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 ديپلمات ها 
مقابل طرح تسليحاتى آمريكا

 دوچرخه
برنده غوغاي كرونا

اصالح نظارت

رواج مهدكودك هاي 
زيرزميني

بحران كرونا چه تأثيري بر سيســتم 
حمل ونقل عمومي شــهرهاي بزرگ 

جهان گذاشته  است؟

افزايــش مــدت زمــان بررســي 
صالحيت هــا، حــذف دادســتان از 
هيات هــاي اجرايــي و لــزوم اثبات 
فســادملي با حكم دادگاه مهمترين 

مصوبات مجلس بود

»همشهري« از پيامدهاي اجتماعي 
تعطيلي مهدكودك ها گزارش مي دهد

يادداشت
احمد مسجدجامعى ؛ عضو شوراي شهر تهران

آسيب هاي ناشي از ويروس كرونا به روشني نشان داده 
است كه سكونتگاه هاي شــهري به ويژه در شهرهاي 
بزرگ تا رسيدن به تاب آوري مطلوب فاصله زيادي دارند. 
مسائل دوره كرونا بيانگر و تأكيدي دوباره بر آن است كه توجه صرف به شاخص هاي 
فيزيكي و كالبدي شهر براي شكوفايي، پايداري و تاب آوري شهر كافي نيست؛ چون 
سازوكارهاي مديريتي بيشتر شهرهاي كنوني براي شرايط معمول زندگي طراحي 
شده اند و ضوابط و مقررات موجود پاسخگوي شــرايط بحراني نيست. همانگونه كه 
پيش ترها گفته ايم مرحله پيشــگيري كه در مديريت بحران بيشترين اثرگذاري را 
دارد، اساسا جدي گرفته نشده و نمي شود؛ چراكه در شرايط بحران نمي توان به راحتي 
به تصميمات درست رســيد. به عنوان نمونه در افزايش سقف بودجه در بخش هاي 
مختلف شهرداري، سهم حوزه مديريت بحران كمتر از همه بخش هاي ديگر است. 
بودجه ســال جاري زماني به بحث گذاشته شد كه تشكيل جلســات شورا به دليل 
فراگيرشدن اين بيماري با مشكل مواجه شده بود. نمونه اين جاماندگي از وضعيت 
بحراني و مديريت آن، نبود سازوكارهاي روشن براي خاكسپاري درگذشتگان، نداشتن 
زيرســاخت هاي الزم براي دوركاري كاركنان، ناكارآمدي مديريت پسماند به ويژه 
پســماندهاي خطرناك و آلوده، ناايمني حمل ونقل عمومي، نبود كادر درمان ويژه 
بيماري هاي همه گير و به ويژه دشواري »فاصله گذاري اجتماعي« كه واژه نويني است 
در ادبيات شهري است. هر چند با وجود بسياري از اين زيرساخت ها در شهرهاي كامال 
پيشرفته امروزي، آنها نيز از مقابله با كرونا بازمانده اند، در عوض شهرهايي بوده اند كه 
جز توجه به زيرساخت هاي پيشگيري معمول، داراي ساختارهاي اجتماعي و فرهنگي 
يكپارچه و همدالنه اي بوده اند و درواقع با واكنش مشاركتي شهروندان و استفاده از 
توان نيروهاي محلي امكان مديريت اجتماعات محلي در شهرها را براي مقابله با بحران 

فراهم ساخته اند. شايد ژاپن و كره جنوبي از اين جنس باشند.
شهرهايي هم بوده اند كه در برابر اين تهاجم ويروسي تاب آوري بيشتري داشته اند 
و با آنكه زيرساخت هاي آنها از كشورهاي پيشــرفته جامانده تر است اما با مديريت 
حساب شــده و واكنش مبتني بر تجربيات محلي و ملي و متناســب با مقتضيات و 
مناسبات اجتماعي موفق به اين كار شده اند. براي نمونه در ايران، تجربه فائق آمدن 
بر اوضاع بحراني در دوره دفاع مقدس در آماده ســازي  امكانات و همدلي فداكارانه 

قشرهاي مختلف مردم، نقش قابل توجهي ايفا كرد.
در گزارش هاي قديمي از حضور نخستين پزشكان ايراني در اروپا به نكته اي اشاره 
شده كه در جامعه علمي آن روز بازتاب فراوان داشته است: آنها ميكروب ضعيف شده 
را نه بر ديگري، كه بر خود آزمايش كرده اند برخالف آنچه اين روزها در خبرها آمد 
كه يك پزشك اروپايي پيشنهاد داد چون توليد واكسن كوويد-19 نيازمند آزمايش 

است، مراحل آزمون و خطاي آن را بر مردم آفريقا محك بزنند.
كرونا به روشني نشــان داد مديريت هاي شــهري و ملي ضوابط و مقررات خود در 
شهرهاي بزرگ را براي روزگار عادي زندگي اجتماعي تدوين و تنظيم كرده اند. اگرچه 
اين بيماري نيز پديده اي جديد و ناشــناخته بود و مي توان گفت سامانه حمل ونقل 
عمومي مدرن با جابه جايي پرشتاب و انبوه مسافران، شيوع آن را در دهكده جهاني 
سرعت بخشــيد؛ درحالي كه فراگيري جهاني در بيماري هاي مشابه چندين سال 
طول مي كشيد. تجربه زندگي در شــرايط كرونا امروز اثبات كرد كه مديريت هاي 
شهري در كنار متخصصان بايد تدوين الگوهاي زيست و سبك هاي زندگي در شرايط 
نامعمول را به شهروندان آموزش دهند و از اين طريق آمادگي اجتماعي را براي مقابله 
با پديده هاي مشــابه افزايش دهند؛ زيرا امروزه بر همگان روشن شد كه براي غلبه 

بر چنين بحراني بيش از هر كاري نيازمند اقناع افكار عمومي 
و همراه ســاختن تشــكل هاي مردمي و بازنگري در عادت 

اجتماعي و فرهنگي خود هســتيم كه اين به معناي ترويج سبك جديد زندگي و 
تعامالت نوين اجتماعي است.

 مديريت شهری
و درس های كرونا

نگاه
سيدحسن رسولى؛  خزانه دار شورای شهر تهران

از زماني كه بحران كرونا در كشور شكل گرفت و هنوز 
به مرحله پاندمي نرسيده بود، مديريت شهري تهران از 
همان ابتدا در مركز و در صف مقدم پيشگيري و مقابله 
قرار گرفت؛ اقدامي كه همچنان ادامه دارد و مديريت شــهري پايتخت مي داند كه 
براي گذر كم آسيب تر از اين شرايط، بايد هنوز با ابتكار عمل خود را تجهيز كند تا 
امكان پايداري شهر و شهرداري  طي دوره بحران كرونا كم هزينه تر فراهم شود. نقش 
مديريت شهري در مديريت بحران، امدادي اســت. اما در تامين خدمات شهري و 
اداره شهر وظيفه منحصربه فرد و قانوني داريم. در اين راستا اعمال مديريت به ويژه در 
بخش تامين و تخصيص مالي درآمد و هزينه هاي جاري و نگهداشت شهر از اهميت 
و اولويت ويژه اي برخوردار است. اما اهميت خدمات رساني شهرداري تهران در اين 
روزها به آن برمي گردد كه هزينه ها از يك سو باال رفته اند و درآمدها از سوي ديگر 

به خاطر موضوعات گوناگون به شدت پايين آمده است.
به هر ترتيب بيماري كرونا خسارت هايي را در سطح جهان ايجاد كرده و با توجه به 
شرايط پيش آمده رئيس جمهور ايران نيز جلساتي را در حوزه پيشگيري و مبارزه 
با اين بيماري و تسريع در امور عمومي كشــور و چاره جويي برگزار مي كند. ما نيز 
خود را موظف مي دانيم نسبت به اداره شهر در شرايط بحران به گونه اي عمل شود 
كه با كمترين آثار و تبعات، امكان زندگي براي شهروندان فراهم كنيم. به موازات 
اقدامات پيشــگيري از آغاز اين بحران و ظهور اين پديده جهاني در تعامل نزديك 
با شهرداري، كميسيون هاي مختلف شوراي شــهر تهران حتي در ايام تعطيالت 
جلسات متعددي را برگزار كرد، با اين پيش فرض كه براي مديريت مالي و اقتصادي 
شهر تهران به عنوان نماد جمهوري اسالمي ايران بايد تحت تأثير شكاف عميق منابع 
و مصارف، چاره جويي جدي شود. براساس اعالم بانك مركزي ۸۷درصد معامالت 
مسكن در فروردين امسال نسبت به سال گذشته كاهش يافته است. اين شاخص 
نشان مي دهد كه با چه وضعيتي مواجه هستيم و مجموعه شهري براي تحقق بودجه 

۳0هزارميليارد توماني، ماهانه بايد 2هزار و ۵4۷ميليارد تومان درآمد كسب كند.
براي اين منظور در جلسات مشــترك ميان كميسيون هاي تخصصي شوراي شهر 
تهران، پيشنهادهاي اعضاي شورا و همچنين ايده ها و طرح هايي كه از سوي معاونت 
معماري و شهرســازي، معاونت برنامه ريزي و توسعه شهري و امور شورا و معاونت 
اقتصادي و مالي شهرداري تهران مطرح مي شد را بررسي كرديم؛ چراكه با توجه به 
شرايط موجود بعيد مي دانيم طي ۳ماهه اول سال جاري، درآمد پيش بيني شده به 
مرز رقم 2هزار و ۵4۷ميليارد تومان برسيد و برآورد مي شود از ۷هزار و ۵00ميليارد 

تومان برش سه دوازدهم، كمتر از يك سوم درآمد برآورد شده، حاصل  شود.
پس بايد تصميم عاجلي براي شــرايط كنوني اتخاذ مي شد و بر اين اساس، اليحه 
محرك اقتصادي كه با يك فوريت در جلسه گذشته شورا به تصويب رسيده بود، در 
هفته جاري در كميسيون هاي برنامه بودجه و معماري و شهرسازي مورد بررسي 
قرار گرفت كه خروجي آن به عنوان بســته محرك در شــرايط سخت اقتصادي و 

بحراني ويروس كرونا در 14ماده تهيه شد و به تصويب نهايي رسيد.
اليحه مذكور كه مصوبه شورا را گرفت در ۳بخش تنظيم شده است:

بخش اول؛ مربوط به ايفاي مسئوليت اجتماعي حوزه مديريت شهري است و بايد گفت 
شورا و شهرداري تهران در باب مشاركت در امور خيرخواهانه با توجه به آسيب هاي جدي 
كه متوجه مردم شده اســت، درصورت تصويب اين اليحه اين اجازه به شهردار تهران 

داده مي شود براي كاهش آالم مردم پايتخت در حد مقدورات كمك هايي داشته باشد.
بخش دوم؛ مربوط به جوايز خوش حسابي اســت و با توجه به اينكه شهرداري را 

به لحاظ درآمدي با مشكل مواجه مي كند و شهروندان از حيث 
توان پرداخت با مشكالتي مواجه هستند، درصورت تصويب 

اين اليحه اين اجازه به شهرداري داده خواهد شد با اتخاذ تدابير شوراي شهر بين 
منابع و مصارف حد مقدور تعادل را برقرار كند.

 عبور از بحران شهر
با نقدينگى سرگردان
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آمارهاي رســمي از افول 1.۵درصدي نرخ 
بيكاري در سال 9۸حكايت دارد؛ اما فشار اقتصاد

كرونا بر اقتصاد ايران مي تواند در كوتاه مدت 
نرخ بيكاري را حتي بيش از 2برابر افزايش دهد.

نرخ بيكاري كل كشور در سال 9۸با كاهش 1.۵درصدي 
نسبت به سال 9۷، به 10.۷درصد رسيد؛ رقمي كه نشان 
مي دهد دولت تا پيش از شــيوع ويروس كرونا، در حوزه 
ايجاد اشتغال روي ريل درستي حركت مي كرد؛ ولي حاال 
بايد ديد در مقابله با چالش كرونا چــه برگ برنده اي در 

دست سياستگذاران بازار كار است.
به گزارش همشهري، دولت براي ايجاد يك ميليون شغل 
در سال 9۸برنامه ريزي و تأمين منابع كرده بود كه بخشي 
از آن محقق شــده اما حاال برنامه هاي اشتغال زايي دولت 
به دســت انداز بزرگي به نام كرونا برخورده كه براســاس 
برآوردهاي مركز پژوهش هاي مجلس مي تواند آثار مخربي 
بر بازار كار ايران داشته باشــد و ضمن محو كردن ثمرات 
سال هاي اخير، خيل بزرگي از شــاغالن را نيز به جرگه 
بيكاران اضافه كند. طبق بررســي هاي بازوي پژوهشي 
مجلس، كرونا بين 2.۸تا 6.4ميليون از شــاغالن فعلي را 
بيكار خواهد كرد. با نظر به اين اعداد، فشارهاي اقتصادي 
كرونا قادر است جمعيت بيكاران را تا ۳برابر افزايش دهد؛ 
البته به باور كارشناسان، دولت با ايجاد مسيرهايي براي 
تأمين سرمايه ارزان براي بنگاه هاي پرريسك و همچنين 

افزايش تقاضــاي بازار محصوالت ايــن بنگاه ها از طريق 
تقويت قدرت خريد جامعه و توســعه صادرات مي تواند 
از وقوع ســيل بيكاري جلوگيري كنــد و اقتصاد ايران را 

به سالمت از گرداب مهلك كرونا بگذراند.

الزامات قانون برنامه
به گزارش همشهري، كاهش 1.۵درصدي اگرچه مي تواند 
براي يك سال قابل قبول و حتي تحسين برانگيز باشد، اما 
با استناد به الزام برنامه پنجم توسعه مبني بر رسيدن نرخ 
بيكاري به ۸درصد در ســال 1400 مي توان گفت؛ دولت 
همچنان راه سختي را براي اشــتغال زايي و كنترل نرخ 

بيكاري در پيش دارد.
بررســي ســابقه عملكرد دولت ها در حوزه اشتغال زايي و 
كنترل نرخ بيكاري نشــان مي دهد كه نوسان نرخ بيكاري 
در سال هاي مختلف، هيچ گاه نتوانسته ادامه دار باشد و به 
همين واسطه باوجود اينكه براساس الزامات برنامه توسعه 
پنجم، نرخ بيكاري بايد تك رقمي مي شــد و تا سال 94به 
۷درصد مي رسيد؛ اما اين اتفاق رخ نداد و حتي با تكرار الزام 
كاهش نرخ بيكاري در برنامه ششم توسعه و رسيدن آن به 
۸درصد در سال 1400، بازهم مقدمات تحقق آن مهيا نشد.

روايت مركز آمار از بازار كار
داده هاي مركز آمار ايران نشــان مي دهد كه در سال 9۸، 

كاهش نرخ بيكاري روي دست انداز كرونا

نرخ بيكاري جمعيت 1۵ ساله و بيشــتر به 10.۷درصد 
رسيده كه نسبت به ســال 9۷معادل 1.۵درصد كاهش 
دارد. براســاس آمارها، در سال گذشــته نرخ مشاركت 
اقتصادي جمعيت 1۵ساله و بيشتر به 44.1درصد رسيده 
كه 0.4درصد نسبت به سال قبل كاهش يافته و از خروج 
افراد از بازار كار حكايت دارد كه يكي از عوامل كاهش نرخ 
بيكاري محسوب مي شود. البته در كنار افت 0.4درصدي 
نرخ مشــاركت اقتصادي و كاهش 100هزار نفري افراد 
حاضر در بازار كار، جمعيت شــاغالن 1۵ ســاله و بيشتر 
در ســال 9۸نيز 4۳0هزار نفر افزايش داشته و به همين 
واســطه نرخ بيكاري كل با افت محســوس مواجه شده 
است. به عبارت ديگر، دولت در ســال 9۸توانسته در كنار 
حفظ اشتغال موجود و جايگزيني مشاغل مرده با مشاغل 
جديد، 4۳0هزار شــغل جديد به بازار كار اضافه كند كه 
البته در مقايســه با هدف گذاري يــك  ميليوني تفاوت 

چشمگيري دارد.
بررسي وضع اشــتغال در بخش هاي عمده اقتصادي در 
سال 9۸نشان مي دهد كه بخش خدمات با ۵0.۳درصد، 
بيشترين سهم از بازار كار را در اختيار داشته و در رتبه هاي 
بعدي بخش هاي صنعت با سهم ۳2 درصدي و كشاورزي 
با سهم 1۷.۷ درصد قرار گرفته اند. البته آمارهاي بازار كار 
ايران در زمســتان نشــان مي دهد، بخش عمده اشتغال 
جديد در بخش خدمات افزوده شده و سهم اين بخش در 

فصل زمستان به ۵1درصد افزايش يافته است.

غربت جوانان در بازار كار
بازار كار ايران به واسطه جمعيت جوان كشور، با انبوهي از 
متقاضيان تازه نفس و تحصيلكرده مواجه است كه به دليل 
متناسب نبودن نظام آموزشي و نيازهاي بازار كار، بخش 
قابل توجهي از آنها در بازار جذب نمي شــوند. براســاس 
آمارها، در ســال 9۸نرخ بيكاري جوانان 1۵ تا 24 ساله، 
26 درصد برآورد شــده كه اگرچه نســبت به سال قبل 
1.۷كاهش دارد؛ اما همچنان رقم بااليي محسوب مي شود. 
همچنين نرخ بيكاري گروه سني 1۸ تا ۳۵ساله نيز پارسال 
به 1۷.9درصد رســيد كه باوجود كاهــش 1.۷درصدي 
همچنان نسبت به نرخ بيكاري كل كشور بسيار باالست. 
عالوه بر اين، بررسي سهم جمعيت داراي اشتغال ناقص 
نشان مي دهد كه پارســال 9. 9 درصد از جمعيت شاغل 
به داليل اقتصــادي نظير فصل غيــركاري، ركودكاري، 
پيدانكردن كار با ساعت بيشتر و... كمتر از 44ساعت در 
هفته كار كرده اند و براي انجام كار اضافي آماده بوده اند؛ 
درحالي كــه همزمان ۳۸ درصد از شــاغالن در هر هفته 

49ساعت يا بيشتر كار و فعاليت داشته اند.

تغيير بنيادين در شيوه درآمدهاي تهران
شوراي شهر ديروز اليحه محرك اقتصادي شهرداري تهران را تصويب كرد

تغيير سبك زندگي معتادان        
به  سمت الگوهاي خشن

  »همشــهری« پديده  زيرزمينى شدن زندگى  
آسيب  ديدگان اجتماعى  را بررسى مى كند

  سيد مالک حسينى: نرخ رشد آسيب های اجتماعي 
منطقه12 رابطه مستقيمي با نرخ بيكاري دارد

  اصغر مهاجری: ســرعت الغر شــدن طبقه متوسط 
2۵درصد بيشــتر شــده اســت؛ اين يعنــي نگهدارنده 

هنجارهای جامعه در حال از بين رفتن است
  فريد براتى سده:  طبقه متوسط جامعه قباًل گاهی با 
صحنه های دلخراش اجتماعي مواجه می شــد اما اكنون 

مردم با اين وضعيت زندگي می كنند
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مصوبات ديروز مجلس چه بود؟
»نه« مجلس به گزارش هــاي خارج از 
مراجع چهارگانه: در جريان بررســي 
جزئيــات اصــاح قانــون انتخابات 
رياست جمهوري، شــوراها و مجلس، 
تبصره الحاقي به ماده ۴ با پيشــنهاد 
غامرضا كاتب به تصويب رســيد كه 
براساس آن ماك رســيدگي شوراي 
نگهبان براي تعيين صاحيت نامزدها 
فقط مراجع چهارگانه است و گزارش هاي 
خارج از مراجع چهارگانه قابل استناد و 

عمل نيست.
 حذف دادستان از هيأت اجرايي انتخابات 
مجلس: در جريان بررسي جزئيات طرح 
اصاح قانون انتخابات رياست جمهوري، 
شــوراها و مجلس ماده ۵ اين طرح  به 
تصويب رسيد كه براساس آن در ماده ٣١ 
قانون انتخابات مجلس شوراي اسامي 
عبارت »عضويت دادســتان و رئيس 
ثبت احوال مركز حوزه انتخابيه و ۸ نفر 
معتمدين« به عبارت »عضويت رئيس 
ثبت احوال مركز حوزه انتخابيه و ۹ نفر 

معتمدين« اصاح مي شود.
 افزايش مــدت بررســي صاحيت 
داوطلبــان: نماينــدگان همچنين در 
مصوبــه اي مهلت بررســي صاحيت 
داوطلبان انتخابات مجلس در هيأت هاي 
اجرايي را به حداكثــر ١۵ روز افزايش 
دادند. همچنين نماينــدگان با رأي به 
مــاده ۸ مذكور تصويــب كردند كه به 
موجب آن عبارت زير به انتهاي ماده ۴۵ 
قانون انتخابات مجلس شوراي اسامي 
الحاق مي شود: »فاصله زماني ثبت نام 
نمايندگان تا روز اخذ رأي بايد حداقل 
٣ ماه باشــد.« ماده۴۵ قانون انتخابات 
مجلس شوراي اسامي مربوط به اعام 
داوطلبي كانديداها ســت كــه در آن 
مشخص شده داوطلبان نمايندگي بايد 

چه زماني براي ثبت نام مراجعه كنند.
۹معتمد به جاي ۸معتمــد: همچنين 
مجلس طبق ماده ۶ طــرح مذكور، در 
ماده ٣۲ قانون انتخابات مجلس شوراي 
اســامي عبارت »۸ نفــر را به عنوان 
معتمدين اصلي« به عبــارت »۹ نفر را 

به عنوان معتمدين اصلي« اصاح كرد.
اثبات فساد مالي و اخاقي با حكم قطعي 
دادگاه: با تصويب نمايندگان مجلس از 
اين پس عدم التــزام عملي داوطلب به 
اسام با حكم قطعي دادگاه صالح مبني 
بر فســاد مالي يا اخاقي وي به اثبات 
مي رسد. بر اين اساس مجلسي ها مواد 
٣ و ۴ طرح الحــاق يك تبصره به قانون 
انتخابات رياســت جمهوري، خبرگان 
رهبري و مجلس شــوراي اسامي را 
بررسي كرده و آن را به تصويب رساندند. 
براســاس بندهاي ١ تا ۶ ماده ۲۸ قانون 
انتخابات مجلس شوراي اسامي به شرح 
زير اصاح و شــماره بندهاي بعدي اين 
ماده به  تابعيت كشور جمهوري اسامي 
ايران، ابراز وفاداري به قانون اساسي و 
اصل واليت فقيه و اعتماد و التزام عملي 

به اسام اصاح شد.
شــوراي نگهبان از كــدام منابع بايد 
اســتعام كند؟ همچنين براســاس 
تبصره اي كه به تأييد مجلس رســيد، 
عدم اعتقاد داوطلب به اسام يا اقرار او 
و عدم التزام عملي داوطلب به اسام با 
حكم قطعي دادگاه صالح مبني بر فساد 
مالي يا اخاقي وي به اثبات مي رســد. 
منابع اســتعام وزارت كشور و شوراي 
نگهبان مطابق ماده ۴۸ اين قانون شامل 
وزارت اطاعات، دادستاني كل، سازمان 
ثبت احوال كشــور و نيروي انتظامي 
جمهوري اسامي ايران است. در بخشي 
از جلسه روز گذشته مجلس، حسينعلي 
حاجي دليگاني پيشنهاد داد اطاعات 
ســپاه نيز به اين منابع چهارگانه اضافه 

شود كه با مخالفت مجلس همراه شد. 

مجلس دهمي  هــا ديروز در 
لواي بررسي جزئيات طرح مجلس

دو فوريتــي اصــاح قانون 
انتخابات، نقدهايي از شوراي نگهبان را از 
تريبون رسمي بهارستان اعام كردند كه تا 
پيش از اين از ســوي افــراد و طيف هاي 
سياسي اي مطرح مي شد كه قيد حضور و 
حداقل كانديداتــوري در انتخابات را زده 

بودند.
بيش از يك ششم نمايندگان مجلس دهم 
ديگر فرصت حضور در مجلس آتي را ندارند. 
حدود 75نفرشان از سوي شوراي نگهبان 
رد صاحيت شــدند و قريب به 40نفرشان 
3 ماه قبل از استارت خوردن زمان انتخابات 
در انتقــاد به تضعيف جايــگاه نمايندگي 
از حضور در انتخابات انصــراف دادند و به 
انصرافيون شهره شــدند و از جمعي قريب 
به 150نفر هم كه فرصــت كانديداتوري 
به دســت آوردند تنها 56نفر با رأي مردم 

دوباره به مجلس راه يافتند.
همين شــرايط يعنــي غيبــت قريب به 
يك ششم بهارستان نشــينان در مجلس 
يازدهم، سبب شده است كه آنها تعارفات و 
تسامحي كه تا پيش از اين در قبال شوراي 
نگهبان به عنوان مرجــع احراز صاحيت 

كانديداها را داشتند، كنار بگذارند. 
بحث بر ســر طرح اصاح قانون انتخابات 
اســت كــه 2فوريتــش در نشســت 
27فروردين ماه مجلس تأييد شــد و يك 
هفته بعــد كلياتش از ســوي نمايندگان 
تصويب شــد. ديروز هم نماينــدگان به 
جزئيات آن ورود كردنــد؛ جزئياتي كه هر 
بند و تبصــره اش به نوعي ميــان اكثريت 
موافق و اقليت مخالف آن به جدال كامي 

منجر شد.
مذاكرت ديروز مجلســي ها از اين جهت 
تابو شكني محسوب مي  شود كه اگر تا ديروز 
نقد بررسي صاحيت ها و نظارت استصوابي 

به چهره هايــي چون مصطفي تــاج زاده، 
محمدرضا خاتمي و محســن مير دامادي 
و... محدود مي شــد، اين بار نمايندگان با 
مشــي اصولگرايي چــون غامرضا كاتب 
و محســن كوهكن وارد اين حوزه شدند، 
چنانچه كاتب از مهندسي انتخابات توسط 
شوراي نگهبان به دليل دست بازش در احراز 
صاحيت ها و رد صاحيت كانديداها سخن 
گفت. نشــان به آن نشان كه علي مطهري 
بعد از پايان جلسه علني مجلس در توييتي 
نوشت: »همكاري اصولگرا و اصاح طلب و 
ردصاحيت شده و نشــده در اصاح قانون 
انتخابات مجلس و بســتن راه هاي اعمال 
سليقه، نشان داد كه عملكرد شوراي نگهبان 
در انتخابات اخير دچــار نقصان بوده و اين 
شورا بايد رفع نقص كند.« اوج ديگر ورود 
مجلس به بحث تابو هــاي احراز صاحيت 
بحث بر سر چگونگي »التزام عملي به نظام 
جمهوري اســامي ايران و واليت مطلقه 
فقيه« از شــروط نامزدي انتخابات بود كه 
مرز بندي و رودررويي بي ســابقه اي را در 

صحن ديروز بهارستان رقم زد.

التزام به اسام با اقرار باشد نه رأي شورا
به گزارش ايسنا،ســخنان غامرضا كاتب، 
نماينده اصولگــراي گرمســار در جريان 
بررسي ماده4 طرح اصاح قانون انتخابات، 
با ارائه پيشنهادي مبني بر اينكه »مبناي 
التــزام به اســام اقرار فرد باشــد« محل 
كشمكش نمايندگان قرار گرفت. او گفت: 
مهم ترين اصل در نظام جمهوري اسامي 
اعتماد عمومي است. بعضا مطرح مي كنند 
كه چرا مجلس در اين شرايط به اين موارد 
مي پردازد و بايد به وضعيت معيشت مردم 
رســيدگي كند. مردم از ما مي خواهند كه 
عدالــت و آزادي در مجلس ذبح نشــود و 
وظيفه ما ســت كه اجازه ندهيم هركسي 

براساس نظرات شخصي خود نظر بدهد.

كاتب افزود: ما در اينجــا آورده ايم در ابراز 
وفاداري به اســام و نظام ماك تشخيص 
آن چيســت. يك حقوقدان كه تشخيص 
هم ندارد، مي گويد تو التزام نداري. كانديدا 
مي گويد دارم، اما حقوقدان نمي پذيرد. اينجا 
ماك چيست؟ هرچيزي كه بگويد اختيار 
دست حقوقدان شــوراي نگهبان است و 
خودش عمل مي كند و انتخابات را براساس 
سليقه خود مهندســي مي كند و مي گويد 
من مهندســي نكردم، من به عنوان نمونه 
مي گويم در همين انتخابات برادرزاده ام در 
حوزه انتخابيه قم با 32 سال سن تأييد شد. 
وقتي من رد صاحيت شــدم، او را منتقل 
كرديم گرمســار اما وقتي منتقل شد، او را 
ردصاحيت كردند. خب، مهندسي يعني 

چه؟ يعني همين! 

اين تذهبون؟
در ادامه اين بحث علي ادياني راد، نماينده 
قائمشهر كه در جلسات متوالي بررسي اين 
طرح دو فوريتي هر بار درصدد مخالفت با 
آن بر آمده اســت نيز در اخطاري موضوع 
حذف »مطلقــه« از »واليت فقيــه« را در 
اين بند مطرح كرد و با انتقاد از حذف اين 
كلمه، گفت: با چه منطقــي كلمه مطلقه 
فقيه را حذف كرديــد؟ در مورد اين حذف 
 از موضع روشن سخن بگوييد. نص صريح 
قانون اساســي در اصل 57 است. او خطاب 
به مجلس گفت: »اَين تذهبون« و ادامه داد: 
برادران و خواهران، اينجا جاي خط بازي و 
جناح بازي نيست و مردم سؤال مي كنند چه 
شد كه واژه مطلقه فقيه كه يادگار امام است، 
در مجلس شوراي اسامي حذف مي شود. 
من فكر مي كنم اينجــا خفيف كردن نظام 
جمهوري اســامي رخ داده است! بگوييد 
چرا نظام مقدس جمهوري اسامي حذف 
شــده اســت؟ ما چند جمهوري اسامي 
داريم. ازجمله جمهوري اسامي افغانستان 

و پاكستان. شــما طرفدار كدام جمهوري 
اسامي هستيد. شما براي كدام نظام داريد 
قانونگذاري مي كنيد؟ لذا دوستان بگويند 

چرا نظام جمهوري اسامي حذف شد؟

مجلس را متهم به ضدواليت فقيه نكنيد
بعد از سخنان ادياني راد، عليرضا رحيمي، 
نماينــده تهــران در واكنش بــه اخطار 
ادياني راد، گفــت: من از آقــاي ادياني راد 
تعجب مي كنــم چطــور مجلــس را به 
ضد واليــت فقيه متهم مي كننــد، آن هم 
مجلسي كه براي تصويب بودجه از رهبري 
حكم حكومتي مي گيرد و يا مجلسي كه در 
قضيه بنزين كاما در ميان ميدان بود و هم 
جناح راســت و هم چپ طرح سه فوريتي 
آماده كرده بود، اما بــه احترام و تمكين از 
نظر رهبري از نگاه خود گذشــت. رحيمي 
خطاب به ادياني راد گفت: شما علنا داريد 
مجلس را به ضديت با واليت فقيه محكوم 
مي كنيد. انقابي ترين مجلسي كه در گفتار 
و عمل محور بودن واليت فقيه را اثبات كرده 
است و حتي از نگاه خود در مقابل رهبري 
گذشت. حال ممكن اســت برخي آن را به 
بي عرضگي مجلس تعبير كنند. او خطاب 
به كساني كه مخالف طرح هستند و ازجمله 
علي ادياني راد گفت: آقاي ادياني شــما در 
جلسه گذشته تعابيري داشتيد كه من آنها 
را اينجا پاســخ نمي دهم اما مجددا جواب 
مي دهم كه مردم با تفكر و نگاه شــما آشنا 
شوند و مشخص شــود آيا اين طرح هيبت 

هيأت هاي نظارتي را مي شكند ؟!!

فاحت پيشه: دوستان اين گريه دارد!
فراز ديگــر نشســت ديروز مجلســي ها 
به بحث بر ســر ماده 4 طرح اصاح قانون 
بود. حشــمت اهلل فاحت پيشــه، نماينده 
اســام آباد غرب كه از حضور در انتخابات 
مجلس يازدهم انصراف داده بود، در البه الي 
انتقادات اصولگرايان راه يافته بهارســتان 
به ميدان آمد و گفت: تاكنون گزارش هاي 
رســيده درخصوص صاحيت كانديداها 
بدون اســتناد قانوني بوده است ! دوستان 
اين گريه دارد، بنده خود شــاهد بودم كه 
در يك حوزه انتخابيه كه نفر اول آن براي 
ورود به مجلس 55 هزار رأي كسب كرده 
بود، فردي هم بود كه 4 سال رياست شعبه 
شوراي نگهبان در آن حوزه را برعهده داشت 
و به عنوان كانديدا در انتخابات شركت كرده 

بود و تنها 145 رأي كسب كرده بود، اين در 
حالي است كه اين فرد تا آن لحظه در مورد 
صاحيت افراد اظهارنظر مي كرد. سخنان 
فاحت پيشــه با واكنش عليرضا سليمي، 
نماينده اصولگراي محات مواجه شد كه 
با فرياد سعي داشــت صحبت كند كه در 
واكنش به اين حركت فاحت پيشه خطاب 
به او گفت: آقاي سليمي، شما هميشه در 
حال حرف زدن هســتيد. يك بــار ما قرار 
است صحبت كنيم. اجازه دهيد حرفمان 

را مطرح كنيم. 

 افزايش مدت زمان بررسي صاحيت ها، حذف دادستان از هيات هاي اجرايي 
و لزوم اثبات فساد ملي با حكم دادگاه مهمترين مصوبات مجلس بود

كافه مجلس

  ميرسليم مدعي رياست
اسداهلل بادامچيان، دبيركل حزب موتلفه اسامي 
در توييتي رسما اعام كرد كه اين حزب به دنبال 
رياست ميرســليم در مجلس است. بادامچيان 
نوشت: »آقاي مهندس سيدمصطفي ميرسليم 
پيشنهاد حزب موتلفه اســامي براي رياست 
 مجلس يازدهم اســت. حزب موتلفه اسامي 
در جمع بندي به اين نتيجه رســيده كه گزينه 
اصلح و ارجح، براي رياست مجلس يازدهم آقاي 

مهندس  سيدمصطفي ميرسليم است.«

  مجلس يازدهم ۲فراكسيون خواهد 
داشت

ســميه محمودي، منتخب مجلس يازدهم از 
حوزه انتخابيه شــهرضا، درباره آرايش سياسي 
اين مجلس، گفت:  مجلس يازدهم 2فراكسيون 
خواهد داشــت كه يكي از آنها را مســتقان و 
ديگري را اصولگرايان تشــكيل خواهند داد اما 
شــكل گيري اين مدل به توافق بر سر رياست 
مجلس بســتگي دارد؛ چراكه اگر نمايندگان 
بخواهند به صورت گــروه گروه و جداگانه عمل 
كنند و توافقي شــكل نگيــرد، فضاي مجلس 
متفاوت تر خواهد شــد اما به دليل اينكه تعداد 
نمايندگان مســتقل حدود 60-50 نفر است، 
حتما فراكسيون مستقان شكل خواهد گرفت. 

)ايلنا(

  اخطار درباره عملكرد مداحان
مصطفي كواكبيان، نماينده مــردم تهران در 
مجلس در تذكري شــفاهي با اشاره به حواشي 
روضه اي كــه محمود كريمي اخيــرا خوانده و 
از صدا و سيما پخش شــده است، گفت: صدا و 
سيما نبايد هر موضوع موهني را به نام مداحي 
و روضه خواني از تلويزيون پخش كند كما اينكه 
به تازگي در يكــي از مداحي ها اتهام قماربازي 
را به امام حسين)ع( وارد ســاختند؛ بنابراين از 
دستگاه هاي نظارتي مي خواهيم كه بر عملكرد 

مداحان نظارت كنند. )خبرآناين(

  جلسه مجلس براي دانشمند بازداشت 
شده ايراني

حسين نقوي حسيني، عضو كميسيون امنيت 
ملي در واكنش به وضعيت سيروس عسگري، 
دانشــمند ايراني بازدداشت شــده در آمريكا، 
گفت: كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي 
مجلس امروز جلســه اي براي بررسي وضعيت 
سيروس عســگري برگزار مي كند. اين جلسه 
با حضور مســئوالني از وزارتخانه هاي خارجه و 

اطاعات خواهد بود. )خبرآناين(

  خودتان را ارزان نفروشيد
ســيدمحمد ابطحي، نماينده اصولگراي مردم 
خميني شــهر در مجلس ديروز در نطق ميان 
دســتور خود در توصيه اي به منتخبان مجلس 
يازدهم، گفــت: به منتخبــان مجلس يازدهم 
تبريــك مي گويــم. اگر مي خواهيــد مجلس 
شــوراي اســامي را در رأس امور قرار دهيد، 
جيبتان را ببنديد تا بتوانيد دهنتان را باز كنيد، 
نظارت كارآمد داشته باشيد و خودتان را ارزان 
نفروشــيد. او همچنين گفت: وزير علوم درباره 
مدارك جعلي و مؤسسات غيرمجاز چه مي كند. 
نماينده منتخب يكي از شهرهاي استان مركزي 
در مؤسســه اي درس خوانده كــه 4000نفر 
فارغ التحصيل داشته و 4000نفر ديگر اكنون 
در حال تحصيل هســتند. وزير كشــور بايد از 
طريق هيأت هاي اجرايي از وزارت علوم استعام 
مي گرفتند، آيا وزارت علوم پاســخ داد؟ وزارت 

علوم و وزارت كشور بايد پاسخگو باشند.

  ٣١ارديبهشت، آخرين جلسه مجلس 
دهم

سخنگوي هيأت رئيسه مجلس گفت كه براساس 
تصميم هيأت رئيسه مجلس تا 31ارديبهشت 
جلسه علني دارد و طرح هاي دوفوريتي و جديد 
پذيرفته نخواهد شد. اسداهلل عباسي در گفت وگو 
با ايســنا، افزود: طرح ها و لوايح اعاده شــده از 
شوراي نگهبان در مدت باقيمانده از مجلس دهم 
بررسي مي شود و براساس تصميم هيأت رئيسه 
طرح هاي دوفوريتي و جديد پذيرفته نمي شود. 
عباسي با اشــاره به برگزاري اختتاميه مجلس 
دهم، گفت: به دليل فرارسيدن عيد سعيد فطر، 
مجلس پس از 31ارديبهشــت ماه جلسه علني 
نخواهد داشت. افتتاحيه هاي مجلس جديد هم 

معموال هفتم خرداد ماه انجام مي شود.

  افطاري در هتل مجلل لغو شد
پس از آنكه برگزاري يك نشست توسط برخي از 
منتخبان مجلس يازدهم در يك هتل الكچري 
در تهران رسانه اي شــد، واكنش هاي بسياري 
از سوي شــخصيت هاي سياســي و مردم در 
شبكه هاي اجتماعي صورت گرفت. خبرگزاري 
فارس نوشــت: پيامكي به برخــي از منتخبان 
مجلس يازدهم ارسال شــده كه حكايت از لغو 
جلسه جنجالي در روز سه شــنبه دارد. در اين 
پيامك آمده است: »نظر به اعام آمادگي اكثريت 
اعضاي محترم فراكسيون زاگرس جهت حضور 
در جلسه و پيشنهاد همكاران محترم مبني بر 
برگزاري جلســه در هفته آينده جهت حضور 
حداكثري نمايندگان محترمــي كه در هفته 
جاري امكان حضور نداشتند، جلسه سه شنبه 
اين هفته مورخ99/2/9 كنسل و به هفته آينده 
موكول گرديد«. غامرضا تاجگردن، عبدالرضا 
مصري  و موســي احمدي بانيان اين جلســه 

هستند.

ديروز مباحثي درباره التزام عملي به جمهوري اسامي و شيوه هاي نظارت بر صاحيت ها از سوي شوراي نگهبان در مجلس مطرح شد كه كم سابقه بود.   عكس: خانه ملت

در حاشيه سياستاصالح نظارت

عكس خبر

رهبر انقاب، ديپلمات برجسته است

احراز بي اعتباري 
مدرك تحصيلي نماينده تفرش

عذرخواهي سخنگو
 به دليل اظهارات دبيركل

سيدعباس موسوي، سخنگوي وزارت خارجه در برنامه اي تلويزيوني 
در پاسخ به اين سؤال كه رهبري در جمله اي گفتند: »من ديپلمات 
نيســتم، انقابي ام.« چگونه تعبيري بود؟ اظهار كــرد: اين البته 
موضع گيري دقيقي بود. ايشان رهبر انقاب هستند؛ ضمن اينكه 
معتقدم از ديپلمات هاي برجســته و استراتژيســت فوق العاده اي 
هســتند كه دنيا هم به اين مســئله اذعان دارد. ايشان مناسبات 
و قدرت ها و نقاط قــوت و ضعف را مي شناســند و تصميم گيري 
مي كنند. ايشان فرمايشــي كه دارند مي خواهند صراحت و دقت 
را بگويند نه اينكه ديپلمات ها انقابي نيستند يا بلد نيستند سخن 
انقابي داشــته باشــند اما چون ديپلمات ها ماحظاتي در بيان و 
صحبت هايشــان دارند در ســخن گفتن احتياط دارند، ولي براي 

رهبري اين ماحظات وجود ندارد.

هادي طحان نظيــف، عضو حقوقدان شــوراي نگهبــان در صفحه 
اينســتاگرام خود، جزئيات جديدي از بررسي پرونده منتخب تفرش 
در شــوراي نگهبان را اعام كرد و نوشت: بي اعتباري مدرك منتخب 
تفرش براي اعضاي شورا محرز شده اســت. به نوشته طحان نظيف، 
يكي از اعضاي شورا شخصا با مؤسســه اي كه منتخب در آن تحصيل 
كرده بود و مؤسسه ديگري كه مدرك به نام آن صادر شده بود، تماس 
گرفته و كسب اطاع كرده بود. واقعيت اين است كه مؤسسه مربوطه 
كه متأسفانه در سايت خود مدعي برگزاري دوره هاي مختلف تحصيلي 
در مقاطع كارداني، كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري! به صورت 
الكترونيك است، اساسا فاقد مجوز از مرجع مربوطه يعني وزارت علوم 
است. مؤسسه مزبور در صدور مدرك براي منتخب تفرش از نام مؤسسه 

مشابهي كه داراي مجوز از وزارت علوم بوده سوءاستفاده كرده است.

حسين مرعشــي، ســخنگوي حزب كارگزاران به دليل اظهارات 
غامحسين كرباسچي، دبيركل اين حزب عذرخواهي كرد. مرعشي 
در گفت وگويي با خبرآناين با اشــاره به حواشــي به وجود آمده 
درباره اظهارات غامحســين كرباســچي و واكنش ساير چهره ها 
و احــزاب اصاح طلب به اظهــارات او، گفت: من به عنــوان برادر 
كوچكي در حزب كارگزاران ســازندگي ايران از بابت همه مطالبي 
كه به وجود آمده از پيشگاه همه سياســيون، اصاح طلبان و مردم 
ايران عذرخواهي مي كنم و اميدوارم بتوانيم در جهت همكاري هاي 
سازنده و مفيد و افزايش اعتبار شخصيت هاي طراز اولي كه بايد در 
خدمت مردم و نظام باشند، كارهاي كشور را جلو ببريم. سخنگوي 
حزب كارگزاران افزود: كشــور امروز نياز به شخصيت ها و احزاب 
معتبري دارد كه به دولت و مردمشان كمك كنند. هر نوع تخطئه 
و تخريب در هر سطح، چه شــروع كننده آن و چه پاسخ دهندگان 
به اظهارات، آب ريختن بر كوره مشكات ملي است. چندي پيش، 
كرباسچي در سخناني گفته بود: »نبايد با عارف رودربايستي داشت 
و چون سال 92 به نفع روحاني كنار رفته، رياست شوراي عالي را به 
او سپرد و نه با هر شخصيت »كاريزما يا مورد عاقه اي« از »خاتمي« 
تا باقي »رفقا« رودربايستي داشت و نقد نكرد.« مرعشي اما ضمن 
عذرخواهي از حاشــيه هاي پيش آمده، گفته كه »آمادگي داريم 
مشورت هاي الزم را خدمت آقاي خاتمي به عنوان هماهنگ كننده 
عالي و رهبري جامع اصاحات ارائه كنيم تا ان شاءاهلل اين برنامه ها 
بتواند در دوره جديد همكاري هايي كه قرار اســت براي انتخابات 
1400 پايه ريزي شود، با درسي از گذشته و بررسي تجربه ها، نهادي 

فراگيرتر، جامع تر و مؤثرتر را مستقر كند.«
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 بازگشت الريجاني به مجلس
مدت بررسي صالحيت ها افزايش يافت

نمايندگان مجلس شوراي اسامي با ماده۹ طرح الحاق يك تبصره به 
قانون انتخابات رياست جمهوري، مجلس خبرگان رهبري و مجلس 
شوراي اسامي در ارتباط با فرصت اعام نتايج هيأت هاي اجرايي 
حوزه هاي انتخابيه به هيأت هاي نظارت با اكثريت آرا موافقت كردند. 
براســاس ماده۹ اين طرح ماده۵۰ قانون انتخابات مجلس شوراي 
اسامي به شــرح ذيل اصاح و تبصره آن ابقا  مي شود. اين ماده به 
اين شرح اصاح شد: هيأت هاي اجرايي مراكز حوزه هاي انتخابيه 

موظفند حداكثر ظرف ١۵روز پس از پايان مهلت ثبت نام با توجه به 
نتايج به دست آمده و با استفاده از نتايج اعام شده توسط وزارت 
كشور، صاحيت داوطلبان را براساس صاحيت هاي مذكور در اين 
قانون مورد رسيدگي قرار داده و نتيجه را كا به هيأت هاي نظارت 
اعام نمايند. براساس اين گزارش نمايندگان همچنين با ماده١۰ اين 
طرح در ارتباط با افزايش مهلت رسيدگي به گزارش ها و شكايات 
واصله در هيأت هاي نظارت اســتان با اكثريت آرا موافقت كردند. 
ماده١۰ اين طرح عبارت است از: در تبصره۴ ماده۵۲ قانون انتخابات 

مجلس شوراي اسامي عبارت ۲۰روز به ٣۰روز اصاح مي شود.

چهارمين جلسه رســيدگي به پرونده روح اهلل زم امروز در 
شعبه15 دادگاه انقاب و به رياست قاضي صلواتي برگزار قضايي

مي شود. افساد في االرض، ارتكاب جرايم عليه امنيت داخلي 
و خارجي كشور، ارتكاب نشر اكاذيب به طور گسترده، معاونت در تخريب، 
معاونت در ايجاد اخال در نظام اقتصادي كشور، تشكيل و اداره كانال معاند 
آمدنيوز و صداي مردم با هدف برهم زدن امنيت داخلي و خارجي كشور، 
جاسوسي به نفع سرويس اطاعاتي يكي از كشورهاي منطقه و جاسوسي به 
نفع سرويس اطاعاتي كشور فرانسه از مهم ترين اتهامات روح اهلل زم مدير 
شبكه معاند آمدنيوز است. 21بهمن ماه نخستين جلسه رسيدگي به پرونده 
روح اهلل زم در شعبه15 دادگاه انقاب به رياست قاضي صلواتي برگزار شد و 

ادامه رسيدگي به اين پرونده امروز برگزار مي شود.

 سخنگوي وزارت خارجه ايران گفت: حادثه پيش آمده 
 سياست
براي تعدادي از اتباع افغان، در خاك افغانستان رخ داده خارجي

است نه ايران. به گزارش فارس سيدعباس موسوي در 
پي انتشار برخي اخبار در رسانه هاي افغانستان درخصوص وقوع حادثه 
براي تعدادي از شهروندان اين كشور كه با عبور از رودخانه مرزي قصد 
ورود غيرقانوني به خاك جمهوري اسامي ايران را داشته اند، ضمن 
ابراز همدردي با خانواده جانباختگان تصريح كرد: اين حادثه در خاك 
افغانستان رخ داده است. سخنگوي وزارت امور خارجه افزود: به جهت 
اهميت موضوع و به منظور كسب اطاع دقيق از چگونگي وقوع اين 
حادثه در خاك افغانستان، مراتب را در همكاري با مقامات اين كشور 

تحت بررسي قرار داده ايم.

كاظم غريب آبادي، سفير و نماينده دائم كشورمان نزد 
سازمان هاي بين المللي در وين با انتشار توييتي اظهار ديپلماسي

كرد: تاش هــاي آمريكا براي جازدن خــود به عنوان 
مشــاركت كننده در برجــام، هيچ مبنــاي حقوقي نــدارد. بند10 
قطعنامه2231 شوراي امنيت، بازتابي از بند1.2 ضميمه4 برجام است 
كه اعضاي برجام را فهرســت مي كند. ترامپ به مشاركت آمريكا در 
برجام، با صدور يك دستور رياستي در 8 مي 2018 خاتمه داد: »...و 
من امروز به وعده خودم براي پايان بخشيدن به مشاركت آمريكا در 
برجام، به خوبي عمل كردم.« آمريكا همچنين به مشــاركت خود در 
برجام به صورت عملي نيز خاتمه داد و در هيچ يك از نشســت ها در 
چارچوب برجام، بعد از خروج يكجانبه  خود از اين توافق، شركت نكرد.

آمريكا در برجام نيست حادثه در خاك افغانستاناز سرگيري جلسات دادگاه زم

علي الريجاني كه به دليل ابتا به بيماري كرونا حدود يك  ماه از 
مجلس دور بود، ديروز باالخره به مجلس برگشــت. او كه داماد 
خانواده مطهري است، در نطق پيش از دســتور خود با اشاره به 
سالروز شهادت شــهيد مطهري، گفت: ايشــان به جد به آزادي 
فكر و انديشــه معتقد بودند و آن را عامل پويايي جامعه اسامي 
مي دانســتند و حتي در بحث آفات انقاب اسامي، يكي از آفات 
را نسيان نســبت به مقوله آزادي فكر مي دانستند. ايشان تفاوت 
آزادي در تفكر اسامي با آنچه امروز در دمكراسي ليبرال مطرح 
است را در اين مي دانســتند كه اســام به آزادي فكر، انسانيت 
رها شــده را نظاره مي كند و آزادي غرب كه براساس آزادي ميل 
استوار اســت، حيوانيت رها شــده را حاصل مي نمايد. الريجاني 
گفت: در ماجراي بحران كرونا مشاهده كرديد كه چگونه مقوله 
انســانيت به عنوان يك ارزش در غرب سقوط كرد و با آن تجاري 
برخورد شد و سالمندان را رها كردند و گاه بيان كردند كه وجود 
آنان فايده اقتصادي ندارد، بنابراين آن همه سر و صدا در مساوات 
و حقوق انسان چه شد!؟ اين يك صحنه است كه به تعبير استاد 
مطهري، همان حيوانيت رها شده است. علي الريجاني روز گذشته 
پيش از حضور در صحن علني بر مزار شهداي گمنام حضور يافت 

و فاتحه خواند.



شهر تهران كلیات الیحه بسته محرك اقتصادی 
در شرایط بحرانی ناشی از شــیوع ویروس كرونا 
را تشــریح كرد و گفت كه بــا تصویب این الیحه 
می توان از بحــران كنونی عبور كــرد. به گفته 
او ماهانه بــرای اداره شــهر و هزینه های جاری 
۱۱۰۰میلیارد تومان اعتبار نیاز است كه با تمام 
تالش های صورت  گرفته، تنها ۹۰۰میلیارد تومان 

آن محقق شده است.

مودیــان خوش حســاب 25درصد تخفیف 
می گیرند

پس از تعیین تكلیف گزارش مبنای عمل شورا، 
محسن هاشــمی كلیات این الیحه را هم به رأی 
گذاشت كه در نهایت با اكثریت آراي قاطع همراه 
و شورا وارد بررســی مواد ۱4گانه این الیحه شد. 
در ادامه هریك از اعضا با ارائه پیشنهاد هایی مواد 
الیحه را چكش كاری كردنــد و پس از اصالحات 
مــورد نظر، همه مــواد الیحه به تصویب شــورا 

رسید. اما در جریان بررســی ماده یك این الیحه 
مجید فراهانی پیشنهاد داد تا جوایز و مشوق های 
خوش حســابی از 25درصدی كــه در این ماده 
پیش بینی شــده، به 3۰درصــد افزایش یابد كه 
این پیشــنهاد درنهایت مورد قبول قرار نگرفت. 
طبق ماده یك این الیحــه درصورتی كه مودیان 
مایل باشند همه بدهی های خود را نقدی و یكجا 
پرداخت كنند مشمول 25درصد تخفیف به عنوان 
پاداش خوش حسابی می شوند. درنهایت این ماده 

كه یكی از مهم ترین مواد الیحه محرك اقتصادی 
شــهرداری اســت، با رأی همه اعضای حاضر در 

جلسه همراه شد.
ماده4 هم یكــی از مواد مهم ایــن الیحه بود كه 
اكثریت اعضا به آن رأی دادند. براســاس ماده4 
الیحه شهرداری، شــهرداری تهران برای تشویق 
مودیان به تعجیل در پرداخت درآمدهای پایدار 
به صورت غیرحضوری و تــا تاریخ 3۱مرداد مجاز 
اســت جوایز و مشــوق هایی را برای شهروندان 

درنظر بگیرد. همچنین شهرداری می تواند جایزه 
خوش حسابی عوارض كسب و پیشه را به ۱8درصد 

افزایش دهد.
در بررســی ماده پنجــم این الیحــه علی اعطا 
-سخنگوی شورای شهر تهران- با اشاره به ماده 
پنجم مبنی بــر اینكه به شــهرداری اجازه داده 
می شود نســبت به توافق و تعیین تكلیف امالك 
دارای آرای صــادره از كمیســیون ماده۱۰۰ كه 
با ضوابط زیرپهنه مربوطه بــر مبنای تصویب در 

رئیس شورای شهر تهران : اجرای بسته محرك اقتصادی 
شهر درآمدهای شهرداری را 3۰ درصد افزایش می دهد
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مجید فراهانی، رئیس كمیته بودجه و نظارت مالی شورای 
شهر تهران

شــهرداری تهران در چارچــوب احكام برنامه ســوم 
توسعه شــهر تهران، مكلف بوده تا در راستای شفافیت، 
هوشمندسازی و پایش مســتمر فرایند كنترل و نظارت 

بر تحوالت كالبدی و ساخت وســاز در شــهر و ارائه خدمــات غیرحضوری به 
شهروندان اقداماتی عملیاتی كند. ضمن اینكه در این برنامه به ایجاد شفافیت، 
رفع تفسیرپذیری و انتشار بر خط عمومی قوانین، ضوابط و مقررات شهرسازی و 
معماری و دستورالعمل ها، ابالغیه ها و مصوبات مرتبط با ساخت وساز و فرایندهای 
حوزه شهرسازی و معماری و دسترسی حداكثری شــهروندان به آنها تا پایان 
ســال اول برنامه تأكید شده كه ارائه خدمات شهرســازی و معماری شهرداری 
ازجمله صدور پروانه و گواهی های ساختمانی به صورت هوشمند و غیرحضوری 
)شهروندمحور( تا پایان سال اول برنامه از این جمله است. اما متأسفانه برخالف 
اتمام مهلت مقرر قانونی تا كنون شاهد اجرای تكالیف یادشده از سوی شهرداری 
تهران نبوده ایم. همچنین الزم است در اسرع وقت اقدام الزم از سوی شهرداری 
صورت بگیرد.چرا كه اجرای هر چه سریع تر این تكلیف می تواند زمینه ساز جلب 

رضایت شهروندان تهرانی و بهبود فرایندهای معماری و شهرسازی شود.

سیدآرش حسینی میالنی
در مناطقی از شهر كه طی دهه های اخیر توسعه 
یافته اند، به جهت گسترش و حفظ فضای سبز با 
چالش هایی مواجه هستند. ازجمله آنكه پس از 
گذشت سال ها با مراجعه مالكان، مشكالت تثبیت 

اراضی تشدید می شود. یكی از موارد، پهنه فضای سبز و جنگلی موجود 
در منطقه22، حد فاصل بزرگراه شهید خرازی و بلوار اردبیلی است. این 
پهنه دارای فضای جنگل كاری شده به وسعت 260هزار مترمربع و حدود 
16هزار اصله درخت از سال75 اســت. براساس توافق صورت گرفته، 
مالك صرفا مجــاز به تعیین حدود با پروفیل هــای فلزی بوده؛ اما در 
بازدیدها و بررسی های نظارتی مشخص شد بخش هایی از جنوب پالك 
حصاركشی شده است. متأسفانه این موضوع ضمن مغایرت با مقررات، 
زمینه ساخت وساز و از بین رفتن درختان شده و فعالیت های غیرمجاز 
را در پی خواهد داشت. ازاین رو ضمن تأكید بر كنترل روند فعالیت ها، 
الزم است از هرگونه اقدامات غیرمجاز جلوگیری و رسیدگی مستمر و 
حفظ فضاهای سبز به طور جدی پیگیری شده، و نتیجه به شورای شهر 

گزارش شود.

شهربانو امانی 
بارها اعضای شورا و مدیران شهری بر موضوع اجرای مدیریت یكپارچه 
شهری تأكید داشته اند. اما متأســفانه این موضوِع حائز اهمیت در بدنه 
مجموعه شــهرداری تهران به هیچ وجه رعایت نشده است. طی بازدید 
میدانی كه یكم اردیبهشت امسال درخصوص اقدامات مقابله با بیماری 

كرونا از مجموعه بوستان چیتگر و دریاچه شهدای خلیج فارس واقع در شهرداری منطقه22 شهر 
تهران به عمل آمد، با صحنه هایی ناراحت كننده و تأسف بار مواجه شدم كه فقدان اعمال مدیریت 
یكپارچه در بدنه شهرداری و رســیدگی به معضالت، بیش از پیش احساس می شود. بنابراین 
خواهشمند است با توجه به اهمیت موضوع و در اجرای ماده73 قانون شوراها مراتب را به عنوان 

تذكر ابالغ فرمایید.
برخی از این مشكالت كه در بازدید میدانی مشاهده شد به شرح زیر است:

- مواجهه با انباشت زباله ها و استشمام بوی متعفن در ضلع غربی دریاچه، منظره ای نامناسب و 
شرم آور خلق كرده بود.

- محوطه ای خالی بین بوستان چیتگر و دریاچه شهدای خلیج فارس، بدون مدیریت باقی مانده و 
تنها با دیواره ای از فنس و توری حدفاصل این دو مجموعه گردشگری تفكیك شده است.

- از این دست فضاها كه در مرز های استحفاظی مناطق و یا سازمان های شهرداری تهران قرار دارد، 
در سطح شهر زیاد به چشم می خورد.

مدیریت یكپارچه در شهرداری تهران رعایت نمی شود انتقاد از حصاركشی فضاهای سبز در منطقه22 تسریع فرایند صدور پروانه های ساختمانی

تذكرات اعضا در دویست ویازدهمین جلسه شورای شهر تهران

حاضر در جلسه این پیشنهاد به تصویب نرسید. 
نهایتا اصل این ماده با ۱2رأی موافق و 2مخالف از 

میان ۱8نفر از حاضرین به تصویب رسید.
پیشنهاد حذف ماده8 هم دیگر موضوعی بود كه 
در بررسی جزئیات الیحه مطرح شد و با اكثریت 
آرا، حذف این ماده رأی آورد. در نهایت چند بند 
دیگر به غیر از موادی كه به تصویب رسید، از سوی 

برخی اعضای شورا به جزئیات الیحه اضافه شد.

گزارش پلیس به شورای شهر
سردار حســین رحیمی، فرمانده انتظامی تهران 
بزرگ با حضور در دویســت و یازدهمین جلسه 
شورای شهر تهران گزارشــی از اقدامات یكساله 

پلیس پایتخت ارائه كرد.
او با اشاره به اقدامات پلیس در حوزه راهنمایی 
و رانندگی گفت: »با تالش هایی كه در سال۹8 
در این زمینه انجام شده، شاهد كاهش 6۱نفری 
در كشته ها بودیم و بر همین اساس پلیس راهور 
تهران بزرگ با توجه به اقدامــات انجام گرفته 
توانست رتبه برتر را نسبت به كاهش كشته ها 
در بین استان های دیگر به خود اختصاص دهد.«

سردار رحیمی به میزان رضایتمندی شهروندان 
تهران از پلیس۱۱۰ اشــاره و اضافه كرد: »طبق 
بررسی های انجام شده میزان رضایتمندی مردم 

تهران از پلیس۱۱۰، ۹2درصد بوده است.«
فرمانده انتظامی تهران بــزرگ با بیان اینكه یك 
ســایت كنترلی در پلیس تهران بــرای نظارت و 
كنتــرل فعالیت ها به طور ویژه در بحث ســرقت 
راه اندازی شده اســت، گفت: »همچنین حدود 
5میلیون و 5۰۰هزار تماس عملیاتی در ســال 
گذشــته از طریق پلیس۱۱۰ انجــام گرفته كه 
7۰۰واحد عملیاتی پلیس۱۱۰ در ســطح شهر 

تهران این عملیات ها را انجام داده اند.«

شورای شهر تهران دیروز پس از 3ساعت بحث و 
بررسی، الیحه محرك اقتصادی شهرداری تهران 
در شــرایط كرونا را تصویب كــرد. این الیحه كه 
حاال مهر تأیید پارلمان شهری تهران را دارد، قرار 
است در مدت كوتاهی بخشی از ضرر و زیان های 
شــهرداری تهران در بحران كرونــا را با اقدامات 
تشــویقی جبران كند. بعــد از همه گیری كرونا، 
شــهرداری تهران دفاع همه جانبه در برابر حمله 
این ویروس ناشــناخته را همپــای كادر درمانی 
در پیش گرفت؛ تا جایی كه فقط ظرف 2 ماه اول 
ســال، هزینه هایش 3۰درصد افزایــش و منابع 
درآمدی اش 25درصد كاهش یافت. در شرایطی 
كه انتظار می رفت دولت هر چه سریع تر بخشی 
از بودجه اختصاص یافته از صندوق ذخیره ارزی 
را دســت كم برای جبران هزینــه های مدیریت 
شــهری اختصاص دهد ، اولویتی برای مدیریت 
شهری قائل نشد تا شــهرداری خودش دست به 
كار شود و یكی از مهم ترین الیحه های دوره پنجم 
مدیریت شهری را به شورا بفرستد. به این ترتیب، 
بســته محرك اقتصادی شــهرداری در شرایط 
كرونا ، هفته گذشته پس از تصویب یك فوریتش 
در صحن، از سوی هیات رئیســه به  كمیسیون 
برنامه و بودجه ارجاع شــد تا با همكاری و كمك 
كمیسیون شهرسازی ومعماری ، گزارشی از آن 
تهیه و  بار دیگر برای بررســی جزئیات به صحن 
برگردد. برهمین اساس دیروز سید حسن رسولی 
 كلیاتی از ایــن الیحه را در صحن  تشــریح كرد. 

عبور از بحران با بسته محرك اقتصادی
اما جلسه شورای شــهر تهران كه دیروز میزبان 
فرمانده انتظامــی تهران بزرگ بود،بعــد از ارائه 
گزارشی از عملكرد یكساله  پلیس پایتخت، بسته 
محرك اقتصادی شــهر را به جریان انداخت.در 
جریان بررسی این دستور كار، سیدحسن رسولی، 
نایب رئیس كمیســیون برنامه و بودجه شورای 

كمیســیون ماده5 با شــورای عالی شهرسازی و 
معماری منطبق بوده و اصول فنی و بهداشتی و 
شهرسازی را رعایت كرده باشد، با لحاظ رعایت 
حقوق مالكین مشاعی اقدام كند، گفت: »منظور 
این ماده به روشنی مطرح نشده است. در این ماده 
باید در اجرای مواردی توافق شــود كه براساس 
روابــط جدید طــرح تفصیلی آن مــورد تخلف 

محسوب نمی شود.«
بر این اساس، به پیشنهاد اعطا به جای كلمه روابط 
زیرپهنه عبارت »ضوابط طرح تفصیلی و مصوبات 

كمیسیون ماده5« جایگزین شد.
در ادامه اما پیشنهاد حذف ماده ششم این الیحه 
مطرح شــد كه با ۱۱رأی موافق از میان ۱8نفر 

مجید جباری
خبر نگار

   حل اختالف نظرها با تكيه بر رأی اكثريت
محمد ساالری، رئیس كمیسیون شهرسازی و معماری شورای شــهر كه در جلسات بررسی الیحه محرك 
اقتصادی شهرداری در كمیسیون ها، به عنوان كمیسیون فرعی مشاركت فعال داشته، انتظار داشت به عنوان 
رئیس كمیسیون شهرسازی گزارشی از كلیات الیحه ارائه كند؛ چراكه به اعتقاد او بخش عمده ای از این الیحه 
به ظرفیت های درآمدی شهرسازی تكیه دارد. این موضوع اما با واكنش هاشمی و دلخوری ساالری همراه شد 
و جلسه شورا را برای دقایقی به حاشیه برد. او كه از این موضوع ناراحت شده بود، قصد داشت صحن را ترك 
كند كه با پادرمیانی چند عضو شورا به صحن بازگشت. اما در این میان محسن هاشمی هم قصد داشت با ترك 
صحن، ریاست جلسه را به سیدابراهیم امینی بسپارد كه از این كار صرف نظر كرد. موضوع دیگری كه بخشی از 
وقت جلسه شورای شهر تهران را گرفت، توزیع 2گزارش از الیحه شهرداری میان اعضای شورا بود؛ گزارشی 
كه با 12ماده بعد از جلسات كمیسیون برنامه و بودجه نهایی شده بود و گزارش دیگری كه صبح همان روز در 
نشست هم اندیشی شهردار و معاونانش با اعضای شورای شهر معیار عمل قرار گرفته بود. در این میان، برخی 
اعضا معتقد بودند گزارش قبلی رسمیت دارد؛ اما عده ای دیگر با استناد بر نشست هم اندیشی صبح، باور داشتند 
كه گزارش جلسه هم اندیشي باید به جریان بیفتد. این موضوع هم درنهایت با تكیه بر تصمیمات شورایی و با 
رأی اكثریت برطرف شد و محسن هاشمی، رئیس شورا را بر آن داشت كه برای انتخاب یكی از این گزارش ها، 
سیستم رأی گیری را فعال كند. در نهایت، اكثریت اعضا به آخرین گزارش كه بعد از نشست مشترك شورا و 
شهرداری تهیه شده بود رأی دادند. در نهایت هم، محمد ساالری و محسن هاشمی از یكدیگر دلجویی كردند و 

یكی از مهم ترین تصمیمات شورا در دوره پنجم به روال عادی خود برگشت.

 دیروز در صحن علنی 
شــورای شهردار مجلــس 

اســالمی، نمایندگان 
مردم گزارش كمیسیون مشترك در 
مورد الیحه دوفوریتی درآمد پایدار و 
هزینه شهرداری ها و دهیاری ها را 
مورد بررســی قرار داده و به تصویب 

رساندند. 
به گزارش همشهری، دوالیحه مهم 
تقدیمــی دولت به مجلــس درباره 
شهرها، لوایح مالیات بر ارزش افزوده 
و الیحه درآمدهای پایــدار بود كه 
سال گذشته و ابتدای امسال این دو 
الیحه به تصویب رسید. این دو الیحه 
تاثیــرات زیادی بــر افزایش میزان 
درآمدهای پایدار شــهرداری ها به 
خصوص شهرداری شهرهای بزرگ 
دارد. افزایش سهم شــهرداری ها از 
بخش مالیات بر ارزش افزوده و ایجاد 
منابع پایدار درآمدی از طرق مختلف 
مثل یك درصد از منابــع مالیاتی یا 

سهم شهرداری ها از جرایم راهنمایی 
و رانندگــی و گذرنامــه می توانــد 
گامی بــزرگ در نجات شــهرها از 
تراكم فروشی و منابع ناپایدار باشد. 
به همین منظور دیــروز نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی، الیحه درآمد 
پایدار شــهرداری ها و دهیاری ها را 

جهت تامین نظر شــورای نگهبان 
اصالح كردند.

در همین راســتا پیــروز حناچی، 
شــهردار تهران طی توییتی با ابراز 
خوشحالی از نگاه مثبت نمایندگان 
برای افزایــش درآمدهــای پایدار 
شــهرداری ها نوشــت: »امــروز با 

تصویب اصالحات الیحه درآمدهای 
پایــدار شــهرداری ها و دهیاری ها، 
گام موثــری در راســتای كاهــش 
شهرفروشــی برداشــته شد. ضمن 
سپاس از همراهی دولت و مجلس، 
معتقدم این قانون در كنار مواد قانون 
مالیات بر ارزش افزوده تا حد زیادی 
درآمدهای شــهرداری های كشور را 

سالم و پایدار خواهد كرد.«
براساس این گزارش طبق اصالحات 
انجــام شــده از ســوي مجلس در 
ماده 23 عبــارت »بندهای ۱6 ، 26 
و 3۰ و تبصــره 2 بنــد 3۰ ماده 8۰ 
قانون تشكیالت، وظایف و انتخابات 
شوراهای اسالمی كشور و انتخابات 
شهرداران مصوب اول خرداد ۱375« 
به عبارت »بند 3۰ مــاده 8۰ قانون 
تشــكیالت، وظایــف و انتخابــات 
شوراهای اسالمی كشور و انتخابات 
شهرداران مصوب اول خرداد ۱375 

به جز تبصره های آن« تغییر یافت.

برداشتن گام بزرگ به سمت افزایش درآمدهای پایدار شهرها

 مدیریت شهری 
و درس های كرونا

این سبك و شیوه زندگی در برگیرنده دامنه 
گســترده ای از فعالیت های روزمره زندگی، 
كسب و كار و تفریح است و از سطح فردی تا گروه های اجتماعی از 
داخل منازل یا فضاهای عمومی را شامل می شود. شاید هیچ وقت 
در تصور نمی گنجید كه به یكباره آداب و رســوم صد ساله بدون 
كوچك ترین مقاومت اجتماعی این چنیــن دچار تغییر و تحول 

شود.
بدیهی است شــیوه نامه های دفن اموات، خرید از میادین میوه و 
تره بار و فروشــگاه ها، كســب و كار، مراقبت از بیماران، نظافت و 
رفت وروب شــهری، جمع آوری و مدیریت پســماندها، مدیریت 
حمل ونقل عمومی و حتی نگهداشت وسایل آمد و شد شبكه ای 
و مانند آنها در زمان بحران كرونا تفاوت ســاختاری با شــرایط 

معمولی دارد. 
چنین اموری باعث می شود به این نكته توجه ویژه شود كه مدیریت 
مطلوب شهری، مدیریتی است كه برای دوران بحرانی شهر همان  
اندازه برنامه و قانون و آمادگی داشته باشد كه برای دوران معمولی 
و عادی شهر. آنچه بحران كرونا پیش روی ما گذاشت این است كه 
قوانین، ســاختارها و برنامه ریزی ها در بسیاری از شهرهای دنیا، 
صرفا برای شرایط عادی درنظر گرفته شده اند نه شرایط بحرانی. جا 
دارد قانونگذاران و مدیریت شهری درخصوص تهران به عنوان یك 
كالنشهر به این نكته توجه داشته باشند كه شهر، كلیتی است كه 
نمی توان یك وجه آن  را توسعه داد و از وجه یا وجوه دیگر بازماند. 
باید همان اندازه كه برای تهران و یا هر شهر دیگر، در دوران عادی 

برنامه ریزی می شود برای دوران بحران هم برنامه و قانون داشت.

ادامه از 
صفحه اول

ادامه از 
صفحه اول

عبور از بحران شهر با نقدینگی سرگردان

بخش سوم؛ مربوط به حوزه علمی شهرسازی و معماری است، بخش مسكن 
به عنوان بخش پیشران اقتصادی كشور در ایجاد اشتغال و تحرك اقتصادی و 
تشویق سایر بخش های تولیدی و خدماتی در صف مقدم است كه با تصویب این الیحه به تحرك اقتصادی 
كمك خواهد كرد. بنابراین بخشی از نقدینگی سرگردان جامعه با این مكانیسم  و سازوكارهای تشویقی 
متوجه حوزه مسكن و ساخت وساز شهری خواهد شد و با این مصوبه می توان از بحران كنونی عبور كرد.

كاهش تعــداد پاركینگ های 
الزم به منظور بهره برداری از عمران

ساختمان پالســكو از سوی 
شورای عالی شهرسازی و معماری با انتقاد 
رئیس كمیســیون محیط زیست و خدمات 
شهری شــورای شــهر تهران روبه رو شد. 
به گزارش همشهری، زهرا صدراعظم نوری 
با گالیه از وزیر راه و شهرسازی و اعتراض به 
مصوبه اخیر شــورای عالی شهرســازی و 
معماری گفت: »مطابق بند 6طرح تفصیلی 
مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری 
»تامین پاركینگ« در پروانه های ساختمانی 
هریك از كاربری ها، برای همه ساختمان ها و 
در همه پهنه ها الزامی است.« او با بیان اینكه 
مطابق تبصــره۱۰ طرح تفصیلــی »كلیه 

ادارات، ارگان هــا، نهادهــا، مؤسســات، 
شــركت های دولتــی و غیردولتــی و 
بیمارســتان ها، ارگان هــا، نهادهــا و 
فروشگاه های بزرگ با عملكردهای گوناگون 
كه مراجعان زیادی دارند در زمان احداث و 
یا تجدید بنا و یا ســاماندهی فضاهای خود 
ملزم به تامین پاركینگ هستند«، ادامه داد: 
»مطلع شدیم كه شــورای عالی معماری و 
شهرسازی برای مالكان ساختمان پالسكو 
استثنا قائل شــده و تامین پاركینگ كافی 
برای ایــن ملــك را منتفی كرده اســت؛ 
درحالی كــه ســاختمان پالســكو بــه 
7۰۹پاركینگ نیــاز دارد.« به گفته او، این 
تعداد پاركینگ تنها با بازســازی پاركینگ 
پروانه، آن هم با 3۰۰واحد پاركینگ قطعا 
كفاف مراجعان و كسبه را نمی دهد، با وجود 
اینكه در مجاورت پاســاژ پالســكو قطعه 
زمین هــای متعلــق بــه مالــك )بنیــاد 

مستضعفان و جانبازان( وجود دارد. 

تقلیل 709واحد پاركینگ 
پالسكو به 300واحد



هدف پول هاي تازه نفس، سهام 
صنايع داراي مزيت نســبي بورس

اســت؛ اين ادعا را آمارها هم 
تأييد مي كنند. آمارهايي كه شركت پردازش 
اطالعات نوآوران امين، داراي مجوز از سازمان 
بورس، به طور اختصاصي در اختيار همشهري 
قرار داده، نشان مي دهد؛ سرمايه گذاران خرد، 
در 40روز گذشته، 30هزار ميليارد تومان پول 
تازه را وارد بورس كرده اند، كه 50درصد آن، 
يعنــي رقمي نزديــك به 16هــزار تومان، 
هوشــمندانه وارد ســهام صنايعــي نظير 
پتروشيمي و پااليشگاه ها شده كه در اقتصاد 
ايران از مزيت نســبي برخوردارند. اين آمار 
فرضيه حضور تقليدی سهامداران خرد را در 
بازارســهام تا حد زيادي رد مي كند و نشان 
مي دهد بخش بزرگي از صاحبان نقدينگي و 
تازه واردان به بورس، هوشــمندانه به عوامل 

بنيادي مؤثر بر سرمايه گذاري در بورس توجه 
دارند.

به گزارش همشهري، رشد بورس همچنان 
تحت تأثيــر ورود ســهامداران و نقدينگي 
جديد ادامــه دارد. اين روند پر شــتاب در 
مبادالت ديروز هــم ادامه يافت به طوري كه 
به خلق ركوردهاي تــازه و بي نظيري منجر 
شد. آمارهاي پردازش شده براي همشهري 
نشــان مي دهد اين رويه پرشتاب به عاملي 
مهم بستگي دارد و آن ورود نقدينگي تازه به 
بازار سهام است. اينكه چرا صاحبان نقدينگي 
به سرمايه گذاري در بورس تمايل زيادي پيدا 
كرده اند موضوعي اســت كه به عوامل كالن 
اقتصادي بازمي گردد؛ اما آمارها نشان مي دهد 
سهامداران جديدي كه وارد بورس مي شوند با 
خود نقدينگي تازه اي را هم وارد بازار سرمايه 
مي كنند كه سوخت رشد شاخص هاي بورس 
اســت. پول هاي تازه به قدري حجم تقاضا 
را براي خريد ســهام افزايــش داده كه اين 
روز ها ارزش روزانه معامالت به 10تا 12هزار 

ميليارد تومان رسيده و خريد سهام در بورس 
به مشكل بسياري از متقاضيان ورود تبديل 
شده است، سهام همه شــركت هاي بورس 
با صف خريد ســهام مواجه است و در مقابل 
هيچ سهامداري حاضر نيســت سهام خود 
را به ديگران بفروشــد. در مبادالت ديروز با 
وجود اينكه ارزش كل معامالت از مرز 15هزار 
ميليارد تومان تجاوز كــرد، 10هزار ميليارد 
تومان نقدينگي هم پشت صف هاي خريد قفل 
شد. تحليلگران از چندي پيش در انتظار نقطه 
بازگشت شاخص يا اصالح بازار بودند اما ورود 
نقدينگي پر قدرت اجازه نزول نداد. اكنون اين 
پرسش مطرح اســت كه پول هاي تازه وارد و 
پرقدرت درحال سرمايه گذاري بر سهام چه 

شركت ها و صنايعي است؟

جريان ورود پول در صنايع
نتايج بررسي هاي آماري پردازش اطالعات 
مالي نوآوران امين، كه اختصاصي در اختيار 
همشهري قرار گرفته، نشان مي دهد از جمع 

كل 30هزار ميليارد تومــان از پول هاي تازه 
وارد، 15هزارو 941ميليــارد تومان آن وارد 
سهام هلدينگ ها، پااليشگاه ها، شركت هاي 
سرمايه گذاري و توليدكنندگان محصوالت 
شــيميايي و عمدتا شركت هاي پتروشيمي 
شده است. اين ارقام نشــان مي دهد بخش 
عمده اي از اين حجم نقدينگي در حال ورود 
به صنايعي اســت كه از بنيان هاي اقتصادي 
مســتحكم تري نسبت به ســاير شركت ها 
برخوردارند. اقتصاد ايران از نظر ســاختاري 
تحت تأثير وجود منابع طبيعي از مزيت هاي 

نسبي در اين صنايع برخودار است.
اطالعات دقيق تر نشــان مي دهد از مجموع 
كل نقدينگــي، كه در 40روز گذشــته وارد 
بازار سهام شــده، 6500ميليارد تومان آن، 
در سهام هلدينگ ها و 3673ميليارد تومان 
ديگر، در سهام پااليشگاه ها، سرمايه گذاري 
شده است. به نظر مي رسد دليل اصلي توجه به 
سهام هلدينگ ها ناشي از عرضه سهام شركت 
ســرمايه گذاري تامين اجتماعي)شستا( و 
ســرمايه گذاري صبا تامين بوده اما در مورد 
پااليشــگاه ها شــرايط كمي متفاوت است، 
به طوري كه مطابق داده هاي موجود در 40روز 
گذشته 12هزارو 584ميليارد تومان از سهام 
پااليشــگاه ها در بورس دادوستد شده كه از 
اين مقدار 29درصد مربــوط به خالص ورود 
نقدينگي اشــخاص حقيقي بوده، به معناي 
اينكه سرمايه گذاران حقيقي، پول هاي تازه 

خود را به اين صنعت تزريق كرده اند.
 ســهامداران همچنين در 40روز گذشــته 
15هــزارو 200ميليــارد تومان از ســهام 
شــركت هاي ســرمايه گذاري را دادوستد 

نقدينگي  تازه واردها  در40روز گذشته، در كدام صنايع سرمايه گذاري شد؟

بهزاد رنجبر
روزنامه نگار

ميزان و مسير پول هاي بورس
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   باالترين رشد در نيم قرن گذشته
در يك اتفاق نادر شاخص كل بورس تهران ديروز با 5.11درصد رشد، 46هزار واحد افزايش يافت و ارزش 
كل بازار سهام 200هزار ميليارد تومان، معادل 12ميليارد دالر افزايش يافت. در شرايطي كه جريان ورود 
سهامداران تازه و ورود نقدينگي به بورس همچنان ادامه دارد ديروز شاخص كل بورس تهران در يك اتفاق 
بي سابقه با 46هزارو 902واحد افزايش به 964هزارو 308واحد رسيد. به اين ترتيب شاخص كل بورس تهران 
فقط چند گام ديگر تا عبور از مرز يك ميليون واحد فاصله دارد. رقمي كه كمتر كارشناسي دستيابي به آن 
را حتي تصور مي كرد. شاخص كل بورس تهران از اول امسال تاكنون 85درصد افزايش يافته و از محدوده 
508هزار واحد به ارقام كنوني رسيده است. با اين حال تحليلگران بر اين باورند كه احتماال شاخص كل 
بورس تهران در منطقه يك ميليون و  50تا 65هزار واحد با مقاومت روبه رو خواهد شد و احتمال يك اصالح 
موقت در شاخص هاي بورس وجود دارد. با رشد روز گذشته بورس 202هزار ميليارد تومان معادل 12ميليارد 
دالر به ارزش سهام شركت هاي بورس اضافه شد و ارزش كل بازار سهام شامل بورس تهران و فرابورس، براي 
نخستين بار به 4318هزار ميليارد تومان معادل 269ميليارد دالر رسيد. اكنون ارزش كل بورس تهران به 
3620هزار ميليارد تومان معادل 226ميليارد دالر و ارزش كل فرابورس به 698هزار ميليارد تومان معادل 

43ميليارد دالر رسيده است. 

در ادامه بازگشايي مشاغل و كسب وكارها، 
امروز براساس مصوبه دولت و ستاد ملي 
مقابله با كرونا، فهرست مشاغل پرخطر 

قابل بازگشايي با رعايت ضوابط بهداشتي اعالم مي شود.
رئيس اتاق اصناف تهران در مورد سرنوشت بازگشايي باقيمانده مشاغل 
پرخطر گفت: به دليل مشكالتي كه قبال در زمينه اطالع رساني مشاغل 
متوسط و پرخطر ايجاد شده بود، مقرر شد تا اين فهرست پس از بررسي 

در نشست هيأت دولت، توسط ستاد ملي مقابله كرونا اعالم شود.
قاسم نوده فراهاني، در گفت وگو با همشهري، افزود: در نشست ديروز 
هيأت وزيران فهرست مشــاغل پرخطر قابل بازگشايي بررسي و نهايي 
شده و رئيس جمهوري به وزير بهداشــت دستور داده تا تصميم گيري 
در مورد بازگشايي مشاغل پرخطر پس از بررسي فهرست ارائه شده از 
سوي اتاق اصناف در ستاد ملي مقابله با كرونا و تصويب و ابالغ آن توسط 
هيأت دولت انجام شود. نوده فراهاني در مورد تعداد مشاغل پرخطري 
كه از امروز بازگشايي مي شوند، گفت: هنوز به درستي مشخص نيست كه 
چه مشاغل پرخطري با مصوبه هيأت وزيران بازگشايي مي شود اما آنچه 
مسلم است همه اين مشاغل پرخطر يك دفعه بازگشايي نخواهد شد و 
آغاز به كار مشاغل پرخطري كه به دليل شلوغي و ارتباط نزديك تر مردم 
ريسك بيشتري دارد، به زمان ديگري موكول مي  شود. به گفته او ممكن 
است برخي رستوران ها، آرايشگاه ها و... كه نسبت به ساير مشاغل پرخطر 
ريسك كمتري دارند از امروز با رعايت ضوابط ستاد ملي مقابله با كرونا 
و مشروط به اجراي پروتكل هاي بهداشتي بازگشايي شود و آغاز به كار 
برخي ديگر از مشاغل مانند مجموعه هاي ورزشي و تاالرهاي پذيرايي 
كه به دليل تراكم جمعيت، پرخطرترند و هنوز در دولت بررسي نشده، 

به بعد موكول شود.

بازگشايي همه مشاغل تا پايان ارديبهشت ماه
رئيس اتاق اصناف تهران با بيــان اينكه احتماال تصميم گيري در مورد 
مشاغل پرخطر و با ريســك باال به بعد موكول خواهد شد، گفت: اين 
موضوع بستگي به روند اجراي مصوبات ستاد ملي مقابله با كرونا، نحوه 
اجراي پروتكل هاي بهداشتي توســط اصنافي كه بازگشايي شده اند و 
روند شيوع يا كنترل بيماري كرونا دارد. نوده فراهاني، افزود: باوجوداين 
به نظر مي رسد كه تا پايان ارديبهشت ماه همه مشاغل پرخطر بازگشايي 
شود و فعاالن صنفي قادر خواهند بود با اعالم ستاد ملي مقابله با كرونا و 
رعايت ضوابط و پروتكل هاي بهداشتي اعالم شده، فعاليت صنفي خود 
را با بازگشايي محل كسب وكارشان از سر گيرند. به گزارش همشهري، 
آموزشــگاه هاي رانندگي، رســتوران ها، اغذيه فروشــي ها، طباخي و 
فست فود، گرمابه، سونا و ماساژ، نمايشــگاه ها، مراكز بازي و تفريحي و 
گيم نت، باشگاه هاي ورزشي و بدن ســازي، تاالرهاي پذيرايي و سالن 
مراسم، قهوه خانه، چايخانه و تريا ازجمله مشاغل پرخطري هستند كه 
از زمان شيوع كرونا و باوجود بازگشايي برخي مشاغل كم خطر، متوسط 
و حتي پرخطر تاكنون مجوز فعاليت دوباره را دريافت نكرده اند. گرچه 
فعاليت رستوران ها و اغذيه فروشي ها با رعايت پروتكل هاي بهداشتي و 

به صورت بيرون بر بالمانع است.

رئيس اتاق اصناف تهران در گفت وگو با همشهري:
فهرست مشاغل پرخطر قابل  بازگشايي 

امروز اعالم مي شود
علي ابراهيمي

روزنامه نگار

كرده اند كــه از اين ميــزان 21درصد يعني 
معادل 3212ميليارد تومان، سهم پول هاي 
جديد ســهامداران حقيقي بوده اســت. از 
ديگر صنايعي كــه از ابتداي ســال تاكنون 
توانســته اند نقدينگي زيادي را جذب كنند 
مي توان به گروه محصــوالت غذايي، فلزات 
اساسي، خودروسازي، بانكداري، انبوه سازي  
و رايانه اشــاره كــرد كه جمعا توانســته اند 
10هزارميلياردتومان نقدينگي را جذب كنند.

جريان ورود پول در سهام
آمارها نشان مي دهد شركت سرمايه گذاري 
تامين اجتماعي)شستا( كه سهامش به تازگي 
در بورس عرضه شــده موفق شــده بخش 
زيادي از نقدينگي تازه واردان را جذب كند. 
اين اطالعات نشــان مي دهــد خالص ورود 
نقدينگي افراد حقيقي در سهام شستا 5هزارو 
750ميليــارد تومان بوده يعنــي 98درصد 
معامالت سهام اين شركت، از زمان عرضه در 
بورس، تاكنون، به نقدينگي اشخاص حقيقي 
مربوط بوده است. بعد از شستا رتبه دوم جذب 
نقدينگي به شركت سرمايه گذاري صبا تامين، 
از زير مجموعه هاي تامين اجتماعي، اختصاص 
مي يابد كه سهام اين شــركت نيز به تازگي 

در بورس عرضه شــده و بخشي از نقدينگي 
سرمايه گذاران حقيقي را به خود جذب كرده 
است. از ابتداي امسال تاكنون 2660ميليارد 
تومان از سهام اين شركت در بورس دادوستد 
شده و ســهامداران حقيقي 1932ميليارد 
تومان پول جديد وارد ســهام اين شــركت 
كرده اند. داده هاي موجود نشان مي دهد بعد 
از اين دو شــركت، توجه اصلي ســهامداران 
حقيقي به ســمت نيروگاه دماوند معطوف 
بوده زيرا خالص ورود نقدينگي ســهامداران 
حقيقي در اين شركت 1220ميليارد تومان 
در 40روز گذشته بوده اســت. پااليش نفت 
بندرعباس، اصفهــان و تهران نيــز از ديگر 
شركت هايي هســتند كه در 40روز گذشته 
توجه سرمايه گذاران را به خود جلب كرده اند 
در اين مدت خالص ورود نقدينگي سهامداران 
حقيقي به پااليشگاه بندرعباس 1176ميليارد 
تومان، پااليش نفــت اصفهان1100ميليارد 
تومــان و پااليش نفت تهــران 780ميليارد 
تومان بوده است. اگر به جمع اين 3شركت، 
پااليش نفت تبريز را هم اضافه كنيم متوجه 
مي شويم خالص ورود نقدينگي سرمايه گذاران 
حقيقي در 40روز گذشته به اين 4پااليشگاه 

2500ميليارد تومان بوده است.

بيشترين ميزان ورود نقدينگي به شركت هاي بورس- ارقام به ريال
خالص درصد ورود حقيقيخالص ورود نقدينگي حقيقيارزش معامالتنماد

98%58,582,454,448,97657,462,839,353,074سرمايه گذاري تامين اجتماعي
73%26,605,050,263,84419,327,156,340,652سرمايه گذاري صبا تامين
34%35,749,588,909,15712,197,521,314,089توليد نيروي برق دماوند
37%31,552,653,602,15611,763,711,494,844پااليش نفت بندرعباس

39%28,462,552,195,16011,078,928,464,392پااليش نفت اصفهان
35%23,997,599,193,2278,482,220,903,831خدمات انفورماتيك
27%29,255,269,284,6177,800,016,699,212پااليش نفت تهران

34%20,591,299,266,4846,953,181,899,078سالمين
28%24,569,282,309,5976,919,433,162,564توسعه مولد نيروگاهي جهرم

28%23,976,813,136,2626,602,626,981,401گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان
25%21,019,599,715,9435,224,836,539,514صنايع شيميايي ايران

24%18,611,934,111,4644,472,276,232,021بين المللي توسعه ساختمان
32%13,438,300,303,0714,363,383,224,213سرمايه گذاري غدير
52%8,357,117,639,8534,319,918,230,930پااليش نفت تبريز
21%20,260,291,362,5124,314,155,942,605پتروشيمي تند گويا

53%8,175,238,118,7074,293,944,698,068گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو
26%15,247,506,677,5063,945,643,800,621سرمايه گذاري خوارزمي

19%18,580,883,554,6773,595,816,205,632فوالد مباركه اصفهان
12%29,570,827,983,0803,490,572,196,377گلوكوزان

35%9,660,271,589,5173,412,419,622,336گروه صنعتي ملي
33%10,060,860,239,0623,335,335,030,440عمران و توسعه فارس
28%11,433,325,399,4243,241,493,888,446پتروشيمي خليج فارس

15%21,165,433,053,3993,186,981,025,787بانك تجارت
6%46,649,522,641,6303,022,959,812,140بانك ملت

16%18,361,625,239,5613,011,458,657,772ملي صنايع مس

بيشترين ميزان ورود نقدينگي به صنايع بورس- ارقام به ريال
خالص درصد ورود حقيقيخالص ورود نقدينگي حقيقيارزش معامالتصنعترتبه

78%83,564,983,102,71965,039,348,147,788شركت هاي چند رشته اي صنعتي1
29%125,844,011,951,04536,732,513,445,135فرآورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي2
21%151,982,809,009,45132,126,383,089,286سرمايه گذاري ها3
9%271,134,983,857,84825,537,364,144,344محصوالت شيميايي4
25%77,910,495,516,51019,707,242,154,368عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم5
15%129,852,574,376,46018,856,145,545,034محصوالت غذايي و آشاميدني به جز قندوشكر6
8%192,345,871,603,06215,270,782,716,388فلزات اساسي7
14%90,214,908,986,43613,045,166,031,552خودرو و ساخت قطعات8
7%159,990,992,032,61311,098,757,894,990بانك ها، مؤسسات اعتباري و ساير نهادهاي پولي9

9%106,001,802,214,5189,884,528,245,420انبوه سازي  امالك و مستغالت10
14%58,045,596,967,3567,872,733,953,100رايانه و فعاليت هاي وابسته به آن11 ين
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زهرا رفيعي
خبرنگار

همزمان با باال گرفتن نقدها به 
محيط 
اســتفاده از مالچ نفتي براي زيست

تثبيــت شــن هاي روان و 
جلوگيري از گردوغبار در كشــور، 30 تن از 
اســتادان و محققان برجسته علوم زيستي و 
محيط زيســت با تحويل نامــه اي به كاظم 
خاوازي، وزير جهادكشاورزي از او خواستند 
به دليل تبعات شديد محيط زيستي و انساني، 
استفاده از مالچ در تثبيت شــن هاي روان و 
غيرعلمي بودن ايــن روش كه حتي منجر به 
بيماري هاي تنفســي و تشــديد سيالب در 
مناطق بياباني مي شود، فرمان توقف هميشگي 

مالچ پاشي در ايران صادر شود.
امضا كنندگان اين نامه با برشــمردن 8دليل 
علمي در مخالفت با مالچ پاشي در نقاط بياباني 
از وزير جهادكشاورزي خواستند در برنامه هاي 
مالچ پاشي خوزســتان و تمامي نقاط كشور 
تجديدنظر و دستور توقف استفاده از اين شيوه 

در سراسر ايران را صادر كند.
ارســال كنندگان نامه درخواســت از وزير 
جهادكشــاورزي بــراي توقف هميشــگي 
مالچ پاشي در ايران كه نسخه اي از نامه خود 
را به روزنامه همشهري ارسال كرده اند، اعالم 
كردند: استفاده از مالچ نفتي براي تثبيت ماسه، 
از روش هاي منسوخ گذشته در قبل از انقالب 
بود كه بدون تحقيق بيش از نيم قرن پيش كه 
دانش بوم شناختي بسيار اندك بود، به ايران 
وارد شد و از آن پس بدون پشتوانه علمي در 
هيچ كجاي جهان حتي در آسياي ميانه نيز 

استفاده نشد.
به نوشــته متخصصان علوم زيســتي، »در 
مناطقــي از ايران مركزي كه در گذشــته با 
كمك مالچ، تاغ كاري شــد، بنا بر مشاهدات 
در كل كشور، فون طبيعي منطقه و گونه هاي 
گياهي نابود شــدند و همه جنگل هاي تاغ 
دست كاشت نيز آفت زده شد و بيشتر مناطق 
تاغ كاري شده توسط مالچ به بيابان هاي مرده 
تبديل شدند. فاجعه تا آنجا گسترش يافت كه 
حتي يك درختچه سالم تاغ نيز ديده نمي شود. 

درحالي كه بنا بر يافته هــاي دقيق علمي و 
توصيه انجمن جهاني احيــاي اكولوژيكي، 
احياي يك اكوسيستم بايد براساس روش هاي 
طبيعي و توانمندي هاي ذاتي يك منطقه باشد 
تا همه اجزاي اكوسيستم در تعادل با آن باعث 

پايداري منطقه شوند.« 
از ديگــر نقدهــاي علمي متخصصــان به 
فعاليت هاي مالچ پاشي در كشــور آن است 
كه مالچ پاشــي از نفوذ آب به سفره هاي آب 
زيرزمينــي جلوگيري مي كنــد. محققان 
و اســتادان مخالف مالچ پاشــي در كشور در 
درخواســت خود بــراي توقف هميشــگي 
بهره گيري از اين شيوه براي تثبيت شن هاي 
روان خطاب به وزير جهادكشــاورزي اعالم 
كردند: »شــنزارها از مهم تريــن واحدهاي 
ژئومورفولوژيك مؤثر در تصفيه و انتقال پاياي 
بارندگي هاي جوي به سفره هاي آب زيرزميني 
هستند و استفاده از مالچ، به خصوص در فصول 
پر باران، مانع از نفوذ آب به سفره هاي آب هاي 
زيرزميني و اتفاقا در منطقه حساس خوزستان 

باعث سيالب هاي محلي مي شود.«
در اين نامه آمده است: »مطابق پژوهش هاي 
انجام شده در بخش تحقيقات بيابان مؤسسه 
تحقيقات جنگل هــا و مراتع كشــور، اليه 
مالچ پاشي شده در اثر تابش آفتاب، تركيبات 
اروماتيك و گوگرددار و فلزات سنگين وارد هوا 
مي كند كه مواد شيميايي خطرناك موجود 
در آن منجر به مسموميت و تنگي نفس افراد 

مي شود.« 
در بخشــي از نامه محققان و استادان علوم 
زيستي به وزير جهادكشــاورزي تأكيد شده 
اســت: »تپه هاي ماســه اي به دليل محتوي 
كم رس و سيلت، نقش بسيار جزئي در ايجاد 
ريزگرد دارنــد، چون ريزگردها از رســوبات 
دانه ريز تشكيل شــده اند كه حاصل خشك 
شدن تاالب ها، تخريب اكوسيستم هاي طبيعي 
و ديم غيراصولي اســت كه خوشــبختانه با 
بارندگي هاي 2سال اخير تا حد زيادي بر طرف 
شدند و اگر وزارت كشاورزي دنبال مهار ريزگرد 
براي هميشه است، بايستي امكانات مالي خود 

را با همكاري سازمان حفاظت محيط زيست 
در راســتاي احيــاي تاالب هــا و مديريت 
اكوسيستم هاي تخريب شــده صرف كند.«  
امضاكنندگان نامه به وزير جهادكشــاورزي 
اعالم كردند: مالچ پاشــي باعــث مرگ اليه 
زيستي به خصوص در فصل بارندگي مي شود 
و جناب عالي به عنوان استاد ميكروبيولوژي 
خاك بهتر از هر كس مي دانيد كه حفظ اليه 
زيســتي ضامن بقاي گياهان خودرو است. 
اليه زيستي نيز از ميكروارگانيسم هاي مفيد 
تشكيل مي شود كه باعث تثبيت طبيعي ماسه 
مي شوند. بنابراين براي آنكه پوشش گياهي 
منطقه ثابت شود، كافي است با ايجاد قرق و 
مراقبت ورود دام به مناطق كه هيچ هزينه اي 
جز مديريت ندارد، آن مناطق را به زيباترين 
و سرسبزترين نقاط كشور تبديل و به عنوان 
جاذبه گردشگري درآمد پايدار نيز براي استان 

و مردم بومي ايجاد كرد.«
پژوهشگران تأكيد كردند: »مالچ نفتي عالوه 
بر داشتن تركيبات سمي فرار كه براي تنوع 
زيستي اعم از تنوع گياهي، جانوري و ميكروبي 
خطرناك است، حتي براي مردم هم مضر است. 
مناطق مالچ پاشي شده به دليل رنگ سياه مالچ، 
جاذب تابش خورشيد است كه باعث افزايش 
چند درجه اي دما در منطقه مي شود. طبق آمار 
سازمان هواشناسي در تابستان ها دماي هوا 
در 2متري زمين و در سايه در ايستگاه بستان 
تا 52درجه افزايش مي يابد. اين دما در سطح 

زمين بسيار بيشتر است. در اين مناطق مالچ 
سياه رنگ با جذب انرژي گرمايي دماي سطح 
ماسه را تا 70درجه و شايد هم بيشتر افزايش 
مي دهد؛ پديده اي كــه در كوتاه مدت باعث 
مرگ موجودات زنده مي شود و در درازمدت 
نه تنها باعث فون و فلور منطقه شده كه حتي 
بانك بذر طبيعي منطقه را نيــز در معرض 

نابودي قرار مي دهد.«
براســاس اعالم محققــان خطاب بــه وزير 
جهادكشــاورزي، »تپه هاي ماســه اي ايران 
مركــز تنوع گونه هــاي گياهــي و جانوري 
منحصر به فرد هســتند كــه در طول تكامل 
فالت ايران ذخيره گاه نادرترين و قديمي ترين 
موجودات، به خصوص خزندگاني هســتند 
كه حفظ آنها براي تعادل بخشــي و حفاظت 
بيولوژيكي اكوسيســتم ها و كشــاورزي در 
مقابل آفات الزم اســت. درحالي كه عمليات 
مالچ پاشــي با نابودي گونه هاي بومي، زمينه 
را براي ورود آفــات و گونه هاي مهاجم فراهم 
مي كند و ضرورت دارد جلوي آن گرفته شود. 
مالچ پاشي همچنين فون بي مهرگان خاك زي 
مناطق را كه بســياري از آنها در اكوسيستم 
نقش اساسي دارند، نابود و به اين ترتيب كل 
اكوسيستم را ناپايدار مي كند. به عنوان مثال، 
در سال1398 مالچ پاشي خوزستان در يكي 
از معدود زيســتگاه هاي پرنده اي در معرض 
انقراض به نام خروس كولي انجام شد؛ پرنده اي 
كه تنها 22عــدد از آنها در ايران ثبت شــده 

است.« امضاكنندگان نامه درخواست توقف 
هميشگي مالچ پاشي در ايران، در آخرين دليل 
علمي خود براي مخالفت با اين شيوه خطاب 
به وزير جهادكشــاورزي نوشتند: »رسوبات 
بادي براساس انرژي باد و پوشش گياهي به 3 
دسته فعال، نيمه فعال و غيرفعال تقسيم بندي 
مي شــوند و با توجه به  نتايــج پژوهش ها، 
ريگزارهاي استان خوزســتان در گروه هاي 
نيمه فعال و غيرفعال تقسيم بندي شده و نياز 
به مالچ پاشي ندارند.«  امضا كنندگان نامه به 
وزير جهادكشاورزي در پايان خطاب به كاظم 
خاوازي اعالم كردند: »انتظار داريم با تشكيل 
كميته اي مستقل از استادان و محققان ضمن 
توقف ادامه مالچ پاشي در خوزستان كه تا به 
حال 2بار به حكم قضايي متوقف شده و مجددا 
با نفوذ شروع به كار كرده است، سياست هاي 
فعلي حاكم بر ســازمان جنگل ها و مراتع و 
اطالعاتي كه بر مبناي آن مالچ پاشــي هاي 
غيراصولي انجام مي شود را مورد تجديد نظر 
قرار دهيد. متأسفانه سازمان جنگل ها و مراتع 
در ســال هاي اخير به توصيه هــاي علمي و 
مشفقانه بوم شناسان و زيست شناسان مبتني 
بر پايداري اكوسيســتمي، استراتژي خود را 
به رويكردي فيزيكي-ســازه اي، پرهزينه و 
پيمانكار محور تغيير داد كه از نمونه هاي بارز 
آن مي توان به عمليات مالچ پاشي، آبخيزداري 
سازه اي و كشت گونه هاي مضر و مهاجم در 

مناطق جنگلي و بياباني اشاره كرد.« 

درخواست  توقف مالچ پاشي در كشور
30 استاد دانشگاه،  محقق علوم زيستي،  اعضاي هيأت هاي علمي دانشگاه ها و مؤسسات تحقيقاتي داخل و 
خارج كشور از وزير جهادكشاورزي خواستند به دليل تبعات شديد محيط زيستي و انساني، مالچ پاشي نفتي 

براي هميشه در ايران متوقف  شود
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 مالكيت سعدآباد و نياوران
به وزارت ميراث مي رسد؟

دادگاه تجديدنظر، رأي دادگاه انقالب را در مورد مالكيت بنياد مستضعفان 
بر دو كاخ ســعدآباد و نياوران »خالف شرع« اعالم كرد. ابراهيم شقاقي 
مديركل امور حقوقي وزارت ميراث فرهنگي بــا اعالم اين خبر به مهر 
گفت: دادگاه تجديدنظر با پيگيــري وزارت ميراث فرهنگي اعالم كرد 
رأي دادگاه انقالب كه سند مالكيت ميراث فرهنگي براي دو كاخ نياوران 
و سعدآباد را باطل كرده بود، خالف شــرع است. به گفته او، اكنون بايد 
اين موضوع در ديوان عالي كشور رسيدگي شود و از آنجا كه رئيس قوه 
قضاييه نيز رأي جديد را تأييد كرده؛ اگر ديوان عالي كشور رأي نهايي را 
بدهد، براي هميشه مالكيت هر دو كاخ به وزارت ميراث فرهنگي سپرده 
مي شود. براساس اين خبر، كشــمكش بنياد مستضعفان و جانبازان و 
وزارت ميراث فرهنگي بر ســر مالكيت دو كاخ موزه سعدآباد و نياوران 
به دهه80 بازمي گردد كه دولت وقت تقاضاي اصالح سند مالكيت اين 
دو كاخ را مطرح كرد. بنياد مستضعفان نيز پس از اين تقاضا اعالم كرد 
اين امالك سال63 به بنياد رســيده و بايد مالكيت هر دو كاخ به بنياد 
مستضعفان بازگردد. سال96 علي نقي زاده محجوب، مديركل حقوقي 
وقت ســازمان ميراث فرهنگي اعالم كرد: اسناد مالكيت مجموعه هاي 
ســعدآباد و نياوران در اختيار ســازمان ميراث فرهنگي است و بنياد 
مستضعفان بر اساس حكمي كه قطعيت آن مشخص نيست، اقدام به 
گرفتن سند معارض )هم عرض( براي اين دو مجموعه فرهنگي و تاريخي 
كرده است. بدين ترتيب سازمان ميراث فرهنگي تقاضاي تجديدنظر كرد 
و حاال دادگاه اصل49 در تجديدنظر حكم دادگاه انقالب، حكم آن دادگاه 

را خالف شرع تشخيص داد.

حفره ازن بر فراز قطب شمال بسته شد
حفره ايجادشده در اليه ازن در بخش قطب شمال ترميم شده و دانشمندان 
گفته اند بسته شدن حفره ايجادشــده در اليه ازن در قطب شمال البته 
ارتباطي به همه گيري ويروس كرونا در جهان ندارد. به گفته آنها حفره 
ايجادشده در اليه ازن تنها در قطب شمال 3برابر وسعت منطقه گرينلند در 
اقيانوس منجمد شمالي بود كه اكنون ترميم شده است. به گزارش رويترز، 
محققان سازمان جهاني هواشناسي در نشست خبري در سازمان ملل اعالم 
كردند كه حفره ايجادشده در اليه ازن در بخش قطب شمال از سال2011 
تاكنون به بيشترين ميزان خود رسيده بود كه حاال ترميم و بسته شده است. 
سازمان جهاني هواشناسي همچنين اعالم كرد در پديده اي شگفت انگيز و 
در سال2020 سوراخ ايجادشده در اليه ازن در بخش نيمكره شمالي بسته 
شد. دانشمنداني كه سال ها حفره ايجادشده در اليه ازن و تأثيرات آن بر 
زمين را بررسي كرده اند اعالم كردند كه اگرچه همه گيري كرونا در جهان 
به كاهش قابل توجه گازهاي گلخانه اي و آالينده هاي هوا منجر شده، اما 

بسته شدن حفره ازن ارتباطي به همه گيري كرونا ندارد. 

خبرهاي كوتاه

اكبسانتمزاسمد
يجراختفرشيپشر

تكازنررتاكربتس
هدوتسقرشتسم

هدنمرشسبايالم
گرميواربرخمن
مياقيناتدادعا

تبيكشجنگهلكاف
التمامدرميعطق
نرهبااگيرقفو
هلايكوزازناهن

تشونرسهنيهب
اوهاايهمداهرف
هنجامليدنيابت
نيفدتهچميتينا
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افقی:
 1- تــاول ســوختگي- فيلم 
تاريخ ســاز و پرفروش جورج 

لوكاس
2- افســـار- درگذشـــته- 
نخستين ســد دفاعي بدن در 

برابر بيماري ها
3- ديــد و نظــر- چــوب 
سوزاندني- خطاب محترمانه 

مردانه
4- خاندان - نــام چند تن از 
پادشاهان انگليس بود- بيرون 

كردن
5- مرض- معاشرت

6- صورت غيرمادي هريك از 
مخلوقات در آيين زرتشــت- 
داستاني نوشته جان اشتاين 

بك - بله آلماني
7- نصف- رسانا- باتالق

8- رئيــس وزارتخانه- مكر و 
حيله- نامواره

9- سينه بند تكواندو- تأكيد 
شده- نهر

10- به دنيا آوردن- بزرگ ترين 
بخش معده نشخواركنندگان- 

كامل شدن رشد ميوه
11- سفره نوروز- ظالم

12- قوم سفيد پوســت بومي 
اروپاي شــرقي- ناو شــكن 

ساخت ايران- تكرار حرفي
13- واليت تاريخي چين- به 

يكديگر ساييده شده- پاره
14- آلــت نشــانه روي در 

اسلحه- هم شغل- پول قطر
15- نويســنده سرشــناس 
فرانسه و خالق رمان بينوايان- 

نوعي اسباب بازي
  

عمودی:
1- بسيار مرغوب- تكنيسين- 

عبوس
2- كاربــن بــي كار شــده!- 

سرشار- درنگ
3- گودال- روزانه- ظرف دو 

جداره براي نگهداري مايعات
4- شور و غوغا- قريه- نوعي 

باالپوش
5- خانــه دوم كارمند- پارك 

جنگلي جاده تالش به انزلي
6- توده مردم- شــاعر دربار 

سلطان سنجر-  ماه خورشيد!
گوش نــواز-  الفبــاي   -7

دست ها- نوشته پايان كتاب
8- چو عاشق مي شدم گفتم 
كه بــردم... مقصود- تشــنه 

نيست- شهر كاخ كرملين
9- از هفت قلــم آرايش قديم 
بانــوان- موســيقي دان عصر 

ساساني- تخم مرغ انگليسي
10- داراي نوك بسيار باريك- 

خسته بودن- اخمو
11- ارث- معالجه

12- نوعي موســيقي غربي- 
جنوبي تريــن شــهر اســتان 
اردبيل- با سر به زمين خوردن

13- نوشين- حصير- كاميون 
ارتشي

14- ناكارآمد- از پادشــاهان 
اشكاني- حرف ندا

15- زاده چهــارپــايـــان- 
استـراحـت كـــردن- كــرم 

خونخوار

 اعداد 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها و مربع هاي كوچك 3 در 3 يك بار جدول اعداد | 3642
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.
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حيف و ميل بودجه بيت المال در پروژه هاي مالچ پاشي
حسين آخاني، متخصص گياه شناسي دانشگاه تهران و از امضاكنندگان نامه درخواست 
توقف هميشگي مالچ پاشي در ارتباط با اين درخواست به همشهري گفت: سازمان 
جنگل ها، مراتع و آبخيزداري در سال هاي اخير به رغم توصيه رهبر معظم انقالب مبني 
بر عدم كاشت گياه مضر، اقدام به كاشت 20هزار هكتار كهور آمريكايي كرد. متأسفانه 
مدير پيشين اين سازمان نيز كه تحت پيگرد قضايي قرار گرفت، زير بار اشتباه بودن 
مالچ پاشي و كاشــت كهور آمريكايي نرفت. بودجه هاي كالني نيز در اين مدت براي 
مالچ پاشي اختصاص يافت كه دست فرصت طلبان و ناآشنايان به مسائل علمي را براي 
حيف وميل بودجه بيت المال باز گذاشت. به گفته او، متخصصان اميدوارند با وجود 
2بار صدور دستور توقف مالچ پاشي از ســوي قوه قضاييه و علم وزير جديد نسبت 
به بيولوژي خاك، پروژه هاي مالچ پاشي در سراسر كشور متوقف شود.آخاني گفت: 
بارش هاي 2سال اخير فرصتي است كه خداوند براي احياي مجدد اراضي و مراتع داد و 
نبايد با مالچ داغ، بذرهاي آماده رويش نابود شود. اين كار قتل عام گسترده و تخريب 
غيرقابل جبران تنوع زيستي است و براساس قانون بايد با مسببان آن برخورد شود. 
به گفته اين استاد گياه شناسي، وزير جديد بايد در سازمان جنگل ها و مراتع اصالحات 
انجام دهد. چون پيمانكاراني به اين سازمان راه يافته اند كه با كاشت كهور آمريكايي، 
قيرپاشي و آبخيزداري تنها به دنبال حيف و ميل كردن بيت المال هستند و به حفظ 

منابع طبيعي كشور فكر نمي كنند.
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 ماجرای کم آبی هیرمند هم مانند خشکسالی سیستان وبلوچستان، دردی 20 
سیستان  و 
ساله است. بسیاری از اهالی این شهرستان به دلیل این مشکل و تبعات ناشی بلوچستان 

از آن چون بیکاری، مهاجرت کرده اند و در بسیاری از روستاها، فقط کهنساالن 
باقی  مانده اند و آن هایی که شرایط رفتن را ندارند.

مهاجرت روستاییان 
مرادی از ساکنان روستای »اسک« در شهرستان هیرمند است که مهم ترین دلیل مهاجرت 
اهالی روستایش را کم آبی می داند. او تاکید می کند که افت فشــار آب و کم آبی زندگی و 

معیشت ساکنان منطقه را تحت تاثیر قرار داده و هیچ چیز برایشان باقی نگذاشته است.

اهالی »اسک« کشاورز هســتند، اما در اغلب ماه های ســال آبی برای کشاورزی ندارند و 
باران های بهاری و سیالبی که در این فصل از افغانستان به منطقه شان می رسد هم دردی از 
آن ها دوا نمی کند. آن ها 20 سال است در این وضعیت زندگی می کنند و با همه سختی ها 
از 20 روز دیگر که طوفان های شن شروع می شود، جزو اولین مناطق درگیر با گرد و غبار 

هستند.
مرادی از حدود 40 خانوار روستا هم یاد می کند که روزانه 3-2 ساعت آب آشامیدنی دارند 
و هر سال تا آذرماه در این شرایط زندگی می کنند. او توضیح می دهد: »عالوه بر همه این ها 
کار هم نداریم. اینجا کارخانه ای هم وجود ندارد و اگر هم طرحی نیاز به کارگر داشته باشد، به 

سراغ کارگران غیربومی می رود و دست ما خالی می ماند.«
جهان تیغ هم اهل »اســک« اســت و مانند مرادی تاکید می کند که سیالب های بهاره و 
بارندگی ها دراین فصل هیچ کمکی به بهبود وضعیت آب آشامیدنی هیرمند نکرده است و 

فقط اندکی وضعیت دامداری و کشاورزی بهبود می یابد.

 2 ساعت آب در روز
حق شناس ساکن روستای »کهخا« در هیرمند اســت. روستایی که مانند »اسک« اغلب 

ساکنانش مهاجرت کرده اند و تعداد اندکی حدود 20 خانوار در  آن باقی مانده اند.
او توضیح می دهد که معموال هر سال از اواخر اردیبهشت یا اوایل خرداد، سهم روستاییان 
حدود 2 ساعت آب در روز است؛ تازه اگر این آب هم قطع نباشد وافت فشار اجازه بدهد به 

خانه های باالدستی چیزی برسد.

خبرهای خوب برای هیرمندی ها
با وجود همه گالیه ها اما حاال فرماندار هیرمند خبر می دهد که پروژه چند ساله انتقال آب به 

هیرمند قرار است به زودی به بهره برداری برسد و گره از مشکالت اهالی باز کند.
مهدی سرحدی گالیه های مردم را به جا می داند و به همشهری می گوید: »دلیل مشکل آب 
هیرمند این است که باید آب را از چاه نیمه ها و شهرستان زهک به این منطقه منتقل کنیم که 
زمین های زهک مشکل معارض داشت که حل و اعتبار هم تامین شده است و پروژ تا 2 هفته 

دیگر به بهره برداری می رسد.«
وی با بیان اینکه این پروژه قرار بوده است سال 95 به بهره برداری برسد، می افزاید: »این پروژه 
هم جمعیت شهرستان هیرمند را تحت پوشــش قرار  می دهد و با بهره برداری از آن دیگر 

مشکل آب آشامیدنی نخواهیم داشت.«
به گفته سرحدی، رئیس آب منطقه ای مدیریت پروژه را به عهده گرفته و تکمیل طرح را از روز 

گذشته )یکشنبه( آغاز کرده و قول داده است پروژه تا 2 هفته دیگر به اتمام برسد.

  
شاید با بهره برداری از این پروژه هیرمندی ها به آب برسند و مشکل شان رفع شود،  اما اغلب 
شهرها و روستاهای سیستان وبلوچستان چنین مشکلی دارند و در انتظار تکمیل پروژه های 

نیمه تمام مانده اند. 
بلوچی از اهالی روستای »کریم آباد« در قصرقند در منطقه بلوچستان از مشکالت مشابه 
روستایشان می گوید که در تابستان روزانه4-3  ساعت آب دارند و از یک ماه دیگر کم آبی 

بیشتر دامن شان را می گیرد.

   طرح های نیمه تمام آبرسانی در سیستان وبلوچستان 
مدیرعامل آب وفاضالب سیستان و بلوچستان  با بیان اینکه در زمان پیک مصرف کمبود 1100 لیتر آب در ثانیه موجب بروز مشکالتی به ویژه در زاهدان، چابهار، کنارک و سراوان می شود به همشهری 
می گوید:  دلیل اصلی این مشکل، تکمیل نشدن طرح های آب رسانی است. علیرضا قاسمی،  با  اشاره به افزایش 20 درصدی مصرف آب بعد از شیوع کرونا می افزاید: بارندگی های اخیر در حوزه شمال و جنوب 
استان وضیعت منابع آبی را تا حدودی بهبود بخشیده و تقریبا از شرایط بحرانی خارج کرده است. با این وجود در برخی از شهرها مثل زاهدان که تاسیسات پاسخگو نیست، تاثیری نداشته است و باید با 
حمایت دولت طرح های آب رسانی استان به ویژه خط دوم انتقال آب از چاه نیمه به زاهدان را تکمیل کنیم. به گفته وی، افزایش ظرفیت انتقال آب به میزان 100 لیتر در ثانیه و راه اندازی فاز 4 با ظرفیت 170 
لیتر در ثانیه در شهر زاهدان و دیگر نقاط استان، تجهیز 24 چاه، الیروبی و کف شکنی 20 چاه برخی از اقداماتی است که اخیرا برای حل مشکل قطعی و افت فشار آب در برخی شهرهای استان انجام شده.

صدای استان ها

021-23023405 پیام های خود را با این شماره در میان بگذارید
ostanha@ hamshahri.org

ایرانشهر   دوشنبه 15 اردیبهشت 99  شماره 7933 
hamshahrionline.irWWW

متــن كـامـل در سایت

اجرای طرح پایتخت کتاب در کرمان
مدیرکل ارشاد و فرهنگ اسالمی کرمان گفت: طرح پایتخت کتاب با محوریت شهرداری در کرمان اجرا می شود. محمدرضا 
علیزاده بیان کرد: طرح کرمان به عنوان پایتخت کتاب ایران با چشم انداز 
سال 1400 است و با محوریت شهرداری و شورای شهر اجرایی خواهد شد.
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فناورانه  اولیــن محصــول 
آذربایجان شرقی نیمه فروردین 
و با رونمایی از تونل های هوشمند 
ضدعفونی ماشین سازی تبریز 
به بازار ارائه شد که به دلیل نیاز 
شدید بازار در مدت کوتاهی به 

تولید انبوه رسید

سیده زهرا عباسی
 خبرنگار

 بعد از انعکاس اخبار افت فشار و کم آبی در هیرمند، مسئوالن آب تا 2 هفته دیگر به هیرمند می رسد
 در پاسخ به پیگیری های همشهری وعده داده اند پروژه انتقال آب

 از زهک به هیرمند تا 2 هفته دیگر به بهره برداری می رسد

شرکت های دانش بنیان 
در استان های مختلف با گزارش

شــیوع بیمــاری کرونا 
دست به کار تولید و اختراع شده اند. در 
یکی دو ماه گذشته بارها خبر تولید یا 
اختراع جدید در این شرکت ها منتشر 
شده است و حاال سورنا ستاری، معاون 
علمی و فناوری رئیــس جمهوری با 
توجه به پیش بینی ها برای پیک بعدی 
بیماری در فصــل پاییز از آمادگی این 
واحدها خبــر می دهد. بــه گفته او، 
شرکت های دانش بنیان فعال در زمینه 
کرونا حمایت می شــوند تا برای پیک 
بعدی مجهز باشــند. به گزارش گروه 
ایرانشــهر، بســیاری از محصــوالت 
شرکت های دانش بنیان به تولید انبوه 
رســیده اســت و برخی از محصوالت 
جدید در انتظار تجاری شدن هستند. 

کمک اســتارت آپ های گیالنی به 
فاصله گذاری هوشمند

  فرشته رضایی- رشت: گیالن، به 
عنوان یکی از کانون  های اصلی شیوع 
کرونا، در روزهــای ابتدایی با کمبود 
زیادی مواجه شــد و به همین دلیل، 
جوانانی خالق اقدام به تهیه مایحتاج 

بهداشتی مردم کردند.
رئیس پــارک علم و فنــاوری گیالن 
بــه همشــهری می گوید: ســاخت 
دستگاه های تولید ماســک سه الیه، 
دستگاه تولید ماســکN95، گان و 
تیوپ پُرکن تمام خــودکار تیوب های 
بهداشــتی برای ژل های ضدعفونی از 
سوی سازنده های ماشین های صنعتی 
و تولیــد محلــول ضدعفونی کننده 
بخشــی از فعالیت های واحدهای این 

پارک است.
علی باســتی درباره طراحی و ساخت 
نمونه  آزمایشــگاهی دستگاه پزشکی 
و انتقال فنــاوری نیز توضیح می دهد: 
شرکت فناوران الکترومکانیک کاسپین 
از شــرکت های فنــاور و دانش بنیان 
مســتقر در پارک، توانســت دستگاه 
ونتیالتور تک نفــره را با فناوری بومی 
و با استفاده از پرینتر سه بعدی بسازد 
و به عنوان یک دســتگاه ارزان قیمت 
در اختیار بخش درمانــی قرار دهد. با 
توجه به تفاهم نامه همکاری بین کشور 
ترکیه و پارک گیالن هم انتقال فناوری 
ساخت دستگاه های تصفیه کننده هوا 

و نابودکننده ویروس انجام شد.
وی همچنین از استارت آپ هایی چون 
دکتر جــواب و دانیــک می گوید که 
برای کمک به فاصله گذاری اجتماعی 
اقداماتــی چون ارتبــاط مجازی بین 
بیمــار و دکتر و ارتبــاط  آنالین برای 

آموزشگاه ها را فراهم کرده اند.

رتبه سوم قم در تولید محصوالت 
فناورانه 

  روح اهلل کریمی- قم: بیش از 20 
واحد فناور پارک علــم و فناوری قم با 
تغییر کاربری یا افزایــش ظرفیت به 
عنوان پیشــتازان یاوران سالمت در 
حال خدمت رســانی هستند. از جمله 
شــرکت فناور ثمره طیبــه که برای 
تقویت سیســتم ایمنی غذاداروهای 
ســگاس )1( و )2(، ســگا و شــربت 
گاش را تولید کرده اســت و شــرکت 
فناور دارو درمان سلفچگان نیز روزانه 
200 هزار لیتــر انــواع ژل های ضد 
عفونی کننده تولیــد می کند.  بخش 
دیگری از واحدهــای فناور بــا ارائه 

خدمات آنالین فناورانه به پویش »در 
خانه بمانیم« کمک فراوانی کرده اند؛ 
شرکت فناور باســالم با پلتفرم خرید 
آنالین یا شــرکت آمیــار24 خدمات 
آنالین مبتنی بر وب و اپلیکشین ثبت 
سفارش و اعزام نیروهای عامل حوزه 
ساختمانی. رئیس پارک علم و فناوری 
قم به همشــهری می گوید: پارک علم 
و فناوری قم با تولید بیش از ۷0 هزار 
لیتر مایع ضدعفونــی در روز، پس از 
قزوین و گلســتان در رتبه سوم قرار 
دارد. سید حسین اخوان علوی با بیان 
اینکه فناوران قم روزانه 50 هزار ماسک 
تولید می کنند و قم رتبه پنجم کشور را 
دارد، اظهار می کند: در سه ماهه نخست 
امســال اجاره بهای واحدهای فناور با 
تخفیف 30 درصدی محاســبه شد و 
اجاره بهای واحدهــای نوپا نیز رایگان 
است. همچنین در بســته حمایتی 4 
میلیارد ریال به صورت مضاربه ای برای 
تأمین ســرمایه در گردش واحدها در 

نظر گرفته شده است.

افزایش ظرفیــت دانش بنیان های 
مازندران 

  اشــکان جهان آرای- ساری: 
مجموعه های دانش بنیــان مازندران 
از اوایل اســفند با تولیــد محصوالت 
بهداشتی تالش کردند نقشی در مقابله 
با کرونا داشــته باشــند. رئیس پارک 
علم و فناوری مازنــدران در گفت وگو 
با همشــهری اظهار می کند: از اوایل 
اسفند 19 شــرکت زیر پوشش پارک 
علم و فنــاوری در حوزه های مختلف 
تأمین نیازهــای بهداشــتی آغاز به 
فعالیت کردند. روزانــه حدود 28 تن 
انواع محلول ضدعفونی کننده و 6 هزار 
لیتر ژل ضد عفونی کننده دست در این 

شرکت ها تولید و روانه بازار می شود. 
علــی معتمدزادگان بــه تولید برخی 
دستگاه های بیمارستانی در مازندران 
هم اشــاره می کند و می افزاید: یکی 
از شــرکت های دانش بنیان استان در 
این مدت به ظرفیت تولید 20 دستگاه 
ونتیالتور در ماه رســید. رئیس پارک 
علم و فناوری مازندران از افزایش توان 
تولید بی خطرســاز زباله های عفونی 
بیمارستانی در شرکت خزرالکتریک 
نیز خبر می دهد و همچنین به تولید 
روزانه 200 لیتر الکل اتانول 90 درصد، 
200 لباس ویژه کادر درمانی، 3 هزار 
ماســک، پهپاد محلول پاش و طراحی 
اپلیکیشــن های مطب  آنالین، خرید 
و فروش، کتابخوانــی و ارائه خدمات 

نظافتی اشاره می کند.
به گفتــه وی، تخفیــف اجاره بهای 3 
ماه دفاتر، معافیــت از پرداخت اجاره 
فروردین، تعویق سه ماهه اعتبارهای 
حمایتی با سررسید بهار 99، تخصیص 
آنی اعتبار حمایتی برای شرکت های 
فعــال در مقابله بــا کرونا بــا هدف 
پشتیبانی از شرکت های زیرمجموعه 

خبر می دهد.

محصوالت فناورانــه کرونایی در 
انتظار تولید انبوه

  سیدمرتضی احمدپور- تبریز: 
اولیــن محصول فناورانــه آذربایجان 
 شــرقی نیمه فروردین و بــا رونمایی 
از تونل هــای هوشــمند ضدعفونی 
ماشین ســازی تبریز به بازار ارائه شد 
که به دلیل نیاز شــدید بازار در مدت 
کوتاهــی به تولیــد انبوه رســید. در 

هفته های اخیر هم پارک علم و فناوری 
استان با حمایت ویژه  از متخصصان از 
9 محصول فناورانه در حوزه مدیریت 
و کنترل بیمــاری کرونا رونمایی کرد 
که هنوز امکان تولید انبوه آنها فراهم 

نشده است. 
یکی از مدیران  جوان شرکت های فعال 
در  پارک علم و فناوری استان از موانع 
اداری کســب مجوز تولیــد انبوه گله 
می کند و می گوید: اگر این محصوالت 
زودتر به تولید انبوه نرســد، نمی تواند 
نقش موثری در مقابله با کرونا داشته 

باشد.
رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان 
شــرقی دغدغه متخصصــان جوان 
شرکت های فناورانه را به حق می داند 
و تاکید می کند مســئوالن اســتانی 
وعده حمایت از محصوالت فناورانه و 
دانش بنیان از محل اعتبار استانی و ملی 
را داده اند.  عبدالرضا واعظی همچنین 
توضیح می دهد: سیســتم ضدعفونی 
مکانیزه داخل کابین اتوبوس، فضاهای 
صنعتی و کارگاهی و اشخاص، دستگاه 
تنفس مصنوعــی، محلول ضدعفونی 
بر پایه نانوکوانتــوم دات، لباس ایزوله 
با جاذب رطوبت هیدروژلی، ماســک 
هیتردار، تب سنج حرارتی غیرتماسی 
و نرم افزار آموزشــی مقابله با کرونا در 

این پارک طراحی شده است.

اردبیــل؛ پیشــتاز فناوری های 
پیشگیرانه 

  پوپک قاسمی-اردبیل: سولماز 
چرایی، کارشناس ارشد بیوتکنولوژی، 
یکی از مخترعان جوان اردبیل است که 
با همکاری فرشاد رئیسی، کارشناس 
ارشد نرم افزار موفق به اختراع دستگاه 
استریل و ضدعفونی کننده وان پالس 

شده اند.
وی به همشــهری می گوید: دستگاه 
وان پالس در مرحله آخر ثبت و داوری 
مرجع استعالم اســت و اسپانسر برای 
تولید انبوه اعالم آمادگی کرده و فقط 
از پارک علم و فناوری برای اخذ مجوز 

انتظار حمایت مالی و معنوی داریم.
چرایی درباره ویژگی این دستگاه اظهار 
می کند: این دســتگاه عالوه بر اینکه 
در منازل برای اســتریل و ضدعفونی 
تمام اشــیا حتی گوشــی و غذاهای 
کنسروشــده و بســته بندی کاربرد 
دارد، در رســتوران ها، آرایشــگاه ها و 
کافی شاپ ها هم می تواند مورد استفاده 
قرار گیرد. برومند صالحی، رئیس مرکز 
رشد واحدهای فناوری دانشگاه محقق 

اردبیلی نیز از طراحی و ساخت دستگاه 
تنفــس مصنوعی BIPAP  توســط 
فناوران مرکز رشد واحدهای فناوری 

دانشگاه محقق اردبیلی خبر می دهد.
حســین واثقی دودران، مدیر این تیم 
تحقیقی عنوان می کنــد: قیمت تمام 
شده این دستگاه تنفس مصنوعی حدود 
3 تا 5 میلیون تومان است که با قیمت 
گزاف دستگاه های مشابه وارداتی قابل 
مقایسه نیست. حبیب ابراهیم پور، رئیس 
پارک علم و فناوری اردبیل با اشاره به 
پیشتازی این اســتان در فناوری های 
پیشــگیری از کرونا به طراحی و تولید 
ربات حکیم، دســتگاه تولید ماســک 
جراحی، تولید کابین ضدعفونی کننده، 
راه اندازی ســامانه اینترنتی غربالگری 
کرونــا، ماســک حرارتــی، ایزوتونل، 
بای ویروس، دستگاه ضدعفونی کننده 
عابربانک ها، سیســتم هوشمند تهویه 
هوای وسایل نقلیه تولید ژل و محلول 

ضدعفونی کننده اشاره می کند.

طرح های تحقیقاتــی اراک برای 
درمان کرونا 

  مهدیــه صالحــی- اراک: 
شــرکت های دانش بنیــان و صنایع 
مرکزی توانســتند اقدامات خوبی در 
زمینه تولید اقالم اولیه بهداشــتی و 
درمانی انجــام دهنــد. رئیس پارک 
علم و فناوری مرکــزی در این باره به 
همشــهری می گوید: تولیــد محلول 
ضدعفونی کننده شیمیایی سازگار با 
پوست دست، انواع لباس های لمینت 
شــده و ضدآب برای پرستاران و کادر 
درمانــی، محلــول ضدعفونی کننده 
گیاهی، ساخت تجهیزات و راه اندازی 
خــط تولید ماســک N 95، طراحی، 
تولید و ساخت استند دیجیتال لیزری 
تشــخیص تب، طراحی و پیاده سازی 
ســامانه ارائه خدمات آموزشی آنالین 
و کیت تشــخیص بیمــاری کرونا از 

مهم ترین این دستاوردها بوده است.
محمد رفیعی بیان می کند: شرکت های 
دانش بنیان مســتقر در علم و فناوری 

استان توانسته اند روزانه 2500 لباس 
 لمینت شــده ضد آب، 2 هزار ماسک

 N 95، 3 هــزار ماســک اکســیژن و 
500 ســت بیهوشــی تولیــد کنند. 
وی می افزایــد: خط تولید دســتگاه 
ضدعفونی کننــده هوا با اســتفاده از 
تکنولوژی یو.وی، تولیــد 2500 عدد 
سوند نازال اکسیژن، تب سنج دیجیتالی 
لیزری بدون نیاز به تماس با بدن فرد، 
تولید مواد ضــد عفونی کننده گیاهی 
با اســتفاده از فنــاوری نانــو و تولید 
کیت های تشــخیص بیماری کرونا از 
فعالیت های شــرکت های مســتقر در 
پارک علــم و فناوری مرکزی اســت. 
ســیدمحمد جمالیان، رئیس دانشگاه 
علوم پزشــکی مرکزی نیــز از 8 طرح 
تحقیقاتی برای درمــان  ویروس کرونا 
در مجموعه دانشگاه علوم پزشکی اراک 

خبر می دهد.

تولید لباس کاورال ایزوله در همدان
  فاطمه کاظمی- همدان: 5 شرکت 
دانش بنیــان همدانــی در روزهــای 
کرونایی توانستند توانمندی های  خود 
را به رخ بکشــند. رئیس پارک علم و 
فناوری همدان تولیــد لباس کاورال 
ایزوله، ژل و محلول ضدعفونی کننده 
دست و سطوح، لباس بیمارستانی ضد 
میکروبی نانو، حفــاظ طلقی صورت و 
محلول بره موم برای تقویت سیســتم 
ایمنی بدن را بخشی از دستاوردهای 
شرکت های دانش بنیان عنوان می کند.
محمدحســن مرادی با اشاره به بسته 
حمایتی ویژه  بــرای واحدهای فناور 
توضیح می دهد: این بســته شــامل 
بخشــودگی 50 تــا 100 درصــدی 
اجاره بهــای 2 ماه، تمدید ســه ماهه 
مدت استقرار واحدهای فناور مستقر 
در مراکز رشد، تســهیل ارائه خدمات 
به واحدهای کرونامحور، تســهیل در 
صدور مجوز فنــاوری برای واحدهای 
کرونامحــور، اســتمهال ســه ماهه 
بازپرداخــت وام هــای با سررســید 
فروردیــن و اردیبهشــت 99، کمک 

به معرفــی محصوالت اســت. حمید 
ســاغریچیان، مدیرعامــل شــرکت 
دانش بنیان ســاغر فن پارس که این 
روزها لباس کاورال ایزوله تولید می کند 
نیز به همشهری می گوید: این محصول 
با مواد اولیــه و دســتگاه های به روز 
اروپایی با تکنولوژی باال و مرغوب ترین 
پارچه و مطابق با استانداردهای به روز 
دنیا تولید می شود و دوخت آن کامال 
مرغوب و نفوذناپذیر است.  مدیرعامل 
این شــرکت دانش بنیان با بیان اینکه 
چند نمونه ساخته شده از لباس کاورال 
ایزوله برای امتحان کردن بازار به عراق 
ارسال شده است، توضیح می دهد: البته 
هدف ما ابتدا تامیــن نیازهای داخل 

کشور است.

البــرز؛ اولیــن تولیدکننده تونل 
ضدعفونی کننده

  فتانه احدی- کرج: در چند ماه 
گذشته 16 شرکت و واحد دانش بنیان 
و فناور پارک علم و فنــاوری البرز به 
تولید محصوالت مختلف بهداشــتی  
برای مقابله با شــیوع بیمــاری کرونا 

پرداختند.
مدیرعامل یک شــرکت دانش بنیان 
البــرز در این بــاره می گویــد:   اولین 
شــرکتی بودیم که به ســاخت تونل 
ضدعفونی کننده در 3 مدل در کشور 
اقدام کردیم.  حســن فدوی همچنین 
به تولید تب ســنج های غیرتماســی، 
ضدعفونی کننــده یــو.وی محیــط، 
تجهیزات و دست و کاورزن اتوماتیک 
حرارتی کفش اشــاره می کنــد که از 
این میــان، کاورزن اتوماتیک حرارتی 
کفش و تب ســنج غیرتماسی پس از 
دریافــت اســتانداردها بــه زودی به 
تولید انبــوه می رســد.  رئیس پارک 
علم و فناوری البرز نیز بــا بیان اینکه 
روزانه 40 هزار ماســک، 90 هزار لیتر 
ژل ضدعفونی کننده و 3000 دســت 
لباس بیمارستانی در این استان تولید 
می شــود، می گوید: صدور مجوزهای 
تولید محصول توســط شــرکت های 
دانش بنیان باید تسهیل شود. همچنین 
باید برای ارائه وام و تســهیالت برای 
شــرکت های کوچک در مقایســه با 
شرکت های بزرگ تمهیدات بیشتری 
اندیشیده شود. به گفته عطاءاهلل ربانی، 
تولیــد تونل هــای ضدعفونی کننده، 
کیت های آزمایشــگاهی، تب ســنج 
دیجیتالی و دستگاه اوزون ساز از دیگر 
دستاوردهای شــرکت های مستقر در 
پارک علم و فناوری البرز در این شرایط 

کرونایی در کشور بوده است.
   

شــرکت های دانش بنیان کشور این 
روزهــا عملکــرد موفقــی در تولید 
کیت های تشــخیص، دستگاه تنفس 
مصنوعی و اقــالم بهداشــتی دارند،  
اما همه موفقیت شــان بــه این حوزه 
محــدود نمی شــود. ورود بــه تولید 
دارو و تحقیقات برای تولید واکســن 
نیــز بخشــی از فعالیت هــای ایــن 
شرکت هاست که از جمله آنها می توان 
به استفاده از ســلول های بنیادی به 
عنوان تعدیل کننده سیســتم ایمنی 
برای درمان بیماران کرونایی اشــاره 
کرد. صنــدوق نوآوری و شــکوفایی 
ریاســت جمهوری از اســفند ســال 
گذشــته به این واحدها جهت فعالیت 
در زمینــه مقابله با کرونا تســهیالت 

مختلفی ارائه می دهد. 

اســتارت آپ هایی چون دکتر 
جــواب و دانیک در اســتان 
گیالن این روزها برای کمک به 
فاصله گذاری اجتماعی اقداماتی 
چون ارتباط مجازی بین بیمار 
و دکتر و ارتبــاط  آنالین برای 

آموزشگاه ها را فراهم کرده اند

دانش بنیان ها در میدان مبارزه با کرونا
شرکت های دانش بنیان در استان های مختلف با تولید و اختراعات جدید به امیدی برای مبارزه با کرونا تبدیل شده اند

بسیاری از محصوالت شرکت های دانش بنیان در حوزه کرونا به تولید انبوه رسیده است./عکس: باشگاه خبرنگاران جوان

   قطع یارانه معلم بازنشسته 
من یک معلم بازنشسته هستم با ۷0 سال سن که در خانه ای اوقافی زندگی می کنم و 
فقط یک خودروی پراید دارم. مدتی است یارانه من را قطع کرده اند. چند بار هم مراجعه 

کردم،  اما پاسخ روشنی دریافت نکردم. 
یک شهروند از قم

   درخواست ایجاد مانع در بلوار کالیه
بلوار امــام خمینی )ره( در شــهر آب پخش مانع نــدارد. از آنجایی کــه عبور و مرور 

دانش آموزان از این بلوار زیاد است، از مسئوالن درخواست داریم تدبیری بیندیشند. 
یک شهروند از بوشهر 

   کمبود گاز سیلندر در خوزستان 
گاز سیلندر در خوزستان به ویژه دزفول کم است در حالی که بیشتر اهالی روستاهای 
منطقه از سیلندر گاز استفاده می کنند. هر سیلندر گاز 11 کیلویی 25 تا 30 هزار تومان  

به فروش می رسد و هیچ کس به مشکل ما رسیدگی نمی کند. 
محمد مروتی از خوزستان 

سركار خانم مهديه تقوي راد
 با نهایت تاثر مصیبت وارده را به  شما و خانواده محترم تسلیت 

عرض نموده ، از درگاه خداوند متعال براي آن مرحوم، علو درجات 
و براي بازماندگان صبر و سالمتي مسئلت داریم.

همكاران شما در موسسه همشهري



ساخت وساز رونق داشته باشد يا متوقف 
شود، كرونا شدت بگيرد يا كاهش پيدا كند، گزارش

درهرحالت اطــراف درياچه چيتگر پر از 
ساختمان هاي نيمه كاره است كه دسته اي كارگر در آنها 
مشغول كار هســتند و باالبر هايي كه مصالح را جابه جا 
مي كنند. معادله اقتصادي بسازوبفروشي   در شمال غربي 
تهران در منطقه 22 به شكلي درآمده است كه هيچ عاملي 
آنها را متوقف نمي كند اما ميزان تخلف ها و ركود بازار هم 
در حدي است كه سود آوري آن را با ترديد روبه رو مي كند.  
با اين حال موضوع شهرسازي منطقه 22 نياز به بازنگري 
قوانين  دارد. همين موضوع ها باعث شده تا نژادبهرام به 
بي توجهي مديريت شهري دوره گذشته واكنش نشان 
دهد و يك نمونه از تخلفات شهرسازي را اعالم كند: »در 
شهرك مرواريد واقع در منطقه22 كه در دوره مديريت 
پيشين شهرداري تهران با شعار تبديل شدن به يكي از 
مدرن ترين شهرك هاي ايران، در اثر توافق با يكي از نهادها 
و دســتگاه هاي حاكميتــي از محل ۷۰ درصد ســهم 
شهرداري شكل گرفته است، امروز با ۵۹ بلوك مسكوني 
2۰ تا ۳۰ طبقه كه بعضا در فاصله اي كمتــر از ۶ متر از 
يكديگر قرار گرفته اند، تبديل به يكي از فجايع شهرسازي 

كشور شده است.«
در سمت شــمال غربي درياچه چند شهرك مسكوني 
ساخته شده اســت. كار برج ها تمام شده و آماده تحويل 
هستند اما به جز ساختمان هاي بلند مرتبه بتني، هيچ چيز 
ديگري در اين شهرك ديده نمي شــود. اثري از مغازه و 
فضاي سبز نيست. براي رسيدن به نانوايي و سبزي فروشي 
و درمانگاه بايد مسافت طوالني را طي كرد و از بزرگراه ها 
گذشت. برج ها همه بلند هستند و همچنان به تعداد آنها 
افزوده مي شود. باالبرهاي ساختماني مشغول كار هستند 
و تيرآهن ها به هم وصل مي شوند. نيازي به اعمال فاصله 
اجتماعي در اين محله نيســت زيرا در خيابان ها و معابر 
اطراف رفت وآمدي ديده نمي شــود، مگر كساني كه در 

پروژه هاي ساختماني كار مي كنند.

پروانه هاي ساخت قبلي
اليحه بســته محرك اقتصادي شهرداري تهران كه اين 
روز ها در شــوراي شهر بررسي مي شــود، براي تشويق 
به ساخت وساز تدوين شده اســت اما اراضي مسكوني 
منطقه22 بدون اين تشــويق هم زير بار ساختمان هاي 

بلند رفته است.
مدتي قبل شهردار تهران در مراسم افتتاح ۵۵پروژه در 
منطقه22 بيان كرد كه زيرساخت  هاي خدماتي و امكانات 
شهري اين محدوده براي جمعيتي كه ساكن شهرك ها و 
برج ها خواهد شد، كافي نيست. پيروز حناچي كه در محل 
پياده  راه شــمالي درياچه خليج فارس سخن مي گفت، 
تأكيد كرد كه طرح تفصيلي در توسعه اين منطقه مورد 

بي مهري قرار گرفته است.
اين پياده راه مجاور درياچه قرار دارد و با فاصله كمي از آن، 
مجموعه ساختمان هاي عظيمي كه همگي به يك پروژه 
تجاري تعلق دارند، در حال ساخت است. گفته مي شود 
كه در انتهاي شرقي پياده راه نيز برج بلندي ساخته خواهد 
شــد كه مراحل اوليه كار آن انجام شده است. شنيده ها 
حاكي از تخلف هاي متعدد در نقشه هاي توسعه منطقه 
است. شهردار منطقه 22 تخلف در دوره هاي پيشين را 
رد نمي كند و خود نيز تأكيد دارد كه اين نوع ساخت وساز 
منشأ مشكالت شهري گوناگون مي شود اما تأكيد مي كند 
كه وقتي مجوز ساخت وسازي صادر شده، ديگر نمي توان 

آن را لغو كرد.
علي نوذرپور مي گويد: »آنهايي كه پروانه ســاختماني 
دارند، طبق پروانه مي  توانند به كار خود ادامه دهند ولي 
اگر كساني برخالف مفاد پروانه عمل كنند، به كميسيون 

ماده1۰۰ ارجاع خواهد شد تا رأي صادر شود.«
او درباره ساخت وســاز تجاري در فاصله ميان برج هاي 
مسكوني و ساحل شــمالي درياچه اظهار كرد: »بعد از 

پياده راهي كه افتتاح شــد، پياده راه ديگري موازي آن 
ساخته خواهد شــد كه چهارباغ نام دارد. بعد از اين دو 
پياده راه ســاختمان ها قرار مي گيرند كه پروانه ساخت 
دارند و اراضي آنها جزو فضاي ســبز نيست البته اگر در 
اجراي پروانه تخلف كرده باشند، به آن رسيدگي خواهد 
شد؛ كما اينكه در مواردي چنين تخلفاتي مشاهده شده و 

به كميسيون ماده1۰۰ فرستاده شده است.«

برج نزديك درياچه
در انتهاي شــرقي پياده راه شــمالي درياچه شــهداي 
خيلج فارس، يك بناي بلند در حال ساخت است كه در 
شوراي شــهر هم درباره آن تذكر داده شده بود. نوذرپور 
درباره اين برج گفت: »براي اين ســاختمان در سال ۹۵ 
پروانه ساختماني صادر شده بود. شــهرداري در مقابل 
پروانه ساختماني كه صادر شده است نمي تواند اقدامي 
انجام دهد، مگر اينكه يك مرجع قضايي آن سند را باطل 
اعالم كند.« شهردار منطقه با شرح جزئيات ساخت وساز 
در اين نقطه مي افزايد: »۷۰درصد اين زمين به شهرداري 
واگذار شده، در ۳۰درصد باقيمانده پروانه گرفته است و 
براساس پروانه اجازه ساخت وساز دارد. شايد از نظر اصول 
شهرسازي بگوييم صحيح نيست كه منظر درياچه مسدود 
شود، اما به دليل اينكه مالك براساس ضوابط روز اقدام به 
گرفتن پروانه كرده و عوارض آن را هم پرداخت كرده، از 

نظر حقوقي نمي توانيم اقدامي كنيم.«
نوذرپور درباره جمعيتي كه در منطقه 22 و اطراف درياچه 
ساكن خواهند شد، گفت: »براساس طرح تفصيلي كه 
در شوراي شهرسازي و معماري تصويب شده و مراحل 
تطبيق آن در شوراي شــهر و كميسيون ماده ۵ در حال 
تطبيق اســت، بارگذاري جمعيت را به شــدت محدود 
مي كنيم. طبق طــرح تفصيلي موجــود ۷۵۰هزار نفر 
جمعيت در اين منطقه ســاكن مي شــوند. ما در طرح 
تفصيلي ويــژه آن را به ۵۳۰هزار نفر رســانديم؛ يعني 
2۳۰هزار نفر كمتر در اين منطقه ســاكن مي شــوند. 
همانطور كه تاكنون كارها طبق طرح تفصيلي موجود 
انجام شده، در آينده هم طرح تفصيلي ويژه اجرا خواهد 
شد.« يكي از بدترين مشكالت ســاكنان اين مناطق و 
كساني كه درآينده ساكن اين برج ها مي شوند، اين است 
كه حتما نياز به  خودرو شخصي خواهند داشت زيرا چند 
خط تاكســيراني و معدودي اتوبوس نمي توانند سطح 
منطقه را پوشــش دهند. در روز هايي كه با خطر انتشار 
بيماري كرونا روبه رو هستيم، استفاده از خودرو شخصي 
مفيد است اما در درازمدت بايد به توسعه شبكه حمل ونقل 
عمومي توجه كرد. شايد بخشي از ۵۰۰دستگاه اتوبوسي 
كه قرار است به تهران برسد، در اين محدوده به كار گرفته 

شوند.

نماي رو به درياچه
وقتي خريداران قيمت خانه را پرسيده اند، به آنها گفته اند 
كه آپارتمان هاي رو به درياچه گران تر است، زيرا از پنجره  
آن مي توان درياچه زيبا را ديد. اين نما آنقدر ارزش داشت 
كه پول بيشــتري بدهند اما فقط چند سال توانستند 
درياچه را ببيننــد. حاال يك رديف ســاختمان بلندتر 
در مقابل آپارتمان   آنها ســاخته شده است و كساني كه 

خانه هاي گران تر را خريده اند، در مقابل پنجره هاي خود 
فقط يك رديف برج هاي بلنــد را مي بينند. اين اتفاقي 
است كه در شمال درياچه شهداي خليج فارس )چيتگر( 
افتاده است. ساختمان سازي  در منطقه 22 از ايران مال 
تا درياچه چيتگر، آنقدر با ســرعت انجام شد كه توجه 
رسانه ها را برانگيخت. امروز به دليل مشكالت اقتصادي و 
همينطور شرايط ويژه بيماري كرونا، بازار خريد و فروش و 
ساخت وساز دچار ركود شده است اما سرمايه گذاري كالن 
گذشته در اين منطقه و دريافت مجوز هاي گوناگون براي 
انبو ه سازي نشان مي دهد كه سود كالني از اراضي خالي 
اين منطقه به دست مي آيد. اگر با خودرو در بزرگراه  هاي 
شــمالي و غربي اين محدوده حركت كنيد، مسير هاي 
خروجي  را مي بينيد كه اغلب بعد از يك اتاقك نگهباني 
كوچك، به چند برج بلند ختم مي شوند. در اطراف اين 
شهرك هاي تازه ساز هيچ چيز ديگري به جز زمين هاي 
خالي يا شهر ك هاي مشابه ديده نمي شود. ظاهرا طراحان 
اين نوع از »شهرسازي« تصور مي كنند تنها ساختن برج 
كافي اســت و بعد از چند سال ســاكنان خود نيازهايي 
مانند مراكز فروش و عرضه خدمــات را ايجاد خواهند 
كرد و اين محدوده به شكل شهر واقعي در مي آيد. تجربه 
شهرك هاي ديگري كه در شرق و جنوب تهران ساخته 
شدند، نشان داد كه ســاختن آپارتمان هاي انبوه بدون 
پارك، راســته تجاري و اداري، امكانات ضروري مانند 
درمانگاه و كالنتري و مدرسه و همچنين خطوط منظم 

حمل ونقل، معضل  فراواني ايجاد خواهد كرد.

شهرك مرواريد با »تخلف« ساخته شد 
يك نمونــه از تخلف هاي متعدد كــه در بخش هاي 
مختلف اين منطقه ديده مي شــود، شهرك مرواريد 
است. در اين شهرك حدود ۹هزار واحد مسكوني براي 
بيش از ۳۰هزارنفر با ســاختمان هاي به هم چسبيده 
بدون شبكه معابر و زيرساخت هاي مورد نياز طراحي 
شده است. عضو هيأت رئيسه و عضو كميسيون معماري 
و شهرســازي شــوراي شــهر تهران در اين باره گفت: 
»هم اكنون مهم ترين مسئله و چالش محدوده مذكور، 
ملي شدن اراضي موســوم به پالك ۴ وردآورد محسوب 
مي شود كه شــهرك مرواريد شــهر را نيز به طور كامل 
دربر مي گيرد. با توجه به ادعاي اداره كل منابع طبيعي و 
آبخيزداري استان تهران به ملي بودن اراضي ذكر شده و 
به انجام رسيدن آن، امكان هرگونه برنامه ريزي براي اين 
شهرك را با چالش مواجه ساخته و در حكم دخل و تصرف 
در اراضي ملي محسوب مي شــود.« زهرا نژادبهرام بيان 
كرد: »با لحاظ ميانگين 2۵ طبقه براي هر يك از برج هاي 
مسكوني و 1۰واحد در هر طبقه و سرانه خانوار ۴ نفر براي 
هر واحد )با توجه به متراژ باالي واحدها(، ۵۶ هزار نفر در 
اين شهرك ساكن خواهند شد. متأسفانه در اوايل دهه ۹۰ 
شــهرداري وقت درخصوص 12 بلوك اقدام به دريافت 
كامل عوارض متعلقه كرده و اجازه گودبرداري و شروع 
عمليات ساختماني فاقد پروانه را نيز صادر كرده است. 
بنابراين تشــكيل كارگروهي متشكل از شهردار تهران، 
وزير راه و شهرسازي، وزير جهادكشاورزي، رئيس شوراي 
شهر تهران و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري براي 

رفع مشكالت ضروري به نظر مي رسد.« 

  ساخت وساز در اطراف درياچه چيتگر همچنان پيش مي رود درحالي كه امكانات الزم براي بهره برداري از تمام اين برج ها فراهم نيست
  نژادبهرام، عضو هيأت رئيسه شوراي شهر تهران: در شهرك مرواريد واقع در منطقه 22 كه در دوره مديريت پيشين شهرداري تهران 

شكل گرفته، يكي از فجايع شهرسازي كشور رخ داده است

فجايع شهرسازي منطقه 22 در مديريت قبلي 

محمد سرابي
خبر نگار

زينب زينال زاده
خبر نگار
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كارپولينگ، تجربه جديد سفرهاي درون شهري
سرويس حمل ونقل هوشمند جديد، سفرهاي همزمان گروهي درون شهري به يك مقصد را با صرفه جويي در وقت و حفظ فاصله گذاري اجتماعي امكان پذير مي كند

اين روزها زمزمه سرويس دهي جديد در ناوگان حمل ونقل 
عمومي به گوش مي رســد. سيســتم نويني كه »سرويس 
هوشمند ســفرهاي همزمان گروهي« نامگذاري شده است 
و مسافران مي توانند از قبل صندلي هاي اتوبوس و ميني بوس 
را رزرو و در مبدأ و مقصد مورد نظرشان از آنها استفاده كنند. 
شيوه جديد حمل ونقل كه دانشجويان دانشگاه هاي تهران و 
صنعتي شريف آن را طراحي كرده اند؛ سيستم جديدي كه 
براي رعايت فاصله گذاري اجتماعي در روزهاي بحراني كرونا 
كمتر از ظرفيت موجود مسافر جابه جا مي كند و در مدت زمان 

كوتاهي، محبوبيت خاصي بين مسافران پيدا كرده است.

سرويس دهي براي فاصله گذاري اجتماعي
روي ميني بوس مبدأ راه آهن و مقصد ميدان وليعصر نوشته 
شده است؛ درست مانند اتوبوس هاي بي آرتي روي همان كادر 
سبز رنگ. دست تكان مي دهم و از راننده مي خواهم نگه دارد. 
توقف كوتاهي مي كند و از پنجره مي گويد: »مسافر بين راهي 
سوار نمي كنيم. شما بايد از قبل بليت تهيه مي كرديد.« تعجب 
مي كنم و به ياد طرح »دي آرتي« يا همان خريد صندلي -كه 
با انتشارش جنجال به پا شــد- مي افتم. گويا شيوع بيماري 
كرونا زمينه را براي اجرايي شدن اين طرح فراهم كرده است. 
در موتور جست وجو، شــركتي را كه مديريت ميني بوس ها 
را به عهده دارد جســت وجو مي كنم و به شركت »به همراه« 
مي رسم. طي تماس هاي مكرر موفق مي شوم با احمد تابنده، 
مديرعامل شركت گفت وگو كنم. او در ابتداي صحبت هايش به 
زمان فعاليت اين سرويس ها در كالنشهر تهران اشاره مي كند 
و مي گويد: »از بهمن ماه خدمت رساني شروع شده است، اما 
با شيوع بيماري كرونا براي مدتي كار متوقف شد كه با ايجاد 
تغييرات در شيوه خدمت رساني و با اجراي طرح فاصله گذاري 

اجتماعي، فعاليت مان را دوباره شروع كرديم.«

خريد صندلي به قيمت مناسب
مالك اين شيوه حمل ونقل، رزرو صندلي است كه برخالف 

اتوبوس و مترو كه ممكن است از مبدأ تا مقصد فرصتي براي 
نشستن نداشته باشيد، از همان بدو ورود روي صندلي كه به نام 
شما رزرو شده مي نشينيد تا به مقصد برسيد. تابنده با بيان اين 
مطلب مي گويد: »براي استفاده از اين سرويس هوشمند نياز 
است شهروندان وارد سايت يا اپليكيشن »به همراه« شوند و 
مسير، ساعت، روز و صندلي را مشخص و پس از پرداخت كرايه 
آن را رزرو كنند.« كرايه ميني بوس ها 2۵۰۰تومان و اتوبوس ها 
هم 1۵۰۰تومان تعيين شــده اند. البته به گفته مديرعامل 
شركت »به همراه«، حدود ۵۰دستگاه ميني بوس در مسيرهاي 
مختلف فعال هستند و هنوز فعاليت اتوبوس ها شروع نشده 
است. همچنين براي رعايت فاصله  اجتماعي، تعداد مسافران 
كمتر از ظرفيت ميني بوس هاست و به همين دليل در شرايط 
بحراني كنوني به نظر بهترين وسيله حمل ونقل عمومي باشد. 
به گفته تابنده، مسافران تا 2ساعت قبل از حركت مي توانند 

بليت يا رزرو صندلي را كنسل كنند.

شيوه خطوط پروازي
در سيستم هوشمند ســفرهاي گروهي شهروندان از طريق 
اپليكيشــن، مبدأ و مقصد و حتي زمان رفت و برگشت و روز 

را انتخاب و صندلي را رزرو و بليــت را به صورت آنالين تهيه 
مي كنند. اين شــيوه نوين حمل ونقل دقيقــاً مانند خطوط 
پروازي و اتوبوس هاي بين شهري عمل مي كند. ميني بوس و 
راننده، رأس ساعت تعيين شده در مبدأ حاضرند و مشخصات 
مسافران به راننده اعالم مي شود و مسافران هم رأس ساعت 
به مبدأ مي رسند و اگر حضور نداشته باشند راننده يا اپراتور 
با آنها تماس مي گيرد. آمار فعلي نشــان مي دهد تأخير اين 
سرويس ها بسيار كم است و مسافران در كوتاه ترين زمان به 
مقصد مي رسند. نكته اينجاست كه ۳تا ۴ايستگاه در ابتداي 
مسير و ۳تا ۴ايستگاه هم در انتهاي مسير پيش بيني شده و 
مسافران نمي توانند بين راه و خارج از ايستگاه هاي تعيين شده 
پياده شــوند. مناطق مركزي، غربي، شرقي و جنوب غربي و 
شرقي توسط اين ناوگان حمل ونقل پوشش داده مي شوند، اما 
هنوز مناطق جنوبي وارد سيستم ناوگان نشده اند كه به گفته 
تابنده، به زودي اين كار هم انجام مي شــود. تابنده مي گويد: 
»عمده مقصد ســرويس هاي شــركت ميدان هاي فاطمي، 
وليعصر، راه آهن، هفت تير و بازار تهران است. به همين دليل 
سعي مي كنيم در مبدأهاي مختلف سرويس داشته باشيم تا 

شهروندان را در اسرع وقت به مقصد برسانيم.« 

امكان دسترسي همگاني به حمل ونقل مطلوب
وقتي سرويس هوشمند سفرهاي همزمان 
گروهي توسط دانشجويان دانشگاه هاي 
تهران و صنعتي شريف مطرح شد، شهاب 
الدين كرمانشــاهي، عضو هيأت علمي 
دانشــگاه تهران از آنها حمايت كرد. او 
در گفت وگو با همشهري در مورد لزوم فعاليت سرويس نوين 
جابه جايي مسافران به ويژه در روزهاي كرونايي توضيحات 

بيشتري مي دهد.

  چه الزامي براي اســتفاده از ســرويس 
هوشمند سفرهاي همزمان گروهي وجود دارد؟

ناوگان حمل ونقل همگاني در تهران سهم زيادي در جابه جايي 
مسافران دارد. حدود 210خط عادي اتوبوس، 9خط بي آرتي و 

5خط مترو در تهران فعال هستند كه در شرايط كنوني 60درصد 
مسافران از مترو، 28درصد از بي آرتي و 12درصد هم از خطوط 
عادي اســتفاده مي كنند. به محض بازگشايي مراكز علمي و 
آموزشي و فعال شدن كســب و كارها با حجم زيادي مسافر 
مواجه مي شــويم كه اگر براي آن روزها برنامه ريزي نداشته 
باشيم، حتمًا در شرايط بحراني گرفتار مي شويم. با بازگشت 
روند كار و زندگي به حالت عادي و پايان دادن به تعطيلي ها، 

حجم مسافران به 2تا 3برابر افزايش مي يابد.

   آيا راه حلي براي فاصله گذاري در ناوگان 
حمل ونقل همگاني در راستاي مقابله با كرونا وجود دارد؟
براي اين موضوع 2راه حل وجود دارد. راه حلي كه به طور 
مستقيم با ناوگان حمل ونقل همگاني ارتباط دارد و ديگري 

ارائه فيلتر جديد خودرو براي كاهش آلودگي هوا 

محققان يكي از شركت هاي دانش بنيان كشور به تازگي فيلترهايي را براي بهينه سازي 
احتراق موتورهاي خــودرو عرضه كردند كه كاربردي شــدن آنهــا موجب كاهش 

آلودگي هاي هوا خواهد شد. 
به گزارش همشهري، كميل قنبري، مديرعامل اين شركت دانش بنيان با بيان اينكه 
فيلتر بهينه ساز احتراق موتورهاي درون ســوز با هدف بهينه كردن مصرف سوخت 
خودرو و كاهش آلودگي توليد شده است، گفت: اين فيلترها در بهبود فرايند احتراق 
در موتور خودروها و عملكرد بهتر آنها بسيار مؤثر است. وي از آغاز تجاري سازي اين 
محصول در سال جاري  خبر داد و يادآور شد: صافي معمولي بنزين عمل تصفيه سوخت 
را انجام مي دهد تا سوخت پاك به درون موتور انتقال يابد، اما اين فيلتر عالوه بر آن، 

باعث به سوزي در فرايند احتراق مي شود.

كرونا، جرائم در مترو را كم كرد
 رئيس پليس متروي پايتخت از كاهش 

جرائم در مترو در پي شيوع كرونا خبر پليس
داد. به گزارش همشــهري، سرهنگ 
سعيد عطاءاللهي در نشست خبري گفت: در پي شيوع 
كرونا در كشــور مــا شــاهد كاهــش جمعيت در 
ايستگاه هاي مترو بوديم و به همين دليل نيز بسياري 
از جرايم كاهش يافت. با وجود اين مأموران آمادگي 
خود را حفظ كرده و به صورت محسوس و نامحسوس 
حضور داشتند. او درباره اينكه با توجه به ريسك باال در 
محيط مترو آيا مواردي از ابتالي مأموران اين يگان به 
كرونا وجود دارد يا خير نيز گفت: تاكنون هيچ كدام از 
مأموران پليس مترو به ويروس كرونا مبتال نشده اند. 
ضمن اينكه از بدو شــيوع كرونا در كشــور تمامي 
مأموران پليس مترو از ماسك و دستكش استفاده و 

موارد بهداشتي را رعايت كردند.
عطاءاللهــي با بيــان اينكه افــرادي هســتند كه 
در پوشــش هاي مختلف اقدام به ايجــاد ناامني در 
ايســتگاه هاي مترو مي كنند، گفت: اكثــر جرائم و 
حوادثي كه در شهر رخ داده يا قابليت رخ دادن دارد، 
در مترو هم رخ مي دهد و مأموران ما آماده مقابله با آن 
هستند. جرايمي مانند توزيع موادمخدر، سرقت هاي 
خرد، نزاع و درگيري ازجمله جرائمي اســت كه در 
مترو و ايستگاه ها رخ مي دهد. او با اشاره به اقدامات 
پليس مترو اظهاركرد: پليس با حضور فعال و اشراف 
اطالعاتي در ايســتگاه هاي مترو، اجازه نمي دهد كه 

فرد يا افرادي امنيت مردم را بــه مخاطره بيندازند، 
امروزه بــا مجموع اقدامــات انجام شــده و حضور 
محسوس و نامحســوس پليس در واگن هاي مترو و 
بيش از 2۸۰ كيلومتر خطوط ريلي امنيت خوبي در 
اين محيط تامين شده است. وي با بيان اينكه پليس 
مترو اقدامات خوبي در ممانعت از خودكشي در مترو، 
داشته اســت، گفت: همچنين از مهرماه ۹۸تا كنون 
1۵۷ســارق و جيب بر را در مترو دســتگير كرديم 
جيب بري يكي از جرائمي اســت كه نسبت به ديگر 
جرائم بيشتر در مترو و به خصوص ساعات شلوغ رخ 
مي دهد. رئيس پليس مترو تهران بزرگ درباره رعايت 
مسائل بهداشتي در مترو نيز گفت: به دليل اينكه مترو 
يك فضاي بسته است، شهروندان بايد طبق مصوبه 
ستادملي كرونا مسائل بهداشتي را رعايت و از ماسك 

و دستكش استفاده كنند.

 مهلت خودروهاي 
فاقد معاينه فني تا 

پايان ماه رمضان 

خودروهاي فاقد معاينــه فني تا پايان ماه 
مبارك رمضان جريمه نخواهند شد؛ اين 
موضوع شــامل گواهينامه هاي رانندگي 
منقضي اعتبار نيز مي شــود. به گزارش 
همشهري، سردار ســيدكمال هاديانفر 
رئيس پليس راهور با اعــالم خبر تمديد 
فرصت دريافــت معاينه فنــي خودرو و 
گواهينامه هــاي منقضــي شــده اظهار 
كرد: با هماهنگي هاي صــورت گرفته با 
وزارت كشــور، خودروهاي فاقد معاينه 
فني تا پايان ماه مبــارك رمضان جريمه 
نخواهند شــد. رئيس پليس راهور افزود: 
اين موضوع شامل گواهينامه هاي رانندگي 
منقضي اعتبار نيز مي شــود. وي تصريح 
كرد: با وجود اين تدابير كه در راســتاي 
پيشگيري از تجمع افراد و شيوع ويروس 
كرونا اتخاذ شد، به هموطنان عزيز توصيه 
مي شود به مرور و در فرصت موجود نسبت 
به مراجعه به مراكز معاينــه فني و دفاتر 
پليس براي دريافت معاينه فني و تمديد 
گواهينامه هاي رانندگي منقضي شــده، 

اقدام كنند.

اجباري شدن ماسك در حمل ونقل عمومي اسپانيا
استفاده از ماسك براي مســافران حمل ونقل عمومي اسپانيا اجباري شد. به گزارش 
ايسنا، همزمان با كاهش محدوديت هاي مرتبط با شيوع كروناويروس مقامات اسپانيا 
اعالم كردند كه از روز دوشنبه استفاده از ماســك براي تمامي مسافران حمل ونقل 

عمومي اين كشور اجباري مي شود. 
بنابر اعالم نخست وزير اسپانيا دولت اين كشور حدود ۶ ميليون ماسك توزيع مي كند 
و ۷ ميليون ماســك ديگر را در اختيار مقامات محلي قرار مي دهد. همچنين از روز 
شنبه افراد بزرگسال در اين كشور اجازه پيدا كردند تا پس از گذشت ۷ هفته در فضاي 
باز فعاليت بدني داشته باشند. در ديگر كشورهاي اروپايي نيز محدوديت هاي تردد  
به منظور مهار كروناويــروس كاهش پيدا كرده، اما رعايــت فاصله گذاري اجتماعي 

همچنان به قوت خود باقي است.

محمد عندليب، كارشناس حمل ونقل و ترافيك:
 كارپولينگ، رقيب بي آر تي و تاكسي نيست

توسعه حمل ونقل همگاني الزمه هر جامعه اي است و كارشناسان حوزه 
حمل ونقل باور دارند كه براي خدمت رساني مطلوب به شهروندان در 
حوزه حمل ونقل بايد از سيستم هاي جديد بهره گرفت. فعاليت سرويس 
هوشمند سفرهاي همزمان گروهي كه در اصطالح »كارپولينگ« ناميده 
مي شود، اتفاق بزرگي است كه اين روزها در كالنشهر تهران شاهد آن 
هستيم. سيستمي كه قطعاً با راه اندازي و توسعه آن در حوزه حمل ونقل مي توان خدمات بهتر 
و مطلوب تري به شهروندان ارائه داد. كارپولينگ در اصطالح يعني؛ »استفاده چند نفر از يك 
وسيله نقليه كه هم مسير هستند«. سيستمي كه در كشورهاي ديگر رواج دارد و براي ترغيب 
شهروندان و توسعه بيشتر آن، امتيازاتي چون اختصاص خط ويژه در برخي ساعات روز به 
چنين خودروهايي داده مي شود.  اين سيستم در كشور ما با استفاده از اپليكيشن و استارتاپ ها 
راه اندازي شده  كه به تازگي شاهد فعاليت يكي از همين سيستم ها در كالنشهر تهران هستيم. 
شيوع بيماري كرونا تغييراتي در سبك زندگي شهروندان ايجاد كرده و رعايت فاصله اجتماعي 
هم نمونه همين تغييرات اســت. قبل از ورود ويروس كوويد- 19مسافران تنگاتنگ هم در 
اتوبوس و مترو مي ايستادند تا به مقصد برسند، اما امروز اگر اتوبوس و مترو شلوغ باشد كمتر 
كسي جرأت مي كند سوار شود. اين يعني رعايت فاصله اجتماعي. فعاليت سيستم هوشمند 
كارپولينگ در كنار ناوگان حمل ونقل همگاني، تضادي ندارد. چرا كه ناوگان حمل ونقل همگاني 
با انبوهي از مسافران در ارتباط است و به همين دليل قيمت كمتري هم براي آن تعيين شده 
است. در سيستم هوشمند جديد تعداد مسافران كم است و قيمتش بيش از ناوگان حمل ونقل 
همگاني است. بنابراين فعاليت اين  دو در تضاد با يكديگر نيست و شهروندان حق انتخاب دارند 

كه از كدام وسيله حمل ونقل براي تردد استفاده كنند.

محمد عليخاني، رئيس كميسيون عمران وحمل ونقل شوراي شهر تهران
شيوه جديد حمل ونقل مورد استقبال مردم و شورا

موضوع خريد يا رزرو صندلي، سال گذشته، از سوي مديرعامل وقت 
شركت اتوبوسراني شهر تهران مطرح شد كه به سبب برداشت هاي 
متفاوت يا درست مطرح نشدن موضوع، با واكنش هاي متعددي مواجه 
شد. زماني كه اين موضوع مطرح شد، اعضاي شوراي اسالمي شهر 
تهران از كم و كيف آن اطالع نداشتند و براي همين با توجه به اينكه 
انجام چنين كاري غيرممكن بود با آن مخالفت كردند. وقتي ما با كمبود صندلي در حمل ونقل 
عمومي اعم از مترو و اتوبوس مواجه هستيم، چگونه امكان دارد طرح رزرو صندلي را اجرا 
كنيم. بنابراين طرح ملغي شد تا اينكه با شيوع بيماري كرونا، يك بار ديگر موضوع مطرح و 
اين بار توضيحات الزم درباره طرح ارائه شد. در اصل موضوع، فروش صندلي در حمل ونقل 
عمومي به ويژه اتوبوس صورت نمي گيرد، بلكه مسئله اضافه كردن سيستم هوشمند و نوين به 
حمل ونقل عمومي است. البته اين كار با رضايت مسافران و به صورت اختياري انجام مي گيرد. 
طرح هوشمند يك تير و دو نشان است. از يكسو ايجاد اشتغال و استفاده از ظرفيت هاي 
بالاستفاده سرويس ها و خودرو هاي اتوبوس و ميني بوس شخصي است و از سوي ديگر رزرو 
صندلي از سوي مسافر، هم به رعايت فاصله گذاري اجتماعي كمك مي كند و هم بار مسافر 
در حمل ونقل عمومي را كاهش مي دهد. سيستم هاي هوشمند حمل ونقل در همه دنيا مرسوم 
هستند و با توجه به مزيت هايي كه دارند، مورد استقبال مردم قرار مي گيرند. سيستم جديد 
حمل ونقل كه موجب افزايش ظرفيت و جابه جايي مسافران مي شود، بدون اينكه ظرفيت هاي 
موجود كم شود يا خللي در خدمت رساني آنها ايجاد شود، مورد استقبال مردم و اعضاي 
شوراي اسالمي شهر تهران است. در حقيقت، مي توان بهره برداري از اين سيستم را تحولي 

بزرگ و ارزشمند در حوزه حمل ونقل عمومي محسوب كرد.

هم راهكاري است كه غيرمســتقيم در فاصله گذاري در 
ناوگان حمل ونقل عمومي مؤثر است. در راه حل اول، بايد 
ظرفيت ها و امكانات ناوگان حمل ونقل همگاني مانند اتوبوس 
و مترو را افزايــش داد. يعني بايد تعداد ناوگان حمل ونقل 
همگاني 2تا 3برابر تقاضا باشد تا به نتيجه مطلوب رسيد. اين 
راه حل به دليل محدوديت هاي فني اجراشدني نيست. البته 
مي توان از سياست تعطيلي برخي از ايستگاه هاي اتوبوس 
و مترو استفاده كرد كه به دليل سلبي بودن، قطعاً با واكنش  
تند مسافران مواجه مي شود. راه حل دوم، ايجاد سرويس يا 
سيستم رقيب است. يعني ناوگاني كه به ناوگان حمل ونقل 
همگاني كمك كند تا بار مسافر كم شود. سرويس هوشمند 
سفرهاي همزمان گروهي، همان گزينه درستي است كه 
مي توان از يك سو بار مسافر را از روي ناوگان حمل ونقل 
همگاني كم كرد و از سوي ديگر فاصله اجتماعي را رعايت 
كرد. به طور مثال، ميني بوســي كه 20نفر ظرفيت دارد با 

10مسافر فعاليت مي كند.
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مزدك- عادل؛ يك رابطه وفادارانه
جاي خالي اين دو صدا، همچنان 

احساس مي شود
مزدك ميرزايي اخير در يك ارتباط زنده اينستاگرامي 
با مخاطبانــش جمالتي به زبان آورده كه شــايعه 
اختالف او با عادل فردوســي پور را به وجود آورد. از 
مزدك در مورد داليل ترك ايران پرسيده بودند و او 
هم استناد كرده بود به حرف هايي كه جواد خياباني و 
رضا جاوداني در اين مورد زدند. مرور حرف هاي اين2 
نفر نشان مي دهد آنها از توجه بيش از حد شبكه 3 به 
يك شخص خاص آزرده شده اند. در مورد اينكه اين 
شخص خاص كيست، اختالف نظر   وجود دارد. بعضي 
تصور كردند منظور آنها محمدحسين ميثاقي است 
و برخي هم اين فرد عزيزكرده را عادل فردوسي پور 
دانستند. آيا توجه بيش از حد به عادل باعث ناراحتي 
مزدك شده؟ اين سؤال آنقدر از ميرزايي پرسيده شد 
كه او به تازگي در يك پست مستقل صراحتا موضوع 
را تكذيب كرد. مزدك نوشت 25سال است عادل را 
مي شناســد و جز خوبي چيزي از او نديده. او حتي 

ناراحتي اش از تعطيلي نود را هم يادآوري كرد.
حتي بدون اين تكذيب صريح هم مي شــد فهميد 
اختالف مزدك و عادل واقعيت ندارد. دست بر قضا 
رابطه اين 2 تا زمان حضور ميرزايي در ايران طوري 
بود كه عباراتي همچون محترمانــه و »وفادارانه« 
بهترين توصيف براي آن است. شــايد در اينترنت 
به ســختي بتوان 2يا 3 عكس مشترك از ميرزايي 
و فردوسي پور پيدا كرد، اما فراموش نكنيم مزدك 
سال هاي سال گوينده آيتم نود تا نود بود؛ آيتمي كه 
به اتفاقات بين دو برنامه نود اختصاص داشت. او حتي 
متن سؤال پيامكي برنامه نود را هم براي دوستش 
مي خواند و با اينكه خودش گزارشگر مشهوري شده 
بود، از انجام اين كار جزئي براي فردوسي پور ابايي 
نداشت.خالصه اينكه ماجراهاي اخير و پيام مزدك 
در مورد عادل، بار ديگر افسوس از دست دادن اين 
2 صدا را براي مخاطبــان تلويزيون ايران زنده كرد. 
ميرزايي از شرايطي كه بر او تحميل شد رنجيد و بدون 
تعارف خودش هم در انتخابش اشتباه كرد، ماجراي 
عادل اما به معناي واقعي كلمه يك فرصت ســوزي 
بزرگ و حقيقي اســت. ظريفي مي گفت اين اواخر 
حتي به بهانه پخش يك بازي غيرمهم ملي در شبكه 
سه هم پخش نود لغو مي شد، اما ميثاقي و برنامه اش 
حتي در شرايط تعطيلي فوتبال بابت كرونا هم هر 

هفته خيلي شيك و منظم روي آنتن هستند! 

گزارش

پرسپوليسي ها كماكان مشتاق از سر گرفته شدن ليگ برتر هستند 
و هركدام بــه نوبت در اين مــورد حرف مي زنند. نكتــه جالب اما به 
مصاحبه هاي مشابه 2مدافع اين تيم مربوط مي شود؛ جايي كه شجاع 
خليل زاده و محمدحســين كنعاني زادگان گفته اند دوســت دارند 
رقابت ها دوباره آغاز شود، چراكه دلتنگ هواداران هستند. خب البته 
ما هم از آغاز بازي ها استقبال مي كنيم، چون واقعا از اين همه رخوت 
و بالتكليفي خسته شده ايم، اما مالقات با هواداران اصال بهانه خوبي 
براي دوستان نيست؛ چراكه اگر هم مسابقات از سر گرفته شود، تا اطالع 
ثانوي پشت درهاي بسته خواهد بود و هيچ تماشاگري حق حضور روي 
سكوها را نخواهد داشت. اين تنها نكته قطعي در جهان فوتبال است و هر 
ليگي كه بازگشايي شود، پشت درهاي بسته خواهد بود. شما هم صادقانه 

بگوييد دلتان مي خواهد زودتر قهرمان شويد. اينطوري بهتر نيست؟

هواداران كه نيستند برادر!

اميررضا واعظ آشتياني يك سال در اين فوتبال مديريت كرده و االن 
يك دهه است كه دارد به اتكاي همان يك سال مصاحبه مي كند. 
احتماال اگر آشــتياني جاي امير عابديني يا علي فتح اهلل زاده بود، 
رسما »راديو واعظ« تاسيس مي كرد تا آخرين ديدگاه هايش را از 
اين طريق به گوش ملت برساند! ازقضا مصاحبه هاي پرشمار و كم ثمر 
آشتياني خالي از حاشيه هم نيست و معموال طعنه و كنايه هايي دارد؛ 
مثل آخرين اظهارات او كه حاوي متلكي به فتح اهلل زاده است: »هيچ 
عالقه اي به مديريت ورزشــي ندارم. مديريت فوتبال بماند براي 
آنهايي كه مدعي هستند پيشنهاد خارجي دارند.« حاجي پيشنهاد 
سوئيسي اش را مطرح كرد، طنزپردازان هم از خجالتش درآمدند؛ 
االن شما چه مي خواهي؟ اصال مگر كسي به شما »بفرما« زده كه 
مديريت ورزشي را رد مي كني برادر؟ شما كه اينقدر بي نياز هستي، 

مصاحبه ها را هم بگذار همان امثال فتح اهلل زاده انجام بدهند.

خب، مصاحبه ها را هم بگذاريد براي آنها

بعد از رسوايي بزرگ فيش هاي جعلي و واريز دروغين پول به حساب 
دياباته و ميليچ، االن خيلي از هواداران اســتقالل نگران جدايي اين 
2بازيكن و مخصوصا مهاجم آفريقايي هستند. اسماعيل خليل زاده اما 
يك دليل محكم دارد براي اينكه دياباته مي ماند: »او بچه بامعرفتي است 
و مطمئنيم در استقالل مي ماند.« واقعا كيف كرديد از اين استدالل؟ 
محض اطالع آقاي خليل زاده آخرين نفري كه قرار بود به خاطر مرام و 
معرفتش در فوتبال ايران بماند، سرمربي سابق پرسپوليس بود؛ كسي 
كه محمدحسن انصاري فرد در موردش گفته بود: »با شناختي كه از 
معرفت كالدرون داريم، او به ايران برمي گردد.« كالدرون اما رفت تا پول 
خودش و دستيارانش و پول يحيي و رضايتنامه خودش و دستيارانش به 
اندازه زيدان براي پرسپوليس خرج بردارد. پس تا دير نشده پول دياباته 

را بدهيد. از هواداران هم نمي ترسيد، از خشم فرهاد بترسيد الاقل!

آخرين كسي كه معرفت داشت...

نكته بازي

  پرسپوليس؛ بي مدير، بي اميد
هم اكنون، يعني لحظــه تنظيم اين گزارش باشــگاه 
پرسپوليس هنوز مديرعامل ندارد. كل قواي مديريتي 
اين باشگاه در تركيب سه نفره هيأت مديره خالصه شده 
كه يكي از آنها يعني علي رغبتي را تقريبا هيچ كس نديده 

و نخواهد ديد، دو نفر ديگر يعني مهدي رســول پناه و 
مهرداد هاشمي هم ظاهرا اختالفاتي با هم دارند. حاال اگر 
اختالف هم نداشته باشند، فعال تقالي آنها براي تعيين 
مديرعامل يا تهيه منابع مالي به جايي نرسيده و خروجي 
كارشان روشن نيســت. اين اتفاق در حالي رخ مي دهد 

كه شرايط پرسپوليس واقعا بحراني است و بنا به ادعاي 
هاشــمي، فقط 40ميليارد تومان بدهي خارجي روي 
دست باشگاه اســت. حاال بگذريم از بدهي هاي داخلي 
و تعهد مالي به بازيكنــان و در پيش بودن موعد تمديد 
قراردادها. وقتي در مورد پرســپوليس حرف مي زنيم، 
منظورمان باشگاهي اســت كه بعد از انقالب معموال با 
مشكل مديريتي دســت وپنجه نرم كرده. تنها برادران 
انصاري فرد جمعا 5دوره مديرعامل اين باشگاه بوده اند 
كه چنين چيزي در فوتبال محــالت اروپا هم احتماال 
ناياب است! باشگاهي كه در مقطعي داريوش مصطفوي، 
بازيكن سابق استقالل را هم در كسوت مديرعامل خود 
ديده، بعدها به دست افراد عجيب و غريبي سپرده شده 
كه آيندگان از شنيدن شرح حالشان شگفت زده خواهند 
شد؛ از سياســي و منتقمي و رويانيان كه اين آخري از 
»پليس« به »پرسپوليس« آمد تا رحيمي و عرب و همين 
رسول پناه كه اصال كسي نمي داند از كجا آمده و آمدنش 
بهر چه بوده! پرسپوليس البته افتخارات پرشماري دارد، 
اما يك نكته جالب در مورد اين باشــگاه آن اســت كه 
سرخپوشان معموال مربي محور بوده اند، نه مديرمحور. 
علي پروين سال ها روي نيمكت رسما »رئيس« باشگاه 
بود و يك وانت جام به دست آورد، برانكو ايوانكوويچ هم 
با 4مديرعامل كار كرد و كلي قهرماني كسب كرد. حاال 
اما پرسپوليس به يك مدير خبره نياز دارد و هرچه چشم 
مي چرخانيم خبري نيســت. يكي دو نفري هم كه در 
گذشته نسبت به سايرين بهتر كار كردند، قرباني قوانين 
دســت وپاگير مديريت دولتي مثل منــع به كارگيري 
بازنشستگان شدند و از ميدان به در رفتند. حاال سيستم 
فلج مديريتي در ايران بايد يك آدم به درد بخور را براي 
پرسپوليس پيدا كند كه از اين همه بدهي نترسد، بدون 
حق پخش براي باشگاه پول جور كند و در مورد پيشخور 
شدن منابع هم حرف هاي تكراري نزند. خداوكيلي خود 
وزير ورزش چقدر به پيداشدن چنين نجات دهنده اي 
خوش بين است؟ اصال چه كاشته ايم كه بخواهيم حاال 

درو كنيم؟ كدام زمينه براي كار فراهم است؟
 استقالل؛ ملغمه اي از بيم و وحشت

شايد وضعيت استقالل در برهه فعلي حتي از پرسپوليس 
هم نگران كننده تر باشد. در اثبات اين ادعا، همين بس كه 
علي فتح اهلل زاده هم با آن اشتياق ازلي و ابدي، بعد از كلي 
به آب و آتش زدن براي كسب كرسي مديرعاملي بيشتر 
از 20روز در اين پست دوام نياورد و رسما فرار كرد. از هر 
كرانه تير شكايتي شليك شــده و مديرعامل فعلي هم 
آشكارا از سوي اركان باشگاه به رسميت شناخته نمي شود. 
احمد سعادتمند يك ماه پيش مديرعامل استقالل شد. 
در اين مدت دستور او مبني بر احضار فرشيد اسماعيلي 
به كميته انضباطي وتو شد، بازيكنان تيم عليه اش پست 
مشترك گذاشتند و فرهاد مجيدي رسما به دعوت آقاي 

مديرعامل براي برگزاري جلسه مشترك »دهان كجي« 
كرد. حتي كامران منزوي هم ابايي از موضع گيري عليه 
همكارش نــدارد و از عزل و نصب هــا اظهار بي خبري 
مي كند. خب تيغ چنين مديري، چقدر تيز است و او با 
اين حناي بي رنگ فردا چطور قادر به هدايت اســتقالل 
در بزنگاه ها و بحران ها خواهد بود؟ يك مشــكل بزرگ 
استقالل خود فرهاداست؛ او قطعا يكي از محبوب ترين 
بازيكنان تاريخ باشگاه به حســاب مي آيد كه با همين 
پشتوانه براي خودش اختيارات فراسازماني قائل مي شود، 
اما نكته اينجاست كه فرهاد مربي، برخالف فرهاد بازيكن 
رزومه خاصي براي برخــورداري از اين امتياز ندارد. اگر 
كارلوس كي روش اينجا امر و نهي مي كرد، به خاطر اين 
بود كه ســطح كيفي خودش را باالتر از ساختار متزلزل 
فدراسيون مي ديد، همين تلقي در مورد استراماچوني 
و رابطه اش با باشگاه استقالل هم وجود داشت. فرهاد اما 
هنوز در مربيگري به جايي نرسيده و فتوحاتي نداشته كه 
براساس آن به خودش اجازه مي دهد رسما عليه مديرعامل 
باشگاه قيام كند. مجيدي به اين ترتيب هواداران استقالل 
را هم ســر دوراهي قرار داده؛ خيلــي از آنها مجيدي را 
دوست دارند، اما در عين حال نمي توانند از غيرحرفه اي 
بودن رفتارهايش چشم پوشي كنند. تنها مديري كه در 
اين مدت مورد حمايت مجيــدي قرار گرفته، عبدالرضا 
موسوي بوده است، اما واقعا كدام عقل سليم حكم مي كند 
عنان مديريت باشگاه به كسي سپرده شود كه اصل و فرع 
همه هزينه هايش را باز پس مي خواهد؟ اصال به فرض كه 
موســوي پول بدهد و پس نگيرد؛ تا كجا مي توان با اين 
فرمول ادامه داد؟ اين تجربه صندلي فروشــي و معاوضه 
پول و پست در هيأت مديره هاي پرسپوليس و استقالل 
چندبار تكرار شده و شكست خورده؟ باز در پرسپوليس 
هنوز مديرعاملي منصوب نشده و هركه هم بيايد فعال تا 
آرام شــدن فضا يك قهرماني ليگ برتر در دسترس اش 
خواهد بود، اما در استقالل عليه مديري طغيان مي كنند 
كه يك ماه هم نيست حكمش امضا شــده. االن وزارت 
چطور مي تواند مدير تازه منصوبــش را عوض كند؟ چه 
تضميني هست كه مجيدي و بازيكنان با نفر بعدي همين 
معامله را نكنند؟ شايد به نظر برسد راهكار اصلي عبور از 
فرهاد است، اما اين كار هم هزينه هايي دارد و تازه پرسش 
اصلي آن است كه بعد از او چه كسي را بايد روي نيمكت 
نشاند؛ قلعه نويي؟ مظلومي؟ شايد هم مربي خارجي، آن 
هم با اين بحران نقدينگي! پرســپوليس و استقالل در 
اين سال ها آنقدر بد اداره شده اند كه امروز حتي مديران 
عشق عكس هم رسما از پذيرفتن مسئوليت در آن فرار 
مي كنند. آنقدر مشكل روي هم تلنبار شده كه حتي دو 
گزينه متوسط و نيمه مقبول هم براي اداره آنها نمي شود 
پيدا كرد. اين دستاورد باشــكوه، مبارك سيستم عقيم 

مديريتي، مخصوصا در ورزش كشور!

ايناستقحطالرجال...!
  اوضاع پرسپوليس و استقالل را ببينيد؛ يكي از يكي وحشتناك تر
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فدراسيون فوتبال اعالم كرد اعتراض خود را در پرونده پاداش گرفتن كي روش به دادگاه حكميت ورزش ارسال 
خواهد كرد. سرمربي سابق تيم ملي فوتبال درخواست پاداش براي كسب مقام سومي در جام ملت هاي آسيا داشته 
و شكايتي را براي دريافت اين پول به فيفا ارائه كرده و به نتيجه مثبت هم رسيده است. 

رسول بهروش| يك آرزوي كليشه اي اما واقعا درست در فوتبال ايران وجود دارد كه كاش يك روز مجال تحقق آن 
وجود داشت: »به جاي اينكه بازيكن و مربي خارجي بياوريم، بايد مدير خارجي بياوريم.« اين اصل حرف است. 
اصل درد است. به طور كلي در كشور ما مدير خوب و خوش فكر در حوزه هاي مختلف كم تربيت مي شود و سيستم 
چرخش قدرت و گردش نخبگان هم طوري است كه معموال به معدود نيروهاي كارآمد، فرصت كار و ابراز وجود 
داده نمي شود. اين قصه در فوتبال هم وجود دارد و با توجه به خاصيت »ويتريني« اين رشته ورزشي، بيش از ساير 
جاها به چشم مي آيد. به فدراسيون فوتبال نگاه كنيد؛ ببينيد زوج طاليي تاج-كفاشيان بعد از بيش از يك دهه 
زمامداري در فوتبال ايران چه از خود به جا گذاشته اند. اينها بايد روزي صدهزار بار خدا را شكر كنند كه از سر قضا 
و قدر، يكي مثل كارلوس كي روش سر راهشان ظهور كرد و با وجود همه كج خلقي ها و فرصت طلبي هايش، چند 
موفقيت قابل اعتنا براي تيم بزرگساالن رقم زد. در غير اين صورت انتخاب طبيعي كفاشيان، كلمنته اي بود كه تيم 
استقبال كننده از او »رسوايي پله برقي« را رقم زد. كلمنته بي انگيزه بعد از عدم توافق با فدراسيون فوتبال ايران 
تقريبا بدون هيچ موفقيتي در تيم هاي بعدي اش بازنشسته شد. انتخاب خردمندانه مهدي تاج هم مارك ويلموتس 
بود كه االن دبيركل فدراسيون با عنوان كنايه آلود »جايزه بگير« از او ياد مي كند! اين نمايي كلي از وضع مديريت 
در فوتبال ايران است كه غير از فدراسيون، خيلي جاهاي ديگر هم به چشم مي خورد. همين االن پرسپوليس و 
استقالل تا خرخره درگير بحران ها و حتي بالتكليفي مديريتي هستند و بدتر اينكه چشم انداز اميدواركننده اي 

هم پيش روي آنها وجود ندارد. بله؛ اين فرياد قحط الرجال است.



 گري نويل 40روز قبل پيشنهاد داد ادامه 92مسابقه 
باقي مانده از ليگ برتر در 3 ورزشگاه نزديك به هم و 
به صورت فشرده برگزار شود. با پيشنهاد اين بازيكن 
سابق منچستر و كارشناس فعلي فوتبالي تلويزيون 
بازي هــا مي توانســت در 3ورزشــگاه كينگ پاور، 
مولينكس و ويال پارك كه نزديك به هم هســتند، 
برگزار شــود. هر تيم هر روز بازي مي كرد كه با اين 
حساب هر بازيكن ثابت به طور متوسط 11كيلومتر 
در هر مســابقه مي دويد كه جمع دوندگي او را در 
طول مسابقات باقيمانده به 99كيلومتر مي رساند؛ 

يعني چيزي حدود مســافتي كه يك دونده ماراتن 
طي مي كند. با اين پيشــنهاد امــكان مصدوميت 
يكســان و قطعي براي همه بازيكنان تيم ها فراهم 
مي شــد. تازه، 2 ديدار منچسترســيتي- آرسنال 
و اســتون ويال- شــفيلد هم از قبل به تعويق افتاده 
و اين تيم ها بايد يك 90 دقيقه بيشــتر از ســايرين 
بازي كنند و بدوند و مصدوم شــوند! نويل حاال يك 
پيشــنهاد معقول تر و بهتر ارائه كــرده؛ اينكه همه 
تيم ها شــال و كاله كنند و براي برگــزاري بازي ها 
به طــور متمركــز و در زمين بي طرف به اســتراليا 

 بروند كه فعال آب و هــواي آفتابي دارد و دربرگيري
 كوويد-19در آنجا به ميزان ساير كشورهاي جهان 
نيست. همه هم انگليســي بلدند و حسابي خوش 
مي گذرد. بازيكنان هم مجبور نيســتند هر روز به 
ميدان بروند و مي توانند ال به الي آن به ريكاوري هم 
بپردازند. مشكل اينجاســت كه 9هزار مايل فاصله 
بين 2كشور وجود دارد و بازيكنان خارجي تيم ها كه 
درصد بااليي از تركيب هر تيم را تشكيل مي دهند در 
كشور خودشان به سرمي برند و سفر آنها طوالني تر 
مي شود و موضوع ساعت بدن يا همان جت لگ هم 
مطرح است؛ يعني بازيكنان اگر بخواهند به ساعت 
جديد در نيمكره جنوبــي و كيلومترها آن طرف تر 
عادت كنند، به چند روز زمان نياز دارند. اين پيشنهاد 
به قدري جدي گرفته شده كه هم اكنون تماس هايي 
با دولت و وزارت ورزش و فدراسيون فوتبال استراليا 

هم برقرار شده و ممكن است اين پيشنهاد شوخي 
شــوخي، كامال جدي شــود. با اين اوصاف دردسر 
پليس انگلســتان هم براي كنترل مسابقات پشت 
درهاي بسته و درحالي كه احتماال هواداران به سمت 
ورزشگاه هجوم آورده اند، كمتر خواهد شد و از نظر 
اقتصادي هم براي استراليا خوب است كه اين همه 
آدم با پروازهاي مختلف به اين كشور سرازير شوند 
و هم از محل توريســم و هم حق پخش و تبليغات 
سودي سرشــار در اين اوضاع اقتصادي وخيم دنيا 
نصيب اين كشور شــود. حتي بازي ها مي تواند در 
ورزشگاه با حضور تماشــاگران برگزار شود، البته با 
رعايت فاصله گذاري اجتماعي و صندلي هاي خالي 
بين مردم كه از همين محل نيز سود بليت فروشي به 
اين كشور تعلق مي گيرد و ليگ برتر هم مي تواند در 

مزايا و سود اين مسابقات شريك شود.

  ليگ برتر انگليس در استراليا
  پيشنهاد شوخي گري نويل براي برگزاري مسابقات در خارج شايد جدي شود

   دايي: باالخره كرونا مي رود 
 و ركورد من هم شكسته مي شود

   اسطوره فوتبال ايران در گفت وگويي كوتاه با خبرنگار همشهري مدعي شد 
كه آرات، پسربچه اي كه در شبكه هاي اجتماعي خبرساز شده را نمي شناسد

  حمايت پپ از ادامه ليگ برتر
پپ گوارديوال، سرمربي منچسترسيتي كه مادرش 
را كمتر از يك مــاه پيش به دليل ابتال بــه كرونا از 
دست داده، از ادامه مسابقات ليگ برتر حمايت كرد. 
روزنامه ميرر به نقل از يكي از منابع خود در باشگاه 
منچسترسيتي كه از او به عنوان يكي از مقامات ارشد 
باشگاه ياد كرده نوشت: » وقتي فصل دوباره شروع 
شود پپ هدايت تيم را به عهده خواهد داشت. شكي 
نيست كه او و خانواده اش دوران سخت و غم انگيزي 
را سپري مي كنند ولي پپ به باشگاه اعالم كرده از 
پيام هــاي محبت آميزي كه پــس از مرگ مادرش 
دريافت كرده دلگرم شــده و به تعهد خود به عنوان 

سرمربي تيم پايبند است.«
  اتهام عجيب به رونالدو

نشريه كوريره دلواســپورت مدعي شد كريستيانو 
رونالدو عامل اصلي انتشار خبر ابتالي دوباره پائولو 
ديباال به ويروس كرونا بوده اســت. در هفته جاري 
براي چندمين بار در  ماه جاري خبري مبني بر مثبت 
بودن تست كروناي پائولو ديباال و نامزدش منتشر 
شده و اين نشــريه معتقد اســت رونالدو از طريق 
دوســتان مطبوعاتي اش اين خبر را رسانه اي كرده 

تا مدت بيشتري در پرتغال بماند و استراحت كند!
  توقف مذاكرات ترشتگن با بارسا

مارك آندره ترشتگن، ســنگربان آلماني بارسلونا 
تأييد كرد كه مذاكراتش با اين باشگاه براي تمديد 
قرارداد او متوقف شده اســت. با اين حال ترشتگن 
تأكيد كرد كه از حضور در باشــگاه بارسلونا كامال 
راضي اســت و هم اكنون هم او و هم باشــگاهش 
نگراني هاي مهم تري دارند. قرارداد فعلي ترشتگن با 
بارسا در پايان فصل 2022-2021 به پايان مي رسد. 
درحالي كه شايعاتي درباره انتقال ترشتگن به بايرن 
مونيخ در پايــان قراردادش مطرح شــده و باتوجه 
به اينكه آينــده مانوئل نوير در ايــن تيم آلماني در 
هاله اي از ابهام قرار دارد، بارســلونا و هواداران اين 
تيم اخبار مربوط به قرارداد ترشــتگن را با نگراني 

دنبال مي كنند.
  كمك اوزيل براي افطار فقرا

مسوت اوزيل، ســتاره آلماني و ترك تبار و مسلمان 
باشگاه آرسنال كه چندي پيش به دليل مخالفتش 
با كاهش دستمزدها در آرسنال در مواجهه با بحران 
كرونا بــا انتقادهاي زيادي مواجه شــده بود، براي 
كمك بــه مســلمانان بي بضاعت در  مــاه رمضان، 
مبلغ 80هزار پونــد به خيريه پرداخــت كرد. اين 
پرداخت كمــك اوزيل كه به ســازمان هالل احمر 
تركيه انجام شــده در انگليس خبرساز شده است. 
اوزيل اعالم كرده 80هزار پوندي كه به هالل احمر 
تركيه پرداخت كرده براي تهيه افطار براي 16هزار 

مسلمان در تركيه و سوريه هزينه خواهد شد.

  فرصت تازه كشتي گيران براي المپيك 
كميته بين المللي المپيك به كشتي گيران قاره آسيا 
اين فرصت را داد كه در 2مسابقه شانس خود را براي 
المپيكي شدن امتحان كنند. كشتي گيران ايران و 
ديگر كشورهاي آسيايي فروردين و ارديبهشت سال 
آينده مي توانند سهميه المپيك بگيرند. فروردين 
مسابقات قهرماني آسيا در شهر شيان چين برگزار 
مي شود. بعد از اين مســابقات، كشتي گيران آسيا 
مي توانند در تورنمنت بلغارســتان كــه در صوفيه 

برگزار مي شود، براي گرفتن سهميه مبارزه كنند.
 استخرها براي ملي پوشان باز مي شود؟

فدراسيون شنا مي خواهد استخر ورزشگاه آزادي را 
براي 5  شــناگر ملي پوش باز كند. محسن رضواني، 
رئيس فدراسيون به فارس گفته است: »ما 5 شناگر 
داريم كه شانس كســب ســهميه دارند. مي شود 
برنامه اي داشت كه هر شناگر در يك سانس با مربي 
اختصاصي تمرين كند. صحبت هايي شده و قرار است 
نامه اي تنظيم شــود و به فدراسيون پزشكي ارسال 
كنيم تا درمورد شنا تصميم گرفته شود.« رضواني 
مشــكلي براي تمرين ديگر رشته هاي زيرمجموعه 
فدراسيونش هم نمي بيند: »با صحبت هايي كه آقاي 
حريرچي )معاون وزير بهداشــت( كرده مي توانيم 
هرچه زودتر استخرها را باز كنيم. شيرجه مي تواند 
تمرينات را شــروع كنــد چون برخــورد و تماس 
ورزشكاران اين رشته كمتر است. به خاطر برخورد 
در واترپلو بايد ببينيم مي شود تمرينات اين رشته را 

هم برگزار كرد يا نه.« 
 انتخاب رئيس تنيس بعد از  ماه رمضان 

مجمع انتخاباتي فدراسيون تنيس بعد از  ماه رمضان 
برگزار مي شــود اما هنــوز تاريخ دقيــق برگزاري 
انتخابات مشخص نيســت. فرشــاد صفتي، دبير 
فدراســيون به فارس خبر داده است: »زمان دقيق 
انتخابات مشخص نيست اما گفته اند كه بعد از پايان  
ماه مبارك رمضان براي برگزاري مجمع آماده باشيم 

و ما همه مقدمات كار را انجام مي دهيم.« 
 پرتابگران ايران بدون پول در بالروس

ويزاي حسين رســولي و بهنام شــيري باز هم به 
پايان رسيد و آنها هنوز نتوانســته اند از بالروس به 
ايران بازگردند. پرتابگران ديســك ايران كه براي 
تمرين به بالروس رفته بودند، ويزاي 3ماهه داشتند. 
اواخر فروردين مهلت ويزاي آنها به پايان رسيد ولي 
به خاطر لغــو پروازها و درگيري كشــورها با كرونا، 
ويزاي آنها يك  ماه ديگر تمديد شد اما آنها به خاطر 
مشــكالت مالي نمي توانند تمرين كنند. رسولي به 
ايسنا گفته است: »درخواســت ما از مسئوالن اين 
است كه كمك هزينه ماهانه به ما بدهند تا بتوانيم 
كرايه خانه و هزينه مربي را پرداخت و تمرين كنيم. 
در يك  ماه اخيــر كمك هزينه اي براي ما ارســال 

نشده است.«

جهان

منهاي فوتبال

در اتفاقات بازي با پرسپوليس، قلعه نويي 
هيچ تقصيري نداشت

كياني: كميته انضباطي و استيناف بايد به سپاهان 
ارزش مي گذاشتند

اميرحسين اعظمي|  سپاهاني ها اميدوار 
بودند كه كميته استيناف در نهايت رأي به 
تكرار ديدار با پرسپوليس بدهد ولي اين اتفاق 
رخ نداد تا اميدهاي اين تيم اصفهاني براي 
قهرماني در ليگ برتر كمرنگ شود. مهدي 
كياني كاپيتان سپاهان اما بر اين عقيده است 
كه كميته انضباطي و استيناف بايد به باشگاه 

سپاهان ارزش مي گذاشتند و داليل اين تيم را براي حاضرنشدن برابر 
پرسپوليس مي پذيرفتند. كياني درخصوص حكم كميته استيناف، 
شانس قهرماني ســپاهان در ليگ امسال و مسائل مختلف ديگر به 

سؤاالت همشهري ورزشي پاسخ مي دهد.

  از تعطيلي دوماهه ليگ برتر شروع كنيم. به نظر مي رسد 
كه روزهاي سختي را پشت سر گذشتيد.

واقعا همينطور اســت و دلمان براي فوتبال بازي كردن تنگ شده است. 
ما مدت هاســت كه بازي نمي كنيم و از تمرينات گروهي هم دور هستيم. 
متأسفانه بيماري كرونا يكباره همه چيز را تغيير داد و اين خيلي عذاب آور 
است. همه بايد به هم كمك كنيم تا اين وضعيت هرچه زودتر تمام شود. بايد 
از زحمات پزشكان و پرستاران هم تشكر كرد كه در اين مدت واقعا سختي 
كشيدند و در كنار مردم بودند. اميدوارم اين بيماري خيلي زود ريشه كن شود 

تا آنهايي كه عشق فوتبال دارند با اين ورزش سرگرم شوند.
 تو موافق ادامه دادن بازي هاي ليگ برتر هستي؟

واقعيت اين است كه بايد حفظ سالمتي مردم را در اولويت قرار دهيم. آن اوايل 
هم كه بيماري كرونا وارد ايران شد با استرس تمرين و بازي مي كرديم و اگر 
قرار باشد همين وضعيت ادامه داشته باشد، بهتر است كه بازي ها را تعطيل 
كنند. از گوشه و كنار مي شنويم اين بيماري همچنان وجود دارد و خيلي ها به 
آن مبتال مي شوند، اين وضعيت همچنان ادامه دارد و قابل پيش بيني نيست 
كه چه زماني اين بيماري ريشه كن خواهد شد. اگر هم كرونا به اين زودي از 

بين رفت كه بازي ها برگزار خواهد شد.
 پيش بيني خودت از سرنوشت ليگ امسال چيست؟

واقعا نمي توانم پيش بيني كنم. برخي مي گويند قرار است بازي ها بعد از  ماه 
رمضان پيگيري شود ولي چيزي هنوز به صورت رسمي اعالم نشده است.
  قبول داري كيفيت فني بازي ها به شدت افت مي كند؟

بله، اگر بازي ها ادامه داشته باشد قطعا كيفيت مسابقات افت خواهد كرد. به 
هر حال بازيكنان 2ماه است كه در خانه هستند و تمرين انفرادي هم با تمرين 

گروهي قابل قياس نيست.
  فكر مي كني اگر ليگ نيمه كاره بماند، پرســپوليس را 

به عنوان قهرمان معرفي كنند؟
چند كشور كه تعطيل كردند و قهرمان هم معرفي نشد. حاال نمي دانم اينجا 

چه تصميمي بگيرند.
 درخصوص حكم كميته استيناف چه صحبتي داري؟

ما در اين مدت صفر تا صد همه  چيز را گفتيم و كميته انضباطي و استيناف 
بايد براي باشگاه سپاهان ارزش قائل مي شدند. سپاهان داليل و مدارك 
خودش را ارائه داد و كاش اين داليل با دقت بيشــتري مورد بررسي قرار 
مي گرفت. اين درست اســت كه تيم ما دير به ورزشگاه رسيد ولي قصد 
داشتيم برابر پرسپوليس بازي كنيم. نبايد در اين زمينه يكطرفه قضاوت 
مي شد، االن هم ديگر نمي توانيم چيزي بگوييم. اگر اين بازي برگزار مي شد 

و ما برنده مي شديم قطعا هيجان و حساسيت ليگ برتر بيشتر مي شد.
 برخي از هواداران سپاهان هم بابت حاضرنشدن شما برابر 

پرسپوليس از امير قلعه نويي گاليه دارند. نظر تو چيست؟
در اتفاقات بازي با پرسپوليس، قلعه نويي هيچ تقصيري نداشت. ما يك روز 
قبل از بازي به اردو رفتيم و جلسه آناليز هم برگزار شد، شك نكنيد كه تيم ما 
قصد داشت بازي كند ولي وقتي بحث انجام بازي بدون تماشاگر مطرح شد، 
هواداران سپاهان مقابل هتل آمدند و نمي خواستند تيم ما به ورزشگاه برود. 
آنها دوست داشتند اين بازي حساس و 6امتيازي با حضور هواداران برگزار 
شود. دليلي نداشت ما به فكر بازي نكردن باشيم و دير رسيدن سپاهان به 

ورزشگاه دليل داشت.
 با اين اختالف امتياز شانسي براي قهرمان شدن داريد؟

كار سپاهان خيلي سخت شــد ولي تا آخرين لحظه مي جنگيم و منتظر 
اتفاقات هستيم.

  استاديوم ها اين هفته بازگشايي مي شوند
در نشستي كه ســتاد ملي مبارزه با كرونا ديروز داشت، رئيس جمهور 
موضع دولت درباره آغاز به كار اماكن ورزشــي را اعالم كرد كه طبق آن 
اماكن ورزشي بدون تجمع مي توانند از اين هفته بازگشايي شوند. اين 
در حالي است كه البته حسن روحاني تأكيد كرد كه نبايد در استاديوم ها 
تجمع انجام شود و در واقع مسابقات و تمرينات بدون تماشاگر خواهد بود. 
با اين صحبت ها بايد ديد بخش ورزشي ستاد كرونا چه تصميمي درباره 
آغاز تمرينات تيم هاي حرفه اي فوتبال می گيرد و به تبع آن سازمان ليگ 

چه تصميمي را درباره آغاز ليگ خواهد گرفت.
  برانكو: پرسپوليس تا پنجشنبه فرصت دارد

سرمربي سابق پرسپوليس در گفت وگو با فارس درخصوص نامه وكيلش به 
باشگاه پرسپوليس گفت: »وكيل من در چارچوب آيين نامه كد انضباطي 
ركن قضايي فيفا، دست به ابالغ درخواست اجراي حكم فيفا زده كه البته 
دقيقا نمي دانم مهلت نهايي چه زماني بوده است. فكر مي كنم احتماال 

پنجشنبه اي كه در پيش داريم فرصت نهايي باشد.«
  بيانيه تند تراكتور: ليگ را تعطيل كنيد

باشگاه تراكتور در بيانيه اي خواستار تعطيلي كامل ليگ برتر شد. در ابتداي 
بيانيه آمده است: »متأسفانه با وجود درخواست اكثر باشگاه ها براي لغو 
مسابقات و تمامي خطرات جاني براي ورزشــكاران و عوامل برگزاري 
مسابقات، متوليان امر مصرانه به دنبال ازسرگيري مسابقات ليگ برتر 
فوتبال هستند. اگر مسابقات برگزار شود، روزانه گروه 50نفري از بازيكنان 
و عوامل تيم ها كنار همديگر جمع شده و در سالن هاي بدنسازي عمومي 
و زمين چمن، تمريناتشان را انجام خواهند داد كه همين تجمع، دروازه 

ورود كرونا به فوتبال ايران است.«
  مجيدي فعال شمال است!

درحالي كه يك ماه ونيم از مديرعاملي احمد سعادتمند مي گذرد فرهاد 
مجيدي هنوز نشســتي با وي برگزار نكرده و اين در حالي است كه او از 
سرمربي تيمش درخواست جلسه داشته است. اسماعيل خليل زاده در 
اين باره به ورزش3 گفت: »من روز گذشته با فرهاد مجيدي تماس گرفتم 
و او اصال حرفي در مورد اختالف با سعادتمند نزد. او گفت هم اكنون در 
شمال ايران است و در بازگشت جلســه اي با مديرعامل باشگاه برگزار 

مي كند.«

گفت وگو

فوتبال ايران
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 حسيني: شرايط همه را درنظر بگيريد

سيدجالل حسيني درباره سرنوشت ليگ برتر معتقد است: »اگر بنا به تعطيلي مسابقات است بايد شرايط همه تيم ها 
چه آنهايي كه مدعي هستند و چه تيم هاي مدعي سهميه يا سقوط درنظر گرفته شود. به اين راحتي نيست كه هر 

كس بخواهد حرفي بزند و براي دلخوشي هوادارانش تيمي را متهم كند.«

بهروز رســايلي| مصاحبه اخير مهدي مهدوي كيا در مورد فوتبال 
پايه بي نظير است؛ ژرف انديشــانه و كارشناسانه. مهدي كه بعد از 
پايان فوتبالش به پيشنهادهاي جذاب سرمربيگري »نه« گفته و 
فعال اوقاتش را وقف فوتبال پايه كرده، مي گويد در اين رده عشق 
و كوشش حرف اول را مي زند. مي گويد مدرسه فوتبال لوكس و 5 
جفت كفش برند، هيچ بچه اي را تبديل به يك ستاره بزرگ نكرده. 
مي گويد فوتبال ورزش فقراست و او به ســهم خودش فضايي باز 
كرده تا بچه هاي اين قشر بخت شان را براي ستاره شدن بيازمايند. 

هزار آفرين هم براي مهدي كم است انصافا. نه؟
سوپراستار پيشين تيم ملي دست روي يك نكته بامزه مي گذارد 

كه وقتي مصاحبه هاي بازيكنان قديمــي را مرور مي كني، 
مي بيني عين حقيقت اســت: »دوره ما بيشتر پدر و مادرها 
با فوتباليســت شــدن بچه ها مخالف بودند اما االن والدين 

اشتياق دارند بچه هايشان فوتباليست شوند و براي اين منظور 
حسابي هم خرج مي كنند.« دقيقا همين است. مصاحبه چند 
بازيكن بزرگ را خوانده ايد كه گفته بودند بعد از هر بار فوتبال 
بازي كردن در زمين خاكي يك دست كتك سير از پدرشان 
مي خوردند و به خاطر زانوهاي خونيــن، كلي هم مالمت از 
مادر مي شنيدند؟ راز ستاره شدن در مستطيل جادويي انگار 
همين سماجت، همين »نه« شنيدن و مشتاق تر شدن است. 

اينجا جايي براي نازپرورده ها نيست. نه اينكه هيچ بچه 
پولداري هيچي نشده باشد اما انگار نان و آب سفره 

فوتبال به گلوي فقرا گواراتر است.
مهدي مهدوي كيا تا به حال بارها پيشنهادهايي براي 

هدايت تيم هاي ليگ برتري داشــته. او مي توانسته راحت 
و آسوده كت و شــلوار بپوشــد، لب خط براي عكاس ها 
 ژست فرياد زدن بگيرد و دستمزد ميلياردي هم داشته

 باشد. 
مهدي اما گنجي است كه سراغ گنج يابي رفته. به 
قطعيت مي توان گفت در مــورد ارزش كار او 5، 
10يا 15ســال ديگر خيلي بيش از اين حرف ها 
خواهيم شــنيد؛ زماني كــه محصوالتش يكي، 
يكي به ســطح اول فوتبال تزريق شدند و باز اين 
بركه خلوت را پر از ماهي هاي رنگي كردند. مهدي 
مهدوي كيــا عاقله مرد دوست داشــتني اين فوتبال 
است؛ از آنها كه يكي شان واقعا كم است.  اي كاش از 
اين ستاره ها روي دوش فوتبال ايران بيشتر داشتيم. 

دمت گرم، خيرت قبول.

  كيا؛ يكيش كمه!
  در ستايش مهدي مهدوي كيا؛ عاقله مرد اين فوتبال

  شيعي: در جلسه هيأت رئيسه استعفايي از آقاي تاج نديديم
  محمود شيعي، عضو هيأت رئيسه فدراسيون فوتبال در گفت وگو با همشهري از ابهامات استعفاي تاج، قرارداد ويلموتس، ادامه ليگ

 پس از كرونا و بازنشستگي خودش گفته است

محمد زارعــي| ماه ها از كناره گيري مهدي تاج، 
رئيس پيشين فدراســيون فوتبال مي گذرد، 
با اين حال برخي مي گويند او هيچ گاه رســما 
استعفانامه اي ننوشته اســت. شايد به همين 
دليل بود كه تا همين چند ماه پيش همچنان در 
سايت كنفدراســيون فوتبال آسيا هم نام تاج 

به عنوان رئيس فدراسيون ديده مي شد.
آيا ممكن اســت روزي تاج هــم  مانند علي 
كفاشيان ادعا كند كه هيچ گاه استعفايي نداده 

است؟ 
محمود شــيعي عضو هيأت رئيســه فدراسيون 

فوتبال، كه اخيراً از مديرعاملي باشگاه پيكان كنار 
رفته، در گفت وگو با همشــهري به برخي سؤال ها 
درباره اوضاع مديريتي فدراسيون پاسخ داده است.
اين عضو ارشد فدراسيون فوتبال در پاسخ به اين 
سؤال كه آيا اســتعفاي كتبي از مهدي تاج ديده 
است، گفت: »من نمي دانم آقاي تاج استعفاي خود 
را بايد به هيأت رئيســه بدهد يا مراجع ديگر. ولي 
وقتي فيفا و AFC اســتعفاي تاج را در سايت هاي 
خود مي گذارند و آقاي بهاروند را به عنوان جانشين 
او معرفي مي كنند، اين يعني تاج استعفاي خود را 
به سازمان هاي مربوطه داده است. اما در جلسات 
هيأت رئيســه فدراسيون اســتعفايي از او نديدم. 
فقط همــان چيزهايــي را ديدم كه در رســانه ها 

مطرح شد.«
با جدايي از مديرعاملي باشــگاه پيكان، گفته شد 
كه ادامه حضور شيعي در هيأت رئيسه فدراسيون 
هم غيرقانوني است. خودش اما نظر ديگري دارد: 
»به من هــم مي گفتند از لحــاظ حقوقي با توجه 
به جدايي ام از باشگاه پيكان مشــكل وجود دارد 
اما واضــح بود كه من مشــكلي بــراي حضور در 
هيأت رئيسه ندارم. من براساس رأي مجمع وارد 
هيأت رئيسه شده ام و اگر بخواهم از هيأت رئيسه 
بروم بازهم با رأي مجمع خواهد بــود. ديديد كه 
فدراســيون هم در اين خصوص بيانيه داد و اعالم 
كرد حضورم در هيأت رئيسه قانوني است. ما 3سال 

و اندي در هيأت رئيســه بوديــم و در اين مقطع 
حســاس فعلي خواهيم بود. اداي دين كه به طور 
شــرعي گردن ماســت را بايد انجام دهيم. خيلي 
راحت بود كه اســتعفا مي دادم اما بايد مي ماندم. 
در كل هم من گفتم براساس اساسنامه فدراسيون 
هســتم و به هر چه در اساسنامه نوشته شده عمل 

مي كنم.«
آيا آنگونه كه شــايعه شــده اعضاي هيأت رئيسه 
فدراسيون از مفاد قرارداد مارك ويلموتس، سرمربي 
پيشــين تيم ملي بي اطالع بوده اند؟ شيعي پاسخ 
مي دهد: »قرارداد نهايي ويلموتس به هيأت رئيسه 
آمد البته ما در هيأت رئيســه كارهــاي مربوط به 
عقد قرارداد با ويلموتس را به تــاج تنفيض كرده 
بوديم. او دو سه جلسه گزارش هاي مربيان خارجي 
را كه مذاكره كرده بود، در جلســه هيأت رئيســه 
مطرح كرد. هركدام هم شــرايطي را گفته بودند يا 
قيمت هايشان به ما نمي خورد يا زمان آمدنشان به ما 
نمي خورد. آنها را آقاي تاج در دو سه جلسه به هيأت 
رئيسه آوردند.« چشم انداز فدراسيون فوتبال بر اي 
آينده چيست؟ اين ســؤالي بود كه شيعي درباره 
آن اينگونه پاســخ داد: »بحث اصالح اساســنامه 
مهم ترين برنامه ما خواهد بود. نمي خواهيم كاري 
كنيم كه يك مسكن باشــد بلكه تالش مي كنيم 
يك كار درســت و اساســي انجام دهيم. جوري 
كه كارشناســان 20ســال ديگر بگويند خدا پدر 

تدوين كنندگان اساسنامه را بيامرزد. بعد از آن هم 
فيفا از هر كشوري خواسته بنا به چارچوب هاي خود 
مســابقات فوتبال را تعيين تكليف كند. ما هم در 
فدراسيون حساسيت هايي داريم كه آنها را بررسي 
و اعمال خواهيم كرد. ضمــن اينكه ما پرونده هاي 
زيادي در فيفا داريم اگــر االن نتوانيم آنها را جمع 
كنيم، مشكالت بيشتر مي شود. هدف ما اين است 

كه پرونده هايمان را در فيفا كم كنيم.«
در ميان ســناريوهاي مختلف براي تعيين تكليف 
مسابقات ليگ، 2 ســناريو طرفدار بيشتري دارد. 
گروهي مي گويند مســابقات بدون تعيين قهرمان 
تعطيل شود، گروه ديگري اما خواستار ادامه بازي ها 
بدون تماشاگر هستند. شيعي اما پيشنهاد سومي 
دارد: »پيشنهاد من اين اســت كه ليگ نوزدهم را 
همين جا تعطيل كنيم اما ليگ بيستم را با درنظر 
گرفتن امتياز تيم ها در ليگ نوزدهم شروع كنيم. 
جدول ليگ هم همين جدول ليگ نوزدهم در پايان 
هفته بيست ويكم باشد و ما به اين شكل ليگ بيستم 
را شروع كنيم. مثال پرسپوليس امتيازاتي كه االن 
دارد در ليگ بعدي هم لحاظ شود و 30هفته بازي 
كند جمع امتيازاتش هرچه شد، عنواني را به دست 
بياورد. يا تيم هاي ديگر هم همين شيوه لحاظ شود. 
در نتيجه خيلي خالصه اش اينكه ما شرايط فعلي 
جدول را به ليگ بعدي انتقال بدهيم تا حق كسي 

خورده نشود.«

 شــايد تعويق يكســاله جام ملت هاي اروپا بيش از هر كســي به نفع علي دايي شده باشد. 
كريس رونالدو فوق ســتاره فوتبــال پرتغال، پيش از شــيوع كرونــا در دور مقدماتي 

جام ملت هاي اروپا در آخرين بازي تيم ملي كشورش توانست مقابل ليتواني 3گل 
از 6گل تيمش را به ثمر برســاند و با اين 3گل تعداد گل هاي ملي خودش را به 

عدد98 رســاند. او حاال تنها 11گل با 109گل علي دايي، آقاي گل جهان 
فاصله دارد.رونالدو اين فرصت را داشت تا با آغاز جام ملت ها -كه اگر كرونا 

نبود، خرداد و تير امسال برگزار مي شد-11گل به ثمر برساند و ركورد 
علي دايي را به نام خود كند اما شيوع كرونا حاال اين فرصت را از او 

گرفته و حداقل تا يك سال آينده موفق به انجام اين كار نخواهد 
شــد. رونالدو هم اكنون 35ساله اســت. برخي پيش بيني 
مي كنند در 36سالگي او تا اندازه اي از دوران اوجش فاصله 
خواهد گرفت.البتــه خود دايي نظري غيــر از اين دارد و 
مي گويد ركورد او در نهايت شكسته خواهد شد. اسطوره 
فوتبال ايران درخصوص شيوع كرونا، تعويق جام ملت هاي 
اروپا و البته باقي  ماندن ركوردش به همشهري گفت: »من 
اصال به اين مسائل فكر نمي كنم و اين موضوع كوچك ترين 
اهميتي برايم ندارد. اميدوارم كه كرونا زودتر تمام شــود و 

فوتبال در دنيا از سر گرفته شــود. به هر حال كرونا يك روز 
تمام مي شود و ركورد من باالخره شكسته مي شود و احتماال 

خود رونالدو اين كار را خواهد كرد.« علــي دايي كه البته قصد 
نداشت درباره مسائل فوتبال ايران مصاحبه كند در پاسخ به سؤالي 

درخصوص »آرات« كودك بااســتعداد فوتبال ايــران كه اين روزها 
حسابي در شبكه هاي اجتماعي حاشيه ســاز شده است، گفت: »من در 

شبكه هاي مجازي هيچ فعاليتي ندارم و اصال آرات را نمي شناسم!«پيش از 
اين پدر آرات از علي كريمي كه حاضر نشــده بود در اليو اينستاگرام او و پسرش 

حاضر شود،  به تندي انتقاد كرده بود.



 حاال كــه بيماري 
كرونا همه گير شده 
و نه تنهــا ايران، 
را  كه همــه دنيا 
تحت تأثير خود قرار 
داده است، به نظر 

مي رسد خيلي از خألها و نقطه ضعف ها چه در 
بحث اداره امور كشور و چه در بحث قانونگذاري 
نيز مجالي براي خودنمايي پيدا كرده و همين 
باعث شــده تا فرصتي به وجــود بيايد براي 
شناســايي اين خألها و پيدا كردن راهكاري 
براي از بين بردن آنها. يكي از اين خألها ظاهرا 
در زمينه قوانين جزايي كشورمان بوده؛ چراكه 
طي هفته هاي گذشــته نمايندگان مردم در 
مجلس شوراي اسالمي طرحي دو فوريتي را 
تهيه كردند كه هدف آن پيشگيري از انتقال 
بيماري هاي واگيردار از طريق مجازات افرادي 
بود كه عامدانه در انتشــار اين بيماري دخيل 
هســتند. طرحي با 12ماده كه براي دسته اي 
از افراد كه باعث شيوع بيماري هاي واگيردار 
مي شــوند، مجازاتي از حبس و جزاي نقدي 
گرفته تا حتي قصاص درنظــر گرفته و به نظر 
مي رسد تالش كرده گام مهمي براي جلوگيري از 
شيوع بيماري هاي واگيردار بردارد. اما جزئيات 
اين طرح چيست و آيا مي تواند در آينده تأثير 
مثبتي بر عدم شيوع اينگونه بيماري ها داشته 
باشد؟ بهروز جوانمرد، دكتراي حقوق كيفري 
و جرم شناســي و عضو هيأت علمي دانشگاه 
آزاد در گفت وگو با همشهري به اين سؤاالت 

پاسخ مي دهد.

ابتدا راجع به اين طرح توضيح دهيد 
و به نظر شــما چه ضرورتي براي ارائه چنين 

طرحي وجود داشت؟
اصوال در كشوري زندگي مي كنيم كه بروز و ظهور 
هر حادثه و اتفاقي باعث واكنــش هيجاني افكار 
عمومي و مقامات حاكميتي مي شود و نمايندگان 
مجلس هم اگر موضوع ويروس كوويد-19پيش 
نمي آمد، شــايد هيچ وقت ســراغ تنظيم چنين 
طرحي نمي رفتند. اينكه به مردم اعالم كنيم كه 
نمايندگان نســبت به دغدغه هاي مردم حساس 
هستند، في نفسه امر مطلوبي است، اما يك نكته 

را نبايد از ميان برد و آن اين اســت كه برون ريزي 
عواطف و هيجانات نبايد باعث شود اصول و مباني 
به رسميت شناخته شده دچار ابهام شده و به محاق 
فراموشي سپرده شــود. تجربه قانونگذاري هاي 
گذشــته اين چنيني نشــان مي دهد كه چنين 
طرح هايي يا به سرانجام نمي رسد يا اگر هم از صافي 
شوراي نگهبان رد شود، در عمل خروجي قضايي آن 
بسيار نحيف و رنجور است؛ چراكه مهم ترين ركن 
در تعيين ارزش ها و هنجارهاي كيفري اين است 
كه افكار عمومي درخصــوص ميزان قبح عمل به 
يك وجدان جمعي رسيده باشند. در جامعه اي كه 
به علت  هاي مختلف همچون تحريم هاي اقتصادي 
و مداخله نهادهاي دولتي در امور تجارتي وضعيت 
صدور چك هــاي بالمحل ورودي زيــادي را در 
دادسراها و دادگاه ها ايجاد كرده است، صحبت از 
قرنطينه عمومي يا از اين دست موارد وقتي دولت 
نمي تواند براي يك  ماه هزينه مايحتاج نيروي كار 
كل كشــور را تامين كند، به عالوه بازنشستگان و 
از كارافتادگان و مســتمري بگيران و سرپرستان 
خانوار ها كه بودجه ســنگيني طلــب مي كند با 
وضع موجود كشور همخواني ندارد، لذا مي توان از 
االن پيش بيني كرد اگر اين طرح در هيأت رئيسه 
مجلس اعالم وصول شود و به صحن علني بيايد و با 
دوفوريت تصويب شود و به شوراي نگهبان ارسال 
شود و در روزنامه رسمي منتشر شود، باز هم يك 
حلقه مفقوده وجود دارد و آن بازنمايي اجتماعي نزد 
افكار عمومي است كه به اين باورمندي نرسيده اند 
كه بايد عالوه بر رعايت بهداشــت فردي، مراقب 
سالمت هموطنان خود باشند. در مقدمه توجيهي 
طرح مذكور آمده اســت كه »با توجه به سكوت و 
اجمال قوانين كيفري در پيشگيري از بيماري هاي 
واگيردار، ضرورت تصويب قانوني جامع، واضح و 
آشكار است.« اين حرف از امضاكنندگان پذيرفته 
نيست؛ چراكه يك قانون قديمي )مصوب 1320( 
ولي همچنان معتبر وجود دارد كه اتفاقا ضمانت 
اجرايي كيفري هم پيش بيني كرده است اما نياز 
به روزآمد شدن دارد. لذا ضرورتي به تدوين چنين 
طرحي نبود، بلكه نمايندگان محترم مي توانستند 
اين قانون قديمي را به روز رســاني كــرده و نقاط 
ضعف و كاســتي هاي آن را بعد از گذشت حدود 
80ســال ترميم كنند. در قانون تدوين و تنقيح 
قوانين و مقررات كشور مصوب 2۵ خرداد 1389 و 

دستورالعمل اجرايي آن مصوب 10 مرداد 1389، 
قانون طرز جلوگيري از بيماري هاي آميزشــي و 
واگيردار مصوب 11 خــرداد 1320 جزء قوانين 
منسوخه احصا نشده است؛ يعني قانون موصوف 

به جز يك ماده آن همچنان اعتبار دارد.
پس در قوانين جزايي كشــورمان 

پيش از اين به اين مسئله اشاره شده بود؟
در  قانون طرز جلوگيري از بيماري هاي آميزشي 
و بيماري هــاي واگيردار مصــوب 11خرداد ماه 
1320 اصالحي 1347 آمده كــه در مواردي كه 
حالت بيمار و كيفيت واگيــري بيماري موجب 
نگراني باشــد، بهداري مي تواند بيمــار را ملزم 
كند كه تا برطرف شــدن خطر  واگيري در يكي 
از بيمارســتان ها تحت درمان قرار گيرد. فصل 
دوم اين قانــون به بيماري هاي واگيردار اشــاره 
كرده اســت. در ماده 21 قانون فوق اشــعار دارد 
»اشــخاصي كه برخالف دســتورهاي بهداري 
نســبت به محافظت مواد غذايي كه در معرض 
فروش گذارده مي شــود رفتار نموده يا اقدام به 
فروش مواد غذايي فاسد يا ناسالم نمايند، از 1۵تا 
30روز حبس تأديبــي و يا ۵1 تا ۵00ريال كيفر 

نقدي محكوم مي شوند«.
و در ماده 22 گفته كه اشــخاصي كه مانع اجراي 
مقررات بهداشتي مي شــوند يا در اثر غفلت باعث 
انتشار يكي از بيماري هاي واگيردار مي شوند، به 
8روز  تا 2 ماه حبس تأديبي و ۵1 تا ۵00ريال و يا به 

يكي از اين دو كيفر محكوم مي شوند.

اين قانون مربوط به 79ســال پيش است. مقنن 
مي توانست نسبت به تكميل بيماري هاي واگيردار 
نظير بيماري هاي ويروسي اشاره كند. شاهد مدعا 
اينكه در سال 1347 ماده 19 اين قانون اصالح شده 
و بيماري هايي نظير تب مالــت، ماالريا، هپاتيت 
و فلج اطفال اضافه شده است. مقنن مي توانست 
با اطالق عبارت بيماري هاي واگيردار ويروســي 

ماده 19 اين قانون را اصالح كند.
عالوه بر اين قانون قديمي در مــاده ۶88 قانون 
مجازات اســالمي بخش تعزيرات مصوب 137۵ 
مقرر شــده اســت: »هر اقدامي كه تهديد عليه 
بهداشــت عمومــي شــناخته شــود، از قبيل 
آلوده كردن آب آشاميدني، يا توزيع آب آشاميدني 
آلوده، دفع غيربهداشتي فضوالت انساني و دامي 
و مــواد زايد، ريختن مــواد مســموم كننده در 
رودخانه ها، زباله در خيابان ها و كشتار غيرمجاز 
دام، اســتفاده غيرمجاز فاضالب خام يا پســاب 
تصفيه خانه هاي فاضالب براي مصارف كشاورزي 
ممنوع اســت و مرتكبين چنانچه طبق قوانين 
خاص مشمول مجازات شــديدتري نباشند، به 
حبس تا يك ســال محكوم خواهند شــد.« در 
تبصره يك اين ماده آمده كه تشخيص اقدام عليه 
بهداشت عمومي به عهده وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشكي است. براي تحقق جرم موضوع 
ماده 22 قانون مصوب 1320 احراز غفلت كفايت 
مي كند. مقنن در يك قانون قديمي تحت عنوان 
 قانون راجع به مجازات اخاللگران در صنايع نفت 

ايران مصوب 1۶مهر ماه 133۶ در تبصره ماده 8 
گفته كه منظور از بي مباالتي اقدام به امري است 
كه مرتكب نمي بايست به آن مبادرت كرده باشد 
و منظور از غفلت، خودداري از امري اســت كه  
مرتكب مي بايســت به آن اقدام كرده باشد، اعم 
از اينكه منشــأ بي مباالتي يا غفلت عدم اطالع و 
عدم مهارت يا عدم تجربه يــا عدم رعايت قانون يا  
مقررات يا اوامر يا نظامات و يا عرف و عادت باشد.

در تبصــره مــاده 14۵قانــون مجازات اســالمي 
مصوب 1392نيز گفتــه تقصير اعم از بي احتياطي 
و بي مباالتي است. مســامحه، غفلت، عدم مهارت و 
عدم رعايت نظامات دولتي و مانند آنها، حسب مورد، 
از مصاديــق بي احتياطي يا بي مباالتي محســوب 
مي شود. پس جرم موضوع ماده 22قانون بيماري هاي 
آميزشــي حول محور خطاي جزايي مي گردد اما 
جرم موضوع ماده ۶88تعزيــرات يك جرم عمدي 
است. پس عنصر قانوني جرم عمدي و غيرعمدي در 
مورد بيماري هاي واگيرداري كه براي سالمت عموم 
خطرناك است تا قبل از اين طرح وجود داشته و تنها 

نياز به اصالح و بازنگري داشته است.
در برخي از مواد طرح ارائه شــده 
در مجلس مشاهده مي شود كه فرد درصورتي 
مجرم اســت كه از بيماري خود اطالع داشته 
باشــد. معموال اثبات اين مسئله به چه شكل 

صورت مي گيرد؟
با توجه به مواد 1تا 3اين طرح به نظر مي رسد اثبات 
اطالع مرتكب از بيماري خود با نماينده دادستان و 

يا نماينده وزارت بهداشت باشد.
در اين طرح حتي مجازات قصاص 
هم پيش بيني شده، درباره شرايط صدور 

اين حكم توضيح دهيد.
قصاص يك حكم قرآني است و صدور آن مستلزم 
يكسري شرايط است كه در باب قصاص در قانون 
مجازات اسالمي 1392آمده است. در ماده 290اين 
قانون در 4 بند شرايط عمدي بودن جنايت آمده 

است.

بهروز جوانمرد، حقوقدان در گفت وگو با همشهري به نقد طرح دوفوريتي مجلس 
براي مجازات عدم پيشگيري از انتقال بيماري هاي واگيردار در كشور پرداخت

 مجازات سنگين براي
ناقالن عمدي ويروس
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تقاضاي مهريه بعد از طالق
آيا زن مي تواند پس 

از ثبت طالق توافقي مجددا مهريه خود را مطالبه كند؟ 
درصورتجلســه داوري كــه شــعبه مــورد نظــر دادگاه 
رســيدگي كننده به پرونده طالق توافقي ارجاع شده است 
درخصوص مهريه تعيين تكليف شده و توافقات زوجين به 
صراحت مكتوب شــود و به امضا طرفين رسيده است كه در 
آن بايد ذكر شود كه زوجه مهريه خود را قبال دريافت كرده و يا 
زمان استماع صيغه طالق دريافت خواهد كرد. در واقع اجراي 
صيغه طالق منوط به پرداخت تمام يا بخشي از مهريه خواهد 
بود. در چنين شرايطي اگر پس از عبارت بذل مهريه از سوي 
زوجه و قبول بذل از سوي زوج، زوجه حق رجوع به مابذل را 
از خود سلب و ساقط كند نمي تواند مجددا آن را مطالبه كند. 
همچنين چنانچه در اين خصوص سند ابراء در دفاتر اسناد 
رسمي تنظيم شده باشد، زوجه حق مطالبه را نخواهد داشت.

شرايط اجراي حكم تمكين
آيا مرد مي تواند بدون تهيه منزل مستقل 

حكم تمكين را اجرا كند؟ 
در پي ترك منزل توســط زوجــه بدون عــذر موجه و يا 
عدم تمكين خاص زوج مي تواند با ارسال اظهارنامه و سپس 
دادخواســت تمكين الزام وي را به ايفای وظايف زناشويي 
بخواهد ولي اين امر در زمان اجراي حكم مســتلزم تهيه 
منزل مستقل و در شان زوجه با اثاث البيت است. همچنين 
زوج بايد توان پرداخت نفقه و ساير هزينه هاي زندگي شامل 

البسه، غذا و هزينه هاي درماني و بهداشتي را داشته باشد.
گرفتن نفقه فرزند توسط مادر

آيا مادر مي تواند نفقه ايام گذشــته فرزند 
خود را مطالبه كند؟ 

ماده 1199 قانون مدني درخصوص نفقه اوالد تعيين تكليف 
كرده و آن را به صراحت بر عهده پدر قرار داده است و درصورت 
استنكاف از پرداخت مادر مي تواند با مراجعه به دفاتر خدمات 
قضايي اقدام به تقديم دادخواست نفقه فرزند از پدر كند ولي 
درخصوص نفقه ايام گذشته فرزند، دادگاه مواجه با تكليفي 
نيست و از تاريخ تقديم دادخواست لغايت آينده با جلب نظر 
كارشناس محترم دادگســتري، نفقه تعيين و حكم صادر 

مي شود.

شرايط دريافت اجرت المثل
زن براي گرفتن اجــرت المثل ايام زندگي 

مشترك بايد چه داليلي به دادگاه تقديم كند؟
زوجه مي تواند با تقديم دادخواســت مطالبه اجرت المثل 
ايام زندگي مشترك در اين خصوص طرح دعوي كند ولي 
اثبات محق بودن وي در اين موضوع مستلزم تمكين وي و 
همچنين اثبات قصد عدم تبرع مشعر در ماده 33۶ قانون 

مدني است كه باز اثبات اين امر بر عهده زوجه است.

مالقات كودك
اگر پدر و مادر در يك منزل زندگي نكنند و 
پدر مانع مالقات كودك با مادر شود، آيا مادر مي تواند 

به فوريت دستور مالقات از دادگاه بگيرد؟
طبق ماده 1174 قانون مدني درصورتي كه به علت طالق و 
يا به هر جهت ديگر پدر و مادر طفل در يك منزل سكونت 
نداشته باشند هر يك از آنها كه طفل تحت حضانت او نيست 
حق مالقات طفل خود را دارد. تعيين زمان و مكان مالقات و 
ساير جزئيات مربوط به آنها درصورت اختالف با دادگاه است 
و هريك از زوجين مي تواند با درخواست صدور دستور فوري 

مالقات به دادگاه مراجعه كند.

حتما برايتان پيش آمده 
كــه هنــگام خريــد يا داخلي

پرداخت هزينه رستوران 
و... در فيش پرداختي تان با واژه »ماليات 
بر ارزش افزوده« روبه رو شويد. اما ممكن 
است براي برخي اين سؤال مطرح شود 
كه ماليــات بر ارزش افزوده چيســت و 
چطور محاســبه مي شــود. محمدعلي 
برومندزاده، رئيس شعبه3 بدوي ديوان 
عدالــت اداري در گفت وگو با ســايت 
آموزش همگاني قوه قضاييه به اين سؤال 

پاسخ مي دهد.
انواع ماليات در قانون و مقررات مختلف 
به طوركلي بر 2 قسم است: يكي ماليات 
مستقيم و ديگري ماليات غيرمستقيم. 
ماليات بر ارزش افــزوده كه محور بحث 
ماســت از نوع ماليات هاي غيرمستقيم 
است. اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده 
در ايران از مهرماه ســال1387 شروع 
شــد و هم اكنون، مبلــغ آن به صورت 
3درصد عــوارض و ۶درصــد ماليات از 

مصرف كنندگان دريافت مي شود.

ماليات بر ارزش افزوده چيست؟
ماليات بر ارزش افزوده يعني مالياتي كه 
پرداخت كننده واقعي آن از ابتدا مشخص 
نيســت و درواقع ماليات مصرف كننده 
نهايي و گيرنده خدمت نهايي اســت و 
مؤدي آن شــخصي اســت كه از جانب 
مؤدي واقعي، ماليات را پرداخت خواهد 
كرد. توضيح اينكه براساس قانون ماليات 
بر ارزش افزوده مصوب سال1387 و مواد 
يك، 4 و ۵ آن؛ ماليــات بر ارزش افزوده 
به 2 چيز تعلــق مي گيــرد: 1- عرضه 
كاال 2- ارائه خدمــت. به طوركلي هيچ 
منبع و مأخذ ديگري بــراي ماليات بر 
ارزش افــزوده غيرازايــن 2 مورد وجود 

ندارد.
فروشــندگان كاال مكلف اند هنگامي كه 
كاال را بــه مشــتري و خريــدار عرضه 
مي كننــد، براســاس آن درصدي كه 
در قانون پيش بيني  شــده و هرسال يا 
هرچند سال يك بار قابل تغيير است را از 
مصرف كننده و خريدار اخذ و به حساب 
سازمان امور مالياتي واريز كنند؛ يعني 
فروشنده در اينجا مأمور وصول ماليات 

اســت و همزمان با فــروش جنس، هم 
ثمن)قيمت( معامله را دريافت مي كند 
و هم 9درصد ماليات بــر ارزش افزوده 
موضوع معامله را از مشــتري گرفته و 
به حســاب ســازمان امور مالياتي واريز 
مي كند. بر اين اســاس عرضــه كاال به 
خود نيز مشمول ماليات بر ارزش افزوده 
خواهد بود و به عنوان مثال، اگر كســي 
بخشي از كاال را براي خود استفاده كند؛ 
اداره مالياتي مي تواند بابت اين كاال نيز از 

او مطالبه ماليات كند.

ماليات بر ارزش افزوده ارائه خدمت
اشــخاصي كه به هر نحوي به ديگران 
ارائــه خدمت مي كنند؛ مثال ماشــيني 
را تعمير يا فرشــي را شستشــو و يا رفو 

مي كنند؛ مكلف اند براســاس نرخ فعلي 
قانون ماليات، 9درصد از مجموع خدمتي 
كه ارائه مي دهنــد را از گيرنده خدمت 
اخذ و به عنوان ماليــات بر ارزش افزوده 
به حســاب ســازمان امور مالياتي واريز 
كنند. در اين شرايط ارائه خدمت حتما 
بايد به غير باشــد. ارائه خدمت به خود، 
مشمول ماليات بر ارزش افزوده نخواهد 
بود. اگر كسي به خودش خدمتي را ارائه 
بدهد مثال تعميركار خودرويي، ماشين 
خود را تعمير كند؛ اداره مالياتي نمي تواند 
بابت اين تعمير و خدمــت از او مطالبه 
ماليات نمايد. ارائه خدمت حتما بايد به 
غير باشد و در مقابل مابه ازا باشد. چنانچه 
شخصي به ديگري ارائه خدمت كند و اين 
خدمت به صورت رايگان صورت گيرد؛ 

ماليات بر ارزش افزوده چيست و به چه كاالهايي تعلق مي گيرد
وقتي فروشنده، مأمور دريافت ماليات مي شود

مسئله اي به نام گوشت
اختالف ديگر كه ممكن اســت در اين بحث پيش بيايد ممكن است در مورد 
گوشت باشد. گوشت يكي از مواردي است كه در ماده12 ذكر شده است. در اين 
رابطه مثال شخصي در ديوان عدالت اداري طرح دعوا مي كند كه در كشتارگاه 
ذبح انجام مي دهد و بابت آن حق كميسيون و دستمزد دريافت مي كند و بر 
اين باور است كه با توجه به اينكه گوشــت از شمول ماليات بر ارزش افزوده 
مستثناست، دستمزد وي هم از شمول ماليات بر ارزش افزوده مستثنا خواهد 
بود كه در اين خصوص اختالف نظر وجود دارد. براساس ماده12 قانون، آنچه در 
بحث گوشت، مشمول استثنا شده؛ صرف عرضه گوشت است و ساير خدمات 
متفرعه بر گوشت ازجمله خدمات كشتارگاهي مشمول اين استثنا نشده اند و 
آن دستمزد و خدماتي كه كشتارگاه بابت ذبح و بسته بندي گوشت مي گيرد؛ 
مشمول اين ماليات نيست. در مورد شكر، روغن ، گندم و قند و همه اين موارد 

هم همينطور.
يكي از عناويني كه از شمول موارد ماليات بر ارزش افزوده استثنا شده است، 
ماده1۳ اين قانون و صادرات اســت. صادراتي كه اشخاص به خارج از كشور 
)هم صادرات كاال و هم صادرات خدمت( انجام مي دهند از شمول ماليات بر 
ارزش افزوده موضوع اين قانون خارج است و اداره مالياتي نمي تواند از صادراتي 

كه اشخاص انجام مي دهند؛ ماليات بر ارزش افزوده مطالبه كند.

ث
مك

زهره پيروي
حقوقدان

پاسخ به سؤاالت حقوقي

الف- هرگاه مرتكب با انجام كاري قصد ايراد جنايت 
بر فرد يا افرادي معين يــا فرد يا افرادي غيرمعين 
از يك جمع را داشته باشــد و در عمل نيز جنايت 
مقصود يا نظير آن واقع شــود، خواه كار ارتكابي 
نوعاً موجــب وقوع آن جنايت يا نظير آن بشــود، 

خواه نشود.
ب- هرگاه مرتكب، عمداً كاري انجام دهد كه نوعاً 
موجب جنايت واقع شــده يا نظير آن، مي گردد، 
هرچند قصد ارتكاب آن جنايت و نظير آن را نداشته 
باشد ولي آگاه و متوجه بوده كه آن كار نوعاً موجب 

آن جنايت يا نظير آن مي شود.
پ- هرگاه مرتكب قصد ارتكاب جنايت واقع شده يا 
نظير آن را نداشته و كاري را هم كه انجام داده است، 
نســبت به افراد متعارف نوعاً موجب جنايت واقع 
شده يا نظير آن، نمي شود لكن درخصوص مجني 
عليه، به علت بيماري، ضعف، پيري يا هر وضعيت 
ديگر و يا به علت وضعيت خاص مكاني يا زماني نوعاً 
موجب آن جنايت يا نظير آن مي شود مشروط بر 
آنكه مرتكب به وضعيت نامتعارف مجني عليه يا 
وضعيت خاص مكاني يا زماني آگاه و متوجه باشد.

ت- هرگاه مرتكب قصد ايراد جنايت واقع شــده 
يا نظير آن را داشته باشد، بدون آنكه فرد يا جمع 
معيني مقصود وي باشــد، و در عمل نيز جنايت 
مقصود يا نظير آن، واقع شود، مانند اينكه در اماكن 

عمومي بمب گذاري كند.
فرض كنيم فرد الف مبتال به كوويد- 19اســت 
اما به دليل قوي بودن سيســتم ايمني بدن خود 
از اين بحران جان سالم به در برده اما مي داند كه 
ناقل است و عالما و عامدا نه تنها رعايت بهداشت 
نمي كند بلكــه مثال عمــدا روي ميله هاي مترو 
يا اتوبوس سرفه مي كند يا دســت آلوده به بزاق 
دهان خود را مي كشد. اگر فرد ب كه سالم بوده 
به اين دليل مبتال شود و به رغم اقدامات پزشكي 
اما به دليل ضعف عمومي بــدن بعد از 3 ماه فوت 
نمايد با فرض اينكه از طريق دوربين هاي مستقر 
در مترو يا ايستگاه هاي ناوگان حمل ونقل شهري 
متوجه اقدامات عمدي فرد مبتالي اولي شويم و 
او دستگير شود سؤال اينجاست كه رابطه سببيت 
بين اقدام فرد مبتال و نتيجه حاصله كه فوت فرد 
دوم است چطور بايد رقم بخورد. پيدا كردن سبب 
مؤثر در ايــن مثال وقتي وارد جريان دادرســي 
مي شويم امري بســيار صعب و مشكل است. لذا 
صحبت از قصاص در بســتر چنيــن قوانيني از 
لحاظ تئوري جذاب اما وقتي بــه عرصه عمل و 
وكالت و قضاوت مي آييم مشــاهده مي كنيم كه 
چقدر مي تواند سخت و دشوار باشد. به عنوان يك 
نمونه تطبيقي در كشور كانادا در قانون مجازات 
آن آمده كه اگر كسي ويروس اچ  آي وي دارد و به 
شريك جنسي خود اعالم نمي كند و از محافظ هم 
استفاده نمي كند اگر ظرف 3۶۵روز بعد از تماس 
جنسي فرد گيرنده فوت نمايد عنوانش قتل عمد 
اســت اما نكته جالب اينجاست كه تا كنون حتي 

يك پرونده منتهي به صدور رأي براي قتل عمد 
نشده اســت. لذا وقتي مقنن بحث قتل عمدي و 
قصاص را به عنوان يك مجازات شرعي مطرح كند 
در مسائل اينچنين كه موضوعي جهاني است پيدا 
كردن مقصر كاري بس دشــوار است. نكته ديگر 
اينكه بايد مشخص شود بيماري واگيردار آيا نوعا 
كشنده هست يا فقط براي برخي نوعا كشنده است 
و همه اينها وقتي وارد پرونده كيفري مي شــويم 
باعث مي شــود كه نتوان به راحتي حكم قصاص 

نفس صادر كرد.
درصورت تصويب اين طرح و تبديل 
شدن آن به قانون، روند پيگيري و شكايت از 
سوي افرادي كه از بيماري هاي واگيردار متضرر 

شده اند چگونه خواهد بود؟
روند پيگيري و شــكايت همانند مابقي موارد است 
يعني شاكي )بر فرض زنده بودن( يا اولياي دم وي 
ابتدا بايد در ســامانه ابالغ )ثنا( ثبت نام و سپس با 
حضور در دفتر خدمات قضايــي الكترونيك از فرد 
يا افراد خاصي شــكايت خود را همراه با مدارك و 
مستندات ارائه كنند كه البته از هم اكنون مشخص 
است دسترســي به مدارك محكمه پسند و مثبته 
تكليف مااليطاق است. با توجه به تبصره ماده 9و ماده 
12اين قانون شايد خود رسانه ها و نهادهاي دولتي 
نخستين مشتكي عنهم اين پرونده ها قرار بگيرند. 
البته نياز به اين دارد كه بتوان ســهل انگاري آنها را 
از يكسو و نقش اين سهل انگاري در اشاعه بيماري 

واگيردار در دادسرا و سپس در دادگاه ثابت شود.
از نظر شــما اين طرح اشراف 
كاملي درخصوص موضــوع بيماري هاي 
واگيردار دارد يا اينكه در آن از نكاتي غفلت 

شده است؟
مهم ترين امري كه غفلت شــده است بحث رابطه 
سببيت و نتيجه حاصله اســت كه از نظر حقوقي 
بحث ثبوت با بحث اثبات كامال متفاوت است. يعني 
در كالس درس يا در محاوره يــا مجادله كالمي 
قدرت مانور زياد است اما وقتي وارد دادسرا و دادگاه 
مي شويم مشــاهده مي كنيم كه اثبات به آساني 
بحث كالمي نيست و ده ها استعالم و اخذ نظريه 
كارشناسان مختلف باعث مي شــود كه بزه ديده 
يا اوليــاي دم وي دچار پديــده بزه ديدگي ثانويه 
در دستگاه عدالت كيفري شــده و ناگهان از ادامه 

شكايت خود منصرف شوند و يا پيگيري نكنند.
روند تبديل شدن اين طرح قانون 
چگونه است و آيا درصورت تصويب بخشي 

از قانوني مجازات اسالمي خواهد شد؟
اين طرح اگر از تصويب مجلس و تأييد شــوراي 
نگهبان بگذرد به عنوان يك قانــون خاص تلقي 
مي شــود كه در موارد تعارض بــا قانون مصوب 
1320آن را نسخ ضمني مي كند. اما اينكه بخشي از 
قانون مجازات اسالمي بخش تعزيرات شود نياز به 
تصريح دارد نظير آنچه براي قانون جرايم رايانه اي 

مصوب 1388پيش بيني شد.

مثال فرش هاي يك مؤسســه خيريه و 
مســجد را به صورت مجانــي و رايگان 
شستشــو كند و مابه ازا نگيرد؛ سازمان 
امور مالياتي بابت اين خدمت نمي تواند 

مطالبه ماليات كند.
بر اين اســاس تقريبا همــه عرضه ها و 
خريــد و فروش ها مشــمول ماليات بر 
ارزش افزوده است مگر آنچه در ماده12 
ماليات بر ارزش افزوده آمده است؛ يعني 
اداره مالياتي نمي توانــد از بابت عرضه 
كاالها يا ارائه خدماتــي كه در اين ماده 
ذكر شده اســت؛ مطالبه ماليات كند و 
اتفاقا بيشــترين اختالف بين مؤديان و 
ادارات مالياتي، ناشــي از برداشت هايي 
است كه از مصاديق مندرج در ماده12 

ماليات بر ارزش افزوده وجود دارد.
در اين مــاده، نكاتي وجــود دارد كه 
برداشت ها از آن مختلف و متفاوت است. 
يكي از ايــن موارد، امــوال غيرمنقول 
است. در ماده12 ذكر شــده است كه 
اموال غيرمنقــول از شــمول ماليات 
بر ارزش افــزوده معاف اســت، ولي در 
مورد اينكه منظــور از اموال غيرمنقول 
چيســت؛ اختالف وجــود دارد. گاهي 
مشــاوران امــالك اينگونه برداشــت 
مي كنند كه چون معامله اي را كه بابت 
آن كميسيون دريافت كردند، مربوط به 
مال غيرمنقول اســت؛ مشمول ماليات 
بر ارزش افزوده نمي شــود؛ درحالي كه 
ادارات مالياتــي معتقدنــد، صرفــا 
خريدوفروش يا اجاره ملك غيرمنقول 
مشمول ماليات بر ارزش افزوده نيست و 
آن هم در مورد  عين ملك نه كميسيوني 
كه مشــاور امالك دريافت مي كند؛ اما 
بســياري از مؤديان معتقدند كه ساير 
حقوق متصوره بر مال غيرمنقول ازجمله 
حقوق ارتفاقي و انتفاعي نيز مشــمول 
اين استثناي مندرج در ماده12 است. 
مثال اشخاصي كار جدول كشي، احداث 
پارك و فضاي سبز يك مجتمع را تعهد 
مي كننــد؛ در اين رابطه بايد بررســي 
شود كه آيا اين امور مشمول ماليات بر 
ارزش افزوده است يا خير؟ اداره مالياتي 
معتقد است؛ اينها حقوق متفرعه بر ملك 
است و مشمول ماليات بر ارزش افزوده 
مي شود؛ اما بسياري از مؤديان معتقدند 
كه اين امور هــم به نوعي متفرع بر مال 
غيرمنقول ذكر شــده در ماده12 است 
و بايد از شمول ماليات بر ارزش افزوده 

مستثنا شود.

   نقاط قوت و ضعف اين طرح چيست؟
نقطه قوت اين طرح اين است كه نمايندگان نسبت به دغدغه افكار عمومي كه البته خانواده خودشان هم جزو 
اين گروه هستند حساسند. اما طرح قانوني صرفا با امضاي ده ها نماينده بدون كار كارشناسي خروجي موفقي 
نخواهد داشت. و اين نقطه ضعف اين طرح اســت. پيشنهاد اينكه مقنن مي بايست يك ماده اضافه مي كرد و 
آن اينكه سازمان هاي مردم نهاد كه اساسنامه آنها در حوزه سالمت عمومي است درخصوص جرايم موضوع 
اين قانون مي توانند راسا حتي بدون وجود شاكي خصوصي چنانچه اسناد و مداركي به دست آورند كه مبناي 
معقولي به دست مي دهد كه مقام يا مسئول يا نهادي را به عنوان مقصر و سهل انگار جلوه مي كند شكايت خود 
را در دادسراي كاركنان دولت مطرح نمايند. در مورد پرونده هايي كه شاكي خصوصي و مشتكي عنه خصوصي 

دارد سازمان مردم نهاد مي تواند قائم مقام شاكي در تمام فرايند دادرسي باشد.



مراسم 14خرداد برگزار نخواهد شد
يكي از موضوعات مورد اشــاره در جلسه هماهنگي 
روز قــدس، عدم برگزاري مراســم بزرگداشــت 
امام خميني)ره( بود، لطفي در ســخناني گفت: در 
جلسه ستاد ارتحال حضرت امام خميني)ره( به صورت 
رسمي اعالم شد روز ۱۴خرداد مراسمي در حرم امام 
برگزار نخواهد شد و قرار است فعاليت هاي فرهنگي 
و رسانه اي براي ترويج مكتب امام جايگزين مراسم 
شود. پيش از اين در 27فروردين، محمدعلي انصاري ، 
دبير ســتاد مركزي بزرگداشــت امام خميني)ره( با 
اشاره به شــيوع كرونا و ضرورت رعايت مقررات و 
دستورالعمل هاي بهداشتي گفته بود: با توصيه يادگار 
امام آيت اهلل آقاي حاج سيدحســن خميني و پس از 
رايزني با دفتر مقام معظم رهبري و مشورت با ستاد 
ملي مقابله با كرونا به اين جمع بندي رســيديم كه با 
ادامه اين وضعيت، برنامه بزرگداشــت امام در روز 
چهاردهم خرداد را همانند سال هاي گذشته در حرم 

مطهر برگزار نكنيم.

ث
مك

۱۱ 2  دوشنبه 15 ارديبهشت 99  شماره 7933 سياست 3 0 2 3 6 0 8

 در سومين سالگرد خروج آمريكا از برجام مقامات واشنگتن 
مدعي شده اند در برجام حضور دارند؛ ادعايي كه بهانه آن نزديك ديپلماسي

شدن به موعد لغو تحريم هاي تسليحاتي ايران توسط شوراي 
امنيت است به اين اميد كه آمريكا بتواند با استفاده از سازوكار پيش بيني شده 
در برجام موسوم به اسنپ بك، يكجانبه تحريم هاي شوراي امنيت عليه ايران 
كه قرار است مهر ماه امسال برچيده شود را برگرداند. طبق برجام اگر يكي از 
طرفين مدعي شود ايران به تعهدات خود عمل نكرده، موضوع در كميسيون 
مشترك برجام بررســي و درصورت حل نشدن اختالف، 
پرونده به شوراي امنيت مي رود و در آنجا براي ادامه لغو 

تحريم هاي ايران رأي گيري مي شود و در اين زمان رأي مخالف هر يك از اعضاي 
دائم شــوراي امنيت به خصوص آمريكا، انگليس و فرانســه قادر به احياي 
تحريم هاي ايران خواهد بود. با اين حال ايران، چين و روسيه و حتي چهره هاي 
سياســي و حزبي داخل آمريكا معتقدند دولت ترامپ از برجام خارج شده و 
نمي تواند از سازوكار موجود در برجام استفاده كند؛ حتي اروپايي هايي كه در 
3سال گذشته اقدام عملي براي حفظ برجام نكرده اند هم معتقدند آمريكا جايي 
در برجام ندارد. روز گذشته علي شــمخاني، دبير شوراي عالي امنيت ملي 
كشورمان تهديد كرد درصورتي كه طرح آمريكا براي تمديد تحريم تسليحاتي 
ايران با همراهي اروپا توأم شود، ايران از برجام خارج مي شود؛ اين هشداري بود 
كه از زبان برخي سناتورهاي همراه با ترامپ هم شنيده شده است. اگرچه اروپا 
در سال هاي گذشته نتوانسته است ايران را از موهبت هاي اقتصادي برجام 
برخوردار كند و مقابل تحريم هاي آمريكا بايستد اما برجام حداقل اين رهاورد 

را داشت كه يكجانبه گرايي آمريكا را در دنيا با چالش مواجه كند. در 3 سالي كه 
ترامپ از برجام خارج شده است، تالش هاي آمريكا براي بازگرداندن پرونده 
ايران به شوراي امنيت و امنيتي سازي  ايران در سال هاي گذشته با مخالفت 
ديگر كشورهاي دنيا و بعضا اعضاي شوراي امنيت همراه شده است. چنانچه در 
يك مورد در سال96 روسيه از حق وتوي خود عليه قطعنامه اي كه انگليس و 
آمريكا باهم به شوراي امنيت برده بودند استفاده كرد. در مورد ديگري و در 
تيرماه سال98 جلسه شوراي امنيت سازمان ملل به درخواست آمريكا و پشت 
درهاي بسته براي بررسي موضوع حمله به نفتكش ها و هدف قرار دادن پهپاد 
جاسوسي آمريكا برگزار شد اما اين جلسه هم با شكست ديپلماتيك آمريكا 
همراه شد. پيش بيني مي شود حتي آمريكا اگر طرح جديد خود را براي تمديد 
تحريم تسليحاتي خود به شوراي امنيت ببرد با وتوي ديگر اعضاي برجام مواجه 

خواهد شد.

مراسم روز قدس امسال 
به شكل فيزيكي و ميداني برگزار نخواهد شد

ح تسليحاتى آمريكا ديپلمات ها مقابل طر
تالش ترامپ و پمپئو براى تمديد تحريم هاى تسليحاتى ايران با مخالفت جهانى همراه شده است

اسماعيل سلطنت پور
خبر نگار

گزارش

آخرين جمعه ماه رمضان مصادف اســت با روز قدس؛ مسئله اول 
جهان اسالم. طي 41سال گذشــته برپايي مراسم راهپيمايي روز 
قدس بي وقفه در ايران و كشورهاي اسالمي برگزار شده، اما امسال 
شرايط تا حد زيادي متفاوت است. رئيس ستاد مركزي انتفاضه و 
قدس شوراي هماهنگي تبليغات اسالمي روز گذشته اعالم كرد كه 
به احتمال زياد امكان برگزاري راهپيمايي روز قدس در شهر تهران 
وجود نخواهد داشت. سردار رمضان شريف كه در نشست هماهنگي 
روز جهاني قدس سخن مي گفت، با اشاره به برخي از پيشنهادهای 
مطرح شده در اين نشست در مورد چگونگي برگزاري روز جهاني 
قدس گفت: مي توانيم از پتانسيل فضاي مجازي به خوبي در مورد 

بزرگداشت اين روز استفاده كنيم.
 وي با اشاره به پيشنهاد مطرح شده در اين جلسه مبني بر برگزاري 
راهپيمايي روز قدس در برخي از شــهرها كه در وضعيت سفيد از 
نظر شيوع ويروس كرونا قرار دارند، اظهار كرد: اگر اين راهپيمايي 
در برخي از شهر ها برگزار شود و در برخي از شهرها برگزار نشود، 
آسيب بيشــتري به همراه دارد؛ چراكه مالك قضاوت رسانه هاي 
بيگانه در اين زمينه، برگزاري راهپيمايي روز قدس در شهر تهران 
است كه با توجه به وضعيت شهر تهران در مورد شيوع ويروس كرونا 
به احتمال زياد امكان برگزاري راهپيمايي در شــهر تهران وجود 
ندارد. رمضان شريف با بيان اينكه با توجه به شرايط موجود اگر به 
صراحت بگوييم راهپيمايي روز جهاني قدس به صورت فيزيكي و 
ميداني برگزار نمي شود به جايي برنمي خورد و نبايد دغدغه اين را 
داشته باشيم كه دشمنان چه قضاوتي در اين زمينه خواهند داشت، 
تأكيد كرد: از راه هاي ديگر مي توان روز قدس را در ســطح ملي و 
بين المللي گرامي داشت و مي توانيم از پتانسيل فضاي مجازي در 

اين زمينه به خوبي استفاده كنيم.

طرح سه گانه برپايي روز قدس
هرچند رمضان شريف صراحتا بر لزوم بي توجهي به قضاوت دشمن 
در تصميم گيري پيرامون برگزاري مراسم روز قدس تأكيد داشت، 
اما ديگر حاضران نشســت هماهنگي روز قدس نظرات متفاوتي 
داشتند؛ درپي اظهارات رمضان شريف، نصرت اهلل لطفي، قائم مقام 
شوراي هماهنگي تبليغات اسالمي گفت: روز قدس تعطيل ناپذير 
اســت و تحت هيچ شرايطي در 40سال گذشــته تعطيل نشده و 

امسال نيز تعطيل نخواهد شد. 
لطفي اضافه كرد: ما همه ابعاد برگزاري مراسم را درنظر مي گيريم 
ولي دشمن هميشه دشمن است يعني مراسم برگزار شود يا نشود، 
دشمن جوسازي خود را خواهد كرد. دشمن مي داند اگر راهپيمايي 
در 150شهر با جمعيت كمتري نسبت به سال گذشته برگزار شود، 
هيچ عاقلي برنامه امسال را با سال گذشته مقايسه نخواهد كرد. وي 
با بيان اينكه بيش از 120طرح درباره نحوه برگزاري راهپيمايي روز 
جهاني قدس جمع آوري و مطالعه شده است، درباره طرح سه گانه 

تصريح كرد: نخستين طرح برگزاري راهپيمايي مثل سال هاي 
گذشته بعد از برپايي نمازجمعه در شهرهايي خواهد بود كه 

مجوز دارند. البته اين طرح در شهرهايي مثل تهران و برخي 
مراكز اســتان ها كه امكان حضور فيزيكي وجود ندارد، 

برگزار نخواهد شد. 
وي راهپيمايــي خودرويي را به عنــوان دومين طرح 
عنوان كرد و گفت: براساس اين طرح خانواده ها سوار 
بر خودرو و با رعايت فاصله اجتماعي در راهپيمايي 
شركت خواهند كرد. لطفي درباره طرح سوم گفت: 
با بهره مندي از فضاي مجــازي مي توان راهپيمايي 
مجازي مكمــل را برگــزار و با برافراشــتن پرچم 
فلسطين اقدام به آتش زدن پرچم هاي آمريكا و رژيم 
صهيونيستي كرد. لطفي با تأكيد بر قطعي نبودن اين 
طرح ها افزود: جزئيات برگزاري راهپيمايي روز قدس 
با توجه به وضعيت سفيد، زرد و قرمز استان ها از نظر 

ويروس كرونا متفاوت خواهد بود.

اهميت مضاعف روز قدس
حاضران در نشســت هماهنگي روز قدس با اســتناد به 

داليلي بر اهميت مضاعف روز قدس امسال با سال هاي پيش، 
بر ضرورت برپايي مراسم امســال تأكيد داشتند؛ لطفي، قائم مقام 
شــوراي هماهنگي تبليغات اســالمي و آيت اهلل اختري، دبيركل 
سابق مجمع جهاني اهل بيت)ع(، شــهادت حاج قاسم سليماني، 
رونمايــي از توطئه معامله قرن در يك ســال گذشــته، خباثت 

بعضي سران وابسته به كشورهاي عربي در علني كردن ارتباط 
با رژيم صهيونيســتي را ازجمله تفاوت هاي روز قدس امسال 
برشــمردند. آيت اهلل اختري تأكيد كرد كه امسال نبايد روي 
اجتماعات متمركز شــويم. چون ممكن است تبعاتي داشته 
باشد. هنوز 20روز فرصت داريم كه ممكن است زمينه هاي 
بهتري به وجود بيايــد. در اين نشســت همچنين، رمضان 
شريف پيشنهاد كرد از برخي شخصيت هاي فلسطيني مانند 

اســماعيل هنيه به عنوان مهمان دعوت شــود تا بهره برداري 
رسانه اي انجام بگيرد.

 پيشنهادهاي سه گانه
 براي آخرين جمعه رمضان

فرانسه: به برجام متعهديم
وزارت خارجه فرانسه در واكنش به طرح آمريكا 
براي جلوگيري از لغو تحريم هاي تســليحاتي 
ايران تأكيد كرد: فرانسه عميقا متعهد به توافق 
وين و قطعنامه223۱ شــوراي امنيت سازمان 
ملل است. فرانســه قصد دارد با شركاي E3 در 
توافق وين و شــوراي امنيت از نزديك در اين 
زمينه همكاري كند. تحريم اتحاديه اروپا مطابق 
با شــرايط توافقنامه وين پس از سال2۰2۰ و تا 
اكتبر2۰23، به همراه تحريم سازمان ملل در مورد 
فناوري ها و تجهيزات بالستيك، همچنان ادامه 
خواهد داشت. رفع تحريم تسليحاتي سازمان ملل 
در  ماه اكتبر )مهرماه( كه با قطعنامه223۱ تعيين 
شده بود، مي تواند پيامدهاي اساسي براي امنيت 

و ثبات منطقه اي داشته باشد.

آمريكا رأي
 چه كشورهايي را الزم دارد؟!

برايان هوك، نماينده ويژه دولت اياالت متحده 
در امور ايران گفته است كه آمريكا پيش نويس 
قطعنامــه شــوراي امنيت در مــورد تمديد 
تحريم هاي تسليحاتي عليه ايران را تهيه كرده 
است؛ پيش نويسي كه با 9رأي موافق و بدون وتو 
شدن از جانب كشورهاي روسيه، چين، انگليس 

يا فرانسه قابل تصويب خواهد بود.
هم اكنون عالوه بر آمريكا، انگليس، روســيه، 
چين و فرانســه كه عضو دائم شــوراي امنيت 
هستند، ۱۰كشور بل ژيك، جمهوري دومينيكن، 
استوني، اندونزي، آلمان، نيجر، سنت وينسنت 
و گراناديس، آفريقــاي جنوبي، تونس و ويتنام 
عضو شوراي امنيت هســتند. حسن روحاني، 
رئيس جمهور ايران در روزهاي اخير با روساي 
جمهور تونس، آفريقاي جنوبي، اندونزي، روسيه، 
فرانسه و چين كه عضو شوراي امنيت سازمان 

ملل هستند، رايزني كرده بود.

مجيد تخت روانچي، نماينده دائم ايران در سازمان ملل در توييتي نوشت:  پمپئو ادعا مي كند كه طبق قطعنامه223۱ شوراي امنيت سازمان ملل، 
آمريكا يك »مشاركت كننده« است؛ درحالي كه قطعنامه223۱ به »مشاركت كنندگان در برجام« اشاره دارد. او اشاره به »برجام« را حذف مي كند؛ 
زيرا رئيس اش در 8مه2۰۱8 )هجدهم ارديبهشت۱398( »توقف مشاركت آمريكا در برجام« را اعالم كرد. به اين دليل، آمريكا هيچ ادله حقوقي براي 

اينكه »مشاركت كننده« است، ندارد.

اليزابت وارن، سناتور جمهوريخواه و كانديداي رياست جمهوري در انتخابات2۰2۰ آمريكا در صفحه توييترش نوشته بود: ممنوعيت 
بين المللي تسليحاتي عليه ايران در  ماه اكتبر به پايان مي رسد. دولت آمريكا براي تمديد اين تحريم تسليحاتي ناگهان استدالل مي كند 

كه آمريكا عضوي از توافقي است كه از آن خارج شد. اين هيچ معنايي ندارد. تصميمت را بگير مايك پمپئو.

جوسپ بورل، هماهنگ كننده سياست خارجي اتحاديه اروپا گفت كه آمريكا عضوي از برجام نيست. اين ديپلمات اسپانيايي 
گفت: آمريكا از توافق هسته اي با ايران خارج شد و تا جايي كه يادم هست از آن زمان در جلسات برجام شركت نمي كند، پس 

عضوي از برجام محسوب نمي شود.

ميخائيل اوليانوف، نماينده دائم روســيه در نهادهاي 
بين المللي مســتقر در وين، تأكيد كرد: تالش آمريكا 
براي اينكه خود را »شــريك برجام« معرفي كند به 
جايي نخواهد رسيد. آنها كه اين ايده را ابداع كردند به 

مقامات آمريكا مشاوره اي بد داده اند.

معاون وزير خارجه روسيه، گفت: موضوع ارسال تسليحات و ادوات جنگي به ايران و نيز صادرات تسليحات از ايران در هنگام 
تصويب قطعنامه223۱ شوراي امنيت براي روسيه حل شد. سرگئي ريابكوف، ادامه داد: اين نظام ويژه اي است و با دوره 5ساله 
آن در  ماه اكتبر سال2۰2۰ به سر مي رسد و هرگونه عدول از اين تصميم ناممكن است. وي ادامه داد: آمريكا قبل از اينكه به 
گفت وگو درباره مفاد قطعنامه223۱ شوراي امنيت براي رسيدن به اهداف خود بپردازد بايد به اجراي كامل برجام بازگردد. 
ريابكوف افزود: آمريكا نه فقط مانع اجراي اين قطعنامه از ســوي كشورهاي ديگر مي شود، بلكه آنها را به تحريم و انواع 

تدابير محدود كننده تهديد مي كند.

مشاور ارشد سياست خارجي ستاد انتخاباتي جو بايدن، نامزد دمكرات انتخابات رياست جمهوري آمريكا، گفت: 
سخت است كه دورويي محض موجود در اقدام اين دولت را تحسين نكرد كه مي خواهد ديگر كشورها در شوراي 
امنيت را مجبور كند تا راهي براي تمديد تحريم هاي تسليحاتي عليه ايران بيابند. توني بلينكن، افزود: واشنگتن 
توانست در آن زمان تحريم هاي تسليحاتي عليه ايران را به عنوان بخشي از توافق هسته اي تمديد كند اما دونالد ترامپ 
در سال2۰۱8 از اين توافق خارج شد. او در ادامه تصريح كرد: دولت ترامپ همچنان تهديد مي كند كه از يك مكانيسم در 

برجام استفاده خواهد كرد اما تنها مشكل اينجاست كه ما ديگر جزو طرف هاي توافق نيستيم.

كلسي داونپورت، رئيس بخش عدم اشاعه در انجمن كنترل تسليحات، تأكيد كرد: اگر پمپئو طرح خود را پيش ببرد، بازگشت تحريم ها 
عليه ايران، برجام را نابود خواهد كرد. به گفته او، چنين اقدامي حتي پيامدي به مراتب مهم تر دارد؛ اينكه موجب شود ايران به تهديدات 
خود عمل كند و از معاهده منع گسترش سالح هاي هسته اي )NPT( خارج شــود. داونپورت افزود: اين، گامي ديگر در جهت تضعيف 

اعتبار آمريكاست كه مذاكرات آينده با ايران را دشوارتر خواهد كرد و خطر وقوع يك بحران هسته اي در منطقه را افزايش خواهد داد.

كالين كال، محقق دانشگاه استنفورد و مشاور امنيت ملي جو بايدن، بيان كرد: اينكه دولت ترامپ از توافقي در زمان دولت اوباما خارج 
شد كه به طور قابل تصديقي كارآمد بود و سپس زماني كه اين سياست شكست مي خورد، از مكانيسمي در آن توافق براي تهديد جهان، 

بيگانه كردن متحدانمان و كارشكني در همبستگي بين المللي استفاده شود، نشان دهنده سياست خارجي دغلكارانه ترامپ است.

آمريكا ادله حقوقىندارد

تصميم پمپئو بى معناست

بورل: آمريكا عضو برجام نيست

مشاوره بد داده اند

آمريكا قطعنامه را اجرا نمىكند

ح آمريكا! يك مشكل كوچك براى طر

ج مىشود ايران از NPT خار

سياست خارجى ترامپ دغلكارانه است

پاسخ ظريف به پمپئو:  
» 2سال پيش مايك پمپئو وزير 

خارجه آمريكا و رئيس اش اعالم كردند 
مشاركت شان در توافق هسته اي )برجام( را 

متوقف مي كنند با اين خيال كه فشار حداكثري 
آنها ايران را به زانو درمي آورد. با توجه به شكست 
اين سياست اكنون او مي خواهد عضوي از توافق 
برجام باشد. خيال پردازي را متوقف كنيد: ملت 

ايران هميشه خود براي سرنوشت خويش 
تصميم مي گيرد.«



بارگذاري لحظه به لحظه آثار تازه
گالري ايرانشهر، فضايي در سايت خود 
فراهم آورده است تا هنرمندان بتوانند 
آثار خود را براي نمايش و فروش عرضه 
كنند. گالري ســهم خود را حذف كرده 
تا هنرمندان در روزهاي سخت بتوانند 
آثار خود را به قيمت مناسب تري به دست 
خريداران برسانند. استقبال هنرمندان 
از طرح بســيار زياد بوده و شمار آثار به 
فروش رســيده نيز درخور توجه است. 
تماشاي آثار هنرمندان در »آتليه ۹۹« 

تصويري از هنر ايران به دست مي دهد.

ســرمايه گذاري در تئاتر اين روزها يك 
ريسك بزرگ به حساب مي آيد؛ البته تئاتر تئاتر

هم بنا به شــرايط اقتصادي امروز از باال 
رفتن هزينه هاي توليد در امان نبوده و نيست. به اعتقاد 
بسياري از مديران توليد و تهيه كنندگان تئاتر در روزگار 
امروز اين نوع سرمايه گذاري مقرون به صرفه نبوده و به 
زعم برخي ديگر بايد روي تئاترهاي خاص سرمايه گذاري 
كرد؛ تئاترهايي كه بتواند بفروشد و از عهده تامين مخارج 

خود بربيايد.
توليد تئاتر در گذشــته با امروز اگر تفاوتي نكرده باشد 
در يك مورد تفــاوت دارد و آن حضــور تهيه كننده و 
ســرمايه گذاران اســت؛ حضوري كه تا كنون منتقدان 
زيادي داشته. در بســياري از گروه هاي نمايشي كه به 
شــكل تخصصي تئاتر كار مي كنند، همچنان مجري 
طرح و مدير توليد هســتند كه صفر تا صد يك نمايش 

را برعهده دارند.

شروطي براي سرمايه گذاري
حســن جودكي به عنوان 
تهيه كننده و مديرتوليد در 
تئاتر مشغول به كار است. او 
درباره ســرمايه گذاري در 
تئاترهــاي حرفــه اي كه 
المان هايي چــون چهره، 
دكور ســنگين، موزيكال بودن و... را در خود ندارند، به 
همشهري مي گويد: »در توليد تئاتر عوامل زيادي دخيل 
است؛ از گروه بازيگران و همكاران در بخش هاي مختلف 
گرفته تا طراحي لباس و صحنه، ساعت اجرا و... . حتي 
اجرا در سالن هاي دولتي و خصوصي با هم متفاوت است؛ 
سالن هاي دولتي كه 20درصد گيشــه را برمي دارند و 
ســالن هاي خصوصي كه هر روز اجاره خود را دريافت 
مي كنند و گروه ها بــدون كمك هزينــه و با پرداخت 
30درصد گيشه اجرا مي روند.« جودكي ادامه مي دهد: 
»تئاترهايــي كه بازيگــران چهره ندارنــد و به صورت 
دانشجويي توليد و اجرا مي شوند توسط گروه هايي اجرا 
مي شوند كه مستمر تئاتر كار مي كنند، با مشكالت زيادي 
دست و پنجه نرم مي كنند و معموال شايد تهيه كننده اي 
داشــته باشــند اما ســرمايه گذاري ندارنــد؛ چراكه 
سرمايه گذار بيشــتر به فكر ســوددهي است و برايش 
ســرمايه گذاري در نمايش هايي كه فروششان تضمين 

شده نيست، مقرون به صرفه نخواهد بود.«

دخل و خرج تئاتر هماهنگ نيست
جودكي به تجربه  خودش در نمايش »بيوه ســياه؛ بيوه 
سفيد« اشاره مي كند: »گاهي شده يك نمايش با اينكه 
اجراي خوب دارد، نمايشنامه خوب و حتي كارگرداني 
و بازي هاي خوب دارد، بعد از پايان اجرا دچار شكست 

مي شود و باز هم از عهده هزينه ها برنمي آيد. نمايش من 
با توجه به اينكه طراحي خاصي در صحنه نداشت و يك 
بازيگر داشت و با توجه به اينكه در اجاره سالن هم رايزني 
كرده بودم نتوانست موفق باشد. هزينه ها آنقدر باالست 
كه دخل و خرج تئاتر با هم جــور درنمي آيد. حتي اگر 
بخواهيم در تئاتر با سود فرهنگي كم نيز سرمايه گذاري 

كنيم باز هم ممكن است شكست بخوريم.«

استثناهايي براي موفقيت
جودكي تأكيد مي كنــد كه در يك اجــرا فاكتورهاي 
زيادي وجود دارد؛ مگر آنكه يك ســرمايه گذار آن هم 
به صورت اسپانســر در توليد و اجراي يك نمايش ورود 
كند. گروه هاي حرفه اي كه تئاتر شغل آنهاست بايد يا 
از چهره استفاده كنند يا اينكه شرايطي را براي پرفروش 
شــدن نمايش خود ايجاد كنند. البتــه جودكي اضافه 
مي كند: »سرمايه گذاري در تئاتر استثناهايي هم دارد؛ 
كارگرداناني كه خودشــان برند شــده اند مانند محمد 
مساوات مي توانند فروش خوبي داشته باشند و برخي 
از كارگردانان مستعد نيز تهيه كنندگان چهره دارند كه 
به طور حتم به فروش كمك كرده و در ســرمايه گذاري 

موفق مي شوند.« 

سلبريتي هاي تهيه كننده رفتار حمايتي دارند
امــا مهــرداد كورش نيا، 
نويسنده و كارگردان تئاتر 
نيز درباره حضور برخي از 
سلبريتي ها در تهيه كنندگي 
تئاتر مي گويــد: »حضور و 
ورود اين بازيگران به عرصه 
تئاتر يك رفتار حمايتي اســت و اگر بخواهيم به شكل 
تخصصي درباره تهيه كنندگي تئاتر صحبت كنيم، اين 
رفتار حمايتــي و خيرخواهانه شــاملش نمي شــود. 
تهيه كننده كسي اســت كه براي گروه اسپانسر و پول 
مي آورد بايد تبليغات كند و در جذب و راه اندازي تئاتر و 
تامين مخارجش مســتمر كار می كنــد. اين نوع مدل 
حمايتي موقتي است و به طور حتم تخصصي نيست، اما 
براي گروه ها تأثيرگذار بــوده و مي تواند موقتا گره اي از 

مشكالت باز كند.«

نگاه حمايتي وجود ندارد
كورش نيا با وجود تعطيلي ســالن هاي نمايشــي، اين 
روزها نوشــتن را بر هر كاري ترجيح مي دهد و نگاهش 
به سرمايه گذاري در تئاترها منفي است. او به همشهري 
مي گويد: »در اين شــرايط كمتر كسي اين كار را انجام 
مي دهد و به نظرم بايد از گروه ها حمايت شود. بسياري 
از سازمان ها و حتي شركت ها هستند كه مي توانند در 
تئاترها كه حرفه شان اجراست سرمايه گذاري كنند اما 
مسئله اينجاست كه اين نگاه وجود ندارد كه مي توان در 
تئاترهاي كوچك تر و تئاترهايي كه اعضايشان فقط به 
اجرا فكر مي كنند، ورود كرده و از آنها نيز حمايت شود.«

معيارهاي درآمدزايي در تئاتر امروز
نويسنده سريال »كرگدن« ادامه مي دهد: »ماجرا اين 
است كه به بخش عمده ای از كارها وقتي به عنوان شغل 
نگاه مي كنيم در آن درآمدزايي مطرح است و درآمدزايي 
با خود معيارهايي مي آورد كــه با آن معيارها مي توانيم 
كسب درآمد كنيم؛ موسيقي هاي خاص، طراحي صحنه 
ســنگين، متن كمدي و طنز، حضور ســلبريتي ها كه 
مخاطب به خاطر آنها فقط حاضر است به تئاتر بيايد و در 
نهايت تبليغات كه فرآيند گسترده اي دارد. اين روشن 
است كه در تئاتر معيارهاي درآمدزايي ديده مي شود اما 
اين سؤال هم پيش مي آيد كه تكليف كساني كه رويكرد 
انديشه سازي دارند، چيســت و براي آنها چه بايد كرد؟ 
گروهي كه بايد دور درآمد را خط بكشــند و اميدوار به 
سرمايه گذار نباشند. در اين بخش كه معموال شامل تئاتر 
جوان يا تجربه گرا و حتي گروه هايي كه حرفه اي تئاتر 
كار مي كنند، مي شــود، عناصري كه گفته شد نيست 
و بنابراين تماشــاگر هم نمي آيد يا تماشاگر تخصصي 

مي آيد و اين نوع كارها يك ريسك به حساب مي آيد.«
مدير تاالر محراب به شــكل ديگر توليد تئاتر هم اشاره 
مي كند: »شكل ديگر اين است كه با وجود عناصر جذب 
مخاطب امروز به فرهنگسازي  توجه  كنيم و هدف فقط 
درآمدزايي صرف نباشد. بايد تالش داشته باشيم تئاتر 
كيفيت خوبي داشته باشد و حرف خود را بزند و توليد 
اين تئاتر البته خيلي سخت است. گروهي 8ماه تمرين 
مي كند، گروهي كه ۱2نفر هستند و فروش آنقدر پايين 
اســت كه نمي تواند هزينه هاي خود را درآورد. اين نوع 
گروه ها در شــرايط امروز ترجيح مي دهند كار نكنند يا 
سراغ تئاتر با رويكرد سرگرمي بروند يا يك كار كم حجم 

انجام دهند كه هزينه اش دربيايد.«

اجراهاي شكست خورده
يكي از مشكالت موجود در اين روزها تعدد اجراهاست و 
اينكه آيا همه اجراها از عهده هزينه هاي خود برمي آيند؟ 

جودكي بــا عنوان اين مطلــب كه در تهــران بيش از 
۱00سالن وجود دارد كه هر شب پذيراي ۱20نمايش 
هســتند، توضيح مي دهد: »اگر بخواهيــم به صورت 
سرانگشتي آماري از تئاتر حرفه اي بگيريم، در محدوده 
تئاترشهر تا وحدت و فلســطين سالن هايي وجود دارد 
كه هر شــب 30نمايش را ميزباني مي كننــد اما از اين 
تعداد تنها ۱0نمايش مي توانند در فروش موفق باشند 

و هزينه هاي خود را جبران كنند.« 

هنرمندان پيشكسوت و سوبسيد به جوانان
كورش نيا نيز به حمايت دولت و متخصصان در حوزه هاي 
سرمايه گذاري اشاره مي كند: »از يك سو حمايت برخي 
مراكز مي تواند اين آسيب ها را كمتر كرده و به تئاتر كمك 
كند. با سرمايه گذاري مي توانند هم خودشان كاري كرده 
باشند و هم از گروهي  كه حرفه اش تئاتر است حمايت 
كنند. از سوي ديگر هنرمندان هم مي توانند همكاري 
داشته باشند. با اين استدالل كه گروه هاي پيشكسوت كه 
سال هاي سال در سالن هاي دولتي تئاتر اجرا كرده اند به 
سمت سالن هاي خصوصي بروند تا سالن هاي دولتي براي 
گروه هاي جوان باشد و آنها نيز در اين سال ها از سوبسيد 
برخوردار شــوند. ســال ها دولت به برخي هنرمندان 
سوبسيد داده حاال نوبت جوانان است و بايد بخش عمده 

در اختيار نسل جديد قرار بگيرد.«
وي ادامه مي دهد: »در ۶0 سال گذشته تئاتر ما متولي اش 
دولت بوده و چند سالي است كه سالن هاي خصوصي به 
ميدان آمده اند. اين سالن ها يك حسن و يك عيب دارند. 
حسنشان اين اســت كه امكان گسترده تر ايجاد كرده، 
به تعداد صندلي هاي تئاتر اضافه كرده  و رانت را كمتر 
كرده اند اما عيبشان اين است هر كسي پول داشته باشد 
هر كاري مي خواهد مي كند، هيچ چيز هم برايش مهم 
نيست؛ هر كسي را دوست دارد، وارد مي كند. گاهي در 
انتخاب ها سرمايه گذار حرف اول و آخر را مي زند كه اين 

يك برخورد و كار فرهنگي نيست.«

فهيمه پناه آذر
روزنامه نگار
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تمايل به واقع گرايي به عنوان گرايشي جدي در نقاشي سال هاي اخير 
آشكار است. نقاشان عامدانه مي كوشند به عكس نزديك شوند، عكاسان 
نيز مي كوشند تا كارهاي خود را به نقاشي نزديك كنند. انگار مرز ميان 
عكس و نقاشي قرار است برداشته شود. فراواقع گرايي گرايشي جدي 
در نقاشي امروز ايران است. حتي شايد بعضي از آنها با تعريف هاي رايج، 
هايپررئال محسوب نشــوند، اما به هر حال نمي توان تمايل آنها را به 
واقع گرايي و شبيه شدن به عكس انكار كرد. آثار مريم قزوينيه، مهدي 

مشايخي، مرتضي خسروي از اين زمره اند.

صنعت نمايش در سراسر قاره سبز سال سختي را تجربه مي كندكرونا چالش جذب سرمايه در تئاتر ايران را سخت تر كرد

روز به روز شمار گالري هايي كه نمايش و فروش آثار خود را آنالين 
برگزار مي كنند، بيشتر مي شود

سرمايه روي صحنه نمي رود

گالري ها روي خط

گالري ها در يكي، دو هفته اخير از رخوت 
گذشته بيرون آمده اند و برنامه هايي را گالري

براي عالقه مندان به تماشــاي آثار 

تجسمي تدارك ديده اند. خوشبختانه نمايش و فروش 
آنالين آثار با استقبال مواجه شده است؛ به ويژه اينكه 
قيمت آثار ارائه شده نيز كمتر از گذشته است. يكي، 
دو گالري هم فعاليت خود را با حفظ فاصله اجتماعي 
آغاز كرده اند. براي نخستين گالري گردي سال جديد 

به تماشاي آثار آنالين پرداخته ايم.

درحالي كه از نيمه  ماه مه قرار است سالن هاي 
سينما به تدريج در اروپا و كشورهايي نظير تئاتر

نروژ و جمهوري چك بازگشايي شوند، اما اين 
روند براي ســالن هاي تئاتر و نمايش كند تر خواهد بود و 
به نظر اينطور مي رسد كه ســالن هاي تئاتر ديرتر از ساير 

مراكز فرهنگي بازگشايي شوند. 
در بدبينانه ترين حالت اعالم شــده كه سالن هاي تئاتر در 
اروپا يا برخي از كشورهاي شمالي تر اين قاره تا ابتداي ماه 
ژانويه سال202۱ بازگشايي نشوند، از آنجايي كه هم  امنيت 
تماشاگران و هم بازيگران تئاتر در اين ميان مدنظر است، 
بازگشايي اين اماكن فرهنگي در دوره كنوني غيرمحتمل تر 
از ساير اماكن به نظر مي رسد. اما صنعت تئاتر يكي از معدود 
صنايع فرهنگي است كه تنها با حضور تماشاگر مي تواند خود 
را سرپا نگه دارد از همين رو در همان هفته هاي اوليه شيوع 
كرونا مؤسسات تئاتر اروپا طي بيانيه اي مشترك خواهان 
حمايت اتحاديه اروپا و كشورهاي عضو از صنعت تئاتر شده 
بودند. آنها خواستار پرداخت خسارت ناشي از عدم فروش 
بليت به سالن هاي تئاتر، هنرمندان و كمپاني هاي تئاتري 

طي دوران شيوع كرونا شده بودند.
 با اين حال به نظر مي رســد صنعت تئاتر اروپا بايد حداقل 
تا چند ماه آينده شرايط دشــوار كنوني اقتصادي را تحمل 
كند چرا كه در كشــورهاي اروپايي تاريخ مشخصي براي 

بازگشايي سالن هاي تئاتر اعالم نشده است.

اسپانيا: تاريخ گشايش سالن هاي تئاتر همچنان در ابهام
 به گــزارش فايننشــال تايمز، در اســپانيا پدرو ســانچز 
نخســت وزير در قالب برنامــه 4 مرحلــه اي دوره  گذار از 
دوران شيوع ويروس كرونا به ســمت شرايط عادي اعالم 
كرده است كه سالن هاي تئاتر، سينما و نمايشگاه ها در فاز 
سوم دوره  گذار بازگشايي خواهند شد. اما سالن هاي تئاتر، 
سينماها و نمايشگاه ها مجاز به پذيرش جمعيتي بيش از 
يك ســوم ظرفيت خود نخواهند بود. نخست وزير اسپانيا 
همچنين تاريخ مشخصي براي اجراي فاز سوم دوره گذار 

اعالم نكرده است.

فرانسه: همه به جز تئاتر و سينما
در فرانسه نيز فيليپ ادوارد نخست وزير اين كشور برنامه اي 
را براي كاهش محدوديت هاي ناشي از ويروس كرونا اعالم 
كرد. اگر چه او اعالم كرد كه موزه ها و كتابفروشــي هاي 
كوچك قرار است در اين كشور از تاريخ ۱۱ ماه مه بازگشايي 
شــوند، اما تاريخ مشخصي درباره بازگشــايي سالن هاي 
نمايش تئاتر و سالن هاي سينما در اين كشور ارائه نداد. اما 
پيش بيني مي شود در فرانسه هم مانند اسپانيا در ماه هاي 
اول گشايش دوباره سالن هاي تئاتر، محدوديت شديدي 
براي پذيرش تماشــاگر درنظر گرفته شــود و اجازه داده 
نشود سالن هاي تئاتر بيش از يك سوم ظرفيت تماشاگر 

در خود جاي دهند.

بريتانيا: بدترين سناريو بازگشايي در اوايل2021
در بريتانيا اما اعالم شــده اســت كه در بدترين ســناريو 
سالن هاي نمايش تئاتر در سال202۱ بازگشايي خواهند 
شد. مدير تئاتر بريتانيا روفوس نوريس هفته گذشته اعالم 
كرد كه براي بازگشايي اين تئاتر طي ماه هاي ژوئيه 2020 
تا ژانويه202۱ آماده است. او در اين راستا اعالم كرد كه ما 
برنامه  منعطفي را تدوين كرده ايم و خود را حتي براي بد تر 
از اينها آماده كرده ايم. او كه با شبكه بي بي سي   4 گفت وگو 
مي كرد اعالم كرد كه تئاتر از لحــاظ مالي مانند فردي در 
حال خونريزي اســت كه در حال از دست دادن بنيه خود 
است با اين حال ما بايد واقع بين باشيم و صرفا براي كسب 
درآمد جان صدها نفر در يك سالن تئاتر را به خطر نيندازيم 
و مسئوالنه عمل كنيم. در آلمان نيز كه تاكنون دست كم 
۱50هزار نفر از جمعيت اين كشور به ويروس كرونا مبتال 
شده اند سالن هاي تئاتر و كنسرت همچنان تعطيل هستند 

و تاريخ مشخصي براي بازگشايي آنها اعالم نشده است.

مشكالت بازگشايي سالن هاي تئاتر 
به گزارش گاردين، آليستر اسميت، سردبير مجله استيج 
در اين باره گفته است كه فعاليت هاي اجتماعي نظير تئاتر 
آخرين فعاليت هايي خواهند بود كه بازگشايي خواهند شد. 
حتي اگر اين بازگشــايي در ماه هاي آتي نيز صورت گيرد 
تغييرات اساســي در نحوه پذيرش تماشاگر در سالن هاي 
تئاتر انجام خواهد گرفت. تغييراتي نظير كاهش ظرفيت 
تماشاگر در سالن هاي تئاتر ، سنجش دما پيش از ورود به 
ســالن تئاتر و احتماال كاهش تعداد بازيگران روي صحنه. 
تصور اين نمي رود كه در بيــن آنتراكت بين 2نمايش نيز 
تماشاگران ترغيب شوند از رستوران هاي موجود در سالن 
تئاتر استفاده كنند. آليستر اسميت همچنين خاطرنشان 
مي كند كه محدوديت حضور در اماكن اجتماعي و تدابيري 
نظير فاصله گذاري اجتماعي ســؤال هاي زيادي در مورد 
حضور تماشاگران در سالن هاي تئاتر  ايجاد كرده است. يكي 
از پرسش ها در اين باره اين است كه اگر مردم براي رفتن به 
سالن تئاتر از وسيله حمل ونقل عمومي استفاده كنند، آيا 
مي توان حتي بارعايت شــديدترين تدابير فاصله گذاري 
اجتماعي، به سالمت و ايمن بودن سالن هاي تئاتر در برابر 

ويروس كرونا اطمينان كرد.

تئاتر اروپا در انتظار واكسن

آرش نهاوندي
روزنامه نگار

به اينها گوناگوني مواد و ابزار و فنون و شيوه ارائه براي خلق اثر هنري 
را نيز اضافه كنيد؛ از مقوا و فلز و چوب تا كاشي. كارهاي آتنا فريدوني 
و ساناهين باباجانيانس روي چوب خلق شــده. مجموعه عكس هاي 
غالمرضا تختي، اثر خسرو حسن زاده سيلك اسكرين روي كاشي است. 
هنرمند مي داند يكي از جاهايي كه عكس هاي اســطوره كشتي ايران 
همواره جا داشــته، قهوه خانه ها بوده، پس عكس هاي تختي را روي 
كاشي قهوه خانه ها بازآفريني مي كند. آنچه در »آتليه 99« جالب توجه 
است كثرت حضور هنرمندان جوان است؛ هرچند شمار آثار هنرمندان 
پيشكســوت تر و شناخته شــده تر نيز در اين ميان كم نيســت. وجه 
هيجان انگيز »آتليه 99« اينجاست كه آثار در لحظه بارگذاري مي شوند 

و در هر بار مراجعه مي توان آثار تازه اي را تماشا كرد.

»گالري اُ« با حفظ فاصله اجتماعي 
از جمعه كار خود را آغاز كرده است. 
»ميانجي«، عنــوان مجموعه آثار 
محمد امامي اســت كه نخستين 
نمايشگاه گالري اُ در سال۱399 را 
شكل داده. محمد امامي به نقاشي 
فضاي واقعي پيرامون پرداخته است. 
چيزي كه سبب تمايز كارهاي او از 
بازآفريني صرف واقعيت مي شود، 

استفاده از رنگ هاي تيره است و تصويرهايي كه در هاله اي از مه و دود غرق شده اند. 
اما نكته اينجاست كه تركيب رنگ هاي تيره  سبب شده اســت كه تضادها به اندازه 
كافي معلوم نباشد و هنر نقاش كمتر به چشم تماشــاگر بيايد و تماشاگران بيشتر با 
هاله هايي تاريك و دودآلود مواجه  شوند، هرچند قدرت نقاش در خلق چنين فضاهايي 
انكارناشدني است. در عين حال گالري اُ در بخش استوديوي سايت، آثار هنرمندان خود 
را براي فروش عرضه كرده است. بيشتر آثار از آِن هنرمنداني است كه سال گذشته در 
گالري اُ نمايشگاه برگزار كرده اند، منتها آثاري از آنها براي ارائه انتخاب شده كه پيش تر 
به نمايش درنيامده اند. كارهاي علي نصير، رســول اكبرلو، آذرخش عســكري، پگاه 
رجامند، شهرزاد چنگلوايي، عليرضا چليپا، محمدرضا ميرزايي، غزال خطيبي، نيلوفر 

لهراسبي، سياوش طاليي و مرتضي متقي كه در معرض فروش قرار گرفته اند.

گالري  ايده، همزمان با هفته گرافيك، نمايشگاهي از پوســترهاي هنرمندان ايران 
و جهان درباره كرونا برگزار كرده اســت. هنرمندان ايراني از زباني جهاني براي خلق 
اثر بهره برده اند. گوناگوني آثار گرافيست هاي ايراني كه در خلق و ارائه آثار هنري در 
واكنش به اتفاق هاي روز، هميشه پيش تر از هنرمندان ديگر رشته هاي تجسمي بوده اند، 
ستودني است. اما به نظر مي رسد هنوز قدري زمان بايد بگذرد تا خالقيت گرافيست هاي 
ايراني بيشتر بروز كند. چيزي كه در نمايشگاه غايب است، توضيح آثار است. آثار چگونه 
گردآوري شده اند؟ هنرمندان در چه فرايندي آثارشان را خلق كرده اند؟ آثار هنرمندان 
خارجي چگونه به نمايشگاه آمده است؟ هنرمندان ايراني و هنرمندان ساير كشورها 

معرفي هم نشده اند و تنها نام انگليسي هنرمندان در كنار اثر به چشم مي خورد.

گالــري گلســتان كــه 
پيش تــر از گالري هاي 
ديگر براي روزهاي فاصله 
اجتماعي فكر كرده بود، 
نمايشگاه آناليني از پنجم 
ارديبهشت تا پنج خرداد 
برگزار كرده است. امكان 
خريد آثار نيز از ســايت 
گالري گلســتان فراهم 
است. آثار اليكا ابراهيمي قاجار، سوســن اديبي، سهيال  اهلل قلي، بهرو 
باقري، فيروزه بختياري، پونه جعفري نژاد،  رؤيا حســيني، اشلينگ 
حق شــناس، ســاناز دزفوليان، نازنين رجب دوســت، راحيل سراج، 
مريم عاشوري، رضا عنصري، شــمس الدين غازي، آريو فرضي، ساناز 
فيضي زاده، گلناز قديري، علــي قهرماني، مريم كوهســتاني، فربد 
مرشدزاده، ندا معين افشاري، نازيال مقدم، ليال ميري، رايكا ميالنيان، 
هومن نصيري، مرجان نعمتي و آرمان يعقوب پور در ســايت گالري 

گلستان به نمايش درآمده است.

  ميان عكس و نقاشي

  در هاله اي تاريك و مه آلود  تا نقش هاي كاشي

  گرافيك عليه كرونا

  پيش تر از گالري هاي ديگر

وجه ديگري كه در نقاشي امروز ايران تماشايي است، بازگشت به سبك ها و مكتب هاي 
نقاشي پيش از قرن بيستم است. سبك هايي كه نقاشي ايران به دليل گسست هاي تاريخي 
كمتر تجربه كرده است. دقت نقاشان در بازآفريني طبيعت و خلق فضاهاي طبيعي ستودني 
است. هرچند بديهي است كه بازآفريني آنها از نقاشي طبيعت گرا عين گذشته نيست و 
تجربه نقاشي يكي، دو قرن گذشته را با خود دارد. در ميان آثار »آتليه 99« ساسان نصيري، 

مجيد فعال، آتنا فريدوني، عطا هاشمي نژاد در اين دسته قرار مي گيرد.

  بازگشت به طبيعت

مرتضي كاردر
روزنامه نگار
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»همشهری« پدیده زیرزمینی شدن زندگی آسیب  دیدگان اجتماعی 
را بررسی می كند

تغيير سبك زندگي معتادان 
به  سمت الگوهاي خشن



شــهرداری را در این بحث تأیید كنم كه همــه پروژه هایی 
كه در یك سال گذشته اجرا شــده، طرح ارزیابی اجتماعی 

داشته است.
براتی سده: بحث های اجتماعی در كشور خصوصا در حوزه 
معتادان، تحت سیطره و اثر سایر حوزه هاست. حوزه اجتماعی، 
حوزه ای ضعیف در جامعه است كه چرایی آن دالیلی زیادی 
دارد و مربوط به چند سال اخیر نیست. از زمانی كه به یاد دارم 
این مشكل وجود داشته است. معتقدم آنچه اخیرا در فضای 
مجازی درباره منطقه ۱۲و زندگی معتادان نشــان داده شد، 
از نظر بعد  اجتماعی، مدیریت اجتماعی و مســئله اجتماعی 

باید عمیق تر باشد.
انعكاس این موضوع نه تنها كمكی به بهبود وضعیت افرادی 
كه درگیر چنین نوعی از زندگی هستند نمی كند بلكه از بعد 
اجتماعی بر پیكره فعالیت هــای اجتماعی و تالش هایی كه 
برای بازگرداندن معتادان رانده شده انجام می شود، ضربات 
سنگینی وارد می كند. متأســفانه باید گفت با انتشار چنین 
فیلم هایی نهاد برنده اصلی طرح مسئله، بعد امنیتی و انتظامی 
ماجراست كه نگاه چندانی به مسائل اجتماعی ندارد. البته این 
را می پذیرم كه رسانه ها كاركرد خود را دارند اما این كاركرد 
باید همراه با رویكــرد اجتماعی، رعایــت آداب و تنظیم ها، 

مقدمه ها و مؤخره هایی باشد تا به نتیجه مطلوب برسد.

همشهری: آقای براتی ســده! آیا مشكلی 
برای فعاالن این حوزه با انتشار چنین اخباری ایجاد 

می شود؟
براتی سده: همین االن نیروی انتظامی به بهانه انتشار چنین 
فیلم هایی دست باال را برای برخورد با معتادان دارد. بهزیستی 
اكنون متهم شــده اســت كه به دلیل فعالیت مراكز كاهش 
آسیب در منطقه ۱۲، معتادان وارد این منطقه شده و با حضور 
آنها چنین مشكلی ایجاد شده است. نیروی انتظامی و برخی 
نهادهای دیگر از ما می خواهند كه مراكز كاهش آسیب خود 
را در این منطقه كم كنیم تا با این روش، معتادان كمتری در 
منطقه باشند درحالی كه از نظر ما این روش برخورد درستی 

نیست و نمی تواند اثربخش باشد.
مهاجری: با نظراتی كه شــنیدم مؤمن تر به این شده ام كه 
رســانه ها ركن چهارم دمكراسی نیســتند. اگر قرار است به 
سمت دمكراسی و توسعه برویم، اگر در عمل رسانه ها را ركن 
چهارم دمكراسی نمی دانیم حداقل در اظهارنظرها این موضوع 
را قبول كنیم و چنین جایگاهــی را برای آنها درنظر بگیریم. 
اگر امروز می بینیم كه چنین اتفاقاتی زیر پوســت جامعه در 
حال رخ دادن است ناشی از چند موضوع است. هر اقدامی یك 
اثر مثبت، یك اثر ثانوی و یك انباشتگی دارد. نبود مسكن و 
حاشیه نشینی، تبعاتش را در قنات خوابی نشان می دهد. این 
نوع بدخیم حاشیه نشینی اســت. مطالعات ما نشان می دهد 
باالی ۳۰میلیون حاشیه نشین در كشور داریم؛ این یعنی اینكه 
انباشتگی باالیی در حوزه مسكن وجود دارد كه اگر دستگاه ها 
نقش خود را به خوبی در برطرف كردن آن ایفا نكنند، می تواند 
مشكالت جدی را برای كشور رقم بزند. باید گونه های آسیب را 
دید و برایش برنامه داشت. معتقد نیستم كه به روش نظامی ها 
صورت مسئله را پاك كنیم. انتشــار فیلم هایی تا این اندازه 
تلخ تنها به ما یــادآوری می كند كه این انباشــتگی در حال 
زیاد شدن است و نباید آن را محدود به یكی،دو نقطه دانست.
همشــهری: آقای مهاجری! به نظر می رسد 

شما سیاســتگذاری های حوزه عمرانی را كه كمتر در 
بحث های اینچنین مورد توجه قرار می گیرد مقصر بروز 
چالش های اجتماعی یا تشدید آن می دانید. چطور به 

این نتیجه رسیده اید؟
مهاجری: دلیل اینكه چنین اتفاقاتی می افتد این اســت كه 
در دنیای واقعی، پروژه ها ماهیت اقتصادی و سیاســی دارند 
اما همه پروژه ها، تامین اجتماعی دارند. باید در حوزه عمرانی 
نگاه اجتماعی حاكم شــود. ما نمی دانیم پروژه هایی را كه در 
حوزه عمرانی شــروع می كنیم برای چه كســانی می سازیم. 
چون چنین دانشی نداریم، با ساخت و سازهای معیوب و بدون 
در نظر گرفتن نیازهای انسانی مردم، انباشت های اجتماعی 
درست می كنیم. بعد كه ساخت و ســازها تمام شد تازه به این 
فكر می افتیم كه چكار كنیم و آن زمان از بخش های اجتماعی 

می خواهیم كه به موضوع ورود كنند. باید فرهنگ پیشگیری 
بر فرهنگ درمانگری مقدم شود تا این مشكالت را بتوانیم در 
ســال های آینده برطرف كنیم. هر ریالی كه در حوزه درمان 
صرف می شود، دینی است كه مسئوالن بر گردن دارند و باید 
بابت ریال به ریال آن نزد مردم پاســخگو باشند؛ چرا كه باید 
به جای صرف هزینه در حوزه درمان، اعتبارات خودشــان را 
سمت پیشگیری می بردند تا كار اجتماعی به درستی و بهنگام 

انجام شود.

همشــهری: از این موضوع كــه بگذریم، 
سال هاســت در حال مبارزه با پدیــده مواد مخدر، 
پیشگیری از آسیب و مسئله معتادان متجاهر هستیم. 
دستگاه های بســیاری در این حوزه فعالیت می كنند 
و منابع مالی هم دارند اما شــاهد از هم گســیختگی 
شدیدی در این حوزه هســتیم كه منجر به این شده 
است كه دماسنج های اجتماعی از وخیم ترشدن حال 
جامعه در این حوزه خبر بدهند. ریشه این عدم توفیق 

در كجاست؟
مهاجری: یكــی از اعتراف های شــجاعانه و قابل تحســین 
فرمانده وقت ناجا كه پس از آن به شــهرداری تهران رســید 
این بود كه »اگر من تجربه مدیریت شــهری را داشتم و قرار 
بود منطقه۱۲ را درمان كنم، زیر خاك ســفید نمی زدم.« این 
حرف مهمی است و نشان می دهد ما در ۲دوره مدیریت شهری 
و تجربه زیستی در آن، كمتر به پیامدسنجی اقداماتی كه انجام 
می دهیم، فكر كرده ایم. دلیل موضوع مدیریت ملوك الطوایفی 
است. تا زمانی كه بحث اعتبارات است همه دست های خود را 
بلند وآغوش باز می كنند كه ما می خواهیم فالن كار و بهمان 
كار را انجام بدهیم و بابت آن بودجه طلب می كنند. وقتی پای 
عمل فرا می رسد، همه عقب  نشــینی می كنند و كسی كاری 
انجام نمی دهــد. در این میان تنها ۲گــروه باقی می مانند كه 
نخستین آن مدیریت شهری است كه مظلوم و تنها می ماند. 
تا زمانی كه مدیریت جزیره ای وجــود دارد و میزها به اندازه 
مســئولیت ها تعریف نشده اســت، چنین وضعیتی را شاهد 

خواهیم بود.
براتی سده: نمی گویم نبایــد در این حوزه ورود كرد و كاری 
نكرد. جواب سؤال شما ریشه در وضعیت سیستم رفاه اجتماعی 
كشور دارد. این سیستم ویرانه اســت و مسئله رفاه اجتماعی 
ماست كه باعث شده چنین وضعیتی ایجاد شود. این وضعیت 
ناشی از عملكرد این دولت و آن دولت نیست. ما اكنون با تعدد 
فعالیت دستگاه ها در این حوزه روبه رو هستیم كه بعضا با هم 
همپوشانی دارند. من هم معتقدم سیســتم ملوك الطوایفی 
ســبب ناكارآمدی و جزیــره ای عمل كردن دســتگاه ها در 

مواجهه با این پدیده شده اســت. به عنوان نمونه در گذشته 
ردیف اعتباری مشــخصی در حــوزه اعتیاد و پیشــگیری از 
آن وجود داشــت. سهم هر دســتگاه از این موضوع مشخص 
بود و دســتگاه ها در قبال بودجه ای كــه دریافت می كردند 
پاسخگو بودند. اما با ایجاد ساختار شورای هماهنگی مبارزه با 
مواد مخدر، در بسیاری از استان ها این بودجه به دستگاه هایی 
مانند بهزیســتی پرداخت نشده اســت؛ این یعنی در فرایند 
تصمیم گیری ها با مشكل نظرات شخصی افراد روبه رو هستیم. 
اینها ســبب ناكارآمد شــدن دســتگاه های فعال و افزایش 
ناهنجاری ها در این بخش شــده اســت. این وضعیت هر روز 
بدتر از روز قبل می شود و ادامه آن ضربات بدی به فعالیت های 

اجتماعی در امدادرسانی به معتادان عموما متجاهر می زند.
حسینی: باید بپذیریم كه مشكل ما سیاستی است. ما با توان 
بســیار كم می خواهیم در مقابل هجمه بزرگی از ورودی های 
آسیب دیده كه ناشــی از سیاســت های اتخاذ شده از سوی 
ســازمان های متولی رفاه اجتماعی هستند ایستادگی كنیم. 
نرخ رشد آسیب های اجتماعی رابطه مستقیمی با نرخ بیكاری 
دارد. تهران تا قبل از شیوع كرونا نرخ بیكاری باالی ۱۲درصد 
داشــت كه قطعاً با كرونا این عدد باالتر می رود. آن به معنی 
این اســت كه باید منتظر عمیق تر شــدن گسل آسیب های 
اجتماعی و فراوانی آن در جامعه باشــیم. به نظرم نخســتین 
رفتار سیاســتگذاران ما باید این باشد كه چنین مشكالتی را 
بپذیرند و تا زمانی كه آن را قبول نكنند باید شاهد دور تسلسل 
در مشاهده چنین ناهنجاری هایی باشیم. نكته بعدی این است 
كه باید بپذیریم حجم مشكالت بیشتر از منابعی است كه برای 
رفع مشكل در اختیار داریم. امسال به سازمان بهزیستی كشور 
تنها ۱۰میلیارد تومان برای پیشگیری از آسیب ها اختصاص 
داده شده است. بهزیستی باید این مبلغ را بین ۳۰هزار معتاد 
تقسیم كند. ببینید با این پول بهزیستی عمال كاری نمی تواند 
انجام بدهد. به قول دوستان بهزیستی، اگر به هر معتاد فقط 
یك نان بربری  هزار تومانی در روز داده شود، هزینه ساالنه خرید 
نان به مراتب بیشتر  از بودجه اختصاص یافته به این سازمان 
است. این را در نظر بگیرید كه گردش مالی ساالنه مواد مخدر 
در ایران به ۲۳میلیارد دالر می رسد و با بودجه هایی كه برای 
پیشگیری و مقابله اختصاص پیدا می كند چه كاری می توان 
انجام داد؟! نتیجه این نبود منابع و حجم باالی تقاضا در كنار 
سیاست های چندپاره  یا به قول دوستان ملوك الطوایفی همین 
وضعیت فعلی را ایجاد می كند. این مسئله یعنی عدم انسجام 
فرایندها به این معنی كه من شــهرداری مجبورم مشكل را 
سمت دســتگاه دیگری و دستگاه دیگر مســئله را به سمت 
دستگاه سوم هدایت كند. این رفتارها منجر به ایجاد چالش 
بین مدیران دســتگاه ها شــده وعمال كار مقابله را بی نتیجه 

می كند.
همشــهری: یعنی محدودیت های مالی را 
بخشــی از این ناكامی در فرایند مبارزه اجتماعی با 

موضوع مواد مخدر می دانید؟ 
براتی ســده: بگذارید در پاسخ به این ســوال یك خاطره 
برایتان نقل كنم؛ چند سال پیش، در دوره شورای شهر سوم 
با یكی از اعضای شورای شــهر درباره ۱۷مركز توانمندسازی 
معتادان بهزستی صحبت كردم و از خدماتی كه ارائه می شد 
و خروجی آن گزارشی ارائه دادم. به ایشان گفتم كه همه این 
مراكز را با ۲میلیارد تومان مدیریت می كنیم و خروجی خوبی 
دارند. این عضو شــورا در تعجب گفت كه مــا تنها در منطقه 
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مالك  حسینی: مگر ما چند مكان در تهران داریم 
كه افراد در قنات زندگی كنند؟ این مكان ها معلول 
هستند. معتاد وقتی وارد پروسه اعتیاد می شود، 
انزوا طلبی دارد و دوست دارد تنها باشد. او جوینده 
است و چون جوینده است جای خود را پیدا می كند

سيد مالك حسيني
دانشجوي دكتري مدیریت است و در حال حاضر سرپرست سازمان 

رفاه، خدمات و مشاركت هاي اجتماعي شهرداري تهران است.

»همشهری« پدیده  زیرزمینی شدن زندگی  آسیب  دیدگان اجتماعی  را بررسی می كند

تغيير سبك زندگي معتادان به  سمت الگوهاي خشن
همشهری: موضوع معتادان متجاهر و سبك 
زندگی آنها مسئله ای است كه نیاز به مطالعات زیادی 
دارد در همشــهری هم اخیرا روایتی از سبك زندگی 
برخی معتادان متجاهر كه در قنات های یكی از محالت 
مركزی پایتخت زندگی می كنند، منتشر شد. چرا این 
ســبك زندگی هر روز در حال حركت به سمت چهره 
خشن تر خود است؟ از سوی دیگر آیا انعكاس چنین 
رویدادهایی در رسانه ها می تواند به توجه بیشتر جامعه 

به این قشر منجرشود؟

مهاجری: هروقت ارزیابــی تأثیرات اجتماعــی و فرهنگی 
پروژه های عمرانــی و خدماتی كمتر مورد توجــه قرار گیرد، 
ناهمگونی میان نیازهــا و واقعیت ها ســبب افزایش چنین 
پدیده هایی درجامعه می شود. باید بدانیم هر وقت مداخالت ما 
در امور جاری، بدون سنجش پیامدهای مستقیم، غیرمستقیم 
و انباشــتگی ناهنجاری انجام شــد، باید منتظر پدیده های 

ناهنجار و رویش های بیشتر آن در جامعه باشیم.
اكنون در شرایطی هستیم كه كمتر به پیوست های فرهنگی 
و اجتماعــی در اجرای طرح هــا توجه می شــود و از این رو، 
صحنه های دلخراش اجتماعی نیز افزایش یافته است. طرح ها 
و پیوست هایی كه تاكنون ارائه شده كامال ناشیانه بوده و بیشتر 
آنها به دور از چشم متخصصان آشنا به امور اجرایی و عمرانی 

تدوین شده است.
دیوار بی اعتمادی و قهر جــدی و تلخی میان حوزه مدیریتی 
و اجرایی با حوزه كارشناســان و متخصصــان وجود دارد كه 
محصــول نهایی آن افزایــش ناهنجاری هایی اســت كه آن 
را به تصویر كشــیده اید. كارشناســان متخصص و گروه های 
جامعه شناسی در حوزه سیاســتگذاری باید پای كار بیایند 
و در سیاســتگذاری عمومی جامعه ورود كنند تــا بتوان از 
ریشه كردن این سبك خشن زندگی در بین معتادان متجاهر 

جلوگیری كرد.
حسینی: رسانه ها و سازمان های غیردولتی كار ویژه ای دارند 
و نباید انتظار داشت كه وقتی رســانه می خواهد رسالتش را 
انجام دهد به همه ابعاد موضــوع توجه كند. اگر این اتفاق رخ 
دهد، رســانه عقیم خواهد شد. ســازما ن های غیردولتی هم 
همینطور هستند. رســانه ها باید نقد و انتقاد كنند. آنها باید 
نسبت به موضوعات مختلف از خود واكنش نشان دهند اما آیا 
همه اعتراض ها منجر به تغییر سیاست ها می شود؟ بستگی به 
قدرت پیشــنهاد و ایده دارد. نباید انتظار داشت كه هر نقدی 

بالفاصله منجر به تغییر سیاست ها و رویكردها شود.
تغییر سیاســت ها بعضا به چنددهه زمان نیاز دارد اما وقتی 
آستانه حساسیت جامعه را در موضوعی كم می كنیم، سطوح 
پایین تر جامعه توجه خود را نسبت به موضوع از دست می دهند 
و این موضوع خطراتی ایجاد می كند. با چنین اتفاقی، با انتشار 
چنین اخباری، پناهگاه افراد از بین مــی رود و به دلیل آواره 
شدن معتادان متجاهر در جامعه، دسترسی فعاالن اجتماعی 
برای كمك به آنها كم می شــود. این كاهش دسترسی خود 
آسیبی است كه باید به آن توجه كرد. به این موضوع باید توجه 
شود كه نباید همه  چیز را سیاه دید. مگر ما چند مكان در تهران 
داریم كه افراد در قنات زندگی كنند؟ قاطعانه می گویم شاید 
به ۲مكان هم نرسد. حرف من این است كه این مكان ها معلول 
هستند. معتاد وقتی وارد پروســه اعتیاد می شود، انزوا طلبی 
دارد و دوست دارد تنها باشد. او جوینده است و چون جوینده 
است جای خود را پیدا می كند. معتاد برای اینكه نیاز خود را 
برطرف كند می رود و مكان مورد نیازش را پیدا می كند. درباره 
ارزیابی تأثیرات اجتماعی و فرهنگی هــم باید بگویم كه در 
دوره جدید معاونت فرهنگی و اجتماعی شــهرداری تهران 
این مســئله در اجرای پروژه های شــهرداری به شكل جدی 

دیده  شده است.
چالش ها و اختالف نظرهایی وجود دارد اما در دوره مدیریت 
جدید، خیلی اهل پوشاندن مسائل نیســتیم و باید پایداری 

اعتیــاد و مواد مخدر هر روز چهره اي خشــن تر و 
بي رحم تر از خود به نمایش مي گذارد. كارتن خوابي، 
انزوا طلبي، ایجاد ناهنجاري هاي اخالقي و اجتماعي 
و ده ها معضل و مشكل دیگر همه از رهاوردهاي این 
پدیده است؛ پدیده اي كه سال هاست براي كاستن 
از تبعات منفي اش ده ها ســازمان، نهــاد، ارگان و 
مجموعه دولتي و غیردولتي در حال كار هســتند. 
اما این مجموعه ها هر چه تالش مي كنند كمتر موفق 
مي شوند و نمي توانند آنطور كه باید و شاید از پس كار 
برآیند. از یك سو، جامعه شناسان و آسیب شناسان 
معتقدند با رشد شــهرها، غول اعتیاد وحشي تر و 
لجام گسیخته تر از قبل به هر سو حمله مي كند و از 
سوي دیگر، فعاالن و دست اندركاران حوزه مبارزه 
و پیشگیري از اعتیاد از نبود بودجه و بي توجهي به 
نظارت آنهــا در برنامه ریزي هاي اجتماعي در مهار 
اعتیاد سخن به میان مي آورند. هر چه هست، كمبود 
بودجه هم به این زخم قدیمي، اما همیشه تازه آتش 
مي اندازد و حاصلش مي شود آنچه امروز شاهدش 
هستیم. روزنامه همشهري اخیرا در گزارشي مظاهر 
تازه اي از زندگي معتادان كه این بار نه روي زمین كه 
قنات هاي قدیمي زیر زمیــن را براي گذران زندگي 
خود انتخاب كرده اند منتشر كرده است؛ گزارشي كه 
واكنش هاي بسیاري برانگیخت و بار دیگر اعتیاد و 
معتادان را به سرخط خبرهاي روز جامعه تبدیل كرد. 
به این بهانه در میزگردي با حضور»اصغر مهاجري« 
جامعه شناس، »فرید براتي سده« مدیركل پیشگیري 
و درمان ســازمان بهزیســتي و »مالك حسیني« 
سرپرست ســازمان رفاه، خدمات و مشاركت هاي 
اجتماعي شــهرداري تهران به گفت وگو و بررسي 
وضعیت اعتیاد، معتادان و چالش هاي پیش رو در این 

حوزه پرداخته ایم.

حمیدرضا بوجاریان ، كامران بارنجي
روزنامه نگار
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۱۲تهران، ۱۰۰میلیارد تومــان اعتبار هزینــه كرده ایم اما 
خروجی مشخصی از آن نداشته ایم. گاهی فقط بودجه مشكل 

اصلی در این حوزه نیست.
حسینی: موضوع مواد مخدر چرخش مالی فوق العاده باالیی 
دارد. وقتی از این عدد صحبــت می كنیم جنبه غیراجتماعی 
آن هم خیلی جدی می شود. مجموعا واقعیت این است كه ما 
االن سیاستمان در شهرداری این اســت كه هر كسی هر جا 
كار كرده است از آن تجربه استفاده كنیم و دنبال ایده تازه ای 
نباشیم. ما االن متعهد به بهاران هستیم و در گذشته مقداری 
اختالف نظر درباره این مراكز با بهزیستی وجود داشت كه االن 
برطرف شده است. برای حل و فصل داستان باید از نگاه سیاسی 
فاصله بگیریم و تجربه های دنیا را بیاوریم و اجرا كنیم. ما االن 

از این تجربه ها به خوبی استفاده نمی كنیم.
همشــهری: یعنی فكر می كنیــد موضوع 
رفتارهای اینچنینی از ســوی معتادان غیرطبیعی 

نیست؟
براتی سده: فرهنگ بی خانمانــی و معتادان متجاهر خاص 
خود این افراد اســت. اگر معتاد متجاهری به مراكز خدمات 
كاهش آسیب بهزیستی یا شهرداری مراجعه كند و درخواست 
استفاده از خدمات را داشته باشد، كســی مانع او نمی شود. 
مشكل اینجاست كه فرد نمی خواهد در این چارچوب زندگی 
كند و دوســت دارد در فرهنگی كه آن را دوست دارد بماند و 
زندگی كند. ما به عنوان نهاد حمایتی وظیفه داریم تسهیالتی 
را برای این افراد ایجاد كنیم اما نمی توانیم كســی را وادار به 

استفاده اجباری از این خدمات كنیم.

همشــهری: اما همین معتادان از این مراكز 
فراری هستند.

براتی ســده: ما در مراكزمان برای معتادان مشكل سازی 
نمی كنیم. مسئله وقتی ایجاد می شود كه این افراد می خواهند 
هر ساعتی كه دوســت داشــتند از مراكز خارج شوند، مواد 

مصرف كنند و بعد دوباره به مراكز برگردند.
حسینی: تنها محدودیت البته این اســت كه اجازه ندارند 
در گرمخانه یا مراكز تعیین شده مواد مصرف كنند. معتادان 
متجاهر و بی خانمان دوســت ندارند در گرمخانه ها یا مراكز 
مشــابه آن اقامت كنند. آنها ترجیح می دهنــد در فضاهای 
بی دفاع شهری، نقاط تنگ و تاریك و دور از دسترس و در انزوا 
باشند تا هنگام مصرف مواد كســی برایشان مشكل درست 

نكند.

همشهری: آقای حســینی! برای اینكه این 
بی میلی كم شود چكار باید كرد؟ خصوصا اینكه افرادی 
كه سبك زندگی آنها به سمت گور خوابی و قنات خوابی 

رفته است قطعا با مشكل اقامت روبه رو هستند.
ببینید. از اساس هیچ گرمخانه ای در شــهرداری تهران زیر 
ساخت گرمخانه ای نداشته است. زیرساخت و سازه مكان هایی 
كه كنار هم باشــند  االن از آن به عنوان گرمخانه اســتفاده 
شده چیز دیگری بوده و اســتانداردهای الزم برای نگهداری 
از معتادان بی جا و مكان را نداشــته است. ســوله را نمی توان 
گرمخانه دانست و ما هم این را می دانیم برای همین است كه 
امسال مجوز ساخت ۵گرمخانه در۵پهنه تهران را از شورای 
شــهر گرفته ایم كه اگر امكانات اعتباری اجازه بدهد تا پایان 
امســال ۲گرمخانه كه در آن همه نیازهای اقامت كنندگان 
تأمین شده به بهره برداری خواهد رسید. فكر می كنم با ساخت 
این مراكز كه از باالترین استانداردهای روز برخوردارند تبعات 

منفی چنین رفتارهایی به حداقل می رسد.

همشهری: تا اینجا به نظرم دوستان قائل به 
این نكته هستند كه مدیرانی كه اكنون در حوزه های 
اجتماعی نظر می دهند، نــگاه اجتماعی چندانی به 

موضوعات ندارند. چرا چنین اتفاقی افتاده است؟
براتی سده: ما ستاد مبارزه با مواد مخدر داریم. سازمان هایی 
تشكیل دهنده این ســتاد و كمیته های آن هستند. معتقدم 
بیشتر این ســازمان ها و كمیته ها دیدگاه اجتماعی در حوزه 
مبارزه با مواد مخدر ندارند. ســتاد مبارزه بــا مواد مخدر باید 
دیدگاه اجتماعی داشــته باشــد و تا زمانی كه چنین نگاهی 
نداشته باشــد، موفق نیســت. از سوی دیگر، ســتاد مبارزه 
با مواد مخدر سیاســتگذار نیســت و تنهــا هماهنگ كننده 
فعالیت هاست. سیاســت درمان با وزارت بهداشت، مقابله با 
نیروی انتظامی و دســتگاه های امنیتی، سیاســت معتادان 
متجاهر با بهزیســتی و ماده ۱۶ و اشتغال با وزارت رفاه است. 
سیاست پیشــگیری بخش بزرگی از آن با آموزش و پرورش 
و بخشــی از آن برعهده بهزیستی اســت. این سیاست ها در 
دستگاه هاست كه جمع می شود و باید در شورای هماهنگی 
انجام شــود. اگر نگاه اجتماعــی در این حوزه غالب باشــد، 

مدیریت این پدیده بهتر از وضع امروز خواهد شد.
مهاجری: مشــكل مواد مخدر را باید در ســتاد مواد مخدر 
جست و جو كرد. شــورای اجتماعی كشور باید این داستان را 
پیگیری كند. ما انتظار داشــتیم كه وقتی شورای اجتماعی 
كشور با وجود مخالفت ســازمان برنامه و بودجه و به دستور 
رهبر انقالب تشكیل شد، در این سازمان به مسئله مواد مخدر 

اجتماعی تر از هر جای دیگری نگریســته شود. االن اینطور 
نیست. شاهدیم در مســئله مواد مخدر ستادهای دیگری، از 
دولت گرفته تا بخش های حاكمیتی و برخی پشت پرده ها، در 
حال كار كردن هســتند. معتقدم نباید در این حوزه به شكل 
قرارگاهی كار كرد بلكه باید مسئله را اجتماعی دید و برای آن 

راه حل اجتماعی پیدا كرد.
مالك حســینی: اینكه رویكرد امنیتی و نــه اجتماعی در  
حوزه مواد مخدر وجود دارد، مســئله قابل كتمانی نیســت. 
این سیرتكوینی نظام سیاســی ایران بعد انقالب است. اگر به 
گذشته نگاه كنیم، از نظر اجتماعی و توسعه اجتماعی شرایط 
ما خیلی بهتر از قبل شده اســت.ما تابوهای خودساخته ای 
داشــتیم كه االن وجود ندارد. در حــوزه مواد مخدر هم این 
وضعیت حاكم اســت. به نســل اول مدیران انقالب كه نگاه 
می كنیم، فقط ۲نهاد آموزش و پرورش و نظامیان وارد سیاست 
و مدیریت شدند. به مرور زمان افراد نظامی هم صاحب تجربه 
و دیدگاه شــده و تبدیل به تكنوكرات هایی شدند كه خیلی 
از آنها اكنون به موفقیت هایی در مدیریت رســیده اند. اكنون 
سپاه نگاه اجتماعی خوبی به موضوع مواد مخدر پیدا كرده و 
این بارقه امیدی است كه نشان می دهد در آینده باید منتظر 
نگاه اجتماعی تر به موضوع مواد مخدر باشــیم. هر چند بعید 
می دانم در یك دهه آینده بتوان این وضعیت را تغییر داد. برای 
تغییر اساسی فكرمی كنم باید نسل جدیدی از مدیران با نگاه 
اجتماعی وارد كار شــوند و با چنین دیدگاهی به مسائل نگاه 
كنند تا بتوان مشكالت اجتماعی را با دید اجتماعی برطرف 
كرد. به نظرم برای موفقیت در این بخش، باید طبقه متوسط 

جامعه را قوی كرد؛ اتفاقی كه كمتر شاهد آن هستیم.

همشهری: طبقه متوســط چه كاركردی در 
نگهداشــت جامعه و ایمن نگه داشتنش از آسیب ها 

دارد؟
مهاجری: هر وقت بحث مواد مخدر به شــكل جدی از بعد 
اجتماعی مورد توجه قرار می گیرد، عقبه آن را می زنند. همه 
مسئوالن دست به دســت هم داده اند و دارند طبقه متوسط 
را از بین می برند. اكنون نگران از بین رفتن طبقه متوســط 
جامعه هستم. ۲سال قبل بانك مركزی اعالم كرد كه سرعت 
الغر شــدن طبقه متوســط از طبقه فقیر ۲۵درصد بیشتر 
شده است. این خیلی نگران كننده اســت. زمانی كه طبقه 
متوسط الغر می شــود، یعنی حافظ و نگهدارنده هنجارها و 
ســوپاپ اطمینان جامعه در حال از بین رفتن است. نابودی 
طبقه متوسط منجر به بی خانمانی، كاهش سرمایه اجتماعی 
و در نتیجه ســقوط اخالقی و اجتماعی آن می شــود. همه 
مسئوالن باید تالش كنند كه طبقه متوسط را فربه تر كنند. 
ما باید ۶۸درصد جمعیت جامعه را در طبقه متوسط حفظ 
كنیم در حالی  كه اكنون در چنین وضعیتی نیستیم. اخیرا 
پایشی انجام شــده است كه در آن نشــان می دهد منطقه 
۱۰ در شــمال غرب تهران منطقه ترانزیت تبادل جمعیتی 
پایتخت است. این مطالعه به روز اســت؛ یعنی دارد عده ای 
را آرام به باالی خط آزادی به ســمت بهبود طبقه اجتماعی 
منتقل می كند و بقیه، شــامل بخش اعظمــی از افراد را به 
پایین این خط و حاشیه ها می فرستد. سرعت از باال به پایین 
بردن مردم خیلی زیادشده و این نگران كننده است. اگر این 
وضعیت را نســبت به تهران و پیرامــون آن در نظر بگیریم 
این به حاشــیه راندن در بال غربی تهران بســیار زیاد است. 
متأسفانه برای پوشش دادن به سرریز جمعیت وارد شده، در 
حال اجرای پروژه هایی هستیم كه خود اجرای آنها به تشدید 

نگرانی های اجتماعی دامن می زند.
همشهری: یعنی مســئوالن این موضوع را 

درك نكرده اند؟
مهاجری: وقتی جامعه ای دچار تضاد و تفاوت می شــود۲ 
شــكل پیدا می كند؛ اگر جامعه دوســت داشــته باشد از 
بی تفاوتی خارج شــود و موفق به انجام آن شود، به وضعیت 
مطلوبی می رسد اما اگر این بی تفاوتی ادامه پیدا كند و حل 
نشــود، این بی تفاوتی تبدیل به انحراف خواهد شــد و اگر 
انحراف، مدیریت و ساماندهی نشود به شكل اعمال مجرمانه 
بروز پیدا می كند. طبقه متوسط تأثیر و ویژگی هایی دارد كه 
می تواند بسیاری از این مشكالت را مدیریت كند اما با از بین 

براتی سده:  فرهنگ بی خانمانی و معتادان 
متجاهر،خاص خود این افراد است. اگر معتاد 
متجاهری به مراكز خدمات كاهش آسیب بهزیستی 
یا شهرداری مراجعه كند، كسی مانع او نمی شود. 
مشكل اینجاست كه فرد نمی خواهد در این چارچوب 
زندگی كند و دوست دارد در فرهنگی كه آن را دوست 
دارد بماند و زندگی كند

رفتن طبقه متوسط مشكالتی مثل اعتیاد، حاشیه نشینی، 
سقوط اخالقی و خانوادگی رشــد می كند. از مجموعه این 
مشــكالت ما تنها صدای بلند اعتیاد را شــنیده ایم. به تبع 
ایجاد چنین معضالتی، شاهد ۵نوع آسیب خشونت محور، 
امنیت                                                       محور، جرم محور، مدالیته محور و عام محور خواهیم 
بود. مســئوالن ما به دلیل اشتباه محاســباتی و ترك تازی 
بالمنازع و غیرقابل بخشــش بخش عمرانی، به درستی این 
معضالت را درك نكرده اند و با اجرای برنامه ها و پروژه هایی 

به توسعه آسیب ها كمك كرده اند.
براتی ســده: مهاجرت اثرگذار اســت و در همه جا دیده 
می شود. در یكی از شهرستان ها، گزارشی درباره بحث ایدز 
و روابط نامشروع داشتیم. در این باره از مسئوالن آن استان 
خواستم گزارشــی درباره پاتوق هایی كه چنین اقدامی در 
آنها انجام می شــود، ارائه كنند.۳۰پاتوق تنها در واحدهای 
مسكن مهر آن شــهر بود.وقتی پرســیدم این افراد از كجا 
می آیند، اعالم شــد كه هیچ كدام از آنها بومی شهرســتان 
نیستند و از نقاط دیگری به شهر می آیند. چون قیمت اجاره 
واحدهای مسكونی در شهرســتان پایین است، افراد برای 
فعالیت های خود چنین مكان هایی را انتخاب می كنند. این 
موضوع نشان دهنده فرو ریختن طبقه متوسط در جامعه و 
اثر آن بر مهاجرت است. به عنوان نمونه عینی، ما مراكزی در 
استان ها داریم كه در آن به شــكل یارانه ای به معتادانی كه 
توان تأمین هزینه های اعتیاد خود را ندارند كمك می كنند. 
كســانی هدف ما هستند كه در فقر هســتند اما در استانی 
شاهد بوده ایم كه صد در صد یارانه به افرادی پرداخت شده 

كه در طبقه متوســط جامعه قرار دارند. ســؤال كردیم كه 
چرا یارانه را به طبقه متوســط داده اند.آماری ارائه شد كه 
بیشــتر مراجعه كنندگان با اینكه كارمند هستند در تأمین 
هزینه های زندگی خود ناتوان شده اند و از پس هزینه اعتیاد 
خود بر نمی آیند. این یعنی تنزل طبقه متوســط به ســمت 
پایین جامعه كه به تبع آن بحران های اجتماعی رخ می دهد. 
قباًل طبقه متوسط جامعه به شــكل موردی با صحنه های 
دلخراش اجتماعی مواجه می شــد اما اكنــون مردم با این 

وضعیت زندگی می كنند.
حسینی: در موضوع مهاجــرت ما كم كم مهاجرت معكوس 
خارج تهران را تجربه می كنیم. وقتی آمارها نشــان می دهد 
با یك میلیاردو ۵۰۰میلیون تومان در تهران نمی شــود خانه 
۷۰متری در نقطه ای مناسب تهیه كرد، معنای آن این است 
كه شتاب خروج از تهران رو به افزایش است. وقتی ما در چنین 
شرایطی قرار می گیریم، پدیده های تازه ای كه خیلی تجربه 
آن را نداشته ایم به حوزه آسیب های ما وارد می شود. پدیده 
ماشــین خوابی تا قبل از كرونا رو به افزایش بود و دست كم 
۲هــزار ماشــین خواب در پایتخت وجود داشــتند. حتی با 
موضوع اجاره پشت بام مواجه شدیم كه بخش عمده ای از این 
رفتارها ناشی از وضعیت اقتصادی جامعه است. ما جامعه را 
وارد مسیری كردیم كه نه ساخت سنتی دارد و نه وارد ساخت 
مدرن شده است. این وضعیت به سرگشتگی مردم و بالتكلیفی 
آنها منجر شده كه سبب شكل دادن به رفتارهای عمومیشان 
می شود. امروز به دلیل كرونا، اقتصاد كشور ۳درصد كوچك تر 
شده است و به همین اندازه شاهد رشــد بیكاری در جامعه 
خواهیم بود. در چنین شرایطی، اگر واقعا دغدغه رفع آسیب ها 
را داریم نیازمند اصالح جدی سیاست ها هستیم. اما بحث بر 
سر این اســت كه چرا از افراد توانمند، صاحب نظر و ایده مند 
در باب مســائل اجتماعی اســتفاده نمی كنیــم و از آنها در 
سیاستگذاری ها بهره نمی گیریم؟ ما در شهرداری یا بهزیستی 
در مقام سیاســتگذاری قرار نگرفتیم و همیشــه در انتهای 
زنجیره تولید آسیب بودیم و هستیم؛ آسیبی كه نه در ایجاد 
آن نقش داشتیم و نه صدای ما برای برطرف كردن مسائلی كه 

می بینیم شنیده می شود.

همشهری: به نظر می رســد، پیشگیری هم 
مسئله ای اســت كه آن را جدی نگرفته ایم. اصاًل آیا 

پیشگیری مسئله امروز ما هست یا نه؟
مهاجری: موافقم. امروزه پیشگیری و هزینه های آن بسیار 
كمتر از درمان است. هر وقت هزینه نداریم كه صرف كنیم، 
باید به سمت پیشگیری حركت كنیم. ثابت كردیم زمانی كه 
پژوهش می كنیم و قبل از اجــرا برآوردها را عملی می كنیم 
می توانیم میلیاردها تومــان در هزینه ها صرفه جویی كنیم. 
نباید كارهای پژوهشی را سیاسی كرد. همه ما شهروند هستیم 
و در شهروند بودن اما همه مدیریم و این غیراجتماعی بودن 
در سراسر كشور خاصه در مدیریت ما موج می زند. در باورها و 
نگرش های مدیران ما نگاه اجتماعی وجود ندارد چرا كه دچار 

نیندیشی اجتماعی هستیم.
براتی ســده: پیشــگیری مســئله جهان ســوم نیست. 
پیشگیری در كوتاه مدت اثر نمی كند. پیشگیری به فرایندی 
طوالنی مدت نیاز دارد كه عمــر مدیریتی افراد به آن جواب 
نمی دهد. من به عنوان یك مدیر دوست دارم بروم یك مركز 
افتتاح كنم و دوست ندارم بذری را بكارم كه سال های دیگر 
بار بدهد. االن پیشــگیری سیاســت امروز كشور ما نیست. 
اصلی ترین مســئله پیشگیری این اســت كه هر كس آن را 
از نگاه خود می بینــد. چون ما فكر می كنیــم هر كاری كه 
می كنیم پیشگیری اســت بنابراین، هیچ گاه اجازه ندادیم 
كه اقدام ها و فعالیت هایی كه به نام پیشگیری انجام می شود 
ارزش یابی شود و نسبت به فعالیتی كه انجام شده است منابع 
در اختیار اجرا كنندگان قرار گیرد. نكته بعدی این است كه ما 
از تجربه های بین المللی استفاده نكردیم و نمی كنیم. به عنوان 
نمونه، در آمریكا۳۰ســال فعالیتی انجام می شد كه پلیس 
به مدرســه ها می رفت و انواع مواد مخدر را به دانش آموزان 
نشــان می داد و از مضرات مصرف آن می گفــت. محققان 
بررســی كردند و دیدند بعــد از ارائه آموزش هــا اطالعات 
بچه ها از مواد مخدر باال رفته و به تبــع آن رفتار مصرفی در 
دانش آموزانی كه هدف آمــوزش قرار گرفته بودند، افزایش 
یافته اســت. به این علت، فرایند آموزش متوقف شــد. در 
كشور نیروی انتظامی دقیقا از این تجربه شكست خورده در 
آمریكا استفاده می كند. بارها در كمیته فرهنگی و پیشگیری 
ســتاد اعالم كردیم این نوع آموزش را متوقــف كنید اما با 
درخواست های ما مخالفت شد. با این نوع نگاه، پیشگیری یا 

به سرانجام نمی رسد یا اثر مطلوبی نخواهد داشت.
حسینی: دغدغه بسیاری از دوســتان مــا در حوزه درمان، 
بر ســر مواد صنعتی ناشــناخته با ابعاد ناشــناخته اســت. 
بســیاری آرزو می كنند كه اگر فرد معتــادی در خانه دارند، 
آن فرد مصرف كننده مخدرهای سنتی و این مصرف به شكل 
بهداشتی باشد؛ این یعنی شجاعت پذیرش مشكلی كه وجود 
دارد. برای پیشگیری نیاز داریم سلسله اقداماتی را انجام دهیم 
كه مبتنی بر فعالیت های دقیقی باشــد. مــا اكنون معتادان 
متجاهر را به مراكز بهاران یا ماده ۱۶می بریم. بعد هر چه تالش 
می كنیم بین این افراد انقطاع عاطفی با مواد ایجاد نمی كنیم. 
باید برای بازگشت یك فرد دچار اعتیاد انگیزه بازگشت ایجاد 
كرد. نخستین آن بحث معاش فرد است. فرد معتاد سؤالش 
این اســت كه چرا باید ترك كند و بعد از ترك چه زندگی ای 
به او می دهیم. مسئله این است كه چطور می توانیم به افراد 
این انگیزه را بدهیم. یكی از راه های پیشــگیری از بازگشت 
مجدد این است كه فرد به خانواده وصل شود. وقتی این اتفاق 
می افتد، خواه ناخواه پیشــگیری اثربخش تر می شــود. برای 
چنین كاری، نیازمند اصالح سیستم و انجام اقدامات شجاعانه 
هســتیم. حتی می توانیم در برخی پاتوق هایی كه به كلونی 
معتادان تبدیل شده است مناطق حائل ایجاد كنیم. به عنوان 
مثال در دره فرحزاد مناطقی وجود داشت كه مردم عادی به 
آنجا نمی رفتند. حفظ این مناطق می تواند در پیشــگیری از 

گسترش مشكل كمك كند.

اصغر مهاجری 
دكتري جامعه شناسي دارد و استاد دانشگاه  و پژوهشگر مسائل 
اجتماعی است. او پژوهش هاي متعددي در حوزه آسیب هاي 
اجتماعي دارد.

فريد براتي سده
دكتري روانشناسي دارد و پژوهشگر حوزه اعتیاد است. او در سال هاي 
گذشته سمت هاي مختلفي در این حوزه داشته و در حال حاضر به عنوان 
مدیر كل دفتر پیشگیري و امور اعتیاد سازمان بهزیستي كشور است.

داستان پول های كثيف
براتي سده: موضوع پول هاي كثیف خیلي مهم است و اینطور عنوان مي شود كه 
حتما پشت این حجم وسیع آن باید شبكه اي وجود داشته باشد.اینكه ما فكر كنیم 
كه در كشور ما باندهاي مافیایي نظام مند مواد مخدر مانند آنچه در فیلم هایي كه دردنیا 
ساخته مي شود وجود دارد، واقعا اینطور نیست. آنچه در كشور ما وجود دارداین است كه 
تخلفاتي كه در این زمینه انجام مي گیرد زیاد است؛ مانند خریدن یك مأمور یا...  . چند سال 
قبل ســازمان تجارت جهاني گزارش داد كه وقتي هروئین از یك مرز شرقي وارد كشور 
مي شود تا زماني كه از مرز غربي مانند جلفا خارج شود، گردش مالي آن ۷۰۰میلیون دالر 
است. این پول واقعا عدد بزرگی است. این در سیستم هاي رسمي ما نمي آید. چند سال قبل 

وزیر كشور در مجلس اشاره اي به این موضوع كرد و از پول هاي كثیف اسم به میان آورد. 
سیستم ها و نه افراد هستند كه مشكل دارند. سیســتم ها از ده ها جا نظارت مي شوند و 
ممكن است یك ماموري با هر درجه اي كاري كند اما به شكل ساختارمند نیست. این رقم 
كه گفته مي شود، بخشي از آن در زندگي روزمره اســت. بخش زیادي از افرادي كه در 
پارك هاي ما مواد مي فروشند زندگي خود را تامین مي كنند. بیكاري خود عاملي براي این 
گردش مالي و باال رفتن حجم آن است. نزدیك به چندمیلیون نفر در كشور ما به این شكل 
ارتزاق مي كنند یا از سوي دیگر، بخشي از ۲۳میلیارد دالر گردش مواد در ایران ناشي از 

ارزش افزوده اي است كه این مواد ایجاد مي كند. 

مهاجری: قنات خوابی نوع بدخیم حاشیه نشینی 
است. مطالعات ما نشان می دهد باالی ۳۰میلیون 
حاشیه نشین در كشور داریم. این یعنی اینكه 
انباشتگی باالیی در حوزه مسكن وجود دارد. انتشار 
فیلم هایی تا این اندازه تلخ تنها به ما یادآوری می كند 
كه این انباشتگی در حال زیادشدن است و نباید آن را 
محدود به یكی،دو نقطه دانست

براتی سده: به سازمان بهزیستی كشور تنها 
۱۰میلیارد تومان برای پیشگیری از آسیب ها 
اختصاص داده شده است. بهزیستی باید این مبلغ 
را بین ۳۰هزار معتاد تقسیم كند. ببینید با این پول 
بهزیستی عمالً كاری نمی تواند انجام بدهد. اگر به 
هر معتاد فقط یك نان بربری هزار تومانی در روز داده 
شود، هزینه ساالنه خرید نان به مراتب بیشتر ازمبلغ 
اختصاص یافته به این سازمان است
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جهان استارتاپی

استارتاپ تك شاخ Glass to Power اقدام به تولید 
فیلتری نازك از ذرات نانو كرده است كه می توان آن را 
روی شیشه های پنجره نصب و توسط آن به تولید انرژی 

كمك كرد.

استفاده از كروموفور
این استارتاپ ایتالیایی بســیار امیدوار است كه با این ابداع 
و نوآوری بتواند به كسب وكار خود رونق بخشیده و در عین 
حال، فكری به حال معضل انرژی بكند. به گزارش همشهری 
و به نقل از وب سایت مجله پی وی، در این روش از نانوذراتی 
موسوم به »كروموفور« استفاده شــده است كه با طراحی 
مناسب، فرایند جذب و انتشار نور را افزایش می دهد. یكی 
از سخنگویان استارتاپ ســازنده در این خصوص می گوید: 
»این امر امكان ســاخت نمونه های اولیه با راندمان مناسب 
حتی برای مســاحتی چند مترمربعی را فراهم می كند كه 
می توان به راحتی در ابعاد مورد نیاز برای برنامه های تجاری 
 مختلف مقیاس بندی كرد«. مهندسان و طراحان استارتاپ
Glass to Power مدعــی شــده اند كه با ایــن فناوری، 
شفافیت شیشــه ها در برابر نور مرئی 80درصد می شود و 

كارایی آنها با 3/2درصد افزایش روبه رو خواهد بود.

پالستیك نیمه شفاف تقویت شده
این اســتارتاپ ایتالیایی در تولید محصولش از پالستیك 
نیمه شفاف تقویت شــده با كروموفور استفاده می كند كه 
قابلیت جذب نور و انتشــار مجــدد آن را در طول موج های 
بلندتر خواهد داشت. در این محصول، فوتون های انتشار یافته 
دوباره توسط لبه های پنل خورشیدی جذب می شود و كارایی 
افزایش پیدا می كند. كروموفور بخشی از مولكول است كه 
باعث بروز رنگ در آن می شود. رنگی دیده شدن زمانی اتفاق 
می افتد كه این ماده طول موج مشخصی از نور مرئی را جذب 

كرده و مابقی را عبور داده یا بازتاب دهد.

استفاده از فناوری در پنجره های فتوولتائیك
فتوولتائیك كه بــه اختصــار آن را PV می گویند، فناوری 
تبدل انرژی نور به الكتریسیته از راه استفاده از نیم رساناهایی 
اســت كه ویژگی اثر فتوولتائیك دارند؛ پدیــده ای كه در 
زمینه های فتوشیمی، فیزیك و الكتروشیمی مورد استفاده 
و بررســی اســت. یك ســامانه فتوولتائیك با به كارگیری 
پنل های خورشیدی كه هر كدام شان را تعدادی از سلول های 
خورشیدی تشكیل می دهد، توان الكتریكی تولید می كند. 
در این راستا ســخنگوی Glass to Power می گوید: »از 
چنین فناوری ای می توانیم در تولید پنجره های فتوولتائیك 
استفاده كنیم كه به آسانی در ســاختمان ها قابل استفاده 
است؛، به گونه ای كه از داخل یا خارج این پنل ها قابل رؤیت 
و تشخیص نباشد و عمال نامرئی باشند. عالوه بر این، میزان 
شفافیت این صفحه های لومینسانس در مرحله تولید با توجه 
به نیاز مشتری قابل تعیین خواهد بود تا بیشترین تعادل بین 
جذب انرژی و میزان نور برای نورپردازی محیط داخل خانه 
ایجاد شــود. ضمن آنكه باید گفت كیفیت نور منتقل شده 
مطابق گواهینامــه UNI 10380، در گــروه A1 قرار دارد 
كه بهترین درجه برای روشنایی داخل یك خانه محسوب 
می شــود. همچنین می توانیم اعالم كنیم كه این فناوری 
كامال با محیط زیست سازگار است كه این یك اصل محسوب 
می شــود«. در این روش، بازده تبدیل نــوری، آبی ماورای 
بنفشی طیف خورشــیدی، به بیش از 10درصد می رسد. 
عالوه بر این، شبیه سازی های ردیابی اشعه بر اساس داده های 
آزمایشی به دست آمده از نمونه های اولیه نشان می دهد كه 
چنین عملكردی برای ابعاد بزرگ نیز شكل می گیرد و راه را 
برای ساخت و تولید پنجره های فتوولتائیك با سطح كارایی 

بیش از 5درصد هموار می كند.

افزایش تولید
یكی از برنامه های كوتاه مدت این اســتارتاپ ایتالیایی این 
است كه بتواند ظرفیت تولید را باالتر ببرد و خدمات بیشتری 
ارائه كند. آنها هم اكنون ظرفیت تولید 300گرم نانوذرات در 
 ماه را دارند، اما مقامات شركت بسیار امیدوار هستند كه با 
شروع نصب تجهیزات تولید شده شان در منازل، این میزان 

تولید را به روزی 100گرم برسانند.

درباره استارتاپ
استارتاپ Glass to Power در روز 28سپتامبر 2016 با 
سرمایه ای بالغ بر 300هزار یورو در شهر میالن تاسیس شد. 
روز ششــم  ماه ژوئیه2017 میالدی، 183هزار و 750یورو 
به عنوان سرمایه از 54سرمایه گذار در اختیار گرفت كه این 
رقم اكنون به 2میلیون و 433هزار و 750یورو رسیده است 
و تعداد سرمایه گذاران نیز با رشدی 10برابری، عدد549 را 
نشان می دهد. این استارتاپ برنامه های مختلفی درخصوص 
تولید شیشه های مختلف دارد كه بیشــتر آنها در راستای 

كاهش انرژی است.

تالش های همراستا
چندین شركت در دنیا نیز كمابیش و با استفاده از روش های 
مختلف به دنبال ساخت پنجره هایی هستند كه بتوانند برق 
تولید كنند. »یوبیكتس انرژی« یكی از آنهاست. مقامات این 
شركت بر این باور هستند كه با این فناوری می شود، حتی 
شیشه خودروها یا صفحه گوشی همراه را نیز تبدیل به یك 

پنل خورشیدی كرد.

پنجره ای كه برق تولید می كند
یك استارتاپ ایتالیایی اقدام به ابداع فناوری ای 

 كرده كه در آن می توان با استفاده از ذرات نانو
 انرژی ذخیره كرد

رقابت در تولید 
برق از پنجره

غیر از استارتاپ 
ایتالیایی، چندین 

شركت دیگر 
نیز كمابیش و 
با استفاده از 

روش های مختلف 
به دنبال ساخت 

پنجره هایی 
هستند كه 

بتوانند برق تولید 
كنند

نتایج یک 
 مطالعه
مطالعاتی كه 
درباره آنفلوآنزا 
انجام شده نشان 
می دهد كه همه 
راه های انتقال، به 
یك اندازه شما را 
بیمار نمی كنند و 
قطرات بزرگ تر 
دارای دوزهای 
بیشتری از 
ویروس هستند 
كه احتمال ابتال به 
عفونت را بیشتر 
می كنند

بسیاری از مردم در سراسر جهان در حال تجربه كردن موقعیتی هستند كه 
احتماال تاكنون با آن روبه رو نبوده اند. بیماری همه گیر كووید-1۹همانند 
یك طوفان ویرانگر سرتاســر كــره خاكی را درنوردیده و بســیاری را 
خانه نشین یا در بیمارستان ها بستری كرده است. چه آنان كه به اختیار، 
خود را قرنطینه كرده اند و چه آن گروهی كه به ناچار این روزها را در قرنطینه 
یا در بیمارستان ها سپری می كنند، عالوه بر اضطراب یا درد بیماری، به علت 
دوری از دوســتان و اعضای خانواده در رنجند. اما اكنون اپلیكیشن های 
تماس تصویری عالوه بر اینكه باعث شــده اند بیماران ممنوع المالقات با 
عزیزان خود دیداری، اگرچه غیرحضوری و مجازی، داشته باشند، گذر این 
روزهای سخت را برای مردم دورمانده از یكدیگر هم قابل تحمل كرده اند. 
همچنین بسیاری از كســب و كارها به دلیل رعایت توصیه های مربوط به 
فاصله گذاری فیزیكی با بهره گیری از این اپلیكیشــن ها توانسته اند تا 
حدودی به امور خود سامان دهند و به ویژه جلسات گروهی خود را برگزار 
كنند. پیش از این هم، اپلیكیشــن های تماس تصویری میان مردم رواج 
داشت اما حضور و ضرورت آنها در این روزها بیشتر از هر زمان دیگری در 

تاریخ احساس شده است.

حكمرانی تماس تصویری در عصر كرونا
اپلیكیشن های تماس تصویری در ماه های اخیر به ویژه برای دوركاری، بیش از گذشته محبوب شده اند و شركت های 

فناوری، سرمایه گذاری خود را در این حوزه افزایش داده اند

رازهای عطسه
پژوهشی جدید نشان می دهد كه هنگام عطسه، قطرات تنفسی با سرعت 

160كیلومتربر ساعت از دهان خارج می شود

هر كســی كه این روزها از شــنیدن صدای عطسه یا سرفه 
مضطرب می شود، از خواندن این گزارش پژوهشی احتماال 

آرامش زیادی نمی گیرد.
لیدیا بروبا، دانشمند دینامیك سیاالت در دانشگاه MIT، از 
چند سال پیش با استفاده از دوربین های پرسرعت و نور، زمان 
خود را صرف این موضوع كرده تا نشان دهد كه چگونه قطراتی 
كه از دهان انسان خارج می شــود می تواند عوامل بیماری زا 
مانند ویروس جدید كرونا را پراكنده كند. تصاویر و ویدئوهای 
آزمایشگاه او كه سرعتشــان تا 2هزار فریم در ثانیه كاهش 
یافته، نشــان می دهد كه یك توده شبیه مه، شامل مخاط و 
بزاق، می تواند با سرعت 160كیلومتر بر ساعت از دهان فرد 
خارج شود و تا مسافتی حدود 8متر را طی كند. وقتی عمل 
عطسه متوقف می شود، یك ابر سرگردان از قطرات می تواند 
به مدت چند دقیقه، بســته به اندازه قطرات، در فضا به طور 

معلق باقی بماند.
نشنال جئوگرافیك در گزارشی نوشته است: فهم دقیق نحوه 
حركت و پراكندگی این ابرها برای جلوگیری از بیماری های 
عفونی تنفسی مانند كووید-19بسیار مهم است. با این حال، 

درباره نحوه شیوع این بیماری، اصطالحا هنوز دچار »شكاف 
دانش« هستیم. پژوهش های بروبا بر یك موضوع علمی در 
حال بحث در مورد چگونگی حركت ویروس جدید كرونا از 
طریق هوا تأكید می كند و نشان می دهد كه این انتقال هوایی 

ممكن است بیشتر از آن چیزی باشد كه قباًل تصور می شد.
بروبــا می گوید: دســتورالعمل مركز كنترل و پیشــگیری 
بیماری های آمریكا كــه به مردم توصیــه می كند، حداقل 
1/8متر از یكدیگر فاصله داشته باشــند، احتماالً كم است، 
زیرا در این توصیه به دینامیك مایعات توجه نشده است. او 
و همكارانش تصاویر یك قطره از عطسه را ثبت كرده اند كه 
بیش از 4برابر فاصله ای كه این مركز اعالم كرده، طی می كند. 
اگرچه عطسه جزو عالئم شایع بیماری كووید-19نیست، اما 
افراد بدون عالمتی كه آلرژی فصلی دارند یا به طور تصادفی 
عطسه می كنند، همچنان می توانند میكروب را پراكنده كنند.
بروبا می گوید: این كار برای تعداد زیادی از مردم پیامدهایی 
دارد. عطسه های اینچنینی به ویژه اگر در فضایی اتفاق بیفتد 
كه جریان هوا به طــور منظم تغییر نمی كنــد، می تواند تا 

حدودی نگران كننده باشد.

قطرات بزرگ و كوچك
یك ویروس آلوده كننده سیستم تنفســی از طریق قطرات 
بزاق و مخاط، از بدن انســان خارج می شود. ده ها سال است 
كه دانشمندان این قطرات را در 2گروه بزرگ)بزرگ تر از 5تا 
 )aerosol(و قطرات كوچــك به نام هواپخش )10میكرون

طبقه بندی كرده اند.

هرچه قطره بزرگ تر باشد، احتمال دارد كه پس از خارج شدن 
از دهان و بینی ســریع تر روی زمین یا اجسام اطراف سقوط 
كند. بنابراین اگر شخصی این قطرات را لمس كند و سپس 
به صورت خود دســت بزند، می تواند ویروس را به بدن خود 
منتقل كند. به همین دلیل بسیار مهم است كه مردم به طور 
مرتب دست خود را بشویند. با این حال، قطرات كوچك تر، 

عمادالدین قاسمی پناه
خبرنگار

مسیری برای سبك زندگی جدید
افزایش محبوبیت اپلیكیشــن های تماس تصویری مثــل »زوم« به ویژه با 
قابلیت تماس گروهی در دورانی كه بسیاری ناچار به دوركاری شده اند، دور 
از انتظار نبود اما این اپ ها برای دنیایی كه در آن كار، تحصیل و تقریبا تمام 
جنبه های زندگی مجازی شده، طراحی نشــده اند. واضح است كه در این 
شرایط مردم به ابزارهایی جدید نیاز دارند. به همین خاطر چندین شركت 
فناوری سرمایه گذاری های جدید خود را برای توســعه و افزایش امكانات 
پلتفرم های خود شروع كرده اند. به تازگی مارك زاكربرگ، بنیانگذار فیسبوك 
با اشاره به برقراری روزانه صدها میلیون تماس در »واتساپ« و »مسنجر«، 
دلیل سرمایه گذاری هنگفت فیسبوك در اپ های تماس تصویری را باور به 
رشد این حوزه در آینده خواند. او در مصاحبه ای با سایت ورج می گوید: »من 
این اواخر به شــدت روی محصوالتی تمركز كرده ام كه به مردم در برقراری 
ارتباط با یكدیگر كمك می كنند. در واقع تمركز من روی »حضور مجازی« 
است كه باعث می شود افراد حتی با وجود فاصله فیزیكی فراوان، با یكدیگر 
احساس نزدیكی كنند. دو حوزه مهم دیگر برای ما كمك به كسب و كارهای 
كوچك و حفظ سالمتی مردم است.« مدیرعامل فیسبوك با اشاره به تجربه 
برگزاری جلسات واقعیت مجازی در اوایل بحران تأكید می كند كه استفاده از 
هدست VR به خاطر القای حس قرار داشتن در یك فضای مشترك نسبت به 
ویدئو كنفرانس كارایی باالتری دارد. او می گوید: احساس واقعی بودن جلسه 
در واقعیت مجازی باالتر است. از نظر من حضور مجازی آخر خط نیست و در 

آینده به قابلیت های بهتری دست پیدا خواهیم كرد.

برنامه های آینده نگرانه فیسبوك
فیســبوك به عنوان یكی از شــبكه های 
اجتماعی قدیمی و محبوب بــه تازگی از 
ویژگی های جدید تماس ویدئویی اتاق های 
گفت وگو)Messenger Rooms( خبر 
داده است. به این ترتیب می توان با استفاده 
از این قابلیت تماس های ویدئویی برقرار كرد 
كه تا 50نفر در آن برای یك جلســه مجازی 
می توانند حضور داشته باشند. برای این كار 
حتی الزم نیســت افراد دعوت شده حساب 
كاربری فیسبوك داشته باشــند. زاكربرگ 
 Messenger Room درباره دلیل توسعه
را برقراری ارتباطات ویدئویی بین افراد بدون 
نیاز به برنامه ریزی قبلی عنوان كرده است. این 
اپ به فرد اجازه می دهد هر زمان كه دوست 
داشت تعداد نامشــخصی از افراد را به تماس 
ویدئویی دعوت كرده یا به دنبال كنندگانش 
اجازه دهــد در صورت تمایــل، وارد تماس 

ویدئویی شوند.
اتاق های گفت وگوی فیســبوك تهدیدی 
جدی بــرای زوم)Zoom( و هاوس پارتی 
)Houseparty( محســوب می شود. این 
دو اپلیكیشن تماس ویدئویی طی یك ماه 
گذشته در نتیجه همه گیری كروناویروس 
به طرز شــگفت آوری با اســتقبال مردم 
روبــه رو شــده اند. اما ایــن ویژگی جدید 
احتماال باعث می شــود كه كاربران دوباره 
به سراغ اپلیكیشــن های فیسبوك بروند 
تا در شــرایطی كــه به خاطــر قرنطینه و 
فاصله گذاری فیزیكــی ناگزیر به ماندن در 
خانه هســتند، از طریق آنها با دوستان و 

خانواده خود معاشرت كنند.

سهام اپلیكیشن زوم كه پیش از این 3درصد 
افزایــش یافته بود، با انتشــار خبر ارتقای 
اتاق های گفت وگوی فیسبوك تا 5درصد 

سقوط كرد.
البته برقراری تماس های ویدئویی 50نفره 
اتاق های گفت وگو اكنون امكان پذیر نیست. 
سخنگوی فیسبوك می گوید: كاربران در 
ابتدا با تعــداد كمتری از افــراد می توانند 
تماس ویدئویی برقــرار كنند، اما به زودی 

این تعداد تا 50نفر افزایش می یابد.
تماس هــای ویدئویــی در اتاق هــای 
گفت وگو محدودیت زمانی ندارند و شامل 
ویژگی هایــی مانند فیلترهــای واقعیت 
افزوده هســتند كه به افراد امكان می دهد 
ماسك های ســرگرم كننده ای را به چهره 
خود اضافه كنند. همچنیــن میزبان های 
اتاق می توانند تماس هــا را قفل و كاربران 
را حذف كنند. كاربران فیسبوك و مسنجر 

می توانند اتاق های گفت وگو ایجاد كنند و 
همچنین می توانند هر كســی را، از جمله 
افرادی كه حســاب فیســبوك ندارند، به 

گفت وگو دعوت كنند.
این شــركت می گوید: تماس ویدئویی با 
مسنجر و واتساپ در بســیاری از كشورها 
بیش از دو برابر شده اســت و بازدیدهای 
فیســبوك الیو و اینســتاگرام الیو در  ماه 
مارس به میزان قابل توجهی افزایش یافته 

است.
فیسبوك اعالم كرده است كه ویژگی های 
livestreaming فیسبوك و اینستاگرام 
خود را نیز گســترش خواهد داد. به عنوان 
مثال، كاربران اینستاگرام اكنون می توانند 
الیواســتریم های خود را به IGTV ارسال 
كنند و یك بــازه زمانــی طوالنی تر برای 
تماشای الیواســتریم ها، پس از ضبط، در 

اختیار فالوئرها قرار دهند.



17 newspaper.hamshahrionline.ir

نگاه دیگر

مقاومت سیستم ایمنی بدن نسبت به بیماری كووید-19 
و ویروس مولد این بیماری SARS-CoV-2 چقدر است؟ 
این سؤالی اســت كه نه تنها ذهن مردم كه محققان را نیز 

به خود مشغول كرده است.
به گزارش بی جی آر، با افزایش تعداد افراد بهبودیافته از این 
بیماری كه آزمایش مجدد آنها مثبت از كار درآمده است 
و حتی برخی از آنها عالئم خفیفــی از بیماری را نیز بروز 
داده اند، محققان نیز به ابهاماتی درباره بازه زمانی مقاومت 

سیستم ایمنی بدن به ویروس و ماندگاری آن رسیده اند.
محققان در تالش هستند تا دلیل این اتفاق را پیدا كنند. 
اینها ابهاماتی نیست كه بتوان آن را بی پاسخ گذاشت. این 
نه تنها برای تحقیق درباره كووید-19 حیاتی است كه برای 
كمك به كاهش قوانین فاصله گذاری اجتماعی و بازگشت 
هرچه زودتر مردم به شرایط عادی زندگی الزم است. اگر 
بیماران بهبود پیدا كرده، آزمایش شان دوباره مثبت شده 
است آیا به معنای این اســت كه آنها هنوز به این بیماری 
مبتال هستند یا فقط یك اشتباه آزمایشگاهی بوده است؟ 

آیا امكان ابتالی مجدد وجود دارد؟
تا اینجا پزشــكان بر این باورند افرادی كه آزمایش شــان 
دوباره مثبت شده است، ویروس را از فرد دیگری نگرفته اند، 
بلكه ویروس در بدن آنها خاموش شــده اســت و پاسخ 
ضعیف تر ایمنی به آن ممكن است باعث بیدار شدن مجدد 
آن شده باشد. اما یك محقق كه در حال كار روی یكی از 
واكسن های كاندیداي كووید-19 است، می گوید افرادی 
كه از این بیماری بهبود می یابند ممكن است دوباره به آن 

مبتال شوند؛ البته نه در مدتی كوتاه.
سارا گیلبرت، اســتاد دانشگاه آكســفورد، به بی بی سی 
می گوید كه مصونیت به این بیماری احتماال تا زمان تولید 
واكسن طول نمی كشد و محققان امیدوارند در انگلیس این 

هفته آزمایش های بالینی واكسن آغاز شود.
گلیبرت معتقد اســت اگر یك نفر به ویروس كرونا مبتال 
شود ممكن است در آینده هم باز آن را بگیرد؛ البته نه در 
آینده ای نزدیك اما سال ها بعد. اینكه ایمنی به ویروس در 
بدن تا چه زمانی باقی می ماند هنوز مشــخص نیست، اما 
این پروفسور حدس می زند كه احتماال بدن تا چند سال 
به آن مقاوم خواهد ماند. اگر این حدس درست باشد، پس 
نجات یافتگان كووید-19 می توانند تا زمان تولید گسترده 

واكسن به این ویروس مقاوم باقی بمانند.
واكســن در حال آزمایش دانشــگاه آكســفورد یكی از 
70واكسن كاندیدای در حال كشــف این بیماری است و 
عموم مردم باید حداقل تا 18 ماه آینده برای آن صبر كنند.

چندی پیش نیــز مقاله ای در مجله Science از ســوی 
دانشمندان دانشــگاه هاروارد منتشر شــد كه طبق آن، 
محققان به این نتیجه رسیده بودند كه این ویروس جدید 
كرونا احتماال آندمیك می شود؛ به این معنا كه برای همیشه 
ماندگار می شود و سال های سال كنار مردم خواهد ماند؛ 
دقیقا مانند چیزی شبیه ویروس سرماخوردگی و آنفلوآنزا.

همین مورد است كه باعث شده محققان نسبت به حفظ 
فاصله گذاری فیزیكی و اجتماعی تا 2022 هشدار بدهند. 
استفان كیســلر، نویســنده این مقاله می گوید: ما به این 
نتیجه رسیدیم كه اقدامات یكباره فاصله گذاری اجتماعی 
احتماال برای قطع زنجیره انتقال ویروس كرونا كافی نیست 

و این كار باید ادامه پیدا كند.
از آنجا كه هم اكنون هیچ واكســن یا درمان قطعی برای 
درمان این بیماری معرفی نشده است، محققان می گویند 
كه پروژه فاصله گذاری اجتماعی در طول 2سال آینده یكی 
از ضروری ترین اقدامات برای كنترل این بیماری اســت. 

این كار به  پرنشدن تخت های بیمارستانی كمك می كند.
كیسلر می گوید: آنچه در زمان نبود واكسن و درمان بسیار 
الزم است دوره های متناوب فاصله گذاری اجتماعی است. 
محققان تأكید می كنند كه باید بین مراقبت های بهداشتی 
و حفظ منابع اقتصادی تعادل ایجاد شــود. از یك سو آنها 
می گویند انتقال ویروس ممكن اســت سطحی از ایمنی 
جمعی )ایمنی جمعی یا گله ای كه اصطالحی اســت كه 
براساس آن میلیون ها نفر از جمعیت كشورها باید به یك 
ویروس پاندمیك مبتال شوند تا ســرعت شیوع بیماری 
كنترل شــود( به وجود بیاورد كه می توانــد اثر ویروس را 

كم كند.
از سوی دیگر، اقدامات سختگیرانه فاصله گذاری فیزیكی 
ممكن است به این معنی باشد كه كشورها اصال به ایمنی 
جمعی نرسند كه می تواند منجر به احیای دوباره ویروس ها 
شود. با این حال، محققان به این نكته اشاره كرده اند كه آنها 
در حین انجام پروژه شــان، با یك ایراد مهم مواجه شدند: 
ایمنی افراد مبتال به  این ویروس چقدر قوی است و تا چه 

مدتی طول می كشد؟
تخمین آنها براساس دانشی است كه از سایر ویروس های 
كرونای انسانی دارند كه می گوید احتماال سیستم ایمنی 

هر فرد نسبت به ویروس كرونا تا 2سال مقاوم است.
آنها همچنین گمان می كنند افرادی كه احتماال به ویروس 
 SARS-CoV-2 بتای كرونا مبتال شــده اند، نســبت به
مقاوم تر می شــوند كه این به لطف پدیده ای است به  نام 
مصونیت متقابل. باوجود ایــن، پیش بینی محققان این 
اســت كه مصونیت از SARS-CoV-2 به انــدازه كافی 
ماندگار نخواهد بود تا موجبات از بین رفتن این ویروس را 
فراهم كند، مانند آنچه در سال2002 برای ویروس كرونای 
سارس اتفاق افتاد. آنها امیدوارند كه در آینده آزمایش هایی 
كه می توانند تشخیص دهند آیا شخص پادتن هایی علیه 
SARS-CoV-2 ایجاد كرده است یا خیر؟ به اطالع رسانی 

محققان و راهكارهای بهداشت عمومی كمك كنند.

معماهای حل نشده كرونا 
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 مقدار ویروس
آئروسل ها به طور 

معمول سريع تر 
خشك مي شوند، 
اما قطرات كوچك 

حاوي ويروس 
مي توانند چند 
دقيقه در توده 

ابري شكل گرم 
و مرطوب ناشي 
از عطسه باقي 

بمانند و اين 
درحالی است 

كه متخصصان 
هنوز هم دقيقا 
نمي دانند چه 

مقدار از ويروس 
كرونا براي بيمار 

شدن يك نفر 
الزم است

ایمنی افراد مبتال
محققان به اين 
نكته اشاره 
كرده اند كه آنها 
در حين انجام 
پروژه شان، با يك 
ايراد مهم مواجه 
شدند: ايمنی 
افراد مبتال به  اين 
ويروس چقدر 
قوی است و تا 
چه مدتی طول 
می كشد؟ تخمين 
آنها براساس 
دانشی است كه از 
ساير ويروس های 
كرونای انسانی 
دارند كه می گويد 
احتماال سيستم 
ايمنی هر فرد 
نسبت به ويروس 
كرونا تا 2سال 
مقاوم است

كمتر قابل پیش بینی هســتند. آنها می توانند مســافت های 
بیشتری را طی كنند. با این حال در شرایط مناسب می توانند 
به سرعت تبخیر شوند. ســازمان هایی مانند مركز پیشگیری 
و كنترل بیماری ها و سازمان بهداشــت جهانی بیماری هایی 
را كه شــیوع می یابند غالبا براســاس بزرگی یا كوچكی این 
 ذرات طبقه بندی می كننــد. اعتقاد بر این اســت كه بیماری
كووید-19در وهله اول از طریق ذرات بزرگ تنفسی گسترش 
می یابد. با این حال، پژوهش های بروبا نشان می دهد كه این 
طبقه بندی دوگانه می تواند قراردادی باشد. مطالعه او نشان 
می دهد كه عطسه می تواند قطراتی با اندازه های مختلف را 
بین 7تا 8متر از بینی خــارج كند. اینكه آنها دقیقا چه مدت 
قبل از تبخیر باقی می مانند، بســتگی به شــرایط مختلفی 
ازجمله رطوبت و دما دارد. آئروسل ها به طور معمول سریع تر 
خشك می شوند، اما قطرات كوچك حاوی ویروس می توانند 
چند دقیقه در توده ابری شكل گرم و مرطوب ناشی از عطسه 
باقی بمانند. متخصصان هنوز هم دقیقا نمی دانند چه مقدار 
از ویروس كرونا برای بیمار شــدن یك نفر الزم است. جاشوا 
سانتارپیا از مركز پزشكی دانشگاه نبراسكا می گوید: ما هنوز 
یك دوز عفونی را در اختیار نداریــم. بنابراین نمی دانیم چه 
تعداد ذره می تواند در داخل یك دوز عفونی قرار داشته باشد. 
مطالعاتی كه درباره آنفلوآنزا انجام شده نشان می دهد كه همه 
راه های انتقال، به یك اندازه شما را بیمار نمی كنند و قطرات 
بزرگ تر دارای دوزهای بیشتری از ویروس هستند كه احتمال 
ابتال به عفونت را بیشتر می كنند. بن كولینگ، اپیدمیولوژیست 
دانشــگاه هنگ كنگ می گوید: پژوهش ها در مورد انتشــار 

كووید-19به وسیله هواپخش ها هنوز كامل نیست. كولینگ 
و تیم تحقیقاتی او در مطالعه ای كه در اوایل این ماه در مجله 
Nature Medicine منتشر كردند نشان دادند كه آنفلوآنزا 
می تواند از طریق ذرات معلق در هوا، پخش شــود. او گمان 
می كند كه این ویروس جدید هم ممكن است از طریق هوا در 

مسافت های كوتاه پخش شود.

ماسك را فراموش نكنید
بخش اعظم آنچه در مــورد نحوه پخش ویــروس كرونا از 
طریق هوا می دانیم مبتنی بر نمونه هایی است كه از اتاق های 
افراد آلوده به كووید-19گردآوری شده است. اما این نوع از 
مطالعات از اطمینان كافی برخوردار نیست. دونالد میلتون، 
كارشناس انتقال آئروسل می گوید: جمع آوری ویروس از هوا 
بسیار دشوار است، زیرا ذراتی كه از طریق فیلتر جمع آوری 
می شوند، مستعد خشك شــدن هســتند. كل چیزی كه 
 RNA می توانیم در این باره بگوییم این اســت كــه در آنجا
وجود دارد و مشخص نیست كه عفونی است یا نه. كارشناسان 
بهداشتی بر این باورند كه فعالیت هایی كه باعث تنفس عمیق 
می شــود)مانند دویدن یا دوچرخه ســواری( احتماال باعث 
انتقال نمی شــود، اما مطالعه ای كه چند روز پیش در مجله 
New England Journal of Medicine منتشــر شد، 
به این نتیجه رسیده اســت كه صحبت كردن با صدای بلند 
می تواند قطرات تنفسی گوینده را تا حدود یك متر از دهان 
خارج كند. ماسك ممكن است به كاهش پراكندگی قطرات 
كمك كند و در برابر قطراتی كه حامل ویروس هستند بسیار 

مؤثر اســت. بنابراین برای اینكه از دیگران در برابر ویروس 
محافظت كنیم استفاده مناسب از ماســك ضروری است. 
هنوز هیچ مدركی مبنی بر استفاده از ماسك برای افراد سالم 
به منظور محافظت از عفونت های تنفسی وجود ندارد. با این 
حال، افرادی كه هیچ عالمتی از بیماری كووید-19ندارند، 
هنوز هم می توانند این بیماری را منتقل كنند. بنابراین مركز 

پیشگیری و كنترل بیماری ها استفاده از ماسك های پارچه ای 
را برای عموم توصیه كرده است. با توجه به آنچه پژوهش های 
بروبا   در مورد مسافت های زیاد پراكنده شدن قطرات تنفسی 
نشان می دهد، یكی از مهم ترین كارهایی كه همه می توانند 
انجام دهند این است كه بینی و دهان خود را هنگام عطسه 

یا سرفه بپوشانند.

اسكايپ

شاید اسكایپ شناخته شده ترین ابزار برای تماس های 
ویدئویی در میان مردم سراســر جهان باشــد. این 
اپلیكیشــن تصویری و پیام رســان فوری متعلق به 
مایكروسافت است. اسكایپ كه اكنون شانزدهمین 
ســال حضور خود را در فضای دیجیتال پشــت سر 
می گذارد، زمانی بهترین روش برای گپ تصویری با 
دوســتان و اعضای خانواده بود و اغلب به عنوان یكی 
از مناسب ترین ابزارها برای ارتباط با افراد جدید در 
سراسر جهان به شمار می آمد. درحالی كه بسیاری از 
رقبای دیگر مانند FaceTime یا Duo وارد میدان 
شده اند، اما اسكایپ همچنان برای بسیاری از افراد و 
مشاغل محبوبیت خود را حفظ كرده است. اسكایپ 
یك برنامه ارتباط تصویری، صوتی و متنی است. این 
اپلیكیشن كه دانلود و اســتفاده از آن رایگان است، 
در اكثر موارد ابزاری عالی برای ارتباط با دوستان یا 
دوركاری به شمار می آید. اسكایپ این امكان را برای 
كسب و كارها و ادارات فراهم كرده كه در طول تماس 
تصویری بتوانند صفحه نمایش را به اشتراك بگذارند. 
با استفاده از این قابلیت شــما می توانید تصاویر را به 
نمایش بگذارید و اسناد و مدارك و سایر موارد را بدون 
نیاز به ارسال لینك یا نصب یك نرم افزار دیگر با دقت 
مرور كنید. اكنون با استفاده از اسكایپ می توان یك 
تماس ویدئویی ۵0نفره با دوستان و اعضای خانواده یا 

همكاران و مشتریان برقرار كرد.

 Meet

گوگل برای كاربــران تجاری و آموزشــی خود در 
Gmail.com امكان استفاده از كنفرانس ویدئویی 
Meet را امكان پذیر كرده است. به گفته گوگل، این 
ویژگی به این منظور ارائه شــده تا مسئله امنیت و 
سایر نگرانی هایی كه سرویس های دیگر با آن روبه رو 

هستند برای كاربران برطرف شود.
Meet فقط در مــدارس و مراكز تجاری و دولتی در 
دسترس اســت و با ابزار Hangouts كه متمركز بر 
مصرف كننده اســت، تفاوت دارد. گوگل می گوید 
میلیون ها مؤسســه به دلیل تعطیلی های مرتبط با 
ویروس كرونا به Meet عالقه بسیاری نشان داده اند.

Meet قالبــی را ارائــه می دهــد كــه حداكثــر 
1۶شــركت كننده به طور همزمان می توانند با هم 
در تماس باشــند. این ویژگی شبیه گزینه محبوب  
در برنامه Zoom است. عالوه بر این، Meet كیفیت 
ویدئو در نور كم و فیلتــر كردن صداهای پس زمینه 
مانند كلیك كردن كلیدهای كیبورد و بسته شدن 

درها را بهبود بخشیده است.
روزانه 2میلیون نفر به كاربران Meet كه در مرورگر 
دسكتاپ یا از طریق اپلیكیشن های تلفن همراه در 
دسترس است، اضافه می شوند و در 1۵0كشور بیش 

از 100میلیون كاربر آموزشی دارد.

عبور از بحران زوم
زوم یك اپلیكیشن محبوب كنفرانس ویدئویی بر پایه 
cloud است كه در اصل، كسب و كارهای مختلف برای 
برگزاری جلسه های از راه دور با همكاران و مشتریان 
بین المللی از آن استفاده می كنند و نسخه اولیه آن هم 
كاماًل رایگان است. این اپلیكیشن اما در جریان بحران 
كرونا با پرونده عجیب افشــای اطالعــات كاربرانش 
مواجه شد و خیلی ها را نا امید كرد. توسعه دهندگان 
این اپلیكیشــن اما می گویند در آپدیت جدید خود 

امنیت بیشتری را فراهم كرده اند.
كنفرانس ویدئویی زوم به دلیل ســهولت در استفاده، 
صــوت و ویدئوهــای HD و امكانات مناســب برای 
همكاری كاركنان با یكدیگر مانند گفت وگو از طریق 
screen shar- )متن و اشــتراك صفحه نمایــش
ing( با استقبال روبه رو شده است. شركت كنندگان 
همچنین می توانند بدون داشتن حساب كاربری در 
این اپلیكیشن به یك جلسه در زوم بپیوندند، اما برای 
میزبانی یك كنفرانس ویدئویی باید حساب كاربری 

داشته باشند.
نســخه های غیررایگان از جلســاتی با حداكثر هزار 
شركت كننده، ضبط تماس، تماس تلفنی نامحدود و 

موارد دیگر پشتیبانی می كنند.
اكنون با همه گیــری ادامه دار بیمــاری كووید-19 
كه بســیاری از مردم را مجبور به خانه نشینی كرده، 
كنفرانس ویدئویی زوم به ابزاری جدید برای برقراری 
ارتباط با دوســتان و خانواده تبدیل شده است. حتی 
عده كمی مراســم عروســی خــود را از طریق این 

اپلیكیشن برگزار كردند.
اپلیكیشــن زوم در همــه سیســتم های عامل رایج 
 Windows، macOS، دســكتاپ و موبایل ازجمله

Android و iOS در دسترس است.

زوم برای هر كســی كه مایل به اســتفاده از آن باشد 
به صورت رایگان در دســترس اســت و نسخه اولیه 
رایگان، همه امكاناتی را كه بیشتر مردم به آن نیاز دارند 
ارائه می دهد. با این حال، مثل همیشــه، نسخه های 
رایــگان محدودیت هــای خــود را دارد و اصطالحا 

هرچقدر پول بدهید، همان قدر  آش می خورید.

نسخه رایگان زوم كنفرانس ویدئویی را برای حداكثر 
100شركت كننده ارائه می دهد، مشروط بر اینكه این 
جلســه بیش از 40دقیقه طول نكشد؛ چراكه پس از 
40دقیقه برنامه قطع می شــود. اما اگر مشكلی برای 
تماس مجدد نداشته باشید، میزبان می تواند مجددا 

یك تماس دیگر را شروع كند.
ایــن اپلیكیشــن همچنیــن از جلســات نامحدود 
تك به تــك، اشــتراك گذاری صفحــه، چــت، 
پس زمینه هــای مجــازی، وایت برد و مــوارد دیگر 

پشتیبانی می كند.
در ضمن، نســخه پولــی آن، محدودیت های زمانی 
كنفرانس هــای ویدئویی گروهــی را حذف می كند. 
زوم همچنین بــه میزبان اجازه می دهد جلســات را 
در cloud یا روی دســتگاه ذخیره و جلسات مكرر را 

برنامه ریزی كند.

هاوس پارتی جوياي نام
یكی از اپلیكیشــن های گمنامی كه در بحران شــیوع ویروس كرونا ظاهر شد، 
اپلیكیشــنی به نام هاوس پارتی بود. میانگین دانلود این اپلیكیشن در یك هفته 
از  ماه فوریه 1۳0هزار دانلود بود، اما در  ماه مارس این عدد به 2میلیون دانلود در 

هرهفته افزایش یافت.
با این حــال، اكنون دربــاره امنیــت آن نگرانی هایــی ایجاد شــده و برخی از 
كاربران شكایت می كنند كه این برنامه باعث شده اســت تا حساب های آنها در 
اپلیكیشن های دیگر مانند نتفلیكس و اسپاتیفای هك شود. با این حال، شركت 
اپیك به عنوان توسعه دهنده این اپلیكیشن می گوید: تحقیقات ما نشان می دهد كه 
این شایعات از سوی یك كمپین تبلیغاتی گسترش پیدا كرده است. البته ظاهرا این 
شایعات بی تأثیر نبوده و بسیاری از كاربران عبارت »چگونه می توانم هاوس پارتی 
را حذف كنم« در اینترنت جست وجو می كنند. در زمان شیوع بیماری كووید-19، 
این اپلیكیشن بیشتر در میان كودكان و نوجوانان محبوبیت پیدا كرد؛ یعنی همان 
گروهی كه عالقه مند به بازی های ویدئویی اپیك هســتند. شما با استفاده از این 
اپلیكیشــن می توانید حداكثر با 7نفر در یك زمان تماس تصویری برقرار كنید و 

خود را با بازی هایی مثل Heads Up سرگرم كنید.

تالش هاي جديد واتساپ
واتســاپ هم چند روز پیش اعالم كرد كه در حال گســترش گروه مكالمه تصویری 
خود از 4نفر به 8نفر اســت. این كار باعث می شود كه كاربران این اپلیكیشن در طول 
تعطیلی های ناشــی از بیماری همه گیر كووید-19، برای تماس با دوستان و خانواده 
خود راحت تر عمل كنند. چندی پیش، این شركت شروع به راه اندازی این ویژگی برای 
كاربران نسخه های بتای این اپلیكیشن در iOS و اندروید كرد و اكنون، این قابلیت برای 
همه كاربران فراهم شده تا 2میلیارد كاربر واتساپ بتوانند با تعداد بیشتری از دوستان 
و اعضای خانواده در یك زمان تماس ویدئویی داشته باشند. شما هم برای اینكه بتوانید 
از این قابلیت بهره مند شوید باید آخرین نسخه واتساپ را دانلود كنید و مطمئن شوید 
كه دوستان و اعضای خانواده شما هم آن را دانلود كرده اند. ویژگی مكالمات واتساپ این 
است كه آنها رمزگذاری سرتاسر )end-to-end encrypted( شده اند. این ویژگی، 
واتساپ را در مقایسه با بسیاری از رقبای خود متمایز می كند. بخش عمده ای از كاربران 
واتساپ در اروپا حضور دارند و این اپلیكیشن در این قاره از محبوبیت خاصی برخوردار 
اســت. در عین حال، ویروس جدید كرونا در اروپا به شدت شــیوع پیدا كرده است. 
بنابراین، واتساپ با افزایش تعداد نفرات از 4نفر به 8نفر در تماس های ویدئویی خود، 

جایگاه خود را در میان كاربران اروپایی بیش از پیش مستحكم می كند.
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آوين آزادي 
روزنامه نگار

این شمارهدرنگ

ایرانآنالین

دانش آموزان چه مشكالتي در زمينه آموزش آنالين دارند؟
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دندان گيري هنوز 
ارائه نشده است

طرح ها و پويش هاي فروش آنالين در ايران كرونازده 
چقدر موفقيت آميز بوده است؟

هزار راه نرفته 
 

ماندن در خانــه از جايي به بعد، 
تبديل به درخواســت رسانه ها، 
كادردرمان و فعاالن مدني شد. 
تنها راهي كه بــراي قطع زنجيره انتقال ويــروس كرونا وجود 
داشــت و دارد، همين بود؛ راهي كه به نظر مي رســد اقتصاد 
نيمه جان ما بيش از  اين توان ادامه دادنش را ندارد. در روزهايي 
كه مردم در خانه هايشان مانده بودند و قرنطينه تا حدي در ايران 
جدي گرفته مي شد، پويش هاي مختلفي براي تشويق فرهنگ 
خانه نشيني به راه افتاد؛ پويش هايي كه خيلي هايشان چندان 
دستاوردي با خود به همراه نداشــتند اما بودند نمونه هايي كه 
موفق تر عمل كردند؛ پويش هايي مثــل »در پناه كتاب« يا »از 
خانه بخريم« نمونه هاي موفقي بودند كــه اگرچه درباره آنها 
آماري منتشر نشده اما بررسي هاي ميداني نشان مي دهد كه تا 

حدودي منجر به افزايش خريد و فروش هاي اينترنتي شده اند.
در روزهاي خانه نشيني، تعطيلي اصناف و ورشكستگي كسب 
و كارهــاي كوچك، فروشــگاه هاي آنالين روزگار خوشــي را 
تجربه كردند. ديجي كاال، يكي از اين فروشگاه هاســت. ميزان 
سفارش هاي اين فروشگاه  اينترنتي تا حدي زياد شد كه چند 
روز آخر سال98و چند روز ابتدايي ســال جاري اين فروشگاه 
ديگر توان ارسال سفارش هايش را نداشت و امكان خريد براي 
متقاضيان بسته شــده بود؛  »هم اكنون امكان پذيرش سفارش 

شما وجود ندارد. از شكيبايي شما سپاسگزاريم.« 
شركت ملي پست در اسفندماه سال گذشته همزمان با شيوع 
ويروس كرونا در كشور با ۳۰درصد افزايش ترافيك مرسوالت 
پســتي روبه رو بوده و در فروردين ماه ســال99 نيز در مقايسه 
با فروردين ســال گذشــته حدود ۳۵درصد افزايش ترافيك 
مرسوالت پستي را تجربه كرده است. الفت نسب، رئيس انجمن 
صنفي كسب و كارهاي اينترنتي درباره حال و روز اين كسب و 
كارها گفته است:» از زمان شيوع ويروس كرونا، فروش اينترنتي 

انواع كاالها حدود ۳۰ درصد افزايش پيدا كرده است.«

دولت براي توسعه فروش آنالين چه كرد؟
بيشتر وعده هاي دولتي ها در حوزه توسعه فروش آنالين هنوز 
روي كاغذ مانده اند. هــزار راه نرفته هنوز پيش پاي توســعه 
تكنولوژي در كشور وجود دارد. درحالي كه بعضي از مسئوالن 
در اين ايام خبر از راه اندازي سامانه هاي مختلفي دادند اما سامانه 

دندان گيري هنوز ارائه نشده است.
براي مثال پويش »از خانه بخريم« با همكاري وزارت ارتباطات، 
صدا وسيما، اتاق اصناف ايران، اتحاديه كشوري كسب و كارهاي 
مجازي، اداره پست، سازمان فناوري و اطالعات و وزارت صمت 
با هدف ترغيب مردم به خريد اينترنتي و همچنين حمايت از 
كسب وكارها از دوشنبه )۱۱فروردين ماه( آغاز شده است. در اين 
پويش مردم با مراجعه به سايت bazargahiran.ir مي توانند 
كســب وكارهاي آناليني كه به پويش پيوســتند را مشاهده، 
بررسي و ســپس خريد كنند اما هنوز چندان استقبالي از اين 

سامانه نشده است.
همچنين قرار است اين پويش در ۲فاز فعاليت خود را آغاز كند؛ فاز 
اول آغاز به كار سايت bazargahiran.ir  است و كسب وكارهايي 
كه وارد اين پويش شدند در اين ســايت قرار مي گيرند تا مردم با 
ورود به اين سايت و بررسي شرايط ارائه سرويس كسب وكارها و كد 
تخفيف ها و مدت زمان ارسال مرسوالت خريد خود را انجام دهند. 
اگر مشــكلي هم در روند خريد پيش آمد، اتحاديه با اتاق اصناف 
پيگيري و شــكايات را رفع مي كند و در فاز دوم كسب وكارهاي 
اينترنتي كه ظرفيت اين را دارند كه به اصناف ســرويس  دهند، 
معرفي خواهند شد. همچنين ارسالن زارع، نماينده عالي دولت 
در گيالن هم  گفته است كه سامانه خريد اينترنتي با عنوان بومي 
»بيهين« كه طراحي شــده، در راستاي اجراي رويكرد »در خانه 

بمانيم و در خانه بخريم« است.

ديجي كاال و گاج ماركت در صدر فروش اينترنتي 

شرايطي كه كوويد- ۱9براي كشور ايجاد كرده موجب شده كه 
استارتاپ هاي خريد آنالين كاال رشد خوبي در اين مدت داشته 
باشند. گزارش شــركت ملي پست نشــان مي دهد مرسوالت 
پستي مربوط به خريدهاي اينترنتي از فروشگاه هاي خاص در 
اين مدت افزايش پيدا كرده است. فروشگاه اينترنتي گاج ماركت 
با ۲۳۶،۷۰۰ مرسوله در ۲۰روز اول ســال99، رتبه اول تعداد 
مرسوالت خريد اينترنتي را داشــته و پس از آن ديجي كاال با 
۲۱۶هزار و ۱۰۰مرســوله در رتبه دوم است. مرسوالت خريد 
اينترنتي دو فروشــگاه گاج ماركت و »باسالم« در ۲۰ روز اول 
سال ۱۳99 در مقايسه با زمان مشــابه سال گذشته  نسبت به 

ساير شركت ها رشد ۷۰۰ الي 8۰۰ درصدي داشته اند.
دو استارتاپ »ايســمينار« و »لحظه نگار« كه بستر برگزاري 
رويداد و كالس آنالين هســتند، رشــد خوبي كسب كرده اند. 
ايسمينار در مدت كوتاه شــيوع كرونا، افزايش ۴۰۰درصدي 
فروش روزانه را ثبت و در يك هفتــه ۶هزار كاربر جديد جذب 
كرده اســت. اســتارتاپ لحظه نگار نيز از افزايش ۵۰درصدي 

برگزاري رويداد و كالس آنالين خبر داده است.

راه درازي در پيش داريم 
اين روزها بيش از هر زمان ديگــري مي دانيم كه چقدر نياز به 
توسعه تكنولوژي و زيرساخت هاي فروش آنالين داريم. بيشتر از 
هر زمان ديگري فهميده ايم كه نياز داريم با فناوري آشتي كنيم 
و آن را به دورترين روستاها برسانيم. هزار راه نرفته پيش پايمان 
است. طبق آمارهاي به دست آمده با افزايش پهناي باند توسط 
دولت تا ۶۰۰هزار كسب و كار بر پايه اينترنت در سراسر كشور 
فعاليت خواهند كــرد و اين آمار يعني حــاال حاالها بايد براي 

پيوستن به قطار تكنولوژي تالش كنيم.

با توجه به اينكه بازيكنان فوتبال با چنين 
تجربه طوالني مدتي به خاطر شــيوع كرونا حتي در 
فاصله 75روزه بين فصل هــا مواجه نبودند، تمرينات 
آنالين تا چه اندازه مي تواند شــرايط فني و تكنيكي 

آنها را حفظ كند؟
شــيوه تمرين در منزل شــيوه متداول در فاصله زماني 
بين پايان فصل تا شــروع فصل آتي است. براي اينكه افت 
آمادگي ايجاد نشود معموال ۷۲ساعت بعد از پايان بازي ها 
بازيكنان شروع به انجام تمرينات انفرادي مي كنند. يا حتي 
در تعطيالت نيم فصل اين اتفاق مي افتد. ولي اين موضوع 
كمي در حال طوالني شدن است و از حالت فاصله بين دو 
فصل خارج شده كه براي بازيكنان تجربه جديدي است. 
تنها راه چاره هم در اين ايام انجام تمرينات انفرادي است 
تا بتوان تا حدودي آمادگي جسماني خود را باال نگه دارند. 
اگر بازيكنان بتوانند حياط يا محوطه بزرگ امن و تردميل 
و دوچرخه ثابت در اختيار داشته باشند خواهند توانست 
در كنار تمرينــات قدرتي به انجام تمرينــات هوازي نيز 
بپردازند. با برنامه ريزي درست از ســوي مربيان عالوه بر 

اينكه اين كار به حفظ آمادگي جســماني بازيكنان كمك 
خواهد كرد حتي مي تواند آمادگي جسماني آنها را نيز بهتر 
كند. بنابراين توجه به برنامه درست و استراحت به موقع در 
تمرينات آنالين و خانگي بسيار اهميت دارد. چرا كه قطعا 
انجام برنامه هاي سنگين، امكان آسيب ديدگي را افزايش 
مي دهد و نتيجه عكس دارد، اما به طور كلي آمادگي براي 
شركت در مسابقه فوتبال را نمي توان به صورت انفرادي در 
يك فرد ايجاد كرد و حتما بايــد تمرينات گروهي و تيمي 
وجود داشته باشــد تا آمادگي حداكثري به وجود  آيد. اما 
به دليل اينكه اين تمرينات طوالني شده مي توان با داشتن 
كمي امكانات به صورت انفرادي كاري كرد كه سطح آمادگي 
جسماني در حدي باشــد كه براي شروع مجدد تمرينات 

گروهي مناسب باشد.

بازيكنان از نظــر تكنيكي و تاكتيكي چند 
درصد افت پيدا مي كنند؟

از نظر تاكتيكي و هماهنگي تيمــي تقريبا بايد گفت كه 
بازيكن به نقطه قبل از شــروع فصل و حتي پايين تر از آن 

باز مي گردند و زمان مي برد تا دوباره هماهنگي قبل ايجاد 
شود. اما از نظر تكنيكي بازيكنان خيلي افت نمي كنند. ولي 
شــايد زمان ببرد كه مهارت اجراي آن تكنيك در شرايط 

مسابقه دوباره برايشان يادآوري شود.

بازيكنان ايراني چقدر تالش مي كنند تا به 
انجام تمرينات اصولي آنالين پايبند باشند؟

بازيكنان ايراني جزو سختكوش ترين بازيكنان دنيا هستند 
و تمرين كردن را واقعا دوســت دارند. شــايد يك سري 
از بازيكنان خيلي حرفــه اي و بااســتعداد در اين زمينه 
كمي تنبلي كنند ولي اكثر بازيكنان به طور منظم تمرين 
مي كنند. بازيكنان حرفه اي تر معموال مربيان اختصاصي 
دارند و با دكتر تغذيه در ارتباط هستند. البته اينكه چقدر 
مربيان بتوانند براي اين بازيكنان تمرينات اصولي طراحي 
كنند مهم اســت كه ما در اين زمينه نقصان داريم. ناگفته 
نماند كه مربيان جوان ما نيز مطالعه مي كنند و سعي دارند 
كه علم شــان را به روز كنند تا بتوانند خوراك الزم را براي 

اين همه بازيكن مشتاق و باكيفيت فراهم كنند.

چه تفاوتي بيــن تمرينات آنالين بازيكنان 
ايراني و اروپايي در ليگ هاي حرفه اي دنيا وجود دارد 
كه اين چنين انتظار بازيكنان ما را در دريافت امكانات 

باال برده؟
تيم هاي اروپايي براي بازيكنان حرفه اي خــود به يك ميزان 
امكانات در محل تمرينات انفرادي شان فراهم مي كنند. به عنوان 
مثال باشگاه تاتنهام انگلستان در تمرينات آنالين كه بسيار هم 
در فضاي مجازي ديده شده و مورد توجه قرار گرفته براي تمام 
بازيكنان امكاناتي مانند دوچرخه ثابت و تردميل را فراهم كرده. 
قطعا چنين هزينه كردهايي براي باشگاه هاي ايراني سنگين 
اســت و از عهده آنها خارج. بازيكنان به صورت خودجوش بايد 
درصدد تهيه امكانات براي تمرينات انفرادي خود باشند و مربيان 
ســعي مي كنند با طراحي و دادن برنامه هاي تمريني درست 
سطح آمادگي ورزشكاران را حفظ كنند. اگر بازيكني دسترسي 
به دوچرخه ثابت و تردميل ندارد از او خواسته ايم در حياط خانه 
يا پشت بام در مساحتي كه برخي از تمرينات سرعتي قابل اجرا 
باشد تمرين كند. بازيكناني هم كه شرايط انجام تمرينات هوازي 

را ندارند ناچارند به انجام تمرينات قدرتي اكتفا كنند.

تمرينات آ نالين بازيكنان فوتبال اين روزها چه كيفيتي دارد؟
دريبل زدن كرونا در خانه

مصطفوي، كمك مربي استقالل: بعضي از بازيكنان حرفه اي در انجام
 تمرينات آنالين تنبلي مي كنند

اگرچه در فوتبال حرفه اي و در فاصله بين پايان بازي هاي فصل جاري و شروع فصل آتي، 
معموال بازيكنان با چند روز استراحت و تا شروع تمرينات گروهي بايد يك سري تمرينات 
انفرادي به صورت ويدئويي ضبط كنند و گاهي هم آنالين زيرنظر مربيان انجام دهند اما هيچ گاه در ايران چنين تمريناتي 
تا اين حد جدي برگزار نشده بود. با شيوع كرونا تمرينات انفرادي در منزل در فاصله اي كه مسابقاتي برگزار نمي شود از 
سوي بازيكنان فوتبال به صورت مداوم و منظم در حال انجام است. هدف اين است كه بازيكنان بعد از حضور دوباره در 
تمرينات گروهي شرايط بدني نرمالي داشته باشند و باشگاه مجبور نباشد براي بازگرداندن بدن بازيكن به روزهاي عادي، 
مدت زمان زيادي صرف كند. قطعا شرايط و امكانات بازيكنان تيم هاي ايراني مانند تيم هاي اروپايي نيست و اگر سري به 
پيج هاي اين افراد در شبكه هاي مجازي بزنيد حجم انتقاداتي كه به تمرينات آنالين در منزل وجود دارد را خواهيد ديد. 
بازيكناني كه خود را با بازيكنان تاتنهام يكي مي دانند و انتظار دارند تا امكاناتي مشابه آنها را براي تمرينات انفرادي در 
اختيار داشته باشند وگرنه با امكانات موجود مي توانند تا 50درصد آمادگي خود را حفظ كنند و ادامه چنين وضعي را به 
ضرر تمرينات گروهي و شرايط بدني و فني خود مي دانند. در ادامه براي آگاهي از مزايا و معايب تمرينات آنالين بازيكنان 
فوتبال در بحران شيوع كرونا با صالح مصطفوي، كمك مربي استقالل-دستيار فرهاد مجيدي- به گفت وگو پرداخته ايم 

كه ماحصل آن را مي خوانيد:

شيوا نوروزي
روزنامه نگار

اينترنت رايگان از مطالبات وزير
معاون وزير آموزش و پرورش : دستورالعمل »تداوم آموزش« در مناطق روستايي،  عشايري و مناطق دورافتاده اي كه فاقد 

امكانات هوشمند هستند در حال اجراست
از زماني كه مدارس تعطيل شد، آموزش و پرورش 
اقدامات متعددي را براي اينكه جريان آموزش در 
دوران تعطيلي تداوم يابد، انجام داد. يكي از اين 
اقدامات راه اندازي تلويزيون آموزشي بود. در مدت زمان كوتاهي با توجه به 
اهميت موضوع، معلماني انتخاب شــدند تا از طريق شبكه آموزش و شبكه 
چهار، آموزش هايي را به دانش آموزان بدهند. مخاطبان اين نوع آموزش ها 
بيشتر دانش آموزان شــهرهاي كوچك و دوردست و محروم كشور بودند و 
خوشبختانه از اين برنامه ها اســتقبال بسيار خوبي شد. در شهرهاي بزرگ 
هم معلمان كه از مدت ها قبل فعاليت هاي خود را در بســتر فضاي مجازي، 
قبل از شيوع كرونا شروع كرده بودند و با دانش آموزان ارتباط داشتند،  سعي 
كردند با نصب اپليكيشن شاد در گوشــي هاي هوشمند كه از سوي وزارت 
آموزش و پرورش راه اندازي شــد،  به صورت جامع تر و منسجم تر آموزش 
را دنبال كنند. اما با وجود چنين امكاناتي در بســياري از مناطق دوردست 
امكانات كافی وجود ندارد تا دانش آمــوزان بتوانند آموزش هاي مجازي را 

دنبال كنند.
 از طرفي هزينه هاي اينترنتي پيوســتن به اين گروه هاي مجازي آموزشي 
براي بسياري از والدين سنگين است و از عهده آنها خارج. بايد ديد وزارت 
آموزش و پرورش براي برطرف شدن مشــكالت اين دسته از دانش آموزان 
چه تدابيري انديشــيده. رضوان حكيم زاده،  معاون آموزش ابتدايي وزير 
آموزش و پرورش در مورد راهكارهاي وزارتخانه و اقدامات انجام شــده با 

همشهري گفت وگو كرده كه ماحصل آن را مي خوانيد.

خديجه نوروزي 
روزنامه نگار

در برخي مناطق كه دسترسي به اينترنت 
وجود نــدارد يا برخي از دانش آمــوزان امكانات 
دسترسي به گوشي هوشــمند را ندارند،  تكليف 

آموزش آنالين چيست؟ 
ما دســتورالعملي را در اين راستا تهيه كرده ايم تحت 
عنوان »تداوم آموزش« در مناطق روستايي،  عشايري 
و مناطــق دورافتاده  و براســاس آن راهكارهايي ارائه 
شــده تا در هر منطقه و در هر اســتان دانش آموزاني 
كه دسترســي به اينترنت،  تلويزيــون،  تلفن همراه 
هوشــمند و بســترهاي فناوري ندارند،  شناسايي و 
تقسيم بندي شوند تا بتوانيم آموزش را براي اين دسته 
از دانش آموزان هــم تداوم ببخشــيم. توليد و توزيع 
بسته هاي مكتوب و الكترونيك هم يكي از اين اقدامات 
است. به عنوان مثال در اســتان چهارمحال و بختياري 
۵هــزار درســنامه به صــورت مكتوب و در اســتان 
خراســان رضوي ۲۷هزار جلد قاصدك سالمت توزيع 
شــده. اعزام ۳هزار راهبر و معلــم داوطلب به مناطق 
محروم روســتايي و عشــايري هم يكي از اقدامات ما 
در اين زمينه بوده اســت. از ظرفيت صدا و ســيما در 
استان هاو در جاهايي كه شبكه آموزش پوشش نداشت 
هم استفاده شده كه شــبكه هاي استاني آموزش هاي 
شبكه آموزش را بازپخش می كنند و از طرفي توليدات 
راديويي هم براي مناطقي كه فاقد پوشش تلويزيوني 
بودنــد،  انجام شــده اســت. به عنوان مثال اســتان 
خراسان شمالي هزار دقيقه ضبط راديويي داشته. اكثر 

مناطق بدون پوشــش تلويزيوني و اينترنتي استان ها 
را شناســايي و ســعي كرده ايم تا اقدامات جبراني را 
بدين شكل انجام دهيم. در استان يزد ۳۲۶دانش آموز 
را شناســايي كرده ايم كه پوشــش اينترنت ندارند و 
معلمــان داوطلب آموزش هاي جايگزيــن را در مورد 
آنها پياده سازي  مي كنند. در مجموع بايد بگويم كه ما 
مسئول تداوم آموزش براي همه دانش آموزان هستيم و 
فقط دانش آموزاني كه دسترسي به شبكه دارند جامعه 
هدف ما نيستند. هر چند اســتفاده از فناوري ها يك 
امر كامال پذيرفته شده  اســت و يك نوآوري محسوب 
مي شود. سعي داريم دانش آموزان بيشتري در سراسر 
كشور از امكاناتي كه اين بستر فراهم مي كند، استفاده 

كنند.

آيا همچنان اپليكيشن  شاد فقط روي گوشي هاي 
اندرويد،قابليت نصب دارد؟

اين نرم افزار قابليت نصــب روي ios را نيز دارد و روي 
تمام گوشي هاي هوشــمند قابل نصب است و مشكلي 
در اين زمينه وجود ندارد. نســخه دسكتاپ هم دارد. 
ما ســعي داريم بعد از عبور از بحران كرونا هم از اين 
اپليكيشن و فضاي مجازي به عنوان فضاي مكمل در 
كنار آموزش هاي حضوري بهره ببريم و به همين دليل 

در حال ارتقاي آن هستيم.

آموزش و پــرورش در بحث اســتفاده از اينترنت 

رايگان در مورد آموزش هاي مجازي چه اقداماتي را 
انجام داده تا هزينه ها را براي خانواده ها به حداقل 

برساند؟
وزير آموزش و پرورش در حال پيگيري اين موضوع است 
و يكي از مطالبات ماست تا بتوانيم شرايطي را فراهم 
كنيم تا خانواده ها و معلمــان در زمينه آموزش هاي 

مجازي از اينترنت رايگان استفاده كنند.

آيا آموزش هاي مجازي براي كالس هاي چندپايه 
و پيش دبستاني هم شروع شده؟

پيش دبستاني يك دوره رسمي اســت و بنابراين بايد 
مانند ســاير دوره هاي ما حتما برگزار شود. به ويژه در 
مناطق دوزبانه براي آمادگــي ورود به پايه اول حتما 
تشــكيل چنين كالس هايي الزم و ضروري است. در 
مورد كالس هــاي چندپايه نيز هر جا كــه اين امكان 
وجود داشته باشد و دانش آموزان به اينترنت و گوشي 
هوشمند دسترسي داشته باشند قطعا ترجيح ما اين 

است كه اين اتفاق صورت پذيرد.

آيا برگزاري امتحانات و صدور كارنامه هم قرار 
است به صورت آنالين انجام شود؟

در ايــن زمينه تصميم گيري نهايي انجام نشــده ولي 
اين موضوع در شــوراي عالي آموزش در حال بررسي 
است. در رابطه با شــكل برگزاري آزمون ها وزارتخانه 
تابع ستاد ملي كروناســت. ما هنوز تا زمان برگزاري 

آزمون زمان داريم و نمي توانيــم جلوتر به طور قطعي 
پيش بيني كنيم.

آموزش ها تا چه زمان ادامه خواهد داشت؟
آموزش هاي حضوري در مناطق محروم و روســتايي و 
عشايري و غيرحضوري به صورت آنالين و در قالب ارائه 
در فضاي مجازي تا اتمام محتواي كتب درسي ادامه پيدا 
خواهد كرد. اســاس كار در اين شيوه تدريس، معلمان 
هستند. در دوره ابتدايي با توجه به اينكه اتمام محتوا به 
تشخيص معلم است مي تواند براساس آن،  ارزشيابي ها 
را انجام دهد كه با مديريت و نظارت مدير مدرسه انجام 
مي شود اما ما ارزشيابي هماهنگ پايه ششم را امسال 
نخواهيم داشت چون از قبل هم نقدهايي به آن وارد بود.

چــرا آموزش و پــرورش روي اســتفاده از 
پيام رسان هاي داخلي تأكيد دارد. چون برخي 
از والدين بنــا به داليلي تمايلــي براي نصب 

اپليكيشن هاي داخلي ندارند؟
وزارتخانه تابــع قوانين رســمي كشــور و مصوبات 
شوراي عالي فضاي مجازي اســت. بنابراين چون اين 
آموزش ها قرار است از بسترهاي رسمي به دانش آموزان 
ارائه شــود ما نيز مجبور به پيروي از مصوبات موجود 
هستيم. به دليل اهميت حفظ اطالعات دانش آموزان 
حتما بايد اين فضا،  فضاي امن و اختصاصي باشــد تا 

خانواده ها بتوانند با اطمينان خاطر ورود پيدا كنند.
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این شمارهدرنگ

ایرانآنالین

درباره فيلم هايي كه خارج از سالن اكران شدند

چرا ارتباطات آنالين در ايران دچار مشكل است؟
 كم توجهي به اصول مديريت شبكه

سرعت فراگيري فناوري اطالعات و ارتباطات در عصر حاضر 
چنان فزاينده شــده كه هر حوزه اي را به نحوي به خود متكي 
ســاخته اســت. گســتره زندگي روزمره، آموزش،  صنعت، 
كسب وكار،  توســعه و تقريبا تمامي عرصه هاي حيات مدرن،  
وابسته به توانمندي و قابليت هاي فناوري اطالعات شده اند و 
اين وابستگي، مرزي را متصور نيست. تا جايی كه برخي با كمال 
اطمينان، حتي تمام اطالعات خود را به بستر ابرهاي اينترنتي 
مي ســپارند و همين اعتماد و وابســتگي به اين پديده جديد 
فناورانه موجب شــده تا كوچك ترين اختالل و وقفه اي بتواند 
ضربات ســنگيني را بر اركان و اعضاي فضاي سايبر وارد كند. 
به دليل اين حساسيت اكثر كشورها تالش مي كنند تا با تقويت 
زيرساخت هاي خود، پايداري سرويس هاي فناوري اطالعات 
را به حداكثر ممكن برســانند. عمدتا اختالالت و وقفه هايي 
كه در ارائه خدمات مبتني بر وب به وجود مي آيد از چند گروه 
شناخته شده تجاوز نمي كند. حمالت و تهديدات،  مشكالت 
ســخت افزاري و عوامل فيزيكي، مديريت نادرست ظرفيت،  
ضعف و آسيب پذيري هاي مستتر در نرم افزارها و سخت افزارها،  
پشــتيباني فني و مديريتي ضعيف،  تداخــالت نرم افزاري،  
سياستگذاري هاي نادرست،  عدم يكپارچگي و ساير مواردي كه 
البته تا حد بسياري قابل پيش بيني هستند، از جمله داليل بروز 

انواع مشكالت در ارائه خدمات محسوب مي شوند.
فناوري اطالعات و ارتباطات از 2 بُعد فني و مديريتي تشكيل 
شــده اســت كه هر يك بالطبع،  زيرمجموعه هايي از علوم را 
دربردارند. به طور مثال،  علوم نرم افــزار،  برنامه هايي را خلق 
مي كنند كه به صورت مجزا و مستقل، بسيار كارآمد هستند، اما 
در ميدان عمل،  بدون درآميختن و ايجاد هم افزايي با علوم شبكه 
و سخت افزار به عنوان بستر مناسب براي كاركرد اين برنامه ها، 
هرگز مطابق با طراحــي،  كارايي نخواهند داشــت. موضوع 
اينترنت نيز از اين مقوله خارج نيســت. در سرويس دهي هاي 
اينترنتي هرگونــه عدم هماهنگي در مديريت و كاســتي در 
امور فني، موجب بروز اختالل در ســمت كاربران خواهد شد. 
بررسي ها نشان از اين حقيقت دارند كه درصد بسيار پاييني از 
اين اختالالت به مسائل غيرقابل پيش بيني مربوط است و بيشتر 
رويدادها را مي توان با اتخاذ تدابير پيشگيرانه مناسب،  كنترل يا 
محدود كرد. متأسفانه مشكلي كه چه در كشور ما و چه در ميان 
ساير كشورها مشاهده مي شود، كم توجهي به اصول مديريت 
شبكه در كنار نپرداختن به مالحظات امنيت سايبري به دليل 
نگرش غيرسيستمي است. گروهي، اصول مديريت شبكه را 
محدود به كالس هاي تئوري دانشگاهي و امنيت را صرفا منوط 
به بروز يك رخداد مي دانند، درحالي كه اين اصول و مالحظات 
مي بايست به شكل رويكردي، نهادينه و غالبا از زمان طراحي تا 
بهره برداري و حتي پشتيباني رعايت شوند. اين موضوع صرفا 
به توليدكنندگان يا ارائه كنندگان نرم افزارها محدود نمي شود 
و همه ذي نفعان زنجيره سرويس، اعم از پشتيبانان و طراحان 
و تمامي اعضايي كه در جريان توليد و ارائه يك خدمت نقش 
دارند را در بر مي گيرد. امروزه كه اينترنت و ســرويس هاي آن 
در حكم ابزاري توانمند براي كشــورها به شمار مي آيند توجه 
به كيفيت، چه از حيث غناي محتوا و چه پايداري و ســرعت، 
يك الزام اجتناب ناپذير اســت. در غيراين صــورت با ورود به 
عصر اينترنت اشيا، نه تنها مشــكالت مضاعف مي شوند، بلكه 
تهديدات جدي تري نيز دامنگير جامعه خواهد شــد. فراهم 
آوردن خطوط جايگزين داده، به روزرساني مداوم سامانه ها و 
سيستم ها، لحاظ تدابير امنيت سايبري، شناسايي گلوگاه هاي 
ترافيكي، مديريت پهناي باند، اصالح و بهينه سازي معماري 
توپولوژي ها و هم بندي ها، پشتيباني هاي فني اصولي و علمي، 
به كارگرفتن نيروهاي متخصص و بسياري موارد ديگر مي تواند 
سطح خدمات رساني را ارتقا دهد، مشكالت را بكاهد و پايداري 

خدمات را در شرايط مختلف تا سطح معقولي تضمين كند.
طراحي و توليد يك خدمت يا محصول نرم افزاري متناســب 
با نياز، ارائه مناســب آن در بستر سايبر و نهايتا حفظ امنيت و 
پايداري به شرط امكان توسعه آن خدمت يا محصول، همواره 
به عنوان 3اصل مهم در ارائه خدمات مبتني بر فناوري اطالعات 
و ارتباطات مطرح هستند. لذا اينكه صرفا اعالم شود محصولي 
براي اســتفاده كاربران فراهم شده اســت، در دنياي سايبر و 
فضاي مجازي به هيچ وجه به معناي خدمت رســاني قلمداد 
نمي شود، چرا كه كاربران نهايي در جامعه متشكل از سطوح 
مختلف دانشي با توانمندي هاي متفاوت هستند كه از ابزارهاي 
متعددي نيز در دنياي مجازي بهره مي برند. لذا ســرويس ها 
مي بايست به گونه اي طراحي شوند كه اكثريت جامعه بتوانند 
از آنها برخوردار شوند؛ حال آنكه اينترنت به عنوان بستر اصلي 
استفاده از سرويس هاي مبتني بر وب، قطعا مي بايست حداكثر 
پايداري و ضريب اطمينان را داشته باشد و اين مهم نيز مقدور 
نخواهد بود مگر بــا رعايت اســتانداردها، مالحظات و تدابير 
 ملي و بين المللي ای كه در اين راســتا وجود دارد. اينترنت از
 2واژه Interconnected و Network به مفهوم شبكه به هم 
پيوسته، در حكم بزرگ ترين ســامانه مهندسي شده توسط 
انسان داراي اجزا و پيچيدگي هاي بي شماري است كه هريك 
از بخش ها با اصول، سياست ها و پروتكل هايي مشغول به ايفاي 
نقشي بخصوص هســتند، لذا لحاظ تغييرات نسنجيده اي در 
سطح مديريت توزيع داده هاي كالن مي تواند اختالالتي را در 
جريان داده ها ايجاد كند كه گاهي شناسايي محل وقوع مشكل 
را طوالني تر از حد انتظار كند. بنابراين رصد مستمر وضعيت 
ترافيك و تبادل داده، يكي از مهم ترين وظايف ارائه كنندگان 
اين خدمت است. قطعي خطوط اينترنت در شرايط بد جوي 
به داليل بارش باران يا وزيدن باد شديد، به معناي پياده سازي 
نادرست زيرســاخت هاي ارتباطي و استقرار نداشتن خطوط 
جايگزين است و قطعي هاي بلندمدت بر اثر حمالت سايبري، 
نشــان از اعمال نكردن سياســت هاي امنيتي كافــي دارد. 
مســير اينترنت از خارج از كشور تا زيرســاخت ها، توزيع آن 
در زيرساخت هاي كشور و شــبكه ميان سرويس دهندگان و 
كاربران، 3گذرگاه اصلي هســتند كه داده از اينترنت جهاني 
تا كاربر نهايي طي مي كند و در هر يــك از اين مدارها، عوامل 
فوق الذكر مي توانند موجب بروز مشكل شوند، لذا طرح ريزي 
پايداري و تداوم سرويس در هريك از اين3بخش اصلي مي تواند 

نرخ افت كيفي و همچنين وقفه هاي سرويس را تعديل كند.

یادداشت

فيلم هايي كه آنالين شدند
در همين راســتا شــركت پارامونت فيلم كمدي 
»مرغان عشــق« خــود را به شــبكه نتفليكس 
فروخت تا مشتركين اين شبكه در ازاي پرداخت 
مبلغ بليــت، بتوانند فيلــم را تماشــا كنند. در 
واقع فيلم مرغان عشــق نخســتين فيلمي است 
كه براي اكــران آنالين، از خط اكران ســينمايي 
خارج مي شود. شــركت يونيورسال نيز انيميشن 
پرهزينه »ترول ها:تــور جهاني« خود را به صورت 
آنالين اكران كرد، به اين صورت كــه افراد براي 
هر بار تماشــاي فيلم بايــد 19.99دالر پرداخت 
كنند. يونيورسال مدعي است فروش آنالين فيلم 
ركوردي جديد در زمينه اكران آنالين فيلم ثبت 
كرده  اســت، اما جزئياتي از ميزان ســود فروش 
آن ارائه نمي دهد. شــركت يونيورسال همچنين 
اكران 2فيلم »مرد نامرئي« و »شكار« خود را كه 
مدت كمي از اكران سينمايي شــان گذشته بود 
به صورت آنالين ادامه داد. اين درحالي است كه در 
كشورهاي مختلف معموال پس از گذشت 90روز 
از آغاز اكران فيلم، امكان دسترســي آنالين روي 

پلتفرم هاي وي او دي به وجود خواهد آمد.
يونيورســال معتقد اســت اپيدمي كرونا را براي 
خود به فرصتي تبديل كرده  اســت تــا زودتر از 
ديگر شــركت هاي هاليوودي فرايندي را تجربه 
كند كه به اعتقاد بســياري، وقــوع آن در آينده 
صنعــت ســينما اجتناب ناپذيــر اســت. فيلم 
»آرتميس فول« شركت ديزني و فيلم »به ندرت 
هرگز، اغلب هميشــه« شــركت فوكوس، برنده 
جوايزجشنواره هاي ساندنس و برلين، انيميشن 
»آنوارد« شركت پيكسار، فيلم »سونيك« شركت 
سوني، فيلم »آواي وحش« شركت قرن بيستم، 
جديد ترين فيلم گاي ريچي به نام »جنتلمن« و 
فيلم »پرندگان شكاري« شركت دي سي ازجمله 
محصوالت هاليوودي بوده اند كه اندك زماني پس 
از اكران سينمايي، به صورت آنالين عرضه شده اند.

چيني ها نيز در روز 22ژانويه اكران سينمايي فيلم 
پرفروش خود، »گمشده در روســيه« را متوقف 
كردند و براي تشويق مردم به در خانه ماندن، آن را 
به صورت آنالين و رايگان اكران كردند. پس از آن 
فيلم »اژدهاي چاق وارد مي شــود« نيز به صورت 

آنالين اكران شد. گمشده در روسيه در 3روز اول 
اكران آنالينش توسط 180ميليون نفر و تا به امروز 
توسط 600ميليون نفر ديده شده است. پس از اين 
دو فيلم و طي  ماه فوريه چندين فيلم ديگر چيني 
نيز به صــورت رايگان به اكــران آنالين درآمدند. 
چين و آمريكا بزرگ ترين بازارهاي فيلم در جهان 

به شمار مي روند.

اكران آنالين و مسئله پهناي باند
دقيقا به واســطه آغاز اكران هاي آنالين در دوران 
كروناســت كه تعداد اعضاي شبكه هاي اينترنتي 
 HBO افزايشــي قابل توجه يافته  اســت. شبكه
افزايش بينندگان فيلم هاي خود را 70درصد اعالم 
كرده است، نتفليكس بدون اشاره به عددي دقيق، 
تنها به افزايش قابل توجه تماشاگران اشاره كرده 
و سكوي توئيچ وابسته به شركت آمازون، رشدي 

31درصدي را تجربه كرده  است.
افزايش تعداد تماشاگران، در كنار افزايش جمعيت 
افرادي كه در خانه كار يا تحصيل مي كنند، به اين 
معني است كه شــبكه هاي اينترنتي براي پخش 

با كيفيت و بدون قطعي فيلم هــا، به پهناي باند و 
ســرعت اينترنت باالتري نياز خواهند  داشت؛ از 
اين رو است كه كشــورهاي اروپايي از نتفليكس 
درخواست كرده اند تا كيفيت پخش خود را پايين 
بياورد تا در مناطقي كه پهناي باند محدود است، 

در پخش فيلم اختالل ايجاد نشود.
نتفليكس پيــش از اين نيز از يك ابــزار انطباقي 
اســتفاده مي كرد كه به صورت خــودكار كيفيت 
پخش را با پهناي باند ســازگار مي كرد. يوتيوب 
و آمازون نيــز به تازگي در مســير نتفليكس قدم 
گذاشته اند تا با تنظيم كيفيت تصوير با پهناي باند، 
پخش روان و باكيفيتي را در اختيار تماشــاگران 

بگذارند.

اولين اكران آنالين ايران
فيلم »خروج«، به كارگرداني ابراهيم حاتمي كيا 
نخستين فيلم ايراني اســت كه وارد كارزار اكران 
آنالين شده  است. اين فيلم در روز 24فروردين از 
طريق ســرويس وي او دي فيليمو و نماوا به اكران 
گذاشته  شــد؛ به اين شــكل كه كاربران پس از 

خريد بليت، 6ســاعت فرصت براي تماشاي فيلم 
داشــتند. اين محدوديت در راستاي جلوگيري از 
انتشار غيرقانوني فيلم ايجاد شد كه البته چندان 
تأثيرگذار نبود. اين فيلم توانســت در 24ساعت 
اوليه از اكران خود، فروشي 407ميليون توماني و 
بيش از 33هزار بيننده داشته  باشد. به گفته روابط 
عمومي فيليمو و نماوا، فروش اين فيلم پس از 3روز 

از مرز يك ميليارد نيز گذشته  است.
اما 12ســاعت پس از اكران اوليه، نســخه هاي 
غيرقانونــي فيلــم در ســرويس هاي وي او دي 
غيررســمي، وب ســايت هاي خارج از كشور و 
كانال هاي تلگرامي پخش شد. پخش نسخه هاي 
غيرقانوني فيلم، نگرانــي مخالفان اكران آنالين 
را تشــديد كرد و موافقــان اين سياســت را به 
ترديد انداخــت. با اين همه، حتــي بزرگ ترين 
ســرويس هاي وي او  دي جهان مانند آمازون و 
نتفليكس نيــز تا به امروز توانايــي مقابله با اين 
پديده را نداشته اند و معموال تمامي محصوالت 
اين شبكه ها به محض انتشار به صورت غيرقانوني 

كپي مي شوند.

صدا مياد؟ بله!
يكي از عجيب ترين اتفاق هاي اين روزها شــكل گيري ازدواج 
آنالين است؛ اتفاقي كه به نظر مي رسد در برخي از كشورهاي 
دنيا مورد اقبال مواجه شده است. براي مثال دولت امارات متحده 
عربي براي تسهيل ازدواج در دوره اي كه محدوديت هاي مربوط 
به شيوع كرونا برقرار است، خدمات ازدواج آنالين راه انداخته 
است. وزارت دادگستري امارات اعالم كرد كه از 12 آوريل )24 
فروردين( زوج هايي كه قصــد ازدواج در دوران كرونا را دارند، 
مي توانند در سايتي كه براي ثبت عقد به صورت مجازي ايجاد 
شده ثبت نام و تاريخي را براي عقد خود مشخص كنند. گفتني 
است در روز ازدواج، عاقد به صورت تماس ويدئويي با عروس و 
داماد و والدين و شاهدان در تماس خواهد بود و بعد از خواندن 
خطبه نكاح و اعــالم رضايت طرفين، عقــد را از راه دور تأييد 
مي كند. عقدنامه از راه دور امضا مي شود و براي ثبت به مراجع 
مربوط فرستاده مي شــود. بعد از آن عروس و داماد خبر ثبت 
رسمي ازدواج خود را با پيامك دريافت مي كنند. اين روند عجيب 
و البته فكرشده مختص به امارات نيست. ازدواج آنالين مدتي 
است كه در نيويورك نيز كليد خورده است. به تازگي قوانيني در 
نيويورك وضع شده كه براساس آن، الزام حضور زوج ها در دفاتر، 

كليساها و... براي ازدواج برداشته شده است.

آرايشگاه هاي مجازي 
 آرايشگاه رفتن در اين روزها، يكي از پر ريسك ترين امور روتيني 
است كه خيلي ها هنوز جرأت انجام آن را پيدا نكرده اند. برخي 
آرايشگرها در سراسر جهان اما كسب و كار خود را اگرچه تعطيل 
كرده و دچار مشكالت اقتصادي شــده اند اما مسئوليت هاي 
اجتماعي خود را فراموش نكرده انــد. رجينا يكي از مجموعه 
آرايشگاه هايي است كه اين روزها آموزش اصالح و كوتاهي مو را 
به شكل اينترنتي در آمريكا و از طريق تلويزيون هاي رسمي در 

اختيار مردم مي گذارد و از آنها مي خواهد در خانه بمانند.

جشن هاي موبايلي 
اينطور كه كرونا همه جهان را نشــانه گرفتــه ، حاال حاالها نه 
خبري از جشن و عروسي و تولد است...نه امكاني براي برگزاري 
يك دورهمي ســاده. نيويورك تايمز نوشته اســت: اين روزها 
جشن هاي تولد بسياري از افراد كه از مدت ها قبل براي آن برنامه 

ريخته بودند كنسل شده است. اين رسانه به اين افراد پيشنهاد 
داده است با همه كســاني كه مي خواستيد در تولدتان شركت 
كنند يك ويدئو كال گروهي برگزار كنيد. كيك و شمع را آماده 
كنيد و از آنها بخواهيد براي شما آواز تولدت مبارك بخوانند و 
شمع ها را فوت كنيد و بعد از مهمان هاي مجازي تان بخواهيد با 
شما برقصند!  اينديا تودي هم خبر رونمايي از 5اپليكيشن براي 
برگزاري جشــن ها در ايام كرونا را اعالم كرده است. اين رسانه 
نوشته كه در روزهاي كرونايي با اســتفاده از اين 5اپليكيشن 
مي توانيد جشــن هايتان را به شــكل مجازي برگزار كرده و 
ارتباطات اجتماعي خود را با حفظ سالمتي خود از سر بگيريد. 
با استفاده از اين اپ ها همچنين مي توانيد همزمان با دوستان 
خود به تماشاي يك فيلم مشترك بنشينيد و آن را كنار هم نقد 

كنيد و درباره  بخش هاي محبوب تان گپ بزنيد.

آنالين درددل كنيد!
يكي ديگر از خدماتي كه اين روزها در بيشــتر كشورها، حتي 
ايران، به شكل آنالين ارائه مي شود و ضروري به نظر مي رسد، 
مشاوره آنالين است. خانه نشيني كه صبر و طاقت افراد را كم 
كرده و تنش هاي درون خانواده ها را افزايش داده نياز  به درمانگر 
را هم باال برده. »پرنتس پليس« يكي از مجموعه هاي حرفه اي 
در ارائه خدمات روانشناسي به شكل غيرحضوري و آنالين است. 
اين مجموعه خطوطي ويژه براي ايام كرونايي كنار گذاشته و 
شماره هايي در اختيار افراد قرار داده تا از سراسر جهان به بيان 
مشكالت، دغدغه ها و چالش هاي ذهني و روحي خود در اين 
روزها بپردازند. اين مجموعه حتي براي كساني كه عالقه اي به 
حرف زدن با تراپيست ندارند پيشنهاد داده كه مي توانيد صرفا با 

نيروهاي پرنس پليس درددل كنيد.

جبر كرونا موجب شــده است تا اكثر 
كارهايمان آنالين شود؛ از خريد وسايل 
مورد نياز گرفته تا آمــوزش و ديدار با 
اعضاي خانواده. در اين ميان اســتفاده از تشــخيص پزشكان و 
مشاوره درماني نيز به فهرست كارهاي آنالين اضافه شده است و 
بسياري از افراد در شرايط كرونا ترجيح مي دهند به جاي رفتن 
به بيمارستان و مطب در خانه بمانند و با استفاده از برنامه هاي 

ويزيت آنالين، راه چاره اي براي مشكالتشان پيدا كنند.
همين احساس نياز و البته هراس از كرونا موجب شده تا در مدت 
اخير اپليكيشــن هاي ويزيت آنالين-كه تا پيش از اين نيز فعال 
بودند-  يكباره طرفداران زيادي پيدا كنند و افراد به جاي نشستن 
در صف طوالني مطب ها، گوشــي به دست منتظر آنالين شدن 
پزشك  منتخب شان باشند. داشتن گوشي هوشمند، نخستين 
قدم براي استفاده از اپليكيشن هاي ويزيت آنالين است و بعد از 
آن با يك سرچ ساده مي توان اپليكيشن هاي مختلفي را در اين 

رابطه پيدا كرد يا به سايت هاي فعال در اين حوزه مراجعه كرد.
در اكثر اين اپليكيشن ها، فهرستي از پزشكان متخصص وجود 
دارد و كاربر مي تواند براساس نياز خود، دست به انتخاب بزند و با 
پرداخت ويزيت -كه در اكثر مواقع كمتر از ويزيت هاي حضوري 
است- زمان دريافت مشاوره پزشكي به شكل هاي كتبي، صوتي، 
تلفني و تصوير را تعيين كند. درصورت نياز بعد از دريافت مشاوره، 
پزشك به شكل آنالين براي بيمار نسخه اي مي پيچد تا براي تهيه 

داروهاي مورد نياز اقدام كند.
اين روند ويزيت آنالين در اكثر اپليكيشــن ها و سايت ها مشابه 
اســت اما هنگام اجرا، برخي از آنها با چنان مشكالت جدي اي 
روبه رو مي شوند كه نتيجه اي جز سردرگمي و نارضايتي بيماران 
ندارد. مريم جزو كاربران ناراضي اين اپليكيشن هاست و در اين 
رابطه به روزنامه همشهري می گويد: »من چند ماه پيش به سراغ 
اين اپليكيشن ها رفتم و در آن زمان متوجه اين موضوع شدم كه 
بيشتر پزشك هاي حاضر در اين اپليكيشــن ها فعال نيستند و 
حتي نتوانستم يك دندانپزشك معروف و قابل اعتماد براي رفع 
مشكلم پيدا كنم«.  اين موضوع در توييتر هم بسيار مورد توجه 
قرار گرفته است و برخي از كاربران توييتر در نقد ويزيت آنالين 
نوشته اند: »از 100نفر سؤال كردم، دريغ از يك جواب! آخرشم 

مجبور مي شم براي اينكه كر نشم برم درمانگاه و كرونا بگيرم.«، 
»اين همه مي گين دكتر آنالين... بنده دارم از درد مي ميرم ولي 
كو جواب!؟«، »آنالين ويزيت شدم، اما آخرش دكتر مي گه بايد 

حضوري بري پيش دكتر،  اين چه فايده اي داشت؟«.
البته در كنار اين مشكالت و انتقادها، بسياري، از ويزيت آنالين 
به عنوان يك راه حل مناســب در شــرايط كرونا ياد مي كنند. با 
جست وجو در ســايت هاي ويزيت آنالين به اين نتيجه رسيدم 
كه ويزيت پزشــكان فعال در اين ســايت ها، كمتر از شــرايط 
ويزيت حضوري است و افراد به شكل تلفني يا گفت وگوي كتبي 
مي توانند با پزشــك متخصص صحبت كنند. يوسف كه در اين 
روزها براي حل مشكلش از سوي يك پزشك متخصص، آنالين 
ويزيت شــده بود، در اين رابطه به روزنامه همشهري مي گويد: 
»در اين شرايط كه رفتن به درمانگاه و مطب پزشكان خطرناك 
است، ترجيح دادم كه مشــكلم را از طريق سايت هاي مشاوره 
غيرحضوري حل كنم. دكتر هم با حوصله و دقيق جواب سؤاالتم 
را داد و فقط اميدوارم از شــربتي كه تجويز كرد نتيجه بگيرم«. 
اگر اصــل را بر صداقت نظرهاي درج شــده در اين ســايت ها و 
اپليكيشن ها بگذاريم، بايد بگوييم كه در كنار انتقادها از آنالين 
نبودن پزشكان و هدر رفتن پول، بيشــتر افراد از اين فعاليت ها 

رضايت خاطر دارند.
افراد منتقد اغلب از سرعت پايين اينترنت، تماس نگرفتن پزشك 
در زمان مقرر، وقت نگذاشتن پزشك و... گله دارند؛ به عنوان مثال 
فردي به نام معراج در بخــش نظرهاي يك متخصص اورولوژي 
نوشــته بود: »دكتر نگفتند كه آزمايش ها را كجا انجام بدهم و 
قرار بود در صورت نياز دارو به مــن معرفي كنند كه اين كار هم 
نكردند«. فرد ديگري هم از آنالين نشدن پزشك شاكي بود؛ »ما 
هر چه منتظر شديم تماسي با ما گرفته نشد، فكر كنم سركاري 
بود و فقط پولمون بي خود پرداخت شــد«. يــا بيماري از كوتاه 
بودن زمان ويزيت ابراز نارضايتي كرد؛ »اصال براي مشاوره وقت 
نگذاشتند و سريع پايان مشاوره را زدند.« افرادي هم با گذاشتن  
نظراتشان،  رضايت خود را از ويزيت آنالين اعالم كردند: »كاش 
همه دكترها اينطور با حوصله و مفيد به بيمار پاسخ مي دادند«، 
»اين پزشــك باحوصله هســتند و دقيق ســؤال مي پرسند تا 

تشخيص علت بيماري دقيق باشد«.

سوار شدن »پخش زنده«  بر موج كرونا 
امين گلستاني شركت های فيلمسازی بزرگ برای فرار از خسارت های مالی به اكران آنالين روآورده اند

پژوهشگر و مدرس علوم استراتژي فناوري اطالعات

 ازدواج برخط!
  خدمات مختلفي اين روزها در سراسر جهان به شكل آنالين

 ارائه مي شود تا مردم از در خانه ماندن خسته نشوند و سالم بمانند 

 مطب آنالين
هراس از كرونا موجب رونق بازار ويزيت آنالين پزشكان شده است

طراحینرمافزار
طبقاصول
شبکه
علوم نرم افزار،  
برنامه هايي را خلق 
مي كنند كه به صورت 
مجزا و مستقل، بسيار 
كارآمد هستند، اما 
در ميدان عمل،  بدون 
درآميختن و ايجاد 
هم افزايي با علوم 
شبكه و سخت افزار 
به عنوان بستر مناسب 
براي كاركرد اين 
برنامه ها، هرگز مطابق 
با طراحي،  كارايي 
نخواهند داشت

همیشه
مفیدنیستند
ويزيت آنالين در 

اكثر اپليكيشن ها 
و سايت ها مشابه 

است اما هنگام اجرا، 
برخي از آنها با چنان 

مشكالت جدي اي 
روبه رو مي شوند 
كه نتيجه اي جز 

سردرگمي و نارضايتي 
بيماران ندارد

سالن هاي ســينما در سراسر جهان تعطيل شــده اند. خانه نشيني 
ميليون ها انســان در سراسر جهان به دليل شــيوع ويروس كرونا 
عالوه بر تمامي ديگر صنايع جهان، صنعت فيلمســازي و سرگرمي 
را نيز تحت تأثير خود قرار داده است. هنوز مشخص نيســت صنعت سينما چه زماني قادر خواهد  
بود تجارت خود را به وضعيت عادي گذشــته برگرداند. تقويم هاي اكران فيلم همگي دستخوش 
تغييرات شده اند. اكران فيلم هاي پرفروش و امكان برگزاري مراسم جوايز سينمايي مانند اسكار 
در ابهام باقي مانده  اســت. در چين، كانون اصلي شيوع ويروس، بيش از 5000شركت توليد فيلم و 
برنامه هاي تلويزيوني فعاليت خود را متوقف كرده اند و تعداد زيادي از كارمندان و فعاالن اين حوزه 
از كار بيكار شده اند. در اوايل ماه مارس 2020 خسارت واردشده به گيشه سينماهاي جهان درحدود 
15ميليارد دالر برآورد شد. اگرچه سينماها در بعضي از كشورها به صورت نيم بند و با فاصله گذاري 
زياد همچنان فعال هستند، اما فعال بودن سالن ها به تنهايي نمي تواند صنعت سينما را نجات دهد. 
شركت هاي فيلمسازي جهان همواره در اكران هاي جهاني، فيلم هاي خود، به ويژه فيلم هاي پرطرفدار 
را همزمان براي ميليون ها نفر پخش مي كردند تا در يك روز صدها ميليون دالر درآمد داشته باشند؛ 
از اين رو در چنين وضعيتي برگ برنده خود را در برابر چندين تماشــاگر محدود رو نخواهند  كرد. 
حرف و سخن هاي فراواني درباره توليد واكسن كرونا در كشورهاي مختلف مطرح است، اما اگر در 
خوش بينانه ترين حالت ممكن، يك سال تا آن زمان فاصله باقي مانده باشد، متصور شدن راهي براي 
بازگشايي سالن هاي سينما روي عموم مردم و جاري ساختن جريان پول در صنعت سينماي جهان 
بسيار دشوار است. بسياري از شركت هاي بزرگ سينمايي نظير يونيورسال، وارنر بروز، ديزني و مارول 
اكران فيلم هاي پرهزينه خود را به تأخير انداخته اند و در انتظار نشسته اند تا تكليف اپيدمي مشخص 
شود. اما استوديوهاي فيلمسازي ديگري فيلم هاي اكران نشده يا فيلم هايي كه چند هفته پيش از 
آغاز اپيدمي اكران شده بودند را وارد بازي اكران آنالين كرده اند تا به اين شكل خساراتي كه شيوع 

كرونا به صنعت سينما وارد كرده است را كاهش دهند.

سميرا رحيمي 
روزنامه نگار

ليلي آسايش
روزنامه نگار

نورا عباسي
روزنامه نگار

رقابت در به روز بودن است. اين روزها كه كرونا همه جهان را خانه نشين و همه كشورها را دچار 
رخوتي عميق و گسترده كرده است، ارائه خدمات آنالين تنها دريچه روشن به اقتصاد و رفع 
نياز خانه نشينان است. دولت ها و صاحبان قدرت در سراسر دنيا در تالش اند كه رفت وآمدهاي 
غيرضروري افراد را مديريت كنند و بخش خصوصي و فعاالن اقتصادي و گروه اصناف مي خواهند كسب و كار خود 
را زنده نگه داشته يا مسئوليت هاي اجتماعي خود را ايفا كنند. در اين ميان اما برخي خدماتي كه به شكل آنالين 
در برخي كشورها يا شهرها  ارائه شده، مورد توجه رسانه ها قرار گرفته و بازتاب هاي زيادي به دنبال داشته است. 
همچنين حجم خدمات آنالين در برخي كشورها به فراخور جمعيت و زيرساخت هاي موجود و در اختيار آن كشور، 
افزايش يافته است. براي مثال در برزيل، حجم خدمات ارائه شده آنالين در مدت زمان يك ماه، دو برابر شده است.

فيلممرغانعشقشركتپارامونتبرایاكرانآنالينبهشبكهنتفليكسفروختهشد
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بازار

نود و يكمين نشست ستاد تنظيم بازار كشور امروز در حالي برگزار 
مي شود كه در جلسه دوشنبه هفته گذشته موضوع تعيين و ابالغ 
قيمت جديد خودروهاي پر تقاضاي داخلي مطرح نشد. به گزارش همشهري، تعلل در تعيين 
قيمت جديد خودرو، موجب افزايش قيمت ها در حاشــيه بازار خودرو شده است. بي ميلي 
خودروســازان به تحويل خودروهاي ثبت نامي با نرخ هاي مصوب قبلي هم به افزايش تنش 
قيمت در بازار خودرو دامن زده است. با وجود اين خودروسازان از يك سو به تعيين سرنوشت 
قيمت خودرو در نشست امروز ستاد تنظيم بازار اميد دارند و از سوي ديگر درخواست مي كنند 
تا درصورت تعدد موضوعات در دســتور كار، اين ستاد در نشستي ويژه تكليف قيمت جديد 
خودروهاي پرتيراژ داخلي را هر چه سريع تر مشخص كند. در گفت وگو با احمد نعمت بخش، 

دبير انجمن خودرو سازان آخرين وضع قيمت گذاري خودرو  را مطرح كرده ايم.

سرانجام قيمت گذاري خودروهاي 
پرتيراژ داخلي به كجا رسيد؟

انجمن خودروســازان عضو ســتاد تنظيــم بازار 
نيست اما تا جايي كه اطالع دارم قرار بود موضوع 
قيمت گذاري خودروهاي پرتيراژ داخلي در نشست 
دوشنبه هفته گذشته ستاد تنظيم بازار بررسي و 
تصميم نهايي در اين زمينه اتخاذ شــود كه ظاهرا 
به دليل تعدد موضوعات مطرح شده در اين نشست، 
فرصت بررســي و ابالغ قيمت جديد خودروهاي 

داخلي فراهم نشد.
رونــد تعييــن قيمــت و مرجع 

قيمت گذاري خودرو چه تغييري كرده است؟
مطابــق ضوابطي كــه قبــال براســاس مصوبه 
شوراي عالي اقتصادي سران سه قوه تعيين و ابالغ 
شــده، ســتاد تنظيم بازار متولي تعيين ضوابط و 
ابالغ قيمت خودرو اســت. با اين روند شركت هاي 
خودروساز اســناد و مدارك رشد هزينه تمام شده 
توليد در ســال هاي 98 و 99را به سازمان حمايت 
ارائه كرده اند و اين ســازمان نيز با بررسي موضوع، 
نتايج آن را به كميته قيمت گــذاري خودرو ارائه 
داده اســت. اين كميته نيز با بررسي ديدگاه هاي 
ســازمان حمايت، نظر نهايي خود در مورد قيمت 
جديد خودروها را به ستاد تنظيم بازار داده و مقرر 
شده اين ستاد با بررسي موضوع، قيمت هاي جديد 
خودروهاي پرتيراژ داخلي را تصويب و ابالغ كند. 
اما در نشست دوشنبه هفته گذشــته اين ستاد، 
تصميمي در مورد تعيين قيمت خودرو گرفته نشد.
اما با تشديد شكاف قيمت كارخانه و 
حاشيه بازار، خودرو سازان بر ضرورت تعيين نرخ 
اين خودروها بر مبناي قيمت حاشيه بازار تأكيد 

دارند، چرا اين رويكرد به نتيجه اي نرسيد؟ 
تجربه بيش از يك ســال اخير نشــان داده تعيين 
قيمت خــودرو بر مبناي حداكثــر 5درصد كمتر 
از حاشيه بازار اجرايي نشــده تا به كاهش فاصله 
قيمــت كارخانه و بــازار خودرو منجر شــود. در 
نشستي كه با تأكيد ستاد تنظيم بازار كشور براي 
بررسي شيوه هاي مختلف مطرح شده براي تعيين 
قيمت خودرو چهارشنبه 2هفته گذشته در وزارت 

صنعت و با حضور نمايندگان همه دســتگاه هاي 
نظارتي، اطالعاتي و قضايي، سازمان برنامه و بودجه 
و خودروســازان برگزار شــد، در مورد شيوه هاي 
مختلف تعيين قيمت خودرو مانند كشف قيمت ها 
با تلفيقي از روش قيمت گذاري شــوراي رقابت و 
ســازمان حمايت بحث و بررسي شد كه در نهايت 
اعضاي نشســت به اين نتيجه رســيدند كه اصال 
امكان تعيين قيمت خودرو با شيوه تلفيقي فعلي 
وجود ندارد. عالوه بر آن درحالي كه شوراي رقابت 
با استناد به نامه قبلي لعيا جنيدي، معاون حقوقي 
رئيس جمهوري خود را به تعيين دســتورالعمل 
قيمت گذاري خودرو ملزم مي دانست در اين نشست 
نامه دوم ايشان كه مربوط به بهمن ماه سال98 بود، 
مطرح شــد كه در آن بر فصل الخطاب بودن ستاد 
تنظيم بازار در تعيين قيمــت خودروهاي پرتيراژ 
داخلي تأكيد شــده بود و حتي اين موضوع باعث 
نارضايتي رئيس شــوراي رقابت شد به طوري كه 

ايشان جلسه را ترك كرد.
آيا امكان تلفيق روش های مختلف 

قيمت گذاری وجود دارد؟
شــرايط و ضوابط قيمت گذاري خودرو در شوراي 
رقابت و ســازمان حمايت و كميته خودرو كامال 
متفاوت اســت و اصال امكان تلفيق اين روش هاي 
قيمت گذاري وجــود ندارد. همچنين براســاس 
آخرين نامه معاون حقوقي رئيس جمهوري، بايد 
ســتاد تنظيم بازار در مورد قيمت گذاري خودرو 

تصميم گيري كند.
ارزيابي شــما از تأثير كندي روند 
تعيين قيمت خودرو بر خودرو ســازان و بازار 

خودرو چه بوده است؟
قيمت هــاي كنونــي خــودرو مربــوط بــه 
بهمن ماه97يعنــي 14 ماه پيش اســت. اين امر 
باعث شده تا خودرو ســازان ميلياردها تومان زيان 
ببينند به نحوي كــه زيان انباشــته ايران خودرو 
و ســايپا به 40هزار ميليارد تومان افزايش يافت 
كه خوشــبختانه با تجديد ارزيابي دارايي ها، اين 
شركت ها در اسفند ماه سال گذشته موفق به خروج 
از شمول ورشكســتگي بر مبناي ماده141 قانون 

تجارت شــدند. اما اين امر به معناي تامين منابع 
و تزريق نقدينگي به شــركت هاي خودرو ســازي  
نبوده و اين شركت ها همچنان با بدهي و بي پولي 
دست و پنجه نرم مي كنند. بدهي خودروسازان به 
قطعه سازان به قوت خود باقي است و شركت هاي 
خودرو سازي  اين امكان را ندارند كه بازهم خودرو 
را با زيان به مشــتريان عرضه كننــد. اكثر اقالم 
تشكيل دهنده توليد خودرو در سال98 نسبت به 
سال97 تا90درصد گران شده است. با وجود اين 
وزير صنعت با تعيين قيمت خودرو بر مبناي نرخ 
حاشــيه بازار مخالف اســت. درحالي كه سازمان 
حمايت از ابزار الزم براي تعيين مابه التفاوت قيمت 
كارخانه و نرخ حاشيه بازار خودرو برخوردار است. 
همانطور كه اين سازمان در محاسبه هزينه سربار 
شركت هاي خودرو ســازي  مو را از ماست كشيده، 
مي تواند قيمت كارخانه را بر مبناي ســود فروش 
خودرو براي خودروساز كه بين 5تا 17درصد است، 
مشــخص و مابه التفاوت آن را محاسبه كند. به هر 
حال فرمول تعيين قيمت خــودرو بايد به گونه اي 
طراحي شود كه شــركت هاي خودرو سازي  بيش 
از اين متضرر نشوند. همه به كيفيت خودرو انتقاد 
مي كنند اما زماني كه خودروساز پولي براي پرداخت 
مطالبات قطعه سازان نداشــته باشد، آنها نيز قادر 
به نوسازي ماشــين آالت و بهبود كيفيت قطعات 
توليدي نيســتند و با همان ماشين آالت قديمي 

قطعه توليد مي كنند.
يعني آزادسازي قيمت خودرو منتفي 

شده است؟
در دهه70 كميته خودرو متشــكل از 4تا 5عضو 
نسبت به تعيين قيمت خودرو و نظارت بر اجراي 
آن اقدام مي كردند اما نشست اخير كميته خودرو 
با حضور دستگاه هاي متعددي برگزار شد؛ تجربه 
ثابت كــرده در اينگونه نشســت ها نمي توان به 
جمع بندي مناســبي براي تعيين واقعي قيمت 
خودرو دســت يافــت. خودروســازان به دنبال 
آزادسازي قيمت خودرو نيســتند و كسي هم در 
اين كشور جرأت آزادسازي قيمت خودرو را ندارد. 
با توجه بــه تجربه دهه 70 كه تك نرخي شــدن 
موجب ثبات بازار خودرو شد، تنها راه ساماندهي 
بازار خودرو تعيين قيمت ها بر مبناي حاشيه بازار 
است تا دست دالل ها قطع شود. در همان زمان نيز 
)دهه70 تا 80( شركت هاي خودرو سازي  هزاران 
ميليارد تومان مابه التفاوت هزينه تمام شده توليد 
با ســود معقول و قيمت فروش خودرو را به خزانه 
پرداخت كردند. اكنون نيــز نمي گوييم كه همه 
سود ناشــي از عرضه خودرو به نرخ حاشيه بازار 
به شركت هاي خودرو ســازي  پرداخت شود بلكه 
سازمان حسابرسي بتواند در پايان سال براساس 
فرمول سازمان حمايت، مابه التفاوت قيمت خودرو 

فروخته شده در حاشــيه بازار با قيمت كارخانه را 
محاسبه كند و اين وجوه براي توسعه حمل ونقل 
عمومي، اتوبوس هاي شــهري يا مترو هزينه شود 
نه اينكه همانند اكنون اين سود به جيب دالل ها 
و واســطه هايي برود كه هيچ مالياتي نيز به دولت 
پرداخت نمي كنند. شــركت هاي خودروساز نيز 
كه با اين شرايط سود معقولي مي برند، مي توانند 
برنامه ريزي الزم براي بهبود كيفيت و ارتقاي سبد 
محصوالت خود داشته باشند. اما به نظر مي رسد 
هيچ كس جرأت تعيين قيمت خــودرو بر مبناي 

نرخ حاشيه بازار را ندارد.
با اين روند قيمت جديد خودروهاي 

پر تقاضاي داخلي تا چه زماني اعالم مي شود؟
قيمت خودرو در ســازمان حمايت اســتخراج، 
در كميتــه قيمت گذاري خــودرو نهايي و براي 
بررســي و تصويب و ابالغ به ســتاد تنظيم بازار 
كشور ارائه شده است. درصورتي كه اين موضوع 
در دستور كار نشســت امروز )دوشنبه( كميته 
خودرو قرارگرفته و قيمت ها تعيين و ابالغ شود، 
خودروســازان و بازار خودرو از بالتكليفي و زيان 
خارج شده و فرصت دالل ها براي قيمت سازي  در 
فضاي مجازي و كسب سود از حاشيه بازار خودرو 
نيز كمتر مي شــود. با اين شرايط از ستاد تنظيم 
بازار مي خواهيم با برگزاري نشســتي فوق العاده 
هر چه سريع تر قيمت جديد خودروهاي داخلي 
را تصويب و ابــالغ كند. انجام ايــن كار موجب 
خواهد شد تا شركت هاي خودرو سازي  نيز قادر 
به تحويل خودروهاي ثبت نامي مشــتريان بوده 
و با رشــد عرضه، ثبات بازار خودرو بيشتر شود 
زيرا خودرو ســازان زيانده، اكنون قادر نيستند 
تا با وجود رشــد80 تا 90درصــدي هزينه هاي 
مواداوليه و توليد خودرو، محصــوالت خود را با 
قيمت هاي مصوب 14 ماه پيش به مشتريان عرضه 
كنند. همچنين بايد نشستي با مسئوالن سازمان 
حفاظت محيط زيست برگزار و تأكيد شود وقتي 
هنوز سوخت اســتاندارد يورو5 در كشور توزيع 

نشده و استفاده از كاتاليســت يورو5 با سوخت 
نامناسب به تحميل هزينه بيشتر به مردم با كاهش 
عمر كاتاليست، استهالك خودرو و مراجعه بيشتر 
مالكان خودرو به تعميرگاه منجر مي شود، بهتر 
اســت تا زمان تامين و توزيع سراسري سوخت 
يــورو5 و رفع تحريم هــاي اقتصــادي، اجراي 
اســتاندارد آاليندگي يورو5 نيز به تعويق بيفتد. 
گرچه در اسفند ماه سال گذشته اين شركت ها با 
تجديد ارزيابي دارايي ها از زيان 40هزار ميليارد 
توماني و شــمول ماده141 قانون تجارت خارج 
شده اما درصورت تداوم روند زياندهي ديگر قادر 
نخواهند بود تا به اين شيوه صورت هاي مالي خود 
را اصالح كنند. اكنون بايد قيمت خودرو اصالح 
شود تا خودروســازان از زياندهي خارج  شوند، 
نســبت به پرداخت پول افزايش قيمت قطعه و 
مطالبات معوق قطعه سازان اقدام كنند و در مسير 

بهبود كيفيت محصوالت خود گام بردارند.
به نظر شما مشكالت خودرو سازان با 
چه ميزان افزايش قيمت خودرو مرتفع خواهد 

شد؟
از جزئيــات افزايش قيمــت خودروهاي داخلي 
اطالعي ندارم اما خودروسازان مستندات افزايش 
هزينه تمام شده توليد خودرو در 14 ماه گذشته 
را به سازمان حمايت ارائه كرده اند و اين سازمان 
نيز با بررسي اين مستندات جزئيات تغيير قيمت 
خودروهاي داخلي را استخراج و به كميته خودرو 
ارائه كرده و اين قيمت ها در انتظار تصويب نهايي 
و ابالغ در نشست ســتاد تنظيم بازار است. آنچه 
مسلم است ستاد تنظيم بازار با توجه به مستندات 
ارائه شده خودروســازان و بررسي هاي سازمان 
حمايت و كميته خودرو، نســبت به رشد هزينه 
تمام شده مواداوليه و توليد خودرو نظر منفي ندارد 
اگرچه ممكن است نرخ سود مصوب شركت هاي 
خودرو ســازي  را از 5تا 17درصد لحاظ كند. در 
واقع ممكن است ســتاد تنظيم بازار ميزان سود 

خودروسازان را كم يا زياد كند.

جرأت 
تعيين قيمت
 احمد نعمت بخش، 
دبير انجمن 
خودروسازان ايران: 
تنها با قيمت گذاري 
خودروهاي داخلي 
بر مبناي5 درصدزير 
نرخ حاشيه بازار است 
كه خودروسازان 
مي توانند به سمت 
بهبود كيفيت حركت 
كنند اما به نظر 
مي رسد هيچ كس 
 جرأت  اين كار
 را ندارد

سركوب 
قیمت به ضرر 
مصرف کننده

  فوالدسازان در 
نقدهاي خود به 
سياست سركوب 
قيمتي دولت به 
تجربه هاي قبلي در 
اين حوزه استناد 
مي كنند و اعتقاد 
دارند تجربه 2سال 
گذشته نشان 
داده اين سياست 
هيچ گاه حاصلي 
براي مصرف كننده و 
توليدكننده نداشته و 
تنها به ايجاد رانت در 
بازار منجر شده است 

رئيس اتحاديه توليدكنندگان لوازم خانگي:

لوازم خانگی 10درصد گران می شود

افزايــش قيمــت لوازم 
خانگــي در نخســتين 
روزهاي بعد از گشــايش 
فروشگاه ها و بعد از 2ماه 
تعطيلي، نخستين خبري 
بود كه بازار اين كاال را مورد 
توجه قرار داد. رشد قيمت 
ارز در كنار ممنوعيت واردات، ازجمله داليلي بود كه 
فعاالن صنفي براي اين افزايش قيمت برشــمردند. 
پس از آن خبر حذف ارز نيمايي براي واردات قطعات 
لوازم خانگي بار ديگر موجب نگراني توليدكنندگان و 
فروشندگاني شد كه اميدوار بودند با گشايش دوباره 
كسب وكارها بتوانند بخشي از زياني را كه كرونا به بازار 
وارد كرد جبران كنند. البته اين خبر اندكي بعد از اعالم 
تكذيب شد، اما براي پيگيري جزئيات اين خبر و اطالع از 
وضعيت بازار لوازم خانگي با سيدمرتضي ميري، رئيس 
اتحاديه توليدكنندگان و فروشــندگان لوازم خانگي 

گفت وگو كرده ايم.

ارز نيمايي سرانجام به واردات قطعات لوازم 
خانگي تعلق مي گيرد يا خير؟

خبر حذف ارز نيمايي در بخش قطعات لوازم خانگي فرداي 
اعالم اين خبر تكذيب شد؛ چون وزارت صنعت اعالم كرد 
در گروه هاي كااليي هيچ تغييري داده نشده و قطعات لوازم 
خانگي همچون گذشــته در همان گروه 2قرار دارد و ارز 
نيمايي به آن تعلق مي گيرد ولي با توجه به اينكه از بهمن و 
اسفند سال قبل پرونده كاالهاي ثبت سفارش شده در بانك 
مركزي مانده اكنون اولويت پرداخت ارز با ســفارش هايي 
است كه از قبل ثبت شــده ؛ فعال به كاالهايي كه در سال 
جديد ثبت سفارش شده ارزي تعلق نگرفته اما گفته شده 
ارز با همان قيمت سابق تعلق خواهد گرفت. قرار شده بعد از 
اتمام سفارش هاي سال قبل در زمينه پرداخت ارز نيمايي به 

سفارش هاي سال جديد تصميم گيري شود.

چه حجمي از قطعات لوازم خانگي با واردات 
تامين مي شود؟

در اين زمينه نمي توان يك عدد مشــخص ارائه داد چون 
براي هر كااليي متفاوت است و حتي براي يك كاال هم در 
سال هاي متفاوت اين رقم فرق دارد. مثال در ظرفشويي تا 
2ســال پيش 90درصد قطعات وارداتي بود، پارسال اين 
ميزان تا 60تا 70درصد كاهش پيدا كرد و امسال ظرفشويي 
تا 50درصد ارزبري دارد. بســياري از قطعــات يخچال تا 
چندسال پيش وارداتي بود اما امروز حدود 30تا 35درصد 
ارزبري دارد. با توليد قطعات مورد نياز هــر كاال در ايران، 
نياز توليد به واردات كاهــش مي يابد. درصد كلي را در اين 
زمينه نمي توان تعيين كرد اما هم اكنون غيراز كاالهايي كه 
عنوان شد، ماشين لباسشــويي تا 30درصد، بخاري گازي 
2تا 3درصد و كولر آبي بين 3تا 4درصد ارزبري دارند و بقيه 

توليد داخل است.

در زمينه لوازم خانگي ساخته شده شرايط به 
چه صورت است؟ 

واردات لوازم خانگي ساخته شده به طور كلي 2 سال است 
كه ممنوع اســت اما توليدات داخلي ما در اين حوزه هم به 
لحاظ آمار و هم از لحاظ كيفيت پيشــرفت بســيار خوبي 
داشته اســت. هم اكنون تمام لوازم خانگي توليد داخلي با 
كيفيت باال در بازار موجود است و شرايط توليد به گونه اي 
است كه مردم تنها براساس سليقه جنس ايراني يا خارجي 
انتخاب مي كنند. امروز انواع لوازم خانگي در بازار ها موجود 
است و كمبودي در اين حوزه نداريم. تنها افرادي كه دنبال 
برند خاصي هستند ممكن است با توجه به اينكه در شرايط 
تحريم قرار داريم و با محدوديت ارز مواجهيم، كاالي مورد 

نظرشان را پيدا نكنند.

وضع بازار از لحاظ فروش به چه صورت است؟
بازار ما اسفندماه نيمه تعطيل بود و امروز هم بعد از يك ماه 
تعطيلي كامل هنوز در ركود به سر مي برد. تقريبا هيچ خريد 
و فروشي انجام نمي شود. اضاع كشور با توجه به ادامه شيوع 
كرونا به شكلي است كه امروز نه ازدواجي انجام مي شود كه 
مردم براي خريد لوازم خانگي مراجعه كنند و نه كسي اگر 
پس اندازي هم داشته باشد جرأت مي كند آن را به طور مثال 
براي تعويض يخچال منزلش هزينه كند. هم اكنون نه فقط 
صنف ما بلكه بيشتر اصناف با اين مشكل مواجهند و مردم 
غيراز مواد خوراكي و بهداشــتي چيزي نمي خرند كه بازار 

رونق داشته باشد.

با توجه به اين ركــود، دليل افزايش قيمت 
لوازم خانگي در بازار چيست؟

در سال جديد دو بار با سازمان حمايت مصرف كنندگان و 
توليدكنندگان  صحبت كرده ام، چون اگر قرار باشد جنسي 
افزايش قيمت داشته باشد حتما بايد در سامانه124ثبت 
شود. تا اين لحظه در اين سامانه هيچ افزايش قيمتي ثبت 
نشده اما با اين حال شاهد افزايش قيمت در بازار هستيم. 
ما فهرستي از شركت هاي مختلف لوازم خانگي  داريم كه 
همگي بين 10تا 20درصد اجناسشــان را گران كرده اند، 
اين فهرست را براي ســازمان حمايت ارسال مي كنيم و 
نظر ما اين اســت كه با توجه به تغيير قيمت ارز و افزايش 
ديگر هزينه هاي توليد مثل حقوق كارگر و كارمند، بيمه و 
ماليات، مجوز افزايش 10درصد قيمت تمام لوازم خانگي 
داده شود. اين ميزان با توجه به باال رفتن هزينه ها، معقول 
اســت، اما اگر شــركتي افزايش بيــش از 10درصدي را 
درخواست داشــت، مدارك آن را به سازمان حمايت ارائه 
دهد و مجوز دريافت كند. در غيراين صورت، شاهد گراني 
بدون مجوزي هستيم كه ناشــي از افزايش اجتناب ناپذير 

هزينه هاي توليد است.

دبير انجمن خودروسازان ايران در گفت و گو با همشهری اعالم كرد:

درخواست نشست ويژه برای تعيين قيمت خودرو
گفت وگو

فرخنده رفائي
خبرنگار

علي ابراهيمي 
خبر نگار

بازار،خودراتنظيمميكند
فوالدســازان در نقدهاي خود به سياست دخالت هاي مستقيم 
دولتي به تجربه هاي قبلي در اين حوزه استناد مي كنند و اعتقاد 
دارند تجربه و عملكرد 2سال گذشــته نشان مي دهد سياست 
ســركوب قيمت تنها به ايجاد رانت در بازار منجر شــده است. 
نايب رئيس انجمن توليدكنندگان فوالد در اين زمينه مي گويد: 
در سال هاي نه چندان دور كه وزارت صنعت چندان در معامالت و 
نظام قيمت ها دخالت نمي كرد و مكانيسم بازار تعيين كننده قيمت 
بود، قيمت ميلگرد در بازار داخلي حتي به ســطحي پايين تر از 
نرخ هاي جهاني نيز رسيد و اين تجربه نشان مي دهد بازار درصورت 
مداخلـــه نكردن دستوري به راحتي تعادل خود را باز مي يابد و 
حتي مي توان شاهد كاهش قيمت ها نيز بود. بهادر احراميان با 
بيان اينكه قبل از مداخالت دولتي در بازار،  فوالد ايران ارزان ترين 
فوالد دنيا بود، التهاب بازار را تحميل قيمت دستوري ارز 4200 
توماني به فوالدسازان نسبت مي دهد و مي گويد: ابطال معامالت 
در بورس كاال مخل توليد است. ما دنبال فوالد گران نيستيم اما 
بهتر است در بورس كاال، مثل بورس اوراق بهادار، بازه قيمتي براي 
محصوالت فوالدي تعيين شــود و اگر قيمت از سقف موردنظر 
باال زد، عرضه ها تقسيم به نسبت شــود. تعيين سقف قيمتي، 
خيلي بهتر است تا اينكه با ابطال كل معامالت توليدكنندگان و 
مصرف كنندگان متضرر  شوند. او تصميمات وزارت صنعت را در 
زمينه قيمت گذاري محصوالت فوالدي مبهم مي داند و معتقد 
است در ســتاد تنظيم بازار وزارت صمت، سياست هايي اتخاذ 
مي شود كه معلوم نيست بر چه منطقي استوار است. احراميان 
مي افزايد: مشخص نيســت مبناي اين تصميمات و مداخله ها 
چيست و برچه اساس مثال وقتي ورق فوالدي به قيمت بين 7 تا 
10 هزار تومان معامله مي شود، معامله ميلگرد آجدار به قيمت 5 
هزار تومان را باطل مي كنند؟ سؤال ما اين است كه وقتي در دنيا 
تفاوت قيمت بين اين دو محصول معادل 100 تا 200 تومان است 
بر چه مبنايي اين دو محصول را با ديد متفاوتي از هم مي نگرند؟  

استفاده بيش از حد از ابزار ابطال معامالت مي تواند زيان و خسارت 
زيادي هم به خريدار و فروشنده وارد كند و هم به اعتبار بورس كه 
در قانون، به عنوان محلي براي فاصله گرفتن از قيمت گذاري دولتي 
و تعيين قيمت براساس عرضه و تقاضاست، آسيب بزند. احراميان 
در اين خصوص مي گويد: متأســفانه ســتاد تنظيم بازار وزارت 
صنعت براي ابطال معامالت فوالد در بورس كاال، هيچ مشورتي 
با انجمن توليدكنندگان فوالد نمي كند. بارها در جلسات مختلف 
درخواست كرده ايم كه سطح قيمتي موردنظر وزارت صنعت اعالم 
شود. اما معلوم نيست چه مبنا و سطح قيمتي در وزارتخانه مورد 
پذيرش است؛ اين موضوع براي همه فعاالن بازار فوالد و انجمن 

اين صنعت، يك معماست.

ايجادرانت،تنهاحاصلسياستسركوبقيمتي
دليلي كه از سوي دولت براي قيمت گذاري مستقيم محصوالت 
فوالدي اعالم مي شود اين اســت كه قيمت داخلي از نرخ هاي 
جهاني فراتر نرود و محصول با قيمت پايين به دست مصرف كننده 
برسد، نگاهي به بازار اما نشان مي دهد دولت در رسيدن به اهداف 
اين سياست ناموفق بوده است. عضو هيأت مديره انجمن صنايع 
فوالد ايران در گفت  وگو با همشــهري در اين زمينه مي گويد: 
سياست پايين نگه داشتن قيمت  محصوالت فوالدي در حالي 

با هدف حمايت از مصرف كننده اتخاذ مي شود كه اين كاال در 
نهايت با 50تا 100درصد افزايش قيمت به دست مصرف كننده 
مي رسد و در اين ميان سود تنها نصيب دالالن مي شود. سيدرضا 
شهرســتاني چنين تصميماتــي را در خوش بينانه ترين نگاه، 
ندانم كاري وزارت صنعت، معــدن و تجارت توصيف مي كند و 
مي افزايد: 30درصد اختالف بين قيمت داخلي فوالد و قيمت 
بين المللي با باال بردن ســود قاچاق باعــث افزايش خروج اين 
محصول از كشور مي شود كه دود آن هم به چشم مصرف كننده 
مي رود، هم توليدكننده و هم دولت. از سوي ديگر وقتي شمش 
30درصد زيرقيمت بين المللي عرضه مي شود، نوردكار با تبديل 
آن به محصول، آن را زير قيمت شمش به كشورهاي اطراف صادر 
مي كند. پيامد چنين شرايطي اتخاذ سياست هاي آنتي دامپينگ 
در كشورهاي ديگر اســت، كما اينكه تعرفه 100دالري براي 
واردات ميلگرد ايران وضع شده چون قيمت ميلگرد ما پايين تر 
از قيمت شمش است. شايد دليل اصلي كارنكردن سياست هاي 
دولتي در حوزه تنظيم قيمت فوالد و ميلگرد اين باشد كه مردم 

خريداران محصوالت فوالدي عرضه شده در بورس نيستند.

فوالدارزانبهدستمردمنميرسد
انتقاد ديگري كه به سقف گذاري دولتي قيمت وارد مي شود اين 
اســت كه مصرف كننده نهايي، خريدار فوالد در بورس نيست. 
طبق نظر كارشناســان و فعاالن بازار فوالد، محصوالت نهايي 
براساس نرخ هاي دستوري وزارت صنعت به دست مصرف كننده 
نهايي نمي رسد و اين مداخله ها تنها سودهاي هنگفتي را راهي 
جيب دالالن و واســطه ها مي كند، به طــوري كه قيمت هاي 
دســتوري عاملي در ايجــاد رانت براي عده اي خاص اســت. 
شهرســتاني در اين زمينه مي گويد: خريداران فوالد در بورس 
يا دالل هستند يا حداكثر نوردكاراني كه شركت هاي اقماري 
دارند؛ آنها فوالد را مي خرند، يك دست مي چرخانند و قيمت اين 
محصول تا به دست مصرف كننده نهايي برسد در بازار آزاد 1.5تا 
2برابر مي شود. به طور مثال امروز قيمت ورق فوالد عرضه شده 
در بورس 6هزار تومان و قيمت بازار آزاد 11هزار تومان است كه 
با احتساب 8ميليون تن ورق عرضه شده با اختالف قيمت 5هزار 
توماني، 40هزار ميليارد تومان رانت فقط در ورق فوالد وجود 
دارد. عضو هيأت مديره ذوب آهن اصفهان نيز ابطال معامالت 

و مداخله دستوري در بورس كاال را در كنترل قيمت تيرآهن و 
ميلگرد بي تأثير مي داند و مي گويد: مردم عادي كه مصرف كننده 
شمش نيســتند، بلكه ميلگرد و تيرآهن استفاده مي كنند. در 
نتيجه، وقتي وزارت صنعت روي قيمت شمش محدوديت اعمال 
كرده و با نرخ هاي دســتوري مدعي حمايت از مصرف كننده 
است، بايد درنظر داشته باشد كه اصاًل ميلگرد در بازار آزاد هيچ 
تناسبي با نرخ هاي دستوري شمش فوالد ندارد و با نرخي باالتر 
به دست مصرف كننده مي رسد. به عبارت بهتر، مداخله دستوري 
باعث افزايش قيمت مقاطع طويل فوالدي در كشور شده است.

احسان دشتيانه اضافه مي كند: فاصله قيمتي ميلگرد و شمش 
در تمام دنيا، 8تا 10درصد اســت اما در اثر مداخله دستوري 
شــمش اين فاصله در ايران به 22 و گاه 30به درصد رســيده 
اســت. به طوري كه در همين مدتي كه وزارت صنعت تالش 
كرده با مداخله در ســازوكار بازار و با قيمت گذاري دستوري از 
مصرف كننده نهايي حمايت كند، به دليل افزايش اين فاصله عمال 
هيچ اتفاقي در قيمت ميلگرد در بازار آزاد نيفتاده و اين محصول 
نهايي با همان قيمت هاي آزاد به دست مردم رسيده تا در عمل 

حمايتي از مصرف كننده صورت نگيرد.

احتمالكاهشصادرات
زيان مصرف كننــده و افزايش قاچاق تنها پيامدهاي سياســت 
سركوب قيمتي وزارت صنعت نيســت و كارشناسان اين حوزه 
از احتمال كاهش صادرات رســمي ايران در زمينه محصوالت 
فوالدي نيز ابراز نگراني مي كنند. در ادامه اعتراض فعاالن عرصه 
فوالد به تعيين قيمت اين محصــول در وزارت صنعت، انجمن 
توليدكنندگان فوالد ايران در نامه اي به وزير صنعت اين تصميمات 
را مورد انتقاد قرار داده و نسبت به پيامدهاي آن ازجمله كاهش 
صادرات هشدار داده است. در بخشي از اين نامه با اشاره به ميزان 
صادرات آهن و فوالد در سال گذشته )11 ميليون تن و به ارزش 
3.5 ميليارد دالر( به اين نكته اشاره شده كه اگر محدوديت هاي 
مقرراتي و اجرايي ستاد تنظيم بازار و وزارت صنعت نبود، فرصت 
طاليي صادرات فوالد قبل از تشــديد تحريم هاي آمريكا نيز از 
دســت نمي رفت و اكنون شايد شــاهد 5 ميليارد دالر صادرات 
فوالد بوديم. اين انجمن اعالم كرده در ســال جديد و باتوجه به 
اينكه قيمت نفت به كمترين ميزان خود در 6سال اخير رسيده و 
صادرات نفت و مشتقات نفتي هم كاهش شديدي داشته، چشم 
اميد براي ورود ارز به صنايع معدنــي و در صدر آن، آهن و فوالد 
دوخته شده است. در شرايطي كه عالوه بر تحريم ها، بحران كرونا 
نيز محدوديت هاي خارجي پيش روي صادرات فوالد ايران را به 
حداكثر رسانده، رفع محدوديت هاي صادراتي، اولويت دادن به 
توسعه صادرات و وضع مشوق هاي صادراتي، تدابيري است كه 
انجمن فوالد ايران در اين نامه براي پيشگيري از كاهش صادرات و 
پايين آمدن درآمدهاي ارزي كشور مؤثر دانسته و با توجه به ركود 
پروژه هاي ساخت و ساز و لزوم افزايش توليد كارخانه هاي فوالدي 

بر ضرورت اجراي آنها تأكيد كرده است.

فوالدسازان؛ بازنده بن بست قيمت ها
چه كسي از قيمت گذاري دستوري محصوالت فوالدي سود مي برد؟

دخالت هاي مســتقيم وزارت صنعت در تعيين قيمت محصوالت فوالدي، داد فعاالن اين 
صنعت را درآورده اســت. ماجرا از اين قرار است كه شنبه و يكشنبه هفته گذشته وزارت 
صنعت معامالت شــمش فوالدي و بخش اعظم معامالت مقاطع طويل فوالدي را در بورس 
كاال در اقدامي فراقانوني باطل كرد. هدف از اين كار كنترل قيمت فوالد و پايين نگه داشــتن قيمت داخلي آن نسبت 
به قيمت هاي جهاني براي حمايت از مصرف كننده عنوان شد. گفته شــد وزارت صنعت نمي تواند قيمت هاي باالتر از 
قيمت هاي جهاني را تأييد كند و با توجه به ارزان بودن انرژي براي صنايع، فروش با قيمتي باالتر از قيمت هاي جهاني 
منطقي نيست. اما فوالدسازان يك صدا معتقدند چنين مداخالتي نه تنها هدف اعالم شده را تامين نمي كند بلكه با افزايش 
فاصله قيمت بورس و بازار آزاد جز زيان توليدكننده و مصرف كننده حاصلي نخواهد داشت. فوالدسازان معتقدند كه 
قيمت گذاري دستوري كه در وزارت صنعت پيگيري مي شود، به تنظيم بازار كمكي نمي كند كما اينكه ابطال معامالت 
اخير با ايجاد كمبود در بازار و تأخير در دسترسي مصرف كننده به محصول خود  عاملي براي افزايش التهاب در بازار بود.

موافقت ضمنی دولت با لغو سياست ابطال معامالت
مخالفت ها و اعتراض هاي صنعت فوالد سرانجام كار را به آنجا رساند كه دولت به صورت ضمني از سياست ابطال معامالت 
بورسي عقب نشيني كند؛ تصميمي كه البته هنوز رسما اعالم نشده است. در ميزگردي تلويزيوني كه هفته پيش با حضور 
داريوش اســماعيلي، معاون معدني وزارت صنعت، رضا محتشــمي پور، معاون عمليات و نظارت بورس كاال و بهادر حراميان 
نايب رئيس انجمن فوالد برگزار شــد، حاضران به ملغي شــدن ســازوكار ابطال معامالت در بورس كاال رأي مثبت دادند و با 
دخالت نكردن دولت در قيمت گذاري فوالدي  ها به طور مشروط موافقت شد. در اين ميزگرد نماينده انجمن فوالد از وزارت صنعت 
درخواست كرد  كه دخالتي در قيمت گذاري فوالدي ها نداشته باشد تا بازار تنظيم شود و معاون وزير صنعت اين درخواست را 
به صورت ضمني پذيرفت، به شرط آنكه عواقب ناشي از آن را فوالدي ها برعهده بگيرند. با اين حال بايد صبر كرد و ديد چالش هاي 

فوالدسازان با وزارت صنعت به كجا ختم خواهد شد و آيا سياست سركوب قيمتي دولت متوقف خواهد شد يا خير.

فرخنده رفائي
خبرنگار
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   شلوغی بی ضابطه بازار تهران، نگران کننده است
بعد از حدود 2 ماه تعطیلی در روزهای اخیر، بازار بازگشــايی شده و 
متأسفانه شلوغی آن از شب عید هم بیشتر است. پارک کردن خودروها 
در هرجا حتی در پیاده رو، تردد خالف موتورسیکلت ها در خیابان ها 
و تبديل شدن پیاده رو به محل پارک آنان ازجمله عالئم اين شلوغی 
فراوان است. از طرفی ازدحام مردم به حدی است که حتی از برخی از 
خیابان ها نمی توان عبور کرد و رفتن به بازار و برگشتن از آن ممکن 
است چند ساعت طول بکشــد. عالوه بر همه اين مسائل عدم  رعايت 
فاصله گذاری اجتماعی و رعايت نکردن پروتکل های بهداشــتی در 

دوران کرونا اين وضعیت پیچیده را بغرنج تر کرده است.
پیرهادی از تهران

   خبر تخریب روستای دیزادیز در سیالب گم شد
روستای ديزاديز قوچان در ســیل روز جمعه شهرستان قوچان صد 
درصد تخريب شد، اما خبر آن کمتر رسانه ای شد و نگرانیم کسی برای 
کمک رسانی به اهالی اين روستا و ساير آسیب ديدگان اقدامی نکند. 

مسئوالن به داد ما برسند.
دیزادپور از قوچان 

   کسر ارقام قابل توجه به بهانه شارژ اضطراری
اپراتور ايرانســل به بهانه شــارژ اضطراری پیامک يا اينترنت، ارقام 
قابل توجهی از شارژ بعدی را کسر می کند. مثال در يک مورد با پیامکی 
به من اعالم کرد که بابت تسويه بدهی شارژ اضطراری 1950تومان از 
حساب شما کسر شد. در حالی که من تنها يک بار از شارژ اضطراری، 
آن هم برای ارسال يک يا 2پیامک استفاده کرده ام. اين با کدام قانون 

و قاعده ای سازگار است؟
خجسته از تهران 

    بی آبی در هیرمند بیداد می کند
هرساله در فصل تابستان، شهرستان هیرمند با مشکالت کم آبی مواجه 
است، ولی امسال يکی، دو  ماه زودتر دچار بی آبی و کم آبی شده ايم که 
با شرايط  ماه مبارک رمضان و شیوع بیماری کرونا، تحمل اين شرايط 
دشــوارتر اســت. در روزهای اخیر آب در اغلب شهرهای شهرستان 
هیرمند مکرر قطع است و در برخی ساعات ممکن است بعضي از مردم 

آب داشته باشند.
بزی از هیرمند سیستان و بلوچستان

   تیم فوالد از بازیکنان آکادمی خود حمایت نمی کند
درحالی که برای آکادمی اســتعدادهای تیم فوالد خوزستان، ساالنه 
ارقام قابل توجهی هزينه می شود، اين تیم از بازيکنان پرورش يافته اش 
اســتفاده نمی کند. اغلب بازيکنــان اين آکادمــی از تیم های ديگر 
کشورمان سر در می آورند. از طرفی خود باشگاه فوالد هم از همه  جای 
کشور بازيکن جذب مي کند، به جز آکادمی فوتبالش که اين همه برای 

آن هزينه شده است. آيا فوالد سرمايه مردم خوزستان نیست؟
عراقچی از اهواز

    فشار کم آب در محدوده خیابان اسکندری تهران
مدتی است فشــار آب در محدوده خیابان اسکندری بسیار کم است 
و در برخی ســاعات آب اصال قابل بهره برداری نیست. مدتی توجیه 
اين بود که همه مردم در خانه هستند و مصرف آب باال رفته و رعايت 
مسائل بهداشتی مصرف آب را باال برده است. اکنون که همه جا باز شده 
و مردم تقريبا به سر کار و زندگی شــان برگشته اند، توجیه اين فشار 

کم آب چیست؟
حسین پور از تهران 

   سامانه سهام عدالت در مشهد باز نمی شود
از روزی که خبر آزادســازی سهام عدالت اعالم شــد، ما در مشهد 
نتوانسته ايم اين سامانه را باز کرده و نسبت به آزادسازی سهام خود 
اقدام کنیم. حتی در کافی نت های محله ما )محله آب و برق مشهد( 
هم نمی توانند اين ســامانه را باز کنند. مســئوالن به زيرساخت ها 

توجه کنند.
بقاپور از مشهد

   درگاه های سامانه سجام را گسترش دهند
به دلیل تعداد فراوان مراجعه کنندگان به سامانه سجام برای دريافت کد 
سجام، اين سايت با ترافیک بسیار سنگینی روبه روست؛به گونه ای که 
اصال امکان ثبت نام در آن در حد صفر رسیده است. حتی در نیمه شب 
هم سايت راه نمی دهد که ثبت نام کنیم. واقعا امکان افزايش درگاه های 
پذيرش اين سامانه وجود ندارد در شرايطی که بیش از 50میلیون نفر 

به آن نیاز دارند.
ظفر امروزگان از تهران

   داللی بار در مرزها بیداد می کند
در مرز مهران صف های کیلومتری بــرای تحويل بار به طرف عراقی 
تشکیل شــده در اين میان عده ای با داللی، کامیون داران را نقره داغ 
می کنند. کافیســت يکی از اين دالالن را پیدا کنید و با دريافت 2 تا 
4میلیون بار شما را به آن ســوی مرز هدايت می کند و در جا تخلیه 
هم کرده و تحويل می دهند. غیر از اين بايد ساعت ها و روزها در صف 
بمانید و چه بسا بارتان فاســد و بدون استفاده شود. جدای از اينها، نه 

فاصله گذاری رعايت می شود و نه امکان اقامت و استراحت است.
جباری از قزوین

   گرانی بی رویه هاستل و اقامتگاه در تهران 
اجاره اتاق 4تخته در خیابان جمالزاده ماهی 800هزار تومان، 2تخته 
يک میلیون و 200 و يک تخته يک میلیون و 200هزار تومان است که 
در ديگر نقاط شهر اجاره اتاق يک تخته تا 2میلیون و 800هزار تومان 
هم می رسد، واقعا هیچ نظارتی بر اين قیمت ها نیست. به داد ساکنان 
خوابگاه های دانشجويی و هاستل های کارمندی برسید. اگر قرار بود 

اين میزان اجاره بدهیم که خانه اجاره می کرديم.
فتحی، دانشجوی دکترا از تهران

   شلوغی بی پایان مرکز شماره گذاری خودرو در اصفهان 
مرکز شــماره گذاری خودرو در اصفهان بی اندازه شلوغ است و هیچ 
برنامه ريزی هم بابت خلوت شدن آن ارائه نشده است. حتما می توان 
براساس نام فامیلی يا نوبت دهی اينترنتی يا کارهايی مشابه اين ها از 

اين ترافیک جانفرسا کاست.
حاجوی از اصفهان 

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

ارسال پیام کوتاه خوانندگان......................................
02123023337
02123023916

با مردم

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

کوتاه از حادثه

مرگ اسرار آمیز مادر 
مادري پس از درگیري با دختر و پســرش بر 
سر تقسیم ارث، به طرز اسرارآمیزي جانش را 
از دست داد و به دنبال مرگ او پسر بزرگ اين 
زن از خواهر و برادرش شکايت کرده و آنها را در 

مرگ مادرش مقصر مي داند.
به گزارش همشــهري، شــامگاه پنجشنبه 
گذشــته به قاضي مصطفي واحدي کشیک 
جنايي تهران خبر رســید که زني 65ساله در 
خانه اش جان باخته و مرگ وي مشکوک است. 
پس از اعالم اين گزارش، قاضي جنايي تهران 
به همراه تیم تجســس راهي محل حادثه که 
خانه اي حوالي شــمال شرق تهران بود شدند 
و به تحقیق پرداختنــد. متوفي روي تخت در 
اتاق خواب افتاده بود و کف دســتانش کبود 
بود. به گفته پزشــکي قانوني حدود 6ساعت 
از مرگش مي گذشــت اما علت آن مشخص 
نبود. بررســي ها حکايت از اين داشت که اين 
زن به همراه دختر و پســرش زندگي مي کرد 
اما مدام با آنها درگیري داشت. دختر و پسر او 
با جسد روبه روشده و پلیس را خبر کرده بودند. 
دختر اين زن در تحقیقات به پلیس گفت: من 
و برادرم چندوقتي مي شــد که با مادرم دچار 
اختالف شده بوديم. از او خواسته بوديم تا خانه 
را بفروشد و سهم ما را از ارثیه پدري مان بدهد 
اما مادرمان زير بــار نمي رفت. به همین دلیل 

مرتب با هم درگیري داشتیم. 
وي ادامه داد: يک شب پیش از حادثه هم بار 
ديگر بر ســر ارثیه و تقســیم آن با هم درگیر 
شــديم و مادرم بعد از دعوا بــه اتاقش رفت و 
در را قفل کرد. ديگر از او خبري نشد و ما فکر 
کرديم مانند همیشه به اتاقش رفته و قهر کرده 
است. صبح روز حادثه هم من و برادرم به سرکار 
رفتیم و عصر وقتي برگشــتیم هنوز مادرمان 
داخل اتاقش بود. به همین دلیل از آتش نشاني 
کمک خواســتیم تا قفل در اتــاق را باز کند. 
آتش نشانان هم در محل حاضر شدند و پس از 
شکستن قفل وارد اتاق مادرمان شده و با جسد 

او مواجه شديم.
پــس از انجــام تحقیقــات اولیــه در محل 
حادثه، قاضي جنايي دســتور داد تا جسد به 
پزشکي قانوني انتقال يابد براي مشخص شدن 
علت اصلي مرگ متوفي. از ســوي ديگر پسر 
بزرگ متوفي کــه ازدواج کرده اســت راهي 
دادسراي جنايي شد و از خواهر و برادرش که با 
مادرش زندگي مي کرد شکايت کرد. او گفت که 
آنها در مرگ مادرش نقش دارند و مقصرند. با 
اين شکايت تحقیقات در اين پرونده آغاز شده 

تا راز مرگ مادر آشکار شود.

پیامك هاي سریالي، 
دست دزد ب ام و را رو کرد

دزد ب ام و  سوار بر ماشــین مسروقه هر روز از 
عوارضي تهران-پرديس عبور مي کرد بي خبر 
از اينکه پس از هر بار عبــور، پیامک آن براي 

صاحب ماشین ارسال مي شد.
به گزارش همشهري، مدتي قبل مردي راهي 
کالنتري 106 تهران شــد و گفت که ســارق 
جواني خــودروي ب ام و میلیوني او را دزديده 
اســت. او توضیح داد: قصد فروش ماشینم را 
داشتم و در سايت ديوار آن را آگهي کرده بودم. 
مرد جواني با من تماس گرفت و گفت که قصد 
خريد ماشــین را دارد. قرار مالقات گذاشتیم 
و وقتي ســر قرار آمد و ماشین را بررسي کرد، 
مدعي شــد که آن را مي خرد اما پیش از آن 
قصد دارد دوري با ماشــین بزند تا از شرايط 
فني آن مطمئن شود. من هم قبول کردم و او 
سوار ماشین شد و رفت اما برنگشت و با سرقت 

ماشین ناپديد شد.
اين همه اظهارات مالباخته نبود و او ادامه داد: 
مدتي پس از سرقت ماشینم، چند پیامک در 
چند روز به دستم رسید؛ پیامک هايي که نشان 
مي داد ســارق با ماشــین از عوارضي تهران-

پرديس عبور کــرده و چون پــالک را عوض 
نکرده، پیامک ها براي من ارسال مي شود.

با اظهارات ايــن مرد، مأمــوران کالنتري به 
بررســي پیامک ها پرداختند و متوجه شدند 
که ســارق ب ام و هر روز و در ســاعتي خاص 
از عوارضي عبور مي کنــد. بنابراين راهي آنجا 
شــدند و در ســاعت مقرر، ورودي عوارضي 
را زيرنظــر گرفتند. دقايقي بعد وقتي ســر و 
کله سارق سوار بر ب ام و مســروقه پیدا شد، 
مأموران به صورت نامحسوس به تعقیب خودرو 
پرداختند و دقايقي بعد ماشــین را متوقف و 
سارق را دستگیر کردند. ســرهنگ مرتضي 
بیرانوند، رئیس کالنتــري 106 تهران گفت: 
متهم پس از انتقال به کالنتري اعتراف کرد که 
در سايت ديوار فروشندگان ماشین و موتورهاي 
گران قیمت را شناسايي مي کرد و بعد در نقش 
مشتري ظاهر مي شد و هنگام بررسي ماشین، 
به بهانه دور زدن، آن را سرقت مي کرد. او حتي 
مدعي شد که يکي از خودروهاي مسروقه يک 
پژو 207 بوده که آن را به قیمت 136میلیون 
تومــان فروخته اســت. به گفته ســرهنگ 
بیرانوند، متهم تا کنون به ســرقت 4خودرو و 
يک موتورسیکلت با اين شگرد اعتراف کرده و 

تحقیقات تکمیلي از او ادامه دارد.

محمدعلي نجفي با گذشت 11 ماه از 
قتل همسر دومش براي سومین مرتبه داخلي

در دادگاه محاکمه شــد. او که يک 
مرتبه به قصاص و بار ديگر به حبس محکوم شده بود، 
در سومین دور از محاکمه اش باز هم مدعي شد که 
قتل میترا اســتاد ناخواســته بــوده و گلوله هاي 
اسلحه اش در شرايطي نامتعادل شلیک شده است. 
او در اين جلسه همچنین ناگفته هاي تازه اي از 18 ماه 
زندگي با میترا استاد را بازگو کرد و گفت از گذشته او 
چیز زيادي نمي دانســته اما وقتي با او به حرم امام 
رضا)ع( رفتــه بودند، میتــرا توبه کــرده و حتي 
نمازخواندن را هم که در آن مشکل داشت، در آنجا 

ياد گرفته است.
به گزارش همشهري، در اين جلسه که از ساعت 9:30 
صبح ديروز در شعبه دهم دادگاه کیفري يک استان 
تهران به رياست قاضي مجید متین راسخ و با حضور 
قاضي حســین زاده و قاضي ابراهیمــي به عنوان 
مستشار برگزار شد، ابتدا اختیاري به عنوان نماينده 
دادستان به دفاع از کیفرخواست پرداخت و گفت: 
محمدعلي نجفي 69ساله متهم است به مباشرت در 
قتل عمدي همسرش میترا استاد، حمل و نگهداري 
سالح غیرمجاز و ايراد صدمات عمدي غیرمنتهي 

به فوت. 
وي در ادامه گفت: نجفي مدت 8 ماه با عقد موقت و 
حدود يک سال با عقد دائم با مرحوم استاد زندگي 
مي کرد اما با اين انگیزه که او به من تهمت مي زد و 
تقاضاي خريد پورشــه و خانه 300متري داشت و 
خانواده ام را تهديد مي کرد، روز 7خردادماه در حمام 
خانه اش واقع در برج دوبرال در سعادت آباد با شلیک 
گلوله، وي را به قتل رساند. او در اظهاراتش مدعي 
شده که همسرش چند مرتبه با او درگیر شده و حتي 
2 مرتبه با چاقو به سوي او هجوم برده است. آنطور 
که او مي گويد، چند مرتبه پیشنهاد طالق داده اما در 

نهايت دست به قتل همسرش زده است.
نماينده دادســتان در ادامه دفاع از کیفرخواست، 
گفت: نجفي در اعترافاتش مدعي شد که همسرش 
با چند نفر رابطه غیرمتعارف داشته است. به همین 
دلیل اين افراد به دادســرا احضار شــدند و تحت 
بازجويي قرار گرفتند اما هیچ رابطه غیرمتعارفي به 
اثبات نرسید و بعد متهم مدعي شد که اين ارتباطات 

را از همسرش شنیده بود.
اختیاري در ادامه گفت: شنیده ها حاکي از آن است 
که نجفي و وکاليش براي جلب رضايت اولیاي دم 
مبلغ گزافي پرداخت کرده  اند که گفته شده اين مبلغ 
چندين میلیارد تومان است که اگر شنیده ها صحت 
داشته باشد، با اين مبلغ مي شد نیمي از محکومان 

زندان رجايي شهر را نجات داد.
نماينده دادستان ســپس براي نجفي درخواست 
اشــد مجازات کرد و گفــت: درخصــوص جنبه 
عمومي قتل درخواست اشد مجازات يعني 10سال 
حبس، درخصوص حمل ســالح نیز در خواســت 
بیشترين مجازات يعني 2سال حبس و درخصوص 
ايراد صدمات غیرمنتهي به فــوت نیز براي متهم 
درخواست 5ســال حبس را دارم. عالوه بر آن بايد 

براي وي مجازات تکمیلي نیز درنظر گرفته شود.
در ادامه رســیدگي به اين پرونــده رئیس دادگاه 
اتهامات نجفي را به وي تفهیم کرد و از او خواست به 
دفاع از خود بپردازد. نجفي در چند جمله گفت که 
اتهام قتل عمدي را قبول ندارد و در ادامه قاضي به 

تحقیق از متهم پرداخت.

قاضي: آخریــن مرتبــه اي که از 
سالحتان استفاده کرده بودید، چه زماني بود؟

متهم:شايد حدود 15سال قبل.
قاضي: آیــا قبال تیرانــدازي کرده 

بودید؟
متهم: بله، در لبنان آموزش نظامي ديده بودم.

قاضــي: آخرین باري که ســالح را 
تنظیف کرده بودید، چه زماني بود؟

متهم: خودم ايــن کار را نکرده بــودم اما آخرين 
مرتبــه اي که اســلحه را بــراي تمديــد کارتش 
به محافظانــم داده بودم، آنهــا گفتند تنظیف هم 

مي کنند.
قاضي: اختالفات شما و مقتول بر سر 

چه موضوعي بود؟
متهم: مــوارد متعددي بود. چون بنا به شــرايطي 
به صورت سريع ازدواج کرده بوديم و بعد از آن هم 
من مسئولیت شهرداري را داشــتم، فرصت نشد 
که با همسر دومم زياد آشنا شــوم اما بعد از ازدواج 
وقتي بیشتر آشنا شــديم، فهمیدم که با يکديگر 
اختالفات بنیادي داريم. مثال او قبل از عقد حجاب 
کامل داشت، چادر و مقنعه، اما بعد از آن حجابش 
عوض شــد. ما روي مســائل عقیدتي هم اختالف 
داشــتیم. قبل از عقد مي گفت اگر براي من 2اتاق 
در میدان شوش هم اجاره کني با تو زندگي مي کنم 
اما بعد از عقد مواردي را درخصوص خريد ماشین و 
خانه مطرح مي کرد و مي گفت بايد همسر اولت را 
طالق بدهي. همسر اولم هم فداکاري کرد و گفت 
اگر مشکلت با طالق برطرف مي شود، من حاضرم 
توافقي جداشويم و او را طالق دادم. او مي گفت: روي 

همسر، دختر و نوه ام اسید مي پاشد.
قاضي: مقتول چرا شــما را تهدید 

مي کرد؟
متهم:مي گفت بايــد از خانــواده ات انتقام بگیرم. 
اوايل قرار بود هفته اي يک مرتبه خانواده ام را ببینم 
اما اين اواخر ديدن آنهــا را ممنوع کرده بود. حتي 
اجازه نمي داد که با آنها تلفنــي صحبت کنم. من 
مردي هستم که در زندگي با همه با منطق برخورد 
مي کردم اما اين حادثه يک استثنا ست. مي خواستم 
با او کنار بیايم و توافقي از هم جدا شويم. حتي گفتم 

مهريه را هم يکجا پرداخت مي کنم اما قبول نکرد.
قاضي: درباره ازدواج قبلي همسرتان 

چه اطالعاتي داشتید؟
متهم: او از ازدواج اولش يک پســر داشــت. او يک 
صورتجلســه آورد که در خانواده شان تنظیم کرده 
بودند که نشان مي داد وي مسلمان شده و عقد قبلي 
کان لم يکن تلقي مي شود. حتي هنوز اسم شوهرش 
در شناسنامه اش بود. توجیه کرد که همسرم گفته 

اگر از من جدا شوي، آبرويم مي رود.
قاضــي: آقاي نجفي، ایــن مطالب 
جدیدي است که شما براي نخستین مرتبه به 

آنها اشاره مي کنید. لطفا صداقت داشته باشید.
متهم: بعد از حادثه از خدا مرگ خواستم اما از ترس 

برزخ خودم را نکشتم. به خانواده و وکیلم گفتم براي 
گرفن رضايت تالش نکنید و ترجیح مي دهم قصاص 
شوم. با اين حال در حق من ظلم شده است. در موارد 
مشــابه مثل من چون قصاص منتفي شده، وثیقه 
پذيرفته مي شود اما درباره من اين کار انجام نشد. 
من نگران حکم سنگین نیستم که بخواهم خالف 
واقع صحبت کنم. نمي خواهم آخرت خودم را هم 

به خطر بیندازم.
قاضي: قبــول دارید که شــلیك 
گلوله هاي اسلحه شما ارادي یا غیرارادي باعث 

قتل مقتول شده است؟
متهم: بله قبول دارم.

قاضي: آیا قبول دارید که هنگام وقوع 
حادثه به جز شــما و مقتول هیچ کس در آنجا 

حضور نداشت؟
متهم: بله قبول دارم.

قاضي: موقعیت شما هنگام شلیك 
گلوله چطور بود؟

متهم: فکر مي کردم همسرم زير دوش است. وقتي 
وارد حمام شدم او پشت در بود. با هم سینه به سینه 
شديم و وقتي او اسلحه را ديد، ترسید و دست هايش 
را روي شــانه ام گذاشــت و در حالتــي نامتعادل 

ناخواسته نخستین گلوله شلیک شد.
قاضي: چه زماني اســلحه را مسلح 

کرده بودي؟
متهم: فکر مي کنم وقتي که از خانه همسرم آورده 

بودم، مسلح بود.
قاضي: در نخستین بازجویي گفته 
بودي که بعد از برداشتن بالش اسلحه را مسلح 

کردي.
متهم: نه اينطور نیست. اســلحه از قبل مسلح بود. 

البته من گمان مي کردم که روي ضامن است.
قاضــي: از 5گلوله اي که شــلیك 
کرده اید، چند گلوله به مقتــول اصابت کرده 

است؟
متهم:گمان مي کنــم آخرين تیر آن هــم بعد از 
کمانه کردن با مقتول اصابت کرده است. به اين دلیل 

که بعد از آخرين شلیک بود که او روي زمین افتاد.
قاضي: چرا قبل از این اتفاق همسرتان 

را طالق ندادید؟
متهم: مي خواســتم طالق با نظر خودش باشــد و 

توافقي جدا شويم.
قاضي: چرا مهریه مقتول 1362سکه 

بود؟ آیا این چیزي جز باج دادن به او بود؟
متهــم: او گفت اگــر مهريه کم باشــد خانم اولت 
مهريــه را مي دهد و مي گويد مــن را طالق بدهي 
اما 1362سکه را نمي تواند بدهد. اما قسم خورد که 

هیچ وقت مهريه را از من نمي خواهد.
قاضي: وقتي عقد موقت کرده بودید 
از رابطه هاي مختلفش براي شــما گفته بود و 
حتي شما به مشهد رفته بودید و او قسم خورده 
بود که دیگر چنین کارهایي نمي کند. چرا با او 

ازدواج کردید؟
متهم: درباره گذشته خودش خیلي چیزها را به من 
نگفته بود اما در حرم امام رضا)ع( توبه کرد و حتي 

نماز خواندن را درست نمي دانست و مشکل داشت 
که من يادش دادم.

قاضي: چرا نامه نوشــتید و در آن از 
عنوان مهدورالدم براي مقتول استفاده کردید؟

متهم: اين نامه خصوصي بــود و راضي نبودم به جز 
خانواده ام کســي آن را ببیند. چون به  خودکشي 
فکر مي کــردم، گمان کردم بعد از مــن خانواده ام 
تحت فشــار قرار مي گیرند و به دخترم مي گويند 
پدرت قاتل بوده. به همین دلیل اين مســائل را در 

نامه بیان کردم.
قاضي: آیــا بعد از قتــل قصد فرار 

داشتي؟
متهم: بعد از قتــل دو فکر به ذهنــم خطور کرد؛ 
اينکه به قم بروم و در وادي السالم بر سر مزار پدرم 
خودکشي کنم و دوم اينکه خودم را به پلیس تسلیم 
کنم. تأکید داشتم که خودم را تسلیم کنم و دستگیر 

نشوم.
قاضي: آیــا از عنوان کردن موضوع 

مهدورالدم بودم پشیمان نشدي؟
متهم: در دستنوشــته هاي من مسائل خصوصي 
زيادي درباره خودم و همسرم وجود دارد که بنا نبود 
اينها پخش شود. مثال مطمئنم که او با برخي نهادها 
ارتباط داشــت و برخي مکالمات من را براي شان 
مي فرستاد. اين نهادها بارها در زندگي من دخالت 

مي کردند.
قاضي: با وجود اینکه ادعا مي کنید 
خودتان را به پلیس تسلیم کرده اید اما گزارش 
پلیس نشان مي دهد که شما در نزدیکي آگاهي 

دستگیر شده اید. توضیح مي دهید؟
متهم: من قصد داشتم به پلیس آگاهي بروم اما به 
اشــتباه به پلیس مواد مخدر که در همان نزديکي 
است، رفته بودم. بعد به طرف آگاهي رفتم. آنجا 2 
جوان در حال سؤال کردن از مأمور جلوي در بودند، 
من هم منتظر بودم که يک مأمــور با موتور آمد و 
گفت آقاي نجفي اينجا چــه کار مي کنید که من 
گفتم مي خواهم وارد شوم که ترک موتورش نشستم 
و وارد شديم. در راه او گفت داخل کیسه اي که داريد 
چه چیزي است که گفتم اسلحه و به او تحويل دادم.

آخرین دفاع
در ادامه اين جلســه حمیدرضا گودرزي به دفاع از 
موکلش پرداخت و با ارائه داليلي قتل را شبه عمد 
دانست. او همچنین با اشاره به اينکه نجفي سابقه 
کیفري ندارد، خودش را تسلیم کرده و با مأموران 
همکاري کرده، خواستار تخفیف در مجازات او شد.

در نهايت بار ديگر نجفي به جايگاه فراخوانده شد 
تا براي آخرين مرتبه به دفاع از خودش بپردازد. او 
گفت: اتهام قتل عمدي را قبول ندارم و اين حادثه 
در کشــمکش و در حالتي غیرعادي اتفاق افتاده 
است.   فکرش را هم نمي کردم که در ادامه چنین 
اتفاقاتي در زندگي ام رقم بخورد. از همه افرادي که 
باعث زحمت و رنجششان شدم عذرخواهي مي کنم. 
بر اســاس اين گزارش با پايــان دفاعیات نجفي و 
وکیل مدافع اش ختم جلسه اعالم شد و قرار است 
تا هفته آينده هیات قضايي راي خود را صادر کنند.

 ناگفته هاي تازه نجفي 
از قتل استاد

محمد جعفري
روزنامه نگار

محل وقوع حادثه

محمدعلي نجفي در سومین دور از محاکمه اش اسرار تازه اي از اين پرونده جنجالي برمال کرد

6 ماه پس از ناپديد شدن دختري 15ساله، 
راننده پرشــیايي که آخرين بــار او را در 
ترمینال آرژانتین ســوار ماشین کرده بود 

بازداشت شد.
به گــزارش همشــهري، اوايــل آبان ماه 
98دختري 15ساله به نام مهتاب با پدر و 
مادرش دعواي سختي کرد. دختر نوجوان 
مي خواســت به خانه دوستانش برود اما با 
مخالفت پدر و مادرش روبه رو شد. همین 
مسئله آغاز جدال بین مهتاب و خانواده بود 
تا جايي که دخترنوجوان تصمیم عجیبي 
گرفت. او شبانه خانه پدري اش را به حالت 
قهر ترک کرد و خانواده اش وقتي متوجه 
غیبت دخترشان شــدند به جست و جو 
پرداختند تا ردي از او به دســت آوردند اما 
اثري از دختر نبود. در اين شرايط خانواده 
وي راهي اداره پلیس شــدند تا از مأموران 

براي پیدا کردن او کمک بگیرند.

گزارش گمشده 
پدر مهتاب در تشريح ماجرا گفت: دخترم 
آخرين بار با من و مادرش دعوايش شد اما 
آنقدر جدي نبود که بخواهد از خانه برود. 

وقتي من و مادرش متوجه نبود او شديم به 
موبايلش زنگ زديم اما پاسخ نداد. تا اينکه 
چند ســاعت بعد خودش زنگ زد و گفت 
حالش خوب است. گفت نگرانش نباشیم 
حوالي میدان آرژانتین است. او آخرين بار 
همین ها را گفت و بعد تلفنش خاموش شد. 
مادرش به خانه دوستان و فامیل زنگ زد اما 
هیچ کس از دخترم خبري نداشت. احتمال 
داديم که شايد تصادف کرده است و من به 
تمام بیمارســتانها و درمانگاه هاي اطراف 
خانه مان و حوالي آرژانتین سر زدم اما ردي 

از دخترم به دست نیاوردم.

یك سرنخ
با اين شــکايت، گروهي از مأموران اداره 
يازدهم پلیــس آگاهي تهران با دســتور 
قاضي عباس بخشــوده بازپرس شــعبه 
هفتــم دادســراي جنايي تهــران مأمور 
شــدند تا ردي از دختر گمشده به دست 
آورند. رديابي ها حکايت از اين داشــت که 
مهتاب آخرين بار از میدان آرژانتین حوالي 
ترمینال بیهقي با خانواده اش تماس گرفته 
است. به اين ترتیب مأموران راهي ترمینال 

شــدند و به بررســي تصاوير دوربین هاي 
مداربســته اطراف پرداختند. تیم تحقیق 
به سرنخي دست يافت و مشخص شد که 
دختر نوجوان آخرين بار در ساعت 3بامداد 
يکي از روزهاي آبان 98سوار بر خودروي 
پژو پرشیاي سفید رنگي شــده و محل را 
ترک کرده اســت. اما شماره پالک خودرو 
به صورت کامل در دوربین ثبت نشده بود. 
با اين حال مأموران اقدامات خود را با توجه 

به مشخصات ظاهري ماشین شروع کردند 
تا اينکه بعد از گذشت 6 ماه از زمان ناپديد 
شدن مهتاب موفق شــدند، صاحب پژو را 
شناسايي کنند. اين درحالي بود که در اين 
مدت)6ماه( هیچ خبري از دختر نوجوان 

نبود و ردپايي از او به دست نیامده بود.

احتمال قتل
ماموران 6 ماه پس از ناپديد شدن دختر 

نوجوان، صاحب پژو پرشــیا را بازداشت 
کردند و بــه تحقیــق از او پرداختند. او 
ادعاي عجیبي را مطرح کرد و گفت: چند 
سالي مي شــود که تنها زندگي مي کنم 
چون خانواده ام در خارج از کشور هستند. 
من گاهي براي ســرگرمي مسافرکشي 
مي کنم و نیازي به پــول ندارم و اين کار 
صرفا براي تفريح اســت. شب حادثه هم 
در حال عبور از ترمینــال آرژانتین بودم 
که دختر نوجوان را ديدم. مي خواســت 
به ســمت نظام آباد برود و من او را سوار 
ماشینم کردم تا به جايي که مي خواست 
برود برســانم. اما قبــل از اينکه دختر 
نوجوان را بــه مقصد برســانم به مقابل 
خانه ام در شــرق تهران رفتم تا مدارکي 
که نیاز داشــتم بردارم. در مدتي که من 
به خانه رفته بودم مهتاب داخل ماشین 
منتظر مانده بــود. بعد از چنــد دقیقه 
برگشــتم و او را به مقصد رساندم؛ يعني 
خیابان نظام آباد. ديگر از او خبري ندارم 

و نمي دانم چه باليي سرش آمده است.
با توجه به مشــکوک بودن اظهارات اين 
مرد، قاضي جنايي دستور بازداشت وي را 
صادر کرد و او براي انجام تحقیقات بیشتر 
در اختیار مأموران اداره آگاهي تهران قرار 

گرفته است.

سرنوشت مبهم دختر 15ساله



فهيمه طباطبايي
خبرنگار

    ديوار پر شده  از آگهي نياز به پرستار 
كودك در خانه با مهر قرمز فوري، براي گزارش

نگهــداري كودكاني 2تا 7ســاله. هر 
ســاعت بين 10تا 12آگهي ثبت شده و حاال دامنه 

تقاضاها به 20صفحه رسيده است.
درخواســت هاي كوتاه و پرتكــرار مي گويند براي 
روزهاي كاري به دنبال فردي خوب و مطمئن اند كه 
حوصله بازي با بچه و سپري  كردن يك روز كامل را 
با او داشته باشد: »براي نگهداري و آموزش كودك 
2.5ساله، خانم ترجيحا مادر با تحصيالت فوق ديپلم 
و باالتر، حتما سابقه كار در مهد كودك و گذراندن 
دوره هاي آموزش به كودك را بلد باشد، منزل ما در 
پاسداران است. لطفا فقط درصورتي كه رفت وآمد با 
وسيله نقليه شخصي تان است، تماس بگيريد. ساعت 
كاري ۹ صبح تا ۴ بعدازظهر شــنبه تا چهارشنبه و 
پنجشنبه ها ۹ الي 2 اســت. حقوق ماهانه 2ميليون 

تومان.«
نــگار  ا هــم  بعضي هــا   
مستاصل تر باشــند ميزان 
حقوق را باالتــر برده  و حتي 
شرط و شروط را برداشته ا ند: 
»من خانم هســتم و به يك 
نيروي پرســتار خانم باالي 
۴0سال سن براي نگهداري 
از كودك ۴ســاله از 8صبح 
تــا 5بعدازظهر نيــاز دارم. 
محدوده سهروردي با حقوق 

3.5ميليون.«
 در بيشــتر آگهي ها تأكيد 
شــده كه پرســتار را براي 
روزهــاي عــادي و بين 8تا 

۴عصر مي خواهنــد و روزهاي تعطيل بــه او نيازي 
ندارند: » خانوم مومن و مهربان و متعهد با آشنايي 
به آموزش كودك با ســابقه كار در مهدكودك براي 
نگهداري از يك كودك 2ســال و نيم)دختر( و يك 
كودك ۹ ماهه )پسر( با حقوق 1.700.000 تومان 
از راس ســاعت 7 صبح تــا ۴ بعدازظهــر روزهاي 

غيرتعطيل.« 
زنان و مردان پشــت تلفن مي گويند كه شاغل اند و 
حاال كه مهدكودك فرزندشان به واسطه شيوع كرونا 
بسته شده و كسي را براي نگهداري از فرزندشان در 
قوم و خويش ندارند: »چــاره اي ندارم، نميتونم نرم 

سركار، كلي قسط و اجاره خونه داريم. مجبوريم.«

تهديد به اخراج
پس از اعالم شيوع كرونا در اسفند ماه ۹8، مهدهاي 
كودك جــزو نخســتين اماكن عمومــي بودند كه 
تعطيل شــدند. مراكزي كه طبق اعالم معاون امور 
اجتماعي سازمان بهزيستي كشــور فعال بنا نيست 
باز شــوند و تصميم درباره آنها به عهده ســتاد ملي 
مبارزه با كروناســت. مســئله اي كه با شروع دوباره 

فعاليت اداره ها و كســب و كارها بــه چالش جدي 
بــراي خانواده ها به خصوص مادران شــاغل تبديل 

شده است.
»سارا نجوايي«، معاون اجرايي يكي از شركت هاي 
خودرو سازي  است. او يك پسر ۴ســاله دارد و اين 
روزها براي نگهداري او در ساعت كاري اش حسابي 
دچار دردسر شده. مي گويد از سوي رئيس شركت، 
جزو نيروهايي معرفي شده كه هر روز بايد در محل 
كار حضور داشــته باشــد اما به دليل اينكه كسي را 
ندارد كه آريان، پســرش را در طــول روز نگهداري 
كند، مجبور است فقط 2روز در هفته سر كار برود: 
» همسرم معاون شعبه بانكه. مجبوره هفته اي دو روز 
بمونه خونه تا من بتونم برم اداره و به كارهام برسم. 
وضعيت سختي شده و مدير هر دومون هفته پيش 
تذكر دادن كه فكري به حال خودمون بكنيم. مدير 
باالدســتي من كه يه جورايي تهديد به اخراج كرد 
و گفت اينطوري نميشــه كار كنــي و... اتفاقي كه 
براي چند همكار خانم ديگه كه شــرايط مشابه من 
رو دارن هم افتاده و اولتيماتــوم دادن كه اين وضع 
رفت وآمد نيســت و بايد هر 
روز بياين سر كار، انگار اين 
شرايط بهانه خوبي شده براي 
اينكه عذر زنان شاغل را در 
بعضي اداره ها و مجموعه ها 

بخواهند.«
سارا حاال به دنبال يك پرستار 
خانه براي پسرش مي گردد 
تا مهدكودك ها باز شــوند 
و آريان را مثل گذشــته به 
آنجا بســپارد:»البته شرايط 
طوري اســت كه اگر مهدها 
هم فعاليتشــون رو شــروع 
كنــن، مطمئن نيســتم كه 
بخوام پســرم رو اونجا بذارم 
به خاطر اين شــرايط كرونا و خبرهايي كه منتشــر 
شــده و ميگن كه امكان ابتالي بچه ها هم هســت. 
واقعا دولت براي مادراني كه فرزند خردسال دارن، 
بايد فكري بكنه و اداره ها موظف بشن در اين زمينه 
با پدران و به خصوص مادران شاغل براي دوركاري 
يا كار پاره وقت همكاري كنن. ســتاد ملي كرونا يه 
دستوري داد اما خيلي از مديران فقط تا آخر اسفند 
اجازه دوركاري دادن و حاال فشار ميارن كه بايد هر 
روز بريم. از طرفي وزارت بهداشت دائم ميگه امسال 
همه كشــور درگير اين بيماري مي مونن و ماجرا به 
يك هفته و يك ماه ختم نميشه كه بتونيم مرخصي 

بگيريم.«
به جز آريان، 700هزار كودك ديگر نيز در مهدهاي 
كودك حضــور دارند كه بــه گفته مديــركل امور 
كودكان و نوجوانان ســازمان بهزيستي كشور ، در 

مراكز استان ها، اكثريت آنها مادران شاغل دارند.

رونق بازار مهدكودك هاي زيرزميني
البه الي آگهي هاي بي شماري كه درخواست پرستار 
كودك دارند، چند آگهي با عنوان » مركز نگهداري 

كودكان« منتشر شده كه در توضيح فعاليتشان فقط 
يك جمله نوشته اند:» نگهداري فرزندان 2تا 6ساله 
شما در خانه كودك« در گفت وگوي تلفني كه داريم، 
مي گويد امكان نگهداري كودك از 8صبح تا 18عصر 
را دارد با صبحانه و ناهار و يك ميان وعده كه آشپزي 
آن را خودشــان انجام مي دهند: »فقط 10كودك 
پذيرش مي كنيم و شــهريه هر ماه را همــان ابتدا 
مي گيرم. مربي مهد هم مدرك معتبر از بهزيستي و 
ســازمان فني و حرفه اي دارد.« بعد هم چند عكس 
از اتاق نگهداري كه يك فضاي 30متري با وســايل 
بازي است، مي فرستد اما آدرس را منوط به پرداخت 
بخشي از شهريه مي كند: »محل نگهداري در مركز 
شهره و آدرس را درصورتي مي فرستيم كه ۴0درصد 

از شهريه را بيعانه به كارتمون بريزيد.«
 در مورد رعايت مسائل بهداشتي هم مي گويد: »هر 
روز با تب ســنج دماي بدن بچه ها چك مي شه، اگر 
تب داشــتند، اجازه ورود نمي ديــم.« دوباره تأكيد 
مي كند كه مهدكودك نيستند و فعاليت شان ربطي 
به دوران كرونا ندارد: »كار ما غيرقانوني نيست، قبل 
از كرونا هم فعال بوديم و بچه هاي زير 6ســال رو در 
مركز خودمون كه خانه كودك هســت، نگهداري 

مي كرديم.« 
وقتي از او مي پرســم كه مجوز سازمان بهزيستي را 
دارند يا نه؟ پاســخ مي دهد: »در حال گرفتن مجوز 
بوديم كه فعاليت اداره ها لغو شد و حاال در نوبتيم.« 

در آستانه ورشكستگي قرار داريم
اما تعطيلي مهدكودك ها فقط مشكل مادران شاغل 
و كودكان آنها نيست، از آن سو چالش هاي متعددي 
گريبــان مديران مهدهــا را گرفته كه چشــم انداز 
نامعلوم كرونا آن را دوچندان كرده اســت. 16هزار 
مهدكودك مجوزداري كه سومين ماه تعطيلي خود 
را سپري مي كنند و حاال چند روزي است كه اجازه 
بازگشــايي به طور محدود براي پيش ثبت نام را پيدا 
كرده اند. معاون امور اجتماعي ســازمان بهزيستي 
كشــور در اين باره گفته كه: »با بررسي هايي كه شد 
و تصميمي كه در كميته پيشگيري از بيماري هاي 
واگير ســازمان بهزيستي كشــور گرفته شده، قرار 
گذاشتيم تا مهدها فقط براي ثبت نام كودكان )بدون 
حضور كودكان( باز شوند. والدين مي توانند حضوري 
و غيرحضوري با رعايت مسائل بهداشتي براي ثبت نام 
فرزندان اقدام كنند.« مســعودي فريد تأكيد كرد: 
»پذيرش كودكان به هيچ وجه صورت نمي گيرد و در 
اين باره ستاد ملي كرونا تصميم خواهد گرفت كه فعال 
خبري نيست.« اين فضاي مبهم و نامعلوم باعث شده 
مديران برخي از مهدكودك ها قيد فعاليت دوباره را 

بزنند و به تعطيلي هميشگي فكر كنند.
نرگس خواجوي، مدير يكي از مهدكودك هاي تهران 
مي گويد: »ساختمان بســياري از مهدهاي كودك 
اجاره اي  است كه در تهران و كالن شهرهاي بزرگ، 
ماهانه رقم هاي بااليي را بايد بپردازند. به طور مثال 
اجاره مهد ما 17ميليون در ماه اســت كه فقط توان 
پرداخت اجاره اسفند را داشــتيم و براي فروردين 
و ارديبهشــت بدهكار صاحب ملك هستيم. جدا از 

اجاره، هزينه هاي جانبي و مهم مثل حقوق نگهبان، 
مربيان و بيمه آنها هم هست كه روي هم تلنبار شده 
و ماجــرا را پيچيده كرده. در ضمن مجبور شــديم 
شــهريه اي كه والدين براي اين چند مــاه پرداخته 
بودند را به آنها برگردانيم. مجموعه همه اين عوامل 
در كنار چشم انداز نامعلوم شيوع كرونا باعث شده به 
فكر تعطيلي براي جلوگيري از ورشكستگي قطعي 

در ماه هاي آينده باشيم.«
سال گذشته 270كودك 2تا 6ساله در مهدكودك 
»روزهاي شاد« عضو بوده اند كه خواجوي مي گويد 
درنظرسنجي تلفني كه آخر فروردين از والدين آنها 
انجام شــده، فقط 60نفر درخواست ثبت نام مجدد 
داشــته  و بقيه اعالم انصراف كرده اند: »والدين هم 
حق دارند، آنها نگران سالمتي بچه هاشون هستند. 
شرايط به گونه اي شد كه هر دوطرف متضرر شديم. از 
270عضو مهد ما 10۹كودك، مادر شاغل تمام وقت 
يا پاره وقت داشــتند كه در ســاعت اداري پذيراي 
فرزندانشــان بوديم. جالب اينكه حاال اغلب مادران 
از ما پرســتار در خانه با قيمت مناسب مي خواهند 
كه تقريبا شــدني نيســت، چون ما نه مجوز چنين 
برنامه اي را از سوي سازمان بهزيســتي داريم و نه 
تعداد مربيانمان پاســخگوي اين تعداد درخواست 

را مي دهد.«

مربيان، بدون حقوق، بدون بيمه
بيكاري مربيان، روي ديگر ســكه تعطيلي مهدهاي 
كودك و مراكز پيش دبستاني است. افرادي كه اكثرا 
با قرارداد محدود، حقوق بســيار كــم و اغلب بدون 
بيمه در اين مراكز فعاليت مي كنند و اين روزها حتي 

دستشان به بيمه بيكاري بند نيست.
 احمد خاكي، معــاون دفتر كــودكان و نوجوانان 
سازمان بهزيســتي، آمار مديران و مربيان مهدهاي 
كودك را تا پايان سال ۹8، 150هزار نفر اعالم كرده 

و گفته بيكاري در كمين آنهاست.
البته فريد، معاون امور اجتماعي سازمان بهزيستي 
26فروردين امســال گفته كه ســتاد ملي مبارزه با 
كرونا، مهدهاي كودك را جزو مشاغل زيان ديده در 
دوره كرونا قرار داده اند و مربيان آنها مي توانند از بيمه 
بيكاري دوران كرونا بهره ببرند. اما مسئله اين است 
كه تعداد نامعلومي از اين مربيان، فاقد بيمه هستند 
و حاال امكان استفاده از اين تسهيالت را ندارند. اعظم 
جاروردي، عضو انجمن مربيان مهدكودك هاي شهر 
تهران در اين باره به همشــهري مي گويد: »نزديك 
50درصــد از مربيــان مهدهاي كــودك در تهران 
بيمه نشــده اند يا اگر بيمه دارنــد 15روز در  ماه و 
حتي كمتر است. ما قبل از كرونا هم شرايط حقوقي 
خوبي نداشتيم و بارها به سازمان بهزيستي و وزارت 
رفاه در اين زمينه نامه نوشته ايم و آنها را در جريان 
مشكالت خود قرار داديم اما اقدامي در خور براي ما 
انجام ندادند. بحران كرونا و بيكاري 150هزار مربي 
در سراسر كشور مشخص كرد كه چقدر بحث بيمه و 
حقوق و مزاياي مربيان مهم است و حداقل در شرايط 

بحران مي تواند كمك حال آنها باشد.«
جــاروردي از تعديل مربيان مهدكــودك در زمان 
بحران كرونا هم انتقاد كــرد و گفت: »تعداد مربيان 
تعديل شــده هنوز مشخص نيســت اما به صورت 
مستمر خبر اعالم پايان همكاري مربيان فاقد بيمه 
و حتي قراردادي كه بسياري از آنها زنان سرپرست 
خانوار هستند را داريم.« جاروردي صدها مثال دارد 
از وضعيت بد اقتصادي مربيان و مديران مهدها در 
اين 3ماه، والدين شاغلي كه براي پيدا كردن پرستار 
مجرب و مطمئن هر روز تماس مي گيرند و به شدت 
مضطرب انــد و مهدهاي تعطيل شــده اي كه ديگر 
صداي خنده و بازي هيچ كودكي در آن نمي پيچد. اما 
آخر حرف هايش مي گويد: »ميدوني چيه؟ بيشترين 
آسيب رو بچه هاي كوچيك كه پدر و مادرشون هردو 
شاغلند و مجبورند براي هزينه هاي سنگين زندگي 
هردو كار كنن، ميبينن. بچه ها بي پناهند و اين روزها 
خطر بيشتر از هميشه تهديدشون مي كنه.  اي كاش 
تا قبل از اينكه دير بشه و صد جور خبر كودك آزاري 
پرســتارهاي خونگي از اين ور اون ور شــنيده بشه، 

دولت يه فكري به حال اين بچه ها بكنه.«

پايان بندي گزارش اصلي
به ديوار دوباره ســر مي زنم، در يك روز 112 آگهي 
جديد نياز به پرســتار كودك در خانه ثبت شــده. 
كودكان 2ســاله، 3ساله و 5ســاله هاي فراواني كه 
هويتشان نامعلوم است و نيازهايشان در پس جمالت 
گنگ و مبهم »شــخصي مورد اعتماد«، »ساعت 8 
تا 18عصر«، »آدرس نزديك بــه مترو و اتوبوس« و 
حقوق هاي توافقي و روزمزد پنهــان مانده. يكي از 
محدوده تجريش آگهي فــوري  زده كه: »در انتهاي 
روز، پرســتار با خودروي اينترنتي كــه هزينه اش 
را خــودم  مي پردازد، به خانــه برمي گردد. كودكي 

2.5ساله كه فقط نياز به بازي زياد دارد.«

»همشهري« از پيامدهاي اجتماعي تعطيلي مهدكودك ها گزارش مي دهد

رواج مهدكودك هاي زيرزميني
  شماري از مهدكودك ها به دليل ورشكستگي درخواست لغو مجوز كرده اند

  تعداد مربيان تعديل شده مهدكودك ها هنوز مشخص نيست

گزارش 2چند خط خبر

   افزايش 15 درصدی ويزيت پزشكان عمومی و متخصص
 ديروز تعرفه های پزشــكی كه در جلســه 7 ارديبهشــت 13۹۹ 
هيات وزيران به پيشنهاد مشترك وزارتخانه های بهداشت، درمان و 
آموزش پزشكی، تعاون، كار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه  و بودجه 
كشور و تأييد شــورای عالی بيمه سالمت كشــور و به استناد قانون 
احكام دايمی برنامه های توسعه كشور، تصويب شده بود، برای اجرا به 
دستگاه های ذی ربط ابالغ شد. به گزارش همشهري، سجاد رضوی، 
دبير و رييس دبيرخانه شــورای عالی بيمه سالمت درباره جزييات 
تعرفه های پزشكی كه روز گذشته از سوی هيات دولت جهت اجرا به 
دستگاه های اجرايی ابالغ شده بود، گفت:»به طور كلی تعرفه ها 15 
درصد افزايش يافته است كه اين 15 درصد در بخش های خصوصی، 
دولتی، عمومی غيــر دولتی و خيريه متفاوت اســت. برای مثال در 
بخش خصوصی ويزيت 20 درصد افزايش يافته است، جزء حرفه ای 
فقط پنج درصد بيشتر شده و جزء فنی و هتلينگ نيز در اين بخش 
25 درصد افزايش يافته است. در بخش خيريه هم جزء حرفه ای برابر 
بخش خصوصی اســت و هتلينگ و جزء فنی خيريه ها حدود 70 تا 
75 درصد بخش خصوصی است.« در بخش دولتی هم ويزيت، جزء 
حرفه ای  و جزء فنی 17 درصد افزايش يافته است و هتلينگ افزايشی 
13 درصدی داشته است.تعرفه های جديد از ابتدای فروردين 13۹۹، 

اعمال می شود.

   اختصاص ۲۷هزار ميليارد تومان براي خدمت رساني 
در زمان شيوع كرونا

رئيس ســتاد اجرايي فرمان حضرت  امام)ره( گفت: تا كنون 27هزار 
ميليارد تومان براي مجموعه اقداماتي كه اين ستاد در جريان كرونا 
انجام داده، اختصاص داده شده اســت. به گزارش همشهري، محمد 
مخبر، رئيس ســتاد اجرايي فرمان حضرت امام در مراســم توزيع 
يك ميليون بسته غذايي ميان آســيب ديدگان ناشي از كرونا اظهار 
كرد: ستاد اجرايي در جريان شيوع كرونا در كشور توانست برخي از 
داروهايي را كه به صورت وارداتي تامين مي شــد را توليد و همچنين 
تجهيزات مختلف مورد نياز را نيز در كشور توليد كند. وي با بيان اينكه 
ستاد اجرايي فرمان امام از روزهاي اوليه شيوع ويروس كرونا در كشور 
فعاليت خود را در كنار مردم شــروع كرد گفت: اين ستاد در تامين و 
توزيع دارو، تجهيزات از قبيل )ماسك، مواد ضدعفوني كننده، دستكش 
و ...( توليدات خوبي داشته است و با توليد انبوه ماسك، نياز كشور را در 

اين زمينه مرتفع كرده است.
مخبر تصريح كرد: بزرگ ترين كاري كه انجام شده است ايجاد شغل براي 
آسيب ديدگان ناشي از كروناســت كه در قالب 60هزار طرح زودبازده، 
180هزار شغل تا پايان سال در سراسر كشور ايجاد خواهد شد. رئيس 
ستاد اجرايي فرمان حضرت امام با اشاره به اينكه در جريان ايجاد شغل 
6هزارو200 ميليارد تومان ســرمايه گذاري صورت گرفته است، اظهار 
كرد: 500ميليارد تومان براي بنگاه هــاي كوچكي كه در جريان كرونا 
دچار مشكالت شدند اختصاص داده ايم و همچنين براي شركت هاي 
دانش بنيان نيز بيش از 200ميليارد تومان سرمايه گذاري شده است. 
وي افــزود: 8هزارو500 ميليــارد تومان به صورت كمــك بالعوض و 
سرمايه گذاري در جريان شيوع كرونا براي كمك به بنگاه ها اختصاص 
داده شده است. مخبر گفت: با بانك هاي »پارســيان« و »كارآفرين« 
همكاري هايي صورت گرفته اســت كه بانك كارآفرين 3هزار ميليارد 
تومان و بانك پارســيان 15هزار ميليارد تومان وام با نرخ 18درصد در 
خدمت بنگاه ها قرار خواهند داد. رئيس ســتاد اجرايي فرمان حضرت 
امام گفت: ستاد اجرايي در توليد كيت هاي تشخيص كرونا نيز كارهاي 
مؤثري انجام داده است و همچنين درمان هايي را به روش پالسمادرماني 
و سلول درماني آغاز كرده است. وي ادامه داد: با راه اندازي سامانه۴030 
خدماتي را به مردم ارائه كرديم و از آغاز به كار اين سامانه بيش از 2هزار 
پزشك و پيراپزشك جهادگر به صورت 2۴ساعته در سامانه۴030 مشغول 
به فعاليت بوده اند. مخبر با بيان اينكه كاروان هاي سالمت را به استان هاي 
قم، گيالن و مازندران اعزام كرديم، اظهار كرد: در جريان شيوع كرونا معابر 
شهري توسط گروه هاي جهادي همكاري ستاد اجرايي فرمان حضرت 
امام به صورت روزانه ضد عفوني مي شود. رئيس ســتاد اجرايي فرمان 
حضرت امام با بيان اينكه ظرفيت توليد ماسك در روزهاي ابتدايي شيوع 
كرونا در كشور روزانه ۴00هزار عدد بود، افزود: ستاد اجرايي هم اكنون 
ظرفيت توليد ۴ميليون ماسك در كشور را دارد. وي با اشاره به اينكه در 
تهيه و توزيع تجهيزات مشكل نداريم، گفت: براي شناسايي ويروس كرونا 
نيز قدم هاي خوبي برداشته شده است و هم اكنون يك تيم دانشمند در 
كشور در حال كشف و توليد واكسن كرونا هستند؛ در اين زمينه شانس 
ما در مقايسه با ساير كشورها برابر است و اميدواريم كه اين كار در ايران 
نهايي شود چرا كه تحقق اين امر براي كشور افتخاري بزرگ خواهد بود. 
رئيس ستاد اجرايي فرمان حضرت امام افزود: بسته هاي غذايي كه امروز 
اهدا خواهد شد شامل برنج، مرغ، ماكاروني، حبوبات و ديگر اقالم مورد نياز 
است كه ارزش ريالي آن 320هزار تومان است و درمجموع با بسته هاي 
بهداشتي 350ميليارد تومان براي اين بخش سرمايه گذاري شده است. 
وي در ادامه گفت: توزيع بسته هاي غذايي زيرنظر نمايندگان ولي فقيه 
در تمامي استان ها صورت مي گيرد. مخبر با اشاره به وجود قرارگاه هايي 
در سراسر كشور كه توزيع اقالم بهداشتي و غذايي را مديريت مي كنند، 
عنوان كرد: بيش از 1500ميليارد تومان كمك بالعوض در جريان كرونا 
در اختيار آسيب ديدگان قرار گرفته است. رئيس ستاد اجرايي فرمان امام 
گفت: در جريان جلسه اي كه با سردار سالمي در سپاه داشتيم و با تأكيد 
بر فرمايشات مقام معظم رهبري بر كمك مومنانه، ستاد اجرايي تقبل كرد 
يك ميليون بسته مواد غذايي و يك ميليون بسته اقالم بهداشتي را در 

سراسر كشور توزيع كند.

رئيس جمهوري تصميم جديد ستاد ملي 
كرونا را اعالم كرد:

بازگشايي مساجد از امروز، 
مدارس از ۲۷ارديبهشت

همشــهري: درحالي كــه دانش آمــوزان و 
خانواده ها خودشــان را بــراي ادامه غيرحضوري 
كالس  هاي درس تا پايان سال آماده كرده بودند، 
رئيس  جمهوري از احتمال بازگشــايي مدارس از 
27ارديبهشــت در مناطق سفيد خبر داد. جلسه 
ســتاد كرونا ديروز 2خبر مهم داشت: بازگشايي 
بخشي از مراكز مذهبي و همچنين احتمال آغاز 
به كار تعدادي از مدارس؛ البتــه هر دو در مناطق 
ســفيد. اين خبر ديروز به نقل از حسن روحاني، 
رئيس جمهوري اعالم شد. او با بيان اينكه براساس 
اعالم وزارت بهداشــت به طور متوسط 83درصد 
مردم در كشــور پروتكل هاي بهداشتي را رعايت 
كرده اند، گفت: از امروز مســاجد 132شــهري 
كه وضعيت ســفيد يا كم خطر دارند بازگشــايي 
مي شود و نمازجمعه آنها شروع مي شود. به گفته 
رئيس جمهور در جلســه ديروز ستاد ملي مقابله 
با كرونا درباره بازگشــايي مدارس هم بحث شده 
و پيشنهاد شــده كه از 20ارديبهشت مدارس در 
مناطق كم خطر بازگشايي شوند اما در نهايت اين 
زمان به 27ارديبهشت موكول شده است. به گزارش 
پايگاه اطالع رساني رياست جمهوري، روحاني درباره 
اين مقطع زماني هم به 3وزارتخانه بهداشت،  درمان 
و آموزش پزشكي، وزارت كشور و وزارت آموزش و 
پرورش ماموريت داد تا در اين زمينه مطالعه و دقت 
كنند. او از صداوســيما هم خواست تا كمك كند 
دلهره اي براي مردم نباشــد، به مردم اعتماد داده 
شــود و پروتكل ها كامل مراعات شود. در روزهاي 
اخير دستورالعمل هاي بهداشــتي از سوي مراكز 
مذهبي مختلف درباره چگونگي حضور نمازگزاران 
در مساجد پس از بازگشايي آماده سازي  و منتشر 
شده است؛ ازجمله رعايت فاصله گذاري اجتماعي 
در زمان برگــزاري نماز جماعــت و پروتكل هاي 
بهداشتي ديگري مانند بردن مهر و جانماز شخصي 

براي اقامه نماز.

مستأجرها و شماره گذاري ها
رئيس جمهوري به ديگر مصوبات جلسه روز گذشته 
ستاد ملي مقابله با كرونا اشــاره كرد و گفت: البته 
يكســري مصوبات ديگر امروز داشتيم كه راجع 
به مسئله شــماره گذاري بود كه مردم به خاطر آن 
وكالت  هايي كه داده شده بود و زمان آن تمام بود، 
معطل شده بودند و راجع به مستأجرين بود به خاطر 
اينكه بنگاه هاي معامالتي فعال نبودند و بسته بودند، 
زمان آنها تمام شده بود و مشــكل داشتند و امروز 
براي همه اينها تصميمات خوبي اتخاذ كرديم و اين 
تصميمات هم به صورت مصوبه شد و اين مصوبه 
براي اينكه اين مشــكالت براي مردم حل و فصل 
شود، ابالغ مي شود. روحاني گفت: ما در اين شرايط 
به 3چيز نياز داريم كه صبر، آموزش و اميد است. 
شرايط ما آسان نيست البته ما همه تالش  خود را 
براي رسته هاي شغلي و كارگراني كه تحت فشار 
شديد قرار گرفتند، انجام مي دهيم تا مشكالت آنها 
كمتر شــود و اقداماتي هم چه به صورت وام و چه 
به صورت بسته هاي معيشتي انجام داديم كه باز هم 

اين اقدامات را انجام و ادامه مي دهيم.

دوقطبي جان و نان؛ دوقطبي علم و دين 
روحاني در بخش ديگري از سخنانش گفت: ما در 
بازگشايي خيلي با آرامش و پلكاني به پيش مي رويم 
اما در عين حال از ياد هــم نمي بريم كه يك كرونا 
هنوز هست و از ياد نمي بريم كه ممكن است در يك 
روزي با يك اوجي روبه رو شــويم. او افزود: از امروز 
بايد براي آن اوج، هم از لحاظ تجهيزات و امكانات و 
هم از لحاظ مواد غذايي و كاالي اساسي فكر كنيم. 
اين دو اگر در كشور ما آماده باشد، مردم ما نگراني 
ندارند البته هميشه دست توسل ما به سوي حق 
بلند است و خداوند هم شفا مي دهد و هم شرايط را 
شرايط بهتري براي جامعه ما مي كند اما خودمان را 
براي آن روز آماده مي كنيم. رئيس جمهوري گفت: 
تصميمات خوبي اتخاذ كرديم و همه انصافاً كمك 
كردند؛ در يك مقاطعي نگران دوقطبي بودن جامعه 
بودم و الحمدهلل دوقطبي صورت نگرفت؛ يك وقتي 
نگران دوقطبي علم و دين بوديم كه يك كســي 
بگويد علم مي گويد اينجا نرويد و اجتماع نكنيد؛ 
مثال يك كسي مدعي شود كه دين مي گويد برويد 
و اجتماع بكنيد؛ البته قاعدتا يك همچون چيزي با 
آن ديني كه ما مي شناسيم كه عقل و دين، وحي و 
عقل در كنار هم هستند آن يكي رسول باطن است 
و آن يكي رسول ظاهر است؛ اينها را مي دانيم ولي 
در ذهن بعضي ها مي آمد كه ممكن اســت اين دو! 
روحاني با تقدير از علما و مراجع تأكيد كرد: علما، 
مراجع و بزرگان و حوزه هاي مــا فوري به صحنه 
آمدند و نگذاشتند اين دوقطبي ايجاد شود؛ دوقطبي 
بين دين و علم بين دين و تخصص، بين معنويت و 
اصول علمي و مادي؛ اين دوقطبي خيلي كار بدي 
بود كه الحمدهلل صورت نگرفت. او گفت: يك زماني 
هم كه بازگشايي ها را شروع كرديم باز نزديك بود 
يك دوقطبي ديگر شكل بگيرد؛ دوقطبي بين جان 
و نان، كه يكي بگويد جان مقدم است، ديگري بگويد 
نان الزم است؛ الحمدهلل اين دوقطبي هم صورت 
نگرفت؛ يعني همه فهميدند هم بايد جان را حفظ 
كنيم و هم بايد نان را آماده كنيم؛ نمي شــود كه 
مردم گرسنه باشند. اين كار به خوبي انجام گرفت؛ 
هم وزارت بهداشــت و درمان و هم وزارت كشور، 
همه ارگان ها، نيروهاي مسلح، تمام مردم و تمام 
جناح هاي سياسي؛ هيچ كس نگذاشت اين دوقطبي 

صورت بگيرد.

تغيير زمان برگزاري ۳كنكور سال99

 ثبت 9۷۶مورد جديد كرونا 

خبرآنالين: سخنگوي ســازمان سنجش آموزش كشور 
از تغيير زمان برگزاري 3كنكور سال۹۹ خبر داده است. 
فاطمه زرين آميزي گفته اســت: در جلسه اي با حضور 
مسئوالن وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، علوم، 
تحقيقات و فناوري، همچنين آموزش و پرورش مقرر شده، 
زمان برگزاري كنكورهاي امسال تغيير كند. در اين جلسه 

سازمان سنجش آموزش كشور پيشنهادهاي خود را براي 
ساير زمان هاي برگزاري اين سه آزمون به ستاد ملي كرونا 
ارائه داده اسست. قرار بود كنكورهاي كارشناسي ارشد در 
22 و 23خردادماه، دكتري ۹خردادماه و سراسري 12 و 
13تيرماه امسال برگزار شود. به نظر مي رسد اين آزمون ها 

با يك  ماه تأخير در ماه هاي تير و مردادماه برگزار شود.

همشهري: سخنگوي وزارت بهداشت، از روند روبه افزايش 
بهبوديافتگان خبر داده اســت. به گفته  كيانوش جهانپور، 
آمار مبتاليان در كشور به ۹7۴2۴نفر رسيد. ۴7مورد فوتي 
ديگر به آمار قربانيان افزوده شده و به ترتيب آمار فوتي ها به 

6203نفر رسيده است. تاكنون 78هزارو۴22نفر از بيماران 
كرونا، بهبود يافته و از بيمارستان مرخص شده اند. به گفته 
سخنگوي وزارت بهداشت،  هم اكنون 26۹0نفر از بيماران در 

وضعيت شديد بيماري و تحت مراقبت هاي ويژه قرار دارند.
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تعداد مربيان تعديل شــده 
مهدكودك ها هنوز مشخص 
نيست، اما بسياري از مربيان 
فاقد بيمه و حتي قراردادي 
كه بســياري از آنهــا زنان 
سرپرست خانوار هستند  و 

كارشان را از دست داده اند
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كيوسك

 تا 3 مــاه پيــش، يك 
اتوبوس كه مسافران در گزارش

آن چســبيده بــه هم 
نشسته و يا شــانه به شانه در كنار هم 
ايســتاده بودند، تصويــري عادي در 
سراســر جهان بود اما ايــن روزها كه 
كرونا بشر را به فالكت انداخته، تصور 
حضور در ايــن فضا، براي بســياري 

مساوي با مرگ است.
همه گيري ويروس كرونا، بيش از  نيمي 
از مردم دنيا را هفته ها به قرنطينه هاي 
سخت برد اما اضطرار اقتصاد و كاهش 
شدت همه گيري، گشايش را در سراسر 
دنيا به جوامع برده و دوباره گذر صدها 
ميليون انسان به سيستم حمل ونقل 

عمومي خواهد افتاد.
به گزارش آسوشيتدپرس، شهرها در 
سراسر دنيا، راهكارهاي متفاوتي براي 
كاهــش حداكثري ســرايت ويروس 
كرونا در سيســتم حمل ونقل عمومي 
درپيش گرفته اند اما اين سؤال اساسي 
مطرح است كه آيا چگونگي استفاده از 
اتوبوس و مترو در دنيا براي هميشــه 

تغيير خواهد كرد؟
برخــي سياســتگذاران، دســت كم 
به صورت موقتي، اعتقاد دارند كه بشر 
نمي تواند مانند گذشــته از اتوبوس و 
مترو استفاده كند و از چندهفته پيش 
به فكــر راه هاي جايگزيــن افتاده اند. 
در اين ميان، گســترش پياده راه ها و 
مسيرهاي دوچرخه سواري در شهرها، 
با اقبــال زيادي مواجه اســت. دومي 
به خصوص توجه زيادي در شهرهاي 
بزرگ اروپايي به خــود جلب كرده و 
مســئوالن، برنامه هاي جاه  طلبانه اي 
براي گســترش اين بخش از سيستم 
حمل ونقل عمومي در پيش گرفته اند.

با اين حــال، برخــي كارشناســان 
معتقدند كرونا، ميهمــان ناخوانده و 
موقت اتوبوس ها و مترو است و شرايط 
دوباره بــه وضعيت عــادي بازخواهد 

گشت.
به گزارش راديو دانشــگاهي آمريكا، 
پال ويده فلد، رئيس متروي واشنگتن 
حدود يك ماه پيــش، از تأثير عميق 
بحــران همه گيري كرونا بــر متروي 
پايتخت آمريــكا و حومه آن صحبت 

كرده اما در عين حال تأكيد كرده بود 
كه شرايط، ســرانجام به حالت عادي 
بازخواهد گشت؛ »ما در تاريخ ديده ايم 
كه وقتي وقايع تراژيك روي مي دهند، 
شــوكي بزرگ به خيلــي چيزها وارد 
مي شــود اما در طول زمــان، دوباره 
به كارهايــي كه قبال بــا عالقه انجام 
می داديم بازخواهيم گشت. اقتصاد ما 
هم به شرايط پيش از فاجعه بازخواهد 

گشت.«

بازگشت خودروهاي شخصي 
بازگشــت به شــرايط عــادي، تا حد 
زيادي بــه موفقيت دانشــمندان در 
تهيه و توزيع جهاني واكســن ويروس 
كرونا بستگي دارد و تا آن زمان، برخي 
ســنت هاي حمل ونقلي، دستخوش 
تغيير خواهند بود. نخســتين پيامد 
كرونا براي سيستم حمل ونقل عمومي 
در سراسر دنيا، كاهش محبوبيت آن 
خواهد بود. با كاهش ســختگيري ها، 
مردم بيشتري براي رفتن به محل كار 
خود از خانه ها خارج خواهند شــد اما 
خروج مردم از خانه به معناي استفاده 
تضميني آنها از سيســتم حمل ونقل 
عمومــي نيســت. محدوديت هــا در 
بسياري از شهرهاي دنيا، نقطه شروع 
افزايش ترافيك بوده است. به گزارش 
بيزينس اينســايدر، در ووهان، جايي 
كــه ويروس كرونــا از آن بــه تمامي 
دنيا ســرايت كرد، يكي از نخســتين 
نشــانه هاي بارز لغو قرنطينه، شلوغي 
سرســام آور خيابان ها و ترافيك هاي 
بســيار ســنگين بود. مردمي كه بعد 
از هفته ها قرنطينه ســفت و ســخت 
پادگاني حزب مركزي كمونيســت به 
خيابان ها آمــده بودند، از اين ترافيك 
به وجد آمــده بودند؛ اما يك شــهر 
11ميليوني، ظرفيت هاي مشــخصي 
براي ميزباني هــرروزه از حجم باالي 
خودروهاي شخصي شهروندانش دارد.
ويده فلــد پيش بيني كرده اســت كه 
در آمريكا هم اســتفاده از خودروهاي 
شــخصي در دوران بعــد از لغــو 
محدوديت ها بيشتر شود و اروپايي ها 
هم كه برخي گشــايش ها را به مردم 
داده اند از همين مســئله مي ترسند. 
اروپايي ها مشخصا عالقه اي به بازگشت 
پرتعداد خودروها به خيابان هاي شهر 
ندارنــد و برنامه هاي زيــادي دارند تا 

همچنان مردم را به استفاده از سيستم 
حمل ونقل عمومي راغب نگه دارند.

بــه گــزارش آسوشــيتدپرس، در 
ايتاليا، مقامات شــهري در شــمال 
كشور برچسب هاي قرمزي در زمين 
ايستگاه هاي اتوبوس چسبانده اند تا 
به مسافران اعالم كنند چقدر بايد از 
هم دور بايستند. در هلند، مسئوالن 
مترو از واگن هاي درازتر و جادارتري 
استفاده مي كنند تا تماس مسافران با 
يكديگر به حداقل برسد. در بريتانيا، 
اتوبوس هــاي شــهري ديگــر از در 
جلو مســافرگيري نمي كنند و تنها 
درهاي عقب و وســط اتوبوس ها به 
روي مسافران باز مي شود. از مسافران 
هم خواسته شده كه نه تنها فاصله با 
ديگران را در اتوبوس رعايت كنند كه 
تحت هيچ شرايطي به راننده نزديك 
نشوند. مقامات شــهري گفته اند كه 
اجراي قوانين فاصله گذاري در لندن، 
ظرفيت مترو و سيســتم اتوبوسراني 
را به ترتيــب 15 و 12درصد كاهش 

خواهد داد.
در چين، جايي كه مقامات به شــدت 
نگران مــوج دوم همه گيري ويروس 
كرونا هستند،  قوانين سفت و سختي 
براي مردم در سراســر كشــور وضع 
شــده كه يكــي از آنهــا، ممنوعيت 
خوردن و آشــاميدن در وسايل نقليه 
عمومي اســت. تخطي از اين قوانين، 

جريمه هاي سنگيني خواهد داشت.

اقبال اجباري به دوچرخه
در شــرايطي كه شــبكه حمل ونقل 
عمومي، به خاطر دســتورالعمل هاي 
فاصله گذاري اجتماعي با تمام ظرفيت 
فعاليــت نخواهــد كرد، يــك روش 
مطمئن و پاك براي خلوت نگه داشتن 
خيابان هــا، ترويج دوچرخه ســواري 
است. كشورهاي اروپايي، برنامه هاي 
ويژه اي براي گســترش اســتفاده از 
دوچرخه دارنــد و اميدوارنــد با اين 
برنامه ها، جلوي بازگشــت خودروها 
بــه خيابان ها و افزايــش آلودگي هوا 
را بگيرند. براي نمونه، فرانســه كه تا 
حــدود 9روز ديگر شــاهد لغو برخي 
محدوديت ها خواهد بود، 20ميليون 
يــورو بودجه براي دوچرخه ســواران 
درنظر گرفته اســت. براســاس طرح 
دولت، هر شهروند فرانسوي مي تواند 

دوچرخــه اش را بــه مراكــز تعمير 
معرفي شــده از ســوي دولت ببرد و 
تعميرات آن را تا سقف 50يورو رايگان 

انجام دهد.
اليزابت بــورن، وزير محيط زيســت 
فرانســه گفته اســت كه اين طرح، با 
هدف كاهــش اســتفاده از خودروي 
شــخصي تصويب شــده. او گفته كه 
در شرايط عادي، 60درصد سفرهاي 
شهري در فرانسه، مسيرهايي كوتاه تر 
از 5كيلومتر اســت و همين مســئله، 
دوچرخه را به يك »راه حل حمل ونقلي 

واقعي« تبديل مي كند.
مقامات شــهري پاريس هم گفته اند 
كــه اســتفاده از خــودرو در مناطق 
مركزي شهر ممنوع است و مسيرهاي 
مخصوص دوچرخــه در اين مناطق 
طراحي كرده اند. قرار است اين طرح تا 
پايان همه گيري كرونا پابرجا باشد اما 
اگر اجراي آن موفق باشد،  هميشگي 
خواهد بود. پاريــس همچنين درنظر 
دارد به موازات 3خط بسيار شلوغ مترو، 
خطوط مخصوص دوچرخه ســواري 

ايجاد كند.
در بروكســل پايتخــت بلژيــك هم 
مقامــات به فكــر ترويج اســتفاده از 
دوچرخــه افتاده انــد و گفته انــد كه 
40كيلومتر مســير جديــد دوچرخه 
احــداث مي كنند. هــدف اصلي آنها 
اين است كه افراد كمتري از سيستم 

حمل ونقل عمومي استفاده كنند.
در برليــن پايتخــت آلمــان هــم، 
مسيرهاي دوچرخه سواري به صورت 

موقتي پهن تر خواهند شد.
ميالن، شهري كه در مركز بزرگ ترين 
كانون بحــران همه گيــري كرونا در 
اروپا قــرار دارد نيز فضاســازي براي 
دوچرخه ســواران و پياده هــا را آغاز 
كرده اســت. شــهرداري اين شــهر، 
برخــي از خيابان هــا و جاده هــاي 
اصلي را بــه پياده راه ها و مســيرهاي 
دوچرخه ســواري تبديــل خواهــد 
كرد. شــهرداري ميالن گفته اســت 
35كيلومتر به خطوط دوچرخه سواري 
از  اســتفاده  و  می كنــد  اضافــه 
دوچرخه هــاي برقي را هم تشــويق 
خواهد كرد. شــهردار ميــالن گفته 
كه ظرفيت متروي شــهر را 30درصد 
كاهش خواهد داد تا مسافران بتوانند 

فاصله اجتماعي را رعايت كنند.

بحران كرونا چه تاثيري بر سيستم حمل ونقل عمومي شهرهاي بزرگ جهان گذاشته  است؟
دوچرخه؛ برنده غوغاي كرونا

ژنرال ميلر، فرمانده نيروهاي آمريكايي در افغانستان، نسبت به ادامه حمالت طالبان هشدار داده است.خيابان بوينس آيرس در مركز ميالن، قبل )چپ( و ماكتي از بعد از اجراي طرح پهن كردن مسير دوچرخه سواري و پياده رو

  بالتكليفي؛رؤياي المپيك توكيو 
هنوز زنده است اما بسياري از ورزشكاران 

نگرانند تالش سختشان بيهوده باشد

  پاكستان در آمار مرگ ومير )بر اثر 
كرونا( در يك روز ركورد زد

   ديوان عالي به دادخواست 
ممنوعيت نتانياهو از تشكيل كابينه 

رسيدگي مي كند

   مترو به عنوان آخرين پناهگاه 
بي خانمان ها، خطر )كرونا( دارد 

)نيويورك(

   دالرهاي تركيه تا جوالي تمام 
مي شود

جواد نصرتي
خبرنگار
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جدال آمريكا و طالبان ، روي توييتر
 سخنگوي نيروهاي آمريكايي در افغانستان و سخنگوي طالبان يكديگر را 

به نقض توافق صلح متهم كردند

ناتواني آمريكا و طالبان براي پيشبرد صلح در 
افغانستان براساس توافقنامه امضا شده در دوحه آمريكا

باعث شده تا مذاكرات پشت پرده ميان دو طرف 
به جدال لفظي علني در توييتر تبديل شود.

سرهنگ ساني لگت، سخنگوي نيروهاي آمريكايي در افغانستان 
ديروز در اقدامي بي ســابقه در توييتر خود خطاب به ذبيح اهلل 
مجاهد، سخنگوي طالبان، نوشــت: »مردم افغانستان صلح 
مي خواهند. جهان از طالبان خواسته كه در ميانه بحران كرونا، 
دست از ادامه درگيري ها بردارد. وقت آن رسيده جنگ متوقف 
شود.« مجاهد نيز ساعاتي بعد در واكنش به پست توييتري لگت 
پاسخ داد: »تنها راه حل موجود، اجراي توافقنامه دوحه است. 
فضاي فعلي را با بيانيه هاي بي مبنا و تحريك آميز خراب نكنيد. 
ما به اهداف مان پايبنديم، شما به تعهدات  خود پايبند بمانيد.«

اشاره سخنگوي طالبان به سخنان هفته گذشته ژنرال اسكات 
ميلر، فرمانده نيروهاي آمريكايي مستقر در افغانستان است 
كه به طالبان هشــدار داد اگر به حمالت شــان ادامه دهند، 
بايد منتظر پاســخ نيروهاي آمريكايي باشند. به گفته ژنرال 
ميلر، طالبان برخالف توافق هــاي صورت گرفته طي 4هفته 
اخير حمالت خود را عليه مواضع نيروهاي دولتي افغانستان 
افزايش داده اند. سخنان روز سه شنبه ميلر واكنش طالبان را 
به دنبال داشت. طالبان با انتشار بيانيه اي در وب سايت خود، 
سخنان ژنرال آمريكايي را »غيرمسئوالنه« خواند و نسبت به 
ادامه اينگونه اظهارنظرها هشــدار داد. طالبان در اين بيانيه 
آورده است:  »بهتر بود ژنرال ميلر به آنهايي هشدار مي داد كه 
تالش مي  كنند از فضاي ايجاد شده در نتيجه توافق تاريخي كه 
توسط بزرگ تر هاي ژنرال ميلر امضا شده سوءاستفاده كنند. 
به كار بردن زبان جنگ در فضاي صلــح، هيچ كاري از پيش 
نمي برد. مجاهدين ]نيروهاي طالبان[ از تهديد هيچ كســي 

نمي ترسند.«
پســت توييتري ســرهنگ ســاني لگت خطاب به ذبيح اهلل 
مجاهد در واكنش به انتشــار اين بيانيه طالبان بود. لگت در 
بيانيه اي كه همراه با اين پســت توييتري منتشر شده، از او 
خواسته كه دوباره به دقت ســخنان ژنرال ميلر را مرور كرده 
و از انحراف اين سخنان خودداري كند. سخنگوي نيروهاي 
آمريكايي نوشته اســت: »رهبران شما نشست هايي با ژنرال 
ميلر داشته اند و كامال مي دانند نكات مدنظر او چيست. حمله 
باعث حمله مي شود و آتش بس باعث آتش بس مي شود. بله، 
قطعا حمالت شما با واكنش ما روبه رو خواهد شد.« او در اين 
بيانيه از دولت افغانستان و سران طالبان خواسته است باتوجه 
به شــيوع ويروس كرونا در زندان ها، روند مبادله زندانيان را 
تسريع بخشند و براي پايان دادن به درگيري ها سر ميز مذاكره 
بنشــينند. 2 ماه از امضاي توافق صلح ميان آمريكا و طالبان 
براي پايان دادن به 18سال جنگ در افغانستان مي گذرد، اما 
درگيري ها در اين كشور همچنان ادامه پيدا كرده تا صلح براي 
افغان ها روي كاغذ باقي بماند. طبق توافق انجام شده قرار بود 
درگيري ها ميان طالبان و نيروهاي دولتي افغانستان متوقف 
شود و دو طرف زندانيان خود را مبادله كنند. آتش بس و آزادي 
زندانيان، پيش زمينه توافق هاي ديگري بود كه در سند صلح 

امضاشده در دوحه ميان زلماي خليلزاد به نمايندگي از آمريكا 
و مال برادر به نمايندگي از سوي طالبان گنجانده شده بود. اما 
درگيري ها هرگز در افغانستان متوقف نشده است. طبق اعالم 
شوراي امنيت ملي افغانستان، طالبان حتي بر دامنه حمالت 
و شدت خشونت ها افزوده است. طالبان نيز در مقابل، نيروهاي 
دولتي را به ادامه حمالت هوايي و حمالت شــبانه به مواضع 
نيروهاي خود متهم كرده اســت؛ حمالتي كه با پشــتيباني 
نيروهاي آمريكايي انجام مي شود. سران طالبان مي گويند كه 
نيروهاي دولتي در  سكوت خبري علي رغم امضاي توافق صلح 
به حمالت خود به مناطق تحت كنترل طالبان ادامه مي دهند. 
دست كم 150نفر از نيروهاي امنيتي افغانستان در حمالت 
روزهاي اخير طالبان كشته شده اند. طبق اعالم دولت طالبان 
طي يك ماه بيش از 2هزار حملــه كوچك و بزرگ به مواضع 

نيروهاي دولتي انجام شده است.

تعلل در آزادي زندانيان
روند آزادي زندانيان از ســوي دولت و طالبــان ادامه دارد اما 
طرفين يكديگر را به كارشكني متهم مي كنند. هم دولت و هم 
طالبان اعالم كرده اند كه زندانيان آزاد شده از سوي طرف مقابل، 
نيروهاي آنها نيستند. دولت افغانستان ديروز هم 100زنداني 
ديگر طالبان را از زندان پل چرخي در نزديكي كابل آزاد كرد. 
از ابتدا قرار بود روزانه 100نفر از سوي دولت و 20نفر از سوي 
طالبان آزاد شوند. با وجود گذشت 50روز از امضاي فرمان آزادي 
زندانيان طالبان از سوي اشرف غني، رئيس جمهور افغانستان، 
تاكنون تنها 500زنداني طالبان آزاد شده اند. اين در حالي است 
كه بايد 5هزار زنداني طالبان با هزار نفر از نيروهاي دولتي در بند 
طالبان مبادله شوند. اين وضعيت باعث شده تا زلماي خليلزاد از 
مقام هاي دولتي افغانستان بخواهد با هدف كاهش درگيري ها 
و امكان برقــراري آتش بس، رونــد آزادي نيروهاي طالبان را 

تسريع بخشند.

كرونا، چالش تازه دولت
شيوع ويروس كرونا در افغانســتان، وضعيت بحراني و آشفته 
اين كشور را تشديد كرده  اســت. وزارت بهداشت افغانستان 
ديروز اعالم كرد از 500نفر به صورت اتفاقي در كابل تســت 
كرونا گرفته كه از اين تعداد، تست 150نفر مثبت بوده است. 
مقام هاي اين وزارتخانه بر اين اساس هشدار داده اند كه شيوع 
كرونا در افغانستان مي تواند از آنچه تصور مي شد، سريع تر باشد.
دولت افغانستان تاكنون 12هزار تست انجام داده است. شمار 
مبتاليان در اين كشــور اكنون به 2هزار و 700مورد رسيده 
است و از اين تعداد 85نفر جان خود را از دست داده اند. كابل و 
بسياري از شهرهاي بزرگ ديگر افغانستان طبق دستور دولت 
تعطيل شده اند و قرار است تعطيلي ها تا پايان  ماه رمضان ادامه 
داشته باشد. طبق اعالم وزارت بهداشت افغانستان، بيشترين 
شمار مبتاليان در واليت هاي كابل، هرات و بلخ به ثبت رسيده 
است. تاكنون دست كم 228نفر از كادر درمان بيمارستان ها نيز 

به كرونا مبتال شده اند.
دولت افغانستان بودجه اي معادل 434ميليون دالر براي مبارزه 
با ويروس كرونا تصويب كرده است. با اين حال، اختالفات شديد 
سياسي در داخل دولت و ادامه درگيري ها با طالبان به موانع 

اصلي براي مقابله مؤثر با كرونا تبديل شده است.

محمدامين خرمي
خبرنگار

رسانه ها، »پادزهر« اطالعات نادرست در دوران كرونا
آنتونيو گوترش، دبيركل سازمان ملل در پيامي به مناسبت روز جهاني 
آزادي مطبوعات، خواســتار حفاظت از روزنامه نگاران در ميانه بحران 
كرونا، همچون كادر درماني بيمارســتان ها شــد. دبيركل ســازمان 
ملل در پيــام ويدئويي خود به نقش مهم روزنامه نــگاران در كمك به 
سياستگذاران براي اتخاذ تصميم هاي درست در وضعيت بحراني كنوني 
اشاره و تأكيد كرد كه اينگونه تصميمات، انتخاب ميان مرگ و زندگي 
است. گوترش گفت: »شيوع ويروس با شيوع بي سابقه اطالعات و اخبار 
نادرست همزمان شده است؛ اطالعاتي كه مي تواند به سالمت مردم هم 
آسيب بزند. رسانه ها در برابر شيوع اطالعات نادرست و جعلي، همچون 
پادزهر عمل مي كنند.« گوترش از كشورهاي جهان خواست تا فضاي 
مناسب براي فعاليت روزنامه نگاران را فراهم كنند و فشارهاي معمول 
را از روي دوش آنها بردارند تا بتوانند در شرايط خطيري كه همه جهان 
را با خود درگير كرده است به وظايف خود عمل كنند. دبيركل سازمان 
ملل، رسانه هاي آزاد را »ريه هاي جوامع« دانست و از دولت ها خواست 
در راستاي تقويت عملكرد روزنامه نگاران، گام بردارند. دبيركل سازمان 
ملل همچنين خواســتار آزادي روزنامه نگاران زنداني در كشورهاي 
مختلف جهان شــد. گوترش از دولت ها خواســت »جرم« انگاشتن 
روزنامه نگاري را پايان دهند. طبق آمار اعالم شــده از سوي سازمان 
ملل، هم اكنون حدود 250روزنامه نگار در سراسر جهان در بند هستند.
دبيركل ســازمان ملل، نقش روزنامه نگاران و رسانه ها در بحران كرونا 
را »نجاتبخش جان انسان ها« دانســته و از همه روزنامه نگاران جهان 
به خاطر پاسخگو كردن مسئوالن دولتي در مورد عملكرد دولت هاي شان 
در بحران كرونا تقدير كرده است. سوم مي  از سوي سازمان ملل، به عنوان 

روز جهاني آزادي مطبوعات اعالم شده است.



ديشببهسيلاشــكرهخوابميزدم
نقشــيبهيادخــطتوبــرآبميزدم

ابروييــاردرنظــروخرقهســوخته
جامــيبهيادگوشــهمحــرابميزدم

شناساييكرونابااستفادهازسگها
پنسيلوانيا: دانشــگاه پنســيلوانيا در آمريكا 8 سگ از نژاد 
البرادور را در يك پروژه تحقيقاتي به خدمت گرفته است. هدف 
اين پروژه آن است كه اين ســگ ها با استفاده از حس بويايي 
قدرتمندشــان، وجود ويروس در بدن انسان ها را تشخيص 
دهند. به گزارش ديلي ميل، اين دانشــگاه اعالم كرده كه در 
صورت موفقيت اين پروژه، ممكن اســت ســگ ها به صورت 
رسمي در برنامه مقابله با كرونا وارد شوند. اين سگ ها از نژاد 
البرادور بوده و قدرت تشخيص اين ويروس را خواهند داشت.

هشدارفرشتهمرگبهتركساحل
فلوريدا: وكيلي در آمريكا با پوشيدن لباس فرشته مرگ به 
ساحل مي رود و از مردم مي خواهد اگر زندگي را دوست دارند، 
به خانه هايشان بروند. به گزارش سايت بريتانيايي مترو، اين 
وكيل كه شمار موكل هايش در زمان شــيوع ويروس كرونا 
كاهش يافته است، مي گويد: ساعت هاي بيكاري ام را به ساحل 
مي آيم، اگر با اين كار جان يك نفر را هم نجات بدهم، از كار 
خودم راضي ام. تابه حال شمار قربانيان كرونا در آمريكا از مرز 

65هزار نفر گذشته است.

قدردانيباشگاهآاسرمازپرستارايراني
رم: باشــگاه آ  اس رم ايتاليا در صفحه توييتر خود با انتشــار 
تصويري از خستگي يكي از پرســتارهاي ايراني به قدرداني 
از كادر پزشــكي ايران پرداخت. در اين صفحه نوشته شده: 
اين تصوير گوياي خستگي در روزهاي اوليه و پرفشار شيوع 
كوويد-19 در ايران است. به گزارش اسپوتنيك، اين باشگاه 
توسط توييتر رسمي خود كمپيني راه انداخته است و به طور 
رسمي از پرستاران و پزشكان فداكار كه در خط مقدم مبارزه 

با ويروس كرونا هستند، قدرداني و تشكر مي كند.

صدورمجوزورزشمردماسپانيا
بارسلونا: مردم اسپانيا از امروز براي نخستين بار پس از هفته ها 
قرنطينه و محدوديت تردد، اجازه دارند تا براي ورزش روزانه از 
خانه خارج شوند. لغو اين محدوديت به معناي آن است كه هزاران 
نفر از مردم اين كشور مي توانند پس از 7هفته در خارج از خانه 
قدم بزنند، بدوند و دوچرخه سواري كنند. به گزارش اسپوتنيك، 
اما اين ورزش روزانه هم هنوز تابع برنامه زماني است تا مانع از 
ايجاد تجمع شود. اكثر افراد بزرگسال مي توانند بين ساعات 6 تا 

1۰صبح و 8 تا 11شب براي ورزش از خانه خارج شوند.

 حضرتاميرالمؤمنينعليع: 
من شيم الكرام بذل الّندي؛  از خوي مردم بلندمرتبه است، بذل جود و كرم.
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پرسشهايجديدرعصركرونا
ديروز يك همــكار اداري درددل مي كرد و 
مي گفت از اينكه اين همــه از برادر و پدرش 

دور است به ستوه آمده. مي گفت پنجشنبه 
شــب ها يك در ميان در خانه همديگر 

جمع مي شــديم و بازي مي كرديم و 
حرف مي زديــم و دل خوش بوديم.  از 

كالفگي پسر 1۰ساله اش مي گفت و از بي قراري پدرش كه 
در حصار خانه در كرج حبس شده. همكار من فقط 2يا 3بار 
در حياط خانه و با فاصله زياد پدر را در اين 2ماه و چند روز 

مالقات كرده. بقيه مكالمات با تلفن و فضاي مجازي بوده.
اين يكي از وجوه پنهان مؤثر در مديريت همه گيري است كه 
به نظرم دارد از آن به شكلي جدي غفلت مي شود. گفتار به 
ظاهر طرفدار فرودستان، ما را از توجه به ابعاد جدي تر رواني 
- اجتماعي قرنطينه كمي دور كرده . تــا آمديم بگوييم يا 
بينديشيم در خانه ماندن عوارض  دارد، چوب ها بلند شد كه 
در خانه ماندن كار و پيشه بورژواها و پولدارهاست و كارگرها 
در خيابان اند و نان خود را با جان خود دارند تاخت مي زنند. 
غافل از اينكه همين كارگر جماعت هم زن و بچه دارند و آنها 
در خانه ها حبس شده اند، همين كارگرجماعت هم والدين 
مسن دارند و آنها در خانه ها حصر شده اند. مردم دارند كالفه 
مي شوند، هم طوالني شده اين دوران، و هم افق و آينده آن 
نامعين است. كي تمام مي شود؟ تمام وعده ها هم نقش بر آب 
شده و البته در سپهر جهاني اين داستان دارد كش مي آيد 
و جهــان در كار اين موجود كوچك مانــده. در نتيجه بايد 
حقيقتا انديشيد كه اگر اندك اندك مردمان طاقت از كف 
دهند و محدوديت ها را ناديده بگيرند چه خواهد شد؟ به جد 
مي شود ادعا كرد دولت در ايران به مدد و از جيب مردم دارد 
همه گيري را مديريت مي كند. حتي كمكي كه اكثر دولت ها 
كرده اند، در ايران به شــكل وام داده شده و صورت مسئله 
پيامدهاي مالي محدوديت ها متأســفانه از اول پاك بوده و 

دولت، پاي خود را از تمشيت امور بيرون كشيده.
اما در يــك وجه ديگر از نقطه نظر يك روانپزشــك  و عضو 
جامعه بايد بگويم ما مردمان هم به نظرم يا دچار ساده انگاري 
شده ايم يا در گفتارهاي كالن غرق. از بديهيات اما ضروريات 
ماجرا به نظرم به شــكلي جدي و سيستماتيك غفلت شده 

است؛ از سوگ، از انگ، از تنهايي.
البته كه باور دارم اين يك مشكله جهاني است و اقتصادهاي 
بزرگ دنيا را هم در شوك برده، و شخصا وضعيت را از جهت 
تضاد نان و جان دردناك مي بينم، اما ســخنم اين است كه 
اين تمام ماجرا نيست و كسان زيادي كه كار نمي كنند، در 
خانه مانده اند و اين دارد بحراني جدي ايجاد مي كند. بحراني 

كه اكنون و آينده پيامد دارد و خواهد داشت.
كودكان و سالمندان و خانه داران و حتي بيكاران در خانه اند 
و البته آنها كــه كار مي كنند دلتنگ پــاره اي از آنها كه در 

خانه اند.
حتي من مي خواهم افــق را بازتر كنم، و بگويم بســياري 
گروه ها مثال آن هنرمندان و آن اقشــار كارگري كه از قبال 
صنعت هنر در ايران نان مي خورند حتي اگر معيشت تامين 

هم داشته باشند، از كار و بار خود دور افتاده اند.
سؤال هاي جدي را جدي بگيريم.

اميرحسينجالليندوشنيادداشت
روانپزشك

عليمالئكهپزشك همشهرينگاه
 روزنامه نگار و پزشك

ايمانمهديزاده
پژوهشگر توسعه پايدار

مهارت

چندنكتهبرايتغذيهبهبوديافتگانكرونا
  مصرف منظم صبحانه و 2 تا 3 ميان وعده براي تامين انرژي روزانه را فراموش 

نكنيد.
  استفاده از عسل براي تقويت سيستم ايمني و مهار سرفه.

 اســتفاده از منابــع غذايي ويتاميــن C ماننــد مركبات به دليــل خاصيت 
آنتي اكسيداني.

  مصرف موز يا زنجبيل در مواردي كه حالت تهوع وجود دارد.
  استفاده از منابع غذايي ويتامين A كه سبب حفظ يكپارچگي مخاط تنفسي 

مي شود؛ مانند زرده تخم مرغ و گوشت و ماهي.
  اضافه كردن مقداري پودر سبوس خوراكي به غذاهايي همچون آش، سوپ يا 

ساالد براي جلوگيري از يبوست.
  مصرف روزانه ميوه و سبزي تازه يا سبزي آبپز.

  اضافه كردن ســير، پياز و زنجبيل به غذاها كه به تقويت سيستم ايمني بدن 
كمك مي كند.

  استفاده از زردچوبه در تهيه غذا به علت خاصيت ضد التهابي.
  مصرف سوپ و  آش داغ.

  استفاده از منابع كربوهيدرات پيچيده و نشاسته اي همچون برنج، سيب زميني 
و نان سبوس دار.

  اســتفاده از روغن گياهي يا نباتي شــامل آفتابگردان و سويا به منظور تامين 
بخشي از انرژي مورد نياز روزانه و تامين برخي اسيد هاي چرب ضروري.

  مصرف مقادير زياد مايعات مانند آب، آبميوه طبيعي و آب سبزي هاي تازه.

ويترين

چطوردرخودروازكرونادرامانبمانيد
 ماشين  شما در اين زمانه شيوع ويروس 
كرونا به يك حباب محافظ براي شــما 
هنگام بيرون رفتن بدل شده است اما 

بايد به فكر پاك كردن درون ماشين تان 
از ويروس هاي كرونا هم باشيد.

پــاك كــردن ماشــين را بايد از 
ســطوحي كه بيــش از همه لمس 

مي شوند، شروع كنيد؛ ازجمله دستگيره هاي بيروني و 
دروني درها، فرمان ماشين، دنده، دسته چراغ  راهنما و 
دسته برف پاك كن، دكمه هاي راديو و ضبط، روكش هاي 
صندلي ها، اهرم هاي مربوط به تنظيم صندلي راننده و 
مسافر، كمربند ايمني، آينه ها، دسته هاي صندلي راننده 

و مسافر، دستگيره هاي ايمني.
براي پاك كردن بخش هاي گوناگون ماشين مي توانيد 
از محلــول آب و صابــون و محلول هــاي الكلي مثال 
محلول هاي حاوي دست كم 7۰درصد ايزوپروپيل الكل 

استفاده كنيد.
همان قاعده 2۰ثانيه براي شستن دست با آب و صابون 
براي پاك كردن سطوح داخلي ماشين هم با آب و صابون 
صادق است. فرآورده هاي ضدعفوني كننده ديگر هم بايد 
مدتي روي ســطح بماند تا اثر خودش را بر ويروس ها 

بگذارد؛ بنابراين پيش از زدودن آن مدتي صبر كنيد.
اغلب روكش هاي چرم طبيعــي يا مصنوعي صندلي ها 
داراي پوشش محافظ از جنس اورتان هستند، بنابراين 
فرآورده هاي الكل پايه اگر زياد رويشان به كار برده شود، 
به آنها آسيب مي زند. بنابراين آب و صابون ايمن ترين 
محلول براي پاك كردن صندلي هاي پارچه اي يا چرمي 
است. روكش صندلي را به آرامي با آب و صابون بساييد 
اما اين كار را با شدت زياد انجام ندهيد. مقدار كمي آب 

به كار ببريد تا كوسن زير روكش صندلي خيس نشود.
نكته مهم بعدي فاصله فيزيكي ميان افراد داخل ماشين 
اســت. فضاي يك ماشــين خانوادگي معمولي حدود 
3مترمكعب اســت )يك دهم اندازه يــك اتاق خواب 
معمولي(. اگر 4 يا 5 نفــر درون اين فضاي كوچك قرار 

بگيرند، حفظ فاصله فيزيكي ناممكن است.
باالخره اينكه ماشين هاي امروزي براي اينكه كمترين 
سروصداي بيرون به درونشان راه بيابد، كامال درزبندي 
مي شــوند؛ در نتيجه ميزان هواي تازه اي كه به درون 
ماشــين راه مي يابد، خيلي كم اســت. اگر پنجره هاي 
ماشين باال باشد، ذرات هواپخش حاوي ويروس كرونا كه 
با سرفه افراد وارد فضا مي شود، درون آن تجمع مي يابد. 
براي جلوگيري از اين وضعيت، كافي است شيشه حتي 
يك پنجره را اندكي در حد 7،8 سانتي متر پايين بكشيد.

پيشنيازداشتناكوسيستماستارتاپي
وضعيت جهــان پســاكرونا تغييرات زيــادي در 
كســب وكارها ايجاد كرده و عده زيــادي از مردم 
دچار بحران بيكاري شــده اند. پيش از رســيدن 

كرونا، كارآفرينان حوزه هاي مجازي و سايبري 
براي يافتن مخاطبان و ارتباط با مشتريان 
خود تالش زيــادي مي كردند اما با حضور 

اين ويروس ناآشنا و ايجاد اوضاع قرنطينه، 
رونقي ويژه براي كســب وكارهاي اين حوزه روي داد، تا آنجا 
كه در اوج بحران، شــركت آمازون اقدام به استخدام هزاران 

نفر نيروي كار كرد.
در دنياي پساكرونا، اقتصاد هايي موفق تر مي شوند كه شرايط 
جديد زيست بشــر را در توليد و ارائه خدمات و كاالهايشان 
مدنظر قــرار دهند. براي نمونــه گرچه ســال ها از تولد پول 
ديجيتال و كيف الكترونيكي گذشــته اما تاكنون جنبه نياز 

پيدا نكرده بود.
حاال اجراي پروتكل هاي بهداشتي يكي از اركان شيوه نامه هاي 
كسب وكارها به حساب مي آيد و اين روند پيش بيني هاي »الوين 

تافلر« دانشمند آمريكايي را گوشزد مي كند.
به زودي خريد كردن مشتريان دچار تغييرات بنيادي شده و 
بسياري از فروشگاه هاي واقعي از سطح خيابان ها جمع خواهد 
شد. مغازه هاي بســياري از پاســاژها و مال هاي بزرگ، طعم 
تلخ كسادي را مي چشند و انسان مدرن براي حفظ سالمت، 
صرفه جويي در زمان و تماس با هم نوعانش، امورش را از طريق 
گوشي هاي هوشــمند و رايانه هاي خانگي انجام مي دهد. در 
چنين شرايط پيش آمده اي، مفهوم رقابت، حق امتياز و قانون 
كپي رايت، نياز بــه بازنگري جدي دارد تا زيرســاخت هايي 
ايمن براي توليد كسب وكار هاي جديد راه اندازي شود. يكي 
از زيرساخت هاي مهم و ايمن، فراهم كردن اكوسيستم هاي 

استارتاپي در مناطق مختلف كشور است.
 اينها همه درحالي اســت كه وزارت آموزش و پرورش اذعان 
كرده دانش آموزان زيادي، شــرايط اتصال به شبكه سراسري 

آموزش آنالين را ندارند.
به همين سادگي عده اي از آينده سازان كشور در دوران كودكي 
و نوجواني از گردونه دانش، عقب مانــده و در دنياي آينده از 

داشتن شرايط متوسط و مطلوب محروم هستند.
ايجاد اكوسيستم استارتاپي عالوه بر اصالح و بازنگري قوانين 
فضاي مجازي و ثبت برند، نيــاز اولي تري به نام اينترنت دارد 
كه سرعت و حجم فعلي، قادر به راه اندازي اين اكوسيستم در 
سراسر كشــور نيســت و صرفا مناطق و نواحي نوآوري از آن 

برخوردارند.
اگر مي خواهيم در اقتصاد پساكرونا، شــرايط براي جوانان و 
كارآفرينان مطلوب باشد ابتدا بايد نظامنامه توزيع اينترنت در 

كشور مورد بررسي و بازنگري قرار گيرد.

هيجيكاتاواونو
»گســتره خيــال« دربرگيرنده 
كتاب هايــي در گســتره تئاتر و 
سينماست كه در نشر نو منتشر 
مي شود. اين مجموعه از گام هاي 
گونا گوني شــكل گرفته كه هر 
گام را كتاب هايــي متفاوت ولي 
با هدفي همانند به هم مي رساند. 
هر يك از كتاب هاي اين مجموعه 
به زندگي و آثار پيشگامان تئاتر 

امروز جهان پرداخته  است كه شيوه درك و اجراي تئاتر 
را دگرگون كرده اند. كتاب ها به دقت نظم و نسق يافته تا 
خواننده بتواند به دركي مناسب از مؤلفه هاي بنيادين كار 

هر چهره مهم تئاتر برسد.
نســخه اصلي »هيجي كاتا و اونو« ســال2۰۰7 توسط 
انتشــارات راتلج در لندن چاپ شده اســت. اين  كتاب 
توسط ناشر انگليســي در قالب يكي از عناوين مجموعه 
»اجراگران« )پرفورمنس پركتيشــنرز( منتشر شد كه 
هدف از انتشار آن، آشــنايي مخاطبان با شيوه و زندگي 
كنشــگران كليدي تئاتــر در قرن بيســتم و چگونگي 

تأثيرپذيري و تأثيرگذاري شان بر يكديگر است.
بوتو يكي از گونه هاي نمايشــي ژاپني مانند نو، كابوكي، 
كيوگن، بون راكو و ديگر نمايش هاي شــرقي و يك رقص 
است. اين رقص هم از 3 عنصر موسيقي، رقص و نمايش 
شكل گرفته است، ولي تركيب عناصرش، اصال شبيه گونه 
ديگر نيست؛ يعني مي توان گفت برخي اجراهاي آن مانند 
بوتوي ديگر نيســت. اين  نمايش، بيشتر اجرايي  است تا 
آنكه در بند متن باشد. بنابراين هيچ نوشتار و توضيحي، 
چگونگي آن را منتقل نمي كند؛ به همين دليل در مقدمه 
كتاب پيش رو اشاره شده كه كتاب نمي تواند مخاطب را 
به طور كامل از تجربه بوتو آگاه كند اما تالش مي كند تا حد 
امكان، فضا و موقعيت شكل گيري و گسترش آن را روشن 
كند.  كتاب درباره 2 نفــر  از بزرگ ترين چهره هاي تاريخ 
بوتو يعني تاتسومي هيجي كاتا و كازو اونو است. اين دو با 
وجود تفاوت هاي بنيادين خود، در مسائل مهمي مشترك 
بودند؛ مثل كودكي نابســامان، تأثير جنگ هاي پياپي، 
ويراني و از همه مهم تر، بيان هنري شان. در كتاب پيش رو، 
عالوه بر دستاوردهاي 2 چهره مذكور، داستان بنيانگذاري 

بوتو در ژاپن هم پيش روي مخاطب گذاشته مي شود.
هيجي كاتا و اونو، نوشته سوندرا فرالي و تاما ناكاموراست 
كه نياز اســماعيل  پور و عليرضا اســماعيل  پور آن را به 
فارسي برگردانده اند. نشــر نو اين كتاب 254صفحه اي 
را با شمارگان هزار و 1۰۰نسخه به بهاي 38هزار تومان 

منتشر كرده است.

اتاقكضدعفوني40ثانيه
يك اتاقــك ضدعفوني در فــرودگاه 
بين المللي هنگ كنگ به طور آزمايشي 
نصب شــده اســت كه ميكروب ها و 
ويروس هايي مانند كرونا را در 4۰ثانيه 

از ميان مي برد.
 به گــزارش ديلي ميــل، فــرودگاه 
هنگ كنگ نخستين مكان در دنياست 

كه از تكنولوژي اتاقك هاي پاكســازي  CLean Tech استفاده مي كند. اكنون 
كارمندان بخش هاي كليدي مثل كادر درمان از اين اتاقك ها استفاده مي كنند. 
شــركت توليدكننده اين اتاقك ادعا مي كند ســطح داخلي اتاقك سرشــار از 
مواد آنتي ميكروبي اســت كه هرگونه ويروس و باكتــري ازجمله ويروس كرونا 
)corona( را از روي انســان از بين مي برد. به گفته سخنگوي فرودگاه، فضاي 
داخلي اتاقك مجهز به پوشش ضدميكروبي است كه از راه دور ويروس و باكتري 
)Bacterium( روي بدن انسان و لباس هاي او را با فناوري هاي فتوكاتاليستي 

و نانوسوزن از بين مي برد.

دانستني ها

احتمالادامهكروناتاسال2022ميالدي
براساس گزارش هاي جديد منتشر شــده گروهي از محققان »مركز تحقيقات و 
سياست هاي بيماري هاي عفوني« )CIDRAP( كه وابسته به دانشگاه »مينه سوتا« 
اســت، با انجام پروژه اي گفته اند كه بيماري »كوويد-19« تــا زماني  كه 6۰ تا 
7۰درصد مردم جهان از كروناويروس ايمن نشوند، پايان نخواهد يافت و اين فرايند 
بين 18 تا 24 ماه زمان الزم دارد. به گزارش بيزينس اينســايدر، اين كارشناسان 
براي پيشــرفت بيماري كوويد-19 ســناريوهايي مطرح كردند كه بدترين آنها 
وجود موج دوم و بزرگ تر شيوع كروناويروس در پاييز يا زمستان است. محققان 
هشدار داده اند كه به احتمال زياد اين سناريو رخ خواهد داد، پس همه بايد آماده 
باشند. »مايكل اوسترهولم« )Michael Osterholm( محقق پروژه اظهار كرد؛  
همكارانش مدل هاي مختلفي كه تأثيرات آينده كروناويروس را پيش بيني مي كند، 

مورد بررسي قرار داده اند.

سالمت

2۰ سال پيش 

همشهري 15ارديبهشت1379
قيمتداييبه5ميليوندالررسيد

باشــگاه ليدزيونايتــد انگليــس اعــالم كرد؛ بــراي به 
خدمت گرفتن علي دايي با باشگاه هرتابرلين وارد مذاكره 

شده است.
اين تيم قصد داشت پيش از اين »هاكان شوكور« از تيم 
گاالتاسراي را به استخدام خود درآورد اما با تمديد قرارداد 
شوكر با گاالتاسراي، ديويد اولري، مدير اين باشگاه اعالم 
كرد ما نياز به يك مهاجم سرزن براي حضور در كنار هري 
كيول استراليايي داريم. در اين باره كيول گفت: علي دايي 
يكي از مهاجمان برجسته آسياســت و من در بازي هاي 
مقدماتي جام جهاني98 فرانســه 2بار در مقابل او بازي 

كرده ام.
دايي نخستين بازيكن ايراني است كه ارزش چنين قيمتي 
را پيدا كرده است. همچنين وي به عنوان نخستين بازيكن 

آسيا به ليگ برتر انگليس مي پيوندد.

سازمانآگهيهايروزنامه
همشهري

 خيابان قائم مقام فراهاني
 ميدان شعاع ، خيابان شهيد خدري
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توزيعواشتراك
شركت رسانه گستر كيهان

 تلفن:6665۰۰99

دعايروزدهمماهمباركرمضان

لَُكمأَْسَتِجْباْدُعوني

بْسم اهلل الّرحَمن الّرحيم 
اللَُّهمَّ اْجَعلِْني فِيِه ِمَن الُْمَتَوكلِيَن َعلَيك َو اْجَعلِْني فِيِه ِمَن الَْفائِِزيَن لََديك َو اْجَعلِْني 

الِِبيَن بِيَن إِلَيك بِإِْحَسانِك يا َغايَة الطَّ فِيِه ِمَن الُْمَقرَّ
 

به نام خداوند بخشنده مهربان 
خدايا مرا در اين ماه از توكل كنندگان و از رستگاران نزد خود و از مقّربان درگاهت 

قرار ده به احسانت،  اي هدف جويندگان.
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