
قيمت  ها عقب نشستند
تغییر رفتار بازارها به افت قیمت خودرو، دالر و طال منجر شد و رکود بازار مسکن را سنگین تر کرد

امن ترين جاي تهران 
هنگام وقوع زلزله

اين آزادي ابدي نيست

اتهام به ميزبان 40ساله

 پشت قامت تکیده اش، ديوارهايي است که سر به آسمان 
گذاشــته؛ آنقدر بلند که هیچ وقت قــد جواني اش به آن 

نرسید. حیران است؛ مثل شاخه اي خشکیده که ايستاده به تماشاي زمانه. نگاهش 
مي دود به اين طرف و آن طرف: » مي  بیني نگار. حتي ديوارها هم پیر شدن...«

تیله هاي تاريك چشمان نگار آرام و قرار ندارد و در گردبادي از اشك به خود مي لرزد. 
چشــم ها مي بارند و لب ها لبخند مي زنند: »همه پیر شدن. حتي داداش کوچیکت 
امیر هم موهاش رو رنگ مي ذاره. غصه چیو مي خوري؟ اين موهاي سفید دواش يه 

کاسه رنگه... چهره حمید مي شکفد. ناخواسته مي خندد...«

گزارش همشهري از خانواده اي که بعد از 15سال میزبان 
پدري محکوم به حبس ابد هستند

ايران و افغانستان براي بررسي مرگ اتباع افغانستاني در مرز 
 کمیته حقیقت ياب تشکیل داده اند،  اين ماجرا از کجا 

شروع شد؟

  همشــهري در يك  میزگرد وضعیــت پايتخت را 
از نظر تاب آوري در برابر زلزله هاي بزرگ بررسي کرد

  كرمي محمدي: قرار است در هر محله تهران يك  
شتاب نگار مخصوص جريان قطع گاز نصب شود 

  ســاعدي داريان: 25درصد جمعیت تهران در 
بافت فرسوده )ساختمان هاي بنايي و نیمه اسکلتي( 
سکونت دارند که دغدغه امروز ما همین ساختمان ها 

هستند
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 ايده های استارتاپی
 برای نبرد با كرونا

مقابله با كرونا از راه 
ديپلماسی شهری

كرونا؛ آينده روشن 
نيست

پیروز حناچی، شهردار تهران در ادامه 
گفت وگوهای مجازی با شــهرداران 
ديگر شهرهای جهان، با شهرداران 

بوداپست و کابل گفت وگو کرد

کوويد-19 در آينده چه رفتاری از 
خود نشان خواهد داد ؟ 

دريچهنگاهيادداشت
محمد عليخاني ؛ رئیس کمیسیون عمران و حمل ونقل شوراي شهر تهرانمسعود مير ؛ روزنامه نگارپيروز حناچي؛ شهردار تهران

فرارســیدن هفته ارتباطات و روابط عمومي، بهانه اي 
اســت براي بازنگري در درکي که در ســاختار اداري 
کشور به مدت چند دهه يا حتي بیشتر در اغلب موارد از مقوالتي مانند »ارتباطات« 
و »روابط عمومي« شکل گرفته و نهادينه شده است؛ درکي که به نظر مي رسد امروز 

از بسیاري جهات کارکردهاي خود را از دست داده و نیازمند بازانديشي است.
آنچه به طور معمول از روابط عمومي در ساختار اداري کشور ديده مي شود، تالش 
براي ارائه گزارش هايي از عملکرد دســتگاه هاي مختلف به افکار عمومي اســت. 
شرح دســتاوردها، اجراي پروژه ها و برنامه هايي که دستگاه ها براي آينده طراحي 
کرده اند اجزاي مختلف اين گزارش ها را شکل مي دهد که به طور يکسان براي همه 
بخش هاي جامعه ارسال مي شود. در اين چارچوب پیش فرض مجموعه هاي »روابط 
عمومي«، وجود همبستگي و اعتماد میان دستگاه گزارش دهنده و مخاطب گزارش 
و همچنین روبه رويي با مخاطبي يك دست و عمدتا منفعل بوده است. اين چارچوب 
در ايام پس از انقالب تا اواســط دهــه70 به دلیل همبســتگي اجتماعي بي نظیر 
حاصل از انقالب و دوران جنگ، پاســخگوي نیازهاي دستگاه هاي اداري و جامعه 
بود. درحالي که با نزديك شدن به دهه80، جامعه ما آهسته آهسته تغییرات بسیار 
مهمي را تجربه کرد. از يکسو ما به تدريج با بروز اشکال مختلف شکاف هاي سیاسي و 
اجتماعي در جامعه و متکثر شدن هر چه بیشتر عاليق و ساليق سیاسي و اجتماعي 
و به تبع آن متنوع شدن نیازها و انتظارات روبه رو شديم و از سوي ديگر بروز مظاهري 
از فســاد در برخي دســتگاه ها و ناکارآمدي در برخي ديگر، به پديده هايي چون 
نارضايتي از دستگاه ها و بي اعتمادي به آنها دامن زد. در سطح شهر تهران، الگوهاي 
اداره شهر در 3دهه گذشته که شهرفروشــي و نگاه صرف عمراني به توسعه شهر، 
اساس آن را تشکیل مي داد، نارضايتي ها را افزايش داد و هويت شهر، محیط زيست 

شهري و کیفیت زندگي شهروندان را با چالش هاي جدي روبه رو ساخت.
در چنین شرايطي ما متناســب با اين فضاي جديد در درك خود از مقوالتي مانند 
ارتباطــات و روابط عمومي، در محورهــاي متعددي بازنگــري کرديم و به همت 
مجموعه هاي مرتبط با حوزه روابط عمومــي و ارتباطات گام هاي مؤثري در جهت 

نهادينه سازي درکي جديد از اين مقوالت در سطح مديريت شهري برداشته ايم. 
 

توضيح ضرورت تغيير مسير اداره شهر مهم ترين وظیفه محتوايي مجموعه هاي شهري در حوزه ارتباطات، بهره گیري 1
از همه ظرفیت هاي خود در جهت نهادينه سازي مسیر جديدي بوده است که در اداره 
شهر آغاز شده است. »تهران شهري براي همه«، نشان دهنده اصلي ترين جهت گیري 
شــهرداري تهران يعني برقراري عدالت اجتماعي، کم کردن فاصله طبقاتي و رفع 
تبعیض و نابرابري در شهر بوده است. در همین جهت اطمینان بخشي به شهروندان 
تهراني در موضوع متوقف شدن اداره شهر از طريق شهرفروشي غیرقانوني از مهم ترين 
وظايف مجموعه هاي ارتباطي شهرداري بوده است. شــهروندان تهراني بايد مطلع 
مي شدند که اداره شهر هرچه بیشــتر به درآمدهاي پايدار ناشي از عوارض و مالیات 
وابسته خواهد شد. قرار نیست فضاهاي عمومي شهر، به طور غیرقانوني از تملك عموم 
شهروندان خارج شود، بلکه بر عکس در چارچوب عزمي ملي، »پس گرفتن فضاهاي 
عمومي شهر به نفع شهروندان« در زمره رئوس سیاست هاي شهرداري است. مفهوم 
کار کردن شهرداري در شهر بايد متناسب با اين سیاست ها باز تعريف مي شد. در اين 
چارچوب جديد، کار کردن در شهر، به معناي توسعه شهر از طريق نگاه فیزيکي صرف 

و ساختن پل و بزرگراه و برج و مال در يك نگاه توسعه کالبدي به 
تنهايي نیست. کار کردن در شهر، پس گرفتن فضاهاي عمومي، 

کاهش نابرابري، توسعه حمل ونقل عمومي، پايدار کردن منابع درآمدي و وابسته شدن 
هر چه بیشتر اداره شهر به مسئولیت پذيري شهروندان است.

بعد از کرونا هیچ چیز ديگر مثل قبل نخواهد بود. اين 
جمله را اين روزها همه ما بارها و بارها درباره مسائل 
مختلف سیاسي، فرهنگي، اجتماعي و حتي سبك زندگي روزمره شنیده ايم. 
همین جمله را مي توان در معادله سازوکار آغاز به کار سینماها و وضعیت اکران 
فیلم هاي ســینماي ايران هم جاساز کرد. از يك ســو حرف از سینما ماشین 
و اکران آنالين فیلم ها نقل محافل اســت و از ســوي ديگر نمايش فیلم، براي 
کشاورزان تراکتورسوار و تغییرات در اعضاي شــوراي صنفي نمايش به تیتر 

رسانه ها بدل مي شود.
اگر بخواهیم همین مورد آخر يعني تحوالت عجیب در جلســه شوراي صنفي 
نمايش را بهانه زنجیر کردن کلمات اين يادداشت قرار دهیم خیلي زود مي رسیم 
به يك خرق عادت در برگزاري جلسه همیشگي خانه سینما به عنوان يك نهاد 
غیردولتي در سازمان سینمايي در جايگاه دولتي ترين پازل سینماي کشور و 
قهر 2 صنف کارگردانان و تهیه کنندگان از اين شــورا و البته مهره چیني براي 

هرچه بیشتر در اختیار گرفتن سازوکار نمايش فیلم ها توسط دولتي ها.
با اين تفاسیر گويي تیتر اين متن قابل فهم تر خواهد بود.

اگر ســینما را چونان پرايد بدانیم تصــدي دولت در تولیــد، عرضه و کنترل 
پرحاشیه اين محصول واضح تر به چشم مي آيد. پرايد رکوردشکن مي شود چون 
رقیبي ندارد و هیچ قدرتي نمي تواند اين محصول را از چرخه باطل زندگي مردم 
حذف کند. حاال سینما هم همین وضعیت را دارد. سازمان سینمايي مي خواهد 
اندك قدرت ها براي تولید و عرضه فیلم ها در بخش خصوصي را مانند رقبايي 
بي دفاع زير انبوه بخشنامه ها و چینش هاي دست و پا گیر براي تولید و عرضه له 
کند تا خودش دوباره سینماي دولتي را بدون حاشیه و دردسر مانند سال هاي 

دهه 60 رونق ببخشد و به سري که درد نمي کند دستمالي هم نبندد.
هنوز بحران زايد بودن موضوع صدور پروانه ســاخت به ســامان نرسیده که 
دولتي تر شدن ماجراي اکران فیلم ها داســتان جديدي به جزوه پر اشك و آه 

سینماي ايران اضافه کرده است.
دولتي ها هنوز نپذيرفته اند که سینما چون يك محصول مدرن بايد در معرض 
رقابت و فضاي آزاد قرار گیرد و اين مخاطبان باشند که همچون خريداران هر 
محصولي حق دارند کیفیت، چگونگي عرضه و البته امتیازدهي براي تدام تولید 

آن محصول را در فضايي رقابتي و نه انحصاري تعیین کنند.
حاال سینما مثل پرايد است، کسي حق ندارد حتي با سرمايه شخصي خط تولید 
خودرويي مناســب تر را راه اندازي کند و تماشاگران مجبورند فقط به تماشاي 
فیلم هايي بنشینند که با مجوز دولت ســاخته مي شوند و با همان اراده دولتي 

به نمايش در مي آيند.
اين ويترين و اين نمايشگاه خودرو هرچقدر هم شــیك و بزرگ باشد اما بايد 

پذيرفت که فقط در آن پرايد چیده شده است...

اواخر فروردين ماه بود که رئیس جمهوري خريد 500 دستگاه 
اتوبوس را در يك ماه براي تهران وعــده داد. با نگاهي به آن 
صحبت ها مي توان فهمید که اين سخنان نمي تواند چاره کار 
شرايط اين روزهاي ناوگان حمل ونقل عمومي پايتخت باشد. به هر ترتیب، همان زمان دکتر 
روحاني موضوع ديگري را مطرح و عنوان کرد که اگر مديران شهري بتوانند اتوبوس داخلي 
يا خارجي را تا پايان ارديبهشت ماه به خدمت بگیرند، آن وقت ما حاضريم قسط اول آن را 
پرداخت کنیم. عنوان شدن اين سخنان از زبان رئیس جمهوري و اساسا چنین رويکردها و 
نگاه هايي به حوزه مهمي که دولت موظف است بخشي از منابع آن را تامین کند و در اختیار 
مديريت شــهري قرار دهد، به باور من، يا از روي کم اطالعي است و يا به نوعي، شوخي با 
افکار عمومي به حساب مي آيد. اگر آقاي رئیس جمهور تا پايان ارديبهشت بتوانند يك فروند 
هواپیما خريداري و به کشور وارد کنند، من تعهد مي دهم کل هزينه آن را پرداخت کنم. از 
اين رو بهتر است به جاي اتخاذ رويکردهايي که دردي از کمبود اتوبوس و واگن هاي متروي 
تهران دوا نمي کند، به فکر چاره انديشي و يافتن راهکارهاي اجرايي و عملیاتي براي جبران 
کمبودها در اين زمینه باشیم. از سوي ديگر، رئیس جمهوري در بخش هاي ديگر اظهارنظر 
خود گفته  است که »مردم به جاي استفاده از حمل ونقل عمومي، از وسايل شخصي، تاکسي 
و اسنپ استفاده کنند و اينها بهتر از وسیله نقلیه عمومي است.« اين سخنان توصیه به مردم 
است؛ وظیفه رئیس جمهور توصیه نیست بلکه بايد به وظايفش عمل کند. چرا که وضعیت 

موجود، نیاز به مديريت و عملگرايي دارد.
واقعیت اين است که به دلیل برخي بي تدبیري ها، کرونا به شکل گسترده وارد کشور شد، 
شیوع پیدا کرد و مردم گرفتار شدند. به اين ســبب، دولت بايد هزينه هاي آن را بپردازد 
و بر گردن دولت است که به مردم، به خاطر اين بي تدبیري، غرامت پرداخت کند. ضمن 
اينکه براساس مصوبه هیأت وزيران درخصوص دستورالعمل طرح خريد اضطراري ناشي 
از شیوع ويروس کرونا رانندگان حمل ونقل عمومي نیز قشر آسیب پذير بوده و مشمول 
بسته کمك معیشتي مي شــوند و عدم اجراي اين قانون براي رانندگان، اعتراض هايي را 

به دنبال داشته است.
به هر روي، با توجه به اظهارنظرها و دستوراتي که آقاي رئیس جمهور 

داده و همچنین تامل در پاسخ نامه هاي ايشان به وزير کشور و شهردار تهران و تعیین قید 
زمان پايان ارديبهشت براي خريد اتوبوس يعني »اتوبوس هیچ.«

 ضرورت تغيير در نگاه 
به »روابط عمومي«

سينما پرايد

ديدگاه
محمد باريكاني ؛ دبیر گروه زيست بوم

فصل ســفر در ايران کرونازده آغاز شده است. فشارهاي 
رواني و استرس هاي ناشي از شیوع کرونا و بیش از 3 ماه 
خانه نشیني مردم، کار را به جايي رسانده است که نه تنها 
در ايران که در کشورهاي کرونازده جهان، دولت ها سفر مشروط را براي مردم به رسمیت 

بشناسند تا شايد راهي براي فرار مشروط از استرس هاي رواني پیدا شود.
رکود کامل سفر درســت در 2فصل گردشگري ايران اگرچه خســارت هاي اجباري و 
جبران ناپذير به صنعت گردشــگري ايران وارد کرد اما حاال ديگر محدوديت هاي سفر 
برچیده شــده و دولت در پي راضي کردن مردم به سفرهاي هوشــمند )سفر با ماسك 
و دستکش( با رعايت کامل پروتکل هاي بهداشتي اســت. در 2روز گذشته دبیر کمیته 
اماکن گردشگري و ورزشي ستاد مقابله با کرونا که البته معاونت گردشگري کشور را نیز 
برعهده دارد، در کسوت رئیس ستاد هماهنگي خدمات ســفر در کشور به  میدان آمد و 
اعالم کرد که »در خانه ماندن ديگر پاسخگوي شرايط حال حاضر نیست و در پي تحمل 
فشارها و اضطراب  اخیر هموطنان، بي شــك با سفرهاي هوشمند در ايام تعطیالت عید 
فطر و خردادماه مواجه خواهیم شد.«  اين اظهارات بیانگر طغیان دوباره سفر در تعطیالت 
خردادماه است و از آنجا که محققان اعالم کرده اند حتي گرما نیز تأثیري بر کاهش میزان 
ابتال به کرونا ندارد، شايد پیش بیني افزايش شــیوع مجدد کرونا در ايران دور از واقعیت 
نباشد. مرکز پژوهش هاي مجلس در گزارشــي که از وضعیت گردشگري کشور منتشر 
کرده است نیز پیش بیني طغیان سفر در خردادماه را ارائه کرده و از دولت خواسته است 
مديريت ســفر را به گونه اي انجام دهد که منجر به افزايش شیب ابتال به کرونا در کشور 
و انتشار بیشــتر ويروس عجیب و ناشناخته کوويد-19 در کشــور نشود. شیوع کرونا و 
خانه نشین شدن بیش از 20میلیون ايراني مسافر در نوروز99  که 75میلیون اقامت رسمي 
را در کشور به ثبت رسانده بودند، مسافران همیشــگي جاده هاي ايران را به شدت متاثر 
از فضاي رواني ناشي از شیوع کرونا کرد. حجم آسیب ها و خشونت هاي خانگي به اعالم 
جامعه شناسان و کارشناسان دولتي و غیردولتي کشور افزايش يافت و کار به  جايي رسید 
که معاون گردشگري کشور ناگزير از اعالم اين موضوع شود که »خانه نشیني پاسخگوي 
شرايط حاضر نیست.« همان زمان که شیوع کرونا در چین مخابره شد، روزنامه همشهري 
نخستین و تنها رسانه اي بود که با حضور به موقع در مرزهاي ورودي به ايران، گزارش هايي 
از وضعیت کنترل مرزي کشور منتشــر کرد و در بهمن ماه نیز به عنوان نخستین رسانه 
فارسي زبان از ايراني ها خواست در خانه بمانند و از سفر در نوروز پرهیز کنند. اکنون اما 
مرکز پژوهش هاي مجلس نیز معتقد است حاال که دولت مقابله با کرونا را به خود مردم 
محول کرده است بايد به گونه اي ســفرهاي خردادماه مردم را مديريت کند که عالوه بر 
خارج کردن چرخه گردشگري ايران از رکود به جلوگیري از انتشار بیشتر کرونا در کشور 
منتج شود. سفر هوشــمند حاال تنها ابزار دولت براي کنترل ســفرهاي داخلي در دوره 
بازگشايي مراکز گردشگري است. سفري که ايراني ها را تشويق به استفاده از پروتکل هاي 
بهداشتي و مراقبت از خود مي کند و به تاسیسات گردشگري اعالم کرده است گردشگران 
را پیش از میزباني در مراکز گردشگري و اقامتي تشويق به حفاظت از خود و منع گسترش 

کرونا در دوره طغیان سفر پس از ماه ها خانه نشیني کنند.

شهردار ي به اميد كمك دولت ننشيندطغيان سفر
آيا چینش و سازوکار اکران در دوران پسا کرونا 

دولتي تر خواهد شد؟
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 نقش قرنطینه
در نقاشي کودکان

  لي لي گلستان: مسابقه نقاشي کودکان با 
موضوع قرنطینه مرحله نهايي داوري را مي گذراند

   شهرداري تهران آثار برگزيده را روي ديوارها 
اجرا خواهد کرد

احتمال قرنطينه مجدد 
در 3 استان

احتمال قرنطینه مجدد در شهرهای 
سیستان و بلوچســتان،هرمزگان و 

لرستان  افزايش يافته است

3



با صريح تر شدن موضع گيري چين در مخالفت با تمديد 
سياست 
تحريم تسليحاتي ايران عمال دوگانه شرقي و غربي در خارجي

شوراي امنيت شكل گرفته است، روسيه هم پيش از اين 
با صراحت عليه تمديد تحريم تسليحاتي ايران موضع گيري كرده بود.

براساس توافق هسته اي كه در قطعنامه2231 به تصويب شوراي امنيت 
سازمان ملل رسيد، قرار است مهرماه امسال تحريم هاي تسليحاتي 
ايران برچيده شود، اما دولت آمريكا از ماه ها قبل به صرافت افتاد تا مانع 
برداشته شدن تحريم ها شود و در اين رابطه 2طرح موازي را در دست 
پيگيري دارد؛ نخست ارائه قطعنامه در شــوراي امنيت براي تمديد 
تحريم هاي تسليحاتي ايران و ديگري ادعاي عضويت در برجام براي 
استفاده از ظرفيت توافق هسته اي موسوم به مكانيسم ماشه كه البته 
هم چين و هم روسيه صراحتا با هردوي اين طرح ها مخالفت كرده اند.

آمريكا احتماال قبل از موعد برچيده شدن تحريم هاي تسليحاتي ايران 
قطعنامه اي را در شوراي امنيت مطرح مي كند كه علي القاعده چين و 
روسيه آن قطعنامه را وتو خواهند كرد؛ اتفاقي كه باعث مي شود آمريكا 
به سراغ راه دوم برود كه خود يك مناقشه حقوقي بين المللي را در تاريخ 
سازمان ملل كليد خواهد زد. براساس توافق هسته اي اگر طرفين مدعي 
شوند ايران به تعهدات خود عمل نكرده، مكانيسم ماشه فعال مي شود و 
در صورتي كه در كميسيون مشترك برجام اختالف طرفين حل نشود، 
براي ادامه تمديد تحريم هاي شــوراي امنيت عليه ايران رأي گيري 
مي شــود كه در اين صورت آمريكا مي تواند با رأي مخالف قطعنامه 
مذكور را وتو كند تا تحريم هاي قبلي عليه ايران خودبه خود احيا شوند. 
با اين حال دعوا بر سر اين است كه دولت ترامپ ارديبهشت 2سال قبل 
صراحتا از برجام خارج شد و تحريم هاي لغوشده در برجام را دوباره احيا 
كرد، حاال دولت ترامپ مدعي است كه آمريكا يك عضو توافق هسته اي 

است و مي تواند مكانيسم ماشه را فعال كند.
اگرچه اروپايي ها هم طرح آمريكا را فاقد استدالل حقوقي دانسته و آن 
را مرده تلقي كرده اند اما مقامات روسيه با صراحت نسبت به تحركات 
آمريكا هشــدار داده اند. ماريا زاخارووا، سخنگوي وزارت امور خارجه 
روسيه در كنفرانس خبري روز پنجشنبه  گفت كه درهم شكستن برجام 
از طريق برنامه هاي ضد ايراني كه شــامل پيش نويس اعمال تحريم 

تسليحاتي نامحدود بر ايران است، واقعا موجب افتخار آمريكا نخواهد 
شد. واضح است كه اين روند هيچ چشم اندازي ندارد.

سخنگوي وزارت امور خارجه روسيه در ادامه گفت: آن دسته از اعضاي 
برجام كه تعهدات خود را كامال نسبت به توافق هسته اي حفظ كرده اند، 

به مبارزه براي حفظ و اجراي مداوم آن ادامه خواهند داد.
ميخائيل اوليانوف، نماينده روسيه در سازمان هاي بين المللي در وين 
هم در پيامي توييتري در واكنش به تالش هــاي اخير دولت آمريكا 
براي تمديد تحريم تسليحاتي ايران با يك سند حقوقي ادعاي آمريكا 
را رد كرد و نوشت: آمريكا مدعي است كه از وضعيت اعضاي برجام و 
همچنين از حقوق آن برخوردار است. اين توهم است. ديدگاه مشورتي 
دادگاه بين المللي الهه )در سال1۹۷1( در اينجا كاربرد دارد: نمي توان 
گفت عضوي كه تعهــدات خود را انكار كرده و يا آنهــا را اجرا نكرده، 
برخورداري از حقوقش را حفظ كرده است. سرگئي ريابكوف، معاون 
وزير امور خارجه روســيه ســومين مقام روس بود كه روز پنجشنبه 
تأكيد كرد كه هيچ كسي حق ندارد به طور گزينشي و به شدت ناقص، 
قطعنامه هاي شوراي امنيت سازمان ملل را اجرا كند. او خاطرنشان 
كرد كه اين آمريكا بود كه برجام را 2سال پيش ترك كرد و اكنون در 
موقعيت نقض فاحش قطعنامه2231 شوراي امنيت سازمان ملل قرار 
دارد. معاون وزير امور خارجه روسيه درباره اين اقدام آمريكا بيان كرد: 
واشنگتن در اين زمينه مسير آساني در پيش نخواهد داشت. اگرچه 
نتيجه اين اســت كه با توجه به اين لجاجت آمريكا، بحراني ديگر در 
شوراي امنيت سازمان ملل و خود سازمان ملل به طور كلي قريب الوقوع 
است. حساب توييتري نمايندگي چين در سازمان ملل متحد هم روز 
پنجشنبه نوشت: آمريكا با خروج از برجام نتوانست به تعهداتش ذيل 
قطعنامه2231 شوراي امنيت سازمان ملل عمل كند. اين كشور حق 
ندارد كه تحريم هاي تسليحاتي عليه ايران را تمديد كند، چه برسد به 
فعال كردن مكانيسم بازگشت! راه درست پيش رو، حفظ برجام است. 
ايران از همان ابتدا طرح آمريكا را مضحك خوانده بود، 2روز قبل هم 
محمدجواد ظريف در توييتر كنايه اي به ايده درماني ترامپ كه گفته 
بود بايد براي مقابله با كرونا وايتكس تزريق كرد زد و نوشت: »آنهايي 
كه به تزريق مواد شوينده براي پاك شدن از ويروس كرونا خيالبافي 
مي كردند، همان هايي هستند كه ادعا مي كنند در قطعنامه اي از شوراي 
امنيت سازمان ملل كه توافقي را گرامي مي دارد شريكند كه آنها مدت ها 

پيش از مشاركت در آن دست كشيده اند. اين گفته خود آنهاست.«

معاون ديپلماسي اقتصادي وزير خارجه گفت: معامالت تجاري 
از طريق اينستكس هم اكنون براي ايران قانع كننده نيست. به ديپلماسي

گزارش ايسنا، غالمرضا انصاري در پاســخ به اين سؤال كه از 
طريق اينستكس از يك شــركت آلماني محصوالت دارويي خريداري و در 
فروردين امسال وارد بازار كشور شــد و بانك مركزي در حال رايزني براي 
معامله اي جديد اســت گفت: اين ســازوكار )اينســتكس( اگرچه براي ما 
قانع كننده نيست، اما فعاليت هاي محدودي را قبل از عيد با آن شروع كرده ايم. 
وي در گفت وگو با خبرگزاري صدا وســيما با بيان اينكه بانك مركزي نيز 
عالقه مند است اينستكس فعال شود، افزود: بر اين اساس اميدواريم بعد از 
مواردي كه آن كاالها وارد ايران شد، در آينده نيز بتوانيم از اين سازوكار براي 

خريدهاي خودمان از اروپا استفاده كنيم.

سخنگوي دولت گفت: جهش توليد و افزايش اشتغال از اولويت هاي 
دولت در همكاري با مجلس جديد اســت. به گزارش ايسنا، علي دولت

ربيعي افزود: يكي از بحث هايي كه ما قطعاً بايد در مورد آن با مجلس 
آينده بتوانيم به طور مشترك به پشــتوانه هاي قانوني دست يابيم و دولت بتواند 
عمليات اجرايي آن را انجام دهد، موضوع اشتغال و توليد است. ربيعي با بيان اينكه 
دنيا در روزهاي كرونايي نشــان داد كه اگر ما نتوانيم نيازمندي هاي خودمان را 
خودمان تأمين كنيم در شرايط حاد هيچ كشوري به داد كشور ديگر نمي رسد گفت: 
رفع موانع حقوقي و قانوني توليد و ايجاد امنيت سرمايه گذاري و بهبود فضاي كسب 
و كار از زمينه هاي همكاري با مجلس جديد است. ربيعي تأكيد كرد: اعضاي هيأت 
دولت هيچ دخالتي در اينكه چه كساني در مجلس و در چارچوب كميسيون ها و 

هيأت رئيسه قرار بگيرند نخواهند كرد.

دولت در كار مجلس دخالت ندارداينستكس قانع كننده نيست

وزن كشي در شوراي امنيت بر سر ايران

يادداشت

ما شيعيان علي )ع( 

پيامبر اكرم)ص( درباره سيره امام علي)ع( 
به عمار ياسر ســفارش مي كنند كه  اي 
عمار! اگر ديدي علي به تنهايي از يك راه 

مي رود و تمام مردم به راهي ديگر، تو راه علي را برو، زيرا كه او تو را از 
مسير هدايت و رستگاري خارج نسازد. اين سعادت ما شيعيان است كه 
خود را پيرو و راهروي اميرالمومنين)ع( مي دانيم؛ بزرگواري كه معراج 
و شهادتش به ليالي گرانقدر قدر گره خورده است، آن كه به شب قدر 
عظمت داد. كي اين فضيلت نصيب خلق اهلل مي شود كه در شبي كه 
قرآن درباره آن مي فرمايد »خير من ألف شهر« - شبي كه بهتر از هزار 
شب است- به معراج رود و اين شب به نام ايشان پيوند بخورد؟ و چه 

خوش گفته است شهريار درباره اين شاه عرب: 
پيشوايي كه ز شوق ديدار/ مي كند قاتل خود را بيدار... در جهاني همه 

شور و همه شر /  ها علي بشٌر كيف بشر
شهادت امام علي)ع( در شبي بدين عظمت، درسي براي ما شيعيان 
موالست كه در شب قدر، زندگي مان را به اين شب بسپاريم. از سيره 
علي)ع( پيروي كنيم و از زندگي آن »ابرمــردي كه مظلوم بود«  * 
درس بگيريم و سلوك ايشان را سرمشق زندگي خود كنيم. احسان و 
نوع دوستي امام علي)ع( با واليت امير براي ما معنا پيدا مي كند. بر ما 
شيعيان است كه نگذاريم نهج البالغه همچون علي)ع( مظلوم بماند. 
سيره و فرامين و دستوراتش را استفاده كنيم؛ همانطور كه نهج البالغه 
تجلي قرآن بود و آن را اخ القرآن مي گفتند، هر شيعه اي بايد اين كتاب 
را در كنار قرآن داشته باشد و به فرموده رهبر معظم انقالب »نهج البالغه 
در حقيقت شخصيت خطي و رسمي اميرالمؤمنين است؛ يعني خود 
علي نهج البالغه  مجســم اســت و اين يكي ديگر از خصوصيات امير 
مؤمنان اســت كه آنچه مي گويد عمل مي كنــد. آنچه مي خواهد در 

زندگي خود هم آن را پياده مي كند.«
نهج البالغه تجلي شيعه بودن است. راه و رسم زندگي اميرالمومنين)ع( 
را نشــان داده اســت و مي توان به اين كتاب رجوع كرد. شــيعه به 
نهج  البالغه احتياج دارد. شيعه علي بايد راه و رسم زندگي اميرالمومنين 
را به جامعه نشان دهد. امير چنان به سمت مظلومان و فقرا مي چرخيد 
كه وقتي شــنيد يكي از كارگزارانش به نام عثمان بن حنيف در يك 
مهماني باشــكوه حضور پيدا كرده است نامه نوشت بدو كه » اي پسر 
حنيف، به من خبر رســيده كه مردي از جوانان اهــل بصره تو را به 
مهماني خوانده و تو هم به آن مهماني شتافته اي، با غذاهاي رنگارنگ 
و ظرف هايي پر از طعام كه به ســويت آورده مي شــده پذيرايي ات 
كرده اند، خيال نمي كردم مهمان شدن به سفره قومي را قبول كني كه 
محتاجشان را به جفا مي رانند و توانگرشان را به مهماني مي خوانند. 
به لقمه اي كه بر آن دندان مي گذاري دقت كن، لقمه اي را كه حالل 
و حرامش بر تو روشن نيست بيرون افكن و آنچه را مي داني از راه هاي 

حالل به دست آمده بخور.«
اســالم مكتبي اســت كه علي)ع( را تربيت مي كنــد و الگوي ما در 
ساده زيســتي، در عدالت، در اخــالق، در نوع دوســتي و حكومت 
اميرالمومنين علي)ع( است. ما توفيق تشيع را بايد در عمل هم نشان 
دهيم. در رفتار، در گفتار، در حساســيت به بيت المال، در سياست و 

مديريت راه و رسم علي را پيش روي خود داشته باشيم. 
*  نام كتابي از نويسنده درباره امام علي)ع(

محمدتقي رهبر
عضو جامعه روحانيت مبارز
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رئيس جمهور گزارش وزير بهداشــت، 
درمان و آموزش پزشكي از رعايت دقيق دولت

دستورالعمل ها و پروتكل هاي بهداشتي 
از سوي ملت فهيم، بزرگ و نجيب ايران را در مراسم 
احياي شــب هاي قدر، افتخاري براي كشور و بيانگر 
همراهــي و همگامي مردم و مســئوالن در مبارزه با 
بيماري كرونا دانست. حسن روحاني گفت: مردم عزيز 
و متدين ايران در كنار اعمــال مذهبي خود، رعايت 
دســتورالعمل ها را يك عمــل ضروري دانســته و 
مي بايست در كنار همكاري ارزشمند آنان، از اقدامات 
متوليــان و برگزاركنندگان مراســم احيــا و دقت و 
حساسيت آنان در رعايت پروتكل هاي بهداشتي كه 
نگراني ها درخصوص عدم كنترل شيوع بيماري را تا حد 
زيادي از بين بــرد، قدرداني و سپاســگزاري كرد. به 
گزارش پايگاه اطالع رساني رياست جمهوري، روحاني 
با تأكيد بر اينكه  »بايــد از روحانيت معظم و متوليان 
اماكن مذهبي تقدير و سپاسگزاري كنيم«، گفت: اين 
رفتار هوشمندانه، دقيق و مسئوالنه مردم، متوليان امر 
را اميدوار مي كند كه بتوانند ان شاء اهلل با سفيد شدن 
شــهرهاي زيارتي با حفــظ شــرايط و پروتكل هاي 
بهداشــتي، ســريع تر در بازگشــايي بقاع متبركه و 

حرم هاي شــريف اقدام كنند. رئيس جمهور به بروز 
چندگانگي در برخي كشــورهاي توسعه يافته براي 
تداوم محدوديت هــا و يا بازفعاليت امــور جاري اين 
كشورها اشاره كرد و گفت: جاي بسي افتخار و مباهات 
 اســت كه ايران در اثر وحدت نظر ميان مســئوالن 
و همراهي مردم نه تنها توانسته با حفظ پروتكل ها در 
بازفعاليت كسب وكارها و مشاغل مختلف اقدام كند كه 
حتي توانسته با رعايت شــرايط خاص مراكز مذهبي 
خود را در اين شــب هاي گرانقدر فعال كرده و ضمنا 

تداوم روند كاهشي بيماري را نيز حفظ كند.

قدرداني روحاني از روحانيت

   اختالف حساب 2ميليوني 
عبدالرضا مصري، نايب رئيس مجلس در برنامه اي 
تلويزيوني در پاسخ به اين پرسش كه آيا هزينه كرد 
مجلس مشخص است؟ گفت: مجلس چيز خاصي 
ندارد. ســاختمان و چند نماينده دارد كه حقوق 
ماهانه هر نماينده 8 ميليــون و 348 هزار تومان 
اســت. به گزارش همشــهري، عــدد 8ميليون و 
348هزارتومــان را مصري در حالــي رقم حقوق 
نمايندگان عنــوان كرده كه ابوالفضل ســروش، 
نماينده تهران در مطلبي با عنوان شــفاف با مردم 
روي كانال تلگرامش نوشــته است:»به جز حقوق 
نمايندگي سال اول كه 6 ميليون تومان بود و طي 
اين 4 سال به تدريج به 10 ميليون تومان افزايش 
يافت بقيه هزينه هايي كــه به عنوان هزينه دفتر و 
همراه به نمايندگان پرداخت مي شد را وارد زندگي 

و اموال شخصي ام نكردم، بخشي صرف هزينه هاي 
جاري و دفتري شــد و باقيمانــده آن را وقف فقرا 

نمودم كه اسنادش نيز موجود است.«

   وزير دفاع در كميسيون امنيت 
كميسيون هاي تخصصي مجلس دهم سه شنبه اين 
هفته به پايان مي رسد، دراين ميان آخرين جلسه 
كميسيون امنيت ملي مجلس دهم با حضور وزير 
دفاع برگزار مي شود. بررسي طرح دو فوريتي مقابله 
با اقدامات خصمانه رژيم صهيونيســت عليه صلح 
و امنيت منطقه و بين المللي و نشســت اختتاميه 
كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي در دوره 
دهم از ديگر دســتوركارهاي اين كميســيون در 

آخرين هفته كاري اش است.

   فراكسيون جهادي در مجلس يازدهم 
عضو هيأت رئيســه مجلس خبر داد: با تشــكيل 
فراكســيون حاميان گروه هاي جهادي و تصويب 
طرح هاي مربوط در مجلس نو، فعاليت هاي مردمي 

مديريت خواهد شد. عليرضا رحيمي، نماينده تهران 
و عضو هيأت رئيسه مجلس در صفحه شخصي اش 
در توييتر نوشت: » پشــتيباني قانوني از گروه هاي 
جهادي و منحصركردن فعاليت ها و خدمات مردمي 
در حوادث بــه اين گروه ها و تاميــن منابع مالي و 
امكانات دولتي براي آن ها، از اولويت هاي مجلس 
يازدهم شــده كه با تشكيل فراكســيون حاميان 
گروه هاي جهــادي و تصويب طرح هاي مربوط در 
مجلس نو؛ فعاليت هاي مردمــي مديريت خواهد 

شد.«

   شعارهاي يازدهمي ها هزينه زاست!
رئيس فراكسيون مستقلين مجلس گفت: منتخبان 
مجلس يازدهم هيچ برنامه، استراتژي و راهبردي 
ندارند كه آينده اميدواركننده اي را ترســيم كند. 
هم اكنون تنها بر طبل شعارهايي كوبيده مي شود 
كه اين شــعارها براي مردم و كشور هزينه زاست. 
از سوي ديگر مردم از اين شعارها خاطرات خوشي 
ندارند. غالمعلي جعفــرزاده ايمن آبادي، نماينده 

رشت در گفت وگو با اعتمادآنالين، با انتقاد از هجمه 
منتخبان مجلس يازدهم به دولت گفت: متأسفانه 
در فضايي كه عمدتاً از سوي دوستان تازه راه يافته به 
مجلس شكل گرفته شاهد هجمه غيرقابل توجيه و 
رفتار غيرمنطقي اي هستيم كه هدفش صرفاً حمله 

به دولت است.

   ضرورت بررســي مدرك تحصيلي همه 
مقامات 

محمدجواد ابطحي، عضو فراكسيون واليي مجلس 
با اشاره به ضرورت راستي آزمايي مدارك تحصيلي 
مقامات و تأييد نشــدن مدرك تحصيلي منتخب 
تفرش گفت: مــدارك تحصيلــي رئيس جمهور، 
منتخبان مجلس و همه مقامات بايد بررسي شود.

او با بيان اينكه آب از سرچشــمه گل آلود اســت، 
در گفت وگو با فارس ادامــه داد: ابتدا بايد مدرك 
تحصيلي رئيس جمهور و بعد بايد مدارك تحصيلي 
همه مسئوالن، مقامات، مديران كل و نمايندگان 

مجلس و منتخبان مجلس يازدهم بررسي شود.

 ادعاي درخواست عربستان
 براي كاهش تنش با ايران

پايگاه خبري ميدل ايســت آي به نقل از منابعي كه نامشان را فاش 
نكرده، مدعي شد كه نخســتين تماس تلفني كه مصطفي الكاظمي 
نخست وزير جديد عراق پس از انتخاب شدنش دريافت كرد از محمد 
بن سلمان وليعهد عربستان ســعودي بوده و بن سلمان از الكاظمي 
خواسته است ميانجيگري ميان ايران و عربستان سعودي را آغاز كند.

ميدل ايســت آي در ادامه نوشت: اگرچه بن ســلمان الكاظمي را از 
هر كانديداي ديگري به  خود نزديك تر خواهد دانســت، ازسرگيري 
مذاكرات احتمالي ميان واشــنگتن و تهران نيز از نظر راهبردي خبر 

خوبي براي عربستان سعودي نيست.
مقامات سعودي در دوران نخســت وزيران قبلي عراق ازجمله حيدر 
العبادي و عادل عبدالمهدي و نيز از طريق عمران خان نخســت وزير 
پاكستان هم براي كاهش تنش بين ايران و عربستان درخواست هايي 

مطرح كرده بودند كه هيچ كدام به نتيجه نرسيده است.

 اداي احترام 
به همرزمان شهيد

مراســم يادبود شهداي 
ناو موشــك انداز كنارك 
رمضــان(  )شــهداي 
پنجشنبه در ناوگان شمال 
نيروي دريايي ارتش در 
بندر انزلي برگزار شد. در 
جريان مانــور دريايي كه 
هفته گذشته در آب هاي 
درياي عمان برگزار شد، 
در اثر يك حادثه كه بين 
ناو جمــاران و ناو كنارك 
رخ داد 19نفر از دريادالن 
نيروي دريايــي به فيض 

شهادت نايل آمدند.

عكس خبر

كافه مجلس

جدال مدعيان رياست 
جبهه پايداري و حاميان احمدي نژاد نشستي با عنوان وحدت عليه رياست 

قاليباف برگزار كرده اند

 كمتر از 2هفته به اجالسيه 
مجلس يازدهم باقيمانده و مجلس

رودررويــي طيــف هــاي 
سياســي راه  يافته به ايــن دوره از مجلس 
شوراي اســالمي بر ســر تصاحب كرسي 
رياست و نواب رئيســي به اوج خود رسيده 
اســت، حاميان محمدباقر قاليباف، ياران 
محمــود احمدي نــژاد و اعضــاي جبهه 
پايداري ها 3طيف بر آمده از جريان راست 
هستند كه كرسي رياست قوه مقننه آنها را 
چنان روبه  روي هم قرار داده كه بعيد است 
كه منجر بــه تفاهم حداكثري شــود. اين 
رويارويي در 2روز گذشــته منجر به صدور 
شكواييه هاي مجازي حاميان قاليباف شده 
اســت؛ شــكواييه اي كه از هراس تفاهم 
پايداري ها و ياران احمدي نژاد حاصل شده 
است. در همين راســتا هم الياس نادران، 
نماينده مردم تهران در مجلس يازدهم در 
حساب شخصي اش در توييتر نوشت كه در 
جلسه اي شــركت كرده كه توسط نصراهلل 
پژمان فر، نماينده جبهه پايداري و منتخب 
مردم مشــهد به آن دعوت شــده و صادق 
محصولــي -  وزير رفــاه و كشــور دولت 
احمدي نژاد و قائم مقام جبهه پايداري - آن 
را اداره مي كرده اســت. درباره اين جلسه، 
نادران نوشت كه راه اندازي يك جمع فقط با 
هدف »نه به قاليبــاف« عملي ضد وحدت 
اســت. مجتبي رضاخــواه، يكــي ديگر از 

منتخبان مجلس يازدهم نيــز در توييتي 
نوشــت: »جناب محصولي! با چه حقي در 
موضوع تعيين رئيس مجلس بروز كرده و 
اختالف ايجاد كرديد؟! تعيين رئيس مجلس 
به افراد غير از منتخبان ارتباطي ندارد، ما 
جوانــان منتخب، خودمــان بلديم رئيس 
مجلس انتخاب كنيم و اجازه فتنه انگيزي و 
دخالت بيجا به پدرخوانده ها نخواهيم داد.« 
در واقع تا اينجا اگر عليرضــا زاكاني كه به 
همراه الياس نادران در مجلس نهم صحنه 
گردان بسياري از استيضاح ها و جلسات رأي 
اعتماد بــود، به نفــع قاليبــاف و وحدت 
اصولگرايان كشيد كنار، اما ديگر شاخه هاي 
اصولگرايان از خير صندلي رياست قوه مقننه 
نمي توانند بگذرند، آنها از همين حاال عدد4 
-نماد مخالفــت در مجلس؛ عــدد2 نماد 
موافقت است - براي قاليباف نشان داده  اند.

نصــراهلل پژمانفــر، نظام الدين موســوي، 
علي نيكــزاد، حميدرضــا حاجي بابايي، 
محمدمهدي زاهدي و محمود عباس زاده 
مشــكيني و... از حلقه اصلي نشست هايي 
هستند كه در توافقات ميان خود، كار را براي 
قاليباف حسابي سخت كردند. اين تحركات 
وقتي شــكل جدي تري به خودش گرفت 
كه قاليباف با البي هــاي خود تالش كرد تا 
پايه هاي رياستش بر مجلس را محكم كند 
غافل از آنكه اين موضوع رقيبان اصولگرايش 

را براي قيام عليه او مصمم تر مي كند.
علي خضريان از منتخبان مجلس يازدهم 
كه از اعضــاي جبهه پايداري محســوب 
مي شــود نشســت مذكور را وفاق ناميده 

است و در پاسخ به مذمت حاميان قاليباف 
دست به قلم شده و در حساب شخصي اش 
در توييتر نوشــته است: »جلســه وفاق به 
پيشــنهاد جبهه پايداري شــكل گرفت و 
جناب محصولي به عنوان قائم مقام جبهه، 
تشريح كردند و كار را به منتخبان سپردند. 
جناب نادران تعجب مي كنم كه موضوعي 
شفاف را وارونه جلوه مي دهيد؛  شأن شما و 
آقای زاكاني، قاضي زاده و اميرآبادي و ديگر 

حاضرين جلسه اجل از اداره شدن است.« 
البته در مســير نه به قاليباف، پايداري ها و 
ياران احمدي نژاد تنها نيستند و مصطفي 
ميرســليم و تعدادي از منتخبان حامي او 
هم در اين مســير همراه ياران احمدي نژاد 
هستند، مويد اين امر كنايه های كوچك و 
بزرگ ميرســليم به قاليباف است، او پيش 
از اين جــدال مجازي در يك ســخنراني 
به محمدباقــر قاليباف كنايــه زده و گفته 
بود كــه رئيس مجلــس نبايد چشــم به 

رياست جمهوري داشته باشد.
به هر روي خبر هاي غيررسمي از توافقات 
پشــت پرده ميان اين 2طيف با مصطفي 
ميرسليم و حاميانش در مجلس و جمعي از 
نمايندگان مستقل حكايت دارد؛ توافقاتي 
كه مسير هموار 2هفته پيش قاليباف براي 
نشستن بر ســكانداري بهارستان را چنان 
ناهموار كرده كه داد حاميانش در شبكه هاي 
مجازي بلند شده است، حال بايد ديد نسخه 
قاليباف و حاميانش در داخــل و خارج از 
بهارســتان براي عبور از اين تباني سياسي 
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 محدودیت های قرنطینه در بعضی از شهر های اروپایی کمتر شده است و 
در مقابل شــهرهای دیگری هســتند که به دوره اوج بیماری کرونا شهردار

رســیده اند. این تغییرات، نیازمند ارزیابی های دقیق از شیوه انتشار 
ویروس در زندگی شهری است. از آنجا که بخش بزرگی از محدودیت های شهری از 
سوی شهرداری ها برنامه ریزی می شود،  دیپلماسی شهری راهی برای مقابله هماهنگ 
با آن خواهد بود. در روز های گذشته شهردار تهران با شهرداران کابل و بوداپست در 

این زمینه به گفت و گو پرداخت.

شهردار تهران در ديدار مجازي با شهردار 
كابل ابراز اميدواري كرد تجربيات تهران 
براي مبارزه بــا كرونا بتوانــد براي كابل 

مؤثر باشد.
پيروز حناچي، شهردار تهران كه پيش از 
اين با شهرداران استانبول، لندن، سئول، 
آنكارا و مسقط ســخن گفته بود، در ادامه 
گفت وگوهاي مجازي خــود درباره كرونا 
با شــهرداران جهان، اين بار با شــهردار 
كابل ديدار آنالين داشت و ضمن آرزوي 
موفقيت براي او، بيان كرد: تهران شرايط 
بسيار سختي را در 3ماه گذشته گذرانده 
اســت. به گزارش همشــهري، او در اين 
ارتباط ويدئويــي گفــت: »اوج اپيدمي 
كرونا در تهران و ايــران، فروردين ماه بود 
كه پايتخت ايران وضعيت بســيار حادي 
را ســپري كرد اما تأثير انجام يك ســري 
اقدامــات در تهران، بســيار خــوب بود؛ 
چنان كه مي تواند اين اقدامات براي كابل 
و وزارت بهداشــت افغانســتان نيز مفيد 

باشد.«
شهردار تهران با بيان اينكه وزارت بهداشت 
ايران، تمامــي بيماران كوويــد-19را به 
بيمارســتان روانه نكرد، افــزود: »بيش 
از 70ميليــون نفر در ســايتي كه وزارت 
بهداشت بابت غربالگري طراحي كرده بود، 
ثبت نام و اعالم وضعيت كردند. خانه هاي 
بهداشــت با افراد داراي عالئــم بيماري 
كرونا تماس حاصــل كردند و از ميان اين 
دســته افراد، از بيمــاران وضعيت حادتر 
آزمايش گرفتند و خوشه هاي ارتباط افراد 

كرونا مثبت را شناسايي كردند.«

حناچي با تأكيد بر اينكه اين اقدام سبب 
كنترل ظرفيت بيمارستان ها شده است، 
يادآور شــد: »همچنين تالش شــده كه 
بخش ICU بيمارستان هاي بزرگ دولتي، 
گسترش پيدا كند. براي مثال بيمارستان 
امام خميني معروف به هزار تخت خوابي، 
در شــرايط گســترش كرونا، 350تخت 
مجهز به ICU اضافه كــرد. اكنون ميزان 
مبتاليان و تلفات ناشي از بيماري كرونا در 
مناطق شمالي كشور به صورت محسوس 
كاهش پيدا كرده، گرچه به محض غفلت از 
ويروس كرونا ممكن است كه دوباره تعداد 
مبتاليان افزايش يابد.« حناچي با اشــاره 
به مطالعات وزارت بهداشــت در تهران، 
گفت: »اين مطالعات نشان داد كه يكي از 
مراكز گسترش ويروس كرونا، حمل ونقل 
عمومي )تاكســي، اتوبوس و مترو( است. 
حدود 50درصد از ابتــال  به بيماري كرونا 
در حمل ونقــل عمومي اتفــاق مي افتد. 
300راننده تاكســي به اين بيماري مبتال 
شــده اند و تعدادي از همكاران شهرداري 
تهران در اوج اين بيماري، جان باختند.« او 
درباره الزام استفاده از ماسك، توضيح داد: 
»در راستاي عادي شدن شرايط و برگشت 
مردم به مشــاغل، اســتفاده از ماسك در 
حمل ونقل عمومي تهران الزامي و كابين 
رانندگان تاكســي و اتوبوس از مسافران 
جداسازي شده است. همچنين تاكسي ها 
ملزم شده اند كه 2مسافر در صندلي عقب 
تاكسي ها بنشــينند تا تراكم افراد كاهش 

يابد.«
حناچي با اشاره به ارتباطات بسيار نزديك 
2كشور به جهت فرهنگي، ديني و آييني  

بيان كرد: »همكاران افغان بســياري در 
شهرداري تهران مشغول فعاليت هستند 
كه در ديدارهاي رســمي از زحمات آنها 
تشكر شــده اســت. ارتباطات نزديك در 
روابط تهران و كابل بســيار مؤثراســت. 
گســترش ويروس كرونا ســبب شده تا 
شهرها با يكديگر ارتباط بيشتري داشته 
باشند.« حناچي با اشاره به زبان و فرهنگ 
مشترك ميان 2 كشور، افزود: »حرف هاي 
بسياري براي تهران و كابل وجود دارد كه 

مي توان به اشتراك گذاشت.«
شــهردار تهران با بيان اينكه ايران تجربه 
چين را دنبال نكــرد و قرنطينه كامل را از 
ابتدا به علت مسائل اقتصادي اجرا نكرده 
اســت، توضيح داد: »بر همين اســاس از 
حداكثــر ظرفيت تعطيالت نــوروز بابت 
قرنطينه اســتفاده شــد. بعــد از اتمام 
تعطيلي، اجراي فاصله گذاري هوشــمند 
در دستور كار ستاد ملي كرونا قرار گرفت. 
فعاليت هاي اقتصادي به مــرور با رعايت 
پروتكل هاي بهداشتي از سر گرفته شده 
است. براي نخستين بار در سه ماهه گذشته 
تعدادي از مســاجد ايران براي شب هاي 
قدر با رعايت پروتكل هاي بهداشتي جديد 
بازگشايي شــد.« به گفته شهردار تهران، 
ويروس كرونا نشــان داد كــه از مرزهاي 
قراردادي و سياســي كشــورها تبعيت 
نمي كند و همه آدم هاي سراســر جهان 
مســافران يك كشتي هســتند. اگر اين 
كشتي به هردليلي سوراخ شود، جان همه 

ساكنان در معرض خطر قرار مي گيرد.

آمادگي تهران در برابر زلزله
حناچي در ادامه يادآور شد: »هفته گذشته 
تهران شاهد زلزله شديد 5.1 ريشتري بود. 
البته آمادگي در تهران نسبت به 20سال 

گذشــته بيشــتر بود. اگر آمادگي وجود 
نداشته باشــد، زلزله همواره آسيب رسان 
خواهد بود. تالش مي شود كه از اين لرزه ها 
براي يادآوري به ســاكنان تهران كه روي 
گســل زندگي مي كنند، به عنــوان مانور 
استفاده شود.« شــهردار تهران در پايان 
پيشاپيش عيد ســعيد فطر را به شهردار 
كابل تبريــك گفت و بيان كرد: »ســالم 
شهرداري تهران را به شــهروندان كابلي 
برســانيد. اميد اســت كه هر چه سريع تر 

ويروس كرونا در جهان رفع شود.«

خاطرات شــیرین مردم افغانستان از 
تهران 

محمد داوود ســلطان زوي، شهردار كابل 
در گفت وگوي مجازي با شــهردار تهران 
با تأكيد بر تغيير نگاه شــهرداري ها، بيان 
كرد: »بايد نــگاه شــهرداري ها يك نگاه 
انساني  باشد نه يك نگاه امنيتي. از تمامي 
شــهرداران جهان درخواست مي شود كه 
نگاه انساني خود را با افغانستان به اشتراك 
بگذارند. نــگاه امنيتي با نگاه انســاني در 
اين شرايط پيچيده بســيار تفاوت دارد.« 
او با بيان اينكه تهران يك پايتخت بسيار 
عزيز براي كابل افغانســتان است، افزود: 
»تهران دستاوردهايي دارد كه شهرداري 
كابل تمايل به اســتفاده از تجارب ارزنده 
آن دارد.« شــهردار كابل يادآورد شــد: 
»بنده از دنياي سياســت به شــهرداري 
ورود كرده ام و شــما )پيــروز حناچي( از 
دنياي دانشگاهي و علمي وارد شهرداري 
شده  ايد. شــهردار تهران و افغانستان در 
يك نقطه )شــهرداري( با يكديگر تالقي 
دارنــد و درحال حاضر شــهرداري كابل 
قصد دارد كه از تجربيات شهرداري تهران 
بابت بهتر ساختن شــهر و بهبود ارتباط 

مردم افغانســتان و ايران اســتفاده كند. 
مردم افغانستان از تهران خاطرات بسيار 
شــيرين و نيكي دارند.« سلطان زوي در 
ادامه افزود: »كابل هنوز به نقطه اوج اين 
ويروس نرســيده و حداقل در هفته هاي 
آينده دوره اوج شــروع خواهد شد. يكي 
از مشــكالت كابل در اين دوران اقتصاد و 
آسيب بخشــي از مردم افغانستان است. 
در كابل توزيع  كمك هاي انســاني مانند 
نان و مواد غذايي پيش بيني شــده است. 
شهرداري كابل در اين ماه مبارك رمضان 
به بسياري از مســتضعفان كمك رساني 
كرده است و اين كمك ها افزايش خواهد 
يافت.  شــهرداري كابل توجه بســياري 
به كنترل جمعيــت و به وجــود نيامدن 
ازدحــام دارد. تهران و كابــل نزديك به 
گسل هاي زلزله هستند و اين دو شهر بايد 
در موضوع ساختمان ســازي  و مهندسي 
ايمني ساختمان  ها توجه بسياري داشته 
باشند. بدون انجام مطالعات خاك شناسي 
و جغرافيايي بســياري از ساختمان هاي 
بلندمرتبه احداث مي شــوند. كابل قصد 
دارد كه از تجارب آمادگي تهران در زمان 
زلزله بهره مند شود.« سلطان زوي با بيان 
اينكه  اي كاش كابل هم ماننــد تهران از 
تجارب جنگ در گذشته استفاده مي كرد، 
يادآور شد: »كابل هم اكنون در جنگ قرار 
گرفته و با جنگ و  مشــكالت غيرنظامي 
دست و پنجه نرم مي كند.« او در ادامه از 
شهردار تهران درخواســت كرد كه بعد از 
پايان ويروس كرونا، به كابل ســفر كند تا 
تجربيات خود را به اشتراك بگذارند و هر 
دو گروه از شهرهاي تاريخي تهران و كابل 
بازديد كنند. »اميدوارم كه جنگ در كشور 
تمام شود و با كمك هاي انسان دوستانه، 

افغانستان بازسازي شود.«

در ششمين و هفتمين ديدار مجازي شهردار تهران اعالم شد

پيروز حناچی، شهردار تهران در ادامه گفت وگوهای 
مجازی با شهرداران ديگر شهرهای جهان، با شهرداران 

بوداپست و كابل صحبت كرد

حناچي خطاب به شهردار کابل:سالم ما را به شهروندان کابلي برسانید. امید است هرچه سریع تر کرونا رفع شود   عكس ها:سعید ربیعي

مقابله با کرونا از راه 
دیپلماسی شهری

درشهر

تشریح جزئیات ساماندهي هوشمند 
پارك حاشیه اي

معاون فني و مهندسي ترافيك شــهرداري تهران جزئيات طرح 
ساماندهي پارك حاشيه اي در 4منطقه تهران را تشريح كرد.

به گزارش همشهري، وحيد سرلك در مورد جزئيات طرح پارك 
حاشيه اي هوشمند گفت: ساماندهي پارك حاشيه اي به صورت 
هوشــمند در منطقه 2 از مدت ها قبل اجرايي شــده و حاال پس 
از رفع كم و كاســتي ها، براســاس برنامه طرح كنترل هوشمند 
پارك حاشــيه اي در 4منطقه ديگر تهران اجرايي مي شود. وي 
با بيان اينكه براســاس برنامه ريزي هاي انجام شده اين طرح در 
مناطق 6، 7، 11و 12تا پايان سال اجرايي مي شود و بر اين اساس 
طي مراحل مختلف 32هزار فضاي پارك حاشــيه اي ساماندهي 
مي شــود، افزود: دقت داشته باشــيد كه پارك حاشيه اي، محل 
پارك كوتاه مدت اســت و افراد نمي توانند از صبح تا شــب كنار 
خيابان خودروي خود را پارك كنند. ســرلك با تأكيد بر اينكه با 
اجراي اين طرح، فضاهاي پارك كه به صورت اختصاصي توسط 
افراد اشغال مي شود نيز ساماندهي مي شود، گفت: بعضا ديده شده 
فرد يا افراد خودروي شان را براي مدت طوالني در يك فضا پارك 
مي كنند و افرادي نيز هســتند با اينكه خودرو ندارند، اما مقابل 
خانه يا مغازه شان را مسدود مي كنند اما يادمان باشد كه فضاي 
خيابان متعلق به همه مردم شهر است. وي با بيان اينكه اين طرح 
با همكاري پليس راهور و خودروهاي پالك خوان شهرداري كه 
مخصوص كنترل پارك حاشيه اي، طراحي شدند اجرا مي شود، 
اظهاركرد: هم اكنون قيمت گذاري براساس مصوبه سال93 شوراي 
شهر است كه بر اين اساس، ورودي در محدوده طرح هاي ترافيكي 
700تومان و در خارج طرح 500تومان خواهد بود كه توقف در نيم 
ساعت اول رايگان خواهد بود و بعد از آن براساس فرمولي مشخص 

هزينه توقف محاسبه مي شود.

پل سبز زندگي؛ شاید وقتي دیگر 

به دليل كاهش درآمدهاي شهرداري تهران و كاهش بودجه هاي 
عمراني، پل سبز زندگي شايد در آينده و با تأخير ساخته شود.

صفا صبوري ديلمــي، معاون فني و عمراني شــهرداري تهران 
درباره سرانجام ساخت پل سبز زندگي كه يكي از فازهاي سه گانه 
پروژه كوي نصر محســوب مي شــود، به فارس  گفت:  همانطور 
كه مي دانيد پروژه گيشــا يا همان كوي نصر از 3فاز تشــكيل 
شــده بود. او ادامه داد: قرار بود با يك طراحي منحصر به فرد و 
چشم نواز دسترسي هايي بين ايســتگاه تربيت مدرس، دانشگاه 
تربيت مدرس، بخش هايي از خيابان گيشــا و ضلع جنوب غربي 
خيابان آل احمد به وسيله يك پل ايجاد شود. معاون فني وعمراني 
شهرداري تهران گفت: اين پل كه به نام پل سبز زندگي معروف 
شد قرار بود امكان پياده رو و استفاده به عنوان يك فضاي عمومي 
را نظير پل طبيعت براي مردم ايــن منطقه فراهم كند. صبوري 
ديلمي افزود: كار ساخت اين پل قرار بود در ابتداي امسال آغاز 
شود اما شــيوع بيماري كرونا باعث شد درآمدهاي شهرداري به 
يك سوم كاهش پيدا كند و همين امر آغاز اين پروژه را با تأخير 
مواجه كرد. وي گفت: امروز و به واسطه كاهش بودجه شهرداري 
تهران منطقي آن است كه ابتدا پروژه هاي داراي اهميت بيشتر كه 
سر و كار روزمره بخش زيادتري از جامعه به آن است انجام گيرد 
و ســپس در فازهاي بعدي و درصورت تأمين بودجه پروژه هاي 
اين چنيني را آغاز كرد. معاون فني و عمراني شــهرداري تهران 
خاطرنشــان كرد: البته اين به معناي آنكه پل سبز زندگي ديگر 
ساخته نشود نيســت اما زمان آغاز آن و ســاختش بستگي به 

شرايطي دارد كه گفته شد.

دولت به تعهد اتوبوسي خود عمل نكرد

دولت درباره تحويل 2هزار دســتگاه اتوبوســي كه قــرار بود به 
شهرداري تهران تحويل دهد، به تعهدات خود عمل نكرد.

به گزارش همشهري، شــهربانو اماني، عضو كميته حمل ونقل 
شوراي اسالمي شهر تهران در اين باره گفت: 93درصد مطالبات 
مردم تهران، حل مشــكل ترافيك و آلودگي هواست اما دولت 
درباره 2هزار دستگاه اتوبوسي كه قرار بود به شهرداري تهران 
تحويل دهد، به تعهدات خــود عمل نكرد درصورتي كه تجهيز 
ناوگان حمل ونقل عمومي در همه جاي دنيا وظيفه حاكميتي 
دولت ها محسوب مي شود. عضو شــوراي اسالمي شهر تهران 
يكي از وظايف مهم و ذاتي شــهرداري را جابه جايي مســافر 
دانست و گفت: اين در حالي اســت كه متأسفانه شركت واحد 
اتوبوســراني از حداقل كمك ها برخوردار است و كاركنان آن 
به ويژه رانندگان اتوبوس، شغل بسيار سخت و زيان آوري دارند 
كه الزم مي دانم به نمايندگي از مردم خوب تهران و همكارانم 
در شوراي شهر، قدرشــناس اين عزيزان باشم و به سهم خودم 
از مديريت و كاركنان اين مجموعه خدوم قدرداني نمايم. اماني 
با بيان اينكه بســياري از پروتكل هاي بهداشــتي قبل از اينكه 
ابالغ شوند، از سوي شــهرداري تهران اجرا شــدند و شركت 
واحد از مجموعه هاي پيشــتاز در اين زمينه بود، تصريح كرد: 
يكي از ويژگي هاي مديريت هاي مردمي، داشتن گوش شنوا و 
پاسخگويي است كه خوشبختانه مديريت شركت واحد از اين 

ويژگي برخوردار است.
حداقل نياز تهران به اتوبوس براســاس طــرح مطالعات جامع 
حمل ونقل و ترافيك 3هزار دستگاه است. اين در شرايطي است كه 
دولت از سال۸9 تا كنون حتي يك دستگاه اتوبوس نيز به تهران 

تحويل نداده است.
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شهرداري به امید کمك دولت ننشیند

ضمن اينكه يك دستورالعمل نيز از سوي دولت در زمينه اورهال اتوبوس هاي 
فرسوده تهران و ساير كالنشهرها ابالغ شده كه الزم است بگويم شهرداري تهران 
به طور دائم واگن هاي مترو و اتوبوس را اورهال مي كند. به هر حال، مديريت شهري بايد چاره اي عاجل 
براي اين مشكل بينديشد. لذا ضروري است شهردار تهران به فكر تقويت ناوگان حمل ونقل عمومي 
باشد و قراردادهايي كه الزم است براي خريد اتوبوس و ميني بوس ببندد را به جريان بيندازد و به اميد 
دولت ننشيند. اما سخن آخر؛ در دوره اي كه شهرداري تهران با قرار گرفتن در صف نخست مقابله 
با كرونا، دوشادوش كادر درماني خدمات گسترده اي را به شهر و شهروندان ارائه كرده و در كاهش 
شيب ابتال نقشي ارزنده داشته، ضرورت دارد دولت به كمك مديريت شهري بيايد و بخشي از منابع 
اختصاص يافته از محل صندوق ذخيره ارزي را براي عمل به وظايف خود در اين راستا تخصيص دهد. 
حاال كه مجموعه مديريت شهري، اين روزها با كاهش چشمگير منابع درآمدي  مواجه شده است، 
كمترين هزينه اي كه دولت بايد متقبل شود، تأمين هزينه بهداشت عمومي و ضدعفوني كردن معابر، 
مكان هاي عمومي و توزيع ماسك رايگان براي افرادي است كه از حمل ونقل عمومي استفاده مي كنند. 
اگر دولت نمي تواند اين هزينه ها را تأمين كند، بايد حمل ونقل عمومي تعطيل شود و اين به معناي 
ازكارافتادن شاهرگ حياتي پايتخت است. به هر ترتيب، توقع ما از دولت اين است كه به اين مشكل 

بزرگ تهران توجه بيشتري كند.

50درصدابتالبهكرونادرحملونقلعمومياتفاقميافتد

شــهردار تهران درگفت وگو با شــهردار بوداپست 
اظهاركــرد: 50درصــد ابتال بــه كرونــا در حوزه 
حمل ونقل عمومي مثل مترو، اتوبوس و تاكسي ها 
اتفاق مي افتد و به همين دليل عالوه بر رعايت فاصله 
اجتماعي در وســايل حمل ونقل عمومي، استفاده 
از ماســك هم در مترو، اتوبوس و تاكســي الزامي 
شده است. به گزارش همشهري، پيروز حناچي در 
اين ارتباط مجازي گفت: گرچه تهران و بوداپست 
شهرهاي خواهر خوانده هستند، اما شرايط سخت 
و اپيدمي ويــروس كرونا زمينه انتقــال تجربيات 
شده است. كرونا نشان داده كه مرزهاي قراردادي 
و سياسي بين كشــورها را به رسميت نمي شناسد 
و تمام مردم سرنشينان يك كشتي هستند. ايران 
از روزهاي آخر ســال139۸ خورشيدي به شدت 
درگير موضوع كروناست. كنترل ويروس كرونا در 
كالنشهري مانند تهران با جمعيت ۸.5ميليون نفري، 
كار بسيار سختي است. ضمن آنكه ساير شهرهاي 
ايران هم درگير اين موضوع شده بودند. خوشبختانه 
گزارش ها نشان مي دهد كه 90درصد مردم به صورت 
طبيعي فاصله گذاري اجتماعي و مسائل بهداشتي 

مراقبت از شرايط كرونا را رعايت مي كنند.
او ادامه داد: وزارت بهداشــت ايران در اين شرايط 
سخت، سياست هوشــمندانه اي را در پيش گرفت 
كه نتيجه مثبتي داشت. به موازات غربالگري، تالش 
كرد تا ساير بيماران به بيمارستان ها گسيل نشوند 
و تنها آن دسته از بيماراني به بيمارستان ها مراجعه 

مي كنند كه نيازمند مراقبت هاي ويژه باشند. اين 
كار باعث شد كه در شــرايط حاد اپيدمي، ظرفيت 
بيمارستان هاي كشور با ظرفيت بيماراني كه شرايط 
مراقبت ويژه داشتند، برابري كند و چه بسا بيشتر 
باشد. همچنين با استفاده از تجربيات شرايط جنگ، 
ايجاد بخش هاي اضطراري براي مراقبت هاي ويژه 
كرونايي در بيمارســتان هاي بزرگ تهران و ساير 

نقاط كشور، بسيار كارگشا بود.
حناچي تأكيد كرد: ارتباطات و همكاري هاي تهران 
- بوداپست بايد ادامه داشته باشد. پيش از اين قرار 
بود اين 2شــهر، در زمينه هاي فرهنگي همكاري 
داشته باشند كه اميد است در شرايط پس از كرونا 

زمينه اين همكاري هم فراهم شود.
وي گفت: شهرداري تهران، گرمخانه هايي را براي 
كساني كه سرپناه ندارند، تجهيز و ضدعفوني كرده 
كه در شرايط حاضر، حتي يك مورد ابتالي فرد به 
ويروس كرونا هم گزارش نشــده است. همچنين 
اقداماتي در جهت همبســتگي جهانــي در ابتدا 
با ووهان چين و ســپس با ساير شــهرهاي درگير 
ويروس كرونا روي ميــدان آزادي تهران به صورت 
ويدئومپينگ انجام شد. شهردار بوداپست نيز در اين 
گفت و گو كه از طريق اينترنت انجام مي شد اظهار 
كرد: در اين روزهاي ســخت، شهرداران شهرهاي 
خواهرخوانده بايد بتوانند همديگر را ببينند و تجارب 

خود را ردوبدل كنند. بوداپست همبستگي خود را در 
خصوص بيماري كرونا ابراز مي كند. اميد است اين 
اتفاقات ناگوار به زودي پايــان يابد و همكاري هاي 

گذشته بين تهران و بوداپست ادامه يابد.
گرگولي كاراچوني افزود: خوشبختانه ميزان، شيوع 
اين بيماري در مجارستان كمتر از ساير كشورهاي 
اروپايي بود. براساس گزارش ها، ميزان كساني كه در 
مجارستان به اين بيماري مبتال شدند كمتر از نيم 
درصد بوده است. شــهرداري بوداپست، استفاده از 
ماسك را هم در وسايل نقليه عمومي و هم در هنگام 
ورود به مغازه ها، اجباري كرد. كاراچوني ادامه داد: 
بسياري از مردم در مجارستان، شغل خود را از دست 
دادند و ركود اقتصادي بيشتر از قبل خواهد بود، اما 
مســلما تحريم ها وضعيت اقتصادي ايران را بيشتر 
از مجارستان تحت تأثير قرار خواهد داد. بوداپست 
ضمن غيرعادالنه دانســتن تحريم ها، با ايران ابراز 
همدردي مي كنــد. وي گفت: ايــن تحريم ها بايد 
هرچه زودتر پايان يابد تا كشورهاي ديگر هم بتوانند 
كمك هاي خود را گسترش دهند. شهرهاي ديگر 
دنيا كه خواهرخواندگي دارند هم مي توانند نقشي 
در حل اين چالش ها داشته باشند. شهردار بوداپست 
در بخش ديگري از صحبت هايش خواستار گسترش 
روابط تهران-بوداپســت و ديدار با شهردار تهران 
شد و گفت: شــهرداري ها مي توانند پس از گذر از 
اين بحران، زمينه همكاري هاي دوجانبه در جهت 

گسترش جهانگردي را فراهم كنند.

خبرهاي كوتاه

3۵مه ســاز بــراي ضدعفونــي 
اتوبوس ها

  محمود ترفع، مديرعامل شركت واحد 
اتوبوسراني تهران:

35دســتگاه فاگر ســرد يا مه ساز براي 
ضدعفوني اتوبوس هاي خط تندرو ويژه 
در پايتخت به بهره برداري رسيد. از اين 
35دستگاه براي ضدعفوني اتوبوس ها در 
ابتدا و انتهاي خطوط استفاده مي شود. 
براي ضدعفوني از آب اكسيژنه استفاده 
مي شــود تا ضرري براي ريــه نيروهاي 
خدماتي و همچنين تجهيزات نداشــته 

باشد. 
دســتگاه مه ســاز با توليد مه از محلول 
ضد عفوني كننــده باعــث از بين رفتن 
انــواع ويــروس و باكتري ها مي شــود. 
تجهيزات به كار رفته در اين دســتگاه ها 
مواد ضد عفوني را بــه قطرات ريز تبديل 
و به صورت مه پاشــي عمل مي كند. اين 
دستگاه ها قابل اســتفاده در محيط هاي 
وســيع عمومي و پر تردد هستند. پيش 
از بهره برداري ازاين 35دستگاه، عوامل 
اتوبوســراني در ابتــدا و انتهاي هر خط 
به صورت دســتي عمليــات ضدعفوني 
اتوبوس ها را انجام مي دادند. )همشهري(

سومین مرکز فناوري شهر هوشمند 
تهران افتتاح مي شود

  علي يقطين، رئيــس مركز نوآوري و 
فناوري شهر هوشمند منطقه 10 تهران:

ســومين مركز نوآوري و فناوري شــهر 
هوشــمند، در منطقه10 تهران افتتاح 
مي شــود. با همكاري ســازمان فاواي 
شهرداري تهران و شهرداري منطقه10 
و شتاب دهنده »ذوق« ســومين مركز 
نوآوري و فناوري شــهر هوشمند، امروز 
)شنبه( افتتاح مي شود. اين مراكز با هدف 
توسعه اهداف برنامه »تهران هوشمند« 
و حمايت از شــركت هاي دانش بنيان و 
نوپا و گروه هاي استارتاپي فعال در حوزه 
خدمات شهروندي و شهر هوشمند و در 
جهت استفاده از ظرفيت هاي اين بخش 
از زيست بوم نوآوري براي رفع معضالت 
شــهري به بهره بــرداري رســيده اند. 
مركز نوآوري و فناوري شــهر هوشمند 
منطقه10 در فضايي به وسعت تقريبي 
300مترمربــع، داراي امكاناتي ازجمله 
اتاق كار ويژه شــركت ها، ميز كار براي 
فعاليت هاي اشتراكي و فضاي كاري ويژه 

استارتاپ هاست. )همشهري(

افزایش 30درصدي مراجعه به مراکز 
معاینه فني

  ســعيد قيصر، مديرعامــل اتحاديه 
سازمان هاي حمل ونقل همگاني كشور:

ميزان مراجعه ها به مراكــز معاينه فني 
خودروهــا از 16ارديبهشــت تاكنــون 
30درصد افزايش يافته اســت. با توجه 
به اينكه معاينه فني در سراســر كشور 
يكپارچه شده است شهروندان مي توانند 
به تمامــي 624مركز فعال در كشــور 
براي اخذ گواهــي مراجعــه كنند؛ در 
حقيقت شــهروندان براي جلوگيري از 
تشــكيل صف هاي طوالني مي توانند به 
ديگر مراكز در شــهرهاي اطراف محل 

زندگيشان مراجعه كنند. 
از روز 16ارديبهشــت تــا بــه امــروز 
شــاهد افزايش 30درصدي مراجعه به 
مراكز معاينــه فني خودروها هســتيم 
لــذا اميدواريــم در كنــار تدابيري كه 
به زودي در جهت جلوگيري از تشــكيل 
صف هاي طوالني در مراكز اعالم مي شود 
شــهروندان نيز برنامه ريزي و زمانبندي 
مناســبي براي مراجعه به مراكز داشته 
باشــند. هم اكنون 4ميليــون خودروي 
جديد مشمول معاينه فني خودرو شده اند 
كه تاكنون تعدادي از آنها نسبت به اخذ 
معاينــه فني اقدام كرده انــد؛ هم اكنون 
هزينه معاينه فني مانند سال قبل 37هزار 
تومان اســت و هيچ گونه افزايش قيمتي 

نداشته است. )همشهري(

ادامه از 
صفحه اول



آخر هفتــه اي داغ براي 
بازارهــا؛ خبرنــگاران بازار

همشهري از تغيير رفتار 
بازارهاي خودرو، دالر، طال و مسكن در 
آخر هفته گذشــته گزارش مي دهند. 
تغيير رفتار بازارها در آخر هفته گذشته 
به افت قيمت خودرو، دالر و طال منجر 
شد و ركود بازار مسكن را سنگين تر كرد.

به گــزارش همشــهري، قيمت هــا در 
روزهاي آخر هفته قبــل به ويژه در روز 
پنجشنبه مجبور به عقب نشيني شدند؛ 
حاال قيمت گذاري در اغلب بازارها توافقي 
شــده؛ با تكاپوي معامله گران و كاسبان 
براي نقد كردن مالشان، خريداران كم كم 
در بازار دست باال را مي گيرند. با اين حال 
خبرنگاران همشــهري مي گويند هنوز 
فروشندگان خانگي به تعديل قيمت در 
بازارها باور ندارند و همچنان در پاسخ به 
تلفن هاي مشتريان رقم هاي باالي فروش 
را پيشنهاد مي دهند اما وضع معامله گران 
حرفه اي متفاوت اســت و آنها خود را با 
شــرايط تازه بازار وفق داده و قيمت ها 
را تا سطوح جذاب تري براي خريداران 

پايين آورده اند.
به نظر مي رسد متعادل سازي  روند عرضه 
و تقاضا كليد فهم داليل كاهش نســبي 
قيمت ها در 2روز آخر هفته گذشته است؛ 
چنان  كه شوك ناشــي از بركناري وزير 
صنعت و اعمال سياســت هاي جديد او 
براي ايجاد تعادل ميــان عرضه و تقاضا 
در بازار خودرو و تــالش همزمان بانك 
مركزي براي افزايش عرضه ارز، از طريق 
رشــد 48درصدي فروش ارز در سامانه 
معامالت عمده ارزي موسوم به نيما؛ در 
گام نخست به توافقي شدن قيمت گذاري 
در بازارها و در ادامــه به احتياط و حتي 

انصراف طرف تقاضا منجر شد.

تعادل در راه بازار خودرو
در ميانه هفته گذشته كسي حتي فكرش 
را هم نمي كرد كار بازار خودرو به جايي 
برســد كه دالل ها خودروهــاي خود را 
ارزان تر از فروشــندگان عادي بفروشند 
اصال كســي تصور نمي كرد مثال قيمت 
206ظرف چند ســاعت تا 10ميليون 
تومان افت كند؛ اما پنجشنبه روز ديگري 
بود، بازار خودرو با چنان هيجاني مواجه 
شــد كه هر دوي اين اتفاقات در آن رخ 
داد و همه  چيــز بــراي تعديل قيمت ها 
مهيا شد. حاال در اين بازار قيمت پرايد، 
به عنوان اسطوره قيمت  حبابي از حوالي 
90ميليون تومان به كمتر از 70ميليون 
تومان سقوط كرده و خودروي پرطرفدار 
206 تيپ5 نيز كمتــر از 140ميليون 
تومان فروخته مي شود ولي با اين حال 
هنوز مشتري دســت به نقد در بازار كم 

است.
به گزارش همشــهري، هفته گذشــته 
ســتاد تنظيم بازار مجوز افزايش قيمت 
انواع خودروهاي داخلــي را صادر كرد 
قيمت هايي كه گفته مي شــود احتماال 
امــروز بــه نمايندگي هــاي فــروش 
خودروسازان ابالغ مي شــود. به اعتقاد 
رئيس اتحاديه فروشندگان خودرو ابالغ 
نرخ هاي جديد باعث مي شــود هيجان 
بازار صفــر كيلومترهــا فروكش كند؛ 
هيجاني كه با روياي كســب سودهاي 

سنگين رو به فزوني بود.

تابلوي جديد قيمت ها در بازار خودرو
شــركت هاي  مســئوالن  برخــي 
خودروســازي به همشــهري گفته اند 
افزايــش عرضــه در دســتور كار آنها 
قرار گرفتــه چنان كه ميــزان تعهدات 
معوق ســايپا و ايران خودرو به كمتر از 

150هزار دستگاه كاهش يافته اين رقم 
در نقطه اوج خود به 700هزار دســتگاه 
رسيده بود از سوي ديگر وزارت صنعت، 
خودروســازان را به عرضــه 40درصد 
توليدات خود به صورت فروش فوق العاده 
مكلف كرده و به نظر مي رســد با اجراي 
اين سياســت ها روند عرضه و تقاضا در 

كوتاه مدت به تعادل برسد.
مشــاهدات خبرنگاران همشهري هم 
نشان مي دهد تحت تأثير اين تحوالت، 
بازار خودرو در 2 روز پاياني هفته گذشته 
با شــوك هاي مســتمر منفــي مواجه 
شــد و قيمت پيشــنهادي فروش انواع 
خودروهاي توليد داخل 15 تا 30درصد 

كاهش يافت. 
ســعيد مؤتمنــي، رئيــس اتحاديــه 
فروشندگان خودرو مي گويد: در اواخر 
هفته گذشــته، قيمــت 206 تيپ2 از 
150ميليــون تومان بــه 114ميليون 
تومان، پرايد از 85 تا 90ميليون تومان به 
67ميليون تومان، سمند از 154ميليون 
تومان به 114ميليون تومان و پژو405 از 
145ميليون تومان به 110ميليون تومان 

كاهش يافته است.
البته با وجود عقب نشيني قيمت در بازار 
خودروهاي داخلي، قيمت خودروهاي 
وارداتي همچنان با شــتاب در مســير 
افزايش قــرار دارد و قيمــت برخي از 
مدل هــاي لوكس در هفته گذشــته تا 

200ميليون تومان نيز رشد كرد؛ هرچند 
بنا به گفته فعاالن بازار خودرو، همچنان 
اين بازار از نبود تقاضاي مؤثر رنج مي برد 

و راكد است.

شوك عرضه به مناسبت عيد فطر
در شــرايطي كه برخي فعاالن بازار در 
گفت وگو با همشهري احتمال افزايش 
عرضه مستقيم خودرو سازان به مناسبت 
عيد فطر را در تعيين رونــد آينده بازار 
خــودرو مؤثــر دانســته اند؛ مديــران 
عامل 2خودروســاز بــزرگ هم ضمن 
اعالم آمادگي براي فــروش فوق العاده 
محصوالت خود تا پيش از عيد ســعيد 
فطر، رونــد قيمت خــودرو را كاهنده و 
متمايل به تعادل ارزيابي كرده اند. فعاالن 
بازار هم به همشــهري گفته اند انتظار 
دارند در روزهاي آينــده عمال تقاضاي 
مؤثر بازار خودرو از محــل فروش هاي 
فوق العاده و مشــاركتي خودروسازان با 
قيمت هايي به نسبت معقول پاسخ داده 
شود. ضمن اين كه به نظر مي رسد اعمال 
تدابير تنبيهي عليه مالكان خودروهاي 
دپو شــده در پاركينگ ها، صاحبان اين 
نوع خودروها را، دست كم در اين مقطع؛ 
به عرضه در بازار وادار كــرده و به دليل 
واهمه از برخورد قضايي عمال تقاضاهاي 
ناشي از خريد و انبار از بازار خودرو فعال 

حذف شده است.

خبرنگاران همشهري از تغيير رفتار بازارهاي خودرو، دالر، 
طال و مسكن در آخر هفته گذشته گزارش مي دهند

قيمت  ها عقب نشستند

روز پنجشنبه قيمت ها در بازار خودرو 10 تا 25درصد كاهش يافت.
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   تقريب قيمت ها در بازار ارز
خبرنگاران همشهري مي گويند عقب نشيني قيمت ها به بازار خودرو محدود نبوده چنان كه پس از افزايش 
48درصد عرضه ارز در سامانه نيما روند تعديل نرخ ارز در بازار آزاد در روز پنجشنبه آغاز شد، به طوري كه 
قيمت دالر در بازار آزاد با افتي 3 تا 5درصدي مواجه شد و در اتفاقي نادر قيمت بازار با نرخ صرافي ملي به عنوان 
بازارگردان بانك مركزي برابر شد. قيمت هر دالر آمريكا كه در اواسط هفته گذشته از مرز 17هزارو300تومان 
نيز فراتر رفته بود و برخي تخمين ها حكايت ازآن داشت كه ممكن است دالر تا 18هزار تومان هم پيشروي كند 
در روندي معكوس به محدوده 16هزارو850تومان بازگشت اين رقم با قيمت روي تابلوي صرافي هاي بانكي 
يكسان بود و البته با قيمت دالر نيمايي اختالف زيادي نداشت؛ رويدادي كه عمال سناريوي يكسان سازي نرخ 

ارز را به حقيقت نزديك كرد.

   ترمز طال به پيروي از دالر و اونس جهاني
عقبگرد دالر در بازار داخلي و طال در بازار جهاني، ترمز قيمت فروش طال و سكه را در بازار تهران كشيد. در 
اين شرايط مظنه بازار طال پس از چند روز صعود به محدوده كمتر از 3ميليون تومان و قيمت سكه به مرزهاي 
پايين تر از 7ميليون تومان بازگشــت، تا بازار طال هم آماده همراهي با روند عقبگرد بازارها باشد. به گزارش 
همشهري، بررسي ها نشان مي دهد تحليلگران بازار جهاني به ركوردشكني قيمت طال دچار ترديد شده اند 
و احتمال مي دهند روند صعود قيمت هر اونس طال به مرزهاي باالتر از 2هزار دالر به درازا بكشد و حتي شايد 
براي مدتي به محدوده هاي پايين تري نزول كند. در اين شرايط قيمت طال و سكه در بازار تهران هم كه زير سايه 
تعديل نرخ ارز در بازار آزاد با توقف رشد مواجه شده، احتماال وارد روند نزولي خواهد شد. البته اين نكته نيز بايد 
مدنظر قرار بگيرد كه اين مسئله به تداوم جذب نقدينگي در بازار سرمايه وابسته است؛ وگرنه پول قادر است 
هر قيمتي را، حتي خالف واقعيت هاي اقتصادي، باال ببرد و هيچ سياست تعزيري نيز قادر به مهار آن نخواهد بود.

   آوار ركود در بازار مسكن
در ماجراي عقبگرد بازارها، بازار مسكن نيز كه در فروردين امسال و زير 
سايه كرونا با بدترين ركود تاريخ مواجه شده بود، با ديگر بازارها همراهي 
كرد و به ويژه پس از زلزله اخير تهران و حذف دستوري قيمت از آگهي هاي 
فروش اينترنتي بــه ركودي عميق فرو رفت. در اين ميان ســيدهادي 
بهادري، عضو كميسيون عمران مجلس معتقد است به دليل وقوع زلزله 
در پايتخت، اين احتمال وجود دارد كه بسياري از سرمايه گذاران از خريد 
مسكن منصرف شوند و ركود اين بازار تشديد شود. به عقيده او بررسي 
سير معامالت بازار مسكن نشان مي دهد معامالت ملك تحت تأثير عوامل 
دروني يا بيروني شديدا اثرپذير است و زلزله اخير مي تواند تأثير زيادي 
روي معامالت بازار داشته باشد. اما عالوه بر زلزله و كرونا؛ ممنوعيت دوباره 
درج قيمت در آگهي هاي فروش اينترنتي نيز براي بازار مسكن مشكل ساز 
شده؛ مشاوران امالك مي گويند اين مسئله عمال مبادله امالك را سخت و 
زمان بر كرده و البته به كاهش هيجان بازار منجر شده؛ اما هنوز نتوانسته 
قيمت پيشنهادي فروشندگان امالك شخصي را كاهش دهد. مشاهدات 
خبرنگاران همشهري نشــان مي دهد باوجود نزديك شدن فصل رونق 
جابه جايي در بازار مسكن، اين بازار همچنان از كم بودن تعداد معامالت 
رنج مي برد و اين مســئله به خصوص در بازار اجاره بغرنج تر شده است. 
يكي از مشاوران امالك به همشهري مي گويد: حذف قيمت از آگهي هاي 
فروش مسكن، به آگهي هاي بازار اجاره نيز تعميم يافته و عمال باعث شده 

مستأجران قادر به يافتن مورد مطابق با توان مالي و نياز خود نباشند.

   خروج عراق از رتبه دوم صادراتي
جابه جايي مهم، خروج عراق از رتبه دوم مقصد كاالهاي صادراتي ايران در 
فروردين امسال است در اين ماه چين، امارات، عراق، افغانستان و تركيه 
به ترتيب مقاصد اصلي صادراتي ايران بوده اند و عراق كه مدت ها در رتبه 
دوم مقاصد صادراتي ايران بعد از چين قرار داشت، اين رتبه را به امارات 
واگذار كرده، هرچند مقايســه صادرات به عراق در اين ماه با  ماه مشابه 
سال گذشته از رشــد 3.6درصدي از نظر ارزشي حكايت داشته است. 
اتاق تهران مي گويد چين سهمي 31درصدي، امارات 21.5درصدي، عراق 
15.7درصدي، افغانستان 7.6درصدي و تركيه 4.4درصدي از صادرات 
ايران در فروردين داشته اند و از نظر ارزش دالري ارزش صادرات ايران به 
چين 26.4درصد، به امارات 8.7درصد، به افغانستان 45.۹درصد و تركيه 
48.6درصد نسبت به فروردين۹8 كاهش يافته است. از سوي ديگر ميزان 
واردات ايران در نخستين ماه ســال جاري از چين، 20.6درصد، امارات 
204درصد، تركيه 12.8درصد، هند 8.5درصد و هلند 5.6درصد بوده كه 
از ورود هلند به جمع 5كشور صادركننده كاال به ايران و خروج آلمان از 
فهرست واردكنندگان اصلي كاال حكايت دارد. البته واردات از نظر ارزشي 
از چين 8.1درصد، از تركيه 27.2درصــد، از هند 4۹.2درصد و از هلند 
16.3درصد نسبت به فروردين۹8 كاهش داشته ولي واردات از امارات در 

اين مدت 13.۹درصد رشد را به ثبت رسانده است.

   واكنش همتي به پيش بيني تورمي سازمان برنامه
عبدالناصر همتي، رئيس كل بانك مركزي، عصر ديروز، در واكنش تلويحي به گزارش سازمان برنامه و بودجه اعالم 
كرد: موفقيت و اثربخشي سياست بانك مركزي براي مهار تورم، درگرو اقدام دولت در انتشار هر چه سريع تر اوراق 
بدهي براي جبران كسري بودجه، با هدف ضدسيكلي كردن بودجه و البته تالش بيشتر براي كاهش كسري بودجه 
است. او در يادداشتي اينستاگرامي با لحني كم سابقه نوشت: ريشه تورم باال، به عنوان گره اصلي اقتصاد در چند 
دهه گذشته، سلطه سياست هاي مالي و پولي كردن كسري بودجه و اتكاي مستمر بر سياست هاي انبساطي پولي 
براي رشد اقتصادي بوده است. به گفته او، در دوره هاي فراواني منابع ارزي، دولت ها به انبساط بودجه مبتني بر منابع 
ارزي و سركوب تورم، با دخالت در بازار ارز و افزايش عرضه، به كمك واردات، روي آورده  و در مواقع افت درآمدهاي 
ارزي به روش هاي مستقيم و غيرمستقيم به منابع بانكي متوسل شده اند؛ اينگونه روش ها، نه تنها پايدار نبوده، 
بلكه مشكالت بسيار زيادي، ازجمله تحليل منابع ارزي و تضعيف توليد ملي و نوسان شديد چرخه هاي تجاري 
را به دنبال داشته است. او تأكيد كرد: بانك مركزي، آماده است سياست »هدف  گذاري تورم« را به اجرا بگذارد. به 
گفته او در قالب اين سياست، قطب نماي اصلي سياست هاي پولي و ارزي بانك مركزي، »تورم هدف« خواهد بود و 
براي رسيدن به آن، از ابزار مديريت نرخ سود در بازار باز استفاده خواهد شد. همتي توضيح داد: همانگونه كه قباًل 
گفته بودم، نرخ سود سياستي كوتاه مدت در داالن نرخ سود بازار باز، يك هدف مياني براي تحقق هدف خواهد بود.

ســازمان برنامه و بودجه با انتشــار 
گزارشي تحليلي نرخ تورم را در پايان تورم

ســال جاري 34درصد بــرآورد كرد. 
اتفاقي كم سابقه كه نشــان مي دهد كسري بودجه 
دولت، احتمال خطر افزايش نرخ تورم را به دنبال خواهد 
داشت. به گزارش همشهري، اين دومين تخمين يك 
نهاد دولتي از تورم ســال99 به شمار مي آيد. پيش تر 
بانك مركزي نرخ تورم امسال را 20درصد هدف گذاري 
كرده بــود. چنان كه پيــش از اين در چنــد نوبت، 
رئيس كل بانك مركزي از كاهش نرخ تورم امسال تا 
سطح 20درصد سخن گفته بود. نرخ تورم تخميني 
سازمان برنامه از سطح تخمين هاي بانك مركزي بسيار 
باالتر است. در ماه هاي اخير اختالف نظر كارشناسي 
بين وزارت اقتصاد و سازمان برنامه از يك سو و بانك 
مركزي از ســوي ديگر، درباره نحوه جبران كسري 
بودجه باال گرفته اســت. درحالي كه وزارت اقتصاد و 
سازمان برنامه بر لزوم ايجاد رونق اقتصادي بدون هراس 
از تورم احتمالي تأكيد دارنــد؛ بانك مركزي اولويت 
اصلي اقتصاد را مهار تورم از طريق متوازن سازي بودجه 
دولت ارزيابي مي كند. اغلب كارشناسان اقتصادي دليل 
اصلي تورم انتظاري امسال را افزايش كسري بودجه 
دولت مي دانند. سازمان برنامه هم ضمن تأييد تشديد 
كسري بودجه، از اعالم ميزان رقم واقعي كسري بودجه 
دولت شانه خالي كرده اما درعين حال گفته اين كسري 
بودجه به داليلي چون ركود اقتصادي، امهال مالياتي، 
افزايش نقدينگي ســيال، ناشــي از رشــد ســهم 

حساب هاي جاري در شبكه بانكي رخ داده است.

مسير آينده تورم
سازمان برنامه و بودجه در گزارش تحليلي خود ضمن 
تخمين روند و مسير آينده منحني نرخ تورم، تأكيد 
مي كند: روند نزولي تورم ساالنه، در طول بهار امسال 
ادامه خواهد داشــت و درصورت تداوم اين روند، نرخ 
تورم ساالنه ســال1399 در فصل بهار 27,2درصد، 
با انحراف معيــار 0.8درصد، تخمين زده مي شــود. 
اين پيش بيني بدون درنظر گرفتن سياست انبساط 
پولي بانك مركزي براي كم كردن آثار تخريب كرونا 
بر بنگاه هاي اقتصادي و ترميم سبد معيشت خانوارها 
ارائه شده چنان كه سازمان برنامه و بودجه خود به اين 
امر معترف است و مي گويد: شيوع كرونا مانعي جدي بر 
رشد اقتصادي و رونق كسب وكارها شده و حتي بخشي 
از نقدينگي به جاي تقويت شــاخص رشد اقتصادي 
راكد مانده و درآمدهاي نفتي ايران به حداقل ممكن 
رسيده و تحريم ها هم فضا را بر اقتصاد تنگ تر كرده و 
به همين دليل بايد جلوي هرگونه اقدام شتابزده مؤثر 
بر ثبات متغيرهاي كالن اقتصادي را گرفت. در نتيجه 
بايد ديد بااختصاص 75هزار ميليارد تومان تسهيالت 
از محل آزادسازي ذخاير بانك مركزي چه تغييري در 

نرخ تورم ايجاد خواهد شد؟
در شرايطي كه بانك مركزي بارها به خطر پولي شدن 
مسير جبران كسري بودجه اشاره كرده و هشدار داده؛ 
سازمان برنامه و بودجه هم روند رشد نقدينگي و پايه 
پولي را فزاينده ارزيابي و اعالم كرده؛ رشد نقدينگي و 
پايه پولي در انتهاي سال1398 در مقايسه با سال قبل 
از آن 30درصد افزايش داشته است. با اين حال به نظر 
مي رسد اين نهاد هنوز پيشنهاد مدوني براي مقابله با 
اين مخاطره بزرگ ندارد. گزارش هاي دريافتي نشان 
مي دهد حجم نقدينگي در اسفند 98 به 2470هزار 
ميليارد تومان رسيده كه در مقايسه با اسفند97 معادل 
31.3درصد افزايش داشته؛ به نظر مي رسد شاخص 
پايه پولي هم در بهمن پارسال جهش 30درصدي را 

تجربه كرده است.

تورم سر سفره خانوارها
سازمان برنامه و بودجه با اشاره به روند نزولي شاخص 
پيش نگر تورم، يعني تــورم توليدكننده، مي گويد: 
تورم نقطه به نقطه گروه خوراكي ها و آشاميدني ها در 
دهك هاي مختلف هزينه )درآمد( در زمستان1398 
به 19درصد رســيده و اختالف نرخ تــورم نقطه به 
نقطه بين دهك هاي مختلف زياد نيســت و حتي در 
زمستان1398 به حداقل ممكن رسيده است. با اين 

حال اين نهاد زير نظر رئيس جمهوري فاش كرده؛ تورم، 
فشار مضاعفي را بر دهك هاي پايين جامعه وارد كرده و 
دهك اول يعني فقيرترين اقشار جامعه به طور متوسط 
43,3درصد از كل مخارج مصرفي خــود را به گروه 
خوراكي ها و آشاميدني ها اختصاص داده درحالي كه 
دهك دهم فقط 17.2درصد از مخارج خود را صرف 
تامين كاالهاي خوراكي مي كنند و هر افزايشــي در 
قيمت اين گروه فشاري مضاعف بر دهك هاي پايين 
است. اعتراف تلخ سازمان برنامه و بودجه نشان مي دهد 
باال ماندن نرخ تورم مي تواند سهم خوراكي ها را در سبد 
مخارج دهك هاي پايين افزايــش داده و فقر غذايي 

بيشتري ايجاد كند.

برنامه آينده؛ اعالم تخمين بانك مركزي
دولت از آذرماه سال1397 انتشار نرخ تورم محاسبه 
شده در بانك مركزي را پس از نيم قرن متوقف كرد. در 
يكسال ونيم گذشته فقط مركز آمار، از زيرمجموعه هاي 
سازمان برنامه  و بودجه آمار تورم را منتشر كرده است. 
در اين حال برخي مقام هاي بانك مركزي به خبرنگار 
همشهري گفته اند؛ كارشناسان و مديران ارشد اين 
بانــك درصددند جزئيات بيشــتري از عمليات بازار 
باز و نرخ تورم هدف گذاري شــده در مراكز پژوهشي 
اين نهاد را اعالم كنند؛ اتفاقي كه باعث خواهد شــد 
از بي انضباطي مالي دســتگاه هاي دولت در آينده و 
تهديد نرخ تورم از مســير پولي شدن كسري بودجه 
جلوگيري شــود. بانك مركزي به صراحت به دولت 
پيشنهاد كرده براي جبران كسري بودجه از ابزار اوراق 
بدهي و ظرفيت عمليات بازار باز استفاده كند و سهام و 

دارايي هاي خود را به مردم بفروشد.

سازمان برنامه چه مي گويد؟
به نظر مي رسد سازمان برنامه و بودجه هم با توجه به 
روند بازارها در ارديبهشت ماه از تب تند نقدينگي به 
هراس افتاده چنان كه اين نهاد با انتشار گزارشي اعالم 
كرد: حركت نقدينگي به سمت بازارهاي خاص مانند 
طال، ارز و خودرو مي تواند آســيب هاي تورمي بسيار 
جدي ايجاد كند. اما از نظر ســازمان برنامه و بودجه، 
توسعه بازار سرمايه و عرضه سهام شركت هاي دولتي 
در قالــب صندوق هاي ســرمايه گذاري قابل معامله 
موسوم به etf يك گام مثبت در جهت مهار تورم است. 
سياستي كه البته به اعتراف عباس معمارنژاد، معاون 
وزير اقتصاد عمال شكست خورده چنان كه به گفته او 
تاكنون فقط 12درصد از اهداف پيش بيني شــده در 
فروش سهام دولت در 3بانك و 2شركت بيمه اي در 
قالب پذيره نويسي صندوق هاي سرمايه گذاري دولتي 

محقق شده است.

ديدگاه ها به هم نزديك مي شود؟
به گزارش همشهري، بانك مركزي از هفته گذشته 
زنگ آغاز به كار بازار حراج اوراق بدهي دولت را به صدا 
درآورد تا بلكه طلسم عمليات بازار باز شكسته شود و 
دولت مسير جديدي براي جبران كسري بودجه اش، 
بدون اســتقراض از بانك مركزي و بيدار كردن غول 
تورم انتخاب كند. حاال اما ســازمان برنامه و بودجه 
مي گويد: با توجه به نقش غلبــه انتظارات تورمي، در 
شكل گيري قيمت ها، به نظر مي رسد؛ سياست هاي 
پولي رايج راهگشا نباشد. سازمان برنامه برهمين مبنا 
خواستار عجله بانك مركزي در اجراي عمليات بازار باز 
شده و تأكيد كرده؛ سياست هاي پولي با »هدف گيري 
پيش بيني تورمي« به وسيله عمليات بازار باز مي تواند 
در شكل گيري انتظارات تورمي كارگشا باشد. به نظر 
مي رسد با بسته شدن مسير استقراض دولت از بانك 
مركزي، با نظر سران قوا، حاال دولت به فكر تجديد نظر 
در ارقام بودجه ســال آينده برآمده و در اين مسير با 
مجلس آينده وارد چالش جدي خواهد شد. هرچند 
علي ربيعي، سخنگوي دولت احتمال تقابل 2 قوه را 
رد مي كند و مي گويد: مي بايست در بودجه سال99 
تغييراتي ايجاد كنيم تا كســري بودجه جبران شود، 
در نتيجه دولت بايد با مجلس به تعادل برسد بنابراين 
برخي تصميم  ها به طور مشــترك بــا مجلس اتخاذ 

خواهد شد.

در شــرايطي كه نزول بــورس در هفته 
گذشته به شائبه خروج پول از بورس دامن بورس

زده، تازه ترين آمارهاي رئيس ســازمان 
بورس نشــان مي دهد جريان ورود نقدينگي به بورس 
احتماال به زودي متوقف نخواهد شــد. به گفته او از اول 
امســال تاكنون 45هزار ميليارد تومان نقدينگي وارد 
بورس شده و روزانه 150هزار ســهامداران جديد وارد 
بورس مي شوند.به گزارش همشهري، روند پر شتاب رشد 
شاخص بورس در هفته قبل متوقف شد و شاخص بورس 
3روز متوالي نزول كرد اين نزول گمانه زني در مورد آغاز 
روند خروج پول از بازار سرمايه را تقويت كرد؛ به ويژه آنكه 
ظرف هفته گذشته بازار هاي طال و ارز هم با رشد مواجه 
شدند و اين نگراني را ايجاد كردند كه بخشي از نقدينگي 

به سمت بازار طال و ارز هدايت شود.

آمار هاي تازه از ورود سرمايه گذاران و پول هاي جديد
آمارهاي حسن قاليباف اصل، رئيس سازمان بورس نشان 
مي دهد روند ورود ســهامداران تازه به بورس همچنان 
ادامه دارد و همين حاال روزانه 150هزار ســرمايه گذار 

جديد وارد بورس مي شوند. حسن قاليباف اصل تأكيد 
كرده؛ در 2 ماه اخير يك ميليــون و 600هزار كد براي 
سهامداران جديد صادر و 45هزار ميليارد تومان وارد بازار 
سرمايه شده؛ رقمي كه از پارسال 50درصد بيشتر است. 
اين آمار را علي صحرايي، مديرعامل بورس تهران هم به 
نوع ديگري تكرار كرده و گفته است: روزانه 1500ميليارد 

تومان نقدينگي جديد وارد بازار سهام مي شود.
آمارهاي موجود از روند معامالت بازار ســهام نشان 
مي دهــد ارزش كل معامالت بازار ســهام به روزانه 
20هزار ميليارد تومان رسيده و چنانچه اين رويه تا 
پايان سال ادامه داشــته باشد مي توان انتظار داشت 
براي نخســتين بار در تاريخ بازار ســرمايه نسبت 
گردش معامالت بازار ســهام از مرز 100درصد هم 
فراتر رود. برآوردهاي اوليه نشان مي دهد اگر رونق 
بورس ادامه يابــد ارزش كل معامالت انجام شــده 
در ســال99 از مرز 5000هزار ميليــارد تومان هم 
فراتر مي رود. تا همين چند ســال پيش ارزش كل 
روزانه معامالت بازار سهام به زحمت به 500ميليارد 
تومان مي رســيد. ارزش روزانه معامالت كه يكي از 

كليدي ترين فاكتور هاي توسعه يافتگي بورس هاست.

ادامه حمايت ها از بورس
همزمان با انتشار اطالعات تازه از ورود نقدينگي به بورس، 
وزير اقتصاد نيز خواستار آن شده كه هر هفته سهام يك 
شــركت جديد در بورس عرضه شود. به گفته تحليلگران 
يكي از داليــل هجوم نقدينگي به بــورس افزايش تعداد 
عرضه هاي اوليه بوده كه جذابيت خريد سهام را در بورس 
نسبت به گذشته بسيار بيشــتر كرده است. آمار ها نشان 
مي دهد بازده سرمايه گذاري در تمام عرضه هاي اوليه بيش 
از ميانگين كل بازار بوده و بخشي از داليل ورود نقدينگي 
در طول چند سال گذشته ناشي از عرضه سهام شركت هاي 
جديد بوده است. بر همين اســاس فرهاد دژپسند گفت: 
اميدواريم در قالب برنامه اي مدون دست كم هفته اي يك 
شركت بزرگ بخش خصوصي، ســهام خود را در بورس 
عرضه كند. ســخنان وزير اقتصاد درپي آن بيان شد كه 
حســن روحاني، رئيس جمهوري وزارت اقتصاد را مكلف 
كرد سهام همه شــركت هاي زير مجموعه دولت را وارد 
بورس كند. برآورد هاي همشــهري نشان مي دهد ارزش 
سهام شركت هاي دولتي 2400هزار ميليارد تومان است 
كه درصورت عرضه در بورس مي تواند نقدينگي را بيش از 

گذشته براي ورود به بورس تحريك كند.

سازمان برنامه نرخ تورم امسال را 34درصد پيش بيني كرد
دومين تخمين دولت از تورم99

2گزارش جداگانه مركز پژوهش هــاي مجلس و اتاق 
تهران نشــان مي دهد زنگ خطر براي تجارت خارجي تجارت

ايران به صدا درآمده و تداوم اين وضع مي تواند مسيرهاي 
ورودي ارز، در نتيجه صادرات را، تحديد و تهديد كند. اتفاقي كه در سايه 
افزايش سطح تحريم ها و محدود شدن شركاي خارجي ايران در حال 
رقم خوردن است و منتقدان دولت احتماال در آينده سطح انتقادهاي 
خود را افزايش خواهند داد، بي آنكه دليل واقعي اتفاق را توضيح دهند.

به گزارش همشــهري، مركــز پژوهش هاي مجلس در گزارشــي به 
آسيب شناســي صادرات غيرنفتي ايران پرداخته و بدون اشــاره به 
سخت تر شــدن مســير بازگشــت ارزهاي صادراتي ايران در نتيجه 
مسدود شدن كانال هاي بانكي پس از تشديد تحريم ها و قطع روابط 
كارگزاري بانكي به دليل نپيوستن ايران به كارگروه ويژه اقتصاد مالي 
دنيا موســوم به FATF مي گويد: ارزش دالري صادرات غيرنفتي در 
ســال هاي 1380تا 1397 از 4,2ميليارد دالر به 44,7ميليارد دالر 
رسيده، يعني در طول 17سال، ارزش دالري صادرات غيرنفتي با نرخ 
رشد متوسط ساالنه 16,23درصد 10,6برابر شده است. اما در فاصله 
سال هاي 1380 تا 1397 در سال1387 بيشترين بازار صادراتي از نظر 
تعداد با 170كشور قرار داشته و كمترين آن هم مربوط به سال1393 

با 140كشور است.
اين نهاد تحقيقاتي وابسته به مجلس با بيان اينكه روند كلي نشان دهنده 
كاهش تعداد كشــورها يا بازارهاي هدف در اين سال هاست مي گويد 
الگوي صادرات ايران از نظر شــركاي تجاري، الگوي نامتقارني است 
و تعداد كمي از كشورها ســهم بااليي در تجارت دارند و تعداد زيادي 
از آنها سهمي بســيار اندك. اين گزارش مي افزايد: در سال1380 از 
ميان 163كشور داراي رابطه تجاري با ايران، 8كشور يعني 4,9درصد 
كشــورهاي طرف معامله، نيمي از ارز حاصل از صــادرات كاالهاي 
غيرنفتي را عايد ايران ساخته اند و نيم ديگر درآمد ارزي از 155كشور 
باقيمانده حاصل شده است. بازوي پژوهشي مجلس مي افزايد: سهم 
4كشــور امارات متحده عربي، چين، عراق و جمهوري كره، مجموعا 
بيش از ارزش صادرات به 145كشــور ديگر به عنوان مقصد كاالهاي 
صادراتي ايران در ســال1397 بوده كه اين تمركز شديد در بازارهاي 

هدف صادراتي مي تواند تهديد تلقي شود.

خطر از دست دادن بازار صادراتي
مركز پژوهش هاي مجلس مي گويد: هنوز بخش عمده اي از صادرات 
غيرنفتي ايران تحت تأثير نفت قرار دارد و ميعانات گازي و محصوالت 
پتروشــيمي در صدر فهرســت كاالهاي غيرنفتي ايران قرار دارند و 
كاالهاي معروف ايران در بازارهاي جهاني نيز سال هاست تغييري نكرده 
و همچنان پسته، زعفران و فرش ايراني معروف ترين كاالهاي صادراتي 
تلقي مي شوند. افزون بر اين هرچند در تعداد كشورهايي كه كاال از ايران 
وارد كرده اند، تغيير محسوسي ايجاد نشده، اما روند كلي آن نزولي است 
و نشان مي دهد بازار برخي كشورها را از دست داده ايم روند تغييرات 
به گونه اي است كه تعداد كشورهايي كه 80درصد درآمد صادراتي ايران 
را تأمين مي كرده اند از 23كشور در سال1380 به 9كشور در سال1396 
تقليل يافته است. نتيجه اينكه در ســال1397، از ميان 147كشور، 
فقط 3 كشور چين، امارات متحده عربي و عراق 54درصد ارز حاصل 
از صادرات كاالهاي غيرنفتي را عايد ايران ســاخته اند و فقط 2درصد 
از كشــورهاي طرف معامله 54درصد درآمــد ارزي از محل صادرات 

كاالهاي غيرنفتي را تشكيل داده اند.

ارزش صادرات آب رفت
اتاق تهران هم در گزارشــي از تجارت كااليي )بــدون نفت خام( در 
فروردين 99 اعالم كرد ارزش صادرات با 36درصد كاهش نسبت به ماه 
مشابه سال98 از 2ميلياردو595ميليون دالر در فروردين ماه1398 به 
يك ميليارد و 652ميليون دالر در فروردين ماه امســال كاهش يافته 
درحالي كه واردات در مدت زمان مشــابه نيز 17درصد كاهش يافته 
و از 2ميلياردو335ميليون دالر به يك ميليــارد و 931ميليون دالر 
رسيده اســت. اين گزارش از افت 39درصدي وزن صادرات ايران در 
فروردين حكايت مي كند به نحوي كه وزن صــادرات كااليي ايران از 
8ميليون و731تن در فروردين پارسال به رقم 5ميليون و346هزار تن 
رسيده ؛ واردات از نظر وزني در مدت زمان مشابه 21درصد رشد كرده 
و از 2ميليون و83 هزار تن در فروردين98 به 2ميليون و526 هزار تن 

رسيده است.

مسير ورود پول و سرمايه گذاران جديد به بورس

 خطر انسداد 
مسيرهاي ورودي ارز به ايران

كرونا و بسته شدن مرزها باعث شده تا عراق 
رتبه دوم صادرات كاالي ايراني را از دست بدهد



دولت بايد عالوه بر اعطاي مرخصي 15روزه به كاركنان دولت، تخصيص بنزين سفر، نيم بها كردن بليت حمل ونقل و اماكن گردشگري و جلوگيري از گران شدن 
سفر  به رونق گردشگري در دوره مديريت كرونا كمك كند 

پيشنهاد مشروط مجلس براي رونق گردشگري

 مركز پژوهش هاي مجلس در 
گزارشي از وضعيت گردشگري گردشگري

ايران در دوران كرونا و ارزيابي 
آينده اين صنعت، 8پيشنهاد اجرايي به دولت 
ارائه كرد تا بر اين اساس بتوان در دوران كرونا 
نيــز صنعــت گردشــگري را رونــق داد و از 

ورشكستگي اين صنعت جلوگيري كرد.
شيوع كرونا عالوه بر ايجاد محدوديت در سفر، 
به تعطيلي زنجيره خدمات گردشــگري در 
بخش اقامت، غذا و نوشيدني، تفريح و سرگرمي، 
حمل ونقل و خدمات مسافرتي در سراسر جهان 
انجاميد. به گزارش همشهري، براساس ارزيابي 
مركز پژوهش هاي مجلس، همزماني شــيوع 
كرونا با تعطيالت نوروز در ايران به عنوان بازه 
اصلي ســفرهاي داخلــي و خروجي موجب 
شــد تمامي فعاالن صنعت گردشگري نيز با 

مخاطره اي بي سابقه روبه رو شوند.

تعطيلي كامل صادرات نامرئي
براساس تخمين مركز پژوهش هاي مجلس، 
از 5سال گذشته، ساالنه از ابتداي اسفندماه تا 
پايان فروردين ماه حدود يك ميليون مسافرت 
خارجي توســط گردشــگران ايراني صورت 
مي گرفت و حدود 850هزار گردشگر خارجي 
نيز در اين مدت به ايران سفر مي كردند و حدود 
20ميليون ســفر داخلي با 75ميليون شــب 
اقامت براســاس ميانگين نوروز1398 توسط 
گردشگران داخلي ثبت مي شد. اما شيوع كرونا 
صنعت گردشگري را با ركود عميق مواجه كرده 
است. مركز پژوهش هاي مجلس كسب وكارهاي 
حوزه گردشگري را صادرات نامرئي خوانده و 
اعالم كرده است كه اين چرخه در دوران كرونا 
به طور كامل تعطيــل و واحدها و فعاليت هاي 
فراوان زنجيره وابسته به گردشگري آسيب  ديده 
و كاركنان اين بخش ممكن است حتي شغل 

خود را از دست بدهند.
مركز پژوهش هاي مجلس البته به دليل »فقدان 
نظام آماري منسجم در صنعت گردشگري« 

نتوانســته  برآورد دقيقــي از ميــزان اثرات 
ويروس كرونا بر صنعت گردشــگري داشته 
باشد اما براساس شــواهد موجود و اظهارات 
دست اندركاران گردشگري اعالم كرده است 
كه اين صنعت در ســال1398 ميزبان حدود 
8ميليون گردشگر خارجي اغلب از كشورهاي 
همسايه بود كه موجب شد ايران از نظر ميزان 
رشد جذب گردشگر خارجي در ميان 3كشور 

اول جهان قرار بگيرد.
مركز پژوهش هاي مجلــس پيش بيني كرده 
است كه درصورت استمرار شرايط كرونايي در 
كشور، زيان فزاينده اي بر تمام زنجيره خدمات 
صنعت گردشگري وارد شود.  براساس ارزيابي 
اين مركز، اگر سناريوي مديريت و مهار ويروس 
كرونا مؤثر باشد، به علت ماهيت بازگشت پذيري 
سريع گردشگري به شــرايط عادي، احتمال 
دارد سفرهاي گردشــگران ايراني به ويژه در 
گردشگري داخلي در تابســتان1399 رونق 
بگيرد و حجم ســفرها حتي نسبت به ساليان 
اخير بيشــتر شــود. برآورد مركز پژوهش ها 
آن اســت كه چون صنعت گردشــگري در 
ايران و جهان با تأخير در تقاضا مواجه شــده 
است، افزايش ســفرها بتواند عالوه بر احياي 
كسب وكارهاي اين حوزه، تأثيري مستقيم بر 
افزايش نرخ خدمات و حتي نرخ ارز داشته باشد.

پيشنهاد احياء
مركز پژوهش هاي مجلس براساس سناريوي 
بازگشت پذيري سريع صنعت گردشگري، به 
دولت پيشنهاد كرده است كه جهت رونق بيشتر 
صنعت گردشگري كشــور برنامه ريزي براي 
اعطاي مرخصي سفر به صورت سه مرحله اي 
از 15تيرماه 1399 تا 30مردادماه1399 براي 
3بازه زماني 15روزه براي كليه كاركنان شاغل 

در دستگاه هاي اجرايي درنظر بگيرد.
اين مركز از دولت خواست با توجه به صرفه جويي 
و كاهش مصرف بنزين در ايام تعطيلي ناشي از 
كرونا، بسته هاي تشويقي براي افزايش تقاضاي 

ســفر مردم همچون اختصاص بنزين سفر را 
براي گسترش گردشگري داخلي بعد از كنترل 

ويروس كرونا درنظر داشته باشد.
براساس پيشــنهاد مجلس به دولت، تخفيف 
30درصــدي حمل ونقــل هوايــي، ريلي و 
بين شــهري بــراي 15مقصد گردشــگري 
كم برخوردار كشور پس از بحران به مسافران 
و گردشــگران اهدا شــود و بر رشد نامتعارف 
قيمت خدمات گردشگري ناشــي از افزايش 
تقاضاي سفر نظارت كند. براساس اين پيشنهاد، 
دولت دريافت ماليات بــر ارزش افزوده كليه 
دريافت كنندگان خدمات گردشگري در مناطق 
هدف گردشگري با اولويت مناطق كم برخوردار 
را بايد به مدت يك سال بعد از بحران به حالت 
تعليق درآورد، عوارض خروج از كشور را براي 
تمامي گردشگراني كه از ايرالين هاي داخلي 
در رفت و برگشت استفاده مي كنند، تا يك سال 
پس از بحران نيم بها  كند و هزينه صدور ويزا براي 

گردشگران ورودي را به استثناي ويزاي تجاري 
حذف كند. همچنين نرخ عوارض آزادراهي براي 
اتومبيل هاي سواري شخصي در وضعيت كنوني 
دو برابر و پس از عبور از بحران كرونا بايد نيم بها  
شود و بهاي ورودي كليه موزه ها و آثار و بناهاي 
تاريخي و فرهنگي متعلق به دستگاه هاي اجرايي 
پس از بحران كرونا بايد به مدت يك سال نيم بها 
شــود. مركز پژوهش هاي مجلس همچنين 
به دولت پيشنهاد كرده اســت كه درصورت 
اســتمرار شــرايط كرونايي تا يك سال آينده 
بايد با تدوين راهبردهاي مناســب از صنعت 
گردشــگري محافظت كرده و مانع از ركود در 

صنعت گردشگري شود.

نجات بخشي گردشگري داخلي
مركز پژوهش هــاي مجلــس همچنين در 
گزارش خود از وضعيت و آينده گردشــگري 
كشــور نتيجه گيري كرده اســت: »بهترين 

ســناريو، حمايت ويژه از گردشگري داخلي با 
رعايت پروتكل هاي بهداشتي ستاد مبارزه با 
كروناست، چون 80درصد گردش مالي صنعت 
گردشگري كشور توســط گردشگران داخلي 
ايجاد مي شود و تحريك هدفمند تقاضا مي تواند 
زيان ناشــي از بحران كرونا را در اين صنعت و 
كسب وكارهاي وابسته به آن به حداقل برساند. 
همچنين با توجه به سياست هاي كنوني دولت 
در جهت رفع محدوديت هاي تردد بين شهري 
و استاني، سفر و گردشگري توسط عامه مردم 
در حال انجام اســت. به ويژه اينكه كشــور در 
نيمه خردادماه1399 بــا تعطيالت عيد فطر 
و نيمه خرداد مواجه اســت و فصل تابســتان 
به عنوان فصــل اصلي گردشــگري ايرانيان 
پيش رو ست. لذا از آنجا كه كمتر از 10درصد 
اقامت مردم در اقامتگاه هاي رسمي )هتل ها، 
هتل آپارتمان ها، مهمان پذيرها، زائرســراها، 
مجتمع هاي گردشــگري( اســت و بيش از 

60درصد آنها در كمپ هاي موقت )مانند چادر( 
و اقامتگاه هاي غيررسمي اســكان مي يابند، 
به نظر مي رسد بستن تأسيسات گردشگري و 
مراكز رسمي نمي تواند كمك چنداني به كنترل 
بيماري كند. به عالوه، اقامت در سكونتگاه هاي 
غيررســمي با وضعيت بهداشــتي نه چندان 
مناســب مي تواند سبب شــيوع و گسترش 

بيماري شود.« 

حيات در بحران
مركز پژوهش هاي مجلس تأكيد كرده است: 
»بسياري از مراكز و جاذبه هاي گردشگري مانند 
موزه ها و سايت هاي تاريخي و فرهنگي كه امكان 
مديريت بازديد در آنها فراهم است، مي توانند 
با رعايت پروتكل هــاي مورد تأييــد وزارت 
بهداشــت و رعايت نكات طرح فاصله گذاري 
اجتماعي مانند كاهش تراكــم حضور مردم 
در زمان بازديد، اضافه شدن ســاعات بازديد 
در طول روز، ضدعفوفــي بازديدكنندگان در 
ورودي و خروجي موزه ها و... مجددا بازگشايي 
شــوند؛ به نحوي كه امكان سفر و گردشگري 
درون شهري و منطقه اي فراهم شود، تا از حجم 
ســفرهاي غيرضرور خارج از شهر و منطقه و 
همچنين بار رواني ماندن در خانه كاسته شود و 
كسب وكارهاي گردشگري به حيات خود ادامه 
دهند.«  مركز پژوهش هــاي مجلس در پايان 
گزارش خود آورده است: »حال كه امور كنترل 
و مديريت شيوع بيماري به خود مردم واگذار 
شده است و عمده اقدامات پيشگيرانه دولت، 
به توصيه رعايت نكات بهداشتي توسط مردم 
تقليل يافته و محدوديت هاي تردد درون شهري 
و بين شهري برداشته شده است، الزامي است 
ضمن مديريت توزيع اقالم بهداشتي مورد نياز، 
سفر و گردشگري مردم ازسوي دولت به نحوي 
برنامه ريزي شود كه ضمن ايجاد آسيب كمتر به 
كسب وكارهاي صنعت گردشگري و مديريت 
اوقات فراغت مردم، موجب تشــديد وضعيت 

بيماري كرونا در كشور نشود.«
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افزايش اميد به احياي يوزپلنگ 
آسيايي ايران

مشاهده يك يوزپلنگ ماده با 4توله در پارك ملي توران پس از جنجال 
جابه جايي يوزهاي پارك پرديسان، بار ديگر همه توجه ها را به اين گونه در 

معرض انقراض جلب كرد.
مدت ها بود غير از يوزهاي نر هيچ يوز  ديگري در پارك ملي توران مشاهده 
نشده بود و كه حتي برخي را به اين يقين رسانده بود كه يوز آسيايي ايران 
به انقراض رسيده است. به گزارش همشهري، در هفته نخست فروردين ماه 
تصميمي كه پشت درهاي بسته سازمان محيط زيست گرفته شد، بدون 
اطالع رساني عملي شــد و »ايران« يوز جواني كه از دست قاچاقچي ها 
نجات يافته بود و در مرحله بعد »كوشــكي« و »دلبــر« 2يوز ديگر از 

پرديسان به زيستگاه فنس كشيده در توران اعزام شدند.
امير عبدوس، مديركل حفاظت محيط زيست استان سمنان پيش تر به 
همشهري گفته بود، هيچ مكاني بهتر از توران براي زادآوري يوزپلنگ 

آسيايي ايران نيست.
هنوز جزئياتي از برنامه تكثير در اسارت يوزپلنگ آسيايي ايران منتشر 
نشده است و عليرضا جورابچيان، نخســتين مجري پروژه بين المللي 
حفاظت از يوزپلنگ آسيايي ايران به همشهري مي گويد: يوزپلنگ بسيار 
خجالتي است و احتمال مشاهده آن در طبيعت بسيار كم است. اما اگر 
در توران كم ديده شده، به دليل سوء مديريت در حفظ زيستگاه است و به 
باور من با وجود كاهش چشمگير و نااميد كننده جمعيت يوز، در طبيعت 
توران، مياندشت و نايبندان هنوز امكان مشاهده اين گونه وجود دارد. در 
گذشته كه اوضاع بهتر بود، ساالنه 14تا 15يوزپلنگ آسيايي در اين منطقه 
مشاهده مي شد. نخستين مدير پروژه حفاظت از يوز از مخالفان انتقال اين 
گونه به پرديسان بود و حاال معتقد است جابه جايي مجدد آنها به توران، 
درست است. او مي گويد: تكثير در اسارت اجتناب ناپذير، ولي نيازمند 

سركشي مستمر متخصصان از تهران و سمنان است.
اما به گفته او، نگهداري اين گونه وحشي در اسارت، به جمعيت شكننده 
يوزها آسيب مي زند و تنها با روش هاي جديد مي توان يوز نر را آن هم تا 70 

درصد شانس موفقيت براي جفت گيري به درون فنس آورد.
هرگونه برداشت از طبيعت بدون برنامه ريزي و اطالع از آمار جمعيت يوز، 
مي تواند آسيب جبران ناپذير به جمعيت گونه باشد. تاكنون هيچ تحقيقي 
در توران در مورد جمعيت يوزپلنگ انجام نشــده  و اظهارنظر مديران 
استاني براســاس گفته هاي چوپان هايي است كه البته سگ هايشان از 

عوامل جدي تهديد يوزپلنگ هستند.
امير عبدوس، مديركل حفاظت محيط زيست استان سمنان مي گويد: 
گزارش هاي دامداران، مردم محلي و مشاهدات ميداني و بررسي ردپاها 
در پارك ملي توران گوياي وجود يوزپلنگ مــاده در پارك توران بود و 
خوشبختانه تالش  زيادي براي حفاظت از يوزپلنگ آسيايي در اين پارك 
صورت گرفت. چون اگر قرار بود ديگر شاهد يوزهاي ماده در اين زيستگاه 
نباشيم، هزينه هاي انجام شده نيز بر باد رفته بود. تخليه كردن منطقه از 
دامداران، فنس كشي، نصب تابلوهاي هشدار و كاهش سرعت به اعتقاد او، 

از پروژه هاي پرهزينه اي بود كه براي حفظ زيستگاه يوز انجام شد.

خبر روز

ناقفخمجنمهبطخ
شوداشودهنايزات
سلتبيهاتلوقا
تيرحدوكرهلاچم

ننسريشباياده
ريگاودنرههبت
نوفيسهياددماج
وزاتويفكاعلس
يتسهركسعمومام

لاوميلاروارگ
بسچلدهلوربذج
نسكاووراببيان
فتپاچكداباشب
تاشگناليزاناتا
انبردايزنيگنن

جد         ول 7943

79
42

ه  
ار

ــ
مـ

 ش
ول

ـد       
جـ

ل 
ــ

ــ
حـ

افقی:
 1- برخــورد- روزنامه چاپ 
عــراق- نقطه تقاطــع محور 

زمين با سطح زمين
2- مجموعه داســتان كوتاه 
نوشته رضا اميرخاني- مالحظه 

و احتياط
3- پربركت- همنشــين زن- 

فلز
4- آفــرينـــش- ديــــگ 

دهان گشاد- نگهداري
 5- پــيامـــــبر زره ســاز-

 قابل مشاهده- حرف فاصله
6- مفلوج- گوســفند عربي- 

نامه نگاري
7- پاكدامــن- نوعي بيماري 
روكار  قارچــي-  گياهــي 

ساختمان
8- حمام الغــري- بندري در 
جنوب فرانسه- صداي خنده 

بلند
9- قدرت مالي- بســتگان- 

پشت سر هم
10- از بحور شــعر فارســي- 

عقيده - بله آلماني
11- دماي غيرطبيعي بدن - 
فريبكاري- مجموعه داستاني 

از جمال ميرصادقي
12- بسيار مشكل- از ملزومات 

خوشنويسي- بوسه
13- از رنگ هــاي تركيبي- 

تاريكي- دو برابر
14- رسوب هاي به جا مانده از 
جريان آب در بستر رودخانه- 

گستاخانه سخن گفتن
15- از علويان مبــارز كه در 
كوفه ضد حكومت بني اميه قيام 

كرد- قدرداني كردن- رژ لب
  

عمودی:
1- جدا شدن- معادل فارسي 

متابوليسم
2- خط تلفن- پوســت دانه 

گندم- عروسك فرنگي
3- فرايــازي- زندگي مرفه- 

پيكار
4- بدهي- گمراه كردن- پولي 
كه فروشنده از قيمت جنس به 

سود مشتري كم مي كند
5- دو يــار همقــد - داالنه- 

پاك تر- عيد ويتنام
ديرگــداز-  فلــزي   -6

رعايت كردن احترام ديگران
7- كمك رساني- زن جادوگر- 

شهر ترمه
8- بنيانگذار حزب كمونيست- 

آبيار- پرورش دهنده
9- از حروف الفبا- آيين هاي 

سنتي- وسيله ترسيم دايره
10- مشايعت- حسود

11- دريــا- اقــدام بــه كار 
خطرناك- پارساي ديرنشين- 

نفس
12- بند شمشير- گدايي- زنگ 

جرس
13- نانخورش- مربوط به هنر- 

درگذشتگان
14- پزشكي- كفايت كننده- 

زنده به آب
15- از آثــار آناتــول فرانس، 
ســلطان نثر فرانسه- پرنده اي 

مهاجر

 اعداد 1 تا 9 را طوری در خانه های سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها و مربع های كوچك 3 در 3 يك بار جدول اعداد | 3652
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   بر اســاس آخرین آمار، پس از خوزستان، شاهد 
افزایش مبتالیان به کرونا در استان های دیگر مانند گزارش

فارس، لرستان، هرمزگان، سیستان و بلوچستان و 
آذربایجان شرقی هســتیم که پیش بینی های وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی نیز این آمار را تایید می کند. همچنین 
مسئوالن برخی از استان ها چون هرمزگان، سیستان و بلوچستان 
و لرستان با تاکید بر شیب صعودی بیماری، از احتمال بازگشت 
قرنطینه به شــهرهای پرخطر مانند چابهار، ایرانشــهر، سرباز، 

بندرعباس، خرم آباد، بروجرد و  نورآباد خبر می دهند. 

   بحران در کمین 3 شهرستان بلوچستان 
هرچند هرمزگان و سیستان وبلوچستان از همان ابتدای شیوع 
کرونا در کشور با این ویروس درگیر بودند و به فاصله چند روز بعد از 
قم اولین موارد ابتال را داشتند، اما سیستان وبلوچستان تا مدت ها 
جزو مناطق سفید و کم خطر محسوب می شد. فاصله کانون های 
جمعیتی و گرما از دالیلی بود که تصور می شد این استان  را از شیوع 
گســترده کرونا در امان نگه دارد؛ تصوری که حتی در تعطیالت 
نوروز موجب هجوم گردشــگران بسیاری شــد. با وجود اینکه 
سیستان وبلوچستان تا روزها حتی بعد از تعطیالت نوروز هم آمار 
پایینی داشت، اما اکنون و در زمانی که سایر استان ها به ثبات نسبی 
رسیده اند، با شیب صعودی در تعداد مبتالیان مواجه شده است. 

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر که 12 شهرستان جنوبی 
سیستان وبلوچستان را تحت پوشش دارد، به آمار شناسایی روزانه 
حدود 40 نفر در میان جمعیت یک میلیون و 200 هزار نفری تحت 
پوشش اشاره می کند و به همشهری می گوید: »ایرانشهر، چابهار و 
سرباز در حال حاضر در وضعیت زرد قرار دارند و اگر فاصله گذاری 
اجتماعی رعایت نشود و آمار همچنان افزایش داشته باشد، ناچار 

به قرنطینه مجدد شهرها هستیم«.
محمد مهران امینی فرد با بیان اینکه در هفته 
اخیر با شناسایی روزانه 40 مورد مبتال شاهد 
افزایش قابل مالحظــه ای در آمار مبتالیان 
بوده ایــم، توضیح می دهد که مــوارد مثبت 
شناسایی شــده اغلب سرپایی هســتند و با 
غربالگری در میان اطرافیان بیماران شناسایی 

شده اند. 
او به فعالیت 21 مرکز غربالگری سرپایی برای 
بررسی کامل جمعیت یک میلیون و 200 هزار 
نفری تحت پوشش اشاره می کند و می افزاید: 
»با وجود افزایش آمار مبتالیان اما خوشبختانه 

در موارد بســتری و بیماران بدحال شاهد افزایش نیستیم و این 
عدد فعال در همان سطح قبلی باقی مانده است، اما افزایش موارد 
مثبت سرپایی خود عامل نگرانی است«. امینی  فرد تاکید می کند 
که پروتکل های بهداشتی و دستورالعمل  فاصله گذاری اجتماعی 
در اختیار فرمانداران قرار گرفته است و باید با جدیت اجرا شود، 
زیرا فرضیه قطع زنجیره بیماری با گرما رد شده و مناطق تحت 
پوشش این دانشکده با گرمای باالی 40 درجه شاهد افزایش آمار 

ابتال هستند. 
محرومیــت و فقر مــردم سیســتان و بلوچســتان به ویژه در 
شهرستان های جنوبی استان نکته ای است که بعد از شیوع کرونا 
بارها مطرح شده اســت و امینی فرد درباره آن توضیح می دهد: 
»شبکه پزشکی استان پوشش خوبی دارد، اما در شرایط شکننده 
کرونا فاصله گذاری اجتماعی و کنترل ازدحام در این استان که 
مشکالت زمینه ای چون فقر و محرومیت را هم دارد باید بیشتر 

مورد توجه قرار گیرد«.

   زابل در مرز وضعیت زرد 
رئیس علوم پزشــکی زابل نیز مانند امینی فرد، مهم ترین عامل 
گسترش کرونا را رعایت نکردن فاصله گذاری اجتماعی می داند و 
توضیح می دهد که این منطقه در حال گذراندن چهارمین پیک 

کروناست. 
هادی میرزایی به همشهری می گوید: »پیک اول ابتدای اسفند 
و با افزایش تشــخیص اتفاق افتاد، پیک دوم در نتیجه سفرهای 
نوروزی و باور غلط مردم که مناطق گرم امن هستند و پیک سوم 
در فروردین و با افزایش بیماران بدحال و بستری و همچنین مرگ 
و میر رخ داد و حاال در پیک چهارم شاهد افزایش آمار مبتالیان 

هستیم«.
وی با بیان اینکه از شهرستان های شمالی اســتان، زابل در مرز 

وضعیت زرد قرار دارد به سفرهای نوروزی این منطقه اشاره می کند 
و توضیح می دهد: »سیستانی های بســیاری از استان  مهاجرت 
کرده اند که در ایام نوروز هر ســال به منطقه برمی گردند. امسال 
آمار مسافران نوروزی سیستان از جمله زابل 
به ویژه از استان های گلستان، مازندران، تهران 
و خراســان رضوی که در ابتدای شیوع کرونا 
جزو مناطق آلوده محسوب می شدند، افزایش 
قابل توجهی یافت. آمار رسمی نشان می دهد 
168 هزار مسافر امسال به منطقه سیستان 
وارد شدند که البته بنابر آمار غیررسمی این 
عدد بیش از 200 هزار نفر است و این آمار در 
کنار جمعیت 430 هزار نفری تحت پوشش 
دانشکده علوم پزشکی زابل غربالگری شدند«.

او البته تاکید می کند که منطقه سیستان از 
ابتدای شیوع کرونا تاکنون از نظر آمار مبتالیان روند نزولی نداشته 

است، با این  وجود، آمار بیماران بدحال و بستری کاهش یافته. 
روزانه 8 تا مورد مبتالی جدید در مناطق تحت 
پوشش دانشکده علوم پزشکی زابل شناسایی 
می شــوند و اگر کنترل بیشتری روی رعایت 
فاصله گذاری اجتماعی نشود، زابل با مشکل 

روبه رو خواهد شد. 

   محدودیت احتمالی در بندرعباس 
در هرمــزگان هــم شــرایط مشــابه 
سیستان وبلوچستان اســت و با وجود اینکه 
مسئوالن استانی مهم ترین دلیل افزایش آمار 
مبتالیان جدید را افزایش تست ها و غربالگری 

اطرافیان بیماران می دانند، اما بندرعباس شرایط خاصی دارد و به 
همین دلیل قرار است موضوع محدودیت تردد در این شهرستان 
در جلسه امروز )شنبه 27 اردیبهشت( ستاد استانی مبارزه با کرونا 

بررسی شود. 
معاون بهداشتی علوم پزشکی هرمزگان با بیان اینکه روزانه 450 تا 
500 تست کرونا در استان انجام می شود، به همشهری می گوید: 
»هرمزگان دو روز بعد از قم اولین مورد مبتال به کرونا را اعالم کرد 
و از آن تاریخ دو پیک مختصر و کنترل شده را پشت سر گذاشته 
است. در حال حاضر، با وجود افزایش آمار مبتالیان، نمی توان گفت 
وارد پیک جدید شده ایم؛ زیرا در دوران پیک آمار بیماران بدحال و 

مرگ ومیر هم افزایش می یابد«.
محمود حســین پور اما پیش بینی می کند در صورت استمرار 
افزایش آمار مبتالیــان با پیک جدیدی که نســبت به دو پیک 
قبلی شدت بیشتری داشته باشد، روبه رو باشیم و به همین دلیل 

قرنطینه شهرها در این استان در دست بررسی است. 

او مهم ترین کانون های انتشار ویروس در بندرعباس را برخالف 
تصور، حاشیه های نابسامان بندرعباس نمی داند و به اسکله ها و 
بازارها اشاره می کند که شاهد تجمع گسترده مردم بدون رعایت 
قوانین فاصله گذاری اجتماعی هســتند. اداره هــا و کانون های 
صنعتی نیز به گفته حســین پور کانون های درگیــر با بیماری  

به شمار می روند.. 
بر اساس آخرین آمار، با شناسایی 98 مورد جدید آمار کل مبتالیان 
در هرمزگان به 1680 مورد رسیده است و طی 24 ساعت گذشته 

مورد جدیدی از مرگ و میر ثبت نشده است. 

   ورودی لرستان از سمت خوزستان بسته شد
در لرســتان نیز افزایش یکباره موارد جدید شناسایی شده قابل 
 توجه بوده است. عالوه بر این، همسایگی این استان با خوزستان 
از دالیلی است که وضعیت آن را ویژه کرده. رئیس دانشگاه علوم 
پزشکی لرستان با اشاره به همین موضوع از محدودیت تردد در 
برخی شهرستان ها می گوید و توضیح می دهد:  »فعال مسیر ورودی 
پلدختر از سمت خوزستان بسته شده است و 
برای اعمال محدودیت در دیگر شهرستان ها 

امروز )شنبه( تصمیم گیری می کنیم«.
محمدرضا نیک بخت با تاکیــد بر اینکه آمار 
مبتالیان در همه شهرســتان های اســتان 
افزایش یافته اســت،  اما بروجرد، خرم آباد و  
نورآباد را دارای شرایط ویژه تری ذکر می کند 
که درباره قرنطینه شــان باید بررسی صورت 

گیرد. 
لرســتان هم مانند سایر اســتان ها افزایش 
قابل توجهی در میان موارد فوتی و بســتری 
نداشته است و اغلب موارد شناسایی شده در این استان بیماران 

سرپایی هستند. 

   موج اپیدمی در تهران ادامه دارد 
تهران هم با وجود گذشــت چند ماه از شیوع 
کرونا همچنان در میان استان های با آمار باالی 
مبتالیان قرار دارد؛ به طوری که رئیس اداره 
مراقبت بیماری های واگیر وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشــکی تاکیــد می کند 
همچنان موج اپیدمی کرونا در آن برقرار است.

حسین عرفانی توضیح می دهد که در مناطق 
مختلف تهران الگوی ثابتی برای ابتال به کرونا 

وجود ندارد و تنها نکته ای که در این زمینه می توان تاکید کرد این 
است که خطر بیماری کووید 19 را در اقصی نقاط کشور به ویژه 

پایتخت شاهد هستیم. 

عرفانی این مســئله را پس از انتشــار اخباری مبنــی بر پایان 
همه گیری بیماری در تهران در روز پنجشنبه )25اردیبهشت( 
بیان می کند و می گوید: »اینکه همه گیری را در این شهر پشت 
سر گذاشته باشــیم، دور از ذهن به نظر می رســد، زیرا مطالعه 

شاخص های همه گیری شناسی این موضوع را نشان نمی دهد«.

   هشدار در آذربایجان شرقی 
آذربایجان شرقی با وجود رتبه اول کشــوری در ارائه خدمات به 
بیماران جزو استان هایی اســت که از وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی برای شیب صعودی بیماری هشدار گرفته  است. 
رئیس دانشگاه  علوم پزشکی تبریز با بیان اینکه روزنامه بین 800 
تا هزار تست کرونا در این اســتان گرفته می شود به همشهری 
می گوید: »آب و هوای مطبوع و بهاری اســتان موجب افزایش 
تردد و سفرهای درون و برون استانی شده و همین مسئله در کنار 
افزایش ظرفیت آزمایش،  باعث   افزایش آمار مبتالیان شده است 
که پیش بینی می شود این افزایش را در هفته سوم اردیبهشت هم 
شاهد باشیم.« محمد حسین صومی اهر، میانه، هریس، هشترود 
و مرند را شهرستان هایی می داند که بیشترین آمار مبتالیان را 
دارند و توضیح می دهد: »در یکی از روستاهای هشترود بی توجه 
به فاصله گذاری اجتماعی  یک مراسم عروسی برگزار شده بود که 
جمعیت دو روستای آالقیه و چرتقلو در آن حاضر بودند. همین 
مسئله موجب شــد 24 نفر از 60 مورد مثبت هشترود طی 24 
ساعت از حاضران در همین مراسم شناســایی شوند«.  او با این 
توضیح تاکید می کند که مهم ترین برنامه آذربایجان شرقی برای 
مقابله با موج جدید کرونا کنترل بیشتر بر رعایت فاصله گذاری 
اجتماعی و غربالگری در مراکز 16 ساعته است و فعال قرنطینه و 
محدودیت تردد در دستور کار نیست. البته در 2 روستای مذکور 

محدودیت تردد برقرار شده است. 

   خوزستان،  همچنان در وضعیت قرمز 
با وجود اینکه کیانوش جهان پور، ســخنگوی وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی از اقدامات مناسب برای مقابله با کرونا 
در خوزستان می گوید، اما تاکید می کند که وضعیت این استان 
همچنان قرمز است. ایرج حریرچی، قائم مقام این وزارتخانه هم در 
گفت وگو با همشهری شیب بیماری در کل کشور را به جز چند 
استان نزولی توصیف می کند و می گوید: »روند افزایشی در برخی 
استان ها دیده می شود که اغلب شیب کمی دارد و فقط خوزستان 

شرایط بحرانی دارد«.
غالمرضا شریعتی، استاندار خوزســتان نیز با بیان اینکه تعداد 
بیماران بستری 60 درصد و بیماران سرپایی 3 برابر افزایش پیدا 
کرده است، می گوید: »تعداد بیماران بستری نسبت به بیماران 
سرپایی بسیار کمتر است که این خود، نشانه مثبتی از   تشخیص 

زودهنگام و امید به قطع زنجیره است«.

   شهرستان های سفید هم امن نیستند
آذربایجان غربی، تهران، خراسان شــمالی، مازندران و کرمانشاه 
از دیگر اســتان هایی هســتند که طی روزهای گذشــته شاهد 
افزایش مبتالیان به کرونا بوده اند. هرچند در سایر استان ها آمار 
نگران کننده نیست، اما به گفته مسئوالن و متخصصان حتی در 
شهرهای با وضعیت سفید هم رعایت فاصله گذاری اجتماعی باید 
با جدیت بیشتری دنبال شود. بنابر اعالم وزارت بهداشت، درمان  و 
آموزش، شهرستان سفید شامل شهرستان هایی با میزان متوسط 
بستری روزانه )به ازای هر صدهزار نفر جمعیت، حداکثر یک نفر 
است یعنی حداکثر 14 بســتری در شهرستان در طول دو هفته 
شامل موارد مشکوک و قطعی( و شهرستان قرمز )خطر باال: طی 
دو هفته اخیر متوسط میزان بستری روزانه آن به ازای هر صدهزار 
نفر جمعیت باالی 3 نفر باشد( است و سایر شهرستان ها که سفید 
یا قرمز نباشــند در وضعیت زرد یعنی خطر 
متوسط دسته بندی می شوند. این دسته بندی 
نشان می دهد حتی در شهرستان های سفید 
زنجیره شیوع به طور کامل قطع نشده است. 
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور 
اهواز با اشاره به بســتری 534 نفر در استان و 
همچنین فوت 10 مورد جدید در 24 ساعت 
گذشته، آمار کلی فوتی های این استان را 338 
مورد ذکر می کند و به همشهری می گوید: »با 
توجه به بافت فرهنگی خوزستان، ایام عید فطر 
در این استان به ویژه شهر اهواز اهمیت خاصی دارد و به همین دلیل 
کنترل بیشتری بر تردد و تجمع ها انجام خواهد شد.« حسین کاملی 
از استمرار محدودیت ها در برخی شهر های این استان خبر می دهد.
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متــن كـامـل در سایت

رایزنی برای بازگشایی مرز مهران
مدیرکل گمرک ایالم گفت: رایزنی  با مقامات عراقی برای بازگشایی مرز تجاری مهران ادامه دارد. روح اهلل غالمی 
افزود: فعال توافق برای بازگشایی مرز طی ۲ روز در هفته و برای 
صادرات محصوالت کشاورزی و غذایی انجام شده است.

2 3 0 2 3 4 4 2 6

وزارت  قائم مقــام   
بهداشت:  شیب بیماری 
در کل کشور به جز چند 
منطقه نزولی است و  روند 
افزایشی  برخی استان ها 

هم شیب کمی دارد

در طــول ۲۴ ســاعت 
گذشــته، ۴۸ بیمــار 
کووید ۱۹ جان خود را از 
دست دادند تا مجموع 
جان باختگان این بیماری 

به 6۹0۲  نفر برسد

در صــورت اســتمرار 
افزایــش مبتالیان در 
هرمزگان با پیک جدیدی 
از بیمــاری کرونا در این 
استان روبه رو خواهیم بود  

   رانش زمین در سال های اخیر یکی از معضالت نقاط مختلف گیالن بوده 
است؛ از رودبار تا رودسر و از رودسر تا اراضی تالش و آستارا،  هر بار که بارش  گیالن

باران سرعت و شدت می گیرد، زمین ها می لغزد. چند روز پیش نیز رانش 
زمین در روستای کتله رودبار، موجب مسدود شدن جاده قزوین به رشت شد و حاال با 
وجود اینکه مسیر باز شده، اما آزادراه رشت- قزوین در محدوده رودبار به توتکابن بسته 
است و جاده قدیم رودبار- رستم آباد - توتکابن به عنوان مسیر جایگزین در نظر گرفته شده. 
عالوه بر کتله، رزکند، طالبر، دشــتکان، گلورز و دولت آباد هم به دلیل مجاورت با تونل 

راه آهن خطرناک ترین مناطق رانشی این منطقه هستند. 

دردسر پروژه های ملی برای رودباری ها 
رودبار از شهرهای جنوبی گیالن است که به دالیلی چون از بین رفتن زیرساخت ها در 
زلزله سال 1369 و همچنین به دلیل بعد مسافت با مرکز استان، از مسیر توسعه عقب 

مانده. تنها پروژه ملی این شهر، آزادراه قزوین-رشت و خط ریلی قطار قزوین-رشت است 
که اتفاقا برخی کارشناسان همین پروژه ها را عامل مشکالت رودباری ها می دانند. 

مصباح صدیق، یکی از شهروندان رودبار با بیان اینکه پیمانکار بدون توجه به زندگی اهالی، 
قسمتی از آزادراه را ساخته و حاشیه دیواره کوه را با حدود 2 متر دیواره سنگ چین کرده 
است به همشهری می گوید: »این سنگ ها مقاومت الزم را برای جلوگیری از رانش زمین 
ندارند«. حسین جوادپور، شهروند دیگری است که با اشاره به خسارت چند ماه گذشته 
رانش به 2 مغازه در شهر رودبار توضیح می دهد که رانش زمین مدام اتفاق می افتد، اما 
مسئوالن هیچ کاری برای جبران خسارت نمی کنند. او به همشهری می گوید: »رانش کوه 
به دلیل ساخت راه آهن، تونل و بزرگراه را بارها تجربه کردیم. عالوه بر خسارت های ملی 

بسیار بسته شدن مسیر هم هر بار زندگی اهالی چند روستا را مختل می کند«.

3۹ نقطه رانشی در رودبار 
محمد صالح ضیایی، فرماندار رودبار نیز با اهالی هم عقیده است و با بیان اینکه 39 منطقه 
در رودبار مدام دچار رانش می شود، تاکید می کند که دولت و استانداری باید فکری برای 
ایمن سازی مســیرهای مواصالتی این منطقه کنند تا با هر رانش، زندگی مردم مختل 

نشود.  او به رانش زمین در روستای سندس در مسیر جاده توتکابن در اواخر سال گذشته 
هم اشاره می کند که مسیر ارتباطی 70 روســتای بخش های رحمت آباد و خورگام را 

مسدود کرده بود. 
ضیایی از رقمی بیش از 50 میلیارد تومان خسارت در رانش اخیر یاد می  کند که به ستاد 
مدیریت بحران استان اعالم شده اســت. مدیرکل مدیریت بحران گیالن هم توضیح 
می دهد که با قطعی شــدن رقم خســارت ها، پرداخت آنها آغاز می شود. رضا اسالمی 
همچنین درباره مشکالت این منطقه به همشهری می گوید: »در جلساتی که با برخی 
شهرستان ها داشتیم، اعالم کردیم خودشان پیگیر استقرار افراد آسیب دیده باشند. به 
عنوان نمونه، در سیاهکل تعداد 15 خانوار که براثر رانش زمین دچار حادثه شده بودند، 
پناه داده شدند. همچنین طی قراری که با بنیاد مسکن گذاشتیم، هرجا زمین ایمن داشت، 

در اختیار افرادی که خانه هایشان خراب شده بگذارد تا خانه بسازند«.
مدیرکل مدیریت بحران گیالن دلیل رانش ها را وجود رگه های آب در خاک، شــدت 
بارش ها و نبود پوشش گیاهی در باالدســت عنوان می کند؛ اتفاقی که 3 سال پیش در 
منطقه اشکورات رودسر هم جان تعدادی از روستاییان منطقه زیاز را گرفت و خانه هایی 

را ویران کرد.

فرشته رضایی
رشت- خبرنگار

خسارت ۵۰ میلیارد تومانی رانش  در رودبار 
پس از گذشت چند روز از رانش زمین در روستای کتله رودبار، آزادراه رشت- قزوین در محدوده رودبار به توتکابن همچنان مسدود است 

احتمال قرنطینه مجدد در3 استان
آمار مبتالیان و هشدار وزارت بهداشت،  درمان و آموزش پزشکی،  احتمال قرنطینه مجدد در برخی شهرهای سیستان و بلوچستان،  هرمزگان 

و لرستان را  افزایش داده است
سیده زهرا عباسی 

 خبرنگار

ورودی شهرستان پلدختر در استان لرستان از سمت خوزستان بسته شده است./ عکس: فارس

روزنه

 نبرد من
حضور بی محابای مردم در امکان عمومی نشان می دهد دولت ها بین سالمت و اقتصاد 
جهانی، گزینه اقتصاد را انتخاب کرده  و حفظ سالمت را بر دوش خود مردم گذاشته اند. 
زیرا این نگرش وجود دارد که اگر اقتصاد نباشد، بستری هم برای ادامه زندگی وجود 

نخواهد داشت.
از این رو کرونا که به ســرعت 6 قاره را درگیر یک بیماری با سندروم حاد تنفسی کرد 
و به نوعی به بزرگترین چالش بشر در طول تاریخ برای مبارزه با یک بیماری همه گیر 
تبدیل شــد، رعایت بهداشت فردی و عمومی از ســوی خود مردم را به آن ها گوشزد 
می کند؛ تاکنون هیچ راهکاری برای مقابله و درمان این بیماری به نتیجه نرسیده است 
و شرکت های معتبر داروسازی با تمام پیشرفت های علمی در برابر آن شکست خورده  
و یافته های پژوهشی جای خود را به تجهیزات ســاده بهداشتی مانند گان، ماسک، 

دستکش و محلول ضدعفونی داده اند.
به همین دلیل دنیا به این نتیجه رسیده  است که عملکرد هر فرد در رعایت بهداشت، 
گزینه مناســب تری از  قرنطینه های عمومی، در خانه ماندن، بستن مرزها، تعطیلی 

اقتصاد و اقداماتی از این دست خواهد بود. 
شنیدن برخی آمارهای شیوع مجدد کرونا در کشور بیش از آنچه اقدامات مسئوالن را 
زیر سوال ببرد، یادآور رعایت اصول و ضوابط بهداشت فردی است. بازگشایی راه ها و از 
سرگیری فعالیت مشاغل باعث شد عده ای به گمان اینکه کرونا تاثیری ندارد به حضور 
بی محابا در اماکن عمومی روی آورند تا نمودار مبتالیان صعودی شود. آنچه امروز در 
برخی از  استان های کشور مانند خوزستان، سیستان وبلوچستان، لرستان و هرمزگان 
رخ داده نیز گواه این مدعاست که روند صعودی کرونا به تایید مسئوالن ذی ربط، نتیجه 
رعایت نکردن فاصله گذاری اجتماعی و نادیده گرفتن ضوابط مربوط به رعایت بهداشت 
فردی و عمومی اســت؛ روندی که می تواند در روزهای آینده استان های بیشتری را 

درگیر و احتمال قرنطینه مجدد را تقویت کند.
شاید با نگاهی به اسامی استان هایی که روند شیوع کرونا در آن ها صعودی شده است، 
این تصور در ذهن متبادر شود که استان های محروم در خط مقدم این واقعه هستند، اما 
حداقل تاکنون اثبات شده است کرونا شهر، استان و کشور توسعه یافته یا در حال توسعه 
نمی شناسد. با نگاهی به شیوع کرونا در شهرها و کشورهای پیشرفته می توان به راحتی 
دریافت بین استان های محروم و پیشرفته از نظر میزان شیوع تفاوتی وجود ندارد و کرونا 
به همه جا نفوذ می کند؛ هرچند نمی توان از این مهم غافل شــد که مقابله با کرونا در 
شهرهای پیشرفته که بیمارستان ها و تجهیزات بهتری دارند با سهولت بیشتری همراه 
است. البته از نگاهی دیگر، موج کرونا در کشــور باعث تکمیل و تجهیز بیمارستان ها 

و ساماندهی سیستم بهداشت و درمان بسیاری از شهرها و استان های محروم شد.
در این بین تشویق و ترغیب مردم برای ادامه مبارزه فردی که در نهایت منجر به یک 
مبارزه اجتماعی خواهد شد، نکته کلیدی اســت. برای رسیدن به این مهم، ابتدا باید 
برخی موارد و تمهیدات از سوی دولت ها و مسئوالن انجام شود تا الگویی برای مردم 
باشــد. کنترل منابع عفونی، شناسایی و مسدودکردن مســیرهای انتقال ویروس و 
محافظت از جمعیت را می توان به عنوان مواردی نام برد که باید از سوی تصمیم گیران 
رعایت شود، زیرا در این شرایط می توان شــیوع باال را کنترل کرد و مبتالیان جدید 
هم قابل شناسایی و ردیابی خواهند بود. از سوی دیگر، با در دسترس قرار دادن لوازم 
و تجهیزات ابتدایی بهداشتی که اشاره شــد، بهترین گزینه برای مقابله و پیشگیری 
هســتند، مردم را به ادامه مبارزه ترغیب کرد. از این رو مبارزه با کرونا؛ همچنان نبرد 

من و تو با کووید 19 است.

   شناسایی 2102 بیمار جدید کووید 19 در کشور 
سخنگوی وزارت بهداشت از تشــخیص قطعی ۲۱0۲ بیمار جدید مبتال به کووید ۱۹ طی ۲۴ ساعت گذشته در کشور خبر می دهد و 

می گوید: »مجموع بیماران کووید ۱۹ در کشور به ۱۱6 هزار و 63۵ نفر رسیده است«.
کیانوش جهانپور با بیان اینکه روند نزولی فوت ناشی از کووید ۱۹  را در کشور شاهد هستیم، می افزاید: »متاسفانه در طول ۲۴ ساعت 

گذشته، ۴۸ بیمار کووید ۱۹ جان خود را از دست دادند. به این ترتیب مجموع جان باختگان این بیماری به 6۹0۲  نفر رسید«.
وی با اشاره به بیماریابی فعال تر کووید ۱۹ در همه اســتان ها توضیح می دهد که بیش از ۸0 درصد موارد شناسایی شده در ۲۴ ساعت 
گذشته، از موارد متوسط و دارای عالئم خفیف و در خوشه های ناامن و در تماس نزدیک و مجاوران با بیماران مبتال بوده اند و فقط 3۸۵ 

مورد بستری و ارجاعی به بیمارستان ها در همه استان ها شناسایی شده  است. 
جهانپور با بیان اینکه در خوزستان با اقدامات انجام شده و اعمال محدودیت، این امیدواری ایجاد شده است که در روزهای آینده شاهد 

کاهش موارد بستری و سرپایی باشیم، اما وضعیت این استان را همچنان قرمز توصیف می کند. 

محمد کاموس
دبیر سرویس ایرانشهر



  يكي از مقام مسئوليت و آن يكي از موضع دانشگاهي؛ يكي هشدار مي داد و آن يكي اميد. 
آقاي مسئول از بايدها مي گفت و استاد دانشگاه از ترس هاي غيرواقعي كه برخي به جان ميزگرد

مردم انداخته اند. اما هر دو بر يك  نكته تأكيد مي كردند؛ آموزش شهروندي مهم ترين نياز 
فعلي تهراني ها براي آمادگي در برابر زلزله است.

چهارشنبه، ساعتي مانده به وقت افطار، رضا كرمي محمدي، رئيس سازمان پيشگيري و مديريت بحران 
شهر تهران و امير ساعدي داريان، عضو هيأت علمي دانشگاه شهيد بهشتي و استاد مهندسي سازه، 
مهمان همشهري شدند تا در قالب يك  ميزگرد، به بررسي وضعيت پايتخت كشور از نظر تاب آوري 
در برابر زلزله بپردازند. كرمي محمدي همراه با مدير روابط عمومي سازمان و يك  تصويربردار، هر سه 
ماسك زده وارد ساختمان مؤسسه شدند و سعي مي كردند با فاصله اجتماعي از يكديگر مسير ورودي 
تا اتاق مصاحبه را طي كنند. ساعدي داريان هم با دستكش هاي جراحي آبي رنگش، با حواسي جمع 
براي رعايت نكات بهداشتي، پشت ميز گفت وگو نشست. با همين شمايل و موضوع بر سر بحران كرونا 
ميزگرد آغاز شد؛كرمي محمدي:» ايران با 30بحران مختلف درگير است. كرونا نشان داد اگر آموزش 
جدي گرفته شود ايراني ها مي توانند رفتار مناسبي در برابر بحران ها داشته باشند.« ساعدي داريان: 
»واقعا اگر مردم، توصيه هاي مسئوالن داخلي و خارجي را جدي نمي گرفتند، كرونا قرباني هاي بيشتري 
را در ايران به جاي مي گذاشت. روزنامه ها خوب عمل كردند اما آن انتظاري كه از صدا و سيما مي رفت، 

برآورده نشد؛ درست مثل بي توجهي كه براي آگاهي و آموزش آمادگي در برابر زلزله ديده مي شود.«
در ادامه با اين سؤال كه چرا سامانه هاي نويني مانند هشدار سريع زلزله، شتاب نگارها و تخمين خسارت 
در تهران هنوز به طور كامل نصب نشده اند؟ ميزگرد را به ســمت بحران زلزله برديم. آنچه در ادامه 

مي خوانيد، نظراتي است كه در ميزگرد مطرح شد.

موضوع ايجاد ســامانه هاي هشدار 
سريع و شتاب نگار  در تهران بارها مطرح شده 
اســت االن تهران از نظر اين سامانه ها در چه 

وضعيتي قرار دارد؟
كرمي محمدي: در سال 1392مطالعه ايجاد يك 
سامانه هشدار سريع به صورت آزمايشي با همكاري 
ژاپن انجام و در ســال 1395با نصب 4شتاب نگار 
در اطراف گسل مشا شروع شــد. از آنجا كه براي 
تهران نياز به طرح جامع تــري داريم، اكنون براي 
22شتاب نگار كه از سال گذشته خريداري كرديم، 
مكان يابي انجام مي دهيم و به كمك اســتانداري 
توانستيم فضاي ايستگاه ها را بگيريم تا شتاب نگار ها 
نصب  شــوند. البته كار ارتباط ميان داده هاي اين 
شتاب نگارها و تحليل آنها هم بايد انجام شود. االن 
بحث ديگري كه داريم قانون جديد مديريت بحران 
است. قبال شهردار در ســتاد مسئوليت داشت، اما 
اكنون فقط عضوي از ســتاد اســت و رياست اين 
ستاد به وزير كشور محول شــده است. در نتيجه 
اين سؤال پيش مي آيد كه آيا دولت نبايد در زمينه 
سامانه هاي هشدار سريع، كمكي بكند؟ در قانون 
نوشته شده است كه مسئول هشدار سريع وزارت 
علوم از طريق مؤسســه ژئوفيزيك و پژوهشــگاه 
زلزله است كه با كمك مركز تحقيقات ساختمان و 
مسكن اين كار را انجام بدهند. وقتي با اين نهادها 
درباره بودجه صحبت مي كنيم، مي گويند كه براي 
تهران هرسال فقط يك يا دو حسگر مي توانند تهيه 
كنند؛ درحالي كه ما 22شتاب نگار در اختيار داريم. 
ما گفتيم كه شتاب نگار ها نصب شــوند، اما اعالم 
هشدار را ژئوفيزيك يا پژوهشــگاه زلزله بر عهده 
داشته باشد. ما ســامانه را در اختيار اين دستگاه ها 
قرار مي دهيــم، ولي بايد ســامانه جامع تري براي 
تهران ساخته شود كه به سامانه هاي گاز و برق و... 
هم متصل شود تا هشدار سريع فايده اي هم داشته 
باشــد. يكي از همكاران ما مي گفت با شخصي در 
دماوند صحبت مي كرد كه شنيد در آنجا زلزله شد 
و 5ثانيه بعد به تهران رســيد. اگر سامانه اي وجود 

داشت، مي توانست اين هشدار را 5ثانيه قبل از وقوع 
زلزله اعالم كند و شير هاي شــبكه گاز در همين 

مدت قطع شود.
شركت گاز و شركت آب هم براي خود برنامه هاي 
جداگانه اي دارند. شركت گاز برنامه اي تدوين كرده 
كه در هر يك از 354 محله تهران يك شــير قطع 
جريان و يك شتاب نگار قرار بگيرد كه به محض وقوع 
زلزله، گاز در همان نقطه به صورت آني بسته شود. 
همينطور براي لوله هاي بزرگ سامانه تخليه گاز با 
اســتفاده از دودكش  را دارند. شركت آب هم قصد 
دارد حدود 300مخزن زير زميني آب آشــاميدني 
به تعداد محله هاي تهران بسازد. 3عدد آنها ساخته 
شده اســت و در مرحله بعد در 72پايگاه مديريت 

بحران ساخته مي شود.

آموزش عمومي و مقاوم سازي  در اين 
ميان چقدر تأثير دارد؟ 

كرمي محمدي: 10 سال قبل درباره مقاوم سازي 
يك كار علمي خيلي گسترده و با آزمايش هاي روي 
ميز لرزان با همكاري دانشگاه شــريف و دانشگاه 
تهران انجام و منجر به تهيه دستورالعملي شد كه 
دوســتان ما در كميته مقررات ملــي وزارت راه و 
شهرســازي آن را تأييد كردند. ولي ما االن به يك 
مجموعه پيچيده  از كارها برخورد كرديم. بخشــي 
كه دست شهرداري قرار داشــت اين بود كه مجوز 
مقاوم ســازي را بدهد. اين روش ارزان قيمت است 
و با كمك از ســوي بانك ها انجام مي شود. از طرف 
ديگــر، مهم ترين كاري كه با هزينــه خيلي كمتر 
انجام مي شود آموزش مردم است. ما در اين زمينه 
خيلي ضعيف هستيم و بايد رسانه هايي مانند صدا 
و سيما درســت به آن بپردازند. همه محتوا و مفاد 
اين آموزش هم آماده اســت اما همت كافي وجود 
ندارد. ما 12-10هزار نفر نيروي داوطلب داشتيم 
كه حســاس بودند و ثبت نام كردنــد و ما هم كار 
آموزش آنها را انجام داديم. اگر 200هزار نفر باشند 
هم مي توانيم آموزش بدهيم. وقتي اين  همه پايگاه 

مديريت بحران داريم، اين آموزش ها مي تواند خيلي 
كمك كند. مانور هم خودش يك نوع آموزش بسيار 
مؤثر اســت. وقتي با يك پيش لرزه بــه خيابان ها 
مي ريزند و راه بسته مي شــود، پس هيچ آموزشي 
داده نشــده اســت. در ژاپن در زمان  وقوع زلزله 

7ريشتري هم اين رفتار ديده نمي شود.

تغيير مسئوليت شهرداري در قانون 
مديريت بحران چــه تأثيري بر هماهنگي هاي 

الزم گذاشته است؟
كرمي محمدي: در قانــون قبلي مديريت بحران، 
شــهرداري دبيــر شــوراي هماهنگي بــود و در 
بحران هاي بزرگ وزير كشور جايگزين آن مي شد. 
شــوراي هماهنگي با حضور تمام ارگان هاي آب و 
برق هر 3 ماه يك بار تشــكيل مي شد. بعد از قانون 
جديد كه مسئوليت را در اختيار وزارت كشور قرار 
داده است ما پيشــنهاد كرديم كه روش گذشته را 
ادامه بدهيــم؛ يعني در بحران هــاي كوچك تر باز 
هم شهردار مسئول باشد؛اما هنوز تصميمي گرفته 

نشده است.
داوود پنهاني، كارشــناس حوزه مديريت 
بحران:  بايد به مفهوم بحران و زيستن در شرايط 
بحراني هم توجه داشته باشــيم. سال گذشته در 
برخي استان هاي كشور سيل آمد، اما اهالي خيلي از 
اين مناطق تا زماني كه حادثه رخ داد باور نداشتند 
كه ممكن است سيل بيايد. تنها بحراني كه ما به آن 
باور داريم و امروز هم حساسيت عمومي به آن ديده 

مي شود »كرونا« است.

ســامانه هاي الكترونيكي هشدار 
سريع در واكنش شهروندان عادي چقدر تأثير 

دارد؟
ساعدي داريان: ســامانه هاي هشــدار سريع 
حتي اگر يــك دقيقه زودتر هم هشــدار بدهد باز 
هم نمي تواند مشــكالت ما را حل كند. االن ژاپن 
ســامانه اي دارد كه با ابررايانه  به صورت لحظه اي 
كل شهر را تحليل مي كند و درصورت وقوع زلزله، 
نيرو هاي امدادي را به سمت محل حادثه مي رساند. 
ما بايد ديدمان را نسبت به اين مسئله شفاف كنيم. 
خيلــي از صحبت هايي كه درباره زلزله مي شــود 
بزرگنمايي هاســت كه از واقعيت دور اســت. در 
حوزه زلزلــه 2 نوع متخصص داريــم. متخصصان 
اول بزرگواراني هستند كه گســل و تكتونيك و... 
را مي شناسند. گروه دوم كساني هستند كه طراح 
ساختمان هســتند و بايد آن را در برابر زلزله ايمن 

بسازند.
كشور ما روي كمربند لرزه اي قرار دارد و بحثي در 
اين نيست؛ ولي از لحاظ بزرگي زلزله، كشورهاي 
ديگري هســتند كه در وضعيت بدتري هستند. 
بدترين ســناريو هاي زلزله اي كه متصور هستيم 

بين 7تا 8ريشتر اســت و به 8هم نمي رسد. زلزله 
7/3تهران با علــم امروز عمران و ساخت وســاز 
قابل تحمل اســت. تا ســال 1996بخش عمده 
ســاختمان ها در تهران »بنايي« بودند. تا ســال 
2000ســاختمان هاي بنايي با ســاختمان  هاي 
اسكلت فوالدي يا نيمه اسكلت فوالدي، جانشين 
شدند. در سال 2006بيشتر ساختمان ها، از اين 
نوع بودند. از 2006اسكلت بتني افزايش پيدا كرد. 
پس امروز تهراني داريم كه تعــداد قابل توجهي 
ساختمان با اســكلت فلزي بتني دارد. دغدغه ما 
در زلزله اين ساختمان ها نيســتند؛ چون زلزله 
7و باالتــر از آن را به اندازه اي كه جان ســاكنان 
حفظ شود تحمل مي كنند. ســاختمان متعلق 
به 10ســال قبل با اين اســكلت كه مجوز نظام 
مهندسي و شهرداري و... را دارد امن ترين جا براي 

ساكنان است.

حتي اگر در حريم گسل باشند؟
ســاعدي داريان: درباره گســل ها هــم وقتي 
ساختماني در حريم گسل باشد برگه حريم گسل 
صادر مي شــود و مهندس محاسب موظف است با 
توجه به شرايط، آن را طراحي كند. ساختمان هاي 
امروز ما مقاوم اســت. زلزله 7/3ريشــتري ازگله 
كرمانشــاه كوچك نبود، اما ساختمان هاي جديد 
به راحتــي آن را تحمل كردند. پــس خطر زلزله 
كساني را تهديد مي كند كه در بافت فرسوده است. 
ما حدود 15درصد بافت فرســوده در تهران داريم 
كه به دليل تراكم جمعيتــي زياد حدود 25درصد 
جمعيت را در خود جاي مي دهد. اينكه مي گويند 
درصورت وقوع زلزله باالي 7ريشــتر تمام شــهر 
تهران خراب مي شود درست نيست. دغدغه امروز 
ما ساختمان هاي بدون اســكلت يا بافت فرسوده 

است؛ زيرا در 6ســال آينده به احتمال 25درصد 
زلزله باالي 7ريشتري خواهيم داشت.

ايــن آيين نامه هاي ســاختمان به 
درستي رعايت مي شوند؟

كرمي محمدي: آيين نامه ساخت وساز چند نكته 
دارد. آيين نامه بر اين اساس تدوين شده است كه 
ايمني جاني حفظ شــود، اما بعــد از زلزله ديگر 
نمي توان در آن ســاختمان زندگي كرد و تعمير 
ساختمان آسيب ديده هزينه زيادي دارد. موضوع 
ديگر اجراي صحيح آن است. مثال وقتي جوشكار 
غيرماهر باشد، اتصال پيچ ها درست بسته نشود و 
جواب آزمايش مقاومت بتن درست اعالم نشود، 

ديگر كيفيت ساخت مطابق آيين نامه نيست.
ساعدي داريان: در شــهري مثل تهران نظارت 
شــهرداري و نظام مهندســي نســبت به گذشته 
خيلي بهتر شده است و االن آيين نامه زلزله درباره 
ساختمان هاي جديد، سختگيرانه و مترقي است. 
وقتي گرفتن يك جواز 8 ماه طول مي كشد، آيا اين 
مدت كافي نيست كه نقشه خوبي ارائه بدهيم؟ االن 
ساختمان هاي باالي 2هزار متر، 4ناظر مجزا دارد و 
ساختمان هاي بزرگ ناظر حقوقي دارد و شركت ها 
بر آن نظارت مي كنند. بيشتر از اين ديگر نمي شود با 
قانون كاري كرد وگرنه چوب الي چرخ ساخت وساز 
گذاشــتن خواهد بود. بعد از اين به وجدان سازنده 

بستگي دارد.

مجموع اطالعــات موجود، وضعيت 
آسيب زلزله در تهران را چطور نشان مي دهند؟

كرمي محمدي: سامانه تخمين خسارت ما براي 
10ســال قبل بود و گروهي كه از قبل آن را تهيه 
كرده بودنــد با اطالعات جديد و ســاختمان هاي 
جديد آن را به روز كردند. زلزلــه اي كه آمد را در 
مناطق مختلف ثبت كرديم و سامانه همانطور كه 
حدس زده مي شد تلفات را صفر اعالم كرد. وقتي 
اعداد را به صورت دستي زياد كرديم، تعداد تلفات 
به شدت باال رفت و در حد ظرفيت هاي بيمارستاني 
و امدادي شهر نبود، بلكه طوري بود كه بايد از كل 
كشور كمك گرفته شود. اگر زلزله در 2 گسل ديگر 

ري و شمال رخ دهد، هم باز تفاوت خواهد داشت.
ســاعدي داريان: سال هاست كه شــهرداري، 
بسته هاي تشــويقي براي تجميع امالك در بافت 
فرسوده مي دهد، ولي كساني كه در بافت فرسوده 
زندگي مي كنند بيشــتر به دنبال سرپناه هستند. 
در ملك 50متري چنــد طبقه ســاخته اند كه با 
باد تند هم فرو مي ريزد، اما چون بعد از نوســازي 
مساحت كمتري به دست مي آورند اين كار را انجام 
نمي دهند. در اين شرايط يكي از راحت ترين كار ها، 
بهســازي با منطق مقاوم سازي اســت كه بخش 

عمده اي از تلفات جاني را كاهش مي دهد.

همشهري در قالب يك  ميزگرد، وضعيت پايتخت كشور را از نظر تاب آوري در 
برابر زلزله هاي بزرگ بررسي كرد

به گفته كارشناسان وقتي كه زلزله رخ مي دهد بهتر است 
در خانه پناه بگيريم

اينطور كه كارشناسان حوزه مديريت بحران تاكيد مي كنند حتي اگر زلزله 7.3ريشتري هم بيايد اصال نبايد از خانه بيرون آمد.   عكس:همشهري/ مهدي بيات

امن ترين جاي تهران 
هنگام وقوع زلزله
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ضرورت تغيير در نگاه  به »روابط عمومي«
 كار كردن در شهر، هويت بخشي به شــهر از طريق حفظ و معرفي 
ميراث فرهنگي و تاريخي آن، برجسته سازي نمادهاي هويتي شهر 
و نمادسازي براي هويت شهر تهران است. در حوزه روابط عمومي اين ضرورت ها به طرق 
مختلف براي شهروندان بايد تبيين شود. براي تحقق اين موضوع، توجه به افزايش حس 
تعلق شهروندان به تهران و احياي هويت شهر به عنوان يكي از مهم ترين اهداف شهرداري 
در حوزه ارتباطات مدنظر قرار گرفته است كه مي توان برنامه هاي مرتبط با هفته تهران و 

نمادسازي ها براي شهر را در همين راستا ارزيابي كرد.

در نظر گرفتن تكثر و تنوع مخاطبان امروز ما صرفا با يك نوع مخاطب در جامعه روبه رو نيســتيم. مخاطبان ما تنوع 2
گسترده اي يافته اند. در حوزه مديريت شهري، وجهي از داللت شعار »تهران شهري براي 
همه« به عنوان شعار محوري اداره شهر تهران، به همين موضوع بازمي گردد؛ يعني ضرورت 
درنظر گرفتن تنوع مخاطبان، نيازها و شرايط آنها و متناسب سازي فعاليت هاي مديريت 
شهري با اين شرايط جديد. چنين ضرورتي را نمي توان در چارچوب هاي سابق پاسخ گفت.
ما نيازمند آنيم كه تنوع و تكثر موجود در جامعه شهري امروز خود را بشناسيم و ارتباطات 
خود را متناســب با اين تكثر بازتعريف كنيم. براي شناختن اين تنوع و تكثر بايد از يكسو 
به پژوهش هاي اجتماعي كــه ابعاد مختلف نيازهاي بخش هاي مختلــف جامعه را به ما 
نشان مي دهند توجه بيشتري كنيم و به ساماندهي پژوهش هايي مبادرت كنيم كه بتواند 
بخش هاي كمتر ديده شده جامعه را براي ما بيشتر قابل فهم كند و از سوي ديگر قوت يافتن 
»ارتباطات« متكثر شهرداري و افزايش امكان تعامل با فرودستان و اقشار آسيب پذير و پيدا 
كردن زبان مناسب تعامل، گام مهمي در جلب اعتماد، شناسايي مسائل و نيازها و تسهيل 
فرايندهاي مديريت شهري است تا بتواند ارتباطات مجموعه هاي مديريتي را فراگيرتر و 
عادالنه تر كند. خوشبختانه در 2سال گذشته در اين زمينه شهرداري گام هاي بسيار مؤثري 
برداشته است. حضور مداوم مديران شهري در بخش هاي حاشيه اي و نقاط حضور اقشار 
آســيب پذير، توجه به نيازهاي متنوع شهروندان از هر سن و ســال و قشر و سهيم كردن 
شهروندان و ترجيحات آنان در پروژه هاي شهر در قالب محله محوري اكنون به امري دائمي 

بدل شده است.

مطابق نتايج اكثر پژوهش هاي اجتماعي صورت گرفته در چند دهه گذشــته، 3 گفت وگو با اقشار مختلف در جهت نهادينه سازي شهر ارتباطي
اعتماد ميان دستگاه هاي اداري و مردم در جامعه، در برخي موارد، كاهش يافته است كه 
علت آن را بايد در فسادها و ناكارآمدي ها و بي توجهي به ايجاد و حفظ سرمايه هاي اجتماعي 
جست وجو كرد. بازيابي اعتماد ميان دستگاه هاي اداري و بخش هاي مختلف مردم، يكي از 
مهم ترين ضرورت هاي هرگونه فعاليت در حوزه »ارتباطات و روابط عمومي« در اين شرايط 
جديد است. الزمه اين امر نيز فراهم كردن هر چه بيشتر بستر براي شنيده شدن صداي 
مردم در بخش هاي مختلف مديريت شهري است. مردم بايد احساس كنند صداي آنها در 
مجموعه هاي مديريت شهري شنيده مي شود و سخنان و انتظارات آنها در مجموعه هاي 
مديريتي با واكنش روبه رو مي شود. از اين نظر سامانه137 شهرداري تهران و نظرسنجي هاي 
مكرر براي درك بهتر وضعيت شهروندان در مواجهه با شهرداري، تجربه اي موفق بوده است و 
به خصوص در سطوح خرد و محلي، توانسته به سطحي مناسب از ارتباط با شهروندان دست 
پيدا كند. عالوه بر آن، برقراري ارتباط مستقيم با مردم، از سياست هاي مهم شهرداري در 
سطوح مختلف مديريتي بوده و در مالقات هاي مكرر مردمي شهرداران و مديران تجلي يافته 
است. استفاده دائم از وسايل نقليه عمومي و مردمي مانند دوچرخه و مترو نيز عالوه بر ترويج 
فرهنگ استفاده از وسايل نقليه عمومي تالش ديگري بوده است كه يكي از كاركردهاي آن 

نزديك شدن به متن مردم و برقراري ارتباطي نزديك تر با آنها بوده است.
ما اكنون نيازمند آنيم كه به كمك مجموعه هاي فعال مديريت شهري در حوزه ارتباطات، 
عالوه بر تداوم تقويت ارتباطات در سطح خرد، چنين احساسي را در سطح كالن مديريت 
شــهري نيز ايجاد كنيم. در اين زمينه گفت وگوي مداوم مديريت شــهري با نمايندگان 
گروه هاي مختلف صاحب منزلت در شهر مانند اساتيد دانشــگاه، دانشجويان، معلمان، 
هنرمندان، كارگران، نمايندگان اصناف، هيأت هاي مذهبي، ائمه جماعات و... ضروري است. 
ما امروز در هيچ بخشي از جامعه با مخاطب منفعل روبه رو نيستيم. مخاطبان ما شهرونداني 
مطالبه گر، صاحب نظر و در بسياري از موارد داراي انتظارات برآورده نشده از مديران  هستند 
كه مي بايست تصوير شهر و مديريت شهري، طي يك فرايند ارتباطي مداوم با آنها، به دست 
خودشان ساخته شود. اين مسئله نيازمند جلب اعتماد گروه هاي مختلف اجتماعي است كه 
در شرايط فعلي فقط با نشان دادن فعاليت هاي عملي مديريت شهري در جهت خير عمومي 
و برآورده كردن انتظارات گروه هاي مختلف اجتماعي ممكن مي شود؛ بنابراين رابطه اي 
دوسويه ميان عملكرد مديريت شهري و ارتباط با گروه هاي مختلف اجتماعي شرط بازيابي 
اعتماد اجتماعي و مشاركت فعال مردم در ساخت تصوير شهر و مديريت شهري و هر چه 

بيشتر ارتباطي شدن شهر است.
 

مقوله ارتباطات در عصر جهاني شدن مختصات كامال جديدي يافته است. مديريت 4 ديپلماسي ارتباطي فعال در سطح بين الملل
شــهري بدون برخورداري از يك ديپلماسي ارتباطي فعال در ســطح جهاني، بسياري از 
امكانات ضروري براي بهبود وضعيت شهروندان را از دست خواهد داد. ما امروز در جهاني 
زندگي مي كنيم كه اجزاي مختلف آن بيشتر از هر زمان ديگر به هم مرتبط و هم سرنوشت  
هستند؛ بحران جهاني ويروس كرونا، اين موضوع را به خوبي به همه نشان داده است. لذا 
ارتباط گسترده به خصوص با افكار عمومي و نهادهاي غيردولتي در سطح جهان براي ما 
اهميت بسياري دارد. ما بايد بتوانيم به كمك ابزارهاي ارتباطي، فضايي را كه دشمنان ما 
در افكار عمومي جهاني عليه ما مي ســازند تغيير دهيم و خود، برنامه ها و آرمان هايمان را 
آنگونه كه هستيم به جهانيان معرفي كنيم. انزواگرايي در حوزه ارتباطات بين الملل يكي از 
مهم ترين تهديدهاي پيش روي ما در اين حوزه است. معرفي ميراث فرهنگي، جذابيت هاي 
تاريخي و طبيعي، آداب و سنن محلي و ملي و زيبايي هاي فرهنگ انسان گرا، اخالق محور و 
مداراگر اسالمي-ايراني در يك گفت وگوي مداوم با بهره گيري از ديپلماسي فعال عمومي در 
سطح جهاني و در كنار آن فراهم كردن شرايط براي گسترش روابط فرهنگي و گردشگري 
با ملل مختلف، بي ترديد خنثي كننده بسياري از توطئه هاي جهاني عليه كشور عزيزمان 
خواهد بود. خوشبختانه توسعه وسايل ارتباط جمعي امكانات سخت افزاري برقراري چنين 
ارتباطاتي را در سطح بين الملل براي ما فراهم كرده است. جديت و پيگيري حضور مستمر 
در رسانه هاي بين الملل و همچنين گفت وگوي مداوم با نهادهاي مدني و غيردولتي و فراهم 
كردن شرايط حضور و بازديد اتباع خارجي از كشور و انعكاس تجربه هاي خود آنها در رسانه 

راهبردهايي مهم در اين زمينه است.

رسانه ها به مثابه موتلفين مديريت شهري  در راستاي تحقق اهدافي كه گفته شد، رسانه هاي مختلف از مهم ترين موتلفين 5
مديريت شهري اند. آغوش شهرداري به روي نقدهاي آنان گشــوده بوده و شهرداري در 
2سال گذشته كمترين تنش را با رسانه ها داشته و فراتر از مناسبات سياسي و جناحي، با 
همه طيف ها رابطه اي حسنه برقرار كرده است. به نظر مي رسد رسانه ها نيز با وجود تنوع 
گرايش هاي سياسي و اجتماعي، متوجه تغيير مسيرهاي صورت گرفته در مديريت شهري 
بوده اند و همكاري و همراهي بسيار مناسبي را با مجموعه هاي مختلف مديريت شهري در 

جهت بازنمايي تغييرات بنيادين صورت گرفته در مديريت شهري انجام داده اند.

انجام تغييرات وســيعي كه به برخي از مهم ترين ســرخط هاي آن اشــاره شد، 6 توسعه زيرساخت هاي نوين ارتباطي 
مستلزم فراهم كردن زيرساخت هاي الزم ارتباطي بوده است. توسعه حضور در فضاهاي 
 مجازي و متنوع سازي حضور رسانه اي، اســتفاده از انواع مختلف امكانات چند رسانه اي،

 IPTVهــا، برقراري ارتباطات بين المللي در شــرايط دشــوار تحريــم و افزايش توان 
نيروي انســاني در اين حوزه ها، همگي فعاليت هايي بوده اســت كه با شتاب قابل قبولي 
در مجموعه هاي ارتباطي شــهرداري تهران پيش رفته اند و بــه كمك بهره مندي از يك 
منظومه واحد گفتماني، بخش هاي مختلف و متنوع ارتباطي مجموعه شهرداري با يكديگر 
هماهنگ شده و از موازي كاري پرهيز شده اســت. تالش ما در اين حوزه بهبود شاخص 
توسعه ارتباطي شهر مطابق با اهداف ســومين برنامه توسعه شهر تهران است؛ به گونه اي 
كه در نهايت همه بخش هاي شهر، از عموم مردم گرفته تا دستگاه ها و رسانه ها با سهولت، 
شفافيت و اعتماد بيشتري بتوانند با يكديگر رابطه برقرار كنند. بي ترديد بدون انجام چنين 
بازانديشي هايي ما در مديريت شهري هر چه بيشتر با اختالالت گسترده ارتباطي رو به رو 
خواهيم شد و نمي توانيم حتي واقعيت آنچه هستيم را به افكار عمومي چه در داخل و چه در 
خارج كشور منتقل كنيم. خوشبختانه فعاليت هاي 2 سال گذشته در حوزه ارتباطات نويد 
دستاوردهاي جدي در اين حوزه را مي دهد و جزئي مهم از استراتژي شهرداري تهران براي 
تغيير ريل  گذاري هاي اداره شهر را تشكيل داده است؛ تغييراتي كه با توسعه زيرساخت ها و 

بهره گيري از نيروي انساني توانمند و متخصص، بايد با جديتي بيشتر همچنان ادامه يابد.

ادامه از 
صفحه اول

  كرمــي محمــدي: زلزله باالي 
6.5ريشــتر در تهران فاجعه به بار 
مي آورد و ما مي ترســيم اطالعات 

دقيق به مردم بدهيم
  ســاعدي داريان: فرض بگيريم 
كه ســامانه ها يك دقيقــه جلوتر 
به ما هشــدار بدهنــد، اين چقدر 
مي خواهد بر جلوگيري از خسارات 
تأثير بگذارد؛ پس بايد ديدمان را از 

سيستم شفاف كنيم

 درصورت تحقق منابع مالي در سال جاري، 11 
ايستگاه جديد مترو افتتاح خواهد شد.مترو

علي امام، مديرعامل متروي تهران درخصوص 
برنامه هاي سال 99 شركت متروي تهران به ايسنا گفت: هنوز 
910ميليارد تومان از بهاي اوراق مشاركت فروخته شده نزد 
بانك آينده محفوظ است و با وجود تأخير چندين ماهه هنوز 
اين پول به شركت مترو پرداخت نشده است. او افزود: در اين 
روزهايي كه شهرداري تهران با مشكالت مالي روبه رو است، 
تزريق بهاي فروش اوراق مشاركت مي تواند گره هاي زيادي 

از توســعه مترو در تهران را باز كند. امام با اشاره به مشكالت 
مالي شهرداري تهران، ادامه داد: عالوه بر بودجه مصوب براي 
مترو، درصدد هستيم 1000ميليارد تومان اوراق مشاركتي 
را كه شوراي شهر در سال گذشــته براي مترو تصويب كرد، 
فعال كنيم كه اگر اين مهم محقق شود، مي توانيم توسعه و 
تجهيز مترو را سرعت ببخشــيم. مديرعامل متروي تهران با 
بيان اينكه با وجود مشكالت مالي فراوان درصدد آن هستيم 
تا پايان سال جاري، 7كيلومتر از خط 6 با 6ايستگاه حدفاصل 
ستاري تا تربيت مدرس را به بهره برداري برسانيم، ادامه داد: 
در خط 6 و 7 مترو نيازمند نصب تجهيزات هستيم و همچنين 
براســاس برنامه ريزي هاي صورت گرفته در قسمت جنوبي 
خط6 نيز ايســتگاه اميركبير و ورودي دوم ايســتگاه بعثت 

افتتاح خواهد شد. 

 ارائه تسهيالت نوسازي به تاكسي هاي فرسوده 
تهران به علت توقف شماره گذاري خودروها، تا تاكسيراني

نيمه اول خرداد انجام نخواهد شد.
به گزارش همشهري، سيدعلي محتشــمي پور، معاون فني 
و بهره برداري سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني شهر 
تهران درباره نوسازي 36هزار دستگاه تاكسي فرسوده و ارائه 
وام 50ميليون توماني با كارمزد 4درصد، توضيح داد: هم اكنون 
ارائه تسهيالت نوسازي تاكسي هاي فرسوده به تاكسيرانان 
به مشكل برخورده اســت. او با اشــاره به پيگيري سازمان 

تاكســيراني براي گشايش تســهيالت صندوق كارآفريني 
اميد، درباره علت اين مشكل بيان كرد: خودروسازان مكلف 
به ارتقاي استاندارد يورو4 به يورو5 شده اند و تا زماني كه اين 
ارتقا انجام نشود، شماره گذاري خودروها توسط پليس متوقف 
خواهد شد. محتشمي پور در ادامه افزود: هم اكنون خودروهاي 
توليد شده )سمند و پژو( براي ناوگان تاكسيراني تهران قابليت 
شماره گذاري ندارند و به پيروي از آن هم تسهيالت نوسازي 
به تاكسيرانان تخصيص داده نمي شــود چرا كه خودرويي 
وجود ندارد تا شامل تسهيالت شــود. به گفته معاون فني و 
بهره برداري ســازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني شهر 
تهران؛ هم اكنون خودروسازان بايد منتظر بمانند تا اقدامات 
اخذ مجوز استاندارد انجام شــود و بعد از آن نيز پليس راهور 

خودروهاي توليد شده را شماره گذاري كند.

 افتتاح ۱۱ ايستگاه مترو 
در سال جاري

تسهيالت نوسازي تاكسي هاي 
فرسوده از نيمه دوم خرداد



در شرايطي كه باشگاه استقالل موفق شده بخشي از دستمزد شيخ 
دياباته را به حساب او واريز كند، شايعات مربوط به جدايي احتمالي 
اين بازيكن همچنان ادامه دارد. مي گويند شيخ از ميزان مبلغي كه به 
حسابش واريز شده راضي نيست و معتقد است استقاللي ها دارند با اسم 
او بازي مي كنند. در واكنش به اين ماجرا اما احمد سعادتمند، مديرعامل 
استقالل به خيال خودش به هواداران قوت قلب داده و گفته: »ميليچ 
و دياباته قطعا در تيم مي مانند.« خب، البته ما هم اميدواريم فرمايش 
جناب مديرعامل درست از آب دربيايد، اما مشكل به ليست بلندباالي 
آنهايي مربوط مي شــود كه قرار بود بمانند و نماندند! آخرين شان 
استراماچوني است، تيام و جباروف هم »قطعا« قرار بود بمانند، اينكه 
چيزي نيست، حتي برانكو و كالدرون هم هزار درصد ماندني بودند اما 

آخرش رفتند؛ خالصه تا خودمان نبينيم، باور نمي كنيم.

اينها هم قرار بود »قطعا« بمانند

در اين مدت كه تكليف مسابقات ليگ نامشخص بود، كلي اظهارنظر 
رنگي شنيديم؛ يعني كساني كه كوچك ترين ارتباطي با پرسپوليس 
داشتند مي گفتند ليگ بايد ادامه پيدا كند و افراد منتسب به تيم هاي 
مخالف هم روي تعطيلي مسابقات بدون تعيين تيم قهرمان پافشاري 
مي كردند. حتي بعضا احساس مي شد ممكن است حرف اين آدم ها 
باور قلبي شان نباشد اما از ترس يورش هواداران چاره اي جز بيان اين 
مطالب نداشتند. باالخره اما محمود فكري يك چراغ روشن كرد و 
در تلويزيون گفت: در صورت لغو ليگ، قهرماني حق پرســپوليس 
است. اهميتي ندارد حرف فكري چقدر درست است، مخصوصا كه 
فعال قرار شده ليگ از سر گرفته شود. نكته اينجاست كه او به عنوان 
كاپيتان اسبق استقالل كه يكي از زيباترين گل هاي تاريخ داربي را 
به پرسپوليس زده، چيزي كه به نظرش عادالنه بود را بدون توجه به 

رنگ ها بيان كرد؛ همين ارزشمند است.

باالخره يك چراغ روشن شد

تصاويري منتشر شده از شجاع خليل زاده كه او را در منزل مسكوني اش 
نشان مي دهد. اين عكس ها با تيتر »زندگي الكچري« در رسانه هاي 
مختلف بازتاب داشته و سروصدا كرده. البته كه هيچ اتفاق غيرنرمالي 
رخ نداده؛ چه اينكه انتظار نداريم يك فوتباليست سطح باال در آپارتمان 
40متري زندگي كند. با ديدن اين تصاوير اما ياد مصاحبه هاي چند ماه 
قبل خليل زاده افتاديم كه از وضعيت مالي سخت بازيكنان پرسپوليس 
و عقب افتادن اجاره خانه هاي شان صحبت كرده بود. االن واقعا بايد خدا 
را شكر كنيم شجاع و بقيه پرسپوليسي ها از فقر و گرسنگي جان سالم به 
در برده اند. آقا ما نمي گوييم حق تان را نخواهيد اما انصافا موقعي كه 4روز 
قسط قراردادتان عقب مي افتد از اين حرف هاي اشك انگيز نزنيد. بعضي 
از ما مردم حتي رقم هر نوبت پيامك واريز روي گوشي شما را نمي توانيم 

درست بخوانيم؛ پس اينقدر براي ملت مرثيه نخوانيد!

خدا را شكر از گرسنگي نجات پيدا كرديد!

نكته بازي

او ســتاره بي چون وچراي تاريخ داربي ها ســت؛ بهترين گلزن تقابل هاي 
سرخابي در ســال هاي بعد از انقالب. فقط صفر ايرانپاك و حسين كالني 
بيشتر از او در تقابل هاي پرســپوليس و استقالل گل زده اند كه مهاجمان 
قابلي بودند و سابقه هر دوي آنها به ســال هاي دور برمي گردد. طي 4دهه 
اخير هيچ بازيكني به اندازه مهدي هاشمي نســب در داربي گل نزده و اين 
همه در حالي است كه مهدي يك مدافع بود! به جز آخرين گلش در داربي 
كه پرحاشيه ترين گل او هم بود و براي استقالل به ثمر رسيد، مهدي بقيه 
گل هايش در داربي را براي پرسپوليس و به عنوان يك مدافع به ثمر رساند. او 
بعد از 4بار گلزني مقابل استقالل از پرسپوليس جدا شد و به جمع آبي پوشان 
رفت تا روز نهم دي ماه79 در خط حمله اين تيم مقابل سرخپوشــان قرار 
بگيرد و بعد از گلزني مقابل عابدزاده جوري غش وضعف كند كه هنوز هم 
خاطره اش در ياد همه باقي مانده باشد. عكس هاي آن روز گوياي همه  چيز 
هســتند؛ گوياي مهم ترين روز از زندگي بازيكني كه مي توانست روزهاي 
مهم تري هم بســازد اما در ســايه همين گل و همين كري هاي سرخابي 
خوابيد و كم كم محو شد. او پرنده بي همتايي بود كه به راحتي آب خوردن 
با ضربه سر گل مي زد. سقف پرواز چنين پرنده اي بايد خيلي باالتر از اين 
مي بود كه پرونده بازي هاي ملي اش را فقط با 27بازي ملي و حضور در يك 
تورنمنت )جام ملت هاي 2000لبنان( ببنــدد. اما او در هياهوي انتقال از 
پرسپوليس به استقالل و در همهمه گلي كه به تيم سابقش زده بود، گم شد. 
او در مقدماتي جام جهاني2002 بازيكن تيم بالژويچ و شريك ناكامي او بود. 
در بازي با عربستان بالژويچ با تأكيد فراوان، مهار سامي الجابر را به مهدي 
ســپرد اما از ناحيه همين مهاجم 2گل خورد تا همان مسابقه به آخرين 
بازي ملي هاشمي نسب تبديل شود. 4سال بعد وقتي تيم ملي با برانكو به 
جام جهاني صعود كرد، مهدي ديگر بازيكن تيم ملي نبود. يحيي گل محمدي 
و سهراب بختياري زاده كه هر دو از هاشمي نسب بزرگ ترند، در جام جهاني 
گل زدند و درســت در همان روزها مهدي با تيم عقاب در ليگ دسته دوم 
بازي مي كرد. او بعد از استقالل پله پله سقوط كرد و تبديل به يك بازيكن 
معمولي در تيم هاي رده پايين شد. پاس، سايپا، عقاب، ابومسلم، پيام مشهد 
و سياه جامگان تيم هاي مهدي بعد از استقالل بودند كه حضور در نيمي از 
آنها به واسطه رفاقت با خداداد عزيزي برايش رديف شد. مهدي تمام اين 
تيم ها را چرخيد اما همانطور كه خودش هم بارها در مصاحبه هايش گفته، 
فوتبالش در همان استقالل تمام شده بود. او تا سال1390 هم هنوز به عنوان 
بازيكن به ميدان مي رفت، البته بدون آنكه هيچ اثري از پروازها و گلزني هاي 
دوران اوجش باقي مانده باشد. درواقع او از دي ماه79 به اين سو، همچنان 
غرق شادي بعد از گل است؛ شادي براي گلي كه زننده اش شماره8 معروف 
پرسپوليس را خودخواسته از تن درآورده بود تا به استقالل برود و شماره 

معناداري را بر تن كند؛ شماره20.

   20سال شادي
   براي يك گل
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ليونل مسي ابرستاره آرژانتيني بارسلونا در يك مصاحبه با روزنامه اسپرت كه در كاتالونيا منتشر مي شود شركت 
كرده و در بخشي از اين مصاحبه ضمن هشدار دادن به هم تيمي هايش مي گويد بارسا اگر به سبك و سياق دوران 
پيش از شروع قرنطينه كرونا و تعطيلي فوتبال بازي كند، قادر به قهرماني در چمپيونزليگ نخواهد بود.



برندهها
بزرگ ترين برنده اين فرمول پرســپوليس است كه بي چك و چانه و 
خرج اضافه جام قهرماني را به آغوش مي كشــد. سرخپوشان فاصله 
امتيازي قابل توجهي با رقبا دارند و اعالم قهرماني آنها، كم چالش ترين 
بخش داستان است. اين مسئله اما در مورد برندگان سهميه آسيايي 
فرق مي كند. هم اكنون سپاهان، تراكتور و استقالل روي پله هاي دوم، 
سوم و چهارم جدول قرار دارند و چون جام حذفي هم برگزار نمي شود، 
هر سه تيم در كنار پرسپوليس به عنوان نماينده ايران راهي مسابقات 
فصل آتي ليگ قهرمانان آســيا خواهند شــد؛ آنچه مسلما اعتراض 
شــديد تيم هاي تعقيب كننده را به دنبال خواهد آورد. پايين جدول 
هم 3تيم سايپا، گل گهر ســيرجان و پارس جنوبي جم كه نزديك به 
منطقه سقوط هستند، از اين تصميم سازمان ليگ خرسند خواهند 
شد. شايد اگر مسابقات ادامه پيدا كند، 2تيم پايين جدول كه فقط 3تا 
5امتياز كمتر دارند، باال بيايند و اين ســه تيم را در خطر سقوط قرار 
بدهند. اينطوري اما آنها هم بدون رنج و عذاب ميهمان ليگ بيستم 

خواهند بود.

بازندهها
بي گمان بزرگ ترين بازنده هــاي اين تصميم 2تيــم پايين جدول 
خواهند بود. پيكان و شاهين بوشــهر 2تيمي هستند كه با اين اتفاق 
به دسته پايين تر سقوط خواهند كرد. مخصوصا شاهين كه اين اواخر 
خوب اوج گرفته بود و هواداران زيادي هم دارد، از اين تصميم متضرر 
خواهد شد و بسيار بعيد است بوشــهري ها راحت با اين ماجرا كنار 
بيايند؛ همانطور كه آميان فرانســه به هيچ وجه سقوط به دسته2 را 
نپذيرفته و دنبال شكايت از فدراسيون فوتبال است. ديگر بازنده هاي 
مهم اين ماجرا هم فوالد و شهرخودرو هستند كه در رتبه هاي پنجم 
و ششم جدول فاصله كمي تا سهميه آسيايي دارند. فكر كنيد فوالد 
با 33امتياز اگر فقط بازي عقب افتاده اش با استقالل را در اهواز ببرد، 
با اين تيم هم امتياز خواهد شد، اما با نهايي تلقي شدن جدول فعلي، 
شانس دســتيابي سرخپوشان اهوازي به ســهميه آسيايي هم صفر 
خواهد شد. تازه آن وقت اســت كه مصاحبه هاي سعيد آذري و جواد 

نكونام شنيدن دارد!

از زمان حضور جاني اينفانتينو در جايگاه رياســت فدراسيون جهاني 
فوتبال، فشار فيفا روي فدراسيون ايران براي فراهم كردن زمينه حضور 
زنان در ورزشــگاه ها به شكل بي ســابقه اي افزايش پيدا كرده است. 
اينفانتينو بارها در اين مورد به فدراسيون فوتبال كشورمان نامه نوشته 
و شــخصا در چند مرحله اين موضوع را پيگيري كرده است. حضور 
زنان در بازي فينال ليگ قهرمانان آســيا بين پرسپوليس و كاشيما، 
با ســماجت رئيس فيفا رخ داد و خود او در بدو حضور در اســتاديوم 

آزادي، فورا از جايگاه بانوان بازديد كرد. بعدتر هم نوبت بازي تيم ملي 
با كامبوج شد كه براي نخستين بار، زنان ايراني به صورت غيرگزينشي 
شانش حضور در ورزشگاه آزادي را پيدا كردند. از آن تاريخ به بعد، فيفا 
روي مسابقات ليگ تمركز كرد و مكررا در نامه ها و اولتيماتوم هايش 
به ايران خواهان آزادســازي حضور زنان در ورزشگاه ها براي تماشاي 

مسابقات باشگاهي شد.
اين اواخر فشــار فيفا در اين مورد به شــدت افزايش پيدا كرده و اين 
موضوع به يك معضل جدي براي فدراســيون فوتبــال ايران تبديل 
شده بود؛ طوري كه واقعا كسي نمي دانست چه بايد بكند. حتي خود 
اينفانتينو طي پيامي گفته بود به زودي بار ديگر به ايران خواهد آمد تا 

زنان را در مسابقات ليگ هم روي سكوها ببيند. 
با اين حال شــيوع ويروس كرونا و تعطيلي مســابقات، اين داستان 

ملتهب را تا اطالع ثانوي معلق كرد. فعال كه فوتبالي برگزار نمي شود و 
اگر هم بشود بدون حضور تماشاگران است. االن ديگر خود مردان هم 
اجازه حضور در ورزشــگاه ها را ندارند و روشن نيست كه اين داستان 
تا چه زماني ادامه خواهد داشــت! به اين ترتيب فدراسيون در مقوله 
پراضطراب زنان، يك مهلت بادآورده كســب كــرده، اما باالخره اين 
زمان هم يك روز به پايان خواهد رســيد و دوباره برمي گرديم ســر 
خط. پس خوب اســت دوستان در شــيش و بش اصالح اساسنامه و 
برگزاري انتخابات، يك نگاه جدي هم به اين داســتان داشته باشند 
و رايزني هاي الزم را براي محقق كردن حضور بانوان در ورزشــگاه ها 
انجــام بدهند، چون ايــن اواخر از لحــن اينفانتينو قشــنگ معلوم 
 بود كه شــوخي ندارد. از ما گفتــن بود. ببخشــيد مزاحم خواب تان

 شديم!

  زنان و زمان بادآورده
كروناموقتافدراسيونرااززيرفشاراينفانتينو

بيرونكشيد

كفاشيان:سرپرستفدراسيوننميشوم
علي كفاشــيان درباره شــايعه سرپرســتي اش در 
فدراسيون فوتبال تا برگزاري انتخابات اين فدراسيون 
گفت: همانطور كه گفتيد شايعه است. رئيس پيشين 
فدراسيون فوتبال كه با برنامه ورزش و مردم صحبت 
مي كرد، در ادامه با اشــاره به ضعف هاي بين المللي 
ورزش ايران و عدم اســتفاده درســت از كرسي هاي 
جهاني گفت: »بنده ۴۰ســال در بخش هاي مختلف 
مديريت بوده ام. يكي از ضعيفترين بخش ها، مربوط به 
امور بين الملل ورزش بوده است. اين بخش ضعيف جلو 
رفته است. كسي كه مي خواهد به پست بين المللي ورود 
كند، بايد ويژگي هايي ازجمله دانستن زبان انگليسي، 
دانش، نفوذ و توانايي ايجاد امكانات در آن رشته ورزشي 

و دادن امتياز به ساير كشورها را داشته باشد.«
تمرينقليزادهباآبيها!

هافبك ايراني شــارلواي بلژيك اين روزها در كنار 
بازيكناني مثل مهدي قائــدي، وريا غفوري و آرش 
رضاوند بدن خود را آماده نگه مي دارد تا از فرم ايده آل 
كه براي حضور در تمرينات الزم است دور نشود. علي 
قلي زاده يك سال در سايپا با آرش رضاوند هم تيمي 
بوده است و احتماالرابطه نزديك با اين بازيكن باعث 
شده او در كنار چند بازيكن استقالل تمرينات خود 
را پيگيري كند. البته با توجه به اينكه مجوز تمرينات 
گروهي هنوز صادر نشده، عكس دسته جمعي قلي زاده 

و بازيكنان استقالل سوژه شبكه هاي اجتماعي بود.
ميليچ:منوشيخدنبالجدايينيستيم

مدافع چپ آبي ها در مصاحبه اي كه با سايت باشگاه 
استقالل انجام داد مي گويد او و دياباته آماده بازگشت 
به ايران هستند: »نمي دانم چرا هر روز هواداران را با 
اخبار جدايي مان نگران مي كنند. ما هردو از بازي در 
اين تيم لذت مي بريم. مــن و دياباته حداقل در اين 
۱۰روز اخير با هيچ رسانه اي مصاحبه نكرده ايم. االن 
بخش عمده قراردادم پرداخت شده و تنها خواسته ما 
اين است حقوق مان كه ماه هاي قبل پرداخت نشده 

و بدقولي انجام شده بود، سر وقت پرداخت شود.«
۴ايرانيدرفهرستبهترينآسياييهاي

بوندسليگا
سايت كنفدراسيون فوتبال آســيا )AFC( در يك 
نظرسنجي جديد از كاربران خود خواسته كه بهترين 
بازيكن آســيايي را كه تا كنــون در بوندس ليگاي 
آلمان بازي كرده اســت، انتخاب كنند. در فهرست 
۱۰نفره اي كه AFC معرفي كرده نام ۴بازيكن ايراني 
كه سابقه بازي در تيم ملي را هم دارند ديده مي شود؛ 
مهدي مهدوي كيا، علي دايي، وحيد هاشــميان و 

اشكان دژآگه.

فوتبال ايران

باالخرهمقايسهكنيميانه؟
 فوتبال ايران حرفه اي است، اما فقط تا جايي

 كه به نفع بازيكنان عزيز باشد
بهروز رســايلي| از قرار معلوم تصميم گيري قطعي براي ازســرگيري 
مسابقات ليگ نوزدهم انجام شده و اين بازي ها از اواسط خرداد تحت 
تدابير شديد بهداشــتي برگزار خواهد شد. اين مســئله اما همچنان 
مخالفاني در ايران دارد؛ كســاني كه معتقدند شرايط الزم براي انجام 
مسابقات فوتبال در كشــورمان وجود ندارد. وقتي به اين عده )يكي از 
آخرين و عزيزترين آنها اشكان دژآگه است( يادآوري مي شود كه باالخره 
خيلي از ليگ هاي اروپايي هم مقدمات ازسرگيري مسابقات را فراهم 
كرده اند، اين گروه جواب مي دهند: »شرايط ما با اروپايي ها قابل مقايسه 

نيست.« واقعا؟ خب چرا؟
به طور كلي فوتبال ايران در گذر از ورژن ســنتي به شرايط حرفه اي، 
در يك وضعيت خاص قــرار دارد؛ وضعيتي كه از همه بيشــتر به نفع 
فوتباليست ها تمام مي شود. بر اين اســاس، دوستان بازيكن هرجا كه 
به نفع شان باشد شرايط ايران را با اروپا مقايسه مي كنند و مي گويند ما 
ديگر حرفه اي شده ايم، اما هرجا كه به سودشان نباشد زير ميز مي زنند 
كه: »ما كجا، اروپا كجا؟« مثال وقتي در مورد دستمزد نجومي دوستان 
صحبت مي شود و مي پرسيم چرا درآمد يك فوتباليست معمولي بايد 
6۰برابر ميانگين درآمد مردم باشد، جواب اينها اين است كه همه جاي 
دنيا فوتباليست ها بيشــتر پول مي گيرند؛ برايشان هم مهم نيست كه 
همه جاي دنيا فوتبال سودده است و در ايران زيان ده. همينطور وقتي 
در مورد عدم تعصب به پيراهن و انتقال به باشگاه هاي رقيب مي پرسيم، 
مي گويند در فوتبال حرفه اي ديگر جايي براي اين حرف ها نيست و االن 

اين قبيل جابه جايي ها در سطح جهان رايج است.
بعد درســت همين فوتباليســت هايي كه همه مواهــب و امتيازات 
حرفه اي شدن را دودستي چســبيده اند، وقتي پاي خواب سر شب و 
تغذيه درست و مراقبت از ســالمتي و پرداخت ماليات و پايبندي به 
ديسيپلين باشگاه و... وسط مي آيد، خودشان را به آن راه مي زنند كه 
ما كجا و اروپا كجا؟ خالصه فوتبال ايران حرفه اي شده، اما فقط وقتي 
به سود آقايان باشد! االن هم داستان ازسرگيري مسابقات شبيه همان 
قصه است. وقتي بحث مي شود كه در آلمان، اسپانيا، انگلستان، ايتاليا و 
يك كرور ليگ درجه2 و 3 ديگر قرار است بازي ها پيگيري شود، آقايان 
مي گويند نبايد امكانات ايران با اروپا مقايسه شود. همينطور مي گويند 
چون فوتبال در اروپا صنعت اســت، حتما بايد پيگيري شــود، اما در 
ايران شرايط متفاوت است! خب اگر همه  چيز ما با اروپا فرق دارد، شما 
چرا هرسال چندميليارد تومان پول مي گيريد؟ گفته مي شود همين 
اشكان دژآگه -كه خيلي هم دوستش داريم- در تراكتور قرارداد 8۰۰ 
يا 9۰۰هزار دالري دارد؛ خب االن كجا هم چنين دستمزدي معاف از 
ماليات به شما مي دهند؟ هرجا هم چنين پولي مي دادند و مي گفتند 
در شرايط كرونايي بازي كن، بدون استمداد از رئيس جمهور بايد بازي 
مي كردي عزيزجان! باالخره يا كامال حرفه اي باشــيد يا كامال آماتور 

ديگر؛ آيا غير از اين است؟

يادداشت
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منهاي فوتبال

ليلي خرســند| »ما تيم ملي شــناي زنان نداريم.« 
اين نخســتين واكنش شــهرناز ورنوس، نايب رئيس 
فدراسيون شنا به كليپي است كه هفته پيش در صفحه 

اينستاگرام فينا منتشر شد.
فدراسيون جهاني شــنا در روزهايي كه كرونا ورزش 
را تعطيل كرده، كليپ هايي را از شناگران كشورهاي 
مختلف منتشر مي كند كه همه با پوشيدن لباس شنا 
منتظر زمان آغاز به كار استخرها هستند. در اين صفحه 
كليپي هم از شناگران ايراني ديده مي شود؛ كليپي با 
حضور زنان شــناگر. درحالي كه در ايران كمتر كسي 
از شــناي زنان خبر دارد و نامي از نام آوران اين رشته 
شــنيده اســت، در اين كليپ زناني به نام ملي پوش 
حضور دارند كه خط قرمزها را رد كرده اند. بعضي از اين 
زنان تالش كرده اند حجاب متعارف در ايران را رعايت 
كنند اما بعضي از آنها با اين پوشش فاصله قابل توجهي 
دارند. به خاطر انتخاب نوع پوشش زنان است كه اين 
كليپ جنجالي شد تا جايي كه محسن رضواني، رئيس 
فدراسيون شنا از فينا خواست اين كليپ را از صفحه 

اينستاگرامش حذف كند.
رضواني گفته اســت وزارت ورزش پيگير شــده تا با 
ســازندگان كليپ برخورد كند. حتي شايعه شده كه 
وزارت ورزش مي خواهد مجازات هايي را براي زناني كه 

در ساخت اين كليپ مشاركت كرده اند، درنظر بگيرد.
شناگران اين كليپ به عنوان ملي پوش معرفي شده اند 
اما نايب رئيس فدراسيون مي گويد بيشتر اين شناگران 
و به خصوص زنان عضو تيم ملي نيستند. خانم ورنوس 
به همشهري مي گويد: »در شنا تيم ملي زنان نداريم. 
اين صحبت كه آنها ملي پوش هستند، نادرست است. 
در كل كليپ فقط 2شناگر مرد ملي پوش هستند. بقيه 
شناگران در سطح هاي پايين تر كار مي كنند. نمي دانم 
چرا اسم تيم ملي را روي خودشان گذاشته اند. شايد هم 
كساني كه خبر را منتشر كرده اند، به اشتباه گفته اند كه 

آنها اعضاي تيم ملي هستند.« 
ورنوس درباره شــناگران زن توضيحات بيشــتري 
مي دهد:  »شناي زنان چون مسابقات برون مرزي ندارد، 
طبيعي اســت كه تيم ملي هم نداشته باشد. هر چند 
سال يك بار تيمي خارج از   ايران براي مسابقات دعوت 
مي شود و قبل از مسابقه تيم ملي تشكيل مي شود.« 
آخرين باري كه تيم ملي شــناي زنان ايران تشكيل 
شد، سال 1384بود: »بعد از بازي هاي اسالمي  زنان كه 
در خود ايران برگزار مي شد، تيم ملي نداشتيم. حتي 
براي بازي هاي كشورهاي اسالمي هم كه در عربستان 
و آذربايجان برگزار شد، ما تيم نداديم به خاطر اينكه 

شرايط برگزاري مسابقات از نظر ما اسالمي نبود.«

ورنوس مدعي اســت كه در 14سال گذشته تيم ملي 
شناي زنان تشكيل نشده اســت اما آخرين اخباري 
كه از تيم ملي زنان شنا در ســايت فدراسيون منتشر 
شده، مربوط به 2سال قبل است. فدراسيون 31خرداد 
سال96 گزارش تصويري از اردوي آماده سازي تيم ملي 
منتشــر كرده اســت. در آن تاريخ شــناگران زن در 
ورزشــگاه المپيك كيش براي حضــور در بازي هاي 

كشورهاي اسالمي اردو زده بودند.
اگر اين شناگران حاضر در كليپ عضو تيم ملي نيستند، 
چطور به ايــن چالش دعوت شــده اند؟ ورنوس همه 
اين شناگران را نمي شناســد:» نفر دوم كليپ سارينا 
اشتياقي اســت كه قبال در ايران كار مي كرد. او چند 
سالي است كه ساكن ايران نيست. نفر آخر هم سمانه 
حشمت زاده است كه چند ســالي است كه ديگر شنا 
نمي كند و مربي ناجي اســت. سطح كار بچه هايي كه 
در كليپ هستند، متفاوت است. بعضي ها در مسابقات 
باشگاهي شركت مي كنند، بعضي ها در سطح استاني و 
بعضي ها هم در سطح كشوري. بيشتر اين نفرات چهار 
پنج سال است كه شــنا را كنار گذاشته اند و ديگر كار 

نمي كنند. من بعضي از نفرات را نمي شناسم.« 
ورنوس برخورد وزارت ورزش با ايــن نفرات را تأييد 
مي كند: »هيچ كــدام از اين نفرات در مســابقات ما 

شركت نمي كنند. اگر هم بخواهند شركت كنند، حتما 
محروميت هايي را براي آنها درنظر مي گيرند. بيشتر اين 
دختران دوره فعاليتشــان تمام شده و به نظر مي رسد 
چون خيالشان راحت بوده كه زيرنظر فدراسيون كار 
نمي كنند، در كليپ شــركت كرده اند. كســي كه در 
مسابقات شركت مي كند، حواســش هست كه همه 

شئونات را رعايت كند.«
درســال هايي كه تيم ملي شــناي زنان مســابقاتي 
نداشته اســت، زنان فعال بوده اند، مسابقات قهرماني 

كشــور برگزار شــده و حتي زنان ركوردهايي را كه 
ملي پوشــان ثبت كرده بودند، شكســته اند اما ديده 
نشده اند. نظر بعضي ها اين است كه هدف اصلي زنان 
شناگر ديده شدن خودشــان و رشته شان بوده؛ اينكه 
نظر افكار عمومي را به خودشان جلب كنند و بگويند 
ما هم هستيم. سال هاي اخير بيشتر رشته هاي زنان 
در ايران با طراحي لباس هاي پوشيده، توانسته اند در 
مسابقات برون مرزي شركت كنند اما شناگران فقط 

اجازه فعاليت در ايران را دارند.

 جنجال بر سر حجاب شناگران ناشناس
 چند روز پس از انتشار ويدئويي جنجالي از دختران شناگر ايراني در اينستاگرام فدراسيون جهاني، يكي از مديران 

فدراسيون به همشهري مي گويد همه آنها يا از ايران رفته اند يا ديگر فعال نيستند

قرارداد گزينه هاي سرمربيگري تيم ملي 
واليبال با باشگاه ها

گزينه هاي فدراسيون واليبال براي مربيگري تيم ملي با تيم هاي باشگاهي 
قرارداد بستند. بعد از فسخ قرارداد ايگور كوالكوويچ، گزينه هاي متعددي 
براي جايگزيني او پيشنهاد شد. يكي از اين گزينه ها مانوئل سيچلو بود. 
سيچلو كه سابقه مربيگري در تيم ملي ايران را دارد، يكي از مربياني بود 
كه شانس بااليي براي نشستن روي نيمكت تيم ملي داشت. او براي فصل 
آينده با تيم العربي قطر به توافق رسيده است. پيمان اكبري هم گزينه 
ديگري بود كه براي سرمربيگري تيم ملي پيشنهاد شد. كارگروه انتخاب 
سرمربي به فدراسيون پيشنهاد داده بود كه خوليو والسكو از مربيان اسبق 
تيم ملي، به عنوان مشــاور فني به واليبال ايران بازگردد و مربي ايراني 
سرمربي باشد. پيمان اكبري يكي از مربيان پيشنهادي براي همكاري با 

والسكو بود. اكبري قرارداد دوساله اش با شهرداري اروميه را تمديد كرد.

تمرينات تيم هاي ملي آغاز مي شود؟
ســتاد مبارزه با كرونا در ورزش، فعاليت 30رشته ورزشي را مجاز اعالم 
كرد. با دادن اين مجوز به نظر مي رسيد تيم هاي ملي بعضي از اين رشته ها 
هم فعاليت رسمي شان را آغاز كنند. بعد از شــيوع كرونا در ايران، همه 
مسابقات و باشگاه هاي ورزشي تعطيل شــدند. درحالي كه هنوز ستاد، 
اجازه برگزاري مسابقات را نداده است، اما به 30رشته انفرادي مجوز داده 
تا فعاليتشان را آغاز كند. طبق اطالعيه ستاد، باشگاه ها موظف هستند قبل 
از آغاز فعاليتشان در سامانه سالمت وزارت بهداشت ثبت نام كنند. اين 
باشگاه ها همه نكات بهداشتي را بايد رعايت كنند. با آغاز كار اين باشگاه ها 
تمرينات بعضي از تيم ها هم قرار است آغاز شود. يكي از تيم ها، تيم ملي 
تيراندازي است. 5تيرانداز براي حضور در بازي هاي المپيك توكيو سهميه 
گرفته اند و در 2 ماه گذشته آنها در خانه تمرين داشته اند. به گفته الهام 
هاشمي، سرمربي تيم ملي تفنگ اين 5ملي پوش در اين مدت تمرينات 
فشنگي نداشته اند. روزهاي گذشته، فدراسيون شنا هم پيشنهاد داده 
بود كه تمرينات شناگراني كه شانس گرفتن سهميه المپيك را دارند، در 
سانس هاي جدا و استخرها ضدعفوني شده، برگزار شود. هفته هاي پيش 
گفته شد ملي پوشان دووميداني هم در سانس هاي جداگانه و دور از چشم 
همه تمرين مي كنند. به نظر مي رســد در اين شرايط تيم هاي ملي اين 

رشته ها هم مشكلي براي فعاليت نداشته باشند.

IOC 800ميليون دالر؛ زيان كرونا به 
كرونا و به تعويق افتادن بازي هاي المپيك توكيو2020، 800ميليون دالر 
به كميته بين المللي المپيك زيان مي زند. توماس باخ، رئيس اين كميته 
در جلسه هيأت اجرايي اعالم كرد: »پيش بيني مي شود با تعويق بازي هاي 
المپيك، IOC 800ميليون دالر هزينه اضافي متحمل شود.« غير از خود 
بازي هاي المپيك، انتخابات كميسيون ورزشكاران هم به تعويق افتاده 
است. انتخابات قرار بود همزمان با بازي هاي المپيك برگزار شود. با تعويق 

يكساله بازي ها، اين انتخابات هم سال2021 برگزار مي شود. 
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آلماننتواندهيچكشورينميتواند
توني كروس ستاره آلماني رئال در مورد از سرگيري بوندس ليگا گفت: »اينجا نگاه همه به بوندس ليگاست و اين حس 
وجود دارد كه اگر در آلمان نتوانند كار را به اتمام برسانند، هيچ كشوري قادر نخواهد بود ليگ خود را تمام كند. نگاه 
همه ما به آلمان است و منتظر نتيجه كار خواهيم ماند.«

متين قوسي، يكي از شــركت كنندگان برنامه تلويزيوني 
ستاره ساز بود كه ديروز رسانه ها از مرگ او به دليل كرونا 
خبر دادند. متين تنها 17سال داشت و همين باعث شده 
عده اي نگران از ســرگيري دوباره بازي هاي ليگ فوتبال 

شوند.
فرهاد مجيدي، ســرمربي تيــم اســتقالل، عكس اين 
فوتباليست نوجوان را در اينستاگرام منتشر كرد و خطاب 
به معاون وزارت بهداشــت و وزير ورزش نوشت: »آقاي 
دكتر حريرچي، آقاي دكتر ســلطاني فر، متين هم فرزند 

ايران بود.« 

بازيكنان و مربيــان ديگري هم همين عكــس را با متن 
مشــتركي در صفحات اينستاگرامشــان به اشــتراك 

گذاشتند.
امير قلعه نويي، سرمربي سپاهان سرشناس ترين آنها بود. 
در بخشي از متني كه اينستاگرام قلعه نويي منتشر كرد، 
نوشته شده: »كرونا توپ را از جلوي پاي متين برداشت و 

مثل يك قاتل زنجيره اي به قرباني بعدي فكر مي كند.«
پرسپوليسي ها اما واكنش متفاوتي به اين خبر نشان دادند. 
آنها معتقدند استقالل، سپاهان و ديگر تيم ها چون شانسي 
براي قهرماني ندارند، از هر دستاويزي براي تعطيلي ليگ 

استفاده مي كنند.
باشگاه پرسپوليس در بيانيه اي نوشــت: »...ضمن اداي 
احترام به روح اين مرحوم اما برخي از باشــگاه ها و اهالي 
فوتبال در اقدامي عجيب با موج سواري و سوءاستفاده از 
اين واقعه تلخ، خواستار لغو مسابقات ليگ برتر و تعطيلي 
آن به دليل شيوع ويروس كرونا هستند!... مگر اين مرحوم 
در زمين فوتبال دچار كرونا شــده كه برخي ها فوت يك 
انسان را دستمايه رسيدن به اهداف خود قرار دادند؟ مگر 
به دليل درگذشــت تعدادي از پزشكان و پرستاران كه به 
راستي مدافعان سالمت هستند بيمارستان ها تعطيل شد؟ 
آيا جان رانندگان، كارگران، كارمندان، مشاغل و... اهميتي 
ندارد كه مشاغل آنها آغاز به كار كرده و كسي هم اينگونه 
وااسفا سر نداده است؟ آيا كساني كه اينگونه دم از نگراني 
براي سالمت مردم مي زنند حاضرند بيزينس و شغل هاي 

غيرفوتبالي خود را هم تعطيل كنند؟«

كمال كاميابي نيا، هافبك تيم پرســپوليس پــا را فراتر 
 گذاشــت و متني توهين آميز در اينستاگرام منتشر كرد:
» متين جان ما را ببخش كه عده اي بي وجدان و بي}...{ 
بر اي رســيدن به اهداف پليدشــون حتي به احساسات 

جريحه دار شده خانواده  داغدارت هم رحم نكردند.«
اين دعواها در شرايطي اســت كه هنوز تصميمي قطعي 
درباره ادامه يا پايان ليگ برتر فوتبال ايران گرفته نشــده 
است. آخرين گمانه زني ها حاكي از آن است كه تمرينات 
تيم ها بعد از عيد فطر استارت مي خورد و شروع مسابقات 

هم اواخر خرداد ماه خواهد بود.
در ليگ برتر فوتبال ايران، تيم پرسپوليس در فاصله 9هفته 
تا پايان، با 47امتياز از 21بازي صدرنشين است و شانس 
بيشتري براي قهرماني دارد. سپاهان و تراكتور با همين 
تعداد بازي 37امتيازي هستند. استقالل هم با يك بازي 

كمتر 36امتياز دارد و تيم چهارم جدول است.

  جنگ زير اعالميه مرگ يك نوجوان
    مرگ يك فوتباليست نوجوان به دليل كرونا، موافقان و مخالفان ادامه ليگ برتر فوتبال ايران 

  را دوباره مقابل هم قرار داده است

محمد زارعي| حاشيه ها اطراف باشگاه استقالل بسيار زياد است. هواداران 
همچنان نگران هســتند پول دياباته و ميليچ پرداخت شده يا نه. و اينكه 
تمرينات تيم در چه زميني پيگيري خواهد شــد. موضوع بعدي تصميم 
سازمان ليگ برتر براي شروع ليگ برتر است. همه اين موارد باعث شد تا با 

سعيد رمضاني سرپرست و معاون اجرايي باشگاه استقالل گفت وگو كنيم.

  هواداران نگران سرنوشــت ميليچ و دياباته هستند. اينكه 
هنوز مطالباتشان كامل پرداخت نشــده و امكان دارد قرارداد را فسخ 

كنند. ماجرا به كجا رسيد؟
بخشي از مطالبات پرداخت شده و ان شاءاهلل در حال حل شدن است.

  درست است 40هزار دالر به حساب دياباته واريز شده است؟
ارقام و اعداد را خود مديران باشگاه بهتر مي دانند اما موضوعي كه وجود دارد اين 
است كه ما يكسري محدوديت ها براي انتقال پول به دليل تحريم ها داريم و اين 

موضوعات مشكل ساز شده است.
  يعني باشگاه استقالل طلب دياباته و ميليچ را آماده كرده ولي 

در انتقال آن مشكل دارد؟
بله، خدا را شكر تامين بودجه شده اســت. آقاي سعادتمند تالش هاي زيادي را 
در اين خصوص داشــتند. براي انتقال پول هم وكيل آقاي دياباته خيلي تالش 
مي كند. يعني همه تالش مي كنند كه اين مشــكالت بدون هيچ گونه مســئله 

خاصي حل شود.

  اما مشــابه اين اتفاقات كه براي دياباته و ميليچ افتاده در 
گذشته براي استراماچوني، تيام و چند بازيكن ديگر هم افتاده بود و به 
همين دليل اعتماد هواداران استقالل از بين رفته است. اين موضوع را 

قبول داريد؟
به طور يقين همينطور است و اتفاقات گذشته باعث شده اعتبار ما در بين هواداران 
از بين برود. ما در صدد هســتيم با عمل خود آن اعتماد را دوبــاره به هواداران 

برگردانيم.
  گويا سازمان ليگ مي خواهد 9هفته باقيمانده از مسابقات 

ليگ برتر را برگزار كند، نظر شما چيست؟
ما تمامي صحبت هاي الزم را در اين خصوص داشتيم و گزارش هاي الزم را هم 
داديم. تأكيد هم داشتيم چه مشكالتي ممكن است با برگزاري ليگ پيش بيايد 
اما ما كه تصميم گيرنده نيستيم و باالدستي ها تصميم مي گيرند. بايد ببينيم چه 
چيزهايي براي آنها مهم است. ما همه  چيز را به آنها گفتيم ولي درنهايت تابع شان 

هستيم. فقط اميدوارم اين تصميم باعث پشيماني نشود.
  تمرينات گروهي تيم از كي آغاز خواهد شد؟

هنوز خبري به ما نداده اند. هر موقع اعالم كنند تدابير الزم را خواهيم داشــت تا 
تمرينات ازسر گرفته شود.

 تمرينــات در مجموعه انقالب برگزار خواهدشــد يا زمين 
شماره2 ورزشگاه آزادي؟

ما هم زميــن شــماره2 آزادي را داريــم، هم مجموعه ورزشــي انقــالب، اما 
تصميم گيرنده نهايي كادرفني است.

 بعد از انتخاب به عنوان معاون باشــگاه استقالل همزمان 
سرپرست هم باقي خواهيد ماند؟

بله تا هر موقع كه كمك بخواهند ما در خدمت هستيم.
 طي روزهاي گذشته ليستي از بازيكناني كه استقالل براي 
فصل آينده آنها را جذب خواهد كرد در فضاي مجازي منتشر شده است. 

آنها را تأييد مي كنيد؟
االن نه ليست خروج داريم نه ليســت خريد. اول بايد ببينيم شرايط ليگ چطور 
مي شــود، بعد از آن به فكر جذب نفرات جديد باشــيم. البته مطمئن باشيد از 
تيم هاي ديگر در جذب نفرات مورد نياز عقب نمي مانيم. ضمن اينكه نفرات فعلي 

هم آمادگي بااليي دارند.
 پرسپوليسي ها اعتقاد دارند اگر ليگ برگزار نشود آنها بايد 

عنوان قهرماني را كسب كنند. نظر شما چيست؟
هر تيمي مي تواند نظر شــخصي خود را بگويد ولي اين فقط يك نظر شخصي 
است. من اعتقاد دارم هر عنواني كه قرار است كسب كنيد با تالش و شايستگي 
باشد و هنوز 9هفته باقي مانده نمي توان تيمي را قهرمان اعالم كرد. در فوتبال 
هم هيچ چيزي قابل پيش بيني نيســت و نمي دانيم در اين 9هفته چه اتفاقاتي 

می افتد.

 اميدوارم تصميم براي ادامه ليگ باعث پشيماني نشود
 رمضاني: بايد اعتماد را به هواداران برگردانيم

تصويري از آخرين اردوي تيم ملي شناي زنان ايران در جزيره كيش   عكس: سايت فدراسيون شنا



منهاي فوتبال

ليلي خرســند| »ما تيم ملي شــناي زنان نداريم.« 
اين نخســتين واكنش شــهرناز ورنوس، نايب رئيس 
فدراسيون شنا به كليپي است كه هفته پيش در صفحه 

اينستاگرام فينا منتشر شد.
فدراسيون جهاني شــنا در روزهايي كه كرونا ورزش 
را تعطيل كرده، كليپ هايي را از شناگران كشورهاي 
مختلف منتشر مي كند كه همه با پوشيدن لباس شنا 
منتظر زمان آغاز به كار استخرها هستند. در اين صفحه 
كليپي هم از شناگران ايراني ديده مي شود؛ كليپي با 
حضور زنان شــناگر. درحالي كه در ايران كمتر كسي 
از شــناي زنان خبر دارد و نامي از نام آوران اين رشته 
شــنيده اســت، در اين كليپ زناني به نام ملي پوش 
حضور دارند كه خط قرمزها را رد كرده اند. بعضي از اين 
زنان تالش كرده اند حجاب متعارف در ايران را رعايت 
كنند اما بعضي از آنها با اين پوشش فاصله قابل توجهي 
دارند. به خاطر انتخاب نوع پوشش زنان است كه اين 
كليپ جنجالي شد تا جايي كه محسن رضواني، رئيس 
فدراسيون شنا از فينا خواست اين كليپ را از صفحه 

اينستاگرامش حذف كند.
رضواني گفته اســت وزارت ورزش پيگير شــده تا با 
ســازندگان كليپ برخورد كند. حتي شايعه شده كه 
وزارت ورزش مي خواهد مجازات هايي را براي زناني كه 

در ساخت اين كليپ مشاركت كرده اند، درنظر بگيرد.
شناگران اين كليپ به عنوان ملي پوش معرفي شده اند 
اما نايب رئيس فدراسيون مي گويد بيشتر اين شناگران 
و به خصوص زنان عضو تيم ملي نيستند. خانم ورنوس 
به همشهري مي گويد: »در شنا تيم ملي زنان نداريم. 
اين صحبت كه آنها ملي پوش هستند، نادرست است. 
در كل كليپ فقط 2شناگر مرد ملي پوش هستند. بقيه 
شناگران در سطح هاي پايين تر كار مي كنند. نمي دانم 
چرا اسم تيم ملي را روي خودشان گذاشته اند. شايد هم 
كساني كه خبر را منتشر كرده اند، به اشتباه گفته اند كه 

آنها اعضاي تيم ملي هستند.« 
ورنوس درباره شــناگران زن توضيحات بيشــتري 
مي دهد:  »شناي زنان چون مسابقات برون مرزي ندارد، 
طبيعي اســت كه تيم ملي هم نداشته باشد. هر چند 
سال يك بار تيمي خارج از   ايران براي مسابقات دعوت 
مي شود و قبل از مسابقه تيم ملي تشكيل مي شود.« 
آخرين باري كه تيم ملي شــناي زنان ايران تشكيل 
شد، سال 1384بود: »بعد از بازي هاي اسالمي  زنان كه 
در خود ايران برگزار مي شد، تيم ملي نداشتيم. حتي 
براي بازي هاي كشورهاي اسالمي هم كه در عربستان 
و آذربايجان برگزار شد، ما تيم نداديم به خاطر اينكه 

شرايط برگزاري مسابقات از نظر ما اسالمي نبود.«

ورنوس مدعي اســت كه در 14سال گذشته تيم ملي 
شناي زنان تشكيل نشده اســت اما آخرين اخباري 
كه از تيم ملي زنان شنا در ســايت فدراسيون منتشر 
شده، مربوط به 2سال قبل است. فدراسيون 31خرداد 
سال96 گزارش تصويري از اردوي آماده سازي تيم ملي 
منتشــر كرده اســت. در آن تاريخ شــناگران زن در 
ورزشــگاه المپيك كيش براي حضــور در بازي هاي 

كشورهاي اسالمي اردو زده بودند.
اگر اين شناگران حاضر در كليپ عضو تيم ملي نيستند، 
چطور به ايــن چالش دعوت شــده اند؟ ورنوس همه 
اين شناگران را نمي شناســد:» نفر دوم كليپ سارينا 
اشتياقي اســت كه قبال در ايران كار مي كرد. او چند 
سالي است كه ساكن ايران نيست. نفر آخر هم سمانه 
حشمت زاده است كه چند ســالي است كه ديگر شنا 
نمي كند و مربي ناجي اســت. سطح كار بچه هايي كه 
در كليپ هستند، متفاوت است. بعضي ها در مسابقات 
باشگاهي شركت مي كنند، بعضي ها در سطح استاني و 
بعضي ها هم در سطح كشوري. بيشتر اين نفرات چهار 
پنج سال است كه شــنا را كنار گذاشته اند و ديگر كار 

نمي كنند. من بعضي از نفرات را نمي شناسم.« 
ورنوس برخورد وزارت ورزش با ايــن نفرات را تأييد 
مي كند: »هيچ كــدام از اين نفرات در مســابقات ما 

شركت نمي كنند. اگر هم بخواهند شركت كنند، حتما 
محروميت هايي را براي آنها درنظر مي گيرند. بيشتر اين 
دختران دوره فعاليتشــان تمام شده و به نظر مي رسد 
چون خيالشان راحت بوده كه زيرنظر فدراسيون كار 
نمي كنند، در كليپ شــركت كرده اند. كســي كه در 
مسابقات شركت مي كند، حواســش هست كه همه 

شئونات را رعايت كند.«
درســال هايي كه تيم ملي شــناي زنان مســابقاتي 
نداشته اســت، زنان فعال بوده اند، مسابقات قهرماني 

كشــور برگزار شــده و حتي زنان ركوردهايي را كه 
ملي پوشــان ثبت كرده بودند، شكســته اند اما ديده 
نشده اند. نظر بعضي ها اين است كه هدف اصلي زنان 
شناگر ديده شدن خودشــان و رشته شان بوده؛ اينكه 
نظر افكار عمومي را به خودشان جلب كنند و بگويند 
ما هم هستيم. سال هاي اخير بيشتر رشته هاي زنان 
در ايران با طراحي لباس هاي پوشيده، توانسته اند در 
مسابقات برون مرزي شركت كنند اما شناگران فقط 

اجازه فعاليت در ايران را دارند.

 جنجال بر سر حجاب شناگران ناشناس
 چند روز پس از انتشار ويدئويي جنجالي از دختران شناگر ايراني در اينستاگرام فدراسيون جهاني، يكي از مديران 

فدراسيون به همشهري مي گويد همه آنها يا از ايران رفته اند يا ديگر فعال نيستند

قرارداد گزينه هاي سرمربيگري تيم ملي 
واليبال با باشگاه ها

گزينه هاي فدراسيون واليبال براي مربيگري تيم ملي با تيم هاي باشگاهي 
قرارداد بستند. بعد از فسخ قرارداد ايگور كوالكوويچ، گزينه هاي متعددي 
براي جايگزيني او پيشنهاد شد. يكي از اين گزينه ها مانوئل سيچلو بود. 
سيچلو كه سابقه مربيگري در تيم ملي ايران را دارد، يكي از مربياني بود 
كه شانس بااليي براي نشستن روي نيمكت تيم ملي داشت. او براي فصل 
آينده با تيم العربي قطر به توافق رسيده است. پيمان اكبري هم گزينه 
ديگري بود كه براي سرمربيگري تيم ملي پيشنهاد شد. كارگروه انتخاب 
سرمربي به فدراسيون پيشنهاد داده بود كه خوليو والسكو از مربيان اسبق 
تيم ملي، به عنوان مشــاور فني به واليبال ايران بازگردد و مربي ايراني 
سرمربي باشد. پيمان اكبري يكي از مربيان پيشنهادي براي همكاري با 

والسكو بود. اكبري قرارداد دوساله اش با شهرداري اروميه را تمديد كرد.

تمرينات تيم هاي ملي آغاز مي شود؟
ســتاد مبارزه با كرونا در ورزش، فعاليت 30رشته ورزشي را مجاز اعالم 
كرد. با دادن اين مجوز به نظر مي رسيد تيم هاي ملي بعضي از اين رشته ها 
هم فعاليت رسمي شان را آغاز كنند. بعد از شــيوع كرونا در ايران، همه 
مسابقات و باشگاه هاي ورزشي تعطيل شــدند. درحالي كه هنوز ستاد، 
اجازه برگزاري مسابقات را نداده است، اما به 30رشته انفرادي مجوز داده 
تا فعاليتشان را آغاز كند. طبق اطالعيه ستاد، باشگاه ها موظف هستند قبل 
از آغاز فعاليتشان در سامانه سالمت وزارت بهداشت ثبت نام كنند. اين 
باشگاه ها همه نكات بهداشتي را بايد رعايت كنند. با آغاز كار اين باشگاه ها 
تمرينات بعضي از تيم ها هم قرار است آغاز شود. يكي از تيم ها، تيم ملي 
تيراندازي است. 5تيرانداز براي حضور در بازي هاي المپيك توكيو سهميه 
گرفته اند و در 2 ماه گذشته آنها در خانه تمرين داشته اند. به گفته الهام 
هاشمي، سرمربي تيم ملي تفنگ اين 5ملي پوش در اين مدت تمرينات 
فشنگي نداشته اند. روزهاي گذشته، فدراسيون شنا هم پيشنهاد داده 
بود كه تمرينات شناگراني كه شانس گرفتن سهميه المپيك را دارند، در 
سانس هاي جدا و استخرها ضدعفوني شده، برگزار شود. هفته هاي پيش 
گفته شد ملي پوشان دووميداني هم در سانس هاي جداگانه و دور از چشم 
همه تمرين مي كنند. به نظر مي رســد در اين شرايط تيم هاي ملي اين 

رشته ها هم مشكلي براي فعاليت نداشته باشند.

IOC 800ميليون دالر؛ زيان كرونا به 
كرونا و به تعويق افتادن بازي هاي المپيك توكيو2020، 800ميليون دالر 
به كميته بين المللي المپيك زيان مي زند. توماس باخ، رئيس اين كميته 
در جلسه هيأت اجرايي اعالم كرد: »پيش بيني مي شود با تعويق بازي هاي 
المپيك، IOC 800ميليون دالر هزينه اضافي متحمل شود.« غير از خود 
بازي هاي المپيك، انتخابات كميسيون ورزشكاران هم به تعويق افتاده 
است. انتخابات قرار بود همزمان با بازي هاي المپيك برگزار شود. با تعويق 

يكساله بازي ها، اين انتخابات هم سال2021 برگزار مي شود. 
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آلماننتواندهيچكشورينميتواند
توني كروس ستاره آلماني رئال در مورد از سرگيري بوندس ليگا گفت: »اينجا نگاه همه به بوندس ليگاست و اين حس 
وجود دارد كه اگر در آلمان نتوانند كار را به اتمام برسانند، هيچ كشوري قادر نخواهد بود ليگ خود را تمام كند. نگاه 
همه ما به آلمان است و منتظر نتيجه كار خواهيم ماند.«

متين قوسي، يكي از شــركت كنندگان برنامه تلويزيوني 
ستاره ساز بود كه ديروز رسانه ها از مرگ او به دليل كرونا 
خبر دادند. متين تنها 17سال داشت و همين باعث شده 
عده اي نگران از ســرگيري دوباره بازي هاي ليگ فوتبال 

شوند.
فرهاد مجيدي، ســرمربي تيــم اســتقالل، عكس اين 
فوتباليست نوجوان را در اينستاگرام منتشر كرد و خطاب 
به معاون وزارت بهداشــت و وزير ورزش نوشت: »آقاي 
دكتر حريرچي، آقاي دكتر ســلطاني فر، متين هم فرزند 

ايران بود.« 

بازيكنان و مربيــان ديگري هم همين عكــس را با متن 
مشــتركي در صفحات اينستاگرامشــان به اشــتراك 

گذاشتند.
امير قلعه نويي، سرمربي سپاهان سرشناس ترين آنها بود. 
در بخشي از متني كه اينستاگرام قلعه نويي منتشر كرد، 
نوشته شده: »كرونا توپ را از جلوي پاي متين برداشت و 

مثل يك قاتل زنجيره اي به قرباني بعدي فكر مي كند.«
پرسپوليسي ها اما واكنش متفاوتي به اين خبر نشان دادند. 
آنها معتقدند استقالل، سپاهان و ديگر تيم ها چون شانسي 
براي قهرماني ندارند، از هر دستاويزي براي تعطيلي ليگ 

استفاده مي كنند.
باشگاه پرسپوليس در بيانيه اي نوشــت: »...ضمن اداي 
احترام به روح اين مرحوم اما برخي از باشــگاه ها و اهالي 
فوتبال در اقدامي عجيب با موج سواري و سوءاستفاده از 
اين واقعه تلخ، خواستار لغو مسابقات ليگ برتر و تعطيلي 
آن به دليل شيوع ويروس كرونا هستند!... مگر اين مرحوم 
در زمين فوتبال دچار كرونا شــده كه برخي ها فوت يك 
انسان را دستمايه رسيدن به اهداف خود قرار دادند؟ مگر 
به دليل درگذشــت تعدادي از پزشكان و پرستاران كه به 
راستي مدافعان سالمت هستند بيمارستان ها تعطيل شد؟ 
آيا جان رانندگان، كارگران، كارمندان، مشاغل و... اهميتي 
ندارد كه مشاغل آنها آغاز به كار كرده و كسي هم اينگونه 
وااسفا سر نداده است؟ آيا كساني كه اينگونه دم از نگراني 
براي سالمت مردم مي زنند حاضرند بيزينس و شغل هاي 

غيرفوتبالي خود را هم تعطيل كنند؟«

كمال كاميابي نيا، هافبك تيم پرســپوليس پــا را فراتر 
 گذاشــت و متني توهين آميز در اينستاگرام منتشر كرد:
» متين جان ما را ببخش كه عده اي بي وجدان و بي}...{ 
بر اي رســيدن به اهداف پليدشــون حتي به احساسات 

جريحه دار شده خانواده  داغدارت هم رحم نكردند.«
اين دعواها در شرايطي اســت كه هنوز تصميمي قطعي 
درباره ادامه يا پايان ليگ برتر فوتبال ايران گرفته نشــده 
است. آخرين گمانه زني ها حاكي از آن است كه تمرينات 
تيم ها بعد از عيد فطر استارت مي خورد و شروع مسابقات 

هم اواخر خرداد ماه خواهد بود.
در ليگ برتر فوتبال ايران، تيم پرسپوليس در فاصله 9هفته 
تا پايان، با 47امتياز از 21بازي صدرنشين است و شانس 
بيشتري براي قهرماني دارد. سپاهان و تراكتور با همين 
تعداد بازي 37امتيازي هستند. استقالل هم با يك بازي 

كمتر 36امتياز دارد و تيم چهارم جدول است.

  جنگ زير اعالميه مرگ يك نوجوان
    مرگ يك فوتباليست نوجوان به دليل كرونا، موافقان و مخالفان ادامه ليگ برتر فوتبال ايران 

  را دوباره مقابل هم قرار داده است

محمد زارعي| حاشيه ها اطراف باشگاه استقالل بسيار زياد است. هواداران 
همچنان نگران هســتند پول دياباته و ميليچ پرداخت شده يا نه. و اينكه 
تمرينات تيم در چه زميني پيگيري خواهد شــد. موضوع بعدي تصميم 
سازمان ليگ برتر براي شروع ليگ برتر است. همه اين موارد باعث شد تا با 

سعيد رمضاني سرپرست و معاون اجرايي باشگاه استقالل گفت وگو كنيم.

  هواداران نگران سرنوشــت ميليچ و دياباته هستند. اينكه 
هنوز مطالباتشان كامل پرداخت نشــده و امكان دارد قرارداد را فسخ 

كنند. ماجرا به كجا رسيد؟
بخشي از مطالبات پرداخت شده و ان شاءاهلل در حال حل شدن است.

  درست است 40هزار دالر به حساب دياباته واريز شده است؟
ارقام و اعداد را خود مديران باشگاه بهتر مي دانند اما موضوعي كه وجود دارد اين 
است كه ما يكسري محدوديت ها براي انتقال پول به دليل تحريم ها داريم و اين 

موضوعات مشكل ساز شده است.
  يعني باشگاه استقالل طلب دياباته و ميليچ را آماده كرده ولي 

در انتقال آن مشكل دارد؟
بله، خدا را شكر تامين بودجه شده اســت. آقاي سعادتمند تالش هاي زيادي را 
در اين خصوص داشــتند. براي انتقال پول هم وكيل آقاي دياباته خيلي تالش 
مي كند. يعني همه تالش مي كنند كه اين مشــكالت بدون هيچ گونه مســئله 

خاصي حل شود.

  اما مشــابه اين اتفاقات كه براي دياباته و ميليچ افتاده در 
گذشته براي استراماچوني، تيام و چند بازيكن ديگر هم افتاده بود و به 
همين دليل اعتماد هواداران استقالل از بين رفته است. اين موضوع را 

قبول داريد؟
به طور يقين همينطور است و اتفاقات گذشته باعث شده اعتبار ما در بين هواداران 
از بين برود. ما در صدد هســتيم با عمل خود آن اعتماد را دوبــاره به هواداران 

برگردانيم.
  گويا سازمان ليگ مي خواهد 9هفته باقيمانده از مسابقات 

ليگ برتر را برگزار كند، نظر شما چيست؟
ما تمامي صحبت هاي الزم را در اين خصوص داشتيم و گزارش هاي الزم را هم 
داديم. تأكيد هم داشتيم چه مشكالتي ممكن است با برگزاري ليگ پيش بيايد 
اما ما كه تصميم گيرنده نيستيم و باالدستي ها تصميم مي گيرند. بايد ببينيم چه 
چيزهايي براي آنها مهم است. ما همه  چيز را به آنها گفتيم ولي درنهايت تابع شان 

هستيم. فقط اميدوارم اين تصميم باعث پشيماني نشود.
  تمرينات گروهي تيم از كي آغاز خواهد شد؟

هنوز خبري به ما نداده اند. هر موقع اعالم كنند تدابير الزم را خواهيم داشــت تا 
تمرينات ازسر گرفته شود.

 تمرينــات در مجموعه انقالب برگزار خواهدشــد يا زمين 
شماره2 ورزشگاه آزادي؟

ما هم زميــن شــماره2 آزادي را داريــم، هم مجموعه ورزشــي انقــالب، اما 
تصميم گيرنده نهايي كادرفني است.

 بعد از انتخاب به عنوان معاون باشــگاه استقالل همزمان 
سرپرست هم باقي خواهيد ماند؟

بله تا هر موقع كه كمك بخواهند ما در خدمت هستيم.
 طي روزهاي گذشته ليستي از بازيكناني كه استقالل براي 
فصل آينده آنها را جذب خواهد كرد در فضاي مجازي منتشر شده است. 

آنها را تأييد مي كنيد؟
االن نه ليست خروج داريم نه ليســت خريد. اول بايد ببينيم شرايط ليگ چطور 
مي شــود، بعد از آن به فكر جذب نفرات جديد باشــيم. البته مطمئن باشيد از 
تيم هاي ديگر در جذب نفرات مورد نياز عقب نمي مانيم. ضمن اينكه نفرات فعلي 

هم آمادگي بااليي دارند.
 پرسپوليسي ها اعتقاد دارند اگر ليگ برگزار نشود آنها بايد 

عنوان قهرماني را كسب كنند. نظر شما چيست؟
هر تيمي مي تواند نظر شــخصي خود را بگويد ولي اين فقط يك نظر شخصي 
است. من اعتقاد دارم هر عنواني كه قرار است كسب كنيد با تالش و شايستگي 
باشد و هنوز 9هفته باقي مانده نمي توان تيمي را قهرمان اعالم كرد. در فوتبال 
هم هيچ چيزي قابل پيش بيني نيســت و نمي دانيم در اين 9هفته چه اتفاقاتي 

می افتد.

 اميدوارم تصميم براي ادامه ليگ باعث پشيماني نشود
 رمضاني: بايد اعتماد را به هواداران برگردانيم

تصويري از آخرين اردوي تيم ملي شناي زنان ايران در جزيره كيش   عكس: سايت فدراسيون شنا
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 اتهام به ميزبان
 40 ساله

گزارش

حساسيتآمريكا
بهرابطهايرانوونزوئال

طي هفته هاي گذشته، مقامات آمريكايي بارها نسبت به روابط ايران و 
ونزوئال ابراز نگراني كرده اند

طي 2 هفته گذشته، دولت آمريكا و برخي رسانه هاي آمريكايي ادعاهاي مختلفي 
را درباره همكاري هاي تجاري ايران و ونزوئال مطرح كرده و تالش كرده اند روابط 
2 كشور را تحت فشــار قرار داده و در اين زمينه مانع تراشي كنند. در جديدترين 
مورد، روزنامه »نشنال« به نقل از يك مقام آمريكايي مدعي شده كه ايران به ونزوئال 
سوخت مي فرستد. به همين جهت، دولت ترامپ در حال بررسي گزينه هاي مختلف 
براي واكنش به اين اقدام است. اين مقام آمريكايي همچنين ادعا كرده كه دولت 
نيكوالس مادورو، رئيس جمهور ونزوئال در ازاي دريافت سوخت، چندين تن طال به 
ايران مي دهد. او در ادامه گفته اين اقدام نه تنها براي آمريكا غيرقابل پذيرش است، 
بلكه در منطقه نيز پذيرفتني نيست و ما به دنبال اقداماتي هستيم كه انجام دهيم.

پيش از اين، در 11ارديبهشت، »اليوت آبرامز« مسئول امور ونزوئال در دولت آمريكا، 
مدعي شده بود كه ايران مشغول اعزام هواپيماهاي بيشتر و بيشتري به اين كشور 
بوده است. وي گفته بود: حدس ما اين است كه آنها براي اين خدمات طال دريافت 
مي كنند. هواپيماهايي كه از ايران وارد مي شــوند و تجهيزاتي براي صنعت نفت 
ونزوئال مي آورند، در ازاي اين تجهيزات طال برمي گردانند. در همين حال، شبكه 
خبري بلومبرگ مدعي شده بود كه دولت ونزوئال اين ماه 9 تن طال معادل حدودا 
۵00 ميليون دالر را در ازاي خدمات ايران براي بازسازي پااليشگاه هاي اين كشور 

با هواپيما به ايران ارسال كرده است.
پيش تر »مايك پمپئو«، وزير خارجه آمريكا با متهم كردن شــركت هواپيمايي 
ماهان به تحويل محموله هاي نامعلوم به دولت ونزوئال خواســتار متوقف شدن 
پروازهاي اين شركت شده و گفته بود: »طي روزهاي گذشته، چندين هواپيماي 
متعلق به ماهان اير كمك هاي نامعلومي براي دولت مادورو، رئيس جمهور ونزوئال 

ارسال كرده اند.«
پس از آن، سخنگوي وزارت امور خارجه آمريكا نيز با طرح ادعاهايي عليه شركت 
هواپيمايي ماهان، خواستار تحريم اين شركت از ســوي كشورهاي جهان شد. 
مورگان اورتاگوس در پيامي توييتري نوشت: ماهان اير منتشر كننده سالح هاي 
دردسرساز كشتار جمعي است و از تروريسم و حكومت مادورو حمايت مي كند. 
همچنين گفته مي شــود كه اين شــركت هواپيمايي ويروس كرونا را گسترش 
مي دهد! اين مقام آمريكايي در تالش براي ترغيب كشورهاي ديگر به حمايت از اين 
موضع غيرقانوني آمريكا عليه يك شركت هواپيمايي نوشت: با خارج نگه داشتن 

ماهان اير از كشورتان، از ويروس كرونا و خطرات تحريم ها دوري كنيد.
در پي طرح ادعاهاي مختلف از ســوي مقامات آمريكايي درباره روابط جمهوري 
اسالمي ايران و ونزوئال، مقامات ايران هم به اين ادعاها پاسخ داده اند؛ سيدعباس 
موسوي، سخنگوي وزارت امور خارجه جمهوري اسالمي ايران طي سخناني در 
12ارديبهشت، اظهارات بيان شده از ســوي آمريكايي ها را بي اساس و در جهت 
زمينه سازي  براي اعمال فشار بيشتر از سوي آمريكا بر دولت ونزوئال و ايجاد اخالل 
و دخالت در روابط تجاري بين 2 كشور ايران و ونزوئال ارزيابي كرد. موسوي افزود: 
دولت آمريكا كه در اجراي سياست هاي خود در ونزوئال ازجمله تحريم اقتصادي، 
تهديد نظامي و اخيرا تشكيل شــوراي انتقالي، به دليل مقاومت دولت و مردم آن 
كشور با شكست مواجه شــده با ايراد اينگونه اتهامات سعي دارد در برنامه دولت 
ونزوئال براي بازسازي پااليشگاه هاي آن كشور و توليد فرآورده هاي نفتي ازجمله 
بنزين كه هم اكنــون به دليل تحريم هاي ظالمانه آمريكا با كمبود روبه روســت، 
مانع تراشــي كند. پيش از اين، حجت اهلل سلطاني، ســفير ايران در كاراكاس نيز 
درباره ادعاي ارسال بنزين از ايران به ونزوئال توضيح داد: تا به امروز، از ايران بنزين 
به ونزوئال انتقال داده نشده است. دولت 2 كشور مذاكراتي در زمينه همكاري هاي 
تجاري دارند اما تا به امروز سوخت ايران به ونزوئال نرسيده است. سلطاني با رد ادعاها 
مبني بر انتقال طال از ونزوئال به ايران، گفت: ارســال مقدار عنوان شده 9 تن طال 
توسط دولت ونزوئال را تكذيب مي كنم. اين يك شايعه بي اساس و محصول دام هاي 

رسانه اي بوده و كامال نادرست است.

سابقهتنشدريكسالگذشته
اختالف ايران و آمريكا درباره ونزوئال از ســال گذشته و در پي كودتاي ناكام عليه 
دولت مادورو آشكارتر شد؛ 2 كشــور مواضع كامال متفاوتي را در قبال اين كودتا 
اعالم كردند؛ درحالي كه واشــنگتن از خوان گوايدو، رهبر مخالفان دولت ونزوئال 
حمايت مي كرد، جمهوري اسالمي ايران مداخالت آمريكا را محكوم كرد و از دولت 
قانوني ونزوئال حمايت كرد. فروردين ماه 98نيز وزيرخارجه آمريكا مدعي شد كه 
حضور ايران در آمريكاي جنوبي براي اهداف مخرب است. مايك پمپئو همچنين از 
برقراري پروازها ميان ايران و ونزوئال ابراز نگراني كرده و گفته بود: »اياالت متحده 
با شركاي خود در اين زمينه براي از بين بردن اين شبكه ها و اين خطر همكاري 
مي كند.« همان زمان، سخنگوي وزارت امور خارجه ايران در واكنش به اين ادعاي 
پمپئو گفته بود: »آمريكاي ترامپ  مي خواهد همچون قرن نوزدهم، آمريكاي التين 
را تبديل به حياط خلوت خود كند؛ غافل از اينكه ملت هاي جهان و آمريكاي التين 
بيدار شده اند و چرخ زمان به عقب باز نمي گردد.« موسوي افزود: »درحالي كه به 
درخواست دولت ونزوئال متخصصان ايراني تالش مي كنند به بهبود سيستم آب و 
برق در آن كشور كمك كنند، آمريكا 30ميليارد دالر ذخاير ارزي ونزوئال را غارت 
كرده و ملت آن را آماج تروريسم اقتصادي خود قرار داده است و از آنها مي خواهد يا 

عليه دولت مشروع خود شورش كنند يا گرسنگي بكشند.«

دوستاندورانتحريم
حساسيت ها و نگراني هاي اياالت متحده آمريكا به حضور ايران در آمريكاي التين، 
منطقه اي كه آن را حياط خلوت خود مي داند، تازگي ندارد. آمريكا همواره درباره 
حضور و نفوذ جمهوري اسالمي ايران در اين منطقه هشدار داده است. فشارهاي 
امروز دولت آمريكا به روابط ايــران و ونزوئال نيز يــادآور مخالفت هاي آمريكا با 
گسترش روابط جمهوري اسالمي ايران با ونزوئال و ساير كشورهاي آمريكاي التين 
در دولت هاي نهم و دهم در دوره رياست جمهوري باراك اوباما است؛ همزمان با 
دور پيشين تحريم هاي آمريكا عليه ايران، در خردادماه 92دولت آمريكا با طرح 
ادعاي صدور بنزين به ايران از طرف ونزوئال، شركت نفتي »پترولئوس« اين كشور 
را مورد تحريم قرار داد. همان زمان، نيكالس مــادورو، وزيرخارجه وقت ونزوئال 
اقدام آمريكا را غيرقانوني و توهين آميز توصيف و اعالم كرد كه اين كشــور رسما 
روابطش با اياالت متحده را قطع كرده است. وزير انرژي ونزوئال نيز در واكنش به 
فشارهاي آمريكا، گفته بود كه ونزوئال به حفظ روابطش با ايران و هر كشور ديگري 

كه بخواهد، ادامه خواهد داد.

ادعايرسانههايافغانستانيدربارهمرگجمعي
ازاتباعاينكشــوردرمرزايرانبهتآوربود.
روايتيكهافغانهاازماجرانقلميكردندباعثشــدايراندراينرابطهمتهمجلوه
دادهشود؛درحاليكهمقاماتايرانيازهمانابتداهرگونهنقشداشتنايراندرجان
باختناتباعافغانستانراردكردند.بههررويدخالترسانههايغربيوبهخصوص
موضعگيريهايرسميدولتآمريكانشــانميدهدكهروابططوالنيمدتايران
وافغانستاندشمنانيداردكهحتيميزباني40ســالهايرانازآوارگانومهاجران

افغانستانيهمتحتالشعاعجوسازيهاقرارگرفتهاست.

۵۰تن از مهاجران افغان 
كه به صــورت غيرقانوني 
قصد رفتن بــه ايران را 
داشــتند دچــار ســانحه 

شدند.

ادعاي دخالت ايران 
13ارديبهشــت يــك خبرگزاري 
محلي افغانستان در خبري مدعي 
شــد اين افــراد در دره ذوالفقار 
كه مرز ميان افغانســتان و ايران 
اســت، از ســوي نيروهــاي مرزي 
ايران بازداشت و پس از شكنجه 
مجبــور بــه عبــور از رود هريرود 
شده اند كه به همين دليل 18نفر 

از آنان در رودخانه غرق شدند.
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ورود دولت افغانستان 
وزارت امــور خارجــه افغانســتان 
اعالم كرد كــه موضوع را به صورت 

جدي دنبال خواهد كرد.
سرپرست وزارت خارجه افغانستان 
هــم در صفحه خــود نوشــت كه با 
دريافت گزارش هاي رسانه ها مبني 
بر كشته شدن مسافران افغان در 
امتداد مرز با كشور ايران، خواستار 

تحقيقات همه جانبه است.

 كميســيون حقوق بشــر افغانســتان: براســاس 
گفت وگو بــا مقام هــاي محلــي و نجات يافتگان، به 
تاريــخ دوازدهم ارديبهشــت، نيروهــاي امنيتي 
ايران شــماري از مهاجران افغان جوياي كار را كه 
مي خواســتند وارد خاك ايران شــوند، در منطقه 
كاريز الياس ولسوالي گلران واليت هرات )هم مرز 
با ايران(، دستگير و پس از ضرب و شتم و شكنجه، 
وادار به عبور از رودخانه هريرود مي كنند، كه در 
نتيجه، شماري از آنها غرق شده اند و شماري ديگر 

خود را نجات داده اند.

اولين واكنش ايران
مرزباني ناجا با صدور اطالعيه اي اعالم كرد در پي انتشار كليپي از سوي 
كانال  و شبكه هاي معاند و ضدانقالب درخصوص به رودخانه انداختن 
اتباع افغان توسط مرزبانان ايراني، خبر بالفاصله مورد بررسي قرار 
گرفت. در بررسي هاي صورت گرفته مشخص شد چنين موضوعي در 

مرزهاي مشترك ايران و افغانستان رخ نداده و صحت ندارد.
سركنســولگري ايران در هرات اين گزارش ها را به شدت رد كرد و 
گفت:منابع مختلف، »از جمله مسئوالن هنگ مرزي تايباد« اين موضوع 
را تكذيب كرده و گفته اند »هيچ گونه دستگيري اتباع افغانستاني در 

منطقه يادشده صورت نپذيرفته است.«

نخستين واكنش سخنگوي 
وزارت خارجه ايران 

موســوي،  ســيدعباس 
ســخنگوي وزارت خارجــه: 
خــاك  در  حادثــه  ايــن 
و  داده  رخ  افغانســتان 
مرزباني جمهوري اســالمي 
ايــران وقــوع هــر اتفاقي 
در ايــن ارتبــاط در خــاك 
كشورمان را رد كرده است.

طالبان اعتراض كرد
گروه طالبان در واكنش 
به كشته و ناپديد شدن 
ده ها تبعه افغان در مرز 
ايران، از دولــت ايران 
خواســته  اســت كــه با 
پناهجويان افغان »رفتار 
درســت« و براســاس 
»اصــول همســايگي« 

داشته باشد.

دومين موضع گيري وزارت خارجه
ســيدعباس موسوي، ســخنگوي 
دوميــن  در  خارجــه  وزارت 
موضع گيــري: اخبــار منتشــره 
مبني بــر اينكه تعــدادي از اتباع 
افغانستان توسط مرزبانان ايراني 
مجبور به بازگشت به افغانستان 
با عبور از رودخانه هريرود شــده 
و دچــار حادثــه شــده اند را قويا 

تكذيب مي كنيم.

بررسي ماجرا در مجلس افغانستان 
افغانســتان  نماينــدگان  مجلــس 
محمدحنيــف اتمر، سرپرســت وزارت 
خارجه، سيدحســين عالمي بلخي، وزير 
امور مهاجران و عودت كنندگان و برخي 
از مسئوالن امنيتي اين كشور را به يكي 
از نشست هاي اين مجلس فراخواندند.

سفارت آمريكا خط داد 
17ارديبهشت سفارت آمريكا 
در كابــل در صفحــه توييتري 
خود نوشــته بود: ما بــا دولت 
افغانســتان، جامعــه مدنــي و 
مــردم در مــورد گزارش هاي 
قتــل و بدرفتاري بــا مهاجران 
افغان در امتــداد مرز با ايران 

نگراني هاي مشترك داريم.

واكنش توييتري در تهران
 وزارت امــور خارجــه ايــران در 
توييتر نوشت: آنچه براي مهاجران 
در اســتان هــرات اتفــاق افتاد، 
مصيبت بار اســت، امــا اتهامات 
رژيم آمريكا عليه ايران، يك طنز 
تلخ اســت. اين رژيــم، جنايتكار 
جنگي در افغانستان و حامي دولتي 
تروريسم در سرتاسر جهان است.

پمپئو وارد شد
مايك پمپئو، وزير خارجه آمريكا: 
از خبــر شــكنجه و غــرق كــردن 
شــهروندان افغــان به دســت 

مرزبانان ايران، شوكه شدم!

 تجمع 3۰۰نفره 
در برابر كنسولگري

18اردبيهشت، شماري در كابل 
و هرات در واكنش بــه ادعاها 
در برابــر ســفارت ايــران در 
كابــل و كنســولگري در هرات 
تجمــع كردنــد و از دولت هاي 
افغانســتان و ايران خواستند 
كه اين موضوع را پيگيري كنند.

غني فرمان داد
اشــرف غنــي، رئيــس  
افغانســتان  جمهــوري 
طــي فرمانــي يــك هيأت 
حقيقت يــاب 1۰نفــره را 
بــه رياســت محمدحميد 
ســرمفتش  طهماســي، 
فرماندهي نيروهاي مسلح 
افغانســتان براي بررسي 

اين حادثه تعيين كرد.

توضيحات جديد 
افغان ها

 محمدحميــد طهماســي، 
رئيس هيأت حقيقت ياب 
افغانســتان در هــرات: 
براساس تحقيقات اوليه 
شمار شهروندان افغان 
4۶نفر بودند كــه وارد 

مرز ايران شدند.

 تماس وزيران خارجه 
براي رسيدن به راه حل

محمدجــواد ظريــف و محمدحنيف 
 اتمر، وزير خارجه ايران و سرپرست 
وزارت خارجه افغانستان در تماسي 
تلفني پيرامون غرق شدن شماري 
از مهاجــران افغــان در رودخانــه 
هريــرود و آغاز تحقيقــات در اين 

رابطه بحث و تبادل نظر كردند.

2 احتمال ايران درباره علت حادثه
 ســيدعباس موســوي در توضيح تفصيلي درباره ادعا: اين احتمال هســت كه 
در شب موردنظر اتباعي از افغانســتان قصد ورود غيرقانوني به خاك جمهوري 
اسالمي ايران را داشته اند و براي احتراز از مواجه شدن با پاسگاه هاي ايراني، 
تالش كرده اند از بخش هايي از رودخانه كه نزديك پاســگاه هاي ما نيست عبور 
كنند و احتمال مي رود اين افراد چون به منطقه ناآشنا بوده و از شدت آب و عمق 
رودخانه بي خبر بوده اند وارد رودخانه شده و دچار حادثه شده باشند. يك احتمال 
ديگري كه مطرح است اينكه اين افراد در شاخه هاي فرعي هريرود در داخل خاك 
افغانستان گرفتار آب شده و در بخش مرزي هريرود از آب گرفته شده باشند. 

به خصوص كه هيچ جسدي از اتباع افغان در ساحل ايران مشاهده نشده است.

حمله افغان ها 
به پناهجويان ايراني در يونان

 جمعــي از پناهجويــان ايرانــي در 
جزيره لســبوس يونان گفته اند اتباع 
افغانستان تحت عنوان گرفتن انتقام 
كشته شــدگان هريرود، يك دختربچه 
4ســاله و پســربچه 13ســاله ايراني 
را مــورد آزار و اذيــت قــرار داده 
و ســپس بــراي جلوگيــري از مراجعه 
مادر قربانيان به پليس به او نيز حمله 

كرده اند.

بي توجهي افغانستان به پيام هاي ايران
سرهنگ كاظم صمدي، فرمانده هنگ مرزي تايباد 
با بيان اينكه در تحقيقات اوليه مشخص شد هيچ 
مورد خاصي در مرز رخ نداده اســت، تأكيد كرد: 
به منظور شفاف ســازي ماجرا با مرزبان سرحدي 
غرب افغانستان »گلبدين الكوزي« تماس گرفتم 
اما با عدم پاســخگويي وي مواجه شدم. برهمين 
اساس براي روشن شدن بيشتر اين ماجرا، عالوه 
بر ارسال 3 مكاتبه رسمي مرزي، 2مرحله تقاضاي 
مالقات اضطراري مرزي را كــردم اما همچنان با 

عدم پاسخگويي طرف مقابل مواجه شدم.

آغاز رسمي تحقيقات 
امــور خارجــه  وزارت 
افغانســتان اعــالم كرد 
كه در نتيجــه مذاكرات 
و  افغانســتان  بيــن 
ايــران، توافــق شــد تا 
هيأت مشــترك 2كشور 
تحقيقات خود را در مورد 
حادثه مرزي بين 2كشور 

آغاز كند.

بازديد هيأت افغان از مرز ايران
سيدرســول موسوي، مديركل  
آســياي غربــي وزارت امــور 
هيــأت  كــه  گفــت  خارجــه 
كارشناســان مرزباني كشــور 
افغانســتان با حضــور در محل 
مورد ادعــا در رابطه بــا حادثه 
رخ داده بــراي تعــدادي از 
مهاجران افغــان موضوعات را 
به طــور ميداني مورد بررســي 

قرار دادند.

برگزاري نخستين جلسه مشترك
 در جلسه مشــترك مسئوالن مرزي 
افغانســتان و ايران، مرزبان درجه 
يك ايران با تأكيد بر نقاط مشــترك 
و تعلقــات فرهنگي، دينــي و قومي 
بيــن مــردم 2كشــور از مرزبانــان 
افغانستاني درخواســت كرد ضمن 
كنترل بيشــتر بر مرزهاي مشترك، 
پاسگاه هاي مرزي غيرفعال در كشور 
افغانستان به منظور كنترل بيشتر، 

هرچه زودتر فعال شوند.

17ارديبهشت



كار دشوار داوران
فرشيد مثقالي و كامبيز 
درم بخش و تارا بهبهاني 
داوري آثار كــودكان را 
به عهده دارند. فرشــيد 
مثقالي، تنها برنده ايراني 
كريستين  هانس  جايزه 
اندرسون، موسوم به نوبل 

ادبيات كودك و نوجوان است. كسي كه تصويرگري هاي او براي كتاب هايي چون »ماهي سياه كوچولو« و 
»خروس زري، پيرهن پري« شهرت عمومي دارد. كامبيز درم بخش به عنوان كارتونيست بين المللي ايراني 
همواره از ساده ترين زبان براي بيان داستان هاي تصويري اش بهره برده است، به گونه اي كه هر تماشاگري در 
مواجهه با كارهاي او مي تواند لذت اثر هنري را دريافت كند. نكته اي كه تارا بهبهاني را فارغ از كارنامه هنري اش 
از ديگر هم نسالن خود متمايز مي كند، كوشش او براي آموزش هنر و نقاشي به كودكان است. تجربه سال ها 
آموزش نقاشي به كودكان و نوجوانان سبب مي شود كه او نيز در كنار بزرگان هنر ايران به داوري بنشيند. 
داوران براي انتخاب آثار برگزيده راه دشواري پيش رو خواهند داشت. خالقيت هاي كودكانه در كنار بدويت 

و صميميتي كه ويژه نقاشي هاي كودكان است، انتخاب چند اثر را به عنوان برگزيده دشوار خواهد كرد.

ث
مك

كتاب

روزهاي اسفند و فروردين براي بسياري 
از مردم به نگراني و حيرت گذشت. آدم ها گالري

تازه داشتند راه هاي پيشگيري و مقابله 
با كرونا را ياد مي گرفتند و شيوه هاي كنار آمدن با جهان 
در روزگار كرونا را مي آموختند. بســياري از صنف ها 
ناگزير به تعطيلي كشــيده شــدند، كتابفروشي ها و 
گالري ها نيز همينطور. دوستداران هنرهاي تجسمي و 
گالري گرداني كه روزهاي هفته را مشغول پرسه زدن در 
گالري ها بودند، كم كم دريافتند كه تا مدتي چيز تازه اي 

براي تماشا وجود نخواهد داشت.
در روزهاي نخست سال بسياري از گالري ها برنامه اي 
براي دوستداران هنرهاي تجســمي نداشتند. هنوز 
مانده بود تا نمايشگاه ها و فروشگاه هاي آنالين گالري ها 
داير شــود. در اين ميان گالري گلســتان كه همواره 
پيشــروتر از گالري هاي قبل و بعد خود بوده اســت، 
مســابقه اي با موضوع روزهاي قرنطينه براي كودكان 
تدارك ديد و از كودكان خواست تا ذهنيت خود را از 

روزهاي قرنطينه به تصوير بكشند.
لي لي گلستان، مدير گالري 
گلســتان كه از روزهاي 
نخســت بارها در صفحه 
اينستاگرام خود و نيز در 
گفت و گــو با رســانه ها از 
شــمار آثــار رســيده و 
خالقيت كودكان اظهار شگفتي كرده بود، به همشهري 
مي گويد: »در مجموع ۱۲۵۶ايميل تا ۲۰ارديبهشت كه 

آخرين مهلت ارسال آثار بود به دست من رسيد. 
يعني ۱۲۵۶بار ايميلم را باز كردم و كارهاي رســيده 
را دســته بندي كردم. از آن روز به بعد هم ايميل هاي 
بسياري رسيده كه متأسفانه نتوانستم آنها را در مسابقه 
شــركت بدهم. خالقيت بچه ها در نقاشــي بي نظير 
است. كارهايي رسيده كه هر بيننده اي از تماشاي آنها 
شگفت زده مي شــود. داوري اوليه آثار را خودم انجام 
دادم. از ميان كارها درمجموع ۳۲۱ اثر انتخاب شدند. 
مسابقه در ۲ بخش كودكان زير ۶سال و كودكان ۶ تا 

۱۰سال برگزار مي شود.
 درنهايت ۵۶اثر براي بخش زير ۶سال و ۸۴اثر در بخش 

باالي ۶ سال براي داوران ارسال شد.«

آثار كودكان روي ديوارهاي تهران
هنوز مهلت فراخوان آثار به پايان نرسيده بود كه اداره 
زيبا سازي شهرداري منطقه۵ اعالم كرد؛ آثار برگزيده 
را در اندازه هاي بزرگ در منطقه اجرا خواهد كرد. خبر 
كه به رسانه ها رسيد، شهرداري تهران نيز اعالم كرد كه 
از نقاشي كودكان حمايت خواهد كرد. لي لي گلستان از 
همكاري شهرداري از مسابقه نقاشي كودكان مي گويد: 
»ابتدا خانم سپيده تدريسي، مدير زيباسازي منطقه۵ 
شــهرداري، تماس گرفتند و گفتنــد كه مي خواهند 
كارهاي برگزيــده را در اندازه هاي بزرگ در ســطح 
منطقه به نمايش بگذارند. بعــد آقاي لطيف روحاني 
از دفتر شهردار تماس گرفتند و خواستند تا همكاري 
شهرداري و گالري گلستان در مسابقه نقاشي بيشتر 
شود. به پيشنهاد شهرداري قرار شد به ۱۰اثر برگزيده، 
جايزه اي از طرف شــهرداري و به ۱۰ اثر ديگر نيز لوح 
تقديري به امضاي شهردار تهران اهدا  شود. همچنين 
قرار بر اين شد كه شهرداري ۵۰اثر برگزيده مسابقه را 

در كتابي منتشر كند.«

  ليلی گلستان: داوری ها به مرحله نهايی رسيده است
  شهرداری تهران نقاشی های برگزيده كودكان از روزهای قرنطينه را روی ديوارهای تهران اجرا می كند

نقش قرنطینه  در نقاشي كودكان

مرتضي كاردر
روزنامه نگار
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تعطيلي كن ۲۰۲۰ و احتمال 
اكران فيلم هاي امســال در سينما

فضاي مجازي به صورت آنالين 
اين سؤال را در برخي اذهان شكل داده كه 
اساسا به برگزاري جشنواره ها نيازي هست؟ 
پاسخ به اين سؤال بدون مرور اتفاقات هفته 
گذشــته و بدون نــگاه به ســابقه و اعتبار 

جشنواره كن ممكن نخواهد بود.
شــهر كن را مي توان به جرأت تنها شهري 
دانست كه با تمام وجود آسيب فرهنگي و 
اقتصادي ناشي از شــيوع كرونا را در هفته 
آينده حس خواهد كرد. به گزارش گاردين، 
جشــنواره فيلم كن كه پس از شيوع كرونا 
برگزاري آن با امــا و اگرهاي زيادي مواجه 
شده و قرار بود بعد از يك بار به تعويق افتادن 
در ۱۲مه برگزار شــود، با اعــالم اين خبر 

از سوي تيري فرمو كه جشــنواره در سال 
۲۰۲۰ به صورت فيزيكي برگزار نمي شــود 
و قرار است فيلم هاي منتخب اين جشنواره 
با برچسب كن۲۰۲۰ در جشنواره هاي ونيز 
و ديگر جشــنواره هاي پاييزه نمايش داده 
شــود، عطاي آن به لقايش بخشيده شد و 
اين به معناي آن خواهد بود كه امسال فرش 
قرمزي در كار نخواهد بود و هتل هاي كن كه 
اتاق هاي آن هر ســاله توسط سينماگران و 
بازيگران مطرح براي حضور در جشــنواره 
كن رزرو مي شد، سال بســيار كم رونقي را 
از سر خواهد گذراند. از ســويي ديگر اميد 
خيلي زيادي به نمايش فيلم هاي منتخب 
كن ۲۰۲۰ در جشنواره هاي پاييزه هم وجود 
ندارد، چرا كه امكان برگزاري جشنواره هايي 
نظير ونيز و تورنتو همچنــان در هاله اي از 

ابهام است.
اما اخيرا و با تداوم شــيوع ويــروس كرونا و 
پررنگ شدن احتمال اكران آنالين بسياري 

از آثار مهم سينمايي سال، اين سؤال در ذهن 
عالقه مندان به سينما شــكل گرفته كه در 
شرايطي كه مي توان حتي فيلم هاي منتخب 
جشنواره ها را به صورت آنالين نمايش داد، 
آيا واقعا به برگزاري چنين جشــنواره هاي 

تجمالتي و پر خرج نظيركن نيازي هست؟ 
براي پاســخ به اين پرســش بهتر است به 
اهميت جشنواره كن اشاره اي داشته باشيم 
و براي فهميدن اين مســئله فقط با نگاهي 
گذرا به فيلم هاي نمايش داده شــده در اين 

كتابي درباره نقش صدا در آثار آلفرد هيچكاك منتشر شد
جيغ خاموش در بازار كتاب

آلفرد هيچكاك، يكي از بحث بر انگيزترين 
كارگردانان سينماست و با اينكه ممكن 
است به نظر برسد همه حرف ها درباره او 
و فيلم هايش زده شــده، اما سهم ادبيات 
سينمايي فارسي از اين كتاب ها به نسبت 

اشتهار و اهميت اين نابغه عالم سينما چندان زياد نيست و انتشار هر 
كتاب تازه اي درباره او، مي تواند دريچه اي نــو به فهم و درك جهان 
سينمايي اين مؤلف برجسته باشد. به تازگي، انتشارات ساقي، كتاب 
»جيغ خاموش؛ صدا در آثار هيچكاك« نوشته اليزابت وايز را با ترجمه 

حميدرضا احمدي الري منتشر كرده است.
نسخه انگليسي اين كتاب در سال۱9۸۲ منتشر شده و با اينكه ممكن 
است به نظر برسد در طول ۳۸سالي كه از انتشار آن مي گذرد، آنقدر 
كتاب ها و نظريات جديدي درباره سينماي هيچكاك منتشر شده كه 
انتشار ترجمه فارسي اين كتاب در سال۲۰۲۰ ضرورتي نداشته، اما 
نكات جالبي كه در آن درباره نقش صدا در سينماي هيچكاك بيان 

شده، هر عالقه مندي به هيچكاك و سينما را سر ذوق مي آورد.
در مقدمه اين كتاب آمده: »زماني كه سينماروها از سبك هيچكاك 
صحبت مي كنند، معموال شيوه هاي استادانه او را در كار با دوربين و 
تدوين درنظر دارند. با اين  حال، اين كتاب كارآمد - كه نخستين اثري 
است كه در مورد سبك شنيداري يك كارگردان نوشته شده - نشان 
مي دهد كار هيچــكاك با صدا - شــامل زبان، جلوه هــاي صوتي و 
موسيقي - همان كمال اســتادي و يگانگي روش تصويرپردازي او را 
دارد. هيچكاك يكي از پيشگامان برجسته تجربه با تكنيك هاي مختلف 
صداست: او در »حق الســكوت« صداي اكسپرسيونيستي، در فيلم 
»جنايت« تك گويي دروني، در »مأمور مخفي« صداي نامحسوس، و 

در »پرندگان« صداهاي ساخته شده با كامپيوتر را تجربه كرده است.
از همه اينها جالب تر، كاربرد صدا به شــكل نرم و نامحسوس و تنيده 
در بافت فيلم است كه هرچند يكي از مشخصه هاي شنيداري سبك 

هيچكاك به شمار مي رود، اما خيلي مورد توجه واقع نشده است. 
جيغ خاموش بر اين پيش فرض اســتوار اســت كه سبك شنيداري 
هيچكاك با ســليقه و عاليق بصري و مضموني او ارتباط تنگاتنگ و 
غيرقابل تفكيكي دارد. در اين اثر، به دستاوردهاي تكنيكي نه به عنوان 
اجراي درخشان قطعه اي مجزا و منفك، بلكه به مثابه عنصري تنيده 
در معناي كلي فيلم پرداخته ايم. به هميــن دليل، بخش اعظم اين 
كتاب به نقش مايه هاي شنيداري آثار كارگرداني اختصاص يافته است 
كه در آنها در فرياد مي توان چيزي اميدبخش يافت و در خنده و آواز 
كودكان چيزي مهيب و هولناك.« اين كتاب كه در ۲۰7صفحه و به 
قيمت ۲7هزار تومان منتشر شده مي تواند نگاه جديدي به فيلم هاي 

هيچكاك و توانايي او در كار با صدا را سبب شود.

مسعود مير|  حالمان بد شــد از بدحالي، هي رفتند 
آدم ها و ما هي بي بدرقه به خاك واگذارشان كرديم 

كه چه؟
كه كرونا شده طاعون قرن ما و بايد حواسمان باشد كه 
چگونه سپر سالمت را مقابل شمشير بي رحم زندگي 

نگه داريم.
براي همين احواالت است كه حاال دلتنگ و بي قراريم، 
حسرت قدم گذاشتن در همين صحن هم در دلمان 
مانده و انگار دوســت داريم مثــل همين كبوترها 
بي خيال قرنطينه و فاصله گذاري رها شويم، راه برويم 

و خدا را چه ديديد شايد پرواز كرديم...

 C o r o n a
تا چه درنظر افتد

 شهر توسعه، شهر دوستدار كودك است
سپيده تدريسي، مدير زيباسازي منطقه۵ شهرداري 
تهران كه آغازگر همكاري شهرداري و گالري گلستان 
بوده، درباره داليل حمايت شهرداري از مسابقه نقاشي 
كودكان مي گويد: »خانم لي لي گلستان از افتخارات و 
سرمايه هاي حوزه فرهنگ و هنر اين سرزمين هنرپرور 
است. زني بزرگ كه منشــأ رويدادهاي هنري بزرگي 
بوده است. همكاري با شهروندي مثل خانم گلستان، 
باعث افتخار اســت. از چالش هاي مهم در عصر كرونا 
غني سازي اوقات فراغت كودكان در دوران قرنطينه بود 
كه برگزاري اين جشنواره فرصت اميد بخشي در اختيار 
خانواده ها و كودكان قرار داد كه سختي قرنطينه را با 
رنگ و مداد رنگي و كاغذ و نقاشي كاهش دهند و فضاي 
سخت قرنطينه را لطيف تر كنند. براي داشتن شهري 
توسعه يافته، مديريت شهري مي بايست از دريچه و با 
نگاه كودكانه براي شهر برنامه ريزي كند؛ همانطور كه 
شهر توسعه، همان شهر دوستدار كودك است. بگذاريم 
شهر، شــهر صدا و نگاه كودكانه باشد تا رنگ، شادي، 

زندگي و اميد در شهر جريان داشته باشد.«
 

حاميان تازه، جايزه هاي بيشتر
»روغن زيتون مينودشت« نيز به جمع حاميان مسابقه 
نقاشي در قرنطينه پيوسته و قرار شده است ۳ جايزه 
به مبلغ ۲ميليون تومان، يك ميليون تومان، ۵۰۰ هزار 
تومان به برگزيدگان اهدا كند. به گفته لي لي گلستان، 
»جايزه هايي كه روغن زيتون مينودشت تقبل كرده به 
كودكان زير ۶سال تعلق مي گيرد و جايزه اي كه از ابتدا 
قرار بود گالري گلستان به برگزيدگان اهدا كند به مبلغ 
۳ميليون ، ۲ميليون و يك ميليون تومان به كودكان ۶ 
تا ۱۰سال است. شهرداري نيز به ۱۰ اثر برگزيده مبلغ 

۵۰۰هزارتومان جايزه خواهد داد.« 

آثاري كه از مسابقه خارج شدند 
با وجود همه زيبايي هاي چنين اتفاقي، مدير گالري 
گلستان به نكته اي درباره بعضي از آثار اشاره مي كند 
كه تأمل برانگيز است. »مجبور شــدم بسياري از آثار 
رســيده را از مســابقه خارج كنم. براي اينكه معلوم 
بود كودكان خودشــان كار را نكشيده اند و پدر و مادر 
يا بزرگ ترهاي شــان در به پايان رســاندن اثر به آنها 
كمك كرده اند. مثال در خيلي از كارها پرســپكتيوي 
مي ديدم كه قطعا براي بچه زير ۱۰ســال نيســت و 
به كمك ديگران انجام شــده. قلم را داده اند دســت 
بچه و از او عكس گرفته اند. چنين اتفاق هايي بســيار 
ناراحت كننده است. پدرها و مادرها از كودكي به بچه 
تقلب ياد مي دهند. بچه از كودكي با دروغ و ريا بزرگ 
مي شود. نمي دانم هدف بزرگترها  چيست، آيا گرفتن 
جايزه به ايــن مي ارزد كه بچه هاي مــان را دروغگو و 

متقلب بار بياوريم؟«

اعالم برگزيدگان در هفته اول خرداد
وقتي عقل بزرگساالنه دنياي امروز نمي تواند پاسخگوي 
مشكالت باشد و در مواجهه با بســياري از اتفاق ها به 
بن بست مي رسد، شــايد پناه بردن به دنياي كودكان 
و تماشاي دنيا از چشــم انداز آنها، بتواند كنار آمدن با 
دشواري ها را آسان تر كند. توجه به نقاشي هاي كودكان 
شايد زمينه  را براي اتفاق هاي ديگري از اين دست فراهم 
كند و سبب شود كه در روزهايي كه هنوز سايه كرونا 
بر سر ما سنگيني مي كند، شهر رنگ ديگري بگيرد و 
روزهاي پيش رو آسان تر شود. به گفته لي لي گلستان، 
»آثار مرحله نهايي داوري را مي گذرانند و هنوز داوران 
براي معرفي آثار برگزيده به جمع بندي نرســيده اند. 
برگزيدگان مسابقه نقاشي قرنطينه در هفته اول خرداد 

اعالم مي شوند.«

تارا بهبهانيكامبيز درم بخشفرشيد مثقالي
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آنالين؛ راه نجات سينما
شيوع ويروس كرونا پرسش هايي را درباره تداوم برگزاري 

جشنواره هاي سينمايي ايجاد كرده است

جشنواره در ســال۲۰۱9 اشاره كنيم. فيلم 
پارازيت كه نخل طاليي اين جشنواره را از آن 
خود كرد و در اسكار نيز جايزه بهترين فيلم، 
بهترين كارگردان و بهترين فيلم بين المللي 
را از آن خود كرد، فيلــم روزي روزگاري در 
هاليوود، چهره يك زن در آتش، آتالنتيكس 
و فيلــم درد و افتخار كه همگــي بعدها در 
زمره مطرح ترين فيلم هاي ســال گذشته 

قرار گرفتند. 
در اهميت جشنواره فيلم كن همين بس كه 
در اين جشنواره انواع فيلم هاي خوب سال به 
نمايش در مي آمد و بسياري از استعدادهاي 
سينمايي فرصت مي يافتند خود را به دنياي 
سينما معرفي كنند، از سويي ديگر فيلم هايي 
كه در جشنواره كن نمايش داده مي شد، در 
اغلب جشنواره هاي ديگر هم از آنها استقبال 
مي شــد و اغلب به بهترين آثار نمايش داده 
شــده در كن در ساير جشــنواره هاي سال 
نيز جايزه تعلق مي گرفت. در واقع جشنواره 
فيلم كن ترسيم كننده نقشه راه براي ساير 
جشنواره هاي سال بود. جشنواره كن يكي از 
پر شاخ و برگ ترين درخت هاي اكوسيستم 

جهاني سينماست.
جشــنواره كن فراتر از عملكرد تجاري اش 
)اين جشــنواره همچنان يكي از مهم ترين 

بازارهــاي فــروش فيلم در ســطح جهان 
محسوب مي شود( همچنان نمادي از ايده 
سينماست در تقابل با فيلم هايي سطحي، 
در اين جشــنواره به فيلم هايي كه جلوه گر 
حد كمال هنر هســتند و مانند اوپرا و باله 
در گردهمايي هايــي معتبــر نمايش داده 

مي شوند، بها داده مي شوند.
جشنواره كن حتي در زمينه دفاع از نمايش 
فيلم ها در سالن هاي ســينما و مخالفت با 
اكران فيلم ها به صورت آنالين نيز شهره است 
و از اين نظر نيز براي خود اعتبار بااليي كسب 

كرده است.
تيري فرمو، مدير جشنواره كن كه به نوعي 
در قبال حفظ اعتبار اين جشــنواره معتبر 
ســينمايي خود را نيز مســئول مي داند در 
سال۲۰۱۸ فيلم هاي كمپاني هاي نتفليكس 
و آمــازون را به دليل اينكــه نمايش آنها در 
ســالن هاي ســينما طبق نظر مديران اين 
كمپاني ها و به صورت محدود امكان پذير است 
را از جشــنواره كن كنار گذاشته بود. فرمو 
همچنين ايده برگزاري مجازي جشــنواره 
كن در سال۲۰۲۰ را رد كرده و گفته است: 
نمايش فيلم در فضاي مجازي به دليل روح 
و سابقه و كارايي آن، مدل موفقي از آب در 

نخواهد آمد.

آرش نهاوندي
روزنامه نگار

محمد ناصر احدي
روزنامه نگار
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 جزئياتی درباره بازگشت كرونا 
در گفت وگو با دكتر حسين عرفانی،رئيس اداره مراقبت 
مركز مديريت بيماری های واگير وزارت بهداشت
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بازار

چه عواملی موجب خروج شــورای رقابت از 
فرایند قیمت گذاری خودرو شد؟

آخریــن قیمتــی كه شــورای رقابــت بــرای خودروهای 
پرتقاضای مشمول قیمت گذاری ارائه داده بود به خرداد ماه 
سال 97مربوط می شد. این قیمت ها بر اساس دستورالعمل 

شورا تعیین شده بود. بعد 
از آن با بازگشت تحریم ها و 
تنگناهای ارزی ایجاد شده 
ناشی از آن، در اواخر آبان 
و ابتدای آذر مــاه، اقتصاد 
تحت فشار قرار گرفت و از 
واردات خودرو جلوگیری 
شــد. در ایــن شــرایط 
شــورا اقتصادی ســران 
ســه قوه بــرای هماهنگی 
ی  ی ها ر ا ســتگذ سیا
اقتصادی تشــكیل شد. با 
تشكیل این ستاد به دلیل 
شــرایط ویــژه كشــور، 

ابالغیه ای صادر شــد كه بــر مبنای آن برای امــور تجاری 
مانند ممنوعیــت واردات خودرو محدودیت هــای تازه ای 
ایجاد شــد. ماده 3 این ابالغیه در مورد قیمت گذاری ها بود 
كه بر مبنای آن اعالم شــده بود نهادها و شــوراهایی كه تا 
آن زمان به قیمت گذاری كاالهــا و خدمات اقدام می كردند 
باید این قیمت ها را برای تأیید نهایی و ابالغ به ستاد تنظیم 
بازار ارســال كنند. تا قبل از مصوبه مذكور، شورای رقابت در 
قیمت گذاری كاالها و خدمات انحصاری راســا عمل می كرد 
اما با این مصوبه اعالم قیمت نهایی خودرو به تصمیم ســتاد 

تنظیم بازار موكول شد.

علت بازگشت شورای رقابت به قیمت گذاری 
خودرو چیست؟

در آن زمان محمد شریعتمداری، وزیر وقت صنعت با برداشت 
اشتباه از ماده 3مصوبه شورای سران اقتصادی قوا، در نامه ای 
به شورای رقابت اعالم كرد از آن پس شــورا نمی تواند برای 
قیمت گذاری خودرو دستورالعمل صادركند درحالی كه هرچه 
مصوبه شورای سران اقتصادی سه قوه را مطالعه كردیم چنین 
برداشتی از این مصوبه نمی شــد. در نهایت شورای رقابت در 
اعتراض به این برداشت اشتباه به شورای اقتصادی سران سه 
قوه، دیوان عدالت اداری، بازرسی كل كشور و معاونت حقوقی 
ریاست جمهوری شكایت كرد. در نهایت با گذشت یك سال 
و چند ماه معاونت حقوقی ریاســت جمهوری نظر خود مبنی 
بر مستثني بودن شورای رقابت از این مصوبه را صادر و اعالم 
كرد شورای رقابت باید همچنان برای بازار كاالها و خدمات 
انحصاری دستورالعمل تدوین قیمت ارائه كند. با این روند از 
دو،سه هفته پیش از شورای رقابت خواستند تا دستورالعمل 
قیمت گذاری خودرو را ارائه كند كه با تدوین و ارســال این 
دستورالعمل توسط شورا و بحث و بررسی آن در كارگروه های 

مختلف، چهارشنبه هفته گذشته 
در جلسه ای با حضور وزیر سابق 
صنعت، مقرر شد تا دستورالعمل 
قیمت گذاری این شــورا مبنای 

تعیین قیمت خودرو باشد.

دســتورالعمل تعیین قیمت 
خودرو در شــورای رقابت 

نسبت به قبل چه تغییری كرده است؟
شورای رقابت بر اســاس فرمولی كه از قبل تدوین كرده بود 
دســتورالعمل قیمت خودرو را با در نظر گرفتن سه متغیر، 
نرخ تورم بخشی كه بانك مركزی اعالم می كند، نرخ بهره وری 
خودرو سازان و وضع كیفی خودروهای مشمول قیمت گذاری 
تعیین می كند. در زمینه نرخ تورم بخشی، بانك مركزی نرخ 
تورم ساالنه)6ماهه یا سه ماهه( هر خودرو را به طور جداگانه 
به شــورای رقابت ارائه می كند. خودروسازان اعالم كرده اند 
ســبد تورم اجزای خودرو به روز نشــده و وزیر سابق صنعت 
نیز اعالم كرد باید زودتر اقدام و این سبد را به روز می كردند 
و حاال به دنبال آن هســتند تا هر چه زودتر سبد تورم اجزای 

محصوالت خود را از طریق بانك مركزی به روز كنند.

روند تدوین دســتورالعمل جدیــد قیمت گذاری 
خودروهای پرتیراژ چگونه بوده است؟

شورای رقابت، دستورالعمل قیمت گذاری خودروهای مشمول 
بازار انحصاری را در نشست روز شنبه هفته جاری خود تدوین 
و نهایی كرده و این دستورالعمل به همراه برخی شروط تازه در 

سمت عرضه و تقاضا برای بهبود نحوه ثبت نام و فروش خودرو 
و همچنین تشدید كنترل بازار برای رسیدن خودرو به دست 
مصرف كنندگان نهایی را روز یكشنبه جاری به ستاد تنظیم 
بازار ارائه كرد. این فرمول قیمت گذاری در نشست روز دوشنبه 
هفته جاری ســتاد تنظیم  بازار پذیرفته شــد. بر مبنای آن 
قیمت محصوالت ایران خودرو 
10درصد و نــرخ محصوالت 
ســایپا حداكثــر 23درصد 

افزایش خواهد یافت.

در این دستورالعمل نرخ 
خودروهــای مشــمول 
قیمت گــذاری چگونــه 

مشخص شده است؟
وقتــی كــه شــورای رقابت 
دســتورالعمل تدوین قیمت 
خودرو را ارائــه می كند با قرار 
دادن متغیرهای ســه گانه در 
این دســتورالعمل، قیمت هر 
خودرو مشــخص می شــود. با این روند در واقع قیمت همه 
خودروهای مشــمول قیمت گذاری در شورای رقابت نهایی 
و به ســتاد تنظیم بازار ارائه شــد. چرا كه بر اساس ماده سه 
ابالغیه شــورای اقتصادی سران ســه قوه، باید ستاد تنظیم 
بازار با بررسی این دســتورالعمل، نرخ های جدید خودرو را 

نهایی و ابالغ كند.

علت تفاوت دیدگاه سازمان حمایت و شورای رقابت در 
مورد نحوه قیمت گذاری خودرو چیست؟

در جلســه 2هفته قبل، شورای رقابت، ســازمان حمایت و 
كمیته خودرو طرح خود را بــرای قیمت گذاری خودروهای 
داخلی ارائه كردند و در نهایت رضا رحمانی، وزیر وقت صنعت 
طرح شورای رقابت را برای قیمت گذاری خودرو تأیید كرد. 
با وجود این بر اســاس مصوبه شــورای هماهنگی اقتصادی 
سران سه قوه، باید ستاد تنظیم  بازار نرخ خودروهای مشمول 

قیمت گذاری را بررسی می كرد.

آیا ســتاد تنظیم بازار حق داشت در مصوبه 
شورای رقابت تغییری ایجاد كند؟

قانونگذار، شــورای رقابت را متولی تعییــن قیمت خودرو و 
سایر كاالها و خدمات انحصاری می داند، در نتیجه بر اساس 
قانون نمی توان به این موضوع ایــرادی گرفت مگر اینكه به 
فرمول شورای رقابت برای تعیین قیمت خودرو ایرادی داشته 
باشند و در صورتی كه شورا متقاعد شود، این ایراد را بر طرف 
می كند. اما در صورتی كه طــرح دیگری برای قیمت گذاری 
ارائه شــود دیگر مربوط به وظایف قانونی و حیطه اختیارات 

شورای رقابت نیست.

آیا دستورالعمل شــورای رقابت با پیشنهاد 
سازمان حمایت متفاوت بود؟

واضح اســت كه دســتورالعمل 
شورای رقابت برای قیمت گذاری 
خودرو با آنچه ســازمان حمایت 
پیشنهاد كرد، تفاوت های اساسی 
داشــت؛ زیرا پیشــنهاد سازمان 
حمایت تعییــن قیمت خودرو بر 
مبنای هزینه تمام شــده خودرو 
بود اما دستورالعمل شــورای رقابت بر اساس نرخ پایه تورم، 
میزان تورم بخشی صنعت خودرو، بهره وری و كیفیت تولید 

خودروهای انحصاری ارائه شد.

ریشه مخالفت شما با پیشنهاد سازمان حمایت 
چه بود؟

مولفه هزینه تمام شــده تولید خودرو زمانی می تواند مالك 
قیمت گذاری قرار گیرد كه هزینه ها كامال شــفاف باشــد و 
سرمایه گذاری ها مربوط به بخش تولید خودرو باشد، نه اینكه 
خودروســازان در بخش های دیگری سرمایه گذاری و هزینه 
كنند و محل جبران آن قیمت خودرو باشــد. به همین دلیل 
استخراج هزینه تمام شده واقعی تولید خودرو با توجه به آنكه 
خودروسازان شركت های وابسته، اقماری و زیان ده زیادی را 

اداره می كنند، بسیار پیچیده است.

ولــی به نظر می رســد طرح اولیه شــورای 
 رقابت برای قیمت گذاری خــودرو هم تا حدودی اصالح 

شده است؟

بله طرح شورای رقابت برای تعیین قیمت خودرو نیز اصالح 
و به روزرسانی شــد. مثل همین نكته كه خودروسازان اعالم 
كردند اجزای سبد تورم بخشی مثال خودروی پراید نسبت به 
گذشته تغییراتی داشته و بر این مبنا درخواست محاسبه نرخ 
جدید تورم بخشی خودروها را به بانك مركزی ارائه كردند اما 
شورای رقابت بر مبنای سبد هزینه قبلی كه بانك مركزی ارائه 
كرده بود دستورالعمل تعیین قیمت خودرو و نرخ های جدید 
را آماده و به ســتاد تنظیم بازار ارائه كرد و بر مبنای آن نرخ 
جدید خودروهای مشمول قیمت گذاری، مصوب و ابالغ شد.

تا پیش از این شورای رقابت حیطه اختیارات 
خود را در بازار خودرو به خودروهای انحصاری رده قیمتی 
كمتر از 40میلیون تومان محدود كرده بود. آیا حاال با توجه 
افزایش قیمت خودرو و حذف خودروهای رقیب مونتاژی 
از بازار محصوالت ارزان قیمت و متوســط، دایره شمول 
خودروهای مشمول قیمت گذاری شورا هم تغییر می كند؟

این نكته مهمی اســت و از 2هفته پیش كه دوباره اعالم شد 
شــورای رقابت باید دســتورالعمل تعیین قیمت بدهد، در 

دستور كار شورا قرار گرفته است.

توجیه شما برای اتخاذ چنین تصمیمی چه بود؟
برخی خودروهای تولید و مونتاژ داخل كه قبال در بازار رقیب 
قیمتی داشته و از شمول قیمت گذاری شورا معاف شده بود 
اكنون چنین رقیبی ندارند؛ پس این خودروها هم در حیطه 
دستورالعمل تعیین قیمت شورای رقابت قرار می گیرند. بر این 
اساس شورای رقابت با ارسال نامه ای به تمام خودرو سازان از 
آنها خواسته تا ضمن اعالم فهرست محصوالتشان، برای هر 
یك از این خودروها در بازار، یك یا چند رقیب در همان رده 

قیمتی معرفی و به شورای رقابت اعالم كنند.

پس از دریافت این فهرست ها چه اقدامی انجام 
خواهید داد؟

در این صورت مرحله دوم قیمت گذاری خودروهای داخلی 
در شــورای رقابت آغاز می شــود؛ یعنی درصورتی كه شورا 

تشــخیص دهــد خودروهایی 
هســتند كه تاكنون در شــمول 
دســتورالعمل قیمت گــذاری 
خودرو قرار نداشــته اند اما حاال 
در بازار بی رقیب مانده اند و بازار 
آنها انحصاری است بر آنها مقررات 
قیمت گذاری را اعمــال خواهد 

كرد.

پس به این ترتیب همه خودروها مشمول قاعده 
قیمت گذاری خواهند شد؟

بله با توجه به اینكه فعــال رقیب مونتاژی یــا وارداتی برای 
خودروهای داخلــی وجود ندارد، می تــوان گفت در مرحله 
بعدی همه خودروهای تولید و مونتاژ داخل مشمول ضوابط 

قیمت گذاری این شورا می شوند.

افزایش 10تا 23درصدی نرخ مصوب خودرو در 
شورای رقابت تا چه حد با قیمت های مدنظر ستاد تنظیم 

بازار همخوانی دارد؟
تجربه سال های گذشته قیمت گذاری خودرو در این شورا با 
توجه به فرمول قیمت گذاری و درنظر گرفتن عوامل سه گانه 
دخیل در تعیین نرخ خودروهای انحصاری نشــان می دهد 
میزان افزایش رســمی نرخ مصوب خودروهــای انحصاری 
هیچ گاه از 15تا 25درصد فراتر نرفته است. اخیرا نیز شورای 
رقابت بر مبنای نرخ پایه تورم سال گذشــته، تورم بخشی، 
بهره وری و كیفیت حداكثــر افزایش قیمت برای محصوالت 
ایران خودرو را 10و برای محصوالت سایپا 23درصد مصوب 

كرد.

علت تفاوت میزان افزایش قیمت محصوالت 
ایران خودرو و سایپا چیست؟

چون بخشی از افزایش قیمت مصوب محصوالت ایران خودرو 
در قیمت گذاری قبلی شورای رقابت لحاظ شده بود.

انتظارتان از نتایج این قیمت گذاری چیست؟
آنچه مسلم است ابالغ و اجرای نرخ های مصوب شورای رقابت 
می تواند نرخ حاشــیه بازار كنونی خودروهــای داخلی را به 

میزان 30و حتی 40درصد كاهش دهد.

فكر می كنید قیمت گــذاری همه خودروهای 

تولید و مونتاژ داخل در شورای رقابت به ساماندهی بازار 
و افزایش رقابت در بازار خودرو منجر می شود؟ 

در علم اقتصــاد هر گاه بخواهند بنــگاه اقتصادی تولیدی یا 
خدماتی رشد و توســعه یافته و به خالقیت و نوآوری برسد، 
باید رقیبی برای اینگونه بنگاه ها وجود داشته باشد. در واقع 
رقابت، بهترین ابزار رشد و توسعه اقتصادی بنگاه هاست اما 
اكنون با توجه به اینكه از یك سو سیستم به هیچ عنوان موافق 
واردات خودرو نیســت پس باید ایجاد رقابت در بازار خودرو 
با واردات خودروهای خارجی را كنار بگذاریم. با این شرایط 
اینكه چگونه یك انحصارگر، می تواند از منافع خود صرف نظر 
و رشد و توســعه پیدا كند و به كیفیت محصوالت و خدمات 
خود بیندیشد، نكته بسیار جالبی است. برای رفع این مشكل 
باید ما شــروطی را برای بنگاه هــای انحصارگر تعیین كنیم 
كه ضمن رشد و توســعه، كیفیت محصوالت و بهره وری را با 
صرف نظر از منافع آنی خود باال ببرند اما انجام چنین كاری به 
سادگی امكانپذیر نیست. اگر محصوالت ایران خودرو و سایپا 
رقیب وارداتی در بازار داشتند خودروسازان نیز می دانستند 
اگر از نظر قیمت و كیفیت قادر به رقابت با خودروهای وارداتی 
نباشند، بازار خود را از دســت می دهند ولی حاال كه چنین 
رقیبی برای آنها در بازار خودرو وجود ندارد، باید شروطی برای 
این شركت های خودرو سازی  گذاشته شود تا این شركت ها 
بتوانند از نظر تكنولوژی و كیفیت محصوالت رشد و ارتقا پیدا 

كنند كه این كاری سخت اما شدنی است.

پیش از این ستاد تنظیم بازار نرخ هایی را برای 
خودروهای داخلی بدون توجه به فاكتورهای شــورای 
رقابت تعیین كــرده بود كه مالك فــروش محصوالت 
خودروسازان بود و یكی از عوامل تشدید تنش قیمتی در 
بازار قلمداد می شد. شورای رقابت در قیمت گذاری جدید 
تا چه حد به مبنای قیمت گذاری قبلی ستاد تنظیم بازار 

توجه كرده است؟
مالك فعلی شــورای رقابت برای تعیین قیمت خودروهای 
انحصاری فرمول قیمت گذاری مصــوب و قیمت پایه تعیین 
شده این خودروها از فروردین تا خرداد و آذر تا اسفند ماه سال 
98بوده است. شــورای رقابت در 
تعیین قیمت خودرو به نرخ های 
مصوب ســازمان حمایت یا ستاد 
تنظیم بازار كاری نداشته بلكه نرخ 
این خودروها را بر مبنای تورم پایه 
قبلی و درنظر گرفتن نرخ ساالنه 
تورم بخشــی دریافتــی از بانك 
مركزی، نرخ بهره وری و كیفیت 
محاســبه و اعالم می كند؛ به طور 
مثال بر مبنای نرخی كه این شــورا قبال بــرای خودروهای 
انحصاری از فروردیــن تا آذر ماه 98تعیین كــرده به ترتیب 
مبنای قیمت پایه برای تعیین دستورالعمل قیمت گذاری این 
خودروها در مراحل بعدی بوده است. شورای رقابت در سال 
90تا 91تصمیم گرفت تا روش دیگری به جز هزینه تمام شده 
تولید را مبنای محاسبه نرخ خودروهای انحصاری قرار دهد 
و بر این مبنــا اكنون در تعیین دســتورالعمل و نرخ مصوب 
خودروهای انحصاری، نرخ پایه و تورم بخشی صنعت خودرو 
نیز مورد توجه قرار می گیرد تا مشــخص شود كه هر كدام از 
اجزای خودرو چقدر در قیمت تمام شده آن دخیل بوده است.

یعنی مبنای محاسبه نرخ خودروهای داخلی، 
قیمت تمام شده خودرو در سال گذشته است؟ 

همیشــه مبنای پایه محاســبه نرخ خودرو قیمت تمام شده 
واقعی خودرو و تورم پایه یك ســال یا 6 ماه گذشته است كه 
نرخ تورم بخشی و ســایر فاكتورهای قیمت گذاری نیز به آن 
افزوده می شود اما امسال تغییری در این مبنا صورت گرفته 
است. یكی از ایرادهایی كه خودروســازان به قیمت مصوب 
خودرو می گرفتند آن بود كه با توجه به سرعت افزایش نرخ 
تورم، محاســبه قیمت خودرو بر مبنای تورم پایه یك سال 
قبل به زیان آنها تمام می شود. برای رفع این مشكل شورای 
رقابت موافقت كرد هرگاه خودروسازان موافق بودند نرخ تورم 
بخشی بر مبنای تورم ســه ماهه بانك مركزی محاسبه شود 
و حتی این موضوع را در دســتورالعمل جدید قیمت گذاری 
خودرو مصوب و اعالم كرده ایم. در كنار آن شــورای رقابت 
محدودیت های ثبت نام و عرضه خودرو را افزایش داده است. 
فعال امكان تعیین قیمت خودرو بر اســاس سبد قدیم هزینه 
تمام شده تولید و فرمول شورای رقابت وجود دارد و تا سه ماه 
دیگر اگر تغییری در سبد هزینه های تولید خودرو ایجاد شود، 
خودروســازان می توانند درخواســت لحاظ آن را در قیمت 

مصوب خودرو ارائه كنند.

پايان معافيت 
قيمت گذاری
 شورای رقابت با 
ارسال نامه ای به 
همه شركت های 
خودروسازی از آنها 
خواسته تا فهرست 
محصوالت و رقیب 
قیمتی آن را اعالم 
كنند و در مرحله دوم، 
قیمت گذاری همه 
خودروهایی را كه قبال 
به دلیل داشتن رقیب 
از قیمت گذاری معاف 
بودند، در دستور كار 
قرار می دهد

 بازگشت 
شورای رقابت
قانونگذار، شورای 
رقابت را متولی تعیین 
قیمت خودرو و سایر 
كاالها و خدمات 
انحصاری می داند، 
در نتیجه بر اساس 
قانون نمی توان به 
این موضوع ایرادی 
گرفت مگر اینكه به 
فرمول شورای رقابت 
برای تعیین قیمت 
خودرو ایرادی داشته 
باشند و در صورتی كه 
شورا متقاعد شود، 
این ایراد را بر طرف 
می كند. اما در صورتی 
كه طرح دیگری برای 
قیمت گذاری ارائه 
شود دیگر مربوط 
به وظایف قانونی 
و حیطه اختیارات 
شورای رقابت نیست

طرح دوگانه سوز كردن خودرو ها 
روی دست انداز

سامانه ثبت نام متقاضیان طرح دوگانه سوز كردن 
خودرو های بنزینی تغییر كرده و فعاًل فقط برای 

خودروهای عمومی امكان ثبت نام وجود دارد

طرح دوگانه سوز كردن رایگان خودرو های بنزینی كه از سال 
گذشته با مصوبه شــورای عالی اقتصاد آغاز شده بود حاال وارد 
 فاز تازه ای شده و متقاضیان باید در ســامانه جدید به آدرس

 GCR.NIOPDC.IR كــه در دامنــه شــركت ملی پخش 
فراورده های ملی تهیه شده است ثبت نام كنند یا پیگیر ثبت نام 
قبلی خود باشند. نكته اینجاست كه گویا در سامانه جدید، هنوز 
امكانی برای ثبت نام خودروهای شخصی ایجاد نشده و مالكان 
این خودروها فعاًل باید منتظر بمانند. به گزارش همشــهری، 
طرح دوگانه ســوز كــردن خودروهای بنزینی هــر دو طیف 
خودروهای عمومی و شخصی را در برمی گرفت اما در مرحله اول 
خودروهای عمومی شامل وانت های سبك و سنگین، تاكسی ها و 
مسافربر های شخصی در اولویت قرار گرفتند تا به صورت 100در 
صد رایگان گازسوز شوند و در مرحله بعد خودروهای شخصی با 
دریافت وام 5میلیون تومانی با نرخ كارمزد 4درصد و بازپرداخت 

2ساله در نوبت گاز سوز شدن قرار خواهند گرفت.

شیفت بار انرژی از بنزین به گاز
در زمان تصویــب این طرح، وزارت نفت اعــالم آمادگی كرد 
تا هزینه دوگانه ســوز كردن خودروهای عمومــی را از محل 
صرفه جویی در مصرف ســوخت این خودرو هــا تأمین كند و 
همچنین با منابع حاصل از این محل، بانك ها را نیز برای تأمین 

مالی دوگانه سوز كردن خودروهای شخصی وارد میدان كرد.
بررسی ها نشــان می دهد با اجرای طرح سهمیه بندی بنزین، 
میانگین مصرف روزانه گاز طبیعی فشرده، 2 میلیون مترمكعب 
افزایش پیدا كرده و پیش بینی می شود با اجرای طرح رایگان 
دوگانه ســوز كــردن خودروهــای عمومی، میــزان مصرف 
ســی ان جی در بلندمدت و با اجرای سیاست های تشویقی و 
حمایتی به روزانه 24 میلیون مترمكعب افزایش یابد و البته با 
كاهش هزینه انرژی، حاشیه سود مسافربری عمومی افزایش 

یابد و احتماالً مبلغ كرایه خودروهای عمومی را تعدیل كند.

ثبت نام در سامانه جدید
بعد از مصوبه شورای عالی اقتصاد و اعالم آمادگی وزارت نفت 
برای دوگانه سوز كردن رایگان خودروهای عمومی و شخصی، 
 irngv.ir سامانه اطالعات جامع خودروهای گازسوز به نشانی
در دامنه اتاق اصناف تهران برای ثبت نام متقاضیان اختصاص 
یافت اما حاال، آنگونه كه حمید قاســمی ده چشــمه، معاون 
مدیرعامل شركت ملی پخش فراورده های نفتی گفته است، 
فرایند ثبت نام از متقاضیان و پیگیــری ثبت نام هاي قبلی به 
سامانه جدیدی به نشــانی GCR.NIOPDC.IR ؛ در دامنه 
شــركت ملی پخش فراورده های ملی، منتقل شده و مالكان 
خودروهای متقاضی طرح دوگانه ســوز كردن رایگان باید از 

طریق این سامانه اقدام كنند.
البته این تغییر نشــانی، برای مدیریت كامل بر روند عملیات 
تبدیل و پاسخگویی به تقاضاهای مصرف كنندگان و صاحبان 
خودرو انجام شــده تا شــركت ملی پخش فراورده های نفتی 
به عنــوان متولی اصلی این طــرح بتواند با تمركز بیشــتری 
دوگانه سوز كردن خودروها را به انجام برساند. از ویژگی های 
سامانه جدید كه به زودی فعالیت آن آغاز خواهد شد، اتصال 
آن به زیرساخت های اطالعاتی كشور مثل ثبت احوال، شاهكار 
و نظایر آن است. سامانه مزبور این امكان را به صاحبان خودرو 
می دهد تا با در اختیار داشتن شماره ملی و شماره تلفن همراه 
خود كه می بایست حتما متعلق به مالك خودرو باشد، به این 
سامانه مراجعه و مراحل ثبت نام خود را پیگیری كنند. به گفته 
قاسمی ده چشمه، این سامانه به كارگاه های تبدیل و دوگانه سوز 
كردن خودرو ها متصل شده و افراد پس از ثبت نام، پیامكی را 
دریافت می كنند كه به ترتیب زمان و محل ســكونت مالكان 

خودرو عملیات فراخوان و تبدیل انجام خواهد شد.

مزایای دوگانه سوز شدن
براســاس مصوبه شــورای عالی اقتصاد دوگانه ســوز كردن 
خودرو های عمومی شامل وانت های سبك و سنگین، تاكسی ها 
و مسافربرهای شخصی 100درصد رایگان بوده و هیچ هزینه ای 
برای مالكان خودرو در بر نخواهد داشت؛ اما پس از اجرای طرح، 
سهمیه بنزین خودروهای دوگانه سوز شده مانند خودروهای 
دوگانه سوز محاسبه می شــود و اتفاقاً هزینه طرح نیز از این 
محل تأمین خواهد شد. البته در كنار كاهش سهمیه سوخت 
این خودروها، خودروهای دوگانه سوز هزینه انرژی كمتری به 
خانوارها تحمیل می كنند و قیمت آنها نیز نسبت به خودروهای 

بنزینی باالتر محاسبه می شود.

پیامك های سامانه قبلی معتبر است
معاون مدیرعامل شركت ملی پخش فراورده های نفتی درباره 
ثبت نام متقاضیان طرح رایگان دوگانه سوز كردن خودروهای 
عمومی در سامانه قبلی می گوید: پیامك های فراخوان ارسال 
شده به افرادی كه پیش از این در سامانه قبلی ثبت نام كرده اند 
معتبر است و این افراد باید حتماً با مراجعه به سایت یا شماره 
تلفن هایی كه در پیامك اعالم شده، تبدیل خودروهای خود 
را پیگیری كنند؛ در غیراین صورت نوبت آنها از بین می رود و 
باید دوباره برای این طرح ثبت نام كنند. به گفته او هم اكنون 
همه كارخانه ها و مراكز تبدیل با تمام ظرفیت در حال فعالیت 
هســتند و با توجه به زیرســاخت های مناســبی كه فراهم 
شده اســت روند دوگانه ســوز كردن خودرو های عمومی در 

سریع ترین زمان ممكن انجام خواهد شد.

شخصی ها منتظر بمانند
در طرح دوگانه ســوز كردن خودروهای بنزینی، بخشــی 
هم برای خودروهای شــخصی درنظر گرفته شده كه البته 
هزینه آن مانند خودروهای عمومی رایگان نیســت اما در 
همكاری وزارت نفت و برخی بانك ها، تسهیالت 5میلیونی 
برای این متقاضیــان اختصاص می یابد كه نــرخ كارمزد 
آن 4درصد اســت و باید در 24قسط تسویه شــود. البته 
آنگونه كه قائم مقام شــركت ملی پخش فراورده های نفتی 
می گوید: فعاًل در طرح دوگانه سوز كردن خودروها، اولویت با 
خودرو های عمومی است، اما پس ازاین مرحله نحوه ثبت نام 
دیگر خودرو ها ازجمله خودرو های شــخصی نیز به ترتیب 

اطالع رسانی خواهد شد.

آسيب شناسی 
قیمت گذاری خودرو در 
گفت وگوی همشهری با 

رئیس شورای رقابت

این روزها بــازار خودرو حال 
و روز خوشــی ندارد. پیامد 
تعلل در تعیین قیمت مصوب 
خودروهــای پرتیراژ، كاهش 

شدید عرضه، رشد دالل بازی و اعالم قیمت های نجومی 
در بازار خودرو بوده اســت. حاال تدوین دستورالعمل 
تعیین قیمت مصوب جدیــد خودروهای داخلی پس 
از كشمكش بسیار بار دیگر به شــورای رقابت واگذار 
شده است. در گفت وگوی همشهری با رضا شیوا، رئیس 
شورای رقابت علل تغییر مرجع سیاستگذاری و دایره 
شمول قیمت گذاری خودروهای انحصاری پس از توقف 
واردات و تولید خودروهــای مونتاژ داخل و حدود نرخ 
مصوب شــورا برای این خودروها را مطرح كردیم كه 

می خوانید.

همهخودروهایداخلیمشمولقیمتگذاریمیشود گفت وگو

علی ابراهیمی 
خبر نگار

یكی از ایرادهای خودرو سازان به قیمت مصوب 
خودرو آن بود كه با توجه به سرعت افزایش نرخ 
تورم، محاسبه قیمت خودرو بر مبنای تورم پایه یك 
سال قبل به زیان آنها تمام می شود. برای رفع این 
مشكل شورای رقابت موافقت كرد درصورتی كه 
خودروسازان بخواهند نرخ تورم بخشی بر مبنای 
تورم سه ماهه بانك مركزی محاسبه شود كه این 
موضوع را در دستورالعمل جدید قیمت گذاری 
خودرو مصوب و اعالم كرده ایم

آنچه مسلم است ابالغ و اجرای نرخ های 
مصوب شورای رقابت می تواند نرخ 
حاشیه بازار كنونی خودروهای داخلی را به 
میزان 30و حتی 40درصد كاهش دهد

 میزان افزایش قیمت خودرو در 
شورای رقابت در حد متعارف 
سال های گذشته و از 10تا 23درصد 
بوده است



قضاوت، رفتار ناپسندی نیست 
هر انســانی در هر لحظه از زندگی بیــن آن چیزی كه در هر 
موقعیت می خواهد و آنچــه می بیند و می شــنود و درك و 
دریافت می كند در حال قضاوت و مقایســه است. مثال خود 
ما اگر هنگام پخش برنامه های تلویزیونی آنچه را می خواهیم 
دریافت نكنیم می توانیم بالفاصله از دیدن آن صرف نظر كنیم. 
یعنی بعضــی مواقع می توان انتخابی كرد كه به خواســته ما 
نزدیك تر است. اساســا مغز همه انســان ها براساس همین 
قضاوت ها و مقایســه ها دســت به رفتار مشــخصی می زند. 
یعنی حتی هنــگام خرید در مغازه هم مغز مــا برای انتخاب 
آنچه می خواهد دست به مقایســه و قضاوت می زند. بنابراین 
مقایسه كردن و قضاوت كردن كه یكی از كارهای پایه ای مغز 
انسان است فعل بد و ناپسندی نیســت. چون در واقع مغز ما 
براساس قضاوت كردن كار می كند. اما زمانی كه می خواهیم 
در مورد رفتار یا كار دیگــران نظر بدهیم در واقع می خواهیم 
موضوع را از منظر خود بیرونی كنیــم و آنچه را در ذهنمان 
می گذرد به دیگــران انتقال بدهیم. نكته مهم آن اســت كه 
توجه داشته باشیم وقتی داریم در مورد كارهای دیگران نظر 
می دهیم در واقع می خواهیم آنچه را می بینیم یا می شــنویم 
با مطلوب هایی كه برای خودمان خوب و ارزشــمند تعریف 
شده است می ســنجیم ؛ ولی فراموش نكنیم آنچه برای یك 
فرد مطلوب اســت لزوما برای دیگران هم بدین گونه نخواهد 
بود. ممكن است آنچه به نظر ما ارزشمند و درست است برای 
دیگران بی ارزش باشــد. به همین خاطر هنــگام بیان عقیده 

خودمان بایدحتما به این نكته توجه داشته باشیم.

نقد كردن به جای انتقاد 
ما معموال نظر افرادی را می پذیریم و به آنها توجه می كنیم كه 
نسبت به آنها احساس خوبی داشته باشیم. اغلب والدین سعی 
می كنند فرزندانشان را كنترل كنند و هیچ كس از اینكه كنترل 
شود احساس خوبی نخواهد داشت. وقتی والدین فرزندان خود 
را انتقاد و سرزنش می كنند آنها هم كمتر به خواسته های والدین 
خود احترام می گذارند و حتی به آن فكر می كنند و ارزش قائل 
می شوند. بنابراین باید یاد بگیریم چگونه به شیوه درستی نظر 
خودمان را به دیگــران انتقال بدهیم تا احتمــال تأثیر گذاری 
حرف های ما بر طرف مقابل بیشــتر باشد. شــیوه درست نظر 
دادن »نقد كردن« اســت. نقد كردن یعنی كمك به شناخت 

بهتر درست از نادرست یا مناســب از نامناسب. با وجود اینكه 
نقد با انتقاد هم خانواده است؛ اما تفاوت هایی با آن دارد. در نقد 
برخالف انتقاد ابتدا نكات مثبت رفتار یا كار فرد بیان می شود، 
سپس از طرف مقابل سؤال می كنیم كه آیا مایل هست نكاتی 
در مورد بهتر شدن بعضی رفتارهایش به او متذكر بشویم یا نه. 
مثال اگر مادری می خواهد برای نظافت و مرتب كردن منزل به 
فرزندش نكاتی را بگوید قبل از هر چیز باید از او تشكر كند كه 
قبول كرده مادرش را در این كار همراهی كند. بعد از فرزندش 
سؤال كند كه دوســت دارد در این مورد چیزهای بیشتری هم 
یاد بگیرد.این اجازه گرفتن برای این اســت كه طرف مقابل در 
برابر»نقد« ما »گارد« نگیرد. هنگام نقد در بیان نظر خود باید 
توجه داشته باشــیم محترمانه و صمیمانه آنچه را قابل بهبود 

است، بگوییم.

انتقاد، سازنده نیست 
 با توجه به اینكه ما در زندگی ناگزیر از قضاوت و در واقع بیان 
نظرات خود هستیم باید حتما به گونه ای این كار را انجام دهیم 

كه مشكلی پیش نیاید. ولی متأسفانه اغلب افراد هنگام مواجهه 
با یك اثر هنری یا كار، رفتار و هر چیزی كه به نوعی می خواهند 
نظر خود را در مورد آن بگوینــد »انتقاد« می كنند. در تعریف 
انتقاد باید گفــت انتقاد یعنی قضاوت منفــی كردن در مورد 
كسی یا چیزی و نشان دادن و بیان آن به طرف مقابل.یعنی ما 
كار، اثر یا رفتارطرف مقابل خود را براســاس نظر و مطلوبیات 
خودمان مقایسه و قضاوت می كنیم و نتیجه می گیریم كه آن 
رفتار، اثر یا... ارزش ندارد، منفی اســت و... ما اغلب با طعنه و 
كنایه می خواهیم این نكات منفی را یاد آور شویم و به نوعی به 

رخ طرف مقابل بكشیم. اما نباید فراموش كنیم كه انتقاد به این 
صورت، مخرب ترین رفتار در روابط بین فردی است. ما وقتی 
انتقاد می كنیم در واقع به طرف مقابل حمله می كنیم. اما در 
اینجا این ســؤال پیش می آید كه پس انتقاد سازنده چیست؟ 
توجه داشته باشیم »انتقاد هیچگاه ســازنده نیست«؛ انتقاد 
به خاطر ماهیتش و نوع پیامی كه به گیرنده انتقال داده می شود 
مخرب است؛ منتهی با توجه به چگونگی انتقال پیام به شنونده 
ممكن است شدت تخریب آن كم یا زیاد باشد. در فرایند انتقاد 
معموال به جای اینكه صرفا در مورد رفتار طرف مقابل صحبت و 
دیدگاه خودمان را ارائه كنیم در واقع »شخصیت « طرف مقابل 
را زیر سؤال می بریم. نظرات ما هم معموال ناظر به »شخصیت« 
اوست تا »فعل« او. به همین خاطر گفته می شود كه در انتقاد 
معموال نوعی توهین و گسترش دادن مبالغه آمیز اتفاق می افتد. 
در بسیار ی مواقع در جمالت انتقادی قیدهایی مثل »همیشه، 
مدام، اصال، كال« زیاد به كار می رود؛ درصورتی كه شاید دوسه 
بار بیشتر انجام داده نشده باشــد. مثال ممكن است دوست ما 
دیر سر قرار برسد و عذرخواهی هم بكند ولی ما در انتقاد از او 
بگوییم »تو كال بی توجهی و همیشــه دیر می رسی و...« وقتی 
ما اینگونه مبالغه آمیز انتقاد می كنیم در واقع خود شــخص را 
زیر سؤال می بریم؛ نه فعلی را كه مرتكب شده است. بنابراین 
با وجود اینكه ما فكر می كنیم با گوشــزد كردن مدام به طرف 
مقابل برای انجام ندادن كاری كه به نظر ما ناپسند است كمك 
می كنیم اما در واقع با ایجاد »احساس منفی« و »گارد دفاعی« 
رابطه خودمان را به تدریج تخریــب می كنیم. همین موضوع 
باعث می شــود احتمال پذیرش از سوی طرف مقابل به شدت 

كاهش پیدا كند.

القای پیام های ناخوشایند 
تفاو ت دیگر نقد كردن با انتقاد این اســت كــه در نقد صرفا بر 
رفتار مشاهده شده فرد تمركز می كنیم و رفتار او را به گذشته، 
شخصیت، تربیت و خانواده اش تعمیم نمی دهیم؛ درصورتی كه 
این اتفاق در انتقاد می افتــد. در انتقاد از رفتار یك فرد به او القا 
می كنیم كه خوب تربیت نشده، رفتارش بی ادبانه و غیراخالقی 
است و ســابقه زیادی هم در اینگونه رفتارها دارد. در مجموع 

هنگام انتقاد شخصیت فرد را زیر سؤال می بریم.
 تفاوت دیگر نقد با انتقاد این است كه در نقد برقابلیت های قابل 
مشاهده تمركز می كنیم. تالش می كنیم آنچه را به عنوان نكات 
قابل بهبود ارائه می كنیم چیزی باشــد كه دیگران هم بتوانند 
ببینند وصرفا بر پایه نظرات شــخصی ما نباشــد.در نقد تالش 
می كنیم شــواهد قابل مشاهده و بررســی ارائه كنیم كه خود 
فرد نقد شونده هم بتواند به نتیجه ای برســد كه ما رسیده ایم. 
ضمن اینكه تمركز ما بر حفظ رابطه خوب اســت نه تخریب و 
ویرانگری. در نقد ما حواسمان هست نوع مكالمات و رفتارمان 
نباید به گونه ای باشــد كه طرف مقابل برنجد. هدف ما تخریب 
شخصیت طرف مقابل نیست بلكه كمك كردن به اوست. حتی 
اگر بخواهیم در مورد غذایی كه كســی برایمان پخته هم نظر 
بدهیم باید ابتدا نكات مثبت آن را بگوییم و در آخر اگر به نظرمان 
رســید مشــكلی هم دارد آن را بیان كنیم. اما چون نقد كردن 
نیازمند داشتن آگاهی، دانش، هوش هیجانی، خویشتن داری و 
انصاف است كار آسانی نیست و برای انجام آن حتما باید دانش و 
آگاهی الزم را  كسب كرد. در ضمن توجه داشته باشیم در نقد، 
ما فقط می توانیم نظر خود را به دیگران منتقل كنیم ولی نباید 

دخالت و كنترلی برای انجام دادن یا ندادن آن داشته باشیم.

 با توجه به اینكه ما در زندگی ناگزیر از قضاوت 
و در واقع بیان نظرات خود هستیم باید حتما 
به گونه ای این كار را انجام دهیم كه مشكلی پیش 
نیاید. ولی متأسفانه اغلب افراد هنگام مواجهه 
با یك اثر هنری یا كار، رفتار و هر چیزی كه به 
نوعی می خواهند نظر خود را در مورد آن بگویند 
»انتقاد« می كنند
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سبك زندگی

معضلی كه برای عینكی ها هنگام ماسك زدن وجود دارد 
این اســت كه نفسشــان موجب ایجاد بخار روی شیشه 
عینكشان می شود. كارشناسان معتقدند تأثیر مه آلود شدن 
لنز عینك فقط باعث بروز مزاحمت نیست بلكه این پدیده 
آزاردهنده حتی می تواند شعاع دید فرد را كاهش داده و در 
نتیجه او را از انجام درست برخی امور روزمره ناتوان كند. 
اگر شما هم از آن دسته شهروندانی هستید كه از عینك 
استفاده و عینكتان بعد از زدن ماسك بخار می گیرد، ادامه 
این مطلب را بخوانید تا با چند راهكار ساده از بخارگرفتن 
شیشه عینكتان جلوگیری كنید. قبل از استفاده از ماسك، 
عینك خود را حتما با آب و صابون بشویید. این كار سبب 
می شود هرگونه مواد زائد چســبیده به شیشه عینك از 
سطح آن پاك شود و حتما مراقبت الزم را داشته باشید تا 
آب اضافه ای بعد از شستن عینك روی آن باقی نماند. در 
این شرایط سعی كنید عینك در هوای طبیعی خشك شود 
یا لنز را با دستمالی نرم، خشك كنید تا منجر به ایجاد خط 
و خش روی شیشه عینكتان نشود. این روش به اندازه كافی 
برای كم كردن اثر بازدم شما و تبدیل آن به بخار روی شیشه 
عینك اثر مثبتی دارد اما حتما منجر به صفر شدن جذب 
بخار روی شیشه نمی شود. برای اینكه اطمینان پیدا كنید 
زدن ماسك، باعث ایجاد بخار روی شیشه عینك نمی شود 
راه دیگری نیز وجود دارد. متخصصان توصیه می كنند برای 
جلوگیری از فقدان تیزبینی و ناتوانی دید بر اثر مه آلودگی 
عینك، افراد از لنــز پلی كربنات در شیشــه عینك خود 
استفاده كنند. راه دیگری نیز وجود دارد كه تنها به كمی 
دقت در انجامش نیاز است. سعی كنید هنگام زدن ماسك 
به صورت تان آن را به شكل ضربدری گره بزنید؛ رویكردی 
كه باعث می شود كه ماسك، محكم روی بینی و دور حدقه 
چشم مهر و موم و در نتیجه مانع تهویه هوا از باالی ماسك 
شود. این كار در عین حال باعث ایجاد دو تهویه جانبی برای 

خارج شدن بازدم هوا از كنار ماسك می شود.

تفاوت 
نقد با انتقاد

در نقد برقابلیت های 
قابل مشاهده تمركز 

می كنیم. تالش 
می كنیم آنچه را 

به عنوان نكات قابل 
بهبود ارائه می كنیم 

چیزی باشد كه 
دیگران هم بتوانند 

ببینند وصرفا بر پایه 
نظرات شخصی ما 

نباشد.در نقد تالش 
می كنیم شواهد قابل 

مشاهده و بررسی 
ارائه كنیم كه خود فرد 

نقد شونده هم بتواند 
به نتیجه ای برسد كه 

ما رسیده ایم

راهنما

راهكارهایی برای جلوگیری از 
بخارگرفتگی عینك 

با شما، برای شما
قرار اســت بنویسید... كوتاه اما بنویســید... ساده، روان، 
راحت... از خیلی پیش از اینها بنا داشتیم فضایی 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 هست( 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، اگر نگاه و دیدگاه خاصی دارید... اگر موضوع و 
مسئله ای دغدغه ذهنی شماست... اگر نسبت به موردی 
انتقاد یا اعتراضی دارید... اگر فكر می كنید كه باید توجه 
جامعه یا مسئوالن را به نكته یا موضوعی جلب كنید... اگر 
پیشنهاد مشخصی برای حل مشكلی دارید... اگر نسبت 
به برخی تصمیم ها، برنامه هــا و... در موضوعات مختلف 
شهری، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و...  نظر 
موافق یا مخالف دارید، آستین باال بزنید و همینطور كه در 
تاكسی یا اتوبوس نشسته اید یا در جمع و محفل دوستانه 
یا خانوادگی مشغول گپ وگفت هســتید، یا روی مبل و 
جلوی تلویزیون و یا حتی توی تختخواب لم داده اید، آنچه 
را در ذهنتان می گذرد و می خواهیــد آن را برای دیگران 
به اشــتراك بگذارید، در قالب یك متن كوتاه بنویسید 
و برای ما پیامك كنید، بقیــه خوانندگان روزنامه و مردم 
و همینطور مسئوالن، این نظرات و دیدگاه ها را ببینند و 
بدانند و بخوانند و شاید همین اتفاق، سبب خیر و منشأ 

یك حركت تازه و مؤثر شود.
ادب و اخالق اجتماعی، همان گذرنامــه یا مجوز ورود و 
انتشار 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 شما به دیگران با هم همدست شویم؛ مهم همین 
بزرگراه یكطرفه است، البته این بار از پایین به باال؛ بدون 
توقف، مستمر و مستدام.  در ابتدای این همراهی، با نظرات 
و دیدگاه های شما در قالب موضوعات آزاد شروع می كنیم، 
اما قرار نیست در این نقطه متوقف بمانیم؛ فكرهای دیگری 
هم داریم و بنا داریم كه خیلــی زود با طرح موضوع های 
هفتگی، جای شــما را خیلی بیشــتر از قبل در صفحات 
روزنامه باز كنیم و از صحبت ها و نظــرات و دیدگاه های 
شما صفحه ای را شكل بدهیم كه متعلق به خود شماست 
و قرارنیست پای مسئولی به آن باز شــود!  برای گرفتن 
نظرات و پیام های شــما یك شــماره تلفن همراه و نام 
كوچكتان كافی است. البته ما چند عدد میانی آن شماره 
را ستاره دار می كنیم تا فقط خودتان بدانید و بس... بدون 

نام خانوادگی، شهر یا... .
پس بــی آب و تاب بــا همان لحــن و ادبیــات خودتان 
بنویســید...  قرار هم همین اســت؛ بنویســید... ساده و 

كوتاه... ُرك و راست.

پیامگیر مــا با شــماره 09023828491 در تمام 
طول شــبانه روز آماده دریافت پیام ها، نظرات و 

دیدگاه های شماست.

رُك 

قاب دیروزقاب امروز

كرونا سبب شده است این روزها مردم پوشش تازه ای را برای حفظ خود از ویروس انتخاب كنند؛ 
پوششی كه به نظر می رسد حتی با پایان كرونا تا مدت ها باید شاهد آن باشیم.

عكس :  همشهری، رضا نوراهلل

ایستگاه راه آهن تهران سال 1306 ساخته شــد و به جرات می توان آن را یكی از مهم ترین 
سازه های تاریخ معاصر تهران به شمار آورد كه ایرانیان زیادی با آن خاطره دارند.

یكتا فراهانی 
خبرنگار

  مسئولیت پذیری ویژگی شخصیتی است كه متغیرهای 
مختلفی مانند یادگیری، تجارب فردی، نوع نگاه و ارزش هایی 
كه فرد در زندگی دارد در ایجاد آن نقش اساسی دارد. اینكه 
فرد تا چه اندازه در زندگی خود مســئولیت پذیر اســت و به 
الزامات آن توجه می كند مسئله ای است كه ریشه در سرشت، 
ویژگی های ژنتیك، زیستی، اجتماعی، محیطی و تربیتی او 
دارد. تركیب این عوامل با هم سبب می شود فرد شخصیتی 
مسئولیت پذیر یا مسئولیت ناپذیر پیدا كرده و به وظایفی كه 
در قبال خود، دیگران و جامعه دارد توجه یا بی توجهی كند. 
موضوع دیگری كه وجود دارد این است كه ممكن است فردی 
در یك حوزه مسئولیت پذیری باال اما در حوزه دیگری از این 

ویژگی عاری شده باشد.
اینكه چه عاملی سبب چنین رفتاری در فرد می شود ناشی از 
ارزش هایی است كه او در زندگی خود تعریف كرده است.این 
احتمال وجود دارد كه فرد نسبت به شغل خود مسئولیت پذیر 

باشد چرا كه كسب درآمد، خوش خلقی و پیشرفت كاری برای 
او در درجه اول اهمیت قرار داشته باشد. اما همین فرد ممكن 
است به دلیل نپذیرفتن مسئولیت اجتماعی و تعهداتی كه در 
قبال آن دارد، در موضوعاتی مانند رعایت بهداشت عمومی 
و توجه به هنجارهای اجتماعی توجه كافی از خود نشــان 
ندهد. باید گفت، افرادی كه دچار چنین رفتارهایی هستند، 
مسئولیت پذیری در آنها درونی نشــده است و به این دلیل 

نمی توانند رفتارهای مسئوالنه در اجتماع داشته باشند.

ایفای نقش و تعهد به حسن انجام وظیفه 
افراد مســئولیت پذیر چند ویژگی مهم دارند كه یكی از آنها 
توجه به ایفای نقش و وظایف و تعهد به حسن انجام آن است. 
به عنوان نمونه، هر كدام از ما به شــكل توامان در چند نقش 
زندگی می كنیم؛ مانند نقش فرزنــدی و نقش پدری. در هر 
كدام از این نقش ها مسئولیت ها و حقوقی وجود دارد كه افراد 
مسئولیت پذیر به آنها پایبند هســتند و صرفاً دنبال حقوق 
خودشان نیستند. مانند اینكه من در نقش یك شهروند حق 
دارم كه از خدمات حمل ونقل عمومی خوبی برخوردار باشم و 
هوای پاك داشته باشم و در كنار آن مسئولیت دارم هزینه های 
استفاده از این خدمات را نیز پرداخت كنم نه اینكه به هر شكل 
از پرداخت بهای بلیت خودداری كنم. مســئولیت دارم اگر 
هوای پاك می خواهم، آلودگی خودروی خود را برطرف كنم. 

این به آن معنی است كه افراد مسئولیت پذیر در كنار آشنایی 
به حقوقی كه دارند، به مســئولیت هایی كه در قبال جامعه، 
خانواده و دوستان خود دارند نیز آگاهی داشته و می دانند كه 
در موقعیت های مختلف باید چگونه رفتاری از خود بروز دهند.

همدلی و هوش هیجانی 
ویژگی دوم افراد مســئولیت پذیر توانایــی همدلی و هوش 
هیجانی باال در آنهاســت. هوش هیجانی و همدلی مستلزم 
این است كه بتوانیم دیگران و نیازهای آنان و حقوقی كه دارند 
را بدانیم و بفهمیم كه افراد چه احساسی را در قبال رفتار ما 
تجربه می كنند. یعنی بدانیم اگر با ســرعت زیادی رانندگی 
می كنیم، متوجه این باشیم كه افرادی در خیابان از سرعت 
باالی رانندگی  ما  ترســیده اند. روانشناسان به این شناخت، 
ظرفیت همدلی می گویند. برخی این ظرفیت همدلی را ندارند 
و یاد نگرفته اند كه چطور همدلی كنند و به شكل خودخواهانه 
تنها نیازهای شــخصی خود را می بینند و به دیگران توجه 
نمی كنند. همه كسانی كه در حوزه تربیتی كودك نقش دارند 
مسئولیت دارند كه موضوع همدلی را به كودك خود منتقل و 

سالمت روان او را تضمین كنند.

عزت نفس باال 
ویژگی سوم افراد مســئولیت پذیر این است كه عزت نفس 

باالیی دارند و از شكست نمی ترسند و از اشتباه كردن هراس 
ندارند. این یعنی اینكه می پذیرند كه به عنوان یك انســان 
ممكن است نقاط ضعفی داشته باشــند اما نسبت به نقاط 
ضعف خودشــان آگاهی دارند و تالش می كنند این نقاط را 
برطرف كنند. این افراد چون عزت نفس باالیی دارند دیگران 
را مسبب و تنها عامل مشكالتشــان نمی دانند. یعنی اینكه 
بهانه ای برای شكســت های خود نمی آورند و می پذیرند كه 
اشتباه كرده اند و از شكست پلی برای موفقیت می سازند. این 
دسته از افراد برای رسیدن به موفقیت از دیگران نیز كمك 
می گیرند تا بتوانند مســئولیتی را كه برعهده گرفته اند به 

درستی مدیریت كنند.

ایمان به قدرت فردی 
ویژگی چهارم افراد مسئولیت پذیر این است كه آنها به قدرت 
خودشان به عنوان یك فرد باور دارند. این دسته از افراد ایمان 
دارند كه یك دست صدا ندارد. باور دارند كه تغییرات بزرگ 
از خود شخص شروع می شود و تغییر از درون اتفاق می افتد. 
آنها منتظرشخصي یا اتفاقی كه از بیرون زندگی آنها را متحول 
كند نیستند و تالش می كنند كه خود قهرمان زندگی خویش 
باشــند. این افراد نقش های زندگی خود را به درستی تعریف 
كرده و بر این اساس می توانند مسئولیت هایی را كه برعهده 

گرفته اند درست به پایان برسانند.

فرشاد شیبانی 
روانشناس

ویژگی های منحصر به فرد 
مسئولیت پذیرها 

گاهی ناآگاهی از اصول یك رفتار ساده مانند حرف زدن درباره مشكالت، می تواند 
چالش های بزرگی در زندگی مان ایجاد كند و این درست همان چیزي است كه باید براي 

پرهیز از آن، مهارت ها و دانش كافي را از نوع و چگونگي نقد و انتقاد كسب كنیم

در زندگی اجتماعی و خانوادگی، از اعضای یك خانواده كه نسبت نزدیكی با همدیگر دارند 
بگیریم تا اعضای یك خانواده بزرگ در محل كار یا جامعه كه نسبت نزدیكی با یكدیگر 
ندارند شاهد نظرات و عقاید بسیار متفاوتی هستیم. گاهی دو نفر با تربیت و شرایط یكسان آن قدر با هم متفاوت هستند كه باور 
نمی كنیم در یك خانه تربیت شده باشند. این اختالف نظر ها و سالیق جدا از آنكه خوب باشد یا بد و اینكه ما بخواهیم یا نخواهیم 
همچنان وجود دارند. اما شیوه نقد و برخورد ما با اینگونه تفاوت ها بسیار مؤثر است و گاهی می تواند زمینه ساز بروز مشكالت زیادی 
باشد. زیرا در بسیاری موارد با مشاهده آنچه مخالف نظر ماست به گونه ای برخورد می كنیم و عكس العمل نشان می دهیم كه باعث 
رنجش دیگران و در بعضی موارد هم از بین رفتن روابطمان خواهد شد. اما چگونه می توانیم رفتار مناسبی در این خصوص داشته 
باشیم و طوری اظهارنظر كنیم كه مشكلی پیش نیاید. در این خصوص با دكتر علی قاسمی، روانشناس و مشاور گفت وگو كرده ایم.

انتقاد در بوته نقد
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استارتاپ primer كه یك اســتارتاپ انگلیسی در حوزه 
فناوری مالی محســوب می شــود، خیلی بی ســروصدا 
3میلیون و800هزار پوند بودجه خود را افزایش داده است. 
این شركت می خواهد به بازرگانان در تثبیت پشتوانه های 
پرداختی خود كمك كند و به راحتی از روش های جدید 

پرداخت در آینده نیز پشتیبانی می كند.

مدیریت پرداخت
با 3میلیون و200هزار پوند سرمایه گذاری در دور مرحله 
كشت ایده، آنها در ژانویه نیز 600هزار پوند در پیش دور 
این مرحله به دســت آورده بودند. این استارتاپ مشغول 
ساخت API پرداختی است تا امیدوارانه به سمت مدیریت 
همه پرداخت ها در اشكال مختلف حركت كند. هدف آنها 
ایجاد شفافیت بیشــتر در تراكنش های بازرگانان است؛ 
كاری كه اكنون به نظر بســیار سخت و طاقت فرسا به نظر 

می رسد.

عهده گرفتن مسئولیت
بازرگانان بزرگ، به ویژه آنهایی كه در بیش از یك موقعیت 
جغرافیایی فعالیت دارند از روش های پرداختی استفاده 
می كنند كه نیاز بــه تكنیك فنی قابــل توجهی دارد و 
كاربران تجربه كمــی برای اســتفاده از آن دارند. ضمن 
اینكه عدم شفافیت در آن نیز به وضوح مشاهده می شود. 
اســتارتاپ پرایمر می خواهد بسیاری از این امور سنگین 
را به نمایندگی از بازرگانان انجام دهد و اساسا یك بستر 
پرداخت را ایجاد كند كه روش كارش، آگنوستیك است. 
هدف از این كار، كاهش اصطكاك هنگام اتخاذ روش های 
جدید پرداخت به محض ورود به بازار و ارائه بینش بهتر 

در موارد مختلف است.

كار پیچیده
پل آنتونی، یكی از مؤسسان استارتاپ كه سابقه فعالیت در 
شركت پی پال را دارد، می گوید: »پرداخت ها، فوق العاده 
پیچیده هستند. بازرگانان طی چند سال گذشته در مورد 
آنچه راه حل كلی پرداخت های شان است، دچار سردرگمی 
شده اند و این موضوع باعث شــده تا آنها به انواع مختلف 
ارائه دهندگان خدمات پرداخــت )PSP(، روابط بانكی 
محلی، روش های پرداخت اختصاصی و ســایر خدمات 
پرداخت شخص ثالث به منظور گسترش به بازارهای جدید 
و ارائه تجربیات پرداخت در مقابل تقاضای مشتریان خود 

نیازمند باشند.«

كار سخت تر می شود
با وجود ایــن پیچیدگی، آنتونی می گویــد كه بازرگانان 
به طور مداوم ســعی در بهینه ســازی هزینه ها و كاهش 
كالهبرداری و بهبود تجربه كاربر دارنــد. در عین حال، 
آنها باید با تغییرات كالن در چشم انداز پرداخت ها، مانند 
PSD2 و 3DS 2.0 هم سازگار شوند؛ در نتیجه، این امر 
برای مقیاس های پرداختی باالتــر كار را برای بازرگانان 
پیچیده تر می كند، زیرا با تعــداد فزاینده ای از ادغام های 
فنی »وابسته به هم« در سراسر خدمات پرداخت درگیر 

می شوند.
آنتونی در این خصوص می  افزاید: »این مشخصا می تواند 
به طور مستقیم بر تجربه كاربر در پرداخت تأثیر بگذارد و 
به طور كلی، وضعیت داده ها را در اكوسیستم های پرداخت 
فوق العاده پیچیده، سخت تر كند. اساسا این یك چالش 

زیرساختی به حساب می آید.«
او اضافه می  كند: »عالوه بر ادغــام  پرداخت های متعدد، 
بازرگانان همچنیــن باید موارد ایمنــی را رعایت كرده 
تا از كالهبرداری جلوگیری شــود و البته این كار با یك 
الیه انتزاعی بــرای مدیریت معقول ایجاد می شــود. در 
اصل گزارش و داده های آنها از چندین منبع تهیه شــده 
و مدیریت تیم های عملیاتی آنها كار دشــواری در پیش 
دارنــد. درصورت خرابــی PSP، هیچ اســتراتژی فنی 

مشخصی وجود ندارد و این یك دردسر می تواند باشد.«

سیستم یكپارچه
شركت پرایمر ادعا می كند كه با تأمین یكپارچه پرداخت 
كه مدیریت روند پرداخت را شــامل می شــود، نه فقط 
مشكل PSP، بلكه موضوع كالهبرداری و گرفتاری های 
دیگر در خدمات شخص ثالث در آینده نیز قابل حل  شدن 
است. استارتاپ پرایمر به طور مركزی، اطالعات پرداخت 
را ذخیره و معامالت پردازشی متناوب را یكپارچه می كند. 
آنتونی در این خصوص نیز می گوید: »گزارش و تجزیه و 
تحلیل ما، بازرگانان را قادر می سازد تا همه معامالت را در 
یك مكان مشــاهده كنند و ما برای همكاری با تیم های 
دارای بازرگانی آماده هســتیم تا نیازهای آنها را برآورده 
و آنها را از ورود به چندین داشــبورد PSP بی نیاز كنیم؛ 
كارهای دشــواری كه آنها به معنای واقعی كلمه هر روز 

انجام می دهند!«

 استارتاپی
برایحسابوكتابراحتتر

پرايمر كار پرداخت های پیچیده را برای شركت ها 
و بازرگان های بزرگ آسان  می كند و درصد خطا را 

كاهش می دهد
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جهاناستارتاپی

سردرگمیبرای
پرداختها

بازرگانان طی 
چند سال گذشته 

در مورد آنچه 
راه حل كلی 

پرداخت های شان 
است، دچار 
سردرگمی 

شده اند و این 
موضوع باعث 
شده تا آنها به 
انواع مختلف 

ارائه دهندگان 
خدمات پرداخت 

)PSP(، روابط 
بانكی محلی، 

روش های 
پرداخت 

اختصاصی و سایر 
خدمات پرداخت 

شخص ثالث 
به منظور گسترش 
به بازارهای جدید 

و ارائه تجربیات 
پرداخت در 

مقابل تقاضای 
مشتریان خود 
نیازمند باشند

رازناشناخته
مشخص نیست 
كه چرا آن دسته 
از بیمارانی كه 
فاموتیدین 
دریافت كرده اند 
بهبود یافته اند؛ 
اینكه چرا یك 
داروی سوزش 
سردل ممكن 
است به شخصی 
كه دچار عفونت 
ویروسی شده 
كمك كند، یك 
راز ناشناخته 
است

فاموتیدینبهجنگكرونامیرود؟
مشاهدات پزشكان بیمارستانی در آمریكا نشان داده است كه مصرف 
داروی فاموتیدین در نجات جان بیماران كووید - 19نقش داشته اما هنوز 

به صورت قطعی نمی توان درباره آن اظهارنظر كرد 

روز جمعه هفته گذشته مقاله ای در یكی از وب  سایت های 
پزشكی منتشر شد كه نشــان می داد بیمارانی كه داروی 
تسكین سوزش سردل مصرف می كردند در زمان بستری 
در بیمارســتان برای درمان كووید-19، دو برابر بیشتر از 
سایر بیماران، جان سالم به در برده اند. البته هنوز مشخص 
نیست كه نجات جان آنها فقط به دلیل مصرف فاموتیدین 

بوده یا تصادفا این اتفاق رخ داده است.
به گزارش سی ان ان، دكتر ژوزف كانگلیارو، نویسنده این 
مقاله و پزشك بیمارستان Northwell Health می گوید: 
آنچه در این مطالعه دریافتیم این است كه نتیجه مصرف 
این دارو دلگرم كننده اســت. این دارو بــه نام فاموتیدین   

نزدیك به 40سال است كه در داروخانه ها موجود است و 
یك ماده مؤثر و رایج در معالجه معده های اســیدی است. 
برای این مطالعه روی 1536بیمار تحقیق شــده اســت 
كه 332نفر)22درصد( از آنهایــی كه فاموتیدین مصرف 
نكرده اند، فوت كرده و یا به دلیل وخامت حال لوله  تنفسی 
به آنها وصل شده و یا به دستگاه ونتیالتور نیاز پیدا كرده اند. 
اما در ایــن بین از تعداد بیمارانی كــه فاموتیدین مصرف 
می كردند تنها 8یا 10درصد فوت كرده و یا به دســتگاه 

تنفسی وصل شدند.
طبق اظهارات نویســندگان این مطالعه در مركز پزشكی 
ایروینگ دانشگاه كلمبیا در مقایسه با بقیه بیماران، افرادی 
كه فاموتیدین دریافت كرده اند 2برابر كمتر از سایر بیماران 
كرونایی با خطر مرگ روبه رو شــدند. بیماران 24ساعت 
پس از ورود به بیمارستان و بستری  شدن شروع به مصرف 
فاموتیدین كردند. برخــی به صورت خوراكــی و برخی 
به صورت وریدی و با دوزهای مختلف آن را دریافت كردند. 
حدود 15درصد از بیماران نیز پیش از بستری  شــدن این 
دارو را در خانه مصرف می كردند. در این مطالعه البته هنوز 
اثبات نشده كه این دارو باعث كاهش مرگ ومیر شده  چون 

ممكن است این كاهش به صورت تصادفی رخ داده باشد.

نویسندگان این مقاله به همین دلیل طی بیانیه ای نوشتند: 
مشخص نیست كه چرا آن دسته از بیمارانی كه فاموتیدین 
دریافت كرده اند بهبود یافته  اند. بنابراین بدون پیداكردن 
علت پزشكی نباید این مطالعه را به گونه ای تفسیر كرد كه 
مصرف فاموتیدین در بیماران بستری كووید-19منجر به 

بهبودی می شود.

پزشكان برای شروع تجویز فاموتیدین احتیاط كنند
كانگلیارو می گوید نگران اســت كه براساس این مطالعه 
منتشرشــده اما داوری نشــده، پزشــكان قبل از اینكه 
نتایج آزمایش  های بالینی مشخص شود شروع به تجویز 
فاموتیدین برای بیماران ویــروس كرونا كنند؛ من اصال 
چنین چیزی را توصیه نمی كنم. پیشنهاد می كنم پزشكان 
منتظر اطالعات بیشتری از آزمایش  های ما روی این دارو 

باشند.
او تأكید می كند: هیچ مدركی وجود ندارد كه فاموتیدین 
از ابتال به ویروس كرونــا جلوگیری كند و نگران اســت 
افرادی كه هنوز بــه كووید-19مبتال نشــده اند اقدام به 
مصرف خودسرانه این دارو برای جلوگیری به ابتال كنند. او 
می گوید: من واقعاً نسبت به این امر نگران هستم و هشدار 
می دهم. مصرف فاموتیدین ممكن است به افراد احساس 
كاذب از امنیت را بدهد. فقط یك كارآزمایی بالینی، دادن 
دارو و دارونما به صورت تصادفی به بیماران و سپس بررسی 
 آن، می تواند مشــخص كند كه آیا ایــن دارو واقعاً علیه 

كووید-19عمل می كند یا خیر.
دانشــگاه Northwell و كلمبیا اكنون در حال انجام یك 
آزمایش بالینی هستند كه در آن برخی از بیماران 9برابر 
بیشتر از مقدار مصرف شــده فاموتیدین وریدی دریافت 

می كنند.
برخی دیگر نیز دارونما یا دارویی كه هیچ عملكردی ندارد 
می گیرند. كانگلیــارو كه هدایت این آزمایــش بالینی را 

برعهده دارد می گوید كه نتایج اولیه احتماالً طی چند ماه 
آینده اعالم می شــود. وی می  افرایــد: 233بیمار در این 
مطالعه ثبت  نام كرده اند و درحالی كه ما قصد داشتیم آن 
را روی 390بیمار انجام بدهیم. با این حال از آنجا كه تعداد 
بیماران مبتال به ویروس كرونا در در نیویورك روند كاهشی 
گرفته ممكن است تصمیم بگیریم كه نتایج اولیه را با تعداد 

كمتری از بیماران اعالم كنیم.

سود و زیان فاموتیدین
اینكه چرا یك داروی ســوزش ســردل ممكن اســت به 
شخصی كه دچار عفونت ویروسی شده كمك كند، یك راز 
ناشناخته است. كانگلیارو می گوید: یك ماه پیش وقتی به 
این ایده برای شروع آزمایش رسیدیم مصرف آن را 2 برابر 
كردم. پزشكان Northwell به 2 دلیل تصمیم به مطالعه 
فاموتیدین گرفتند؛ اول اینكه مطالعه مدل سازی  رایانه ای 
نشان داد كه مكانیسم عملكرد فاموتیدین نیز ممكن است 
در درمان كووید-19كمك كنــد. و دو اینكه دكتر مایكل 
كاالهان، متخصص بیماری  های عفونی در بیمارســتان 
عمومی ماساچوست كه با بیماران مبتال به ویروس كرونا در 

چین سروكار داشته است، دیده بود كه بیماران كم درآمد 
كه عموما با مشكل سوزش سردل مواجه هستند بیش از 
افراد ثروتمند كه آنها نیز دچار سوزش معده بودند، از این 

بیماری نجات پیدا كردند.
وقتی كاالهان و پزشكان چینی به این ماجرا عمیق تر نگاه 
كردند، دریافـتند كه بسیاری از افراد كـم  درآمد داروهایی 
از خانواده فاموتیدین مصرف می كردند، درحالی كه بیماران 
ثروتمند تمایل داشتند كه داروی متـــفاوت و گران  تری 

مصرف كنند.
دكتر كوین تریسی، رئیس مؤسسه تحقیقات فاینشتاین 
در دانشگاه پزشكی Northwell می گوید: موارد بسیاری از 
این دست مشاهده شـده اسـت كه به ما درباره تاثیر درمانی 

فاموتیدین برای ویروس كرونا امید می دهد.
تریســی پیش از این به ســی ان ان گفته بــود: ما هنوز 
نمی دانیم كه این دارو اصال فایده ای هم دارد یا خیر. مردم 
به هر چیزی امیدوار هستند. اما باید این كارآزمایی بالینی 
را درباره فاموتیدین انجام دهیم و بعد نظر قطعی بدهیم. اگر 
فاموتیدین كار كند، استفاده از آن در مقیاس گسترده آسان 
خواهد بود؛ چرا كه یك داروی عمومی، فراوان و ارزان است.

این روزها فعالیت های گســترده ای را در عرصه هكاتون ها با موضوع ویروس كرونا و 
بیماری كووید-19شاهد هستیم. در این میان، ایده ها و ابتكارهای جالبی نیز درخصوص 
مقابله با این ویروس به دست آمده است. جالب ترین نكته در این هكاتون ها، همكاری 
فرامرزی بین شركت كنندگان از راه های دور و نزدیك است كه هر كدام تجربه خود را 
به دست می آورند، برخی تجربیات را به اشتراك می گذارند و با هم در زمینه های مشترك 

همكاری می كنند.

تالشدرهكاتون
هكاتون )Hackathon( رویدادی است كه در آن برنامه نویسان رایانه، استارتاپ ها و 
افراد دیگری كه درگیر توسعه نرم افزار هستند، ازجمله طراحان گرافیكی، طراحان 
واسط كاربری و مدیران پروژه گردهم می آیند و در توســعه پروژه های نرم افزاری و 
گاهی سخت افزاری با یكدیگر همكاری و گاه رقابت می كنند. اكنون كه بحث همه گیری 
بیماری كووید – 19و شیوع ویروس كرونا در نقاط مختلف جهان داغ داغ است، بسیاری 
از هكاتون ها نیز به سمت برنامه هایی برای مقابله با این ویروس رفته اند كه از دل آنها، 

ایده های جالبی بیرون می آید.

داستانیازایدههایبكر
پس از اتمام هكاتون ها معموال چه اتفاقی می افتد؟ پیش تر پس از بسته شدن رویداد، 
فقط چند خبر از آن می شنیدیم و تمام. اما با شــرایط كنونی، ما می خواهیم برخی از 
نوآوری های مفید كه از این رویدادهای آنالین حاصل شده را زیر ذره بین قرار بدهیم. 
در اینجا به 10مورد از یافته ها و ابتكارهایی درخصوص ویروس كرونا كه در هكاتون های 

برگزار شده به دست آمده اشاره می كنیم.

ایده های استارتاپی 
برای نبرد با كرونا
استارتاپ ها در نقاط مختلف جهان این روزها در هكاتون های 
گوناگون مشغول بررسی ایده هایی برای مقابله با بیماری 
كووید- 19و كاهش اثرات آن بر زندگی انسان هستند

WeCare
دفتر مركزی این گروه كوچك در صوفیه، پایتخت بلغارستان قرار دارد. 
آنها در رویداد مجازی بحران بلغارستان حضور داشتند و ایده خود را 
مطرح كردند. هدف آنها از ایده شــان، كمك بــه خانواده های جوان 
فرزندداری است كه به دلیل تعطیلی تجارت در طول همه گیری ویروس 
كرونا، منابع اصلی درآمد خود را از دست داده اند. این گروه هم اكنون یك وب سایت كامل 
و كانال های رسانه های اجتماعی را در اختیار دارد و به ادامه پروژه ای می پردازد كه از اواخر  
ماه مارس سال جاری میالدی برای مقابله و كاهش اثرات بیماری كووید-19درنظر گرفته 
شده است. آنها در وب سایت WeCare اینگونه خودشان را معرفی كرده اند: »ما تیمی از 
جوانان فعال هســتیم كه هدف مان كمك به خانواده های فرزندداری است كه به خاطر 

كووید-19بدون درآمد مانده اند.«

ساسان شادمان منفرد
روزنامه نگار



روبات پرسرعت برای مصارف نظامی
حدودا 8ســال پیش، یك روبات دیگر به نام »یوزپلنگ« از ســوی پنتاگون ساخته شد كه 
سازندگان آن ادعا می كردند، از سریع ترین دونده جهان در آن زمان، سریع تر می دود. سرعت 
یوسین بولت، قهرمان دوی سرعت جهان، 44/7كیلومتر بر ساعت بود، درحالی كه پنتاگون مدعی بود، 
روباتی كه ساخته به سرعت 45/5كیلومتر بر ساعت می رسد. این پروژه بخشی از تالش های پنتاگون 
برای توسعه روبات های نظامی بود. ساخت این روبات در آن زمان با انتقاداتی همراه بود، به طوری كه 
بسیاری از متخصصان روباتیك عنوان كردند كه باعث تأسف است كه این یوزپلنگ قبل از هر چیز برای 

كشتن مردم ساخته شده است.

17 newspaper.hamshahrionline.ir
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 سرعت بیشتر
كالس جدید 

روبات های نرم كه 
با نام اختصاری 
LEAP شناخته 

می شوند، قادرند 
حداكثر به سرعت 

2/7طول بدن 
در ثانیه )بیش از 

سه برابر سریع تر 
از مدل های 

پیشین( برسند. 
این روبات های 

جدید همچنین 
می توانند از 

شیب های تند  باال 
بروند

ویژگی برتر 
كامپیوتر 
كوانتومی
كامپیوتر 
كالسیك یك 
ورودی را فورا 
پردازش می كند. 
درحالی كه 
كامپیوترهای 
كوانتومی 
اطالعات را در 
كیوبیت ها ذخیره 
می كنند كه 
می توانند در یك 
حالت عجیب، 
همزمان هم فعال 
و هم غیرفعال 
باشند. این ویژگی 
باعث می شود 
كه یك كامپیوتر 
كوانتومی به طور 
همزمان پاسخ 
بسیاری از 
ورودی ها را كشف 
كند

پژوهشــگران نظامــی پیش بینی می كنند كــه مدارهای 
كامپیوترهای كوانتومی برای كار كردن دیگر نیازی به دمای 
بســیار پایین ندارند و این موضوع پس از گذشت یك دهه، 

اكنون می تواند به واقعیت تبدیل شود.
سایت phys.org در گزارشی نوشته است: سال ها فناوری 
كوانتومی حالت جامد كه بتواند در دمای اتاق كار كند، دور از 
ذهن به نظر می رسید. اگرچه استفاده از كریستال های نوری 
غیرخطی به عنوان محتمل ترین مسیر رسیدن به این نقطه 
عطف ابداع شده بود، اما باورپذیری وجود چنین سیستمی 
همیشه مورد ســؤال بود. اكنون پژوهشگران نظامی به طور 
رسمی اعتبار این رویكرد را تأیید كرده اند. كرت جاكوبز عضو 
مركز تحقیقات و توسعه ارتش آمریكا به همراه میكل هوك 
و دیرك انگالند از انســتیتو فناوری ماساچوست، نخستین 
كسانی بودند كه امكان پذیری یك دروازه منطقی كوانتومی 
را كه متشكل از مدارهای فوتونی و كریستال های نوری است، 
نشان دادند. دروازه منطقی كوانتومی یا به زبان ساده تر دروازه  
كوانتومی به یك مدار پایه  كوانتومی گفته می شود كه روی 

چند كیوبیت عمل می كند.
هوك می گوید: اگر دســتگاه های آینده كه از فناوری های 
كوانتومی اســتفاده می كنند، نیاز به خنك كردن در دمای 
بسیار پایین داشته باشند، در این صورت آنها بسیار پرهزینه و 
حجیم خواهند بود و نیاز به انرژی زیادی دارند. پژوهش های 
ما با هدف توسعه مدارهای فوتونیك آینده انجام شده است 
كه می توانند نیازهای دستگاه های كوانتومی را در دمای اتاق 
مدیریت كنند. فناوری كوانتوم طیف وسیعی از پیشرفت های 
آینده مانند محاســبات، ارتباطات و سنجش از دور كاربرد 
دارد. رایانه های كالسیك و قدیمی برای انجام هر كاری، با 
استفاده از اطالعاتی كه كامال مشخص است، كار می كنند. 
اطالعات در بیت های زیادی ذخیره می شوند كه هریك از آنها 
می توانند فعال یا غیرفعال باشند. هنگامی كه به یك كامپیوتر 
كالسیك، به وســیله تعدادی بیت، ورودی مشخصی داده 
می شود، كامپیوتر می تواند این ورودی را برای ارائه یك پاسخ 
پردازش كند. كامپیوتر كالسیك یك ورودی را فورا پردازش 
می كند. درحالی كه كامپیوترهای كوانتومی اطالعات را در 
كیوبیت ها ذخیره می كنند كه می توانند در یك حالت عجیب، 
همزمان هم فعال و هم غیرفعال باشــند. این ویژگی باعث 
می شــود كه یك كامپیوتر كوانتومی به طور همزمان پاسخ 
بسیاری از ورودی ها را كشف كند. اگرچه كامپیوتر كوانتومی 
نمی تواند همه پاسخ ها را به عنوان خروجی، یكباره ارائه كند، 
اما می تواند رابطه ای بین این پاسخ ها ایجاد كند كه این كار 
به شما امكان می دهد بعضی از مشكالت را خیلی سریع تر از 
یك كامپیوتر كالسیك رفع كنید. در پردازش كوانتومی، یك 
كیوبیت یا بیت كوانتومی واحد پایه  در پردازش كوانتومی و 
رمزنگاری كوانتومی اســت كه مشــابه بیت در رایانه های 
كالسیك عمل می كند. متأســفانه یكی از اشكاالت عمده 
سیستم های كوانتومی شــكنندگی این حالت های عجیب 
كیوبیت است. بیشــتر ســخت افزارهای آینده در فناوری 
كوانتوم باید در دمای بسیار پایین )نزدیك صفر( نگهداری 
شوند تا از بروز مشكل در این حالت های ویژه جلوگیری شود.
جاكوبز می گوید: اگر یك كیوبیت با هر چیز دیگری در محیط 
اطراف ارتباط داشــته باشــد، حالت كوانتومی آن از شكل 
طبیعی خود خارج می شــود. به عنوان مثال، اگر در محیط، 
ذراتی از یك گاز وجود داشته باشد و كیوبیت در دمای پایین 
نگهداری شود، مولكول های گاز به آهستگی حركت می كنند 

و به همان میزان وارد مدارهای كوانتومی نمی شوند.
پژوهشگران تالش های بسیاری را برای حل این مسئله انجام 
داده اند، اما هنوز راه حل قطعی برای آن پیدا نكرده اند. اكنون، 
مدارهای فوتونی كه كریستال های نوری غیرخطی را در خود 
جای داده اند، به عنوان تنها مســیر ممكن برای محاسبات 
كوانتومی مطرح هستند. انگالند می گوید: مدارهای فوتونی 
كمی شبیه مدارهای الكتریكی هستند، با این تفاوت كه آنها 
به جای ســیگنال های الكتریكی، نور را مدیریت می كنند. 
به عنوان مثال، ما می توانیم كانال هایی را در یك ماده شفاف 
ایجاد كنیم كه فوتون ها به سمت پایین حركت كنند. یعنی 
شــبیه ســیگنال های الكتریكی كه در طول سیم حركت 
می كنند. برخالف سیســتم های كوانتومی كــه از یون یا 
اتم برای ذخیره اطالعات اســتفاده می كنند، سیستم های 
كوانتومی كه از فوتون ها اســتفاده می كننــد می توانند بر 
محدودیت ها و موانع دمای پایین فائق شــوند. با این حال، 
فوتون ها هم همچنان باید برای انجام عملیات منطقی با دیگر 
فوتون ها در تعامل باشند. این جاست كه نقش بلورهای نوری 
غیرخطی بارز می شود. پژوهشــگران می توانند حفره های 
موجود در كریســتال هایی را كه به طور موقت فوتون ها را 
به دام می اندازند، مهندســی كنند. با استفاده از این روش، 
سیستم كوانتومی می تواند 2حالت ممكن را كه یك كیوبیت 
می تواند حفظ كند ایجاد كند؛ حفره ای بــا فوتون )فعال( 
و حفره ای بدون فوتون )غیرفعال(. این كیوبیت ها ســپس 
می توانند دروازه های منطقی كوانتومی را شــكل دهند كه 
چارچوبی برای این حالت های عجیب و غریب ایجاد می كند. 
به عبارت دیگر، پژوهشگران می توانند از وضعیت نامشخِص 
بودن یا نبودن فوتون در یك حفره كریستالی برای ارائه یك 
كیوبیت استفاده كنند. دروازه های منطقی روی 2كیوبیت 
عمل می كنند و می توانند »درهم تنیدگــی كوانتومی« را 
در میان آنها ایجاد كنند. این درهم تنیدگی به طور خودكار 
در یك كامپیوتر كوانتومی ایجاد می شــود و برای سنجش 

رویكردهای كوانتومی الزم است.

امكان عملكرد مدارهای كوانتومی 
در دمای اتاق

با تحقیقات جدیدی كه صورت گرفته سیستم های 
كوانتومی كه از فوتون ها استفاده می كنند می توانند 

بر محدودیت های دمای پایین فائق شوند

روبات هایی به تیزپایی یوز
پژوهشگران یك روبات جدید را با الهام از یوزپلنگ ها 

توسعه داده اند كه با بهره گیری از ستون فقرات ارتجاعی، 
سرعت آن سه برابر روبات های قبلی است

پژوهشــگران با الهام از بیومكانیك یوزپلنگ، نوع 
جدیدی از روبات های نرم را تولید كرده اند كه قادر به 
حركت سریع تر روی سطوح جامد یا در آب، در مقایسه 
با نسل های قبلی روبات های نرم است. سیستم های 
جدید روباتیك نرم قادرند با ظرافت تمام اشــیای 
مختلف را بگیرنــد و همچنین توانایــی الزم برای 
بلند كردن اجسام سنگین را دارند. بیومكانیك دامنه 
بسیار وسیعی را شامل می شود، اما در تعریفی كوتاه، 
بیومكانیك را می توان علم استفاده از اصول مكانیك 
در سیســتم های بیولوژیكی مانند انسان، جانوران، 

گیاه، اندام و یاخته )سلول( دانست.

جی یین، استادیار مهندسی مكانیك و هوافضا در دانشگاه 
ایالتی كارولینای شمالی و نویسنده اصلی مقاله روبات های 
جدید نرم می گوید: یوزپلنگ ها سریع ترین موجودات روی 
زمین هستند و سرعت و قدرت خود را از خم شدن ستون 
فقراتشان به دســت می آورند. او می گوید: ما از یوزپلنگ 
الهام گرفتیم تا نوعی روبات نرم را توســعه دهیم كه یك 
ستون فقرات ارتجاعی و دوحالته دارد، به این معنی كه این 
روبات دارای 2حالت ثبات است. ما می توانیم با پمپاژ هوا 
به داخل كانال هایی كه این روبات نرم و سیلیكونی را تراز 
می كنند، وضعیت روبات را به سرعت از یك حالت پایدار 
به حالتی دیگر تغییر دهیم. با ســوئیچ كردن بین این دو 
حالت، مقدار قابل توجهی انرژی آزاد می شود و این امكان 
به وجود می آید كه روبات بتواند نیروی خود را به سرعت 
بر زمین اعمال كند. این وضعیت روبات را قادر می كند تا 
روی ســطح زمین بتازد و به عبارت دیگر پاهای خود را از 
زمین بكند. پیش از این، روبات های نرم به نوعی با خزیدن 
حركت می كردند و همیشه با زمین در تماس بودند كه این 

عمادالدین قاسمی پناه
خبرنگار

وضعیت سرعت آنها را محدود می كرد.
تاكنون، سریع ترین روبات های نرم می توانستند حداكثر 
با سرعت 0/8طول بدن شان در ثانیه روی سطوح صاف و 
جامد حركت كنند. كالس جدید روبات های نرم كه با نام 
اختصاری LEAP شــناخته می شوند، قادرند حداكثر به 
سرعت 2/7طول بدن در ثانیه )بیش از سه برابر سریع تر( 
برســند. این روبات های جدید همچنیــن می توانند از 
شیب های تند باال بروند كه برای روبات های نرم كه نیروی 
كمتری را بر زمین اعمال می كنند، می تواند چالش برانگیز 
یا غیرممكن باشد.  طول بدن یا body length نوعی واحد 
اندازه گیری خطی است كه مبنای آن طول اشیاء است. این 
روبات های LEAP پرسرعت تقریباً 7سانتی متر طول و 

حدود 45گرم وزن دارند.
 LEAP پژوهشــگران همچنین نشــان دادند كه طرح
می تواند سرعت شــنای روبات های نرم را بهبود بخشد. 
یك روبات LEAP با اتصال یك باله به جای پا، می تواند 
با ســرعت 0/78طول بدن در ثانیه شنا كند، درحالی كه 
روبات های نرم قبلی با ســرعت 0/7طول بــدن در ثانیه 

می توانستند در آب شنا كنند.
یین می گوید: ما همچنین كار كردن همزمان چند روبات 
را برای گرفتن اشیا به شكل چنگك به نمایش گذاشتیم. 
با تنظیم نیرویی كه از سوی روبات ها اعمال می شد، آنها 
توانستند اشیایی به ظرافت و نازكی تخم مرغ و همچنین 

اشیایی با وزن 10كیلوگرم یا بیشتر را بلند كنند.
پژوهشــگران یادآوری كردند كه این كار در قالب اثبات 
مفهوم تالش های پیشــین انجام شده است و خوش بین 
هستند كه می توانند این طرح را برای ساخت روبات های 

كالس LEAP كه حتی ســریع تر و قدرتمندتر باشــند، 
بهبود ببخشند.

ییــن می گویــد: فناوری هــای جســت وجو و نجات، 
عملیات هایــی كه ســرعت در آنهــا ضــرورت دارد و 

سیســتم های روباتیك كارخانه های صنعتی می توانند 
بخشــی از اســتفاده های كاربردی این روبات ها باشند. 
به عنوان مثال، یك خط تولید روباتیك پرسرعت را تصور 

كنید كه روبات ها توانایی كار با اشیای شكننده را دارند.

Suncrafter
این استارتاپ آلمانی كه دفتر مركزی 
آن در برلیــن قــرار دارد، كارش 
صفحه های خورشیدی و تولید انرژی 
دوستدار محیط زیســت است. آنها با 
استفاده از نور خورشــید، انرژی الكتریســیته برای برق شهری تولید 
می كنند. در هكاتون برگزار شده در اواسط ماه مارس به میزبانی آنالین 
استونی این شــركت آلمانی ایده جالبی را در بحبوحه پاندمی ویروس 
كرونا ارائه داد كه در نــوع خود جالب توجه بود. در ایــن هكاتون، آنها 
راه حلی را برای شست وشوی دست ها با اســتفاده از نور اشعه ماورای 
بنفش در شــرایط كنونی ارائه دادند. این یك ایده نــاب و بكر بود كه 

توانست برنده هكاتون نیز بشود.

Velmio
این استارتاپ در شــهر تالین استونی 
راه انــدازی شــده و كارش در حوزه 
ســالمت و ورزش اســت. حــدود 
10كارمند دارد و روی اپلیكیشن های 
سالمت بارداری كه با هوش مصنوعی و سبك  زندگی ادغام شده تمركز 
دارد. در هكاتون اســتونیایی »حمله به بحران« آنهــا با طرح »ردیاب 
ویروس كرونا« به این همایش آنالین آمدنــد. این طرح عالئم كاربر را 
برای تخمین سطح خطر كووید - 19مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و 
سطح ریسك مكان های اطراف را با گزینه ای برای ثبت عالئم ناشناس 
نشان می دهد. این اپلیكیشــن هم اكنون در اســتونی قابل دریافت و 

استفاده است.

Linistry
این استارتاپ در سال 2016میالدی 
تاسیس شــده اســت و درخصوص 
وضعیــت هنــر دیجیتال بــودن و 
خدمات رســانی در این حوزه فعالیت 
می كند. هدف آنها، تقویت وفاداری مشتریان و افزایش فروش بوده است. 
اواخر آوریل گذشته بود كه این استارتاپ مجارستانی كه دفتر مركزی 
آن در شهر بوداپست قرار دارد، در هكاتون اروپا شركت كرد. استارتاپ 
»لینیستری« با استفاده از فناوری های موجود، راه حلی را ایجاد كرده كه 
هدف آن كاهش انتقال ویروس كرونا در هنگام مراجعه به سوپرماركت، 
با محدود كردن مشتریان در فروشگاه، مدیریت صف در خارج از آن و 
كمك به مردم بــرای خرید آنالین اســت؛ ایده ای كــه از تفكر اصلی 

استارتاپ سرچشمه می گیرد.

Bankera
ایــن اســتارتاپ كه یك ســرویس 
خدمات رســانی پرداخت بین المللی 
است در سال2017تاسیس و دفتر آن 
در شــهر ویلنیوس لیتوانی واقع شده 
است. آنها نیز در اواخر  ماه آوریل در هكاتون اروپا شركت كردند و مشروح 
برنامه ها و ایده های خود را درخصوص مبارزه و مقابله با ویروس كرونا ارائه 
كردند. راه حل آنها، »مراقبت تجاری بانكرا« نام داشت. هدف آنها با این 
 طرح، كمك به شــركت هایی اســت كه در جریان پاندمــی بیماری
كووید - 19با استفاده از ضمانت شریك تجاری خود، مسائل مربوط به 
وجوه و وام ها را مدیریت می كنند. از طریق سیستم ارائه شده توسط بانكرا، 
بازپرداخت وام قابل انعطاف است و آنها می توانند پس از پایان قرنطینه 

این كار را انجام دهند.

Colivery
این شركت، یك استارتاپ آلمانی است كه در پاندمی 
بیماری كوویــد - 19، پویــش WirVsVirus# را 
راه اندازی كرد. آنها در یك هكاتون 48ســاعته در 
آلمان شــركت كردند و این پویش را با نام »ما علیه 
ویروس« به راه انداختند. در پلتفرم این شركت امكانی وجود دارد كه هر 
كسی می تواند به سایر شهروندان كمك كند. روش كار به این صورت 
است كه داوطلبان می توانند برای كمك به همشهریان خود برای آنها 
خرید انجام دهند و یا به داروخانه رفته و داروهای بدون نیاز به نســخه 
مورد نیاز آنها را تحویل بگیرند. در اصل این پویش نوعی تالش برای دور 
نگه داشتن مردم از یكدیگر به منظور مقابله با ویروس كرونا و همچنین 

خارج نشدن از منزل برای برخی امور و در كل قرنطینه بودن است.

Wamapp
دفتر مركزی این استارتاپ نروژی در شهر اسلو واقع 
شــده و كارش دادن هدایای كوچــك، متفكرانه و 
سرگرم كننده برای ایجاد شادی در میان خانواده ها و 
دوستان است. آنها پس از شركت در هكاتون نروژ، این 
ایده را برای حمایت از مشاغل كوچك فراهم كردند كه به مشتریان اجازه 
می دهد كوپن هایی را برای استفاده از پاندمی خریداری كنند و به عنوان 
هدیه ای برای خانواده و دوستان شان ارسال كنند. بدین ترتیب كسب و 
كارهای كوچك نیز در این روزهای سخت رونق گرفتند و البته شانس تهیه 
هدیه برای اهدا به دوستان و اعضای خانواده نیز از این طریق بیشتر شد. 
ضمن اینكه این كار تبلیغی نیز برای كسب و كارهای كوچك به حساب 

می آید.

VoiceMed
این استارتاپ كه دفتر مركزی آن در شهر تولسا در 
ایالت اوكالهما قرار دارد، كارش مراقبت  و خدمات 
بهداشــتی و درمانی اســت. چندی پیش، تیم آنها 
توانســت هم برنده هكاتون بحران ایتالیا شود و هم 
برنده هكاتون بحران سوئد. طرح شگفت انگیز آنها شاید كمی غیرعلمی 
به نظر برسد، اما در شــرایط كنونی می توان از آن به عنوان یك نوآوری 
جالب برای مقابله با ویروس كرونا یاد كرد. از آنجا كه آزمایش های مربوط 
به تشــخیص ویروس كرونا كم و پرهزینه اســت، راه حل اســتارتاپ 
VoiceMed به هر شخصی كه دارای تلفن هوشمند یا رایانه است، این 
اجازه را می دهد تا خود را مورد آزمایشی ساده قرار دهد و به نتیجه ای 
نسبتا قابل قبول برسد. كاربران به سادگی با سرفه و یا صحبت كردن از 
طریق تلفن همراه هوشمند و یا رایانه شــخصی و پاسخ دادن به چند 
سؤال، آزمایش را انجام می دهند. پس از آن، نرم افزار تشخیص صدا كه 
صدای كاربر را در مقابل صدای افراد آلوده قرار می دهد، شروع به تجزیه 

و تحلیل كرده و نتیجه را اعالم می كند.

CoronaFree
این شركت، برنده هكاتون سوئدی در 
بخش ارتباطات بود. این اســتارتاپ 
ســوئدی كه زاییده تفكــر جمعی از 
پزشــكان و اســتادان دانشــگاه ها و 
مؤسسات بهداشتی سوئد است، راه حلی را پیشنهاد كرده كه می تواند به 
نوعی كمك به بازگشتن به زندگی عادی تلقی شود. راه حل آنها در واقع 
صدور و تأیید »گواهی ایمنی« ویروس كروناست كه این كار را برای مردم 
به منظور تغییر وضعیت و بازگشت به زندگی عادی پس از قرنطینه بسیار 
آسان می كند. در وب سایت این گروه می توانید آخرین آمار مبتالیان به 
ویروس كرونا و شرایط نقاط مختلف جهان در این خصوص را به صورت 

لحظه به لحظه رصد كنید.

eebot
این استارتاپ استونیایی حدود یك  ماه و نیم پیش 
در هكاتون استونی شركت و ایده ای جالب را در آنجا 
 ،SUVE مطرح كرد. برنامه تفكر سریع آنها با نام
یك چت بات زنده برای پاسخ دادن به تمام سؤاالت 
شــهروندان در مورد پاندمی بیماری كووید – 19و همچنین ویروس 
كروناست. از زمان ایجاد این چت بات، دولت استونی آن را در اختیار خود 
گرفت و در بسیاری از وب سایت ها قرار داد تا به صورت عمومی در اختیار 
مردم قرار بگیرد. حتی آنها قصــد دارند، مدت ها پس از همه گیری این 

بیماری نیز از این چت بات استفاده كنند.
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این شمارهدرنگ

کرونا
موجدوم

ويروس كوويد- 19 در آينده چه رفتاري از خود نشان خواهد داد؟ 

كرونا؛ آينده روشن نيست

پاييز، موج ديگری
 در راه است  

جزئياتي درباره بازگشت همه گيري كرونا در گفت وگو با دكتر حسين عرفاني 
رئيس اداره مراقبت مركز مديريت بيماري هاي واگير وزارت بهداشت

همه مردم نگران موج دوم كرونا هســتند و در اين 
مورد حرف و حديث هاي فراواني وجــود دارد. آيا آمدن موج 

دوم قطعي است؟
يك موضوع قابل توجه اين اســت كه هم در نيمكره  شمالي و هم 
نيمكره جنوبي دنيا همه درگير اين بيماري شــده اند. كشــور ما 
اكنون فصل بهــار را تجربه مي كند و كشــورهاي نيمكره جنوبي 
در حال تجربه پاييز هستند و به ســمت ماه هاي سرد سال پيش 
مي روند. 6 ماه بعد از اينكه پاييز نيمكره شمالي شروع مي شود و بهار 
كشورهاي نيمكره جنوبي فراخواهد رسيد. تفاوت داشتن فصل ها 
بين دو نيمكره موجب پاسكاري بيماري كوويد- 19بين كشورهاي 
درگير و انتقال آن مي شود. در واقع احتمال قابل انتظاري است كه 

مجدد از پاييز امسال شيوع كرونا را داشته باشيم همانطور كه هر 
سال بحث آنفلوآنزاي فصلي را با شدت و ضعف مختلف مي توانيم 

انتظار داشته باشيم.
در ارديبهشت و خرداد چطور؟

بايد بررسي كنيم و ببينيم بازگشــايي ها تأثير مثبت يا منفي در 
شيوع اين بيماري داشته يا خير. هنوز قضاوت در اين مورد زود است.

آيا گرم شدن هوا كرونا را متوقف خواهد كرد؟
احتمال دارد كه در يك سناريوي خوب ما در ارديبهشت و خرداد 
بتوانيم اين بيماري را تحت كنترل نسبي دربياوريم و روند بيماري 
در فصل تابستان يك ســير نزولي در جامعه پيدا كند گرچه بدين 
معنا نيســت كه اين عدد به صفر مي رســد. اما نكته در اينجاست 

همانطور كه در سال هاي گذشته همه ما شاهد بوديم كه تعدادي 
از افراد جامعه مي توانند به سرماخوردگي در ماه هاي گرم سال هم 
مبتال شوند، ممكن است به كرونا نيز مبتال شوند. چرا كه كوويد-19 
از قاعده كلي ويروس هاي سرماخوردگي تبعيت مي كند. بنابراين 
حتي در فصل گرم ســال هم امــكان انتقال وجــود دارد. اما آن 
همه گيري افزايشــي را قطعا با همكاري خوب مــردم مي توانيم 
تحت كنترل در آوريم. ضمن اينكه يك قاعــده كلي هم داريم كه 
بيماري كوويد -19 يك بيماري نوپديد است يعني رفتارهاي عامل 
بيماري زا هنوز جنبه هاي ناشــناخته خيلي زيادي دارد. در واقع 
ندانسته هاي ما در مقابل دانش و تجربه اي كه در مقابل اين ويروس 

كشف كرده ايم در خور توجه است.

هر فرد مبتال به صورت پايه اي چند نفر را مي تواند 
بيمار كند؟

ما براي سرايت پذيري و واگيري بيماري يك شاخصي داريم تحت 
عنوان عدد مولد پايه كه در مورد كوويد- 19عددي حدود 2.5تا 3را 
به طور متوسط شامل مي شــود. يعني در هر دوره واگيري هر فرد 
بيمار 2.5تا 3نفر را مي تواند آلوده كند. اگر فردي آلوده به ويروس 
كوويد-19 بشــود تقريبا در دوره كمون كه 14روز طول مي كشد 
واگيري دارد. بعد از واگيري، در دوره قبل از بيماري، دوره كمون تا 
دوره بيماري تا بهبودي نسبي 4هفته طول مي كشد. هر 5روز طبق 
عدد مولد پايه 2.5تا 3نفر مي توانند توسط يك فرد بيمار آلوده شوند. 
در روز پنجم بعد از آلودگي يك نفر اگــر حداقل 2 نفر را آلوده كند 

با خودش 3نفر مي شــوند. روز دهم اگر هر كدام از اين 3نفر 2نفر را 
آلوده كنند افراد آلوده به 6نفر مي رسند كه با احتساب خودشان در 
مجموع 9نفر مي شوند. روز 15هم 9نفر 18نفر را آلوده مي كنند كه 
با خودشان 27نفر مي شوند. اعداد به صورت تصاعد هندسي افزايش 
مي يابند. البته موج افزايشي تقريبا تا اواسط اسفندماه بود و از اسفند تا 
امروز با نوساناتي مي توان گفت از يك عدد پايه تقريبا نزديك به ثابت 
تبعيت كرده. اين موضوع به دليل آن است كه اقدامات كنترلي مؤثر 
واقع شده است. ما اميدواريم همكاري مردم همچنان ادامه پيدا كند 
و شاهد باشيم در ارديبهشت و خرداد ماه شيب نمودار انتقال بيماري 
در سطح جامعه كاهش پيدا كند و عدد مولد پايه ما به زير يك برسد 

و عمال كنترل بيماري در بهترين حالت اتفاق بيفتد.

تا رسيدن موج دوم كرونا 
چه اقدامات پيشگيرانه اي مي توان انجام داد؟

اين چند ماه فاصله اي را هم كه نسبت به كشورهاي نيمكره جنوبي در اختيار داريم مي توانيم بحث ظرفيت سازي  
و ارتقاي ظرفيت را در ساختار نظام سالمت كشور داشته باشيم تا بتوانيم با يك آمادگي مناسب در فصل پاييز 
به جنگ مجدد موج دوم بيمــاري برويم. دكتر عرفاني مي گويد:»اميدواريم كــه اتفاق نيفتد ولي دور از ذهن 
نيست كه در پاييز امسال ما با موج دومي از كوويد- 19به صورت فصلي مواجه و روبه رو شويم. در بحث كنترل 
بيماري بايد به 3ركن اساسي توجه كرد: اول نظام سالمت كشور ماست كه خوشبختانه وزارت بهداشت از همان 
روزهاي آغازين با تاب آوري باال توانست در هفته اول اپيدمي خود را پيدا كند و ايجاد ظرفيت كند و آن را افزايش 
دهد. تا جايي كه وزير محترم بهداشت اعالم كرده بين 30تا 50درصد تخت هاي بيمارستاني كه براي بيماران 
كوويدي رزرو شده عمال خالي هستند. يعني به رغم كشورهايي مانند ايتاليا يا اسپانيا كه كمبود تخت دارند ما 
توانسته ايم با برنامه ريزي موفق در زمينه درماني، پاسخگوي بيماران و مراجعه كنندگان باشيم«. از طرف ديگر 
بحث هماهنگي بين بخشي به عنوان ركن دوم مطرح است كه تاكنون دولت، قوه مقننه و قوه قضاييه و نيروهاي 
نظامي و انتظامي با يك عزم ملي پا به ميدان گذاشته و به صورت هماهنگ عليه كوويد- 19بسيج شده اند. رئيس 
اداره مراقبت مركز مديريت بيماري هاي واگير وزارت بهداشت ركن سوم كنترل و پيشگيري را هم مشاركت 
مردم مي داند. اتحاد و به هم پيوستگي اين سه ركن مي تواند كمر بيماري كوويد- 19را خم كند. چنانچه تاكنون 

از شيبي كه با سرعت رو به افزايش بود كاسته شده و يك سير تقريبا افقي را تجربه مي كنيم.

فاصله گذاري اجتماعي
در اين شــرايط البته بايد به بحث اقتصاد و خدمات اجتماعي و توليد هم توجه كرد. در واقع بايد در كنار بحث 
سالمت بحث معيشــت هم درنظر گرفته شــود به گونه اي كه از تعطيلي مملكت جلوگيري شود. اساسا طرح 
فاصله گذاري اجتماعي كه تاكنون اجرايي شده نيز با همين هدف بوده است تا اصناف توليد كننده و خدمات 
اجتماعي پايه با ريسك انتقال كم تا متوسط فعاليت مجدد خود را شروع كنند. دكتر عرفاني مي افزايد: »قطعا 
ســهل انگاري در رعايت فاصله گذاري اجتماعي تا حدودي مي تواند عامل بازگشت انتقال بيماري باشد. يعني 
مواجهات اجتماعي را افزايش دهد. 20تا 25درصد بحث بازگشايي اصناف و فعاليت مجدد آنها در شيوع كرونا 
تأثيرگذار است. حدود 10تا 15درصد هم به طور متوسط به شكل غيرمستقيم با افزايش بار ترافيك سفرهاي 
درون شهري مي تواند فاصله گذاري اجتماعي را تحت الشعاع قرار دهد. بنابراين در مجموع بايد به 30تا 40درصد 
عواملي كه مواجهات اجتماعي را افزايش مي دهد و امكان شعله ور شدن بيماري و سرايت آن را بيشتر مي كند، 
توجه مضاعف تري كرد و تا جايي كه امكان دارد بار انتقال يا احتمال انتقال در مواجهات اجتماعي را كم كرد.« 
رئيس اداره مراقبت مركز مديريت بيماري هاي واگير وزارت بهداشت معتقد است براي كاهش تلفات جاني در 
درازمدت و مواجهه با موج هاي بعدي 2 راه وجود دارد اول اينكه به كمپين اصلي و شعار اصلي در خانه بمانيم 
توجه كنيم. بدين معني كه كساني كه كار ضروري و فعاليت هاي اقتصادي و ارائه خدمات اجتماعي ندارند حتما 
در خانه هايشان بمانند و جز براي انجام امور خارج نشوند. كساني هم كه از منزل خارج مي شوند حتما فاصله 
فيزيكي يك متر و 80سانتي متر را رعايت كنند. از طرفي حتما از وسايل حفاظت فردي مانند ماسك همراه با 

استفاده از مواد ضد عفوني كننده استفاده و كامال نكات بهداشتي رعايت شود.

رعايت نكات بهداشتي
 تبديل به يك فرهنگ شود

رعايت مسائل بهداشتي به معناي كنترل كامل بيماري نيست چون اين بيماري نوپديد است. به اين 
معنا كه قبل از آن هيچ كدام از آحاد بشري اين ويروس را تجربه نكرده اند. پس همه بدن ها در مقابل 
اين بيماري حساس است و احتمال ابتال وجود دارد. اينكه ما تصور كنيم اين بيماري به طور كامل از 
بين مي رود يك انتظار نامعقول و غيرعلمي است. قطعا احتمال مي دهيم كه اين بيماري مدت هاي 

زيادي مهمان ماست. 
دكتر عرفاني اظهار مي كند:»ما بايد نكات بهداشتي را در زندگي روزمره خودمان تبديل به يك رفتار 
و فرهنگ بكنيم و بتوانيم تا كشف واكسن مؤثر اين بيماري همچنان توصيه هاي بهداشتي را رعايت 
كنيم. بحث كشف واكسن يك طرف، بحث توليد انبوه كه در دسترس مردم هم قرار بگيرد يك طرف. 
تجربه آنفلوآنزا نشان مي دهد كه واكســن آنفلوآنزاهاي نوپديد حدودا يك سال طول مي كشد تا به 
چرخه توليد انبوه برسد. و بعد از اينكه كشف واكسن صورت گرفت توليد ساالنه واكسن چيزي در 
حدود 200تا 250ميليون دوز در سطح دنيا بيشتر نيست درحالي كه جمعيت دنيا بالغ بر 8ميليارد 
نفر است. بنابراين دسترسي همگاني به اين واكسن نيز يك مقدار جاي تامل دارد. پس پاشنه آشيل 
كنترل بيماري به مسائل پيشــگيري بر پايه رفتارهاي بهداشــتي ازجمله بهداشت تنفس و بدن 

برمي گردد.«

هنوز موج اول كرونا به پايان نرســيده خيلي ها نگران موج دوم شيوع اين بيماري 
هستند و زمزمه هاي زيادي از گوشه و كنار به گوش مي رسد و بسياري از افراد با نگراني 
و اضطراب براي كارهاي روزمره وارد جامعه مي شوند. اما بايد ديد مسئوالن وزارت 
بهداشت چه مي گويند و چقدر شنيده ها در مورد موج دوم قطعي است و چه راه هاي پيشگيري هايي بايد انجام داد 
تا بحران به حداقل برسد؟ ايرج حريرچي، قائم مقام وزير بهداشت در گفت وگو با همشهري با تأييد از راه رسيدن 
موج دوم كرونا معتقد است در يك سال و چند ماه آينده همه كشــورهاي درگير، دو يا چند موج كوويد- 19 را تا 
كشف دارو يا توليد واكسن مؤثر تجربه خواهند كرد. اما اكنون كه در ارديبهشت ماه هستيم موج دومي وجود ندارد. 
براي آگاهي از جزئيات در مورد شيوع موج دوم كرونا با دكتر حسين عرفاني، رئيس اداره مراقبت مركز مديريت 

بيماري هاي واگير وزارت بهداشت به گفت وگو پرداخته ايم كه ماحصل آن را مي خوانيد:

خديجه نوروزي 
روزنامه نگار

دغدغه ها و سؤال ها در مورد كرونا تنها به زمان حال باز نمي گردد. تالش براي يافتن پاسخ به اين سؤاالت و اين كه ويروس كرونا در آينده چه رفتاري از خود نشان 
مي دهد؟ قرار است همانند ويروس سارس نقطه پاياني براي آن متصور بود يا بايد قبول كنيم كه اين ويروس در قامت يك بيماري فصلي همراه ما خواهد ماند؟ و... 
ذهن بسياري  را درگير خود كرده است. اظهارنظرها در مورد آينده كرونا و تغييرات رفتاري اين ويروس با توجه به ناشناخته بودن آن تا حدودي متنوع است و در 
شرايط فعلي هيچ كدام از اين نظرات را نمي توان به طور قطع قبول كرد، به عنوان مثال برخي محققان از كاهش قدرت اين ويروس براثر گرما و رطوبت باال صحبت 

مي كنند، در مقابل بعضي محققان، خط بطالن بر اين نظريات مي كشند.

به بيماري فصلي سالم كنيد
جيمز مك كيو، متخصص امراض مسري دانشگاه ملبورن از آن دسته پژوهشگراني است 
كه معتقد اســت بيماري كرونا مانند يك بيماري فصلي همراه مردم دنيا باقي خواهد 
ماند؛»احتماال كرونا پس از اين اپيدمي اوليه به يك بيماري فصلي دائمي در انسان ها 
تبديل خواهد شد. درست مانند  آنفلوآنزاي خوكي 2009 ، اين ويروس يك اپيدمي 
اوليه بزرگ ايجاد خواهد كرد كه شــايد به دنبال آن امواج بعدي عفونت ايجاد شوند و 
سپس به سطوح پايين كاهش پيدا كنند. اما احتمال ندارد كه اين بيماري واقعا ناپديد 
شود، درست مانند آنفلوآنزاي فصلي كه هر سال ناپديد نمي شود. اين بيماري با سارس 
متفاوت اســت، ما آن بيمار را حذف كرديم، زيرا ما قبل از اينكه سارس بتواند خود را 

به طور كامل در جمعيت انساني تثبيت كند، با موفقيت آن را كنترل كرديم.«
به گزارش فرانس پرس، آنتوني فاوچي- مدير انستيتوي ملي بيماري هاي عفوني- نيز 
در فروردين ماه هشدار داده بود كه كرونا مي تواند به شكل بيماري موسمي درآيد و در 

چرخه هاي بعدي بازگردد.
جن آلبرت، استاد بيماري هاي مسري در مؤسسه كارولينسكا در استكهلم نيز نظري 
مشابه اين محققان داشت و در اين رابطه اعالم كرده بود كه »ما در نهايت شاهد بومي 
شــدن كوويد-19 خواهيم بود و اگر در آن زمان رفتار فصلي نداشته باشد واقعا مايه 
تعجب است. سؤال اصلي اين است كه آيا حساسيت اين ويروس به تغيير فصل تأثيري 
بر ظرفيت شيوع آن در وضعيت همه گيري خواهد داشت يا نه؟ نمي توان جواب قطعي 

به اين پرسش داد، اما بايد تا حد امكان آن را درنظر بگيريم.«

در انتظار موج دوم و شايد سوم بيماري
به گزارش روزنامه يو اس اي تــو دي، پيتر ماركس- مدير مركــز تحقيقات و ارزيابي 
بيولوژيك اداره غذا و داروي آمريكا كه اين روزها مشغول نظارت بر مراحل توليد واكسن 

كروناست، با نگاهي كه آن را واقع بينانه معرفي مي كند. در رابطه با آينده كرونا معتقد 
است: »متأسفانه تا زماني كه واكسني براي اين ويروس وجود نداشته باشد، بعيد نخواهد 
بود كه ما شاهد موج دوم يا حتي موج سوم شيوع كوويد- 19 خواهيم بود. البته من از 

اين فكر مي ترسم، اما فكر مي كنم بايد واقع بين باشيم«.
 اين روزنامه در ادامه مي نويسد كه گريگوري پولند- استاد داروشناسي در كلينيك مايو 
در مينه سوتا- در اين باره اعالم كرده است كه درصورت بازگشت كرونا، احتماال مناطقي 
كه در دور نخست چندان شديد آلوده نشده باشند، با شديدترين لطمه ها همراه خواهند 
شد. موج دوم بيشتر مناطقي را درگير خواهد كرد كه در بردارنده بيشترين افراد مستعد 

به ابتال به كرونا هستند.

كرونا در تابستان چه مي شود؟
اينكه شروع تابستان مي تواند بارقه هاي اميدي در مسير مبارزه با كرونا روشن كند يا 
نه؟ سؤالي است كه پاسخ به آن راحت نيست و هنوز هم محققان به يك نظر واحد در 

اين رابطه دست نيافته اند.
به گــزارش الجزيره، ويليام برايان- مشــاور علمي و فناوري ســازمان امنيت داخلي 
آمريكا- جزء  افرادي است كه با تكيه بر تحقيقات مركز ملي تجزيه و تحليل زيست و 
اقدامات متقابل مريلند، از گرما و رطوبت به عنوان دشمن كرونا ياد مي كند. براساس 
گفته برايان شرايطي مانند هواي تابستان، محيطي را فراهم مي كند كه سطح انتقال 

ويروس به شدت كاهش پيدا كند.
در مقابل محققاني مانند مايكل مينا- استاد اپيدميولوژي در مركز بيماري هاي واگير 
دانشگاه هاروارد- معتقدند كه نمي توان با قطعيت در رابطه با تغيير رفتار كرونا در فصل 
تابستان صحبت كرد، چرا كه »ما هيچ ايده اي در اين باره نداريم كه آيا گرم تر شدن هوا 
به ما در غلبه بر اين ويروس كمك خواهد كرد؟ اگر در فصل تابستان چنين اتفاقي روي 

ندهد، خيلي جاي تعجب ندارد كه دوباره در فصل پاييز شاهد بازگشت كرونا باشيم.«
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این شمارهدرنگ

کرونا
موجدوم

ونا رفتارشناسی كر
مريم دادگر

 متخصص بيماري هاي عفوني
اين روزها اين جمله را بارها مي شــنويم كه »با 
افزايش تعداد تماس هــا در جامعه، بايد منتظر 
موج دوم كرونا باشــيم.« با توجه به اينكه ريشه 

اصلي اين بيماري در الگوي رفتاري جامعه است، با چگونگي مراقبت هاي 
جامعه گستره اين بيماري نيز محدود يا شــايع مي شود. اين به معني آن 
است كه قرنطينه بركاهش تعداد ابتال و تلفات نقش مهمي دارد. بيماري 

سيستمي ديناميك دارد و از رفتار ما بازخورد مي گيرد. 
حاال كه سياســت هاي مربوط به قرنطينه به ســختگيري گذشته انجام 
نمي شود، شــايد بايد نگران موج دوم بيماري بود. البته اين هشدار مركز 
پژوهش هاي مجلس اســت. در بخشــي از اين مطالعات آمده: »بعضي 
اپيدميولوژيســت ها معتقدند موج دوم شــيوع بيمــاري رخ خواهد داد 
ولي زمان و بزرگي آن قابل تعيين نيســت. زيرا ايــن بيماري دايناميك 
و تحت تأثير عوامل مختلفي اســت. به نظر مي رســد بيماري هايي نظير 
كوويد- 19رفتار فصلي داشته باشند. پس انتظار مي رود در فصل بعدي 
ســرما، اين بيماري را مجدد تجربه كنيم و به احتمال قوي در ايران موج 
اول و دوم تحت شرايط موجود )ســير طوالني كنترل اپيدمي اول( از هم 

قابل  تفكيك نباشد.«
 حتي كشــورهايي كه گفته مي شــد كروناويروس را مهار كرده اند، خبر 
از شــيوع موج دوم بيماري مي دهند. اين درســت است كه در مدل هاي 
كالســيك مربوط به شــيوع بيماري هاي واگيردار فقط يك پيك وجود 
دارد اما در جامعــه اي كه تعداد تماس بين افراد مــدام كاهش و افزايش 
پيدا مي كند، طبيعي اســت كه رفتار سيســتم متفاوت باشد. منظور از 
موج دوم شايد همين باشــد، درصورتي كه روند قرنطينه ادامه پيدا كند، 
همان روند نزولي ادامه پيدا خواهد كــرد و در غيراين صورت با صعود و 
اوج بيماري مواجه خواهيم شد. پيش بيني  ترسناك مركز پژوهش ها اين 
است كه ۸۰۰هزار نفر در ايران به كروناويروس مبتال مي شوند. اما رفتار هر 
فردي در جامعه مي تواند به كاهش اين عدد كمك كند. يكي از مهم ترين 
ويژگي هاي اين عدد عالوه بر ويژگي هاي مربوط به بيماري، تأثير الگوهاي 

رفتاري افراد است. 
اين عدد بايد كنترل شود و به پايين تر از يك برسد تا بتوانيم بگوييم بيماري 
كنترل شده است. يكي از ويژگي هاي رفتاري تعداد تماس هاي فرد مبتال 
با اشخاص ديگر است، به همين دليل شست وشوي مرتب دست ها، رعايت 
فاصله گذاري اجتماعي و در بهترين حالت قرنطينه منجر به كاهش اين 
عدد مي شود. براساس سناريوهاي مركز پژوهش، با توجه به نحوه ايزوله 
شدن افراد، از ۸11 هزار تا ۲.۴ ميليون نفر در سراسر كشور به كروناويروس 
مبتال مي شوند و تعداد قرباني ها هم در خوش بينانه ترين سناريو به بيش 
از ۶ هزار نفر مي رسد و اگر هم هيچ اقدامي انجام نشود، ۶۰ميليون نفر به 

بيماري مبتال مي شوند.

نبرد تازه ای در كار نيست
حميد عمادي

 رئيس بخش بيماري هاي عفوني بيمارستان امام خميني)ره(
درباره بيماري كرونا نيــز مانند خيلي موقعيت هاي 
ديگر، با ۲ گروه از افراد روبه روهســتيم؛ افراط گرايان 
و تفريطيان. درحالي كه ميانــه روي بهترين راه براي 

زندگي سالم اســت. با توجه به اينكه اميد مي رود با موج دومي از بيماران روبه رو 
نباشيم، بايد به اين نكته اشاره كرد كه حتي در كشور چين كه نمونه هاي تازه اي 
دوباره مراجعه كرده اند ايــن نمونه ها تبديل به موج تازه اي نشــده اند. ويروس 
كرونا مانند ويروس آنفلوآنزا كه هر سال جمعيتي را درگير مي كند، ممكن است 
بازگشت هايي داشته باشد اما فروكش خواهد كرد. البته اين به معناي پايان اين 
ويروس و نابودي آن نيســت بلكه به اين معناست كه از شــكل اپيدمي بودن و 
آسيب پذيري بخش بزرگي از جامعه درآمده و ديگر آن را به اين شكل گسترده 
نخواهيم داشت. البته اين به معناي آماده نبودن نيست بلكه نگاه منطقي و مبارزه 
درست با ويروس است. باور اينكه اين ويروس با گرماي هوا بساطش برچيده خواهد 
شد، مسئله اي است كه نياز به تجربه و تحقيق دارد. اما با پيش بيني درباره اينگونه، 
بايد به نمونه ها نگاه كرد. اگر گرماي هوا از شيوع اين بيماري پيشگيري مي كرد، 
حتما كشورهايي كه از هواي گرم برخوردارند، درگير آن نمي شدند، درحالي كه 
چنين نيست. از سويي حتي گرماي ۴۰درجه هوا ممكن است سطوح آفتابگير 
خيابان را خيلي زودتر از آلودگي پاك كند اما درنظر بگيريد كسي كه به اين بيماري 
مبتالست و با شما در يك محيط قرار مي گيرد يا در محل كار و زير باد كولر هستيد، 

بيماري اش را به شما منتقل خواهد كرد.
 گرماي هوا باعث پيشگيري صد درصد نيست اما كمك خواهد كرد. البته بايد به 
اين توجه كرد كه ويروس كرونا چندان به سرعت جهش پيدا نكرده و تغييرات آن 
به آرامي صورت مي گيرد. ساختمان بزرگ و سنگين و شكل اين ويروس احتمال 
جهش يافتگي اش را به وجود مي آورد اما نه چندان به سرعت. مهم ترين وظيفه 
مردم در اين بزنگاه تاريخي، رعايت اصول بهداشتي چون عطسه و سرفه ايمن، 
شست وشوي مرتب دســت، دوري آن از دهان و صورت و... است. رعايت همين 
نكات ساده كه همه با آن آشنايي دارند، به عنوان پايه ايمني محافظ ما خواهد بود. 
اما شايد اين ويروس هم نتواند مانع از فراموش كاري ما شود. هم اكنون تالش هايي 
براي ساخت واكسن انجام مي شود اما مگر چند درصد مردم از آن استفاده خواهند 
كرد؟ با توجه به شيوع بيماري آنفلوآنزا و خطرناكي و كشنده بودن آن، چند درصد 
از اين واكسن استفاده مي كنند؟ با اينكه هر سال وزارت بهداشت بخشي از اين 
واكسن را رايگان براي پرسنل پزشكي اختصاص مي دهد، بسياري از پزشكان از 

واكسينه شدن امتناع مي كنند. 
واكسن آنفلوآنزا را چند درصد از مردم جدي مي گيرند؟ بخشي از مردم همواره 
اهمال مي كنند. اما هم اكنون كه واكسن كوويد- 19وجود ندارد بهتر است بهداشت 
فردي را رعايت كنيم. رعايت همه اين موارد پيشگيري از بيماري است. بايد بدانيم 
كادر درمان خسته و فرسوده شده است. موج دوم حتما كادر درمان را بيشتر آزار 
خواهد داد. اين ارتش از جنگ بازگشته، تحمل نبرد تازه اي ندارد. اميدوارم با رعايت 

مردم، موج دومي در راه نباشد.

شيوع مجدد، موج دوم 
داوود خليلي

 متخصص اپيدميولوژي
اين روزها شاهد ظهور ويروسي هستيم كه رفتار انسان 
و نحوه زيست او را در ســال هاي آينده تغيير خواهد 
داد. بنابراين انســان نيازمند آن است، رفتار متناسب 

با عملكرد اين ويروس را ياد بگيــرد و در مقابله با آن تالش كنــد. در اين دوران 
آموزش هايي به ما داده شده كه بي شك مخصوص همين چند ماه و يك سال نيست. 
بلكه بايد اين رفتار در زندگي همه ما نهادينه شــود تا كمتر در معرض آسيب قرار 
بگيريم و شاهد شكل گيري اپيدمي ها در جهان نباشيم. همه ما اكنون با نگراني هايي 
درباره موج دوم كرونا روبه روييم. وقتي محدوديت ها برداشته شد و ارتباط مردم با 
يكديگر به روال قبلي خود بازگشت، نگراني ها درباره به وجود آمدن موج تازه اي نيز 
شكل گرفت. همه ما خوب مي دانيم كوويد- 19ويروس ناشناخته اي است و اطالعات 
چنداني درباره آن وجود ندارد كه بتوان اين ويروس را در آينده رفتارشناسي كرد. 
اما به استناد آمار، اكثر كشورها در مبارزه با اين ويروس يا سير سريع صعودي شان 
متوقف شده و به ســطح ثابتي در ابتال و مرگ ومير رسيده اند يا سير نزولي را طي 
مي كنند. در ايران نيز شاهد سير نزولي ماليمي هستيم و اميدواريم اين سير نزولي 
زودتر تسريع شود. درست است كه ما شاهد كاهش بيماري به شكل بطئي هستيم 
اما اميدواريم كه با برگشت افراد به كار و فعاليت هاي معمول اين سير كاهشي متوقف 
نشده و بيماري كنترل شود. شايد اگر مردم زمان بيشــتري در خانه مي ماندند و 
مراكز ديرتر شروع به فعاليت مي كردند روند بيماري كنترل شده و موارد ابتال بسيار 
محدودتر مي شد. در آن صورت بود كه ما قادر بوديم موارد را درست تر پيگيري كرده 
و بيماريابي كنيم. از اطرافيان بيماران تست بگيريم و به محض شناسايي فرد مبتال 
و اطرافيان او، آنها را ايزوله كرده و كمك كنيم كه بيماري به نقاط ديگر سرايت نكند. 
اما وقتي تعداد بيماران زياد و پراكنده مي شود، اين امكان براي وزارت بهداشت و 
ديگر مسئوالن سخت خواهد شد كه موارد مبتال شده را به درستي كنترل كنند. با 
كنترل و پيگيري افراد مثبت و اطرافيان او، روند درمان نيز راحت تر طي مي شود. 
شيوع مجدد و موج دوم كه با بازگشــايي مراكز صنعتي، تجاري، كارگاه ها و دفاتر 
شكل خواهد گرفت، خيلي ها را نگران كرده است. با توجه به سابقه اي كه از رفتار و 
عملكرد ويروس كرونا در اختيار داريم، با موج تازه اي از پذيرش، بستري، و مرگ ومير 
روبه رو خواهيم شد. مگر اينكه ما درس هايمان را گرفته باشيم و رفتارمان به كلي 
تغيير كرده باشد؛ مثال فاصله گذاري اجتماعي به درست ترين شكل ممكن رعايت 
شود. افراد در محيط كار ايمني و بهداشت كامل را رعايت كرده، از ماسك استفاده 
كنند. مواد ضدعفوني و بهداشتي در اختيار همه قرار بگيرد و فاصله فيزيكي بين افراد 
چه در مسير و چه محل كار حفظ شود. در اينصورت و با رعايت كامل، انتظار مي رود 
شاهد گسترش اپيدمي نباشيم. بايد به اين نكته توجه كنيم؛ تا زماني كه واكسن اين 
ويروس كشف نشده و مردم در مقابل آن واكسينه نشده باشند، ممكن است هر سال 
با ويروس كرونا به خصوص در فصول سرد درگير باشيم. بنابراين همانطور كه افراد با 
بيماري هاي زمينه اي مجبورند هر سال براي ايمني در برابر ويروس آنفلوآنزا بيشتر 
مراقبت كنند و حتي واكسن بزنند، بايد همين رفتار را نيز در برابر كرونا هم پيش 

بگيرند و رفتارهاي پيشگيرانه را رعايت و به يكديگر گوشزد كنند.

ويروس كرونا در آينده چه رفتاري خواهد داشت؟

محتاط و خوش بين
  مي گويند مــوج دومي در راه اســت و بايد از فردا 
ترسيد؛ از فرداها. روابط و تماس هاي روزافزون مردم 
به گمانه هاي شيوع مجدد و موج دوم كرونا دامن زده 
و خيلي ها را نگران ماه هاي آتي كرده است. اما چقدر بايد به اين گفته ها اميدوار بود؟ 
چرا باور اينكه دوباره بايد مراقبت هاي بيشتري به خرج بدهيم ما را ترسانده و آيا 
ما مي توانيم مانع چنين روندي باشيم؟ در اين روزها كه هر روز آماري از مبتاليان 
و مرگ ومير ناشي از كرونا در رسانه ها منتشر مي شود، پزشكان و پرستاران با كم 
شــدن آمار مرگ ومير مردم را همچنان به همكاري دعوت مي كنند. اما در عين 
حال خوش بين هستند كه اين ويروس سايه اش را كم كم از زندگي مردمان جهان 
برخواهد چيد. اما رفتار ما در گذر از اين بزنگاه، مهم خواهد بود. در اين باره چند تن 

از متخصصان درباره رفتار آتي ويروس كرونا گفته اند.

نگار حسينخانی 
روزنامه نگار

ليال شريف 
روزنامه نگار

آيا گرم شدن و تغيير فصل باعث از بين رفتن ويروس كرونا خواهد شد؟
زير باد كولر در دوره اپيدمي

بيماري ها هميشه واكنش يكساني نسبت به تغيير فصول 
ندارند. بسياري از بيماري هاي مســري با تغيير فصل كم 
و زياد مي شــوند. مثال آنفلوآنزا عموما در ماه هاي سردتر از 
راه مي رسد، حصبه در تابســتان به اوج مي رسد و سرخك 
در تابستان كم مي شود. اما در اين بين، ويروس كرونا چه 
رفتاري با ما خواهد كرد؟ اميد بعضي ها به اين است كه تكثير 
بيماري كوويد- 19با گرم ترشــدن هوا رو به افول بگذارد، 
درحالي كه بيماري هاي همه گير هميشه مانند بيماري هاي 
فصلي رفتار نمي كنند. به همين علت، اصال عجيب نيست 
كه حاال خيلي ها دوست داشته باشند بدانند كوويد-19 نيز 

از  تغيير فصول پيروي مي كند يا نه؟ 
كوويد- 19يا به عبارتي ويروس كرونا اواســط ماه دسامبر 
گذشته در چين پديدار شد و خيلي سريع اشاعه پيدا كرد. 
مدت زيادي نگذشت كه روند تسري اين ويروس در اروپا و 
اياالت متحده از بقيه دنيا پيشي گرفت. با گذشت چند ماه 
مشخص شد موارد شيوع گسترده اين بيماري در مناطقي 
رخ داده كه هواي ســردي دارند و اين مسئله گمانه زني ها 
درباره كاهش احتمالي آن را با گرماي هوا دامن زده است. 
دانشمندان و محققان از زمان ظهور ويروس جديد كرونا 
درباره احتمال اينكه اين ويروس با افزايش دما ضعيف تر 
مي شود، تحقيق كرده اند. براساس مطالعه جديد آمريكا، 
ويروس جديــد كرونا، در فضــاي گرم و مرطــوب يا زير 
اشعه هاي خورشيد تضعيف مي شود. با توجه به داده هاي 

آماري ارائه شــده، نيمه عمر ويروس يعني زمان الزم براي 
به نصف رسيدن قدرت آن، در دمايي بين ۲1 تا ۲۴ درجه 
ســانتي گراد با ۲۰ درصد رطوبت در سطح غيرمتخلخل، 
1۸ ساعت است. اما اين نيمه عمر وقتي ميزان رطوبت به 
۸۰ درصد مي رسد به۶ساعت كاهش پيدا مي كند و زماني 
كه نور خورشيد به آن اضافه شود تنها به ۲دقيقه مي رسد. 
وقتي ويروس در هوا معلق اســت، نيمه عمر آن در دماي 
۲1 تا ۲۴ درجه ســانتي گراد با رطوبــت ۲۰ درصد، يك 

ساعت اســت. با همين ميزان رطوبت و همين درجه دما، 
اما با اضافه شدن نور خورشــيد، اين مدت به يك دقيقه و 
نيم كاهش پيدا مي كند اما اين بدان معنا نيست كه عامل 
بيماري زا به طور كامل حذف مي شود. همچنين گسترش 
كمتر اين بيماري در كشور هاي نيم كره جنوبي جايي كه 
پاييز آغاز شده و دماي هوا هنوز گرم است، از اين فرضيه 

حمايت مي كند.
البته اين نظريه ميان محققان به يك ميزان كاركرد ندارد و با 

ابهاماتي همراه است. مثال مارك ليپسيچ، اپيدميولوژيست 
دانشگاه هاروارد گمان مي كند كه تغييرات هوايي تأثيري 
روي شيوع ويروس كرونا نداشته باشد. بيماري كوويد-19 
اكنون در سراســر جهان شايع شــده و پيش  بيني بدون 
شــواهد، گاه به عنوان يك واقعيت درنظر گرفته و موجب 
ايجاد امنيتي كاذب مي شــود. تأكيد امروز بايد همچنان 
بر مهار ويروس و حذف آن باشــد. بسياري از كارشناسان 
معتقدند كــه SARS-CoV-2   احتماال بــه يك بيماري 
آندميك تبديل خواهد شد و به ۴ ويروس كروناي ديگري كه 
موجب سرماخوردگي ماليم مي شوند، مي پيوندد يا اينكه به 

تهديدي فصلي مانند آنفلوآنزا تبديل خواهد شد.
با اين حال كارشناســان معتقدند حتي اگــر تعداد موارد 
آلودگي به ويروس جديد كرونا در تابســتان كاهش يابد، 
ميزان آلودگي بار ديگر در فصل پاييز و زمســتان افزايش 
خواهد يافت؛ مانند اتفاقي كه بــا ويروس هاي فصلي مثل 
سرماخوردگي مي افتد. كريستين اندرسون، ايمني شناس 
در مؤسسه پژوهشي اسكريپس در كاليفرنيا مانند بسياري 
از متخصصان عفوني كشورمان معتقد است كه پاندمي در 
تابستان كاهش نخواهد يافت بلكه اين امر بسيار وابسته به 
رفتار اجتماعي افراد اســت. گرما و رطوبت باال مي تواند به 
كم شدن توانايي ماندگاري كرونا كمك كند اما وقتي كسي 
سرفه يا عطسه مي كند و به شخص ديگري نزديك است، 
ديگر دما و رطوبت اهميت چنداني ندارد. بنابراين بيش از 
اهميت گرما در از بين رفتن يا كاهش اشــاعه اين ويروس 
متخصصان اعتقاد دارند اين بهداشــت فردي و اجتماعي 

است كه بايد رعايت شود.

آينده

راهگريز
با توجه به 

سابقه اي كه از 
رفتار و عملكرد 
ويروس كرونا در 
اختيار داريم، با 

موج تازه اي از 
پذيرش، بستري، 

و مرگ ومير 
روبه رو خواهيم 
شد. مگر اينكه 
ما درس هايمان 

را گرفته باشيم و 
رفتارمان به كلي 

تغيير كرده باشد؛ 
مثال فاصله گذاري 

اجتماعي به 
درست ترين 
شكل ممكن 

رعايت شود. افراد 
در محيط كار 

ايمني و بهداشت 
كامل را رعايت 

كرده، از ماسك 
استفاده كنند

آيا امكان ظهور گونه جهش يافته كرونا وجود دارد؟

جهشكروناكندترازآنفلوآنزایفصلی
گفت وگو با نيما مشيری؛ استاديار دانشكده 

مهندسی سن ديه گوی آمريكا

در اوايل ماه مارس يك گروه از پژوهشــگران چيني 
دست به تجزيه و تحليل ژن هاي ويروس كرونا در 1۰۰ 
بيمار از سراسر جهان زده اند. اين محققان تفاوت هايي 
در ژنوم كروناي موجود در بدن اين بيماران مشاهده 
و بر اين اساس ويروس را به 2 نوع L و S تقسيم بندي 

كردند.
 S محققان چيني متوجه شدند كه ساختار ژنتيك نوع
شبيه به ويروس كرونايي است كه در خفاش ها وجود 
دارد اما نوع L بيشتر بين بيماران كشورهاي اروپايي 
رواج دارد و باور بر اين است كه ويروس Lدر مقايسه با 
نوع S، نوع جديدتري است. در واقع اين تحقيقات به ما 
مي گويد كه ويروس كرونا در حال جهش ژنتيك است.

نيما مشيري، استاديار دانشكده مهندسي سن ديه گوي 
آمريكا در كنار محققان ديگر در حال مطالعه تكامل 
ويروس كروناست تا از اين طريق امكان رديابي ويروس 
در گذر زمان مهيا شود. او در رابطه با احتمال جهش 
ويروس كرونــا مي گويد: »به نظر مي رســد ويروس 
SARS-CoV-2 كندتر از آنفلوآنزاي فصلي در حال 
جهش اســت و اين اتفاق ممكن است به دانشمندان 

اجازه توليد واكسن را بدهد«.

توالي ژنتيك چطور تكامل پيدا مي كند؟
ويروس ها با جهش، تكامل مي يابند؛ يعني با گذشت زمان 
تغييراتي در كد ژنتيك آنها ايجاد مي شــود. دانشمندان 
مدل هاي مختلفي از روند تكامــل توالي را ايجاد كرده اند 
تا به آنها در مطالعه چگونگــي وقوع جهش در طول زمان 

كمك كنند.
توالي ژنوم ويروس كرونا با گذشــت زمان تغيير مي كند: 
جهش ها به طور تصادفي رخ مي دهنــد و هر تغييري كه 
در ويروســي معين رخ دهد، توسط نسخه هاي نسل هاي 
بعدي ويروس به ارث برده مي شود. پس از آن دانشمندان 
مي توانند از مدل هاي تكامل ژنتيك براي تعيين تاريخچه 

تكامل ويروس استفاده كنند.

جهش ژنتيك كرونا چگونه اتفاق مي افتد؟
توالي DNA عمدتاً براي بررســي بيماري هاي انساني و 
ژنتيك مورد استفاده قرار مي گيرد اما در سال هاي اخير، 
ترتيب توالي بــه بخش روتين مراقبت ويروســي تبديل 

شده است.
 RNA .در رابطه با كرونا الزم است يك نكته را توضيح داد
مولكولي شبيه به DNA و در اصل يك نسخه موقت از يك 
بخش كوتاه از DNA است. به طور خاص در زيست شناسي، 

DNA به RNA رونويسي مي شود.
كرونا يك ويروس RNA اســت. براين اساس بايد گفت 
كه فناوري هاي تعيين توالي DNA ما به طور مســتقيم 
نمي توانند توالي آن را رمزگشــايي كنند. بــا اين حال، 
 DNA ويــروس را در RNA دانشــمندان مي توانند ابتدا
مكمل )يا cDNA( رونويســي معكوس و بعد توالي ژن ها 

را مشخص كنند.
با توجه به مجموعه ي از توالي هاي ژنوم ويروسي، مي توان 
از مدل هاي تكامل توالي براي پيش بيني تاريخچه ويروس 
و پاسخ دادن به سؤاالتي نظير»جهش ها چقدر سريع اتفاق 
مي افتد؟« يا »جهش در كجاي ژنوم رخ مي دهد؟« استفاده 
كرد. همچنين دانســتن اينكه كدام ژن ها اغلب در حال 
جهش هستند مي تواند در ساخت دارو مفيد باشد. درحال 
حاضر پروژه ها و طرح هاي ابتكاري فراواني در سراسر جهان 
مشــغول توالي خواني و گردآوري اطالعات از جهش هاي 

ژنتيك ويروس كرونا هستند.

در مورد همه گيري چه مي دانيم؟
 SARS-CoV-2 براساس داده هاي فعلي، به نظر مي رسد كه 
بســيار كندتر از آنفلوآنزاي فصلي جهــش مي يابد. به طور 
 SARS-CoV-2 خاص، به نظر مي رسد كه نرخ جهش ژنتيك 
كمتر از ۲5مورد در ســال اســت، درحالي كه نرخ جهش 

آنفلوآنزاي فصلي تقريباً 5۰مورد  در هر سال است.
با توجه به اينكه ژنوم SARS-CoV-2 تقريباً ۲برابر ژنوم 
آنفلوآنزاي فصلي است، به نظر مي رسد كه آنفلوآنزاي فصلي 
حدودا ۴برابر سريع تر از SARS-CoV-2 جهش مي يابد. 
همين سرعت باالي جهش آنفلوآنزاي فصلي است كه اين 
ويروس را در برابر واكسن هاي ساخته شده مقاوم مي سازد. 
بنابراين نرخ پايين تر جهش SARS-CoV-2  اميد توليد 
واكسن هايي با دوام و تأثيرگذاري طوالني مدت را تقويت 

مي كند.

زهرا رستگارمقدم
روزنامه نگار
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ادبیات

كتاب، این روزها به عنوان وسیله ای برای سرگرمی، باز مورد توجه قرار گرفته. همه جا صحبت از آن است كه مردم در خانه بمانند و كتاب 
بخوانند تا سالمتی خود و جامعه را حفظ كنند. اینكه  خانه نشینی و كرونا باعث شود بار دیگر سرگرم شدن با كتاب ارزان ترین و سالم ترین 
راه برای عبور از دوران سخت باشد، نیازمند نگاه دوباره به فرضیه فراموش شده ای است كه صنعت نشر فارسی تا چه میزان كتاب برای 
سرگرمی تولید می كند. تولید كتاب سرگرم كننده در ایران سابقه دیرینه ای دارد؛ از زمانی كه چاپ كتاب در ایران رواج پیدا كرد، چاپ آثاری برای سرگرمی هم آغاز 
شد. آنچه می خوانید گزارشی تاریخی از روند چاپ و توزیع داستان های عامه پسند/ فراگیر در صنعت نشر ایران است. برای روزهایی كه كتاب به عنوان سرگرمی، 

بیشتر خواهان پیدا كرده است مرور این داستان شاید خودش یك سرگرمی باشد.

با وجود اینكه سال ها از نگارش نخستین رمان های عاشقانه عامه پسند در ایران 
می گذرد، اما تازه همین سال گذشته بود كه این نوع كتاب ها صاحب جایزه ادبی 
مخصوص به خود شدند. نخستین دوره این جایزه ادبی كه لیلی نام دارد، به همت 

انجمن نویسندگان عامه پسند تاسیس شده و بر آن است از میان انبوه رمان های 
فارسی عاشقانه بهترین ها را انتخاب كند. طبق اعالم دبیرخانه این جایزه، سال 
گذشته200عنوان رمان به دبیرخانه رسید و پس از داوری دو مرحله ای، سرانجام 
از بین10 اثر در دو بخش حرفه ای و نوقلم3 اثر به عنوان برگزیدگان نهایی انتخاب 
شدند. داوری این دوره از جایزه را شهره احدیت، شهال آبنوس و علی اهلل سلیمی 
برعهده داشتند. حاال دبیرخانه جایزه لیلی برای انتخاب بهترین رمان عاشقانه 

سال در سال 99فراخوان داده است.
طبق اعالم دبیرخانه این جایزه در سال 99قرار است رمان های ژانر عاشقانه را كه 

در سال گذشته منتشر شده اند مورد داوری قرار دهد. شرایط شركت در مسابقه 
به شرح زیر است:

تمام نویسندگانی كه رمانی در ژانر عاشقانه )جوانان یا خانوادگی( منتشر كرده 
باشند می توانند در این مسابقه شــركت كنند. اثر آنها باید در سال 98منتشر 
شده باشد. محور اصلی رمان باید عاشقانه باشد. الزم به ذكر است هر نویسنده 
اگر در سال گذشته چند عنوان رمان منتشــر كرده باشد فقط می تواند با یك 
رمان در جایزه شركت كند. كسانی كه شــرایط الزم برای شركت در جایزه را 
دارند می توانند تا 31تیرماه ســال جاری دو نســخه از آثار خود را به دبیرخانه 

جایزه ارسال كنند. آثار رســیده به دبیرخانه در دو مرحله داوری خواهند شد. 
در مرحله اول، 10 اثر به دور دوم راه پیدا می كنند و در نهایت رقابت بین 10 اثر 

نهایی برگزار می شود.
 نتایج مسابقه در سه بخش جایزه نوقلم )بهترین رمان نویسندگان كار اولی(، 
جایزه بهترین رمان عاشقانه ســال )مخصوص نویسندگان حرفه ای و صاحب 
چند اثر( و جایزه نگاه مخاطب )رمانی به انتخاب مخاطبان( اعالم خواهد شد. 
2رمان اول یعنی نوقلم و حرفه ای بــا رأی داوران و جایزه نگاه مخاطب با رأی 

مخاطبان انتخاب می شوند.

جایزه ای برای رمان های عاشقانه فارسی 
لیلی دو ساله شد

امیر ارسالن؛ نخستین كتاب های سرگرم كننده 
چاپ می شوند 

ماشین های چاپ به شیوه ســربی و سنگی توسط 
عباس میرزا در تبریز مستقر می شوند اما رواج چاپ 
كتاب عمال از اواخر دوران قاجار آغاز می شود. دراین 
سال ها چند مؤسسه طبع و نشر كتاب در شهرهای 
بزرگ بــه كار انتشــار كتاب ها و اغلــب به صورت 
ســنگی مبادرت می كنند. در میان كتاب هایی كه 
توسط اینگونه ناشــران در تیراژ متوسط هزار جلد 
منتشر می شــود، كتاب های مذهبی، به ویژه قرآن 
مجید، مفاتیح الجنــان و كتاب های ادعیه در صدر 
توجه اســت. انواع دیوان شــعر، كتاب های بعدی 
ناشران اســت. اما ناشــران در این میان با انتشار 
كتاب هایی چون »امیرارسالن نامدار«، »امیر حمزه 
صاحبقران«، »شمســه« و »قهقهه« و »شمس« 
و »طغرا« به دنبال كســب درآمد ناچیــزی از راه 
پاسخگویی به نیاز عالقه مندان به مطالعه كتاب های 
داستانی عامیانه هستند. ویژگی  اغلب این كتاب ها 
چاپ سنگی، كاغذ ارزان قیمت، مركب نامرغوب، 
تصویرســازی های قدیمی و عمدتا صحافی هایی 
ا ست كه به ســرعت دچار اضمحالل می شوند. در 
این میان چاپخانه های تهران و شهرستان ها با توجه 
به استقبال عامه مردم باسواد از مطالعه رمان های 
تاریخی حركت خود را به سمت چاپ آثار عامه پسند 

تاریخی آغاز می كنند.
كتاب به عنوان یك عامل ســرگرم كننده كه توسط 
یك نفر آدم با سواد خوانده و با صدای بلند به گوش 
اكثریت مخاطبان بی ســواد می رســید، نقش اول و 

مهمی را در سرگرمی عامه مردم به عهده داشت.
ناشران در این سال ها با توجه به میزان جمعیت باسواد 
كشور خطر نكرده و در چاپ آثار تاریخی و افسانه ای 
عامیانه پرطرفدار هیچ گاه به تیراژهای باالی هزار جلد 

دست رضایت نمی دادند.
اغلب كتاب های عامه پسند این دوره در قطع وزیری 
و رقعی و با توجه به حجم آنها در چندین مجلد عرضه 
می شد. روش پخش كامال به شــكل كاالهای دیگر 
انجام می شــد. تبلیغات برای كتاب معنی نداشت و 
كتابفروشان نیز به واسطه مشتریان خود كه اغلب آنها 
به كتب مذهبی برای انجام مراسم گوناگون یا اهدا و 
وقف به اماكن مذهبی نیاز داشتند، بیشتر به سمت 
خرید و پخش اینگونه كتاب ها می رفتند و كتاب های 
داستانی را در تعداد محدودی برای جوربودن جنس 

خود در قفسه های غیراصلی مغازه می چیدند.

نثری می نویسد، بریانی چاپ می كند 
در دهه 1310، 2اتفاق مهم در عرصه ادبیات مردمی 
به وقوع می پیوندد؛ اتفاق اول گسترش چاپ و انتشار 
مطبوعات به نسبت ســال های قبل و اتفاق دوم بروز 

پدیده چاپ جزوه های ارزان قیمت.
این دو پدیــده در كنار هم باعث گســترش روحیه 
داســتان خوانی در مخاطبان شــد كه با گســترش 
عمومی سطح سواد، تعدادشــان رو به افزایش بود. 
در این دوران نخســتین رمان های تاریخی به شكل 
پاورقی در نشریات منتشر می شــوند و خوانندگان 
پیگیر خود را به اعماق تاریخ ایران و شــخصیت های 
تاریخی می برند. درحالی كه بزرگان ادبیات تاریخی 
و نویســندگان تاریخی چون شــیخ موسی نثری، 
عبدالحسین صنعتی زاده كرمانی و حیدرعلی كمالی 
همچنان در قالب كتاب های ضخیم در چندین مجلد 

با خوانندگان خود در ارتباط هستند.

اما چاپ كتاب به صورت جزوه های ارزان قیمت و آن 
هم به صورت هفتگی كه تأثیری عمیق در گسترش 
فرهنگ كتابخوانی در كشور داشت مدیون مؤسسه 
انتشاراتی بریانی است. مدیر مؤسسه انتشارات بریانی، 
حسین بریانی شبســتری با یك حساب سرانگشتی 
فهمیده بود كه كتاب های ضخیم با قیمت به نسبت 
گران با میزان درآمد عمومی جامعه همخوانی ندارد. 
بنابراین دســت به تولید و نشــر كتاب هایی زد كه 
حداكثر در 12صفحه به صورت مسلسل در هر هفته 

منتشر می شد.
بریانــی با انتشــار مجموعــه جزوه هــای هفتگی 
»ماجراهای تارزان« و »نات پنیكرتون«، »آرســن 
لوپن« و »جینگوز رجایی« و... بــازار جدیدی برای 
عرضه كتاب های عامه پسند خلق كرد. موفقیت این 
كتاب ها كه در دكه های رو به گسترش روزنامه فروشی 
و در كتابفروشی ها به قیمت ارزان عرضه می شد دیگر 

ناشران را نیز به انتشار این جزوه ها ترغیب كرد.

از مستعان تا مسعود 
در دهه 1320با آزادی های به وجودآمده بعد از سقوط 
رضاشاه تا زمان وقوع كودتای 28مرداد 1332مجالت 
هفتگی و روزنامه ها به عنوان یگانه مرجع اطالع رسانی 
اخبار داغ سیاســی به مردم مورد توجــه عامه قرار 
می گیرند. در این دوره اغلب آثار عامه پسند تاریخی 
و یــا اجتماعی هســتند و روزنامه نــگاران به عنوان 
مهم ترین و زنده ترین طبقه فعال اجتماع با چاپ آثار 
داستانی خود در نشریات گوناگون به پرده برداری از 

اوضاع سیاسی و اجتماعی می پردازند.
در این سال ها استقبال عمومی از نشریات به گونه ای  
است كه تعداد آنها به چندین برابر حجم خود در طول 

 سال های قبل و بعد از خود می رسد.
ناشران به دنبال این اســتقبال به دنبال چاپ آثاری 
هستند كه در نشریات به شكل گسترده ای موردتوجه 
عمومی قــرار می گیرد و بدین شــكل نخســتین 
پاورقی های كتاب شده در كنار مجالت و جزوه های 
هفتگی در دكه های پر و پیمان و انباشــته از مجله 
و هفته نامه به عالقه مندان عرضه می شــود. قیمت 
جزوه ها زیر یك ریال و قیمت مجالت حدود یك ریال 
است. این رویداد مهم كه دكه های مطبوعاتی به محل 
عرضه كتاب های عامه پسند تبدیل شوند نیز در این 

دهه گسترش چشمگیری می یابد.
نویســندگان معروف چون حســینقلی مستعان در 
این میان ســهم عمده ای در بازار جزوه هــا دارند و 
نویســندگان سیاسی چون محمد مســعود، یكه تاز 
كتاب های اجتماعی هستند. در این سال ها با افزایش 
تعداد چاپخانه ها و مراكز توزیعی و استقبال عمومی 
از رسانه های مكتوب، چاپ سربی رشد چشمگیری 
می یابد، به طــوری كه اغلب چاپخانه هــای تهران و 
اصفهان، تبریز، مشهد و دیگر شهرهای بزرگ در كنار 
چاپ و توزیع نشریات روزانه و هفتگی، به چاپ و توزیع 

جزوه ها و كتاب های عامه پسند می پردازند.

مجالت و كتاب ها دست به دست می شوند 
بعد از كودتای 28مرداد در ســال 1332یكباره جو 
حاكم بر جامعه تغییر می كند. افكار و عقاید چپ گرا 
به شكل گسترده ای سركوب می شود و در نتیجه آن 
كه میزان چاپ نشریات سیاسی و اجتماعی به شدت 
كاهش می یابد. در دهه 30تقریبا راه ادبیات مردمی و 
عامه پسند از ادبیات مترقی و روشنفكر جدا می شود. 
این از آنجا ناشی می شد كه تفكر رایج چپ، در قالب 

نقد و بررسی و تحلیل با رایج كردن كلمه »ابتذال« و 
انتساب آن به اینگونه آثار ســعی در ترویج یك نوع 

ادبیات دیگر داشت.
ادبیات عامه پسند اما در این میانه با تكیه بر گسترش 
بنیه سرگرمی نشریات و دورشدن نشریات از فضای 
سیاسی و ضد حكومتی گسترش چشمگیری می یابد. 
انتشــارات آژیر، نادر، عطایی، شــیپور، گوتنبرگ، 
شعبانی و... در كنار نشریات هفتگی چون ترقی، تهران 
مصور، سپید وسیاه و اطالعات هفتگی به چاپ و توزیع 
جزوه های هفتگی داستانی و كتاب های تشكیل شده 
از پاورقی های معروف می پردازند. رقابت نشــریات 
هفتگی برای جلب مخاطبان ســر خورده از نشریات 
سیاسی كه به شــدت سانسور می شــوند آنها را به 

اقدامات تازه ای وادار می كند.
نشــریات برای جلب مخاطبان بیشــتر كتاب های 
داستانی عامه پسند را چاپ و مجانی در شماره های 
ویژه یا عادی خود عرضه می كنند. انتشار این كتاب ها 
به صورت كتاب های ورق ورق كه هر فرم آن )4ورق( 
در یك نشریه صحافی شود و سپس توسط خواننده 
صحافی و به شــكل كتاب درآید از روش های دیگر 

نشریات در جلب مخاطبان است.
قیمت در این سال ها بین 5تا 20ریال است و جزوه ها 
به قیمت زیر 5ریــال به فروش می رســد. در میانه 
سال های دهه 30 چاپ داستان به صورت جزوه های 
هفتگی رونق گسترده ای می یابد و مستعان پیشاهنگ 
نویســندگان اینگونه كتاب ها محســوب می شود. 
انتشارات آژیر و گوتنبرگ داستان های 24گانه ح.م. 
حمید )یكی از نام های مستعار مستعان( را از بهمن 
1335به صورت هفتگی آغــاز می كند. در این زمان 
برای انتشار اینگونه كتاب ها در نشریات هفتگی آگهی 
چاپ می شود. قطع ها وزیری و كیفیت ها قابل قبول 
اســت. میزان طرح های جزوه به یــك طرح كاهش 
یافته و هر جزوه از 12صفحه فراتر نمی رود. هر هفته 
روزهای جمعه )زمان انتشــار هفتگی تهران مصور( 
یك آگهی در صفحات آگهی مجله چاپ و خوانندگان 
پیگیر را به مطالعه جــزوه بعدی كه در دكه ها همراه 

نشریات دیگر توزیع می شود ترغیب می كنند.
پس از مســتعان، ابراهیم زمانی آشــتیانی با رمان 
تاریخی »دلشاد خاتون« كه به شكل جزوه نیز منتشر 
شده است در زمینه كتاب های تاریخی سهمی از بازار 

را به خود اختصاص می دهد.

پاورقی ها كتاب می شوند 
در آغاز دهه40 اتفاقــات مهمی در زمینه  انتشــار 
كتاب های عامه پسند چه در سطح نشریات و چه در 
سطح كتاب ها روی می دهد. در زمینه نشریات، تعداد 
نشریات ســرگرم كننده كه با هدف جذب مخاطبان 
بیشتر دست به انتشــار پاورقی و جزوه های هفتگی 

ضمیمه می زدند گسترش می یابد.
روشــنفكر، جوانان و زن روز ازجمله این نشــریات 
هستند كه نویسندگان تازه نفس را جذب می كنند 
تا با آثار خود به جــذب مخاطبان تــازه بپردازند. 
اما اتفاقی مهم در بــازار كتاب می افتد. مؤسســه 
انتشــاراتی فرانكلین با تاســیس »شركت سهامی 
كتاب های جیبی« قطع جدیدی را وارد بازار كتاب 

ایران می كند. این مؤسســه برای همه گیر كردن و 
گسترش مخاطبان كتاب های خود آثار متنوعی را 
به مترجمان نام آشنا و جوان سفارش می دهد. این 
مؤسسه قصد دارد كه محل های عرضه  كتاب ها را از 
خیابان شاه آباد )جمهوری اسالمی( و ظهیراالسالم 
فراتر ببرد و كتابخوانان بیشــتری را تحت پوشش 

خود قرار دهد.
اما از این ابتكار بیشتر از »سازمان كتاب های جیبی« 
ناشــران دیگر ســود می برند. اوج انتشار كتاب های 
جیبی در این زمینه آثار عامه پسند متعلق به »مؤسسه 
انتشاراتی معرفت« است. درحالی كه اغلب كتاب های 
ترجمه شده عامه پسند مؤسسه كتاب های جیبی با 
اقبال عمومی روبه رو نمی شوند و بیشتر كتابخوان های 
روشنفكر و دانشجو دنبال كتاب هایی از نویسندگان 
مطرح خارجی هستند، انتشارات معرفت در الله زار 

گوی سبقت را از دیگر رقیبان می رباید.
حســن معرفت یك تاجر آبلیمو از شــیراز به تهران 
می آید و در ابتدای خیابان الله زار مغازه ای می گیرد 
تا به عرضه آبلیموی تازه شــیراز با عنــوان تجاری 
»معرفت« بپردازد. الله زار به عنوان مركز نمایشــات 
تهران در مركز پایتخت محل عبور و مرور نویسندگان 
است. معرفت آرام آرام با نویسندگان سرشناس آشنا 
می شود و ابتدا با كتابفروشــی آغاز می كند و سپس 

خود دست به چاپ كتاب های جیبی می زند.
این كتاب ها شامل پاورقی های نویسندگان سرشناس 
مطبوعات است. امیر عشیری و ر.اعتمادی،2 چهره 
شــاخص پاورقی های پلیســی و رمان های عاشقانه 
دهه های 40و 50اغلب كتاب های خود را در این دوره 
توسط انتشارات معرفت عرضه كرده اند. متن كتاب ها، 
همان متن پاورقی  است كه توسط نویسنده یا ناشر از 
مجالت هفتگی فراهم، حروف چینی و چاپ شده و با 
یك روی جلد جدید كه اغلب مونتاژی از تصاویر روی 
جلد كتاب های خارجی یا ارجینال است با قیمت های 

بین 20تا 50ریال عرضه می شوند.
هدف معرفت، شهرستان ها، دختران و پسران و افراد 
كم سواد است و در این راه به موفقیت بی نظیری نایل 
می شود، به طوری كه چند شركت مطبوعاتی همچون 
مؤسسه انتشاراتی آســیا به تقلید نحوه كار معرفت 

روی می آورند.
 در ابتدای دهه50 با اینكــه همچنان پاورقی ها پای 
ثابت و مهم نشریات محسوب می شدند اما جذابیت 
ستاره های ســینما و خوانندگان، مجالت را به چاپ 
عكس ها و گفت وگو هایی با این نویســندگان سوق 

می دهد. جوانان با تیراژی باالی 400هزار نســخه، 
زن روز با تیــراژی نزدیك به 200هــزار و اطالعات 
هفتگی با تیراژی باالی 150هزار نســخه ســر آمد 
نشریات هفتگی هستند. در این دهه همچنان چاپ 
كتاب های جیبی با سرآمدی انتشارات معرفت ادامه 

دارد.

بازار زیرزمینی و اسم های تازه 
با وقوع انقالب اســالمی در ســال 1357و سمت و 
سوی جدید در مطبوعات و بازار نشر، چاپ و توزیع 
كتاب های عامه پسند و پاورقی در نشریات به شكل 
پیشین تا حدود چشمگیری كاهش می یابد و تقریبا 
به صفر می رسد. نشریات در طول دهه 60بیشتر به 
چاپ مطالب و اخباری پیرامــون جنگ تحمیلی و 

فضای ملتهب سیاسی روی می آورند.
اما در این ســال ها با توجه به گســترش جنگ در 
حیطه شهرها بار دیگر مردمی كه به علت خاموشی ها 
به دنبال سرگرمی  برای شب های خود بودند به هدف 
یافتن كتاب های ســرگرم كننده روانــه بازار كتاب 
شدند. در دهه 60با توجه به نیاز مردم به كتاب های 
ســرگرم كننده و عدم صدور مجوز تجدید چاپ و یا 
انتشار اینگونه كتاب ها از سوی مراجع رسمی، بازار 
زیرزمینی افست و كپی كتاب های قدیمی به راه افتاد. 
اما در همین سال ها چند ناشر شهرستانی دست به 
چاپ كتاب هایی از نســرین ثامنی، احمد محققی و 
فهیمه رحیمی زدند كه با اقبال خوبی روبه رو شدند 
و زمینه  را برای ادامه حیات كتاب های عامه پسند در 
دهه 70مهیا كردند. از آن طرف چند نشریه هفتگی 
به چاپ داستان هایی مسلسل و دنباله دار كه نامش 
از پاورقی به داســتان  دنباله دار متحول شــده بود 
روی آوردند كه ثمره آن ظهور مجدد چند نویسنده 

قدیمی در این نشریات بود.

بامداد خمار؛ بازار كتاب های زنانه 
در دهه 70ناشــرانی چون ارغوان و چكاوك انتشار 
كتاب های نویسندگان جوان و جویای نام عامه پسند 
و مطرحی چون رحیمی و ثامنی و محقق را از ســر 
گرفتند. انتشــار موفق كتاب های »دانیل استیل« 
نیز زمینه را مســاعد تر كرد تا اینكه فهیمه رحیمی 

به ستاره ناشران كتاب های عامه پسند تبدیل شد.
درتیرماه سال 1374یكی از مهم ترین اتفاقات چاپ 
و توزیع ادبیات مردمی به وقوع پیوســت. نخستین 
رمان فتانه حاج سیدجوادی با عنوان »بامداد خمار« 
از سوی انتشارات البرز در 2000نسخه به بازار كتاب  
آمد. به فاصله 9 ماه كتاب به چاپ نهم رسید. در چاپ 
نهم ناشر 20هزار نســخه از كتاب را به بازار فرستاد 
ولی این تازه آغاز ماجــرا بود. كتاب تا پاییز ســال 
81با متوسط تیراژ 10هزار نسخه به چاپ سی و یكم 

رسید و بازار كتاب ایران را متحول كرد. تحولی كه با 
انتشــار بامداد خمار به وقوع پیوست چندین پیامد 
داشــت؛ پیامد اول آن رفع اتهام بازاری و سخیف و 
مبتذل بودن از آثــار مردمی بود؛ به عبــارت دیگر با 
استقبال چشمگیری كه از این كتاب شد بسیاری از 
نشریات حتی نشریات روشنفكری به تحلیل اینگونه 
كتاب ها روی آوردند. از سوی دیگر انتشار كتاب های 
عامه پسند از سوی ناشــران، نوعی كار غیرفرهنگی 
تلقی نشد و باعث گســترش فعالیت آنان و افزایش 

تعداد ناشران اینگونه كتاب ها شد.
همچنیــن چرخــه عرضــه و تقاضای كتــاب در 
شهرســتان ها بهبود یافــت و همگان بــه اهمیت 
بازار كتاب شهرســتان ها بیشــتر پی بردند. از دیگر 
ثمرات انتشار موفق بامداد خمار، افزایش چشمگیر 
نویسندگان زن در بازار كتاب بود. حاال دیگر می توان 
انتشارات مشخصی چون البرز، زریاب، علم و شادان 
را مثال آورد كه به طور دقیق و مســتمر به انتشــار 
كتاب های داستانی عامه پسند روی آورده اند. به طور 
مثال انتشارات شــادان با تمركز بیشتر روی انتشار 
رمان های مردمی با ایجاد سایت اینترنتی و انتشار یك 
خبرنامه  با عنوان »دفترك« با عالقه مندان كتاب های 

داستانی مردمی ارتباط دارد.
بامداد خمار همچنین باعث شد كه بسیاری از نشریات 
خانوادگی و جــدول به چاپ پاورقــی روی بیاورند 
و نویســندگانی چون امیر عشــیری و ر. اعتمادی 
پاورقی ها و داستان های تازه ای عرضه و حتی برخی 

كتاب های قدیمی خود را تجدید چاپ كنند.

ناشران تخصصی، مخاطبان متخصص 
دهه های80 و90 را باید زمان نوزایی داســتان های 
عامه پسند و ناشــران اینگونه كتاب ها دانست. رواج 
كتاب های روانشناسی و گسترش مفاهیم روانشناسانه  
میان مردم باعث شد كه رمان های عاشقانه ایرانی كه 
نویسندگان اغلب آنها زنان هستند، چهره متفاوتی 
به خود بگیرد. این نویسنده ها تحت تأثیر كتاب های 
خارجی پرفروشی كه ناشران عمومی به بازار عرضه 
می كردند، نویسندگی خود را وقف خلق آثاری مطابق 
با خواســته های مخاطبان این دوران كردند. نتیجه، 
حضور ناشران تازه نفسی در بازار شد كه چاپ داستان 
برای سرگرمی را سرلوحه كار خود قرار دادند؛ ناشرانی 
چون علی، شقایق و شادان كه تنها كتاب های رومانس 

فارسی چاپ می كنند.
اینكه سرانجام ناشرانی در زبان فارسی تنها به چاپ 
كتاب های خاص برای مخاطبان یك خرده فرهنگ 
– زنان طبقه متوسط- می پردازند، نشان از حركت 
روبه رشد صنعت نشر ایران به لطف پیشرفت های 
تكنولوژیك و گســترش مرزهای داستان نویسی 

دارد.

در دهه 1320با آزادی های به وجودآمده 
بعد از سقوط رضاشاه تا زمان وقوع كودتای 
28مرداد 1332مجالت هفتگی و روزنامه ها 

به عنوان یگانه مرجع اطالع رسانی اخبار 
داغ سیاسی به مردم مورد توجه عامه 
قرار می گیرند. در این دوره اغلب آثار 

عامه پسند تاریخی و یا اجتماعی هستند 
و روزنامه نگاران به عنوان مهم ترین و 

زنده ترین طبقه فعال اجتماع با چاپ 
آثار داستانی خود در نشریات گوناگون به 
پرده برداری از اوضاع سیاسی و اجتماعی 

می پردازند

داستان تاریخی چاپ و انتشار كتاب سرگرم كننده  به زبان فارسی 

طرح روی جلد رمان زندگی قصه می سازد، نوشته رسول ارونقی کرمانی از انتشارات معرفت 13۵0

حسینقلی مستعان؛نویسنده و مترجم

ایوب ربیعی
 روزنامه نگار
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  ساخت مسكن ملي جلوي جريان هواي تهران و كرج را نگيرد
شهرهاي جديد هشتگرد، پرند، پرديس و انديشه كه همگي در اطراف 
2كالنشهر تهران و كرج هستند، در مسير جريان هواي اين شهرها قرار 
دارند و تاكنون كلي ساخت وســاز در آنها صورت گرفته است. اكنون 
خبر رسيده كه قرار است 8هزارو400 واحد جديد مسكن ملي در اين 
شهرها بســازند. به اينكه آب و هواي تهران و البرز در سايه اين حجم 
ساخت وساز چه خواهد شد، انديشيده شده يا قرار است مثل حوالي 

چيتگر جلوي باد تهران را بگيرند؟
حضرتي از تهران

  جلوگيري از قاچاق از راه كولبرها نمي گذرد
هر روز قوانين جديدي براي كولبري وضع مي كنند و مدام مسئوالن 
به كار كولبران سرك مي كشند. به خدا كه سال ها اين كار بوده و مشكلي 
هم نداشتيم و دلسوزي كسي را هم نخواسته ايم، اما از روزي كه خبر 
پخش شده يك روز آرام نداريم و مدام مضطربيم و توان كار از ما گرفته 
شــده. هر جا هم حرف مبارزه با قاچاق مي زنند فوري مي گويند بله 
همين كولبرها حاصل كار قاچاقچيان هستند. خير آقا ما حاصل شكم 

گرسنه زن و بچه مان هستيم و الغير.
 شادويني از مريوان 

  بانك ها مي گويند دستوري براي عدم كسر اقساط نگرفته ايم
وام قرض الحسنه اي از بانك سپه گرفته ام كه از اسفند تاكنون بي وقفه 
اقساط آن را برداشــته اند. وقتي هم مراجعه كرديم كه مگر قرار نبود 
اقساط وام در اين ماه ها كم نشود، مي گويند كسي دستوري به ما نداده 
و ما فقط از بانك متبوع خود دستور مي گيريم! آيا مسئوالن دستورات 
را به روساي ارشــد بانك ها ابالغ نكرده اند كه آنها هم به شعب خود 
برسانند؟ در اين شــرايط بيكاري و افتضاح با كسر شدن اقساط، نان 

خالي هم نمي توانيم تهيه كنيم.
ترك از تهران 

  برش خطرناك در خيابان طالقاني كرج
خيابان طالقاني كرج، مسير شمال به جنوب حد فاصل ميدان آزادگان 
تا سر چهارراه طالقاني يك بريدگي قديمي در روي آسفالت خيابان 
هست كه باعث موج گرفتن يا لغزيدن ماشين مي شود. اين بريدگي 
چندين وقت است كه هســت و هرگز آن را هم تراز آسفالت خيابان 
نكرده اند و بعضا باعث انحراف مسير رانندگان يا تصادف مي شود؛ هر 
چند كه به جدول نزديك است، اما به هرحال با وجود ترافيك دائمي 

در مسير تردد است.
پاكدل از كرج 

  ترخيص بيمار كرونايي، بعد از 5روز بستري در بيمارستان
مادربزرگم را كه مبتال به كرونا شده  است، بعد از 5روز از بيمارستان 
امام علي كرج ترخيص كردند و با يك ســري توصيه بيمار را به خانه 
آوردند. بعــد از 14روز از ترخيص مادربزرگم اكنــون 2 خاله ام كه 
پرستارشان بوده اند كرونا گرفته اند كه هر كدام شان بزرگ خانداني 
هســتند و نوه و داماد و عروس به هرحال از راه دور آنها را ديده اند و 
حداقل همسران شان كنارشان بوده اند. واقعا درست است كه يك بيمار 

كرونايي فقط 5روز بستري باشد؟
خوش بين از تهران 

  اگر درهاي حرم باز مي شد امكان رعايت بهداشت بيشتر بود 
اگر درهاي حرم رضوي به روي شب زنده داران و روزه داران باز مي شد، 
بيشــتر امكان رعايت بهداشــت بود تا اينكه مردم در گوشه و كنار 
خيابان هاي منتهي به حرم، بدون آب و سرويس بهداشتي و غيره روي 

زميني كه هزاران پا خورده است بنشينند و نماز بخوانند و دعا كنند.
شايان از مشهد

   500اتوبوس نو براي تهران چه شد؟
در خبرهاي اوايل سال شنيديم كه قرار است 500اتوبوس به ظرفيت 
اتوبوس هاي تهران افزوده شود، اما درحالي كه وضعيت اتوبوس هاي 
تهران مناسب نيست، خبري هم از اين تعداد اتوبوس نيست و معلوم 
نيســت تا كي بايد اين اتوبوس هاي خراب وشلوغ را كه مي توانند در 
زمان ازدحام جمعيت، منبع كرونا باشند تحمل كنيم. خواهش مان 
اين است كه هركس مسئول است سريع تر اين اتوبوس ها را به چرخه 

خدمات رساني برساند.
آب دونيكي از تهران 

  شيوع كرونا در كرمان نگران مان كرده است
درحالي كه اميد داشتيم با گرم شدن هوا، شيوع كرونا كمتر شود، در 
كرمان وضعيت برعكس است و عدم  رعايت فاصله گذاري، عامل شيوع 
بيشتر كرونا شده است. حتما بايد كار به جاي سخت برسد. توقع اين 
است كه مردم رعايت كنند و مسئوالن قوانين سختگيرانه بگذارند تا 

دوباره اقتصاد شهر نخوابد.
حسيني از كرمان 

  سيب زميني كاران همدان چشم به راه صنايع تبديلي
سال هاســت مســئوالن قول ايجاد صنايع تبديلي در همدان براي 
محصول سيب زميني را داده اند، اما اكنون با اينكه يك پنجم توليدات 
كشاورزي استان سيب زميني است، خبري از صنايع تبديلي نيست و 
از توسعه صنايع تبديلي خبري نيست و تنها كارخانه فرنچ فرايز نيز تنها 

35درصد پيشرفت دارد و به حال خود رها شده است.
كاظم پور،كشاورز سيب زميني كار

  چرا گارانتي خودرو 3 ماه شده است؟
در شرايطي كه خودروهاي توليدي كيفيت قابل قبولي ندارند، به جاي 
افزايش خدمات پس از فروش و زمان تحويل، گارانتي خودرو را 3 ماهه 
كرده اند، آن هم گارانتي كه يك زماني تا 18 ماه بود. يعني خودشان 
فقط 3ماه تضمين مي كنند خودروي توليدي خودشــان را؟ پس ما 
چگونه اعتماد كنيم به محصولي كه خودشان فقط 3ماه قبولش دارند؟

احمدي از تهران 

  مردم يزد معامالت آنالين را دوست ندارند
مردم يزد خريد و فروش سنتي را دوست دارند و به رغم شيوع كرونا با 
كمي آزادسازي محدوديت ها، براي هر خريدي بيرون مي آيند و اصال 
اهميتي به شــيوع كرونا نمي دهند. از مردم يزد سؤال كنيد متوجه 
مي شويد اين مردم ميانه اي با خريد آنالين ندارند. با اين اوصاف نبايد 
قوانين قرنطينه در يزد كمي سختگيرانه باشد تا مردم به هر بهانه اي از 

خانه خارج نشوند تا به اميد خدا ريشه اين ويروس منحوس بخشكد؟
دولت فائزي از يزد

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

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

با مردم

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

كوتاه از حادثه

  نجفي به 6/5 سال حبس محكوم شد

شعبه دهم دادگاه كيفري يك استان تهران 
در رســيدگي مجدد به پرونــده قتل ميترا 
اســتاد، محمدعلي نجفي را بــه اتهام قتل 
عمد به تحمل 6.5ســال حبــس محكوم 
كرد. حميدرضــا گــودرزي، وكيل مدافع 
محمدعلي نجفــي در اين باره به تســنيم 
گفــت: دادگاه، در حكم خود مــوكل را از 
باب عنوان اتهامي قتل عمد به 6سال ونيم 
حبس تعزيــري محكوم كرده اســت. وي 
ادامه داد: اين حكم به تازگي ابالغ شــده و 
در حكم صادره براي ســاير عناوين اتهامي 
مجازات هايي درنظر گرفته شــده كه پس 
از مطالعه كامل حكم و استنادهاي دادگاه 
به اطالع عموم مي رســد. وكيل محمدعلي 
نجفي اضافه كرد: شعبه دهم دادگاه كيفري 
يك استان تهران در حالي اين حكم را صادر 
كرده است كه پيش از اين شعبه نهم دادگاه 
كيفري يك نيز موكل را به قتل عمد محكوم 
كرده بود، اما ديوان عالي كشور در رسيدگي 
به فرجــام خواهي موكل، موضــوع را قتل 
شبه عمد دانســته و آن را نقص كرده بود. 
گودرزي تأكيد كرد: به طــور قطع به حكم 
دادگاه اعتراض خواهيــم كرد. محمدعلي 
نجفي خرداد ماه سال98 در جريان درگيري 
با همسر دومش ميترا استاد وي را در حمام 
خانه اش به قتل رساند. هرچند او يك مرتبه 
در دادگاه به قصاص محكوم شد اما توانست 
رضايت اولياي دم را جلب كند و حاال دادگاه 
وي را از لحاظ جنبه عمومي جرم به تحمل 

حبس محكوم كرده است.

  دستور ويژه دادســتان گلستان 
درخصوص پرونده خريد و فروش نوزاد

دادستان عمومي و انقالب استان گلستان، 
دستور رسيدگي ويژه اي براي رسيدگي به 
پرونده خريد و فروش نوزاد در اين اســتان 
صادر كرد. به گــزارش همشــهري، چند 
روز قبل به دادســتاني استان گلستان خبر 
رســيد كه اعضاي يك باند اقدام به خريد و 
فروش نوزاد مي كنند. در اين شــرايط بود 
كه به دستور دادستان تحقيقات در اين باره 
آغاز و 5نفر دســتگير شدند. حجت االسالم 
سيدرضا سيدحسيني، دادستان عمومي و 
انقالب گلستان در اين باره گفت: با گزارش 
حراست يكي از بيمارستان هاي مركز استان 
گلســتان، دســتور قضايي براي شناسايي 
و دســتگيري عامل يا عامالن ايــن اقدام 
مجرمانه صادر شــد و 5 نفر كه يكي از آنها 
مادر نوزاد است دســتگير شدند. وي ادامه 
داد: هيچ يــك از دستگيرشــدگان از كادر 
درماني بيمارستان هاي اســتان نيستند و 
به جز مادر كودك، بقيه دستگيرشــدگان 
از خارج از اســتان هســتند. بررسي هاي 
ابتدايي نشان مي دهد مادر نوزاد براي وضع 
حمل به بيمارستان مراجعه كرده و بقيه با 
اقداماتي مانند جعل مدارك و دست بردن 
در شناســنامه و دريافــت گواهي والدت، 
كار نقل و انتقال نوزاد را انجــام مي دادند. 
وي خاطرنشان كرد: براي اين افراد پرونده 
تشــكيل و بررســي اين موضوع كــه آيا 
اين افراد پيــش از اين هم اقــدام به خريد 
و فروش نوزاد مي كردند يــا افرادي داخل 
اســتان هم با آنها همكاري داشــته اند، در 
شعبه بازپرسي دادســراي گرگان در حال 
انجام است. سيدحســيني با اشاره به اينكه 
حال نوزاد خوب است و فعال در بيمارستان 
به سر مي برد، تأكيد كرد: اين پرونده با دقت 
و حساســيت دنبال و نتيجــه آن از طريق 

رسانه ها به مردم اعالم خواهد شد.

وقتي نگهبان پارك جانش را از دست 
داد همه تصور مي كردند كه او دچار داخلي

حادثه شده اســت اما دخترش كه به 
ماجرا مشكوك بود شروع به تحقيق كرد و توانست 

راز قتل پدرش را فاش كند.
به گــزارش همشــهري، حدود ســاعت 8شــب 
20ارديبهشــت، پيكر نيمه جان نگهبان ميانسال 
پارك لوالگر تهران توســط اورژانس به بيمارستان 
امام خمينــي)ره( منتقل شــد. اين مــرد به دليل 
شكستگي ســرش دچار ضربه مغزي شــده بود و 
تحقيقات اوليه از اين حكايت داشت كه او در داخل 
پارك به زمين افتاده و بر اثر برخورد سرش با جدول 
كنار فضاي سبز پارك دچار مصدوميت شديد شده 
است. از همان زمان تالش پزشكان براي نجات جان 
نگهبان ميانسال آغاز شد اما شــدت جراحات او به 
حدي بود كه وي پــس از 3روز جدال با مرگ، روي 

تخت بيمارستان جانش را از دست داد.
هرچند در ابتدا به نظر مي رســيد كه اين مرد دچار 
حادثه شده و بر اثر از دست دادن كنترلش روي زمين 
افتاده و ســرش با جدول برخورد كرده است اما اين 
داليل براي خانواده اش مخصوصا دختر جوان قرباني 
قانع كننده نبود. دختر جوان كه مطمئن بود پدرش 
قرباني جنايت شده اســت راهي پارك شد و شروع 
به پرس وجو از افرادي كــرد كه روز حادثه در پارك 

حضور داشتند. در داخل پارك نيمكت هايي بود كه 
عده اي زن و مرد سالخورده هرروز به آنجا مي رفتند 
و اوقاتشان را سپري مي كردند. دختر جوان به سراغ 
آنها رفت و بعد از پرس وجوي زياد، به چند نفر از آنها 
رسيد كه روز حادثه در داخل پارك حضور داشتند. 
آنها نگهبان پارك را مي شناختند و به دختر جوان 
گفتند كه روز حادثه او را ديده بودند كه با جواني در 
داخل پارك درگير شده بود. آنها گفتند كه آن روز 
پسر جوان روي چمن هاي پارك در حال راه رفتن بود 
كه نگهبان ميانسال به سراغ او رفت و خواست كه از 
فضاي سبز خارج شود. چرا كه فضاي سبز به تازگي 
آبياري شده بود و ورود به داخل آنجا ممنوع بود. پسر 
جوان اما در مواجهه با درخواست نگهبان رفتار تندي 
نشان داد و حتي با او درگير شده و وي را هل داده و 
روي زمين انداخته و پس از آن نيز به سرعت از پارك 

خارج شده بود.
دختر مقتول پس از شــنيدن اظهارات شاهدان و 
به دست آوردن مشخصات پسر جوان، هرچه گشت 
ردي از او به دســت نياورد. با اين حال شماره تلفن 
خودش را در اختيار مردان و زنان ســالخورده اي 
كه شــاهد ماجرا بودند قرار داد و از آنها خواســت 
درصورت مشــاهده مجدد پســر جوان با او تماس 
بگيرند. وي در ادامه راهي كالنتري شد و با شكايت 
از پسر جوان، مدعي شد كه او عامل قتل پدرش بوده 

و خواستار دستگيري او شد.

بازگشت قاتل 
با شــكايت اين دختر، تحقيقات مأموران كالنتري 
108نواب براي شناســايي و دستگيري پسر جوان 
آغاز شــد. آنها نيز با حضور در پــارك و تحقيق از 
شاهدان، متوجه شــدند كه مرگ نگهبان به دليل 
حادثه نبوده و او در درگيري با پسر جوان روي زمين 
افتاده و به علت برخورد سرش با جدول كنار فضاي 

سبز به قتل رسيده است.
درحالي كه تحقيقات در اين پرونده ادامه داشــت، 
دختر جوان شــامگاه چهارشــنبه گذشــته راهي 
كالنتري شد و گفت كه قاتل پدرش به پارك برگشته 
است. او توضيح داد كه دقايقي قبل شاهدان حادثه با 
او تماس گرفته و گفته اند پسري كه با مقتول درگير 
شده بود در پارك حضور دارد. با اظهارات اين دختر، 

تيمي از ماموران كالنتري راهي پارك شــدند و با 
مشــخصات و اطالعاتي كه در دست داشتند موفق 
شدند پسر جوان را دســتگير كنند. پسر جوان كه 
خبر نداشت پس از درگيري او با نگهبان پارك، اين 
مرد جانش را از دست داده است، وقتي پي به ماجرا 
برد، خودش را به ديوانگي زد و مدعي شد كه وي روز 

حادثه اصال در پارك حضور نداشته است.
سرهنگ حسن نورآبادي، رئيس كالنتري 108نواب 
گفت: درحالي كه شــاهدان حاضر در پارك پســر 
جوان را شناسايي كرده و شــهادت داده اند كه وي 
با نگهبان درگير شــده بود، اما متهم رفتار عجيب 
و غريبي از خود نشــان مي دهــد و وانمود مي كند 
كه ديوانه است. در اين شــرايط وي به دستور مقام 
قضايي در اختيار اداره دهم آگاهي تهران قرار گرفته 
و تحقيقات تخصصي براي كشــف راز قتل نگهبان 

بي گناه ادامه دارد.

من قاتل نيستم
با اعتراف اين زن پرونده اي تشكيل شد و پيش روي بازپرس شعبه دوم دادسراي جنايي تهران 
قرار گرفت اما 24ساعت بعد زن جوان وقتي براي انجام تحقيق به دادسرا انتقال يافت مدعي شد 
كه اعترافاتش حقيقت ندارد و دروغ گفته است.او ادعا كرد كه براي فرار از زندگي با شوهر دوم 
چنين ادعايي مطرح كرده تا به زندان برود. با وجود اين قاضي دستور تحقيق در اين خصوص و 
اينكه آيا 3سال قبل قتلي در ورامين رخ داده و يا جسدي در كانال آب كشف شده را صادر كرده 
است. اين در حالي است كه زن جوان بازداشت شد اما پيش از انتقال به بازداشتگاه به گريه افتاد 

و مي گفت با اعتراف دروغ خودش را به درون چاهي انداخته است.

چطور ممكن است كســي اينطور با جزئيات ماجراي قتلي را شرح بدهد و حاال 
بگويد دروغ است؟

باوركنيد حقيقت ندارد. من از دست شوهرم خسته شده بودم و مي خواستم به زندان بروم. اما يك شب كه 
دربازداشتگاه خوابيدم وحشت كردم از طرف ديگر دلم براي كودك 13ماهه ام تنگ شده و مي خواهم به 
خانه بروم. حماقت كردم، فكر مي كردم زندان جاي خوبي است و اگر مدتي از شوهرم دور باشم او بيشتر قدر 

مرا مي داند اما اشتباه كردم.
با زندان رفتن مي خواستي از شوهرت دور شوي و او را تنبيه كني؟

من يك بار طالق را تجربه كرده بودم. از شوهراولم 2 پسر دارم كه 5سال قبل به دليل اختالفاتي كه با او داشتم 
جدا شديم. 2سال قبل هم از طريق يكي از دوستان خانوادگي ام با شوهر دومم آشنا شده و ازدواج كرديم. يك 
پسر 13ماهه هم از شوهر دومم دارم. اما شوهرم مرد بداخالقي بود و خيلي اذيتم مي كرد. جرأت نمي كردم 
به كسي حرفي بزنم.حتي شبي كه به كالنتري رفتم با شوهرم درگير شده بوديم براي همين تصميم گرفتم 
قيد زندگي را بزنم و سناريوي قتل خيالي طراحي كنم. اما باور كنيد من آدمكش نيستم. اين نقشه عجيب و 

غريب را براي تنبيه شوهرم و فرار از زندگي با او كشيدم اما نمي دانستم گرفتار مي شوم.

گو
ت و

گف

درحالي كه تصور مي شد نگهبان پارك دچار حادثه شده اما تحقيقات دختر او، راز قتل وي را فاش كرد

مردان آشنا خودروي پژويي را كه در راه كالنتري بود با 
شليك دست كم 20گلوله به رگبار بستند و پس از قتل 

3سرنشين خودرو پا به فرار گذاشتند.
به گزارش همشهري، عصر چهارشنبه گذشته صداي 
رگبار گلوله ساكنان شهرك رضوي مشهد را به وحشت 
انداخت. مردان كه ســوار بر يك خودروي ســواري 
تيره رنگ بودند، سرنشينان يك پژو پارس سفيدرنگ 
را به رگبار بستند و بعد از شليك دست كم 20گلوله با 
اسلحه كالشــنيكف، پا به فرار گذاشتند. ماجراي اين 
تيراندازي به سرعت به مأموران پليس و قاضي علي اكبر 
احمدي نژاد، كشيك ويژه قتل مشهد گزارش شد و وي 
همراه تيمي از كارآگاهان راهي محل حادثه در يكي 
از خيابان هاي شهرك رضوي شــدند. اثري از مردان 
تيرانداز نبود اما در جريان تيراندازي آنها، 3سرنشين 
پژو كه 2 نفر از آنها برادر بودند هدف اصابت گلوله قرار 

گرفته بودند. بررسي ها نشــان مي داد كه يكي از اين 
افراد در دم جانش را از دست داده و 2 نفر ديگر كه هنوز 
نفس مي كشيدند به بيمارستان منتقل شدند. از همان 
زمان تحقيقات براي كشف راز اين تيراندازي هولناك 
آغاز شد. شاهدان حادثه اطالعات چنداني كه بتواند 
به پليس كمك كند، نداشــتند. آنها فقط مي گفتند 
كه يك خودروي تيره رنگ از پشــت سر به  خودروي 
قربانيان نزديك شده و پس از آن سرنشينان خودروي 
تيره رنگ، خودروي پژو را به رگبار بسته بودند. آنطور كه 
بررسي هاي اوليه نشان مي داد، گلوله ها از 2سالح كه 
هر دو كالشنيكف بودند شليك شده بودند و اين يعني 

عامالن جنايت بيشتر از يك نفر بودند.

درگيري در روستا
حدود 2ساعت از حادثه مي گذشت و يكي از مصدومان 

در بيمارستان جانش را از دســت داد و به اين ترتيب 
شمار قربانيان به 2 نفر رسيد. در اين ميان، تحقيقات 
گسترده قاضي جنايي و كارآگاهان مشخص كرد كه 
شروع اين ماجراي جنايي به روســتاي خادم آباد در 
نزديكي مشهد برمي گردد؛ چراكه قربانيان همگي اهل 
اين روستا بودند و به نظر مي رسيد كه مردان تيرانداز 

نيز از ساكنان همين روستا هستند.
تيم جنايي در ادامه راهي روستاي خادم آباد شد. حدس 
مأموران درســت بود و آنها متوجه شدند كه عامالن 
تيراندازي نيز از اهالي همين روستا هستند. تحقيقات 
نشان مي داد كه درگيري بين دو دسته از اهالي روستا 
رخ داده است. آنها روز قبل بر سر يك تماس تلفني با 
هم درگير شده بودند. ظاهرا فردي با فرد ديگري تماس 
گرفته و بين آنها درگيري لفظي آن هم از پشت تلفن 
درگرفته بود. آنها سپس با هم قرار گذاشتند و به اين 
ترتيب درگيري تلفني به درگيري فيزيكي كشــيده 
شــده و درنهايت يكي از طرفيــن درگيري به پليس 
شكايت كرده و مأموران 2نفر از طرف ديگر را به خاطر 

اين شكايت دستگير كرده و آنها را به كالنتري منتقل 
كرده بودند. پس از بازداشت اين دو نفر، اعضاي ديگر هر 
دو دسته كه در روستا حضور داشتند با هم توافق كرده 
بودند كه به كالنتري بروند و شاكي رضايت بدهد و آن 
دو نفر آزاد شوند. به اين ترتيب 2برادر 34و 38ساله به 
همراه مردي 51ساله سوار بر خودروي پژو پارس سفيد 
شده و از روستا به طرف كالنتري حركت كردند. آنها از 
آشنايان همان 2 نفري بودند كه در كالنتري بازداشت 
بودند. از سوي ديگر چند نفر از افرادي كه طرف شاكي 
بودند نيز ســوار بر خودرويي تيره شدند تا براي پايان 
دادن به درگيــري و آزادي 2جوان بازداشــتي راهي 
كالنتري در شهرك رضوي شــوند. با اين حال هنوز 
معلوم نبود كه چه اتفاق و بحث و جدلي بين سرنشينان 
اين دو خودرو درگرفته بود كه در نهايت باعث شــد 
وقتي آنها در راه كالنتري بودند، سرنشينان خودروي 
تيره رنگ، سرنشينان خودروي پژو پارس را به رگبار 
بسته و از محل متواري شوند. به گفته شاهدان حادثه، 
مردان تيرانداز بعد از شليك بي محابا به سوي خودروي 

پژو به سمت ماشين رفته و يكي از آنها بعد از برداشتن 
چيزي از داخل ماشين پژو، سوار ماشين تيره رنگ شده 

و همراه همدستانش گريخته بود.

سومين قرباني 
تحقيقات كارآگاهان كه از دقايقي پس از حادثه آغاز 
شده بود، همچنان ادامه داشت تا اينكه صبح پنجشنبه 
به قاضي احمدي نژاد خبر رسيد سومين فرد مجروح 
نيز حوالي ساعت 5صبح بر اثر شدت جراحت جانش 
را از دست داده است. به اين ترتيب بررسي ها تا ساعت 
11شــب پنجشــنبه بي وقفه ادامه يافت و از آنجا كه 
احتمال مي رفت اين حادثه خونيــن آتش درگيري 
ميان هر دو دسته را در روستا بيشــتر كند، با حضور 
نيروهاي پليــس و گفت وگوهاي انجام شــده، از اين 
اتفاق جلوگيري شد. از سوي ديگر در جريان تحقيقات 
عامالن تيراندازي و قتل 3سرنشــين پژو شناســايي 
شده اند و تالش تيم جنايي براي دستگيري آنها و پايان 

دادن به اين پرونده جنايي ادامه دارد.

»3ســال قبل در ورامين، يك مرد افغان كه قصد 
خفت گيري داشت را با ضربات چاقو به قتل رساندم 

و جسدش را داخل كانال آب انداختم«
اين  را زني جوان پيش روي تيم جنايي مطرح كرد 

اما 24ساعت بعد اعترافاتش را پس گرفت.
به گزارش همشــهري، ماجرا از ايــن قرار بود كه 
سه شــنبه گذشــته زني جوان قدم در كالنتري 
مسعوديه گذاشت و وقتي چشــمش به مأموران 
افتاد، گفت: »من 3سال قبل آدم كشته ام و حاال به 
كالنتري آمدم تا اعتراف كنم« وقتي زن جوان اين 
جمله را گفت مأمور پليس وي را به اتاق بازجويي 
منتقل كرد تا براي روشن شدن موضوع به تحقيق 
از او بپردازد. زن جوان وقتي در برابر افسر بازجو قرار 
گرفت چنين گفت:در اين مدت به شــدت عذاب 
وجدان داشتم و ديگر نتوانســتم اين وضعيت را 
تحمل كنم.  وي درخصوص جزئيات حادثه گفت: 
3سال قبل قصد داشــتم به خانه پدر و مادرم در 
ورامين بروم.زماني كه به ورامين رسيدم ناگهان 
2 مرد افغان، راهم را ســد كردند. زورگير بودند. 
مي خواستند از من خفت گيري كنند و من هم با 
چاقويي كه همراهم بود آنها را تهديد كردم. يكي از 
افغان ها با ديدن چاقو ترسيد وفرار كرد اما نفر دوم با 
من درگير شد. من هم با چاقو چند ضربه به او زدم. 
كسي آنجا نبود كه ماجرا را ببيند و من كه مانده 

بودم با جســد چه كنم، جنازه را به سختي روي 
زمين كشــيدم و كمي آن طرف تر، داخل كانال 
آب انداختم.وي ادامــه داد:در آن زمان به تازگي 
از همســرم طالق گرفته بودم و حالم اصال خوب 
نبود، از ترسم به كسي چيزي نگفتم اما در تمام اين 
ســال ها عذاب وجدان داشتم و در نهايت تصميم 

گرفتم راز اين جنايت را برمال كنم.

با شــكايت خانواده پســري جوان كه به دليل مصرف 
مشروب دست ســاز جانش را از دســت داده بود، عامل 

فروش مشروب مرگبار در پايتخت بازداشت شد.
به گزارش همشهري، 18اسفند ماه پارسال گزارش مرگ 
پسري جوان به قاضي ساســان غالمي، كشيك جنايي 
تهران اطالع داده شد و در بررسي ها مشخص شد كه وي 
به دليل مصرف مشروبات الكلي مسموم، جانش را از دست 
داده است. قاضي جنايي دستور انتقال جسد به پزشكي 
قانوني را صادر كرد و بعد از چند روز خانواده اين پســر 
37ساله راهي دادسراي امور جنايي تهران شدند تا از عامل 
فروش مشروب دست سازي  كه باعث مرگ پسرشان شده 
بود شكايت كنند. با شكايت اين خانواده، بازپرس جنايي 
تهران دستور تحقيق در اين پرونده و شناسايي فروشنده 
مشروب مسموم را صادر كرد. در ادامه مأموران اداره دهم 
پليس آگاهي تهران تحقيقات خود را شروع كردند و به 

بررسي مكالمات تلفني متوفي پرداختند. 
تالش تيم تحقيق نتيجه داد و مأموران با بررسي آخرين 
تماس و پيامك هاي موبايل قرباني به مرد مغازه داري در 
شمال غرب تهران رسيدند. او صاحب سوپرماركت بود و 
12سالي مي شد كه در آن مغازه كار مي كرد. با اين سرنخ 
صاحب سوپرماركت كه مردي 38ساله است بازداشت 
شد.او در بازجويي ها مدعي شــد كه پسرجوان اگرچه 
مشتري ثابت او بوده اما وي در اين سال ها حتي يك بار هم 
به او مشروب دست ساز نفروخته است. مرد جوان گفت: 
قرباني معموال براي خريد مواد غذايي به مغازه ام مي آمد. 
اما هرگز از او نشنيدم كه مشروب مصرف كند حتي وقتي 
شنيدم به دليل مصرف مشروبات الكلي مسموم جانش را 
از دست داده است شوكه شدم. از طرفي من به هيچ عنوان 
در مغازه سوپرماركت، مشروبات الكلي نمي فروشم و به 

اشتباه مرا دستگير كرده اند.
مرد مغــازه دار در حالي خودش را بيگناه مي دانســت 

كه مأموران اداره دهم پليس آگاهي تهران به بررســي 
دوربين هاي مداربســته مغازه پرداخته و متوجه شدند 
متوفي آخرين بار به مغازه ســوپرماركت رفته و بســته 
مشــكوكي را تحويل گرفته اســت. او همان شب دچار 
مسموميت شده و به بيمارستان انتقال يافته بود. از سوي 
ديگر بررســي پيامك هاي قرباني حكايت از اين داشت 
كه او آخرين بار با صاحب سوپرماركت در ارتباط بوده تا 
مشروب دست ساز را تحويل بگيرد. با اين شواهد موجود، 
قاضي جنايي دستور بازداشت صاحب سوپرماركت را به 
اتهام تسبيب در قتل شــبه عمدي صادر كرد. وي براي 
انجام تحقيقات بيشــتر در اختيار مأمــوران اداره دهم 
پليس آگاهي تهران قرار گرفت تا در اين خصوص كه وي 
آيا به افراد ديگري هم مشروبات دست ساز فروخته يا نه 

تحقيقاتي صورت بگيرد.

مرگ 3مرد در تيراندازي هولناك مشهد

دختر جوان قاتل پدرش را به دام انداخت

اعتراف به قتل براي فرار از دست شوهردومبازداشت فروشنده مشروب مرگبار در پايتخت

  كالهبرداري ميلياردي زن جوان از 140متقاضي خودرو
زن جوان با وعده فروش اقساطي خودرو دست كم 140نفر را فريب داد و دست به كالهبرداري ميلياردي زد.

 به گزارش همشهري، چندي پيش پرونده اي با موضوع كالهبرداري از طريق فروش خودرو اقساطي براي رسيدگي 
تخصصي از ســوي مرجع قضايي به پليس آگاهي تهران بزرگ ارجاع شد كه با توجه به شگرد كالهبرداري و نيز 
تعداد باالي شكات تيمي ويژه از مأموران پليس آگاهي رسيدگي به موضوع را در دستور كار قرار دادند و توانستند 
متهم پرونده كه زن جواني است را دستگير كنند. بررسي سوابق اين زن كه 35سال دارد نشان مي دهد او حدود 
يك سال قبل نيز به همين جرم در زندان بوده است. متهم خودش را به طعمه هايش به عنوان مديرعامل شركت 
فروش اقساطي خودرو معرفي مي كرد و از اين طريق آنها را فريب مي داد. او در اعترافاتش گفت: از طريق آگهي در 
سايت هاي اينترنتي افراد را با وعده فروش فوري خودروي اقساطي فريب داده و اعتماد مشتريان را جلب مي كردم. 
پس از آن بسته به نوع و مدل خودروي سفارشــي مبالغي بين 20 تا 50ميليون تومان از آنان مي گرفتم و اعالم 
مي كردم كه مثال دوماه ديگر خودروي خود را تحويل بگيرند. چندين بار همزمان تحويل را به تعويق مي انداختم 

تا اينكه در نهايت دفتر شركت را تخليه و فرار كردم. 
مركز اطالع رســاني پليس پايتخت با تأييد ايــن خبر اعالم كرد كه متهــم تا كنون بالغ بــر 35ميليارد ريال از 

حدود140نفركالهبرداري كرده است و تحقيقات براي شناسايي ساير مالباختگان همچنان ادامه دارد.



 مردمي كه نزديك به 3 ماه اســت 
زندگي كردن با فاصله از ديگران را گزارش

تمرين مي كنند، شب بيست ويكم 
رمضان، با ماســك و دســتكش، اســپري هاي 
ضدعفوني كننده و رعايت فاصله اجتماعي، گرد هم 

آمدند.
به گزارش همشــهري، مراســم احياي شب هاي 
قدر در رمضان امسال، نخســتين تجربه جمعي 
مردم پس از بروز كرونا در ايران به شــمار مي رود. 
درحالي كه هنوز نمازهاي جماعت از ســر گرفته 
نشــده  و بســياري از امامزاده ها و مساجد بسته 
هســتند صدها نفر، در دايره ها و مربع هاي فرضي 
با فاصله هايي به شــعاع يك در يك متر، قرآن بر 
ســر گرفتند؛ خيلي ها در فضاي بــاز و در هواي 

ارديبهشتي و خيلي ها در فضاهاي بسته.
دومين شب از مراسم شب هاي ســه گانه احيا در 
رمضان، به عنوان يكــي از فراگيرترين آيين هاي 
معنوي كشور در حالي برگزار شد كه پيش از اين 
اما واگرها و نگراني هايي بر آن سايه افكنده بود؛ از 
يك ســو بروز بيماري كرونا در كشور برگزاري اين 
مراسم را - همچون ساير اجتماعات- در هاله اي از 
ابهام فرو برده و از سوي ديگر، روند نزولي اپيدمي 
در تعدادي از استان ها منجر به گمانه زني هايي شده 
بود كه از احتمال برگزاري مراسم حكايت داشت. 
مصوبه هفته گذشــته ســتاد ملي كرونا مبني بر 
برگزاري محدود و كنترل شده مراسم شب هاي قدر، 
عمال نقطه پاياني بر گمانه زني ها بود و بزرگ ترين 
اجتماع مردمي در كشور را از زمان شيوع كرونا رقم 
زد. اجتماعاتي كه به نظر مي رســد عمدتا مطابق 
دستورالعمل هاي وزارت بهداشت برگزار شده است.
رعايــت فاصلــه حداقل يــك متري بيــن افراد 

حاضر درمراســم، برگزاري مراسم حتي المقدور 
در فضاي باز، اســتفاده از لوازم شــخصي توسط 
شــركت كنندگان، ممنوعيت هرگونــه پذيرايي 
و الزامي بودن ماســك و دســتكش مفاد اصلي 
آيين نامه برگزاري مراسم شــب هاي قدر بود كه 
وزارت بهداشــت آن را در 23ارديبهشت  به همه 
مساجد،  تكايا و برگزار كنندگان مراسم شب هاي 
قدر ابالغ كرد. تصاوير منتشر شــده از مساجد و 
حسينيه ها از شهرهاي مختلف كشور نشان مي دهد 
كه متوليــان برگزاري اين آييــن، تالش كرده اند 
تا با اتخاذ تدابيري همچون خط كشــي فضاهاي 
داخلي و چيدن صندلي در فضاهاي بيروني، حداقل 
فاصله فيزيكي ابالغ شــده توسط وزارت بهداشت 
بين شــركت كنندگان رعايت شود. اســتفاده از 
دستكش و ماسك از موارد مشهود در اغلب تصاوير 
منتشره بوده كه نشان دهنده توجه به پروتكل هاي 
ابالغي ستاد ملي كروناســت؛ اين وضعيت پس از 
برگزاري نخستين مراسم شب قدر،  با استقبال وزير 
بهداشت مواجه شد. نمكي، در مصاحبه اي از رعايت 
حداكثري دستورالعمل ها در مراسم شب هاي احيا 
خبر داد و گفت: »خوشبختانه مردم ما را روسفيد 
كرده و پروتكل ها را رعايت كردند. گزارشــاتي كه 
بنده امروز از همكاران در نقاط مختلف داشتم به 
جز يك مورد در يكي از شهرســتان ها، بقيه نقاط 
حداكثر رعايت اصول بهداشــتي را در اين مراسم 
داشته اند.« پوشش حداكثري شبكه هاي تلويزيون 
از مراسم هاي شب قدر –  از جمله در آستان هاي 
مقدس حضرت امــام رضا)ع(، حضرت آســتان 
معصومه)ع( و حضرت عبدالعظيم حســني)ع( و 
همچنين برخي هيئت هاي معروف مثل حسينيه 
همداني ها در تهران- نيز سبب شد زمينه برگزاري 

مراسم احيا در منزل براي اغلب مردم فراهم باشد 
و به تبع مراسم  حضوري از نظر جمعيتي با شلوغي 
بيش از اندازه مواجه نشده و نكات مورد نظر ستاد 
ملي كرونا رعايت شــود. در ميان بيشتر تجمعاتي 
كه با رعايت دســتورالعمل هاي بهداشتي شكل 
گرفته بود، البته بودند موارد معدودي كه به گواه 
تصاوير منتشر شده در فضاي مجازي، برخي نكات 
ابالغي همچون رعايت فاصله فيزيكي و ممنوعيت 
پذيرايي از سوي برگزار كنندگان يا شركت كنندگان 
مورد كم توجهي واقع شده بود. ميدان شهداي باغ 
فيض تهران كه يكي از محافل پرطرفدار مراســم  
آييني در ماه هاي محرم و رمضان اســت، ازجمله 
اماكني بود كه فاصله فيزيكي در محوطه باز ميدان 
براساس تصاوير منتشر شده، چندان مورد توجه 
قرار نگرفته بود. رعايت نشدن فاصله بين حضار در 
يك مراسم كه با سخنراني يكي از سخنرانان مشهور 
اصولگرا در مشهد برگزار شد هم به چشم آمد و 
در فضاي مجازي انعكاس يافت. رعايت حداكثري 
دستورالعمل هاي بهداشــتي در مراسم احياي 
شــب هاي قدر، در عين حال كه نشــان دهنده 
جديت طبقه مذهبي و گردانندگان محافل آييني 
براي برگزاري اين آيين ها در شرايط كروناست، از 
اين منظر هم مورد توجه قرار گرفته كه درصورت 
تداوم كرونا اين تجربه را چطــور مي توان براي 
برگزاري مراسم سوگواري  ماه محرم به كار بست. 
نزديك تر از مراسم  ماه محرم، برگزاري نماز عيد 

فطر است.
امروز ستاد ملي كرونا درباره سرنوشت برگزاري نماز 
عيد فطر در شهرهاي ســفيد و زرد تصميم گيري 
مي كند، اما به نظر نمي رسد ستاد ملي مقابله با كرونا 
با برگزاري نماز عيدفطر در شهرهاي قرمز موافقت 

كند. همانطور كــه پيش از اين حســن روحاني، 
رئيس جمهوري در جلســه كميته هاي تخصصي 
ستاد ملي مقابله با كرونا گفته بود:  »پيشنهادهاي 
ارائه شده در جلسه روز شنبه )امروز بيست وهفتم 

ارديبهشت( ستاد ملي مقابله با كرونا بررسي خواهد 
شد تا بتوانيم در شهرهاي ســفيد و زرد و با حفظ 
شرايط و دســتورالعمل هاي بهداشتي نماز عيد را 

برگزار كنيم.«

  پشت قامت تكيده اش، 
ديوارهايي است كه سر به گزارش

آسمان گذاشــته؛ آنقدر 
بلند كه هيچ وقــت قد جواني اش به آن 
نرسيد. حيران اســت؛ مثل شاخه اي 
خشكيده كه ايستاده به تماشاي زمانه. 
نگاهش مي دود به اين طرف و آن طرف: 
» مي  بيني نگار. حتــي ديوارها هم پير 

شدن...«
تيله هاي تاريك چشــمان نــگار آرام 
و قرار نــدارد و در گردبادي از اشــك 
به خــود مي لرزد. چشــم ها مي بارند و 
لب ها لبخند مي زنند: »همه پير شدن. 
حتــي داداش كوچيكــت اميــر هم 
موهــاش رو رنگ مــي ذاره. غصه چيو 
مي خوري؟ اين موهاي سفيد دواش يه 
كاسه رنگه...« چهره حميد مي شكفد. 
ناخواســته مي خندد. اما گونه هايش با 
لبخنــد غريبه اند: »بچه هــا چي؟ چرا 

نياوردي شون؟«
نگار دســت حميد را به ســمت خود 
مي كشــد. آن شاخه خشــكيده جان 
مي گيرد و به دنبالش راه مي افتد: »گفتم 
اول يه چرخي بزنيم حال و هوات عوض 
شه. بعد مي ريم خونه. بچه ها ديگه بايد 
باباشــون رو تو خونه ببين نــه اينجا... 
حاال دوســت داري اول كجــا بري!؟« 
همزمان دوتايي بلند جواب مي دهند: 

»ساندويچي عمو حيدر!«
راننده تاكسي از آينه وسط زل مي زند 
به حميد و نگار. مرد و زن ميانســالي 
كه براي سال هاي خيلي دورند و مثل 
زوج هاي تازه نامزد كرده دهه70 رفتار 

مي كنند.
سال ها پيش زندگي شــان حبس شد 
در يك ســلول. حاال زمان برايشــان 
منجمد شــده. شــاهد گردش روزگار 
نبوده اند. حميد نمي داند در اين دوره 
و زمانه زوج ها به كافي شاپ مي روند و 

ساندويچي گردي منسوخ شده.
يك ويروس دنيا را شــوكه كرده، دنيا 
تحت تأثير آن است و مناسبات آدم ها 
به هم ريختــه. كرونا با همه مصيبت ها 
و گرفتاري هايش خيلي چيزها را تغيير 
داده، زندگــي روزمره را،  كســب و كار 
و عادت هاي ســاليان را و ساز ناكوك 
زندگي هزاران نفري  كه پشت ديوارهاي 
بلند و ملول، روزها و شب ها را و آزادي را 

انتظار مي كشيدند.
در ايــران تا به حال 110هــزار زنداني 
به دليــل شــرايط اضطراري ناشــي 
از بروز و شــيوع كرونا ويــروس يا عفو 
شده اند يا به مرخصي رفته اند؛ اتفاقي 
كه حتــي »اصغر جهانگيــر«، رئيس 
سازمان زندان هاي كشور آن را اتفاقي 
بي سابقه مي داند و درباره اش مي گويد: 
»مرخصي هاي اخير هــم از نظر تعداد 
كساني كه مشمول مرخصي شدند و هم 
از نظر مدت زمان مرخصي كه چيزي 

حدود 50روز است، بي سابقه بود.« 
حميد هم يكي از آن هزاران نفر است؛ 
بيــرون از چهارديواري هــاي ملول به 

مرخصي آمده؛ به خاطر كوويد-19.

زندگي با اسلحه قالبي
نــگار زندگي را بــه چنــگ و دندان 
گرفت؛ حاال روژان 16ســاله اســت و 
رومينا 7ساله. روژان يك ساله بود وقتي 
كه حميد با موهاي مجعد و يكدســت 
سياه به وقت نيمه شب در قهوه خانه اي 
دور ميدان اصلي شــهر نشسته بود و 
با دوستانش نقشه ســرقتي را طراحي 
مي كردند. از داللي كوپن خسته شده 

بود.
آن شــب در قهوه خانه 4همكالســي   
قديمي دور هم جمع شــده بودند تا با 
يك حركت ناكامي هايشان را كيش و 
مات كنند؛ هدف يك صرافي پروپيمان 

بود.
يك نفر راننده، يك نفر بپا دم در و 2نفر 
با اســلحه قالبي. صراف بايد با تهديد 
2هفت تير اسباب بازي، تمام دار و ندارش 
را با دست خود جارو مي كرد و دو دستي 

در اختيار سارقان مي گذاشت.
قرار بود بعد از آن نگار ديگر مستأجري 
نكند، نيســان پاترول ســوار شود و به 
جاي برنج تايلندي كوپني، برنج اعالي 
ايراني دم كند. راننده، حميد بود. نگار 
آن روز تصور مي كرد شوهرش به تركيه 

مي رود تا پوشاك وارد كند.
فرداي آن روز 4همكالسي با دستبند 
و پابند به هــم وصل شــده بودند و از 
پله هاي دادسراي جنايي باال مي رفتند. 
برخــالف برنامه ريزي هــا 2نفري كه 
پيشــدار ســرقت بودند، دور از چشم 
حميد و همتايش در يك جمع 2نفره 

تصميم گرفته بودند با هفت تير واقعي 
صراف را تهديد كنند. مقاومت صراف و 
شــاگردش يك قتل را رقم زد و پليس 

سربزنگاه از راه رسيد.
نگار بعد از آن تا مدت ها برنج تايلندي 
دم كرد، زير زمين خانه برادرش زندگي 
كرد و هر دوشنبه   با اتوبوس خط واحد 

به مالقات حميد رفت؛ 15سال.
آمارها بخشــي از زندگــي آدم هايي 
مثــل نــگار را به نمايــش مي گذارند. 
طبق داده هايي كه ســال گذشــته از 
آخريــن وضعيــت زندانيان منتشــر 
شــده، 70درصد از خانــواده زندانيان 
منزل شــخصي ندارند و در خانه هاي 
اجاره اي و يا منزل اقوام شــان زندگي 
مي كنند. 84درصد از همسران زندانيان 
سوادشان پايين است و به آموزش نياز 
دارنــد. هر چنــد بخشــي از خانواده 
زندانيان تحت پوشــش حمايت هاي 
انجمن ها، ارگان هــاي مختلف و حتي 
قوه قضاييه هســتند، اما با وجود اين 
56درصد خانــواده زندانيان شــغل و 
درآمد ندارنــد. درحالي كــه 30هزار 
نفر از اعضاي خانــواده زندانيان تحت 
پوشش كميته امداد قرار دارند اما هنوز 
خانواده هايي هستند كه با اندك يارانه 
واريزي از طــرف دولت و يا كمك هاي 

انجمن ها روزگار سپري مي كنند.

در خانه 
در چارچوب قامت پدر ظاهر مي شود. 
بچه  ها بي معطلي خود را به آغوشــش 
مي رســانند. جعبه شيريني در دستان 
حميد مچاله مي شــود. نــگار بغضش 

مي تركد. دري محكم بــه هم كوبيده 
مي شود. برادر نگار است. از طبقه دوم 
شــاهد آمدن حميد است. در خانه اش 
را به نشانه اعتراض به هم كوبيد و رفت. 
حميد در همه اين ســال ها جز نگار و 
بچه ها هيچ مالقاتي نداشته. برادرزنش 
مثل باقي فاميل و دوستان از او متنفر 
اســت. وقتي بچه ها از آغوشش كنده 
مي شوند، نگاه به طبقه دوم ساختمان 
مي كند. هيچ كس در بالكن نيست. زير 
لب در گوش همسرش زمزمه مي كند: 

»اينجا ديگه جاي ما نيست...« 
برخــالف لحظــه ديــدار كه گــرم و 
محبت آميز بود، ســايه پدر ســنگين 
به نظر مي رســد؛ مثل غريبه ها. روژان 
در خانه حجاب مي گيرد. رومينا ميل به 
بازي با پدرش ندارد. مادر سعي مي كند 
كاري كند كه يخ اين زندگي باز شود. 
كلمه »باباتون« از زبانش نمي افتد. انگار 
همه دلتنگي هاي گذشته در تار و پود 

اين ارتباط سرد فراموش شده.
 هنــوز عادت هاي يــك زنداني همراه 
حميد است؛ سر ساعت مشخص بيدار 
مي شود، صبحانه، ناهار و شام مي خورد، 
تلويزيون تماشــا مي كند و سرساعت 
مشــخص مي خوابــد. او حــاال مرد 
ميانسالي است با 2فرزند. اما هيچ وقت 
پدر نبوده، نمي داند چطور پدر باشــد 
و چطور بــا بچه هايش ارتبــاط برقرار 
كند. فقط تماشايشــان مي كند و ذوق 

غريبانه اي در نگاهش موج مي زند.
هيــچ امكاناتي براي يك مــرد در اين 
خانه وجــود ندارد. حميــد همان يك 
دست لباسي را دارد كه روز آزادي نگار 

برايش خريــد. روي تنش زار مي زند و 
گشاد است. آســتين ها را چند اليه تا 
زده تا به مچ دست برسد. يك هفته اي 
مي شود كه با همان يك دست لباس سر 
مي كند. نگار خيلي محتاط است. تمام 
نكات بهداشتي را در مورد بيماري كرونا 
رعايت مي كند و به حميــد قول داده 
وقتي وضعيت سفيد شــد، دست او را 
مي گيرد و به بازار مي رود تا چند دست 

لباس شيك و حسابي برايش بخرد.

معادالت پيچيده
رومينا بدش نمي آيد معلم پدر باشــد. 
تلفن همــراه هوشــمندش را به رخ او 
مي كشد و با وسواس سعي دارد روش 
كار كردن بــا آن را به او بيامــوزد. اما 
حميد شــاگرد كم حوصله اي اســت. 
ناخواسته چند بازي را از صفحه تلفن 
پاك مي كند و رومينا شاكي مي شود. 
ناراحتــي او عمرش كمتــر از 5دقيقه 
اســت: »اشــكال نداره دوباره »دان« 

مي شه.« 
حميــد مي پرســد: »دان ديگه چيه؟ 
نگار اين بچــه چي مي گــه!؟« گيج و 
مات به همســرش نــگاه مي كند. نگار 
لبخنــد مي زند. معادالت بــراي فرزند 
بزرگ تر خانواده پيچيده تر است. روژان 
گذشته را به اين آساني نمي تواند هضم 
كند. اين روزها با اينكه سرش را كمي 
گرم كتــاب كرده، مي گويــد: »وانمود 
مي كنم براي كنكور درس مي خونم اما 
در گير يه عالمه ســؤال بي جواب توي 
ذهنــم هســتم...« از روزي كه پدرش 
به خاطر كرونا به خانه آمده به اين فكر 

مي كند كــه اگر كرونــا زودتر مي آمد، 
روزهــاي بيشــتري مي توانســت در 
كنار پدرش باشــد: »اصلــن يه چيزي 
رو نمي فهمــم وقتــي مي شــه بعضي 
زنداني ها به خونه برگــردن، چرا پس 
قبال اين كار رو نكردن!؟ اين همه سال 
سختي كشيديم. بيچاره مادرم. تو اين 
مدت ما نمي دونســتيم بــه بقيه بگيم 
پدرمون كجاس...« سؤاالتي كه روژان 
را به خود مشغول كرده، شباهت زيادي 
به پرسش هاي كســاني دارد كه طرح 
يك فوريتــي »ســاماندهي زندانيان و 
كاهش جمعيت كيفــري زندان ها« را 
به مجلس ارئه دادند. سال96 اين طرح 
تصويب شد. طرح 32ماده اي كه هدفش 
حبس زدايــي و ســاماندهي و كاهش 
جمعيت كيفري زندان هاســت. يكي از 
اهداف اصلي اين طــرح، جلوگيري از 
صدور قرارها و احكام قضايي بي رويه اي 
اســت كه منجر به بازداشــت و زندان 
مي شــد؛ چراكه زنداني شدن يك فرد، 
آثــار منفــي خانوادگــي، اقتصادي و 
اجتماعي فراواني را ايجــاد مي كند. با 
اين همه، اما هنوز جمعيت زندانيان دو 
برابر و نيم ظرفيت است و هنوز در ميان 
قضات كساني هستند كه مجازات حبس 
را بــر مجازات هــاي اجتماعي ترجيح 
مي دهند. مجازات زنــدان اگر چه يك 
موضوع قانوني بوده كه از قرن ها پيش 
در بسياري از كشــورها اجرا مي شده، 
اما با توجه به شرايط امروز و همچنين 
وضعيت اقتصادي، عالوه بر ايجاد هزينه 
و تحميل بار مالي، خانــواده زندانيان 
هم به مراتب درگير مسائل اقتصادي و 
اجتماعي ناشي از زنداني شدن يك فرد 
خانواده مي شــوند، به طوري كه طبق 
آمار 20درصد از خانواده هاي زندانيان با 
مشكالت بسياري روبه رو هستند و دچار 

فروپاشي مي شوند.

گره هاي كور
حميد آزاد نيست. 10سال از حبسش 
مانده. او يك حبس ابدي اســت كه با 
تصويب طرح كاهــش مجازات حبس 
تعزيري در دي ماه گذشته محكوميتش 
به 25سال زندان تبديل شد. حاال بعد 
از 15سال براي نخستين بار به مرخصي 
آمده: »به جز جرمي كه 15سال پيش 
مرتكب شدم، سوءپيشينه اي نداشتم. 
تــو زندان هــم هيچ خبــط و خطايي 
نكردم. به خاطر همين به من مرخصي 
دادن.« تابه حال به خاطر شــيوع كرونا 
طبق آمار ســازمان زندان ها بيشتر از 
110هزار زنداني شامل عفو و مرخصي 
شده اند. حميد اين آزادي را مديون نگار 
است؛ زني كه به زحمت توانست وثيقه 
يك ميلياردونيمي براي آزادي موقت او 
را تهيه كند. نــگار مي گويد: »آدم هاي 
خير كمك مــون كــردن؛ 60ميليون 
تومان. اين پول بابــت اجاره وثيقه يك 
ميليارد و نيمي خرج شد.« چندسالي 
مي شــود كه عده اي وثيقه ملكي براي 
آزادي زندانيان اجــاره مي دهند و فارغ 
از قانوني يا غيرقانوني بــودن اين نوع 
كاسبي، اما اين روش باعث شده خيلي 

از محكومان بدون وثيقه بتوانند از بند 
زندان رها شوند.

پدر خانواده فعال حدود 50روز مرخصي 
دارد و اميد دارد بعــد از آن بتواند يك 
زنداني »بنــد آزاد« يا همــان »زندان 
باز« باشــد؛ زندانياني كه طبق ماده8 
آيين نامه ســازمان زندان ها با داشتن 
شرايطي خاص مي توانند روزها خارج 
از زندان مشــغول به كار شوند، در كنار 
خانواده باشند و شــب ها را در زندان يا 
مكان هاي تعيين شده ســپري كنند. 
براي اجراي طرح زندان باز برنامه هايي 
مثل كنترل زندانــي در خارج از زندان 
با پابند هاي الكترونيكي مطرح شــده 
است. نظارت الكترونيكي ابتدا در قانون 
مجازات اسالمي مصوب92 پيش بيني 
شد و طبق ماده62 اين قانون در جرايم 
تعزيري درجــه5 تا درجــه8، دادگاه 
مي تواند درصورت وجود شرايط مقرر، 
محكوم به حبــس را با رضايــت او در 
محدوده مكاني مشخص تحت نظارت 
ســامانه الكترونيكي قرار دهد، درواقع 
طبق اين قانون كســاني كه مشــمول 
حبس تا 5سال هستند و يا جزاي نقدي 
تا 18ميليــون تومان دارند، مشــمول 
اين ســامانه قرار مي گيرنــد. اما طرح 
نظــارت الكترونيكي زندانيــان هم با 
موانع زيادي روبه روســت از آن جمله 
اســتقبال نه چندان گرم برخي قضات 
از صدور اين نوع احــكام و البته توليد 
و توزيع اندك پابندها كه اجرايي شدن 
چنين احكامي را با اما و اگرهايي مواجه 
مي كند. روژان مي گويد: »كم كم داريم 
به وجود بابا عادت مي كنيم. مي ترسيم 
باز به زندان برگرده اون موقع ديگه واقعا 

طاقت دوريش برامون خيلي سخت تر 
مي شه.« كابوس بازگشت به زندان براي 
حميد هولناك تر از خانواده اوســت. او 
شب ها خواب يك ســوله با ديوارهاي 
خيلي بلند را مي بيند كه ميان تخت هاي 
دو طبقه اش جاي سوزن انداختن نيست: 
»600نفر در يك ســوله زنداني بوديم. 

15سال اونجا زندگي كردم...«
نسبت به ســال94 جمعيت زنداني ها 
كمتر شــده؛ 35هزار نفر كمتر. طبق 
آمار سازمان زندان ها جمعيت زندانيان 
5ســال پيش 224هزار نفــر بوده كه 
ســال98 به 189هزار نفر رسيده اما با 
وجود اين »جهانگير«، رئيس سازمان 
زندان ها مي گويــد: »ظرفيت زندان ها 
حدود 85هزار نفر اســت اما جمعيت 
حاضر در زندان ها، دو برابر و نيم ظرفيت 
است.« تا پيش از طرح كاهش جمعيت 
زندان ها تعداد زندانيان ســه برابر و نيم 
گنجايش زندان ها بود تا جايي كه پديده 
كف خوابي در زندان ها رايج شــده بود. 
به گفته او هنوز هــم به صورت محدود 
جمعيت كف خــواب در برخي زندان ها 
وجود دارد. حميد و خانــواده اش تازه 
به زندگي در كنار هــم عادت كرده اند، 
بچه ها با پــدر انــس گرفته اند. حميد 
يادگرفته با تلفن هاي هوشمند چطور 
كار كند، رومينا با پدرش تخته نرد بازي 
مي كند و روژان به همكالســي هايش 
گفته كه پدرش بعد از ســال ها به خانه 
برگشته اســت. همه اين اميدواري ها 
وجود دارد اما همــه اعضاي خانواده ته 
دل شــان مي دانند كه بعد از تمام شدن 
دوره مرخصــي معلوم نيســت حميد 

كجا باشد.

گزارش »همشهري« از خانواده اي كه بعد از 15سال ميزبان پدري محكوم به حبس ابد هستند

اين آزادي ابدي نيست
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 مهدهــاي كــودك، يكي از 
مشــاغل آســيب ديده در خبر

همه گيري كرونا مي توانند از 
تســهيالت 12تا 16ميليون توماني سازمان 
بهزيســتي به ازاي هر يك از پرسنل شــان 
اســتفاده كنند. به گزارش ايســنا، »وحيد 
قبادي دانا«، رئيس سازمان بهزيستي گفته 
اســت: اين تصميم حمايتي دولت شــامل 
مهدهاي دولتي و غيردولتي مي شود. او گفت: 
»مهدهاي كودك براي قطع زنجيره انتقال 
كرونا از اسفندماه تعطيل هستند. طبق توافق 
با وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و كارگروه 
بررسي مشاغل آسيب ديده از كرونا، بنا شد تا 
مهدهاي كودك غيردولتي هم به عنوان كسب 
و كارهاي واجد شرايط تشخيص داده شوند.« 
طبق اعالم سازمان بهزيستي، صاحبان اين 
مشاغل مي توانند از تسهيالت 12 تا 16 ميليون 
توماني براي هر يك از پرسنلي كه اشتغال آنها 
را حفظ كرده اند، بهره مند شــوند. آنطور كه 
رئيس سازمان بهزيستي كشور گفته، براساس 
اعالم معاونت اقتصادي رئيس جمهور اين افراد 
همچنين مي توانند از امتياز تنفس سه ماهه 

پرداخت اقساط بانكي هم اســتفاده كنند. 
متقاضيان استفاده از دوره تنفس سه ماهه بايد 
درخواست شان را به سازمان بهزيستي ارائه 
كنند تا پس از تأييد اين سازمان، مشخصات و 
اســامي آنها به بانــك مركزي اعالم شــود. 
قبادي دانا در باره پرسنل مهدهاي كودكي كه 
نتوانستند شغلشان را حفظ كنند هم اينطور 
توضيح داد: »اين افــراد مي توانند از مزاياي 
قانون بيمه بيكاري به دليــل كرونا با لحاظ 
شرايط الزم پس از ثبت نام در سامانه مربوطه 
بهره مند شوند. با مذاكرات و توافقي كه بين 
سازمان بهزيستي و معاونت روابط كار وزارت 
تعاون انجام شــده، اين روند براي متقاضيان 
تســهيل مي شــود.« پيش از اين مسئوالن 
سازمان بهزيستي اعالم كرده بودند، مهدهاي 
كودك جزو مشاغل آســيب ديده از كرونا و 
بسياري از آنها در آستانه ورشكستگي هستند. 
بخشش بخشي از اجاره بهاي اين مراكز، تنفس 
در پرداخت اقساط و به تازگي پرداخت وام 12تا 
16ميليوني توماني به ازاي پرســنل شاغل 
مهم ترين سياست هاي حمايتي دولت براي 
جبران بخشي از ضرر و زيان اين مشاغل است.

 اعالم جزئيات سياست هاي حمايتي دولت 
از مهدهاي كودك

100 هزار شغل در مهدها در معرض تهديد است

شب هاي قدر، نخستين تجربه جمعي متفاوت  پس از بروز كرونا در ايران

نيايش جمعي با فاصله اجتماعي 

گامي براي آزادي

در شــرايط عادي تعداد زندانيــان طبق آمار  
مسئوالن ســازمان زندان ها تقريبا 2ونيم برابر 
است. يعني به ازاي هر تخت، دو نيم نفر. همانطور 
كه مي دانيم، مهم ترين راه پيشگيري در مقابل 
كوويد19 رعايت بهداشت فردي و محيط است و طبيعتا تصميم قوه قضاييه براي 
كاهش جمعيت زندان ها با هدف شيوع كرونا تصميمي به جا بوده است. كرونا براي 
زندانيان و خانواده آنها فرصتي ايجاد كرده تا كنار هم باشند. به عنوان يك مددكار 
اجتماعي تا به حال زندانيان زيادي را از نزديك مالقات كرده ام كه به خاطر شيوع 
بيماري كرونا به مرخصي آمده اند؛ اميدواري و شادماني زندانيان و خانواده شان 
غيرقابل وصف اســت. مرخصي زندانيان در دوره كرونا باعث وصل و جدايي 
مي شود. كودكان و خانواده هايي كه به پدرشان در مدت كوتاهي دل مي بندند 
و به او انس مي گيرند اما جدايي فرا خواهد رسيد. اين فراق در شرايط عادي نيز 
آسيب هاي بي شماري به همراه دارد چه رسد به شرايط خاصي مانند بازگشت به 
زندان. اين روزها شاهد هستيم كه بيش از 100هزارنفر در جريان كرونا از زندان 
به صورت موقت آزاد شده اند. اما مي توان اقدامي انجام داد كه برخي از زندانيان 
به زندان بازنگردند. در اين خصوص پيشنهادي به قوه قضاييه و سازمان زندان ها 
ارائه شده است. زندانياني كه در ماه هاي اخير به مرخصي آمده اند جزو كساني 
هستند كه شرايط مرخصي را دارا بوده  اند. مي توان براي اين افراد پرونده اي به 
عنوان »مديريت مورد« تشكيل داد و پرونده ها را دوباره با رويكرد هاي قضايي 
و اجتماعي بررسي كرد. شايد بتوان در اين شرايط براي عده اي از زندانيان در 
قالب ميانجيگري بين شاكي و متشاكي )ايجاد صلح( و يا در قالب تخفيف هاي 
قانوني گامي براي خالصي از زندان برداشت. انجمن مددكاران اجتماعي ايران 
براي تشكيل چنين تيمي كه متشكل از مددكار اجتماعي، قاضي و مسئول زندان 
است اعالم آمادگي مي كند و در هر استان و شهرستاني مي توان شرايط زندانيان 
را بررسي كرد و مي توان با استفاده از امكان مجازات هاي جايگزين حبس كاري 
كرد كه عده اي مجددا به زندان باز نگردند. اگر 10درصد از اين جمعيت 100هزار 

نفري هم به زندان بازنگردند اتفاق بزرگي رخ داده است.
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كيوسك

 تركيه پيش از شيوع كرونا هم در 
مســير يك بحران اقتصادي تازه گزارش

قرار گرفته بود، اما شرايط پيچيده 
پيش آمــده بر اثر ايــن ويروس، نقــاط ضعف 
سياست هاي اقتصادي رجب طيب اردوغان را 
آشكار كرده اســت؛ وضعيتي كه مي توان آن را 
بزرگ تريــن چالش پيــش روي اردوغان طي 

18سال حضور در قدرت دانست.
بحران كرونا در تركيه آمارهاي نه چندان جالب 
بيكاري و تورم در اين كشور را بدتر كرده است 
و همين باعث شده تا مخالفان دولت اردوغان، 
فرصت بيشــتري براي عرض اندام پيدا كنند. 
برخي از آنهــا اكنون هزينه هــاي هنگفتي كه 
اردوغان بــراي پروژه هاي زيرســاختي بزرگي 
ازجمله پروژه 75ميليارد دالري كانال استانبول 
درنظر گرفته  را زير ســؤال برده اند و خواستار 

تغيير در سياست هاي اقتصادي دولت هستند.
شرايط سختي كه كرونا ايجاد كرده تنها مختص 
رجب طيب اردوغان نيست و تمامي رهبران دنيا 
اكنون با بحران ناخواســته اي دست به گريبان 
هستند كه هم اقتصاد كشورشان را هدف قرار 
داده و هم آينده سياســي  آنهــا را. موضوع اما 
براي چهره هايــي مثل اردوغان يــا والديمير 
پوتين در روسيه يا ژائير پولســونارو در برزيل 
اندكي متفاوت است؛ چرا كه آنها خود را محور 
دولت هاي شــان مي دانند و اگــر نتيجه عبور 
از بحران منفي باشــد، انتقادها بيشتر متوجه 

آنهاست تا دولت هايشان  .
گردشگري مهم ترين منبع درآمد اقتصاد تركيه 
اســت؛ منبعي كه اكنون با متوقف شدن سفرها 
به طور كامل خشكيده است. اين وضعيت تركيه 
را با چالش جدي در زمينــه درآمدهاي ارزي 
مواجه كرده است. نرخ برابري لير تركيه با دالر 
آمريكا، به پايين ترين حد خود طي 2دهه اخير 
رسيده اســت. طبق اعالم دولت تركيه، بانك 
مركزي اين كشور براي جبران خسارات ناشي 
از شــيوع ويروس، تا به اينجا 20ميليارد دالر 
از ذخاير خود را هزينه كرده اســت؛ اقدامي كه 
اما به نظر مي رســد همچنان پاسخگوي بحران 

تازه نيست.
اردوغان تــالش كرده با ســر پا نگه داشــتن 
بخش هاي كليــدي اقتصاد، رويكــردي ميانه 

را در مقابلــه با ويروس كرونــا در پيش بگيرد. 
به همين دليــل، تعطيلي ها در تركيه شــامل 
همه بخش ها نشــده و چرخ صنعت اين كشور 
همچنان در حال چرخيدن است. رستوران ها، 
كافه ها و كسب وكارهاي كوچك تعطيل شده اند 
اما كارخانه ها و پروژه هاي ساختماني و عمراني 
همچنان به فعاليت ادامــه مي دهند. اردوغان 
به خوبي مي داند كــه تعطيلي همه بخش هاي 
توليدي تركيه، به معناي نابــودي اقتصاد اين 
كشــور اســت. اين رويكرد بينابيني و سيستم 
به نسبت قوي درماني تركيه به اردوغان كمك 
كرده تــا حد زيــادي اعتماد عمومــي را براي 
عبور از بحــران جلب كند. به نوشــته روزنامه 
نيويورك تايمز، نظرســنجي هاي مــاه قبل در 
تركيه از محبوبيت 60درصدي او در بين مردم 
حكايت دارد. طبق آمار منتشر شــده از سوي 
دولت، تاكنون بيــش از 127هزار مورد ابتال به 
كرونا در تركيه شناسايي شده و حدود 3500نفر 

هم بر اثر ابتال جان خود را از دست داده اند.
برخي اما به شــدت منتقد رويكرد او در مقابل 
كرونا هستند. آنها مي گويند كه براي اردوغان، 
اقتصاد مهم تــر از جان مردم اســت. ادامه كار 
كارخانه هــا و پروژه هاي عمراني باعث شــيوع 
ويروس با شدت بيشــتر در ميان طبقه كارگر 
شــده اســت. منتقدان اردوغان معتقدند آمار 
اعالم شده از سوي دولت دستكاري شده است و 
آمار واقعي مبتاليان و مرگ و ميرها باالتر از آمار 

اعالمي است.
اردوغان امــا بي توجه به اتهاماتــي كه به دولت 
زده مي شود، سياســت هاي اتخاذ شده در برابر 
كرونا را موفق ارزيابي و اعالم كــرده كه از اين 
هفته رفته رفته كسب وكار ها بازگشايي خواهد 
شد تا زندگي مردم به حالت عادي باز گردد. اين 
تصميم دولت براي نجات كسب وكار هاي كوچك 
و مشاغل خدماتي اتخاذ شده  و به نظر مي رسد از 

دوشنبه اين هفته به اجرا گذاشته شود.

تركيه به دنبال سوآپ ارزي
تحليلگران معتقدند اردوغان هميشه نيم نگاهي 
به انتخابات دارد و هر آنچــه در بحران كنوني 
انجام مي دهد، به نوعي در ارتباط با صندوق  آرا 
خواهد بود. سال گذشته، اتحاد مخالفان او باعث 

شد تا حزب حاكم عدالت و توسعه در انتخابات 
محلي، نتايج خوبي كسب نكند و همين باعث 
نگراني اردوغــان و ديگر چهره هاي كليدي اين 
حزب شده است. شــايد صنايع تركيه بتوانند 
پس از پايان شيوع كرونا، از وضعيت پيش آمده 
بهره الزم را بگيرند اما مسئله اين است كه اكنون 

دولت اردوغان نيازمند پول است.
با توجه به ذخيره ارزي 35ميليارد دالري تركيه، 
اين كشور به فكر انعقاد قراردادهاي سوآپ ارزي 
با برخي كشورها افتاده است. اردوغان اخذ وام 
از صندوق بين المللي پــول را رد كرده، چرا كه 
وام گرفتن از اين صنــدوق پيچيدگي هاي خود 
را دارد و كشــورها راه درازي بايد براي رسيدن 
به پول در چارچوب آن طي كنند. طبق گزارش 
خبرگزاري رويترز، دولت تركيه در حال مذاكره 
با ژاپن و انگليس براي انعقاد قراردادهاي سوآپ 
ارزي است. طبق اين گزارش كه ديروز منتشر 
شد، دولت اردوغان همزمان در حال مذاكره با 
قطر و چين براي تقويــت قراردادهاي دوجانبه 
موجود با اين كشــورها در زمينه سوآپ ارزي 
اســت. اين نوع قرارداد چارچــوب الزم براي 
پرداخت ميان كشورها در آينده را تعيين خواهد 

كرد.

اردوغان اما براي انعقاد قرارداد با ژاپن و انگليس، 
ابتدا بايد بتواند نظر آمريكايي ها را جلب كند. او 
به طور موازي مذاكره با دولت آمريكا را هم آغاز 
كرده است. الزمه انعقاد قرارداد سوآپ ارزي با 
آمريكا، داشتن بانك مركزي مستقل و نرخ پايين 
تورم اســت اما به نظر مي رسد اردوغان با اعمال 
نفوذ سياسي توانسته مذاكرات را تا حدي پيش 
ببرد. رئيس جمهور تركيه فعال پروژه فعال  كردن 
موشك هاي اس400 خريداري شده از روسيه را 
متوقف كرده تا يكي از مهم ترين موارد اختالف 
ميان آنكارا و واشــنگتن را برطرف كرده باشد. 
اردوغان هفته گذشــته نيــز 2محموله بزرگ 
تجهيزات پزشكي براي آمريكا ارسال كرد و در 
نامه اي به دونالد ترامپ تأكيــد كرد كه تركيه 
شريك »قوي و قابل اعتماد« آمريكا خواهد بود.
انتشار اين خبر ديروز اثر خود را بر نرخ برابري 
لير تركيه در مقابل دالر  گذاشت تا ارزش لير از 
7.26 به 6.91 برسد. برخي تحليلگران اقتصادي 
اميدوارند بحران كرونا باعث شــود تا اردوغان 
اندكي از فشــار خود بر بانك مركزي تركيه كم 
كند و اجازه دهد كارشناســان مالــي و بانكي، 
خود سياســت هاي الزم براي عبور از بحران را 

تعيين كنند.

همزمان با كاهش تاريخي ارزش لير و پيامدهاي اقتصادي بحران كرونا، تركيه به دنبال كمك گرفتن از آمريكا، ژاپن و انگليس است

تالش اردوغان براي گريز از بحران اقتصادي

كسب وكارهاي كوچك در استانبول طبق دستور دولت در حال بازگشايي هستند.

  چطور از قرنطينه جان به در ببريم

   اتحاديه مي گويد معلمان 
مي توانند از بازگشت به كار امتناع 

كنند )انگليس(

   ويروس ممكن است به بهاي 
ازدست رفتن يك ميليون شغل تمام 

شود)ژاپن(
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بحران كرونا؛ نقطه عطف تاريخ

در سال 89-1788 لوئي شــانزدهم، پادشاه فرانسه كه 
قصد داشت فضاي ملتهب جامعه را كنترل كند، از مردم 
خواست فهرست گاليه  ها و نارضايتي هايشان را ارائه كنند. 
اين يك اشتباه مهلك بود. نتيجه، تهيه دفترچه اي موسوم به »دفترچه شكايات« شد 
كه در آن فرصتي براي مردم فراهم شــد تا نارضايتي هايي را كه تاكنون ناگفته مانده 
بود، بيان كنند. انتقادها حول بريز و بپاش  هاي دولت، ماليات ستاني بي حد و اندازه، 
ماليات كليسا، امتيازهاي بي اندازه طبقه اشراف و فساد دولتي بود. مردم در خالل ابراز 
گاليه  هاي خود، توقعات شــان براي يك زندگي بهتر را هم بيان كردند. براي جامعه 
يك مانع بزرگ رواني فرو ريخت و تصور يك فرانسه به كلي متفاوت، ممكن شد. اين 

وضعيت جرقه انقالب را زد.
فرانسه 1789، روســيه 1917، اروپاي دهه 1930و كروناي 2020همه بزنگاه هايي 
هستند كه مسير تاريخ را عوض كرده اند. بحران كرونا شايد يك لحظه انقالبي نباشد، 
اما اين بحران بدون شك نظم كهن را به چالش مي كشد. همچون دفترچه فرانسوي ها، 
نيروي متأثر از شــرايط كرونا ســؤال هايي را در ذهن مردم در مــورد آينده اي كه 
مي خواهند، ايجاد خواهد كرد؛ درباره اينكه نقش دولت  ها واقعا چيست و چه چيزي 
سالمت جامعه را شكل مي دهد. اكنون با يك انتخاب روبه رو هستيم: اينكه با چالشي 
كه به وجود آمده چه در سطح ملي و چه در سطح بين المللي بهتر برخورد كنيم و براي 
آينده نامعلوم آماده شويم يا اينكه اجازه دهيم دنياي ما به يك دنياي پست و خودخواه 

و متفرق تبديل شود.
خيلي قبل تر از شيوع ويروس كرونا، انديشمندان سرشناسي همچون توماس پيكتي، 
توني جات و پال كروگمن در مورد شــكاف عميق نابرابري اجتماعي و كاستي هاي 
جهاني سازي  هشدار داده بودند. مردم هم در خيابان  ها جنبش هاي اعتراضي همچون 
اشغال وال استريت در آمريكا يا جليقه  زردها در فرانسه به راه انداختند. خود ما هر از 
چند گاهي متوجه خطرات تغييرات اقليمي شديم، گاهي نگران شديم كه فرزندان ما 
ديگر نمي توانند خانه دار شوند و گاهي هم متوجه اين واقعيت شديم كه فاصله ميان 
ثروتمندان و فقرا روزبه روز بيشتر مي شود. كرونا نوري كوچك بر نيمه تاريك جهان ما 
تابانده است. اكنون ما متوجه شكنندگي خطوط تامين كاال در جهان شده  ايم؛ متوجه 
معايب تامين اقالم بهداشــتي ضروري از ديگر كشــورها و محدويت  هاي مديريتي 
 نهادهاي بين المللي شــده ايم. پاسخ آشفته برخي كشــورها به بحران كرونا و بازي

 اتهام  زني برخي عليه برخي ديگر، تفرقه در ميان كشورها و جوامع را تشديد كرده است. 
اين مسئله اي است كه ممكن است آثار آن ميان ملت  ها براي هميشه باقي بماند. آمريكا 
راه خود را از راه مديريت اين بحران جهاني جدا كرده است. دشمني ميان آمريكا و چين 

بيشتر شده و سازمان ملل بيش از پيش به حاشيه رانده شده است.

وقتي مشــكالت را به زبان مي آوريد، مثل آنچه در مورد دفترچه شكايات فرانسوي ها 
رخ داد، به آنها فرم مي دهيد و همين باعث مي شــود فراموش كردن شان سخت باشد. 
اين درســت وضعيتي اســت كه هم اكنون در جهان جريان دارد. كشورهايي همچون 
كره جنوبي، دانمارك و نيوزيلند بهتر از ديگران ويروس كرونا را مهار كرده اند. بخشــي 
از علت، آن است كه مردم اين كشورها بيش از ديگران به مسئوالن دولتي اعتماد دارند 
و بالعكس. بدون وجود اعتمادي اينچنين، جوامع، آســيب  پذير خواهند بود. كرونا در 
كشوري همچون آلمان به دليل وجود يك سيستم بهداشــت و درمان قوي، قربانيان 
كمتري گرفته است. تاريخ هم نشان مي دهد كه كشورهاي داراي ساختارهاي قوي، از 
پس بحران هاي اينچنيني بر مي آيند. هم در گذشته و هم در امروز، رهبران كشورها در 
شرايط بحران نقش كليدي داشته اند. در دهه 1930، درحالي كه فرانكلين روزولت در 
آمريكا به مردم وعده آينده بهتر مي داد، هيلتر در آلمان به مردم وعده انتقام از كشورهاي 
پيمان ورساي مي داد؛ وضعيتي كه در نهايت به شعله ور شدن جنگ جهاني دوم منتهي 
شد. در شــرايطي كه رهبراني همچون جاســيندا آردرن و آنگال مركل، در نيوزيلند و 
آلمان، با جامعه سخن مي گويند تا آنها را براي عبور از بحران همراه كنند، در برزيل ژائير 
بولسونارو كرونا را به سخره گرفته و مردم را به نترسيدن از آن دعوت مي كند؛ در هند 
حزب حاكم، مسلمانان را عامل شيوع ويروس مي داند؛ در آمريكا دونالد ترامپ خود را 
تصميم گيرنده اول و آخر مي داند و سعي دارد بحران پيش آمده را به فرصتي براي اثبات 
خود تبديل كند. رهبران خردمند هميشه توانسته  اند كشورشان را از خطر دور كنند. 
بحران كرونا اين فرصت را در اختيار استراتژيست هاي دولت  ها قرار داده تا در جهت خير 
عمومي تالش كرده و براي مردم خود يك زندگي امن و مناسب فراهم كنند؛ مردمي كه 
از اين بحران به سالمت عبور كنند، زمينه الزم براي پذيرش هر تغييري را دارند. از سوي 
ديگر، دولت ها هم نمي توانند بعد از اين در مورد هزينه  هاي الزم براي تامين بهداشت و 
سالمت جامعه خساست به خرج دهند. آيا مردم بعد از اين، هرگز كاهش بودجه درماني 
جامعه را مي پذيرند؟ عالوه بر اين، كشــورها مجبورند بودجه و اختيارات بيشتري به 
سازمان بهداشت جهاني بدهند تا حافظ جهان در مقابل بيماري هاي اينچنيني باشد. 
مورخان در آينده مسيري را كه هر كشور در بحران كرونا رفته است قضاوت خواهند كرد.
منبع: مجله اكونوميست

مارگارت مك ميالن
استاد تاريخ دانشگاه تورنتو



رفتم بــه بــاغ صبحدمي تــا چنم گلي
آمــد بــه گــوش ناگهــم آواز بلبلي

مسكين چو من به عشق گلي گشته مبتال
و انــدر چمن فكنــده ز فريــاد غلغلي

ممنوعيت بوسيدن توپ فوتبال
ريودوژانيرو: كنفدراســيون فوتبال آمريــكاي جنوبي روز 
پنجشنبه با توجه به شيوع ويروس كرونا محدوديت هايي را براي 
بازيكنان فوتبال وضع كرده است. بر اين اساس نه تنها بوسه زدن 
به توپ ممنوع خواهد بود بلكه بازيكنان اجازه ندارند در زمين 
فوتبال بيني خــود را خالي كنند يا آب دهــان پرتاب كنند. به 
گزارش يورونيوز، هنوز تاريخ مشخصي براي آغاز دوباره مسابقات 
فوتبال در منطقه آمريكاي جنوبي اعالم نشده و مشخص نيست 

جام ليبرتادورس و كوپا آمريكا چه زماني برگزار مي شود. 

سرايت كرونا با حرف زدن
نيويورك: نتايج يك تحقيق كه در هفته نامه آكادمي ملي علوم 
اياالت متحده آمريكا )PNAS( منتشر شده، به نقش بسيار 
مهم ريز ذره هاي بزاقي در انتقال بيماري كوويد۱۹ اشاره كرده 
است. براساس اين تحقيق ريز ذره هاي بزاقي توليد شده توسط 
گفتار مي توانند در يك فضاي بسته به مدت بيش از ۱0دقيقه 
در هوا معلق بمانند. براساس اين مطالعه هنگام صحبت كردن 
نيز ريز قطره هاي ناپيداي بزاقي كه ممكن است حاوي ذرات 

ويروس باشند به بيرون از دهان پرتاب و پراكنده مي شوند.

تبديل جرثقيل به سفير دوستي
بروكسل: در بلژيك ايده اي به كار گرفته شده تا از جرثقيل ها 
براي نزديك كردن انسان ها و ديد و بازديد از راه دور استفاده 
شــود. به گزارش ديلي ميل، اين اقدام به ويژه به كمك افراد 
سالمندي مي آيد كه در شــرايط قرنطينه فرصت و شانس 
زيادي ندارند تا بتوانند بستگان و نزديكان خود را ببينند. به 
اين ترتيب كه افراد مي توانند با استفاده از جرثقيل تا پنجره 
خانه فرد مورد نظر برونــد و از راه دور و رعايت فاصله گذاري 

اجتماعي با آنها خوش وبش كنند. 

بستني با طعم گاز اشك آور
هنگ كنگ: فروشگاهي در هنگ كنگ بستني هايي با مزه 
گاز اشك آور توليد مي كند. به گزارش يورونيوز، ماده اصلي 
تهيه اين بستني يعني دانه هاي سياه فلفل، يادآور مواد تند 
و فلفلي شليك شده از سوي نيروهاي ضدشورش در دوران 
سركوب اعترضات مردمي در تابستان گذشته است. يكي از 
مشتريان اين بستني فروشي كه خودش شاهد خشونت هاي 
پليس عليه معترضان عمدتا دانشجو در دوران اعتراضات بوده، 
مي گويد: »اين بستني دقيقا ما را ياد گاز اشك آور مي اندازد. 

 حضرت امير المؤمنين علي ع: من شيم الكرام بذل الّندي؛  
از خوي مردم بلند مرتبه است بذل، جود و كرم.
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بازگشت زندگی به هامون - زابل     عكس:   حامد غالمی دوم

 مطب
نشســته ايم تو مطب دكتــر. دكتر 
چشم پزشــك اســت. پايين تابلو 
ســردر مطبش اين را نوشته. حدود 

هفتاد ســاله اســت. قدكوتاه و 
تنومند. كت چهارخانه سياه و 
سفيد تنگي هم به تن دارد. از 
منشي خبري نيست. نه اينكه 

مرخصي رفته باشد؛ اصال منشــي ندارد. خودش پول 
مي گيــرد. دفترچه بيمه هم قبــول مي كند. البد آدم 
خوش انصافي است. كراوات بنفش و ارغواني راه راهش 
سنخيتي با كت و شلوارش ندارد. مطب دو اتاق كوچك 
تو در تو است كه از وســط با دو لته در چوبي قديمي از 
هم جدا مي شــود؛ از آن درهايي كه جابه جا وسطش 
شيشه هاي رنگي شش ضلعي اســت. نوبت كه به من 
مي رسد، تو مي روم. سالم مي كنم. فقط سرش را تكان 
مي دهد. بي آنكه نگاهــم كند، دفترچــه را مي گيرد. 
عين مريض هاي قبلي مي نشــاندم روي صندلي گرد 
بدون دســته. صندلي شــبيه صندلي گرد و چرخان 
ساندويچي هاي شلوِغ ســر چهارراه هاي پر تردد است؛ 
چهارراه هاي شــلوغ قبــل از دوران كرونــا. دولته در 
باز اســت و آدم هاي منتظر و ما و دكتــر چيزي براي 
پنهان كردن نداريم. از سر تا ته مطب و اتاق انتظار يكي 
اســت. از روي صندلي گرد بهمان مي فهماند كه بايد 
جوابش را بدهيم و بگوييم  E ها كدام ســمتي است. با 
نوك خط كش  E ها را نشان مي دهد. مي گويم: »چپ، 
راست، چپ، باال، پايين، پايين، چپ، چپ... نمي دونم... 

نمي دونم... نمي بينم.«
چراغ باالي تابلويي را كه پر از E  است، خاموش مي كند 
و مي آيد ســمتم و بدون اينكه بگويد چشمم را باز كنم، 
انگشت پهن شســت و ســبابه اش را مي اندازد زير پلك 
و گونه ام و قطــره اي از جيبش درمــي آورد و مي ريزد تو 
چشمم. با دست اشــاره مي كند كه بيرون منتظر باشم. 
مي گويم: »منتظر بمانم.« فقط سرش را تكان مي دهد كه 
يعني بله. پشت سر من دختري قلمي و دراز مي آيد تو. او 
هم مي نشيند روي صندلي گرد. دفترچه بيمه اش را هم 
مي گذارد روي ميز دكتر. دكتر، چراغ باالي تخته  مملو از 
 E  را روشن مي كند. به دختر مي گويد كه جواب بدهد و 
او هم گردن و ســرش را جلو مي گيرد و جواب مي دهد: 
»پايين، چپ، راست، راست، چپ...« دكتر مي پرد وسط 
چپ و راســت گفتن ها. صداي دكتر را مي شــنويم؛ بم و 
بريده بريده است: »خانم اين ســمت چپ است، اين هم 

سمت راست.« 
خط كش را به چپ و راست مي برد: »يك بار ديگه بيشتر 
تكرار نمي كنم. اين سمت چپ، اينم راست. شما سمت ها 

را هم بلد نيستي!«
دختر جواب نمي دهد. چراغ تابلو  E  دوباره روشن مي شود. 
دكتر مي پرســد. دختر جــواب مي دهــد: »چپ، چپ، 
راست، راست، راست، راســت...« دكتر چراغ را خاموش 
مي كند. دفترچه را مي دهد دســت دختر. سعي مي كند 
خونسردي اش را حفظ كند: »بفرماييد. شما ُمِختون ايراد 

داره. اول اون رو عالج كنيد. بفرماييد.«

 فرزام شيرزاديروايت
داستان نويس و روزنامه نگار

نگاهپزشك همشهري علي مالئكه
روزنامه نگار و پزشك

مهارت

كارهايي كه نبايد تا پايان فاصله گذاري اجتماعي 
انجام داد

   از شستن دست ها خسته نشويد.
   ماسك ها را كنار نگذاريد.

   براي ديدن افراد در معرض خطر عجله نداشته باشيد.
   مهماني برگزار نكنيد.

   براي رفتن به سفر خارج از كشور برنامه ريزي نكنيد.
   ادامه خودقرنطينگي كارفرمايان بنگاه هاي كوچك.

   ادامه خودقرنطينگي افراد مرفه در جامعه.
   افزايش مرخصي استعالجي بيماري.

   افزايش مرخصي استعالجي كاركنان.
   تداوم كاهش ساعات كار ادارات دولتي.

ويترين

چرا بعضي كتاب ها براي بچه ها جذاب نيستند؟
با وجود اينكه بچه ها كتاب ها را دوست دارند و از شنيدن و حتي 
ديدن عكس ها يا ورق زدن آنها لذت مي برند، اما برخي كتاب ها 
براي بچه ها جذابيت كمي دارند يا اصال جذاب نيستند. حال بايد 
ديد علت اينكه بچه ها از خوانــدن چندين باره بعضي از كتاب ها 
لذت مي برند، اما هيچ تمايلي به خواندن بعضي از كتاب ها حتي 

براي نخستين بار ندارند، چيست؟
 بچه ها به كتاب هاي حجيم عالقه ندارند چون دامنه صبر 

بچه ها بسيار محدود است. آنها دوست دارند از هر چيزي 1
خيلي سريع نتيجه بگيرند. وقتي كتابي طوالني مي شود، بچه ها 
تحمل شنيدنشان كم مي شود و امكان دارد كتاب را حتي در اوج 

داستان رها كنند.
 شخصيت هاي داستان بچه ها بايد محدود باشد. وقتي 

شخصيت هاي كتاب كودك از 3 نفر بيشتر باشد بچه ها 2
اين قدرت را ندارند كه بين آنها رابطه برقرار كنند. به همين دليل 

كسل مي شوند و از نظر آنها اين كتاب بسيار خسته كننده است.
 كتاب بچه ها بايد به زبان آنها باشد.

 براي نوشتن كتاب كودكان بايد اين نكته مهم را مدنظر 3
قرار داد كه بچه ها عالقه اي به شــنيدن كلمات مشكل و سخت 
ندارند و اگر حتي در صفحه اول كتابــي متوجه مفهوم 2 كلمه 

نشوند آن كتاب را حتما رها مي كنند.
 كتاب بچه ها بايد در چارچوب فهم آنها باشد. استفاده از 

شخصيت ها و فضاهاي افســانه اي يا شخصيت هايي كه 4
بچه ها از آنها هيچ زمينه ذهني ندارند، نه تنها هيچ جذابيتي براي 
كــودكان ايجاد نمي كند بلكه آنها را نســبت بــه آن كتاب زده 

مي كند.
 كتاب كودكان بايد پيام غيرمستقيم داشته باشد. بچه ها 

از كتاب هايي كه به طور مستقيم در آن به بچه ها امر و نهي 5
شده بيزارند. آنها دوست دارند از كتاب بياموزند اما اين آموختن 
بايد به طور غيرمستقيم و در قالب شخصيت هاي دوست داشتني 

بچه ها باشد.
 رنگ آميزي كتاب كودكان بايد شــاد باشــد. كودكان 

رنگ هاي شــاد را دوســت دارند و از رنگ هــاي تيره 6
خوششان نمي آيد. آنها ابتدا رنگ ها را مي بينند و بعد نسبت به 
كتاب قضاوت مي كنند. يك كتاب هرقدر هم جذاب باشد اگر در 
آن از رنگ هاي خام و كدر استفاده شده باشد بچه ها اصال آن كتاب 
را دوست ندارند. در برخي از كشورها به كودكان و ذهن و ادراك 
آنها بسيار اهميت مي دهند، چرا كه معتقدند آينده كشورشان در 
گرو روحيه، هوش و ادراك بچه هاست. در اين كشورها هر كسي 
اجازه انتشار كتاب كودكان را ندارد، بلكه كتاب كودكان با مشاوره 
و پس از بررسي هاي بسيار و با درنظر گرفتن نكاتي مهم چاپ شده 

و در اختيار كودكان قرار مي گيرد.

منبع: كيد ريدر، نويسنده: اليزابت استار

تأثير دستكش در پيشگيري از كرونا 
شــيوع كرونا باعث شده اســت كه بسياري 

از افراد در خــارج از خانه ماســك بزنند و 
دستكش به دســت داشته باشــند. اما آيا 
دســتكش واقعا به پيشــگيري از ســرايت 

ويروس كرونا كمك مي كند؟
اگر شما ســطحي آلوده را با دستكش 
لمس كنيد، ويروس به سطح دستكش 

منتقل مي شود. اگر با اين دستكش دهان 
يا بيني تان را لمــس كنيد، ويــروس را به خودتان منتقل 
مي كنيد، همانطور كه دســت بدون دســتكش اين كار را 

مي كند.
همچنين هنگامي كه داريد دستكش را از دست تان بيرون 
مي  آوريد، اگر به دقت اين كار را انجام ندهيد، ممكن است 
به سادگي ويروس ها را به دست  هايتان و بعد به صورت تان 

منتقل كنيد.
درواقع، شما با احتمال بسيار بيشتري ممكن است ويروس 
كرونا را از قطرك هاي تنفسي فردي كه در نزديكي تان حرف 
مي زند و عطسه مي كند، بگيريد تا لمس كردن اشياي آلوده 
به ويروس و به همين علت است كه فاصله گيري جسمي از 

ديگران براي پيشگيري از شيوع كرونا اهميت دارد.
پوشيدن دستكش نمي تواند جاي شســتن دست با آب و 
صابون را بگيرد. اگر در وضعيتي هستيد كه به آب و صابون 
دســترس نداريد، مي توانيد از ژل هــاي ضد عفوني كننده 

استفاده كنيد.
دستكش نه تنها باعث محافظت از شما در مكان هاي عمومي 
مانند سوپرماركت  ها نمي شود، بلكه در پيشگيري از انتشار 
ويروس هــم كمكي نمي كنــد. اگر در ســوپرماركت چيز 
آلوده اي را لمس كنيد، دستكش تان آلوده مي شود و با لمس 
چيزهاي ديگر آلودگي را به آنها منتقل مي كنيد. دست بدون 

دستكش هم همين كار را مي كند.
راه حل اين است كه در سوپرماركت تا جايي كه ممكن است 
چيزها را كمتر لمس كنيد، مثال ميوه ها را برنداريد و دوباره 

سرجايشان بگذاريد.
باالخره اينكه لزومي ندارد از دستكش هاي پزشكي استفاده 
كنيد. اين دســتكش ها براي محافظت در وضعيت پرخطر 
بيمارستاني و قرارگيري در معرض مايعات بدني آلوده مانند 

خون، استفراغ و ادرار ساخته شده اند.
دستكش هاي پزشكي مانند ماسك هاي پزشكي در اوضاع 

كمبود فعلي بايد در اختيار كادر درماني باشند.
دســتكش براي افراد معمولي در زندگــي روزانه از لحاظ 
حفاظت در برابر ويروس كرونا سودمندي ندارد و ضرورتي 

به استفاده از آن نيست.

درباره زبان و تاريخ
»درباره زبان و تاريخ« نوشته 
والتر بنيامين را مراد فرهادپور 
و اميــد مهرگان به فارســي 
برگردانده اند. كتاب شــامل 
مقدمه مترجمان درباره برخي 
مضامين تفكر والتر بنيامين، 
زبان و تاريخ، مقوالت زباني و 

تاريخي در تفكر بنيامين، در باب 
زبان و زبان بشري، رسالت مترجم، قطعه الهياتي- 
سياسي، در باب نظريه شناخت، نظريه پيشرفت و 

تزهايي درباره مفهوم تاريخ است.
والتر بنيامين غالبا متفكري مرموز با آرايي نبوغ آميز 
در مورد ادبيــات، به ويژه جريان هاي حاشــيه اي 
و فراموش شــده ادبي، معرفي شده اســت. در اين 
كتاب تالش شــده اســت تا 2مضمون اصلي تفكر 
بنيامين، يعني فلسفه زبان و فلسفه تاريخ و حضور 
اين 2مضمون در آثار اوليه و فرجامين او برجســته 
شود. 2مقاله نخست، »در باب زبان و زبان بشري« 
و »رسالت مترجم«، گوياي فاز اوليه تفكر بنيامين 
و تأثيرپذيري او از الهيات و عرفان يهودي اســت. 
در متن بلنــد »در بــاب نظريه شــناخت، نظريه 
پيشرفت«، ايده هاي بنيامين در مورد فلسفه تاريخ 
و تاريخ نگاري به شــيوه ماترياليســتي آمده است. 
»تزهايي درباره مفهوم تاريخ« آخرين نوشته اي است 
كه از بنيامين به جا مانده و يكي از مهم ترين متون 
در ســنت غربي درباره نظريه انقالب و مسيانيسم 
است. براي روشن شدن پيوند ميان زبان و تاريخ نزد 
بنيامين، مقاله اي از جورجو آگامبن به كتاب افزوده 
شده كه مي كوشد ربط و نسبت مقوالت تاريخي و 
زباني را درنظر بنيامين نشــان دهد. والتر بنيامين 
)27ســپتامبر۱۹40 - ۱5ژوئيه۱8۹2( فيلسوف، 
مترجم، نويسنده، برنامه ساز راديو و زيبايي شناس 
ماركسيســت آلماني-يهــودي و از اعضاي مكتب 
فرانكفورت بــود. وي يكــي از منتقدين فرهنگي، 
دانشمندان ادبي و ژورناليست هاي اجتماعي نيمه 
اول قرن بيستم آلمان بود. او از منتقدان امپرياليسم 
در غرب بود و به مبارزه با ســرمايه داري پرداخت. 
بنيامين به نقــد ابزارها و نمودهاي ســرمايه داري 
مي پرداخت و آنها را موجب بروز تحوالتي خاص و 

غالباً منفي در پروسه تحوالت اجتماع مي دانست.
درباره زبان و تاريخ را نشر هرمس در ۱۹0صفحه با 
شمارگان هزارنسخه به بهاي 28هزار تومان منتشر 

كرده است.

وجود آهن در جو يك سياره فراخورشيدي 

جمعي از محققان بين المللي طي مطالعه اي به رهبري ستاره شناسان »دانشگاه 
آمســتردام« )University of Amsterdam( براي نخستين بار موفق به اثبات 

حضور آهن در جو يك سياره فراخورشيدي شده اند. 
به گزارش فيز، پژوهشگران طي اين مطالعه خطوط انتشار اتم هاي آهن بدون بار 
)uncharged iron atoms( را طيف نوري سياره فراخورشيدي »كلت- ۹بي« 
)KELT- 9b( كشف كردند. اين مشــاهدات پيچيده بود؛ براي اينكه اين سياره 
فراخورشيدي به علت حضور ستاره درخشان ميزبان خود بسيار درخشان شده 

بود. 
با دماي سطح 7هزار و 800 درجه فارنهايت )4هزار و 300 درجه سانتي گراد( اين 
سياره داغ ترين سياره فراخورشيدي است كه تا به حال دانشمندان كشف كرده اند. 

سياره ذكر شده بزرگ تر از سياره مشتري است.

دانستني ها

كلروكين تأثيري بر درمان بيماري كوويد 1۹ ندارد
هيدروكسي كلروكين، دارويي كه براي 
درمان بيماري ماالريا تجويز مي شــود 
آنطور كه پيش از اين برخي متخصصان 
مدعي شده بودند براي كاهش عوارض 
بيماري كوويد۱۹ مؤثر نيست. پيش از 
اين برخي دانشــمندان ازجمله ديديه 
رائول، عفونت شناس معروف فرانسوي 

اين دارو را بردرمان بيماران مبتال به كرونا مؤثر دانسته بودند. به گزارش يورونيوز، 
اين در حالي است كه نتيجه دو مطالعه تحقيقاتي به كلي اين فرضيه را زير سؤال 
مي برد. براساس يافته تحقيقات تازه، داروي هيدروكسي كلروكين تأثير چنداني 
بر درمان بيماري ناشي از ابتال به كوويد۱۹ ندارد. در نتيجه تحقيقات هم چنين 
آمده است كه اين دارو براي همه مراحل بيماري كوويد۱۹ از خفيف گرفته تا بسيار 

وخيم غيرمؤثر تشخيص داده مي شود.

سالمت

20 سال پيش 

همشهري 27 ارديبهشت ۱37۹
ذخاير ارزي كشور بهبود يافته است

بهبود وضعيت قيمت نفت موجــب افزايش ذخاير ارزي 
كشور شده  و ايران عالوه بر پرداخت بدهي هاي خود شاهد 

بهبود در ذخاير ارزي خود است.
مجرد، معاون ارزي بانك مركزي گفت: پيش بيني ما اين 
است كه با همين ميزان قيمت نفت بتوانيم از يك موقعيت 
قوي تر ارزي برخوردار شويم. وي افزود: بازپرداخت همه 
تعهدات ارزي باقيمانده تا پايان ۱37۹ به معناي پرداخت 

همه  بدهي هاي كشور تا پايان امسال نيست. 
در پايان سال ۱378 كل بدهي هاي كشــور 20ميليارد 
دالر بود كه از ايــن مبلغ ۱0.5ميليــارد بدهي بالفعل و 
۹.5ميليارد دالر بدهي بالقوه است، بنابراين نبايد گفت 
كه تمامي بدهي هــاي خود را تا پايان امســال پرداخت 

خواهيم كرد.

سازمان  آگهي هاي روزنامه 
همشهري

 خيابان قائم مقام فراهاني
 ميدان شعاع ، خيابان شهيد خدري
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دعاي روزبيست و دوم ماه مبارك رمضان

لَُكمأَْسَتِجْباْدُعوني

 بْسم اهلل الّرحَمن الّرحيم
اللَُّهمَّ اْفَتْح لِي فِيِه أَبَْواَب َفْضلِك َو أَنِْزْل َعلَــي فِيِه بََركاتِك َو َوفِّْقِني فِيِه لُِموِجَباِت 

َمْرَضاتِك َو أَْسكنِّي فِيِه بُْحُبوَحاِت َجنَّاتِك يا ُمِجيَب َدْعَوةِ الُْمْضَطرِّيَن

  به نام خداوند بخشنده مهربان
خدايا در اين  ماه درهاي فضلت را به روي من بگشا و بركاتت را بر من نازل فرما و 
به موجبات خشنودي ات موفقم بدار و در ميان بهشت هايت جايم ده،  اي برآورنده 

خواهش درماندگان.
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