
بازي خواني سياست دولت براي نجات اقتصاد
همشهریازتغییرریلاقتصادیدولتبرايآواربردارياززلزلهكروناگزارشمیدهد

فریزنرخبهره،توزیعگستردهپولازطریقاعطايوامكمبهرهدرحوزهتولیدومصرف،اجرايگستردهخصوصيسازي
دركنارحمایتازتوسعهبورس،4ضلعسیاستدولتبرايعبورازآثاراقتصاديكروناراتشكیلميدهند

روایتتعــداديازصاحبان
كافههايشــهرازمشكالت
اقتصاديبعدازكروناوخطر

تعطیليآنها

ازروزهايابتدایي
شــیوعویــروس

كروناوحتيقبلازاعالمبســتهشــدن
اماكنعمومي،بســیاريازمشتريهاي
دائميكافيشاپهابهدلیلترسازابتال
بهكروناترجیحدادنــدتاكمتربهاماكن
عموميرفتوآمدداشتهباشندوكمكم
چراغكافيشــاپهاتاقبــلازتعطیلي
رسميازسويســتادمقابلهباكرونارو
بهخاموشيگذاشــت.كافههايتهران
وبسیاريازشــهرهايبزرگكشوردر
سالهايگذشتهبهبسیاريازمحلههاي

شهرروحوشورونشاطدادهبودند.

صفحه22 را 
بخوانيد

4

 HAMSHAHRI   ISSN 1735- 6386  Vol.28  No.7922  Tue  APR.21 20صفحه راهنما ويژه تهران  3000تومان 2020  24صفحه شماره 7922   سال بيست و هشتم 27   شعبان  1441  سه شنبه 2  ارديبهشت 1399 

 نيم قرن
با روز زمين پاك 

ماه رمضان انفرادی

الزام ضدعفونی 
بسته های خريد 

چقدر علمی است؟

فرداروززمینپاكاست؛فرصتي
برايتوجهبهتهدیداتپیشروي
زمینورونديكهبایددرشهرها

پیشبگیریم

صحبتهــایاخیرمســئوالنو
نگرانیهاپیرامونشــیوعكرونا
نشــانازلغوتجمعاتماهرمضان

دارد

نگاه
محمدناصر احدي؛ روزنامهنگار

عارضهايجهانيهمچونكروناحتمادستمایهفیلمها
وكتابهايمتعدديقرارخواهــدگرفت؛مخصوصا
اینكهكروناپدیدهاياســتكهگویيازدلفیلمهاو
كتابهايآیندهنگِرآخرالزمانيبیرونآمدهوزندگيمارابهمحشريقریبالوقوع
تبدیلكردهاســت.ميتوانحدسزدهالیوودكهازبابتشــیوعكرونامتحمل
خسارتهنگفتيشدهاست،درآیندهاينهچنداندور،ازاینویروسدردسرساز،
سودهنگفتياســتخراجكندواحیانادرسایركشــورهاهمفیلمهایيدربارهاین
شیوعجهانيخواهیمدید.سینمايایرانهمازاینقاعدهمستثنينیستوعموم
كارگردانانایرانيكهبهبازنمایيمسائلروزجامعهدرفیلمهایشانعالقهخاصي
دارند،ازكناركروناوتأثیريكهبرزندگياغلبمردمگذاشــته،بهســادگيعبور
نخواهندكرد.اگرفیلمهايهالیووديايكهدرموردكروناساختهميشود،دریكي
تریلر،ترسناك،اكشن،علميتخیلي،ملودرام ازژانرهايمتنوعسینمايآمریكاـ
باشد،باتوجهبهامكاناتوتوانوهمچنینسابقهسینمايایران، وحتيكمديـ
احتماالانتخاباولبسیاريازكارگردانانایرانيبرايپرداختنبهچنینموضوعي،
فیلماجتماعياســت.فیلماجتماعي،درســادهترینتعریف،انعكاسیابازنمایي
زندگيروزمرهمردمبهشكلملموسوواقعگراســتكهبرايمخاطبباورپذیر
باشد.امااجراياینتعریفســاده،درعمل،كارچندانراحتينیستوگاهحتي
سینماگرانكاركشتههمكهدرســاختفیلمهاياجتماعيیدطوالیيدارند،در
نمایشپدیدارياجتماعيكهجامعهرادگرگونكردهودربطنامورروزمرهزندگي
مردمنفوذكرده،ناتوانونابلدنشــاندادهاند.براينمونه،موضوعمافیايقدرت
وثروتدر»قاتلاهلي«)مســعودكیمیایي-1396(بهشكليخاموسردستياز
جداازاغتشاشمولوفذهنفیلمساز خاللداستانيآشفتهروایتميشــودكهـ
ـبهشناختنداشــتناوازموضوعيكهبرايكاربرگزیده،برميگردد.یاموضوع
آتشسوزيساختمانپالسكودر»چهارراهاستانبول«)مصطفيكیایي-1397(
بههیچوجهواجدآناثرگذارياينیستكهبتوانددردورنجناشيازاینفاجعهرا
بهدرستيبازنمایاند.»درختگردو«)محمدحسینمهدویان-1398(جدیدترین
نمونهازایننوعفیلمهاستكهبهرغمتالشبسیاربرايارائهروایتيپرسوزوگداز
ازبمبارانشــیمیایيسردشــت،ازتعمیقموضوعخودوباوراندنآنبهمخاطب

ناتواناست.
درهمهمواردمذكور،اینفیلمســازانبهســراغپوســتهموضوعرفتهوازخاطر
بردهاندكهاهمیتهررخدادوبحرانيبهداغياســتكهروحوروانانســانهارا
ناسورميكند؛اماآنهاتنهاقصدداشتهاندكهموضوعيواقعيواجتماعيرابهفیلم
درآورند،بيآنكهدربارهوجوهمختلفآناندیشــیدهباشندیاابعاديازموضوعرا

مطمحنظرقراردهندكهتاكنونكمتركسيبهآناندیشیدهاست.
كروناهمبهعنوانموضوعيعالمگیرچهبســادیگهايطمعزیاديرادرسینما
بهجوشآوردوبهفیلمهــايایرانيراهیابد،امااگربهچشــملقمهايبابدندان
نگاهشودكهبهواســطهآنميتوانهمانتقادهايممیزيپسندمطرحكردوهم
درفروشبهموفقیتدســتیافت،نبایدانتظاراثرگذاريوماندگاريداشت.اگر
تماممصایبيكهدردوسهماهاخیربرسرماننازلشده،بهناكارآمديچندمدیر
دولتيیامنفعتطلبيچندمحتكرماسكوالكلودستكشتقلیلپیداكندوجلب
همذاتپنداريتماشاگربردوشفریادوفغاِنحنجرهخراِششخصیتهایيمفلسو
عاجزباشد،نتیجهايمتفاوتازفیلمهايسالیاناخیركهدادوهواِرفقرارارئالیسم

اجتماعيجازدهاند،بهدستنخواهدآمد.
بااینحال،كساديكسبوكارهادردورهپســاكروناوگسترشبیكاريوامساك
بهجاي مردمدرپولخرجكردن،شایدفیلمســازانمارابهاینفكربیندازدكهـ
ســراغروایتيبروندكهمخاطببخواهدباوجودهمه ساخت»فیلماجتماعي«ـ

مشكالتاقتصادي،برايتماشايآنبارضایتبلیتبخرد.

 از اين محشر
»فيلم اجتماعي« نساز

یادداشت
حامد فوقانی ؛ دبیرگروهشهر

آرنوفســكيدرفیلــم»مــادر«محصولســال
2017میالديچقــدرخوبخانــهايرابهزمین
تشــبیهميكند.اودراینفیلم،صحنههایيرابه
تصویرميكشــدكهحكایتازبالهایياســتكه
انسانهادرطولتاریخبرســرزمینآوردهاند.اگرچهشایدمفهومكليفیلم
چیزدیگريباشد،وليبهطورحتمآرنوفسكيميخواهدازبالهایيكهكشتي
بزرگسكونتمابهدستبشردیدهاستنیزبگوید.اودرسكانسپایانيانگار
ميخواهدبهبینندهتلنگربزندكهاینداستانهمچنانادامهداردوبایدباالخره
یكجایيویكزمانيازاینهمهنابوديبهضررمحیطزیستوخودماندست

بكشیم.
حكایتزمین،حكایتشیرینوتلخاست؛حكایتيازاتفاقاتعجیبوغریب
كهشایدوقتيخیليازآنهارادرمنابعتاریخيميخوانیم،باورنميكنیم.اما
راســتشرابخواهیدزمینوطبیعت،هرازگاهيمارابارویداديتازهسرخط
ميآورد؛چهاینرویدادحاصلكارخودطبیعتباشد،چهساختهدستبشر.
امانكتهاصلياینجاســتكهدرهمهایناتفاقات،ماازمسیرخارجشدهایمو

طبیعتميخواهدكهدوبارهراهمانراپیداكنیم.
نمونهوقایعيكــهدرطولتاریــخرخدادهتامارابهمســیراصليبرگرداند،
بیماريهايفراگیرياستكهتلفاتزیاديبهبرخيازجوامعواردكردهاست.
طاعون،ســلوحاالكرونا.ویروسكووید-19،باهمهدشواريها،آسیبها،
خساراتوتهدیدهایيكهدارد،یكنوعفرصتبرايانساناستوبرايزمین.
انسانهادراینشــرایطهمميتوانندبهخوبيدرككنندكهشرایطنابيرا
ازدســتدادهاندواكنوندرچهوضعیتســختيزندگيكنندوهمزمین
فرصتپیداميكندتانفسبكشــد.آري،مانفسزمینرابااقداماتمانبند
آوردهایموحاالبایددوبارهبرايجبراناشــتباهاتدرآستانهسالروزجهاني
گرامیداشــت»زمینپاك«قدمبرداریــم.بهقولبرخيازمعماران،انســان
درطولســدههاياخیر،آنچنانبيمالحظهوبيمحابا،شــهرهاراگسترش
دادهاندكهدربســیاريازنقاطاینكرهخاكي،جایيبراينفسكشیدنخود
آدمهاهمنماندهاست،چهبرسدبهزمین.درحاليكهميتوانازسبكزندگي
گذشتگاندرسآموختوحرمتزمینرانگهداشت.بهزندگيعشایرایراني
اگردرســتنگاهكنیم،ميبینیمآنهابهترینانسانهاهســتندكهزمینرا
پاكنگهميدارند.معمارانزمین)عشــایر(نهزبالهپالستیكيآنچنانيتولید
ميكنندكهسالهاطولبكشدتاتجزیهشــوندونهخودرویيدارندكههوارا
بگیرند.آنهاهرسالهپیشازآغازكوچ،بایكتیر،دونشانميزنند.شخمزدن
كارياستكهباعثميشودزمیننفسبكشدوبراياستفادهسالآیندهمهیا

شود.
بهقولمانوئلبِربِریان،زمینشناسمطرحجهان،»زمیندارايریهاست؛به
جاياینهمهساختوساز،بگذاریدآنهاكارخودرابكنندوتوفقطتماشايشان
كن.«احتماالمنظوربِربِریان،3.1تریلیوندرختياستكهدرزمینوجوددارد
وروزانهتعداديازآنهاقطعميشوندتاساختمانوبیابانجايشانرابگیرد.

دریككالمبایدگفتكهزمیــنحرمتداردوحاالكههمزمانباگذشــت
نیمقرنازنامگــذاري22آوریلبهنامروزجهانيزمیــنپاك،كروناخیليها
رازمینگیركردهوملتهاواردكارزاريجديشــدهاند،درشیوهزندگيمان،
شهرســازي،معماريوتولیداتجدید،تغییراتاساسيایجادكنیم.ازسوي
دیگر،غفلتازمسائليمثلذوبشدنیخها،باالآمدنسطحآبدریاها،رخداد
سیالبهايوحشــتناك،وقوعتوفانهايمخربوآتشســوزيهاميتواند
بقايانسانهارادركرهزمینتحتتأثیرقراردهد.اینهانشانههایيازواكنش
طبیعتبهتغییراتاقلیميانسانساختهستندكهميخواهدمارابهسرخط

برگرداند.

به سرخط بازگرديم

گفتار
سيدمحمد بهشتي؛  كارشناسفرهنگي

زمانيكهیكبحــراندرجامعهايایجادميشــود
ممكناســتندانیمكهاینبحرانچــهمدتزماني
طولميكشداماهمیشههمهبحرانهایكآغازویك
پایاندارند.زمانيكهبحرانيبهپایانميرسداگركوتاهمدتباشدكهوضعیتبه
شــرایطعاديقبلازبحرانبرميگرددامامشكلزمانيایجادميشودكهانتهاي
یكبحرانمشخصنباشد.بحرانفعليشــیوعویروسكرونادركشورماوجهان
همازنوعبحرانياستكهباپایانیافتنآنماشــرایطجدیديراتجربهخواهیم
كردواینوضعیتباشرایطقبلازشــیوعكرونافرقخواهدداشت.امادرهمان
شرایطنرمالجدیدبعدازكروناهممطمئناتعامالتاجتماعيوجودخواهدداشت
واینطورنیستكهتصوركنیمبابستهشدنكافههادرشرایطكرونایي،شاهدختم
تعامالتاجتماعيخواهیمبود.امااینتعامالتبــاتمهیداتوترتیباتجدیدي
كهاتخاذميشود،ارتباطاتاجتماعيرادوبارهبرقرارمیكند.كافيشاپهاهمدر
شرایطپساكروناتفاوتهایيرادرفضاهايعموميبرايتعامالتاجتماعيخواهند
داشتولياینكهچهتغییراتي،بایدصبركنیمتاببینیمشرایطنرمالبعدازكرونا
چطورخواهدبودتابتوانیمبرآوردروشنيازفضاوزمانداشتهباشیم،اماميتوانیم

مطمئنباشیمكهكافيشاپهابهطوركليتعطیلنميشوند.
كافيشاپهاصحنهتعامالتاجتماعيبودندكهبعدازچندیندههفقدانجریان
زندگيوحیاتمدنيكمكمبهحیاتمدنيجامعهمابرگشتندودركنارفضاهاي
عرصههايعموميمثلخیابانها،پیادهروها،پاركهاو...نقشفوقالعادهايرادر

زندگياجتماعيماایفاكردهوميكنند.
االنكهبهدلیلشیوعویروسكروناوشرایطقرنطینهخانگيمردمناچارنددرخانه
بمانندورفتوآمدهادرشهرهاكمترازگذشتهشدهاست،نميتوانیماینشرایطرا
معیاريبرايسنجشوضعیتجامعهقراردهیم،چراكهاكنوندراوجبحرانبهسر

ميبریموبایدمنتظرتمامشدنبحرانورسیدنبهشرایطنرمالباشیم.
باوجودایندرشــرایطفعليهمانطوركهاقتصاددانهانیــزبارهاعنوانكردهاند
بیشترینصدمهبهافراديواردميشــودكهمشاغلخدماتيدارندویاافراديكه
روزمزدهستند.كافيشاپهاازمهمترینمشاغليبودندكهدراینشرایطصدمات
زیاديرامتحملشدندوبرخيازآنهاناچارشدندكسبوكارخودراتعطیلكنند.
باوجوداینبایدفكرياساسيبراياینمشاغلشودتااینظرفیتاجتماعينابود
نشود.ماازشرایطبحرانباالخرهعبورخواهیمكردامااینكهبسیاريازظرفیتهارا
درشرایطبحرانازدستبدهیمكهبعدازبحراننتوانیمبهراحتيبهثباتبرسیم،
بسیارخسارتباراستوبایدتالششودوشرایطيفراهمشودكهاینمشاغلدوباره

سرپاشوندوتعامالتاجتماعيدوبارهدرشهرهاشكلبگیرد.

 كافي شاپ ها
صحنه تعامالت اجتماعي 
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تاريك است

كرونا،نقشههاي
شهرسازانراتغييرميدهد

برايرعایتفاصلهایمنیكونیممتريدرپیادهروهاوپاركها
بایدفضايبیشتريوجودداشتهباشدوبرايرعایتفاصلهدر

وســایلحملونقلعموميبایداتوبوسهاوواگنهايمتروبیشترداشتهباشیم.

راه تو  را  نمی خواند
ممنوعیتترددهايجادهايبرداشتهشدوستادهاي
استانيمقابلهباكرونادستورمسافرپذیريدرهتلهارا

صادرميكنند
درنخستینروزبازگشاییمحورهایمواصالتیكشور،
برخیجادههاباحجمیازترافیكروبهروشدند،ایندر
حالیاستكهسفرهایغیرضروریمیتواندباعثایجاد

موججدیدكرونادربسیاریازاستانهاشود

اپیدمیبیماریهــاینوظهوربرمعمــاریامروزی
شهرهایجهانتاثیرگذاشتهوتداومبیماریكروناهم
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شوكبزرگ؛قیمتهربشكهنفتسبكتگزاس،درمبادالت
روزدوشنبه،باسقوطســنگین40درصدي،بهزیر11دالر
رســید.اینقیمتنفتتاســاعت6بعدازظهرروزدوشنبه،

بهوقتتهراناست؛پایینترینقیمتبراينفتآمریكادر20سالگذشته.
بهگزارشهمشهري،باوجودآنكهانتظارميرفتپسازتوافقاوپكپالسبرايكاهش
تولید9.7میلیونبشكهاي،روندكاهشقیمتنفتمتوقفشوداماانتشارگزارشهایي
كهنشانميدادسطحعرضهبسیاربیشترازتقاضاست،نفترادوبارهرويمنحنينزول
قرارداد.منابعخبريميگویند:میزانمصرفانرژيدرآمریكا،بهدلیلشــیوعكرونا،به
كمترینحددر16سالگذشتهرسیدهودرعینحالمیزانذخیرهسازينفترويآبها
بهشدتافزایشیافتهاست.قیمتنفتدرپيشیوعكرونا،تحتتأثیرركودجهانياقتصاد،
باافتسنگینيمواجهشدهوازسطح65دالردرهربشكهبهمرز10دالرنزولكردهاست.

عوامل سقوط دوباره قيمت نفت
توافقتولیدكنندگانعمدهنفت)اوپكپالس(در21فروردینبرايكاهشتولیدروزانه
9.7میلیونبشكهايدرتاریخبيســابقهبود.20كشورباهماهنگيعربستانسعوديو
روسیهوباوساطتغیرمعمولایاالتمتحدهبرايكاهشتولیدبهتوافقرسیدندامابه
عقیدهتحلیلگرانبازارنفتاینمقداركاهشهنوزكافينیســت.تحلیلگرانمعتقدند
برايجلوگیريازسیرنزوليقیمت،عرضهنفتبایدتا35میلیونبشكهدرروزكاهش
یابد.باتوجهبهاینمواردبهنظرميرسدتوافقكاهشتولیددراوپكپالسدركوتاهمدت
نميتواندترمزسقوطقیمتنفترابكشد.چنانكهمدیرآژانسبینالملليانرژيگفته
استاقداماتاوپكپالسبرايكاهشتولیدنفتدرشرایطكنونيبرايافزایشقیمت
كافينیست.عالوهبراین،تولیدسرسامآورنفتازسويتولیدكنندگاندر2ماهمارسو
آوریلباعثشدهتاجهاندرنفتغرقشود،بهطوريكهحجمذخیرهسازينفترويآب
بهعددبيسابقه160میلیونبشكهرسیده؛یعني2برابرنسبتبه2هفتهپیش.اینعدد
بهآنمعناستكههمهتولیدكنندگاننفتباید2روزكاملتولیدنفترامتوقفكنندتا
نفتكشهايموجوددرجهانازنفتخاليشوند.مطابقآمارادارهاطالعاتانرژيآمریكا
ظرفیتمخازننگهدارينفتدرحالاشباعاســتوزمانيكهمخازنكامالپرشوند،
پاالیشگاههاچارهايجزكاهشپاالیشنفتخامندارندكهباعثميشودروندرشدذخایر
نفتشتاببیشــتريبگیرد.اینمیزانذخایرنفتيموجبشدهاستتاتولیدكنندهها
همتولیداتشانراباتخفیفهايگســتردهدربازارهايجهانيبفروشند،بهطوريكهبه
گزارشرویترز،قیمتنفتوقراردادهايآتيباتخفیفهايچشمگیريعرضهميشوند
تانفتيكهخریدارنداردیادرژوئنبهفضاينگهداريدسترسينداردرابهفروشرسانند.

جنگ نفتي عربستان
خبرهايدریافتيحاكياستاقدامعربستانبرايافزایشمیزان
ذخیرهســازينفتدرخلیجمكزیكافزایشیافته؛موضوعيكه

برخالفخواستدونالدترامپرئیسجمهوريآمریكاارزیابيشدهواقدامتهاجميدر
جنگجهانينفتتلقيميشود.

قیمتهربشكهنفتوستتگزاس،با40درصدافتتاساعت
6بعدازظهرروزدوشنبه،بهوقتتهران،بهزیر11دالررسید

تيرخالص به بازار نفت

بهزاد رنجبر
روزنامهنگار
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برای اهدای خون، نگران كرونا نباشيد 
یكفوقتخصصبیماریهایعفونیبابیاناینكهاهدایخونمنجر

بهانتقالكرونانمیشــود،گفــت:مردممیتوانندبــارعایتنكاتجامعه
بهداشتعمومیوفردیورعایتفاصلهگذاریاجتماعینسبتبه
اهدایخوناقدامكنند.مسعودمردانیگفت:فقطازمردممیخواهیمكهكسانی
كهطی2هفتهاخیرعالئمســرفه،تبوتنگینفسداشــتندازمراجعهبهمراكز
اهدایخونخودداریكنند،اماسایرافرادمیتوانندبرایاهدایخوناقدامكنند.
اهدایخونپروسهخاصخودراداردوكروناهمیكبیماریتنفسیاستكهشرایط
انتقالخاصخودرادارد.مردممیتوانندبارعایتنكاتبهداشتعمومیوفردیو
رعایتفاصلهگذاریاجتماعینســبتبهاهدایخوناقدامكنند.البتهاگركسی

عالئمسرفهوسرماخوردگیداردازمراجعهبهاینمراكزخودداریكند.

 سفر به شام 
در سايه كرونا



سرانقواپيگيرجوجهكشي
رئيس قوه قضاييه به سازمان بازرسي كل كشور دستور 
داد تا به موضوع جوجه كشــي ورود كند. سيدابراهيم 
رئيسي در جلسه شــوراي عالي قضايي جوجه كشي را 
اقدام غيرقانوني، غيرشــرعي و غيراخالقي دانست و 
گفت:توجيهات برخي متوليان امر هم غيرقابل قبول و 
بدتر بود. وي بيان داشت: اينكه چنين اقدامي رويه بوده 
است مطلقا قابل قبول نيست و اقتصاد سالمت باالخص 
در حوزه غذا و دارو نيازمنــد مديريت و نظارت بهينه 
است. در همين حال حسن روحاني، رئيس جمهور نيز 
به وزير اطالعات دستور داد نسبت به اقدام غيرقانوني 
و غيراخالقي از بين بردن جوجه هاي يك روزه ســريعا 

رسيدگي شود و عامالن آن تحت تعقيب قرار گيرند.

ديدارباوليدمعلم
محمدجواد ظريف در سفر به سوريه بعد از ظهر ديروز همچنين با وليد معلم همتاي سوري خود ديدار كرد. وزراي امور خارجه 
 ايران و سوريه در اين ديدار پيرامون تحوالت سوريه، روند سياسي، مبارزه با تروريسم و مسائل منطقه اي گفت وگو و تبادل 
نظر كردند. ظريف اواخر فروردين سال98 نيز به سوريه سفر كرده بود كه آن سفر به دليل حواشي ماجراي سفر بشار اسد به 
تهران و قهر و استعفاي ظريف اهميت يافت. پس از استعفاي ظريف كه به دليل بي اطالعي او از سفر بشار اسد به تهران رخ 

داد، رئيس جمهور سوريه در اقدامي غيرمعمول با دعوت از ظريف براي سفر به دمشق از او دلجويي كرد.

آيا ديوان محاسبات از چارچوب هاي نظارتي فراتر رفته و يك گزارش كامال سياسي در مجلس داده است؟ 

رئيسي: پرونده برخي دريافت كنندگان دالرهاي 4200توماني منجر به صدور حكم شده است

در حاشيه سياست

  اســتعفاي امام جمعه اي كه پول پخش 
مي كرد

شــوراي سياســتگذاري ائمه جمعه كشور با 
استعفاي حجت االســالم ابطحي، امام جمعه 
ايرانشهر كه ويديوي پخش كردن پول از سوي 
وي بين كارگران با واكنش هاي زيادي روبه رو 
شــده بود، موافقت كرد. به گــزارش جماران، 
اخيرا كليپي از حجت االسالم سيدشجاع الدين 
ابطحي، امام جمعه ايرانشهر درحالي كه داخل 
خودرو نشســته بود و به كارگران پول مي داد، 
در فضاي مجازي منتشر شد كه با واكنش هايي 
روبه رو شد. پس از اين واكنش ها، حجت االسالم 
سيدشجاع الدين ابطحي، امام جمعه ايرانشهر 
با ارسال نامه اي به شوراي سياستگذاري ائمه 
جمعه كشور، اســتعفاي خود را اعالم كرد كه 
مورد موافقت اين شورا قرار گرفت. امام جمعه 
مســتعفي ايرانشــهر تأكيد كرده قصد كمك 
به كارگران را داشــته و از مردم ايرانشــهر كه 
اســباب تكدر خاطر آنان فراهم شده، پوزش 

طلبيده است.

  پايان كار يك شوراي انتخاباتي
عبــداهلل ناصري، عضو ســابق شــوراي عالي 
سياستگذاري اصالحات و مشاور رئيس دولت 
اصالحات، درباره تغيير »مانيفست اصالحات« 
براي انتخابات رياست جمهوري ۱400 گفت: 
من معتقدم چه بــا كرونا و چــه بي كرونا بعد 
از انتخابات دوم اســفند و حتي قبــل از اين 
انتخابات- چنان كه قبال هم اعالم كردم- عمر 
شوراي سياستگذاري با اين ساختار و ماهيت و 
مديريت تمام شد؛ تأكيد مي كنم هم در شكل و 
هم در محتوا كار اين شورا تمام است. به گزارش 
خبرآنالين، ناصري گفت: يعني اگر شكل اين 
مجموعه هم عوض شود، مديريت و فرم آن هم 
تغيير كند، شورايي كه يك سر آن صادق نوروزي 
و شكوري راد باشد و ســر ديگر آن كواكبيان و 
حسين كمالي، اساسا اين ســاختار نمي تواند 
هيچ كاري را پيش ببرد، زيرا آن سري كه من هم 
نسبت به آن انتقاد ضمني دارم، اساسا چيزي 
به عنوان مــردم و جامعه مدنــي و بحران هاي 
اجتماعي را درنظر ندارد و معتقد است تحت هر 

شرايطي بايد در انتخابات شركت كرد.

  امام جمعه ها به تلويزيون بيايند
اتحاديــه دفتر تحكيم وحدت طــي نامه اي از 
خطيبان نمازجمعه تهران خواست در ايامي كه 
به علت شيوع كرونا نمازجمعه برگزار نمي شود، 
با قرائت خطبه ها در شــبكه هاي تلويزيوني به 
بصيرت آفريني خود ادامه دهنــد. به گزارش 
فارس، در اين نامه آمده است: ما شاهد حضور 
خطيبان نمازجمعه در شــبكه هاي اســتاني 
در ســاعات مقرر برگزاري نمازجمعه و انتشار 
الكترونيكي خطبه ها در شهرستان هاي ايران 
اسالمي بوده ايم و انتظار از خطيبان نمازجمعه 
تهران، به عنوان سكانداران بزرگ ترين و به زعم 
ما مهم تريــن تريبون عبادي سياســي جهان 
اسالم، چنين مي رود تا به اين موج بصيرت آفرين 
بپيوندند كه درحال حاضر وقت سكوت نيست؛ 
چراكه سكوت خواص از سوي معاندين به غلط، 

انفعال معني مي شود.

فرمانده نيروي دريايي سپاه با بيان اينكه نيروي دريايي 
سپاه و ارتش دائما در حال رصد منطقه هستند، گفت: دفاعي

در نيروي دريايي سپاه ۹0درصد تجهيزات داخلي است 
و به دانش فني ۱0درصد باقيمانده نيز رســيده ايم. دريادار عليرضا 
تنگسيري با بيان اينكه آمريكايي ها هر لحظه ما را در كنار خودشان 
احساس مي كنند، افزود: بسيج دريايي از بازوان پرتوان ما ست و شامل 
24۸ناوگروه مي شــود و هر ناوگــروه هم 4۵شــناور و مافوق تصور 
دشمنان است و اين آمادگي در نيروي دريايي ارتش در درياي عمان 
نيز وجود دارد. وي به هماهنگي كامل 2نيروي دريايي سپاه و ارتش 

در تمام زمينه ها تأكيد كرد.

 عبدالرضا رحماني فضلي، وزير كشــور با اشاره به اقدامات 
انتظامي در مقابله با شــيوع كرونا، گفت: براي مقابله با اين امنيتي

ويروس منحــوس بايد به يك جمع بندي واحد برســيم و 
پيش بيني هاي الزم را داشــته باشــيم كه البتــه نيــروي انتظامي در 
تصميم گيري ها، مشاركت خوبي داشته است. به گزارش ايرنا، وزير كشور 
ادامه داد: كنترل ورودي و خروجي شــهرها و تعطيلي مشــاغل ازجمله 
اقدامات مطلوبي بود كه براي مقابله با كرونا اجرايي و در ستاد ملي مقابله با 
كرونا نيز بر انجام آن تأكيد شد. رحماني فضلي همچنين با بيان اينكه نيروي 
انتظامي در اجراي طرح فاصله گذاري اجتماعي در پيشاني مواجهه با مردم 

بود، گفته است: ناجا در اين زمينه مدبرانه عمل كرد.

سيد عباس موسوي درباره همكاري هاي منطقه اي در دوران كرونا 
يادآور شد: ازجمله فرصت هايي كه كرونا در كنار تهديداتي كه براي ديپلماسي

ما در دنيا شده است، قدري نزديك شــدن مواضع و ديدگاه هاي 
كشورهاي مختلف و تغيير اولويت هايشان بوده است. ما رگه هايي از اين مسئله را 
در منطقه مشاهده مي كنيم، ايران هميشه آماده همكاري با كشورهاي منطقه بوده 
است. به گزارش ايرنا، سخنگوي وزارت خارجه با بيان اينكه ايران طرح هاي مختلفي 
در اين باره تهيه و آماده كرده است، عنوان كرد: ما اين طرح ها را به آنها اعالم كرده  
و گفته ايم آماده مذاكره بدون پيش شرط هســتيم. اگر كشورهاي خليج فارس 
به ويژه آن يكي، دو كشوري كه سوءتفاهم دارند آماده باشند، ايران آماده است در 

هر سطح و در هر شرايطي وارد تعامل و گفت وگو با آنها شود.

ايران آماده مذاكره با كشورهاي منطقهتقدير از ناجا در اجراي فاصله گذاري اجتماعيسپاه در حال رصد نيرو هاي آمريكاست

بذرپاشينابهنگام،درويزودرس
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رئيس قوه قضاييه روز گذشــته در جلسه 
شوراي عالي قوه قضاييه درخصوص گزارش حقوقي

اخير ديوان محاســبات گفت: همه بايد از 
»نظارت« و »شفافيت« استقبال كنند؛ نظارت گريزي امر 
ناپسندي است. سيد ابراهيم رئيسي با بيان اينكه وضعيت 
همه دالرهاي پرداختي بايد شفاف شود، تصريح كرد: اعالم 
فساد براي مردم اطمينان بخش نيست بلكه بايد به مردم 
گزارش مبارزه با فســاد و بازگشــت بيت المال را داد. به 
گزارش ميزان، رئيس دســتگاه قضا خاطرنشــان كرد: 
پرونده هــاي برخــي از دريافت كننــدگان دالر هــاي 
4200توماني در دادسرا در حال رسيدگي است و برخي 
ديگر منجر به صدور حكم شده و در حال اجراي حكم است. 
قرائت گزارش ديوان محاسبات از تفريغ بودجه سال۹7 در 
نشســت علني مجلس در 26فروردين توسط عادل آذر، 
رئيس اين ديوان جنجال برانگيز شد و تاكنون واكنش هاي 
گسترده اي را به دنبال داشته است. در اين نشست، عادل آذر 
طي اظهاراتي به رسيدگي به موضوع ارز 4200توماني اشاره 
و تصريح كرده بــود: »مجموع ارزي كه در ســال۹7 به 
صرافي ها و وارد كنندگان كاال هاي اساســي و غيراساسي 
داده شده 3۱ميليارد دالر بوده است كه از اين رقم حدود 

4.۸ميليارد دالر مابه ازاي واردات كاال نداشته است.«
پيــش از اين در 27فروردين، ســيدابراهيم رئيســي در 
پي دريافت گزارش ديوان محاســبات، آن را بالفاصه به 
دادستاني تهران ارجاع و دســتور داد تا موضوع به صورت 
ويژه در يك شــعبه اختصاصي مورد بررسي قرار بگيرد. 
30فروردين، دادســتاني تهران در اطالعيه اي با اشاره به 
سوابق پيگيري هاي انجام شــده از اواخر سال ۹7 و ۹۸ و 
نتيجه اين پيگيري ها اعالم كرد: »برخي از اين پرونده ها 
با صدور كيفرخواست و ارسال به دادگاه منتهي به صدور 
حكم قطعي شده و برخي ديگر همچنان در حال رسيدگي 

و انجام تحقيق است«.
به گزارش همشــهري گزارش ديوان محاسبات در دولت 
هم با واكنش تنــد مقامات مواجه شــد؛ در راس دولت، 
رئيس جمهور، حسن روحاني، اين گزارش را »صد درصد 
غلط« خواند و گفت: اين گزارش »براســاس بي اطالعي 
محض از مقررات و قوانين كشور بود. اين بسيار بد است كه 

يك مقام حرفي را بزند اما با قوانين كشور منطبق نباشد.« 
در اطالعيه ديگري كه از طرف دفتر رئيس جمهور صادر 
شد آمده بود: اطالعات استفاده شده در گزارش مربوط به 
 ماه آذر است درحالي كه تا پايان سال، قسمت قابل توجه 
ديگري از تعهدات ارزي ايفا شــده و كاالي آن وارد شده و 
قسمت ديگري از واردات سفارش شده به سبب تحريم و 
يا عوامل ديگر در خارج از كشور متوقف شده يا در فرايند 
توليد و ورود است. در اين اطالعيه در واكنش به اين ادعا 
كه رئيس جمهور گزارش را پيش از قرائت در مجلس ديده 
و واكنشي نشان نداده آمده بود: رئيس جمهور گزارش را 
مالحظه كرده و بالفاصله دستور بررسي و اقدام براي تكميل 
و اصالح گزارش و برخورد با تخلفات احتمالي را دادند اما 
اشكال از اينجا حاصل شده است كه برخالف معمول ديوان 
محاسبات اطالعات خود را كامل نكرده و گزارش ناقص و 

يكسويه اي منتشر كرده است.
علي ربيعي، ســخنگوي دولت هم در واكنش به گزارش 
ديوان محاســبات از تفريغ بودجه ســال۹7، دولت هاي 
يازدهم و دوازدهــم را نظارت پذيرتريــن دولت هاي بعد 
از انقالب دانســت و گفــت: »تفريغ بودجه بايد شــامل 
گزارش همه دستگاه ها باشد. بخش هايي كه ارز دريافت 
كرده اند، اما وارداتي نداشــته اند تحت كنترل هســتند و 

حتي يك دالر گم نشــده اســت.«  در پي اين واكنش ها، 
ديوان محاسبات كشور طي اطالعيه اي در 2۸فروردين، 
نسبت به برخي اظهارنظرها درباره گم شدن 4.۸ميليارد 
دالر ارز 4200توماني در ســال۹7، اعــالم كرد كه »گم 
شدن حتي يك دالر از ارزهاي پرداختي متصور نيست .« 
در اين بيانيه آمده است: »به روشني بيان شده كه هويت 
دريافت كنندگان وجوه ارزي مذكور اعم از اشخاص حقيقي 
و حقوقي، معلوم و مشخص بوده و مي توان حساب ارزهاي 
دريافتي يا كاالهاي وارداتي را از آنان خواســت و به طرق 

مقتضي، پيگيري و تعيين تكليف كرد.«

شائبه سياسي بودن گزارش
مجموعه واكنش ها، گزارش و پيگيري ها از سوي مقامات 
و نهادهاي مختلف نشان مي دهد كه برداشت هاي اوليه از 
گزارش ديوان محاســبات و اظهارات عادل آذر رئيس اين 
ديوان درباره گم شدن 4.۸ميليارد دالر ارز 4200توماني 
دقيق نبوده است. رويدادهاي بعدي، شائبه سياسي بودن 
اين گزارش را تقويت كرده است. ديدارهاي چندباره رئيس 
ديوان محاسبات با منتخبان مجلس يازدهم اين گمانه را 
در ميان فعاالن سياســي و كاربران شبكه هاي اجتماعي 
تقويت كرده اســت كه ارائه گزارش اخير ديوان از سوي 
عادل آذر احتماال براي جلب نظر منتخبان مجلس يازدهم 
با هدف حفظ كرســي رياســت ديوان محاسبات صورت 
گرفته است. اين در حالي است كه گفته مي شود در جريان 
ديد و بازديدهــاي رئيس ديوان محاســبات با منتخبان 
مجلس يازدهم در اواسط فروردين)پيش از 26فروردين 
و قرائت گزارش ديوان در نشست علني مجلس(، عادل آذر 
خالصه اي از تفريغ بودجه۹7 را بــراي منتخبان گزارش 
داده اســت. اين به معني تقدم منتخبان مجلس يازدهم 
بر نمايندگان كنوني مجلس كه كمتــر از يك ماه تا پايان 
دوره آنها باقي مانده اســت. براســاس آيين نامه داخلي 
مجلس در زمينه سازوكار انتخاب رئيس ديوان محاسبات 
به عنوان بازوي نظارتي مجلس، كميسيون برنامه و بودجه، 
گزينه هاي مورد نظر خود براي رياست ديوان محاسبات را 
به هيأت رئيسه معرفي مي كنند و سپس در صحن علني 
مجلس، نمايندگان به گزينه مورد نظر خود رأي مي دهند.

وزير خارجه در نخستين سفر خارجي خود 
در سال۹۹ ديروز به دمشق رفت و با مقامات ديپلماسي

ارشد ســوريه رايزني كرد. در يكي  دو  ماه 
اخير به خاطر شيوع كرونا همه رفت وآمد هاي ديپلماتيك 
در سطح وزير خارجه متوقف شــده بود و سفر ظريف به 
سوريه در كوران كرونا حاكي از اهميت دستور كار داشت.

محمدجواد ظريف با استقبال فيصل مقداد، قائم مقام وزير 
امور خارجه سوريه وارد دمشق پايتخت اين كشور شد و 
بالفاصله به ديدار بشار اســد، رئيس جمهور سوريه رفت، 
تصاوير اين ديدار نشان مي داد كه مالقات هاي ديپلماتيك 
هيأت ايران با مقامات سوري تحت تدابير بهداشتي ناشي 

از شيوع جهاني كرونا انجام شده است.
همچنين تصاوير منتشر شده نشان مي داد ظريف و اسد 

دقايقي به صورت خصوصي با هم گپ وگفت داشته اند.
بشار اسد، رئيس جمهور سوريه در ابتداي ديدار با هيأت 
ايران به خاطــر جان باختگان كرونا در ايــران به ظريف و 
مسئوالن دولتي ايران تسليت گفت. رئيس جمهور سوريه 
همچنين در ديــدار با ظريف كه حــدود ۱00روز پس از 
شهادت سردار ســليماني، فرمانده سپاه قدس و مسئول 
پرونده ســوريه كه نقش مهمي در دفع داعش در سوريه 
بر عهده داشــت انجام شــد، به نقش بي بديل اين شهيد 
در مبارزه ضد تروريسم در ســوريه تمجيد كرد. وزير امور 
خارجه كشورمان نيز از حضور نمايندگان سوريه در ايران 
براي مراسم تشييع و بزرگداشت سردار شهيد سليماني 
قدرداني و تأكيد كرد با شــهادت ســردار سليماني هيچ 
تغييري در مســير حمايت جمهوري اســالمي ايران از 

مقاومت و مبارزه با تروريسم در منطقه رخ نخواهد داد.
ظريف با اشاره به شيوع كرونا خطاب به اسد اظهار داشت: 

اكنون نيات واقعي آمريكا در رابطه با عدم رفع تحريم هاي 
ظالمانه عليه ملت ها در شرايط سخت مبارزه با اين بيماري 
بر مال شده اســت. ظريف با اشــاره به تماس تلفني روز 
گذشته پترسون، نماينده دبيركل ســازمان ملل در امور 
سوريه و مشــورت هايي كه قرار اســت در آينده نزديك 
بين ايران، تركيه و روســيه به عنوان كشــورهاي ضامن 
روند آستانه برگزار شود، پيرامون آخرين تحوالت سوريه 
ازجمله كميته قانون اساســي، تحوالت ادلب و همچنين 
روند سياسي با رئيس جمهور اين كشور گفت وگو و تبادل 

نظر كرد.
نشست سران ايران، روسيه و تركيه به عنوان اعضاي روند 
آستانه و ضامنان آتش بس در سوريه قرار بود اواخر سال 
گذشته به  ميزباني تهران برگزار شــود اما به دليل شيوع 
كرونا و نيز تحوالت ادلب كه به درگيري نظامي ســوريه، 
تركيه و روسيه منجر شــده بود لغو شــد و احتماال اين 
مشورت مقامات ايران، روسيه و تركيه به زودي به صورت 

ويديوكنفرانس برگزار شود.
اواخر سال۹۸ ارتش تركيه در حمايت از معارضان مسلح 
سوري به شمال سوريه لشكركشــي كرد و تالش دولت 
سوريه براي اعمال حاكميت بر ادلب كه تجمعگاه نيروهاي 
مسلح معارض شده بود باعث آتش گشودن متقابل ارتش 
سوريه و ارتش تركيه روي يكديگر شد كه در جريان اين 
تبادل آتش ده ها نفر از نيروهاي ســوري و ترك كشــته 

شدند.
رئيس جمهور تركيه پس از درگيري هــاي ادلب خاتمه 
مذاكرات روند آستانه را اعالم كرده بود اما ايران با دعوت 
طرفين درگير به خويشــتنداري، آمادگي خود را براي از 

سرگيري مذاكرات صلح در سوريه اعالم كرده بود.

علي ربيعي، ســخنگوي دولت در نشست 
خبري اش از تبعات تحريم بر مبارزه با كرونا دولت

صحبت كرده و گفته است: به دولت هم بايد 
با پيامدهاي منفي مستقيم و غيرمستقيم كرونا ازجمله فقر 
و بيكاري و ركود مبارزه كند و اين در حالي است كه آثار 

تحريم ها اين مبارزه را سخت تر و پيچيده تر كرده است.
در ماه هاي گذشــته كه دنيــا درگير بحــران كرونا بود، 
از رئيس جمهور گرفته تا رئيس دســتگاه ديپلماســي، 
 نامه نگاري هايي با نهادهاي بين المللي داشــتند و از آنها 
خواســتند در مقابل تحريم هاي آمريكا واكنش نشــان 
دهند، مضمــون اين نامه ها عموما شــرح موانعي بود كه 
تحريم ها بر سر راه مبارزه با كرونا پيش روي ايران گذاشته 
است. ازجمله اينكه محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه 
كشورمان در نامه اي به آنتونيو گوترش، دبيركل سازمان 
ملل نوشــته بود: تحريم هاي ثانويــه غيرقانوني اياالت 
متحده فعاليت اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني و مستقر 
در ايران براي واردات دارو و تجهيزات پزشــكي را تقريبا 
غيرممكن مي سازد و حتي اگر يك شركت خارجي حاضر 
باشد اقالم مورد نياز را به ايران بفروشد و ما بهاي آن را از 
طريق دارايي هايمان در خارج از كشــور بپردازيم، باز هم 
تحريم هاي درهــم تنيده آمريكا در حــوزه حمل ونقل و 
كشتيراني، بيمه و بخش هاي مالي و بانكي چنين تجارتي 
را براي طرفين امكان ناپذير مي كند. ظريف نوشــته بود: 
واردات لوازم استريل كننده پزشــكي از اتحاديه اروپا به 
تنهايي به ميزان 7۵درصد كاهش يافته است و همين روند 

نامبارك در ديگر زمينه هاي تجارت ما با اروپا وجود دارد.
ديروز علي ربيعي، ســخنگوي دولت با شــرح بخشي از 
مشــكالت دولت در مبارزه همزمان با بيمــاري تحريم 
گفت: مايلم به استحضار ملت ايران برسانم كه اين دولت 
همزمان با مبارزه و تالش براي رفع تحريم ها و به رغم همه 
دشواري هاي پيش گفته دست روي دست نگذاشته و با اتكا 
به ظرفيت هاي داخلي توانست در كمترين زمان ممكن 

نيازمندي هاي مردم در حوزه سالمت را برطرف كند.
وي تأكيد كرد: توليدات ماســك از 400 هزار عدد، امروز 
به 4 ميليون توليد صنعتي در روز رســيده است. از نظر 
توليدات مواد بهداشتي و ضد عفوني عالوه بر تامين مصرف 

داخلي به مرحله صادرات نيز رسيده ايم.
به گزارش ايرنا، ربيعي گفت: در حوزه دانش بنيان اقدامات 
حائــز اهميت و بســيار مهمي در بخش ســالمت انجام 
داده ايم ، ازجمله ساخت ونتيالتور و كيت هاي تشخيص 
بيماري كوويد۱۹ كه پس از تامين نيازهاي داخل، امكان 

صادرات آن از هم اينك وجود دارد. 
اين اشــاره ربيعي به صــادرات برخي اقالم پزشــكي را 
محمدجواد ظريف هم يــك روز قبل تــر در توييتي كه 
مخاطب ويژه آن دونالد ترامپ، رئيس جمهور آمريكا بود، 
مورد تأكيد قرار داده بود. ظريف نوشته بود: »آقاي ترامپ! 
ايران ظرف چند ماه آينده صادر كننده دســتگاه تنفس 
مصنوعي )ونتيالتور( خواهد بود . تنها كاري كه شما بايد 
بكنيد اين اســت كه دخالت در امور داخلي ديگر ملت ها 
به ويژه ملت ما را متوقف كنيد و بــاور كنيد ما از »هيچ« 
سياستمدار آمريكايي مشورت نمي پذيريم.« ترامپ روز 
يكشنبه گذشته بدون اشــاره به تروريسم اقتصادي خود 
عليه مردم ايران، آن هم در بحبوحــه همه گيري كرونا، 
افزود: من پيشــنهاد كرده ام كه درصورت تمايل به آنها 
كمك كنم. اگر آنها به ونتيالتور احتياج داشــته باشند و 
درخواست كنند، ما هزاران دستگاه تنفس مصنوعي داريم 

كه براي آنها مي فرستيم.
درباره ايــن نوع فريبــكاري ترامپ ديــروز علي ربيعي، 
ســخنگوي دولت هم گفت: ســاده ترين راه براي روشن 
شدن واقعيت، مشاهده موانعي است كه تحريم براي دارو و 
حتي كمك هاي مواد غذايي ايجاد كرده است. تالش براي 
به سرانجام رساندن يكي از اين اقدامات از طريق سيستم 
بين المللي اســت. دولت آمريكا پاسخ دهد كدام سيستم 
بين المللي را از زير فشار خود خارج كرده است. او مي گويد 
مي توان دارو تامين كرد اما چگونه پول آن را مي توان انتقال 
داد؟ اين موضوع نوعي فريبكاري بيشتر نيست. اين اتفاق 

براي ايرانيان امروز با ادراك كامل ملموس است.
سخنگوي دولت ادامه داد: اگر يك شهروند عادي بخواهد 
اقدامي براي صادرات دارو به ايران در هر كشــوري انجام 
دهد به شكست كامل مي انجامد. حتي انتقال پول ايراني ها 
براي اعضاي خانواده شــان كه در خارج از كشور زندگي 
مي كنند با هزار زحمت انجام مي شــود و از نقل و انتقال 
بانكي و ابتدايي ترين خدمات محروم هستند و بارها و بارها 
دچار اين مشكل شده اند و به راحتي مي توان گزارش هاي 
متعددي در فضاي رســانه اي با يك جست وجوي ساده 
درباره اين موانع به دست آورد. ربيعي تصريح كرد: آناني 
كه با وجود شواهد روشــن همچنان به انكار غيرانساني و 
نابخشودني خود نســبت به تأثيرات تحريم بر دارو تأكيد 
مي كنند به نظرم بايد به اين سؤال جواب دهند كه چرا براي 
واردات داروهاي خريداري شده به ايران به كانال هاي ويژه 
مانند كانال سوئيس و اينســتكس كه به زحمت توانست 

يك مبادله دارو انجام دهد با مانع روبه رو مي شويم.

اماكن مقدسه تا 15ارديبهشت 
تعطيل است

رئيس دفتــر رئيس جمهور درخصوص تصميم 
ســتاد ملي مقابله با بيماري كرونا درخصوص 
حرم ها و اماكن مقدســه تأكيد كرد: در جلسه 
روز يكشنبه ســتاد ملي مقابله با كرونا، تصميم 
قبلي ستاد در ارتباط با حرم هاي مطهر و اماكن 
مقدسه تا ۱۵ارديبهشت تمديد شد. به گزارش 
ايســنا، محمود واعظي تأكيد كــرد: اينگونه 
تصميمات در ستاد ملي براساس نظر كارشناسي 
كميته هاي تخصصي ذيربط و شــرايط كنترل 
بيماري و نقش تجمعات در گسترش آن، توسط 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اتخاذ 
مي شــود. واعظي البته گفت: بازگشايي هرچه 
سريع تر اماكن به خصوص در ماه مبارك رمضان 
كه  ماه دعا و عبادت است، آرزوي همگاني است.

ظريف: با شهادت سردار سليماني هيچ تغييري در مسير حمايت ايران از مقاومت در منطقه رخ نمي دهد

سفربهشامدرسايهكرونا

پيچيدگي كالف تحريم و كرونا
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س: 
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سخنگوي دولت: آثار تحريم ها مبارزه با كرونا را سخت تر كرده است 



فــردا روز جهانــي »زمين 
پاك« 50ساله مي شود. اين گزارش

روز هر سال 3 ارديبهشت ماه 
)22 آوريل( با هدف افزايش آگاهي بخشي 
درخصوص محيط زيســت كره زمين در 
سراســر دنيا برگزار و اهميت داشته هاي 
حياتي و بسيار مهم را براي ادامه زندگي 
بشــر يعني زمين و هواي پــاك يادآور 

مي شود.
طي سال هاي اخير روند فرسايش خاك 
و تهديدات آالينده زمين هر روز بيشتر 
از ديروز زندگي و محيط زيست را تهديد 
كرده و اين روند متوقف نشــده است. 
تنها در بخش هــاي محدودي ازجمله 
مديريت پســماند، كاشــت گياهان و 
درختان و كنترل رواناب ها تا حدودي 
موفقيت هايي به دســت آمــده و بايد 
براي حفاظت از تنها ســكوي زندگي 

شهروندي بيش از اين ها تالش كرد.

فردا روز زمين پاك است؛  فرصتي براي توجه به تهديدات پيش روي زمين و 
روندي كه بايد در شهرها پيش بگيريم نيم قرن با روز زمين پاك

سيدمحمد فخار
خبر نگار

گزارش دو

كاهش64درصدي مسافران تاكسي در تهران
ويروس كرونا موجب شده ميزان ســفر با تاكسي در شهر تهران 
در هفته چهارم فروردين ماه نســبت به دوره مشابه سال گذشته، 

64درصد كاهش يابد.
به گزارش همشــهري، روند هفتگي حمل مســافر در پايانه هاي 
تاكســيراني شــهر تهــران در بــازه زمانــي اســفند1398 تا 
فروردين1399 در مقايســه با دوره مشابه ســال گذشته نشان 
مي دهد برخالف بازگشت دوسوم كارمندان به ادارات و سازمان ها، 
ميزان سفر با تاكسي همچنان 64درصد نسبت به دوره مشابه در 
سال گذشته پايين تر است. بنابر اين آمار، ميزان سفر با تاكسي از 
هفته سوم فروردين به بعد درحال افزايش است. يكي از مهم ترين 
داليل كاهش استفاده از تاكسي در اسفند و فروردين را مي توان 
اعمال نشــدن عوارض طرح ترافيك و اســتفاده شــهروندان از 
خودروهاي شــخصي دانســت. همچنين هفته هاي اول و دوم 
فرورديــن1399 به علت غيرفعال بــودن بخش عمــده ناوگان 

تاكسيراني تهران در محاسبات منظور نشده است.

از جيب تاكسيرانان؟ 
فاصله گذاري اجتماعي از اواسط اسفند ماه در تاكسي هاي پايتخت 
اجرايي شــده و از رانندگان تاكسي در خطوط پرتردد درخواست 
كرديم كه در صندلي عقب به جاي 3مســافر، 2نفر را سوار كنند. 
عليرضا قنادان، مديرعامل ســازمان تاكســيراني شهر تهران در 
اين باره مي گويد:» نمي توان از جيب تاكســيران يك طرح ملي را 
اجرايي كرد و بايد به اين قشــر ضعيف جامعه كمك شود. منطقاً 
وقتي ما نرخ كرايه تاكســي را بر مبناي 4مسافر تعيين مي كنيم 
بايد در اين شرايط بحراني كه رانندگان تاكسي نيز معيشت شان 
به خطر افتاده، فكري به حال نــرخ كرايه آنها كنيم تا بيش از اين 
ضرر نكنند و به نظر مي رسد اين انتظار كه كرايه تاكسي ها با وجود 
حذف يك مسافر افزايش نيابد، منطقي نيست و طبيعي است كه 
مازاد كرايه را يا بايد دولت پرداخت كند و يا كرايه نفر چهارم به طور 
مساوي ميان 3سرنشين ديگر تقسيم شود.« مديرعامل سازمان 
تاكسيراني با بيان اينكه بسياري از مردم با پرداخت بخشي از كرايه 
نفر چهارم مشــكلي ندارند و حتي گزارشــات و درخواست هايي 
به خصوص از ســوي بانوان داشــتيم كه بعد از پايان كرونا هم در 
صندلي عقب تنها 2مسافر سوار شــود، مي افزايد:»البته از سويي 
ديگر گزارش هايی دريافت كرديم مبني بر اينكه برخي رانندگان 
تاكســي هم به اجراي اين طرح تمكين نمي كنند و مي خواهند 
4مسافر را در تاكسي سوار كنند كه بايد اعالم كنم براساس آخرين 
بررســي ها، نرخ رعايت طرح فاصله گذاري اجتماعي در خطوط 
60درصد بوده اما تا حاال اين نرخ به بيش از 75درصد رســيده و 
اغلب تاكســيرانان اين طرح را اجرايي مي كننــد. « او مي افزايد: 
البته تصورمان اين بود كه با آغاز فعاليت ادارات و سازمان ها، تعداد 
مسافران افزايش مي يابد، اما بررسي ها نشان داد كه در اين هفته 
نسبت به مدت مشابه سال قبل شاهد كاهش 64درصدي مسافران 

تاكسي هستيم.

كاهش 80درصدي درآمد رانندگان
رانندگان تاكسي 80درصد درآمد خود را از دست داده اند و بايد 
فكر اساسي درخصوص وضعيت درآمد رانندگان بشود؛ يا دولت 
بايد مابه التفاوت كرايه ها را در قالــب يارانه تقبل كند و يا هزينه 
كاهش مســافران در بين ديگر مسافران تقسيم شــود. اگر اين 
طرح طوالني شــود ، 2چالش پديد مي آيد. يكی وضعيت درآمد 
رانندگان تاكسي تهران اســت، چراكه آنها پس از شيوع كرونا، 
 80درصد درآمد خود را از دست داده اند و اين در حالي است كه 
درآمد رانندگان در اين بازه زماني نسبت به ماه هاي معمولي سال 
همواره بيشتر بوده است. از طرفي پرداخت كمك معيشتي دولت 
به رانندگان تاكســي هنوز اجرايي نشده و همچنان اجراي آن از 

سوي دولت پيگيري مي شود.

روند تغيير مسافران تاكسي هاي تهران طي 2 ماه اخير
درصد تغييرزمان

20درصد كاهشهفته اول اسفند

36درصد كاهشهفته دوم اسفند

67درصد كاهشهفته سوم اسفند

78درصد كاهشهفته چهارم اسفند

72درصد كاهشهفته سوم فروردين

64درصد كاهشهفته چهارم فروردين
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در آستانه  ماه مبارك رمضان برخي از برنامه هاي 
شــهرداري تهــران كه از ســوي ســازمان هاي خبر

زيرمجموعه برگزار مي شود، اعالم شد.
به گزارش همشهري، يكي از برنامه هاي اصلي با عنوان »نشاط 
اجتماعي شبانه رمضان به همراه نيايش« تعريف شده كه در آن 
اماكن مذهبي و آداب و رســوم مرتبط با اين ماه در شهر تهران 

معرفي مي شوند.
رئيس ستاد گردشــگري شــهر تهران در اين ارتباط گفت: 
»در ماه رمضان امسال برنامه هايي با عنوان »نشاط اجتماعي 
شبانه رمضان به همراه نيايش« اجرا خواهد شد. اين برنامه ها 
با »حيات و زيست شبانه« كه پيش تر در رسانه ها مطرح شده، 
متفاوت است. با توجه به شرايط شيوع كرونا امكان برنامه هاي 
حضوري وجود ندارد و گردشگري مذهبي در فضاي مجازي 
در اين برنامه ها دنبال خواهد شــد.« مهرشاد كاظمي با بيان 

اينكه يكي از برنامه ها معرفي امامزاده هاي تهران است، افزود: 
»تهران  118امامزاده دارد كه از اين تعداد 70امامزاده شاخص 
هستند و از اين تعداد 30امامزاده هر شب معرفي مي شوند.« 
وي با بيان اينكه منطقه 10با 13امامزاده بيشترين آمار را در 
اين زمينه دارد و منطقه 12با 10و منطقه يك با 9امامزاده در 
رتبه هاي بعدي قرار دارند، ادامه داد: »هــر روز يك امامزاده 
از جنبــه تاريخي، چگونگي ســاخت بنا و مســائلي از قبيل 
تأثير گذاري امامزاده بر محله بررسي مي شود. همچنين در ماه 
مبارك رمضان هر روز يكي از مســاجد قديمي تهران معرفي 

مي شود.«
معرفــي موزه ها و اشــياي مذهبي موجــود در آنهــا از ديگر 
برنامه هايي است كه در ماه مبارك رمضان اجرا مي شود. در اين 
برنامه كه تحت عنوان » انسان زائر، انسان مسافر« انجام مي شود 
اشــيايي كه در موزه ها با نيتي مذهبي ساخته شده اند معرفي 
مي شــوند. عالوه بر اين، معرفي موزه هايي مانند موزه قرآن و 
موزه امام علي)ع( نيز در اين برنامه گنجانده شده است. معرفي 
مراسم، آداب و برنامه هاي رمضان در ميان تهراني هاي قديم از 
جنبه نوستالژي از ديگر برنامه هاي رمضاني به حساب مي آيد. 
در اين برنامه آداب و رسوم تهراني هاي قديم در مراسمات افطار 

و سحر معرفي مي شود. اين معرفي به صورت پادكست از افراد 
پيشكسوت و قديمي و تهران پژوهان تهيه و در فضاي مجازي در 
اختيار شهروندان قرار مي گيرد. همچنين با توجه به انجام چند 
عمليات جنگ تحميلي در ماه مبارك رمضان مي توان خاطرات 

افراد در آن دوره را به شهروندان ارائه كرد.
همچنيــن 30كتاب فاخــر در صنعت گردشــگري تهران به 
شهروندان معرفي مي شود. به عالوه اينكه از شهروندان خواسته 
مي شود كتاب هايي كه در صنعت گردشگري در زمينه توريسم، 

تهران پژوهي و تهران شناسي وجود دارد، معرفي كنند.
شــهروندان براي اطالع از برنامه هاي فوق مي توانند به سايت 
ستاد گردشگري شهر تهران به نشاني visit.tehran.ir مراجعه 

كنند.

بركت علوي براي كمك به نيازمندان
در آستانه  ماه مبارك رمضان طرح بركت علوي به همت بسيج 
شهرداري تهران براي حل مشكالت معيشتي نيازمندان برگزار 
مي شود. مجتبي سالك، رئيس سازمان بسيج شهرداري تهران 
در اين باره گفت: »اين طرح در محــل عرضه نيازهاي ضروري 
مردم نظير نانوايي ها، قصابي ها، سوپرماركت ها و ميوه فروشي ها 

اجرا مي شــود و شــهروندان خير تهراني مي توانند مبلغ مورد 
نظر خود را پرداخت و فيش آن را روي بنرهاي نصب شــده در 
مغازه قرار دهند تا نيازمندان با برداشت آن، اجناس مورد نياز 
خود را خريداري كنند. اين طرح در آستانه  ماه مبارك رمضان 
در بيش از 1500 مغازه شــهر تهران انجام مي شود و كسبه اي 
كه عالقه مند به اجراي اين طرح هســتند مي توانند با شماره 
تلفن09331895077 و يا 88446481 تماس حاصل كنند.«

اســتفاده شــهروندان از دوچرخه هاي بيدود 
نسبت به روز هاي مشابه قبل 2 تا 3 برابر افزايش حمل و نقل

يافته اســت. به گزارش همشــهري، يعقوب 
آزاده دل، مديــر سيســتم هاي حمل ونقل پاك ســازمان 
حمل ونقل و ترافيك شهرداري تهران درباره ميزان استفاده 
شهروندان از دوچرخه، اظهار كرد: مشاهدات عيني ما حاكي 
از اين اســت كه تعداد دوچرخه هاي شخصي در سطح شهر 
افزايش يافته است؛ شهروندان هم از بُعد تفريحي، ورزشي و 
هم به عنوان يك وسيله نقليه با توجه به محدوديت هايي كه در 
استفاده از حمل ونقل عمومي و فاصله گذاري اجتماعي وجود 
دارد، به ســمت اســتفاده از دوچرخه گرايش بيشتري پيدا 
كرده اند. وي با بيان اينكه اميدواريم مانند ســاير شــهرها 
اطالع رساني و تبليغات بيشتري براي استفاده هرچه بيشتر 
مردم از دوچرخه، صورت گيرد، ادامه داد: تعداد افرادي كه از 
دوچرخه هاي اشتراكي بيدود استفاده مي كردند در روزهاي 

باراني كاهش يافت، اما در روزهاي اخير رشد صعودي داشته 
اســت. البته در ايام نوروز و روزهايي كه بر خانه ماندن تأكيد 
مي شد نيز استفاده از دوچرخه هاي بيدود با كاهش مواجه شد 
اما اكنون نسبت به آن  روز ها استفاده شهروندان 2 الي 3 برابر 
افزايش يافته است. مدير سيستم هاي حمل ونقل پاك سازمان 
حمل ونقــل و ترافيك شــهرداري تهــران با بيــان اينكه 
دوچرخه هاي اشتراكي بيدود حدود 2هزار دستگاه بوده و به 
تعداد آنها افزوده نشــده اســت، گفت: شــهرداري تهران 
تسهيالتي به كارمندان ادارات و ســازمان ها، دانشجويان و 
دانش آموزان 4منطقه مركزي شــهر تهران ارائه مي دهد كه 
متقاضيــان مي تواننــد براســاس آن با تخفيف بيشــتر از 
دوچرخه هاي اشتراكي بيدود استفاده كنند. وي افزود: ارائه 
تسهيالت براي خريد دوچرخه توسط شــهروندان نيز جزو 
برنامه هاي شــهرداري تهران بود ولي به دليل شيوع بيماري 
كرونا، به سرانجام نرسيد اما احتمال دارد دوباره مطرح شود. 

افزايش 3برابري استفاده از دوچرخه هاي اشتراكي

آغاز ساخت پاركينگ هاي »شخصي« در پايتخت

معاون فني و مهندسي سازمان حمل ونقل و ترافيك شهرداري تهران گفت: از 2 هفته گذشته اقدامات الزم براي 
احداث پاركينگ  در نقاط مختلف شهر تهران آغاز شده، البته اين پاركينگ ها عمومي نيست بلكه پاركينگ شخصي فني

و مخصوص افرادي است كه خانه فاقد پاركينگ دارند. به گزارش همشهري، وحيد سرلك همچنين با بيان اينكه 
پاركينگ محالت در شهر تهران از ابتداي امسال با استفاده از درآمد حاصل از جرائم كسري پاركينگ، توسط شهرداري مناطق 
ساخته خواهد شد، گفت:  » برمبناي اين طرح در هر محله تهران يك پاركينگ ساخته خواهد شد. زمان اجراي اين طرح مشخص 
نيست زيرا طرح در بلندمدت اجرا مي شود اما هم اكنون ساالنه امكان ساخت حداكثر 6پاركينگ محله در سطح شهر وجود دارد.«

بحران ويروس 
كرونا از اسفند 
سال گذشته تا 
امروز بر فعاليت هاي عمراني شــهر تهران 
تأثير گذاشته است. معاونت فني و عمراني 
شهر تهران از اوايل ســال 98روي اتمام 
پروژه زيرگذر گيشــا تا پايان سال تأكيد 
كرده بودنــد. زيرگذر نصــر البته تا پيش 
از فرارســيدن موعد بهره بــرداري تردد 
خودروها را به  خود ديــد، اما تالش براي 
اتمام پروژه تــا پايان ســال 98به نتيجه 
نرسيد. از ابتداي اســفندماه سال گذشته 
با شــيوع بيماري كرونا در تهران كارگران 
پروژه هاي بزرگ شهري، پيش از ممنوعيت 
ترددها و شكل گيري اپيدمي به شهرهاي 
خود ســفر كردند. اتفاقي كه ســبب شد 
زيرگذر نصر در شروع دوباره فعاليت پروژه 
با مشكل كارگر مواجه شود. البته بخشي از 
كمبود به تعطيالت عيد نوروز برمي گشت، 
اما به نظر مي رسيد بحران كرونا تأثير خود 
را بر فعاليت هاي عمراني گذاشــته است. 
صفا صبوري ديلمي، معاون فني و عمراني 
شــهرداري مي گويد: »اكنــون به خاطر 
تعطيلي يا نيمه تعطيلي نيروهاي انساني 

ســرعت كارها را كاهش داده ايم و شايد 
نتوانيم به شلوغي گذشته كار كنيم، زيرا 
در كارگاه هاي ساختماني رعايت مسائل 
بهداشتي ساده نيست. كارگران بايد نزديك 
به هم كار كنند و هنگام ناهار يا استراحت 
بايد پيش بيني هاي الزم براي حفظ سالمت 
آنها انديشيده شود.« او ادامه مي دهد: »در 
انجــام پروژه هاي عمراني مســئله اصلي 
حفظ ايمني و سالمت كارگران و پرسنل 
ماست. ما بايد ابتدا ســالمت و بهداشت 
محيطي را تأمين كنيم تــا بعدها به دليل 
ابتالي يك نفر به اين بيماري، اتمام پروژه 
براي ما با تلخي همراه نباشد، همانطور كه 
پروژه هاي ســال 98 بدون حادثه به پايان 
رسيد، اميدواريم امسال نيز اين روند ادامه 
پيدا كند و بدون بيمــاري، كارگاه ها فعال 
باشــند.«   معاون اســتاندار تهران اما در 
اين رابطه به همشهري مي گويد: »شيوع 
ويروس كرونا تنها 25 درصد فعاليت هاي 
عمراني استان را تحت الشــعاع خود قرار 
داد كه بخشــي از اين اثرگذاري ناشي از 
ممنوعيت فعاليت برخي تامين كنندگان 
كاال و تجهيزات در حوزه هاي ساخت وساز 
و بي ميلي برخي متخصصان براي حضور 

در پروژه ها بوده اســت.« محمد تقي زاده 
ادامه مي دهد: »با لغو ممنوعيت كســب و 
كارهاي مرتبط با حوزه عمراني، پيش بيني 
مي شود تمام بخش هاي عمراني فعاليت 
خود را با تمام ظرفيت آغاز و تأخير ناشي 
از كند شدن امور عمراني را جبران كنند.«  
او با اشاره به اينكه شيوع ويروس در كشور، 
خســارت هاي ســنگين اقتصادي در پي 
داشته است، از ممنوعيت آغاز پروژه هاي 
عمرانــي جديد در اســتان تهــران خبر 
مي دهد و مي گويد: »پيش بيني مي شود 
بودجه عمراني كشــور و به تبع آن استان 
تهران دســتخوش تغيير و كاهش شود. 
از اين رو به فرمانداري ها ابالغ شــده است 
منابع خود را به پروژه هايي كه پيشــرفت 
فيزيكي باالي 60 درصد دارند اختصاص 

داده و از اجــراي طرح هاي جديد عمراني 
خودداري كنند.« به گفته تقي زاده، حدود 
500 پروژه با اولويت مراكز بيمارســتاني، 
راهسازي و زيرساختي مشــمول تامين 
اعتبار قرار گرفته اند و توقفي در اجراي اين 
پروژه ها قابل قبول نيست. معاون هماهنگي 
امورعمراني اســتانداري تهران با اشــاره 
به اجراي كمربند سوم اســتان تهران، از 
تالش براي بهره برداري از دو فاز اين پروژه 
165 كيلومتري خبر مي دهد و مي گويد: 
»كمربند ســوم تهران 4 اســتان كشور 
را درگيــر خود كرده اســت و پيش بيني 
مي شــود با بهره برداري كامل آن، زمان و 
طول مسير ســفر از قزوين به سمنان 50 
درصد كاهش يابد. كمربندي سوم تهران 
در قالب 4 الين رفت و 4 الين برگشــت 

و با به روزترين اســتانداردهاي راهسازي 
احداث شده است.«  تقي زاده به مختصات 
اين پروژه اشاره مي كند و ادامه مي دهد: 
»آزادراه از منطقه آبيك در حاشيه آزادراه 
كرج- قزوين شروع و تا آزادراه اشتهارد- 
ماهدشت ادامه دارد. پس از آن آزادراه به 
اتوبان تهران - ساوه ادامه دارد. قطعه دوم 
پروژه نيز از آزادراه اشــتهارد- ماهدشت 
شروع مي شــود و تا آزادراه تهران- ساوه 
ادامــه پيدا مي كند و ســپس بــه اتوبان 
تهران- قم متصــل و در پايان با اتصال به 
محور حــرم تا حرم به تقاطع چرمشــهر 
مي رسد. با اجراي اين پروژه خودروهايي 
كه از جنوب تهران قصد عزيمت به سمنان 
را دارند، بدون  ورود بــه بزرگراه آزادگان 
و توقــف در ترافيك معمــول اين محور 
مي توانند با سرعت 120 كيلومتر به سفر 
خود بدون توقف ادامــه دهند.« به گفته 
او، دو فاز اين مســير تا 4 ماه آينده آماده 
بهره برداري است و تالش مي شود با جلب 
نظر مسئوالن وزارت راه و شهرسازي اين دو 
قطعه زير بار ترافيك برود. معاون استاندار 
تهران ابراز اميدواري كــرد با بهره برداري 
كامل از اين مسير آزادراهي در سال جاري، 
عالوه بر كاهش بار ترافيك، زمان ســفر، 
مصرف سوخت و ســوانح جاده اي زمينه 
براي ترانزيــت كاال از تهران به ديگر نقاط 

تسهيل شود.

نشاط اجتماعي شبانه رمضان 
به همراه نيايش مي آيد

شينا انصاري، مديركل محيط زيست و توسعه 
پايدار شهر تهران

روز زمين پاك يك مناسبت بين المللي است 
كه حدود 50 ســال از اين مناسبت مي گذرد. 
هر ساله كشورهاي بسياري با روز زمين پاك 
همراه شــدند تا اين برنامه را با هدف توجه 
بيشتر به زمين و محيط زيست برگزار كنند. 
منتها آن چيزي كه از سال 1969تا امروز رويت 
شده، متأســفانه روند آلودگي ها و تخريب 
بيشتر بوده و با وجود فعاليت هاي بسيار براي 
حفظ محيط زيست به نتيجه درستي نرسيده 
اســت. در روز زمين پاك، همچون سنوات 
گذشته در كشــور خودمان هم مانند ديگر 
كشورها برنامه ها و اقداماتي انجام مي شود. 
طوري كه فعاالن محيط زيستي و دستگاه هاي 
دولتي بعضا يك هفتــه فعاليت هايي انجام 
مي دهند.البته همه اين برنامه ها انجام مي شود 

تا توجه بيشتري به محيط زيست شود.
تم امسال »تغييرات اقليمي« است. واقعيت 
اين است كه هم اكنون با بحران جهاني كرونا 
روبه رو هستيم و اين بيماري تمام كشورهاي 
جهــان را درگير كرده اســت. اين موضوع 
شباهتي با تغييرات اقليمي از آن جهت دارد 
كه عوارض اين تغييرات هم كل جهان را درگير 
مي كند. بنابراين، تغييــرات اقليمي هم يك 
مشكل جهاني محسوب مي شــود، اما چرا 
به موضوع كرونا به ســرعت واكنش نشان 
داديم؟ دليلش اين است كه عوارض بيماري 
كرونا كوتاه مدت است ولي مشكالت و عوارض 

تغييرات اقليمي ميان مدت و بلندمدت است.

اگر در جايي انتشــار 
گلخانه اي  گازهــاي 
باشيم، ممكن  داشته 
اســت عوارض آن در 
جاي ديگري به صورت 

خشكسالي، باال آمدن سطح آب دريا، ذوب 
شــدن يخ ها، افزايش توفان ها و...خودش 
را نشــان دهد. گازهاي گلخانه اي توســط 
انسان توليد شده و در جو منتشر مي شوند. 
در نهايت گازهاي گلخانــه اي كه مهم ترين 
آن دي اكســيدكربن و متان هستند، سبب 
مي شوند كه دماي كره زمين از حد متعادل 
خود فراتر رود. از طرفــي تغييرات اقليمي 
كل جهان را متأثر مي كند و به هر حال، وقتي 
دماي كره زمين افزايش پيدا كند، مي تواند 
قسمت هاي مختلف زمين را تحت تأثير قرار 
دهد. عوارض اين تغييرات مي تواند از عوارض 
يك بيماري عفوني بيشــتر آسيب بزند. به 
اين دليل كه اگر به مشــكالتي كه تغييرات 
اقليم مي تواند بر بقاي انســان در كره زمين 
ايجاد كند، رسيدگي نشــود، حيات انسان 
و موجودات زنده ديگــر در جهان به خطر 
مي افتد. يكي از نشــانه هاي تغيير اقليم اين 
اســت كه الگوي بارندگي تغيير مي كند و ما 
مي بينيم كه آن تفكيك گذشته روي سرما و 
گرماي هوا با تغيير فصول دســتخوش تغيير 
شده است. بنابراين، تم امسال، موضوع بسيار 
مهمي اســت و بايد مورد توجه مسئوالن و 
سياستمداران قرار بگيرد؛ ازجمله در كشور 

ما هم بايد به آن توجه شود.

شباهت كرونا به تغييرات اقليمی

تورج فرهادي، شهردار منطقه 6
دوم ارديبهشت ماه روز زمين پاك است؛ رويدادي 
كه امسال مصادف با شيوع كرونا توجه و احترام 
انســان به زمين و طبيعت را جدي تر از هر زماني 
پديدار كرده اســت. واقعيت اين است كه كرونا 
واكنش طبيعي زمين و طبيعت به رفتار نادرست 
و تجاوز گرانه انســان مدرن به حريم و حرمت 
محيط زيســت و يادآور اين اصل است كه حيات 
بشــر و زندگي طبيعت 2روي يك سكه هستند 
و حفظ زندگي انســاني در گرو پاسداري از اين 
اصل مهم است كه زمين را نبايد فراموش كرد و 
در حفظ آن بايد كوشا بود. مسئله اي كه در اصل 
پنجم قانون اساســي از آن به عنوان وظيفه اي 
همگاني و عمومي نام برده شــده است. به يك 
معنا روز زمين بســتر و فرصت ايجاد و تقويت و 
توجه  آگاهي جهاني از اهميت محيط زيســت و 
مواهب و منابع طبيعي زمين است. گرچه آموزش 
به عنوان حلقه مفقوده موفقيت در اين حوزه هنوز 
كاستي ها، ضعف ها و سستي هاي فراواني دارد اما 
بديهي است رويكرد چند سال اخير توانسته تا 
حدودي اين دغدغه را در بين افكار مردم و گرايش 
دولت جانمايي و نهادينه سازد و محيط زيست را 
به دغدغه مردمي بدل كند كه مي خواهند چند 
ســاعتي را دور از آلودگي هاي شهري در دامان 
طبيعت ســپري كنند. طبعا صرف نامگذاري اين 
روز و بدل كردن آن به دغدغه بخشــي از مردم 
ضامن پاكيزه نگه داشتن زمين نيست و تا ارتقا و 
استعالي اين دغدغه به مطالبه همگاني برخوردار 
از پشتوانه اجتماعي و حمايت قانوني هنوز فاصله 
زيادي داريم.در اوايل قرن بيستم و حتي در همين 

سال هاي اخير زمين و منابع 
آن نا محــدود و بي نهايت 
عدم تقارن،  مي شد.  تلقي 
پايداري زيســت محيطي 
شــهر ها را ناپايدار مي كند 

و به تعويق خواهند انداخــت و اصل مهم توجه 
طراحان شهري به ايجاد شهري با ابعاد طبيعي و 
انساني را كه هم اكوسيســتم طبيعي شهر و هم 
ساختار فيزيكال آن را در توازن و تعادل قرار دهد 

با چالش جدي مواجه مي كند.
 افزايش جمعيت شــهري كه به معني نابودي 
منابع طبيعي و بدل كردن آن به منابع مصرفي 
و توليد و تكثير آالينده ها در محيط زيســت و 
به تبع آن نبودن روش هاي مناســب دفع زباله، 
آب آشاميدني سالم، شبكه جمع آوري و تصفيه 
فاضالب ها، اســتقرار نابجاي مشاغل مزاحم، 
آلودگي هوا و تنگ شــدن عرصه بر زيست بوم 
طبيعي شهر ها به دليل توسعه و توسيع سازه هاي 
شهري است از مهم ترين و اصلي ترين چالش هايي 
است كه زندگي انساني و طبيعت را با بحران هاي 
بزرگــي مواجه كرده اســت. معتقــدم اتخاذ 
»سياست هاي سبز« چه در حوزه هاي شهر سازي  
و معماري و چه در عرصه هاي سياستي و تحليلي 
كليد برون رفت و جدي گرفتن هشدار زمين به 
انسان است كه راه را بر دست اندازي به طبيعت 
و قرباني كردن زمين و اكوسيســتم خدادادي 
آن براي توســعه و تعميق مصرف گرايي انسان 
مي بندد. هر چند رفاه بشري و حفظ زيست بوم 
شــهري و طبيعي را نه در تضاد كه در تقارن با 

يكديگر نمي دانم.

اهميت مواهب و منابع طبيعی

سعيد احمري،  كارشناس 
محيط زيست

در سياست هاي زيست محيطي 
مديريــت شــهري، كاهش 
آالينده هــاي محيطي اهميت 

بااليي دارد. توجه به پوشــش گياهــي و گونه هاي 
جانــوري در دســتوركار قرار دارد و شــهرداري 
برنامه هاي توسعه 5ساله خود را بر مبناي آن تنظيم 
كرده و مي كند. اگر بخواهيم درباره بحث تغيير اقليم 
كه امسال مورد توجه ويژه قرار گرفته صحبت كنيم، 
بايد به بحث گرمايش زمين به عنوان پديده اي جهاني 
اشاره كنيم. تغيير يك درجه اي دماي هوا براي نقاط 
سردسير خطر بيشــتري دارد اما با توجه به اثرات 
پروانه اي تغيير دمــا در كل زمين نيز اثراتي خواهد 
داشت. ازجمله بارش هاي غيرعادي  نسبت به گذشته 
كه شايد اگر كنترلي نباشد در تهران سيل روان كند. 
اين شــهر 7رودخانه دارد كه اگر كنترل نشود سيل 
مي تواند خطري بالقوه باشد. در شرايط تغيير اقليم ما 
با بارش هاي ناگهاني و بعد خشكسالي مواجه هستيم. 
در طول سال شــاهد بارش كمي هستيم. سفره هاي 
زيرزميني تغذيه نمي شوند. فرسايش خاك هم بيشتر 
مي شــود و براي ادامه حيات نياز به سياست گذاري 
گسترده و همه جانبه اســت. ماده 60برنامه 5ساله 
ســوم با همين هدف به احياي رودخانه هاي شهري، 
تخريب فضاي سبز حاشــيه رودخانه، جلوگيري از 
تخريب خاك در ارتفاعات و طرح جامع فضاي سبز 
پرداخته اســت. همچنين بايد از منابع زيرزميني 
كمتر استفاده شود. شهرداري تهران در اين عرصه 
كار مي كند و درراســتاي موارد فوق به فرونشست 

نيز  مي پردازد.

لزوم تمركز بر تغيير اقليم

گراميداشت كرونايي
در پي شيوع بيماري كرونا و لزوم رعايت مالحظات 
بهداشتي، اداره كل محيط زيست و توسعه پايدار به 

مناسب روز زمين پاك نشســت علمي تخصصي از 
طريق ويدئوكنفرانس با حضور مديركل محيط زيست 
و توسعه پايدار، روســاي محيط زيست مناطق 22 

گانه و تعدادي از اساتيد اين حوزه را امروز سه شنبه 
دوم ارديبهشت ماه از ســاعت 10 تا 12 برپا مي كند. 
همچنين مناطــق 22 گانــه نيز از طريــق ويدئو 

كنفرانس با حضور روســاي محيط زيست مناطق، 
اعضاي كانون هاي محيط زيست و فعالين اين حوزه 

اين روز جهاني را گرامي داشته اند.

 اجراي پروژه هاي اولويت دار عمراني
با فاصله گذاري اجتماعي

   تخفيف 25درصدي در ميادين ميوه و تره بار
سعيد راد، رئيس سازمان ميادين ميوه و تره بار شهرداري تهران 
در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به در پيش بودن 
ايام ماه مبارك رمضان و برنامه اين سازمان براي تأمين اقالم اساسي 
مردم گفت: » در خارج از ســالن هاي فروش ميادين ميوه و تره بار 
غرفه هاي تك محصولي فروش خرما مستقر شده اند كه خرما را با 
قيمت 19 هزار و 700 تومان به فروش مي رسانند. در حالي كه قيمت 
خرما در غرفه هاي داخل سالن ها 22 هزار تومان است. به گفته او 
تمام كاال هاي اساسي در ميادين ميوه و تره بار 25 درصد پايين تر از 
سطح شهر عرضه مي شوند و مشكلي هم در تأمين كاال هاي اساسي 
وجود ندارد. در ماه مبارك رمضان ميادين، نيم ساعت قبل از اذان 

مغرب تعطيل مي شوند.

محمود مواليي
خبرنگار
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شــاخص كل بورس تهران 
ديروز با انتشار خبر فريز نرخ بورس

ســود بانكــي در ســطح 
15درصــد، دوبــاره دوپينــگ كــرد و با 
2.8درصد رشــد به مرز 710هــزار واحد 
رســيد. با اين مقدار رشــد ارزش كل بازار 
ســهام ايران بــراي نخســتين بار از مرز 
200ميليــارد دالر عبور كــرد و هم رديف 
بورس استانبول، به سي امين بورس بزرگ 

دنيا تبديل شد.
 به گزارش همشــهري، از 3 ماه پيش كه 
بانك مركزي از آغاز عمليات بازار باز خبر 
داد زمزمه هــاي كاهش نرخ ســود هم به 
گوش مي رســيد تا اينكه در هفته جاري 
باالخره بانــك مركزي و شــوراي پول و 
اعتبار تصميم گرفتند نرخ ســود بانكي را 
براي همه بانك هــا در محدوده 15درصد 
فريز كنند. اين تصميم بــزرگ، يك پيام 
آشــكار براي بازار ســرمايه  دارد و آن هم 
رشد مضاعف بازار سهام اســت زيرا بازار 
ســهام بازده خود را با بازده بــازار بدون 
ريسك تنظيم مي كند به اين ترتيب اعمال 
سياســت جديد پولي، بخشي از نقدينگي 

حبس شده در بازار پول و سيستم بانكي را 
به سمت بازار سرمايه سرازير خواهد كرد.

دوپينگ بورس
هرچند بازار سهام از ابتداي امسال به صورت 
جست و گريخته و با محاســبه نرخ اوراق 
بدهي و با نيم نگاهي به آغاز عمليات بازار باز، 
از كاهش نرخ سود بانكي، به صورت ضمني 
مطلع بود و اثر اين رويداد را از اســفند ماه 
در معامالت خود پيش خوركــرده بود، اما 
روز دوشــنبه خبركاهش نرخ سود بانكي 
انرژي مضاعفي به بازار ســهام داد با وجود 
اينكه بورس تهران چندين روز هيجاني را با 
صعود هاي انفجاري تحت تأثير همين خبر 
پشت سر گذاشته بود، ديروز هم با دوپينگ 
دوباره 2.8درصد رشــد كرد. با اين مقدار 
رشد، ارزش كل بازار ســهام ايران، شامل 
بورس تهران و فرابورس، براي نخســتين 
بار از مرز 3215هزار ميليارد تومان معادل 
207ميليــارد دالر، با احتســاب هر دالر 
15هزار و 500تومان، عبــور كرد. اكنون 
بازار ســهام ايران معادل ارزش كل بورس 
استانبول و سي امين بورس بزرگ دنياست. 
پيش بيني مي شــود ارزش بــورس تهران 
ظرف روز هاي آينده با رشــد بيشتري هم 
مواجه شود، زيرا كاهش نرخ بهره كه به باور 

اقتصاد دانان؛ انتخــاب ناگزير اقتصاد ايران 
است، اثرات بنياديني بر بازار سهام برجاي 

خواهد گذاشت.

چرا نرخ ســود بانكي براي بورس مهم 
است؟

نــرخ ســود از نظرســاختاري يكــي از 
پرقدرت ترين عوامل اثرگــذار بر بازارهاي 
سهام در سراسر دنياســت، زيرا بازار سهام 
 )P/E(با استفاده از نسبت قيمت به درآمد
تحليلي، حركت خود را با نرخ بهره تنظيم 
مي كند. نســبت قيمت به درآمد)P/E( به 
ما مي گويد به ازاي هر واحد سرمايه گذاري، 
در واحد زمان، چند ريال ســود به دســت 
مي آوريم، به عبارت بهتر اين نســبت، نرخ 
بازگشت ســرمايه را محاســبه و مشخص 
مي كند اگر ما به طور مثال يك ميليون تومان 
در يك بازار سرمايه گذاري كنيم، براي اينكه 
اصل ســرمايه به ما بازگردد، به چه ميزان 
زمان نياز داريم؛ يا بــه بيان بهتر چه مدت 
طول خواهد كشيد كه يك ميليون تومان ما 

به 2ميليون تومان افزايش يابد.
تاكنــون نــرخ ســود بانكــي به صورت 
غيررســمي 18تا 20درصد بود، يعني به 
ازاي يك ميليون تومان ســپرده گذاري در 
بانك)حساب بلندمدت( هر سال 200هزار 
تومان سود به سپرده گذار تعلق مي گرفت 

به اين ترتيب بايد 5ســال سپري مي شد تا 
سپرده گذار بانكي سودي معادل اصل پولش 
دريافت كند و حجم كل سپرده اش از يك 
ميليون تومان بــه 2ميليون تومان افزايش 
يابد. اين رقم نشــان مي دهد نسبت قيمت 
به درآمد سيستم بانكي، كه يك بازار بدون 
ريسك تلقي مي شود و نوسان در ميزان سود 
آن نقشي ندارد، 5مرتبه بوده است. درچنين 
شرايطي سهامداران در همه سال هايي كه 
نرخ سود بانكي 20درصد بود، با توجه به آنكه 
سرمايه گذاري در بورس، ريسك بيشتري 
دارد، نسبت قيمت به درآمد تحليلي خود 
را در محدوده 4.5مرتبه تنظيم مي كردند. 
تنظيم نسبت قيمت به درآمد در محدوده 
4.5مرتبه، در مقابل نسبت قيمت به در آمد 
5مرتبه اي سيستم بانكي به اين دليل انجام 
مي شود كه ســرمايه گذاري در بازار سهام 
ريسك بيشتري را متحمل مي شود، بنابراين 
ســرمايه گذاران بايد منطقا سود بيشتري 
نسبت به بازار بدون ريسك بانكي به دست 
بياورند. يعني ســهامداران به جاي 5سال 

بايد ظرف 4.5سال به اصل پولشان برسند.
درچنين شــرايطي با وجود آنكه نســبت 
قيمت به درآمد سيستم بانكي 5مرتبه بود، 
نسبت قيمت به درآمد واقعي بورس تهران 
حتي از مرز 4.5درصــد هم فراتر مي رفت، 
اكنون اما با كاهــش نرخ ســود بانكي به 

15درصد نسبت قيمت به درآمد سيستم 
بانكي از 5مرتبــه به 6.6مرتبه رســيده، 
بنابراين طبيعي است كف يا حداقل نسبت 
قيمت به درآمد تحليلي بورس تهران بايد به 
6مرتبه برسد و اين به معناي ارسال سيگنال 
آشكار براي رشد دوباره قيمت ها در بورس 
است اين موضوع نســبت قيمت به درآمد 
بورس تهران را حتــي تا مرز هاي 15مرتبه 

هم باال خواهد برد.

پول بيشــتري از بانك ها وارد بورس 
مي شود

سينا ســليماني، كارشــناس بازار سرمايه 
درباره تأثير نرخ ســود بانكي بر بازار سهام 
در كانال شخصي اش نوشت: در طول همه 
ســال هايي كه حداقل نســبت قيمت به 
درآمــد )P/E( بازار ســرمايه به دليل نرخ 
ســود 20درصدي، 5مرتبه بود، ميانگين 
كلي نســبت قيمت به درآمد بازار سرمايه 
در محدوده 6.5تا 7مرتبه در نوسان بود، اما 
حاال با كاهش نرخ بهره، منطقي است اين 
نسبت را در بازار سرمايه در سطح 10 تا 11 
مرتبه درنظر بگيريم. او افزود: با كاهش نرخ 
سود ســپرده به 15درصد عمال نرخ بازده 
بدون ريسك منفي خواهد شــد زيرا نرخ 
تورم 40درصد است اما بازده بدون ريسك 

15درصد درنظر گرفته شده است.

بورس ايران 200ميليارد دالري شد
بهزاد رنجبر

روزنامه نگار

دوپينگ بازارسهام با فريز نرخ بهره

بورس ايران به سي امين بازار سهام بزرگ دنيا تبديل شد؛ هم رديف بورس استانبول 

بررسي هاي همشهري نشان مي دهد؛ 
با فريز نرخ ســود، حد پايين نســبت 
قيمــت به درآمــد ســهام، از 4.5 به 
6مرتبه افزايش مي يابــد و نقدينگي 

بيشتري به بورس جذب خواهد شد

  ارائه آمار غلط به فدراسيون جهاني بورس ها
با وجود آنكه ارزش كل بازار سهام ايران با رشــد قابل توجهي از مرز 200ميليارد دالر عبور كرد 
اما فدراسيون جهاني بورس هاي اوراق بهادار ارزش كل بورس تهران را به تنهايي 430ميليارد 
دالر محاسبه كرده است. علت اين تفاوت آشكار، ارائه آمار نادرست از سمت بازار سرمايه ايران 
است. به نظر مي رسد در آمار فدراسيون جهاني ارزش كل بورس تهران با نرخ هر دالر 4200تومان 
محاسبه و به فدراسيون جهاني بورس ها اعالم شده است. به طور قطع محاسبه ارزش كل بازارسهام 
با استفاده از نرخي كه در واقعيت هاي اقتصادي جايي ندارد يك مبناي غلط و گمراه كننده براي 
ارزشگذاري بازار سهام است و قطعا نمايانگر واقعيت هاي اقتصادي نيست و اعتبار بازار سرمايه 

ايران را در بين نهادهاي بين المللي مخدوش مي كند.

فروردين براي ويروس كرونا در ايران ماه 
عسل بود. در اين ماه نرخ تورم اما خيلي كسب و كار

خانوارها را اذيت نكرد. هرچند تعطيلي 
كسب و كارها به ويژه خانه نشيني ايراني ها در تعطيالت 
نوروزي باعث شد تا تقاضا براي كاالها و خدمات به طور 
محســوس كاهش يابد اما وزن تقاضا براي كاالهاي 
خدماتي و بهداشــتي تا اندازه زيادي افزايش يافت و 
قيمت مواد ضدعفوني كننده به طرز خيره كننده اي باال 
رفت. حاال اما مركز آمار ايران نرخ تورم ماهانه خدمات 
بهداشــتي و درماني-و نه كاالهاي بهداشــتي- را در 
فروردين امســال 7دهم درصد، نســبت به فروردين 
پارسال 21درصد و نسبت به 12 ماه منتهي به فروردين 

پارسال 25.4درصد برآورد كرده كه نشان مي دهد نرخ 
تورم بهداشت و درمان از نرخ تورم كل پايين تر است.

البته قضاوت درباره آثار تورمي كرونا بر سبد معيشتي 
مردم هنوز زود است. شايد انتشار گزارش 2نهاد مركز 
آمار و بانك مركزي و مقايســه آن در ماه هاي آينده 
بتواند تصويــري واقعي تر را از آنچــه اين ويروس بر 
اقتصاد و نرخ تورم ايــران وارد كرده ارائه دهد. چنان 
كه مركز آمار ايران مي گويد: نرخ تورم در نخستين ماه 
سال 99نسبت به آخرين ماه سال 98كمتر شده است. 
اما آيا اين به معناي كاهش نرخ تورم در ماه هاي آينده 
است يا اينكه با رشد نرخ تورم ماهانه، بايد منتظر روند 
افزايش شــاخص ميانگين قيمت كاالها و خدمات 

مصرفي بود؟ 
مركز آمــار اعالم كرده نــرخ تورم نقطه بــه نقطه از 
22درصد در اسفند پارسال به 19.8درصد در فروردين 

امسال و نرخ تورم ساالنه هم از 34.8درصد  در ماه آخر 
سال 98به 32.2درصد در نخستين ماه سال 99كاهش 
يافته است. اين يك روي سكه تورمي است كه رخ داده 
اما شاخصي كه مي تواند تصويري كوتاه مدت از تغيير 
رفتار تورمي در ماه هاي آينده نشــان دهد، نرخ تورم 
ماهانه، به معناي تغيير ميانگين قيمت كاالها و خدمات 

مصرفي در هر ماه نسبت به ماه قبل است؛ اين شاخص 
نشان مي دهد؛ نرخ تورم ماهانه از 1.5درصد در اسفند 
پارسال به 2.1درصد در فروردين امسال رسيده ولي 
نرخ تورم ماهانه خوراكي ها و آشاميدني از 1.9درصد 

به 5.2درصد افزايش داشته است.
به اين ترتيب خانوارهاي ايراني در فروردين امســال 
نسبت به اسفند پارسال با رشــد 19درصدي قيمت 
ميوه و خشــكبار، 13.6درصدي ســبزي و حبوب و 
4.9درصدي قندوشــكر و شــيريني مواجه شده اند. 
افزون براين قيمت گوشت قرمز، براساس محاسبات 
مركز آمار ايران، ارزان تر از اسفندماه پارسال بوده است. 
البته روســتاييان اين كاالها را گران تر از شهرنشينان 

خريداري كرده اند.
تازه ترين گزارش مركز آمار ايران نشــان مي دهد نرخ 
تورم ماهانه كه از دي ماه پارســال نزولي شــده و به 
زير يك درصــد هم رفته بود، حاال بــه باالي 2درصد 
بازگشــته اســت. نرخ تورم نقطه به نقطــه از خرداد 
سال 98همچنان در مسير كاهشــي پيش مي رود و 
از 52.1درصد در ارديبهشت سال 98به 19.8درصد 
در فروردين امسال رســيده و نرخ تورم ساالنه هم از 
42.7درصد شهريور پارســال به 32.2درصد تغيير 

جهت داده است.

اختالف نظرهاي حل نشده در 
موضوع دستمزد 99، كار را به دستمزد

شــكايت طرف كارگري در 
ديوان عدالت اداري رســانده است. طبق 
اعالم كانون هماهنگي شوراهاي اسالمي 
كار اســتان تهران، اين تشكل كارگري به 
وكالي معرفي شــده از كميسيون حقوق 
عامه كانون وكالي قوه قضاييه وكالت داده 
براي ابطال مصوبه دســتمزد 99در ديوان 

عدالت اداري اقدام كند.
به گــزارش همشــهري، آخرين جلســه 
شــوراي عالي كار بــراي تعييــن حداقل 
دســتمزد كارگران در ســال 99با اتكا به 
آراي 6 نماينده دولــت و كارفرما، افزايش 
21درصــدي حداقل حقــوق كارگري را 
به تصويب رســاند و 3نماينــده كارگري 
به دليل تأمين نشدن نظرات خود از امضاي 
صورتجلســه و مصوبه اين شورا خودداري 
كردند؛ زيرا آنها معتقدنــد ماده 41قانون 
كار ازنظر حقــوق كاماًل آمره محســوب 
مي شود ؛ طبق اين ماده، حداقل دستمزد 
بايد براســاس نرخ تورم اعالم شده بانك 
مركزي تعيين شود، آن هم به نحوي كه فارغ 
از همه مسائل، به اندازه اي باشد تا زندگي 
يك خانواده را، كه تعداد متوســط آن در 
مراجع رســمي اعالم شده، تأمين كند. در 
آخرين جلســه شــوراي عالي كار اگرچه 
ازنظر قانوني مصوبه دستمزد 99با 6 رأي 
از مجموع 9رأي اعضا به تصويب رســيد، 
اما اين2 شاخص در اين توافق رعايت نشد. 

به نظر مي رسد ازنظر قانون، شكايت طرف 
كارگري كاماًل وارد است.

مصالحه يا شكايت
منابع مطلعي كه با همشــهري گفت وگو 
كرده اند مي گويند؛ پــس از رايزني كانون 
هماهنگي شوراهاي اســالمي كار استان 
تهران با كميســيون حقــوق عامه كانون 
وكالي قوه قضاييه، يك جلسه هماهنگي 
نيز ميان نمايندگان ايــن كانون و وكالي 
معرفي شده از كميسيون حقوق عامه برگزار 
شده؛ اما شــكايت به ديوان عدالت اداري 
براي ابطال مصوبه دســتمزد 99در انتظار 
باز شدن دفاتر خدمات الكترونيك و ثبت 
نهايي است و احتماالً در روزهاي آينده انجام 
مي شود. از سوي ديگر پس از امضاي مصوبه 
دســتمزد 99كارگــران در دولت و طرف 
كارفرمايي و اعالم مخالفت طرف كارگري، 
نمايندگان كارگران در شوراي عالي چندين 
بار ضمن مخالفت با توافق دولت و كارفرما 
در موضوع مزد 99، بــراي مذاكره مجدد، 
به منظور اصالح تصميم مزدي شوراي عالي 
كار اعالم آمادگي كرده انــد كه البته اصاًل 
موردتوجه شركاي اجتماعي قرار نگرفت. 
بر اين اســاس، اگرچه طــرف كارگري از 
قانون شكني شــركاي اجتماعي خود در 
تعيين مزد 99دســت به كار شكايت شده، 
اما همچنان تا ثبت شــكايت و حتي ابالغ 
رأي ديوان، امكان مصالحه 3 طرف و اصالح 

مصوبه مزدي وجود دارد.

مطالبه كارگران؛ اجراي قانون
موضــوع شــكايت كارگــران بــه ديوان 

عدالت اداري، ابطال دستمزد 99 به دليل 
رعايت نشدن ماده 41 قانون كار و الزامات 
قانوني بود. موضوعي كــه طبق اظهارات 
نماينده كارگران در شوراي عالي كار، كاماًل 
وارد اســت و به احتمال زياد از سوي ديوان 
عدالت اداري مورد تأييد قــرار مي گيرد. 
علي خدايي، عضو كارگري شــوراي عالي 
كار در اين زمينه به همشــهري مي گويد: 
در جلسه آخر شــورا كه به تعيين حداقل 
مزد كارگــري اختصاص داشــت، طرف 
كارگري تا انتهاي جلســه حضور داشــت 
وقتي نظراتش در مورد دســتمزد تأمين 
نشد، در اعتراض به رعايت نشدن قانون، از 
امضاي صورتجلسه و مصوبه شورا خودداري 
كرد. خدايي با اشاره به اينكه لفظ »موظف 
است« در ماده 41قانوني كار ازنظر حقوق 
به معناي آمره بودن اين ماده داللت دارد، 
مي افزايد: براساس اين ماده، »شوراي عالي 
كار، همه ساله موظف است ميزان حداقل 
مزد كارگران را براي نقاط مختلف كشور يا 
صنايع مختلف را با توجه به 2معيار تعيين 
كند. اول درصد تورمــي كه بانك مركزي 
اعالم مي كند و دوم اينكه حداقل مزد بدون 
آنكه مشخصات جسمي و روحي كارگران 
و ويژگي هاي كار محول شده را موردتوجه 
قرار دهد بايد به اندازه اي باشد تا زندگي يك 
خانواده را تأمين كند.« او با تأكيد بر اينكه 
خواســته طرف كارگري فقط رعايت اين 
ماده قانوني است، مي افزايد: در مورد معيار 
اول، بانك مركزي نرخ تورم را 41.5درصد 
اعالم كرده و در مورد معيار دوم نيز با توافق 
شــركاي اجتماعي در شــوراي عالي كار، 
حداقل هزينه معيشت يك خانوار كارگري 

3.3نفره 4ميليون و 940هزار تومان تعيين 
شــده؛ اما در ماجراي تعيين حداقل مزد 
كارگران 99، حتي با احتساب افزايش مزايا 
)كه موردقبول طرف كارگري نيست( نه نرخ 
تورم رسمي اعمال مدنظر قرار گرفته و نه به 

هزينه معيشت توجهي شده است.

مزد كارگري و مسائل فراتر از قانون
پــس از تصويــب 21درصــدي حداقل 
مزد در شــوراي عالي كار، منابــع آگاه  به 
همشــهري اعالم كردنــد، مقاومت اين 
شــورا در اعمال نظــر طــرف كارگري در 
افزايش دســتمزد 99، ناشــي از مخالفت 
سرســختانه دولت با افزايش پايه حقوق 
بوده و حتي هميــن افزايش 21درصدي 
نيز با تالش و پادرمياني وزير كار و معاون 
اول رئيس جمهور محقق شده است. با اين 
حساب، اگر افزايش نيافتن حقوق كارگري 
ناشي از مقاومت دولت باشد، به نظر مي رسد 
گروه كارگري كار سختي براي احقاق حقوق 
كارگران حتي از طريق شــكايت داشــته 
باشــد. نماينده كارگران در شوراي عالي 
دراين باره معتقد اســت: برخي از مسائلي 
كه شــوراي عالي كار در ماجــراي تعيين 
دستمزد 99كارگران، دخيل مي كند، فراتر 
از وظيفه اي اســت كه قانون به اين شورا 

محول كرده و اتفاقاً يكــي از اعتراض هاي 
طرف كارگري نيز دخالت دادن مسائل فراتر 
از قانون در مذاكرات مزدي است. خدايي با 
بيان اينكه شكل ظاهري جلسه شوراي عالي 
كار و حتي تصويب تعيين مزد 99با امضاي 
دولت و كارفرما قانوني اســت، مي گويد: تا 
اينجاي كار طرف كارگي هم تبعيت كرده و 
به جلسه يا نحوه تصويب مصوبه ايراد نگرفته 
است؛ اما حتي اگر طرف كارگري در جلسات 
حضور هم نداشته باشد، نبايد تعيين مزد با 
معيارهاي فراتر از آنچه در قانون كار وجود 
دارد به تصويب برسد. ما هم به واسطه اينكه 
با معيارهاي قانوني مدنظر كارگران مطابقت 
ندارد از امضاي آن خــودداري كرديم. به 
عقيده خدايي، حاال 2 احتمال براي مصوبه 
مزدي وجود دارد؛ يا قبل از شكايت و اعالم 
رأي ديوان با مذاكره شــركاي اجتماعي 
اصالح مي شود كه در اين صورت همه مفاد 
آن براســاس معيارهاي قانوني و به صورت 
توافقي تعيين خواهد شد و زمان اجراي آن 
نيز به توافق 3 طرف بستگي دارد يا مصوبه 
تا زمان اعالم رأي ديوان به همين صورت 
باقي مي ماند كه در اين صورت شــركاي 
اجتماعي بايد مطابق رأي ديوان تســليم 
قانون باشند و احتماالً تغييرات آن به كل 

سال 99اختصاص خواهد داشت.

نمايش خانه نشيني 40روزه كاسبان و خانوارها بر منحني تورم نمايان شد

رفتارشناسي تورم در ماه قرنطينه

رضا كرباليي
روزنامه نگار

روند شاخص تورم در يك سال گذشته

تورم ماه
ماهانه

تورم نقطه 
به نقطه

تورم 
ساالنه

451.430.6فروردين 97
1.552.134.2ارديبهشت 97

0.850.437.6خرداد 97
2.84840.4تير 97

0.641.642.2مرداد 97
0.53542.7شهريور 97

1.728.342مهر 97
1.62741.1آذر 97
0.826.338.6دي 97

1.12537بهمن 97
1.52234.8اسفند 97

2.119.832.2فروردين 98

 تعطيلي كسب و كارها و خانه نشيني ايرانيان در فروردين ماه
 باعث شد تقاضا براي كاالها و خدمات به طور محسوس كاهش يابد

شكايت مزدي كارگران در راه عدالت خانه
تشكل هاي كارگري در اعتراض به رعايت نشدن قانون در مصوبه تعيين مزد 99، به كميسيون حقوق 

عامه كانون وكالي قوه قضاييه وكالت دادند تا براي ابطال اين مصوبه در ديوان عدالت اداري شكايت كند

احمد ميرخدائي
روزنامه نگار

فريز نرخ بهره، توزيع گســترده پول از طريق 
 اقتصاد
اعطاي وام كم بهره در حوزه توليد و مصرف و كالن

اجراي گســترده خصوصي ســازي در كنار 
حمايت از توسعه بورس 4ضلع سياست دولت براي عبور از آثار 

اقتصادي كرونا را تشكيل مي دهند.
ارزيابي سياســت هاي اقتصادي اعمال شده در نخستين ماه 
از سال 99نشــان مي دهد دولت پس از 2سال تحمل فشار و 
اجراي سياست هاي پرانتقاد در حوزه اقتصاد، دوباره، آن هم 
در ميانه بحران شــيوع ويروس كرونا، اعتماد به نفســش را 
بازيافته و اجراي سياســتي تقريبا يكپارچــه را براي نجات 
اقتصاد از آوار كرونا در دستور كار قرار داده است. بازي خواني 
همشهري از سياست جديد  اقتصادي دولت براي عبور از كرونا 
نشــان مي دهد: فريز نرخ بهره، توزيع گسترده پول از طريق 
اعطاي وام كم بهره در حوزه توليد و مصرف و اجراي گسترده 
خصوصي ســازي، در كنار حمايت از توســعه بورس 4ضلع 
سياســت دولت براي عبور از آثار اقتصادي كرونا را تشكيل 
مي دهند. يك چهارضلعي كه البته تا حدي در تضاد با سياست 
بانك مركزي براي كنترل نرخ تورم قرار دارد و به نظر مي رسد 
هدفش ايجاد رونق، حتي با پذيرش مقداري تورم در اقتصاد 
است، البته شايد رئيس كل بانك مركزي هم مجبور شود در 
نهايت تسليم واقعيت ها و فشارهاي موجود براي تامين بودجه 
شــود، چنانكه عبدالناصر همتي در گفت وگو با بلومبرگ به 
صراحت گفته است: اقتصاد ايران براي خنثي سازي آثار كرونا 
بر كسب وكارها به 10ميليارد يورو اعتبار خارجي نياز دارد. 

پولي كه البته تامين آن ماموريتي دشوار به حساب مي آيد.

چند پرسش مهم
با فروكش كردن التهاب ناشــي از شيوع ويروس كرونا، البته 
براساس آمارهاي رســمي وزارت بهداشــت، حاال مي توان 
سياست هاي اقتصادي دولت را در زمينه هاي مختلف ارزيابي 
كرد. واقعا دولتمردان چه در ســردارند؟ آيــا تزريق 75هزار 
ميليارد تومــان از پول بانك ها، توافق ناگهانــي بانكداران بر 
سر فريز نرخ سود سپرده ها در سطح 15درصد و ثابت ماندن 
نرخ سود تسهيالت و در نهايت تشويق صاحبان نقدينگي به 
سرمايه گذاري در بازار سهام، مي تواند اقتصاد ايران را از زير آوار 
كرونا بيرون آورد يا اينكه موج تازه اي از تورم و ركود سنگين 
اقتصادي در راه است؟ اصلي ترين پرسش شايد اين باشد كه 
فرمانده اين روزهاي اقتصاد ايران كيست و نظريه اقتصادي 
حاكم بر سياســت هاي اقتصادي دولت تا چه اندازه مي تواند 

اميدواركننده و كم هزينه باشد؟

ابزاري مهم به نام نرخ سود و بهره
تازه ترين اتفاق در زمين بازي اقتصاد را شايد بتوان به توافق 
بانك ها براي بازگشت به مصوبه سال 96 شوراي پول و اعتبار 
دانست كه محور اصلي آن الزام همه بازيگران بازار پول ايران 
به جذب سپرده هاي ريالي با نرخ 15درصد است، حاال كه به 
گفته بانك مركزي، نرخ تورم در پايان سال 98 از مرز 41درصد 
عبور كرده، سپرده گذاران بانكي 3راه پيش رو دارند، يا بپذيرند 
پولشان يك سال دست بانك ها بماند و 15درصد سودش را 
بگيرند يا اگر دنبال سود 18درصد هستند، مي توانند اوراق 
گواهي ســپرده بانكي بگيرند؛ يا اينكه به كل بي خيال سود 
بانكي شوند و پولشان را از حساب سپرده هاي سرمايه گذاري 

بانك ها خارج كنند. 
به گزارش همشــهري، اين توافق اگرچه نشانه هايي از تباني 
بانكداران و تنبيه ســپرده گذاران را تقويت مي كند ولي در 
عين حال اين پرسش را مطرح مي سازد كه چرا بايد در شرايط 
تورم 41درصدي، نرخ ســود بانكي حداكثر 18درصد باشد، 
اما به نظر مي رسد بانك ها تحت فشــار سنگين سازمان امور 
مالياتي قبول كرده اند كه ديگر به سپرده ها سود باال ندهند؛ تا 
جريمه نشوند. يافته هاي همشهري نشان مي دهد؛ اين روزها 
بانك ها با برگه هاي تشخيص سنگين مالياتي مواجه شده اند، 
اين رويداد بيانگر آن است؛ سازمان امور مالياتي، كه زيرنظر 
وزير اقتصاد فعاليت مي كند، پرداخت سود باالي 15درصد، 
در سال گذشته را جزو هزينه هاي قابل قبول مالياتي نمي داند 
و از بانك ها به دليل آنچه تخلف خوانده شده، ماليات بيشتري 
طلب كرده است. اتفاقي كه نه تنها به سود سهامداران بانك ها 
و به زيان سپرده گذاران تمام شده، بلكه نشانه اي از تغيير ريل 
سياست هاي اقتصادي و شــايد تغيير سياستگذار اقتصادي 
دولت به شمار مي آيد. نشانه اي كه تغيير يا تضعيف احتمالي 
سياســتگذار اصلي اقتصاد ايران، در اين هفته ها را به شدت 
تقويت مي كند، فشــار دولت بر تزريق هرچه بيشــتر منابع 
بانكي براي كم كردن آثار اقتصادي كرونا از يك ســو و اصرار 
شخص رئيس جمهوري، آن هم با صداي شفاف و صريح، به 
فروش هرچه بيشــتر دارايي ها و سهام شركت هاست؛ حتي 
شركت هايي كه مثل شستا، مال دولت نيست اما؛ به دستور 
دولت آن را مي فروشند، تنها بخشــي از تغيير بازيگران، در 
زمين سياست هاي اقتصادي دولت است. آيا حسن روحاني 
ديگر به اين نتيجه رسيده كه دوران توليت بانك مركزي بر 

سياست هاي كالن اقتصادي ايران به پايان رسيده و حاال تيمي 
ديگر سكان هدايت اقتصاد را در دست گرفته است؟

قطار اقتصاد به ريل بازمي گردد؟
عبدالناصر همتــي، رئيس كل بانك مركــزي در واكنش به 
گزارش يكــي از روزنامه هاي اصولگــرا و منتقد دولت اعالم 
كرد: دولت و بانك مركزي از طريــق 2اقدام، به دنبال عرضه 
ازيك طرف و تحريك تقاضا از طرف ديگر و برگرداندن اقتصاد 
به ريل حركت هســتند. البته او به احتمــال انحراف منابع 
بانك ها، در نتيجه تزريق وام به بنگاه هاي كوچك و متوسط در 
دولت هاي گذشته، اشاره اي غيرمستقيم كرد و گفت: نگراني 
از انحراف دست كم يك سوم از مبلغ 75هزار ميليارد تومان 
به دليل واريز مستقيم به حساب خانوارهاي يارانه بگير بي مورد 
است. البته سكان دار بانك مركزي تأكيد دارد بخش عمده اي 
از 50هزار ميليارد تومان وام كم بهره با نرخ 12درصد قرار است 
به تشخيص وزارت كار و تنها به واحدهاي كوچك و متوسط 
توليدي و خدماتي با اشتغال كمتر از 50نفر داده شود كه نيروي 
كار خود را حفظ كرده باشند و براي شفافيت بيشتر اسامي 
واحدها و مبلغ وام گيرندگان اين وام ها در سايت بانك مركزي 
اعالم خواهد شد. موضع ديروز همتي نشان مي دهد او هرچند 
تالش مي كند؛ سيستم بانكي را هم راستا با سياست هاي كالن 
اقتصادي دولت، براي خنثي كردن حجم تخريب زلزله كرونا و 
البته تحريم نگه دارد، اما در عين حال نگران انحراف رانت هاي 
احتمالي است، او به همين دليل قول داده اسامي گيرندگان 
وام ارزان قيمت را منتشر كند؛ اما همچنان پرسش جدي اين 
است كه آيا همتي مي تواند سياست هاي اقتصادي دولت را به 
همان ريل قبل از كرونا بازگرداند؟ هزينه برخي تصميم هاي 

تورم ساز چه ميزان خواهد بود؟

اميد دولت به بازار سرمايه
هرچه بــه پايان حاكميت كرونا نزديك شــويم، فهرســت 
هزينه هاي آسيب ديدگان كرونا قطورتر خواهد شد و دولتي 
كه خزانه اش خالي است و رقم كسري بودجه اش به اوج رسيده، 
چاره را در فروختن دارايي ها ديده و به تأمين مالي از كانال بازار 
سرمايه اميد دوخته است تا جايي كه در سايه اظهارات برخي 
چهره هاي اقتصادي دولت مي توان اين تغيير ريل را مشاهده 
كرد. عرضه هاي اوليه سنگين، تغيير سكان دار سازمان بورس، 
اصرار رئيس جمهوري به جذب پول هاي سرگردان در بورس و 
صف هاي سنگين خريد سهام در اين روزها، همه نشانه هايي 
از روند مثبت بورس تحت تأثير سياست هاي اقتصادي دولت 
است. در كنار عرضه 3صندوق سرمايه گذاري بزرگ دولتي 
در بورس، دولت به احتمال زياد، همزمان با كاهش عملي نرخ 
سود سپرده هاي بانكي از 18درصد به 15درصد، تأمين مالي، 
با فروش اوراق بدهي را هم در بورس و فرابورس آغاز خواهد 
كرد تا بازارسرمايه در صدر توجهات سياست هاي اقتصادي 

قرار گيرد.

اختالف ها نمايان مي شود
به نظر مي رسد گزينه مطلوب دولتمردان اين است كه نقدينگي 
به مقصدي برود كه آنها پيش بيني مي كنند، يعني بازار سرمايه، 
اما اگر بخشي از اين نقدينگي سربرگرداند و بازار ارز يا سكه و 
طال را نشانه رود، آنگاه اختالف نظر پنهاني چهره هاي اقتصادي 
كابينه آشكار خواهد شد زيرا ممكن است ثبات ساير بازارها 
با رفت وبرگشت هاي ســريع نقدينگي به مخاطره بيفتد. از 
سوي ديگر چالشي كه سياست هاي اقتصادي دولت را تهديد 
مي كند، تمركز بر واگذاري هرچه بيشــتر سهام و دارايي ها 
به جاي واگــذار كردن صندلي ها و مديريت دارايي هاســت، 
ضمن اينكه اين نگراني جدي وجود دارد كه دولت پول ناشي 
از واگذاري ســهام را به جاي افزايش سرمايه گذاري، در امور 

جاري صرف كند.

مهار تورم ديگر اولويت نيست
به گــزارش همشــهري، بــازي خوانــي رفتــار دولت در 
سياستگذاري عصر كرونا نشان مي دهد ازنظر دولتي ها مهار 
تورم فعاًل در اولويت نيست و بهتر است بانك مركزي از هدف 
اصلي اش يعني مهار نرخ تــورم فاصله بگيرد و تنها به كمك 
دولت بيايد تا هم شهروندان راضي باشند و هم اقتصاد ايران 
از تله سنگين ركود فراگير نجات يابد. بانك مركزي و شخص 
عبدالناصر همتي اين روزها چشم به صندوق بين المللي پول 
دارد بلكه 5ميليارد دالر درخواســتي را بــه ايران اختصاص 
دهد. اتفاقي كه مي تواند بخشي از فشار سنگين ديگر مردان 
اقتصادي دولــت گرفتار بر منابع تــورم زاي بانك مركزي را 
كاهش دهد. موضوعي كه در كسري بودجه ريشه دارد. چيزي 
كه سكان دار بانك مركزي از آن ناراضي است چنان كه همتي 
چندي پيش در يك برنامه زنده تلويزيوني با اشاره به آزادسازي 
بخشي از سپرده بانك ها نزد بانك مركزي گفته بود: وقتي كه ما 
25هزار ميليارد تومان تزريق مي كنيم، پايه پولي باال مي رود 
و نقدينگي افزايش خواهد يافت، اما ما اين را به جان خريديم.

همشهري از تغيير ريل اقتصادي دولت براي آواربرداري زلزله كرونا خبر مي دهد
بازي خواني سياست دولت براي نجات اقتصاد

  در انتظار 5ميليارد دالر
جهت گيري ديگر دولت حسن روحاني اين است كه بتواند از صندوق بين المللي پول كمك 5ميليارد دالري بگيرد و مأموريت 
مهم را رئيس جمهوري به رئيس كل بانك مركزي سپرده، همتي به تازگي در گفت وگو با بلومبرگ نه تنها از صندوق بين المللي پول 
خواسته تا سياسي و تحت فشار آمريكا تصميم گيري نكند، بلكه از نياز ايران به 10ميليارد يورو اعتبار خارجي براي خنثي سازي 
آثار حمالت كرونا خبر داده و ادعاي يك مقام منطقه اي صندوق بين المللي پول را رد كرده است. او مي گويد: ما تمام اطالعات و 
داده هاي مورد نياز صندوق بين المللي پول را براي ارزيابي صالحيت مان ارائه داده ايم و اين اطالعات و آخرين اطالعات اقتصادي 
در وب سايت بانك مركزي ايران موجود است. رئيس كل بانك مركزي ايران در واكنش به منتقدان داخلي و خارجي اين سياست 
مي گويد: ما از آمريكا درخواست كمك نكرده ايم، ما از صندوق بين المللي پول تقاضا كرديم كه يك  نهاد بين المللي غيرسياسي، 
وابسته به سازمان ملل متحد اســت و ايران هم جزو بنيانگذاران و اعضاي اين نهاد بين المللي است و همه نهادهاي مرتبط با 
سازمان ملل، صندوق بين المللي پول يا سازمان بهداشت جهاني بايد از سياست دور بمانند و به تعهدات نهادي خود عمل كنند. 
رئيس كل بانك مركزي تأكيد مي كند: براي مهار شيوع ويروس، تقويت نظام مراقبت هاي بهداشتي و محافظت از پرسنل خط 
مقدم در بيمارستان ها و جاهاي ديگر و كمك به افرادي كه شغل خود را از دست داده اند، ما نياز به 10ميليارد يورو اضافه تر در 
تأمين اعتبار خارجي خود داريم كه 2درصد از توليد ناخالص داخلي ماست. اين يك واقعيت است و ما اين اطالعات را با صندوق 

بين المللي پول به اشتراك گذاشته ايم البته ايران داراي ذخاير خارجي هست اما تحريم هاي آمريكا جلوي آن را گرفته است.

به گفته تحليلگران، اين موضوع مي تواند صدمات زيــادي به صنعت نفت آمريكا، كه به توليد نفت 
شيل وابسته است، وارد كند زيرا توليد نفت شيل در شرايطي كه قيمت جهاني كمتر از 30دالر در هر 
بشكه است، براي توليد كننده هاي آمريكايي صرفه اقتصادي ندارد. به نظر مي رسد دليل نزول سنگين تر نفت تگزاس در 
مقايسه با نفت برنت همين عامل بوده است. تا عصر دوشنبه قيمت نفت وست تگزاس 40درصد و نفت برنت 7درصد نزول 
كرد. كرك ادواردز، مدير اجرايي شركت التيگو پتروليوم، توليدكننده نفت در تگزاس گفته است اگر قيمت نفت به طرز 

چشمگيري افزايش يابد، 40هزار كارگر فقط در حوضه پرمين غربي غرب تگزاس اخراج خواهند شد.

ادامه از 
صفحه اول

تيرخالص به بازار نفت



آغاز سفرهاي محدود و هوشمند در كشور
  ممنوعيت ترددهاي جاده اي برداشته شد و ستادهاي استاني مقابله با كرونا دستور مسافرپذيري 

در هتل ها را صادر مي كنند

 سفرهاي داخلي در شرايطي كه هنوز 
ايران با بحران كرونا دست و پنجه نرم گردشگري

مي كند با تصميم ستاد ملي مقابله با 
كرونا به صورت محدود آغاز شد.

پليــس راهنمايــي و رانندگــي محدوديت تردد 
در جاده هاي كشــور را از 2روز قبــل برچيد و ولي 
تيموري، معاون گردشگري وزارت ميراث فرهنگي 
كه مسئوليت كميته گردشگري و فضاهاي ورزشي 
ســتاد ملي مقابله با كرونا را به نمايندگي از وزارت 
ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي برعهده 
دارد پيشنهاد كرد كه شــهروندان ايراني به شكل 

هوشمند و منفرد سفر كنند.
معاون گردشــگري در آخرين نشست جلسه ملي 
كميته گردشــگري و فضاهاي ورزشي ستاد ملي 
مقابله با كرونا كه در محل معاونت گردشگري و با 
حضور نمايندگان دستگاه هاي عضو برگزار شد خبر 
داد كه »سفر هوشــمند و منفرد« با رعايت كامل 
پروتكل الزامات بهداشتي و حفظ سالمت شهروندان 

به ستاد ملي مقابله با كرونا پيشنهاد شده است.
معاون گردشــگري همچنين گفته است، »فردي 
كه براي گذران امور شــخصي يا شــغلي ناگزير به 
سفر است بايد خدمات اســتاندارد و تحت نظارت 

دريافت كند.«
براساس آنچه معاون گردشگري در سومين نشست 
كميته ملي گردشگري و فضاهاي ورزشي ستاد ملي 
مقابله با كرونا گفته است، تمهيد مقدمات و شرايط 
الزم براي سفرهاي ضروري و كاري مردم از قبيل 
تهيه بليت و مراكز اقامتي مجاز در شــرايط جديد 
پيش آمده بــه مديريت بيماري كرونا در كشــور 

كمك مي كند.
اين نشســت پس از آن برگزار شده است كه حسن 
روحاني، رئيس جمهوري به ســتاد ملــي مقابله با 
كرونا ماموريت داد تا از 31فروردين ماه بازگشايي 
بخشــي از مشــاغل با ريسك متوســط را بررسي 
كند. بدين ترتيب از اول ارديبهشــت ماه بازارهاي 
سرپوشــيده و پاساژهاي كشــور بازگشايي شدند 
و روال عادي زندگي در شــرايط كرونايي به شرط 

رعايت پروتكل هاي بهداشــتي به بخشي از اقتصاد 
ايران بازگشت. برهمين اساس نيز پليس راهور ناجا 
نيز محدوديت تردد خودروها در جاده هاي كشــور 
را برچيد و براساس پيگيري هاي همشهري، مراكز 
اقامتي در برخي اســتان هاي كشــور كه با كاهش 
حجم مبتاليان به كرونا مواجه شــدند و رنگ آنها 
از قرمز به نارنجي و زرد يا حتي سفيد تبديل شده 

است، قادر به پذيرش مسافر شده اند.
در نخســتين اظهارنظر در ماجــراي آغاز محدود 
ســفرها در دوره كرونــا، ســيدمصطفي فاطمي، 
مديركل ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي 
استان يزد همين ديروز از آغاز به كار مجدد هتل هاي 
يزد به شكل ســختگيرانه خبر داد و به ايسنا گفت: 
هتل ها با درخواســت كتبي و ثبت نام در ســامانه 
وزارت بهداشــت و تأييــد بازرســان اداره ميراث 
فرهنگي اســتان به منظور رعايــت پروتكل هاي 

بهداشتي قادر به آغاز فعاليت هستند.
او اعالم كرده اســت كه در تالش براي بازگرداندن 
اســتان يزد به چرخه گردشــگري با رعايت كامل 
مسائل بهداشتي است و به همين منظور بايد هتل ها 
در سامانه وزارت بهداشت ثبت نام كرده و كد تأييد 

فعاليت مجدد دريافت كنند.

جمشــيد حمزه زاده، رئيس جامعه هتلداران ايران 
اما درباره آغاز محدود سفر در كشور به همشهري 
گفته است: به رغم آنكه هيچ ابالغيه اي از سوي ستاد 
ملي مقابله با كرونا براي تعطيلي هتل ها در شرايط 
كرونايي ارسال نشده بود، اما در وضعيت شيوع كرونا 
ستاد هاي استاني مقابله با كرونا تصميم به تعطيل 
شــدن برخي واحدهاي اقامتي گرفتند و حاال نيز 
تصميم گيري بــراي پذيرش مســافر در هتل ها با 

ستادهاي استاني مقابله با كروناست.
رئيس جامعه هتلداران ايران اعالم كرد: اكنون نيز 
فعاليت مجدد واحدهاي اقامتي براســاس تصميم 

ستادهاي استاني مقابله كروناست.
به گفته او، واحدهاي اقامتي در سراســر كشــور 
آماده پذيرش مسافر با رعايت تمامي پروتكل هاي 
بهداشتي هســتند و جامعه هتلداران ايران نيز در 
حال پيگيري فعاليت مجدد هتل ها و مراكز اقامتي 
مجاز در تمامي استان هاي كشــور در سطح ملي 

است.
به گفته او، با آغاز فعاليت برخي مشاغل در كشور، 
اســتان ها نيز به تناســب وضعيت خــود در حال 
تصميم گيري براي آغاز فعاليــت برخي هتل ها و 

مراكز اقامتي به منظور پذيرش مسافر هستند.

محمد باريكاني
خبر نگار
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وزير صمت و خودروســازها بار ديگر خواستار تعويق دوباره بازي دوباره با قانون هواي پاك 
اجراي استاندارد يورو5  براي خودروهاي داخلي شدند، اما 

سازمان محيط زيست مي گويد اين  بار كوتاه نمي آيد

الهام مصدقي راد
خبرنگار

آذرماه ســال گذشــته، 
آلودگي

ايران خــودرو آگهــي هوا
پيش فروش چند مدل از 
خودروهاي خود را كــه همگي داراي 
استاندارد يورو 4هستند منتشر كرد. 
اما ســازمان حفاظت محيط زيســت 
همان زمان با ارسال نامه اي به وزارت 
صمت و ايران خورو خواســتار توقف 
پيش فروش شــد و رفتار خالف قانون 

اين مجموعه صنعتي را يادآور شد.
براســاس قانون هواي پاك كه ســال 
96تصويب شد، توليد و شماره گذاري 
خودروهاي يورو 4از ســال 98ممنوع 
هســتند. اما خودروســازان با توجه 
به شــرايط تحريم، خواســتار تعويق 
يكساله اين قانون و اجراي آن از ابتداي 
سال 99شــدند و درســت 4 ماه قبل 
از زمان اجــراي قانــون، نه تنها اقدام 
بــه پيش فــروش خودروهــاي يورو 
4كردند كه در آخرين روزهاي ســال 
98 و روزهاي ابتدايي سال جاري نيز 
تالش هاي خود را بــراي عدم تحقق 
قانون هواي پاك در دولت ادامه دادند.

درخواست صمت براي تعويق دوباره 
يورو 5

ســازمان حفاظت محيط زيســت در 
آذرماه ســال قبل كــه پيش فروش 
خودروهاي يورو 4آغاز شد، اعالم كرد 
»به هيچ عنوان اجازه شــماره گذاري 
ايــن خودروهــا در ســال 99داده 

نمي شود.«
سيدمحمد ميرزايي قمي،  سرپرست 
مركز ملي هوا و تغيير اقليم ســازمان 
حفاظت محيط زيســت نيز به تازگي 
اعالم كرد: »هيچ خــودروي جديدي 
با اســتاندارد يورو 4در ســال جاري 
شــماره گذاري نمي شــود.« اما نكته 
قابل توجه تالش دوباره وزارت صمت 

و خودروسازان براي تعويق در اجراي 
قانون هواي پاك است. خودروسازها 
در آگهــي پيش فروش آذرمــاه 98، 
به منظور خــودداري از بــه كاربردن 
عبارت »استاندارد يورو 4« از عبارت 
»مطابق با حد استاندارد ملي« استفاده 
كردند. 20فروردين ماه نيز با ارســال 
نامه اي به اسحاق جهانگيري، معاون 
اول رئيس جمهور تعويــق در اجراي 
اســتاندارد يورو5 را بــراي دومين بار 
درخواســت كردند. متولي وزارتخانه 
صمت كــه زيرمجموعه وزارتخانه اش 
يكــي از جدي ترين متهمــان ايجاد 
آلودگــي و تخريــب محيط زيســت 
است، حتي جلوتر از صاحبان صنعت 
خودرو، مشــابه چنين درخواستي را 
19اســفندماه 98در نامه اي به معاون 

اول رئيس جمهوري ارسال كرده بود.
رضا رحمانــي، وزير صمــت، در نامه 
خود نوشته بود: »اســتاندارد يورو 5 
شش ماه بعد از توقف تحريم ها اجرايي 
شود.« درخواســت ها براي به تعويق 
انداختن اجراي قانــون هواي پاك در 
حالي صورت گرفته است كه به گفته 

كارشناســان و اذعان خودروسازها، 
تبديل استاندارد يورو 4به يورو 5هزينه 
چنداني براي توليدكنندگان خودرو در 

كشور ندارد.

كالنتري استعفا مي دهد؟
اســحاق جهانگيــري، معــاون اول 
رئيس جمهوري هنوز به 2 نامه اي كه 
از وزير صمت و مديران خودروسازي 
دريافت كرده پاســخ نداده است. اما 
برخي فعاالن محيط زيست با توجه به 
تجربيات گذشته، نگران اجرايي شدن 
درخواســت هاي غيرقانوني هستند. 
محمد درويش، فعال محيط زيست و 
عضو كميته هواي پاك در وزارت كشور 
در اين خصوص به همشهري مي گويد: 
»مشكل موتورسيكلت هاي انژكتوري 
بايد 3ســال قبل حل مي شد كه هنوز 
حل نشــده اســت و خط توليد اين 
آالينده ها ادامه دارد. سازمان حفاظت 
محيط زيســت نيز نتوانســت مصوبه 
تجهيز شدن تمامي ســكونتگاه ها به 
تصفيه خانه را اجرا كند. كاتاليزورهايي 
كه بايد با هدف كاهــش آلودگي هوا 

روي خودروهــا نصب مي شــد هم با 
نامه اســحاق جهانگيري منتفي شد. 
پس تجربيات گذشــته نشان مي دهد 
ســازمان حفاظت محيط زيســت از 
موضع خود كوتاه آمده و خودروهاي 
يــورو 4هــم شــماره گذاري خواهد 
شد.«  درويش با اشــاره به نامه وزير 
صمت و خودروســازها به معاون اول 
رئيس جمهوري براي تعويق استاندارد 
يورو 5خودروها، ايــن چانه زني ها را 
محكوم مي كنــد و با اشــاره به زيان 
2.2ميليــارد دالري آلودگــي هوا به 
اقتصاد كشور مي گويد: »رئيس سازمان 
حفاظت محيط زيســت در نهايت يا 
كوتاه مي آيد يــا مي گويد حرف خود 
را زدم اما كســي توجه نكرد. در اين 
صورت انتظار مي رود اگر قانون هواي 
پاك درخصوص استاندارد يورو 5براي 
خودروسازها اجرا نشود، رئيس سازمان 
حفاظت محيط زيست بايد استعفا دهد 
و در مســئوليتي قرار نگيرد كه بگويد 
زور به صنعت نمي رســد! چون زور او 
نه به سدســازها رسيده اســت، نه به 

انتقال دهندگان آب و مافياي زباله .«
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افقی:
1- رماني از نيكالي گوگول، 
نويسنده ادبيات روسيه- اتاق 

درس
2- انبار گندم- بي نظم- ترس 

و بيم
3- دانه معطر- ســاز و برگ 
زين اسب - اتاق ديده باني- بله 

انگليسي
4- زره ساز- استحكام- كوهي 

در مكه
5- علــت- پايــدار- زباني از 
خانواده زبان هاي هندواروپايي

6- دو زن با يك شوهر- مادر 
عيســي مســيح)ع(- واحد 

شمارش پل
7- گروه سياســي- بهامهر- 

خواهش
8- پسوند شباهت- شاداب و 
سرحال- آواي حزين- درخت 

زبان گنجشك
9- شيپور جنگي- طوقه چرخ 

خودرو- ويران كننده
10- شيره درخت- بنيانگذار- 

از حروف الفبا
11- سامانه- آهن ربا-  ماه شب 

چهارده
12- لقب خواجه ســرايان- 

رشته اي در موسيقي- گدا
13- نــگاه خيــره- بيزاري- 

بهشت- خرس

14- رهاورد زلزله- آهنگساز 
 آلماني قــــرن نــــوزدهم- 

افزون شونده
15- نصف آجر- كنايه از تغيير 

عقيده و سليقه دادن است
  

عمودی:
1- پشه ناقل بيماري خواب- 

رماني از آندره ژيد فرانسوي
2- طايفــه - غلــه پاك كن- 

ظرف غذاي سربازان
3- نقــش هنــري- عاجز و 
درمانده- سازمان فضانوردي 

آمريكا- عزيز عرب
4- باشگاه فوتبال فرانسوي- 
وديعه- هر نوع سبزي خوردني
5- بناي باستاني هند- پندار
6- قيمتي- لطيف- فراواني

7- بلدرچيــن- خصوصيت- 
سراب ديدني كنگاور

8- دو تــا الم- بها- اســباب 
نزديكي به خدا- حرفي سوار 

بر خودش
9- بازيابــي ســالمت پس از 
بيماري- نقــاش هلندي قرن 

نوزدهم- بازداشتن
10- درختــي بــا برگ هاي 
پنجــه اي - قلــه ياســوج – 

ورزشگاه ميالن
11- واحد گفتار در دســتور 

زبان- همسايه آلمان و چك

12- نوعي قــارچ روي غذاي 
مانــده- پايــان - توله ســگ 

شكاري
13- قومــي ايراني- مظنون- 
اســبابي در باشــگاه پرورش 

اندام- مخفف اگر
14- نويسنده كتاب فتح خون-  

مأيوس- قوه بينايي
15- پس از اشكانيان به قدرت 

رسيدند- سرحد دار
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    در پی شیوع ویروس کرونا در کشــور و باال رفتن آمار 
مبتالیان و تلفات، ســتاد ملی مقابله با کرونا محدودیت  گزارش

ترددهای بین استانی را از هشتم فروردین امسال اجرایی 
کرد تا زنجیــره انتقال ویروس کرونا قطع شــود. اما به دســتور رئیس 
جمهوری، این ممنوعیت تردد از اول اردیبهشت لغو و باز شدن جاده های 
مواصالتی موجب افزایش ناگهانی ترددهای بین استانی و شلوغی بسیاری 

از جاده ها شد.
به گزارش گروه ایرانشهر،  براســاس گزارش های رسیده از استان ها، از 
روز گذشته ســفرهای کاری و تفریحی به میزان قابل توجهی افزایش 
یافته و در این بین استان های شمالی، به ویژه البرز، به واسطه واقع شدن 
در مسیر مواصالتی 14 استان، سهم قابل توجهی را در ترافیک جاده ای 
به خود اختصاص داده اند. همچنین استان هایی که از مراکز گردشگری 
و اقتصادی برخوردارند، مانند استان های اصفهان  و خراسان رضوی، بار 

ترافیکی بیشتری را در جاده ها تجربه کردند.
 به گفته سردار »سید تیمور حســینی« رئیس پلیس راه راهور ناجا، از 
روز گذشته ترددهای بین اســتانی نزدیک به 2 برابر افزایش یافته و به 
شکل پیش از اجرای محدودیت ها در آمده اســت. با وجود این و طبق 
پیش بینی های انجام شده مسئوالن، برداشته شدن همه محدودیت های 

ترافیکی، آخر هفته پر ازدحامی را برای استان ها رقم خواهد زد. 

ترافیک ناگهانی در محورهای البرز
  فتانه احدی - البرز: با اجرای طرح فاصله گذاری 
اجتماعی در البرز، که پل ارتباطی 31 استان است، 
تردد در محورهای البرز ۸۰ درصد کاهش یافته بود، 
اما این رقم با کنار گذاشــتن طرح یادشده از ابتدای 
اردیبهشت 99 مجددا افزایش یافت. در روز نخست 
برداشته شدن طرح فاصله گذاری، بین استان ها تردد 
به گونه ای نبود که شاهد ترافیک سنگین باشیم، اما 
رفت و آمد نسبت به روزهای گذشته افزایش یافته 
است و پیش بینی می شــود در روزهای آینده و آخر 

هفته تعداد ترددها بسیار افزایش یابد.
»حمیدرضا پناهی« یکی از رانندگانی که از کرج به 
مقصد گرمدره رفته است، می گوید: ترددها آنگونه که 

باید چشمگیر نبود، اما تعداد خودروها از روزهای قبل بیشتر شده بود. او 
می افزاید: پالک های غیربومی نیز به چشم می خورد، اما آن طور که باید 
هنوز مردم از استان های خود خارج نشده اند. البته این میزان رفت و آمد 
مربوط به روز نخست بازگشایی محورهاست و حتما در روزهای آینده 
شاهد افزایش تردد و سفرهای بیشتری خواهیم بود. »علیرضا سبحانی« 
یکی از مسافران، که با پالک غیربومی از مسیر آزادراه کرج - تهران، به 
مقصد تهران در حرکت است، می گوید: برای انجام کار اداری مجبور به 
سفر هستم و باید به تهران می رفتم تا به اموری که در ایام فاصله گذاری 

اجتماعی عقب افتاد، رسیدگی کنم.
»سیف اهلل کریمی« یکی از البرزنشینان، که در مسیر آزادراه کرج - قزوین 
قصد سفر به زنجان و طارم را دارد، می گوید: اصالتا اهل طارم هستم و در 
این شهر باغ دارم. امسال به دلیل شیوع بیماری کرونا نتوانستم به باغم 
رسیدگی کنم و اطالعی از وضعیت محصوالت باغم ندارم. هرچند دیر 

شده، اما حتما باید به آنجا بروم.
ســرهنگ »حمداهلل رحمتی پور« رئیس پلیس راهور کرج، می گوید: 
ورودی های شهر را که با نیوجرسی بسته بودیم به حالت اولیه برگرداندیم 
و تردد در استان و کرج آزاد شد. در خروجی جاده چالوس و آزادراه کرج - 
قزوین دیگر محدودیت وجود ندارد و گیت های ورودی نیز برداشته شده 
است. 4۰ درصد مبادی های ورودی و خروجی استان که به وسیله موانع 
فیزیکی مسدود شده بود، بازگشایی شد. در ورودی حصار نیز 1۰ تا 15 

درصد تردد افزایش یافته است. 

بازگشت موج سفرها به مازندران
  اشکان جهان آرای - ساری: بازگشــایی محورهای استانی از روز 
گذشته، پس از چند هفته، موجی از سفرها به سمت استان های شمالی را 
ایجاد کرد که سبب نگرانی مجدد مسئوالن و ساکنان این استان ها شده 
است. حجم ترافیک در محورهای هراز، چالوس و سوادکوه از نخستین 
ساعات بامداد یکم اردیبهشت به طور چشمگیری افزایش یافت. به طوری 
که بنا بر اظهارات شــاهدان عینی، در ورودی محور هراز حتی از حوالی 
ساعت 23 یکشنبه 31 فروردین تعداد زیادی خودرو برای ورود به این 

محور منتظر بازگشایی مسیر بودند تا به مازندران وارد شوند.
تعداد رفت  و آمد خودروها در محور سوادکوه نیز، به گفته ساکنان حاشیه 
این مسیر، بیشتر شده اســت. »محمد صادقی« یکی از رانندگان بین 
شهری قائمشهر – سوادکوه، می گوید: از صبح امروز که برای جابه جایی 
مسافران مثل روزهای گذشته وارد این محور شدم افزایش تردد خودروها 

در مسیر جنوب - شمال کامال محسوس است.

این افزایش تردد را به شــکل پرحجم تر می توان در 
جاده چالوس مشاهده کرد. از ظهر دیروز تصاویری در 
فضای مجازی منتشر شده که نشان می دهد مسافران 
زیادی، با بازگشــایی محورهای بین استانی، سفر به 
شمال از این محور را آغاز کردند. به طوری که دیروز 
ترافیک ســنگینی از خودروهای مسافران در مقابل 
عوارضی جاده چالوس در محــدوده مرزن آباد ایجاد 
شد. به گفته یکی از ساکنان شهر مرزن آباد، که دروازه 
ورودی مازندران از محور کندوان محسوب می شود، از 
بامداد یکم اردیبهشت رفت وآمدها در این شهر به شکل 
چشمگیری افزایش یافته و این موضوع سبب نگرانی مرزن آبادی ها شده 
است. »پویا امرجی« به همشهری می گوید: برای بسیاری از مرزن آبادی ها 
از صبح یکم اردیبهشت این پرســش و ابهام ایجاد شده که این حجم از 
مسافر با چه توجیهی روانه سفر شده اند. شــهر پر از خودروهای پالک 
استان های مختلف به ویژه تهران اســت که برای رسیدن به شهرهای 

مختلف غرب مازندران وارد مرزن آباد می شوند.
این شــهروند مرزن آبادی، با بیان این که بسیاری از شــهروندان از این 
وضعیت ناراضی و نگران هستند، می افزاید: طی روزهای اخیر آمار ابتال به 
کرونا در این منطقه کاهش چشمگیری داشت و مردم خوشحال بودند که 
شهر در حال بازگشت به شرایط عادی است. اما ورود انبوهی از مسافران از 
تهران، که هنوز شرایط نامناسبی دارد، نگرانی بابت از سرگیری شیوع در 

این شهر را بیشتر کرده است.
سرهنگ »مهدی باقری« فرمانده پلیس راهنمایی و رانندگی مازندران، 
نیز از روند رو به رشد و صعودی تردد در محورهای هراز، چالوس و سوادکوه 

خبر می دهد و به همشهری می گوید: جاده ها طبق 
تصمیم ســتاد ملی مقابله با کرونا بازگشایی شده و 
از نخستین ساعات یکم اردیبهشت به مرور بر تعداد 

خودروهای ورودی به مازندران افزوده می شود.
معــاون گردشــگری اداره کل میــراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی مازندران نیز ضمن ابراز 
نگرانی از اقدام گروهی از مردم برای ســفر به شمال 
می گوید: مسئوالن بارها اعالم کردند که بازگشایی 
محورهای بین استانی به معنای فراهم بودن امکان 
سفر نیست. اما متأسفانه شاهد افزایش ورود مسافران 

به این استان هستیم.
»مهران حســنی« می افزاید: مراکز اقامتی کماکان 
شــرایط پذیرش مســافر را ندارند و اجاره ویالها و 

خانه های شــخصی نیز همچنان ممنوع اســت و این اماکن در صورت 
مشــاهده یا دریافت گزارش پلمب خواهند شــد. اگر هم شرایط برای 
پذیرش مسافر فراهم شود قطعا اولویت با مراکز قانونی و مجاز است که 
پروتکل های بهداشتی به آنها ابالغ شده تا در صورت بازگشایی آمادگی 

الزم را داشته باشند.

تردد عادی در گیالن
  فرشته رضایی - گیالن: همزمان با بازگشایی راه ها در گیالن نیز 
شاهد تردد روان، اما پرحجم خودروهای سواری در خیابان ها و جاده ها 

بودیم. اگر چه بســیاری از هموطنان به توصیه های 
کارشناسان حوزه بهداشــت توجه کرده و جز برای 
مواقع غیرضروری بیرون نمی روند، اما پلیس راه گیالن 
پیش بینی می کند که در روزهای آینده شاهد ترافیک 

سنگین تری باشیم.
سرهنگ »جابر صفاری« جانشین پلیس راه گیالن، 
در گفت و گو با همشهری با بیان این که از صبح یکم 
اردیبهشت شاهد ترافیک پرحجمی در مسیرهای 
ورودی و خروجی اســتان هســتیم، می گوید: این 
میزان از تردد به روال روزهای سابق بوده و باعث ایجاد 
ترافیک در جاده های اســتان نشده است. گیالن در 
محورهای رودبار، چابکسر و آستارا، امروز روال عادی را 

طی کرد، ولی با توجه به در پیش بودن ماه مبارک رمضان و این که بسیاری 
از هموطنان ما در ایام نوروز نتوانسته بودند به مسافرت بروند، پیش بینی 

می کنیم در روزهای آینده شاهد ورود مسافران به گیالن باشیم. 
وی ادامه می دهد: تا پیش از این، از حجم ترددهای شهری هم کم شده 
بود که اکنون از 23 فروردین ترددها تقریبا به روال قبل، اما با شدت کم تر 
وجود دارد. توصیه ما به رانندگان این است ضمن پرهیز از مسافرت های 
غیرضروری، همچنان نکات بهداشتی و مســائل ایمنی و راهنمایی و 
رانندگی را رعایت کنند. چنانکه دوربین های ثبت تخلف ما نیز در جاده ها 
نصب هستند و گزارش می دهند.  سرهنگ صفاری بیان کرد: نیروهای 
هالل احمر و بخش سالمت در ورودی جاده ها با دستگاه های حفاظتی و 
تب سنج مسافران را پایش می کنند. همچنین با توجه به برداشته شدن 
محدودیت های تردد بین شهری از 23 فروردین، 7۰ درصد معابر درون 
شهری گیالن پرتردد هستند. این در حالی  است که 
پیش تر فقط در 1۰ درصد از معابر درون شهری استان 

تردد جریان داشت.
آخرین وضعیــت تردد راه های اســتان در محدوده 
ورودی رشــت - قزوین هم خبــر از ترافیک روان 
می دهد، اما مســیر جاده ســنگر بــه کوچصفهان 

نیمه سنگین گزارش شده است. 

کرمانشاه  و افزایش ۳۵ درصدی ترددها
  فرحناز چراغی - کرمانشــاه: با پایان یافتن 
ممنوعیــت ترددهای بین اســتانی، بســیاری از 
کرمانشاهی ها چمدان سفر بســتند و راهی جاده ها 

شدند.
یکی از مسافران محور کرمانشاه - بیستون با بیان این که تمام طول سال را 
منتظر تعطیالت عید بوده است، می گوید: عید به سفر نرفتیم و حاال با باز 

شدن جاده ها فرصت مناسبی برای گشت و گذار است.
»صادق رضایی« که به همراه 3 نفر از دوستانش قصد رفتن به استان های 
شمالی کشــور را دارند، می افزاید: اگر قرار بود سفر نرویم، دولت نباید 
ممنوعیت را بر می داشــت. حاال که ممنوعیت ترددها برداشــته شد، 
هیچ کس در این روزهای بهاری در خانه نمی ماند. ما سعی می کنیم نکات 
بهداشتی را رعایت کنیم و ماسک، الکل و ژل ضدعفونی کننده را همراه 

داریم و مکرر استفاده می کنیم.

یکی دیگر از شهروندان نیز خستگی از قرنطینه در روز 
بهاری را دلیل مسافرت خود عنوان می کند و می گوید: 
با خانواده به شهرستان پاوه می رویم، زیرا این شهر در 
روزهای بهاری حال و هوای مطبوعی دارد. چند روز 
آخر هفته فرصت مناســبی برای رفع خستگی این 

مدت طوالنی قرنطینه است.
رئیس پلیس راه اســتان کرمانشــاه از افزایش 35 
درصدی تردد در جاده های اســتان خبر می دهد و 
می گوید: با پایان یافتن ممنوعیــت ترددهای بین 
استانی، ترافیک در جاده های استان کرمانشاه افزایش 
قابل توجهی داشته است. سرهنگ محمد حیدری 
با بیان این که در 4 محور کرمانشاه - بیســتون و برعکس، کرمانشاه – 
اسالم آباد غرب و کرمانشــاه - کامیاران حجم ترددها افزایش یافته، اما 
ترافیک روان است، به همشهری می گوید: فروردین امسال کاهش 41 
درصدی تردد در جاده های استان را نسبت به مدت مشابه سال قبل شاهد 
بودیم. در این بازه زمانی 7 نفر تلفات داشتیم که در مقایسه با سال پیش در 
فروردین کاهش 75 درصدی را نشان می دهد. مدیرکل راهداری و حمل  
و  نقل جاده ای کرمانشاه هم با بیان این که با عادی شدن تردد بین شهرها 
فعالیت پایانه های مسافربری کرمانشاه نیز به روند عادی خود برگشته و 
1۶ پایانه عمومی و 3 پایانه خصوصی در حال ارائه خدمات به مسافران 
هستند، به همشهری می گوید:  برای جلوگیری از مراجعه غیرضروری 
و کاهش ازدحام، فروش بلیت به صورت اینترنتی انجام می شود. فریبرز 
کرمی درباره وضعیت استقبال مردم از سفرهای برون شهری نیز اظهار 
می کند: به دلیل شرایط ناشی از بیماری کرونا، تقاضا برای سفر با ناوگان 

حمل  و  نقل عمومی همچنان اندک است. همه موازین 
بهداشتی و ضدعفونی در این ناوگان انجام می شود تا 

مشکلی برای سالمت مردم رخ ندهد.

ترافیک روان در جاده های استان مرکزی
  مهدیه صالحی - مرکزی: بــا لغو ممنوعیت 
ترددهای بین استانی، استان مرکزی نیز روز گذشته با 
حجم قابل توجهی از مسافران، که از استان های دیگر 
آمده بودند، مواجه شد.  رئیس پلیس  راه فرماندهی 
انتظامی اســتان مرکزی نیز در این باره می گوید: از 
زمانی که، بر اساس دستور پدافند زیستی، تردد بین 
اســتان ها آزاد شده، شاهد افزایش نســبی تردد در 

راه های استان هستیم. »ایرج کهریزی« بیان می کند: ترافیک در راه های 
استان روان است و مشــکلی در این زمینه وجود ندارد و حجم ترافیکی 
خاصی در هیچ یک از نقاط استان نداریم. وی ادامه داد: از مردم خواهش 
می کنیم به مسئوالن کشور در مبارزه با ویروس کرونا کمک و از ترددهای 

غیرضروری خودداری کنند.

تردد خودروهای غیر بومی در قم
  روح اهلل کریمی – قم: رفع محدودیت سفرهای بین استانی بیش از 
همه در جاده های قم خود  را نشان می دهد. قم محور مواصالتی 17 استان 
کشور است. محورهای این استان از صبح دوشنبه که محدودیت سفرهای 

بین استانی لغو شد، نسبت به روزهای قبل شلوغ تر است. بیشترین حجم 
تردد خودروهای غیربومی در آزادراه تهران – قم و محور ساوه – سلفچگان 
است. بر اساس مشاهدات خبرنگار همشــهری، تعداد قابل توجهی از 
سرنشینان خودروهای غیربومی را خانواده ها تشکیل می دهند. در عین 
حال ظرفیت بیشتر اتوبوس های عبوری از محورهای مواصالتی قم تکمیل 
نیست. سرپرست پلیس راهور استان در این باره به همشهری می گوید: از 
زمانی که محدودیت سفرهای بین استانی لغو شد، مشکل خاصی در تردد 
وسایل نقلیه در محورهای مواصالتی استان نداریم و ترافیک جاده ای، 

عادی و روان است.
غالمرضا صدفی می افزاید: ترافیک جاده ای، نسبت به روزهایی که طرح 
فاصله گذاری اجتماعی با محدودیت سفرهای بین استانی اجرا شد، افزایش 
پیدا کرده است. از جمله در محورهای تهران – قم و ساوه – سلفچگان 
که شــاهد افزایش تردد خودروهای غیربومی هستیم. در مدتی هم که 
این طرح اجرا می شود، سیاست پلیس این است که بیشتر از روش های 
ارشادی و توصیه به مردم برای رعایت فاصله گذاری اجتماعی استفاده 

می کند.
صدفی با بیان این که شیوع بیماری همچنان دغدغه ماست و شرایط عادی 
نشده است، از شهروندان خواســت که کماکان از سفرهای غیرضروری 
خودداری کنند. وی ابراز امیدواری کرد که همراهی و همکاری شهروندان 

با مسئوالن برای قطع زنجیره شیوع کرونا ادامه داشته باشد.

گردنه حیران شلوغ تر شد 
  پوپک قاسمی – اردبیل: جاده های استان اردبیل هر چند برخالف 
سال های گذشته در بازه زمانی اسفند 9۸ تا پایان فروردین 99 روزهای 
خلوتی را پشت سر گذاشت، اما با اعالم رفع محدودیت تردد بین استانی 
تردد در ورودی و خروجی استان افزایش قابل توجهی داشته و این افزایش 
در گردنه حیران، مسیر اتصال اردبیل – گیالن، نسبت به خروجی های 

دیگر استان مانند سرچم، چشمگیرتر است. 
مدیر کل راهداری و حمل  و  نقل جاده ای استان اردبیل هم با اشاره به آمار 
تجمیعی تردد به استان از 25 اسفند تا 31 فروردین 99 اظهار می کند: 
میزان ورود به استان در این بازه زمانی کاهش ۶5 درصدی و خروج کاهش 
۶4 درصدی داشته است. علی رحمتی با اشاره به کاهش 52 درصدی تردد 
داخل استانی بیان می کند: بعد از لغو ممنوعیت تردد بین استانی، شاهد 
افزایش ورود خودروها هستیم که مقایسه آماری آن بعد از برآورد اطالعات 

از دستگاه های ترددشمار جاده ای اعالم می شود.

افزایش حجم ترافیک در ورودی اصفهان
  عاطفه علیان - اصفهان: بنا به تصمیم ستاد ملی کرونا، تردد 
بین استان ها از ابتدای اردیبهشت ماه آغاز شــده است. اگر چه بر 
رعایت الزامات بهداشتی و ممانعت از سفرهای غیرضروری تاکید 
شده، اما جاده های استان اصفهان به دوران پیشاکرونا برگشته است 
و محدودیت ورود و یا خروج به اســتان اصفهان وجود ندارد.  »ندا 
محمودی« یکی از مسافرانی اســت که به همراه همسرش راهی 
اصفهان شده است. او به همشــهری می گوید: با فوت مادرم، پدرم 
در اصفهان تنها زندگی می کند. در ایام نوروز نتوانستیم به دیدنش 
بیاییم و امروز به اصفهان آمدیم تا جشن تولد 5 سالگی پسرم را در 
کنار پدرم جشن بگیریم.  رئیس پلیس راه استان اصفهان با اشاره 
به لغو محدودیت ها در مبادی ورودی و خروجی 
استان اصفهان به همشــهری می گوید: تردد در 
همه جاده های اســتان اصفهان برقرار اســت و 
نمی توان سفر ضروری را از غیرضروری تشخیص 
داد.  حسین پورقیصری می افزاید: طرح غربالگری 
در پلیس راه های استان اصفهان لغو شده است.  
وی با تاکید بر رعایت اصول بهداشتی و پرهیز از 
سفرهای غیرضروری عنوان می کند: ناوگان حمل 
 و  نقل عمومی موظف بــه رعایت فاصله فیزیکی 
مسافران در اتوبوس شده و تعداد مسافران آنها 
به نصف کاهش یافته است. از سوی دیگر ماسک 
و مواد ضدعفونی کننده در اختیار مسافران قرار 

می گیرد. 

سفرهای غیرضروری ممنوع
هر چند که بازگشایی راه ها بعد از چند هفته ممنوعیت تردد ، بسیاری از 
افراد را با بهانه های مختلف از جمله سفر کاری و تفریحی راهی جاده ها 
کرده اســت، اما نباید فراموش کرد که ممنوعیت تردد به منظور قطع 
زنجیره کرونا انجام شده بود و ســفرهای غیر ضروری پس از بازگشایی 
مســیرهای مواصالتی می تواند موج جدیــدی از این بیمــاری را در 
استان هایی که بیشترین درگیری را با کرونا داشتند تشدید کند و منجر به 

اپیدمی این ویروس در سراسر کشور شود.
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متــن كـامـل در سایت

۵۴معدنغیرفعالدرهرمزگانواردمدارتولیدمیشود
ابراهیم سعدینی، معاون امور معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان با اعالم اینکه امسال ۵۴ معدن 
غیرفعال در استان وارد مدار تولید می شوند. گفت: با آغاز به کار این 
معادن برای بیش از ۵۰۰ نفر اشتغال زایی خواهد شد. 

2 3 0 2 3 4 4 2 6

در ورودی محــور هراز 
از حوالی ســاعت 2۳ 
فروردین   ۳1 یکشنبه 
تعداد زیــادی خودرو 
برای ورود به این محور 
منتظر بازگشایی مسیر 
بودند تا به مازندران وارد 

شوند

 به گفته رئیس پلیس راه 
راهور ناجا، از روز گذشته 
ترددهای بین اســتانی 
نزدیک به 2 برابر افزایش 
یافته و به شکل پیش از 
اجرای محدودیت ها در 

آمده است

سرپرست پلیس راهور 
قم: ترافیــک جاده ای، 
نســبت به روزهایی که 
طــرح فاصله گــذاری 
محدودیت  با  اجتماعی 
سفرهای بین استانی اجرا 
شد، افزایش پیدا کرده 

است

از روز گذشته سفرهای 
کاری و تفریحــی بــه 
میــزان قابــل توجهی 
افزایش یافتــه و در این 
بین استان های شمالی، 
به ویژه البرز، سهم قابل 
توجهــی را در ترافیک 
جاده ای به خود اختصاص 

داده اند

 در نخستین روز بازگشایی محورهای مواصالتی کشور،برخی جاده ها با حجمی از ترافیک راهتورانمیخواند
روبه رو شدند، این در حالی است که سفرهای غیرضروری می تواند باعث ایجاد موج جدید 

کرونا در بسیاری از استان ها شود

رئیس پلیس راه راهور ناجا پیش بینی می کند با برداشته شدن محدودیت های ترافیکی، آخر هفته پرازدحامی در جاده های کشور رقم خواهد خورد./ عکس: همشهری

ورود به شهرها بدون پایش سالمت 
هرچند آمارهای رسمی در روز نخست لغو محدودیت  ترددهای 

خراسان 
بین اســتانی از افزایش 5 تا ۶ درصدی تــردد در جاده ها خبر رضوی

می دهد، اما رئیس پلیس راه خراسان رضوی این آمارها را معادل 
12 تا 15 می داند و می گوید: طی روزهای اخیر با افزایش ترددهای بین شهری 
در استان مواجه بودیم، اما از امروز با حذف ممنوعیت تردد های بین استانی 
این روند پرشتاب تر شده است. درصدهای اعالم شده هم در مقایسه با چند روز 

گذشته است نه سال گذشته. 
سرهنگ هادی امیدوار در گفت وگو با همشهری با تاکید بر این که آمار رسمی 
و عددی افزایش ترددها از فردا اعالم خواهد شــد، می افزاید: طی سال های 
اخیر، میانگین تردد ورودی و خروجی خراسان رضوی در بازه زمانی کنونی 

بیش از 72 درصد بود اما امسال و تا یکشنبه گذشته به 45 درصد رسید.
امیدوار درباره دالیل سفرها به خراســان رضوی به ویژه شهر مشهد عنوان 
می کند: به دلیل بســته بودن حرم مطهر، در حال حاضر گردشگر مذهبی و 
زائر نداریم و بیشتر سفرها به ســبب کارهای اداری و فعالیت های اقتصادی 
انجام می شود. به همین علت نمی توان افزایش نسبی این سفرها را در حوزه 

گردشگری دید. 
این مســئول درباره کنترل وضعیت جســمانی رانندگان در هنگام ورود به 
شهرهای مختلف اســتان هم بیان می کند: وظیفه راهداری کنترل و پایش 
سالمت نیست و در حال حاضر هم شاهد انجام این پایش ها در مبادی ورودی 
شــهرها نیســتیم. تا پیش از اجرای طرح ممنوعیت ترددهای استانی، این 
نظارت ها از سوی مراجع مربوطه انجام می شد، اما پس از آن چون قرار نبود 
سفری انجام شود، نیازی هم به اجرای این طرح های بهداشتی نبود. از امروز 
هم که شاهد لغو محدودیت  ترددهای بین اســتانی هستیم هیچ پایشی بر 

سالمت سرنشینان خودروهای ورودی به شهرها انجام نمی شود. 

ضرورت توجه به کنترل ترددها 
همین 2 روز پیش بود که »علی احسان پور« سخنگوی دانشگاه 

علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، از اوج گیری شیوع کرونا در خوزستان
خوزســتان خبر داد و حاال رئیس پلیس راه این استان هم، در 
گفت وگو با همشهری، یکی از دغدغه هایش در اولین روز حذف لغو محدودیت 
ترددهای بین استانی را همین مسئله عنوان می کند.  منصوری جمشیدی 
می گوید: اهواز در چند روز اخیر وضعیت خوبی نداشــته و آمارهای رسمی 
حاکی از افزایش شیوع این بیماری در استان اســت. از اول اردیبهشت هم 
افزایش تردد خودروهای غیربومی به شهرهای مختلف استان را شاهد هستیم 
و این وضع می تواند همچنان شــهرهای دیگر را در وضعیت قرمز نگه دارد.  
جمشیدی با تاکید بر این که در مرکز استان همچنان محدودیت های تردد 
وجود دارد، عنوان می کند: هنوز هم از ورود مــردم به پارک ها و تفرجگاه ها 
جلوگیری می شــود اما به نظر می رســد که با بازگشــایی هتل ها و اماکن 
گردشگری دیگر نمی توان این محدودیت ها را ادامه داد. با شروع به کار مراکز 
تجاری، بازارها و کسبه هم مراجعات و ترددهای شهری افزایش یافته است. 
اما باید ســعی کنیم با همکاری خود مردم ترددها را به صورت قابل توجهی 
کاهش دهیم. بهتر است شهروندان بســیاری از کارهای رورمزه را به صورت 
الکترونیکی و غیرحضوری انجام دهند. تا ریشه کن نشدن ویروس کرونا بهتر 
است ایاب  و ذهاب های شهری و بین شــهری کنترل  و محدود تر شود.  این 
مسئول همچنین با اشاره به اقدامات گسترده نهادهای مختلف استان طی 
روزهای اخیر برای ریشــه کن کردن کرونا تاکید می کند: در حال حاضر در 
مبادی ورودی شهرها پایش سالمت صورت نمی گیرد و برای اجرا و رعایت این 
مقررات بهداشتی تابع دستورات شورای تامین و ستاد مبارزه با کرونا در استان 
خوزستان هستیم. اما بهتر است مردم خودشان اصول بهداشتی و مراقبتی را 
رعایت کنند تا با افزایش ترددها شاهد اوج گیری بیشتر این بیماری نباشیم. 

جاده هایی که خلوت نبودند 
فاطمه کاظمی : طبق آمار رسمی، همدان در هفته نخست سال 

جدید، با وجود ممنوعیت تردد کشوری به دلیل شیوع کرونا، همدان
رتبه اول جذب مســافر در کشور را داشــت، اما بعد از هشدار 
رسانه ها این وضع کنترل شد. هر چند بر اساس گفته رئیس پلیس راه استان 
همدان، پس از لغو ممنوعیت ترددهای بین استانی شرایط جاده های استان 
فرق چندانی با روزهای قبل از آن نداشت و این یعنی در همه این مدت تردد 
در جاده های همدانی به راحتی انجام می شد. رئیس پلیس راه استان همدان 
در این باره اظهار می کند: باید در دومین روز اردیبهشت به این پرسش پاسخ 
داد که آیا با آزاد شدن ترددها، ترافیک جاده های استان بیشتر شده یا نه. اما 
مشاهدات حاکی از آن است که ترددهای اخیر در مقایسه با مدت مشابه سال 
قبل تفاوت چندانی نداشــت. برای مثال، در 31 فروردین امسال 3۸7 هزار 
تردد در جاده های استان انجام شد و در مدت مشابه سال قبل 4۶۰ هزار تردد 
انجام شده بود، پس اختالف چندانی وجود ندارد.   سرهنگ رضا عزیزی تأکید 
می کند: چند روزی اســت تقریبا ترددها به حالت قبل برگشــته و ورود و 
خروج های اضطراری، به ویژه در مورد کامیون ها و اتوبوس ها، افزایش بیشتری 
داشــته اســت. البته 15 درصد کاهش ترددها مربوط بــه ممنوعیت ورود 
خودروهای غریبه بود، زیرا همدانی ها از ترددهای خود نکاستند. عزیزی بیان 
می کند: البته ترددهای یکم اردیبهشت دقیقا مانند پارسال نیست ، اما تفاوت 
چندانی هم ندارد. طی روزهای اخیر شلوغی های زیادی را پشت سرگذاشتم 
و با وجود این که 13 فروردین خروج خودروها به قصد تفریح ممنوع بود، اما 
29 فروردین ترافیک در محور سد اکباتان، امامزاده محسن و گنجنامه، که 
محورهای تفریحی و گردشــگری قابل توجه بود، طوری بود که از ساعت 9 
مجبور به یک طرفه کردن این محورها شــدیم. به نوعــی می توان گفت که 

شهروندان بومی تردد غیربومی ها را جبران کردند.



بــراي رعايــت فاصلــه ايمن 
يك ونيم متــري در پياده رو ها و گزارش

پارك هــا بايد فضاي بيشــتري 
داشــته باشــيم. براي رعايت فاصله در وسايل 
حمل ونقل عمومي هم بايد اتوبوس ها و واگن هاي 
مترو بيشتري داشــته باشــيم. نكته اساسي 
اينجاست اگر كرونا مدت بيشتري باقي بماند، بايد 
شهر ها را به شكلي بســازيم كه از اساس براي 
همه گيري اين ويروس و ديگر بيماري ها آماده 
باشد. اين بحران جهاني در مرحله اول بر امكانات 
بهداشــتي و درماني و بعد از آن بر فناوري هاي 
ارتباطات و اطالعات تأثير گذاشته اما دور نيست 
كه تأثير آن را بر معماري و شهرسازي هم ببينيم، 
زيرا ســاختمان هاي ما براي طي كردن دوران 

طوالني قرنطينه آماده نيستند.
بنا به مقاله اي كه در روزنامه گاردين منتشر شده 
است، طرح خيابان هاي شهري مدرن تحت تأثير 
همه گيري بيماري وبا قرار دارد؛ زيرا شبكه آب 
و فاضالب براي جلوگيري از انتقال اين بيماري 
ساخته شــد و خيابان ها و معابر شهري هم با 
نقشه جديد آب هاي جاري و كانال هاي فاضالب 
تطبيق پيدا كردند. ازدحام جمعيت در خانه هاي 
به هم فشرده شكل ديگري پيدا كرد و ساخت 
مكان هاي مســكوني را تغيير داد. طاعون هم 
تأثير خود را برجاي گذاشت و شكل در  و پنجره 
و ديگر حفره هاي خانه ها را تغيير داد تا مانع از 
ورود جانوراني مانند موش شود كه آن را انتقال 
مي دادند. سرانجام سل به عنوان سومين بيماري 
بزرگ همه گير باعث شد كه ديوار هايي با پوشش 
سنگ، كفپوش هاي كامال مسطح و كاشي كاري  
داخلي جزئي از ســاختمان هاي امروزي شود. 
بنابراين عجيب نيســت كه در آينده قسمتي 
از معماري شهر هاي ما تحت تأثير كرونا تغيير 
كند و مثال پياده رو هاي وســيعي داشته باشيم 
تا عابران بتوانند در آنها با فاصله زياد از يكديگر 

حركت كنند.

قوانين معماري
تقريبا هيچ يك از قوانين معماري و شهرسازي 

ايران توجهي به انتشــار بيماري  هاي واگيردار 
ندارد زيرا مــوارد ابتال به اين بيمــاري در حد 
ســرماخوردگي هاي فصلــي يــا برخــي از 
بيماري هايي بود كه جمع كوچكي را در مدت 
زمان كوتاه مبتال مي كرد اما كرونا از اسفند ماه 
سال گذشته تمام ابعاد جامعه را دگرگون كرده 
 و اگر بنا به پيش بيني ها، اين ويروس يك سال يا 
بيشتر از آن باقي بماند، بايد ميزان مقاومت محل 
ســكونت و كار خود را در مقابل آن باال ببريم. 
اكنون خبر هايي از افزايش اختالفات خانوادگي 
در قرنطينه هاي خانگي مي رســد كه تنها يك 
جنبه از فشار رواني ناشي از »ماندن در خانه« 
را نشان مي دهد. باز شدن بخشي از كسب و كار ها 
هم اگر چه رفت وآمد در شهر را بيشتر كرد، اما 
از تراكم خانه ها كم نكرده اســت. آيا معماري 
آپارتمان هاي امروزي به شكلي هستند كه بتوان 
براي روز هاي متوالي در آنها زندگي و كار كرد؟ 
در دهه هاي گذشته دائما از ابعاد خانه ها كاسته 
شده است. شهروندان نيز در مقابل به حضور و 
تجمع بيشتر در فضاي عمومي روي آورده اند. 
ساخت خانه ها و شهر ها بر اين معيار انجام شده 

است. كرونا مي تواند اين شرايط را تغيير دهد. 
 smartcitiesdive.com به نوشته ســايت
تبديل خيابان ها به فضــاي عمومي كه مورد 
اســتفاده عابران پياده قرار گيرد، از چند سال 
قبل آغاز شــده بود اما با شــيوع كرونا سرعت 
گرفته اســت تا نوعي »اتاق نشيمن« عمومي 
در شــهر ايجاد شــود. »بيل بالزيو«، شهردار 
نيويورك در هميــن ارتباط گفتــه؛ بعضي از 
پياده رو ها به مساحت پارك ها اضافه مي شوند 
تا فضــاي كافي براي شــلوغي پارك  ها تامين 
شــود. »مايكل هنكاك«، شــهردار دنور  هم 
موضوع تبديل يكي از خيابان هاي اصلي شهر 
به فضاي وسيع مخصوص عابران پياده را مطرح 

است. كرده 
معماري ساختمان هاي اداري و تجاري به دليل 
قيمت زياد اين فضاها دچار نوعي فشردگي شده 
كه به نسبت هر حرفه تفاوت دارد اما دوركاري 
و خودداري از تماس افراد، اين شرايط را عوض 
مي كند. گروه »معماران زاها حديد« براي يك 
شــركت تجاري حوزه بازيافت مواد در شارجه 
ســاختماني را طراحي كرده اند كه اساس آن 

»مســير هاي بدون تماس« است. همانطور كه 
در هاي خــودكار با حســگر هاي حركتي باز و 
بسته مي شود، آسانسور هاي اين ساختمان هم 
با تلفن هاي همراه كار مي كنند تا جايي كه براي 
حركت در بخش هاي مختلف نياز به »لمس« 
هيچ سطحي نباشد. تنظيم روشنايي چراغ ها، 
حركت دادن پرده ها و كــم و زياد كردن دماي 

تهويه هم با تلفن همراه انجام مي شود.
به نوشته سايت treehugger.com  با تداوم 
بيماري كرونا، شــركت ها بايــد بين ميز هاي 
كارمندان فاصله زيادتري بگذارند اما اين باعث 
نمي شود كه به فضاي بيشتري احتياج داشته 
باشند زيرا تعداد بيشتري از كارمندان آنها در 
خانه هايشان كار مي كنند. راه پله ها هم بيشتر 
از آسانســور ها طرفدار خواهند داشــت اما در 
ســاختمان هاي بلند نمي شــود فقط از راه پله 
حركت كرد. همچنين مراكز آموزش و درماني 
عظيم باعث رفت وآمد بيشتر در شهر مي شوند 
كه خود باعث افزايش ســفر ها و تماس بيشتر 
افراد با هم مي شــود. براي رفع اين مشكل بايد 
بيمارستان ها و مدارس محلي را به شكل مناسب 
در نقاط مختلف شهر توزيع كرد كه شكل آنها را 
تغيير مي دهد. اگر زميني با مساحت زياد و امكان 
ســاخت خانه وياليي در اختيار داشته باشيم، 
مي توانيم هر خانه را در بخش هاي مختلف و با 
كاربري هاي متغير طراحي كنيم تا براي وقوع 
حوادث مختلف از طوفان تا خشكسالي مناسب 
باشد اما در يك آپارتمان يك اتاق خوابه چقدر 

امكان انعطاف وجود دارد؟ 
به هر ترتيب سرعت ساخت وســاز در ايران به 
سبب مشكالت اقتصادي و نبود زمان كافي در 
چند سال اخير كاهش پيدا كرده بود و يكي از 
داليل كمتر شدن درآمد شهرداري ها از محل 
صدور پروانه ساخت هم، همين موضوع است. از 
زمستان سال قبل ساخت وساز باز هم كمتر شد 
اما روند تخريب و نوسازي هميشه ادامه خواهد 
داشــت. آپارتمان هــاي 60 و 70متري كه در 
سال هاي آينده ساخته مي شود، براي استراحت 
اعضاي يك خانواده مناسب خواهند بود اما سوال 
اينكه ســازندگان و خريداران اين آپارتمان ها 
چقدر به احتمال قرنطينه طوالني مدت در آن 

اهميت مي دهند؟

 اپيدمي بيمار ي هاي نوظهور بر معماري امروزي شهر هاي جهان تأثيرگذاشته
 و تداوم بيماري كرونا هم تغييرات خاص خود را ايجاد خواهد كرد

كرونانقشههايشهرسازانراتغييرميدهد

محمد سرابي
خبر نگار

ديدگاه

لزوم بازنگري در قوانين

زندگي انسان ها در قرون و دهه هاي مختلف به  ســبب تغيير شــرايط اجتماعي، دستخوش 1
تحوالت شگرفي شده است. بخشي از اين تغييرات ناشي 
از افزايش سطح فرهنگ مردم ملل گوناگون بوده كه البته چنين فرايندي خود ريشه 
در پيشرفت هاي فناورانه دارد. به تعبير ديگر عادات رفتاري در گذر زمان تفاوت هاي 
محسوسي پيدا كرده و به همين لحاظ نمي توان انسان امروز را حتي با انسان يك دهه 
پيش مقايسه كرد. در چنين شرايطي، قاعدتا قوانين اجتماعي كه ابزاري براي زندگي 
بهتر مردم تلقي مي شوند نيز نمي توانند تاريخ مصرف جاودانه داشته باشند. به همين 
دليل است كه جامعه شناسان بر لزوم تدوين قوانين انعطاف پذير با توجه به شرايط 

زماني و مكاني زندگي انسان ها تأكيد دارند.
امروز كشور ما با مشكالت عديده اي دست به گريبان است كه برخي از آنها  متوجه نوع قوانين و دستورالعمل هاي مصوب موجود است؛ چارچوب هايي 2
كه البته و بايد براساس شرايط روز كشور مورد بازبيني قرار گيرند تا بتوان از دل آن 

نقشه راهي منطبق بر داشته ها، ظرفيت ها و محدوديت هاي موجود استخراج كرد.
وقتي ما از خصوصي ســازي  صنايع و احاله كار به بخش خصوصي صحبت  مي كنيم، بايد در ابتدا مروري بر قوانين جاري كشور داشته باشيم تا بدانيم 3
با فرمول هاي تدوين شده فعلي و نيز شرايط اقتصادي امروز، آيا انگيزه و منطقي براي 
ترغيب سرمايه گذاران غيردولتي وجود دارد كه توقع داريم چرخه صنعت و توليد در 
بستر تغيير رويكردها به چرخش در آيد؟ آيا با قوانين ديروز مي توان نسخه شفابخش 
بيماري امروز اقتصاد را تجويز كرد؟ حتي در مقايسه با 20سال پيش نيز به اين نتيجه 
مي رسيم كه برخي قوانين با توجه به شرايط روز كشــور و جامعه، بايد دستخوش 
تغييرات شوند. قواعد بازي وقتي به درســتي رعايت مي شود كه دستورالعمل ها با 
شناخت جامع از بازيگران امروزي دنياي اقتصاد تدوين شوند تا بتوان طبق شرايط 

روز پيش رفت.
كالنشهرهاي كشور بزرگ ما همچنان درگير مشكالت پيش پا افتاده هستند؛  مسئله توسعه شبكه حمل ونقل عمومي و در ذيل آن حمل ونقل ريلي و از سوي 4
ديگر شهرسازي نوين نه تنها به كاهش ترافيك شهرهاي بزرگ كمك مي كند بلكه در 
رفع معضل آلودگي هوا نيز نقش آفرين است. به طور نمونه اخيرا شنيده شده كه دست 
اندركاران شركت راه آهن شهري تهران و حومه )مترو( درگير و دار متقاعد كردن بخشي 
خصوصي براي تامين بخشي از هزينه هاي خط10 مترو هستند كه البته اين امر تالشي 
ستودني و ارزنده به حساب مي آيد. به نظر مي رسد اگر قرار باشد سرمايه هاي بخش 
خصوصي در اين قبيل مــوارد به كار گرفته شــود، ابتدا بايد طرحــي جذاب براي 
سرمايه گذاران تهيه كنيم تا بتوان در قالب يك بازي دو سر برد، هم منافع جمعي را 
تامين كرد و هم زمينه را براي گسترش سطح مشاركت هاي عمومي و خصوصي فراهم 
كنيم. در غير اين صورت همچنان بايد به روش هاي منسوخ و به بن بست رسيده قبلي 
و فعلي براي اداره شهر اكتفا كنيم؛ اين يعني براي تغيير در رويكرد ها در حوزه هاي 
گوناگون ازجمله حمل ونقل و شهرسازي بايد به بازنگري و به روزرساني قوانين فكر و 

عمل كنيم چراكه با ابزار ديروز نمي توان نيازهاي امروز را پاسخگو بود.

پروتكل مقابله با شيوع ويروس كرونا در ناوگان حمل ونقل عمومي تدوين شد
مسافران مترو بايد ماسك دولتي بزنند

پروتكلي به ســتاد ملي كرونا ارسال شــده و در آن مديريت شهري 
خواستار اجباري شدن اســتفاده از ماسك براي مسافران حمل ونقل مترو

همگاني  و نيمه همگاني و تامين آن با هماهنگي ستاد ملي كرونا در 
تهران و وزارت صنعت و معدن با قيمت دولتي شده است.

به گزارش همشهري، در راستاي اجراي طرح فاصله گذاري اجتماعي مصوب ستاد 
ملي مقابله با كرونا و لزوم ابالغ پروتكل هاي بهداشتي مكمل اين طرح در سيستم 
حمل ونقل همگاني و نيمه همگاني شهر تهران با اولويت حفظ حداكثري سالمتي 
شهروندان، شوراي شــهر تهران ضمن بررســي تجربيات كالنشهرهاي مختلف و 
پروتكل هاي ابالغي در حال اجرا در سيستم حمل ونقل همگاني و نيمه همگاني شهر 

تهران پيشنهاداتي را در قالب يك پروتكل تصويب و به ستاد ملي كرونا ارسال كرد.
محمد عليخاني، رئيس كميسيون عمران و حمل ونقل شوراي شهر تهران در همين 
ارتباط به شهرنوشت گفت: »مترو يكي از محل هايي است كه به شدت امكان آلودگي 
و شيوع بيماري به ويژه از راه هوا به دليل محدود بودن محيط و ازدحام مسافرين وجود 
دارد. بنابراين الزم است تمامي مسافرين با ماسك تردد كنند و از ورود افرادي كه فاقد 
ماسك هستند جلوگيري شود، الزام به استفاده از ماسك در حين سوارشدن براي 
تمامي مسافران و تداوم استفاده از آن در حين حضور در واگن هاي مترو امري مهم 
است و ما در پروتكل به اين موضوع پرداخته ايم.« او با بيان اينكه استفاده از ماسك 
براي همه اقشار امكان پذير نيست، افزود: » به دليل محدوديت توزيع و يا هر دليلي 
كه افراد نتوانسته اند ماسك تهيه كنند بايد عرضه ماسك با هماهنگي ستاد ملي كرونا 
در تهران و وزارت صنعت و معدن با قيمت دولتي صورت گيرد، شركت بهره برداري 
مترو مي تواند به منظور كمك به تسهيل اين اقدام نسبت به اختصاص يك غرفه در 

هر ايستگاه براي توزيع ماسك اقدام كند.«
عدم فروش بليت تك سفره به صورت نقدي و حذف پول از گيشه هاي فروش بليت 
موضوع ديگري بود كه عليخاني به آن اشــاره كرد و عنــوان كرد: »به منظور حفظ 
سالمت شهروندان بايد فاصله گذاري در ايستگاه ها در مقابل گيشه هاي فروش بليت 

و سكوهاي انتظار و همچنين در داخل واگن هاي مترو با خط كشي مشخص شود.«
يكي ديگر از مســائل مطرح براي ضدعفوني كردن محيط متــرو، ايجاد تونل هاي 

ضدعفوني مسافرين در ورودي و خروجي ايستگاه هاي مترو است. 
گفتني است كه افزايش تعداد اتوبوس در خطوط با تقاضاي سفر باال از طريق هدايت 
موقت اتوبوس هاي بين شهري به خطوط درون شهري و همچنين جداسازي سرويس 
تاكسي خدمات دهنده به بيمارستان ها از ديگر مسائلي است كه شوراي شهر تهران 

بر اجراي آنها تأكيد دارد.

ارسالپيامكارشاديبهمسافرانمترو
مديرعامل شركت بهره برداري مترو از ارســال پيامك ارشادي به مردم تهران به ويژه 
مسافران مترو خبر داد. فرنوش نوبخت در گفت وگو با ايســنا، با اشاره به اجراي طرح 
فاصله گذاري اجتماعي در مترو، گفت: »مسافران مترو بايد موارد بهداشتي را رعايت 
كنند و برهمين اســاس طي هماهنگي با دو اپراتور ايرانسل و همراه اول به مردم شهر 
تهران پيامك توصيه اي ارسال كرديم.« او با بيان اينكه اين پيامك صرفا جنبه ارشادي 
دارد، اظهار كرد: در اين پيامك از شهرونداني كه ممكن است سوار مترو شوند درخواست 
كرديم كه در ايستگاه و قطار فاصله يك و نيم متري را رعايت كرده و از واگن هاي خلوت 

استفاده كنند. ارسال اين پيامك ها از ديروز آغاز شده است.

حميد هيدارن
كارشناس مسائل شهري
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خانهمحل»سكونت«استنه»خوابگاه«

اينكه در ساختمان هاي شهري ما نياز هاي فرهنگي و اجتماعي رعايت نشده است، 
دليل مشخصي دارد. دليل آن اين است كه ساخت بنا در اختيار »مهندسان عمران« 
قرار گرفته است درحالي كه تخصص آنها سازه و استحكام است و طراحي بنا بايد در 

اختيار »مهندسان معمار« باشد. مهندسان عمران فقط 2واحد معماري مي خوانند و طراحي ساختمان ها تخصص 
آنها نيست.كرونا مانند هر بحران ديگر آغاز و پايان دارد و چند ماه يا چند سال ديگر به پايان مي رسد، اگرچه اين 
زمان هنوز مشخص نيست ولي در پايان آن وارد شرايط »نرمال« جديد مي شويم اما اين شرايط »نرمال« جديد 
ويژگي هاي اقتصادي، بهداشتي ، خانوادگي و ايمني قبلي را ندارد. معماري و شهرسازي لباسي به قامت سبك 
زندگي است؛ وقتي سبك زندگي تغيير مي كند اين لباس هم بايد تغيير كند. حاال كه درگير بحران كرونا هستيم 
معماران بايد اين پرسش را داشته باشند كه معماري بعد از كرونا چطور است؟ يكي از تغييرات اصلي در مفهوم 
»خانه« خواهد بود كه تبديل به »خوابگاه« شده است و دوباره تبديل به خانه به معني محل »سكونت« مي شود. 
سكني گزيدن به معني تامين آرامش و امنيت رواني است اما تمام تغيير و تحوالتي كه طي 70سال اخير در معماري 
ما اتفاق افتاده در راستاي آسايش بيشتر بود. مثال آسانسور هايي كه رفت وآمد به طبقات باال را راحت تر كردند 

يا عايق بندي و لوله كشي فاضالب كه باعث شد درون خانه ها حمام داشته باشيم اما به آرامش آن توجهي نشد.
يكي از عناصري كه باعث آرامش مي شد وجود »حياط« در خانه  بود. االن تا اسم حياط را مي شنويم ياد خانه هاي 
وياليي وسيعي مي افتيم كه چند صد متر فضاي سبز داشتند درحالي كه نبايد حياط را با فضاي باز يكي بدانيم. در 
عمارت تركيب خانه نزديك موزه   هنر هاي سنتي اصفهان، ساختماني دو طبقه را مي بينيد كه حياطي به مساحت 
چهارمتر و نيم در چهار متر و نيم دارد. االن اگر از يك سازنده جديد بخواهيد كه در نقشه ساختمان خود از معادل 
اين مساحت خالي استفاده كند، آن را نورگير محسوب خواهد كرد نه حياط. اشتباه گرفتن »ايوان« با »تراس« هم 
از همين نوع است. ما هنوز كه هنوز است در فرهنگ و سبك زندگي روزانه »اندروني و بيروني« را رعايت مي كنيم 
اما خانه هاي ما با هر مساحتي كه ساخته مي شوند مطابق اين سبك زندگي نيستند درحالي كه در خانه هاي قديمي 
اندروني و بيروني رعايت شده بود. امروزه هم نصف دارايي ما در آپارتمان ها مربوط به زمان حضور »مهمان« است 
كه باقي ماندن همان تفكر اندروني و بيروني را نشان مي دهد. قوانين و مقررات ساختمان سازي شهري ما بدون 
درنظر گرفتن روز مبادا تدوين شده است درحالي كه بايد از بحران  ها درس بگيريم. وقتي در شهري دورافتاده زلزله 
يا سيل مي آيد در تهران متاثر مي شويم اما فكر نمي كنيم كه اين اتفاق ممكن است براي خودمان هم رخ بدهد. 
حاال كه كرونا در مقياس ملي و جهاني رخ داده است بايد خود را آماده معماري جديد و شهر هاي جديدي كنيم كه 
با ويژگي هاي جديد ساخته مي شوند. اكنون در خانه سازي  و شهرسازي ما روز مبادا وجود ندارد. فراموش كرده ايم 
كه بين دو بحران زندگي كنيم و بحران تبديل به يك امر غيرمترقبه شده است كه انگار قرار نيست اتفاق بيفتد 
درحالي كه 70درصد بالهاي طبيعي در كشور ما رخ مي دهد. كرونا دوباره باعث شده است كه بدانيم »روز مبادا« 

وجود دارد و خود مردم بايد به آن توجه كنند. 

ث
مك

سيد محمد بهشتي
استاد معماري و شهرسازي



 سپاهان- پرسپوليس در استيناف
معاون حقوقي باشگاه پرسپوليس خبر از بررسي 
پرونده جنجالي ديدار 2تيم سپاهان و پرسپوليس 
در روز پنجشنبه داد. پرســپوليس در رأي اوليه 
كميته انضباطي درخصوص ديدار ناتمام با سپاهان 
برنده اعالم شده واكنون اين رأي آماده بررسي در 
كميته استيناف اســت. با توجه به تعطيلي ليگ 
به واسطه شيوع كرونا، بررسي و اعالم نهايي رأي 
ديدار 2تيم سپاهان و پرسپوليس در استاديوم نقش 

جهان با تأخير مواجه شده است.
 استوكس: 20هزار دالر بدهيد!

مهاجم ايرلندي پرســپوليس بعد از چند ماه غيبت 
غيرموجه از مرخصي باشــگاه تشكر كرده و متقاضي 
دريافت بخشي از مطالباتش اســت. در شرايطي كه 
پرسپوليسي ها مدعي اين هستند كه با قرارداد سفت 
و محكم خود او را با مشكل مواجه خواهند كرد و اين 
مهاجم ايرلندي بايد جريمه سختي در اين باره به باشگاه 
پرداخت كند، با نامه عجيبي از سوي مديربرنامه وي 
مواجه شده اند. در اين نامه مديربرنامه آنتوني استوكس 
از باشگاه پرسپوليس بابت »مرخصي اعطايي« تشكر 
كرده اســت. اين اما پايان ماجرا نبــوده و مديربرنامه 
آنتوني ضمن تشكر از مرخصي از اين باشگاه خواسته تا 
طبق توافق در موعد سررسيد 20هزار دالر از قرارداد را 

به حساب وي واريز كنند.
 كمك كياني به روستاي ملوسان نهاوند 

كاپيتان سپاهان ۴00 بسته بهداشــتي به روستاي 
ملوسان نهاوند اهدا كرد. رئيس اداره ورزش و جوانان 
نهاوند در اين رابطه گفته است: »مهدي كياني، كاپيتان 
تيم فوتبال ســپاهان اصفهان ۴00 بسته بهداشتي و 
غذايي را به نيازمندان روســتاي ملوسان از توابع اين 
شهرستان اهدا كرد.« گفتني است كياني اهل روستاي 
ملوسان از توابع شهرســتان نهاوند است؛ اين روستا 
با بيش از 700 نفر جمعيت در 17كيلومتري شمال 

شهرستان نهاوند واقع شده است.
  وعده جديد پرداخت به آبي ها

باشگاه استقالل وعده داده مبلغ 10درصد از قرارداد 
اعضاي اين تيم را پرداخت كند. گفته مي شود كه 
منابع مالي مورد نياز براي اين منظور تهيه شده و 
پس از واريز به حساب خزانه باشگاه استقالل، مبالغ 
مزبور توسط واحد مالي به حساب آبي ها پرداخت 
مي شود. اين وعده جديدي است كه مديران باشگاه 
داده اند و بايد ديد آيا عملي مي شــود يا نه، چرا كه 
روز گذشته هم عنوان شد دياباته و ميليچ مبالغي از 
قراردادشان را گرفته اند ولي آنها مدعي شدند پولي 

به حساب شان واريز نشده است.

فوتبال ايران

بدهي هاي خارجي باشگاه هاي ايراني كمرشكن شده و از حد گذشته 
است. بر همين اساس در فدراسيون فوتبال جلسه اي تحت عنوان 
»نشست بررسي وضعيت پرونده هاي انضباطي باشگاه ها« برگزار 
شد كه استاد مهدي محمدنبي، دبيركل فدراسيون هم در آن حضور 
داشت. خروجي اين جلسه هم آنطور كه گفته شده، اين بوده كه از اين 
به بعد جذب بازيكن خارجي در ايران استاندارد شود. به به؛ به اميد خدا 
ديگر همه مشكالت با همين يك جلسه رفع شد و رفت پي كارش. اين 
وسط فقط يك ابهام كوچك وجود دارد؛ اينكه آقاي نبي تا همين چند 
هفته پيش عضو هيأت مديره پرسپوليس بود و 2بازيكن خارجي آخري 
كه اين تيم گرفت، حتي فراتر از استانداردهاي بين المللي هستند! 
اوساگونا كه به گل زدن حساسيت دارد و استوكس هم كه كال نيست. 

االن شما آمده ايد روي چي نظارت كنيد جناب دبير كل؟!

شما به بازيكنان استاندارد خودتان ببخشيد

گاليه هاي بازيكنان پرســپوليس باال گرفته و برخي از آنها پســت 
اينستاگرامي چند روز قبل شان در حمايت از مديران باشگاه را پاك 
كرده اند. در مورد همين مسئله از رسول پناه سؤال شده و سرپرست 
موقت باشگاه هم يك سري تعارفات كلي و كليشه اي انجام داده؛ مثل 
اينكه بازيكنان ما متعصب هستند و به وفاداري شان ايمان داريم و... آقا به 
خدا اين حرف ها قديمي شده است. همين قبل از شما يك تيم مديريتي 
در باشگاه حضور داشت كه فوق تخصص وعده و ناله بود. يعني روي 
سايت باشگاه بيانيه مي گذاشتند كه اشك آدم در مي آمد: »با صداي 
بلند اعالم مي كنيم شرمنده بازيكنان هستيم.« اما با شناختي كه ما 
از فوتباليست ها داريم، آنها براي اين حرف ها تره هم خرد نمي كنند. 
اگر مي خواهيد براي ميز و صندلي تان حاشيه امنيت درست كنيد، به 
جاي سخنراني، آستين ها را باال بزنيد؛ وگرنه اين درس ها را فوت آبيم.

وعده و ناله ممنوع

انتشار تصاويري از جلســه احمد ســعادتمند با چند بازيگر طنز 
تلويزيوني، ســر و صداي زيادي به پا كرده است. خب، اين دوستان 
شايد كمدين هاي درجه يك و بفروش مملكت نباشند، اما سال ها 
براي شادي مردم زحمت كشيده اند و از همين جهت دوست داشتني 
هستند. سؤال مهم اما اين است كه چرا مديرعامل جديد استقالل 
وسط اين همه گرفتاري بايد در دفتر كارش پذيراي اين رفقا باشد؟ 
يعني اين همه فراغت ايجاد شده كه نوبت به كمدين ها رسيده؟ اصال 
گيريم تمام امور باشگاه روي روال است؛ باز يك نفر به عنوان مديرعامل 
باشگاه بزرگ استقالل بايد  شأن جايگاهش را رعايت كند و از چنين 
دورهمي هايي بپرهيزد. آدم ياد شاهكار محمدحسن انصاري فرد 
در ثبت آن عكس يادگاري خندان و  از سر ذوق، كنار سامان گوران 
مي افتد؛ تازه بعد از آن همه توهين گوران به پرسپوليسي ها. آقا شماها 

ناسالمتي »مديرعامل« هستيدها!

شما مديرعامل هستيد ناسالمتي

نكته بازي

شيخ محمد بن سلمان عاشق فوتبال است اما پيش از آن عاشق برتري جويي 
مقابل همتايان خود در امارات و قطر. وليعهد عربستان وقتي مي بيند شيخ 
منصور اماراتي منچسترســيتي را دارد و ناصر الخليفــي قطري هم مالك 
پاري سن ژرمن اســت، نمي خواهد از آنها عقب بماند حتي اگر عالقه اي هم 
به فوتبال نداشته باشــد. او چندي پيش قصد داشت منچســتريونايتد را از 
گليزرهاي آمريكايي بخرد، اما گليزرها دست رد به پيشنهاد او زدند. حاال خريد 
باشگاه نيوكاسل در دسترس است؛ آن هم با كمتر از 10درصد قيمتي كه براي 
منچستر تعيين شده بود. شاهزاده سعودي ممكن است با 300ميليون پوند 
باشگاه نيوكاسل را از مايك اشلي بخرد. او با صندوق سرمايه سلطنتي عربستان 
سعودي پا به ميدان مي گذارد. ثروت بن سلمان حدود 2ميليارد و 608ميليارد 
پوند است كه 11برابر ثروت شــيخ منصور و 26برابر آبراموويچ، مالك روس 
چلسي است. البته طبق قوانين فيرپلي مالي يوفا پول خارج از فوتبال نمي تواند 

به فوتبال تزريق شود اما بن سلمان مي داند كه به تازگي يوفا يك سال فيرپلي 
مالي را به خاطر شرايط كرونا و قرنطينه و بحران اقتصادي در فوتبال به حالت 
ملغي در آورده است و او براســاس همين معافيت يكساله مي خواهد هر چه 
سريع تر ستاره هاي مورد نظر تيم را بالفاصله بعد از خريد باشگاه به صف كند 
و به پاي آنها پول بريزد. واسطه اين انتقال همان زني است كه در انتقال باشگاه 
من سيتي به منصور آل نهيان در سال2008 ، 10ميليون پوند حق داللي گرفته 
بود. اين زن به نام آماندا استيولي )و نه استاولي( چندي پيش پيشنهاد خريد 
يك و نيم ميليارد پوندي ليورپول را به سران اين باشگاه داده بود كه رد شد. او در 
سال2008 پاي قطري ها و اماراتي ها را در سرمايه گذاري 7.3ميليارد پوندي 
به بانك باركليز كه اسپانسر ليگ برتر هم هست، باز كرد. در سال2017 ثروت 
اين دالل اقتصادي ۴7ساله 115ميليون پوند برآورد شده بود.آماندا لوئيس 
استيولي از سال2011 با فردي ايراني به نام مهرداد قدوسي ازدواج كرد. او در 

سال2003 با پرنس اندرو، دوك يورك قرار مي گذاشت و به جلد نشريات زرد 
راه يافت. استيولي در آن زمان مدل بود و هنوز وارد كارهاي اقتصادي نشده 
بود. وقتي دختر خانه بود، والدين اش به او گفته بودند كه به خاطر پول ازدواج 
كند چون ارث خانواده به برادرش مي رسد. اما آماندا پيشنهاد ازدواج شاهزاده 
يورك را رد كرد و خودش كه كسب و كار را با پيشخدمتي آغاز كرده بود، وارد 
كارهاي اقتصادي شد و بعدها با يكي از كارمندانش كه ايراني بود، ازدواج كرد. 
مهرداد قدوسي در يك شب ولنتاين از كارفرماي خود خواستگاري كرده بود. 
آنها در دوبي زندگي مي كنند اما خانه اي هم در لندن دارند. مهرداد براي آنكه 
دل همســر آينده و رئيس اش را در آن شب خاص در سواحل خليج فارس به 
دست آورد، يك انگشتر گران قيمت با نگين الماس هديه داد. آماندا از آن شب 
به ياد ماندني بارها تعريف كرده و گفته: »او يك مرد شگفت انگيز است. آن شب 

يك شب كامل بود چون من واقعا به عشق معتقدم.«

ردپاييكايرانيدرتجارتفوتباليبنسلمان
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فرهاددستيارجديدميخواهد
فرهاد مجيدي خواستار اضافه شدن يك دستيار خارجي ديگر به كادرفني استقالل شده است. اين خبري است كه 
امير سلطاني، معاون ورزشي باشگاه استقالل آن را تأييد كرده و گفته است: »مجيدي دستيار جديد مي خواهد. اين 
مربي تا همين چند وقت پيش قرارداد داشت اما حاال قرارداد ندارد و مي توانيم با او وارد مذاكره شويم.«

محسن محمودصفري| با به تعويق افتادن المپيك، عليرضا كريمي دارنده سه 
مدال جهاني تصميم گرفت زانويش را جراحي كند. كريمي در جريان رقابت هاي 
ليگ جهاني پايش آسيب ديد و با توجه به نزديكي مسابقات المپيك ترجيح 
داد با فيزيوتراپي خودش را هر طور شده به اين مسابقات برساند. البته اين پايان 
ماجرا نبود چراكه به محض اعالم به تعويق افتادن المپيك كريمي پايش را به تيغ 
جراحان سپرد. عليرضا كريمي قهرمان بازي هاي آسيايي جاكارتا در پاسخ به اين 
سؤال كه چه شد تصميم به عمل جراحي گرفت، مي گويد: »از ليگ جهاني كه 
مصدوم شدم مي دانستم بايد عمل كنم ولي زماني براي جراحي نبود. آن زمان 
بين شانس حضور در المپيك و عمل جراحي بايد يكي را انتخاب مي كردم كه 
من هم مثل همه ورزشكاران رؤياي كســب مدال در المپيك را داشتم و براي 
همين عمل جراحي را به بعد مسابقات المپيك موكول كردم. پايم پس از 2 ماه 
استراحت مشكل خاصي نداشت كه بگويم اذيتم مي كرد ولي هيچ تضميني نبود 
كه با فشار تمرينات اين شرايط ادامه داشته باشد. دكتر هم پيش تر گفته بود كه 
زانويم عمل مي خواهد براي همين تصميم گرفتم ريسك نكنم و پايم را عمل 
كنم. عمل نكردن واقعا ريسك بااليي داشت.« دارنده دو مدال برنز و يك نقره 
جهان در ادامه اشاره اي به زمان شروع تمريناتش داشته و گفته است: »دكتر 
كيهاني خيلي از شرايط عمل راضي بود و از حاال به بعد بحث مراقبت هاي بعد 
عمل است كه بايد خودم انجام دهم. دكتر كيهاني گفت 6  ماه ديگر مي توانم روي 
تشك حاضر شوم و تمرينات كشتي را انجام دهم. در اين مدت هم روي باالتنه و 
حركات بدنسازي مي توانم كار كنم تا از شرايط تمرين زياد دور نشوم.« كريمي 
درباره حضور در المپيك توكيو هم مي گويد:»درحال حاضر شرايط تغيير كرده 
است. ويروس كرونا باعث شد مسابقات كسب سهميه المپيك به تعويق بيفتد. 

كشتي آزاد در وزن 97كيلوگرم هنوز ســهميه المپيك را كسب نكرده براي 
همين اول بايد سهميه كسب شود و بعد از آن به حضور در المپيك فكر كنيم.« 
كريمي در پاسخ به اين سؤال كه كسي از مسئوالن ورزش به مالقاتش رفته يا 
خير هم چنين توضيح مي دهد:» روزي كه به بيمارستان آمدم آقاي دبير قبل از 
من اينجا بود و فرداي جراحي باز هم به بيمارستان آمد و جوياي حالم شد. آقاي 
علي نژاد هم از وزارت ورزش آمدند ولي با توجه به شرايط پيش آمده به خاطر 
ويروس كرونا دوست ندارم كسي خودش را اذيت كند و به بيمارستان بيايد.« 

عليرضا كريمي درباره حضور كاكس در وزن 97كيلوگرم كه به نوعي گربه سياه 
 او محسوب مي شود و تا به حال ۴مرتبه كريمي را شكست داده هم مي گويد:
» حاال بگذاريد ملي پوش بشويم براي كاكس هم يك كاري مي كنيم. )باخنده( 
البته اين را هم بگويم كه كاكس براي انتخاب شدن بايد اسنايدر را شكست دهد. 
او هم كار سختي براي رســيدن به المپيك دارد.« عليرضا كريمي براي اينكه 
دوبنده تيم ملي را كسب كند بايد از سد رقباي داخلي خود )مجتبي گليج، علي 

شعباني و محمدحسين محمديان( كه عنواندار جهان و آسيا هستند بگذرد.

عليرضاكريمي:عملنكردن
ريسكباالييداشت

  6  ماه ديگر مي توانم تمرينات كشتي را انجام دهم



ماجــراي ديدار لغو شــده ســپاهان و پرســپوليس و 
صحبت هاي طرفين درباره اين موضوع وارد فاز جديدي 
شده و امير قلعه نويي و افشــين پيرواني دوباره وارد يك 
جنگ رسانه اي شده اند. بعد از عدم برگزاري ديدار سپاهان 
و پرسپوليس در استاديوم نقش جهان، قلعه نويي و پيرواني 
همان شب در يك برنامه تلويزيوني حسابي از خجالت هم 
در آمدند و اتهامات تندي را عليه يكديگر به زبان آوردند. 
اين در حالي است كه سرمربي سپاهان چند روز قبل در 
يك گفت وگوي اينترنتي كنايه هايي به پيرواني زد. او در 
اين خصوص گفت: »يك فيلم هايي بيرون آمده كه نشان 
مي دهد براي جام گرفتن چه الفاظي را به كار برده اند. حاال 
نمي خواهم بگويم بين دو نيمه چه حرف هايي زده اند كه 
حتي طرفداران راستين آن تيم هم از اين حرف ها شرمنده 
شده اند. برخي از آقايان كه عليه السالم هم نيستند بعد از 
اينكه مسئوليت مي گيرند، دست به هر كاري مي زنند تا 

جو را به هم بريزند.«
  واكنش پيرواني

هرچند قلعه نويي در جديدترين حرف هايش اســمي از 
پيرواني نياورده ولي قابل پيش بيني بود كه سرپرســت 
پرسپوليس حرف هاي سرمربي سپاهان را بدون جواب 
نگذارد. پيرواني روز گذشته در يك گفت وگوي راديويي 
خطاب بــه قلعه نويي گفت: »اين دوســت عزيزمان كه 

در مورد من صحبت كرده بهتر اســت يك فلش بك به 
رختكن هاي خودش بزند، آيا او عليه الســالم بوده؟ آيا 
صحبت هاي او منطقي بوده است؟ شما زماني مي توانيد 
صحبت كنيد كه خودتان حرفي نزده باشــيد. من هم 
حرف هاي خودم را تأييد نمي كنم و آن حرف ها را تحت 
فشــار زدم ولي آدمي نبودم كه 4جا قرارداد ببندم و هر 
جا كه پول بيشــتري بدهند به آنجــا بروم.«قلعه نويي 
در حرف هاي چنــد روز پيش از علــي پروين و منصور 
پورحيدري به عنوان الگوي فوتبالي ها نام برده بود. جالب 
اينجاست كه پيرواني در قسمت ديگري از حرف هايش با 
واكاوي اتفاقات چند سال پيش تأكيد كرد: »اگر قرار است 
كسي را الگو كنيم بياييم از ناصرخان حجازي الگو بگيريم. 
خدا او را رحمت كند. ببينيد چه باليي ســر ناصرخان 
حجازي آورديد؟ بياييد و ببينيــد روزهاي آخر چه دل 
پري از اين آقا داشت. چرا اســمي از حجازي نياوردند؟ 
نمي توانند اســمي از او بياورند چون مي دانند چه باليي 
ســر او آوردند. روي سكوها روزشمار گذاشتند كه رفتن 

او مشخص شود.«
  اتهام به قلعه نويي

پيرواني حتي قهرماني استقالل با قلعه نويي در سال88 را 
هم زير سؤال مي برد: »كسي كه 8ميليارد قرارداد دارد، 
2ميليارد آپشن قراردادش اســت و امسال 10ميليارد 

مي گيرد و سال آينده 12ميليارد، وقتي نتيجه نمي گيرد 
معلوم است كه مي آيد و هجمه وارد مي كند. دوستي كه 
مي خواهي عليه من بيانيه بنويسي، شما ببينيد سال88 
چگونه قهرمان شدند. دروازه بان معروف كه رفت چگونه 
قهرمان شــديد؟ يك نفر ورود كند و ببينــد اين آقا در 
سال88 چه كارهايي كه نكرد.« پيرواني در اين قسمت از 
حرف هايش به شايعات آن سال ها در مورد عيسي اندوي 
دروازه بان آن زمان ذوب آهن اشاره دارد. جالب اينجاست 

كه حتي واعظ آشتياني مديرعامل سابق آبي ها نيز اواخر 
مهرماه1392 در مصاحبه اي گفته بود: »من هم شنيده ام 
كه عيسي اندوي تطميع شده بود. البته آن زمان مي گفتم 
شنيدن هر حرف و شايعه اي دليل بر واقعي بودن آن نيست 
اما راستش با اتفاقاتي كه شاهدش هستم و چيزهايي كه 
مي بينم، مي گويم ديگر هيچ چيزي بعيد نيست.«قلعه نويي 
و پيرواني در حالي عليه يكديگر موضع گرفته اند كه قرار 
است كميته استيناف به زودي رأي قطعي را درخصوص 

نتيجه ديدار پرسپوليس و سپاهان صادر كند. اين در حالي 
است كه قلعه نويي گفته هر تيمي قهرمان شود برايش مهم 
نيست! هر چند قلعه نويي گفته انتظار دارد حكمي عادالنه 
صادر شود ولي به نظر مي رسد او اميدواري زيادي به تغيير 
حكم كميته انضباطي ندارد. به نظر مي رسد جنگ پيرواني 
و قلعه نويي همچنان ادامه داشته باشد، شايد ادامه اين ماجرا 
مثل بسياري از دعواهاي تكراري فوتبال ايران به شكايت 

كشيده شده و البته مدتي بعد به فراموشي سپرده شود.

بهروز رسايلي| اين روزها يك بار ديگر شايعه بازگشت مهدي رحمتي به 
استقالل بر سر زبان ها افتاده و لحن ماليم حسين حسيني هنگام ياد كردن 
از او، به اين شايعات دامن زده است. حسيني كه با اليو اينستاگرام باشگاه 
مصاحبه مي كرد، از رحمتي به عنوان الگوي خودش نام برد. اين در حالي 
است كه دو طرف همين تازگي ها يك جدل تند اينستاگرامي را پشت سر 
گذاشتند. بنابراين بخشــي از هواداران گمان مي كنند اين مي تواند يك 
نقطه عطف براي بازگشت كاپيتان به اردوگاه آبي ها باشد؛ يك تصور غلط 
و زيانبار. البته كه رحمتي گلر بســيار خوبي است و اسمش هم در تاريخ 

استقالل ماندگار خواهد بود، اما آيا واقعا باالخره يك روز، يك جا نبايد زمان 
عبور از بازيكنان فرا برسد؟ روشن نيست آنچه اين روزها در مورد بازگشت 
احتمالي رحمتي مي شنويم فقط ريشه در دنياي شايعات هواداري دارد يا 
واقعا مسئوالن باشگاه دنبال عملي كردن اين جريان هستند؛ هر چه هست، 
بعيد به نظر مي رسد پشت اين حرف وحديث ها نشاني از رستگاري وجود 

داشته باشد.
  سراشيبي 40سالگي

مهدي رحمتي فصل آينده دقيقا 40 ساله مي شود و همينطوري هم عقد 
قرارداد يك باشگاه بزرگ با بازيكني در اين سن و سال، نادر و عجيب است. اگر 
رحمتي به استقالل برگردد، چهارمين دوره حضورش در اين تيم را پشت سر 
خواهد گذاشت. او قبال در 3 دوره مختلف از سنگر آبي ها حفاظت كرده است. 
2 دوره اول براي رحمتي 2 قهرماني ليگ برتر به همراه داشت؛ يكي در ليگ 

پنجم و يكي در ليگ دوازدهم. با اين حال دوره سوم و آخر حضور رحمتي در 
استقالل كه از دو دوره قبلي طوالني تر هم شد، خالي از اين دستاورد مهم بود. 
او اين بار از ليگ پانزدهم، براي 4 فصل متوالي در استقالل باقي ماند، اما با اين 
تيم قهرمان نشد. رحمتي در فصول يازدهم تا سيزدهم )3 فصل(، مجموعا 
در 94بازي براي استقالل به ميدان رفت و 48بار كلين شيت كرد، درحالي كه 
اين دوره آخر طي فصول پانزدهم تا هجدهم )4 فصل( 74بار درون دروازه 
استقالل قرار گرفت و تنها موفق به ثبت  36 كلين شيت شد. اين يعني هم 
تعداد بازي هاي رحمتي كاهش پيدا كرد و هم نسبت كلين شيت هاي او كمتر 
شد. اين اما همه ماجراهاي رحمتي طي آخرين دوره حضورش در استقالل 
نبود؛ چه اينكه اين مرتبه حرمت كاپيتان هم خدشه برداشت، تماشاگران 
عليه اش شعار دادند و گلر رقيبش عليه او موضع گرفت. هنوز ويدئوي مربوط 
به مشاجره رحمتي با يكي از بوقچي هاي استقالل در پايان داربي نوروز 98 

در فضاي مجازي موجود است؛ آنجا كه گلر استقالل داشت خودش را از اتهام 
تغيير دادن پنالتي زن استقالل تبرئه مي كرد. حاال او به اين تيم برگردد كه 

چه بكند؟ آيا واقعا جا و مجالي براي بازگشت هست؟
 خاطره باز يا خاطره ساز؟

شايد براي خود رحمتي و مجموعه اســتقالل بهترين راه اين باشد كه 
خاطرات مشترك را فراموش كنند و به آينده اي متفاوت بينديشند. استقالل 
هميشه يك تيم گلرساز بوده؛ تا جايي كه به عنوان مثال وحيد طالب لو در 
21سالگي درون دروازه اين تيم ستاره شد. بنابرين امروز هم مي توان ميدان 
را در اختيار سنگربانان جوان تر قرار داد. بسياري بر اين باورند كه حسين 
حسيني بعد از آنكه بدون رقيب شد افتي مقطعي را تجربه مي كند؛ درصورت 
صحت اين فرضيه، آيا بهتر نيست استقاللي ها به جاي بازگرداندن رقيب 

قديمي حسيني، رقبايي جديد و آينده ساز براي او دست و پا كنند؟

   دورخيز براي عقبگرد
 رحمتي و استقالل؟ نوابغ هم يك روز تمام مي شوند

   افشين پيرواني روز گذشته اتهاماتي  به قلعه نويي زد كه بعيد به نظر مي رسد  
توسط سرمربي سپاهان بدون پاسخ بماند

مرفاوي: بله، وريا غفوري را مي خواستم
سرمربي وقت استقالل، ادعاي كاظم اوليايي را رد مي كند

محمد زارعي| وريا غفوري، كاپيتان اســتقالل هفته گذشــته در 
گفت وگوي زنده اي كه با صفحه رسمي باشگاه استقالل داشت ادعا 
كرد هنگامي كه در پاس همدان بازي مي كرده از باشگاه استقالل 
دعوتنامه داشته اما مديران پاس با اين انتقال مخالفت كرده اند. اين 
صحبت هاي وريا از سوي كاظم اوليايي مديرعامل وقت پاس تكذيب 
شد اما صمد مرفاوي سرمربي آن روزهاي استقالل نظر ديگري دارد. 
مرفاوي روز گذشته به سؤاالت همشهري در اين خصوص پاسخ داد.

  آيا اين موضوع واقعيت دارد كه شــما وقتي سرمربي 
استقالل بوديد به وريا غفوري پيشنهاد حضور در استقالل را داديد؟

بله ما به وريا پيشنهاد داديم و جزو ليست ما بود. حتي با او صحبت هم شد 
ولي مديران پاس همدان رضايت ندادند به استقالل بيايد. البته آن سال 
ما حنيف را هم از پاس همدان مي خواستيم كه توانستيم او را جذب كنيم 

ولي وريا را ندادند.
  گذشته از اين بحث، درباره شرايط فوتبال در اين روزها 

و شيوع كرونا بگوييد.
ما هم در خانه هستيم و مســائل الزم را رعايت مي كنيم تا دچار بيماري 
نشويم. با توجه به وضعيتي كه هست منتظريم مسئوالن مربوطه بگويند 
آيا مي شود بازي ها را برگزار كرد يا نه. واقعا اگر بيماري كرونا در وضعيت 
حاد باشد نمي توان بازي ها را برگزار كرد. حتي اگر بازي ها بدون تماشاگر 
برگزار شود در پروازها، هتل ها، رســتوران ها و موارد مشابه ممكن است 
مشكالت زيادي را شاهد باشيم. فقط بايد جلو برويم تا ببينيم وضعيت 

چگونه مي شود.
  نظرتان در مورد شرايط اســتقالل با مربيگري فرهاد 

مجيدي چيست؟
االن كه درباره مسائل فني نمي شود صحبت كرد. چون تمرينات و مسابقات 
تعطيل است و بازيكنان به صورت انفرادي تمرين مي كنند. خود ما هم در 
نساجي اين كار را كرده ايم و به صورت اينترنتي بازيكنان را زيرنظر داريم. 
با اين حال بايد بگويم مديريت جديد استقالل مي داند مشكالت اين تيم 
چيست. مشكالتي كه از مديران قبلي مانده حاال روي دوش اوست و رفع 
اين مشكالت خيلي سخت است. آرزو مي كنم او بتواند در كارش موفق 
باشد. به هرحال اســتقالل هميشــه تيم قدرتمندي بوده و اميدوارم با 

موفقيت به راهش ادامه دهد.
  نظرتان در مورد انتخاب اسكوچيچ به عنوان سرمربي 

تيم ملي چيست و آيا اميدوار هستيد كه او بتواند موفق باشد؟
در وهله اول اميدوارم تيم ملي موفق باشد و به مرحله دوم مقدماتي جام 
جهاني صعود كند. اين آرزوي قلبي ماست. اما وقتي ويلموتس آمد به نظر از 
تيم ملي ايران شناخت نداشت و همين عدم شناخت به ما ضربه زد و ما در 
چند بازي شكست خورديم. البته ما قبل از آمدن ويلموتس نمي دانستيم 
مي تواند موفق باشد يا نه. اما حاال اميدوارم اسكوچيچ بهتر عمل كند. بايد 

اميدوار باشيم. فوتبال ما اين توان را دارد كه به جام جهاني صعود كند.

گفت و گو
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 سردار و ناپولي، آماده قرارداد 5ساله

نيكولو شيرا خبرنگار ايتاليايي مدعي است ناپولي ارتباطات و تالش خود را براي جذب مهاجم ايراني زنيت افزايش داده است. اين 
روزنامه نگار گاتزتا دلو اسپورت در توييترش نوشته قرارداد 5 ساله سردار آزمون با ناپولي آماده شده و اين باشگاه ايتاليايي با نماينده 

بازيكن ايراني به توافق رسيده است. اين خبرنگار رقم درخواستي باشگاه زنيت را بين 30تا 35 ميليون يورو تخمين زده است.
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روال اين است كه همه از تيم هاي باشگاهي به 
تيم ملي برسند، ولي شــما اول به تيم زير 14سال ايران 

دعوت شدي.
من در 12سالگي فوتسال را شروع كردم. 13سالم بود كه براي 
فوتبال اســتعداديابي مي كردند. آن موقــع فوتبال زنان تازه 
داشت راه اندازي مي شد و من را هم به تيم زير 14سال ايران 
دعوت كردند. اين بود كه من هم فوتبال را انتخاب كردم. بعد 
از اينكه به اين تيم دعوت شدم توانستم به تيم هاي باشگاهي 

هم بروم.
تصور عمومي اين است كه در اردبيل زنان خيلي 
اجازه ورزش كردن ندارند، به خصوص ورزشي مثل فوتبال. 

براي شما خيلي سخت نبود كه فوتبال را انتخاب كنيد؟
اين تصور را مردم از اردبيل دارند ولي واقعيت اين نيســت. در 
اردبيل ورزش مهم است. خيلي از قهرمانان المپيك و جهان، 
اردبيلي هستند. براي ورزش زنان هم خيلي سخت نمي گيرند. 
خواهرم ســميرا، قهرمان دو و ميداني بوده و االن مربي است. 
مادرم وقتي همسن هاي من بود، واليبال بازي مي كرد. مشكل 
اين است كه ورزش زنان اردبيل ديده نمي شود. ما كارخانه هاي 
بزرگي داريم، ولي تعدادشــان كم است و به زحمت مي توانند 
خودشان را ســرپا نگه دارند. آنها به خاطر شرايطي كه دارند، 
سمت ورزش نمي آيند. مشكل ما اسپانسر است نه اينكه اجازه 
ندهند زنان ورزش كنند. اين را از سر تعصب و به خاطر اينكه 
اردبيلي ام نمي گويم، واقعيت است. در اين مدت كه من ايران 
بودم، خيلي حمايتم كردند. در حدي كه مي توانستند كمك 
كردند. حتي يك ســال اردبيل در ليگ برتر فوتبال زنان تيم 
داشت، تيم ذوب آهن كه متأسفانه به مشكل خورد و نتوانست 

به كارش ادامه بدهد.
تجربه زندگي تقريبا مســتقل براي يك دختر 

13ساله سخت نبود؟
روزهاي اول خيلي استرس داشــتم. خانواده و خواهرم خيلي 
كمكم كردند. در كشور ما يك دختر در 20سالگي هم بخواهد 
تنهايي به شهر ديگري برود و آنجا زندگي كند، سخت است چه 
برسد در 13سالگي. من در خانواده اي بزرگ شده ام كه آزادي 
به بچه هايش مي داد ولي كنترل شــده. خانواده من ورزشي  
هستند. پدرم كوهنورد اســت و مادرم واليبال بازي مي كرد. 
خواهرانم دووميداني كار هستند و برادرم هم بدمينتون بازي 
مي كرد. من كوچك تــر از همه بودم و بقيــه خيلي حمايتم 
مي كردند. جو خانه ما ورزشي بود. روز اولي كه به اردوي تيم 
زير 14سال دعوت شدم، پدرم به اردو آمد و با مربي ام صحبت 

كرد. هر تيمي كه دعوت مي شــدم، پدر و مادرم مي آمدند و 
شرايط تيم، اسكان و... مي ديدند و بعد من قرارداد مي بستم. 
اينطور نبود كه رها شــده باشــم. االن هم از راه دور حمايت 
مي كنند. همان روزهاي اول كه به تيم دعوت شدم، علي دايي 

هم يك حرفي به من زد كه آويزه گوشم كردم.
ارتباط خانوادگي با دايي داشتي؟

نه به جز فوتبال هيچ شناختي از او نداشتم. آن موقع آقاي دايي 
ســرمربي تيم ملي بود. ما كه اردو داشتيم، هتل تيم ملي هم 
كنار زمين چمن ما بود. آقاي دايي و بازيكنان كه رد مي شدند، 
ما را مي ديدند. يك روز آقاي دايي از خانم ليال وقاري، سرمربي 
تيم ما پرسيده بود كه بازيكن اردبيلي داريد يا نه. او هم من را 
معرفي كرده بود. با هم كه حرف زديم، آقاي دايي گفت: اخالق 
خيلي مهم است. فني مشكلي داشته باشي، مي تواني اصالح 
كني، ولي بي اخالقي را نمي شود درست كرد. اين حرف ها ملكه 
ذهنم شد. به حدي روي خودم كار كردم كه كاپيتان تيم شدم. 

همه به شوخي علي دايي صدايم مي كردند.
ازدواجت هم كه فوتبالي بود.

من همسرم علي قلي زاده را به عنوان بازيكن مي شناختم. يك بار 
كه مصدوم بودم به كلينيك رفتم و او هم آنجا بود. از مصدوميت 
و شرايط فوتبال صحبت كرديم. همين بهانه آشنايي شد و بعد 
هم با خواهر و خانواده ام صحبــت كردند و همينطوري پيش 

رفت تا ازدواج كرديم.

يك سال است كه به خاطر اين ازدواج از فوتبال 
دوري.

قرار بود اينجا بازي كنم. براي بازي بايد كارت اقامت داشــته 
باشــي. اقدام كرده بودم و كارتم آماده بود. يك دفعه مجبور 
شدم به ايران برگردم. همان موقع ماشين ما را دزد زده بود و 
همه مدارك و پاسپورت من را هم برده بود. با نامه كنسولگري 
توانســتم به ايران بيايم. برايم پاســپورت جديد صادر شد و 
موقعي كه برگشــتم دنبال كارت اقامت رفتم اما گفتند چون 
پاسپورت قبلي ام باطل شده، آي دي كارت من هم باطل شد. 
دوباره اقدام كردم. با توجه به قوانين سختگيرانه اي كه بلژيك 

دارد نتوانستم با تيمي قرارداد ببندم.
با تيمي هم به توافق رسيده بودي؟

يك تيمي را درنظر داشتيم و صحبت هايي هم شده بود. تيم 
خوبي بود. فوتبال بلژيك تيم دســته يك و دسته 2 دارد. اين 
تيم در دسته يك بازي مي كند، ولي در رده هاي تقريبا پايين. 

براي استارت خوب بود. حاال كه فعال همه  چيز تعطيل است.

در بلژيك چقدر كرونا روي زندگي مردم تأثير 
گذاشته؟

اينجــا خيلي ســخت مي گيرنــد. در ايران همــه مي گويند 
قرنطينه ايم ولي ويدئوهايي كه مي بينم اين را نشان نمي دهد، 
همه در خيابان هستند و كارشان را مي كنند. اينجا قبل از اينكه 
دولت قرنطينه كند، مردم سخت نمي گرفتند، اما بعد از اعالم 
دولت همه جدي گرفتند. ما فقط براي خريد خورد و خوراك 
اجازه داريم كه از خانه بيرون برويــم. پليس هم خيلي پيگير 
است كه مردم قرنطينه را رعايت كنند. اگر يكي بيرون باشد و 
بگويد براي خريد آمده حتما بايد فاكتور خريد را نشان بدهد. 
ما براي ورزش هم اجازه داريم از خانه بيرون بياييم ولي فقط 
يك ساعت. با خودمان هم توپ هم نمي توانيم داشته باشيم، 
فقط مي توانيم بدويــم، راه برويم يا دوچرخه ســواري كنيم. 
اين ورزش هم نبايد گروهي باشــد، 2 نفري كه با هم زندگي 
مي كنند، اجازه دارند كنار هم راه بروند يا بدوند. حتي نشستن 
روي نيمكت پارك هم ممنوع است. اگر غير از اين رفتار كني، 
200يورو جريمه مي شــوي. درصورت تكرار تخلف و گزارش 
پليس احتمال بازداشت هم هست. مردم اينجا خيلي رعايت 

مي كنند و به ندرت مي تواني در خيابان ماشين و آدم ببيني.
2فوتباليســت دوران قرنطينــه را چطــور 

مي گذرانند؟
هيچي با تــوپ همه  چيز را مي شــكانيم. در خانه با دوچرخه 
تمرين مي كنيم. براي دويدن بيرون مي رويم. ســريال تماشا 
مي كنيم. آقاي قلي زاده آشپزي ياد مي گيرند، االن ديگر لوبيا 
پلو و پيتزا را خوب بلد اســت بپزد، بقيــه غذاها را هم تمرين 
مي كند كه در پخت شــان حرفه اي تر شود. من هم تكنيكم را 

قوي تر مي كنم. چيزهايي را كه بلديم با هم تبادل مي كنيم.
محور زندگي تان فوتبال است؟

اينجوري نيســت كه فقط درباره فوتبال حرف بزنيم. قبال كه 
بازي  ها از تلويزيون پخش مي شــد و با هم بــازي مي ديديم، 
يكي، دو ساعت درباره فوتبال حرف مي زديم االن هم كه بازي 

نيست، حرف مي زنيم ولي همه حرف ها فوتبال نيست.
براي همه قرنطينه سخت است اما به نظر مي رسد 

به ورزشي ها خيلي سخت  بگذرد.
من نمي دانم براي بقيه مردم چطور مي گــذرد، ولي براي ما 
واقعا سخت اســت. اين سختي كه مســلما براي همه هست، 
اما براي ما كه خيلي از فوتبال دور شده ايم، سختي اش بيشتر 
است. حتي ديگر از تلويزيون هم نمي شود فوتبال ديد. هر دوي 
ما خيلي اهل سفر و گردش هســتيم. هر روزي را كه تعطيل 

بوديم، مســافرت و گردش مي رفتيم ولي االن 2 ماه است كه 
هيچ جايي نرفته ايم.

چطور بدن هايتان را آماده نگه مي داريد؟
دويدن و دوچرخه سواري مسلما كافي نيست. ما سعي مي كنيم 
كه ورزش هاي ديگري را هم انجام بدهيم كه بدنمان نخوابد، 
ولي هر كاري هم كه كنيــم با فوتبال در زميــن چمن فرق 

مي كند. بعضي از روزها 2 نوبت تمرين مي كنيم.
باشگاه شــارلروا برنامه خاصي براي تمرينات 

همسرتان ندارد؟
چرا دارد. باشگاه يك برنامه روزانه به همسرم داده است كه بايد 
انجام بدهد. برنامه هاي بدنسازي است. هر روز كه اين برنامه را 
دارد. يك روز در ميان هم يك برنامه تيمي دارند. يك برنامه اي 

را نصب كرده اند كه با هم آنالين مي شوند و تمرين مي كنند.
شما هم با آنها تمرين مي كني؟

تمرين مي كنم. من هم پابه پاي آنها هــر كاري كه مي كنند، 
انجام مي دهم ولي كاري مي  كنم كه ديده نشوم.

نگاه به فوتبال زنان ضعيف تر از فوتبال مردان 
اســت. اين را كه به هر حال زنان از نظر فيزيكي و قدرتي 
ضعيف تر از مردان هستند، خود فوتباليست هاي زن هم 
قبول دارند ولي شــايد براي يك زن فوتباليستي كه با 
همسر فوتباليست اش زندگي مي كند، اين نگاه آزاردهنده 

باشد.
نه واقعا آزاردهنده نيست. اينكه همسرم در يك باشگاه خوب 
بازي مي كنــد، امكانات خوبي دارد و من فعال اين شــرايط را 
ندارم، من را اذيت نمي كند. شايد دليلش اين باشد كه همسرم 
خيلي من را حمايت مي كند و به من انگيزه مي دهد. اگر يك 
روز هم من بخواهم سبك تمرين كند يا از زير تمرين در بروم، 
او اجازه نمي دهد و مي گويــد بايد تمرين كني و دنبال هدفت 
باشي. فاصله اي كه فوتبال زنان ما با فوتبال مردان دارد، اينقدر 
زياد است كه اصال نمي شود مقايسه كرد. بحث فيزيكي و قدرتي 
جداست، اين تفاوت ذاتي است، ما زنان در فهم فوتبالي هم با 
مردان در يك سطح هستيم. من و همسرم كه فوتبال را تحليل 
مي كنيم، مي بينيم كه خيلي تفاوت نداريم، اما مشــكل ما در 
اين است كه امكانات نداريم. سطح قراردادها، ارزش بازيكنان، 
رفت وآمدها و همه  چيز در فوتبال زنان و مردان متفاوت است.

با فوتبال زنان و فوتباليســت هاي بلژيك هم 
آشنا شده اي؟ 

نه ارتباطي با آنها ندارم. در يوتيوب تمرينات شان را مي بينم، 
ولي ارتباطي با آنها ندارم.

در روزهاي كرونايي در خانواده ياسمن فرماني و علي قلي زاده بازيكنان فوتبال در 
بلژيك چه مي  گذرد؟ قرنطينه با توپ

ليلي خرسند
خبر نگار
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در چالش هاي فوتبالي، همسرم 
از همه بهتر بود

در روزهاي كرونايي يكي از پرطرفدارترين ســرگرمي ها، گشت 
زدن در صفحه هاي اينستاگرامي و كانال هاي تلگرامي بود، اما در 
اين صفحه ها و كانال ها بيشتر چيزهايي كه به اشتراك گذاشته 
مي شد دلهره آور بود، از بايد و نبايدهاي دوران كرونايي گفته بودند 
و اين گفته ها بيشتر همه را نااميد مي كرد. در اين شرايط بيشترين 
چيزي كه به مخاطبان اين فضا انرژي مي داد، چالش هايي بود كه 
ورزشكاران به راه انداختند، چالش روپايي زدن با دستمال كاغذي 
يكي از چالش هاي پرطرفدار بود كه ياســمن فرماني هم در آن 

شركت كرده بود.
مردم از اين چالش ها استقبال كردند، فكر مي كني اين 

چالش ها چقدر در روحيه دادن به مردم مؤثر بود؟
من كه خودم براي نخستين بار اين چالش ها را مي ديدم، درگيرشان 
مي شدم. كنجكاو مي شدم و انجام مي دادم. خيلي از اين چالش هايي را 
كه به راه انداختند، اجرا كردم. هم خودم و هم همسرم تالش مي كرديم 
كه انجام بدهيم. خيلي روي روحيه خودم تأثير داشت. اكثر دوستان 
ما هم انجام مي دادند. شايد ويدئويي كه به اشتراك گذاشته مي شود، 
10ثانيه باشد اما 2ساعت براي انجامش وقت مي گذاري. اين چالش ها 
واقعا مؤثر بودند. خيلــي از مردم هم انجام دادند. مــا كه ويدئومان را 
گذاشتيم، خيلي ها انجام دادند و فيملش را برايمان فرستادند. حتي 
مادر يكي از دوستان مان هم روپايي با دستمال  كاغذي را انجام داده بود.

ايده اين چالش از كجا آمد؟
نمي دانم. همســرم كه انجام داد، من هم انجــام دادم. خيلي  ها انجام 

داده بودند.
چند نفر از فوتباليســت هايي كه همسران شان هم 
فوتبال بازي مي كنند، ويدئوهايشان را به اشتراك گذاشته بودند. 

فكر مي كني كدام بازيكنان بهتر بودند؟
علي قلي زاده همسرم. همسر من و همسر الهام فرهمند؛ حسين پاپي، 

بازيكنان تكنيكي هستند و معلوم است كه بهتر انجام مي دهند.
كدام چالش را بيشتر دوست داشتي؟ 

چالش ها زياد بودند ولي من چالش هايي را كه توپ داشــت بيشــتر 
دوست داشتم. بسته به شرايط هر چالشــي براي خودش جذاب بود. 
چالش روپايي با دســتمال  كاغذي هم به خاطر ربط مستقيمي كه به 

كرونا داشت، جذاب بود.
در بلژيك هم مردم وسواسي شده اند؟

سختگيري هاي بيرون خانه كه عمومي است. اينكه داخل خانه افراد، 
موارد بهداشتي را رعايت مي كنند يا نه به خودشان برمي گردد. من خودم 
خيلي وسواسي نيستم و در حد نرمال رعايت مي كنم. خانه را ضدعفوني 
كرده ام و گهگاهي اين كار را تكرار مي كنم. از خانه كه به بيرون مي رويم، 
دستكش، ماسك و ژل جيبي داريم. وقتي به خانه مي آييم، لباس هايمان 
را در ماشين لباسشويي مي اندازم و دســت هايمان را هم ضدعفوني 
مي كنيم. وقتي همه  چيز را رعايت كني، در خانه ويروســي نيست كه 
بترسي. اگر وسواس بيش از حد داشته باشيم، بعد از كرونا در كلينيك ها 

بايد دنبال دكتر پوست باشيم.
نگران نيســتي كه كرونا بماند و ديگر نتواني فوتبال 

بازي كني؟ 
نه ما كه خيلي از مردم دوســت دارند فوتبال دوباره شروع شود و آنها 
حداقل بتوانند از تلويزيون فوتبال تماشــا كنند. ولي بايد قبول كنيم 
كه هيچ چيزي باالتر از جان آدم نيست. من استرسي ندارم و مطمئنم 
كاري انجام مي شود كه درست است. نمي توانيم خودخواه باشيم كه 
چون ما فوتبال دوست داريم، فوتبال شروع شود. در يك بازي ممكن 
است يك بازيكن آلوده باشد و ويروس را به بقيه بازيكنان بدهد و آنها 
هم بين خانواده هاي شان پخش كنند. حفظ ســالمتي مردم ارزش 
اين را دارند كه چند ماهي خانه بمانيم. فرصت هست و دوباره فوتبال 

شروع مي شود.

از اردبيل تا شارلروا، از 
13سالگي تا 24سالگي گزارش

تجربه هــاي متفاوتي 
داشــته، تجربه هايي كه بيشتر در 
زمين فوتبال بوده يــا در ارتباط با 

فوتبال. 
ياسمن فرماني از 13سالگي زندگي 
متفاوتي را تجربه كرده، در اين سن 
كه خيلي ها هنوز وابســته به خانه 
و خانواده شان هســتند، او زندگي 
مستقلي را شــروع كرده است، از 
اردبيل به تهران آمده، فوتبالش را 
از تيم زير 14سال ايران شروع كرده و 
در اين سال ها براي تيم هاي متفاوتي 
بازي كرده، بــراي ملوان)5  فصل(، 
استقالل، پاس همدان، پارس جنوبي 

بوشهر و همياري اروميه.
 ياسمن يك ســالي است كه با علي 
قلي زاده ازدواج كرده؛ بازيكن تيم 
فوتبال شارلرواي بلژيك. اين ازدواج، 
مهاجرت و حاال كرونا، شرايط زندگي 

ياسمن را متفاوت كرده است.
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طي يك سال گذشته، قوه قضاييه عملكرد 
قابل توجهي در رســيدگي به پرونده هاي قضايي

فساد به ويژه پرونده هايي كه متهمان آن در 
دسته دانه درشت ها تعريف مي شوند، داشته است؛ با اين 
حال، به نظر مي رسد كه رسيدگي به تعدادي از پرونده هاي 
مهم بيش از حد معمول به طول انجاميده است. در اين 
گزارش به برخي از پرونده هاي مهم اشاره شده است كه 
رســيدگي به آنها بيش از يك سال و در مواردي چندين 
سال به طول انجاميده و هنوز دادگاهي براي رسيدگي به 

اتهامات متهمان برگزار نشده است.

طبري؛ نماد فساد دروني عدليه
ســخنگوي قوه قضاييه در برنامه تلويزيوني دستخط از 
برگزاري دادگاه رسيدگي به پرونده طبري  در ارديبهشت 
ماه خبر داد. اعالم برگزاري دادگاه طبري در روزهاي پيش 
رو، در حالي است كه رسيدگي به اين پرونده قريب به يك 
سال به طول انجاميده است؛ طبري، مديركل امور مالي و 
معاون اجرايي حوزه رياست قوه قضاييه در دوره رياست 
آيت اهلل صادق آملي الريجاني بود كه چند روز پس از آغاز 
رياست سيدابراهيم رئيسي بر قوه قضاييه، از سمت خود 
بركنار و سپس در تيرماه ســال گذشته خبر بازداشتش 
منتشر شد. بازداشت طبري در راستاي سياست پاكسازي 
قوه قضاييه از عناصر و قضات فاسد اعالم شد. سخنگوي 
قوه  قضاييه »ارتباطات ناصواب و خالف موازين قضايي با 
برخي از اصحاب پرونده و همچنين توصيه و اعمال نفوذ در 

برخي پرونده ها« را از اتهامات طبري برشمرد.
بخشي از داليل طوالني شدن رسيدگي به پرونده طبري 
احتماال به پيچيدگي و گســتردگي اين پرونده مربوط 
است؛ او در واقع سرشبكه بسياري از پرونده هاي فساد در 
دستگاه قضايي بوده است و نام و ردپاي طبري در بسياري 
از پرونده هاي مهم فساد در كشــور قابل مشاهده است. 
به طوري كه، تاكنون ده ها نفر و حداقل 3قاضي در ارتباط 
با اين پرونده بازداشت شده اند؛ غالمحسين اسماعيلي، 
سخنگوي قوه قضاييه اخيرا در برنامه تلويزيوني دست خط 
درباره تعداد متهمين اين پرونده گفت: »ترديد دارم كه 
23 نفر هستند يا 32 نفر.« اسماعيلي در آخرين اظهارات 
خود درخصوص پرونده طبري گفت: »از منزل ايشــان 
برخي از مدارك خاص كه اثبات مــراودات را مي كرد، 
پيدا كرديم، امــا از برخي مرتبطيني كه با ايشــان كار 
مي كردند در حوزه هــاي مختلف اســناد و مداركي را 
به دســت آورديم كه گوياي ارتباطات اين افراد و روابط 
ناسالم و سوءفتار هايي است و بعضا در مواردي درون قوه و 
بخش عمده در بيرون قوه قضاييه اتفاق افتاده كه با اسناد 

و مدارك برمال شد.« 

3سالگي پرونده شريفي
عيسي شــريفي، قائم مقام  محمد باقر قاليباف در دوران 
شهرداري اش است كه رسيدگي به اتهامات او نزديك به 
3سال به طول انجاميده است و هرچند تعدادي از جلسات 
دادگاه او در سازمان قضايي نيروهاي مسلح برگزار شده 
اســت اما تا به امروز حكمي براي اين پرونده صادر نشده 
است. طوالني شدن رســيدگي به اين پرونده و ابهامات 
پيرامون اتهامات او، طي 3سال گذشته به شايعات زيادي 
درباره متهم دامن زده اســت. در مقطعي از زمان خبري 
مبني بر اعدام شريفي به اتهام »جاسوسي« منتشر شد و 
در دوره اي ديگر خبر آزادي و يا فرار او بر سر زبان ها افتاد.

شريفي بعد از پايان دوران طوالني شهرداري قاليباف در 
تهران يعني در خرداد 96 از كشور خارج شد و درحالي كه 
گمانه زني ها درباره فرار او مطرح بود، پس از بازگشــتش 
به كشور، در شــهريور همان ســال بازداشت شد. چنان 
كه سخنگوي قوه قضاييه اعالم كرده، اتهام جاسوسي در 
اين پرونده مطرح نيست؛ اسماعيلي گفته: اين پرونده در 
حوزه جرائم مالي اســت و در دادسراي نظامي رسيدگي 
شــده و منجر به صدور كيفرخواست شده و هم اكنون در 
رديف رسيدگي قرار گرفته است. سخنگوي قوه قضاييه 
درخصوص دليل رســيدگي به اين پرونده در دادسراي 
نظامي گفت: اين شخص، نظامي و در شهرداري مأمور به 
خدمت بوده است؛ به اين جهت دادسراي نظامي كه وظيفه 
رسيدگي به اتهامات نيروهاي مسلح را دارد براي رسيدگي 
به اين پرونده انتخاب شده اســت. وي افزود: اين پرونده 

داراي 13متهم است و متهمين اصلي بازداشت شده اند.

اتهامات برادر معاون اول، در دست رسيدگي
متهماني كه به گونه اي دانه درشت محسوب شده و يا در 
زمره بستگان مقامات كشوري به شمار مي آيند، همواره 
مورد توجه افكار عمومي و زير ذره بين رسانه ها قرار دارند؛ 
كشدار شدن اين دسته از پرونده ها به طور طبيعي بدبيني 
افكار عمومي را در پي خواهد داشت و تعلل در رسيدگي 
به آن بــه اعتبار و اعتماد عمومي عدليه آســيب خواهد 
زد. مهدي جهانگيري، برادر معــاون اول رئيس جمهور 
كه مهر ماه ســال96 در كرمان بازداشت شد، براي ادامه 
رسيدگي ها به پرونده مالي اش به تهران منتقل شده بود، 
اما جهانگيري دي ماه همان سال با توديع وثيقه آزاد شد 
تا به گفته وكيل مدافع او تحقيقات كارشناسي درباره اين 
پرونده تكميل شــود. پرونده جهانگيري همچنان و در 
سومين سال رسيدگي آن همچنان مفتوح است و تاكنون 
هيچ گونه حكم قطعي براي متهمان آن اعالم نشده است. 
از اشــارات مقامات قضايي به نظر مي رســد كه اتهامات 
فســاد مالي جهانگيري در ارتباط با بانك گردشگري و 
پروژه اشــراق در2 پرونده مجزا در حال رسيدگي است. 
هادي صادقي، معاون فرهنگي قوه قضاييه طي اظهاراتي 
در دي ماه 97گفته بــود كه اين پرونده »ســنگين« و 

»پرونده هاي مرتبط با بانك ها پيچيده و تودرتو هستند و 
رسيدگي به آنها سخت است.«

آزادي 2 نماينده مجلس 
طوالني شــدن رســيدگي قضايي به پرونده 2 نماينده 
مجلس نيز سؤال برانگيز شده اســت؛ فريدون احمدي، 
نماينده زنجان و محمد عزيزي، نماينده ابهر در مجلس به 
اتهام مشاركت و معاونت در اخالل بازار خودرو و در ارتباط 
با پرونده سايپا پس از بازداشت چندروزه در شهريور 98، 
با توديع وثيقه 10ميليارد توماني براي هريك از آنها، آزاد 
شده و در مجلس حضور يافتند! آزادي اين دو نماينده با 
وساطت علي الريجاني، رئيس مجلس، انتقادات زيادي را 
به همراه داشت. احمد توكلي، رئيس هيأت مديره ديده بان 
شــفافيت و عدالت در نامه اي خطاب به علي الريجاني 
وســاطت او براي آزادي دو نماينده متهم را دور از  شأن 
رياست مجلس دانست و نوشت: »آيا صالح است رئيس 
مجلس براي 2 نماينده اي توصيه كند كه از يك سال پيش 
از آن، از اتهامات كثيف مالي آن دو باخبر بوده اســت؟« 
هنوز دادگاه محاكمه اين دو نماينده مجلس برگزار نشده 
است و داليل تأخير در محاكمه اين دو نماينده مجلس 

مشخص نيست.

پرونده رعيت همچنان در حال تحقيقات....!
پرونده حسن ميركاظمي، مشــهور به »حسن رعيت«، 
به دليل شــهرت و نفوذ و حاشيه هاي سياسي متهم طي 
سال گذشته مورد توجه رسانه ها بوده است؛ با وجود اين، 
داليل بازداشــت و اتهامات او مشخص نيست. مردادماه 
98سخنگوي قوه قضاييه بازداشــت او را تأييد كرده اما 
از ارائه توضيحات درباره اتهامات اين فرد امتناع و اعالم 
كرده اين پرونده در مرحله تحقيقات است. رعيت روابط 
پيچيده اي با افرادي مانند بابك زنجاني و سعيد مرتضوي 
داشته است. او در موقعيتي بوده كه اين دو متهم و محكوم 
فســاد را به يكديگر معرفي كرده بود؛ يكي متهم بزرگ 
نفتي و ديگري متهم پرونده كهريزك و فساد مالي تامين 
اجتماعي! با اين حال، هنوز اطالعات چنداني از اتهامات و 

داليل بازداشت حسن رعيت در دست نيست.

تعليق در رسيدگي به اتهامات مقامات بانك مركزي
عالوه بر پرونده هاي فوق، در ميان پرونده هاي مهم قضايي، 
مي توان به مواردي اشاره كرد كه فرايند رسيدگي به آنها 
به شكل نامعلوم و به داليل نامشخص طوالني شده است و 
رسيدگي نهايي به اين پرونده هنوز مشخص نيست. پرونده 
ولي اهلل سيف، رئيس سابق بانك مركزي و احمد عراقچي، 
معاون ارزي او از جمله اين پرونده هاست؛ خبرهاي مربوط 
به بازداشت ولي اهلل سيف از سال گذشته تاكنون تكذيب 
شده اند اما مهرماه ســال97 اژه اي، سخنگوي وقت قوه 

قضاييه ممنوع الخروجي او را تأييد كرد. 
همچنين پرونده احمد عراقچي، معاون ارزي سابق بانك 
مركزي همچنان بالتكليف است؛ عراقچي مرداد سال97 
دستگير و سپس با توديع وثيقه آزاد شد. نخستين جلسه 
دادگاه رسيدگي به اتهامات او در 13مرداد 98 برگزار شد. 
عراقچي مدعي است كه مداخالت بانك مركزي در بازار 
ارز به دستور رياست جمهوري بوده است. موضوعي كه 
گويا دولت هم مســئوليت آن را پذيرفته و بر اين اساس 
مستندات دستور رئيس جمهور به بانك مركزي از سوي 

دولت براي رئيس قوه قضاييه ارسال شده است.

در سال جديد به پرونده برخي چهره هاي جنجالي رسيدگي مي شود

اكبر طبري، عيسي شريفي و احتماال حسن رعيت در سال جديد محاكمه مي شوند.   عكس: خبرگزاري ميزان

پرونده هاي پيچيده و طوالني
اصغر صوفي

خبر نگار

6ماه مانده بــه موعد لغو تحريم هاي 
 سياست
تســليحاتي ايران توســط شوراي خارجي

امنيت ســازمان ملــل، تالش هاي 
آمريكا براي تمديد تحريم هاي ايران بيشتر شده 
است. ديروز يك مقام ديپلماتيك ايران فشارهاي 

آمريكا را از عجايب روزگار و طنزآميز خواند.
طبق قطعنامه2231 شــوراي امنيت ســازمان 
ملل قرار بود پس از 5ســال از زمان اجراي برجام 
تحريم هاي تســليحاتي ســبك ايران لغو شود، 
همچنين 3سال بعد هم قرار اســت تحريم هاي 
موشــكي ايران برچيده شــود و ايران كه پس از 
خروج آمريكا از برجام عمال از فوايد توافق هسته اي 
بي نصيب مانده، اميدوار است 27مهرماه امسال با 
پايان تحريم هاي تسليحاتي بتواند نيازهاي كشور 
در حوزه هاي بالگرد، تانك، جنگنده و تسليحات 
سبك را تامين و نيز به كشورهاي ديگر صادر كند. 
ايران قبال از روسيه ســامانه اس300 خريداري 
كرده  و بعيد نيست خريد ســامانه اس400 و نيز 
جنگنده فوق پيشرفته سوخو از روسيه را در دستور 

كار قرار دهد.
مقامــات وزارت خارجــه روســيه هــر بــار كه 
آمريكايي ها خواســتار تمديد تحريم هاي ايران 
شده اند، واكنش نشــان داده و درخواست آمريكا 

را رد كرده اند.
آمريكا براي تمديد تحريم هاي ايران در شــوراي 
امنيت هرچند بعيد نيست بتواند همراهي انگليس 
و فرانســه را جلب كند، اما با ســدي به نام وتوي 

روسيه و چين مواجه است.
لغو تحريم هــاي تســليحاتي ايــران همچنين 
مقدمه اي مبني بر پايان فضاســازي ها عليه توان 
دفاعي و موشكي ايران قلمداد مي شود و به همين 
دليل مايــك پمپئو، وزير خارجــه آمريكا مرتب 
از جامعه جهاني مي خواهــد تحريم هاي ايران را 

تمديد كنند.
ديروز ســيدعباس موسوي، ســخنگوي وزارت 
خارجه همچنين در پاســخ به اين ســؤال كه آيا 
آمريكايي ها با توجه به اينكه عضو برجام نيستند 
و از آن خارج شــده اند مي توانند خواستار تمديد 

تحريم هاي شوراي امنيت عليه ايران شوند، گفت: 
خير. اين هم از عجايب روزگار و طنز جالب روزگار 
است كه دولت قانون شكني كه از برجام خارج شده 
و قطعنامه2231 شــوراي امنيت سازمان ملل را 
نقض كرده، همچنان پيگيــر موضوعات مربوط 
به آن اســت و به نقض آن ادامه مي دهد و تالش 
دارد كه ديگران را نيز تحت فشار قرار دهد كه اين 

قطعنامه را نقض كنند.
موســوي ادامه داد: آنچــه آمريكايي هــا در اين 

زمينه انجام مي دهند، اين اســت كه مي خواهند 
با بيان اينگونه اظهارنظرها اذهــان عمومي دنيا 
را از تروريسم اقتصادي كه عليه ملت ايران وضع 
كرده اند، منحرف كننــد و از طرف ديگر برخي از 
اقدامات خود ازجمله جنگ افروزي در منطقه را با 
اينگونه اتهامات و بيان برخي از مسائلي كه به آنها 

مربوط نيست، ادامه دهند.
وي با بيان اينكه دليلي وجود ندارد كه شــوراي 
امنيت قطعنامه خود را نقض كند و به اين فشارها 
تن بدهــد و درمورد مصوبه اي كه از مشــروعيت 
الزم برخوردار اســت، تجديد نظر كنــد، گفت: 
اين اقدامات آمريكايي ها مورد پذيرش نيســت و 

اظهارات آنها در اين زمينه گزافه گويي است.
اين ديپلمات ارشد ايراني بدون نام بردن از برخي 
خريداران تسليحات غربي ها در منطقه، تأكيد 
كرد: اگر آنها به واقع نگران وضع تسليحاتي در 
منطقه هستند، فروش ديوانه وار تسليحات 
مرگبار بــه كشــورهاي ديگــر ازجمله 

كشورهاي منطقه ما را متوقف كنند.
پمپئو در ماه هاي اخير بارها خواستار 
تمديــد تحريم هاي ايران شــده كه 
آخريــن آن 3روز قبل بــود كه در 
توييتر به بهانه مسابقه تسليحاتي 
در منطقــه خواســتار تمديد 

تحريم هاي ايران شد.
مجيد تخت روانچي، ســفير 
ايــران نزد ســازمان ملل در 
پاســخ به پمپئــو در توييتر 
نوشت: تالشــي ديگر از سوي 
آمريكا براي طفره رفتن از تروريسم 
اقتصادي مداوم آن عليه ملت ايران: 
آمريكا اين بار از شــوراي امنيت سازمان 
ملل مي خواهد كــه قطعنامه2231 خود 
را نقض كرده و محدوديت هاي تســليحاتي 
عليه ايــران را ادامه دهد. روانچــي در ادامه 
خاطرنشــان كرد: آمريــكا در متقاعد كردن 
ديگران براي تخطي از قوانين بين المللي موفق 

نخواهد بود.

دوئل بر سر معافيت تسليحاتي
آمريكا تالش مي كند معافيت تسليحاتي ايران در برجام را كه از 6 ماه ديگر آغاز مي شود، لغو كند

  درخواست براي محاكمه متهم 12هزار ميلياردي
پرونده رئيس سابق سازمان خصوصي سازي  ازجمله پرونده هايي است كه در پي انتشار گزارش رئيس ديوان محاسبات 
مبني بر تخلف12 هزار ميلياردي در واگذاري ها، روز شنبه از سوي 2۵ نماينده مجلس مورد توجه قرار گرفت. اين نمايندگان 
در نامه اي به رئيس قوه قضاييه خواستار بررســي علني پرونده »پوري حسيني« در دادگاه ويژه جرائم اقتصادي شدند. 
پوري حسيني، رئيس سازمان خصوصي سازي  و معاون وزير اقتصاد ساعاتي پس از پذيرش استعفايش توسط وزير، اواخر 
مردادماه 98 بازداشت شد؛ اتهامات غيررسمي وي اين بود كه با سوءاستفاده از جايگاه خود، داد و ستدهاي شخصي خود 

و دوستانش را پيش مي برد و به جاي خصوصي سازي  شخصي سازي  مي كرد. 



تصيم براي ايران و جهان با فرمول جداگانه
عضو هيأت مديره مجمع جهاني موسيقي يونسكو به جلسات هفتگي هم انديشي براي رفع اين مشكل در جهان 
اشاره دارد: »از زماني كه اين اتفاق افتاده است، چندين جلسه در سطح خود مجمع جهاني موسيقي يونسكو، 

جلساتي در سطح اتحاديه هاي بين المللي مثل مجمع موسيقي اروپا با مجامع باالدست برگزار شده است.«
جعفريان به اين نكته اشاره دارد كه اين جلسات در پي يافتن فرمو ل هاي يكسان نيست بلكه دنبال ويژگي هر 
منطقه است، به همين دليل او مسئول جلسات مربوط به آسيا و اقيانوسيه شده است: »بايد بگويم كه فرمولي 
كه مجمع جهاني موسيقي يونسكو در پي آن است، درواقع فرمول هاي منطقه اي است نه فرمول هاي عمومي. 
در اين جلسات با توجه به شرايط هر منطقه اعضا و دفترهاي مختلف، توجه به سيستم هاي مالي و مالياتي و نقاط 
ضعف و قوت هر منطقه تصميمات گرفته مي شود تا مشخص شود چگونه ممكن است فعاالن حوزه موسيقي 

را تحت پشتيباني قرار داد.«
او به اليحه اتحاديه اروپا اشاره دارد: »اليحه پوشش بخشي از اين خسارت ها توسط 26وزير فرهنگ اروپايي 

تقديم اتحاديه اروپا شده و در كشورهاي ديگر به صورت توصيه عمل مي كند.«
جعفريان در مورد بخش ايران به فعاليت های اصناف هنري و وزارت ارشاد اشاره دارد: »در ايران وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمي با كمك اصناف مختلف همچون خانه موسيقي، خانه هنرمندان و مجمع صنفي ناشران شروع 
به ارزيابي خسارت كرده و خسارت كليه حوزه فرهنگ و هنر عددي حدود 500ميليارد تومان به ازاي هرماه 
است. البته جبران اين ميزان خسارت توسط دولت به نظرم دور از ذهن است و توان مالي انجام اين جبران در 
بدنه وزارت ارشاد اسالمي وجود ندارد كه بخواهد اين ضرر را جبران كند مگر اينكه بخواهد از بودجه های ملي 

و باالدست و با مجوزهاي ويژه استفاده كند.«
او ارتباط با دفتر موسيقي براي انتقال اين تجربه ها را از طريق مجمع هاي صنفي ضروري مي داند.
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دكتر عباسي: حال ايشان از يك ماه گذشته 
بهتر است

روند بهبودي 
استاد ادامه دارد

مرتضي كاردر
روزنامه نگار

روزهاي بهمن و اسفند براي دوســتداران استاد محمدرضا 
شجريان به نگراني و التهاب گذشت. روزي نبود كه خبرها و 
شايعه هاي ضد و نقيض درباره سالمت ايشان به گوش نرسد و 

دوستداران شهسوار آواز ايران را نگران نكند.
شيوع ويروس كوويد-1۹، كرونا را در صدر خبرها قرار داد و 
شايعه ها اندكي كمتر شد. در روزهاي شيوع كرونا حال استاد 
شجريان روز به روز بهتر شد و سرانجام از بيمارستان به خانه 
منتقل شدند. حتي بسياري از رسانه ها فراموش كردند خبر 

ترخيص استاد از بيمارستان را منتشر كنند.
حاال پس از آغاز نسبي فعاليت ها بار ديگر پرس و جو از وضعيت 
سالمت استاد شنيده مي شود؛ درست وقتي كه به مناسبت روز 
سعدي بسياري از دوستداران شجريان آوازهاي او از شعرهاي 
سعدي را گوش مي كنند و به  اشتراك مي گذارند. دكتر حسن 
عباسي، پزشك معتمد استاد محمدرضا شجريان، مثل هميشه 
پاسخگوي دوستداران اوست؛ »هيچ اتفاق تازه اي نيفتاده. من 
هر روز خدمت استاد مي رسم. مي توانم بگويم كه در اين روزها 
حالشان بهتر از گذشته است. در دو سه روز اخير از همه يك ماه 
گذشــته بهتر بوده اند. پريروز تغييرات محسوسي ديديم كه 
خوشحالمان كرد. اســتاد گاهي وقت ها همكاري نمي كنند و 
به ما واكنش نشان نمي دهند اما در دو سه روز گذشته واكنش 
نشان دادند. سطح هوشياري شان نيز بيشتر از گذشته است.« 
يكي از اصلي ترين نگراني هاي دوســتداران شجريان در يكي 
دو ماه اخير، عدم توانايي تنفسي ايشان و استفاده از دستگاه 
براي تنفس بوده اســت. دكتر عباسي درباره وضعيت تنفسي 
استاد شجريان مي گويد: »دستگاه ونتيليتور )كمك تنفسي( 
و دستگاه هاي ديگر محض احتياط كنار تخت استاد است تا اگر 
نياز شد از دستگاه ها استفاده شود ولي خوشبختانه روز به روز 
نياز كمتري به استفاده از دستگاه پيش مي آيد.«  دكتر حسن 
عباسي به خوانندگان همشــهري مي گويد نگران وضعيت 
سالمتي استاد نباشند و گوش به شايعات ندهند و از رسانه هاي 
معتبر و مراجع رسمي و صفحه همايون شجريان پيگير وضعيت 

سالمتي استاد باشند.

اقتصاد موسيقي ايران و جهان كرونازده در گفت و گو ساز ها را تنها نگذاريد 
با اردوان جعفريان

مي گويند وزن تمام ويروس ناشناخته كرونا در جهان 
5گرم اســت و توانســته تمام فعاليت هاي دنيا را به 
تعطيلي بكشاند. حال اين ويروس 5گرمي خسارتي 
نزديك به 200ميليارد يورو به فرهنگ اروپا و به ازاي 
هر ماه 500ميليارد تومان به فرهنگ ايران وارد كرده 
و موسيقي، چه در جهان و چه در ايران خسارت های 
بسياري ديده اســت. اردوان جعفريان، عضو مجمع 
جهاني موسيقي يونسكو درباره شرايط موسيقي در 
جهان و ايران اشاره به توســعه يافتگي و عدم توسعه 
كشــورها دارد: »پاندمي كه اين روزها اتفاق افتاده، 
باعث واردآمدن ضربه هاي محكمــي به اقتصاد دنيا 
شده و صنعت موسيقي هم جزئي از اين اقتصاد است. 
با اين نگاه كه صنعت موســيقي در رده اول نيازهاي 
كشورهاي در حال توسعه نيست، بلكه به عنوان يك 
نياز روزانه در كشورهاي توســعه يافته قابل بررسي 
و ارزيابي اســت، بنابراين در مناطقي مثل كشور ما، 
پاكســتان، امارات متحده و همه كشورهايي كه در 
حوزه كشورهاي در حال توسعه هستند، آسيب هايش 
بيشتر است و در نتيجه جبران آن هم سخت تر؛ چراكه 
در اولويت ســبد خانوار قرار ندارد، دولت ها هم نگاه 
خاصي به اين موضوع ندارند و جبران اين آســيب ها 

توسط دولت انجام نمي شود.«

 ميزان تأثير كرونا بر موسيقي
اين ناشــر و تهيه كننــده نگاهي به تأثيــر و نقش 
موسيقي دارد: »به دليل اتفاقي كه در پاندمي هايي 
مانند اين مي افتــد، اتفاقات غيراقتصادي بســيار 
تأثيرگذار خواهد بود. به عنوان مثال امروز نهادهاي 
فرهنگي مثل يونسكو و يا نهادهاي فرهنگي اروپايي 
به اين موضوع نگاه مي كنند كــه اين اتفاق در همه 
هنرها ازجمله موسيقي تأثير بسياري زيادي گذاشته 
است و اما اتفاق بدتر اين اســت اين اتفاق ها همراه 
مي شود با شكلي از افسردگي كه در كل جامعه بروز 
مي يابد. از نظر اقتصادي اين باعث افت فروش مسائل 
فرهنگي مي انجامد. برخالف تصور كه مصرف كننده 
جدي موسيقي در دنيا كم مي شود.  آمارهايي كه از 
نيمه فوريه )اواخر بهمن( يا زماني كه اين ويروس در 
شهرهاي مختلف انتشاريافته، نشان مي دهد كه در 
مورد موســيقي در پلتفرم هاي ديجيتال شاهد يك 
افت 15 تا 20درصد فروش صوتي بوده كه بيشترين  
آن در مورد اي تونز، آمازون تايدل اتفاق افتاده است. 
در برابر آن پلتفرم هايي كه خدمــت آنالين تصوير 
مي دهند مانند نتفليكس يا آمازون پرايم يا سرويس 
داخلي تا رشدي نزديك به 40درصد هم داشته اند. 
بنابراين اين توازن منفي است. بخشي از هنر آسيب 
جدي مي بينــد و بخش هايي كه اســتثنائا رشــد 

مي كنند. نهايتا خروجي اين آسيب منفي است.«
جعفريان آســيب هاي ديگر در حوزه موســيقي را 
اينگونه بررسي كرد: »اگر آسيب هاي حوزه هاي ديگر 
را هم بررسي كنيد، مانند آموزشگاه هاي موسيقي در 

همه دنيا، درآمدزايي اين آموزشگاه ها از يك فرمول 
رياضي تبعيت مي كند. يعني اگر 5 ماه از سال را براي 
درآمدزايي از دســت بدهيد عمال تواني براي جبران 

ضرر براي صاحب آموزشگاه نمي ماند.«

بدون حضور دولت ها كاري نمي شود كرد 
او كــه از مهر مــاه ســال گذشــته به عنــوان عضو 
هيأت مديره مجمع جهاني موسيقي يونسكو انتخاب 
شده، نگاهي به كمك هاي دولتي در حوزه بين المللي 
دارد: »در اين مــوارد بايد دولت ها وارد شــوند. در 
كشــورهاي پيشــرفته با چند فرمول اين مشكل را 
پانســمان مي كنند. يكي از مــوارد بودجه هاي ملي 
و كمكي اضطراري خود كشورهاســت. در كشور ما 
صندوق ســپرده ارزي است و در كشــورهاي ديگر 
بودجه هايي براي اين شــرايط معين شده است. در 
كشــورهايي كه اتحاديه هاي باالدست مثل اتحاديه 
اروپا دارند عالوه بر بودجه هاي اضطراري اتحاديه ها 
هم وارد كار مي شوند. االن طبق آمار رسمي يونسكو 
فراگيري اين ويروس و آســيبش به زيرساخت هاي 
فرهنگي اروپا، معادل ماهي 200ميليارد يورو است.«
او در ادامه به بررسي آسيب هاي اين شرايط پرداخت؛ 
شــرايطي كه باعث مي شــود معيارهاي چند عصر 
تغيير كند: »اين عدد شــامل چند گزاره است؛ ضرر 
مستقيم و ديگري به اصطالح حقوقدان ها عدم النفع 
اســت، يعني سودي اســت كه نمي كنند. مضاف بر 
اينكه مثال در قياس با ورزش مانند ورزشكاري است 
كه موفق به راهيابي به المپيك شده و حاال المپيك 
برگزار نمي شود و آن استعداد مي سوزد. در هنر هم 
مانند اين اســت كه تمام اتفاقات جمعي چه سينما 
و تئاتر و كنسرت وقتي برگزار نمي شود، يك آسيب 
وضعي و يك آسيب جانبي دارد. آسيب مستقيم اوليه 
مالي و اعتباري است، اما آسيب ثانويه از دست رفتن 
تأثير گذاري اجتماعي است. اتفاقي كه در دنيا به آن 
فكر مي كنند در حوزه فلسفه هنر اين است كه نمونه 
اين شرايط را در 80سال گذشته نداشتيم. اتفاق به 
اين شكل معيارهاي چند عصر را تغيير مي دهد؛ چه 

صنايع هنري باشند چه صنايع تكنيكي.«

آسيب سوم در راه است
جعفريان به شرايط روحي مردم در دوران پساكرونا 
اشاره دارد؛ شرايطي كه شرايط با قبل از آن متفاوت 
است: »تمام نهادها ضررها را نه براي يك ماه يا دوماه 
بلكه تا اكتبر پيش بيني كرده انــد. عمال اگر همين 
امروز هم اين مشكل رفع شود، خيلي زمان نياز است 
كه عامه مــردم اطمينان به حضــور در جاهايي كه 
اولويت زندگي شان نيســت پيدا كنند. مردم مجبور 
به رفتن به درمانگاه هســتند اما مجبور به رفتن به 
كنسرت نيســتند. عواملي مانند اين باعث مي شود 
كه رفتار جمعي در باز ه هاي كوتاه مدت عوض شود. 
اين خودش به دليل ناشناخته بودن دوران پساپاندمي 
باعث تغيير رفتار بازار مي شود. در نتيجه يك آسيب 
سومي هم در تمام شدن اين دوره و تغيير بازار و نياز 

بازار اتفاق مي افتد.«

عدالت در كمك های دولتي 
عضو مجمع صنفي توليد كنندگان آثار شــنيداري 
به كمك هاي دولتي با زيرساخت علمي اشاره دارد: 
»هم اكنون 26كشور اروپايي از اتحاديه اروپا تقاضاي 
كمك 500ميليارد يورويي فقط براي بخش فرهنگ 

كرده اند.« 
او به شــرايط اقتصادي ايران و دشواری هاي فروش 
نفت اشاره دارد: »حاال در كشورهايي مثل ما كه توان 
اقتصادي نداريم، اين موضوع باعث مي شــود، دولت 
يكــي از 2گزينه همه گيري جمعي يــا از بين رفتن 
اقتصاد را انتخاب كند. دولت هايی كه مثل كشــور 
ما از كسري بودجه رنج مي برند مجبور مي شوند كه 
گزاره همه گيري جمعي را انتخاب بكنند و در هردو 
صورتش چه قرنطينه و چه بازكردن فعاليت ها هردو 

صنعت هنر آسيب مي خورد.«
جعفريان معتقد اســت كه در اين شــرايط دشوار 
اقتصــادي ايران، بازهم شــرايطي وجــود دارد كه 
مي تواند به هنر كمك كند: »در كشــورهايي مثل 
ما فرمول هايی توصيه مي شــود، مانند معافيت هاي 
مالياتي بلندمدت، وام هــاي كم بهره 6ماه و ترجيحا 
با بهره صفر يا قرض الحســنه به واحدهاي كوچك 
هنري، مثل نشــرهاي مســتقل، آموزشــگاه ها و 

هنرمندان مستقل يا مدرسان مستقل.« 
او به كمك هــاي ديگر اشــاره دارد: »در بخش 
ديگر خدمات كه در دســت دولت است مانند 
آب و برق اتفاقي بيفتد و هزينه ها را بيمه دولت 

تقبل كند.«
به گفته اين پژوهشگر موســيقي حتي اگر از امروز 
دولت دستور بازگشايي آموزشگاه ها را بدهد صاحبان 
اين مشاغل دچار افت 30درصدي هستند: »البته اين 
افت در شهرستان ها بيشتر است. بنابراين بايد راه هاي 
جايگزين و درآمدزايي از طريق اتفاقاتي كه در دست 
دولت است طراحي شــود. مثال امكان اجراي زنده با 
هزينه خيلي پايين يا مثال با هزينه  دولتي تا زمان رفع 
اين مشكل بدهند. يعني بايد روش هايي براي جبران 

اين ضررها وجود داشته شود.«
جعفريان كه مديريت مؤسســه »پرديس موسيقي 
معاصــر« را بــر عهــده دارد معتقد اســت كه اين 
كمك ها حتما بايد كارشناســي شــود: »همه اين 
مــوارد كارشناســي مي خواهد. يعنــي عدم توزيع 
عادالنه كمك هزينه ها هم مي تواند دردسرساز شود. 
هم اكنون 430نشر در حوزه موسيقي ثبت شده اند 
از اين تعداد 30شركت فعال اســت و 400شركت 
ديگر اصال پرونده مالياتي ندارند و هيچ گونه فعاليتي 
هم ندارند، يا پروانه اي دريافت شــده كه كامال كار 
نمي كند يا در حد سالي يك يا دو عنوان كار مي كند. 
در نتيجه اولويت بنــدي يكي از ســختي هاي كار 
دولت است كه بتواند اين موارد را شناسايي كند كه 

چه كسي محق دريافت اين هزينه هاست.«
او در جايگاه عضو مجمع صنفي توليد كنندگان آثار 
شــنيداري انجام اين كار را بر عهده اتحاديه صنفي 
و انجمن هاي هنري دانسته تا پرونده سازي  نشود يا 

جعلي اتفاق نيفتد. 

ندا انتظامي
روزنامه نگار
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 بزرگ ترین آزمایش  دارویی جهان 
برای شكست كرونا 

دانشمندان در سراسر جهان با مهم ترين چالش 
علمی بشر، طی سال های اخیر برای نجات جان 
انسان ها روبه رو شده اند و آن چیزي نیست جز 
پیدا كردن واكسن و داروی قطعی »كوويد-19 «



اپيدمــي جهانــي كرونــا تمــام 
فعاليت هاي اقتصادي را تحت تأثير 
خود قرار داده است؛ تفاوتي نمي كند اين كسب و كارتان سنتي 
باشد يا آنالين، كمتر كسب و كاري توانسته از اين تغييرات مصون 
بماند. تنها معدود كسب و كارهاي آنالين مرتبط با فروش مواد 
غذايي در ايران و دنيا بوده اند كه از سويي خدمات شان در روزهاي 
سخت قرنطينه توانسته به ماندن شهروندان در خانه ها كمك كند 
و از سوي ديگر خود نيز رشد و افزايش فروش را تجربه كرده  اند. به 
بيان دقيق تر كسب و كارهاي خردي كه مختص فروش كاالهاي 
سوپرماركتي بوده اند يا استارتاپ هاي مشاوره آنالين پزشكي و 
آموزش هاي آنالين، تنها فعاليت هاي برخطي به شمار مي آيند 
كه در اين مدت مشتري داشته اند؛ دست ساير صاحبان كسب و 
كارها از كسب درآمد مكفي و جذب مشتري كوتاه بوده است. اين 
ضرر و زيان براي مشاغلي كه زمان اوج فعاليت شان، طبق سنت، 
قبل از عيد فرا مي رسد و مشاغلي كه براي كسب درآمد به مراسم و 
مناسبت ها چشم دارند، كمرشكن تر به نظر مي رسد؛ مشاغلي مثل 
آرايشگاه ها، تاالرها و گل فروشي ها. در اين ميان، زنجيره توليد تا 
مصرف گل، در ايران و جهان هم تحت تأثير شيوع كرونا آسيب 

شديدي را متحمل شده است. 

پول بيل زدن مزرعه را هم نداريم
شيوع كرونا در بدترين زمان ممكن براي صنعت گل اتفاق افتاده 
است. تقويم شمسي و قمري پر اســت از مناسبت هاي شادي 
كه معموال مجالس عقد و عروســي را در خــود جاي مي دهد؛ 
مناسبت هايي كه در شــرايط عادي مي توانست رونقي فراتر از 
رونق هرساله و بهاره را براي فعاالن حوزه گل و گياه رقم بزند اما 
قرنطينه و خانه نشيني شهروندان، براي جلوگيري از گسترش 
بيماري كرونا همه  چيز را بر باد داد. تعطيلي گل فروشي ها باعث 
شد توليدكنندگان گل و گياه با وجود تمام هزينه هايي كه براي 
كاشت متحمل شده اند، نه تنها ســودي عايدشان نشود بلكه 
بسياري از آنها براي ادامه توليد ديگر پولي در بساط نداشته باشند؛ 
تا جايي كه به گفته رئيس اتحاديه توليدكنندگان و فروشندگان 
گل و گياه تهران، ضرر و زيان وارد شده به برخي از توليدكنندگان، 
توان تامين هزينه كارگر و بيل زدن مزارع شان را هم از آنها گرفته 
است. خسارتي كه به بخش توليد گل و گياه وارد شده هنوز به طور 
دقيق برآورد نشده، اما با اعداد و ارقامي كه از برخي از شهرهاي 
مركز گل به دست آمده، مي توان رقم خسارت ها را تا صدها ميليارد 
تومان تخمين زد. هفته گذشته رئيس جهادكشاورزي محالت 
زيان وارد  شده ناشي از شــيوع كرونا به صنعت گل اين شهر را 
21ميليارد تومان اعالم كرد. به گفته عبداهلل محمودي، 32هكتار 
از گلخانه هاي شهرستان محالت و 80نفر از گلخانه داران عمده 
اين شهر به سبب شيوع ويروس كرونا متضرر شده اند و 7ميليون 
و 400گل شــاخه بريده و گل هاي فصلي كه قابليت عرضه در 
بازارهاي مصرف را داشتند به سبب شــيوع اين ويروس، بدون 
استفاده مانده است. گلخانه داران گل، توليدي خود را يا به صورت 
رايگان واگذاركرده اند يا به دليل اينكه بازار فروش نداشته اند؛ آنها 
را رها كرده اند. اين آمار تنها خسارت وارد شده به صنعت توليد گل 
محالت را شامل مي شود؛ درحالي كه در شهرهاي خمين، اراك، 
خوانسار و ديگر شهرهاي استان مركزي نيز به دليل توليد بسيار 
گل، خساراتي در همين حدود را متحمل شده اند كه هنوز برآورد 
دقيق آن منتشر نشده است. خراسان رضوي به دليل شرايط آب 
و هوايي، وضعيت مناسبي براي توليد گل و گياه دارد و ساالنه 
به طور متوسط 1۵ ميليون و ۶00 هزار شاخه گل در گلخانه ها، 7۶ 
هزار و ۵00 شاخه گل در فضاي باز، 2 ميليون و 300 هزار گلدان 
گل هاي آپارتماني و گلداني و31 ميليون و ۵00 هزار بوته گل هاي 
فصلي و نشائي در اين استان توليد مي شود. به گفته رئيس انجمن 
صنفي توليدكنندگان گل و گياه و نهال مشهد، شيوع كرونا باعث 
زيان 90درصدي توليدكنندگان گل هاي شاخه بريده و خسارت 

70درصدي در بخش گل هاي فصلي شد.

ورشكستگي در انتظار گل فروشي ها
به گزارش همشهري، يك هزار گل فروش فعال در سطح شهر 
تهران كه بنا به تصميم ستاد مقابله با كرونا و به دستور اتاق اصناف 
يك ماه مغازه هايشان را تعطيل كرده بودند، از شنبه هفته جاري 
دوباره به سر كارشان بازگشته اند به اين اميد كه با عادي شدن 
روال زندگي بتوانند خســارات وارد شده به كسب و كارشان را 
جبران كنند. رئيس اتحاديه توليدكنندگان و فروشندگان گل 
و گياه تهران با اينكه هنوز آمار دقيقي از خسارت هاي وارد شده 
به بازار گل و گياه در دست ندارد، نگران وضع مالي گل فروشان 
است. اكبر شاهرخي در گفت وگو با همشهري مي گويد: با توجه 
به اينكه گل فروشي ها پس از 2ماه تعطيلي، تازه از همين هفته 
فعاليت خود را آغاز كرده اند، اما هنوز برآوردي از خسارات وارد 
شده به اين صنف نداريم و منتظريم تا اعضاي اتحاديه، آمار ضرر و 
زيان خود را ارائه دهند؛ اما براساس گزارش هاي رسيده، بسياري 
از همكاران ما در معرض ورشكستگي هستند. او اعالم رقم دقيق 
خسارت وارد شده به اين صنف را به 20روز ديگر موكول مي كند و 
ادامه مي دهد: تمام گل فروشي هاي تهران و سراسر كشور ازجمله 
گل فروشي هاي بزرگ، قديمي و معروف تهران با جدي گرفتن 
دستور اتاق اصناف، مغازه هاي خود را براي يك ماه تعطيل كردند؛ 
درحالي كه تمام آنها از كوچك و بزرگ با وجود تعطيلي ناچارند 
ماليات، حقوق، هزينه و بيمه پرسنل شان را بپردازند.   رئيس 
اتحاديه فروشندگان گل تهران مي گويد: ما نه  تنها  ماه رمضان 
را در پيش داريم كه فصل كســادي كار در صنف گل فروشان 
است، بلكه در شرايطي هستيم كه ادامه شيوع ويروس كرونا و 
تداوم شرايط اضطراري دركشور موجب شده كسي حتي براي 
مراسم عزاداري هم گل سفارش ندهد. تا زماني كه جشن ها و 
مراسم تولد و عروســي و عزا به راه نيفتد نمي توان به رونق كار 

گل فروشي ها اميد چنداني داشت.
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جوجه يك روزه
با توجه به 
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موجود به دليل 
كاهش تقاضا، 
مرغ گوشتي 
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باقي مانده؛ 
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پرورش 
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توليدكنندگان 
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پیش شرط 
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رئيس اتاق 
اصناف تهران 
در گفت وگو 
با همشهري: 
صدور تأييديه 
سالمت، پيش 
شرط بازگشايي 
كسب وكارهاي 
پرريسك است

گزارش كوتاه

خار درپای گل فروشان
درحالي كه فصل طاليي كسب وكار گل فروشان و 

توليدكنندگان گل از دست رفته، اين صنف در ارديبهشت ماه 
وارد يكي از دوره هاي سنتي ركود خود مي شود

تأثير شيوع كرونا بر روند كسب و كار 
واحدهاي صنفي چگونه بوده است؟

با شيوع كرونا در 2 ماه پاياني سال گذشته، بازار شب 
عيد اغلب واحدهاي صنفي تعطيل شد با گذشت 
2 ماه از اين تعطيلي بســياري از واحدهاي صنفي 
دچار زيان هنگفتي شده اند. در اين مدت تشكل هاي 
صنفي به جاي برنامه ريزي براي بهبود وضع اصناف 
به نظارت بر اجراي اصول و ضوابط بهداشــتي، كه 
ستاد ملي مقابله با كرونا، ابالغ كرده، مشغول بوده اند. 
حتي هم اكنون نيز اتاق اصناف مشغول برنامه ريزي 
براي نحوه آغاز به كار و انجام اقداماتي براي بازگشايي 
مشاغلي است كه در فهرســت كسب و كارهاي پر 
خطر قرار گرفته اند. البته شيوع ويروس كرونا بر همه 
كسب و كارها در دنيا، ازجمله در ايران، تأثير گذاشت. 
در ايران شرايط حتي حادتر هم بود زيرا اغلب كسب 
و كارها 11 ماه سال را به اميد بازار شب عيد فعال اند 
اما با شــيوع اين ويروس در مغازه ها بسته شد. در 
اين شرايط عالوه بر كاسباني كه به دليل تعطيلي و 
كارنكردن متضرر شده اند، برخي اصناف هم هستند 

كه ورشكسته شده اند.
آيا از اصنافي كه ورشكسته شده اند، 

نمونه اي سراغ داريد؟
بله اصنافي را سراغ داريم كه مواداوليه را با ارائه چك، 
سند و تعهد از تامين كنندگان دريافت و براي تامين 
نياز بازار شب عيد كاال توليد كرده بودند اما با شيوع 
كرونا به در بسته خوردند و كاالهاي توليدي  روي 
دستشان ماند و حاال با انباشت بدهي ها عالوه بر زيان، 
ورشكسته شده اند. چون مواداوليه در فرايند توليد 
كاالي نهايي تغيير ماهيت داده، حاال بسياري از اين 
صنوف حتي قادر به مرجوع كردن مواد خريداري 

شده، براي كاهش يا پرداخت بدهي خود نيستند.
چه تعداد از واحدهاي صنفي به دليل 
شيوع كرونا ورشكسته يا نيمه تعطيل شده اند؟

اتاق اصناف هنوز در اين زمينه آماري اســتخراج 
نكرده است ولي با ترسيم جداولي برخي كارشناسان 
اتاق اصناف را مأمور كرده ايم تا اتحاديه به اتحاديه 
وضع كســب و كار واحدهاي تابعه را بررسي كنند 
تا اطالعات الزم اســتخراج شــود. براي بررســي 
تأثيرپذيري كسبه از شيوع كرونا، واحدهاي صنفي 
را به سه گروه تقســيم بندي كرده ايم تا بررسي و 

تصميم گيري ساده تر شود.

اين تقسيم بندي ســه گانه برچه 
مبنايي انجام شده است؟

 در شــرايط شــيوع كرونا برخي اتحاديه ها مانند 
فروشــندگان مواد غذايي، واحدهاي صنفي خرده 
فروشي و توليد كنندگان مرتبط با مواد بهداشتي 
ضد عفوني، ماسك، ژل و دستكش كه فعاليتشان 
ادامه داشــته؛ نه تنها در شرايط شيوع بحران كرونا 
زيــان نكرده اند، بلكه به ســود خوبي نيز دســت 
يافته اند. برخي ديگــر از واحدهاي صنفي به دليل 
تعطيلي و بسته شدن مغازه هاي خود در ايام شب 
عيد زيان ديده اند. برخي از ايــن افراد داراي مغازه 
استيجاري و چند كارمند بوده و به پرداخت اجاره 
بها، دســتمزد و قبوض آب، برق تلفن و نظاير آن 
ناچار بوده اند. در واقع  اين قبيل كسبه با وجود بسته 
بودن مغازه هايشان به پرداخت هزينه هاي كسب و 
كارشان ناچار شده اند. گروه سوم هم شامل كسبه 
و واحدهاي توليدي هســتند كه هم به دليل بسته 
شدن مغازه هاي خود متحمل ضرر و زيان شده و هم 
به دليل خريد مواداوليه از تامين كنندگان، كاالي 
توليدي آنها در انبارها دپو شــده و نمي توانند با آن 

هيچ كاري بكنند.
آيا معافيت مالياتي يا بيمه بيكاري 

مشمول اينگونه واحدهاي صنفي مي شود؟
اتاق اصناف به سازمان هاي تامين اجتماعي و امور 
مالياتي، درخواست تامين بخشي از اين ضرر و زيان، 
از طريق پرداخت بيمه بيكاري به كارگران شاغل يا 

بخشودگي مالياتي را ارائه داده است.
اين درخواست مورد قبول واقع شده 

است؟
 اگرچه در زمينه پرداخت ماليات، اظهارنامه مالياتي 
واحدهاي صنفي موجود و موضوع تعطيلي اصناف 
مشخص و روشــن اســت اما بايد وزارت اقتصاد و 
سازمان امور مالياتي هم به اين موضوع توجه كنند 

كه صنوف مذكور اميد شان به بازار شب عيد بوده؛ 
وضع كسب و كار شب عيد را نيز همه مي دانند، پس 
نبايد ماليات بر مبناي سال هاي گذشته محاسبه 
شود. اصناف بايد حمايت شــوند و حداقل انتظار 
آن است كه در چنين شرايطي مبالغي نظير بيمه 
و ماليات را واقعي پرداخت كنند يا حتي با توجه به 
تعطيلي اجباري و ركود كسب و كارشان از اينگونه 

پرداخت ها معاف شوند يا تخفيف بگيرند.
براساس مصوبات ستاد ملي مقابله با 
كرونا، فعاليت برخي واحدهاي صنفي و مشاغل 
كم خطر از 30فروردين ماه امسال از سر گرفته 
شده اما اين واحدها نيز با رشد هزينه تمام شده 
توليد و زيان ناشي از ركود بازار مواجه هستند، 

برنامه اي براي حمايت از اين مشاغل داريد؟ 
واقعيت آن اســت كه حتي صنوف كم خطر كه با 
رعايت پروتكل هاي بهداشتي، ثبت نام در سامانه 
وزارت بهداشــت و دريافت كد رهگيري، فعاليت 
خود را از 30فروردين آغــاز كرده اند نيز با كاهش 
شديد فروش و رشد هزينه تمام شده توليد در اين 
بازار بي رونق مواجه اند، بنابراين حتما تدابيري براي 
حمايت از اينگونه كســب كارها انديشيده خواهد 
شد. در پروتكل وزارت بهداشت نيز مشخص شده 
چه تعدادي از صنوف حتي پس از بازگشــايي نيز 
بايد فعاليتشان به شكل محدود باشد مثال فعاليت 
رســتوران ها و اتحاديه هاي  آش، حليم و كبابي تا 
مدتي صرفا به شــكل بيرون بر خواهد بود كه اين 
امر بر كســب و كار آنها تأثير منفي خواهد داشت. 
به خصوص رســتوران ها كه قبال در ايام تعطيلي و 
پاياني هفته مشتريان زيادي داشــتند اما اكنون 
به دليل افزايــش پخت وپز غذا در منــازل و اجازه 
فعاليت محدود به صورت بيرون بر، به شدت با كاهش 
مشتري و ركود كسب و كارشان مواجه شده اند. با 
توجه به همه اين موارد و با تكميل جداول مرتبط 

با وضع كســب و كار واحدهــاي صنفي، اطالعات 
جمع آوري شده را در اختيار همه نهادهاي مرتبط، 
ازجمله شهرداري، بيمه، ماليات و وزارت صمت قرار 

مي دهيم تا چاره انديشي شود.
سرنوشت صنوف و مشاغل پر خطر 

چه خواهد شد ؟
هنوز مشخص نيست كه اينگونه واحدها چه زماني 
بازگشايي مي شــود زيرا معلوم نيست شيوع اين 
ويروس مخوف تا چه زماني ادامه مي يابد در نتيجه 
فعال بايد پروتكل هاي بهداشــتي در همه كسب و 

كارها رعايت شود.
يعني صاحبان اين نوع كسب وكارها 

فعال به گشايش كارشان اميدوار نباشند؟
طبق بحث هاي انجام شــده در ستاد ملي مقابله با 
كرونا، پس از بازگشايي كسب و كارها و مشاغل كم 
خطر، با ارزيابي وضعيت، در مورد بقيه مشاغل نيز 

تصميم گرفته خواهد شد.
يعنــي همه  چيز به رونــد رعايت 
پروتكل هاي بهداشتي در اين چند روز بستگي 

دارد؟
درصورتــي كه واحدهــاي صنفي كــم خطر اين 
پروتكل ها را به دقت اجرا كنند و اگر ســير بيماري 
صعودي نباشد، درمورد بازگشايي مشاغل پرخطر  بر 
مبناي پروتكل و دستورالعمل ستاد مقابله با كرونا، 

تصميم گيري مي شود.
آيا درصورت تداوم يا افزايش ميزان 
شيوع ويروس احتمال تعطيلي دوباره اصناف كم 

خطر وجود دارد؟
البته تا حدود زيادي اين بيماري مديريت شده، ما 
نيز بايد به حل اين مشكل كمك كنيم، الزمه اين 
كار رعايت اصول بهداشتي در همه واحدهاي صنفي 
است. اگر پروتكل هاي بهداشتي رعايت شود و وزارت 
بهداشت از شيوع كرونا احساس خطر نكند، فعاليت 

مشــاغل كم خطر و همچنين مشــاغل با ريسك 
متوسط تداوم مي يابد و اجازه بازگشايي صنوف پر 
خطر، البته با رعايت پروتكل هاي بهداشتي، صادر 
مي شود؛ در غيراين صورت ممكن است حتي فعاليت 
صنوف كم خطر نيز دوباره محدود يا حتي ممنوع 
شود. البته اظهارنظر كارشناســي در اين زمينه بر 
عهده ستاد ملي مقابله با كرونا و وزارت بهداشت است 
اما بنا نيست كه مشاغل براي هميشه تعطيل بمانند.
با اين شــرايط، احتمال بازگشايي 

مشاغل پرخطر تا چه زماني وجود دارد؟
در اين زمينه ســتاد ملي مقابله بــا كرونا و وزارت 
بهداشــت تصميم مي گيرند و اصناف دخالتي در 
اين زمينه ندارند ولي با ادامه روند فعلي احتماال در 
هفته آينده، فرايند تصميم گيري براي تدوين و ابالغ 
پروتكل بازگشايي صنوف پر خطر، آغاز خواهد شد. 
اگر اجراي دستورالعمل ها در واحدهاي صنفي كم 
خطر به خوبي انجام شود مشوقي براي ستاد ملي 
مقابله با كرونا خواهد بود تا بــا تهيه ضوابط الزم، 

واحدهاي پر خطر نيز بازگشايي شود.
چه كسي بر نحوه رعايت پروتكل هاي 

بهداشتي نظارت مي كند؟
تدوين اين ضوابط و پروتكل هاي بهداشتي برعهده 
وزارت بهداشت اما نظارت بر اجراي آن بر عهده اتاق 

اصناف ايران و ساير دستگاه هاي نظارتي است.
شــيوه برخورد با واحدهاي صنفي 
كه پروتكل هاي بهداشــتي را رعايت نكنند، 

چگونه است؟
 همانطور كه بارها به صراحــت اعالم كرده ايم اتاق 
اصناف نسبت به آن دسته از واحدهاي صنفي كه 
پروتكل هاي بهداشتي ســتاد ملي مقابله با كرونا 
را رعايت نكنند؛ هيچ گونه اغماض و چشم پوشــي 
نخواهد داشت، واحدهاي متخلف بال فاصله پلمب و 

تعطيل مي شوند.
نحوه رســيدگي به تخلف چگونه 

است؟
فرايند برخورد با اين تخلفات به دليل اهميت موضوع 
و افزايش تعداد اكيپ هاي نظارتي سريع تر از معمول 
خواهد بود و حداكثر ظرف دو تا سه روز به پرونده 
واحدهاي صنفي كه ايــن ضوابط را رعايت نكنند، 

رسيدگي خواهد شد.

رئيس اتاق اصناف تهران در گفت وگو با همشهري اعالم كرد: 

 تعيين سرنوشت مشاغل 
پرخطر ؛ هفته آينده

با آغاز به كار مشاغل كم خطر و كسب  و كارهاي با ريسك متوسط 
از هفته جاري فعاليت پاساژهاي بزرگ و  بازار تهران  هم آغاز شده 
ولي تعيين تكليف باقيمانده صنوف بر مبناي ضوابط و پروتكل هاي ستاد ملي مقابله با كرونا و وزارت 
بهداشت، به تصميم اين ستاد بستگي دارد. هرچند اصناف با تأكيد بر زيان هنگفت برخي واحدهاي 
صنفي، بر ضرورت بازگشايي پاساژهاي بزرگ با رعايت پروتكل هاي بهداشتي تأكيد مي كنند اما 
متوليان بخش سالمت هنوز چراغ سبزي به اين درخواست ها نشان نداده اند. در اين ميان سعيد 
ممبيني رئيس اتاق اصناف ايران ضمن آنكه از تصميم گيري درباره بازگشــايي مشاغل پرخطر تا 
پايان هفته جاري خبر داده اما در عين حال تأكيد كرده هنوز درباره زمان گشايش مراكز تجاري و 
پاساژها تصميمي اتخاذ نشده است. حسين دروديان، عضو هيأت رئيسه اتاق اصناف تهران هم بر 
لزوم بازگشايي پاساژها با رعايت كامل پروتكل هاي بهداشتي تأكيد كرده و گفته است: تفكيك در 
بازگشايي صنوف آنها را دچار مشكل كرده است. با قاسم نوده فراهاني، رئيس اتاق اصناف تهران، 

گفت وگو  كرده ايم.

علي ابراهيمي
خبر نگار
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در ماه هاي پاياني پارسال، توليد كنندگان مرغ و مسئوالن ستاد 
تنظيم بازار، افزايش حجم جوجه ريــزي و توليد و عرضه مرغ 
را براي تامين نياز بازار شب عيد در دســتور كار قرار دادند اما 
شيوع ويروس كرونا و شايعه قرنطينه سراسري و محلي، باعث 
رشد نسبي تقاضا در بازار شب عيد براي خريد گوشت و مرغ 
شــد؛ در نتيجه دولت با هدف تامين نياز بازار، براي صادرات 
هر كيلوگرم مرغ، تعرفه ۵هزار توماني تعيين كرد اما اين پايان 
ماجراي مرغ و تخم مرغ در بازار شب عيد امسال نبود. با تعطيلي 
اجباري رستوران ها و افت شــديد تقاضاي خريد گوشت مرغ 
در فروردين ماه، قيمت خرده فروشــي هر كيلوگرم مرغ تا مرز 
8هزار تومان سقوط كرد. شدت گرفتن زيان مرغداران موجب 
شد  كه مســئوالن تنظيم بازار در جلســه چندي پيش خود 
براي جلوگيري از كاهش بيشتر قيمت مرغ، عالوه بر افزايش 
حجم خريد و ذخيره ســازي  در شركت پشــتيباني امور دام، 
مجوز عرضه بخشي از تخم مرغ نطفه دار را هم در بازار مصرف 
صادر كنند تا از زيان بيشتر توليد كنندگان تخم مرغ، جوجه 
يك روزه و مرغ، جلوگيري شــود. در ادامــه اين روند، انجمن 
صنفي توليد كنندگان جوجه يك روزه هم به معدوم ســازي  و 
زنده به گور كردن جوجه هاي يك روزه مازاد نياز بازار براي مقابله 

با كاهش بيشتر قيمت جوجه و گوشت مرغ در بازار، حكم داد.

سناريوي تكراري تخصيص ارز و تامين نهاده
انتشــار تصاوير زنده به گوركردن جوجه هاي يــك روزه موجب 
گمانه زني هاي مختلف در مورد علت و چرايي انجام اين كار شد، 
به نحوي كه احمد اميرآبادي فراهاني، عضو هيأت رئيسه مجلس 
با انتشار توييتي به اين موضوع، واكنش نشــان داد و نوشت: »از 
مسئوالن وزارتخانه هاي صنعت و جهادكشاورزي پيگيري كردم. 
هردوي آنها مقصــر اين حادثه را بانك مركــزي مي دانند كه ارز 
براي نهاده هاي كشــاورزي تخصيص نداده اســت«. با اين حال 
توليد كنندگان جوجه يك روزه تأكيد مي كنند براي جلوگيري از 
ضرر احتمالي و كاهش بيشتر قيمت جوجه و مرغ به معدوم سازي 
جوجه ها مجبور شــده اند. بررسي ها نشــان مي دهد  كه پارسال 
2.1ميليــارد دالر ارز، فقط براي واردات ذرت تأمين شــده و در 
صورت صحت ادعاي كمبود نهاده ها بايد مسئوالن مربوط توضيح 
دهند ذرت هاي وارداتي با ارز دولتي به چه كساني تحويل و در كجا 
مصرف شده است؟ رئيس انجمن توليدكنندگان جوجه يك روزه 
كمبود نهاده هايي مانند سويا و ذرت را علت اصلي معدوم  سازي  
اين جوجه ها دانســت و گفت: »خســارت ماهانه واردشــده به 
توليدكنندگان 1.2ميليارد تومان است«. غالمعلي فارغي افزود: 
»توليدكنندگان جوجه يك روزه، 2 ماه است كه با شيوع ويروس 
كرونا و كاهش مصرف و تقاضا دچار ضرر و زيان هستند اما بحث 

معدوم  سازي ، ارتباطي به ضرر توليدكنندگان ندارد«. او با اشاره به 
اينكه معدوم سازي  جوجه يك روزه گاهي و به ميزان اندك اتفاق 
مي افتد و در صنعت و مســائل اقتصادي موضوعــي دور از ذهن 
نيست، گفت: »اما اين بار حجم معدوم سازي  باالست و اين اقدام 
در واحدهاي توليدكننده جوجه يك روزه و براي كاهش خسارت ها 
در آينده صورت گرفته است«. رئيس انجمن توليدكنندگان جوجه 
يك روزه با بيان اينكه هيچ كدام از توليدكنندگان جوجه يك روزه و 
مرغداري ها به نابودي توليد و سرمايه خود اقدام نمي كنند، افزود: 
»عالوه بر كمبود نهاده هاي طيور با قيمت هاي مناسب، به  دليل 
وجود مرغ گوشتي در ســالن هاي پرورش، امكان فروش جوجه 
يك روزه وجود ندارد و در واقع توليدكنندگان مرغ گوشــتي هر 
كيلوگرم مرغ زنده را به نرخ ۶هزار تومان مي  فروشــند؛ در حالي 
كه بايد اين محصول را حداقل كيلويي 10هزار تومان بفروشــند 
تا نهاده هاي مــورد نياز را تامين كنند«. فارغــي گفت: »با توجه 
به گزارش هاي موجود به دليل كاهش تقاضا، مرغ گوشــتي روي 
دست توليدكنندگان باقي مانده؛ بنابراين تا زماني كه سالن هاي 
پرورش خالي نشــود توليدكنندگان جوجه يك روزه با مشــكل 
روبه رو هستند«. او با تأكيد بر اينكه با 2روز معدوم كردن جوجه 
يك روزه اتفاقي براي صنعت طيور نمي افتد، گفت: »در فروردين ماه 
120ميليون قطعه جوجه يك روزه توليد و وارد سالن هاي پرورش 
شد اما طبق برنامه براي ارديبهشت ماه 134ميليون قطعه جوجه 
توليد شده كه با توجه به وضعيت صنعت طيور و كمبود نهاده ها، 

مشخص نيست چه ميزان معدومي داشته باشيم«. 

ضربه دعواي وزارتخانه ها به توليد
رئيس انجمن توليدكنندگان جوجه يك روزه كشور، بدتصميمي 
مسئوالن و دعواي وزارتخانه ها را ازجمله چالش هاي صنعت طيور 
دانست و گفت: »در شرايط اقتصادي فعلي و با وجود بدتصميمي 

و بي تصميمي  هاي مســئوالن، نمي توان براي صنعت مرغداري 
كشــور آينده اي تصور كرد زيرا هزينه دعواي بين وزارتخانه ها را 
توليدكنندگان صنعت طيور مي پردازند و تصميم گيري هاي آني 
يكي از چالش هاي جدي صنعت طيور اســت«. فارغي با اشــاره 
به ازدســت رفتن بازار صادراتي جوجه يك روزه افزود: »به دليل 
تصميم هاي غيركارشناسي در ممنوعيت، محدوديت و عوارض 
صادرات، همواره توليد با مشكل روبه روست به طوري كه تا اسفندماه 
ســال98 با ممنوعيت صادرات جوجه يك روزه روبه رو بوديم«. او 
با بيان اينكه از اسفندماه 98 ممنوعيت صادرات جوجه يك روزه 
برداشته شــده افزود: »بازار صادراتي ايران، عراق و افغانستان و 
چند كشور ديگر است و در صادرات به عراق با ممنوعيت واردات 
و بسته شدن مرزها مواجهيم و بازارهاي صادراتي اين محصول از 
دست رفته است«. فارغي افزود: »براي صادرات گوشت مرغ نيز 
عوارض صادرات ۵هزار توماني تعيين شــده بود كه موجب شد 
توليدكنندگان حتي نتوانند يك كيلوگــرم مرغ صادر كنند«. با 
وجود اين، رئيس انجمن توليدكنندگان جوجه يك روزه كشــور 
درباره وضعيت بازار مرغ در ماه هاي آينده، گفت: »به دليل انباشت 
جوجه يك روزه در سالن ها براي ماه هاي آينده، كمبودي در تامين 
مرغ گوشتي نداريم اما دولت بايد تدبيري براي نجات اين صنعت 

بينديشد«.

معدوم سازي  جوجه ها؛ روالي عادي 
دبيــر انجمن صنفــي توليدكننــدگان جوجه يــك روزه علت 
معدوم ســازي  جوجه ها را كاهش مصرف ناشي از شيوع بيماري 
كرونا دانست و گفت: »قبل از عيد ستاد تنظيم بازار عددي را براي 
توليد جوجه يك روزه درنظر گرفت تا مصرف كنندگان در شب عيد 
بتوانند از اين پروتئين ارزان قيمت اســتفاده كنند«. محمدرضا 
صديق پور افزود: »همان زمان در ســتاد تنظيم بازار گفتيم اين 
تعداد زياد اســت و بيش از 130ميليون جوجه نبايد توليد شود 
اما همكاران اصرار و اين تعــداد را توليد كردند. با شــيوع كرونا 
رفت وآمد ها محدود و بازار با كاهش 30درصدي مصرف مرغ همراه 
شد. در نتيجه با اينكه وزارت جهادكشاورزي تمهيداتي براي خريد 
مرغ مازاد پيش بيني كرد و پشتيباني امور دام تالش كرد  اين مرغ 
را از بازار جمع كند اما افزايش توليد، همچنان بيش از اين ميزان 
مصرف است«. او افزود: »مرغ توليدي مرغداران نيز جذب نمي شود 
و مرغ را با هر كيلو گرم 2هزار تومان زيان مي فروشــند؛ بنابراين 

تمايلي به جوجه ريزي ندارند«. 

شوك جوجه های یك روزه به  بازار مرغ 
تخصيص نيافتن به موقع ارز براي تامين نهاده ها و معدوم سازي  جوجه هاي يك روزه  

زنگ خطر كمبود مرغ و افزايش قيمت آن در ماه هاي آينده را به صدا درآورد
در چند روز گذشته انتشار تصاويري از زنده به گوركردن و معدوم سازي  جوجه هاي يك روزه، 
واكنش هاي شهروندان، توليدكنندگان جوجه، مرغداران و برخي مسئوالن را به دنبال داشته 
است. به گزارش همشهري، انجمن توليد كنندگان جوجه يك روزه، تخصيص نيافتن بموقع ارز براي تامين نهاده هاي سويا و ذرت، 
افت 30درصدي تقاضاي خريد گوشت مرغ و نصف شدن قيمت مرغ در بازار خرده فروشي، توليد مازاد بر نياز 130ميليون قطعه 
جوجه يك روزه و ممنوعيت صادرات جوجه يك روزه و مرغ را علت اقدام براي تلف كردن اجباري جوجه هاي يك روزه اعالم كرده 
است كه اين اقدام با هدف تنظيم بازار انجام  شده و رويه اي عادي اســت. اما برخي منتقدان، اين شيوه تنظيم بازار را به  معناي 
ازدست رفتن سرمايه هاي ملي مي دانند و با اشاره به حجم باالي معدوم سازي جوجه هاي يك روزه، آن را ترفندي براي جلوگيري از 
كاهش قيمت مرغ در بازار و همچنين دريافت خسارت از بيمه مي دانند. فارغ از اين گمانه زني ها، مسلم است كه كاهش عرضه جوجه 
يك روزه، به افزايش قيمت گوشت مرغ در ماه هاي آينده منجر خواهد شد؛ اين گزاره اي است كه مي تواند معماي اين قتل عام را حل 
كند؛ چنان كه پارسال هم با عبور قيمت هر كيلوگرم مرغ از مرز 15هزار تومان، توليد كنندگان مرغ گوشتي افزايش قيمت جوجه 

يك روزه، از400تومان به 700تومان را به عنوان متهم گراني اين فراورده در بازار مصرف معرفي كردند.

علي ابراهيمي
خبر نگار

  از احتمال گشايش پاساژها تا 2هفته آينده خبر داد 

تغيير شرايط و ضوابط خريد و عرضه كاال
 شيوع ويروس كرونا موجب شده شيوه و ضوابط عرضه كاال در واحدهاي صنفي نيز در چارچوب پروتكل هاي بهداشتي ستاد 
ملي مقابله با كرونا تغيير كند. عالوه بر رعايت مواردي مانند استفاده از ماسك ودستكش و  مواد ضد عفوني كردن و خودداري 
از دريافت پول نقد و رعايت فاصله اجتماعي در واحدهاي صنفي عرضه كننده كاال و خدمات مطابق با اين پروتكل ها، از اين پس هيچ 

واحد صنفي حق ندارد كاالي فروخته شده را پس بگيرد و مشتريان بايد به هنگام خريد كاال دقت كنند زيرا ممكن است در زمان انتقال آن به منازل، افراد ناقلي 
در مسير وجود داشته باشند كه در تماس با كاالها ويروس را از اين طريق منتقل كنند. 



تفكر نقادانه داشته باشید 
محمد علی سلیمانیان؛ مدرس مهارت های بهبود فردی دانشگاه تهران 

 جهان امروز پیوسته درگیر بحران است و ترس و نگرانی از بحران ها بر زندگی روزمره ما تأثیر 
می گذارد. اما این پرســش مطرح اســت كه چرا بحران های امروزی از همیشه پیچیده تر و 
ترسناك تر به نظر می آیند؟ 2 دلیل می تواند عامل این رویداد باشد؛ نخست پیوستگی دنیای امروز به 
هم كه سبب همه گیری و تأثیرگذاری یك بحران در منطقه اي از جهان به مناطق دیگر می شود و دوم 
رسانه ها و شبكه های خبری و اجتماعی كه سبب اطالع رسانی بحران ها و مخابره آنها درسریع ترین 
زمان ممكن به سراسر جهان می شوند. شاید اگر چند سال قبل شیوع كرونا اتفاق می افتاد، سال ها 
زمان می برد تا خبر یا خطر همه گیری آن به سراســر جهان مخابره شود. اما آیا به همان اندازه كه در 
اطالع رسانی و سرعت آن توجه كرده ایم به موضوع مخاطبان و باورهای آنها و اینكه چطور اخباری را 
كه به آنها می دهیم درست باشد تا باورش كنند، توجه كرده ایم؟ آیا فكری برای مهار اخبار جعلی كه 
باورهای مردم را نسبت به پدیده های طبیعی و غیرطبیعی هدف می گیرند كرده ایم؟ بسیاری از مردم 
در سراســر جهان در رویارویی با بحران ها راه درماندگی در پیش گرفته و خود را قربانی سرنوشت 

می دانند. 
نخستین گام برای مدیریت هر بحران، پذیرش آن است. با پذیرش بحران، مرحله چاره اندیشی آغاز 
می شــود. در رویارویی و پذیرش بحران باید از افراط و تفریط خودداری كرد. در واقع نه باید بسیار 
بدبین بود و نه زیاد خوش بین؛ چرا كه خوش بینی زیاد نیز سبب می شود بحران را دست كم گرفته و 
كاری برای مدیریت آن انجام ندهیم. سازمان بهداشت جهانی ۱۰ مهارت را برای داشتن زندگی فردی 
و اجتماعی موفق معرفی كرده است كه مهارت نخست، تفكر نقادانه است. تفكر نقادانه به ما می آموزد 
كه نباید هر خبری را به سادگی بپذیریم یا رد كنیم. باید موضوع یادشده را به خوبی بررسی كرده و از 
منابع معتبر در جست وجوی درستی یا نادرستی آن مطلب باشیم. همانگونه كه می دانیم بسیاری از 
افراد در بحبوحه بحران ها با سوءاستفاده از نگرانی های مردم دست به كالهبرداری می زنند. آنها اخبار 
و رویدادهایی را كه به ظاهر با بحران پیش آمده مرتبط هستند جعل كرده و روی زود باوری دیگران 
حساب باز می كنند. درموضوع ویروس كرونا كم نبوده و نیستند اخباری كه جعلی بوده و سازندگان آنها 
قصد و نیت شومی در ساخته و پرداختن آن داشتند؛ از مطالبی درباره ساخت داروی ضد كرونا گرفته 
تا ماســك های قالبی كه به قیمت های گزاف به مردم فروخته می شوند. متأسفانه غالب مردم چنین 
حرف هایی را باور می كنند؛ باورهایی كه در بسیاری از موارد بعد از عیان شدن واقعیت ها به شكست 
اعتماد به رسانه ها و جامعه منجر  شــده و كار را برای برنامه ریزان و جهت دهندگان به افكار عمومی 
سخت می كند. بنابراین، یكی از گام های اساسی در مدیریت بحران این است كه با كمك تفكر نقادانه 
از افتادن در گرداب اخبار منفی كه روح و روان ما را تحت تأثیر قرار می دهند دوری كنیم و اجازه ندهیم 

دیگران بحران را برای جامعه سخت تر كنند.

بیشتر 
مطالعه كنید!

هرچه مقدار اطالعاتی كه خودتان 
از منابع موثق به  دست می آورید بیشتر 

باشد د ر برابر افتادن به دام شایعه ها و باوركردن 
آنها مصون تر می شوید. برای اینكه كمتر دچار این 
مشكل شوید باید مطالعه كنید. منظور این نیست 
كه حتما كتاب بخوانید بلكه باید با مطالعه در فضای 
مجازی و خواندن خبرهای متنوع و متفاوت از منابع 
رسمی شناخته شده، دانش خود را برای برخورد با 
اخبار اغوا كننده باال ببرید؛ با این روش، هر خبری 

كه به گوشتان خورد را باور نمی كنید؛ چراكه از 
قبل می دانید واقعیت ماجرا چیست 

و خبر تا چه اندازه درست و 
دقیق است.

سریع 
قضاوت نكنید 

از قدیم گفته اند یك كالغ چهل كالغ كردن 
باعث بزرگ نمایی موضوع و باورپذیرترشدنش 
برای دیگران می شود. برخی عادت دارند وقتی 

مطلبی را می شنوند، دیدگاه ها و نظرات خود را هم به 
آن قالب كنند و با انتقال مطالب شنیده شده به افراد 
دیگر، سعی در مجاب كردن مخاطبان تازه به پذیرش 
مطلب ساخته و پرداخته شده ذهن خود دارند. باید 
بدانید كه با شنیدن چنین مطالبی دست به قضاوت 

درباره واقعی بودن آن نزنید و حرف هایی را كه 
می شنوید باور نكنید. در چنین موقعیت هایی 

تنها نظرات كسانی را كه به آنها اطمینان 
دارید و از درستی حرفشان مطمئن 

هستید باور كنید.

احساسات 
خود را كنترل كنید 

برخی افراد هستند كه به سادگی به دیگران 
اعتماد زیادی دارند. اعتماد بیش از حد، باعث 

زودباوری و بی اعتمادی، موجب دیرباوری می شود. در 
دریافت خبر، نه باید زیاد اعتماد كرد و نه باید بی اعتماد 

بود؛ چون در هر دو صورت، خود را از شنیدن واقعیت ها محروم 
می كنیم. این را در نظر بگیرید كه هیجانات فردی و احساسات، در 

دیرباوری یا زودباوری ما اثر منفی دارند. این هیجانات را كنترل كنید 
و نگذارید احساس خوشایند شما نسبت به یك فرد، سبب شود 
كه هر حرفی را كه می زند باور كنید. یا بر عكس، نظر منفی شما 
نباید سبب شود كه نظرات او را نادیده بگیرید و حرف هایی را 

كه می زند باور نكنید. اگر احساسات تان را كنترل نكنید 
ممكن است خسارت ها و صدماتی به شما وارد 

شود كه جبران آن، گاه غیرممكن است.

زودباوری آسیبی فراگیر میان مردم است كه در صورت بی توجهی، می تواند عواقب 
جبران ناپذیری داشته باشد

زودپز نباش!

حمیدرضابوجاریان 
خبر نگار

تجربه 
خودتان را مالك بدانید

كمتر جمع و گروهی را می توان پیدا 
كرد كه شایعه بین آنها جایی نداشته باشد. 

شایعه را به راحتی می توان در شوخی های دوستانه 
جوانان، درددل های میانساالن و حرف های پیرمردان 

و پیرزنان یافت. مردم بدون هیچ شناختی و تنها با تكیه 
بر شنیدارهای خود، فردی را به اوج رسانده یا به قهقرا 

می فرستند، روابط خانوادگی را بر هم زده و زوج های جوان را 
از هم جدا می كنند، از شخصی یا گروهی بی دلیل تمجید 

كرده و به شخص یا گروهی دیگر ناسزا می گویند. هیچ 
وقت به این رفتارها و حرف ها دقت نكنید. تا زمانی 
كه خودتان تجربه برخورد با فردی كه درباره اش 
صحبت منفی می شود نداشته اید، درباره آن 

فرد موضع گیری نكنید و حرف مثبت و 
منفی را درباره او باور نكنید.

حربه 
تكرار برای باورپذیری 

ما معموال به كسانی اعتماد می كنیم 
كه آنها را می شناسیم؛ به این معنی كه هر قدر 

تعداد افرادی كه درباره موضوعی حرف می زنند اطراف 
ما بیشتر باشد، احتمال اینكه ما آن موضوع را باور 

كنیم، بیشتر خواهد  شد. عالوه بر این، ما نمی توانیم تعداد 
كسانی را كه آن گفته را باور دارند، به خاطر داشته باشیم. 
وقتی یك مطلب مكررا در برنامه های خبری، دیدارهای 
دوستانه و مجامع مختلف تكرار می شود، این توهم را 
ایجاد می كند كه آن مطلب احتماال بیش از آنكه در 

واقعیت وجود دارد محبوبیت و فراگیری دارد. 
در این صورت نتیجه این خواهد شد كه 

ما آن را به عنوان حقیقت باور 
می كنیم.
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سبك زندگی

تقریبا همه  افراد هر از گاهی دچار معده درد می شوند. عالئم 
شایع معده درد شامل تهوع، سوء  هاضمه، استفراغ، نفخ، اسهال 
یا یبوست است. برای معده های حساس غذاها و میوه هایی 
وجود دارد كه مصرف آن كمك می كند فرد با مشكل كمتری 
روبه رو شود و سریع تر بهبود پیدا كند. می پرسید كدام غذاها و 

میوه ها؟ ادامه مطلب را بخوانید.

زنجبیل: زنجبیل می تواند حالت تهوع و استفراغ را برطرف 
كند. حالت تهوع و اســتفراغ از عالئم شایع معده درد است. 
زنجبیل، ریشه خوراكی معطر با گوشت زرد روشن است كه 
اغلب به عنوان یك درمان طبیعی بــرای هر دوی این عالئم 
استفاده می شود. زنجبیل را می توان به صورت خام، پخته شده، 

در آب داغ یا به عنوان یك مكمل میل كرد.
بابونه: بابونه ممكن است استفراغ را كاهش دهد و ناراحتی 
روده را تسكین بخشد. بابونه، گیاهی با گل های سفید، یك 
روش درمانی سنتی برای ناراحتی معده است. بابونه را می توان 
خشك و داخل چای دم كرد. بابونه برای انواع مشكالت روده 
ازجمله گاز، ســوءهاضمه، اســهال، حالت تهوع و استفراغ 

استفاده می شود.
نعنــا: نعنا باعث رفع عالئــم ســندروم روده تحریك پذیر 
می شود. برای برخی از افراد درد معده ناشی از سندروم روده 
تحریك پذیر یا IBs اســت.  Ibs ، نوعی اختالل مزمن روده 
است كه می تواند باعث درد معده، نفخ، یبوست و اسهال شود 
درحالی كه كنترل Ibs دشوار است اما تحقیقات نشان می دهد 
كه نعنا ممكن است به كاهش این عالئم ناراحت كننده كمك 
كند. مصرف كپسول های روغن نعنا روزانه حداقل به مدت 
2هفته می تواند درد معده، گاز و اسهال را در بزرگساالن مبتال 
به Ibs به میزان قابل توجهی كاهش دهد. محققان معتقدند 
كه روغن نعنا با شل كردن عضالت در دستگاه گوارش، شدت 
اسپاسم روده را كه می تواند باعث درد و اسهال شود، كنترل 

كند.
برنج: برنج منبع خوبی از انرژی و پروتئین است اما همه دانه ها 
به راحتی هضم نمی شوند. برنج با فیبر زیاد مانند برنج قهوه ای 
می تواند در مشكالت گوارشی ازجمله اسهال، نفخ و گاز معده 
مؤثر باشد؟ برنج سفید غنی شده، ویتامین ها و مواد معدنی 

اضافه شده است كه باعث تقویت ارزش غذایی آن می شود.
موز و سیب : موز، كربوهیدرات ها، فیبر، پتاسیم و بسیاری 
از ویتامین ها و مواد معدنی دیگر را تامین می كند. بیشتر افراد 
می توانند آن را به خوبی هضم كنند. هر چه مصرف موز بیشتر 
باشد، كربوهیدرات بیشتری به قند تبدیل می شود. سیب هم 
بخشی از یك رژیم غذایی سالم است كه سرشار از مواد مغذی 
و اكسیدان است. با این حال فیبر موجود در سیب می تواند 
منجر به مشكالت گوارشی شــود. پخت وپز به تجزیه فیبر 

كمك می كند و باعث هضم آسان تر  آن می شود.

راهنما

درمان درد معده 

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 ۰9۰2382849۱ در تمام طول 
شبانه روز آماده دریافت پیام ها، نظرات و دیدگاه های 

شماست.

رُك 

یكی از مشــكالتی كه این روزها بیش از هر زمان دیگری با آن دست وپنجه نرم می كنیم، بحران زودباوری 
یا به  عبارت دیگر، برخورد ساده لوحانه با پدیده هایی است كه تمام یا بخشی از جامعه را درگیر 

خود كرده است. همین موضوع كرونا نشان داد كه بخش بزرگی از مخاطبان، با باوركردن 
اخبار و شایعه هایی كه عمر آنها بیش از چند ساعت یا روز نبود، رفتارهای خود را تنظیم و مبتنی بر باوری كه پیدا كرده اند 
با ویروس كرونا مقابله می كنند؛ باورهایی كه گاه كامال متضاد با واقعیت ها بود و نه تنها كمكی به شكســت كرونا نكرد 
بلكه به دامن زدن به آن در جامعه هم منجر شد. همشهری برای بررسی اینكه چرا باورپذیری ما از هر مسئله ای این قدر 
 باالست؟ چطور می توان مهارت برخورد با رویدادها را پیدا كرد؟ با دكتر مرجان ابراهیمی روانشناس گفت وگو كرده است.

ضربه كرونا بر سبك زندگي ایراني

با شیوع ویروس كرونا )كوویدـ19( جامعه برای حفظ 
جان خود ناچار به رعایت فاصله گــذاری اجتماعی و 
قرنطینه خانگی شد. برای ممانعت از سرایت این بیماری 
كه بسیار مسری است و به سرعت جهان را درنوردیده، چاره ای جز حضور در خانه نیست. قطعا 
طوالنی شدن این دوره با مشكالت فراوانی همراه است كه باید با تالش و كوشش  فراوان این 
دوره، كوتاه و كار و فعالیت های اقتصادی و اجتماعی آغاز شود. در این یادداشت به بررسی 

مشكالت پساكرونایی می پردازیم.
در پساكرونا كه امید است با كشف واكسن آن آغاز شود ما با 2گروه از افراد مواجهیم؛ گروه 
اول، افرادی هستند  كه به این بیماری مبتال شده اند و باید با اقدامات كامل بهداشتی و نظارت 
دقیق، دوره نقاهت شان به خوبی به اتمام برسد و حضور آنان در جامعه با موفقیت فراهم شود و 
گروه دیگر كسانی اند كه مبتال نشده اند ولی در معرض ابتال به این بیماری هستند و با رعایت 
منظم همه پروتكل های بهداشتی، می توانند در كنار دیگران زندگی مسالمت آمیزی داشته 
باشند. به هرحال این روزها به پایان خواهد رسید ولی نباید فراموش كرد كه همه فعالیت ها 
باید مطابق پروتكل های بهداشتی انجام شود و برای موفقیت در این كار باید آموزش های 

عمومی كاملی صورت پذیرد تا ما با موج جدیدی از بیماران مواجه نشویم.

باید این دوره جدید از زندگی اجتماعی، تحت تدابیر دقیق و درســت با كمترین اشتباه 
سپري شود تا سرایت بیماری به حداقل ممكن برسد. مدیریت بازفعال سازی آحاد جامعه 
و هدایت مجدد عناصر اجتماعی باید همراه با آموزش های كامل و منطبق بر پروتكل های 
بهداشتی و الزامات الزم االجرای نوین باشد كه منجر به كنترل و مدیریت بیماری شود. در 
بازگشت منطقی و اصولی شهروندان به كار و فعالیت های اجتماعی كوچك ترین اشتباه، 
بزرگ ترین مشكالت را به همراه خواهد داشت و كمترین خطا، بیشترین عوارض را در پی 
دارد. زندگی جدید پساكرونا باید با پروتكل های تعریف شده هماهنگ باشد و نمی توانیم 
هیچ كاری را براساس تمایل شــخصی، خارج از پروتكل تدوین شده انجام دهیم؛ چون 
رعایت آنها تضمین سالمت ماست. بدون شك در پساكرونا با مشكالتی مواجه خواهیم 
شد كه باید هم اكنون برای آنها چاره اندیشــی كنیم و با كنترل و نظارت دقیق، شرایطی 
را فراهم كنیم تا سالمتی مردم تضمین شود و مبادا با سهل انگاری، ناقل بیماری شوند. 
به هرحال طوالنی شدن این دوره، مشــكالت اقتصادی را برای برخی از مشاغل به  همراه 
دارد كه اصطالحا از آن به عنوان كرونای اقتصادی یاد می كنیم. برای درمان مبتالشدگان 
به كرونای اقتصادی باید سیاســت های حمایتیـ  ترمیمی همــراه با كمك های مالی و 
مساعدت های اقتصادی دولت برای این قشر آسیب پذیر ادامه یابد تا بتوانیم عوارض ناشی 
از مشــكالت اقتصادی را به حداقل ممكن برسانیم. اما برخی به علت تحمل سختی های 
قرنطینه خانگی دچار كرونای اخالقی شده اند. افراد برون گرا و شخصیت های پیك نیك 
دچار مشــكالت عدیده ای می شوند؛ افســردگی و ناراحتی های عصبی همراه با كاهش 

آســتانه تحمل و زودرنجی؛ به خصوص در افرادی كه با فوت نزدیكان، مصیبت  دیده و 
سختی های فراوانی را تحمل كرده اند و صحنه های دردناكی را شاهد بوده اند و به  لحاظ 
روحی و روانی شدیدا نیازمند حمایت هستند. برنامه های مسافرتی برای خروج از فضای 
یكنواخت و دیدن منابع دیداری همراه با تحرك مكانی، الزم و ضروری است. این گروه در 
ایام ماه رمضان با پناهندگی به درگاه خداوند و دعا و نیایش به آستان ربوبی و توسل به ذات 
اقدس خدای منان، مرهمی روی زخم های روحی و روانی خویش بگذارند و از مشكالت 

اجتماعی خویش بكاهند.
كرونا درســت زمانی ظاهر شــد كه ما آماده اجرای آداب و رســوم فراوان نوروز باستانی 
می شدیم و به  لحاظ فرهنگی، جامعه را دچار شوك كرد. در پساكرونا كه پروتكل ها مطابق 
عرف اجتماعی نیست و باید پا روی بسیاری از باورها و اعتقادات آیینی نهاد و بسیاری از 
مناسك ملی را رها كرد، قطعا بازفعالی اجتماعی دچار مشكالتی خواهد شد كه می توان با 
پذیرش تغییرات زودهنگام فرهنگی از بروز مشكالت احتمالی ممانعت به عمل آورد. كرونا 
بی رحمانه روح لطیف جامعه را سركوب كرده و افراد فعال اجتماعی را به انزوا كشانده و در 
اوج ارتباطات اجتماعی، جامعه را به خانه نشینی واداشته؛ جامعه ای كه اینك در بازفعالی 
برخالف موازین پیشــین باید به دنبال اجرای پروتكل ها و رعایت دقیق آنها باشد و دچار 
تعارض می شود. این تعارض، زمینه مشــكالتی را فراهم می كند كه باید با آموزش های 
عمومی و الزم و ضروری بستر پذیرش آنها را فراهم كرد؛ به گونه ای كه به  لحاظ روحی و 

روانی، به اقناع درونی بینجامد.

میل به 
باوركردن 

با وجود اینكه ممكن است بدانیم برخی 
اخبار و اطالعاتی كه دریافت كرده ایم منطق 

درستی ندارد و با هیچ متر و معیاری پذیرش  اش درست 
به نظرنمی رسد، اما برخی میل به باوركردن اتفاقات و 

رویدادهایی را دارند كه در اطراف آنها رخ می دهد. شاید دلیل این 
موضوع را باید تمایل مغز به صرفه جویی در وقت و انرژی دانست. 
مغز ما بیشتر مایل است به جای استفاده از تحلیل ها و بررسی 

موضوعات، بر پایه شهود تصمیم گیری كند. دلیل دیگری كه باعث 
می شود میل افراد به باوركردن مسائل، بیشتر از باورنكردن آن 

باشد این است كه شایعه ها گاهی آنچنان حرفه ای طراحی 
و تبلیغ می شود كه بتواند به راحتی پذیرفته شود. تكرار 

چنین مواردی به باورپذیرشدن ما در مقابل هر 
رویدادی منجر می شود.

یك شرط مهم برای 
باورپذیری 

بخشی از اطالعاتی كه در طول روز به دستمان می رسد 
و به نظر واقعی می آیند را از دایره دوستان، همكاران، اقوام 

و نزدیكان خود می شنویم. تجربه ثابت كرده است بسیاری از 
این افراد اطالعاتی كه به ما می دهند را از فرد دیگری گرفته اند و 

خود با پدیده ای كه درباره اش حرف می زنند روبه رو نبوده اند. هرچه 
مقدار برخورد فرد نقل كننده اطالعات به شما در مورد پدیده ای كه 
با شما حرف می زند كم باشد، پذیرش و باور آن از سوی شما باید 
با سختگیری بیشتری همراه شود؛ چرا كه ممكن است فرد با 
شاخ و برگ دادن مطلبی كه به شما منتقل كرده است تالش 

كرده باشد برای گرفتن واكنش مورد انتظار از شما، با 
غلوكردن در اطالعات آن را باورپذیر كرده و شما 

را به اشتباه بیندازد.

مطالعه كنيد
هرچه مقدار اطالعاتی 

كه خودتان از منابع 
موثق به  دست 

می آورید بیشتر باشد 
د ر برابر افتادن به دام 
شایعه ها و باوركردن 

آنها مصون تر 
می شوید. برای اینكه 

كمتر دچار این مشكل 
شوید باید مطالعه 
كنید. منظور این 

نیست كه حتما كتاب 
بخوانید بلكه باید 

با مطالعه در فضای 
مجازی و خواندن 
خبرهای متنوع و 
متفاوت از منابع 

رسمی شناخته شده، 
دانش خود را برای 

برخورد با اخبار 
اغوا كننده باال ببرید

جعفر بای
متخصص مسائل اجتماعي



 یــك اســتارتاپ ثروتمند ژاپنــی به نــام »سینســپكتیو«
 )Rocket Lab( با همكاری شركت راكت لب )Synspective(
كه كارش ســاخت موشك های فضایی اســت، می خواهد 

نخستین ماهواره خود را به مدار زمین پرتاب كند.

یك روش بكر
سایت تك كرانچ در خصوص این برنامه گزارشی را منتشر 
كرده است كه براســاس آن، همكاری استارتاپ ژاپنی و 
شركت فضایی آمریكایی می تواند نوعی تغییر نگرش در 
تصویربرداری از سطح زمین توسط ماهواره های حاضر در 
مدار باشد. این استارتاپ ژاپنی كه در سال2018 تاسیس 
شده و در اواسط ســال2019 سرمایه اش به 100میلیون 
دالر رسیده اســت در زمینه فضا فعالیت می كند و اكنون 
تصمیم های بزرگی را برای پیشــرفت اتخاذ كرده است. 
آنها با كمك شــركت »راكت لب« پرتاب ماهواره را برای 
اواخر ســال2020 میالدی برنامه ریزی كرده اند. وظیفه 
حمل ماهــواره برعهده فضاپیمایی به نام »اســتریكس« 
)StriX(خواهد بود. هدف اصلی »سینسپكتیو« فرستادن 
25ماهــواره به مدار زمین اســت تا بتواند از كل ســیاره 
تصویربرداری انجام دهد اگرچه البته در این بین شاید این 
تعداد در مقابل تعداد ماهواره هاي شركت هایی همچون 
»اســپیس ایكس« كه صدها یا هزاران ماهــواره را برای 
پوشش  تصاویر مربوط به زمین به كار گرفته است، كم به نظر 
برسد، اما موضوع اینجاســت كه ماهواره های استارتاپ 
ژاپنی، مشاهدات تصویری و برنامه توسعه اینترنتی ندارند. 
آنها با استفاده از فناوری »رادار دهانه تركیبی« )SAR( به 

تصویربرداری از سطح زمین می پردازند.

رادار دهانه تركیبی
 Synthetic Aperture( عبارت رادار دهانه تركیبی یــا
Radar( كه با كلمه مخفف SAR شناخته می شود، یك 
فناوری پیچیده به حســاب می آید كه از حركت ماهواره 
اســتفاده می كند تا تصاویر كاملی را ارســال كند. ضمن 
اینكه با این روش می توان در مقایســه بــا دوربین های 
نوری و آنتن های رادیویی، ســطح بیشتری را پوشش داد 
و طبیعتا اطالعات بیشتری را نیز به دســت آورد. به این 
رادار همچنین رادار روزنه مصنوعی هم گفته می شــود 
كه تصویربرداری اش بر همان فنــاوری رادار تكیه دارد و 
یك تصویر دوبعدی را تهیه می كند. ایــن رادارها، عالوه 
بر داشتن ویژگی های عمومی رادارهای تصویرگر، دارای 
چند مشخصه كامال منحصربه فرد نیز هستند. اول اینكه، 
آنها توانایی تصویربرداری از یك سطح با دقت تفكیك از 
چند متر تا چند كیلومتر را دارنــد. دوم اینكه رادار دهانه 
تركیبی، قادر به تهیه تصویری بــا دقت مطلوب و معین 
مســتقل از ارتفاع، تا حدی كه قدرت فرســتنده اجازه 
می دهد، هستند و سوم وجود پارامترهای اساسی مختلف 
مثل قطبش، زاویه تابش، فركانس و غیره برای بهینه سازی 
سامانه در كاربردهای مشخص كه می تواند ویژگی مهمی 

به حساب بیاید.

وزن ماهواره ها
براساس طراحی های شــكل گرفته و اطالعات ارائه شده، 
هر ماهواره، حدود صد كیلوگرم وزن خواهد داشــت كه 
كوچك تر از سیستم های SAR موجود هستند و همین 
موضوع، می تواند یك مزیت برای استارتاپ به شمار  آید و 
به سینسپكتیو امكان  دهد تا از وسیله كوچك تری مانند 
موشــك الكترون راكت لب، برای پرتــاب ماهواره خود 

استفاده كند.

موشك الكترون
این موشــك در نوع خود، انقالبی در ساخت راكت هایی 
اســت كه می توانند ماهواره های كوچك را به فضا حمل 
كنند. هزینه پرتاب هركدام از این موشــك های الكترون 
حدود 6میلیون دالر اســت. الكترون، 17متر طول دارد و 
وزن آن به 12هزار و 500كیلوگرم می رســد. این موشك 
3مرحله ای اســت كه مرحله اول، 12/1متر و مرحله دوم 
2/4متر است. الكترون قابلیت حمل 150تا 225كیلوگرم 
بار را دارد و نخســتین پرتاب تجــاری آن در روز یازدهم 
نوامبر ســال2018 انجام گرفته است. شركت راكت لب، 
برنامه هایی ویژه را دنبال كرده تا این موشك نیز همچون 
موشك های شركت اســپیس ایكس قابلیت بازگشت به 

زمین را داشته باشد.

مرحله برنامه ریزی
طبق اعالم استارتاپ ژاپنی سینسپكتیو، هنوز برنامه ریزی  
پرتاب ماهواره انجام نشده اســت، اما آنها از آزادی عمل 
بسیاری در انتخاب زمان پرتاب و قرارگیری ماهواره شان 
در مدار زمین برخوردار هســتند كه این موضوع موجب 
خرســندی مقامات این شركت شده اســت. موتویوكی 
آرای، بنیانگذار و مدیرعامل سینسپكتیو در این خصوص 
می گوید: »ما از همكاری با شركت راكت لب و همچنین 
انعطاف پذیری در مورد زمان پرتاب و قرار گرفتن ماهواره 
در مدار زمین و مدار مورد نظر خودمان، بسیار خوشحال 

هستیم.«
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شيب تند مرگ 
ويروس
به محض اینكه 
ویروس روی 
سطح می نشیند، 
آلودگی اش 
شروع به از بین 
رفتن می كند. 
پس از 24ساعت 
میزان زیادی 
از ویروس ها 
دیگر قابل 
انتقال نیستند. 
تحقیقات نشان 
داده است كه 
پس از 72ساعت 
ویروس دیگر 
روی سطوح قابل 
ردیابی نیست

جهان استارتاپی

 پرتاب ماهواره نوآور
توسط استارتاپ ژاپنی

سینسپكتیو با استفاده از موشك الكترون شركت 
راكت لب، نخستین ماهواره اش را برای تصویربرداری 

به مدار زمین می فرستد

پرتاب 25ماهواره
هدف اصلی 

سینسپكتیو 
فرستادن 

25ماهواره به 
مدار زمین است تا 
بتواند از كل سیاره 

تصویربرداری 
انجام دهد. 
البته در این 

بین این تعداد 
در مقابل تعداد 

ماهواره هاي 
شركت هایی 

همچون 
اسپیس ایكس كه 

صدها یا هزاران 
ماهواره را برای 
پوشش  تصاویر 
مربوط به زمین 

به كار گرفته 
است، كم به نظر 

مي رسد
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نكنید زیرا تلفن راه خوبی برای رسیدن دست شما به صورت تان 
است و در نتیجه اگر دست شما آلوده شده باشد به راحتی به بدن 
راه پیدا می كند. ضمنا پس از پرداخــت هزینه خرید با كارت 

اعتباری آن را سریع ضدعفونی كنید.

دستكش معجزه نمی كند
شافنر می گوید: دستكش ها معجزه نمی كنند. 
تصور نكنید كه با پوشیدن دستكش راه ورود 
ویروس به بدن را بسته اید. به محض اینكه با 
دستی كه دستكش دارد سطح آلوده ای را لمس 
كنید آن هم آلوده شده است. راسموسن می گوید: من بسیاری از 
افراد را می بینم كه تمام روز در اماكن عمومی دستكش پوشیده اند 
و فعالیت های عادی زیادی را مانند حرف زدن با موبایل، خوردن 
غذا و... را انجام می دهند. آنها تصور می كنند همین كه دستكش 

دارند كافی است و دیگر ویروس به بدنشان وارد نمی شود.

خودتان را برای شستن مواد غذایی خسته نكنید
بسیاری از افراد پس از خرید موادغذایی آنها 
را در خانــه ضدعفونی می كننــد، اما تمام 
كارشناســانی كه ما با آنها صحبت كردیم 
می گویند كه ضدعفونی كردن و شســتن 

بهداشت و سالمت    دانشمندان شاید به اندازه شما به شست وشوی خریدها اعتقاد نداشته باشند! درست است كه باید 
در شرایط بحرانی شیوع ویروس كرونا در خانه بمانیم تا زنجیره انتقال را بشكنیم، اما برای انجام یك سری كارها مانند خرید 
مواد غذایی برخی مواقع به هر حال مجبوریم خانه را ترك كنیم. اما امن ترین راه برای خرید وسایل ضروری و موادغذایی در 
این بحران چیست؟ و پس از آوردن خریدها به خانه چگونه باید با آنها رفتار كنیم تا احیانا دچار بیماری نشویم؟ چقدر شستن و 
ضدعفونی كردن عذاب آور بسته های خرید واقعیت علمی دارد؟ چند وقت پیش یكی از متخصصان عفونی كشور در یك برنامه 

تلویزیونی اعالم كرد كه شستن بسته های خرید فقط با آبكشی ساده كافی است. این مسئله واقعیت دارد؟

بهتر است روی دوری از افراد تمركز كنید، نه مواد غذایی
بسیاری از مردم نگران این هستند كه در زمان 
خرید از طریق بسته بندی خوراكی ها یا حتی 
كانتر صندوقدار، ویــروس كرونا را با خود به 
خانه بیاورند. اما همه كارشناسان در گفت وگو 
با NPR یكصدا بر این عقیده هستند كه بزرگ ترین خطر هنگام 
تهیه موادغذایی حضور در فروشگاه و در كنار سایر افرادی است 
كه ممكن است آلوده به ویروس كرونا باشند. آنجال راسموسن 
یك متخصص ویروس شناســی در مركز عفونــت و ایمنی در 
دانشكده بهداشت عمومی دانشگاه كلمبیا می گوید: درحالی كه 
تماس با ویروس از طریق ســطوح آلوده امكان پذیر اســت، اما 
بیشترین انتقال احتماال از طریق قطرات تنفسی صورت می گیرد 

كه در هنگام نزدیك بودن افراد به یكدیگر اتفاق می افتد.

سریع خرید كنید و به خانه برگردید
دونالد شافنر میكروبیولوژیست موادغذایی و 
استاد برجسته دانشگاه راتگرز در گفت وگو با 
بیزنــس اینســایدر توصیه می كنــد كه از 
فروشگاه هایی خرید كنید كه در ساعت های 
مشخص فقط به چند نفر اجازه ورود به فروشگاه را می دهند و 
بنابراین نمی گذارند ازدحام ایجاد شود. هرچند این كار ممكن 

است موجب ایجاد یك صف طوالنی در خارج از فروشگاه بشود 
اما برای رعایت فاصله اجتماعی در داخل فروشگاه خوب است، 
ضمن اینكه بهتر است زمانی كه داخل فروشگاه هستید سریع 
خرید كرده و از آنجا خارج شــوید تا شــانس ابتال را به حداقل 

برسانید.

ماسك بزنید
بارها اعالم شده است افراد می توانند پیش از 
بروز عالئم ناقل ویروس باشند، بنابراین ممكن 
است شما ندانید چه كسی مبتالست. به همین 
دلیل بهتر است طبق توصیه مركز پیشگیری 

و كنترل بیماری ها در اماكن عمومی ماسك بزنید.

كارت های اعتباری و دست ها را ضدعفونی كنید
به محض رسیدن به فروشگاه، دستگیره سبد 
خریــد را ضدعفونــی كنید. بســیاری از 
فروشگاه های بزرگ موادغذایی حاال این كار را 
برای مشتریان انجام می دهند اما خب بهتر 
است كه ضدعفونی كننده دست مخصوص خود را همراه داشته 
باشید. در طول خرید هرگز دست ها را به صورت نزنید. یك نكته 
دیگر این است كه هرگز حین خرید از تلفن همراه خود استفاده 

دست ها با لمس هر بسته موادغذایی واقعا الزم نیست. شاید اگر 
بدانید كه هیچ یك از این كارشناسان این كار را انجام نمی دهند 
احساس راحتی بكنید. راسموسن می گوید كه احتمال آلوده 
شدن از طریق سطوح آلوده صفر نیست اما نسبتا كم است. به 
این دلیل كه قطرات تنفسی باید حتما روی یك نقطه دقیق 
فرود بیایند مثال یك جعبه دســتمال كاغذی یا یك بســته 
ماكارونی و حتی در این صورت باید به اندازه كافی ویروس روی 
این سطوح وجود داشته باشد كه بتواند شما را مبتال كند. اما اگر 
شما اصول بهداشــتی را به خوبی رعایت كنید و پس از لمس 
بسته بندی های غذایی، پیش از پخت وپز و قبل از خوردن غذا 
دست ها را بشویید، احتمال ابتال به ویروس مرموز كرونا بسیار 

بسیار كم خواهد شد.
به گفته آرونوف، در اینجا زمان بســیار با شــما یار خواهد بود: 
به محض اینكه ویروس روی ســطح می نشــیند، آلودگی اش 
شــروع به از بین رفتن می كند. پس از 24ساعت میزان زیادی 
از ویروس ها دیگر قابل انتقال نیســتند. تحقیقات نشان داده 
است كه پس از 72ساعت ویروس دیگر روی سطوح قابل ردیابی 
نیستند. بنابراین اگر می دانید كنسروی كه خریداری كرده اید را 
تا 2یا 3روز دیگر استفاده نمی كنید، الزم نیست آن را ضدعفونی 
كرده یا بشویید، كنار بگذارید و دســت هایتان را بشویید و به 
كارتان برسید. البته حواستان باشــد كه پس از جابه جا كردن 

ضدعفونی كردن بسته های خرید 
چقدر ضروري است؟

 این روزها یكی از كارهای خسته كننده بسیاری از مردم، شستن
 و ضدعفونی كردن بسته های خرید است كه با نظر دانشمندان تطابق كامل ندارد

بزرگ ترین آزمایش دارویی جهان برای 
شكست كرونا 

دانشــمندان در سراســر جهان بــا مهم تریــن چالش علمی بشــر، طی 
ســال های اخیر برای نجات جان انسان ها روبه رو شــده اند و آن چیزي 
نیســت جز پیدا كــردن واكســن و داروی قطعی »كوویــد-19 «

علم بشر این روزها یك بار دیگر در بوته آزمایش قرار گرفته است. دیگر دانشمندی در جهان نیست 
كه به ساخت واكسن یا داروی كووید-19 یا روش های كاهش تلفات و ابتال به این بیماری فكر 
نكند. حداقل ۸۰ نوع واكسن مختلف توسط گروه های تحقیقاتی در گوشه و كنار جهان 
تهیه شده است و هركدام در مرحله ای از فازهای تحقیقاتی هستند. برخی از آنها آزمایش 
انسانی می شوند و گروهی دیگر هنوز در تالش برای پشــت سر گذاشتن مراحل اولیه 
به سرمی برند. همزمان با تحقیقات درباره واكسن هنوز هم محققان تالش دارند تا رفتار این 

نوع جدید ویروس كرونا یعنی sars-cov-2 را تحلیل كنند و براســاس آن داروهای 
مناسب را برای بهبود درصد بیشــتری از بیماران مورد استفاده قرار دهند. به 

همین خاطر به تازگــی بزرگ ترین آزمایش هــای دارویی برای درمان 
كووید-19در انگلیس با سرعت بی سابقه ای شروع شده و محققان 

تیم Recovery كه این آزمایش بی سابقه را برعهده گرفته اند، امیدوارند 
در هفته های آینده به دارویی قطعی برای ویروس مرموز كرونا دست پیدا 

كنند. این آزمایش روی 5هزار بیمار در 165بیمارستان انگلیس در حال 
انجام اســت، پیش از این نیز آزمایش هایی مشابه در آمریكا و اروپا 
روی صدها بیمار آغاز شده است. پیتر هوربای استاد بیماری های 
عفونی نوظهور و بهداشت جهانی در دانشگاه آكسفورد كه رهبری 
این آزمایش بزرگ را بر عهده دارد می گوید: این آزمایش بالینی 
دارویی با فاصله بسیار زیادی بزرگ ترین آزمایش در جهان است. 
او پیش از این رهبری آزمایش داروی درمان بیماری ابوال در غرب 
آفریقا و كنگو را برعهده داشــت. همزمان با این مسئله تولید 
یك  میلیون دوز واكسن تحقیقاتی كووید-19 هم در انگلیس 
شروع شده و قرار اســت در مقیاس بزرگی روی داوطلبان 
آزمایش شــود. انتظار می رود تیم Recovery نخســتین 
تیمی باشد كه به اطالعات متمایز در این زمینه دست پیدا 
می كند. پروفسور هوربای می گوید: حدس می زنیم در یكی از 

روزهای ماه ژوئن به نتیجه برسیم. اگر مشخص شود كه دارویی 
كه در حال كار كردن روی آن هستیم مفید است، خیلی زودتر 
به نتیجه می رسیم. اما در عین حال هوربای به آنهایی كه منتظر 
معجزه هستند هشدار می دهد كه در مورد كووید-19 هیچ چیزی 

نمی تواند مثل یك گلوله جادویی عمل كند.

زهرا خلجی
خبرنگار
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نگاه دیگر

تا جایی كه متخصصــان اطالع دارند، تقریبــا یك نفر از 
هر 4 فرد مبتال به بیماری كووید-۱۹ ممكن اســت هیچ 
عالمتی نداشته باشــد. با این حال، باید به این نكته توجه 
كنیم كه این بیماری جدید است و از این رو، این تعداد هنوز 
قطعی نیست. بنابراین این سؤال برای بسیاری از ما بدون 
پاسخ می ماند كه آیا ممكن است كسی آلوده شده باشد، 

اما بیمار نشده باشد؟
این یك سؤال مهم است. اساس علم ایمونولوژی)مطالعه 
چگونگی دفاع بدن در برابر عفونت ها( این اســت كه اگر 
ویروسی شما را آلوده كند و شــما با عفونت مبارزه كنید، 
برای مدتی بدن شما ایمن می شود، حتی اگر عالئم خفیفی 
داشته باشید. این بدان معناست كه بعد از انجام آزمایش 
خون برای مشخص شدن مصونیت، شما به شكلی ایمن 
می توانید بدون نگرانی از ابتال به بیماری و همچنین انتقال 
بیماری تنفسی كووید-۱۹به دیگران، به جامعه بازگردید.

سایت ورج در گزارشــی نوشته اســت، مارك كامرون، 
ایمونولوژیست دانشگاه Case Western Reserve كه 
پیش از این به محدود كردن شیوع ویروس كشنده سارس 
كمك كرده بود، می گوید: قانون طالیی ایمونولوژی این 
اســت كه اگر شــما به یك ویروس آلوده و بیمار شوید و 
سپس بهبود یابید، احتماالً دوباره به همان ویروس آلوده 

نخواهید شد.
هنگامی كــه بدن در معــرض یك ویــروس جدید قرار 
می گیرد، به ســرعت مجموعه ای از پروتئین های دفاعی 
موســوم به آنتی بادی را در جریان خون ایجاد می كند كه 
باعث می شود این ویروس در آینده موفق به آلوده كردن 
سلول های بدن شما نشود. به همین دلیل واكسن ها بدن 
شما را برای ساختن آنتی بادی تحریك می كنند. آمریكا 
هم با همین روش توانست از 30سال پیش فلج اطفال را 
از بین ببرد. این اتفاق در مورد ویروس جدید كرونا هم رخ 
می دهد، اما پژوهشگران باید واكنش بیماران بهبودیافته 
كرونایی را مشاهده كنند تا بفهمند این ایمنی تا چه اندازه 
كارآمد است، چه مدت دوام خواهد داشت و آیا ممكن است 
برخی از افراد دوباره جان خود را از دست بدهند؟ به عنوان 
مثال، مركز كنترل بیماری های آمریكا از برخی ها استفاده 
كرد تا ببیند چه كسی به این ویروس آلوده شده و آنتی بادی 
ساخته است. در افراد آلوده به سارس به طور میانگین بین   

2تا 3سال بدن شما ایمنی خواهد داشت.
وینس سیلنزو، استاد دانشــكده بهداشت عمومی راتجرز 
می گوید: بسیار محتمل است كه شما در معرض ویروس 
قرار گرفته باشــید و در واكنش به آن بدن شما آنتی بادی 
تولید كرده باشد. ما تقریبا مطمئن هستیم كه این افراد از 

ویروس جدید كرونا در امان هستند.
بنابرایــن اینكه كســی واكنش خفیف یــا هیچ عالئمی 
نشان نمی دهد، به این معنی نیســت كه آنها دفاع ایمنی 
ضعیف تری در مقابل ایــن ویروس كرونا كه رســما آن 
را SARS-CoV-2  نامگــذاری كرده اند، از خود نشــان 
می دهند. سیلنزو می گوید: نتیجه نهایی این است كه لزوماً 
واقعیت این نیست كه افراد مبتال به عفونت خفیف پاسخ 

ایمنی كمتری از خود بروز می دهند.
كامرون ضمن موافقت با این موضوع می گوید: عفونت های 
بدون عالمت با وجود چالشــی كه برای شناســایی این 
عفونت ها و خطر شیوع انتشــار آنها وجود دارد، به همان 

اندازه ممكن است در بدن افراد ایمنی ایجاد كند.
با وجود این، چرا تعداد قابل توجهی از مردم ممكن است 
چنین عالئم خفیفی در مورد ویروس جدید كرونا داشته 
باشند یا اصال هیچ عالمتی نداشــته باشند؟ ممكن است 
تفاوت های ژنتیك یا بهداشتی باعث شود كه ویروس كرونا 
برای عفونی كردن ســلول ها كار دشواری پیش رو داشته 
باشد. همچنین ممكن است كه افراد مبتال به عفونت های 
خفیف فقط در معرض مقدار كمی از ویروس قرار بگیرند. 
مانند كسی كه فقط چند ذره از یك سطح آلوده وارد بدنش 
می شــود، اما یك پزشك ممكن اســت با میلیون ها ذره 
ویروسی روبه رو باشد. برایان بیكر، بیوشیمیست دانشگاه 
نوتردام می گوید: ممكن است افراد بدون عالمت در معرض 

دوز بسیار كمتری از ویروس قرار بگیرند.
دلیل وجود عفونت های شدید، خفیف و بدون عالمت طی 
ســال جاری و حتی پس از آن، به طور جدی مورد بررسی 
قرار می گیرد. اگرچه محققان اطالعات زیادی درباره این 
ویروس جدید به دست آورده اند، اما واقعیت این است كه 
این ویروس برای علم، موردی جدید به شمار می آید. از این 
گذشته، فقط 5 ماه است كه این ویروس از سایر گونه های 
جانوری به انســان منتقل شده است. ســیلنزو می گوید: 
اگرچه ما هنوز به همه جواب ها در مورد این ویروس دست 
نیافته ایم، اما در عین حال به پاسخ های بسیاری رسیده ایم.
در مورد مصونیت مردم، هنوز سؤاالت مهمی وجود دارد. 
به عنوان مثال، اخیــراً گزارش هایی در مورد كره جنوبی و 
چین درباره افرادی ارائه شده است كه قباًل به ویروس كرونا 
آلوده شده اند، اما آزمایش های آنها دوباره مثبت شده است. 
كامرون می گوید: این موضوع بحث برانگیز همچنان وجود 
دارد كه آیا افراد به محض خالصی از بیماری كووید-۱۹، از 
مصونیت در برابر آن برخوردار می شوند یا نه؟ چرا كه موارد 

خالف آن هم وجود داشته است.

مشاهده جهان 
اولیه

LCRT می تواند 
با مشاهده جهان 

اولیه در طول موج 
10تا 50متر)یعنی 

باند فركانس 
6تا 30مگاهرتز( 
اكتشافات علمی 

فوق العاده ای 
را در زمینه 

كیهان شناسی 
به همراه داشته 

باشد كه تا امروز 
توسط انسان 

كشف نشده است

 استفاده از 
آنتی بادی
هنگامی كه بدن 
در معرض یك 
ویروس جدید 
قرار می گیرد، 
به سرعت 
مجموعه ای از 
پروتئین های 
دفاعی موسوم 
به آنتی بادی را 
در جریان خون 
ایجاد می كند كه 
باعث می شود 
این ویروس در 
آینده موفق 
به آلوده كردن 
سلول های بدن 
شما نشود. به 
همین دلیل 
واكسن ها بدن 
شما را برای 
ساختن آنتی بادی 
تحریك می كنند

احتمال تولید آنتی بادی در بدن 
افراد بدون عالئم كرونا

عفونت های بدون عالمت با وجود چالشی كه برای 
شناسایی این عفونت ها و خطر انتشار آنها به 

وجود مي آورد، به همان اندازه ممكن است در بدن 
افراد ایمنی ایجاد كند
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خریدهایتان میز آشــپزخانه تان را با مــواد ضدعفونی كننده 
سطوح تمیز كنید.

 احتیاط الزم
اگر خیالتان با ضدعفونی كردن بسته بندی 
موادغذایی راحت می شــود پس بهتر است 
نهایتا به آب و صابون بسنده كنید و از اسپری 
ضدعفونی كننده اســتفاده نكنید چون در 

نهایت منجر به آلوده كردن آن می شود.
شافنر می افزاید كه اسپری های ضدعفونی كننده و دستمال های 
مرطوب برای استفاده روی سطوح سخت مناسب هستند و برای 

پالستیك ها و بسته بندی روی موادغذایی مناسب نیستند.
برخی از مردم ســبزیجات و میوه ها را با آب و مواد شــوینده 
می شویند اما شــافنر می گوید این كار ایده بدی است چرا كه 
احتمال دارد كه مواد صابونی به درستی از روی آنها پاك نشود و با 
خوردن آن فرد دچار اسهال و استفراغ بشود. او می گوید بهترین 
كار فقط شست و شوی محصوالت با آب سرد است. اگر میوه و یا 
سبزی پوست سختی داشت می توانید آن را با یك برس بشویید. 
البته شافنر تأكید می كند میزان مصرف میوه ها و سبزیجات را 
كم نكنید: هیچ شاهدی وجود ندارد كه نشان بدهد میوه و سبزی 
منجر به كووید-۱۹ می شود. به عالوه ســبزیجات حاوی مواد 
مغذی مناسب هستند كه می توانند علیه این بیماری در بدن 
شما ذخیره شوند. بهترین كار در نهایت استفاده از محلول های 

ویژه ضدعفونی سبزی و میوه است.

فضا    قسمت تاریك یا پنهان  ماه 
سرزمینی آرام و پر از رمز و راز است. 
از آنجا كه این بخش از  ماه همیشــه 
از زمین دور اســت، امواج رادیویی 
پر سروصدایی كه ما انسان ها به آن 
سو ارســال می كنیم، هرگز به این 
قســمت از  ماه نمی رسند. به گزارش 
سایت وایس، دانشــمندان چندین 
دهه در این آرزو به سر می بردند كه 
از این سكوت بی نظیر رادیویی مطلع 
شوند. ناســا اكنون با تأمین بودجه 
برای ساخت یك رادیوتلسكوپ در 
داخل دهانه كوه های نیمه پنهان ماه، 
این آرزو را یك قدم به واقعیت نزدیك 
كرده است. براســاس چكیده مقاله 
ناسا در مورد این موضوع، رصدخانه 
پیشنهادی یك كیلومتر قطر خواهد 
داشت كه آن را تبدیل به »بزرگ ترین 
تلسكوپ رادیویی منظومه شمسی 

مستقر در دهانه« می كند.

این طرح كه به اســم تلسكوپ رادیویی 
دهانه قمری)LCRT( نامگذاری شــده 
اســت، به تازگی، LCRT برای مرحله 
اول، بــا بودجه اولیه ۱25هــزار دالر از 
سوی برنامه مفاهیم پیشرفته و نوآورانه 
ناســا)NIAC( انتخاب شد تا اكتشاف 
تكنولوژی های آینده دور و پیشرفته را 

هدفگذاری كند.
 پیشــنهاد دهنده ایــن طــرح كــه از 
مهندسان ناساســت در ای میلی اعالم 
كرده كه LCRT هنوز در »مراحل اولیه 
توسعه« اســت و »هدف فاز اول مطالعه 

 LCRT امكان ســنجی مدل مفهومی
است.

او می گوید: مــا بیشــتر روی طراحی 
جســت وجوی   ،LCRT مكانیكــی 
دهانه های مناســب در  ماه و مقایســه 
عملكرد LCRT با ایده های دیگر كه در 
این مورد ارائه شــده اند، تمركز خواهیم 
كرد. ســاخت این رادیوتلســكوپ در 
دهانه ای پیش بینی شــده كــه قطر آن 
حدود 3تا 5كیلومتر اســت. داربســت 
مشبك این تلسكوپ توسط روبات های 
صعودكننده از دیوار مانند مریخ نوردهای 
DuAxel ناســا، ســاخته می شود كه 
می تواند شــیب های عمــودی دهانه را 

اندازه گیری كند.
LCRT یك تلســكوپ رادیویی دارای 
دهانه یا بازتاب دهنده كروی است. یعنی 
برخالف ســیگنال های رادیویی كه از 
بســیاری از دیش های شبكه ای ساخته 
شــده اســت، از یك دیش كامل برای 
جمع آوری داده های رادیویی اســتفاده 

می كند. اكنون، بزرگ ترین تلســكوپ 
دهانه داری كه تاكنون ســاخته شــده 
است، تلســكوپ رادیویی كروی 500 
متری FAST  در جنــوب غربی چین 
است. LCRT دو برابر از FAST بزرگ تر 
است و محیطی بســیار مناسب تر برای 

ستاره شناسی رادیویی خواهد داشت.
این تلســكوپ نه تنها از همه مداخالت 
رادیویی تولید شــده توســط انســان 
جلوگیری می كند، بلكه می تواند جهان 
را بدون پوشش جو نیز مشاهده  كند. جو 
زمین برای زنده نگه داشتن همه ما بسیار 
مفید است، اما همین جو مسیر بسیاری 
از طــول موج های نور را از رســیدن به 
رصدخانه های سطح زمین، ازجمله طول 
موج هایی با فركانــس پایین كه بیش از 

۱0متر است، مسدود می كند.
 یك تلســكوپ رادیویی بــا طول موج 
بسیار طوالنی در نیمه تاریك ماه دارای 
مزایای فوق العــاده ای در مقایســه با 
تلســكوپ های زمینی و در مدار زمین 

است. LCRT می تواند با مشاهده جهان 
اولیه در طول مــوج ۱0تا 50متر)یعنی 
بانــد فركانــس 6تــا 30مگاهرتــز( 
اكتشــافات علمی فوق العــاده ای را در 
زمینه كیهان شناســی به همراه داشته 
باشد كه تا به امروز توسط انسان كشف 

نشده است.
براساس یك مقاله كه در سال 20۱8در 
این رابطه منتشر شــده، این تلسكوپ 
می تواند بــر فرایندهای اســرارآمیزی 
كه بیش از ۱3میلیارد سال پیش اتفاق 
افتاده، نوری جدیــد بتاباند، مانند تولد 
نخستین ســتارگان جهان. همچنین 
می توانــد جزئیات دقیقــی را در مورد 
ســیارات فراخورشــیدی كه در مدار 

ستارگان دیگر قرار دارند بررسی كند.
درحالی كه ایــن اهداف علمی بســیار 
هیجان انگیز است، گروه تحقیقاتی این 
طرح همچنیــن مشــتاقانه نیم نگاهی 
به چالش های مهندســی چنین مفهوم 
جاه طلبانــه ای دارد. او می گویــد: من 
به عنوان یك سیستم روباتیك، شخصاً 
عالقه مندم كه بتوانم با استفاده از بهترین 
تكنولوژی های روباتیك كه در دسترس 
ماست، چنین اندازه گیری های علمی را 

توسعه دهم.
ناســا عالوه بــر LCRT، چندی پیش 
بودجــه اولیه ای بــرای بیــش از ده ها 
مأموریت آینده نگر دیگر درنظر گرفت، 
ازجمله گروه های »جهنده های گرانشی« 
كه می توانند اجسام آسمانی كوچك را 
كشــف كنند و همچنین یك سیستم 

ترمز ضد ماده برای سفر بین ستاره ای.

هیجان نصب رادیوتلسكوپ در نیمه پنهان ماه 
درصورتی كه طرح نصب یك رادیوتلسكوپ غول پیكر عملیاتی شود عالوه بر رصد نیمه تاریك ماه، دانشمندان 

می توانند فرایندهای اسرارآمیزی را كه بیش از 13میلیارد سال پیش اتفاق افتاده است كشف كنند

مبارزه با تجویزهای نابجا
یكی از نقاط قوت تحقیقات این گروه، اثبات داروهای نابجا و غلطی 
است كه برخی پزشكان در سراســر جهان با آنچه درمان دلسوزانه 
می نامند بدون پشتوانه علمی برای بیماران خود تجویز می كنند. در این 
زمینه البته فقط پزشكان راه اشتباه را نمی روند، بلكه سیاستمداران نیز 
دستی بر آتش دارند. دونالد ترامپ مدت هاست از داروی هیدروكسی 
كلروكین به عنوان درمان قطعی كوویــد-۱۹ نام می برد؛ دارویی كه 
پیش تر برای درمان ماالریا استفاده می شد. او حتی مدعی بود طبق 
آزمایش هاي فرانســوی ها، تركیبی از آزیترومایسین و هیدروكسی  
كلروكین می توانــد درمان قطعی ویــروس فعلی كرونا باشــد. اما 
هیدروكســی كلروكین و آزیترومایســین هردو به صورت جداگانه 
به عنوان بخشی از تحقیقات تیم Recovery مورد آزمایش قرار دارند. 
اگر داروها به صورت جداگانه روی بیماران تأثیر داشته باشد، تركیب آنها 
بعدا مورد آزمایش قرار می گیرد. اما در شرایط فعلی هوربای می گوید 
اطالعاتی كه فعال درباره تأثیر هیدروكســی كلروكین به دست آنها 
رسیده است در حد دریافت ایمیل و پست های شبكه های اجتماعی 
و ادعای بهبودی بیمارانی است كه پس از دریافت این دارو حالشان 
خوب شده است، اما هیچ چیزی با پشتوانه علمی هنوز ثابت نشده است. 
هوربای می گوید: در آزمایشگاه این دارو علیه ویروس عمل كرده است 
اما در آزمایش هاي بالینی هیچ شاهدی برای اثبات كاركرد درمانی آن 
نداریم. تعداد مقاله هایی كه درباره این دارو و تأثیرش منتشر شده نیز 
بسیار زیاد و البته بیشترشــان ناامید كننده است. در یكی از مقاله ها 
نوشته شده بود این دارو یك موفقیت در از بین بردن بیماری است اما 
اطالعاتی كه داده بود در حد صفر بود. تأكید و یا اظهارات غلط در این 
رابطه می تواند موجب ایجاد مشكالت جدی در روند تحقیق روی این 
دارو شود. در برخی از آزمایش های بالینی متخصصان اعالم كرده اند 
فقط از این دارو استفاده خواهند كرد چون جواب داده است و برخی 
می گویند اصال استفاده نمی كنند چون جوابی نگرفته اند. هر دو اشتباه 

است چون هیچ كدام جواب درست و قطعی را نمی دانند.

آزمایش انواع داروها
 تعداد بیمارانی كه از سراســر انگلیس برای آزمایــش بالینی تیم
Recovery داوطلب شــده اند خود شــاهدی بر این مدعاست كه 
پزشكان به شواهد علمی فقط با امید، اعتقاد دارند. ۱0درصد از بیماران 
كوویــد-۱۹ در انگلیس هم اكنون در این آزمایش بالینی شــركت 
كرده اند و محققان می گویند با گرفتن پاســخ، افراد بیشتری نیز به 
آنها خواهند پیوست. در این آزمایش تركیبی از 2داروی ضد ویروسی 
lopinavir-ritonavir كه برای درمان HIV به كار می رود استفاده 
می شود. این داروها با نام تجاری Kaletra و دوز پایینی از دگزامتازون 
كه در بسیاری از بیماری ها برای كاهش التهاب به كار می رود، استفاده 
می كنند. به گفته هوربای داروی دیگری كه قرار است مورد آزمایش 
قرار بگیرد یك آنتاگونیست اینترلوكین6 اســت؛ یكی از داروهای 
تنظیم سیستم ایمنی كه در بیماری های روماتیسم مفصلی و درمان 

سیتوكین استورم - اتفاقی كه وقتی سیستم ایمنی تخلیه می شود رخ 
می دهد درست مانند درگیری بدن با كووید-۱۹- استفاده می شود. 
بحث استفاده از پالسما درمانی نیز یكی دیگر از روش هایی است كه 
این تیم برای یافتن درمان ویروس كرونا روی آن تحقیق خواهند كرد. 
در این روش پالسمای خون افراد بهبود یافته از كووید-۱۹ كه حاوی 
آنتی بادی است مورد استفاده قرار می گیرد. البته این تیم در تالش 
برای آزمایش remdesivir )داروی دویروسی( نیز هستند اما موفق به 
دریافت سهمی كه می خواهند نشده اند چراكه در چین و آمریكا مورد 
آزمایش قرار گرفته است و بسیاری از پزشكان آن را در قالب درمان 
دلسوزانه برای بیماران تجویز كرده اند. آزمایش داروهایی كه قبال هم 
در بیماری های ویروســی امتحان پس داده اند، در مرحله اول است 
چراكه پیش از این بی خطر بودن خود را ثابت كرده اند. اما از آنجایی كه 
داروهای آزمایش شده نیز همراه آنها می آیند تیم Recovery باید 

آنها را هم شامل شود.

سرعت فوق العاده آزمایش 
آزمایش بالینی دارو در انگلیس با سرعتی بی نظیر در حال انجام است. 
پروفسور مارتین الندرای متخصص داروســازی و اپیدمیولوژی كه 
هدایت این آزمایش را به همراه هوربای بر عهده دارد می گوید سرعت 
این آزمایش ها به قدری باال و فوق العاده است كه ممكن است بعد از این 
پاندمی، دیدگاه همه را درباره زمان آزمایش ها تغییر دهند: پس از این 
آزمایش ها دیگر برای همه ما سخت خواهد بود كه به سرعت حلزونی 
قبل در زمینه كشف داروها كه بعضا سال ها طول می كشید، برگردیم.

دومین مورد فوق العاده در این زمینه مراقبت های بالینی از بیماران و 
سختگیری های دانشمندان به طور موازی با آزمایش دارو پیش می رود، 
چیزی كه به طور نرمال پیش از این اتفاق نمی افتاد و تحقیق روی دارو 
معموال در گوشه دیگری از بیمارستان انجام می شد: پزشكان خط مقدم 
نمی دانند كدام درمان بهترین درمان برای بیمار است بنابراین همین 
مورد به آنها انگیزه بیشتری می دهد تا در پروسه آزمایش دخیل شوند 
و همین امر در مراقبت از بیمار نكته كلیدی است. هوربای می گوید 
بعید است كه خیلی سریع به نقطه درمان برسند: ما چیزی به عنوان 
گلوله جادویی نداریم. من فكر می كنم باید ســطح انتظارات مردم را 
درباره زمان كشــف این داروها متعادل كنیم. بله ممكن است برخی 
از آنها اثر كند اما ممكن است به طور میانگین اثربخش باشد. من فكر 
می كنم نقطه موفقیت زمانی است كه بتوانیم داروهای ضدویروسی 
و ضدالتهابی را با هم تركیب كنیم كه شــاید بیشترین تأثیر را روی 
بیماری داشته باشــد. او امید زیاد خود را به آنتی بادی های مولكولی 
بسته است كه در بیماری ابوال جواب داده بود:  كووید-۱۹ یك بیماری 
سرسخت ویروسی است كه مقابله با آن مشــكل است، خب به ابوال 
نگاه كنید، آن كه سخت تر بود. اما به طرز غیرقابل باور آنتی بادی های 
مونوكلونال توانستند در این بیماری جواب بدهند. این همان چیزی 
است كه منتظر هستیم به محض در دسترس قرار گرفتن با كمی تنفس 

برای درمان كووید-۱۹ به آزمایش آن بپردازیم.

تمركز آمریكا روی یك داروی 
ضد ویروس

شبكه ان بی ســی گزارش داده بیماران كووید-19 كه داروی 
ضدویروســی Remdesivir دریافت كرده اند بسیار سریع 
حالشان بهبود پیدا كرده و با بهبودی نفرات بیشتري مرخص 
شــده اند. بیمارانی كه در آزمایش هاي بالینی این دارو شركت 
كردند، همگی دچار عالئم شــدید تنفسی و تب بودند اما پس 
از دریافت این دارو توانستند كمتر از یك هفته بیمارستان را 
ترك كنند. دكتر كاتلین موالنه، متخصص بیماری های عفونی 
در بیمارستان شیكاگو كه مسئول هدایت این آزمایش بالینی 
است می گوید: بهترین خبر این اســت كه بیشتر بیماران ما از 
بیمارستان مرخص شده اند كه واقعا اتفاق مهمی است. در این 
مدت تنها 2بیمار را از دست دادیم. البته هنوز داروی قطعی برای 
درمان كووید-19 معرفی نشده است، اما انستیتوی ملی سالمت 
در حال انجام چندین آزمایــش روی داروهای مختلف برای 
درمان است كه در میان آنها Remdesivir نیز وجود داشته و 
 توانسته روی چند بیمار پاسخ مثبت بدهد. این دارو كه توسط
Gilead Sciences ساخته شده است در زمان شیوع ابوال 
برای این بیماری آزمایش موفقیت آمیزی را پشت سر گذاشت اما 
چندین آزمایش روی حیوانات نشان داد كه این دارو می تواند هم 
باعث جلوگیری از ابتال و هم باعث درمان ویروس كرونایی شود 
كه به بیماری های كووید-19، سارس و مرس مربوط می شود. در 
 Remdesivir ماه فوریه، سازمان بهداشت جهانی اعالم كرد كه 

نشانه های مثبتی در درمان بیماران كووید-19 داشته است.
البته در آزمایش داروی Remdesivir در آمریكا، چیزی به اسم 
گروه كنترل وجود نداشت، بنابراین سخت است كه بگوییم این 

دارو به تنهایی باعث بهبودی بیماران شده است.
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این شمارهدرنگ

رمضان کرونایی

سفره های افطار
 در شرايط ويژه 

در  ماه رمضان چطور نان،  آش و حليم تهيه كنيد؟

گپ و گفت همشهری با اصناف مختلف درباره شروع  ماه رمضان 
و تمهیدات آنها برای ارائه خدمات به مشتریان

می گویند با شروع رمضان و افزایش دوباره رفت وآمدهای خانوادگی و اجتماعی ممكن 
است شاهد موج دیگری از بيماری كرونا ميان ایرانيان باشيم. شيوع ویروس كرونا در 
سراسر جهان و تحت تأثير قرار دادن زندگی ميليون ها انسان،  ماه مبارك رمضان امسال 
را كه 6 اردیبهشت آغاز می شود، با هميشه متفاوت كرده اســت. در سال های قبل، هميشه از چندین روز مانده به شروع  
ماه رمضان، مردم خرید مواد غذایی مرسوم مورد اســتفاده این  ماه را آغاز می كردند اما امسال مشاغل مختلف مربوط به 
مواد غذایی مثل طباخی ها، شيرینی فروشی ها، رستوران ها، كبابی ها و اغذیه فروشی ها روزهای بسيار راكد یا تعطيلي را 
می گذرانند و البته تا روز شنبه 30فروردین نيز همه این مشاغل در قرنطينه و تعطيل بودند. صاحبان این مشاغل كه درصورت 
ادامه شرایط پاندمی ویروس كرونا، ممكن است با ورشكستگی و تعطيلی هميشگی مواجه شوند حاال به این اميد هستند كه 
در  ماه رمضان ورق برگردد و مردم با رعایت اصول بهداشتی، همچنان به خرید مواد غذایی مرسوم این  ماه مثل حليم، آش، 
زولبيا و باميه و نان عالقه نشان دهند؛ خصوصا كه به گفته بعضی روسای اتحادیه ها، افزایش قيمتی نيز در كار نخواهد بود.

شبنم سیدمجیدی
روزنامه نگار

كشورهاي مسلمان چطور  ماه رمضان را مي گذرانند؟

استقبال از  ماه رمضان
با تدابير ویژه

ویروس كرونا، موجودي 125نانومتري كه براي دیدنش باید آن را چند 
میلیون بار بزرگ نمایي كرد، تاكنون تحوالت گسترده اي در سازوكار 
جهان ایجاد كرده اســت؛ تحوالتي كه با از راه رسیدن مناسبت هاي 
مختلف و مردمي، به مسیرهاي جدیدي كشــانده مي شوند و رنگ و 
روي متفاوتي به خود مي گیرند. اما یكــي از بزرگ ترین جوامعي كه 
این ویروس آداب و سنت هاي آن را تحت تأثیر خود قرار داده ، جامعه 
مســلمانان جهان اســت. از آغاز اپیدمي كرونا در جهان، كشورهاي 
مسلمان به صورت تدریجي حضور در اماكن و مناسبت هاي مذهبي 
را محدود كرده و در نهایت به كلي متوقف ساخته اند. سفر مسلمانان 
به مكه به منظور انجام حج عمره از هفته اول اسفندماه گذشته ممنوع 
اعالم شــد و این ممنوعیت همچنان ادامــه دارد. برگزاري نمازهاي 
جماعت، حضور و تجمع در زیارتگاه هاي مذهبي یا هر اجتماع مذهبي 
دیگري توسط كشورهاي مسلمان درگیر كرونا ممنوع اعالم شده است. 
تمامي مساجد در كشورهاي مغرب، تونس، الجزایر، مصر، عربستان، 
كویت، بحرین، قطر، اردن، عراق، امارات و ایران تعطیل شــده اند  یا با 

محدودیت هاي بسیار شدید به فعالیت خود ادامه مي دهند.
اما تمامــي ایــن ممنوعیت ها بــا نزدیك تر شــدن  مــاه رمضان، 
مقدس ترین ماه مســلمانان جهان، رنگ و بوي دیگري به خود خواهد 
گرفت؛ زیرا این نخستین سالي است كه  ماه رمضان باید بدون حضور در 
مساجد، اماكن مذهبي و زیارتگاه ها و جمع هاي خانوادگي و دوستانه 
برگزار شود. رمضان براي 1.6میلیارد مســلمان جهان نه تنها از نظر 
اجراي اعمال مذهبي، بلكه از نظر آداب اجتماعي نیز ماهي ارزشمند 
و مقدس است كه با شیوع كرونا، تمامي الگوهاي مرسوم آن به اجبار 
دستخوش تغییر خواهد شد؛ پدیده اي كه نه تنها براي مسلمانان، بلكه 
براي غیرمسلمانان نیز غریب و ناملموس به نظر مي آید. اینطور به نظر 
مي آید كه مسلمانان جهان به واسطه شیوع كووید-19 اكنون مجبورند 
براي برگزاري مراسم همیشگي  ماه رمضان، تدبیري جدید بیندیشند و 

آداب و رسوم این  ماه را در قرنطینه و به صورت خانگي به اجرا بگذارند.
مصر نخستین كشوري بود كه اعالم كرد هر نوع تجمع و فعالیت مذهبي 
از جمله برگزاري نمازهاي جماعت و مراسم گروهي افطار در روزهاي  
ماه رمضان ممنوع است. وزارت اوقاف مصر اعالم كرد طي  ماه رمضان هر 
نوع اجتماع مذهبي به هر شكل ممنوع خواهد  بود. این وزارت همچنین 
اعالم كرد برگزاري مراسم عمومي افطاري رایگان كه با هدف غذارساني 
به فقراي مصر برگزار مي شود، و تمامي دیگر شكل هاي مراسم خیریه 
و پخش نذري در محله ها ممنوع است. وزارت بهداشت مصر نیز زمان 
بازگشایي مساجد و اماكن مذهبي را به وقتي موكول كرد كه هیچ مورد 
جدیدي از ابتال به كرونا در سرتاسر كشور ثبت نشود؛ زیرا در این صورت 
است كه اجتماعات مذهبي جان انسان ها را به خطر نخواهد انداخت. 
اجراي مراسم اعتكاف  ماه رمضان در مصر نیز تحت تأثیر این ممنوعیت 
قرار گرفته و ممنوع اعالم شده است. عالوه بر تعطیلي اماكن مذهبي، 
كشورهاي مسلمان در آستانه آغاز  ماه رمضان نگران كمبود كاالهاي 
اساسي در این  ماه هستند. در مصر تمامي فروشگاه ها ساعت5 عصر 
به طور یكپارچه تعطیل مي شــوند و روزهاي پنجشنبه و جمعه نیز 
تعطیلي كامل حكمفرماســت. این تعطیلي ها و محدودیت ها نه تنها 
خریداران كاالهاي اساسي را با مشــكل  مواجه خواهد ساخت، بلكه 
بازار داغ فروشگاه ها در  ماه رمضان را نیز كساد خواهد كرد. كرونا حتي 
بر تولید برنامه هاي تلویزیوني ویژه  ماه رمضان در مصر اثر گذاشــته و 

ضبط بسیاري از این برنامه ها متوقف شده است.
شركت هاي تامین كننده كاالهاي اساسي در عربستان در تالشند پیش 
از آغاز  ماه رمضان با تغییر اســتراتژي، كاالهاي مصرفي مورد نیاز در 
 ماه رمضان را ذخیره كنند. اما با وجود منع تردد در عربستان و بسیاري 
از دیگر كشورهاي خاورمیانه، این پرسش مطرح است كه مردم چگونه 
قرار اســت در نهایت امنیت به خرید رفته و بــا حفظ فاصله اجتماعي 
نیازهاي خود را تامین كنند؟ همچنین طبق اعالم وزارت امور اسالمي 
عربستان برگزاري نماز تراویح طي شــب هاي رمضان تنها در خانه ها 
ممكن است و ممنوعیت برگزاري نمازهاي جماعت در مساجد تا پایان 
اپیدمي كرونا برداشته نخواهدشد. برگزاري نمازهاي جماعت و نماز 

تراویح در  ماه رمضان در امارات نیز به حالت تعلیق درآمده است.
در امارات تمامي مراسم قبل و پس از آغاز  ماه رمضان به حالت تعلیق 
درآمده است. مراسم حق اللیال كه 2هفته پیش از آغاز  ماه رمضان در 
امارات به صورت عمومي برگزار مي شد، اكنون به درخواست سازمان 
بهداشت و پیشگیري امارات درون خانه ها انجام مي شود. این وزارت 
از خانواده هاي اماراتي خواســته تــا از گردهمایي هــاي خانوادگي، 
دید و بازدید با همسایگان و پرسه زدن در خیابان ها نیز خودداري كنند. 
همچنین از آنجا كه در شهرهاي امارات از 8 شب تا 6صبح ممنوعیت 
تردد برقرار است، خانواده ها فرصت چنداني براي تامین آذوقه مورد نیاز 
براي شب هاي رمضان ندارند. این در حالي  است كه براي خرید مایحتاج 

تنها یك نفر از اعضاي خانواده اجازه خروج از خانه را دارد.
در آستانه ماه رمضان، مقامات دولت اندونزي نگرانند رسم ساالنه مودیك 
در اندونزي كه با آغاز  ماه رمضان برگزار مي شود، تمامي تالش هاي دولت 
را براي مهار شیوع كرونا بي نتیجه سازد. در این مراسم ده ها میلیون نفر 
از شهروندان اندونزي براي بازگشت به شهرها و روستا هاي خود در این 
مجمع الجزایر پرجمعیت تردد مي كنند. با وجود نظام بهداشت و درماني 
كه فشــار زیادي بر آن تحمیل شده اســت و باالبودن آمار مرگ ومیر 
ناشي از كرونا در این كشور، برگزاري این مراسم در اندونزي مي تواند 
این منطقه را به دومین كانون شیوع كرونا تبدیل كند. مقامات دولت 
اندونزي بر سر ممنوعیت تردد در آغاز  ماه رمضان با یكدیگر به اختالف 
خورده اند و تاكنــون اجازه منع تردد هاي محلي توســط فرمانداران 
منطقه اي صادر شده است اما جاكارتا به مدت 2 هفته تعطیلي عمومي 

اعالم كرده است كه از 17آوریل به اجرا گذاشته خواهد شد.
تا آغاز  ماه رمضان كمتــر از  یك هفته زمان باقي مانده و بســیاري از 
كشورهاي مســلمان جهان، به جز برنامه هایي كه براي مهار بیماري 
كرونا به اجرا گذاشــته اند، هنوز طرح خاصي براي برگزاري مراســم 
 ماه رمضان ارائه نكرده اند. عالوه بر ممنوعیت تجمع در اماكن مذهبي، 
روزه داران برخالف سال هاي قبل از برگزاري مراسم افطاري دوستانه 
و خانوادگي نیز محروم خواهند بود و در كنار تمامي این محدودیت ها، 
خانواده هاي فقیري كه در این  ماه مي توانســتند از نذري ها و جلسات 
اطعــام خانواده هاي ثروتمنــد بهره ببرند نیز از ایــن فرصت محروم 
خواهند ماند. از این رو در بســیاري از كشــورها، مانند قطر، دولت در 
تالش است براي كمك به قشر ضعیف تر جامعه، خانواده ها و صاحبان 
كسب و كار را به جاي برگزاري مراســم اطعام، به پرداخت كمك هاي 

مالي تشویق كند.

سميرا مصطفي نژاد
خبرنگار

جهان

خطر بعد از
 پخت نان
با وجود همه 
مشكالت، 
خوشبختانه پاشنه 
آشيل ویروس 
كرونا، گرماست. 
تنور نانوایی با 
درجه حرارت 
200سانتی گراد باعث 
می شود هيچ گونه 
ویروس و آالینده ای 
در نان توليدی وجود 
نداشته باشد. بخش 
توليد مشكلی ندارد، 
اما از آن لحظه ای كه 
نان به دست مشتری 
می ر سد، ممكن است 
به دليل سهل انگاری 
خریدار، مشكالت 
بهداشتی پيش بياید

ارائه حلیم و آش رمضان با بسته بندی و ظروف گیاهی
حسین محمدی، رئیس اتحادیه كباب و حلیم و پزنده های 
تهران به همشــهری می گوید: »در 2 ماه گذشته شرایطی 
پیش آمد كه بیش از 90درصد فعــاالن این صنف تعطیل 
بودند و فقط چند درصد آنها كه غذای بیرون بر داشــتند، 
فعالیت می كردند. البته آنها هم مشــتری زیادی نداشتند. 
چنین تعطیلی ناگزیری، واحدهای صنفی ما را با مشكالت 

عدیده مالی مواجه كرد«.
او ادامه می دهد: اما حاال با نزدیك شدن  ماه  مبارك رمضان 
تا حدودی امیدواریم مردم دوباره به این صنف اعتماد كنند. 
حلیم و  آش رشته و  آش شله قلمكار هر سال سهم خوبی در 
ســفره های افطار مردم دارند. ما در حال تدارك شرایطی 

هستیم كه امسال نیز این اتفاق تكرار شود.
محمدی می گوید: طی جلســاتی كه با مســئوالن وزارت 
بهداشت داشتیم، دستورالعمل های الزم برای رعایت نكات 
بهداشتی به واحدهای صنفی اعالم شده است. البته حلیم 
و  آش شله قلمكار، غذاهای حساسی هستند و در پخت آنها 
بسیار دقت می شود. حتی پیش از این نیز این مواد غذایی 
با رعایت همه نكات بهداشــتی طبخ می شــدند. حاال هم 
به خاطر بیماری كرونا، آش و حلیم به صورت بســته بندی 

و در ظرف های دربسته گیاهی به مردم ارائه خواهد شد.
او ادامه می دهد: همشــهریان به هر حال مواد غذایی خود 
را می خرند. ماست و لبنیات و سبزیجات را تهیه می كنند. 
حلیم و آش با توجه به اینكه در دمــای باال، پخته  و داخل 
ظرف و سطل های بهداشتی توزیع می شوند، مشكلی ندارند. 
بسته بندی و عرضه  آش و حلیم شرایط بهتری نسبت به مثال 
نان دارد؛ خصوصا كه بعد از خرید می توانند آن را به خوبی 

گرم كنند تا خیالشان كامال راحت شود.
رئیس اتحادیه كبــاب و حلیم تهــران می افزاید: به مردم 

توصیه می كنم كه فقط از واحدهای مجاز كه عامالن فروش 
با نظارت بهداشت و كد بهداشــتی هستند،  آش و حلیم را 
خریداری كنند و از دســتفروش ها و واحدهای ســیار كه 
سودجو هستند و فقط به جیب خودشــان فكر می كنند، 

چیزی نخرند.
او درباره افزایش قیمت حلیم، آش رشته و  آش شله قلمكار 
می گوید: امســال هیچ افزایش قیمتی نخواهیم داشت. با 
بزرگان این صنف جلساتی برگزار كردیم و نتیجه آن شد كه 

به خاطر بحران اقتصادی، قیمت ها را افزایش ندهیم.
بر این اســاس قیمــت هر كیلوگــرم  آش رشــته، حلیم 
و  آش شــله قلمكار ســاده 25هزار تومــان و بــا مخلفات 
26هزار تومان خواهد بود. البته ســال گذشته آش رشته، 

حلیم و  آش شله قلمكار افزایش قیمت صددرصدی داشت.
رئیس این صنف می گوید: مغازه دارها بسیار ضرر كرده اند 
و اگر وضعیت ادامه پیدا كند و مــردم از خرید آش و حلیم 
استقبال نكنند، بسیاری از كسب و كارها تعطیل می شوند. 
همین حاال نیز كارگران تقریبا درآمدی ندارند و با حمایت 

مردم شاید بتوان از بیكاری آنها جلوگیری كرد.

پیش بینی افت چشمگیر فروش زولبیا و بامیه
علی بهرمند، رئیس اتحادیه قنادان و شــیرینی فروش ها 
نیز در مورد وضعیت این صنف بعد از شیوع بیماری كرونا 
می گوید: تقریبا همه اعضای این صنف به مدت 2 ماه و طبق 
اطالعیه ستاد كرونا تعطیل بودند اما از شنبه 30فروردین 
دوباره طبق دستورالعمل ها شروع به كار كردند. اصناف باید 
در سامانه وزارت بهداشــت اطالعات خود را ثبت و بعد با 

تمهیدات ویژه بهداشتی كار خود را آغاز می كردند.
او ادامه می دهد: طبق پروتكل های وزارت بهداشت قبل از 
شــیوع ویروس هم اعضای صنف برای پخت و آماده سازی  

شیرینی باید از ماسك و دستكش یك بار مصرف استفاده 
می كردند. حاال عالوه بر رعایت این نكات، فاصله گذاری نیز 

رعایت می شود.
بهرمند با اشاره به اینكه هنوز قیمت زولبیا و بامیه را برای 
 ماه رمضان امسال مشخص نكرده اند، می گوید: با وجود آنكه 
قیمت ها مشــخص نیســت و احتماال افزایش قیمت زیاد 
نخواهد بود، اما پیش بینی می شود كه نسبت به سال های 

قبل، افت فروش زیادی داشته باشیم.

مردم قبل از اذان در نانوایی ها تجمع نكنند
بیژن نوروز مقدم، رئیس اتحادیه نانوایان سنتی تهران نیز 
در گفت وگو با همشــهری می گوید: از همان ابتدای شروع 
بحران كرونا، به ما دســتور داده شــد برای تامین نان كه 
قوت غالب مردم است، نباید وقفه ای در كارمان ایجاد شود. 
كاركنان واحدهای نانوایی نیز كامــال همكاری كردند و با 
ازخودگذشتگی و بدون داشتن هیچ گونه ابزار پیشگیری، 
در زمانی كه همه مردم به ماندن در خانه تشویق می شدند، 
سر كار خود حاضر شدند. آنها با مشــتری سر و كار دارند. 
مشتری ها هم بدون رعایت نكات بهداشتی، بدون ماسك و 
دستكش و بدون رعایت فاصله اجتماعی به نانوایی ها مراجعه 

می كنند كه كار را سخت تر می كند.
او ادامه می دهد: با همه این مشكالت، خوشبختانه پاشنه 
آشیل این ویروس، گرماست. تنور نانوایی با درجه حرارت 
200سانتی گراد باعث می شود هیچ گونه ویروس و آالینده ای 
در نان تولیدی وجود نداشته باشــد. بخش تولید مشكلی 
ندارد، اما از آن لحظه ای كه نان به دست مشتری می ر سد، 
ممكن اســت به دلیل ســهل انگاری خریدار، مشــكالت 

بهداشتی پیش بیاید.
نوروز مقدم با بیان توصیه هایی به مشتری ها می گوید: مردم 

تا جای ممكن سعی كنند پول ندهند و از كارتخوان استفاده 
كنند و به پیشــخوان دســت نزنند. همچنین یك سفره 
پارچه ای بیاورند و از نانوا بخواهند نان را مستقیم داخل آن 
بگذارد. اگر بعد از رساندن نان به خانه احتمال دادند كه نان 
به جایی برخورد كرده، حتما موقع مصرف آن را روی آتش 

گرم كنند.
او درباره شروع  ماه رمضان و تغییرات در برنامه كاری نانوایان 
می گوید: طبق روال سنوات گذشته و بدون هیچ وقفه ای كار 
را انجام می دهیم. نان تولید می شود و كمبودی در این باره 

وجود نخواهد داشت.
نوروز مقدم ادامــه می دهد: نكته مهم در ایــن ایام كه با 
شــیوع ویروس و ضرورت رعایت فاصله اجتماعی همراه 
شده، این است كه مشتریان امسال از اوایل بعدازظهر كه 
پخت نان آغاز می شــود، به نانوایی مراجعه كنند و حتماً 
در ساعت قبل از اذان به آنجا نروند. موقع اذان نانوایی ها 
شلوغ می شود و فاصله اجتماعی رعایت نمی شود. صبح 
برای افرادی كه نمی تواننــد روزه بگیرند یك وعده پخت  
می شود. بعد از ظهر هم از ســاعت 3 و 4پخت نان شروع 
می شــود تا ساعت 8شــب. مردم از همان ســاعات اول 
مراجعه كنند تا تجمع ایجاد نشود و در نهایت نان را قبل 

از مصرف در خانه گرم كنند.
رئیس اتحادیه نانوایان سنتی تهران ادامه می دهد: خواسته 
ما از دولت این است كه برای آرامش خیال مردم و خود ما 
ضدعفونی كننده ها را با قیمت ارزان تر به واحدهای صنفی 
نانوایی ارائه كند. با این كار، می توانیم روزی 3بار نانوایی را 
ضدعفونی كنیم. همین حاال نیز نانوایی ها از مواد ضدعفونی 
خریداری شده توسط خودشــان استفاده می كنند، اما اگر 
دولت در این زمینه مســاعدت كند، وضعیت بهتر خواهد 

شد.

تالقي بحــران كرونا و ماه مبــارك رمضان، 
بســیاري را نگران كرده اســت كــه مبادا 
روزه داري موجب ضعف بدني آنها و در نتیجه 
باالرفتن خطر آلوده شــدن به ویروس كرونا 

شود.
چنین دغدغه اي موجب شــد تا استفتاء از 
مراجع تقلید كلید بخورد و افراد با پرسیدن 
شرایط روزه داري در دوران كرونا، خیالشان 
را از یك مسئله شرعي در این شرایط خاص 
راحت كنند. در كنار مراجع نواندیش، بسیاري 
از مراجع تقلید كه تا كنون به دلیل دیدگاه هاي 
سنتي شان در حوزه مذهب سختگیر شناخته 
شده بودند، این بار با نگاهي جدید به مسئله 
روز كشور وارد میدان شــدند و به این ابهام 

پاسخ دادند.
آیت اهلل یوســف صانعي را باید پیشرو مراجع 
تقلید در پاسخ به شرایط روزه داري در دوران 
كرونا معرفي كرد؛ چراكه او به عنوان نخستین 
مرجع تقلیــد، براي رفع دغدغــه مقلدانش 
گام برداشــت. آیت اهلل صانعــي كه مرجعي 
نواندیش است، در پاسخ به سؤالي در رابطه 
با روزه گرفتن در شــرایط كرونــا اعالم كرد: 
»فارغ از مفروض سؤال، به  طور كلي چنانچه 
مكلف احتمال عقالیي بدهــد روزه گرفتن 
موجب تشدید بیماري و یا احتمال بیمارشدن 
مي گردد روزه بر او واجب نیســت و ناگفته 
نماند كه احتمال ضرر بلكــه خوف از آن در 
نگرفتن روزه كفایت مي كند و لكن چنانچه 
تا ســال آینده بیماري بهبود یابد یا احتمال 
بیمارشدن از بین برود باید روزه هاي نگرفته 
را قضا نماید«. پس از این فتــوا و با توجه به 
نزدیك شدن به  ماه رمضان، استفتاء از مراجع 

تقلید دیگر ادامه پیدا كرد.
آیت اهلل اســداهلل بیات زنجاني هــم جزو آن 

دسته از علمایي اســت كه تصمیم در مورد 
روزه داري را به تشــخیص فرد در مورد ضرر 
منوط كرده اند؛ »روزه یك امر فردي ســت و 
در این مورد، نمي توان براي همه  جامعه یك 
حكم كلي را تجویز كرد؛ بنابراین تابع شرایط 
خود فرد است؛ به این  معنا كه اگر روزه گرفتن 
براي فرد ضرر داشته و یا احتمال عقالیي براي 
ضرر آن وجود داشته باشد، نباید بگیرد و اگر تا  
ماه رمضان بعد همین شرایط حاكم بود، طبعا 

قضا هم ندارد ولي باید فدیه بپردازد.«
اما فتواي متفاوت مراجــع درباره روزه داري 
در ایام كرونا، تنها به مراجع نواندیشي چون 
آیات عظام صانعــي و بیات زنجاني محدود 
نشــد. آیت اهلل ناصر مكارم شــیرازي هم كه 
بیشتر در دسته مراجع سنتي است پاسخي 
متفاوت به اســتفتاء مقلدانــش درباره روزه  
ماه مبارك رمضــان در روزهاي كرونایي داد 
و با بیان این نكته كه اگر كســي دانست كه 
روزه گرفتن موجب ضرر مي شــود، باید روزه 
را ترك كند، اعالم كرد: »انسان نمي تواند به 
این دلیل، روزه را بخورد و باید در  ماه رمضان 
روزه بگیرد. البته مي تواند در فاصله افطار تا 
سحر از غذاهاي مقوي استفاده كند تا از ضعف 
شدید بدن در طول روز جلوگیري نماید. اما 
كسي كه مي داند روزه براي او ضرر دارد باید 
روزه را ترك كند و اگــر روزه بگیرد صحیح 
نیست. همچنین اگر یقین ندارد اما احتمال 
قابل توجهي مي دهد كــه روزه براي او ضرر 
دارد، خــواه این احتمال از تجربه شــخصي 

حاصل شده باشد یا از گفته طبیب«.
»چنانچــه اهل خبره در امور پزشــكي الزم 
ببینند كه هر انساني براي عدم ابتال به ویروس 
كرونا در هر چند دقیقه یك  بار مقداري آب 
بنوشد، در این صورت هم وجوب روزه ساقط 
مي شود...«؛ این هم فتواي آیت اهلل محمدجواد 
فاضل لنكراني است كه با یك شرط مهم همراه 
شده است؛ »كساني كه مریض هستند و روزه 

موجب شدت مرض یا تأخیر در سالمتي آنان 
شود، روزه بر آنان واجب نیست و باید در زمان 

دیگر روزه بگیرند. 
كساني كه سالم هستند اما احتمال عقالیي 
مریض شدن به سبب روزه را مي دهند در این 
صورت روزه بر آنان واجب نیســت و بطالن 
آن هم بعید نیســت. در برخي روایات وارد 
ائُِم إَِذا َخاَف َعلَي َعیَنیِه ِمَن  شده اســت الصَّ
َمِد أَْفَطَر )روزه دار چنانچه خوف درد چشم  الرَّ
به سبب روزه داشته باشــد باید افطار كند( 
چنانچه اهل خبره در امور پزشكي الزم ببینند 
كه هر انساني براي عدم ابتال به ویروس كرونا 
در هر چند دقیقه یك بار مقداري آب بنوشند، 
در این صورت هم وجوب روزه ساقط مي شود 
مگر آنكه در اثر ماندن در خانه از ابتالء به آن 
مصون بمانند كه در این صورت ماندن در خانه 
واجب مي شود اال اینكه به جهت كار اهم الزم 

شود كه از خانه خارج شوند«.
آیــت اهلل سیدموســي شــبیري زنجاني از 
دیگر مراجع تقلید قم نیــز در مورد كرونا و 
روزه داري اعالم كرد: »اگر بنا به گفته پزشكان 
متخصص، روزه گرفتن براي فردي، احتمال 
ابتالي او به این بیماري و آسیب دیدن وي را 
افزایش دهد، نباید روزه بگیرد و این مسئله 
در رساله عملیه هم آمده اســت. البته نباید 

مرتكب تظاهر به روزه خواري شــده و به  ماه 
مبارك بي احترامي كند. همچنین اگر با تغییر 
شرایط، مثال با ماندن در منزل، تحرك كمتر، 
رعایت نكات بهداشــتي و مصــرف غذاها و 
نوشیدني هاي تقویتي، بتواند احتمال متعارف 
ضرر را دفع كنــد و ایجاد چنین شــرایطي 
موجب مشقت شدید نشود، باید چنین كند 

و روزه بگیرد«.
در كنار علماي شــیعه اي كه در ایران حضور 
دارند، آیت اهلل ســیدعلي سیستاني، مرجع 
عالي قدر شــیعیان عراق هم نگاهي متفاوت 
به روزه داري ایام كرونایــي دارد و روزه داري 
در بحران كرونا را با موضوع خوف از بیماري 

گره می زند.
در بخشي از پاســخ آیت اهلل سیســتاني به 
مقدانش آمده است: »وجوب روزه  ماه مبارك 
رمضان یك تكلیف فردي اســت و هركس 
شرایط وجوب روزه را دارا باشد با صرف نظر 
از وجوب یا عدم وجوب آن بر دیگران، موظف 
است روزه بگیرد؛ بنابراین اگر مسلماني وارد 
 ماه رمضان آینده شــود و ترس آن را داشته 
باشــد كه در صورت روزه گرفتن به بیماري 
كرونا مبتال خواهد شد هرچند تمام اقدامات 
پیشگیرانه و احتیاطي را مراعات كند، نسبت 
به هر روز كه چنین ترســي وجود داشــته 

باشــد وجوب روزه از او ســاقط مي گردد و 
بعدا باید قضا كند ولي اگــر بتواند با مراعات 
اقدامات احتیاطي احتمــال ابتال به بیماري 
را كاهش دهد تا آنجا كــه از نظر عقال دیگر 
چنین احتمالــي مورد اعتنا نباشــد، ولو به 
اینكه در خانه بمانــد و از اختالط با دیگران 
در فاصله نزدیك پرهیز كند و از ماســك و 
دستكش استفاده كند و دست هایش را مكررا 
ضدعفوني كنــد، و انجام این كارهــا او را در 
مشقت شدید و فوق العاده قرار ندهد، در این 
صورت وجوب روزه از او ساقط نمي گردد...«.

آیت اهلل وحیدخراســاني نیز بــر احكام عام 
روزه تأكیــد دارد و اعالم كرده اســت: »اگر 
روزه داري براي فردي ضرر عقالیي جسماني 
داشته باشد، روزه واجب نیست و در غیر این 
صورت مكلف باید روزه بگیرد. تشخیص ضرر 

یا عدم ضرر روزه هم بر عهده مكلف است«.
البته در كنار این علما، برخــي هم با هر نوع 
شرط و شــروطي براي روزه  نگرفتن در ایام 
كرونا مخالفت كرده اند؛ مانند آیت اهلل سبحاني 
و آیت اهلل صافي گلپایگاني كه تصمیم قطعي 
در مورد این استفتاء را به روشن شدن وضعیت 
بیماري در آینده موكول كردنــد یا آیت اهلل 
بشیر نجفي، یكي از مراجع تقلید كه معتقد 
است ربطي بین روزه داري و كرونا وجود ندارد.

مراجع تقلید درباره روزه داری امسال چه گفته اند؟

روزه داری به وقت شیوع
نورا عباسي

روزنامه نگار
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این شمارهدرنگ

رمضان کرونایی

ممكن اســت برای شما 
این ســؤال پیش آمده 
باشد كه آیا غذایی كه در ماه رمضان می خورید 
نیازهای بدن شــما را برآورده می كند یا خیر؟ 
خصوصا كه این روزها با شــیوع ویروس كرونا، 
تقویت سیســتم ایمنی بدن، از همیشه مهم تر 

شده است.
 عالوه بر این، روزه گرفتن برای ساعات طوالنی 
در روز ممكن است شما را به سردرد، سرگیجه، 
كم آبی بدن، خستگی، مشكل در تمركز و موارد 
دیگر مبتال كند. بیشتر این عالئم خفیف به دلیل 
داشــتن رژیم نامتعادل در وعده های افطاری و 
سحری بروز می كنند؛ بنابراین باید تغذیه سالم 
را در اولویت قرار دهیــم و به ارزش غذایی مواد 
مصرفی در طول وعده های غذایی توجه داشته 
باشیم. با دكتر شهاب اولیایی، متخصص تغذیه 

در این  باره صحبت كرده ایم.
 او می گوید: افراد ســالمی كه سال های پیش 
روزه می گرفته اند و طی روزه داری مشكلی برای 
آنها ایجاد نمی شده، می توانند امسال هم روزه 
بگیرند؛ البته به شرطی كه روزه به روش درست 
آن گرفته شــود؛ یعنی همراه بــا دریافت تمام 
وعده های سحری، افطار و شــام سبك باشد و 
غذای با كیفیت و مایعات كافی مصرف كنند. در 
این صورت و به شــرط رعایت بهداشت فردی و 

فاصله گذاری اجتماعی، مشكلی برای آنها ایجاد 
نخواهد شد.

او ادامه می دهد: اما افرادی كه در سال های قبل 
با روزه گرفتن دچار بیماری و مشكل شده اند یا 
احتماال به هر دلیلی روزه باعث ضعف سیستم 
ایمنی بدن آنها می شــود و افرادی كه بیماری 
زمینه ای )مثل بیماری قلبی و عروقی، فشار خون 
باال، دیابت، مشــكالت كلیوی و نقص سیستم 
ایمنی( دارند بهتر است امسال احتیاط بیشتری 
كنند و قبل از اقدام به روزه داری با پزشك خود 

حتما مشورت كنند. 
در صورت نبود دسترســی به پزشك هم روزه 
نگیرند و قضای آن را در زمان دیگر یا به طریق 
دیگر به جا آورند. همچنین افرادی كه سن باالی 
60سال دارند، بهتر است با احتیاط عمل كنند 
و روزه نگیرند؛ چون در صورت ابتال به ویروس 
كرونا خطر بیشــتری آنها را تهدیــد می كند. 
این متخصص تغذیه با بیــان اینكه در بعضی از 
تحقیقات علمی بین المللی مشخص شده است 
كه درست روزه گرفتن می تواند تا حدی سیستم 
ایمنی بدن را حتی بهبود ببخشــد، می افزاید: 
نكته اینجاست كه این موضوع درباره همه افراد 
صادق نیست. بهتر است هر فردی بنا بر شرایط 
و توانایی بدن خود و شــناختی كه از خود دارد 
و با رعایت جوانب احتیاط اقــدام به روزه داری 

كند. اگر فكر می كنند با توجه به سوابق گذشته، 
امكان ضعف سیستم ایمنی بدن برایشان وجود 
دارد، بهتر اســت قبل از روزه گرفتن، با پزشك 

مشورت كنند.
 او ادامه می دهد: نمی توان دربــاره روزه داری 
توصیه كلی ارائه كرد چون بدن هر فردی با توجه 
به ویژگی های شخصی، فیزیولوژیك یا وراثتی، 
نسبت به روزه داری پاســخ های متفاوتی دارد. 
اولیایی با اشاره به ضرورت مصرف مایعات برای 
سالمت می گوید: مصرف مایعات و حفظ رطوبت 
بدن به طور كلی برای سالمتی بدن خوب است 
و در مقابله با ویروس كرونا هم بهتر اســت بدن 
و خصوصا مجاری تنفسی خشك نباشد، اما از 
نظر علمی نمی توان گفت كه مصرف مایعات در 
دفع ویروس كرونا مؤثر است و هنوز در این باره 
چیزی ثابت نشده است. روزه داران باید از افطار 

تا ســحر حداقل ۸ تا ۱0 لیــوان آب و مایعات 
مصرف كنند.

این متخصص تغذیه درباره نــوع مصرف مواد 
غذایی در  ماه رمضان امسال كه با شیوع ویروس 
كرونا همراه شده، می گوید: نوع تغذیه با حالت 
عادی تفاوت چندانی ندارد. مثل همیشه توصیه 
می كنیم كیفیت غذای مصرفی باال باشد. اصول 
تغذیه كه همان تنوع، تعادل و تناســب است، 
رعایت و از میوه و ســبزیجات تــازه و پروتئین 
به مقدار كافی استفاده شــود. همچنین از نظر 
كّمی )مقدار(، غذاها را مطابق با نیاز بدن مصرف 
كنند و از كم خــوری افراطی یا پرخوری پرهیز 
كنند. بهتر اســت به جای كمیت)مقدار(، روی 
كیفیت غذا تمركز كنند و حواسشان باشد كه 
حتما از گروه های مختلف غذایی شــامل نان و 
غالت، پروتئین )حیوانــی و گیاهی(، لبنیات 

كم چرب، میوه و ســبزیجات تازه و چربی های 
سالم در حد نیاز و آب و مایعات كافی استفاده 
كنند. روزه داران باید توجه كنند كه مصرف مواد 
قندی و شیرینی زیاد، سیستم ایمنی را ضعیف 
می كند. همچنیــن یكی از مهم تریــن موارد، 

خوردن سحری است.
 به هیچ وجه وعده ســحری را حذف نكنید تا 
مشــكلی برایتان پیش نیاید. او ادامه می دهد: 
مردم همچون قبل بهتر است از مصرف غذاهای 
بیرون پرهیــز كنند؛ چراكه درباره بهداشــت 
زنجیره تولید، فراوری و توزیــع آنها اطمینان 

صددرصدی وجود ندارد. 
در صورت اســتفاده از غذاهای خارج از منزل 
حتمــا بــا رعایــت دســتورالعمل ها غذاها از 
مكان های كامال مطمئن تهیه و قبل از مصرف 

به خوبی گرم شوند.

شرايطروزهداری
روزه داران در روزهای كرونایی

 باید چه برنامه ای برای تغذیه داشته باشند؟

متخصص تغذیه: افرادی كه سال های پیش بدون مشكل 
روزه می گرفته اند، امسال هم مشكلی ندارند

نیلوفر جاللی
روزنامه نگار

شهر

نگرانی  بیشتر 
 برای روزه داران
با آغاز فعاليت 
اصناف و افزايش 
تردد در سطح 
شهر و ازدحام 
در سيستم 
حمل ونقل 
عمومي كه به 
گفته وزارت 
بهداشت 
مهم ترين عامل 
شيوع ويروس 
كرونا به شمار 
مي رود، نگراني 
جدي در مورد 
موج جديد 
پاندمي كرونا 
وجود دارد كه 
همزماني آن با 
 ماه مبارك رمضان 
و تضعيف سيستم 
ايمني شهروندان 
روزه دار، 
پيامد هاي 
نگران كننده اي 
خواهد داشت

ماه  رمضان كمتر از یــك هفته دیگر آغاز مي شــود. در 
شرایطي كه بیشتر كشورهاي مســلمان هرگونه تجمع 
مذهبي ازجمله حضور در مراســم افطــاري یا نمازهاي 
جماعت در ایام  ماه رمضان را ممنــوع اعالم و حضور در 
فروشــگاه ها براي تامین مایحتاج را به ساعت هایي كوتاه 
محدود كرده اند، هنوز مشخص نیست شهر تهران براي 
آغاز این  مــاه در وضعیــت بحراني اپیدمــي كرونا، چه 
ســازوكاري در پیش خواهد گرفت. حســن روحاني روز 
24فروردین تأكید كرد در صورتي كه شرایط اپیدمي در 
كشور به همین شكل باشد، اجتماعات حضوري در این  ماه 
برگزار نخواهد شد و مسئولیت پركردن این خأل بر دوش 

صداوسیما خواهد بود.
ماه رمضان در حالي آغاز مي شــود كه كرونا در كشــور 
همچنان قرباني مي گیرد و در همین وضعیت كســب و 
كارهاي كم ریســك تر فعالیت خود را از30 فروردین  ماه 
آغاز كرده اند. آغــاز فعالیت این كســب و كارها به معني 
افزایش تردد و ازدحام در خیابان هاي شــهر و همچنین 
وسایل حمل ونقل عمومي خواهد بود. رعایت فاصله گذاري 
اجتماعي، ضدعفوني كردن وســایل حمل ونقل عمومي 
و سواركردن مســافران به اندازه صندلي هاي موجود در 
وسایل حمل ونقل از دستورالعمل هاي محافظتي است كه 
براي كاهش احتمال ابتالي شهروندان پس از آغاز به كار 
اصناف اعالم شده است. در چنین شرایطي آغاز  ماه رمضان 
كه ذاتا فرهنــگ تجمع هاي مذهبــي و خانوادگي را در 
خود دارد، مي تواند به افزایــش ابتال به كرونا دامن بزند و 
درصورتي كه مشابه دیگر كشورهاي مسلمان، ممنوعیت 
تجمع براي این  ماه درنظر گرفته نشــود، باید در انتظار 

جهش ناگهاني آمار ابتال در كشور بود.
رئیس شوراي شهر تهران نیز نســبت به افزایش ابتالي 
شهروندان تهراني در  ماه رمضان ابراز نگراني كرده است. 
محسن هاشمي در دویست و هشــتمین جلسه شورا در 
تاریخ 24 فروردین ماه، با اشــاره به آغاز فعالیت ادارات 
در تهران گفت: با آغاز فعالیت اصناف و افزایش تردد در 
سطح شهر و ازدحام در سیستم حمل ونقل عمومي كه به 
گفته وزارت بهداشت مهم ترین عامل شیوع ویروس كرونا 
به شمار مي رود، نگراني جدي در مورد موج جدید پاندمي 
كرونا وجود دارد كه همزمانــي آن با  ماه مبارك رمضان و 
تضعیف سیستم ایمني شــهروندان روزه دار، پیامد هاي 
نگران كننده اي خواهد داشــت. به گفته هاشمي، انتظار 
مدیریت شهري آن اســت كه در تصمیمات ستاد ملي 
و شهري كرونا همه جوانب ســنجیده شود و تجربیات و 
تخصص مدیریت شهري و شوراي شهر مورد استفاده قرار 
گیرد. هاشمي همچنین از معاونت فرهنگي و اجتماعي و 
سازمان فرهنگي و هنري شهرداري تهران درخواست كرد 
تا برنامه هاي ویژه اي را براي  ماه مبارك رمضان و همچنین 
توجه به خانواده هاي داغداري كه حتي نتوانستند مراسم 
ترحیم براي فوت شدگانشان برگزار كنند، آماده كنند و بر 
حمایت از انجام كارهاي خیریه اي كه در این روزها انجام 

مي شود تأكید كرد.
تعدادي از شــهرهاي جهان ازجمله لنــدن در مواجهه 
با كرونا، سیســتم حمل ونقل عمومي خود را تنها براي 
اســتفاده نیروهاي درماني و امدادي فعال نگه داشته اند 
و شهروندان بســیاري از دیگر شــهرها خود به صورت 
داوطلبانه اســتفاده از اتوبوس، مترو و تاكسي را متوقف 
كرده اند و درصورت داشتن مجوز براي تردد، از دوچرخه 
اســتفاده مي كنند. با این همه در شــهر تهران سیستم 
حمل ونقل عمومي به شــرط ضد عفوني شــدن مداوم و 
استفاده رانندگان از دســتكش و ماسك همچنان فعال 
هستند و مردم به دالیل مختلفي ازجمله نبود زیرساخت 
كافي بــراي اســتفاده از دوچرخه، نداشــتن خودروي 
شــخصي و یا ضعف اقتصادي و فقر همچنان به صورت 
گسترده از این تجهیزات استفاده مي كنند؛ همانطور كه 
پس از تعطیالت سال نو شاهد تصاویري از فشرده شدن 
مردم داخل اتوبوس هاي خطــوط بي آ ر تي تهران بودیم. 
به گفته زهرا نژاد بهرام، عضو شوراي شــهر تهران، قرار 
نیست در ماه رمضان نیز تغییري در این روند ایجاد شود و 
حمل ونقل عمومي مانند همیشه، با رعایت نكات ایمني، 
به فعالیت خود ادامه خواهدداد. همچنین الهام فخاري، 
عضو دیگر شوراي شــهر تهران در پاسخ به این سؤال كه 
شــهرداري در آســتانه  ماه  رمضان براي شهر تهران چه 
برنامه هایي دارد، گفت كه متأســفانه برنامه اي به شورا 

ارائه نشده است.
با توجه به سخنان رئیس جمهور درباره اتخاذ سیاست 
ســختگیري و واكنش مردم به این سیاست ها و نبود 
برنامه اي مشــخص بــراي مدیریت ازدحــام  معمول 
شــهروندان طي روزها و شــب هاي  مــاه رمضان در 
ایســتگاه هاي اتوبوس و تاكســي یا فروشــگاه ها در 
شرایط شیوع كرونا، اینگونه به نظر مي آید كه بار اصلي 
محافظت از شهروندان در برابر ابتال به كرونا در دوران 
 ماه رمضــان به عهده خود آنهاســت. رئیس جمهور در 
سخنان خود در ســتاد كرونا اعالم كرد زماني كه هیچ 
الزام و اجبار و سختگیري اي وجود نداشت با زماني كه 
سختگیري به خرج داده  شــد، تفاوت عمیقي در رفتار 
مردم مشاهده نشد و براســاس آمار موجود، مردم در 
این بازه هاي زماني رفتارهاي مشــابهي داشته اند؛ این 
به آن معني است كه مردم آنچه به صورت زباني به آنها 
گفته مي شود را رعایت مي كنند و این نشان از فرهنگ 

باالي مردم دارد.

وضعيت مبهم 
تهران كرونايي در  ماه رمضان

انتشار ويروس كوويد-19 در پايتخت، باعث شده 
خدمات شهری در  ماه رمضان هم تحت تأثير اين 

ويروس قرار بگيرد

سمیرا رحیمی
خبرنگار

ترديد، توليد، تماشا
تلویزیون چه برنامه ها و سریال هایي براي  ماه رمضان تدارك دیده است؟

تلويزيون در اين شرايط كه ويروس كرونا اغلب 
فعاليت ها را متوقف كرده و مشــاغل را تعطيل 
نگه داشته است، آنتن رمضانش را خالي نمي گذارد. بسياري از برنامه سازان در 
چنين شرايطي كار كردند و بعضي ها كه پيش از شيوع بيماري مراحل ضبط را 

به پايان رسانده بودند، در مراحل فني، برنامه هاي خود را آماده مي كنند. ترديد 
ساخت برنامه در شــرايط موجود توليد را متوقف نكرد و تلويزيون همچنان 
كنداكتور پروپيماني براي تماشاي مخاطبانش ترتيب داد؛ گويي امسال نيز در  

ماه رمضان شاهد پخش برنامه هايي از شبكه هاي سيما خواهيم بود.
»زيرخاكي«  ماه خدا

شــبكه هاي یك، 2، 3، 4، 5 و افق و نســیم براي ایام 
رمضان تلویزیون برنامه هاي متنوع و متفاوتي دارند. 
مهم ترین بخش ســیما در رمضان ســریال هاي آن 
اســت. امســال »زیرخاكي« از شــبكه یك، با بازي 
هادي حجازي فــر به كارگردانــي جلیل ســامان در 
حال آماده ســازي و انجام مراحل فني براي پخش در 
شب هاي  ماه مبارك رمضان است. این مجموعه كه در 
لوكیشــن هاي متعددي جلوي دوربین رفته، داستان 
مردي است كه به دنبال  زیرخاكي و گنج است. پژمان 
جمشیدي و ژاله صامتي نیز در این سریال ایفاي نقش 
مي كنند. شبكه2 نیز با »بچه مهندس3« به استقبال 
ماه رمضان مي رود. فصل سوم »بچه مهندس« كه راهي 
ماراتن رمضاني تلویزیون شده بود، تصویربرداري اش 
26اســفندماه به پایان رسید. شــبكه3 اما رسما نام 
سریالي را براي این  ماه اعالم نكرده است. »مي جان« 
مرجان اشــرفي زاده و »ســرباز« هادي مقدم دوست 
هم به عنوان مجموعه هاي رمضاني این شــبكه تولید 
شده اند. باید دید كه مســئولین و دست اندركاران، به 
كدام مجموعــه تلویزیوني براي پخش از این شــبكه 
خواهند رسید. سریال  »پدرپســري« نیز در شبكه5 
سیما در سایه مشكالت به  كار خود ادامه مي دهد. این 
سریال ساخته محمدرضا حاجي غالمي است و همزمان 
با تولید، مراحل فني آن نیز در حال پیگیري است. با 
توجه به شیوع ویروس كرونا در كشور عوامل این برنامه 
مستمر در پشت صحنه پایش مي شوند و تمام نكات 

بهداشتي و ضدعفوني رعایت مي شود.

»خونه موني« در حمايت از خانه نشيني
مسابقات نیز كه بازار گرمي در تلویزیون دارند، به علت 
حضور شــركت كنندگان و تماشــاچیان در وضعیت 
نامعلومي به ســرمي برند. مســابقه »ایران« با اجراي 
سام درخشاني از اواخر سال گذشته روي آنتن شبكه 
یك سیما رفت و همچنان به پخش اش ادامه مي دهد. 
تصویربرداري این مســابقه نیز همچنان ادامه دارد و 
براي حفظ سالمت شــركت كنندگان، پزشك قبل از 
حضورشان در سوله، آنها را ویزیت مي كند. همچنین 
اگر مشكالت ناشي از كرونا برطرف شود برنامه »فرمول 
یك« با پرداختن به چهره هاي مردمي در چند قسمت 
به مناسبت عید فطر پخش خواهد شد. اما برنامه جدید 
شبكه نسیم براي  ماه رمضان استعدادیابي براي بازیگري 
طنز است. علي مسعودي كه بسیاري از مخاطبان، او 
را با نام علي مشهدي مي شناسند، مسابقه استعدادیابي 

بازیگري طنز را در دریاچه شهداي خلیج فارس كلید 
مي زند. این مسابقه جدید تلویزیوني »خونه موني« نام 
دارد. مسعودي، مجري، كارگردان و طراح این مسابقه 
شــعار »خونه بمونید، بازي كنید و جایزه بگیرید« را 
براي این مســابقه در نظر گرفته است. او مي گوید كه 
عالقه مندان به این مســابقه، ویدئوهاي خودشان را 
در بخش هاي بازي یك قطعه از یك فیلم، موســیقي 
ابداعي با وسایل خانه، اجراي نمایش طنز كرونا و هر 
كار خالقانه اي با موضوع كرونا ارسال و در این مسابقه 
شركت كنند. این مســابقه 4داور ثابت و هر شب هم 
داوران مهماني خواهد داشــت. مسابقه استعدادیابي 
تلویزیوني »عصر جدید« نیز مدتي است كه به خواب 
كرونایي فرورفته و گروه براي ادامه كار همچنان منتظر 
سفیدشدن اوضاع هستند. به گفته مدیر رسانه اي عصر 
جدید دغدغه این گروه، تنها تماشــاگران آن نبودند؛ 
چنان كه چند قسمت آخر این بخش هم بدون تماشاگر 
ضبط شد. از آنجا كه خود گروه نزدیك 2۸0نفر هستند 
و از ســوي دیگر شــركت كنندگان هم از شهرهاي 
مختلف كشور مي آیند، امكان ادامه ضبط وجود ندارد.

كوك ناكوك تاك شوها
تاك شوها اما از طرفداران پروپاقرصي بهره مند هستند. 
یكي از این برنامه ها »دورهمي« است. این برنامه كه 
مدتي با حضور مدیري و مهمانش بدون حضور مردم در 
استودیو اجرا مي شد، قرار بود با این روند ادامه پیدا كند. 
دورهمي در اطالعیه اي اعالم كرد با توجه به مشكالت 
ضبط برنامــه در این ایام و برخــالف تالش هاي تیم 
تولید، این برنامه به سختي و با تأخیر براي پخش آماده 
مي شود. احتمال دارد دورهمي همان آخر هفته ها در 
كنداكتور رمضاني تلویزیون باشد. ضبط »كودك شو« 
با اجراي پژمان بازغي هم فعال به دلیل شیوع ویروس 

كرونا متوقف شده و احتماال ادامه ضبط و پخش آن در 
 ماه رمضان باشــد. اما همچنان خبري از زمان شروع 
ضبط خندوانه نیست و گویي حاالحاالهاـ  اگر دوست 
داشته باشید این برنامه را تماشــا كنیدـ  باید همان 

تكرارها را در شبكه نسیم ببینید.

با يا بدون حضور تماشاگر
موضوع برنامه هاي ویژه ماه رمضان مثل »دعوت« كه با 
اجراي حجت االسالم برمایي براي تقویت بنیان خانواده 
تهیه شده، مثل ســال قبل روي ازدواج و گفت وگو با 
زوج هاي جــوان، متمركز خواهد بود و البته امســال 
بحث تقویت و بنیان خانواده مطرح است. طرح اصلي 
برنامه كه جمعي بود با تغییراتي اجرا مي شود؛ مثال در 
كنار مهمانان برنامه، چند تماشاگر مرتبط با موضوع و 
ماجراهاي مهمانان نیز حضور خواهند داشت. »جشن 
رمضان« نیز امسال اســتودیویي اجرا مي شود. بعد از 
»ماه عسل« احسان علیخاني، هنوز شبكه3 به برنامه 
افطاري شاخصي نرسیده است. قرار بود این شبكه سال 
گذشته برنامه اي را با عنوان »ماه ماه« روي آنتن ببرد 
كه به دالیلي امكان پذیر نشد و حاال هم خبر رسیده كه 
احتماال برنامه اي ویژه افطار از این شبكه پخش شود؛ 
هرچند هنوز قطعي نشده است. »بدون توقف« یكي 
دیگر از برنامه هاي شبكه3 سیما است كه با راه اندازي 
بحث میان یك استاد و چند كارشناس و عالقه مند، به 
موضوع هاي روز كشور و همچنین دغدغه هاي جوانان 
مي پردازد و از حضور تماشاگران هم در استودیو بهره 
مي برد، این روزها همچنــان روي آنتن مي رود اما این 
قسمت ها بدون حضور تماشاگر ضبط مي شوند و فقط 
افرادي كه در گفت وگو شركت  مي كنند با كارشناس در 
صحنه حضور خواهند داشت كه آن هم با رعایت موازین 

اعالم شده از سوي وزارت بهداشت است.

زهرا رستگارمقدم
روزنامه نگار

ماه رمضان انفرادی
صحبت های اخیر مسئوالن و نگرانی ها پیرامون شیوع كرونا  

نشان از لغو تجمعات  ماه رمضان دارد
این روزها رفتن به سینما و رستوران، نشستن در كنار 
یكدیگر و هزار شكل دیگر از تجمع انسانی، به یك آرزو 
بدل شده است. نگرانی از تجمع همانطور كه توانست برنامه های عید و سفر همه ایرانی ها 
را به هم بریزد، قرار است برای حفظ سالمت مردم، مانع برگزاری تجمع ها و مراسم  در  ماه 

مبارك رمضان شود.
نحوه به جاآوردن آداب ماه مبارك رمضان و روزه داری با توجه به شیوع كرونا به یك چالش 
در كشورهای مختلف تبدیل شده است و از آنجا كه ایران نیز از زنجیره كرونای جهانی 
مستثنا نیست، بدون شــك برای بهره بردن از فضایل  ماه رمضان در كنار توجه به اصل 

سالمتی، تدابیر ویژه ای در نظر گرفته خواهد شد.
حسن روحانی رئیس جمهور كه این روزها مسئولیت ستاد ملی مبارزه با كرونا را برعهده 
دارد، در آخرین روز فروردین ماه در رابطه وضعیت برگزاری تجمعات در ماه رمضان صحبت 
كرد و گفت » یكی از شرایطی كه برای ما سخت تر كرده و شاید برای همه مسلمانان چنین 
باشد، ماه مبارك رمضان است كه پیش رو داریم. خیلی روی این فكر شده كه چه باید 
بكنیم. مسجد چون جزو مكان هایی است كه در آن تجمع می شود و همیشه برای ما جاذبه 
دارد و در ماه رمضان جاذبه اش بیشتر می شود و اماكن مقدس هم همینطور. ناچاریم به 
مردم بگوییم شرایط قبلی را همچنان تا نیمه اردیبهشت ادامه می دهیم نیمه اردیبهشت 
باز جلساتی برگزار می كنیم و شرایط كشور را در نظر می گیریم و اگر توانستیم تصمیمات 
جدیدی اتخاذ كنیم، اطالع داده می شود.از آنجا كه در ماه رمضان مراسم تجمع و افطاری 
نداریم، همه به یاری مردم نیازمند بشتابند و مال و كاالها و اجناس مورد نیاز را به آنان هدیه 

دهند تا مشكالت اقشار آسیب پذیر كمتر شود. «
هر چند رئیس جمهور تصمیم نهایی در این رابطه را به اواسط به ماه رمضان موكول كرد 
تا پس از بررسی روند شیوع كرونا دست به تصمیم گیری بزند  اما با تكیه بر آمار و ارقام 
كرونا این واقعیت نمایان می شود كه نباید امیدی به برگزاری تجمعات ماه رمضان داشت؛  
به عبارت دیگر هرچند اخبار رسمی در برخی استان ها نشان از كنترل بیماری كرونا دارد 
اما براساس گزارشی كه  در روزهای اخیر از سوی مركز پژوهش های مجلس منتشر شد، 
باید بگوییم كه »تغییرات الزاما پایدار نیســت و می تواند در هفته های آتی متناسب با 
سیاست های اتخاذشده تغییر كند. آنچه مشخص است هنوز با كنترل موج اپیدمی كرونا 

در كشور فاصله داریم«.
ناگفته نماند كه پیش از صحبت های رئیس جمهور درباره تصمیم گیری درباره تجمعات 
مذهبی ماه رمضان، رهبر انقالب نیز در سخنرانی خود به مناسبت نیمه  شعبان به این 
موضوع اشاره كرده بودند؛ »در غیاب جلسات عمومی  ماه رمضان كه- این جلسات عمومی 
جلسات دعا، جلسات سخنرانی، جلسات توسل، بسیار مغتنم بود كه امسال علی القاعده 
محرومیم از این جلسات- در غیاب این جلسات، از عبادت و تضّرع و خشوع در تنهایی 
غفلت نشود. ما می توانیم در اتاق خودمان، در خلوت خودمان، در خانواده  خودمان، در میان 
خانواده و فرزندان خودمان، همین معنا را، همین توجه را، همین خشوع و خضوع را به  
وجود بیاوریم و البته خب در برنامه های تلویزیون مواردی هم پخش می شود كه از آن هم 
می شود استفاده كرد و بایستی این كار را انجام بدهیم.« در این میان هر چه به  ماه رمضان 
نزدیك تر می شویم، خبر احتمال لغو تجمعات مذهبی در اظهارنظر بسیاری از مسئوالن 
پررنگ تر می شود؛ از یك سو استاندار قم اعالم كرد كه با توجه به شرایطی كه فعال داریم 
امكان اجتماعات حضوری نیست و از سوی دیگر استاندار گیالن هم به طور قطع از حذف 
تجمعات خبر داد؛ »با توجه به شیوع ویروس كرونا و برای جلوگیری از گسترش این بیماری 
مقرر شد تا در  ماه مبارك رمضان نیز اجتماعات نداشته باشیم.« با تكیه بر صحبت های اخیر 
پیرامون تعطیلی تجمعات در  ماه مبارك رمضان، می توان گفت كه بررسی توصیه های 
مسئوالن كشور این واقعیت را نشان می دهد كه باید منتظر برگزاری  ماه رمضانی متفاوت 
از سال های پیش باشیم؛  ماه رمضانی كه قرار است برای حفظ سالمت مردم و جلوگیری 

از شیوع بیشتر كرونا، بدون اجتماعات مذهبی برگزار شود.

لیال شریف
روزنامه نگار

عادتهایسالمغذايیدرماهرمضان
  توصيه می شود كه روزه با خرما يا نوشيدنی های بدون شكر 
باز شود چرا كه اين نوع مواد به سادگی جذب بدن می شوند. 

همچنين نوشيدن مقدار كافی آب برای غلبه بر تشنگی الزم است.
 مصرف سوپ به سيستم گوارشــی كمك می كند و همچنين 

احساس خستگی را در ساعات روزه كاهش می دهد.
 توصيه می شــود افطار به2وعده كوچك تقسيم شود؛ بخشی 

از آن بعد از اذان و بخشی ديگر با گذشت ساعتی مصرف شود.

 دسرهای شيرين بهتر است بالفاصله بعد از اذان مصرف نشوند و 
در طول شب تا سحر به عنوان ميان وعده خورده شوند.

 پرهيز از مصرف غذاهای سرخ شده در وعده افطار بهترين راه 
برای جلوگيری از اضافه وزن است.

 در وعده افطار، آب، نوشيدنی های تازه يا ساالد ميوه بدون شكر، 
سبزيجات پخته، پروتئين های گريل يا آبپزشده به همراه مقدار 

كمی كربوهيدرات و چربی های سالم خورده شود.

عادتهایناسالمغذايیدرماهرمضان
 مصرف غذاهای سنگین و نوشیدن آبمیوه هایی كه حاوی شكر 

هستند
 مصرف نوشیدنی های یخ كه می تواند باعث دل درد شود

 خوردن مقدار زیادی غذا در یك وعده كه باعث مشكالت گوارشی می شود
 خوردن غذاهای سرخ شده یا با چربی زياد

 ازدست دادن وعده سحر كه باعث عملكرد نامطلوب بدن و خستگی در طول 
روز می شود
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بی شك در شرایطی كه مركزگرایی فرهنگی برآمده از 
كالنشهر تهران، گریبان ادبیات داستانی را هم گرفته 
و بوی پایتخت و پایتخت نشینی و فرهنگ التقاطی 
برآمده از آن، یقه ادبیات، تئاتر و ســینمای كشور را 
سخت چسبیده، انتشــار كتاب ارثیه مجید به قلم 
علیرضا ذكاوتی قراگزلو، چونان وزش نسیم دلنشین 
و خوشایندی است كه بوی والیت دارد و خواننده را 
با خود به ته وتوی جامعه بی قــرار و تحول یابنده آن 

سال های دور، حساس و تأثیرگذار می برد.
رمان كه برگرفته از رویدادهای واقعی استـ  و شاید 
نویسنده خود در مقاله ای یا مصاحبه ای به خاستگاه 
آن اشــاره كندـ  با مهاجرت خانواده ای روســتایی 
به حاشیه فقیرنشــین همدان كه كم كم تبدیل به 
مسكن و مأوای مهاجران درمانده روستایی در فردای 
ناكامی اصالحات ارضی شده، آغاز می شود اما مانند 
بیشتر آثار منتشره در دهه های گذشته، به همین جا 
و شرح مصایب این مهاجران در جامعه و مناسباتی 
نو، محدود نمانده، به ســرعت گسترش موضوعی و 
مفهومی یافته و از ساحت یك رمان روایی تك بعدی، 
با درآمیختن آدم های مختلــف از طبقات گوناگون 
شهری، در قالب یك پیرنگ جذاب داستانی، بدل به 
رمانی چندبعدی و آینه تمام نمای آن دوره حساس 
از تاریخ ایران معاصر می شود كه اثراتش تا به امروز، 

محسوس و ملموس است.
رمان ارثیه مجید با اینكه سرآغازی روستایی دارد اما 
در ذاتش، رمانی شهری است درباره شهر و آدم های 

شهری و روابط شهرنشینان.
ارثیه مجید، به مثابه دیگر رمان های نامدار رئالیستی، 
پوســته ای داســتانی و باطنی بس پیچیده، مملو از 
مضامین فــردی، اجتماعی، اقتصــادی، فرهنگی و 
سیاســی دارد كه فهم همه پیچیدگی هایش، قطعا 
در خوانش یكم، مقدور و میسور نیست اما بی تردید 
مطلوب طبع كسانی است كه از دور و نزدیك، دستی 
بر آتش داشته و خود شاهد آن دوره یا پیگیر اثراتش 

بوده اند.
نكته مهم در فهم فرم رمان این است كه بی تردید ارثیه 
مجید، نوشتاری است كه گام نخست را با سنت  شكنی 
و آشنایی زدایی از فرمالیسم حاكم بر ادبیات داستانی 
امروز ایران، آغاز كرده اســت. گفتار در باب چگونگی 
غلبه فرم بر محتوا در ادبیات معاصر ایران، خود مبحثی 

مستقل است كه مجال دیگری می طلبد.

خط داستانی رمان 
زن جوانی به نام زلیخا حشــمتی، فرزنــد طالق از 
ازدواجی شكست خورده كه شوهرش مجید، نام نانسی 
بر او نهاده، شوهرش را در یك سانحه خودرویی ننگ آور 
از دست می دهد و در پی اش، زلیخا كه شوهرش رئیس 
مركز بهداشت محیط همدان و خود كارمند قراردادی 
آنجاست، موقعیت شغلی اش سخت متزلزل می شود. 
مجید عالوه بر شــغل دولتی، مدیرعامل شركتی در 
حوزه ساختمان و راهسازی هم بوده كه دفتر اصلی اش 
در كرج و شعبه اش در همدان است اما به دنبال مرگ 
مجید، وضعیت شركت، گرفتار ابهام شده، عالوه بر آن، 
سهم نانسی از ارثیه پدری مجید هم نامعلوم است و این 
در حالی است كه مادر نانسی پیر و بیمار بوده، نیازمند 
پرســتاری و مراقبت دائمی اســت. نانسی در چنین 
شــرایط مبهم و پرچالشی برای اســتحكام وضعیت 
شغلی و احقاق حقش از میراث شوی جان باخته اش 
كه تمامی خانواده اش ساكن تهرانند، به شرط همكاری 
با ساواك، به تهران منتقل شده و عالوه بر شغل باز هم 
قراردادی پزشكی قانونی، از سر ناچاری به خبرچینی 
برای ســاواك ادامه می دهد. مجموعــه رویدادهایی 
كه حلقه وصل آن، آشــنایی زلیخا با برات، شخصیت 
روستا زاده و مهاجر داســتان و دیگر كسانی است كه 
بعضا ازجمله مهاجران روستایی اند، زمینه مساعدی 
برای بلندپروازی، زیاده خواهی و ماجراجویی نانسی 
فراهم می سازد كه درونمایه راستین این رمان قطور 

است.

فرم متمایزكننده
نویسنده با اتخاذ روایت اول شخص كه از قضا شیوه 
رایج و كهن داستان سرایی ایرانی است و نمونه های 
تاریخی و اصیلــش را می توان در متون كالســیك 
مشاهده كرد، ضمن احیای این فرم ازیادرفته روایی، 
خود را از كلیشــه و دام راوی سوم شخص دانای كل 
رهانده و اجازه داده تا آدم های داستان، هر یك و جدا 
از هم و به شیوه ای شخصی، برداشت خود را از دیگر 

آدم ها و وقایع، بازگو كنند.
این ترفند، برآمده از تسلط استاد ذكاوتی به ادبیات 

قدیم ایرانی اســت كه فرمی جدید و جذاب آفریده، 
سمت وســوی آدم ها و اتفاقات را به  گونه ای رقم زده 
كه با خواندن فقط چند صفحــه از رمان، خواننده، 
ناخودآگاه اسیر پیرنگ قدرتمند و خرده پیرنگ های 
جذاب رمان می شود و تاب و توان برزمین نهادن آن 

را از كف می دهد.
اتخاذ این فــرم، فواید و مزایای دیگری هم داشــته 

است.
یكم: این كه خواننده به طور مستقیم با آدم های قصه 
آشنا شــده و بر پایه اصل همذات پنداری، با یكایك 

آنان، ارتباط برقرار می كند.
دوم: این كــه آدم های قصــه، بی واســطه، راوی 
برداشــت ها، عواطف، احساســات و تمایالت خود 
شده اند و مرز همیشه محسوس نویسنده، در هیبت 
سوم شخص دانای كل معموال روشنفكر ایرانی، به كل 

از میان برداشته شده است.
ســوم: این كه در ســایه همین روایات بی واسطه 
اول شخص، مجموعه دلنشــینی از روابط یكطرفه، 
دوطرفــه و چندطرفه شــكل می گیــرد كه ضمن 
هم آمیزی در راستای داستان، شبكه ای از تعامالت 
فرامتنی فراهم آورده، خواننــده را وامی دارد حتی 
زمانی كه به خواندن مشغول نیست، مكرر در مكرر و 
در ذهن خویش، به این روابط، اندیشیده و به گونه ای 
پازل مانند، هر كدام را سر جای خود قرار دهد. به این 
اعتبــار، خواندن رمان ارثیه مجید، با بســتن كتاب 
پایان نمی یابد و در مشاركتی ادبی، خواننده سرگرم 
پیش بینی فرامتنی وقایعی می شــود كه در بیشتر 

اوقات هم با آنچه او تصور كرده، متفاوت است.
چهارم: این كه با اتخاذ این فرم، نویســنده فرصت 
یافته، با استفاده از عنصر غافلگیری، پیاپی خواننده 
را به شگفتی وادارد و هیجان رمان را صدافزون كند؛ 
چراكه كنش و واكنش های آدم های داستان به روایت 
اول شــخص، مانند همه آدم ها، حســب موقعیت و 
منافع، مدام تغییر پیدا كرده و همین تغییرات، سطح 
باالیی از غافلگیری های مكرر را ممكن ساخته است.

پنجم: این كه رنگ وبوی تفاوت های فردی یا به قول 
فرنگی ها پرســونالیته، با اتخاذ این فرم، به شیوه ای 
باورنكردنــی فزونی یافته، تفكیــك دقیق آدم های 
داستان از هم مقدور شده، با وجود یكدستی نسبی 
مونولــوگ و دیالوگ ها، تفاوت های فــردی نه تنها 
كمرنگ و به حاشیه رانده نشده بلكه سطح تمایز به 
طرز چشمگیری باال رفته، فهم خواننده از آدم های 
قصه، نه به مثابه قهرمانان داستان یا نمایندگان یك 
طبقه خاص اجتماعی، بلكه به مثابه آدم های معمولی 
اجتماع دیروز و امروز ایران، راحت تر شــده و همین 
ویژگی، آستانه باورپذیری را افزایش داده، خواننده 
باور می كنــد كه این آدم ها، همگــی برآمده از متن 

جامعه ایرانند كه به شیوه خود امیال، آرزوها و منافع 
فردی شان را دنبال می كنند.

محتوای ارزشمند و عمیق 
پیش از ورود به مبحث محتوا ضروری اســت اشاره 
شــود كه رمان های مهــم همه در یــك خصیصه 
مشــتركند و آن اینكه یا پرســش بزرگی را مطرح 
ساخته یا به پرسش مهمی پاسخ داده اند و همین هم 

منشا اهمیت و معروفیت آنها شده است.
از این منظر می تــوان مدعی بود كــه ارثیه مجید، 
نه تنها به یك پرسش مهم، كه به بسیاری پرسش های 
اساسی بی پاســخ مانده، پاســخ داده، عالوه بر آن، 
پرسشی مهم در حوزه شیوه زیست انسان ایرانی را 

هم مطرح ساخته است.
پیش از این گفتیــم كه بی شك و شــبهه، تحوالت 
دهه40 خورشیدی ایران، تأثیری ماندگار بر سرشت 
و سرنوشت ایرانیان نهاد، تا جایی كه در همین لحظه 
معین تاریخی هم، جامعه ایران همچنان با آن تأثیر 

و تاثرات درگیر است.
در اهمیت این تحوالت همین بس كه بازتاب آنی آن 
را می توان در رمان »نفریــن زمین« جالل آل احمد 
و رمان »توپ«، فیلمنامه فیلم »گاو« و نمایشــنامه 
»چوب به دســت های ورزیل« غالمحسین ساعدی 

ردیابی كرد.

از این نكته هم نباید غافل شد كه نگارش این آثار نه 
از اراده ادبی، كه برآمده از سوگیری و ستیز سیاسی 
بود و به همین دلیل هم، غالبا نگاهی از ســر نفی و 
انكار داشــتند. تو گویی كه نگارندگان از یاد  برده اند، 
كه تغییرات درون زا یا برون زا، مشی رایج همه جوامع 
بشری در درازای تاریخ بوده و امر ضروری، فهم دقیق 
این تغییر و تحوالت و هدایت آن به مجاری مناسب 

و مرتبط با منافع همیشه موجود اجتماعی است.
این اشارت از آن رو ضروری می نمود كه رمان ارثیه 
مجید از حیث محتوا، چنان پرمایه و فربه اســت كه 
درك همه جوانبش، محتاج فهم تحوالت شــگرف 
دهه40 خورشیدی است، كما اینكه خود رمان، برای 
نسل جوان تر، كه شــاهد آن تحوالت نبوده اند اثری 

بس آموزنده است.
در دهه40 خورشیدی نزاع دیرین نیروهای متعارض 
كه یك ســوی آن رژیم كودتایی و نامشروع پهلوی 
دوم و ســوی دیگرش انــواع و اقســام گرایش های 
چپ، راست و میانه سیاسی و مذهبی بود، به حدی 
فزونی یافت كه ضرورت تغییرات، ولو ناخواســته، را 
بر حكومت وقت تحمیل كرد، كه شاخص ترینشان، 
اجرای برنامــه اصالحات ارضی و ســلب مالكیت از 
زمین داران و تقسیم زمین های زراعی مابین قاطبه 

ملت ده نشین بود.
با وجود نوآورانه و حتی جسارت آمیز بودن این برنامه، 
اجرای ناقص و نادرستش، به خصوص پس از كنار زدن 
دكترحسن ارسنجانی، طراح اصلی و وزیر اصالحات 
ارضی وقت در پایان سال یكم اجرای برنامه، موجب 
ناكامی، سرخوردگی و برخاستن موج عظیم و ویرانگر 
مهاجرت روستانشینان، به 2 انگیزه بقا یا ارتقا یا هر 
دو، به حواشــی محروم، فقیر و جرم خیز شهرهای 

ایران، خاصه تهران شد.
این توده انسانی و فاقد مهارت شغلی، گسسته از آب، 
زمین، آداب، رسوم و ســنن دیرین و دیرپایشان، در 
حاشیه شهر، بدل به نیروی كار ارزان بورژوازی ایرانی 
شد كه خود در راهبری به هویتی ملی یا كومپرادوری 

وابسته به سرمایه ساالری جهانی، دست و پا می زد.
در آستانه جنبش جهانی غلبه شــهر بر روستا، كه 
همچنان ادامه دارد، اینك شهر و شهرنشینی، رؤیایی 
شــیرین و دســت یافتنی می نمود كه می توانست 
پاســخگوی همــه محرومیت های تاریخــی زارع 

نگونبخت ایرانی باشد.
فــروش كار ارزان توســط مهاجــران روســتایی، 
منجر به نیــرو گرفتن طبقــه بورژوای وابســته به 
دربار و سرمایه ســاالری جهانی شــد كه جز تعداد 
انگشت شــماری »ســرمایه دار ملــی«، مابقی در 
پیوستگی تام و تمام با سرمایه ساالری جهانی، مروج 

صنعت مونتاژی شدند.
و چنین بود كه رؤیای خوش هر ایرانی، یك پیكان، 
برای 4دهه، بدل به آرزوی ایرانیانی شد كه آرزومند 
دستیابی به خودروی از رده خارج شركت ورشكسته 

تالبوت انگلیس بودند.
در همین زمان بود كه بافــت طبقاتی جامعه ایرانی 
هم دستخوش تغییر شد و پوســته تركاند. با فزونی 
تحصیل كردگان دانشگاهی، فربه شدن دیوانساالری، 
رواج بوركراسی، فزونی طبقه متوسط شهری، رواج 
شهرنشینی، افزایش كارخانه و كارگاه های صنعتی، 

رواج رســانه های نو مانند تلویزیــون، رواج بورس 
بازی، زمین خواری، پیوســتگی به نظام ســرمایه 
ســاالرجهانی و البته در صــدر همه آنها، شــتاب 
فزاینده و لجام گســیخته مهاجرت روستانشــینان 
به حاشیه شهرهای هر دم گســترش یابنده كشور، 
ســیرت و صورت ایران و ایرانی را به كلی و به شكلی 

بازگشت ناپذیر تغییر داد.
در چنین بستر پرتالطم و سرشــار از فراز و نشیبی 
است كه رمان ارثیه مجید روایت می شود و به خوبی 
و زیبایی، همه آن تحوالت شگرف و تالش و تقالی 
مردمانه، برای حفظ داشــته ها و به دســت آوردن 

نداشته ها را به تصویر می كشید.
اما در این روایت، به عكس نوشــتارهای سوگیرانه 
آل احمد و ساعدی و بســیاری دیگر، نویسنده ارثیه 
مجید در موضعی بی طرفانه، ولی هوشــیارانه، چون 
شــاهدی نكته بین و نكته ســنج، راوی سرنوشــت 
تغییر یابنده مردمی است كه در هجوم اراده گرایانه 
تجدد غربی و تضعیف ارزش ها و باورهای شرقی، در 
خود می پیچند و می كوشند نقشی جدید و جای پایی 

تازه برای خود دست و پا كنند.
احوال روزگار، در همه سال های پس از آن نیز چنان 
است و تو گویی كه این باد بی نیازی خداوندی است 
كه می وزد و همه كس و همه  چیــز را با خود می برد 

تا صحنه ای جدید، با آدم هایی نو، از پس آن برآید.

یك پایان كالسیك
اگر عناصر پایه رمان نویسی یعنی موضوع، شخصیت، 
زمان، مكان، كنش، واكنش، گره افكنی، گره گشایی 
و نتیجه گیــری را مالك ارزیابی رمــان ارثیه مجید 
قرار دهیم، درمی یابیــم كه این داســتان با وجود 
آشنازدایی فرمی و درانداختن شــیوه ای جدید در 
گفتمان دراماتیك، در استفاده از همه آن عناصر به 
تمامی موفق بوده، امــا در عرصه نتیجه گیری راهی 
دیگر در پیــش گرفته، با بهره گیری از شــیوه رایج 
داستان كهن ایرانی، به جمع بندی رسیده و به گفته 
ارسطو در »رساله فن شعر«، كاتارسیس / تزكیه را به 

نهایت درجه رسانده است.
ارسطو، كاتارســیس را لذتی باطنی و گاه شهودی 
دانســته كه در پی دیدن یا خواندن داســتان های 
سترك در بشــر پدید  آید و ضمن ارتقای فرزانگی، 
روح و روان مخاطب را تصفیه و تزكیه كرده، چیستی 
هستی و كیستی انسان را از منظری دیگر به نمایش 

می گذارد.
در عالم واقع و در كنار همه دســتاوردهای عرفی و 
مدنی رمان خوانی، این كاتارســیس نهایی است كه 
بیشترین فایده و تأثیر را بر خواننده نهاده، وی را در 
مكاشفه ای درونی به مرتبه ای باالتر از درك، آگاهی 

و لذت معنوی ناشی از دانستگی رهنمون می شود.
زمانی كه نانســی، پس آن همه تقال، تالش، خفت، 
خواری، خوشــی و ناخوشی، به شــیوه ای شهودی 
كه فقط از پی تجربه رنج زیســتن در جامعه ای در 
حال گذار حاصل می شــود، همه آنچه را كه برایش 
جنگیده، به این و آن می بخشــد و با دستی خاك و 
دستی پاك به آرامش و نیك اندیشی می رسد، وجه 
كاتارسیستی و تزكیه گرای رمان به اوج خود رسیده 

و خواننده را متاثر و غرق بحر تفكر می كند.
اینجا نیز رمان ارثیه مجید، بــه مدد دانش بی نظیر 
عرفانی استاد ذكاوتی، راهی نو به مبحث كاتارسیس 
ایرانی در ادبیات داستانی گشوده و روشی مطمئن و 
تضمین شــده برای رویارویی با گره گاه های زندگی 
به دست می دهد، آن هم به شیوه ای سهل و ممتنع 

داستان پردازی ایرانی.
وظیفه می دانم همگان را بــه خواندن رمان بی نظیر 
ارثیه مجید فرا خوانم كه بینشــی روشنگر در مورد 

گذشته نزدیك ایران به دست می دهد.

آشناییزدایی
ازروزگارسپریشده

نگاهی به رمان »ارثیه مجید« كه مخاطبش را در تندباد حوادث دهه40 قرار می دهد

بابك رضاپور جمور
نویسنده و پژوهشگر

در این روایت، به عكس نوشتارهای 
سوگیرانه آل احمد و ساعدی و بسیاری 
دیگر، نویسنده ارثیه مجید در موضعی 
بی طرفانه، ولی هوشیارانه، چون شاهدی 
نكته بین و نكته سنج، راوی سرنوشت 
تغییر یابنده مردمی است كه در هجوم 
اراده گرایانه تجدد غربی و تضعیف ارزش ها 
و باورهای شرقی، در خود می پیچند و 
می كوشند نقشی جدید و جای پایی تازه 
برای خود دست و پا كنند

نویسنده با اتخاذ روایت اول شخص كه 
از قضا شیوه رایج و كهن داستان سرایی 
ایرانی است و نمونه های تاریخی و اصیلش 
را می توان در متون كالسیك مشاهده كرد، 
ضمن احیای این فرم ازیادرفته روایی، خود 
را از كلیشه و دام راوی سوم شخص دانای 
كل رهانده  اجازه داده تا آدم های داستان، 
هر یك جدا از هم و به شیوه ای شخصی، 
برداشت خود را از دیگر آدم ها و وقایع، 
بازگو كنند

همدان نیم قرن پیش

نكته مهم در فهم فرم رمان این است كه 
بی تردید ارثیه مجید، نوشتاری است كه گام 
نخست را با سنت  شكنی و آشنایی زدایی از 
فرمالیسم حاكم بر ادبیات داستانی امروز 
ایران، آغاز كرده است

اهل كتاب، علیرضا ذكاوتی قراگزلو را بیشتر به تالیف كتب 
و مقاالت تاریخی، فلسفی، عرفانی و ادبی در حوزه ایران و 
اسالم می شناسند اما در اواخر سال1398 خورشیدی رمانی 
با عنوان »ارثیه مجید« به قلم ایشان روانه بازار كتاب شد تا 

دوستداران شان با گوشه ای دیگر از توانایی ادبی و فرهنگی 
این دانشی مرد كه تاكنون بروز و ظهور نیافته بود، آشنا شوند. 
این رمان سترگ، روایت روشنگری از سرشت و سرنوشت 
درهم تنیده افرادی از طبقات و اقشــار مختلف اجتماعی 
دهه40 خورشیدی در همدان و تهران است كه در حال و هوای 
ســال های پس از اجرای برنامه اصالحات ارضی و پیدایی 

تغییرات شگرف اجتماعی روایت شده است.
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   فكري براي رستوران ها و اغذيه فروشي ها بكنند
حدود 2 ماه است كه تعطيل هستيم، هنوز هم اجازه بازگشايي كامل 
نداريم از ششم ارديبهشت هم ماه مبارك رمضان است و رستوران ها 
و اغذيه فروشي ها به روال هميشگي اين ماه تعطيل هستند. مسئوالن 
فكري بــراي چندين ماه بيكاري اين قشــر و خيل عظيــم بيكاران 

رستوران ها، اغذيه فروشي ها و ساندويچي ها بكنند. 
ساندويچي از تهران

  افزايش هرساله كرايه اتوبوس در مشهد باعث كدام خدمت است؟
افزايش هرساله كرايه اتوبوسراني مشهد در شرايط سخت اقتصادي 
و در شرايط كرونايي، باعث افزايش كدام خدمت يا ارائه كدام خدمت 
جديد به شهر مي شود. شوراي شهرمشهد به جاي افزايش كرايه ها به 

فكر خدمات بهتر و معيشت و زندگي مردم باشد. 
رضايي نسب از مشهد

  بازنشسته 30ساله با حقوق يك ميليون و 600هزارتوماني
اگر مي دانســتم قرار اســت بعد از 30ســال خدمت در ســالي كه 
حداقل حقوق 2ميليــون و 800هزارتومان اعالم شــده، دريافتي ام 
از تامين اجتماعي يك ميليون و 600هزار تومان باشــد هرگز اجازه 
نمي دادم ريالي از حقوقم بابت بيمه كم شــود. يــك نفر بگويد من 

بازنشسته با 4سر عائله و نوه و عروس و داماد با اين رقم چه كنم؟
محمودي ازتهران

   دوران آرامش و ثبات كي فرا مي رسد
نوسانات متعدد اقتصادي، تورم و اشتغال ناپايدار باعث شده تمام مدت 
دچار اضطراب و نگراني بابت آينده باشــيم. پس كي دوران آرامش و 
ثبات به مملكت و زندگي مردم بازمي گردد. واقعا حتي انگيزه زندگي 

كردن هم ديگر برايمان نمانده است. 
يوسفي از لنگرود

  حقوق بازنشستگان به روال سال گذشته پرداخت شد
حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي به روال سال گذشته واريز شد؛ 
درحالي كه بازنشستگان كشوري از همين ماه اول سال حقوق شان را 
طبق مصوبه افزايش حقوق امســال گرفته اند. حاال بايد ماه ها انتظار 
بكشيم تا مابه التفاوت رقم حقوق به تدريج واريز شود. چرا پول خودمان 

را قطره چكاني به خودمان باز مي گردانند؟
ولي زاده از تهران 

  نرم افزار شاد اجازه نمي دهد سركالس خودمان باشيم
يك هفته اســت كه به معلمان و مديران التماس مي كنيم تدبيري 
كنند كه من بتوانم سر كالسي كه از اول سال بوده ام حاضر باشم، اما 
اين امكان فراهم نيســت. اگر هم بخواهم از كالسي كه اشتباهي در 
آن جايم داده اند بيرون بيايم احتماال ديگر نتوانم وارد نرم افزار شوم. 
شماره مشاوره اي هم كه داده اند نتوانست مشكل ما را حل كند. اكنون 
در كالسي 53نفره هستم، درحالي كه همكالسي هاي ديگر در كالس 

خودشان با تعداد كم مشغول درس آموزي هستند. 
مهديس از هشتگرد

 
   هدف از انتشار تصاوير جوجه كشي مهم نيست

هر هدفي كه پشت انتشــار تصاوير جوجه كشي بوده است، چيزي از 
زشتي و آزاردهنده بودن آن كم نمي كند. برخورد با عامالن انتشار اين 
تصاوير يك بعد ماجراست، ولي توقع داريم عامالن اصلي اين اقدامات 

شناسايي ، معرفي و مجازات شوند. 
اكبرزاده از تهران 

  حق بيمه چرا اين ميزان افزايش داشته است
براي تمديد دفترچه ها و پرداخت حق بيمه مراجعه كردم كه خيلي 
ناگهاني با رقم 700هزار تومان مواجه شدم. يعني من چقدر بايد درآمد 

داشته باشم كه بتوانم بيمه خود را ادامه دهم؟
ميناوند از همدان 

  وام 12ميليوني اشتغال را چه كنيم ؟
براي كمك به اشتغال وام ۱2ميليوني با سود ۱2درصد براي هر نفر 
شاغل درنظر گرفته اند كه شرايط بسيار نامناسبي دارد. من 8نفر نيروي 
شاغل بيمه شده دارم كه بايد ماهي 5ميليون حق بيمه سهم كارفرما 
برايشان بدهم تا وام شاملم شود. تا پايان تسويه وام هم حق ندارم تعداد 
شاغالن را كم كنم؟ به نظر مسئوالن من چقدر بايد وام بگيرم كه از پس 
اين همه كار در اين شرايط بد اقتصادي بربيايم؟ ماهي چقدر هزينه 
بيمه و قسط بپردازم كه بتوانم كارگاهم را سرپا نگه دارم و مخارج خود 

و خانواده ام را نيز تامين كنم؟
شيخي از تهران

   پرستاران تعديل شده را فراموش نكنيد
در اوج بحران كرونا از يكي از بيمارستان هاي خصوصي مشهد از كار 
بيكار شدم،  بدون اينكه حقوق و مزاياي كامل گرفته باشم. دربدر دنبال 
كار هستم، ولي بيمارستان هاي دولتي نيازمند، زد و بند خاصي براي 
استخدام دارند و بيمارســتان هاي خصوصي هم مي گويند كسب و 

كارشان كساد است. چرا ما را فراموش كرده اند؟
يك پرستار درمانده از مشهد

  بيكار و كالفه در خانه با همه مي جنگم
در نيمه اسفندماه شــركت ما تعطيل شــد و بعد اعالم كردند كه ما 
اخراج شده ايم. بعد از پيگيري بسيار قرار شد يك ماه بيمه بيكاري به 
ما بدهند كه هنوز رقم آن به حساب مان واريز نشده است. نزديك 2 ماه 
است بيكار  در خانه هستم با جيب خالي. آنقدر كالفه و عصبي ام كه با 
پسر 4ساله ام هم دعوايم مي شود. واقعا نمي دانم چه بايد كرد؟ كسي 

هست به داد ما برسد؟
مستعلي از تهران 

  دانشگاه آزاد شهريه اين ترم را نگيرد
دانشگاه آزاد كالس هاي حضوري ندارد و مثل همه دانشگاه هاي ديگر 
تعطيل اســت و كالس مجازي داريم كه با هزينه شخصي و اينترنت 
خودمان در آن شركت مي كنيم. اغلب كالس ها هم به صورت جزوه و 
فيلم از پيش ضبط شده است. در اين شرايط ما چرا بايد شهريه بدهيم. 
آيا اين دانشگاه با اين همه درآمد نمي تواند يك ترم بي خيال شهريه 

دانشجويان شود؟
دااليي از اراك

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

ارسال پيام كوتاه خوانندگان......................................
02123023337
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با مردم

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

كوتاه از حادثه

 دستگيري 804سارق
در طرح رعد 34

804ســارق كه در قالب 30باند تبهكاري در 
تهران فعاليــت مي كردند در جريان ســي و 
چهارمين مرحله از اجراي طرح رعد توســط 

مأموران پليس دستگير شدند.
به گزارش همشهري، سردار حسين رحيمي، 
رئيس پليس پايتخت در تشــريح نتايج طرح 
رعد 34 گفت: در اين مرحلــه از اجراي طرح 
رعــد در مجموع يك هــزار و 2۱8ســارق، 
توزيع كننده مواد مخدر، توليد و توزيع كنندگان 
اقالم ضد فرهنگي، قاچاقچيــان و محتكران 
كاالي اساســي و قاچاق دســتگير و تحويل 
مراجع قضايي شــدند. وي دربــاره جزئيات 
كشــفيات پليس در اين طرح گفت: در طرح 
رعد  34باند توزيع مواد مخدر، قاچاقچيان كاال 
و باند سارقان منهدم شد و ارزش اموال كشف 
شــده از دستگيرشــدگان حدود ۱3ميليارد 
تومان برآورد مي شود. رئيس پليس پايتخت 
با اشــاره بــه دســتگيري ۱35خرده فروش 
مواد مخدر بيان داشــت: از اين افراد بيش از 
7كيلو مواد مخدر كشف و تحويل مرجع قضايي 
شــدند. همچنين در اين طرح 804سارق كه 
در قالب 30باند فعاليت مي كردند دســتگير 
شدند و از آنها بيش از ۱2هزار قلم انواع وسايل 
ســرقتي به ارزش حدود ۱۱ميليــارد تومان 
كشف شد. ســردار رحيمي در ادامه گفت: در 
اين مرحله از طرح رعد ۱86دســتگاه خودرو 
و موتورسيكلت سرقتي كشف شد كه تعدادي 
از سارقان دستگير شــده داراي سابقه قبلي 
هســتند و در بررســي هاي صورت گرفته از 
مجموع آنها 394نفر سابقه دار و 406نفر فاقد 
سابقه قبلي هستند. وي درباره ۱5قاچاقچي 
كاال كه دستگير شده اند نيز گفت: از اين افراد 
بيش از 7هزار و 600قلم انواع كاالي قاچاق به 
ارزش 2ميليارد تومان كشف شده است. سردار 
رحيمي خاطرنشــان كرد: طرح هاي مختلف 
پليس پايتخت ازجمله طرح هاي رعد، صاعقه، 
ظفر و... را با قدرت ادامــه خواهيم داد و اجازه 
نمي دهيم كســي امنيت و آرامش مردم را به 

مخاطره بيندازد.

واردات تجهيزات پزشكي 
دامي براي كالهبرداري

مرد شــياد به بهانه واردات تجهيزات پزشكي 
چندين نفــر را فريــب داد و 3ميليارد تومان 
كالهبرداري كــرد. به گزارش همشــهري، 
رسيدگي به اين پرونده از چندي قبل با شكايت 
يكي از مالباختگان در اداره چهاردهم پليس 
آگاهي آغاز شد. شــاكي مي گفت كه فردي 
به بهانه ســرمايه گذاري در واردات تجهيزات 
پزشــكي از او كالهبرداري كرده است. متهم 
مدعي شــده بود كه با توجه به وضعيتي كه 
وجود دارد تجهيزات پزشكي سود خوبي دارد 
و در چند مرحله از شــاكي ميليون ها تومان 
گرفته و متواري شده بود. با شروع رسيدگي به 
اين پرونده چند مالباخته ديگر هم با حضور در 
پليس آگاهي در اظهاراتي مشابه اعالم كردند 
كه سرشان كاله رفته است. برآورد اوليه نشان 
مي داد كه مرد شــياد در مجموع از شاكيان 
حــدود 3ميليارد تومان كالهبــرداري كرده 
است. كارآگاهان پليس در تحقيقات خود به 
اطالعاتي دســت يافتند كه نشان مي داد مرد 
كالهبردار در شمال تهران مخفي شده است. 
به اين ترتيب او روز 29فروردين دستگير و به 
پليس آگاهي منتقل شــد. وقتي متهم تحت 
بازجويي قرار گرفت به كالهبرداري 3ميلياردي 
اعتراف كرد و گفت: مدتها در كار خريد و فروش 
تجهيزات پزشــكي بودم و اطالعات خوبي در 
اين باره داشتم. به همين دليل بعد از آشنايي 
با شــاكيان به آنها پيشنهاد ســرمايه گذاري 
در واردات تجهيزات پزشــكي دادم و آنها هم 
وقتي فهميدند من به اين كار تســلط دارم به 
من اعتماد كردند و در چندين مرحله حدود 
3ميليارد تومان پول به حسابم واريز كردند. اين 
متهم در ادامه اعترافاتش گفت كه از كاري كه 
كرده پشيمان و حاضر است رضايت شاكيان 
را جلب كند. ســرهنگ جهانگيــر تقي پور، 
معاون مبارزه با جعــل و كالهبرداري پليس 
آگاهي پايتخت با اعــالم جزئيات اين پرونده 
گفت: هم اكنون متهم با صدور قرار قانوني در 
بازداشت به سر مي برد و تحقيقات تكميلي در 

اين خصوص ادامه دارد.

مرد مسلح با پوشيدن لباس پليس و 
استفاده از خودرويي كه به خودروي داخلي

پليس ســلطنتي كانادا شــبيه بود، 
مرگبارترين جنايت تاريخ كانادا را رقم زد. اين مرد در 
جريان ۱2ســاعت تيراندازي، دســت كم ۱6نفر، 

ازجمله يك افسر پليس زن را به قتل رساند.
به گزارش همشهري به نقل از رســانه هاي كانادا، 
جنايات اين مرد 5۱ســاله كه پليــس او را گابريل 
ورتمن معرفي كرده اســت، از شامگاه يكشنبه آغاز 
شد. حدود ساعت ۱0شب به وقت محلي، مأموران 
پليس گزارشــي از تيراندازي در خانه اي در شــهر 
كوچك پورتاپيكه دريافت كردند و راهي آنجا شدند. 
آنها پس از حضور در محل حادثه با اجســاد زيادي 
در داخل و خارج خانه روبه رو شــدند. بررســي ها 
نشــان مي داد كه تمامي آنها به ضرب گلوله به قتل 
رسيده اند، اما در بررسي هاي مأموران اثري از عامل 

اين جنايات به دست نيامد.
درحالي كه به نظر مي رســيد عامل ايــن جنايت از 
صحنه حادثه گريختــه و احتمــال دارد جنايات 
ديگري هم رقم بزند، مأموران پليس شروع به دادن 
هشدار به مردم كردند و از آنها خواستند كه درهاي 
خانه هايشــان را قفل كرده و از خانه خارج نشوند. 
جست  وجو براي شناسايي عامل تيراندازي ها ادامه 
داشت تا اينكه حوالي نيمه شب مأموران پليس در 
جريان آتش سوزي هاي سريالي در تعدادي خانه و 
همچنين تيراندازي قرار گرفتند و راهي آنجا شدند 
و به اين ترتيب بود كه هويت عامل جنايت كه مردي 

5۱ساله به نام گابريل ورتمن بود شناسايي شد.
بررسي اظهارات ساكنان اين منطقه از اين حكايت 
داشت كه مرد جنايتكار ابتدا خانه خود و سپس چند 
ساختمان ديگر را درحالي كه ساكنان آنها در حال 
استراحت يا خوابيده بودند، آتش  زده و در گوشه اي 
كمين كرده بود. او سپس به روي مردم كه سراسيمه 
در حال فرار از خانه هاي آتــش  گرفته بودند، آتش 
گشــوده و آنها را به رگبار بســته و عده زيادي را به 

قتل رسانده بود.

هشدار عمومي 
ماموران پليس كه حاال به اطالعــات زيادي درباره 
عامل تيراندازي ها دست يافته بودند اقدام به انتشار 
هشدار عمومي در شهر پورتاپيكه و ديگر شهرهاي 
اطراف كردند. براســاس اطالعيه پليس، عامل اين 
جنايت  ها احتماال لباس مأموران پليس را پوشيده و 
از خودرويي شبيه خودروي پليس استفاده كرده اما 

به هيچ عنوان مأمور پليس نبوده است.
همزمــان گزارش هاي ديگــري از تيراندازي هاي 
پراكنده نيز بــه مأمــوران پليس مخابره شــد و 
جســت  وجو و عمليات تعقيب تا ۱2ســاعت پس 
از گزارش نخســتين حادثه ادامه داشــت تا اينكه 
مأموران پليس به اطالعاتي از حضور مرد مســلح 
در يك پمپ بنزين دست يافتند و راهي آنجا شدند. 
آنها پس از محاصره اين محل با مرد تيرانداز درگير 
شدند و در نهايت پليس اعالم كرد كه مرد جنايتكار 
در جريان درگيري مســلحانه با پليس كشته شده 

است. اين مرد ظاهرا زماني كه تحت تعقيب مأموران 
قرار گرفته بود، خودروي خود را عوض كرده بود تا 
شناسايي نشود اما در نهايت به ضرب گلوله مأموران 

كشته شد.

انگيزه نامعلوم
به دنبال اين حادثه مرگبار، نخســت وزير كانادا در 
بيانيه اي با ابراز تأســف از جان باختن شــهروندان 
كانادايي، اين حادثه را »خشونتي بي معني« خواند. 
جاستين ترودو با ابراز همدردي با كساني كه عزيزان 
خود را از دست داده اند اظهارداشت: »من از كساني 
كه هر روز براي اجــراي قانــون و اطمينان يافتن 
از تاميــن امنيت و رفــاه ما، جان خــود را به خطر 
مي اندازند تشــكر مي كنم. نظم و امنيت ما حاصل 

فداكاري و خدمات بي دريغ نيروهاي پليس است.«
اشاره آقاي نخست وزير به كشته شدن يكي از افسران 

زن پليس در جريان تيراندازي هاي مرد جنايتكار 
بود. عالوه بر اين زن ۱5نفر ديگر ازجمله يك معلم 
نيز كشته شدند و پليس اعالم كرده كه احتمال دارد 
تعداد قربانيان افزايش يابد. از سوي ديگر با كشته 
شــدن مرد تيرانداز، انگيزه او از ارتكاب اين جنايت 
هنوز مشــخص نيســت. به گفته پليس، تعدادي 
از قربانيان كســاني بودند كه مرد جنايتكار با آنها 
آشنايي داشت اما بقيه افرادي بودند كه وي آنها را 
نمي شناخت. اين يعني مرد جنايتكار در ابتدا افرادي 
را براي كشتن درنظر گرفته بود اما در ادامه قتل هاي 
او به صورت تصادفي رخ داده و وي به هركسي كه سر 

راه خود مي ديد شليك مي كرد.
مقامات پليس مي گويند كــه عامل اين جنايت ها، 
صاحب 2ملك بزرگ در شــهر پورتاپيكه اســت و 
حتي احتمال دارد كه شــيوع كرونــا در اين ماجرا 

نقش داشته باشد.

پليس قالبي عامل 
مرگبارترين جنايت كانادا

گفت وگو با متهم
سهيل يكي از ســارقان كه سابقه دار است و چند 
وقت قبل از زنــدان آزاد شــده، در گفت وگو با 
همشهري از ماجراي عشــقش به دختر جوان و 

ورودش به باند سرقت مي گويد.

از آن دختر بگو؟
فكر مي كردم عاشقم است. فكر مي كردم مرا دوست دارد 
اما تصورم اشــتباه بود. او دختري فريبــكار بود كه اصال 
نمي فهميد عشق يعني چه. حتي ســر قول خودش هم 
نماند. به خاطر او دست به اشتباهي بزرگ زدم كه مسير 

زندگي ام تغيير كرد.
يعني به خاطر او دزد شدي؟

بله. چون مي خواســتم هرچه او مي خواهد برايش فراهم 
كنم. نمي خواستم حسرت به دلش بماند. مي خواستم او را 

خوشبخت كنم، اما خودم را بدبخت كردم.
چطور با او آشنا شدي؟

حدود دو ســال و نيم قبل در يك پارتي شبانه با نسترن 
دوست شــدم. ارتباط ما ادامه داشــت تا اينكه به خودم 
آمدم وديدم عاشق و دلباخته اش شــده ام. همه آرزويم 
ازدواج با نسترن بود و از او خواســتگاري كردم. او جواب 
مثبت داد اما من براي تشــكيل يك زندگي خوب پولي 
نداشتم. از سوي ديگر نسترن مدام برايم از خواستگارهاي 
ديگرش تعريف مي كرد. نمي خواستم كم بياورم و در فكر 
ساختن يك زندگي خوب بودم اما حقوقم كفاف نمي داد. 
فروشنده يك مغازه بودم و در نهايت افتادم در كار خالف 

و زندان هم رفتم.
چند وقت زندان بودي؟

حدود 2سال.
شگردت چه بود؟

زورگيري مي كردم. با يك خالفكار آشــنا شــدم كه او 
پيشــنهاد دزدي داد. پول خوبي گيرم آمد و براي اينكه 
خودي نشان دهم براي نسترن ماشين و گوشي خريدم اما 
در نهايت دستگير شدم. وقتي به زندان افتادم با نسترن 
تماس گرفتم همه  چيز را برايش توضيح دادم. از او خواستم 
ماشين را بفروشد تا پول مالباخته ها را بدهم اما قبول نكرد. 
اين آخرين تماسم با نســترن بود. بعد از آن ديگر جواب 

تماس هايم را نداد.
بعد چه شد؟

2سال بعد آزاد شدم و به سراغ نسترن رفتم. متوجه شدم 
او با جواني به نام سامان دوســت شده است. از او كينه به 
دل گرفتم و به سراغ سامان رفتم تا حقايق را به او بگويم 
اما با او درگير شدم. سامان رقيب عشقي ام بود و با او قرار 
دعوا گذاشتم. همديگر را تا حد مرگ كتك زديم و زخمي 
شديم. اما بعد از آن با ســامان دوست شدم و او تبديل به 

يكي از بهترين رفقايم شد.
مگر چه اتفاقي افتاد؟

راستش معلوم شد نســترن ســر او را هم كاله گذاشته 
است. يك روز كه در قهوه خانه بودم ســامان به سراغم 
آمد. خيلي به هم ريخته بود. مي گفت نسترن نامزد كرده 
است. از سامان هم ميليون ها تومان پول گرفته بود اما بعد 
با مردي پولدار ازدواج كرده بود. حاال سامان هم مانند من 
يك شكست خورده بود. چون سرنوشتش شبيه من بود و 
هر 2 از يك نفر زخم خورده بوديم. اين شد كه فكر انتقام 

به سرمان زد.
انتقام با سرقت؟

قرار نبود ســرقت كنيم. يعني قرار بود دزدي كنيم اما از 
نامزد نسترن. در مدتي كه زندان بودم از زندانيان ديگر ياد 
گرفته بودم كه در ماشين پرايد و پژو را باز كنم. اين شد كه 
تصميم گرفتيم خودروي نامزد نسترن را سرقت كنيم و 
هرچه داخل آن بود را بدزديم. نقشه را اجرا كرديم و با چاقو 
و قمه، به ماشين رقيب آسيب زديم و بعد آن را رها كرديم. 
بعد از آن ديگر اميدي به زندگي نداشتيم و تصميم گرفتيم 
با هم سرقت كنيم. چون ســامان ميليون ها تومان خرج 
نسترن كرده و به عالم و آدم بدهكار بود و بايد بدهي اش 

را پرداخت مي كرد.
چند مورد سرقت انجام داديد؟

تازه شــروع كرده بوديم، هنوز دو ماه نشــده است. شايد 
۱0 يا ۱5 مورد.

با اموال سرقتي چه مي كرديد؟
به مالخر ها مي فروختيم. من كه ردمال داشتم از پرونده 
قبلي، سامان هم بدهكار بود تا اينكه در نهايت گير افتاديم 
و حاال بايد بارديگــر به زندان بــروم. از زندگي در زندان 

متنفرم چون هر يك روز آن برايم يك سال مي گذرد.

با دستگيري همسر دوم مرد بازنشسته كه در خانه اش 
در مشــهد به قتل رســيده بود، وي اعتراف كرد كه 
به خاطر اختالفاتي كه با شــوهرش داشته او را به قتل 

رسانده است.
به گزارش همشهري، شامگاه شنبه ساكنان كوچه اي 
در محله طبرسي مشهد با مشاهده دودي كه از طبقه 
دوم خانه همسايه شان به هوا بلند شده بود با آتش نشاني 
تماس گرفتند. آتش ســوزي در طبقــه دوم خانه اي 
دوطبقــه رخ داده بود و وقتي آتش نشــانان حريق را 
مهار كردند با جسد مردي 60ســاله كه داخل حمام 
افتاده بود روبه رو شدند. وجود آثار ضرب و جرح روي 

بدن و صورت اين مرد از اين حكايت داشت كه وي به 
قتل رسيده و قاتل براي ردگم كردن اقدام به آتش زدن 
خانه كرده است. او حتي شير گاز خانه را باز گذاشته بود 
كه خانه منفجر شود و همه سرنخ ها از بين برود اما با 
حضور به موقع آتش نشاني و قطع شدن شير اصلي گاز 

ساختمان، اين اتفاق رخ نداد.
با گزارش ماجرا به قاضي علي اكبر احمدي نژاد، كشيك 
جنايي مشهد و حضور وي و كارآگاهان جنايي در محل 
حادثه، تحقيقات آغاز شــد. آثار به جامانده 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. مأموران همچنين 
متوجه شدند كه مقتول به رغم داشتن زن و فرزند، از 
مدتي قبل با زني حدودا 40ساله ازدواج كرده و همراه 
او در اين خانه)محل حادثه( زندگي مي كرده اســت. 

همســايه ها مي گفتند كه اين زن و شوهر مدام با هم 
اختالف داشتند و از ســوي ديگر آنها زن 40ساله را 
ديده بودند كه لحظاتي قبل از آتش سوزي درحالي كه 
عجله داشت و سراسيمه بود، از خانه خارج شده بود. با 
اين اطالعات قاضي احمدنژاد، دستور بازداشت همسر 
مقتول را به اتهــام قتل صادر كــرد و تحقيقات براي 
دستگيري او شروع شد. با اين حال كسي نمي دانست 
او كجا رفته است. در اين شرايط ردزني هاي تخصصي 
ادامه يافت و كارآگاهان به اطالعاتي دست يافتند كه 
نشان مي داد اين زن پس از حادثه به يكي از روستاهاي 
اطراف گريخته و در خانه اي كه در آنجا داشت مخفي 
شده است. كارآگاهان به سرعت راهي اين محل شدند 
و توانستند مظنون پرونده را در خانه روستايي دستگير 
كنند. اين زن وقتي پيش روي قاضي جنايي قرار گرفت 

به قتل همســرش اعتراف كرد و گفت: من و شوهرم 
پس از ازدواج دچار اختالفات زيادي شديم. بر سر هر 
مسئله اي بحثمان مي شد و درگير مي شديم. ديگر از 
اين زندگي خسته شده بودم و چون از شوهرم كينه به 
دل گرفته بودم تصميم گرفتم او را به قتل برسانم. شب 
حادثه، وقتي او در رختخوابش خوابيده بود، يك ميله 
آهني برداشتم و چند ضربه به سرش زدم او را به قتل 
رساندم. بعد جسدش را روي زمين كشيدم و به داخل 
حمام بردم و سپس رختخوابش و همچنين لباسش را 
آتش زدم. بعد هم شير گاز را باز گذاشتم كه خانه منفجر 
شود و فرار كردم اما نقشــه ام نگرفت و دستگير شدم. 
با اعترافات اين زن، قاضي احمدي نــژاد براي او قرار 
بازداشت موقت صادر كرد و تحقيقات تكميلي در اين 

پرونده ادامه دارد.

دعواي همســايه ها بر ســر جــاي پارك 
خودرو به مرگ يكي از آنها ختم شــد. به 
گزارش همشهري، ساعت ۱۱صبح سي و 
يكم فروردين ماه امســال به قاضي جنايي 
تهران مــرگ مرموز مــرد جواني گزارش 
شــد. تحقيقات در اين خصــوص آغاز و 
مشخص شــد كه متوفي با مرد همسايه 
درگير شــده و بر اثر برخورد با خودروي 
تيبا جان باخته است. به دنبال اين حادثه 
خانواده قرباني از مرد همســايه شكايت 
كرده و مدعي شــدند مرد تيباسوار عمدا 
پسرشــان را زير گرفته اســت. ماموران با 

حضور در محل حادثه بــه تحقيق از پدر 
متوفي پرداختند. او گفت: مرد همســايه 
مدت هاست كه ماشين تيبايش را مقابل 
ساختمان ما پارك مي كند. بارها به او تذكر 
داديم كه اينجا پارك نكند اما اهميتي به 
اعتراض و تذكرهاي پي درپي ما نمي داد. 
وي ادامه داد: روز حادثه باز مرد همســايه 
ماشينش را مقابل ساختمان ما پارك كرد 
و من  به همراه پسرم از خانه بيرون آمديم 
كه با او صحبت كنيم.  اما كار به درگيري 
كشيده شــد و  ناگهان مرد همسايه پشت 
فرمان ماشينش نشست و عمدا دو بار پسرم 

را زير كرد و گريخت. 

بازداشت
با اين شكايت،  قاضي محمدتقي شعباني، 
بازپرس شــعبه چهارم دادسراي جنايي 
تهران دســتور بازداشــت راننــده تيبا را 
صادركرد. مأموران راهي خانه وي شــدند 
اما وي در آنجا نبود. مشخصات خودروي 
تيبا در اختيار واحدهاي گشتي قرار گرفت 
تا اينكه مأموران گشت يكي از كالنتري ها 
مرد 30ساله را دســتگير كردند.  وي در 
تحقيقات منكر قتل عمدي شــد و گفت 

مرگ پســر جوان يك حادثه بود. او ادامه 
داد:  خانه ما پاركينگ ندارد و من مجبورم 
مقابل ساختمان ديگران پارك كنم. چندبار 
هم ناچار شدم ماشين را مقابل ساختمان 
قرباني پارك كنم كه با اعتراض او و پدرش 
روبه رو شدم. حتي چند روز قبل از حادثه 
هم با آنها جر و بحثم شد كه ماجرا ختم به 
خير شد اما روز حادثه بار ديگر ناچار شدم 
مقابل ساختمان متوفي پارك كنم چون 
اصال جا نبود و همين باعث دعواي ما شد. 

متهم در ادامه توضيح داد: درگيري من با 
پدر و پسر 4دقيقه هم طول نكشيد و من 
براي اينكه كار به جاهاي باريك نكشد سوار 
ماشينم شدم كه آنجا را ترك كنم. اما آنها 
به طرف ماشــين آمدند و من ناخواسته با 

پسرجوان تصادف كردم. خيلي دستپاچه 
شــده بودم و براي اينكه از پــارك بيرون 
بيايم و آنجا را ترك كنم دومرتبه ناخواسته 
از روي پســرجوان رد شــدم. من به هيچ 
عنوان قصد كشتن او را نداشتم و از مرگ 
او و عزادار شدن خانواده اش در اين شرايط 

به شدت ناراحتم.
بعد از تحقيق از وي، قاضي دستور بازداشت 
وي و انجام تحقيقات بيشتر را صادر كرد. 
به اين ترتيب مرد بازداشت شده در اختيار 
مأموران آگاهي تهران قرار گرفت. از سوي 
ديگر با دســتور قاضي جنايي، كارشناس 
راهي محل حادثه شده تا علت اين تصادف 
مرگبار را بررســي و مشخص كند كه اين 

حادثه عمدي بوده يا نه.

2رقيب عشقي كه بر ســر دختري به جان هم افتاده 
بودند، وقتي متوجه شدند كه دختر جوان سر هر دوي 
آنها كاله گذاشته است با هم دوست شدند و اين دوستي 

شروع سرقت هاي سريالي آنان شد.
به گزارش همشــهري، چند روز قبل مأموران پليس 
هنگام گشت زني در يكي از خيابان هاي شمال تهران 
به 2 پسر جوان كه رفتارهاي مرموزي داشتند مشكوك 
شدند. يكي از آنها داخل خودروي پژويي در حال بررسي 
داشبورد و زير صندلي ها بود و ديگري بيرون از خودرو 
ايستاده و اطراف را مي پاييد. كمي جلوتر يك خودروي 
پرايد نيز پارك شــده بود كه در آن باز بــود و به نظر 

مي رسيد متعلق به 2 مرد مشكوك است.
ماموران كه از دور آنها را زيرنظر داشــتند به بررســي 
شماره پالك خودروي پرايد پرداختند و مشخص شد 
كه اين خودرو سرقتي است. حاال شكي وجود نداشت 
كه 2 مرد مشكوك سارق بوده و در حال دزديدن لوازم 
خودروي پژويي هستند كه كنار خيابان پارك شده بود. 
لحظاتي بعد سارقان از داخل پژو، وسايلي برداشتند و 
داخل پرايد سرقتي گذاشتند. درست در همان لحظه 
مأموران عمليات دستگيري را شروع كردند اما دزدان 

به محض ديدن پليس سوار بر پرايد شدند و گريختند.

تعقيب و گريز
ماموران گشت پليس به تعقيب خودروي پرايد سرقتي 
پرداختند و دزدان نيز سعي داشــتند با سرعت باال و 
حركات مارپيچ از دست پليس فرار كنند. آنها اما موفق 
نشدند و درســت زماني كه قصد داشتند وارد بزرگراه 
شوند مأموران مقابل آنها پيچيدند و مانع فرارشان شدند. 
عمليات تعقيب و گريز ســرانجام با بازداشت دزدان به 

پايان رسيد و هر 2 سارق براي انجام تحقيقات بيشتر به 
اداره آگاهي تهران انتقال يافتند.

2 سارق دستگير شده در بازجويي ها به سرقت خودرو 
و لوازم ماشــين اقرار كردند. شگردشــان اين بود كه 
ابتدا خودرويي ســرقت مي كردند و با ماشين سرقتي 
در نيمه هاي شب به خيابان هاي شمال و شمال غرب 
تهران مي رفتند. آنها سپس در خودروهاي پرايد و پژو 
را باز و اقدام به سرقت لوازم داخل آن مي كردند. پس از 
سرقت نيز ماشين سرقتي را در خيابان رها مي كردند 
و دوباره سراغ ماشــين ديگري مي رفتند. دزدان اقرار 
كردند، اموال ســرقتي را به مالخران مي فروختند كه 
تالش براي شناسايي و بازداشــت مالخران ادامه دارد. 
از سوي ديگر با دســتور داديار دادسراي ويژه سرقت، 
متهمان براي انجام تحقيقات بيشتر و شناسايي جرايم 
احتمالي ديگر در اختيار مأموران اداره آگاهي تهران قرار 
گرفتند و در بازجويي از آنها بود كه معلوم شد پشت پرده 
اين سرقت هاي سريالي، يك رقابت عشقي و دختري 

جوان بوده است.

اعتراف همسر دوم به قتل مرد بازنشسته

 سرقت هاي سريالي 2 رقيب عشقي
پس از دوئل خونين

درگيري مرگبار همسايه ها بر سر جاي پارك خودرو

يكي از قربانيان

مرد تيرانداز



روايت تعدادي از صاحبان كافه هاي شهر از مشكالت اقتصادي بعد از كرونا و خطر تعطيلي آنها

معاف از رزم ها ارديبهشت اعزام افق پيش روي  كافه ها تاريك است
نمي شوند

رئيس سازمان وظيفه عمومي ناجا اعالم كرد كه مشموالن معاف 
از رزم كه داراي برگه اعزام به خدمت در ارديبهشت ماه امسال 
هستند، در اين ماه به ســربازي اعزام نخواهند شد. سردار تقي 
مهري در گفت وگو با ايسنا، با اشــاره به تدابير سازمان وظيفه 
عمومي ناجا و نيروهاي مســلح براي اعزام به سربازي، گفت: 
همانطور كه قبال هم اعالم شده در ارديبهشت ماه امسال اعزام 
ســربازان به مراكز آموزش نظامي انجام خواهد شد كه در اين 
ميان با توجه به شيوع ويروس كرونا در ايران و جهان تمهيدات 
ويژه اي براي سالمتي ســربازان اتخاذ شد كه ازجمله آن انجام 
چندين مرحله غربالگري، ضدعفوني محيط هاي داخل پادگان، 
نظارت بيشــتر بر موارد بهداشتي و... اســت. وي ادامه داد:  در 
همين راستا نيز تصميم برآن شد تا مشموالن معاف از رزم كه 
داراي برگه اعزام به خدمت در ارديبهشــت ماه امسال هستند، 
در اين ماه به آموزشي اعزام نشوند، تا اگر خداي نكرده نگراني 
بابت برخي از مشكالت خود دارند، رفع شــود. در اين دوره از 
اعزام، تاريخ اعزام به خدمت مشموالن معاف از رزمي كه مبتال 
به بيماري هاي مزمن آســمي، قلبي و عروقي، خوني، گوارشي 
و عفوني هســتند، تمديد شده است. رئيس ســازمان وظيفه 
عمومي ناجا با تأكيد بر اجراي طرح فاصله گذاري اجتماعي در 
پادگان ها و مراكز آموزش نظامي نيروهاي مســلح اظهار كرد: 
جاي هيچ گونه نگراني بابت ســالمتي ســربازان وجود ندارد و 
نظارت جدي بر سالمتي اين افراد و محيط هايي كه آنان حضور 

دارند، وجود دارد.

 افزايش اختالفات خانوادگي
در قرنطينه خانگي واقعيت ندارد

وزير كشور با اشاره به موضوع قرنطينه خانگي در بحران كرونا، 
گفت: نظرســنجي ها درخصــوص ادعاي افزايــش اختالفات 
خانوادگي نشان مي دهد ۸۴.۵ درصد مردم چنين موضوعي را 
تأييد نمي كنند. به گزارش مهر، عبدالرضا رحماني فضلي، روز 
دوشنبه در نخستين نشست شــوراي اجتماعي كشور در سال 
۹۹ كه با حضور مسئوالن و نمايندگان دستگاه هاي عضو در اين 
وزارتخانه برگزار شــد، ضمن تبريك اعياد شعبانيه، ياد فاطمه 
رهبر، عضو شوراي اجتماعي كشور را كه اسفندماه گذشته بر اثر 
ابتال به ويروس كرونا جان باخت، گرامي داشت و از او به عنوان 
عضوي نام برد كه در جلسات شورا، حضوري فعال و مؤثر داشت. 
وزير كشور گفت: جلسه امروز به بررسي آثار اجتماعي بيماري 
كرونا اختصاص يافت و دستگاه هاي عضو، گزارش هاي مفيد، 
خوب و جامعي از اقدامات خود در ايــن زمينه ارائه كردند كه 
متأسفانه، محتواي اين گزارش هاي خوب، به دليل ضعف نظام 
اطالع رساني كشــور و برخي بي توجهي ها در شرايط كنوني، 
كمتر به اطالع مردم رسيده اســت. وي در اين زمينه از كميته 
اطالع رساني ســتاد مديريت بيماري كرونا كه مسئوليت آن با 
وزارت فرهنگ و ارشاد اســالمي است و در شورا عضويت دارد، 
خواست ترتيبي اتخاذ كند كه همه دستگاه ها بتوانند گزارش 
اقدامات خود را در حوزه كرونا حداقل از طريق صداوســيما به 
اطالع مردم برســانند. رحماني فضلي گفت: متأسفانه، برخي 
رســانه هاي خارجي مي خواهند در مورد اقدامات انجام شده 
در كشور سياه نمايي كرده و فعاليت ها و زحمات فراواني را كه 

صورت گرفته است، تضعيف كنند.
وي تصريح كرد: افراد خير و ســمن ها يك جريان خودجوش 
مردمي هســتند كه موجب تقويت همگرايي و همبســتگي 
اجتماعي مي شــوند و در بحران ها، هر چه دارند را بدون هيچ 
تبليغات و ادعايي در طبــق اخالص مي گذارنــد و به صحنه 
مي آورند. رحماني فضلي گفت: ما از سمن ها، خيرين و نيز همه 
كســاني كه در قالب فعاليت هاي مردمي، مساجد، پايگاه هاي 
بسيج و ساير مراكز مشابه براي مقابله با كرونا فعاليت مي كنند، 
قدرداني مي كنيم و از رسانه ها مي خواهيم اين فعاليت ها را به 
استحضار مردم برسانند. وزير كشور همچنين بر لزوم دستيابي 
به يك »تحليل واحد و جامع« در زمينه مديريت بيماري كرونا 
تأكيد كرد. وي گفت: دستگاه هاي مختلفي در حوزه اجتماعي 
فعاليت مي كنند اما اگــر ما فاقد تحليل جامع باشــيم نه تنها 
نخواهيم توانســت به همگرايي و همكاري كامل در اين زمينه 
دست يابيم و برنامه هاي مشترك را عملياتي سازيم بلكه گرفتار 
مــوازي كاري و تداخل اقدامات خواهيم شــد. رحماني فضلي 
افزود: بيماري كرونا چه بــه لطف خدا و همــت همه مردم و 
مسئوالن به ويژه در وزارت بهداشت و كادر پزشكي و درمان در 
مدت معيني از بين برود و چه ادامه پيدا كند، حتماً بايد بر آن 
مسلط شويم و آثار اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و حتي امنيتي 
آن را با دقت بررسي كنيم و دستيابي به اين امر بدون وجود يك 

طرح تحليلي جامع ميسر نخواهد بود.
وزير كشور، دستيابي به »يك گفتمان اجتماعي مناسب« درباره 
بيماري كرونا را از ديگر نيازهاي كشور در شرايط كنوني دانست 
و اظهار داشت: خوشــبختانه تاكنون موضوعاتي نظير انسجام 
اجتماعي و وحدت و همدلي عمومي به عنوان يك گفتمان در 
جامعه مطرح و به صورت عملياتي به آن پرداخته شــده است 
اما شوراي اجتماعي كشــور بايد در زمينه توليد يك گفتمان 
اجتماعي قوي در اين زمينه كار كنــد. رحماني فضلي با بيان 
اينكه امروز دقيقاً 2  ماه از زمان درگذشت نخستين هموطنمان 
در قم بر اثر ويروس كرونا و اعالم شــيوع اين بيماري در ايران 
سپري شده است، به مرور اقدامات صورت گرفته در اين مدت 
پرداخت و تأكيد كرد: ظرف 2  ماه كه يك بيماري ناشناخته در 
حجم وسيع شيوع پيدا كرد و تعداد زيادي افراد مبتال و قرباني 
بر جاي گذاشت، واقعاً كشور توانسته است مديريت خوبي را در 
اين زمينه انجام دهد. وي يادآور شد: البته اين سخن به معناي 
آن نيست كه ما ضعف و مشكالتي نداشتيم اما در قياس با يك 
حادثه عظيم و داراي ابعاد ناشــناخته كه نحوه برخورد با آن از 
نظر علم پزشــكي نيز نامعلوم بود، بايد پذيرفــت كه اقدامات 
خوبي در 2 ماه اخير در كشور براي مهار و كنترل بيماري كرونا 

صورت گرفته است.

از روزهاي ابتدايي شيوع ويروس كرونا 
و حتي قبل از اعالم بسته شدن اماكن گزارش

عمومي، بسياري از مشتري هاي دائمي 
كافي شــاپ ها به دليل ترس از ابتال به كرونا ترجيح 
دادند تا كمتر به اماكن عمومي رفت وآمد داشته باشند 
و كم كم چراغ كافي شاپ ها تا قبل از تعطيلي رسمي 
از سوي ستاد مقابله با كرونا رو به خاموشي گذاشت. 
كافه هاي تهران و بسياري از شهرهاي بزرگ كشور در 
سال هاي گذشته به بيشتر محله هاي شهر روح و شور 
و نشــاط داده بودنــد و حــاال تعداد زيــادي از اين 
پاتوق هاي شهر باتوجه به مشكالت اقتصادي بعد از 

كرونا با تعطيلي دست وپنجه نرم مي كنند.

فعال فقط غذاي بيرون بر
كافه وال يك كافــه كوچك حوالي ميــدان انقالب 
تهران اســت كه تزيينات داخلي اش شبيه به عرشه 
كشتي است؛كافه اي كه تا قبل از شيوع ويروس كرونا 
پذيراي دانشجوياني بود كه در حوالي ميدان انقالب 
تردد داشتند و يكي، دو ســاعتي را در كافه به بحث 
و گفت وگــو مي پرداختند. خانم نظــري مدير كافه 
اســت و اين روزها كه اتحاديه صنف بستني، آبميوه 
و كافي شاپ ابالغيه اي براي بازگشايي نصفه و نيمه 
كافه ها داده ســري به كافه اش زده تا كم و كسري ها 

را صورت برداري كند تا اگر قرار باشد براساس ابالغيه 
اتحاديه به جاي خدمات دهي حضوري به مشتريان 
فقط سفارشــات مربوط به »بيرون بر« را انجام دهد، 
مشكلي در تهيه سفارشــات مشتريان نداشته باشد. 
خانم نظري، مدير كافه وال مي گويــد: بعد از اينكه 
ابالغيه اتحاديه مبني بر بســتن كافي شاپ به دليل 
شيوع كرونا به دستمان رسيد، كافه را تعطيل كرديم. 
اين تعطيلي ناخواســته هزينه هاي زيــادي را به ما 
تحميل كرد، هزينه اجــاره مغازه، حقوق همكاران و 
ساير هزينه هاي شــخصي كه داريم. او ادامه داد: با 
كدي كه از سامانه وزارت بهداشت دريافت كرده ايم 
فقط مجوز تهيه ســفارش مشــتريان بــراي غذاي 
بيرون بــر را داريم و چنانچه كافه اي مشــتري براي 
داخل كافه داشته باشد، جريمه سنگين و پلمب مغازه 

در انتظار صاحب كافه خواهد بود.
نظري با بيان اينكه هنوز نمي داند مي تواند به صورت 
بيرون بر از مشتريانش سفارش بگيرد يا نه و اصوال اين 
كار با فلســفه وجودي كافه ها چندان هم همخواني 
ندارد، مي گويد: به جــاي برنامه هايي كه چندان هم 
براي كافه ها عملي نيست مي توان دستورالعمل هايي 
مثل رعايــت فاصله اجتماعي در كافه هــا و يا كمتر 
كردن ميز و صندلي ها براي حضور كمتر مشــتري 
دركافه ها را به مديران آنها اعالم كرد تا با حداقل ضرر 

بتوانند امورات خود را بگذرانند.
مدير كافه وال با ابراز تأسف از اينكه وضعيت كافه ها 
بسيار نامساعد اســت، ادامه داد: متأسفانه مسئوالن 

هيچ راهي جلوي پاي ما نمي گذارنــد، كمتر از يك 
هفته ديگر هم  ماه رمضان شروع مي شود و به فرض 
اينكه بتوانيــم كارمان را در كافه آغــاز كنيم، زمان 
افطار زمان بازگشايي كافه اســت و اينقدر اين زمان 
كمي اســت كه مشــتريان زيادي نخواهيم داشت و 
عمال كافه داران از اواخر اسفند تا خرداد ماه درآمدي 

نخواهند داشت.
او كه تا قبل از تعطيلي ناخواســته كافه اش به دليل 
كرونا 2 كارگر داشته است، مي گويد: تا قبل از شيوع 
كرونا ماهي 6ميليون تومان اجــاره كافه را مي دادم 
اما بعد از شــيوع كرونا و تعطيلي كافه به دليل اينكه 
نتوانستم از عهده حقوق اين دو نفر بر بيايم ناچار شدم 
برخالف ميلم، عذر همكارانم را بخواهم و االن هم افق 

روشني را پيش روي كسب وكارم نمي بينم.

توان كافه ها براي بقاي پس از كرونا كم است
 از فعاليت كافه خورشيد در لواسان ۹سال مي گذرد. 
پيش از اعالم رســمي قرنطينه از ســوي اتحاديه ها 
و مراجع مربوطه، صاحبان كافه خورشــيد تصميم 
به تعطيلي خودخواســته و موقت گرفتند. ســيما 
سعيدي، مدير كافه خورشــيد چنين تصميماتي از 
سوي كسب وكارهاي كوچك را مسئوليت اجتماعي 
مهمي مي داند كه همكارانــش در اين صنف با همه 

فشارها آن را به انجام رساندند.
وي كه در حال بازگشايي كافه بود گفت: ما براساس 
ابالغيه جديد اتحاديــه مبني بر فعاليــت بيرون بر 
كافه ها اقدام به بازگشايي كرديم و به اين هم واقفيم 
كه فعاليت اقتصادي صورت نخواهد گرفت و فقط به 
عادي سازي وضعيت كمك خواهد كرد چرا كه فلسفه 
وجودي كافه ها و فضاهاي عمومي حضور مردم است؛ 
وگرنه كترينگ هاي زيادي در ســطح شهرها وجود 
دارند كه براساس شنيده ها در دوران قرنطينه چندان 
رونقي نداشته اند. وي ادامه داد: در كافه خورشيد ۴نفر 
همكار دارم و تا االن سعي كرده ام تا جاي ممكن اندك 
حقوقي به آنها بدهم تا دلشان گرم باشد و روزگار كمتر 
برايشان دشوار باشــد. از امروز هم كه كد رهگيري 
گرفته ايم تصميم داريم تا به صورت شيفتي كار كنيم 
اما اين محدوديت بيرون بر باعث مي شــود تا مردم 

سراغ كافه ها نيايند و عمال فروشي نخواهيم داشت.
 روزي كه كافه را تعطيل كرديم با اطالعات ناقص و 
غلطي كه در اختيار همه بــود، تصور مي كرديم اين 
تعطيلي موقت باشد و اميدمان به اين بود كه سال نو 
مثل همه تعطيالت نوروزي كار و كسب رونق بگيرد 
و بتوانيــم از پس كســب وكار نيمه وقت ماه رمضان 
بربياييم، اما نشد. بعد از يك هفته تعطيلي فهميديم 
اين قصه سر دراز دارد و مواد غذايي موجود در كافه 
را بين كارمندان تقســيم كرديم. ولي اقالمي مثل 
شيرهاي مدت دار يا مواد خشك مثل قهوه و... را كه 

هنوز تاريخ مصرف دارند، نگه داشته ايم.
وي با بيان اينكه فضاهاي عمومي اساسا براي تفنن 
و برهم زدن روزمره است و وجود تعداد زيادي كافه 
نشان مي دهد مردم براي زندگي در فضاهاي عمومي 
اشتياق دارند، ادامه داد: اما كسب وكارهاي خرد مثل 
كافه و رســتوران توان مقابله با بحران هاي پياپي را 
ندارند و اگــر نهادهاي اقتصادي براي دوران پســا 
كرونا تدبيري نداشته باشــند، دوران حذف مشاغل 
خرد در همه زمينه ها آغاز خواهد شــد. در خدماتي 
مثل كافه و رســتوران... افزايش قيمت دالر، بنزين 
و نوسانات اقتصادي به صورت مستقيم بر اقتصاد ما 
اثر مي گذارد و نمي توانيم با گران شــدن اقالم، اين 
گراني را به مشتري منتقل كنيم و ناچاريم با حاشيه 
سود كم كه اخيرا بايد اصطالح حاشيه ضرر را برايش 
استفاده كرد،  كار كنيم يا ببنديم. متأسفانه با توجه 
به اينكه قوانين و مقررات حاكم بر اصناف به شدت بر 
كاغذبازي استوار است و دست اتحاديه ها براي احقاق 
حقوق اعضايشان بسته است به نظرم دوران پساكرونا 
زمانه شكست بيشتر طبقه متوسط خواهد بود. اين 

طبقه كوچك در بحران هاي اقتصادي مجبور است 
از ســبد مصرفش هر روز چيزي را كم كند؛ يك روز 
كتاب است يك روز تفريح و شايد روزي برسد كه نان 
را هم بايد حذف كند. گرچه كرونــا همه را در ابتال 
برابر كرد اما در درمان، نقاهت و سالمت برابر نيستيم 

و نخواهيم بود.
ســعيدي ادامه داد: من اقتصاددان نيستم و شايد به 
زعم عده اي اين روند ها طبيعي و بقاي اصلح! همين 
است. اوايل اميد داشــتيم كه دولت با ارائه وام هايي 
كه تضمين هاي مشــخصي مثل محل كسب و جواز 
و ... بخواهد، به كمك ما بيايد امــا با اعطاي وام يك 
ميليوني و گفتــن اينكه مردم به هــم كمك كنند، 
متوجه شديم خيال خامي اســت كه دولت به عنوان 

مسئول كاري بكند.

ضرر و زيان كافه دارها جبران شود
كارمندان كافه »ناگهان« هــم مانند ديگر كافه هاي 
كشورمان موقعيت شغلي متزلزلي را تجربه مي كنند؛ 
نااميدي و بالتكليفي در ميان كافه داران موج مي زند 
و زنگ خطر تعطيلي بسياري از كافه ها در شهر به صدا 
در آمده است. مينا شهني، مدير كافه »ناگهان« است. 
كافه ناگهان هم اين روزها خالي از مشــتري اســت 
و درختان سر ســبز كافه روزهاي زيادي اســت كه 
سايه شان بر سر مشتريان نيســت و صداي پرنده ها 
در حياط خالي از مشــتري كافه، دل هر رهگذري را 

به درد مي آورد.
مينا شهني با اشــاره به تعطيلي كافه ها بر اثر شيوع 
ويروس كرونا مي گويد: مشكالتي كه گريبان كافه ها 
را گرفته، به چند دســته اصلي دســتمزد پرسنل، 
اجاره بهاي ملك و از دست رفتن سرمايه و آينده مبهم 

تقسيم مي شود.
او در توضيح مشكالت دستمزد كاركنان مي افزايد: 
»اگر نيروي انساني را به عنوان مهم ترين عنصر متاثر 
از حوادث ناشي از ويروس كرونا درنظر بگيريم، الزم 
است نظام حاكم بر كشــور هر چه سريع تر براي حل 
اين مشــكل راهي منطقي درنظر بگيرد تا با تحمل 
هزينه هر چه كمتر از اين تنگنا عبــور كنيم چرا كه 
با توجه به اينكه قريب به اكثريــت كاركنان كافه ها 
جواناني با بازه ســني بين 22 تا 32سال هستند، در 
آينده اي كوتاه نه تنها با گروه زيادي از جوانان بيكار 
روبه رو خواهيم شــد، بلكه اين گــروه بيكاران دچار 
مشكالت روحي نظير افسردگي و ساير عوارض روحي 
رواني نيز خواهند بود كه هزينه سالمت كشور را نيز 

افزايش مي دهند.«
مدير كافه ناگهان در پاســخ به اينكــه بيمه بيكاري 
راهگشاي اين مشكل اســت، مي گويد: »استفاده از 
بيمه بيكاري محدوديت دارد و قوانين بيمه آنچنان 
كه مسئوالن و رســانه ها باور دارند و اعالم مي كنند، 
دست و دلبازانه نيســت. اين تصور كه هر وقت كارگر 
به داليلي شغلش را از دســت بدهد مي تواند از بيمه 
بيكاري استفاده كند، غلط است و بهتر است مسئوالن 
و رسانه ها با اطالعات دقيق تري بيمه بيكاري را بهانه 

حل مشكالت كشور اعالم كنند.«
اجاره كافه ها كه معموال اعداد نجومي دارد نيز از سوي 
اين مدير كافه يكي از موارد مشكل ساز كافه ها عنوان 
شد. او توضيح مي دهد: »طبعا كافه ها هم مانند ديگر 

امالك تجاري اجاره بهاي سنگيني پرداخت مي كنند 
و با تعطيلي اين روزها تعداد اندكي توانايي پرداخت 
دارند. خب، اين مشكل هم گريبان همه ما را گرفته 
و كاسه چه كنم دست گرفته ايم. از يك سو صاحبان 
امالك حتما و قطعا حاضر به مصالحه نيستند )مگر در 
موارد نادر( و از سوي ديگر ما توان پرداخت نداريم، با 
اين فرمول از كافه ها  چيزي جز خاطره باقي نمي ماند، 
اما نكته قابل توجه اين اســت كه در تهران تعدادي 
از كافه ها در مراكز دولتي داير شــده اند و مي بايست 
نسخه هاي جداگانه اي براي امالك خصوصي و دولتي 
پيچيده شود. به نظر مي رسد دانشگاه تهران نيز عالوه 
بر وزارت ميراث و گردشگري مكان هايي را به عنوان 
بوفه/كافه به اشخاص اجاره داده است كه هم اكنون 
اين مكان ها نيز براي پرداخت اجاره بها با مشــكالتي 
روبه رو هســتند اما هنوز در اين بــاره تعيين تكليف 
نشده است. شهني درباره چنين مكان هايي توضيح 
مي دهد: هنوز از سوي دانشگاه تهران هيچ نكته اي در 
اين زمينه به مســتأجران اعالم نشده و اين در حالي 
اســت كه دانشــگاه ها ازجمله مراكزي بودند كه در 
نخستين روزهاي شيوع ويروس كرونا تعطيل شدند 
و طبعا مشتريان مراكزي كه در دانشگاه ها داير بودند 
نيز از دســت رفتند. اگرچه پس از اعالم عمومي هم 
تمامي اين مراكز تعطيل شده و تا كنون نيز بازگشايي 
نشده اند، اما به نظر مي رسد اجاره بها جزو ديون معوقه 
محسوب مي شــود.  تا كنون از ســوي دانشگاه به ما 
اطالع نداده انــد كه چه آينده اي )تمديــد قرارداد و 
اجاره معوقه( در انتظارمان است. او درباره رويارويي 
كافه داران كه مالك خصوصي دارند، پيشنهاد مي كند 
كه بانك ها برابر مجوز كافه و قرارداد اجاره وام كم بهره 
با فرصت تنفس مناســب در اختيار كافه دارها قرار 
دهند تا اين مشــكل مديريت شــود و كسب وكارها 

اگر چه به كندي اما به رونق بيفتند.

نيروهايمان را تعديل كرده ايم
مدير يكي از كافه هاي مركزي شهر كه ۵ نفر نيروي 
انساني پيش از اين داشــته و بعد از تعطيلي به دليل 
شيوع ويروس كرونا ناچار شــده تا تعديل نيرو انجام 
دهد، مي گويــد: فعال بــا 2نفر قرار اســت كارهاي 
كافه داري انجام شــود. او با اشــاره به اينكه صاحب 
ملك كافه به دليل شرايط به وجود آمده در اثر ويروس 
كرونا هنوز مطالبه اجاره بهــا را نكرده اما در نهايت او 
بايد اجاره اين مدتي كه پرداخت نشــده  را پرداخت 
كند، مي گويد كه با شــيوع ويــروس كرونا و ابالغيه 
اتحاديه و وزارت بهداشــت كافه ها تعطيل شــده و 
درآمدي نداشــته اند. وي ادامه مي دهــد: با آغاز ماه 
مبارك رمضان هم كافه ها عمال نيمه تعطيل هستند 
و تنها راه حمايت از كافــه داران دادن وام كم بهره به 
اين افراد است. مدير كافه مي گويد: كافه دارها عمال از 
قبل از سال نو فروشي نداشته اند و وضعيت اقتصادي 
مناسبي ندارند اما اگر وضعيت به همين منوال پيش 
برود، ممكن اســت تعداد  زيادي از صاحبان كافه ها 
ناچار باشند كافه هاي خود را تعطيل كنند. با وجود 
اين، اگر سير بيماري همچنان ادامه داشته باشد، شايد 
مجبور باشيم سيستم بيرون بر را نيز كه اتحاديه اعالم 
كرده دوباره متوقف كنيم كه در اين صورت مشكالت 

متعددي را خواهيم داشت.

مهديه تقوي راد
خبرنگار

خبر
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كافه تهروني كه تعطيل شد

كافه  تهرون بعد از حدود يك دهه فعاليت به دليل مشــكالت اقتصادي تعطيل شد. كافه اي كه برخالف 
بسياري ديگر از كافه هاي تهران، ابتدا در باغ نگارستان تهران و سپس در يكي از خانه هاي قديمي فعاليت 
خود را ادامه داد، اما مشكالت ناشي از نوسانات اقتصادي و در اين اواخر شيوع ويروس كرونا باعث شد تا در 
اين كافه خاطره ساز به روي مشتريانش بسته شود. عليرضا عالم نژاد، مدير اين كافه با اشاره به اينكه كافه  
تهرون از روز 5اسفند ماه تعطيل و مراتب تعطيلي به اداره بيمه هم اعالم شده، گفت: با توجه به شرايط فعلي 
اقتصادي امكان پرداخت اجاره بها و تأمين هزينه ها را نداشتيم، از سوي ديگر مشخص نبود از چه زماني دوباره 
مي توانيم به صورت عادي آغاز به كار كنيم و صاحب ملك نيز تصميم به واگذاري ملك خود به صنف ديگري 
را داشت؛ بنابراين ناچار شديم تا كافه اي را كه سال ها براي سرپا نگه داشتنش زحمت كشيده بوديم تعطيل 
كنيم.«  مدير كافه  تهرون ادامه داد: خانه كافه »كارفه« نيز كه با مديريت عليرضا شجاع نوري - بازيگر - اداره 
مي شد چند هفته قبل با صاحب ملك مشكل پيدا كرد و اين كافه نيز تعطيل شد و ما هم دومين خانه كافه اي 
هستيم كه به دليل شرايط اقتصادي تعطيل شديم. عالم نژاد با بيان اينكه بر اثر تعطيلي كافه  تهرون 19نفر از 
پرسنلي كه بيمه بودند بيكار شدند و 12نفر نيز كه به درخواست خودشان به صورت ساعتي كار مي كردند و 
بيمه نبودند از كار بيكار شده اند، گفت: تعطيلي اجباري كافه  تهرون باعث بيكاري 31نفر شد كه موضوعي 
غم انگيز است اما ما چاره اي جز اين تعطيلي اجباري نداشتيم. وي ادامه داد: ما مدلي از كافه داري را در تهران 
آغاز كرديم كه با آن خانه هاي قديمي شهر را احيا مي كرديم اما به دليل مشكالتي كه بر سر راه گرفتن مجوز 
داشتيم نتوانســتيم، مجوز مربوط به اين خانه هاي تاريخي را بگيريم؛ اين در حالي است كه با تبديل اين 
خانه ها به كافه توانسته بوديم جلوي تخريب آنها را بگيريم. عالم نژاد با بيان اينكه در اثر تعطيلي كافه زيان 
اقتصادي زيادي را متحمل شده است، ادامه داد: به دليل اينكه ما هر سال در روزهاي پاياني سال و فروردين 
روزهاي شلوغي را تجربه مي كرديم طبق معمول هر سال 2تن برنج خريداري كرده بوديم؛ همچنين مواد 
غذايي فاسدشدني را خريداري كرده بوديم كه بعد از تعطيلي خانه  كافه رايزني هايي را با برخي فروشنده ها 
داشتيم تا بتوانيم برخي مواد غذايي را برگردانيم و براي بقيه موادي كه داريم بايد فكري اساسي بكنيم تا 
از بين نروند. وي ادامه داد: در كنار اين هزينه ها، هزينه هاي پنهان ديگري همچون ماليات، تعرفه هاي آب و 
برق و... است كه به صورت تجاري برايمان محاسبه مي شود و ناچار به پرداخت آنها بوديم. مدير كافه تعطيل 
شده تهرون با بيان اينكه دولت بايد به كسب وكارهايي كه در شرايط نامساعد اقتصادي متضرر شده اند كمك 
كند، گفت: شايد بشود وام هايي را با بهره هاي كم به اين كسب وكارها تزريق كرد؛ خصوصا كسب وكارهايي كه 
فرد مالك نيست و مجبور به پرداخت اجاره بهاست. االن ما هم در شرايطي هستيم كه بايد به يكديگر كمك 

كنيم تا بتوانيم از اين بحران عبور كنيم.
ث

مك

به دنبال نامه جمعي از خبرنگاران حوزه محيط زيست به هيأت مديره انجمن درباره برخورد 
نامناســب و عملكرد غيرحرفه اي و غيراخالقي روابط عمومي سازمان حفاظت محيط زيست 
با برخي خبرنگاران اين حوزه، انجمن صنفي روزنامه نگاران اســتان تهران نامه سرگشاده اي 

خطاب به علي ربيعي، سخنگوي دولت منتشر كرد.
در متن اين نامه آمده است: »همانگونه كه اطالع داريد در ماه هاي اخير از سوي مقامات رسمي 

سازمان محيط زيست، كه رياست محترم آن معاون رئيس جمهور است، به دفعات نسبت هاي 
ناروايي به روزنامه نگاران حوزه محيط زيست داده شده است. متأسفانه تذكراتي كه به صورت 
رسمي و غيررسمي براي رعايت قانون، اخالق و احترام روزنامه نگاري و روزنامه نگاران حوزه 
محيط زيست به اين سازمان داده شده است، تاكنون مؤثر نيفتاده و اين رويه همچنان ادامه 
دارد. در آخرين مــورد، آقاي رئيس روابط عمومي اين ســازمان در يك گفت وگوي تلفني با 
برنامه تلويزيوني شــبكه دو ســيما مورخ 2۸فروردين، اتهامات ديگري را ايراد كرد كه مورد 
اعتراض جدي روزنامه نگاران اين حوزه قرار گرفت و نامه آنان خطاب به انجمن صنفي نيز به 
پيوست تقديم مي شود. بسيار موجب تأسف اســت كه يك مقام رسمي دولتي مانند ايشان، 
چنين بي محابا و صريح، بدون رعايت موازين حقوقي و اخالقي، حقوق روزنامه نگاران را مورد 
هجوم قرار داده و آنها را با زشــت ترين و غيرقانوني ترين كلمات مورد هجوم قرار دهد. حقوق 
روزنامه نگاران از شقوق مهم حق آزادي بيان است كه بايد محترم شمرده شود. تأسف بيشتر 
ما از اين است كه آقاي معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان محيط زيست هم به رغم تذكراتي 
كه به ايشان داده شده است، در مقابل اين شــيوه برخورد كاركنان خود كامال بي تفاوت بوده 
و عمال ميدان را براي اين گفتارها و رفتاري نادرســت براي ايشان كه در جهت تحديد حقوق 

روزنامه نگاران است باز گذاشته است.«
در بخش ديگري از اين نامه آمده است: »شــما با جايگاه و كاركرد رسانه آشنا هستيد. خوب 
مي دانيد كه فقط كساني از رســانه و پرسشگري مي ترســند كه ريگي در كفش دارند. شما 
خيلي خوب مي دانيد نهادهايي كه دشمن رسانه و روزنامه نگاران هستند ظرفيت بااليي براي 
فسادهاي مالي و سياســتي دارند و به جاي پاسخگويي به اتهام زني مشغول مي شوند. انجمن 
صنفي روزنامه نگاران از جنابعالي انتظار دارد در اين خصوص از طريقي كه مناسب مي دانيد 
تذكرات الزم به اين ســازمان را بدهيد و اين ســازمان را از مقابله غيرقانوني و غيراخالقي با 
حقوق و آزادي هاي روزنامه نگاران حوزه محيط زيست برحذر داريد. قطعا تكرار چنين رويه اي 
بدون پاسخ نخواهد ماند و اين انجمن و روزنامه نگاران از همه ابزارهاي قانوني به ويژه امكانات 
حرفه اي خود براي مقابله با اين نوع سياست هاي ضد رســانه اي و مغاير با اصول اوليه حقوق 
و آزادي روزنامه نگاران و رســانه ها بهره بهرداري خواهند كرد. جنابعالي نيز به خوبي اگاهيد 
كه اصالح ارتباطات اجتماعي دولت بيش و پيش از هرچيز منوط و مشروط به رعايت حقوق 
و احترام قانوني و حرفه اي رســانه ها و روزنامه نگاران توسط مقامات مسئول و خصوصا روابط 

عمومي هاست.«

اعتراض انجمن صنفي روزنامه نگاران به رويه غير حرفه اي 
روابط عمومي سازمان حفاظت محيط زيست

 تكرار چنين رويه اي
بدون پاسخ نخواهد ماند
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       فعال فقط سفرهاي 

كوتاه

در پي دســتور نانا آكوفو 
آدو رئيس جمهــور غنــا، 
در  تــردد  محدوديــت 
بخش هايي از اين كشور كه 
در آنها قرنطينه اعالم شده 
برداشته مي شود. با اين حال 
مدارس همچنان بسته اند 
و تجمعات اجتماعي و سفر 
به شهرهاي دورتر همچنان 
ممنوع است. رئيس جمهور 
گفته است كه اين تصميم 
را در پي درك بهتر نهادهاي 
بهداشــتي اين كشور از 
ماهيت ويــروس، موفقيت 
در مهار آن و تقويت برنامه 
تست گيري در سراسر كشور 

گرفته است.

لهستان
 فعال فقط پارك

دولــت، از ديــروز برخي 
محدوديت ها را برداشــته 
اما به شــهروندان هشدار 
داده است كه اگر آمار ابتال 
به ويــروس كرونا باال برود، 
دوباره ايــن محدوديت ها 
را اعمال خواهــد كرد. در 
نخســتين مرحله كاهش 
محدوديت ها، ديروز پارك ها 
و پارك هاي جنگلي در اين 

كشور به روي مردم باز شد.

دانمارك
 زيبايي در سالن ها

بعــــد از بازگشـايي 
ابتــــدايي  مدارس 
و مهدهــادر اين هفته، 
دانمارك از ديروز اجازه 
بازگشــايي سالن هاي 
آرايش و آرايشــگاه ها 
و برخي مشاغل ديگر 
را هــم صــادر كرد. 
دانمــارك واكنــش 
بســيار زودهنگامي به 
شــيوع ويروس كرونا 
داشــت و 12مــارس 
مقررات منع آمد و شد 
را اعمال كرد. براساس 
تصميــم جديد دولت، 
آموزشگاه هاي رانندگي 
و دندانپزشــكان هم 
مي توانند بــا رعايت 
ي  لعمل ها ا ر ســتو د
خود  فعاليت  مشخص 

را از سر بگيرند.

آلمان
  شروع از كوچك ترها

آلمان يكي از كشــورهايي كه 
بيشترين آمار مبتال به ويروس 
كرونا را در سراسر جهان دارد، 
مقررات تسهيل قرنطينه را در 
سراسر كشور شروع كرده با اين 
حال ايالت هاي مختلف، بسته به 
تشخيص هاي خود محدوديت ها 
را به صورت تدريجــي و البته 
آزمايشي لغو مي كنند. براي مثال 
در ايالت پرجمعيت نورث راين 
وست فالن عالوه بر مغازه هاي 
كوچــك، مغازه هــاي بزرگ 
بازگشايي مي شــوند. در ديگر 
ايالت ها، تنها مغازه هاي كوچك 
مجاز به ازسر گيري فعاليت خود 
هســتند. همچنان تجمعات و 
رقابت هاي ورزشي ممنوع است 
و هتل ها، رستوران ها و كافه ها 
بسته خواهند ماند. كسب وكارها 
هم براســاس دســتور دولت 
دست كم تا 3مي  )10روز ديگر(  

تعطيل خواهند بود.

استراليا
 از ساحل به مدرسه

برداشــتن محدوديت ها در اســتراليا، با بازگشايي برخي 
ساحل ها در ســيدني و برخي نقاط ديگر شروع شده است 
اما مقامات با احتياط فراوان درباره بازگشــت دانش آموزان 
به مدارس و بازگشايي كسب وكارهاي كم خطر در هفته هاي 
پيش رو صحبت مي كنند. نيوزيلند هم از دوشنبه آينده برخي 
محدوديت ها در بخش عمراني را لغو خواهد كرد و عروسي ها و 
مراسم ترحيم با حضور افراد محدود مجددا برگزار خواهند شد.

كره جنوبي
 بازگشت شلوغي 

در كره جنوبي، با لغو محدوديت هاي ســختگيرانه، مردم 
دوباره به پارك ها، فروشگاه هاي بزرگ، برخي رستوران ها 
و مكان هاي ورزشي بازگشته اند. دولت، با وجود توصيه هاي 
جدي به رعايت مقــررات مربوط بــه دوران كرونا، برخي 
محدوديت ها براي برگزاري مراســم مذهبي را لغو كرده با 
اين حال مدارس همچنان تعطيل خواهند ماند. وزارت دفاع 
اين كشور اعالم كرده اســت كه لغو محدوديت آمد و شد و 
همينطور سفر را بررسي مي كند. كره جنوبي كه در ابتداي 
همه گيري ويروس كرونا، كانون بحران در خارج از چين به 
شمار مي رفت، ديروز تنها 13مورد ابتالي جديد را ثبت كرد.

كيوسك

 موفقيت نســبي در مهار شيوع ويروس 
كرونا در دنيا، به دولت هاي زيادي اجازه گزارش

داده تا برخي محدوديت هاي اعمال شده 
در دوران اوج بحران اين بيمــاري را كم كنند و حاال 
مردم مي توانند، از خانه خارج شوند و حتي در مواردي 

خريد هم كنند.
در آلمان، برخي كســب وكارها به صورت آزمايشــي 
فعاليت شان را ازســر گرفته اند و در دانمارك، مدارس 
بازگشايي شده است. در اســتراليا، برخي ساحل ها به 

روي مردم باز شده و در غنا، دست باالي دولت در انجام 
تســت كرونا، قرنطينه را در بخش هايي از اين كشور 
لغو كــرده و مردم مي توانند بين شــهرها تردد كنند. 
لغو محدوديت ها در اروپا، از هفته پيش شــروع شد و 
ايتاليا و اســپانيا با وجود صدمات زيادي كه از انتشار 
كرونا ديده اند، برخي محدوديت ها را لغو كردند؛  اسپانيا 
فعاليت هاي عمراني و توليدي را مجاز اعالم كرد و ايتاليا 
هم به برخي مشــاغل اجازه فعاليت مجدد داد. با اين 
حال، مقامات اسپانيايي اعالم كرده اند كه فعال برنامه اي 
براي كاهش بيشــتر محدوديت ها ندارند. به گزارش 
گاردين، پدرو سانچز نخست وزير اين كشور گفته است 
كه با وجود پيشرفت بسيار زياد فعال نمي توان قرنطينه 

را لغو كرد. با اين حال محدوديت ها از 5روز ديگر اندكي 
كاهش خواهند يافت تا كودكان بتوانند مدتي بيرون 

از خانه باشند.
آمار مبتاليان جديد در ديگر كشورها هم كاهش يافته 
و نشــانه هاي اميدواركننده اي از مهار كرونا مشاهده 
مي شود. در فرانســه، به نظر مي رسد كه ويروس مهار 
شــده اما با وجود اين، مقامات برنامه اي براي كاهش 
محدوديت ها ندارند. ادواردو فيليپه نخست وزير كشور 
در اين باره گفته است: »ما شاهد يك همه گيري نادر 
در تاريخ مدرن فرانسه هستيم و كار تمام نشده است. 
پيشرفت هاي زيادي حاصل شده...اما اينكه فكر كنيم 

ما بحران را رد كرده ايم يك اشتباه خواهد بود.« 

 نگاهي به 6 كشوري كه در اين روزها 
 محدوديت هاي رفت و آمد شهري

براي مهار كرونا را لغو كرده اند
پله  پله تا پايان قرنطينه

بازگشايي ساحل ها در سيدني، مردم را بعد از مدت ها به كنار دريا كشانده .

   تابش نور بر بازگشايي)اقتصادها( 
در پي كاهش محدوديت ها در آلمان

   حمله روساي بيمارستان ها به 
دولت درپي افزايش كمبود تجهيزات 

محافظت فردي )انگليس(

   پليس: نمي توانيم محدوديت هاي 
تردد در پي تصويب قانون سهل گير 

جديد اعمال كنيم

   نخست وزير)بوريس جانسون( 
در برابر كاهش محدوديت ها مقاومت 

مي كند

   هيچ كس در امارات گرسنگي 
نخواهد كشيد؛ كارزار توزيع 10ميليون 

غذا، از خانواده هايي كه از كرونا 
آسيب ديده اند حمايت مي كند
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سوريه؛ حركت از نزاع به سمت رقابت اقتصادي
به موازات كاهش تنش هاي  نظامي در سوريه، تحركات اقتصادي بازيگران 

منطقه اي براي نفوذ بيشتر در اين كشور آغاز شده است

با گذشــت 9ســال از آغاز جنگ ويرانگر 
سوريه، حاال اين كشور با چالش هايي دست خاورميانه

و پنجه نرم مي كند كه بيشتر رنگ و بوي 
اقتصادي دارد تا نظامي. سوريه اكنون بيش از هر چيز به 
تامين سرمايه براي بازســازي زيرساخت هاي تجاري و 
صنعتي ويران شــده اين كشور در جريان جنگ داخلي 
نيازمند است. اما تحريم هاي آمريكا و اروپا راه را بر ورود 
هرگونه سرمايه غربي يا عربي به اين كشور بسته است. در 
سوي ديگر معادله نيز به نظر مي رسد روسيه توان و البته 
تمايلي براي ســرمايه گذاري اساســي در بازســازي 
زيرساخت هاي اقتصادي ســوريه از خود نشان نداده و 
برنامه هاي اين كشــور، عالوه بر چند حــوزه اقتصادي 
مشخص، ازجمله معادن و بنادر، بيشتر بر بازسازي ارتش 
و تامين نيازهاي تســليحاتي ســوريه متمركز اســت. 
همچنين و با وجود تالش هاي متعدد دمشق براي جلب 
نظر چين به منظور سرمايه گذاري، تا كنون پيام روشني 
از سوي پكن در اين زمينه دريافت نشده است؛ امري كه 
شايد ريشــه در ترديد اژدهاي آسيايي نسبت به امنيت 

سرمايه گذاري درازمدت در سوريه داشته باشد.
تمام اينها در حالي است كه شرايط اقتصادي در سوريه 
و متحدان اين كشور نســبت به سال هاي قبل وخيم تر 
شده اســت؛ به گونه اي كه برخي شهرهاي حامي دولت 
بعد از 9سال جنگ داخلي، حاال براي نخستين بار شاهد 
اعتراضات اقتصادي است. بايد توجه داشت كه تحوالت 
سياســي-اقتصادي اخير منطقه، از سقوط قيمت نفت 
گرفته تا بحران ارز در لبنان )به عنوان پايگاه اصلي دور 
زدن تحريم هاي سوريه( نيز در شكل گيري اين اوضاع 
بي تأثير نبوده است. بر اين اساس برخي مخالفان دولت، 
بحران كرونا را فرصتي دوباره براي سقوط نظام به شمار 
مي آورند! اگرچه ممكن است معارضان سوري باري ديگر 

دچار خطاي محاسباتي شده باشند.

توافق بي سر و صداي دولت با جبهه النصره
در ســايه اخبار مربوط به بحران اقتصادي در سراســر 
ســوريه، توافقي مهم ميان دولت مركزي اين كشور با 
گروه تحرير الشام )جبهه النصره ســابق( به رهبري ابو 
محمد الجوالني براي گشايش يك گذرگاه تجاري صورت 
گرفته است. بر اين اساس قرار است گذرگاه سراقب در 
شرق ادلب )آخرين استان تحت سيطره مخالفان( كه در 
اثر بحران نظامي تعطيل شده بود براي مبادالت تجاري 
بازگشايي شــود. اين گذرگاه در محور آزادراه M4قرار 
دارد كه در جريــان درگيري هاي نظامــي اخير ادلب، 
بخش هايي از آن به تصرف ارتش سوريه درآمد. اكنون 
ماموريت حفظ امنيت آزادراه M4تا شعاع 15كيلومتري 
در محورهاي جنوبي و شمالي بر عهده گشت هاي نظامي 

روسيه و تركيه است.
العربيه در اين باره مي نويســد: جبهه النصره كه كنترل 
تمام امور ادلب را با تشكيل دولتي مدني در اختيار دارد، 
طي ماه هاي اخير به دليل كاهــش واردات محصوالت 
كشاورزي با بحران اساســي در اين حوزه روبه رو شده 

است. بازگشــايي گذرگاه ســراقب با هدف خريد اين 
محصوالت از دولت ســوريه مي توانــد مقدمه اي براي 
پايان بحران غذايي در ادلب باشد. از سوي ديگر گذرگاه 
ســراقب مي تواند به كانالي جديد بــراي ارتباط نظام 

تحريم شده سوريه با خارج از كشور تبديل شود.
بايد توجه داشــت كه مرزهاي خارجي استان ادلب به 
تركيه محدود مي شود؛ بنابراين هرگونه تبادل تجاري 
دولت ســوريه با جبهه النصره در اين استان براي تامين 
كاال، ســوخت، ارز يا... در واقع به معناي تبادل تجاري 
غيرمستقيم با تركيه خواهد بود. اين در حالي است كه 
برخي منابع غيررسمي، ازجمله روزنامه العربي الجديد 
مدعي شده اند توافق اخير جبهه النصره و دولت سوريه با 

چراغ سبز تركيه صورت گرفته است.
 

پيشروي امارات با چراغ خاموش
با وجــود تحريم يكپارچــه غربي و عربــي عليه دولت 
سوريه حتي بعد از پيروزي چشمگير مقابل معارضين، 
يك كشــور عربي در خليج فارس به آرامي در مســير 
عادي سازي  روابط با دمشق و از سرگيري تعامل رسمي 
با اين كشــور گام بر مي دارد. مســئله روابط امارات و 
سوريه بعد از مكالمه تلفني اخير محمد بن زايد، وليعهد 
ابوظبي با بشار اســد درباره بحران كرونا، باري ديگر در 
مركز توجه رســانه ها قرار گرفت. اين نخستين مكالمه 
تلفني ميان اســد با يك رهبر عربي طي 8سال گذشته 
به شــمار مي رود. با اين حال عمق روابــط پنهان ميان 
2 كشــور به مراتب از چنين مكالمات نماديني عميق تر 
است. امارات در اوج بحران نظامي سوريه و درحالي كه 
كشورهايي نظير قطر و عربستان حمايت مالي كامل از 
معارضان را بر عهده گرفتــه بودند، روابط حداقلي خود 
را با دمشــق حفظ كرد؛ روابطي كه شامل ادامه فعاليت 
كنســولگري ســوريه در ابوظبي و اقامت سران دولت، 
ازجمله برخي اعضاي خانواده اســد در دوبي و ابوظبي 

مي شد.
امارات طي يك سال گذشته نيز گام هاي قابل توجهي 
براي احياي روابط 2 كشــور برداشــته است؛ گام هايي 
نظير بازگشــايي ســفارت در دمشق يا ارســال مكرر 
هيأت هاي سياســي-اقتصادي كه اطالعاتي از جزئيات 
ســفرها يا مذاكرات احتمالي شــان در دســت نيست. 
برخي تحليلگران، ازجمله ياسر ابوهالله، مدير پيشين 
شبكه الجزيره، تشــديد تنش ها ميان تركيه و سوريه را 
در ادلب )كه اخيرا تا جنگ مســتقيم ميان ارتش هاي 
2كشور پيش رفت( نشانه اي از افزايش نفوذ امارات در 
دمشق به حساب مي آورند. با وجود اين تا به امروز هيچ 
نشــانه اي از كمك هاي اقتصادي امارات به سوريه براي 
مهار بحران اقتصادي اين كشور، ازجمله تامين سوخت، 
التهابات ارزي و... ديده نمي شود. رسانه هاي نزديك به 
جريان اخوان المسلمين مدعي شده اند كه يكي از اهداف 
مذاكرات ابوظبي-دمشــق، به كارگيري البي قدرتمند 
امارات در واشــنگتن براي لغو تحريم ها عليه ســوريه 
است. با فرض صحت اين ادعا بايد منتظر ماند و ديد آيا 
امارات موفق به جلب رضايت دولت آمريكا براي كاهش 
تحريم ها مي شود و در مقابل  چه انتظاراتي از اين كشور 

براي جبران هديه اقتصادي خود خواهد داشت؟

سياوش فالح پور
خبرنگار

جواد نصرتي
خبرنگار

صلح افغانستان، همچنان روي كاغذ

حدود 2 ماه از امضاي توافق صلح ميــان آمريكا و طالبان براي پايان 
دادن به 18سال جنگ در افغانستان مي گذرد، اما درگيري ها در اين گزارش

كشــور همچنان ادامه پيدا كرده تا صلح براي افغان ها تنها در قالب 
همان توافقنامه صلح، باقي بماند.

نيروهاي طالبان در نخســتين ســاعات بامداد ديروز طي 3حمله غافلگيرانه در 
3منطقه تخار، بلخ و ارزگان در شــمال و جنوب افغانســتان، دست كم 33نيروي 
امنيتي را كشتند؛ روندي كه به گفته مقام هاي وزارت دفاع افغانستان طي 2ماهي 

كه از توافق صلح مي گذرد، قطع نشده است.
پايان درگيري ها و آتش بس، پيش زمينه توافق هاي ديگري بود كه در سند صلح 
امضا شــده در دوحه ميان زلماي خليلزاد به نمايندگي از آمريــكا و مال برادر به 
نمايندگي از سوي طالبان گنجانده شــده بود. اما درگيري ها هرگز در افغانستان 
متوقف نشده است. طبق اعالم شــوراي امنيت ملي افغانستان، به رغم تالش هاي 

دولت مركزي اين كشور در كابل براي كمك به پيشبرد صلح با طالبان، اين گروه 
اما دامنه حمالت و خشونت ها را افزايش داده است.

گروه طالبان هم استدالل خود را دارد. سران اين گروه بارها تأكيد كرده اند كه توافق 
براي توقف درگيري ها تنها با دولت آمريكا بوده و شامل دولت افغانستان نمي شود؛ 
ادعايي كه از سوي مذاكره كنندگان آمريكايي رد شده است. دفتر سياسي طالبان 
در دوحه كه محور مذاكرات با آمريكا بود، ديــروز در بيانيه اي حمالت خود را در 
واكنش به ادامه حمالت نيروهاي نظامي افغانستان به مواضع اين گروه عنوان كرده 
است. براساس اين بيانيه كه از سوي تلويزيون طلوع افغانستان منتشر شده، مواضع 
طالبان طي 30روز دســت كم 33بار هدف حمله هواپيماهاي بدون سرنشــين و 
حمالت موشــكي قرار گرفته اســت. به گفته طالبان اين حمــالت در 19واليت 

افغانستان رخ داده است.
رسانه هاي افغانستان به نقل از مقام هاي دولتي افغانستان گفته اند كه تنها طي يك 
 ماه بعد از امضاي توافق صلح، دست كم 2هزار مورد حمله و درگيري كوچك و بزرگ 
از سوي نيروهاي طالبان عليه نيروهاي دولتي اتفاق افتاده است. در همين مدت، 
نيروهاي دولتي افغانستان با حمايت نيروهاي آمريكايي و ناتو نيز حدود 400حمله 

عليه مواضع طالبان داشته اند.
غير از ماجراي توقف درگيري ها كه به نظر مي رسد ادامه آنها در نهايت به لغو توافق 
صلح منجر شود، مسئله تبادل زندانيان نيز باعث اختالف نظر ميان دولت اشرف 

غني و طالبان شده است. طبق توافق امضا شده در دوحه، كابل بايد 5هزار نيروي 
طالبان كه در زندان هاي دولت در بند هستند را آزاد كند. طالبان نيز در مقابل، هزار 
نيروي دولتي را آزاد خواهد كرد. تاكنون 360زنداني طالبان آزاد شده اند. طالبان 
نيز 60نفر از نيروهاي دولتي را آزاد كرده است. دو طرف اما به رفتار يكديگر معترض 
هستند. طالبان مي گويد كه اغلب افراد آزاد شده، نيروهاي اين گروه نيستند. دولت 
نيز مي گويد كه از 60نفري كه از سوي طالبان آزاد شده اند، تنها 17نفر نيروهاي 

نظامي دولت هستند.
آتش بس و تبادل زندانيان قرار بود زمينه را براي آغاز مذاكرات بين االفغاني فراهم 
كند؛ مذاكراتي كه قرار بود 40روز پيش آغاز شود. شرايط اما تا به اينجا طبق برنامه 
پيش نرفته و با شيوع ويروس كرونا در افغانستان، اندك اميد به آغاز مذاكرات هم 

از دست رفته است.
نفوذ ويروس كرونا به ارگ رياســت جمهوري، تازه ترين بحراني اســت كه دولت 
افغانستان را به خود مشغول كرده است. سخنگوي دولت ديروز تأييد كرد كه 20نفر 
از كاركنان رياست جمهوري به كرونا مبتال شده اند. سخنان صديق صديقي، يك روز 
پس از آن مطرح شــد كه روزنامه نيويورك تايمز در گزارشي از ابتالي 40نفر در 
ارگ رياست جمهوري افغانستان و قرنطينه شدن اشرف غني خبر داده بود. دفتر 
غني همزمان تصاويري را منتشر كرده است كه او را در نشست مبارزه با شيوع كرونا 

نشان مي دهد.

محمدامين خرمي
خبرنگار



ای نور چشم من ســخنی هست گوش کن
چون ساغرت پر است بنوشان و نوش کن

در راه عشــق وسوســه اهرمن بسیست
پیش آی و گوش دل به پیام ســروش کن

سفیدي موهاي پزشك پس از کرونا
ووهان: دختري در چين پدر پزشكش را كه موهايش 
طي 2  ماه خاكستري شده بود، نشناخت و از او پرسيد 
»تو كي هســتي«؟ به گزارش اســپوتنيك به نقل از 
 AsiaOne ،دكتر بنكســو كــه در مبارزه با شــيوع 
ويروس كرونا در ووهان شركت داشــت، از  ماه فوريه 
تا كنــون در خانه خود حضور نداشــت. طي 2 ماه كار 
سخت، موهاي اين پزشك 39ساله كامال خاكستري 

شد.

توزيع 2میلیون ماسك در فرانسه
پاريس: شهردار پايتخت فرانســه قول داده است كه تا 
پيش از پايان تاريــخ قرنطينه، يازدهم  مــاه مه )21روز 
ديگر( بيش از 2ميليون ماسك در اختيار شهروندان قرار 
دهد. به گزارش يورونيوز، به گفته شهردار پاريس، تامين 
ماسك هاي مورد استفاده شــهروندان حداقل 3ميليون 
يورو براي پايتخــت هزينه در بر خواهد داشــت. تامين 
ماسك براي پاريســي كه در هر كيلومتر مربع آن به طور 
رسمي 2۰هزار نفر زندگي مي كنند كار آساني نخواهد بود.

کرونا در کره جنوبي تك رقمي شد
ســئول: مقامات كره جنوبی اعالم كردند كه فقط 8 مورد 
جديد ابتال به بيماری »كوويد 19« در اين كشــور به ثبت 
رسيده اســت. به گزارش بي بي ســي،  اين برای نخستين  
بار طی دو ماه اخير اســت كه آمار روزانه مبتاليان جديد به 
ويروس كرونا در كره جنوبی تك رقمی می شــود. تاكنون 
1۰۶۶1 مورد ابتال به نوع جديد ويروس كرونا در كره جنوبی 
گزارش شده اســت. از اين شــمار 23۴ نفر جان خود را از 

دست دادند.

تأثیر کرونا بر مغز
نیويورك: پزشــكان هنگام معاينــه و معالجه بيماران 
در نيويورك جدا از تب، ســرفه، بــدن درد و تنگي نفس 
نشانه هاي جديدي از تأثير مخرب ويروس كرونا بر سالمت 
انسان ها يافته اند كه نشان مي دهد مغز و سيستم عصبي 
بيماران نيز به نوعي درگير اين بيماري مي شوند. به گزارش 
بي بي سي، ازجمله مشخصه هاي اين يافته جديد ابتال به 
نوعي گيجي، فراموشي و حتي تشنج ناشي از فشار عصبي 

در بيماران مبتال به كوويد-19 است.

 حضرت امیر المؤمنین علي ع: افضل الّنوال ما وصل قبل الّسؤال؛  
برترين بخشش آن است كه پيش از سؤال و درخواست به نيازمند برسد.

  اذان ظهــر :  13:۰3   غروب آفتــاب: 19:۴3   اذان مغرب: 2۰:۰2
  نيمه شب شــرعي: ۰۰:18   اذان صبح: ۴:52   طلوع آفتاب: ۶:22
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 روزنامه نگار و پزشك

فرورتیش رضوانیه
ويترينروزنامه نگار

آيا راه کوتاه تري براي رسیدن به 
واکسن کرونا وجود دارد؟ 

حدود 8۰طرح براي ساختن واكسن كرونا 
در سراسر جهان شروع شده است، و حدود 

نيمي از آنها در مرحله ابتدايي توليد هستند 
و دست كم ۶واكســن وارد مرحله اول 

آزمايش باليني شده اند.
اما واكسن ها پيش از در اختيار عموم 
قرارگرفتن بايد بررسي هاي بزرگي را 

از لحاظ بي خطر بودن و تأثيربخشي از سر بگذرانند. هزاران 
نفر بايد واكسن يا دارونما را دريافت كنند تا معلوم شود آيا 
واكسن در پيشــگيري از عفونت ويروس كرونا در اين افراد 
در شــرايط قرارگيري طبيعي نسبت به آن مؤثر است يا نه. 
چنين روندي به طور گريزناپذيري طوالنــي خواهد بود و 
3مرحله اســتاندارد آن به مدتي دست كم 12 تا 18 ماه نياز 

دارد.
اما آيا راه  كوتاه تري براي رســيدن به واكسني تأييد شده 

وجود دارد؟
گروهي از دانشــمندان راهي را براي ســرعت بخشيدن به 
اين روند پيشنهاد كرده اند؛ قرار دادن عامدانه داوطلبان در 
معرض ويروس كرونا براي تعيين تأثيربخشي يك واكسن. 
چنين كاري ســابقه اي دوقرني دارد و هم اكنون نيز براي 
ساختن واكسن  براي آنفلوآنزا، وبا، تب دنگي و بيماري هاي 

عفوني ديگر به كار مي رود.
ادوارد جنر، پزشــك انگليسي براي ســاختن واكسن آبله، 
نخستين واكسني كه بشر ســاخت، در اواخر قرن هجدهم 
ميالدي نشان داد كودك 8ساله اي كه با آبله گاوي مايه كوبي 
شده باشد، در برابر تزريق مايه آبله مرگبار انساني مصونيت 
يافته است. گرچه اين شــيوه از لحاظ اخالقي نگران كننده 
به نظر مي رســد، اما كارآزمايي هاي امروزي طرح تحقيق 
دقيقي دارند و بازبيني اخالقي گسترده اي درباره مراحلشان 

صورت مي گيرد.
اين گروه دانشــمندان توصيه مي كنند گروهي از داوطلبان 
جوان و سالم 2۰ تا ۴5 ساله براي آزمايش تأثيربخشي واكسن 
نامزدشده بسيج شوند. ســالمت اين داوطلبان به دقت تحت 
مراقبت خواهد بــود و درصورت نياز، بــه مراقبت هاي ويژه و 

داروهاي موجد دسترسي خواهند داشت.
اســتفاده از اين شــيوه مي توانــد روند آزمايش واكســن 
نامزدشــده را چند ماه جلو بيندازد و بالقوه جان ميليون ها 

نفر را نجات دهد.
اما از طرف ديگر بايد توجه داشــت كه آلوده كردن عامدانه 
افراد -به خصوص براي داوطلباني كه در گروه دريافت كننده 
واكسن بي تأثير )دارونما( قرار مي گيرند- چالشي اخالقي 

ايجاد مي كند كه بايد آن را حل كرد.

خروج از قرنطینه
داخل يخچال را نگاه مي كنيد. ديگر 
چيزي بــراي خــوردن نداريد. دو 
هفته اســت كه خودتان را در خانه 

قرنطينــه كرده ايد و ذخيره 
مواد غذايي تان تمام شده. 
تصميم مي گيريد به يك 

فروشــگاه بزرگ برويد تا همه  چيز را از همانجا بخريد 
و زود به خانه بازگرديد. با شــال و مانتو و دستكش و 
ماسك روي كاناپه مي نشينيد و گوشي به دست منتظر 
مي مانيد تا يك راننده درخواست تان را قبول كند. اما 
بعد از يك ربع، هيچ پاسخي دريافت نمي كنيد. كالفه 
مي شويد. بايد با تاكسي برويد. اما هرقدر كنار خيابان 
مي ايستيد، تاكســي نمي آيد. يك پرايد تك سرنشين 
مي بينيد كه از دور مي آيد. بــه آن اعتماد مي كنيد و 

سوار مي شويد. 
در ميــان راه روي گوشــي تان متمركز مي شــويد و 
ليســت اقالمي را كه بايد بخريد، تايــپ مي كنيد تا 
در فروشگاه سردرگم نشــويد. وقتي ســرتان را باال 
مي آوريد، مي بينيد كه در يك جاده خاكي هستيد و 
از ساختمان ها فاصله زيادي داريد. با جيغ مي گوييد: 
»من همين جا پياده مي شوم!« در همين لحظه راننده 
توقف مي كند و يك چاقو مقابل تان مي گيرد. نفس تان 
باال نمي آيد. اين را مي دانيد كــه هر اتفاقي رخ بدهد، 
همه اطرافيان تان، خود شما را مقصر خواهند دانست، 
چون برخالف همه هشــدارهايي كه شــنيده بوديد، 
سوار يك مسافركش شخصي شديد. با گريه از راننده 
خواهش مي كنيد تا كيف و كارت بانكي تان را بگيرد اما 
آسيبي به شما نرساند، اما او نمي پذيرد و مي گويد كه 
به دنبال پول نيست. درها قفل است. تصاوير مبهمي از 
ذهن تان مي گذرد. چهره مادرتان را تجســم مي كنيد 
كه چشم هايش از شــدت گريه سرخ شده و صورتش 
را چنگ مي اندازد. برادرتان را مي بينيد كه از شــدت 
خشم و ناراحتي خودش را كتك مي زند و پدرتان روي 
زمين نشسته و با دو دست محكم روي سرش مي كوبد. 
باورتان نمي شود كه به خاطر يك بي احتياطي احمقانه، 
عالوه بر بدبخت كردن خودتان، آرامش زندگي خانواده 
را هم نابود كرده ايد. در همين لحظه فكري به ذهن تان 
مي رسد. الكي پشت هم چند سرفه غليظ مي كنيد و 
مي گوييد: »من كرونا دارم! بهم نزديك بشوي ويروس 
مي گيري!« باورش نمي شــود اما وقتي روي لباسش 
آب دهان پرت مي كنيد، مي ترسد و درها را باز مي كند. 
سريع از خودرو پياده مي شويد و مي دويد. )اين داستان 

براساس يك ماجراي واقعي نوشته شده(

شاهراه سبز عشق
كتاب »شــاهراه سبز عشق« 
با زيرعنــوان »هــزار بيت، 
هزار پند از موالنــا« را صالح 
واحدي، گــردآوري كرده و 
به تازگي از ســوي نشر گويا 

منتشر شده است.
واحــدي در پيش گفتــار 
كوتاهي كه بر كتاب نوشــته 

آورده اســت: »هيچ مقدمه اي 
براي توصيف مثنوي معنوي موالنا جالل الدين محمد 
بلخي نياز نيســت و هيچ گفتاري براي رساندن حق 
مطلب و عظمت آن كافي نيست. آنچه مهم است فقط 
رويكرد ماست كه چگونه به اين مخزن علم و حكمت 
نزديك شويم. دفتري كه اكنون پيش رو داريد، حاصل 
تالشي اســت كه هدف از آن كســب فيض از معارف 
مثنوي است. در اين راه دانش پژوهان و عالمان بسياري 
تالش كرده اند و هر يك از منظري به بهره مندي از آن 
توفيق يافته اند. اين قلم نيز بــا رويكردي بهره جويانه 
به جســت وجوي جرعه اي از چشمه سار مثنوي آمده 
است. كتاب شريف مثنوي معنوي در عين آكنده بودن 
از حكمت ها و فضايل، بنا به طبــع يگانه خداوندگار 
خود قدر فهم مــردم زمانه خود را درنظــر گرفته و با 
مددگيري از حكايات و داستان هايي كه در متون كهن 
و در فرهنگ شفاهي مردم مطرح بوده، دست مخاطب 
روزگار خود را گرفته و پس از نقل شيرين حكايات، با 
نتيجه گيري از آن پندهاي گــران قيمتي را به گوش 

جان ايشان رسانده است...« 
ناصر مهدوي نيز در مقدمه كتاب نوشته است: »موالنا 
و شخصيت درخشــان و انديشــه هاي زندگي ساز او 
حسابي ديگر دارد و اغراق نيست اگر بگوييم در مسير 
توليد انگيزه هاي اخالقي و پاسخ به بخشي از نيازهاي 
وجودي انسان اگر متفكري بي نظير نباشد بدون ترديد 
حكيمي كم نظير است و مي تواند درد درمان كند. به 
قول خودش هم نظري، هم خيري/ هم قمران را قمري/ 
هم شكر اندر شكراندرشكر اندر شكري/ او هم به لحاظ 
گشــودِن پنجره هاي معنوي، ناب و نازنين است، هم 
در خلِق زيباترين حكايات حكيمانه دست بلندي به 
آسمان دارد و هم در معرفي خداوند و شناخت انسان ها 
پيامش شكر اندر شكر اندر شكر است. بزرگ ترين اثر 
و تأثيرگذارترين نمودهاي بصيرت حضرت موالنا در 

كتاب شريف و عظيم مثنوي معنوي است...«
شاهراه ســبز عشــق در 2۴8صفحه با شــمارگان 

3۰۰نسخه به بهاي 35هزار تومان منتشر شده است.

سؤال كردند كه »يا شيخ! دل هاي ما خفته است كه سخِن 
تو در دل هاي ما اثر نمي كند؟« گفت: »كاشكي خفته بودي 
كه خفته را بجنباني بيدار شود. دل هاي شما مرده است كه 

هرچند مي جنباني بيدار نمي گردد.«
تذکره االولیا

قصه هاي كهن

مراقبت هاي خانگي
چنانچه پزشك دستور مراقبت هاي خانگي از بيمار كرونايي را صادر كرد به اين 

نكات توجه كنيد.
   بيمار بايد در اتاق با تهويه مناسب بستری شود )مثال پنجره آن باز شود(.

  حركت بيمار در خانه محدود شــود و فضای مشترك با ساير افراد خانواده به 
حداقل برسد. 

  اعضای خانواده بايد در اتاق های جداگانه بمانند، اگر اين امكان وجود ندارد، 
بايد حداقل دو متر فاصله را با بيمار حفظ كنند.

  بعد از هر تماس با بيمار يا محيط اطراف بيمار، بايد دست ها را شست.
  قبل و بعد از تهيه غذا، قبل از خوردن غذا و بعــد از رفتن به توالت بايد حتما 

دست ها شسته شوند. 
  برای جلوگيری از پخش شدن ترشحات تنفسی، بيمار تا حد ممكن بايد ماسك 
بزند. اين ماسك بايد هر روز عوض شود. افرادی كه دوست ندارند ماسك بزنند 
بايد توصيه های بهداشتی را به دقت رعايت كنند، هنگام عطسه و سرفه، جلوی 
دهان و بينی خود را با دستمال كاغذی بپوشانند و بعد آن را دور بيندازند. اگر از 
دستمال پارچه ای استفاده می شود، بايد مرتب با آب و مواد شوينده شسته شود.
  افرادی كه از فرد بيمار مراقبت می كنند، هنگامی كه در اتاق بيمار هستند بايد 
ماسك داشته باشند و نبايد به ماسكشان دست بزنند. ماسك خيس يا ماسكی 
كه با ترشحات كثيف شده، بايد بالفاصله با ماســك خشك و تميز عوض شود. 
هنگام عوض كردن ماسك به قســمت جلوی آن دست نزنيد و آن را از پشت )از 
بند آن( باز كنيد. ماسك بعد از استفاده بايد بالفاصله دور انداخته شود و دست ها 

شسته شوند.

مهارت

کشف سیاره جديد

تازه ترين تلسكوپ سياره ياب سازمان فضايي اروپا )CHEOPS( براي نخستين 
بار يك سياره خارج از منظومه شمسي )Solar System( را رصد كرد و اكنون 

آماده است تا مشاهدات علمي خود را آغاز كند.
به گزارش ديجيتال ترندز، اين تلسكوپ در دسامبر2۰19 ميالدي به مدار زمين 
پرتاب شد و در  ماه فوريه2۰2۰ ميالدي نخستين تصوير از يك ستاره دوردست 
را رصد كرد. مرحله بعد آماده سازي  اين تلسكوپ براي آغاز مشاهدات علمي بود 
تا تضمين شود قابليت هاي تصويربرداري آن فعال است. براي اين منظور قرار شد 

تلسكوپ يك هدف شناخته شده را عكاسي كند.
كيت ايزاك يكي از پژوهشگران اين پروژه در سازمان فضايي اروپا مي گويد: براي 
بررســي عملكرد CHEOPS ما بايد نخست ســتارگاني را رصد مي كرديم كه 

خصوصيت هاي آنان شناخته شده است.
نتيجه اين آزمايش بهتر از انتظارات بود و تلسكوپ توانست به سطح دقت بااليي 
دســت يابد. پس از آن تلسكوپ توانست براي نخســتين بار يك سياره خارج از 

منظومه شمسي را رصد كند.

دانستني ها

تولید يك میلیون واکسن کرونا
محققان دانشــگاه آكسفورد 
در بريتانيا مي گويند واكسني 
توليد كرده اند كــه با اينكه 
آزمايش هاي اثر بخشــي آن 
براي بهبود بيمــاران مبتال 
به »كوويــد-19« در جريان 
اســت، تا  ماه ســپتامبر يك 

ميليون نمونه از آن را توليد خواهند كرد. به گزارش يورونيوز، دولت بريتانيا كه 
از اين پروژه پشــتيباني مي كند مي گويد كه هنوز ضمانتي براي اثربخشي اين 

واكسن وجود ندارد.
واكسني كه دانشــمندان دانشگاه آكسفورد ســاخته اند، سيستم ايمني بدن را 

آموزش مي دهد تا مانع گسترش بيماري كوويد-19 شود.

سالمت

سازمان  آگهي هاي روزنامه 
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دنیاي وارونه کرونايي
حاال افسرده حالي، بهترين حال جهان است. 
آدم هاي افســرده پيش از ايــن روزها هم 
حوصله هيچ كاري نداشــتند. هر روز وقتي 
پلك هايشان– بي اشتياق و كشدار - از هم 

جدا مي شد، يادشان مي آمد )اي خدا!( 
يك روز ديگر هم بايد زندگي كنند. بايد 
بر خودشــان غلبه كنند و از تختخواب 

جدا شــوند؛ يك روز ديگر بايد باِر جلف 
زندگي را تحمــل كنند. بايد راه بروند، تحت كشــش 
جاذبه زمين، عين كبريت ســوخته خميده شــوند و 
سينه خيز عين مار زخمي به جايي برسند كه به هرحال 
چاره اي ندارند جز اينكه باشــند: كار، خريد، تعويض 
روغن ماشــين كه يك قرن از آخريــن چال رفتنش 
مي گذرد و... هــزار كار ريز و ريزتر ديگــر كه »بايد« 

انجام شوند.
حاال منزوي بودن اصال هم خلق و خوي زشتي نيست. 
حتي در اتوبان هاي درون شــهري، مردم را تشويق به 
انزواطلبي مي كنند، روي بيلبوردهــا از آنهايي كه در 
خانه مانده اند تشــكر كرده اند و باز هم تكرار كرده اند: 
در خانه بمانيد. بيلبوردهايي كــه قبل تر جاي دعوت 
كردن اهالي شهر به جشنواره ها و خيابان ها و پاساژها و 
استخرها و سفرها و اينها بود، حاال همه پر شده از »در 

خانه بمانيد«. التماس مي كنند: در خانه بمانيد.
حاال تنهايي ديگر درد نيســت، حتي مزيت هم است. 
خوش به حال آنهايي كه تنها هستند. اصال هرچه تنهاتر 
خيلي هم امن تر. آدم ها تبديل به موجوداتي خطرناك 
شــده اند. گول ظاهرشــان را نخوري، هر الهه اي هم 
مي تواند به ويروس مبتال شود. از كجا مي تواني حدس 
بزني؟ حتي به صداقت دستگاه هاي »تب سنج«، »تعداد 
گلبول هاي سفيد خون« و »ميزان اكسيژن بدن« و ... 
هم اطميناني نيست. پاي مبتال شدن و احتمال مرگ 
كه در ميان باشد، آدم به سايه خودش هم شك مي كند. 

اصال كاش آدم سايه هم نداشت.
تاريــخ از جويدن ناخن چــه مي فهمد؟ ايــن يكي را 
آدم هاي بيكار بهتر مي فهمند. هر روز گوش خواباندن 
كنار گوشي تلفن همراه كه شايد يكي – مثال از دوستان 
و همكارهاي قديم – تماس بگيــرد و خبر راه افتادن 
كار تازه اي را بدهد. كاري كــه از او هم مي خواهند در 
كادرشــان باشــد. هر روز روياپردازي و خيالبافي. هر 
روز فكر كردن به موقعيت هاي از دست رفته، پول هاي 
سوخته و دوســت هاي گريخته! بيكاري آدم را ديوانه 
مي كند. خوش به حــال آنهايي كــه از قبل آماده اش 

بودند.
حاال فكرش را كه بكني... خيلــي چيزها دوروبرمان 
تغيير كرده است. وسواس داشــتن االن يك بيماري 
نيست، كاش همه وسواس داشــته باشند. شلختگي 
و بي برنامــه بــودن امتيــاز مهمي براي دور شــدن 
ازدغدغه هاســت، چــون هنوز هيچ كــس تصوري از 
آينده پــس از كرونا ندارد. برنامه ريــزي براي آينده؟ 
آدم از اين آدم هاي آينده نگر خنده اش مي گيرد. اصال 
آينده اي وجود دارد؟ ويــروس كوويد-19عين بمب 
بيولوژيكي كه روي ارزش ها افتاده باشــد، همه  چيز را 
شخم زده و جابه جا كرده، تمام مهندسي هاي تاريخي 
درباره روابط اجتماعي درهــم ريخته اند و االن خيلي 
از صفت هاي منفي آدم ها تبديل به ويژگي الزم براي 
ادامه بقا شده اند. دنيا شــكل ديگري شده و به نقل از 
وزير بهداشت: »احتمال موج سهمگين كرونا در پاييز 
و زمستان/ اميدواريم تا خرداد موج اول اين اپيدمي را 
مهار كنيم« )خبرگــزاري ايرانا، 25 فروردين 1399( 
حاال حاال هم همين شــكلي مي ماند. خوش به حال 
ستون نويس ملولي كه مي خواست از كرونا بنويسد ولي 
فكر مي كرد: تا حالش بيايــد، اين ويروس هم ديگر از 

يادها رفته است.

 شهرام فرهنگينگاه
نويسنده و روزنامه نگار
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