳000 هــزار میلیارد تومان 
فراتر رفته، بــه این ترتیب، با احتســاب هر دالر 
۱6هزار تومــان، ارزش كل بازار ســهام ایران به 
مرز ۱90میلیارد دالر رســیده اســت. این برای 
نخستین بار در نیم قرن گذشــته است كه ارزش 
كل بازار سهام چنین ارقامی را تجربه می كند. به 
باور تحلیل گران بازار سرمایه چشم انداز تورمی در 
سال جاری و همینطور زمزمه های كاهش نرخ بهره 
بانك ها چشم اندازهای بیشتری را برای تداوم رشد 
بازار سهام ایجاد كرده و گمان می رود كه شاخص 
بورس با چنین رشد شتابانی حتی در سال جاری از 

مرز یك میلیون واحد هم عبور كند.

تداوم روند رو به رشد
سینا ســلیمانی تحلیل گر بازار های مالی درباره 
تداوم روند رو به رشد بورس در كانال تلگرامی اش 
نوشت: اكثر تحلیل گران با درصد احتمال باال به 
این نتیجه رسیده اند كه نرخ ارز روند رو به رشدی 
خواهد داشت. اتفاقا این موضوع از نظر بنیادی هم 
قابل توجیه هست به ویژه آنكه درآمدهای ارزی 
دولت هم تحت تأثیر شــیوع كرونا زیر فشار قرار 
گرفته و رشد حجم نقدینگی و فضای تورمی، باعث 
شده احتمال افزایش قیمت ارز به طور قابل توجهی 

افزایش پیدا كند.
او تأكید كــرد: درصورتی كه قیمــت هر دالر تا 
تابســتان از محدوده فعلــي، افزایش جدي تري 
را تجربه كند می توان روند رشــد شــاخص را تا 
محدوده یك میلیون واحد از نظر بنیادی توجیه 
كرد ضمن اینكه با رشد قیمت مواد پایه در سطح 
جهان قیمت سهام شــركت های صادرات محور 

دوباره می تواند افزایش یابد.
او با بیان اینكه بازار فعال نگرانــی خاصی ندارد، 
تأكید كرد: قیمت مواد پایــه )كامودیتی ها( در 
سطح جهان در پایین ترین حد است و قیمت ارز 
هم در حال افزایش است، ضمن اینكه ممكن است 
نرخ سود سپرده تا تابستان دستخوش تغییراتي 
شود. به همه این موارد باید كاهش نرخ بازده بازار 

بدهی و افزایش سرمایه شركت ها را از محل تجدید 
ارزیابی دارا یی های شركت های بزرگ دولتی هم 
اضافه كرد. سلیمانی تأكید كرد: نكته ای كه باید به 
آن توجه كرد این است كه دولت به صورت جدی 
قصد دارد دارایی هایش را واگذار كند، اما ترازنامه 
این شركت ها به روز نیســت و مجبور است این 
شركت ها را تجدید ارزیابی و ترازنامه آنها را به روز 
كند، بنابر این عرضه ســهام شركت های دولتی 
تأثیر قابل توجهی بر روند بازار سهام خواهد داشت.

فروش سهام دولتی
مهدی میرزایی از كارشناسان بازار سرمایه هم با 
بیان اینكه بازار ســهام در سال جاری تحت تأثیر 
عرضه سهام شركت های دولتی به رشدش ادامه 
خواهد داد، گفت: سال99، سال واگذاری سهام 
شركت های دولتی اســت. دولت به دلیل كسری 
بودجه و مشــكالت صادرات نفت و اكنون نفت 
زیر ۳0دالر، ۳راه برای تامین كســری بودجه و 
مشــكالت اقتصــادی دارد: ۱- افزایش مالیات 
2- استقراض خارجی ۳- فروش دارایی یا سهام 
تحت تملك. او ادامه داد: در مورد گزینه ســوم 
به نظر می رســد اراده ای جدی وجود دارد، چون 
2روش دیگر به نظر  شدنی نیست. بنابراین امسال 
دولت می تواند با ابــزار تجدیــد ارزیابی دارایی 
شــركت های دولتی، دارایی های آنها را به روز و 
ســپس واگذار كند. او با بیان اینكه هر شــركت 
دولتی كه از تجدید ارزیابی اســتفاده نكرده، در 
فهرست واگذاری هاست؛ تأكید كرد: هرچه ارزش 
دارایی های دولت افزایش یابد، درآمد دولت هم 
افزایش می یابد در نتیجه دولت سعی خواهد كرد 
همانند واگذاری های اصل44 در سال86 قیمت 

این دسته از سهام را هم باال ببرد.

كاهش نرخ سود
احمد اشتیاقی، مدیرعامل كارگزاری بانك آینده 
هم درباره شــرایط پیش روی بازار سهام گفت: 
موضوع احتمال كاهش نرخ ســود سپرده بانكی 
)كاهش 2درصدی ســود( كــه زمزمه هایش به 
گوش می رســد، عامل مثبتی برای خروج منابع 
از سیستم بانكی به سمت بازار سرمایه است. این 
كارشناس بازار سرمایه تأكید كرد: وجود عواملی، 
چون نقدینگی، نرخ دالر نیمایی )كه روند افزایشی 
به خود گرفته(، مهار كرونــا، افزایش قیمت مواد 
خام )كامودیتی ( و تورم انتظاری برای سال جاری 
و قیمت های جایگزین نشــان می دهد، شاخص 
بورس با توجه به عوامل بنیادی رشد خواهد كرد. 
او ادامه داد: اگر ورود نقدینگی به بورس استمرار 
یابد و از سوی دولت هم بار اضافی با انتشار اخبار 
به بازار تحمیل نشــود، ورود شركت های دولتی 

می تواند فاز افزایشی بازار سهام را ادامه دار كند.

بازده 2۸ بورس در یك ماه
ارزشبازارسهامایرانبهمرز190میلیارددالررسید

گســترش روزافــزون تكنولــوژی، نیــاز 
به بهره گیــری حداكثری از زمان بــا فرار از 
ترافیك و كاهش تردد در شــهرها، توســعه 
كســب وكارهای آنالیــن را بــه ضرورتــی 
اجتناب ناپذیر تبدیل كــرده اما در عین حال 
نبود ضمانت های الزم برای حفظ امنیت مالی 
خریداران نیز می توانــد در این میان به عنوان 
عاملی بازدارنده عمل كند. به گفته الفت نسب 
در اتحادیه كســب وكارهای مجازی قوانینی 
مدون برای جلوگیری از تخلــف و ابزارهایی 
برای برخورد با متخلفان وجود دارد اما برای 
غیرمجازها این قوانین و ابزارها كار نمی كند 
و برای رســیدگی به شــكایت های مردم از 
آنها مرجعی وجود نــدارد. عضو هیأت مدیره 
اتحادیه كشوری كســب وكار مجازی با بیان 
اینكه مردم هنوز اعتماد كافی به كسب وكارها 
و فروش مجازی ندارند گفت: تشــویق مردم 
به خرید اینترنتی و توســعه اقتصاد دیجیتال 
یك شبه انجام نمی شود و باید از سال ها قبل 
در این خصوص فرهنگسازی  و سرمایه گذاری 
می كردیم. امــا همین میزان اســتقبال هم 
می توانــد تحت تأثیر نبود قوانیــن كارآمد و 
ضمانت اجرایی كاهش یابد. الفت نســب در 
ادامه با بیان اینكه قانون »تجارت الكترونیك« 
مربوط به سال۱۳82 و به شدت نیازمند اصالح 

اســت گفت: در این 
میان نهادهای تصمیم گیر 
در كســب وكارهای اینترنتی نیز 
بســیار زیاد و مشكل ســاز شــده اند. اگر 
كسب وكارهای صنوف آنالین در 8سال آینده 
شعبه مجازی نداشته باشند مردم هم رغبتی 

به خرید از این حوزه پیدا نخواهند كرد.

راه تشخیص مجوزدارها
درحالی كه حجم بســیار باالیــی از معامالت 
آنالین در فروشگاه های غیرمجاز انجام می شود 
و سازوكاری نیز برای تشخیص یا رسیدگی به 
تخلفــات احتمالی وجود نــدارد مردم چگونه 
می توانند از زیان خــود جلوگیری كنند؟ دبیر 
انجمن كســب وكارهای مجازی 2 راه را برای 
تشــخیص مجاز یا غیرمجاز بودن ســایت ها 
معرفی می كند؛ نخســتین راه این اســت كه 
خریداران كاال و خدمات در فضای مجازی پیش 
از خرید، در ســایت اتحادیه كسب و كارهای 
اینترنتی نام فروشــگاه و ســایت مورد نظر را 
استعالم و از مجوزدار بودن آن اطمینان حاصل 
كنند. آنچه در این میــان باید مورد توجه قرار 
گیرد این اســت كه امكان دارد جواز فعالیت 
یك ســایت كه تا دیروز فعالیت مجاز داشــته 
به دالیلی ازجمله تخلف، باطل شــده باشد و 
خریداران بهتر است برای خریدهای با فاصله 
زمانی زیاد، اعتبار داشتن مجوز را دوباره بررسی 
كنند. راه دیگر اطمینان از مجاز بودن فعالیت 
فروشگاه اینترنتی مشــاهده لوگوی اتحادیه 
كسب وكارهای آنالین است كه وب سایت های 
دارای مجوز بایــد آن را در صفحات خود قرار 

دهند.
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سبکزندگی

پایان هیجان 
زندگی

تا قبل از دوره كرونا، 
رفتارهای اجتماعی 
در كشور مبتنی بر 

استدالل و احتساب 
هزینه- فایده نبود 
و رفتارها عمدتًا بر 

مبنای هیجان زدگی 
شكل می گرفت. بعد 

از شیوع بیماری، 
بسیاری از مردم موقتًا 
حساب هزینه- فایده 
كرده و با ترجیح دادن 

استدالل های 
بهداشتی به جای 

رفتارهای احساسی و 
هیجانی كوشیدند از 
سالمت خود مراقبت 

كنند

سبك زندگی 
كرونایی

سبك زندگی انسان ها 
و اینكه یك پدیده 
چطور می تواند آن 
را دستخوش تغییر 

و تحول كند، از 
موضوعاتی است كه 

جامعه شناسان بر 
آن اتفاق نظر دارند. 

بسیاری از متخصصان 
بر این باورند كه هر 
پدیده ای تا مدت ها 
می تواند به زندگی 
افراد جهت تازه ای 
داده به گونه ای كه 

یك تغییر را به رفتار 
و هنجار اجتماعی 

تبدیل كند

قاب دیروزقاب امروز

در روز های قرنطینه خانگی بسیاری مجبور به خانه ماندن هستند، از جمله ورزشكاران كه 
به علت بسته بودن باشگاه ها باید  فعالیتشان را در خانه انجام دهند. 
عكس: باشگاه خبرنگاران. سمیرا شریعتمداری

قنات، كانال آب زیرزمینی است كه آب را از اعماق زمین در باال دست به سطح زمین در 
پایین دست انتقال می دهد. ساخت كانال قنات قدمت زیادی دارد. عكس مربوط به  نحوه 
ساخت كانال قنات در شهر شازند استان مركزی است

كاهش چربی شكمی نه تنها ظاهر فرد را بهبود می بخشد بلكه 
برای سالمت هم مفید است. اما متأسفانه، گاهی خالص شدن 
از شر این نوع چربی خیلی راحت نیست. اگر شما هم از كسانی 
هستید كه تمام تالششان را برای دستیابی به نتیجه مطلوب 
انجام می دهند، اما هنوز چربی شكمی شان از بین نرفته است، 
این مطلــب را بخوانید تا با عوامل پنهــان ازبین نرفتن چربی 

شكمی آشنا شوید.
اگر به راحتی نمی توانید میزان چربی شكمی تان را كاهش دهید، 
یكی از دالیل آن ممكن است این باشد كه روش اشتباهی را برای 
این كار انتخاب كرده اید. ۵ نوع چاقی شكمی مختلف وجود دارد 
كه به دالیل مختلف ایجاد می شــود و هركدام از آنها به رژیم و 
ورزش خاصی نیاز دارند. بنابراین تعیین نوع چربی شــكمی و 

برنامه ریزی برای كاهش وزن براساس آن موضوع مهمی است.
قانون شماره یك برای كاهش چربی شكمی نداشتن استرس 
است. كارشناســان می گویند افزایش مزمن هورمون استرس 
یعنی كورتیزول می تواند به دالیل مختلف بــه افزایش وزن، 
به ویژه در اطراف كمر و شــكم منجر شــود. افزایش احساس 
گرسنگی، تمایل به خوردن شیرینی جات و كاهش حساسیت به 
انسولین، از نتایج افزایش میزان این هورمون است. تولید بیش 
از حد كورتیزول و واكنش بدن شما به آن، یعنی روی آوردن به 
خوردن های هیجانی می تواند تبدیل به چرخه ای معیوب شود 

كه برای سالمتی و دور كمرتان مضر است.
كمبود خواب می تواند در روند كاهش چربی شكمی تأثیر منفی 
داشته باشد. به گفته كارشناسان خواب خیلی كم باعث افزایش 
هورمونی به نام گرلین می شــود كه اشتها را تحریك می كند. 
كمبود خواب همچنین تأثیر منفی بر تعادل هورمون كورتیزول 
دارد. بنابراین اگر به دنبال كاهش وزن هستید باید ابتدا ریشه 

بی خوابی تان را بیابید و آن را درمان كنید.
ورزش یك راه عالی برای كاهش چربی است. اما این نكته را نباید 
فراموش كنیم كه به انواع مختلفی از ورزش ها بپردازیم. هر نوع 
ورزش به گونه خاصی بر بدن تأثیر می گــذارد. بنابراین، نباید 
فقط به ورزش های مخصوص تقویت قلب یا حركات كششــی 
اولویت بدهید. تمرینات قدرتی، شنا و حتی ورزش های رزمی را 
هم به تمریناتتان اضافه كنید. همچنین توجه داشته باشید كه 
در ورزش زیاده روی نكنید زیرا فشارهای جسمی  ناشی از انجام 
ورزش های سنگین و بیش از حد هم می تواند تعادل كورتیزول 

را بر هم بزند.
وسواس داشتن درباره وزن می تواند روند كاهش وزن را ُكند كند. 
هر بار كه عدد نشان داده شده در ترازو با چیزی كه مورد انتظار 
شماست فرق دارد، شما خودتان را قضاوت می كنید، انگیزه تان را 
از دست می دهید، دچار افكار منفی می شوید و روحیه تان خراب 
می شود. این شرایط می تواند باعث شود برای فرونشاندن استرس 
به وجود آمده به بیشتر غذا خوردن روی بیاورید. بنابراین بهتر 

است خودتان را فقط هفته ای یك بار وزن كنید.

راهنما

چرا الغر نمی شوم؟

با شما، برای شما
 قــرار اســت بنویســید... كوتاه امــا بنویســید... ســاده، 
روان، راحت... از خیلی پیش از اینها بنا داشتیم فضایی را فراهم 
كنیم تا صحبت ها، دیدگاه ها، ایده هــا، انتقادها، اعتراض ها 
و پیشنهادهای شما بی واســطه 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 هــر روز محكم تر كنیم و بعد پنجره ای 

بزرگ تر را به روی شما بگشاییم.
برای همین، اگر نگاه و دیدگاه خاصــی دارید... اگر موضوع و 
مســئله ای دغدغه ذهنی شماســت... اگر نسبت به موردی 
انتقاد یا اعتراضــی دارید... اگر فكر می كنیــد كه باید توجه 
جامعه یا مســئوالن را به نكته یا موضوعی جلب كنید... اگر 
پیشنهاد مشخصی برای حل مشــكلی دارید... اگر نسبت به 
برخی تصمیم ها، برنامه ها و... در موضوعات مختلف شهری، 
اجتماعی، اقتصــادی، فرهنگی، سیاســی و...  نظر موافق یا 
مخالف دارید، آســتین 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 را 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، بقیه خوانندگان 
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 شماســت 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 شما به دیگران با هم 
همدست شویم؛ مهم همین بزرگراه یكطرفه است، البته این بار 

از پایین به باال؛ بدون توقف، مستمر و مستدام. 
در ابتدای این همراهی، با نظرات و دیدگاه های شما در قالب 
موضوعات آزاد شــروع می كنیم، اما قرار نیست در این نقطه 
متوقف بمانیم؛ فكرهای دیگری هم داریم و بنا داریم كه خیلی 
زود با طرح موضوع های هفتگی، جای شما را خیلی بیشتر از 
قبل در صفحات روزنامه باز كنیــم و از صحبت ها و نظرات و 
دیدگاه های شما 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 ســتاره دار می كنیم تا فقط خودتان بدانیــد و بس... بدون 

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 بــا شــما 09023828491 در تمام طول 
شبانه روز آماده دریافت پیام ها، نظرات و دیدگاه های 

شماست.

رُك 

پرشــدن خأل ارتباطی و درك بیشــتر در 
خانواده ها

دكتر احمد بخارایی، جامعه شــناس معتقد است 
برخالف تصور عموم، كاركردهــای مثبت ویروس 
كرونا از ابعاد منفی آن بیشتر بوده است. او می گوید: 
»هر پدیده ای كاركردهای مثبــت و منفی دارد. ما 
تا قبل از شــیوع ویروس كرونا در جامعه ای زندگی 
می كردیم كه اعضای خانواده مانند جریانی پرشتاب 
در حال دور شدن از یكدیگر بودند. سیل بی تفاوتی 
اعضای خانواده به هم در حال از بین بردن مفهوم و 
كاركرد خانواده بود اما، با شیوع بیماری و جبر حاكم 
بر آنكه افراد را ناگزیر به بودن در كنار هم كرد شاهد 
آن بودیم كه اعضای خانواده به هم نزدیك شــده و 
گســل های ارتباطی خود با هم را تا حدود زیادی 
جبران كردند«. وی با اشاره به اینكه افزایش گفتمان 
میان اعضای خانواده به تغییر سبك زندگی منجر 
شده اســت، افزود: »خانواده ها اكنون در مقایسه با 
دوران قبل از كرونا، درك بهتر و عمیق تری نسبت 
به یكدیگر پیدا كرده اند. ایــن موضوع را می توان از 

كاركردهای مثبت كرونا در جامعه محسوب كرد«.

تقویت و رنگ باختن استدالل ها 
این جامعه شناس، با بررسی ســوابق رفتاری مردم 
در دوران قبل از كرونا، رفتارهای عمومی را ناشی از 
احساسات و هیجان زدگی می داند و می گوید، تغییر 
رفتارهای هیجانی به استداللی در حوزه بهداشت 
عمومی دیگــر كاركرد مثبت كرونــا در فرهنگ و 
سبك زندگی مردم بوده است؛ »تا قبل از دوره كرونا، 
رفتارهای اجتماعی در كشور مبتنی بر استدالل و 
احتساب هزینه- فایده نبود و رفتارها عمدتاً بر مبنای 
هیجان زدگی شكل می گرفت. بعد از شیوع بیماری، 
بســیاری از مردم موقتاً حساب هزینه- فایده كرده 
و با ترجیح دادن اســتدالل های بهداشتی به جای 
رفتارهای احساسی و هیجانی كوشیدند از سالمت 
خود مراقبت كنند. این موضوع به حدی فراگیر شده 
است كه توجه به بهداشــت فردی و رعایت اصول 
تضمین كننده ســالمت مبتنی بر یافته های علمی 
اكنون به بخشــی از زندگی مردم تبدیل شده است 
و افرادی كه این اصول را رعایــت نمی كنند مورد 
شــماتت اجتماعی قرار می گیرند«. او معتقد است 
با گذشت چند  ماه از شیوع ویروس در جامعه، اینك 
مجدداً و كم كم شــاهد رنگ باختن اســتدالل ها و 
بازگشت افكار عمومی به رفتارهای هیجانی هستیم؛ 
»فرهنگ ما فرهنگ هیجانی و تقلیدی اســت. هر 
چه آمار مرگ باالتر می رود برخالف انتظارها تعداد 

كسانی كه در خیابان ماسك می زنند كمتر می شود. 
هر فردی به دیگری كه ماسك ندارد نگاه می كند و 
با تقلید از او ماســك نمی زند. این به رفتار هیجانی 
ما برمی گــردد. جامعه ما به دلیــل فرهنگ كمتر 
تكامل یافته و كمتر متحول شــده با عنصر تقلید و 
هیجان روبه رو شده است و باید این رفتار را به شكل 

منسجمی تغییر داد«.

پذیرش واقعیت جاودانه نبودن 
مشغول بودن به زندگی روزمره و تالش بی حد و حصر 
برای به دست آوردن پول، مقام و قدرت سبب شده 
است بسیاری از افراد به این تصور برسند كه مرگ 
برای آنها نیســت و می توانند به هر شكل در جامعه 
زندگی كنند. آنطور كه دكتــر بخارایی می گوید، 
پذیرش واقعیت مرگ درس دیگری است كه كرونا به 
صاحبان قدرت و ثروت و مردم داده است؛ »پدیده ای 
به نام مرگ واقعیتی اســت كه مــا در این زندگی 
پرشتاب و پرتالطم خود كمتر به آن توجه كرده ایم. 
فراموش كردن اینكه مرگ روزی از راه می رسد باعث 
شده اســت افراد بیشــتر از حد نیاز خود و خانواده 
به دنبال پول و كســب قدرت و ثروت باشند. اینكه 
چنین رفتاری از مردم سر می زند ناشی از جنبه های 
ساختاری جامعه است چرا كه مردم به رویه و روش 
صاحبان قدرت در جامعه عمل می كنند. یادآوری 
اینكه مرگ به همه افراد نزدیك اســت سبب شده 
بسیاری در خانواده حفظ سالمت خود را در اولویت 
قرار داده و كمتر به فكر كسب درآمد و به دست آوردن 
قدرت باشــند. این رفتار را می توان در ساختارها و 

الیه های مختلف جامعه به خوبی مشاهده كرد«.

جلب اعتماد مردم به توانمندی ها 
با شیوع كرونا، مردم ســبك زندگی خود را تغییر 
داده اند اما ایــن تغییر همراه و همــگام با مقداری 
توانمندی دولت ها و حكومت ها در برخورد با ویروس 
بوده اســت. بخارایی این موضوع را تأیید می كند و 
می گوید: »شاید مهم ترین كاركرد مثبت كرونا را در 
ابعاد كالن اجتماعی بتوان در ارزیابی مردم از مقدار 
توانمندی حاكمان كشــورها در برخورد با بیماری 
دانست. اینكه دولت ها و حكومت ها تا چه اندازه هنر 
برخورد با بحران را دارند به سبك زندگی مردم جهت 
می دهد. هر چه این توانمندی باال باشد، مردم اعتماد 
بیشتری به حاكمان پیدا كرده و به این ترتیب دوام 
و قوام خانواده ها بیشتر می شود اما، اگر مردم اعتماد 
كافی به حاكمان در برخورد بــا بحران هایی مانند 
كرونا یا هر بحران دیگری نداشــته باشند هر یك از 

آحاد جامعه راه خود را برای برخورد با بحران در پیش 
خواهد گرفت«. این استاد جامعه شناسی تأكید كرد: 
»كرونا به ما پیام می دهد كه افراد ضعیف و ناتوان را 
هدف می گیرد و آنها را از بیــن می برد. این موضوع 
در ســطح اجتماعی نیز تكرار می شود. جوامعی كه 
ســاختارهای ضعیف اجتماعی دارند و نمی توانند 
ســری میان ســرها در بیاورند در مقابله با كرونا و 
كروناهایی كه در پیش دارند محكوم به شكســت 
خواهند بود. اجزا و نهادهای یك جامعه باید بتوانند 
رضایت اجتماعی را ایجاد كنند و نه عاملی باشــند 
برای فرار اجتماعی. این پیام مهــم كرونا هم برای 

حاكمان و هم برای مردم است«.

جهت دهی كامیابی ها و ناكامی ها به سبك 
زندگی 

سبك زندگی انســان ها و اینكه یك پدیده چطور 
می تواند آن را دســتخوش تغییر و تحــول كند، از 
موضوعاتی اســت كه جامعه شناســان بر آن اتفاق 
نظر دارند. بســیاری از متخصصان بر این باورند كه 
هر پدیده ای تــا مدت ها می تواند بــه زندگی افراد 
جهت تــازه ای داده به گونه ای كه یــك تغییر را به 
رفتار و هنجار اجتماعی تبدیل كند. دكتر مسعود 
غفاری  روانشــناس اجتماعی در این باره می گوید: 
»همه مردم پیوســته 2تجربه كامیابی و ناكامی را 
در زندگی خود تجربه می كنند. كامیابی ها به بهبود 
سبك زندگی و ایجاد آرامش در زندگی فرد كمك 
كرده و ناكامی ها به ایجاد رویه ای ناخوشایند منجر 
می شود«. او معتقد است: »كسی كه بر اثر بیماری به 
اجبار خانه نشین می شود دچار ناكامی است. ناكامی 
سبب می شود فرد شوهری دوست داشتنی یا پدری 
مهربان نباشد؛ چرا كه در ذهن او افكار زیبایی وجود 
ندارد و فرد نمی تواند در مقابل مشــكالت ســبك 

زندگی خوبی در خانه انتخاب كند«.

استقالل بیشتر اعضای سنتی خانواده 
یكی از فعالیت هایی كه كرونا در ایران به رونق گرفتن 
آن كمك شایانی كرده است، فعالیت های آنالین و 
افزایش ضریب نفوذ فناوری میان خانواده هاست. در 

گذشته بارها بر توسعه فناوری در جامعه تأكید شده 
بود اما اكنون به مدد كرونا فناوری بخشی از زندگی 
امروز مردم شده اســت. غفاری درباره این افزایش 
ضریب نفوذ می گوید: »ما در دوران دیجیتال زندگی 
می كنیم. خریدهای ما هم دیجیتال شده است و دیگر 
از ســنت ها در خرید و فروش و تعامالت با یكدیگر 
خبری نیست. كرونا موجب شد با ابزار دوره دیجیتال 
و كاربری آن بسیار بیشتر از قبل آشنا شویم. این نكته 
را نباید فراموش كرد كه آشــنایی را در حد برقراری 
تماس های تصویری و صوتی یا چت كردن محدود 
كنیم بلكه، با اســتفاده از عطش استفاده از فناوری 
باید به بخش های سنتی تر خانواده كه نزدیكی و میل 
چندانی به استفاده از فناوری ها نداشته اند كاربردهای 
تكنولوژی را آموزش دهیم. چنین رویه ای ســبب 
به روز تر شدن بخش های ســنتی تر خانواده شده و 
می تواند به اســتقالل بیشــتر افرادی كه تاكنون از 

فناوری استفاده نمی كردند منجر شود«.

بازیابی تفكرات انسان دوستانه 
این روزها می توان شاهد ظهور گروه های اجتماعی 
برای مقابله با بحران، ایجــاد همگرایی و كمك به 
افراد نیازمند متأثر از شــیوع كرونا در جامعه بود. 
گروه هایی كه بدون پشــتوانه های دولتی و از سوی 
مردم شكل گرفته اند و می كوشــند با سامان دادن 
به وضعیت افرادی كه نیاز به كمك دارند، مسئولیت 
شهروندی خود را به نمایش بگذارند. غفاری ظهور 
و بروز این گروه ها را از كاركردهای مثبت شــیوع 
كرونا در جامعــه می داند؛ »همــواره جریان هایی 
خیرخواه در جامعه فعالیت داشتند اما، با شیوع كرونا 
بسیاری از مردم و كسانی كه دستی بر آتش چنین 
فعالیت هایی نداشــتند با دیــدن صحنه های ایثار 
پزشكان در بیمارستان ها و افرادی كه بیكار شده اند، 
دست به كار شــده و پای مبارزه با كرونا و تبعاتش 
آمده اند. بخشــیدن اجاره بهای مغازه یا واحدهای 
مسكونی هم ســبك جدیدی از مهربانی را ترویج 
می كند كه بسیاری تا پیش از كرونا تصور می كردند 
برای همیشه به افسانه ها پیوسته است. این به معنی 
تقویت حضور شبكه های اجتماعی در جامعه است«.

تغییر در مناسبات اجتماعی
وقوع بحرانی مانند بحران كرونا، خواه ناخواه سبب 
تغییر در بافت اجتماعی جوامع شده است. جامعه 
ایرانی با بافت ســنتی كه دارد از این تغییرات متأثر 
شده است. دكتر علی انتظاری، استاد جامعه شناسی 
دانشــگاه عالمه طباطبایی در این بــاره می گوید: 
»بسیاری افراد جامعه نســبت به بعضی از رفتارها 
در محیط واقعی احســاس خطر می كننــد اما در 
فضای مجازی احساس امنیت دارند. به همین دلیل 
تجربیاتی را به وجود می آورد كه آن تجربه در فضای 
مجازی باقی نمی مانــد و در محیط واقعی انعكاس 
پیدا می كند. در اینجا هم می توان پیش بینی كرد كه 
میزان آسیب های اجتماعی خصوصاً میان خانم ها، 
نسبت به گذشته فراوانی بیشــتری خواهد داشت 
كه این مسئله می تواند در مناسبات خانوادگی آنها 

تأثیرگذار باشد و مناسبات دیگری را رقم بزند«.

كرونا و فساد
كرونا كسب و كارهای زیادی را به تعطیلی كشانده و 
بسیاری از افراد را از داشتن درآمد محروم كرده است. 
آمارهای غیررسمی از افزایش برخی ناهنجاری های 
اجتماعی در پی شــیوع بیمــاری حكایت می كند 
و ســازمان بهداشــت جهانی از نگرانی خود درباره 
بروز ناآرامی های اجتماعی ناشی از بیماری سخن 
می گویــد. انتظاری هــم با این موضــوع كه كرونا 
می تواند سبب بروز فساد در جامعه شود موافق است 
و می گوید: »بخشی از افراد جامعه ما روزمزد هستند 
كه بر اثر شیوع كرونا بیكار شده اند و آسیب دیده اند؛ 
لذا این بیكاری به نوبه خود مفســده انگیز است كه 
اگر ادامه پیدا كند باید شــاهد گسترش بزه هایی از 
جمله دزدی باشــیم. دلیلش این است كه افراد در 
موقعیت هایی قرار می گیرند كه مناســبات قبلی 
آنها از كانال خودش انجام نمی شود در نتیجه دچار 
بی هنجاری می شــوند. یعنی وقتی كه روال عادی 
زندگی به هم می خورد و قواعد هنجاری ما به صورت 
موقت یا دائمی تعطیل می شود، آدم ها نمی توانند 
نیازهای خودشان را از طریق اشكال بهنجار تأمین 

كنند بنابراین سراغ اشكال نابهنجار می روند«.

پس از پایان بال
همشهری در گفت وگو با كارشناسان اجتماعی به تغییر سبك 

زندگی مردم در این روزهای كرونازده پرداخته است 
زندگی امروز بسیاری از مردم با یكی دو  ماه قبل كامال  

فرق كرده است. از عالقه مندی ها و تفریح ها گرفته تا 
نوع تعامالت و ارتباطات اجتماعی. عامل همه این تغییرات ویروسی است كه اگر نمی بود، شاید 
زندگی با همان سرعتی كه داشت، به پیش می رفت و زمین و مردمانش را در مسیری قرار می داد 
كه می توانست برای آنها مخاطرات جدی داشته باشد. اما حاال كه ویروس آمده، بسیاری به خود 
آمده اند و با نگاه به گذشته، در حال عوض كردن سبك زندگی خود برای همزیستی همیشگی 
با كرونا هستند. سبكی از زندگی كه اگر كرونا نبود، به این سادگی زیر بار انجامش نمی رفتیم. 
همشهری در گفت وگو با چند كارشناس و متخصص علوم اجتماعی از وجوه مثبت و منفی كرونا 

و اثر آن بر انتخاب شیوه ای جدید از زندگی مردم این دوران پرسیده است.

حمیدرضا بوجاریان
خبر نگار

جعفر بای
استاد دانشگاه

كرونای بی رحم با سبك و سیاق قرنطینه

كرونا بی رحمانه با حضور منحوســش شرایط زندگی 
را كه به آنها عادت داشــتیم دگرگون كرد و ما نیز برای 
مصون ماندن، ناچاریم در قرنطینه خانگی به سرببریم. 
قطعا این ســبك نوین از زندگی، آثار و عوارضی برایمان به همراه دارد كه در افراد گوناگون، 
متفاوت است. ترس و فوبیای تنهایی، بی قراری و سردرگمی، بی تابی، یأس و ناامیدی، نگرانی 
از وضع موجود، هراس از آینده و وحشت از وقوع اتفاقات بد، دلتنگی به خاطر محدودیت های 
مكانی، استرس و اضطراب و ناراحتی های ناشی از شنیدن اخبار منفی زندگی توأم با خطر، 
تشویش روحی و روانی ناشی از احساس خطرات جانی، حس شدید تهدیدشوندگی، افسردگی 
و پریشان حالی به خاطر تكرار و یكنواختی محیط، دغدغه و نگرانی از حال خود و اطرافیان، 
تنش احتمالی بین اعضای خانواده به  خاطر تكرار رفتارهــای بین فردی، كثرت دیدار افراد 
پیرامونی و برمالشدن عیوب آنها، توجه و دقت به كمبودها و ضعف های اطرافیان به علت زیر 

ذره بین بردن رفتار آنان، خســتگی از تكرار و مكررات مستمر، حس نزدیكی شدید مرگ به 
آدمی با شنیدن اخبار فوتی ها، محدودیت های محیطی و رفتاری، كاهش شدید تحرك های 
بدنی، رخوت و سستی، ركود و سكوت و یكنواختی با محیط یكسان، حس حبس شدگی و 
زندان خودخواسته، به هم ریختگی اجرای آیین ها و آداب و رسوم نوروزی و دیگر مناسك ملی و 
مذهبی، حذف و كاهش شدید منابع دیداری، عدم تنوع مكانی به علت حضور طوالنی در فضای 
یكسان و ثابت و... ؛ در این شرایط، افراد برون گرا آسیب پذیرتر هستند و كسانی كه از روحیه 
تنوع طلبی برخوردارند به شدت دچار عوارض یادشده می شوند. گروهی كه تمایل شدید به 
آزادی های مطلق دارند، اهل گشت وگذارند، عالقه وافر به مسافرت دارند و تنوع طلب هستند 
و از حضور در یك جا بدشان می آید و همیشــه در حركت هستند، بیشتر دچار عذاب و رنج 
می شوند. پس عوارض ناشی از قرنطینه در انسان های مختلف، متفاوت است و می توان افراد 
را در این خصوص به 6گروه تقسیم كرد كه عبارتند از: گروهی كه هیچ مشكلی با این پدیده 
ندارند، برایشان هیچ اتفاقی نمی افتد و به راحتی با این پدیده كنار می آیند. دومین گروه، كسانی 
هستند كه با وضعیت قرنطینه دچار مشكل شده اند ولی توانایی منطبق شدن با شرایط جدید 
را دارند و خود را به آسانی با سبك و سیاق قرنطینه سازگار می كنند و به علت باالبودن آستانه 

تحمل، وضعیت جدید را می پذیرند. سومین گروه كسانی هستند كه با این وضعیت جدید دچار 
مشكل شده اند و حتما باید با تغییراتی، آن  را به شرایط مطابق میل خود تبدیل كنند و با تغییر و 
تحوالتی در محیط، آن  را به شكل دلخواه، مناسب سازی، و سازگاری فراهم می كنند. چهارمین 
گروه نیز دچار گرفتاری هستند ولی چون نمی توانند محیط اطراف را تغییر دهند ناچارند با 
تغییراتی در خود، با شرایط جدید سازگار شوند؛ پس تالش می كنند كه از خواسته های خود 
عبور كنند و با حذف نیازهای پیشین، كنار بیایند. پنجمین دسته نیز كسانی هستند كه با 
شرایط جدید، دچار مشكل و گرفتاری هستند، با تغییرات محیطی به تنهایی آرام نمی شوند 
و افزون بر ایجاد تغییر و تحول پیرامونی، باید در روحیه و تمایالت و خواسته های خویش نیز 
تجدیدنظر و خود را با وضعیت جدید، هماهنگ و سازگار كنند و درواقع با تغییرات دوجانبه به 
سازگاری كامل برسند. ششمین گروه، كسانی هستند كه یا توانایی ایجاد تغییرات دوجانبه 
را ندارند و یا با تغییرات همه جانبه باز به سازگاری كامل نمی رسند و در هر حال دچار مشكل 
هستند و قرنطینه، موجبات مشكالت روحی و روانی فراوانی را در آنان پدید می آورد. به این 
گروه توصیه می شود كه مراقب خود باشند. اوال از شنیدن اخبار منفی، پرهیز داشته باشند و 
ثانیا فضا را برای خود، شاد و پرنشاط كنند و سعی كنند با سرگرمی های متنوع، مشغول باشند.



همه گیری ویروس كرونا تاكنون پیامدهای مخربی در انجام 
مسافرت ها و صنعت گردشگری داشته است. شركت های 
هواپیمایی، هواپیماهای خالی را به پــرواز درمی آوردند تا 
بتوانند با وجود افت قیمت های بلیت در سطح غیرقابل تصور، 
فقط پروازهای معمول خــود را حفظ كنند. به عنوان مثال، 
بلیت های نیویورك به میامی چند هفته پیش 51دالر ارائه 
شده بود. به گزارش همشهری، شرایط به گونه ای است كه 
می توان آن را با حمالت 11 سپتامبر كه صنعت سفر را به زانو 
درآورده، مقایسه كرد. سازمان تجارت بین المللی حمل ونقل 
هوایی )IATA( تخمین می زند كــه درآمد جهانی ممكن 
است در سال جاری میالدی بین 63تا 113میلیارد دالر یا 
به عبارت دیگر، 20درصد كاهش یابد. این درحالی است كه 
پس از 11سپتامبر، درآمد شركت هایی هواپیمایی، 7درصد 
یا 23میلیارد دالر كاهش یافت. با توجه به اثر غیرقابل انكار 
ویروس كرونا بر سفرهای بین المللی هوایی می توان حدس 
زد كه هتل ها و مراكز خدمات مســافری نیــز دچار بحران 
شده اند. شرایط به گونه ای اســت كه این امكان وجود دارد، 
این مؤسسات حتی با وام های دولتی هم نتوانند سرپا بمانند. 
برای درك بهتر این موضوع و وضعیت آینده استارتاپ های 

سفر، 2شركت را مورد بررسی قرار داده ایم.

Skyscanner

  سال تاسیس: 2002
  دفتر مركزی: ادینبورگ، اسكاتلند

به گزارش همشهري، در این اســتارتاپ، كاربران می توانند 
بلیت هواپیمــا و هتــل رزرو كنند و همچنیــن برای خود 
در مقصدشــان خودرو كرایه ســفارش دهنــد. جوانا لرد، 
رئیس بخش فروش شركت اسكای اسكنر می گوید: »دوران 
چالش برانگیز و بی سابقه ای برای مسافران و صنعت سفر شكل 
گرفته است.« این استارتاپ كه دفتر مركزی اش در اسكاتلند 
قرار دارد، در سال2016به شركت چینی Ctrip كه یكی از 
بزرگ ترین آژانس های مسافرتی در چین محسوب می شود، 
فروخته شد. پیش از آن، شركت در ژانویه2016توانسته بود 
خود را به عنوان یك تك شاخ معرفی كند؛ اما شرایط اكنون 
به گونه ای دیگر پیش می رود و فعال از مسافرت خبری نیست. 
لرد در ادامه صحبت هایش می افزاید: »ما در میانه یك لحظه 
تعیین كننــده در این كره و زندگی خود هســتیم كه بدون 
تردید دنیای ســفر را تغییر خواهد داد، اما هنوز خیلی زود 
است كه دقیقاً بگوییم چگونه چنین خواهد شد.« هنوز كسی 
نمی داند كه چه مدت وضعیت قرنطینه ادامه خواهد داشت 
و چه مدت افراد قادر به سفر نخواهند بود. به عنوان مثال، در 
شهر ووهان یعنی جایی كه ابتدا ویروس در آنجا مشاهده شد، 
هفته گذشــته به مردم اجازه داده شد كه برای نخستین بار 
پس از 23ژانویه برخی امور خود را پیگیری كنند. لرد درباره 
دوران پساكرونا می گوید: »برخی از سؤاالتی كه ما االن از خود 
می پرسیم این است كه چه زمانی انجام سفر بی خطر خواهد 
بود و چگونه می توانیم مردم را ترغیب كنیم كه دوباره سفر 
كنند؟ آیا مقصدهای جایگزین یا كمتر شناخته شده با توجه 
به ممنوعیت سفر به مقصدهای سنتی تابستانی یا زمستانی 
اضافه خواهد شد؟ آیا شــاهد افزایش چشمگیر سفر پایدار 
یا آگاهانه تر خواهیم بود؟« بــرای تالش و كار در این زمینه، 
اسكای اسكنر سیستم هایی را درنظر گرفته است تا در هنگام 
فراهم آمدن رزرو، توضیحات بیشتری را در اختیار مشتریان 
قرار دهد. ضمن اینكه برنامه های ســفرها و تورهای آینده 
را در اختیار شــما قرار می دهد تا درصورت رســیدن زمان، 
تصمیم گیری آگاهانه ای را انجام دهید. آنها فعال آگهی های 
مربوط به بیمــاری COVID-19 را در مراكز و جاهایی كه 

تبلیغات می كرده اند، قرار داده اند.

BeRightBack

  سال تاسیس: 2018
  دفتر مركزی: لندن

این استارتاپ یك سرویس اشتراك سفر است كه به مشتریان 
این امكان را می دهد كه هزینه سفر خود را به اقساط مختلف 
تقسیم كنند. گریگوری گنی مدیرعامل و از مؤسسان این 
شركت می گوید: »همه گیری ویروس كرونا 3چیز را به وجود 
آورده است. كاهش قصد خرید سفر، عدم اطمینان مشتری و 
لغو سفر به دلیل محدودیت های اعمال شده. خبر مثبت این 
است كه مردم هنوز در تماس هستند و به ما می گویند كه 
پس از پایان بحران آماده اند تا برای خرید سفر اقدام كنند. از 
طرف دیگر تعداد كسانی كه عضویت خود را در این استارتاپ 
به حالت تعویق درآورده اند، رو به افزایش اســت«. به خاطر 
همه گیری ویروس كرونای جدید، BeRightBack مجبور 
شــد روش كاری خود را كامال تغییر دهد. مثل بسیاری از 
شــركت های دیگر در سراسر جهان، این اســتارتاپ نیز از 
كارمندان خود خواست كه در ماه مارس در خانه كار كنند. 
این اســتارتاپ همچنین یك واحد پاسخگویی به سؤاالت 
مشتریانش درخصوص بیماری COVID-19 ایجاد كرده 
است تا در این زمینه خدمات رسانی انجام دهد. كار استارتاپ 
این روزها این شده كه محدودیت های مسافرتی را كه توسط 
دولت ها اعمال می شــود، رصد كرده و توصیه های سازمان 
جهانی بهداشــت را بررســی  كند. گنی می افزاید: »همه 
ســفرهای مارس و آوریل لغو شــده اند. ما هم هزینه های 
غیرضروری را كاهــش داده ایم. بازاریابــی و تبلیغات را در 
جایی كه به نظر می رسید منطقی نیست، متوقف كرده ایم و 

هم اكنون روی سفرهای آینده متمركز شده ایم«.

16newspaper.hamshahrionline.ir

افزایش 
دانلودهای 
غیرقانونی
 با گرفتار شدن 
مردم در داخل 
خانه ها به خاطر 
شیوع ویروس 
جدید كرونا در 
سراسر جهان، 
تعجبی ندارد 
كه آنها به دنبال 
روش های 
گوناگون برای 
سپری كردن 
زمان خود باشند. 
این موضوع 
باعث شده كه 
دانلودهای 
غیرقانونی هم 
افزایش یابد

جهان استارتاپی

در انتظار »سفر بی خطر«
استارتاپ های حوزه گردشگری، برنامه های ویژه خود 
را در دوران همه گیری ویروس كرونا در پیش گرفته اند

 برنامه جدید
كار استارتاپ هاي 
حوزه گردشگري 

این روزها 
این شده كه 

محدودیت های 
مسافرتی را كه 
توسط دولت ها 
اعمال می شود، 

رصد كرده و 
توصیه های 

سازمان جهانی 
بهداشت را 
بررسی  كند
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قرنطینه سخت تر؛ دانلود بیشتر
بررسی های جهانی نشان می دهد در هر كشوری كه مقررات سختگیرانه تری برای 

در خانه ماندن مردم اجرا شده میزان دانلودها افزایش بیشتری داشته است

ویروس جدیــد كرونا همچنــان در سراســر جهان در 
حال گسترش اســت و بســیاری از دولت ها با اقدامات 
فاصله گذاری اجتماعی و تعطیلی شهرها سعی در كنترل 
بیماری COVID-19 دارند. با این حال، این محدودیت ها 
عواقب بسیار گســترده ای دارد و باعث افزایش دانلودها 
به ویژه برای فیلم و ســریال شده اســت. در كشورهای 
مختلف جهان كاربران برای دانلود فیلم ها و سریال ها كه 
نقض كپی رایت به حســاب می آید از ابزار تورنت استفاده 

می كنند.
همه گیری ویروس كرونــا به چند دلیــل باعث افزایش 
چشمگیر ترافیك اینترنت شده اســت. بسیاری از مردم 
جهان مجبور به كار از راه دور هســتند و این مسئله باعث 
شــده تا تماس های ویدئویی افزایش پیدا كند. همچنین 
دریافت و ارسال فایل ها به شدت بیشتر شده و مردم برای 
خبر گرفتن از خانواده شان اكثرا تماس تصویری را ترجیح 

می دهند.
اما این حجم افزایش ترافیك)دانلود و آپلود( نه تنها مربوط 
به دوركاری و سرگرمی های قانونی است، بلكه در مورد به 

اشتراك گذاری فایل ها هم صدق می كند.
 با گرفتار شــدن مردم در داخل خانه ها به خاطر شــیوع 
ویروس جدید كرونا در سراسر جهان، تعجبی ندارد كه آنها 
به دنبال روش های گوناگون برای سپری كردن زمان خود 
باشند. این موضوع باعث شــده كه دانلودهای غیرقانونی 
هم افزایش یابد. نكته جالب این است كه میزان اقدامات 
هر كشــور در واكنش به این بیماری همه گیر، با افزایش 

این گونه دانلودها در ارتباط است.

بررسی ارتباط
ســایت TorrentFreak این ارتباط را بررســی كرده و 
همانطور كه انتظــار می رفت، كشــورهایی كه اقدامات 
سختگیرانه تری برای نگه داشتن مردم در داخل خانه ها 
به اجرا گذاشــته بودند، آمارهای قابل توجهی در افزایش 
این دانلودهای غیرقانونی داشته اند. به نظر خیلی از مردم، 
هیچ ســرگرمی اي بهتر از دیدن یك فیلم جذاب یا یك 
ســریال طوالنی و مهیج نیست! با اســتفاده از داده های 
 ،iknowwhatyoudownload.com ارائه شده ازسوی
تعداد آدرس های IP كشــورهایی كه در تورنت اقدام به 
اشتراك گذاری فایل كرده اند و همچنین تعداد دانلودها 

مورد تجزیه و تحلیل قرار داده شده است.
 در نمودارهای ارائه شــده تعطیلی در ایتالیا از 9مارس، 
در اســپانیا از 14مارس، در آرژانتیــن از 19مارس و در 
عربستان از 9مارس آغاز شده اســت. پس از این تاریخ ها 
تعداد دانلودها و آدرس های IP به شــدت افزایش یافته و 

پس از آن، در یك شرایط نرمال جدید قرار گرفته است.
در ایتالیــا در روز 8مارس 592هزار دانلــود و 213هزار 
آدرس IP وجود داشته اســت؛ درحالی كه یك هفته بعد، 
تعداد دانلودها به 810هزار و آدرس های IP به 304هزار 
مورد افزایش یافته اســت. در اســپانیا هم شــاهد روند 
مشابهی هستیم كه چند روز پس از تعطیلی ها آغاز شد. 
 IP درســت مثل ایتالیا هر دو مورد دانلودها و آدرس های
یك هفته پس از آغاز تعطیلی ها حدود یك سوم افزایش 

یافت.
تأثیر اقدامات مربوط به كنترل شــیوع ویروس كرونا در 

فرانسه هم به خوبی قابل مشاهده است؛ چراكه هر دو عدد 
در روزهای خودقرنطینگی افزایش یافته است.

در عین حال، در كشــورهایی كه اقدامات ســختگیرانه 
مربوط به فاصله گذاری اجتماعی به گونه ای انجام شد كه 
افراد می توانستند تا حدودی آزادانه از خانه خارج شوند، 

این روند افزایشی كمتر بوده است. 
در انگلیس و بیشــتر در ســوئد، این موضــوع افزایش 

چشمگیری نداشته است.

خالف انتظار
در آســیا هم یافته ها آنطــور كه انتظــار می رفت نبوده 
است. درحالی كه پیش از این اعالم شده بود كه بازدید از 
سایت های اشتراك فایل در چین افزایش یافته است، اما 
این الگو در مورد دانلودها و داده های آدرس IP مشاهده 
نشده اســت. این موضوع در مورد كره جنوبی هم صادق 

اســت. البته در برخی دیگر از كشورهای آسیایی افزایش 
چشــمگیر ترافیك و دانلود مشــخص اســت؛ به عنوان 
مثال، در ســنگاپور، حتی پیش از آنكه اقدامات گسترده 
فاصله گذاری اجتماعی و خودقرنطینگی انجام شود، این 

افزایش ها آغاز شده بود.
با این اوصاف، در بیشــتر موارد، تا امــروز روند صعود در 
نمودارها نشــانگر اعمال اقدامات فاصله گذاری اجتماعی 
و تعطیلی در كشورهاســت. این احتمال وجود دارد كه 
این روند صعــودی افزایش در اســتفاده از داده ها بعد از 
مدتی به حالت عادی برگردد؛ زیــرا وقتی كارها به روال 
معمول برگردد و مردم برای حضــور در محل كار خود از 
خانه خارج شوند، زمان كمتری در طول روز برای نشستن 
پای دستگاه های خود خواهند داشت اما در شرایط فعلی 
چه كار دیگری خواهند داشــت، جز اینكه همه سرگرم 

دانلود باشند.

فاصله ایمن برای درمان
یك تیم پزشكی كوچك روبات های یك بیمارستان 
صحرایی را از راه دور كنترل می كردند. به مچ دست 
بیماران این بیمارستان دســتبندهایی وصل شده 
بود كه فشار خون و سایر عالئم حیاتی آنها را ثبت 
می كرد. اگرچه این بیمارستان هوشمند فقط به مدت 
چند روز به بیماران خدمات رسانی كرد، اما آینده ای 
را می تــوان پیش بینی كرد كــه در آن روبات ها به 
بیماران مبتال به بیماری های مسری خدمت كرده 
و كارمندان نظام سالمت از یك فاصله ایمن و بدون 

خطر، آنها را هدایت می كنند.
یكی از مســائل عمده در مورد شیوع بیماری های 
عفونی، به حداقل رســاندن انواع خطــرات برای 
پزشكان، پرستاران و ســایر كاركنان مراقبت های 
بهداشتی است كه در تماس مســتقیم با بیماران 
قرار دارند. اگر كادر درمانی هم بیمار شــود، به این 
معناســت كه روند درمان برای بیماران با مشكل 
مواجه خواهد شد. تدروس آدانوم، مدیركل سازمان 
بهداشــت جهانی می گوید: وقتی كادر درمانی در 
معرض خطر هســتند، یعنی همه در معرض خطر 

هستیم.
گوانگ ژونــگ یانگ، رئیس انســتیتوی روباتیك 
پزشكی در دانشگاه جیائو تانگ شانگهای می گوید: 
روبات ها می توانند در شــرایط خاص، مانند انجام 
آزمایش ها، جای پرســنل مراقبت های بهداشتی 
را بگیرند تــا ببینند كه آیا افراد بــه ویروس كرونا 
مبتال شده اند یا نه. این موضوع بسیار مهمی است؛ 
زیرا افرادی كه به نظر می رسد كاماًل سالم هستند، 
ممكن است در واقع آلوده باشند و این بیماری را به 
دیگران منتقل كنند. او می گوید: عفونت خاموش 

بزرگ ترین مشكل است.
راسل تیلور، متخصص رشته روباتیك در دانشگاه 
جــان هاپكینز كه یكــی از نخســتین روبات های 

جراحی را تولید كرده اســت، می گوید: روبات های 
پزشكی در بخش  مراقبت های ویژه كه خطر انتقال 
آلودگی در آنها بسیار نگران كننده است، می توانند 

مفید باشند. 
به عنوان مثال، كادر درمانی كه الزم اســت با یك 
بیمار مبتال به ابوال در ارتباط باشــند، پیش از ورود 
به یك بخــش پرخطر مانند ICU، باید از وســایل 
محافظت شخصی استفاده كنند و سپس در انتهای 
شیفت خود، آن تجهیزات را ضدعفونی، پاكسازی یا 
امحا كنند. اما این كار بسیار وقت گیر، خسته كننده 

و بالقوه خطرناك است.
تیلور می گوید: بــرای ارتباط با بیمــار، وجود یك 
روبات كه از راه دور هدایت می شود، می تواند به طرز 
چشمگیری به كاهش این خطرات كمك كند. از این 
گذشته، روبات ها از عوامل بیماری زای بیولوژیكی 
مصون هســتند و می توانند با مواد شیمیایی قوی 

ضد عفونی شوند.

در گروهــی از بیمارســتان های جهــان ازجمله چند 
بیمارستان در تایلند، روبات ها برای مشاوره های پزشكی 
كه از سوی پزشــكان و از طریق ویدئوكنفرانس انجام 
می شود، با بیماران مالقات می كنند. بعضی از روبات های 
مشاور حتی می توانند كارهای معمولی چك آپ مانند 
گوش كردن به صدای ریه بیمــاران را نیز انجام دهند. 
بیمارســتان الكســاندرا در ســنگاپور از روباتی به نام 
 BeamPro برای تحویل دارو و غذا به بیماران مبتال به
 COVID-19 و آن دســته از افرادی كه مشــكوك به 
آلودگی به ویروس كرونا هستند و در اتاق های ایزوله قرار 
دارند، استفاده می كند. پزشكان و پرستاران می توانند این 
روبات را با استفاده از یك كامپیوتر كه خارج از اتاق بیمار 
اســت كنترل كنند و همچنین می تواننــد از طریق یك 
صفحه نمایش و دوربین با بیماران گفت وگو كنند. الكساندر 
ییپ، مدیر نوآوری سالمت این بیمارســتان می گوید: از 
آنجا كه این روبات باعث كاهش تماس با بیماران می شود 

می تواند خطر ابتالی كاركنان ما را كاهش دهد.

معاینه 
و 
مشاوره

مقرون به صرفه بودن روبات ها
لزلی روهرباف، مدیر تحقیقات انجمن تكنولوژی 
مصرف كنندگان آمریــكا می گوید: همه گیری 
ویروس كرونا باعث شــده است كه نوآوری در 
صنعت روباتیك سرعت بیشتری به خود بگیرد. 
ما در دوره ای قرار داریم كه بــه بعضی از این 
تكنولوژی ها نیاز داریم؛ از این رو، به نظر می رسد 
مزایای آنها از هزینه هایشــان بیشتر است. او 
می گوید: هوش مصنوعی، سنســورها و سایر 
امكانات تعبیه شده در روبات ها می تواند قیمت 
این دستگاه ها را افزایش دهد، همانطور كه در 
اغلب دستگاه هایی كه به آنها وابسته هستیم، 
نیاز به افزایش سرعت و كیفیت اینترنت داریم. 
امروز، سرمایه گذاری در توسعه صنعت روباتیك 
مانند سرمایه گذاری برای یك برف روب بزرگ 
است؛ اگرچه گران است و در بیشتر سال استفاده 
نمی شود، اما وقتی با یك بارش سهمگین مواجه 

می شویم، ارزش آن مشخص می شود.

همانگونه كه پژوهشــگران رشته پزشكی برای 
مقابله با ویروس جدید كرونا در حال تالش برای 
دستیابی به دارو یا واكسن هستند، دانشمندان 
و مهندسان هم مدتی است برای یافتن سالحی دیگر كه بتواند از میدان نبرد با بیماری 
همه گیر COVID-19 سربلند بیرون بیاید، با یكدیگر همكاری می كنند. گجت ها و شبكه 
جهانی اینترنت باعث شد تا خیلی ها بتوانند تحصیل و كار خود را به صورت دوركاری و با 
ماندن در خانه انجام دهند. فناوری های مختلفی هستند كه اكنون در بحران شیوع كرونا به 
داد انسان رسیده اند. بسیاری از كارهای روزمره ما اكنون با استفاده از گوشی های هوشمند 
و بدون نیاز به خروج از خانه انجام می شود. در كنار این موارد و در این كارزار تاریخی و 
بی سابقه كه حضور انسان ها بسیار پرمخاطره است، روبات ها می توانند نقشی بی بدیل ایفا 

كنند. همچنین این دستگاه های خستگی ناپذیر در زمانی كه طرح هایی چون فاصله گذاری 
اجتماعی اجرا می شود و مردم نمی توانند از محل اســكان خود خارج شوند، مثل یك 
دوست باوفا بســیاری از نیازهای ما را رفع می كنند. روبات ها كه مدت هاست به عنوان 
سارقان شغل های انسانی معروف شــده اند، اكنون به طور فزاینده ای به عنوان قهرمانان 
چابك و كارآمد، برای ضد عفونی كردن مكان ها در جنگ علیه ویروس مرگبار كرونا مورد 
اعتماد قرار گرفته اند. مدتی پیش، گروهی از روبات ها به طور موقت در یك بیمارســتان 
مجهز در شهر ووهان از بیماران مراقبت می كردند. ووهان همان شهری است كه شیوع 
بیماری COVID-19 از آنجا آغاز شد. یكی از این روبات ها كه از سوی سازنده آن)شركت 
CloudMinds( به اسم »Cloud Ginger« نامگذاری شده، كارهایی چون سرو وعده های 
غذایی و تب سنجی را انجام می داد كه اكنون هم در پكن و كالیفرنیا در حال فعالیت است.

عمادالدین قاسمی پناه
خبرنگار

 فناوری؛ قهرمان پنهان
نبرد با كرونا

اگر فناوری های امروز نبود انسان ضربه مهلك تری از كرونا تحمل می كرد. روبات ها دركنار 
گجت ها و فناوری های دیگر در بحران كنوني به كمك بشر آمده اند
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سفارش سفرهای اشتراكی با اســتفاده از یك اپلیكیشن 
موبایلی، فیلتر كردن اســپم ها و بررســی ســوابق افراد 
نمونه هایی عــادی از هوش مصنوعــی)AI( در محل كار 
هســتند. هوش مصنوعی شــرایطی فراهم می كند كه 
ماشین ها بتوانند از تجربیات انسانی استفاده كنند. این در 
حالی است كه هوش مصنوعی به نوآوری ها جان می دهد 
و می تواند صنایــع گوناگون ازجمله حــوزه مالی، تولید، 
خرده فروشــی و حمل ونقل را دگرگون كند. درحالی كه 
خودروهای خودران و فروشگاه های بدون صندوقدار كه 
با هوش مصنوعی كار می كنند، بیشترین سر و صدا را در 
رسانه ها ایجاد كرده اند، براســاس وعده های اعالم شده، 
نوآوری هــای مهمی با بهره گیری از هــوش مصنوعی در 

آینده ای نه چندان دور در حوزه پزشكی ارائه خواهد شد.
به گزارش نشــنال جئوگرافی، انتظار مــی رود كه هوش 
مصنوعی تحولی عظیم در حوزه اكتشاف دارو ایجاد كند. 
این اتفاق نه از طریق جایگزین كردن پژوهشگران كه به 
وسیله كامل شدن تالش های آنها صورت می گیرد. امروزه، 
دانشمندان سراسر دنیا در حال تالش برای توسعه بیش 
از 8هزار دارو به منظور درمان بیماری هایی چون سرطان، 
دیابت،  ایــدز و بیماری های قلبی و عروقی هســتند. با 
این حال، فقــط 12درصد از درمان های بالقــوه كه وارد 
آزمایش های بالینی مرحله اول می شــوند، می توانند به 
بیماران كمك كنند. مصرف یــك داروی جدید، به خاطر 
تصویب مقررات مربوط به آن، از زمان كشف داروی اولیه 
به طور میانگین 10ســال زمان می برد و 2/6میلیارد دالر 
هزینه به همراه خواهد داشــت. این مسئله درباره كشف 
واكسن یا داروی نوع جدید ویروس كرونا هم صادق است.

بهره گیــری از هوش مصنوعــی می تواند به تســریع در 
پیشرفت های علمی كمك كند؛ چراكه هوش مصنوعی از 
 )R&D(ظرفیت كاهش چالش های حوزه تحقیق و توسعه
تولیــد دارو برخوردار اســت. به صورت طبیعی، مســیر 
اكتشافات علمی بســیار طوالنی، پیچیده و پر از آزمون و 

خطاست. 

ظرفیت های متفاوت
تركیبات شــیمیایی بی شماری در آزمایشــگاه ها وجود 
دارند كه هركدام ظرفیت های متفاوتــی برای اثرگذاری 
بر زیست شناســی دارند. در طول تاریخ، شــاید یكی از 
بزرگ ترین چالش های دانشمندان تالش برای توسعه آن 
دسته از مواردی بوده است كه ژنتیك انسان را هدف قرار 
می دهد و اینكه چگونه بدن ما به یك دارو واكنش نشــان 

می دهد.
نوآوری های مبتنی بر هوش مصنوعی به دانشمندان كمك 
می كند كه این چالش ها را پشت ســر بگذارند. به عنوان 
مثال، در سال 2018یك برنامه هوش مصنوعی به نام »ایو« 
به دانشمندان كمك كرد تا تریكلوســان را كشف كنند. 
تریكلوسان)كه بعضاً به اختصار TCS گفته می شود( یك 
ماده ضد باكتری و ضد قارچ موجود در برخی از محصوالت 
مصرفی ازجمله خمیر دندان است. این ماده به طور بالقوه 
می تواند ماالریای مقاوم به دارو را كه یك مسئله بهداشتی 
در حال پیشرفت در مناطقی مانند آفریقا و آسیای جنوب 

شرقی است، درمان كند.
پژوهشگران برای دستیابی به این كشف، گونه های مخمر 
تغییر یافته ژنتیك ایجاد كردند كه هم شامل ژن هایی از 
انگل های ایجاد كننده ماالریا و هم شامل ژن های انسانی 
بود. برنامه ایو هزاران تركیب را مورد بررســی قرار داد و 
سرانجام تریكلوســان را به عنوان تركیبی معرفی كرد كه 
رشد ژن های انگلی را متوقف یا كند می كند اما تأثیری بر 

ژن های انسان ندارد.

موضوع نامحتمل
پژوهشــگران پیش از این گمان می كردند، تریكلوســان 
كه به خاطر ویژگی هــای آنتی باكتریال خود بخشــی از 
خمیر دندان را تشــكیل داده، می تواند بــه درمان ماالریا 
كمك كند؛ بنابراین برنامه ایو یــك داروی جدید را ارائه 
نكرد و درعوض، برنامه ایو به دانشمندان كمك كرد كه از 
یك موضوع نامحتمل به یك تركیب قابل دستیابی برسند.

كاربرد متداول هوش مصنوعی در پزشكی، كمك به نظارت 
بر مقادیر زیادی از داده های دارویی اســت تا پزشكان و 
پژوهشگران بتوانند اثرات منفی درمان ها را مشاهده كنند. 
الگوریتم های هوش مصنوعی فقط به اندازه داده هایی كه 
به آنها اطمینان می شود قابل قبول هستند؛ بنابراین، شواهد 
كیفی برای نتیجه گیری دقیق الزم اســت. در سال های 
اخیر، شركت های بایوفارماتیك و پژوهشگران بالینی اتكا 
به شواهد دنیای واقعی)RWE( را آغاز كرده اند كه بر این 
اساس، داده های ورودی و خروجی بالینی را مانند سوابق 
پزشكی، مطالبات صورتحساب و سایر موضوعات مرتبط 

اندازه گیری می كنند.
RWE همچنین از طریق رشد فزاینده ابزارهای پوشیدنی 
مانند ردیاب های بهداشــتی موبایلی كه در بســیاری از 
 RWE .تلفن های هوشمند یافت می شود، تولید می شود
با بهبود توانایی شركت های بایوفارماتیك فرایند كشف و 

توسعه دارو را تغییر می دهد.

کمپین ویژه 
ماسک

همانطور كه 
كمپین هایی برای 

شستن صحیح 
دست ها به راه 

افتاده است، 
بهتر است این 

اتفاق برای نحوه 
صحیح و بی خطر 
برداشتن ماسك 

از روی صورت نیز 
راه بیفتد

تسریع در 
پیشرفت های 
علمی
بهره گیری از 
هوش مصنوعی 
می تواند به تسریع 
در پیشرفت های 
علمی كمك كند؛ 
هوش مصنوعی 
از ظرفیت كاهش 
چالش های 
حوزه تحقیق و 
 )R&D(توسعه
تولید دارو 
برخوردار است

 هوش مصنوعی
برای نجات جان انسان

دانشمندان از نوآوری های هوش مصنوعی برای 
توسعه درمان های جدید در حوزه پزشكی ازجمله 

كشف داروی كرونا استفاده می كنند
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 اخیرا 3نفر از محققان برجســته دانشــگاه كمبریج در 
مجله The BMJ مقاله ای منتشر كرده اند كه به اهمیت 
استفاده از ماسك حتی از نوع پارچه ای در دوران پاندمی 
COVID-19 اشاره كرده اســت. به گزارش نیواطلس، 
این تیم معتقد است كه فواید بالقوه این كار بسیار بیشتر 
از نقاط ضعفی اســت كه پیش از این درباره زدن ماسك 
عنوان شده است. بابك جاوید مشاور بیماری های عفونی 
از دانشگاه كمبریج می گوید: استفاده از انواع ماسك در 
وهله اول برای حفاظت از دیگران اســت و سپس فردی 
كه ماسك به صورت دارد نیز تاحدودی در مقابل دریافت 
ویروس ایمن می شود. در هفته های گذشته بحث درباره 
زدن یا نزدن ماسك در دنیا و آمریكا چنان باال گرفت كه 
در نهایت مركز كنترل و پیشگیری بیماری ها در آمریكا 
موضع خود را هفته گذشته تغییر داد و طرفدار استفاده 

گسترده از ماسك پارچه ای شد.

سه استدالل
هم اكنون سه استدالل عمومی درباره استفاده از ماسك 
برای همه افراد )چه بیمار و چه سالم( مطرح است: یك 
اینكه شواهدی مبنی بر اینكه ماســك از انسان در برابر 
تماس با ویروس حفاظت كند، وجــود ندارد، دوم اینكه 
استفاده حداكثری از ماسك موجب كمبود آن برای كادر 
درمانی كه نیاز مبرم به این وســیله دارند می شود و در 
نهایت اینكه برای كسی كه ماسك زده است امنیت كاذب 
ایجاد می كند و در نتیجه ممكن است او را از رعایت اصول 

مهم بهداشتی باز دارد.
در این مقاله به تحقیقات پیشین درباره فایده ماسك در 
زمان شیوع آنفلوآنزا كه نشــان می دهد هیچ محافظت 

خاصی نمی كند اشاره شده است. با این حال، بسیاری از 
استدالل ها در مورد پوشــیدن ماسك نشان می دهد كه 
نقطه حمایت استفاده گسترده از ماسك، محدود كردن 
انتقال از كسانی است كه از بیماری شان آگاه نیستند؛ به 
جای اینكه به عنوان یك اقدام محافظ برای افراد ســالم 

عمل كنند.
اینكه ماســك های حرفه ای پزشــكی باید بــرای كادر 
درمان باقی بماند استدالل درستی است، اما ماسك های 

پارچه ای ساده تا چه حد مفید است؟

15 درصد کمتر
محققان در این مقاله نوشــته اند: اگرچه هنوز شاهدی 
بر كیفیت خوب این ماســك ها وجود نــدارد اما برخی 
اطالعات نشان می دهد ماســك های پارچه ای احتماال 
تنها 15درصد كمتر نسبت به ماســك های جراحی راه 
ورود ذرات ویروســی را به بدن مسدود می كنند و دركل 

زدن آن بهتر از نزدن است.
با وجود این اگر یك ماســك پارچــه ای می تواند میزان 
حفاظت شما در برابر ویروس را حتی در سطح كمی هم 

تامین كند، چرا تبدیل به یك توصیه كلی نمی شود؟ پاسخ 
این است: چون عموم جامعه هنوز استفاده صحیح و ایمن 
از ماسك را به طور كلی بلد نیست و برخی كارشناسان امر 
شامل سازمان بهداشــت جهانی معتقدند این ماسك ها 
بیشتر از اینكه خوب باشند می توانند ضرر داشته باشند. 
یكی از دالیلی كه برای این استدالل عنوان می شود این 
است كه ماســك ها چشــم ها را كه یكی از راه های ورود 
ویروس به بدن است نمی پوشانند، بنابراین چندان مفید 
نیستند. تیم تحقیقاتی كمبریج در مقاله منتشرشده به 
این نكته اشــاره كرده درحالی كه احساس امنیت كاذب 
با زدن ماسك نظریه غلطی نیســت اما بحث آموزش به 
جامعه عمومی برای اســتفاده صحیح و ایمن از ماسك 

پارچه ای را پیش می كشد.
همانطور كه كمپین هایی برای شستن صحیح دست ها 
به راه افتاده است، بهتر است این اتفاق برای نحوه صحیح 

و بی خطر برداشتن ماسك از روی صورت نیز راه بیفتد.

سمبل اتحاد عمومی
نیكوالس ماتیســون از انســتیتوی ایمونولوژی درمانی 
و بیماری های عفونی كمبریج می گویــد: اثر روانی زدن 
ماسك زیاد است. دیدن افرادی كه همه ماسك به صورت 
دارند می تواند یك یادآوری نســبت به وجــود بیماری 

پاندمی و در نهایت رعایت اصول ایمنی باشد.
ماتیسون به این مورد اشاره كرد كه همانطور كه ما برای 
ورود به یك دوره جدید آماده می شویم، زدن ماسك در 
جامعه می تواند به یك ســمبل اتحاد عمومی در مبارزه 
علیه این تهدید مشترك تبدیل شود و اهمیت اقدامات 

فاصله اجتماعی را دوچندان كند.

اتحاد جهانی علیه كرونا با زدن ماسك
دیدن افرادی كه ماسك به صورت زده اند، یادآور وجود پاندمی و در نهایت رعایت اصول بهداشتی و ایمنی است

روبات تحویل غذا
یك سرویس دلیوری روباتیك در شهر میلتون 
كینز انگلیس می تواند در زمان متوقف شدن 
فعالیت هــا در ایــن كشــور، با یك وســیله 
نقلیه كوچك خودران به ســاكنان این شهر 
200هزار نفری برای تحویل غذا نقش آفرینی 
 كند. یك اســتارتاپ تحویل خــودران به نام
 Starship Technologies  در سال 2014 
از ســوی 2بنیانگــذار اســكایپ راه اندازی 
شد و این استارتاپ از ســال 2015 اقدام به 
آزمایش روبات های خود كرد. این وســایل 
نقلیه كوچك، ســفیدرنگ و 6 چرخ كه در 
پیاده روهــا حركت می كنند، بــدون نیاز به 
راننده و فرد تحویل دهنــده، محموله های 
كوچك را به ســاكنان و كاركنانــی كه در 
شــهر فعالیت می كنند تحویــل می دهند. 
این ایده به عنوان نخســتین اقــدام تجاری 
در اواســط  ماه مــارس و در زمانی كه طرح 
فاصله گــذاری اجتماعــی به علت شــیوع 
ویروس كرونــا آغاز شــده بود، اجرا شــد. 
 ســاكنان این شــهر می توانند اپلیكیشــن
 Deliveroo-style Starship Deliveries 
را دانلــود كنند تا مواد غذایی پخته شــده و 
ســفارش هاي كوچك از ســوپرماركت ها را 
كه داخل این روبات ها قرار داده می شــود، 
خریداری كنند و در محل مورد نظر تحویل 
بگیرند. سام كروكس، شهردار میلتون كینز 
می گوید: مردم دستورالعمل های مربوط به 
خارج نشدن از محل اســكان خود را جدی 
گرفته اند؛ بنابراین موضوع تحویل روباتیك 
كاماًل بجــا و الزم بود؛ زیرا مــردم می توانند 
بدون حضــور در خیابان ملزومــات خود را 
سفارش بدهند. اندی كرتیس، رئیس بخش 

عملیات Starship می گوید: ما از 2ســال 
پیش كه فعالیت خود را در میلتون كینز آغاز 
كردیم، شاهد تقاضاهای بسیاری بودیم. ما 
خوشحالیم كه هم ساكنان و هم افراد شاغل 
می توانند با هزینه ای مختصر از مزایای این 
ایده بهره مند شــوند. مدیران این شــركت 
روباتیك می گویند: تقاضا در روزهای گذشته 
زیاد بوده اســت و قصد داریم این سرویس 
را در آمریكا و سراســر انگلســتان توسعه 
دهیم. سخنگوی این شــركت می گوید: ما 
با فروشــگاه های مواد غذایی، رستوران ها 
و سایر شــركت های تحویل كاال در تماس 
بوده ایم تا از روبات های ما اســتفاده كنند. 
تا به امروز ایــن روبات ها در سراســر دنیا 
بیش از 100هزار مورد را تحویل مشتریان 
داده اند و بیش از 800هزار كیلومتر را طی 
كرده اند. او می گوید: مــا برای حفظ امنیت 
مشتریان و كاركنان خود، هر كاری را انجام 
می دهیم. همه فرایندهای ضد عفونی از سوی 
كارشناســان بررسی شده اســت و ما برای 
اطمینان از یك خدمات رسانی ایمن و آسان 
به همه مردم، تمامی پروتكل های بهداشتی 
را رعایت كرده ایم. بدون روبات ها، به تعداد 
بیشتری از مردم در زنجیره تأمین ملزومات 
نیاز داریم و از آنجا كه انســان منبع اصلی 
انتقال ویروس است، استفاده از روبات ها این 

خطر را كاهش می دهد.

به گفته مركز كنترل بیماری های آمریكا، دستگاه های روباتیك می توانند 
برای اسكن مكان هایی كه احتمال وجود ویروس در آنها هست، اعزام شوند؛ 
مانند زمانی كه كابین های كشــتی كــروز Diamond Princess پس 
از ابتالی مســافران به بیماری بررسی شد. بیمارستان ها برای ضدعفونی 
 از این دستگاه ها اســتفاده می كنند. ملیندا هارت، مدیر ارتباطات رسانه

Xenex می گویــد: »بــا افزایــش تقاضــا بــرای خریــد روبات های 
ضدعفونی كننده اتاق روبه رو هستیم. روبات های LightStrike در بیش 
از 500مركز مراقبت های بهداشتی مورد استفاده قرار گرفته اند، اما تعداد 
روبات هایی كه دائم مشغول فعالیت هستند رو به افزایش است. تقاضاهای 
بسیاری برای روبات ها از سراسر دنیا داریم. عالوه بر بیمارستان ها، مراكز 
مراقبت های فوری، هتل ها، سازمان های دولتی و شركت های داروسازی 
 ،Cyril Kabbara هم برای تهیه آن با ما تماس می گیرند. به گفته بنیانگذار
گروه Shark Robotics در فرانســه حدود یك ماه پیش آزمایش یك 
دستگاه ضد عفونی را آغاز كرد و اكنون نیز ثبت سفارش آن آغاز شده است.

افق پیش رو برای استفاده از این نوآوری ها می تواند شامل هواپیماهای 
بدون سرنشین مجهز به سنسور و دوربین باشد كه برای اسكن اجتماعاتی 
كه احتماال به ویروس كرونا مبتال هستند، مورد استفاده قرار می گیرد. 
ویروس كرونا باعث شده تا شركت ها و محققان بیشتری به فكر ایده های 
نو و جدید برای انجام دادن كارها از راه دور بیفتند. گروهی از دانشــگاه 
South Australia با همكاری یك شركت سازنده هواپیماهای بدون 
سرنشین به نام Draganfly مشغول كار روی این پروژه هستند. جاوان 
سینگ شال، استاد دانشگاه می گوید:  از هواپیماهای بدون سرنشین برای 
مشاهده مردم و شناسایی افراد مبتال به ویروس استفاده می شود. این كار 
می تواند بخشی از یك سیستم هشدار اولیه باشد یا اینكه تشخیص داده 
شــود كه چه تعداد در یك منطقه به ویروس كرونا مبتال شده اند. گروه 
پژوهشی سینگ شال در حال كار روی الگوریتم های رایانه ای است كه 
می توانند عطسه یا سرفه را تشخیص دهند و در ترمینال یك فرودگاه آن 
را اعالم كنند. همچنین با این الگوریتم ها می توان نبض و دمای بدن افراد 

را از فاصله دور اندازه گیری كرد.

بررسی و 
ضدعفونی 
مكان ها 

چشم انداز 
پیش رو

رقبا و انتقادات از روبات دلیوری
Starship تنها یكی از اســتارتاپ هایی است 
كه اقدام به این كار كرده اســت. شركت های 
بزرگ تری مانند آمازون هــم وارد این عرصه 
شــده اند. این غول خرده فروشــی در حال 
راه اندازی روبات های Scout در ایالت واشنگتن 
است. اما به كارگیری این روبات ها بدون بحث و 
جدل هم نبوده اســت. مشخص شده است كه 
برخی از رقبا از سیستم های اتوماتیك كمتری 
نسبت به آنچه به نظر می رســد، برخوردارند. 
همچنین افزایش روبات ها منجر به درگیری هایی 
در مورد حق استفاده از پیاده روها شده است؛ 
به طوری كه منتقدان آن را »خصوصی ســازی  

پیاده رو« توصیف كرده اند.
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درنگ

دانشمندان در سراسر جهان با زمان مسابقه مي دهند تا واكسني 
را براي ويروسي توليد كنند كه بيش از 100هزار نفر را در دنيا 

كشته و بيش از يك ميليون و700هزار نفر را مبتال كرده است.
اما پيشروي سريع براي ساخت يك واكسن، تقريبا غيرممكن 
اســت؛ چراكه ساخت واكســن شــامل فرايندهاي طوالني 
مي شود. گفته مي شود كه با وجود تالش هاي جدي و هماهنگ 
بين المللي از ســوي آزمايشگاه ها، شــركت هاي خصوصي و 
دولت ها، به دليل موانع علمي بسيار، سال ها طول مي كشد تا 
به يك واكسن دســت يابيم. حاال در مورد واكسن كوويد-19 
يا همان ويــروس كرونــا، متخصصان مي گوينــد كه يك تا 

يك سال و نيم زمان مي برد تا يك واكسن از همه تأييدات علمي 
گذر كند و به شكل گسترده در دسترس همگان قرار گيرد.

سازمان بهداشــت جهاني تا امروز 3كانديداي احتمالي براي 
واكسن را در نظر دارد كه تحت آزمايش هاي باليني قرار دارند و 
در اين مرحله مي توان اين واكسن ها را روي انسان ها آزمايش 
كرد. از طــرف ديگر 67 واكســن بالقوه نيــز مراحل پيش از 

آزمايش هاي انساني را مي گذرانند.

چقدر با واكسن فاصله داريم؟
توالي ژنومي ارائه شده توسط دانشمندان چيني درباره ويروس 
كرونا، باعث شد دانشمندان بدانند كه اين ويروس 79درصد از 
مواد ژنتيك ويروس ســارس و 50درصد از مواد مشابه ويروس 
مرس را به خود اختصاص داده اســت. بنابراين دانشــمندان 

مي توانند از حقايق علمي و تجربيات و تحقيقاتي كه قباًل درباره 
آن 2ويروس انجام و در نهايت به ساخت واكسن براي آنها منجر 
شد، استفاده كنند. آزمايش هاي مربوط به ساخت يك واكسن 
معموال با تست هاي حيواني آغاز مي شود. البته در مورد ويروس 
كرونا، يكي از توليدكنندگان واكسن، اين مرحله را انجام نداد و 
مستقيما سراغ تست هاي انساني رفت. در بقيه موارد مربوط به 
واكسن كرونا، تست هاي انســاني و حيواني به صورت همزمان 
انجام شد. تست روي انســان ها معموال 3 مرحله دارد. مرحله 
اول اين آزمايش ها معموال در ابعاد كوچك و با مشاركت حدود 
100نفر انجام مي شود تا مشخص شــود كه اين واكسن براي 
انسان ها خطري ايجاد نمي كند. مرحله دوم شامل آزمايش روي 
چندصد نفر مي شود و در اين مرحله معموال ميزان كارايي واكسن 
مقابل ويروس سنجيده مي شود. اين مرحله مي تواند از چندين ماه 
تا چندين سال طول بكشد. مرحله آخر ابعاد بسيار بزرگ تري پيدا 
مي كند و واكسن روي چندين هزار نفر و در بيمارستان ها و مراكز 
درماني مختلف تست مي شود تا بتوانند دوباره ميزان اثرگذاري 
واكسن و تأثيرات آن در طول يك دوره زماني را مشخص كنند. 
اين مرحله هم مي تواند چندين سال به طول انجامد. ماه گذشته 
مايك رايان، مدير اجرايي برنامه بهداشــت اورژانسي سازمان 
بهداشت جهاني، اعالم كرد كه با واكسن ويروس كرونا حداقل 
يك ســال فاصله داريم. با اين حال ســارا گيلبرت، دانشمند 
واكسن شناس دانشگاه آكســفورد كه سرپرست تيم انگلستان 

براي توليد واكسن ويروس كروناست، روز 24فروردين به روزنامه 
تايمز گفت 80درصد مطمئن است كه واكسن آنها مي تواند مؤثر 
باشد و تا  ماه سپتامبر آماده استفاده است. او با اين گفته، زمان در 

دسترس قرار گرفتن واكسن را به 6 ماه كاهش داد.

واكسن ها در مرحله آزمايش روي انسان
از سوي ديگر، آزمايش هاي انساني براي حداقل 2واكسن آغاز 
شده است. روز 29 اســفند98 بود كه جنيفر هالر 43ساله در 
شهر سياتل آمريكا به عنوان نخســتين نمونه انساني در دنيا 
واكسني را كه براي ويروس جديد كرونا ساخته شده امتحان 
كرد. اين واكســن بالقوه كه با كد mRNA-1273 شناخته 
مي شود، توسط مؤسسه ملي بهداشت اياالت متحده آمريكا و 
با همكاري شركت بيوتكنولوژي مودرنا ساخته شده است. در 
اواسط فروردين ماه، يك شركت آمريكايي ديگر با نام اينوويو 
فارماكوتيكالز، آزمايش روي واكسن مشابهي را آغاز كرد. اين 
واكسن با كد INO-4800 روي شركت كننده هاي انساني در 
فيالدلفيا، كانزاس و ميزوري در حال آزمايش است. اين شركت 
همچنين همكاري مشتركي را با محققان چيني آغاز كرده است 
تا به زودي همين تست ها در چين نيز آغاز شود. طبق گزارش 
سازمان بهداشت جهاني درباره »واكسن هاي كانديدا براي مقابله 
با ويروس كرونا« در چين يك واكسن ديگر نيز توسط شركت 

بيولوژيك كانسينو در مرحله تست باليني)انساني( قرار دارد.

چهزمانیبهدرمانقطعیكرونامیرسيم؟

واكسن؛شايد6ماهديگر
سازمان بهداشت جهانی می گويد 3واكسن به مرحله آزمايش روی انسان ها 

رسيده اند و 67واكسن ديگر در مرحله پيش از آزمايش قرار دارند

شبنم سيدمجيدي
روزنامه نگار

گزارش دو     

قويترميشويم
گپ و گفت با چندتن از اعضای كادر درمان درباره وضعيت بيمارستان ها در دوره كرونا

»كاش از اين خواب بيدار شويم!«؛ اين را يكي از پرســتاران بيمارستاني در استان البرز مي گويد. ماني كه در 
بيمارستاني در استان البرز كار مي كند خودش چند هفته است كه درگير بيماري شده و پس از يك هفته تب، 
تازه توان نسبي صحبت كردن را پيدا كرده است. او مي گويد كه اين بيماري همه را غافلگير كرد و از سويي نگران 
بيماران غيركرونايي است. البته اين شرايط در ديگر استان هاي كشور با شدت و ضعف متفاوتي وجود دارد. پرستاران و پزشكان و همه آنها كه در 
دوران قرنطينه، بيمارستان، نخستين و آخرين خانه شان بوده، بسيار از روزهايي كه پشت سر گذاشته ايم و آنچه پيش رو داريم مي نالند و مي ترسند؛ 
هرچند در هفته هاي اخير وضعيت به تعادل نسبي، نزديك و از بحران، خارج شده است. اين خروج از بحران البته ربطي به تعداد مبتاليان و آمار 
مرگ وميرها ندارد بلكه منظور، به تعادل رسيدن بعضي امكانات در بيمارستان ها و خروج از مرحله فقدان وسايل و نيازهاي اوليه است. در اين گزارش 

سعي كرده ايم پاي درددل بعضي از پرسنل، پزشكان و پرستاران در شهرهاي مختلف، بنشينيم و از تجربه هايشان صحبت كنيم.

نگار حسينخاني
روزنامه نگار

توصيه هاي تغذيه اي درباره درمان كرونا
 در رسانه ها تا چه اندازه واقعي است؟

سفره درمان

اين روزها كه جهان با كوويد-19 درگير است، توصيه هاي زيادي 
براي درمان و پيشگيري از سوي بسياري از پزشكان و متخصصان 
و محققان در سراسر دنيا مطرح مي شود اما آنچه واضح و مشخص 
است اين است كه براي اين بيماري تاكنون درمان مشخصي ارائه 
نشده اســت. درمان هاي موجود سنتي و پزشــكي كه در فضاي 
مجازي يا توسط افراد تجويز مي شود به نوعي آزمون و خطاست كه 
گاهي اوقات مؤثر واقع مي شود و گاهي بي اثر است. البته بهترين 
درمان در اين مسير همان پيشگيري است. در مورد خوردن انواع 
غذا و داروي گياهي نيز اين روزهــا در فضاي مجازي توصيه هاي 
فراواني مي شود و اين نويد را به شــما مي دهند كه با رعايت آنها 
يا مبتال نخواهيد شــد و يا خطر ابتال كمتر است اما واقعيت اين 
اســت كه چون كوويد-19 يك بيماري نوپديد است، مطالعاتي 
در مورد آن وجود ندارد تا به يقين گفته شــود كه خوردن مواد 
گياهي خاص يا ادويه جات باعث پيشگيري مي شود. اما آنچه از 
خانواده كروناها مي دانيم اين است كه هر چه سيستم ايمني بدن 
قوي تر باشد ويروس كمتر مي تواند به بدن حمله كند و اگر وارد 
بدن شد يك سيســتم ايمني قوي مي تواند با آن مقابله كند. در 
نتيجه بايد اقداماتي در راستاي تقويت سيستم ايمني بدن انجام 
دهيم. به چند مورد از مواردي كــه به عنوان توصيه براي تقويت 
سيســتم ايمني بدن در فضاي مجازي روي آن مانور داده شده، 

اشاره مي كنيم:
 كنترل استرس: اضطراب و ترس، عاملي است كه سيستم ايمني 
بدن را ضعيف مي كند و موجب مي شود جذب امالح و ويتامين ها 
و مواد مغــذي در بدن با اختالل روبه رو شــود؛ در نتيجه يكي از 
توصيه هاي اكيد متخصصان تغذيه، كنترل اســترس و دوري از 
نگراني هاي بيهوده از سرايت ويروس كرونا به بدن است. داشتن 
خواب كافي و باكيفيــت مي تواند به مديريت اســترس، كمك 
شاياني كند. همچنين در اين مدتي كه خانه نشين هستيد نبايد 
ورزش را ترك كنيد؛ چراكه ورزش، استرس را كاهش مي دهد و 

سيستم ايمني را تقويت مي كند.

 مصــرف غذاهاي مقوي بــراي تقويت سيســتم ايمني بدن: 
آنتي اكسيدان ها سال هاست كه شناخته  شده اند و يكي از مواد 
مغذي براي تقويت سيستم ايمني بدن هستند. شكالت تلخ، 
پيكن ها، بلوبري، توت فرنگي، آرتيشــو يا كنگر فرنگي سبزي، 
گوجي بري، تمشــك، كلم كالي، كلم قرمــز، لوبيا، چغندر، 
اســفناج و... كه اين روزها در فضاهاي مجازي مدام از خوردن 
اين نوع مواد غذايي سخن به ميان آورده مي شود، مي توانند در 
افزايش آنتي اكسيدان ها در بدن مؤثر باشند و توصيه ما نيز اين 
است كه در اين دوران بيشتر مصرف شوند. آنتي اكسيدان ها در 
بسياري از غذاها، ميوه ها و سبزي ها وجود دارند؛ مانند ويتامين

E ،B ،A و... .
 ايجاد تنوع و تعادل در برنامه غذايي: نبايد هيچ يك از گروه هاي 
غذايي مانند سبزيجات، ميوه جات، نان و غالت، گوشت و حبوبات، 
شــير و لبنيات، از برنامه غذايي هفتگي ما حذف شود. اينكه به 
توصيه برخي متخصصان يا به دليل ترس از مضربودن، بخواهيم 
برخي از گروه هاي غذايي را از ســبد مصرفي حــذف كنيم، كار 
اشتباهي است. اينكه عده اي در فضاي مجازي با تبليغات اقدام به 
سوءاستفاده از ترس مردم مي كنند كار ناصحيحي است و نبايد 
افراد به چنين متوني واكنش نشــان دهند. مثال اينكه مي گويند 
گياه خواران كرونا نمي گيرند و مصرف گوشت بايد از برنامه غذايي 
حذف شود حرف اثبات شده اي به لحاظ علم پزشكي نيست. نبايد 
خودمان را از خوردن پروتئين ها مانند گوشــت و شير كم چرب 
محروم كنيم. پخت خوب اين مواد غذايي، شــرط اســت؛ مواد 
غذايي اي كه منابع خوب پروتئين، روي و آهن هستند. اين روزها 
خام گياه خواران بايد ســعي كنند به مصرف غذاهاي پخته روي 
بياورند. داشتن تنوع غذايي، سيستم ايمني بدن را تقويت مي كند.
 زردچوبه:  اين روزها توصيه هاي زيادي در مورد خوردن زردچوبه 
به عنوان يكي از مــواد غذايي براي تقويت سيســتم ايمني بدن 
مي شــنويم. اين توصيه به اين علت اســت كه زردچوبه حاوي 
انواع ويتامين  ها و مواد معدني ماننــد ويتامين هاي E ،C ،B6 و 
پتاسيم، روي، آهن، منگنز و نياسين است كه به عنوان يك ماده 
ضد عفوني كننده طبيعــي و ضد باكتري در بدن عمل مي كند. به 

همين علت مصرف آن به اندازه نياز، الزم و مفيد است.
 سير: يكي از مواد غذايي اي كه اين روزها طرفداران زيادي پيدا 
كرده و بيشــتر خانواده ها در انواع ســوپ و آش و غذاهاي آبكي 
ســعي مي كنند از آن استفاده كنند سير اســت كه توصيه هاي 
زيادي هم به مصرف آن شده است. سير، سرشار از فوليك اسيد، 
ويتامينC، كلســيم، آهن، منيزيم، پتاسيم و مقدار كمي روي و 
ويتامين هايB1،B2  وB3 است. همچنين سير، حاوي تركيبات 
گوگرد است كه سيستم ايمني بدن را تحريك مي كند؛ از اين رو 
در توصيه هاي متخصصان و پزشــكان هم در اين ايام، بر مصرف 

سير تاكيد مي شود.
 تعادل در مصرف: اينكه خوردن دمنوش هاي گياهي، ادويه جاتي 
مانند دارچين، زنجبيل، جوش شــيرين و حتي مركباتي مانند 
ليمو ترش توصيه مي شــود را مي توان جدي گرفــت و آنها را در 
ليست برنامه غذايي قرار داد اما بايد به اين نكته توجه كرد كه هنوز 
به لحاظ پزشكي، تحقيقاتي در اين زمينه وجود ندارد كه اين مواد 
غذايي، درمان قطعي كرونا هســتند. لذا اين مواد را بايد به اندازه 
و با هدف تقويت سيستم ايمني مورد مصرف قرار داد و از مصرف 
بيش از حد آنها بايد خودداري كرد؛ چون ممكن اســت عوارض 

به دنبال داشته باشد.

كورش صمدپور
متخصص تغذيه و رژيم درماني

تغذيه

خطردر
بیمارستان
 خانواده ها بي قرار 
بودند، در محيط 
آلوده بيمارستان 
رفت وآمد مي كردند 
و اين، آمار شيوع و 
ابتال را باال مي برد. 
از طرفي چندين و 
چند جنازه برگشته 
بود و بيمارستان 
موظف بود نگه شان 
دارد. اين رويه نيز 
محيط بيمارستان 
را آلوده مي كرد و 
جان پرسنل را به 
خطر مي انداخت. 
برزخي بود كه غمش 
مي توانست آدم را 
بكشد

برزخي بود همه غم
سامان در رشت، پزشك اســت و دوره طرحش 
را مي گذراند؛ همســرش نيز دندانپزشك است، 
ديابت دارد و جزو گروه هاي پر خطر در اين بيماري 
محسوب مي شود؛ به همين خاطر 2 ماه مي گذرد 
كه يكديگــر را نديده اند. زندگــي زوج هايي كه 
هر دو پزشك هســتند حاال ديگر چندان مساعد 
نيست؛ فشار كاري، دوري از خانواده و در معرض 
بيماري بودن، همه و همه شــرايط را برايشــان 
دشوارتر كرده است. ســامان كه در روزهاي اول 
از كمبود لباس و ماسك گاليه داشت، مي گويد: 
»حاال شرايط بهتر شده. در هفته هاي اول2دست 
لباس در اختيار هر نفر قرار مي گرفت كه بايد بارها 
ضد عفوني مي كردند و مي پوشيدند. اين در حالي 
اســت كه هر لباس براي 3ســاعت و در بهترين 
حالت، يك روز ايمن است و بايد دور انداخته شود؛ 
خصوصا آن دسته از پزشــكان و پرستاران كه در 
تماس نزديك با بيمارند. اما شــرايط طوري نبود 
كه بتوانيم اعتراض كنيم. حتــي در روزهاي اول 
ماســك هم پيدا نمي شــد. وقتي بازار از ماسك 
n95 خالي شد، بســياري از خانواده ها تصميم 
گرفتند شخصا هزينه كنند و براي فرزندان شان 
ماسك هاي فيلتردار بخرند. مبلغ اين ماسك ها در 
بازار متشنج كرونا زده 500هزار تومان شده بود، 
درحالي كه پيش از آن 60تومان فروخته مي شد. 
اما با اين حــال نگراني خانواده ها باعث مي شــد 
چنين هزينه اي را بپذيرند تا فرزندان شان سالم 
بمانند. بارها از ما خواسته شد ماسك و... نخريم 
چون بيمارستان اين اقالم را برايمان تهيه مي كند 
اما عمال ممكن نبود چون بازار وسيله اي نداشت 
كه بخواهد در اختيار بيمارســتان ها قرار دهد«. 

سامان اما تلخ ترين روزهاي اين بيماري را روزهايي 
مي داند كه بيمارستان فوت شدگان را براي دفن 
به مزارهاي سطح شهر مي فرستاد و چند ساعت 
بعد مردگان دفن نشده با آمبوالنس برمي گشتند؛ 
روزهايي كه محلي ها اجازه دفن جنازه ها را اطراف 
ملك و زمين هاي كشاورزي شــان نمي دادند و با 
اورژانس درگير مي شدند. به ناچار فوت شدگان به 
بيمارستان برگردانده مي شدند، خانواده هاي عزادار 
به بيمارســتان مي آمدند و از ناراحتي اينكه بدن 
عزيزشان روي زمين مانده و دفن نشده بي قراري 
مي كردند. او مي گويد: »خانواده ها بي قرار بودند، در 
محيط آلوده بيمارستان رفت وآمد مي كردند و اين، 
آمار شيوع و ابتال را باال مي برد. از طرفي چندين و 
چند جنازه برگشته بود و بيمارستان موظف بود 
نگه شــان دارد. اين رويه نيز محيط بيمارستان را 
آلوده مي كرد و جان پرسنل را به خطر مي انداخت. 
برزخي بود كه غمش مي توانست آدم را بكشد«. 
او مي گويد كه اگر از اين غم نميريم حتما قوي تر 

مي شويم.

درد معاش و فكر نان مردم
هرچند شرايط براي كادر درمان بهتر شده است 
اما با استاندارد و ايده آل ها بسيار فاصله دارد. مينو، 
يكي ديگر از اعضای كادر درمان رشت مي گويد: 
»حاال ماسك، دســتكش و لباس در اختيارمان 
قرار مي گيرد اما نمي دانيم استاندارد اين وسايل 
چطور ارزيابي مي شــود! لباس ها را يك توليدي 
در رشت تهيه كرده اســت. اين خوب است كه ما 
بي حفاظ نيستيم اما آيا كسي درباره استاندارد اين 

وسايل هم مطمئن است!؟« 
ماني نيز پرستاري اســت كه در بيمارستاني در 

استان البرز كار مي كند و بعد از گذراندن مراحل 
اوليه بيماري، تــازه كمي حالش بهتر شــده. او 
مي گويد: »ما كيِت تشخيص براي مردم نداريم. 
از مريض هاي بستري شده، تست ترشحات حلق 
گرفته می شــود و براي آزمايش به بيمارســتان 
امام علي كه مخصوص اين بيماري، آماده و مجهز 
شده است، مي فرستند. اوايل كمبود خيلي زياد 
بود، حاال امــا كارها كمي مديريت  شــده  انجام 
مي شــود. تا امروز نزديك به 10 تــا 12 همكارم 
كرونا گرفته اند ولي همه خوب شده اند و اكثرا به 
سر كار برگشته اند«. ماني مي گويد كه بحران شان 
بيشتر مربوط به مريض هاي غيركرونايي مي شود 
كه به علت نبود تخت تميز جــرأت نمي كنند به 

بيمارستان مراجعه كنند.
اما نرگس كه در بيمارستاني در خراسان مشغول 
كار است، از ناآگاهي مردم مي گويد و اينكه بسياري 
از مردم خراســان جنوبي كشــاورزند. براي اين 
مردم، رفت وآمد به بيرجند براي تشخيص كرونا 
هزينه  زاســت. او مي گويد: »بيماران كرونايي به 
بيرجند اعزام مي شوند. افرادي كه حالشان وخيم 
نيست بستري نمي شوند و بيماران را با نسخه هايي 
كه داروهايش را به ســختي می خرند، راهي خانه 
مي كنند؛ با اين حســاب آمار مبتاليان به كرونا 
كه در منزل هســتند، از آمارهاي رسمي حذف 
مي شــود«. او مي گويد كشاورزي كه شغل اصلي 
مردم است تعطيل شــده، رفت وآمد براي درمان 
كرونا شرايط اقتصادي  را برايشان سخت تر كرده و 
عالوه بر هزينه هايي كه متحمل مي شوند، به علت 
فاصله زماني رسيدن به بيرجند و اعالم مثبت يا 
منفي شدن نتيجه تست از سوي آزمايشگاه تهران، 
جان بيمار به خطر مي افتد. داســتان ماســك و 

دستكش هم در هفته هاي اول مثل همه شهرهاي 
ديگر بود.

قرباني ها در فرار از كرونا
دغدغه اول خوزستان اما سرانه پايين تخت هاي 
بيمارستاني استان بود؛ عددي معادل 1.5تخت 
به ازاي هر هزار نفر. در مراحل بعدي اما بي اطالعي 
مردم درباره كرونا دردسر ساز شد. آمار فوت شدگان 
در اثر مصرف الكل تقلبي از آمار تلفات كرونا باال زد. 
3بيمارستان در اهواز براي ارائه خدمات به بيماران 
مبتال به كرونا اختصاص يافت و عالوه بر همكاري 
دانشگاه هاي علوم پزشكي دزفول، آبادان، بهبهان 
و شوشتر، ارگان هايي مثل سپاه و ارتش هم اعالم 
آمادگي  كردند تا بيمارستان هايشان را در اختيار 
بيماران بگذارند. شــكور مي گويد: »در روزهاي 
اول شرايط خيلي سخت بود. از صبح به پزشكان و 
پرستاران يك ماسك داده مي شد كه بايد تا پايان 
روز همان را استفاده مي كردند. در اهواز كيت تست 
كرونا وجود نداشــت و بيماران فقط با اسكن ريه 
تشخيص داده مي شدند. از طرفي آمار در بخش 
مسمويت مراكز درماني، هر روز بيشتر مي شد«. 
اما در اصفهان به ناگهان شرايط، وخيم شد و اين 
استان با جهش بيماري بعد از تهران، مازندران و قم 
در رتبه چهارم آمار مبتاليان قرار گرفت. بيمارستان 
خورشيد با قدمت صدساله در خيابان استانداري، 
كانون اصلي مراقبت از مبتاليان به كرونا شد. كوچه 
منتهي به درمانگاه بيمارســتان خورشيد محل 
ترياژ بيماران است. اين بيمارستان كه خط مقدم 
مبارزه با كروناست، حاال وضعيت بهتري نسبت 
به ماه گذشته دارد. علي مي گويد: »در هفته هاي 
اول با كمبود گان و شيلد و تست هاي تشخيصي 

پي ســي آر مواجه بوديم. شب ها تعداد بيماران به 
چندصد نفر مي رسيد و كمبود وسايل همه را آزار 
مي داد. همكاران پرستار به كرونا مبتال مي شدند 
و اين، روحيه ديگر همــكاران را ضعيف مي كرد. 
مشكل ديگر اين است كه بيمارستان خورشيد در 
مركز شهر است. خيلي ها در اين منطقه رفت و آمد 
مي كنند و همين باعث مي شود جانشان در خطر 
باشــد«. هرچند حاال با افزايش بيمارستان هاي 
مخصوص اين بيماران، وضعيت در خورشيد نيز 

بهتر شده است.
كرمانشــاه اما همچنان غم روي غم مي نشاند. 
همين كه زمين در اين اســتان لرزيد، با خود 
خيلي مشكالت را باال آورد و نمايان كرد. يكي 
از اين مشكالت، كمبود بيمارســتان و مراكز 
درماني در كرمانشاه بود. امين كه در اين استان 
پزشك است مي گويد به هيچ چيز كاري ندارد؛ 
فقط مي خواهد وضعيت بيمارستاني استانش 
را تشريح كند. او مي گويد: »ســرپل  ذهاب با 
بيش از 40هزارنفر جمعيت، بيمارستان ندارد. 
قصرشــيرين با 15هزارنفر جمعيت فقط يك 
بيمارســتان 32 تختخوابــي دارد. مهم ترين 
بيمارستان غرب استان، اسالم آباد با 60هزارنفر 
جمعيت، 282 تختخوابي و تازه تاسيس  است. 
جوانرود و گيالنغــرب 2بيمارســتان دارد با 
90تخت كه بــراي جوانرودي بــا 55هزار نفر 
جمعيت حتما بســيار كم اســت. گيالنغرب 
60هزارنفره 29تخت  دارد. پــاوه 57هزارنفره 
59تخت ، و روانســر و داالهو و ثالث باباجاني 
اصال بيمارستان ندارند. در غرب استان براي هر 
867نفر، يك تخت وجود دارد؛ اين يعني فاجعه 

از رگ گردن به ما نزديك تر است«.

مائده اميني
روزنامه نگار

»كرونا از كي وارد ايران شد؟«، »چند نفر در بهمن ماه، 
به اين ويروس مبتال شدند و بدون آنكه خود بدانند به 
زنجيره ابتال كمك كردند؟«، »كدام اســتان ها ابتدا 
درگير كوويد-19شدند؟«، »چند نفر در آن روزهاي نخست جان خود را از دست 
دادند؟«؛ هنوز هيچ كس پاسخ اين سؤال ها را به درستي نمي داند يا حاضر نمي شود 
كه مسئوليت پيگيري آن را بر عهده بگيرد يا درباره آنها عددي اعالم كند. بررسي هاي 
همشهري و گپ و گفت با بعضي از مبتاليان به كرونا، نشان مي دهد كه درست همان 
زماني كه رسانه ملي به تكذيب ورود اين ويروس به ايران پرداخته بود، حداقل 3نفر 
در مسيح دانشوري جان خود را از دست داده اند. يكي از اين قرباني ها جانبازي است 
كه خواهرزاده اش، همسرش، فرزندانش، مادرش و ده ها نفر ديگر را ناخواسته مبتال 
كرده؛ چراكه از وجود اين ويروس نه تنها در بدن خود بلكه در كشور خبر نداشته است. 
حاال او فوت كرده و تقريبا همه خانواده اش بعد از يك  ماه مبارزه با اين ويروس، بهبود 
يافته اند. محمد، خواهرزاده اين جانباز شيميايي كه خود ساكن قزوين است روايتي 
از بهمن و اسفند ماه كرونايي خود و خانواده اش براي همشهري دارد. خانواده اي كه 
در دوره اي كه ناقل اين ويروس بودند بي آنكه بدانند به شهر مشهد هم سفر كرده اند.

ماجرا از كجا شروع شد؟ 
خانواده محمد ساكن قزوين هستند. پدر همسرش، دايي او هم بوده و به نظر مي رسد 
زنجيره كرونا از او آغاز شده باشد. سعيد، پدر همسر محمد، يكي از كارمندان مخابرات 
بوده كه نوزدهم بهمن ماه از تهران به گيالن سفر مي كند تا در رشت در جلسه اي كاري 
شركت كند. محمد در اين باره توضيح مي دهد: بيستم بهمن ماه، برف سنگيني در رشت 
باريد و او را در اين شهر زمينگير كرد.  بيست وچهارم بهمن ماه با عالئم سرماخوردگي 

به قزوين برگشت. او را براي مراقبت بيشتر به منزل خود آورديم. چندباري به درمانگاه 
برديم اما سودي نداشت. در نهايت پدرهمسرم براي درمان به تهران رفت و بعد از يك 
روز به بيمارستاني در محدوده جردن منتقل شد. بعد از 3روز هم در نهايت به همراه همه 

مشكوكان به بيمارستان مسيح دانشوري منتقل شد.

كرونامثبتي كه اول اسفندماه فوت كرد 
بهمن به روزهاي پاياني خودش نزديك مي شد و هنوز كسي حضور كرونا در كشور را 
جدي نگرفته بود. محمد درباره حال وهواي آن روزهــا مي گويد: ما بعد از تماس با پدر 
همسرم يك سفر دوروزه به مشهد هم رفتيم؛ وقتي حتي روح مان هم خبر نداشت كه 
ناقليم. از سفر كه برگشتيم، فهميديم 2نفر در قم به خاطر كرونا فوت كرده اند و خبر اين 
اتفاق در رسانه ها پيچيد. همان روز به ما اعالم كردند كه پدر همسر بنده هم كرونا دارد و 
از آنجا كه جانباز بود و مشكالت ريوي هم داشت، متأسفانه فوت كرد. يكم اسفند ماه بود 

كه اين خبر به ما رسيد و من آنجا تازه مطمئن شدم كه همه خانواده من مبتال شده اند.

هيچ كس از ما آزمايش نمي گرفت 
روزهاي ابتدايي شــيوع كوويد-19 در ايران، خبرهايي جسته و گريخته درباره 
كمبود كيت، فرســتادن برخي بيماران به خانه و... منتشر مي شد؛ خبرهايي كه 
هرگز به شكل رسمي تأييد يا درباره آنها صحبت نشد. محمد در اين باره مي گويد: 
همان ابتداي كار به بيمارســتان  بوعلي قزوين و درمانگاهــي در نزديكي محل 
سكونت خود مراجعه كرديم. گفتيم ما بدون رعايت نكات بهداشتي با يك بيمار 
كرونايي در تماس بوده ايم، سفر رفته ايم، از او مراقبت كرده ايم و... . گفتند برويد 
خانه استراحت كنيد؛ شما مي خواهيد جو استان را وحشت زده كنيد! گفتند وقتي 
هيچ عالمتي نداريد چرا بيخودي به بيمارستان مراجعه مي كنيد؟ مي خواهم بگويم 
حتي حاضر نشدند ما را بپذيرند. او ادامه مي دهد: از محل كارم مرخصي گرفتم 
و در خانه، خودم و همسرم را قرنطينه كردم و منتظر ظهور عالئم مانديم. بعد از 
10روز، عالئم من حاد شد. در 10روز ابتدايي فقط حالت سرماخوردگي داشتيم؛ 
هم من، هم همسرم. همسرم دل دردهاي شديد گرفته بود و من چشمانم كاسه 
خون بود و بويايي و چشايي ام به طور كلي مختل شده بود؛ در نهايت هم چشم ام و 
هم گوشم عفونت كرد. محمد كه روزگار سختي در خانه گذرانده مي گويد: در آن 
روزها به اندازه االن، اين بيماري جدي گرفته نمي شد و ما فقط توانستيم آزمايش 
خون و سي تي اسكن ريه بدهيم. كسي حاضر نبود از ما تست كرونا بگيرد. به هر جا 

سرمي زديم مي گفتند عالئم كرونا، تب و تنگي نفس است؛ برويد در خانه بمانيد.

كسي نمي پذيرفت كرونا داريم 
محمد و خانواده اش نمونه اي از كساني هستند كه با وجود مسئوليت اجتماعي اي كه 
همواره براي خود قائل بوده اند به خاطر بي خبري از حضور كرونا در ايران، ناخواســته 
بخشي از زنجيره انتقال اين ويروس در بهمن ماه شده اند. او در توضيح ادامه ماجراي خود 
مي افزايد: هيچ كس قبول نمي كرد ما ممكن است ناقل باشيم. در نهايت مجبور شدم با 
4030 تماس بگيرم چون در شهر ما كسي حاضر نبود كروناي ما را بپذيرد. خانمي كه در 
آن روز پاسخگوي ما بود، فرد معقولي به نظر مي رسيد و تأييد كرد كه كرونا مي تواند به 
چشم و گوش افراد هم آسيب وارد كند و حتي معده را درگير كند. ايشان تأكيد كردند كه 
حتما خودمان را به يك پزشك عمومي معرفي كنيم. دوباره به پزشك متخصص سر زديم. 
پزشك به ما گفت كه اطالعات ما درباره اين بيماري هنوز كامل نيست و نمي توانيم ابعاد 

آن را پيش بيني كنيم ولي همين كه ريه شما درگير نشده، اتفاق خوبي است.

داروي ما از ورقي 31هزار تومان به يك ميليون تومان رسيد 
داروهاي مربوط به درمان كرونا در اواسط اسفند، ناياب شد. محمد و خانواده اش هم با 
اين كمبود دست وپنجه نرم كرده بودند. او در اين باره به همشهري مي گويد: دوازدهم 
اسفندماه تامي فلور را هم با سختي پيدا و مصرف آن را نيز شروع كرديم. در آن روز تامي 
فلور را ورقي 31هزار تومان از داروخانه اي در قزوين خريديم اما مدتي بعد براي يكي ديگر 
از اعضاي خانواده آن را با قيمت يك ميليون و 100هزار تومان از ناصرخسرو پيدا كرديم! 
بعد از مصرف داروها و گذشت 6روز، عالئم بهبودي در ما حاصل شد. CRP خونم پايين 
آمد و شرايط عمومي بدن من و همسرم بهتر شد. 20روز در قرنطينه كامل بوديم و كم كم 

ويروس به طور كلي از بدن مان خارج شد و رو به بهبودي رفتيم.

هنوز هم در آمارها جايي نداريم 
محمد و خانواده اش كرونامثبت هايي بوده اند كه دوره درمان را در خانه گذرانده اند بدون 
آنكه در آمار، جايي داشته باشند؛  »همســرم، مادربزرگم، خاله هايم، دختر و پسردايي 
و... تقريبا تمام اقوام من درگير كرونا بودند و عده اي كثيري از ما ناقل و بيمار محسوب 
مي شديم اما هيچ كدام از ما هنوز كه هنوز است در آمار كرونامثبتي هاي اين كشور جايي 
نداريم... . هنوز در گواهي استعالجي من نوشته شده : سندروم تنفسي حاد؛ در صورتي كه 

من اصال مشكل جدي تنفسي نداشتم!« 

گفت وگوي همشهري با خانواده اي كه تعداد زيادي از اعضايش 
در بهمن ماه به كوويد-19مبتال شده اند

ما كرونامثبت هايي بوديم  
كه در آمار جايي نداشتيم 
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این شمارهدرنگ

کادر درمان

براي بررســي خدمات و تســهيالتي كه قرار 
است به كادر درمان داده شــود، سراغ اعضاي 
كميســيون بهداشــت مجلس رفته ايم. علي 
نوبخت، رئيس كميسيون بهداشت مجلس در 
گفت وگو با همشهري در رابطه با پيگيري هاي 
كميسيون متبوعش از تالش براي ثبت عنوان 
شــهيد خدمت براي كادر درمان صحبت كرد؛ 
» پس از آنكه قرار شد كشته شدگان كادر درمان 
به عنوان شهيد خدمت شناخته شوند، ما تالش 
كرديم تا براي كادر درمان فعال در ميدان مبارزه 
با كرونا نيز اقداماتي انجام دهيم و تســهيالتي 
فراهم كنيم. بر اين اســاس ما پيشنهادي را در 
كميســيون، مصوب و به هيأت رئيسه مجلس 
ارسال كرديم. در اين پيشــنهاد تالش كرديم 
تا افرادي كه از كادر پزشــكي، پيراپزشــكي و 
پرستاري درگير مبارزه با كرونا هستند از قانون 
جامع ايثارگــران برخوردار شــوند. اين قانون 
مزاياي متعددي بــراي ايثارگران و رزمندگان 
جبهه قائل شده و ما در اين پيشنهاد درخواست 
كرديم تا كادر درماني فعال نيز از اين مزايا بهره 
ببرند. اميدوار هســتيم كه اين موضوع هر چه 

سريع تر به نتيجه برسد.«
صحبت هــاي رئيس كميســيون بهداشــت 
موجب شد تا ابهام در رابطه با نگاه بنياد شهيد 
به شــهداي خدمت قوت بگيرد؛ چراكه بحث 
شهيد خدمت در رابطه با آتش نشان هاي حادثه 
پالسكو در سال هاي اخير حاشيه ساز شده بود. 
بنياد شهيد ارائه تسهيالت به شهداي خدمت 
را قبول نكرد و شهرداري- يعني محل خدمت 
آتش نشانان- را مسئول تحت پوشش قراردادن 

شهداي خدمت دانست.
نوبخت در پاسخ به اين ســؤال كه »آيا در اين 

رابطه هم معرفــي جانباختــگان كادر درمان 
به عنوان شــهيد، محدود به يك عنوان است و 
قرار نيست بنياد شهيد تســهيالت و خدماتي 
هم سطح با خانواده شــهدا به بازماندگان ارائه 
بدهد؟« اظهار بي اطالعــي كرد؛ »رهبري، اين 
افراد را شــهيد معرفي كردنــد و بعيد مي دانم 
بنياد شهيد راضي به اين كار نشود. در اين رابطه 
اطالعي ندارم و بايد از بنياد شهيد اين را بپرسيد 
و در صورت يافتن پاسخ به ما هم اطالع بدهيد تا 
در صورت لزوم، اين موضوع را پيگيري كنيم و 
مانع ضايع شدن حق و حقوق جانباختگان كادر 

درمان شويم«.
بر اساس پيشنهاد نوبخت سراغ بهروز بنيادي 
رفتيم. او چهره اي اســت كه اين روزها در حوزه 
كرونا، سمت ســخنگويي كميسيون بهداشت 
را بر عهده دارد. بنيــادي در مورد فعاليت هاي 
كميسيون بهداشت براي حمايت از كادر درمان 
در روزهاي مبــارزه با كرونا گفــت: »در رابطه 
با ارائه تســهيالت بانكي، مكاتبه اي با رياست 
بانك مركزي انجام شد تا به عزيزان كادر درمان 
به صورت ويژه تر توجه شــود. همچنين از وزير 
بهداشت خواسته شــد تا در بحث حمايت هاي 
مالي و تشــويقي كادر درمان وارد ميدان شود. 
وزير بهداشت هم بخشنامه اي به دانشگاه علوم 
پزشــكي صادر كردند. همچنين كميســيون 
بهداشــت از آقاي الريجاني خواست تا موضوع 
ايجاد حمايت وي ــژه  دولتي در بحــث تامين 
اعتبــارات مبارزه بــا كرونا و بيمه ســالمت را 
پيگيري كند. بســياري از پزشكان و پرستاران 
ماه ها بود كه كارانه خود را دريافت نكرده بودند 
و اين پيگيري ها  موجب شــد تا بخشي از پول 
برداشت شده از صندوق توســعه ملي به بيمه 

سالمت تزريق شود. اين بيمه بدهي زيادي به 
دانشگاه هاي علوم پزشــكي داشت و پرداخت 
همين بدهي موجب مي شود تا كارانه پزشكان 
و پرستاران و كادر پشــتيباني كه ماه ها مطالبه 

داشتند، پرداخت شود«.
درخواست اســتخدام 7 تا 10هزار نفر از گروه 
پرســتاري از جانب دولت و ســازمان برنامه و 
بودجه، يكي از موضوعات مورد توجه كميسيون 
بهداشــت بود كه براســاس گفتــه اين عضو 
كميسيون هم اكنون به موافقت براي استخدام 

3هزار نفر ختم شده است.
بنيادي نيز مانند نوبخــت اطالعي از نگاه بنياد 
شهيد به شهداي خدمت كادر درماني نداشت؛ 
»در جريان نحــوه آيين نامه و دســتورالعمل 
اجرايي نيســتم اما با توجه به تذكر شــما، اين 
موضوع را در نخســتين جلســه كميســيون 

بهداشت مطرح و پيگيري مي كنم.«
بي اطالعي اعضاي كميسيون بهداشت از نحوه 
ارائه تســهيالت به خانواده جان باختگان كادر 
درماني كه با عنوان شــهيد خدمت شــناخته 
مي شوند، موجب شد تا به سراغ مرتضوي، رئيس 
بنياد شهيد شهرستان هاي استان تهران برويم و 

اين ابهام را با او مطرح كنيم.
مرتضوي در توضيح اين موضــوع گفت: »اين 
عزيزاني كه به عنوان شــهيد خدمت شناخته 
مي شوند،  براي بنياد شهيد با ديگر شهدا تفاوتي 
ندارند و تمام خدمات و امتيازي كه براي خانواده 
شــهدا قائل مي شــويم به اين افراد هم تعلق 
مي گيرد. تقسيم بندي هايي با عناوين شهداي 
امنيــت،  مدافع حرم، ســالمت و خدمت، يك 
تقسيم بندي صنفي اســت اما وقتي تمام اين 
افراد در كنار نام شــهيد قرار مي گيرند، در ارائه 

خدمات، تفاوتي وجود ندارد«.
اين توضيح مرتضوي موجب شد تا از او در رابطه 
با سرنوشت نامعلوم شــهداي خدمت سازمان 
آتش نشاني و تأكيد بنياد شهيد بر تحت پوشش 
قرار نگرفتن آنها بپرســيم و اينكه آيا قرار است 
شــهداي خدمت كادر درمان هم به سرنوشت 
مشابه آنها دچار شوند يا خير؛ »ما در قانون جامع 
خدمات رســاني به شــهدا و ايثارگران، تعريف 
مشخصي از شــهيد داريم و اگر هر كسي تحت 
عنوان كلمه شهيد از جانب بنياد شهيد شناخته 
شــود،  اين خدمات به ايشــان ارائه مي شــود. 
بنابراين بايد بدانيم كه در بحث آتش نشــان ها 
در رابطه با شهيد شــناختن يا نشناختن آنها از 
سوي بنياد شهيد بحث بود، نه در ارائه خدمات«.
بر اساس صحبت هاي مرتضوي، نكته اصلي در 
خدمات دهي به بازماندگان شــهداي خدمت، 
قبول آنها به عنوان شــهيد از سوي بنياد است 
و اگر آنها در چارچوب تعاريف بنياد از شــهدا 
جاي نگيرند، امكان ارائه خدمات به آنها وجود 
ندارد؛ »ما در برخي از موارد در ارتش و ســپاه 
شاهد هســتيم كه براي نيروهاي جان باخته يا 
آسيب ديده از عنوان شــهيد و جانباز استفاده 
مي كنند ولــي اين موضــوع وقتــي در بنياد 
شهيد مطرح مي شود ما آنها را به عنوان شهيد 
نمي شناســيم يا در مــورد ميــزان جانبازي، 
اختالف نظر داريم. بنابراين اگر فردي از سوي 
كميسيون هاي بنياد شــهيد به عنوان جانباز و 
شهيد شــناخته شــود، خدمات به ايشان ارائه 

مي شود.«
همچنين اين مسئول بنياد شــهيد اعالم كرد 
كه نامه اي از جانب حجت االسالم والمســلمين 
سيدمحمدعلي شــهيدي، رئيس بنياد شهيد 

براي مراجع باالتر تنظيم شده است تا تصميم 
واحدي در رابطه با جان باختــگان و ايثارگران 
كادر درمان گرفته شود و اگر اين تصميم واحد 
به نتيجه برسد، اين شــهدا تحت پوشش بنياد 
قرار مي گيرند و از خدمــات واحدي برخوردار 

مي شوند.
هرچند او در رابطه با مراجع  باالتر توضيح نداد 
اما گفت كه »احتماال اين موضوع در كميسيون 
امنيت ملي مورد بررســي قرار بگيــرد تا روند 
قانوني آن اصالح شود. هم اكنون اين موضوع در 
مرحله پيگيري است و مي خواهيم يك تصميم 
واحد براي تمام كادر درمــان حاضر در ميدان 
مبارزه كروناي كشــور گرفته شــود. در مورد 
بحث كرونا و اينكه كدام يك از كادر درمان كه 
در ميدان مبارزه با كرونا جان خود را از دســت 
داده اند، شهيد شناخته و كدام يك مصداق جانباز 
معرفي شوند، نياز به  كار كارشناسي هست و اين 

اقدام به سرعت قابل اجرا نيست«.
اما نكته مهم اين بحث اين است كه در صورت 
قبول عنوان شهادت كادر درمان از سوي بنياد 
شهيد، قرار نيست اين اتفاق براي تمام شهداي 
خدمت رخ دهد؛ چراكه بر اساس صحبت هاي 
مرتضوي اين موضوع، شــامل 2بحث جداگانه 
است و هم اكنون موضوع شهداي خدمت كادر 
درمان به  صورت ويژه در حال بررســي است؛ 
»شهداي خدمت آتش نشان مربوط به حادثه اي 
در شهر تهران بود اما جان باختگان كادر درمان 
مربوط به كل كشور اســت و هنوز نقطه پاياني 
براي آن متصور نيســتيم؛ به همين دليل بايد 
اميد داشــت كه تصميم واحدي گرفته شود تا 
مبناي عمل همه دستگاه ها ازجمله بنياد شهيد 

قرار بگيرد.«

شرايط نامعلوم 
شهداي كادر درمان

چه خدماتي به كادر درماني درگیر با كرونا تعلق می گیرد؟ 

پس از معرفي جانباختگان كادر درمان به عنوان شهيد خدمت، 
اين ابهام مطرح است كه آيا بنياد شهيد اين افراد را تحت 

پوشش قرار مي دهد يا خير؟
چشمان شان نشاط قبل را ندارد و بايد عادت كنند كه رد ماسك  و 
عینك محافظ به بخشي از چهره شان تبديل شود؛ چراكه معلوم 
نیســت چه روزي كرونا براي همیشه از بیمارســتان هاي ايران 
خداحافظي كند. خط مقدم مبارزه با كرونا همان جايي اســت كه كمتر كسي عالقه به حضور 
در آن دارد اما در میان تمام اين هراس ها و نخواســتن ها، كادر درمان، چشم در چشم كرونا، 
میدان دار شده اند. فداكاري  كادر درمان در برابر اين ويروس موجب شد تا نام شهید خدمت 
بر اين جانباختگان نهاده شــود. انتخاب اين عنوان، موجب شد تا موضوع شهداي خدمت 
آتش نشان در ماجراي پالسكو دوباره زنده شود؛ داســتان دنباله داري كه سرانجام به دلیل 
مخالفت بنیاد شهید به سرانجام نرسید. نام اين افراد در بنیاد شهید به عنوان شهید ثبت نشد 

تا بازماندگان آنها از خدمات بنیاد، سهمي نداشته باشند.

ليال شريف
روزنامه نگار

جهان

 بحران جهانی
به گفته هوارد 
كاتن، رئیس 
انجمن جهاني 
پرستاران، 
نبود تجهیزات 
محافظت شخصي 
و وجود مشكالت 
در تامین اين 
تجهیزات با آمار 
باالي ابتالي 
نیروهاي درماني 
به اين ويروس، 
ارتباط مستقیم 
دارد. افزايش 
نرخ ابتال در میان 
نیروهاي درماني 
مي تواند منجر به 
ازدورخارج شدن 
نیروهاي كلیدي 
در حوزه درمان 
شود و بحران 
كرونا، با كمبود 
بیشتر نیرو، 
تشديد خواهد 
 شد

پرســتاران و پزشــكان سرتاســر جهان در خط مقدم مبارزه با 
كوويد-19 قرار دارند اما كمبود نگران كننده تجهيزات محافظتي 
و تست هاي كرونا، در كنار دوري طوالني مدت از خانواده،  استرس 
ناشي از احتمال آلوده شدن اعضاي خانواده و ساعات كاري طوالني 
به واسطه كمبود نيرو، در هفته هاي اخير اين قشر را در موقعيتي 
آسيب پذيرتر از هميشه قرار داده اســت. به گفته سازمان جهاني 
بهداشت، جهان شاهد اختالل شــديد در بازارهاي تامين كننده 
تجهيزات محافظتي شخصي براي نيروهاي درماني است. همچنين 
نيروهايي كه به صورت مستقيم در مهار و درمان كوويد-19 دست 
دارند، به ويژه نيروهايي كه در بخش هاي ويژه بيمارستان ها مانند 
ICU فعاليت دارند، به واسطه ساعت هاي طوالني و طاقت فرساي 
كاري و نبود ساعات كافي اســتراحت، تحت فشار شديد رواني و 

جسمي قرار دارند.
بر اساس گزارش سازمان جهاني  بهداشت، در تعدادي از كشورها، 
از هر 10نيروي درماني، يك نفر به كرونا مبتال شده است. گزارش ها 
نشــان مي دهد كه نرخ ابتال به كرونا در ميان نيروهاي درماني در 
ايتاليا به 9درصد و در اســپانيا به 14درصد رسيده است. از زمان 
آغاز اپيدمي در چين بيش از 100نفر از نيروهاي درماني جان خود 
را در اثر ابتال به كرونا از دست داده اند. به گفته هوارد كاتن، رئيس 
انجمن جهاني پرستاران، نبود تجهيزات محافظت شخصي و وجود 
مشــكالت در تامين اين تجهيزات با آمار باالي ابتالي نيروهاي 
درماني به اين ويروس، ارتباط مستقيم دارد. افزايش نرخ ابتال در 
ميان نيروهاي درماني مي تواند منجر به ازدورخارج شدن نيروهاي 
كليدي در حوزه درمان شود و بحران كرونا، با كمبود بيشتر نيرو، 

تشديد خواهد  شد.
به گفته دبيركل سازمان بهداشت جهاني، زماني كه نيروهاي درماني 
در خطر باشند، همه انسان ها در خطرند. اين سازمان به كشورهاي 
مختلف جهان توصيه هايي در جهت پشتيباني و محافظت بيشتر 
از نيروهاي درماني داشته است. آموزش تمامي نيروهاي درماني 
براي تشخيص بهتر بيماري هاي تنفسي، افزايش دسترسي نيروها 
به تجهيزات محافظتي، پشتيباني رواني از نيروها، داشتن سيستم 
پايش قدرتمند در بيمارستان ها و تشخيص نقص هاي سيستم هاي 
درماني از جمله اين توصيه ها هستند. همچنين به گفته سازمان 
بهداشت  جهاني،  نيروهاي درماني سرتاسر جهان براي محافظت از 
خود در برابر كوويد-19 در هر  ماه به 89ميليون ماسك، 30ميليون 
گان، 1.59ميليون عينك محافظ، 79ميليون جفت دســتكش 
و 2.9ميليون ليتر ماده ضدعفوني كننده نيــاز دارند؛ تجهيزاتي 
كه تقريبا تمامي كشــورهاي جهان، در تامين آن ناتوان مانده اند 
و دولت هاي مختلف جهان براي تاميــن تجهيزات و محافظت از 
كادر درماني خود عموما نتوانســته اند پا را از ارائه طرح هاي اوليه 
و وعده و وعيد هاي نامشــخص فراتر بگذارند. پزشكان آمريكايي، 
وضعيت خود در نبرد با كرونا را به وضعيت جنگيدن بدون اسلحه 

تشبيه كرده اند.
بر اساس جديد ترين گزارش داخلي ديد بان دولت آمريكا درباره 
وضعيت وزارت بهداشت، درمان و خدمات انساني،  بيمارستان هاي 
آمريكا بــا مشــكالت متعــددي مواجهند كه اين مشــكالت، 
نيروهاي درماني را در معرض خطر شــديد قرار داده است. تضاد 
دســتورالعمل هاي فدرال، ايالتي و محلي در نحوه اســتفاده از 
تجهيزات محافظتي و كمبود شديد تجهيزات و تست كرونا از جمله 
اين مشكالت هستند. بر اساس اين گزارش، بيمارستان هاي آمريكا 
اعالم كرده اند كه با كمبود شديد تجهيزات تست گيري و باالبودن 
شديد تقاضا براي اجراي تست ها  و همچنين زمان طوالني انتظار 
براي دريافت نتيجه تست ها )بيش از هفت روز( مواجهند. همچنين 
كمبود تجهيزات محافظت شــخصي براي نيروهاي درماني در 
بيمارستان هاي اياالت مختلف آمريكا، نيروها و بيماران را در معرض 
خطر بيشتر قرار داده است. بر اساس گزارش بيمارستان ها، افزايش 
استفاده از اين تجهيزات به واسطه شــرايط بحراني، عامل اصلي 
كمبود تجهيزات بوده است و نابرابري شديد كفه عرضه و تقاضا و 
افزايش شديد قيمت اين تجهيزات، امكان ذخيره سازي آنها را از 
بين برده است. درحال حاضر، كمبود تجهيزات محافظت شخصي 
و ونتيالتور، اصلي ترين تهديد هايي اســت كه نيروهاي درماني و 

بيماران در آمريكا را تهديد مي كند.
در هندوستان، كشوري كه به گفته سازمان جهاني بهداشت از نظر 
تعداد نيروي درماني و كمبود تجهيــزات براي تامين امنيت اين 
نيروها يكي از ضعيف ترين كشورهاي جهان به شمار مي رود، نسبت 
پزشك به بيمار يك به   1445 است، درحالي كه نسبت استاندارد 
سازمان بهداشت جهاني يك به هزار است. عالوه بر كمبود نيرو و 
تجهيزات محافظت شخصي، نيروهاي درماني هند از نظر اجتماعي 
و اقتصادي نيز احساس امنيت نمي كنند. گزارش هاي متعددي از 
پزشكان و پرستاران هندي موجود است كه نشان از توهين، تهديد 
و حتي حمله مردم به اين افراد در خيابان ها يا بيمارستان ها دارد؛ 
زيرا بسياري در اين كشور معتقدند پزشكان، عامل شيوع بيماري 
هستند. همچنين بر خالف ادعاي دولت هندوستان كه مي گويد 
تجهيزات محافظتي كافي در اختيار پزشكان و پرستاران هندي 
قرار دارد، بيمارستان هاي اين كشور از كمبود شديد تجهيزات در 

عذابند و كادر درماني حقوق ماهانه خود را نيز دريافت نمي كنند.
در اروپا نيز كه به يكي از كانون هاي ابتال به كرونا تبديل شده است، 
كمبود شديد تجهيزات محافظتي مشابه ديگر مناطق جهان، جان 
كادر درماني را در معرض خطر قرار داده است. با افزايش تعداد ابتال 
به كرونا در اروپا، كادر درماني با كمبود بيشتر تجهيزات محافظتي 
مواجه مي شــوند. به ويژه در ايتاليا كه در ميان ديگر كشــورهاي 
اروپايي بيشــترين درگيري را با اپيدمي دارد، كمبود تجهيزات 
محافظتي بسيار رايج است و همين مسئله كارايي نيروهاي درماني 
در كنترل و مديريت اپيدمي را مختل ساخته است. به گفته پزشكان 
بدون مرز، نزديك به 1700نيروي درماني )بيش از 8 درصد موارد 
ابتال به كوويد-19در ايتاليا( حين پرســتاري از بيماران، به اين 
بيماري مبتال شده اند. به گفته پزشكان بدون مرز، حتي در سطح 
 باالترين بيمارســتان هاي اروپايي، نيروها به دليل كمبود شديد 
تجهيزات در معرض خطر شديد ابتال قرار گرفته اند. بعضي از نيروها 
مجبورند يك ماسك را براي 12ساعت مداوم به صورت بزنند. به 
گزارش اين سازمان، درحال حاضر هيچ كشور اروپايي به تنهايي 
توانايي تامين تجهيزات الزم براي محافظت از نيروهاي امدادي 
خود را ندارد و اعضاي اتحاديه اروپا بايد با همبســتگي و اتحاد و 
به اشتراك گذاشتن منابع، به مهار آتشي بپردازند كه لحظه به لحظه 

بيشتر زبانه مي كشد.

جنگيدن بدون اسلحه
ناتوانی كشورهای جهان در محافظت از كادر درمان

سميرا رحيمي
خبرنگار

قربانیان خط مقدم
 هنوز آماري رسمي درباره تعداد مبتاليان، درگذشتگان و بهبوديافتگان كادر درماني سراسر ايران

 منتشر نشده است اما به نظر مي رسد تعداد زيادي از پزشكان به كوويد-19مبتال شده باشند 

اين روزها آنها را بیشتر مي بینیم و مي فهمیم. هر بار كه عكس يا فیلمي از بیمارستان ها به 
دست مان رســیده، دلمان به درد آمده؛ وقتي از خستگي به گوشه اي پناه برده و نشسته، 
خوابیده اند؛ وقتي رد ماسك روي صورت شان افتاده و لباس هاي سرتاسري، امان شان را 
بريده؛ وقتي از خانواده هايشان جدا شده اند و ماه هاســت كه با تنهايي دست وپنجه نرم مي كنند؛ وقتي بعد از اين همه 
فشار و استرس، در نهايت مبتال مي شوند و روي همان تخت هايي مي افتند كه چند روز قبل، از بیماران بستري بر آنها، 
مراقبت مي كردند؛ وقتي آرام و بي صدا تسلیم كوويد-19 مي شوند؛ پرستاران، پزشكان و حتي نیروهاي خدماتي كه 
اين روزها در بیمارستان ها از جان مايه مي گذارند و تنها يك خواسته از ما دارند: »در خانه بمانید.« كادر درمان نخستین 
گروهي هستند كه در معرض ابتال به ويروس كرونا به طور مســتقیم قرار دارند و حتي آمار درستي از میزان تلفات آنها 
وجود ندارد. كیانوش جهانپور در نشست خبري اي كه در ششم فروردين ماه برگزار شد در جمع خبرنگاران اعالم كرد: 
تاكنون ۴۳پزشك، پرستار و كادر بهداشتي و درماني كه در خط مقدم مدافعان سالمت بوده اند به علت ابتال به ويروس 

كرونا شهید شده اند. 

آمار هاي متناقض
پزشكان و پرستاران در ايران )به خصوص در روزهاي ابتدايي 
شــيوع كرونا( قرباني كمبود امكانات شــده اند و مي شــوند. 
آمارهاي غيررســمي و تأييدنشده، خبر از شــهادت بيش از 
100نفر از اعضــاي كادر درمان تــا 20فروردين ماه مي دهد 
كه 2.39درصد كل تلفات كشــور در اين بازه زماني و 10برابر 
ميانگين تلفات كادر درمان در دنياست. كارشناسان معتقدند 
مهم ترين علت باالبودن آمار مرگ وميــر كادر درمان ايران و 
كسب رتبه اول دنيا، عدم تامين پوشش حفاظتي مناسب است. 
غالمعلي جعفرزاده ايمن آبادي، نماينده مردم رشت در مجلس 
شوراي اسالمي در اين باره گفته اســت: برايم جالب است كه 
شايد روزانه 10هزار ماسكN95 مصرف داريم و صريح بگويم 
كه نمي توانيم جان كادر درماني خودمان را تامين كنيم؛ زيرا 
با كمبود هاي بسياري مواجه هستيم و شرمنده آنها هستيم و 
اگر بگويم كه 50درصد كادر درماني اســتان ما مبتال به كرونا 

هستند، خالف نگفته ام.

كادر درمان در گيالن روزگار خوشي ندارند 
وحيد منصف )متخصص طب اورژانس و دانشيار دانشگاه علوم 
پزشكي(، محمدعلي ربيعي )پزشك شــهر رشت(، دكتر رضا 
كوچكي نيا )پزشــك شهر آستانه اشــرفيه(، سيامك ديوشلي 
)متخصص اطفــال بندرانزلي(، دكتر حميد لطفي )پزشــك 
متخصص ارتوپدي در صومعه ســرا(، علي شيخ مرادي )پرستار 
بيمارستان قائم رشت(، نرجس خانعلي زاده )پرستار بيمارستان 
الهيجان( و غالمرضا وثوقي كيا )پرستار تيم جراحي بيمارستان 

رشت( حاال نامشان در ليست شــهداي خدمت استان گيالن 
است. گيالن روزهاي سختي را پشت سر گذاشته و امان پزشكان 
اين استان، بريده اســت. اردشير شيران )پزشــك اصفهاني(، 
فريد نيرويي )پزشــك عمومي( و مصطفي صمدي )پزشــك 
عمومي در بابل مازندران( پزشكاني هستند كه در راه مبارزه با 
كرونا به شهادت رسيده اند. همچنين رامين عزيزي فر )پرستار 
بيمارستان بهارلوي تهران( بر اثر ابتال به كرونا شهيد شده است.

ابتالي كادر درمان در سراسر ايران 
آمار مدوني از ميزان دقيق مبتاليان كرونا در كادر درماني كشور 
وجود ندارد اما هر كدام از استان ها روايت خود را دارند. به طور 
ميانگين هر آماري كه از هر اســتاني منتشر شده نشان دهنده 
ابتالي 40تا 50درصد كادر درمان آن استان به كوويد-19 است. 
محمدرضا پورابراهيمي، رئيس سازمان صنعت و معدن استان 
كرمان مدتي پيش اعالم كرده كه 41درصد از افراد مبتال به كرونا 
در اين استان از خود كادر پزشكي هستند. در نهم فروردين ماه، 
عبدالرســول همتي، معاون بهداشتي و ســخنگوي دانشگاه 
علوم پزشكي شيراز از ابتالي شــماري از پزشكان و پرستاران 
اين استان به ويروس كرونا خبر داده و گفته است 7درصد از كل 
مبتاليان به كرونا در استان فارس از پرسنل درماني اين استان 
هســتند. محمود نوري شــادكام، معاون درمان دانشگاه علوم 
پزشكي شــهيد صدوقي يزد هم در آخرين گزارش خود اعالم 
كرده كه 30نفر از كادر درمان اين استان به ويروس كرونا مبتال 
شده اند كه 8نفر از آنان پزشكان فوق متخصص و متخصص و بقيه 

هم پرستار و كادر آزمايشگاهي هستند.

آوين آزادي
روزنامه نگار

نتايج نامشخص داروهاي كرونا
رئيس كميته علمي ستاد مقابله با ويروس كرونا: نتيجه آزمايش هاي دارويي براي درمان 

بيماران كرونايي به اين زودي ها مشخص نخواهد شد
چندي پيش دارويي از 
ژاپن به ايران وارد شد؛ 
دارويي به نــام فاويپيراوير كه قرار بــود در درمان بيماران 
مبتال به ويروس كرونا راهگشا باشد؛150هزار دوز از دارويي 
كه گفته مي شد در چين و ژاپن مورد استفاده قرار گرفته و 
نتايج مثبتي هم داشته است. قرار بود بيمارستان ها از اين 
دارو براي آزمايش هاي باليني استفاده كنند اما صحبت هاي 
بعضي پزشكان بيمارســتان مسيح دانشوري جنجال هاي 
مختلفي درباره اين دارو به وجود آورد. آنها مدعي بودند اين 
دارو 27بيمار از 30بيمار مبتال به كرونا را در اين بيمارستان 
درمان قطعي كرده است و بايد با تعداد بيشتري در اختيار 
بيمارستان ها قرار گيرد؛ ادعاهايي كه به سرعت با واكنش 
مسئوالن وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو و كميته علمي 
ستاد مقابله با ويروس كرونا مواجه شد. آنها گفتند درباره اين 
دارو تا كنون هيچ مقاله علمي اثبات شده اي وجود ندارد. قرار 
شد تحقيقات درباره اين دارو ادامه يابد. البته همزمان در دنيا 
نيز تحقيقات مختلفي روي داروهاي متنوع ديگر در حال 
انجام است. در اين باره با دكتر مصطفي قانعي، رئيس كميته 
علمي ستاد مقابله با ويروس كرونا گفت وگو كرديم. او درباره 
 )favipiravir(نتايج تحقيقات دربــاره داروي فاويپيراوير
مي گويد: اين آزمايش ها در حال انجام است و همچنان ادامه 
دارد و نتيجه اوليه آن شايد در ارديبهشت مشخص شود. او 
ادامه مي دهد: فعال هيچ قضاوتي راجع به آن نداريم. هرگونه 
اظهارنظري در مورد اين دارو را به بعد از مشخص شدن نتايج 
تحقيقات موكول مي كنيم. ســازمان غــذا و دارو چندين 

دانشگاه را مأمور كرده است كه اين تحقيق را دنبال كنند.
دبير ستاد توسعه زيســت فناوري معاونت علمي و فناوري 
رياســت جمهوري درباره ديگر داروهايي كه براي درمان 
كرونا مورد آزمايش هستند، مي گويد: تحقيقات زيادي روي 
داروهاي مختلف در حال انجام اســت. داروي رمديسيوير 
)remdesivir( يكي از آنهاست و اكتمرا)Actemra( يكي 
ديگر از اين داروها به شمار مي آيد. همچنين محققان در حال 
كار روي سلول هاي بنيادي و رسيدن به داروي درماني از اين 
طريق هستند. كارهاي زيادي در حال انجام است اما نتايج 
هيچ كدام از اين درمان هاي احتمالي مشخص نيست. فعالً در 
بيمارستان هاي دنيا در حال انجام آزمايش ها و غربالگري هاي 
مختلف هســتند اما هنوز به نتيجه اي نرسيده اند و به اين 

زودي نيز نتيجه اي نخواهيم ديد.
او با بيــان اينكه حتي اگــر اين داروها به نتيجه برســند، 
هيچ كدام آنها ساخت ايران نخواهد بود، ادامه مي دهد: در 
هر صورت نتيجه تحقيقات مي تواند مثبت يا منفي باشد. 
اگر نتيجــه آزمايش ها روي يك دارو منفي باشــد كه كال 
وارد ليست داروها نخواهد شــد و هيچ بيماري از اين دارو 
استفاده نخواهد كرد؛ اگر مثبت هم باشد باز زماني طوالني 
طي خواهد شد تا آن دارو به دست بيمارستان ها برسد و بايد 
تصميم گرفته شود كه در فهرست داروهاي ايران بيايد يا 
نه؛ يعني نتايج تحقيق، ارتباطي به ســاخت يا واردات اين 
داروها ندارد. اينها صرفا تحقيقات است كه در بيمارستان ها 
و دانشگاه هاي علوم پزشكي دنيا در حال انجام است. تصميم 
در مورد توليد يا واردات يك دارو، كامال مســتقل از نتيجه 
تحقيقات است. دكتر قانعي بيان مي كند: حتي اگر نتيجه 
دارويي مثبت باشد، تصميم گيري در مورد هزينه هاي آن، 
اختصاص ارز، حجم واردات آن، چگونه در دسترس قراردادن 
آن و... باز پروسه اي زمانبر خواهد بود و در هر كشوري، چنين 

مالحظاتي وجود دارد.
او در مورد داروهايي كه هم اكنون براي كنترل پيشرفت كرونا 
در بيماران استفاده مي شود، مي گويد: در يك جمله مي شود 
گفت كه فعال هيچ كشوري اثربخشــي هيچ دارويي براي 
بيماران كرونايي را اثبات نكرده است. هر آنچه شما درباره 
بعضي داروها مي شــنويد صرفا آزمايش هاي اثبات نشده 
است؛ اين دارو در هر پژوهشي روي تعداد محدودي از آدم ها 
استفاده و مي شود كه قوانين خاص خود را دارد و طبق آن، 

دارو را به مرحله آزمايش مي گذارند.
رئيس كميته علمي ســتاد مقابله با ويروس كرونا در مورد 
اظهارات برخي پزشكان بيمارستان ها در مورد تأثير برخي 
داروها مي گويد: تا كنون هيچ سند علمي مبني بر اينكه يك 
دارو بهتر از داروي ديگر است، منتشــر نشده است. حتي 
مواردي كه از سوي بعضي از بيمارستان ها اعالم مي شود، 
ســنديت ندارد. هنوز داخل كشــور هيچ كس يك مقاله 
تأييدشــده علمي در اين زمينه ارائه نكرده است. هر وقت 
چنين چيزي منتشر شــود، داوران آن را ارزيابي مي كنند. 
مردم مطلقا نبايد چنين صحبت هايــي را بپذيرند و هيچ 
پزشــكي جز با مجوز وزارت بهداشــت، حق ندارد چنين 

اطالعاتي را منتشر كند.

شبنم سيدمجيدي
روزنامه نگار
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حامدصرافيزاده
روزنامهنگار،لندن

امروز، دوشنبه 20آوريل2020 كه تمام شود، ديگر 29روز است كه بريتانيا و مردمش به صورت رسمي شرايطي همچون قرنطينه را تجربه 
مي كنند؛ شرايطي كه حداقل تا 3هفته ديگر تمديد شده است. به يك معنا »قرنطينه« )Quarantine( و همه آنچه در ذهن ما با شنيدن 
آن شكل مي گيرد شايد واژه خيلي درستي براي توصيف وضعيت جاري در بريتانيا نباشد و احتماال همان واژه »Lockdown« كه به  گونه اي تعطيلي يا توقف شرايط عادي و معمول 
و نوعي تأكيد بر در خانه ماندن اشاره دارد، توضيح مناسب تري است براي آنچه در حال تجربه كردنش هستيم. اما در بريتانيا مسئوالن و مديران ليگ فوتبال انگلستان، سينماها، 
موزه ها، سالن هاي مخصوص اجراي تئاتر و اپرا و كنسرت هاي موسيقي كمي زودتر از سياستمداران نگران شدند و تمامي فعاليت هاي خويش را تعطيل كردند. فكر مي كنم تا به 
امروز جز در دوران جنگ جهاني دوم اينچنين فعاليت هاي سرگرم كننده بيرون خانه و صنعت سرگرمي يكجا در بيشتر دنيا از ژاپن و چين در شرق تا آمريكا در غرب به حالت تعطيل 
درنيامده باشد. در اين روزها 2۱موزه اصلي و تمامي گالري هاي نقاشي و موزه هاي خصوصي و مكان هايي همچون خانه چارلز ديكنز و فرويد در هايشان را به روي بازديد كنندگان 
بسته اند و حال معلوم نيست سرنوشت نمايشگاه هايي چون »نمايشگاه آثار اندي وارهول« )در موزه تيت لندن(، »باروك در بريتانيا« )در موزه تيت بريتين(، »تيسين: عشق، اشتياق، 
مرگ« )در موزه نشنال گالري( و... كه يكي دوسال قبل روز هاي برگزاري شان مشخص شده چه سرنوشتي پيدا مي كنند. مسئله به هم خوردن برگزاري نمايشگاه ها خود معضلي جهاني 
خواهد بود، چراكه تمامي تابلو ها و اجسام و اشيا بعضا از كشوري به كشور ديگر امانت داده مي شود و در يك سال مديران فرهنگي و گردانندگان موزه ها مجبورند زمان برگزاري 
نمايشگاه ها را به همين منظور با يكديگر تنظيم و هماهنگ كنند كه حال توقف بيشتر نمايشگاه ها در سرتاسر دنيا وضعيت بغرنج و آشفته اي را پيش روي اين مديران قرار داده است. 

چهارمين سخنراني ملكه 
تاپايانجمعهگذشــته،ازميانبيشاز439هزارســنجشبراي
تشــخيصبيمارينزديكبه109هــزارنفرمبتالگــزارشداده
شــدهاســتوحدود15هزارنفرفوتكردهاند.وليعهدپير،چند
نفرازاعضايدولــتونخســتوزيريكهگويــيدرابتداخيلي
خونســردباهمهدســتدادوبهبيماريپوزخندميزدوآخرسر
بيمــاريوجودشراگرفــتوتامرحلــهكماهــمپيشرفت،به
بيماريمبتالشــدهاندوملكهكهازجنگجهانــيدومتنها3بار
برايســاكنانبريتانياســخنرانيمليكردهبوداحساسوظيفه
كردتابارديگربامردمســخنبگويدودرپيغاميتلويزيونيبهآنها

اميددهد.
درطول2هفتهگذشتهروزانهبهصورتميانگيننزديكبه۷50نفر
جانشانراازدستدادهاند،تعدادعمدهايازمغازههاوشركتهاي
خصوصيوادارههايدولتيوخصوصيتعطيلشدهاند،مطبهاي
دندانپزشكيتنهابهتجويزآنتيبيوتيكوضددرداكتفاكردهاندو
تاحدممكنبيمارانرابهبيمارســتانهاارجاعميدهندوباوجود
فراگيرييكاضطرابعمومي،بازبرخيازمردمبهطرزغمانگيزو
عصبيكنندهايهمچنانآســودهخاطربهبرخيازعاداتروزمره

خويشدستميزنند.
خانهمن،واحديمسكونيدريكبرجبلنداستكهپنجرهاتاقش
روبهپاركيسرسبزبازميشود.هرروزصبحدراينپاركآدمهايي
راميبينمكههمچنانبهدويدن،گردشباحيواناتوهمراهانشان
وحتيگرفتنحمامآفتاب!)اگرآفتابيدركارباشــد(مشــغولند.
مجله»آبزرور«نيزدرگزارشروزيكشــنبهپيشــشنوشــتكه
پساز2هفتهاجازهنداشــتنمردمبرايورودوتــردددر»پارك
ويكتوريا«يلندن،بابازشــدندرهايپاركجمعزياديبهآنجا
رفتهاندبهتذكــرپليسهابرايكنارهمننشســتنوحفظفاصله
توصيهشــدهگوشنكردهوهمچنانبهمعاشــرتاجتماعيادامه

دادهاند.
درحقيقتدراينشرايطبهقول»ژانرنوار«هركسدليلوتوجيه
خودشرادارد.بخشــيازاينمردمكههــرروزجاييبرايتفريح
وسرگرميوخوشگذرانيداشــتهاندحال2۷روزاستكهمجبور
شدهانددرخانهبمانندواينبرايشــانداردكمكمغيرقابلتحمل

ميشود.

نديدن ويروس 
29روزپيشهمالبتهجماعتكثيريانگاريخودشــانرابهنديــدنزدهبودند.
همانزمانوحــدوديكيدوهفتهقبــلازاينتعطيليوهجوماوليــهمردمبراي
تهيهژلضدعفونيكنندهوموادغذاييوبهداشــتي،وقتيكهآخرينبارباترسو
لرزوعذابوجدانازســينمابيرونآمدمديدمكليآدمهمچونگذشتهدرميدان
»پيكادلي«و»ترفلگار«كناروفشردهبههممثلهميشهدورمعركهگيرهايرقصنده
حلقهزدهومشــغولخندهوتفريحوعكاســيازخودوهمراهانشانبودندوگويي
روحشانهمخبرنداشتكهدر»ايتاليا«و»اسپانيا«ويروسكروناداردهرروزنزديك
به500نفرقربانيميگيرد. درشــرايطپيشآمدههمچونهرجايديگربيشكو
هيچترديديسياستمدارانومديرانوبرنامهريزاننقشاصليرادارند.بشخصهفكر

ميكنمآنهادرزمانشروعكرونادرچينوسپسايرانانگاريدرجلسهايفوقسريبا
حضورسياستمدارانوپزشكانومحققانودانشمندانواقتصاددانانواستراتژيستها
همچونآنچهدر»دكتراسترنجالو«كوبريكشاهدشبوديمبهايننتيجهرسيده  اند
كهنميشودجلوياينويروسراگرفتوبايدتنهابهاينفكركنيمكهچگونهكمتر
ضرركنيم؛سياســتوبرنامهوتدبيريكههمهچيزرارهاكردتاهمهبگيرندو»با
سالخوردگانتانوداعكنيد«)ازجملهبيتفاوتيوبسندهكردنبهتوصيههايمعمول
بدونبررسيمسافرانيكهازايتالياواسپانياوايرانازسفربازميگشتند(درعرضيك
هفتهكارشبهتعطيليمدارسومراكزفرهنگيرسيدوآخرسرنخستوزيرمسئولي

راكهباافتخاراعالمشكردنيزبهبخشمراقبتهايويژهفرستاد.

وزارت تنهايي 
مندرطول2۷روزگذشتهغيرازدوسهبار،جزبرايخريدغذاوميوهتنهاتا
سركوچهبيشتربيروننرفتهام.اينجاجلويدرسوپرماركتكوچكمحلي
صفيتشكيلميشود)نهچندانطوالني(وافرادرايكبهيكبرايخريد
بهداخلراهميدهند.درطولمسيربهآدمهايماسكزده،بهآنهاييكه
حيواناتشانرابيرونآوردهاند،آنهاييكههنوزميدوندواتوبوسهايخالي
ازمسافروشــهرخلوتنگاهميكنموباخودمفكرميكنمنبودآنهمه
تفريحومسافرتوســرگرميتاچهاندازهزيستمعمولشهروندانرادر
سرتاسرجهانبهمعنايواقعيكلمهمختلكردهاست. منبهدليلعمل
جراحيكهداشتهام،درفهرستافرادپرخطرقرارگرفتهاموهرروزبرايم
پيغاموتوصيهايمنيميآيد؛اينكهحتمادرخانهبمانم،خريدمرابهدوست
ياآشناييواگذاركنمومهمترازهمههرروزيك ساعتباآشناييحرفبزنم.
ديروزكسيازطرفگروههايمسئولدراينشرايطبامنتماسگرفت
وجويايحالوروزمنشدوازمنپرسيدآيابهكمكينيازدارمودرانتها
تأكيدكرددرتنهاييبافعاليتيوتلفنيخودمراســرگرمكنم.بههرحال
خداراشكراينروزهاازيكطرفبعضاباتماسويدئوييبابيماران)براي
توصيههايدندانپزشــكيوبرطرفكردننگرانيايشانحداقلبهصورت
كالمي(وهمكاراندندانپزشك)برايمرورمباحثعلمي(وازسوييديگربا
ساختپادكستموتالشبرايگفتوگوباهنرمندانومنتقداندرقرنطينه
ايرانيدرسرتاسردنياآنهمدرساعاتمختلفروزحداقلازنظرتوصيه
آخرشانسآوردهام.اينقضيهحرفزدنروزانهو»باخودخلوتنكردن«
وتنهانماندندربريتانياامامســئلهايجدياست.مسئلهايكهموجب
شكلگيريزيرمجموعهايبهاسم»وزارتتنهايي«دروزارتخانهبهداشت
بريتانياشدهبود،حالبااينموضوعهمهگيريكرونابدترهمشدهوسمت
وســويدردناكونگرانكنندهايپيداكردهاست.شايدبيجهتنيست
كهفيســبوكبرايمعضلتنهاييدراينجامدامالبهاليپستهادركنار
آگهيهايورزشهايخانگيبرايجلوگيريازچاقيوماشينريشتراش،
موتراشوشلنگشستوشوبهجايدســتمالتوالت)!(مدامسايتهاي
دوستيابيرادراينايامجلويچشمشماميآورد.درايندورانتعطيلي
ووقفههنربايداماشكرگزارهنرمندانباشيم،چراكهباسينماوتلويزيونو
البتههنرهايديگرميراثيغنيبرايبشربهيادگارگذاشتهاندوميشوددر
اينايامبهآنهارويصفحهتلويزيونپناهبرديابهصورتمجازيدربرخي
ازگالريهابهكمكاينترنتقدمزدبرايلختيوبرايفرارازماللتكرار
روزها؛وگرنهنتيجهباخودماندنهمانجنوناستواسارتيبدونرهايي.

گزارشمنتشرشدهدر»اسكرينديلی«میگويدنخستينبار
استكهدرآمدگيشهدرآمريكاصفرشدهاستكهخبيقينااين
قضيهدربارهبريتانياوايتالياواسپانياوايرانوبقيهكشورهای
درگيرنيزصدقمیكند.ازيكســوبازیهایالمپيكتوكيوو
مسابقاتجامملتهایاروپابهسالديگرموكولشدهوحال
برگزاركنندگانليگفوتبالبريتانياتصميمگرفتهاندتامسابقات
فوتبالرابدونحضورتماشاگرانپشتدرهایبستهاستاديومها
برگزاركنندوبهصورتمستقيمدرتلويزيوننمايشدهند.از
ســويیديگر،باوجودترديدومقاومتعصبیكنندهمديران
جشــنوارهكن،برگزاریاينجشــنوارهپسازلغوبخشهای
جانبیوهمچنينپيشــنهادپخشمجازیآننيزفعالبااگرو
امافراوانیروبرواست.عدم/تعويقبرگزاریجشنوارهكنوونيز
)كهدرخبریاعالمشدبعيدنيستهردوجشنوارهتحتيك
رويدادويژهبرگزارشود(احتماالبرنامهنمايشفيلمهایمهم
غيرهاليوودیســينمایدنياتحتتأثيرخودشقرارخواهد
دادوهميننيزشايدموجبتغييرسياستهایجشنوارههای
ديگریهمچونتورنتوولندنشودكهاحتماالدردورانثبات

نسبیوكمترشدنتعدادمبتاليانوقربانيانبرگزارخواهندشد.
روزنامهگاردينفهرستبلندبااليیرامنتشركردهازكنسرتها
وجشنوارههایموســيقی،نمايشكليهآثارسينمايی،مراكز
فرهنگی،موزهها،نمايشــگاههایموقتودائمیكههمگیيا
اجرايشانتازمانینامعلومبهتعويقافتادهويااساساديگربرگزار
نخواهندشد.صنعتسرگمیســازیوهنرباوضعيتغريبو
تجربهنشدهایروبروشدهاست.ازيكطرفساختتعدادزيادی
ازفيلمهاومجموعههایتلويزيونیمتوقفشــدهاستوبرای
مثال»مارتيناسكورسيزی«برایفيلمجديدشمجبورشدهبا
كلیپخشكنندهوتهيهكنندهجدااز»نتفليكس«واردمذاكره
شــودياضبطديدارتاهميناواخردريغشدهشخصيتهای
مجموعهتلويزيونی»دوســتان«كهباالخرهقراربودامسالبه
سرانجامیبرســدعمالتامدتینامعلومصورتنمیپذيرد.از
طرفیديگرانباشتمحصوالتساختهشدهدرنوبتنمايشنيز
كليهبرنامهريزیهایصورتگرفتهبرایاكرانرابرهمزدهاست،
مثالنمايشجديدترينفيلمجيمزباندوتازهترينساختهنوالن
كهبهترتيببرایآوريلوميانهتابستاندرنظرگرفتهشدهبودند

حالشايدبهآخرسال2020منتقلشوند.چرخهتوليدوپخش
بدونوقفهفيلمهاومجموعههــایتلويزيونیجديدودرحال
پخشحالباوضعيتیپيشبينینشدهوباورنكردنیروبهروشده
كههماهنگیوبرنامهريزیمضاعفیرامیطلبدوبیشكبايد
تاثيراتوتبعاتروحیوروانیوتروماتيكاقتصادیايندوران
رانيزازسربگذراند.درجهاندراينميانچندیازستارههای
سينماوموســيقیوهنرهایديگرهمچون»تامهنكس«به
ويروسمبتالشدند،وبرخیهنرمندانپابهسنگذاشتهازجمله
»آلنداويو«فيلمبردار»باگزی«،»ایتی«،»رنگارغوانی«و

»امپراتوریخورشيد«بهدليلابتالبهويروسدرگذشتند.
بههرحالشنيدنايناخباردردنيایورزشوسينماوسرگرمی
ونقشواهميتپولوســرمايهومخاطب،اينروزهاپژواك
جملهآنمحققیكهدرشروعهمهگيریبيماریازرویخشم
واستيصالروبهخبرنگارانوشايدخطاببههمهگفتهبوداگر
حقوقدريافتیآدمهايیامثالمنچيزینزديكبهستارگان
فوتبال]وسينما[بودزودتربهپيشگيریودرمانمیرسيديم،

رساترازپيششنيدهمیشود.
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   در خانه ماندن بهترين كمك به افراد خدمت رسان جامعه است
در يك فروشــگاه بزرگ كار مي كنم و از اواخر اســفند تاكنون 
بي وقفه ســركار بوده ام. قطعا كار من به اندازه مدافعان سالمت 
نيســت كه در خط مقدم هســتند، ولي به دليل اينكه مسئول 
صندوق يك فروشگاه زنجيره اي هستم نزديك به 3 ماه است كه 
پدر و مادرم را نديده ام؛ چراكه مي ترسم ناقل باشم و آنها را بيمار 
كنم. از مردم استدعا مي كنم به خاطر مدافعان سالمت و امثال من 

كه بي وقفه در كار و تالشيم از خانه خارج نشوند.
پورمنصور از تهران 

  متقاضيان طرح مسكن ملي فراموش شدند
با شيوع ويروس كرونا، مسئوالن وزارت مسكن، متقاضيان طرح 
مســكن ملي را كه در مراحل ثبت نام، تأييد شــده و قرار بود در 
اســفندماه، مدارك را تحويل بگيرند، به كل فراموش كردند. ما 

منتظر اعالم تاريخ جديد تحويل مدارك هستيم.
كاويان از اصفهان

  افزايش حقوق ها نيازمند تجديد نظر اساسي است
با توجه به افزايشي كه همه ساله در ابتداي سال در قيمت ها رخ 
مي دهد، تورم باال، هزينه هاي سرسام آور زندگي، تحميل شدن 
هزينه مبارزه با كرونا به ســبد خانواده ها و نيــز بيكاري حداقل 
يك نفر در هر خانه از مســئوالن تقاضا داريم نسبت به افزايش 
حقوق ها فكري بكننــد. واقعا رقم مصوب، پاســخگوي نيمي از 
نيازهاي يك خانواده متوسط هم نيست. كمك هاي مقطعي و وام 
هم به كار نمي آيد؛ زيرا بيشتر ما را بدهكار و به اصطالح مجبور به 
پيش خوري درآمدمان مي كند كه معلوم نيست در ماه هاي آينده 

سرجايش باشد يا نه؟
بهرامي از ساري 

  روش شناسايي نيازمندان بايد بازنگري شود
اينكه فردي عضو سازمان يا نهادي باشد تا بتواند خدمات حمايتي 
بگيرد يك بحث است و اينكه افراد بسياري از ترس آبرو صدايشان 
درنيايد يك بحث ديگر. به عنوان يك راننده سؤالم اين است كه 
نيازمندان را چطور شناسايي مي كنيد؟ اگر نگاهي به هزينه هاي 
زندگي و جابه جايي ارقام بانكي افراد بيندازيد مي توانيد بي سر و 

صدا و بدون معطلي به حساب نيازمندان پول واريز كنيد.
راننده تاكسي نيازمند از تهران 

  براي گرفتن سيم كارت، كرونايي نشويم
من به شدت نيازمند حتي 100هزار تومان هستم، اما وقتي تصاوير 
صف هاي مقابل دفاتر پيشخوان يا كافي نت ها را ديدم كه چطور 
مردم براي به نام كردن يك سيم كارت يا گرفتن سيم كارت جديد 
صف كشيده اند كه بعد از طريق آن براي دريافت وام اعالم آمادگي 
كنند، عطاي اين وام را به لقايش بخشيدم و به عنوان يك هموطن 
لر به همه مردم توصيه مي كنم كه براي گرفتن سيم كارت و وام، 

كرونايي نشويد.
صائبي از دزفول

   شماره تماسي مخصوص آبروداران هم اعالم شود
شماره تماســي اعالم كنيد كه افراد آبرودار بي سر و صدا بتوانند 
كمك دريافت كنند و نياز به ثبت نام در كافي نت و دفاتر پيشخوان 

دولت و كمك گرفتن از ديگران براي اعالم نياز نباشند.
مالكي بازنشسته از تهران 

  قيمت هاي جديد كاالها اطالع رساني شود
وضعيت بدي در قيمت هــاي كاال به وجود آمده؛ مثال ســيب را 
مي توان از 6 هزار تا 15هزارتومان در يك راسته خريد يا حتي شير 
كه قيمتش روي آن درج شده شركت به شركت قيمت متفاوتي 
دارد. مسئوالن ليست قيمت هاي جديد كاالها را به اصناف و مردم 
اعالم كنند و با برچسب قيمت در معرض ديد قرار گيرد تا بدانيم 

از چه كساني نبايد خريد كنيم.
عسگري از مشهد 

  كمك هاي بالعوض سالي يكي، دوبار انجام شود
براي هر شــخصي ممكن است در طول ســال حادثه يا حوادث 
غيرمنتظره اي بــا هزينه هاي خارج از ميزان حقــوق ماهانه رخ 
دهد. به همين دليل جا دارد مســئوالن سالي يكي، دوبار كمك 
بالعوض و نه وام به حساب همه حقوق بگيران با حداقل حقوق و 

نيازمندان بريزند.
دالوري از تهران 

  سمپاشي هاي مضر، شناسايي و جمع آوري شوند
اين روزها كه مجبور به حضور در محل كار شده ايم بعضا در معابر 
با افراد ناوارد و آموزش نديده اي روبه رو مي شويم كه بدون هيچ 
آگاهي و تخصصي شيلنگ پمپ سمپاشي در دست گرفته و در 
خيابان ها و كوچه هــا اتومبيل هاي عبوري و پارك شــده و در و 
ديوار و فضا را بدون هدف سمپاشــي و به اصطــالح گندزدايي و 
به خيال خود ويروس كشــي مي كنند. بويي كه اين افراد در فضا 
مي پراكنند نشــان مي دهد كه از وايتكس و آب براي سمپاشي 
استفاده كرده اند كه براي ريه و سالمت افراد مضر است و اين كار 
آنها جز ضرر رساندن به ريه افراد عايدي ديگري ندارد. لطفا با اين 
افراد برخورد جدي شود و از افراد زبده و كارآزموده جهت اين امور 

بهره گيري شود.
صابوني از شهرري 

   صنف قنادي و موادغذايي، بهداشتي تر عمل كنند
با توجه به شــرايط كرونايي در كشــور، از اصنافي كه در زمينه 
مواد غذايــي و قنــادي و... فعاليــت مي كنند، انتظــار مي رود 
مسائل بهداشتي را بيشــتر رعايت كنند. در ســال هاي جنگ، 
شيريني فروشــي در ميدان ونك بود به نام شيريني سراي فتحي 
كه به قدري از تميزي و بهداشت كار و كارگرانش اطمينان داشت 
كه سردر كارگاه عنوان شده بود، بازديد از كارگاه جهت مشتريان 
محترم آزاد  است. در اين شــرايط هم نيازمند اصناف پاكيزه اي 

چون آن قنادي هستيم.
شاكري از تهران
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كوتاه از حادثه

 مسموميت با الكل،
علت مرگ زن عكاس

با گذشت يك ماه از مرگ اسرارآميز زن عكاس 
و دستگيري شوهر كارگردانش به اتهام قتل، 
نتيجه پزشكي قانوني نشان داد كه جنايتي رخ 

نداده و شوهر وي قاتل نيست.
به گزارش همشهري، شــامگاه 12اسفند بود 
كه گزارش مرگ اســرارآميز زني 36ساله به 
تيم جنايي اعالم شــد. جســد او در خانه اش 
كه آپارتمانــي در طبقه چهارم بود كشــف 
شد.بررسي ها حكايت از اين داشت كه متوفي 
عكاس ســينما، تئاتر و تلويزيون و همسرش 
كارگردان تئاتر بود. مأموران به تحقيق از شوهر 
اين زن پرداختند كه او گفت همســرش اين 
اواخر به دليل اينكه به خاطر كرونا مجبور بود 
بيشتر در خانه بماند كالفه و بهانه گير شده بود. 
وي ادامه داد: من هر روز به سركار مي رفتم و 
وقتي برمي گشتم با بهانه گيري هاي او روبه رو 
بودم. روز حادثه وقتي به خانه برگشتم و زنگ 
زدم كســي در را باز نكرد. به سراغ كليدساز 
رفتم و با كمك او قفل در را باز كردم اما با جسد 
همســرم در اتاق خواب روبه رو شدم. در ادامه 
تيم جنايي متوجه آثار خراش روي دســت و 
صورت متوفي و همسرش شدند كه مرد جوان 
در اين خصوص گفت، شب قبل با همسرش 

دچار درگيري جزئي  شده است.
اورژانس پس از معاينه اوليه از جسد اعالم كرد 
كه علت مرگ وي احتماال به دليل مسموميت 
يا خفگي اســت. با اين حال با دستور قاضي 
مصطفي واحدي، بازپرس جنايي تهران، جسد 
به پزشــكي قانوني انتقال يافت تا علت اصلي 
مرگ اين زن عكاس مشــخص شود. از سوي 
ديگر به دليل مرموز بــودن مرگ زن عكاس، 
شوهر اين زن بازداشت شد تا اينكه چند روز 
پيش علت مرگ زن جوان اعالم شد و حقايق 
را آشكار كرد. براساس نظريه پزشكي قانوني، 
زن جوان به دليل مســموميت با الكل جانش 
را از دست داده بود. با اعالم اين نظريه شوهر 
وي گفت:همسر من سابقه مصرف مشروبات 
الكلي داشت. تقريبا اوايل سال90 بود كه شروع 
كرد به مصرف مشروبات كه من منعش كرده 
بودم. وي ادامه داد: تا جايي كه مي دانم او ديگر 
مشــروب مصرف نمي كرد اما چند روز قبل از 
حادثه من براي مقابله با كرونا، الكل 90درصد 
براي ضدعفوني كردن به خانه آورده بودم كه 
احتمال مي دهم او از اين الكل مصرف كرده و 
جانش را از دست داده است. با اعالم علت مرگ 

زن جوان، شوهر وي آزاد شد.

 آزادي پسر 14ساله 
بعداز 25روز اسارت

مردان مسلح پســر نوجواني را در شهرستان 
فهرج ربوده و قصد انتقال او به آن سوي مرزها 

را داشتند، اما نقشه شان ناكام ماند.
اين پسر 14ساله روز 5فروردين ماه امسال در 
شرايطي كه در نزديكي خانه شان در شهرستان 
فهرج واقع در استان كرمان بود توسط چند مرد 
مسلح ربوده شــد. با اعالم اين خبر به پليس، 
تحقيقات گسترده اي براي شناسايي آدم ربايان 
كليد خورد. چند روز از اين حادثه مي گذشت 
كه مأموران به اطالعاتي دست يافتند كه نشان 
مي داد گروگانگيران پس از ربودن پسر نوجوان 
او را به زاهدان منتقل كرده و به دنبال انتقال وي 
به آن سوي مرزها هستند. در اين شرايط بود 
كه گروهي از مأموران راهي آنجا شدند و با انجام 
تحقيقات فني توانستند مخفيگاه گروگانگيران 
را شناسايي كنند. به گزارش پليس، آدم ربايان 
قصد داشتند گروگان را در فرصت مناسب از 
مرز خارج كنند و پليس كه در جريان اين ماجرا 
قرار گرفته بود، تحقيقات خود را ادامه داد. در 
نهايت با همكاري سران طوايف و ريش سفيدان 
منطقه در شهرســتان زاهدان سرنخ هايي از 
مخفيــگاه آدم ربايان و محل نگهداري پســر 
نوجوان به دست آمد و سرانجام در عملياتي پسر 
ربوده شده آزاد شد. اين آدم ربايي 25روز طول 
كشيد و  هنوز انگيزه اصلي مشخص نشده است 
اما تحقيقات در اين بــاره همچنان در جريان 
است و شناسايي متهمان با جديت در دستور 

كار پليس قرار دارد.

تحقيقات پليــس درباره 
مرگ 3پسربچه به همراه داخلي

عمه شان در آتش سوزي 
در خانه اي در خراسان شمالي نشان داد 
كه آنهــا قرباني يك جنايت شــده اند. 
مظنون اصلي اين پرونده مردي است كه 
براساس شواهد به دســت آمده از سوي 
پليس احتمــاال با انگيــزه انتقام جويي 

دست به اين جنايت زده است.
به گزارش همشهري، اواخر بهمن سال 
گذشــته به دنبال وقوع آتش ســوزي 
در طبقــه اول ســاختماني 2طبقه در 
شهرستان اســفراين، مأموران پليس و 
آتش نشــانان راهي محل حادثه شدند. 
آنها در داخل خانه با اجســاد 3پسربچه 
و زني جوان روبه رو شدند كه بررسي ها 
نشان مي داد 3پســربچه همگي برادر 
بودند و زن جوان نيز عمــه آنها بود. از 
سوي ديگر آثار سوختگي و آتش سوزي 
در داخــل خانه مشــاهده مي شــد و 
بررسي هاي اوليه از اين حكايت داشت 
كه حادثه به دليل نشت گاز رخ داده است.

يكي از همسايه ها در تشريح اين حادثه 
گفت: پسربچه هاي فوت شده 11ساله، 
7 ساله و 3ساله هســتند. سال گذشته 
بود كه آنها مادرشان را در حادثه تصادف 
از دســت دادند. اين درحالي بود كه كار 
پدرشــان در يكي از استان هاي جنوب 
شــرقي و او مجبور بود كه خانه شان را 
هرچند روز يك بار ترك كند و به محل 
كارش برود. وي ادامــه داد: پس از فوت 
مادر خانواده، نگهــداري از بچه ها براي 
پدرشان سخت بود. خصوصا اينكه وي 
مي بايســت مدام در سفر باشــد. براي 
همين بود بچه ها را نزد خواهرش كه زني 
تنها و مجرد بود برده و او از آنها مراقبت 
مي كرد. مرد همســايه  افزود: شب قبل 
من و همسرم در خانه بوديم. ما مستأجر 

پدربزرگ قربانيان هســتيم و در طبقه 
باالي خانه آنها زندگي مي كنيم. آن شب 
ناگهان صداي شبيه صداي انفجار آمد. 
احساس كردم كه صدا از پشت بام آمده 
و چون نمي توانستم راه بروم و از طرفي 
مي ترسيدم همسرم را تنها به پشت بام 
بفرســتم، براي همين با پليس تماس 
گرفتم. دقايقي بعد مأمــوران آمدند و 
به پشــت بام رفتند و آنجا را گشتند اما 
چيز مشكوكي نبود. آن شب خوابيديم 
و صبح براي انجــام كاري خانه را ترك 
كردم. وقتي به خانه برگشــتم، متوجه 
بوي عجيبي شدم. بويي شبيه سوختن 
پارچه. بو آنقدر شــديد بــود كه من و 
همسرم را آزار مي داد و به نظر مي رسيد 
از طبقه پايين مي آيد. براي همين با يكي 
از اقوام قربانيان كه در اين حوالي زندگي 
مي كند تماس گرفتــم و وقتي آن مرد 
آمد، به داخل حياط رفت و شيشه پنجره 
را شكست تا ببيند ماجرا چيست و همان 
لحظه دود زيادي از داخل خانه بيرون زد. 
دود آنقدر غليظ بود كه داخل خانه چيزي 
پيدا نبود. پس از آن هرچه بچه ها و عمه 
آنها را صدا زديم، جوابي نشنيديم و ماجرا 
را به پليس و آتش نشــاني اطالع داديم 
و وقتي آنهــا آمدند با اجســاد قربانيان 

روبه رو شدند.
در بررســي هاي اوليه معلوم شــد هر 
4قرباني از ســاعت   ها قبل جانشان را از 
دست داده  اند و به نظر مي رسيد كه حادثه 
انفجار و آتش ســوزي به دليل نشت گاز 
بوده اما با اين حال تحقيقات كارشناسان 
آتش نشاني براي كشــف راز اين حادثه 

ادامه يافت.

جنايت هولناك
كارشناسان پس از بررسي هاي دقيق و 
تخصصي اعالم كردند كه آتش ســوزي 

عمدي بوده و زماني كه قربانيان در خواب 
بوده اند، فردي خانه را آتش  زده و آنها را 
به قتل رسانده اســت. از آن زمان تيمي 
از كارآگاهان جنايي وارد عمل شدند و 
تحقيقات براي شناسايي عامل جنايت 
آغاز شــد. مأموران در نخستين اقدام با 
پدر بچه ها )قربانيــان( تماس گرفتند و 
او كه پس از اطالع از ماجرا به اســفراين 
برگشته بود، نخستين سرنخ   را در اختيار 
مأموران قرار داد. وي مدعي شــد كه از 
مدتي قبل از ســوي مرد جواني به نام 
هوشنگ تهديد مي شده و احتمال دارد 
كه اين مرد در جنايت نقش داشته باشد. 
او توضيح داد: مدتي قبــل با زن جواني 
آشنا شدم و از او خوشــم آمد. اين زن از 
همسرش جدا شده بود و همسر سابق او 
كسي نبود جز هوشنگ. من قصد ازدواج 
با زن جوان را داشتم اما هوشنگ تهديدم 
مي كرد و مي گفت كه بايد از زندگي وي 
بيرون بروم. او مدعي بود كه هنوز به آن 
زن عالقه دارد و اگر از زندگي اش بيرون 
نروم از من انتقام مي گيرد. با اين حال به 
تهديدهاي او اهميت نــدادم و احتمال 
مي دهم كه او با كشتن بچه ها و خواهرم 

قصد انتقام جويي از من را داشته است.

انكار 
با اين اطالعات دستور بازداشت هوشنگ 
صادر و وي از سوي پليس دستگير شد 
اما ادعا كرد كه در اين جنايت نقشــي 
ندارد. در اين شرايط بررسي هاي پليسي 
براي به دســت آمدن شــواهد بيشتر 
عليه او ادامه يافت. كارآگاهان حتي در 
جريان تحقيقات متوجه شدند شبي كه 
آتش سوزي مرگبار رخ داده بود، هوشنگ 
در جاده اســفراين به بجنــورد با يك 
كاميون تصادف كرده بود. راننده كاميون 
پس از اينكه از ســوي پليس شناسايي 

شد در تحقيقات گفت: آن شب ناگهان 
متوجه شــدم كه يك خودروي سواري 
از پشت سر به كاميون من كوبيد. وقتي 
پياده شــدم، راننده اش مدعي شد كه 
قصد داشته خودكشي كند و به همين 
دليل عمدا به ماشين من كوبيده است. 
او مضطرب بود و حتي مأموران پليس راه 
هم متوجه اين ماجرا شدند و در نهايت با 

رضايت من ماجرا خاتمه يافت.
اينكه متهم پس از آتش سوزي مرگبار 
قصد خودكشي داشــته، فرضيه اينكه 
وي به خاطر عذاب وجدان پس از جنايت 
قصد داشــته به زندگي خود پايان دهد 
را پررنگ مي كرد اما وقتــي مأموران از 
هوشنگ درباره آن شب پرسيدند، وي 

تصادف و ماجراي خودكشــي را انكار 
كرد. حتي مأموران راننده كاميون را به 
اداره آگاهي احضار كردند و او هوشنگ 
را شناســايي كرد اما باز هم متهم منكر 

تصادف و جنايت شد.
در اين شــرايط وي بازداشت شد و روز 
گذشــته محســن كريمي، دادستان 
عمومــي و انقــالب اســفراين از ادامه 
تحقيقات از تنها متهم پرونده خبر داد. او 
گفت: پس از انجام تحقيقات تكميلي بروز 
حريق عمدي و وقوع جنايت قطعي است 
و براي متهم به قتل نيز قرار بازداشــت 
موقت صادر شــده و تحقيقات تكميلي 
درخصوص ماهيت و ابعاد مختلف اين 

ماجرا كماكان ادامه دارد.

سكوت قاتل يك خانواده

 5قرباني در واژگوني پژو405
واژگوني پژو405 در محور اللي به انديكا حادثه تلخي را رقم زد و موجب جان باختن 5نفر شد. به گزارش همشهري، 
اين حادثه ساعت 2:20 بامداد ديروز در محور اللي-انديكا واقع در اســتان خوزستان رخ داد و متأسفانه 2پسر 
7 ساله، يك پسر 15ساله و يك پسر 28ساله همراه با يك دختر بچه 8ساله در اين حادثه جان خود را از دست دادند.

با پيدا شدن جسد بي جان مرد بازنشسته در خانه اش، 
همسر دوم او كه احتمال مي رود در اين جنايت دست 

داشته است تحت تعقيب پليس قرار گرفت.
به گزارش همشهري، شامگاه شنبه ساكنان كوچه اي 
در محله طبرسي مشهد با مشاهده دودي كه از طبقه 
دوم خانه همسايه هاي شــان به هوا بلند شــده بود با 
آتش نشاني تماس گرفتند و دقايقي بعد آتش نشانان به 
همراه مأموران كالنتري در محل حادثه حاضر شدند. 

آتش سوزي در طبقه دوم خانه اي 2 طبقه رخ داده بود 
و در اين محل مردي بازنشســته به همراه همسرش 
زندگي مي كردند. آتش نشانان به سرعت دست به كار 
شدند و پس از قطع شير اصلي گاز، با ورود به طبقه دوم 
موفق شــدند حريق را مهار كنند. آنها هنگام بررسي 
خانه و در داخل حمام با جسد بي جان مرد بازنشسته 
كه حدودا 60ساله بود روبه رو شدند و به نظر مي رسيد 
پيراهنش دچار حريق شــده اســت. ماجرا مشكوك 

به نظر مي رســيد و وجود آثار ضرب و جرح روي بدن 
و صورت اين مرد از اين حكايت داشت كه وي احتماال 
به قتل رسيده است. در اين شــرايط ماجرا به قاضي 
علي اكبر احمدي نژاد، كشيك جنايي مشهد گزارش 
و وي همراه تيمي از كارآگاهان اداره آگاهي در محل 
حادثه حاضر شدند. در بررسي  محل حادثه معلوم شد 
كه آتش سوزي از رختخواب مقتول آغاز شده بود. در 
داخل خانه تشــك و پتويي پهن بود كه آتش گرفته 
و سوخته بود. از ســوي ديگر آثار به جا مانده در محل 
حادثه از اين حكايت داشت كه قاتل ابتدا مرد بازنشسته 
را به قتل رسانده و سپس جسد او را روي زمين كشيده 

و به داخل حمام برده و پس از آن اقدام به آتش زدن وي 
و همچنين رختخوابش كرده است. از سوي ديگر معلوم 
شد كه پيش از رسيدن مأموران آتش نشاني، شير گاز 
داخل خانه باز گذاشته شده بود و اين يعني قاتل بعد از 
آتش سوزي شير گاز را باز گذاشته بود تا با انفجار خانه، 

همه شواهد و سرنخ ها را از بين ببرد.
ماموران در اين مرحله از تحقيقات به بررســي درباره 
شــرايط زندگي مقتول پرداختند. آنها متوجه شدند 
كه وي به رغم داشــتن زن و فرزنــد، از مدتي قبل با 
زني حدودا 40ســاله ازدواج كرده و همــراه او در اين 
خانه)محل حادثه( زندگي مي كرده است. همسايه ها 

مي گفتند كه او با همســرش اختالف داشته و صداي 
دعوا و درگيري آنها را بارها شــنيده بود. آنها دقايقي 
پيش از آتش سوزي نيز همسر مقتول را ديده بودند كه 
در حال ترك خانه بود. با اين اطالعات فرضيه اين كه 
مقتول توسط همسرش به قتل رسيده قوت گرفت و 
قاضي احمدنژاد دستور بازداشت وي را صادر كرد اما در 
بررسي هاي اوليه هيچ ردي از او پيدا نشد. هم اكنون، 
جسد مقتول در حالي براي مشخص شدن علت اصلي 
مرگش در اختيار پزشكي قانوني قرار گرفته كه همسر 
وي به عنوان مظنون در قتل او تحت تعقيب اســت و 

تالش براي دستگيري او ادامه دارد.

 راز جسدي
در رودخانه

با پيداشدن جسد مردي جوان 
در كشف رود مشهد، تحقيقات 
براي مشخص شدن علت مرگ 
او آغاز شده اســت. صبح ديروز 
كشــاورزاني كه براي سركشي 
به زمين هايشــان به حاشــيه 
كشف رود مشــهد رفته بودند، 
جســد مردي را داخل رودخانه 
ديدند و پليــس را خبر كردند. 
دقايقــي بعد قاضــي علي اكبر 
احمدي نژاد، كشــيك جنايي 
مشــهد به همــراه تيمــي از 
كارآگاهــان جنايــي در محل 
حادثه حاضر شدند. جسد متعلق 
به مردي 28 تا 30ساله، قدبلند 
و الغراندام بود كه شــلوار جين 
آبي به پا و ژاكت زيپ دار قهوه اي 
به تن داشت اما از كفش هاي او 
خبري نبود. در بررسي كارشناس 
پزشكي قانوني، آثاري كه نشان 
دهد ايــن مرد به قتل رســيده 
اســت ديده نشــد و از طرفي با 
توجه به ســيلي كه در روزهاي 
گذشــته در اين رودخانه جاري 
شده بود، احتمال داشت كه اين 
مرد قرباني سيل شــده باشد. با 
اين حال هنوز مشخص نيست 
كه او قرباني يك حادثه شده يا 
اينكه فرد يا افــرادي عمدا او را 
به داخل رودخانــه پرت كرده و 
باعث مرگش شــده اند. از سوي 
ديگر در بازرسي جيب هاي وي 
هيچ مدركي كه هويت او را فاش 
كند پيدا نشــد. در اين شرايط 
قاضــي جنايي دســتور انتقال 
جسد به پزشــكي قانوني براي 
مشخص شدن علت مرگ وي را 
صادر كرد و از كساني كه از هويت 
اين مــرد خبر دارند خواســت 
اطالعات خود را در اختيار پليس 

آگاهي مشهد قراردهند.

دزدان نقابدار كه به داروخانه اي در شمال تهران دستبرد زده 
و اقدام به سرقت دارو، ماسك و ژل هاي ضدعفوني كرده بودند 

در كمتر از 20روز پس از سرقت دستگير شدند.
به گزارش همشهري، شــامگاه هجدهم فروردين ماه، 4مرد 
نقابدار با تخريب در داروخانه اي در منطقه نياوران، وارد آنجا 
شدند و دست و پاي نگهبان داروخانه را بستند. آنها چسبي به 
دهان نگهبان زدند و وارد انبار داروخانه شدند و دست به سرقت 
داروهاي كمياب، ماســك، الكل و ژل هاي ضدعفوني زدند. 
مردان نقابدار پس از ســرقت، از آنجا فرار كردند و نگهبان به 

سختي خودش را به تلفن رساند و با 110 تماس گرفت.

شروع تحقيقات
به دنبال اين تماس، تيمي از مأموران راهي محل حادثه شدند و 
نگهبان داروخانه را ديدند كه دست و پا بسته بود و مورد ضرب 
و شتم قرار گرفته بود.  در بررســي ها مشخص شد كه ارزش 
اموال ســرقتي حدود 500ميليون تومان بوده است. در ادامه 
مأموران به بازبيني تصاوير دوربين هاي مداربســته داروخانه 
پرداختند اما سارقان صورت هايشان را با نقاب و ماسك پوشانده 
بودند. حتي اثر انگشــت هم در محل سرقت به دست نيامد و 
آنها دستكش به دست داشتند. در گام بعدي مشخص شد كه 
دزدان پس از سرقت سوار برخودرويي شده و فرار كرده بودند 
اما تصاويردوربين هاي مداربسته نشان مي داد كه آنها پالك 

خودرو را نيز پوشانده بودند.

يك سرنخ
در ادامه معلوم شــد كه داروخانه متعلق به 2شــريك است و 
يكي از آنها 10روز قبل موبايلش ســرقت شده بود. او احتمال 
مي داد كه يكي از فروشــنده هاي داروخانه موبايلش را سرقت 
كرده اســت و احتمــاال وي در ســرقت از داروخانه هم نقش 
دارد. اين مرد به مأموران گفت: ســارقاني كه موبايلم را سرقت 
كردند سوار موتور بودند و صورتشــان را پوشانده بودند. داخل 
گوشــي ام اســناد و اطالعات كاري زيادي بود كه خيلي برايم 
ارزش داشــت. پس از آن يكي از فروشنده هاي داروخانه به نام 
سعيد كه تازه اســتخدام شــده بود به من گفت مي تواند دزد 
گوشــي ام را پيدا كند اما براي اين كار پول زيادي مي خواست. 
من اهميت نــدادم و فكر كردم مي خواهــد خودنمايي كند تا 
اينكه سرقت از داروخانه صورت گرفت. ياد حرف سعيد افتادم 
و به او شــك كردم كه چطور مي توانــد دزدان را پيدا كند جز 
اينكه خودش در ســرقت نقش داشته باشــد. از سوي ديگر از 
وقتي سعيد در داروخانه مشغول به كار شده بود به طرز عجيبي 
ماسك، الكل و ژل هاي ضدعفوني و داروهاي كمياب از داروخانه 
سرقت مي شــد. من احتمال مي دهم او در همه اين سرقت ها 
 نقش دارد. تنها مظنون پرونده يعني ســعيد با دستور قاضي

 علي وسيله ايرد موسي، بازپرس شــعبه پنجم دادسراي ويژه 
سرقت بازداشت شد. او ادعا كرد كه بيگناه است اما وقتي مشخص 
شد كه پيش از اين هم به اتهام سرقت و زورگيري بازداشت شده 
است به سرقت اقرار كرد. او گفت دوســتش امير كه خالفكار 
است اصرار كرده تا سناريوي سرقت از داروخانه را عملي كنند. 
با اعترافات وي، امير نيز بازداشت شد و دو متهم دستگير شده با 
قرار قانوني و براي انجام تحقيقات بيشتر در اختيار مأموران اداره 
آگاهي تهران قرار گرفتند. از ســويي تحقيقات براي بازداشت 

اعضاي ديگر اين گروه سرقت نيز ادامه دارد.

معماي قتل مرد دوزنه

اين مرد متهم است با آتش زدن خانه اي در اسفراين 3پسربچه را به همراه عمه شان به قتل رسانده است

دوستي با خالفكار
كارمند داروخانه كه حاال به اتهام سرقت بازداشت شده مي گويد از وقتي با امير آشنا شده زندگي اش تباه شده است. او 
مدعي است كه بارها سعي كرده از امير فاصله بگيرد اما او به دنبالش آمده و رهايش نكرده است. او در بازجويي ها عالوه 

بر سرقت از داروخانه، به دستبرد از يك دامپزشكي نيز اعتراف كرد.

چطور با امير آشنا شدي؟
چند سال پيش براي كار از شهرستان به تهران آمدم و در يك شركت خدماتي مشغول به كار شدم. يكي از جاهايي كه براي نظافت رفتم 
بنگاه امالكي بود كه صاحب آن پدر امير بود. آن روز با امير آشنا شدم و او شروع كرد در گوش من خواندن. از اينكه تا كي بايد به خانه و 
مغازه هاي مردم بروم و نظافت كنم. مي گفت خودش سردسته يك باند زورگيري و سرقت است كه در آمد زيادي دارد. حرفهايش باعث 
شد كه من ساده لوح فريبش را بخورم و وسوسه دزدي به جانم بيفتد. اين شد كه با امير در سرقت هايشان همدست شدم و حتي مدتي 
بعد دستگير شده و حبسش را هم كشيدم. وقتي آزاد شدم، ديگر توبه كرده بودم و دور سرقت را خط كشيدم. تا اينكه باز سرو كله امير 

پيدا شد و پيشنهاد سرقت از يك دامپزشكي را داد.
سرقت از دامپزشكي چطور اتفاق افتاد؟

من در آنجا كار مي كردم كه امير به دنبالم آمد، مرا پيدا كرد و از من خواست تا دست به سرقت بزنيم.
چرا قبول كردي؟

اين بار ديگر از وسوسه خبري نبود. من تصميمم را گرفتم بودم و نمي خواســتم دزدي كنم. اما امير تهديدم كرد كه اگر قبول نكنم 
خانواده ام را در شهرستان به قتل مي رساند. او را خوب مي شناختم. برايش كاري نداشت كه آدمكش اجير كند و خانواده ام را به قتل 

برساند. اين بار از وحشت اينكه مبادا باليي سر خانواده ام بياورد راضي به دزدي شدم.
ماجراي سرقت از دامپزشكي لو نرفت؟

فكر نمي كنم. چون در آنجا كار مي كردم چندين بار داروها و تجهيزات را سرقت كردم. همه لوازم سرقتي را به امير دادم كه او مقدار كمي 
به من پول داد. از وحشت اينكه مبادا ماجرا لو برود و گير بيفتم تسويه حساب كردم و از دامپزشكي بيرون آمدم. بعد از آن در داروخانه 
مشغول به كار شدم. چون در دامپزشكي كار مي كردم با اسم خيلي از داروها آشنا بودم. عالوه بر اين زماني كه زندان بودم اسم داروهاي 
مختلف و خواصش را از زنداني ها ياد گرفته بودم. خيلي هم به اين كار عالقه داشتم. اين شد كه اسفندپارسال در داروخانه به عنوان 

فروشنده مشغول به كار شدم كه باز امير به سراغم آمد.
و باز قبول كردي؟

چه كاري از دستم برمي آمد. او مدام تهديد مي كرد و چاره اي نداشتم جز قبول پيشنهادش.
خودت هم در سرقت حضور داشتي؟

نه نبودم، فقط اطالعات اينكه داروها را كجا و در كدام قسمت داروخانه قرار مي دهند به امير دادم. چون با توجه به شرايط موجود امير 
به دنبال ماسك، الكل و ژل هاي ضدعفوني بود. مي گفت در بازار مي تواند اين اجناس را با توجه به شيوع كرونا با قيمت بسيار باال بفروشد. 
من هر از گاهي بي آنكه كسي متوجه شود اين وسيله ها را از داروخانه برمي داشتم و به امير مي دادم اما تعدادش كم بود و او راضي نبود. 

اين شد كه طمع كرد و گفت بايد نقشه سرقت از داروخانه را اجرا كنيم.
سرقت گوشي موبايل يكي از شركاي داروخانه هم كار تو بود؟

سرقت را امير انجام داد اما خب نقشه اش را من كشيده بودم. البته حماقت خودم بود كه براي امير تعريف كردم و گفتم يكي از صاحبان 
داروخانه موبايلي دارد كه داخل آن اطالعات و اسناد ارزشمندي از داروخانه است. همين حرف من باعث شد تا امير كه همه فكرش 
خالف است نقشه سرقت و اخاذي از صاحب داروخانه را بكشد. گوشي را با همدستش سرقت كرد و قصد داشت در ازاي برگرداندن 

گوشي 100ميليون تومان از صاحب داروخانه بگيرد كه مالباخته زير بار نرفت.

گو
ت و

گف

نقشه دستبرد به داروخانه براي سرقت ماسك و ژل

تصوير 3 نفر از قربانيان حادثه



واكنش حقوقدانان و وكال به پيش نويس آيين نامه اليحه استقالل كانون وكالي دادگستري در گفت وگو با همشهري

نهاد وكالت  مستقل بماند
نســخه اوليه پيش نويس آيين نامه اجرايي اليحه استقالل كانون هاي 
وكالي دادگستري كه در آخرين روزهاي ســال گذشته )۲۸ اسفند( از 
سوي معاونت حقوقي قوه قضاييه براي تغيير قانون كنوني به كانون هاي 
وكال ارسال شده، با واكنش هاي منفي و مخالفت هاي اعضاي كانون وكال و 
جمعي از حقوقدانان و وكال روبه رو شده است. در شرايطي كه قوه قضاييه 
از حقوقدانان، وكالي دادگستري، اساتيد و كارشناسان خواسته تا نظرات 
و پيشنهادهاي كارشناسي خود را ارائه كنند، اعضاي كانون وكال مي گويند 

اين پيش نويس بدون طي شــدن مراحل قانوني تدوين شده و استقالل 
قانوني كانون وكال را نيز زير سؤال مي برد. روزنامه همشهري در گفت وگو 
با تعدادي از وكال و حقوقدانان به بررسي آيين نامه تدوين شده پرداخته 
اســت؛ وكاليي كه از رئيس قوه قضاييه درخواســت دارند پيش نويس 
آيين نامه جديد را از دستور كار خارج كند و با تشكيل كارگروه مشتركي 
بين كانون وكال، قوه قضاييه و نمايندگان مجلس و وزارت دادگستري به 

بررسي مجدد موضوع بپردازند.

خبر

»كرونا« با اهداي خون منتقل نمي شود
رئيس انجمن انتقال خون با بيــان اينكه انتقال خون در انتقال كرونا 
نقشــي ندارد، گفت: در پاندمي ها، مصرف خــون و فرآورده هاي آن 
به شــدت افزايش مي يابد؛ درحالي كه مراجعه اهداكنندگان خون به 
مراكز انتقال خون به شــدت كاهش مي يابد. بنابراين ضروري است 
كساني كه امكان و معيارهاي اهداي خون را دارند، براي اهداي خون 
مراجعه كنند. علي اكبر پورفتح اهلل، مديرعامل ســابق سازمان انتقال 
خون، در ادامه به ايسنا گفت: مطالعات انجام شده ثابت كرده است كه 
انتقال و اهداي خون به هيچ عنوان در انتقال كرونا ويروس جديد نقشي 
ندارد. امروز شواهد متعددي در اين زمينه ارائه شده است؛ به طوري كه 
انجمن بين المللي انتقال خون و انجمن آمريكايي انتقال خون نشان 
داده اند كه كرونا نمي تواند از طريق خون و فرآورده هاي خوني منتقل 
شود. درعين حال شواهد پاتوفيزيولوژي چرخه ويروس هم اين موضوع 
را اثبات كرده اســت. او ادامه داد: پروتكل هاي مرتبط با حفاظت از 
اهداكنندگان در برابر امكان ابتال نيز تدوين شده است و در تمام مراكز 
انتقال خون دنيا و ايران اجرا مي شود. بنابراين باتوجه به پروتكل هاي 
تنظيم شده، ابتالي اهداكنندگان خون نيز امكان پذير نيست. رئيس 
انجمن انتقال خون تأكيــد كرد: به هر حال موارد بهداشــتي مانند 
ضدعفوني مرتب مراكز انتقال خــون، ضدعفوني تخت اهداكننده و 
فضاي اطراف آن انجام شده و فاصله گذاري اجتماعي در مراكز اهداي 
خون بايد رعايت شــود. طبعا پرســنلي كه با فرايند اهداي خون در 
تماس هستند، بايد مرتبا مورد ارزيابي سالمت قرار گيرند. مجموعه 
اين اقدامات سبب مي شود كه امكان انتقال بيماري در اين مراكز به 
حداقل برسد. خوشبختانه در ايران با توجه به سابقه انتقال خون، وجود 
پرسنل آگاه و فرهيخته در اين حوزه و ظرفيت هاي آموزشي موجود 
در سازمان انتقال خون و همچنين شدت كنترل حوزه كنترل كيفي 
سازمان، اين معيارها اجرا مي شوند و مشكلي در اين زمينه وجود ندارد.

آغاز پروژه جمع آوري پالسما 
سازمان انتقال خون ايران از بهبود يافتگان كوويد-۱۹ خواست با حضور 
در مراكز جامع اهداي پالسما ۱۴ مركز استان كشور، در پروژه جمع آوري 
و ذخيره پالسما با هدف تامين نيازهاي درماني پيش بيني شده مراكز 
درماني شركت كنند. به گزارش ايسنا، پيمان عشقي، مديرعامل سازمان 
انتقال خون، گفت: اين پروژه به صورت هماهنگ از اول ارديبهشت ماه 
آغاز مي شود. مخاطبان اين پروژه افرادي هستند كه حداقل يك ماه از 
بهبودي كامل آنان سپري شده است. او وظيفه سازمان انتقال خون را 
تامين فرآورده هاي خوني مورد نياز كشور برشمرد و گفت: سازمان انتقال 
خون ايران به عنوان تنها متولي قانوني تامين فرآورده هاي خوني مورد 
نياز بيماران وظيفه دارد با تمام توان به بيماران نيازمند ياري برساند و 
فرآورده هاي مورد نياز آنان را پيش بيني و تامين كند. وي ادامه داد: ستاد 
علمي انتقال خون كشور با تشكيل جلسات متعدد به اين نتيجه دست 
يافته است كه مي تواند با اجراي اين طرح عملياتي نيازهاي آينده كشور 
درخصوص كمك به بيماران مبتال شــده به اين ويروس را تامين كند. 
عشقي هدف اصلي اين طرح را تامين پالسماي مورد نياز مراكز درماني 
خواند و ادامه داد: بايد توجه كرد كه پالسما بخش زردابه خون است كه 
۵۵درصد خون را تشكيل مي دهد و اهداي آن امري معمول و شناخته شده 
در جهان اســت و هيچ گونه تأثيري در افت ميزان خون اهداكنندگان 
نخواهد داشــت. مديرعامل ســازمان انتقال خون ايران با بيان اينكه 
شركت در اين پروژه كامال داوطلبانه است، اظهار كرد: داوطلبان اهداي 
پالسما معاينه و مشاوره مي شوند و پس از انجام برخي آزمايش هاي اوليه 
درصورت دارا بودن شرايط، از آنان پالسما دريافت مي شود. اگرچه هنوز 
كارآزمايي هاي باليني ادامه دارد اما نتايج اوليه پالسمادرماني بيماران در 
مراحل اوليه ابتال به ويروس كرونا در كشورهاي مختلف و ازجمله ايران 

موفقيت آميز بوده است.

داروي كرونا تا ۳ ماه آينده به بازار مي آيد
عضو كميته كشوري مبارزه با بيماري هاي واگيردار وزارت بهداشت، 
  )Remdesivir(»درمان و آموزش پزشكي گفت: داروي »رم دسيوير
كه در گذشته براي درمان ابوال توليد شده بود، مراحل نهايي كارآزمايي 
باليني را براي درمان كرونا طي مي كند و احتماال تا 3ماه آينده به عنوان 
داروي درمان كوويد- ۱۹ به بازار دنيا معرفي مي شــود. مينو محرز به 
ايرنا گفت: داروي »رم دســيوير« يك داروي ضد ويروس و توليد يك 
شركت آمريكايي است و در زمان شيوع بيماري كوويد- ۱۹ در چين هم 
در درمان بيماران مؤثر بود. اين دارو اكنون در اروپا و آمريكا تحت يك 
كارآزمايي وسيع براي درمان اين بيماري است و نتيجه آن فوق العاده 
خوب بوده است. اكنون در مرحله سوم كارآزمايي باليني براي درمان 
كوويد- ۱۹ است و فقط يك مرحله ديگر باقي مانده. وي افزود: نتيجه 
مراحل قبلي كارآزمايي باليني اين دارو با موفقيت طي شــده است و 
احتماال تا 2 يا 3 ماه آينده با گذراندن مرحله آخر كارآزمايي باليني اين 
دارو به عنوان داروي اختصاصي درمان كوويد- ۱۹ به بازار دنيا عرضه 
مي شــود. محرز گفت: چين هم اين دارو را در اختيار دارد و اگر تأييد 
شود مي توانيم اين دارو را از چين تهيه كنيم. البته اكنون مقدار كمي 
از اين دارو در كشور وجود دارد و در برخي مراكز درماني ايران در بهبود 
بيماران كرونا مؤثر بوده است. وي ادامه داد: سازمان بهداشت جهاني 
هم يك مطالعه بزرگ در چندين كشور اروپايي و آسيايي از جمله ايران 
درباره اثربخشي اين دارو انجام مي دهد. البته مطالعه وسيع آمريكا و 
اروپا در مورد اين دارو يك مطالعه چند مركزي و بزرگ است و نتيجه 
آن ارزشــمند و قابل توجه خواهد بود. عضو كميته كشوري مبارزه با 
بيماري هاي واگيردار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي گفت: 
اين دارو چند سال پيش براي درمان ابوال توليد شده و بعد كنار گذاشته 
شد اما بعد از شــيوع كرونا آمريكا اين دارو را به چين داد و مشخص 
شد كه در درمان اين بيماري مؤثر است. محرز درباره وضعيت شيوع 
كرونا در ايران گفت: به نظر مي رسد كه شيوع كرونا و ابتال به بيماري 
كوويد- ۱۹ در كشور به شكل محسوسي كاهش پيدا كرده و نمودار اين 
اپيدمي در ايران به پيك و نقطه اوج خود رسيده و مسطح شده است. 
گزارش هايي كه در اكثر استان ها داريم نشان مي دهد مثال در تهران 
و اصفهان كه شيوع باالي اين بيماري را داشتيم به وضعيت مسطح و 
عبور از پيك اين بيماري رسيده ايم و البته در بسياري از استان ها روند 
كاهشي و نزولي اين اپيدمي زودتر شروع شده بود. وي افزود: مهم ترين 
علت كنترل و كاهش موارد جديد كرونا، در خانه ماندن مردم و اجراي 
طرح فاصله گذاري فيزيكي به خصوص در ايام نوروز است. فاصله گذاري 
اجتماعي عبارت درستي نيســت. آنچه بايد اجرا شود فاصله گذاري 
فيزيكي است كه مؤثر بوده اســت و در تمام دنيا نيز بهترين راهكاري 
كه تاكنون براي كنترل اين بيماري انجام شده، همين فاصله گذاري 

فيزيكي بين افراد است.

2  دوشنبه ۱ ارديبهشت ۹۹  شماره 7۹2۱ ۲۲ 3 0 2 3 6 ۱ 8 جامعه

اعالم زمان برگزاري امتحانات نهايي و كنكور سراسري 

دستور وزير بهداشت براي تكميل پرونده هاي مشكوك به كرونا 
وزير بهداشــت در نامه اي به روســاي دانشــگاه هاي 
علوم پزشــكي بر لزوم تكميل پرونده هــاي بيماران 
 بســتري و فوت شــدگان مشــكوك بــه بيمــاري

 كوويد- ۱۹در سراسر كشور و در اسرع وقت، تأكيد كرد. 
به گزارش روابط عمومي وزارت بهداشت، در نامه سعيد 
نمكي خطاب به روساي دانشگاه هاي علوم پزشكي آمده 
است:» كليه موارد بستري و يا فوت شده كه با تشخيص 
پزشــك معالج به عنوان مبتال به بيماري  كوويد- ۱۹ 
تشخيص داده شده اند، لكن نتيجه آزمايش آنها مثبت 
نيست به عنوان محتمل تلقي شــود و الزم است تمام 
تصاوير راديولوژيك و نتايج آزمايش هاي پاراكلينيك 
آنها در پرونده كاغــذي و الكترونيــك به گونه اي در 
سيستم HIS بيمارستان ثبت شود كه قابليت بازبيني 
و رهگيري در آينده را داشته باشد.« نمكي همچنين 
در اين نامه تأكيد كرده اســت:» كليه مــوارد مثبت 
آزمايشگاهي ابتال و فوت به صورت روزانه )حتي روزهاي 
تعطيل( به مركز مديريــت بيماري هاي واگير اعالم تا 
توســط ســخنگوي اين وزارتخانه اطالع رساني شود. 
بديهي است هرگونه اشــتباهي در اعالم تعداد موارد 
به عهده مسئولين دانشگاه خواهد بود.« همچنين در 
اين نامه آمده است:» دانشگاه / دانشكده موظف است 
ظرف مدت يك هفته پــس از تصحيح ثبت اطالعات 
در سامانه HIS بيمارستان ها و سامانه هاي پيشگفت، 
ليســت بيماران كرونايي و فوتي مثبت خود را با ثبت 
احوال و آرامســتان هاي تحت پوشــش آن دانشگاه/ 
دانشكده هماهنگ نمايد. بديهي است صرفاً موارد فوتي 

قطعي در سيســتم پورتال كه نتيجه آزمايش مثبت 
ضميمه آن باشد به عنوان نتيجه قطعي توسط رئيس /

سرپرست دانشگاه / دانشكده به مسئولين ارشد استان 
اعالم شود.«

۸7فوت جديد كرونا
سخنگوي وزارت بهداشت روز گذشته از شناسايي 

۱3۴3 بيمار جديد كرونا در كشور خبر داد و گفت: 
متأســفانه در طول 2۴ ساعت گذشــته، 87 بيمار 

كوويد-۱۹ جان خود را از دست دادند. 
به گزارش ايســنا، كيانوش جهانپــور گفت: از ظهر 
يكشنبه تا دوشنبه )3۱ فروردين ۱3۹۹( و براساس 
معيارهــاي قطعي تشــخيصي ۱3۴3 بيمار جديد 
مبتال به  كوويد- ۱۹ در كشــور شناســايي شد. وي 

افزود: بنابراين مجمــوع بيماران  كوويــد- ۱۹ در 
كشور به 822۱۱ نفر رســيد. به اين ترتيب تا امروز 
۵۱۱8 نفر از بيماران، جــان باخته و ديگر در بين ما 
نيســتند. وي گفت: تا امروز ۵7023 نفر از بيماران، 
بهبود يافته و ترخيص شده اند. بنابر اعالم سخنگوي 
وزارت بهداشــت، 3هزار و ۴۵6 نفر از بيماران مبتال 
به  كوويد-۱۹ در وضعيت شــديد اين بيماري تحت 
مراقبت قرار دارند و تا كنون 3۴۱ هزار و 662 آزمايش 

تشخيص  كوويد- ۱۹ در كشور انجام شده است. 
وي همچنين با اشاره به روند مديريت اين بيماري، 
ثبات آن در روزهاي اخير و همچنين كاهش تدريجي 
در اغلب نقاط و استان هاي كشور، افزود: البته همه 
هشــدارها به قوت خود باقي است و به ويژه با اجراي 
طرح فاصله گذاري هوشــمند و بازگشــت مشاغل 
كم خطر بــه چرخه اقتصــاد، قاعدتا ممكن اســت 
ترددهاي ضروري افزايش يافته باشد. بنابراين رعايت 
فاصله گــذاري در مكان هاي مختلف و اســتفاده از 
ماسك حتي ماسك هاي خانگي و همچنين رعايت 
شست وشــوي مكرر دســت ها و ضدعفوني كردن 
دست ها با محلول هاي پايه الكلي توصيه مي شود. وي 
خطاب به مردم افزود: همه هشدارهايي كه در دوران 
اخير از همكاران ما شــنيديد همچنان با جديت در 
دستور كار است و اميدواريم مردم با رعايت اين نكات 
و پرهيز از ترددها و مــراودات غيرضرور، همكاري و 
همياري خود را در كاهش موارد و روند مهار بيماري 

در هفته هاي آتي معمول دارند.

وزير آمــوزش و پــرورش درباره زمــان برگزاري 
امتحانــات نهايي و كنكــور سراســري، گفت: ما 
ارديبهشت را براي مرور درس ها و جمع بندي  درنظر 
مي گيريم و بعد از پايان ارديبهشــت، 3هفته براي 
برگزاري امتحانات نهايي نياز داريم كه تا هفته سوم 
خرداد طول مي كشد و پايان دوره امتحانات نهايي 
خواهد بــود. بعد از آن نيازمنــد 3هفته زمان براي 
آمادگي شركت در كنكور هستيم و بنابراين سازمان 
سنجش مي تواند در دهه سوم تيرماه براي برگزاري 
كنكور آماده شــود. اگر اتفاقات پيش بيني نشده اي 
رخ ندهــد، زمانبندي ما اينگونه اســت. محســن 
حاجي ميرزايي در گفت وگــوي ويژه خبري درباره 
وضعيت آموزشــي دانش آموزان در ايــام كرونايي 

توضيحاتي ارائــه و اظهار كرد: تا قبــل از تعطيلي 
مدارس، 70 تا 7۵درصد محتواي دروس به صورت 
حضوري تدريس شده بود. در مدت تعطيلي اخير هم 
اقداماتي انجام شده است. ما از طريق شبكه شاد يك 
ارزيابي از آموخته هاي بچه ها داريم و ســپس ادامه 
محتواي آموزشي را از طريق شبكه شاد تدريس كرده 
و به پايان مي بريم. كار در شبكه شاد را در روز نيمه 
شعبان و از دوره ابتدايي آغاز كرديم و از 2روز گذشته 
با ثبت عضويت در دوره متوسطه ادامه داديم. وزير 
آموزش و پرورش با بيان اينكه ۹ و نيم ميليون نفر، 
۱۱2 هزار مدير و ۵00 هزار معلم در سامانه شروع 
به كار كرده اند، گفت: شبكه شــاد 7ميليون كاربر 
فعال در طول روز دارد و ۱.7ميليون گروه درســي 

تشكيل شده اســت. تا كنون هم ۹6 ميليون فايل 
و بيش از 23۴ ميليون پيام مبادله شــده است. اين 
فايل ها همــه در محيط امن و ايزولــه بين معلم و 
دانش آموز مبادله مي شــود و حتــي امكان ارتباط 
دانش آموزان با همديگر وجود ندارد و منحصرا بين 

معلم و دانش آموزان است.
وزير آمــوزش و پرورش با بيان اينكــه درباره نحوه 
برگزاري آزمون ها، تابع سياست هاي وزارت بهداشت 
هستيم، ادامه داد: اگر در پايان دوره آموزشي مجال 
اين باشد كه با رعايت پروتكل ها آزمون ها را حضوري 
برگزار كنيم حتما اين كار را انجام مي دهيم و اولويت 
ما برگزاري حضوري امتحان هاســت. معلم ها ۵ماه 
اول ســال با دانش آموزان كار كرده اند و آنها سهم 

قابل توجهي در ارزيابي ها دارند.
حاجي ميرزايي در پاسخ به اينكه در برخي استان ها 
كه ممكن است وضعيت سفيد داشته باشند، امكان 
بازگشايي مدارس وجود دارد؟ و آيا درصورت وقوع، 
اين اتفاق باعث بي نظمي و ناهمگوني نمي شــود؟ 
گفت: اشــكاالت زيادي وجود دارد كــه اين كار را 
منطقه اي انجام دهيم. 30 درصد معلمان ما در تردد 
بين مناطق هستند و اين ترددها نگراني ها را تشديد 
مي كند. در هر منطقه اي كه بخواهيم مدرسه ها را 
باز كنيم بايد پروتكل هاي وزارت بهداشت را رعايت 
كنيم. الاقل بايد يك متر فاصله بين بچه ها باشــد 
و بســياري مدارس ما امكان يك متــر فاصله بين 

دانش آموزان را ندارند.

۴۹ درصد تهراني ها كرونا 
را خيلي خطرناك مي دانند

طبق نظرســنجي هاي انجام شده ۱/۴۹ 
درصد از شهروندان تهراني ويروس كرونا 
را خيلي خطرناك مي داننــد. به گزارش 
مهر، درنظر ســنجي اخير ستاد مديريت 
بيماري كرونا در كالنشــهر تهــران كه با 
همكاري مركز افكارســنجي دانشجويان 
ايران )ايسپا( از شــهروندان تهراني انجام 
شد، ۹/3 درصد افراد در پاسخ به اين سؤال 
كه شــما اين ويروس را چقدر خطرناك 
مي دانيد، گزينه خيلي كــم، ۵/6 درصد 
كم، 2/8 درصد تا حدودي، 2/3۱ درصد 
زياد و ۱/۴۹ درصد خيلي زياد را انتخاب 
كردند. ۱/۱ درصد از مردم نيز به اين سؤال 
پاسخي ندادند. در اين نظرسنجي 2/۱8 
درصد شــهروندان تهراني ميزان نگراني 
نســبت به ابتالي خود و يا يكي از اعضاي 
خانواده به ويــروس كرونــا را خيلي كم 
عنوان كردند. ۹/۱0 درصد ميزان نگراني 
خــود را در اين باره كــم، 6/۱۹ درصد تا 
حدودي، 3/2۱ درصد زيــاد و 30 درصد 
خيلي زيــاد اعالم كردنــد. ۱/0 درصد از 
شهروندان نيز به اين سؤال پاسخي ندادند.

هشدار نسبت به خطر كرونا در دفاتر 
پيشخوان دولت

فرمانده عمليات مديريــت بيماري كرونا 
در كالنشــهر تهران ضمن هشدار نسبت 
به ازدحام در دفاتر پيشخوان دولت و خطر 
كرونا در اين اماكن، خواستار تمهيد الزم از 
سوي وزير بهداشت نسبت به اين موضوع 
شــد. به گزارش ايســنا، عليرضا زالي در 
نامه اي به ســعيد نمكي، وزير بهداشت با 
اشاره به ازدحام در دفاتر پيشخوان دولت 
خواستار به كارگيري تمهيدات الزم براي 
جلوگيري از شيوع كرونا از طريق اين دفاتر 
شد. در نامه زالي آمده است:» به استحضار 
مي رساند بنابر مشاهدات مردمي، اطالعات 
واصلــه و فضاي مجازي متأســفانه دفتر 
پيشــخوان دولت در كالنشــهر تهران با 
ازدحام بســيار زياد ارباب رجوع مواجه و 
خطر شــيوع بيماري كرونا در اين مركز 
بسيار زياد است. خواهشمند است دستور 
فرماييد در ايــن زمينه تمهيــدات الزم 

انجام شود.«

 اكثريت اعضاي كانون، مخالــف تغيير قانون وكال 
هستند 

محمد جندقي 
رئيس اســبق كانون 

وكالي دادگستري
ماده22 اليحه اســتقالل 
كانون وكالي دادگستري 
مصوبــه ۱33۱در زمان 
نخست وزيري دكتر مصدق و ســال۱333 كميسيون 
مشترك مجلســين بعد از كودتاي 28مرداد، مي گويد 
كه كانون وكال با رعايت مقررات اين قانون، آيين نامه هاي 
مربوط به امور كانون از قبيل انتخابات اعضا، بررســي 

به تخلفات، تعيين نوع آن و رســيدگي به مجازات ها، 
ترفيعات، كارآموزي و پروانه وكالت اعضا را تنظيم كند 
و پس از تصويب وزير دادگســتري به اجرا بگذارد. حاال 
نزديك به 6۵سال است كه اين قانون به طور كامل اجرا 
شده و نيازي به اصالح نداشــته و اگر هم نيازي در اين 
زمينه حس شود، خود كانون آن را اصالح كرده و براي 
امضا به رئيس قوه قضاييه ارسال مي كند. پرسش ما اين 
است االن به چه دليلي بايد آيين نامه قوه قضاييه را اجرا 

كنيم، موادي كه استقالل كانون را درنظر نگرفته است؟
اين آيين نامه ۱۹8 ماده دارد كه در انتهاي آن گفته شده 
به پيشنهاد كانون وكالي دادگســتري تهيه كرده اند. 
به صراحت مي گويم كه نــه كانون وكال و نه هيچ كانون 

ديگري چنين چيزي را پيشــنهاد نداده است، وقتي ما 
مشكلي نداريم چرا بخواهيم آيين نامه را تغيير دهيم؟ 
قوه قضاييه مي گويد مي خواهيم نظارت بيشتري بر كانون 
داشته باشيم. مگر نظارت به قدر كافي وجود ندارد؟ اليحه 
اســتقالل مي گويد اگر اعضاي هيأت مديره، عضويت 
احزاب ممنوعه را داشته باشد، درصورت تخلف دادگاه 
عالي نظامي قضات به آن رسيدگي و رأي صادر مي كند 
كه قطعي و الزم االجراست. همچنين قانون كيفيت اخذ 
پروانه وكالت، تبصره يك ماده ۴مي گويد: كساني كه براي 
هيأت مديره نامزد مي شوند بايد به وسيله دادگاه انتظامي 
قضات صالحيت شان تأييد شــود. همچنين آيين نامه 
۱33۴شامل ده ها مواد است كه نشان مي دهد قوه قضاييه 
بر كانون نظارت دارد. ما كه در اين بــاره حرفي نداريم، 
چون نظارت را حق قوه قضاييه مي دانيم ولي دخالت را 
نه. دخالت، استقالل كانون را مخدوش مي كند و حتي 
به نفع نظام هم نيست و چهره او را در مجامع بين المللي 

از بين مي برد.
حال پرسش ما اين است كه به چه دليل قوه قضاييه دنبال 
تغيير رويه در كانون است؟ ارگاني كه تاكنون كوچك ترين 
هزينه اي را ايجاد نكرده، چرا بايد دســتخوش تغييرات 
منفي شود؛ آن هم در شرايطي كه عده اي دنبال دستاويز 
و بهانه براي زيرسؤال بردن ايران هستند. چرا  آقايان به اين 

مسائل توجه نمي كنند؟
اعتبار كانون وكالي ايران به حدي اســت كه در زمان 
شــكل گيري كانون بين المللي وكالي دادگستري در 
سال۱۹۴7 ميالدي، به تهران نامه نوشتند كه 3نماينده 
معرفي كنيد كــه آقايان دكتر مخبر، نصــر و اخوي به 
نيويورك رفتند و در تنظيم اساسنامه  اي بي اي شركت 
كردند. نظرات آنهــا در آن زمان مــورد قبول و تعجب 
آمريكايي ها  واقع شد و در روزنامه ها بازتاب گسترده اي 
داشت. ما از آن سال، عضو كانون بين المللي دادگستري 
هستيم و شماره عضويت ما دورقمي اســت. آنها ما را 
به عنوان يك كانون مستقل مي شناسند، چرا حاال بايد 

استقالل كانون را بر هم بزنيم؟
با توجه به شرايط پيش آمده، در كانون از وكال نظرخواهي 
شــد و تاكنون اكثريت اعضا عنــوان كرده اند كه قانون 
موجود را تغيير ندهيد و كه اميدواريم رئيس قوه قضاييه با 
كارهاي خوبي كه در اين يك سال انجام دادند، تغيير رويه 

دهند. عده اي به جناب رئيسي گفته اند كه وكال كار خالف 
مي كنند، مگر قضات كار خــالف نمي كنند؟ مگر آقاي 
رئيسي براي جلوگيري از فساد در آن بخش شخصا اقدام 
نكردند؟ براي وكال هم ما ۹شعبه دادگاه داريم كه بيش 
از ۵0 داديار و... در آن فعاليت مي كنند و به تخلفات وكال 
به سرعت رسيدگي مي شود. كانون نيز هميشه به دنبال 
رصد و پااليش بوده و همواره وكالي متخلف را شناسايي 

و تنبيه كرده است.
در نهايت تأكيد مي كنم كه كانون وكالي دادگســتري 
يكي از پاك ترين ارگان هايي است كه وجود دارد. اغلب 
اعضا، افراد سالمي هســتند و اين كانون از بدو تاسيس 
هيچ هزينه مادي و معنوي براي قوه قضاييه نداشته است، 
بنابراين قوه قضاييه اجازه بدهد كانون كارش را به روال 
گذشته دنبال كند و اجازه دخالت در اين نهاد مستقل 

را به كسي ندهد.

نهاد وكالت نبايد زيرنظر قوه قضاييه باشد
عبدالصمد خرمشاهي  

وكيل دادگستري
قوه قضاييه مجري قانون 
اســت و بايد ناظر باشــد 
كه قوانين درست اعمال 
شــود و حــاال در تنظيم 
پيش نويس آيين نامه اجرايي اليحه استقالل كانون هاي 
وكالي دادگستري شاهد قانون شكني هستيم زيرا اين 
قوه نمي تواند خود اليحه تنظيم كند آن هم براي اصالح 
اليحه قانوني استقالل كانون وكال. در همان ماده 22اليحه 
آمده است كه اگر نياز به اصالح بود كانون وكال مي تواند آن 
را به وزير دادگستري پيشنهاد دهد و او تأييد كند. اگرچه 
كه بعدها محدوديت هايي مانند قانون۱376 ايجاد كردند 
اما شالوده اصلي همان قانون مصوبه 6۵سال پيش است.

بايــد از تنظيم كنندگان ايــن آيين نامه پرســيد كه 
اصال مي دانند چرا كانون وكال مســتقل شد؟ در زمان 
نخست وزيري دكتر مصدق، وكال و فعاليت هايشان تحت 
نظر وزارت دادگستري بود كه همان زمان اعالم شد وكال 
بايد نهادي مستقل و مردمي داشته باشند تا بتواند عادالنه 

از حقوق مردم دفاع كند و درست به همين دليل بود كه 
قانون استقالل شكل گرفت و وكالي مردم مستقل در 
مجامع قضايي حضور پيدا كردند. االن هم اگر قوه قضاييه 
دنبال عدالت است بايد اجازه دهد كانون وكالي مستقل، 
وكيالن معتبر و مســتقل در كنار قضات حضور داشته 
باشــند و در غيراين صورت امكان پايمال شدن حقوق 

افراد در محاكم قضايي شدت مي يابد.
ضمن اينكه در هيچ كجــاي دنيا نهــاد وكالت تحت 
نظارت نهاد قضايي نيست و اين روش منسوخ شده كه 
قوه قضاييه خود وكيل و قاضي تربيت كند و خود ناظر 
و تصميم گيرنده درباره آنها باشد. نهاد مدني كانون وكال، 
نماد گام رو به جلوست در جهت حفظ حقوق شهروندان 

و اين به اقتدار قوه قضاييه هم كمك مي كند.
البته اگر تأكيد بر مســتقل بودن وكال داريم معنايش 
اين نيست كه وكيل هر كاري كه خواست انجام دهد و 
درصورت تخلف نظارتي بر او نشــود، قطعا اين خواسته 
اعضاي كانون نبوده و نيســت. دادسراي وكال در كشور 
هست و كوچكترين تخلف وكال را با شدت عمل زيادي 
پاسخ مي دهند. بنابراين به نظر ما اين پيش نويس يك 
بدعت اســت و مي خواهد جايگزين قانون شــود. اگر 
پيش نويس اليحه را ببينيد به مجموعه قوانين و مقررات 
درخصــوص وكالت بر مي خوريد كه چنــد ماده در آن 
گنجانده اند ازجمله ماده۴0 كه منصفانه نيست. همچنين 
اگر قرار باشد كانون وكال زيرنظر قوه قضاييه برود اساسا 
كانون وكالي جهاني ما را حذف مي كند چون ديگر ما نهاد 
مدني و مستقل نيستيم و تبديل به يك تشكيالت دولتي 
مي شويم. اخيرا معاونت حقوقي قوه قضاييه از ما دعوت 
كردند كه اگر نظري داريم اعالم كنيم اما بحث اعضاي 
كانون ها اين است كه جاي چانه زدن و بحث ندارد چرا 
كه آيين نامه از اساس خالف قانون است و اخيرا برخي 
حقوقدانان و وكال به رئيس قوه قضاييه نامه نوشته اند و 
اين موضوع را متذكر شدند بنابراين صحبت كردن درباره 
جزئيات آن معنا ندارد. در نهايت كانون هاي وكال اميدوار 
هستند كه اين پيش نويس از اساس ملغي شود و اجازه 
بدهند اين استقالل نيم بندي كه كانون دارد به قوت خود 

باقي بماند.

استقالل كانون وكال نبايد خدشه دار شود
با آمدن آيت اهلل رئيسي به قوه قضاييه و گفتماني كه از او شنيديم، احساسمان بر اين  ادامه از 

بود كه او با فاصله گرفتن از مديريت سنتي و منطبق با واقعيت هاي جهاني همچون صفحه اول
ضرورت وجود يك نهاد مستقل كه موجب جلب سرمايه گذاري خارجي، احساس اطمينان به عدالت قضايي، 
حضور وكيل مستقل در فرايند قضايي است، قصد دارد از نهاد وكالت دفاع كند. همچنين در جلسه اي كه با 
او داشتيم استقالل نهاد وكالت را پذيرفتند كه اين وسعت نظر باعث شد كه ما اميدواري پيدا كنيم. جامعه 
وكالت انتظار داشت و دارد كه جناب رئيسي تحت تأثير تعليمات فقهي و آموزه هاي علمي كه دارند، سياستي 
متفاوت در اين خصوص داشته باشند اما ارائه »پيش نويس آيين نامه اجرايي اليحه استقالل كانون هاي وكالي 
دادگستري« بسياري از آرزوها و اميدهاي نهاد وكالت را به نوعي دچار ترديد و تزلزل كرد. اين آيين نامه 
يادواره اداره احصاييه يك قرن پيش را زنده مي كند كه وزارت دادگستري وقت بر آن نظارت مي كرد اما 
به تدريج استقالل نهاد وكالت پذيرفته شد و حتي بعد از كودتاي ننگين ۲۸مرداد قانوني در اين زمينه به 
تصويب رسيد. پيش نويس جديد آيين نامه اجرايي اليحه استقالل كانون هاي وكالي دادگستري كه از سوي 
قوه قضاييه ارائه شده در بسياري از امور در شان قوه قضاييه نيست و در استقالل نهاد وكالت نمي گنجد؛ اين 
پيش نويس مواد متعددي را مطرح كرده كه تصويب آن باقي مانده نهاد نيمه جان وكالت را از بين خواهد برد 
و آن را به يك نهاد نيمه رسمي و تحت حاكميت قوه قضاييه تبديل خواهد كرد. همانطور كه به روساي سابق 
قوه قضاييه گفتيم به جناب آقاي رئيسي هم عرض مي كنيم اشتباهات دوران گذشته اگر تكرار نشود هم به 
نفع نظام است و هم به نفع مردم و هم به نفع نهاد وكالت و عدالت قضايي. جالب است كه در اين آيين نامه با 
مقررات و ضوابطي برخورد مي كنيم كه جنبه سلبي و ايجابي دارند يعني وجود آنها ملزم به تصويب قانون 
است و در آيين نامه نمي گنجد. صرف نظر از اينكه عده اي انتقاد مي كنند كه آيين نامه در اجراي ماده ۲۲مربوط 
به وكالت بايد توسط وزير دادگستري ارائه شود اما آنچه مسلم است اين آيين نامه به اين ترتيب با فرايند 
انجام حرفه وكالت و استقاللش مناسبت نخواهد داشت. نكته جالب ديگر اين است كه در ماده ۲۲قانون 
استقالل يك تشريفاتي پيش بيني شده كه جنبه آمره دارد. براساس اين تشريفات هر زمان كه نهاد وكالت 
مانند تمام صنوف نياز به قانون و اصالح داشته باشد بايد در چارچوب ضوابط خاص به رئيس قوه قضاييه ارائه 
شود و او تأييد كند. اگر در اين فرايند نيازي به توضيح يا رفع ابهام يا حذف و اضافه بود بايد موضوع به هيأت 
مديره كانون وكالارائه شود و آنها نسبت به اصالح اقدام كنند و در يك وفاق جمعي بين نمايندگان قوه قضاييه 
و نهاد وكالت نسبت به تنظيم يك آيين نامه كه هم  شأن نهاد وكالت و هم قوه قضاييه را حفظ كند و هم در 

جامعه بين المللي اين نهاد را دچار خفت نكند، تصويب شود.

ث
مك



كيوسك

 بسياري معتقدند بعد از جنگ جهاني دوم، 
بحران كرونا بزرگ ترين بحراني اســت كه جهان را 
درگير خود كرده است. در اين بحران بزرگ، مقايسه 
رفتار چين و آمريكا براي برخي ها نشان از تالش چين 
براي به دست گرفتن رهبري جهان به جاي آمريكا 

دارد. نظر شما چيست؟
براي مقايسه چين و آمريكا بايد شاخص هاي معناداري 
را مدنظر قرار دهيم. اينكه بخواهيم رفتار چين در مقابله 
با يك بحران هرچند بزرگ را مــاك قرار دهيم، به نظر 
من درست نيست. در مقايسه قدرت كشورها با يكديگر، 
يكي از مهم تريــن عناصري كه مدنظر قــرار مي گيرد، 
توليد ناخالص داخلي اســت. درست است كه چين بعد 
از آمريكا دومين قدرت اقتصادي جهان است اما معني 
توليد ناخالص داخلي اين نيســت كه مقداري ثروت در 
جايي انباشته شده باشد، بلكه منظور ثروتي است كه در 
كل جامعه توزيع شده است. يعني همه توليد مي كنند 
و همه مصرف مي كنند. مســئله مهم اين است كه چين 
يك ميليارد نفر بيشــتر از آمريكا جمعيت دارد. در يك 
بحران بزرگ همچون بحراني كنوني، اين آمريكاســت 
كه مي تواند 2هزار ميليارد دالر هزينه كند و اين پول را 
به دست مردم برساند. در شرايط برابر، چين اگر بخواهد 
چنين پولــي را بين مردم توزيع كند، به كســي چيزي 
نمي رســد. جمعيت يك ميليارد و 350ميليوني چين، 

پاشنه آشيل چين است.
اينكه بگوييم چين در شرايطي كه پيش 
آمده مي تواند به قدرت اول جهان تبديل شــود يا 
رهبري جهان را در دســت بگيرد، درست نيست. 
عامل جمعيتي وقتي وارد محاسبات شود، بسياري 
از مسائل ديگر به كلي كنار مي رود. تنها توليد سرانه 
است كه مي تواند در مقايسه 2كشور مالك قرار گيرد.

شــما قدرت اقتصادي چين و آمريكا را با هم مقايســه 
كرديد كه قطعــا در ارزيابي جايگاه كشــورها در جهان 
يك پارامتر كليدي اســت اما بايد بپذيريم آمريكا طي 
هفته هاي اخير در قامت كشوري كه رهبري جهان را در 
دست داشته باشد، ظاهر نشده است. دور شدن آمريكا 
از چندجانبه گرايي يا مثا قطع بودجه سازمان بهداشت 
جهاني به عنوان يك نهاد بين المللي كه در قلب مديريت 
بحران كرونا قرار گرفته، رفتاري نيست كه دنيا از آمريكا 
ســراغ دارد. اكنون ديگر دنيا به آمريكا حداقل به چشم 

يك رهبر نگاه نمي كند.
نكته اي كه اشاره كرديد، بسيار مهم و درست است اما به 
هر حال بايد بپذيريم كه شــعار انتخاباتي آقاي ترامپ و 
تيمش اين بوده كه آمريكا بايد در خدمت آمريكا باشد. 
طبيعي اســت كه يك قدرت اقتصادي همچون آمريكا 
بايد بتواند در شــرايط بحران از عهــده تامين نيازهاي 
خود بر بيايد و اين كشور اين توانايي را دارد. تنها بخش 
كشاورزي آمريكا مي تواند براي يك ميليارد نفر غذا توليد 
كند. اما آيا چين چنين توانايــي دارد؟ خير. يكي از آثار 
بحراني كنوني در جهان، تقويت دولت هاي ملي در برابر 
ناكارآمدي نهادهاي بين المللي اســت. خب اين همان 
چيزي است كه دونالد ترامپ طي 4سال گذشته دائما بر 

آن پافشاري كرده است.
چندجانبه گرايي در جهان هزينه بر اســت. پرداختن به 
چندجانبه گرايي براي چين هزينه زيادي به دنبال خواهد 
داشت و اين كشور توانايي پرداخت اين هزينه را ندارد. 
به همين دليل است كه در مذاكرات تجاري ميان آمريكا 
و چين، واشنگتن توانسته خواســته خود را كه افزايش 
واردات چين از آمريكاست بر پكن تحميل كند. به اعتقاد 
من اينكه در محافل عمومي، چين به عنوان قدرت بزرگ 
جهان مطرح مي شــود، آنقدرها دقيق و درست نيست. 
چين توليد كننده كاالهاي مصرفي است اما آمريكا يا اروپا 
توليدكننده كاالهاي هاي تك هستند. اينها شاخص هايي 
است كه در پرداختن به مسئله چين در ميان عموم مردم، 
كمتر مورد توجه قرار مي گيرد. تصور ما از قدرت چين، 
ناشي از عدم شــناخت اســت. كتابي با عنوان چين در 
10كلمه، نوشته يو  هوآ،  به فارسي ترجمه شده كه براي 
شناخت بهتر چين مطالعه آن را توصيه مي كنم. نويسنده 
كتاب مسائل داخلي چين را شرح مي دهد؛ مسائلي كه 
هرگز از بيرون مرزهاي چين ديده نمي شود. مناطق كمتر 
توسعه يافته چين بسيار بيشتر از آمريكاست. اين مناطق 
در آينده قطعا نياز به تاميــن منابع و برنامه ريزي دقيق 
دارند. شاخص هاي پنهاني در مقايسه اين 2كشور وجود 

دارد كه بي توجهي به آنها، ما را فريب مي دهد.

واقعيت اين است كه آمريكا به كاالهاي 
مصرفي ســاخت چين نيــاز دارد و چيــن هم به 
كاالهاي هاي تك ساخت آمريكا نيازمند است. جمله 
معروفي است كه مي گويد آمريكا و چين يا بايد باهم 
شنا كنند يا بايد با هم غرق شوند. آينده روابط اين 

2كشور را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
ببينيد چين براي اينكه بتوانــد مايحتاج جمعيت خود 
را تامين كند، نيازمند پول اســت. اين پــول بايد از راه 
صادرات به دســت بيايد. در مورد چين 3عامل كليدي 
را هميشــه بايد در تحليل ها مورد توجه قــرار داد. اول 
جمعيت فزاينده، دوم تامين مواداوليه و انرژي و ديگري 
مســئله صادرات. چين اگر نتواند صادراتــش را ادامه 
دهد، درون خود خفه مي شــود. مهم تريــن بازار براي 
چين كه هيــچ جايگزيني براي آن قابل تصور نيســت، 
بازار آمريكاست. چين ساالنه بيش از 600ميليارد دالر 
صادرات به آمريكا دارد. هيــچ جايگزيني براي اين بازار 
وجود ندارد. بازارها در تجارت خارجي طي زمان شكل 
مي گيرند. هيچ كشــوري حاضر نيست مقصد صادراتي 
خود را به راحتي از دست بدهد. در تجارت خارجي، مبدا 
و مقصد نيازمند ثبات است. آمريكا اما وارد كننده اقام 
مصرفي از چين است. قطع اين واردات، آسيب حياتي به 
آمريكا نخواهد زد. در عين حال، آمريكا مي تواند در گام 

بعدي نيازهايش را از بازارهايي غيراز چين تامين كند.
در معادالت ميان چين و آمريكا، شــاهد آن هستيم كه 
آمريكايي ها فشــارهاي خود بر پكــن در درياي چين 
جنوبي را افزايش داده اند. آمريكا به راحتي از حضور در 

درياي چين جنوبي و اقيانــوس آرام صرف نظر نخواهد 
كرد. اساســا تمركز آمريــكا از خليج فارس به ســمت 
درياي چين جنوبــي تغيير كرده اســت. آمريكا به اين 
وســيله، چين را در يك تنگنا قرار داده تا بتواند از قبل 
آن، به خواســته هاي ديگر خود ازجمله خواســته هاي 
اقتصادي اش برســد. راهكار چين در برابر اين فشــار، 
راه اندازي ابتكار يك كمربند، يك راه بوده است تا از اين 
محاصره خارج شــود. به هر حال، اينها نكاتي است كه 
در تحليل روابط ميان ايــن دو قدرت، كمتر مورد توجه 

قرار مي گيرد.
به طرح بزرگ چين با عنوان »يك كمربند، 
يك راه« اشاره كرديد. اين پروژه اي است كه ايران 
هم طي سال هاي اخير درگيرش بوده. چيني ها البته 
در اين پروژه به ايران نقش محوري نداده اند. از سوي 
ديگر، ما هم شايد گام هاي مستحكمي براي حضور در 
اين طرح مهم برنداشته ايم. در مجموع، چين شريك 
اول اقتصادي ماست و در شرايط تحريم، اقتصاد ما به 
ناچار به اقتصاد چين وابسته است. چه از نظر فروش 
نفت، چه از نظر واردات. خيلي ها رويكرد كنوني دولت 
در قبال چين را نقد مي كنند. به نظر شــما رويكرد 

عقاليي در رفتار با چين چگونه است؟
خب طبيعي است كه در اين شرايط، يعني در جايي كه 
ما با تحريم هاي آمريكا روبه رو هستيم و بسته حمايتي 
اروپا اثرگذاري الزم را نداشته، به سمت همكاري با چين 
برويم. اما موضع ما در قبال چين يا در مســير تعامل با 
چين چه بوده اســت؟ تركيب كاالهــاي صادراتي ما به 
چين و كاالهاي وارداتي از اين كشــور را درنظر بگيريد. 

ما نفت و محصوالت پتروشيمي به چين صادر مي كنيم، 
در قبال آنچه وارد مي كنيم؟ وقتي از نقش مهم چين در 
اقتصاد ايران سخن مي  گوييم، بياييم ببينيم چين كدام 
كارخانه ها را براي ما ساخته اســت. چين كدام زنجيره 
ارزش را در كشور ما پياده كرده است؟ اينكه در چارچوب 
همكاري مشترك كاالهايي را در ايران توليد و به جهان 
عرضه كنيم. چيــن در كدام صنايع ما ســرمايه گذاري 
كرده اســت؟ كدام كاالي نيم ساخته و ســرمايه اي از 
چين به ايران وارد شده است؟ سراســر بازار ما پر شده 
اســت از محصوالت مصرفي ســاخت چين. انرژي را به 
چين فروخته ايم و كاالي مصرفي وارد كرده ايم. ســري 
به بازار تهران و ســبزه  ميدان بزنيد تــا ببينيد كاالهاي 
وارداتي ما از چين چيســت. اينها همه كاالهايي است 
كه زماني خودمان توليد مي كرده ايم. چه بايي بر ســر 
كاالهاي خودمان آمد؟ صنايع ما و بخــش توليد ما در 
قبال توليدات چين عقب نشيني كرده است. خب نفت ما 
را چين خريداري مي كند اما در قبال آن كاالي مصرفي 
به ما مي فروشــد. بســياري از صنايع كه امروز تعطيل 
شده اند، كااليي توليد مي كرده اند كه اكنون از چين وارد 
مي شــود. كارگري كه در آن صنايع كار مي كرده، امروز 
همان كااليي كه خود توليد مي كرده را با توليد چين در 
خيابان هاي شهر دستفروشي مي كند. در ازاي صادرات 
انرژي، نبايد كاالي مصرفي از چين وارد كرد، بلكه بايد به 
سمت ايجاد زنجيره ارزش و جذب سرمايه گذاري چين 

در صنايع داخلي رفت تا چرخ توليد به راه بيفتد.
امروز نفت ما را نمي خرند. رهبري از دهه80 تا به امروز 
دائما بر توجه بــه توليد داخلي تأكيد كرده اســت. اين 
فرصت االن پيش آمده اســت. ما مي توانيــم با تكيه بر 
نيروهاي ملي و ساماندهي پول هاي سرگردان، كاالهايي 
را توليد كنيم كه تا به امروز از چين وارد مي كرده ايم. بايد 
در داخل، يك حس و انگيزه ملي براي عبور از شــرايط 
كنوني ايجاد كرد. اين نيازمند وحدت تمامي نيروهاي 
داخلي اســت. تا اين اتفاق نيفتد، ما دائما انرژي صادر 
مي كنيم، كاالي مصرفــي وارد مي كنيم و كارگران مان 

هم بيكار خواهند ماند.
طرح يــك كمربند، يــك راه در آينده 
اقتصادي چين اهميت بســيار دارد. ما چه با غرب 
ارتباط داشته باشــيم يا نه، چه تحريم باشيم چه 
نباشيم، باالخره در آينده نسبتي با اين طرح چين 
پيدا خواهيم كرد. در برابر اين پروژه چه رفتاري بايد 

داشته باشيم؟ 
خب اول بايــد يادآوري كنم كه طــرح يك كمربند، 
يك راه متشــكل از يك مســير جاده اي و يك مسير 
دريايي اســت. قطعا مســير دريايي كه به آن كمتر 
توجه مي شود، از اهميت بااليي براي تجارت جهاني 
برخوردار اســت. حدود 95درصد تجارت جهاني از 
مسير درياســت. اما در راه خشــكي، چين در مسير 
ارســال توليدات خود به بازارهاي مصــرف در اروپا، 
6كريدور مشخص كرده است. يكي از اين كريدورها 
وارد ايران مي شود. اين كريدورها در واقع گذرگاه هايي 
براي عبور كاالهاي چين هســتند. كريدور ايران از 
آسياي ميانه وارد كشور ما مي شود و به تركيه مي رود. 
اين كريدور بر پايه خطوط ريلي است. خطوط ريلي 
ما آماده است اما اين كريدور هنوز فعال نشده است. 
مسئله مهم حجم جابه جايي كاال در اين كريدور است. 
بايد ديد چه حجم كااليي قرار است از اين مسير عبور 
كند. آيا حجم كاال آنقدري باالســت كــه براي ما به 

صرفه باشد؟
در مورد تعامل ما بــا طرح چين، بايد 2نكته اساســي 
درنظر گرفته شود. اول اينكه آيا چين حاضر خواهد شد 
با سرمايه گذاري الزم، مسير راه ابريشم كهن را احيا كند 
و ايران را از طريق بين النهرين سابق و عراق امروزي به 
سوريه و شرق مديترانه متصل كند؟ در اين صورت ما به 
آب هاي آزاد مديترانه متصل خواهيم شد و اين براي ما 
بسيار ارزشمند است. از اين مســير، هم چين و هم كل 
منطقه بهره مند خواهد شد. نكته دوم اينكه آيا چين ما را 
وارد زنجيره ارزش خواهد كرد؟ كاال براي رسيدن از چين 
به شرق مديترانه، يك مســير بسيار طوالني را بايد طي 
كند. اگر چين ما را وارد زنجيره ارزش كند و با توجه به 
ارزان بودن انرژي و نيروي كار در ايران، كاال را در كشور 
ما توليد و به بازارهاي اروپايي صادر كند، اين يك معادله 
برد-برد خواهد بود. در اين صورت حضور فعال ما در طرح 

يك كمربند، يك راه ارزشمند است.

يك  ماه قبل كه دونالد ترامپ 
باالخره در برابر فشــارهاي 
داخلي و واقعيت افزايش آمار 
مرگ ومير ناشــي از كرونا در 
ميان شــهروندان اين كشور 
كوتاه آمد و شيوع اين ويروس 
را جدي گرفت، سعي كرد در 
قامت يك قهرمان ظاهر شود 
و خود را »رئيس جمهور دوران 
جنگ« بنامد؛ رئيس جمهوري 
كه با يك »دشــمن نامرئي« 
روبه روســت و در نهايت او را 

شكست خواهد داد. 
چند روز قبل تر البته امانوئل 
مكرون، رئيس جمهور فرانسه از 
لفظ »جنگ« در برابر تازه ترين 
عضو خانواده ويــروس كرونا 
استفاده كرده بود. جنگ براي 
بوريس جانسون، نخست وزير 
انگليــس، اما بــه يك جنگ 
تن به تن با كرونا تبديل شــد. 

سياستمداران در كشورهاي 
ديگر هم همين رويه را دنبال 
كرده انــد و شــرايط امروز 
كشورشان را شرايط روزهاي 
جنگ دانســته و براي مقابله 
با كرونا خواســتار اختيارات 
فوق العاده و بودجه هاي ويژه 

شده اند.
صحبــت از شــرايط جنگي 
اين روزهاي جهان، ســؤاالت 
بسياري در مورد دنياي پس از 
جنگ پيش روي ما مي  گذارد. 
مثل هر جنگ ديگري، تاريخ 
را پيروز جنگ مي نويســد. 
كشورهايي كه نظام سياسي، 
اقتصادي و البته درماني شان از 
پس اين بحران، آسيب كمتري 
ببينند، بدون شك پيروز نبرد 

هستند.
 اغلب تحليلگران سياســت 
بين الملل معتقدند دنياي پس 
از كرونا، دنياي متفاوتي خواهد 
بود. يكي از تفاوت هايي كه از 
آن بسيار سخن به ميان آمده 

اســت، افول قدرت رهبري 
آمريكا در جهان و جايگزيني 
چين به جاي آن اســت. اما 
آيا اين پيش بينــي مبتني بر 

واقعيت است؟ 
»بهــرام اميراحمديــان«، 
كارشناس اوراســيا، معتقد 

اســت در مــورد قدرت 
كشورها شــاخص هايي 
را بايد درنظر گرفت كه 
معنادار باشد و چگونگي 
رفتار يك كشــور در 
برابر يــك بحران را 
نمي توان به تنهايي 
به عنوان پارامتري 
براي تعيين جايگاه 
رهبري آن كشــور 

در جهان مدنظر قرار 
داد. 

به گفــــته دكــــتر 
اميراحمديان، شــناخت 

ناقــص ما از چيــن باعث 
مي شود درباره قدرت اين 

كشور دچار اشتباه شويم.

گفت  وگو با بهرام اميراحمديان درباره مقايسه جايگاه جهاني چين و آمريكا و الزامات روابط ايران با چين
تصور ما از قدرت چين، ناشي از عدم شناخت است

   كرونا احتماال يك حفره 500 ميليارد 
دالري در بودجه آمريكا ايجاد كند

   بازگشت بازارها در سايه ركود 
اقتصادي

   با رونمايي از استراتژي خروج از 
 قرنطينه، اقتصاد تقريبا بازگشايي شد 

) اسرائيل(

   دولت اكثر درخواست هاي 
روحانيون را پذيرفت)پاكستان(

محمدامين خرمي
خبرنگار
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چندجانبه گرايــي در جهــان هزينه بر 
اســت. پرداختن بــه چندجانبه گرايي 
براي چين هزينه زيادي به دنبال خواهد 
داشت و اين كشور توانايي پرداخت اين 
هزينه را ندارد. به همين دليل است كه 
در مذاكرات تجاري ميان آمريكا و چين، 
واشنگتن توانسته خواســته خود را كه 
افزايش واردات چين از آمريكاســت بر 
پكن تحميل كند. به اعتقاد من اينكه در 
محافل عمومي، چين بــه عنوان قدرت 
بزرگ جهان مطرح مي شــود، آنقدرها 

دقيق و درست نيست

اعتراف »چيني« ترامپ
جيمي كارتر از نگراني ترامپ در مورد پيشرفت هاي اقتصادي چين 

خبر داد

جيمي كارتر، رئيس جمهور پيشين آمريكا، 
گفت كه دونالد ترامپ در تماس تلفني با او گزارش

ضمن مشورت درباره وضعيت كنوني روابط 
ميان واشنگتن و پكن، نسبت به »جلو افتادن« چيني ها 

در برابر آمريكا ابراز نگراني كرده است.
به گزارش نيوزويك، كارتر كه در يك مراسم مذهبي در 
كليساي نزديك محل زندگي اش در شهر پلينز در ايالت 
جورجيا سخنراني مي كرد گفت كه شنبه هفته گذشته 
دونالد ترامپ براي نخســتين بار با او تماس گرفته تا در 
مورد روابط ميان آمريكا و چين صحبت كند. او كه اكنون 
94سال دارد، بين سال هاي 1977تا 1981رئيس جمهور 
آمريكا بوده و عادي سازي  روابط ميان واشنگتن و پكن در 

سال 1979ميراث دولت او به شمار مي رود.
جيمــي كارتــر گفت كه بــا دونالــد ترامــپ در مورد 
پيشــرفت هاي چين هم نظر است. او ســپس خطاب به 
حضار گفت: »مي دانيد چرا؟ من روابط ديپلماتيك ميان 
دو كشور را در ســال 1979برقرار كردم. از آن سال تا به 
امروز چين چندبار درگير جنگ شده است؟ هرگز. اما ما 

هميشه در جنگ بوده ايم.« 
كارتر در ادامه گفت: »آمريكا به جنگ طلب ترين ملت دنيا 
تبديل شده است چرا كه هميشه مي خواهد خواسته هاي 
خودش را بر ديگر كشورها تحميل كند.« به گفته او، اين 
در حالي است كه چين منابعش را به جاي مصارف نظامي، 
صرف پروژه هاي زيرساختي مثل قطارهاي سريع السير 
مي كند. رئيس جمهور پيشــين آمريكا گفت: »ما چند 
كيلومتر خــط ريل قطارهــاي سريع الســير در آمريكا 

كشيده ايم؟ هيچ.«

كارتر در ادامه بــه بودجه نظامي آمريكا اشــاره كرده و 
گفت: »من فكر مي كنم ما ساالنه ميلياردها دالر را نابود 
مي كنيم، در حالي كه چين حتي يك پني هم براي جنگ 
هزينه نكرده است و به همين دليل است كه آنها از ما جلو 

افتاده اند؛ تقريبا در همه زمينه ها.« 
چند روز پس از ســخنان كارتر، كاخ ســفيد با انتشــار 
بيانيه اي تأييد كرد كه دونالــد ترامپ با او در مورد چين 
تلفني گفت وگو كرده است. در اين بيانيه جزئياتي در مورد 
سخنان رد و بدل شده ميان رئيس جمهور سابق و كنوني 
آمريكا نيامده اما آورده شده كه اين تماس تلفني در پي 
نامه نگاري جيمي كارتر و ترامپ در مورد روابط آمريكا با 
چين انجام شده است. كارتر حدود 3 ماه قبل در نامه اي 
به ترامپ، پيشنهادهايي در زمينه بهبود روابط ميان دو 

كشور و حركت به سمت تنش زدايي مطرح كرد.
كارتر در سخنانش در كليساي مارناتا گفت كه قصد ندارد 
به انتقاد از سياست هاي ترامپ در قبال چين بپردازد. او 
در عين حال گفت كه نگراني هاي ترامپ در مورد تبديل 

شدن چين به قدرت اقتصادي اول دنيا را درك مي كند.
آمريكا و چين طي 2ســال گذشــته درگير يك جنگ 
تجاري بي ســابقه بوده اند كه به اعتقاد بسياري از سوي 
دونالد ترامپ با هدف كند كردن رشد اقتصادي چين به 
راه افتاده است. طي اين مدت، آمريكا روي 360ميليارد 
دالر از كاالهاي وارداتي از چين تعرفه تجاري ســنگين 
بسته اســت. چين نيز در واكنش روي 110ميليارد دالر 
از كاالهاي ساخت آمريكا تعرفه بســته است. مذاكرات 
طرفين براي پايان دادن بــه اين جنگ تجاري همچنان 

در جريان است.



شاه شمشاد قدان خســرو شيرين دهنان
كه به مژگان شكند قلب همه صف شكنان

مست بگذشت و نظر بر من درويش انداخت
گفت  اي چشم و چراغ همه شيرين سخنان

اوج كرونا در ژاپن
توكيو: موارد ابتال به ويروس كرونا در ژاپن افزايش چشمگيري يافته 
و بيمارستان ها به دليل افزايش تعداد بيماران از پذيرش آنها خودداري 
مي كنند. به گزارش ديلي ميل، پزشكان در ژاپن هشدار مي دهند كه 
سيستم درماني اين كشور درصورتي كه دولت منابع بيشتري اختصاص 
ندهد، فرو خواهد پاشيد. امدادگران در توكيو براي يافتن بيمارستان 
براي درمان افراد مبتال بايد ساعت ها رانندگي كنند. مقام هاي رسمي 
ژاپن مي گويند دســت كم ۸۰۰ مورد در  ماه جاري وجود داشته كه 

۵بيمارستان از پذيرش بيماران آمبوالنس ها خودداري كرده اند.

اعدام قاتل فستيوال عربستان
رياض: يك مرد يمني كه چند ماه پيش حين اجرايي در رياض با 
چاقو به اعضاي گروه رقص اسپانيايي حمله كرده بود در عربستان 
سعودي اعدام شــد. به گزارش بي بي سي، رســانه هاي دولتي 
عربستان ســعودي مي گويند اين فرد، به نام عماد المنصوري، 
٣٣ســاله و با گروه القاعده در ارتباط بوده اســت. حمله به يك 
نمايش زنده در روز ۱۱نوامبر در پارك ملــك عبداهلل بعد از آن 
صورت گرفته بود كه عربستان سعودي محدوديت ها براي اجراي 

برنامه هاي تفريحي را تسهيل كرده بود.

توقف مرگ ومير در تايلند
بانكوك: ســخنگوي مركز مقابلــه با كروناويــروس تايلند در 
كنفرانس خبري در بانكوك گفت كه دومين شــبانه روز متوالي 
است كه هيچ كســي بر اثر اين بيماري در اين كشور فوت نكرده 
است. به گزارش اسپوتنيك اين مقام افزود: »شمار كلي بيماران 
از آغاز اپيدمي در كشور به ۲۷۶۵نفر رسيده و از بين آنها ۴۷نفر 
فوت كرده اند. ۱۹۲۸نفر نيز كامل درمان شــده اند.« سخنگوي 
مطبوعاتي مركز مقابله با اپيدمــي تايلند گفت: »فقط طي يك 
شبانه روز ۱۴۱نفر بعد از بهبودي از بيمارستان مرخص شده اند.«

افشاي اطالعات به وسيله بازي
لندن: بازي وبكينز در ســال۲۰۰۵ ميالدي عرضه شد 
و از محبوب تريــن بازي هاي آنالين كودكان اســت. به 
گزارش زد.دي.نت، همين بازي اما اكنون موجب لورفتن 
اطالعات شــخصي يك ميليون نفر در جهان شده است. 
حجم مجموع اين اطالعات بيش از يك گيگابايت است و 
حاوي نام كاربري و كلمه عبور ۲۲ميليون و ۹۸هزار كاربر 
سايت يادشده است. البته كلمه عبور اين افراد با الگوريتم 

MD5-Crypt رمزگذاري شده است.
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كروناي بي آغوش، بي عاطفه و 
جدايي افكن

يادداشتی كه دير منتشر می شود 

به نام تو و به ياد تو  اي همه تو
دلم اين روزها حال خوش استمراري 
مي خواهد، از آنها كه بيايد و گوشــه 

قلبــم بنشــيند و هيچ وقت نرود. 
جانم با خاطره ها سفر مي كند. 
دهه شصت، روزهاي غريبانه 
جنگ و ايثار به محاق مي رود 

و تنم خســته از خار روزگار بحران زده امروز براي تك تك 
فرزندان اين خاك مي لرزد.

نمي دانم؛ گويا تقديِر مرا با بحران سرشته اند: همه جا بوده ام. 
جنگ و خاك و اعتراض هاي فقرا در ظلمات چاه نابرابري ها. 
آمدن به كمك دانشجويان در حادثه كوي دانشگاه. پيگيري 
قتل هاي زنجيره اي كه در پنهان امنيت و عقيده غلط جان 

مي ستاندند. با اين اميد كه ديگر تكرار نشود.
 همين سال ها ايستادن در كنار آتش بر آسمانخراش پالسكو 
و سخت جان دادن شريف ترين ها در اعماق زمين. زمستان 
يورت تا رفتن باالي سر كشتي سوخته و غرق شده سانچي 
و گفت وگو با خانواده هاي داغدارشــان. غــم جانكاه براي 
آباني ها تا سياه پوشــيدن با عزاداران سرنشينان هواپيماي 

موشك خورده و...
ســخت تر اينكه هم بداني و هم نتواني بگويي و هم از عمق 
جان غصه دار باشي. و امروز هم فرو رفتن در زندگي پرهراس 

ويروس زده.
در قرق مشغله ها، در بحران جدايي ويروس بي عاطفه، بمب 
يك عاشــقانه را مي بينم و بغضم در گلوي بي هم شدن اين 

روزها عجيب مي تركد.
چه در  گيرو دار ســال هاي جنگ، در اوج بمباران  و صف ها و 
چه در دلشوره هاي تمام نشدني اين روزها، هميشه دلم صلح 
مي خواست و آرامش و خنده هايي كه به آسمان پرتاب شوند.

سال ها بود كه احســاس مي كردم نگاه ها در قحطي عاطفه 
روزبه روز سرد و بي روح مي شــوند و امروز كرونا بدتر از توپ 
و تانك ها و بمب هاي آدمكش دوري مي آفريند، دست هاي 
عاطفه را به اسارت مي گيرد، حجم تلخ فاصله را سنگين تر 
مي كند و مغول وار آتش به ته مانده احساسات و عاشقانه هاي 

بازمانده مي زند.
در اين حــال و هواي روزهاي اســفندي تنها نشســته و 
دل گرفته ام. هنوز كه هنوز اســت از پس سال هاي حادثه 
عاشــقانه آرام مي خوانم و رنج را به ياد دلــدار به مهر رج 
مي زنم. دلهره غامض با هم نبودن ها هميشه بر دلم چنگ 

مي زند.
از روزهايي كه خشــاب پشــت خشــاب خالي بر آسمان 
كردســتانات مي باريد و قناصه پشــت قناصه چشم شهال 
مي كرد براي پاييدن وطن تا خشكيدن دسته گل هاي عمر: 
نرگس و محمدي ام )محمدجواد(  و تنهايم گذاشتند. و اين 
روزها با كروناي بي رحم و دستان جدا شده اي كه گرمايي از 
هم  نمي گيرند. سفره هاي هفت سين تنهايي، نوروز بي ديد 
و بازديد و از همــه بي رحمانه تر اين ويــروس ضدآغوش، 

بي بوسه، بي عاطفه و جدايي افكن.
 آنقدر تلخي و جدايي ابدي ديده ام كه ســوگواري را از ياد 
برده ام. امــروز فقط دلم مي خواهد كه تمــام توانمان را در 
توشه اي، مرهم نان كنيم و به زخم اين وطن بزنيم كه چه 
بي اتفاق شده روزها و شب هايش از پرسه ها، خنده ها و آواز 

كودكان به شادي.
 امروز فقط دلم مي خواهد بسرايم و با جان صداي نيمايي كه 
سرود »آي آدم ها...« بگويم   آي آدم ها كه امروز نه شاد و نه 
خندانيد، بايد تاب بياوريم اين غائله را همه با هم. بايد هواي 
دل هايمان را داشته باشــيم تا در دوران پساكرونا دوست 
داشتنمان دوباره در اين مهد گل كند و مثل چيني بندزن ها 
به رنج هايمان  بند مهر بزنيم. همه بايد اين روزها با بي قراري 
دلمان كنار بيايم، صبوري كرده و به آواز مرثيه سرايي كنيم: 
اين پس كوچه ها را تا درناي رفته  - اميد - به ســال نو بر ما 

بيايد و نو شود احوالمان به آرزو به رحمانيت ايزد.
به ياد حميد مصدق كه گفت »من اگر ما نشوم تنهايم، تو اگر 
ما نشوي خويشتني« ما همه بايد پاشنه هايمان را بكشيم. 
اميدوار به آينده. آينده اي پر از عشق و اميد و آغوش عزيزان 
و طعم شيرين زندگي. از پا نمي نشينيم تا دوباره همه با هم 

بخنديم. زندگي جاري است.
آمين يا رب العالمين

نيمه شب پنجشنبه ۲۹اسفندماه ۹۸

 علي ربيعينگاه
سخنگوي دولت

علي مالئكهپزشك همشهرييادداشت
 روزنامه نگار و پزشك

ايمان مهدي زاده
پژوهشگر توسعه پايدار

سير باليني و بهبودي در بيماران كوويد- 19
عالئم ابتدايي بيماري كوويد-۱۹ ناشــي از ويروس 
جديد كرونا بسيار شبيه ساير ويروس هاي تنفسي 
است، بنابراين تشخيص باليني آن از بيماري هايي 

مانند آنفلوآنزا مشكل است. بيماري معموال با تب 
و سرفه شروع مي شــود. سرفه خشك شايع تر 
از سرفه خلط دار اســت. بيماران ممكن است 
همچنين عالئم ديگري ازجمله خستگي، درد 

عضالت، اسهال و سردرد و از دســت رفتن حس بويايي داشته 
باشند.

حدود ۵روز پس از شروع اين عالئم، برخي از بيماران دچار تنگي  
نفس و اشــكال در تنفس مي شــوند كه آنان را وادار مي كند به 

پزشك مراجعه كنند.
در ۱۰درصد بيماراني كه دچار تنگي  نفس شده اند، التهاب شديد 
ريه ها و »نشانگان زجر تنفســي حاد« )ARDS( بروز مي كند و 
اين افراد نياز به اتصال به دستگاه تنفس مصنوعي پيدا مي كنند.

در بيماراني كه بســتري شده اند در سي تي اســكن اغلب عالئم 
ذات الريه با كــدورت دوطرفه ريه ها به صورت »شيشــه مات يا 
مشــجر« ديده مي شــود. در آزمايش خون اين بيماران به طور 
شايعي افت تعداد لنفوسيت ها )يكي از انواع سلول سفيد خون( 

مشاهده مي شود.
داده هاي محدود فعلي نشان مي  دهند كه مدت زمان ميان شروع 
عالئم تا بهبودي بالينــي در افراد داراي بيمــاري ماليم حدود 
۲هفته و در افراد دچار بيماري شــديد يا بحرانــي ٣ تا ۶ هفته 

طول مي كشد.
افرادي كه آزمايش كوويد-۱۹ آنها مثبت شده است، هنگامي كه 
۲آزمايش منفي با فاصله ۲۴ ساعته داشته باشند، ديگر واگيردار 

شمرده نمي شوند.
اما حتــي در چنين افــرادي مصونيت در برابــر عفونت مجدد 
قطعي نيست. گزارش هايي از عفونت مجدد افراد بهبوديافته از 

كشورهاي گوناگون داده شده است.
باالخره به طور روزافزوني دارد معلوم مي شود شمار زيادي از افراد 
دچار عفونت ويروس كرونا ممكن است اصال عالئمي بروز ندهند و 
به نظر مي رسد اين ناقالن بي عالمت نقش مهمي در انتشار سريع 

ويروس كرونا داشته باشند.
يك گزارش اخير از چين نشــان داد از ميــان ۶۷۶۴ نفري كه 
بدون داشتن عالئم آزمايش كروناي آنها مثبت شده بود، فقط 
يك پنجم افراد يعني ۱۲۹۷ نفر عالمت دار شده اند. ۱۰۲٣ نفر 
هنوز در قرنطينه تحت نظر هســتند و بقيه افراد يعني ۴۴۴۴ 
نفر پس از منفي شدن آزمايششان مرخص شده اند. قبال تصور 
مي شد كه اغلب افراد بي عالمت در نهايت عالمت دار مي شوند، 
اما اين گــزارش از چين و گزارش ها از ديگر كشــورها نشــان 
مي دهد ممكن است بخش بزرگي از افراد در تمام دوره عفونت 

بي عالمت بمانند.

بي توجهي به موج سهمگين بحران
ويروس كوويد-۱۹ به زندگي بشر معاصر 
حمله كرده و مشــغول ســتاندن جان 
انسان ها در سراسر كره زمين شده است. 

بهترين راه مقابله و پيشــگيري از 
اين دشمن واقعي، شست وشو با 
آب و صابون است. تنها در ايران 

مصــرف روزانه مردم نســبت به 
سال هاي پيش ۴۰درصد افزايش پيدا كرده است.

 پيش از ورود به قرن حاضر دانشمندان بزرگ ترين 
چالش بشر را تهيه آب براي جوامع مختلف معرفي 
كردند. مديــران ايراني اما صرفا براي تابســتان 
پيش رو هشدار دادند. دليلش نبود زيرساخت هاي 
مناسب در تئوري و عملكرد مديران است. كارهاي 
زيرســاختي نياز به مطالعات دقيق، برنامه ريزي 
و اجراي مناســب دارد كه مشمول زمان و هزينه 
مي شود و طي دهه ها، هيچ مديري عالقه مند نبوده 
به پروژه هاي زمان بر ورود كند. اين در حالي است 
كه طرح هاي موفق در حوزه آب، نيازمند مديريت 
يكپارچه وقت و سرمايه است و براي نتيجه گرفتن 

الاقل ۲دهه طول مي  كشد.
متأســفانه اهميت موضوع آب هنوز چندان براي 
مديران زودگذر روشن نشده اســت و كشور در 
شــرايطي قرار دارد كه پروژه هــاي زودبازده با 
قابليت تبليغات زياد موفق به اخذ مجوزهاي الزم 
مي شــود. مديران طرح هايي را مي پسندند كه از 
امضاي مجوز تا تخصيــص بودجه و قيچي كردن 
روبان افتتاحيه در بازه هاي كوتاه و كمتر از ۴سال 
امكان پذير باشد. كارشناسان و متخصصان دلسوز 
زيادي، اقليم ايران را مي شناسند، مدام به اين روند 
تصميم گيري انتقــاد مي كنند كه البته مديران و 
تصميم گيران به آن وقعــي نمي گذارند. فرهنگ 
رفتار با آب در بخش هاي مصرف، كشــاورزي و 
صنعتي بايد از دوره هاي كودكــي آموزش داده 
شود و چنين فضايي در رسانه ها و سرگرمي هاي 
آموزشــي هنوز تجلي پيدا نكرده است. در واقع 
بحران كم آبي و تهيه آب شــرب، همه ســاكنان 
كره زمين را تحت تأثير قرار داده و در ايران هنوز 
براي آن هيچ تدبيري انديشــيده نشــده است. 
شيوع بيماري ها به اين بحران دامن مي زند و موج 
برخاســته از آن هر روز بزرگ تر مي شو، اما گويا 
تا وقتي اين موج در ايران فــرود نيامده، مديران 

چشمشان را به روي آن بسته اند.

تعيين برد مسافت ويروس كرونا
دانشمندان در تازه ترين بررسي هاي خود 
دريافته اند كه ذرات حامل كروناويروس 
)Coronaviruses( جديد مي توانند 
از دهــان افــراد آلوده تا شــعاع ۴متري 
پخش شــوند و كفش ها مي توانند حامل 
و ناقل اين ويروس باشــند. بــه گزارش 
مديكال اكسپرس، خبر هاي خوب هم در 

اين تحقيقات وجود دارد. به نظر مي رســد تجهيزات محافظ استاندارد به طور مؤثر از 
كاركنان كادر درمان در برابر اين قطرات عفوني محافظت مي كنند و حتي ماسك هاي 
پارچه اي نيز مي توانند مانع از انتقال بيماري به واســطه اين ذرات معلق شوند. دكتر 
رابرت گالتر، پزشك فوريت هاي پزشكي در اين باره گفت: اين يافته ها به همگان تداعي 
مي كند كه رعايت فاصله گذاري اجتماعي به كنترل و تقليل شيوع كوويد-۱۹ كمك 
مي كند. گالتر كه در بيمارستان لنوكس هيل در شهر نيويورك كار مي كند، گفت: نكته 
اصلي اين است كه حفظ فاصله از ديگران بهتر از هيچ است. ٣متر بهتر از ۲متر است. 
در دوران شيوع كروناويروس، فاصله هرچه بيشتر باشد، بهتر است و بر اثر آن احتمال 

انتقال ويروس كم مي شود.

سالمت

روزي كه در ميالن از آسمان كاله مي باريد 
»روزي كه در ميالن از آســمان كاله مي باريد و چند داستان 
ديگر« نوشــته جاني رداري اســت كــه آنا الئــورا كانتونه 
تصويرگري كتــاب را انجام داده و چنگيــز داورپناه آن را به 
فارسي برگردانده است. در داســتان اصلي كتاب، آدم هايي 
هستند كه هر كدام با ٣ يا ۴كاله به طرف خانه هايشان مي دوند 
و براي هريك از اعضاي خانواده كالهي به دست آورده اند. يك 
خواهر روحاني هم از راه مي رســد و كاله هاي كوچكي براي 
بچه هاي يتيم جمع مي كند. هرچه مردم بيشــتر كاله ها را 

جمع مي كنند، از آسمان بيشتر كاله مي بارد. كاله خيابان ها و بالكن ها را پر مي كند ؛ 
كاله هاي بچه ها، بِره ها، شاپوها، كاله هاي بوقي، كاله هاي كابويي، كاله هاي نوكدار، 

كاله هاي نواردار، كاله هاي بي نوار و...
اين كتاب بيست داستان بسيار جذاب از يكي از بزرگ ترين نويسندگان ايتاليا دارد و 
هر داستان ٣پايان متفاوت دارد. هريك از پايان ها را كه پسنديديد، انتخاب كنيد و اگر 

هيچ كدام را نپسنديديد، خودتان پايان داستان را خلق كنيد.
جانّي ُرداري، نويسنده كتاب در سال ۱۹۲۰ در اُِمنيا، روستايي در نزديكي شهر نُوارا 
متولد شد. بعد از يك دوره تجربه تدريس در مقطع ابتدايي، به عنوان روزنامه نگار شروع 
به كار كرد و تقريباً تصادفي، نوشــتن براي كودكان و نوجوانان را آغاز كرد. ُرداري در 
ابتداي جواني، پس از شناخت آثار داستايفسكي و نويسندگان و فيلسوفان آلماني زبان، 
كتابي به نام دفتر فانتزي ها در زمينه هنر داستان نويسي نوشت. او داستان هاي زيادي 
نوشته كه به بسياري از زبان هاي دنيا ترجمه شده اند. ُرداري همچنين جوايز بسياري، 
ازجمله جايزه معتبر هانس كريستين اندرســن )۱۹۷۰( را از آن خود كرده است. او 
سال۱۹۸۰ در شهر ُرم درگذشــت. آنا الئورا كانتونه، تصويرگر كتاب هم سال ۱۹۷۷ 
در شهر آلساندريا در شمال ايتاليا به دنيا آمد.  در ســال۱۹۹۹ از انستيتوي اروپايي 
طراحي و ترسيم ميالن در رشــته تصويرگري براي كودكان با درجه فوق ليسانس 
فارغ التحصيل شد و بالفاصله شروع به همكاري با نشريات بخش كودكان كرد. او جوايز 
و تقديرنامه هاي متعدد ايتاليايي و بين المللي دريافت كرده اســت. چنگيز داورپناه، 
مترجم كتاب نيز ۱۴تير ۱٣۲۵ در تهران  زاده شد. بعد از اتمام دوره دبيرستان، سال 
۱٣۴۴، براي تحصيالت دانشگاهي ابتدا به اســتانبول و سپس به آلمان و ايتاليا سفر 
كرد. در ايتاليا در رشته هاي مختلفي تحصيل كرد؛ در دانشگاه اوربينو تا مقطع دكتراي 
جامعه شناسي و كارشناسي ارشد در رشته  روزنامه نگاري و در دانشگاه رم )ال ساپيه 
نزا( تا مقطع دكتراي زبان و ادبيات مدرن خارجي.او از سال ۱٣۶۵ و به مدت ٣۰سال 
در دانشكده ادبيات و فلسفه دانشگاه رم در كرسي زبان و ادبيات فارسي تدريس كرد. 

داورپناه از ۵۰سال پيش تاكنون در ايتاليا زندگي مي كند.

ويترين

سازمان  آگهي هاي روزنامه 
همشهري

 خيابان قائم مقام فراهاني
 ميدان شعاع ، خيابان شهيد خدري

شماره۲۹ - طبقه اول
  تلفن: ۸۴٣۲۱۷۰۰

 مجالت همشهري:  24، بچه ها،تندرستي، داستان، دانستنيها، جوان، سرزمين من، سرنخ
 ضمائم همشهري: استانها، محله، دوچرخه، سه چرخه
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توزيع و اشتراك
شركت رسانه گستر كيهان

 تلفن:۶۶۶۵۰۰۹۹

راه اندازي پلتفرم آنالين ناسا
سازمان فضايي ناسا يك پلتفرم آنالين جديد راه اندازي كرده كه در آن كتاب هاي 
الكترونيكي، تورهاي مجازي، پادكست و كالس هاي STEM )علم، فناوري، مهندسي 
و رياضيات( را براي خانواده ها و دانش آموزان و دانشجويان ارائه مي دهد. به گزارش 
بي بي سي، »بتينا اينكالن« )Bettina Inclán( مدير مسئول دفتر ارتباطات ناسا 
گفت: ما مي دانيم كه افراد سراســر دنيا به ويژه دانش آموزان و دانشــجويان دنبال 
راه هايي براي مشغول كردن خود در منزل و بدون خارج شدن از آن هستند. پلتفرمي 
كه ما ارائه داده ايم »ناســا در خانه« )NASA at Home( نام دارد و حاوي بسياري 
از كالس هاي علمي جذاب است. تمام افراد از كودكان مهدكودكي تا افراد بزرگ تر 
مي توانند از دروس برنامه نويســي اين كالس آنالين بهره ببرند. كالس هاي آنالين 

شامل فيلم هاي مفيد، پروژه هاي فردمحور و تورهاي واقعيت افزوده است.

دانستني ها

۲۰ سال پيش 

همشهري يكم ارديبهشت ۱٣۷۹
يمن خواستار راه اندازي منطقه 

آزاد عدن توسط ايران شد
كشور يمن تمايل جدي خود را براي استفاده از امكانات و 
تخصص ايران در زمينه ساخت اسكله، اجراي پروژه هاي 
راهسازي، تاسيسات و ســاختمان، صنايع بهداشتي، 
راه اندازي كارخانه هاي توليد سيمان و آهن و خريداري 

انرژي برق به روش جديد اعالم كرد. 

مهارت

پيشگيري از ويروس كرونا براي 
محيط هاي توليدي 

   استفاده از اسپري ضدعفوني كننده الكلي ۷۰درصد 
به سطح بدن و كف كفش ها

 microzed HD استفاده از ضدعفوني كننده دست   
قبل از ورود

   اندازه گيري دماي بدن با دماسنج غيرتماسي 
   اندازه گيري اكسيژن خون 

   تحويل ماسك و دستكش يكبارمصرف و اجازه ورود
   درصورت مشــاهده عالئم مشــكوك مانند دماي 
بدن، سطح اكسيژن خون و ســرفه هاي خشك براي 
۲روز اجازه استراحت صادر شود. در اين ۲روز پيگيري 
تلفني انجام شــود و فقط درصورت رفع عالئم و انجام 
كنترل هاي اوليه قبل از ورود، اجازه بازگشت صادر شود.

   ضدعفوني دســتگاه حضــور و غياب لمســي با 
ضدعفوني كننده هــاي الكلي يا تركيبــات آمونيوم 

۴ظرفيتي نسل جديد
   عدم تجمع در مقابل دستگاه حضور و غياب و رعايت 

۲متر فاصله
   پرســنلي كــه داراي عالئم مثبت در بررســي ها 
باشند، يا با افراد مبتال ارتباط نزديك داشته اند يا سفر 
داشته اند، بعد از ۱۴روز قرنطينه و انجام تست مي توانند 

در محل كار حاضر شوند.
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