
حركت پول   از سعادت آباد به چهار راه استانبول
قرمز شدن تابلوي قيمت ها در سعادت آباد، محل استقرار بورس، ضربان نرخ ها را در سبزه ميدان و چهارراه استانبول تندتر كرد

تخفيف برای مقابله با   
كسادي كتابفروشي

شهرداري تهران و شهرداري مشهد يارانه اختصاص يافته به 
كتابفروشان را در استان هاي تهران و خراسان تأمين مي كنند

كتابفروشان روزهاي پاياني سال گذشته را به سختي به نوروز 
رساندند. كرونا مردم را به خانه ها كشانده بود و در روزهايي 

كه همه به فكر تهيه ماسك، دستكش، الكل و ژل هاي ضدعفوني كننده بودند كسي 
به خريد كتاب فكر نمي كرد. شكل هاي گوناگون فروش غيرحضوري اعم از فروش 
تلفني و آنالين و... و ارسال از طريق پست و پيك نيز تنها توانست اندكي از كسادي 
كتابفروشي ها را جبران كند. با وجود بازگشايي كتابفروشي ها در هفته هاي اخير و 

شلوغي نسبي شهرها هنوز خبري از رونق دوباره كتابفروشي ها نيست.

 بايد شفاف تر 
عمل مي كرديم

  عبداهلل ناصري در گفت وگو با همشهري از 
»عصری سازي«  اصالحات سخن مي گويد، عصري كه 

بايد بدلي ها را معرفي و شاخص ها را شفاف اعالم كرد
 براي تغيير، تنها راه اصالحات است. اصالحات پايان 

نپذيرفته و زنده است اما بايد »عصري سازي « شود

طرح بهارانه كتاب از امروز تا 30 ارديبهشت اجرا مي شود
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  بازنگری مزد 99
 به نفع كارگران

قدم زدن در راه 
بي بازگشت

پس از كرونا، با تغيير سبك 
زندگی كدام بيماری های روانی 

انتظارمان را خواهند كشيد؟

وزير كشور از اتفاقات پس از 
گراني بنزين سخن گفت

آواربرداري 
ازحوادث آبان

ديدگاه
رامین رادنیا؛ روزنامه نگار ، كارشناس مديريت شهری

زلزله در زمره پديده هاي طبيعي نادر به شمار مي آيد 
كه نوع شديد آن بسته به منطقه جغرافيايي و موقعيت 
زمين شناسي يك دوره زماني بازگشت دارد و ممكن 
است اين دوره بازگشت تا چند صد سال را شامل شود 
و چند نسل آن را مشاهده نكنند اما با اين حال از آنجا كه در دسته بندي حوادث 
سريع و دايره وسيع تأثير و نيز نوع شديد آن با بروز خسارت و تلفات زياد قرار دارد 
به طور معمول شاخص ترين حادثه طبيعي به شمار مي آيد كه بشر با پيشرفت دانش 
توانسته است راهكارهايي را نه براي حذف آن، كه شدني نيست، بلكه براي كاهش 
آثار منفي آن طراحي كند. در اين مسير كه البته عمر چنداني ندارد، عمده توصيه ها 
به مقاوم سازي  و ايجاد ظرفيت هاي آمادگي و مقابله بازمي گردد چراكه كليدي ترين 
چاره كار محسوب مي شود. از همين رو اگر چه درخصوص پيش بيني زمان زلزله نيز 
مطالعات گسترده ادامه دارد اما اگر مقاوم سازي  دست كم گرفته شود، پيش بيني 
زمان دقيق نيز چندان چاره ساز نيست و نمي توان براي نجات انسان ها و جلوگيري 
از خســارت، چندان به آن اتكا كرد و بهتريــن راهكارها در حوزه پيشــگيري و 
به خصوص مقاوم سازي  سازه ها براساس دستورالعمل هاي مهندسي ساخت وساز با 
هدف كاهش ميزان ريسك و مخاطره و در عين حال تدارك آمادگي و برنامه هاي 
مقابله براي ريســك باقي مانده تكيه دارد. به اين ترتيب با پذيرش زلزله به عنوان 
قانون حركات زمين ساخت مي توان به شرط برخورداري از سازه هاي مقاوم با خيال 
آسوده زندگي كرد و براي ميزان محدود خسارت و حوادث محتمل و پيامدهاي آن 
به طور معقول ظرفيت هاي آمادگي و پاسخگويي مقابله را طراحي كرد. همچنان 
كه بسياري از كشورهاي لرزه خيز و پيشرفته چنين كرده اند. اين نكته اصل مطلب 
هوشياري در برابر زلزله است كه شاخص تاب آوري هر جامعه را در برابر اين پديده 
طبيعي ارتقا مي بخشد. به عنوان روزنامه نگار و در عين حال عضو گروه تهيه كننده 
نخستين طرح جامع مديريت بحران شهروندان كه در سال80تدوين شده است 
طي دو دهه گذشته شاهد اصالحات و بهبودهاي قابل توجه در عرصه هاي مختلف 
ساخت وساز، نظارت، آمادگي و ظرفيت هاي پاســخگويي بوده ام وبا برش زماني 
مي توان به ابعاد هر يك از پيشــرفت ها به خوبي پي برد اما با اين حال اين مسير 
صحيح با سرعت كافي طي نشده است و كماكان شاخص هاي آسيب پذيرمان در 
مناطق شهري و روستايي در برابر زمين لرزه باال است. از اين رو زلزله اخير گسل مشا 
فرصت مناسبي است تا يك بارديگر ابعاد مختلف مخاطره زمين لرزه و چالش هاي 
موجود به ويژه در پايتخت و كالنشهرهايمان مورد توجه و ژرف انديشي قرار گيرد 
و راهكارهاي بازنگري و موانع دســتيابي به جامعه تاب آور در برابر زلزله براساس 
دانش روز و توصيه هاي جهاني برطرف شود. به خصوص در حوزه راهكارهاي غلبه 
بر بافت فرسوده كه پاشنه آشيل اين حوزه به شــمار مي آيد بايد تدقيق و تسريع 

بيشــتر صورت گيرد و انگيزه ها و مشــوق هاي الزم براي 
سرمايه گذاري و جلب مشاركت مردم در اين حوزه فراهم 

شــود. ابعاد اين برنامه بايد در طراحي جامع ترســيم و به طور مستمر و حتي در 
ساختارهايي نوين دنبال شود. 

هشدار مشا
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والدت باسعادت حضرت  امام حسن مجتبی )ع( را تبريک می گويیم

تهران سامانه هشدار سريع می خواهد
تذكر مهربانانه زلزله به پايتخت

لرزه های گسل مشا در میانه  بحران كرونا، فاصله گذاری  اجتماعی را بر باد داد

يادداشت
سیدرضا اكرمي؛ عضو جامعه روحانیت مبارز

رســول اكرم)ص( وقتي وارد مدينه منوره شدند و 
بعد از مدتي كه حضرت زهرا)س( يك بانوي عاقله 
و رشيده شدند، خواستگارهاي زياد بر ايشان آمد . 
پيامبر)ص( فرمودند كار زهرا منوط به اذن خداست 
و مطابق با احاديــث، به وحي الهي درباره ازدواج حضــرت علي)ع( با حضرت 
فاطمه)س( اعالم رضايت شد و اين ازدواج ميمون شكل گرفت. در اين زندگي 
مبارك، نخستين مولود مشــترك، حضرت حسن بن علي است؛ حسن بن علي 
اوال نام الهي دارد به عنوان حســن و حسن صفت مشبهه است و به قولي صيغه 
مبالغه است. هر مصداقي از نيكويي اعم از علم، اخالق، صداقت، شجاعت، جمال 
ظاهر، زيبايي باطن و... را بشماريد در حضرت مجتبي)ع( جمع بود و لذا خداوند 

او را حسن ناميد.
حسن بن علي نام حسن دارد و همه زندگي 47ساله اش حسن است. در 47سالي كه 
حضرت در اين دنيا عمر مبارك داشت، چه زماني كه با پيامبر)ص( بود و چه زماني 
كه با پدر بزرگوار علي)ع( بود و چه 10ســالي كه بعد از پدر زندگي كردند، اخالق، 
تدبير و تصميم او همگي بيانگري از نكويي بود، به طوري كه احدي نمي توانســت 

نسبت به حسن بن علي)ع( ايراد و شبهه اي را اعالم بدارد.
ايشان القابي دارد به نام مجتبي، به نام كريم. در كرامت و بخشندگي ايشان همين 
بس كه فقيري بر ايشان وارد نشــد مگر اينكه امام، آن فقير را صاحب زندگي كرد، 
در مناعت طبع و بزرگواري ايشــان همين بس كه حتي پاي منبر معاويه نشست و 
از معاويه بن ابوسفيان توهين شنيد،  چنان با بزرگواري پاسخ دادند كه دشمن هم 
حق را به حسن بن علي)ع( داد. مشهورترين روايت در زندگي امام حسن)ع( داستان 
صلح ايشان است كه در سال هاي اخير به لحاظ شرايط سياسي و اجتماعي كشور، 

روايت صلح امام بسيار نقل شده است.
بعد از اينكه حضرت علي)ع( به شهادت رسيد، معاويه بن ابوسفيان،  جاسوساني را به 
بصره و كوفه فرستاد تا دامنه حكومت حضرت حسن)ع( را خدشه دار كند، حضرت 
با جاسوس معاويه برخورد كرد و براي معاويه نامه نوشت كه تو براي آشوب جاسوس 
مي فرســتي و اگر مي خواهي جنگي راه بيندازي، ما آمــاده مقابله ايم. حضرت با 
شجاعت تمام براي مقابله با دشمن پليد اعالم آمادگي كرد اما معاويه كه از يك طرف 
مي دانست شهادت حضرت علي)ع( و سپس برخورد با فرزند ايشان امام حسن)ع( به 
مصلحت نيست، پيشنهاد صلح داد. حضرت مجتبي نيز كه مي دانستند اگر معاويه 
بر اوضاع مسلط شود همه شيرازه بني هاشم از بين مي رود و اوضاع جامعه اسالمي 
دچار به هم ريختگي مي شــود، بين بد يعني صلح معاويه و بدتر يعني ادامه فتنه و 
جنگ، به شرط و شروطي تن به صلح با معاويه دادند. يكي از شروط اين بود كه بعد 
از مرگ معاويه، حكومت به امام حسن برسد و بعد از امام حسن)ع(، خالفت اسالمي 
را امام حسين)ع( عهده دار شوند. با اين حال معاويه بعد از صلح، چهره پليد خود را 
نشان داد و در جمع مسلمين اعالم كرد كه من فقط حكومت را مي خواهم و تمام 
شروط را زيرپا گذاشت. در واقع حضرت امام حسن)ع( با اين صلح، چهره پليد معاويه 
را به جامعه مسلمين نشان دادند و عين همين ماجرا را ما در قضيه توافق با آمريكا 
و برجام ديديم. ديديم كه ايران براي خنثي كردن صدور قطعنامه پشت قطعنامه، 
تحريم پشت تحريم، انعطاف نشان داد و با پذيرش برخي شرايط توافقي را امضا كرد 
كه دونالد ترامپ نانجيب نه تنها آن را زيرپا گذاشت، بلكه تحريم ها را هم تشديد كرد.

هر امامي بنا به داليل و شرايطي كه وجود داشت، مسيري را انتخاب كرد كه توأم 
با عزت، توأم با كرامت باشــد و حضرت امام حســن كريم اهل بيت است. حضرت 
مجتبي)ع( قهرمان صلح اســت، همانطور كه حضرت علي قهرمان عدالت است و 

حضرت امام حسين قهرمان شجاعت است.
حضرت در زمان پدرش و در زمان خودش دارالضيافه برگزار مي كرد تا هر رانده و 
مانده و وامانده اي از سفره حضرت بهره مند شــوند. زندگي كوتاه 47ساله حضرت 

امام حسن مجتبي را سرشار از عبادت و ادب و تقوا و شجاعت و تدبير مي دانيم.

امام صلح

نگاه
علي اعطا؛ سخنگوي شوراي اسالمي شهر تهران

هر بار زلزله مي آيد، مدتي سرگرم مي شويم. قصد 
مي كنيم طرحــي نو دراندازيم. براي ايمن ســازي  
عاجل بافت هاي فرسوده و ساختمان هاي بلندمرتبه 
و اماكن پرخطــر ديگر، طرح و برنامــه مي ريزيم. 
دستگاه هاي مختلف، ارائه طريق مي كنند و مدتي سرمان گرم است. بعد تدريجا 

فراموش مي كنيم و موضوع ديگري و اولويت ديگري و قصه ديگري.
زلزله پنجشنبه شب هم شايد با ما چنين كند و دو سه ماهي، با چاشني طنزي 
كه بر اثر سلسله حوادث طبيعي و انساني در يك سال گذشته به ذهن و زبان ما 

راه يافته، به آن پرداخته شود.
اما آنچه باقي اســت، مجموعه اي از نقاط ضعف مزمن و آسيب ها و مخاطرات 
بالقوه در حوزه ايمني و مجموعه اي از پتانسيل هاي خطرزا در شهرها و به ويژه 

در پايتخت است.
مواجهه با زلزله در تهران، عالوه بر اقدامــات عاجل در حوزه برنامه ريزي براي 
زمان بحران و پس از بحــران، برنامه بلندمدتي نيــاز دارد تا همچون ميثاقي 

مشترك در دستور كار باشد.
تهران، روي مجموعه اي از گســل ها واقع شده است. ســاختمان هاي زيادي 
در حريم اين گســل ها قرار گرفته اند كه برخي از اين ســاختمان ها، به لحاظ 
تقســيم بندي هاي رايج، به عنوان ســاختمان هاي داراي اهميــت باال و نيز، 
ساختمان هاي پرخطر شناخته مي شوند. در سال هاي اخير، نقشه اين گسل ها 
و حريم آنها تا حدودي تدقيق شده اســت. براي ما روشن نيست كه براساس 
كدام برنامه، با كدام زمان بندي و از طريق كــدام ابزارهاي قانوني، به موضوع 

ساختمان هاي واقع در حريم گسل ها توجه خواهيم كرد.
در بافت فرسوده شهر تهران كه 3268هكتار مساحت دارد، حدود 15درصد از 
جمعيت اين شهر زندگي مي كنند؛ هرچند به لحاظ مساحت، حدود 5درصد از 
شهر را در برگرفته است. با يك نگاه اجمالي مي توان دريافت كه اين مجموعه 
پذيراي آســيب در بحراني همچون زلزله خواهد بود، كه عالوه بر آسيب هاي 
كالبدي، تلفات انساني نيز مي تواند بسيار قابل تأمل باشد؛ چراكه به دليل تراكم 
كالبدي و فيزيكي، راه هاي دسترسي به دليل معابر باريك در اين نواحي بسيار 

محدود خواهد بود.
عالوه بر آن، بيش از 3700قطعه ملكي كه در حريم و بســتر رودخانه ها قرار 

گرفته اند، در شرايط زلزله در معرض آسيب هاي مضاعف خواهند بود.
مجموعه پرتعدادي از ساختمان هاي ناايمن بلندمرتبه در مناطق مختلف شهر 
تهران وجود دارد كه هر يك از آنها در مواقع بحران، مي تواند به يك پالسكوي 
بالقوه تبديل شــود. براي آنها چه برنامه اي داريم؟ در نخســتين ماه هاي كار 
شوراي پنجم، طرحي دوفوريتي با عنوان الزام شهرداري تهران به ارائه برنامه 
عملياتي ايمن ســازي  ســاختمان هاي بلندمرتبه در صحن به تصويب رسيد. 
قرار بود شهرداري برنامه اي در حوزه ايمن سازي  در 2وجه ايمن سازي  در برابر 
حريق و ايمن سازي  در برابر زلزله ارائه كند. بخش اول ارائه شد و بخش دوم، كه 
مي بايست معاونت شهرسازي و معماري تهران انجام مي داد، معلق ماند. بارها 
پيگيري شد و نتيجه اي حاصل نشد. و روزمرگي و بي برنامگي مزمن مديريت 
شهري در حوزه معماري و شهرسازي، همچنان كار دست همه ما داده و مي دهد. 
حاال ديگر به وضعيت برخي تاسيســات و تجهيزات شــهري و اماكن خاص و 

خطراتي كه آنها را تهديد مي كند اشاره نمي كنم.
مجموعه پردامنه اي از مخاطرات، تهران را در برابر زلزله آسيب پذير كرده است. 
دستگاه هاي مختلفي كه در ساختار مديريت بحران عضويت دارند، در سال هاي 
اخير از جنبه آمادگي هاي قبل، حين و پس از بحران، آماده تر و مؤثرتر بوده اند. 
اما در رابطه با برنامه هاي بلندمدتي كه كالبد شهر را با وضعيت پرمخاطره شهر 

تهران متناسب كند، در شرايط قابل قبولي قرار نداريم.

زلزله و آنچه باقي است...

در راستاي ايجاد شبكه همكاري و 
انتقال تجربيات در سطح قاره آسيا 

انجام شد
 تهران مبتكر 

تعامالت بین شهري 
در مديريت بحران
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فرزانه آييني 
خبرنگار

اتفاقــات آبــان  مــاه۹۸ بــا 
فروكش كــردن غبــار حوادث گزارش

مربوط به شيوع ويروس كرونا در 
كشــور از زير آوار بيرون آمدنــد. عبدالرضا 
رحماني فضلي، وزير كشور كه پيش تر اعالم 
آمادگي كرده بــود درباره حــوادث آبان ماه 
پاسخگو باشد، ۶ماه پس از اعتراضات ناشي از 
گراني بنزين باب صحبت درباره اين حوادث با 
مردم را باز كرد. برخوردهاي خياباني منجر به 
درگذشت جمعيتي از معترضان در شهرهاي 
مختلف كشور پاي وزير كشور را قبل از همه به 
اين حوادث باز كرد. جمعه ۲۴آبان ماه همزمان 
با اجراي طــرح حمايت معيشــتي و افزايش 
قيمت بنزين و ســهميه بندي آن در كشــور، 
برخي شــهرهاي كشور شــاهد ناآرامي ها و 
راهپيمايي هاي اعتراضي بودنــد. دامنه اين 
اعتراضات در برخي شهرها يك هفته بعد نيز 
ادامه پيدا كرد و درنهايت با مداخله نيروهاي 
امنيتــي و انتظامي پايــان يافت. با انتشــار 
گزارش هاي متفــاوت از آمــار قربانيان اين 
حوادث درخواست ها براي انتشار رسمي تعداد 
آسيب ديدگان و درگذشتگان از سوي دولت 
افزايش يافت. اين آمــار با وجود پيگيري هاي 

رسانه اي تا امروز اعالم نشده است. 
وزير كشــور كه پس از حوادث آبــان تا مرز 
استيضاح نيز پيش رفته بود، ولي به گفته علي 
مطهري طراح استيضاح، در آستانه انتخابات، 
اين استيضاح متوقف شد؛ اول ارديبهشت ماه 
امسال باالخره سكوت خود را شكست و گفت: 
»اتفاقات روي داده پس از افزايش قيمت بنزين 
نيازمند تحليل مستقلي اســت كه خودمان 
اين تحليل را داريم و گزارش و مســتنداتمان 
را به تمام مســئوالن نظام ارائه داديم. آماده 
پاسخگويي درباره تصميمات هستيم.« او در 
اين فاصله يك گزارش محرمانه از ابعاد اجراي 
طرح گراني بنزين به رئيس جمهور فرســتاده 
بود و يك بار نيز در جمع اعضاي كميســيون 

شوراهاي مجلس حضور پيدا كرده بود.
۶آذرماه۹۸ با باال گرفتن انتقادها نســبت به 
اجراي طرح گراني بنزين از سوي دولت، حسن 
روحاني، رئيس جمهور از مسئوليت مستقيم 
وزير كشور در جريان اين ماجرا خبر داده و با 
بيان اينكه نحوه و زمان اجراي سهميه بندي 

بنزين به وزير كشور و شــوراي امنيت واگذار 
شــده بود، گفته بود: »به آنها گفتم كه نحوه 
تبليغات، برنامه ريزي و اجراي آن را خودتان 
مديريت كنيد. با صدا و سيما هماهنگ باشيد 
و هر زماني را كه مناســب ديديد، آن را اجرا 
كنيد و تأكيد كردم كه حتي زمان اجراي آن 
را به من هم نگوييد و خود من هم همزمان با 
مردم متوجه اجراي اين طرح شدم.« روحاني 
در همين سخنراني معروف بود كه اعالم كرد: 
»من هم مثل مــردم صبح جمعــه فهميدم 
قيمت بنزين تغيير كــرده.« رحماني فضلي 
مهرماه سال۹۷ از سوي رئيس جمهور به عنوان 
رئيس ستاد اطالع رساني و تبليغات اقتصادي 
كشور منصوب شد و براساس همين حكم در 
موضوعاتي همچون اجراي طرح گراني بنزين 
خواهان اختيار تام در اين خصوص شده بود. 
رئيس شوراي امنيت كشور هفته گذشته در 
پايان نشســت ۲روزه خود با اســتانداران در 
وزارت كشور به مسئله افزايش قيمت بنزين 
و حوادث بعدي در آبان ســال گذشته اشاره 
كرد و گفت: »بحــث تغيير قيمت بنزين، يك 
رويداد بزرگ بود. همه مراحل تصميم سازي  
و تصميم گيري درباره ايــن موضوع در حوزه 
نظام و حاكميت اتفاق افتاد و اجراي همه ابعاد 
آن نيز با نظارت كامل در سلسله مراتب نظام و 

حاكميت، انجام شد.« او گفته است: »در اين 
موضوع، دســتگاه هاي مختلف در چارچوب 
وظايف و مسئوليت هايي كه داشتند، وظيفه 
خود را خوب انجام دادند، ولــي با وجود اين، 
آنچه رخ داد، براي همــه ما حادثه غم انگيزي 
بود از اين جهت كه دشمنان از آن سوءاستفاده 
كردند و با تحريكاتي كه انجام شــد، اتفاقاتي 

افتاد كه خواست هيچ كس نبود.«

آمار قربانيان، همچنان در انتظار اعالم
با وجــود اعــالم قبلي وزيــر كشــور درباره 
پاســخگويي نســبت به ابعاد حادثــه، او در 
همايــش اســتانداران نيز ســخني از تعداد 

قربانيان اين حوادث به ميان نياورد. 
آذرماه ســال گذشــته حدود يك  ماه پس از 
حادثه يك اظهارنظــر او درباره نحوه برخورد 
نيروهــاي انتظامــي و امنيتي بــا معترضان 
جنجال برانگيز شــده بود. بعدها غالمحسين 
اسماعيلي، ســخنگوي قوه قضاييه نيز اعالم 
كرد مســئوليت اعالم آمار قربانيان بر  عهده 
شوراي امنيت كشور است كه رحماني فضلي 

مسئوليت آن را برعهده دارد.
 او با بيــان اينكه وزارت كشــور به عنوان يك 
وزارتخانه حاكميتــي، مســئوليتي فراتر از 
تكاليف اصلــي اش دارد و بايد بــا هماهنگي 
با ســاير نهادهاي حاكميتي در كشور باشد، 
گفت: »در اين موضوع، دستگاه هاي مختلف 
در چارچــوب وظايف و مســئوليت هايي كه 
داشــتند، وظيفه خود را خــوب انجام دادند، 
ولي با وجود ايــن، آنچــه رخ داد، براي همه 
مــا حادثــه غم انگيزي بــود. از ايــن جهت 
كه دشــمنان از آن سوءاســتفاده كردند و با 
تحريكاتي كــه انجام شــد، اتفاقاتي افتاد كه 
خواســت هيچ كس نبود.« اين در حالي است 
كه دولتي ها تاكنون اقدامي درباره پاسخگويي 
نسبت به كشته شدگان اين حوادث نداشته اند. 
رئيس جمهور در نشســت خبــري بهمن ماه 
سال گذشــته خود با خبرنگاران در پاسخ به 
يك رسانه خارجي گفته بود مسئوليت اعالم 
آمار كشته شــدگان با پزشــكي قانوني است. 
صحبت هايي كه مســئوليت آمار را بر گردن 
قوه قضاييه مي انداخت، ولي چند روز بعد علي 
ربيعي، ســخنگوي دولت گفت: »آمار دقيق 
كشته شدگان حوادث آبان ماه ظرف چند روز 
آينده از سوي يكي از دســتگاه هاي مسئول 

اعالم خواهد شد.«

عبداهلل ناصري در گفت وگو با همشهري از عصري سازي اصالحات سخن 
مي گويد؛ عصري كه بايد بدلي ها را معرفي و شاخص ها را شفاف اعالم كرد

  براي تغيير، تنها 
راه اصالحات است. 

اصالحات پايان نپذيرفته 
و زنده است اما بايد 
»عصري سازي « شود

  قدرت محوران صرف 
به اصالح طلبان ضربه 

زدند. لذا در عصر جديد 
شاخص ها را بايد شفاف 

اعالم كرد

  در حوادث كارگري 

مثل هفت تپه، 
محيط زيستي، معلمان 
و... بايد شفاف تر عمل 

مي كرديم

كافه مجلس

  فراكسيون هاي زودرس
 جمعي 5۹نفره از منتخبان اصولگراي مجلس 
يازدهم، چهارشنبه گذشــته در نشستي به 
بررسي مراحل تشــكيل فراكسيون اكثريت 
مجلس يازدهم پرداختند. اين جمع 5۹نفره 
ماموريت يافته اند امــور مقدماتي مربوط به 
تشكيل فراكسيون اكثريت مجلس را انجام 
دهند. براســاس بيانيه اي كه شوراي موقت 
مركزي فراكســيون انقالب اسالمي منتشر 
كرده است، نشســت به رياســت غالمعلي 
حداد عادل، رئيس شوراي ائتالف نيروهاي 
انقالب اسالمي برگزار شده و در اين نشست 
چهره هايــي از منتخبان وابســته به جبهه 
پايداري و ساير اصولگرايان حضور داشته اند. با 
اين حال، پيش تر شمس الدين حسيني، وزير 
اقتصاد دولت احمدي نژاد گفته بود كه طيفي 
از وزيران، معاونان و ديگر چهره هاي وابسته به 
جريان احمدي نژاد كه به مجلس يازدهم راه 
يافته اند، فراكسيون سياسي خودشان را در 
مجلس خواهند داشت. شمس الدين حسيني 
در كنــار محمدباقر قاليباف براي رياســت 
مجلس يازدهم تالش مي كند. حسام الدين 
آشنا، مشاور رئيس جمهور درباره رقابت هاي 
درون گروهي پارلمان براي رياســت مجلس 
نوشته است: در جريان انتخاب هيأت رئيسه 
و كميسيون هاي دوره يازدهم مجلس شوراي 
اســالمي، كهنه بهاري ها برنده نهايي رقابت 
تنگاتنگ نواصولگرايان با يكديگر هســتند. 
جهت گيري فراكسيون اعتداليون در تعيين 
تكليف رياســت مجلس كامــال نقش آفرين 

است.

  چشــم غرضي از ايــن مجلس آب 
نمي خورد

ســيدمحمد غرضي، وزير كابينه سازندگي 
در گفت وگــو با جمــاران دربــاره وضعيت 
مجلس يازدهم گفته اســت: مجلس يازدهم 
با حداقل آرا و مشاركت شكل گرفته و از نظر 
من پشــتوانه قوي مردمي ندارد و بيشتر از 
حمايت هاي حزبي و گروهي برخوردار است، 
بنابراين چشمم آب نمي خورد كه اين مجلس 
موفق باشد. وزير پيشين نفت ادامه داد: من 
بلندگو و تريبون ندارم و يك ســرباز انقالب 
هستم، براي مباحث ذكر شده مصاديق دارم. 
نماينده اي كه به دنبال امتياز اقتصادي است و 
وضع مالي او نسبت به قبل از دوره نمايندگي 
چند هزار برابر مي شود، نه نماينده مردم و نه 
در مسير انقالب است. حقوق هاي نجومي در 
سطح كشور نيز به همين شــكل است. وي 
درباره منتخبان مجلس يازدهم اظهار كرد: 
اسم انقالبي گذاشــتن روي جمعيت، گروه، 
حزب و ائتالف انتخاباتي به معني انقالبي بودن 
آنها نيســت، مردم بايد به انقالبي بودن آنها 
صحه گذارند و آن هم چشمم آب نمي خورد 
عملكردي در جهت رضايت مردم در ۴سال 
بعدي داشته باشند. غرضي در بخشي از اين 
گفت وگو با بيان اينكه اعتقادي به كار حزبي 
ندارد، ميان مجلــس مردمي با حزبي تفاوت 
قائل شد و گفت: زماني  شهيد بهشتي اصرار 
كرد عضو حزب جمهوري اسالمي شوم، گفتم 
»از حزب جز موريانه باال نمي رود«، بعد شاهد 
بوديم اين حزب پايه گذار چپ و راستي شد 

كه ۴0سال كشور را گرفتار كرد.

  حاجي بابايي براي رياست كم حاشيه تر 
است

بهــزاد رحيمــي، نماينــده ســقز و بانه در 
يازدهمين دوره مجلــس در گفت و گو با ايلنا 
درخصوص رقابت ها بر ســر رياست مجلس 
يازدهم، اظهار كرد: اخيرا جلســه اي در اين 
خصوص با حضور چند نفر از منتخبان مجلس 
يازدهم برگزار شــد كه در آن جلســه ۸ بند 
براي تشكيل هيأت رئيســه و كميسيون ها 
مطرح شــد كه اگر آن ۸ بند اجرايي شــود، 
حتما نتيجه مناسبي حاصل خواهد شد. وي 
با اشاره به رقابت حاجي بابايي و قاليباف براي 
رياست مجلس يازدهم، گفت: به نظر مي رسد 
ميرسليم شانسي براي رياست ندارد و رقابت 
اصلي بين قاليباف و حاجي بابايي است. البته 
اشخاص ديگر مانند نيكزاد را نيز بايد درنظر 
گرفت. حاجي بابايي از چهره هاي شــاخص 
اســت كه توانمندي هاي خاص خود را دارد 
و از نمايندگان تأثيرگذار مجلس دهم بود كه 
حواشي كمتري دارد، اميدواريم اين معيارها 
بتواند به شناخت بيشــتر نمايندگان كمك 

كند و شاهد يك رأي هوشمندانه باشيم.

  الريجاني برود، هجمه ها هم مي رود
عالءالدين بروجردي، عضو كميسيون امنيت 
ملي و سياســت خارجي مجلس پيش بيني 
كرده است با رفتن علي الريجاني از مجلس، 
هجمه ها به پارلمــان كاهش يابد. به گزارش 
خانه ملت، اين عضو فراكســيون مستقلين 
واليي با تأكيــد بر اينكــه هجمه هاي عليه 
مجلس سياسي كاري اســت، گفت: به دليل 
رقابت هاي گســترده، اين هجمه ها سياسي، 
فضا سازي  و جو سازي  سياسي است، با توجه به 
اينكه بيشترين هجمه ها عليه رئيس مجلس 
بود و ايشــان ديگر در مجلس يازدهم حضور 
ندارند، اميدواريم مجلس يازدهمي ها بدون 

حاشيه به كار بپردازند.

بايدشفافترعملميكرديم

۲  شنبه ۲0 ارديبهشت ۹۹  شماره ۷۹3۷ 2 3 0 ۲ 3 ۶ 0 ۸ ايران

پس از حدود 3 ماه وقفه سراسري در برگزاري نمازجمعه در 
 نماز

كشــور به دليــل شــيوع كرونــا، روز گذشــته، جمعه جمعه
۱۹ارديبهشت، نمازجمعه در ۲3 استان و ۱3۲ شهرستان، 
۱۸0پايگاه و مجموعا ۲۹۴ نقطه كشور با رعايت دستورالعمل بهداشتي 
و الزامات سالمت محيط در مساجد و مصلي ها برگزار شد. نمازجمعه پس 
از ۸0روز در شهرهايي برگزار شد كه براســاس اعالم ستاد ملي مقابله با 
كرونا، وضعيت آنها به لحاظ كنترل كرونا »سفيد« بود. مطابق اطالعيه 
شماره ۱۱شوراي سياستگذاري ائمه جمعه كشــور، در مراكز استان ها 
نمازجمعه تا اطالع ثانوي اقامه نخواهد شد. در استان تهران نيز طبق اعالم 
نظر كميته مبارزه با ويروس كرونا، به منظور حفظ ســالمت شهروندان 

همانند هفته هاي گذشته تعطيلي نمازجمعه در اين استان ادامه دارد.

دستورالعمل هاي بهداشتي نمازجمعه
در اطالعيه شوراي سياســتگذاري ائمه جمعه كشور در ۱۶ارديبهشت، 
درباره ضرورت رعايت اقدامات بهداشــتي الزم توسط نمازگزاران آمده 
است: رعايت فاصله اجتماعي، حتي در زمان اقامه نماز )براساس الگوي 
تطبيق يافته با مالحظات شرعي(، استفاده از ماسك و دستكش )شرعاً 
مانع اقامه نماز محسوب نمي شوند(، اســتفاده از سجاده و مهر شخصي، 
يا استفاده از مهر ســنگي با قابليت ضدعفوني )سجده بر سنگ صحيح 
اســت(، وضو گرفتن در خانه، شست وشوي مرتب دســت ها با صابون يا 
مواد ضدعفوني كننده )اگر پايه الكل طبي باشــد، شرعاً مسكر محسوب 
نمي شود و نجس نيست(، خودداري از توزيع نذورات در محل برگزاري 

نماز، خودداري افراد ســالمند و داراي بيماري زمينه اي از شــركت در 
نماز، استفاده از كيسه كفش يكبار مصرف، خودداري جدي افراد داراي 
عالئم سرماخوردگي يا عالئم مشــابه بيماري كوويد- ۱۹ از شركت در 
نماز )سهل انگاري در انتقال بيماري، موجب ضمان شرعي است(، كوتاه 
كردن زمان توقف در محل، قبل و بعد از نماز و باالخره خودداري از لمس 
چشــم، گوش، بيني و دهان تا زمان بازگشــت به منزل و شست وشوي 

مجدد دست ها.

چند صباحي اســت كه آينده 
سياســي اصالحات به محاق رفته است و 
شــاخص ترين چهره هاي آن نسبت به تراز 
سياسي اين جريان ابراز نگراني مي كنند؟ 
خرداد امسال بروز و تولد جريان اصالحات 
در ايران 25ساله مي شــود، يعني سني كه 
قاعدتا بايد اوج ثمردهي يك حركت نظام مند 
باشد. چه شده كه اصالحات به جاي وسعت 
بخشيدن به شعارهايش و شاخ وبرگ دادن 
به آرمان هايش در اعالم نگاه و برنامه اش به 

آينده مردد شده و عاجز مانده است؟
گفتمان اصالح شــفاف وروشن اســت و هيچ 
راهي جــز اصالحات براي توســعه نجاتبخش 
ايران متصور نيســت، آن هم بــراي ملتي كه 
۴0سال پيش راه ديگر را يعني انقالب را تجربه 
كرده و امروز معتقد است هنوز به اهداف اصلي 
نرسيده است. اگرمنظورتان اين است كه تأثير 
تشــكيالتي اصالحات به محاق رفته اســت، 
بايد تأييد كنم كه بله در محاق اســت و مدتي 
است كم اقبال واقع شده و علت هم بيشتر نگاه 
موسع اين گفتمان به توســعه ائتالفي است نه 
توسعه گفتمان تشــكيالت. البته اين نگاه هم 
اجتناب ناپذير بود در شرايطي كه قدرت اصلي 
دنبال حاكميت يكدست بود. يعني اصالح طلبان 
توان خود را بيشــتر متمركز كردنــد به رفتار 
ســلبي در رقابت ها يعني گسترش دامنه »نه« 
به رقيب اقتدارگرا و نه گســترش دامنه »آري« 
به اصالح. اين راهبرد در درازمدت خلوص جبهه 
اصالحات را تقليل داده اســت و مي توان گفت 
علت نگراني و ترديد نيروهاي اصلي اصالحات 
هم همين است كه رفتار سلبي رقابتي به مرور 
و به درســتي ارزيابي جامعه مدني را مخدوش 
كرد. به نظر من اگر اصالحــات و اصالح طلبان 
اصلي راهبرد »ايجاب در كنشــگري« را اصل 
مي گذاشــتند، در درون منســجم و يكدست 
مي بودند و پس از ربع قرن مثل پويايي گفتمان، 
تشكيالت بسيار پوياتري در اختيار داشتند. اما 
نمي توانم از علت ديگري چشم بپوشم. اقلي از 
اصالح طلبان بودند كه همراه سياســت ورزي و 
كنشــگري خود ملكات »اخالق-تشكيالت« 
را نهاينه مي كردند. اكثر آنهــا فقط دغدغه كار 
 تشــكيالتي مرســوم را دارند اين دســته دوم

 پس از مدتي همان بدلي هاي پر ادعا شده اند.
نقــش پدرخوانده هايي كه فقط 
در بزنگاه انتخاباتي حاضر و ظاهر مي شوند 

چيست؟
از آن دســته دومي كه عرض كردم كساني اگر 
باشند كه مقداري پول و رســانه داشته باشند 
بالفاصلــه محوريت پيدا مي كننــد و همين ها 
پدرخوانده هاي جبهه مي شــوند و چون پول و 
رســانه در فصل انتخابات كاركرد اصلي را دارد 
تالش غالب در فصل انتخابات است، به عبارتي 
ميــدان دار اصلي مي شــوند و از آنجا كه عقال و 
بزرگان جبهه بنا را بر حفظ ائتالف گذاشــته اند 

جبرا كوتاه مي آيند.
ابقــاي در قــدرت و مصالحه 
اصالحات با قدرت چقــدر تأثير گذار بوده 

است؟
اگر اصالحات بر ســر قدرت باشد طبعا به علت 
نوع ســاختار قدرت در ايران مجبور به مصالحه 
و معامله بــا راس يا رئوس قدرت مي شــود آن 
هم براي مردم كه بتوانند زندگي مقبول نسبي 
داشــته باشــند. همان چانه زني از بــاال كه در 
سال هاي ۷۶ تا ۸۴ شاهدش بوديم. اصالحات اگر 
در متن جامعه مدني باشد چون نقد قدرت كار 
اصلي او خواهد بود مصالحه با قدرت تأثيري جز 
استهالك سرمايه اجتماعي ندارد. ببينيد امروز 
دو قطبي »حاكميت-جامعه مدني« هم كيفيت 
جديدي دارد هم كميت معنــاداري. بنابراين 
مصالحه قــدرت تماميت خواه بــا اصالح گري 

شهروندمحور هم بي معناست و هم غيرمؤثر!
مي شود گفت جريان اصالحات در 
همه اين سال ها رها شده بوده و كسي براي 

بارور كردن آن تالشي نكرده بود؟ چراكه نه 
آموزشي، نه تعيين اهداف و برنامه و... هيچ 
اقدامي براي ايجاد يك جريان سياســي- 

اجتماعي صورت نگرفته است.
اينطور گفته مي شود ولي اجازه دهيد اين نكته 
را عرض كنم كه رهبري جبهه اصالحات مكرر 
به رئيس و هيأت رئيسه شعسا تأكيد مي كردند 
محور تالش مستمر ، پيوســته و پوياي جبهه 
بايد شورا باشــد و حتي مثال مي زدند موضوع 
موضعگيري ها ، صدور بيانيه و... بايد از شــورا 
شروع شــود اما مديريت شعســا در اين عرصه 

منفعل بود.
از بعــد از حوادث ســال88 ما 
شاهد بروز و ظهور جنبش ها و حركت هاي 
مردمي بسياري بوده ايم كه در بعد اجتماعي، 
فرهنگي و اقتصادي حركت هاي تأثيرگذاري 
را رقم زده اند كه نمود خياباني هم داشته اند 
حركت هايي كه انتظار مي رفت جايي در دل 
جريان اصالحات داشته باشد اما هرگز از سوي 
اين جريان مورد حمايت و بعضا تأييد هم قرار 
نگرفت. فكر مي كنيد سكوت تعمدي احزاب 
اصالح طلب در قبال اين حركت هاي مردمي 
در كاهش تأثير گــذاري اجتماعي آن به چه 

ميزان مؤثر بوده است؟
اين درست نيست كه اصالحات اصال همراهي 
با اين حركت ها نداشــت البته بايــد يادآوري 
كنم كه در واكنش به اين حركت ها حداقلي از 
اصالح طلبان و جبهه با اين جنبش هاي اصيل 
همراهي كردند. در اين وادي بايد ۲نكته را مورد 
توجه قرار داد اول اينكه انتظار در جبهه اين بود 
كه شوراي شعسا محور باشــد و همراهي كند. 
اين همان ضعف اصلي شــورا بود كه هميشــه 
آقاي خاتمي گوشــزد مي كرد. نكتــه دوم هم 
اين است كه باالخره بخش نسبتا قابل توجهي 
نگاهشــان بيشــتر به حاكميت معطوف است 
تا جامعه مدني. به همين دليــل هم اين جمع 
نمي توانند مثال در مورد دي ماه۹۶ كنش و موضع 
اصالحگرانه داشــته باشــند. ما ديديم مجمع 

روحانيون مبارز در ارتباط با حوادث دي ماه۹۶ 
چه سبك بيانيه اي داد، بيانيه اي كه از سوي رهبر 
اصالحات تأييد نشــد و او در موضعگيري هاي 
شخصي اش سعي در اصالح اين موضع داشت. 
البته معتقدم اصالح طلبــان حزبي و غيرحزبي 
بايد بهتر عمل كنند. مثال ما در حوادث كارگري 
مثل هفت تپه، محيط زيستي، معلمان و... بايد 

شفاف تر عمل مي كرديم.
به نظر شما در اين 3دهه گذشته 
آيا اصالحات به خودي خود توانسته در ايجاد 
و بروز جنبش هاي اجتماعي و حتي انتخاباتي 
تأثير گذار باشد؟ آيا مي توان جنبش سبز در 
ســال88، خيزش اميد در سال92و  تكرار 
اميد در سال94 را دستاوردهاي اصالح طلبان 
دانست كه حساب شــده و با فهم خواست 
مردم، از سوي تئوريسين هاي اصالح طلب 
كليد خورده و به متن جامعه كشيده شود و 

عموم مردم را درگير كند؟
حتما اصالحات در جنبش هاي اجتماعي مؤثر 
بودند. موضعگيري ها ، همراهي ها ، تأييدها و از 
سوي ديگر نقد صريح حكومت بيانگر اين است 
كه »جنبش اجتماعي« و »اصالحات« از هم نيرو 
گرفته و به هم قدرت بخشــيده اند. در پاسخ به 
قسمت دوم سؤالتان اما بايد تأكيد كنم كه حتما 
اتفاقات۸۸ فراتر از اصالحــات بود اما قطعا۸۸ 
زاييده و مولود گفتمان و تشكيالت اصالحات 
اســت. خيلي از همان هفته اول تير۸۸ سعي 
كردند جنبش سبز را چيزي جدا و ذاتا متفاوت 
معرفي كنند اما هوشــمندي رهبران جريان 
اصالحات مانع از اين كار شد. اما سال هاي ۹۲، 
۹۴ و ۹۶  را ابتــدا دســتاورد كاريزماي رئيس 
دولت اصالحات  و عامــل ديگر و تقويت كننده 
آن را ميدانداري چهره هاي اصالح طلب مي دانم.
مي توان گفــت در برخي موارد 
اصالحات برند خود را بر خواسته قشري از 
مردم زده كه با فهم شــرايط موجود و براي 

رفع آن به ميدان آمده اند؟
اگر منظورتان اين اســت كه اصالح طلبان در 
مــواردي فرصت طلبي كرده باشــند نه اين را 
قبول نــدارم، اصالحــات همواره از خواســته 
مردم حمايت كرده اســت. مثال نفس اعتراض 
 مدني ر اتأييد و برخورد حكومت را نقد و البته 
رفتارهاي ضداخالقي و ساختارشــكنانه حين 

جنبش را نيز محكوم اعالم كرده است.
برخي از چهره هاي اصالح طلب 
كه طي اين سال ها براي بارور شدن جريان 
اصالحات هزينه داده اند معتقدند، جمعي 
از اصالح طلبان بدلي از دل محبوبيت عامه 
اين جريان رشد كردند و جريان را به نام خود 
زدند و بر سر قدرت و سمت از ايده آل هاي 
جريان كاستند و اصالحات را نحيف و ضعيف 

كردند؟
قبول دارم بدلي ها و قدرت محــوران صرف به 
اصالح طلبــان ضربه زدند. لــذا در عصر جديد 
شاخص ها را بايد شفاف اعالم كرد و ائتالف هاي 
به قول حجاريان بين العباســيني ديگر مفيد 
نيســت. به نظرم تجربــه انتخاباتي ســال۸۴ 
كه اصالحات نامزدي مشــخص در بين چند 
نامزد نزديك به طيفش داشت االن ديگر قابل 
اجراست. اصالح طلبان اصلي بايد نامزد تمام عيار 
معرفي كنند حتــي اگر بداننــد ردصالحيت 
مي شــود. نامزد معتقد به همراهــي با مردم نه 
فردي كه بعد از جــذب رأي مردم حركت هاي 

اعتراضي مردم را اغتشاش بنامد. 
به نظر شما عمر اصالحات در ايران 

به پايان رسيده است؟
اصالح طلبي يك گفتمان و ســازوكار دامنه دار 
و ريشــه دار در ايران، جهان اسالم و ساير نقاط 
جهان اســت، تجربه انقالب5۷ و بهار عربي و 
حتي انقالب هــاي به اصطــالح مخملي ثابت 
كرده است براي تغيير، تنها راه اصالحات است. 
اصالحات پايان نپذيرفته و زنده اســت اما بايد 

»عصري سازي « شود.

عبــداهلل ناصــري، فعال 
اصالح طلــب  سياســي 
معتقد اســت كه بدلي ها و 
قدرت محوران صرف به اصالح طلبان ضربه زدند. او با تأكيد 
بر لزوم شفافيت در جبهه اصالحات مي گويد: در عصرجديد 
شاخص ها را بايد شفاف اعالم كرد وائتالف هاي بين العباسيني 
ديگر مفيد نيست. ناصري معتقد به گشايش فصل جديد در 
روند فعاليت اصالحات است و در همين باره مي افزايد كه در 
فصل جديد بايد عضويت درجبهه يا شورا را با يك آيين نامه 
منطقي پيش بيني كرد و احزاب اصلي و جدي جبهه هم نبايد 
نگران عدم همراهي احزاب غيرمؤثر باشــند، در انتخابات 
اسفند ديديم اصال جاي نگراني نيســت. گفت وگوي ما با 
ناصري درباره چرايي و چگونگي سرنوشــت اصالحات در 

سپهر سياسي آينده كشور درپي مي آيد.

جايگاه بدلي ها در جريان 
اصالحات و در قدرت كجاست؟

متفاوت اســت و بســته به پول و رسانه و 
ميزان مقبوليتشان نزد هسته هاي قدرت، 
جايگاه هاي متفاوتي دارنــد. وقتي روند 
فعاليت اصالحات جبهه اي شد هركسي كه 
خود را اصالح طلب دانست سوار شد، بدون 
آنكه نظارتي بر روند عضويت آنها صورت 
گيرد. عضويت احزاب اصالح طلب درجبهه 
يا شوراي ائتالفي مثل فرايند عضويت فرد 
در يك حزب نيست، همين كه اساسنامه و 
مرامنامه اش اصالح طلبانه بود عضو مي شود. 
اساســنامه و مرامنامه احزاب يك جريان 
سياسي اصوال مثل رساله هاي عملي مراجع 
شبيه يكديگرند. معتقدم در فصل جديد بايد 
عضويت در جبهه يا شورا را با يك آيين نامه 
منطقي پيش بيني كرد و احزاب اصلي و جدي 
جبهه هم نبايد نگران عدم همراهي احزاب 
غيرمؤثر باشند، در انتخابات اسفند ديديم 

اصال جاي نگراني نيست.

مجري ما هستيم
رحمانــي فضلي در عين حــال به نقش 
مجري بودن وزارت كشور در پياده سازي 
تصميمات حاكميتــي اذعان كرد و بدون 
اشــاره به كيفيت اجراي اين تصميمات، 
گفت: »هر تصميمي كه در دولت، مجلس 
يا قوه قضاييه براي اجرا در مناطق مختلف 
كشور گرفته مي شود، اجراي آن بر عهده 
استانداران اســت و آنها نقش اجرايي، 
هماهنگي، همكاري و هم افزايي تالش ها 
را بر دوش دارند.« او در ادامه با اشــاره به 
برگزاري انتخابات رياســت جمهوري در 
سال ۱4۰۰ بر لزوم فراهم كردن زمينه هاي 
مناسب براي مشاركت هر چه گسترده تر 
مردم در اين انتخابات تأكيد كرد. رحماني 
فضلي گفت: »رئيس جمهور به عنوان رئيس 
دولت و باالترين مقام نهاد اجرايي در كشور 
بايد با رأي باالي مردم انتخاب شود تا بتواند 
با قدرت وظايف خود را انجام دهد. مجلس 
شوراي اسالمي نيز جايگاهي رفيع داشته و 
تضعيف آن به عنوان يك نهاد حاكميتي و 

مؤثر قابل قبول نيست.«

بازگشايي تدريجي مساجد
بازگشايي مساجد در مناطق ســفيد كرونايي هم از هفته گذشته 
اعالم شد. وزارت بهداشت ۱5ارديبهشت، شيوه نامه »بازگشايي 
تدريجي« مساجد را منتشر كرد كه براساس آن، نمازگزاران بايد 
همچنان فاصله گذاري اجتماعي و ساير الزامات بهداشتي را رعايت 
كنند. همچنين براساس اين شــيوه نامه، زمان حضور در مساجد 
حداكثر نيم ساعت آن هم در وقت اذان جهت برگزاري نماز هاي يوميه 
است و تمامي نمازگزاران و مراجعه كنندگان بايد با ماسك و دستكش 
وارد مساجد شوند. اولويت برگزاري نماز در صحن هاي روباز و حياط، 
خودداري از توزيع چاي، غذا و نذورات،  جمع آوري تمام وســايل 
مشترك در مساجد  و همچنين استفاده تمام نمازگزاران از سجاده، 
مهر و چادر شخصي و... ازجمله موارد مورد تأكيد در دستورالعمل 

بازگشايي تدريجي مساجد در مناطق سفيد است.

وزير كشور از اتفاقات پس از گراني بنزين سخن گفت

رحماني فضلي: بحث تغيير قيمت بنزين، يك رويداد بزرگ بود. آنچه رخ داد، براي 
همه ما حادثه غم انگيزي بود. اتفاقاتي  افتاد كه خواست هيچ كس نبود

آواربرداري از حوادث آبان

پس از ۸0روز وقفه، نمازجمعه در مناطق سفيد برگزار شد
بازگشت به صفوف نمازجمعه 
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5.1ريشتر؛ زلزله اي با قدرت 
نســبتا زيــاد كــه به خاطر گزارش

فعاليت گسل مشا در حوالي 
دماوند، بامداد جمعه، لرزه به اندام استان 

تهران انداخت.
طي 840 روز، 3زمين لرزه با قدرت قابل 
توجه، تهران و شــهروندانش را اساســي 
محك زده است. اولي، 29آذر96 با قدرت 
5.2ريشــتر كه مركز آن مالرد اعالم شد. 
دومي هم دقيقا يك هفته بعد رخ داد كه 
اگرچه قدرتش كمتر از قبلي بود اما به نظر 
مي رسيد دلهره شديدي را ميان تهراني ها 
به وجود آورده است؛ دلهره از اين بابت كه 
آيا گســل هاي خطرناك فعال شده اند و 

زلزله شديدتري در راه است يا نه؟ 
همزمان با شايعه ها و بحث هاي گوناگوني 
كه زمســتان96 نقل محافل شــده بود، 
ضــرورت انجــام چنــد كار، جدي تــر 
از هميشــه مطرح شــد. همــان موقع، 
نقشه هايي با عنوان »نقشــه هاي تخليه 
امن اضطراري محالت شهر تهران« روي 
سايت  شــهرداري تهران قرار گرفت. اين 

نقشه ها به شــهروندان نشان مي دهد كه 
حين زلزله و پس از آن، چه كار بايد انجام 
بدهند و امن ترين مراكــز نزديك به آنها 
كجاســت. بعدها نيز موضــوع راه اندازي 
سامانه هاي هشدار ســريع زلزله به ميان 
آمد؛ ســامانه هايي كه قادرنــد تنها چند 
ثانيه زودتــر از همــگان، زمين لرزه ها با 
قدرت باال را تشخيص دهند و براي اقدام 
عملي مديران بحــران و قطع جريان هاي 
آسيب زاي شــهري به ويژه جريان گاز به 
كمك بيايند. نمونه اصلي چنين سامانه اي 
هم اكنون بر پهنه شــرقي تهــران نصب 
شده اســت. البته نكته اينجاست اساسا 
اين سامانه ها براي آنكه وقوع زلزله اي در 
پوسته ســطحي زمين را به مردم هشدار 
دهند، طراحي نشده اند و كاركرد ديگري 

دارند.

ضرورتراهاندازيديگرسامانهها
اينطور كه رئيس ســازمان پيشگيري و 
مديريت بحران شهر تهران به همشهري 
مي گويد، سامانه هشدار سريع زلزله پهنه 
شرقي پايتخت، هنگام رخداد زلزله جمعه 
آن عملكردي را كه توقع داشته اند، از خود 
بروز نداده اســت، اما به هرحال تا حدود 

زيادي در جريان قطع گاز شــهري تهران 
تست اش موفقيت آميز بود. 

رضا كرمي  محمدي با بيان اينكه ســامانه 
هشــدار ســريع زلزله با همكاري جايكا 
)آژانس همكاري هــاي بين المللي ژاپن( 
ايجاد شــده، مي گويد: »پهنه هاي ديگر 
تهران هم نيازمند ســامانه هشدار سريع 
هستند كه با همكاري جايكا، اين سامانه ها 
نيز نصب و راه اندازي خواهد شد، اما مسئله 
فعلي به همكاري ســاير ارگان هايي مثل 
مخابرات، آب و برق و... برمي گردد. ما در 
توافق با شركت گاز، دستاوردهاي خوبي 
داشته ايم، اما پيش بيني مي كنيم كه ساير 
سامانه ها، 2 تا 3سال ديگر راه اندازي  شوند. 
اين در حالي اســت كه رخــداد زلزله ها، 
هشــداري براي نصب هرچه ســريع تر 
سامانه هاي هشدار سريع است. براي بهبود 
سامانه فعلي هم به توســعه نرم افزاري و 
ســخت افزاري مانند توسعه ايستگاه هاي 

پايشي زلزله نياز است.«

2درخواستازشهروندان
رئيس ســازمان پيشــگيري و مديريت 
بحران شــهر تهران از آمادگــي تمامي 
پايگاه هاي مديريت بحران پايتخت خبر 

مي دهد. كرمي محمدي مي گويد: »مراكز 
دوام و پايگاه هاي مديريــت بحران براي 
امدادرســاني و انجام اقدامات الزم، آماده 

هستند. 
ضمن اينكه دســتوراتي را بــراي رعايت 
فاصله گذاري اجتماعي و پيشــگيري از 
كرونا در شرايط فعلي ابالغ شده و نگراني 

خاصي از اين بابت وجود ندارد.«
 او 2درخواست از شهروندان دارد و تأكيد 
مي كند كه تهراني ها حتما نقشــه  تخليه 
امن اضطراري مربوط به محل ســكونت 
 خود را از ســايت شــهرداري به آدرس
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 كرده و در گوشي تلفن همراه خود ذخيره 

كنند. 
او همچنيــن از مــردم مي خواهــد تــا 
اپليكيشن شــهر آماده را نيز روي گوشي 
خود نصب كنند و از امكانات و توصيه هاي 
آن بــراي آمادگــي در برابــر بحران ها 
به خصوص زلزله بهره مند شوند. به گفته او 
اين اپ هم اكنون روي گوشي هاي اندرويد 
و ويندوزفن به راحتي قابل اجراســت و 
به زودي نســخه ios آن نيز قابليت نصب 

را پيدا مي كند.

رئيس سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران: زمين لرزه ها زنگ خطري در 
اهميت راه اندازي تمامي سامانه هاي هشدار سريع به حساب مي آيند

عكس:ايسنا تهران-بامدادجمعه،19ارديبشهت99

تذكر مهربانانه زلزله به پايتخت

تهرانسامانههشدارسريعميخواهد

حامدفوقاني
دبير گروه شهر

بهرهبرداريازپاركينگطبقاتينيايش،تاپايانسال
مديرعامل سازمان مهندسي و عمران شهر تهران، از بهره برداري پاركينگ 9 طبقه اي  نيايش 
تا پايان سال خبر داد. به گزارش ايلنا، علي پيوسته درباره روند ساخت پاركينگ نيايش گفت: 
»اين پروژه از سال 93 شروع شده است كه به علت يك ســري معارض تملكي و تاسيساتي و 
همچنين بحث نقدينگي در مقاطعي متوقف شد، اما دوباره سال گذشته روند ساخت آن از سر 
گرفته شد كه اميدواريم تا پايان امسال 9 طبقه پاركينگ اين مجموعه به بهره برداري برسد. 
پاركينگ ها از طبقه منفي يك آغاز و در منفي 9 تمام مي شود. ارتباط آن در طبقه منفي يك با 
بزرگراه نيايش است و در قسمت منفي 9 به تونل وصل مي شود.« او ادامه داد: »حدود 47 درصد 
پيشرفت فيزيكي داشته ايم و در بخش ستون هاي اصلي كه ميانه پروژه است طرح كامل شده و 
كارهاي ستون هاي پيراموني آن هم به پايان رسيده است. هم اكنون در طبقه منفي 5 هستيم 
كه كارهاي آن در حدود 30 درصد انجام شده، طبقه منفي 4 هم تا پايان سال به اتمام مي رسد.« 

ساخت2گرمخانهفرامنطقهايتاپايانسال
سرپرست سازمان رفاه، خدمات و مشاركت هاي اجتماعي شهرداري 
تهران از ســاخت 2 گرمخانه فرامنطقه اي در تهران تا پايان ســال 
خبر داد.  مالك حســيني در اين رابطه به ايســنا گفت: »شوراي 
شــهر تهران در برنامه سوم توسعه شــهر تهران، ايجاد 5 گرمخانه 
فرامنطقه اي را در 5 پهنه پايتخت تصويب كرده اســت.« او با بيان 
اينكه براساس مصوبه شوراي شهر تهران، اين 5 گرمخانه فرامنطقه اي 
مي بايست در 5 پهنه شرق، غرب، شمال، جنوب و مركز ايجاد شود، 
ادامه داد: »ســاخت گرمخانه هاي بزرگ مقياس كه بتواند رويكرد 
فرامنطقه اي داشــته باشد، نيازمند شــرايط خاصي است؛ چراكه 

مي بايست زميني به وسعت 2هزار تا 5هزار مترمربع داشته باشيم و 
كارشناسان نيز پيوست هاي زيست محيطي، فرهنگي، اجتماعي و... 
آن را انجام دهند و بعد از آن مي توانيم نسبت به ساخت گرمخانه اي 
با 200 الي 300 نفر ظرفيت اقدام كنيم.« حســيني با بيان اينكه 
اين 2 گرمخانه هم بــراي مردان و هم زنان خواهــد بود، گفت: »با 
مناطق 4 و 16 تقريبا براي ايجاد گرمخانه فرامنطقه اي به توافق اوليه 
رسيده ايم و تالش مي شود تا پايان سال، اين 2 گرمخانه ساخته شود 
و بعد از آن در سال هاي بعد برنامه سوم، نسبت به ساخت 3 گرمخانه 

ديگر كه مخصوص مردان است، اقدام خواهيم كرد.« 

20هزارميلياردتومانبدهيشهرداريبهيكبانك
شــهردار تهران درباره بدهي هاي شهرداري به بانك ها 
گفت: اصراري نداريم كه دائما اعالم كنيم چقدر بدهي 
داريم اما فقــط در يك قلم 20هزار ميليــارد تومان به 
يكي از بانك ها بدهكاريم. همچنين به يك بانك روزانه 
17ميليون تومان بايد پرداخت كنيم. پيروز حناچي در 
گفت وگو با شبكه اينترنتي اكوايران با بيان اينكه اجراي 
برخي از پروژه ها در گذشــته باعث به وجود آمدن اين 
بدهي ها شده، اظهار كرد: »اينكه پروژه  اي را اجرا كنيم كه 
اولويت نداشته باشد و بعد از اجرا هم مشكالت عديده اي 

را به وجــود بياورد يا اينكــه پروژه به صورت اســمي با 
700ميليارد تومان آغاز شود ولي در نهايت هزينه هايش 
به 7هزار ميليارد تومان ختم شود قطعا از داليل ايجاد اين 
بدهي هاست.«  او در بخش ديگري از صحبت هاي خود 
با اشاره به برداشــتن پل حافظ از بخش مركزي تهران 
اظهار كرد: »در بعضي موارد مي توان اين پل  ها را در نقاط 
ديگري كه الزم است، قرار داد. زيرا مطالعات ما و مطالعات 
پليس راهور نشان مي دهد كه امكان برداشتن بعضي از 

پل  هاي سواره رو در تهران وجود دارد.«

آمادگيسولههايبحران
پيروزحناچي،شهردارتهران:سوله هاي بحران آماده است، اما به دليل احتمال ابتال به كرونا 
توصيه نمي كنيم كه مردم حتما از خانه خارج باشند و اگر فضا هاي امني دارند حتما در اين فضا ها 
با آمادگي به سر برند. با وقوع زلزله، ستاد بحران شهرداري تهران تشكيل شد و معاونان، شهرداران 
مناطق و ديگر نيرو ها در حال آماده باش قرار گرفته اند. اگر كرونا نبود سوله ها پذيراي مردم بودند، 
اما اكنون به مردم توصيه نمي كنيم كه به طرف سوله ها بيايند و تنها اگر وضعيت حاد شود اعالم 

خواهيم كرد. )همشهري(

شهروندانازترددباخودرودرسطحشهراجتنابكنند
مهديداوري،مديرعاملسازمانآتشنشانيشهرداريتهران: از شهروندان مي خواهم از 
تردد هاي غيرضروري با خودرو در سطح شهر اجتناب كنند. عزيمت شهروندان به نقاط امن از پيش 
تعيين شده از سوي شهرداري تهران اقدام خوبي است، اما نه با خودروي شخصي؛ زيرا حجم باالي 

خودرو، يك عامل مزاحم روند امداد رساني است. )همشهري(

استقرارمخازنآبدركنارسولههايمديريتبحران
مصطفيكاظمي،مشاورعاليشهردارتهران: با همكاري سازمان آب شهري تهران، مخازن 
آب در كنار سوله هاي بحران مستقر مي شوند و سازمان آتش نشاني شهرداري تهران ايستگاه هاي 
موقتي را در نقاط خاصي در سطح شهر براي دسترسي سريع تر نيروهاي آتش نشاني ايجاد خواهد 

كرد. )همشهري(

آمادهباشمراكزتخليهامناضطراريپايتخت
غالمحسينمحمدي،رئيسمركزارتباطاتشهرداريتهران: پيرو دستور شهردار تهران 
كليه مراكز تخليه امن اضطراري مناطق 22گانه و 52سوله ورزشي الزهرا در آماده باش هستند. 

)حساب توييتري(

روايتهاشمياززلزله5/1ريشتريپايتخت
محسنهاشمي،رئيسشورايشهرتهران:در زمان وقوع زلزله خواب بودم، اما عيالم بيدار بود 
كه با شروع لرزش ها من را بيدار كرد و به دليل شدت زلزله، دقايقي را به حياط رفتيم و در آنجا براي 
اطالع از جزئيات حادثه با ستاد مديريت بحران شهر تهران تماس گرفتم. )باشگاه خبرنگاران جوان( 

موضوعي اساسي كه در مديريت بحران مطرح مي شود، بهترين 
زمان پاسخ در بحث واكنش سريع و زمان طاليي 72ساعت اول 
بعد از وقوع حادثه است. اين مســئله به ويژه در بحث مديريت 
اطالعات زلزله كه عمال چند ســاعت اول بعد از حادثه را شامل 
مي شــود ضروري اســت چراكه بعد از آن بايد پاسخ يا واكنش 

درست ارائه شود. 
اگر در دقيقه  هاي اول يا چند ســاعت اول موفق شــويم اين 

اطالعات مورد نياز را تامين كنيم براســاس آن مي توان 
مديريت بهتري از طــرف مديريت بحران در صحنه 

حادثه انجام داد؛ اگر نه هــر چقدر زمان بگذرد 
موجب افزايش آمار تلفات مي شود. 
به همين خاطر در كشورهاي پيشرو 
براي استفاده از شتاب نگارها سعي 
كرده اند تجهيزات را به گونه اي ارتقا 

دهند تــا قابليت ارســال برخط 
اطالعات را داشــته باشند. در 
تجهيــزات جديــد به محض 
رخداد حادثه در كســري از 
ثانيــه، اطالعات بــه مركز 

منتقل مي شود.

از سوي ديگر تالش شــده نقش فرد و كارشناس در زمان وقوع 
حادثه يا پيش از آن كم شــود؛ يعني سيستم ها ديگر به تصميم 
فردي وابســته نيستند. مانند ســامانه تخمين خسارات زلزله، 
سامانه هشدار ســريع و ســامانه  هاي ديگري كه در اين حوزه 
وجود دارند. خروجي سيســتم به صورت اتوماتيك و در همان 
دقايق اوليه به مديران بحراني كه از قبل تعريف شــده، ارسال 
مي شود. خوشــبختانه سيستم هايي كه ســازمان پيشگيري و 

مديريت بحران شهر تهران تهيه كرده از نسل جديدي است كه 
اطالعات را به صورت برخط و زمان واقعي در قالب سامانه هايي 
كه در مركز فرماندهي سازمان نصب شده است، پردازش و ارسال 
مي كند. البته شتاب نگار يك ابزار است و كافي نيست و بايد كل 
اجزاي طرح كامل شده باشد. براي اين منظور بايد تجهيزات در 
مكان  هايي كه قبال مورد مطالعه قرار گرفته و مناسب است، نصب 
شود. سيستم ارتباطي خيلي خوب و پايدار داشته باشيم، غير از 
برق شهري سيستم برق پايدار و مستقل داشته باشيم تا تجهيزات 
در مواقع بحران و زماني كه زيرساخت هاي ما آسيب مي بينند، 
سرويس دهي شــان ادامه يابد. بهره بردن از برق 

خورشيدي گزينه بسيار خوبي است.
اتصال و ارتباط پايــدار كه بايد از لينك هاي 
پشتيبان برخوردار باشد، سخت افزارهاي 
مركزي مثل سرور، سازه اي مستحكم 
براي آناليز داده ها، نرم افزار سيســتم 
كه هم ظرفيت براي توســعه داشته 
باشــد و هم نياز بهره برداران نهايي 
را پاسخگو باشــد، الگوريتم ها و 
مدل مورد اســتفاده با بهترين 
كاركرد، از ديگــر ضروريات 
اســت كه ماننــد حلقه هاي 
زنجير هستند و بايد در طول 

زمان ارتقا يابند.

سامانههشدارسريعزلزلهچهكارميكند؟شتابنگارهايكحلقهاززنجيرمديريتبحرانهستند

سامانهتخمينسريعخساراتزلزلهچهكارميكند؟

آمادهبااپشهرآماده

در ســامانه هشدارسريع از طريق شــتاب  نگارهايي كه 
اطراف شــهر نصب مي  شــوند، امواج P و S زلزله كه با 
سرعت  هاي متفاوتي از كانون زلزله به سمت سطح زمين 

حركت مي كنند، مشخص مي  شوند. 
اگر بتوان موج زلزله را در خارج از تهران و در كانون وقوع 
آن ثبت و از طريق ابزاري به سرعت به مركز مخابره كرد، 
در اين صورت زماني بين چند ثانيــه تا چند ده ثانيه به 
مراكز دريافت كننده فرصــت مي دهد تا اقدامات الزم را 

انجام دهند.
سيستم پاسخ سريع در سيســتم هاي قطع شريان هاي 

حياتي كاربرد دارد و وقتي شــدت مــوج زلزله از حدي 
كه گذشت مي تواند براي آن تاسيســات مخرب باشد، 
دســتور قطع را صادر مي كند كه اين مي تواند به صورت 
اتوماتيك باشــد؛ به عنوان مثال در زلزله ســال1394 
فيروزكوه با بزرگاي 4.6 ريشــتر 4 دستگاه شتاب  نگار 
سامانه هشدار در بخش شــرقي گسل مشا نصب شده و 
به صورت آزمايشي فعال بودند كه چيزي حدود 20ثانيه 
قبل هشــدار دادند. همين زمان مي توانست درصورت 
شديد بودن زلزله و همچنين راه اندازي كامل سيستم در 

كاهش تلفات احتمالي مؤثر باشد.

بعد از رخداد زلزله دســتگاه شــتاب نگار نصب شــده 
حداكثر شتاب رسيده به دستگاه را ثبت مي كند. در واقع 
نشان دهنده شدتي است كه به منطقه وارد شده. وقتي 
زلزله رخ مي دهد تا رسيدن موج به منطقه ديگر ممكن 
است ضعيف يا شديدتر شود. هر چه تعداد اين دستگاه ها 

بيشتر باشد تصويري كه از شدت زلزله به دست مي آيد در 
مناطق مختلف تهران تصوير كامل تري است. اينچنين 
شدت تخريب زلزله در مناطق مختلف به دست مي آيد 
و براساس اطالعات ســاختماني يا جمعيتي آن منطقه 

مديريت بحران بهتري انجام مي شود.

اپليكيشين شهرآماده داراي 
9بخــش اصلــي اســت. 
اطالع رســاني و هشــدار، 
ويــروس كرونــا، محتواي 
آموزشي، خانه دوام و ايمنی، 
مديريت بحران ساختمان، مدرسه آماده، نقشه ها، 
اعالم گزارشات مردمي و تماس هاي ضروري. پس 
از نصب اين اپ روي گوشي تلفن همراه خود بهتر 
است كه دسترسي هاي الزم مكان نما و دوربين را به 
آن بدهيد. از اين طريق موقعيت شــما روي نقشه 
شناســايي شــده و اطالعات بهتري از نظر محل 
ســكونت و مراكــز مربوطه اطراف تان به دســت 
مي آوريد. همچنين با مجوز دسترسي به دوربين، 
خواهيد توانست تا از بخش اعالم گزارشات مردمي، 
تصاوير و گزارشات خود را به مركز مديريت بحران 

شهر تهران ارسال كنيد.
اطالعرسانيوهشــدارها: در ايــن بخش  1
توصيه هايي كه بايد هميشــه يا رخداد حادثه اي 

قابل توجه انجام دهند وجود دارد.
ويروسكرونا:در اين قسمت آموزش همگاني  2

در مقابله با كرونا و ثبت نام در سامانه غربالگري و 
مراقبت امكانپذير مي شود.

محتوايآموزشــي: اين، يكي از بخش هاي  3
جالب برنامه اســت. جايي كه درباره زلزله، سيل، 
توفان، آتش ســوزي، رعــد و برق و آتشفشــان، 
اطالعات خوبي كسب خواهيد كرد و كمك مي كند 

تا در برابر آنها آماده تر باشيد.
خانــهدواموايمني: اگر به عنــوان نيروي  4
داوطلب قصد داريد كه عضو خانــه دوام و ايمني 
محله شــويد از اين بخش مي توانيد اقدام كرده و 

عضو شويد.
مديريتبحرانساختمان: جايي كه به شما  5
كمك مي كند تا در يك  خودارزيابي و ثبت  نام در 
طرح براي ايمن سازي ســاختمان خود با حداقل 
هزينه اقدام كنيد. با ورود كردن جزئيات و پاســخ 
به چند ســؤال درباره محل قرارگيري ساختمان، 
نما، برق كشي، ايمني در برابر حريق، موتورخانه، 
راهروها، آسانسور و وضعيت پشت بام و پاركينگ 

مي توانيد گزارش را ارسال كنيد.
مدرسهآماده: در بيش از 1000مدرسه تهران  6

مانور بحران انجام شده است. از اين بخش مي توانيد 
وضعيت مدارس را از ابعاد گوناگون ايمني مشاهده 
كنيد و در رويدادهاي دانش آموزي مرتبط ثبت نام 

كنيد.
نقشــهها: اينجا يكــي از بخش هــاي مهم  7
اپليكيشن است. از اين طريق مي توانيد نقشه مراكز 
امن اضطراري محله خود را به دست آوريد. نقشه 
مراكز اسكان اضطراري، نقشه پايگاه هاي مديريت 
بحران كه همگي به عنوان سوله از آن ياد مي كنيم 
و نقشه ايستگاه هاي آتش نشاني ازجمله مواردي 

است كه در بخش نقشه ها قرار دارد.
اعالمگزارشهــايمردمي: براي ارســال  8
گزارش هاي خود و اطالع رســاني به مســئوالن 
مربوطه اين بخش به كارتــان مي آيد. پيام، ويدئو 
و عكس را از اينجا بــراي مديران حــوزه بحران 

بفرستيد.
تماسهايضروري: از اينجا شماره تماس هاي  9
اضطراري را به دســت مي آوريد. اورژانس )115(، 
آتش نشــاني )125(، پليس )110( و هالل احمر 

)112(

ازشتابنگارتاهشدارسريع

2دستگاه پايش زلزله در دنيا وجود دارد: 1- شتاب نگار 
2- سرعت نگار

شتاب نگار: لرزش هاي خفيف را ثبت مي كند
ســرعت نگار: لرزش ها و جنبش هاي شديد زمين را 

ثبت مي كند.
سامانه هايي كه در تهران نصب شده  اند:

1  سامانه هاي تخمين سريع خسارت زلزله
2  سامانه هشدار سريع زلزله 

3  سامانه شبكه لرزه نگاري
ســامانه هاي تخمين سريع خســارت زلزله چه كار 

مي كند:
از طريق اين سيســتم تشــخيص و پردازش برخط 
داده هاي لرزه اي در ســازمان پيشــگيري و مديريت 

بحران شهر تهران صورت مي گيرد.

رحيمنوروزي
كارشناس سامانه هاي زلزله



حجم تقاضا بــراي خريد دالر 
بالفاصلــه بعد از نــزول 2روزه ارز

بورس افزايش يافت و به رشــد 
قيمت دالر در بازار آزاد منجر شد. روز پنجشنبه 
قيمت هــر دالر آمريكا يكباره بــا 400تومان 
افزايش، از مرز 16هزارو400تومان هم گذشت. 
اين روزها نزول بازار ســهام بر حجم نگراني ها 
نسبت به عواقب تورمي خروج نقدينگي از بورس 
دامن زده است.مشاهدات خبرنگاران همشهري 
نشان مي دهد قرمز شــدن تابلوي قيمت ها در 
سعادت آباد، محل استقرار بورس تهران، ضربان 
نرخ ها را در ســبزه ميدان و چهارراه استانبول 
تندتر كــرده؛ به نظر مي رســد اگر ســيالب 
نقدينگي پشت سد بورس مهار نشود مي تواند 
اثر تخريبي غيرقابل پيش بيني در اقتصاد ايران 

بر جاي بگذارد.

داليل ميل دالر به صعود
به گزارش همشــهري، قيمت هر دالر آمريكا 
از اواخر پارســال تمايل زيادي بــه صعود پيدا 
كرده؛ كاهش درآمد هــاي ارزي دولت يكي از 
داليل اين ماجراست. دولت از يك طرف به دليل 
تحريم ها با كاهش جريــان ورودي ارز مواجه 
است و از ســوي ديگر با كاهش قيمت نفت و 
همچنين شيوع كرونا و بسته شدن مسيرهاي 
تجارت خارجي، درآمدهاي نفتي و غيرنفتي اش 
تحت تأثير قرار گرفته است. ميزان صادرات نفت 
ايران در بودجه ســال جاري ۷00هزار بشــكه 
و ميانگين قيمــت صادراتي، ۵0 تــا ۵۵ دالر 
پيش بيني شده با اين حال از بهمن ماه پارسال 
حجم صادرات نفت به كمتر از ۳00هزار بشكه 
و قيمت نفت صادراتي ايران به حدود 10دالر و 
كمتر رسيده يعني سطح درآمدهاي نفتي دولت 
به يك دهم ارقام پيش بيني شده كاهش يافته 
است. امسال درصورت تداوم وضع فعلي، درآمد 
نفتي دولت به 2 تا 2.۵ميليارد دالر خواهد رسيد؛ 
اين بي سابقه ترين افت درآمد هاي نفتي دولت ها 
در تاريخ ايران محسوب مي شود. بنابراين عمده 
ورودي ارز به صادرات غيرنفتي محدود خواهد 
بود كه در خوش بينانه ترين حالت به ۳0ميليارد 
دالر مي رسد كه احتماال همه آن صرف واردات 
كاالهاي اساســي خواهد شــد. كاهش شديد 
درآمد هــاي ارزي ازجمله عوامل اصلي رشــد 
قيمــت دالر در زمســتان و بهار اســت. با اين 
حال افزايش حجم نقدينگي دليل ثانويه رشد 
قيمت دالر در 2فصل گذشته به شمار مي آيد. 
كارشناساني كه با همشهري گفت وگو كرده اند 
مي گويند چنانچه نقدينگــي، كه حاال رقم آن 
احتماال از ۳000هــزار ميليارد تومان هم فراتر 
رفته، در بازار سرمايه حبس نشود، از يك سو نرخ 
ارز را وارد رالي صعود خواهد كرد و از سوي ديگر 
با افزايش قيمت كاال و خدمات، فشــار تورمي 
بيشتري بر سبد هزينه خانوارها وارد خواهد شد.

سد بورس دربرابر نقدينگي
دولت با آگاهي از اين واقعيت، از ابتداي امسال 
سياســت تازه اي را براي كنترل تورم در پيش 

گرفته و تالش كرده با حبس نقدينگي در بازار 
سرمايه مانع از هجوم نقدينگي به ساير بازارها 
شود؛ با اين حال به دنبال نزول بازار سهام فقط 
در 2روز سه شنبه و چهارشنبه بالفاصله فشار 
نقدينگي در بــازار خودرو افزايــش يافت و از 
سوي ديگر سيل پول ها روز پنجشنبه، قيمت 
دالر را به ســمت باال هل داد. به طوري كه هم 
قيمت خودرو تخت گاز رشد كرد و هم قيمت 
هر دالر آمريكا با 400تومان رشد در يك روز، 
تا محدوده 16هزارو400تومان باال رفت. هنوز 
برآورد دقيقي از ميزان اثر نقدينگي جذب شده 
به بازار سرمايه بر تورم ارائه نشده اما كارشناسان 
با اشــاره به رفتار بازارها در روزهاي آخر هفته 
گذشته بر اين باورند كه منابع حبس شده در 
بازار سرمايه مي تواند به رشد دومينووار قيمت ها 
در ساير بازارها منجر شود؛ موضوعي كه به نظر 

مي رسد دولت هم از آن مطلع است.

نگراني از خروج 
دولت با آگاهي از آثار تورمي و تخريبي رشــد 
شــديد نقدينگي از ابتداي امسال تالش كرده 
سيل نقدينگي را به ســمت بازار مولد سرمايه 
هدايت كند و همين موضوع موجب شده ارزش 
روزانه معامالت در بورس بــه 20هزار ميليارد 
تومان برسد. به تازگي حســن قاليباف اصل، 
رئيس جديد سازمان بورس اعالم كرده؛ روزانه 
1۵00ميليارد تومان نقدينگي جديد وارد بازار 
سرمايه مي شود. از ابتداي امســال به اين سو 
حسن روحاني رئيس جمهوري، بارها و بارها و 
بيش از هر رئيس جمهور ديگري، از بازار سرمايه 
حمايت كرده و خواستار توسعه آن شده و حتي 
وزير اقتصاد را موظف كرده تا زمينه عرضه سهام 
همه شركت هاي دولتي را در بورس فراهم كند. 
گفته هاي رئيس كل بانك مركزي هم نشــان 
مي دهــد عبدالناصر همتي بيــش از هر زمان 

ديگري تمايل دارد كــه نقدينگي همچنان در 
بورس حبس شود تا زمينه رشد قيمت ها در بازار 
ارز فراهم نشود؛ چنان كه او ديروز هم خواستار 
آن شــد كه دولت از فرصت پيش آمده در بازار 
سرمايه براي عرضه شــركت ها و اوراق بدهي 
استفاده كند. برخي تحليلگران بر اين باورند كه 
درصورت نزول بورس و خروج نقدينگي از بازار 
سرمايه ممكن است قيمت هر دالر آمريكا حتي 

از مرز 20هزار تومان هم فراتر رود.

اثر متقابل بازارهاي ارز و سهام 
سينا ســليماني از تحليلگران بازارهاي مالي در 
اين باره مي گويــد: اغلب تحليلگــران با درصد 
احتمال باال به اين نتيجه رسيده اند كه نرخ ارز با 
گذر از مرز 1۵600-1۵۵00 تومان، راهي سقف 
قبلي در محدوده 20هزار تومان خواهد شد. اين 
موضوع از نظر بنيادي هم قابل توجيه است. به 
گفته او، كاهش درآمدهــاي ارزي دولت كه با 
شيوع كرونا تحت فشار بيشتري قرار گرفته، رشد 
حجم نقدينگي و انتظارات تورمي، باعث شــده 
احتمال رشد نرخ ارز به طور قابل توجهي افزايش 
پيدا كند. او توضيح داد: هرچند گزارش جديد 
بانك مركزي از روند نقدينگي منتشر نشده اما 
براساس روندهاي قبلي مي توان حدس زد ضريب 
فزاينده پايه پولي احتماال در پايان سال1۳۹۸ به 
۸.1درصد افزايش داشــته؛ بنابراين و با درنظر 
گرفتن ضريب تكاثر4، نرخ تورم واقعي امســال 
از 60درصد فراتر خواهد رفــت. او تأكيد كرد: 
اقتصاد ايران يك اقتصاد تورمي است. در چنين 
اقتصادي، نرخ بهره بدون ريسك، روندي كاهشي 
را دنبال مي كند در نتيجه نقدينگي براي كسب 
بازده مورد انتظار، بايد به سمت ساير بستر هاي 
ســرمايه گذاري حركت كند و مناســب ترين 
بازار براي جذب نقدينگي بورس اســت. مهدي 
رضايتي ديگر تحليلگر بازارهــاي مالي هم در 
توضيح رويدادهاي اخير گفت: فعال شــواهدي 
مبني بر اينكه قرار است قيمت دالر نزولي شود 
در اختيار نداريم. او در عين حال گفت: هرچند 
عواملي مانند قيمت نفت، شيوع كرونا و تسويه 
اعتباري كارگزاران بر بازار سهام مهم و تأثيرگذار 
هستند اما به نظر مي رسد روند قيمت دالر، در 
تعيين روند بورس هم حرف آخر را خواهد زد زيرا 
بورس با تكيه بر رشد قيمت دالر و همچنين روند 
فزاينده نرخ تورم، از توان غلبه بر اكثر متغيرهاي 

بيروني برخوردار خواهد بود.

 قرمز شدن تابلوي قيمت ها در سعادت آباد، محل استقرار بورس تهران، ضربان نرخ ارز ها را 
در سبزه ميدان و چهارراه استانبول تندتر كرد

حركت پول  از سعادت آباد به چهارراه استانبول

نمايي از تاالر بورس در محله سعادت آباد تهران
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تأسيس نخستين صندوق كاالي كشاورزي 
به گزارش همشهري،معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادي بورس كاالي ايران از صدور موافقت اصولي سازمان 
بورس با تأسيس نخستين صندوق سرمايه گذاري كااليي محصوالت 
كشاورزي در بورس كاال خبر داد. hamshahrionline.irWWW

متــن كـامـل در سایت

   ماده41 قانون كار اجرا شود
فعال طرف  كارگري در تمام جبهه ها مشــغول تالش براي بازبيني مصوبه مزد99 و اجراي ماده41 قانون كار است. فرامرز توفيقي، نماينده 
كارگران در شوراي عالي كار و رئيس كميته مزد كانون شوراهاي اسالمي كار در گفت وگو با همشهري، آخرين نتايج اعتراض به مصوبه مزد99 
را تشريح كرد و گفت: تاكنون تشكل هاي كارگري 4شكايت از مصوبه مزدي شوراي عالي كار به ديوان عدالت اداري ارسال كرده اند كه همگي 
در جريان است و همچنين پيرو دستور رئيس قوه قضاييه براي بررسي اعتراض هاي مزدي كارگران در سازمان بازرسي كل كشور نيز 2جلسه 
در سازمان بازرسي درباره دستمزد، تخلف در اجراي ماده41 قانون كار و تخلف دولت در رساندن كف حقوق به 2.8ميليون برگزار شده است. 
توفيقي با اشاره به اينكه طرف كارگري منتظر واكنش وزارت كار در مورد فرموده هاي مقام معظم رهبري است، تأكيد كرد: به دنبال بيانات 
رهبري، وزير كار وعده پيگيري افزايش حق مسكن را مطرح كرد كه اين مسئله اصال مطلوب طرف كارگري نيست و نمي تواند گشايشي در 
كار كارگران ايجاد كند. او با تأكيد بر اينكه طرف كارگري بر مزد عادالنه اصرار دارد و اين هدف با افزايش حق مسكن محقق نمي شود، گفت: 
بخش عمده كارگران در حقوق خود حق ســنوات، حق اوالد، بن كارگري و ساير مزايا را دريافت نمي كنند و حق مسكن هم يكي از همين 
مزاياست كه براي همه كارگران مستمر نيست. توفيقي، خط مشي طرف هاي كارگري در اصالح مصوبه مزدي را افزايش ماده41 قانون كار 
اعالم كرد و گفت: طبق قانون، خواستار افزايش پايه دستمزد به ميزان نرخ تورم واقعي و لحاظ كردن هزينه معيشت در تعيين مزد سال99 
هستيم؛ به گونه اي كه با اضافه شدن ساير مؤلفه ها و مزايا به صورت مستمر به حقوق پايه، حداقل دريافتي كارگران به 2.8ميليون تومان 

برسد و راه فراري براي نپرداختن آن وجود نداشته باشد.

  نظر كارشناسان
تجربه ثابت كرده بازار با قيمت هاي تعزيري ميانه خوبــي ندارد و راه خودش را مي رود. در اين ميان 
سياستگذار و دستگاه تنظيم گر بازار نيز فقط اگر دست پر داشته باشد و مي تواند چند صباحي بازار 
را به سمت نرخ هاي تعزيري ببرد. بر اين اساس، در شرايط فعلي كارشناسان ساماندهي بازار خود را 
نيازمند تعيين قيمت واقعي و البته تقويت عرضه مي دانند و معتقدند بدون اين دو، اتفاقي در رفتار 
بازار رخ نخواهد داد. از يك سو كارشناسان معتقدند تعلل در ابالغ رسمي قيمت خودرو به زيان مردم و 
خودروسازان است؛ زيرا بازار در دوره تعلل ابالغ نرخ، نرخ هاي جديد را پيش خور مي كند؛ درحالي كه 
خودروسازان همچنان بايد محصوالت خود را با قيمت هاي قبلي عرضه كنند. از سوي ديگر برخي از 
كارشناسان معتقدند به دليل كمبود عرضه خودرو به بازار، حتي باال بردن قيمت مصوب نيز دردي از 
بازار دوا نمي كند و بدتر به گراني ها دامن خواهد زد. در اين زمينه، حسن كريمي سنجري، كارشناس 
صنعت خودرو به ميزان مي گويد: در دو سال گذشته تا يك ميليون دستگاه خودرو كمتر به بازار عرضه 
شده؛ اگر در سال جاري نيز اين روند ادامه پيدا كند، هراندازه قيمت كارخانه افزايش يابد، به قيمت 
بازار اضافه خواهد شد. با اين تفاصيل، به نظر مي رسد در ساماندهي بازار خودرو، بايد اولويت به تقويت 

عرضه اختصاص پيدا كند نه فشار به توليدكننده براي تعديل قيمت ها.

   سد ضعيف گواهي سپرده در برابر نقدينگي
سيد بهاءالدين حسيني هاشمي از كارشناسان بانكي در گفت وگو با 
همشهري، تأكيد مي كند: سياست صدور گواهي سپرده به عنوان يك 
سياست موقت با نرخ تورم فعلي جوابگوي سيالب نقدينگي نيست و 
قطعا بانك ها دچار ناپايداري منابع مي شوند؛ زيرا پولي از حساب آنها 
خارج نمي شود اما ماهيت سپرده ها از سپرده هاي غيرديداري و پايدار 
به سپرده هاي ديداري و سيال تغيير مي كند و توازن در بازار پول و پس 
از آن همه بازارها را بر هم خواهد زد و موج بزرگي از ابرچالش نقدينگي 
در راه است كه نبايد دولت بي احتياطي و ساده انديشي كند زيرا حجم 
نقدينگي باالست و قاعده اعداد بزرگ مي گويد حتي تغيير ماهيت 

5درصد سپرده هاي بانكي خطرناك خواهد بود.

بالفاصله پس از نــزول 2روزه 
بازار ســهام، روزپنجشــنبه، 
قيمــت هــر دالر آمريــكا از 
مرز400تومــان افزايش از مرز 
16هزارو400تومان هم گذشت

احتمال جابه جايي 20درصدي پول ها بين حساب هاي بانكي 
قوت گرفته؛ برآوردهاي همشهري نشان مي دهد ممكن است بانك

بخش زيادي از ســپرده هاي ســرمايه گذاري بانك ها به 
سپرده هاي ديداري  كه از سرعت نقدشوندگي و  قدرت انتقال سريع به ساير 
بازارها برخوردارند، تغيير مسير دهد. دليل اين تحرك پولي مشخص است؛ 
نگه داشتن پول نزد بانك ها يعني دست كم ســالي 1۵درصد افت ارزش 

پس انداز.
برآوردهاي همشهري نشــان مي دهد با تغيير نرخ ســود بانك ها و حتي 
پرداخت سود 1۸درصدي به اوراق گواهي سپرده، يك پنجم از پولي كه نزد 
بانك ها با هدف كسب سود سپرده گذاري شده بود، به سمت حساب هاي 
جاري و كوتاه مدت انتقــال مي يابد؛ موضوعي كه نه تنهــا پايداري منابع 
در بانك ها را متزلزل مي كند، بلكه ممكن اســت بقيه بازارها را هم با خطر 
انتظارات تورمي و شوك قيمتي مواجه سازد؛ شــبيه آنچه اين روزها بازار 

خودرو با آن مواجه است.
 

2راه ضد تورمي 
همزمان با آغاز تبليغات بانك ها براي پذيرايي از سپرده ها با اوراق گواهي 
سپرده با نرخ سود 1۸درصد، رئيس كل بانك مركزي 2راه ضد تورمي را به 
دولت پيشنهاد داد و تأكيد كرد: امروز، بازار سرمايه امكان خوبي براي بهبود 
شرايط تأمين مالي در كنار تأمين كسري بودجه، از راه عرضه سهام بنگاه ها 
و اموال مازاد و مهم تر از همه، انتشار هدفمند و مديريت شده اوراق بدهي، 
كه هر دو ضد تورمي هســتند، فراهم كرده؛ اميد است دولت از آن استفاده 
كند. موضع گيري عبدالناصر همتي، رئيس كل بانــك مركزي پس از آن 
صورت مي گيرد كه روز چهارشنبه حسن روحاني، رئيس جمهوري گفته 
بود: نقدينگي در جامعه زياد است و يكي از راه هاي درست براي جمع آوري 
نقدينگي و مهار و كاهش نرخ تورم حضور در بورس است. به نظر مي رسد 

دولت سد بورس را براي كنترل سيالب نقدينگي استوار ديده است.

مسير كاهش نرخ سود
اما يكي از راه هاي هدايت نقدينگي به بورس كاهش نرخ بهره بانكي است. 
برآوردهاي همشهري نشان مي دهد هزينه تمام شده پول در شبكه بانكي 
1.۵تا ۳درصد، بسته به تركيب سپرده هاي هر بانك، كاهش يافته و نرخ سود 
در بازار بين بانكي به محدوده 1۷درصد رســيده؛ اتفاقي كه باعث شده در 
معامالت عمليات بازار باز، بانك ها هيچ سفارش فروشي را براي اوراق بدهي 
دولتي براي بانك مركزي ارسال نكنند؛ روندي كه نشان مي دهد نقدينگي در 
بازار بين بانكي كفايت مي كند و به تغيير ذخاير پولي براي مديريت نرخ سود 
نيازي وجود ندارد. اين رويداد باعث شده كه بانك مركزي به دولت پيشنهاد 
كند تا از ابزار انتشار اوراق بدهي خود به دليل نرخ سود تعديل شده بيشتر 
استفاده كند و كســري بودجه اش را هدفمند پوشش دهد. افزايش حجم 
نقدينگي به 2۳60هزار ميليارد تومان در آذرماه سال گذشته و انبساط پولي 
صورت گرفته براي خنثي سازي  اثرات منفي شيوع ويروس كرونا اين فرضيه 
را تقويت كرده كه به احتمال زياد حجم نقدينگي از مرز ۳000هزار ميليارد 
تومان عبور كرده و براي كاهش نرخ سود بانكي بايد انجام عرضه هاي اوليه 
جذاب سهام در بورس در دستور كار دولت قرار گيرد. با توجه به اين آمار، 
بررسي هاي همشهري نشان مي دهد؛ نرخ سود 1۸درصدي اوراق گواهي 
سپرده بانك ها مي تواند به حفظ سپرده افراد ريسك گريز در شبكه بانكي 
و اصالح تركيب سپرده هاي آنها كمك كند اما با احتساب نرخ تورم باالي 
40درصد، عمال بازده سپرده گذاري در بانك ها منفي خواهد بود و از سوي 
ديگر انتظار براي كاهش نرخ سود تسهيالت را تقويت مي كند؛ درحالي كه 
اين انتظار به شكل گيري صف هاي طوالني براي دريافت تسهيالت از كانال 
رانت پولي با نرخ بهره منفي دامن خواهد زد و به اين ترتيب گزينه كاهش 

سود تسهيالت منتفي خواهد شد.

خطر جابه جايي
آن دسته از كارشناسان بانكي هم كه با همشهري گفت وگو كرده اند معتقدند؛ 
با منفي شدن نرخ بهره بانكي، حتي با انتشار اوراق گواهي سپرده ممكن است 
برخي سپرده گذاران تصميم بگيرند پس اندازهاي خود را از بانك خارج و در 
ساير بازارهاي داراي بازده باالتر از نرخ تورم، سرمايه گذاري كنند. اثر واقعي 
اين رويداد قطعا به زودي در گزارش عملكرد ماهانه بانك ها مشخص خواهد 
شد. سيدبهاءالدين حسيني هاشمي از كارشناسان بانكي تأكيد مي كند: نرخ 
سود 1۸درصدي اوراق گواهي ســپرده براي سرمايه گذاري فاقد جذابيت 
است و ممكن است باعث تغيير جهت پس اندازها از حساب هاي پايدار به 
سمت حساب هاي ديداري با سرعت نقدشــوندگي و سياليت باال شود. او 
در گفت وگو با همشــهري، تأكيد مي كند: نرخ سود 1۵درصدي سپرده ها 
و 1۸درصدي اوراق گواهي سپرده در مقايســه با نرخ تورم 40درصدي از 
منفي شدن نرخ بهره در بازار پول حكايت دارد. در اين شرايط از آنجا كه نرخ 
اين اوراق كمتر از نرخ تورم است و سود آن هم ماهانه پرداخت نمي شود، براي 
سپرده گذاران عادي جذابيت ندارد. حسيني هاشمي هشدار مي دهد: االن 
وقت آن است كه جلوي تخريب سيالب نقدينگي گرفته شود. شاهد رشد 
ساالنه 20تا ۳0درصدي حجم نقدينگي هستيم، دولت مي تواند با عرضه 
اوراق بدهي آنها را به بانك ها بفروشد و كسري بودجه اش را جبران كند و 
همزمان از طريق عمليات بازار باز، نرخ بازده در بازارها متعادل و سود بانكي 
هم به مسير درست تري هدايت شود. او دليل كاهش نرخ سود بين بانكي را 
ناشي از متغيرهاي اقتصادي نمي داند و دليل آن را كاهش تقاضا براي پول 
به دليل كسادي كسب و كارها بر اثر كرونا معرفي مي كند و مي گويد: اينكه 
بانك ها به نقدينگي نيازي ندارند و با كفايت نقدينگي در اين روزها مواجه 
هستند، برخالف ديدگاه شوراي پول و اعتبار، ناشي از افزايش مازاد منابع 
بانكي و كمبود تقاضا براي پول بر اثر كروناست؛ اين وضع پايدار نخواهد بود.

اگر پول از بورس خارج شود
اين كارشناس بانكي با هشدار نسبت به آثار تخريب سيالب نقدينگي در 
ســاير بازارها و خروج احتمالي پول از بورس، مي گويد: االن چالش اصلي، 
شــكننده بودن وضع پايداري نقدينگي در بازارهاست كه باعث التهاب در 
بازار خودرو و مسكن و ســاير بازارهاي كااليي مي شود. او با اشاره به اينكه 
راه جبران كسري بودجه در شرايط تنگناي شديد درآمدهاي ريالي و ارزي 
دولت، فروش اوراق بدهي و اوراق قرضه با درنظر گرفتن شاخص هاي ريسك 
و بازده است، مي افزايد: نبايد اشتباه كرد و باال رفتن شاخص بورس را نشاني از 
بازدهي باالي سهام همه شركت ها دانست، بلكه بايد بازدهي بازار سرمايه را 
متناسب با ريسك آن و رفتار آينده سهامداران و ترازنامه شركت ها سنجيد.

ترميم دستمزد۹۹ كارگران، كه به نظر كارفرمايان، 
اقدامي غيرقابل اجرا قلمداد مي شد، حاال پس از مزد

ثبت شــكايت كارگران در ديوان عدالت اداري و 
اقدام سازمان بازرسي كل كشور عليه اين مصوبه جدي تر شده، 
ضمن اينكه به نظر مي رسد كارگران براي پيگيري مطالبه مزدي 
خود به نوعي حكم حكومتي رهبري را نيز همراه خود مي بينند؛ 
يك سه گانه مهم كه براساس شــواهد امر، احتماال به چرخش 
جدي در مصوبه مــزد۹۹ به نفع كارگران منجر خواهد شــد. 
شوراي عالي كار 26فروردين امسال پس از ماه ها كشمكش بدون 
توافق با طرف كارگري رقم مزد۹۹ را ابالغ كرد. موضوعي كه با 

اعتراض هاي بسياري مواجه شده است.
به گزارش همشــهري، پس از اينكه به دنبــال 6 ماه رايزني 
شركاي اجتماعي، مصوبه دستمزد سال۹۹ كارگران با آرای 
نمايندگان دولت و كارفرمايان در شوراي عالي كار به تصويب 
رسيد و حتي نظرات حداقلي طرف كارگري نيز در آن اعمال 
نشد، تشــكل هاي كارگري به اســتناد تخلف اين مصوبه از 
ماده41 قانون كار خواســتار بازنگري اين مصوبه شدند. آنها 
تاكنون در 4جبهه شــامل شــوراي عالي كار، ديوان عدالت 
اداري وزارت كار و قوه قضاييــه پيگير اصالح مصوبه مزد۹۹ 
بوده اند. اما موضوعي كه اميد كارگران را تقويت كرده موضع 
اخير مقام معظم رهبري در ارتباط تصويري با مجموعه هاي 
توليدي به مناسبت هفته كارگر بود؛ چنان كه ايشان با اشاره 
به گاليه هاي طرف كارگري فرمودند: »اين مقررات حتما با 
نگاه عادالنه بايستي تنظيم شــود و مسئوالن بنگاه ها هم به 

اين نكته توجه كنند.«

كارفرمايان كوتاه نيامدند
بعد از اعالم اعتراض تشكل هاي كارگري از نحوه تصويب و مفاد 
مصوبه مزد۹۹، پيگيري هاي همشهري از طرف هاي كارفرمايي 
حاكي از اين بود كه اين گروه به تغيير اين مصوبه مزدي عالقه اي 
ندارند آنها حتي از نارضايتي برخي بنگاه هاي اقتصادي از اجرا 
نشدن طرح فريز مزدي خبر مي دادند. از سوي ديگر، آن دسته از 
مسئوالن وزارت كار و شوراي عالي كار كه پيش ازاين با همشهري 
گفت وگو كرده بودند تأكيد داشتند؛ ميزان افزايش پايه حقوق 
كارگري مورد قبول نمايندگان دولت در شوراي عالي كار نبوده 
و بر همين اساس آنها پيرو توصيه هاي بدنه كارشناسي دولت، 
با نظر طرف كارگري براي افزايش پايه حقوق به جاي باال بردن 

مزاياي كارگري موافقت نكرده اند.

كارگران مشغول شكايت هستند
فقط چنــد روزي از ابــالغ مصوبه مــزد۹۹ گذشــته بود كه 
اختالف نظرهاي حل نشده در موضوع دســتمزد سال جاري، 
كار را به شــكايت طرف كارگري در ديوان عدالت اداري رساند 
و طبق اعالم كانون هماهنگي شــوراهاي اســالمي كار استان 
تهران، اين تشكل كارگري به وكالي معرفي شده از كميسيون 
حقوق عامه كانون وكالي قوه قضاييه وكالت داد تا براي ابطال 
مصوبه دستمزد۹۹ در ديوان عدالت اداري اقدام كند. در ادامه 

۳شــكايت ديگر نيز از سوي تشــكل هاي مختلف كارگري در 
موضوع دســتمزد۹۹ به ديوان عدالت اداري رسيد و عمال راه 
را براي مصالحه يا دعواي قانوني شركاي اجتماعي در ماجراي 

دستمزد۹۹ باز كرد.

عدالتخانه ميزبان كارگران
پس از وصول شــكايت  تشــكل هاي كارگري در ديوان عدالت 
اداري، هفته گذشــته جمعي از كارگــران و توليدكنندگان به 
مناسبت هفته كارگر با رئيس قوه قضاييه ديداري داشتند و در 
اين ديدار ضمن تشريح ديدگاه هاي طرف كارگري درباره وضع 
معيشت جامعه كارگري و نحوه تعيين دستمزد كارگران، بحث 
اين شكايت ها نيز مطرح شــد. در نهايت سيدابراهيم رئيسي، 
رئيس قوه قضاييه به سازمان بازرسي كل كشور مأموريت داد در 
اسرع وقت جلسه اي با حضور اعضاي شوراي عالي كار برگزاركند و 
مصوبه دستمزد 1۳۹۹ را از حيث ابعاد و مغايرت با ماده41 قانون 
كار مورد بررسي قرار دهد. پيگيري هاي همشهري حاكي است 
پيرو اين دستور، تاكنون 2جلسه با حضور نمايندگان كارگري 
و اعضاي شوراي عالي كار در سازمان بازرسي كل كشور برگزار 
شده و آنگونه كه منابع كارگري مي گويند نتايج قابل قبولي در 
مورد تخلف در تعيين مزد۹۹ و رساندن حداقل دريافتي كارگران 

به 2.۸ميليون تومان حاصل شده است.

فصل الخطاب رهبري
از 26فروردين تاكنون اعتراض به مصوبه مزد۹۹ حواشي زيادي 
داشت تا اينكه رهبر انقالب نيز در ارتباط تصويري كه به مناسبت 
هفته كارگر با مجموعه هاي توليدي كشــور داشــتند، جدا از 
توصيه هاي راهبردي درمورد مقوله كار و توليد، به شكايت طرف 
كارگري از تصويب مزد۹۹ بدون لحاظ شــدن نظرات كارگران 
نيز اشــاره كردند و باب تازه اي در پيگيري اعتراض هاي مزدي 
كارگران گشودند. ايشان در اين ارتباط تصويري فرمودند: »ديدم 
دوستان از بعضي از مصوباتي كه نظرات كارگران در آنها مالحظه 
نشده شكايت مي كنند؛ اين مقررات حتما با نگاه عادالنه بايستي 

تنظيم بشود و مسئوالن بنگاه ها هم به اين نكته توجه كنند.« 

استقبال كارگران از مواضع رهبري
به دنبال انتشار بيانات رهبري، طرف كارگري با استقبال از مواضع 
حكيمانه ايشان، خواستار فصل الخطاب قرار گرفتن اين بيانات 
در ماجراي مزد۹۹ شدند. نماينده كارگران در شوراي عالي كار 
با اشاره به اينكه مواضع رهبري بر استانداردهاي سازمان جهاني 
كار منطبق است، گفت: براساس اين استانداردها توسعه بدون 
نيروي انساني محقق نمي شود و تأكيدات رهبر معظم انقالب 
مبني بر لزوم رعايت حقوق نيروي كار ازجمله دستمزد عادالنه 
و پرداخت منظم آن، امنيت شــغلي، بيمــه، آموزش، خدمات 
رفاهي، بهداشت و درمان، همگي توصيه هايي است كه رعايت 
آنها به توسعه همه جانبه منجر مي شود. علي خدايي در گفت وگو 
با همشهري، با ابراز تأسف از اجرا نشــدن اين توصيه ها، افزود: 
سال هاست كه طرف كارگري خواستار رعايت قانون در تعيين 
حقوق و دستمزد كارگران، بازگشت امنيت شغلي و بهره مندي 
نيروي كار از عوايد توليد است و حاال بايد فرمايشات رهبر معظم 

انقالب فصل الخطاب قرار بگيرد.

تب تنــد قيمت هــا در بازار 
خودرو همچنان باالست و در خودرو

غياب عرضه هدفمند خودرو با 
قيمت واقعي، نبض اين بازار به تندي مي زند و 
بهاي خودروهاي وطني را در بازار حداقل به 
دو برابر بهاي كارخانه رسانده اند. به گزارش 
همشهري، نشست هاي ســتاد تنظيم بازار 
براي تعيين قيمت خودروهــاي داخلي در 
سال جاري نتيجه اي دربر نداشته و از قضا با 
هر شكست در اين جلسات، آتش قيمت ها در 
بازار خودرو برافروخته تر شده است. در اين 
شرايط، رئيس سازمان بازرسي كل كشور، 
دليل وضعيــت فعلي بــازار را بــر گردن 
كوتاهي هاي گذشته در عرضه متناسب با نياز 
بازار انداخته و البته حذف شوراي رقابت از 
گردونه انجــام تكليــف قانوني خــود در 

قيمت گذاري خودرو را نيز بي تأثير ندانسته 
است.

حاال رئيس سازمان بازرسي كل كشور بدون 
اشاره به يك ماه نشست هاي بي فايده ستاد 
تنظيم بازار اعالم كرده، قرار اســت شوراي 
رقابت در هفته جاري فرمول قيمت گذاري 
خودرو را ارائه كند. ظاهرا اين بار قرار اســت 
قيمت خودرو براســاس فرمول پيشنهادي 
شوراي رقابت تعيين  شــود؛ البته اما بازهم 
به واسطه شروطي كه در نامه سازمان بازرسي 
كل كشور به وزير صنعت، به عنوان تضامين 
افزايش و اصالح قيمت خودروها اعالم كرده. 
اما شــواهد امر نشــان مي دهد باز همچون 
روال نيم قرن گذشــته رويكرد بگير و ببند 
و داغ و درفش اســت؛ نه اصالح روش هاي 
مداخله گرانه دولت در بــازار؛ برهمين مبنا 

به نظر مي رسد حتي دخالت دوباره شوراي 
رقابت در بــازار خودرو نيز نتوانــد اوضاع را 

بسامان كند.

خط ونشان سازمان بازرسي
حسن درويشــيان، رئيس سازمان بازرسي 
كل كشــور، با بيان اينكه نظارت بر موضوع 
خودرو يكي از اولويت هاي اصلي اين سازمان 
است، از تدوين فرمول قيمت گذاري خودرو 
در شــوراي رقابــت در هفته جــاري خبر 
داده. او با اشــاره به اينكه پس از رايزني هاي 
هفته هاي اخير، شــوراي رقابت به ماجراي 
قيمت گذاري خودروبازمي گردد، مي گويد: 
شوراي رقابت معتقد است طبق قوانين بايد 
برمبناي هزينه هاي تمام شده توليد خودرو، 
به اضافه ميزان تورم بخشي، كه هرسال بانك 
مركزي اعالم مي كند، قيمت خودرو را تعيين 
كند.  معاونت نظارت و باز رسي امور توليدي 
اين ســازمان هم در نامه اي به وزير صنعت، 
اصالح قيمت خودروها را به تضمين عواملي 
مشروط كرده است. در اين نامه تأكيد شده 
اصالح قيمت خودروهــا به تضمين عواملي 
همچون جلوگيري از ايجاد حاشيه بازار، توجه 
به زنجيره تأمين، انجام تعهــدات، افزايش 
خدمات پس از فروش، لزوم داخلي ســازي  
و كاهش ارزبري، افزايــش توليد و افزايش 

كيفيت مشروط است.

توهم توطئه در قيمت خودرو
به نظر نمي رسد كســي از كيفيت، تعهد و 

مشتري مداري خودروسازان وطني دفاع 
كند؛ احتمــاالً حتي خود خودروســازان 
هم، ته قلبشــان انتقادهاي وارد شــده به 
صنعت و بازار خــودرو را وارد مي دانند اما 
درعين حال اغلب افراد بر اين موضوع نيز 
اتفاق نظر دارند كه موضوع خودرو در ايران، 
تابعي از كل اقتصاد اســت. همچنين در 
بحث بازار وقتي با تكانه هاي ارزي قيمت 
همه كاالها تغيير مي كنــد، تغيير قيمت 
خودرو نيز ناگزير مي نمايد پس در اقتصاد 
ايران يا نبايد قيمت مواداوليه مانند فوالد و 
پالستيك چند برابر  شود، يا قيمت خودرو 
نيز بايد به همين منوال افزايش پيدا كند؛ 
زيرا اگر اين اتفاق رخ ندهــد باز هم بازار، 
خود اين قيمت ها را به روزرســاني خواهد 
كرد و در اين ميان فقط جيب خودروساز 
خالي تر مي شود. البته كسي هم نمي تواند 
منكر باشد كه بخشي از گراني خودروهاي 
وطني به واســطه هزينه مازاد بــر توليد 
اســت و بايد يك بار براي هميشــه نسخه 
آن پيچيده شــود؛ اما در ماجراي تنظيم 
بازار خودرو، همواره سياســت هايي اتخاذ 
مي شود كه اصرار بر ارزان فروشي خودرو 
دارد و عاقبت به ايجاد حاشــيه براي بازار 
منجر مي شود؛ زيرا در برخورد با اين مقوله، 
همــواره قيمت گذاري تعزيري در ســاير 
بازارها مالك عمل است و اصل بر اين قرار 
مي گيرد كه هيــچ اتفاقي در حوزه خودرو 
رخ نداده كه افزايــش دو برابري قيمت را 
توجيه كند درحالي كه بازار هوشــمندتر 
از آن اســت كه اجازه دهد توزيع رانت در 
يك حوزه به افت قيمت در مابقي حوزه ها 
دامن بزند. براي همين است كه حتي وقتي 
خودروسازان مجبور مي شــوند تعهدات 
خود را با قيمت هاي قبــل تحويل دهند، 

بازهم رشد قيمت خود ادامه مي يابد.

 بازنگري مزد99 به نفع كارگران
 طرف كارگري اعتراض به مصوبه مزد۹۹ را در 4جبهه پيگيري مي كند 

و بيانات اخير رهبر انقالب را فصل الخطاب تصميم گيري در مورد مزد مي داند

سازمان بازرسي پشت فرمان بازار خودرو
 سازمان بازرسي اصالح قيمت خودرو را مستلزم شروطي نظير حذف حاشيه بازار 

و بهبود كيفيت اعالم كرد

خطر جابه جايي 20درصدي پول ها
بانك ها از امروز با نرخ سود 1۸درصد از سپرده ها پذيرايي مي كنند

بهزاد رنجبر
روزنامه نگار

احمد ميرخدائي
روزنامه نگار
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افقی:
 1- نوشتن كتاب با استفاده 
از منابــع مختلف- از ظروف 

آشپزخانه- متعهد
2- آشــپز نيكوكار ضحاك- 

بخت شوم
3- همداســتان راميــن- 
شفاعت- به رنگ سرخ روشن
4- وسط- خرس بومي شرق 

آسيا- مقدور
5- آخرين سوره- گريزان- 

سرپرست امور بقعه
6- درس عبرت پيشينيان- 

ارزيابي ذهني- كتاب هندو
7- دارايــي و ثــروت- بوي 

خوش- دهان
8- سالحي ســرد- صفحه 

نمايش- خطي در دايره
9- رانــدن مزاحــم- كفش 

چرخ دار ورزشي- نارسانا
كارمنــدي-  رتبــه   -10

افسانه گو- آمرزش
11- دســتور زبان خارجي- 

نزديك بين- با اهميت
12- ســرگرد قديــم- از 
رايج ترين قالب هاي ارائه آثار 
در خوشنويسي- زندگي كن

13- تهمــت - حركتــي در 
ژيمناستيك- از الفبا

14- از شــهر هاي جان دار!- 
ايالتي در آمريكا

15- از بخش هاي اوســتا- 
محل اتصال اســتخوان ها به 

يكديگر- زهري كشنده

  
عمودی:

1- آبله سوختگي- دلجويي- 
شاه ميوه

2- رمانــي نوشــته فهيمه 
رحيمي- حيله گر- پرستار

3- دســت ماليــدن- بتن 
مسلح- ارزشمند

4- بلــه آلمانــي- آخرين- 
سيب آذري- به دنيا آوردن

5- فهرست نويسي پيش از 
انتشار كتاب- پنجم- رونق

6- تخــم كتــان- تجملي- 
طراح

7- معــادل فارســي قفل- 
غــالف شمشــير- اليــاف 

سلولزي محكم
8- نويســنده رمان جاودانه 

بر باد رفته
9- يك خط از نوشــته اي- 
حواله- ورزشــي بــا كفش 

اسكيت 
10- ويران كننده- سرايت و 

پراكندگي چيزي- بدن
11- پست و فرومايه- حالل 

نيست- ستون
12- حــرف همراهي عرب- 

خسته و درمانده- تاراج - نگاه 
خيره

13- شــهري در گيــالن- 
درنگ- منفك

14- ســياره كيوان- از بنادر 
جنوبي ايران- باركد

15- پيــرو ديــن حضــرت 
عيســي)ع(- جوانمردي- از 

القاب امراي ترك

اعداد1تا9راطوريدرخانههايسفيدقراردهيدكههررقمدرسطرها،ستونهاومربعهايكوچك3در3يكبارجدول اعداد | 3646
ديدهشود.پاسخهادرادامهآمدهاست.

سخت

249736518
871254693
356918724
687421935
124593867
935687241
498165372
512379486
763842159

متوسط

4    7    1
   5   4  
  2 9    5 8
   4    2 3
  6    1  
3 9    8   
9 4    6 7  
  8   7   
7    1    6421856973

698374125
537921468
763418592
982765341
154239687
349182756
216597834
875643219

ساده

متوسط

485673291
139582467
672941358
517469823
826735149
394128675
941856732
268397514
753214986

سخت

      5 1 
 7   5   9 
3  6      4
   4     5
 2   9   6 
9     7   
4      3  2
 1   7   8 
 6 3      

ساده

 2 1      3
   3 7 4   
5  7  2   6 8
 6    8 5 9 2
  2 7  5 3  
1 5 4 2    8 
3 4   8  7  6
  6 5 9 7   
8     3 2 1 

كرونا و شايعه بسته شدن حفره ازون

عباسمفيدي
اقليم شناس - عضو هيأت علمي گروه جغرافياي دانشگاه فردوسي مشهد

شايعه بسته شــدن حفره ازون براســاس اين باور 
شكل گرفت كه با شيوع ويروس كرونا، فعاليت هاي 
صنعتي و مصرف سوخت هاي فســيلي در مقياس 
جهاني به شــدت كاهش يافت و با كاهش قابل توجه 
مقاديــر گازCFC موجود در استراتوســفر قطبي، 
ترميم حفره و يا به تعبيري بسته شدن سريع حفره 
ازون اتفاق افتاد. درحالي كه چنين نيست. چون اليه 
استراتوسفر يك اليه به شدت پايدار است كه حركات 
عمودي و عرضي در آن بسيار ضعيف است. به همين 
دليل انتقال عمودي و عرضي جرم در آن بسيار كند 
صورت مي گيرد. تحقيقات نشان داده است كه هواي 
اليه زيرين جو تنها از طريق مناطق اســتوايي وارد 
استراتوســفر شــده و پس از آن در يك بازه زماني 
حدود 4تا 6ســال به استراتوســفر قطبي مي رسد. 
بنابراين، در خوش بينانه تريــن حالت هواي پاك و 
كمتر آلــوده فروردين مــاه 1399، در زماني زودتر 
از سال 1403شمســي به استراتوسفر قطب شمال 
نخواهد رسيد. اما تشكيل حفره ازون براي نخستين 
بار در نيمكره شمالي مي تواند هشداري براي آينده 
تلقي شود. شــكل گيري حفره ازون سبب دريافت 
حجم قابل توجهي از پرتوهاي زيان بخش فرابنفش 
در سطح زمين است و با توجه به تراكم باالي جمعيت 
در نيمكره شــمالي، نگراني هايي به ويــژه در زمينه 
شيوع ســرطان پوســت ايجاد مي كند كه با درنظر 
گرفتن ناهنجاري هاي ناشي از بروز پديده »تغييرات 

اقليمي«، دغدغه ها در مورد وضعيت آينده ســياره 
زمين بيشتر مي شود.

»حفره ازون« پديده اي اســت كه از اواســط دهه 
1980، هر سال براي مدتي كوتاه در ابتداي فصل 
بهار نيمكره جنوبي بر فراز قطب جنوب ايجاد شده 
است. اما اين پديده تا بهار سال جاري تقريباً روي 
نيمكره شمالي مشاهده نشده است. هنگامي كه در 
زمستان نيمكره جنوبي دماي هوا در استراتوسفر 
قطبي به پايين تر از 78- درجه سانتي گراد مي رسد، 
به واســطه وجود گازهاي CFC در مجاورت بخار 
آب اندك، نوع خاصي از ابر، موســوم به »ابرهاي 
استراتوســفري قطبي« تشكيل مي شــوند. اين 
ابرها براي چند ماه ماندگاري دارنــد اما غيرفعال 
هســتند. در ابتداي بهار، نيمكره جنوبي با تابش 
نخستين پرتوهاي خورشــيد، كلر موجود در اين 
ابرها به شدت واكنشــي و فعال شــده و در زمان 
كوتاهي مقادير قابــل توجهــي از ازون را تجزيه 
مي كنند كه ســبب پيدايش حفره ازون مي شود. 
دماهاي كمتر از 78- درجه ســانتي گراد و ابرهاي 
استراتوسفري قطبي به عنوان پيش شرط هاي الزم 
براي بهبود وضع حفره ازون، زماني محقق مي شوند 
كه بر فراز قطب جنوب پديده موسوم به »ورتكس 
قطبي« شكل گرفته باشد. ورتكس قطبي يك توده 
هواي بسيار سرد و همگن است كه در حاشيه خود 
با بادهاي بسيار شــديد و پيوسته از غرب به شرق 
محصور مي شود. ورتكس قطبي در نيمكره شمالي، 
به واسطه وجود پيكره هاي بزرگ خشكي و رشته 
كوه هاي مرتفع، كوچك تــر و ضعيف تر از ورتكس 

قطبي نيمكره جنوبي اســت. به تبع آن، به جهت 
دماهاي باالتر زمســتانه در قطب شــمال )حدود 
20درجه سانتي گراد گرمتر( امكان تشكيل ابرهاي 
استراتوسفري قطبي وجود نداشته يا اگر هم وجود 
داشته قبل از آغاز بهار با افزايش آستانه دما ناپديد 
مي شوند. همين امر موجب شده تا نيمكره شمالي تا 
بهار سال جاري تقريباً هيچ حفره ازون واقعي را بر 

فراز خود تجربه نكند.

نخستينمشاهدهحفرهازونبرفرازشمالگان
در2020

زمســتان امســال يك ورتكس قطبي قوي بر فراز 
قطب شــمال شــكل گرفت و تداوم آن تــا اوايل 
ارديبهشــت ماه براي نخســتين بار امكان تشكيل 
ابرهاي استراتوسفري قطبي را فراهم آورد. با تابش 
نخســتين پرتوهاي خورشــيد بر فراز قطب شمال 
از روزهاي آغازين دهه دوم اســفندماه، حجم قابل 
مالحظــه اي از ازون در داخل ورتكس تجزيه شــد 
وتقريباً براي اولين بار يــك حفره ازون بزرگ بر فراز 
قطب شمال شكل گرفت)شــكل 1(. اين شرايط تا 
نيمه فروردين مــاه ادامه يافــت. در نيمه فروردين 
ضمن افزايش تابش و تضعيــف همزمان و تدريجي 
ورتكس، وقوع پديده اي موسوم به گرمايش پاياني، 
سبب گسيختگي ورتكس و انتقال قابل توجه هواي 
گرم و غني از ازون عرض هاي مياني به مناطق قطبي 
شد كه در نهايت محو حفره ازون را در پي داشت. اين 
پديده در سال هاي داراي ورتكس قوي، ناگهاني تر و 

در زماني كوتاه تر به وقوع مي پيوندد.

 گره كور پرداخت وام كرونا 
به كارگاه هاي صنايع دستي

 تسهيالت 100ميليون توماني براي حمايت 
محيط
از كارگاه هاي توليد صنايع دستي كه از شيوع زيست

كرونا در كشور به شــدت آسيب ديده اند به 
بسياري از كارگاه هاي صنايع دستي تعلق نمي گيرد.

بــه گــزارش همشــهري، علي اصغــر مونســان، وزير 
ميراث فرهنگي، گردشــگري و صنايع دستي در تازه ترين 
اظهارات تلويزيوني خود با اشاره به اينكه بخشي از تسهيالت 
75هزار ميليارد توماني دولت براي حمايت از 10رســته 
شغلي كه بيشترين آسيب را از شيوع كرونا متحمل شدند 
به 3 حوزه ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي نيز 
مي رسد، گفته بود: 3 رسته از بين 10رسته شغلي مشمول 

تسهيالت حمايتي دولت با سود 12درصد مي شوند.
اما اين تسهيالت در بخش صنايع دستي كه بيش از 2ميليون 
شاغل دارد چگونه توزيع خواهد شد؟ بررسي هاي همشهري 
و پيگيري از هنرمندان صنايع دستي مشخص كرد كه قرار 
است مبلغ 2ميليون تومان از اين تسهيالت به كارگاه هاي 
داراي پروانه توليد انفرادي صنايع دســتي و مبلغ يكصد 

ميليون تومان نيز به توليدكنندگان داراي پروانه كارگاهي 
گروهي براســاس تعداد كارگران بيمه شــده براي3ماهه 

اسفند، فروردين و ارديبهشت اختصاص يابد.
توليدكنندگان صنايع دســتي اما از يك تناقض آشكار در 
اختصاص وام هاي 2تا 100ميليون توماني حمايتي ناشي از 
كرونا به بخش صنايع دستي خبر مي دهند. به گفته آنها، چند 
سال قبل، معاون وقت وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و 
صنايع دستي شرط بيمه شدن هنرمندان و توليد كنندگان 
صنايع دستي را داشتن پروانه توليد انفرادي اعالم كرد و پس 
از آن بود كه دارندگان كارگاه هاي توليد صنايع دستي اقدام به 
تبديل مجوز هاي كارگاهي خود به مجوز هاي انفرادي كردند 
تا نام شان در رديف بيمه شدگان تامين اجتماعي قرار بگيرد و 
حاال اين تصميم گريبان شان را گرفته است و آنها را از دريافت 

وام يكصد ميليون توماني محروم مي كند.
فعاالن صنايع دستي به همشــهري خبر داده اند كه تقريبا 
بخش زيادي از كارگاه هاي گروهي توليد صنايع دســتي 
تنها براي حل دغدغه بيمه شــدن خود مجوز كارگاه هاي 
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گروهي را به كارگاه انفرادي تغييــر داده اند و حاال به رغم 
داشتن كارگاه گروهي، تنها به دليل تصميم اتخاذ شده در 
قبل و شــرط تبديل مجوز كارگاهي به انفرادي مي توانند 
به جاي يكصد ميليون تومان، تنها 2ميليون تومان با سود 
12درصد از تســهيالت حمايتي از مشاغل آسيب ديده در 
كرونا دريافت كنند. برخي توليدكنندگان صنايع دستي به 
همشهري خبر داده اند كه نه تنها معدود كارگاه هاي گروهي 
صنايع دستي كه مجوزشــان را تبديل به كارگاه انفرادي 
نكرده اند كه حتي توليدكنندگان انفرادي صنايع دســتي 
نيز حاضر به دريافت وام 2ميليون توماني خسارت كرونا به 
مشاغل آسيب ديده نيستند. به گفته آن ها، اين وام به درد 
توليدكنندگان گروهي و انفرادي صنايع دستي نمي خورد، 
چون درصد سود تسهيالت براي هنرمندان صنايع دستي 
باالست كه با توجه به وضعيت وخيم فروش صنايع دستي و 
نبود درآمد، توليدكننده ها را مقروض تر مي كند و ديگر آنكه 
تبعيض صورت گرفته در تخصيص سقف وام براي مشاغل 
صنايع دستي آنها را از گرفتن اين تسهيالت منصرف كرده 
است. براساس اظهارات فعاالن صنايع دستي كشور، معاونت 
صنايع دستي همچنين به توليدكنندگان و كارگاه هايي وام 
2و 100ميليون توماني با سود 12درصد را ارائه مي كند كه 
هنرمندان توليد كننده عالوه بر آنكه نام شان در فهرست بيمه 
است، كد اقتصادي هم داشــته باشند. درحالي كه به گفته 
آنها، بايد از اين معاونت پرسيد كدام هنرمند توليد كننده 
صنايع دستي در كشور داراي كد اقتصادي است كه چنين 

تصميمي براي ارائه تسهيالت به آنها گرفته اند؟ 



صدایاستانها

021-23023405 پیامهایخودرابااینشمارهدرمیانبگذارید
ostanha@ hamshahri.org

 آسفالت شهر زنجان را دریابید
ماساکنانشهرزنجانخیابانجدیدنمیخواهیم.آسفالتخیابانهارااصالحکنید.
اگراصالحهمهنقاطشهرهزینهبراست،حداقلآسفالتکمربندیهارابهسازیکنید.
یک شهروند از زنجان 

   نصب دکل در منطقه دادگستری
درخیابانچهارمدادگستریسمنان،دکلایرانسلنصبشدهبود.بعدازشکایتمردم

ایندکلرابرداشتند.دوبارهایندکلنصبشدهاست.
یک شهروند از سمنان

   آسفالت جاده اطاقور – لیل– خرما
آسفالتجادهاطاقور-لیل-خرمادرشهرستانلنگروداستانگیالنکندهشدهاستو
چالههایزیادیدارد.همچنینوقتیبارانمیآید،آببهسمتجادهسرازیرمیشود.

اینموضوعرابهگوشمسئوالنشهرداریبرسانید.
یک شهروند از گیالن 

   جابه جایی روستای سالمت آباد
ازروستایسالمتآبادشهرستانبیجارکردستانتماسمیگیرم.سددرنزدیکی
روستاساختهشد.ازمسئوالنمیخواهممارابهمناطقدورنبرند.محلیدرهمان
نزدیکیروستایمانبدهندبرایماکافیاستچونکارماندامداریاستودرهمین
جابایدبمانیم.تنهاچیزیکهازدولتمیخواهیمفقطبرقاست.بارهابهفرمانداری

مراجعهکردیم،اماپاسخینگرفتهایم.
سلیمان نیا از کردستان 

   بالتکلیفی طرح های نیمه تمام 
مردمهمدانمدتهاستمنتظرتکمیلپروژههایشهریوعمرانیوبهرهبرداریاز
آنهاهستندوبایداتماماینپروژههاتاپایانایندورهشورابهطورجدیدنبالشود.
یکیازاصلیتریننیازهایشهرهمدان،تامینزیرساختهایشهریاستکهاین

مهمبایددراولویتبرنامههایشوراوشهرداریقرارگیرد.
مصطفی زارع از همدان

ایرانشهر    شنبه 20 اردیبهشت 99  شماره 7937 
hamshahrionline.irWWW

متــن كـامـل در سایت

خسارت ۲۱۰۰ میلیارد تومانی به کشاورزی آذربایجان شرقی
 رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی گفت: کرونا 2173 میلیارد تومان به کشاورزی استان خسارت وارد 
کرده است. اکبر فتحی افزود: پیگیری های الزم برای جبران خسارت و 
تخصیص منابع مالی مورد نیاز حمایتی انجام شده است.
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خانه های ورنکش قدیمی 
و تخریب ایــن خانه ها 
عمیق بود که بیشتر به 
چشم می آمد و همه این 
عوامل دســت به دست 
هم داد تا ده ها روستای 
دیگر عمال به فراموشی 

سپرده شود

6ماهاززلزلهمیانهمیگذرد؛زلزلهایکهنیمهشب
آذربایجان 

 شرقی
آمدوباسرمایزودهنگاممناطقکوهستانیسراب
ومیانهبرسرساکنان55روستاآوارشدوبه5هزار

واحدمسکونیودامیخسارتواردکرد.
ایناعدادراهنگامباالرفتنازسرباالییجادهورنکشدرذهنمرور

میکنم.دوسویجاده،مزارعسرسبزگندمبه
چشــممیآیدودرمسیرروســتاهمویالهای
کوچکیقرارگرفتهاندکهانگاربابنایمستحکم

خودبهروستاییانزلزلهزدهفخرمیفروشند.
هرچندایــنزلزلهبا5جانباختهدرروســتای
ورنکشبهعنوانیکیازکمتلفاتترینزلزلههای
سالهایاخیرکشورثبتشد،اماوسعتمناطق
زلزلهزدهازیکسووبرفگیربودنمنطقهموجب
شــدتامردمزلزلهزدهســرابومیانهزمستان
سختیرادرچادرهایهاللاحمر،کانکسهاو

خانههای10متریسپریکنند.
تااواسطبهمن،اخبارمربوطبهمناطقزلزلهزده
آذربایجانشرقیکموبیشموردتوجهرسانهها

قرارداشت،اماباشیوعکرونادیگرکسیســراغیازاینمناطق
نگرفتوحاالدیگرخبریازمناطقزلزلهزدهدررسانههابهچشم

نمیخورد.

خانه های 10 متری، مأمن زلزله زدگان
نادرمجابیازخیرانمیانهایاســتکهدعوتممیکنددرکناراو
بهروستاهایمنطقهبروم،میگوید:»باوجودآغازفصلکشتو
زرعدردامنههایترکمنچایوکندوانوســرابودرحالیکه
دراینموقعازســالتمامهموغمروستاییانکشتبهارهاست،
اماهنوزبســیاریدرکانکسهاوخانههــایکوچک10متری
زندگیمیکنندوتالشدارندتارســیدنگرمایداغتابستاناز

کانکسهایفلزیرهاشوند«.
اوتاکیدمیکندکهپیشازشیوعکرونارفتوآمددراینمنطقه

برایامدادرسانیزیادبودوازتبریزوحتیتهرانکمکهایخیران
میرسید،اماباشــیوعکروناوافزایشآماراینبیماریدربخش
مرکزیمیانهرفتوآمدهاکمترشــدوروستاییانماندندواقوام
وخویشانیکهبهآنهاکمکمیکردند.بهگفتهاینخیر،البتهدر
هفتههایگذشتهبستههایکمکمعیشتیوجیرهخشکهمبه
روستاهارسیده،امامشکلاصلیمردماینمناطق،بالتکلیفماندن

خانههایاحداثیاستکهبرخیحتیآواربردارینشدهاست.

سرعت ساخت و ساز در ورنکش 
برایآغازکاربهروســتایورنکــشمیرویم؛
جاییکهاغلبمسئوالنبرایبازدیدازمناطق
زلزلهزدهاینروستاراباهدفدلجوییازخانواده
5جانباختهانتخــابکردهاند.دراینروســتا
ظاهراروندآواربــرداریوســاختخانههادر
وضعیتمطلوبیقرارداردواغلبروستاییاننیز
ازرسیدگیدولتودیگرارگانهارضایتنسبی
دارند.همچنینشــهرداریتبریزدراینروستا
عملکردقابلقبولیداشــتهوبهگفتهساکنان
محلی،ماشینهایسنگینتاهمینیکیدوماه

پیشمشغولبهکاربودهاند.
ورودیروســتایورنکشاززمــانزلزلهتغییر
زیادیکردهاســت؛دیگرخبریازدههاتنخاکوســنگیکه
ترددبهجادهرابامشــکلمواجهمیکرد،نیست.خانههاییکمو
بیشدرحالسربرآوردنهستند،امااینبارنهازخاکوسنگو
چوب،بلکهازسیمانومیلگردهاییکهتناسبزیادیبابستههای
علوفهوبویتندیکهازطویلههامیآید،ندارند.بااینهمه،زلزله

ساختمانسازیدرروستارامتحولکردهاست.
مسجدجامعورنکشبهعنواننمادیاززلزلهویرانگرسالگذشته
آواربرداریشدهوحاالزمینیخالیدرچندصدمتردرمرکزروستا
خودنماییمیکند.درجریانزلزلهمیانه،اینمسجد-کهتمامااز

سنگساختهشدهبود-بهکلیویرانشد.
محمدعلی،ساکنشــهرکوچککندوانبههمشهریمیگوید:
»اینروســتاویترینیبرایعملکردمســئوالنمحسوباستو
دراینمدتهمعکسهاوخبرهاازاینروســتافرستادهمیشد.

آواربرداریاینروستاخیلیســریعآغازشدو
حتیبرخیخانههانیزدرمرحلهپایانیساخت

قراردارد«.
هرچندبهگفتهمحمدعلی،خانههایروستای
ورنکشبسیارقدیمیبودندوتخریباینخانهها
عمیقبودوبیشتربهچشــممیآمدوهمهاین
عواملدستبهدســتهمدادتادههاروستای

دیگرعمالبهفراموشیسپردهشود.

زندگی اهالی صومعه علیا و سفلی در کانکس
چندکیلومترآنطرفتروروستایصومعهعلیاوسفلیقراردارند
کهبرخیســاکنانآنهامعتقدندمســئوالنهیچتوجهیبهاین
روستاهاندارندووضعیتاســکانمردماینمناطقبسیارسخت
است.کانکسهایپراکندهدرگوشهوکنارروستابدونهیچگونه
نظمیدیدهمیشودوچســبیدهبهخانههایغیرقابلسکونتبا
ظرفولباسهایکهنهوشستهشدهونشدهاطرافشانکهنشان
ازجریانزندگیدارد.برخیازروســتاییانبرایدرامانماندن
ازسرمایشبانهکوهســتانیترجیحدادهاندرویکانکسهارابا

نایلونبپوشانند.
هاشمحجتیانازســاکنانمحلیتاکیدمیکندکهآواربرداری

هیچخانهایآغازنشدهاستومردمهمچناندر
کانکسهایفلزیوخانههایکوچک10متری
زندگیمیکنند؛خانههاییکههیچاستانداری
ندارندوبرخیبهعنوانانباروسایلکشاورزییا
طویلهازآناستفادهمیکنند.بهگفتهحجتیان،
هرچندبسیاریازخانههایآسیبدیدهازبیرون
سالمبهنظرمیرسد،اماازدرونشکافعمیق
بیندیوارهاکامالمشخصاستوحتیبرخی

خانههابهدونیمتقسیمشدهاند.
زنانوکودکانازاســکاندراینخانههاواهمه
دارندوباوجوداینکهمردهایروستامعتقدنداتفاقینمیافتد،اما
درنهایت،خانوادههاترجیحمیدهنددرهمانخانههای10متری

یاکانکسزندگیکنند.

کرونا بازسازی را کند کرد
روســتایدونیقسرابدیگرشــبیهســالهایاخیرنیستکه
آغلهایبزرگنگهداریگوســفندوبزداشتهباشدودرکوچهو
پسکوچههایآنصدایزنگولهگلههاشنیدهشود.اغلبدامداران،
حیواناتخودرابهدلیــلکمبودجافروختهانــدوحاالبهامید

بازگشتبهروزهایطالییدامداریخودهستند.

وضعیتاینجاهمبادیگرمناطــقزلزلهزدهتفاوتچندانیندارد.
مجتبیعلیمیاززلزلهزدههایسرابیناراضیازعملکردمسئوالن،
مقابلبنیادمسکناینشهرستانایستادهاستوبااشارهبهروند
اعطایوامبهمردمزلزلهزدهمیگوید:»مــردمبرایدریافتوام
بازسازیمراجعهمیکنندودراینتجمعهادرخطرابتالبهبیماری
کروناهمهستند«.اوتاکیدمیکندکهباآمدنکروناروندبازسازی
مشکلشدهاستوپیمانکارانکمتربهمنطقهمیآیندوبسیاری
اززلزلهزدههانیزترجیحمیدهندفعالدرقرنطینهبمانندوبرای

دریافتواممراجعهنکنند.

 
زمانبرگشتکهمیرسد،آفتابدرپستپههایصومعهعلیادر
حالغروبکردناستوهنوزکارهایبســیاریبرزمینمانده.
روستاییانبیندامداریوکشاورزیوکارهایاداریآواربرداری
وبازسازیخانههایخودسرگردانماندهاند.عدهایدامهایخود
رابهنصفهمکاهشدادهاندوزمینهایبسیاریدرمنطقههنوز
رنگشخمهایآهنیتراکتورراندیدهاست.بااینشرایط،بعیدبه
نظرمیرسدتاپایانفصلکاریامسالهمچراغخانهروستاییان
روشنشودوشایدقراراستزلزلهزدههایمیانهوسرابسرنوشتی

مشابهزلزلهزدههایکرمانشاهداشتهباشند.

مردممیانهوسرابدرآذربایجانشرقیپساز6ماهوباپشتسرگذاشتنمشکالتیسراب زلزله زدگان
چونبرفوسرما،حاالودرزمانهشیوعکرونا،هنوزخانهوکاشانهایندارند

سید مرتضی احمدپور 
تبریز-خبرنگار

بسیاری از زلزله زدگان آذربایجان شرقی هنوز در کانکس زندگی می کنند./  عکس : همشهری

   تکمیل ساخت و سازها تا پایان تابستان  
مدیرکل بنیاد مسکن آذربایجان شرقی با بیان اینکه  تاثیر منفی کرونا بر روند بازسازی و فعالیت های عمرانی در منطقه قابل انکار نیست، به همشهری 
می گوید: در حالی که تا قبل از عید سرما مانع فعالیت های عمرانی می شد، اما با آمدن کرونا این روند منفی ادامه داشت و تا 40 درصد تاثیر منفی را 
شاهد هستیم. حافظ باباپور تمرکز اصلی این اداره کل را بر بازسازی مناطق زلزله زده سراب و میانه می داند که با اعتبار 300 میلیارد تومانی قرار است 
تا پایان فصل کاری )پایان تابستان( روند آواربرداری و ساخت و ساز آنها به پایان برسد. وی در پاسخ به آمار بسیار پایین واحدهای تکمیل شده یعنی 
22 واحد از 5 هزار واحد آسیب دیده تاکید می کند که عملیات اجرایی در هزار واحد شروع و عملیات فونداسیون در 550 واحد انجام شده و برای اتمام 
سریع تر نیازمند همکاری مردم است. وی در پاسخ به گالیه روستاییان زلزله زده درباره نحوه خدمات دهی در ایام کرونا تصریح می کند: در 3 مرکز 
ترکمنچای، کندوان و سراب خدمات ارائه می شود. در ترکمنچای و کنداون بدون مراجعه به داخل اداره از پنجره اتاق خدمات ارائه می شود و در نتیجه 
ارتباط مستقیمی بین کارمندان و ارباب رجوع نیست، اما در سراب، اداره در طبقه دوم ساختمان قرار دارد و تعداد باالی مراجعان موجب تجمع می شود.

بهشت پرندگان مهاجر
تاالب»حوضمره«درضلع

عکس 
نوشت

غربیمنطقهحفاظتشــده
کویرودردشــتمسیلهدر
کیلومتر50اتوبانقم–گرمساریکیاز5
تاالبمهماســتانقماســت.بهگزارش
تسنیم،مساحتتاالبمرهکهاینروزهابه
سبببارشهایخوبباران،پرآباستبه
بیشاز10هزارهکتارمیرسدودرفصول
مختلفسالمیزبانانواعپرندگانمهاجرو

نادراست.

هنــوز آواربرداری هیچ 
خانه ای در روســتای 
ســفلی  و  صومعه علیا 
آغاز نشده است و مردم 
همچنان در کانکس های 
فلزی و خانه های کوچک 
10 متری زندگی می کنند

 بسته تشویقی شهرداری اصفهان
 برای ساخت و ساز

شهرداریاصفهانطبقالیحهمصوبشورایشهرباهدفکمکبه
ساختوسازدرقالببســتههایاهداییدرسال99،تخفیفهایاصفهان

پلکانیبهمتقاضیاناخذپروانهســاختمانوگواهیپایانکارارائه
میکند.

بهگزارشگروهایرانشــهربهنقلازروابطعمومیشــهرداریاصفهان،شهرداری
اصفهانحدوددوهفتهپیشباارسالالیحهایدوفوریتیبهشورایشهرخواستار
کمکبهشهروندانبرایدریافتپروانهساختمانیوگواهیپایانکارباارائهتخفیف
شد.باتوجهبهاینکهشهرونداندرروزهایپایانیسالگذشتهبهدلیلشیوعکرونا
نتوانستندازفرصتموجودبرایدریافتپروانهوپایانکاراستفادهکننداینالیحه
میتواندبهعنوانیکبســتهتشویقیبرایرونقســاختوسازبهکمکصنعت

ساختمانسازیدرشهربیاید.
معاونمالی-اقتصادیشهرداریاصفهانگفت:باتصویبشورایشهربهافرادیکه
تا15خرداداقدامبهپرداختعوارضخودکنند،بهمیزان100درصدمبلغرشد
ردیفدفترچهارزشافزودهتجاریوتراکممســکونیسال99نسبتبهسال98
تخفیفدادهخواهدشد.مرتضیطهرانیادامهداد:بنابراینالیحه،دربارهعوارض
عدمخالفوپایانکارهماگرتاپایانخردادپرداختشود،50درصدازقیمتتراکم
مسکونیوارزشافزودهتجاریمحاســبهمیشودکهبهصورت۲0درصداهدایی
نقدیو۳0درصداهداییخواهدبود.ویافزود:درصــورتدریافتگواهیعدم
خالفوپایانکارتاپایانتیر،۴0درصدقیمتتراکممسکونیوارزشافزودهتجاری
محاسبهمیشودکه۲0درصدآناهدایینقدیو۲0درصددیگراهداییخواهدبود.
طهرانیادامهداد:همچنینمیزاناهدادرصورتپرداختتاپایانمرداد۳0درصد
قیمتتراکممسکونیوارزشافزودهتجاریمحاسبهمیشودکه۲0درصداهدایی

نقدیو10درصداهداییخواهدبود.
ویافزود:همچنیندرصورتپرداختتاپایانشــهریور۲5درصدقیمتتراکم
مسکونیوارزشافزودهتجاریمحاســبهمیشودکه۲0درصداهدایینقدیو5
درصداهداییخواهدبود.معاونمالی–اقتصادیشهرداریاصفهانهمچنینبا
اشارهبهاینکهمدیریتشهریاصفهاندردوسالاخیربرایرونقصنعتساختو
سازتوانستسرمایهگذارانرابهشهربرگرداند،ادامهداد:طیاینمدتطرحهای
تشویقیوبستههایمتفاوتیرادرزمانهایمختلفبهشهروندانارائهکردیمودر
بستهجدیدهمکهبهتصویبشورایشهررسید،بهافرادیکهدراسفندنتوانستند
ازفرصتخودبرایدریافتپروانهساختمانیاستفادهکنند،تخفیفهایپلکانی

ارائهمیشود.



مهمترین بازیگران دیپلماسی شهری

در کشورهایی مشابه ایران هنوز با غلبه نقش دولت 
بر سایر ارگان های غیردولتی مواجه هستیم. در ایران 
به علت دامنه گسترده نفوذ ســاختارهای دولتی، 
امکانی برای بازیگران غیردولتی یعنی شهرداری ها 

وجود ندارد.شــهرداری ها از زمان نخســتین دولت مدرن در ایران، ذیل دولت 
فعالیت می کردند. اگر قوت و قدرت در روابط دیپلماسی شهری میان کشورهای 
توسعه یافته و غرب مشاهده می شود به علت نقش کمرنگ دولت در حوزه سیاست 
و اقتصاد است که این نقش آفرینی را نمی توان در حوزه شهرداری های کشورهای 
درحال توسعه یا کمتر توسعه پیدا کرد و علت آن نقش گسترده دولت در حوزه های 

داخلی است. 
این در حالي اســت که فعالیت در حوزه های کم چالش تر و نرم تر، امکانی برای 

همکاری های غیرحساسیت زاي شهرداری ها به وجود می آورد.
همکاری در سطح های کم چالش تر، امکانی برای اشاعه همکاری  شهرداری ها از 
حوزه های نرم به حوزه های سخت فراهم مي  کند. از این رو، خواهرخواندگی ها و 
ارتباط شهرداری ها با مجموعه های بین المللی به عنوان روزنه های امیدی در آینده 
تلقی می شوند. دولت های ملی در بسیاری از حوزه های روابط بین الملل، قادر به 
ایفای نقش نیستند که در این حوزه ها بازیگران غیردولتی یعنی شهرداری ها امکان 
حل چالش ها را خواهند داشت.بنابراین دولت باید زمینه های الزم را فراهم کند 
و موانع ساختاری را از مقابل مسیر نهادهای غیردولتی بردارد تا شهرداری ها در 

راستای منافع کشور بهتر ایفای نقش کنند.
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حاكميت هاي محلي؛ بازوي قدرتمند 
دولت ها

شــهر تهــران طي 
ســال هاي اخیر، در 
دیپلماســي  عرصه 
موفق  شهرهاي  جزو 
دنیــا بوده اســت. از 
این رو اگــر افزایش 
میزان تعامالت شهر با 

شــهر، روابط خواهر خواندگي، حضور در سازمان ها 
و مجامع بین المللي، تبــادل هیأت هاي بین المللي، 
برگزاري رویدادها و نشســت هاي بین المللي و... را 
شاخص هاي مهم دیپلماسي شــهري موفق درنظر 
بگیریم، تهران به رغم تمام محدودیت ها، چالش ها 
و مشکالتي که در ســطح بین المللي، ملي و محلي 
داشته، جزو شهرهاي موفق دنیا در این حوزه به شمار 
مي آید و امروزه تا حدود زیادي توانسته در مجامع 
بین المللي خودش را نشــان دهد. بر همین اساس، 
تهران هم اکنون، در جایگاه بین المللي مناســبي 
قرار گرفته و صاحب کرسي هاي بین المللي خوبي در 
سازمان هاي بین المللي است. رویکرد مثبت مجموعه 
مدیریت شهري و تعامالت خوبي که از سوي شهردار 
تهران در گرفتاري تازه بشــر شکل گرفته، به نوعي 
تهران را به مبتکر تعامالت بین شهري و دیپلماسي 
شهري در مدیریت بحران تبدیل کرده است. از سوي 
دیگر، ما در دنیا کمتر ســراغ داریم که یك شهردار 
به صورت خالقانه و ابتکاري با همتایان خود براي کمك 
به مدیریت بحران کرونا و کاهش آالم مردم پیشگام 
شود. بر همین اساس مي توان از تهران به عنوان شهر 
پیشگام در مقابله با این ابر بحران یاد کرد. مدیریت 
شهري تهران نه تنها از پیشنهادهاي شهرها استقبال 
مي کند، بلکه خودش در این زمینه ایده و پیشنهاد 
دارد. در واقع، یکي از رســالت هاي مدیران محلي 
کمك به حل و فصل همیــن بحران ها، کمك به حل 
و فصل منازعات، درگیري ها و جنگ هاســت و این 
موضوع، از نقش هاي کلیدي مورد انتظار از مدیران 
شهري اســت. ضمن اینکه مردم هم دوست دارند 
مدیران شهري شــان در این حوزه ها فعال باشند. از 
این رو، معتقدم که ابتکار و پیشقدمي مدیریت شهري 
تهران در ایجاد ارتباط با شهرداران دیگر در این عرصه 
بسیار مؤثر بوده است. البته چنین حرکت هایي باید 
ماندگار باشد و به حرکت هاي مؤثر و اقدامات عملي 
منجر شود ؛ اقداماتي که شــهروندان، آثار آن را در 
زندگي روزمره شان مشاهده کنند. مردم در چالش ها و 
مسائلي همچون بحران کرونا باید ببینند در حمل ونقل 
عمومي، مدیریت تقاضاي سفر و توسعه مسیرهاي 
دوچرخه سواري، در توسعه سایر مودهاي حمل ونقل 
مثل اسکوترهاي برقي و در نظام شهرسازي، تجارب 
شــهرهاي دیگر را به کار گرفته ایم و نه تنها در حوزه 
شهر هوشمند از تجربه هاي جهاني استفاده مي کنیم، 
بلکه خودمان مي توانیم با اقدامات ابتکاري و خالقانه، 
تجارب مفیدي را تولید کنیم که سایر شهرها از ما الگو 
بگیرند. کما اینکه این اتفاق افتاده و در بســیاري از 
عرصه ها شاهدیم اقدامات شهردار تهران در سال هاي 
اخیر براي برخي شهرها جذابیت داشته و شهرداران 
شهرهاي دیگر مي خواهند بدانند که مدیریت شهري 
تهران چگونه به چنین دستاوردهایي رسیده است. به 
هر ترتیب، این فرایند، فرایندي دوسویه است و هم ما 
از تجارب جهاني استفاده مي کنیم و هم تجارب مثبت 
خودمان را در اختیار ســایر جوامع شهري دنیا قرار 
مي دهیم. این یك رابطه برد-  برد هم براي شهرداري و 

شهروندان هم براي شهرهاي دیگر دنیاست.
در این چارچــوب، یکي دیگر از ابتــکارات خوب 
شهرداري تهران، ایجاد شــبکه همکاري در سطح 
قاره آسیا بوده است. خوشــبختانه خودمان در این 
زمینه اقدام خالقانه اي را براي توســعه همکاري ها 
بین شهرهاي آســیایي در پیش گرفتیم و شبکه اي 
را به عنوان مجمع شهرداران آســیایي پایه گذاري 
کردیم. حاال نه تنها در مجامع دیگر حضور داریم، بلکه 
خودمان در ایجاد یك شبکه، نقش مستقیم داشتیم 
و این شبکه را به نام شهرداري تهران ثبت کرده ایم. 
درواقع برند، شــهرت، اعتبار و موفقیت هاي آینده 
آن هم مربوط به شهر تهران اســت. این موضوع به 
ارتقاي جایگاه تهران، بهبود وجهه سیاسي، فرهنگي 
تهران در دنیا و همچنین بهبود برند شهري دنیا کمك 

زیادي مي کند.

خواهرخواندگي یكي از راه هاي ارتباط گيري با شهرهاست

دیپلماسي شهري ذیل دیپلماسي عمومي تعریف مي شود. در واقع دیپلماسي شهري 
یعني ارتباط حاکمیت هاي محلي )شهرداري ها( با یکدیگر در جهان. وظیفه دیپلماسي 
ارتباط با نخبگان، استادان دانشگاه ها، گردشگران و... است و همانند هر مسئله دیگري 
نیاز به برنامه ریزي و تبیین سیاستگذاري دارد. تحقق نقش آفریني فعال تهران در عصر 

دیپلماسي شهري مي تواند منافع پایداري چون امکان پذیرشدن تبادل تجارب و دریافت کمك هاي فني و مالي براي 
مدیریت شهري را به ارمغان آورد و سبب ترسیم چهره مردم یك کشور براي کشورهاي دیگر مي شود. از این رو یکي 
از موضوعات مهم در دیپلماسي شهري، دوري از ظن و گمان به مسئوالن شهري براي ارتباط با دیگر شهرهاست. 
در دیپلماسي شهري باید از سیاست فاصله گرفت و به دنبال تبادل مسائل فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و هرچیزي 
رفت که به شهر و مردم مربوط مي شود. در زمان بحران و مشکالت، دیپلماسي شهري مي تواند به کمك شهرها و حتي 
دولت ها بیاید. براي مثال، در ایام گسترش ویروس کرونا در جهان، شهرها با ارتباط گیري مي توانند راهکارهایي در 
زمینه هاي اقتصادي، سالمتي، بهداشتي و... مبادله کنند. جهان در سایه همدلي و همراهي مي تواند به کنترل این 

بیماري کمك کند.
از سوي دیگر، تهران شهر بزرگي است که در حوزه گردشگري جذابیت هاي بسیاري براي معرفي به مردم جهان دارد؛ 
بر همین اساس، یکي از راه هاي تحقق دیپلماسي شهري در تهران، توسعه و قوي شدن در صنعت گردشگري است؛ 
چرا که این صنعت عالوه بر حصول درآمد، به صادرات فرهنگ و شناساندن فرهنگ و تاریخ قدمت دار ایراني به جهان 
کمك مي کند. همچنین با توجه به اینکه آلودگي هوا و ترافیك از نقاط ضعف تهران به حساب مي آید، با ارتباط مستمر 
و استفاده از ظرفیت کشورهاي دیگر براي حل مشکالت اینچنیني مي توان در جهت رفع یا بهبود آنها کوشید. اما 
مسئله دیگري که در این میان اهمیت زیادي دارد، خواهرخواندگي شهرها با یکدیگر است. یکي از موضوعات مرسوم 
براي ارتباط گیري با شهرهاي مشابه به هم، خواهرخواندگي اســت. براي مثال، تهران با 22شهر مهم جهان اعم از 
مسکو، پکن، آنکارا، استانبول و... خواهرخوانده است. خواهرخواندگي شهرها سبب همکاري در زمینه هاي تجارت، 
بازرگاني، حمل ونقل، آموزشي )تبادل دانشجو(، تبادل گروه هاي فرهنگي و هنري، روابط ورزشي و تکنولوژي مي شود.

طــي ســال هاي اخير موجــي از 
مشكالت شهري مثل سيل، زلزله و گزارش

حاال هم بيماري هاي مسري مانند 
ويروس كرونا، شهرها را دربرگرفته؛ مشكالتي كه 
آنقــدر پيچيــده و متغيرند كــه دولت هاي ملي 
به تنهايي نمي توانند از پس همه اين مسائل برآيند. 
اينجاست كه دولت هاي محلي با ظرفيت جهاني و 
هنر ديپلماسي شهري پيشقدم مي شوند تا باري از 
دوش دولت بردارند؛ هنري كه شهردار ابرشهري با 
مختصات تهران در عمل نشان داده با آن آشناست. 
پيروز حناچي در مدت 3ماهي كه از شيوع كرونا 
مي گذرد، با تبادل مســتمر تجربيات با شهرهاي 
موفق، تهران را بــه كانون تعامالت شــهري در 

مديريت كرونا تبديل كرده است.
در اين بين شايد عده اي تصور كنند برقراري ارتباط 
ويدئويي با چند شــهردار ديگر جهان - از جمله  
شهرداران رم، آنكارا، اســتانبول، سئول، مسقط، 
لندن و وين- شــايد تنها يك اقدام نمادين باشد 
اما دســتاوردهاي آن صدها برابر از تصور اســت. 
بي ترديد انتقــال تجربيات بين 2شــهر، راه هاي 
جديدي را پيش روي مديران شهري به ويژه براي 
كنترل و مديريت بحران هــا و همچنين معرفي 

جاذبه هاي گردشگري قرار مي دهد.
درحالي كه مديريت يكپارچه شهري و شكل گيري 
دولت محلي، سال هاســت روي كاغــذ مانده و از 
واگذاري خدمات 24گانه به شهرداري ها خبري 
نيست؛ اما بي توجهي حاكميت هاي ملي همواره بر 
كيفيت خدمات شهرداري ها سايه انداخته است. با 
وجود اين، ديپلماسي شهري فعال حناچي عالوه 
بر اينكه در حوزه هاي مختلــف مديريت بحران، 
دســتاوردهاي مهمي براي تهران داشته، تجارب 
موفق پايتخت را هم با ساير شــهرها به اشتراك 

گذاشته است. 
حناچي، شــهردار تهران با برگزاري نشست هاي 
مجازي با همتايانش در شــهرهاي بزرگ جهان 
راهي را مي رود كه پيش تر روابط تيره و تار كشورها 

را بهبود بخشيده است. 
ژاك شيراك زماني كه مسئوليت شهرداري پاريس 
را برعهده داشت، توانست با استفاده از ديپلماسي 
شهري، روابط فرانسه و شوروي را كه روزگاري تيره 

شــده بود، احيا كند و با سفري كه به مسكو انجام 
داد، به بهبود مناسبات پاريس و مسكو كمك كرد.

حکمروایي محلي ، شاخص کلیدي بهره وري دولت ها
دبير كل مجمع شــهرداران آســيايي با اشاره به 
اهميت ديپلماسي شــهري مي گويد: »مديريت 
شهري يا حكمروايي محلي خوب به عنوان يكي از 
شاخص هاي كليدي موفقيت و بهره وري دولت ها 
در سطح ملي و جهاني به حساب مي آيد. بنابراين 
دولت ها توجه زيادي به مسائل و نياز هاي شهرها، 
توســعه و برنامه ريزي شــهري و زيرســاخت ها 
و خدمات شــهري دارند و از ايــن طريق تالش 
مي كنند تا بــا تامين نياز هاي شــهروندان خود، 

كيفيت زندگي آنان را ارتقا ببخشند.«
گشتاسب مظفري در گفت وگو با همشهري، با بيان 
اينكه ديپلماسي شــهري مي تواند كمك كند كه 
هويت، اقتدار فرهنگي و آوازه و اعتبار فرهنگي مان 
را تقويت كنيم، تصريح مي كند: »طبيعتا يكي از 

اهدافي كه شــهرها در ارتباطات بين الملل دنبال 
مي كنند، ارتقاي برند شهري شــان است؛ هرچه 
برند ما قوي تر باشد، تعامل بهتري را با شهرهاي 
ديگر مي توانيم برقرار كنيم و تأثير گذاري بيشتري 
در مجامع بين المللي خواهيم داشــت. بر همين 
اساس، ما بايد به عنوان مديريت شهري تهران در 
مجامع بين المللي حضور قوي تري داشته باشيم، 
بنابراين اگــر بتوانيم در اين مجامــع، تأثير گذار 
باشيم، طبيعتا خواهيم توانست در وجوه ديگر هم 

موفق  تر عمل كنيم. 
البته تعامالت از جنس ديپلماسي شهري زماني 
مي تواند موفق باشــد  كه از جنس يــك فرايند 
دوسويه و چند سويه باشد. به بيان ديگر، نمي توان 
بدون اينكه آورده اي براي جهان داشــته باشيم 
و ســهمي را براي بقيه كشــورها درنظر بگيريم، 
صرفا به دنبال  افزايش سود خود باشيم. اين فرايند 
دوجانبه است و بايد رابطه مان را بر مبناي قاعده 

برد- برد با ديگر شهرهاي دنيا تنظيم كنيم.«

در راستاي ايجاد شبكه همكاري و انتقال تجربيات در سطح قاره آسيا انجام شد

یکي از گفت وگوهاي تصویري حناچي با صادق خان شهردار لندن بود.   عکس: حمیدرضا درجاتي

تهران مبتكر تعامالت 
بين شهري در مدیریت بحران

مجید جباري
خبر نگار

يادداشت

خبر

 توسعه فضاهاي عمومي؛ این بار 
عمارت کاله فرنگي

يكي از مهم ترين سياست هاي مديريت 
شهري در دوره شهرداري دكتر حناچي، 
پس گرفتــن فضاهاي عمومــي به نفع 
شهروندان و جلوگيري از تجاري سازي بي مهار اين فضاها بوده است. 
مديريت شهري مدام بر اين نكته تأكيد كرده است كه فضاهاي عمومي 
ملك مشاع همه شــهروندان تهراني و امانتي در دستان شهرداري و 
ساير نهادهاي عمومي كشورند. امانتي كه نه فقط متعلق به شهروندان 
كنوني است بلكه امانتي فرا نسلي و متعلق به همه كساني است كه قرار 
است در آينده در تهران زندگي كنند. به همين دليل با وجود درگير 
بودن شهرداري با مسائل و مشكالت مالي شديد بازمانده از مديريت 
قبلي، در 2سال گذشته، تالش بسياري صورت گرفته تا فرهنگ توسعه 
فضاهاي عمومي و نداشــتن نگاه اقتصادي به اين فضا در ذي نفعان 

مختلف رشد پيدا كند.
در همين جهت شهرداري تهران دستگاه هاي اجرايي و افكار عمومي را 
متوجه اين مسئله نمود كه به دليل حضور دستگاه هاي مختلف در شهر 
تهران، توسعه فضاهاي عمومي در سطح شهر بدون عزمي ملي و نگاهي 
فرانهادي، ممكن نخواهد شد. از همان روزهاي اول مديريت، شهرداري 
تهران تالش كرد بدون هرگونه حاشــيه روي و صرفا با هدف افزايش 
سرانه فضاهاي عمومي در دســترس شهروندان با ذي نفعان مختلف 
وارد مذاكره شود و با پيشــگامي در اعالم صرف نظر كردن از منفعت 
اقتصادي، وفاداري خود به منافع عمومي شــهروندان را اعالم كند تا 
بدين وسيله اعتماد بقيه دستگاه ها نيز جلب شود. همچنين شهرداري 
تهران تالش كرد با طرح مسئله فضاهاي عمومي شهري با مقام معظم 
رهبري و جلب حمايت و همراهي ايشــان، مســير تملك فضاهاي 
عمومي به نفع شهروندان را تســهيل كند. در گذشته نيز ورود مقام 
معظم رهبري به مسئله فضاهاي عمومي سبب ساز تبديل بخش هاي 
مختلف اراضي عباس آباد به فضاي عمومي و همچنين شــكل گيري 
بوستان هاي ياس و واليت )پادگان قلعه مرغي ســابق( شده بود. در 
دوره اخير نيز با همراهي و مساعدت ايشــان، اراضي مجاور مصالي 
تهران، جهت تبديل به پارك اختصاص داده شد كه گامي بي سابقه در 
جهت تخصيص بخشي از مرغوب ترين اراضي شهر تهران به »چهار 
باغ« بود. فضاي بســيار مثبتي كه در 2سال گذشته در ميان مديران 
نهادهاي مختلف كشور در اين باره شــكل گرفته است، خوشبختانه 
سبب ساز همكاري دستگاه هاي اجرايي كشور با شهرداري جهت تبديل 
فضاهاي مختلف تحت تملك دستگاه ها به فضاي عمومي شده است. 
به گونه اي كه مي توان گفت نوعي رقابت مثبت ميان دستگاه ها در اين 
زمينه شكل گرفته است. براي نمونه با همكاري صميمانه امراي ارتش 
جمهوري اسالمي ايران، شهرداري تهران توانست موافقت هاي الزم 
جهت تبديل بخش بزرگي از اراضي متعلق به پادگان 06 سلطنت آباد 
به پارك را كسب كند. به زودي پاركي با وسعتي در حد و اندازه پارك 
ملت، در آن منطقه ايجاد خواهد شد. عالوه بر آن با همكاري مسئولين 
بنياد مستضعفان، باغ عقبري، به بوستان پدر تبديل شد و فرايند مرمت 
كوشك وثوق الدوله نيز جهت گشايش براي بازديد عمومي شهروندان 
آغاز شد. دولت محترم نيز با تبديل شدن كارخانه سيمان ري به فضاي 
عمومي )موزه و...( موافقت كــرد. در آخرين فقره از چنين اقداماتي، 
با همكاري و همراهي فرماندهان سپاه تهران، فرايند مرمت عمارت 
كاله فرنگي كه از عمارت هاي تاريخي بازمانده از دوره قاجاريه است، 
آغاز شد تا به زودي شهروندان اين امكان را پيدا كنند تا از اين عمارت 
زيباي دوران قاجاريه در منطقه عشرت آباد بازديد كنند. خوشبختانه 
گســترش اين قبيل همكاري ها موجب شد تا حفظ ميرات تاريخي، 
فرهنگي و هويتي شــهر تهران، همزمان با توسعه فضاهاي عمومي 

شهر رخ دهد.
متأسفانه كشور در شرايطي قرار دارد كه مسائل و مشكالت اقتصادي و 
بحران ويروس كرونا، اين دست اقدامات بي سابقه در مديريت شهري را 
به حاشيه مي برد. درحالي كه برخالف جو غالب كه در آن نوعا در كشور 
سخن از نقار و نزاع است، مديريت شهري توانسته است با فاصله گرفتن 
از حاشيه هاي سياســي و جلب همكاري همه ذي نفعان با تفكرات و 
ساليق متفاوت سياسي، گرد منافع عمومي شهروندان، همكاري هاي 
مؤثري را در جهت خير عمومي رقم بزند. طبيعتا بسط و نهادينه كردن 
ســنت، صرف نظر كردن از منافع اقتصادي و دستگاهي به نفع خير 
عمومي، مي تواند راهگشاي حل بسياري از مسائل نه فقط در سطح 

شهر تهران كه در سطح كشور شود.

غالمحسین محمدي
مشاور شهردار تهران

گشتاسب مظفري
دبير كل مجمع شهرداران آسيايي

حسن بهشتي پور
تحليلگر سياسي

اجراي ۱۱2پژوهش در حوزه کرونا توسط 
مرکز مطالعات و برنامه ریزي تهران

رئيس مركــز مطالعات و برنامه ريزي شــهر تهران از قــرار گرفتن 
پژوهش هاي انجام شــده توســط اين مجموعه روي سايت شفاف 

خبر داد. 
به گزارش همشهري، محمد حسين بوچاني با بيان اين مطلب اظهار 
كرد: »با توجه به شيوع اين بيماري در كشور و به ويژه پايتخت، اوايل 
اسفند ماه 139۸ مركز مطالعات و برنامه ريزي شهر تهران وارد عمل 
شد و اقدامات مشتركي را با مشاركت برخي از اعضاي هيأت علمي 
دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي تهران آغاز كرد.«  او با اشاره 
به ضرورت اطالع مديريت شهري كالنشهر تهران از وضعيت جهاني 
پيشرفت بيماري و همچنين توصيه هاي جهاني، ادامه داد: »به همين 
منظور، مركز مطالعــات، ترجمه گزارش هاي روزانه اي كه توســط 
ســازمان بهداشــت جهاني )WHO( تهيه و تنظيم مي شوند را در 
دستور كار خود قرار داد.« رئيس مركز مطالعات و برنامه ريزي شهر 
تهران با تأكيد بر اينكه شهرداري تهران به عنوان نزديك ترين ارگان به 
شهروندان تهراني وظيفه دارد تا از سالمت شهروندان حفاظت كند، 
يادآور شد: »تا به امروز كه نزديك به 2 ماه و نيم از مشاهده نخستين 
مورد بيماري در كشور مي گذرد، مركز مطالعات و برنامه ريزي شهر 
تهران 112 اقدام مطالعاتي و علمي را در دســتور كار خود قرار داده 
است كه در حقيقت مي توان گفت؛ در هر روز بيش از يك و نيم اقدام 

علمي در اين مركز كليد خورده است.« 
به گفته او، تاكنون ۸0 اقدام علمي در اين زمينه به پايان رســيده و 
به عبارتي مركز مطالعات و برنامه ريزي شهر تهران هر روز بيش از يك 
اقدام دانشي و مطالعاتي را به پايان رسانده كه نتايج آن اكنون روي 

سايت مركز قرار دارد.

در مورد نــاوگان حمل ونقل 
عمومي شــهر تهران موضوع حمل ونقل

اصلي همچنان به اســتفاده 
شهروندان از ماسك هنگام استفاده از مترو و 
اتوبوس ارتبــاط پيدا مي كنــد. به گزارش 
همشهري، اين در حالي است كه حوزه هاي 
مترو و اتوبوســراني بــراي افزايش بهبود 
خدمت رساني از نظر كاهش سرفاصله هاي 
سرويس دهي نيازمند حمايت مالي هستند 
چراكه با ورود واگن هاي جديد به خطوط در 
حال بهره برداري شده مترو و اتوبوس هاي نو 
به خطوط بي آرتي، به طور حتم فاصله گذاري 
اجتماعي نيز خودبه خود رعايت مي شود. در 
اين بين وزير نفت از پرداخت 15 ميليون دالر 
به شــركت متروي تهران خبر داده است و 
گفته مي شــود اين اقدام با هــدف افزايش 
فاصله گذاري اجتماعي براي مقابله با كرونا 

انجام شده است.
بيژن زنگنه در صفحه خود در توييتر نوشت: 
»وزارت نفت درقالب شركت ملي نفت ايران 
با استفاده از ظرفيت هاي قانوني صرفه جويي 
مصرف سوخت و در اجراي مصوبه شوراي 
اقتصاد اين اقدام را انجام داده اســت. از اين 
محل، بيــش از 15 ميليون دالر براي خريد 
واگن براي افزايش فاصله گذاري اجتماعي به 

شركت مترو پرداخت شده است.«
همچنين فرنوش نوبخت، مديرعامل شركت 
بهره برداري متروي تهران در اين باره گفت: 
»ما سال گذشته در 2مرحله از تبصره ماده 15 
كمك هايي را از وزارت نفت دريافت كرديم 

كه در مرحله اول 12.6 ميليارد تومان و در 
مرحله دوم 143 ميليارد تومان از محل صرفه 
جويي سوخت براي توسعه ناوگان مترو به ما 
پرداخت شــد.« وي تأكيد كرد: تمامي اين 
اعتبارات براي نگهداري ناوگان اســتفاده 
مي شــود، قطارهايي كه هم اكنون حركت 
مي كننــد در بخش نگهــداري هزينه هاي 
بااليي دارند. نوبخت ادامه داد: اين كمك ها 
ادامه دار است و در ادامه صرف خريد ناوگان 
نيز خواهد شــد. به گفته نوبخــت، هر ماه 
گزارشي از ميزان مسافران و سفرهاي مترو 
تهيه مي شود و اگر اين سفرها بيش از مبناي 
پيش بيني شده باشد اين اعتبارات به مترو 

تعلق مي گيرد كه به صورت فصلي است.
علي امام، مديرعامل شركت مترو نيز اعالم 
كرد؛ كمك هايي كه از ســوي وزارت نفت 
اعالم شــده به شــركت بهره برداري تعلق 
مي گيرد و كمك هاي ادامه داري است و هر 
فصل از محل صرفه جويي سوخت به مترو 
تعلق مي گيرد. وي ادامه داد: ما نيز در شركت 
مترو قرارداد تأمين 105 واگن را با شركت 

واگن سازي  تهران به امضا رسانده ايم.

افزوده شدن 2رام قطار مترو تا پایان 
خرداد به مترو تهران

2رام قطار تا پايان خرداد وارد شــبكه مترو 
تهران خواهد شــد. حــدود 3هفته پيش 
اعتباري جهت خريد واگن مترو به شركت 
بهره برداري مترو تهران از سوي وزارت نفت 
واريز شد كه بخش اعظم اين پول قرار است 

جهت خريد واگن و تعمير و تأمين قطعات 
مورد نيــاز مترو تهران مورد اســتفاده قرار 
گيرد. سال 95قرارداد خريد 70واگن براي 
مترو تهران با شركت واگن سازي  منعقد شد 
كه با تغيير مديريت در شركت مترو به طور 
كامل اين قرارداد اجرايي نشــد و ما موفق 
شــديم ۸5درصد از واگن هاي مورد نياز را           
از گمرك ترخيص كنيم. 15درصد ديگر از 
واگن ها و قطعات مورد نياز در گمرك باقي 
مانده بود كه سال گذشــته اين موضوع نيز 
محقق شــد، ولي به دليل محدوديت مالي 
2 رام قطار وارد چرخه بهره برداري نشــد و 

نتوانستيم آن را           خريداري كنيم.
هم اكنون بــا كمك وزارت نفــت و از محل 
صرفه جويي سوخت دو رام قطار كه هزينه اي 
حــدود 15ميليارد تومان دارد، از شــركت 
واگن سازي  خريداري مي شود و تا آخر خرداد 
اين دو رام قطار وارد شبكه مترو خواهد شد. 
البته براي اينكه در همه خطوط يك تا 7مترو 
سرفاصله حركت قطارها كاهش و به حدود 
2دقيقه برسد، هزار واگن جديد براي مترو 
تهران نياز داريم. هر قطار مترو داراي 7واگن 
است و با كمك هاي وزارت نفت اميدواريم 
تأمين هر چه بهتر واگن بــراي مترو تهران 

انجام شود.

بلوکه شدن ۹۱۰میلیارد تومان پول مترو 
در   بانك آینده

مشاور اقتصادي و ســرمايه گذاري معاونت 
حمل ونقل شهرداري تهران در مورد آخرين 

وضعيت پرداخت 910ميليارد تومان بهاي 
فروش اوراق مشــاركت خــط 6  و 7 مترو 

توضيحاتي را ارائه كرد.
به گزارش ايسنا، مهدي همتي مقدم در مورد 
سرانجام 910ميليارد تومان اوراق مشاركت 
براي توســعه خط 6 و 7 مترو كه نزد بانك 
آينده مانده، گفت: از 31 تيرماه سال گذشته 
910ميليارد تومان بهاي اوراق مشــاركت 
فروخته شده، نزد اين بانك مانده و متأسفانه 
هنوز به شهرداري تحويل داده نشده است. 
وي با بيان اينكه اين اوراق براي توسعه مترو 
در خطوط 6 و 7 مترو عرضه شده و براساس 
قانون بايد بهاي آن بالفاصله بعد از فروش، 
به حساب ناشر كه شــهرداري تهران است، 
واريز مي شد، گفت: بيش از 10 ماه از فروش 
اوراق مشــاركت خط 6 و 7 مترو گذشــته 
اما هنوز حتي يك ريــال از بهاي اين اوراق 

به حساب شهرداري واريز نشده است.
مشاور اقتصادي و ســرمايه گذاري معاونت 
حمل ونقل شهرداري تهران افزود: اين اوراق 
متعلق به مصوبه سال 97شوراي شهر تهران 

براي انتشــار 1300 ميليــارد تومان اوراق 
مشاركت است كه انتشــار اين اوراق به دو 
قسمت تقسيم شــد و دو بانك عامل براي 
انتشــار اين اوراق درنظر گرفته شده اند كه 
در قســمت اول 390 ميليارد تومان توسط 
بانك صنعت و معدن منتشر شد و در اواخر 
مهر ماه سال گذشته به مترو تزريق شد؛ اما 
قسمت اصلي اين اوراق 910ميليارد تومان 
بود كه بانــك آينده به عنــوان بانك عامل 
شناخته شد كه متأسفانه برخالف بخشنامه 

سئول،كرهجنوبي
بيشكك،قرقيزستان
دوشنبه،تاجيكستان
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قدس،دولتفلسطين 
كاراكاس،ونزوئال 

پرتوريا،آفريقايجنوبي

صنعا،يمن 
مينسك،بالروس
استانبول،تركيه

بغداد،عراق
هانوي،ويتنام

آنكارا،تركيه
پكن،چين

بوداپست،مجارستان
تفليس،گرجستان
كابل،افغانستان
مسكو،روسيه 
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ميالن،ايتاليا 

سنپترزبورگ،روسيه 

كويتشهر،كويت

پرداخت ۱۵ میلیون دالر به مترو از محل صرفه جویي سوخت

   توقف فعاليت اتوبوس هاي فاقد معاینه فني از سوم خرداد
همه اتوبوس هاي تهران تا سوم خرداد معاینه فني مي شوند و پس از این تاریخ اتوبوسي که معاینه فني 
نداشته باشد، مجاز به نقل و انتقال مسافران نیست. به گزارش همشهري، محمود ترفع، مدیرعامل 
شــرکت واحد اتوبوســراني تهران درباره انجام معاینه فني اتوبوس هاي پایتخت اظهار داشت: 
24۰۰دستگاه اتوبوس بخش خصوصي در نوبت معاینه فني قرار دارند؛ همچنین سهمیه جداگانه اي 
براي سامانه هاي اتوبوسراني درنظر گرفته شده که هر روز اتوبوس ها براساس این سهمیه به مراکز 
معاینه فني اعزام مي شوند. وي با تأکید بر اینکه طبق برنامه ریزي هاي به عمل آمده کل اتوبوس هاي 
تهران تا سوم خرداد معاینه فني مي شوند، خاطرنشان کرد: هر اتوبوسي که تا سوم خرداد معاینه 
فني نشده باشد، مجاز به فعالیت در ناوگان نخواهد بود. مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسراني تهران با 
اعالم اینکه روند انجام معاینه فني ناوگان اتوبوسراني تهران شتاب گرفته است، گفت: روزانه بیش از 

2۰۰دستگاه اتوبوس در تهران با اعزام به مراکز مربوطه، معاینه فني مي شوند.

بانك مركزي، مسئوالن اين بانك هنوز آن را 
پرداخت نمي كنند. همتي مقدم با بيان اينكه 
اخيــرا در مذاكراتي كه بــا مديرعامل بانك 
آينده و شهردار تهران داشته ايم از ما خواسته 
شد كه شماره حساب بدهيم تا پول اوراق را 
واريز كنند اما با اينكه 2هفته از اين موضوع 
گذشته، هنوز واريزي نداشتند، ادامه داد: با 
توجه به اينكه ايــن روزها پول هزينه فرصت 
زيادي دارد، به نظر مي رسد بانك درنظر دارد 
اين پول را ديرتر بدهد؛ اما با توجه به مصالح 
شــهر و توافقات اخير مي بايســت اين اقدام 
هرچه سريع تر انجام شــود تا بتوانيم نسبت 
به توسعه مترو اقدام كنيم. وي با بيان اينكه 
اگر در موعــد مقرر اين پول واريز مي شــد؛ 
مي توانستيم شاهد افتتاح 9 ايستگاه جديد 
و بيش از 10كيلومتر مترو در تهران باشيم، 
ادامه داد: حتي مي توانستيم پيش پرداخت 
قرارداد 210 واگن را نيز پرداخت كنيم و اين 
رفتار سليقه اي بانك آينده قطعا به ضرر مردم 
شهر بوده و اميد است هر چه سريع تر اين پول 
را به شهرداري تهران بدهند تا بتوانيم توسعه 

خط 6 و 7 مترو را سرعت ببخشيم.

هادی خسرو شاهین
پژوهشگر روابط بين الملل

حناچي، شهردار تهران با برگزاري 
نشست هاي مجازي با همتايانش 
در شهرهاي بزرگ جهان، راهي را 
مي رود كه پيش تر روابط تيره و تار 

كشورها را بهبود بخشيده است



سياوش يزداني با انتشار عكسي از خودش در كنار عادل فردوسي پور 
يادآوري كرده كه جــاي مجري محبوب برنامه نود خالي اســت. 
صدالبته كه مدافع استقالل در اين زمينه حق دارد و دمش هم گرم 
كه از مغضوب بي گناه صداوسيما ياد مي كند، اما انصافا سياوش جزو 
كساني است كه از غيبت عادل سود مي برند. يعني ويژگي هاي فني 
و رفتاري يزداني طوري است كه قشنگ هر هفته مي توانست سوژه 
آيتم طنز »نود درجه« باشــد يا اينكه عادل به صورت زنده هنگام 
گزارش مسابقات استقالل با چندتا از آن گوشه و كنايه هاي ناب از 
خجالت او دربيايد؛ مخصوصا كه همه مي دانند عادل در مورد رفقاي 
خودش بي رحمانه تر هم برخورد مي كند! البته كه همه اينها شوخي 
است و اين روزها حتي دل كساني كه به تندي مورد نقد فردوسي پور 

قرار گرفته بودند هم براي او تنگ شده.

اتفاقا خدا را شكر كن عادل نيست!

درست در شــرايطي كه اين همه در مورد انبوه بدهي هاي خارجي 
سرخابي ها حرف زده مي شود، باشگاه استقالل با يك شكايت جديد 
و در حقيقت يك »مفت بازي« ديگر روبه رو شد. بر اين اساس نيكوالي 
بودوروف كه پس از مدت بسيار كوتاهي حضور در استقالل قراردادش 
را به طور يكطرفه فسخ كرد و رفت، از آبي ها شكايت كرده است. ظاهرا 
اين بازيكن مهلتي به باشگاه داده بود تا 60هزار دالر دستمزدش را 
بپردازند، اما چون اين اتفاق در زمان مقــرر رخ نداد، بودوروف روي 
همه رقم قراردادش يعني 125هزار دالر شكايت كرد. اين يعني مثل 
آب خوردن طلب يك بازيكن خارجي كه به هيچ كار تيم هم نيامد، 
دوبرابر شد. اجازه بدهيد يادآوري كنيم اين بازيكن بهمن ماه گذشته 
جذب شد، كنار اسماعيل خليل زاده عكس يادگاري گرفت و صفر تا 

صد مسئوليتش متوجه مديران فعلي استقالل است.

صفر تا صدش پاي خودتان است

شــكايات متعدد از پرســپوليس در فيفا باعث نگراني هواداران 
شده و آنها مي ترســند درست ســر يك بزنگاه مهم، تيم با كسر 
امتياز يا محروميت مواجه شود. با وجود اين مديران پرسپوليس 
به طور مكرر و با لحني قاطعانه از امن بودن شرايط حرف مي زنند. 
مهدي رسول پناه مي گويد ايجاد نگراني ها شيطنت است و باشگاه 
همه  چيز را در كنترل دارد، معــاون حقوقي هم از همكاري فيفا 
و روي روال افتادن امور ســخن مي گويد. ما كه نمي دانيم داخل 
باشگاه چه خبر اســت، اما در حد بضاعت يك رسانه فقط هشدار 
مي دهيم همه اين اطمينان خاطرهايي كــه داريد به هواداران 
مي دهيد را آرشــيو مي كنيم و خداي ناكرده اگر اتفاقي مغاير با 
اين رخ داد، ما مي دانيم و شما. البته كه مديران زيادي در فوتبال 
ايران شاهكار زدند و هيچ اتفاقي رخ نداد، اما در هر صورت ما اين 

جمالت را نگه مي داريم.

اظهاراتتان آرشيو مي شود

نكته بازي

رسول بهروش| اين روزها كه سرنوشت مسابقات فوتبال 
در ايران مشخص نيست، مكرر شنيده مي شود كه مدافعان 
لغــو و تعطيلي رقابت هــا از داليل و براهيــن اقتصادي 
براي دفاع از نظرشان اســتفاده مي كنند. موضوع ساده 
است؛ مي نويسند و مي گويند ما كه در ايران حق پخش 
تلويزيوني و اسپانسرينگ و ساير قصه ها را نداريم، بايد به 
آساني با تعطيلي مســابقات كنار بياييم و تازه خوشحال 
باشــيم كه در هزينه هاي جاري مثل پول بليت هواپيما 
و هتل و خورد و خوراك و... صرفه جويي مي شود. حرف 
اين گروه درست است، اما كامل نيست. ما هم قبول داريم 
فوتبال در ايران زيان ده اســت و فرسنگ ها با معيارهاي 
استاندارد فاصله دارد، اما خب اگر قرار بود هميشه به اين 
مسئله توجه كنيم كه كال نبايد چيزي به اسم ليگ برتر و 

فوتبال حرفه اي مي داشتيم؛ غير از اين است؟
اينطور نيســت كه فوتبال ايران را كرونا ورشكسته كرده 
باشد. قبال هم مي دانستيم گردن صداوسيما كلفت است و 
حق پخش نمي دهد يا كپي رايت نداريم و از فروش لباس 

و اين قبيل چيزها آبي براي باشــگاه ها گرم نمي شــود. 
نهايت ضرري كه كرونا به اقتصاد فوتبال ايران زده، شايد 
از بين رفتن درآمد بليت فروشي باشد كه آن هم در شرايط 
عادي رقم بسيار نازل و ناچيزي بود؛ بعضا نزديك به صفر. 
حقيقت آن است كه گردانندگان فوتبال ايران هرگز دنبال 
سود مالي نبوده اند؛ چه اگر اينطور بود هيچ توپي در اين 
كشــور زمين نمي خورد. بنابراين االن هم سزاوار نيست 
عده اي به بهانه كرونا، پشت استدالل هاي اقتصادي سنگر 
بگيرند و بر طبل تعطيلي مسابقات بكوبند. بلكه برعكس، 
بايد به كاركــرد مهم فوتبال در ايران نــگاه كنيم؛ اينكه 
اين لعنتي، يكي از معدود دلخوشــي هاي مردم گرفتار و 
دردمند ماست. واقعا چطور مي توان روي اين دلخوشي 

خط قرمز كشيد؟
بحث در مورد ادامه مسابقات اين فصل بيش از حد رنگي و 
مبتذل شده و نيت مطلب جاري پرداختن به اين موضوع 
نيست، بلكه نقد رويكرد شكم سيرهايي است كه از موضع 
باال دستور لغو همه مسابقات تا پايان قطعي كرونا را صادر 

مي كنند؛ پروسه اي كه ممكن است چند ماه يا حتي چند 
سال طول بكشد. آيا شايسته است كه ايراني هاي معتاد 
به فوتبال، اين همه وقت بدون محبوب شان سر كنند؟ 
اينجا ايتاليا نيست كه مردم در قرنطينه روي بالكن بروند، 
ساز بزنند يا آواز دسته جمعي بخوانند. اينجا ايران است 
و خيلي از ساكنانش زير خط فقر، نزديك به خط حيات 
نفس مي كشند. در اين كشور يك مسابقه فوتبال مهم از 
چند روز قبل، براي ملت دلمشغولي و سرگرمي به وجود 
مي آورد، مايه بحث و نشاط مي شود و اين داستان تا چند 
روز بعد از بازي هم ادامه مي يابد. براي مسابقات نيمه كاره 
اين فصل هر تصميمي كه دوســت داريــد بگيريد، اما 
كركره فوتبال را اينطور بي رحمانه پايين نكشــيد. اين 
همه مردم با دشواري هاي فراوان به خاطر كمترين درآمد 
ناچار شــده اند به خيابان و محل كارشان برگردند؛ چرا 
فوتباليســت هاي ميلياردر كه دائما هم تحت محافظت 
هســتند، براي دلخوش كردن همين جماعت نبايد به 

زمين برگردند؟

چرا بايد به زمين برگرديد؟
   دلخوشي مردم گرفتار  وجه فراموش شده »فوتبال« در ايران 
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 3بازيكن كرونا مثبت در الليگا
از همه بازيكنان و افراد درگير در الليگا تست كرونا گرفته شده و راديو راك يك كاتالونيا  خبر داد كه نتيجه تست 
3بازيكن الليگا و 2 بازيكن از دسته دوم مثبت اعالم شده است. همين منبع اعالم كرد كه تست كروناي تمامي 
بازيكنان بارسا منفي بوده با اين حال تاريخ شروع الليگا هنوز مبهم است.

بهروز رســايلي| كانون مربيان فوتبال ايران با انتشار بيانيه اي خطاب 
به وزير ورزش و جوانان خواهان لغو كامل مسابقات فصل جاري شده 
است. البته مسئوالن اين كانون -كه به انتشار بيانيه هاي ملتهب شهرت 
دارد- طبق معمول دقت نكرده اند كه از نظر رسمي و اداري تصميم گيري 
در مورد ادامه مسابقات ليگ ربطي به وزارت ورزش ندارد. در حقيقت اين 
تصميمي است كه فدراسيون فوتبال )مشخصا سازمان ليگ( با هماهنگي 
وزارت بهداشت و ستاد ملي مبارزه با كرونا بايد اتخاذ كند. اين مسئله به 
كنار، در خاتمه همين بيانيه نسخه اي ناشيانه و خام دستانه براي جبران 
تعطيلي مسابقات امسال تجويز شده كه به معناي واقعي كلمه حيرت آور 
است؛ »با درنظر داشــتن ويژگي هاي جغرافيايي و جمعيتي كشور و 
سياست هاي فيفا در توسعه و گسترش فوتبال، اين پتانسيل وجود دارد 
كه ليگ آينده بدون سقوط هيچ كدام از تيم ها به جاي 16تيم با 18تيم 
برگزار شود.« تز ليگ 18تيمي آنقدر عجيب و غيرقابل اجراست كه با 
ساده ترين استدالل هاي منطقي زير سؤال مي رود. ما اين طرح را براي 
شما به چالش مي كشيم؛ با اين توضيح كه مطلقا تعجب نمي كنيم چرا اين 

مسائل واضح و بسيار روشن، به ذهن كانون مربيان ايران نرسيده است!

1   اينكه مي گويند ليگ بعدي 18تيمي شود؛ يعني هيچ تيمي سقوط 
نكند و 2تيم صدرنشين ليگ يك به مسابقات فصل آينده دسته برتر 
افزوده شوند؛ اما آيا اين عدالت است؟ شما 2تيم برتر ليگ يك را چطور 
مي توانيد انتخاب كنيد؛ درحالي كه مسابقات اين دسته هم نيمه تمام 
مانده؟ دقيقا به همان دليلي كه ظلم است امروز بگوييم شاهين بوشهر 
و پيكان به دليل قرار گرفتن روي 2پله آخر بايد به دسته پايين تر سقوط 
كنند، مشخصا ظلم اســت كه تالش تيم هاي ســوم، چهارم و پنجم 
ليگ يك براي صعود به دسته برتر را ناديده بگيريم. با نسخه اي كه علماي 
كانون مربيان پيچيده اند، مس كرمان كه دوم است و با 46امتياز بايد به 
ليگ برتر بيايد اما خوشــه طاليي و آلومينيوم اراك كه با 45امتياز در 
تعقيب اين تيم هستند، از اين موهبت محروم مي مانند. آيا جبران فاصله 
يك امتيازي در فاصله 8هفته تا پايان ليگ يك غيرممكن است؟ بعد اين 
عدالت است؟ واقعا يك سر سوزن تفكر پشت اين پيشنهاد وجود دارد؟ آيا 
كسي كانون مربيان را وادار كرده كه حتما براي تعيين تكليف مسابقات 

پيشنهاد ارائه كند؟ آيا سكوت، بهتر نيست؟
2   به فرض كه 18تيمي كردن ليگ باعث جلوگيري از تضييع حق 

2تيم قعرنشين شود. با پايمال شدن حقوق تيم صدر جدول چه بايد كرد؟ 
برندگان سهميه آسيايي را چطور بايد تعيين كرد؟ حق فوالد اهواز كه 
چسبيده به تيم هاي باالي جدول است، چه مي شود؟ اصال مگر ما االن 
مي دانيم سرنوشت فصل جاري ليگ قهرمانان چه خواهد شد؟ آمديم 
و ليگ را طبق طرح كانون عظماي مربيان تعطيل كرديم و بعد از 2ماه 
)مثال در تيرماه( مسابقات ليگ قهرمانان از سر گرفته شد؛ در اين صورت 
نمايندگان فعلي ايران با كدام تمرين و آمادگي بايد وارد اين كارزار شوند؟ 
دوباره مي پرسيم؛ مگر كانون مربيان مجبور شده بود پيشنهاد بدهد كه 

طرحي اين همه پرحفره و غيركارشناسي از آن بيرون آمده؟
3   دوستان فرموده اند ليگ بعدي 18تيمي باشد تا سر فرصت بازي ها 
به انجام برسد. سؤال ما اين است كه مگر شما مي دانيد بساط كرونا كي 
برچيده مي شود؟ البد واكسن اين ويروس در كانون مربيان در حال توليد 
است)!( وگرنه آنچه رصد اخبار مشخص مي كند اين است كه هيچ كس 
در جهان از زمان وداع با كرونا آگاه نيست و تازه عمده دانشمندان از در راه 
بودن موج هاي بعدي ابتال به ويروس در پاييز و زمستان خبر مي دهند. 
خب آمديم و طبق نسخه كانون مربيان ليگ بعدي را 18تيمي كرديم 
و باز وسط راه به مشكل خورديم، در اين صورت چه بايد كرد؟ البد ليگ 
بيست ويكم را بايد 20تيمي كرد، فصل بعدش را 22تيمي و همينطور 
تا آخر...! وقتي نمي دانيم كرونا تا كي مهمان كره زمين است، آيا بهتر 
نيست فعال به شكلي محدود و احتياط آميز پرونده فصل جاري را ببنديم 

و بي خود تعهد گزاف براي فصل بعد به وجود نياوريم؟
4  فدراسيون فوتبال ايران در اين سال ها براي برگزاري ليگ حرفه اي 
16تيمي هم با مشــكل مواجه بوده و بارها پيش آمده كه برگزاري هر 
4روز يك بار مسابقات، صداي تيم ها را درآورده است. حاال ما با اين همه 
گرفتاري چطور مي توانيم ليگ 18تيمي داشته باشيم؟ اصال از مسئله 
زمان و برنامه ريزي بگذريم. تيم هاي ايران عمدتا دولتي يا شبه دولتي، 
زيان ده و كم هوادار هستند. اينكه االن مي بينيم 13تيم ليگ برتري با 
برگزاري ادامه ليگ مخالفت مي كنند، درست به همين دليل است. ليگ 
ايران شــبيه بدنه چاق و ناكارآمد دولت شده كه فقط جلوي تحرك را 
مي گيرد. شايد اگر ما 10 يا 12تيم حرفه اي به دردبخور داشتيم و مثل 
همه جاي دنيا منابع مالي و جوايز مســابقات براساس رتبه ها تقسيم 
مي شــد، االن تيم هاي ايراني هم مثل باشگاه هاي سري A ايتاليا روي 
تداوم مســابقات توافق مي كردند، نه تعطيلي بازي هــا. پس راه عالج 
فوتبال ايران اين است كه به تدريج حتي 2 يا 4تيم از تعداد تيم هاي ليگ 
برترش كم كند و فقط حرفه اي ها را نگه دارد، بعد كانون مربيان كه بايد 
نگاهي عميق تر به مسائل داشته باشد، به همين راحتي راهكار وارونه 
ارائه مي دهد و از ليگ 18تيمي حرف مي زند. درست عين اين است كه 
يك سازمان دولتي كه نصف بيشتر نيروهايش اضافي و ناكارآمد هستند، 
باز دست به استخدام بزند؛ انصافا كدام عقل سليمي اين مسئله را تأييد 

خواهد كرد؟ باشد كه كانون مربيان را خاموش تر ببينيم!

ليگ 18تيمي؟ چقدر باهوشيد شما!
4اشكال به شدت ساده كه به طرح كانون مربيان براي تعطيلي مسابقات اين فصل وارد است



  ليلي خرسند|  بيشتر كساني كه به تازگي در فدراسيون 
واليبال حكــم گرفته اند يــا بدون حكم در مســندي 
نشسته اند، از جامعه واليبال نيستند و اين موضوعي است 
كه با اعتراض دست اندركاران اين رشته روبه رو شده است.

علي مونسان و فريبا محمديان 2نفري هستند كه با حكم 
وزير ورزش به عضويت هيأت رئيسه فدراسيون درآمده اند. 
مونسان وزير وزارتخانه تازه تاســيس ميراث فرهنگي، 
گردشگري و صنايع دستي است؛ بدون تجربه و سابقه اي 
در ورزش. محمديان سابقه موفقي در ورزش دارد. رئيس 
فدراسيون اســكيت بوده و مديريت قابل قبولش در اين 
فدراســيون او را به معاونت ورزش زنان در وزارت ورزش 
رســاند ولي به دليل بازنشســته بودن خيلي زود از اين 
سمت كنار رفت اما هيچ تجربه اي در واليبال ندارد. اين دو 
كه ارتباطي با واليبال ندارند، در حالي حكم گرفته اند كه 
افراد ديگري هم براي عضويت در هيأت رئيسه پيشنهاد 
شده بودند؛ ناصر ميرفخرايي، بهنام محمودي، محمود 
افشاردوســت و مصطفي كارخانه، چهره هاي واليبالي 

كه به نظر مي رسد اعضاي افتخاري هيأت رئيسه باشند.
غيــر از اعضــاي هيأت رئيســه در پســت هاي ديگر 
هم غيرواليبالي ها در صدر هســتند. فدراســيون هنوز 

نايب رئيس مردان و زنان را انتخاب نكرده اســت. ميالد 
تقوي، دبير فدراســيون با اينكه سابقه رياست در هيأت 
واليبال مازندران را دارد، در جامعه واليبال خيلي چهره 
شناخته شــده اي نيســت. از همه مهم تر اينكه وحيد 
مرادي، مشاور عالي فدراسيون است. او پيش از اين رئيس 
فدراسيون شنا، شيرجه و واترپلو بوده و چند سالي هم در 
فدراسيون قايقراني پست داشته است. مرادي در همين 
مدت كم توانسته جايگاه نفر دوم را در فدراسيون واليبال 
بگيرد.جمشيد حميدي، كارشناس واليبال اين انتصاب ها 
را خيلي به نفع واليبال نمي داند: »به ظاهر افراد واليبالي در 
فدراسيون كار را به دست گرفته اند. افرادي در هيأت رئيسه 
نشسته اند كه از چهره هاي واليبال هستند، اما هيچ كدام 
از آنها حكم ندارند و حضورشان افتخاري است؛ اين يعني 
آنها تصميم گيرنده نيستند. فدراسيون كارگروهي را هم 
تشكيل داده كه همه اعضا واليبالي هستند اما نقش اين 
كارگروه مشورتي است؛ پيشنهادهايي كه آنها مي دهند 
بايد در هيأت رئيسه تصويب شــود. وقتي بيشتر نفرات 
در هيأت رئيســه غيرواليبالي باشــند، احتمال دارد كه 
پيشنهادها تصويب نشــود.« اعضاي هيأت رئيسه هنوز 
كامل نشــده و خيلي ها اميدوارند كه نفرات واليبال هم 

روزهاي آينده حكم بگيرند. شايد به همين دليل است 
كه حميدي خيلــي به حكم هايي كه صادرشــده، ايراد 
نمي گيرد. مسئله او در ديگر بخش هاست: »12سال پيش 
امير خوش خبر از بسكتبال به واليبال آمد و سرپرست تيم 
ملي شد. امروز هم مي بينيم وحيد مرادي از شنا به واليبال 
آمده و مشاور عالي شده. همه جلساتي كه در اين مدت 
برگزار شده، با سخنراني مرادي به پايان رسيده. او نقش 
كليدي و مهمي در فدراسيون دارد. به اندازه خود داورزني 
قدرت دارد. بايد از داورزني بپرسيم در كدام فدراسيون 
يك چهره واليبالي ســمت دارد؟ آيا در كشــتي اجازه 
مي دهند يك قهرمان يا يك مدير واليبالي پست بگيرد؟ 
در بسكتبال، دووميداني يا تنيس چطور؟ چرا در واليبال 
هر كسي راحت مي تواند وارد شود و خيلي زود هم براي 

خودش جا باز كند؟« 
  علي شاكري: نيروي اجرايي تربيت نشده 

براي علي شاكري از كارشناســان واليبال هم اين سؤال 
مطرح اســت كه چرا فدراســيون به جاي اســتفاده از 
چهره هاي تحصيلكرده خود واليبال افراد ديگر را ترجيح 
مي دهد: »اگر واليبال خودش نيرو نداشــت، مي شــد 
پذيرفت كه افراد غيرواليبالي كار را به دســت بگيرند اما 
واليبال نفر كم ندارد.« از نظر شاكري در سال هاي گذشته 
فدراسيون توازن الزم براي پرورش نيروها نداشته است: 
»در 12سال گذشته اي كه داورزني رئيس فدراسيون بود، 
در پرورش نيروهاي اجرايي و كادري ضعيف عمل شد. 
چهره هايي مثل محمود افشاردوست و علي فتاحي كه 

از تحصيلكرده هاي واليبال هســتند وارد بدنه مديريتي 
فدراسيون شدند اما با بازگشت داورزني به فدراسيون اين 
نفرات هم از چرخه تصميم سازي خارج شدند.« شاكري 
معتقد اســت كه فدراسيون ها بيشــتر در بعد فني كار 
كرده اند: »محمدرضا يزداني خرم واليبال ايران را از سطح 
درجه3 آسيا به درجه يك رساند. داورزني هم با بردن ايران 
در ليگ جهاني، موفقيت هاي جهاني براي ايران آورد اما 
ما در بخش هاي ديگر هم در اين حد رشد داشته ايم؟ بايد 
بگويم نه. به جز خود داورزني كه در فدراســيون جهاني 
و كنفدراسيون سمت دارد، نيروهاي ديگر ما جايگاهي 
ندارند. در اين ســطحي كه واليبال ما هســت، چرا بايد 
فقط فرهاد شاه ميري در سطح داوري بين المللي مطرح 
باشــد؟ ما حتي براي رئيس كميته ها هم مشكل داريم. 
براي رياســت كميته مســابقات از وزارت ورزش نيرو 
آورده ايم. هنر مديريت اين اســت كه افراد تحصيلكرده 
را وارد چرخه مديريت كند و آنها را براي گرفتن ســمت 
بســازد. همانطور كه تيم ملي نياز به تغيير نسل دارد در 
بدنه اجرايي و اداري هم بايد نفرات جديد ساخته شود.« 
مسئله ديگري كه شاكري مطرح مي كند نوشتن چارت 
جديد براي فدراسيون است؛ كاري كه وحيد مرادي انجام 
آن را به دست گرفته است. ادغام بعضي از كميته ها يكي از 
نگراني هاي خانواده واليبال است. ديروز در برنامه ورزش 
و مردم درباره اين موضوع از داورزني ســؤال شــد اما او 
پاسخ درستي نداد و به گفتن »نگران نباشيد كارها انجام 

مي شود« بسنده كرد.

  غريبه ها در واليبال چه مي كنند؟ 
حضور افرادي غير از خانواده واليبال در هيأت رئيسه و انتخاب وحيد مرادي، رئيس اسبق 

فدراسيون شنا به عنوان مشاور عالي با اعتراض كارشناسان واليبال روبه رو شده است 

كرونا اجازه نداد ليگ ملت هاي2۰2۰ واليبال برگزار شود. روزهاي گذشته مسئوالن 
فدراسيون جهاني تصميم گرفته بودند اين مسابقات را لغو  كنند و  امروز فدراسيون 
جهاني در خبري رسمي برگزار نشدن اين ليگ  را تأييد كرد.قرار بود ليگ  مردان از دوم 
خرداد و ليگ زنان از 3۰ارديبهشت آغاز شود.فدراسيون جهاني اعالم كرده با طرف هاي 
قرارداد خود، در ارتباط نزديك است تا برنامه اين مسابقات در سال 2۰21را زمانبندي 
كند. دكتر آري گراسا، رئيس فدراسيون جهاني واليبال، درباره لغو اين مسابقات گفته 
است: »بخشي از آنچه ليگ ملت ها را ويژه مي كند، اين است كه اين رقابتي جهاني است 
كه با حضور بازيكنان و به ويژه تماشاگران در سراسر دنيا لذتبخش مي  شود اما اين موضوع 
خطر افزايش بيماري را به همراه خواهد داشت. بنابراين، نابخردانه و حتي وظيفه نشناسي 
خواهد بود اگر چنانچه بخواهيم اين مسابقات را پيش ببريم، درحالي كه نمي توانيم ايمني 
بازيكنان و سهامداران را تامين كنيم. ضمن اينكه رقابت ها نمي تواند براي همه در سطحي 
باال در دسترس باشد.«ايران در هفته اول اين مسابقات قرار بود به چين برود. چين، ايران، 
ژاپن و روسيه از دوم تا چهارم خرداد بايد با هم بازي مي كردند. ايران كه سال پيش در 
اردبيل و اروميه ميزبان 2هفته از ليگ بود، امسال قرار بود در تهران و در هفته چهارم 
ميزبان باشد و 23 تا 2۵خرداد بازي هاي اين هفته با حضور، برزيل، استراليا، اسلوني، 
استراليا و خود ايران برگزار شود.به نظر مي رسيد ايران از قبل اطمينان داشت اين ليگ 
برگزار نمي شود. فدراسيون واليبال ايران اوايل فروردين با اين توضيح كه تا پايان سال 

مسابقاتي در پيش ندارد قرارداد سرمربي پيشين خود ايگور كوالكوويچ را فسخ كرد.

تصميم عجيب مديران پرسپوليس 
خودتان تمديد كنيد، ما پيشنهاد نمي دهيم

اوضاع در باشگاه پرسپوليس بحراني تر از هر زمان ديگري 
است. با وجود صدرنشيني سرخپوشان و حاشيه امنيت 
اين تيم در ليگ برتر اما شرايط بحراني در اين باشگاه 
حكمفرماست. شنيده مي شود كه مديران باشگاه در 
اقدامي عجيب به بازيكنان تيم اعالم كرده اند كه هر كس 
قراردادش رو به پايان اســت درصورت تمايل خودش 
باشــگاه با آنها تمديد خواهد كرد و در غير اين صورت 
باشگاه هيچ پيشنهادي به آنها نخواهد داد. هم اكنون 
بيرانوند ترانسفر خود را قطعي كرده اما مديران باشگاه 
هنوز نتوانسته اند جانشين خوبي براي او پيدا كنند. از 
طرفي بشار رسن و رادو به خاطر عدم دريافت مطالبات 
خود خواهان جدايي از تيم هستند و شنيده ها حاكي از 
اين است كه نفراتي مانند عليپور، شجاع، انصاري و ترابي 
با پيشنهادات خوبي از خارج از كشور روبه رو شده اند و 
احتمال دارد كه جدا شــوند. اين در شرايطي است كه 
احتماال استوكس هم به ايران ديگر باز نخواهد گشت و 
اوساگونا ديگر مهاجم خارجي تيم هم به صورت توافقي 

قصد دارد از تيم جدا شود.

محمد بنا باز هم از رفتن گفت 
اصرار فدراسيون كشتي براي برگزاري مسابقات انتخابي 
تيم ملي به مذاق سرمربيان تيم ملي خوش نيامده است 
و حتي احتمال دارد محمد بنا را از ادامه همكاري منصرف 

كند، او در استتيوس واتس آپ از رفتن گفته است.
غالمرضا محمدي، سرمربي تيم ملي كشتي آزاد و محمد 
بنا، سرمربي تيم ملي كشتي فرنگي، معتقدند انتخاب 
اعضاي تيم ملي تنها با استناد به نتايج مسابقات انتخابي، 
اختيارات آنها را كم مي كند اما مســئوالن فدراسيون 
مي گويند تنها راه ملي پوش شدن كشتي گيران انتخابي 
اســت. نظر عليرضا دبير، رئيس فدراسيون اين است 
كه وظيفه سرمربيان آماده كردن كشتي گيران است 
نه انتخاب آنها.روزهاي گذشــته شايعه شد محمدي 
جلسه مشترك با رئيس و نايب رئيس فدراسيون را با 
حالت قهر ترك كرده و بنا هم حاضر نشده است در اين 
جلسه شركت كند. حاال يك احتمال ديگر وجود دارد؛ 
بنا از ســرمربيگري تيم ملي كنار برود. او در واتس آپ 
نوشته اســت: »آمدن دليل مي خواهد، ماندن بهانه و 

رفتن هيچ كدام.«

كوتاه تر از گزارش

منهاي فوتبال

2 تيم نه؛ 4تيم مخفيانه تمرين مي كنند 
 ويسي: مردم چند وقتي فوتبال نبينند

اتفاقي نمي افتد
محمد زارعي | عبداهلل ويسي سرمربي تيم پيكان با اشاره به عزم سازمان 
ليگ براي برگزاري ادامه مسابقات ليگ برتر، آن هم در شرايط فعلي كشور 
كه با بيماري كرونا دست وپنجه نرم مي كند، گفت: »من مصاحبه اي از 
پزشك فيفا خواندم كه ما تا 2ماه آينده نمي توانيم به تيم ها مجوز شروع 
بازي ها را بدهيم. از طرفي هم بوندس ليگا اعــالم كرده از 2هفته آينده 
بازي ها را شروع خواهيم كرد. من واقعا نمي دانم ارتباط اين 2موضوع با 
هم چگونه است اما هر نظري مسئوالن پزشكي كشور بدهند قابل احترام 
است. در همه حال سالمت جامعه مهم تر از همه مسائل است. بايد قوانيني 

كه وزارت بهداشت در نظر مي گيرد را اجرا و رعايت كنيم.«
او با اشــاره به تبعات بيماري كرونا در بين بازيكنــان حرفه اي، مواضع 
مديران تراكتور و پديده تأكيد كرد: »ممكن است باشگاهي به يك بازيكن 
يك ميليارد تومان هم داده باشد اما با ادامه ليگ او رباط پاره كند و باشگاه 
با وجود هزينه ميلياردي، اين بازيكن را يك فصل را از دست بدهد ولي با 
تمام تفاصيل جان بازيكن در خطر نيست اما اگر خداي نكرده اگر بازيكني 
كرونا بگيرد و ريه اش دچار مشــكل شود ممكن است جانش را از دست 
بدهد. مطمئن باشيد امثال زنوزي و حميداوي نظر كارشناسان پزشكي را 
بيان كرده اند. حاال هم بهتراست ما نظر ندهيم و خود كارشناسان پزشكي 
نظر بدهند چراكه امثال ما هر حرفي بزنيم طوري برداشت مي شود كه 
يا به نفع يا ضررمان صحبت كرديم. بهتر است به جاي ويسي، زنوزي و 

حميداوي، كارشناسان پزشكي نظر بدهند.«
او با اشاره به صحبت هاي فيروز كريمي منبي بر تعطيلي مسابقات ليگ 
برتر به دليل شــيوع بيماري كرونا گفت: »من مصاحبه آقاي كريمي را 
خواندم، دســتش درد نكند. واقعا عالي گفتند. بعد از آن كانون مربيان 
و آقاي ذوالفقارنسب هم بيانيه خوبي دادند. االن شايد بگويند فالن جا 
باز شده است اما دليل نمي شود. برخي براي امرار معاش با رعايت موارد 
بهداشتي و رعايت فاصله ها كسب و كارشــان را شروع كرده اند. ولي در 
فوتبال بازيكنان ها با هم تنه به تنه مي شوند و برخورد دارند. االن در باشگاه 
آث ميالن هم 3نفر به اين بيماری مبتال شدند. مردم چند وقتي فوتبال 

نبينند اتفاقي نمي افتد.«
ويسي تأكيد كرد: »من االن خودم 2 ماه اســت كه به خانه ام نرفتم و در 
تهران هستم. نه مي گويند ليگ برگزار خواهد شد، نه مي گويند تعطيل 
مي شود. حاال سال آينده را هم از دست مي دهيم. بايد ببينيم مسئوالن 
ســتاد مبارزه با كرونا چه تدابيري دارند. «او درباره اينكه در يك برنامه 
تلويزيوني اعالم شده 2تيم دارند تمرينات خود را پيگيري مي كنند اما چرا 
نام اين تيم ها را نگفته، تأكيد كرد: »2تيم نه، 4تيم هستند كه تمرينات 
گروهي خود را پيگيری مي كنند اما در آن برنامه تلويزيوني وقتي ابراهيم 
صادقي گفت 2تيم، من هم روي همان 2تيم حرف را پيش بردم. درست 
نيست اســم اين تيم ها را بگويم! اوال دوستان ما هســتند بعد از آن هم 

مي گويند سند بياور كه جنجال هاي خود را دارد.«

گفت وگو
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 كفش طال به امباپه رسيد

كيليان امباپه،ستاره فرانسوي  با 18گل زده، مشتركا با وسام بن يدر، مهاجم موناكو صدرنشين جدول بهترين گلزنان 
ليگ بود.  اما سازمان ليگ1 در وب سايت خود رسما اعالم كرد كه چون همه گل هاي امباپه در طول فصل در جريان بازي 

به ثمر رسيده رسما به عنوان آقاي گل انتخاب شده و كفش طالي فصل به او تعلق گرفته است.

۲۰۲۰ بدون لذت واليبال 
  با لغو قطعي ليگ ملت ها، به نظر نمي رسد واليبال ايران تا پايان

 سال جاري ميالدي در هيچ تورنمنتي به ميدان برود 

 ؟؟؟؟؟؟
؟؟؟؟؟
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زخم شيطان بر توافق
18ارديبهشت 3سال قبل دونالد ترامپ رئيس جمهور آمريكا در حضور رسانه ها فرماني را امضا كرد كه به موجب 

آن آمريكا از توافق سال94 ايران و 1+5 موسوم به برجام خارج و همه تحريم هاي ايران كه پس از توافق هسته اي هسته اي
لغو شده بود احيا شد.  حاال آمريكا در سوداي آن اســت كه با ادعاي بودن در برجام مانع اجراي يكي از بند هاي 
قطعنامه 2231يعني لغو تحريم تسليحاتي ايران شود كه قرار است آبان امسال محقق شود.  آمريكايي ها در تالش هستند ابتدا 
با صدور قطعنامه اي در شوراي امنيت تحريم هاي تسليحاتي ايران را براي يك دوره بي پايان تمديد كنند و اگر روسيه يا چين 
مانع اين اقدام شوند آن وقت پروژه دغلكارانه مبني بر اسنپ بك يا فعال كردن مكانيسم ماشه به بهانه  بودن در برجام در دستور 
كار كاخ سفيد قرار مي گيرد. اين روزها برجام 5سالگي خود را پشت ســر مي گذارد اما بعيد نيست در صورت تمديد تحريم 

تسليحاتي ايران اين توافق براي هميشه به بايگاني در كتاب هاي تاريخي سپرده شود.

آنچه در 2 سال گذشته بر توافق هسته اي گذشت

ناكامي سنا در كاهش
اختيارات جنگي ترامپ عليه ايران 

سناتورها پنجشنبه شب در تالشي دوباره  براي كاهش اختيارات رئيس جمهور 
آمريكا در اقدام نظامي عليه ايران ابطال وتوي مصوبه قبلي خود توسط ترامپ 
را به رأي گذاشتند. 49نماينده مجلس سنا به قطعنامه اي  كه خواستار شكستن 
وتوي ترامپ بود رأي مثبت و 44نماينده به آن رأي منفي دادند. اين قطعنامه 
براي تصويب نيازمند حمايت دو سوم اعضاي مجلس سنا يعني ۶۷نماينده بود.

مجلس ســناي آمريكا 2ماه قبل، اين قطعنامه را با 55رأي موافق در برابر 
45رأي مخالف به تصويب رساند اما ترامپ 2 روز قبل آن را وتو كرد. تيم كين، 
ســناتور دمكرات پيش از انجام رأي گيري مجدد سنا براي لغو وتوي ترامپ 
گفت: كنگره بايد به صورت فراحزبي ايستاده و كاري كند كه اين رئيس جمهور 
نتواند بدون رأي كنگره، وارد جنگ با ايران يا هر جنگ ديگري شود. تالش 
براي تصويب اين قطعنامه پس از آن آغاز شد كه دولت ترامپ دستور ترور 
سردار قاسم ســليماني را در عراق صادر كرد و مدعي شد سپاه قدس ايران 
در حال برنامه ريزي حمله عليه مواضع آمريكا در عراق بود؛ ادعايي كه هيچ 

شاهدي براي آن ارائه نشد. 
پس از ترور سردار سليماني برخي از سياستمداران آمريكايي اقدام ترامپ 
را عامل كاهــش امنيت نيروهاي آمريكايي در جهــان عنوان كرده بودند؛ 
انتقادي كه پس از اقدام تالفي جويانه ايران در حمله به پايگاه عين  االسد مقر 
نيروهاي آمريكايي در عراق تكرار شد و ترامپ عامل بروز خطر براي نظاميان 
آمريكايي معرفي شد. طرح سناتور ها براي لغو وتوي ترامپ مانع از آن مي شد 
كه رئيس جمهور آمريكا بدون مجوز كنگره عليه ايران جنگ افروزي كند. 
 ترامپ پس از وتوي مصوبه سنا با انتشار بيانيه اي اعالم كرد: امروز قطعنامه 
 اس جي ۶8 را كه قصد داشــت من را به  سوي منع اســتفاده از نيروهاي 
مسلح آمريكا در شرايط مخاصمه و درگيري با ايران سوق دهد، وتو كردم. 
اين قطعنامه كاماًل توهين آميز بود كه دمكرات ها آن را به عنوان بخشــي از 
راهبرد خود براي ايجاد تفرقه بين حزب جمهوريخواه و پيروزي در انتخابات 
رياست جمهوري نوامبر تهيه كرده بودند. تعداد كمي از جمهوريخواهان كه به 

اين قطعنامه رأي مثبت دادند، در واقع بازيچه دست آنها شده اند. 

يكا  وپاگام هائ آمر گام ها و عقبگردهاى ار
وى  زمين ماندهضربه اول 11تعهد ر

وى كاغذ اينستكس، ر

عضو گيرى اينستكس

ونده موشكى باز كردن پر

اعالم اسنپ بك

عقب نشينىغرب

باالخره اينستكس فعال شد

شروط تخيلىپمپئو

ضربه دوم

ونده مذاكره  وريسم دولتى آمريكا و بستن پر تر

گام اولضربه نهايى

گام سوم

گام دوم 

گام چهارم

گام پنجم و نهايى

18ارديبهشت97:خروجآمريكاازبرجامونخستينضربهبهتوافقهستهاي

11ارديبهشت98:ترامپبهمعافيتتحريمي8كشورنيزپايانداد.
18ارديبهشت98:ايراناعالمكردبهدليلعملينشدنوعدههاياروپاديگربه۳۰۰كيلوگرم

اورانيومغنيشده۳.۶7درصد،چنانكهدربرجاممعينشدهبود،متعهدنخواهدماند.

1۳شهريور98:حسنروحاني،رئيسجمهورازگامسومايرانرونماييكردوگفت:هرآنچهكشور
درزمينهتحقيقوتوسعهفناوريهستهاينيازدارد،سازمانانرژياتمياقدامكند.

17تير98:يعنيدرستدرپايانمهلت۶۰روزهدوم،سخنگويسازمانانرژياتميايرانعمليشدنگام
دومكاهشتعهداتهستهايرااعالمكردوگفت:سطحغنايتوليداورانيومازمرز۴.۵درصدگذشت.

1۴آبان98:علياكبرصالحيرئيسسازمان
انرژياتمياعــالمكردكهگامچهــارمكاهش
تعهداتبرجاميبرداشتهخواهدشدوايران
غنيســازياورانيومتــاغناي۵درصــدونيز
غنيسازيايزوتوپهايپايداررادرتأسيسات

هستهاي»فردو«آغازخواهدكرد.
1۶آبــان98:ســازمانانرژياتمــيايران
ازآغازدوبارهفرايندغنيســازياورانيومدر
مركزاتمي»فردو«درجنوبتهرانخبرداد.

شــامگاهيكشــنبه1۵دي98:ايــرانپنجمين
وآخريــنگامكاهــشتعهــداتبرجامــياشرا
برداشتواعالمكردكهبااينگام»محدوديتدر

تعدادسانتريفيوژها«راكنارميگذارد.

۳1ارديبهشــت97:مايكپمپئو،وزيرامورخارجهآمريكا،1۲شــرطبرايرسيدنبه
»توافقتازه«باايــرانمطرحكرد.ازجمله:توقفكاملغنيســازياورانيوم؛بســتن
رآكتورآبسنگين،دسترسيبيقيدوشــرطبازرسانآژانسبينالملليانرژياتمي
بههمهتأسيساتاتميكشور؛توقفتوسعهبرنامهموشكيبالستيك؛پاياندادنبه
حمايتازحزباهلللبنان،حماسوگروهفلسطينيجهاداسالمي؛خروجهمهنيروهاي
زيرفرمانايرانازخاكسوريه؛پاياندادنبهآنچهحمايتنظاميازشيعياندريمن
خواندهميشود؛دستكشيدنازتهديدديگرانماننداسرائيلوعربستانسعودي؛

پاياندادنبهمداخلهدراموركشورهايهمسايهمانندعراقولبنان.

اروپاييهاچندروزبعداز18ارديبهشــت9۶روزخروجآمريكاازبرجام11تعهدبه
ايراندادندكهمحورهاياصليآنشــامل»فروشنفتايران«،»بازگشتپولنفت
ايران«،»سرمايهگذاريدرايران«،»حملونقل«،»هوانوردي«و»كشتيراني«بود.

11بهمن97:سازوكاراينستكستوسطبريتانيا،آلمانوفرانسهبهثبترسيد.

اوايلآذرمــاه98:نــروژ،فنالند،ســوئد،هلندوبلژيــكبهعنوان
سهامداربهسازوكاراينستكسپيوستند.

1۴آذر98:آلمان،فرانسهوبريتانيادرنامهايبهآنتونيوگوترش،دبيركل
سازمانملل،اعالمكردندكهايرانباگسترش»موشكهايبالستيكباتوان

هستهاي«قطعنامه۲۲۳1شورايامنيترانقضميكند.

۲۴دي98:كشــورهاياروپاييعضــوبرجاماعالمكردنــدتصميمبه
فعالسازي»مكانيسمحلاختالف«گرفتهاند.

پسازهشدارايرانبهاروپادربارهعواقبفعالشدنمكانيسمماشه،
جوزپبورل،رئيسسياستخارجياتحاديهاروپااعالمكرداروپاازفعال
كردنمكانيسمماشهمنصرفشدهوميخواهدبرجامراحفظكند.

1۲فرورديــن99:وزارتخارجــهآلماننخســتينعملياتمالــيباايران
براساسسازوكارمالياروپاوايرانموسومبهاينستكسراتأييدكرد.

درآباناينســالآمريكادربخشهايماليونفتتحريمهايشديدي
برضدايرانوضعكرد.شــركتهايبــزرگبينالملليبــهفعاليتها
وپروژههــايخوددرايــرانپاياندادند.بــااينحال،بــرايپرهيزاز
ناخرسندي،8كشور)چين،هند،تركيه،ژاپن،كرهجنوبي،تايوان،ايتاليا

ويونان(اجازهيافتندتا۶ماهبهخريدنفتايرانادامهدهند.

1۳دي98:آمريــكادرجريانعملياتيكورموســومبهآذرخش
كبود؛سردارقاسمسليمانيفرماندهنيرويقدسسپاهرادرعراق
تروركردتاعمالهمهپروژههــايكاهشتنشبينايــرانوآمريكا

بايكوتشوند.
ازتروريسماقتصاديتاتروريسمپزشكي

ارديبهشت99:آمريكادرراستايفشارحداكثريبهايرانمانع
پرداختوامصندوقبينالملليپولبهايرانشد،واميكهپساز
شيوعكرونابههمهكشورهايدرگيراينبحراناختصاصيافتهبود.

گام هاى ايران



خبر روز

مسعود مير
روزنامه نگار

جشنواره هاي سينمايي در مسير لغو شدن

 # بي- فجر

جشنواره سي و هشتم فيلم فجر كه به پايان رسيد ابتال به كرونا در ايران 
هنوز پنهان بود و انگار با اينكه اين ويروس در كشور جوالن مي داد اما 
هنوز اذهان ما به شناخت و ترس از آن، مبتال نشده بود. چند روز بعد 
ديگر همه  چيز عوض شده بود و سينماها و پروژه هاي سينمايي تعطيل 
شدند. حاال در سراشيبي اتمام روزهاي ارديبهشتي خبرها درباره كرونا 

و سينما اندكي متفاوت شده است.
قرار است سينماها درصورت امكان،  2هفته ديگر بازگشايي شوند و 
البته در روزهاي آينده تكليف برگزاري يا لغو جشنواره هاي سينمايي 

هم مشخص شود.
رئيس سازمان سينمايي در نشستي با حضور دبيران جشنواره هاي 
ملي و بين المللي فيلم فجر، جشنواره فيلم كودك و جشنواره سينما 
حقيقت، از آنها خواسته تا نسبت به وضعيت برگزاري جشنواره ها اعالم 
نظر كنند. بعد از اين جلسه و طبق آنچه تاكنون مسجل شده است، 
جشنواره بين المللي فيلم فجر كه بنا بود دوره سي و هشتم خود را در 
ارديبهشــت برگزار كند و يك بار هم برگزاري اش تا خرداد به تعويق 

افتاده بود در سال۱۳۹۹ برگزار نخواهد شد.
همچنين جشــنواره فيلم كودك اصفهان كه معموال تابستان ها برپا 

مي شود الاقل تا پاييز به تعويق افتاده است.
وضعيت 2جشنواره سينما حقيقت و جشنواره ملي فيلم فجر هنوز 
نامشــخص اســت، اما مي توان حدس زد كه در ميان جشنواره هاي 
سينمايي، اين جشنواره زمستاني فيلم فجر است كه باالترين شانس 

برگزاري را دارد.
در جشــنوارهاي بين المللي حضــور مهمانان خارجــي و مراودات 
بين المللي موضوع مهمي است اما جشنواره ملي فيلم فجر تنها نياز 
به مهيا شدن حدود 20فيلم دارد كه همين حاال هم مي توان نيمي از 

آنها را آماده قلمداد كرد.
همه اينها البته حدس و گمان هايي است كه بسته به وضعيت تركتازي 

كوويد۱۹ در كشور تغيير خواهد كرد.

طرح بهارانه كتاب از امروز تا ۳0 ارديبهشت اجرا مي شود 

تخفيف برای مقابله با كسادي كتابفروشي
مرتضي كاردر 

روزنامه نگار
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كتابفروشان روزهاي پاياني سال گذشته را به سختي به نوروز رساندند. كرونا مردم را به خانه ها كشانده بود و در روزهايي كه همه به فكر 
تهيه ماسك، دستكش، الكل و ژل هاي ضدعفوني كننده بودند كسي به خريد كتاب فكر نمي كرد. شكل هاي گوناگون فروش غيرحضوري 
اعم از فروش تلفني و آنالين و... و ارسال از طريق پست و پيك نيز تنها توانست اندكي از كسادي كتابفروشي ها را جبران كند. با وجود بازگشايي كتابفروشي ها در 
هفته هاي اخير و شلوغي نسبي شهرها هنوز خبري از رونق دوباره كتابفروشي ها نيست و بيشتر كتاب ها به انتظار خريداران همچنان در قفسه ها نشسته اند. حاال شايد 

برگزاري طرح تخفيف فصلي بتواند اندكي از ركود دو، سه ماهه كتابفروشي ها را جبران كند و چرخه نشر و توزيع و فروش كتاب را قدري به رونق بيندازد.

بهارانه كتاب۹۹ سيزدهمين 
دوره طرح تخفيف فصلي كتاب 

است كه در سال هاي اخير 
برگزار مي شود.

طرح بهارانه كتاب از 
۲۰ تا ۳۰ارديبهشت در 

كتابفروشي هاي عضو طرح در 
سراسر ايران برگزار مي شود.

 سقف خريد كتاب بعد از 
چند دوره برگزاري طرح 

تخفيف از ۱۰۰هزار تومان به 
۱۵۰هزارتومان افزايش يافته 

است.

 براي استفاده از تخفيف تنها 
نام و نام خانوادگي و شماره ملي 

خريدار كفايت مي كند.

ميزان يارانه اختصاص يافته 
به هر خواننده ۳۰هزارتومان 

است.

 تخفيف كتاب ها، اعم از 
كتاب هاي ايراني و كتاب هاي 

ترجمه، ۲۰درصد است.

 بنا بر اعالم خانه كتاب، 
كه مجري برگزاري طرح 
است، كتابفروشي ها 

موظف به رعايت مقررات 
بهداشتي در روزهاي 
برگزاري طرح هستند.

 شعار طرح بهارانه۹۹ »بهار كتاب 
همزمان با بهار دل ها« است كه 
مثل بعضي از دوره هاي گذشته 

به عنوان شعار زيادي بلند است و 
خالقانه نيست. البته پوستر طرح 

بهتر از دوره هاي گذشته است.

 استان هاي اصفهان با 
۷۹كتابفروشي، خراسان 

رضوي با ۷۰كتابفروشي و قم 
با ۵۵كتابفروشي به ترتيب در 

رتبه هاي بعدي قرار دارند.

۳كتابفروشي در استان ايالم، ۴كتابفروشي 
در قزوين و هرمزگان، ۶كتابفروشي در زنجان 

در بهارانه۹۹ ثبت نام كرده اند تا زنجان، 
قزوين، هرمزگان و ايالم قعرنشينان حضور 

در سيزدهمين طرح تخفيف فصلي باشند.

  تهران با 
۱۰۴ كتابفروشي 

مثل هميشه پيشتاز 
شركت در طرح است.

 ۶۶۸ كتابفروشي 
در سراسر ايران 

براي شركت در طرح 
ثبت نام كرده اند.

شهرداري تهران و 
شهرداري مشهد 

يارانه اختصاص يافته 
به كتابفروشان را در 
استان هاي تهران و 

خراسان تأمين مي كنند.

 تأمين يارانه ساير استان ها 
و شهرها به عهده معاونت 

فرهنگي وزارت ارشاد است 
و اعالم شده ۲ هفته پس از 

پايان طرح يارانه كتابفروشان 
تسويه خواهد شد.

 كتاب هاي آموزشي و 
كمك آموزشي و كتاب هاي 

فاقد شابك كتاب هاي 
افست و لوازم جانبي 

كتابفروشي ها شامل طرح 
تخفيف نمي شود.

 براي حفظ فاصله اجتماعي 
خريدهاي غيرحضوري نيز 
در سامانه ثبت مي شود تا 
دوستداران كتاب بدون 
مراجعه به كتابفروشي ها 
نيز بتوانند از طرح تخفيف 

استفاده كنند.

كتابفروشي هاي افق، اسم، خوارزمي، مولي، بيدگل، جيحون، چتر، 
حكمت، سهامي انتشار، اميركبير، صدرا، قدياني، ققنوس، گوتنبرگ 

و مرواريد، در راسته انقالب و كتابفروشي هاي چشمه، ثالث و 
اساطير، گويا در خيابان كريمخان و كتابفروشي هاي هاشمي، فرهنگ، 

بهجت، پنجره، افرا، الرستان، بوك لند پاالديوم و آواسنتر از ديگر 
كتابفروشي هاي نام آشنايي هستند كه در طرح بهارانه۹۹ شركت 

كرده اند. همه »شهر كتاب« هاي تهران نيز عضو طرح شده اند.
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پس از كرونا، با تغيير سبك زندگی
كدام بيماری های روانی انتظارمان را خواهند كشيد؟
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بازار

شیرینی و شكالت با وجود پرطرفدار بودن، جزو 
كاالهای اصلی سبد خانوار محسوب نمی شوند، به 
همین دلیل بر اثر فشار تورم 2سال گذشته، تقاضا 
در بازار، به شدت كاهش یافته است. البته افت توان 
اقتصادی خانوارها تنهــا دلیل كاهش تقاضا برای 
شیرینی و شكالت نیست؛ بلكه مانند سایر بازارها 
تحت تأثیر شــیوع كرونا، بازار شیرینی و شكالت 
هم به تلخی گرایش یافته؛ زیرا درســت در زمانی 
كه این صنعت باید اوج تقاضای داخلی و خارجی 
را تجربه می كرد، شیوع كرونا موجب بسته شدن 
مرزهای صادراتی شد و مشتری های داخلی را هم 
به قرنطینه فرستاد. بر اثر این رویداد بازار شیرینی 
و شكالت با 25تا 30درصد افت تقاضا مواجه شد. 
حاال با وجود بسته ماندن مرزها و توقف صادرات و 
همچنین تداوم روند افت تقاضــا در بازار داخلی، 
در كمال تعجب احتمال افزایش قیمت شــكالت 
افزایش یافته اســت. افزایــش هزینه های تولید، 

مهم ترین دلیل این اتفاق است.

درحالتصمیمگیری
رئیس انجمن صنفی صنایع بیسكوئیت، شیرینی 
و شــكالت ایران در گفت وگو با همشهری درباره 
شایعه افزایش قیمت شــكالت می گوید: قیمت 
تمام شده تولید بســتگی به قیمت مواداولیه دارد 
و ما امــروز با افزایش شــدید قیمــت مواداولیه 
روبه رو هســتیم. قیمــت هركیلوگرم شــكر با 
2هزارو500تومان افزایش به 6هزارو500تومان 
رسیده كه با هزینه حمل و نقل آن برای كارخانه ها 
6هزار و 700تومان تمام می شــود و گندم از یك 
هزار و 850تومان به 2هزار و 700تومان رســیده 
است. ســایر مواداولیه هم به همین نسبت گران 
شده اند و از ســوی دیگر افزایش دستمزدها هم 
مطرح است. جمشــید مغازه ای با تأكید بر اینكه 
هنوز تغییــری در قیمت های بازار اعمال نشــده 
می افزاید: این افزایش قیمت در دســتور كار قرار 
دارد و تصمیم بر این اســت كه در مــاه جاری با 
محاسبه میزان رشــد هزینه های تولید و بررسی 
مقدار تأثیر آن بر قیمت تمام شده، انجمن درباره 

نرخ محصوالت به جمع بندی نهایی برسد.

كروناوافزایشمشكالت
بخش عمده مواداولیه صنعت شیرینی و شكالت 
در داخل كشور تامین می شــود اما بخش بسیار 
مهمی از مواداولیه این صنعت وارداتی  اســت. به 
گفته فعاالن این صنف، مشــكالت قدیمی تامین 
مواداولیه وارداتی مثل تامین ارز مورد نیاز، كماكان 
به قوت خود باقی است و با رشد قیمت دالر، تامین 
نقدینگی مورد نیاز برای واردات مواد اساسی این 
صنعت مثل مشتقات كاكائو و اسانس های وارداتی 
مشكل تر شده اما امروز با شیوع كرونا این صنعت 
با مشكل بزرگ تری نیز مواجه شــده و آن توقف 
دادوستد است. خرید و واردات مواداولیه به دلیل 
بسته شدن مرزها تقریبا متوقف شده و این رویداد 
نه تنها واردات بلكه صادرات را هم تحت تأثیر قرار 
داده است. رئیس انجمن شیرینی و شكالت، درباره 
چالش هایی كه تولیدكننده ها در این بخش با آن 
مواجهند، می گوید: ماده اولیه صنعت شــیرینی 
و شــكالت پودر كاكائو اســت. در ایران چندین 
كارخانه فرآوری دانه كاكائو در حال فعالیت است 
كه می تواند بخشــی از پودر كاكائــوی مورد نیاز 
صنعت شیرینی و شكالت را تامین كند اما امروز با 
توجه به شیوع كرونا، نه می توانیم پودر كاكائو وارد 
كنیم و نه دانه آن را. مغازه ای درباره وضع صادرات 
شكالت های ایرانی می افزاید: روند صادرات تقریبا 
معلق است زیرا مرزهای مشــترك ایران با عراق، 
پاكســتان، تركمنســتان و تركیه یا به طور كامل 
بسته است یا تداومی در بازگشایی ندارد. در چنین 
شــرایطی صادرات محصولی كه مشخص نیست 

می تواند از مــرز بگذرد یا خیر، ریســك و هزینه 
باالیی دارد.

مزیتهایباالیصادراتی
شاید امروز كرونا صادرات شیرینی و شكالت ایران 
را با مشكل مواجه كرده باشد اما همیشه شرایط به 
این شكل نبوده است. رشد قابل مالحظه  صنعت 
شكالت در ســال های اخیر این حوزه را به یكی از 
بخش های موفق اقتصاد ایران تبدیل كرده است. 
این صنعت نه تنها موفق شــده بازار داخلی را در 
اختیار بگیرد، بلكه با تولید محصوالت قابل رقابت با 
انواع خارجی جایگاه قابل توجهی نیز در صادرات از 
آن خود كرده است. به گفته رئیس انجمن شیرینی 
و شكالت، ساالنه 10تا20درصد از تولیدات صنعت 
شكالت ایران صادر می شود كه این میزان صادرات 

یك میلیارد دالر درآمد ارزی نصیب كشور می كند.
مجموع تولیدات صنایع شیرینی و شكالت ایران 
در سال یك میلیون و700هزار تن است كه از این 
میزان 200تا300هزار تن آن شامل بیسكوئیت و 
ویفر، انواع كارامل و آدامس، راهی كشورهای دیگر 
می شود. شیرینی و شكالت همواره 30تا 40درصد 
كل صادرات مواد غذایی ایران را در سال های اخیر 
تشــكیل داده و جزو مزیت های صادراتی كشو ر 
محسوب می شود. با این حال جایگاه جهانی ایران 
در این صنعت به عوامل متعددی بســتگی دارد 
كه گاه از كنترل فعاالن این صنعت خارج اســت. 
مغازه ای در این زمینه می گوید: با توجه به اینكه 
مواد غذایی و دارویی از دایره تحریم  خارج است، این 
مشكل بر واردات مواداولیه كمتر تأثیرگذار بوده اما 
در زمینه صادرات برای ما مشكالت زیادی ایجاد 
كرده است. در شرایط كنونی كه این صنعت به دلیل 
نوسان نرخ ارز برای تهیه مواداولیه با قیمت مناسب 
با دشواری های خاص خود دست و پنجه نرم می كند 
و تعیین قیمــت قابل رقابت بــا تولیدكنندگان و 
كشورهای دیگر هم به قوت خود باقی است، برخی 
بازارهای صادراتی به دلیل تحریم اقتصادی ایران از 
دست رفته و كرونا هم مزید بر علت شده و مرزهای 

صادراتی را قفل كرده است.

چشماندازصادرات2میلیارددالری
بخشی از ظرفیت تولید صنایع شیرینی و شكالت 

به دالیل متعدد خالی اســت و این صنعت از تمام 
توان تولیدی خود بهره نمی بــرد. به گفته رئیس 
انجمن صنایع شیرینی و شكالت، در شرایط عادی 
بین 700تا 800هزار تــن از ظرفیت این صنعت 
به كار گرفته نمی شــود، به طوری كه پارســال از 
2میلیون و 400هزارتن ظرفیت اســمی صنایع 
شیرینی و شكالت، یك میلیون و 600تا 700هزار 
تن تولید صورت گرفت. مشكالتی از قبیل نوسان 
نرخ ارز، كمبود نقدینگی و مشكالت دسترسی به 
مواداولیه داخلی و خارجی دالیلی است كه برای 
غیرفعال ماندن بخشی از ظرفیت تولید این صنعت 
برشمرده می شود. به عقیده مغازه ای، اگر سرمایه 
در گردش مناسب در این بخش وجود داشته باشد، 
این صنعت قادر است تولید خود را به 2میلیون و 
500هزار تن در سال برساند و بازارهای صادراتی 
خوبی را نه تنها در آسیا بلكه در اروپا به دست آورد. 
پارســال از مجموع 3میلیارد و 300میلیون دالر 
صادرات صنایع غذایی، یك میلیارد دالر آن یعنی 
30درصد این مبلغ را شــیرینی و شكالت به خود 
اختصاص داد. طبق برآوردهای انجام شــده، این 
توان در صنعت شیرینی و شكالت وجود دارد كه 
در صورت رفع موانع تولیــد، صادرات این صنعت 
پربازده به 2میلیارد دالر هم برسد. اگر قیمت هر 
كیلوگرم شیرینی و شــكالت را به طور میانگین 
2دالر درنظر بگیریم، گردش مالی صنعت شیرینی 

و شكالت ساالنه 32هزار میلیارد تومان است.

نبض بازار
 قیمت مواداولیه 
تولید شیرینی و 
شكالت به شدت 
افزایش یافته، 
به طوری كه قیمت 
هركیلوگرم شكر با 
2هزارو500تومان 
افزایش به 6هزار و 
500تومان رسیده؛ 
این رقم با احتساب 
هزینه حمل و نقل 
آن برای كارخانه ها 
6هزار و 700تومان 
تمام می شود. نرخ 
گندم هم از یك هزار 
و 850تومان به 2هزار 
و 700تومان رسیده 
است

 پرواز
 خالف مقررات
برخی ایرالین ها 
به واسطه فشار مالی 
وارد شده در عصر 
كرونا، گاه رعایت 
محدودیت 60درصد 
ظرفیت در مسیرهای 
پرمسافر را فدای 
كسب سود می كنند و 
مثاًل پروازهای مسیر 
تهران - مشهد با 
ظرفیت به نسبت 
كامل انجام می شود

هجوم 3میلیون تقاضای انباشته 
به بازار گوشی موبایل

نوســان نرخ ارز و رشــد 
نسبی تقاضا، موجب كمبود 
و افزایش قیمــت موبایل 
شده اســت. فعاالن بازار، 
موانع به وجود آمده بر سر 
راه تامین و عرضه گوشی 
همچنین  و  تلفن همــراه 
كاهش قدرت خرید را دلیل این رویداد می دانند. افزایش 
قیمت گوشی های نو، بازار خرید و فروش و تعمیر گوشی های 
دست دوم را داغ كرده اما اینجا هم وضع عادی نیست، زیرا 
مشاهدات خبرنگاران همشــهری نشان می دهد فعاالن 
صنفی از توقف واردات و كمبود قطعات گوشی گالیه دارند. 
با مهدی محبی، رئیس اتحادیه دســتگاه های مخابراتی، 

ارتباطی و لوازم جانبی گفت وگو كرده ایم.
 

وضعیت بازار گوشی موبایل چگونه است؟
2 ماه قبل از پایان سال با شیوع كرونا در چین خطوط تولید 
گوشی موبایل تعطیل و پروازها به چین متوقف شد. این دو 
عامل روند تامین و واردات این كاال را با مشكل مواجه كرد. اما 
با شیوع كرونا در ایران، اعمال قرنطینه خانگی و آغاز تدریس با 
استفاده از برخی نرم  افزارهای مبتنی بر گوشی و تبلت، تقاضا 
برای این اقالم را در بازار افزایش داد. همچنین رشد استفاده 
از گوشی در دوران قرنطینه خانگی و استفاده نادرست از مواد 
ضدعفونی كننده روی گوشــی ها، میزان خرابی گوشی ها را 
افزایش داد؛ در نتیجه تامین قطعــات برای ارائه خدمات به 
گوشی های خراب دچار مشكل شــد. با توجه به نیاز ماهانه 
بازار به عرضه 1.5میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه و توقف 
عرضه گوشی، بعد از 3 ماه تعطیلی رسمی و غیررسمی بازارها، 
حاال یكباره تا 3میلیون تقاضای انباشته به بازار گوشی موبایل 
سرازیر شده، اما شركت های وارد كننده اعالم می كنند گوشی 
برای عرضه به بازار نداشته و به تبع آن فروشگاه های گوشی 
موبایل نیز به تقاضای خرید مشتریان پاسخ منفی می دهند.

این شرایط چقدر گوشی موبایل را گران كرده 
است؟ 

در شــرایط عادی نیاز بازار به واردات گوشــی 1.5میلیون 
دستگاه است؛ البته معموال حجم تقاضا در شب عید افزایش 
می یابد، اما امسال به دلیل شیوع كرونا و تعطیلی بازار، اغلب 
مشتریان گوشی موبایل، وارد بازار نشدند و عموما در دوران 
قرنطینه خانگی از گوشــی های قبلی خود استفاده كردند. 
با بازگشایی فروشگاه ها در ســال جدید، تقاضای جدید در 
شرایطی به بازار تحمیل شــده كه واردات متوقف و بازار با 
كمبود مواجه بوده است؛ یعنی حتی پیش از آنكه 3میلیون 
تقاضای جدید وارد بازار شــود، تحت عوامل دیگر، قیمت 
انواع گوشی تلفن همراه از اسفندماه سال گذشته تاكنون تا 

20درصد افزایش یافته است.
این شــرایط چه تأثیری بر بازار گوشی های 

كاركرده داشته است؟
به دلیل هجوم تقاضای انباشــته به بازار و كاهش واردات و 
عرضه گوشی موبایل در بازار، گوشی های قدیمی و كار كرده 
به سامانه رجیستری بازگشته اند. از طرفی با افزایش قیمت 
گوشی، در سال جاری تحت تأثیر عواملی مانند نوسان نرخ 
ارز، كاهش قدرت خرید و كمبود عرضه، زمینه اقبال بیشتر 
مشتریان به خرید گوشــی های كار كرده افزایش یافته، اما 
همزمان تخصیص نیافتن ارز، واردات قطعات گوشی و تبلت 
را مختل و روند تعمیر این نوع گوشی ها و عرضه آنها را در بازار 
با مشكل مواجه كرده است. ارز مورد نیاز برای واردات قطعات 
گوشی تلفن همراه، ارز نیمایی است؛ در نتیجه بانك مركزی 
باید اجازه دهد تا ارز مورد نیاز واردات این قطعات از محل ارز 

حاصل از صادرات تامین شود.
این وضع تا چه زمانی ادامه می یابد؟ 

تا بهمن ماه ســال گذشــته برای واردات گوشــی و تامین 
قطعات مورد نیاز انجام تعمیرات، گوشــی های كار كرده و 
دست دوم مشــكل چندانی وجود نداشــت، اما اكنون روند 
تامین و تخصیص ارز واردات گوشــی دچار مشــكل شده و 
اگر بانك مركزی و ســازمان صنعت، معدن و تجارت به رفع 
مشكالت تامین نیاز بازار كمك نكنند، كسری و گرانی گوشی 
تلفن همراه باز هم ادامه خواهد داشت، باید مسئوالن به داد 
وارد كنندگان گوشی و قطعات تلفن همراه برسند كه كسب و 
كار آنها از چند  ماه پیش قفل شده، زیرا فعاالن صنفی با مشكل 
تامین ارز مواجه اند و هنوز برای واردات قطعات مورد نیاز انجام 
تعمیرات گوشــی موبایل، هیچ ارزی تخصیص نیافته است. 
اكنون بسیاری از گوشی های دست دوم نیازمند تعمیرات در 
نمایندگی شركت های ارائه كننده خدمات مانده و تعمیركاران 
قادر به تامین برخی قطعات مانند ال  سی  دی و برد برای تعمیر 

گوشی های خراب و عرضه آن به مشتریان نیستند.
آیا اتحادیه، موضوع تخصیــص ارز واردات 

قطعات گوشی را پیگیری كرده است؟
هر سال در نشست با مسئوالن سازمان صنعت وضع تخصیص 
ارز و تامین قطعات را رصد می كردیم اما امســال هنوز این 
نشست برگزار نشده و باید همانند گذشته با برگزاری جلسه ای 
در سازمان صنعت، با حضور نماینده بانك مركزی مشكالت 
مطرح و ارز مورد نیاز برای واردات گوشی و قطعات و تامین 
بازار تامین شــود. اخیرا برای رفع این مشكالت به سازمان 
صنعت، نامه ای ارسال و به صورت تلفنی نیز رفع این مشكالت 
را از مسئوالن پیگیری كرده ایم كه با توجه به هماهنگی های 
انجام شده فكر می كنم تا هفته آینده در نشستی با مسئوالن 
سازمان صنعت و بانك مركزی در این زمینه تصمیم گرفته 
شود. باید با صدور مجوز تخصیص ارز، قطعات گوشی تلفن 
همراه از مرزهای هوایی وارد شــود. حتــی درصورت ثبت 
سفارش و تخصیص ارز نیز واردات قطعات گوشی موبایل از 
طریق مرزهای دریایی و زمینــی نیازمند حداقل 2 ماه زمان 

است و باید این قطعات از طریق مرزهای هوایی وارد شود.

 دبیر انجمن شیرینی و شكالت و بیسكوئیت ایران: 
باتوجه به افزایش هزینه های تولید، تا پایان اردیبهشت 
درباره قیمت جدید شیرینی و شكالت تصمیم می گیریم

تلخی افزایش هزینه ها در كام بازار شیرینی و شكالت گفت وگو

علی ابراهیمی
خبرنگار

فرخنده رفائی 
خبر نگار

با فروكــش كــردن مــوج شــیوع كرونا، 
كســب وكارها به تدریج در حال بازگشــایی 
و در ایــن میــان شــركت های هواپیمایی 
نیز به تدریــج در حال برقراری مســیرهای 
پروازی هســتند؛ آن هم در شــرایطی كه از 
یك ســو به دلیل كاهش ســفرهای هوایی، 
قادر به برگزاری پروازهای مكرر نیســتند و 
از ســوی دیگر برای پر كردن ظرفیت همین 
 تعداد اندك پرواز نیــز با خطر انتقال بیماری 

كووید- 19روبه رو هستند.
به گزارش همشــهری، صنعــت حمل ونقل 
هوایی یكی از نخســتین حوزه هایی بود كه 
بالفاصله با انتشار نخســتین خبرها از شیوع 
كرونا با ریزش شــدید مشــتری مواجه شد. 
ایرالین ها به دلیل هراس مســافران از شیوع 
كرونا، ناچار به لغو پروازها و مكلف به استرداد 
وجوه بلیت به مسافران شدند. این وضعیت تا 
زمانی كه موج شــیوع كرونا فروكش نكرده 
بود ادامه داشــت تا اینكه با بهبود شــرایط، 
ایرالین ها هم اجازه پیــدا كردند با 60درصد 
ظرفیت هواپیماها، سرویس دهی به مسافران 
را از سر بگیرند. اما خبرها حاكی است برخی 
ایرالین ها به واسطه فشــار مالی وارد شده در 
عصر كرونا، گاه رعایت محدودیت 60درصد 
ظرفیت در مسیرهای پرمسافر را فدای كسب 
ســود می كنند و مثاًل پروازهای مسیر تهران 
- مشــهد با ظرفیت به نســبت كامل انجام  
می شود. البته حتی با این شرایط هم به علت 
كاهش شــدید مســافران هوایی، ایرالین ها 
مجبورند همچنان بلیت ها را با  كمترین نرخ 
مصوب به فروش برسانند كه طبیعتاً حاشیه 

سود بسیاری اندكی برای آنها به همراه دارد.

پاتككرونابهصنعتهوایی
از نخستین ســاعاتی كه خبر انتشار ویروس 
كرونا در چین تأیید شد، به سرعت ایرالین های 
بین المللی برای محدودسازی ارتباط هوایی با 
فرودگاه های این كشــور دست به كار شدند و 
فرودگاه های مبدأ و مقصد نیز پایش مسافران 

ورودی و خروجــی را آغاز كردنــد. البته این 
اقدامات و محدودیت ها فقــط چند روز ادامه 
پیدا كرد و بعــد از آن به كلــی ارتباط هوایی 
برای انتقال مسافر با كشــورهای آلوده قطع 
شــد. در این وضعیت برخی ایرالین ها حتی 
فضای كافــی برای پارك كــردن هواپیما نیز 
نداشــتند و باالجبار هواپیماهــا را در فضای 
ســبز و محوطه های غیرفرودگاهی جا دادند. 
در ایران اما به واســطه تعداد كم هواپیماهای 
عملیاتی، از این منظر مشكلی وجود نداشت؛ 
هرچند ایرالین های ایرانی نیز از نظر كسادی 
كسب وكار و لغو پروازها وضع متفاوتی را تجربه 
نكردند. نتیجه پاتــك كرونا به صنعت هوایی، 
لغو بخش عمــده پروازهای مســافری و قهر 
مســافران با فرودگاه ها بود كه ایرالین ها را به 
یكی از ســخت ترین دوره های كاری در چند 
دهه اخیر سوق داد. در ایران، با متوقف شدن 
پروازهای مسافری، شــركت های هواپیمایی 
ملزم شدند وجه همه بلیت های فروخته شده 
را به طور كامل، به مســافران مســترد كنند؛ 
آن هم در شرایطی كه در آســتانه عید نوروز 
برای پروازهای فوق العاده نیز بلیت فروشــی 
كرده بودند. البته دولت برای جبران بخشی از 
هزینه های وارده به ایرالین ها وعده حمایت داد 
اما آنگونه كه متولیان این حوزه می گویند هنوز 

خبری از حمایت نشده است.

بلیتفروشیدركفقیمت
پس از تعطیلــی كامل حمل ونقــل هوایی 
مســافر به منظور قطع زنجیره انتقال كرونا، 
حاال ایرالین ها یكی یكی در حال بازگشــت 
به فرودگاه ها هســتند اما بررســی ها نشان 
می دهد بعد از 2 ماه تعلیق پروازهای مسافری 
ایرالین ها، باوجود شــروع دوبــاره فعالیت 
5شــركت هواپیمایی در فرودگاه مهرآباد و 
بهبود تقاضای سفر، همچنان بلیت هواپیما در 
كف نرخ مصوب به فروش می رسد و كسادی 
بازار مشــهود اســت؛ تا جایی كه آمارهای 
غیررســمی از كاهــش 70تــا 90درصدی 
ســفرهای هوایی داخلی حكایت دارد. فعاًل 
وضعیت فــروش بلیت ایرالین هــا به نحوی 
است كه مثاًل بلیت مســیر تهران به مشهد و 
مسیر برگشت به سادگی با كمتر از 250هزار 
تومان قابل خریداری اســت  یا مثاًل در مسیر 
پرتقاضای تهران- بندرعباس كه در بسیاری 
مواقع بهای بلیت آن به مرز یك میلیون تومان 
نیز می رسید، حاال بســته به كالس و ساعت 
پروازی در محدوده 190 تا 260 هزار تومان 
به فروش می رسد و تقریباً جز پاسخگویی به 
هزینه جاری ایرالین ها، هیچ حاشیه سودی 

برای آنها ندارد.
 به همین منوال قیمت بلیت در مسیر تهران 
به مقاصد شــیراز، اصفهان، قشــم، چابهار، 

كرمانشــاه، آبادان و اهواز نیــز  در محدوده 
230تا 300 هزار تومان به فروش می رســد 
كه نســبت به روزهای قبل از كرونا بســیار 

پایین تر است.

پروازبافاصلهگذاریاجتماعی
فرودگاه مهرآباد 28 اسفندماه سال گذشته 
از توقف خدمات دهــی قدیمی ترین ترمینال 
خــود و انتقــال پروازهای ترمینــال یك به 
ترمینال2 خبر داد، اما 2 هفته پیش اعالم كرد 
به دلیل افزایش پروازها در این فرودگاه، برای 
رعایت فاصله گذاری اجتماعی و جلوگیری از 
ازدحام در ســایر ترمینال های این فرودگاه، 
مجدداً پروازهای شــركت های هواپیمایی از 
ترمینال شماره یك از سر گرفته می شود. بر 
اساس دستورالعمل های حفظ فاصله گذاری 
اجتماعی، اتوبوس هــای داخل فرودگاه باید 
با ظرفیت 50درصــدی، مســافران را پای 
پروازها برسانند و درعین حال تمام ایرالین ها 
و شــركت های هواپیمایی موظف هســتند 
دســتورالعمل حفظ فاصله گذاری اجتماعی 
را داخل پروازهــا رعایت كنند و مســافران 
را در صندلی هــای یكــی در میان مســتقر 
كنند. چندی پیش نیز محمد اسالمی، وزیر 
راه و شهرســازی درباره جلوگیري از تكمیل 
شــدن ظرفیت صندلی هواپیما ها و رعایت 
فاصله گذاری اجتماعی اعالم كرده بود: باید 
كمتر از 60 درصد از صندلی های هواپیما ها 
استفاده شود و اگر شركتی این فاصله گذاری 
اجتماعی را رعایت نكند، سازمان هواپیمایی 

كشوری با آن برخورد خواهد كرد. 
با این وجود برخی خبرها حاكی است اگرچه 
اغلب پروازها به علت استقبال كم مسافران با 
ظرفیت كمتر از 50درصد نیز انجام می شود 
اما در مسیرهای شلوغ مانند تهران- مشهد، 
پروازهایی با ظرفیت 90و حتی صددرصد نیز 
انجام می شود كه از نظر شیوع كرونا می تواند 

اقدام بسیار مخاطره آمیزی باشد.

حذفكترینگبرایمقابلهباكرونا
در كنار پروتكل هایــی كه برای كاهش خطر 
شیوع كرونا با از سر گیری پروازها در دستور 
كار قرار گرفته اســت، گویــا كترینگ نیز از 
برنامه پرواز حذف شده تا خطر شیوع بیماری 
به حداقل برســد. رضا جعفرزاده، سخنگوی 
ســازمان هواپیمایی كشــوری با اشــاره به 
اینكه هم اكنــون 90درصد پروازهای داخلی 
به دلیل شــیوع كرونا و كاهش سفرها، انجام 
نمی شــود، گفته اســت: در این پروازها نیز 
ضریب اشغال صندلی ها طبق قواعد ابالغی 

كمتر از 60درصد است و به ندرت پروازهایی با 
ظرفیت تكمیل شده انجام می شود. او با اشاره 
به اینكه سازمان هواپیمای كشوری شیوه نامه 
مقابله با كرونا را بــه همه بخش های صنعت 
حمل ونقل هوایی ابالغ كرده می افزاید: طبق 
این شیوه نامه اظهارنامه شخصی به مسافران 
داده می شــود تا اگر بیماری خاصی دارند در 
آن اظهارنامه اعالم كننــد و كنترل و معاینه 
مسافران در ورودی ترمینال نیز انجام می شود 
و عالوه بر این در حوزه كترینگ و پذیرایی از 
مسافر نیز نظارت ها ســخت گیرانه  تر شده و 
شــركت های هواپیمایی به دلیل شیوع كرونا 
فعاًل با حذف كترینگ، با میوه از مســافران 

پذیرایی می كنند.

تأییدپروازهایپرریسك
بر اســاس پروتكل های بهداشتی تعیین شده 
برای انجام پروازهای مســافری، مشخصاً باید 
فاصله میان مســافران رعایت شود و به گفته 
وزیر راه و شهرســازی نیز هواپیماها باید كمتر 
از 60درصد ظرفیت مســافر داشته باشند اما 
بررسی ها نشان می دهد این مقررات به صورت 
كامل اجرایی نمی شــود و حتی دبیر انجمن 
شركت های هواپیمایی می گوید: هنوز ابالغی 
مبنی بر پر شــدن 60درصــد از ظرفیت های 
ناوگان هوایی كشور به این انجمن ابالغ نشده 
است. مقصود اسعدی ســامانی- دبیر انجمن 
شــركت های هواپیمایی- كم وبیش ماجرای 
پرواز هواپیماهای پر را تأیید می كند كه گویا 
در یكی،دو مســیر پرتقاضا انجام می شــود. 
اسعدی ســامانی می گوید: تقاضای مســافر 
برای انجام ســفرهای هوایی بسیار كم است 
و اغلــب هواپیماها بــا نصف ظرفیــت پرواز 
می كنند به گونه ای كه در چند روز گذشته با 
توجه به روزهای پایانی هفته فقط در یكی،دو 
مسیر هوایی كشور ظرفیت پرواز تكمیل شده 
است. به گفته او هنوز بســیاری از مسیرهای 
هوایی هیچ مسافری ندارند و فقط تعدادی از 
مراكز استانی مســافر دارند كه به طورمعمول 
هواپیما ها با كمتــر از 50 درصد ظرفیت خود 

پرواز می كنند.
 او با بیان اینكه هنوز ابالغی مبنی بر پر شدن 
60 درصد از ظرفیت های ناوگان هوایی به ما 
ابالغ نشده است، می گوید: بخش عمده ای از 
ناوگان هوایی هنوز خالی از مســافر هستند و 
آژانس های مسافرتی هم به دلیل خالی بودن 
صندلی ها به صورت سیســتمی فاصله گذاری 
اجتماعی را رعایت می كنند؛ بنابراین به دلیل 
خالی بودن صندلی هــا این قانــون در اغلب 

مسیرها خودبه خود رعایت می شود.

بازگشت ایرالین ها به آسمان كسادی 
گزارش دو     

كاهش قاچاق با رشد نرخ ارز
سرانه مصرف داخلی شیرینی و شكالت 19تا 20كیلوگرم است كه نسبت به بسیاری از كشورها از 
جمله كشورهای اروپایی كمتر است. مجموع حجم مصرف داخلی یك میلیون و 600تا 700هزار تن 
برآورد شده است كه یك میلیون و 400هزار تن از این میزان در داخل كشور تولید و مابقی با واردات رسمی 
و غیررسمی تامین می شود. آمارها نشان می دهد مجموع واردات رسمی و غیررسمی شیرینی و شكالت به 
كشور معادل رقم صادرات آن یعنی 300هزار تن است. قاچاق محصوالت شیرینی و شكالت كه تا قبل از 
افزایش نرخ ارز بسیار زیاد بود امروز كاهش یافته اما همچنان وجود دارد، اما آمار رسمی واردات در سال70 
تا 80هزار تن بیشتر نیست. هم اكنون 306شركت فعال در حوزه تولید بیسكوئیت، شیرینی و شكالت در كل 
كشور فعال و عضو انجمن هستند كه عمده آنها در استان های آذربایجان شرقی و غربی قرار دارند و این 
شركت ها سهم عمده بازار ایران را به خود اختصاص داده اند اما در سایر استان ها نظیر اصفهان، تهران و گیالن 

نیز این صنعت از رشد بسیار خوبی برخوردار بوده است.

ایرالین ها و هزار وعده دولت
در 2 ماه اخیر، در كنار تسهیالتی كه ستاد مقابله با كرونا برای حمایت از كسب وكارها و 
بیكاران درنظر گرفته، دولت وعده هایی هم برای حمایت از ایرالین ها داد كه به گفته 
دبیر انجمن شــركت های هواپیمایی، همچنان زمان و نحوه پرداخت آن مشــخص نیست. 
اسعدی سامانی می گوید: هنوز توضیحی در این زمینه به شركت های هواپیمایی داده نشده و 
شركت های هواپیمایی كه به دلیل شیوع ویروس كرونا زمینگیر شده  اند همچنان در بالتكلیفی 
به سرمی برند. او می گوید: شــركت های هواپیمایی به دلیل كاهش پرواز ها شرایط سختی را 
سپری می كنند و برای گذر از بحران فعلی باید هرچه سریع تر این تسهیالت به دست آنها برسد 

و اعطای تسهیالت وارد بوروكراسی اداری و بانكی هم نشود.
البته وزیر راه و شهرسازی در تازه ترین اظهارات خود درباره اختصاص بسته های حمایتی كرونا 
به فعاالن حمل ونقل گفته است: بر اساس مصوبه ســتاد ملی مبارزه با كرونا واریز تسهیالت 
حمایتی اشــخاص در اولویت اول قرار دارد و سپس نوبت شــركت ها می رسد كه تا پایان 
اردیبهشت تسهیالت حمایتی آنها نیز واریز خواهد شــد. به گفته محمد اسالمی، به زودی 
بانك عامل پیامك تشكیل پرونده را برای شــركت ها ارسال می كند و به تدریج واریزی آنها 

نیز صورت خواهد گرفت.

تخصیص نیافتن ارز، بازار خدمات گوشی موبایل 
را قفل كرد

هواپیماهای مسافری در تالش برای از سرگیری فعالیت هایشان هستند؛ آن هم در شرایطی كه 
مسافر كافی ندارند و باید خطر شیوع كرونا را نیز بپذیرند

احمد میرخدایی
خبر نگار



جامعه بشری بعد از نزدیك به یك قرن، دوباره با تجربه 
یك بیماری همه گیر به شــكل جدی روبه رو شــده است. 
آنفلوآنزای اسپانیایی آخرین تجربه جدی یك بیماری همه گیر 
در بشریت بوده است كه گمانه زنی های بسیار متفاوتی از مقدار 

مرگ ومیر ناشی از آن وجود دارد. با آغاز پاندمی كرونا، دوباره ثابت شد كه انسان ها بسیار 
بیشتر از آنچه تصور می كنند در مقابل بیماری ها آسیب پذیرند. در حقیقت بزرگ ترین ضربه 
به سالمت اجتماعی، نه در دوران درگیری كشورها با بیماری بلكه با پایان گرفتن پاندمی 
خود را نشان می دهد. اگر چه از زمان اپیدمی آنفلوآنزای اسپانیایی تا امروز تحقیقات فراوانی 
درخصوص سالمتی بازماندگان صورت گرفته است، اما مطالعات چشمگیری درخصوص 
آثار این بیماری بر رفتارهای فردی و جوامع انسانی انجام نشده است. عمال می توان گفت 
كه هیچ نظرسنجی مستقیمی در مورد تأثیر آنفلوآنزا بر نگرش مردم و اعتماد اجتماعی 
انجام نپذیرفته است و ابزار سنجش چشمگیری در این خصوص وجود ندارد. با وجود این، 
نشانه هایی موجود است كه با استفاده از آنها می توان پیامدهای اجتماعی و كاهش قابل 

رؤیت اعتماد اجتماعی را با آن رصد كرد. بخشــی از این اختالالت اجتماعی و پیامدهای 
 بلندمدت اقتصادی و تهدید ســالمت اجتماعی شــباهت زیادی بــه اتفاقاتی كه بعد از 
مرگ سیاه قرن چهاردهم روی  داد، دارد. سیل گسترده مهاجرت از كشورهایی كه آسیب 
بیشتری از بیماری دیده بودند )مانند مكزیك، اسپانیا و ایتالیا( به ایاالت متحده و بررسی 
رفتارها و عقاید مهاجرین، قبل و بعد از همه گیری بیماری نشــان از تخریب گســترده 
سرمایه های اجتماعی در این كشورها دارد. اما آیا اتفاقات مشابهی در دنیای پساكرونایی در 
انتظار ماست؟ آیا با وجود هم نظر بودن قریب به اتفاق دانشمندان علوم اقتصادی مبنی بر 
احتمال بروز بحران های اقتصادی و مشكالت حاد در حیطه اقتصاد ملی و بین المللی، باید 
نگران از دست رفتن اعتماد اجتماعی و ایجاد وضعیت اورژانسی برای سالمت اجتماعی 
باشیم؟ بدیهی است كه پاسخ به این سؤاالت به هیچ عنوان نمی تواند قطعی باشد، اما دالیلی 
وجود دارد كه نشان می دهد جامعه پساكرونا ممكن است با پیشرفت هایی از بُعد سالمت 
اجتماعی نسبت به گذشته مواجه شود. مداخالت دولت ها با ایجاد محدودیت های اجتماعی 
در دوران همه گیری، با وجود مؤثر بودن، تحت تأثیر اشتباهات بزرگ در امر اطالع رسانی و 
سانسور خبری شكل گرفته در دوران جنگ جهانی اول، تأثیر منفی وحشتناكی را به دنبال 
داشت. اما به نظر می رسد كه امروز با شرایط متفاوتی مواجه هستیم. وقوع كرونا برخالف 
شكاف اجتماعی عمیقی كه در ســال های دهه 20میالدی شكل گرفت، منجر به ایجاد 
وحدت و انسجام بیشتر بین جوامع شده است. تداخالت مشــابه دولت ها و عدم كارایی 
مناسب سیستم بهداشــت در مواجهه با كرونا اگرچه یادآور اتفاقات تلخ آن سال هاست، 
ولی تفاوت هایی هم دیده می شود كه ما را به آینده زیباتری امیدوار می كند. بر هیچ كس 

پوشیده نیست كه ضعف قابل مشاهده سیستم بهداشت و درمان بین المللی در مواجهه 
با این بیماری، منجر به بی اعتمادی جمع كثیری از انسان ها به اخبار پیشرفت های علمی 
گسترده بشریت شده است. مشكالت اقتصادی احتمالی ناشی از كرونا به شدت سالمت 
اجتماعی را در دنیای پساكرونا به مخاطره انداخته و حتی اعتقاد برخی را به باورهای دینی 
سست كرده اســت.اما برای تخمین وضعیت دنیا بعد از پایان گرفتن این بحران، یادمان 
نرود كه در این دوران افرادی را دیده ایم كه به پاس قدردانی از تالش پزشكان آنها را در هر 
كوی و برزنی تشویق كرده و می كنند. به روزهایی توجه كنیم كه انسان هایی كه در شرایط 
زندگی روزمره ممكن بود برای مدت ها حتی همسایه های خود را نبینند و چه بسا نشناسند، 
ساعت ها در كنار پنجره خانه هایشان با هم به صحبت پرداخته اند، با هم آواز خوانده اند و 
موسیقی گوش كرده اند. دوستان و آشنایان اگرچه فرصت دیدار رودررو را از دست داده اند، 
اما به دلیل وقت آزاد بیشــتر و دغدغه كاری كمتر این روزها و با اســتفاده از شبكه های 
اجتماعی و سایر روش های مرسوم ارتباط جمعی، چندین برابر حالت معمول از حال هم 
آگاه شده اند. در این روزها انسان ها هر چه بیشتر به اهمیت در كنار هم بودن فكر می كنند. 
هر چه بیشتر حسرت روزهایی را می خورند كه به صورت خودخواسته از دیدار عزیزانشان 
محروم شده اند و به دنبال روزی هستند كه با رفع مشكل از فرصت جبران استفاده كنند. 
امروز انسان ها نگران و ناراحت از دست رفتن مردمی هستند كه بر اثر بیماری جان خود را 
از دست می دهند. این روزها كمپین های فراوانی برای كمك به كادر درمان، كمك به افراد 
كم بضاعت و حتی كمك به دولت ها دیده می شود. اینها نقاط روشنی است كه می تواند ما 

را به اجتماعی سالم تر امیدوار كند.

همنشــینی و مصاحبت اعضای یك خانه با همدیگر شاید یكی از 
لذت بخش ترین كارهایی باشد كه در طول سال بسیاری افراد به دنبال 
پیدا كردن وقتی برای آن هستند و در بسیاری مواقع هم شاكی اند كه به دالیل و شاید هم بهتر است 
بگوییم به بهانه های مختلف چنین فرصتی دست نمی دهد. اما وقتی هم چنین فرصتی دست می دهد 
شاید نتوانند به اندازه كافی از آن لذت ببرند. به ویژه اینكه مثال وقتی هنگام شیوع بیماري ای مانند كرونا 
افراد ناچار به قرنطینه خانگی و گذراندن وقت بسیار بیشتری در كنار همدیگر هستند نمی دانند واقعًا 

چگونه باید با یكدیگر وقت بگذرانند. اینكه بسیاری از ما نمی توانیم در این هنگام از بودن كنار همدیگر لذت ببریم و سپاسگزار باشیم 
به عوامل بسیار زیادی بستگی دارد. ولی موضوع مهم دیگر هم این است كه اجبار به ماندن در خانه و تحمل شرایط شیوع بیماری و 
مشكالت شغلی هم اغلب كار را سخت تر می كند. اما چه تمایلی به ادامه این ماجرا و تحمل شرایط داشته باشیم یا نه، باید بتوانیم با 
آگاهی بیشتر به بهبود شرایط موجود و حفظ آرامش در خانه كمك كنیم. دانستن برای چگونگی رسیدن به چنین جایگاهی با دكتر 

یداهلل دمیرچی، روانشناس، مشاور و عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی گفت وگو كرده ایم.

نیازهای غذایی ما با افزایش ســن تغییــر می كنند. این 
موضوع، به ویژه درباره زنان صادق است. مراحل مختلف 
زندگی زنان ازجمله قاعدگی، بارداری، شیردهی و یائسگی 
نیازهای متفاوتی در آنها ایجــاد می كند؛ به همین دلیل 
بدن زنان در مراحل مختلف به ویتامین ها، مواد معدنی و 
مواد مغذی خاصی نیاز دارد. اما چه موادی باید به بدنتان 
برسانید؟ برای پاسخ به این سؤال، ادامه مطلب را بخوانید.

كلسیم
مصرف روزانه هزار میلی گرم كلســیم برای بدنتان مفید 
است. كلسیم سبب تقویت اســتخوان ها، قلب، عضالت 
و سالمت اعصاب می شود. به شــكل طبیعی كلسیم در 
مواد غذایی مانند لبنیات، ماهی قزل آال، سبزیجات سبز 
و مواد غذایی غنی شــده پیدا می شود؛ اگر هم نتوانستید 
این مواد را تهیه كنید، قــرص این ماده در داروخانه ها در 

دسترس است.
D ویتامین

برای زنانی كــه به ویــژه در اقلیم های شــمالی زندگی 
می كنند، مصرف ۱200 تا 2000 واحد از این ویتامین در 
روز توصیه می شود. این ویتامین برای سالمت استخوان ها، 
قلب و سیستم ایمنی بدن مفید است اما مصرف خودسرانه 
و بیش از اندازه آن می تواند عوارض داشته باشد. ماهی های 
چرب، تخم مرغ، مواد غذایی غنی شــده، قرارگرفتن در 
معرض نور خورشید و استفاده از مكمل های دی۳ از منابع 

تأمین این ویتامین در بدن است.
آهن

مصرف روزانــه ۱۸میلی گرم )زنان باردار باید بیشــتر از 
این میزان مصرف كنند( برای افزایش انرژی، ســالمت 
گلبول های قرمز، تقویت سیستم ایمنی، سالمت باروری 
و بهبود عملكرد مغز توصیه می شــود. گوشــت، ماهی، 
تخم مرغ، لوبیا، نخودفرنگی، سبزیجات سبز و غالت كامل، 

سرشار از آهن است.
منیزیم

مصرف ۴00 میلی گرم منیزیم برای تشــكیل استخوان، 
رشــد جســمی و شــناختی، بارداری ســالم، تقویت 
استخوان ها، سالمت قلب، تقویت سیستم ایمنی و تنظیم 
قند خون مفید اســت. حبوبات، آجیــل، دانه ها، غالت 
سبوس دار، غالت غنی شده و سبزیجات برگ سبز سرشار 

از این ماده هستند.
فوالت

زنان باردار یا شــیرده باید روزانه بیش از ۴00میكروگرم 
از این ماده را به بدن خود برسانند؛ چراكه این ماده سبب 
رشد سالم جنین، جلوگیری از نقص هنگام تولد، مبارزه 
با افسردگی و متابولیسم پروتئین ها می شود. سبزیجات، 
اسفناج، جوانه ها، كلم بروكلی، لوبیا سبز، سیب زمینی و 

غذاهای غنی شده، این ماده را در خود دارند.

توضیح دالیل 
محدودیت ها
یكی از مهم ترین 
نیازهای كودكان 

نیاز به تفریح و 
سرگرمی است. در 
ایامی مانند شیوع 

بیماری و محدودیت 
برای رفت وآمد و 

برقراری ارتباطات و 
بیرون رفتن، شكل 

انجام اینگونه كارها 
هم تغییر پیدا كرده 

اما این نیاز از بین 
نرفته است. بنابراین 
باید ذهن بچه ها را با 

اینگونه تغییرات آشنا 
كرد و با دالیل ساده 

و واقعی برای آنها 
توضیح داد كه به چه 
دلیل نمی توانیم مثال 

به پارك، رستوران 
یا خانه دوستان و 

آشنایان برویم

بچه بازیگوش را 
مهار كنید

فراموش نكنیم كه 
ذهن ما مانند بچه 

بازیگوشی است كه 
دوست دارد هر كاری 
می خواهد انجام دهد 
و این خود ما هستیم 
كه باید بتوانیم مهار 

این كودك بازیگوش 
را به دست بگیریم 
و به جای پرداختن 

به موضوعات 
ناراحت كننده ای 

مانند پیگیری مداوم 
اخبار مربوط به 

بیماری و حواشی آن، 
دست به خالقیت 

بزنیم

میثم كرانی
دكتری رفتار سازمانی دانشگاه تهران

یكتا فراهانی
خبر نگار
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سبك زندگی

قاب دیروزقاب امروز

كم كم باید قبول كنیم كه با كرونا زندگی كنیم، اما زندگی با این ویروس نیازمند رعایت الزاماتی مانند 
فاصله گذاری هوشمند است؛ كاری كه كمتر شاهد آن هستیم.

عكس :  همشهری / محمد عباس نژاد

حكیم باشی های قدیمی تنها به طبابت مشغول نبودند بلكه با ابزارهای محدودی كه در اختیار داشتند 
داروسازي هم مي كردند.

عكس : موزه نقشه

حفظ روابط خانوادگی 
هنگام شیوع بیماری های واگیرداری مانند كرونا، نخستین 
راهكار ماندن در قرنطینه های خانگی، حفظ فاصله و نداشتن 
دیدار با دیگران اســت كه همین موضوع می تواند مشكالت 

زیادی را با خود به دنبال داشته باشد.
بهتر است تا حد امكان هر كاری را به طور غیرحضوری انجام 
داد. اما نمی توانیم تمام ارتباطات خودمان را قطع كنیم، مبادا 
ناقل بیماری باشیم یا شخص دیگری بیماری را به ما منتقل 
كند. به حداقل رساندن ارتباط فیزیكی با دیگران كار بسیار 
درستی اســت.اما این كار در مورد خانواده صدق نمی كند. 
اعضای خانواده كه در یك مكان زندگی می كنند می توانند 
تماس های فیزیكی را به حدقل برسانند ولی به جای آن باید 
از لحاظ عاطفی توجه بیشتری به همدیگر داشته باشند و در 

نهایت ،امنیت بیشتری به یكدیگر منتقل كنند.
با وجود اینكه ممكن است به دالیل مختلف و شرایط حاكم 
بر دنیا، خود ما هم حال روحی مســاعدی نداشته باشیم، 
ماندن زیاد در خلوت خود و توجه نداشتن به روحیه دیگران 
از جمله اعضای خانواده و دوستان و آشنایان، كار درستی 
نیست و معموال نشان دهنده این است كه باید فكری به حال 
خودمان بكنیم تا بتوانیم بهتر شرایط موجود را تاب بیاوریم. 
بیش از اندازه تنها گذاشــتن دیگران و توجه نكردن به آنها 
شــاید باعث ایجاد كدورت و ناراحتی و تیره شدن روابط ما 

با دیگران شود.
اغلب تئوری های روانشناسی اذعان دارند كه »سالمت روان« 
یعنی شخص در حد نرمال و طبیعی می تواند گاهی افسرده 
باشد یا اضطراب و استرس داشته باشد. ولی اگر این میزان 
بیش از حد معمول طول بكشد ســالمت روان او با مشكل 

مواجه خواهد شد.
در حالت طبیعی هم یكی از نمادها و نشانه های بارز سالمت 
روان عمومی، برخورداری از روابط اجتماعی خوب و موفق 
اســت. هر چقدر روابط اجتماعی ما بیشتر و حساب شده تر 
باشد به این معناست كه ذهن ما مشكلی در برقراری رابطه 

با دیگران ندارد.
اما افرادی كه از دیگران كناره گیری می كنند و عالقه ای به 
برقراری رابطه با دیگران ندارند زمینه بیشتری هم برای به 

هم خوردن سالمت روانشان دارند.
یكی از مهم ترین روابط اجتماعی »روابط خانوادگی« است 
كه اگر به خوبی حفظ نشود و اگر اعضای یك خانواده نتوانند 
رابطه خوبی بــا یكدیگر برقرار كنند در آینــده در برقراری 

ارتباط با افراد دیگر در اجتماع به خصوص روابط عاطفی مهم 
هم مشكالت زیادی خواهند داشت؛خصوصا هنگام مشكالت 
كه حتما باید بتوانند به یكدیگر كمــك كنند و بیش از هر 

چیزی برای هم قوت قلب باشند.

توجه بیشتر به كودكان 
یكی از مهم ترین نیازهای كودكان نیاز به تفریح و سرگرمی 
اســت. در ایامی مانند شــیوع بیمــاری و محدودیت برای 
رفت وآمد و برقراری ارتباطات و بیرون رفتن، شــكل انجام 
اینگونه كارها هم تغییر پیدا كرده امــا این نیاز از بین نرفته 
است. بنابراین باید ذهن بچه ها را با اینگونه تغییرات آشنا كرد 
و با دالیل ساده و واقعی برای آنها توضیح داد كه به چه دلیل 
نمی توانیم مثال به پارك، رستوران یا خانه دوستان و آشنایان 
برویم. اما به جای آن باید خالقیت داشــته باشیم و ببینیم 
چطور می توانیم با توجه به امكانات موجود به نیاز كودكان به 

تفریح و سرگرمی پاسخ درست بدهیم.
البته باید با توجه به این شرایط و اجبار ماندن افراد در كنار 
یكدیگر، صبر و حوصله بیشتری داشته باشیم تا در گیری ها و 
مشاجرات هم هر چه كمتر شود؛ چون كودكان هم تحت تأثیر 

رفتارهای ما الگو برداری می كنند.
وقت گذاشتن بیشتر با بچه ها یكی از مهم ترین كارهایی است 

كه در این ایام حتما باید به آن توجه شود.

ترس های افراطی 
در مواقــع بحران و رؤیارویــی با مشــكالتی مانند بیماری 
همه گیر كرونا، ترس و اســترس بعضی افــراد بیش از حد 
نرمال و طبیعی اســت. به همین خاطر باید توجه بیشتری 
به آن شود چون شــاید در طوالنی مدت دردسرهای زیادی 

به وجود بیاورد.
برای اینكه متوجه شویم ترس ما در برابر بیماری یا مشكالتی 
از این دست، تا چه حد اســت و آیا طبیعی است یا افراطی، 
باید  ببینیم تا چه میــزان در مورد آن موضــوع مهم دچار 

»نشخوارهای فكری« هستیم.
اگر مدام در مورد اینكه چندبار دستمان را شسته ایم، آیا اصال 
این مقدار كافی بوده یا خیر یا وسواس هایی از این دست فكر 
می كنیم باید توجه داشته باشــیم كه رفتار ما دارد كم كم از 

حالت طبیعی خارج می شود.
 در واقع این موضوع می تواند شروع یك »اختالل« باشد كه 
ممكن است در طوالنی مدت مشكالت زیادی به بار بیاورد تا 

حدی كه توان مقابله با آن را نداشته باشیم.
به طور مثال برای رهایی از اینگونه هراس های افراطی در این 
دوران، تكنیك های زیادی با رویكردهای مختلف وجود دارد. 
اما آنچه برای عموم قابل استفاده است این است كه نخست 
منابع اطالعاتی خودمان را به خوبی بررسی كنیم. این موضوع 
خیلی مهم اســت كه آگاهی های ما در مورد بیماری كرونا و 
حواشی آن از كجا به دست می آید؛ آیا به نظر هر شخص یا هر 
پیام اینترنتی ای توجه می كنیم و گاهی هم از بسیاری از آنها 

می ترسیم و مضطرب می شویم؟
موثق نبودن اطالعات ورودی یكی از مهم ترین عوامل بروز 
ترس و استرس است. ضمن اینكه باید دقت زیادی در انتخاب 
همنشینان خود داشته باشیم.نشست و بر خاست با افراد بیش 
از حد نگران و مضطرب باعث انتقال ترس و نگرانی آنها به ما 

می شود و در ابن خصوص بسیار تأثیر گذار است.
»ابهام زدایی« هم موضوع بسیار مهمی برای دامن نزدن به 

اضطراب ها و نگرانی های ما به شمار می رود.

پرورش خالقیت 
در دوران سختی ها مانند زمان قرنطینه های خانگی، ذهن ما 
بیش از هر زمان دیگری به مشكالت، ضعف ها و ناتوانی های 
خودش و اطرافیان متمركز می شود. به همین خاطر »مهار 
ذهن« دراین زمان ها كار بســیار مهمی است كه باید آن را 

تمرین كنیم.
البته این كار چندان آســان نیســت و یك شبه هم به دست 
نمی آید. برای این كار ابتدا باید هر بار كه ذهنمان به سمت 
مشكالت متمایل می شود آن را با انجام كارهای دیگری مانند 
تماشای فیلم، خواندن كتاب، تعمیرات خانگی، ورزش و... به 

سوی دیگری هدایت كنیم.
برای این كار هم نباید خیلی زود خســته یا ناامید شــویم. 
فراموش نكنیم كه ذهن ما مانند بچه بازیگوشــی است كه 
دوســت دارد هر كاری می خواهد انجام دهد و این خود ما 
هستیم كه باید بتوانیم مهار این كودك بازیگوش را به دست 
بگیریم و به جای پرداختن بــه موضوعات ناراحت كننده ای 
مانند پیگیری مداوم اخبار مربوط به بیماری و حواشی آن، 
دست به خالقیت بزنیم؛مثال كارهایی انجام دهیم كه تا حاال 
امتحان نكرده ایم؛ مثــل یادگیری زبان جدیدی كه مدت ها 

آرزوی پرداختن به آن را داشته ایم.
یادگرفتن چند لغت جدید می تواند مــا را با دنیای دیگری 
آشنا كند. این كار حتی با گشت زدن در فضای مجازی هم 

امكان پذیر است؛ مثال اگر دوست داریم با زبان ایتالیایی آشنا 
شــویم می توانیم در اینترنت عالوه بــر معادل یابی كلمات 
فارسی با ایتالیایی با فرهنگ و آداب و رسوم و حال و هوای آن 

كشور هم آشنایی مختصری پیدا كنیم.

بیماری یا بیداری؟
با شیوع بیماری كرونا حواشی و اظهارنظرهای بسیار متفاوتی 
به ویژه در فضای مجازی انتشــار پیدا كرده و همین موضوع 
هم باعث تشكیل گروه های مخالف و موافق بسیاری شده كه 

بارها به تقابل با هم پرداخته اند.
البته در این فضا، عبارت های زیادی به چشم می خورند كه 
معموال شعارگونه به نظر می رسند. مثال بعضی ها شیوع این 
بیماری سخت را عامل »بیداری« طبیعت و مردم می دانند 
و معتقدند پس از این بیماری، افراد بیشــتر قدر همدیگر را 

می دانند و نسبت به هم مهربان تر خواهند شد و... .
عده ای دیگر هم فكر می كنند امــكان دارد افراد نامهربان و 
ناســپاس برای مدتی پس از پایان قرنطینــه قدر دیدارها و 
ماندن در كنار یكدیگر را بیشتر بدانند؛ ولی »پایدار« ماندن 
صفاتی مانند مهربانی، قدرشناسی یا داشتن انصاف، چیزی 

نیست كه بتوان خیلی روی آن حساب كرد.
بنابراین بهترین كار به جای ماندن در حال و هوای این شعارها 
این است كه هر كس سعی كند با توجه به داشتن وقت بیشتر، 
خودش را بهتر بشناسد و سهم خود را در پایدار ماندن صفات 

اخالقی خوب تشخیص دهد.
توجه داشته باشیم اگر بخواهیم به هر نوشته موافق یا مخالفی 
بیش از اندازه بپردازیم، در واقــع به ذهنمان اجازه پردازش 

صحیح اطالعات را نخواهیم داد.
اما فراموش نكنیم هر اتفاقی می تواند 2 جنبه مثبت و منفی 
داشته باشد؛ مثال جنبه مثبت شــیوع جهانی بیماری مانند 
كرونا هم می تواند این باشــد كه همبســتگی اجتماعی ای 
اتفاق افتاده كه حتی مرز بین كشــورها را هم تحت الشعاع 
قرار داده اســت. انگار همه افراد دنیا همدرد شده اند. ضمن 
اینكه همه دریافته اند با وجود این همه پیشرفت های متنوع 
در همه عرصه های علمــی و تكنولوژی هنوز هم ضعف های 

بسیاری داریم.
به همین خاطر به نظر می رسد انسان ها پس از این ماجرا در 
استراتژی های خودشان؛ چه در سطح فردی  و چه اجتماعی 
تجدیدنظر خواهند كرد؛ به گونه ای كه سبك زندگی آنها هم 

تحت الشعاع قرار خواهد گرفت و تغییر خواهد كرد. 

سالمت اجتماعی؛ صعود یا سقوط!

اگر این روزها به دلیل  خانه نشينی بیشتر از هر زمان دیگری با اعضای خانواده 
وقت می گذرانید با چند مهارت برای تحمل پذیرتركردن این ارتباط آشنا شوید 

از ذهنت خارج شو ، زندگی كن

راهنما

۵ماده مغذی برای زنان

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

بگشاییم.
برای همین، اگــر نگاه و دیدگاه خاصی داریــد... اگر موضوع و 
مســئله ای دغدغه ذهنی شماست... اگر نســبت به موردی 
انتقاد یــا اعتراضی داریــد... اگر فكر می كنید كــه باید توجه 
جامعه یا مســئوالن را به نكته یا موضوعی جلــب كنید... اگر 
پیشنهاد مشــخصی برای حل مشــكلی دارید... اگر نسبت به 
برخی تصمیم ها، برنامه ها و... در موضوعات مختلف شــهری، 
اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و...  نظر موافق یا مخالف 
دارید، آســتین باال بزنید و همینطور كه در تاكسی یا اتوبوس 
نشسته اید یا در جمع و محفل دوســتانه یا خانوادگی مشغول 
گپ وگفت هستید، یا روی مبل و جلوی تلویزیون و یا حتی توی 
تختخواب لم داده اید، آنچه را در ذهنتان می گذرد و می خواهید 
آن را برای دیگران به اشتراك بگذارید، در قالب یك متن كوتاه 
بنویسید و برای ما پیامك كنید، بقیه خوانندگان روزنامه و مردم 
و همینطور مسئوالن، این نظرات و دیدگاه ها را ببینند و بدانند 
و بخوانند و شــاید همین اتفاق، سبب خیر و منشأ یك حركت 

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

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

قرارنیست پای مسئولی به آن باز شود! 
برای گرفتن نظرات و پیام های شــما یك شماره تلفن همراه و 
نام كوچكتان كافی اســت. البته ما چند عدد میانی آن شماره 
را ســتاره دار می كنیم تا فقط خودتان بدانیــد و بس... بدون 

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

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

رُك 

می
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به تازگــی ناســا در گامــی جدید برای بازگشــت انســان 
به مــاه، 3شــركت را بــه منظور توســعه سیســتم های  
ماه نشــین سرنشــین دار)HLS( برای پشــتیبانی از فرود 
 سرنشــینان در كره  ماه انتخاب كرده اســت. شــركت های

 Blue Origin، Dynetics و SpaceX طرح هــای خود را 
طی مدت 10 ماه توســعه خواهند داد، سپس یك یا 2وسیله 
نقلیه برای ماموریت نمایشــی  ماه نشین های بدون سرنشین 
انتخاب خواهد شد. آنگاه یكی از این وسایل نقلیه در فضاپیمای 
ماموریت آرتمیس3 به كار گرفته می شــود تا ماموریت سال 
2024 برای فرود انسان در  ماه انجام شود. ناسا قصد دارد در این 
ماموریت كه برای 4سال دیگر برنامه ریزی شده است بار دیگر 
پای انســان را به  ماه باز كند و برای نخستین بار یك فضانورد 
 nasaspaceflight زن روی قمــر زمین قدم بزند. ســایت
در گزارشی نوشته اســت: این سه طرح به طور چشمگیری با 
یكدیگر متفاوت هستند، از مراحل مختلفی استفاده می كنند 
و توازن های مختلفــی را بین عملكرد و ریســك برنامه ارائه 
می دهند. Blue Origin برای طراحی خود 579میلیون دالر 
تسهیالت دریافت كرد، چراكه طرحش دارای كمترین ریسك 
در میان این سه طرح پیشــنهادی بود. همچنین به شركت 
Dynetics مبلغ 253میلیون دالر و بــه SpaceX با توجه 
به باال بودن ریســك برنامه اش و استفاده از استارشیپ، مبلغ 
135میلیون دالر اعطا شد. با این حال، طراحی های استارشیپ 
و Dynetics بیشتر شبیه به سیســتم های پایدار و چندبار 
مصرف هســتند كه ناسا مایل اســت از آنها در طوالنی مدت 

استفاده كند.

Blue Origin
طرح پیشــنهادی Blue Origin  از تجربه دستگاه های اهرمی 
شركت های الكهید مارتین، نورتروپ گرومن و دراپر برای ایجاد 
یك فرود 3مرحله ای بهره می برد. هــر مرحله به طور جداگانه 
با وســایل پرتابی نیوگلن و ولكان پرتاب می شود. وسیله نقلیه 
شــركت Blue Origin همچنین می تواند به صــورت كامال 
یكپارچه با یك سیستم پرتاب فضایی )SLS( پرتاب شود، اما 
اكنون هیچ برنامه ای برای ساخت موشك SLS به منظور پرتاب 
اجزای HLS وجود ندارد. این لندر )وســیله ای كه باعث فرود 
آمدن فضاپیما روی اجرام آسمانی دیگر می شود( قادر است به 
ایستگاه Lunar Gateway یا مستقیماً به فضاپیمای اریون در 
مدار قمری متصل شود. جیم برایدنشتین، مدیر ناسا، می گوید كه 
بعید است ناسا از Gateway برای فرودهای اولیه استفاده كند.

Dynetics سیستم فرود
Dynetics HLS یــك طراحــی 2مرحله ای اســت كه از 
 مخازن ســقوط افقی هنگام فرود اســتفاده می كند. شركت
 Dynetics قصــد دارد وســیله خــود را بــا یك موشــك

United Launch Alliance Vulcan پرتاب كند. البته این 
طرح قابلیت پرتاب چندین وسیله را دارد.

Dynetics HLS مانند طــرح Blue Origin، قادر به لنگر 
انداختن در Gateway Lunar یا Orion است. قابلیت لغو یك 
فرود در هر زمان در طول فرود و وجود كابین خدمه در سطح 
پایین، از قابلیت های مثبت وسیله نقلیه شركت Dynetics به 
شمار می آید. این شركت همچنین قصد دارد قبل از هرگونه 
مأموریت سرنشین دار، یك ماموریت نمایشی از وسیله بدون 
سرنشــین انجام دهد. شــركت Dynetics همچنین مانند 
طرح شــركت Blue Origin، همه نیازهای مربوط به اجرای 
كار را تامین می كند. اما Dynetics هم با مشــكل مشابهی 
در سیستم قدرت و پیشران خود روبه رو است و نیاز به سرعت 
فوق العاده ای برای توسعه وسیله اش دارد. با این حال، سیستم 
Dynetics دقیقاً نوعی راه حل نوآورانه است كه ناسا از طریق 
استفاده از HLS به دنبال آن بوده است، چراكه خطر مربوط به 
این سیستم را متوازن می كند. Dynetics HLS به راحتی با 
یك سیستم تحویل بار بزرگ منطبق می شود و همه الزامات 
پایداری را برای برنامه HLS بــرآورده می كند یا حتی فراتر 
می رود. همچنین عامل اصلی لندر قابل استفاده مجدد است. 
از این سه طرح پیشنهادی منتخب، Dynetics باالترین رتبه 

فنی و مدیریتی را كسب كرده است.

SpaceX استارشیپ
سومین وســیله نقلیه كه توسط ناســا انتخاب شده است، 
فضاپیمای استارشیپ SpaceX است. استارشیپ تنها مورد 
انتخاب شده اســت كه كامال قابل استفاده مجدد است و تنها 
وسیله ای است كه از طراحی تك مرحله ای بهره می برد. اگرچه 
وسیله نقلیه استارشیپ یك طرح پیشنهادی جدید نیست، اما 
به نظر می رسد تغییرات و جزئیات جدیدی در اینگونه جدید 
استارشیپ طراحی شده تا نقش HLS را ایفا كند. در مشخصات 
پروازی این استارشیپ تانكر ســوختی مشاهده می شود كه 
با اســتفاده از تقویت كننده ابتدا به مدار پایین زمین پرتاب 
می شود، آنگاه این استارشیپ سرنشین دار، برای سوخت گیری 
به مخزن سوخت متصل می شود و سپس یك تزریق بین قمری 
به مدار قمری صورت می گیرد. تزریق بین قمری یك حركت 
پیشراننده است كه برای تنظیم یك فضاپیما روی یك مسیر 
انجام می شود و پس از آن فضاپیما به ماه می رسد. مانند سایر 
طرح های پیشنهادی HLS، استارشیپ قادر به لنگر انداختن 
در اریون یا Lunar Gateway اســت. در حالی كه پیشرانه  
 SpaceX ،است Raptor اصلی استارشیپ هنوز یك موتور
با توجه به آنچه در رســانه های اجتماعی به اشتراك گذاشته 
است، احتماال از موتور دیگری برای انجام فرود نهایی در سطح 
ماه استفاده خواهد كرد. این پیشرانه ها باالتر از وسیله نقلیه قرار 
می گیرند و احتماال خطرات بالقوه مربوط به برخورد ستون های 

موتورهای قدرتمند با سطح قمری را كاهش می دهند.

گام های جدید برای بازگشت به  ماه 
3شركت از سوی ناسا انتخاب شده اند تا 

طرح های پیشنهادی خود را برای استفاده در 
ماموریت آرتمیس3 ارائه دهند
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چهارشنبه گذشته )ششم  ماه می(، صدوسی ویكمین سالگرد 
گشایش برج ایفل برای عموم مردم بود. این سازه زیبا كه از 
آن به عنوان نماد فرانسه یاد می شود، به خاطر معماری خاص 
و نبوغ سازنده اش، همچنان یكی از شاهكارهای مهندسی 
جهان به حســاب می آید. این برج برای نمایشگاه جهانی 
پاریس و به مناسبت یكصدمین ســالگرد انقالب فرانسه 
ساخته شد اما پس از ساخت، بســیاری از افراد مشهور 
جامعه آن روزهای فرانسه به این بنا اعتراض كردند. در میان 
معترضان می توان به چهره های مشهوری همچون امیل زوال، 
شارل گارنیه و الكساندر دوما اشاره كرد؛اعتراضی كه حاال 

می توان دریافت كه عجوالنه و اشتباه بوده است.

مهندسی به نام گوستاوو ایفل
»گوستاوو الكســاندر ایفل«، مهندس فرانســوی و سازنده 
برج ایفل، اصالتی آلمانی داشــت و خانواده اش با نام فامیل 
»بونیك هاوزن« در منطقه آیفل در غرب آلمان زندگی كرده 
و به فرانسه مهاجرت كردند. او در روز 15دسامبر سال1۸32 
در شهر دیژون فرانسه چشم به جهان گشود و در سال1۸50 
چند دوره آموزشی را در دانشگاه پلی تكنیك سپری كرد، اما 
موفق به قبولی در امتحانات سال نخست نشد. او تحصیل را 
رها نكرد و دست آخر موفق به دریافت دیپلم مهندسی شیمی 
شد. به نظر می رسید كه معماران و استادان این رشته در آن 
دوران، اعتقادی به كارها و طراحی های ایفل نداشتند! ایفل 
درحالی كه 2۶سال بیشتر نداشت، كل پروژه ساخت پل فلزی 
راه آهن روی رودخانه »گارون« در بوردو را به دســت آورد. 
با استفاده از سیستم هوای فشــرده برای ساختن پایه های 
پل، او كاربردی جدید به این سیستم داد. یكی از مهم ترین 
شاخصه های كاری گوستاوو ایفل این بود كه به طور مرتب بر 
پروژه نظارت داشت و همپای كارگران به امور مربوط به كار 
می پرداخت. چنین موضوعی، باعث خوشــحالی و دلگرمی 
كارگران بود. او در سال1۸۶۶ شــركت خود را تاسیس كرد 
و كارش ســاخت پل های كوچكی بود كه معموال به آسیا و 

اروپای شرقی صادر می كرد.

شاهكار مهندسی در ساخت برج

طرح گوســتاوو در بین 700طرح رســیده برای نمایشگاه 
جهانــی پاریس مورد تأییــد قرار گرفــت و او كار خود را در 
ســال1۸۸7 آغاز كرد. ایفل توانایی خارق العاده ای در علم 
ریاضی داشت و توانســت آن را در بنای برج ایفل به معرض 
دید عموم بگذارد و مهندسان و طراحان جهان را انگشت به 
دهان كند. بد نیست به این نكته هم اشاره كنیم كه به خاطر 
طرح ها و استعدادهایش، لقب جادوگر فلز نیز به او داده شده 
است. گوستاوو فاصله بین 2میلیون و500هزار میخ پرچ به كار 
رفته در برجش را تا یك واحد میلی متری برای فشــارهای 
باد در تمام ارتفاعات اندازه گیری كرد تا برج بتواند به آسانی 
در برابر طوفان های ســهمگین ایســتادگی كند. همچنین 
محاسبات مربوط به منحنی شاه تیر اصلی را به گونه ای انجام 
داد تا كشش و فشــار باد به نیروهای درهم فشردگی تبدیل 
شــود كه باد، زیربنای برج را تحت تأثیر خود قرار ندهد. این 
روش ها الهام بخش و الگویی ایده آل برای مهندسان و طراحان 

آسمانخراش های معروف جهان بوده است.
در ساخت برج ایفل بیش از 1۸هزار قطعه آهنی به كار رفته و 
50 مهندس و 132كارگر روی آن كار كرده اند. این مهندسان 
تدابیر بسیاری اندیشیده اند تا نحوه خم كردن این میله های 
عمودی را بیابند و آن را به ارتفاع 324متری اش برســانند 

به طوری كه در برابر هیچ بادی نلرزد.

ساسان شادمان منفرد
روزنامه نگار

جادوی جادوگر فلز
روایتی درباره مهندسی ساخت برج ایفل كه 131 سال از گشایش آن

به روی عموم مردم گذشته است و هنوز هم دانش به كار رفته در 
ساختش خیلی ها را متحیر می كند

ركورد ۴۱ساله
برج ایفل تقریبا ۴1سال بلندترین برج 
جهان بود تا اینكه ساختمان كرایسلر 
در نیویورك در سال1۹۳۰، افتتاح شد و عنوان 
بلندترین برج جهان را به خود اختصاص داد. 
البته باید گفت كه ایفل هم اكنون بلندترین 
سازه موجود در شهر پاریس و چهارمین سازه 

مرتفع فرانسه محسوب می شود.

۱۵ سانتی متر 
تغییر در ارتفاع به دلیل دما

۱3 سانتی متر 
نوسان در طوفان های شدید

طبقه سوم

276 متر 

طبقه دوم

۱۱۵ متر 

طبقه اول

۵7 متر 

شروع طراحی:  2۸ژانویه ۱۸۸7

بهره برداری: 3۱مارس ۱۸۸۹

برج نسبت به ارتفاعش سبك است

یك استوانه به قطر 1۷6متر را دور ایفل 
مجســم كنید كه ارتفاعش درست به 
اندازه ارتفاع برج، یعنی ۳۲۵متر است. 
هوای داخل این استوانه از وزن كل برج 

سنگین تر خواهد بود.

هر ۷سال، حدود 6۰تن رنگ 
برای سازه مصرف شده 
و برج به صورت دستی 
رنگ آمیزی می شود. 

فرایند رنگ زدن، حدود 
1۸ماه به طول می انجامد.

میزان آهن به كار رفته

۷میلیون و ۳۰۰هزار كیلوگرم

ساخت در بیش از  2سال

اگر شما تمام فلزهای به كار رفته در ایفل را آب كرده 
و به صورت یك ورق مسطح به مساحت پایه این برج 

درآورید، این ورق، تنها 6۳میلی متر ضخامت خواهد 
داشت! )۷میلیون و ۳۰۰هزار كیلوگرم(

برج ایفل در سال1۸۸۹، ورودی و قطعه اصلی 
پاریس بود و قرار نبود كه به صورت دائمی باشد.

در سال ۲۰۰6، یوگی، قهرمان تك چرخه جهان، تمام پله ها 
را از پایین به باال با تك چرخه خود ظرف ۲۲دقیقه طی كرد!

2/۵ میلیون
پرچ در این سازه مورد استفاده 
قرار گرفته است.

۵0
مهندس و طراح، كار ساخت را 

برعهده داشتند

۱66۵
پله تا باال

20 هزار 
چراغ، ایفل را روشن 

می كند

سال ۱۹2۵ 
ویكتور لوستینگ، هنرمند قالبی و متقلب، 

برج ایفل را ۲بار به اوراقچی ها فروخت.

سال ۱۹63 
یوری گاگارین نخستین فضانورد تاریخ از 

برج ایفل دیدن كرد.

2 تن
كاغذ برای تهیه بلیت بازدید به طور ساالنه 

مصرف می شود

خانمی به نام اریكا در

 سال 2007
 با برج ایفل ازدواج كرد

 سال ۱۸۸۹
ایفل  عنوان مرتفع ترین سازه 
جهان را از ستون یادبود 
واشنگتن ربود

برج ایفل قرار بود در 

سال ۱۹0۹ 
تخریب شود، اما به عنوان آنتن 
رادیو مورد استفاده قرار گرفت

گوستاوو ایفل

 ۱۸03۸

طراح و سازنده برج، یك دستگاه 
آپارتمان در باالی برج داشته است

قطعــه فلــزی در برج 
بــه كار رفتــه اســت
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جهان در حال سپری  كردن شرایطی بحرانی است و در این 
میان افرادی با بیماری های مزمن كه اغلب برای درمان باید 
به بیمارستان مراجعه كنند نیز شرایط سخت تری را باتوجه 
به پاندمی كرونا می گذرانند؛ چراكه با مراجعه به بیمارستان 

خطر احتمال ابتالی آنها به ویروس كرونا زیاد می شود.
به گزارش ســی ان ان، اما مدتی اســت كه یك استارتاپ 
آمریكایی در آفریقا ریسك ابتال به كووید-19 را با استفاده 
از هواپیماهای بدون سرنشــین )پهپاد( كم كرده است. به 
این ترتیب كــه این پهپادها لوازم پزشــكی و دارویی را به 
كلینیك های محلی می رسانند تا تخت های بیمارستانی 

كمتر به اشغال این بیماران در بیایند.
شــركت Zipline كه در سان فرانسیسكو مستقر است، از 
سال2016 با استفاده از این پهپادها خون و لوازم پزشكی 
را به بیمارســتان ها و مراكز ســالمت در رواندا می رساند. 
سال گذشته، آنها این مسیر را تا غنا گسترش دادند و حاال 
می خواهند برنامه های خود را سرعت ببخشند تا آمریكا نیز  

از وجود این پهپادها در پاندمی كرونا سود ببرد.
اســتارتاپ Zipline ،2مركز توزیع در رواندا و 4مركز نیز 
در غنا دارد كه برای سرعت  بخشــیدن به روند توزیع لوازم 
پزشــكی در این مناطق كه در كنار جاده های نامناســب 

وسایل حمل ونقل یخچال دار نیز ندارند، كمك كند.
به  گفته Zipline پزشــكان با یك تماس تلفنی وســایل 
مورد نیاز خود را ســفارش می دهند و پهپاد یك مســیر 
80كیلومتــری را در عرض 30دقیقه طــی می كند. این 
پهپادها قادر هستند بســته هایی با وزن 1.8كیلوگرمی را 
حمل كنند و آن را در منطقه ای كه مشــخص شده است 

با استفاده از یك چتر نجات ساده كاغذی تحویل بدهند.
اســتارتاپ Zipline می گوید تاكنون آنها، 60هزار واحد 
خون، داروهای حیاتی و واكســن ســرخك، فلج اطفال و 
سایر بیماری ها را با اســتفاده از پهپادها به مراكز پزشكی 
رســانده اند. كلر رینــادو، مدیرعامل و یكی از مؤسســان 
استارتاپ Zipline می گوید: حاال این شركت برای مواجهه 

با ویروس مهلك كرونا با دولت هــای رواندا و غنا همكاری 
می كند. در غنا، مراكز توزیــع Zipline ذخایر تجهیزات 
فوری مراقبت شــخصی را در اختیار دارنــد و به مقامات 
بهداشــتی اجازه می دهند تا توزیع آنها را برعهده بگیرند. 
آنها همچنین رساندن نمونه های تســت كووید-19 را از 
روستاهای غنا به آزمایشگاه هایی در شهرهای آرا و كوماسی 
آغاز كرده اند. رینادو به ســی ان  ان می گوید: ما انبوهی از 
وسایل پزشــكی مربوط به بیماری همه گیر كووید-19 را 
ذخیره می كنیم و در زمان الزم آنها را فورا به بیمارستان ها و 
مراكز درمانی كه اعالم نیاز كرده باشند می رسانیم. واكسن ها 
و كیت های آزمایشگاهی به محض در دسترس قرار گرفتن 

به فهرست موجودی Zipline اضافه خواهد شد.
مقامات اســتارتاپ Zipline می گویند كــه تحویل لوازم 
پزشكی به درمانگاه های محـــلی، موجــب خالی  ماندن 
تخت های بیمارســتانی برای بیماران كووید-19 می شود 
كه احتیاج به بســتری دارنــد و به این ترتیــب بیمارانی 
با شــرایط درمانی متفاوت مانند گرفتن خــون و دیالیز 

می توانند در مراكزی نزدیك تر به منزلشان كار درمان خود 
را دنبال كنند. رینادو ابراز امیــدواری می كند كه پهپادها 
به زودی بتوانند محصوالت پزشــكی را بــه نقاط محلی و 
حتی خانه های مردم نیز برســانند. او می گوید: در شرایط 
ناگهانی و نیاز فوری برای دسترسی به بیمارستان و یا مراكز 
درمانی نزدیك به محل زندگی مردم، لوازم پزشكی با این 
سیستم فورا تحویل داده می شود. استارتاپ Zipline كه از 
سال2016 با ارزش 1.25میلیارد دالر راه اندازی شده است 
 با نزدیك به 300كارمند اداره می شــود و شركت معروف

 Goldman Sachs نیــز در میان ســرمایه گذاران این 
استارتاپ دیده می شود. رینادو می گوید: رهبران بهداشت 
عمومی جهــان از مراكز توزیــع Zipline در آفریقا دیدن 
كرده اند تا ببینند این تكنولوژی در آمریكا چگونه كار خواهد 
كرد. شركت Zipline تصمیم داشت امسال نیز در آمریكا 
كار خود را آغاز كند و حاال امیدوار اســت بتواند در بحران 
كرونا نیز كمك دولت باشــد. دسترسی به داروهای خاص 
برای بیماران غیركووید-19 در مناطق روســتایی آمریكا 
می تواند مشكل  ساز باشد. شــركت Zipline امیدوار است 
كه با توزیع محصوالتی كه فقط می تواند در بیمارستان ها 
در دســترس باشــد، از بیماران مراقبت كرده و تخت های 
بیمارستانی را خالی كند؛ درست مانند آنچه در آفریقا انجام 
داد. آنها همچنین مـی تواننـد به محـض در دسـتـرس  بودن، 
كیت های آزمایشگاهی و واكسن را نیز توزیع كنند. رینادو 
توضیح می دهد كه Zipline بیش از یك ســال اســت كه 
با اداره هواپیمایی فدرال همــكاری می كند تا مجوز پرواز 
هواپیماهای بدون سرنشین خود را در فضای هوایی تجاری 
آمریكا بگیرد. ایــن كمپانی هم اكنــون 2 مركز توزیع در 
كالیفرنیا دارد كه از آنها به عنوان پایلوت نحوه خدمات رسانی 
استفاده می كند و می توانند بالفاصله پس از تایید پهپادها، 
تحویل مرســوله های پزشــكی را فورا آغاز كنند. رینادو 
می گوید: باید خوشحال باشیم كه چـنین فناوری  ای وجود 
دارد. كووید-19 فرصت خوبی است برای ما تا قدمی به آینده 

بگذاریم و زیربناهای پزشكی قرن21 را بسازیم.

17 newspaper.hamshahrionline.ir

آپدیت

شنبه  |  20 اردیبهشت 99   |  شماره 7937

فواید تحویل دارو 
 با پهپاد

مقامات استارتاپ 
Zipline می گویند 

که تحویل لوازم 
پزشكی به 

درمانگاه های 
محـلی، 

موجــب 
خالی شدن 
تخت های 

بیمارستانی 
برای بیماران 

کووید-19 
می شود که 

احتیاج به بستری 
دارند

بررسی اتفاقات 
در سطح سلولی
دانشمندان 
مي خواهند بدانند 
»در سطح سلولی 
بیماران چه اتفاقی 
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آن نیست

در مبارزه با انواع بیماری ، افراد فوت شده به ندرت به عنوان 
یك نیــروی مؤثر تصور می شــوند. با این حــال، به ویژه 
هنگامی كه نوعی ویروس مانند SARS-CoV-2 شیوع 
می یابد، پســتانداران عامل مهمی برای آگاهی از اتفاقات 
رخ داده داخل بدن افراد آلوده محسوب می شوند. به همین 
دلیل، كالبدشكافی به ابزاری اساسی برای مطالعه بیماری 

كووید-19تبدیل شده است.

روش مهم
پاپیوالر ســاینس در گزارشــی نوشــته اســت: الكس 
ویلیامسون، عضو كمیسیون كالبدشكافی آمریكا، می گوید: 
كالبدشكافی روشی مهم برای به دست آوردن اطالعات در 
مورد چگونگی تأثیر یك بیماری بر بدن ما، چگونگی ارتباط 
با بیماری های پیش زمینه ای و نقش آن در افراد مختلف 
است. بیماران زنده مبتال به كووید-19 با عالئم و نشانه های 
بیرونی كه با آن روبه رو هستند و تأثیر درمان های مختلف، 
اطالعات و تجربیاتی در اختیار پزشكان قرار می دهند، اما 
كالبدشكافی به پژوهشگران اجازه می دهد تا با نگاه دقیق تر 
و درونی تر به آنچه از نظر فیزیولوژیكی در بدن افراد آلوده به 
ویروس اتفاق می افتد، به اطالعات جامع تری دست یابند.

ویلیامســون می گوید كه با این حال، انجام كالبدشكافی 
در زمان شــیوع این بیماری همه گیــر، چالش برانگیزتر 
اســت، زیرا همه مراكز پزشــكی تجهیزات مناسب برای 
انجام كالبدشكافی بدن هایی كه می توانند مسری باشند و 
بیماری را انتقال دهند، در اختیار ندارند. این فرایند به یك 
اتاق فشار منفی نیاز دارد كه تضمین كند هوای آلوده، حتی 
هنگام باز شدن درها، داخل اتاق باقی می ماند. مراكز بدون 
اتاق های فشار منفی به سادگی قادر به انجام كالبدشكافی 
نیستند. بســیاری از مراكز هم به دلیل كمبود تجهیزات 

شخصی محافظتی از این كار منع شده اند.
آن دســته از مراكزی كه می توانند این كار را انجام دهند، 
ســعی در انجام كالبدشــكافی روی طیف گسترده ای از 
بیماران فوت شده دارند و تالش می كنند كه ویژگی های 
جمعیت شناختی )مانند سن، نژاد و جنس( و بیماری های 
زمینه ای را پوشــش دهنــد. ویلیامســون می گوید: ما 
نمی توانیم و نباید همه را كالبدشكافی كنیم، اما باید یك 
زیرمجموعه را بررســی كنیم تا بفهمیم كه چرا بعضی از 

كسانی كه بیمار می شوند، فوت می كنند.

سطح سلولی
از آنجا كه بیشتر افراد مبتال به كووید-19 بهبود می یابند 
و بسیاری از آنها عالئم خفیف دارند، مهم است كه بتوانیم 
بفهمیم چرا این ویروس بعضی از افراد را با شدت بیشتری 
درگیر بیماری می كند. همچنین موضوع دیگری كه باید 
دریابیم این است كه در سطح سلولی بیماران چه اتفاقی 
می افتد و این دقیقا همان چیزی اســت كه بیماران زنده 
نمی توانند درباره آن به ما كمك كنند. حتی تصویربرداری 
با وضوح باال و انجام آزمایش های گسترده، قابل مقایسه با 

باز كردن بدن و مشاهده داخل بدن نیست.
به عنوان مثال، كالبدشــكافی می تواند به ما بگوید كه چه 
نوع ضایعــه ای در ریه ها اتفاق افتاده اســت. همچنین با 
كالبدشكافی می توان نشانه های آسیب در سایر اعضای بدن 
را مشاهده كرد. این نشانه ها و ضایعات می توانند به روشن 
شدن آنچه در ســلول های ایمنی بدن اتفاق افتاده است 
كمك كنند. همچنین این ضایعات می توانند مشــخص 
كنند كه چه چیزی سیستم ایمنی بدن را به چنین واكنش 

شدیدی وادار كرده است.

نتایج كالبدشكافی
نتایج كالبدشــكافی تاكنون به پژوهشگران كمك كرده 
است بفهمند بسیاری از مرگ های مربوط به كووید-19، 
به خاطر سندروم دیسترس حاد تنفسی یا ARDS است. 
این سندروم اساسا التهاب گســترده ای است كه به خاطر 
بسیاری از انواع آسیب  وارده به ریه، از استنشاق دود گرفته 
تا عفونت های ویروسی، به سرعت ریه ها را درگیر می كند. 
هنوز مشخص نیســت كه آیا ARDS ناشــی از بیماری 
كووید-19، شدیدتر یا پیچیده تر از سندروم های موجود 
است یا خیر، اما شــواهد حاكی از آن است كه درمان های 

موجود برای ARDS ممكن است مفید باشد.
سایر مشكالت غیرمعمول، مانند نارسایی كلیه و لخته شدن 
خون كه در بیماران كووید-19 مشاهده می شود، هنوز در 
پرده ای از رمز و راز باقی مانده است، اما كالبدشكافی های 
بیشتر ممكن است بتواند كمك كننده باشد. هرچه بیشتر 
در مورد بیماران با حال وخیم بدانیم، می توانیم با كسانی 

كه هنوز زنده هستند بهتر رفتار كنیم.
ویلیامســون می گوید كه مركــز او تاكنون تعــدادی از 
كالبدشكافی ها را انجام داده اســت. او از خانواده هایی كه 
رضایت خود را برای انجام این كار ابراز كرده اند، تشــكر 
می كند. ویلیامسون می گوید: اعالم رضایت بستگان برای 
كالبدشكافی یك هدیه ســخاوتمندانه است و این روش 

راهی برای كمك به افراد در قید حیات است.

 كشف رمز و راز كووید-19
با كالبدشكافی

كالبدشكافی این امكان را فراهم می كند كه با 
نگاه دقیق تر به درون بدن، اتفاقات صورت گرفته 

در اندام های افراد مبتال به كووید-19 به شكلی 
جامع تر بررسی شود

چالش های 
 توليد و نياز به

 7 ميليارد
دوز واکسن

بیل گیتس سرمایه دار معروف دنیا، از 
تالش های بنیاد خود برای ساخت واكسن 

كووید-19 می گوید
عمادالدین قاسمی پناه

خبرنگار

این روزها سؤال های زیادی درباره زمان بازگشت به شرایط  ماه 
دسامبر گذشته و در واقع دوران پیش از ظهور پاندمی ویروس 

كرونا از من پرسیده می شود.
در این شرایط پاسخ من همیشه این بوده است: وقتی كه بتوانیم یك 

داروی قطعی برای درمان كووید-19 بسازیم یا زمانی كه تك تك آدم های روی 
كره زمین در برابر این ویروس واكسینه شوند. این مورد آخر كه خب قطعا به این 
زودی ها رخ نخواهد داد. ما به یك داروی معجزه آسا نیاز داریم كه حداقل بتواند 
95درصد در متوقف كردن شیوع این ویروس مؤثر باشد. بیشتر داروهای كاندید 
هم اكنون چندان در این مورد قدرتمند ظاهر نشده اند. اگرچه برخی از داروهای 
معرفی شده توانستند جان های زیادی را نجات دهند اما این قدرت را ندارند كه ما 
را به روال عادی زندگی برگردانند. پس در این صورت ما می مانیم و واكسن. بشر 
هیچ گاه به اندازه شرایط حاضر، وظیفه ایجاد ایمنی گسترده علیه یك ویروس را 
برعهده خود ندیده بود. در واقع اگر می خواهیم بــه زندگی عادی پیش از كرونا 
برگردیم، باید واكســن ایمن و مؤثری تولید كنیم. برای این كار نیز نیاز به تولید 
میلیاردها دوز واكسن اســت كه باید آنها را به هر نقطه از جهان برسانیم و واضح 
است كه نیاز داریم این اتفاق در سریع ترین حالت ممكن رخ بدهد. این كار به یك 
همكاری جهانی نیاز دارد، چیزی كه دنیا هرگــز قبل از این به خود ندیده بود. اما 
می دانم كه تنها تمام كننده بحران فعلی واكسن است و هیچ جایگزینی برای آن 
نداریم. من تالش می كنم همه آنچه باید درباره مسیر تولید واكسن كووید-19 

بدانید در اینجا بیاورم.

سرعت تاریخی بشر برای تولید واكسن 
دكتر »آنتونی فائوســی« می گوید: احتماال 18 ماه تا تولید واكسن كرونا فاصله 
داریم، با او موافقم گرچه این زمان می تواند به 9 ماه تقلیل یا حتی به 2ســال هم 
افزایش پیدا كند. هرچند 18 ماه زمان زیادی به نظر می رسد، اما سریع ترین زمانی 
است كه دانشمندان می خواهند در آن به یك واكسن مؤثر برسند. از نظر علمی تا 
پیش از این تولید واكسن معموال نزدیك به 5سال زمان می برد. وقتی یك بیماری 
هدف قرار می گیرد، باید برایش واكسن تولید و آن را روی حیوانات آزمایش كنند. 
سپس آزمایش های بالینی و انسانی برای تست اثر واكسن شروع می شود. ایمنی و 
كارایی 2هدف اصلی در ساخت هر واكسنی است. ایمنی به معنای واقعی كلمه! آیا 
واكسن برای مایه كوبی انسان ها به اندازه كافی بی خطر است؟ برخی عوارض جانبی 
جزئی مانند تب یا درد در محل تزریق قابل قبول است، اما قرار نیست شما به افراد 
چیزی تزریق كنید كه آنها را بیمار كند. میزان اثربخشی نیز شما را در برابر بیماری 
محافظت می كند. با اینكه شما واكسن را می گیرید تا 100درصد در برابر بیماری 

واكسینه شوید اما در بسیاری از افراد این اتفاق نمی افتد، برای مثال 
واكسن آنفلوآنزای امسال فقط 45درصد اثربخشی داشت.

هر واكسنی برای پشت سر گذاشتن تست ایمنی و اثربخشی در 
3فاز آزمایش می شود: فاز اول آزمایش ایمنی است. در این فاز یك 
گروه كوچك از داوطلبان سالم، واكسن كاندید را دریافت می كنند. 
سپس دوزهای مختلف امتحان می شود تا قوی ترین پاسخ ایمنی به 

كمترین دوز مؤثر و بدون عوارض جانبی جدی ایجاد شود.
به محض اینكه به فرمول مناسب رســیدند، به فاز دوم می روند كه نشان می دهد 
واكسن در افرادی كه قصد دریافت آن را دارند چقدر خوب كار می كند. این بار صدها 
نفر واكسن را دریافت می كنند. این گروه باید شامل افرادی با سنین ووضعیت های 
جسمانی مختلف باشد. سپس در فاز سوم، واكسن به هزاران نفر تزریق می شود. 
معموال این مرحله، طوالنی ترین فاز آزمایش واكسن است چرا كه در شرایطی با نام 
»شرایط طبیعی بیماری« انجام می شود. در این مرحله واكسن را به گروه بزرگی از 
افراد كه احتماال در معرض خطر ابتال به بیماری قرار دارند تزریق می كنند و سپس 
منتظر می مانند تا ببینند آیا واكسن باعث كاهش افراد بیمار می شود یا خیر. پس 
از عبور واكسن از این 3فاز، كارخانه های مربوطه شروع به تولید آن می كنند و برای 
تصویب به سازمان بهداشت جهانی و آژانس های مختلف دولتی ارائه می شود. این 
فرایند برای اكثر واكسن ها انجام می شود، اما جدول زمانی برای انجام روند طبیعی 
تولید واكسن در شرایط فعلی به اندازه كافی مناسب نیست. هر روزی كه بتوانیم 
زودتر این شرایط را متوقف كنیم، جان های بیشتری را نجات داده و مانع از میلیاردها 
دالر خسارت اقتصادی می شــویم به این ترتیب بازی در كل جهان تغییر خواهد 
كرد. بنابراین برای سرعت بخشیدن به این فرایند، تولیدكنندگان واكسن در حال 
فشرده كردن جدول زمانی هستند. در فرایند قدیمی تولید واكسن، مراحل برای 
حل سؤاالت كلیدی و ناشناخته پی در پی انجام می شد. این كار به كاهش ریسك 

سرمایه گذاری كمك می كرد، چرا كه ساخت واكسن جدید گران و هزینه بر 
است. بسیاری از كاندیداها در میانه های مسیر آزمایش شكست خورده 

و از دور خارج می شوند به همین دلیل شركت ها منتظر می مانند 
با گرفتن خبر عبور موفقیت آمیز از یك مرحله، در مرحله بعدی 
ســاخت واكســن ســرمایه گذاری كنند. اما درباره كووید-19 
سرمایه گذاری، مسئله اصلی نیســت. دولت ها و سایر ارگان ها 
اعالم كرده اند كه برای یافتن یك واكسن از هر پروژه ای پشتیبانی 

می كنند. بنابراین دانشمندان می توانند با انجام چندین مرحله به طور 
همزمان در وقت صرفه جویی كنند. به عنوان مثال، بخش خصوصی، 

دولت ها و بنیاد ما قصد دارند شناسایی تسهیالت را برای تولید واكسن های بالقوه 
مختلف آغاز كنند. اگر بعضی از این امكانات بدون استفاده باقی بماند، اشكالی ندارد، 
هزینه ای كوچك برای پیشبرد تولید پرداخته ایم. روش دیگراین است كه بسیاری از 

رویكردهای مختلف را در روند آزمایشی به طور همزمان انجام دهیم.

نیاز همگانی به واكسن
برای متوقف كردن پاندمی كووید-19، الزم است كه واكسن را در دسترس تمام 
افراد جهان قرار دهیم. ما پیش از این هرگز چنین چیزهایی را به گوشــه گوشه 
دنیا نمی فرستادیم. همانطور كه قبال گفتم تهیه و ذخیره واكسن ها كار دشواری 
است. آنچه می توانیم اكنون انجام دهیم ساخت كارخانه های متفاوت واكسن برای 

آماده سازی  آنهاست. 
هر نوع واكسنی به كارخانه ای متفاوت نیاز دارد. ما باید امكانات الزم را برای تولید 
واكسن، آماده داشته باشیم تا بتوانیم در اسرع وقت، تولید واكسن نهایی را شروع 
كنیم. این كار میلیاردها دالر هزینه در بر دارد. دولت ها باید ســریعا راهی برای 

بودجه بندی در این زمینه پیدا كنند.
بیشتر بحث بر سر این است كه چه كســی و چه زمانی در ابتدا واكسن را دریافت 
می كند. واقعیت این اســت كه لزوما همه نمی توانند همزمان واكسن را دریافت 
كنند. ماه ها و یا حتی سال ها طول می كشد تا 7میلیارد دوز )یا احتماال 14میلیارد 
دوز اگر قرار باشد در چند دوز تزریق شود( تولید كنیم و باید به محض آماده شدن 
دسته اول، شروع به توزیع آنها كنیم. اكثرا موافق هستند كه كادر درمانی نخستین 
نفراتی باشند كه واكسینه می شوند، اما بعد از آنها اولویت با چه كسانی است؟ افراد 

سالمند؟ معلمان؟ یا كارمندان مشاغل اساسی؟ 
من فكر می كنم كشــورهای كم درآمد باید در اولویت باشند، زیرا جمعیت این 
كشورها بیشتر در معرض خطر قرار می گیرند. كووید-19 در كشورهای فقیر بسیار 
سریع تر گسترش پیدا می كند زیرا در آنجا اجرای قوانین فاصله گذاری اجتماعی 
سخت تر خواهد بود. معموال در این كشورها افرادی با بیماری های زمینه ای  وجود 

دارند كه باعث می شود در برابر این ویروس آسیب پذیر شوند. 
ضمن اینكه سیستم های بهداشتی ضعیف نیز دریافت مراقبت های الزم را برای 
آنها سخت تر می كند. توزیع واكسن در كشورهای كم درآمد می تواند میلیون ها 

نفر را نجات دهد.
 سازمان بهداشت جهانی و مقامات بهداشت ملی باید یك برنامه توزیع 
تدوین كنند، تا ما درك بهتری از آنچه باید انجام بدهیم داشــته 
باشــیم. در نهایت، ما می خواهیم كاری كنیم تا به صورت كامال 
عادالنه واكسن در دسترس همگان باشــد. پس از آن است كه 
می توانیم به شرایط عادی برگردیم و امیدوارم تصمیمی بگیریم 
كه تا دیگر شرایط مشابه را تجربه نكنیم.  شاید تحمل وضعیت 
فعلی كمی سخت باشد، اما نور امیدی وجود دارد. ما در حال انجام 
كارهایی هستیم تا هر چه سریع تر واكسن را بسازیم و توزیع كنیم. در 
ضمن من از همه می خواهم كه به دستورالعمل های تعیین شده توسط مقامات 
محلی خود كامال احترام بگذارند و آنها را رعایــت كنند. توانایی ما برای مقابله با 
پاندمی كووید-19 به این بستگی دارد كه هركسی وظیفه اش را برای حفظ امنیت 

خود و دیگران به درستی انجام دهد.

كمك پهپادها برای نجات بیماران كرونایی
یك استارتاپ آمریكایی لوازم و محصوالت پزشكی الزم را برای مبارزه با ویروس كرونا

در آفریقا با كمك پهپادها به مناطق روستایی می رساند

بیل گیتس؛ بنیانگذار مایكروسافت 
ترجمه و تخلیص: زهرا خلجی 
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این شمارهدرنگ

 روانشناسی
کرونا

پس از كرونا، با تغيير سبك زندگي
كدام بيماري هاي رواني انتظارمان را خواهند كشيد؟

مرز باریک  
بين ترس و رعايت 
موارد بهداشتی
كم نيستند 
افرادي مانند 
محبوبه كه اگر 
هم در خانه 
ننشسته اند، 
ترس امان شان 
را بريده؛ روزي 
چند بار استحمام 
مي كنند و 
وسايل شان را 
غرق الكل

گزارش

ما آدم های دیگری 
شده ایم
همانگونه كه پس 
از هر رخداد يا 
بحران فردي، 
هيچ كدام از ما 
به آني كه بوديم 
بازنمي گرديم، 
در اين دوران، 
همه ما تحت تأثير 
اين شرايط و 
پيامدهاي آن 
قرار گرفته ايم و 
به مرور آدم هاي 
ديگري شده ايم و 
شكل زندگي مان 
نيز دگرگون شده 
است

ماندن طوالني مدت در خانه چقدر تنش زاست و 
چه راهكارهايي براي كاهش تنش وجود دارد؟

ركوردشكني خشونت 
در موقعيت قرنطينه

هنــوز زمــان زيــادي از اجراي 
قرنطينه در كشــورهاي مختلف 
براي پيشــگيري از شيوع ويروس 
كرونا نگذشته بود كه آمارهاي انتشــاريافته از سوي سازمان هاي 
متولي نظير ســازمان بهزيستي نشــان داد خشونت هاي خانگي، 
كودك آزاري، اقدام براي طالق، نــزاع و درگيري هاي خانوادگي 
در طول مدت قرنطينه 3 برابر شده است. اين آمارها نشان دهنده 
مهارت نداشتن افراد جامعه براي زندگي سالم در كنار نزديكانشان 
اســت. يكي از عمده ترين داليل آن اســترس، اضطراب و ترس از 
بيمارشدن اســت. طبق برآوردي كه ســازمان بهداشت جهاني 
در بحث سالمت روان انجام داده است، نشــان مي دهد كه ۷۵ تا 
۸۰درصد عامل بيماري هاي سايكوسوماتيك و بيماري هاي جسم 
و روان، استرس و اضطراب است. براساس يك تحقيق جهاني هم 
تهران جزو 6كشور پراسترس جهان اســت و تنها ساكنان ۵ شهر 
بغداد، كابل، الگوس، داكار و قاهره بيشــتر از تهراني ها استرس را 
تحمل مي كنند. بنابراين بروز و افزايش تنش ها در دوران قرنطينه 
خيلي دور از ذهن نبوده است. با توجه به اين مقدمه مي خواهم به 
چگونگي ايجاد تنش ها و خشونت هاي خانگي در دوران قرنطينه 
بپردازم. در بخش اول به كساني اشاره مي كنم كه به نوعي درگير 
استرس و اضطراب هســتند. اين افراد قبل از دوران قرنطينه براي 
پاسخگويي به نيازشان به موقعيت هاي امن رواني پناه مي بردند كه 
بتوانند به آرامش دست يابند؛ موقعيت امن رواني در واقع پناه بردن 
به فضاها و فعاليت هايي مانند سرگرم شدن با كار، ورزش يا تفريح 
و ارتباطات اجتماعي و به طور كلي ســبك زندگي شايسته است؛ 
يعني اين افراد به نوعي استرس دروني را دارند و حال كه مجبور به 
ماندن در خانه هستند موقعيتي براي رسيدن به آرامش نمي توانند 
بيابند و اين اضطراب ها و اســترس ها فرصت برون ريزي از طريق 
تحريك مغزي براي ترشح هورمون ها و نوروترنسميترهاي مرتبط 
با هيجان هاي منفي، پيدا مي كنند. هيجان هاي منفي شامل خشم، 
غم، ترس، تنفر، حسادت و... است، لذا اگر فرد در دوران ماندن در 
خانه نتوانــد جايگزيني به عنوان فضاي امن روانــي پيدا كند اين 
هيجانات منفي به راحتي مي توانند بر سيستم عصبي و كورتكس 
مغز غالب شده و فرد را مستعد انواع اختالالت و مشكالت ازجمله 
افســردگي، پرخاشــگري و... كند. افرادي كه در اين بخش قرار 
مي گيرند گاهي به جاي پرداختن به شيوه هاي اصولي و صحيح به 
موقعيت ناامني نظير سوءمصرف مواد و الكل روي آورده كه همين 

مي تواند عمده دليل افزايش پرخاشگري و نزاع شود.
اگر افراد مهارت هاي برقراري ارتباط مؤثــر را با مطالعه و تمرين 
بياموزنــد و زماني را براي گفت وگوي دوســتانه با همســر خود 
اختصــاص دهند و از اوقــات فراغت خود به عنــوان فرصت براي 
مطالعه، انجام امور نيمه كاره و ساير امور استفاده كنند قطعا ميزان 
صميميت بين اعضا باالتر خواهد رفت. بــراي خانواده هاي داراي 
فرزند، گذراندن زمان بيشتر با هم فرصت خوبي براي ارتباط بيشتر 
والدين و فرزندان خواهد بود. اعضاي خانواده بايد با كمك به يكديگر 
و ايجاد احساس امنيت، مثبت انديشي و حفظ ذهنيت سالم، منبع 

اصلي حمايت براي هم باشند.
بخش دوم شامل افرادي است كه دچار اختالالت نيستند اما عوامل 
مهمي مانند شغل و مشكالت اقتصادي موجب ايجاد فشار رواني 
در آنها شــده. از آنجا كه در زمان قرنطينه فشار اقتصادي بر مردم 
بيشتر شــد و تعداد زيادي، كســب و كار خود را از دست دادند و 
نتوانستند نيازهاي اوليه خود را فراهم كنند فشار رواني بر آنان فائق 
آمد و همين موضوع نقطه ايجاد مشــكالت رواني مانند استرس و 
اضطراب شده است؛ همانطور كه اشاره كردم اين عوامل ايجاد كننده 

هيجانات منفي هستند.
به رغم تأثيرعوامل زيست شناختي و ژنتيك بر بروز استرس، مسائل 
اقتصادي دركنار مسائل محيطي و اجتماعي نقش مؤثري در ايجاد 

تنش و استرس براي مردم دارد.
افزايش تاب آوري يكي از مهم ترين مفاهيمي است كه مي تواند به 
اين دسته از افراد كمك كند تا در شرايط بحراني سالمت روان خود 
را حفظ كرده و از شروع اختالفات بين اعضاي خانواده پيشگيري 
كنند؛ در واقع تاب آوري يك فرايند پوياســت كــه به موجب آن 
هنگام روبه روشدن با ســختي ها رفتارهاي ســازگارانه مثبتي را 
از خود به نمايش مي گذارند. تاب آوري را يــك فرايند، توانايي يا 
پيامد موفقيت آميز با شــرايط تهديد كننده تعريــف كرده اند. به 
تعريف ساده تر تاب آوري تنها پايداري در برابر آسيب ها يا شرايط 
تهديد كننده و حالتي انفعالي در رويارويي با شرايط خطرناك نيست 
بلكه شــركت فعال و ســازنده در محيط پيرامون است. با افزايش 
تاب آوري فرد مي تواند توانمندي برقراري تعادل زيستي- رواني را 
در شرايط خطرناك حفظ كند و حتي اقدامات مؤثري هم در جهت 
ترميم خود و همسان سازي  رفتار و اعمال جهت پشت سرگذاشتن 
شرايط آسيب زا و پيش برد زندگي اش انجام دهد. شايد بتوان صبر 
را معادل تاب آوري دانســت. اين مفهوم زماني اهميت بيشــتري 
پيدا مي كند كه از آن در نظام خانواده استفاده كنيم. حتي افرادي 
كه به طور مســتقيم تحت تأثير بحران قرار نمي گيرند به واســطه 
پاسخ هاي خانواده و تبعات آن روي ساير روابط از آن متاثر مي شوند. 
اينكه يك خانواده چطور با تجربه هاي مختل كننده مواجه شــده 
و آن را كنترل مي كند در واقع سپر فشــار رواني مي شود و خود را 
دوباره ســازماندهي مي كند و به حيات خود ادامه مي دهد. وقتي 
يك بحران يا استرس وارد مي شود خانواده ها سعي مي كنند بين 
نيازها و ظرفيت هايشان تعادل برقرار كنند. اينكه خانواده ها چگونه 
تغييرات را ايجاد مي كنند به مهارت ها و منابع در دســترس آنها 
براي غلبه به بحران بستگي دارد. خانواده، در واقع معموال يك عامل 
حفاظتي در تاب آوري به حساب مي آيد. عواملي كه باعث تاب آوري 
خانواده  مي شود متعدد هســتند. عوامل تاب آوري خانواده شامل 
گرمي خانواده، مهرباني، حمايت هيجاني، ساختار ها، كاركرد ها و 
محدوديت هاي خانواده است. خانواده اي تاب آوري بيشتري دارد 
كه داراي تحمل باال، بيان واضح و مســتقيم تعهدات و هيجانات، 
ارتباط باز و مؤثر، انسجام باال، نقش هاي انعطاف پذير، به كار گيري 
منابع مؤثر، فقدان خشونت، تمركز بر حل مشكل و پذيرش مشكل 
داشته باشد. زوجين براي بقاي زندگي زناشويي خود بايد بتوانند 
سازگاري بيشتر، ارتباط رضايت بخش، رضايت زناشويي، تفريحات 
لذت بخش، گذراندن وقت با هم، سازگاري شخصي، ارتباط جنسي 
رضايت بخش تر و توافق مسائل مالي بيشتري ايجاد كنند تا بتوانند 

از اين بحران كنوني به راحتي گذر كنند.

ترس از ابتــال به جان همه افتاده اســت. اگرچه تعــدادي از افراد 
جامعه انگار ايمان دارنــد كه كرونا نمي گيرند امــا زندگی بخش 
ديگري از جامعه فلج شده است. ترس هايشان روزبه روز بزرگ تر و 
سردرگمي هايشان بيشتر مي شود. محبوبه يكي از كساني كه بيش 
از 6۰روز است در خانه نشسته می گويد: »حتي براي خريد، خارج 
نمي شوم. همه كارهايم را تلفني مي كنم. من مشكل تنفسي دارم 
و با پدر و مادرم زندگي مي كنم. همين دو عامل موجب شده كه از 
اول اسفندماه كنج خانه بنشينم. افســرده ام و استفاده زياد از مواد 
شوينده )اتانول، وايتكس و...(  موجب شده مشكل تنفسي ام تشديد 

شود. نمي دانم ديگر چه كنم«.
كم نيســتند افرادي مانند محبوبه كه اگر هم در خانه ننشسته اند، 
ترس امان شــان را بريده؛ روزي چنــد بار اســتحمام مي كنند و 

وسايل شان را غرق الكل.
مرز بين ترس و رعايت موارد بهداشتي بســيار باريك است. افراد 
هم شخصيت هاي مختلفي دارند و همين موجب شده كه عده اي 
پروتكل هــاي بهداشــتي را رها كننــد و عده اي ديگر زير فشــار 

چارچوب هاي تازه، خرد شوند.
به نظر مي رسد در چنين شرايطي، بهترين راه براي كاهش هراس از 
ابتال به كرونا، افزايش آگاهي نسبت به بيماري، خودمراقبتي و آموزش 

اطرافيان براي مراقبت از خود است.
 اگر كسي به طور مدام دچار حالت هراس از مبتال شدن به كرونا باشد، 
نمي تواند يك لحظه از وحشت و فركانس هاي منفي كه با خود حمل 
مي كند، خالص شود و در نتيجه نمي تواند امور روزمره خود را پيش 
ببرد. همين رخوت و تغيير شرايط روزمره زندگي چه عواقبي براي 
فرد به همراه دارد؟ آن هم در شرايطي كه تحقيقات نشان داده كه 

استرس زياد، سيستم ايمني بدن را دچار اختالل مي كند.
اين در حالي اســت كه رهاكردن دســتورات بهداشــتي مي تواند 
آسيب هاي جبران ناپذيري براي افراد به همراه داشته باشد. پس در 
اين روزهاي كرونايي واقعا بايد چه كرد تا هم مصون ماند هم آرام؟ 

نترسيم
اما مراعات كنيم

هراس ابتال به كرونا يا ازدست دادن عزيزان 
و اطرافيان در اين روزها زندگي بعضي از 

افراد را فلج كرده است 
آوين آزادي

روزنامه نگار

قدمزدندرراهبيبازگشت
ساسانی، روان درمانگر، به ما می گويد كه چرا به دوران پيش از كرونا 

بازنمی گرديم
با چند ماه زندگي در وضعيتي جديد، خيلي از مردم سبك زندگي متفاوتي در پيش گرفته اند. 
براي روانشناسان روشن است كه با شــيوع ويروس كرونا، بيماري هاي رواني جديدي نيز 
گريبانگير جامعه خواهد شد. اما چگونه بايد با اين تغييرات زندگي كرد؟ آيا بايد در زندگي 
خود با اين ويروس بجنگيم يا به عنوان عنصري تازه قبولش كنيم و شيوه هاي جديدي را براي زندگي كردن برگزينيم؟ آيا در 
اين دوران آسيب هاي جدي رواني به ما وارد شده يا مي توانيم اميدوار باشيم كه به پيشاكرونا بازخواهيم گشت؟ درباره همه 

اينها و پيش بيني بيماري هاي تازه رواني با كوروش ساساني، روان درمانگر، صحبت كرده ايم.

نگار حسينخاني 
روزنامه نگار

 عده اي از مردم، زندگي در ايام شــيوع ويروس 
كرونا را مثبت مي دانند. اين دسته به زعم شما در چه گروهي 

قرار مي گيرند؟
مطالعات نشــان مي دهند كه ما در زندگــي روزمره، نزديك به 
۵۰درصد از فعاليت هايمان، كارهاي عادتي اســت؛ يعني تكرار 
فعاليت هاي ثابتي در زندگي روزمره، كه آنها را تبديل به عادت 
كرده  است. وقتي ويروس كرونا در شهرها و كشورهاي دنيا شيوع 
پيدا كرد، يكي از تصميماتي كه اتخاذ شد، قرنطينه كامل يا نسبي 
مردم توســط دولت ها يا قرنطينه خانگي براساس ميل و امكان 
فردي بود. اما يكي از تبعات اين تصميم، اين بود كه بخشي از آن 
فعاليت هاي عادي شده در زندگي كه برايش انرژي زيادي صرف 
نمي كرديم، كارايي خود را از دست داد و ما نياز پيدا كرديم آن 
بخش را دوباره با عادات جديدي بازسازي كنيم. به نظر مي رسد 
آن دسته از مردم كه چندان نياز نبوده عادات روزمره و كاري خود 
را تغيير دهند، روزهاي درگيري با كرونا برايشان پيامدهاي مثبت 
بيشتري داشته اســت. ولي آنهايي كه مجبور شدند بسياري از 
عادات خود را تغيير دهند، در اين روزها مشكالت و چالش هاي 

بيشتري را تجربه كرده اند.
  با رصدهايي كه انجام داده ايد، به نظرتان معضل 

بيشتر مردم در اين روزها چه بوده؟
موضوعي كه دنيا در اين روزها بسيار با آن درگير بوده و در ايران 
شايد بيشتر مردم چنين وضعيتي را تجربه كرده باشند، مسائل 
مالي و معيشتي اســت. از آنجا كه دولت نخواست يا نتوانست 
كمك چنداني به مردم بكند و برنامه اي براي آن نداشت، معيشت 
از دغدغه هاي مهم زيســتي مردم در اين مدت بود و هســت و 
نگراني هايي هم براي آينده ايجاد كرده است؛ چون غير از تعداد 
محدودي از مشاغل، باقي شــغل ها در اين روزها به شدت از اين 
وضعيت آسيب ديدند. حتي خيلي ها از همان روزهاي ابتدايي 
درگيري با ويروس كرونا به دليل تغيير شــرايط محل كارشان 
تعديل نيرو شدند كه همه اينها مشكالت روانشناختي بسياري 
براي مردم ايجاد كرده است. البته بسياري هم نگران اين هستند 
كه شغل شــان در آينده نزديك تحت تأثير وضعيت اقتصادي 
ناشي از شــرايط فعلي قرار گيرد. از ســوي ديگر شنيدن اخبار 
بد، آزاردهنده و ناگوار ناشي از شيوع ويروس كرونا، فاصله انسان 
دنياي امروز را با مرگ بسيار كم كرده است. اين نزديكي با مرگ 
حتي براي آن دســته كه چندان گرفتار مسائل مالي نبوده اند، 
اضطراب هايي را شكل داده و سطح استرس مردم را باال برده است. 
مشكل شايع ديگر در اين روزها شرايط سخت تر خانواده هايي 
است كه بچه هاي كوچك و كم سن و سال دارند. از آنجا كه درك 
اين شرايط براي بچه هاي كوچك دشوار و متفاوت از بزرگساالن 
اســت، تحمل كردن اين شــرايط در بلندمدت برايشان اغلب 

سخت تر از بزرگساالن است. اين ســختي به والدين بچه ها هم 
منتقل مي شود و كار را براي آنها دشوارتر و پيچيده تر مي كند. به 
اينها اضافه كنيد مشكالتي كه محصالن و دانشجويان درخصوص 
آموزش با آن مواجهند. نبود يا كمبود زيرساخت و امكانات الزم 
كار را براي اين گروه از مردم جامعه نيز دشوار و مبهم كرده است.

 پس از كرونا ما با چه بيماري هاي رواني اي مواجه 
خواهيم بود؟

از آنجا كه اضطراب ناشي از شيوع بيماري تكرارپذير شده و ما هر 
روز با آن درگير بوده ايم و همچنان هستيم، استرس و تنش در 
زندگي مان منتشر شده و به صورت مزمن وجود دارد. اين امر باعث 
ايجاد واكنش هايي در ما مي شود كه تحت عنوان »واكنش هاي 
التهابي مزمن« آنها را مي شناســيم. در ايــن واكنش ها فعل و 
انفعاالت مغز تحت استرس زياد و خارج از كنترل، باعث بسياري 
از مشكالت روانشناختي خواهد شد. به عنوان مثال، اين موضوع 
كيفيت و الگوي خواب افراد را تحت تأثير قرار مي دهد. همچنين 
منجر به بروز مشكالت سايكوسوماتيك يا روان تني ميان افراد 
مي شود. از سوي ديگر خلق و خو و رفتار افراد را تحت تأثير قرار 
داده و ترس هاي غيرمنطقي آنها را افزايــش مي دهد. به عالوه 
وسواس و الگوهاي وسواسي نيز در ميان افراد زياد شده و زندگي 

روزمره آنها را با مشكالت زيادي روبه رو كرده است.
 وضعيت فعلي جامعه به گونه اي اســت كه هر 
تجمعي را نفي مي كند؛ چه غم و چه شادي. كرونا با اين قوانين 

تازه وضع شده، با روان جمعي ما چه خواهد كرد؟
اين روزها امكان سوگواري در ميان افراد محدود شده است. ما 
با حجم عظيمي از سوگ هاي بجا نياورده شده مواجهيم. البته 
پيش از درگيري مردم ايران با اين ويروس، در آبان ماه و همينطور 
دي ماه نيز اين فروخوردگي را تجربه كرده و نتوانسته بوديم اين 
سوگ ها را بجا بياوريم. مواجهه با موضوع فقدان و كنار آمدن با 
آن، به وسيله سوگواري بجا، به اندازه و بموقع ممكن مي شود. در 
واقع سوگواري به ما كمك مي كند تا بار هيجاني فقدان را بهتر و 
بالغانه تر به دوش بكشيم و با آن سازگاري پيدا كنيم. وقتي اجازه 
و مجال سوگواري نداشته باشــيم؛ چه فردي و چه جمعي، اين 
فروخوردگي ما را با انباشــت عاطفي و هيجاني روبه رو مي كند. 
به زبان ساده، اين انباشت عاطفي هيجاني در ساختار رواني ما 
رســوب خواهد كرد. اين امر نيز ما را در معرض آسيب  قرار داده 
است كه در هر فرد به شكل متفاوتي نمايان خواهد شد. از نظر 
جمعي نيز وقتي امكان همدلي و حمايت اجتماعي با فرد داغديده 
وجود نداشته باشد، اين فرد احساس اضطراب شديدتري مي كند 
يا حس تنهايي و غربت بيشتري را تجربه مي كند. يكي ديگر از 
مسائل اين دوران و پس از آن، مشكالت مربوط به روابط بين فردي 
است؛ چه بين زوج ها و چه رابطه هاي اجتماعي. البته حضور در 

جمع هاي كوچك و بزرگ نيز به واسطه فاصله گذاري اجتماعي، 
بسيار تحت تأثير قرار مي گيرد و پس از اين ايام با شكل ديگري از 

روابط روبه رو خواهيم شد.
  پس ماحصل كرونا براي مــا چه بيماري هايي 

خواهد بود؟
در آدم هاي مختلف بنا به شــرايط زندگي، ميــزان تاب آوري 
و ساختار رواني و... شــدت و ضعف بيماري متفاوت است. اما 
شايع ترين بيماري ها شايد اضطراب، استرس و انواع بيماري هاي 
ُخلقي باشند و همينطور وسواس. در حوزه بين فردي، اختالف 
بين زوج ها و از منظر اجتماعي، خشــم و پرخاشگري افزايش 
مي يابد. در كنار آن، سوگ هاي بجا نياورده شده، با افسردگي 
يا اســترس خود را نمايان مي كننــد. البته اين مــوارد، هم 
مي توانند به تنهايي بيماري و اختالل محســوب شوند و هم 
 مي توانند نشانه اي براي مشــكالت روانشناختي ديگر باشند.

 در كنار اين موارد، يكي ديگر از بخش هاي مهم زندگي ما كه 
در اين ايام به شــدت تحت تأثير قرار گرفته، آرزوها، برنامه ها، 
هدف ها و چشم اندازه آينده ماست كه بي شك تخريب و ويراني 
آنها موجب افسردگي، خشم، اضطراب و مشكالتي از اين دست 

خواهد شد.
 يعني ما به دوران پيش از كرونا رجوع نمي كنيم؟

اين روزها بارها اين پرسش را مي شنويم كه چه زماني به روزهاي 
پيش از كرونا باز خواهيم گشت؟ واقعيت اين است كه همانگونه 
كه پس از هر رخداد يا بحران فردي، هيچ كــدام از ما به آني كه 
بوديم بازنمي گرديم، از نظر جمعي نيز وضع بر همين منوال است. 
شايد بتوان اينطور به موضوع نگاه كرد كه در اين دوران، همه ما 
تحت تأثير اين شــرايط و پيامدهاي آن قرار گرفته ايم و به مرور 
آدم هاي ديگري شده ايم و شكل زندگي مان نيز دگرگون شده 
است؛ به عبارت ديگر، با يك تغيير و دگرگوني گسترده مواجهيم. 
موضوع ديگر، زود گذر كردن از اين شــرايط است، درحالي كه 

به نظرم ما تا مدت ها درگير اين شرايط و پيامدهاي آن خواهيم 
بود. اينكه دولت تمايل دارد اين شرايط را زودگذر نشان دهد در 
به وجود آمدن اين انتظار بي تأثير نيست، اما زمان زيادي الزم است 
تا واكسن و دارويي براي اين بيماري ساخته شود و در دسترس 
عموم مردم قرار گيرد. كاري كه شايد اين  روزها بتوانيم انجام دهيم 
اين است كه به دنبال شيوه هاي تازه  و جديدي براي سازگاري با 

چالش ها و مسائل زندگي مان باشيم.
 چه بيمار ي هــاي رواني پيش بيني نشــده اي 

انتظارمان را خواهد كشيد؟
به نظرم يكي از چيزهايي كه در آينده اي نه چندان دور درگيرش 
خواهيم بود و امروز كســي آنچنان درباره آن صحبت نمي كند 
موضوع خشم اســت. همه فشــاري كه ما از نظر رواني، مالي يا 
اجتماعي تحمل مي كنيم، از ما آدم هاي حســاس تري خواهد 
ساخت كه تبعات آن در مناســبات اجتماعي به شكل خشم و 
عصبانيت نمود پيدا مي كند. البته موضوع ديگري كه هنوز در 
ايران چندان به آن پرداخته نشــده، موضوع خواب هاي ماست. 
بررسي هاي چند مركز پژوهشي در زمينه خواب ها نشان مي دهد 
كه در نقاط مختلف دنيا، محتواي خواب هاي مردم در اين چند ماه 
رنگ اضطراب و انزوا به خود گرفته و الگوي خواب هاي افراد نيز 
در حال تغيير است. اينكه پيامدهاي بروز و شيوع بيماري كرونا 
به شكل همه گير در نقاط مختلف جهان به خواب هاي بسياري از 
انسان ها راه يافته، نشان مي دهد اين ويروس به شكل سمبليك 
و نمادين به ناخودآگاه ما نيز پا گذاشته و آن بخش از وجودمان را 
هم درگير كرده است. در اصل ما در زمانه اي زندگي مي كنيم كه 
به نوعي با همه گيري خواب هاي مرتبط با ويروس كرونا مواجهيم. 
اما مسئله ديگر احساس بيهودگي اســت كه انگار ميزان آن در 
زندگي آدم ها افزايش يافته و همين موضوع باعث شده سطح معنا 
و معنادار بودن زندگي انسان دنياي امروز به صورت فزاينده اي در 

زمينه هاي مختلف كاهش يابد.

شهره بانو پرخو 
روانشناس باليني

همانطور كه مي دانيم ترس و اضطراب، اغلب عوامل 
ناشناخته و مبهمي دارند و يكي از داليل ترس مردم 
از كرونا ناشناخته بودن اين ويروس و راه هاي مقابله با 
آن است. به خصوص اين ترس ها در افرادي كه دچار 
اضطراب سالمت يا وســواس فكري و عملي هستند 
بيشتر به چشــم مي خورد؛ چراكه ترس، ذهن آنها را 
مشــغول كرده و به گفته خانم پيترز )محقق( بيش 
از اينكه به سن وســال و وضعيت سالمت خود توجه 
كنند به جنبه هاي منفي و امكان بيماري و مرگشان 

فكر مي كنند.
اين ترس ها تا اندازه اي مفيد هســتند كه باعث بروز 
هيجانات منفي نشــوند و به دنبال آن افكار منفي و 

رفتارهاي مقابله اي كه ممكن است آسيب رسان 
باشد، ايجاد نشوند.

رفتارهاي مقابله اي كه به دنبال ذهنيت منفي 
مي آيند باعث مي شــوند ترس هايمــان را به 

ديگران انتقال دهيم؛ همانطور كه در شبكه هاي 
اجتماعــي فــراوان ديده مي شــود. در اين 

روزها كه در خانه ايم اگر كنترلي روي 
ترس هايمــان نباشــد مي تواند روي 
كودكان و اعضاي خانــواده تأثيرات 
منفي داشته باشــد و بعد از خانواده 

جامعه نيز آسيب ببيند.
ترس از كرونا يا هر نوع ترســي كه زياد 

از حد و به صــورت نامعقول باشــد عالوه بر 
اينكه اثرات مخرب رواني براي فرد دارد مي تواند 

به دنبال آن جسم فرد را نيز تحت الشعاع قرار دهد و 
باعث بيماري هاي روان تني مثل ام اس، فشار خون، 
پاركينسون و... شــود؛ اگرچه بايد گفت كه ترس به 

شكل و اندازه معقول خوب است چراكه باعث حفظ 
بقا و حيات مي شــود؛ مثل هميــن رعايت كردن 
بهداشت فردي، فاصله گذاري هاي اجتماعي و... كه 

مي تواند در ازبين بردن و ضعيف شدن اين ويروس به 
جامعه كمك كند و به نوعي پيشگيري هم محسوب 
مي شــود. اما براي مقابلــه با ترس بيجــا و نامعقول 

پيشنهاد من اين است كه مردم اخبار مربوط به اين 
ويروس يا بيماري را از طريق شــبكه هاي اجتماعي 
دنبال نكنند؛ چراكه گاهي اخبار در اين منابع خبري، 
بزرگ نمايي و تبديل به عاملي براي ترسيدن بيشتر 
مردم مي شــود و امروزه يك زنجيره انتقال ترس از 

طريق اين شبكه ها را شاهد هستيم.
من بر اين باورم كه حاال وقت آن رســيده كه به جاي 
فقط دنبال كردن خبرهاي مربوط به كشته شدگان و 
افراد مبتال، به تعداد و درصــدي كه از بيماري نجات 

يافته اند توجه كنيم.
 ســطح تاب آوري خود را افزايش دهيــم كه اين كار 

مي تواند از طريــق مطالعه مقاالت در 

زمينه تاب آوري يا مشاوره هاي تلفني و آنالين  صورت 
گيرد.

روانشناســي اميد در اين روزها كه در خانه هستيم 
همراه با خاطره نويســي مي تواند به بهداشــت ذهن 

كمك كند.
فراموش نكنيــد افرادي موفق هســتند كه به جاي 
ترسيدن از بيماري كرونا به شناخت و مطالعه درباره 
آن مي پردازند؛ افرادي كه تــاب آوري بااليي دارند و 
مي توانند در بحران ها، خود و خانواده را مديريت كنند 

و توانايي سازگاري با محيط را دارند.
 كساني كه انواع ترس را مي شناسند و آنها را مديريت 
مي كنند، در اين روزها عملكرد بهتري از خود 

نشان مي دهند.

ترس از كرونا بايد مديريت شود
دكتر مريم محمدي 
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این شمارهدرنگ

 روانشناسی
کرونا

چگونه توهم كرونا را با كروناي واقعي اشتباه نگيريم؟

عواقب رواني قرنطينه 
براي 2/6 ميليارد انسان چه خواهد بود؟

 كرونا؛ بزرگ ترين آزمايش 
روانشناسي جهان

 
زندگــي در انــزوا يكــي از 
محبوب تريــن و مهم ترين 
موضوعات پژوهشي سازمان 
فضايي آمريكا ) ناسا( است. اين سازمان ساالنه ميليون ها دالر 
صرف انجام آزمايش هايي مي كند تــا دريابد انزوا چه عواقب 
فيزيكي و رواني اي ممكن اســت براي انسان به دنبال داشته 
 باشد. هدف نهايي اين اســت كه در سفرهاي آينده انسان به 
سيارات ديگر، تمهيداتي براي حفظ سالمت روان فضانوردان 
و مسافران فضايي انديشيده شــود، زيرا ممكن است چنين 
سفرهايي ماه ها يا سال ها طول بكشد و يك يا چند فضانورد 
مجبور باشند كل اين مدت را در فضايي بسته به دور از روابط 

اجتماعي زندگي كنند.
اكنون اپيدمي جهاني كوويد-  19 به گونه اي بســتر مناسب 
و غيرمنتظره اي را براي چنيــن آزمايش هايي فراهم كرده 
 است. البته واضح  اســت كه نمي توان چنين رويداد گسترده 
و لجام گســيخته اي را با يك آزمايش كنترل شــده و تحت 
نظارت علمي مقايســه كرد؛ همانطور كه بيشــتر انسان ها 
نه تنها براي حضور در اين آزمايش تمايلي نداشته اند بلكه به 
اجبار و با ترس در دل اين آزمايشگاه جهاني گير افتاده اند. به 
همين دليل اســت كه مجمع جهاني اقتصاد، قرنطينه ناشي 
از شــيوع كرونا را بزرگ ترين آزمايش روانشناســانه جهان 
توصيف كرده است كه بشر بايد بهاي آن را بپردازد. براساس 
گزارش اين مجمع، شيوع كرونا باعث شد تا حدود2/6 ميليارد 
انسان به صورت ناخواسته در خانه هاي خود محبوس شوند 
و اين مي تواند در نيمه دوم ســال2020 به اپيدمي گسترده 
ديگري تبديل شود: مشكالت رواني ناشي از اضطراب شديد. 
براســاس نتيجه پژوهشــي كه نشريه لنســت در اواخر  ماه 
فوريه 2020منتشــر كرد، قرنطينه مي تواند عوارض رواني، 
مانند اندوه، بي خوابي، اضطراب شــديد، بي قراري، خشــم، 
تحريك پذيري، فرســودگي عاطفي،  افسردگي و نشانه هاي 

اضطراب پس از آسيب را به دنبال داشته  باشد.
اين نشــانه ها در حال حاضر در نخســتين مقــاالت علمي 
منتشر شــده از پژوهش هايي كه در چين روي اين موضوع 
انجام شده، خود را نشــان داده اند. در مواردي كه والدين به 
همران فرزندان خود در خانه محبوس شده اند، عوارض رواني 

شدت بيشتري داشته اند.
عالوه بر چين، كشــورهاي زيادي در ماه هــاي اخير درباره 
موضوع تأثيرات رواني شــيوع كرونا و قرنطينه بر انســان ها 
تحقيقاتي وسيع انجام داده اند. براي مثال نظرسنجي جديدي 
كه به تازگي توسط بنياد خانواده كايزر انجام شده  است، نشان 
از آن دارد كه نيمي از جمعيت آمريكا نگران سالمت روان خود 
در دوران قرنطينه هستند و احساس مي كنند بحران ويروس 
كرونا در حال آسيب زدن به سالمت روان آنهاست. محققان 
آمريكايي مؤسسه روانشناسي نيويورك نيز هشدار مي دهند 
اپيدمي كرونا مي تواند به واســطه بيكاري هاي گســترده، 
انزوا و ترس شــديد انســان ها از اينكه خود يا عزيزانشان در 
معرض آســيب هاي جدي قرار دارند، آسيب هاي احساسي 
طوالني مدتي را در سطح جهاني به مردم وارد كند و ميليون ها 
انسان را براي سال ها با اختالالت ناتوان كننده رواني درگير 

سازد.
با تمركز بر احتمال بروز اين آســيب ها، محققان دانشــگاه 
كمبريج هشــدار داده اند كه براي كاهش عــوارض جانبي 
اپيدمي كرونا، بايد پژوهش هاي سريع و دقيقي درباره تأثير 
كوويد-19 بر سالمت روان انســان ها انجام شود. اپيدمي ها 
توانايي تأثيرگذاري طوالني مدت و شديد بر سالمت روان بشر 
را دارند. به گفته پروفسور اد بالمور، رئيس بخش روانشناسي 
دانشگاه كمبريج، كوويد-19 بر سالمت روان انسان ها تأثير 
شديدي گذاشته و خواهد گذاشت. به گفته اين روانشناس، 
نظارت بر موضوع سالمت روان در ميان عموم مردم، در ميان 
گروه هاي پرخطر و نيــز در ميان نيروهــاي درمانگر بايد از 

اولويت هاي چنين پژوهش هايي باشد.
بالمور مي گويد: افزايش بيكاري، جدا شــدن يا دور شــدن 
اعضاي خانواده از يكديگر و تغيير شــيوه هاي شناخته شده 
و رايج زندگــي عموما عوامل پرخطر بــروز اختالالتي مانند 
افسردگي يا آسيب زدن به خود هســتند. به گفته او، بررسي 
سياست هاي اتخاذشده براي مديريت اپيدمي، بيكاري و فقر 
كه نقش مهمي بر سالمت روان بشــر دارد، از اهميت بااليي 
برخوردار است. كشف شيوه هايي كه انسان ها براي كنار آمدن 
با اپيدمي براي خود خلق كرده است، يافتن شيوه هايي براي 
پشتيباني از سالمت روان افراد، به ويژه گروه هاي آسيب پذيري 
مانند نيروهاي درماني، درك تأثير خواندن دائم اخبار درباره 
كوويد-19و شناسايي دقيق تأثير مستقيم ويروس كرونا بر 
ساختار فيزيكي مغز از ديگر اولويت هاي پژوهشي توصيه شده 
از سوي محققان اســت. به گفته بالمور نگاه به اپيدمي هاي 
گذشته مانند شيوع سارس در ســال2003 نيز شواهد قابل 
اتكايي درباره عوارض رواني بيمــاري، مانند افزايش ميزان 
اضطراب،  افسردگي و حتي خودكشــي در ميان انسان ها در 

اختيار محققان قرار مي دهد.
چين به عنوان كانون اصلي شــيوع كرونا، درباره عوارض آني 
شيوع بيماري در اين كشور پژوهش هاي متنوعي انجام داده 
كه نتيجه يكي از اين پژوهش ها كه در فوريه 2020 به صورت 
مشترك توسط محققان چيني و سنگاپوري انجام شده است، 
نشــان مي دهد بيش از نيمي از داوطلبانــي كه در پژوهش 
مشاركت داشته اند نشانه هاي متوسط تا شديد آسيب رواني 
را از خود بروز داده اند. در اين پژوهش كه براساس نظرسنجي 
آنالين انجام گرفته است، 1210نفر از 194شهر چين مشاركت 
داشتند و محققان از طريق طرح پرسش هايي سعي در ارزيابي 
واكنش هاي رواني افراد شامل اضطراب، افسردگي، پريشاني 
و ديگر عالئم نسبت به آسيبي خاص )اپيدمي كرونا( بودند. 
نتايج نشان داد كه 53.8درصد از داوطلبان شدت آسيب هاي 
رواني وارد شده به خود را از متوسط تا شديد توصيف كرده اند. 
عالوه بر اين، 16.5درصد از داوطلبان نشــانه هاي متوسط تا 
شديد افسردگي و 28.8درصد، نشانه هاي متوسط تا شديد 

پريشاني از خود بروز داده اند. 

جهان

اضطراب بيماري
دكتر سبحان پور نيكدســت، دكتري تخصصي روانشناسي در 
گفت وگو با همشهري در مورد اينكه توهم كرونا در چه افرادي و 
چگونه به طور سيستماتيك شكل مي گيرد، مي گويد:»نشانگان 
فيزيولوژيك، هيجانات و افكار انسان ها به طور مستقيم با هم در 
ارتباط هستند و گاهي همديگر را تشــديد و تقليد مي كنند و 
يك هم افزايي را با هم تشكيل مي دهند؛ به عنوان مثال اگر من 
فكري در مورد بيماري ســرطان حنجره داشته باشم و از طريق 
حس بينايي فيلمي هم در اين مورد ببينم كمي در گلو احساس 
گرفتگي مي كنم. وقتي دقت بيشتري به اين گرفتگي گلو كنم 
افكار منفي در اين زمينه شدت مي گيرد و همسو با آن نشانگان 
فيزيولوژيك بدن بيشتر مي شود؛ يعني دستگاه سمپاتيك بدن 
كه طبيعتا بايد نســبت به عوامل بيروني واكنش نشــان دهد، 
انتقال دهنده هاي شــيميايي را فعال مي كند كــه اين موضوع 
نشات گرفته از واقعه بدي است كه در ذهنم در حال پرورش دادن 
آن هستم. در كرونا نيز همين وضعيت به وجود مي آيد؛ زماني كه 
افكار كلي جامعه حول اين محور مي چرخد، ذهن به نوعي، عالئم 
كرونا را جست و جو مي كند و گاه نشانگان فيزيولوژيك و جسماني 
كه خنثي هستند بالفاصله به اين سمت كشيده مي شوند. جالب 
اينجاست وقتي فكر معطوف به اين موضوع مي شود اين عالئم 
هم شديدتر مي شــود و حتي ممكن اســت به حدي برسد كه 
روانشناسان و روانپزشــكان بگويند فرد مبتال به اختاللي است 
كه اصطالحا بــه آن »اضطراب بيماري يا خــود بيمار انگاري« 

مي گويند«.
خود بيمار انگاري يعني فرد در حالت بسيار شديد مدام در خود 
عالمت هايي را مي بيند كه آن عالمت ها به نوعي معطوف هستند 

به بيماري هاي جدي جسماني، در صورتي كه وقتي به پزشك 
مراجعه مي كند و آزمايش ها و كارهاي باليني و تشخيصي را انجام 

مي دهد، هيچ مشكل خاصي وجود ندارد.
دكتر پورنيكدست مي افزايد:» اين نوع اختالل هر از چند گاهي 
روي يك چيز خاص در چرخش است. اگر در مورد مشكالت قلبي 
در جامعه صحبت شود افراد زيادي حس مي كنند به مشكالت 
قلبي دچار شــده اند. چنين رفتارهايي زماني كه روي موج يك 
بيماري هستيم بيشتر از ســوي افراد ديده مي شود و اين نشان 
مي دهد كه تا چه اندازه زمينه هاي استرس و مشكالت اضطرابي 

در مردم كشور ما باالست.

اختالل در سيستم ايمني بدن
داشــتن توهم مدام در مورد كرونا، بها دادن بيــش از اندازه به 
ذهنيت منفي اســت كه عملكرد تمام سيستم هاي دفاعي بدن 
را مختل مي كند. ترس، راه حل در امان ماندن از بيماري نيست 
و نبايد از روال معمول زندگي طبيعي فاصله بگيريم. اگر به طور 
شبانه روز خود را اسير ذهن كرديم و از مرز مراعات و رعايت اصول 
بهداشتي عبور كرديم و دچار وسواس ذهني و بيمارگونه شديم 
بدانيم كه گرفتار توهم هســتيم و جريان زندگي پر از انرژي را 
مختل كرده ايم. دكتر روانشناس مي گويد:»ذهنيت هاي منفي و 
نشانگان، افكار و عالئم كاذبي هستند كه عملكرد دستگاه ايمني را 
نشانه مي روند. تكرار مدام چنين رفتارهايي عالوه بر اينكه به روان 
افراد آسيب مي زند دستگاه ايمني بدن را نيز در برابر ويروس كرونا 
آسيب پذيرتر مي كنند و اينجاست كه در واقعيت افرادي كه توهم 
كرونا دارند بيشتر در خطر ابتال به اين بيماري قرار مي گيرند. اينكه 
مدام به خاطر بيماري ای كه اصال ندارم مضطرب هستم در حالي 

 كه پيشــگيري هايم را 
انجام داده ام و دستورات 

بهداشتي را رعايت كرده ام 
دســتگاه ايمنــي را وادار به 

واكنش نشــان دادن مي كند. در 
طول زمان به خاطر هورمون هايي مانند 

كورتيزول يا ... كه ترشــح مي شود عملكرد 
دســتگاه ايمني مختل مي شــود و من حاال در برابر 

بيماري واقعي هم آسيب پذير هســتم. توهم تنها يك دور 
باطل ايجاد مي كند و بهتر است زماني چاره اي براي اين بيماري 
بينديشيم كه به آن دچار شديم و پيش پيش بدن را با اين ديدگاه 
كه هر لحظه در معرض ابتال به كرونا قرار دارد نابود نكنيم. البته 
تا حد توان رعايت هاي بهداشتي الزم را انجام دهيم اما به ذهن 
بياموزيم كه دچار وسواس نشويم و مابقي امور را به خدا بسپاريم 

و از او كمك بخواهيم كه محافظ ما باشد«.
زماني كــه اضطراب مزمن شــد به مراتب آثــارش مخرب تر از 
سودمندي آن اســت. اگر مدام منتظر وقوع يك حادثه باشيم، 
اضطراب كارايي مفيدش را از دست مي دهد و عملكرد دستگاه 
ايمني افراد را مختل مي كند و باعث مي شــود كه نشانگاني كه 
طبيعي هستند را فاجعه آميز برداشت كنيم و از همان چيزي كه 
مي ترسيم رخ دهد اما اصال حواسمان نيست كه خودمان مسبب 
اوضاع به وجود آمده هســتيم. توصيه روانشناسان اين است كه 
افراد فراتر از دستورات بهداشــتي عمل نكنند. فراموش نكنيم 
شمار زيادی از جمعيت كشــور ما دچار وسواس هستند كه در 
چنين شرايطي بسيار آســيب پذيرند. اين افراد در حالت عادي 
بيش از دستورات داده شــده رعايت مي كنند. بنابراين نبايد در 

چنين جوي اخبار را با جزئيات پيگيري كرد. حتما بايد روزانه 
ورزش مناسب، خواب كافي و تغذيه مناسبي داشت. عمل به اين 
توصيه ها نهايت چيزي است كه در كنترل ماست و باقي عوامل 
از كنترل ما خارج است. همچنين در اين روزها كه توصيه به در 
خانه ماندن مي شود، افراد براي دوري از توهم كرونا بايد سعي 
كنند ارتباط حداقلي خود را با اطرافيانش به طرق مجازي و تلفني 
حفظ كنند. در بين اعضاي خانواده هم ســعي كنند ساعاتشان 
را كنار هم ســپري كنند و با هم گپ بزنند و فيلم ببينند و غذا 

بخورند تا تنهايي به افكار بيهوده دامن نزند.

مهم ترين شــايعاتي كه در كمال تعجب از همان نخستين روزهاي شيوع كرونا مورد 
توجه قرار گرفتند، تعدادشان كم نيست و هرچه از تولد اين ويروس جهاني مي گذرد، 
به تعداد شايعه هاي اين ليست افزوده مي شود. 10مورد از شايعاتي كه بيش از ديگر 

موارد در اين مدت مورد توجه قرار گرفته اند را در ادامه بخوانيد:

درمان با الكل
درمان كرونا از طريق خوردن الكل شايعه اي بود كه از سوي برخي مورد قبول   واقع شــد و در اين ميان برخي افراد ســودجو با توليد الــكل تقلبي موجب 1
كشته شدن بسياري از هموطنانمان شدند تا جايي كه تنها در استان فارس 98 نفر بر 
اثر مسموميت الكل جان خود را از دست دادند. بايد بدانيم كه اين زنجيره زودباوري در 

ساير استان ها هم با تلفات جاني همراه بوده است.

اسپري كلر و الكل روي بدن
شايعه اسپري الكل و كلر روي بدن به منظور كشتن ويروس كرونايي كه  وارد بدن شده است، از آن دسته دروغ هايي بود كه در نخستين روزهاي 2

حضور كرونا بســيار مورد توجه قرار گرفت، غافل از اينكه اسپري اين مواد روي 
چشم و دهان مي تواند آسيب هاي جبران ناپذيري به بار بياورد.

 ايمن بودن كودكان، نوجوانان و جوانان در برابر كرونا
»اين بيماري براي افراد مسن خطرناك است.«؛ اين نگاه نادرست موجب  3  
شد تا در ابتداي امر بســياري از جوانان خود را در برابر كرونا رويين تن 
بدانند اما با گذر زمان و مرگ كودك تازه به دنيا آمده در آمريكا بر اثر اين بيماري 

و ابتالي بسياري از جوانان به كرونا، خط بطالن بر اين شايعه كشيده شد.

 نسخه هاي گياهي
از همان نخستين روزهايي كه كرونا وارد مرزهاي ايران شد، هر كسي  به ظن خود، دست به پيچيدن نسخه درمان كرونا يا حداقل پيشگيري 4

از كرونــا زد. برخي خوردن گياهاني مانند ســير، زنجبيــل و... را راهي براي 
پيشگيري از كرونا اعالم كردند. استقبال مردم از اين نسخه گياهي براي پيشگيری 

از كرونا موجب شد تا قيمت برخي از اين گياهان سر به فلك بكشد و با جهش چندين 
برابري در بازار به فروش برســند، حتي محمد اكرمي، رئيس مجتمع دارويي سازمان 
هالل احمر در يك برنامه تلويزيوني گفت كه افرادي ســودجو در شهر تهران با وانت 
معجون بنفشه و زنجبيل به عنوان دواي كرونا مي فروشند و مردم هم به اميد اينكه اين 
داروهاي گياهي شفابخش باشند، آنها را خريداري مي كنند. هر چند هنوز قيمت اين 

محصوالت باالست اما هيچ سندي در مورد تأثير اين گياهان بر كرونا وجود ندارد.

 استفاده از حمام داغ داغ و روشن كردن سشوار مقابل بيني
حول اين ويژگي ويروس ساخته شــد. حمام كردن با آب بسيار داغ با اين 5 وقتي خبر آمد كه ويروس كرونا، گرما را دوست ندارد، شايعات متعددي 
خيال كه ويروس را در بدن مي كشــد يا گرفتن سشوار روشــن در مقابل بيني 
به منظور رهايي از كرونا، از اين قبيل شــايعات بودند؛ شــايعاتي كه جز آسيب 

جسماني، فايده اي نداشتند.

واكسن ذات الريه
واكسن ذات الريه مي تواند از ابتال به ويروس كرونا پيشگيري كند. اين شايعه 6 در حوزه دارويي نيز در كنار شايعات كشــف واكسن كرونا، شايعه شد كه 
موجب شد تا بســياري از  مردم براي پيداكردن اين واكسن خود را به آب و آتش 
بزنند اما گذر زمان ثابت كرد كه هنوز درماني براي اين ويروس وجود ندارد و چنين 

تالش هايي بي فايده است.

 غرغره كردن محلول ضدعفوني
اميد به رهايي از كرونا موجب شــد تا برخي شايعه چرخاندن محلول  ضدعفوني در دهان را قبول كنند و دست به اين كار بزنند، درحالي كه 7
اين كار نه تنها كمكي به سالمت انسان نمي كند بلكه مي تواند صدمات 

جدي به بدن وارد كند.

آنتی بيوتيك ها
تصور افرادي كه اين شـايـعه را قبـول كردند، آنـتي بيوتيك ها 8 اين داروها تنها توان از بين بردن باكتري ها را دارند و برخالف 

قادر به كشتن ويروس ها نيستند.

سيگاري هاي در امان هستند
چندي پيش محققان يك انســتيتو فرانســوي اعالم كردند كه  حدس مي زنند چســب نيكوتين مي تواند از آلوده شــدن ريه به 9
ويروس هاي خطرنــاك جلوگيري كند. آنها با بررســي يــك جامعه آماري 
500نفري بيماران كرونا به اين نتيجه رسيدند كه تنها 5درصد بيماران از افراد 
سيگاري هستند. اين خبر موجب شد تا برخي با شدت بيشتري به سيگار روي 
بياورند اما بايد بدانيم كه تأثير سيگار بر كرونا يكي از موضوعات مورد اختالف 
محققان اســت و نمي توان در رابطه با ويروس ناشــناخته كرونا با تكيه بر يك 
تحقيق مربوط به يك جامعه آماري محدود، دست به تصميم گيري زد. هنوز هم 
عموم پزشكان معتقدند كه تأثير منفي سيگار بر عملكرد ريه ها ريسك ابتالي 

افراد سيگاري را افزايش مي دهد.

معتادان به مواد مخدر بيمار نمي شوند
در كنار گمانه زني هاي مربوط به سيگار و كرونا برخي اين شايعه را دنبال  كردند كه افراد معتاد كرونا نمي گيرند. اين نگاه با توجه به سيستم ايمني 10
ضعيف مصرف كنندگان مواد مخدر كامال مردود است؛ در واقع بايد گفت كه اين 

دسته از افراد بيش از ديگران در معرض بيماري هاي عفوني قرار مي گيرند.

بيمار نيستم اما هستم 
دكتر پورنيكدست، دكتري تخصصي روانشناسي: شمار زيادی

 از جمعيت ايران دچار وسواس هستند كه در شرايط حاضر بسيار 
سميرا مصطفي نژاد آسيب پذيرند

روزنامه نگار
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اين روزها كه جهان به نوعي روي موج كرونا سوار است هر كس به نوعي با اين بيماري برخورد 
داشته. برخي گرفتار خودِ بيماري شــده اند و برخي با توهم بيمار شدن، مدام در نگراني و 
ترس هستند و اخباررسانه ها را لحظه به لحظه دنبال مي كنند و با وسواسي شديد از قبل، 
مدام خود را با مواد ضدعفوني شست و شــو مي دهند و از مرزهاي رعايت بهداشت تجاوز كرده اند. برخي هم بر اساس 
تحقيقاتی كه گاه در سايت هاي معتبر و غيرمعتبر جهاني منتشر مي شود واكنش نشان مي دهند؛ به عنوان مثال برخي از 
سيگاري ها با شنيدن اين خبر كه در ميان مبتاليان به كرونا افراد سيگاري كمتر ديده مي شود، دوز مصرف را باال برده اند 
تا در امان باشند. كساني كه مشروبات الكلي مصرف مي كردند دوز الكل شان را بيشتر كرده اند و به اصطالح از اين طرف 
بوم افتاده اند. حامي حيوانات خانگي هم اين روزها گويي عطاي اين كار را به لقايش بخشيده اند و حيوانات خانگي خود 
را در طبيعت رها كرده اند يا به پانسيون هاي نگهداري از حيوانات سپرده اند. چرا كه اسير اين شايعه كه گربه و سگ ناقل 
ويروس كوويد-19 است شده اند. خالصه در اين آشفته بازار هر كس رفتار مختص به خود را نشان مي دهد و به شيوه خود 
روي موج كرونا سوار است. كساني هم كه غالبا دارای اختالالت رواني پنهان و پيدا هستند يك قدم از بقيه افراد جلوترند 
و مدام درگير توهم بيماري. شنيده اند كه سشوار و دستگاه خشك كن ويروس كرونا را مي كشد و تا توانسته اند اين روزها 
به جان لباس هايشان افتاده اند تا اثري از اين موجود باقي نگذارند. مدام با نمك بيني خود را مي شويند و اصال مهم نيست 
كه با تكرار بيش از اندازه اين عمل چه آسيبی به مخاط درون بيني مي زنند؛ شنيده اند آنتي بيوتيك  سيستم ايمني بدن 
را قوي مي كند اما آنچنان مصرف را باال برده اند كه هر كس ببيند تصور مي كند واقعا كوويد-19 دارند كه اينگونه هراس 
به جانشان افتاده. با كوچك ترين عالئم بيماري راهي بيمارستان مي شوند و در صف افراد مشكوك به كرونا مي نشينند تا 
تست دهند. قطعا چنين رفتارهاي وسواس گونه و داشتن توهمي كه هنوز در واقعيت رخ نداده آثار غيرقابل جبراني دارد 

كه به مرور نه تنها خود فرد بلكه خانواده و جامعه را فرا مي گيرد.

خديجه نوروزي 
روزنامه نگار

نورا عباسي
روزنامه نگار

حالمان مانند غريقي است كه براي نجات به هر شاخه اي چنگ مي زند. براي بسياري تفاوتي ندارد كه اين شاخه چقدر قابل اتكاست، تنها همين اميد كه شايد از شر كرونا خالص 
شوند براي آنها كفايت مي كند و به اميد نجات از دنياي كرونا، به آن شاخه چنگ مي زنند؛ در واقع همه دنبال راه نجات هستند، تفاوت نمي كند كه در كدام نقطه از دنيا با كرونا 
گالويز شده باشند؛ هر كسي در تالش است تا به طريقي راه فراري براي خود پيدا كند. توسل به هر شيوه اي براي خالصي از كرونا در بسياري از مواقع ريشه در زودباوري افراد 
و سطحي نگري دارد؛ چرا كه در همين مدتي كه كرونا مهمان ناخوانده كشورهاي مختلف شده است، كم نبوده اند شايعات و دروغ هايی كه با برچسب درمان كرونا، بسياري را جذب خود كرده  و حتي 
سالمتي آنها را به خطر انداخته اند. در بحران كرونا، پررنگ شدن احساساتي مانند هراس از بيماري و مرگ و همچنين اضطراب موجب شده است برخي افراد با كمترين بررسي، باور شايعات را ترجيح 
دهند و از اين طريق كورسوي اميدي- هر چند كاذب- براي خود در مقابله با كرونا ايجاد كنند. قبول اين شايعات همانطور كه در رابطه با مصرف الكل موجب گرفتن جان بسياري از مردم شد، زمينه را 

براي گسترش دامنه اضطراب و استرس مهيا مي كند، چرا كه افراد براي خالصي از واهمه كرونا دست به هر كاري مي زنند و حتي ممكن است خطر آزمايش اقدامات عجيب و غريب را به جان بخرند.
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سينماي جهان

تيلدا ســوئينتن در فيلم هاي متنوعي كه كارگردانان بزرگي 
ازجمله درك جارمن و پدرو آلمودوار ساخت آنها را عهده دار 
بوده اند به طور چشمگير و درخشــاني نقش ايفا كرده است. 
شايد به خاطر بازي هاي تيلدا سوئينتن در نقش شخصيت هاي 
متفاوت و پر كار بودنش بتوان گفت كه اين حس در تماشاگران 
و منتقدان سينما ايجاد مي شــود كه او همه جا حاضر است. 
چهره بيش از اندازه سفيد و تقريبا رنگ پريده وي و چشمان 
سبزرنگش در نگاه اول ســيماي يك روح را به ذهن متبادر 
مي كند، به طوري كه بســياري در نخســتين ارزيابي خود 
از ســوئينتن او را موجودي با شــباهت زيادي به موجودات 
ديگر جهاني مي پندارند كه بيشــتر مناســب بازي در نقش 
شــخصيت هاي فيلم هاي ابر قهرماني و شخصيت فيلم هاي 
علمي – تخيلي و فضايي است. اما اين بازيگر 59ساله در طول 
حيات حرفه اي خود در سينما اين مســئله را اثبات كرده كه 
مي تواند در فيلم هايي با ژانرها و كارگردانان مختلف و در نقش 
شخصيت هاي متفاوتي ظاهر شود. با نگاهي گذرا به كارهايي 
كه وي در سال گذشــته انجام داده نيز مي توان به اين مسئله 
پي برد. او در سال2019 نقش كوتاهي در سريال تلويزيوني »ما 
در سايه ها چه مي كنيم« ايفا كرده و سپس در فيلم »مردگان 
نمي ميرند« جيم جارمــوش در نقش يك متصدي كفن و دفن 
سامورايي بازي كرده و در فيلم »سوغاتي« به كارگرداني جوانا 
هوگ در نقش يك مادر نگران بازي كرده اســت. او در فيلم 
»تاريخچه شــخصي ديويد كاپرفيلد« به كارگرداني آرماندو 
يانوكي كه از كتاب »ديويد كاپرفيلد« چارلز ديكنز اقتباس شده 
نيز در نقش عمه اي ثروتمند و عجيب و غريب بازي مي كند. اگر 
به دقت به صداهاي فيلم »الماس هاي نتراشيده« گوش دهيد 
نيز متوجه خواهيد شــد كه صدايي كه از تلفن با هوارد رتنر 
جواهرساز آدام سندلر صحبت مي كند، صداي كسي نيست 
جز تيلدا سوئينتن. از ويژگي هاي تيلدا سوئينتن عالقه وي به 
بازي در نقش شخصيت هاي قدرتمند است. تيلدا سوئينتن در 
فيلم هاي مهم و تحسين شده و پرفروش زيادي ازجمله انتقام 
گيرندگان؛ پايان بازي )2019(، مــردگان نمي ميرند )2019(، 
سوسپيريا )2018(، اوكجا )2017(، دكتر استرنج )2016(، هتل 
بوداپست )2014( و قضيه صفر )2014(، بازي كرده است. او با 
ايزابل استيونز از مجله سايت اند ساوند درباره باستر كيتون، 
داشــتن روياهايي نظير روياهايي كه تاركوفسكي در يكي از 
فيلم هايش به آن پرداخته بود و دليل اينكه چرا يك خر بهترين 

بازي تاريخ سينما را از خود ارائه داده، صحبت كرده است.

ايزابل اســتيونز: به ســال هاي اوليه شكل گيري 
شــخصيت شــما به عنوان يــك بازيگــر بازگرديم. چه 
شــخصيت هايي در عرصه هنري و فرهنگي در ورودتان به 
عرصه سينما اثر گذار بودند؟ آيا به آلبوم موسيقي ديويد بويي 
باعنوان عالءالدين سالم عالقه مند بوديد و شباهت هايي كه 
در چهره خود با ديويد بويي مي ديديد در ورود شما به دنياي 

هنر مؤثر بود؟
تيلدا ســوئينتن: در اصل اين واقعيت كه چهره ديويد بويي با 
چهره من شباهت زيادي داشت، نوعي همبســتگي با وي در من 
ايجاد كرد و احساس دختر عمو- پســر عمو بودن با ديويد بويي به 

من دست داده بود.
شما در كودكي و نوجواني به مدرسه شبانه روزي 

رفتيد، آيا فضاي اين مدرسه برايتان محدود كننده نبود؟
راه هاي مختلفي وجود دارد تا برخي از افراد در افراد ديگر احساس 
ناخشنودي و بيگانگي ايجاد كنند. من هم فردي بودم كه به راحتي 
اين احســاس در من پديد مي آمــد. بنابراين ديــدن جلد آلبوم 
عالءالدين ســالم، از آلبوم هاي موسيقي ديويد بويي در آن فضايي 
كه نسبت به آن احســاس بيگانگي مي كردم برايم اميد بخش بود. 
اين آلبوم  را مدت ها بــدون آنكه حتي يك قطعه از آن را بشــنوم 
با خود همراه داشــتم چرا كه در آن زمان ضبط صوت نداشتم. ما 
اجازه نداشتيم در مدرسه شــبانه روزي موسيقي گوش دهيم. من 
فكر مي كنم ايجاد ممنوعيت در گوش دادن به موســيقي بدترين 
محروميتي بود كه مي توان براي يك نوجواني كه در اوايل دهه1970 

زندگي مي كرد، در نظر گرفت.
شما در ابتدا عالقه به شعر داشتيد و مي خواستيد 
زماني شاعر شويد و به همين منظور قصد داشتيد در دانشگاه 
كمبريج ادبيات بخوانيد. چه فيلم هايي باعث تغيير نظرتان 

شد؛ اينكه تصميم بگيريد وارد سينما شويد؟
در آن زمان هم من شعر مي گفتم و بر اين باور بودم كه در آينده نيز 
به شعر و شاعري خواهم پرداخت. اما در دانشگاه با دانشجويان رشته 
تئاتر آشنا شدم و به مرور با آنها دوست شدم. با اينكه به طور ويژه به 

تئاتر عالقه مند نبودم اما دوست داشتم زماني كه اين دانشجويان 
براي اجراي آثار نمايشــي تمرين مي كردند، كنارشان 
باشــم. به تدريج عالقه مند به مشــاركت در كارهاي 

نمايشي اين جماعت تئاتري نيز شدم.
 خود شــما از خانواده اي داراي پيشينه 

هنري نيستيد؟
نه نبــودم و در دهه1980 هم اين احســاس كمتر در افراد 
پديد مي آمد كه به ثمر رساندن آرزوهاي بزرگ امكان پذير 
است، احساسي كه امروزه بيشتر وجود دارد و افراد نسبت 
به توانايي هاي خود بيشتر آگاهي دارند. دهه1980 زماني 
بود كه مردم همچنان نمي دانستند كه فيلم ها چطور تدوين 
مي شوند و آگاهي چنداني از روند ساخت فيلم نداشتند. در 
آن زمان نمي شــد به طور دقيق متوجه اين مسئله شد كه 

راه ورود يك فرد به روند فيلمســازي چيست. ساخت فيلم 
ايده اي كامال سري و اســرارآميز به نظر مي رسيد. در آن زمان 

هنوز كارگردانان بنامي نظير ديويد لين، آلن پاكر و ديويد پاتننام 
مشغول ســاخت فيلم بودند. آنها در واقع فيلمسازاني بودند كه 

نامشان در عرصه بين المللي مطرح بود.
من عادت به ديدن فيلم در ســينما پيدا كرده بــودم، با اين حال 
هيچ گاه به ذهنم خطور نكرده بود كه مي توانم در فيلمي بازي كنم. 
من به بازيگري عالقه اي نداشتم، چرا كه بازي در تئاتر به نظر تنها 
كاري بود كه مي توانستم در زمينه بازيگري انجام دهم. من در آن 

زمان براي دوستانم در دانشگاه نمايش هاي زيادي بازي كردم.
شما در نخستين فيلم كوتاه جوانا هاگ نيز ايفاي 

نقش كرديد؟
بله در اين فيلم بازي كردم. من و جوانا هاگ يكديگر را از زمان بچگي 
مي شناختيم. جوانا در آن زمان در لندن در دانشكده سينما درس 
مي خواند، در فيلم سوغاتي به سال هاي اوليه و سوابق جوانا پرداخته 
شده است. من دختري بودم كه در فيلم اول وي نيز بازي كردم. در 
فيلم سوغاتي نيز به ساخت اين فيلم اشاره شده. اما درواقع ما هيچ گاه 
ساخت اين فيلم را تمام نكرديم. در سال1986 نيز من براي جوانا 
در فيلم »هوس«، بازي كردم. او در زمينه فعاليت ســينمايي يار و 
ياور نزديك من بود. جوانا با دورنماي فيلمسازي صنعتي احساس 
بيگانگي مي كرد و من نيز همينطور فكر مي كردم. ما تصور مي كرديم 
نمي توان به عنوان يك عالقه شــخصي به ســاخت فيلم پرداخت. 
اما درك جارمن به ما يادآور شــد كه فيلمســازي تا اين حد امري 
شخصي نيست. او به ما گفت فيلمسازي امري روياگونه نيست. بلكه 

فيلمسازي با ساير رشته هاي هنري نظير نقاشي نيز مرتبط است.
چه كساني در سال هاي اوليه زندگي در عالقه شما 

به سينما مؤثر بودند؟
 به خاطر مي آورم كه زمانــي كه همچنان در كمبريج مشــغول 
تحصيل بودم، فيلم ژان ديلمن ســاخته شــانتال آكرمن در سال 
1975 را ديدم. من پيش تر عالقه اي به بازيگري نداشــتم. اما با 
ديدن فيلم ژان ديلمن نخستين جرقه در زمينه عالقه به بازيگري 
در ذهنم زده شد. در آن زمان به اين نتيجه رسيدم كه به بازيگري 
عالقه مند هستم، چرا كه از ســياهي اي كه در فيلم ژان ديلمن 
به نمايش در آمده بود، خوشم آمد. اين فيلمي خارق العاده بود 
چرا كه واقعا تمام عناصر يك فيلم تجربي را در خود داشــت. 
فيلم ژان ديلمن واقعا درباره تجربه اي بود كه يك زن بيوه از 
سر گذرانده بود، روايتي بود از زمانه اين زن. اين فيلم من را 
جذب كرد. با وجود جاذبه فيلم ژان ديلمن بالفاصله تصميم 
نگرفتم به عرصه بازيگري ورود كنم و به خود نگفتم من هم 
روزي يك بازيگر خواهم شد. من همچنان صحنه هاي فيلم 
ژان ديلمن را در ذهن خود مرور مي كنم و در جمع هايي نيز 
نام اين فيلم را مي برم و به صحنه تأثير گذار آن اشاره مي كنم، 
حتي در تابستان گذشته كه در سر صحنه فيلم خاطرات، 
جديد ترين اثر اپيچاتپونگ ويراستاكول )كارگردان مشهور 
تايلندي برنده نخل طالي جشنواره فيلم كن( كار مي كردم 
نيز به اين فيلم در جمع عوامل فيلم خاطرات، اشاره كردم. 
يكي ديگر از شخصيت هايي كه در ورود من به عرصه هنر 
تأثير گذاشت، سالوادور دالي نقاش مشهور اسپانيايي 
بود. يكي از نقاشي هاي وي روي ديوار مدرسه ما نصب 
بود. البته شــايد او فردي نباشــد كه من به طور ويژه 
به دســتاوردهاي هنري اش فكر كنم. اما نقاشي هاي 
سوررئاليستي وي هميشه بخشــي از ذهنم را اشغال 

رؤياهاي تيلدا سوئينتن
بازيگر انتقام گيرندگان )پايان بازي( از عالقه اش به آلفرد هيچكاك و پيتر سلرز 

مي گويد

TILDA SWINTON
كرده و الهام بخش من بوده است. حس فانتزي هميشه در من قوي 
بوده و اين يكي از چيزهايي است كه براي من در كار با درك جارمن 
ارزشمند است. زماني كه شما با وي كار مي كنيد هميشه فانتزي 

همراهتان است.
البته نــام كارگردانان بنــام ديگري مانند مايكل پــاول و امريك 
پرسبرگر، در صدر فهرست افرادي كه بر من در زمينه سينما تأثير 
گذاشته اند، قرار دارد. اين دو كارگردان، 8فيلم را به طور مشترك 
با يكديگر كارگرداني كرده اند. من فيلم هاي »ناركيسوس سياه« 
)1947( و »مي دانم كجا مــي روم« )1945( از اين دو كارگردان 
برجسته را بسيار مي پسندم. مخصوصا فيلم مي دانم كجا مي روم 
به عنوان يك يادگار ارزشمند سينمايي هميشه در قلب من جاي 
گرفته است. مي دانم كجا مي روم، يك فيلم خيلي مهم اسكاتلندي 
است كه كارگرداني آن را نه يك اســكاتلندي كه يك انگليسي و 
مجارســتاني به عهده داشــته اند. مايكل پاول و امريك پرسبرگر 
توانسته اند به طور اســتادانه اي به اين فيلم جنبه عرفاني و پر رمز 

و رازي بدهند.
به احتمال زياد من فيلم مي دانم كجا مي روم را در همان سينماي 
هنري در كمبريج ديدم كه براي نخستين بار فيلمي از تاركوفسكي 
را ديده بودم. برايم سخت است تأثيري كه تاركوفسكي در من در 
زمينه فيلمســازي از خود به جاي گذاشت به خاطر بياورم. همين 
قدر مي توانم بگويم كه اين تأثير بسيار عميق بود. صحنه اي از فيلم 
»استالكر« )1979( كه تاركوفســكي آن را در ژانر علمي- تخيلي 
پسارستاخيزي در اتحاد شوروي سابق ساخته بود، به طور ويژه من 
را به ياد يكي از روياهاي دوران كودكي ام مي اندازد. اين صحنه براي 
من شوك آور بود. مانند چيزي از ضمير ناخودآگاه جمعي بود. اين 
صحنه در واقع سكانسي بود از يك اتاق مملو از شن و از پرنده   اي در 
اين اتاق در حالي فيلم گرفته شده بود كه گويي به سمت دوربين 
در حال پرواز است و با بال خود شن ها را لمس مي كند. من رؤياي 
چنين صحنه اي را از نوجواني در ذهن خود داشتم. البته به احتمال 
زياد من تنها فردي نبودم كه رؤيــاي چنين صحنه اي را در ذهنم 
پرورانده بودم، اما من اين فيلم را زماني كه جوان بودم ديدم و چند 
سالي بود كه رؤياي اين پرنده و اتاق پر از شن را در ذهن داشتم. در 
آن زمان برايم خيلي مهم بود كه مي توانستم روياهاي مشتركي با 

افراد بزرگي نظير تاركوفسكي داشته باشم.
چه نويسندگاني بر عالقه شــما به عرصه هنر و 

فرهنگ تأثير گذار بودند؟
موريل اسپارك از همان ســنين اوليه جواني بر من تأثير گذار بود، 
كتاب » بهار دوشيزه« ژان برودي)1961( نخستين كتابي بود كه 
از وي خواندم، كتاب هاي »دختران نحيف« )1963( و رمان 
»صندلي راننده« )1970(، ازجمله كتاب هايي هستند 
كه من از ميان آثار موريل اسپارك بسيار مي پسندم.
چه چيزي از شــخصيت موريل 

اسپارك نظر شما را جلب كرده بود؟
موريل اســپارك همزمان با هوش و عقل و 
غمزده بودن، داراي تفكرات سياه و پرشور 
و بسيار احساســاتي بود و ذهني نامرتب 
داشــت. او خيلي روحيــه متمدنانه اي 
نداشت. يكي از نوشتارهاي وي كه مورد 
عالقه من واقع شده، »فخرفروشان« 
نام دارد، اين اثر يك داســتان كوتاه 
اســت كه تنها در 3صفحه خالصه 
مي شود. اين داستان سه صفحه اي 
آميخته از طنز و مضحكه و شرارت 
و بي رحمي اســت. در مجموع 
داستاني اســت كه آشفتگي 
ذهن نويسنده از آن هويداست 
و هميــن پريشــاني ذهني 
موريل اسپارك است كه من 

را به او عالقه مند كرده.
جينيــا  ير و
وولف نيز يكي ديگر از 
نويسندگاني است كه 
به طور ويژه در سنين 
جواني الهام بخش شما 

خر؛ بازيگر مورد عالقه سوئينتن
تيلدا ســوئينتن مي گويد: زماني كه از من درباره اجراهاي مــورد عالقه ام در بازيگري 
مي پرسند، عالوه بر بازي باستركيتون، مي توانم به بازي يك خر يا بازي تعدادي از خرها در 
فيلم »ناگهان بالتازار« ساخته روبر برسون در 1966 اشاره كنم. بي شوخي، من اجراي آن خر 
را دوست داشتم و شيوه نشان دادن اين موجود زنده در اين فيلم را بسيار دوست داشتم. 
بازي اين خر و تعدادي ديگر از خرها در اين فيلم، جنبه آموزشي استادانه اي براي ايفاي 
نقش هاي انساني دارد. چرا كه شما در هر لحظه از اين فيلم اين خر را همراهي مي كنيد و اين 
فيلم به ما بسيار درباره خرها و خصوصيات اين حيوان مي آموزد. در اين فيلم درواقع خريت 
نيز فريم به فريم نمايش داده مي شــود. يكي از ديگر چيزهايي كه من را به خر عالقه مند 
مي كند اين است كه اين حيوان در هيچ فيلم ديگري جز ناگهان بالتازار بازي نكرده است. 
من هم آرزو داشتم مي توانستم تنها در يك فيلم ايفاي نقش كنم. بودن در يك فيلم و سپس 

ناپديد شدن اتفاق بسيار خوبي است كه براي هر كسي رخ نمي دهد.

آرش نهاوندي
روزنامه نگار

بوده. آيا »اورالندو« نخستين كتاب ويرجينيا وولف است كه 
شما خوانده ايد؟

بله من 12يا 13سالم بود كه كتاب اورالندو را خواندم. فكر مي كنم 
براي خواندن اين كتاب سنم بســيار كم بوده. من در دوره جواني، 
تقريبا مي توانم بگويم به فاصله هر 5سال اين كتاب را دوباره خواندم. 
آنگونه كه شهرت يافته اين كتاب درباره جنسيت و در واقع درباره 
هر دو جنس مذكر و مونث اســت. اما با خواندن اين كتاب متوجه 
شــدم كه به هيچ و جه درباره جنسيت نيســت. در واقع اورالندو، 
كتابي نيست كه در آن ويرجينيا وولف به توصيه و تجويز تبعيت از 
ديدگاه خاصي پرداخته باشد. اين كتاب درباره كاهش فاصله ميان 
محدوده ها و تغيير و تحوالت بي پايان است. اين كتاب درباره تحرك 
و تحول است. از نظر من ويرجينيا وولف در اين كتاب بيشتر به نقد 

ساختار طبقاتي و غرور ملي پرداخته است.
آيا عالوه بر مايــكل پاول و مريك پرســبرگر 
فيلمسازان و بازيگران مهم ديگري بوده اند كه در سنين جواني 

شما از آنها تأثير پذيرفته و به آنها عالقه پيدا كرده باشيد؟
البته آلفرد هيچكاك همواره از كارگردانــان مورد عالقه من بوده 
اســت. من به فيلم »قلب هاي مهربان و نيم تاج ها« ساخته رابرت 
هيمر )1949( نيز بسيار عالقه دارم و نمي توانم بگويم كه چندبار آن 
را ديده ام. آلك گينس و پيتر سلرز هر دو از بازيگران الهام بخش من 
بوده اند و بسيار به بازي اين دو عالقه دارم. بسيار دوست دارم كه از 
آنها در بازيگري تأثير بگيرم. عالقه من به آلك گينس بيشتر به دليل 
بازي اش در فيلم قلب هاي مهربان و نيم تاج هاســت. شايد يكي از 
داليل عالقه من به اين فيلم اين است كه من از خانواده اي هستم كه 
همه اعضاي آن در ظاهر به يكديگر شباهت دارند. من اين فيلم را 
براي نخستين بار در دوازده سالگي ديدم و از آن زمان به بعد ذره اي 
از عالقه ام نسبت به آن كم نشده است. من از مهارت بازيگري پيتر 
سلرز به ويژه در فيلم هاي استنلي كوبريك نيز بسيار خوشم مي آيد. 
من به بازي او در فيلم لوليتا)1961( و دكتر اســترنج الو)1963( 
بسيار فكر مي كنم. من هميشه از بازيگراني كه در چند نقش بازي 
مي كنند بسيار خوشم مي آمد.  درك جارمن دركارگرداني مهارت 
بسزايي دارد و ازجمله كارگردانان برخاســته از سينماي بريتانيا 
مي توان وي را به حساب آورد. بازي كردن در فيلم هاي او مانند بازي 
در مدرسه بازيگري است، درك جارمن در ساخت فيلم هاي شخصي 
كه با وجود ظاهر خام و ناپخته شان آكنده از فانتزي و روايت جذاب 
داستاني هســتند، مهارت دارد. بونگ جون هو )كارگردان مشهور 
كره اي و برنده نخل طالي كن با فيلم انگل( نيز در سينماي كره از 

نظر من از چنين مهارتي برخوردار است.
به نظر مي رسد شــما بســيار به بازي در نقش 
شــخصيت هاي قدرتمند عالقه داريد. به طور ويژه بازي در 
نقش ميسون در سريال »برف شــكن«، جادوگر سفيد در 
سري فيلم هاي »نارنيا« و »ملكه ايزابل«، آيا بازي در چنين 

نقش هايي براي شما جذابيت ويژه اي دارد؟
بله همه آنها ربطي با ايده قدرت دارند. اما همه اين شــخصيت ها 
به طور يكسان موفق نيســتند. اما به عنوان مثال من به شخصيت 
وكيل بي رحمي كه من ايفاي نقشــش در فيلم مايكل كاليتون به 
كارگرداني توني جيلوري)2007( را به عهده داشتم، بسيار عالقه 
دارم، او به طور پيچيــده اي قصد دارد تبديل بــه فردي قدرتمند 
شود. البته در ظاهر اين تصور به شما دست مي دهد كه او درصدد 
قدرت يابي نيست و صرفا در صدد پيروي از يك رئيس يا يك رهبر 
است كه در واقع اينچنين نيســت و او تمايالت خود را نهان كرده 
است. در فيلم »پايان عميق« )2001( به كارگرداني ديويد سيگل 
و اســكات مك گي نيز در نقش مارگارت هال بازي كرده ام. او زن 
خانه دار، مادر، همسر و عروس مسئولي است كه مي خواهد زندگي 
راحت و بي دغدغه اي داشته باشــد. او آرام سخن مي گويد و بسيار 
ماليم است، اما اوضاع در نهايت به گونه اي پيش مي رود كه ناگزير 

مي شود اداره امور را در دست بگيرد.
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تاالرهاپوللغومراسمعروسيراهنوزنپرداختهاند
برخي تاالرها ازجمله تاالر عروسي ما كه مراسم مان به خاطر كرونا لغو 
شد، هنوز نتوانسته ايم پول مان را از تاالر پس بگيريم و آنها مي گويند 
بيعانه لغو مراسم زودتر از شهريور پرداخت نمي شود. ما از گرفتن مراسم 
صرف نظر كرده ايم و يك ماهي است زندگي مشتركمان را آغاز كرده ايم 
اما هنوز تاالر پولمان را پس نداده و معلوم هم نيست كي پس بدهد. در 
مراجعات به تاالر چند زوج ديگر را ديديم كه چندين ميليون تومان 

پولشان نزد تاالر مصادره شده است. لطفا مسئوالن به داد ما برسند.
سعيدازتهران

رباطظهيرآبادرادريابيد
وضعيت رباط ظهيرآباد مه والت بســيار ناراحت كننده است و رو به 
نابودي است. از مسئوالن شهرستان مه والت تقاضاي توجه جدي و 

فوري داريم تا بخشي از سرمايه تاريخي شهر حفظ شود.
ترخانازمهوالتخراسانرضوي

دولتدرمورداجارهمسكنكاريبكند
همانطور كه در ســال هاي ابتدايي انقالب اجاره ها بين 5تا 35درصد 
افزايش يافته بود با ورود دولت شــرايط مديريت شــد. توقع داريم 
دولتمردان كنوني اين روزها به موضوع اجاره خانه و ملك ورود كنند 
و اجازه ندهند قيمت هاي اجاره و رهن ســر به آسمان بزند. بي شك 

عدم كنترل اين وضع مردم عاصي از كرونا را درمانده تر خواهد كرد.
عباستوكليشهميرزاديازقائمشهر

چراپاكدشتمتروندارد
پاكدشت يكي از شلوغ ترين شهرســتان هاي اطراف تهران است كه 
روزانه شمار زيادي از مردم  آن براي كار و درس راهي تهران مي شوند و 
جز اتوبوس و تاكسي وسيله نقليه ديگري به تهران ندارد. سال ها قبل 
مسئوالن وعده كرده بودند كه مترو به پاكدشت هم برسد ولي تاكنون 

آثاري از اين وعده در پاكدشت مشاهده نشده است.
امينيازپاكدشت

مالكانزمينهاياصطلكبعد12سالسرگردانند
سال 85 با مشقت زياد يك قطعه زمين در زمين هاي اصطلك پرديس، 
پشت دانشــگاه آزاد خريداري كردم كه سند رسمي هم از اداره ثبت 
داريم ولي از آن ســال تاكنون ســرگردان و بالتكليف مانده ايم. نه 
مي توانيم بفروشيم و نه اجازه داريم آنها را بسازيم. اينكه تقريبا بيش از 

هزار مالك اين همه سال بالتكليف باشند انصاف است؟
گالبدريازتهران

ابطالغيرقانونيمعامالتظلمبهسهامداراناست
در روزهاي اخير در ســامانه معامالت آنالين كارگزاري ها بسياري از 
معامالت ابطال مي شــوند كه به هيچ عنوان قانوني نيست، از طرفی 
گردش بسيار در بازگشــايي معامالت ديده مي شود كه آن هم قانونا 

درست نيست. آيا نظارتي بر اين موضوع وجود ندارد؟
صمدزادهازرشت

يككارگرسادهبدونهيچحمايتيچگونهسركند
يه كارگر ساده هستم كه تابه حال هيچ كمك معيشتي از سمت دولت 
به ما تعلق نگرفته، حقوقمان هم كه حداقلي است، چگونه بايد زندگي 
كنيم. اكنون كه يك ماه به پايان موعد اجاره خانه ام مانده، هر آن آماده 
مي شوم كه در خيابان چادر بزنم چون واقعا توان اجاره كردن خانه با 

نرخ باالتر را ندارم.
رضاازتهران

وروديبسيارنامناسبدهدشت
شهرستان دهدشــت در اســتان كهگيلويه و بويراحمد ورودي هاي 
بسيار نامناسبي دارد و حتي يكي از 4ورودي دهدشت مناسب نيست. 
هركدام از ورودي هاي طوليان، ســوق، چرام و بهبهان از ديگري بد 
منظرتر و آشفته تر هستند و هر مسافر به محض ورود به اين شهر با گذر 
از ورودي شهر احساس ناخوشايندي خواهد داشت. ورودي هر شهر 
پيشاني آن شهر است و بايد داراي المان و نماي در خور  شان و متناسب 

با فرهنگ آن منطقه باشد.
رشيديازدهدشت

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

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

با مردم

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

پاسخ مسئوالن

طرحفاصلهگذاريازسويشركتاتوبوسرانيرعايتميشود
روابط عمومي شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه به دنبال چاپ 
پيام مردمي با موضوع عدم رعايــت فاصله گذاري در خطوط بي آرتي 
تهران در ستون با مردم روز 23فروردين پاسخ داده است: »ضمن تشكر 
از شهروند گرامي اعالم مي دارد: در راستاي اجراي طرح فاصله گذاري 
اجتماعي، ابالغي از وزارت بهداشــت و در جهت قطع زنجيره انتقال 
ويروس كرونا، اين شركت ضمن نصب اطالعيه و تراكت اطالع رساني 
در اتوبوس ها و ايستگاه ها، نسبت به عالمتگذاري روي صندلي و كف 
اتوبوس ها و همچنين نصب شيلد جداكننده كابين راننده اقدام كرده 
است. با تأكيد بر اينكه ســرفاصله حركت اتوبوس ها تغييري نكرده 
است از شهروندان گرامي تقاضا مي شود ضمن رعايت بهداشت فردي 
هنگام استفاده از اتوبوس درصورت مشاهده ازدحام منتظر اتوبوس 

بعدي بمانند.«

هشدارمشا
كشورهايي در رده مشابه كشــورمان به لحاظ  ادامهاز

برخورداري از ريسك حوادث و سوانح طبيعي صفحهاول
حتي ساختارهايي در ســطوح باال همچون وزارت حوادث و سوانح 
پيش بيني كرده اند تا از دل اين ســاختارها برنامه هاي پيشــگيرانه، 
طرح هاي بهبود آمادگي و برنامه هاي پاســخگويي مناســب و نيز 
طرح هاي بازسازي درصورت رويارويي با حوادث و سوانح استخراج و در 
باالترين سطوح پيگيري و اجرايي شود. تكان و جنبيدن به نسبت قابل 
احســاس گســل مشــا را كه بار ديگر ترس و دلهره را بــه دل هاي 
پايتخت نشــينان بازگرداند مي توان فرصتي مغتنم دانســت و آن را 
هشداري تلقي كرد كه بر ســرعت طرح ها و برنامه هاي خرد و كالن 
كاهش مخاطره زمين لرزه در كشور بيفزايد تا شاهد جامعه اي تاب آور، 

مقاوم و ايمن در برابر اين مخاطره مخوف باشيم.

بايد دچار ترس آگاهانه شويم

زلزلهبهتنهاييترســناكودلهرهآورنيست.بلكهاثراتآنممكن

استمارادچارمشكلكند.دردنياروزانهتعدادزياديزلزلهبزرگتر

از5ريشتراتفاقميافتد؛امانحوهبرخوردباآنهامتفاوتوتأثيراتيكهدربينمردمودرسطحجامعه

طورمثالدركشورژاپنروزانهزلزلههايباالي6وحتي7ريشتراتفاق
ايجادميكندمختلفاست.به

ميافتد؛امامردمعادتكردهاندكهبااينزلزلههازندگيواصولايمنيرارعايتكنند.اينموضوع

مستلزمايناستكهآگاهيوشناختكافياززلزلهداشتهباشيمو»ترسآگاهانه«دربينمردم

وقوعزلزلهبدانيمچهواكنشينشاندهيم.مهمترازآناقداماتياست
وجودداشتهباشدتاهنگام

دبانقشهايمنيمحلهمانآشناباشيم.بدانيمكهنقاطامندرسطح
كهبايدازقبلانجامدهيم.باي

هستند.ازقبلبايدساختمانهارابررسيكنيم.راههايفراررامشخصكنيم.نقاط
شهرمانكجاها

امنرابدانيم.منزلرابارهابازديدكنيم.تختومحلخوابزيرشيشهولوسترنباشد.بايددراينباره

زلهآمدچهاقداماتيانجامدهيمودرچهمكانهاييتجمعكنيمتا
باخانوادهصحبتكردكهاگرزل

مشكالتمانكمترشود.

»ترسآگاهانه«مهماست.بايدبدانيمزلزلهخطرداردوحواشيناشيازآنموجبآسيبهايجدي

ميشود.ايننكتهكليديدرنحوهمديريتوعملكردمادرهنگاموقوعزلزلهتأثيرگذاراست.در

ذشتهكهدوسالقبلدرمالردداشتيميازلزلهايكهدرآذربايجان
خبرهايمربوطبهزلزلههايگ

تيميازلزلهايكهبامدادجمعهدردماوندرخداد،زلزلهخسارتينداشتوآواريبهوجود
شرقيداش

نزلزلهوچهدرشهرتهران.امامتأسفانهچنديننفرمصدومشدند
نيامد.چهدرمحلنزديككانو

كهغالبااينمصدوميتناشيازترسبود.بهايندليلكهبعداززلزلهمردمخونسرديخودشانرا

ازدستميدهندوسريعشروعبهعكسالعملهاياحساسيوفرارميكنندكهبدترينكاراست.

پاگرفتارميشوندوزمينميخورند.بهدروديواربرخوردميكنند.
هنگامفرارنفراتيزيردستو

بهطورمثالدراينزلزله2نفرفوتشدندكهيكيبراثرسقوطازارتفاعوديگريبهدليلترسوسكته

د.اگربدانيمكهدرهنگاموقوعزلزلهبايدچهاقداماتيانجامدهيم،
قلبيجانخودراازدستدادن

ميتوانيمخودمانوخانوادهمانرانجاتدهيموازخطراتزلزلهدرامانباشيم.هنگامزلزلهنبايد

شاحساسيانجامدهيم.اگرخونسرديخودمانراحفطكنيمودر
بالفاصلهفراركنيم.نبايدواكن

همانمحليكههستيمپناهبگيريمواكنشبهترياست.بهخصوصافراديكهدرساختمانهايبلند

فراركنند.بايددرمنزلپناهبگيرند.فراركردنودوريازخانهفقطدر
مرتبهوآپارتمانهستندنبايد

نانطبقهاولتوصيهميشودتابتوانندازساختمانخارجشوندودر
ساختمانهاييكطبقهوساك

محيطيپناهبگيرند.اگربتوانيمبرترسخودمانغلبهكنيموخونسرديخودمانراحفظكنيمقطعا
باآسيبهايكمتريمواجهخواهيمشد.

هنگام وقوع زلزله چه بايد بكنيم؟

تجربهچندينزلزلهدرســالهاي
اخيركهشــدتيكمتراز6ريشتر
داشتهنشانميدهدبيشترمردم
بهدليلتأثيرمستقيمزلزلهوآوار
ناشــيازتخريبزمينلرزهدچار
مصدوميتيافوتنشدهاند،بلكه
بهدليلترسبيشازحدواقدامات

هيجانيوعدمحفظخونسرديوواكنشهايغيرمنطقيدچار
مشكلوآسيبشــدهاند.اگرهنگاموقوعزلزلهضمنحفظ
خونسردي،اعتمادبهنفسوآرامشخود،نكاتايمنيرارعايت
كنيد،ميتوانيدجانخودوبستگانتانراباداشتنآگاهيدر
موردپناهگرفتنوانجامعكسالعملسريعومناسبنجاتدهيد.
بسياريازمصدومانناشياززلزلهبهدليلفراردچارحادثه
ميشوند،ايندرحالياســتكهافرادبايدتوجهداشتهباشند
كهدرزمانوقوعزلزلهدرمناطقشــهريپناهگيريبرفرار

ارجحيتدارد.
افرادبايددراينزمانرويزمينبنشينند،بهشكل4دستو
پايادوزانو)بهطوريكهتعادلشانحفظشود(،ازسروگردنشان
محافظتكنند،سپسزيريكميزمحكممانندميزناهارخوري
ياميزتحريررفتهوبادستپايهميزرانگهدارندتاتكاننخورد.

باتوجهبهاينكهدرمناطقروستاييخانههابهشكلخشتيو
گلياستارجحيتبافراروخروجازمنزلاستوبهدليلامكان
بيشترفروريختنمنازلروستاييبهتراستافرادبالفاصلهبعد

ازوقوعزلزلهازخانهخارجشوند.
كناراشــيايشيشــهاي،پنجرهها،ديوارهايخارجيو
غيرحامل،زيرلوستروووسايلتزيئنيوبهويژهدرآسانسورهااز

پرخطرتريننقاطخانهاست.
اگرافراددرحالتخواببهسرميبرندنيزبايدتاپايانزلزله
درجايخودباقيبمانندوبابالشسروگردنخودراحفظكنند.
افراددرزمانوقوعزلزلههرگزنبايدبهسمتراههايخروجيو
پلكانهاهجومببرند،اغلبمصدوميتهاوشكستگيهايناشي

اززلزلهبهايندليلاتفاقميافتد.
ازپنجرههاوكمدهايبلندكهبدونمهارهستندوهمچنين

اشياييكهممكناسترويشماسقوطكننددورشويد.
بايددركناركنجديوارهاپناهبگيريدودرحاليكهسرخودرابا

بازوانخودگرفتهايدحركتكنيد.
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حسيندرخشان
مدير مركز كنترل و هماهنگي عمليات سازمان امداد و نجات هالل احمر

نوابشمسپور
مديركل آموزش عمومي، پايه و همگاني جمعيت هالل احمر

»زلزله، آگاهي، مديريت...« اينها كليدواژه هاي 
زمين لرزه بامداد جمعه بودند. زلزله اي نسبتا داخلي

شديد كه هرچند در نزديكي دماوند اتفاق افتاد؛ 
اما شدت آن به حدي بود كه پايتخت و چند استان ديگر را نيز 
لرزاند؛ اما خسارت و تلفات چشــمگيري نداشت و باعث شد 
مردم و مسئوالن در مواجهه با حادثه اي غافلگيركننده نمره 
قبولي بگيرند. اما اين زلزله چطور اتفاق افتاد و واكنش مردم 

نسبت به آن چگونه بود؟ 
به گزارش همشهري، بامداد جمعه، شب به يادماندني ديگري 
براي پايتخت نشينان رقم خورد. در شرايطي كه خيلي ها در 
خواب بودند و بسياري ديگر براي خوابيدن آماده مي شدند، 
ساعت 48دقيقه بامداد ناگهان زمين شروع به لرزيدن كرد. 
آنها كه بيدار بودند تالش كردند پنــاه بگيرند و بعضي ها هم 
خودشــان را به بيرون از خانه رســاندند تا از آوار احتمالي و 
خطرات زمين لرزه در امان بمانند. در يك چشــم به هم زدن 
چراغ هاي شــهر كه تــا آن زمان نيمه خاموش بود، روشــن 
شد. انگار كه قرار است روز از نيمه شــب آغاز شود. اين زلزله 
يادآور زمين لرزه 30آذر ماه ســال96 در مالرد بود كه ترس و 
وحشت را به جان پايتخت نشــينان انداخت، موجب ازدحام 
در خيابان ها شــد و جان چند نفر را گرفت. اين بار اما معلوم 
نبود كانون زلزله كجاست و چه خسارات و تلفاتي به بار آمده 
است. دقايقي بعد مردم كه اين روزها معموال اخبار را از طريق 
گوشي هاي هوشمندشــان دنبال مي كنند خبردار شدند كه 
زلزله در نزديكي دماوند اتفاق افتاده است. با وجود اينكه مركز 
لرزه نگاري كشور بزرگي زمين لرزه را 5.1ريشتر و كانون آن 
را روستاي زيارت، در 6كيلومتري دماوند اعالم كرد، اما زلزله 
پايتخت نشــينان را بي خواب كرد و در استان هاي مازندران، 

قزوين، قم و سمنان هم احساس شد.

شهرونداِنهوشياروبيدار
دقايقي از زلزله مي گذشت و وقت آن رسيده بود كه مردم از 
حال نزديكان و اعضاي خانواده با خبر شوند. شايد به همين 
دليل بود كه خطوط تلفني زير بار ترافيك شــديدي رفت و 
بيشتر خطوط اشغال بود. درست در همان دقايق وزير جوان 
ارتباطات از مردم خواست تا براي ارتباط با يكديگر از اينترنت 

و پيام رسان ها استفاده كنند.
شواهد نشــان مي داد كه اين بار برخالف زلزله سال 96مردم 
با آمادگي بيشــتري با زلزله برخورد كرده اند و خســارت و 
تلفات چنداني به بار نيامده است. از همان دقايق اوليه بود كه 
مسئوالن يك به يك به اين خبر واكنش نشان دادند. شهردار 
تهران دقايقي پس از زلزلــه از آمادگي مراكز مديريت بحران 
در مناطق مختلف تهران خبر داد. او همچنين اعالم كرد دِر 
همه پارك ها ازجمله 4پارك جنگلي كه از زمان شيوع كرونا 
تعطيل شده بود به روي مردم باز است. وزير ورزش نيز اعالم 
كرد ورزشگاه هاي بزرگ شهر ازجمله آزادي، تختي، كشوري، 
حيدرنيا و... براي ورود مردم آماده است. شبكه خبر سيما نيز 

با پخش گزارش هايي از سطح شهر و ارتباط با مسئوالن هالل 
احمر، اورژانس و مديريت بحران نشان مي داد كه زلزله تحت 
كنترل است و خوشبختانه خســارت و تلفاتي به بار نياورده 

است.

صفخودروهادربزرگراههاوپمپبنزينها
اين بار با اينكه خبري از شــتاب و عجله مردم نبود اما بعضي 
خانواده هــا از بيم پس لرزه ها ماشين ســواري را بر ماندن در 
خانه ترجيح دادند. شايد به همين دليل بود كه تا روشن شدن 
هوا خيلي از خانواده ها ســوار بر خودرو در كنــار بزرگراه ها، 
پارك ها و خيابان هاي اصلي، به دور از ســاختمان هاي بلند 
حضور داشتند و شب را در خودروهاي شان به صبح رساندند. 
صف هاي مقابل پمپ بنزين ها هم ديگر داستاني تكراري است 
كه بعد از هر حادثه اي تشكيل مي شود. اين بار هم دقايقي بعد 
از زلزله خودروهاي زيادي بــه پمپ بنزين ها هجوم بردند تا 
سوخت گيري كنند. اقدامي كه دليل منطقي آن براي هيچ كس 
مشخص نيســت. آنچنان كه رئيس انجمن صنفي صاحبان 
اماكن و عرضه فراورده هاي نفتي سراسر كشور گفت جايگاه ها 
در مناطقي كه زلزله در آن احساس شد، نسبت به روز قبل از 
آن در همان زمان با افزايش 90درصدي تقاضا مواجه شدند 
و صف سوخت گيري تا يك ساعت پس از اذان صبح نيز ادامه 
داشت. او البته يادآور شد كه همه جايگاه ها هم فراورده كافي 

و هم دستگاه هاي آماده براي ارائه خدمت در اختيار دارند.

بازارداغشايعات
جامعه ايراني، طناز و شوخ طبع است؛ آنچنان كه در حوادث 
و خطرات هم اين طنز است كه مردم را سرزنده و با نشاط نگه 
مي دارد. بامداد جمعه درحالي كه دقايقي از زمين لرزه اي نسبتا 
شديد مي گذشت عالوه بر اطالعات زلزله، انبوه پيام هاي طنز 
بود كه بين مردم رد و بدل مي شــد. اما از اين گذشته بعد از 
چنين حوادثي معموال بازار شايعه ها داغ است. براساس يكي 
از اين شايعه ها فعال شدن آتشفشــان دماوند مسبب اصلي 
زمين لرزه  بامداد جمعه بود. شايعه اي كه خيلي زود تكذيب 
شــد. علي مرادي، رئيس مركز لرزه نگاري كشوري مؤسسه 
ژئوفيزيك دانشگاه تهران درخصوص دليل وقوع زلزله تهران 
گفت: با اطمينان مي گويم كه اين زلزله مربوط به گسل مشا 
است و فعال شــدن آتشفشــان دماوند را تكذيب مي كنيم. 
زمين لرزه در نزديكي روستاي مشا و امامزاده هاشم رخ داده 

است. شرايط سنجش آتشفشان با زلزله كاماًل متفاوت است.

زلزلهدرسايرشهرها
ســاعتي از زلزله دماوند گذشــته بود و مردم در انتظار پس 
لرزه ها در پارك ها و خيابان به ســر مي بردند كه خبر رسيد 
از چند اســتان ديگر نيز زلزله رخ داده است. هرچند قدرت 
زمين لرزه هاي اين اســتان ها از زلزله دماونــد كمتر بود اما 
تهراني ها با كنجكاوي پيگير زلزله در ساير نقاط ايران بودند. 

فيروزآباد لرســتان، ســيرچ كرمان، گيوي اردبيل، جايزان 
خوزســتان و كوهنجان فارس ديگر نقاطي بودند كه پس از 

زلزله دماوند به لرزه درآمدند و بين 2.6تا 4ريشتر لرزيدند.

شمارتلفاتومصدومان
در نخستين ساعت هاي بامداد جمعه اعالم شد كه در جريان 
زلزله 5.1ريشتري يك نفر جان خود را از دست داده و 13نفر 
مصدوم شده اند اما ظهر جمعه ســخنگوي اورژانس كشور از 
افزايش شمار مصدومان و جان باختگان خبر داد و گفت كه در 
اين حادثه 2نفر جان باخته و 21نفر مصدوم شده اند. مجتبي 
خالدي گفت: در شهرستان دماوند 6 نفر به دليل فرار هنگام 
زلزله دچار مصدوميت شدند و مردي 60ساله نيز هنگام فرار 

دچار ضربه به سر شد و جان خود را از دست داد.
وي ادامه داد: در شهرستان تهران 12 نفر، شميرانات يك نفر 
و در استان البرز 2نفر به دليل فرار ناشي از ترس زلزله مصدوم 
شدند. گزارش هاي رسيده حاكي از آن است كه فرد ديگري 
نيز به دليل ترس و سكته قلبي جان خود را از دست داده است.

ترسازپسلرزهها
تهراني ها بامداد جمعه را هوشــيارتر از هميشه خوابيدند و 
نگران پس لرزه هاي احتمالي بودنــد. اما آيا زلزله هاي بعدي 
خفيف تر از زلزله 5.1ريشــتري خواهند بود يا شــديدتر؟ 
علي بيت اللهي، رئيس بخش زلزله مركز تحقيقات راه، مسكن 
و شهرســازي در اين باره گفت: با توجه به پس لرزه هايي كه 
در حال رخ دادن است، زلزله 5.1 ريشتري زلزله اصلي بوده 
و احتمال اينكــه پيش لرزه اش براي زلزله بزرگ تر باشــد، 
بسيار اندك است. وي ادامه داد: وقوع پيش لرزه، پس لرزه و 
زلزله اصلي همه در امتداد گسل مشا در حدود 7 كيلومتري 
شمال شــهر دماوند و نزديك به روستاي مشا بوده است. در 
14سال گذشــته 820 زلزله متعدد و متمركز باالي 2.5 به 
شعاع 100كيلومتري اين زلزله در آن منطقه به وقوع پيوسته 
كه عمده آنها در شرق و شمال شرق تهران بوده است. با توجه 
به پس لرزه هايي كه در حال رخ دادن است، زلزله 5.1 زلزله 
اصلي بوده و احتمال اينكه پيش لرزه اي براي زلزله بزرگ تر 

باشد، بسيار اندك است.
در همين حال بختياري، سخنگوي سازمان مديريت بحران 
كشور از ادامه پس لرزه ها خبر داد و گفت: تا ساعت 8:30 صبح 
جمعه حدود 34 پس لرزه تا بزرگی 3.9 ريشــتراتفاق افتاده 
است. وي همچنين از آماده باش كليه نيروهاي امدادي تا 3روز 
آينده خبر داد و گفت: از همان لحظات اوليه آماده باش به همه 
دستگاه هاي عضو مديريت بحران كشور اعالم شد و گروه هاي 
امدادي به كانون زلزله )دماوند( اعزام شــدند. شــهرداران 
مناطق 22 گانه شــهرداري تهران و استان اصفهان به عنوان 
استان معين و جانشين تهران، پس از حادثه آماده باش بودند 
و جلســات خود را برگزار كردند. همچنان آماده باش حفظ 

مي شود، اما شرايط عادي است.

بهنظرشــمامهمترينمشكالت
تهرانهنگاموقوعزلزلهچيست؟

تقريبا 90درصد مناطق كشورمان زلزله  خيز هستند 
و همين نكته اهميت آمادگي در برابر زلزله را بيشتر 
مي كند. در تهران هم چندين گسل فعال وجود دارد، 
اما مشــكالت تهران زلزله نيست. اگر زلزله با ريشتر 
باال در تهران اتفاق بيفتد مشــكل در امدادرســاني 
به وجود خواهد آمــد و اوضــاع را بحراني مي كند. 
انبوه سازي ها، ساختمان هاي بلند، جمعيت فشرده 
و ايمني ســاختمان ها ازجمله مهم ترين خطرات در 
هنگام وقوع زلزله در تهران اســت كه باعث مي شود 

فرايندهاي امدادرســاني بعد از زلزله با ريشترهاي 
باال، خرابي هاي زيادي به بــار آورد؛ مثال در حادثه 
آتش سوزي ساختمان پالسكو شاهد بوديم كه يك 
ســاختمان فرو ريخت، اما يك خيابان براي چندين 
روز مســدود بود و توان امدادي و خدماتي براي اين 
حادثه كه فقط يك ســاختمان بود بسيج شد. حاال 
اگر زلزله در سطح وســيع اتفاق بيفتد ما در تهران 
ساختمان هاي زيادي شبيه پالسكو داريم كه ممكن 
است آســيب ديدن آنها فاجعه بار باشد و مسير هاي 
زيادي مســدود شــود. به اين نكته بايد آسيب هاي 
زيرزميني و فرونشســت هايي را  هم كه ناشــي از 

برداشت آب هاي زيرزميني و خالي شدن سفره هاي 
زير زميني است، اضافه كرد.

هنگاموقوعزلزلهچطورميشود
ازميزانخساراتوتلفاتاحتماليكمكرد؟

عاقالنه ترين كار، آمادگي و ايمني اســت. در مورد 
ايمني در زلزله 3 نوع ايمني وجود دارد كه هر كدام 
به نوبه  خود كليدي و مهم هستند. ايمني اول ايمني 
سازه است كه شامل ســقف، ديوار، ستون ها و نوع 
مهندسي، طراحي و ساخت يك ساختمان مي شود. 
ساختمان هاي امروزي بايد طوري طراحي شوند كه 
در برابر زلزله با بزرگي تا هفت و نيم ريشــتر مقاوم 
باشد. نوع ديگر ايمني، ايمني غيرسازه اي است كه در 
آن نقش مردم حائز اهميت است. اينكه مردم بدانند 
در خانه هاي شــان مثال باالي سرشان هنگام خواب 
نبايد لوستر و تابلو باشد. مجسمه يا وسايل دكوري 
ســنگين بايد در گوشه هاي خانه باشــد. كتابخانه 
به ديوار محكم شــود و كتاب هاي سنگين پايين و 
كتاب هاي ســبك در قفســه هاي باال قرار گيرد. به 
شيشه ها چسب بزنيم. آبگرمكن و وسايل گرمايشي 
را كنترل و در جاي خود محكم كنيم و... بايد به اين 
نكات از قبل پرداخته شود و رعايت هر كدام مي تواند 
تا حدود زيادي در خانه امنيــت ايجاد كند. اما نكته 

بعد ايمني عملكردي است. به اين معنا كه همه افراد 
خانواده آموزش هاي الزم را ديده باشند كه اگر زلزله 
اتفاق افتاد فرار نكنند. از آسانســور استفاده نكنند. 
جاهاي امن را شناســايي كنند و... اگر هنگام وقوع 
زلزله آماده باشــيم مي توانيم چنــد درصدي از اين 
كارها را انجام دهيم. يا اينكه مثال يك كوله پشــتی 
شامل وســايل ضروري آماده داشته باشيم تا هنگام 

وقوع زلزله كمتر دچار مشكل شويم.
بهنظرميرســيددرزلزلهبامداد
جمعهبهنسبتزلزلهايكه2سالقبلدرتهران
اتفاقافتادمردمهوشــيارتربودندوواكنش
بهتريازخودنشاندادند.نظرشماچيست؟

در هر اتفــاق كه براي نخســتين مرتبه رخ مي دهد 
استرس زياد و دانش كمي وجود دارد. در اين زلزله به 
نسبت زلزله 2 سال قبل كارهاي آموزشي بيشتري 
انجام شــد. البته اين موضوع ممكن است مثل يك 
شمشير دولبه عمل كند. چون همانقدر كه آموزش 
خوب است اما ممكن است حساسيت را كم كند و با 
كم شدن حساسيت ممكن است مردم هوشيار عمل 
نكنند. استرس موجب فرار از صحنه مي شود اما بايد 
با آموزش ها ياد داد كه نبايــد فرار كرد. بايد افراد هر 
جا كه هستند بمانند. اگر مي خواهند بيرون بيايند 

نبايد از آسانسور استفاده كنند. يكديگر را هل ندهند. 
هجوم نياورند چرا كه در همه زلزله ها اين موارد تلفات 
دارد. بيشتر افراد هنگام فرار مصدوم مي شوند. يا نكته 
ديگر اينكه بعد از زلزله صف هاي پمپ بنزين شكل 
مي گيرد. اين موضوع دليل منطقي ندارد. ازدحام در 
چنين مكاني خيلي خطرناك است. ممكن است در 
پس لرزه بعدي پمپ بنزين دچار نشتي يا انفجار شود 

و با وجود ازدحام يك فاجعه رقم خواهد خورد.
مردمدرروزهــايآيندهبايدچه
رفتاريازخوددربرابرپسلرزهيازلزلههاي

احتمالينشاندهند؟
در اين چند روز مردم بايد هوشــيار باشند اخبار را 
رصد كنند. نمي توانيم پيش بيني كنيم كه در ادامه 
چه اتفاقي رخ خواهد داد، امــا بايد اقداماتي را انجام 
دهند كه در صورت وقوع پس لرزه آماده باشند؛ مثال 
كوله پشتي با تجهيزات ضروري آماده كنند. شب ها با 
لباس مناسب بخوابند كه هنگام خروج زمان را براي 
پوشــيدن لباس از دســت ندهند. راه هاي خروجي 
را باز بگذارند. حتما شــب ها يكي از چراغ هاي خانه 
روشن باشد. چراغ راه پله ها روشن باشد. راه پله ها مانع 
نداشته باشد و سعي كنند در اين مدت آگاهي هاي 

خود را نسبت به زلزله افزايش دهند.

   براي زلزله بزرگ تر آماده ايم؟
زلزلهبامدادجمعهتهــران،بارديگرزنگخطــررابرايآمادگي
همهجانبهدرروياروييبازلزلهبهصدادرآورد.اگراينزمينلرزهبا
شدتبيشتريرخميدادچهاتفاقيميافتاد؟اگرزلزلهچندثانيه
بيشترطولميكشيدآياآمادهروياروييباخساراتوتلفاتاحتمالي

آنبوديم؟آرزودهقاني،دانشجويدكتريتخصصيسالمتدربالياوفوريتهايدانشگاهعلوم
پزشكيشهيدبهشتيدرگفتوگوييباهمشــهريبهبررسيمهمترينچالشهايتهراندر

مواجههبازلزلهوراههايكاهشخسارتوتلفاتدرزلزلهپايتختپرداخت.
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هوشياري بيشتر

 زلزله 5.1ريشتري بامداد جمعه دماوند هرچند در چندين استان
احساس شد اما تلفات و خسارت چشمگيري نداشت



 لرزه هاي گسل  مشا در ميانه بحران كرونا
فاصله گذاري  اجتماعي را بر باد داد

فاصله هاي لرزان
محمدصادقخسرويعليا

خبرنگار

يادداشت

فرشتهچراغي
روزنامه نگار

»هالله« نام يك گل در شهر ماست كه با طرح و نقوشي كه دارد، 
نماد زيبايي محسوب مي شود.

 هالله قصه  ما هم زيباســت و نقوش مختلفي بر صورت و بدنش 
دارد. نقوشــي كه گاهي خــود را با كبودي هاي مختلف نشــان 
مي دهند و بايد تقصير اين كبودي ها به گردن بي احتياطي هالله 

در باال رفتن از پله ها بيفتد.
در روزهاي قرنطينه كه هالله نقــش و وظايفش را پر رنگ تر ايفا 
مي كند، كبودي هاي روي صورت و بدنش هم پر رنگ تر شده اند 
و حاال در كنار اين نقش و كبودي هاي غليظ، بايد اعتراض هايش 

كم رنگ تر از هر زمان ديگري باشد.
هالله در اين روزها تنها زني نيســت كه شكنجه دوران قرنطينه 
را تحمل مي كنــد، او مثال كوچكــي از هزاران زني اســت كه 
كابوس هاي زندگي شان دو چندان شده و حاال رنج حبس شدن 
در متراژ كوچك جهنم زندگي شان را نيز بايد تحمل كنند. زنان 
زيادي در سراسر جهان اين روز ها بايد زير سقفي بمانند كه از آن 
گريزانند و هوايي را استنشــاق كنند كه بوي خفگي و خشونت 

مي دهد.
هفته هاســت مقام هــاي بلندپايه بســياري از كشــورها، براي 
جلوگيري از گسترش ويروس كرونا )موســوم به كوويد- ۱۹(، 
ويروســي كه حاال بيش از ۳ميليون نفر در جهــان به آن مبتال 
شده اند، راه حل قرنطينه را انتخاب كرده اند و با تعطيل كردن چرخ 
زندگي و جنب و جوش جهان، انسان ها را با شعارهاي مختلف به 

ماندن در خانه تشويق مي كنند. 
البته در خانه ماندن و اعمال قرنطينه، تنها يك روش تشــويقي 
در قالب درخواست نيست، بلكه در بسياري از كشور ها به صورت 
قوانين ســختگيرانه درآمده اســت كه انجام عملي خالف آن، 
مجازات هاي ســنگين دارد. براي هالله و هــزاران زن ديگر نيز  
قوانين سختگيرانه اي وجود دارد كه قانونگذاران آن ممكن است 

برادر، پدر و شوهر باشند.
در اين روزهــاي قرنطينه، تنها زنــان از جانب بــرادر، پدر و يا 
شوهرشان مورد خشونت قرار نمي گيرند بلكه ممكن است كودكي 
از جانب مادر و حتي خواهرش مورد خشونت، اذيت و آزار جسمي، 
فشــار رواني و روحي نيز قرار بگيرد. پس بايد اين را دانست كه 
خشونت تنها براي زنان نيست و كودكان و سالمندان نيز در اين 
روزهاي قرنطينه، ممكن است قرباني خشونت هاي مختلف باشند، 
اما تأكيد بر مسئله خشونت خانگي در دوران قرنطينه عليه زنان، 
براي اين است كه طبق آمارها، زنان بيشترين قربانيان خشونت 
خانگي هستند و به همين علت بايد به مسئله خشونت تحميلي 

بر آنها بيشتر پرداخت.
حال  در اين روزهاي قرنطينه كه صفحات شــبكه هاي اجتماعي 
مملو از تصوير روزمرگي افرادي شده كه در خانه هاي خود حبس 
شده اند و با وجود اين مي رقصند و در كنار خانواده بودن و ماندن را 
براي نجات جهان با روش هاي مختلف جشن مي گيرند و از كيك، 
دست ســاخته ها و كتاب هاي خاك خورده اي كه حاال مشــغول 
خواندن آنها هستند عكس منتشــر مي كنند، كسي از اليه هاي 

زيرين و نقطه مقابل اين تصاوير ويتريني شاد خبري ندارد.
آمارهاي رسمي از تشــديد ميزان خشــونت خانگي در دوران 
قرنطينه خبر مي دهند، آمارهايي كه تنهــا در قالب چند كلمه 
و عدد هســتند اما ظرفيت گنجاندن درد واقعي و فشار روحي و 
رواني تحميل شده به زنان و كودكان در دوران قرنطينه را در خود 
ندارند. با چند عدد، كار دشواري است كه معناي واقعي خشونت 
را نشان داد زيرا نه مي توان رنج واقعي را به خواننده منتقل كرد و 
نه مي توان حس واقعي قربانيان اين خشونت را نشان داد. اما طبق 
آمارهاي رسمي و به گفته بسياري از مسئوالن، ميزان خشونت 

خانگي رشد چشمگيري داشته است.
بسياري از كشورها از افزايش خشونت خانگي در دوران قرنطينه 
خبر داده اند، براي مثال در كشــورهايي همچون فرانسه و هند، 
تنها در هفتــه اول اعالم اعمال منع تردد و خــروج از خانه، آمار 
خشونت هاي خانگي به ترتيب در فرانسه يك سوم افزايش داشته 

و در هند آمار اين خشونت ها دوبرابر شده است.
در برخي كشورها عالوه بر رشد آمار خشونت هاي خانگي، قتل نيز 
گزارش شده است. در تركيه از ابتداي قرنطينه تاكنون دست كم 

۱۰ زن كشته شده اند.
افزايش خشونت هاي خانگي تنها مختص به كشور هاي خارجي 
نيســت و بايد گفت با توجه به داده آماري مؤسســه مطالعاتي 
گالوپ)معروف ترين مؤسسه نظرسنجي در جهان( در سال ۲۰۱۷ 
كه ايران از لحاظ خشونت در بين ۱۴۲ كشور رتبه اول را به دست 
آورد، بايد انتظار افزايش آمار خشونت خانگي در دوران قرنطينه 

در كشور را داشته باشيم.
بهزاد وحيدنيا، مديركل مشــاوره و امور روانشــناختي سازمان 
بهزيستي كشور، از افزايش ۳برابري تماس هاي اختالفات زوجين 
در قرنطينه با صداي مشــاور)۱۴۸۰( خبر داده و گفته است كه 
۶۰درصد اين تماس ها مربوط به مشكالت خانوادگي بوده است.

وحيدنيا، مشــكالت اقتصادي و بيكاري در دوران كرونا را يكي 
از اصلي ترين عوامل تأثير گذار در افزايش خشــونت هاي خانگي 

مي داند.
محمود علي گو، مديركل دفتر آســيب هاي اجتماعي ســازمان 
بهزيستي كشــور، با بيان اينكه هنوز آمار دقيق تماس ها با خط 
اورژانس اجتماعي )۱۲۳( مشخص نشده اســت، اما از افزايش 
تماس ها با اورژانس اجتماعي خبر داده و اين تماس ها را به معناي 

افزايش كودك آزاري و همسرآزاري دانسته است.
در كنار اطالعات منتشر شده توسط اين ۲مقام مسئول، حبيب اهلل 
مســعودي فريد، معاون امور اجتماعي ســازمان بهزيستي در 
گفت وگو با ايلنا، با تكذيب موضوع افزايش خشــونت خانگي، از 
نبود »تفاوت معنادار« تغيير آمار خشونت خانگي نسبت به قبل 

از شيوع كرونا خبر داد.
با استناد به اطالعات منتشر شده توسط مديركل دفتر آسيب هاي 
اجتماعي سازمان بهزيســتي كشور و مديركل مشــاوره و امور 
روانشناختي سازمان بهزيســتي و با توجه به خشونت پنهان در 
كشور )خشونت هايي كه به شكايت و ثبت نمي انجامند(، بايد آمار 
خشونت هاي خانگي را بيشتر دانست و قطعا در اين ميان اورژانس 
اجتماعي و نهاد هاي مربوطه، بايد فعاليت فشرده تري نسبت به 
قبل داشته باشند تا از بروز خشونت خانگي و اتفاقات ناگوار )قتل 

و شكنجه( جلوگيري كنند.

۲  شنبه ۲۰ ارديبهشت ۹۹  شماره ۷۹۳۷ 22 ۳ ۰ ۲ ۳ ۶ ۱ ۸ جامعه

قرنطينهو
افزايشخشونتعليهزنان

شناسايي۱۵۵۶مبتاليجديدبهكرونا

تا ظهر جمعه نوزدهم ارديبهشت، ۱۵۵۶ بيمار جديد مبتال به كرونا شناسايي شده اند. 
به گزارش وزارت بهداشت، آمار ابتال نســبت به يك روز قبل كه ۱۴۸۵مورد ابتالي 
جديد بود، افزايش يافته است. آمار باالي هزار نفر ابتال در روز در حالي است كه شنبه 
هفته گذشته، آمار روزانه ابتال ۸۰۲مورد اعالم شده بود. مسئوالن دولتي مي گويند: 
افزايش آمار ابتال به دليل انجام تســت هاي بيشــتر اســت، اما منتقدان مي گويند: 
عادي سازي شــتابان دولت، فاصله گذاري اجتماعي و احتياط مردم را كاهش داده و 

موارد ابتال را باال برده است.
به گفته كيانوش جهانپور، ســخنگوي وزارت بهداشت، با شناسايي مبتاليان جديد، 
 مجموع بيماران كوويد-۱۹ در كشور به ۱۰۴۶۹۱ نفر رسيد. ۵۵ بيمار كوويد-۱۹ ديگر 
هم جان شان را از دست دادند و مجموع جان باختگان اين بيماري به ۶۵۴۱ نفر رسيده 
اســت. تا كنون ۸۳۸۳۷ نفر از بيماران، بهبود يافته و ترخيص شده اند و ۲۷۱۱ نفر از 

بيماران مبتال به كوويد-۱۹ در وضعيت شديد اين بيماري تحت مراقبت قرار دارند.

تولدساالنه۱۵۰بيمارتاالسميجديددركشور

رئيس مركز مديريت پيوند و درمان بيماري هاي وزارت بهداشت از تولد ساالنه ۱۵۰ 
بيمار تاالسمي جديد در كشور خبر داد.

مهدي شادنوش به ايسنا گفت: كل بيماران تاالســمي كه در سامانه وزارت بهداشت 
ثبت شده اند، نزديك به ۱۸ هزار و ۳۰۰ نفر هستند كه در ۲۲۵ بخش تزريق خون به 
آنها ارائه خدمت مي شود. همچنين ساالنه حدود ۱۵۰ بيمار جديد تاالسمي در كشور 
متولد مي شوند. تاالسمي از بيماري هاي ژنتيك و يك اختالل خوني ارثي است كه در 
آن، تعداد هموگلوبين ها و گلبول هاي قرمز در بدن فرد مبتال به اين بيماري از حالت 
نرمال كمتر اســت. هموگلوبين پايين و تعداد كم سلول هاي خوني، مي تواند موجب 
كم خوني شود. به گفته او، بيشــترين ميزان موارد جديد تاالسمي در كشور مربوط 
به استان سيستان و بلوچستان است و علت آن رواج ازدواج هاي فاميلي و غيررسمي 
است. بزرگان اهل تسنن مردم در سيستان و بلوچستان همكاري كرده اند تا بدون انجام 

آزمايش، ازدواجي را ثبت نكنند.

اعالمآمارفوتشدگانزمستان۹۸
سازمان ثبت احوال كشور، آمار فوت و تولد زمستان سال 
۱۳۹۸ را اعالم كرد؛ تهران و خراســان رضوي به ترتيب 

بيشترين آمار فوتي ها را داشته اند.
سيف اهلل ابوترابي، ســخنگوي ســازمان ثبت احوال به 
ايسنا گفت: تمام آمار والدت و فوت سال ۱۳۹۸ ازجمله 
زمستان اين سال در سامانه سازمان ثبت احوال كشور در 

دسترس قرار گرفته است. 
وي افزود: »براســاس روال گذشــته، زمان انتشار آمار 

زمستان هر سال در نيمه دوم ارديبهشت ماه بوده است.« 
اين پاســخي بود به انتقادها درباره منتشــر نشدن آمار 
مرگ وميرها. منتقدان در هفته هاي اخير مي پرسيدند چرا 
اين سازمان، آمار مرگ وميرها را اعالم نمي كند؟ آيا اين 
موضوع ارتباطي با بيماري كرونا  دارد؟ سخنگوي سازمان 
ثبت احوال گفته: » ما طبق روال گذشــته اين آمار را در 
همين زمان منتشر مي كرديم.براي انتشار آمار فروردين 
امسال نيز براساس آنچه جهاني است، ۷۵روز از هر فصل 

بايد بگذرد؛ براي مثال آمار بهار در تابستان جمع بندي و 
اعالم مي شود.«

براساس آمار اعالمي در ســال ۱۳۹۸ از ميان ۳۹۵ هزار 
و ۳۹۲ نفر فوتي كل كشور، ۱۰۵ هزار و ۷۸۷ نفر مربوط 
به زمســتان بوده كه در اين فصل نيز بيشترين فوتي ها 
مربوط به استان تهران با ۱۶هزار و ۷۷۳ نفر است و پس 
از آن استان خراسان رضوي با ۷۸۲۵ نفر در جايگاه بعدي 
قرار گرفته است.كمترين ميزان هم به ترتيب متعلق به 
اســتان هاي ايالم با ۲۵۴۳ نفر، كهگيلويه و بويراحمد با 

۲۸۷۰ نفر و سمنان با ۳۶۳۱ نفر بوده است.

ناگهان غوغا مي شــود در راه پله ها. صداي جيغ و 
فرياد بچه هاي خــواب زده در ميان هياهوي قدم ها 
در حال فرار گم شده؛ ۴۳ دقيقه بامداد روز جمعه 
است و زمين سر به عصيان گذاشته. پايتخت چند 

ثانيه لرزيده و جرز ديوارها دندان به هم ساييده اند.
شب هراس است و جمعيت زيادي سراسر آشوبند. 
برخي پا برهنه و وحشت زده ميان كوچه ايستاده اند 
و زبانشان قفل شــده. بچه ها در آغوش پدر و مادر 
هم آرام نمي گيرنــد. گريزگاهي نيســت؛ كوچه 
پس كوچه هاي ۶متري و آســمانخراش هاي باالي 
۱۲متر. در معابر ازدحام زياده شده، پاپوش به پاي 

برخي نيست اما نگران ماسك خود هستند.
 عده اي هشدار مي دهند كه فاصله اجتماعي رعايت 
شود؛ برخي رعايت مي كنند بعضي هم زير لب غر 
مي زنند: » داريم مي ميريم به خاطر زلزله بعد يارو به 
فكر فاصله اجتماعييه...« كم كم چند نفر لفظي به 
جان هم مي افتند؛ گروهي كه تصور مي كنند بايد در 
بحبوحه زمين لرزه مراقب كرونا هم باشند و افرادي 
كه معتقدند در اين شرايط بايد بي خيال كرونا شوند 

»چون زلزله از كرونا كشنده تر است.« 

ترسوسرگرداني
ســاعت از يك بامداد گذشــته و خيابان ها شلوغ 
شده اســت. برخي هجوم آورده اند به سمت پمپ 
بنزين ها. خيال فرار به سر دارند، به كجا؟! خودشان 
هم نمي دانند؛ »بــاك بنزين پر بشــه خيال مون 

راحت تره...«
 گوشي به دست نشسته اند داخل ماشين و اخبار را 
از فضاي مجازي، راديو و تلويزيون دنبال مي كنند. 
اخبار مي رســد كه مردم البرز، قم، زنجان و قزوين 
هم زلزله را احساس كرده اند و به خيابان ها آمده اند. 
هنوز هيچ اتفاقي نيفتاده كه شايعات از راه مي رسد؛ 
شــايعاتي كه براي مردم وقت تعييــن مي كند و 
مي گويد: »زلزله مهيبي ســاعت فالن در راه است! 

و...« 
يك ســاعت بعد هيجان و ترس فروكش مي كند. 
ساعت ۲ صبح است و خواب و خستگي چيره شده بر 
همه ترس ها و دلواپسي ها. حاال موقع مشاجره است 
بين خانواده؛ يك نفر مي گويد برويم خانه استراحت 
كنيم، ديگري پايش را كرده در يك كفش كه بايد تا 
صبح در خيابان بمانيم. چند مرد پا به سن گذاشته 
كه پسر بزرگ دارند، خانواده را در ماشين به دست 
او مي سپارند و خودشان وارد آپارتمان مي شوند تا 

استراحت كنند.
آدم هــاي دورانديشــي در فضــاي بــاز چــادر 
برپــا كرده اند و در ولولــه زلزله هفت پادشــاه را 
خواب مي بينند اما امشــب پناهگاه اصلي بيشتر 
خانواده هاي نگران ماشين شــان است. عده اي با 
ماشــين دور دور مي كنند و در محله هاي مختلف 
مي چرخند تا فاميــل و بستگان شــان را از خانه 
بيرون بكشند. بچه هايي كه به خانه بخت رفته اند، 
سراغ پدر و مادر پا به سن گذاشته شان آمده اند تا 
آنها را در خودرو قرنطينه كنند. بعضي والدين هم 
سراسيمه از پشت آيفون سر بچه هاي خوش خيال 

داد مي زنند: »بيا از خونه بيرون بچه...«

جايامنكجاست؟
هر كسي ســاز خودش را مي زند. اين وسط عده اي 
هم هســتند كه از سر لجبازي يا شــايد مصلحت 
در خانه مانده اند؛ با چراغ هاي روشــن و چشــمان 
بيدار. رفته رفته جمعيت كم مي شــود. آنهايي كه 
بيرون هســتند در نهايت از فرط خستگي تصميم 
مي گيرند دوباره به خانه پناه ببرند. پدري سعي دارد 
خانواده اش را اينطور قانع كند تا به خانه برگردند: 
» ببينيد توي خونه زيــر چهارچوب هاي در، پاي 
ستون ها و راهروها از همه جا امن تره. اينجا بي خودي 
وقت تلف نكنيد آخرش كرونا هم مي گيريم از من 
گفتن...«وقوع زمين لرزه در بحران كرونا، خانواده ها 
را سرگردان و بالتكليف كرد. آنها هنوز هم نمي دانند 
بهترين تصميم در اين شرايط چيست؛ آيا بايد در 
خانه بمانند يا اينكه خانه را ترك كنند؟ آنطور كه 
مهدي زارع، استاد پژوهشكده زلزله شناسي ايران 
به همشهري مي گويد امن ترين جا حتي در صورت 
وقوع زلزله بزرگ، خانه است: »اگر زلزله بزرگي هم 
بيايد واقعيت اين اســت كه براي تهران كار خاصي 
نمي توان كرد. تنها توصيه اين اســت كه مردم زير 
اجسام خطرناك نخوابند؛ مثل گلدان، تابلو و شيشه. 
اگر مردم به سمت خيابان ها هجوم بياورند، تلفات 
بيشتري به بار مي آورد. در نقطه امن خانه بمانند و 

خطرها را در خانه كم كنند.«
»زارع« ۲سال قبل پيش بيني كرده بود كه »زلزله اي 
بزرگ« تا ۲سال آينده در تهران به وقوع مي پيوندد. 
او در پاســخ به اين پرسش »همشهري« كه آيا اين 
همان زلزله مورد پيش بيني اوســت، مي  گويد: »نه 
الزاما. بزرگاي اين زلزله حدود ۵ بوده اســت. به هر 
حال ما مي دانيم كه اينجا لرزه خيز خواهد بود. همان 
موقع هم به نتيجه رسيده بوديم. برآورد من اين است 
كه در سال هاي آينده بايد انتظار زلزله هاي بزرگي 
را داشته باشــيم. دليلش اين است كه همچنان در 

محدوده تهــران اتفاق مهمي را تجربــه نكرده ايم. 
۱۹۰سال قبل زلزله اي تاريخي با بزرگاي ۷ روي اين 
گسل رخ داده؛ بنابراين هميشه اين احتمال وجود 
دارد كه زلزله اي بزرگ تر از ۷ هم روي آن رخ بدهد.«

زلزله۵.۱يا4.۶ريشتري؟
زلزله شب جمعه مشخصا مربوط به گسل مشاست. 
اين همان گسلي است كه در ۱۸۳۰ميالدي زلزله اي 
به بزرگاي ۷داشته كه تهراِن وقت زمان فتحعلي شاه 
را تخريب كرد و موجب ويراني ارگ حكومتي و كاخ 
گلستان شد. اين اتفاق معروف به زلزله دماوند است 
و زلزله جمعه شب در همان گسلي رخ داد كه در آن، 
زلزله ۷ ريشتري رخ داده بود. گسل مشا، مهم ترين 
گســل جنوب البرز است و گســل بنيادي است و 
درواقع در منطقــه اي كه تهــران در آن قرار دارد، 

مهم ترين گسل به شمار مي رود.
يكي از نكاتي كه درباره زلزله پنجشنبه شب تهران 
مورد توجه قرار گرفت، اعالم بزرگاي اين زلزله بود 
كه توســط منابع داخلي ۵.۱ در مقياس ريشتر و 
توســط منابع خارجي ۴.۶در مقياس ريشتر ثبت 

شــد. اين اختــالف از كجاســت؟ زارع در اين باره 
به »همشــهري« مي گويد: »مراكــز داخلي ۵.۱را 
اعالم كردند و مراكز خارجي ۴.۶را. اختالف به اين 
برمي گردد كه ايســتگاه هاي محلــي ثبت لرزه اي 
اطالعاتي را مي دهند كه خودشان ثبت كرده اند اما 
ايستگاه هاي بين المللي و محلي را تلفيق مي كنند 
و اگر الزم باشــد تصحيح هم صــورت مي گيرد و 
اطالعات نهايي نزديك مي شود. درباره زلزله اخير 
اين تلفيق اطالعات و ارائه عدد نهايي خيلي با تأخير 
اتفاق افتــاد. يك احتمال اين اســت از نظر انتقال 
داده ها و ارتباط بين المللي لحظه اي با تأخير مواجه 

هستيم. در نهايت هم به عدد ۴.۹رسيدند.«
اما »كدام اطالعات از شــدت زلزله قابل استناد  تر 
است؟ اطالعات ثبت شده از مركز لرزه نگاري داخلي 
يا اطالعات بين المللي كه روز بعد اعالم شده؟«، زارع 
مي گويد: »عدد۴.۶ كه اعالم شــد هم غلط نيست. 
اين عدد را براساس ايستگاه هاي لرزه نگاري بغداد، 
باكو و مسكو درآوردند. اطالعات محلي كه بعد اضافه 
مي شــود، آن را تكميل مي كنــد و آنچه در نهايت 

درمي آيد اين دو به هم نزديك مي شود.«

زلزلهبزرگتهرانبيخگوشگسلمشا
به گفته »زارع« در هنگام بحــران زلزله، ما معموال 
سمت خطرناك داســتان برايمان مهم است؛ اينكه 
اين گسل مي تواند خطر نداشته باشد، مسئله اصلي 
ما نيست. درست مثل كرونا، االن نمي گويند عده اي 
از مردم هســتند كه كرونا نمي گيرند: »درباره زلزله 
هم اين بخش از داســتان براي ما مهم است كه اين 
اتفاقات كوچك اين گسل فعال است و اينها ممكن 
است، مقدمه رخداد زلزله بزرگ باشد. بعضي وقت ها 
اين زلزله مي تواند نشانه چكانش يا شليك حركت در 
همان گسل يا گسل مجاور باشد. گسل مجاور گسل 
مشا، همان گسل شــمال تهران است. ممكن است 
قسمتي از گسل شمال تهران قفل شده باشد كه حاال 
در مجاورت آن زلزله آمده است. اين سناريوي خيلي 
بدبينانه اي است، ولي چاره اي نداريم كه سناريوهاي 
بدبينانه را در نظر داشته باشيم. در اين صورت گسل 
شــمال تهران، مثل انبار باروتي اســت كه كنارش 
كبريت بزنند و زلزله ديشــب مي تواند اين گسل و 
قفل شدگي را تكان بدهد و موجب زلزله بزرگ تري 
در تهران شود.« آنطور كه زارع مي گويد بعد از زلزله 
پنجشنبه شب از چند دقيقه گرفته تا چند روز بايد 
احتياط كرد و احتمال بروز زلزله بزرگ تر وجود دارد. 
او همچنين در پاســخ به اين پرسش كه زلزله اخير 
چه ارتباطي با آتشفشان دماوند دارد به تأثيرگذاري 
و تأثيرپذيري اين دو از هم اشــاره كرد: »آتشفشان 
دماوند داســتان خودش را دارد كه آتشفشان فعال 
است. زلزله از روي آتشفشان مي گذرد و آتشفشان هم 
مي تواند در بروز زلزله مؤثر باشد. اينكه اين زلزله دقيقا 
چه اثري بر آتشفشان دماوند گذاشته بايد بررسي شود 
اما آنچه مسلم است و مي دانيم اينكه براي فعال شدن 
آتشفشان بايد لرزه آتشفشــاني داشته باشيد، لرزه 
آتشفشاني است كه منجر به انفجار قله مي شود. لرزه 
آتشفشاني مشخصاتي دارد كه زلزله ديشب نداشته 

و نبوده است.
به گفته زارع، زلزله جمعه نشان داد توجه به مسئله 
زلزله تهران نبايد به صورت نوبــه اي و به دليل زلزله 
پنجشنبه شب باشد: » اين زلزله مهمي بود و سؤاالتي 
ايجاد كرد كه جواب هايي مي خواهد. اين جواب ها از 
جنس كارهاي علمي است. اما اگر ۲ هفته ديگر براي 
همين كارها درخواستي ببريم به ما مي گويند بودجه 
نداريم. سؤاالت زيادي درباره زلزله وجود دارد اما كار 

زيادي گويا نمي توان انجام داد.«
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كيوسك

دولت جديد عراق در حالي كار خود را آغاز مي كند كه هنوز تكليف وزراي امور خارجه و نفت را مشخص نكرده است
آغاز به كار الكاظمي با چراغ سبز تهران و واشنگتن

  كويت درحال بررسي قرنطينه 
 كامل بعد از افزايش مبتاليان 

كوويد- 19

   ريولين)رئيس رژيم صهيونيستي( 
رسما نخست وزير)نتانياهو( را براي 

تشكيل دولت بعدي مأمور كرد

   عمران خان لغو تدريجي قرنطينه 
را اعالم كرد )پاكستان(

   نگراني از اينكه شماره 10)دفتر 
نخست وزير انگليس( كنترل 

برنامه هاي خروج از قرنطينه را از 
دست داده  است

محمدامين خرمي
خبرنگار
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پس از بحران سياسي 5ماهه عراق كه 
در پي اســتعفاي عادل عبدالمهدي از گزارش

منصب نخست وزيري به وجود آمده بود، 
ســرانجام پارلمان اين كشــور با برگزاري جلسه اي 
فوري در بامداد روز پنجشــنبه مجــوز آغاز به كار 
هفتميــن دولت بعــد از ســقوط نظام صــدام در 
سال2003 را صادر كرد؛ دولتي كه بايد با چالش هاي 
امنيتي، سياســي، اقتصادي و البته شــايد از همه 
مهم تر، بهداشتي سختي دست وپنجه نرم كند. اين 
در حالي اســت كــه كابينه پيشــنهادي مصطفي 
الكاظمي بــاز هم به طوركامل از ســد پارلمان عبور 
نكرده و صرفا 15وزيــر آن موفق به اخذ رأي اعتماد 
شده اند. بر اين اساس نخست وزير جديد عراق متعهد 
شــده كه ظرف نهايتا يك ماه آينده گزينه هاي خود 
براي وزارتخانه هاي امورخارجه و نفت را به پارلمان 
معرفــي كند؛ 2وزارتخانه حساســي كه مشــخصا 
مذاكرات پشت پرده براي تعيين تكليف آنها در دولت 
جديد تا كنون بي نتيجه بوده اســت. گفته مي شود 
اختالفات شديد ميان احزاب كردي و شيعي، علت 
اصلي گره خــوردن كار اين 2وزارتخانــه بااهميت 

به شمار مي آيد.
از جمله چهره هاي شــاخص در كابينــه الكاظمي 
مي توان به جمعه عناد و عثمان الغانمي اشاره كرد. 
عناد كه پيش از اين فرمانده نيــروي زميني ارتش 
عراق بود، به عنوان وزير دفاع انتخاب شده و الغانمي 
هم پس از رياست ستاد كل ارتش، حاال وزارت كشور 
را در اختيار گرفته است. اين نخستين بار است كه بعد 
از سقوط نظام صدام، نظاميان عالي رتبه ارتش عراق، 
مناصب رفيع دولتي را در اختيار مي گيرند. الكاظمي 
روز گذشته در نخستين اظهارات رسمي بعد از اخذ 
چراغ ســبز پارلمان براي آغاز به كار دولتش گفت: 
اولويت من كسب اعتماد مردم اســت. ان شاءاهلل با 
مردم و همراهي تمام گروه هاي سياسي، حركت خود 
در مسير امنيت، استقرار، شكوفايي و پيشرفت عراق 

را از سر خواهيم گرفت.
شــبكه العراقيه به نقل از منابعي در پارلمان مدعي 
شد مصطفي الكاظمي فعال تا حصول توافق با احزاب، 
سرپرســتي وزارتخانه هاي امور خارجــه و نفت را 
شخصا بر عهده خواهد گرفت. در گزارش اين شبكه 
همچنين آمده: احزاب كردي اصــرار دارند يكي از 
اين 2وزارتخانه در اختيار آنها قرار داشــته باشــد؛ 
درخواســتي كه تا كنون با مخالفــت صريح احزاب 
شيعي مواجه شده است. براساس عرف سياسي نظام 

عراق بعد از سال2003، وزارتخانه هاي امور خارجه 
و نفت در اختيار شيعيان و وزارت امور مالي زيرنظر 
كردها قرار دارد، اما حاال كه در دولت الكاظمي براي 
نخستين بار وزارت امور مالي در اختيار شيعيان قرار 
گرفته، به نظر مي رســد اين عرف سياســي و البته 

نانوشته با چالشي جدي روبه رو شده است.
روزنامه العربــي الجديد نيز با اشــاره به اختالفات 
پشت پرده بر سر چند وزارتخانه باقيمانده در دولت 
الكاظمي به نقل از منابع پارلماني مدعي شــده اين 
موضوع تا فرارســيدن عيد فطر و پايان ماه رمضان 

حل خواهد شد.

مواضع مثبت تهران و واشــنگتن نســبت به 
الكاظمي 

استقبال همزمان مقامات عاليرتبه در ايران و آمريكا 
از نخســت وزيري مصطفي الكاظمــي بازتاب قابل 
توجهي در رسانه هاي عرب زبان داشته است. مايك 
پمپئو، وزير خارجه آمريكا ساعاتي بعد از رأي اعتماد 
پارلمان به كابينه الكاظمــي در تماس تلفني با وي، 
ضمن ابراز خرسندي از آغاز به كار دولت جديد عراق 
اعالم كرد آمريكا معافيت اين كشــور از تحريم هاي 
اقتصادي بــراي واردات برق از ايــران را تا 120روز 
تمديد مي كند. اين در حالي اســت كه معافيت هاي 
تحريمي عــراق در رابطــه با ايران از ابتداي ســال 
ميالدي جاري تنها 30روز بوده است. از سوي ديگر، 
محمدجواد ظريف، وزير خارجه ايران هم با استقبال 
گرم از آغاز به كار دولــت الكاظمي در صفحه توييتر 

خود نوشت: ايران همواره از عراق و تصميم مردم اين 
كشور براي مديريت سياسي عراق حمايت مي كند.

ياسر ابوهالله، مدير سابق شبكه الجزيره با اشاره به 
مواضع مقامات ايراني و آمريكايي نســبت به دولت 
جديد عراق در صفحــه توييتر خود نوشــت: تمام 
نشانه ها گوياي آن است كه دولت الكاظمي با هدف 
گفت وگوي تهران-واشــنگتن و يا دست كم كاهش 
تنش ميان اين دو قدرت بر ســر كار آمده است. در 
مقابل اما دكتر لقاء المكي، اســتاد علوم سياســي 
دانشگاه بغداد در مصاحبه با شــبكه الجزيره گفت: 
هنوز براي قضاوت بر ســر نقش دولت الكاظمي در 
تنظيم معادالت ميان ايران و آمريكا در منطقه زود 
اســت و تحليل هاي مبتني بر اين مسئله نيز اعتبار 
چنداني ندارد، چراكه اگر اين دولت واقعا دولت مورد 
مصالحه ايران و آمريكا بود كار خود را به شكل ناقص 

و با 15وزارتخانه آغاز نمي كرد.
تمام اينها در حالي اســت كه هنوز موضع خيابان و 
شــهروندان معترض عراقي نســبت به نخست وزير 
جديد اين كشور روشن نيســت؛ فرصتي موقت اما 
مهم براي الكاظمي كه به لطف شيوع ويروس كرونا 
و تعطيلي اعتراضات خياباني به دســت آمده است. 
اگرچه مي توان پيش بيني كرد با وخيم ترشدن شرايط 
اقتصادي، تداوم سقوط دينار برابر دالر و صعود نرخ 
تورم، بار ديگر خيابان هاي شهرهاي بزرگ اين كشور 
شاهد موج گسترده اي از معترضان جواني باشد كه از 
بيكاري، گراني و فقدان خدمات اوليه دولتي به ستوه 

آمده اند. 

بسته شدن فروشگاه ها و مغازه ها، براي بسياري در بغداد 
يادآور دوران سختي است كه زندگي آنها را ويران كرد؛ 
جوخه هاي مرگ، ويرانه اي كه تحريم هاي بين المللي 

ساخته بود و حمله نظامي خارجي.
به گزارش رويترز، حاال آنها از همه گيري كوويد-19رنج 
مي برند. در اعظميه در بغداد، كرونا خانواده ها را به چنان 
فالكتي انداخته كه بسياري از آنها به ياد نمي آورند آيا 

هرگز پيش تر اين چنين گرفتار فقر بوده اند يا نه.
عبدالوهاب قاسم، يك كارگر 46ساله مي گويد: »براي 
2سال، من پيش دوستم زندگي مي كردم تا اجاره ندهم 
و هر ماه 350دالر براي همسر بيمار و بچه هايم در تركيه 
بفرســتم. از وقتي كه ويروس كرونا آمده كاري وجود 

ندارد و من چيزي ندارم كه براي خانواده ام بفرستم.«
قاسم و هم محلي هاي او كه كارگري مي كنند يا مغازه هاي 
كوچك دارند، شاهد از دست رفتن اندك درآمد خود 
بوده اند. بســياري از آنها، براي سير نگه داشتن خود 
هنگام افطار به يك مسجد مي روند تا غذايي را كه يك 
خانواده به صورت خيريه توزيع مي كند بگيرند و گرسنه 
نمانند. براي بسياري از آنها، اين نخستين بار در زندگي 

است كه به غذاي خيريه براي سيرشدن نياز دارند.
قاسم مي گويد: »كمتر از 2ماه حكومت نظامي باعث شد 

بسياري كارشان را از دست بدهند.«
عراق فعال توانسته است جلوي انتشار وسيع گسترده 
كرونا را بگيرد و تنها حدود 2هــزار و300مبتال به اين 

ويروس و 100مرگ در اين كشور ثبت شده است.
اما مثل بسياري از كشــورهاي ديگر، اقدامات اعمال 
شده توسط دولت، ازجمله حكومت نظامي سراسري 
كه از ماه پيش در جريان است، بسياري از كسب و كارها 

را زمينگير و لطمه زيادي به بخش آسيب پذير جامعه 
وارد كرده است.

عبدالزهرا الهنداوي، ســخنگوي وزارت برنامه ريزي 
عراق گفته است كه هم اكنون 20درصد جامعه عراق در 
فقر زندگي مي كنند اما انتظار مي رود اين آمار به خاطر 
گســترش بيكاري در ميان مردم در دوران كرونا، به 

30درصد برسد.
دولت ماه گذشــته اعالم كرد كه هر مــاه 25دالر به 
خانواده هايي كه به خاطر شــرايط پيش آمده به تنگنا 
افتاده اند پرداخت خواهد كرد. الهنداوي گفته است كه 
13ميليون عراقي، يعني تقريبا يك سوم جمعيت اين 

كشور براي دريافت اين كمك هزينه ثبت نام كرده اند.
افت قيمت نفت، كه تقريبا تمــام درآمد دولت عراق 
از فروش آن به دست مي آيد هم به اقتصاد اين كشور 
لطمات زيادي وارد و دولت را مجبور كرده تا هزينه هايش 
در بخش عمومي را كاهش دهد. قيمت نفت نسبت به 

سال گذشته 55درصد سقوط كرده است.
عراق هم در اين شرايط، با دوراهي سختي مواجه است 
كه ديگر كشورهاي دنيا با آن مواجه هستند: آيا دولت 
بايد محدوديت ها را كاهش دهد يا همچنان قرنطينه را 

ادامه دهد تا جلوي انتشار ويروس را بگيرد؟
مقامات اخيرا حكومت نظامي را در طول روز برداشته اند 
اما براي شكستن آن در شب جريمه درنظر گرفته اند. 
سازمان بهداشت جهاني توصيه كرده است كه عراق 

بايد همچنان قرنطينه را ادامه دهد.
قاسم و همسايگان او مي گويند كه براي گرفتن غذاي 
خيريه، حكومت نظامي را زير پا مي گذارند. از آنجا كه 
مساجد به خاطر قرنطينه تعطيل هستند، آنها بعد از 
گرفتن غذا، به جلوي مغازه يكي از اهالي مي روند تا نماز 
بخوانند و روزه شان را افطار كنند. مردان در بشقاب هاي 

بزرگ پالستيكي غذا مي خورند و زنان با خود برنج و 
مرغ به خانه مي برند.

اخالص ماجد كه اين غذا را در آشــپرخانه كوچكش 
مي پزد معتقد است كه خانواده ها اين روزها بيشتر از هر 
زماني محتاج هستند؛ »اين مردم درآمد پايداري ندارند. 
آنها در طول روز با اداره مغازه هايشان يا كارگري هرچه 

كه بتوانند به دست مي آورند.«
اســرا خليل كه 2پســرش در ســال2006 توسط 
شبه نظاميان كشته شد و همسرش 7سال پيش به خاطر 
عفونت گلو جانش را از دست داد، 2فرزندش را با حقوقي 
كه مادرش به عنوان مستمري از دولت مي گرفت بزرگ 
مي كرد. مادر او   ماه پيش فوت كرد و ديگر مستمري اي 

هم وجود ندارد.
او درباره شرايطش مي گويد: »نمي توانم به عنوان يك 
بيوه به دنبال كار بروم. به مغازه داران محل بدهكارم و 

نمي دانم پولشان را چطور پس بدهم.«
الهنداوي گفته است كه دولت در حال بررسي شرايط 
است و مي خواهد آمار افرادي كه به خاطر شرايط دوران 

كرونا شغل خود را از دست داده اند را مشخص كند.
كرونا و پيامدهــاي اقتصــادي آن در حالي به عراق 
رسيد كه اين كشــور دولت مســتقر نداشت. سال 
گذشــته اعتراض هاي گســترده در عراق كه بيشتر 
شــركت كنندگان در آن بيكاران و معترضان به فساد 
طبقه حاكم بود باعث شد تا عادل عبدالمهدي استعفا 
بدهد و از آن زمان اداره كشور به صورت موقت توسط او 

ادامه پيدا كرد.
نبود دولت مشكالت زيادي در بخش تخصيص بودجه 
ايجاد كرده اســت. بانك جهاني هم هفته گذشــته 
پيش بيني كرد كه اقتصاد عراق امســال 9.7درصد 

كوچك تر خواهد شد.

ث
مك

فقر؛ ارمغان كرونا براي عراق

خداحافظي پاتريوت هاي آمريكايي با خاك عربستان

آمريكا 4سيستم دفاع موشكي پاتريوت خود را 
طي روزهاي آينده از خاك عربستان سعودي آمريكا

خارج مي كند؛ تصميمي كه در پي بروز تنش 
بي سابقه ميان واشنگتن و رياض بر سر نفت اتخاذ شده است.

روزنامه وال اســتريت ژورنال در گزارشي به نقل از مقام هاي 
نظامي آمريكا نوشــته؛ اين تصميم در ادامــه برنامه آمريكا 
براي كاهش حمايت نظامي خود از عربســتان و همچنين 
كاهش شــمار نيروها در خليج فارس قرار مي گيرد. پيش از 
اين، 2 اسكادران جت هاي جنگنده آمريكا نيز خليج فارس 

را ترك كرده بودند.
از ميان تجهيزاتي كه از عربستان خارج مي شوند، 2سيستم 
وظيفه حفاظت از تاسيسات نفتي عربستان در برابر حمالت 
موشكي احتمالي را به عهده داشــته اند. اين سيستم ها سال 
گذشته و پس از حمله موشكي حوثي هاي يمن به تاسيسات 
نفتي آرامكو، در خاك عربستان مستقر شدند؛ حمله اي كه 
البته هم عربستان و هم آمريكا ايران را مسئول آن مي دانند. 
خبرگزاري آسوشيتدپرس نيز ديروز در گزارشي ضمن تأييد 
گزارش منتشر شده از سوي روزنامه وال استريت ژورنال، خبر 
داد كه همراه سيســتم هاي پاتريوت، 300پرسنل مسئول 
اين سيســتم ها هم عربســتان را ترك مي كنند. به گزارش 
آسوشيتدپرس، آمريكا همچنان 2سيستم ديگر را در پايگاه  
هوايي شاهزاده ســلطان در فاصله 130كيلومتري رياض، 

حفظ خواهد كرد.
اقدام تازه آمريكا 2هفته پس از آن انجام مي شود كه دونالد 
ترامپ اعالم كرد دولتش در حال بررسي طرحي براي توقف 
واردات نفت از عربســتان با هدف نجات شركت هاي نفتي 
آمريكايي از ورشكستگي اســت.  ماه قبل، زماني كه جنگ 
نفتي ميان عربستان و روســيه و افزايش توليد هر 2 كشور، 
قيمت جهاني نفت را به ارقام بي سابقه حوالي 20دالر كشاند، 
ترامپ به عربستان هشدار داده بود كه اگر اين روند را متوقف 
نكند، به حمايت نظامي آمريكا از عربستان پايان خواهد داد.

قيمت نفت شــيل آمريكا حتــي به زير صفر دالر رســيد و 
اصطالحا قيمت نفت اين كشور منفي شد. در چنين شرايطي، 
شركت ها به دليل اينكه نمي توانند نفت استخراج شده را انبار 
كنند، با پرداخت پول به خريــداران از آنها مي خواهند نفت  
استخراج شده را تحويل بگيرند. برخي شركت هاي آمريكايي 
در ازاي خريد هر بشــكه نفت، حتي تا 40دالر به خريداران 
پول پرداخت مي كردند. اين وضعيت باعث شد شركت هاي 
نفتي آمريكا تعدادي از كارگران شان را اخراج كنند. با توجه 
به اينكه اغلب اين شركت ها در ايالت هايي قرار دارند كه رأي 
مردم با جمهوريخواهان اســت، اين وضعيت باعث نگراني 
مقام هاي حزب و تالش براي اعمال فشــار به دولت ترامپ 

براي توقف روند موجود در بازار شده است.
دعواي بي سابقه عربســتان و روسيه درســت زماني اتفاق 
مي افتاد كه تقاضاي جهاني براي نفت به دليل شيوع ويروس 
كرونا و تعطيلي صنايع مختلف در سراسر جهان، به پايين ترين 
حد رســيده بود. آن زمان جمهوريخواهان كنگره عربستان 
ســعودي را به بي ثبات كردن بازار نفت متهم و اعالم كردند 
ممكن اســت با هدف تحت فشــار قرار دادن سعودي ها، به 
ســمت اســتفاده از ابزارهايي مثل افزايش تعرفه وارداتي و 
حتي تحريم بروند. حدود 3هفته پيش نيــز فرانك فانون، 
معاون انرژي وزير خارجه آمريكا، اعــالم كرد اعمال تعرفه 
روي نفت وارداتي از عربستان در دستور كار قرار دارد. پيش از 
آن، ترامپ در گفت وگوي تلفني با محمد بن سلمان، وليعهد 
عربستان، به او اعالم كرده بود كه جلوگيري از اقدامات كنگره 
عليه رياض، مشروط به توقف روند افزايش توليد نفت از سوي 

عربستان است.

آمريكا يك گام دورتر از عربستان 
سال گذشته ميالدي، خليج فارس و منطقه خاورميانه روزهاي 
ناآرامي را پشت سر گذاشتند؛ روزهايي كه در برهه اي برخي 
كشورها ازجمله ايران و آمريكا را تا آستانه رويارويي نظامي 
پيش بــرد. حمله بــه نفتكش ها در آب هــاي خليج فارس، 
سرنگوني پهپاد آمريكايي، هدف قرار گرفتن تاسيسات نفتي 
عربستان، شهادت سردار ســليماني و حمله به پايگاه هاي 
آمريكا در عراق مهم ترين اتفاقات ســال گذشته بود. حمله 
موشكي ايران به پايگاه هاي نظامي آمريكا در عراق و پيش از 
آن هدف قرار گرفتن تاسيسات نفتي عربستان، افزايش شمار 

نيروهاي آمريكايي در منطقه خليج فارس را به دنبال داشت.
پايگاه  هوايي شاهزاده ســلطان يكي از مقرهايي بود كه در 
گذشته از ســوي نيروهاي آمريكايي اســتفاده مي شد. اين 
پايگاه در پي بروز تنش در منطقه بــار ديگر به محلي براي 
استقرار نيروهاي نظامي آمريكا تبديل شد. 3 ماه پيش، زماني 
كه ژنرال فرانك مك كنــزي، فرمانده نيروهاي آمريكايي در 
خاورميانه، براي بازديد به پايگاه  هوايي شــاهزاده ســلطان 
رفت، بيش از 2هزار و 500نيــروي آمريكايي در اين پايگاه 

مستقر بودند.
در پي شهادت سردار سليماني، آمريكا تصور نمي كرد ايران 
در يك عمليات تالفي جويانه، پايگاه هاي اين كشور در عراق را 
هدف قرار دهد. به همين دليل براي حفاظت از اين پايگاه ها از 
هيچ سيستم دفاع موشكي استفاده نمي كرد. پس از هدف قرار 
گرفتن پايگاه هاي آمريكايي، به خصوص پايگاه عين االسد، 
آمريكا تصميم گرفت سيســتم هاي دفاع موشكي پاتريوت 
را در عراق مستقر كند. اكنون با بروز اختالف بي سابقه ميان 
واشنگتن و رياض بر سر قيمت نفت، به نظر مي رسد آمريكا 
نقطه تمركز خود را از عربستان به عراق، يعني جايي كه منافع 

مشخص تري دارد، تغيير داده است.



از ســر كوي تو هــر كو به ماللــت برود
نــرود كارش و آخــر به خجالــت برود

كارواني كه بــود بدرقــه اش حفظ خدا
به تجمل بنشــيند بــه جاللــت برود

امن ترين رستوران زمان قرنطينه
استكهلم: رســتوراني در ســوئد كه فقط يــك ميز دارد 
به عنوان امن ترين و بهداشــتي ترين رستوران دنيا در دوره 
قرنطينه و شيوع كوويد 19معرفي شــد. به گزارش آديتي 
سنترال، اين رستوران درست وسط مزرعه اي واقع شده كه 
چند هكتار مســاحت دارد و هيچ انساني از اطراف آن عبور 
نمي كند. در اين رستوران، گارسن با سبد غذا را سرو مي كند؛ 
البته از راه دور ايــن كار را انجام مي دهد. بــه اين معنا كه 
گارسن سبد غذا را با يك طناب به سمت ميز هدايت مي كند.

ممنوعيت حرف زدن بازيكن هاي فوتبال
سئول: ليگ حرفه اي فوتبــال كره جنوبي 2 ماه ديرتر از 
زمان پيش بيني شده با وضع مقررات سختگيرانه ناشي 
از بحران كرونا روز گذشــته در اســتاديوم هاي خالي از 
تماشاگر آغاز شــد. به گزارش يورونيوز، در فصل جديد 
اين رقابت ها به دليل تدابير پيشگيرانه، بازيكنان تا اطالع 
ثانوي اجازه ندارند در طول مسابقات با يكديگر صحبت 
كنند، دست بدهند يا پس از باز كردن دروازه حريف اقدام 

به شادي گل كنند. 

آغاز كاهش محدوديت هاي استراليا
كانبرا: اسكات موريسون، نخســت وزير استراليا جزئيات 
طرح دولت براي حذف قرنطينه هاي كرونــا را آغاز كرد.

اين طرح 3 فاز دارد و ايالت ها مجازند كه با توجه به شرايط 
خود آن را به لحاظ زماني و جزئيــات تغيير دهند. در فاز 
نخست، تجمع و مهماني هاي ۵نفره در داخل خانه و تجمع 
و مهماني هاي 1۰نفره در محيط باز مجاز خواهد شــد. در 
فاز دوم حذف محدوديت ها قرار است تجمع و مهماني ها تا 

سقف 2۰نفر مجاز شمرده شود.

نشت گاز و بي خانمان  شدن چندهزار نفر 
آندراپرادش: نشــت گاز از يك كارخانه مواد شيميايي 
در ايالت آندرا پرادش هند چند كشــته و زخمي بر جاي 
گذاشت و موجب آسيب ديدن ساكنان روستاهاي محلي 
در شعاع ۵ كيلومتري شــده است. به گزارش ايندياتايمز، 
8تا 1۰نفر كشته شده اند كه يك دختربچه 8 ساله و 2 فرد 
مسن ازجمله آنها هستند. تعداد آســيب ديدگان ۵ هزار 
نفر تخمين زده مي شود كه از ميان آنها 2۰۰تا 1۰۰۰نفر 

ازجمله ده ها كودك در بيمارستان بستري شده اند. 

 حضرت امير المؤمنين علي ع: ما أكمل المعروف من مّن به؛ 
كامل نكرده احسان را كسي كه مّنت گذارد به  آن.
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كرونا دمار از روزگارمان درآورد
 بچه ها را به جان پدر و مادرها 

انداخته انــد. بدجــور هــم 1
انداخته انــد. بچه مدرســه اي ها را 
مي گويــم. اينكــه بايــد در خانــه 

نگهشان داري و در معدود موارِد 
بيــرون رفتــن مراقب باشــي 
دست شــان را به اين ور و آن ور 

نزنند و الكل از جيبت درآوري و فيش فيش اسپري كني 
روي دستشان به كنار، از دم صبح تا بوق سگ بايد درگير 
آموزش موسوم به آنالين شــان باشي. انگار مسابقه است 
بين آموزگاران. معلم هنر مي خواهد از معلم غير هنر عقب 
نيفتد و معلم غير هنر براي رقابت با آن يكي معلم - البد 
پيش مدير  يا هر موجوديت مديريتــي اي - فِرت و فِرت 
تكليــف و تمرين مي دهــد. اينقدر تمريــن داده اند كه 
تمرين دان بچه ها درآمده است. تازه اين همه ماجرا نيست. 
آنالين بودن و درس دادن ها ساعت مشخصي ندارد. خودم 
ديدم. خودم، با همين دو چشــمم كه ساعت يازده شب، 
معلِم دلسوزِ نازنيني پي دي اف فرستاد براي پرينت گرفتن 
و تكليف حل كردن و معلم هنر هم دقايقي بعد از او گوي 
ســبقت را از آموزگار غيرهنري ربود و امر كرد كه تا فردا 
شب بايد دو نقاشــي از فالن نمونه با رنگ روغن و گواش 
بكشــيد. تازه باز هم اين همه ماجرا نيست. از حدود دو 
هفته قبل تر، جــز خريدن رنگ ويتــرا و مقواي خاص و 
قلم مو، دربــه دِر دفترهــاي فني هــم بوده ايــم براي 

پرينت گرفتن.
 به سرت مي زند پرينتر بخري. صرف نمي كند اين 

همه مايه دادن باالي پرينــت، براي تمرين هاي 2
رياضي و علوم و تاريخ و الي آخر. تازه معلم ديني هم ديروز 
دِم غروب فايلي 48صفحه اي فرستاده كه بايد پرينتش را 
زود بگيري تــا بچه حل كنــد و برايش بفرســتد. اين 
فرستادن ها هم حكايت عليحده اي دارد. همان روزهاي 
نوروز مجبور شــده اي كلي پول پياده شوي براي خريد 
موبايل؛ موبايلي كه جز واتساپ، تلگرام هم رويش نصب 
شود و نرم افزارهاي ديگر هم بتوانند رويش سوار شوند. 
عجيب اينكه تلگرام فيلتر شده هنوز يكه تاز عرصه آموزش 
آناليني خيلي از مدارس است. ناچاري موبايل را بخري و 
به نصب تلگرام براي بچه 13ساله رضايت بدهي و دهنت 

را هم ببندي و الم تا كام حرف نزني.
 فكر خريد پرينتــر در  هاله اي محــو و كمرنگ از 

مخيله ات مي گذرد. نه نمي شود. مي خواستي يك 3
چرخ خياطي نيمدار هم بخري كه بشود باهاش ماسك در 
حِد نياز خودت و زن و بچه ات مهيا كني كه آن هم نشد. البته 
كه همه  چيز را بايدخودت بخري؛ از توليد به مصرف اســت 
ديگر. اين يعني خودكفايي اجباري. ما همه داريم رفته رفته 
به سوي خودكفايي پيش مي  رويم. بَه بَه. زنده باد خودكفايي.

 بايد براي هزينه چرخ خياطي و احتماال پرينتر، 
پول هاي نيمه جان را زنده كرد. پول هاي نيمه جاِن 4

ننه مرده اي اين ور و آن ور  داري كه مي شود سراغشان رفت 
و زنده شان كرد. يكي از دم دستي ترينشان شهريه هايي 
است كه براي مدرسه ريخته اي. زنگ مي زني و با متانت و 
ادب ســاختگي موضوع را پيش مي كشي. مدير مدرسه 
مي گويد يك ريال هم نمي تواند برگرداند، چون آموزش 
آنالين برقرار است. به چند جاي ديگر هم زنگ مي زني. 
بي فايده اســت. اين پول ها اگر برمي گشتند كه ننه مرده 
نبودنــد. يــادت مي آيد جــز پولــي كه براي شــهريه 
پيش دبســتاني آن يكي بچه كوچك تر گرفته اند، پانصد 
هزار تومان هم پيش پيش براي برگزاري جشــن هاي در 
طول سال ســلفيده اي. جشــني هم به كار نبوده و حاال 
مي شود منطقي سراغشــان رفت و پول را پس گرفت و 
باهاش چرخ خياطي دست دومي خريد تا سر فرصت بشود 
به پرينتر فكر كرد. مي روي سراغشــان. مي گويند بعد از 
محاسبه  ريز موارد خرج شده و هزينه هاي جشن شب يلدا، 
باقي را پــس مي دهنــد و از طريــق كانــال تلگرامي 
پيش دبســتاني ها مبلغي را كه بايد به هر نفر برگردانند 
اعــالم مي كننــد. دو روز بعــد اعــالم مي كننــد. 
مي تواني1۵۰هزار تومان از پولي را كه براي جشــن هاي 
برپا نشده داده بودي، پس بگيري.  ريز هزينه ها را هم در 
پُست بعدي ارسال كرده اند؛ از هزينه تعمير آب سردكن 

گرفته تا تعويض چند موزاييك در حياط مدرسه و... 
كاري  نمي شود كرد. كجا مي خواهي بروي و اصال چه كار 
مي خواهي بكني. حس مي كني به حيات و مماتت تعرض 

كرده اند. اين است روزگار اين روزهايت.

 فرزام شيرزاديروايت
داستان نويس و روزنامه نگار

علي مالئكهپزشك همشهریياد
 روزنامه نگار و پزشك

محمود برآبادي
نويسنده كودكان

مهارت

راه هاي پيشگيري از ابتال به ويروس كرونا در 
سفرهاي هوايي

درپي انتشار ويروس كرونا كه منشا آن ووهان چين است، بسياري از فرودگاه هاي 
بين المللي جهان براي جلوگيري از شيوع اين بيماري اقدامات ايمني پيشگيرانه اي 
را انجام مي دهند؛ زيرا به همان اندازه كه گســترش سفرهاي هوايي، جهان را به 
محلي كوچك تر براي زندگي تبديل مي كند، به همان اندازه نيز يكي از راحت ترين 

راه ها براي شيوع بيماري است.
بهتر است براي مصون نگه داشتن خود و ديگران از ابتال به بيماري كرونا موارد زير 

را در سفرهاي هوايي رعايت كنيد.
   قبل از سفر دست هاي خود را با آب و صابون بشوييد.

   دستمال هاي ضدعفوني كننده به همراه داشته باشيد.
   از ايستادن در تجمع، خودداري كنيد.

   درصورت امكان صندلي هاي مجاور خود را خريداري كنيد.
   از رفتن به سرويس بهداشتي هواپيما تا حد امكان خودداري كنيد.

   از ماسك استفاده كنيد.
   آب بيشتري بنوشيد.

   هواپيماي جديدتري را براي سفر انتخاب كنيد.
   حفظ آرامش و خونسردي هنگام سفر، به اندازه آمادگي در برابر اين ويروس 

اهميت دارد.

ويترين

بيماري كرونا فقط بيماري ريوي نيست
شــواهد فزاينــده اي نشــان مي دهد كه 

آســيب هاي ناشــي از عفونت ويروس 
كرونا فقط مربوط به درگيري كيسه هاي 
هوايي ريه ها و ايجاد نارســايي تنفسي 

نيست، بلكه آســيب رگ هاي خوني 
و لخته شــدن خون درون آنها نيز 
نقش مهمي در عالئــم بيماري و 

آسيب هاي ناشي از آن دارد.
اين لخته هاي خوني ممكن اســت باعــث حمله قلبي، 
سكته مغزي يا دانه هاي پوستي با اشكال عجيب شوند 
كه گاهي زخم هاي پوستي مانند سرمازدگي در انگشتان 
دست و پا ايجاد مي كنند )عارضه اي كه به انگشت كوويد 
معروف شده است و بيشتر در ميان كودكان و نوجوانان 

مشاهده شده است(.
كالبدشــكافي بيماران كوويد-19فوت كرده، بند آمدن 
رگ هاي كوچــك در ريه ها، روده ها، كبــد و كليه را با 

لخته هاي خون نشان داده است.
پژوهشگران شــواهدي در اين باره به دست آورده اند كه 
ويروس كرونا به ســلول هاي پوشــش دروني عروق يا 
ســلول هاي اندوتليال هم حمله مي كند. تصور مي شود 
ويروس كرونا از طريق همان »گيرنده هاي ACE2« كه 
دروازه ورودي آن به سلول هاي پوششي ريه است، وارد 

سلول هاي پوشش دروني رگ ها می شود.
شايد پاســخ ايمني شــديد بدن به ويروس كه از آن به 
»توفان سايتوكايني« ياد مي شود، هم نقشي در آسيب 
زدن به اين ســلول ها و ايجاد التهــاب عمومي رگ ها 
داشته باشد. در جريان توفان سايتوكايني، توليد بيش 
از حد سلول هاي ايمني و تركيبات فعال كننده آنها كه 

»سايتوكاين« ناميده مي شوند، رخ مي دهد.
لخته  شــدن خون در رگ ها ممكن اســت عامل بروز 
بيماري كوويد-19 به صورت ســكته مغزي ناگهاني در 
افرادي باشد كه در دهه 3۰ و 4۰ زندگي قرار دارند كه 
در ابتــدا، عالئمي از بيماري نداشــته اند يا دچار عالئم 

خفيفي بوده اند.
همچنين آسيب به پوشش دروني رگ ها و لخته شدن 
خون در رگ هــا ممكن اســت توضيح دهنده وضعيت 
بيماراني باشد كه با وجود ميزان كم اكسيژن در خون، 
ريه هايشان سفت و ملتهب نشده است و به نظر مي رسد 

به راحتي نفس مي كشند )هيپوكسي خاموش(.
اگر لخته شدن خون و التهاب رگ ها واقعا نقش مهمي 
در آسيب هاي ناشي از عفونت ويروس كرونا داشته باشد، 
ممكن است الزم باشــد تا تأثير داروهاي ضد التهابي و 
رقيق كننده خون در درمان بيماران پرخطر بررسي شود.

19ارديبهشت زادروز جبار باغچه بان
باغبان باغچه  اطفال

جبــار باغچه بــان از پيشــگامان آموزش و 
پرورش نوين و بنيانگذار آموزش ناشنوايان 
در ايران اســت. او تحصيــالت مقدماتي را 

در ايروان )ارمنســتان( گذرانــد، اما در 
1۵ســالگي به دليل تنگدســتي ترك 
تحصيل كرد و مدتي شغل پدرش را كه 
بنايي و قنادي بود، ادامه داد. مدتي هم 

خبرنگار روزنامه قفقاز بود. همزمان از طنزنويسان روزنامه فكاهي 
مالنصرالدين بود. مدتي هم مديرمجله فكاهي لك لك ايروان شد.

او درســال 1298به  ايران آمد و در مرند و بعد در تبريز آموزگاري 
پيشه كرد. درسال 13۰3كودكستاني به نام »باغچه اطفال« درشهر 
تبريز باز كرد. دلسوزي او براي كودكان و توانايي اش در به كارگيري 
روش هاي نوين سوادآموزي ســبب بازدهي درخشان فعاليت هاي 

فرهنگي و آموزشي اش شد.
باغچه بان در آموزش كودكان از نمايش، قصــه گويي و بازي بهره 
مي برد و همين روش به عالقه كــودكان به خواندن و موفقيت او در 

كارش كمك فراوان كرد.
درسال 13۰6در شيراز كودكســتاني راه اندازي كرد و با همكاري 
همسرش كه با موسيقي آشنا بود، نمايش هاي آهنگين اجرا كرد كه 

بي اندازه از سوي كودكان استقبال شد.
درسال 1312به تهران آمد و نخســتين دبستان ويژه ناشنوايان را 
بنيان گذاشت. او دركارش از شيوه هاي نو وابتكاري بهره مي برد و به 

روش هاي سنتي آموزش اكتفا نمي كرد.
باغچه بان كتاب هاي قصه زيادي با هدف آموزش مفاهيم انســاني 
به  كودكان نوشــت و آثاري نيز در همين زمينه ترجمه كرد كه از 
آن جمله اند: زندگي كــودكان، پير و ترب، گــرگ و چوپان، خانم 
خزوك، عروســان كوه، درخت مرواريد، بابابرفي، جوجه طاليي و 

كتاب »الفبا«.
آثار باغچه بان از نخســتين نمونه هاي كتاب براي كودكان در ايران 
به شمار مي رود. بي ترديد 81سال زندگي پرثمر اين معلم سختكوش 
و خدمات ارزنده و ماندگارش، زمينه رشد ادبيات كودك در ايران 

شد و به همين خاطر نامش همچنان ماندگار است.

هفتاد سال عاشقانه
ســال  »هفتــاد 
عاشــقانه« كتابــي 
محمــد  از  اســت 
مخـــــــــــتاري 
كــه نخســتين بار 
سال1377 از سوي 
نشــر تيراژه منتشر 
شده بود. هفتادسال 
عاشــقانه، آنتولوژي 
شعر عاشقانه معاصر 

ايران از سال13۰۰ تا سال137۰ است، به 
همراه تحليلي از ذهنيت غنايي معاصر. مختاري 
در اين كتاب گزينه اشــعار عاشقانه 2۰4شاعر 
معاصر را گرد آورده و در آغاز آن، مقاله اي مفصل 
نوشته است كه به نوعي تداوم همان بحثي است 
كه مختــاري آن را تحت عنــوان »درك حضور 
ديگري« در شعر معاصر ايران در كتاب »انسان 

در شعر معاصر« مطرح كرده بود.
 مختاري در آغاز اين كتاب، معيار گزينش خود 
را »مثلثي« عنوان كرده با 3راس كه اين 3راس 
عبارتند از: حد عام قابل قبول، قدرت نمايندگي 
شعر از سوي شاعر و نظر شــخصي گردآورنده. 
آنگاه هريك از اين معيارها را توضيح داده است. 
بعد از خواندن توضيحاتي مفصل درباره »روش 
گزينش« شــعرها براي اين كتــاب، مقاله اي با 
عنوان »ذهنيت غنايي معاصر« آمده اســت كه 
بحثي اســت مفصل در باب رابطه عشق و شعر 
در ادبيات كهــن ايران و تفاوت تلقي شــاعران 
كالسيك از مفهوم عشق با تلقي شاعران معاصر 
از اين مفهوم. مختــاري اصلي ترين تفاوت را در 
نگاه دوگانه شاعر كهن و نگاه وحدت گراي شاعر 
معاصر به انسان مي داند و آن را اينگونه توضيح 
مي دهد: »در گمان و گرايش گذشته، چنان كه به 
تفصيل خواهيم ديد، وجود آدمي به اجزا و عوامل 
و درجاتي تجزيه و تفكيك مي شد، كه مخالف و 

مغاير با هم تصور مي شدند.« 
بعد از توضيحي بيشــتر درباره اين دوگانگي در 
تلقي شاعر كهن، به تعارض نيما به عنوان آغازگر 
شــعر معاصر و حافظ به عنوان شــاعري كه كل 
برداشت كهن را در شعر خود گردآورده پرداخته 

شده است.
نشــر نو به تازگي اين كتاب را در 818صفحه به 

بهاي 134هزار تومان منتشر كرده است.

كشف نزديك ترين سياه چاله به زمين
جمعي از ستاره شناســان »رصدخانه 
ESO( و ســاير  جنوبــي اروپــا« )
مؤسســات، يك ســياه چاله را كشف 
كرده اند كه در فاصله 1۰۰۰ سال نوري 
از زمين قرار دارد. اين سياه چاله به اسم 
»HR 6819« تا به حال رويت نشــده 

بود. به گزارش تك اكسپلوريست، اين ســياه چاله از هر سياه چاله ديگري كه تا 
به حال كشف شده به منظومه شمســي )Solar System( ما نزديك تر است 
و قسمتي از سيستم ســه گانه اي را تشــكيل مي دهد كه با چشم غيرمسلح نيز 
قابل مشاهده است. اين گروه با رديابي 2 ســتاره كه در مجاورت اين سياه چاله 
قرار داشــتند موفق به كشف اين سياه چاله شدند. ستاره شناســان با استفاده از 
تلسكوپ 2.2 متري MPG/  ESO رصدخانه السيا شيلي موفق به رصد اين پديده 

ستاره شناسي شدند.

دانستني ها

پيش بيني همه گيري 70درصدي كرونا
گروهــي از متخصصــان باتجربــه 
پاندمي شناس در گزارشي پيش بيني 
كرده اند كه بيماري كرونا دســت كم 
بين 18 ماه تا 2 ســال ديگر گسترش 
يابد؛ يعني تا زماني كه 6۰ تا 7۰درصد 
جمعيت جهان را آلوده كند. آنها توصيه 
كرده اند كه آمريكا بايد خــود را براي 

بدترين سناريوي ممكن آماده كند كه شامل موج دوم و بزرگ عفونت كروناويروس 
در پاييز و زمستان سال  جاري است. مايك اوســترولم، رئيس مركز تحقيقات و 
سياست هاي بيماري هاي واگيردار )CIDRAP( در دانشگاه مينه سوتا و محقق اين 
پروژه بر اين باور است كه هيچ كس در برابر كوويد-19 مصون نيست؛ چراكه اين 
بيماري كامال جديد است. بنابر اين تحقيقات، دوره گسترش اين بيماري همه گير 

18 تا 24 ماه خواهد بود.
اين تيم از گزارش هاي منتشر شــده از جزئيات بيماري كوويد-19 و داده هاي 

تاريخي همه گيري هاي قبلي براي ارائه پيش بيني خود استفاده مي كند.
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دعاي روزپانزدهم ماه مبارك رمضان

لَُكمأَْسَتِجْباْدُعوني

بْسم اهلل الّرحَمن الّرحيم 
ِ الُْمْخِبِتيَن بَِأَمانِك يا  اللَُّهمَّ اْرُزْقِني فِيِه َطاَعهًَْ الَْخاِشِعيَن َو اْشَرْح فِيِه َصْدِري بِإِنَابَهًَْ

أََماَن الَْخائِِفيَن

به نام خداوند بخشنده مهربان 
خدايا در اين  ماه طاعت فروتنان را نصيبم كن و سينه ام را براي انابه همانند بازگشت 

خاضعان، باز كن به امان دادنت  اي امان ده هراسندگان.

مثبت 100 +
    مراقب باشيد كه تريبون زندگي تان را دست چه كسي مي دهيد. 

به جاي صداي بلندتر به نداهاي درست گوش بسپاريد.
    قرار نيست انتظارات همه را برآورده كنيد.

    هيچ گاه اجازه ندهيد كسي كه نقش چنداني در زندگي تان ندارد 
كنترل اوضاع را به دست بگيرد.
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