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تقسيمات جديد كشوري
برمبناي كرونا

امسالماهرمضانيمتفاوتازديگرسالهادركشورماندر
جرياناست.سفرههايافطاركريمانهكههرسالازسوي

نهادهاوسازمانهاييچونشهرداريتهرانوهيئتهايمذهبيبرپاميشد،
بهدليلشيوعويروسكرونابرچيدهشدهاندوخبريازافطاريهايخيابانيهم

كهمردمبانياشبودند،نيست.

 منبرهای الیو  
و روضه های مجازی

كرونا،مناسباتاجتماعیوفرهنگیماهرمضانراتغييرداد

برخیمساجدوهيئتهابدونتوجهبهمصوبات
ستادمبارزهباكرونابرنامههايشانراازسرگرفتهاند

رئيسجمهورتصميماتويژهستادكرونابراياماكنمذهبي،پاساژها
ومتروهارااعالمكرد

استانداراندرمناطقگرمسيرمجازندساعتكارپاساژها
رااز18به20افزايشدهند

داشتنماسکودستکشدرمتروهاواتوبوسهاضروری
میشود؛زماناجرایآنراوزارتكشوراعالممیكند
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 سرگرداني در مقابل 
سازمان هدفمندي یارانه ها

خبرخوششهردارتهراندرجلسهشورا

شورايشهرطرحیراارائهكردهكهبرخی
ازاصنافدرنقاطيازشهرتاساعت3بامداد

فعاليتداشتهباشند

افزايش10درصــدیمصرفآب
باوجودرشدبارندگیهاموجبشده
كارشناساننسبتبهشرايطآبیدر

تابستانهشداردهند

 پادگان 06 
پارک می شود

ماه رمضان،  زمينه ساز  
زیست شبانه تهران 

 افزایش بارندگی ها 
و چاله کرونا

ديدگاه
عليرضا محمودي ؛ روزنامهنگار

بازگشــايياختياريســينماهابــاروشفروش
بليتتاظرفيت40درصدونشســتنمخاطبان
درميــان2صندليخالي،نشــانازبيتصميمي
مديراندولتيوصنفيســينمايكشــوردارد.
اجرايپروتکلهايبهداشتيدرســينماهاتاجاييكهبهذاتفرديمصرف
فيلموحضوراجتماعيدرسينمانزديکباشــد،قابلاجراستوگرنهفقط
بخشنامهايدرادامهبخشنامههايديگراست.همهميدانندكهنهازلحاظ
بهداشتيونهازلحاظســينماييبازگشاييســالنها،همزمانباعيدفطر
امکانپذيرنيســت.اماباروشفعلي،توپمســئوليتبهزمينسينماداران
قلميخــوردواجــرايپروتکلهايبهداشــتيهمبيمدعــينميماند.
بياهميتترينمســئلههمدراينميانسينماســت.برگزاركردناكران
معطلماندهنوروزدرســاليكهاززمينوزمانفيلمميباردوتوسنتبديل
كردنپولبيزبانبهفيلمپشــتاكران،آنچنانتاختهكهتادوبرابرامکان
نمايشفعليهمپاســخگونيســت.مديراندولتيميخواهندبراياكران
فيلمهاييكهمالکانشــانازلحاظسياســيواقتصاديزورشانكمنيست،
شــرايطرافراهمكنندوچرخاكــرانراهرطورشــدهبچرخانند.پروتکل
15مادهايچيزينيستجزراهيبراياكراننهراهيبرايفروشفيلمهاو

سودحداقليسينماداران.
همهميدانندازايناكراننهپوليبهسينمادارخواهدرسيدونهسرمايهاي
برايفيلمبعديفراهمخواهدشد.درسينماييكهافتخارتوليداتشنجابت
ونوشتهتابلويسالنهايش»مکانيبرايهمهاعضايخانواده«است،تبديل
كردنسالنبهتاريکخانهعذبهادردهه60تجربهشکستخوردهاياست.
يادماننرفتهكهاگرفيلمهادرچندسالاخيررويدستهمبلندميشوند
ودرفروشتاريخســازيوادعاپراكنيميكنند،حاصــلحضوراجتماعي
طبقهاياســتكهفيلمديدنفقطبايارانبرايشلذتبخشاست.براياين
خردهفرهنگفيلمديدنبخشيازهمراهيبابروبکساستكههنگامديدن
فيلمازدستنفرراستيچيپسكشميرودودرگوشنفرسمتچپيزمزمه
ميكند.باچنينپشتوانهايازرونقدرسينما،اتحاديههايصنفيكهزيان
تعطيليسينماهابيشازهمهگريبانگيرحرفهآنهاست،حرفيجزتوصيههاي

بهداشتيوكاريجزحضورمشورتيدرجلساتتصميمگيريندارند.
سينمايايرانفقطدرصفبنديهاياينستاگراميوتيکههايتوييتريزنده
است.مديرانكهباصدوربخشنامهكارخودشانراكردهاند.سرمايهگذارانهم
كههدفشانازساختنفيلمحضورسياسيواجتماعياست.تهيهكنندگان
همكهسودشــانراباپيمانکارتوليد،قبلازســاختفيلمبهجيبزدهاند.
ميماندسينماهاكهآنهاهمتکليفشانازهمهروشنتراست،يادولتياندو
نيمهتعطيلوياخصوصياندوورشکسته.ميماندسينماهايمركزخريديكه
چپصاحبانشانپرترازآناستكهدلواپسسالنهايخاليسينماهاباشند.
ميماندصنفوامورصنفــي.مديرانصنفياينروزهابرمبنايحالشــان
مشغولدوكارند؛يادرحالپيشــنهادساختفيلموســريالازقهرمانان
جبههسالمتبهمسئوالنهســتنديامشــغولثبتنامدرسامانهدريافت
كمکهايدولتي.تجربهنشــاندادهكــهآنهااغلببهخودســينماكاري
ندارند.كارآنهاشــبيهمشاغلياســتكهاغلبدراطرافسالنهايسينما
دايرميشــدمثلآجيلفروشــانونوشابهفروشــانيكهدخلشــاناگراز
گيشهسينمابيشــترنبود،كمترهمنبود.اغذيهفروشــانيكهباشعاراول
ساندويچبعدسينما،مارتاباسيرفراوانميفروختند.دورنيسترايجشدن
دكههايدوافروشــيبامديريتسفرهنشــينانســينمادراطرافسالنها
كهانواعالکلوژلبهمردمقبلازورودبهســينمابفروشــندباشــعاراول

ماسکبعدسينما.

اول ماسك بعد سينما
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نگاه
نيكنام ببري ؛ روزنامهنگار

كرونادرجهانكماكانميتازد.آمارهادرخصوصتعداد
مبتاليانبهاينويروسمرگبارنگرانكنندهاست.تقريبا
عمومكشورهايمهمدنيابااينويروسدرگيرهستند.
مطابقگزارشهابيشاز2ميليوننفردرجهانبهاينويروسمبتالشدهاندكهازاين
تعدادباالي100هزارنفرجانشانراازدستدادهاند.اپيدميسريعاينويروسدر
جهاناينپرسشرامطرحساختهكهآياگريزيازاينبيمارينيستواساساجامعه
جهانيوزندگيبشريتبهچهسمتوسوييسوقمييابد.سوايبربحثهايعلمي
وپزشکيكهچگونهامکانمهاراينبيماريوجوددارد؛كرونابهچالشجديایدر

عرصهمديريتوحکمرانيتبديلشدهاست.
اينکهدولتهاوسياستگذارانباچهمکانيســموراهبرديبتوانندجلويشيوعاين
بيماريرابگيرندبهدغدغهاصليدرجهانتبديلشــدهاست.ازاينمنظركرونابه
محکيبرايكارآمدي،كاراييوعقالنيتنظامهايسياسيتبديلشدهاست.اظهارات
برخيدراوانشيوعكرونادرايرانكهآنرانشــانيازناكارآمديمديريتيدرايران
ميدانستند؛ازاينمنظرقابلتحليلاســتالبتهگرچهدرادامهبامشاهدهاوضاعو
احوالكشورهايپيشرفتهدنيامثلايتاليا،اسپانياومهمترازهمهآمريکا،بياعتباري
اينگزارهبرايايرانبيشترخودشرانشانداد.بههررويآنچهواقعيتدارد،ارتباط

معنادارمهاربيماريكرونابانظاممديريتيكشوراست.
دروهلهاولكشورچينقابلمطالعهوبررسياست.چينبهعنوانكشوريكهكرونااز
آنسربرآوردامروزتوانستهبااتخاذاستراتژيهايمختلفاينبيماريرادرسرزمين
بزرگشمهاروكنترلكند.درشهرووهان،ويروسكرونادر76روزمتوقفوكنترل
شد.ابزارهاينظارتيدقيقوهوشمندواســتراتژيقفلشهرازجملهراهبردهايي
بودكهدولتچينبرايمهاراينبيماريدراســتانبزرگهوبياتخاذكرد.جالب
اينجاســتكهكروناهرچهازســرزمينمادرياشفاصلهگرفتجهشهايجديد
ژنتيکپيداكردواپيدميســريعتريگرفت.باكنترلبحرانكرونادرچين،ساير
نقاطجهانبهخصوصايراندرگيراينبيماريشد.ايرانازجملهكشورهاييبودكه
بهخاطرمراوداتنزديکسياسيوتجاريباچين،آلودهبهكروناشد.دولتدرايران
ازهمانابتدااستراتژيهايمختلفيرابرايمهاراينبيماريدرپيشگرفت.رويکرد
فاصلهگذارياجتماعي،اعمالمحدوديتدرترددهايبيناستاني،تعطيليمدارس
ودانشگاههاازجملهطرحهاييبودكهطيبازهزماني2ماهاخيردركشورپيادهسازي
شد.سخندراينجاســتكهطرحهاوبرنامههابدونرضايتمنديوخواستدروني
مردمقابليتاجراييندارنــد.بهترينراهبردواســتراتژيدرصورتفقداناعتماد
اجتماعيوباورپذيريمردمباشکستمواجهميشود.درقضيهكرونا،سطحفرهنگ

عمومي،آگاهيودركبااليمردمبهعيانديدهشد.
آنچهكهمايهاميدواريشــد،آرامشمردمدرايامعيدبود.بااينکهمطابقسنتو
آييناينسرزمين،نوروز،زمانديدوبازديدوسفراستاماكمترينسفررابهصورت
داوطلبانهازسويمردمشاهدبوديمومهمترازهرچيزآرامشدرخريداقالموساير
نيازهايمعيشتيبود.برخالفنگرانيهايابتداييكهمردمبهفروشگاههاهجومببرند
ودســتبهاحتکاركاالبزنند،كمترينگزارشرادراينخصوصدركشورداشتيم.
بايدقدرواهميتاينهمراهيمردمرادانســتواينجاستكهدولتبايستيبادر
پيشگرفتنراهبردهاياقتصادي،برتقويتاينهمبستگيبيفزايد.شناساييدقيق
افرادمتضرردرشرايطكرونايي،كنترلقيمتهاحداقلانتظارعمومازدولتاست.
يکيازچالشهايحمايتيمهمدركشور،ذهنيتحمايتمستقيمويارانهاياست.

تاوقتييکبحرانواتفاقيدركشوربروزميكند؛نخستينايدهايكهبهذهنمان
خطورميكنــد؛حمايتمســتقيمماليازافــرادضعيفو
آسيبديدهاست.مايلمايننکتهرامطرحكنمكهحمايتهاي

مستقيمماليكهبهشکلپولبهحسابافرادنيازمندواريزميشود؛غيركابرديترين
نوعحمايتهاست.

سنجش مدیریت بحران کرونا 
در ایران

دريچه
بيژن یاور ؛ استاددانشگاه،متخصصومشاورمديريتبحران،ريسکوپدافندغيرعامل

تأثيربيماريناشــيازويروسكروناوهمهگيريناشياز
آن)پاندميک(بهعنوانيکبحرانبركلجوامعانســاني
راميتوانهمچونيکرنســانسخواندكهابعادمختلف
زندگيبشررادگرگونخواهدساخت.برايهميناســتكهبهنظرميرسدكهدوران
پيشوپساكرونابهراحتيقابلتشخيصخواهدبود.لذاپسازبيماري،رنسانسينوين
درحالشکلگيرياستهمانگونهكهرخدادرنسانسدرقرونوسطيتأثيريشگرف
درزمينههايفلسفي،اجتماعيواقتصاديبرجايگذاشت،اينمورداخيرنيزبسياري

ازحقيقتهاراكهپيشازاينپنهانبودهاستراآشکارنمود.
پاندميکكرونارانيــزميتواننقطهعطفيتاريخســازدرهزارهســومدرنظرگرفت.
متخصصينمديرانشرايطاضطراري)حوادث،ســوانح،باليا،بحرانهاوفجايع(براين
باورندكهبحرانهاهموارهنقطهعطفيمثبتيامنفيبرايتوسعهآيندهاستكهبستهبه
چارچوبذهني)Mindset(برنامهريزانومديرانشرايطاضطراري،تأثيراتمتفاوتي
دارد.براياينرخــداديابهتربگوييمپديدهوبحران،عالوهبرعرصهپزشــکيتأثيرات
اساسيدرعلومانساني،فلسفه،جامعهشناســي،روانشناسي،علوماجتماعي،فرهنگ،
اقتصاد،علومپايه،علومفنيومهندسيوعلومپزشکيخواهدداشتكهبهتدريجنمايان

ميشود.
درعرصهروابطبينالملل،وقوعتغييراتبنياديندرساختارسازمانهايبينالمليمانند
سازمانمللمتحد،سازمانجهانيبهداشــت،اتحاديهاروپاونظايراينهامتصوراست،
همچنينانسجاممليملتهابرايغلبهبربحرانهايمشــابهارتقاخواهديافت،نظام

برنامهريزيومديريتاقتصاديواجتماعيكشورهانيزمتحولخواهدشد.
نظامهايجديدومنســجمبرايجبرانخســاراتواردهبهافــرادحقيقيوحقوقيو
زمينههايبروزمشــکالتاقتصاديواجتماعيتعريفوگرايشبهاديانآســمانيو

معنويت،روزبهروزبيشترتقويتميشود.
بسياريازســاختارهاباشيوههاودســتورالعملهادرمناسبات
مختلفاقتصــاديواجتماعيموردبازنگريقــرارميگيردكه

بازنگريدررفتارانسانيورفتارسازمانيخصوصاًســازمانهايبينالملليازآنجمله
استودريکكالمحتيسبکزندگيجديديپابهعرصهميگذارد.

جهان در انتظار رنسانس 
پساکرونا

همبستگي سوئيسي ها  با مردم ایران
 سوئيســي ها به نشــانه همبســتگي با مردم ایران در بحــران کرونا
پرچم سه رنگ جمهوري اســامي را روي یكي از بلندترین قله هاي رشته 

کوه آلپ، نورپردازي کردند
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يادداشت
سيدرضا اکرمي؛ عضوجامعهروحانيتمبارز

ماهمباركرمضانامسالبهعلتمقارنشدنباشيوع
بيماريكرونادركشورنيازمندتوجهبيشترمردمدر
نحوهبرگزارياعمالوعباداتدســتهجمعياينماه
است.ستادمليمبارزهباكروناووزارتبهداشتهنوزوضعيتسفيددركشوراعالم
نکردهاندوهمينايجابميكندضوابطوتوصيههايآناندرماهروزهمومناننيز
ادامهپيداكند.بههمينسبباصرارهاينابجادربازگشــاييهرچهزودتراماكن
مذهبيخارجازدستورالعملهايستادمليمبارزهباكروناتوجيهعقالنيوشرعي

ندارد.
مراجعتقليداحکامفرديروزهمــاهمباركرمضانرادرســالجاريبنابهحال
مومنانوخوفواحتمالآناننسبتبهابتالياتشديدبيماريمشروطبهتشخيص
خودمومنانكردند.بديهياستمناسکجمعياينماهكهجنبهاستحبابيدارند،
ضرورتبرگزاريندارندونبايدمضربهحالســالمتيمومنانباشد.مابايدمسئله
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پيگيري مراسم هاي خودسرانه 
مذهبي

دبير كميته امنيت اجتماعي ستاد ملي 
مقابله با كرونا با بيان اينكه در  ماه رمضان 
برگزاري هرگونه مراسم اعم از رسمي و 
غيررسمي ممنوع اســت، گفت: مراجع 
ذيربط در حال پيگيري مراسم هاي برگزار 
شده هستند. حسين قاســمي درباره 
دستورالعمل ستاد مديريت بيماري كرونا 
براي ايام  ماه رمضان در حرم هاي مطهر، 
مساجد و تكيه ها به ايسنا گفت: تصميمات 
قبلي ستاد ملي كماكان به قوت خود باقي 
است و تغييري اتفاق نيفتاده است. وي 
همچنين در پاسخ به اين پرسش كه آيا 
اخبار برگزاري مراسم هاي  ماه رمضان در 
برخي هيئت هــا در تهران صحت دارد و 
موضع ستاد درباره برگزاري اين مراسم 
چيست؟ تصريح كرد: در مورد برگزاري 
مراسم ها اين امر بسيار به ندرت بوده كه 
مراتب از طريق مراجــع ذيربط در حال 
پيگيري اســت. مجدد تأكيد مي شود 
كماكان برگزاري هرگونه مراســم اعم از 
رسمي و غيررسمي ممنوع است و با توجه 
به اهميت سالمت آحاد جامعه تخلفات اين 

امر قابليت پيگيري دارد.

شيوع بيماري كرونا در كشور 
پــس از قريب به 2مــاه در دولت

آســتانه اعــام وضعيت در 
برخي شهرستان هاي كشــور قرار گرفته 
اســت. گام بعدي دولت پس از بازگشايي 
مشاغل كم ريســك و با ريسك متوسط، 
عادي ســاختن وضعيت بــا رعايت برخي 
شرايط در شهرستان هاست. نظام آموزشي، 
باشگاه ها، رستوران ها و بخش گردشگري 
ظاهرا جــزو آخرين حلقــه بازمانده هاي 
مشــاغل پرريسك براي بازگشــت به كار 
هســتند. تصميم گيري درباره بازگشايي 
اماكن مذهبي شامل مساجد و زيارتگاه ها 
نيز منوط به قرار گرفتن شهرها در محدوده 
سفيد، زرد يا قرمز است. با صحبت هاي روز 
يكشنبه حسن روحاني، رئيس جمهور در 
جلسه هيأت دولت بايد انتظار داشت اماكن 
مذهبي زودتر از مشاغل پرريسك باقيمانده 
در طرح فاصله گذاري اجتماعي و همزمان 
با اعام وضعيت ســفيد در شهرســتان ها 

بازگشايي شوند. 
براســاس گــزارش پايگاه اطاع رســاني 
رياست جمهوري، حســن روحاني اعام 
كرد كه با تصويب ستاد ملی مبارزه با كرونا، 
مناطق مختلف كشور بر مبنای ميزان ابتا 
و شيوع بيماری كرونا و همچنين مقررات 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، 
به 3منطقه سفيد، زرد و قرمز تقسيم خواهد 
شــد و محدوديت ها و مقــررات مرتبط با 
بيماری كرونــا، در اين چارچــوب در آن 
مناطق سه گانه اعمال می شود. به گفته او 
»تا زمانی كه منطقه ای ســفيد باقی بماند 
كه باالی 100شهرستان است و اسامی آنها 
اعام می شود، شرايط جديدی بر آن حاكم 
خواهد بود كه از جمله آنها كه در اين جلسه 
راجع به آن بحث شــد، بازگشايی اماكن 
مذهبی و برپايی نمازهای جمعه و جماعت 
است.« او درباره بازگشايي اماكن مذهبي 
در چارچوب اين دســته بندي توضيح داد: 
»واقعا بعضی از بقــاع متبركه اگر خوِد آن 
صحن مطرح بود شايد تصميم گيری كمی 
آسان تر بود، اما وقتی می گوييم اين صحن 
باز شــود، آن وقت بحث مسافرت ها به آن 
شهرها، قطار و اتوبوس، هتل و محل اسكان 
و حضور در بازار هم مطرح می شود؛ يعنی 
يك مجموعه مسائلی اســت كه همه بايد 
كنار هم قرار داده شود و  به اين مبنا آمديم 
به  اين نتيجه رســيديم كه هركجا سفيد 
شــد، فرق نمی كند حاال چــه دارای بقعه 
متبركه هست يا نيســت؛ هرجا اگر سفيد 
باشد؛ فردا اگر به ما گفتند مشهدالرضا)ع( 
سفيد شد؛ يعنی وزارت بهداشت و درمان 
به اين نتيجه رســيد، 2هفته ديگر سفيد 
است همانجا می گوييم با آن پروتكل هايی 
كه وزارت بهداشت می گويد آن وقت صحن 
امام رضا)ع( هم باز می شود. به ما می گويند 
قم ســفيد اســت، بافاصله چند روز بعد 

شروع به باز شدن می شــود؛ پس معيار و 
تقســيم بندی جديدی كه امــروز در اين 
جلسه قرار داديم بر مبنای تقسيم كشور به 
مناطق سفيد، زرد و قرمز است.« روحاني 
اضافه كرد: فعا چــون ماه رمضان بود و ما 
هم قول داده بوديم قبل از 15رمضان يك 
تصميم گيری كنيم و يك بررســی جديد 
انجام دهيم، در اين بررســی جديد به اين 
نقطه رســيديم؛ البته دل ما می خواست 
امروز مصوبه وسيع تری داشته باشيم چون 
اين ماه، ماه مقدس و پربركت است و هرچه 
هم می گذرد دل ها بــرای زيارت مضاجع 
شريف ما در سراســر كشور مخصوصا بقاع 
متبركه مهم و معروف روز به روز بيشــتر 
می شود و مردم می خواهند سهولتی باشد 

و راه واقعا باز شود و بروند.

معيارهاي اعالم وضعيت سفيد
او با بيان اينكه نمي توانيم بگوييم كي كرونا 
تمام مي شود تصريح كرد: اگر می شد خيلی 
خوب بود يعنی اگر مســئوالن بهداشتی 
و درمانی كشــورمان می توانســتند به ما 
بگويند كرونا تا يكی- دو ماه ديگر قطعاً تمام 
می شود ما هم برای برنامه ريزی خودمان از 
لحاظ اقتصادی، اجتماعی و ساير مسائل، 
خيلی راحت تر بوديم اما متأســفانه زمان 
روشن و مشخصی برای اين امر وجود ندارد، 
به دليل اينكه يك دارو و واكســن خاصی 
برای درمــان اين بيماری وجــود ندارد و 
تقريباً همه بار، به يك معنا  بر روی دوش 

خود مردم برمی گردد.
رئيس جمهور دربــاره معيارهــاي اعام 
وضعيت ســفيد در ارتباط با كرونا توضيح 

داد »پيشــنهاد جديد اين است كه كشور 
يك تقسيمات جديد كشوری پيدا كند كه 
نه برمبنای اســتان و نه بر مبنای شمال و 
جنوب و شرق و غرب كه يك تصميماتی بر 
مبنای ابتا به كرونا، شيوع كرونا و مقرراتی 
كه وزارت بهداشت و درمان به عنوان معيار 
قرار می دهد. مثًا اگر در يك شهرســتانی 
ديديم ورودی به اين بيمارستان برای يك 
هفته حذف شده و كســی به بيمارستان 
مراجعه نكــرده اســت. ويژگی هايش را 
خودشــان برای مردم توضيح می دهند و 
اگر يك هفته كسی مراجعه نكرده و فوتی 
هم نداشــتيم و نگاه می كنيم كه در يك 
هفته همه فوتی ها صفر اســت. ورودی ها 
صفر است و بهبوديافتگان الحمدهلل بهبود 
پيدا می كنند و اگر اين يك هفته، 2 هفته 
شــد و فوتی و ورودی جديد نبود در اينجا 
وزارت بهداشــت و درمان طبق معيارهای 
خودش می گويد اين منطقه، شهرســتان 
و بخش سفيد اســت و مناطق ديگر يا زرد 
يا قرمزند؛ بنابراين در نقشــه ای كه وزارت 
بهداشــت و درمان پيش روی مردم قرار 
می دهد بر مبنای سفيد، زرد و قرمز كشور 
را تقسيم بندی می كنيم و تبليغ می كند و 
می گويد اين شهرستان ها سفيد هستند كه 
اگر مردم مراعات كنند ان شــاءاهلل تا آخر 

سفيد هستند.«

ضوابط جديد حمل و نقل عمومي در كرونا
رئيس جمهور به دنبال گزارش هاي متعدد 
رسانه اي مبني بر تجمع باالي افراد در مترو 
و اتوبوس و احتمال شــيوع ويروس كرونا 
گفت: در جلسه امروز )يكشنبه( درباره مترو 
و اتوبوس هم بحث شد. معموال فاصله هايی 
كه مبنی بر رعايت بيــش از يك متر گفته 
می شود، در موقع شلوغی مراعات و توجه 
نمی شود لذا بحث شد كه روی استفاده از 
ماسك و دستكش تاكيد كنيم و روز آن را 
هم وزارت كشــور اعام خواهد كرد كه از 
چه روزی داشتن ماسك برای سوار شدن 
به مترو و اتوبوس ضروری است. مردم هم 
ان شــاءاهلل مراعات كنند و وزارت صنعت، 
معدن و تجارت هم تــاش كند كه توليد 
ماســك را اضافه كرده و در اختيار مردم 
بگــذارد.« او درباره تمديــد زمان فعاليت 
مشاغل با ريسك متوســط كه در مرحله 
قبلي بازگشايي شده بودند نيز توضيح داد: 
»نكته بعدی اين بود كــه در مصوبه قبل 
گفته شد كه پاساژها ساعت 18 بسته شوند 
اما در مناطق گرمســير شرايط به گونه ای 
است كه اين پاســاژها عمدتا از ساعت 4 
بعدازظهر باز می كنند برای اينكه آنها در 
مضيقه قرار نگيرند بنا شــد كه استاندارها 
مجاز باشــند در جاهايی كــه اين چنين 
است ساعت 18 را تا ساعت 20 هم بتوانند 
افزايش دهند و تصميم در اين موضوع در 
اختيار آنهاست كه ان شاءاهلل انجام دهند.«

مجلس يازدهمي ها با اكثريتي از نيروهاي جوان، 
با شعار »تحول و تقويت قوه مقننه« حضورشان مجلس

در عرصه مديريتي را به رخ مي كشند. از جنس 
موضعگيري هايشــان چنان بر مي آيد كه مخاطب اصلي آن 
پاستورنشينانند. آنها اين روزها سوداي دميدن روح جديدي 
به مجلس را در ســر مي پرورانند. منتخباني كه بنا به تفسير 
محمد مهاجري، از فعاالن رســانه اي اصولگرا، مجلســي 10 
درصدي اند. او اخيرا در حساب شخصي اش در توييتر نوشته 
بود كه »مجلس يازدهم در بهترين حالت، مثل زن باباســت. 
مشروع و قانوني است اما مقبول نيست و كسي دوستش ندارد. 
مجلسي كه فقط42درصد مردم در انتخاباتش شركت كرده و 
اكثريت نمايندگانش زير25درصد آرا را كسب كرده اند، فقط 
وكيل 10درصد جامعه اســت. )42درصد ضربدر 25درصد= 

10درصد(...«

با تغيير رئيس، مجلس به رأس امور برمي گردد
سوداي تحول مجلس از ســوي جمع شناخته شده و صاحب 
نام اين جريان چون محمدباقــر قاليباف، مرتضي آقاتهراني ، 
مصطفي ميرســليم، الياس نادران و عليرضا زاكاني به جامعه 
القا مي شــود، فارغ از آنكه آنچه وعده مي دهند در اختيار و يا 
حداقل محدود به وظايف مجلس نيست و همراهي  ارگان ها 
و نهادهاي ديگر را مي طلبد،  همچنان كه قاليباف و آقا تهراني 
بر كار جهادي و انقابي در مجلــس تأكيد مي كنند، غافل از 
آنكه حيطه وظايف مجلس در 2بعد نظارتي و تقنيني است و 
نيازمند شناخت دقيق از روند كار هاي اجرايي و قانون نويسي 
است كه ماه ها زمان مي برد تا نماينده اي تازه وارد بر آن مسلط 
شــود، يا از ســوي ديگر مصطفي ميرســليم، ديگر راه يافته 
انتخابات اخير به مجلس كه در سوداي رياست است، مجلس 
دهمي ها را به وقت كشــي متهم مي كند و مي  گويد مجلس 
يازدهمي ها بنا دارند از فرصت مجلس براي كارهاي اساسي 
استفاده كنند، اين عطش به تحول و هيجان به انجام كارهاي 
بزرگ اگر چه مذموم نيســت اما به زعــم محمدرضا باهنر، 
چهره صاحب نام جناح راســت نمايندگان تازه وارد تا بيايند 
و آدرس هاي اطراف مجلس را بشناسند دوره نمايندگي شان 
طي شده است! وراي شعار هاي ميرسليم، قاليباف و آقاتهراني، 
جمعي ديگر چون الياس نادران وارد ميدان شــده، انگشت 
ضعف جايگاه مجلس را به سمت رياست سه دوره اي الريجاني 
نشــانه گرفته و مدعي اند با تغيير رئيس مجلس، مجلس به 
راس امور بازمي گردد، نادران اخيرا در حســاب شخصي اش 
درتوييتر نوشته بود: »بزرگ ترين دستوركار مجلس يازدهم 
اين اســت كه مجلس الريجاني  را به مجلس شوراي اسامي  
تبديل كند! مجلس دوباره بــه راس امور برمي گردد« ادعاي 
نادران، در حالي است كه نخستين انتقادها به كاهش ظرفيت 

و تأثير گذاري مجلس به مجلس هفتم بازمي گردد كه الياس 
نادران از ژنرال هاي آن محسوب مي شد و غامعلي حدادعادل، 
پدرخوانده امــروز مجلس يازدهمي ها رياســتش را بر عهده 

داشت.

اصالحات اصولگرايان در مجلس
 در بين همه بايدها و شايد هاي ژنرال هاي جناح راست براي 
مجلس يازدهم برنامه تحول زاكاني از چهرهاي شناخته شده 
جريان دلواپسان كه مكررا دولت هاي روحاني را به خاطر برجام 
به چالش مي كشد نيز قابل تامل است. او كه سابقه نمايندگي 
در ادوار هفتم و هشــتم و نهم مجلس را دارد و حاال به عنوان 
منتخب قم راهي مجلس يازدهم شــده اســت اخيرا از تهيه 
پيش نويس برنامه تحول مجلس شوراي اسامي با همكاري 

جمعي از منتخبان مردم خبر داده است.
او در شــرح جزئيات اين پيش نويس به تسنيم گفته: مجلس 
به عنوان جايگاه قانوني اش در رأس امور است مگر مجلسيان 
درك درستي از اين جايگاه نداشــته باشند و خود را در رأس 
امور ندانند يا نخواهند. متأسفانه مجالس گذشته جز در مقاطع 
كوتاهي اين چنين بوده اند و مجلس دهم ميان آنها ضعيف ترين 
و دورترين از جايگاه حقيقي خود بوده است. اين ضعف بيش از 
آنكه به نمايندگان مجلس مرتبط باشد به فقدان رويكردهاي 
انقابي، نداشتن برنامه هاي مشخص و نقايص و معايب ساختار 
مديريتي، روش و مدل اداره مجلس مربوط اســت كه امروز 
تحول در آن براي تغيير وضع مردم، حكومت و جريان انقابي 

ضرورتي انكارناپذير قلمداد مي شود.
زاكاني با بيان اينكه برنامه پيشنهادي تحول مجلس داراي 3 
افق يك ساله، سه ساله و چهارساله است تأكيده كرده است در 
برنامه يكساله اميدآفريني و تأمين زيرساخت توسعه عدالت، 
در برنامه سه ســاله اعتمادسازي و توســعه عدالت و در افق 
چهارساله تحول در نظام قانونگذاري و نهادينه كردن مديريت 
صحيح حاكميت در حوزه هاي مختلف و تقويت انسجام ملي 

برنامه ريزي شده است.
به گفتــه زاكاني 1- احيــاي جايگاه مجلــس و نمايندگان، 
2- نجات اقتصاد ايران، 3- تعميق فرهنگ و ارتقاي ســطح 
زندگي، رفع محروميت ها و معضــات اجتماعي، 4- تقويت 
زيرساخت هاي پيشرفت كشور و 5- تقويت جايگاه منطقه اي و 
بين المللي ايران به عنوان ام القراي جهان اسام، 5محور اساسي 

سند تحول منتخبان مجلس يازدهم است.
اينكه مجلس چگونه وراي دو بعد نظارتي و تقنيني مي تواند 
در ديپلماسي نقش آفرين باشد و تقويت زيرساخت هاي كشور 
و چگونگي آن در دايره اختيارات بهارستان است يا نه مواردي 
است كه نيازمند ارائه برنامه دقيق تر با حفظ استقال قواست 
كه بايد منتظر ماند و ديد آيا به وعده هــاي روي كاغذ مانده 
محدود مي شود و در حد شــعار باقي مي ماند يا اينكه مجلس 
يازدهمي ها تعريف جديدي از مجلــس و وظايف نمايندگي 

ارائه كنند؟

رئيس جمهور تصميمات ويژه ستاد كرونا براي اماكن مذهبي، پاساژها و متروها را اعام كرد

براساس صحبت هاي روحاني اماكن مذهبي زودتر از مشاغل پرريسك باقيمانده در 
طرح فاصله گذاري اجتماعي بازگشايي خواهند شد

به گفته رئيس جمهور داشتن ماسک و دستكش در متروها و اتوبوس ها ضروری می شود.   عكس: پايگاه اطالع رساني رياست جمهوري

مجلس يازدهم كمتر از يک ماه ديگر يعني هفتم خرداد افتتاح مي شود.   عكس:فرشاد عباسي

تقسيمات جديد كشوري برمبناي كرونا
در حاشيه سياست

  نامه اردشير زاهدي به ترامپ
نامه آخرين سفير شاه در آمريكا، روز جمعه در ستون آگهي ها در روزنامه 
نيويورك تايمز منتشر شد. اردشير زاهدي كه عناويني چون وزير خارجه 
دولت پهلوي را نيز يدك مي كشد، مطلبش را با عنوان »شتر در خواب 
بيند پنبه دانه« آغاز و توصيه كرده آمريكا به ايران حمله نظامي نداشته 
باشد. اين نخستين بار نيســت كه فرزند تيمسار زاهدي، نخست وزير 
محمدرضا پهلوي، از سياست خارجي ايران حمايت مي كند. به گزارش 
خبرآناين، اين نامه كه 6روز بعد از نوشته شدن منتشرشده، حضور ايران 
در سوريه را به دعوت دولت اين كشــور دانسته و همزمان از عربستان 
)متحد بســيار نزديك آمريكا( به دليل بمباران يك مراسم عروسي در 
يمن انتقاد كرده است. آخرين سفير ايران در آمريكا، در اين يادداشت 
حمله به عراق را يادآوري كرده و پرسيده: آيا مغزهاي وزارت خارجه و 

سيا از دود شدن ۷ هزار ميليارد دالر بي خبرند؟

  شعارهاي احمدي نژادي ها در مجلس
علي نيكزاد، وزير مســكن دولت احمدي نژاد كه به مجلس يازدهم راه 
يافته، با دفاع از عملكرد دولت دهم گفته افرادي در مجلس هستند كه 
همچنان همان شعارهاي دولت احمدي نژاد را دنبال مي كنند. به گزارش 
تسنيم، وي مي گويد: دوستاني واليت مدار و واليت پذير و مردمي بودند، 
برخي جواني شان را گذاشتند و كارهاي خوبي براي مردم انجام دادند، 
مردم دوســت دارند دولتمردان در بين شان باشند و ساختار مديريتي 
شكسته شود، قدرت در انحصار قشرخاصي نباشد، مسئوالن پاكدست 
باشند، مسكن شان  حل شود، هدفمندكردن يارانه ها را صدقه نداند، ارائه 
يارانه را عذاب اليم نداند. مردم دوست دارند كه سفرها و مصوبات ادامه 
يابد و تمركززدايي صورت گيرد و كساني كه مسئول مي شوند، خودشان 
را نوكر مردم بدانند. او گفته است: اين واقعيت غيرقابل انكاري است كه 
دوستاني كه در مجلس يازدهم آمدند با اين ديدگاه ها موافق هستند، 
از هر كدام از نمايندگان مردم بپرسيد، بگوييد، استكبارستيزي، قبول 
نكردن ژن هاي برتر، از بين بردن امضاهاي طايي، عدالت، مردم را ولي 
نعمت دانســتن، به مردم از باال نگاه نكردن، با مردم رو راست بودن، با 
مردم صادق بودن، با مردم شــفاف بودن، اعام كردن اموال قبل و بعد 

از مسئوليت به مردم، اينها دغدغه همه نمايندگان و منتخبان است.

  آمريكا رسانه هاي ايران را برنمي تابد
وزارت امور خارجه تصميم اخير وزارت خزانــه داري آمريكا در ايجاد 
محدوديت براي رسانه هاي ايراني را محكوم كرد. به گزارش ايسنا، وزارت 
امور خارجه جمهوري اســامي ايران در حساب توييتري خود در اين 
زمينه نوشت: جمهوري اسامي ايران قويا تصميم خزانه داري آمريكا در 
مسدودسازي دسترسي به دامنه اينترنتي رسانه هاي ايراني را كه مغاير 
با اعاميه جهاني حقوق بشر و آزادي بيان است، محكوم مي كند. اقدام 
اين رژيم در ساكت كردن جريان رسانه اي بديل، آمريكا را به نقض كننده 

اصلي نظم قانون محور بين الملل تقليل داده است.

  بررسي دوباره مدرك تحصيلي يک منتخب مجلس
عباسعلي كدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان، از ارسال گزارش هايي 
درباره وضعيت مدرك تحصيلي سينا كمالخاني منتخب مردم تفرش، 
فراهان و آشــتيان در مجلس يازدهم به اين شــورا خبر داد و گفت: 
گزارش هايي در اين زمينه به دســت ما رســيده و ما در حال بررسي 
اين گزارش ها هســتيم. وي افزود: درباره صحت اين گزارش ها درباره 
مدرك تحصيلي منتخب مردم تفرش در مجلس يازدهم، از وزارت علوم 
استعام كرديم و به محض اينكه نظر كارشناسي وزارت علوم را داشته 
باشيم، نسبت به ايشان )كمالخاني( در جلسات شوراي نگهبان موضوع 
را مطرح مي كنيم و نظر خودمان را اعام خواهيم كرد. سخنگوي شوراي 
نگهبان اضافه كرد: منتخب مردم تفرش در مجلس يازدهم درخواست 
جلسه حضوري با اعضاي شوراي نگهبان درباره اخباري پيرامون مدرك 
تحصيلي اش مطرح نكرده است. براساس گزارش هايي كه آمده، موضوع 
مدرك تحصيلي منتخب مردم تفرش را بررسي مي كنيم و به محض 
اينكه به نتيجه روشني برسيم، اعام مي كنيم. روز شنبه، 6 ارديبهشت 
۹۹ در فضاي مجازي و شــبكه هاي اجتماعي اخباري مبني بر جعلي 
بودن مدرك تحصيلي سينا كمالخاني منتخب مردم تفرش، فراهان و 

آشتيان در مجلس يازدهم شوراي اسامي منتشر شد.

  سيل و روايت حضور سردار سليماني در سوسنگرد
سرهنگ محمد زهرايي، رئيس بسيج ســازندگي كشور در گفت وگو با 
فارس روايتي از حضور سردار قاسم سليماني در سوسنگرد در زمان وقوع 
سيل مطرح كرده و گفته است: خودروهايي به محله ها اعزام شده بود. با 
بلندگو از مردم محله ها خواسته مي شد كه هر چه زودتر شهر را تخليه 
كنند. هشدار مي دادند كه سيل بي رحم است و هر كه بماند جانش پاي 
خودش. حدود ساعت 11 شب بود كه جلسه گذاشتيم. به ما خبر دادند 
كه »سردار حاج قاسم ســليماني« در منطقه حضور پيدا كرده است. 
همان موقع بود كه ايشان بي خبر به جلســه آمد. كيفيت و احواالت و 
تصميم گيري هاي ايشان طوري بود كه خيلي از ميدان جنگ ديده ها او را 
نفس مقاومت مي دانستند. يعني همه رفتارهاي او در مسير مقاومت شكل 
گرفته بود. خيلي زود و صريح مخالف تخليه شهر شد. گفت اين مردم 
بروند چه كسي در شهر بماند؟ اصا چرا بايد بروند؟ در 8 سالي كه اينجا 
بمباران و محاصره و اشغال شد همين مردم ماندند و مقاومت كردند و اين 
شهر ها را پس گرفتند. حاال به خاطر يك سيل ناقابل بروند؟سكوت شد. 
شايد باورش سخت باشد اما ايشان 10 دقيقه حرف زد و در اين دقيقه ها 
ناگهان همه  چيز متحول شد. وي مي گويد: از فرداي آن روز ديگر از هيچ 
بلندگويي صداي هشدار براي تخليه شهر بلند نشد. دور تا دور مرز شهر 
سيل بند كشيده شد و اين غائله با همين چند دقيقه از ظهور و بروز روح 

مقاومت آن شهيد بزرگوار و فرمانده بي بديل جمع شد.
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بازديد سرزده 
رئيس قوه قضاييه از 

دادگستري ري
حجت االسالم سيدابراهيم 

عكس
 خبر

رئيسي، رئيس قوه قضاييه 
صبح روز گذشته به صورت 
از پيش اعالم نشــده، از 
دادسرا و دادگســتري شهرستان ري 
بازديد كرد. به گزارش ميزان، رئيس قوه 
قضاييه در اين بازديد سرزده ضمن حضور 
در بخش هــاي مختلــف دادســرا و 
دادگســتري اين شهرستان، در جريان 
مشــكالت حقوقي و قضايي برخي از 
مراجعان قرار گرفت و دستوراتي را نيز 
براي رفع مشكالت مراجعه كنندگان و 
برخي كاركنان قضايي اين شهرســتان 

صادر كرد.)ميزان(

درحالي كه هفتــه آينده 
ســالروز خروج آمريكا از هسته اي

برجــام اســت، صداهاي 
تازه اي از اروپا به گوش مي رســد كه در 
تأييد مواضع دونالد ترامپ، رئيس جمهور 
آمريكا طرح توافق جديد با ايران را تكرار 
مي كننــد. نخســتين بار رئيس جمهور 
فرانســه طرحي را بــراي توافق جديد 

مطرح كرد كه ايران آن را رد كرده بود.
حاال نوربرت روتگن، رئيس كميته روابط 
خارجي پارلمــان آلمان دربــاره توافق 
هسته اي ايران، گفته است: هدف توافق 
هســته اي اين بود كه از تــوان ايران در 
زمينه تسليحات هســته اي جلوگيري 
كند. با خروج آمريكا از آن، اكنون دوباره 
ايــران از نظر از ســرگيري فعاليت هاي 

هسته اي اش ايجاد تهديد مي كند.
روتگن در ادامه ضــرورت توافقي جديد 
با ايران را مطرح كرد و گفــت: بنابراين 
ضــرورت دارد كــه توافقــي جديــد و 
گسترده تري انجام شود كه مسائل ثبات 

منطقه اي را هم در بر بگيرد.
به گزارش همشهري، اظهارات اين مقام 
آلمانــي در پي اين مطرح مي شــود كه 
دولت آمريكا در  ماه مه ســال 2018 با 
ناقص تلقي كردن توافق هســته اي كه 

ميان ايران و 5 قدرت جهاني انجام شده 
بود، از آن خارج شــد و از آن پس، ضمن 
بازگرداندن تحريم هاي پيشــين اعمال 
شــده بر ايران، تحريم هاي جديدي نيز 
عليه ايران اعمال كرد. شــركاي اروپايي 
توافق هســته اي تعهد كــرده بودند كه 
با ارائــه راهكارهــاي كاربــردي تأثير 
تحريم هاي آمريــكا را كاهــش داده و 
تبادالت تجاري با ايران را عادي ســازي 
كنند. ايــران در پي تعلل كشــورهاي 
اروپايي در عمل به اين تعهد سال گذشته 
اعام كرد كه در چند گام تعيين شــده 
اجــراي تعهــدات داوطلبانــه خود در 
توافق هســته اي را متوقــف مي كند كه 
در اين راستا محدوديت نگهداري ذخاير 
اورانيوم و آب سنگين، محدوديت درصد 
غني سازي ، محدوديت تحقيق و توسعه، 
ممنوعيت تزريق گاز به سانتريفيوژهاي 
فردو و در نهايت تمامي محدوديت هاي 
فني هســته اي را كنار گذاشــت.  با اين 
حال مقامات كشورمان تأكيد كرده اند كه 
اقدامات كاهشي ايران بازگشت پذير بوده 
و به محض عملي شدن اين تعهد شركاي 

برجام به حالت قبل باز خواهد گشت.
اروپايي ها پس از 2 سال از خروج آمريكا 
از برجام 2 هفته قبل باالخره يك تراكنش 

از طريق سازوكار مالي تاسيس شده خود 
موســوم به اينســتكس انجام دادند كه 
آن هــم در رابطه با كاالهــاي دارويي و 
بهداشتي بود و ايران اقدامات اينستكس 
را به دليل در بر نگرفتــن همه نيازهاي 
خود و نيز فــروش نفــت، راضي كننده 

نمي داند.
ايران هرگونه مذاكره براي توافق جديد 
درباره برجــام را رد كرده چــون بر اين 
باور اســت توافق برجام با دولت آمريكا 
بوده و نبايد با عوض شدن رئيس جمهور 
يك كشور دوباره درباره همه موضوعات 
مذاكره كــرد. اروپايي ها پــس از پرتاب 
ماهواره نور نيــز با آمريــكا همصدايي 
كرده بودند؛ ازجملــه هايكو ماس، وزير 
خارجه آلمان كه اظهاراتي مشابه همتاي 
آمريكايي درباره تعارض پرتاب ماهواره با 
قطعنامه 2231 داشت و خشم مقامات 
ايران را برانگيخــت. محمدجواد ظريف  
روز جمعه در واكنش به مواضع اروپايي ها 
در توييتر نوشت: اروپا به جاي تبعيت از 
قطعنامه 2231، از اياالت متحده اطاعت 
كرده است. هيچ كدام آنها نمي توانند بر 
پايه تفسير اشــتباه و بي مبنا از قطعنامه 
2231 شــوراي امنيت، ايران را موعظه 

كنند. 

آلماني ها بعد از اظهاراتشان درباره ماهواره نور حاال از يك توافق 
هسته اي جديد سخن مي گويند همنوايي با ياغي

ژنرال هاي جناح راست براي مجلس يازدهم برنامه تحول آماده كرده اند؛ برنامه اي كه 
به گفته خودشان با هدف برگرداندن مجلس به رأس امور تنظيم شده است

اصولگرايان در پي اصالحات در مجلس

سنجش مديريت بحران كرونا در ايران

اول اينكه بر افزايش نقدينگي و متعاقبا بر افزايش 
عمومي قيمت هــا تأثير مي گــذارد. در ثاني در 
اين نوع حمايت ها، افرادهاي نيازمنــد و غيرنيازمند؛ چندان تفكيك 
نمي شود. الزم اســت به جاي هدايت كردن اين طيف از منابع مالي 
به شكل واريز پول به  حساب مردم؛ سمت و سوي حمايت ها به سمت 
زير سازي  هاي اقتصادي و تقويت بخش خصوصي سوق يابد. اساسا اين 
پرسش را بايد از دولتي ها كرد كه تا چه ميزان و دوره زماني، امكان كمك 
به بي بضاعت هاست. ادامه اين وضعيت حمايتي چه بسا بر افزايش طبقه 
يارانه بگير جامعه مي افزايد. ثروت در دنياي امروز در دست دولت نيست. 
دولت خود ماليات بگير طبقه سرمايه دار و توليد كننده است. براي همين 
بايد در كشور يك كار بزرگ فرهنگي صورت گيرد و جامعه را نسبت 
به سرنوشت همديگر حســاس كرد. امروز جامعه ايراني از بي تفاوتي 
رنج اساســي مي برد. با اينكه فرهنگ گذشت، بخشش و انفاق، ريشه 
در فرهنگ ديني و ملي مان دارد؛ اما نشاني از عملياتي شدن آن را در 
جامعه در حد انتظار نمي بينيم. امروز جا دارد در شرايط دشوار كنوني 
به كمك همديگر بشتابيم و به وسع و توان مان، ياريگر طبقه نيازمند 

جامعه مان باشيم.



پيروز حناچــي ديروز با 
حضور در صحن شوراي شورا

شهر تهران، عالوه بر ارائه 
اليحه دوفوريتي بسته محرك اقتصادي 
در شرايط بحراني ناشي از شيوع ويروس 
كرونا، خبر خوشي هم داشت؛ خبري كه 
مي تواند باعث بهبود ســرانه فضاي سبز 
محدوده شرق و شمال شرق پايتخت شده 
تا يك عرصه همگاني با وسعت قابل توجه 
براي اســتفاده شــهروندان مهيا شود. 
»توافق براي در اختيار گذاشته شــدن 
پادگان ۰۶ به مجموعه شهرداري و مردم« 
خبري بود كه شــهردار تهران ديروز در 
آستانه روز ملي شــوراها از آن رونمايي 
كرد؛ موضوعي كه اثرات مثبتي بر شهر 
دارد و دســت كم 25هكتار فضا را براي 
راه اندازي بوســتان شهري و فضاي سبز 

براي شهروندان آزاد مي كند.
حناچي در توضيح آزادسازي پادگان ۰۶ 
گفت:»پيــرو حمايت اعضاي شــورا و 
توافق قبلي، بحــث اين پادگان به عنوان 
بزرگ ترين و با ارزش ترين پادگان سطح 
شهر تهران، فردا )امروز( در شوراي عالي 
شهرسازي مطرح مي شود. بر اين اساس 
و طبق توافق ۷۰درصــد فضاي پادگان 
بين پاســداران و بزرگراه صيادشيرازي 
در اختيار شهرداري و مردم شهر تهران 
قرار خواهد گرفت و ۳۰درصد به نيروهاي 
مسلح واگذار مي شود. تعهداتي كه ما براي 
اين توافق انجام داديــم، نصف توافقات 
اوليه انجام شــده در دوره قبل است كه 
اميدواريم به همين شكل در شوراي عالي 

شهرسازي به تصويب برسد.«
شهردار تهران كه ديروز براي ارائه اليحه 
بسته محرك اقتصادي در شرايط بحراني 
ناشي از شــيوع ويروس كرونا به شوراي 
شــهر رفته بود، درباره اين اليحه گفت: 
»همكاران من در حوزه اجرا و برنامه ريزي 
به شدت درگير هســتند تا اين شرايط 
سخت را پشت سر بگذاريم. شرايط جديد 
به گونه اي است كه عالوه بر موضوع درمان 
و سالمت مردم، تأثيرات جدي ديگري بر 
اداره امور شهري و درآمدهاي مجموعه 

شهرداري داشته است.«
او اظهــار كرد: »بــا توجه بــه كاهش 
درآمدهاي مديريت شــهري و افزايش 
برخي هزينه هــا در پي شــيوع كرونا، 
گزارش ها و پيشــنهادهاي خــود را در 
قالب يك اليحه دوفوريتي به شورا ارائه 
كرديم. البته دو فوريــت از نظر ما يعني 
اقدام عاجل اما اگر به هر دليلي، اعضاي 
شورا تشخيص دهند كه موضوع به صورت 
يك فوريتي بررسي شــود، از نظر ما در 
اولويت قرار گرفتن موضوع اهميت دارد 
تا هفتــه آينده اين مصوبه را در دســت 

داشته باشيم.«
حناچي در تشريح داليل ارائه اليحه بسته 
محرك اقتصادي در شرايط بحراني ناشي 

از شيوع ويروس كرونا به شورا، به شرايط 
بحراني به دليل شــيوع كرونا ويروس و 
كاهش درآمدهاي شــهرداري تهران و 
همه كالنشهرها در شرايط موجود اشاره 
و خاطرنشان كرد: »هم اكنون با كاهش 
جدي درآمدها در مجموعه شــهرداري 
تهران و ساير كالنشهرها مواجه هستيم 
كه از چند منظر قابل بررسي است. اعمال 
محدوديت تردد و اجراي فاصله گذاري 
اجتماعــي و چشــم انداز اقتصــادي از 
ســوي ديگر درآمدهاي شهرداري را در 
اســفند ماه كه زمان مراجعه و پرداخت 
بسياري از عوارض توسط موديان است، 
با كاهش مواجه كرده و براساس برآوردها 
با ادامه شــرايط فعلــي جذابيت برخي 
حوزه هاي ديگر براي جذب سرمايه هاي 

شهر ممكن است از بين برود.«

كاهش درآمدها طي 3 ماه اول سال
شــهردار تهــران ادامــه داد: »در ۳ ماه 
نخست امسال ممكن اســت با كاهش 
بيشــتري هم در حوزه درآمدها مواجه 
شويم. بخش هاي ورزشــي، فرهنگي و 
گردشــي كه در ايام نــوروز اوج فعاليت 
آنهاســت به طور كامل متوقف شده اند و 

در برج ميالد، فعاليت هــاي فرهنگي و 
هنري و اماكن ورزشي هم تعطيل است 
كه اينها همه مشــكالت جدي را در اين 
واحدهــا و مجموعه شــهرداري ايجاد 
خواهد كرد. بخش عمده مجموعه هاي 
فرهنگــي هم اكنون تعطيل هســتند و 
در ركود ســنگين قرار دارند. از ســوي 
ديگر كاهش درآمدهــا از محل عوارض 
و ماليات ها با توجه به بخشــودگي ها بر 
كاهش درآمدها افزوده است.« به گفته 
حناچي، براساس اصالحيه هيأت وزيران 
حقوق پايه كاركنان شهرداري كه حداقل 
حقوق كار هم هست تا حدود ۳۰درصد 
افزايش يافته و به ايــن ترتيب هزينه ها 
را هم افزايش داده اســت. او اضافه كرد: 
»از سوي ديگر مشكالت جدي كه براي 
اقشار مختلف شهروندان به وجود آمده 
است و مديريت شهري در راستاي اجراي 
مسئوليت اجتماعي خود موضوع كمك 
مومنانه را مورد توجه قــرار داده كه اين 
 كار نيازمند منابع مالي است، بنابراين با 
توجه به مواردي كه عنوان شد، با هدف 
برون رفــت از بحران و كمــك به رونق 
كسب و كار در شهر در سال جهش توليد 
به ويژه براي صنعت فراگير ساخت وساز 

در تهران، براي حمايت از آسيب ديدگان 
كرونا ويروس اين اليحه تقديم شورا شد.«
حناچي در پايان ابراز اميدواري كرد كه 
با تصويب اين اليحه جهش ويژه اقتصاد 

كرونايي را در شهرداري شاهد باشيم.
در ادامه محسن هاشــمي رفسنجاني، 
رئيس شوراي شــهر تهران با بيان اينكه 
اين اليحه مــواد زيــادي دارد و بايد به 
دقت بررسي شــود، درخواست بررسي 
آن به صورت يك فوريــت را ارائه داد كه 
اين پيشــنهاد با رأي اكثريــت اعضا  به 
تصويب رسيد و مقرر شد در جلسه آينده 
شورا )يكشــنبه هفته آينده(درباره آن 

تصميم گيري شود.

تسهيالت شهرداري به نيروهايي كه به 
كرونا مبتال شده  اند

 در ادامه جلسه، اعضاي شوراي شهر يك 
فوريت طرحي را تصويــب كردند كه به 
موجب آن به كارگراني كه در شهرداري 
تهران حين انجام وظايف محوله به كرونا 
مبتال شده اند، تسهيالتي ارائه خواهد شد.
در جريان بررسي اين طرح شورا، احمد 
مســجد جامعي به عنــوان طــراح اين 
پيشنهاد گفت: »اين طرح براي جبران 
خدمات افرادي است كه در خط مقدم 
كرونا قرار دارنــد. درخصوص خدمات 
جامعه پزشــكي تبليغات زيادي شد، 
امــا به نظر مي رســد درخصوص حوزه 
فعاليت هاي شــهري كم لطفي شده و 
نقش بي بديل برخي  كارگران همچون 
پاكبانــان ناديده گرفته شــده اســت. 
درست است كه اين افراد پاداش معنوي 
اقدامات خود را دريافــت مي كنند، اما 
بايد يك پاداش مالي هم براي كاركناني 
كه در اين شرايط دشوار در خط مقدم 
قرار دارند، درنظر گرفته شــود.« پس 
از سخنان مســجد جامعي، در نهايت، 
يك فوريت طرح اعطاي تســهيالت به 
كارگران شهرداري تهران كه حين انجام 
وظايف محوله به بيمــاري كرونا مبتال 

شدند، با رأي قاطع شورا همراه شد.

مجوز شورا به شهرداري براي صدور 
برات كارت

بررسي اليحه شــهرداري درباره مجوز 
صدور برات كارت تا سقف 2۰ هزار ميليارد 
ريال به منظور تأمين منابــع مورد نياز 
شــهرداري تهران ســومين دستور كار 
جلسه ديروز شوراي شهر  بود. در جريان 
بررسي اين دستور كار محسن هاشمي 
رفسنجاني جاي خود را به سيدابراهيم 
اميني داد و به اين ترتيب، اميني عهده  دار 
رياست جلسه شد. اما بهاره آروين، رئيس 
كميته شفافيت شــوراي شهر تهران در 
تشريح فوريت اين اليحه سخن گفت و 
در نهايت اين اليحه به رأي گذاشته شد 
كه اعضاي شورا با 15رأي آن را تصويب 
كردند. بررسي چند پالك ثبتي آخرين 
دســتور كار پارلمان شهري پايتخت در 

نشست علني ديروز بود.

حناچي: 25هكتار فضاي خبر خوش شهردار تهران در جلسه شوراي شهر
پادگان۰۶ به نفع شهروندان 

آزادسازي شده است

به كارگراني كه اخيرا حين خدمت به كرونا مبتال شده اند، تسهيالت تعلق مي گيرد.   عكس: همشهري/ محمد عباس نژاد

پادگان06پاركميشود
مجيد جباري

خبر نگار
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مغازه  دار هــا از اســفند 
تــا حــاال كســب و كار 
نداشــته  اند. بازگشايي 
محدود اصناف هم بعد از چند روز با شرايط ويژه  ماه رمضان 
روبه رو شد و اكنون مشاغل مختلف و مخصوصا آنهايي كه 
درگروه اغذيه و خوراكي ها قرار مي گيرند آسيب مالي شديد 
ديده اند. فرصت 2 ماه اســفند و فروردين به دليل قرنطينه 
كرونا از دست رفته اســت و  ماه ارديبهشــت هم به دليل 
همزماني با  ماه مبارك رمضان ســاعت هاي كار متفاوتي 
دارد؛ چنانكه هر روز تنها ۳ تا 4ســاعت مفيد براي خريد و 
فروش باقي مي ماند. طرح زيست شبانه تهران سال گذشته 
چند بار مطرح شد و در بعضي از مناطق تهران هم به صورت 
محدود و براي اصناف اغذيه فروش به اجــرا درآمد، اما با 
مخالفت استانداري و نيروي انتظامي امكان اجرا پيدا نكرد. 
شهرداري و شوراي شــهر با اين كار موافق بودند و كسبه 
هم به دليل اينكه مي توانستند ساعت هاي بيشتري به كار 
بپردازند از آن استقبال كردند اما ترديد هايي درباره تامين 
امنيت شهر در ساعات شــب باعث شده كه نهاد هاي ديگر 
با آن موافق نباشــند.اكنون عامل ديگري به اين مجموعه 
افزوده شــده و بيماري كرونــا به نظم كســب و كار زيان 
شديدي وارد كرده است. شوراي شهر تهران طرحي را براي 
افزايش ساعات كار در دست دارد. عضو كميسيون برنامه و 
بودجه شوراي شهر تهران در اين باره مي گويد: قبال هم در 
 ماه رمضان، بعضي از اصناف تا سحر باز بودند اما اكنون ما 
طرحي را جهت جبران ضرر و زيان هاي اصنافي كه از كرونا 
لطمه ديده اند ارائه كرديم كه بعد از  ماه رمضان هم تا ساعت  
۳بامداد فعال باشــند.»مجيد فراهاني« با اشــاره به اينكه 
امسال »جهش توليد« نامگذاري شده است، مي افزايد: اين 
طرح شامل بعضي بخش هاي فرهنگي و ورزشي هم مي شود 
و كمك مي كند كه اصناف قسمتي از ضرر و زيان هايي كه 
كرده اند جبران شود. او مي گويد: فعاليت شبانه به كاهش 
حجم ترافيك روزانه هم كمك مي كند زيرا شــهروندان به 
جاي ساعات محدود روز ها مي توانند شب ها براي استفاده 
از بعضي خدمات تردد كنند و كم شــدن ترافيك روزانه به 
كاهش تردد و انتشار كمتر كرونا منجر مي شود. فراهاني با 
اشاره به بازگشايي پارك ها و لغو مجدد آن، تأكيد مي كند: 
شهرداري تهران تابع تصميمات ستاد مبارزه با كروناست و 
بازگشايي پارك ها هم مورد تأييد اين ستاد بوده است. در 
طرح كنوني شورا هم آيين نامه هاي بهداشتي حين فعاليت 
شــبانه رعايت مي شود. من خوش بين هســتم كه امسال 

باتوجه به شرايط كرونا با اين اليحه موافقت شود.

چقدر سود، چقدر خطر؟
سال پيش مسئله تامين امنيت در طول شب مطرح شده 

بود اما اكنون سؤالي كه بيشتر به ميان مي آيد اين است كه 
آيا چنين كاري باعث افزايش ابتال به كرونا نخواهد شد؟ و 
در مقابل روبه روشدن با اين خطر، چند ساعت كار در شب ها 
چقدر سود مالي براي كسبه دارد. يك كارشناس اقتصادي 
در اين باره مي گويد: پيش از اين هم در  ماه مبارك رمضان، 
معموال ادامه كار بعضي از كسبه بعد از 12شب بوده است. در 
ماه هاي ديگر هم اگر امنيت كافي تامين شود تأثير مثبتي 
دارد زيرا خيلي ها در اين شرايط كرونا، شب را براي بيرون 
رفتن انتخاب مي كنند. »محمدرضا قنبري« در پاســخ به 
اين ســؤال كه آيا مي توان الگوي فعاليت شبانه شهر هايي 
مانند دوبي يا استانبول را در تهران اجرا كرد، مي افزايد: به 
صرف اينكه در كشورهاي همســايه ما روالي اجرا مي شود 
نمي توان آن را در ايــران هم به اجــرا در آورد زيرا ممكن 
است اين كشور ها نظام اقتصادي متفاوتي داشته باشند يا 
به دليل حجم زياد گردشگران ساالنه شيوه هاي خدمات و 
رفت وآمد متفاوتي پيدا كرده باشند. او با تأكيد بر اينكه بايد 

بعضي از صنوف براي اين كار اختيار داشته باشند، مي گويد: 
مهم تر اين اســت كه بتوانيم امنيت را فراهم كنيم اين كار 
هزينه و نياز به نيرو دارد. به همين دليل زيست شبانه يك 
پروژه بزرگ است و با يك بار تصميم گيري موافق و مخالف 
قابل اجرا نيســت. در غيراينصورت ممكن است عوارضي 
هم داشته باشد. »ابوذر ترابي« كارشــناس حوزه شهري 
نيزگفت: زيست شــبانه با اين اهداف مطرح شده است كه 
كار به جريان بيفتد و امور اقتصادي ادامه پيدا كند اما دچار 
نوعي پراكندگي و پريشاني ساختاري است. ممكن است ما 
منتقد عملكرد ستاد مبارزه با كرونا و دولت باشيم اما بايد 
واقعيت ها را هم درنظر بگيريم. وقتي ادارات و بازار ها تعطيل 
و نيمه تعطيل شدند ميزان انتشار ويروس كاهش پيدا كرد. 
االن تحريم ها و مشــكالت اقتصادي باعث شده است كه 
دســت دولت در كمك هاي اقتصادي به اقشــار فرودست 
باز نباشد. سياســت هاي دولت تا حدودي قابل دفاع است 

اما كافي نيست.

سرپرســت ســازمان رفــاه و خدمات 
اجتماعي شــهرداري تهران از فعاليت خبر

زباله گردهاي جديد خبر داد. به گزارش 
همشهري، ســيدمالك حســيني دراين باره گفت: 
شهرداري تهران در پي شيوع كرونا در مورد فعاليت 
زباله گردهاي پايتخت، به تمامــي پيمانكاران خود 

اعالم كرد كه تفكيك زباله از مخازن ممنوع است.
حســيني افزود: با اعالم ممنوعيــت تفكيك زباله 
از مخازن و خارج شــدن پيمانكاران رسمي از اين 
چرخه، شــاهد فعاليت مضاعف زباله گردان جديد 
بوديم. او بــا بيان اينكه بنا به دســتور دادســتان، 
زباله گردي ممنوع است و بايد توسط نيروي انتظامي 
با اين پديده برخورد شود، تصريح كرد:  اين روزها با 
توجه به اينكه پيمانكاران طرف قرارداد با شهرداري 
در امر تفكيك زبالــه فعال نيســتند، مي بينيم كه 

همچنان زباله گردها فعال هستند. حسيني با اشاره 
به بروز پديده جديد در تهران گفت: ما اين روزها با 
زباله گردان جديدي مواجه هســتيم كه نوع رفتار و 
فعاليتشان نشــان مي دهد كه به تازگي وارد چرخه 
زباله گردي شدند و به نظر مي رسد افزايش زباله هاي 

پايتخت و عدم حضور پيمانــكاران براي تفكيك از 
مخازن سبب شده كه زباله گردان جديد پا به عرصه 
فعاليت بگذارند. حسيني تأكيد كرد: آنچه در حوزه 
اختيارات و مسئوليت هاي شــهرداري تهران بوده 
اعالم رسمي ممنوعيت تفكيك زباله از مخازن است 
كه همين تصميم در راســتاي حفاظــت از امنيت 
بهداشتي عموم شهروندان، زياني بالغ بر 15ميليارد 
تومان براي شهرداري در پي داشته است. سرپرست 
سازمان رفاه و خدمات اجتماعي شهرداري تهران با 
بيان اينكه متولي جمع آوري و ساماندهي زباله گردها 
شهرداري نيســت، گفت: از ابتداي شيوع كرونا در 
كشــور شــهرداري تهران با همكاري سازمان هاي 
مردم نهاد اقدام به توزيع اقالم بهداشتي و غربالگري 
در گودهاي زباله گردي در اطراف تهران كرد كه اين 

خدمات ادامه دارد.

رويت زباله گردهاي جديد همراه با افزايش ويروس در شهر

ستادمقابلهباكرونادربارهزبالهسوزچينيتصميمميگيرد
شهردار تهران درباره رسيدن دستگاه زباله سوز چيني به شهرداري تهران و حواشي پيرامون آن گفت: »ستاد ملي مقابله با 
كرونا در اين باره تصميم مي گيرد.« پيروز حناچي در حاشيه  دويست و دهمين جلسه علني شوراي شهر تهران با حضور در جمع 
خبرنگاران در پاسخ به پرسشي درباره وضعيت ترافيك تهران گفت: »محدوديت هاي ترافيكي بايد متناسب با شرايط ساعات 
كاري باشد و در وضعيت فعلي تجديد نظر شود. شهرداري تهران در اين موارد تابع ستاد ملي مقابله با كرونا است، البته درباره 
وضعيت ترافيكي پايتخت گزارشي به اين ستاد ارسال كرده ايم.« حناچي ادامه داد: »اين وضعيت به انجام سفرهاي غيرضروري 
دامن مي زند، گزارش هايي شامل اعداد و رقم هاي مرتبط با ترافيك از طرف معاونت حمل ونقل و ترافيك به ستاد ملي مقابله با 
كرونا ارسال شده و درخواست كرديم روشي تنظيم شود تا در عين اينكه فشار زيادي به حمل ونقل عمومي نيايد، از طرفي هم 

محدوديت ترافيكي متناسب با ساعت كاري داشته باشد چون عمال مركز شهر قفل است و بايد تجديد نظري صورت گيرد.«
رئيس شوراي شهر تهران نيز در حاشيه جلســه ديروز درباره موضوع گم شدن زباله سوز اهدايي ووهان به تهران به شوخي 
گفت: »فكر كنم اين دستگاه از درياي هند رد نشده و نزديك دماغه هند است.« محسن هاشمي با بيان اينكه موضوع مربوطه 
در تخصص خانم زهرا نژاد بهرام )عضو ديگر شوراي شهر( اســت، افزود: »بايد توجه كرد كه اين دستگاه براي امحاي زباله 
بيمارستاني است به طوري كه هر ساعت مي تواند ۸۰۰ كيلوگرم زباله بيمارستاني را امحا كند.« شايان ذكر است كه در جلسه 
هم انديشي صبح اعضاي شورا با شهردار تهران نيز مسئله اهداي دستگاه زباله سوز از طرف كشور چين به ايران مورد بحث قرار 
گرفته بود. اين دستگاه از طرف مسئوالن ووهان به تهران هديه داده شده اما سرنوشت آن نامعلوم است و برخي اعالم مي كنند 

دستگاه زباله سوز به شهر قم رفته است.

ث
مك

ماه رمضان، زمينه ساز زيست شبانه تهران 
شوراي شهر تهران طرحي را ارائه كرده كه براساس آن برخي از اصناف در نقاطي از شهر تا ساعت ۳بامداد مي توانند فعاليت داشته باشند

انتظار21سالهبرايتفويضاختياراتقانونيشوراها
محسن هاشمي رفســنجاني، رئيس شوراي شهر تهران ابتداي جلســه شورا، با اشاره به 
اينكه در آستانه روز شوراها قرار داريم، اين روز را به خانواده بيش از 11۰هزار نفري اعضاي 
شوراهاي شهر و روستا تبريك گفت و اظهار كرد: »16 ماه از دوره پنجم شوراها كه سومين 
سال آن را سپري مي كنيم، باقي مانده اســت. اين دوره با اعتماد بي سابقه شهروندان آغاز 
شد و نمايندگي بيش از 3برابر آراي شهروندان نسبت به دوره هاي قبل را برعهده داشت، 
اما شرايط كلي اقتصادي كشور در كنار مشكالتي در عملكرد مديريت شهري، موجب شد تا 
انتظارات و مطالبات بحق شهروندان به  طور كامل محقق نشود. البته عملكرد مجموعه مديريت 
شهري قابل نقد است كه از همه كارشناسان و اصحاب رسانه دعوت مي كنم كه با انتقادات و 
پيشنهادهاي ارزشمند و سازنده خود در جهت تقويت عملكرد مديريت شهري ما را ياري 
كنند.« او ادامه داد: »انتظار نهاد شورا با پشتوانه يك فصل و 7اصل در قانون اساسي، به عنوان 
مردمي ترين نهاد جمهوري اسالمي از ساير قوا و اركان نظام اين است كه با تفويض اختيارات 
قانوني شورا، بار هزينه ها و مسئوليت تصدي گري دولت را كاهش دهد. امروز پس از 21سال از 
تشكيل شوراها شاهد هستيم كه دوسوم وظايف و اختيارات شورا به مديريت شهري تفويض 
نشده و همين موضوع، يكي از داليل كندي، پرهزينه و كم بازدهي دولت ها و ايجاد نارضايتي 
عمومي است.«رئيس شوراي شهر تهران با اشــاره به برخي دستاوردهاي اين دوره شورا 
خاطرنشان كرد: »راهبرد مديريت شهري در سال پيش رو  درجهت تحقق شعار جهش توليد 
است كه به افزايش بهره وري در عملكرد، كاهش ناكارآمدي و اتالف منابع منجر مي شود و بر 

اصالح بنيادين ساختار مديريتي و تامين مالي شهرداري تأكيد دارد.«

شبهايبيمشتري
مدتي پيش از امارات متحده عربي خبر رسيد كه دپارتمان گردشگري دستور بسته شدن كافه ها، بار ها و سالن ها را 
صادر كرده است اما رستوران ها مي توانند به كار خود ادامه دهند. بيزنس اينسايدر نيز تصاويري از شهر نيويورك 
منتشر كرده است كه تعطيلي كسب و كارهاي شهري شبانه را در ميدان تايمز و محله ايتالياي كوچك اين شهر 
نشان مي دهد. در گذشته ميدان تايمز از پررفت وآمد ترين نقاط نيويورك در طول شب بود؛كسب و كار هاي خياباني 
كه بيشتر در بخش مواد غذايي و فست فود است در اثر كرونا زيان  زيادي ديده اند. بنا به گزارشي كه در ماه مارس 
امسال در روزنامه لس آنجلس تايمز منتشر شد ادامه كار فروشندگان غذا هاي آماده به دليل ايجاد تجمع و امكان 
انتشار بيماري ممنوع شده است. بخش بزرگي از اين فروشندگان التين تبار هستند و انواع فست فود هاي محلي 
را در خودرو هايي شبيه ون آماده مي كنند. آنها كه به رفت وآمد در نقاط شلوغ شهر مخصوصا اطراف بيمارستان ها 
تكيه داشتند اكنون منبع درآمد ديگري ندارند.  به هر ترتيب ميزان فعاليت اصناف بستگي به عوامل مختلفي مثل  

ساعات  گرم روز، عادات مردم  و وضعيت اقتصادي دارد.
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رهگيري جريان پول در اقتصاد ايران نشان مي دهد 
4بازار رسمي فعال، پارسال در مجموع 1700هزار پول

ميليارد تومان پول را در جريان مبادالت خود جذب 
كرده اند كه ميزان جذب نقدينگي در مجموعه بازار سهام چندين 
برابر ساير بازارها و تا 10برابر بازار مســكن بوده است. به گزارش 
همشهري، روند جذب نقدينگي به بازار سهام در سال جاري، نه تنها 
كند نشده بلكه طبق آمار سرعت بيشتري هم گرفته است. چنان كه 
در فروردين امسال ارزش داد و ستد سهام 20برابر كل معامالت ارز 
و مسكن بود. طبق آمارهاي رســمي كل مبادالت بازارهاي سهام 
ايران به 200هــزار ميليارد تومان نزديك شــد، امــا ارزش كل 
دادوســتدها در بازار معامالت عمده ارز و بازار امالك پايتخت در 

مجموع اندكي فراتر از 10هزار ميليارد تومان بود.
 اين روزها كنترل روند رشــد حجم نقدينگي و خنثي كردن آثار 
تورمي آن به يكي از دغدغه هاي اصلي مسئوالن اقتصادي تبديل 
شده؛ در اين ميان به نظر مي رســد دولت عزم خود را جزم كرده تا 
نقدينگي را، حتي بيشتر از پارسال، به سمت بازار سرمايه هدايت 
كند. آمارها نشان مي دهد در سال گذشته 35هزار ميليارد تومان 
پول جديد وارد بازار سرمايه شــده؛ اين روند در فروردين امسال 

شتاب بيشتري گرفته است.
بررسي هاي همشهري از عملكرد بازارها در سال گذشته و همچنين 
فروردين امسال نشان مي دهد بخش عمده نقدينگي در بازار سرمايه 
به جريان افتاده و اين بازار توانسته، در جذب نقدينگي، در ميان همه 
بازار ها، عملكرد مثبتي را به ثبت برساند. چنان كه آمارهاي پردازش 

شده در همشهري نشان مي دهد بازار ســهام با 840هزار ميليارد 
تومان در رتبه نخست جدول جذب نقدينگي جاي گرفته و پس از 
آن بازار معامالت عمده ارز در سامانه نيما با 270هزار ميليارد تومان 
در جايگاه دوم و بازار تامين مواد اوليه در بــورس كاال با 170هزار 
ميليارد تومان در رتبه سوم ايستاده، اما ارزش كل معامالت امالك 

در پايتخت كمتر از 100هزار ميليارد تومان بوده است.

مقايسه معامالت انجام شده در بازارها
به گزارش همشهري، پارسال 1000هزار ميليارد تومان معامله در 
بازار سهام انجام شده كه اين مقدار بيشتر از همه بازارها بوده است. 
مطابق داده هاي موجود سرمايه گذاران در سال گذشته 512هزار و 
600ميليارد تومان اوراق بهادار در بورس و 325هزار ميليارد تومان 
در فرابورس دادوســتد كرده اند كه اگر جمع كل معامالت انجام 
شــده در بورس كاال ر ا هم، كه 170هزار ميليارد تومان است، به 
جمع كل معامالت بورس و فرابورس اضافه كنيم مشخص مي شود 
كه ارزش كل معامالت بازار سرمايه معادل يك هزار و 76ميليارد 

تومان بوده است.
در مقابل، ارزش كل معامالت انجام شــده در بازار مسكن تهران 
97هزار ميليارد تومان و در بازار مبادالت ارزي سامانه نيما 270هزار 
ميليارد تومان بوده است. مقايسه اين ارقام نشان مي دهد جمع كل 
معامالت انجام شده در بازار ســرمايه دست كم 10برابر معامالت 
بازار مسكن و 4برابر دادوستدهاي ارزي انجام شده در سامانه نيما 

بوده است.
از ميــزان معامالت انجام شــده در بــازار طال نيــز اطالعاتي در 
دست نيست اما شــواهد ميداني نشــان مي دهد به دليل اعمال 
محدوديت هاي بانك مركزي در بــازار ارز، بازار معامالت طال نيز، 
احتماال تحت تأثير اين رويداد، درســال قبل با رشد چنداني، در 
مقايسه با ساير بازار ها، مواجه نبوده است؛ به طور كلي قيمت طال 
تابعي از قيمت ارز است و زماني كه بازار ارز تحت تأثير سياست هاي 
كنترل قيمت ســركوب مي شــود از جذابيت اين بازار نيز براي 
معامالت بيشتر كاسته مي شود. به نظر مي رسد اگر بازار رسمي و 
تحت نظارتي همچون بازار معامالت آتي ســكه با فشارهاي بانك 

مركزي و نهادهاي امنيتي متوقف نمي شــد حاال مي توانستيم رد 
پول هاي هدايت شده به بازار طال را نيز پيدا كنيم، اما به طور كلي 
جريان نقدينگي عمدتا بين بازار هاي طال، ارز، مســكن و بورس 
در جريان اســت و اين بازار ها مطابق يك سنت در زمره بازار  هاي 

سرمايه گذاري در ايران محاسبه مي شوند.

معامالت انجام شده در فروردين ماه
روند شتابان جذب نقدينگي به بورس همچنان ادامه دارد. آمارها 
نشان مي دهد در فروردين امسال 210هزار ميليارد تومان مبادله در 
بازار سرمايه انجام شده كه اين مقدار نسبت به مدت مشابه سال قبل 
200درصد رشد نشان مي دهد. ارزش كل معامالت بورس تهران در 
اين مدت 125هزار ميليارد تومان و فرابورس 72هزار ميليارد تومان 
بوده است. در فروردين امسال 11هزار و 700ميليارد تومان معامله 
در بورس كاال انجام شده است. مقايسه مقدار معامالت انجام شده در 
بازار سرمايه در فروردين امسال نسبت بازارهاي مسكن و معامالت 
ارزي سامانه نيما نشان مي دهد ارزش كل معامالت فروردين امسال 
140برابر بازار معامالت مسكن و 22برابر معامالت ارزي انجام شده 

در سامانه نيما بوده است.

بورس، پربازده ترين بازار
گذشته از آنكه باالترين ميزان معامالت انجام شده در سال گذشته 
مربوط به بازار ســرمايه بوده، آمارها همچنين نشان مي دهد رتبه 
نخست بازده سرمايه گذاري در ميان همه بازارها در طول سال هاي 
97و 98به بورس اختصاص داشــته؛ به طوري كه ميانگين بازده 
سرمايه گذاري در بورس در اين سال ها 200درصد بيشتر از بازده 
ســرمايه گذاري در بازار هاي طال و ارز بوده اســت. ميانگين بازده 
بازار ارز در بين سال هاي 97تا 98معادل 20درصد و در بازار سكه 
34درصد بوده درحالي كه ميانگين بازده سرمايه گذاري در طول اين 
سال ها 232درصد بوده است.  ميانگين قيمت هر سكه طرح قديم با 
34درصد رشد از 3ميليون 400هزار تومان در سال 97به 4ميليون 
و پانصد هزار تومان در سال 98رسيد. قيمت هر سكه طرح جديد 
نيز به طور ميانگين 30درصد رشــد كرده است. اين آمار ها نشان 

مي دهد اگر ميانگين رشد قيمت دالر را در فاصله سال هاي 97تا 
98درنظر بگيريم قيمت هر دالر در اين مدت 20درصد رشد كرده و 
از 10هزار و 800تومان در سال 97به 12هزار و 900تومان)ميانگين 
قيمت( در ســال 98رســيده اســت. قيمت هر يورو هم در سال 
98نســبت به ميانگين ســال 97معادل 15درصد افزايش نشان 
مي دهد. در بازار مسكن هم با وجود رشد شتابان قيمت ها ميانگين 
سطح عمومي قيمت ها در سال 98نسبت به ميانگين قيمت ها در 

سال 98معادل 62درصد رشد نشان مي دهد.

 همشهري جريان گردش 1700هزار ميليارد تومان نقدينگي 
در 4 بازار رسمي فعال  در اقتصاد ايران را رهگيري مي كند رهگيري 1700هزارميليارد تومان نقدينگي
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   رد نقدينگي در حساب هاي بانكي
همگام با رشــد ميزان معامالت در بازار سرمايه، تازه ترين اطالعات 
نشان مي دهد حجم نقدينگي به سرعت در حال افزايش است؛ به طوري 
كه هم اكنون به گفته عبدالناصر همتي، رئيس كل بانك مركزي ميزان 
سپرده ها نزد سيستم بانكي در پايان سال 1398نسبت به پايان سال 
1397با 32درصد رشد به مبلغ 2.411هزار ميليارد تومان رسيد. همتي 
مي گويد: همچنين ميزان تسهيالت پرداختي از سوي نظام بانكي در 
مدت يادشده با 2۶ درصد رشد به مبلغ 97۵ هزار ميليارد تومان در 

پايان اسفند 1398رسيد.

با وجود آنكه آمارهاي رسمي از موفقيت تجارت ايران در دوره تحريم 
حكايت دارد؛ اما در يكي دو ماه اخيــر، محدوديت هاي كرونايي در تجارت

مرزهاي تجاري ايران با كشورهاي همسايه به معضلي بزرگ تبديل 
شده كه تداوم موفقيت هاي تجاري كشور را تحت تأثير قرار مي دهد.

به گزارش همشهري، در ســال 98باوجود اعمال محدوديت هاي همه جانبه عليه 
اقتصاد ايران، بازرگانان ايراني توانستند به 128كشور صادرات انجام دهند و نيازهاي 
داخلي را نيز با واردات از 112كشــور تأمين كنند؛ شيفت تجارت خارجي ايران از 
مبادالت كاال و خدمات با 5قاره جهان به تجارت و مبادله ترجيحي با همسايگان، 
اصلي ترين سياست دولت براي دور زدن تحريم هاي سال 98بوده و حاال با اعمال 
محدوديت ها و پروتكل هاي بهداشتي در مرزهاي تجاري، اين موضوع به مشكلي 

براي حفظ پويايي تجارت خارجي تبديل شده است.

چالش در مرزهاي عراق
آمارهاي گمرك ايران نشــان مي دهد پارســال عراق با خريــد 8 ميليارد و 991 
ميليون دالر كاال از ايران، دومين مقصــد صادراتي عمده ايران بوده و پس از چين، 
مساعدترين بازار براي محصوالت ايراني محســوب مي شود؛ درحالي كه مرزهاي 
اين كشور با ايران، از نخســتين روزهاي شــيوع كرونا با محدوديت هاي سنگين 
روبه رو شده و رايزني هاي دوجانبه نيز تاكنون قادر نبوده اين مسائل را حل وفصل 
كند. در اين ميان اگرچه مرزهاي اقليم كردســتان عراق به روي صادرات ايران باز 
است و فعاليت هاي تجاري با رعايت پروتكل هاي بهداشتي در آن جريان دارد؛ اما 
مرزهاي مستقيم عراق به خصوص ســه مرز يا گذرگاه مطرح شلمچه، زرباطيه و 
مندلي باوجود تقاضاي قابل توجه صادراتي از ايران، همچنان بسته مانده است. عمر 
الوائلي، رئيس هيأت گذرگاه هاي مرزي عراق 2روز پيش در گفت وگو با پايگاه خبري 
بغداد اليوم اعالم كرده بود بنا به درخواست برخي استان ها براي بازگشايي برخي 
گذرگاه هاي مرزي با ايران، هيأت گذرگاه هاي مرزي عراق نامه اي به نخســت وزير 

اين كشور ارســال كرده و با بازگشايي 
سه گذرگاه شلمچه، زرباطيه و مندلي 
به صورت يك روز در هفته موافقت شده؛ 
اما همين تصميم بســيار محدود نيز 
به علت رعايت نشــدن نكات بهداشتي 
اجرايي نشده است. البته به دنبال اين 
اظهارنظر، عالءالدين القيسي، سخنگوي 
اداره گذرگاه هاي مــرزي عراق حتي 
همين گشايش يك روزه براي 3 گذرگاه 
مرزي را نيز تكذيب و در بيانيه اي اعالم 
كرد تاكنون براي بازگشايي هيچ كدام 
از گذرگاه هاي مــرزي عراق تصميمي 
گرفته نشــده و همه خروجي هاي اين 

كشور بسته است.

سرگرداني در غرب
در جريان محدوديت هاي تجاري كرونا در مرزهاي زميني، گذرگاه هاي مشترك 
مرزي ايران و تركيه نيز با وضعيت نامشخصي روبه رو هستند؛ تا جايي كه مقامات 
گمركي تركيه، حتي به كاميون هاي هموطن خود كه از مسير ايران قصد ورود 
به خاك تركيه را دارند نيز اجازه ورود نمي دهند و نقاط مرزي را به دوربرگرداني 
براي كاميون هاي ترانزيتي تبديل كرده اند. تركيه از 3اسفند پارسال و بالفاصله 
پس از اعالم رسمي كرونا در ايران مرزهاي زميني، ريلي و هوايي خود با ايران را 
به صورت موقت بســت و در 3گذرگاه مرزي با ايران شامل گوربوالك، كاپيكوي 
و اســن دره، تدابير ويژه اي اعمال كرد. در ادامه مقام هاي ايراني و فعاالن بخش 
خصوصي در اتاق مشــترك بازرگاني ايران و تركيه براي بازگشــايي مرزهاي 
ترانزيتي وارد مذاكره شــدند كه البته به نتيجه مطلوبي نرسيد. در اين وضعيت 
1700 كاميون ترك فعال در حوزه ترانزيت را به كشور فراخواند كه بخش عمده 
آنها به تركيه بازگشتند و قرنطينه شدند. حاال اما، تدابير سخت گيرانه دولت تركيه 
به جايي رسيده كه حتي باوجود سرگرداني 210 كاميون تركيه اي در مرز بازهم 
راضي به گشايش موقت مرزها نيســت؛ درحالي كه ايران تشريفات گمركي اين 
كاميون ها را به صورت كامل انجام داده و بايد از كشور خارج شوند. فعاًل تنها راه 
مبادله كاال بين ايران و تركيه مرز ريلي رازي است كه 130 واگن كاالها را جابه جا 
مي كند و مدل جديد مطرح شده براي تداوم تجارت دو كشور با ورود كاميون هاي 
خالي ترك و انتقال كاالهاي ايراني نيز به دليل افزايش چند برابري هزينه حمل 

با استقبال مواجه نشده است.

گشايش در شرق
در ماجراي شيوع كرونا، همه كشورهاي همسايه، مرزهاي خود را با ايران بستند و 
به محدودسازي روابط تجاري تن دادند؛ اما مرزهاي شرقي به مراتب وضع بهتري 
از مرزهاي غربي داشــتند و حتي محدوديت هاي اعمال شده در مرز افغانستان به 
سرعت برطرف شد و تا حد رعايت پروتكل هاي بهداشتي كاهش پيدا كرد. همچنين 
محدوديت هاي تجاري در مرزهاي پاكستان با ايران نيز در حال برطرف شدن است 
و آنگونه كه سخنگوي گمرك ايران مي گويد: از ابتداي هفته جاري، مرز ريمدان را 
مرزباني پاكستان گشوده و 14 دستگاه كاميون حامل كاالهاي صادراتي پذيرفته 
شده اند. همچنين بازارچه هاي مرزي ريمدان و پيشين در مرزهاي ايران و پاكستان 
نيز پس از 2 ماه توقف تردد از سوي پاكستان، حاال به آستانه گشايش كنترل شده 
رسيده اند و در روزهاي آينده بازگشايي خواهند شد. سيدروح اهلل لطيفي، سخنگوي 
گمرك ايران در مورد بازگشايي مرزهاي پاكستان مي گويد: طرف پاكستاني اعالم 
كرده روزهاي شنبه، دوشنبه، چهارشنبه با رعايت پروتكل هاي بهداشتي از ساعت 
8 الي 14 به تعداد 20 دستگاه كاميون حامل مواد غذايي در روز پذيرش مي دهد. او 
درباره بازارچه هاي مرزي ريمدان و پيشين نيز مي افزايد: بازگشايي اين دو بازارچه 
پس از پيگيري هاي صورت گرفته، ازجمله ارســال نامه رئيس كل گمرك ايران به 
همتاي پاكستاني  و تالش هاي دستگاه هاي مسئول در حوزه ديپلماسي و تجارت 
صورت مي گيرد. او مي گويد: مقامات پاكســتاني با تأكيد بــر اجراي پروتكل هاي 
بهداشتي، با ادامه تجارت دوطرفه وبازگشايي بازارچه هاي مرزي ريمدان و پيشين 
موافقت كرده اند و فعاًل مسئوالن مرزي پاكستان پيشنهاد داده اند اين بازارچه ها با 

اولويت بازارچه مرزي ريمدان 3 روز در هفته فعال شوند.

كارمندان دســتگاه هاي اجرايي عموما به 
ســركار خود بازگشــته اند، اما ســازمان يارانه

هدفمندي يارانه ها تنها پذيراي پرسنل اين 
ســازمان اســت و از پذيرش ارباب رجوع امتناع مي كند. 

ميدان وليعصر، خيابان زرتشت، نبش كوچه حسن دانش 
كيان، ســازمان هدفمندي يارانه  ها؛ آدرســي اســت كه 
شهرســتاني ها و تهراني ها پرسان  پرســان خود را به آن 
مي رسانند به اميد اينكه مشــكالت يارانه اي خود را رفع 
كنند؛ سازماني خدماتي كه اين روزها درپي پرداخت وام 
يك ميليون توماني دولت به يارانه بگيران مراجعان بسياري 

دارد؛ ولي به بهانه كرونا پاسخگوي هيچ كس نيست.

»صادق« 45 ساله است، مردي سبزه  رو با لهجه جنوبي. او 
به همشهري مي گويد: از اهواز براي پيگيري مشكلش راهي 
تهران شده و از ساعت 6 صبح مقابل ساختمان هدفمندي 
يارانه ها ايســتاده اما اجازه ورود پيدا نمي كند. او توضيح 
مي دهد: » تمام خطرهاي ســفر را به جان خريده و راهي 
تهران شــده ام به اميد اينكه گره اي از مشكلم باز شود، اما 

اينجا هم مي گويند به خاطر كرونا تعطيل است.«
حرف هاي صــادق را »علي« مرد ميانســال كرجي ادامه 
مي دهد و مي گويد: » پارسال يارانه دختر و پسرم از ليست 
يارانه خانوار ما قطع شــد. از 3 ماه پيش بــه اينجا مي  آيم 
اما كسي پاســخگو نيســت و ارباب رجوع بين ساختمان 

هدفمندي يارانه ها و وزارت كار پاسكاري مي شوند.«
بانوي سرپرست خانواري كه در ميان جمعيت است به جمع 
اضافه مي شود: » در آخرين مرحله حذف يارانه ثروتمندان 
يارانه من هم قطع شده قبل از عيد كه آمدم گفتند بعد از 
تعطيالت عيد بياييد. از روزي كه تعطيالت تمام شده هر 
روز اينجا هستيم و مي گويند رئيس جمهوري دستور داده 

سازمان هدفمندي يارانه ها مردم را پذيرش نكند.«
ازدحام جمعيت در مقابل ساختمان، خطر شيوع كرونا را 
در بين مراجعه كنندگان تشديد و سالمتي آنها را تهديد 
مي كند. حسين كريمي يكي از مراجعه كنندگان مي گويد: 
»وقتي پرسنل سازمان در محل كار حضور دارند چرا مردم 

بايد پشت درهاي بســته بمانند؟« او ادامه مي دهد: »اگر 
بهانه شان كرونا است دو تا دو تا مردم را بپذيرند و مشكل 
آنها را حل كنند. اينكه هر روز مراجعه كنيم ولي كســي 

پاسخگو نباشد همه را عصباني مي كند.«
اعتراض ها موجب مي شــود يكي از كارشناسان سازمان 
هدفمندي يارانه ها بيرون بيايد و بين مردم حاضر مي شود 
تا آنها را توجيه كند، اما عصبانيت مردم او را وادار مي كند 
به داخل ســاختمان بازگردد. در اين ميان يكي از عوامل 
انتظامي مستقر در ورودي ساختمان اعالم مي كند سازمان 
بنا به دســتور رئيس جمهوري تعطيل اســت. او از مردم 
مي خواهد از طريق شماره تماس هاي اعالم شده مشكالت 

خود را پيگيري كنند. او از شماره تلفن هايي سخن مي گويد 
كه به گفته مــردم حاضر، متصديانش پاســخگوي آنها 
نيستند. سياوش جواني است كه همراه مادرش براي اخذ 
يك نامه از سازمان هدفمندي يارانه ها براي پليس+10 به 
اين سازمان مراجعه كرده، مي گويد:» اوال كه اين شماره هاي 
تماس را كسي پاسخگو نيست. ثانيا اگر كسي هم پاسخ دهد 
صدور آن نامه را بايد چطور دنبال كنيم؟« بحث و درگيري 
لفظي مردم با عوامل انتظامي مستقر صورت مي گيرد، مردم 
مي گويند:» حداقل دولت به صورت رسمي خبر تعطيلي 
ســازمان هدفمندي يارانه ها را اعالم كند كه ما از راه هاي 

دور و نزديك راهي اين آدرس نشويم.«

تجارت خارجي در بن بست مرزي
محدوديت هاي كرونايي در مرزهاي تجاري ايران به چالشي 
براي تجارت خارجي تبديل شده و رايزني  براي عادي سازي 

آن تاكنون به نتيجه مطلوب نرسيده است

سرگرداني در مقابل سازمان هدفمندي يارانه ها
 همشهري از بالتكليفي مراجعان پشت درهاي بسته يك سازمان دولتي گزارش مي دهد

فاطمه عسگري  نيا
خبرنگار

احمد ميرخدائي
روزنامه نگار

مرزهــاي شــرقي به مراتب وضع 
بهتــري از مرزهاي غربــي دارند 
محدوديت  در مرز افغانســتان به 
سرعت برطرف شده و تا حد رعايت 
پروتكل هاي بهداشتي كاهش پيدا 
كرده و محدوديت هاي تجاري در 
مرزهاي پاكســتان با ايران نيز در 
حال برطرف شدن است. اين هفته، 
مرز ريمدان را مرزباني پاكســتان 
گشوده و 14 دستگاه كاميون حامل 
كاالهاي صادراتي پذيرفته شده اند

دالر گران مي شــود؛ قيمت واقعي ارز 
بيش از اين هاست و بانك مركزي جلوي ارز

آن را گرفته؛ دولت دوســت دارد دالر 
گران شود تا با فروش آن كسري بودجه را جبران كند. 
اين روزها دوباره زمزمــه افزايش قيمت ارز در محافل 
اقتصادي قوت گرفته؛ اما پس از كاهش نرخ واقعي سود 
سپرده هاي بانكي در هفته گذشــته، به نظر مي رسد 
سياســتگذار ارزي به دنبــال حفظ ثبات بــازار ارز و 
جلوگيري از تنش ارزي اســت تا جايي كه به تازگي 
عبدالناصــر همتي، رئيــس كل بانك مركــزي ابراز 
اميدواري كرده با تعميــم اقدامات احتياطي كالن به 

ساير بازارها شاهد ثبات در حوزه اقتصاد كالن باشيم.

قرار است چه اتفاقي روي دهد
يافته هاي همشهري نشــان مي دهد؛ بانك مركزي و 
بخش خصوصي بر سر ايفاي تعهدات ارزي صادراتي به 
توافق رسيده اند و با افزايش 20درصدي نرخ ارز نيمايي 
و تمديد زمان اجراي بسته بازگشت ارز صادراتي، قرار 
است تا چرخه ارز تجاري از نوسان شديد نرخ ارز مصون 

نگه داشته شــود. برخي خبرها حكايت از آن دارد كه 
بانك مركــزي ، صادركنندگان و فعــاالن اقتصادي 
توافق كرده اند براي پوشش هزينه صادراتي و تشويق 
صادركننده ها به بازگرداندن ارزهــاي خود، نرخ ارز 
نيمايي به عنوان شاخص ارز تجاري اصالح شده و اتاق 
ايران هم موافقت كرده تا ثبات در بازار ارز حفظ شود. 
از سوي ديگر گفته مي شود سرمايه گذاراني كه روي 
اسكناس هاي ارز سرمايه گذاري كرده اند و انتظار جهش 
ارزي در سال جديد را داشته اند، طرفدار نظريه جهش 
قيمت هســتند، اتفاقي كه نه فقط بازار ارز به عنوان 
لنگرگاه اقتصاد را دســتخوش تحوالت شديد خواهد 
كرد بلكه خطري بالقوه براي بازار ارز و تهديدكننده نرخ 

تورم كاالهاي مصرفي خواهد بود.

تمديد مهلت ارزهاي صادراتي
ديروز همزمان بانك مركزي براي تضمين ثبات بازار ارز 
در اطالعيه اي رسمي اعالم كرد: بسته سياستي نحوه 
بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال 1398و نحوه 
رفع تعهدات ارز صادراتي سال 1397صادركنندگان 

براي ســال 1399تمديد شــده به طــوري كه نحوه 
بازگشــت ارز حاصل از صادرات سال 1399، همانند 
ســال 1398و نحوه رفع تعهد ارزي ســال 1398، با 
رعايت شرايط اعالمي براي ســال 1397خواهد بود. 
تمديد تدبير ارزي بانك مركزي درواقع به معناي جاري 
بودن مصوبه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي در مهر 
سال گذشته اســت. انتظار مي رود با اصالح تدريجي 
نــرخ ارز نيمايي، انگيزه صادركنندگان به بازگشــت 
ارزهاي صادراتي به چرخه اقتصاد تقويت شود تا جايي 
كه اعالم شده آنها براي بهره مندي از هرگونه نرخ صفر 
و معافيت هاي مالياتي و نيز استرداد ماليات و عوارض 
ناشي از قانون ماليات بر ارزش افزوده، تا پايان تيرماه 
سال 1399مهلت دارند نسبت به ايفاي تعهدات ارزي 

صادراتي سال 1398خود اقدام كنند.

چالش نرخ ارز و انتظارات تورمي
مشاهدات خبرنگاران همشهري حاكي است: بازار ارز 
ايران اين روزها با خطر تأثيرپذيري از انتظارات تورمي 
مواجه اســت و خنثي كردن اين انتظار بدون راهبرد 
روشن براي مهار تورم و تنها با سخن گفتن دولتمردان 
ممكن نخواهد بود. در اين ميان فعال بازار ارز روزهاي 
نخستين سال را با آرامش نســبي قيمتي پشت سر 
گذاشــته تا جايي كه بانك مركزي اجازه داده نرخ ارز 
نيمايي تا 20درصد افزايش پيدا كند بلكه جلوي شكاف 
قيمت بين بازار آزاد و نيما گرفته شود. افزون بر اين با 
تداوم سياست رصد تراكنش هاي بانكي از ورود پول هاي 
مشكوك به پولشويي به بازار ارز گرفته شده و سرعت 
جابه جايي پول بين حساب ها هم كاسته شده ؛ در سمت 
عرضه ارز، بانك مركزي سياست عرضه هوشمند و مؤثر 
به جاي تزريق رگباري ارز را در بازار آزاد دنبال مي كند.

دنبال ارز بانك مركزي نباشيد
بانك مركزي نه تنها دنبال تزريق مستقيم ارز به بازار 
نيست، بلكه اين روزها با چالش جدي تري مواجه شده؛ 
چالش تامين ارز براي ترخيص كاالها از گمرك آن هم 

از محل منابع ارزي بانــك مركزي. رويكردي تكراري 
در سال هاي سياه ارزي گذشــته كه مي تواند دست 
بانك مركزي را خالي كند. خبرها حكايت از آن دارد 
كه برخي محموله هاي برنج و نهاده هاي كشــاورزي 
را نگه داشــته اند تا تكليف ارز آن روشن شود، برخي 
واردكننــدگان هم مي گويند كاالهاي اساســي وارد 
كرده اند اما مدعي هستند كه بانك مركزي ارز آنها را 
تامين نكرده است. فشــار به دولتمردان براي گرفتن 
حمايت ارزي و فشار به بانك مركزي براي شل كردن 
كيسه ارزي در شرايط ســخت تحريم ها شائبه رانت 
ارزي و درگير كردن افكار عمومي نسبت به دغدغه هاي 
معيشــتي را تقويت مي كند و مي توانــد ثبات ارزي 
موجود در بازار آزاد ارز و عرضــه و تقاضاي تجاري را 

شكننده سازد.

جدايي نيما از سنا
به نظر مي رســد بــازار آزاد ارز ايران دســت كم در 

كوتاه مدت از تندباد قيمتي و سفته بازي در امان باشد 
اما سياستگذار ارزي يعني بانك مركزي اين روزها با 
چالش اصالح نرخ ارز نيمايي و جلوگيري از شــكاف 
بيشــتر نرخ ارز آزاد، ســنا و نيما مواجه است؛ چنان 
كه مهم ترين چالش روي داده در بهار امسال تاكنون 
بروز شــكاف 1090توماني، به ازاي هــر دالر آمريكا 
در بازار ثانويه نيما و قيمت صرافي هاي مجاز، موسوم 
به ســنا بوده؛ شــكاف قيمت در پايان سال گذشته 
605تومان بود. به نظر مي رسد دليل افزايش شكاف 
اين بوده كه قيمت هر دالر آمريكا در آخرين روز سال 
گذشته در سامانه نيما، كه به تقاضاي ارز تجاري پاسخ 
مي دهد، 14هزار و 443تومان بوده اما در آخرين روز 
فروردين ماه به 14هــزار و 273تومان كاهش يافته 
درحالي كه ميانگين قيمت دالر در صرافي هاي مجاز 
از 15هزار و 48تومان در پايان سال گذشته به 15هزار 
و 364تومان در پايان فروردين ماه امســال افزايش 

يافته است.

همه گزينه هاي روي ميز در بازار ارز
 همشهري سناريوهاي قيمت و رفتارهاي دولت و صادركنندگان را 

در بازار ارز بررسي مي كند

ارزش مبادالت انجام شده در بازار ها در سال 98و فروردين 
99- ارقام به ميليارد تومان 

فروردين 99سال 98بازار
512600125000بورس تهران 

32500072000فرابورس
17000011700بورس كاال
2700009000سامانه نيما
970001430بازار مسكن

   ارزهاي صادراتي در حال بازگشت به چرخه اقتصاد
معاون ارزي بانك مركزي با بيان اينكه اجرايي شدن سياست ها و ضوابط ابالغي به كاهش چشمگير تعهدات ارزي ايفا  
نشده از سال 1397تاكنون منجر شده، اعالم كرد: درصد تعهدات ارزي ايفا نشده، از 27.87درصد در دي ماه 1397به 
9.48درصد كاهش يافته است. غالمرضا پناهي، با اشاره به گزارش بانك مركزي به شوراي پول و اعتبار تأكيد كرد: 
براي نخستين بار رفع تعهد ارزي به عنوان يك شاخص اعتبارسنجي در اختيار دستگاه هاي اجرايي و نظارتي قرار 
مي گيرد. به اين ترتيب از تخصيص مجدد ارز به واردكنندگاني كه تعهدات خود را ايفا نكرده اند، جلوگيري مي شود. 
معاون ارزي بانك مركزي با اشاره به رصد كارنامه ارزي بانك ها و چگونگي رفتار مشتريان افزود: در مرحله نخست، 
براي اعمال محدوديت ها حدنصاب درنظر گرفته شد و با توجه به نظارت و پيگيري هاي مستمر و روند مناسب ايفاي 
تعهدات واردكنندگان، اخيراً نيز حد نصاب مربوطه كاهش يافت و پيگيري تعهدات واردكنندگان تا تحقق كامل 

ايفاي تعهدات آنها منطبق با ميزان ارز دريافتي تحت نظارت بانك مركزي قرار دارد.

روند تعهدات ارزي ايفا نشده
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تأخيردرانقراضحياتوحش
كرونا هرچند كوتاه مدت باعث تنفس حيات وحش در فصل زادآوري شده است

ساالنه 700تا 1000 گونه جانوري و گياهي در دنيا منقرض مي شود

زهرارفيعي
خبر نگار

150 گونه از 1200گونه جانوري موجود در كشور در 
حيات
معرض انقراض هستند. بروز پاندمي كرونا اما فرصت وحش

احياي كوتاه همه اجزاي سرزمين را فراهم كرد. 
براساس آماري كه سازمان حفاظت از محيط زيست اعالم كرده است، 
بين 15تا 20درصد گونه هاي جانوري در معرض خطر انقراض و بين 
يك تا 5درصد گونه هاي جانوري به شدت در معرض انقراض هستند. 
فهرست سرخ اتحاديه جهاني حفاظت  از طبيعت )IUCN( نيز بر اين 

انقراض تأكيد دارد. 

كارشناسانچهميگويند؟
هوشنگ ضيايي، كارشناس برجســته حيات وحش ايران مي گويد: 
هنوز آمار دقيقي از گونه هاي جانوري شاخص ايران همچون يوزپلنگ، 
گورخر و گوزن زرد وجود ندارد چه رسد به اينكه بدانيم گونه اي مثل 
حشره خوار شوش كه هنوز كســي آن را نديده، اما گونه در معرض 
انقراض است، در چه وضعيتي قرار دارد؟  از نظر محمد درويش، عضو 
هيأت علمي مؤسسه تحقيقات جنگل ها و مراتع، بهترين اثر پاندمي 
كوويد 19، برعكس كردن شرايط هميشگي بود. به جاي اينكه حيوانات 
در باغ وحش باشند، انسان ها در خانه هايشان در قرنطينه بودند. آزادي 
حيات وحش در فصل بهار كه فصل زادآوري حيات وحش است، تنوع 
زيســتي و تاب آوري اكوسيســتم ها را افزايش داد و فرصت تنفس 

حيات وحش به صورت خواسته يا ناخواسته به طبيعت داده شد.
به گفته او، همه ساله بين 700تا 1000 گونه جانوري و گياهي در دنيا 
منقرض مي شود و به نظر مي رسد اگر روند پاندمي كرونا ادامه پيدا كند 

بخش عمده اي از اين گونه ها از دسترس خارج نخواهند شد.

محمد درويش با اشــاره به اينكه با كاهش ســفرها در نوروز تلفات 
جاده اي حيات وحش كه هرساله در نيمه اول فروردين به اوج مي رسيد 
كاهش چشــمگير يافت، به همشــهري گفت: از مشهودترين نمود 
كوويد 19كاهش زباله در تفرجگاه ها و نبود آلودگي صوتي در طبيعت 
بود. از سوي ديگر اگرچه گروه هاي شكار در طبيعت حضور كمتري 
داشتند، اما جامعه محلي به دليل فشارهاي اقتصادي بر ميزان تخريب 
جنگل ها و شكار افزود. پس روند رو به بهبود حيات وحش مقطعي است.

ايرانفهرستقرمزندارد
به جز فهرست قرمز IUCN، برخي كشورها با توجه به برآوردي كه از 
وضعيت گونه هاي در معرض خطر خود انجام داده اند،  فهرست قرمز 
خاص خود را منتشر كرده اند تا توجه مردم و تصميم گيران را به موضوع 
حفاظت از منابع  طبيعي جلب و از انقراض  گونه ها جلوگيري كنند. 

ايران اما هنوز چنين فهرستي را تهيه نكرده است.
اسماعيل كهرم، بوم شناس در اين باره به همشهري مي گويد: هنوز از 
گنجينه هاي گياهي و جانوري خود بي اطالعيم. حدود 70سال پيش 
كتاب »فلورا ايرانيكا« با ذكر 8هزار گياه موجود در ايران منتشر شد 
و پس از آن كتاب جامع ديگري نوشــته نشد. از تعداد خزندگان  هم 
اطالع نداريم.  تخريب زيستگاه عامل اصلي انقراض در ايران است و از 
بين رفتن جنگل ها، رودخانه ها و تاالب ها بر سرعت انقراض گونه هاي 
گياهي و جانوري افزوده است.  به گفته اسماعيل كهرم، شايد كرونا از 
بين رفتن زيستگاه ها را كمي آهسته تر كرده است، ولي رودهاي ايران 
همچنان با سموم و كودهاي كشاورزي نابود مي شوند و تاالب هاي 

كشور با صيد و شكار بي رويه از دست مي روند.
به گفته او، آزمايشگاه پيشرانه هاي جت ناسا اعالم كرده است، ايران 
ساالنه 0.01درصد از رويشگاه هاي جنگلي خود را از دست مي دهد 

كه معناي آن نابودي كامل جنگل هاي ايران تا 100سال آينده است.

هطهراصعهعاسلا
ولقودنكممطابر

مالاشماراوجن
نيمسايسيسخديد
هيامرسخسرفاا
هدزلولستوافتم
ماتشيامهيلعپ
هرعنهميدنولاز
پهاكتراماهلش
رادومنايادهبك

سمهيدهتيبوبر
يوختماگشياسكا
زارهريسيدماج
دشراهدابكالما
ييانشاهزوفروق
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افقی:
 1- ســعديا مــرد... نميرد 
هرگــز- هــر فرمانــرواي 

ستمگر- پراكندگي
2- نامــي دخترانــه- مأمور 
تشــريفات صفوي- ســياره 

سرخ
3- حركت شديد امواج دريا- 
شهري در استان كرمانشاه- 
خارج از محدوده تعيين شده 

محوطه بازي
4- رايحــه- داد و فريــاد- 

آميختگي
5- هدايــت شــدن- كافر و 

بي دين
6- شــانه، دوش- وسيله ها- 

اختالط
7- قهوه اي مايل به زرشكي- 
رفت وآمــد زيــاد- حــرف 

دهن كجي
8- دادگــر- عطــر مايــه- 

رستگاري
9- گوشه نشــين شطرنج- 
راضي- درست دانستن سخن 

يا عملي
10- الزم- پيشامد- ميخ در 

گويش عرب
11- شبكه تلويزيوني- مقابل 

تشويق
12- نوشــتن- پندار هــا- 

گفت وگوي خودماني

13- زبــان تركــي- عامل 
بيماري زونا- دايره المعارف 

فرانسوي
14- مقابــل رويــه لباس- 

نشاسته- پيشرفته و مدرن
15- مكمل زيبايــي رو- از 

فرزندان آدم)ع(- ماجرا
  

عمودی:
1- رايانه كتابي- خودنمايي

2- هزار گرم- فخرفروشي- 
موي بلند

3- كتــاب مقــدس هندو- 
جنگ و جدال- نمايندگي

4- قـــوه سخن گـويـــي- 
آزار دهنده و غم انگيز- بندگي

5- آرزومنــد- مذهب بومي 
ژاپن

6- ام الخبائــث- ســاكنان 
بهشت- دندان هاي نيش

7- پسر رستم در شاهنامه- 
پرسش- از اعمال حج

8- ســوره هشتادوششــم 
قــرآن- دوســتي خالص- 

تخمك
9- از قبايــل قديمي اعراب- 
عاجــز و درمانده- چشــم 

الكتريكي
10- جوشــش- پايتخــت 

قزاقستان- مذكر
11- مرطوب- شانس

12- زمينــه- قطعــي براي 
كتاب- منسوب به يمن

13- نوعي انگــور- طريقه و 
روش- جريــان آب روان 

طبيعي
14- سخن شمرده- افزوني- 

ناطق
15- محـــل بـــرگــزاري 
جشن هاي هخامنشيان بود- 

مطلوب
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 خسارت 150ميليارد توماني 
به موزه ها و تعطيلي 2هزار كارگاه مرمت

  شيوع كرونا معيشت 14 هزار استادكار مرمت در 2 هزار كارگاه تعطيل را به خطر انداخت
  708موزه كشور 150ميليارد تومان درآمد خود را به دليل كرونا از دست دادند

محمدباريكاني
خبر نگار

3 مــاه  طــي  كرونــا 
ميراث
4200ميليــارد تومان به فرهنگي

هتلداري و شــركت هاي 
گردشــگري ايــران خســارت زد. حاال 
متوليان بخش ميراث فرهنگي كشــور و 
مديــركل امــور موزه هــا در وزارت 
ميراث فرهنگي، خبــر داده اند كه 2هزار 
كارگاه مرمتي نيز  به دليل شــيوع كرونا 
تعطيل و معيشت 10تا 14هزار استادكار 
مرمت و كارگران شــاغل در كارگاه هاي 
مرمت آثار تاريخي از دست رفته و موزه ها 
نيز بيش از 150ميليــارد تومان درآمد 
ناشــي از بليت فروشــي خود را از دست 

دادند.  
بحــران كرونــا  همچنيــن خســارت 
20ميليــارد تومانــي تنهــا در حــوزه 
حفــظ و احيــاي بناهــاي تاريخــي تا 
ابتداي ارديبهشــت ماه برجاي گذاشت. 
بررسي هاي همشهري مشخص كرد كه 
كرونا 80ميليارد تومان از درآمد 256موزه 
در اختيار وزارت ميراث فرهنگي كاست و 
همين ميزان نيز بــه موزه هاي در اختيار 
نهادهــاي ديگر و موزه هــاي خصوصي 

خسارت زد.

بهخطرافتــادنمعيشــت14هزار
مرمتكار

سيدهادي احمدي روئيني، مديركل دفتر 
حفظ و احياي بافت ها، بناها و محوطه هاي 
تاريخي به همشــهري خبر داده اســت 
كه عالوه بر افزايــش ميزان حفاري هاي 
غيرمجاز در محوطه هاي تاريخي كشور 
به دليل تعطيلي ناشــي از كرونا و كاهش 
نظارت هاي مردمــي و دولتي، تخصيص 
20ميليارد تومان ســرمايه هاي درنظر 
گرفته شــده براي حفظ و احياي بناهاي 
تاريخي كشور نيز به تعويق افتاد و بيش 
از 2هزار كارگاه مرمت آثار تاريخي كشور 
در بخش دولتي و خصوصي تعطيل شد 
و معيشــت 10تا 14هــزار مرمتكار آثار 
تاريخي و كارگران اين بخش از دســت 

رفت.
احمدي روئيني با اشــاره به وجود 2هزار 
كارگاه فعال مرمت آثار تاريخي در بخش 
دولتــي و خصوصي، اعالم كــرد: اگرچه 
دولت مهلت هزينه كــردن اعتبار مرمت 
آثار تاريخي را در بخش مرمت هاي دولتي 
افزايــش داد اما پروژه هايي كه توســط 
بخش خصوصي از ســاير دســتگاه هاي 
عمومي و دولتي تامين اعتبار مي شدند با 
مشكل مواجه شده اند و تأمين اعتبار آنها 

به مشكل خورده است.
براســاس برآورد مديــركل دفتر حفظ 
و احيــاي بافت ها، بناهــا و محوطه هاي 
تاريخي حدود 10تا 14هزار استادكار و 
كارگر در كارگاه هاي مرمتي سراسر كشور 
مشغول به كار بودند كه حاال تعداد زيادي 
از آنها بيش از 2 ماه است كه كار ندارند و 

دريافتي هم ندارند. 
او تعــداد كارگاه هاي 
شــده  تعطيــل 

مرمت بناهاي تاريخي در شهر يزد را بيش 
از 200كارگاه اعالم كرد و به كارگاه هاي 
فعال در شهرهاي شيراز و اصفهان اشاره 
كرد كه به دليل شيوع كرونا تعداد آنها به 

صفر رسيد و همگي تعطيل شدند.
بــه گفتــه احمدي روئينــي، ســاالنه 
120ميليارد تومان بودجــه پروژه هاي 
مرمت آثار تاريخي كشور در بخش دولتي 
اســت كه 20ميليارد تومان از اين مبلغ 
در 3 ماه اخير معلق شد و اگر كارگاه هاي 
مرمت تا شــهريورماه اجــازه كار نيابند، 
ميزان خسارت وارد شــده به اين بخش 

بيش از 3برابر رقم كنوني خواهد بود.

قطعدرآمدموزههايايران
درآمــد موزه ها و محوطه هــاي تاريخي 
كشور نيز به دليل شــيوع كرونا در ايران 
به شدت كاهش يافت. آنطور كه محمدرضا 
كارگر، مديركل امور موزه ها و آثار منقول 
وزارت ميراث فرهنگي به »صداي ميراث« 
خبر داده اســت، 708موزه فعال كشور 
به دليل شــيوع كرونا و از دســت دادن 
بازديدكننده هــا، بيــش از 150ميليارد 
تومان تنها از محل نفروختن بليت بازديد 

از موزه ها خسارت ديدند.
به گفته او، وزارت ميراث فرهنگي حدود 
80ميليارد تومان از درآمد ناشي از فروش 
بليت بازديد موزه ها و محوطه هاي تاريخي 
در اختيار خود را از زمان شيوع كرونا در 

كشور تا ارديبهشت ماه 99از دست داد. 
محمدرضا كارگــر گفته اســت: برآورد 
وزارت ميراث فرهنگــي از درآمدهــاي 
256موزه و محوطه تاريخي وابسته به آن 
وزارتخانه در سال 99حدود 240ميليارد 
تومان بود كه تاكنون 80ميليارد تومان از 
اين درآمد ظرف 3 ماه از دست رفته است.

مسيرپيشرويگردشگريايران
عليشعباني

مديركلاسبقدفتربرنامهريزيوتوسعهگردشگريداخلي

شيوع كرونا بيش از همه صنعت گردشگري را به دليل ايجاد محدوديت 
فراگير در تردد و سفر متاثر كرد. بنابراين كاستي هاي حوزه گردشگري 
در زيرساخت ها به معناي محرك توسعه و بازدارنده ها با هدف به فعليت 

رساندن ظرفيت هاي بالقوه، بايد تبيين شود. 
نخست- متخصصان زيادي در حوزه گردشــگري حضور دارند، اما 
نبود ايده و طرح هايي كه توجه فعاالن ســومين صنعت جهان را به 
سوي ايران معطوف كند در 2 دهه اخير مشــهود است. آنچه توجه 
گردشــگران را به ايران جلب كرد جاذبه هاي كشــور بود نه دانش و 

انديشه گردشگري.
دوم- به تناسب عدم شــكوفايي دانش محوري در گردشگري، اين 
صنعت در برنامه ريزي نهاد سياســت قرار نگرفت و فقدان استراتژي 
گردشــگري نيز همچنان احســاس مي شــود. به دليل نبود صداي 
اين بخش در مجلس و قــرار نگرفتن صنعت گردشــگري در متن 
سياســتگذاري ها، اميد چنداني به توجه به ايــن صنعت نمي رود؛ 
بنابراين تشكيل كميسيون گردشــگري در مجلس مي تواند اندكي 

از كاستي ها بكاهد.
ســوم- فعاليت بخش خصوصي و نيمه دولتي صنعت گردشگري، 
دانش محور نيست و اين موضوع در بزرگ ترين تاسيسات سرمايه گذار 
و مراكز خدمات و اقتصاد كالن كشــور مورد توجه نيست. فعاليت ها 

بيشتر رنگ و بوي كسب وكار دارد نه جنبه اقتصادي.
چهارم- گردشــگري، صنعــت پاك، فرهنگــي، فراگيــر و فارغ از 
جهت گيري هاي سياسي و ايدئولوژيك است. اين صنعت از صنايع پايه اي 
و استراتژيك توسعه پايدار و بسيار سودآور، جذاب با منزلت اجتماعي 
باال و زمينه ساز صلح است. در عين حال كامال متاثر از سياست خارجي 
كشورهاســت. پس مادام كه اقتصاد، بنيان ديپلماسي كشور نباشد و 
گردشگري در رديف محورهاي اصلي آن قرار نگيرد، نمي توان اميدي به 

تحقق اهداف كمي و كيفي توسعه گردشگري داشت.
پنجم- توجه به توســعه گردشــگري هنوز تبديل به باور در برخي 
نهادهاي مهم و محوري همچون نهادهاي امنيتي، مذهبي، رسانه اي 

و فرهنگي نشده است.
ششــم- بخش خصوصي و دولتي در رســيدن به تعامل سازنده، 
كامياب نبودند. دولت در هدايت، حمايت و نظارت و بخش خصوصي 
در ارائه ايده و راهكار به بخش دولتي براي سياستگذاري جهت رونق 
و شــكوفايي گردشــگري ضعف دارد. كاركرد متولي دولتي بيشتر  
سنگرباني است تا سياستگذاري براي توسعه و ايجاد تحول در صنعت 
گردشگري. كاستي اصلي اين بخش نيز فقدان بهره گيري از ظرفيت 

علمي خارج از سيستم سازماني است. 
هفتم-در شرايط فعلي بستر بازاريابي و جذب گردشگر خارجي فراهم 
نيست. بنابراين در فرصت كنوني بايد بر بازارسازي و نه برنامه ريزي صرف 

بر بازارهاي آماده كه در روند رقابت، تأثير مثبت ندارند متمركز شد.

يادداشت
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متــن كـامـل در سایت

اعالم زمان تکمیل بیمارستان اسالم آباد غرب
علیرضا پرنیان، سرپرست نظارت بر ساخت بیمارستان امام خمینی )ره( اسالم آباد غرب از اتمام ساخت این بیمارستان 
تا پایان خرداد خبر داد و گفت: کار مقاوم سازی این بیمارستان به پایان 
رسیده و عملیات تأسیسات آن ۸۵ درصد پیشرفت دارد.
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   با شیوع کرونا بسیاری از مشاغل خانگی تعطیل شده اند،  اما از سوی دیگر، 
با افزایش مصرف لوازم بهداشــتی و مواد ضدعفونی گروهی از مشاغل کسب و کار

خانگی توانسته اند به کسب و کار خود رونق بدهند با کارهایی مثل تولید 
ماسک و لباس بیمارستانی. کســب  و کارهای اینترنتی هم مورد توجه بیشتری قرار 

گرفته اند و کارشان در برخی استان ها سکه شده است.

تجربه خوشایند فروش اینترنتی در مازندران
  اشکان جهان آرای - ساری: بسیاری از تولیدکنندگان مازندران از شیوع کرونا 
گالیه دارند، اما گروهی هم هستند که از تهدید ایجادشده برای خودشان فرصتی دست 
و پا کرده اند. فروش اینترنتی یکی از تجربه های جدید برخی از صنوف در مازندران است. 
فاطمه پری نژاد، مدرس هنرهای تجسمی و مدیر گالری هفت آینه در ساری، می گوید 

کرونا موجب تغییر مثبت ساختارهایی در اقتصاد هنر شده. 
او با اشاره به تجربه دوماهه خود در این زمینه می گوید: اسفند مهم ترین ماه فعالیت های 
هنری است، اما کرونا اجازه برگزاری نمایشگاه را به ما نداد. فکر می کردیم برای فروش 
با مشکالت زیادی مواجه می شویم، اما نمایشگاه مجازی  محصوالت را برگزار کردیم و 

خوشبختانه استقبال خوبی هم شد.
او می گوید: از چند هفته پیش نیز کار آموزش آنالین را با همکاری استادان آموزشگاه 
آغاز کردیم که با استقبال هنرجویان مواجه شده است و، با وجود برخی محدودیت ها، 

مزایایی نسبت به کالس های حضوری دارد. 
این فرصت در صنوف دیگر هم دیده شده اســت. هاجر رحیمی، یکی از فروشندگان 
پوشاک کودک در شهر آمل، نیز می گوید از اوایل اسفند و پس از تعطیلی اجباری سعی 
کرده به سمت فروش آنالین برود و نتیجه قابل قبولی نیز دریافت کرده است. رحیمی 
می گوید: پیش از شیوع کرونا هم در فضای مجازی فعالیت می کردم، اما خانه نشینی 
موجب شد تمرکزم را بر فروش آنالین بیشتر کنم. نتیجه این شد که گستره مشتریان 
فروشگاهم از این شهر هم بیشتر شده است و قصد دارم پس از کرونا هم فروش آنالین 

را با جدیت ادامه دهم.

رونق مشاغل خانگی گیالن با فروش غیرحضوری
  فرشته رضایی - رشــت: در گیالن هم هرچند اتفاقی شــبیه مازندران افتاده 
و خریدهای آنالین بسیاری از فروشــگاه ها برپا شده اســت، اما حلقه واسط مردم و 
فروشگاه های مجازی مانند پیک های موتوری و تاکسی های تلفنی هم رونق گرفته اند. 

مدیر یک تاکسی تلفنی در خیابان حافظ رشت به همشهری می گوید: تا قبل از این 
ممکن بود روزی ۲۰ سرویس داشته باشیم، زیرا اغلب مردم از اپلیکیشن های موبایلی 
استفاده می کردند، اما با شیوع کرونا مردم هر محله برای تردد به سراغ آژانس های مورد 

اعتماد خود آمده اند. 
قاسم خوش کردار البته هزینه جابه جایی با آژانس را همان قیمت قبل و به طور متوسط 
۸ تا ۱۰ هزارتومان در داخل محدوده مرکزی شهر می داند که هنوز افزایش نیافته است. 
پریسا خانزاده، از دیگر شهروندان اهل رشت، هم که از ۲ سال پیش برای خود کسب 
و کاری خانگی راه  انداخته و ترشــی و مربا با مجوز اداره بهداشت تولید می کرد، هنوز 
مشتریان خود را دارد. او توضیح می دهد اتفاقا در ایام قرنطینه حتی در ساعت هایی از 

شب آموزش آنالین برگزار می کند. 
پرهام ویسرودی هم که پیش از این مرکز کافی نت داشت، پس از کرونا کارهای مشتریان 
را از منزل انجام  می دهد. کســب  و کارهای دیگری هم به همین شکل رونق خود را 
حفظ کرده اند؛ فروش مجازی و تلفنی محصوالت داروخانه ای، عطاری، میوه فروشی و 

سوپرمارکت که رنگ و بوی دیگری به مشاغل خانگی  بخشیده اند. 

تولید اقالم بهداشتی در خانه شهروندان آذربایجان شرقی 
  سید مرتضی احمدپور - تبریز: در آذربایجان شرقی بیش از هر نوع دیگری از 
مشاغل خانگی، تولید ماسک، لباس بیمارستانی، اسپری و دیگر تجهیزات بهداشتی 
رونق گرفته اســت. طبق اعالم مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی این استان، ۱۱۰ 
کارگاه راه اندازی و برای ده ها نفر اشتغال زایی شده است. میراحد حسینی تاکید می کند 
با همکاری جهاد دانشگاهی بخش مشــاغل خانگی و آموزش های الزم به شهروندان 
ادامه پیدا می کند و ظرفیت مشاغل خانگی در بخش کرونا تا دو برابر قابل افزایش است.

احمد جهانپور، شهروند تبریزی، هم که در حال حاضر ماسک های مختلفی را در خانه 
تولید می کند قیمت آنها را از ۲ تا ۸ هزار تومان اعالم می کند که به خوبی فروش می رود. 
هر جفت دستکش قابل شست وشو هم در بســته بندی های نایلونی ۱3 هزار تومان 
فروخته می شود. او توضیح می دهد از طریق شبکه های مجازی کار بازاریابی را انجام و 

سفارش های باالی ۱۰۰ هزار تومان را در محل تحویل مشتری می دهند.
هانیه جوهری، دیگر شهروند تبریزی، اما از شغل خانگی دیگری صحبت می کند؛ تولید 
لباس های راحتی خانگی. او توضیح می دهد: این روزها مردم بیشتر در خانه هستند و 
نیاز به لباس های راحتی بیشتر شده است. با همکاری خواهرم لباس ها را در خانه تولید 
می کنیم. همسرم در پاساژ مغازه داشت که با تعطیلی مغازه ها برای مدتی این کسب و کار 
تنها راه درآمدی ما بود. معصومه یکتا، شهروند تبریزی، هم به همراه 5 نفر از همسایه ها 
روزانه تا 5۰۰ ماسک و لباس بیمارستانی می دوزند که درآمدی نصف کارگر روزمزد 

نصیب شان می شوند،  اما از این کسب و کار در دوران کرونا راضی اند.

  فرحناز چراغی - کرمانشاه: در کرمانشاه شرایط تقریبا مشابه آذربایجان  شرقی 
است و تولید ماسک، گان، اسپری ضدعفونی کننده و سایر ملزومات بهداشتی در حوزه 
مشاغل خانگی افزایش چشمگیری یافته است به طوری که چند واحد و کارگاه تولید 
ماسک طی روزهای اخیر در کرمانشاه افتتاح شد و تعدادی نیز مشغول به کار شدند. 
برای مثال یک بانوی سرپرست خانوار به همراه چند زن سرپرست خانوار دیگر از زمان 
شیوع کرونا کارگاه تولید ماسک و گان را فعال کرده اند و با سفارش اداره ها، بیمارستان ها 

و بخش خصوصی درآمد خوبی دارد. 
عالوه بر این، خرید و فروش اینترنتی نیز به سرعت رشــد کرد. ناهید اسدی، یکی از 
شهروندان کرمانشــاهی، که این روزها اغلب خریدهایش را تلفنی و اینترنتی انجام 
می دهد، می گوید: امسال به دلیل شیوع کرونا مجبور شدم در خانه بمانم و خرید لباس 
را از طریق فروشگاه های مجازی به  صورت اینترنتی انجام دادم. خرید اینترنتی هم لذت 
خاص خود را دارد. برخی اقالم مورد نیاز از جمله لوازم آرایشی و بهداشتی، لوازم خانه، 
آشپزخانه و گوشت را اینترنتی خریداری کردم که ظرف مدت یک هفته از طریق پست 
به دستم رسید. یکی از لوازم آرایشی فروشی ها نیز که در تعطیالت، به صورت اینترنتی 
کاالهایش را به فروش رسانده بود، می گوید: مشتری ها استقبال  خوبی از این شیوه خرید 
کردند.  با این همه، یکی از شهروندان معتقد است رونق بازار خرید و فروش اینترنتی و 
آنالین هرچند برای چند نفر ایجاد اشتغال می کند، اما اگر قوانین و ضوابط خاصی بر این 

فضا حاکم نباشد ممکن است پای سودجویان به این فضا باز شود.

البرز؛ قطب تولید اقالم بهداشتی در کشور 
  فتانه احدی - کرج: در البرز هم مانند آذربایجان  شرقی و کرمانشاه تمرکز بر تولید 
اقالم بهداشتی است،  اما به شکلی متفاوت. این استان به عنوان قطب تولیدات بهداشتی 
کشور در حوزه صنایع معرفی شده است و به همین دلیل بستری برای رونق مشاغل 
خانگی در این بخش فراهم نشد. با وجود این، بازار مجازی در البرز رونق خوبی گرفت و 

مردم از اپلیکیشن های مجازی برای عرضه و تقاضا استفاده کردند.
مدیر امور اشتغال و کارآفرینی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی البرز هم تاکید می کند 
که با توجه به فعالیت خوب صنایع تولیدکننده اقالم بهداشتی ضرورتی برای فعالیت 

مشاغل خانگی در این بخش وجود نداشت.
ابراهیم شادمهر با اشاره به رونق اپلیکیشن های موبایلی و رونق بازار مجازی توضیح 
می دهد که با توجه به تعداد باالی مشــاغل در فضای مجازی نمی توان آمار دقیقی از 

آنها داد. 
به گزارش گروه ایرانشهر، رونق کسب  و کارهای اینترتنی و فروش غیرحضوری نشان 
داد در دل هر تهدیدی، می توان فرصتی یافت. کسب  و کارهای خرد و صاحبان مشاغل 
خانگی شاید از این تهدید بیشترین فرصت را برای درآمدزایی و اشتغال زایی کسب کردند 

که می توان از تجربه آنها حتی در شرایط عادی هم استفاده کرد. 

تولید لوازم بهداشتی در صدر مشاغل خانگی
شیوع کرونا و تاکید بر خانه ماندن، دنیای دیگری پیش روی مشاغل خانگی و کسب  و کارهای کوچک گشوده و تولید اقالم بهداشتی و فروش اینترنتی رونق خوبی یافته است 

     بارندگی های بهاری بارقه امیدی در دل مردم 
گزارش

 
زنده کرده اســت؛ اطالعات میــزان بارندگی 
تجمعی اســتانی از ابتدای ســال آبی تا روز 5 
اردیبهشت هم نشان می دهد به  جز سه استان چهارمحال  و 
بختیاری، خوزستان و اردبیل بقیه استان ها با افزایش میزان 
بارندگی نسبت به میانگین بلند مدت روبه رو بوده اند. البته این 
افزایش در کهگیلویه  و بویراحمد، اصفهان، کرمانشــاه و یزد 
کمتر از ۱۰ درصد، اما در سایر استان ها بیش از ۱۰ درصد بوده 
است.  افزایش بارندگی ها نه فقط از نگاه مردم عادی، بلکه از 
دیدگاه مرکز ملی خشکســالی و مدیریت بحران ســازمان 
هواشناسی هم امیدوارکننده است به  طوری که پیش بینی 
می شود اگر مردم الگوی مصرف آب را رعایت کنند، تابستان 

خوبی را پشت سر خواهیم گذاشت. 
این دیدگاه امیدوارکننده البته در شرایطی 
مطرح می شود که بارش ها تاکنون نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته ۱۱ درصد کاهش 
داشته و از ســوی دیگر، در دو ماه گذشته، 
به سبب شــیوع بیماری کرونا و تاکید بر 
رعایت بهداشت فردی و شست وشوی مکرر 
دست ها، مصرف آب در بسیاری از استان ها 

سیر صعودی داشته است. 

افزایش 10 درصدی مصرف آب 
افزایــش مصــرف آب را مدیــرکل دفتر 
مدیریت مصــرف، خدمات مشــترکان و 
کاهش هدررفت آبفای کشور تایید می کند 

و به همشهری می گوید: اواخر ســال گذشته به دلیل شیوع 
کرونا و توصیه سازمان های بهداشتی به شست و شوی مکرر 
دست، میزان مصرف افزایش یافت. البته همیشه در اسفندماه، 
به دلیل خانه تکانی، مصرف باال می رفت، اما امسال کرونا هم 
اضافه شــد و در نتیجه، طبق آخرین آمار، در هفته های آخر 
سال 9۸ نسبت به مدت مشابه در سال گذشته شاهد حدود 

۱۰ درصد افزایش مصرف آب بودیم.
علی سیدزاده البته افزایش ۱۰ درصدی را میانگین می داند و 

توضیح می دهد که در آذربایجان شرقی 3۰ 
درصد، یزد ۲9 درصــد، گیالن ۲۸ درصد 
و تهران ۱۲/۸ افزایــش مصرف آب اتفاق 
افتاده کــه اصلی ترین عامــل آن افزایش 
تعداد دفعات و مدت زمان شست وشــو به 

توصیه مراجع بهداشتی است. 

آمادگی برای ورود به تابستان 
مدیرکل دفتر مدیریــت مصرف، خدمات 
مشترکان و کاهش هدررفت آبفای کشور 
درباره میانگین الگــوی مصرف در حالت 
عادی می گویــد: حداقل آب مــورد نیاز 
یک فرد در شــبانه روز برای تامین نیازهــای ضروری، طبق 
کارشناسی های صورت گرفته، ۱5۰ لیتر در شبانه روز است 
که ما این حداقل را در هر استان در بعد خانوار )میانگین تعداد 
افراد یک خانوار( ضرب می کنیم و بــه یک الگوی میانگین 
می رسیم. میانگین الگوی مصرف آب یک خانواده ایرانی ۱5 
متر مکعب آب در ماه است که برای متوسط خانوار حدود 3/3 
نفره اعالم شده. البته این عدد در استان های مختلف از ۱3 تا 

۱۸ متر مکعب متفاوت است. 
سیدزاده با اشاره به پیک مصرف در تابســتان، به ویژه تیر و 
مرداد که هر ســال اتفاق می افتد، اظهار می کند: اگر بتوانیم 
مصرف آب را مدیریت کنیم، می توانیم به نیاز این فصل پاسخ 
بدهیم در حالی که اگر کرونا تا تابستان از بین نرود و از سویی 
مردم هم مصرف بهینه را رعایت نکنند، قطعا با مشکل مواجه 

خواهیم شد. 
او بار دیگــر تاکید می کنــد که بــا توجه به ذخایــر آب و 
بارندگی های خوب، در صورت مدیریت منابع آب، تابستان را 

بدون مشکل خواهیم گذراند. 

ترسالی هواشناسی در کشور 
مسئوالن وزارت نیرو هم آنچه را سیدزاده به عنوان ذخایر و 
بارندگی های خوب یاد می کند، تایید می کنند. رئیس مرکز 
ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی با تاکید 

بر افزایش بارندگی ها در اغلب مناطق کشــور به همشهری 
می گوید: بارندگی  نرمال به میانگیــن بارش ها در یک دوره 
4۰ ساله گفته می شــود و اگر بارندگی زیر این عدد باشد با 
خشکســالی و اگر باالتر باشد با ترســالی از نظر هواشناسی 
روبه رو هستیم. امسال و ســال گذشته با توجه به بارش های 

باالتر از نرمال شاهد ترسالی بودیم.
احمد وظیفه البته درباره اصطالح خشکســالی و ترســالی 
هم توضیحاتی می دهد و می افزاید: خشکســالی سه مرحله 
دارد؛ هواشناسی، کشــاورزی و هیدرولوژیک یا چرخه آب. 
خوشبختانه بارندگی های امسال و سال گذشته ما را از نظر 
هواشناسی و کشاورزی در شرایط خوبی قرار داده است، اما 
در خشکسالی هیدرولوژیکی، که مربوط به چرخه آب است، 

هنوز در وضع خشکسالی هستیم. 
او روند تاثیر خشکسالی بر دریاچه ارومیه، هامون، نمک قم و 
گاوخونی را مربوط به ۱5 سال گذشته )خشکسالی مستمر( 
می داند و معتقد است که آسیب یادشده با بار ش های دو سال 

اخیر جبران نشده. 

وضع خوب بارندگی ها در جنوب شرق
وظیفه وضعیت جنوب شرق کشور و مناطقی مانند کرمان،  
سیستان   وبلوچســتان و هرمزگان را هم، که سال گذشته 
با کمبود بارش روبه رو بودند، در ســال جاری خوب ارزیابی 
می کنــد و ادامه می دهد: امســال هرمزگان و سیســتان  و 
بلوچســتان حدود دو برابر بارش های بلندمدت را دریافت 
کردند. در تهران، مرکزی، قم، همدان، زنجان و سایر مناطق 
مرکزی بارندگی ها باالتر از نرمال و مناطق غربی چون ایالم 
و لرستان نرمال بوده است. دو استان کهگیلویه  و بویراحمد و 
چهارمحال  و بختیاری نزدیک به نرمال هستند و استان های 
شمال غربی در محدوده نرمال قرار دارند. اصفهان و یزد هم 

زیر وضعیت نرمال هستند، اما شرایط خیلی حادی ندارند.
رئیس مرکز ملی خشکســالی و مدیریت بحران ســازمان 
هواشناسی در پایان صحبت های خود، همانند مدیرکل دفتر 
مدیریت مصرف، خدمات مشترکان و کاهش هدررفت آبفای 
کشور، تاکید می کند که اگر در شــهرهای پر جمعیت مثل 
تهران مصرف از حد نرمال باالتر رود، با وجود بارندگی خوب، 

ممکن است مشکالتی ایجاد شود.

ذخیره 37 میلیارد متر مکعبی سدها
گزارش منتشرشده از سوی وزارت نیرو هم وضع ذخایر آبی را 
خوب توصیف می کند. طبق آخرین گزارش منتشرشده، در 
ابتدای هفته جاری، ۱93 سد مهم در حال بهره برداری کشور 
با ظرفیتی معادل 5۰/5 میلیارد مترمکعب از ابتدای سال آبی 
تا تاریخ 5 اردیبهشت 37/۲ میلیارد متر مکعب ذخیره دارند 
که البته نسبت به سال گذشته 6 درصد کاهش داشته است. 

از کل ســدهای در دســت بهره برداری، 77 مــورد بیش از 
9۰درصد و ۲7 مورد کمتر از 4۰ درصد پرشده اند.

در آذربایجان شــرقی 
30درصد، یزد 29 درصد، 
گیالن 2۸ درصد و تهران 
12/۸ افزایش مصرف آب 
اتفاق افتاده که اصلی ترین 
عامل آن افزایش تعداد 
دفعــات و مــدت زمان 
شست وشــو به توصیه 

مراجع بهداشتی است

افزایش بارندگی ها و چاله کرونا
 افزایش ۱۰ درصدی مصرف آب در دوران شیوع کرونا باوجود رشد  بارندگی ها نسبت به میانگین بلندمدت 

موجب شده است کارشناسان نسبت به شرایط آبی در تابستان هشدار دهند

بارش ها تاکنون نسبت به مدت مشابه سال گذشته 11 درصد کاهش، اما نسبت به میانگین افزایش یافته است./عکس: مهر

سیده زهرا عباسی
خبرنگار

روزنه

2 تصویر از پیامدهای  یک تصمیم

تعطیلی برخی بنگاه های تولیدی با ورود ویروس کرونا، 
ابعاد تازه ای از بحــران بیکاری را در کشــور به نمایش 
گذاشــت. تا پیش از ورود کرونا، نرخ بیکاری در جامعه 

حدود ۱۱ درصد بود، اما هراس از بیماری، صاحبان مشــاغل را ناگهان در موقعیت 
دشــواری قرار داد به طوری که کرکره 4۱ درصد از اصناف در بهترین ماه های کار و 
تولید به اضطرار پایین آمد. اما در زیر ســقف این بنگاه ها، کارگرانی هم بودند که با 

دریافت حداقل حقوق، روزگار را سپری می کردند. 
این دســته از کارگران که خود را در شــرایط پیش بینی نشــده ای یافته بودند، با 
جیب های خالی راهی خانه شدند در حالی که بار نیازهای زندگی و هزینه های روزانه 
همچنان بر شــانه آنان بود. مطابق یک گزارش، تاب آوری معیشــتی 6۰ درصد از 
خانوارها، حداکثر دو ماه است. به زبان ساده تر، پس انداز اغلب خانواده ها، در شرایط 
وقوع اتفاق، فقط دو ماه خواهد بود. در چنین شــرایطی است که دولت ها خود را در 
موقعیت دشــواری می یابند؛ پذیرش تعطیلی کســب و کارها که بحران بیکاری و 
سختی معیشت کارگران را به دنبال دارد و گشایش کسب و کارها که ممکن است به 
گسترش بیماری بینجامد. اما دولت با تدوین طرح فاصله گذاری هوشمند، راه میانه 
را در پیش گرفت و اجازه داد با زمان بندی دقیق، مشاغل بازگشایی شوند. هر چند 
دولت تاکید کرده است فرایند نظارت ها با قدرت بیشتری انجام خواهند شد. گفته 
می شود 5۱ درصد از مراکز اشتغالی در محدوده مشاغل خدماتی است در حالی که 
حدود 9۰ درصد از مشاغل خدماتی به خاطر کرونا تعطیل شده اند.  اما تعطیلی  کسب 
و کارها تنها پیامد ویروس کرونا نبوده است، زیرا این بیماری تاثیر نامطلوب تری بر 
فضای کسب و کار بر جای گذاشته است به  طوری که رتبه کسب و کار ایران در میان 
۱۸۰ کشور به رتبه ۱3۰ جهانی رسیده است. این رقم بازگوکننده این موضوع است 
که مشکل کارگران، فراتر از رقم مزد اســت. در چنین فضای کسب و کاری، نوسان 
غیرعلمی رقم مزد می تواند به تهدیدی جدی برای نیروی کار تبدیل شود، زیرا اگر 
حداقل مزد با نگرشی غیرعلمی تغییر کند، ممکن است با واکنش برخی از صاحبان 
مشاغل و بنگاه های کوچک یا متوسط مواجه شویم به  طوری که در برخی از مشاغل 
با ریزش نیرو یا سیاست غیرانسانی تعدیل روبه رو شویم. حتی تدوین سیاست های 
غیرعلمی در چنین فضای کسب و کاری می تواند انگیزه ای برای توسعه قراردادهای 
سفیدامضا شود. هنگامی که نیروی کار با شــرایط اضطرار روبه رو می شود، ممکن 
اســت با حداقل حقوق و بدون حق بیمه، بازنشســتگی و... توافق کند.  مطابق آمار 
رسمی، برآورد می شود بین 7 تا ۱۰ میلیون شغل غیررسمی در کشور وجود دارد که 
کارگران شاغل در آنها نه بیمه اند و نه از حقوق بازنشستگی برخوردارند. اما نکته این 
است که باید با معیارهای واقع بینانه به ارزیابی راهبردهای دست اندرکاران بپردازیم. 
تحریم های ظالمانه و هجوم پیش بینی نشده ویروس کرونا، ما را در شرایط نامتوازنی 
قرار داده است.  در این شرایط اگر توان اقتصادی کشــور مناسب باشد، می توان به 
حمایت از فضای عمومی کســب و کارها  امیدوار بود، اما اگر جامعه از  توان مطلوب 
اقتصادی محروم باشد، باید ریسک مراحل بازگشایی  کســب و کارها را بپذیریم و 

دولت را به نظارت  بیشتر بر رفتارهای بهداشتی  جامعه تشویق کنیم.
طبیعتا اجرای استانداردهای بهداشتی می تواند سالمت شــهروندان را در شرایط 
بازگشایی مشــاغل تضمین کند، اما حمایت های دولتی هنگامی کارآمد است که 
مدیران، تصویری واقعی از شــرایط اقتصادی بنگاه های اقتصادی داشته باشند. به 
عبارت دیگر، فعاالن اقتصادی باید بدانند که در سایه کدام سیاست، در کوتاه مدت و 
بلندمدت فعالیت خواهند داشت. روشنی سیاست های تولیدی، بزرگ ترین حمایت 
از تولیدکنندگان و اصناف است در حالی که فقدان برنامه های روشن، ممکن است هر 

حرکت اقتصادی را با شکست مواجه کند.

بیژن کیامنش 
عضو شورای سردبیری استان ها

   هدررفت 10لیتر آب در 40ثانیه
سازمان بهداشت جهانی از ابتدای شیوع کرونا بر شست وشوی 
دست ها در مدت 20 تا 40 ثانیه تاکید کرده است. مدیر کل دفتر 
مدیریت مصرف، خدمات مشترکان و کاهش هدررفت آبفای 
کشور با بیان این که در این مدت نیازی به باز بودن مداوم شیر 
آب نیست، می گوید: با یک شــیر معمولی به صورت میانگین 
در 60 ثانیه 1۵ لیتر آب مصرف می شود و اگر در طول 40 ثانیه 
شست وشو شــیر باز بماند، حدود 10 لیتر آب هدر می رود که 

معادل 20 بطری نیم لیتری است.

   تدوین قانون؛ مهم ترین نیاز کسب  و کارهای اینترنتی
مهدیه صالحی - اراک: یک کارشناس اقتصادی با بیان این که کسب و کارهای اینترنتی یکی 
از جدیدترین و بهترین شیوه های درآمدزایی اقتصادی بسیاری از کشورهای دنیا محسوب 
می شوند به همشهری می گوید: کسب  و کارهای اینترنتی چند سالی در کشور ما هم جای خود 
را باز کرده  و تا حدودی هم موفق بوده اند،  اما شیوع کرونا به آنها رونق دیگری داد.  حمیدرضا 
سرلک اما تاکید می کند با وجود رونق این کسب  و کارها هنوز صاحبان برخی از مشاغل این شیوه 
را نمی شناسند و نگاه سنتی به خرید و فروش دارند. وی با بیان این که با توجه به  بی اعتمادی مردم 
و کالهبرداری های متعدد تدوین مجموعه قوانین نظارتی بر کسب و کارهای اینترنتی ضروی 
است، اظهار می کند: مسئوالن می توانند بستر اینترنت رایگان را در اختیار این نوع کسب و 

کار قرار دهند یا حتی در ادامه برای رونق کسب و کار آنها بسته های حمایتی در نظر بگیرند. 

مهاجرت لک لک ها به تاالب زریبار
هر سال با آغاز فصل بهار، روستاهای اطراف دریاچه زریبار در شهرستان 

عکس
نوشت

مریوان استان کردســتان میزبان لک لک های سفید مهاجر هستند. به 
گزارش ایرنا، لک لک ســفید که در زبان ُکردی به آن حاجی له ق له ق 
می گویند یکی از گونه های پرندگان با رفتاری اجتماعی اســت کــه تاالب زریبار و 

روستاهای اطراف آن یکی از زیستگاه های مهم این پرنده در منطقه است.
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 رسن كانديداي بهترين لژيونر عراق
ســايت »IQ-PRO« عراق يك نظرســنجي به راه 
انداخته تا بهترين لژيونر فوتبال اين كشور در سال هاي 
گذشــته را انتخاب كند. بشار رســن، هافبك عراقي 
پرسپوليس جزو 5نامزد كسب اين عنوان قرار گرفت. 
رسن در نظرسنجي اين سايت در سال گذشته به عنوان 
بهترين لژيونر سال انتخاب شده بود. 4لژيونر ديگر عراقي 
كه با رسن در اين نظرسنجي رقابت مي كنند، جستن 
ميرام، علي عدنان، اسامه رشيد و احمد ياسين هستند.

  عنايتي: آزادي مال ماست!
روز گذشته رسانه رسمي باشگاه استقالل اعالم كرد 
اين باشگاه زمين شماره 2آزادي را به صورت انحصاري 
در اختيار گرفته اســت. اين ادعا در حالي اســت كه 
تيم سرخپوشان پاكدشــت هم اين زمين را تا پايان 
فصل آينده اجاره كرده اســت. رضا عنايتي، سرمربي 
سرخپوشان مي گويد: »اينكه چرا مسئوالن استقالل 
گفته اند زمين شماره 2 آزادي را به صورت انحصاري در 
اختيار گرفته اند، من نمي دانم ولي ما تا پايان فصل آينده 

با اين مجموعه قرارداد داريم.«
   فيفا به داد استقالل مي رسد؟

باشگاه استقالل همچنان تالش مي كند طلب سرور 
جپاروف و گادوين منشــا را از محــل درآمدهاي اين 
باشگاه در فيفا پرداخت كند. حاال كه موعد سررسيد 
بدهي هاي اين دو بازيكن رســيده، براي خيلي ها اين 
سؤال به وجود آمده كه آيا اين بدهي ها از محل درآمد 
استقالل در فيفا پرداخت شده است يا نه. مدير روابط 
بين الملل باشگاه اســتقالل در اين باره گفت: » 4روز 
پيش با فيفا نامه نگاري كرديم و آنها به ما اعالم كردند 
كه در حال مذاكره با بانك سوئيسي هستند تا ببينند آيا 
مي شود از اين طريق مطالبات جپاروف و منشا پرداخت 
شــود يا نه. فيفا دنبال راه حلي اســت كه پول اين دو 

بازيكن را پرداخت كند.«
  عليپور پيشنهاد تمديد ندارد

قرارداد علي عليپور با باشــگاه پرســپوليس تا قبل از 
تابســتان پيش رو به پايان خواهد رسيد و اين بازيكن 
با هيچ پيشنهاد جديدي براي تمديد قرارداد از سوي 
مديران فعلي باشگاه مواجه نشــده است. آخرين بار 
بهمن ماه سال گذشته بود كه انصاري فرد براي بار دوم 
خواستار تمديد قرارداد با عليپور شد اما او خواسته هاي 
مالــي اش را مطرح و هــر اقدامي در اين مــورد را به 
اواخر فصل موكول كرد. تا اين لحظه مديران باشــگاه 
پرسپوليس هيچ واكنشي به تمديد قرارداد عليپور از 
خود نشان نداده اند و اين در حالي است كه چند واسطه 
در تالش براي انتقال او به فوتبال اروپا و حتي كشورهاي 

عربي هستند.

فوتبال ايران

گاليه هــاي لئانــدرو پادووانی از اســتقاللي ها هر روز شــدت 
مي گيرد. ما موفق شــديم با بدقولي هايمان، يكي از نجيب ترين 
فوتباليســت هاي دنيا را به ســتوه بياوريم؛ كســي كه به خاطر 
استقالل روي ويلچر رفت، اما لبخند از لبش نيفتاد. پادو روز آخر 
موقع رفتن از همه ايراني ها تشكر كرد؛ انگار روي دو پاي خودش 
و با يك چمدان پول در حال ترك كشور بود. او به ما اعتماد كرد، 
اما مديران ايراني طبق معمول قدر اين اعتماد را ندانستند و به آن 
ضربه زدند. حاال پادوواني به زبان آمده و پرسيده: »پس كساني كه 
باالي سرم عكس گرفتند و قول دادند كجا هستند؟« به خدا اين 
هميشه سؤال ما هم بوده. پادو جان! باز برو خدا را شكر كن الكي 
نگفتند طلبت را به حســاب ريخته اند و بعدش هم برايت فيش 

بانكي جعلي درست نكردند. 

باز خدا را شکر کن!

علي خطير، معاون سابق باشگاه استقالل، چند روز بعد از آنكه اعالم 
كرد از مهران مديري و تهيه كننده دورهمي به خاطر مصاحبه عليرضا 
حقيقي شــكايت مي كند، گفت محمدرضا زنوزي، مالك باشگاه 
تراكتور را هم به دليل مشابهي به دادگاه خواهد كشاند. اين در حالي 
است كه اخيرا خبر رسيده بود وريا غفوري هم در پي شكايت خطير 
به دادگاه احضار شده و البته او يك پرونده هم عليه عليرضا حقيقي 
داشت. خدا را صد هزار مرتبه شكر خطير مدت هاست شغل خاصي 
در فوتبال ايران ندارد، وگرنه معلوم نيست حجم پرونده هاي قضايي 
او چقدر مي شد. اينطور كه پيش مي رود، احتماال به زودي بايد شاهد 
تشكيل يك كانون وكالي خاص براي دفاع از خطير در پرونده هاي 
مختلف باشيم. البته خود ايشان هم متخصص حقوق ورزشي هستند 
و همانطور كه ديديد يك نتيجه درخشان در پرونده معروف سوپرجام 

براي استقالل به دست آوردند!

گروه وکالی »خطیر« تقدیم می کند

مرتضي فنوني زاده بعد از مالقات با مهدي رسول پناه، از او به عنوان 
بهترين مدير 20سال گذشته باشــگاه پرسپوليس نام برده است. 
 يعني كســي كه هنوز يك قدم هم بــراي تيم برنداشــته از نظر
 آقا مرتضي از همين االن بهترين است و در دو دهه اخير حرف اول 
را مي زند. حاال ببينيد اگر رسول پناه چهار تا جام براي تيم بياورد و 
يك موفقيت آسيايي خلق كند، دوستان چه خواهند گفت. به هر 
حال در فوتبال ايران ثابت شده نتيجه اي كه برگزاري يك جلسه 
مشترك با برخي پيشكسوتان دارد، از اجراي هزار تا طرح و برنامه 
هم ساخته نيست. يادش به خير، يك روز داريوش مصطفوي وارد 
يك جلسه 30دقيقه اي با محمد علي آبادي شد و موقع خروج گفت: 
»در اين نيم ساعت به اندازه پنجاه سال چيز ياد گرفتم.« اين جمله 

فنوني زاده هم رفت كنار همان جمله داريوش خان!

برای ثبت در تاریخ

نكته بازي

عليرضا صالح، رئيس سازمان خصوصي سازي مي گويد 
باشگاه هاي پرسپوليس و استقالل تا مردادماه در بورس 

پذيرش مي شوند.
او كه با برنامه در انتهاي الوند شبكه2 تلويزيون صحبت 
مي كرد، مدعي شد كه كارهاي ورود پرسپوليس به بورس 
تقريبا نهايي شده و استقالل هم به زودي نهايي مي شود: 
»دارايي ها و برند باشگاه پرسپوليس مشخص شده. اين 
باشــگاه برند 45طبقه خود را در اداره مالكيت معنوي 
شركت ها ثبت كرده و در حال ارزيابي است. براي باشگاه 

استقالل نيز، بررسي دارايي ها و ارزشگذاري در حال انجام 
است، ضمن اينكه 5طبقه از برند باشگاه استقالل به ثبت 

رسيده و 40طبقه ديگر در حال ثبت است.«
طبق ادعاي رئيس سازمان خصوصي سازي 2ورزشگاه 
مرغوبكار و درفشي فر به نام استقالل و پرسپوليس شده  
است. او همچنين گفته كه قرار است مالك ساختمان هايي 
شوند كه فدراسيون فوتبال از سال ها پيش در اختيارشان 
قرار داده بود: »سند ساختمان هاي در اختيار اين 2باشگاه 
به نامشــان ثبت نشــده بود و با توجه به برنامه زماني 

كه در هيأت واگذاري ســرخابي ها به بخش خصوصي 
داشتيم، در اين خصوص جلســات متعددي با وزارت 
ورزش و جوانان برگزار كرديم. با اهداي ســاختمان ها 
و 2زمين بــه ســرخابي ها به طور عملــي دارايي هاي 
استقالل و پرسپوليس از بدهي هاي آنها بيشتر مي شود 
و ورشكست نمي شــوند.«اولين بار نيست كه يك مقام 
دولتي ادعا مي كند پرســپوليس و استقالل به زودي به 
بخش خصوصي واگذار مي شوند. آرشيو اخبار مي گويد 
نخستين بار در دولت ســيدمحمد خاتمي اين موضوع 

مطرح شد. در 8سال دولت محمود احمدي نژاد هم بارها 
مديران ورزش دم از واگذاري زدند. اين روند خسته كننده 
و تكراري در دولت حسن روحاني هم تكرار شد. چندبار 
بحث مزايده به ميان آمد و حتي كار به بررســي اهليت 
خريداران كشيده شد. اما هربار به بهانه اي واگذاري منتفي 
شد.ابتداي سال1398، مسعود سلطاني فر در گفت وگويي 
به صراحت پايان سال را زمان قطعي واگذاري عنوان كرد. 
ادعايي كه رفت كنار ديگر ادعاهــاي مديران دولتي در 

چند دهه اخير.

  مرداد 99؛ تاريخي تازه  براي واگذاري پرسپوليس و استقالل 
 رئيس سازمان خصوصي سازي مي گويد به زودي دارايي هاي 2باشگاه پرطرفدار قرمز و آبي از بدهي هايشان بيشتر شده و آنها وارد بورس خواهند شد 

عليرضا بيرانوند طي سال هاي گذشته دوران درخشاني 
را پشت سر گذاشته و واقعا اغراق نيست اگر بگوييم تقريبا 
از همه همنسالن و همدوره اي هاي خودش يك سر و 
گردن باالتر بوده است. با وجود اين نكته عجيب آن است 
كه رقباي بيرو، معموال زير بار پذيرفتن اين واقعيت نرفته 
و قبول نكرده اند كه عليرضا سطح كيفي بهتري نسبت به 
آنها دارد. به عنوان مثال رابطه رشيد مظاهري با بيرانوند 
هرگز تعريفي نداشته و طرفين در فضاي مجازي كم به 
هم متلك پراني نكرده اند. شهريور پارسال مظاهري حتي 
پا را از اين هم فراتر گذاشت و بعد از اهداي جايزه بهترين 
دروازه بان ليگ هجدهم به بيرانوند، به تندي عليه او و 

داوران و برگزاركنندگان مراسم مصاحبه كرد.
اگر تحقيق كنيد مي بينيد سوشا مكاني هم كم وبيش 

همين نگاه را به بيرانوند دارد، اما از همه جالب تر حكايت 
عليرضا حقيقي است كه در برنامه دورهمي به صراحت 
گفت خودش را باالتر از بيــرو مي بيند! حتي حاميان 
پرسپوليســي حقيقي هم روي كيفيت او بحث جدي 
دارند، اما اين دروازه بان نمي پذيرد مهاركننده پنالتي 
كريس رونالدو تواناتر از اوست. شايد بامزه باشد اگر يك 
روز بنشينيم و استدالل هاي حقيقي در مورد اين ادعاي 

جالبش را بشنويم!
اين وســط اما يك نكته غم انگيز وجود دارد؛ اينكه در 
كشاكش انكار شايســتگي هاي بيرانوند توسط رقباي 
ايراني اش، اين فقط بوژيدار رادوشويچ بود كه در تمام اين 
سال ها، متواضعانه از رقيب شماره يكش در پرسپوليس 
تعريف و تمجيد كرد و حضور در تركيب اصلي را حق او 

دانست. رادو عالوه بر تحمل بي حاشيه نيمكت نشيني 
در پرســپوليس، ركورددار نقل قول تحسين آميز در 
مورد بيرانوند هم هســت و بارها او را بهترين گلر آسيا 
دانسته، اما افسوس كه بيرو با تنها ستايشگر خود خوب 
تا نكرد. بعد از فيكس شدن رادوشويچ در دوره كالدرون، 
بدقلقي هاي بيرانوند با او شروع شد و حاشيه هايي بين 
دو طرف اتفاق افتاد كه بردبــاري و رازداري رادو مانع 
از انتشار آنها شده اســت. اين در حالي است كه انصافا 
بررســي عملكرد اين دو دروازه بان در ليگ نوزدهم به 
وضوح نشان مي دهد رادو كارنامه اي به مراتب بهتر از 
بيرو داشته، اما عليرضا نتوانست شكست در رقابتي را 
بپذيرد كه 3سال برنده اش بود، بنابراين زير ميز زد و تنها 

رقيب مهربانش را رنجاند.

حميدرضا عليپور| ليگ ايران همچنان بدون تكليف 
باقي مانده است و همه منتظر مشخص شدن سرنوشت 
مســابقه ها هســتند. با اين حال مســئوالن باشگاه 
پرسپوليس هنوز تكليف جايگزين بيرانوند را مشخص 
نكرده اند. دروازه بان اول سرخپوشان با آغاز رقابت هاي 
فوتبال راهي بلژيك خواهد شد. اين دروازه بان هم اكنون 
منتظر حضور در تست پزشكي تيم جديد خود است و 
قرار است بعد از پايان شيوع كرونا راهي كشور بلژيك 

شود.
هم اكنون با حضور رادو و درخشش اين دروازه بان در اين 
فصل خيال گل محمدي تا حدود زيادي از درون دروازه 

راحت است، با اين حال سرمربي سرخپوشان از مديران 
باشگاه درخواست كرده است كه يك دروازه بان درجه 

يك را هم جذب كنند.
نكته مهم اينجاســت كه فعال گزينه هايي مثل رشيد 
مظاهري و پيام نيازمند با تيم هاي خود قرارداد دارند 
و قطعا حضورشان در پرسپوليس منتفي خواهد بود. 
به همين دليل در روزهاي گذشته شايعاتي درخصوص 
بازگشت دوباره عليرضا حقيقي به پرسپوليس شنيده 
شــده و گويا مديران باشــگاه مذاكراتي را هم با اين 
دروازه بان داشته اند. با اين حال شنيده شده كه حقيقي 
قصد بازي در ليگ ايران را ندارد و در پايان ليگ و شايد 

حتي پيش از پايان مسابقه ها راهي اروپا شود. دروازه بان 
ســابق تيم ملي بعد از پايان قرارداد خود با نســاجي 
مي خواهد دوباره راهي ليگ سوئد شود و به همين دليل 
به احتمال فراوان پيشنهاد سرخپوشان را رد خواهد كرد.

  رضايت رادو مهم تر از جذب گلر
دروازه بان كروات پرســپوليس از شرايط مالي خود 
در اين تيم بسيار ناراحت اســت و از طرفي شنيده 
مي شود كه با چند پيشــنهاد خوب هم روبه رو شده 
است. در شرايطي كه جدايي بيرانوند قطعي است و از 
طرفي هيچ دروازه بان تراز اولي هم در ليگ آزاد نيست 
مديران باشگاه چاره اي ندارند جز اينكه رضايت اين 
دروازه بان كروات را مانند بشار رسن به دست بياورند 
تا بيش از اين دستشــان در درون دروازه در پوست 

گردو نماند.

 گزينه جانشين بيرانوند؟
  رادو از شرايط راضي نيست، حقيقي نمي خواهد ايران بماند
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شروع دوباره لیگ برتر با استقالل- فوالد 
شروع دوباره ليگ برتر نوزدهم  با ديدار معوقه استقالل و فوالد اتفاق می افتد. اين مسابقه معوقه از هفته هفدهم است كه 
آن زمان به خاطر حضور ملی پوشان فوالد در تيم اميد برگزار نشد و حاال سازمان ليگ قصد دارد در صورت گرفتن مجوز 
ستاد مبارزه با كرونا برای شروع مسابقات اين بازی را اول برگزار كند.

  ليست خاكستري پرسپوليس
5 بازيكن كه آينده اي مبهم در جمع سرخپوشان دارند

 فقط رادو را داشتي بيرو...!
 در مورد نگاه عجيب همنسالن بيرانوند به او

بهروز رسايلي| يحيي گل محمدي گفته در 
پرسپوليس »ليست مازاد« وجود ندارد كه 
مي توان اين ادعا را نوعي تعارف رايج مربيان 
در مقطع پاياني فصل دانست. با اين حال 
حتي اگر حق را به سرمربي سرخ ها بدهيم 
و بپذيريم كه او در ذهنش روي هيچ نامي 
خط سياه نكشيده، باز چند بازيكن خاص 
هستند كه شرايط پيچيده اي براي ادامه 

همكاري دارند.

  جالل حسيني
بيشترين كنجكاوي خبرنگاران در مورد ديدگاه 
يحيي گل محمدي نســبت به ادامه همكاري 
با جالل حسيني اســت. كاپيتان سرخپوشان 
سال آينده 40ســاله خواهد شد و البته خودش 
شايعه خداحافظي در پايان مسابقات امسال را 
تكذيب كرده است. جالل قصد دارد به همكاري 
با پرسپوليس ادامه بدهد، اما بايد ديد يحيي هم 
راضي به اين كار هست يا نه. يادتان باشد جالل در 
تيم گل محمدي هم نيمكت نشيني را تجربه كرده 
و حتي يك بار بين دونيمه بازي با شارجه به داليل 
فني تعويض شد. به هر حال ليست بزرگساالن 
تيم ها هم محدوديت هاي خاص خودش را دارد. 
با وجود اين هيچ چيز در مورد حســيني روشن 
نيست و سرنوشــت او را صرفا محاسبات ذهني 
يحيي مشخص خواهد كرد. شــايد اگر جالل 
نيمكت نشــيني را قبول كند، گل محمدي هم 

بدش نيايد يك فصل ديگر كاپيتان را كنار تيم 
نگه دارد.

  محمد انصاري
در ليگ نوزدهم هرگز نشاني از آن مدافع استاندارد 
و آماده فصول قبل نداشته است. امسال انتقادات 
زيــادي از نمايش هاي محمد انصاري شــده؛ 
انتقاداتي كه مي گويند بعضا به رختكن تيم هم 
رسيده و يك بار واكنش اينستاگرامي او را به دنبال 
آورد. يحيي در اين مدت نشان داد انتخاب اولش 
براي پست دفاع چپ محمد نادري است. با وجود 
اين ادامه حضور نادري در جمع سرخپوشــان 
بستگي به مذاكرات پرسپوليس با باشگاه بلژيكي 
دارد. اگر نادري جدا شــود، انصاري به احتمال 
فراوان ماندگار خواهد شد، اما اگر نادري بماند، 
وضعيت حاج محمد كمي پيچيده مي شود. به 
هر حال او مدافعي نيســت كه روي زمين بماند 
و پارسال هم عكس مذاكره اش با زنوزي را براي 
مديران پرسپوليس رو كرد. بد نيست بدانيد اخيرا 
شــايعاتي در مورد عالقه يحيي گل محمدي به 

بازگرداندن شايان مصلح بر سر زبان ها افتاده بود.
  اميد عاليشاه

اميد عاليشاه بازيكن خوبي است، اما در پرسپوليس 
پرستاره فعلي طبيعتا شانس چنداني براي بازي 
پيدا نمي كند. او در دوره برانكو نيمكت نشين شد و 
حاشيه ساخت، دوره كالدرون هم همين اتفاق رخ 
داد و شايد اين شتر جلوي در خانه گل محمدي هم 
بخوابد. عاليشاه بعد از تغيير كادرفني سرخپوشان 

نيز فرصت چنداني براي حضــور در زمين پيدا 
نكرده و اگر ادعاي يحيــي در مورد حفظ همه 
ستاره هاي تيم درست باشد، بعيد است باز هم اميد 
در رقابت با امثال اميري، ترابي و... بختي براي بازي 
پيدا كند. اين در حالي است كه طبيعتا اگر عاليشاه 
قصد جدايي داشته باشد، مشتريان دست به نقدي 

در ليگ برتر خواهد داشت.
 سيامك نعمتي

شرايط او هم شــبيه اميد عاليشاه است و پشت 
ترافيك بازيكنان سرشــناس مانده. ســيامك 
نعمتي البته نسبت به عاليشاه 2برتري دارد؛ يكي 
اينكه تصوير واقعي تري از خودش در ذهن دارد و 
كمتر غر مي زند، ديگري آنكه قادر است در شرايط 
اضطراري، دفاع راست هم بازي كند. اين 2برتري 
شايد سيامك را در پرسپوليس نگه دارد. اخيرا 
شايعه شده بود باشگاه پرسپوليس او را در ازاي 
بخشي از رقم رضايتنامه يحيي گل محمدي به 
شهرخودرو واگذار مي كند كه اين شايعه عجيب 

تكذيب شد!
 اوساگونا

به وضوح روشن است كه يحيي گل محمدي از 
سر رودربايستي از اوساگونا تعريف مي كند. دليل 
اين مسئله هم مشخص اســت؛ اينكه اوساگونا 
خريد خود يحيي بود و او گفت حتي 10روز قبل 
از حضورش در پرسپوليس براي جذب اين بازيكن 
اوكي داده بود. با اين حال مهاجم آفريقايي كه در 
اين چند بازي گلي هم نــزد، انتظارات را برآورده 
نكرده و روشن نيســت فصل آينده هم در جمع 
سرخپوشان ماندگار باشد. به نظر مي رسد سرنوشت 
اوساگونا بستگي به اين دارد كه عليپور مي ماند و 

باشگاه مي تواند يك فوروارد ديگر هم بگيرد يا نه.
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افشــين رضاپور| شانه هايش خســته شــده بودند. صورتش تكيده. از 
همان روزهاي اول اسفند كه حالش بد شده بود، صدايش كه هميشه با 
همان لحن »جووناي تهرون قديم« خانــه را پر مي كرد، ديگر به گوش 
نمي رسيد اما نفس داشــت. مثل روزهاي المپيك 1948لندن صداي 
نفس كشيدنش بلند بود. اين نفس هاي تاريخ بسكتبال ايران بود كه در 
سينه ابوالفضل ُصلبي مي تپيد. چشمانش به يك جا خيره مي شد. توي 

گوشش يك نفر زمزمه مي كرد؛ عمو.
عمو كجا را مي ديد؟ زمين هاي امجديه را كه در فرياد هواداران دارايي 
مجذوب فوتبالش كــرده بود يا تــوپ فوتبالي كــه دورش از بس نخ 
مي پيچيد تا تبديلش كند به توپ بسكتبال و روي سبدهاي دارالفنون 

شوت بزند؟
»- چي شد به شما گفتن عمو؟: مهربون بودم. به كسي بدي نكردم. برو 

بيايي داشتم«.
ابوالفضل صلبي در يك روز ارديبهشــتي مثل همين روزها در ســال 
1326، صبح از خانه زد بيرون تا ســوار كاميون ارتشــي، ارثيه جنگ 
جهاني دوم شود. به غير از او 6بازيكن ديگر بودند با فريدون شريف زاده 
)سرپرست( و منوچهر مهران مدير باشگاه نيرو و راستي. ميراث جنگ 
جهاني دوم شد حامل نخستين گروه بسكتباليست هاي ايراني در تاريخ. 

كجا؟ مسابقات بين المللي در تركيه به دعوت باشگاه گاالتاسراي.

عموصلبي در امتــداد روياهايش به لندن باران زده ســام كرد. تيرماه 
1327، به اتفاق اعضاي تيم ملي بســكتبال، سوار طياره 4موتوره شد و 
در ارتفاع سبد المپيك پرواز كرد. تمام سال ها لذت پاداش 5پوندي بعد 

از برد ايرلند، همراهش بود. »يه دست كت و شلوار خريدم، شيك«.
چند جوان حيرت زده در هواي مه آلود لندن بقيه بازي هاي المپيك را به 
حريفان باختند اما خودشان را نه. »جنگيديم. بازي كرديم. ُخب المپيك 

بود. كي فكرشو مي كرد«.
عمو كجا را مي ديد؟ يك نفس بلندي كشــيد و روزي را كه جواهر لعل 
نهرو رهبر استقال و نخست وزير هند به اعضاي تيم ملي بسكتبال ايران 
خوشــامد گفت، به خاطر آورد. يك ميدان متفاوت در اســفند 1329.
بازي هاي آسيايي دهلي نو. عمو را دو ميدان اســتانبول و لندن آبديده 
كرده بود و اين سومي با مدال برنزي كه از دختر نهرو، اينديرا گاندي، به 

گردنش انداخته بود، طعم روياهايش را شيرين تر كرد.
سال هاي بازي در دارايي، كانون جوان، نيرو و راستي و دوچرخه سواران 
ســپري شــد و بعد با تاج درخشــيد. به تاج وفــادار ماند. بعــد از دو 
ســه تورنمنتي كه با تيم ملــي و تاج بــه تركيه رفته بــود، بازي هاي 
1957ارتش هاي جهان را هم بــه تجربياتش اضافه كــرد هرچند كه 
نظامي گري را دوست نداشت:»10 سال قبل از بازي هاي سال 36حسين 

سرودي خدابيامرز بهم گفته بود بيا نظام. نرفتم. به دردم نمي خورد«.

آخرين ميدان صلبي، بازي در جام ملت هاي اروپا در سال 1959بود. از 
سال 1339هم بازي را كنار گذاشت و مربي شد. سرپرست شد. همراه 
تيم ها همه جا مي رفت. آخرين بار با صنام به جام باشگاه هاي آسيا. سال 
2003مالزي كه شــيخ ثاني رئيس كنفدراسيون بسكتبال آسيا برايش 
مراسم تجليل گذاشت؛ به پاس نيم قرن خدمت عمو صلبي در بسكتبال.

از همان روزهاي اول اسفند، نفس هايش به ســختي شنيده مي شد اما 
بعدش بهتر شد. ديگر صداي عمو در فضاي خانه شنيده نمي شد تا اينكه 

بامداد ديروز نفسش ديگر باال نيامد...
ساعت چهار صبح بود... شانه هاي خسته اش بي حركت شدند و صورت 
تكيده اش نماد جاودانه يك قرن بسكتبال ايران شد. عمو در 96سالگي 

براي هميشه صدايش خاموش شد و ديگر نفس نكشيد.

 رضا صالحي اميري، رئيس كميته ملي المپيك ديروز 
ظهر در دومين نشســت خبري آناين خود جوابگوي 
سؤاالت خبرنگاران بود؛ اينكه در دوران قرنطينه تكليف 
تمرين ورزشكاران المپيكي چه مي شود؟  فدراسيون ها 
كي بودجه مي گيرند؟ المپيك يك ســال ديرتر برگزار 
مي شود، المپين ها هم يك سال بيشتر حقوق مي گيرند؟ 

و....
   اگر پول برســد، فدراســيون ها هم پول مي گيرند: 
شرايط خزانه مناســب نيست. قرار اســت نيمه دوم 
ارديبهشــت ماه دريافتي داشته باشــيم و بعد از آن به 
فدراسيون ها پول بدهيم، البته اگر شرايط كرونا تشديد 
شود، تخصيص ما ممكن است به خرداد منتقل شود. تا 

االن همه تعهدات مالي خود به فدراسيون ها را پرداخت 
كرده ايم، اما االن شرايط متفاوت است و انجام صددرصد 
تعهدات ما بستگي به اين دارد كه بتوانيم دريافتي خود 
را كامل از خزانه داري داشته باشيم. ميزان بودجه مصوب 
فدراسيون ها براي ســال99 حدود 30 ميليارد تومان 
است. هزينه هاي آماده ســازي براي المپيك و پاداش 
پاي سكو و خريد ارز و حمل ونقل و هزينه اقامت و ساير 
هزينه هــاي جانبي و كمك ويژه به فدراســيون ها 30 

ميليارد تومان است.
  پرداخت حقوق المپيكي ها فقط براي يك سال بوده 
است: ما مصوب كرديم ورزشكاراني كه سهميه المپيك 
مي گيرند، معــادل 60ميليون تومان براي يك ســال 

دريافت كنند. توافق اين بود در 2قسط پرداخت شود 
كه نيمسال اول را وزارت ورزش پرداخت كند و نيمسال 
دوم را كميته ملي المپيك. االن در ستاد عالي بازي ها 
در مورد پرداخت نيمســال دوم بحث است. آن چيزي 
كه قطعي است، حقوق كســاني كه سهميه گرفته اند 
پرداخت مي شود اما براي زمان آن در حال مذاكره ايم. 
مربياني كه حقــوق خود را در نيمســال اول دريافت 
نكرده اند. نيمسال اول در تعهد وزارت ورزش است. با 
توجه به تعويق يكساله المپيك، يك سال ديگر حقوق 
المپيكي تمديد نمي شود. تعهد 60ميليون توماني ما 
براي يك بار اســت و قابل تكرار نيست اما 10نفري كه 

سهميه 500دالري IOC دارند، تكرار مي شود.
  از اينكــه داورزني بازنشســته اســت، بي اطاعم: 
من از اين موضوع بي اطاع هســتم. اينكه ليســتي از 
بازنشسته هاي باالي 35ســال در وزارت ورزش است، 
قطعي است اما اينكه شامل چه كساني است، من خبر 

ندارم.

  2راهكار براي شروع تمرين ورزشكاران داريم: قطعا 
ورزشكاران در دوران قرنطينه افت دارند اما اين شرايط 
فقط براي ايران نيست و 200كشــور همين شرايط را 
دارند. با اين حال، وقتي مجوز شــروع اردوها داده شود، 
همه تجهيزات خود را در اختيار ورزشكاران قرار مي دهيم 
تا آماده شوند. اگر ستاد عالي مبارزه با كرونا همچنان با 
برگزاري اردوها مخالفت داشته باشد، به سمت آموزش 
انفرادي افراد از طريق تامين تجهيزات توسط ما و وزارت 
ورزش مي رويم. يا تجهيزات را به منازل ورزشكاران ببريم 
يا قهرمانان در محيط هــاي مطمئن مثل آكادمي ملي 
المپيك تمرين كنند. اگر مخالفت با تمرين بيرون از خانه 
همچنان ادامه داشته باشد، يكي از اين دو راهكار را در 

پيش مي گيريم و چاره اي جز اين نداريم.
  لباس كاروان بعد از عبور از كرونا نهايي مي شود: تقريبا 
در حال نهايي كردن لباس كاروان بوديم تا به توليد برسد 
اما المپيك به تعويق افتاد. ان شاءاهلل بعد از عبور از كرونا 

كار را تمام مي كنيم.

 نماد يك قرن بسكتبال ايران جاودانه شد

  حقوق ورزشكاران المپيكي قطع مي شود 
  رئيس كميته ملي المپيك ايران مي گويد حاال كه المپيك به تعويق افتاده، ديگر

  قرار نيست ورزشكاران المپيكي يك سال ديگر حقوق ماهانه بگيرند

    براي ابوالفضل صلبي، آخرين بازمانده تيم ملي بسكتبال ايران در المپيك 1948كه 
 در 96سالگي از دنيا رفت 

  علت فوت دوچرخه سوار نوجوان
خسرو قمري، رئيس فدراســيون دوچرخه سواري، 
مهيار فرزانه را مقصر مرگ خــودش مي داند. فرزانه، 
دوچرخه ســوار يزدي و عضو تيم نوجوانان ايران بود 
كه حين تمرين تصادف كرد و دچار مرگ مغزي شد. 
فرزانه در حال تمرين در مســير يزد به تفت بود كه با 
يك خودروي سواري برخورد كرد. قمري درباره اين 
اتفاق گفته است: »مهيار فرزانه، يكي از استعداد هاي 
برتر طرح اســتعداديابي فدراسيون دوچرخه سواري 
بود. او بدون هماهنگي با هيأت دوچرخه سواري استان 
به تمرين رفته بود كه متأسفانه يك راننده از عقب با 
دوچرخه فرزانه برخورد كرد. بايد به خانواده او و جامعه 
دوچرخه سواري تسليت بگويم. اميدوارم ركابزنان ما با 
هماهنگي هيأت هاي استاني تمرين هاي خود را دنبال 
كنند تا حوادث را كاهش دهند.« فرزانه شنبه شب دچار 
مرگ مغزي شد و خانواده او تصميم گرفتند اعضاي 
بدنش را اهدا كنند. مجتبــي فرهمند، رئيس هيأت 
دوچرخه سواري يزد، به ايرنا گفته است: »فرزانه بعد از 
تصادف قطع نخاع شد و سطح هوشياري پاييني داشت 
و شنبه شب دچار مرگ مغزي شد و خانواده اش اعضاي 

بدن او را اهدا كردند.« 
  ووشوی قهرمانی آسيا اسفند برگزار مي شود 
فدراسيون ووشوي آسيا، مسابقات قهرماني آسيا را با 
تأخير برگزار مي كند. اين رقابت ها قرار بود اواخر آبان 
امسال و به ميزباني هند برگزار شود اما فدراسيون آسيا 
اعام كرده است به دليل شيوع كرونا، ووشوكاران بهمن 
يا اسفند رقابت مي كنند. پيش از اين هم فدراسيون 
جهاني برگزاري جام جهاني تالو را به سال 2020 موكول 
كرده بود. با شيوع كرونا در ايران، تمرينات تيم ملي هم 

تعطيل شد.
 كشتي گيران زن در مسابقات قهرماني جهان

با اينكه بيشــتر مسابقات به دليل شــيوع كرونا لغو 
شــده اند، ولي فاطمه درخشــاني، نايب رئيس زنان 
فدراسيون كشتي گفته اســت تيم ملي آليش زنان 
به مســابقات قهرماني جهان تركيه اعزام مي شود. 
مسابقات قهرماني جهان قرار است آبان ماه در تركيه 
برگزار شود. درخشاني به ايرنا گفته: »اتحاديه جهاني 
هنوز تصميمي براي لغو اين مسابقات نگرفته است. 
اگر اين رقابت ها برگزار شــود، تيم را در 6وزن اعزام 
مي كنيم.« به گفته درخشاني، اگر اين مسابقات برگزار 
شود، اردوهاي تيم ملي هم تشكيل مي شود. امسال 
قرار بود مسابقات آليش قهرماني آسيا هم از 10تير ماه 
در قرقيزستان برگزار شود ولي به دليل شيوع كرونا لغو 
شد. به گفته درخشاني، احتمال دارد كنفدراسيون 

آسيا امسال اين رقابت ها را برگزار نكند.

منهاي فوتبال

فوتبالي ترين روزهاي كرونايي
كم كم بايد براي تماشاي مسابقه ها آماده شويم

وقتي فوتبال و مسابقه ورزشي در كار نيست، هر روز بايد سر خودمان را با 
همين چيزها گرم كنيم؛ اخبار مربوط به ورزشكاران با پس زمينه ويروس 

جديد كرونا.
 به دليل در پيش بودن آغاز دوباره ليگ فوتبال فرانسه، تمرينات تيم ها 

از 11مه )22 ارديبهشت( از سر گرفته مي شود.
  احتماال ليگ برتر انگليس از تاريخ 8 ژوئن )19خرداد( ازســر گرفته 

خواهد شد و در تاريخ 27ژوئيه )6 مرداد( به پايان خواهد رسيد.
  نخست وزير اسپانيا: »اگر روند مبتايان به ويروس كرونا همچنان نزولي 
باشد، فعاليت هاي ورزشي مي تواند از دوم  ماه مه )13ارديبهشت( پيگيري 
شــود.« اين بدان معنا نيســت كه الليگا زودتر از ليگ كره و فرانسه كه 
به ترتيب 19و 20ارديبهشت قرار است ازسر گرفته شوند، شروع می شود، 

چون اين تازه آغاز بازگشت تيم ها به تمرينات است.
 بازيكنان آرسنال از امروز مي توانند به ورزشگاه محل تمرين تيم برگردند 
اما تمرينات انفرادي است و برنامه اي براي تمرين جدي گروهي درنظر گرفته 
نشده است. آرتتا، سرمربي توپچي ها از بيماري كوويد-19خاص شده است.
  زالتان ابراهيموويچ كه در زمين تمرين همربي كه مالكيت اين باشگاه را 
هم در اختيار دارد حضور يافته بود، قرار است در يك بازي دوستانه پيراهن 
اين تيم را بپوشــد. او خطاب به هواداران مالمو كه مجسمه او را به اتهام 
خيانت به اين باشگاه خراب كرده بودند گفت: »آنها بايد ممنون من باشند. 

اين كارشان كار بچه دبستاني ها بود.«
  بحران كرونا و عدم برگزاري مسابقات در ورزشگاه سانتياگو برنابئو باعث 
شده عمليات ساخت وساز با سرعتي 50درصد بيشتر از قبل پيگيري شود. 
قرار است بازي هاي خانگي بدون تماشــاگر رئال در ورزشگاه دوم يعني 

ورزشگاه دي استفانو برگزار شود.
 جونيور سامبيا، هافبك 23ساله باشــگاه مون پليه كه به دليل ابتدا به 
كرونا به كما رفته بود از اغما بيرون آمده و حاال بدون نياز به دستگاه تنفس 
مصنوعي قادر به نفس كشيدن است. او به دليل عائم التهاب روده و معده 
و حالت تهوع شديد به بيمارستان منتقل شده بود و در آزمايشات مشخص 

شد ويروس جديد كرونا گرفته است.
 يورگن رادك، رئيس اتحاديه پليس آلمان مي گويد اينكه مسئولين 
فوتبال آلمان گمان مي كنند عدم حضور تماشــاچي روي سكوها براي 
اطمينان از سامت عمومي كافي اســت، اشتباه است. اشاره او به تجمع 
احتمالي هواداران تيم ها در مقابل ورزشگاه هاي محل برگزاري بازي هاي 

بدون تماشاگر است كه مي تواند فاجعه به بار آورد.
  دانا وايت، رئيس فدراســيون جهاني UFC اعام كــرده كه تا ژوئن 

مبارزات اين فدراسيون مي تواند از سر گرفته شود.
  ادامه پيداكردن مسابقات بوكس در نيكاراگوئه با حضور تماشاگران؛ 

مسئول برگزاري: »بوكسورها هم بايد نان در بياورند.«
  مويزه كن، پديده يوونتوس كه به اورتون فروخته شده، يك ميهماني 
مختلط شلوغ با حضور مدل ها و ميهمانان زياد در خانه اش در چشاير گرفته 

كه اين موضوع انتقادات زيادي را در پي داشته است.

جهان
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مخالفت تهرانی ها با حضور تماشاگر در فوتبال

شهرداری تهران اعالم كرد كه نتايج موج چهارم نظرسنجی نشان می دهد اكثر تهرانی ها مخالف ادامه مسابقات ليگ فوتبال با حضور 
تماشاگر هستند. بر اساس نتايج اين نظرسنجی »ادامه ندادن مسابقات« 44درصد ،» ادامه بازی  ها بدون تماشاگر« 31درصد و  ادامه 

ليگ با حضور تماشاگر 2 درصد رأي داشته است.

وقتيفرهادمجيدياشتباهميكند
فرشيد اســماعيلي به مديريت باشگاه اســتقال اعتراض كرده و يك 
صف بندي بين حاميان و مخالفان او تشكيل شده است. تا اينجا خيلي 
اتفاق عجيبي رخ نداده؛ عجيب اما آن اســت كه سرمربي استقال هم 
حضوري ناگهانــي در جبهه موافقان بازيكن خاطــي پيدا مي كند. اگر 
مي گوييم »خاطي«، مطلقا منظورمان اين نيست كه حرف اسماعيلي 
اشتباه بوده يا يكي مثل احمد سعادتمند كارش بي عيب و نقص است. به 
هيچ وجه. اتفاقا عيار مديريتي نفر اول استقال بعد از جلسه عجيب او 
با بازيگران طنز تلويزيوني و يا همين رسوايي بزرگ ارسال رسيد جعلي 
براي دياباته و ميليچ مشخص شــد. با وجود اين حرف بر سر اين است 
كه در همه سازمان هاي موفق، قواعد ساختاري رعايت مي شود و هيچ 
زيردســتي حق ندارد به همين ســهولت عليه باالدست خود دست به 

طغيان و شورش بزند.
در حقيقت رعايت چارت ســازماني، ضامن حفــظ آرامش و موفقيت 
يك مجموعه است. حتي اگر اســماعيلي بهترين بازيكن جهان باشد و 
سعادتمند بدترين مدير دنيا، جاي طرح انتقاد در فضاي عمومي نيست. 
بازيكن اول بايد گايه اش را با دســتيار يا ســرمربي در ميان بگذارد و 
بعد سرمربي از طريق سرپرست يا به طور مســتقيم به طرح موضوع با 
مديرعامل بپردازد. با وجود اين شگفت انگيز است كه فرشيد خطا مي كند 
و فرهاد مجيدي به جاي تذكر به او، با انتشار فيلم گلزني اسماعيلي در 
داربي تهران به حمايت از اين بازيكن مي پردازد. البته خود مجيدي قبا 
بارها نشان داده هيچ اعتقادي به چارت سازماني ندارد و به دفعات عليه 
مديران مختلف باشگاه موضع علني گرفته است. در اين شرايط نبايد از 
او انتظار راهنمايي جوان ترها را داشته باشيم؛ گويا خود فرهاد بيشتر از 

همه به راهنمايي و آشنايي با قواعد رفتار حرفه اي نياز دارد.

اميرحسين اعظمي| احســان پهلوان بعد از پايان 
دوران خدمت سربازي و جدايي از تراكتور، روزهاي 
خوبي را در ذوب آهن تجربه نكــرد. او در زمان 
مربيگري عليرضا منصوريان تبديل به يك بازيكن 
نيمكت نشين شد ولي جدايي اين مربي در نهايت 
وضعيت پهلوان را تغيير داد و اين بازيكن توانست 
به تركيب ثابت تيمش برسد. پهلوان درخصوص 
روزهاي سختي كه در ذوب آهن پشت سر گذاشت 

به سؤاالت همشهري ورزشي پاسخ داد.

  مدت ها ســكوت كرده بودي، دليل 
خاصي داشت كه مصاحبه نمي كردي؟

خب، اين موضوع به دليل مسائل شخصي بود و دوست 
نداشتم زياد حرف بزنم يا در رسانه ها باشم. مي دانستم 
كه همه  چيز درست مي شــود و خيلي چيزها تغيير 

مي كند.
 بعد از پايان خدمت ســربازي شرايط 
سختي را تجربه كردي. در مورد آن روزها صحبت 

مي كني؟
بله، شرايط براي من خيلي سخت بود. در تراكتور كه 

بودم يك سري مشكات دســت به  دست هم داد كه 
خيلي تأثيرگذار بود. من آنجا شــرايط خوبي داشتم، 
يك فصل حتي 6گل زدم و بهترين بازيكن اين تيم در 
ليگ قهرمانان بودم ولي فصل بعد شرايط خيلي سخت 
شد كه اين وضعيت حتي بعد از آمدن به ذوب آهن روي 
فوتبال من تأثير گذاشــت. به هر حال فوتبال ممكن 
است با اين اتفاقات همراه شود، در فوتبال هميشه بايد 

جنگيد تا شرايط را تغيير داد.
 ظاهرا بابت گرفتن كارت پايان خدمت 
هم اذيت شــدي و با 2بازيكن ديگر به آموزشي 

رفتيد؟
قبل از ما اين قانون نبود ولي در ماه هاي پاياني حضور 
در تراكتور به مــا گفتند كه بايد به آموزشــي برويم. 
درست است كه اذيت شــديم و حتي 5كيلو وزن كم 
كردم ولي دوران شيريني بود. با اينكه اتفاقات تراكتور 

روي فوتبالم تأثير گذاشت ولي هرگز نااميد نشدم.
 زمــان مربيگــري منصوريــان 
نيمكت نشــين بودي. آيا از ايــن مربي ناراحت 

نيستي؟
به هر حال نظر شخصي اين مربي بود كه نيمكت نشين 

باشم و بايد به تفكرات هر مربي احترام بگذاريم.
 كار كردن با رادولوويچ چطور است؟

او يك مربي حرفه اي است كه به نظم اهميت مي دهد و 
تمرينات سختي را هم براي تيم درنظر مي گيرد. تيم ما 
بعد از آمدن اين مربي از لحاظ بدني و تاكتيكي شرايط 
خوبي پيدا كرد و در چند بازي عملكرد بســيار خوبي 
داشتيم. حتي در بازي با تراكتور و استقال كه شكست 

خورديم به هيچ عنوان مستحق باخت نبوديم.
 در مورد تعطيلي بازي هاي ليگ برتر و 

شرايط فعلي چه صحبتي داري؟
هم اكنون به صورت انفرادي تمرين مي كنيم و كادرفني 
ذوب آهن هر 2هفته يك بار تمرينات را تغيير مي دهند. 
فعا كه با اين شــيوه جلو مي رويم، ما به باشگاه تعهد 
داريم و بايد وظايف خودمان را به بهترين شكل انجام 
دهيم. البته اينكه فوتبال بازي نمي كنيم واقعا برايمان 

سخت است.
 تو موافــق تعطيلي قطعــي بازي ها 

هستي؟
خير، من معتقدم مي توان بازي هــاي اين فصل را به 
اتمام رساند. معتقدم كه مي توان بازي ها را به صورت 
فشرده و در 6هفته به پايان رساند، هر چند كه بهبود 
اين شرايط هم بسيار مهم است. اميدوارم اين بيماري 
هرچه زودتر ريشه كن شــود تا بازي ها هم ادامه پيدا 

كند.

 پهلوان: ليگ برتر نبايد نيمه كاره بماند
اتفاقات تراكتور روي فوتبالم تأثير گذاشت



110شركت هرمي در ايران
همين چند ماه پيش يك كارشناس اقتصادي وزارت اطالعات در گفت وگو 
با خبرنگاران از فعاليت 110شركت هرمي در ايران خبر داد و اسامي تعدادي 
از اين شركت هاي غيرمجاز را اعالم كرد. شركت هايي كه عضوگيري آنها 
غيرقانوني است و فعاليت در آنها ممكن اســت عالوه بر از دست دادن 
سرمايه، تبعات حقوقي و قضايي نيز براي افراد داشته باشد. اين شركت ها 
عبارتند از:  كوئست اينترنشــنال )كيو.آي(، آمگا گلوبال، اسكاي وي-

گالف، سان شاين امپاير، گريفين، پالينور، آسو گستر شرق، ايم تريسرز، 
ويپرول، ويكتوري وي، پارميس، اف اس جي، سيلور فسيليتي، ايمپريال 
اينوستمنت، تالش گستر تجارت-اينوايتينگ، تراست اينوست، تچوار، 

پي .آي .جي، تي ام فاند، ريئل فايننسرز، فايننسرز، وال استريت اينوست، 
نتف كرپ، ولنســي، جي ام اي، پورت فوليو اينوستمنت، گاما نت، يو ان 
كامين، ويفاند، يونايتد فاند، اكو گروپ اينوستمنت، اكسيم فاند، ترمو 
هائس، نتف، گلدن ويلج، ايولو، گمبيت، مگا هلدينگ، پي اي جي، شبكه 
گردان موفق، الوند، جي ام اي، يورو تاپ، سان شــاين امپاير- سي نت 
اينترنشنال و فاركس. به گفته اين كارشناس وزارت اطالعات، تاكنون 
شركت PIC، شركت گريفين، شركت گالف و شركت تالش گستر تجارت، 
كه محل اصلي فعاليت آنها به ترتيب بوشهر، همدان، مازندران و مشهد بود 
توسط وزارت اطالعات به طور كلي شناسايي و تمام سران آنها دستگير 
شده و در زندان به سر مي برند و با پليس بين الملل نيز براي دستگيري 

افرادي كه از كشور خارج مي شوند همكاري مي شود.

سال هاســت كه از فعاليت 
معروف ترين شركت هرمي در گزارش

ايران يعني گلدكوئيســت 
مي گذرد. شركتي كه طول چند سال باعث 
شد صدها هزار جوان جوياي كار در آرزوي 
رسيدن به ثروث بادآورده و يك شبه همه 
سرمايه  شان رااز دســت بدهند و ماه ها 
فعاليت و تحمل زندگي در شرايط سخت در 
نهايت برايشــان چيزي جز آه و حسرت 
به دنبال نداشته باشد. حاال اما ماجرا در ظاهر 
كمي تفاوت كرده است. ديگر از شركت هايي 
نظير گلدكوئيست، كيونت، سون دياموند، 
اي وي يو و... خبري نيســت اما در عوض 
شركت هاي ديگري با ظاهري جديد و وعده 
و ترفندهايي تازه شروع به فعاليت كرده و 
متأسفانه باعث شــده اند جوانان و حتي 
دانشجويان بسيار زيادي فريب اين وعده ها 
را خورده و قدم در راهي بگذارند كه سال ها 
پيش عده بسيار زيادي از جوانان را تا يك 
قدمي نابــودي برد. حتي برخــي از اين 
شركت ها با وعده حمايت از توليد داخلي و 
داشــتن مجوز قانوني پا به عرصه فعاليت 
گذاشــته  اند و وعده هاي رنگارنگ و پر 
طمطراق آنها به اعضايشان باعث شده كه 
جوانــان زيادي را جذب خــود كنند. اما 
مهم ترين سؤال اين است كه آيا فعاليت اين 
شــركت ها قانوني اســت؟ و در قوانين 
كشورمان اين نوع فعاليت ها جرم انگاري 
شده است؟  مونا خليل زاده، دكتراي حقوق 
و مدرس دانشــگاه به اين سؤاالت پاسخ 

مي  دهد.

معموال شركت هاي هرمي داراي 
چه ويژگي هايي هستند؟

پديده نوظهور بازاريابي اينترنتي با حذف برخي 
مولفه ها باعث رونق كسب و كار در سراسر دنيا 
شده است. در ميان اين بازاريابي هاي اينترنتي 
مي توان به شركت هاي هرمي اشاره داشت كه 
امروزه تحت عنوان » دسيسه اينترنتي « مورد 
توجه قرار مي گيرد. در اين نوع از شــركت ها 
اساســا هيچ خبري از توليد، كاالي مصرفي و 
كار مفيد نيســت و همين باعث مي شود كه 
در اين نوع از شــركت ها، عضويت افرادي كه 
در شاخه هاي پايين قرار دارند باعث پر شدن 

جيب افراد راس هرم شود.
اين نوع فعاليــت غيرقانوني 

است؟
براســاس قاعده فقهي »اكل مال به باطل « يا 
همان درآمد هاي نامشروع كه در آيه ۲۹ سوره 
نسا به آن اشاره شده است، به اين نوع درآمد، 
درآمد نامشروع گفته مي شود. منظور از درآمد 
نامشــروع در آمدهاي بادآورده اي اســت كه 
افراد بدون هيچ زحمتي به دست مي آورند كه 
اين موضوع در شركت هاي هرمي براي افراد 
در راس هرم به راحتي قابل مشــاهده است. 
همچنين مي توان درخصوص غيرشرعي بودن 
فعاليت اين شركت ها به قاعده فقهي » الضرر« 
اشاره كرد كه به معني نفي مشروعيت هرگونه 
ضرر و اضرار در اسالم است. ماهيت شركت هاي 
هرمي به گونه اي است كه درصد بسيار اندكي 
سود مي كنند و اكثريت اعضا جزو مالباختگان و 
كساني هستند كه ضرر مي كنند. و قاعده ديگر 
فقهي موجود در اين رابطه قاعده » نفي غرر « 
است. منظور از معامله غرري معامله اي است 
ضرري كه غبن و ضرر در آن مســلم و فاحش 
است. كه بر اين اساس معامله اي كه بهاي آن 
معلوم نباشد يا زمان تحويل كاال مشخص نشده 
باشد موجب غرر شده و باطل خواهد بود. در 
شركت هاي هرمي نيز مبهم بودن و نامشخص 

بودن تعهد باعث غرري بودن معامله مي شود.
آيا فقط قواعد فقهي هستند 
كه نشــان مي  دهند اينگونــه تجارت ها 
غيرشرعي هستند، يا اينكه در قانون هم 

به غيرقانوني بودن آنها اشاره شده است؟
 بعد از بررسي فقهي مي توانيم  به ادله قانوني 
درخصوص شــركت هاي هرمــي بپردازيم. 
مجلس شوراي اسالمي در سال ۸۴ با تصويب 
و  الحاق بنــد )ز( به مــاده  )۱( قانون مجازات 
اخاللگران در نظام اقتصادي كشــور مصوب 
۱۳۶۹ مقرر داشت؛ »هرگونه تأسيس، قبول 
نمايندگي، عضوگيري و ثبت نــام در بنگاه، 
مؤسســه، گروه يا فهرست اســامي با وعده 
كسب درآمد ناشي از افزايش اعضاء به صورت 

شبكه اي، خواه از طريق عرضه كاال يا خدمات 
يا اجبار به خريد كاال يا دريافت حق عضويت 
يا شيوه هاي مشابه ديگر، خواه از طريق جلب 
مشــتريان به عنوان بازارياب يــا به هر عنوان 
ديگر با وعده دريافت كاال و خدمات رايگان يا 
به قيمتي كمتر از قيمت واقعي يا دادن درصد 
)پورســانت( يا توزيع جايزه جرم محســوب 
مي شود.« پس مشاهده مي كنيد كه در قانون 
نيز چنين عملي جرم انگاري شده و براي آن 

مجازات درنظر گرفته شده است.
با وجــود اين جــرم انگاري، 
پس چرا همچنان شــاهد فعاليت چنين 

شركت هايي هستيم؟
حرص و آز، ناآگاهي افراد، تمايل به استقالل و 
رشد فردي و عدم احساس امنيت اقتصادي و 
اجتماعي همچون بيكاري موجب ايجاد زمينه 
ارتكاب اين جرم مي شود. حداقل مجازات اين 
جرم براي افراد در شــرايطي كه فعاليت ها و 
اخالل ايجاد شــده در نظام اقتصادي از اين 
طريق عمده يا كالن نباشــد، عالوه بر رد مال 
حبس از شش ماه تا سه ســال و جزاي نقدي 
معادل دو برابر اموال به دســت آمده است. از 
ســوي ديگر، طبق ماده )۲( قانــون مبارزه با 
اخاللگران در نظام اقتصادي درصورتي كه اين 
فعاليت ها به قصد ضربه زدن يا مقابله با نظام 
جمهوري اسالمي ايران و يا با علم مؤثر بودن 
اقدام در مقابله با اين نظام به نحوي كه بتوان بر 
آن افساد في االرض اطالق كرد صورت گرفته 
باشــد؛ عالوه بر ضبط اموال حاصله مجازات 
اعدام را براي مرتكب در پي دارد. اما درصورتي 
كه موضوع به حد افساد في االرض نرسد حبس 
از ۵ تا ۲۰ سال و ضبط اموال حاصله در انتظار 
مجرم است. بنابر تشخيص دادگاه، شالق در 
انظار عمومي و از ۲۰ تا ۷۴ ضربه مي تواند به 

اين مجازات اضافه شود.
روند رســيدگي به شــكايت 
افرادي كه در شــركت هاي هرمي ضرر 
ديده اند و همچنين افــرادي كه به عنوان 
سرشاخه  در اين شركت ها فعاليت مي كنند، 

به چه صورت است؟
بايد توجه داشــت كه خالهاي قانوني زيادي 
در مورد جرايم مربوط به شــركت هاي هرمي 
وجود دارد كه البته رويه قضايي تالش كرده 
برخي از اين مسائل را حل كند. با توجه به آنچه 
از مجموع آرا قضايي موجود مشــخص است 
بايد در رسيدگي به اين پرونده ها نكات زير را 

همواره مدنظر قرار داد:
 در تعيين جزاي نقدي حتي اگر اموال 

حاصله به ارز باشــد بايــد به معادل 1
ريالي آن رأي داده شود.

جزاي نقدي محكوم به عضو گيري در 
شركت هرمي برابر اســت با ميزان 2

پورســانت دريافتــي وي به عنــوان منفعت 
مكتسبه نه كل پرداختي شاكي.

 عضو گيري در شــركت هاي هرمي 
مربوط به قبل از ســال ۱۳۸۴ جرم 3

نيست)براساس اصل اباحه(
 در بزه عضوگيري شركت هاي هرمي، 

اگر تعداد افراد زيرمجموعه كم باشد، 4
پورســانت متعلقه به سرشــاخه، ناشــي از 
عضوگيري نيســت و از اين بابت جزاي نقدي 

ندارد و بهتر اســت به جاي حبــس به جزاي 
نقدي محكوم شود.

در بزه عضوگيري در شــركت هاي 
هرمي، دادگاه مي توانــد درصورت 5

فقدان شــاكي خصوصي مجازات حبس را به 
جزاي نقدي تبديل كند.

 بزه عضو گيري در شركت هاي هرمي 
واجد جنبه عمومي اســت. يعني با 6

گذشت شــاكي هم مي تواند مجازات در پي 
داشته باشد.

 سرمايه گذاري در شركت هرمي بدون 
عضو گيــري فاقد وصــف مجرمانه 7

است)بديهي است كه براســاس اصل قانوني 
بودن جرم و مجازات و  با اســتناد به نص ماده 
قانوني، عضو شدن در شركت هاي هرمي جرم 
محسوب نمي شود بلكه عضوگيري در اين نوع 

از شركت ها جرم محسوب مي شود.
ايــن روزهــا، بســياري از 
شركت هاي هرمي نوظهور مدعي هستند 
كه كار آنها كامال قانوني اســت و حتي به 
اعضايشــان اطمينان مي دهند كه داراي 
مجوز هم هستند. با توجه به نكاتي كه به آن 
اشاره كرديد، آيا چنين ادعايي از سوي آنها 

درست است؟
با وجود تبليغاتي كه در سطح جامعه صورت 
گرفته، بســياري مي دانند كــه عضو گيري 
در شــركت هاي هرمي جرم اســت اما دليل 
اصلي آنكه باز هم به عضويت در اين شبكه ها 
ترغيب مي شوند، توجيهاتي است كه اعضاي 
شبكه هاي هرمي براي گمراه كردن مشتري، 
از پيش آماده كرده اند. شــاهد هستيم كه با 
توجيهات مختلف مثل ادعــاي وجود قانون 
و آيين نامه اي كه جديدا اجــازه فعاليت هاي 
هرمي را مي دهد يا مشروع جلوه دادن اعمال 
خود و تأكيد بر اينكه شركتي كه آنها براي آن 

كار مي كنند هرمي نيست كساني كه زودباور 
هســتند، قانع مي شوند. سرشــاخه هاي اين 
شركت ها حتي بعضا روزنامه ها و مجله هايي 
را ارائه مي دهند كه خبــر از تالش ايران براي 
پيوستن به سازمان تجارت جهاني را مي دهد 
كه اين ادعاها هيچ كــدام واقعيت ندارد و تنها 
ســخن قابل اعتماد در زمينــه فعاليت اين 
شركت ها، ســخن قانون اســت كه همانطور 
كه قبال هم اشــاره كردم، تصريح مي كند كه 
عضوگيري در شــبكه هاي هرمي جرم است. 
ذكر اين نكته هم الزم اســت كــه طبق بند 
۱ مــاده ۳۶ قانون مجازات اســالمي ۱۳۹۲ 
»اخــالل درنظام اقتصادي كشــور« ازجمله 
جرايم اقتصادي اســت و طبق بند )ج( ماده 
۴۷ قانون مذكور كه به قابليت تعليق و تعويق 
مجازات پرداخته است، صدور حكم و اجراي 
مجازات در اينگونه جرائم با موضوع جرم بيش 
از يكصد ميليون ريال قابــل تعويق و تعليق 
نيست. از طرفي عضويت در شركت هاي هرمي 
چنانچه منجر به معرفي و پيوستن اعضاء جديد 
شده باشد، چون جذب و توســعه زنجيره يا 
شبكه انساني كه از شرايط مقرر در بند )ز( ماده 
يك قانون مجازات اخاللگران در نظام اقتصادي 
كشور است، محقق گرديده و در نتيجه »اين 
عضويت در شركت« از مصاديق جرم موضوع 
قانون اخيرالذكر و ازجملــه جرايم اقتصادي 
محســوب و مشــمول مقررات بند  )ج( ماده 
۴۷ قانون صدراالشاره است و در فرض سؤال 
چنانچه موضوع جرم، كمتر از نصاب مقرر در 
قانون باشد و محكومين اين بزه به لحاظ عجز 
از پرداخت جزاي نقدي زنداني باشند، صدور 
حكم به تعليق اجراي مجازات پس از تحمل 
يك سوم مجازات مقرر در حكم با رعايت ساير 
شرايط مقرر در ماده ۴۶ قانون مجازات اسالمي 

۱۳۹۲ بالمانع است.

پاسخ به سؤاالت حقوقيشركت هاي هميشه هرمي

 شرايط ازدواج دختر بدون اجازه پدر
دختري 29ساله هستم. از 
خانواده ام مســتقل زندگي مي كنم و 

قصد ازدواج دارم، اما پدرم مخالف است. چطور مي توانم از دادگاه 
اجازه ازدواج بگيرم؟

قانون، نكاح دختر باكره )دختري كه هنوز ازدواج نكرده است( را منوط 
به اخذ اذن از جانب پدر يا جد پدري )ولي قهري( دانســته است و در 
شــرايطي كه ولي قهري )پدر يا جد پدري( نسبت به اين امر مخالفت 
كند، دختر مي تواند مردي را كه تصميم به ازدواج با او دارد به طور كامل 
)سن، شغل، سالمت جسمي، شرايط نكاح و مهري كه بين آنها قرار داده 
شده اســت و ...( را به دادگاه معرفي كند و از دادگاه تقاضا نمايد اجازه 
ازدواج او را با مردي كه معرفي كرده است، صادر نمايد. دادگاه نيز با توجه 
به مصلحت دختر و بررســي داليل مخالفت پدر يا جد پدري، چنانچه 
ممانعت موجه نباشد و مرد نيز داراي شرايط كافي براي ازدواج با دختر 
باشد، به دختر اجازه ازدواج مي دهد و دختر مي تواند با مراجعه به دفاتر 

ثبت ازدواج، عقد نكاح را جاري ساخته و آن را ثبت كند.

شرايط باطل شدن وكالت بالعزل 
مدتي قبل براي انجام كاري به يكي از دوستانم وكالت 

بالعزل دادم. چطور مي توانم اين وكالت را باطل كنم؟
در اين خصوص راه هاي مختلفي وجود دارد. فوت يكي از طرفيِن وكالت 
و انجام موضوع وكالت توسط موكل ازجمله اين راه هاست. همچنين ضِم 
وكيل )اضافه كردن وكيِل ديگر( راهي اســت كه مي توان به وسيله آن 

محدوديت هايي براي وكيل بالعزل ايجاد كرد.

حق اشتغال زن و ممانعت شوهر
آيا شوهر من مي تواند به بهانه اينكه شغل من نامناسب 

است، مانع از كار كردن من شود؟ 
طبق ماده ۱۱۱۷ قانون مدني »شــوهر مي تواند زن خود را از حرفه يا 
صنعتي كه منافي مصالح خانوادگي يا حيثيات خود يا زن باشــد منع 
كند.« اما نمي تواند خودسرانه مانع اشــتغال زن شود و بايد به دادگاه 
مراجعه و تقاضاي منع اشتغال زوجه به  دليل مخالفت شغل زن با مصالح 
خانوادگي يا حيثيت خود را مطرح كند و ايــن موضوع را در دادگاه به 

اثبات برساند.

نگهداري حيوانات در آپارتمان 
يكي از همسايه هاي مجتمع مسكوني ما در خانه اش 
سگ نگهداري مي كند و باعث نارضايتي همسايه ها شده است. 

چطور مي توانيم از او شكايت كنيم؟
براســاس تبصره ماده ۳ آيين نامه اجرايي قانون تملــك آپارتمان ها، 
نگهداري حيوانات در مشــاعات آپارتمان ها مثل راه پله، پشــت بام و 
پاركينگ ممنوع است. درخصوص نگهداري حيوانات در واحد آپارتماني، 
صرفا درصورتي كه اقدام همسايه، نوعي تهديد عليه سالمت ساكنين 
باشد يا آنكه نگهداري حيوان سبب سلب آسايش همسايه ها شود، امكان 
شكايت وجود دارد. مانند آنكه در نيمه شب صداهاي نامتعارف از حيوان 
ايجاد شود. در اين حالت اگر آپارتمان  داراي مدير ساختمان است، وي 
مي تواند با در دســت داشتن صورتجلســه اي كه حاوي شرح موضوع 
مزاحمت ناشي از نگهداري حيوان است به دادسراي محل وقوع ملك 
خود مراجعه نموده و خواستار رسيدگي قضايي شود. در غيراين صورت، 
همسايه ها نيز مي توانند راسا نسبت به پيگيري شكايت خود اقدام كنند.

ارتكاب جرم با خودروي قرضي
يكي از دوستانم خودرواش را به پسر جواني كه يكي از 
اقوامش است قرض داده بود؛ اما اين جوان با خودرو مرتكب جرم 

شده است. آيا دوست من هم مجازات مي شود؟ 
در پاسخ بايد گفت كه صاحب ماشين درصورتي كه آن اعمال جرم باشد 
و وحدت قصد با فرد مباشر داشته باشد و تقارن زماني هم وجود داشته 
باشد، به عنوان معاون جرم مجازات مي شود به عبارت ساده تر؛ صاحب 
ماشــين بايد با علم و اطالع از اينكه آن فرد با ماشــين وي مي خواهد 
عمل مجرمانه انجام دهد، ماشين را در اختيار وي گذاشته باشد تا قابل 

مجازات به عنوان معاون جرم باشد.

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

همشهري  مشاور ۲حقوق شهروندي ۳ ۰ ۲ ۳ ۶ ۲ ۳

مونا خليل زاده، حقوقدان در گفت وگو با همشهري به بررسي ويژگي هاي فعاليت 
شركت هاي هرمي و قوانين موضوعه در اين زمينه پرداخت

دانستني هاي حقوق

شايد برايتان پيش آمده باشد كه هنگام معامله يك ملك، مجبور 
شويد براي صدور پايان كار ســاختمان دست به دامان دادگاه ها 
شويد و به اصطالح دعواي الزام به اخذ پايان كار را مطرح كنيد. اما 

اين دعواي حقوقي چيست و چطور پيش مي آيد؟
گواهي پايان كار، سندي است كه پس از اتمام عمليات ساختماني بر 
اساس تقاضاي مالك يا وكيل قانوني او، توســط شهرداري با توجه به 

عدم خالف در بنا و عدم بدهي ســاختمان به شهرداري، صادر مي شود 
و پايان عمليات ســاختماني و انطبــاق بناي ساخته شــده با قوانين 
شهرسازي را تأييد مي كند. اخذ پايان كار به وسيله مالك رسمي ملك 
انجام مي شود، اما در صورتي كه ساختمان از طريق قرارداد مشاركت 
در ساخت، بنا شده باشد معموالً سازنده با وكالتنامه كاري كه از مالك 
مي گيرد، تعهد به اخذ گواهي پايان كار مي دهد. در مواردي كه ملك، 
فروخته شده باشد و يا ملك موضوع مشاركت در ساخت، فاقد پايان كار 
باشد، شــخص ذينفع مي تواند، دعواي الزام به اخذ پايان كار را مطرح 
كند. البته در مواردي نيز ممكن است، شهرداري به داليل غيرموجه از 
صدور گواهي پايان كار امتناع كند كه در چنين حالتي، شخص ذينفع 

مي تواند الزام شهرداري نسبت به صدور پايان كار را از دادگاه بخواهد. 
در اين شرايط و در دعواي فوق، خواهان كسي است كه از صدور پايان كار 
نفع مي برد. مانند شخصي كه ملك نوساز فاقد پايان كاري را خريداري 
كرده و يا ملكي را خريده كه اعتبار گواهي پايان كار آن به پايان رسيده 
است. خوانده نيز كسي است كه اخذ گواهي پايان كار، قانونا و يا طبق 
قرارداد بر عهده اوست و از انجام اين تعهد امتناع مي كند. اين شخص 
مي تواند مالك، فروشنده يا پيش فروشنده ملك و يا سازنده ملك باشد. 
درصورتي كه متعهد اخذ پايان كار، شخصي غير از مالك باشد، عالوه 
بر متعهد، مالك رسمي ملك را نيز بايد جزو خواندگان قرار دهيم. در 
مواردي كه موضوع دادخواست، الزام شهرداري به صدور گواهي پايان 

كار است، خوانده دعوا شهرداري است. دعاوي راجع به امالك، بايد در 
دادگاهی مطرح شود كه ملك در حوزه قضايي آن واقع شده است. پس 
از قطعيت حكم، خواهان مي تواند با درخواستي، تقاضاي اجراي رأي 
صادرشده را بنمايد و بعد از صدور اجراييه، به محكوم عليه ابالغ مي شود 
و فرصتي ۱۰روزه به او داده مي شود تا گواهي پايان كار را بگيرد. در غير 
اينصورت، خواهان مي تواند با مجوز مقام قضايي و با هزينه خود، پايان 
كار را بگيرد و هزينه هاي پرداخت شده را از محكوم عليه مطالبه كند و 
مي توان مبالغ پرداختي را بر مبناي رأي و اجراييه صادره از محكوم عليه 
مطالبه نمود. اگر هم امكان اخذ پايان كار توســط ذينفع فراهم نشود، 

مي تواند قرارداد خود را با متعهد اخذ پايان كار فسخ كند.



نگاه شوراي عالي سياستگذاري به استعفا چيست؟
2روزي مي شود كه استعفاي نايب رئيس شورا محل توجه سياسيون و رسانه هاست و اغلب اين پرسش 
مطرح مي شود كه سرنوشت شوراي عالي چه خواهد شد و اصالحات چه تدبيري براي بقا در سياست 
اتخاذ خواهد كرد. در همين راستا شهيندخت موالوردي، عضو و دبير شعسا درباره استعفاي موسوي 
الري به ايرنا  گفته است: با توجه به شرايط موجود شورا هنوز در اين زمينه جلسه اي برگزار نكرده و تا 
برگزار شدن چنين جلسه اي نمي توان اظهارنظري كرد. بحث تغيير ساختار، ادامه حيات شورا و نحوه 
عملكرد آن يا توجه به احزاب و ســاختارها بحث هاي كلي هستند كه همواره در جلسات شورا مورد 
بررسي قرار گرفته اما هنوز جلسه اي برگزار نشــده و موضوعي هم قطعي نشده است. آذرمنصوري، 
قائم مقام حزب اتحاد ملت و ديگر دبير شــوراي عالي سياستگذاري نيز در پاسخ به ابهام رسانه ها در 
اين باره اعالم كرده كه هنوز بحثي درباره اين استعفا صورت نگرفته و حزب اتحاد ملت هم در اين زمينه 
به جمع بندي نرسيده است. پاسخ ديگر اعضاي شوراي عالي درباره آينده اين نهاد و داليل استعفا هم 

كماكان مشابه دبيران شورا ست.

ث
مك

برخــي تئوريســين هاي جريــان 
اصالحــات مثل تاجيــك معتقدند 
اصالح طلبــان نياز به يك گسســت 
راديــكال دارند؛ گسســت از كليت 

اصالح طلبي و درانداختن طرح نو
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اگرچه شــوراي عالي سياســتگذاري 
اصالح طلبان قريب به 7ســال پيش احزاب

طناب نجات اصالح طلبان از گردبادي 
شد كه چهره هاي كوچك و بزرگش را بعد از حوادث 
سال 88 مجبور به گوشه نشــيني كرده بود، اما حاال 
اين محفــل كه زمانــي گعــده اتحــاد و همدلي 
اصالح طلبــان بــود، بــه محلي بــراي تنــازع و 

كشمكش هاي درون جناحي بدل شده است.
بناي شــوراي عالي سياســتگذاري كه در بحبوحه 
انتخابات دهمين دوره مجلس شــوراي اســالمي 
متولــد شــد، خــروج اصالحــات به هر شــرطي 
از انزوا بود؛ خروجي كــه قرار بود آنهــا را به دايره 
تصميم گيري ها باز گرداند و اصالحــات با رهايي از 
برچســب فتنه و برانداز كه بعد از انتخابات دهمين 
دوره رياست جمهوري از ســوي تندروهاي اصولگرا 
به آنها چسبانده شده بود، باز هم به ميدان سياست 
و مديريت برگردند. آنهــا در 4دوره انتخابات قدرت 
اجتماعي شان را به رخ رقيب كشيدند اما آشتي آنها 
با قدرت ميسر نشد، نا كامي آنها بعد از رد صالحيت 
گسترده كانديداهايشان در كارزار يازدهمين دوره 
انتخابــات مجلس، چنان ســخت بود كــه حاال در 
عالي ترين شوراي سياستگذاري شان اختالفاتي بروز 
كرده و نياز به بازســازي و ترميم را بيش از گذشته 

احساس مي كنند.

شوراي عالي سياستگذاري چه كرد؟
در كشــاكش انتخابات مجلس دهم و بعد از 2دوره 
تشكيل مجلس با تركيب اصولگرايان، شوراي عالي 
اصالحات طعم پيروزي را به جريان اصالحات چشاند 
و در انتخابــات يازدهمين دوره رياســت جمهوري 
هم با راهبرد ائتالف اصالح طلبــان با اعتدالگرايان، 
پاســتور را فتح كرد. آنها در انتخابات مجلس دهم 
هم با فهرســتي ائتالفي به ميدان آمدند؛ فهرستي 
با سرليســتي محمد رضــا عــارف و 29كانديداي 
دســت چندم اصالح طلبــان و اعتدالگرايان كمتر 
شناخته شــده و صاحب رزومه اجرايي در تهران كه 
منجر به شــكل گيري موجي در سراسر كشور با نام 
ائتالف اميد شد؛ ائتالفي كه شــور سياسي در بدنه 
اجتماعي اصالحات ايجاد كرد و سبب پيروزي قاطع 
آنها در تهران شد؛ فتحي كه اگرچه در آغاز تشكيل 
مجلس دهم از ســوي ژنرال هــاي اصالح طلب يك 
پيروزي قاطع تلقي شــد، اما در همان اجالسيه اول 
مجلس دهم هويدا شد كه تخمين شان چندان دقيق 
نبوده و  همه ليست اميدي هاي وارد شده به مجلس 
نه تنها قرار نيست در مسير اصالح طلبانه گام بر دارند، 

بلكه تعهدي به ميثاق نامه ائتالف هم در كار نيست.
 به ايــن ترتيــب، درحالي كه شــمار فراكســيون 
اميد به زحمت به 100نفر مي رســيد، به اشــتباه 
صاحب اكثريت مجلس قلمداد شد؛ روايتي اشتباه 
كه انتظــارات از اميــد را باال برد و در ادامه ســبب 
ديده نشــدن زحمات و تكاپو هــاي پارلماني همان 
100نفر شــد و برچســب انفعــال و ناكارآمدي را 
براي فراكســيون اميد به ارمغان آورد؛ برچسبي كه 
به رغم ورود شوراي عالي سياستگذاري در انتخابات 
رياســت جمهوري دوازدهم و تصاحب شوراي شهر 

پنجم در تهران در اكثر شــهر هاي بزرگ كشــور از 
سوي ائتالف اميد، اما به پاشنه آشيل شورا و رياست 
آن بدل شد؛ آنچنان كه يك پاي توجيه ناكارآمدي 
شــوراي عالي سياســتگذاري اصالح طلبان رزومه 
عارف در رأس فراكســيون اميد اســت. نقدي كه 
ماه هاســت از ســوي چهره هاي اصالح طلب روانه 
ساختار شوراي عالي سياســتگذاري و در رأس آن 

محمدرضا عارف مي شود.
 در كنار نقدهاي مطرح شــده به فراكسيون اميد و 
رياست آن، بازگشت تحريم هاي آمريكا عليه ايران 
و نابســاماني بازار و تشديد مشــكالت اقتصادي و 
معيشــتي مردم ســبب بروز موجي از نارضايتي ها 
نســبت به عملكــرد دولــت در بدنــه اجتماعي 
اصالح طلبان شده است؛ نارضايتي اي كه به جد آينده 

سياسي اصالح طلبان را به محاق برده است.
ايــن بالتكليفي نيازمند چاره جويي جدي اســت و 
مدام از سوي چهره هاي رســانه اي اين جريان مورد 
تأكيد قرار گرفته است؛ چنان كه اخيرا نيز با استعفاي 
عبدالواحد موسوي الري، نايب رئيس شوراي عالي 
سياســتگذاري باز هم داغ و رســانه اي شده است. 
اگرچه او دليل استعفايش را شرايط خاص جسمي 
دانسته، اما اشــاره او به روزها و ســال آخر مجلس 
دهم و دولت دوازدهم موضوع را ريشه دارتر از حال 

ناخوش جسمي او جلوه مي دهد .
در بخشي از متن استعفاي موسوي الري، نايب رئيس 
شــوراي عالي سياســتگذاري جبهه اصالح طلبان 
)شعسا( كه خطاب به محمدرضا عارف، رئيس شورا 
تقديم كرده، آمده است: »در چنين شرايطي نبايد 
از بازنگري در ساختار و سازوكار نهادهاي اجماعي 
اصالح طلبان در عرصه هاي گوناگــون غفلت كرد. 
هر چند كه اين اســتعفا با شــرايط جســمي حقير 
مرتبط بوده و از ماه هاي پيش هم با شــما در ميان 
گذاشــته بودم، اما گمانم اين اســت كه اين استعفا 
مي تواند آغازي بر تغيير ســاختار و ســازوكارهاي 
نهادهاي اجماعي و پررنگ شــدن نقــش احزاب و 

تشكل ها باشد.«

منتقدان چه مي گويند؟
از سوي ديگر، عملكرد شــوراي عالي سياستگذاري 
اصالح طلبان و خروجي آن يعني نمايندگان فهرست 
اميد و شكســت دولت در بر آورده كردن بخشــي از 

انتظارات مردم، محور مشــترك بســياري از نقدها 
به اصالحات به ويژه در يك ســال اخير اســت. پس 
از انتخابات و ناكامــي اصالح طلبان هــم انتقادها 
علني  تر شده و احتمال تغييرات را افزايش داده است. 
چنان كه پيش تر عبداهلل ناصري، فعال اصالح طلب 
در اين زمينه به مهر گفته بود: »عمر شــوراي عالي 
سياستگذاري با اين ساختار و ماهيت و مديريت تمام 
شد. تأكيد مي كنم هم درشــكل و هم در محتوا كار 
اين شورا تمام است؛ يعني اگر شكل اين مجموعه هم 
عوض شود، مديريت و فرم آن هم تغيير كند، شورايي 
كه يك ســر آن صادق نوروزي و شكوري راد باشد و 
سر ديگر آن كواكبيان و حســين كمالي، اساسا اين 

ساختار نمي تواند هيچ كاري را پيش ببرد.«
به زعم ناصري، اگر امروز اصالح طلبان بخواهند بدون 
تحليل از نحوه مديريت كرونا، بدون تحليل از حوادث 
آبان ماه و همه حوادث ســال هاي اخير دوباره وارد 
عرصه انتخابات 1400 شوند، شرايط به مراتب بدتري 

از انتخابات دوم اسفند پيدا خواهند كرد.
محمــود ميرلوحــي، ديگر عضــو شــوراي عالي 
سياســتگذاري اصالح طلبــان هــم در واكنش به 
انتقاداتي كه از عملكرد شــخص محمدرضا عارف 
ميان اصالح طلبان وجــود دارد، در پاســخ به اين 
پرســش كه آيا قرار نيســت رأس مديريت جريان 
اصالحات تغيير كند؟ گفته اســت: »مگر ما قســم 
خورديم كه آقاي عارف هميشه باشد؟« او در شرح 
اينكه اصالح طلبان چه بايد بكننــد، به خبر آنالين 
گفته است كه اصالحات اوال فكر مي كند مسئوليتش 
در خدمت به مردم و كشور است و در اين خدشه اي 

وارد نيست. 
ميرلوحي مي گويد: جريان اصالحات همواره به رغم 
جفاهايي كه در حقش شد، گفته كه من پاي صندوق 
رأي هســتم. همانطور كه مشــاهده كرديد، آقاي 
خاتمي در انتخابات شــركت كرد. مــا مرتب اعالم 
كرديم انتخابات را تحريم نمي كنيم اما ليســت هم 
نمي توانيم بدهيم. ليســت دادن نيازمند شــرايطي 
اســت؛ باالخره مفهــوم انتخابات بايد حفظ شــود 
اما متأســفانه نشد. باالخره ســال99، سال ورود به 
انتخابات و بحث هاي سياسي است. چنين بحث هايي 
مطرح خواهد شد و مدنظر خواهد بود. من مي توانم از 
قرائن و سوابق بگويم جريان اصالحات پاي كار، پاي 

سياست و پاي انتخابات هست.
درحالي كه برخــي از اصالح طلبــان فرياد ضرورت 
بازگشت به انتخابات و پيروزي در صندوق هاي رأي 
را سر مي دهند، برخي ديگر چون محمدرضا تاجيك، 
از تئوريسين هاي اين جريان معتقدند اصالح طلبان 
تا اطالع ثانوي بايد از حضور در كارزارهاي انتخاباتي 
و رقابتــي كناره گيــري كنند. او معتقد اســت كه 
اصالح طلبان امروز در چهارراه دروني اي ايستاده اند 
كه يك راهش گسست راديكال است؛ يعني گسست 
از كليت جريان اصالح طلبــي، چراكه ديگر جرياني 
به نام اصالح طلبي كارآمدي ندارد. ما بايد در كالبد 
ديگري رسوخ كنيم تا استراتژي و تاكتيك مان عوض 
شود. بايد چشــم مان را بشــوييم و جور ديگري به 
جامعه نگاه كنيم و طرح كامال نويي دراندازيم. ديگر 

فصل اصالح طلبي گذشته است.
در مقابــل نقدهايي كــه مطرح مي شــود و حاال با 
استعفاي موســوي الري بار ديگر رسانه اي شده اند، 
احزاب اصالح طلــب به جد به دنبــال راه حلي براي 
عبور از اين شرايط هســتند، بايد منتظر ماند و ديد 
كه ســرانجام اين ارگان اصالحات كه زماني محفل 
همگرايي و پيروزي هــاي اصالح طلبان  بود، به كجا 

خواهد رسيد؟

همشهري ريشه هاي افول شوراي عالي سياستگذاري اصالح طلبان را بررسي مي كند 
موسوي الري استعفاي خود از شوراي سياستگذاري اصالحات را مقدمه اي بر تغيير ساختار و نوسازي در اين شورا دانسته است.

فراز و فرود يك شورا

كافه مجلس

  بازگشت الريجاني به مجلس
سخنگوي هيأت رئيسه مجلس از حضور علي 
الريجاني در مجلس از هفته آينده خبر داده و 
گفته است: الريجاني از روز گذشته با به دست 
آوردن سالمتي و با نظر پزشك معالج  در مجلس 
حاضر شد. تست آخر ايشــان هم منفي بود. 
اسداهلل عباسي در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: 
چهارشــنبه هفته جاري جلسه هيأت رئيسه 
با آقــاي الريجاني برگزار مي شــود و از هفته 
آينده جلسات علني مجلس به رياست رئيس 
مجلس برگزار مي شود. چهاردهم فروردين ماه 
ســال جاري علي الريجاني به كرونا مبتال شد 
و از آن تاريــخ وي در قرنطينه خانگي و تحت 

درمان است.

  راه صحيح زندگي سياســي از ديد 
ميرسليم

سيدمصطفي ميرسليم، منتخب مردم تهران 
در مجلس يازدهم در توييت هايي مدعي شد 
چهره هــاي مجلس يازدهم از ســوي جريان 
خاصي تخريب مي شوند. او نوشت: راه صحيح 
زندگي سياســي براي اقليت، پس از شكست 
فاحــش در انتخابــات مجلــس يازدهم، در 
تحليل هاي غلط انداز و تخريب شخصيت هاي 
اكثريت و ادعاي اختــالف و رقابت بين آنها و 
تحقير انتخاباتي كه خــود به دليل ناكارآمدي 
سرمنشــأ نتايج آن بوده اند، نيســت. توصيه 
مي كنم با استفاده از فرصت  ماه رمضان، وقت 
خود را صــرف تفكر درباره ريشــه ضعف هاي 

جبهه سياسي خود كنند.

  به كتك خوردن عادت داريم
پروانه مافــي، نماينده  تهــران در دوره دهم 
مجلس شوراي اسالمي گفت: مجلس دهم و 
دولت يازدهم به كتك خوردن از ســوي ساير 
نهادها عادت دارند و هجمه هاي ســنگيني به 
مجلس دهــم وارد كردند تــا بتوانند مجلس 
يازدهم را به دســت بگيرند و در  نهايت موفق 
شدند؛ ان شاءاهلل كه بتوانند در اين شرايط كه 
مشكالت سنگين بر كشور حاكم  است، عملكرد 
خوبي داشته باشــند. وي در گفت وگو با ايلنا 
خاطرنشان كرد: مجلس يازدهم امتحان بسيار 
سختي را در پيش رو دارد، ما اميدواريم افرادي 
كه ادعاهاي بسياري كردند و شعارهاي زيادي 

دادند، بتوانند شعارهايشان را اجرايي كنند.

دولت ترامپ گام به گام در حال تكميل پازلی 
 سياست
اســت كه در نتيجه آن بتواند بار ديگر پای خارجي

ايران را به شــورای امنيت سازمان ملل باز 
كند. بهانه جديد مقامات كاخ سفيد پرتاب ماهواره نور به 

فضا توسط سپاه پاسداران بوده است.
ماهواره نور به عنوان نخستين ماهواره نظامی جمهوری 
اسالمی ايران صبح چهارشــنبه، 3 ارديبهشت ماه توسط 
ماهواره بر دومرحلــه ای قاصد از كوير مركــزی ايران با 
موفقيت پرتاب شد و در مدار 42۵ كيلومتری زمين قرار 
گرفت و بعد از ساعاتی مقامات پنتاگون موفقيت آميز بودن 
اين پرتاب را تاييد كردند و ســپس نوبت به مايك پمپئو، 
وزير خارجه و دونالد ترامپ، رئيس جمهور آمريكا رسيد 

كه اقدام ايران را محكوم كنند.
پمپئو كه در هفته های اخير و با نزديك شــدن به موعد 
برچيده شدن تحريم های تسليحاتی ايران از جامعه جهانی 
خواســته بود تحريم های ايران را تمديد كنند، كماكان 
به فضاســازی عليه برنامه موشــكی ادامه می دهد. او در 
تازه ترين موضع گيری با اشاره به پرتاب ماهواره نور، يك بار 
ديگر خواستار حمايت كشورها از تمديد تحريم تسليحاتی 

سازمان ملل عليه ايران شد.
پمپئو در بيانيه خود مدعی شــده بــود: ماهواره بر ايران 
و مــوارد ديگری كــه قبال پرتاب شــده اند، متشــكل 
از فناوری هايــی همانند و قابل تعويض بــا فناوری های 
موشك های بالستيك است كه شامل سامانه های دوربرد 
مانند موشــك های بالســتيك قاره پيما می شود. هيچ 

كشوری تاكنون از توان موشك های بالستيك قاره پيما مگر 
به منظور حمل سالح های هسته ای استفاده نكرده است.

وزير خارجه آمريكا پيش از اين در صفحه توييترش ادعا 
كرده بود: ايران همچنان دروغ می گويد كه برنامه فضايی 

آن صلح آميز، غيرنظامی و شفاف است.
طبق قرار قطعنامه 2231 شورای امنيت كه در تاييد برجام 
صادر شد، مهرماه امســال بايد تحريم تسليحاتی ايران 
توسط شورای امنيت برداشته شود و تاكنون هم كشورهای 
جهان بخصوص چين و روسيه درخواست های آمريكا برای 

همراهی با تمديد تحريم های ايران را رد كرده اند.
همزمان با تحركات دولت آمريكا، روز گذشــته ۵1 مقام 
پيشين و كارشــناس آمريكايی از دونالد ترامپ، رئيس 
جمهور آمريكا خواستند كه فشــارها بر تهران را افزايش 

دهد.
اين ۵1 نفر در نامه سرگشــاده خود به ترامــپ، با تكرار 
ادعاهای نخ نما و واهی واشــنگتن عليه كشورمان  مدعی 
شده اند كه شرايط سخت كنونی ايران در مقابله با شيوع 
ويروس كرونا هيچ ارتباطی با تحريم های آمريكا ندارد و به 
دليل مخالفت اين كشور با پيشنهاد كمك از سوی دولت 

آمريكا ست.
پس از آمريكا، برخی كشورهای اروپايی از جمله  آلمان، 
فرانســه و انگليس نيز به صورت جداگانه اقدام ايران در 
پرتاب ماهواره را مغاير با قطعنامه 2231 دانسته بودند كه 
وزارت خارجه ايران ضمن رد اين ادعا از همراهی اروپايی ها 

با آمريكا در نقض قطعنامه 2231 انتقاد كرد.

بهانه هاي ناتمام آمريكا
وزير خارجه آمريكا همچنان اصرار دارد كه معافيت تسليحاتي ايران را لغو كند

فرزانه آئيني
خبر نگار

 درحالي كه شمار فراكسيون اميد 
به زحمت به 100نفر مي رســيد، 
به اشــتباه صاحب اكثريت مجلس 
قلمداد شــد؛ روايتي اشــتباه كه 
انتظــارات از اميد را بــاال برد و در 
ادامه ســبب ديده نشدن زحمات و 
تكاپو هاي پارلماني همان 100نفر 
شد و برچسب انفعال و ناكارآمدي 
را براي فراكســيون اميد به ارمغان 

آورد
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كرونا نرفت و كاهش سختگيري هاي 
دوران قرنطينه حاال قرار است ما را به گزارش

يــك همزيســتي بــا ويــروس 
برساند. اســمش را گذاشــته ايم فاصله گــذاري 
اجتماعي و تالش مي كنيم تا با اين روش در جامعه 

باشيم و نباشيم. 
كسب و كارها دوباره راه افتاده و همه در تالشند تا 
زندگي را از زير ســايه كوويد۱9 بيرون بكشند. با 
همين پيش زمينه است كه از 2، 3روز پيش موضوع 
تالش براي بازگشايي ســينماها به خبر داغ حوزه 
سينما بدل شــده و قرارها و پيش شرط هايي هم 

گذاشته شده است. 
خبــر اول مربوط به موضوع جلســه مديران خانه 
ســينما و فرمانده ســتاد كنترل كرونا در تهران 
بود. بعد شــروط ۱5گانه براي بازگشايي سينماها 
جدي تر شــد و حاال هم كه جلسه مديران سازمان 
ســينمايي تحت عنوان كارگــروه كرونا با موضوع 
كاهش آسيب هاي كرونا برگزار شده، ماجراي ادامه 
فعاليت سينماها زير سايه بحران كرونا جدي تر از 

قبل به نظر مي رسد.

1۵ بند و يك حرف
اگر تعارف را كنار بگذاريم و شروط ۱5 گانه پروتكل 
مورد توافق سازمان سينمايي و ستاد ملي مقابله با 
كرونا را كه البته هنوز نهايي و الزم االجرا نشده مرور 
كنيم به يك حرف تكراري و البته مهم مي رسيم؛ 
اينكه ريسك ســينما رفتن در اين ايام همچنان 
باالســت. در بندهاي اين پروتكل از فروش بليت 
بــراي حداكثر 40 درصد ظرفيت ســالن حرف به 
ميان آمده و دقت براي ورود تماشاگران با ماسك 
و دســتكش و ضرورت تب ســنجي حين ورود به 
سينما. در بخش هاي ديگر اين ضوابط پيشنهادي، 
فاصله گــذاري 2 صندلــي بيــن تماشــاگران و 
ممنوعيت هاي جدي براي عرضه و مصرف خوراكي 
در سينماها بســيار جلب توجه مي كند و خالصه 
اينكه سينما رفتن با اين شروط، بدل به موضوعي 
دشوار شده است و البته بايد معترف هم بود كه در 
اين روزها راه ديگري هــم براي كنترل ويروس در 

محيط هاي پرازدحام وجود ندارد.

فاصله گذاري با پيش نويس
جزئيات پروتكل ۱5 بندي ســازمان ســينمايي 
براي بازگشــايي ســينماها كه منتشر شد خيلي 
زود صاحبان ســينما و در رأس آنها ريش سفيدان 
انجمن سينماداران شــروع به گاليه كردند. حرف 
از مقرون به صرفه نبودن مقررات بهداشتي و برنامه 
پيچيــده و مكرر ضدعفوني كردن ســالن ها بود و 
اينكه فاصله ها نبايد بين صندلي ها باشــد و بهتر 
است بين رديف ها يكي در ميان فاصله باشد چون 
كسي حاضر نيست درحالي كه همراه دارد با فاصله 

از او فيلم تماشــا كند. فاصله گذاري سينمادارها با 
پيش نويس اوليه شروط بازگشايي سينماها با جديت 
پيش رفت و حتي تا جلسه روز شنبه هم كه منجر به 
اتخاذ تصميم جديدي درباره فعاليت سينماها شد، 

ادامه داشت.
روز شــنبه اعضاي كارگروه بررســي آسيب كرونا 
در ســازمان ســينمايي وقتي حرف هاي نماينده 
انجمن سينماداران مبني بر مقرون به صرفه نبودن 
بازگشايي سينماها با شرايط اين پروتكل را شنيدند، 
اعالم كردند كه تصميم بر بازگشايي سينما توسط 

سينمادار، داوطلبانه خواهد بود.

بي ميلي صاحبان آثار و 
تماشاگران

بازگشــايي  »اينكــه 
سينماها از نظر سالمت 
مردم به مصلحت است 

يا نه در حيطه كار من نيســت اما از لحاظ حرفه اي 
و شــغلي ســؤاالتي دارم.« اين حرف هاي آغازين 
عليرضا داوودنژاد، كارگردان پيشكســوت سينما 

درباره موضوع بازگشايي سينما در اين روزهاست.
سؤاالت او تلنگري اســت جدي درباره تصميم به 
بازگشايي ســينماها و خواندنشــان خالي از لطف 

نيست.
او مي گويد: »آيا براساس اين پروتكل براي بازگشايي 
سينماها صاحب اثري حاضر مي شود كه فيلمش را 
در اين روزها اكران كند؟ درحالي كه قرار است تنها 
40درصد ظرفيت سالن اشغال شود صاحبان فيلم ها 
مي توانند اميدي به فروش معقول فيلم شان داشته 
باشند؟ سؤال مهم ديگر اينكه آيا مردم اصال دوست 
دارند در اين شــرايط زير يك سقف با ديگران فيلم 
ببينند؟« به گفته داوودنژاد احتماال با اين شرايط، 
فيلم هايي براي اكران اعالم آمادگي مي كنند كه در 
شرايط عادي به اكران دست نمي يافتند و فيلم هايي 

كه احتمال موفقيــت در اكران و نجات ســالن ها 
را دارند فعال پا پيــش نمي گذارنــد و درواقع اين 
بازگشايي گرهي از مشكالت ســالن ها باز نخواهد 

كرد.
كارگردان فيلم مصايب شيرين البته معتقد است 
اگر مســئوالن امنيت بازار آنالين سينما را فراهم 
كنند و به فكر سامانه وي اُ دي ملي باشند تغييرات 
گسترده اي در بحث تعداد مخاطب فيلم هاي ايراني 
رقم خواهد خــورد. او معتقد اســت اكران آنالين 
نه تنها منافاتي با اكران فيلم ها در سينماها ندارد، 
بلكه باعث مي شــود اگر فيلمي توان فروش خوبي 
در سالن ندارد، خيلي زود وارد عرصه آنالين شود 
تا شرايط براي رقباي قوي و فيلم هاي بهتر، اندكي 

به سامان تر شود.

و حاال انحالل
خبر عجيــب در اين روزهاي عجيــب كرونايي كه 

بيننده هاي شبكه هاي كابلي تخصصي در 
آمريكا پس از اعمال مقــررات قرنطينه گزارش

خانگي در برخي از شهرها و ايالت هاي اين 
كشور به ميزان بي سابقه اي افزايش يافته است. آمارها 
نشــان مي دهد كه در مجمــوع در آمريــكا در دوران 
پساكرونا 25درصد به مخاطبان برنامه هاي شبكه هاي 

تلويزيوني افزوده شده است.
 به گزارش هاليوود ريپورتر، براساس آمارهاي ارائه شده 
سريال نامزدي 90روزه پربيننده ترين برنامه  شبكه هاي 
كابلي آمريكاست. شبكه  كابلي غذا)Food( كه برنامه 
آن به آموزش آشــپزي و خواص مواد غذايي اختصاص 
دارد، شــبكه اچ جي تي وي متعلق به كمپاني رسانه اي 
ديســكاوري كه برنامه هاي آن مختص به دكوراسيون 
داخلي منازل اســت، شــبكه هاي ديزني و نيكلودئون 
كه برنامه هاي آن مختص كودكان و نوجوانان اســت، 
شبكه بي بي سي ورلد و شبكه تاريخ، در دوران پساكرونا 
با افزايش كم ســابقه بيننــده مواجه بوده انــد. يكي از 
ســريال هاي پربيننده شــبكه هاي كابلي كه از كانال 
تي ال سي پخش مي شود، سريال نامزدي 90روزه است. 
3قسمت فصل جديد اين سريال كه با عنوان »نامزدي 
90روزه: پيــش از 90روز« پخش مي شــود تا پيش از 
اعمال قرنطينه در شــب هاي يكشــنبه 2.76ميليون 
بيننده داشته است. اما قســمت هاي بعدي اين سريال 
كه پس از اعمال قرنطينه و محدوديت در تردد در سطح 
شــهرهاي آمريكا، انتشــار يافت، در شب هاي تعطيل 
يك ماه اخير به طور متوســط 3.37ميليون نفر بيننده 
داشته است. قســمت آخر اين ســريال هم به تنهايي 
3.5ميليون نفر را پاي تلويزيون نشانده است. نگاهي به 

آمار متوسط بينندگان اين سريال در دوران پساكرونا و 
مقايسه آن با آمار بينندگان نامزدي 90روزه ما را به اين 
نتيجه مي رســاند كه ميزان بينندگان اين سريال كه از 
طريق شبكه كابلي تي ال ســي پخش مي شود، نسبت 
به دوران قبل از قرنطينه خانگي 22درصد افزايش يافته 
است. براســاس آمار ارائه شده توســط كمپاني نيلسن 
)اين شركت آمارهايي از تعداد تماشاگران و مخاطبان 
برنامه هاي راديويي و تلويزيوني در آمريكا ارائه مي دهد( 
در مجموع استفاده از شبكه هاي تلويزيوني و شبكه هاي 
كابلي در آمريكا در دوران پساكرونا و قرنطينه 25درصد 

افزايش يافته است.
بينندگان شبكه كابلي غذا )متعلق به كمپاني رسانه اي 
ديسكاوري( كه برنامه هاي آن به آشپزي و خواص مواد 
غذايي اختصاص دارد، در بازه زماني ۱6مارس تا 7آوريل 
2020 )26اســفند98 تا ۱9فروردين99( نســبت به 
زمان مشابه در سال گذشته ۱9درصد افزايش يافته اند. 
بينندگان اين شــبكه همچنين طي چند هفته اخير 
و پس از اعمال قرنطينه 27درصد افزايش داشــته اند. 
شــبكه كابلي غذا همچنين براي افزايش مخاطبان، از 
برنامه هاي آموزشي خود كاسته و به ميزان ساعات پخش 

سريال هاي پرطرفدار افزوده است.
شبكه اچ جي تي وي كه به ديسكاوري تعلق داشته و به 
پخش برنامه هايي درباره دكوراسيون داخلي اختصاص 
دارد نيز با افزايش مخاطب مواجه بوده. تعداد بينندگان 
اين شبكه، نسبت به 6هفته قبل 27درصد افزايش يافته 
و تعداد مخاطبان آن نيز در روزهاي تعطيل آخر هفته 
۱5درصد افزايش داشته است. شبكه كابلي گيم شو يا 
جي اس آن كه به پخش نمايش هاي رقابت هاي واقعي 
در جريان يك بازي و پخش بازي هــاي مختلف ميان 
چندنفر مي پردازد نيز با افزايش 30درصدي مخاطبان 

خود نسبت به دوران پيشاكرونا مواجه بوده است.

مخاطبان شبكه هاي اخبار كابلي نيز در دوران پساكرونا 
افزايش قابل توجهي پيدا كرده اســت. براســاس آمار 
ارائه شــده توســط كمپاني605، يكي از شركت هاي 
مســتقل كه به امر گردآوري آمار و تجزيه و تحليل آنها 
مي پردازد، ميزان بينندگان خانگي شبكه بي بي سي ورلد 
كه در 40ميليون خانه آمريكايي مشترك دارد، 36درصد 
در  ماه مارس2020 نسبت به  ماه قبل از آن افزايش يافته 
است. بينندگان خانگي شــبكه خبري سي ان ان در  ماه 
مارس نســبت به  ماه قبل از آن نيــز 25درصد افزايش 
يافته اند. بينندگان برنامه ها، مســتندها و سريال هاي 
شبكه تاريخ از سريال پاون استارز گرفته تا شكار هيتلر در 
روزهاي هفته ۱2درصد و در روزهاي تعطيل آخر هفته 

به طور متوسط ۱6درصد افزايش يافته اند.
براساس آمارها كودكان زير ۱2سال كه به دليل قرنطينه 
ديگر به مدرسه نمي روند، از مخاطبان اصلي شبكه هايي 
نظير ديزني هستند. آمارها نشانگر آن است كه كودكان 
زير ۱2سال 50درصد بيش از مواقع عادي وقت خود را 
به تلويزيون ديدن اختصاص مي دهند. همين مســئله 
باعث شده ميزان مخاطبان شــبكه هاي كودك محور 
نظير ديزنــي و نيكلودئون 30درصد نســبت به دوران 

پيشاكرونا افزايش يابد.

ويروس همه را پاي تلويزيون نشاند
سريال »نامزدي 90روزه« پربيننده ترين در شبكه هاي كابلي آمريكا

خبر

 بازي آنالين افشين هاشمي 
در »آقاي شادي«

نمايش »آقاي شادي« با بازي افشين هاشــمي و كارگرداني آريان 
رضايي به صورت آنالين اجرا مي شود.

به گزارش همشهري و براســاس اعالم خبر از سوي گروه، نويسنده 
»آقاي شادي« ديويد ممت، نويسنده  معروف آمريكايي است و محمد 
منعم آن را به فارسي برگردانده است. »آقاي شادي« نام يك برنامه  
 زنده  محبوب است كه مجري آن به نامه ها، پيام ها و مشكالت مردم 

پاسخ مي دهد. نقِش اين مجري را افشين هاشمي ايفا خواهد كرد.
تمام عوايد اين اجرا صرف كمك به پويش يــادا )ياران درمان گران 

ايران( در خيريه  ياران بركت مهر خواهد شد.
نمايش »آقاي شــادي« به كارگرداني آريان رضايي با بازي افشين 
هاشــمي - به صورت آنالين و تعاملي - روزهاي پنجشنبه و جمعه 
)۱۱ و ۱2 ارديبهشت( ساعت۱0 شــب در سايت تيوال اجرا خواهد 
شد. عالقه مندان به تهيه  بليت مي توانند به اين سايت مراجعه كنند.

خداحافظي با سوسن طاقديس
صبح يكشنبه، پيكر سوسن طاقديس در 
قطعه نام آوران بهشت زهرا)س( به خاك 

سپرده شد.
سوسن طاقديس متولد ۱338در شيراز 
بود. نويسندگي را به شــكل حرفه اي با 
كيهان بچه ها آغاز كرد و توانست به مرور 

خود را به عنوان يكي از نويســندگان حوزه ادبيات كودك و نوجوان 
تثبيت كند. روايت زندگي طاقديس، روايت نويسنده خودآموخته اي 
است كه از شهرستان به تهران مي آيد و بدون ابزار و امكانات رسانه اي 
و اســتفاده از موقعيت ها، اثر به اثر پيش مي آيد و در دل كودكان و 

نوجوانان ايران جامي گيرد.
طاقديس مثل بسياري از نويسنده هاي حوزه ادبيات كودك و نوجوان 
تجربه هاي گوناگوني را در شــعر و داســتان دارد اما داستان نويسي 
براي خردســاالن و كودكان يكي از حوزه هايي بود كه او را در ميان 

نويسندگان كودك و نوجوان متمايز مي كرد.
»ليال و سلطان«، »با يك گل بهار نمي شــود«، »هديه اي براي تو«، 
»قهر قهر تا روز قيامت«، »جوجه اردك زشت«، »تو هم آن سرخي 
را مي بيني«، » شما يك دماغ زرد نديديد؟«، »قدم يازدهم«، »زرافه 
من آبي است«، »پشت آن ديوار آبي«، »هزار سال نگاه«، »دخترك 
و فرشته اش«، »بزغاله هاي ســبز«، »يكي بود« و »جوراب سوراخ« 

ازجمله آثار او در حوزه ادبيات كودك و نوجوان است.
»قدم  يازدهم« معروف ترين اثر اوســت كه در ســال ۱386جايزه 
كتاب ســال را براي او به ارمغان آورد. اين داستان در كتاب درسي 
ســال چهارم ابتدايي آمده اســت.  اين كتاب به زبان هاي انگليسي 
و كردي ترجمه شده. مريم كشكولي نيا انيميشــني از اين داستان 
ساخته است. همچنين كتاب »شما يك دماغ زرد نداريد« در سال 
۱384برگزيده جايزه پروين اعتصامي و كتاب »و خدا پاسخ داد« در 

سال ۱389برگزيده جايزه شهيد حبيب غني پور شدند.
سوسن طاقديس پنجم ارديبهشت بر اثر عارضه قلبي درگذشت. پيكر 
او صبح ديروز در قطعه نام آوران بهشت زهرا)س( به خاك سپرده شد.

احواالت سينما را هم دگرگون كرده كم نبود اما اين 
آخري ديگر فراتر از عجيب است. خبر اين است كه 
ستاد كروناي خانه سينما منحل شد. اين ستاد در 
اسفندماه با همكاري اعضاي 5 صنف مختلف خانه 
سينما براي پيگيري وضعيت پروژه هاي سينمايي 
و حمايت از مبتاليان صنوف مختلف خانه سينما 
كه درگير كرونا شده بودند، تاسيس شد اما حاال به 
گفته سخنگوي اين ستاد به خاطر موازي كاري ها 

تصميم به توقف فعاليت گرفته است. 
دانش اقباشاوي درباره 
اين موضــوع مي گويد: 
»ســتاد كروناي خانه 
ســينما چون منبعث 
از اصناف خانه ســينما 
بود نســبت به وضعيت 
پروژه ها و شــرايط ادامه كار در روزهاي فراگيري 
ويروس، اشراف كاملي به امور داشت و حدود هزار 
نفر از صنوف مختلف خانه ســينما با ما همكاري 
داشتند.  اما تالش هاي ما براي حمايت از همكاران 
و پيگيري مجدانه براي توقف فعاليت هاي سينمايي 
غيرقانوني در روزهاي كرونا از اواخر اسفند، از نظر 
هيأت مديره خانه سينما چندان جدي گرفته نشد. 
االن هم هيأت مديره خانه سينما و مديران سازمان 
سينمايي در حالي مشغول رايزني براي بازگشايي 
سينماها هستند كه اصال ستاد ما را در جريان امور 

قرار نداده اند«. 
اقباشــاوي كــه تأكيــد مي كنــد ديگــر نامش 
به عنوان ســخنگوي ســتاد كروناي خانه سينما 
ذكر نشــود، ادامه مي دهد: »بارهــا از طرف خانه 
سينما مواخذه شــدم كه چرا درباره پروژه هاي در 
حال توليد اعتــراض و مصاحبه مي كنيم و به رغم 
حمايت هاي آقاي شاهســواري، مديرعامل خانه 
سينما، هيأت مديره چندان با ما همكاري نمي كرد. 
به عنوان مثــال درباره پروژه مجــوز خروج آقاي 
اســدي زاده كه در نوروز و به رغم تمام تذكرها در 
حال توليد بود يا موضوع ابتالي بازيگر پروژه ايلدا به 
كرونا، رئيس هيأت مديره خانه سينما كوچك ترين 
همكاري براي تذكر به سازندگان اين آثار با ستاد 
كرونا نداشتند.« حاال ســتاد كروناي خانه سينما 
رسما منحل شده و بازوي نظارتي خانه سينما در 
مواجهه با پديده كرونا كه از دل صنوف برخاسته 

بود، ديگر فعال نيست.

سينماي باِز بسته
شرايط خاص حاكم بر دنيا ســبب شده تا اماكني 
مانند سينماها تعطيل باشند. كاري به خبر مخالفت 
انجمن ســينماداران آمريكا نداريم كه اعالم كرده 
ترجيح مي دهند فعال ســالن ها را بسته نگه دارند، 
بلكه حرف از ســينماداران وطني است كه در اين 
روزها هرچند نگران ورشكســتگي هســتند اما از 
پس بازكردن سينماها با پروتكل هاي پيشنهادي 
و گزينه هــاي روي ميز هــم برنمي آيند و ترجيح 

مي دهند فعال تعطيل باشند.

شايدبعد
مديران سينمايي مايل هستند تا شرايط به گونه اي رقم بخورد 
كه همزمان با عيد فطر سينماي ايران از نظر نمايش و توليد به 
حالت عادي بازگردد اما براي تحقق اين موضوع عوامل متعددي 
بايد لحاظ شود؛ عواملي كه فعال از مجموع شان تنها اميدواري 
مديريتي اش موجود است وگرنه نه كرونا رفته، نه سينمادارها 
امكان بازگشايي سالن ها را دارند، نه صاحبان آثار رغبتي براي 
عرضه و اكران فيلم شان در اين روزها از خود نشان مي دهند و 
نه تماشاگران براي فيلم ديدن در روزهاي كرونايي در سالن ها 

خيلي مشتاقند.
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 آمارها و تحلیل ها درباره وضعیت صنعت نفت  
بعد از شیوع ویروس كرونا چه می گویند؟

كارشناسان از پایان دوران طالیی نفت خبر می دهند

نفتگرانبهازیرزمینمیماند
صفحه18

رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگی: باتوجه به افزايش 
دستمزد نيروی كار  و نرخ ارز،قيمت ها دور از انتظار نيست

 دنيای ديجيتال چه نقشی در تغيير سبك زندگی
  و بهبود سالمت مردم داشته است؟

آيا كرونا عادت سینمارفتن مردم را تغییر می دهد؟

بن بست قيمت گذاری 
خودروهای پرتيراژ  

سبك زندگي ديجيتالي

 رقابت فناوری 
  با پرده نقره ای سينما

صفحه14
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گرانی گریز ناپذیر خودرو

 فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو
 در گفت وگو با همشهری، آینده قیمت ها

در بازار چهارچرخ ها را تحلیل می كند

بازار خودرو تخت گاز به ســمت 
گرانــی می رانــد. ركوردهــای 
قیمتــی تــازه ای در همین یك 
هفتــه اخیر به ثبت رســیده اند. 
پراید از 70میلیون سبقت گرفته 
و تیبا برای پیوســتن به باشگاه 
100میلیونی ها تیك آف كرده، پژو  206 هم در تیپ های 2 و 
5 به ترتیب از خط پایان 120 و 150میلیون تومان گذر كرده 
است. به گزارش همشهری، كارشناسان بازار خودرو با اشاره به 
مولفه های بنیادین بازار و اقتصاد معتقدند با فرض حفظ وضع 
موجود، قیمــت خودروهای پرتیراژ داخلی در طول امســال 

حداقل 40درصد افزایش می یابد.
به گفته آنان، افت شــدید تیراژ تولید خودرو در ماه های اخیر 
و رشد هزینه تمام شده تولید از مولفه های صنعتی اثر گذار بر 
رشد قیمت خودرو بوده است. افزایش میزان فروش كارتكسی 
خــودرو در نمایندگی های فــروش  و تــداوم تعطیلی مراكز 
شــماره گذاری تا هفته اول اردیبهشــت هم ازجمله عوامل 
درون زای بازار برای هدایت قیمت ها به ســطوح باالتر است. 
ضمن اینكه به نظر می رســد روند افزایش نرخ ارز و همچنین 
نرخ تورم انتظاری، در حد 30درصــد، بر روند افزایش قیمت 

خودرو در سال99 اثر گذار باشد.

گرانیاجتنابناپذیر
در این شــرایط، فربد زاوه، كارشــناس صنعت خــودرو، در 
گفت وگو با همشهری، با بیان اینكه علت افزایش قیمت خودرو 
در آغاز گشایش بازار، انتظارات تورمی است، گفت: اقتصاد با 
تورم مواجه است. ضمن اینكه در 40روز گذشته شاهد توقف 
معامالت در بازار خودرو بوده ایم. با این شرایط برخی كه انتظار 
داشتند تا خودروهای خریداری شده را با قیمت باالتر بفروشند 
اما به دلیل نبود مشــتری و تشــدید انتظــارات تورمی عمال 
خودروها در پاركینگ ها زمینگیر شده اند. فربد زاوه افزود: به نظر 
می رسد این بازیگران بازار، با توجه به افزایش تورم و ركود حاكم 
بر بازار خودرو در آینده نیز قادر نخواهند بود تا این خودروها را 
با قیمت های اعالم شده در بازار بفروشند زیرا با توجه به كاهش 
درآمد و قدرت خرید، برای اینگونه خودروها مشتری چندانی 
وجود نخواهد داشت. از سوی دیگر، با وجود تأثیر منفی شیوع 
كرونا بر كسب و كارها و درآمدها، افزایش قیمت خودرو نیز امری 
اجتناب ناپذیر خواهد بود. او افزود: شركت های خودروسازی بر 
سر دوراهی قرار گرفته اند كه خط پایان آن زیان و ورشكستگی 
خواهد بود زیرا با توجه به افزایش نرخ تورم اگر خودروسازان 
خواستار فروش محصوالت خود با نرخ حاشــیه بازار باشند، 
به دلیل كاهش قدرت خرید، با افت شــدید تقاضا و در نهایت 
كاهش تولید مواجه خواهند شد. از سوی دیگر، امكان تثبیت 
قیمت خودرو هم وجــود ندارد زیرا این امــر موجب افزایش 
میزان زیان انباشته خودرو سازان و ورشكستگی آنها می شود. 
با این روند به نظر می رسد امسال بازار خودرو با انقباض شدید 
تقاضا در عین انبساط شدید قیمت ها مواجه خواهد شد و در 
چنین شرایطی انتظار ثبات یا كاهش قیمت خودرو انتظاری 

بیهوده است.

خداحافظیباخودرویكمتراز100میلیون
این كارشناس صنعت خودرو با بیان اینكه تعداد خودروهای 
موجود در محــدوده قیمتی كمتــر از 100میلیون تومان در 
بازار به چنــد مدل خــودرو مانند پژو405جــی ال اس، پژو 
206تیپ2، پراید و تیبا محدود می شود، گفت: با توقف تولید 
پراید و پژو 405 تعداد خودروهای باقیمانده در محدوده كمتر 
از 100میلیون تومان به تیبا و پژو 206تیپ2 محدود خواهد 
شد. زاوه تأكید كرد: قیمت رسمی این خودروها با توجه به نرخ 
90میلیون تومان فعلی برای تیبا در حاشیه بازار و 120میلیون 
تومان برای پــژو 206 تیپ2 و با درنظر گرفتن رشــد حداقل 
30درصدی نرخ تورم به بیش از 100میلیون تومان می رسد. 
به گفته او، در خوش بینانه ترین حالت تا پایان امســال قیمت 
تیبا در حاشیه بازار كمتر از 110میلیون و نرخ پژو 206 تیپ2 
ساده پایین تر از 150میلیون تومان نخواهد بود. این كارشناس 
صنعت خودرو تأكید كرد:این در شرایطی است كه درآمدهای 
مالیاتی دولت محقق نشده، قیمت نفت منفی است و از سوی 
دیگر هزینه های دولت به دلیل شیوع كرونا باال رفته و تنها راه 

امرار معاش دولت فروش اموال است.

تشدیدركودتورمیبازارخودرو
به گفته این كارشــناس صنعت خودرو، روند حركت اقتصاد 
به گونه ای است كه به رشد نقدینگی و تورم و در نهایت افزایش 
قیمت خودرو و سایر كاالهای مصرفی و سرمایه ای منجر خواهد 
شد. زاوه افزود: در چند ماه آینده، در بازار خودرو، تشدید ركود 
تورمی را شــاهد خواهیم بود زیرا قیمت ها همچنان افزایش 
می یابد اما همزمان قدرت خرید هم روزبه روز كاهش خواهد 
یافت. وقتی شاخص هزینه ها از سال 96 تا كنون 3 تا 6برابر شده، 
نمی توان انتظار تثبیت یا كاهش قیمت هیچ كاالیی ازجمله 
خودرو را داشت. او افزود: با شرایط كنونی تولید و بازار، هرگونه 
فشار دولت برای تثبیت یا كاهش قیمت دستوری خودرو نیز 
مؤثر نخواهد بود، زیرا نتیجه این نوع سیاستگذاری ها تا كنون 
زیان 50هزار میلیارد تومانی خودرو ســازان بوده است. زاوه 
گفت: با این مدل مدیریت اقتصادی و شرایط حاكم بر صنعت 
خودرو، قیمت خودروهــای پرتیراژ داخلی در ســال جاری 
كمتر از 40درصد افزایش نمی یابــد و انتظار تثبیت قیمت ها 

بیهوده است.
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بازار

با گذشت یك  ماه از آغاز ســال99  و نوسان شدید 
قیمــت و عرضــه خودروهــای پرتیــراژ داخلی، 
اختالف نظر اعضای ســتاد تنظیم بازار برای تعیین 
مرجع و چگونگی قیمت گذاری این خودروها و سیر 
صعودی قیمت برای عرضه در حاشیه بازار ادامه دارد.

به گزارش همشهری، شكست سیاست های تنظیم 
بازار، برای ساماندهی بازار خودرو، از طریق تعیین 
نرخ خودروهای پرتیراژ، برمبنای 5درصد كمتر از 
قیمت های حاشیه بازار و كاهش تدریجی قیمت ها، 
با رشد عرضه خودرو، موجب بالتكلیفی مشتریان، 
تداوم ســیر صعودی قیمت خودرو و حتی تشدید 

ركود تورمی بازار خودرو شده است.
به گــزارش همشــهری، اعتــراض و تجمع برخی 
مشتریان به افزایش خزنده قیمت ها و تأخیر برخی 
خودروسازان در تحویل خودروهای ثبت نامی ادامه 
دارد اما به نظر می رسد ركود اقتصادی ناشی از شیوع 
كرونا قدرت چانه زنی خودروسازان برای آزادسازی 
قیمت خودروهای پرتیراژ داخلــی را تقویت كرده 
اســت. ناكارآمدی تعیین و اجرای قیمت هایی كه 
بتواند فاصله كارخانه و حاشیه بازار خودرو را كاهش 
دهد، موجب تكرار چندباره سناریوی تغییر مرجع 

قیمت گذاری خودرو شده است.

چنددههدخالتبیاثر
چنددهه دخالت بی اثر دولــت در تعیین قیمت و 
عرضه خودرو و اثبات ناكارآمدی این سیاســت ها، 
باعث تغییر چندباره مرجــع قیمت گذاری خودرو 
شده، اما این بار از ستاد تنظیم بازار به كمیته خودرو. 
حاال احتمال بازگشت به خاطرات خوش ثبات بازار 
در دوره زمانی سال های71 تا 83 بیشتر شده است 

ولی با این حال، از هم اكنون قطعه سازان، به عنوان 
یكی از اركان اصلی تولید خودرو، از دعوت نشــدن 
به نشســت تصمیم گیری درمــورد تعیین قیمت، 
اعتراض دارند. با وجود این فربد زاوه، كارشــناس 
صنعت خودرو، آزادســازی یا تداوم قیمت گذاری 
دستوری خودروهای پرتقاضا را تیغ دولبه ای می داند 
كه در نهایت به زیان خودروســازان منجر خواهد 
شد زیرا تداوم شــیوه كنونی قیمت گذاری، به دلیل 
رشد هزینه های تولید و شــرایط اقتصادی ناشی از 
شیوع كرونا، به افزایش زیان انباشته و ورشكستگی 
خودروسازان منجر می شــود. از سوی دیگر پیامد 
آزادســازی و مبنا قرار گرفتن نرخ حاشیه بازار در 
تعیین قیمت های خودرو هم باعث كاهش شــدید 
تقاضا، تیراژ تولید و در نهایــت كمبود نقدینگی و 
وخیم ترشدن وضع مالی خودروسازان خواهد شد. 
آنچه فعال مشخص است اینكه ناتوانی ستاد تنظیم 
بازار در ساماندهی بازار خودرو، احتمال آزادسازی 
قیمت ها یا بازگشت احتمالی شورای رقابت به چرخه 
تعیین دستورالعمل نرخ گذاری خودروهای پرتیراژ را 

بیشتر كرده است.

تعیینمرجعوقیمتگذاریدربنبست
نخستین نشســت ســتاد تنظیم بازار در سال99 
برای تصمیم گیری در مــورد قیمت گذاری خودرو 
در حالی به دلیل اختالف نظر اعضای این نشســت 
بی نتیجه پایان یافت كه اخبار ضد ونقیضی درمورد 
علت شكســت تصمیم گیری در این زمینه مطرح 
شد. پیش تر برخی خبرها از توافق دست اندركاران 
تنظیم بازار برای بررسی بیشتر وضع تولید و عرضه 
خودرو حكایت داشــت، اما عباس قبــادی معاون 
بازرگانی داخلی وزیر صنعت بر مطرح نشــدن این 
موضوع در جلسه نخست این ستاد و مشروط شدن 

ارائه دستورالعمل قیمت گذاری خودرو به درخواست 
خودروســازان تأكیــد كــرد. متعاقــب آن احمد 
نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان، از احتمال 
تغییر مرجع قیمت گذاری خودرو با بازگشت كمیته 
خودرو به عرصه تعیین نرخ خودروهای پرتقاضای 
داخلی خبــر داد. اما به نظر می رســد اختالف نظر 
اعضای این كمیته و دست اندركاران صنعت خودرو 
ادامه دارد زیرا نشست چهارشــنبه هفته گذشته 
كمیته خودرو نیز دســتاورد روشــنی برای تعیین 
قیمت ها نداشته و اعضای كمیته خودرو و مسئوالن 
ستاد تنظیم بازار از هرگونه اظهارنظر شفاف در مورد 
تغییر مرجع یا نحوه قیمت گذاری خودروهای داخلی 
خودداری می كنند. احتمال تعیین قیمت خودرو در 
نشست چهارشنبه هفته گذشته ستاد تنظیم بازار در 
حالی قوت گرفت كه احمد نعمت بخش، دبیر انجمن 
خودروسازان از واگذاری تعیین قیمت ها به كمیته 
خودرو خبر داده بود؛ كمیتــه ای كه در آن عالوه بر 
انجمن خودروسازان و مســئوالن وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، ســازمان حمایت و خودروسازان، 
نمایندگانی از ســازمان بازرسی كل كشور و برخی 

دیگر از نهادها حضور دارند.

دستورالعملشورایرقابتبرایقیمتگذاری
شورای رقابت از جمله نهادهایی است كه در دوره ای 
6ساله متولی تعیین دســتورالعمل قیمت گذاری 
خــودرو بــود و ســرانجام در ســال97 از فرایند 
قیمت گذاری خودرو كنار گذاشــته شــد. اگرچه 
رئیس این شورا برداشــت اشتباه وزیر وقت صنعت 
محمد شــریعتمداری را عامل خلع ید این شــورا 
قلمداد كرده اســت. اكنون با باال گرفتن كشمكش 
قیمت گذاری خودرو، رضا شیوا، رئیس این شورا از 
ارسال دســتورالعمل قیمت گذاری خودرو به ستاد 

تنظیم بازار و اختالف نظر اعضای این ستاد در مورد 
تعیین قیمت خودرو خبر داده و گفت: قرار اســت 
با برگزاری یك كارگروه ویژه بــا حضور تعدادی از 
اعضای ستاد تنظیم، گزارش ها بررسی و در نهایت 
تصمیم گیری شــود. او افزود: 2هفته پیش به شورا 
اعالم شد كه دستورالعمل خود را به ستاد تنظیم بازار 
ارسال كند و ما نیز براساس نرخ تورم بخشی و هزینه 
تمام شده محصوالت، دستورالعمل پیشنهادی خود 
را به این ستاد ارائه كرده ایم اما به نظر می رسد ستاد 
به اجرای آن تمایلی ندارد. به گفته شیوا، در جلسه 
اخیر ســتاد تنظیم بازار اختالف نظرهای بسیاری 
در مورد تعیین قیمت خودرو مطرح و در نهایت قرار 
شد با تشكیل كارگروه و حضور محدودتر اعضا، این 
موضوع بررسی و در نهایت نتایج ارائه شود. محسن 
بهرامی ارض اقدس، عضو شــورای رقابت نیز اعالم 
كرده است كه قیمت گذاری خودرو در ستاد تنظیم 
بازار برای سال99 هنوز موردتوافق قرار نگرفته و بر 
این اساس، شورای رقابت قصد دارد تا با هماهنگی 
ستاد تنظیم بازار، دستورالعملی را تدوین كند كه از 
آن طریق، قیمت های مشخصی برای خودرو وجود 
داشته و شرایط دسترسی به  خودرو را برای مشتریان 

تسهیل كند.
 

قطعهسازان؛بازندهاصلیقیمتگذاریدستوری
قیمت قطعات مؤثرترین مولفــه در قیمت گذاری 
خودرو اســت و به همین دلیل همواره جلســات 
قیمت گذاری خودرو با حضور نمایندگان شركت های 
قطعه ساز برگزار می شود اما تغییر این رویه گالیه و 
اعتراض قطعه سازان را به دنبال داشته است. رئیس 
انجمن قطعه سازان همگن در گفت وگو با همشهری 
با بیان اینكه مقرر شــده تا تعیین دســتورالعمل 
قیمت گــذاری خودروهای پرتقاضــای داخلی به 
كمیته خودرو بازگردد، گفــت: باید راهكاری برای 
ساماندهی این آشــفته بازار خودرو اندیشیده شود 
اما از آنجا كه متضرر اصلی شــرایط كنونی صنعت 
خودرو، قطعه سازان هستند باید نماینده قطعه سازان 
نیز در این كمیته حضور داشــته باشد. محمدرضا 
نجفی منش تعیین قیمت خودرو برمبنای نرخ حاشیه 
بازار را راهكار برون رفت از بحران كنونی دانســت و 
گفت: در سال جهش تولید، یكی از ابزارهای تامین 
نقدینگی مورد نیاز خودروسازان، آزادسازی قیمت 
خودرو است و اگر این اتفاق بیفتد هم شاهد افزایش 
تولید و هم كاهش قیمت های غیرواقعی خودرو در 
بازار خواهیم بود؛ زیرا اكنون سود 20 تا 100میلیونی 
خودرو به جیب افرادی می رود كه از شكاف قیمت 
كارخانه و حاشیه بازار ســود می برند و تولید زیان 
می كند. او افزود: با مبنا قرار گرفتن حاشــیه بازار، 
اگر قیمت پراید در بازار 60میلیون تومان اســت به 

 خودروساز می گویند این خودرو را به نرخ 57میلیون 
بفروشد تا با رشــد عرضه و كاهش تدریجی تقاضا، 
قیمت خودرو نزولی شود. نجفی منش با بیان اینكه 
سیاســت تعیین قیمت خودرو به نرخ 5درصد زیر 
قیمت های حاشــیه بازار عملیاتی نشــده، اما اگر 
این كار انجام می شد اكنون شــاهد سود دالل ها و 
زیان خودروسازان و قطعه ســازان نبودیم، افزود: با 
آزادســازی قیمت ها باید عرضه خــودرو به صورت 
تحویل فوری یك هفته ای افزایش یابد و كسانی كه 
برای خرید ثبت نام كرده و سود مشاركت دریافت 
می كنند، در اولویت های بعدی تحویل خودرو قرار 
گیرند. رئیس انجمن قطعه سازان همگن كشور افزود: 
از یك سال پیش نشست های شورای سیاستگذاری 
خودرو متوقف شــده اما اكنون اعالم می كنند قرار 
است قیمت گذاری در كمیته قیمت گذاری خودرو 

بدون حضور نماینده قطعه سازان تعیین شود.

دعوتنكردنقطعهسازان؛تخلفقانونی
رئیس انجمن قطعه سازان همگن كشور دعوت نشدن 
قطعه ســازان به نشســت تعیین دســتورالعمل 
قیمت گــذاری خودرو را تخلف از قانون دانســت و 
گفت: این موضوع را در نامه ای بــه كمیته خودرو 
اعالم كرده ایــم زیرا طبق مــواد 2 و 3 قانون بهبود 
مستمر فضای كسب وكار باید نماینده قطعه سازان 
نیز در كمیته قیمت گذاری خودرو حضور داشــته 
باشــد. نجفی منش با رد نگرانی از كاهش تقاضا و 
تیراژ خودرو با آزادسازی قیمت ها، افزود: در زمینه 
كاهش تیراژ تولید خودرو به دلیل افت تقاضای ناشی 
از تعیین قیمت فروش محصوالت خودروسازان بر 
مبنای قیمت های حاشیه بازار نگرانی وجود ندارد 
زیرا 70درصد مشــتریان فقط برای كســب سود 
نســبت به ثبت نام و خرید خودرو اقدام می كنند. 
اگر با اجــرای قیمت گذاری خودرو بــر مبنای نرخ 
5درصد كمتر از حاشیه بازار، نقدینگی مورد نیاز برای 
رشد تولید خودروســازان فراهم شود نه تنها امكان 
رسیدن به هدف گذاری تولید یك میلیون و 200هزار 
دستگاه خودرو وجود دارد بلكه می توان تیراژ تولید 
را تا 2میلیون دستگاه نیز افزایش داد. او با بیان اینكه 
70درصد قیمت تمام شده تولید یك خودرو قطعات 
است، افزود: با وجود مطالبات سنگین قطعه سازان 
و بدهی های معوق خودروســازان، هیچ نماینده ای 
از قطعه سازان در كمیته خودرو وجود ندارد و تنها 
نمایندگان خودروسازان، ســازمان حمایت و سایر 
اعضای دولتی ستاد تنظیم بازار در این زمینه تصمیم 
می گیرند. فرهاد بهنیا، سخنگوی انجمن قطعه سازان 
نیز اعالم كرده هیچ دعوتنامه ای از كمیته خودرو به 
انجمن قطعه سازان برای حضور در جلسه چهارشنبه 

هفته گذشته این شورا ارسال نشده بود.

 آرایشگاه های 
بدون مجوز
ممنوعیت فعالیت 
مشاغل پرخطر در 
آغاز سال99 به طور 
رسمی ابالغ شد، 
به طوری که مجوز 
مشاغل پرخطر از 
جمله آرایشگاه ها در 
صورت فعالیت و ارائه 
خدمات لغو می شد، 
اما این وضعیت 
به گفته فعاالن این 
صنف، باعث افزایش 
فعالیت آرایشگاه های 
بدون مجوز شده 
است

تغییر مرجع 
قیمت گذاری
افزایش قیمت 
خودرو و تنگناهای 
خودروسازان و 
قطعه سازان برای 
تداوم تولید، بازار 
گمانه زنی ها در مورد 
احتمال تغییر مرجع 
قیمت گذاری خودرو 
از ستاد تنظیم بازار 
به کمیته خودرو یا 
شورای رقابت را داغ 
کرده است

نقش قطعه سازان 
در روند تعیین 
قیمت
رئیس انجمن صنایع 
همگن قطعه سازی 
در گفت و گو با 
همشهری: با وجود 
سهم 70درصدی 
قطعات از هزینه 
تمام شده تولید 
خودرو و فشار زیان 
انباشته و بدهی های 
معوق خودروسازان 
بر قطعه سازان، 
متاسفانه صنایع 
قطعه سازی در روند 
تعیین قیمت در 
کمیته  خودرو نقشی 
ندارند

 رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگی در گفت  وگو
  با همشهری: باتوجه به افزايش دستمزد نيروی كار 

و نرخ ارز،قيمت ها دور از انتظار نيست

بن بست قیمت گذاری 
خودروهای پرتیراژ  

گفت  و گو

آرایشــگاه های زنانه در 
روزهــای نزدیــك عید، 
شــب و روز ندارند؛ ســالن های كوچك و بزرگشــان جای 
ســوزن انداختن ندارد و اغلب تا آخرین ساعت های پیش از 
سال جدید مشتری دارند. گفته می شود درآمد آرایشگاه ها 
در اســفندماه صرف نظر از اینكه در كدام نقطه شــهر قرار 
گرفته اند و چه خدماتی را با چه نرخی ارائه می دهند، بیش 
از 20برابر ماه های عادی و گاهی تا 5برابر درآمد بقیه ســال 
اســت. البته این درآمد را چندان هم بدون هزینه به دست 
نمی آورند؛ دســت كم از 2 ماه جلوتر، تبلیغات شان را شروع 
می كنند و 2برابر میزان مصرف روزانه، برای یك ماه شــان 
»مواد« می خرند. امسال اما هرچه بود هزینه بود و كرونا نه تنها 
برایشان مشتری باقی نگذاشت بلكه باعث شد چك های خرید 
و هزینه تبلیغات حقیقی و مجازی و اجاره سالن و پول آب و 

برق و حقوق پرسنل هم روی دستشان بماند.

حقوقبیكاریهمنداریم
تخصصی شدن خدمات در آرایشگاه های زنانه باعث شده این 
واحدهای صنفی به شــیوه ای خاص فعالیت داشته باشند؛ به 
این شكل كه مدیر آرایشــگاه تنها بین یك تا 3نفر را به عنوان 
پرسنل ثابت استخدام می كند و سایر افرادی كه در آرایشگاه 
فعالیت دارند اصطالحــا صندلی اجاره می كننــد. این افراد 
در استخدام آرایشــگاه نیستند، مشــتری خودشان را دارند 
و درصدی از درآمدشان را به ســالن می پردازند. این شرایط 
كاری باعث می شــود با وجود بیكاری دوماهــه و ادامه آن تا 
زمانی نامعلوم و همچنین آغاز ماه رمضان كه به طور طبیعی ماه 
كسادی كار آرایشگرهاست، آنها نتوانند حتی از بیمه بیكاری 
استفاده كنند. مدیر یكی از آرایشگاه های معروف غرب تهران 
در گفت وگو با همشهری ضمن بیان این موضوع می گوید: قبل 
از عید به طور رسمی ممنوعیتی برای فعالیت آرایشگاه ها وضع 
نشد اما كاهش مراجعه مشتری ها به اندازه ای بود كه عمال كار 

ما خوابید. الهه صادقی با مقایسه شرایط اسفندماه  سال گذشته 
با سال های پیش می افزاید: در شرایط عادی ورودی سالن ما 
روزانه 200نفر است كه این تعداد در یك ماه پایانی سال 2برابر 
می شود و بیشتر آرایشگاه ها برای این ایام تعداد پرسنل را 2برابر 
می كنند تا از پس ارائه خدمات به مشــتریانی كه از 2ماه قبل 
وقت رزرو كرده اند، برآیند. اما ترس مردم از انتقال بیماری در 
محیط آرایشگاه ها باعث شد بیش از 95درصد رزرو های قبلی 
لغو شود و ورودی ما در بعضی روزها به صفر برسد. او همچنین 
با اشــاره به هزینه باالی تبلیغات اضافه می كند: قبل از كرونا 
50میلیون برای پخش تراكت هزینه كردیم و مطمئن بودیم 
این هزینه جبران می شود چون هرسال در اسفندماه از 8صبح 
تا 4بامــداد كار می كردیم اما پارســال برخالف پیش بینی ها 
نه تنها هیچ درآمدی نداشــتیم بلكه مثل ســایر آرایشگاه ها 
ناچاریم برای پرداخت اجاره ســالن، پــول آب و برق، حقوق 
پرسنل و چك های خرید مواد، از جیب هزینه كنیم؛ شرایطی 

كه بسیاری از آرایشگاه داران از پس آن بر نمی آیند.
 

غیرمجازهاسودكردند
در اینكه كرونا آرایشگران را با ضرر و زیان هنگفتی مواجه كرد 
تردیدی وجود ندارد اما آیا زیان برای همه واحدهای صنفی 
به یك میزان بوده است؟ پاسخ مدیر یكی از سالن های مركز 
شهر تهران به این سؤال همشهری، منفی است. مریم جعفری، 
ضرر و زیان صنف آرایشگران را بسیار باال توصیف می كند اما 
در عین حال معتقد است كه این زیان برای همه یكسان نبوده 
است. به عقیده او آرایشــگاه های مناطق باالی شهر تهران 
به دلیل درآمد بیشــتر و نرخ باالی خدمات زیان كمتری را 
متحمل شدند و در عین حال آرایشگاه های مناطق جنوبی 
شهر نیز به دلیل نرخ های پایین تر و تقاضای بیشتر مشتریان 
تاحدودی توانستند ضرر وارد شده را كاهش دهند. به عقیده 
او بیشترین زیان متوجه سالن های شرق، غرب و مركز تهران 
بود كه در عین ارائه خدمات با نرخ متوسط، به دلیل شرایط 

فرهنگی و اجتماعی مراجعــان و جدی گرفتن توصیه های 
وزارت بهداشت با ریزش شدید مشتری مواجه شدند. جعفری 
ادامه می دهد: با اینكه پرســنل ما در شرایط عادی نیز اغلب 
به دلیل فاصله نزدیك با مشــتری و برای حفظ سالمت خود 
و مشتریان از ماسك و دستكش اســتفاده می كنند، با این 
حال و با وجود كمبود شــدید اقالم حفاظت فردی، مطابق 
توصیه های وزارت بهداشت اســتفاده از ماسك و دستكش 
را الزامی و روزانــه در چندین نوبت محیط ســالن، میزها و 
صندلی ها را ضدعفونی كردیم، اما با این حال به دلیل كاهش 
مشتری ناچار شدیم سالن را تعطیل كنیم درحالی كه تعطیلی 
به ما ابالغ نشده بود. ابالغ تعطیلی و ممنوعیت فعالیت مشاغل 
پرخطر البته كمی بعد و با تصمیم ســتاد كشوری مقابله با 
كرونا در آغاز سال 99به طور رسمی اعالم شد، به طوری كه 
مجوز مشاغل پرخطر ازجمله آرایشگاه ها درصورت فعالیت و 
ارائه خدمات لغو می شد؛ شرایطی كه تا همین امروز هم ادامه 
دارد. اما این وضعیت به گفته فعاالن این صنف، باعث افزایش 
فعالیت آرایشگاه های بدون مجوز شده است. ؛آرایشگاه های 
زیرزمینی، خانگی و بدون تابلویی كه ترسی از اعمال قانون 
ندارند و از تعطیلی واحدهای صنفی مجــاز حداكثر بهره را 
می برند. در عین حال بسیاری از آرایشگرانی كه مشتری های 
شناخته شده و آشــنا دارند در این مدت به طور محدود كار 
كرده اند، به این شكل كه یا به منزل مشتری ها رفته اند یا آنها  
را در منازل خودشان پذیرفته اند؛ شــكلی غیرعادی از ارائه 
خدمات كه به نظر می رسد محصول شرایط اضطراری و البته 
سوء مدیریت باشد. صادقی به همشهری می گوید: منع فعالیت 
آرایشگاه ها در شرایطی است  كه مترو با ازدحام زیاد در حال 
سرویس دهی است و فعالیت رستوران ها و فست فودها هم به 
شكل بیرون بر مجاز اعالم شده است درحالی كه یك عطسه، 
سرفه یا دست آلوده می تواند ویروس را به راحتی به چندین 
نفر منتقل كند اما آرایشــگاه ها به دلیل حساسیت مدیران 

سالن ها، ضوابط بهداشتی را به شدت رعایت می كنند.

كاسبی سالن های زیبایی غیر مجاز رونق گرفت
 آرایشگاه های زنانه در حالی درآمد شب عید را ازدست داد ند که 3 ماه دیگر از سال را هم عمال به دالیل مناسبتی درآمدی ندارند

گزارش دو     

فرخنده رفائی
خبر نگار

قیمت خودرو، هنوز تعیین نشده است
دبیر ستاد تنظیم بازار و معاون بازرگانی داخلی وزیر صنعت، معدن و 
تجارت در گفت وگو با همشــهری با ابراز بی اطالعی از نتایج نشست 
چهارشنبه هفته گذشــته کمیته خودرو و تغییر مرجع تعیین دستورالعمل 
قیمت گذاری خودروهای پرتیراژ، گفت: از ابتدای واگذاری تعیین قیمت خودرو 
به ســتاد تنظیم بازار نیز کمیته خودرو نظر نهایی خود را با بررســی های 
کارشناسی به سازمان حمایت و در نهایت ستاد تنظیم بازار ارائه مي کرد و در 
این زمینه تصمیم گیری می شد که این امر به معنای تغییر مرجع قیمت گذاری 
خودرو نیســت. عباس قبادی با تأکید بــر اینكه کمیته خــودرو از جمله 
زیرمجموعه های ستاد تنظیم بازار اســت، افزود: فعال این کمیته با دعوت از 
کارشناسان و فعاالن صنعت خودرو در حال بررسی کارشناسی در زمینه تدوین 
ضوابط قیمت گذاری خودرو است و هنوز اتفاق خاصی برای اعالم قیمت جدید 
خودروهای پرتقاضای داخلی نیفتاده اســت. او انتقاد قطعه سازان از دعوت 
نشدن آنها به جلسه کمیته خودرو را بجا دانست و گفت: صنعت قطعه سازی  
رکن اصلی تولید خودرو اســت. با توجه به نحوه تعامــل مالی این صنعت با 
خودروسازان و تأثیرپذیری قطعه سازان از قیمت فروش خودرو، باید فعاالن این 

صنعت نیز در جلسات کارشناسی کمیته خودرو حضور داشته باشند. قبادی در 
مورد احتمال بازگشت شورای رقابت به عرصه قیمت گذاری خودرو نیز گفت: 
برای تعیین ضوابط قیمت گذاری خودرو از کارشناسان و دستگاه های مختلفی 
مانند شورای رقابت نظر مشورتی دریافت می شود و این شورا نیز نظر خود را به 
ستاد تنظیم بازار ارائه کرده است. در واقع کمیته خودرو سازمان حمایت برای 
تعیین قیمت خودرو از مراجع مختلفی اطالعات را جمع آوری می کند و بعد نظر 
نهایی خود را برای تصویب به ستاد تنظیم بازار می دهد، قبال نیز شورای رقابت 
نظر مشورتی خود برای تعیین قیمت خودرو را به ستاد تنظیم بازار ارائه کرده 
است. عباس تابش، رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان نیز 
در گفت وگو با همشهری درمورد نتایج نشست چهارشنبه هفته گذشته کمیته 
خودرو برای تعیین قیمت خودروهای پرتقاضا، گفت: بحث کارشناسی برای 
تعیین قیمت ها در کمیته خودرو ادامه دارد و نتایج بررسی های قیمت خودرو 
هنوز نهایی نشده است. او تأکید کرد: نتیجه نشست کمیته خودرو در تعیین 
دستورالعمل قیمت گذاری و نرخ جدید خودروها پس از ارائه به سازمان حمایت 
و تصویب نهایی در ستاد تنظیم بازار توسط دبیرخانه این ستاد اعالم می شود.

آرایشگاه های مردانه كمابیش فعالند
آرایشگاه های مردانه هم در این مدت کم ضرر 
نكردند. بسیاری از آقایان قبل از عید امسال، 
سرهایشان را به دست همسران و مادرانشان سپردند و 
آرایشگاه نرفتند. کرکره بسیاری از آرایشگاه های مردانه 
هم در فروردین ماه پایین بود امــا نه همه آنها. کرکره 
نیمه باز برخی سلمانی های مردانه نشان از فعالیت هایی 
هرچند محدود می داد که گویا با تماس و تعیین وقت 
قبلی و به صورت اصطالحا چراغ خاموش انجام می شد و 
هنوز هم می شود. شاید بتوانند ادعا کنند ازدحام مردها 
در آرایشگاه به اندازه خانم ها نیست اما به نظر نمی رسد 
این تنها دلیل باشد. به نظر می رسد به مرور زمان و به دلیل 
مشكالت اقتصادی، از جدیت محدودیت های کرونایی 
کاسته می شود و صاحبان مشــاغل جریمه را به جان 
می خرند تا بتوانند درآمدی داشته باشند. با این حال 
آرایشگاه های زنانه که عمال 3ماه از سال یعنی محرم و 
صفر و  ماه رمضان هم درآمدی ندارند به طور جدی تری از 
کار منع شده اند و رکودی سنگین را در کارشان تجربه 
می کنند؛ شرایطی که رئیس اتحادیه آرایشگران زنانه 
تهران پیش تر به آن اشاره کرده بود. شهربانو عابدی با 
اوج گیری شــیوع کرونا در کشــور گفته بود مراجعه 
مشتریان به سالن ها بســیار کم شده و آرایشگاه ها به 
حالت نیمه تعطیل درآمده اند درحالی که امید این صنف 
به ماه های آخر سال بود اما کرونا تأثیری منفی روی کار 
آنها گذاشته است و اگر شرایط کنونی ادامه یابد منجر به 
رکود این صنف خواهد شد. فعال ستاد مقابله با کرونا زمان 
یا شرایط خاصی برای بازگشایی مشاغل پرخطر اعالم 
نكرده و دولت هم با توجه به استمرار شرایط غیرعادی، 
ســازوکاری جز اعطای وام 12درصدی برای حمایت از 
مشاغل آسیب دیده از کرونا، رو نكرده؛ وامی که به گفته 
فعاالن صنفی زیانی مضاعف را متوجه آنها خواهد کرد و 
به همین دلیل از سوی بیشتر اصناف مورد استقبال قرار 
نگرفته است. قولی برای تخفیف های بیمه ای و مالیاتی 
نیز داده نشده و ادامه تعطیلی، روزبه روز زیان بر زیان 
مشاغل ممنوعه می افزاید. با گذشت بیش از 5ماه از آغاز 
شــیوع ویروس کرونا در چین و ســرایت آن به سایر 
کشورها، هنوز کسی نمی داند دنیا چه زمانی می تواند 
ادعا کند بیماری را تحت کنترل درآورده اســت. این 

شرایط در ایران تا کی ادامه خواهد داشت؟ 

علی ابراهیمی
خبر نگار
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سبکزندگی

آغاز عصر اينترنت
آمارها نشان می دهد 

مصرف اینترنت كشور 
3برابر شده و سرعت 
شبكه به 16مگابیت 

بر ثانیه رسیده است. 
مردم اكنون اهمیت 
استفاده از اینترنت 
را به عنوان بخشی 
از نیازهای روزمره 
زندگی خود درك 

كرده اند و با استفاده 
از آن، خواسته های 

خود را تأمین می كنند. 
هر چه مردم سالمت 

بیشتر و بهتری داشته 
باشند، به سالمت 

محیط زیست و 
طبیعت نیز كمك 

می شود و با این اتفاق، 
منافع سالمت، بیش 

از هر زمان دیگری به 
جامعه می رسد

آموزش های 
نرم افزاری

بسیاری از بچه ها 
وقتی اسم دكتر و 

دارو به میان می آید، 
حاضر نیستند حتی 
برای یك لحظه هم 

كه شده، چشمشان 
به دكتر بیفتد. برای 

برطرف كردن این 
مشكل و اینكه بچه ها 

یاد بگیرند سالمت 
خود را چطور حفظ 

كنند، نرم افزارها 
كمك خوبی به تغییر 

نگاه بچه ها به موضوع 
سالمت كرده اند. 

بازی های مبتنی بر 
آموزش سالمت از 

روش هایی است كه 
در این قالب ارائه 

می شود

قاب دیروزقاب امروز

با وجود تاكید مسئوالن بهداشت بر لزوم  خروج كمتر افراد در معرض خطر كرونا، از منزل هنوز 
هم عده ای این هشدارها را جدی نمی گیرند! 

عكس:همشهری- امیر رستمی

نمایــی از عطاری هــای 
قدیمی كه ایــن روزها 
داروخانه هــا جای آنها را 
گرفته اند. مردم با مراجعه 
به عطارها داروهای گیاهی 
خود را تهیه می كردند تا 
دردی از ایشــان درمان 

شود
عكس: موزه نقشه

انجام فعالیت های بدنی هدفمند، مستمر و مناسب همواره از 
سوی كارشناســان و متخصصان به افراد توصیه می شود. این 
توصیه ها وقتی جدی تر می شــود كه فرد دچار بیماری هایی 
باشد كه بتوان با ورزش از گســترش آن جلوگیری كرد یا در 
كاهش آالم فرد بیمار مؤثر بود. دیابــت یا بیماری خاموش از 
جمله این بیماری هاست كه می توان با فعالیت های ورزشی با 
آن مقابله كرد. دیابت به 2دسته نوع یك و دو تقسیم می شود. 
درگذشته تصور می شد كه دلیل بروز دیابت نوع یك مادرزادی 
است و بیشتر در سنین كودكی اتفاق می افتد و به این علت این 
نوع از بیماری دیابت را بیماری جوانان هم می شناختند. در بروز 
دیابت نوع 2 نیز علت های مختلفی وجود دارد. چاقی یا سبك 
زندگی توأم با بی حركتی، مصرف غذاهــای آماده و اصطالحاً 
فست فودی و نیز بی توجهی به فعالیت های بدنی و ناتوانی در 
كنترل اســترس و اضطراب های روزمره سبب پدیدآمدن این 
بیماری در افراد با سنین مختلف می شود. اینجا این سؤال مطرح 
می شود كه ورزش چه اثری می تواند در بهبود بیماران مبتال به 
دیابت داشته باشد؟ به این سؤال می توان از چند زاویه پاسخ داد. 
نخست اینكه باید دانست، ورزش می تواند در برخی موارد سبب 
پیشگیری، در پاره ای از اوقات سبب درمان و در مواردی دیگر 
منجر به بهبود كیفیت زندگی فرد مبتال به بیماری شود. ورزش 
برای افراد مبتال به دیابت نوع 2، می تواند منجر به بهبود كیفیت 
زندگی در فرد شود. انباشت قند در خون بیماران مبتال به این 
نوع از دیابت، آنها را ناچار به استفاده از انسولین برای ازبین بردن 
قند خون موجود در بدنشان می كند. انسولین معموال به شكل 
تزریقی وارد خون می شود و با پیداكردن گیرنده هایی كه دچار 
كاركرد كم یا تنبلی هستند، آنها را مجبور به ازبین بردن قند 
خون می كند. اگر ورزش از سوی مبتالیان به شكل مستمر و 
هدفمند و با مدت زمان مشخصی به انجام برسد، اندام های بدن 
و گیرنده های تنبل شده مجبور به تحرك بیشتری می شوند و 
به این علت، نیاز به اســتفاده از انسولین برای مبتالیان به این 
نوع بیماری  كاهش پیدا می كند. كاهش استفاده از انسولین 
منجر به بهبود كیفیت زندگی بیمار و سبب نشاط بیشتر در فرد 
می شود. از سوی دیگر، كاهش وزن ناشی از ورزش نیز می تواند 
یكی از زمینه های اصلی بروز بیماری را در فرد از بین ببرد و به 
نوعی به پیشگیری از ابتال به بیماری كمك كند. بدین ترتیب، 
بیماران مبتال به دیابت نبایــد ورزش را از زندگی روزمره خود 
حذف كنند. حتی، در ایامی كه فرد به هر دلیلی قادر به خروج 
از منزل نیست باید با اســتفاده از روش های مناسب، در خانه 
فعالیت های ورزشــی را دنبال كند تا مانع از پیشروی بیماری 

در بدن خود شود.

یادداشت 

 ورزش؛ عامل درمان 
و پیشگیری دیابت 

مهرشاد پورسعید اصفهانی
متخصص پزشكی ورزشی و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی

با شما، برای شما
قرار اســت بنویســید... كوتاه اما بنویســید... ســاده، روان، 
راحت... از خیلــی پیش از اینها بنا داشــتیم 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 آنرا 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 با شــماره 09023828491 در تمام طول 
شبانه روز آماده دریافت پیام ها، نظرات و دیدگاه های 

شماست.

رُك 

در دوره معاصر و در شــرایط تهدید 
بیماری ها یا سیل و زلزله، ارائه خدمات 
ســالمت الكترونیك می تواند كمك 
شــایانی برای جلوگیری از شیوع 
بیماری یا كاهش چشــمگیر تبعات 
ناشــی از وقوع بالیای طبیعی باشد. 
حاال كه جهــان درگیر ویروس كرونا 
شده است، اهمیت استفاده از شبكه 
الكترونیك سالمت بیش از هر زمان 
دیگری احساس می شود. اما استفاده 
از شبكه الكترونیك سالمت چگونه 
می تواند به حفظ ســالمت و تغییر 
سبك زندگی نه چندان سالم ما كمك 
كند؟ این موضــوع را در گفت وگو با 
محمد جلیلی، كارشــناس دیجیتال 
ماركتینگ مطرح كرده ایم و او از نقش 
اســتارتاپ ها و نرم افزارها در بهبود 
ســالمت مردم و نفوذ آن در زندگی 

روزمره صحبت كرده است.

حمیدرضابوجاریان
هر زمانی كه شــرایط بحرانی اتفاق می افتد، خبر نگار

ســروكله كالهبرداران هم پیدا می شــود. با 
شیوع كرونا و داغ شدن استفاده از نرم افزارهایی 
كه سالمت شــما را ارزیابی می كنند، برخی 
سودجویان با ساخت نرم افزارهای هك، قصد 
كالهبرداری از شما را دارند. به یاد داشته باشید 
تنها نرم افزارهایی را نصب و دنبال كنید كه در 
سایت وزارت بهداشت بارگذاری شده یا نشان 
اعتماد دارند و وزارت ارشــاد مجوز فعالیت به 
آنها داده باشــد. به هر نرم افزار دیگری كه این 
ویژگی ها را نداشته باشد به دیده تردید بنگرید 

و فریب خدمات ادعایی را نخورید.

برخی عادت دارنــد نرم افزارهــای آفالین 
ســالمت را در گوشــی خود نصب كنند اما 
این افراد به هشــدارها و پیام های متعددی 
كه از سوی برنامه به آنها داده می شود توجه 
نمی كنند. ایــن موضــوع را در نظر بگیرید 
كه برنامه نصب شــده روی گوشــی شما، بر 
اســاس داده ها و اطالعاتی كه حین ثبت نام 
به آن داده اید، برنامه روزانه ورزشی، تغذیه و 
استراحت شما را تنظیم می كند. بی توجهی 
به برنامه طراحی شــده از ســوی سیستم 
الكترونیك نصب شــده در گوشی، منجر به 
هیچ تغییری در وضعیت سالمت تان نخواهد 
شد؛ بنابراین سعی كنید به دستورات توجه 
كنید و آنها را جــدی بگیرید. در صورتی كه 
مایل به اجرای برنامه روزمره ارائه شــده از 
سوی سیستم نیستید، برنامه را حذف كنید! 

هشیاری در مقابل كالهبردارها

جدی گرفتن  دستورات

سال هاست كه در كشور از اهمیت تشكیل پرونده 
سالمت الكترونیك برای هر شهروندی، سخن 
به میان آورده می شــود. بــا اینكه اهمیت 
ایجاد پرونده الكترونیك سالمت در قوانین 
توســعه ای كشــور بارها مورد تأكید قرار 
گرفته است اما شهروندان كمی آن را جدی 
گرفته اند و پرونده ســالمت خود را تكمیل 
كرده اند. با شیوع كرونا، وزارت بهداشت سایت 
سنجش سالمت مردم را راه اندازی كرد و با این روش 
تالش كرد داده های مناسبی از وضع ســالمت مردم به دست آورد. بر 
اساس آخرین آمارها اكنون بیش از60میلیون نفر با ثبت اطالعات خود 
در سامانه، وضعیت سالمت خود را در اختیار وزارت بهداشت گذاشته اند 
و این اقدام منجر به تشكیل پرونده الكترونیك سالمت برای بخش بزرگی 
از مردم شده است. به نظر می رســد كه شیوع كرونا با وجود جنبه های 
منفی بسیاری كه داشته است، نكات مثبتی هم داشته كه ایجاد پرونده 

الكترونیك سالمت، یكی از آنهاست.

عصر كنونی، عصر خدمات الكترونیك است و 
اكنون با شیوع ویروس كرونا شاهد هستیم 
كه خدمات الكترونیك ســالمت در سبد 
خانوارها صاحب جایگاه شده است و عصر 
تازه ای در این حوزه برای نظام ســالمت 
كشور در حال شكل گرفتن است. آمارها 
نشان می دهد مصرف اینترنت كشور 3برابر 
شده و سرعت شــبكه به 16مگابیت بر ثانیه 
رسیده اســت. مردم اكنون اهمیت اســتفاده از 
اینترنت را به عنوان بخشــی از نیازهای روزمره زندگی خود درك 
كرده اند و با استفاده از آن، خواســته های خود را تأمین می كنند. 
هر چه مردم سالمت بیشــتر و بهتری داشته باشــند، به سالمت 
محیط زیســت و طبیعت نیز كمك می شــود و با این اتفاق، منافع 

سالمت، بیش از هر زمان دیگری به جامعه می رسد.

ح قديمی ونا  و تعجیل در يك طر كر

ونیك  عصر خدمات الكتر

مهم ترین ویژگــی ســالمت الكترونیك برای 
جامعــه، توانایــی پیشــگیری از بــروز 
اپیدمی هاســت. وقتی اتفاقی رخ می دهد، 
اگر ما همــه داده های ســالمت فرد را در 
قالب پرونده الكترونیك در اختیار داشته 
باشیم، قادریم با استفاده از هوش مصنوعی، 
فرد را از مشــكل، باخبر و از شیوع اپیدمی 
جلوگیری كنیم. این اقدام تنها در شــرایطی 
ممكن است كه اطالعات همه افراد جامعه در یك 
دیتای مشخص جمع آوری شــود. وقتی بیماری شیوع پیدا كند، 
می توانیم با اســتفاده از داده های موجود، افــرادی را كه در خطر 
بیشتری هستند، شناسایی و با ارائه بسته های خدماتی مناسب، از 
ابتالی آنها به بیماری، پیشگیری كنیم. برای داشتن پرونده سالمت 
دقیق، باید سؤاالت مطرح شده را به شــكل دقیق و بدون حدس و 
گمان پاسخ دهید تا در صورت نیاز، با مراجعه پزشك به پاسخ هایی 

كه داده اید، دستور درمان مناسب داده شود.

بسیاری از بچه ها وقتی اسم دكتر و دارو به میان 
می آید، حاضر نیستند حتی برای یك لحظه 
هم كه شده، چشمشان به دكتر بیفتد. برای 
برطرف كردن این مشكل و اینكه بچه ها یاد 
بگیرند سالمت خود را چطور حفظ كنند، 
نرم افزارها كمك خوبی به تغییر نگاه بچه ها 
به موضوع سالمت كرده اند. بازی های مبتنی 
بر آموزش سالمت از روش هایی است كه در این 
قالب ارائه می شــود. بچه ها در این روش، هم بازی 
می كنند و هم به شكل غیرمستقیم یاد می گیرند كه چطور خود را 
در مقابل بیماری ها حفظ كنند یا با افراد بیماری كه می بینند چگونه 
رفتار كنند. با نصب چنین بازی هایی، امید می رود نسل آینده توجه 
بیشتری به سالمت پیدا كرده و سبك زندگی بهتری را در مقایسه با 

نسل قبل تر از خود انتخاب كنند.

پیشگیری از بیماری 

بازیـ  سالمت؛ ابتكار نرم افزارها 

بسیاری از ما نمی دانیم كه روش سبك زندگی 
سالمت چیســت و چگونه باید به آن دست 
پیدا كرد. یكی از مزیت های داشتن پرونده 
الكترونیك سالمت این است كه به درستی 
می دانیــم وضعیت ســالمت مان چگونه 
است. با تشكیل پرونده الكترونیك سالمت، 
آموزش و پیشــگیری مبتنی بر سالمت در 
اولویت قــرار می گیرد. ســالمت الكترونیك 
شامل آموزش، پیشــگیری، درمان و پس از درمان 
است. همه این امور به شكل الكترونیك و از راه دور انجام می شود. 
افراد با استفاده از داده هایی كه در پرونده سالمت آنها وجود دارد، 
می توانند نوع تغذیه، مقدار مصرف كالری روزانه، داروی مناســب 
بیماری خود و در نتیجه سبك زندگی خود را تغییر دهند تا از ابتال به 
بیماری، پیشگیری یا به درمان خود كمك كنند. در مجموع بایدها 
و نبایدهای زندگی سالم در قالب پرونده الكترونیك سالمت به افراد 

آموزش داده می شود.

نرم افزارهای ســالمت بســیاری وجــود دارد 
كه پزشــكان بــه شــكل آنالیــن در آنها 
بــه مراجعه كننــدگان در فضــای وب، 
مشاوره های پزشــكی ارائه و با ویزیت به 
شــكل آنالین، در صورت نیاز، شما را به 
نزدیك ترین مركز درمانی ارجاع می دهند. 
حاال كه به اجبار خانه نشــین شــده اید یا 
دوركاری می كنید، اگر احساس نیاز به خدمات 
یا مشــاوره های درمانی دارید، بدون نیاز به خروج 
از منزل و پذیرش ریسك ابتال به بیماری می توانید از مشاوره های 
پزشكی استفاده كنید. این نرم افزارها امكان برقراری تماس تصویری 
با پزشك را نیز فراهم كرده و پزشك می تواند با بهره گیری از تصویر 
و اطالعاتی كه شما به شكل آنالین به او می دهید بهترین تجویز را 

بدون نیاز به حضورتان در مطب، انجام دهد.

ونیك سالمت و تغییر سبك زندگی ونده الكتر پر

مراجعه به پزشك آنالين 

سبكزندگيديجيتالي
دنیاي دیجیتال چه نقشي در تغییر سبك زندگي و بهبود سالمت مردم 

ريداشته است؟
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آپديت

كووید-19 حاال دیگر فصل مشترك بیشتر مردم جهان 
اســت؛ بیماری ای كه مدام بــر پیچیدگی هایش افزوده 
می شــود. اما نگرانی های دنیای پزشكی فقط محدود به 
ابتال به این بیماری و مرگ ومیر ناشــی از آن نمی شود. 
بســیاری از افراد هســتند كه به دلیل ترس از ویروس 
كرونا با وجود داشتن نشانه هایی از سایر بیماری ها مانند 
بیماری های قلبی- عروقی یا حتی آپاندیس، از رفتن به 
محیط های بیمارستانی خودداری می كنند و همین عامل 
منجر به افزایش ســایر بیماری های جانبی یا مرگ ومیر 

می شود.
به گزارش  ام اس ان، جان پوسكاس، جراح قلب بیمارستان 
مونت سینای می گوید: درحالی كه تقریبا تمام تخت های 
بیمارستان به اشغال بیماران ویروس كرونا درآمده است، 
بیماران قلبی باید كجا بروند؟ حتی بســیاری از افراد كه 
دچار درد در قفسه سینه هستند نیز جرأت نمی كنند قدم 

به بیمارستان بگذارند.
این موضوع برای همه پزشكان نه تنها در آمریكا - كه حاال 
تبدیل به مركز شیوع كرونا شده است - كه در كشورهای 

اسپانیا، انگلیس و چین نیز به معما تبدیل شده است.
5هفته پس از قرنطینه كردن چند كشور، پزشكان بر این 
باورند كه این پاندمی منجــر به اپیدمی ترس بین افرادی 
شده اســت كه هرچند به دلیل ســایر بیماری ها باید به 
بیمارستان مراجعه كنند، اما واهمه از ابتال به ویروس كرونا 
مانع این كار می شود. طبق گفته پزشكان و تحقیقات اولیه، 
این افراد شامل كسانی می شوند كه دچار التهاب آپاندیس، 
التهاب مثانه، انسداد روده، درد قفسه سینه و حتی عالئم 
سكته مغزی هستند. پوسكاس می گوید: همه از مراجعه به 

اورژانس واهمه دارند.
برخی پزشكان نگران این هستند كه بیماری و مرگ ومیر 
ناشی از عدم مراجعه به اورژانس، ممكن است در مناطقی 
كه كمتر تحت تأثیر كووید-19 بوده حتی به رقیبی برای 

كووید-19 تبدیل شود.
»اورت اریكسون« مدیر پزشكی تروما در دانشگاه پزشكی 
كارولینای جنوبی در این مورد بیماری 20ســاله را مثال 
می زند كه ســعی داشت درد شــكمش را نادیده بگیرد و 
آن را در خانه با كمك قرص های مســكن آرام كند. اما او 
10روز دیرتر مجبور شــد با یك آبســه بزرگ شكمی به 
بیمارستان مراجعه كند و پزشكان متوجه شدند آپاندیس 
او با تركیدن منجر به عفونت اعضای داخلی شكم او شده 
است. به گفته اریكســون یك عمل جراحی معمولی كه 
فقط به یك شب بستری نیاز داشت، حاال به یك بستری 
طوالنی مدت و دشــوار در بیمارستان تبدیل شده است و 
پزشكان برای كنترل گسترده عفونت مجبور به استفاده 
از آنتی بیوتیك های زیادی برای او هستند. در این شرایط 
آنها مجبور هستند پس از رفع كامل عفونت سراغ جراحی 

آپاندیس بروند.
اریكسون كه پزشك این بیمار است می گوید: مراقبت از 
زخم های او حاال تبدیل به یك چالش می شــود. او به من 
می گفت وقتــی در خانه دل درد را تحمــل می كرده، به 
بیمارستان و ویروس هایی كه در انتظار او لبخند می زدند 
فكر می كرده است و از آمدن به اینجا واهمه داشته است. 
او می گوید در بخش جراحــی عمومی كه 20تخت دارد، 
معموال در 2 تا 3هفته تنها 2 یا 3بیمار بستری می شدند اما 

حاال همه این 20تخت پر از بیمار است.
اریكسون می گوید: آنچه ما شــاهد آن هستیم، مراجعه 
دیرهنگام اســت. می توانم بگویم 70درصــد از بیماران 
آپاندیس كه در سرویس من حاضر هستند به دلیل مراجعه 
دیرهنگام كارشان سخت شده است. مراجعه با تأخیر برای 
عمل آپاندیس باعث می شود كه ما با خیال راحت نتوانیم 

روی جراحی تمركز كنیم.
بیشتر پزشــكان در چت روم های اختصاصی پزشكان یا 
شبكه های اجتماعی گزارش هایی تأیید نشده از بیمارانی 
می دهند كه در خانه درحال مرگ هستند اما جرأت قدم 
گذاشتن به محیط بیمارستان را ندارند. در بیشتر این موارد 
به حمالت قلبی اشاره شده است. در بسیاری از موارد عالئم 
فردی كه دچار حمله قلبی شده خود را به سادگی نشان 

نمی دهد.
گزارش هایی از بیمارســتان های سراســر آمریكا نشان 
می دهد كه استرس ناشی از بیماری همه گیر كووید-19 
باعث می شود آنها افزایش حمالت قلبی را پیش بینی كنند. 
البته خود كووید- 19 هم از آنجا كه یك بیماری التهابی 

است می تواند به عضالت قلب آسیب برساند.
»هارالن كرومولز« متخصص قلب و عروق در دانشگاه ییل 
و بیمارستان ییل نیوهاون می گوید: تأكید ما در اینجا روی 
ایمنی بیماران است. ما می خواهیم اطمینان حاصل كنیم 

كه مرگ های قابل پیشگیری اتفاق نمی افتد.
بیماری های شــدید قلبی ازجملــه STEMI كه در آن 
مهم ترین رگ قلب دچار انســداد می شود، نه با قرص، نه 
عمل و نه هیچ رفتار دیگری قابل كنترل نیســت و هیچ 
روشی برای كم كردن ریسك حمله قلبی نمی توانیم انجام 

دهیم؛ نه آنژیوپالستی و نه حتی ترك سیگار.
نتیجه اینكه، اگر فردی دچار عالئم بیماری شــد و با گذر 
زمان از بین نرفت باید با رعایت موارد ایمنی و بهداشــتی 
به بیمارســتان یا اورژانس مراجعه كند تا به دلیل مراجعه 

دیرهنگام پروسه درمانش پیچیده نشود.

بیماران، در خطر از ترس كووید-۱۹
همه گیری ویروس جدید كرونا باعث شده حتی 

كسانی كه عالئم سكته مغزی یا قلبی دارند به خاطر 
ترس، خیلی دیر به بیمارستان مراجعه كنند و 
جان شان را در معرض خطری مرگبار قرار دهند

 اصرار بر ماندن
در منزل

بیشتر پزشكان 
در چت روم های 

اختصاصی 
پزشكان یا 
شبكه های 
اجتماعی 

گزارش هایی 
تأیید نشده از 

بیمارانی می دهند 
كه در خانه 

درحال مرگ 
هستند اما جرأت 

قدم گذاشتن به 
محیط بیمارستان 

را ندارند
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بردن عینک 
 سه بعدی به خانه
كاركنان ناسا 
مجبور شدند 
عینك هاي 
سه بعدي ساده اي 
را به خانه خود 
ببرند كه امكان 
مشاهده تصاویر 
سه بعدي ارسالي 
مریخ نورد از 
مریخ را روي 
لپ تاپ هاي 
خانگي آنها فراهم 
مي كرد

كنترل مریخ نورد از خانه 
 كاركنان ناسا هم این روزها مثل خیلی از مردم دنیا مشغول دوركاری هستند

اما شاید خیلی ها باور نكنند كه می شود كارهای 195میلیون كیلومتر دورتر را 
هم در خانه انجام داد!

همه گیری ویروس كرونا، میلیون ها آمریكایی را وادار كرده 
است كه طی یك ماه گذشته از خانه فعالیت های حرفه ای 
خود را دنبال كنند و احتماال ایــن وضعیت در آینده هم 
ادامه خواهد یافت. سی ان بی سی در گزارشی نوشته است: 
قابل درك است كه كار از راه دور برای برخی از كارمندان 
نسبت به سایران آسان تر است البته هماهنگی با همكارانی 
كه در یك مكان مستقر نیســتند و به صورت پراكنده در 
خانه های خود مشغول به كار هستند، می تواند یك آزمایش 
دشوار برای سنجش تجهیزات تكنولوژیك و صبر و تحمل 
همگان باشد. اما وقتی برجسته ترین عضو گروه حرفه ای 
شما در یك سیاره دوردست و میلیون ها مایل دورتر قرار 

دارد، چه می كنید؟
این چالشی است كه گروه دانشــمندان و مهندسان ناسا 
كه مسئولیت مریخ نورد Curiosity یا همان كنجكاوی را 
به عهده دارند، با آن روبه رو هستند. اكنون این مریخ نورد 
با هدایت این گروه، تقریبا 195میلیون كیلومتر دورتر از 

زمین در حال اكتشاف ویژگی های سطح مریخ است.
 گروه مریخ نورد كنجكاوی به طور معمول در آزمایشــگاه

Jet Propulsion ناسا در كالیفرنیای جنوبی كار می كند، 
اما به گفته این آژانس فضایی، از آنجا كه مقامات كالیفرنیا 
دستور »اقامت در خانه« را به منظور جلوگیری از گسترش 
ویروس كرونا در  ماه مارس برای همه كاركنانی كه كارشان 
ممكن است غیرضروری به نظر برسد، صادر كرده اند، این 
آژانس ناچار شد كه از بخشی از كاركنان خود بخواهد كه 

در خانه فعالیت خود را ادامه دهند.
این بدان معناســت كه گروه مریخ نورد كنجكاوی مجبور 
شده است با موقعیت فوق العاده ای سازگار شود كه براساس 
آن، آنها باید فعالیــت صدها نفری كه ایــن مریخ نورد را 
از میلیون ها مایــل دورتر پشــتیبانی و كنترل می كنند، 

مدیریت كند.

این مدیریت شامل كدنویســی برای برنامه ریزی حركات 
این مریخ نــورد و همچنین انجــام آزمایش های مختلف 
با موادی اســت كه مریخ نــورد كنجكاوی در ســفرهای 
خود به سراسر سیاره ســرخ، جمع آوری می كند. آلیشیا 
آلباو، سرپرســت گــروه مریخ نورد كنجــكاوی می گوید: 
ما معمــوال همگی در یك اتاق هســتیم و صفحه نمایش، 
تصاویر و داده ها را با هم به اشــتراك می گذاریم. كاركنان 
همچنین در گروه های كوچك تر در این اتاق با هم صحبت 
می كنند. اكنــون این كاركنان اغلب بایــد در طول روز از 
طریق كنفرانس های ویدئویی با همدیگر در ارتباط باشند. 
ضمن اینكه با اپلیكیشن های پیام رســان اعضای گروه با 
یكدیگر در ارتباط هســتند تا بتوانند همان وظایفی را كه 
در فضای مشترك اداری خود انجام می دادند، دنبال كنند. 
گاهی اوقات، الزم است كه بیش از 20نفر به طور همزمان 
كار كنند تا مجموعه ای از اقدامات پیوسته را قبل از ارسال 
دستورالعمل ها به مریخ نورد)فرایندی كه ممكن است چند 
روز طول بكشد( برنامه ریزی كنند. این دستورالعمل ها باید 
پیش از آنكه مریخ نورد بخواهد وظیفــه ای مانند حفاری 
در صخره ها را برای جمع آوری نمونه های مریخی)ماســه 
 و ســنگ( به منظور تجزیــه و تحلیل انجام دهــد، برای

 

Curiosity ارسال شود.
ناســا باید كاركنان خود را به هدســت، مانیتور و ســایر 
تجهیزات رایانه ای مجهز می كرد تا اطمینان حاصل كند 
كه كار آنها از خانه به درستی انجام می شود. ناسا می گوید: 
كاركنان ما همچنین مجبور شدند عینك های سه بعدی 
ســاده ای را به خانه خود ببرند كه امكان مشاهده تصاویر 
سه بعدی ارســالی مریخ نورد از مریخ را روی لپ تاپ های 
خانگی آنها فراهم می كرد. البته این عینك ها شبیه عینك 
مخصوصی نبود كه آنها معموال در آزمایشــگاه اســتفاده 
می كردند. كری بریج كه سرپرستی عملیات علمی گروه 
مریخ نورد كنجكاوی را برعهــده دارد، می گوید: من هنوز 
هم می توانم بیشتر كارهای معمول خود را در خانه انجام 
دهم، هرچند كه در شرایط فعلی برای انجام این كارها به 

تكنولوژی مجازی بیشتری احتیاج دارم.
او ادامــه می دهد: من معمــوال چیزی حــدود 15گروه 
گفت وگو را در پیام رسان ها چك می كنم و بیشتر از آنچه 

قبال وقت من را می گرفت مشغول به كار هستم.
بریج می گوید: اما این فقط نوعی ســازگاری با شــرایط 

جدیدی است كه برای كار ما ایجاد شده است.
او تأكید می كنــد: این جزو اصول ناساســت. اگرچه ما با 
مشكل روبه رو شده ایم اما می دانیم چگونه كارها را مدیریت 
و اجرا كنیم. كار روی مریخ هنوز برای ما متوقف نشده است 

و ما همچنان در حال كاوش هستیم.
با این حال، حتی در شــرایطی كه بســیاری از مشــاغل 
به خاطر همه گیری ویروس كرونا مجبور به ســازگاری با 
شرایط جدید هستند و سیاست انعطاف پذیری را در پیش 
گرفته اند، اما همه افراد، به خاطر ویژگی های خاص شغل 
خود یا در برخی موارد به علت دسترسی نداشتن به اینترنت 
پرسرعت در خانه، قادر به كار از راه دور نیستند. در پژوهشی 
كه مؤسسه گالوپ در سال2017 انجام داد مشخص شد كه 
فقط حدود 43درصد از كارمندان در آمریكا به طور مرتب 
می توانند از راه دور كار كنند. اگرچه برخی از كارشناسان 
معتقدند كه تعداد زیادی از مردم كه در طول همه گیری 
كرونا از خانه هایشان مشــغول به كار هستند، از این پس 
می توانند به طور دائمی در خانه فعالیت های حرفه ای خود 

را ادامه دهند.

جشنواره سه بعدی در خانه
كسانی كه از هدست های Oculus Go یا Oculus Quest استفاده می كنند، می توانند در 
سراسر دنیا به 15فیلم سه بعدی كه از سوی جشــنواره فیلم Tribeca ارائه می شود به صورت 
رایگان دسترسی داشته باشند. این كار توسط ســایت Cinema360 اجرا می شود. از آنجا كه 
هدســت های واقعیت مجازی مانند Oculus Quest در دسترس هستند و بازار انبوه ویدئوهای 
360درجه در اختیار مخاطبان گسترده ای قرار دارد، خالقیت های بیشتری هم در این تكنولوژی اتفاق 
می افتد. با قراردادن یك بیننده در چنین فضایی كه احســاس غوطه ورشدن را به مخاطب می دهد، 
می توان محیط های نفسگیر و موقعیت های غیرقابل توصیفی ایجاد كرد. یك كارگردان در این تكنولوژی 
می تواند از تكنیك های مختلفی مانند نشــانه های صوتی، نورپردازی یا سمت نگاه شخصیت ها بهره 
بگیرد، اما اگر بیننده نخواهد آنها را ببیند، می تواند تجربه متفاوتی نسبت به آنچه كارگردان برنامه ریزی 
كرده، دریافت كند. با استفاده از Cinema360 شــما می توانید از جهات مختلفی به تماشای فیلم 
بپردازید. برخی از فیلم ها را می توانید با نشستن روی مبل یا زمین ببینید، زیرا حركات صحنه های فیلم 

روبه روی شما قرار دارد. بعضی دیگر را هم باید در حالت ایستاده یا روی صندلی چرخان 
ببینید، زیرا این فیلم ها شما را مجبور می كنند همه جهات را دنبال كنید 

تا حركات شخصیت ها را بتوانید ببینید.

چین و آمریكا، 
بزرگ ترین گیشه ها
در اوج شیوع بیماری كووید-19 در چین، یك فیلم 
به صورت آنالین پخش شد كه حدود نیم  میلیارد نفر آن را 

تماشا كردند.
استودیوهای فیلمسازی آمریكایی هم از این روش پیروی و فیلم ها را 
به جای انتظار برای اكران روی پرده سینما، به صورت آنالین پخش كردند.
بزرگ ترین بازار تماشــای فیلم در جهان براساس فروش گیشه در اختیار 

آمریكا و چین است.
چین حدود 60هزار سالن سینما در سراسر كشور دارد كه اوایل ژانویه تعطیل 
شــدند. پیش از تعطیالت ســال نوی چینی كه به طور معمول فروش گیشه به 

2میلیارد دالر می رسید، این بیماری ضربه سختی به این صنعت وارد كرد.
براساس گزارش رسانه های چینی، یك فیلم بزرگ به نام »گمشده در روسیه« 
مستقیما از یك سایت پخش فیلم منتشر شد كه بیش از 600میلیون بازدید داشت. 
این فیلم به وسیله یك غول چینی در حوزه تكنولوژی به نام ByteDance و از 

طریق 2پلتفرم پخش خود به صورت رایگان در دسترس بود.
در آمریكا هم، استودیوی فیلم Universal قصد داشت كه 3نسخه سینمایی را 
از طریق پلتفرم های پخش فیلم در دسترس مردم قرار دهد. ازاین رو، انیمیشن 

Trolls: World Tour در تاریخ 6آوریل به صورت آنالین منتشر شد.
گیتش پاندیا، سردبیر سایت BoxOfficeGuru.com می گوید: شیوع این ویروس 
در حال تغییر چگونگی انتشار فیلم هاست كه این موضوع استفاده از این سرگرمی 
را در خانه ها تسریع می كند. با بسته  شدن تقریبا همه سالن های سینما در آمریكا 
تا زمانی كه قابل پیش بینی نیست، دست  اندركاران این هنر در حال بررسی این 

موضوع هستند كه چگونه می توانند درآمد كسب كنند.
در واقع فناوری های جدید و باالرفتن میانگین سرعت اینترنت در جهان باعث 
شده تا هر روز استقبال از ســرویس های پخش آنالین بیشتر شود. این ماجرا 
حتی روی بیننــدگان تلویزیون هم تأثیر گذاشــته و اینترنت تقریبا جای 

تلویزیون دیدن سنتی را گرفته اســت. در پلتفرم های 
VOD كاربر به جای انتظــار برای دیدن فیلم ها یا 

ســریال های جدید خودش می تواند زمان 
خالی را برنامه ریزی كند و هر زمان به 

محتوای مورد نظرش دسترسی 
داشته باشد. با این حال، برخی 
از استودیوهای فیلمسازی 
تصمیم به تأخیر اكران فیلم 
خود تا اواخر سال میالدی 
گرفته اند، ازجمله فیلم 
 جدید جیمــز باند با نام

.»No Time to Die«

 رقابت فناوری
با پرده نقره ای سینما

با همه گیری بیماری كووید-19 سینماها تعطیل شدند و تمایل مردم به 
تماشای فیلم از طریق پلتفرم های آنالین در ایران و جهان افزایش پیدا كرد. 

آیا كرونا به تدریج عادت سینمارفتن مردم را تغییر می دهد؟ 

فیلم دیدن روی پرده عریض ســینما سال هاست كه یك 
تفریح و سرگرمی همگانی در جهان بوده است و تاكنون هم 
فناوری های جدید خیلی ضربه ای به كسب وكار سینماداران 
نزده بودند. با شــیوع نوع جدید ویروس كرونا اما اتفاقی 
بی سابقه در جهان رخ داد. برای نخستین بار در این وسعت 
سینماها در گوشه و كنار دنیا تعطیل شدند. به گفته یك 
كارشناس، این صنعت به خاطر این بیماری همه گیر، امسال 

خسارتی بالغ بر 15میلیارد دالر را متحمل خواهد شد.
در این میان، اما تمایل مردم به تماشای فیلم كاهش نیافت و 
تصمیم گرفتند كه با استفاده از روش های گوناگون این نیاز 
فرهنگی را رفع كنند. پخش كنندگان هم تمام تالش خود 
را بر این گذاشتند كه ســبك تماشای فیلم را برای مردم 

دچار تحول كنند.

مهم ترین روشی كه مردم می توانستند از آن بهره بگیرند، 
استفاده از تكنولوژی های موجود بود كه بخش عمده آن به 
لطف اینترنت امكان پذیر می شد. در ایران برای نخستین 
بار یك فیلم جدید كه تاكنون روی پرده های سینما اكران 
نشده بود، از طریق پلتفرم های VOD با بلیت  فروشی روی 
تلویزیون خانه ها اكران شد. در كشورهای دیگر هم از این 
روش استفاده شد و به عنوان مثال سرویس نتفلیكس تالش 

كرد كه این خأل را پر كند.
در روشی دیگر بعضی از شركت ها با ارائه فیلم های سه بعدی 
و استفاده از هدســت های VR سینما را به خانه ها آوردند 
تا مردم به شــكلی واقعی تر حضور در سینما را احساس 
كنند. البته یكی دیگر از روش ها، دانلودهای غیرقانونی 
فیلم بود كه حقوق مادی تهیه كنندگان فیلم نادیده گرفته 
می شد. آمارها نشان می دهد در هر كشوری كه قرنطینه 
سختگیرانه تر اجرا شــده میزان دانلود فیلم و سریال ها 

بیشتر بوده است.

عمادالدین قاسمی پناه
خبرنگار
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نگاه دیگر

گوگل به كاربــران تجاری و آموزشــی در جی میل اجازه 
خواهد داد تا مســتقیما از طریق ابزار كنفرانس ویدئویی 
Meet با یكدیگر تماس برقــرار كنند. این اقدام در زمانی 
صورت می گیرد كه افشــای كاربران پلتفرم زوم حسابی 
ســر و صدا به پا كرده و خیلی ها درباره امنیت دوركاری با 
این ابزار نگران هستند. به خاطر دوركاری در دوران شیوع 
كووید-۱۹ استفاده از ابزارهای ارتباط از راه دور به صورت 

چشمگیری در جهان بیشتر شده است.
این ویژگــی جدید را هلدینــگ آلفابت )شــركت مادر 
گوگل( ارائه كرده تا مسئله امنیت و ســایر نگرانی هایی 
كه سرویس های دیگر با آن روبه رو هستند برای كاربران 

برطرف شود.
به گزارش رویترز، خاویر ســولترو، معــاون رئیس گوگل 
می گوید: ادغام Meet با پست الكترونیك نخستین مورد 
از چندین ویژگی اســت كه به دلیل افزایــش تقاضا برای 

كنفرانس ویدئویی- پیش از موعد- راه اندازی شده است.
Meet كه فقــط در مــدارس و مراكز تجــاری و دولتی 
در دســترس اســت و با ابزار Hangouts كه متمركز بر 
مصرف كننده اســت، تفاوت دارد، از  مــاه ژانویه تاكنون، 
سریع تر از سایر سرویس های گوگل، كاربران را به سمت 
خود جلب كرده اســت. به گفته این شــركت، میلیون ها 
مؤسســه به دلیل تعطیلی های مرتبط با ویروس كرونا به 

Meet عالقه بسیاری نشان داده اند.
به گفته ســولترو، ویژگی های دیگر این ابــزار تا اواخر ماه 
جاری میالدی اضافه می شود. Meet قالبی را ارائه می دهد 
كه حداكثر ۱6شركت كننده به طور همزمان می توانند با 
هم در تماس باشند. این ویژگی شبیه گزینه ای محبوب 
در برنامه Zoom اســت. عالوه بر ایــن، Meet كیفیت 
ویدئو در نور كم و فیلتر كردن صداهای پس زمینه مانند 
كلیك كردن كلیدهای كیبورد و بسته شدن درها را بهبود 
 Meet خواهد داد. سولترو از اعالم میزان رشــد كاربران
خودداری كرد، اما گفته است كه پیك اضافه شدن كاربران 

60درصد بیشتر شده است.
گوگل اعالم كــرد، Meet كه در مرورگر دســكتاپ یا از 
طریق اپلیكیشن های تلفن همراه در دسترس است، روزانه 
2میلیون نفر به كاربرانش اضافه می شوند و در ۱50كشور 

بیش از ۱00میلیون كاربر آموزشی دارد.
گوگل برای ارتقــای ویژگی های مربــوط به تماس های 
ویدئویی طوالنی مدت در دوره شــش ماهه منتهی به ماه 
سپتامبر، درخواست پول از مشتریان نمی كند. این سیاست 
برای متقاعد كردن مشتریان به اســتفاده از این ابزار در 
طوالنی مدت اتخاذ شــده و می تواند بــا فروش تبلیغات 

تجاری سود گوگل را افزایش دهد.

چالش رقبا
ابزار چت تصویری مایكروســافت، ارتباطــات ویدئویی 
زوم و هلدینگ سیستم های سیســكو هم از زمان شروع 
تعطیلی ها، ركوردهایی را در افزایش كاربران ثبت كرده اند.

اما بعضی از شركت ها و مدارس استفاده از زوم را به خاطر 
مسائل امنیتی كه این برنامه از آن زمان برای رفع آنها در 
تالش اســت، ممنوع اعالم كردند. این در حالی است كه 
سرویس های مایكروسافت و سیسكو برای كنترل كاربرانی 
كه برای نخستین بار از این سرویس ها استفاده می كنند با 

چالش بیشتری روبه رو هستند.
سولترو می گوید كه گوگل از ارائه سریع ویژگی های جدید 

در یك ماه گذشته سود برده است.
سولترو با اشــاره به كوچ مدارس عمومی شهر نیویورك 
از زوم به Meet می گوید: من بارها و بارها مشــتری هایی 
را دیده ام كه اســتفاده از سرویس های مختلف را به خاطر 
اینكه نتوانسته اند قابل اطمینان باشند یا نگرانی هایی در 

این زمینه ایجاد كرده بودند، متوقف كرده اند.
ماه گذشــته گوگل اختیارات بیشــتری به دانش آموزان 
داد تــا بتوانند به تماس هــا بپیوندند. چنــد هفته قبل، 
 زوم ویژگی های مشــابهی را ارائه كرد تــا اختاللی به نام

 Zoombombing .را محدود كنــد Zoombombing
باعث می شد كه افراد غریبه مالقات های تصویری را هك 

یا در كالس های درس اختالل ایجاد كنند.
ســولترو می گوید: گزینه »دیدار آینــده« در Meet، به 
كاربران این امــكان را می دهد كه یــك tab خاص را در 
مرورگر گوگل كروم خود به نمایش بگذارند تا مشكلی كه 

زوم با آن روبه رو شده گریبان Meet را نگیرد.
زوم برخی از مســائل امنیتی خود را به استفاده غیرقابل 

پیش بینی از نسخه رایگان این برنامه مرتبط می داند.
سولترو توسعه ندادن محافظ های امنیتی برای ابزارهای 

رایگان را »ذاتا اشتباه« توصیف می كند.
با این حــال، او می گوید كــه Hangouts، ســرویس 
كنفرانس ویدئویی رایگان گوگل برای كاربران غیرتجاری، 
 Meet فاقد ویژگی هــای امنیتی و كنترلی اســت كه در
پیش بینی شده است. در نتیجه، برخی از افراد در هفته های 
اخیر از اكانت هــای Meet برای شــركت های بزرگ یا 
مدرسه خود به منظور میزبانی گردهمایی های غیركاری 
اســتفاده كرده اند. ســولترو می گوید: گوگل در حال كار 
روی ساده ســازی  ویژگی های سرویس هاست. بنابراین 
محصوالتی كه در محل كار از آنها اســتفاده می شود، در 

خانه هم قابل استفاده است.

 Meet خیز جدید 
در بازار دوركاری كرونا 

گوگل با ارائه یك ابزار جدید برای ویدئوكنفرانس با 
ظرفیت 16كاربر و رفع مشكالت امنیتی قصد دارد 

به جایگزینی برای زوم تبدیل شود
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كمك به كشف 
درمان کووید-19
مهم نيست كه 
كامپيوتر شما 
چقدر كند كار 
مي كند يا چه 

مدت زمان الزم 
است تا محاسبات 

Folding@ در
home  انجام 

شود. هر تالشي 
كه شما در اين راه 

انجام مي دهيد، 
پژوهشگران را به 

درمان هاي بهتر 
و محافظت در 

برابر كوويد-19 
نزديك تر مي كند

 ،Folding@home شاید شما هم احتماال درباره پروژه
چیزهایی شنیده باشید. نرم افزار این پروژه روی كامپیوتر 
نصب می شود و به پژوهشگران برای حل مسائل پیچیده 
علمی كه نیاز به محاســبات پیچیده و سنگینی دارد با 
اســتفاده از پردازنده های كامپیوترهای شخصی كمك 
می كند. این بار یك اتحــاد جهانی بــرای مقابله با نوع 
جدید ویروس كرونا شــكل گرفته است. در  ماه گذشته، 
شبكه داوطلبانی كه این نرم افزار را نصب كرده اند بسیار 
گسترده و باعث شد تا این پلتفرم فراتر از قدرتمندترین 

ابررایانه های جهان عمل كند.
این ابركامپیوتر درواقع با استفاده از قدرت كامپیوترهایی 
كه كاربران برای چندین ساعت نیازی به آنها ندارند، ایجاد 
شده و برای بررسی تاشدگی پروتئین مورد استفاده قرار 

می گیرد.
Folding@Home هم در واقع سازمانی است كه قدرت 
محاسباتی توزیع شده را مدیریت می كند. به گفته گروگ 
بومن كه بیوشیمیست و مدیر Folding@home است، 
حدود 700هزار اپراتور جدیــد Folding@home در 
هفته های اخیر بــه این برنامه پیوســته اند. این افزایش 
چشمگیر، بیش از 30هزار نفری است كه به طور معمول 
در یك زمان می توانند Folding@home را اجرا كنند.

ایــن افزایش همچنیــن تفــاوت زیــادی را در قدرت 
محاســباتی ایجاد می كند. Folding@home چندی 
پیش به قدرت پردازش فوق العاده 2.۴اگزافالپس دست 
پیدا كرد كه سریع تر از تركیب 500ابررایانه برتر جهان 

به حساب می آید.
در واقع این ابركامپیوتر كه از اتحاد پردازنده های معمولی 
تشكیل شده حاال 6برابر سریع تر از سریع ترین ابررایانه 

كنونی جهانی یعنی سامیت IBM است.
برای اینكه این میزان قدرت مشخص شود باید بدانید كه 
كنسول جدید Xbox One Series X كه امسال عرضه 
می شــود، وعده قدرت پردازش گرافیكــی ۱2ترافالپ 

را داده اســت و این در حالی اســت كه برای ایجاد یك 
اگزافالپ به یك میلیون ترافالپ نیاز دارید.

این موضوع قدرت كامپیوترهای معمولی خانگی را نشان 
می دهد. كار اصلــی Folding@home مدل ســازی  
چگونگی رفتار پروتئین ها كه بســیاری از عملكردهای 

اصلی بیولوژیكی را در بدن پشتیبانی می كنند، است.
یكی از ایــن عملكردها آلودگی به ویروس اســت: گروه 
Folding@home به طــور خــاص به دنبــال ایــن 
 اســت كه مشــخص كند چگونه »زایده  های« ویروس
SARS-CoV-2 )كه در واقع از 3پروتئین تشكیل شده 
است(، خود را به سلول های انسانی متصل و بدن انسان 

را آلوده می كنند.
این 3پروتئین كه زایده ها برای چسبیدن به سلول های 
انسانی ACE2 از آن اســتفاده می كنند، بسیار شبیه به 

دهان شخصیت دموگورگون در فیلم »چیزهای عجیب« 
است. این گروه تحقیقاتی حتی به آن لقب هیوال داده اند.

این می توانــد راه اصلی نفــوذ ویروس جدیــد كرونا به 
بافت های بدن انسان باشــد. بنابراین مسدودكردن آن 
می تواند در اقدامات آینده درمانی بســیار مهم باشــد. 
اگر بتوانیم اطالعات بیشــتری در مــورد نحوه عملكرد 
پروتئین های این زایده به دست آوریم )یعنی همان كاری 
 Folding@home كه شبیه سازی  های رایانه ای به وسیله
انجام می دهند(، در ایــن صورت می توانیــم داروهای 

مناسب تری را برای متوقف كردن آنها تولید كنیم.
بومن در وبــالگ Folding@home می نویســد: اگر 
ســعی كردید كه بازشــدن زایده را در رایانه منزل خود 
شبیه سازی كنید، با خوش  شانسی می توانید حتی بخشی 

از این روند را طی ۱00سال آینده هم ببینید.

جادوی Folding@home این اســت كــه این برنامه 
مدل سازی  رایانه ای پروتئین های پیچیده را به بخش های 
كوچك تر تقســیم می كند كه پــس از آن می توان آن 
را در هزاران رایانه در سراســر جهان توزیــع كرد و هر 
كسی می تواند یك تكه از آن را داشته باشد. هر زمان كه 
تصمیم گرفتید این نرم افزار را نصب و آن را اجرا كنید، از 
همان میزان موجود قدرت پردازشی رایانه خود استفاده 
می كنید )شما به هیچ وجه به یك كامپیوتر با قدرت زیاد 
احتیاج ندارید(. اگر می خواهیــد این كار را انجام دهید، 
این نرم افزار هنگامی اجرا می شــود كه تشخیص دهد از 

كامپیوتر خود برای هیچ كار دیگری استفاده نمی كنید.
تعداد زیادی از پروژه های مرتبط با ویروس كرونا هم در 
Folding@home در حال انجام هســتند: داده هایی 
برای ارزیابی اثربخشــی داروهای بالقوه ای كه اكنون در 
آزمایشگاه ها آزمایش  و پردازش می شوند و كارشناسان 
تجزیه و تحلیل می كنند كه چگونه ویروس كرونا، سلول ها 

را پس از عفونت كنترل می كند.
مهم نیســت كــه كامپیوتــر شــما چقدر كنــد كار 
 می كند یا چه مدت زمان الزم اســت تا محاســبات در
Folding@home انجام شود. هر تالشی كه شما در این 
راه انجام می دهید، پژوهشــگران را به درمان های بهتر و 

محافظت در برابر كووید-۱۹ نزدیك تر می كند.
 Folding@home با رسیدن به عدد 700هزار، اكنون
امیدوار است كه از مرز یك میلیون كاربر عبور كند. شما 
هم اگر داوطلب كمك هستید می توانید این نرم افزار را از 
آدرس https://foldingathome.org به صورت رایگان 

دانلود كنید.
تقریبا 20ســال پیش بود كه دانشكده های گروه شیمی 
دانشگاه استنفورد این پروژه محاسباتی را اجرا كردند. آنها 
به دنبال فهم این موضوع بودند كه چگونه پروتئین ها خود 
را سازماندهی می كنند و چرا این فرایند گاهی اوقات دچار 
خطا و باعث بیماری هایی مانند سرطان و  آلزایمر می شود.

كامپیوترهای شخصی؛ سربازان قدرتمند نبرد با كرونا 
چطور كاربران در جهان توانستند با اتحاد پردازنده های تقریبا ضعیف كامپیوترهای خود، سریع ترین ابركامپیوتر 

جهان را برای مقابله با كووید-1۹ بسازند؟

 سهام نتفلیكس
باالتر از اكسون موبیل

كسب درآمد از پخش آنالين نه تنها امكان پذير است 
بلكه بسياری از مخاطبان قبل از شيوع كوويد-19 
عادت به تماشای آنالين فيلم ها و پرداخت هزينه 
آن داشــتند. بنابراين اگر اين همه گيری بيش از 
چند ماه دوام داشته باشد، پخش و تماشای آنالين 
فيلم ها اجتناب ناپذير است. تنها اتفاقی كه می افتد 
اين است كه تماشای فيلم در يك پرده بزرگ به يك 
صفحه كوچك منتقل می شود. بر اين اساس، شواهد 
حكايت از اين دارد كه همه گيری ويروس كرونا سهام 
نتفليكس را به ركوردهای جديدی رسانده و اكنون 
ارزش سهام آن از شركت اكسون موبيل، غول نفتی 
آمريكا هم فراتر رفته است. سهام نتفليكس چند 
روز پيش به 439دالر  و ســرمايه بازار آن به حدود 
183ميليارد دالر رسيد. اين درحالی است كه سهام 
اكسون موبيل در همين روز بيش از 3درصد كاهش 
يافت و به 39.15دالر در هر سهم و ارزش بازار آن در 
پايان روز معامالتی به حدود 175ميليارد دالر رسيد.

تغییر در صنعت سینما با كرونا
شیوع ویروس كرونا برای نخستین بار در تاریخ سینما یك جنجال بزرگ برای صنعت 
فیلمســازی به راه انداخته است: فیلم ها همزمان در ســینماها و خانه ها در دسترس 
قرار دارند. با تعطیلی ســینماها، تمایز میان دیدن یك فیلم در سینما و دیدن همان 
فیلم از طریق پخش دیجیتال از بین می رود. این اتفــاق می تواند بر قدرت چانه زنی 
و نفوذ اســتودیوها در مذاكره با زنجیره های ســینما تأثیر بگذارد و رفتار مشتری را 

به طور دائم تغییر دهد. آخرین اطالعیه دیزنی به این صورت منتشر شد: انیمیشن 
»Onward« استودیوی پیكســار برای خرید دیجیتال با قیمت ۱۹.۹۹دالر از 

جمعه شب در دسترس خواهد بود و سپس با سرویس اشتراك دیزنی  پالس 
در تاریخ 3آوریل در ایاالت متحده پخش می شود؛ یعنی 2هفته پس از انتشار 
نسخه غیررایگان. از گذشته یك نبرد بین زنجیره های سینما و استودیوها 
برای مدت زمان اكران فیلم روی پرده ســینماها وجود داشــته است. با 
كوتاه  شــدن بازه زمانی اكران یك فیلم این امكان برای استودیوها وجود 
دارد كه فیلم خود را زودتر به صورت آنالین پخش كنند یا از كرایه  دادن 

فیلم ها سود ببرند. شركت یونیورسال نخســتین استودیویی بود كه 
اعالم كرد فیلم ها را در همان روزی كه در ســینماهای جهان اكران 

 می شــود در خانه هم در دســترس قرار می دهد. این كار با فیلم
» Trolls World Tour« شروع شد.

كیفیت كمتر، پهنای باند بیشتر
افزایش كاربران ســرویس های پخش آنالین طی 
ایام كرونا فقط مختص ایران نبوده است. نتفلیكس 
به عنوان بزرگ ترین پلتفرم این حوزه، چندی پیش 
اعالم كرد كه پهنای كیفیت پخش خود را محدود 
می كند تا دسترسی مردم به اینترنت دچار مشكل 
نشــود.  این اتفاق به این خاطر رخ داده اســت كه 
دولت ها در سراســر جهان از مردم خواسته اند كه 
در خانه بمانند و مردم به ناچــار برای گذران وقت، 
وارد این سرویس پخش می شوند و به تماشای فیلم 
می پردازنــد. این تغییر در كشــورهای خاورمیانه، 
كشورهای اروپایی، ایاالت  متحده و همچنین كانادا 
اعمال خواهد شــد. كن فلورانــس، معاون تحویل 
محتوای نتفلیكــس می گوید: با توجــه به بحران 
پیش آمده، مــا روشــی را برای كاهــش ترافیك 
نتفلیكس در شبكه های ارتباطی به میزان 25درصد 
و در عین حال حفظ كیفیت خدمات توسعه داده ایم.

اقبال به تلویزیون های بزرگ تر و پروجكشن
ما چندان نگران خريد تلويزيون نيستيم. از آنجا كه كرونا ويروس 

همچنان در همه جنبه های زندگی روزمره ما راه پيدا كرده، تأكيد بسيار بيشتری 
بر خريد ملزوماتی مانند مواد غذايی يا مواد ضد عفونی كننده وجود دارد تا ارتقای 

سيستم سينمای خانگی.
با وجود اين، با گذشت زمان نياز به وسايل ســرگرمی ازجمله سينماهای خانگی 
احساس می شود. به همين علت شركت های توليدكننده وسايل صوتی و تصويری 

خود را برای يك موج تقاضا آماده می كنند.
پيش بينی شركت های فناوری اين است كه به صورت صعودی تقاضای مردم برای 
خريد تلويزيون هايی با صفحه بزرگ تر و كيفيت باالتر بيشــتر می شود. يك آمار 
پيش بينی كرده كه بيشــتر از 75درصد مردم جهان عالقه دارند كه در خانه شان 
اكنون تلويزيونی بزرگ تر از ۶۰اينچ داشته باشند. همچنين چندين شركت فناوری 
به دنبال ساخت ويدئوپروجكشن های جديد برای آوردن سينما به خانه ها هستند. تا 
پيش از اين ويدئو پروجكش ها معموال فقط در سالن های تقريبا بزرگ قابل استفاده 
بودند و كيفيت رنگ آنها هم نسبت به تلويزيون چنگی به دل نمی زد. به همين خاطر 
اكثر مردم طبقه متوسط كه در آپارتمان های كوچك زندگی می كنند قيد خريد آن 
را می زدند. اكنون شركت های فناوری ويدئوپروجكشن هايی را می خواهند به فروش 
انبوه برســانند كه در فاصله كم از يك ديوار هم می توانند تصويری به گستردگی 

1۰۰اينچ فراهم كنند.

افزایش نصب برنامه های پخش فیلم
 ،Sensor Towe براساس داده های جديد شركت
اپليكيشــن موبايلی نتفليكس شاهد افزايش 
۶۰درصدی نصب در ايتاليا و افزايش 3۰درصدی 
در اسپانيا در هفته گذشــته در مقايسه با هفته 
 Prime Video ماقبل بود. همچنين نصب پلتفرم
آمازون در مدت مشابه 1۰1درصد در ايتاليا رشد 
 ،Sensor Tower داشته است. طبق گفته شركت
نصب نتفليكس در ايتاليا در هفته گذشــته در 
مقايســه با ميانگين هفتگی در  ماه فوريه و در 

اسپانيا 33درصد رشد داشته است.

اين شركت می گويد كه هنوز شــاهد افزايش 
چشــمگير دانلود برنامه های پخــش فيلم در 
اياالت متحده نبوده است، اما اين آمار می تواند 
در هفته های آينده تغيير كند. استوديوها حتی 
فيلم ها را خيلی زودتر از آنچه انتظار می رفت، از 
طريق برنامه های ديجيتال پخش می كنند، ازجمله 
فيلم های »Birds of Prey« شــركت برادران 
وارنر و »Invisible Man« شــركت يونيورسال. 
همچنين ديزنی 3 ماه زودتر از زمان پيش بينی 
شده، »Frozen II« را برای پخش در ديزنی پالس 

آماده كرد. همچنين در بازه زمانی 7اسفند98 تا 
15فروردين99، ميانگين زمان تماشــای روزانه 
در پلتفرم ايرانی پخش فيلم »فيليمو« نســبت 
به بازه زمانی مشابه  ماه گذشته رشدی در حدود 
۶5درصد داشته است. اين رشد نشان می دهد 
كه نه تنها امروز اســتفاده از پلتفرم های آنالين 
بيشتر از هر زمان ديگری در زندگی  ما گسترش 
پيدا كرده، بلكه تكنولــوژی فرصت پيدا كرده 
تا ارزشــمندترين وجه خود يعنی حفظ سالمت 

جهانيان را به نمايش بگذارد.

 سرویس رایگان
گوگل برای ارتقای 
ويژگی های مربوط 
به تماس های 
ويدئويی طوالنی 
مدت در دوره 
شش ماهه منتهی 
به  ماه سپتامبر، 
از مشتريان 
درخواست پول 
نمی كند
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نفت ارزان

 تعهد آمريكا
آمریكا تولید 
خود را حداقل به 
میزان 2میلیون 
بشكه نفت در روز 
كاهش خواهد 
داد. همچنین 
آمریكا پیشنهاد 
داده است كه به 
جای مكزیك 
300هزار بشكه 
دیگر از تولید 
خود  را كاهش 
دهد

گزارش

آخرین ارزیابي از عرضه و تقاضا

آینده اي به سیاهي نفت
 پیش بینی ها حاكی از محدوديت پايدار تقاضا در بازار نفت 

و ورشكستگی تعداد زيادی از شركت های نفتی است

گفته می شــود نفت، خونی 
است كه در رگ های اقتصاد 
جهــان جريــان دارد و در 
ســال2020 با بحرانی كه جهان را در بر گرفته، شريان حیاتی 
اقتصاد در حال خونريزی است. در حالی كه ويروس كوويد- 19 
كارگران را در خانه و هواپیماها را روی زمین نگه می دارد، تقاضا 
برای نفت، سريع تر و بیشتر از هر برهه ديگری در تاريخ كاهش 
يافته است. با تقويت اين شوك، كشمكش خشن میان عربستان 
و روسیه از اوايل  ماه مارس شروع شد و اين آغاز جنگ قیمت نفت 
بود.  ماه گذشته، قیمت نفت بیش از 50درصد سقوط داشت و 

اين صنعت غول پیكر را در سردرگمی رها كرد.
23فروردين )13آوريل( ابرقدرت هــای انرژی در دنیا، باالخره 
به نقطه ای رسیدند كه تصمیم گرفتند به توافق جديدی برای 
باالنگه داشتن قیمت ها برسند. سازمان اوپك و متحدانش شامل 
روســیه گفتند كه از اول می  تا پايان ژوئن )12ارديبهشــت تا 
10تیر( تولید خود را روزانه 9.7میلیون بشكه كاهش خواهند داد 
كه خودش يك ركورد محسوب می شود. نشست تاريخی اوپك 
برگزار شــد اما كاهش قیمت نفت از آن زمان سیر سريع تری 
گرفت و تا 20آوريل قیمت نفت تگزاس آمريكا برای نخستین 
بار در طول تاريخ منفی شد و به رقم 37- دالر رسید. بهای نفت 
اوپك نیز در اين تاريخ به 14دالر ســقوط كرد و نفت برنت در 
سیر كاهشی، به رقم 17دالر رســید. در اين میان صنعت نفت 
آمريكا چنان ضربه سهمگینی خورد كه بی سابقه بود. آمريكا كه 
از سال2018 به عنوان نخستین كشور دنیا در زمینه تولید نفت 
شناخته شده، حاال چشم انداز خوبی را پیش روی خود نمی بیند. 
خیلی از كارشناسان می گويند پیمان جديد اوپك در وضعیت 
صنعت نفت دنیا بی تأثیر خواهد بود اما از آنجا كه انتخاب دوباره 
دونالد ترامپ در انتخابات رياســت جمهوری آمريكا، به حفظ 
شغل كارگران صنعت نفت در ايالت های تولید كننده نفت شیل 
يعنی اوهايو، پنسیلوانیا و تگزاس بستگی دارد، درباره اين پیمان 
اســتدالل های مثبتی می كند؛ »صنعت نفت خیلی سريع تر از 

آنچه انتظار می رود بهبود خواهد يافت.«
امــا در حقیقت، شــركت های خصوصی نفتی، شــركت های 
نیمه دولتی و كشورهايی كه به صادرات نفت و حامل های انرژی 
متكی هستند بايد خود را آماده دوره طوالنی رنج و تهیدستي 
كنند. از ســوي ديگرآنها می توانند از اين بحران، اســتفاده و 
بازسازی و تغییراتی را كه الزمه مقابله با شرايط گرمايش زمین 

است، آغاز كنند.

آینده چه خواهد شد؟
طبق پیش بینی كارشناســان نفتی، بعید اســت هیچ معامله 
بزرگــی در يكی دو هفته آينــده اتفاق بیفتــد. احتماال در  ماه 
جاری، میزان تقاضای جهانی 29میلیون بشكه در روز كاهش 
يابد كه اين میزان ســه برابر مقدار وعده داده شده در توافقنامه 
اوپك برای كاهش تولید است. شركت های خصوصی خارج از 
اوپك هم ممكن است كاهش تولید داشته باشند اما میزان آن 

نامشخص است.
 هیچ كس نمی داند كه تقاضا چه زمانی زياد خواهد شد. انبارهای 
نفت در حال پرشدن است و ظرفیت ذخیره سازی  طی چند هفته 

می تواند تمام شود.
از ســوی ديگر، توافق اوپك هم بســیار متزلزل است. روسیه 
دومین تولیدكننده نفت دنیا كه از سال2016 با اوپك همكاری 
كرده، پیش از اين معموال مفاد توافقات را ناديده گرفته اســت. 
غیرمحتمل اســت كه آمريكا به طور دائم به اوپك ملحق شود. 
پیمان جديد تضمین می كند كه تولید در آمريكا كاهش يابد اما 
دالالن تگزاس به نشانه های قیمتی و سود، پاسخ می دهند، نه 

قول و قرارهای حكومتی.
وقتی مكزيك، شرايط اوپك را برای كاهش تولید نفت رد كرد، 
توافق تقريبا از هم پاشــید و نشــان داد كه چطور يك كشور 
می تواند فاجعه ايجاد كند. البته عربستان همچنان تخفیف های 
خوبی برای نفت خام داخل مرزهای آســیا در نظر می گیرد كه 
نشانه اشتیاق اين كشور برای دفاع از موقعیت قدرتمند خود در 

مهم ترين بازار نفت است.
آخرين دلیل بــرای بدبینی و ترديد به مؤثربــودن اين توافق، 
اين اســت كه بحران كرونا می تواند تقاضای طوالنی مدت نفت 
را كاهش دهد؛ چراكــه صدها میلیون نفر بــا دوركاری، انجام 
پروازهای كمتر و ايجــاد آلودگی كمتر شــهری، تجربه ای را 
می گذرانند كه می تواند تغییراتی دائمی در دنیا ايجاد كند. اين 
تجربه می تواند به تغییر افكار عمومی و دگرگونی در ســاختار 
اقتصادهای مبتنی بر نفت منجر شود. بنابراين تولیدكنندگان 
نفت با بی ثباتی در تقاضا و تولید نفت در سال های آتی روبه رو 
هستند.ايران و ونزوئال كه قبال  تحت فشار تحريم های آمريكا قرار 
گرفته اند، مشكالت بیشــتری را شاهد خواهند بود. كشورهای 
پرهزينه با حكومت های ضعیف مثل نیجريه و آنگوال، با بحران 

فرار سرمايه ها روبه رو هستند.
به گزارش اكونومیست، در سال گذشته میالدی، ورشكستگی 
میان تولیدكنندگان نفت آمريكايی 50درصد افزايش يافت. در 
ســال2020 اين رقم حتماً باز هم افزايش خواهد يافت. انتظار 
می رود پیامدهای بزرگ تر صنعت نفت در سال های بعد اتفاق 
بیفتد. بی ثباتی باعث كاهش اشــتهای ســرمايه گذاران برای 
پروژه های جديد می شــود. همین حاال نیز شركت های نفتی 
هزينه های ســرمايه را حدود 25درصد كاهش داده اند. رشــد 
حیرت آور شــیل، كاهش خواهد يافت. صادركنندگان بزرگ 
نفت، ازجمله عربستان سعودی بايد هزينه های عمومی و تنوع 
محصوالت را كاهش دهند. سال هاست كه صنعت نفت به دلیل 
تغییرات اقلیمی، با چالش احتمالی محدود شدن تقاضا مواجه 
اســت. اين تهديد به ايجاد هرج و مرج میــان تولیدكنندگان 
نفت می انجامد زيرا ســرمايه ها آب می رود و شــركت ها برای 
به دست آوردن سهم خود در بازاری كه هر روز كوچك تر می شود، 
با هم می جنگند. در نهايت مقدار زيادی نفت، اين كاالی گرانبها، 

برای همیشه زير زمین باقی می ماند.
رســیدن به اوج تقاضا ممكن اســت ســال ها طول بكشد اما 
تولیدكنندگان نفت بايد آشفتگی ناشی از كوويد-19 را آنگونه 
كه هســت، ببینند: اين يك اتفاق موقت و گذرا نیســت بلكه 

نشانه ای از آينده ای است كه قرار است بیايد.

 سقوط تقاضا
احتماال در  ماه 
جاری، میزان 

تقاضای جهانی 
29میلیون بشكه 

در روز كاهش 
یابد كه این میزان 

سه برابر مقدار 
وعده داده شده در 

توافقنامه اوپك 
برای كاهش تولید 

است

شبنم سیدمجیدی
روزنامه نگار

شبنم سیدمجیدی
روزنامه نگار

كارشناسان از پایان دوران طالیی نفت خبر می دهند

نفتگرانبهازیرزمینمیماند
آمارها و تحلیل ها درباره وضعیت صنعت نفت بعد از شیوع ويروس كرونا چه می گويند؟

سقوط تاريخی قیمت نفت 
در روزهــای اخیر نشــان 
داد كه توافــق اوپك برای 
كاهش تولید نفت، در واكنش به كاهش تقاضا بر اثر قرنطینه، 
شــايد اثر چندانی نداشــت. از زمان نشســت اوپك، قیمت 
نفت خام به قدری كاهــش يافت كه تقريبــاً در 2دهه اخیر 
بی سابقه بود؛ چراكه روسیه و عربستان در تالش برای گرفتن 
سهم بیشتر در بازار نفت، قیمت ها را كاهش دادند و تولید را 
باال بردند. اين تحركات همراه با كاهش بیشتر تقاضا باعث شده 
است نفت آمريكا بدترين دوره ركود را در طول تاريخ ثبت كند. 
در سه ماهه اول ســال2020 قیمت ها دوسوم كاهش يافت و 

بخش انرژی در آمريكا را تكان داد.
اين آسیب باعث شد واشنگتن سعی كند يك توافق جديد را 
انجام دهد. ترامپ اوايل ماه آوريل تويیت كرد كه امیدوار است 
و انتظار دارد كه دو كشور روسیه و عربستان برای كاهش تولید 

روزانه 10میلیون بشكه و حتی بیشتر موافقت كنند.
در نهايت بعــد از پايان ماه مارس كه كمتريــن قیمت نفت 
ثبت شد، با شروع ماه آوريل در عرصه بین المللی قیمت نفت 
خام برنت با 21درصد افزايش به 29.94دالر در هر بشــكه 
رســید و قیمت نفت آمريكا حدود 25درصد افزايش يافت و 
به 25.32دالر رســید؛ هر دو ركورد خوبی به شمار می رفت. 
كاهش تولید 10میلیون بشكه در روز، حدود 10درصد تولید 
جهانی است. به هر حال تحلیلگران می گويند كه صنعت نفت 
آمريكا نیز احتماالً مجبور به كاهش تولید می شــود؛ هم به 
شكل داوطلبانه برای تثبیت قیمت ها و هم به دلیل فشارهای 
اقتصادی به خاطر كاهش گسترده تقاضا. پیش بینی می شود 
تقاضای جهانی نفت خام در ماه جاری تقريبا 23درصد كمتر 
از مدت مشابه سال گذشته باشد. اين قیمت ها نشان دهنده 
تولید بیش از تقاضا )با وجود توافق میان اوپك و روسیه برای 
كاهش تولید( و چشــم انداز كلی اقتصاد جهانی در زمانه ای 
اســت كه اثرات برنامه های كوتاه مدت هنوز نامشخص است. 
ماه های می  و ژوئن كه دوره اصلی اجــرای برنامه اوپك برای 
كاهش تولید نفت است، بسیار تعیین كننده خواهد بود. در اين 
ماه ها مشخص می شود كه آيا مسیر كاهشی قیمت نفت 
همچنان ادامه خواهد داشت يا اينكه قیمت ها اصالح 
خواهد شــد. چیزی كه واضح اســت، قرنطینه 
جهانی ممكن است برای چند هفته آينده كمتر 
نشود و بعد از آن 2 ماه يا بیشتر نیز طول می كشد 
تا دنیا به حالت عادی برگردد. پس احتمال دارد 

كه تقاضای نفت برای مدتی طوالنی، كم باشد.

توافق بزرگ، آن قدرها بزرگ نبود
توافق بزرگ اوپك پالس بــرای كاهش تولید نفت احتمــاالً به اندازه 
كافی بزرگ نبوده است. عربستان ســعودی و روسیه تولید نفت خود 
را 10درصد كاهش داده اند اما كاهش تقاضا برای نفت، خیلی بیشتر از 
اين میزان بوده است. يك خطر بزرگ اين است كه كشورهای ديگری 
كه موافقت كرده اند تولید خود را 23درصد كاهش دهند، احتماال از اين 
توافق پیروی نكنند. خیلی از كشــورهای اوپك به تقلب در اين زمینه 
شناخته شده اند. همین حاال نیز براساس برخی گزارش ها، تعدادی از 
كشورها به اندازه ماه قبل تولید كرده اند. ســرمايه گذاران از پیامدهای 
نشست تاريخی اوپك پالس وحشت دارند. از زمانی كه كاهش تولید نفت 
اعالم شد، قیمت ها باز هم به میزان زيادی كاهش يافت. طبق توافق، حاال 
ديگر عربستان و روسیه به تعهد كاهش تولید عمل كرده اند 
و به شدت بعید است كه حتی با وجود قیمت های اخیر، 

آنها كاری بیش از اين انجام دهند.

آینده برای اوپك پالس و دیگر سرمایه گذاران چگونه است؟
 آمریكا: ويروس كرونا تا امروز هیچ نشانه ای مبنی بر كاهش شیوع نشــان نداده است و واكسن آن هم بعید به نظر 
می رسد كه در سال2020 آماده شود. بنابراين سیاستمداران آمريكايی برای مقابله با جنگ قیمتی كه روسیه راه انداخته 
است، تحت فشار زيادی قرار دارند و فكر می كنند كه آمريكا بايد در اين زمینه عملكرد تهاجمی تری داشته باشد. بحران فعلی، 
مشاغل زيادی را تهديد می كند و با افزايش موارد ابتال به كرونا در آمريكا، بازار آسیب بیشتری خواهد ديد. فوربس پیش بینی 
می كند با توجه به شرايط موجود، قیمت نفت خام برنت احتماال به 16دالر نیز كاهش يابد. واقعیت اين است كه اگر قیمت 

نفت نتواند به باالی 30دالر برسد، صنعت نفت شیل آمريكا برای بقا راه سختی را در پیش خواهد داشت.

روسیه: روسیه مثل ساير كشورها برای كسب درآمد، به نفت وابسته است و بنابراين امسال بودجه اين كشور به شدت 
تحت تأثیر كاهش تقاضا و كاهش قیمت نفت قرار خواهد گرفت. به خصوص آنكه با توجه به سقوط مداوم قیمت ها از 
روسیه انتظار می رود باز هم تولید خود را كاهش دهد. گفته می شود كه دوران طاليی نفت روسیه به پايان خود نزديك می شود.

عربستان سعودی: عربستان كه ارزان ترين تولیدكننده نفت در جهان است، اگر قیمت هر بشكه نفت باالتر از 20دالر 
باشد هم كســب درآمد می كند اما اين كافی نیست. عربســتان برای متعادل كردن بودجه خود و تحقق برنامه های 

اقتصادی به فروش هر بشكه نفت با قیمت 80دالر نیاز دارد تا در سیاست های خود به ثبات برسد.

آمریكای التین: كشــورهای آمريكای التین كمتر تحت تأثیر ويروس كرونا قرار گرفته اند و تعداد مبتاليان در اين 
كشورها به اندازه كشورهای اروپايی و آمريكای شمالی نیست. بنابراين آنها به كاهش تولید نفت، تمايلی ندارند.

آسیا: كشورهای تولید كننده نفت از چنین شوك بزرگی بسیار متضرر خواهند شد و 
چون بیشترين مصرف كنندگان نفت آنها از همان آسیاست، كاهش تقاضای بسیار 
زيادی خواهند داشت. برای ديگر كشورهای آسیايی كه عمدتاً مصرف كننده 

نفت هستند، وقت آن رسیده است كه از ذخاير نفتی خود استفاده كنند.

آفریقا: كاهش تاريخــی تولید باعــث ايجاد بحــران اقتصادی 
تولیدكنندگان نفت و گاز در آفريقا ازجمله كشورهای نیجريه، آنگوال، 

سودان، گابن، كنگو، گینه و... می شود؛ چرا كه افت ناگهانی قیمت نفت و گاز 
همزمان با همه گیری ويروس كوويد-19كه با بحران بهداشتی، تعطیلی مشاغل و 

عواقب اقتصادی همراه بود، اين كشورها را با چالش های متعددی روبه رو كرد.

در اتفاقی به ياد ماندنی برای صنعت نفت و 
گاز، اوپك و متحدانش در گروه اوپك پالس 
توافقی را نهايی كردند كه با همكاری آژانس 
بین المللی انرژی بتوانند تولید 20میلیون 
بشــكه نفت در روز را در بازار نفتی لبريز از 

تولید، كاهش دهند.
 اين توافق برای افزايش قیمت نفت و تثبیت 
اين صنعت بحران زده تنظیم شــد. اجرای 
آن چند روز به تأخیــر افتاد زيرا مكزيك از 

كاهش سهم خود در تولید خودداری كرد.
معاملــه اولیه اوپك پالس بــرای يك دوره 
دوماهــه از ابتدای ماه مــی كاهش تولید 
10میلیون بشكه نفت خام را درنظر گرفت.

وقتی اوپــك پالس اجــازه داد مكزيك از 
معركه فرار كند، تصمیم گرفت كه میزان 

كاهش تولید را به 9.7میلیون بشكه تغییر 
دهد؛ چراكه مكزيك به جای كاهش روزانه 
400هزار بشكه نفت به كاهش تولید روزانه 

100هزار بشكه نفت رضايت داد.
در اين توافقنامه، روسیه و عربستان سعودی 
هر كدام موافقت می كنند كه تولید خود را 

به 8.5میلیون بشكه در روز كاهش دهند.
پیش از اين، میزان تولید عربستان سعودی 
معــادل 12.3میلیون بشــكه در روز بود و 
روسیه در ماه مارس 11.29بشكه نفت در 

روز تولید می كرد.
هر كشــور ديگری جز عربستان سعودی و 
روسیه كه هر دو به میزان قابل توجهی تولید 
نفت خود را كاهــش می دهند، موظفند از 
ابتدای  ماه می تا پايان ژوئــن تولید روزانه 

نفت خود را 23درصد كم كنند.
ايران، لیبی و ونزوئال از اين موضوع مستثنا 
شده اند و مكزيك هم فقط تولید خود را به 
اندازه 100هزار بشكه نفت كاهش می دهد.

پس از اين دوره دو ماهه، تولید نفت به طور 
كلــی از آخر ژوئــن تا دســامبر 2020به 

8میلیون بشكه در روز و بعد از آن، از ژانويه 
2021 تا آوريل 2022 به 6میلیون بشكه در 

روز كاهش می يابد.
در يك نشست، همچنین كشورهای گروه 
جــی 20موافقت كردند كه بــرای تثبیت 
بازار، اقدامات الزم را انجام دهند. برای مثال 
اياالت متحده آمريكا مأمور شده است كه از 
ذخیره پتروشیمی استراتژيك استفاده كند 

تا مقادير زيادی نفت ذخیره سازی  شود.
آمريــكا تولید خــود را حداقل بــه میزان 
2میلیون بشكه نفت در روز كاهش خواهد 
داد. همچنین آمريكا پیشــنهاد داده است 
كه به جای مكزيك 300هزار بشكه ديگر از 

تولید خود  را كاهش دهد.
درصورت نیاز، در ماه ژوئیه گروه اوپك پالس 

نشســت ديگری را برای بررسی جزئیات 
بیشتر اين اقدامات برگزار می كند.

گروه اوپك پالس انتظار دارد كه گروه جی 
20تولید روزانه خــود را بیش از 3میلیون 

بشكه كاهش دهد.
وزرای انرژی گروه جی 20موافقت كردند 
كه يك گــروه اجرايی به وجــود آورند تا بر 
اين موقعیت نظارت و استراتژی های الزم را 

طرح ريزی كند.
در آخر آنگونه كه گزارش شــده است يك 
توافق جانبی ديگــر نیز انجام شــده كه 
براســاس آن عربســتان، كويت و امارات 
متحده عربی، موافقــت كرده اند تا تولید 
روزانه خود را 2میلیون بشــكه ديگر هم 

كاهش دهند.

اقدامات جهانی برای مواجهه با بحران نفت

بیشترین كاهش 
تولید از سال1989

آژانس بین المللی انرژی )EIEA( پیش بینی 
می كنــد كــه كاهــش تقاضای نفــت در 
ســال جاری، يك اتفاق تاريخی خواهد بود؛ 
تا جايی كه ســال2020 بدترين سال از نظر 
عملكرد اين بخش باشــد. اوپك پیش بینی 
كرده است كه میزان تقاضا در سه ماهه دوم 
سال 2020به 20میلیون بشكه نفت در روز 
و حتی كمتر برسد. تحلیلگران می گويند از 
سال 1989ســطح تولید نفت اوپك هرگز 

چنین اندك نبوده است.

دوره سقوط
در تاريخ 20آوريل )اول ارديبهشت( هر بشكه نفت سبد اوپك، به قیمت 14.19دالر آمريكا كاهش يافت. همچنین قیمت 
نفت برنت 25.57دالر و نفت وست تگزاس آمريكا به رقم منفی 37 دالر برای هر بشكه رسید. اين نخستین بار در طول 
تاريخ بود كه قیمت نفت وست تگزاس منفی شد. در روز بعد يعنی 21آوريل، قیمت نفت برنت نیز به 17دالر سقوط كرد. 
درحالی كه تانكرهای ذخیره و انبارهای نفت در حال پرشدن است، نگرانی در كشورها به خصوص در آمريكا درباره اينكه 

با نفت استخراج شده، چه كنند باال رفته است.

40درصد 
از جمعیت جهان بنا بر 
دستورات یا خواست 

خود در خانه مانده اند تا 
ویروس كرونا مهار 

شود

80میلیون 
بشكه میزان تقاضای 

نفت به شكل 
روزانه است

10میلیون 
بشكه میزان كاهش 
تولید نفت براساس 
توافق اوپك پالس 

به دلیل كاهش 
تقاضا

25میلیون 
بشكه پیش بینی اوپك 
از میزان تقاضای نفت 

در انتهای نیمه اول 
سال 2020

67دالر
قیمت سبد نفتی 

اوپك برای هر بشكه 
نفت در ابتدای سال 

2020

42درصد
نفت خام دنیا در سال 
2019توسط اوپك 

تولید شد

30درصد 
تقاضا برای نفت و گاز 
به خاطر قرنطینه جهانی 

كاهش یافته است

بزرگ ترین تولیدكنندگان نفت
طبق گزارش EIA )اداره اطالعات انرژی آمريكا( كشورهای آمريكا، عربستان سعودی و روسیه 
بزرگ ترين تولیدكنندگان نفت دنیا هســتند. آمريكا به تنهايی 18درصد از تولید نفت دنیا را در 
دست دارد. بعد از آن عربستان سعودی با تولید 12درصد نفت دنیا و روسیه با تولید 11درصد كل 
نفت دنیا قرار دارند. كانادا و چین در رده های بعدی بزرگ ترين تولیدكنندگان نفت قرار می گیرند.

بزرگ ترین مصرف كنندگان نفت
آمريكا عالوه بر اينكه بزرگ ترين تولیدكننده نفت اســت، بزرگ ترين مصرف كننده نیز به شمار 
می رود. طبق اطالعات موجود 20درصد از مصرف نفت دنیا توسط آمريكايی ها انجام می شود. بعد 

از آن چین و هند قرار دارند. اين رتبه بندی شامل همه انواع نفت می شود.

14دالر
قیمت سبد نفتی 

اوپك برای هر بشكه 
نفت در ماه آوریل سال 

2020

85دالر 
باالترین قیمت نفت 
در 5سال اخیر كه 
مهرماه 97به ثبت 

رسید
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این شمارهدرنگ

نفت ارزان

تحوالت جدید چه تأثیری بر ایران دارد؟

 درآمد صادرات فراورده های نفتی
در خطر است

گفت وگو با غالمحسین حسنتاش؛ كارشناس انرژی

توافقنامه جدید اوپك و كشورهای هم پیمان آن، موسوم 
به اوپك پالس كه در تاریخ 12 آوریل نهایی شد، به معنای 
كاهش حدود 10میلیون بشكه نفت از تولیدات كشورهای 
نفتی جهان است. كشورهای ایران، ونزوئال و لیبی از به اجرا 
گذاشتن این توافقنامه مستثنی شده اند؛ به دلیل مشكالت 
اقتصادی كه درگیری هــا و تحریم های اقتصادی بر آنها 
تحمیل كرده  است. غالمحسین حسنتاش، عضو انجمن 
اقتصاد انرژی ایران و كارشناس ارشد صنعت نفت نیز در 
گفت وگو با همشهری درباره موضع ایران درقبال توافقنامه 
جدید اوپك می گوید:  افت قیمت ها به ضرر اقتصاد ایران بود 
اما جلوگیری از سقوط قیمت ها به كمك توافقنامه جدید 

می تواند به نفع ایران باشد.

با توجه به توافقنامه اخیر اوپك پالس برسر 
كاهش تولیدات نفت در جهان با هدف افزایش قیمت نفت، 
موضع ایران به عنوان یكی از اعضای اوپك در قبال این 

توافقنامه چه باید باشد؟
به نظر من موضع ایران باید موضع موافق باشد البته خود ایران 
نمی تواند در این توافق مشاركت كند؛ یعنی كاهشی را در تولید 
خود تعهد كند زیرا تحت تحریم های بین المللی قرار دارد و در 

شرایط عادی نیست.
 یكی از اهداف ایــن توافقنامه كه به مداخله 
آمریكا منجر شد، نجات صنعت نفت شیل آمریكاست، اگر 
توافق حاصل نمی شد و نفت شیل به واسطه كاهش قیمت 
از بازار خارج می شد، چه تغییری ممكن بود در وضعیت نفت 

ایران حاصل شود؟
 اوال نفت شــیل در 4منطقه در آمریكا تولید می شود و هزینه 
تولید در این مناطق متفاوت است؛ در بعضی مناطق بیشتر و در 
بعضی مناطق كمتر است. ثانیا باید توجه كنیم كه هزینه های 
ســرمایه گذاری روی نفت شیل شــامل حفر چاه ها و ایجاد 
تاسیسات قبال انجام شده است و بنابراین تولیدكنندگان نفت 
شیل حاال به هزینه های عملیاتی شان نگاه می كنند و تاجایی 
كه قیمت نفت هزینه های عملیاتی شان را جبران كند به تولید 
ادامه می دهند. خصوصا كه هزینه اســتهالك تاسیسات هم 
درهرحال وجود دارد وچه بسا اگر تولید متوقف شود این هزینه 
بیشتر باشد ولذا اینطور نیست كه فكر كنیم حاال یكدفعه همه 
نفت شیل به واسطه كاهش قیمت از بازار خارج می شود. ثالثا 
باید توجه كنیم كه در بعضی از میادین قدیمی غیرشیلی هم 
هزینه تولید باالست و حتی ممكن است در بعضی جاها از نفت 
شیل هم بیشتر باشد بنابراین اینگونه نیست كه با افت قیمت 
فقط شیلی ها غیراقتصادی شوند. اما این توافق به نظر من تأثیر 
چندانی بر بازار ما نخواهد داشت. ما با 2مسئله مواجه هستیم؛ 
یكی میزان تقاضا برای نفتمان و دیگری مسئله قیمت. به نظر من 
این توافق بر میزان تقاضا برای نفت ما چندان تأثیری ندارد چون 

این توافق برای باالنس كردن بازار كافی نیست. 20 تا 30میلیون 
بشكه از تقاضای جهانی نفت كم شده و طبق این توافق حدود 
10میلیون بشكه از عرضه كم می شود اما به هر حال این توافق 
روی قیمت مؤثر اســت اگر این توافق حاصل نمی شد قیمت 
سقوط بیشتری می كرد. با این توافق جلوی سقوط بیشتر قیمت 

گرفته شده است و از این جهت به نفع ما هم هست.
با توجه به وجود تحریم ها علیه ایران و پایین 
بودن حجم صادرات نفت كشور، آیا این توافقنامه تأثیری 

بر اقتصاد ایران خواهد  داشت؟
همانطور كه عرض كردم این توافق جلوی سقوط بیشتر قیمت 
را گرفته است و از این جهت طبعا جلوی كاهش بیشتر درآمد 
نفتی كشور هم گرفته می شود؛ خصوصا كه ما االن صادرات 
فراورده های نفتی هم زیاد داریم كــه قیمت آنها نیز تابعی از 

قیمت نفت  خام است.
روسیه و عربستان هركدام چه منافعی را در این 

توافقنامه دنبال می كنند؟
روسیه و عربستان 2 صادركننده بزرگ نفت هستند، در عربستان 
درآمد نفت، نقشــی كلیدی در اقتصاد دارد و در روســیه هم  
همین طور، ضمن اینكه روسیه صادركننده عمده گاز نیز هست 
و قیمت جهانی گاز تابعی از قیمت جهانی نفت است. بنابراین 
طبعا قیمت نفت برای این دو كشور بسیار مهم است و اگر این 
توافق حاصل نمی شد قیمت نفت به شدت سقوط می كرد و این 

توافق تا حدودی جلوی سقوط بیشتر را گرفته است.
آیا در نهایت كاهش 20میلیونی تولید نفت در 

جهان با حضور آمریكا عملی خواهد بود؟
به نظر من همه مجبور به اجرای این توافق خواهند شد چون 
تقاضای جهانی به تبع شــیوع كرونا و توقف كســب و كارها 
و توقف حمل ونقل به شــدت كاهش یافته است و مجموعه 
عرضه كنندگان مجبورند عرضه را با تقاضا تنظیم كنند و اگر 
هم با هماهنگی این كار را نكنند قیمت چنان سقوط خواهد 
كرد كه بســیاری از تولیدكنندگان مجبور به بستن خیلی از 
چاه هایشان خواهند شد پس اگر با توافق و مدیریت شده باشد 

طبعا بهتر است.
آیا روسیه نگران از دست دادن بازار نفت خود به 

واسطه سلطه نفت شیل آمریكا بر بازار است و چرا؟
نگرانی از دست دادن بازار همیشه وجود داشته است. روزگاری 
اوپك این نگرانی را داشت كه غیراوپكی ها )شامل روسیه( سهم 
بازارش را می گیرند و بعد از ظهور پدیده نفت شیل، اوپكی ها و 
غیراوپكی ها نگران شدند كه نفت شیل بازارشان را بگیرد و به 
همین دلیل اوپك پالس شكل گرفت كه با هماهنگی هم شیل را 
كنترل كنند و جنگ سهم بازار اوپك و غیراوپك تبدیل به جنگ 
سهم بازار شیل و غیرشیل شد و به همین دلیل االن هم كه اوضاع 
بازار وخیم است با این شرط حاضر به كاهش شده اند كه آمریكا 
هم كاهش دهد. چرایی اش مشخص است؛ هم می خواهند بازار 
خود را حفظ كنند و هم می خواهند دنیا را وابسته به نفت خود 
نگه دارند كه درصورت لزوم به عنوان یك اهرم قدرت سیاسی 

نیز از آن استفاده كنند.

روسیه؛بازندهبزرگتوافقاوپكپالس
اهداف عربستان و روسیه در جنگ نفتی چه بود؟

كشــورهای تولید كننده نفت روز یكشنبه 12آوریل 
2020 طی مذاكراتی تاریخی، برســر كاهش میزان 
تولید نفت به توافقی بزرگ دست یافتند؛ دستاوردی 
كه با تالش بی ســابقه و هماهنگ روسیه، عربستان 
ســعودی و ایاالت متحده برای تثبیت قیمت نفت و 
به صورت غیرمستقیم تثبیت بازارهای مالی جهانی 

به دست آمده است.
حضور پررنگ عربستان و روسیه، به عنوان بزرگ ترین 
كشورهای تولید كننده نفت در جهان در این قرارداد 
برای تنظیم اهداف تولید نفــت جهانی امری عادی 
اســت. اما دونالد ترامپ كه با مسائلی مانند انتخابات 
دور بعد ریاست جمهوری آمریكا، اقتصاد رو به افول و 
دست و پنجه نرم كردن شركت های نفتی آمریكایی با 
كاهش ناگهانی قیمت ها مواجه است، قدمی  غیرعادی 
برداشــت و به جنگ قیمتی كه از یك  ماه پیش میان 
روسیه و عربستان درگرفته بود،  ورود كرد و رسیدن به 
توافق میان كشورها را به یك اولویت مهم تبدیل كرد.

ترامپ با مداخله در این توافقنامه و پیشنهاد كاهش 
تولید نفت خود، اوپك را از شــدید ترین جنگ برسر 
قیمت نفت نجات داد، اما در اصل آمریكا هیچ تغییری 
در تولید نفت خود ایجاد نكرده اســت، شیوع ویروس 
كرونا عامل اصلی كاســته شــدن تولید نفت آمریكا 
بوده اســت؛  و این اولین باری نیســت كه این استاد 
فریبكاری با كمترین هزینــه و حتی بدون هزینه، به 

توافقی بزرگ دســت می یابد. او در سال1994 نیز با 
تكنیكی مشابه، امپراتوری اش را كه زیر فشار بدهی 

درحال نابودی  بود،  نجات داد.
بحران نفت از اواســط ماه مارس آغاز شد، پس از آنكه 
روسیه به درخواست كاهش میزان تولید نفت عربستان 
برای مدیریت قیمــت نفتی كــه تحت تأثیر كاهش 
تقاضای ناشی از شــیوع كرونا سقوط كرده بود، پاسخ 
منفی داد. عربستان برای فشــار وارد كردن به روسیه 
تولید خود را روزانه 3میلیون بشكه افزایش داد و بازار 
را از نفت اشباع كرد. این اقدام باعث كاهش قیمت نفت 
سبك وست تگزاس اینترمیدیت )محك یا شاخص برای 
قیمت گذاری نفت در بازارهای جهانی( شــد و قیمت 
هر بشكه از این نفت كه در ابتدای سال2020 حدود 
60 دالر بود، در اواخر ماه مارس به 20دالر رســید. در 
اوایل ماه آوریل روسیه تسلیم شد، اما مكزیك به عنوان 
یاغی جدید با توافقنامه مخالفت كرد. مكزیك مشابه 
روسیه عضو اوپك نیست، اما به گروه اوپك پالس تعلق 
دارد. اوپك پــالس بر تولید 50درصــد از نفت جهان 
كنترل دارد، از این رو اگــر اعضای آن با یكدیگر تقابل 
داشته باشند، جهان با دوران جدید نفت خام 20دالری 
مواجه خواهد  شد؛ سناریویی كه می تواند برای صنعت 
نفت آمریكا با 9.8میلیون نفر آمریكایی شاغل در آن 
فاجعه بار باشد. این شاغلین به ویژه در بخش تولید نفت 
شیل كه آمریكا را به بزرگ ترین تولید كننده نفت جهان 
تبدیل كرده، مشــغول به كارند. براساس آمار شركت 
پژوهشی HIS Markit استخراج نفت از چاه های نفت 
شــیل آمریكا معموال با قیمت 50دالر و باالتر صرفه 

مشت پوچ ترامپ در توافق اوپك پالس
گزارش فورچون از نقش و موضع آمریكا در بازار نفت

گزارش دو     

اقتصادی خواهند داشــت. این درحالی اســت كه در 
اوایل ماه مارس، نفت با قیمت بشكه ای 10دالر در بازار 
عرضه می شد. این كاهش قیمت به آن معنی است كه 
صرفه اقتصادی نفت شیل از بین خواهد  رفت، هزاران 
آمریكایی بیكار خواهند  شد،  آمریكا مقام بزرگ ترین 
تولید كننده نفت جهان را از دست خواهد  داد و تمامی 
این موارد،  در دور بعدی انتخابات ریاســت جمهوری 

آمریكا به نفع ترامپ نخواهد  بود.
در این شــرایط بود كه دونالد ترامپ كه معموال اوپك 
را كارتلی خطرناك می داند كــه جیب آمریكایی ها را 
با ایجاد تورم در قیمت ها خالی می كند، به بهانه نجات 
مشاغل آمریكایی ها، در نقش حمایت از اوپك ظاهر شد. 
شرح وقایع تالش ترامپ برای به نتیجه رسیدن قرارداد 
نفتی كاهش میزان تولید توســط كشــورهای نفتی 
جهان را می توان در سخنانش در نشست های خبری 

روزانه اش درباره شــیوع كرونا و همچنین بیانیه های 
مقامات عربستان، روسیه و مكزیك دنبال كرد.

سعودی ها می خواستند مكزیك میزان تولید روزانه اش 
را 350هزار بشكه كاهش دهد،  درحالی كه پیشنهاد 
مكزیك كاهش 100هزار بشكه بود. هیچ یك از طرفین 
از خواسته خود كوتاه نمی آمدند و ترامپ مسیر را برای 
رســیدن به توافق هموار كرد. او 9 آوریل 2020 در 
تماســی با همتای مكزیكی خود آندرس مانوئل لوپز 
اوبرادور اعالم كرد آمریــكا برای كمك به مكزیك در 
مشاركت در توافقنامه جدید كاهش تولید، 250هزار 

بشكه در روز از میزان تولیدات خود خواهد  كاست.
ترامپ روز 10آوریل نیز تماسی سه جانبه با والدیمیر 
پوتین و بن سلمان برقرار كرد تا دستاورد خود را اعالم 
كند و درنهایت تالش اش اثر كرد. طی تعطیالت آخر 
هفته لوپز اوبرادور، ترامپ را به خاطر سخاوتمندی اش 

سمیرا رحیمي
روزنامه نگار

تحوالت بازار نفت اتفاقی بود كه پیش از ظهور كرونا، زمینه 
سقوط اقتصاد جهانی را مهیا كرده بود، چرا كه تالش ناكام 
در تمدید كاهش تولید نفت، موجب شــد تا ابرقدرت های 
تولیدكننده نفت در میدان جنگ قیمتی لباس رزم به تن 
كنند. روسیه و عربستان، 2بازیگر اصلی جنگ قیمت نفت 
بودند كه در اسفند سال گذشــته با وجود كاهش تقاضای 
جهانی نفت به دلیل شیوع كرونا، برای كاهش تولید به توافق 
نرســیدند و همین اختالف نظر موجب شد تا این دو غول 
نفتی در جهت اهداف و منافع خود دست به افزایش تولید 
یا حتی فروش نفت با تخفیف هــای ویژه بزنند. با این همه 
درد مشترك اپیدمی كرونا باعث شد كشورهای رقیب بار 
دیگر، 4سال پس از نخستین توافق كشورهای اوپك پالس، 
در 12آوریل 2020 برای نجات قیمت نفت با یكدیگر توافق 
كنند. در ماجرای شكل گیری جنگ قیمت، به نتیجه رسیدن 
نشست اوپك پالس و دست یافتن به تفاهمی برای كاهش 
تولید نفت به منظور جلوگیری از ســقوط بیشتر قیمت، 
3كشور عربستان، روسیه و آمریكا نقش اساسی برعهده 
داشــتند. هر یك از این كشورها براســاس منافع مالی و 
سیاسی خود در بازار جهانی نفت، دست به تصمیم گیری 
زدند كه در نهایت برای ســرپا ماندن در این بازار به یك 

تصمیم جهانی تن دادند.

چرا روسیه عقب نشینی كرد؟
براساس گزارش نیویوركر، چاه های نفت روسیه به دالیلی مانند 
نوع آب و هوا و جغرافیا، انعطاف پذیری كمتری نسبت به چاه های 
سعودی ها دارند. چاه های نفتی روسیه را نمی توان امروز به سادگی 
غیرفعال كرد و روز بعد دوباره به فعالیت واداشت. كاهش تولید نفت 
در روسیه می تواند به قیمت آسیب دیدن چاه های نفتی این كشور 
و به از دست رفتن میدان های نفتی طی سال های متوالی منجر 
شود. این به آن معنی است كه پس از توافق اولیه اوپك پالس در 
سال2016، شركت های نفتی روسیه بیشتر از حدی كه مقامات 

كشور به صورت كالمی وعده داده بودند، نفت تولید می كردند.
بسیاری از مقامات ارشد در مسكو، ازجمله ایگور سچین- دوست 
و معتمد قدیمی والدیمیــر پوتین و مدیر شــركت روس نفت، 
شركت گاز و نفت روسیه- با كاهش میزان تولید نفت در چارچوب 
اوپك پالس مخالف بودند. آنطور كه به نظر می آمد، روسیه با توافق 
برسر محدود ساختن میزان استخراج نفت، خود را از سود هنگفتی 
محروم مي كرد و در عیــن حال باالرفتن قیمت ها كه ناشــی از 
توافق اولیه اوپك پالس بود، به استخراج نفت شیل آمریكا توجیه 

اقتصادی بخشــیده  بود و آمریكا كه هیچ تعهدی به اوپك پالس 
نداشت می توانست به صورت نامحدود نفت استخراج كند. سچین 
برای مخالفت با محدود ســازی تولید نفت، دالیل شــخصی نیز 
داشت: او در تالش بود شركت نفت و گاز روسیه میدان های نفتی 
گران قیمت و ارزشمندی را در قطب شــمال اكتشاف كند، اما تا 
وقتی كه شركت تحت شــرایط اوپك پالس فعالیت می كرد؛ آن 

پروژه ها اجراشدنی نبودند.
توافقنامه اولیه اوپك پالس در ابتدا برای روســیه ســودمند بود، 
در دوره ای ســه ســاله، روســیه از بخش هیدروكربن ها به سود 
120میلیارد دالری دســت  پیدا كرد. اما با كاهش میزان تقاضا 
برای نفت و كاهش قیمت ها از اوایل سال جاری، شرایط تغییر كرد.

عربستان؛ نبرد برای حفظ قیمت نفت
در اوایل مــاه مــارس، عربســتان درخواســت كاهش بیشــتر 
تولیدات نفتی اعضای اوپك را داد. با توجــه به كاهش قیمت ها، 
محمد بن سلمان و دیگر چهره های قدرتمند صنعت نفت عربستان 
تمایل كمتری داشتند تا چشم بر پایبندی نیم بند روسیه به كاهش 
تولید نفت ببندند. وضعیت به بن بست رسید؛ یا روسیه باید به شرایط 
جدید كاهش تولیداتش تن می داد یا اوپك پالس تجزیه می شد و 

اعضای آن هراندازه كه می خواستند نفت استخراج می كردند.
در این شرایط بود كه شــیوع كووید-19در چین، اقتصاد جهان 
را تحت تأثیر قرار داد و در این شــرایط، محدود كردن تولید نفت 
برای كرملین بی معنی یا دست كم ناكارآمد به نظر می آمد. پاوال 
سوروكین- قائم مقام وزارت نفت روسیه- گفت: ما نمی توانیم با 
كاهش تقاضا مقابله كنیم آن هــم در زمانی كه پایان ماجرا مبهم 
است. سچین در این دوران زمان را مناسب دید تا اعتراضش را بار 
دیگر به پوتین ابراز كند و در نامه ای خصوصی به پوتین كه توسط 
رویترز منتشر شد، اعالم كرد اجرای درخواست های اوپك پالس 
امتیازی عالی را دراختیار آمریكا قرار داد كه برای روسیه تهدیدی 
استراتژیك است. همچنین گفته می شود سچین به پوتین توصیه 
كرد تا روسیه به صنعت نفت شیل آمریكا و بودجه سعودی ها در 
دردناك ترین لحظه ممكن حمله كند، یعنی زمانی كه میزان تقاضا 

برای نفت كاهش یافته بود.
جنجال نهایی به نبرد برترین چهره های دو كشــور تبدیل شد؛ 
محمد بن سلمان كه به خاطر بی پروایی اش مشهور است و والدیمیر 
پوتین كه زبان اولتیماتوم را تاب نمی آورد. مذاكرات 6مارس در 
وین به هیچ نتیجه ای نرسید. عربستان به این نشست بی نتیجه با 
افزایش تولید نفت خود، 2میلیون بشــكه بیشتر از میزان تعیین 
شده از سوی اوپك پالس پاسخ داد و آن را به بیش از 12میلیون 
بشكه در روز رساند. عالوه بر افزایش تولید، آرامكو تخفیفی بین 6 
تا 8دالر در هر بشكه برای مشتریان خود اختصاص داد كه توجه 
پاالیشــگاه های چین و هند را به خود جلب كرد. با خبر افزایش 

تولید، قیمت نفت تا مرز 20دالر نیز كاهش یافت. در عرض یك 
روز، قیمت نفــت 30درصد كاهش یافــت و ارزش روبل به دالر 
10درصد كم شــد. با این همه هنوز روس ها انتظار داشتند اول 

عربستان كوتاه بیاید.
اگرچه گفته می شود كاهش فروش نفت می تواند در سال2020 
عربستان را با كسری بودجه شــدیدی مواجه سازد -  ادعایی كه 
سقوط ارزش سهام آرامكو در دوران كاهش تقاضای نفت می تواند 
نشان تأیید آن باشد - با این همه ســعودی ها در شرایط بحران از 
نظر مالی توانمندی مدیریت بیشتری دارند تا روس ها، زیرا گفته 
می شود درآمد نفتی عربستان صرف پروژه های پرهزینه ای مانند 
چشم انداز سعودی 2030می شود اما روس ها این درآمد را برای 

تامین بودجه اداره كشورشان الزم دارند.
عالوه بر تهدید اقتصادی، این ایده كه قیمت  پایین نفت، میخی 
برتابوت صنعت نفت شیل آمریكاست، برای پوتین لحظه به لحظه 
غیرواقعی تر می شد زیرا برخالف این تصور كه قیمت زیر 50دالر 
برای هربشكه نفت توجیه اقتصادی استخراج نفت شیل را از بین 
می برد، مشخص شد بعضی از حوزه های نفت شیل آمریكا با نرخی 
بسیار پایین تر قادر به تولید نفت هستند. توافق پوتین- سچین 
برسر این بود كه روسیه می تواند با كاهش قیمت نفت، عربستان 
سعودی و صنعت نفت شیل آمریكا را با اســتفاده از منابع مالی 
مختلف همزمان از پا درآورد. این شــیوع كرونا بود كه نقشه های 
روســیه و تقریبا همه كشــورهای دیگر را نقش  برآب ساخت و 
هرآنچه كه زمانی منطقی به نظر می آمد، پس از شــیوع ویروس 

عمال بی معنی شد.
پوتین و مشاورانش در نهایت به این نتیجه رسیدند كه درصورت 
سقوط قیمت نفت به زیر 20دالر، روسیه در سال2020 با خسارت 
مالی صدها میلیارد دالری مواجه خواهد شد. درنتیجه نسبت به 
توافق با عربستان نرم تر شدند. همچنین برای روسیه، مشاركت 
آمریكا در مكانیزمی جهانی كه قرار بود قیمت نفت را تثبیت كند و 

تن دادن به تعهدات آن، یك هدف مازاد محسوب می شد.
پس از توافق ضمنی آمریكا در كاهش تولید نفت و حتی به عهده 
گرفتن بخشــی از كاهش تولید مكزیك، روســیه به توافق تن 
داد. روسیه و عربســتان در این توافقنامه متعهد شده اند روزانه 
2.5میلیون بشــكه از تولیدات خود بكاهند، بســیار بیشــتر از 
500 هزار بشكه ای كه پوتین در  ماه مارس زیر بار كاهش آن نرفت. 
در توافقنامه قدیمی اوپك پالس، روسیه یك میلیون بشكه بیشتر 
از عربستان نفت تولید می كرد اما اكنون هردو كشور به یك اندازه 
تولید خواهندداشت. عالوه براین، اینطور به نظر می رسد كه آمریكا 
برنده نهایی این جدال نفتی است، زیرا هیچ یك از تعهدات آمریكا 
در توافقنامه به جزئیات تشریح نشده  اند و گفته می شود كاهشی 
كه ترامپ وعده آن را داده، همان كاهش تولیدی است كه در روند 

طبیعی كاهش تقاضا در بازارهایش رخ داده است.

سمیرا مصطفی نژاد
روزنامه نگار

ستود و اعالم كرد ترامپ به مكزیك كمك خواهد كرد 
و اقدام او را تاریخی نامید. در نهایت در روز 12 آوریل 
2020 اوپك پالس امضای توافقنامه ای جدید میان 
24كشور عضو برسر كاهش 13درصدی تولید جهانی 

را اعالم كرد.
اقدام ترامپ در به  سرانجام رســاندن توافقنامه مورد 
تشــویق فراوان قرار گرفت. وزیر انرژی عربســتان 
-شاهزاده عبدالعزیز بن ســلمان- با شعف اعالم كرد 
اوپك زنده و پویاست. مؤسسه پترولیوم آمریكا ترامپ را 
به خاطر نقش اش در به سرانجام رسیدن این توافقنامه 
ســتود و حتی اقتصاددان و متخصص حوزه انرژی، 
دانیل یرگیــن در مصاحبه ای تلویزیونــی ترامپ را 
به خاطر صرف نظر كردن از تنفــرش از اوپك و درك 
وضعیت كاهش قیمت نفت به عنوان مسئله ای برای 
امنیت ملی آمریكا مورد ستایش قرار داد و این قرارداد 
را بزرگ تریــن و پیچیده ترین قــرارداد دوران كاری 

ترامپ اعالم كرد.
قرارداد های بزرگ معموال به امتیاز دهی های بزرگ نیاز 
دارند،  اما ترامپ برای دستیابی به توافق از چه امتیازی 
دست كشــید؟ گزارش ها حاكی از آن هســتند كه 
والدیمیر پوتین به ترامپ فشار آورده است تا به صورت 
قانونی ســهمیه هایی را به تولید كنندگان نفت خود 
تحمیل كند. ترامپ زیر بار این موضوع نرفت. اگرچه 
دولت فدرال از نظر فنی می تواند قوانین ضدانحصاری 
را لغو كرده و شركت ها را برای ایجاد فضایی اوپك مانند 
مجبور به محدود سازی  تولیداتشان كند اما مكانیزمی 
برای انجام آن وجود ندارد. به جای این كار، ترامپ در 
نشســت خبری كه پس از به نتیجه رسیدن قرارداد 
برگزار شد اعالم كرد: كاهش تولید پیش از این انجام 
شده اســت، زیرا اقتصاد ما اقتصادی بازار محور است. 
ترامپ با گفتن این سخنان در واقع در حال توصیف 
بازار های آسیب دیده آمریكا بود. بحران شیوع كرونا 

به اندازه ای بر فروش نفت آمریكا تأثیر گذاشــت كه 
تولیدكنندگان نفت آمریكایــی بدون وجود خریدار، 
استخراج را متوقف كرده و روند تولید را كاهش دادند. 
تولید كننــدگان نفت آمریكا، كاهــش تولید را نه به 
درخواست دولت، بلكه به خواسته خود اجرا كرده اند. 
در واقع، این كاهــش تولید چه مكزیك،  روســیه و 
عربستان به توافق می رسیدند و چه به مبارزات خود 

ادامه می دادند، اتفاق می افتاد.
براساس آمار سازمان انرژی آمریكا، EIA، میزان تولید 
نفت خام آمریكا در هفته منتهی به سوم آوریل 2020 
نزدیك به 600هزار بشكه در روز كاهش داشته است و 
از 13میلیون بشــكه در روز به 12.4میلیون بشكه در 
روز رسیده است؛ یعنی سه برابر میزانی كه ترامپ وعده 
داده اســت. در روز 10 آوریل در نشست گروه 20در 
ریاض، زمانی كــه ترامپ درحال مانــور دادن درباره 
تأثیر اقدامــش بر نجات اقتصاد آمریــكا و جهان بود، 
وزیر نیروی آمریكا اعالم كرد تولید نفت در سال 2020 
بدون مداخله دولت تا 2میلیون بشكه در روز كاهش 
پیدا خواهد كرد، و این مقدار یعنی 10برابر میزانی كه 
ترامپ برای به نتیجه رسیدن توافقنامه وعده داده  است.

همچنین حیــن امضای قرارداد كاهــش تولید نفت 
اوپك پــالس،  دولت ترامپ هیچ ســند مكتوبی ارائه 
نكرده است، یعنی هیچ معیاری برای سنجش كاهش 
200هزار بشكه در روز از تولیدات نفت آمریكا در دست 
نیست. یك منبع آگاه در دولت آمریكا كه در جریان 
این توافقنامه بوده است به نشریه فورچون گفته است 
كه وعده های ترامپ غیررســمی هستند زیرا كاهش 
تولید نفت آمریكا تحت تأثیر بازار آزاد است و چه كسی 
به جز ترامپ می تواند امتیازی واهی را فداكاری بزرگی 
نمایش دهد كه به مصالحه لجوج ترین رقبای تجاری 
جهان و- دست كم تا به این لحظه- به نجات صنعت 

نفت شیل در آمریكا منجر شده  است؟

توافق با عربستان
پوتین و 

مشاورانش در 
نهایت به این 

نتیجه رسیدند كه 
درصورت سقوط 
قیمت نفت به زیر 

20دالر، روسیه 
در سال2020 با 
خسارت مالی 
صدها میلیارد 
دالری مواجه 

خواهد شد. 
درنتیجه نسبت به 
توافق با عربستان 

نرم تر شدند. 
همچنین برای 

روسیه، مشاركت 
آمریكا در 

مكانیزمی جهانی 
كه قرار بود قیمت 

نفت را تثبیت 
كند و تن دادن 
به تعهدات آن، 
یك هدف مازاد 
محسوب می شد

سبا ثروتي
خبرنگار
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وردين  فر
 دوم

كجا؟ آمريكا، سن آنتونيو تگزاس
با؟ بروكلين رايدر 

 سوم

كجا؟ آمريكا، سن آنتونيو تگزاس
تكنوازي كمانچه

 چهارم

كجا؟ آمريكا، ناكسويل ايالت 
تنسي ]فستيوال موسيقي بيگ 

اييرز[
با؟ بروكلين رايدر 

  بيست ويكم تا بيست ونهم و سی ويكم

كجا؟ ايران، تاالر وحدت تهران 
با؟ كوارتت مينياتور ]آغاز تور كنسرت 

»شهر خاموش« در سال 98[

 ارديبهشت
 ششم

كجا؟ آمريكا، سالن نمايش گراناداي 
دانشگاه سانتاباربارا

 با؟ جاده ابريشم 
 هشتم

كجا؟ آمريكا، سالن گريت هال دانشگاه 
ايالتي كاليفرنيا 
با؟ جاده ابريشم

  دهم

كجا؟ آمريكا، سالن سگرست روم 
كوستا مسا 

با؟ جاده ابريشم ]اجراي پروژه جديد 
»گردان چنين كنند«[

 سيزدهم

كجا؟ آمريكا، سالن زلرباخ هال 

دانشگاه بركلي كاليفرنيا 
با؟ جاده ابريشم

 پانزدهم

كجا؟ آمريكا، سالن آيزنهاور 
كندي سنتر واشنگتن

 با؟ جاده ابريشم 
 بيست وششم

كجا؟ آمريكا، اسكريال سنتر 
لس آنجلس

با ؟ علي اكبر مرادي 

 خرداد
 بيست وپنجم تا بيست وهشتم 

كجا؟ ايران، تاالر وحدت تهران
با؟ كوارتت مينياتور 

 بيست ونهم تا سی ويكم

كجا؟ ايران، تاالر حافظ شيراز
با؟ كوارتت مينياتور

 تير
 يكم تا ششم

كجا؟ ايران، تاالر وحدت تهران
با؟ كوارتت مينياتور 

 سيزدهم

كجا؟ ايران، همدان 
با؟ كوارتت مينياتور

 شانزدهم و هفدهم

كجا؟ ايران، محوطه طاق بستان 
كرمانشاه

با؟ كوارتت مينياتور 
 بيست ودوم

كجا؟ هلند، روتردام ]فستيوال 
موسيقي درياي شمال[

با؟ رامبرانت تريو
 بيست وهفتم و بيست وهشتم

كجا؟ ايران، ساري
با؟ كوارتت مينياتور

 مرداد
 پنجم

كجا؟ كانادا، تورنتو ]جشن تيرگان[
 با؟ كيا طبسيان 

 ششم
كجا؟ كانادا، تورنتو ]جشن تيرگان[

 با؟ علي اكبر مرادي 
 دوازدهم تا پانزدهم

كجا؟ ايران، مجتمع خاتم االنبياي 
رشت

با؟ كوارتت مينياتور 
 نوزدهم تا بيست وچهارم

كجا؟ ايران، تاالر كوثر و سيتي سنتر 
اصفهان

با؟ كوارتت مينياتور

 شهريور
سی ام

 كجا؟ آمريكا، بريجپورت ايالت 
كنتيكت

با؟ اركستر سمفونيك بريج پورت 
]كنسرت »آبي همچون شب هاي 

 فيروزه اي نيشابور«[ 

 مهر
 نوزدهم

كجا؟ انگليس، رويال فستيوال هال 
لندن

با؟ رامبرانت تريو 

 آبان
 چهارم

كجا؟ فنالند، تامپره
با؟ اردال ارزنجان ]در فستيوال 

وومكس[
 چهاردهم

كجا؟ آمريكا، دانشگاه پناستيت 
پنسيلوانيا

با؟ جاده ابريشم
 شانزدهم

كجا؟ آمريكا، دانشگاه بيرمنگام 
ايالت آالباما

با؟ جاده ابريشم 
 هجدهم

كجا؟ آمريكا، پرفورمينگ آرت سنتر 
ميرلند جرمنتاون

با؟ جاده ابريشم
 بيست ويكم

كجا؟ آمريكا، پيس سنتر گرينويل 
كاروليناي جنوبي

با؟ جاده ابريشم
 بيست وپنجم

كجا؟ آمريكا، وين ويرجينيا
با؟ جاده ابريشم

 بيست وششم

كجا؟ آمريكا، موس آت سنتر 
بلكسبرگ ويرجينيا

با؟ جاده ابريشم
 بيست ونهم

كجا؟ آمريكا، دانشگاه استنفورد 
سانفرانسيسكوي كاليفرنيا

 با؟ جاده ابريشم 

  آذر
 هشتم

كجا؟ سوئيس، سنت گالن
با؟ كيا طبسيان و كيوان شميراني

 دی
 هفتم تا دهم 

كجا؟ ايران، تاالر وحدت تهران
با؟ كوارتت مينياتور

 هفدهم
كجا؟ آلمان، برلين
با؟ اردال ارزنجان

 بيست ودوم و بيست ونهم

كجا؟ ايران، تاالر وحدت تهران
با؟ كوارتت مينياتور

 بهمن
 دوم و ششم

كجا؟ ايران، تاالر وحدت تهران
با؟ كوارتت مينياتور

 يازدهم
كجا؟ آلمان، فرانكفورت

با؟ بهنام ساماني
 دوازدهم

كجا؟ آلمان، هانوفر
با؟ بهنام ساماني

 سيزدهم

 كجا؟ آلمان، كلن
با؟ بهنام ساماني

 شانزدهم

كجا؟ ايتاليا، فلورانس
  با؟ بهنام ساماني

 هفدهم

كجا؟ ايتاليا، ونيز
با؟ بهنام ساماني

 هجدهم

 كجا؟ ايتاليا، ميالن
با؟ بهنام ساماني

 نوزدهم

كجا؟ اتريش، وين
با؟ بهنام ساماني

 بيستم

كجا؟ ايتاليا، رم
با؟ بهنام ساماني
 بيست ويكم

كجا؟ اسپانيا، مادريد 
  با؟ بهنام ساماني
 بيست وپنجم

 كجا؟ سوئيس، زوريخ
  با؟ بهنام ساماني
 بيست وششم

كجا؟ آلمان، فرايبورگ
با؟ بهنام ساماني
 بيست وهفتم

كجا؟ آلمان، مونيخ
با؟ بهنام ساماني

كيهان كلهر    
  ضبط  3  آلبوم  در سال 98

در صفحه اي كه پيش رو داريد، همه اجراهاي صحنــه اي زنده كيهان كلهر در 
سال 98را مرور كرده ايم. البته بديهي اســت كه مي دانيد، بازه زماني 11 ماهه 
از فروردين تا انتهاي بهمن را مد نظر قرار داده ايم، چرا كه واپســين اجراهاي 
كنسرت »شهر خاموش« كلهر با كوارتت مينياتور، مانند همه برنامه هاي هنري 
در اسفندماه، براي جلوگيري از گسترش شيوع ويروس كرونا لغو شدند. عالوه بر 
گزارش اين صفحه، اين خبر اختصاصي را هم از ما بشنويد كه اين آهنگساز 
بين المللي، در سالي كه گذشــت، ضبط 3آلبوم موسيقي را نيز به 
انجام رساند؛ آلبومي با اركستر سمفونيك بريج پورت همراه 
با قطعه هاي »شــب هاي فيروزه اي« و »آتشگاه«، آلبوم 
دونوازي با توماني دياباته و نيز آلبومي با گروه جاده 
ابريشم به آهنگسازي از والدو گوليجوف، آهنگساز 
آرژانتيني. به اينها بايد توليد موسيقي متن فيلم 
»مجبوريم« رضا درميشيان را هم بيفزاييم. البته 
آنطور كه كلهــر مي گويد هيچ يك از اين ســه 
آلبوم هنوز آماده عرضه نيســتند. با اين حال، 
اين اميدواري به جاي خود باقي اســت كه اگر 
ويروس منحوس كرونا همچنان دست از دامان 
ما برندارد و شــاهد اجراهاي زنده  نباشيم، 
هنر كلهر را مي توانيم با اين ســه آلبوم در 

سال99پي بگيريم.

تماشای كيهان  زير آسمان های جهان
با كيهان كلهر كه در سال 98 جهانگرد موسيقي بود، همسفر شده ايم

با 84  اجرا در 39 شهر از   11 كشور به همراه 9گروه
وقتي با خــودش در ميان مي گذارم كه محاســباتم 
از اجراهايش در ســال 98نتيجه اي شگفت انگيز با 
اين اعداد عجيب را دربرداشــته، سر ذوق مي آيد. از 
شب نخوابي ها و مسافرت هاي پي در پي طوالني مدت مي گويد اما خب اين، تنها 
يك روي سكه است، روي ديگر اينهاست؛ »البته براي خودم لذتبخش و زيباست. 
به قول حافظ: من از آن دم كه وضو ساختم از چشمه عشق/ چار تكبير زدم يكسره 
بر هر چه كه هست«. روايت شيدايي و شــور كيهان كلهر را با همين بيت حافظ 
مي توان صورت بندي كرد. جز عشق، دليلي ندارد اين آب و تاب... اين بي قراري 
مدام. كيهان كلهر كه مدت هاست جهاني ترين موسيقي دان ماست و در همين 
سالي كه گذشت، عنوان موسيقي دان سال جهان را از يكي از معتبرترين جوايز 
موسيقايي جهان نيز كسب كرد، 84شب از شب هاي سال 98را روي صحنه بوده 
است. 84شب در 39شهر جهان. حاال براي هر اجرا چند روز تمرين و چند روز طي 
مسير سفر را هم به اين آمار اضافه كنيد تا دريابيد كه هيچ هفته اي از سال گذشته 
نبوده كه جادوگر كمانچه، آن را  به خانه نشيني سپري كرده باشد. البته اين را هم 
درنظر بگيريد كه همه اين آمار و ارقام، تا پيش از اســفندماه و خانه نشيني هاي 
هنرمندان محاسبه شده اند و چه بسا اگر كنســرت  هاي كلهر در اسفندماه لغو 
نمي شد و او بار ديگر در ماه پاياني سال مي توانست »شهر خاموش« را در اهواز، 
بوشــهر، اروميه، مهاباد و تهران روي صحنه ببرد، اين آمار شگفت انگيزتر هم 
مي شد. همانطور كه حســاب و كتاب كرونا و همين لغو كنسرت هاي پايان سال 
كلهر را داريد، اين را هم منظور كنيد كه اين گــزارش، با كمي تأخير، به همان 

علت ها، منتشر مي شود.

جايزه های  98
 1.يكي از نخستين  روزهاي آبان ماه، در ميانه اين همه كنســرت در اينجا و آنجاي جهان، كيهان 
كلهر خودش را به تامپره فنالند رساند تا مهم ترين جايزه سال گذشته اش را از رويداد وومكس سال ۲۰1۹ 

بگيرد؛ جايزه موزيسين سال. اختتاميه اكسپو نيز با اجراي او و اردال ارزنجان همراه بود.
 ۲.آلبوم »هنوز پاييز است« كلهر با رامبرانت تريو، با 5ستاره مجله سانگ الينز، به عنوان يكي 

از 1۰آلبوم برتر سال ۲۰1۹ انتخاب شد.
  3.همين مجله ســانگ الينز، به مناسبت بيستمين ســالگرد انتشــار، نام ۲۰ نفر از مهم ترين 

هنرمندان امروز دنيا را در فهرستي انتخاب و معرفي  كرد كه در آن نام كيهان كلهر نيز مي درخشيد.
 4.جايزه گلوبال فست ۲۰۲۰ نيز جايزه بخش »هنرمند سال« خود را به كيهان كلهر اهدا كرد. 

مراسم اعطاي جوايز، در نيويورك و بدون حضور كلهر بر پا شد.

به عنوان يك تهيه كننده موسيقی 
چه تحليلی از وضعيت دوران كرونايی و پساكرونايی در حوزه  موسيقي داريد؟ 
اين ويروس نوظهور سرعت اقتصاد بين المللي را در برخي از بخش ها، صفر ودر بخش 
های ديگر كند كرده. در بخش اقتصاد فرهنگ در سراسر دنيا فعاليت ها را تعطيل 
و درآمدها را به صفر رسانده است. از آنجا كه در كشورهاي مختلف، نظام مالي از 
روش هاي مختلفي پيروي مي كند در كشورهايي كه نظام مالي شفاف وجود دارد 
و هر فردي به صورت حقيقي اظهارنامه مالياتي و اظهارنامه درآمدي ساالنه اش را 
پر مي كند، دولت ها براي كمك به هر بخش با تكليف مشخصي روبه رو هستند و 
دقيقا مي دانند كه به هركس چگونه بايد كمك كنند. از آنجا كه نظام مالي در حوزه 
فرهنگ در ايران، نظام معيني نيست و هيچ يك از دست اندركاران حوزه فرهنگ  
كه به صورت فردی فعاليت می كنند ، اظهارنامه مالياتي ندارند مخصوصا در حوزه 

موسيقي و افرادي كه كار روزانه مي كردند و در قبال آن دستمزد دريافت مي كردند، 
مثل نوازنده ها، آهنگسازها، شاعران و پرسنل شركت هاي موسيقي، صدابرداران. 
از ســوي ديگر اغلب هنرمندان ذهن اقتصادي و پس انداز خاصی ندارند، اغلب 
هنرمندان موسيقی درآمد مشخص و تضمين شده ای ندارند.  ما تالش كرديم با 
تكيه بر وسع اندك مان كمك هايي بكنيم، اما قضيه خيلی جدی است و خبرهايی 
كه ما داريم نشان می دهد كه اغلب فعاالن موسيقی در ايران  بيكار و برای تامين 

مايحتاج روزانه خود دچار مشكل هستند. 
 آيا سازوكاري براي  حل مشــكالت معيشتی اهالی موسيقی 

طراحي شده؟
در حال جست وجوي راهكاري هستيم كه بتوانيم مواردي براي كمك به هنرمندان، 

به دولت پيشنهاد بدهيم.

 كمك هايی كه انجام شده در ساختار صنفی بوده يا به عنوان 
كمك  شخصي انجام شده؟

در حيطه خودم به عنوان شخص كمك كردم. درحال حاضر شركت من تعطيل است 
ولي افرادي با من كار مي كردند؛ من بايد حقوق پرسنل خود را بپردازم. از سوي ديگر 
يكسري نوازنده بودند كه با من كار مي كردند كه با توجه به اين شرايط بيكار شده اند. 
به آنها برحسب وسع اندكم علي الحساب وام داده ام. خيلي از تهيه كنندگان هم دچار 
اين مشكل شده اند؛ دفاتر اجاره  اي داشتند و هم اكنون به مشكل برخورده اند. اين 
كاري كه من انجام مي دهم بر اساس توان اندك من است و قطعا نمي توانم تا 3 ماه 

ديگر اين كار را ادامه بدهم.
 توان شما اندك است و از سوي ديگر شرايط اقتصادي كشور به 

هزار دليل، دچار مشكالت عديده است.
به دليل ارزان شــدن نفت و تحريم ها، درآمدهاي دولت كاهش پيدا كرده است.  
دولت هم اكنون براي ترازكردن هزينه هايی كه دارد بخشي از دارايی هاي خودش 
را در بورس عرضه مي كند و مي فروشــد تا از محل آن درآمدي به دست  آورد. در 
بخش فرهنگ و هنر هم بايد سياست هايی مانند  كمك بالعوض يا وام كم بهره 

در نظر بگيرد.
 در جايگاه شخصيت حقوقي تان به عنوان مديرعامل مجمع 
صنفي توليد كنندگان آثار موسيقي و شــنيداري چه كارهايی براي حل 

مشكالت صنفی كرده ايد؟
ما در طول اين مدت جلســات متعددي برگزار كرديم و نتيجه جلســات ظرف 

يكي،دوروزه آينده در قالب يك درخواست به وزارت ارشاد ارسال خواهد شد.
 ضمانت اجرايي شدن درخواست  شما چه خواهد بود؟

ضمانت اجرايي را ما نمي توانيم تعيين كنيم. ضمانت اجرايي را سازمان برنامه و 
بودجه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و ستاد كرونا مي توانند به ما بدهند.

 در كشورهاي در حال توســعه، فرهنگ و موسيقي دغدغه 
دولت ها نيست. ممكن است در پاسخ به درخواست شما بگويند كه دغدغه 

بهداشت و تغذيه، مهم تر از موسيقی است. 
اين هم دغدغه تغذيه است. كسي كه كارش موسيقی است هم دغدغه نان و مسكن 
دارد و اين شامل تمام صنوف می شود. نكته مهم تر اين است  كه صنف و دولت بايد 
راهی برای ادامه فعاليت هاي فرهنگي و هنري با حفظ فاصله گذاری اجتماعي پيدا 
كنند. اين ويروس حاال حاالها مهمان ماست، نمي توانيم  فرهنگ و هنر جامعه را 

تعطيل كنيم.
 موافق اجراي كنسرت هاي آنالين هستيد؟

به شكل فعلی موافق نيستم. برگزاري كنسرت آنالين منجر به حذف هنرمندان 
مي شود.

 استداللتان چيست؟
 با اين روش مجانی عرضه كنسرت، موسيقی به عنوان يك كاالی فرهنگی مجانی 
عرضه می شود. در حالی كه توليد موسيقی بسيار گران است. برای خانه ماندن مردم  

بايد از كنسرت با روش های مختلف حمايت كرد. 
 توليد موسيقي كه از طريق عرضه آلبوم براي هنرمند يا تهيه كننده منبع درآمد 

نيست. با اجراي كنسرت، موسيقی درآمدزا می شود. حاال با اجراي آنالين چه اتفاقي 
مي افتد؟ زمان اجراي كنسرت 2هزار نفر در يك سانس و در سانس بعدي 2هزار نفر 
ديگر مي آيند كنسرت را مي بينند.درحالي كه در زمان كنسرت آنالين، يك ميليون 
نفر آن را مي بيند و هنرمند، ديگر مخاطبی برای كنسرت ندارد. فراموش نكنيد 
كه كنسرت های آنالين  ضبط مي شود و انتشار گسترده  فايل آن همه اندوخته 

تهيه كننده و هنرمند را برباد می دهد.   
 در حقيقت نگران كپي رايت هستيد؟

كپي رايت يك بخش موضوع است. مسئله اصلی  عرضه مجانی يك هنر گران است.  
اين روندي كه به كمك شــهرداري تهران راه افتاده، شايد يك بار براي خواننده و 
نوازنده پول باشد، ولي يقين داشته باشيد كه ضربه مهلك و جبران ناپذيري به خود 

هنرمند و بدنه موسيقي در آينده نزديك خواهد زد.
 ممكن است كه من كنسرت خواننده مورد عالقه ام را هر بار بروم. 
اما اگر قرار باشد كه هر بار تكراری باشد قطعا نمي روم. اجرای آنالين هم نياز 

به قطعات جديد دارد. 
هر اجرای جديد نيازمند تامين هزينه است. كنســرت في البداهه معنی ندارد. 
كنسرت ها هر طور كه عرضه شوند بايد سود داشته باشند.   عالوه براينكه ما به قانون 
كپي رايت احترام نمي گذاريم.  مخاطبان از هنرمند مورد عالقه شان فيلم اجرا را 
دارند و آن را منتشر می كنند.   در كل معتقدم اجراي كنسرت آنالين در آينده تأثير 
نامطلوبی بر فروش خواهد داشت. اساسا با اينكه كنسرت ها تعطيل بشود و به سمت 

كنسرت آنالين برويم موافق نيستم. 

تعداد كشورها: 11
تعداد شهرها: 3۹

با كنسرت آنالين موافق نيستم 
گفت وگو با مديرعامل مجمع صنفي توليد كنندگان آثار موسيقي و شنيداري به بهانه اقتصاد موسيقي در دوران فاصله گذاری اجتماعی 

محسن رجب پور از تهيه كنندگان قديمي موسيقي و مديرعامل مجمع صنفي 
توليد كنندگان آثار موسيقي و شنيداري است . او  اين روزها مشغول برنامه ريزي 
براي حل مشكالت اقتصادي اهالي موسيقي است. با او در مورد مشكالت اهالی موسيقی و راهكارهای 

صنفی برای حل آنها صحبت كرده ايم.  
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   دستور كالهبرداري از تركيه
يكي از باندهاي اسكيمري به بهانه فروش پرتقال دست 
به كالهبرداري مي زدند. سركرده اين گروه مردي ايراني 
بود كــه در تركيه زندگي مي كرد و گــروه با هدايت او 
نقشه هايش را پيش مي برد. حاال يكي از اعضاي اين گروه 

جزئيات نقشه كالهبرداري هايشان را شرح مي دهد.

از شگردتان بگو؟
ما يك خودروي وانت  با بار پرتقال داشتيم. معموال به بلوار فردوس 
مي رفتيم و در آنجا افرادي كه براي خريــد مي آمدند را به دام 

مي انداختيم. همدستم ميوه را به خريدار مي داد و من كارت عابربانك مشتري را مي گرفتم و به داخل ماشين مي رفتم تا كارت بكشم. 
در آنجا كنار دستگاه پوز، يك دستگاه اسكيمر گذاشته بوديم كه مشخصات كارت را كپي مي كرد. رمز را هم كه از مشتري مي گرفتيم 

و به اين ترتيب اطالعات كارت را به دست مي آورديم.
ايده چنين سرقتي چطور به ذهنتان خطور كرد؟

سردسته اصلي ما به نام شاپور در كشور تركيه است. او به من گفت كه مي توانيم با اين شگرد پولدار شويم. تمام كارها را خودش انجام 
داد، از اجاره كردن وانت تا خريد دستگاه اسكيمر. همه وسايل را خودش برايم فرستاد. حتي ميوه ها را هم همدستش برايمان از بازار 

مي خريد و مي فرستاد.
با سركرده باند چطور آشنا شدي؟

مدتي قبل كه براي كار به تركيه سفر كرده بودم، با او آشنا شدم. در آنجا به عنوان راهنماي توريست كار مي كردم كه به خاطر شاپور در 
تركيه دعوا كردم. پليس مرا گرفت و مدتي در زندان تركيه بودم. پس از آزادي مرا به ايران فرستادند كه در يك بنگاه امالك كار مي كردم. 
بعد از مدتي شاپور زنگ زد و گفت يك پيشنهاد كاري خوب دارم برايت و به اين ترتيب كل نقشه را برايم توضيح داد. من هم به سراغ 

يكي از دوستانم كه از بچه هاي محله مان بود، رفتم و كالهبرداري را شروع كردم.
چقدر پول به جيب زديد؟

تازه 8روز بود كه شروع كرده بوديم به كالهبرداري. در اين مدت 500ميليون تومان به حسابمان واريز شده بود اما فرصت نكرديم آن 
را خالي كنيم، چون شاكيان شكايت كردند و توسط پليس فتا گير افتاديم. حسابمان هم توقيف شده است.

   گروه تلگرامي
اعضاي باندي كه داروهــاي مرتبط با كرونا 
و كمياب را در فضــاي مجازي مي فروختند، 
يك گروه تلگرامي هم داشتند. اغلب تصوير 
داروها را در گروه مي گذاشتند و از اين طريق 
مشتريانشان را شناسايي مي كردند. يكي از 
اعضاي اين باند زني جوان است كه تحصيالت 
مرتبط با داروسازي دارد و به مدت 10سال در 

داروخانه كار مي كرده است.

داروها را چطور تهيه مي كرديد؟
دوســتي در تلگرام به من پيام داد و گفت داروهاي 
كميــاب دارد. نمي دانــم از كجا تهيه كــرده بود، 
فقط مي دانســتم ايــن نــوع داروهــا در اختيار 
بيمارستان هاست. فكر مي كنم دزديده بود. من هم 

داروها را از دوست تلگرامي ام خريدم.
چقد دارو بود؟

گفته مي شــود 5هزار قلــم دارو از بيمارســتاني 
دزديده شده اما به دســت ما فقط 70دارو رسيد و 
واقعا نمي دانم دوســت تلگرامي ام چطور داروها را 
از بيمارستان دزديده است. او فقط با پيك داروها را 
فرستاد و پولش را گرفت. به درستي او را نمي شناسم.

چطور با بقيه اعضاي باند آشــنا 
شدي؟

من در داروخانه كار مي كنم. 10سالي مي شود كارم 
اين است و خب طبيعي است كه مرا عضو گروه هاي 
فروش دارويي كنند و از ايــن طريق يكي از همين 

گروه ها با اعضاي باند آشنا شدم.
مدرك تحصيلي ات چيست؟

ترجيح مي دهم ســكوت كنم و اين سؤال را پاسخ 
ندهم.

چطور دستگير شدي؟
داروها را به صورت اينترنتي به فردي فروخته بودم. 
زماني كه مي خواستم داروها را تحويل پيك بدهم، 
متوجه شدم كه طرف پليس است. او نقش خريدار 

دارو را بازي كرده بود تا مرا دستگير كند.
با فــروش داروها چقدر ســود 

مي كردي؟
معموال داروهايي كه 300هزارتومان تمام مي شد، 

حدود 800هزارتومان مي فروختيم.
داروهاي مرتبط با كرونا؟

هر نوع داروي كميابي كه خب مســلما اين روزها 
به خاطر شــيوع كرونا، داروهاي ايــن بيماري بهتر 
فروش مي رود. در كل اين روزها بازار فروش هر نوع 

دارويي داغ است.

   دالل دارو
يكي ديگر از اعضاي اين گروه كه دستگير شده، مرد جواني 
است كه خودش را واسطه دارويي معرفي مي كند. او مي گويد 

داروها را از بازار مي خرد و در فضاي مجازي مي فروشد.

از واسطه گري چقدر سود مي بردي؟
بستگي به نوع دارو داشت. اگر طرف چند بسته مي خواست، سودم 
بيشتر مي شد اما ميانگين مي توان گفت بين 50 تا 200هزارتومان 
از هر خريد. معموال ماهي 5 يا 6ميليون تومان سودم بود، چون بازار 

دارو هميشه داغ است.
چطور كار مي كردي؟

بهتر اســت با مثال برايتان بگويم. مثال اگر فــردي داروي ژلوفن 
مي خواســت، مي رفتــم بــازار دارو را تهيــه مي كــردم و براي 

درخواست كننده مي فرستادم.
براي داروخانه ها هم دارو مي بردي؟

فرقي نداشــت، چون با افرادي كه در داروخانــه كار مي كردند هم 
همكاري داشتم. آنها هم ســود مي بردند مثال اگر از فروش دولتي 

15درصد سود ببرند، از فروش آزاد 30درصد به آنها مي رسيد.
تو تحصيالتت در زمينه دارويي است؟

نه، مكانيك خوانده ام؛ فوق ديپلم دارم اما يك نفر به صورت اتفاقي مرا 
عضو گروه تلگرامي كرد. البته هركسي مي تواند عضو اين گروه شود. 
در اين گروه داروسازان، پزشكان و نسخه پيچ ها عضوند كه در آنجا 

اقدام به تبادل دارويي مي كنند.
يعني از بيمارستان ها دارو سرقت نمي كرديد؟

نه اصال. اگر هم بوده من خبر ندارم. كار من واســطه گري اســت 
كه اغلب داروها را از بازار مي خرم. حاال اگر ســرقتي هم باشد، من 

بي خبرم.
دارو هاي مقابله با كرونا مي فروختي؟

هر نوع دارويي را مي فروختم اما اين روزها به خاطر شيوع كرونا اغلب  
ماسك، دستكش، شــيلد، ترمومتر و داروهاي كمياب ديگر كه در 
داروخانه پيدا نمي شد را از طريق گروه هاي تلگرامي يا واتس آپ در 

كل در فضاي مجازي مي فروختيم.
چطور دستگير شدي؟

پليس فتا ما را دستگير كرد.

   اگر بازگشت به جامعه به صالح سالمت نبود چرا اجرايي شد
در مشهد كمترين خبري از اجراي طرح فاصله گذاري نيست و شهروندان 
نيز مسائل ايمني را به ندرت رعايت مي كنند. فقط مانده كه مضجع شريف 
امام هشتم)ع( باز شود و سيل مسافران به شهر سرازير شود تا بار ديگر 
شيوع كرونا همه را زمينگير كند. وقتي چنين نگراني هايي وجود دارد و 
بازگشايي به صالح جامعه نبوده بايد پرسيد چرا محدوديت ها را برداشتند.
رضوان پور از مشهد

  ورودي پردست انداز سه راه گوهردشت اصالح شود
درحالي كه اغلب بخش هاي اتوبان تهران -كرج روكش آسفالت شده و 
وضعيت اتوبان نسبتا قابل قبول است، ورودي مهرويال تا سه راه گوهردشت 
همچنان پر دســت انداز، بدون خط كشي مناســب و داراي موج هاي 
خطرناك است. از راهداري و مسئوالن مرتبط كه زحمت برطرف كردن 
معايب آسفالت و ســاير بخش هاي اتوبان را كشيده اند تقاضا داريم اين 

بخش را نيز اصالح كنند.
درمني از كرج

   آب شرب آهكي در منطقه ميرداماد
چند ماهي است كه آب شرب مصرفي سازمان آب در مناطق ميرداماد 
- خيابان شاه نظري به ميزان زيادي آهك دارد به گونه اي كه با شستن 
هر روزه كتري و چاي ساز باز هم رسوبات قابل رويتي در آنها هست كه 
چاره اي جز به كارگيري مواد رسوبگير نداريم؛ درحالي كه اين آب براي 
آشاميدن و چاي و قهوه اســت و اســتفاده از مواد جرم گير و رسوبگير 
به صورت روزانه نمي تواند اصولي باشــد. لطفا مســئوالن سازمان آب 

پاسخگو باشند و پيگيري كنند.
نوري از ساكنان منطقه

  هيچ كمك دولتي به ما نرسيد
با 4 بچه كه دو تاي آنها دوقلو هستند، با 5ميليون پول پيش، آواره شده ايم 
و هيچ كمك دولتي اعم از كمك معيشــت و يارانه و وام يك ميليوني به 
ما نرسيده است. بعد از 2 فرزند 15و 10ساله خداوند يك جفت دوقلو به 
ما بخشيد كه اكنون از پس هزينه پوشك و شيرخشك آنها برنمي آييم. 
همسرم كليه اش را فروخت تا بتوانيم بخشي از قرض هاي مان را بپردازيم 
كه مدارك آن موجود است؛ با اين حال باز هم كسي به كمك ما نيامد و 

فقط در اخبار مي شنويم به كم درآمدها كمك مي شود.
كارگر خدمات منزل

جهان در انتظار رنسانس پساكرونا
زماني كه بحران در چين رخ داد، كشورهاي ديگر  ادامه از 

به طور واضح متوجه دوره عدم قطعيت نشده و از صفحه اول
تمهيدات و تدابير برنامه ريزي و مديريتي خصوصاً در زمينه پيشگيري، 
آمادگي و تاب آوري در چرخه جامع مديريت شرايط اضطراري غافل مانده 
بودند تا آنجا كه فقدان تجهيزات حداقلي براي كادر درماني و پرستاري 
در بسياري از كشورها ملموس بود و نظام هاي درماني غافلگير شدند و 
برخي حتي با نگاه غيرمنطقي كادر درماني و پزشكي را مجبور كردند 
به كار در بيمارســتان ها بدون تجهيزات حفاظتي ادامه دهند. عدالت 
اجتماعي نيز در كشورهاي پيشرفته و مدعي حقوق بشر و در راس آنها 
اياالت متحده بايد متحول شود؛ چرا كه بحران كرونا، نابرابري در درمان 
و تأمين معاش را آشكار ساخت. آنان كه تمكن مالي بيشتري داشتند و 
داراي قدرت سياســي باالتري بودند احتمال نجاتشــان بيشــتر بود. 
رنگين پوستان وكارتن خواب ها مورد بي مهري قرارگرفتند. كهنساالن نيز 
در برخي از كشورهاي غربي در اولويت آخر توجه قرار گرفتند. پنهانكاري 
واقعيت ها از سوي برخي كشورها و حتي رسانه ها نيز پيامد اين بحران 

است كه براي آيندگان پذيرفته نيست و نيازمند تحول است.
برنامه ريزي ها و مديريت ها براســاس حقيقت ها شــكل نگرفته، بلكه 
براساس واقعيت ها و بيشــتر از جنس آزمون - خطايي شكل گرفته و 
پنهانكاري در برنامه ريزي و مديريت كشــورهاي پيشرفته دائما مسير 
برنامه ريزان و مديران را ناهموار ساخته است و اين عرصه نيازمند بازنگري 
است.  ميزان پيشگيري و ريسك پذيري، سطح آمادگي، تاب آوري، توان 
مقابله و پاسخ، بازيابي )بازســازي و بازتواني( در اثر اين بحران، آشكار 
ســاخت كه تا حدود زيادي كمبودهايي وجود دارد كه به طور عمد يا 
غيرعمد پنهان مانده بود. به هررو مردم درجهان مي انديشــند كه چرا 
با صرف هزينه هاي زياد ناشــي از پرداخت ماليات نظام هاي سيســتم 
پزشكي و درماني به ويژه در اروپا و آمريكا خصوصاً ايتاليا، اسپانيا و اياالت 
متحده نتوانست به طوركامل پاسخگوي اين بحران باشد، تا جايي كه از 
مسئوالن ارشد يكي از كشــورهاي اروپايي اعالم كرد كه اگر وضعيت 
مبتاليان و كشــته ها به همين منوال پيش برود دستور تعطيلي دولت 

را صادر خواهد كرد.
اين مطلب و بسياري از مطالب ديگر، ضعف ساختارهاي سازماني درون 
كشورها در سطح بين المللي را اثبات مي كند. اين موارد در اصل مي تواند 
در اثر بده بستان هاي سياسي، مراودات اقتصادي و نظاير اينها صورت 
پذيرد كه پنهان مي ماند. ضعف و عدم كارايي و اثربخشــي ساختارها، 
سازمان هاي بين المللي و مشكالت پيش آمده، جهان را در آستانه تغيير 
و تحولي بزرگ قرار داده كه در آينده اي نه چندان دور دنيا آن را تجربه 
خواهد كرد. طبيعي اســت كه تغييراتي در ساختارها، سازماندهي ها و 
رفتارهاي ساختارهاي دولتي، عمومي، خصوصي و مردمي در كشورهايي 
كه با مردم و حتي كادر پزشكي خود خوب رفتار نكردند و آنان را مجبور 
به كار بدون پوشــش حفاظتي )مانند: ماســك، دستكش و نمونه هاي 
مشابه( كرده و درصورت مقاومت آنها را بركنار كردند مانند اياالت متحده، 
ايجاد خواهد شد. جامعه بشري و وجدان بيدار انسان هاي رنج كشيده 
مي خواهد بداند كه اگر ســازمان ملل متحد و سازمان هاي بين المللي 
مانند آن نتواند براي ملل جهان در راستاي كمك به نوع بشر، برداشتن 
تحريم ها، آتش بس موقت براي كشــورهاي درگير جنگ براي كاهش 
آسيب ها و تلفات در اثر بيماري ناشــي از ويروس كرونا در كشورها گام 
بردارد، پس اين سازمان و سازمان هاي مشابه به راستي كاركردشان چه 
بوده و در چه زماني وارد عمل مي شوند؟ اين سؤال و بسياري از سؤال هاي 

ديگر در رنسانس نوين در پساكرونا پاسخ خود را خواهند يافت.
نتيجه اينكه در آينــده در اثر اين پديده بحراني يعني بيماري ناشــي 
از ويروس كرونا، اقدامات و فعاليت ها به 2دوره قبل و بعد از رنســانس 
نوين تقسيم بندي خواهد شد. بســياري از حقيقت ها كه پنهان بوده و 
واقعيت يافته است، خود زمينه هاي رنسانسي )تجديد حياتي( نوين را در 
پساكرونا سبب خواهد شد كه انديشيدن در آن خصوص تغيير نگرشي 
منجر به تغيير رفتار به وجود خواهد آورد كه كشورهاي پيشرفته جايگاه 
خود را به تدريج از دســت داده و جهان در انتظار تحولي بزرگ خواهد 
بود و آن چيزي نيســت جز تغيير و باز تعريف جايگاه حقيقي انسان نه 
واقعيت كنوني او. جهان در انتظار عدالت و عدالت در انتظار منجي عالم 

بشريت )عج( است.

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

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

با مردم

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

كوتاه از حادثه

كشف 25كيلو هروئين 
از مخفيگاه 2 برادر 

قاچاقچي 
2 برادر كه با تهيه 25كيلو هروئين از خارج از 
كشور، قصد توزيع آن را در پايتخت داشتند در 

عمليات ضربتي پليس دستگير شدند.
از چند روز قبــل مأموران پليس مبــارزه با 
مواد مخدر تهران بزرگ به اطالعاتي دســت 
يافتند كه نشــان مي داد يكي از قاچاقچيان 
سابقه دار غرب تهران به تازگي مقدار زيادي 
هروئين از طريق مرزهاي شــرقي تهيه و به 
تهران منتقل كرده اســت. آنطور كه شواهد 
نشان مي داد او قصد داشت با همكاري برادرش 
اين محموله را در تهران توزيــع كند. در اين 
شــرايط پرونده در اختيار تيم عمليات ويژه 
پليس مبارزه با مواد مخدر پايتخت قرار گرفت.

سرهنگ عبدالوهاب حسنوند، رئيس پليس 
مبارزه با موادمخدر پايتخت در اين باره گفت: 
تحقيقات نشان مي داد مخفيگاه متهمان در 
يكي از محله هاي عبدل آباد تهران است و آنها 

محموله را در اين مكان نگهداري مي كنند. 
در اين شرايط بود كه پس از هماهنگي با مقام 
قضايي، تيمي از مأموران عمليات، مخفيگاه 
متهمان را تحت كنترل خود در آوردند و پس 
از اطمينان از حضور آنــان در آنجا در اقدامي 
ضربتي هر 2 برادر را دســتگير و در بازرسي 
از آنجا مقــدار 25كيلــو و 500گرم هروئين 
و مقاديري آالت مصرف مواد مخدر كشــف 

كردند.
رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر فاتب در پايان 
گفت: متهمان و مواد مشــكوفه به مقر پليس 
منتقل شد و متهمان پس از تحقيقات تكميلي 
براي ســير مراحل قضايي در اختيار دادسرا 

قرار گرفتند.

در تعقيب قاتل فاميل دور
مرد افغان كه با زن ايرانــي ازدواج كرده بود، 
به خاطر سوءظن دســت به جنايت زد و جان 

فاميل دورش را گرفت.
به گزارش همشهري، ســاعت 15:10شنبه 
به قاضي مصطفي واحدي، كشــيك جنايي 
تهران خبر قتل جواني 21ساله گزارش شد. با 
دستور قاضي، تحقيقات در اين خصوص آغاز و 
مشخص شد كه مقتول اهل كشور افغانستان 
بوده و با ضربات چاقو به قتل رسيده است. در 
تحقيقات مشخص شد كه قاتل به دليل كينه اي 
كه از مقتول داشته پس از قتل گوش ها و بيني 
او را بريده است. جسد مقتول در پارك توسط 
مردی كشف شد كه برای پياده روی به خيابان 
رفته بود. وي در تحقيقات گفت: در حال گذر 
از خيابان بودم كه متوجــه دعواي 2جوان در 
پارك شدم. جر و بحشان كه باال گرفت ناگهان 
يكي از آنها با چاقو به جان ديگري افتاد و پس 

از جنايت فرار كرد.
كارآگاهان در نخستين گام به تحقيقات دست 
زدند تا هويت مقتول را شناســايي كنند. آنها 
موفق شدند هويت قرباني را شناسايي كنند. 
بررسي ها حكايت از اين داشت كه قاتل يكي 
از فاميل هاي دور مقتول و از همشــهريانش 
است. آنطور كه مشخص بود قاتل 4سال قبل 
در خرمشهر با يك دختر ايراني آشنا شده و با 
يكديگر ازدواج كرده بودند. آنها پس از مدتي به 
تهران آمدند و صاحب فرزندي شدند. مقتول 
هر ازگاهي به خانه قاتل رفت وآمد داشــت و 
همين موضوع باعث ســوءظن قاتل شده بود. 
او تصور مي كرد كه مقتول به همســرش نظر 
بدي دارد و به همين دليل موضوع را با برادرش 
درميان گذاشت و او نقشه جنايت را طراحي 
كرد. عامل جنايت وقتي برادرش از او خواست 
تا جان فاميل دورش را بگيرد با مقتول در پارك 
قرار گذاشت و جانش را گرفت. به گفته بستگان 
قاتل، بريدن گوش ها و بيني رسمي است كه 
اگر كسي خيانت كند يا از او كينه به دل داشته 
باشند، بايد چنين كاري را انجام بدهند. از سوي 
ديگر در ادامه تحقيقات مشخص شد كه همسر 
قاتل چند روز قبل از حادثه با شوهرش به دليل 
سوءظن هايي كه داشــت درگير شده و قهر 
كرده است. او پس از قهر و ترك خانه به خانه 
پدري اش در خرمشهر رفته بود كه شوهرش در 

تهران دست به جنايت زد.
با افشــاي اين حقيقت، قاضي جنايي دستور 
بازداشــت قاتل و برادرش را كه طراح جنايت 
بوده صادر كرده است، چراكه آنها پس از جنايت 

خانه را ترك كرده و فراري شده اند.

اختالفات زن و شــوهر به خاطر فقر و 
مشكالت اقتصادي و درگيري ميان آنها داخلي

تا جايي پيش رفت كه مرد دســت به 
جنايت زد و همسرش را به قتل رساند. او سپس تالش 
كرد خود را بي گناه نشان دهد اما موفق نشد و پليس 

رازش را فاش كرد.
به گزارش همشــهري، ســحرگاه يكشــنبه هفتم 
ارديبهشت ماه ساكنان ساختماني در شهرك احمديه 
خاني آباد كه سحر از خواب بيدار شده بودند صداي 
فريادهاي زني را شنيدند. همسايه ها وحشت زده خود 
را به آپارتمان طبقه اول رساندند و در زدند. لحظاتي 
بعد مرد همسايه هراسان در را باز كرد و درحالي كه 
سعي داشت خود را ناراحت و شوكه نشان دهد، گفت: 
»زنم را كشتند«. همسايه ها  وارد آپارتمان شدند و 
با ديدن پيكر خونين زن جوان كه مقابل حمام افتاده 
بود وحشت كردند. اين در حالي بود كه كودك 7ماهه 
اين زوج نيز داخل گهواره اش بود و هيچ عكس العملي 
نشان نمي داد. نه گريه مي كرد، نه مي خنديد و به نظر 
مي رسيد شوك شده است. در اين شرايط همسايه ها 

به پليس زنگ زدند و ماجرا را گزارش كردند.

سايه خيالي
ماموران كالنتري خاني آباد نخستين تيم پليس بودند 
كه در محل حادثه كه آپارتماني 30متري در طبقه 
اول ساختمان مسكوني در شهرك احمديه بود، حاضر 
شدند. طولي نكشــيد كه قاضي مصطفي واحدي، 
كشيك جنايي تهران و كارآگاهان جنايي نيز در محل 
جنايت حضور يافتند. متوفي متولد 59بود و با ضربه 
چاقو   به گلويش  به قتل رســيده بود. جسد درست 
مقابل حمام افتاده بود ، در چند قدمي گهواره دختر 
كوچكش. مرد خانواده كه به شدت ناراحت بود و اشك 
مي ريخت چنين ادعا كرد: به نظرم فرد ناشناسي وارد 
خانه ام شده و همسرم را به قتل رسانده است. او ادامه 
داد: مقابل خانه ما بياباني است كه افراد بي خانمان و 
معتاد در آنجا تردد دارند. شب حادثه هم در بالكن باز 
بود و من احتمال مي دهم كه يكي از همين افراد وارد 
خانه ام شده و گلوي همسرم را بريده است. چرا كه من 
از شدت سر و صداي او بيدار شدم. مرد جوان ادامه داد: 
همسرم به همراه دخترم در سالن خوابيده بود و من 
در اتاق خواب كه ناگهان صداي فريادهاي همسرم را 
شنيدم و وحشت زده از اتاق بيرون آمدم. سايه اي را در 

بالكن خانه مان ديدم و سراسيمه باالي سرزنم رفتم. او 
چاقو خورده بود و من شوكه شده بودم.

ردپاي شوهر
ادعاهاي شوهر مقتول عجيب بود. از طرفي او اضطراب 
عجيبي داشت و كارآگاهان در بررسي تخصصي محل 
حادثه با سرنخ هايي روبه رو شدند كه فرضيه جنايت 
از سوي شوهر مقتول را قوت مي داد. يكي از تكه هاي 
پازل، آثار خراش روي دســتان و صورت مرد جوان 
بود كه كامال تازه بود و حكايت از درگيري مي داد. او 
درخصوص زخم ها ادعا كرد كه روز قبل هنگام تعمير 
ماشين  دستانش آسيب ديده اســت اما كارشناس 

پزشكي قانوني مي گفت آثار زخم ها تازه است. 
تكه بعدي پازل اين بود كه همســايه ها بارها صداي 
درگيري اين زوج جوان را شنيده بودند و اين نشان 
مي داد كه آنها با يكديگر اختالف دارند. پازل ها يكي 
پس از ديگري كنار هم چيده شده و باعث مي شد شك 
مأموران درخصوص اينكه شــوهر دست به جنايت 
زده به يقين تبديل شود. دليل ديگر اين بود كه مرد 
مظنون لباس هاي نو و تميزبه تن كــرده بود و تيم 
جنايي احتمال مي داد كــه او پس از جنايت به دليل 
اينكه لباس هايش خون آلود شده، آن را عوض كرده 
است. اما اثري از لباس هاي خون آلود نبود. به همين 
دليل مأموران به جســت و جو در خانه پرداختند تا 
اينكه بازپرس جنايي از پنجره چشــمش به زمين 
خالي كه مقابل خانه زوج جوان بود افتاد. كارآگاهان 
جنايي با دستور قاضي به جست و جو در زمين خالي 
پرداختند و لباس هاي خون آلود مرد جوان به همراه 
خنجري را در آنجا كشف كردند كه به نظر مي رسيد 

قتل به وسيله آن صورت گرفته است.

اقرار
تمام شــواهد عليه شــوهر مقتول بود و او با ديدن 
لباس هاي خون آلودش ديگر چاره اي نداشــت جز 
بيان حقيقت. او در نهايت اعتراف كرد كه همسرش 
را به قتل رسانده و بعد با داستان سرايي قصد داشته 
خودش را بيگناه نشان بدهد. او انگيزه اش را اختالف 
به خاطر شــرايط اقتصادي و فقر عنوان كرد و پس از 
اعتراف به جنايت بازداشت شد. از سوي ديگر جسد 
مقتول به پزشكي قانوني منتقل و دختر 7ماهه آنها 

نيز تحويل شيرخوارگاه آمنه شد.

همسركشي در اوج فقر

اشك پشيماني
جوان درحالي كه اشك مي ريزد مي گويد كه از قتل همسرش پشيمان است و همه  چيز در يك لحظه مشكالت اقتصادي، شرايط زندگي شان خوب پيش نرفت تا جايي كه مرد دست به جنايت زد. مرد كرد. آنها چند ســال پيش از شهرســتان به تهران آمدند به اميد زندگي بهتر. اما به دليل گراني و متهم به قتل متولد 56است و 15سال قبل در شهرستان با همسرش كه از همشهريانش بود ازدواج 

رخ داده است.

چطور همسرت را به قتل رساندي؟
را باز كرد و مرا خنجر به دست ديد. با هم درگير شديم. تقال مي كرد و فرياد مي زد اما من با بي رحمي او را كشتم. سرش. او اما خوابش ســبك بود. خصوصا از زماني كه مادر شده بود به خاطر فرزندمان كم مي خوابيد. چشمانش بودم. دلم مي خواست خودم را هم بكشم اما مي ترسيدم. وقتي همسرم خواب بود خنجري برداشتم؛ رفتم باالي خدابيامرز خواب بود. من نامردي كردم و وقتي او در خواب بود باالي سرش رفتم. ديگر از اين زندگي خسته شده 

اصال انگار خودم نبودم.
با هم درگيري داشتيد؟

بود. عالوه بر كرايه خانه، خرج خورد و خوراك، پوشاك بچه، شيرخشك و هزينه هاي ديگر   اين روزها سرسام آور مي توانستيم در شهرستان اين كرايه را ندهيم و پس انداز كنيم. از سوي ديگر حقوق من يك و نيم ميليون تومان در جنوب شهر اجاره كرده بودم ماهي 450هزارتومان كرايه مي دادم به همراه مقداري پول پيش. درصورتي كه به شهرستان برگرديم. به همسرم گفتم آنجا هزينه ها كمتر از تهران است اما او قبول نمي كرد. من يك خانه 30متري خيلي دعوا مي كرديم. اين اواخر خيلي اختالف داشتيم. بيشتر دعوايمان به خاطر شرايط مالي بود. اصرار داشتم كه 
شده بودو من نمي توانستم از پسش بربيايم.

چون نمي توانستي خرج زندگي راتامين كني تصميم به جنايت گرفتي؟
اشتباه كردم. اصال نمي دانم چرا يك دفعه چنين خطايي كردم. مي خواستم او را طالق بدهم اما مي دانستم پروسه 

جدايي طول مي كشد. خودم تصميمم را گرفته بودم كه به شهرستان بروم اما زنم راضي نمي شد.
چرا راضي نمي شد؟

مي گفت در شهرستان كار نيست و بيكار مي ماني.
كارت در تهران چه بود؟

نگهبان پاركينــگ خودروهاي توقيفي بودم. 7صبح مي رفتم و 7شــب مي آمدم اما هرچــه مي دويدم به جايي 
نمي رسيدم. هيچ پشتوانه اي هم نداشتم كه در زندگي كمكم كند.

شب حادثه هم با همسرت درگير شدي؟
صددرصد بود اما نمي دانست كه درون من چه مي گذرد. همان شب تصميم گرفتم او را بكشم و منتظر ماندم تا به خانه آمدم و باز موضوع رفتن از تهران را مطرح كردم و باز همان حرف هاي هميشــگي را شــنيدم. او مخالف 

خوابش ببرد.
چرا داستان سرايي كردي؟

مي كرديم و البته هزينه هاي زيادي هم براي درمان ناباروري داديم تا اينكه باالخره زنم بعد از 14سال زندگي باردار بي پدر. بچه اي كه خدا بعد ازسال ها به ما هديه داد. چون ما نمي توانســتيم بچه دار شويم. سال ها بود كه درمان اما خبر نداشتم كه خيلي زود لو مي روم. حاال هم به شدت از كاري كه كردم پشيمانم. بچه ام هم بي مادر شد و هم فكر مي كردم اگر چنين داستاني را ببافم كسي به من مشكوك نمي شود. دست بچه ام را مي گيرم و مي روم شهرستان 
شد اما عمر خوشبختي مان كوتاه بود.

وگو
ت 

گف

اعتراف هولناك مردي كه پس از قتل همسرش مدعي بود بي گناه است

3عضو يك بانــد تبهكاري كــه وانمــود مي كردند 
مسافركش هستند شهروندان را به عنوان مسافر سوار 
خودروي شان مي كردند كه نقشه زورگيري از آنها را 

در سر داشتند.
به گزارش همشــهري، از چندي قبل به دنبال وقوع 
چندين مــورد زورگيــري در غرب تهــران مأموران 
كالنتــري 119مهرآباد براي شناســايي عامالن اين 

زورگيري ها بــه تكاپو افتادنــد. زورگيري ها اغلب در 
محدوده ميدان آزادي، بزرگراه هاي آيت اهلل سعيدي، 
لشــگري، محمدعلي جناح و صادقيه اتفاق مي افتاد. 
تبهكاران كه وانمود مي كردند مســافركش هستند 
شهروندان را به عنوان مسافر سوار خودروي شان كرده 
و در ادامه با تهديد چاقو اموال شان را سرقت مي كردند.

شواهد نشان مي داد مسافركش هاي قالبي 3نفر هستند 

كه طعمه هاي شان را با يك خودروي پژو پارس نقره اي 
سوار مي كنند. معموال يكي از آنها كه روي صندلي عقب 
نشسته بود بعد از آنكه مسافر سوار مي شد در محلي 
خلوت با چاقو شــروع به تهديد مي كرد و با همدستي 
2نفر ديگر پول، گوشي موبايل، كارت عابربانك و وسايل 
با ارزش مسافران را سرقت مي كرد. مأموران در قالب 
چند تيم به صورت آشكار و نامحسوس گشت زني هاي 

ماموران پليس فتاي پايتخــت در جريان چند عمليات 
جداگانه اعضاي 4باند اســكيمري كه حساب صدها نفر 
را خالي كرده بودند، بــه همراه مجرماني كــه اقدام به 
فروش داروي مقابله با كرونا در فضاي مجازي مي كردند، 

دستگير كردند.
به گزارش همشــهري، سردار حســين رحيمي، رئيس 
پليس پايتخــت صبح ديــروز درخصــوص تازه ترين 
عمليات هاي پليس فتاي تهران گفت: اعضاي باندهاي 
اسكيمري 10نفر هستند كه متأســفانه بارها به سبب 
بي توجهي بعضي از مردم به تذكرات مكرر پليس موفق 
به اجراي نقشه هايشــان شــده اند. وي ادامــه داد: اين 
افراد با راه اندازي كســب و كارهاي سيار مثل وانت باري، 
ميوه فروشي و... كارت هاي مشتريان خود را مي گرفتند 
و به بهانه دريافت مبلغ خريد، در يك لحظه اقدام به كپي 
مشــخصات كارت خريدار از طريق اسكيمر مي كردند و 

بعد با در اختيار داشــتن رمز كارت كه مشتريان به زبان 
آورده بودند، به راحتي كپي كارت آنها را تهيه كرده و همه 

موجودي حسابشان را خالي مي كردند.
رئيس پليس پايتخت با تأكيد بر اينكه تا اين لحظه بيش 
از 380نفر شاكي عليه اين سارقان در پليس فتا شكايت 
كرده اند، گفت: متهمان با اين شگرد دست كم 4ميليارد 
تومان از مردم كالهبرداري كرده اند. وي افزود: انتظار و 
تقاضاي من اين اســت كه مردم دقت كنند و همچنين 
اصناف، كسبه، متصديان و فروشندگان واحد هاي صنفي 
مكلف هستند كه پوزها را به گونه اي در دسترس مردم قرار 
دهند كه به راحتي بتوانند كارت خود را بكشند و رمز خود 
را وارد كنند و نيازي نباشد كه رمزشان را به زبان آورند. 
فرمانده انتظامي تهران همچنين از دســتگيري باندي 
8 نفره خبر داد كه داروهاي مرتبط با كرونا را با قيمت هاي 

بسيار زياد در فضاي مجازي به فروش مي رساندند.

از دستگيري اسكيمرها تا انهدام باند فروش داروي كرونا

خود را در مكان هايي كه ممكن بود زورگيران در آنجا تعقيب و گريز پليس براي دستگيري مسافركش هاي قالبي
حضور داشته باشند آغاز كردندتا اينكه سرانجام شامگاه 
شنبه ششم ارديبهشت مأموران تيم گشتي كالنتري 
119مهرآباد خودروي متهمان را شناسايي كردند و به 
آنها دستور ايست دادند اما با فرار آنها تعقيب و گريز در 
خيابان هاي شهر آغاز شد. درحالي كه مأموران كالنتري 
در تعقيب متهمان بودند درخواســت نيروي كمكي 
كردند و به اين ترتيب خــودروي متهمان در زيرگذر 
اتوبان آيت اهلل ســعيدي متوقف شد و 2نفر از متهمان 

دستگير و سومين نفر موفق شد فرار كند.

دستگيرشــدگان كــه 20و 21ســاله هســتند در 
بازجويي هــاي مقدماتي به زورگيري از شــهروندان 
اعتراف كردند. مالك خودرو گفت: 8روز قبل پژو پارس 
نقره اي رنگ را خريدم و در اين مدت با همدستي 2 نفر از 
دوستانم در محدوده ميدان آزادي، بزرگراه هاي آيت اهلل 
سعيدي، لشگري، محمدعلي جناح و صادقيه سرقت 
مي كرديم. سرهنگ كيومرث حسنوند، سركالنتر پنجم 
پليس پيشــگيري پايتخت در اين باره گفت: تاكنون 
15نفر از شاكيان 2 متهم دســتگير شده را شناسايي 

كرده اند و تحقيقات از متهمان ادامه دارد.



سازناكوكدولتبرايهمسانسازيحقوقبازنشستگانتاميناجتماعي
رئيس كانون بازنشستگان تامين اجتماعي به »همشهري« مي گويد: زمان پرداخت افزايش و همسان سازي  حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي هنوز مشخص نيست

نزديك به يك دهه است كه بحث همسان سازي  حقوق بازنشستگان تامين 
اجتماعي مطرح شده و در اين مدت طرح ها و لوايح مختلف در زمان تصويب گزارش

و عملياتي شــدن به بن بست رســيده است، اما از سال گذشــته با تصويب 
كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسالمي و وعده دولت براي تزريق 50هزار ميليارد تومان از 
بدهي هاي خود به سازمان تامين اجتماعي، اميد تازه اي در دل بازنشستگان جان گرفته و 
آنها پس از سال ها چشم به راه دريافت حق و حقوق متناسب تري هستند. علي دهقان كيا، 
رئيس كانون كارگران و بازنشســتگان تامين اجتماعي تهران در گفت وگو با همشــهري 
مي گويد: »همانطور كه در كميسيون تلفيق اعالم شده حقوق بازنشسته ها نبايد از ۲ ميليون 
و ۸00هزار تومان كمتر باشد. درصورتي كه دولت 50هزار ميليارد تومان از بدهي خود را به 
تامين اجتماعي پرداخت كند، اين ســازمان ۳0درصد آن را به همسان ســازي  اختصاص 

مي دهد، اما اگر اين بدهي پرداخت نشود امكان اجراي همسان سازي  وجود ندارد.« 
البته درحالي كه اجراي همسان ســازي  حقوق بازنشســتگان تامين اجتماعي به تصويب 
رســيده و حتي منابع تامين اين بودجه نيز مشــخص شــده اما هنوز خبري از افزايش 
حقوق هايشان نيست. دهقان كيا در اين باره مي گويد: » تا زماني كه دولت طبق وعده اي كه 
داده بخشي از بدهي خود را به اين سازمان پرداخت نكند به بازنشستگان همچنان حقوق 
حداقلي گذشــته پرداخت مي شود. اگر دولت بدهي خود را به ســازمان تامين اجتماعي 
پرداخت نكند قطعا مشــكل خواهيم داشــت. بدهي دولت به تامين اجتماعي ۲50 هزار 
ميليارد تومان و بدهي جاري اش به صورت ماهانه ۳هزار و 500ميليون تومان است كه دولت 
طبق برنامه پنجم و ششــم بايد آن را صفر كند.« به گفته او دولت درنظر دارد مبلغ بدهي 
خود را به صورت غيرنقدي پرداخت كند؛ » آنطور كه وعده داده شده قرار است اين بدهي 
به صورت اعطاي معادن و شركت هايي به سازمان پرداخت شود اما تا به حال گامي از سوي 

دولت در اين زمينه برداشته نشده است.«
همچنين رئيس كانون بازنشستگان تامين اجتماعي به تفاوت حقوق دريافتي بازنشستگان 
تامين اجتماعي با ديگر بازنشســتگان اشــاره مي كند و مي گويد: » حقوق بازنشستگان 
تامين اجتماعي در مقايسه با حقوق بازنشستگان كشــوري و لشگري يك ميليون تومان 
كمتر است. بيمه تكميلي بازنشستگان كشوري و لشــگري از 50هزار تومان به ۱۴0هزار 
تومان رسيده؛ به همين دليل تا ســقف ۶0ميليون تومان مي توانند از بيمه خود استفاده 
كنند، اما بيمه تكميلي بازنشستگان تامين اجتماعي 50هزار تومان است و سقف دريافت 

خدمات درماني آنها همچنان ۲0ميليون تومان است.«
دهقان كيا با بيان اينكه طبق مصوبه جديد، پايه حقوق بازنشســته تامين اجتماعي يك 

ميليون و ۸00هزار تومان تعيين شــده؛ در رابطه با دريافتي حقوق بازنشستگان اينطور 
شرح مي دهد:

» بن بازنشستگان از ۴۸هزار تومان به ۶0هزار تومان، حق اوالد از ۱۲ به ۱5هزارتومان، 
حق مسكن از ۲۲هزار تومان به ۳0هزار تومان و حق همسر از 5۹هزار تومان به ۶0هزار 
تومان افزايش پيدا كرده كه در نهايت حقوق بازنشســته تامين اجتماعي به ۲ميليون و 
۹هزار تومان مي رسد.« اين روزها مناقشات در رابطه با همسان سازي  حقوق بازنشستگان 
تامين اجتماعي و پرداخت بدهي هاي دولت به اين ســازمان بيــن نمايندگان كارگران 
و بازنشستگان و مقامات دولتي به فضاي مجازي و شــبكه هاي اجتماعي راه پيدا كرده 
است. در هفته سوم فروردين ماه ســال جاري، محمدباقر نوبخت، رئيس سازمان برنامه 
و بودجه در صفحه توييتر خود نوشــت: » كارگر عزيزي مرا خطاب قرار داد كه چرا فقط 
پيگير افزايش حقوق شاغلين و بازنشستگان لشگري و كشوري هستم و در برابر كارگران 
و مستمري بگيران تامين اجتماعي احســاس مسئوليت نمي كنم؟ خدا مي داند احساس 
شرمندگي كردم اما قانون درخصوص اين عزيزان سازوكاري مشخص كرده كه خارج از 

اختيار من است.« 
علي خدايي، نماينده كارگران در شوراي  عالي كار هم در واكنش به اين توييت نوشت: »در 
ماده ۹۶ قانون تامين اجتماعي، ميزان افزايش مســتمري بازنشستگان به هيأت وزيران 
سپرده شده است؛ لذا تعيين ميزان افزايش حقوق مستمري بگيران با دولت است. هرچند 
دولت نيز طبق عرف مرسوم مطابق مصوبه شوراي عالي كار اقدام مي كند اما آقاي نوبخت 
نمي خواهد خودش را درگير اين موضوع كند، چرا كه خوب مي داند در ماده ۱۱۱ قانون 
به صراحت آمده كه »مســتمري ازكارافتادگي كلي و مســتمري بازنشستگي  و مجموع 
مســتمري بازماندگان« درهرحال نبايد از حداقل مزد كارگر عادي كمتر باشــد. آقاي 
نوبخت! لطفا بخشي از بدهي بيش از ۲50هزار ميليارد توماني دولت را  به تامين اجتماعي 

بدهيد. اتفاقاً اين موضوع نيز در اختيار شماست!«
همچنين اكبر شوكت، عضو هيأت امناي سازمان تأمين اجتماعي در گفت وگو با باشگاه 
خبرنگاران جوان در واكنش به توييت نوبخت، گفت: »وقتي تورم سرسام آور باال مي رود 
علت آن سياست هاي ناكارآمد دولت هاست و اين مسئله باعث كاهش قدرت خريد مردم 
مي شود، پس وظيفه دولت است كه از اقشار آسيب ديده حمايت كند تا بخشي از قدرت 
خريد مردم مجدد فراهم شود، آيا سازمان تأمين اجتماعي مي تواند براي جبران اشتباهات 
دولت كاري انجام دهد؟ وقتي سازمان منابع ندارد و وقتي دولت بدهي خود را به تأمين 

اجتماعي نمي دهد، اين سازمان از كجا منابع الزم براي همسان سازي  را فراهم كند؟«

يادداشت

حسينايمانيجاجرمي
جامعه شناس

كرونا،كافههاومسئوليتاجتماعيما

افزايش تعداد كافه ها در شــهرها در يك 
دهه اخير، با خود تغييراتي را در ساختار 
خانواده و روابط اجتماعي به همراه آورده 

اســت. كافه ها به عنوان يكي از فضاهاي عمومي، جزو نيازهاي زندگي 
روزمره شهري هستند.

در گذشته بسياري از نيازهاي اجتماعي افراد در چارچوب خانواده هاي 
گسترده پاسخ داده مي شد و كافه ها جايگاه چندان مهمي در برآورده كردن 
نيازهاي اجتماعي افراد نداشتند؛ اگرچه قهوه خانه ها از گذشته هاي دور در 
ايران بازار پررونقي داشتند اما صنفي به شدت مردانه بودند؛ آنچنان كه اگر 
دانش آموز يا خانمي پايش به اين مكان ها باز مي شد از سوي جامعه مورد 

مالمت و سرزنش قرار مي گرفت.
كافه هاي امروزي اما به نيازهاي نســل جديد پاسخ مي دهند؛ نيازهاي 
نسلي كه اكثرا در خانواده هاي تك فرزند رشد يافته اند و روابط آنها محدود 
به خانواده هاي هسته اي شده اســت. كافه هاي شهري كه در سال هاي 
اخير با استقبال جامعه مواجه شده بودند، معموال پاتوق گروه هاي خاصي 
هستند كه بيشتر آنها را نسل جوان تشكيل مي دهند. اين محل ها فضاي 
مناسبي براي پاتوق هاي دانشجويي و كاركنان مشاغل هنر و فرهنگ 
هستند و درواقع بخشي از ســاخت هاي اجتماعي به شمار مي روند كه 
بين فضاي خصوصي افراد و كار آنها قــرار گرفته اند؛ يعني از يك طرف 
هم براي افراد حريــم خصوصي ايجاد مي كنند و هــم مي توانند براي 
افراد، فضاي كار ايجاد كنند. به اين ترتيب اين فضاي تركيبي به بخش 
مهمي از ساخت هاي اجتماعي مدرن تبديل شده است. فضاهاي عمومي 
كه در كنار كاركردهايي مثل تقويت گردشــگري شهري و به عبارتي 
جذاب كردن فضاي شهر اثرگذارند و عالوه بر اين كاركردهاي آموزشي و 
فرهنگي توأمان دارند. در تعدادي از اين كافه ها جلسات بحث و گفت وگو 
با نويسندگان و شعرا، جلسات كتابخواني، نقد و نشست هاي فرهنگي 
ولو با جمعيت محدود برگزار مي شود. اين برنامه ها بر زندگي اجتماعي 
و فرهنگي شهروندان اثرگذارند؛ بنابراين حفظ كافه ها مهم است چراكه 
آنها صرفا محلي براي نوشــيدن قهوه يا چاي نيســتند؛ بلكه فضاهاي 
عمومي هستند كه حيات اجتماعي را حفظ مي كنند؛ به همين دليل 
اگر مي خواهيم اين مكان ها در اختيار همه افراد باشد و شاهد بسته شدن 
تدريجي كافه ها به ويژه در شرايط كنوني نباشيم بايد از آنها حمايت كنيم.

افزون بر اينها به نكته ديگري هم بايد توجه كرد؛ كافه ها به شكلي كه اكنون 
در شهرهاي ايران گسترش يافته اند، تجربه نسبتا تازه اي براي ما هستند 
و به همين دليل سازوكارهاي فعاليت صنفي و حرفه اي آنها، هنوز نيازمند 
تقويت و ارتقاست. در شماري از كشورهاي جهان كمپاني هاي بزرگ از 
كافه ها حمايت مي كنند تا كافه ها بتوانند از عهده هزينه هايشان بربيايند 
چراكه هزينه كافه داري در اين كشورها باال و به نسبت سودشان كم است. 
همين شرايط موجب شده كافه ها در اين كشورها اتحاد صنفي قابل قبولي 
داشته باشند؛ اتحادي كه از آنها در زمان بحران حفاظت مي كند. به نظر 
مي رسد افرادي كه در سال هاي اخير به راه اندازي كافه ها روي آورده اند 
بهتر است كه در قالب يك شركت سهامي با يكديگر متحد شوند و برند 
كار خود را گسترده كنند. از سوي ديگر سازمان هايي مثل شهرداري ها و 
سازمان هايي كه مسئوليت اجتماعي دارند بايد از كافه ها كه پاسخگوي 
نيازهاي نسل جديد هستند، بيشتر حمايت كنند و مكان هايي با تخفيف 
مناسب و قيمت پايين در اختيار كافه دارها قرار بگيرد. درواقع مجموعه 
مديريت شهري و نهادهاي باالدســتي مي توانند و بايد حمايت كننده 
فضاي عمومي باشند كه به واسطه فعاليت كافه ها ايجاد شده و خروجي آن 
براي شهر منفعت جمعي دارد؛ به ويژه در شرايطي كه بسياري از كافه ها، 
تحت تأثير شرايط كنوني جهان و شــيوع كرونا قرار گرفته و به محاق 

تعطيلي و ركود رفته  و به طور موقت از رونق افتاده اند.
در موضوع تعامالت اجتماعي، كافه ها محلي براي پاسخ به نيازهاي افرادي 
هســتند كه به علت ويژگي هاي زندگي امروزي، روابطشان با ديگران 
محدود شده است. فقدان اين مكان ها، پيامدهاي منفي اجتماعي و فردي 
خواهد داشت؛ يكي از آنها احساس تنهايي بيشتر افراد و افزايش احساس 
افسردگي است، عالوه بر اينكه با محدود شدن فعاليت كافه ها، فرصت هاي 
فراهم شده براي تعامالت اجتماعي از دست مي رود و شهرهاي ما بخشي 

از فضاهاي عمومي محبوبشان را از دست مي دهند.

ايثارگران بدانند

تغييراتحقوقيايثارگراندرسال۹۹
در ابتداي هر سال در حقوق، حق پرستاري و كمك معيشت ايثارگران 
تغييراتي حاصل مي شود كه الزم  اســت جامعه ايثارگري از آن مطلع 
باشند اين اقدامات معموال هر ساله در فروردين ماه اجرايي مي شود ولي 
در سال۹۹ به داليلي به ماه آينده موكول شده است برابر ماده۲۶ قانون 
جامع خدمات رساني به ايثارگران به تمامي جانبازان 50درصد و باالتر 
به منظور حفظ سالمتي آنان حق پرستاري و حق همياري برابر با حداقل 
حقوق كارگران كه هر ساله مبلغ آن توسط شوراي عالي كار تعيين مي شود 
پرداخت مي گردد. طي سال هاي جاري حق پرستاري از حق همياري 
تفكيك نشده اســت و هر دو در قالب يك پرداخت اقدام مي شود. برابر 
بند »د« ماده۸۷ قانون برنامه ششم توسعه كشور، ماده۲۶ قانون جامع 
خدمات رساني به ايثارگران اصالح و دو تبصره به آن الحاق شد برابر اين 

الحاقات والدين همسران...

هشداردربارهفعاليتروانشناسانتقلبي
شرايط كرونا تغييرات زيادي را در زندگي روزمره و ارائه خدمات به دنبال 
داشته، بخشي از اين تغييرات گرم شدن بازار مشاوره هاي آنالين و از 
آن جمله ارائه خدمات پزشكي و روانپزشــكي است حاال معاون امور 
جوانان وزارت ورزش و جوانان مي گويد، بخش زيادي از اين مشاوره ها 
غيرقانوني و ابزاري براي كالهبرداري است. محمدمهدي تندگويان، با 
نگارش نامه اي به دادستان كل كشور از دستگاه قضا خواسته است تا 
به موضوع دفاتر غيرمجاز مشاوره و روانشناسي و سوء استفاده برخي 
از عنوان مشــاور و روانكاو در فضــاي مجازي ورود كند. او به ايســنا 
گفته است:»بيشتر اين افراد مدارك علمي الزم را براي ارائه خدمات 
مشاوره اي ندارند، به طوريكه بدون داشتن تابلوي رسمي مشغول به كار 
هستند و در عين حال در بســتر فضاي مجازي و اينستاگرام خود را 
معرفي و تبليغ مي كنند. اين موضوع موجب افزايش كالهبرداري از 
مردم و سوء استفاده برخي از عنوان مشاور و روانكاو در فضاي مجازي 
شده اســت.« تندگويان از خانواده ها و به ويژه جوانان خواسته، براي 
دريافت خدمات روانشناسي حتما از مجوز مراكزي كه به آنها مراجعه 
مي كنند اطمينان حاصل كنند تا در آينده به دنبال دريافت اطالعات 

نادرست در زندگي فردي و مشترك دچار مشكل نشوند.

۲  دوشنبه ۸ ارديبهشت ۹۹  شماره ۷۹۲۷ 22 ۳ 0 ۲ ۳ ۶ ۱ ۸ جامعه

 برخی مساجد و هيئت ها بدون توجه به مصوباتكرونا، مناسبات اجتماعی و فرهنگی ماه رمضان را تغيير داد
 ستاد مبارزه با كرونا برنامه هايشان را از سر گرفته اند

امســالماهرمضانيمتفاوتازديگرسالهادركشــورماندرجرياناست.
ســفرههايافطاركريمانهكههرسالازسوينهادهاوســازمانهاييچون
شهرداريتهرانوهيئتهايمذهبيبرپاميشد،بهدليلشيوعويروسكرونا

برچيدهشــدهاندوخبريازافطاريهايخيابانيهمكهمردمبانياشبودند،
نيســت.خانوادههاهمكههرســالازقبلازماهرمضانبرايمراسمافطار،
مهماندعوتميكردندامسالاينسنتورويهراكنارگذاشتهاندوهزينههاي

مربوطبهاينكاررابهخيريهها،مؤسسههايعامالمنفعهياهيئتهاومساجد
بخشيدهاندتابرايتهيهبستههايمعيشتيوافطاريبرايخانوادههاينيازمند

صرفشود.
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با توصيه هاي مسئوالن وزارت بهداشت 
همچنان مراكز مذهبــي و زيارتگاه ها گزارش

به منظور كنترل ويروس كرونا بسته است. 
بيشتر مراســم  مذهبي هيئت ها و مســاجد يا تعطيل 
شده اند و يا از طريق شبكه هاي مجازي براي عالقه مندان 
برنامه پخش مي كنند. صدا و ســيما هم كه هرســاله 
برنامه هاي برخــي هيئت ها را به صــورت زنده پخش 
مي كرد امسال برنامه هاي مناســبتي مذهبي را بدون 
حضور مردم ضبط كرده و روي آنتن مي برد. برنامه هاي  
ماه رمضان مقام معظم رهبــري ازجمله محفل انس با 
قرآن هم بدون حضور مردم برگزار شد و نشان از سمت و 
ســوي متفاوت اجراي برنامه هاي دفتر در زمان شيوع 
كرونا دارد امــا اين تمــام ماجرا نيســت. همزمان با 
سختگيري هاي بهداشتي براي پيشگيري از شيوع كرونا، 
از شــب اول ماه رمضان برخي هيئت ها و مساجد بدون 
توجه به دستورالعمل ها و مصوبات ستاد كرونا، با اعالم 
اينكه فاصله اجتماعي را رعايت مي كنند مراسم شب هاي 

 ماه رمضان را با حضور مردم برگزار كرده اند.
مسجدي در حوالي بازار بزرگ تهران از شب اول  ماه 
رمضان برنامه مناجات  ماه رمضان را آغاز كرده است. 
تصاوير منتشر شده از اين جلســات نشان مي دهد، 
روي زمين با چيدن دســتمال كاغــذي محدوده اي 
را بــراي رعايت فاصلــه اجتماعي تعييــن كرده اند. 
برگزار كننــدگان گفته اند، تعداد محــدودي از افراد 
مي توانند در اين مســجد با رعايت فاصله اجتماعي 
حضور داشته باشند و مسئوالن هيئت نيز از ضدعفوني 
مسجد و رعايت پروتكل هاي بهداشتي خبر داده اند. 
مابقي شركت كنندگان نيز در بيرون مسجد به سخنان 
واعظ و مداح مســجد گوش مي دهند؛ اما عكس هاي 
ديگري كه از برگزاري اين مراســم در نخستين شب 
 ماه مبارك رمضان، منتشر شد و ديروز در شبكه هاي 
اجتماعي دســت به دست مي شدند،  نشــان مي داد 
رعايت فاصله اجتماعي به ويژه در پايان مراسم با توجه 

به تراكم جمعيت ممكن نبوده است.
اقدام برخي مســاجد و هيئت ها در برگزاري مراسم  
مذهبي در حالي صورت گرفته كه براساس مصوبات 
ســتاد ملي مبارزه با كرونا، برگزاري هر نوع مراســم 
رســمي يا غيررســمي در ماه رمضان ممنوع است. 
»حسين قاسمي«، مدير كميته امنيت اجتماعي ستاد 
ملي مبارزه با كرونا نيز گفته اســت مراجع ذيربط در 

حال پيگيري مراسم  برگزار شده هستند.
چندين نفر از وعاظ معــروف به رغم اينكه هر ســاله 
مراسم هاي پر شوري را در ماه مبارك رمضان داشته اند 
امســال به دليل شــيوع ويروس كرونا مراســم ها را 
براســاس پروتكل وزارت بهداشت تعطيل كرده اند و يا 
سخنراني هاي شب هاي ماه مبارك در سال هاي گذشته را 
دوباره براي دنبال كنندگان شان در شبكه هاي اجتماعي 
باز پخش مي كنند و يا به صورت اليو در اينســتاگرام 

سخنراني دارند.
شبهايخلوتتهران

شــب هاي تهران خلوتي بي ســابقه اي را به نسبت  ماه 
رمضان هاي قبل تجربه مي كند. سال هاي گذشته به رغم 
وضعيت نامساعد اقتصادي در محله هاي مختلف خصوصا 

در مناطق جنوبي تهران خيرين با آغاز  ماه مبارك رمضان 
سفره هاي افطار كريمانه خود را برپا مي كردند تا در ثواب 
روزه داري شهروندان شــريك باشند، بساط ديگ هاي 
آش رشته، سماورهاي بزرگ مملو از چاي يا شير و شير 
كاكائو، بســته هاي كوچك افطاري، سفره هايي كه در 
پارك ها براي افطار روزه داران پهن مي شد و... ديگر در 
شهر به چشم نمي خورد. شيوع ويروس كرونا باعث شده 
تا به ظاهر اين سفره ها از سطح معابر و خيابان ها جمع 
شوند اما اين مســئله به اين معنا نيست كه امسال نذر 
ســفره هاي افطاري هم برچيده شده است در واقع نوع 

افطاري دادن ها نيز تغيير كرده است.
سال گذشته از نخســتين روز  ماه رمضان يك هيئت 
مذهبي در ميدان شوش تهران بساط ديگ هاي  آش 
رشــته را بر پا و با شــروع اذان مغرب  آش نذري بين 
مردم پخش مي كرد امســال اما مسئوالن اين هيئت 
شيوه ديگري را براي اداي نذر خود درنظر گرفته اند. 
»محمدابراهيم ســالمي«، يكي از بانيان اين ســفره 
افطاري اســت، او به »همشــهري« مي گويد: امسال 
به دليل شيوع كرونا نتوانســتيم مثل سال هاي قبل 
بساط ديگ هاي  آش را برپا كنيم اما تصميم گرفتيم تا 
هزينه پختش را امسال صرف تهيه و توزيع بسته هاي 
افطاري ساده كنيم. بخشــي از هزينه ها را هم براي 
خريد بسته هاي معيشــتي صرف كرديم و ۲روز قبل 
از شــروع  ماه رمضان اين بســته ها بين خانواده هاي 

نيازمندي كه شناسايي شده بودند تقسيم كرديم.
آنطور كه ســالمي مي گويد، امسال خيرين زيادي به 
كمك هيئت آمدند و كمك هــاي مالي قابل توجهي 
براي تهيه بسته هاي معيشتي جمع آوري شده و قرار 
است تا پايان  ماه رمضان هم تهيه و توزيع اين بسته ها 

با كمك خيران ادامه پيدا كند.

افطاريهايساده
مغازه سوپري كوچك حوالي خيابان منصور در نخستين 
افطار ماه مبارك رمضان ظرف هاي كوچك يكبار مصرف 
را روي پيشــخوان مغازه گذاشته ظرف هايي كه داخل 

هر كدام ۴عدد خرما، يك عدد شيركاكائو و يك كيك 
صبحانه قرار دارد.

آقاي بادراني از ســال ۷5در اين محله مغازه دارد:» هر 
ســال موقع  ماه رمضان مقداري خرما را در ظرفي روي 
پيشخوان مي گذاشتم تا هم خيرات اموات باشد و هم 
روزه داراني كه موقع افطار در مغازه هســتند بتوانند با 
خرماها افطار كنند، امســال اما به خاطر كرونا تصميم 
گرفتم تا به جاي نذر خرماي هر ساله بسته هاي افطاري 

ساده را آماده كنم.«
براي تهيه اين بسته ها بعضي از هم محله ای ها كه هر سال 
نذر افطاري داشتند و تعدادي از اعضاي خانواده و اقوام 

هم كمك مالي كردند.

بازارراكدآشوحليم
مغازه هايي كه هر سال  آش و حليم براي ماه رمضان پخت 
داشتند هم امسال خلوت از سال هاي قبل شده اند. كرونا 
به كسب و كارهاي رمضاني هم رحم نكرده و مشترياني 
كه هر سال ســاعت هاي قبل از افطار براي خريد آش 
و حليم راهي اين مغازه ها مي شــدند، امســال عطاي 
خوردن حليم و آش را به لقايش بخشيده اند. مغازه حليم 
گلپايگاني در خيابان ۱۷شهريور قدمتي ۷5ساله دارد. 
مغازه اي كه حاال رقباي زيادي دارد اما همچنان توانسته 
كفه بازار حليم و آش را به نفع خــودش در اين محله 

سنگين نگه دارد.
تصوير مرحوم گلپايگاني بزرگ كه بنيانگذار اين مغازه 
بوده روي ديوار مغازه باالي ســر پيشخوان نصب شده 
و پايين عكس كلمه »الفاتحه« به چشم مي خورد. رضا 
گلپايگاني نسل سوم خانواده است كه در غياب پدرش 
كه اين روزها در بستر بيماري است، كار، پدربزرگش را 
ادامه مي دهد. رضا مي گويد:» از همان اواخر بهمن كسب 
و كار ما كساد شد تا وقتي كه دســتورالعمل تعطيلي 
مغازه ها آمد. براي  ماه رمضان هم اميدمان بعد از خدا به  
ماه رمضان بود مگر كسب و كارمان كمي رونق بگيرد اما 
حاال هم كه فقط بايد حليم و آش بيرون بر داشته باشيم 
و افرادي كه براي افطار يا افطار تا سحر براي خوردن آش 

و حليم به مغازه مي آمدند، ديگر نمي توانند بيايند.«
او مي گويد، رمضان امسال با وجود اين بيماري با همه 
سال ها فرق دارد:»ما هر سال با شــروع  ماه رمضان هر 
روز حدود ۲00تا ۳00كيلــو حليم و همين مقدار  آش 
شــله قلمكار و حدود ۱00كيلو هم  آش رشــته آماده 
مي كرديم تا به دست مشتريانمان برسانيم بعضي روزها 
هم كه حليم و آش كم مي آورديم و از همكارانمان كمك 
مي گرفتيم تا مشتري هايمان دست خالي از مغازه نروند. 
امســال اما با اين وضعيت براي روز اول فقط يك ديگ 
حليم و يك ديگ آش شله قلمكار بار گذاشتيم كه بعيد 
مي دانم تا آخر شــب بتوانيم اين ۲ديگ آش و حليم را 

بفروشيم.«
به گفته رضا، اين وضعيت همه مغازه هاي فروش  آش و 
حليم فروشي است و فروش اين صنف به قدري كم شده 
كه بعيد نيست تا آخر ماه رمضان نتوانند حتي به اندازه 
يك روز از  ماه رمضان هاي گذشته فروش داشته باشند: 
»هر سال در سالروز فوت پدربزرگم كه روز هجدهم  ماه 
رمضان است در مســجد محلمان افطاري مي داديم. 
امسال به دليل شيوع ويروس كرونا نمي توانيم افطاري 
داشــته باشــيم براي همين هزينه افطاري را به مركز 
نگهداري از كودكان بي سرپرست اهدا مي كنيم. مادرم 
هم كه هر سال چندين مهماني افطاري داشت امسال 
هزينه هاي افطاري را با موافقت بچه ها قرار است به يك 
خيريه كه براي كمك به زنان و كودكان آســيب ديده 

است اهدا كند.«

زولبياباميههايبيطرفدار
قنادي ها هم از ويروس كرونا در امان نبوده اند. هر سال در 
نخستين شب  ماه رمضان صف هاي طوالني در قنادي ها 
براي خريد زولبيا و باميه تشكيل مي شد و بيشتر پخت 
قنادي هــا در روز قبل  ماه رمضان بــراي زولبيا و باميه 
بود امســال اما اين صنف هم فروش كمي دارند. غيراز 
قنادي ها، مغازه هايي بودند كه يك شبه تغيير ماهيت 
مي دادند و با شــروع  ماه رمضان به پخت حليم و  آش و 
يا زولبيا و باميه روي مي آوردند امسال اما اين مغازه ها 

در سطح شهر ديگر به چشــم نمي خورند و قنادي ها 
هم كسادي بي سابقه اي در فروش زولبيا و باميه تجربه 

مي كنند.
حسن آشوري، صاحب قنادي و خشكبارفروشي است 
كه مي گويد: »امســال تنها چند روز قبل از  ماه رمضان 
مغازه را بازكرديم و چون حــدس مي زديم كه فروش 
زولبيا و باميه كمتر از سال هاي قبل باشد به اندازه يك 
سوم سال قبل زولبيا و باميه تهيه كرديم اما از روز جمعه 
كه بعضي ها پيشــواز  ماه رمضان رفته بودند و هر ساله 
فروش زولبيا و باميه داشتيم تا امروز كه نخستين روز  
ماه است، به اندازه اي فروش مان كم بوده كه به قنادمان 
گفتم براي روزهاي بعد اين مقدار را نصف كند تا زولبيا 
باميه ها بيات و مانده نشــوند. بيشــتر فروش ما در  ماه 
رمضان از زولبيا و باميه بود اما امســال وضعيت خيلي 
خراب است و بعيد است كه فروش مان در روزهاي بعد 
هم بيشتر از امروز باشد.« آشوري هم براي برنامه هاي 
امســال تصميم ديگري گرفته: »هر ســال از قبل  ماه 
رمضان ميهمان هايمان را براي افطاري وعده مي گرفتيم 
تا ميهماني مان با افطاري اقوام ديگر تداخل نداشــته 
باشد، امسال اما تصميم گرفتيم به جاي ميهماني دادن، 
هزينه ۳وعده غذاي يك مركز نگهداري از سالمندان و 

۲شيرخوارگاه را پرداخت كنيم.«

نانهايصلواتي
نانوايي ها اما ازجمله صنوفي بودنــد كه در روزهاي 
شيوع كرونا هم كسب و كارشان تعطيل نشد، سنت 
پخت نان صلواتي و خريد تنورهاي نان از سنت هاي 
قديمي است كه بيشتر در  ماه رمضان ديده مي شود. 
امسال هم نانوايي ها از اين قاعده مستثني نبوده اند، 
حسين اماميه شاطر نان سنگكي است: »وقتي كرونا 
شايع شد چندنفر از اهالي محل كه معموال  ماه رمضان 
براي كمك به خيرين، هر هفتــه هزينه چند تنور را 
تقبل مي كردند. االن هم با آغــاز  ماه رمضان تعدادي 
از تنورهايمــان پيش فروش شــده بــراي دادن نان 
صلواتي، هيئت محل هم بــراي خانواده هاي نيازمند 
تعدادي بــن تهيه كرده كــه در ازاي هر بــن به آنها 
5نان ســنگك صلواتي مي دهيم. يكي از خيرين هم 
براي روز پانزدهم  ماه رمضان كه تولد امام حسن)ع( 
است، تمام تنورهاي آن روزمان را پيش خريد كرده تا 
نان صلواتي به مراجعان بدهيــم.« اماميه روز جمعه 
را به خاطر مي آورد:» امســال كه مــردم نمي توانند 
ســفره هاي افطاري پهن كنند انگار بيشــتر به فكر 
محرومان افتاده اند، روز جمعه كه پيشواز  ماه رمضان 
بود يك خانم به نانوايي آمد و ۴50هزار تومان كارت 
كشيد و گفت اين هزينه را مي خواستم براي اقواممان 
افطاري بدهم، هــر چقدر با اين پــول مي توانيد نان 
بپزيد و به صالحديد خودتان به افرادي كه مستحق 

هستند بدهيد.«
خيلي ها مي گويند زندگي بعــد از كرونا، تفاوت هاي 
پرشــماري با زندگي پيــش از آن دارد. عادت هاي 
تازه و بخشــي از ســبك زندگي كه كرونا با خودش 
آورده، باقي مي ماند. دســت كم تــا زماني كه خطر 
اين بيماري باالي سر زندگي ها ايستاده.  ماه رمضان 
امسال هم، رمضان متفاوتي است؛ با شب هاي خلوت، 
مناجات هاي دسته جمعي مجازي و مجالس افطار و 

روضه از راه دور.

تهامهمهدوي
خبرنگار

عكس:همشهري/موناعادل فضاهايشهريماهرمضانامسالخلوتترشدهوبرايرستورانها،مشتريهايزياديوجودندارد.



كيوسك

 ديروز كودكان اسپانيايي بعد از 
6هفته رنگ آفتــاب را ديدند و رويداد

هواي آزاد را احساس كردند. در 
اســپانيا كــه يكــي از ســخت گيرانه ترين 
محدوديت هاي قرنطينــه در اروپا براي مهار 
ويروس كرونا را به اجرا گذاشته است، سرانجام 
دولت ديروز اجازه داد كه كودكان زير 14سال 
از خانه خارج شوند. دليل تصميم ديروز دولت 
نزولي شدن آمار ابتال و مرگ ومير بر اثر كرونا 
طي چند روز متوالي بود. پيش از اين شهردار 
شهر بارســلونا در پيامي فيس بوكي از دولت 
خواسته بود اجازه دهد كودكان از خانه خارج 
شــوند. اما دولت بــا تأكيد بــر اينكه كاهش 
محدوديت هــاي قرنطينــه زحمــت همــه 
هفته هاي گذشــته را بر باد مي دهــد، با اين 

درخواست مخالفت كرده بود.
وزير بهداشــت اســپانيا ديروز اعالم كرد كه 
شــمار كشته شــدگان بر اثر كرونــا در روز 
يكشنبه 288نفر بوده اســت. اين پايين ترين 
عدد در يك ماه گذشته اســت. روز شنبه اين 
عدد 378نفر و روز جمعه 367نفر بوده است. 
تا كنــون بيش از 23هــزار نفر در اســپانيا بر 
اثر كرونا جانشــان را از دســت داده اند. شمار 
مبتاليان به اين ويــروس هم به 208هزار نفر 
نزديك شده است. بعد از آمريكا و ايتاليا، اسپانيا 
در فهرست جهاني كشورهاي گرفتار كرونا، از 

نظر شمار مرگ ومير در رده سوم قرار دارد.
نخست وزير اسپانيا شنبه شــب در يك نطق 
تلويزيوني از كاهش محدوديت هاي قرنطينه 
خبر داد و گفت: اگر ســير نزولي مرگ ومير و 
مبتاليان همينطور ادامــه يابد، مردم از هفته 
آينده مي تواننــد براي ورزش و قــدم زدن از 

خانه خارج شوند؛ البته اين قدم زدن و ورزش 
كردن بايد انفرادي يا حداكثر دونفره باشــد. 
او همچنين گفت كه در نقاط مختلف كشــور 
بسته به شرايط و آمار و ارقام مبتاليان، تدابير 
و مقررات مختلفي به اجرا گذاشته خواهد شد. 
پدرو سانچز در اين نطق تلويزيوني گفت: قرار 
نيســت به طور ناگهاني همه بخش هاي كشور 
كارشــان را شــروع كنند، خروج از قرنطينه 

مرحله اي و تدريجي خواهد بود.
ديروز رســانه هاي اروپايــي تصاوير كودكان 
شــهر مادريد را كه با ماســك از خانه خارج 
شده بودند، مخابره كردند. يكي از اين كودكان 
كه دختربچه اي 9ساله بود به خبرنگار رويترز 
گفت: دلم براي پارك و خيابان، براي هوايي كه 
به صورتم بخورد، تنگ شده بود. فكر نمي كردم 
كه روزي دلم براي مدرسه تنگ شود، اما حتي 

براي مدرسه هم دلتنگ شدم.
براساس قوانين دولت اســپانيا، كودكان زير 
14سال اجازه دارند يك ســاعت در روز بين 
ساعت 9صبح تا 21شب، به همراه يك بزرگ تر 
در خيابان راه بروند. هر شــهروند بزرگســال 
مي تواند تا سه كودك را همراهش در خيابان 
داشته باشــد. اين قدم زدن نبايد دورتر از يك 
كيلومتر از خانه و محل ســكونت افراد باشد. 
رعايت فاصله دومتري و پوشــيدن ماســك 
اجباري ا ست. در اســپانيا مدارس همچنان 

تعطيل مي مانند.
اعمال محدوديت براي كودكان توسط دولت 
اسپانيا، انتقاداتي از ســوي احزاب سياسي و 
گروه هاي مخالف دولت را به همراه داشته است. 
حتي برخــي كارشناســان در رســانه هاي 
اسپانيايي اين اقدام دولت را سختگيري بيش 

از حد توصيف كرده و آن را باعث لطمه خوردن 
به سالمت فيزيكي و رواني كودكان دانسته اند. 
جمعيت كودكان زير 14ســال اسپانيا شش 

ميليون و سيصد هزار نفر است.

احتياط انگليس و آلمان
ديروز وزيرخارجه انگليس خواستار احتياط در 
كاهش محدوديت هاي قرنطينه در اين كشور 
شد. دومنيك راب قرار اســت امروز دوشنبه، 
اداره موقت امور دولت را به بوريس جانســون 
برگرداند. جانســون بعد از چند هفته دست و 
پنجه نرم كردن با كرونا در بيمارستان و خانه از 
امروز به كارش در دولت برمي گردد. جانسون 
نيز از مخالفان كاهش محدوديت هاي قرنطينه 
است. او كه از سوي رسانه ها و احزاب مخالف 
دولت به كم كاري در شروع اقدامات احتياطي 
در مهار كرونا متهم اســت، اكنــون در مقابل 
برخي درخواست ها براي كاهش تدبير قرنطينه 
مقاومت مي كند. او در تازه ترين اظهارنظرش 
گفته است كه سالمت مردم بســيار مهم تر از 
هرچيز ديگريســت. وزيرخارجه انگليس در 
مصاحبه ديروزش گفته است كه فاصله گذاري 
اجتماعي پديده اي  است كه فعال براي مدتي با 
مردم خواهد مانــد. او همچنين خبر داد كه تا 
چند روز ديگر، روزانه 100هزار تست كرونا در 

انگليس انجام خواهد شد.
وزيرخارجــه آلمــان هــم ديــروز گفت كه 
اولين گام هاي اين كشور براي خروج از قرنطينه 
بايد با بازگشت بچه ها به مدرسه همراه باشد. 
او همچنين گفت كــه بايد از اپليكيشــن ها 
براي انجام تســت و تحليل اطالعات، بيشتر 

استفاده كرد.

بعد از 6هفته قرنطينه سخت، باالخره كودكان اسپانيايي از ديروز اجازه يافتند روزي يك 
ساعت از خانه خارج شوند

پايان حصر خانگي كودكان اسپانيايي 

   پس از بيماري؛ بدهي

   تعطيلي؛ چطور از آن فرار كنيم؟

   آمريكا با احتياط درها را باز 
مي كند

   اقتصاد جهان در حال فروپاشي 
است

   نخست وزير)بوريس جانسون( 
براي به دست گرفتن كنترل بحران به 

صحنه بازگشت

   درحالي كه ايالت هاي آمريكا به 
فكر بازگشايي هستند، كيت هاي 

تست همچنان كمياب است
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آمبرين  خان يك پرستار مسلمان 
در پنجاب اســت كه اخيرا مورد گزارش

حملــه اوباش هندو قــرار گرفته 
است. مهاجمان او را از ماشين بيرون كشيدند و با 
باتوم و چماق كتك زدند. كتك زدن ها حتي وقتي 
كه خان كارت پرســتاري اش را به آنها نشان داد 
قطع نشد. بيشتر اين مهاجمان همسايگان آمبرين 
 خان بودند و او سال ها آنها را مي شناخت. وقتي كه 
آمبرين خــان التماس می كرد، يك نفــر از آنها 
اينگونه پاســخ داد: »برگرد به پاكستان و آنجا به 

وظيفه ات عمل كن.«
به گزارش فارن پاليسي، از آن زمان، شرايط براي 
آمبرين  خان به شدت تغيير كرده است؛ »من نگران 
جانم هستم. اينجا ديگر احســاس خانه را ندارد. 

مثل اين است كه در يك كشور ديگر هستم.«
مســلمانان، به عنوان بزرگ ترين اقليت در هند، 
از مدت ها پيش هدف تبعيض هــاي اجتماعي، 
سياســي و اقتصادي بوده اند. فاصله بين هندوها 
و مســلمانان كه 200ميليون نفــر از جمعيت 
1.3ميليارد نفــري هند را تشــكيل مي دهند، 
به خصوص از زمانــي كه حزب ناسيوناليســت 
هندوي بهاراتيا جاناتا )بي جي پي( با رهبري نارندرا 
مودي، نخست وزير كشور، به قدرت رسيده بيشتر 
هم شده است. حمالت عليه مسلمانان به صورت 
چشمگيري در سال هاي اخير افزايش يافته و حاال 

ويروس كرونا هم روي آتش نفت مي ريزد.
اقتصاد هند، پيش از شيوع كرونا هم تالطم داشت 
و محبوبيت مودي بــه همين خاطر در حال افول 
بود. قرنطينه و حبس ميليون هــا كارگر روزانه، 
حتي شــرايط را بدتر كرده است و حاال همزمان 
با شيوع ويروس، مســلمانان مقصر اين وضعيت 

شناخته مي شوند.
زينب ســكندر، تحليلگر سياســي در دهلي نو 
مي گويــد: »بســياري از هندوهــا معتقدند كه 
مســلمانان عمدا ويروس را منتشــر مي كنند تا 
جنگي مقدس يا همان جهاد عليه اكثريت هندوها 
به راه بيندازند. حزب حاكــم هند، نه تنها چنين 
تعصب و تفكري را عادي جلوه مي دهد، كه حتي 

آن را ترويج هم مي دهد.«
مغز متفكر حزب براي ترويج چنين اخبار نادرست 

و خطرناكی آميت مالوي اســت؛ كسي كه مركز 
فناوري حزب را رهبري مي كند و نفر اول تبليغات 
آن اســت. در انتهاي ماه مارس )يك ماه پيش(، 
مالويا در توييتر با اشاره به اعتراض هاي مسلمانان 
در ماه هاي اخير عليه قانون تبعيض آميز شهروندي 
دولت مودي، جبهه ديگري را عليه آنها گشــود: 
»...و حاال ما شــاهد تجمــع غيرقانوني جماعت 
تبليغي در مركز هستيم. اين مســئله بايد حل 

شود.«
شــايعات درباره اينكه اين نشست، كانون بحران 
انتشار كرونا بوده، هندوها را به شدت عصباني كرد 
و حمله به مسلمانان، شروع شد. اين گردهمايي 
با حضور 3هــزار نفر از چندين كشــور در مركز 
نظام الدين برگزار شد و از آن زمان، منشأ آلودگي 
حدود يك ســوم مبتاليان به كرونــا در هند، به 
اين مراســم ارجــاع داده مي شــود. )البته اصال 
غافلگيركننده نيست كه مراسم ديگري كه توسط 
غيرمسلمانان برگزار شده و صدهاهزار نفر در آنها 

شركت كرده اند مورد توجه قرار ندارد.(
شبكه هاي تلويزيوني هند كه مدت هاست عليه 
مســلمانان موضع مي گيرند، به سرعت حمالت 
را شروع كردند و مبلغان مسلمان را متهم كردند 
عمدا ويروس را منتشر مي كنند و آنها را »بمب هاي 
انساني« خواندند. برنامه هاي ويژه اي براي اثبات 
نقش مســلمانان تهيه شــد و يكي از مدافعان 
سرشناس مودي پيشنهاد داد به مسلمانان شليك 
شود. يك بيمارستان در ايالت شمالي اوتارپرادش 
در بيانيه اي اعالم كرد تنها زماني مســلمانان را 
بســتري خواهد كرد كه مراجعان جواب منفي 
آزمايش كرونا ارائه دهنــد. رهبران حزب حاكم 
هم به نمايش اضافه شدند. مختار عباس نقوي، 
يكي از رهبران ايالتي حزب مودي، جلسه مركز 
نظام الدين را »جــرم طالباني« خواند و گفت كه 

چنين جرائمي را نبايد بخشيد و ناديده گرفت.
رويدادهاي اخير، آخرين پــرده از نمايش رعب 
و وحشتي است كه مودي عليه مسلمانان به راه 
انداخته. او تابستان پيش، به يكباره خودمختاري 
جامو و كشمير، تنها ايالت هند با اكثريت مسلمان 
را لغو كرد. از آن زمان، هزاران نفر زنداني شده اند 
و اياالت تحت نظر نيروهاي امنيتي قرار دارد. او 
همچنين سال گذشته، قانوني را تصويب كرد كه 
براساس آن، نزديك به 2ميليون مسلمان هندي 
در ايالت آسام، در آســتانه ازدست دادن تابعيت 

هندي خود هستند.
مســلمانان پيش از اين هم از ســوي هندوها با 
اتهام همــدردي با تروريســت ها مواجه بوده اند 
اما نفرتي كه اخيرا عليه آنها نشــان داده مي شود 
بي سابقه است. امروزه مسلمانان، توسط همكاران 
و همسايگان خود مورد آزار و اذيت قرار مي گيرند 
و از خانه هايشان رانده شــده و بيكار مي شوند. و 
همه اينها به خاطر دين آنهاســت. آينده آنها در 
هند تيره است و بيشتر آنها از اينكه علنا در اين باره 

صحبت كنند مي ترسند.
رويكــرد اخير هندوهــا در مقصر نشــان دادن 
مســلمانان در بحران كرونــا، در همه جا ديده 
مي شــود. آنها از ورود به مناطــق خاصي، براي 
نمونه در دهلي نو، منع شده اند و الو آگراوال يكي 
از مقامات وزارت بهداشــت هند كه آمار روزانه 
مبتاليان را مي دهد روي مسئوليت مسلمانان در 

انتشار ويروس تأكيد مي كند.
پيش آمدن چنين شــرايطي، بعــد از آنكه موج 
خشونت ها عليه مسلمانان در دهلي نو در ماه هاي 
اخير اوج گرفتــه،  نگراني ها را بيشــتر مي كند. 
بسياري از مسلمانان معتقدند مقصر نشان دادن 
آنها در انتشار كرونا، بخشي از يك برنامه بزرگ تر 
اســت كه هندوها مي خواهند با توســل به آن، 
مسلمانان را از حقوق اوليه اي كه قانون اساسي به 

آنها داده محروم كنند.
برخي هشدار مي دهند كه پايان اين بازي حتي 
ترســناك تر خواهد بود و از نسل كشي صحبت 
مي كننــد. روزنامه »اســتار آف ميســور« در 
سرمقاله اي كه البته بعدا حذف شده از مسلمانان 
اينطور ياد كرده است: »يك راه حل ايده آل براي 
مشكلي كه توسط سيب هاي فاسد ايجاد شده اين 

است كه از شرشان خالص شويم.«
ســوبرامانيان ســوامي يكي از نظريه پــردازان 
بي جي پي هم اخيرا در گفت وگويي عمال از برتري 

هندوها نسبت به مسلمانان صحبت كرده است.
مسلمانان، از اين حمالت و رويكرد به شدت آسيب 
مي بينند. يكي از اعضاي جماعت تبليغي، بعد از 
آنكه همسايگانش او را به صورت اجتماعي بايكوت 
كردند و حتي با او صحبــت نمي كردند، خودش 
را كشــت. در گجرات، مبتاليان به كرونا، با نظر 
مساعد مقامات دولتي، براساس دينشان بستري 
مي شــدند. در كارانتاكا، داوطلبان مسلماني كه 
بين نيازمنــدان غذا توزيع مي كردند تا ســرحد 
مرگ كتك خوردند. در راجستان يك مادر باردار 
مسلمان، بعد از آنكه دكترها از جراحي او به خاطر 

دينش سرباز زدند، بچه اش را از دست داد.
هفته گذشــته، ســرانجام مودي به اين مسائل 
واكنــش نشــان داد و در يك پســت در يكي از 
شبكه هاي اجتماعي نوشت: »كوويد-19 به نژاد، 
مذهب، رنگ، آيين، زبان و مرز اهميت نمي دهد. 
واكنش ما هم بايد بر پايه اتحاد و برابري باشد.« با 
اين حال او از مقابله جدي با اسالم هراسي طفره 

رفته و تنها از برابري صحبت كرده است.
مســلمانان زيادي از اين هــراس دارند كه هند، 
در مسير تبديل شدن به يك ملت اكثريت گراي 
هندو باشد؛ جايي كه مســلمانان تنها مي توانند 
انتظار داشته باشند به عنوان شهروندان درجه2 

زندگي كنند.

كرونا؛ بهانه جديد حمله به مسلمانان در هند 
انتشار ويروس در هند، به ناسيوناليست هاي هندي بهانه جديدي داده تا آزارها عليه 

اقليت مسلمان را افزايش دهند 

جواد نصرتي
خبرنگار

يمن در مسير تجزيه
اعالم خودمختاري جدايي طلبان مورد حمايت امارات در عدن، نقطه 

عطفي سرنوشت  ساز در جنگ يمن است

سرانجام با گذشت 5سال از آغاز جنگ يمن، 
زنــگ تجزيه اين كشــور به صــدا درآمد؛ خاورميانه

رخدادي نگران كننده كه به نظر مي رسد از 
همان ابتداي جنگ در دستور كار امارات، به عنوان يكي از 
2 ســتون اصلي ائتالف عربي قرار داشــت. بر اين اساس، 
شــوراي انتقالي جنوبي، گروه جدايي  طلب يمني كه طي 
سال هاي اخير با حمايت گسترده امارات به بازيگري مهم 
در جنگ يمن تبديل شده در ساعات پاياني روز شنبه براي 
عدن و ساير مناطق تحت سيطره خود در جنوب يمن اعالم 
وضعيت اضطراري و »خودمختاري« كرد. در بيانيه شوراي 
جنوبي كه بالفاصله بعد از نشست فوري سران آن در عدن 
منتشر شــده، آمده است: اســتان هاي عدن، لحج، ابين، 
شبوه، المهره و الضالع از بامداد يكشنبه مستقيما زيرنظر 
كميته خودمختار شوراي جنوبي با اختيارات تعيين شده 

اداره خواهند شد.
انتشار اين بيانيه به فاصله ســاعاتي با استقبال بخشي از 
شهروندان اســتان هاي جنوبي يمن، مخصوصا در شهر 
عدن مواجه شــد؛ به گونه اي كه ســاكنان اين شهرها به 
خيابان ها آمده و با در دست داشتن تصاوير سران شواري 
جنوبي و همچنين پرچم امــارات از اعالم خودمختاري 
براي مناطق خود حمايت كردند. از سوي ديگر، عيدروس 
الزبيدي، اســتاندار پيشــين عدن، فرمانــده »مقاومت 
جنوبي« و البته آنطور كه مشهور است، مرد شماره يك 
امارات در بحران يمن با انتشار پيامي تصويري خطاب به 
مردم و قدرت هاي سياسي گفت: شوراي انتقالي از اكتبر 
ســال 2018به ائتالف عربي و دولت منصور هادي براي 
تحقق مطالبات جنوب، ازجمله بهبود وضعيت معيشت 
مردم مهلت داده بود، اما تا به امروز هيچ يك از مطالبات 

مردم ما برآورده  نشده است.

با وجود آنكه شهر عدن در سال 2015با حمالت گسترده 
هوايي، دريايي و زميني مجموعه ائتالف عربي از سيطره 
ارتش يمن و جنبش انصاراهلل خارج شــد تا پايگاهي براي 
دولت فراري منصور هادي باشد، اما متحدان امارات هرگز 
اجازه اجراي كامل اين توافق را نداده و به فاصله كوتاهي 
اين شهر اســتراتژيك را به مركز فرماندهي جدايي  طلبان 
تبديل كردند. اين در حالي اســت كه تمــام تالش هاي 
عربستان ســعودي براي مهار بحران جنوب و بازگرداندن 
دولت هادي به عدن نيز شكست خورده و نتيجه اي عملي 
به همراه نداشته اســت؛ از مذاكرات پشت پرده و اعطاي 
امتيازهاي اساسي به امارات گرفته تا فشار نظامي و حتي 

جنگ نيابتي با اين كشور.
سرانجام عربستان سعودي ناچار شد با دعوت از نمايندگان 
شوراي جنوبي و دولت منصور هادي زمينه را براي توافق 
رياض در 14آبان ســال گذشــته فراهم كند؛ توافقي كه 
براساس نوعي خودمختاري محدود در حوزه هاي اداري، 
اقتصادي و پليســي براي جدايي  طلبان جنوبي در شــهر 
عدن به رسميت شناخته مي شد. اين عقب  نشيني رياض و 
متحدانش برابر نيروهاي وابسته به امارات در حالي صورت 
گرفت كه تنش هــاي نظامي ميان طرفين در شــهرهاي 
جنوبي به اوج خود رسيده و از سوي ديگر، جنبش انصاراهلل 
نيز با اســتفاده از اين فرصت حمالت زمينــي خود را به 
مرزهاي سعودي تشديد كرده بود. تحوالت اخير اما نشان 
داد جدايي طلبان جنوبي حتي به ايــن حجم از امتيازات 
هم كفايت نكرده و تا اخراج كامــل دولت هادي از عدن، 

فشارهاي خود را ادامه خواهند داد.
به گزارش شبكه الجزيره، وزاري دولت منصور هادي از روز 
سه شنبه هفته گذشــته به دليل وقوع سيل بزرگ در عدن 
خواستار ورود موقت به اين شهر براي رسيدگي به وضعيت 
بحراني خيابان ها و معابر عمومي در ســايه شيوع ويروس 
كرونا هستند، اما شوراي جنوبي حتي با ورود يك وزير دولت 
هادي به عدن موافقت نكرد؛ امري كه حاال مي توان گفت از 

نشانه هاي اعالم كودتا و خودمختاري همه جانبه اين گروه 
جدايي  طلب مورد حمايت امارات در روز گذشته بوده است.

دولت هادي: بازيگردان اصلي امارات است!
اوليــن واكنش از ســوي دولت مورد حمايت عربســتان 
ســعودي در يمن به اعالم خودمختاري شــوراي جنوبي 
توسط وزارت خارجه اين دولت بيان شد. خالد اليماني، در 
صفحه توييتر خود نوشت: بيانيه شوراي جنوبي در حقيقت 
ادامه سياست تمرد و عصيان اســت كه از سال 2017زير 
سايه حمايت امارات عليه حاكميت ملي يمن آغاز شده و 
همچنان ادامه دارد. بدون شك پيامدهاي فاجعه بار چنين 
تصميمي متوجه شــوراي جنوبي و حاميان خارجي اين 

گروه خواهد بود.

همچنين در بيانيــه دفتر منصور هــادي، رئيس جمهور 
مستعفي يمن كه طي سال هاي گذشته در رياض مستقر 
بوده نيز آمده اســت: از دولت عربستان سعودي به عنوان 
ضامن اجراي توافــق رياض و حامي دولــت قانوني يمن 
مي خواهيم به نقض توافق مذكــور و تمرد جدايي  طلبان 
جنوب واكنشي شايسته نشــان دهد. اين در حالي است 
كه عربستان ســعودي تا اين لحظه هيچ موضع رسمي در 
قبال تحوالت اخير در جنوب يمن اتخاذ نكرده است. هاني 
بن بريك، از فرماندهان نظامــي جدايي طلبان جنوب كه 
هم اكنون در ابوظبي مستقر است اما در واكنش به بيانيه 
دفتر منصور هادي در صفحه توييتر خود نوشــت: دولت 
غيرقانوني هادي همچنان بدون توجه به اراده مردم يمن 
اميدوار اســت با حمايت هاي خارجي، جايگاهي در آينده 

كشور براي خود حفظ كند! 
عبدالباري عطوان، ســردبير روزنامه رأي اليوم با اشاره به 
اين تحوالت مي نويسد: امارات بار ديگر از ضعف عربستان 
براي تحقق اهداف تاريخي خود در جنوب يمن اســتفاده 
كرده است. دور سابق حمالت شوراي جنوبي به پايگاه هاي 
دولت منصور هادي بعد از حادثه آرامكو و تضعيف رياض 
صورت گرفت و دور جديد اين حمالت نيز در شــرايطي 
كه عربستان درگير شــيوع ويروس خطرناك كرونا شده 
اســت. عطوان همچنين در ادامه مي نويسد: سقوط كامل 
عدن به دست جدايي  طلبان، دستاوردي استراتژيك براي 
تامين منافع اقتصادي و نظامي امارات در تنگه باب المندب 
است و ابوظبي به هيچ قيمتي از اين پيروزي عقب نشيني 

نخواهد كرد. 

سياوش فالح پور
خبرنگار



هر نكته اي كه گفتم در وصف آن شــمايل
هــر كــو شــنيد گفتــا هلِل َدرُّ قائــل

تحصيل عشــق و رندي آســان نمود اول
آخر بســوخت جانم در كسب اين فضايل

جوجه شدن تخم اردك در لباس كارمند
كاليفرنيا: كارمند يك شركت در مســير محل كار خود تخم 
يك پرنده را از داخل چاله اي پيدا كرد و آن را بيش از يك ماه در 
لباس اش نگه داشت تا گرم بماند. به گزارش آديتي سنترال، با 
اينكه رفتار او مورد تمسخر همكارهايش در شركت قرار گرفته 
بود اما سرانجام يك جوجه اردك از داخل اين تخم پرنده زنده و 
سالم بيرون آمد. او كه راس نام دارد مي گويد: يك اليه از آستر 
جيبم را بريدم تا پوست تخم پرنده گرماي بدنم را دريافت كرده و 
جوجه را گرم نگه دارد و حرف هاي همكارانم را ديگر نمي شنيدم.

كشف 2 آرايشگاه زيرزميني در آلمان
بايرن: پليس آلمان همزمــان با اجراي قرنطينه به دليل 
شــيوع ويروس جديد كرونــا، در ايالــت جنوبي بايرن 
2آرايشگاه غيرمجاز را كشف كرد. به گزارش يورونيوز، اين 
آرايشگرها در انبارهاي 2منزل شخصي دست به اصالح 
موي مشتري هاي خود مي زدند. اين 2آرايشگاه زيرزميني 
به صورت حرفه اي راه اندازي شده بودند. ساكنان اين ايالت 
در صورت خروج »غيرموجه« از منــازل خود ۱۵۰يورو 

جريمه مي شوند.

دوچرخه سوار حرفه اي؛ پيك رستوران
رم: اومبرتو مارنگو دوچرخه ســوار ايتاليايي در دوران كرونا 
براي اينكه همچنــان آمادگي فيزيكي خــود را حفظ كند، 
به عنوان پيــك در رســتوران  فعاليت مي كنــد. به گزارش 
يورونيوز، اين دوچرخه سوار ايتاليايي، با دوچرخه خود پيتزاها 
را از رستوران به  دست مشتريان مي رساند. مارنگو كه همراه 
تيم كوچك ويني زابو در مســابقات دوچرخه ســواري ژيرو 
ايتاليا حضور دارند بايد منتظر باشند كه اوضاع به حالت عادي 

برگردد تا بتوانند دوباره در مسابقات شركت كنند.

فرار مادربزرگ 101ساله 
برلين: زني ۱۰۱ساله از خانه سالمندان در آلمان فرار كرد 
تا به جشن تولد دخترش برســد. به گزارش آديتي سنترال، 
اين زن ســالمند پس از اينكه نياز به مراقبت هاي پزشكي 
پيدا كرد توســط دخترش به خانه ســالمندان سپرده شد 
اما فقط 2هفته از اين ماجرا گذشــته بود كه اين زن از خانه 
سالمندان فرار كرد. او براي رسيدن به جشن تولد دخترش 
از غفلت نگهبان ها استفاده كرده و توانسته بود از در خروج 

اضطراري فرار كند.

 حضرت امير المؤمنين علي ع: مالك العمل االخالص فيه. 
مالك عمل، اخالص در آن است.
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به ياد سوسن باغ كودكي
ادبيات كودك ايران در فاصله كمتر از 
يك ماه 2چهره برجسته خود را از دست 
داد؛ ثريا قزل ايــاغ كه عمري را صرف 

پژوهش و ترويــج كتابخواني كرده 
بود و از چهره هاي تأثيرگذار شوراي 
كتاب كودك بود و اينك سوســن 

طاقديس كه از نويسندگان برجسته 
به ويژه در آثار ويژه كودكان و خردســاالن بود. متأسفانه 
به خاطر شرايط كرونا از اين هردو بزرگ چنان كه بايد ياد 

و بزرگداشتي نشد.
سوسن )معصومه( طاقديس در بهمن ماه۱338 در شهر 
شيراز به دنيا آمد. نخستين كتابش را با نام »دخترهايي به 
كوچكي يك انگشت« در سال۱369 منتشر كرد. مدتي با 
برنامه كودك تلويزيون مركز شيراز همكاري كرد و سپس 

كار خود را با سيماي جمهوري اسالمي ادامه داد.
مدتي نيز با مطبوعات كودك و نوجوان، كيهان بچه ها و 

روزنامه آفتابگردان و مجالت رشد همكاري كرد.
طاقديس در زمينه شعر، فيلمنامه و مقاله هاي تحقيقي 

نيز فعاليت كرده است.
او بيش از 6۰كتاب براي كودكان و نوجوانان نوشــته كه 
برخي از آنان در جشنواره هاي گوناگون برنده جوايز ادبي 

شده و برخي نيز به زبان هاي ديگر ترجمه شده اند.
كتاب »قدم يازدهم« جايزه كتاب سال جمهوري اسالمي، 
جايزه پروين اعتصامي، جشــنواره مطبوعات، جشنواره 
كتاب هاي برتــر و تعــدادي جوايز ديگــر را از آن خود 
كرد. »كودكي حضرت فاطمــه)س(« و مجموعة 7تايي 

گيلي گيلي و مامان و باباي كوچولو از ديگر آثار اوست.
او به رغم كودكي ســخت و دشــواري كه داشت، آثارش 
سرشار از اميد، شادي و تالش براي تغيير شرايط موجود 
اســت. فانتزي رها و خيال ســرخوش كه الزمه ادبيات 
كودك است در آثارش موج مي زند. كاش او به اين زودي 
از ميان ما نمي رفت و كودكان ما مي توانستند آثار بيشتري 
از او را بخوانند؛ آثاري كه كمبودش در ادبيات كودك ما 

احساس مي شود.

 محمود برآبادينگاه
نويسنده  كتاب هاي كودكان

علي مالئكهپزشك همشهرييادداشت
 روزنامه نگار و پزشك

محمود اشرفي
ويترينروزنامه نگار

چه آزمايش هايي براي تشخيص كرونا 
به كار مي روند؟

شايع ترين آزمايشــي كه براي تشخيص عفونت 
ويروس كرونا به كار مي رود، آزمايشي  براساس 
نمونه برداري از ترشــحات پشــت بيني است. 

براي اين كار يك سواب پنبه اي ۱۵ سانتي متري 
به درون هر  ســوراخ بيني فرو بــرده و براي 

۱۵ ثانيــه حركــت داده مي شــود. اين 
نمونه برداري دردناك نيست، اما ممكن 

است آزاردهنده باشد.
سپس اين ســواب به آزمايشگاه فرستاده 

مي شــود تا مواد روي آن از لحاظ وجود ماده ژنتيك ويروس جديد 
كرونا كه از نوع RNA است، آزمايش شــود. براي اين كار معموال از 
شيوه »واكنش زنجيره اي پليمراز- نســخه بردار معكوس« استفاده 
مي شــود كه با تقويت ميزان ماده ژنتيك در نمونــه مي  توان آن را 

شناسايي كرد.
البته فرايند انجام اين شــيوه آزمايش 3 تا 4 ساعت طول مي كشد و 
در بسياري از كشورها بيماران پس از چند روز به نتايج آزمايش شان 

دسترسي پيدا مي كنند.
ايــن آزمايش وجــود يا عدم وجــود ويــروس را در همــان لحظه 

نمونه برداري نشان مي دهد.
نوع ديگر آزمايش براي ويروس كرونا، آزمايش ســرولوژي است كه 
وجود آنتي بادي ها يا پادتن هاي ضد ويروس كرونا را در خون شــما 

شناسايي مي كند.
آنتي بادي ها يا پادتن ها مولكول هاي پروتئيني هستند كه سلول هاي 
سفيد خون شما توليد مي كند تا عوامل بيگانه )آنتي ژن ها يا پادُگن ها( 

ازجمله ويروس ها را خنثي كنند.
آزمايش هاي سرولوژي دو نوع آنتي بادي را شناسايي مي كنند؛ يكي 
IgM كه در ابتدا توليد مي شــوند و پس از 2هفته كاهش مي يابند، 
دوميIgG كه به آهســتگي در طول 4 هفته توليد مي شود و مدت 

طوالني تري در خون باال مي ماند.
آزمايش هاي آنتي بادي نشان مي دهند كه شــما قبال دچار عفونت 

ويروس كرونا شده ايد.
انواع گوناگوني از آزمايش هاي سرولوژي در كشورهاي گوناگون در 
دست ساخت هستند و هم اكنون معدودي از كشورها مانند چين و 

سنگاپور از آنها استفاده مي كنند.
ســازمان غذا و داروي آمريكا نيز اخيرا به طــور اضطراري براي يك 
آزمايش سرولوژي مجوز صادر كرده است كه به ادعاي شركت سازنده 

در ۱۵ دقيقه نتيجه آن مشخص مي شود.
چندين شركت در آمريكا مدعي ساختن كيت هاي خانگي آزمايش 
سرولوژي ويروس كرونا شده اند، اما هنوز هيچ كدام از سازمان غذا و 
داروي آمريكا تأييديه نگرفته انــد. باالخره اينكه هم اكنون بر مبناي 
آزمايش هــاي آنتي بادي ها در خــون نمي توان بــا قاطعيت درباره 

مصون شدن فردي كه قبال دچار عفونت شده است، اظهارنظر كرد.

خيزش راستگرايان در بحران
جهــان بــا همه گيرشــدن 
يــك بيمــاري در آســتانه 
دگرگوني ژرفي قــرار دارد. 
ركود اقتصــادي با پس زدن 
ديدگاه هــاي مبتنــي بــر 
جهاني شــدن، راه را بــراي 
سياســت هاي ملي گرايانــه 

مي گشايد؛ سياست هايي كه در برخي حوزه هاي سياسي خالي 
از نگرش هاي نژادپرستانه خواهد بود. همپاي عميق تر شدن 
بحران اقتصادي، استراتژيست هاي راستگرا مجال بيشتري 
براي ايجاد شكاف و همگرايي در جهان خواهند داشت. در اين 
صورت تمامي تالش هاي جامعه جهاني براي ايجاد همگرايي 
بربادرفته و كشور ها به ويژه دولت هاي قدرتمند سلوك سياسي 
يكجانبه گرايي را پيش خواهند گرفت. در چنين شــرايطي 
سازمان هاي مستقل جهاني چاره اي جز روشنگري در مسير 
پيش رو نخواهند داشــت. بايد با انحرافات سياسي در سطح 
بين المللي مقابله كرد؛ تحركات نامناسبي كه سمت و سوي 
آن در جهت بهروزي جامعه جهاني نخواهد بود. در اين زمينه 
نتايج بحران اقتصادي 33-۱929 آموزه بســيار خوبي براي 

استراتژيست هاي صلح طلب است.
بخشــي از افكار عمومي جهان به اين باور رسيده اند كه اين 
بيماري همه گير اخير پديده آزمايشگاهي و ساخته بشر است 
كه يا به طور عمد يا غيرعمد منتشر شده است. در اين مورد 
قطعيتي هنوز وجود ندارد، زيرا ممكن اســت انتشار آن كار 
يك دانشمند ديوانه باشــد. اما هم اكنون طيف گسترده اي 
از اتهام ها در برابر چين قرار دارد كه در يك سوي آن اهمال 
و مخفي كاري در اطالع رساني و در ســوي ديگرش توليد و 
انتشار عامل اين بيماري قرار دارد. هرچه بيشتر محكوميت 
چين محرز شــود، تغييرات ژرف تري را در جهان شــاهد 
خواهيم بود. در اين صورت بخش عمــده  تالش هايي كه از 
سوي محافل روشــنفكري جهان با پذيرش شهروندان در 
زمينه مبارزه با نژادپرستي به عمل آمده، بر باد خواهد رفت. 
نژاد پرستان دوباره پديدار شده و شيوه هاي غيرانساني برتري 
نژادي مجالي براي خودنمايي پيــدا خواهدكرد. اين بار نژاد 
زرد، از سياه پوســتان روزگار تلخ تري را تجربه خواهد كرد. 
نژادپرستي در قرن 2۱ شكل و شيوه هاي متفاوت از برده داري 
و غل و زنجير دارد. اميدوارم اين ويروس هول آور يك پديده 
طبيعي باشد و اين بر همگان ثابت شود، زيرا جهان ديگر تاب 

نژاد پرستي را كه پيامد آن جنگ است، اصال ندارد.
اگر رويداد ها چنين سمت و سويي داشــته باشد، در آينده اي 
نه چندان دور بمباران هســته اي هيروشــيما و ناكازاكي هم 
توجيه پذير شــده و نوعي آينده نگري جهان غرب به شــمار 

خواهد آمد.

آرتور و جورج 
آرتور و جورج نوشته جولين 
بارنز براساس داستاني واقعي، 
روايــت 2زندگــي و تالقي 
2زندگي اســت؛ زندگي ِسر 
آرتــور كانن دويــل و جورج 
اِدالجي؛ يكي نويســنده اي 
اســت معتبر و سرشناس و 
ديگري وكيل، پســر كشيش 

بخش كه اصليتش به زرتشتيان هند برمي گردد 
و مقرر است كه ماجراي پيچيده اش ناكارآمدي نظام 
قضايي انگليس را به رخ كشد و تحولي در آن ايجاد كند.

جولين بارنز در اين رمان كه در زمرۀ منتخبان جايزۀ 
»بوكر«2۰۰۵ قرار گرفت، از واقعيت و خيال بهره 
گرفته است تا پرســش هايي را پيش روي مخاطب 
بگذارد كه ذهن بشر را همواره به خود مشغول كرده 
است: ايمان و بي ايماني، عدالت و بي عدالتي، عشق، 
صداقت، وفاداري، آزادي و زنــان، تعصب نژادي و 

جهل و سرانجام اسرار مرگ و جهان پس از مرگ.
عالقه »بارنز« به زندگي ديگر نويسندگان در كتاب 
»آرتور و جــورج« هم وجــود دارد؛ چراكه منظور 
از آرتور، همان آرتــور كانن دويل، نويســنده آثار 

»شرلوك هولمز« است.
جوليــان پاتريك بارنــز، نويســنده و منتقد ادبي 
انگليسي است. او ۱9ژانويه سال۱946 در خانواده اي 
فرهنگي به دنيا آمد و از كالج مگدالن آكسفورد در 
سال۱968 فارغ التحصيل شــد. او به مدت 3سال 
فرهنگ نويس واژه نامه انگليسي آكسفورد بود و بعد 
از آن در نيو استيتســمن و آبزرور نقد مي نوشت. او 
دلبسته ادبيات فرانسه و عاشق »فلوبر« است. سال 
2۰۱۱ ميالدي، كتاب وي به نــام درك يك پايان 
برنده جايزه ادبي من بوكر شــد. او در همين سال 
جايزه ادبي ديويد كوهن را به پاس يك عمر فعاليت و 
دستاورد ادبي دريافت كرد. 3كتاب ديگر او هم پيش 
از آن نامزد جايزه من بوكر شده بودند: طوطي فلوبر 
)۱984(، انگليس، انگليس )۱998( و آرتور و جورج 
)2۰۰۵(. او همچنين تحت اسم مستعار دن كاوانا 
چندين رمان جنايي نوشته اســت. عالوه بر رمان، 
بارنز چندين مجموعه مقاله و داســتان كوتاه هم 
منتشر كرده است. ازجمله كتاب هاي او مي توان به 
ديار مترو )۱98۰(، درك يك پايان، قبل از آشنايي 
او با من )۱982(، درباره اش حرف بزنيم، مجموعه 
داستان عبور از كانال، چيزي براي ترسيدن وجود 

ندارد )2۰۰8( و هياهوي زمان اشاره كرد.

بابك داد در پاريس درگذشت
بابك داد، نويســنده و روزنامه نگار شامگاه جمعه 
پنجم ارديبهشــت ماه در ۵۱ســالگي در فرانسه 
درگذشــت. به گــزارش همشــهري، او ازجمله 
روزنامه نگاراني بود كه با روزنامه نگاري در روزنامه 
»سالم« به شهرت رسيد. بابك داد همچنين پس 
از انتخابات رياست جمهوري سال ۱376 خاطرات 
ســفرهاي انتخاباتي اش با سيدمحمد خاتمي را در 

كتاب »صد روز با خاتمي« منتشر كرد. وي همچنين برادر سيف اهلل داد، معاون 
امور ســينمايي در دوران عطااهلل مهاجراني، وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي دوران 

اصالحات بود. بابك داد طي چند سال اخير در پاريس زندگي مي كرد.

دريچه

شير بي سر و دم
روزي پهلوانــي پيش 
دالك رفــت و گفت: 
بر شــانه ام تصوير يك 
شير را خالكوبي كن. 
پهلــوان روي زمين 
دراز كشــيد و دالك 
ســوزن را برداشت و 
شــروع به نقش زدن 
كرد. نخستين سوزن 
را كه در شانه پهلوان 
فروكــرد، پهلــوان از 

درد داد كشيد: آي! مرا 
كشــتي. دالك گفت: خودت خواســتي. بايد 

تحمل كني. پهلوان پرسيد: چه تصويري نقش مي كني؟ 
دالك گفت: تو خودت خواستي كه نقش شير رسم كنم. 
پهلوان گفت: از كدام اندام شير آغاز كردي؟ دالك گفت: 
از ُدم شير. پهلوان گفت: نفســم از درد بند آمد. ُدم الزم 
نيست. دالك دوباره ســوزن را فرو برد. پهلوان فرياد زد: 
كدام اندام را مي كشي؟ دالك گفت: گوش شير. پهلوان 
گفت: اين شــير گوش الزم ندارد. جاي ديگرش را نقش 
بزن. باز دالك سوزن در شــانه پهلوان فرو كرد. پهلوان 
فرياد زد: كجاي شير است؟ دالك گفت: شكمش. پهلوان 
گفت: اين شير سير است. شكم الزم ندارد. دالك عصباني 
شد و سوزن را بر زمين انداخت و گفت: در كجاي جهان 
كسي شير بي سر و دم و شــكم ديده؟ خدا هرگز چنين 

شيري نيافريده است.
شير بي  دم و سر و اشكم كه ديد

اين چنين شيري خدا خود نافريد
اي برادر صبر كن بر درد نيش

تا رهي از نيش نفس گبر خويش  
مثنوي معنوي

قصه هاي كهن

كشف سياره اي كه در جو آن فلزات داغ شناورند
ستاره شناسان براي نخستين بار موفق به شناسايي سياره اي دوردست شده اند كه 
گرماي شديد آن باعث شناور ماندن فلزاتي مذاب در جو سياره مذكور شده است. 
به گزارش مهر، به نقل از نيواطلس، گروهي از محققان بين المللي به سرپرستي 
دانشگاه ييل ســياره اي را در فاصله 4۵6 ميليون سال نوري از زمين يافته اند كه 

جو آن به علت گرماي سوزان اين سياره حاوي فلزات مذاب و تبخير شده است.
اين سياره به نام MASCARA-2 b درصورت فلكي Cygnus قرار دارد و هر 3.۵ 
روز يك بار به دور ستاره اي آبي رنگ به نام KELT-20 مي گردد. محققان سياره 
يادشده را مشتري داغ لقب داده اند. البته ابعاد اين سياره دو برابر سياره مشتري 
بوده و فاصله آن از ستاره اي كه به دورش مي چرخد تنها 8 ميليون كيلومتر است و 
همين مسئله موجب داغي شديد آن شده است. بررسي ها نشان مي دهد دماي جو 

اين سياره به رقم بي سابقه ۱727 درجه سانتي گراد مي رسد.

دانستني ها

2۰ سال پيش 

همشهري 8ارديبهشت ۱379
ايران براي سرمايه گذاري خارجي جذاب است

كالوس شــواب ، رئيس مجمع جهاني اقتصاد روز چهارشنبه در آلماتي پايتخت سابق 
قزاقستان با حبيبي، معاون اول رئيس جمهوري اســالمي ايران ديدار و گفت وگو كرد. 
حبيبي در اين ديدار، تشكيل اجالس )اوراســيا( را در تقويت و تحكيم همكاري هاي 
منطقه اي به ويژه همكاري هاي اقتصادي مؤثر دانست و گفت: كشورهاي منطقه با توجه 
به سابقه تمدن طوالني كه دارند مي توانند نقش مؤثري در برقراري همكاري ها ايفا كنند. 
رئيس مجمع جهاني اقتصاد در ادامه، جذابيت و ظرفيت كشورمان را براي سرمايه گذاري 
و همكاري هاي تجاري، زياد دانست و پيشنهاد برگزاري كنفرانس شناسايي جذابيت هاي 

سرمايه گذاري ايران را كه قرار است در پاييز امسال برگزار شود سودمند خواند.

سازمان  آگهي هاي روزنامه 
همشهري

 خيابان قائم مقام فراهاني
 ميدان شعاع ، خيابان شهيد خدري
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خبر

همبستگي سوئيسي ها با مردم ايران
سوئيسي ها به نشانه همبســتگي با مردم ايران در بحران كرونا، پرچم سه رنگ 
جمهوري اسالمي را روي قله ماترهورن، يكي از بلندترين قله هاي رشته كوه آلپ، 
نورپردازي كردند. قله ماترهورن با ارتفاع 4 هــزار و 478 متر بلندترين قله آلپ 
در كشور سوئيس نيست اما معروف ترين آن اســت و به عنوان يكي از نمادهاي 
اين كشور شناخته مي شود. اين قله شكل هرمي دارد و چهار جبهه آن به سمت 
چهار جهت اصلي قرار گرفته است. ماترهورن در مرز ميان سوئيس و ايتاليا و در 
ناحيه آلماني زبان سوئيس قرار دارد. روستاي زرمات با جمعيت حدود ۵هزار و 
8۰۰ نفر در دامنه اين قله قرار دارد و مســئوالن اين روستا يك ماه قبل با هدف 
اعالم همبستگي با مردم جهان در ميانه بحران كرونا ابتدا واژه »اميد« )Hope( را 
روي قله ماترهورن نورپردازي كردند. طي روزهاي بعد، پرچم كشورهاي مختلف 

درگير با ويروس كرونا روي قله نورپردازي شده است.

دعاي روزسوم ماه مبارك رمضان

لَُكمأَْسَتِجْباْدُعوني

بْسم اهلل الّرحَمن الّرحيم 
َفاَهِة َو التَّْمِويِه َو اْجَعْل لِي نَِصيبا ِمْن  ْهَن َو التَّْنِبيَه َو بَاِعْدِني ِفيِه ِمَن السَّ اللَُّهمَّ اْرُزْقِني ِفيِه الذِّ

 كلِّ َخيٍر ُتْنِزُل ِفيِه بُِجوِدك يا َأْجَوَد اْلَْجَوِديَن
به نام خداوند بخشنده مهربان 

خدايا در اين ماه به من تيزهوشــي و بيداري عنايت فرما، و از بي خردي و اشتباه 
دورم ساز، و از هر خيري كه در اين ماه نازل مي كني، برايم بهره اي قرار ده، و به حق 

جودت  اي جودمندترين جودمندان 
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