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روز داغ دالر و سكه

گمنام مثل اتابكي 
نام آور مثل عباس آباد

 ناكامي سرقت
15هزار ميليارد توماني

ديروز قيمت هر دالر در بازار آزاد از 
21 هزار تومان و قيمت سكه از مرز 

10 ميليون تومان عبور كرد

يادداشت هايی درباره مرحوم بهنام 
اتابكی، معمار بنامی كه كرونا سبب 

شد ديگر بين ما نباشد

ماموران اطالعــات عمليات يكي از 
بزرگ ترين ســرقت هاي تاريخي از 

بانك را در سيرجان خنثي كردند
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يادداشت
مسعود مرداني ؛  متخصص بيماري هاي عفوني 

از همان ابتدا كه طرح تقسيم بندي شهرها بر مبناي 
رنگ قرمز، زرد و سفيد مطرح شد، به نظر مي رسيد 
اين طرح نمي توانــد نتيجه بخش باشــد و حاال با 
گذشت مدتي از اجراي اين طرح، ديديم كه خيلي 
هم كارساز نبود. اگر قرار بود اين اســتراتژي جواب دهد، امروز نبايد با طغيان 

كرونا در همه مناطق ازجمله قرمز، زرد و سفيد روبه رو مي شديم.
ســازمان جهاني بهداشــت يك ماه و نيم پيش اعالم خطر كرده و گفته بود: 
كشــورهايي كه در بازگشــايي اداره ها، كارخانه ها و باز كردن مراكز زيارتي و 
سياحتي تعجيل كردند، ممكن اســت با فاجعه روبه رو شوند و اتفاقي كه اين 
روزها در كشور شاهدش هستيم، همين وضعيتي است كه پيش بيني مي شد. با 
وجود اينكه در يكي، دو ماهه اول اقدامات خوبي براي كنترل بيماري داشتيم، 
اما حاال با برداشتن قرنطينه و بازگشايي مراكز مختلف، شاهد هستيم حداقل 
هر 10دقيقه يك ايراني به علت ابتال به كرونا فوت مي كند. اين براي مملكت، 
مسئوالن و براي ما كه داعيه دار سالمت هستيم، فاجعه است. فكر كنيد يك نفر 

از درگذشتگان، از افراد خانواده شما باشد. آيا ناراحت نمي شويد؟ 
حاال كه به اين شرايط رســيديم بايد همه ازجمله مردم و مسئوالن همكاري 
كنند؛ وگرنه نمي توانيم اين ويروس را كنترل كنيــم. به همين دليل به جاي 
اعالم فهرست روزانه شهرها و استان هاي قرمز و در معرض هشدار بايد بگوييم 
كل ممكلت در وضع هشدار است و بعد از اعالم اين هشدار، ببينيم چه راهكاري 

مي تواند ما را از مخمصه نجات دهد.
البته سازمان بهداشت جهاني براي همين زمان و شرايط فعلي ما هم استراتژي 
دارد و مي گويد اگر فاصله گذاري اجتماعي آنطور كه بايد و شايد در جامعه اجرا 
نمي شود و شهروندان اعتقادي به در خانه ماندن مثل روزهاي اول ندارند، يك 
كار مي تواند شما را نجات دهد و آن هم، استفاده از ماسك در همه اجتماعات 

است.
در شرايط فعلي بهتر است دولت روي همين مسئله كار كند و به همه افرادي 
كه وارد اماكن عمومي مثل مترو، اتوبوس، مراكز زيارتي، سياحتي، كارخانه ها و 

مراكز بهداشتي مي شوند، يك ماسك رايگان بدهد.
درنظر داشته باشــيد كه عده اي از مردم توان خريد ماســك را ندارند و دولت 
مي تواند همانطور كه براي قند و شــكر يا بنزين كه جز ضرر چيزي براي مردم 

ندارد، يارانه درنظر مي گيرد براي ماسك هم يارانه درنظر بگيرد.
استفاده از ماسك و اجباري شدن آن بايد مهم ترين استراتژي دولت در شرايط 
حال حاضر باشــد، اما به دو نكته ديگــر هم بايد توجه داشــت. اول اينكه، در 
بازگشــايي مراكز مختلف تجديدنظر كنيم. ايــن تجديدنظر از آن جهت الزم 
است كه مثال آمار نشان مي دهد در يك جمع 140نفره در يك عروسي، 40نفر 
آلوده هستند كه اين 40نفر هر كدام چند نفر از اعضاي خانواده را مبتال مي كنند. 
يك روستا با يك عروسي آلوده مي شود و همين افراد آلوده به روستاي همسايه 
مي روند و بعد بيماري به شهر سرايت مي كند و در نهايت شهرستان و استان در 
شرايط هشدار قرار مي گيرد يا در نمونه ديگر، شركت هاي هواپيمايي 24ساعته 
كار مي كنند و هيچ كدام پروتكل ها را رعايت نمي كنند و افراد آلوده به راحتي 

بين شهرها تردد مي كنند.
نكته دوم كه بايد به آن توجه كرد، آموزش شــهروندان است. مردم بايد بدانند 
بيماري تمام نشده اســت و حتي اين روزها، كرونا از اسفند و فروردين حادتر 
اســت كه موارد جديد ابتال و مرگ وميــر اين موضوع را نشــان مي دهد. روز 
چهارشــنبه گذشــته من به تنهايي 68مريض را معاينه كردم كــه 62نفر از 
آنها مبتال به كرونا بودند و همه هم مبتاليان جديــد بودند و حدود 60درصد 
 آنها متأســفانه در  ماه اخير به ســابقه مســافرت هاي غيرضروري خود اشاره

مي كردند.

هشدار به كل ايران

ديدگاه
نوذر شفيعي ؛ تحليلگر مسائل سياسي

به بهانه تصويب سند 25ساله همكاري ايران و چين 
در هيأت دولت الزم ديــدم براي ثبت در تاريخ اين 
هشدار را بدهم كه مبادا از ســر ناچاري به دام ديپلماسي بدهي چين بيفتيم. 
وقتي كشورها خود را در تنگناي مالي مي بينند، چين به آرامي دام خود را براي 
گرفتار سازي  آنها پهن مي كند. دام بدهي چين اينگونه عمل مي كند كه پكن در 
راستاي توسعه نفوذ خود در جهان به ويژه در چارچوب ابتكار كمربند- جاده، 
از طريق مؤسسات مالي خود وام هايي را براي بهبود زيرساخت كشورهاي در 
حال توسعه به ويژه كشورهايي كه به دليل فقدان شرايط الزم توان دريافت وام 
از ســاير نهادهاي مالي جهاني را ندارند، در اختيار اين كشورها قرار مي دهد. 
آنگاه به دليل ديربازده  بودن طرح هاي زيربنايي، حيف و ميل شدن وام ها توسط 
دولتمردان، غيرشــفاف بودن وام ها، باالبودن بهره وام ها، باال بودن غيرمعقول 
هزينه پروژه ها و...، كشورهاي دريافت كننده با انباشتي از بدهي مواجه مي شوند 

بدون آنكه بتوانند آن را بازپرداخت كنند. 
تحت چنين شرايطي كشــور دريافت كننده ناچار است بابت بازپرداخت اصل 
و سود وام، بخشي از دارايي اســتراتژيك خود را به چين واگذار كند. واگذاري 
بندر هامانتوتا در سريالنكا، مومباسا در كنيا و.... جلوه اي از اين مسئله قلمداد 
مي شوند. به لحاظ پيشينه، ديپلماســي دام بدهي را براي نخستين بار براهما 

چيالني نويسنده هندي به كار برد. 
وي در توصيف دام بدهي مي گويد: اگر يك چيــز وجود دارد كه رهبران چين 
واقعاً در آن برتري دارند اســتفاده از ابزارهاي اقتصادي براي پيشــبرد منافع 
ژئواستراتژيك كشورشان اســت. چين با ابتكار عمل يك تريليون دالري يك 
كمربند يك جاده، پروژه هاي زيربنايي را در كشــورهاي در حال توسعه اجرا 
مي كند و از طريق وام هاي كالني كه براي اجراي آنها مي پردازد نفوذ استراتژيك 
خود را به آنها تحميل مي كند. از ديد چيالني البتــه ارائه وام براي پروژه هاي 
زيربنايي ذاتا بد نيســت اما پروژه هايي كه چيــن از آن حمايت مي كند اغلب 
براي حمايت از اقتصاد محلي نيست بلكه براي تسهيل دسترسي چين به منابع 
طبيعي يا بازار براي كاالهاي ارزان قيمت خود است. در بسياري از موارد چين 
حتي كارگران ساختماني خود را نيز اعزام مي كند و تعداد شغل هاي محلي ايجاد 

شده را به حداقل مي رساند. 
چيالني معتقد اســت برخي از كشــورها كه غرق در بدهي هاي خود به چين 
هستند مجبورند در مقابل بدهي خود يا سهام خود در آن، پروژه ها را به چين 
بفروشند يا مديريت خود را به شركت هاي دولتي چيني واگذار كنند. حتي در 
كشورهاي با ريسك اقتصادي باال، چين خواستار مالكيت اكثريت پروژه هاست. 
به عنوان مثال چين با نپال در مقابل پرداخت بدهي اش به چين قرارداد بست تا 
يك شركت دولتي چين 75درصد سهام يك سد ساخته شده به وسيله چين را 
به دست آورد. به عالوه چين گاهي اوقات در ازاي بازپرداخت وام ها از كشورها 
مي خواهد كه قراردادهايي را براي پروژه هاي جديد به آن اعطا كنند. به عنوان 
مثال چين 90ميليون دالر بدهي كامبوج را صرفا براي تأمين قراردادهاي مهم 

جديد لغو كرد.
از ديد چيالني تصميم بســياري از كشورهاي در حال توســعه براي پذيرش 
وام هاي چيني از بســياري جهات قابل درك اســت؛ تقاضاي آنها از نهادهاي 
مالي بين المللي براي توسعه زيرساخت هايشان با پاسخ منفي مواجه مي شود 
بنابراين وقتي چين وعده مي دهد وام هايي با شرايط آسان و با قصد خيرخواهانه 
در اختيار آنها قرار مي دهد همه از آن استقبال مي كنند. بعدا مشخص مي شود 
كه اهداف واقعي چين نفوذ تجاري و استراتژيك است. در آن زمان، ديگر خيلي 

دير شده و كشورها در دور باطل بدهي گرفتار مي شوند.

 به دام ديپلماسي
 بدهي چين نيفتيم!

نگاه
سيدمناف هاشمي؛  معاون حمل ونقل و ترافيك شهرداري تهران

حركت به سمت تحقق توسعه پايدار شهري در كالنشهر 
تهران يكي از مهم ترين سياســتگذاري هاي دوره جديد 
مديريت شهري بوده است، چرا كه امروزه شهرهاي بزرگ و حتي شهرهاي كوچك نه فقط از 
نظر وسعت و جمعيت بلكه به لحاظ حجم و تنوع فعاليت ها و ارزش هاي فرهنگي و اجتماعي 
و نيز از منظر ارائه خدمات هر چه بهتر و بيشتر به شهروندان از اهميت فراواني برخوردارند. 
از اين رو، شهرداري ها و دهياري ها به عنوان نهادهاي عمومي با ساختار خدماتي و اجرايي 
مبتني بر مشاركت مردم، همواره مورد توجه بوده و براي دستيابي به شاخصه هاي شهر 
توسعه يافته، پويا و هوشمند، نيازمند عزم و اراده جدي تمامي تالشگران و دست اندركاران 
اين عرصه است تا با برنامه ريزي علمي و در عين حال عملياتي، مسير توسعه همه جانبه 

اين كانون هاي زيستي را هموار كرده و فضايي مطلوب را براي زندگي مردم فراهم كنند.
در اين ميان، حمايت از شهرداري ها و دهياري ها مي بايست از اولويت هاي دولت محترم و 
وزارت كشور باشد. خدمات متنوع، ارزنده و گسترده شهرداري ها و دهياري ها كه آحاد مردم 
شريف در اقصي نقاط كشور از آن برخوردار هستند و در ابعاد وسيع و معتنابهي همچون 
كاهش ترافيك ، آلودگي هوا و تسهيل و توسعه ناوگان حمل ونقل عمومي در شهرها، نقش 
مؤثري در ارتقاي سطح كيفي زندگي شهري دارند كه نيازمند اتخاذ سياست ها و اجراي 
برنامه هاي اثرگذار و كارآمد است و البته ناگفته پيداست كه موفقيت در نيل به اهداف و 
نتايج پيش بيني شده از سوي دولت هاي محلي حتي در دولت شهري به بزرگاي تهران، 

بدون حمايت همه جانبه دولت مركزي امكان پذير نيست.

 موفقيت دولت هاي محلي
حدود 69 ميليون نفر از مردم كشور براساس آمار وزارت ارتباطات مشترك اينترنت پهن باند در گرو حمايت دولت مركزي

موبايل هستند و مشخص است با اين شرايط گران كردن بسته هاي اينترنت حتي اگر قرار 
باشد چراغ خاموش پيش برود ميان مردم مثل بمب سر و صدا به پا مي كند.  طي روزهاي اخير 
شبكه هاي اجتماعي پر از تصاوير جدول قيمت ها و بسته هاي جديد اينترنت موبايل اپراتورهاي 
كشور شده است. اين جدول ها نشان مي دهد در شرايطي كه به خاطر شيوع كرونا مردم بيشتر 
از هر وقت ديگري به اينترنت نياز دارند 2 اپراتور اصلي تلفن همراه در برخي بسته ها قيمت ها 

را حتي حدود دوبرابر افزايش داد ه اند. همچنين بســياري از بسته هاي 
بلندمدت اينترنت موبايل هم كه معموال براي كاربران به صرفه است از سبد 

ارائه اپراتورها حذف شده است. در برخي بسته ها هم به شدت سهم ترافيك اينترنت كاهش 
يافته بود و بخش عمده اي از بسته به ترافيك شبكه داخلي كشور اختصاص پيدا كرده است.

بازي اينترنت موبايل با گراني
گران شدن بسته هاي اينترنت موبايل و حذف برخي بسته هاي بلندمدت 
و به صرفه باعث اعتراض گسترده كاربران شد و واكنش وزارت ارتباطات 

را به دنبال داشت

  آبي در منطقه قرمز
  جزئيات ابتالي بازيكنان استقالل به كرونا
صفحه8

  قائم مقام وزارت بهداشت: 
ويروس كوويد-19در تمام 
استان ها منتشر شده است 

  تعــدادي از مــدارس 
بر خــالف پروتكل هــاي 
ابالغــي بــراي حضــور 
دانش آموزان در آزمون هاي 
ورودي فراخــوان داده اند

  اينفوگرافي همشــهري؛ 
رهاســازي دســتكش ها 
و ماســك هاي آلوده  چه 
تاثيري بر محيط زيســت 

داشته  است؟

  وزارت بهداشت:  9 استان 
و بيش از 120شهرستان در 
وضعيت قرمز و 9 اســتان 
در وضعيت هشدار از نظر 
ابتال به كرونا قرار گرفته اند

تــازه  واكنش هــاي    
رئيس جمهوري  به گسترش 
كوويــد-19:  مخفي كردن 
بيماري، تجــاوز به حقوق 

ديگران است

صفحه هاي 5، 6، 8، 12، 16، 18،17 و 19 را بخوانيد

ادامه در 
صفحه21

 كهگيلويه 
و بويراحمد
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ظريف در نامه اي به مسئول سياست خارجي اروپا موارد عدم پايبندی کشورهای اروپايی به 
توافق هسته اي را طبق بند 36 برجام به کميسيون مشترک ارجاع داد

کافه مجلس

  بازگشت كرونا به بهارستان 
6 نفر از نمايندگان مجلس با اوج گيري مجدد 
شــيوع کرونا به کوويد-19 مبتال شــده اند. 
همزمان با شــيوع بيماري کرونا از اواخر سال 
گذشته، اخباري از گوشه و کنار مبني بر ابتالي 
تعدادي از نماينــدگان دوره دهم مجلس به 
گوش مي رســيد، اما طي روزهــاي اخير نيز 
همزمان با اوج شــيوع بيماري کرونا، اخباري 
رسيده که 4نفر از نمايندگان مجلس شوراي 
اسالمي در دوره يازدهم نيز به بيماري کرونا 
مبتال شده اند که براي گذراندن دوره درمان در 
قرنطينه به سر مي برند. به گزارش همشهري، 
احسان قاضي زاده هاشــمي نايب رئيس اول 
مجلس، محمدطال مظلومي نماينده بهبهان، 
محمد موحد نماينده کهگيلويه، بهمئي، چرام 
و لنده، حســينعلي حاجي دليگاني نماينده 
شاهين شــهر، برخوار و ميمه و علي عســگر 
ظاهري نماينده مسجدسليمان نمايندگاني 
هستند که به کرونا مبتال شده اند. پيش تر نيز 
محمدمهدي زاهدي، رئيس سابق کميسيون 
آموزش و تحقيقات مجلس و نماينده کرمان 
به کرونا مبتال شده بود که ديروز از بيمارستان 
ترخيص شــد اما همچنان در قرنطينه به سر 
مي برد. به گزارش همشــهري، فاطمه رهبر، 
نماينده تهران و محمدعلي رمضاني نماينده 
آســتانه اشــرفيه بعد از برگــزاري انتخابات 
يازدهمين دوره مجلس شــوراي اسالمي بر 
اثر ابتال به کرونا جان خود را از دست دادند و 

فرصت حضور در مجلس را به دست نياوردند.

  2گزارش ظريف به نمايندگان 
محمدجواد ظريف، وزير امــور خارجه امروز 
براي ارائه گزارشــي از آخرين تصميم آژانس 
بين المللي انرژي اتمي درباره پرونده هسته اي 
ايران به نمايندگان در مجلس حضور مي يابد. 
بنا به اعالم هيأت رئيســه مجلــس، پس از 
سخنان وزير امور خارجه تعدادي از نمايندگان 
به قيد قرعه ديدگاه ها، سؤاالت و نظرات خود 
را از آقاي ظريف مطــرح مي کنند. همچنين 
بنا به گفته يعقوب رضازاده، عضو کميســيون 
امنيت ملي و سياســت خارجي، کميسيون 
امنيت ملي امروزصبح از آقايان ظريف و صالحي 
دعوت کرده اســت تا چگونگي حوادث نطنز 
و پارچين را توضيح و به صــورت فوري مورد 
بررسي قرار دهند. وي در گفت وگو با ايلنا تأکيد 
کرد: قطعا از کميسيون امنيت ملي نمايندگاني 
براي بررسي موضوع به محل هاي حادثه اعزام 

خواهند شد.

  از رئيس كميسيون اصل90 تا سرانجام 
تاجگردون 

استماع گزارش کميســيون تحقيق در مورد 
اعتبارنامه غالمرضــا تاجگــردون، نماينده 
گچساران و انتخاب رئيس کميسيون اصل90 
قانون اساسي، استماع گزارش وزير بهداشت و 
گزارش سرپرست وزارت صمت نيز در دستور 
کار هفته جاري مجلس قرار دارد. سيدمحمود 
نبويــان، نصــراهلل پژمانفر و صمد شــجاعي 
کانديداهاي رياست کميسيون اصل90 مجلس 
يازدهم هستند. گزينه رياست اين کميسيون 
که در پيگيري امور نظارتي و حقوقي مجلس 
نقش بسزايي دارد از ســوي رياست مجلس 
انتخاب و به صحن علني معرفي مي شــود و 
نمايندگان با آرايشان موافقتشان را با انتخاب 

رئيس مجلس اعالم خواهند کرد.

شكايت هسته اي از  اروپا

اسماعيل سلطنت پور
خبر نگار

نكته

زمان براي جبهه 
اصالحات وجود دارد

رئيس شوراي شهر تهران در گفت وگويي 
با ايسنا داليل ناکامي اصالح طلبان در 
انتخابات مجلــس98 را ارزيابي کرده و 
به چشم انداز انتخابات رياست جمهوري 
سال1400 نيز پرداخته است. محسن 
هاشمي، رئيس شــوراي مرکزي حزب 
کارگــزاران ســازندگي در بخش هاي 
مهمي از اين گفت وگــو تصريح کرده 

است:

 يكي از مشــكالت اصلــي جريان 
اصالحــات و ميانــه روي در طول اين 
دوره، فقدان عملگرايــي و واقعگرايي 
اســت. مردم بايد احســاس کنند که 
اصالح طلبــان براي همين شــرايط و 
محدوديت ها برنامــه اجرايي و عملي 
دارند که مشكالت را کاهش دهند وگرنه 
بدنــه اجتماعي اصالح طلبــان به پاي 

صندوق رأي نمي آيد.

 در انتخابــات98 شــوراي عالي 
سياستگذاري اصالح طلبان اثرگذاري 
خود را از دست داد و منجر به استعفاها 
گرديد. مســئله اصلي اصالح طلبان در 
انتخابــات رياســت جمهوري1400، 
شوراي عالي سياستگذاري اصالح طلبان 

نيست.

 عملكــرد اصالح طلبــان در حوزه 
دولت، مجلس و احــزاب با نفوذ در اين 
انتخابات قدري هيجاني و منفعالنه بود 
و مي شد با تدبير بهتري عمل کرد. اگر 
اصالح طلبان بخواهند مانند انتخابات 
مجلس يازدهم حضور جدي و رسمي 
در انتخابات نداشــته باشند، طبيعتا از 
صحنه رسمي سياست دست کم براي 

کوتاه مدت حذف مي گردند.

 زمان کافي در زمينه انتخابات براي 
جبهه اصالحات وجود دارد و حتي اگر 
با عجله و شــتاب در اين موضوع عمل 
شود، ممكن است که شائبه قدرت طلبي 
و عطش به دســت گرفتن مســئوليت 
در افــكار عمومــي ايجاد شــود.  بايد 
تمام تمرکز و توانمــان را براي اجراي 
برنامه هاي اولويت محور و تحقق پذير که 
اميد را در جامعه افزايش دهد و خدمت 
در مســئوليت فعلي و برداشتن باري از 
دوش مردم و کم کردن مشكالتشــان 

است، بگذاريم.

  اگر اجماعي صــورت گيرد و برنامه 
و ايده درســت و قابل قبولي براي مردم 
وجود داشــته باشــد، در فاصله زماني 
کوتاهي در اواسط يا اواخر زمستان99، 
مي توان يك شــخصيت را بــه جامعه 
معرفي کرد. مشكل اصالح طلبان بيش 
از شخص روي راه، فكر و برنامه است و 

بايد آن  را حل کنيم.

 حزب کارگــزاران خود را بخشــي 
از جريــان اصالح طلبــي غيرافراطي 
مي دانــد و نمي خواهد کــه به صورت 
مســتقل يا خودمختار عمــل کند. در 
انتخابات مجلس نيز عمال شوراي عالي 
اصالح طلبان اين اجازه را به احزاب داد 
که به صورت جمعي يا منفرد ليســت 
بدهند و کارگزاران براساس اين تصميم 
عمل کرد. در انتخابات رياست جمهوري 
نيز کارگزاران تالش خود را براي اقناع 
سران اصالحات در مورد راهبرد صحيح 
انجــام خواهــد داد و اميدواريم به يك 
اجماع و تفاهم براي ايجاد مشــارکت و 
شور نشاط سياسي و ارائه برنامه اي براي 

حل مشكالت کشور برسيم.

جهان بايد قدردان سليماني باشد
دبير شوراي عالي امنيت ملي در جلســه پيگيري سياسي حقوقي 
پرونده ترور شهيد قاسم ســليماني و همراهانش که صبح شنبه در 
محل دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي برگزار شد، گفت: بغض و کينه 
آمريكا و رژيم صهيونيستي نسبت به شهيد سپهبد قاسم سليماني 
و شــهيد ابومهدي المهندس به دليل نقش بي بديل آنان در مبارزه 
با تروريسم تكفيري در منطقه و رسوا کردن نمايش ضد تروريستي 
آمريكا بود. به گزارش ايسنا، علي شــمخاني، نماينده مقام معظم 
رهبري در شوراي عالي امنيت ملي گفت: جهان بايد قدردان مجاهدت 
و فداکاري اين دو ســردار مبارزه واقعي با تروريســم باشد؛ چراکه 
فرماندهي هوشــمندانه و تالش مخلصانه آنان از فراگير شدن فتنه 

تروريسم تكفيري در اقصي نقاط عالم جلوگيري کرد.

شكايت دوم ايران از تحريم ها در الهه
لعيا جنيدي، معاون حقوقي رئيس جمهور روز شــنبه در بازديد از 
مؤسسه انستيتو پاستور ايران گفت: »با توجه به تحريم هاي غيرانساني 
و ضد حقوق بشري، با پيشــنهاد معاونت حقوقي اعتراض جديد در 
دادگاه دادگستري بين المللي درخصوص اثر تحريم بر شيوع بيماري 
ناشي از ويروس کرونا ثبت گرديد.« پيش از اين با شكايت مشابهي از 
سوي ايران در سال97 به سبب بازگشت تحريم هاي آمريكا، قضات 
ديوان الهه با اعالم اينكه صالحيت رســيدگي به شكايت ايران از 
آمريكا به ســب ب نقض عهدنامه مودت و روابط اقتصادي و حقوق 
کنسولي سال1955 بين 2کشــور را دارند، رأي به لغو تحريم هاي 
دارويي، غذايي، بشردوستانه و هوايي آمريكا عليه ايران داده بودند. 

اين شكايت از سوي معاونت حقوقي رئيس جمهور تنظيم شده بود.

بامداد پنجشنبه 12تيرماه حادثه اي در مجتمع 
هسته اي شــهيد احمدي روشن)نطنز( اتفاق امنيتي

افتاد که هنوز ابعاد آن مشخص نشده است، با 
اين حال، اصلي ترين گمانه دست داشتن سرويس اطالعاتي 

رژيم صهيونيستي در اين حادثه است.
بنا بر اعالم ســازمان انرژي اتمي ايران، در جريان حادثه در 
سايت نطنز کسي آسيب نديده است. از سوي ديگر سخنگوي 
شوراي عالي امنيت ملي اعالم کرده بود که علت دقيق حادثه 

مشخص شده اما به داليل امنيتي بعدا اعالم خواهد شد.
در هميــن راســتا نورنيوز، ســايت نزديك بــه دبيرخانه 
شــوراي عالي امنيت ملي، تحليلي منتشــر کرد که گمانه 
دست داشتن رژيم صهيونيســتي در حادثه نطنز را بيش از 

پيش تقويت مي کند.
در اين تحليل با اشاره به وظيفه جهاني براي صيانت از امنيت 
تاسيسات هسته اي، آمده اســت: اگرچه مسئوالن و مراجع 
رســمي رژيم صهيونيســتي از ابتداي اين حادثه با اتخاذ 
سياست سكوت سعي کردند که موضع فعالي درخصوص اين 
حادثه نگيرند، اما به صورت طبيعي فضاسازي رسانه هايي که 
بخش زيادي از آنها نيز به صورت مستقيم و غيرمستقيم با اين 
رژيم مرتبط هستند، تبعاتي را متوجه رژيم اسرائيل خواهد 
کرد. در اين تحليل هشدار داده شده که حساسيت و اهميت 
اين موضوع زماني هويدا مي شود که مسئله هسته اي بودن 
رژيم صهيونيستي و آسيب پذيري هاي اثبات شده اسرائيل 

در برابر واکنش هاي متقابل مورد توجه و دقت قرار بگيرد.
نور نيوز با اشاره به عواقب عبور رژيم صهيونيستي از خطوط 
قرمز ايران، نوشته است: شايد به کارگيري ابزارهاي رسانه اي 
براي قدرتمند نشــان دادن رژيمي که با مشكالت سياسي، 
امنيتي و اجتماعي شــكننده در داخل و بحران مشروعيت 
و مقبوليت در جامعــه جهاني روبه روســت، بتواند منافع 
کوتاه مدتي را براي عبور سردمداران آن به دنبال داشته باشد 
اما عبور از هنجارهاي پذيرفته شــده جهاني و مفهوم سازي  
و توليد ادبيــات در موضوع ضربه زدن به مراکز هســته اي 
قطعا مي تواند تبعات جبران ناپذيري را براي صلح و امنيت 

بين المللي به دنبال داشــته باشــد. در همين رابطه وزارت 
خارجه آمريكا در واکنش به حادثه در تاسيســات هسته اي 
نطنز با اشــاره به اينكه در حال رصد گزارش هاي مربوطه 
است، اين حادثه را يك يادآوري به ايران براي آنچه اولويت 
بخشيدن به برنامه انحرافي هسته اي به جاي رفع نيازهاي 
مردم مي خواند، دانست. آژانس بين المللي انرژي اتمي هم 
جمعه در بيانيه اي درخصوص حادثه اخير در سايت هسته اي 
نطنز اعالم کرد که آژانس تأييــد مي کند که در محل وقوع 
آتش سوزي در سايت هسته اي نطنز هيچ گونه ماده هسته اي 
وجود نداشته  و هيچ يك از بازرسان پادماني آژانس در محل 

حضور نداشته اند.
آژانس خاطرنشــان کرده اســت که فعاليت هاي نظارتي 
بازرســان پادماني آژانس بين المللي انرژي اتمي در سايت 
هسته اي نطنز همچون گذشته ادامه خواهد يافت و حادثه 
اخير تأثيري بر مأموريت آنها نخواهد داشت. يعقوب رضازاده، 
عضو کميســيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در 
گفت وگو با ايســنا، خبر داده که با توجه به حادثه در سايت 
هسته اي نطنز، کميســيون امنيت ملي در جلسه يكشنبه 
موضوع اعزام تيمي براي بازديد از وضعيت اين سايت را مورد 

بررسي قرار داده و تصميم گيري خواهد کرد. 

هشدار خرازي به اروپا
كمال خرازي، رئيس شوراي راهبردي روابط خارجي گفت: سياست هاي يكطرفه و نادرست 
3كشور اروپايي عضو برجام و در رأس آنها آمريكا براي توقف فعاليت هاي هسته اي صلح آميز 
ايران همواره نتيجه اي معكوس داشته است و ايران مصمم تر به توسعه فناوري هسته اي خود 
ادامه داده است. وي خاطرنشان كرد: تالش آمريكا براي تمديد تحريم تسليحاتي ايران در 
شوراي امنيت سازمان ملل و اقدام 3كشور اروپايي در آژانس بين المللي انرژي هسته اي 
عليه ايران و رفتار مشكوك مديركل آن سازمان نه تنها بازدارنده ايران نخواهد بود، بلكه 

بي ترديد به فروپاشي برجام خواهد انجاميد.

ث
مك

ادامه واکنش ها به نامه موسوي خوئيني ها

 حجاريان: وضعيت آزادي بيان 
بغرنج است

نامه سيدمحمد موسوي  خوئيني ها  
خطاب به رهبري، يك هفته احزاب

پس از انتشــار آن همچنان با 
واکنش هــاي مختلفــي از ســوي افراد و 
تشكل هاي سياسي اصالح طلب و اصولگرا 

همراه است. 
روز گذشــته جمعيت ايثارگــران انقالب 
اســالمي از تشكل هاي وابســته به جريان 
اصولگرا با انتشــار بيانيه اي بــه نامه اخير 
آيت اهلل موســوي خوئيني ها  بــه رهبري 

واکنش نشان داد. 
به گزارش ايســنا، در بخــش ابتدايي اين 
بيانيه خطاب به موســوي خوئيني ها آمده 
است: اگر اشكالي وارد باشد که قطعا هست، 
متوجه شما و همفكران شما و دولت همفكر 
شماست نه رهبري که خودشان همواره از 
اين اوضاع اقتصادي و فرهنگي اظهار گاليه 

و نگراني کرده اند. 
در بخش پاياني بيانيه ايثارگران آمده است: 
اينكه شخصي که در اول انقالب پرچمدار 
تســخير النه جاسوســي و نقش اول را در 
اين زمينــه که به تعبيــر امام خميني)ره( 
انقالب دوم و انقالبي بزرگ تر از انقالب اول 
لقب گرفته است؛ امروزه به جايي برسد که 
علت العلل مسائل را تلويحا در قطع ارتباط 
با آمريكا بدانــد؛ خود درس هــا در زمينه 
جريان شناســي سياسي و ريشــه تغيير و 

تحوالت سياسي افراد دارد.
پيش از اين، سيداحمد خاتمي، عضو هيأت 
رئيســه مجلس خبرگان رهبري با انتقاد 
از نامه موســوي خوئيني ها، دفاع از واليت 
را وظيفه حتمي خود دانســته و گفته بود: 
اگــر مديريت واليــت نبود، امــروز بايد با 
داعش در خيابان هاي کالنشــهرهاي خود 
مي جنگيديم و هيچ کســي حتي نويسنده 

اين نامه جســارت آميز نيز امنيت نداشت. 
خاتمي با بيان اينكه »بوي انتقام از رهبري 
به مشام مي رسد«، نامه موسوي خوئيني ها را 
اهانت آميز خواند و گفت: جدا جفا هم حدي 

دارد که برخي اين حد را نمي شناسند.
در ديگــر ســو، برخــي از چهره هــاي 
اصالح طلب نيز به انتقادات تند اصولگرايان 
به موسوي خوئيني ها پاســخ دادند. سعيد 
حجاريان، تئوريسين جريان اصالحات طي 
يادداشتي، ادبيات اين نامه  را »محترمانه و 
دلسوزانه« خوانده و نوشت: واضح بود انتشار 
نامه اي از ســوي فردي با اين سابقه، سيلي 
از انتقــادات را به دنبال خواهد داشــت اما 
روشن نبود وضعيت آزادي بيان تا اين حد 
بغرنج شده است که متني در اين حد کوتاه 
از يك سو به راديكاليســم و ساختارشكني 
ترجمه شــده و از ســوي ديگــر به صفت 

سهم خواهي متصف مي شود. 
به هــر تقدير گويــي به فصلــي جديد از 
تحوالت سياســي ورود کرده ايم که روحيه 
انتقادپذيري از ميان رفته است و از هر سو، به 
متن و صاحب متن حمله مي شود. حجاريان 
در مشق نو نوشت: عده اي خطاب به آيت اهلل 
خوئيني ها مي گويند وضع موجود ثمره کار 
شماست! درحالي که ايشان بيش از 3 دهه 

است که خانه نشين بوده اند.
در همين حــال، عباس عبــدي از فعاالن 
سياســي اصالح طلب درباره واکنش هاي 
مخالفان به نامه خوئيني ها به جماران گفت: 
کساني که شــجاعت حمله به اصل انقالب 
و امام را ندارند اکنون فرصت پيدا کرده اند 
که اين هدف خود را رياکارانه پشت حمله 
به آقاي خوئيني ها پنهان کنند. آنان نقد را 
به منجالب کشيده اند و خود نيز در اين نقد 

غوطه ورند.

اخطار به رژيم صهيونيستي

بحران ديپلماتيك بر سر برجام که 
تا پيش از اين بين ايران و آمريكا در هسته اي

جريان بود، حــاال وارد فاز تازه اي 
شده که در يك ســو ايران و سوي ديگر 3کشور 
اروپايي قرار دارند؛ تحولي که ناخودآگاه شرايط 
اواخر فعاليت دولت خاتمي و شكسته شدن پلمب 
تاسيسات هسته اي در آن دوران را به ذهن متبادر 
مي کند. از ارديبهشت 2 ســال قبل که آمريكا از 
برجام خارج شد، ايران پذيرفت که چند هفته به 
اروپا زمان بدهد تا آنان خسارات خروج آمريكا را 
جبران کنند، اما اين چند هفته يك سال به  درازا 
کشيد و اتفاقي از طرف اروپايي ها رخ نداد تا اينكه 
در نهايت ايران از ارديبهشت سال گذشته هر 2  ماه 
بخشي از تعهدات خود را متوقف کرد تا اينكه در 
نهايت اواخر سال98 عمال ايران همه تعهدات فني 

هسته اي را کنار گذاشت.
با ناتواني اروپا از عمل بــه وعده هاي خود، ايران 
بارها از طريق کميسيون برجام شكايت کرد اما 
از اواخر سال گذشته اروپايي ها نه تنها گامي براي 
پاسخ به تعهدات ايران برنداشتند که عمال با طرح 
مسائلي درباره به کار انداختن مكانيسم ماشه عمال 

از برجام فاصله گرفتند.
محمدجــواد ظريــف به تازگي شــكايتي را از 
3کشور اروپايي طرح کرده اســت. سيدعباس 
موسوي، ســخنگوي وزارت خارجه در اين باره، 
گفت: متعاقب اقدام غيرمســئوالنه و غيرقانوني 
3 دولت اروپايــي )آلمان، انگليس و فرانســه( 
در ارائه پيش نويس قطعنامه در شــوراي حكام 
آژانس بين المللي انرژي اتمي و همچنين تداوم 
عدم پايبندي نسبت به تعهدات بين المللي ناشي از 
برجام و مصوبات کميسيون مشترک، روز گذشته 
وزير امور خارجه جمهوري اســالمي ايران طي 
نامه اي به آقاي بورل، مســئول سياست خارجي 
اتحاديه اروپا و هماهنگ کننــده برجام، يك بار 
ديگر موارد عدم پايبندي کشــورهاي اروپايي را 
طبق بند36 برجام به کميسيون مشترک جهت 

حل و فصل ارجاع داد.
ســيدعباس موســوي، اضافه کرد: در نامه وزير 
امور خارجه تأکيد شده است که هرگونه مداخله 
در همكاري هــاي پادماني جاري بيــن ايران و 
آژانس مغاير بــا مفاد برجام بــوده و مي تواند بر 
مباني همكاري هاي پادماني موجــود تأثيرات 
منفي داشته باشد. سخنگوي وزارت امور خارجه 
جمهوري اسالمي ايران يك بار ديگر ضمن اعالم 

آمادگي براي حفظ و اجــراي کامل مفاد برجام 
توســط همه طرف هاي اين توافق، به خصوص 
ضرورت انتفاع کامل ايران از آثار اقتصادي نظام 
رفع تحريم ها به نحو پيش بيني شده در برجام، 
تأکيد کرد که در قبال هرگونــه زياده خواهي و 
رفتارهاي غيرمسئوالنه اقدامات الزم و متناسب 
را اتخاذ خواهــد کرد و از 3کشــور اروپايي قويا 
مي خواهد به جاي حرکت در مسير سياست فشار 
حداکثري اياالت متحده، با پايبندي نســبت به 
تعهدات خويــش، زمينه حفــظ و اجراي کامل 

برجام را فراهم آورند.
پيش از اين در 2 مرحله ديگر موارد عدم پايبندي 
اياالت متحده و 3کشــور اروپايــي طبق بند36 
برجام توسط جمهوري اسالمي ايران به کميسيون 
مشترک ارجاع شده بود که با توجه به عدم حل و 
فصل اختالفات مزبور، منجر به کاهش تعهدات 

ايران طي 5گام شد.
جوزپ بورل، مسئول سياست خارجي اتحاديه 
اروپا روز جمعه در پاســخ به نامــه محمدجواد 
ظريف، وزير امور خارجه کشورمان گفت که نامه  
ظريف را مبني بر اينكه ايران يك مكانيسم حل 
اختالف را در توافق هســته اي با توجه به اينكه 
فرانسه، آلمان و انگليس به نوبه خود به اين توافق 
پايبند نيســتند، فعال مي کند، دريافت کرده 
اســت. بورل اظهار کرد که ظريف در اين نامه 
با استناد به »مكانيســم حل اختالف که در 
پاراگراف 36 توافق مقرر شده است« به دنبال 
جبران خسارت است. او بيان کرد که روند 
حل اختالف »مستلزم تالش هاي سخت و 

با حسن نيت از جانب همه است.«
مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا بر 
حمايتش از توافق هسته اي تأکيد کرده 
و گفت که اين توافق »يك دســتاورد 
تاريخي در عدم اشــاعه تســليحات 
هســته اي جهان بوده و بــه امنيت 
منطقه و جهــان کمك مي کند« و 
او مصمم است که آن را حفظ کند. 
ميخائيل اوليانوف، نماينده روسيه 
در سازمان هاي بين المللي در وين 
هم در پيامي توييتري به نامه وزير 

امور خارجه کشــورمان به مسئول 
سياست خارجي اتحاديه اروپا درباره 

ارجاع عدم پايبندي کشورهاي اروپايي 
به مفاد برجام به کميسيون مشترک جهت 

حل و فصــل واکنش نشــان داد و گفت: ايران 
از کميسيون مشــترک برجام خواسته است که 
نگراني هاي تهران درباره اجراي توافق هسته اي از 

سوي فرانسه، آلمان و انگليس را از طريق مكانيسم 
حل اختالف مورد توجه قــرار دهد. اوليانوف در 
ادامه نوشت: اين سومين بار است که اعضاي برجام 
سعي مي کنند مكانيسم حل اختالف را که فاقد 

روندي شفاف و مورد توافق است، فعال کنند.
آمريكا قصد دارد بــه زودي قطعنامه اي را براي 
تمديد تحريم تســليحاتي ايران که براســاس 
قطعنامه2231 مي بايست مهرماه امسال برچيده 
شــود در شــوراي امنيت به رأي بگذارد و ايران 
هشــدار داده درصورت تمديد تحريم هاي ايران 
واکنش تند نشــان مي دهد کــه احتماال توقف 
اجراي پروتــكل الحاقي کمترين واکنش 
و خروج از ان پي تي شديدترين واکنش 
احتمالــي خواهد بــود. در اواخر دوران 
رياست جمهوري خاتمي او در اعتراض به 
عملي نشدن وعده هاي 3کشور اروپايي 
دســتور شكســتن پلمب تاسيسات 
هسته اي را صادر کرد و تحوالت فعلي 
يادآور آن دوران اســت و بعيد نيست 
درصــورت بازگشــت تحريم هاي 
تســليحاتي و بي خاصيت شــدن 
برجام، روحاني قبل از پايان دوره 
رياست جمهوري اش 
خــروج ايــران از 
برجام و بازگشت 
به نقطه سابق 

را اعالم کند.
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 پرونده آتش ســوزي مركز 
جراحي محدود ســينا مهر گزارش

شــميران ابعاد تازه اي پيدا 
كرده اســت؛ از انبار تعداد زيادي كپسول 
اكسيژن گرفته تا بي توجهي به سيستم هاي 
اعالم و اطفاي حريق درباره اين كلينيك 
واقع در منطقه يك كه سه شنبه هفته پيش 
آتش گرفت و منفجر شد، مطرح مي شود. 
اينطور كه شواهد اوليه نشان مي دهد، گويا 
كپسول هاي اكسيژن زيادي از بيم آنكه در 
آينده قيمت شان باال مي رود، خريداري و 

در ساختمان  نگهداري مي شده است.
به گزارش همشــهري، چنين مســائلي 
درباره حادثه كلينيك معروف به سينااطهر 
از يك ســو و خطر بناهاي مشــابه ناايمن 
ديگري كه در پايتخت هستند، باعث شد 
تا روز گذشته جلســه كميسيون سالمت 
و محيط زيست شوراي شهر تهران تبديل 
به يك جلســه فوري با حضــور چند عضو 
ديگر شورا و شهردار شــود. اين در حالي 
است كه جلســه امروز شوراي شهر تهران 
نيز به موضوع مركز سينا اختصاص يافته؛ 
جلسه اي كه عليرضا زالي، رئيس دانشگاه 
علوم پزشــكي شهيدبهشــتي نيز در آن 
حضور دارد. زالي از اين بابت به صحن شورا 
مي آيد كه يكي از ابعاد پرونده سينا اطهر به 
مجوزي كه دانشگاه شــهيد بهشتي براي 
فعاليت به آن داده بود، ارتباط پيدا مي كند.

جزئياتي از جلسه 4ساعته
جلسه هم انديشي روز گذشته پشت در هاي 
بسته برگزار شد. بررسي گزارش ها و نقش 

هر كدام از دســتگاه هاي مرتبط با حادثه 
بررســي يكي از موضوعات اصلي بود. در 
اين بين، يكي از بحث هاي جدي به انباري 
اختصاص داشــت كه به طــور غيرقانوني 
ســاخته شــده بوده و رأي كميســيون 
ماده100 مبني بر تخريب داشــته اما در 
سال92، شــهردار وقت منطقه از تخريب 
آن منصرف مي شــود. حميد موســوي، 
شهردار فعلي منطقه يك كه در جلسه نيز 
حضور داشت، در اين باره اما به همشهري 
گفت: »برخالف عكس هايي كه از انباري 
فوق منتشر شــده، در آنجا سايباني نصب 
شــده بود كه مديران كلينيك از آن براي 
محل استقرار آمبوالنس بهره مي بردند.« 
موســوي در عين حال به اخطاريه ايمني 
سازمان آتش نشاني به كلينيك اشاره كرد 
و افزود: »ســازمان آتش نشــاني اخطاريه 
ايمني نداشــتن ســاختمان را به وزارت 
كار و دادستاني ارســال كرده و وزارت كار 
بايد پيگير رعايت ايمني در اين ساختمان 
مي شــده و وظيفه شــهرداري تا ارسال 
اخطاريه بوده است. در سال92، كميسيون 
ماده100، در ارتباط با اين ســاختمان 2 
رأي صادر مي كند؛ يك رأي درباره تغيير 
كاربري ملك اســت كه با توجــه امكان 
فعاليت پزشكان در ســاختمان مسكوني، 
بخشيده مي شــود و رأي دوم هم مربوط 
به تخريب سايبان واقع در حياط كلينيك 
است كه مســئوالن كلينيك آن را مربوط 
به آمبوالنس ها مي دانند و شــهرداري هم 
اغماض كرده و وجود ســايبان را بالمانع 

اعالم مي كند.
موســوي اضافه كرد: »براســاس مواد 85، 
95، 101 و 105 قانون كار، بازرســان كار 

و بازرسان وزارت بهداشــت مكلف هستند  
»ســاختمان هايي بــا كاربــري اداري و 
بهداشــتي« را از لحاظ ايمني بررسي كنند 
و اگر ايمني كافي نداشت، به دادسراي محل 
يا دادگاه ارجاع دهند. دادستان نيز موظف 
است فورا درخواست دســتور پلمب بدهد. 
رفع پلمب نيز با حضــور نماينده وزارت كار 
و بازرس دادگستري خواهد بود.« او با بيان 
اينكه وزارت كار بايد پيگيري اين اخطاريه ها 
را از دادســتاني مي كرده است، تأكيد كرد: 
»براســاس ماده105 قانون كار، وزارت كار 
بايد ايمني داشتن يا نداشتن اين كلينيك 
را پيگيري مي كرده است. همچنين وزارت 
بهداشت  بايد پاسخگو باشد چرا ساخت اين 
ساختمان براساس قانون تاسيس درمانگاه ها 
و اصول و مقررات ملي ساختمان نبوده و به 
جاي 2مســير ورودي و خروجي فقط يك 
مسير داشته است.« شــهردار منطقه يك 
با بيان اينكه 30كپســول بزرگ ســيلندر 

اكســيژن در اين كلينيك وجود داشــته و 
فقط 2مخــزن منفجر شده اســت، اضافه 
كرد: »همچنين يك مخــزن هليوم نيز در 
ساختمان بوده كه اگر منفجر مي شد، معلوم 

نبود چه اتفاقي مي فتاد.«
موسوي در پايان اظهار داشت: »شهرداري 
ضابط قضايي نيست و دادگاه به استناد هيچ 
بندي از قانون نمي تواند به شهرداري بگويد 
ملكي را پلمب كند. مــا در قوانين جديد 
به دنبال اين هستيم كه شــهرداري خود 

به عنوان يك ضابط قضايي عمل كند.«

حكم ماده100، مسئله اصلي شوراست
خبرهاي رســيده از جلسه ديروز حاكي از 
آن است كه اعضاي شورا بيشتر تمركزشان 
به حكم كميســيون مــاده 100 ارتباط 
داشت؛ مســئله اي كه طبق آن شهرداري 
شــكايتي را مطــرح و از مدت ها پيش در 
اختيار دادستاني قرار داده بود تا سازه هاي 

ناايمن جمع آوري شــود. زهرا نژادبهرام، 
عضو هيأت رئيســه شوراي شــهر تهران 
نيــز در اين خصوص گفت: »در نشســت 
هم انديشي حكم ماده100 مورد بحث قرار 
گرفت. طبق اسناد شــهرداري، شكايتي 
مطرح بــوده و بايد ســازه هاي خطرناك 
جمع آوري مي شده است. ما شوراي شهر 
تهران هر تخلفي از ســوي هر نهادي رخ 
داده باشد را به جد پيگيري خواهيم كرد.« 
گفتني اســت كارگروهي به رياست زهرا 
صدراعظم نوري، رئيس كميسيون سالمت 
و محيط زيست شــورا نيز تشكيل شده تا 
تمامي ابعاد حقوقي، شهرســازي، ايمني 
و... اين حادثه مورد بررســي قــرار گيرد. 
امروز گزارش اين كارگروه در صحن علني 
شورا قرائت و بررسي  مي شود. در كارگروه 
مذكور نقش تمامي ذي نفعان )وزارت كار و 
شهرداري و...( در اين حادثه مورد بررسي 

قرار مي گيرد.

برخي اگرچه نام شان بر سر زبان ها نيست اما در 
ميان متخصصان امر هميشه نام نيك دارند. اين يادبود

متخصصان گمنام، با هجــرت به دنياي آخرت، 
جاي خالي بزرگي را مي سازند. 

درســت مثل بهنام اتابكي، معمار و شهرسازي كه كرونا آخر 
هفته گذشــته جان او را گرفت و با رفتنش درد عميقي را به 

سينه مديريت شهري تهران انداخت. به گزارش همشهري، 
اتابكــي مديرعامل اســبق شــركت نوســازي عباس آباد و 
مديرعامل اســبق ســازمان مشــاور فني و مهندسي شهر 
تهران و مشــاور شــهردار فعلي تهران بود. او از يادگاران 8 
سال دفاع مقدس به شــمار مي رفت و در گوشه اي از كارنامه  
كاري اش، فعاليت در پروژه هاي ســاخت مجموعه تفريحي 

آب و آتش، احيــاي اراضي عباس آباد، احــداث پل طبيعت 
و... ديده مي شــود. براي آنكه بيشــتر با فعاليت هاي اتابكي 
و شخصيتش آشــنا شــويم به ســراغ چند نفر از دوستان، 
هم دانشگاهي ها يا افرادي كه سابقه همكاري با او را داشته اند 
رفتيم و يادداشت هايي را درباره مرحوم مهندس بهنام اتابكي 

از آنها گرفته ايم. 

در جلسه امروز شوراي شهر و در حضور شهردار تهران و رئيس 
 دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، پرونده آتش سوزي 
مركز جراحي محدود سينا مهر شميران بررسي مي شود 

يادداشت هايي درباره مرحوم بهنام اتابكي، معمار بنامي كه كرونا سبب شد ديگر بين ما نباشد

 جلسه فوري
براي حادثه كلينيك

گمنام مثل اتابكي، نام آور مثل عباس آباد

براســاس ماده105 قانون كار، 
وزارت كار بايد ايمني داشتن يا 
نداشتن اين كلينيك را پيگيري 
مي كرده است. همچنين وزارت 
بهداشت  بايد پاسخگو باشد چرا 
ساخت اين ساختمان براساس 
قانون تاسيس درمانگاه ها و اصول 
و مقررات ملي ساختمان نبوده و 
به جاي 2مسير ورودي و خروجي 

فقط يك مسير داشته است

ميراث گرانبهاي اتابكي

با اتابكي، آب و آتش را كشف كرديمتكنوكرات متعهد

مهرداد مال عزيزي، شهرساز
مرحوم بهنام اتابكي يكي از مديــران داراي فكر و روش مديريت 
شهري مملكت به حســاب مي آمد. ســال هاي همكاري بنده با 
ايشان در مجموعه فرهنگي - گردشگري اراضي عباس آباد، يكي 
از دوران پرافتخار و موفقم اســت. ايشان فارغ التحصيل دانشگاه 
تهران، فعاليت در حوزه مديريت شــهري را از آخرين سال هاي 
دانشگاهي آغاز كرد. اتابكي سمت هاي قابل تامل و توجهي در حوزه 
تخصصي خودشان داشــتند اما دوران خاطره انگيزشان به زماني 
برمي گردد كه ايشان، بخش زيادي از اراضي عباس آباد تهران را با 
سياست هاي خاص و با پشتيباني كامل به محوطه هاي گردشگري 
و تفرجي اختصاص دادند. اقدامات او به رغم تمام سختي هايي كه 
در عباس آباد وجود داشت و برخي سعي كردند موضوع را به سمت 
ديگري سوق دهند، انجام شد. با تالش هاي او و همكارانش، اراضي 

عباس آباد همچنان به عنوان ذخيره گاه تنفســي شهر باقي ماند. 
خاطره زيباي من از ايشان جمله اي است كه دائم به زبان مي آورد؛ 
»اراضي عباس آباد تهران بايد محلي باشد كه هر شهروند تهراني به 
آن بيايد تا نفس بكشد.« اما متأسفانه كرونا امان نداد تا خودش باز 

هم در اين منطقه بتواند نفس بكشد.
در زماني كه با مرحوم اتابكي همكاري مي كرديم خيلي از پيشنهادها 
از سمت ايشان بود. يادم مي آيد هنگام طراحي بوستان آب و آتش، با 
توجه به آنكه زادگاهم خوزستان بود، عالقه داشتم آتش چاه هاي نفت 
جنوب كشور را تداعي كنيم؛ به گونه اي كه اصل سناريوي طرحي بر 
اين نگاه استوار شده بود. در اين بين، مهندس اتابكي پيشنهاد داد 
كه موضوع آتش، حتما با  آب تلفيق شود تا با بازي آب و آتش و خاك، 
يك فضاي درس آموز و خاطره انگيز شــكل بگيرد. او سعي داشت 
پروژه اي شبيه به بوستان آب و آتش را كه در سيدني استراليا اجرا 

شده بود، در تهران ايجاد كند و با وجود همه 
چالش هاي محيط زيســتي و مفاهيم آتش 
پاي پروژه ايستاد تا به سرانجام برسد. او در 
اين راه بر اهميت منابع طبيعي تأكيد داشت. 
باز هم به خاطر دارم درباره پروژه پل ابريشم 

)تقاطع بزرگراه شهيد همت( كه پارك بنادر را به پارك منظومه شمسي 
متصل مي كند، يك  خط تلسكوپي انتقال برق، چالش هايي را ايجاد 
كرد. مرحوم اتابكي در اين ميــان تأكيد مي كرد كه پروژه را به دليل 
خط برق، متوقف نكنيد و پل را اجرا كنيد چراكه مي توان خط برق را 
جابه جا كرد. زحمت هاي بسياري براي همين منظور كشيده شده و به 
جرأت مي توان گفت كه اتابكي با حمايت از پروژه هاي مربوط به اراضي 
عباس آباد، ميراث گرانبهايي را براي شهروندان تهران و ايران از خود 

به يادگار گذاشت.

علي عطاريان، معاون مالي سازمان مشاور 
فني و مهندسي شهر تهران

تعهد اخالقي و فن ســاالري در حيطه هاي 
كالن مديريتي جمع نقيضين نيســت، اما 
مديران زيادي نيســتند كه اين دو مقوله را 

در مجموعه هاي تحت امر خود به خوبي انجــام مي دهند. مرحوم 
مهندس بهنام اتابكي عالوه بــر موفقيت هايي كه در حوزه معماري 
و شهرسازي در حوزه كالنشهر تهران به دست آورد، به خوبي تعهد 
و اخالق مداري را درهم آميخته و در ســازمان كاري خود هماره از 
عناصري كه برخوردار از تعهد و تخصص بودند، بهره مند مي گرديد و 
اين موضوع انگيزه فراوان در مجموعه هاي كاري را به جهت سرعت 
و دقت در اجراي پروژه هاي شــهري ايجاد كرده بود. رسيدگي به 
وضعيت معيشتي و حقوقي پرسنل بر محور حفظ كرامت انسان ها 
از خطوط اصلي اداره ســازماني او بود و اعتماد دوطرفه بين رئيس 
و مرئوس كه از محورهاي اصلي اداره موفق يك ســازمان است، در 
مجموعه تحت امر او كامال مشهود بود. استفاده از نيروهاي آكادميك 
و انجمن ها و شخصيت ها و استادان دانشگاه را در حوزه شهرسازي 
و ارتباط نهاد مديريت  شهري و دانشــگاه را از پايه هاي پيشرفت 

سازماني مي دانست.
بهره گيري از اصول علمي شهرســازي و معماري و ايستادگي در 
برابر ديوانساالري و فرامين بوروكراتيك اداري در مجموعه اراضي 

عباس آباد نمونه بارزي از اين سياست است.
در زماني كه جامعه شهري تهران به دنبال راه گريزي براي خالصي 
از فشارهاي اقتصادي و اجتماعي و عوارض روحي و رواني ناشي از 
آن بود، مرحوم مهندس اتابكي تكنيك و تعهد را به بهترين شيوه به 
هم آميخت و جاودان هاي ماندگاري براي شهروندان تهراني از خود 

به يادگار گذاشت.
شايد زيبنده ترين واژه براي وصف اين انسان واالمقام، تكنوكرات 

متعهد است. يادش گرامي باد.

سيدجواد ميرحسيني، معمار
ســال1363 وقتي براي تحصيل در رشــته 
معماري وارد دانشــكده هنر هــاي زيباي 
دانشــگاه تهران شــدم در آتليه معماري با 
بهنام اتابكي عزيز و همينطور آقاي حناچي 

همكالسي بوديم. از ما بزرگ تر بود چون با فوق ديپلم وارد دانشكده 
شده بود. البته آن ســال ها ســال هاي جنگ بود و بهنام مدام در 
جبهه بود، اما بعد كه جنگ تمام شــد ايشان را بيشتر در دانشكده 
مي ديديم. بعد از فارغ التحصيلي از دانشگاه همكاري ما شروع شد 
و يكي از نخستين طرح هاي ما باغ وحش تهران بود. بعد چندسالي 
در همكاري مــا فاصله افتاد و زماني كه ايشــان مديرعامل اراضي 
عباس آباد بودند از من دعوت كردند و چون من در اين مدت تجربه 
مديريت شهري در وزارت مسكن و شهرسازي داشتم، به عنوان مدير 
معماري و شهرسازي وارد اين پروژه شدم. خاطرات همكاري ما در 
همين 9-8سالي بود كه در پروژه اراضي عباس آباد كار مي كردم كه 
بهترين تجربه ما بود. در يك سال اول طرح جامع را تبديل به طرح 
شهري كرديم و در اين ميان چند پروژه جديد مانند آب و آتش و پل 
طبيعت كشف شد. پارك آب و آتش صد درصد ايده آقاي اتابكي بود 
و خودش هم آن را دنبال مي كرد. درباره پل طبيعت هم پيگيري هاي 
ايشان باعث شد كه كار به نتيجه برسد و پل ساخته شود. البته قرار 
بود با پل ديگري يوسف آباد را به اراضي عباس آباد وصل كنيم كه پل 
آسمان نام داشت و او همين اواخر در سال هاي آخر مديريت خود نيز 

پيگير ساخت اين پل بود.
دوست ما اهل شــنا و ماهيگيري بود. خصلت هاي فوق العاده لطيفي 
داشت و وقتي فصل آويشن مي رسيد همه دوستان را جمع مي كرد؛ 
براي ورزش و چيدن آويشن به كوه مي رفتند. ايشان نگاه بزرگي داشت 
و سعي مي كرد از همه نيرو ها استفاده كند. دليل اينكه مدير خوبي بود 
به اين ارتباط پيدا مي كرد كه يك راهبر بود و دست همه را مي گرفت. 

نمي شود درباره چنين مرد بزرگي در اين مجال كوتاه چيزي نوشت.

شهردار، فرمانده محلي ميدان حادثه
مركز  انفجــار 
محدود  جراحي 
مهــر  ســينا 
بــا  شــميران 
ياد آوري حوادث 
ديگر  مشــابه 

كه در شــهر تهران رخ داده است، ضرورت 
مديريت بحران را در مقياس شهري بيش 
از پيش نشان مي دهد. به گزارش همشهري، 
ورود نيرو هاي امــدادي به صحنه و كنترل 
همزمان ترافيك، تجمع شهروندان و تداوم 
خدمات رساني در حوزه فعاليت شهرداري  ها 
قرار دارد. وزير كشور چند روز پس از اين 
حادثه، شهردار تهران را به عنوان »فرمانده 
ميدان حادثه در سطح محلي« منصوب كرد.
در اين حكم آمده اســت: »شايسته است با 
هماهنگي سازمان مديريت بحران كشور و 
همكاري استاندار محترم تهران و مشاركت 
مؤثــر و هدفمند عمومــي و تعامل جامعه، 
بسيج توانمندي هاي موجود امكانات و منابع 
بالقوه و تسريع در تصميم گيري هاي بموقع و 
كارشناسي شده و با استفاده از توان نيروهاي 
مجرب و كارآمد و بهره گيري از همه ظرفيت ها 
نسبت به برنامه ريزي، سازماندهي و ارتقاي 
آمادگي، فرماندهي ميداني عمليات پاسخ به 
بحران در صحنه يا منطقه وقوع حادثه را در 
شرايط اضطرار با تدابير و اهتمام الزم اعمال 

نموده و به اينجانب گزارش نماييد«.
عبدالرضا رحمانــي فضلي با اشــاره به 
موضوع تاب آوري شهري، در بخش ديگري 
از اين حكم آورده اســت:  ضمنا در نيل به 
اهداف كاهش خطرپذيري، پيشــگيري از 
ريســك هاي جديد و كاهش ريسك هاي 
موجود در سطح شهر تهران از طريق اجراي 
تدابير فراگير و يكپارچه نسبت به تقويت 
تاب آوري و برگشــت پذيري شهر در برابر 
حوادث و سوانح اهتمام ويژه معمول داريد«.
وزير كشــور كه ايــن حكم را بــا عنوان 
نايب رئيس شــوراي عالي مديريت بحران 
كشور امضا كرده است، در روز هاي گذشته 
از معاون عمراني وزير كشور، رئيس سازمان 
مديريت بحران و استاندار تهران خواسته 
بود علت وقوع سانحه كلينيك سينا اطهر 

را بررسي كنند.
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او با يادگاري هاي بسيار آرميد

عباس ثابتي راد، روزنامه نگار
بهنام اتابكي دار فاني را وداع گفت. اين خبر بسيار هولناك بود؛ چراكه 
مي شد انتظار هر چيزي را داشــت، جز اين خبر. كرونا بي رحم است؛ 
بي رحم و ناگهاني. بهنام اتابكي براي بســياري از مردم شايد چهره 
شناخته شده اي نباشد، اما تأثير كار او را همه مردم مي شناسند؛ همه 
آناني كه هر روز و هر هفته به منطقه فرهنگي و گردشگري عباس آباد 
مي روند و در آنجــا وقت مي گذرانند و از فضــاي آنجا لذت مي برند. 
بهنام اتابكي تأثير غيرقابل انكاري در شكل گيري منطقه فرهنگي و 

گردشگري عباس آباد دارد.
او در سال 84 مديرعامل عباس آباد شد. بسياري از هم دانشگاهي هاي 
خود را جمع كرد و تحت نظر استادشــان مرحــوم ميرميران، معمار 
بزرگ ايراني، منطقه عباس آباد را طراحي كردند. قســمت به قسمت 
اين مجموعه با ظرافت و تالش بسيار طراحي شــد؛ از ابتداي آن كه 
مجموعه آب و آتش است گرفته تا آخرين بخش آن كه ميدان مشاهير 
و ديگر مناطق است. مرحوم اتابكي به باور بسياري از همكارانش در 
آن روزها سرازپا نمي شــناخت و براي شكل گيري بزرگ ترين منطقه 
فرهنگي در دل تهران تالش بســياري كرد. هنگامي كه در يك دهه 
بعد در همشهري كنارم نشست و از طراحي اين مجموعه سخن گفت، 

اشتياقش وصف ناشدني بود.
اتابكي از طبيعت گفت و اشتياق انسان ها به جهان طبيعي. تمام آنچه 
او در مجموعه عباس آباد بنيان گذاشت، بر همين ديدگاه استوار بود. 
مرحوم اتابكي مديرعامل عباس آباد، شهردار فعلي تهران را به عنوان 
هيأت مديره در كنار خود داشت و برخي ديگر از مديران فعلي را نيز 
به مجموعه افزود. تا ســال ها دغدغه اصلي او شكل دهي به مجموعه 
عباس آباد بود. بعد از آن نيز در مسئوليت هاي ديگر مشغول به كار شد.
جالب اين است كه ايده شــكل گيري »پل سرسبز زندگي« را كه قرار 
است جايگزين پل گيشا شود،  براي نخستين بار مرحوم اتابكي مطرح 
كرد و ساخت آن را پيشنهاد داد. همچنين ايده شكل گيري مجموعه 

گردشگري حوالي درياچه چيتگر هم ازجمله 
ايده هاي او بود.

روز جمعه او در قطعه نام آوران بهشــت زهرا 
آرميد، درحالي كه يادگارهاي بسياري از خود 
در تهران باقي گذاشته است، بدون آنكه مردم 

بدانند كه بهنام اتابكي چه تالشــي براي بهتر كردن وضعيت تهران 
داشت.

هنوز هم زمزمه سخنانش در گوشم هست »يكي از مشكالت مديريت ها 
اين است كه پروژه ها  در زمان خودشان به نتيجه برسد؛ يعني اينگونه 
نيست كه مديريت ها هم درخت ميوه اي بكارند و هم بتوانند خودشان 
آن ميوه را برداشت كنند. به تعبير مهندس بهشتي، با چنين ديدگاهي 
فقط ميوه صيفي جات به دست مي آيد. درخت گردو به دست نمي آيد. 
ما در منطقه فرهنگي و گردشگري عباس آباد به دنبال نام نبوديم. ما 
يك ريال براي پارك  آب و آتش بودجه تبليغي نداشتيم. عقيده ما اين 
بود كه اگر كاري خوب است، خودش در ميان مردم جا باز مي كند. اين 
تفكر حاكم بود. اگر يك آدم مي رود و از جايي راضي باشد، تعداد زيادي 
را با خودش مي آورد. اما اگر يك نفر راضي نباشد، باعث دفع مي شود. 
ما اعتقاد قلبي داشتيم  كه اگر مردم از اين فضا خوششان آمد، به اين 
منطقه مي آيند. روايت هايي هم هست كه اوقات خود را به چهار قسمت 
تقسيم كنيم و در صدر آنها تفريحات است. من با اين ديدگاه مديرعامل 
عباس آباد شدم. گروه ما با شكل دادن به يك اتفاق بزرگ تالش كرد، تا 
اتفاقي درست بيفتد. ديدگاه بر اين بود كه كاري مهم و اساسي انجام 
دهيم. هدف اين بود كه يك درخت گروه بكاريم، حتي اگر نتيجه اش را 
ديگران ببرند. هيچ سوپرمني عباس آباد را نساخته است. مجموعه اي 
از افكار و آراي گروهي باعث شد تا فضايي براي مردم طراحي و ساخته 

شود.« 
اما كمتر كسي است كه تأثير مرحوم بهنام اتابكي در شكل گيري اين 

مجموعه را انكار كند. يادش هميشه سبز...
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تكليف يارانه دارو
پيشنهاد ديگر نمايندگان اين اســت كه وزارت بهداشت موظف شــود در ظرف 3 ماه با اتصال 
سامانه هاي موجود و تكميل كردن آنها، امكان پرداخت يارانه دارو و تجهيزات پزشكي به بيماران 
را از طريق بيمه ها فراهم كند و دانشگاه هاي علوم پزشكي و بيمارستان هاي داراي رديف بودجه 
مستقل هم مكلف شوند تا پس از يك  ماه از اجرايي شدن قانون، حساب جداگانه اي براي گردش 
مالي دارو، لوازم و تجهيزات پزشكي ايجاد كنند تا شركت هاي بيمه هزينه هاي دارو و تجهيزات 
يادشده را به حساب هاي معرفي شده واريز كنند. به گزارش همشهري، طرح پيشنهادي نمايندگان 
به صورت عادي تقديم هيأت رئيسه مجلس شده و بعيد است تا پاييز امسال به نتيجه مشخص برسد، 
با اين حال تكاليف پيش بيني شده در اين طرح مبهم، كلي و متزلزل به نظر مي رسد چرا كه دست كم 
تعيين آزمون وسع خانوارها يك فرايند پيچيده است و از سوي ديگر همچنان سياست رانت ارزي 
را تشويق مي كند و نمي تواند مشكالت ناشي از چندنرخي بودن ارز را پايان دهد. اگر طرح نمايندگان 
به قانون هم تبديل شــود، آيين نامه اجرايي آن شامل تعيين مصاديق كاالهاي اساسي مصرفي، 
ميزان يارانه سرانه و نحوه ثبت مراكز داوطلب توزيع كاالهاي اساسي يارانه اي و خانوارهاي هدف 
به پيشنهاد وزارت كار و همكاري وزارتخانه هاي صمت و جهادكشاورزي و سازمان برنامه و بودجه 
يك ماه پس از ابالغ قانون به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. طرح پيشنهادي نمايندگان هرچند 
ممكن اســت ميزان رانت ارزي را كم كند اما در عمل تقويت كننده نظام كوپني اين بار به صورت 

الكترونيكي است و نمي تواند از استحكام و كارآمدي الزم برخوردار باشد.

ث
مك

 آغاز كسر اقساط وام يك ميليون توماني  كرونا از يارانه نقدي خانوار
اقساط وام يك ميليون توماني كرونا همزمان با واريز يارانه نقدي تيرماه، از سرجمع يارانه نقدي خانوارهاي يارانه بگير 
كسر خواهد شد. حسين ميرزايي سخنگوي ستاد تسهيالت حمايتي كرونا اعالم كرد: مقرر شده هر ماه مبلغ 3۵ هزار و 
۱۰۰ تومان از سرجمع يارانه هر خانوار كسر شود و مدت زمان بازپرداخت اين تسهيالت نيز 3۰ ماه درنظر گرفته شده است.

نبض بازار

ارزش كل معامالت در بازار سهام در مبادالت روز گذشته نزديك به 
40درصد افزايش يافت.

گذشــته  روز  دادوســتد هاي  در  همشــهري،  به گــزارش 
شــاخص كل بورس تهــران بــا 8هــزارو466 واحــد افزايش به 
يك ميليون و621هزارو367 واحد رسيد. با اين ميزان رشد بيش از 
44هزار ميليارد تومان به ارزش سهام شركت هاي حاضر در بورس و 
فرابورس اضافه شد. جمع كل ارزش بازار سهام به 7هزارو193هزار 

ميليارد تومان رسيد.
سرمايه گذاران ديروز همچنين 28هزارو289ميليارد تومان سهام 
در بورس و فرابورس دادوستد كردند. اين ميزان نسبت به مبادالت 

آخرين روز هفته قبل نزديك به 40درصد رشد نشان مي دهد.
در مبادالت روز گذشــته بخش عمده توجه بازار همچنان به سمت 
سهام شركت هاي خودروسازي و پااليشگاه ها معطوف بود. اما بانك ها 
با صف فروش ســهام مواجه شــدند. در گروه هاي كوچك تر مانند 
صنايع غذايي نيز حجم عرضه افزايش يافت. شركت هاي اين گروه با 
افت محسوس قيمت مواجه شدند. جريان نقدينگي نشان مي دهد 
احتماال در روز هاي آينده پااليشگاه ها، شــركت هاي توليد كننده 

محصوالت پتروشيمي و ليزينگ ها پيشتاز بازار خواهند بود.

عرضه هاي احتمالي
آنطور كه مقامات بازار سرمايه قبال خبر داده اند سهامداران بايد هر 
هفته منتظر عرضه سهام يك شركت جديد در بورس باشند. بر همين 
اساس اين روز ها خبر هاي مختلفي در مورد عرضه سهام شركت هاي 

جديد در بورس به گوش مي رسد.   
خبر ها حاكي است  شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي )شستا( 
كه از عرضه سهام شركت ســيتا 1926ميليارد تومان سود به دست 
آورده حاال مي خواهد شــركت ديگري به نام فيرمكو را در فرابورس 
عرضه كند. همچنين قرار است نيروگاه هاي مرتبط با سرمايه گذاري 
غدير همچون گيالن و هرمز هم در بورس عرضه شوند. در عين حال 
خبر مي رسد شركت سرمايه گذاري برق و انرژي غدير هم آماده ورود 
به بورس است. همچنين پتروشــيمي بندرامام از زيرمجموعه هاي 
اصلي هلدينگ پتروشــيمي خليج فارس، اطالعات مورد نياز براي 
عرضه سهامش در بورس را تهيه كرده اســت. اما هنوز درخواستي 
براي پذيرش در بورس ارائه نكرده است. خبر هاي تكميلي تر نشان 
مي دهد كه شركت هاي زرماكارون، شركت ليزينگ پارسيان، تامين 
سرمايه امين و تامين ســرمايه تمدن در صف انتظار براي عرضه در 

بورس هستند.

نماگر هاي بازار سهام در مبادالت ديروز
درصد تغييرمقدار تغييرمقدارنماگر

 شاخص كل 
1,621,36784660,52 واحد

 ارزش معامالت 
28289803639,68ميليارد تومان

23,09-1,010,557-3,365,822تعداد معامالت
 ارزش بازار

7193440,62هزار ميليارد تومان

روغن خوراكي هم گران شد

ستاد تنظيم بازار با افزايش قيمت روغن مايع و جامد موافقت كرد. 
براساس تصميم اين ستاد كليه روغن هاي مايع 12درصد و كليه 
روغن هاي جامد و نيمه جامد 14درصد گران خواهد شد. البته اين 
افزايش قيمت به شرط اختصاص ارز به نرخ 4200توماني است و 
تنها براي جبران افزايش هزينه بسته بندي، سربار و قيمت روغن 

خام است.

رشد 4۰درصدي ارزش معامالت بورس

پرداخت وام جديد به مرغداري ها

بدهي معوق بانكي مرغــداران به دليل خســارت از بيماري 
كوويد-19 استمهال و تسهيالت جديد به آنها پرداخت مي شود. 
مرتضي رضايي، معــاون وزير جهادكشــاورزي در نامه اي به 
مديرعامل بانك كشاورزي درخواست داده تا نسبت به استمهال 
تســهيالت دريافتي، همچنين اعطاي تسهيالت سرمايه در 

گردش جهت راه اندازي مجدد مرغداري ها همكاري شود.

بدون ماسك به بانك نرويد!

از امروز با اجباري شــدن استفاده از ماسك، شــعب بانك ها در 
سراسر كشور به مشترياني كه ماسك نزده باشند، خدمات بانكي 
ارائه نمي كنند. اين تصميمي است كه براساس تصميم ستاد ملي 
مبارزه با كرونا و تصميم شوراي هماهنگي بانك هاي دولتي و كانون 
بانك هاي خصوصي اتخاذ شــده و هرگونه قصور متوجه روساي 

شعب بانك ها خواهد بود.

2نيروگاه پايتخت بازنشسته مي شوند

مديرعامل شــركت توليد نيروي برق حرارتي گفت: اكنون از 
رده خارج كردن دو نيروگاه در دستور كار قرار گرفته است كه 
درنظر داريم امسال اين طرح در نيروگاه ري و طرشت اجرا شود.
محسن طرزطلب افزود: راندمان نيروگاه هاي قديمي كمتر از 
20 درصد است و درصورتي كه راندمان آن هابه حدود 60 درصد 

افزايش داده شود براي كشور و دولت بسيار مفيد خواهد بود.

قيمت هر دالر آمريكا در 7 ماه 
گذشــته بيش از 80درصد ارز و طال

رشد كرده است. با اين حال 
روند صعودي قيمت همچنان ادامه دارد.   
ديروز بارديگــر با تداوم رونــد صعودي، 
قيمت هر دالر آمريكا از مرز 21هزار تومان 
عبوركرد. اين موضوع منجر به رشد قيمت 
طال و سكه هم شــد. در مبادالت ديروز 
قيمت هر سكه طرح جديد براي نخستين 
بار در تاريخ اقتصاد ايران از مرز 10ميليون 

تومان عبور كرد.
به گزارش همشــهري، رشد قيمت دالريا 
ســقوط ارزش ريال در برابر ســاير ارزها 
همچنان ادامه دارد. از يك طرف برخالف 
آمار و ارقام ارائه شده در مورد كاهش نرخ 
تورم شواهد ميداني نشان مي دهد سطح 
عمومي قيمت ها در بــازار كاال و خدمات 
و همينطور بازار دارايي هاي مالي در حال 
افزايش است. ازطرف ديگرتحريم ها جريان 
ورودي ارز به كشــور رابا دشواري مواجه 

كرده است و منجر به تضعيف طرف عرضه 
ارز شده است.

اين 2عامل به عنوان 2ســوخت پرقدرت 
به طور نگران كننده اي شــرايطي ايجاد 
كرده اند كه ارزش ريال به طور متناوب در 
حال كاهش اســت. به نظر مي رسد مقصر 
اصلي اين موضوع تحريم ها است، چراكه 
از يك طــرف دولت را با كســري بودجه 
مواجه كرده است و كسري بودجه با توجه 
به ســاختار فعلي اقتصادي تورم زاست. 
از طــرف ديگر هــم جريــان ورود ارز به 
كشــور تحت تأثير اين موضــوع محدود 
شــده اســت،  طوري كه اكنون يكي از 
گاليه هاي صادركنندگان نحوه ورود ارز 
به كشوراســت.  به گفته رئيس كل بانك 
مركزي دست كم 27ميليارد دالر از ارز هاي 
صادراتي سال قبل به كشــور بازنگشته 
است. همه اينها در حالي است كه اكنون 
دولت بيش از هر زمــان ديگري به منابع 
ارزي حاصــل از صــادرات غيرنفتي نياز 

دارد. به نظر مي رسد توقف روند فعلي در 
گرو  ورود ارز حاصل از صادرات غيرنفتي يا 

گشايش هاي سياسي تازه است.
ايران در ســال1398 بيش از 40ميليارد 
دالر صــادرات غيرنفتي داشــت، اما در 
ســال جاري با توجه به كاهش صادرات 
تحت تأثيــر شــيوع كرونــا، احتمــال 
كاهــش درآمدهــاي ارزي از اين محل 
وجود دارد. هرچنــد صادركنندگان ابراز 
اميدواري كرده اند با كاهش شيوع كرونا، 
از ســرگيري فعاليت مرزها و اســتفاده 
از بازارهاي جديد، بخــش زيادي از اين 
كاهش صادرات جبران شــود، اما هنوز 
خبري از ايــن گشــايش هاي صادراتي 
به گوش نمي رســد. ضمن اينكه برخي 
خبر ها نشــان مي دهد كه فشار تحريم ها 
از بهمن سال قبل بيشــتر شده و يكي از 
عواملي كه منجر شده ارز كافي وارد كشور 
نشود، همين بوده اســت. از طرف ديگر 
در مورد گشــايش هاي سياسي هم خبر 
چنداني وجود ندارد. برخي كارشناسان 
معتقدند اگر گشايش سياسي اتفاق بيفتد 
قيمت ارز كاهــش خواهد يافت. مرتضي 
ايماني راد، كارشــناس اقتصادي پيش از 
اين در اين باره گفتــه بود: كاهش قيمت 
دالر پيش بيني نمي شــود؛ مگــر توافق 

سياسي مهمي شكل بگيرد.
در چنين شرايطي كه مسير هاي افزايش 
طرف عرضه ارز مسدود است، قيمت دالر 
هر روز در حال رشد است. مشخص نيست 
تا چه زماني اين روند ادامه خواهد داشت. 
آيا گشايش سياسي اتفاق خواهد افتاد؟  يا 
اينكه روند صادرات غيرنفتي توسعه پيدا 
خواهد كرد و جريان ورود ارز به كشــور 

هموار تر خواهد شد؟

عبور دالر از 2۱هزار تومان 
آمار ها نشــان مي دهد كه شــيب صعودي 
قيمت هر دالر آمريكا از آبان ماه پارســال 
يعني تقريبا 7 ماه پيش آغاز شــده است و 
در اين مدت قيمت هر دالر آمريكا بيش از 

80درصد رشد كرده است.
قيمت هر دالر آمريكا پيــش از اين يك بار 
در سال97 تحت تأثير تالطم هاي ارزي در 
مهر ماه1397 تا مــرز 19هزارو500تومان 
پيشروي كرده بود. بعد از آن اما تحت تأثير 
سياست هاي كنترلي بانك مركزي قيمت 
دالر وارد روند نزولي شد. تا آبان ماه پارسال 

قيمت دالر بــه مــرز 11هزارو150تومان 
رسيد. از آبان ماه پارســال تاكنون اما روند 
صعودي قيمت دالر دوباره آغاز شده است. 
اگرچه آهنگ رشد آن در سال قبل چندان 
پرسرعت نبود اما ظرف چند هفته گذشته 
آهنگ رشــد قيمت دالر تند تر شده است. 
هر روزهم به  ســرعت آن اضافه مي شــود. 
فقط ظرف يك ماه گذشــته قيمت هر دالر 
آمريكا از محدوده 16هــزار تومان به باالي 
20هزار تومان رســيده و ســقف صعودي 
مهر ماه سال1397 را شكسته است. ديروز 
هم تحت تأثير هميــن رويه قيمت هر دالر 

آمريكا در بازار آزاد براي نخستين بار در تاريخ 
اقتصاد ايران از مرز 21هزارتومان گذشت و 
به نگراني ها دامن زد. اين در حالي است كه 
ديروز صرافي بانك ملي هم به عنوان كارگزار 
اجرايي بانك مركزي قيمت فروش دالر را 
1950تومان گران تر كرد و قيمت دالر را در 

محدوده 20هزارو897 تومان تعيين كرد.
از نظر تكنيكي شكسته شدن سقف رواني 
19هزارو500 تومان كه باالترين محدوده 
رشــد قيمت دالر در مهر ماه سال97 بود، 
خطرناك است و مي تواند كشش قيمت را 

به سمت ارقام باالتر بيشتر كند.

روز داغ دالر و سكه
 ديروز قيمت هر دالر در بازار آزاد از 21هزار تومان و قيمت سكه 

از مرز 10ميليون تومان عبور كرد
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شاخص كل بورس تهران در مبادالت  ديروز 8 هزار و 46۵ واحد رشد كرد.

روند شاخص  كل بورس تهران در روز گذشته

  عبور سكه از مرز 10ميليون تومان
همزمان با رشد قيمت طال ديروز قيمت سكه هم در بازار رشد كرد.   قيمت 
هر مثقال طال با 78هزار تومان رشد به 3ميليون و923 هزار تومان و قيمت 
هر گرم طالي ۱8عيار به 9۰7هزار تومان رسيد. به طور كلي قيمت طال تابعي 
از رشد قيمت دالر در بازار داخلي و قيمت هر اونس طال در بازار هاي جهاني 
است. با اين حال اين روز ها وزن رشد قيمت دالر در بازار داخلي بيش از وزن 
اثر هر اونس طال در بازار هاي داخلي است. در نتيجه همگام با رشد قيمت دالر 
قيمت طال هم به طور متناوب در حال رشد است. حتي ميزان رشد قيمت طال 
و سكه بيش از رشد قيمت ارز است. بر همين اساس در مبادالت روز گذشته 
قيمت سكه در بازار آزاد تحت تأثير رشــد قيمت دالر براي نخستين بار 
در تاريخ اقتصاد ايران از مرز ۱۰ميليون تومان گذشــت. با اين حال قيمت 
هر ســكه در صرافي هاي مجاز همچنان در محدوده 9ميليون و978 هزار 

تومان دادوستد مي شود. پيش بيني مي شود صرافي هاي مجاز هم به زودي 
ارقام خود را مانند گذشته با بازار آزاد هماهنگ كنند. محمد كشتي آراي، 
نايب رئيس اتحاديه طال و جواهر درباره داليل رشد قيمت طال در مبادالت 
روز گذشته گفت: ديروز با وجود ثبات قيمت جهاني طال، افزايش قيمت ارز 
موجب افزايش سرسام آور قيمت ها در بازار طال و سكه شد. اين قيمت ها نه 
فقط غيرقابل تصور بلكه بي سابقه نيز بود. او درباره قيمت طال و سكه در بازار 
تهران گفت: قيمت سكه طرح جديد ۱۰ميليون و۱2۵ هزار تومان، نيم سكه 
بهار آزادي ۵ميليون تومان، ربع سكه بهارآزادي 2ميليون و92۰ هزار تومان و 
سكه گرمي يك ميليون و۵۵۰ هزار تومان است. كشتي آراي از افزايش حباب 
سكه در بازار خبر داد و گفت: باتوجه به افزايش تقاضا براي سكه، حباب سكه 
به بيش از يك ميليون تومان رسيده است. البته عرضه و تقاضا در تعادل و 
معامالت به شدت كاهش يافته است. به گفته او معامالت در بازار طال و سكه 

بيشتر جنبه سفته بازي و داللي پيدا كرده است.

كسري 5ميليون واحدي مسكن 
در ســال هاي اخير، مسئله اي مسكن

اســت كــه بارهــا از ســوي 
كارشناسان، برنامه ريزان و متوليان ساخت وساز 
مطرح شــد؛ اما يا بنا به وضعيت اقتصاد كالن 
فرصتي براي جبران آن فراهم نيامد يا درگيرودار 
فرصت ســوزي هاي معمول، به بوته فراموشي 
سپرده شد. اين انباشت كسري مسكن، عاقبت 
با همراهي انتظارات تورمي و هجوم نقدينگي به 
بازار، به تشديد شرايطي دامن زد كه در پايتخت، 
ميانگين قيمت هر مترمربع زيربناي مسكوني را 
از محدوده 4ميليون تومان به مرز 20ميليون 

تومان رساند.
به گزارش همشــهري، ضعف ساخت وســاز 
مسكن در اقتصاد ايران و سنتي سازي  مسكن 
در كشــور گرچه ارتباط مستقيمي با تحوالت 
كالن اقتصــادي دارد اما بخــش قابل توجهي 
از آن بــه متمركز نبودن تــوان توليد، منابع و 
ابزارهاي حمايتي در اين حوزه برمي گردد كه 
درمجموع باعث شده، سهم سازندگان خرد از 
انبوه سازان بيشتر شود و همين مسكن موجود 
نيز با تكنولوژي هاي قديمي و نســل سوم به 
توليد برسد. اين در حالي است كه كشورهاي 
پيشرفته، با برنامه ريزي بلندمدت در حوزه زمين 
شهري و مسكن، توانسته اند در گام اول مسكن 
را از جرگه كاالهاي ســرمايه اي خارج كنند و 
در گام هاي بعدي به توليد مســكن پيشرفته 
بپردازند. اتفاقاتي كه بــا فرض تداوم وضعيت 
موجود در اقتصاد ايران اگر بعيد نباشد، بسيار 

دور از انتظار است.

مأموريت تنظيم بازار با مسكن ملي
اگر دولتمردان و مسئوالن دولتي و حاكميتي 
قصد داشته باشند بازار مسكن ايران را يك بار 
براي هميشــه در مسيري درســت قرار داده 
و از تنش هــاي دوره اي آن جلوگيــري كنند، 
اول ازهمه بايد قانون زمين شــهري را اصالح 
كرده و زورآزمايي مافياي زمين در كالنشهرها و 

حتي شهرهاي كوچك را خنثي كنند. اين اقدام 
با كمك ابزارهاي مالياتي و با استفاده از اطالعات 
مالكيت تجميع شــده در بانك هاي اطالعاتي 
محقق شدني است؛ اما پيش از آن بايد وضعيت 
فعلي بازار مســكن در دورنماي يك تا 2 سال 
آينده ساماندهي شود. كاري كه به نظر مي رسد 
مأموريت آن به طرح اقدام ملي توليد مســكن 
سپرده شده و براســاس اظهاراتي كه در مورد 
تأمين زمين موردنياز اين طرح مي شود، مي توان 
گفت مأموريتي محقق شدني و سهل الوصول 
اســت. فعاًل مجموعه وزارت راه و شهرسازي 
با احتســاب مسكن ملي و مســكن كاركنان 
دستگاه هايي كه تفاهمنامه امضا كرده اند، براي 
ساخت حدود يك ميليون واحد مسكن جديد در 
سال جاري و سال آينده برنامه ريزي كرده است 
و مي تواند تقاضاي مصرفي موجود در بازار كه 
تحت تأثير جهش نرخ تورم از بازار آزاد مسكن 

حذف شده اند را خانه دار كند.

ترمز قيمت مسكن با كنترل تورم
همزمان با آخريــن تالش هاي دولت دوازدهم 
براي ســاخت يادگاري مسكن ملي در اقتصاد 
ايران، بانك مركزي به صورت جدي براي كنترل 
نرخ تورم و مهار آن در محدوده 20تا 22درصد 
در سال 99برنامه ريزي كرده است؛ سياستي 
سخت و پيچيده كه البته ازنظر رئيس كل بانك 
مركزي شدني اســت. اگر عبدالناصر همتي 
بتواند آنگونه كه تاكنون نرخ سود بازار بين بانكي 

را مديريت كرده، نرخ ســود در اقتصاد ايران را 
تعديل كند و ترمز تورم انتظاري را بكشد، قاعدتاً 
تب قيمتي مســكن نيز به عنــوان يك كاالي 
ســرمايه اي پرطرفدار فروكش خواهد كرد و 
اقتصاد ايران يكــي از آخرين فرصت هاي خود 

براي ساماندهي را به دست خواهد آورد.

مثلت زمين، توان مهندسي و پول
ضلع سوم مثلت اميد در آينده بازار مسكن ايران، 
بايد بتواند در اقتصادي كه حتي براي كوتاه مدت 
نرخ تورم انتظاري آن كنترل شده و بخشي از 
تقاضاي مصرفي بازار مســكن آن نيز با توليد 
مسكن ملي از بازار خارج شده است، شرايطي 
فراهم آورد كه كاســتي هاي انباشته صنعت 
ساختمان رفع شود و ضمن شتاب گرفتن توليد 
براي جبران كسري مسكن، حتي از شكل گيري 
دوباره نابساماني در اين بازار نيز جلوگيري كند. 
آنگونه كه دولت و برخي از كارشناسان اعتقاد 
دارند، اين مهم با راه اندازي بورس پنجم كشور 
با تخصص امالك و مســتغالت قابل دستيابي 
است و حتي مي تواند فراتر از مسكن، حوزه راه و 
زيرساخت هاي حمل ونقل را نيز دگرگون كند. 
البته هنوز جزئيات دقيقي از راه اندازي بورس 
پنجم منتشر نشده اما آنچه از اظهارات متوليان 
امر برمي آيد حاكي از اين است كه بورس پنجم، 
محل تالقي 3 اصل مهم در توليد مسكن يعني 
زمين، توان مهندسي و پول خواهد بود. البته 
به نظر مي رسد تجربه راه اندازي بورس امالك و 

مستغالت به شيوه اي كه در ايران اجرا مي شود 
در كشــورهاي ديگر وجود ندارد؛ اما شاهين 
چراغي، عضو شــوراي عالي بورس با قبول اين 
مسئله معتقد است: در هر اقتصادي، متناسب 
با شرايط حاكم بر آن بايد از ابزارهاي مختلفي 
به منظور ســاماندهي اقتصادي بهره برد و در 
وضعيت فعلي اقتصاد ايران نيز شرايطي وجود 
دارد كــه مي توان بورس پنجــم را با تخصص 
امالك و مســتغالت راه اندازي كرد. او با اشاره 
به اينكه در سايه ضعف بانك مسكن در تأمين 
مالي حوزه ساخت وساز، بخش عمده پروژه هاي 
عمراني در حوزه مســكن و ساختمان سازي 
كشور به صورت نيمه كاره مانده است، مي گويد: 
در اين وضعيت انبوه ساز به معناي واقعي كلمه 
در ايران به وجود نيامده و همين ســازندگان 
موجود نيز با ضرر و زيان مواجه شده اند چراكه 
دسترسي آنها به منابع مالي و بازارهاي موازي 
اندك اســت؛ درحالي كه با قرار گرفتن 3 ركن 
مهم در حوزه امالك و مستغالت يعني »زمين« 
دولت، »توان اجرايي و مهندسي« پيمانكاران و 
»پول« مردم، براساس يك چارچوب منطقي و 
از پيش تعيين شده، شرايط براي توليد مسكن 
با تحقق سود و بازده هركدام از اين 3 ركن مهيا 
مي شود. به عقيده چراغي، بورس پنجم مي تواند 
ضمن شفافيت بخشي به بازار مسكن، عرضه و 
تقاضا را در محيطي رقابتي مديريت كند و حتي 
شرايط را براي تأمين مالي و اجراي پروژه هاي 

بزرگ فرودگاهي و آزادراهي نيز فراهم آورد.

   تركيب مالكيت بورس پنجم3 ضلع مثلث اميد در بازار مسكن
حسين سالح ورزي، نايب رئيس اتاق ايران 
و عضو شوراي عالي بورس مي گويد: شركت 
بورس پنجم با سرمايه اوليه ۵ هزار ميليارد 
تومان آغاز به كار مي كند كه ۵۰درصد اين 
سرمايه به صورت پذيره نويسي در اختيار 
مردم قــرار مي گيرد، 2۵درصــد آن بين 
مؤسسات و نهادهاي دولتي تقسيم مي شود 
و 2۵درصد ديگر در اختيار شــركت هاي 
بخش خصوصــي قرار خواهــد گرفت. به 
گفته سالح ورزي شركت هايي كه خواستار 
حضور در تركيب سهامداران بورس پنجم 
هســتند حداكثر مي توانند 2.۵درصد از 
سهام اختصاص يافته به بخش خصوصي را 

خريداري كنند.

تعدادي از نمايندگان مجلس طرحي 
را براي كم كردن رانت ارزي ناشي از مجلس

اختصــاص ارز بــه نــرخ دالر 
4200توماني براي واردات كاالهاي اساسي آماده 
كرده و به مجلس پيشنهاد كرده اند. آنها مي گويند: 
اختصاص ارز با نرخ ترجيحي براي واردات كاالهاي 
اساسي با نرخ 4200توماني به ازاي هر دالر آمريكا 
كه از ابتداي سال 97اجرا شده، براي كشور هزينه زا 
بوده و نرخ ارز 3 تا 4برابري در سامانه هاي نيما و سنا 
نسبت به نرخ ارز رسمي باعث شده تا سود كالني 
نصيب واردكنندگان كاالهاي اساسي با دالر 4200 
شود. اين در حالي اســت كه درآمدهاي دولت از 
محل صادرات نفت و گاز به شدت افت كرده و بخشي 
از ذخاير ارزي در دسترس كشور به واردات كاالهاي 
اساسي اختصاص يافته است. به نظر امضاكنندگان 
اين طرح اختصــاص ارز 4200توماني به واردات 
كاالهاي اساسي از يك ســو باعث افزايش بدهي 
ريالي دولت به بانك مركزي و از سوي ديگر باعث 

افزايش تقاضاي واردات كاالهاي اساسي و در نتيجه 
افزايش نرخ ارز در بازار آزاد و اثر آن بر نرخ تورم شده 

است.
از نظر نمايندگان امضا كننــده طرح كاهش رانت 
ارزي، اختصــاص ارز 4200تومانــي رانت زيادي 
را بين واردكنندكان كاالهاي اساســي و فساد در 
بازار اين كاالها ايجاد كرده؛ به گونه اي كه هرچند 
مصرف همه كاالهاي اساسي در سال  97نسبت به 
سال 96كمتر شده و انتظار مي رود با افزايش قيمت 
واقعي اين كاالها ميزان مصرف پايين تر بيايد، اما 
ميزان واردات كاالهاي اساسي در سال 98نسبت به 
سال 97رشد كرده است. اين نمايندگان مي گويند: 
ميزان رشد واردات برخي كاالهاي اساسي تا زماني 
كه مشمول دريافت ارز به نرخ دولتي مي شدند در 
كنار كاهش واردات كاالهايي كــه از دريافت ارز 
دولتي محروم شده اند، نشان مي دهد كه رانت ارزي 
گسترده اي در اين زمينه وجود داشته است. نتيجه 
سياست ارز 3200در بازار كاالهاي اساسي ضربه 

قيمت طال و ارز در صرافي هاي مجاز تا ساعت ۱7 ديروز )ارقام به تومان(
درصد تغييرتغييرقيمت زندهنوع
20897194510,26دالر
23302220010,43يورو

265094811,85پوند انگليس
58101152,02درهم امارات

3099571,87لير تركيه
226683951,77فرانك سوئيس

3015602,03يوان چين
156983632,37دالر كانادا

147683382,34دالر استراليا
99780005100005,39سكه امامي

94000005000005,62سكه بهار آزادي
50000002500005,26نيم سكه
29200002200008,15ربع سكه

بازگشت به عصر كوپن
 همشهري جزئيات طرح پيشنهادي نمايندگان 

براي كم كردن رانت ارزي 4200تومانی را بررسي مي كند

خوردن توليدكنندگان كاالهاي اساسي بوده و حاال 
ضرورت دارد تا به اين وضعيت پايان داده شود.

به گزارش همشــهري، از همان ابتــداي اجراي 
سياســت ارز 4200تومانــي در فروردين ســال 
97بسياري از كارشناسان و فعاالن اقتصادي اين 
سياست را رانت زا و فسادآفرين و به زيان معيشت 
مردم دانســته و خواهان حذف ارز 4200توماني 
شــده اند؛ با روي كارآمدن عبدالناصــر همتي و 
رياست او بر بانك مركزي فهرست كاالهاي اساسي 
مشمول ارز 4200به شــدت محدود شده تا جايي 
كه هم اكنــون 5گروه كااليي مشــمول ارز با نرخ 

دولتي هستند.
طرح نمايندگان با هدف جلوگيــري از هدررفت 
منابع ارزي كشــور و حمايت هدفمنــد و مؤثر از 
مصرف كنندگان و اقشــار محروم تأكيد دارد كه 
جهت جلوگيري از افزايش قيمت ها، دولت اجازه 
دارد تا ســقف منابع ارزي ســهم دولت حاصل از 
صادرات نفت خام، گاز و ميعانات گازي و حداكثر 
معادل 5ميليارد دالر براي واردات كاالهاي اساسي 
با نرخ ترجيحي با اولويــت ذرت، دانه هاي روغني 
)سويا(، روغن خوراكي نيمه جامد و مايع، جو و دارو 
و تجهيزات پزشكي اختصاص دهد و ارز تخصيص 
يافته به ساير نيازهاي وارداتي با نرخ ارز سامانه نيما 

محاسبه مي شود.

يارانه كااليي الكترونيكي
نمايندگان پيشــنهاد كرده اند تا سازمان برنامه و 
بودجه مكلف شود با همكاري وزارت صمت و جهاد 
كشاورزي از محل سرجمع بودجه عمومي دولت و 
تا سقف معيني يارانه نقدي - كااليي در قالب يك 
كارت الكترونيك به سرپرستان خانوارهاي مشمول 
براي كاالهاي اساسي و دارو از طريق بيمه پرداخت 
كند. به نحوي كه اعتبار كارت هاي يادشــده براي 
خريد كاالهاي اساسي از مراكز توزيع خواهد بود 
كه داراي كد اقتصادي و دســتگاه كارتخوان ثبت 
شده باشــند و پس از 6 ماه قابليت نقدشوندگي از 
طريق دســتگاه هاي خودپرداز متصل به شــتاب 
وجود خواهد داشت. نمايندگان در حالي به كمتر 
شــدن رانت ارز 4200مي انديشند كه مي گويند 
بانك مركزي بايد مكلف شــود تا اطالعات مورد 
درخواســت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي را 
به منظور آزمون وسع درآمدي خانوارها در اختيار 

اين وزارتخانه قرار دهد.

شتاب گرفتن توليد مسكن ملي، برنامه ريزي بانك مركزي براي مهار تورم و تأمين نقدينگي ساخت وساز از مسير 
راه اندازي بورس پنجم اتفاقاتي است كه مي تواند آينده بازار مسكن را تحت تأثير قرار دهد
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141روز از همه گيــري ويروس 
كرونا در كشور مي گذرد. طي اين 
دوره به علت توصيه هاي پزشكي 
كه ناظر بر حفظ سالمت و جان 
شهروندان است، بسياري از مردم 
از ماسك و دســتكش استفاده 
كردند. اگرچه در دوران شــيوع 
ويروس كوويد-19 بــه توصيه 
سازمان بهداشت جهاني و وزارت 
بهداشت كشــورها بايد مجهز به 
دستكش يا ماسك بود، اما نكته 
اصلي آن است كه رهاسازي اين 
اقالم چه تأثيري بر محيط زيست 
پيرامون ما مي گذارد؟ بررســي 
آمار اســتفاده از دســتكش ها و 
انواع ماسك ها نشان مي دهد در 
141روز اخير ميزان قابل توجهي 
از اين اقالم توسط مردم استفاده 
و بخش زيــادي از آنها در محيط 
پيرامونــي و طبيعــت ايران رها 
شده اســت. پژوهش هاي علمي 
مشــخص كرده انــد كــه مواد 
پالســتيكي تــا 400ســال در 
طبيعت باقي مي مانند و خسارات 
جبران ناپذيــري بــر طبيعت و 
محيط زيســت دارد. اينفوگرافي 
همشــهري نيز با بهره گيري از 
اطالعات منتشر شده از سوي اداره 
كل تجهيزات و ملزومات پزشكي 
ســازمان غذا و دارو به بررســي 
اقالم پالســتيكي استفاده شده 
در روزهــاي كرونايــي ايــران 
اختصاص يافت تا مشخص شود 
اگر كوويد-19 تا يك سال مهمان 
ناخوانده ايران باشــد، رهاسازي 
اقالم بهداشــتي چه باليي بر سر 

محيط زيست كشور مي آورد؟ 

چهبرسرطبيعتايرانميآورد؟
 اينفوگرافي همشهري از اثر رهاسازي دستكش ها و ماسك هاي آلوده بر محيط زيست كشور 

زهرارفيعي
خبرنگار

  بــه زودي اليحه اي بــراي تكميل قانون 
محيط
زيست

 
حمايت از محيط بانان به دولت ارائه مي شود 
كه در بندهايي از آن به حمايت هاي حقوقي 
و بيمه اي از همياران طبيعت پرداخته مي شود. از طرف 
ديگر سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري نيز به زودي 
پيشنهادهای خود براي رفع مشكالت موجود در حمايت از 

همياران طبيعت را به دولت ارائه مي كند.
عيسي كالنتري، رئيس سازمان حفاظت محيط زيست 
ديروز با اشاره به كشته شدن 14هميار طبيعت در 10سال 
اخير از برنامه اين ســازمان براي اصــالح اليحه حمايت 
از نيروهاي يگان حفاظت محيط زيســت و جنگلباني با 
هدف گنجاندن نيروهاي داوطلب در ذيل قانون خبر داد 
و گفت: »بايد تالش كنيم حق و حقوق همياران طبيعت 
را بپردازيم و در قانون حمايت از حقوق محيط بانان به آنها 
اشاره كنيم.« به گزارش همشهري، آتش سوزي هايي كه 
امسال در زاگرس رخ داد نشان داد كه در شرايط بحراني 
چه اندازه دســت همياران طبيعت كه داوطلبانه به ياري 
طبيعت مي شتابند، از حمايت هاي اوليه كوتاه است. روزنامه 
همشهري در گزارش روز گذشــته خود با مقايسه رفتار 
4كشور ازجمله ايران با همياران طبيعت به بررسي وضعيت 
داوطلبان پرداخت و در آن اشاره كرد كه در برخي كشورها 
عالوه بر حمايت هاي بيمه اي از آسيب ديدگان و بازماندگان 
حوادث، به داوطلبان حقــوق هفتگي، لباس ضد حريق، 
آموزش حرفه اي، وام هاي چند صــد هزار دالري، حقوق 

ماهانه و جاي استراحت و غذا داده مي شود. 
همشهري همچنين در گزارش هاي پيشين خود با اشاره 
به وضعيت هميــاران طبيعت بر ضــرورت بازنگري در 
قانون حمايت بيمه اي و قضايي از نيروهاي يگان حفاظت 
محيط زيست و جنگلباني با هدف برخوردار شدن نيروهاي 
مردمي داوطلب كه بعضا جان خــود را در ياري طبيعت 
ايران از دست داده و آسيب هاي جدي ديده اند، تأكيد كرد.

با وجود تعداد اندك نيروهــاي محيط بان و جنگلبان در 
كشــور، حفاظت از منابع طبيعي كشــور بدون حمايت 
همياران طبيعت ســخت و در برخــي مواقع غيرممكن 
است. اما نگاه به چگونگي كشته شدن 5هميار طبيعت در 
آتش سوزي هاي اخير جنگل هاي زاگرسي نشان مي دهد 
كه با وجود عالقه بسيار اين افراد به حفظ طبيعت، مواجهه 
آنها با آتش سوزي ها بدون آموزش اوليه و در اختيار داشتن 

تجهيزات كافي صورت گرفته است.

ســرهنگ جمشــيد محبت خاني، رئيس يگان حفاظت 
محيط زيست مهم ترين حمايت از همياران طبيعت را پوشش  
بيمه اي براي آنها اعالم كرد و به همشهري گفت: حفظ جان 
تك تك همياران طبيعت براي ما بسيار اهميت دارد. آنچه 
در هفته هاي اخير رخ داد، بسيار تكان دهنده و ناراحت كننده 
بود. اولويت دوم پس از حفظ جان افراد، پوشش هزينه هاي 
درمان و بيمه عمر همياران طبيعت به ميزاني است كه براي 

محيط بان ها درنظر گرفته مي شود.
او با اشاره به اينكه همياران طبيعت كه داوطلبانه به دل آتش 
مي زنند حتما بايد آموزش اطفاي حريق ببينند، مي گويد: 
حتما بايد بودجه اي براي آموزش در استان ها فراهم شود تا 
همياران طبيعت كمترين آسيب را ببينند. خواسته قلبي ما 
در شرايطي كه آنها از جان مايه مي گذارند و نقش حمايتي 
خود را ايفا  می كنند، بروز كمترين آســيب و ضايعه براي 
همياران طبيعت اســت. تالش ما اين است كه درصورت 
بروز حوادث منجر بــه مرگ در طبيعت بــراي همياران 
محيط زيست، آنها نيز شهيد محسوب شوند و حقوق شان 
پيگيري شود. همياري با محيط بانان با دست هاي خالي نيز 
امكان پذير نيست و بايد تجهيزات كافي در اختيار داوطلبان 
مردمي قرار بگيرد. اليحه حمايت از محيط بان ها پس از 2 
سال پيگيري در نهايت چند هفته پيش به تصويب مجلس 
رسيد. رئيس يگان حفاظت محيط زيست اما اميدوار است 
بخش هاي اصالحي اين اليحه در زماني كوتاه تر به نتيجه 
مطلوب برسد تا نام داوطلبان نيز در اين اليحه گنجانده شود.

تهيهتجهيزات؛مهمترازقانون
براســاس اســتاندارد جهاني، حفاظت از هر هزار هكتار 

عرصه طبيعي به يك محيط بان نياز دارد. در ايران اما هر 
محيط بان حفاظت از 12هزار هكتار را برعهده دارد. وجود 
حدود 3هزار محيط بان و 5هزار جنگلبان در ايران كفاف 
حفاظت از عرصه هاي طبيعي را نمي دهد. اين فاصله را هم 
تنها نيروهاي داوطلب در حفاظت از طبيعت پر مي كنند. 
همياران طبيعت و محيط زيست اما اكنون بدون وجود 
ماده و تبصره حمايتي در قوانين كشور، فعاليت مي كنند و 
با كوچك ترين تخريب محيط زيست به ياري محيط بان ها 
و جنگلبان ها مي شتابند. حسين ميرزايي، رئيس آموزش، 
ترويج و مشاركت هاي مردمي سازمان جنگل ها و مراتع 
معتقد است كه با وجود همياران طبيعت كه در سراسر 
كشور فعال هســتند، نياز به تغيير قانون در اولويت دوم 
است. او به همشهري مي گويد: داشتن قانون مستقل از 
ماده20 قانون مديريت بحران براي حمايت از داوطلبان 
بسيار خوب است. اما اولويت اول، گسترش آموزش هاي 
الزم و فراهــم كردن تجهيزات بــراي همياران طبيعت 
است. ضمن اينكه همياران طبيعت به عنوان تسهيلگر، در 
فرهنگسازي ميان توده مردم نقش مهمي ايفا مي كنند. 
هم اكنون 50هزار هميار طبيعت در ايران ســاماندهي 
شده اند كه به گفته حســين ميرزايي قرار است تا پايان 
ســال موجبات آموزش 165هزار نيروي داوطلب ديگر 
فراهم شود. او درمورد به كارگيري موقتي همياران طبيعت 
مي گويد: همياران توقع مالي ندارند. ولي مي توان با آموزش 
آنها، به عنوان محافظ موقت و افتخاري در مناطق بحراني و 
در زمان محدود از نيروهاي داوطلب كمك گرفت. در اين 
مسير نيز بايد مقدمات حمايت قانوني از آنها در زمان وقوع 

حادثه فراهم شود.

حمايتازهميارانطبيعتقانونميشود
رئيس سازمان حفاظت محيط زيست از اصالح اليحه حمايت از محيط بان ها با هدف حمايت قانوني از نيروهاي داوطلب خبر داد 

سيدمحمدفخار
خبر نگار

26بهمن
98 اعالمرسميآغازشيوعكرونا

درايران

وزن اقالم مصرفي در روزهاي كرونايي
ماسك ساده 

جراحي
N95 ماسك دستكش 

پالستيكي 
ساده

20 گرم15 گرم0.8 گرم

141
روز تعدادروزهايشيوعكرونادر

ايرانتاكنون

ك پايه  در ايران
ستي

پال
تي 

اش
هد

ي ب
رف

ص
م م

قال
ه ا

زان

ف رو
مصر

204تن

547تن

43هزار تن

اگر كرونا يك سال در 
ايران ادامه يابد

78تن

211تن

17هزار تن

حجم اقالم مصرف شده در 
روزهاي كرونايي ايران 

دد
6 ع

/0
00

/0
00

دد
7ع

00
/0

00

دد
1  ع

00
/0

00

اثري كه رهاسازي 
پالستيك بر طبيعت 

مي گذارد
 ورود سموم چرخه تجزيه 

از منابع خاكي و آبي به 
غذاي انسان 

 انسداد مسير آبراه ها 
و خشك شدن مراتع و 

درختان
 تغيير چرخه غذايي دام 
و آبزيان و درنهايت بروز 

عفونت، بيماري و مرگ آنها 
 تشكيل شيرابه با 

تركيباتي نظير فلزات 
سنگين و نفوذ آن به 

سفره ها ي آب زيرزميني

ميزان توليد زباله 
پالستيكي در ايران 

177هزار تن در هر سال

سرانه مصرف ساليانه 
پالستيك در ايران

 3كيلوگرم براي هر نفر

اههربتوكسنايرج
سيوسولوپينايم
هچاپتسديرماوه
دوكرزدياجاو
هداييوباكموسر

لارامسونايقد
ارييلينوبنتسد
لوهماعشرويري
يگراواقايساسا
هدنبادختوسان
يرايابرهكوپمت

كسنملاتانشا
ساكسيديراوگوس
انايداساينتاو
ناهوسنامزونيمز

جد         ول 7979

79
78

ه
ار
ــ
مـ
ش
ول

ـد
جـ

ل
ــ
ــ
حـ

افقي:
 1- كــــار افتــــخارآفرين 
و شــجاعانه- عيــد دهــم 
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مي كند
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تجزيه دستكش هاي پالستيكي   400سال

تجزيه ماسك هاي ساده جراحي )پارچه اي(  6ماه

تجزيه ماسك هاي N95 )كربن دار(  5ماه

دوره تجزيه 
اقالم مصرف شده 
در طبيعت ايران



   13 استان کشــور از این هفته شاهد بازگشت 
بودنــد؛ گزارش کرونایــی  محدودیت هــای 

سیستان وبلوچســتان، هرمــزگان، بوشــهر، 
خوزستان، کرمانشاه، کردستان، آذربایجان های غربی و شرقی، 
فارس، خراسان رضوی، کرمان، البرز و تهران از جمله این استان ها 
هســتند. طبق آخرین اعالم وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشــکی، 2449 بیمار جدید مبتال به کووید 19 در کشــور 
شناسایی و 114۸ مورد بســتری شدند. همچنین 14۸ بیمار 
کووید19 جان خود را از دست دادند. خوزستان، آذربایجان های 
غربی و شــرقی، کردســتان، کرمانشــاه، هرمزگان، بوشهر، 
خراسان رضوی و ایالم در وضعیت قرمز و تهران، فارس، اصفهان، 
مازندران، همدان، زنجان، سیستان و بلوچستان، البرز و لرستان 

در وضع هشدار قرار دارند. 

افزایش آمار شهرستان های قرمز
به گزارش گروه ایرانشهر، عالوه بر اعالم استان های با وضع قرمز 
و در شرایط هشدار، شهرهای قرمز هم به صورت جداگانه اعالم 
می شوند. بر اساس اعالم معاونت بهداشــت، وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشــکی بیش از 12۰ شهرســتان کشور در 
وضع قرمز از نظر میزان شیوع کرونا قرار دارند که در این میان 
بیشترین شهرستان های قرمز در استان های خراسان رضوی، 

آذربایجان غربی و خوزستان است. 
آمار شهرســتان های قرمز با توجه به افزایش موارد ابتال روز به 
روز در حال افزایش است. برای مثال خوزستان هفته گذشته 9 
شهرستان قرمز داشت که این عدد روز گذشته به 12 شهرستان 
رسید. کرونا در مازندران هم شــیب صعودی دارد و پرستاران 
و پزشکان در حال بازگشت به شرایط کاری اسفند و فروردین 
هستند. هرچند هنوز بین استان های دارای وضعیت قرمز نام 
مازندران دیده نمی شــود، اما به گفته مسئوالن ارشد استان 2 
شهر وارد وضعیت قرمز شدند و 4 شهر نیز در آستانه قرمز شدن 

قرار دارند. 
  فاطمه کاظمی- همدان: بر اساس اعالم وزارت بهداشت، نام 
همدان هم در بین استان هایی است که در وضعیت هشدار قرار 

دارند و روز گذشته هم 3 شهرستان همدان، 
مالیر و تویسرکان این استان در وضعیت قرمز 
قرار گرفتند.  هم اکنون5۰۰ بیمار مشکوک 
و مبتال به ویروس کرونا در بیمارستان های 
همدان بستری هستند و آمار فوتی های بر 
اثر این ویروس از مرز 1۸۰ نفر گذشته است. 
آذربایجان شرقی تا همین چند هفته قبل 
جزو استان های سفید و  زرد از نظر ابتال به 
کرونا قرار داشــت، اما در روزهای اخیر بنا بر 
گفته محمدحسین صومی، رئیس دانشگاه 

علوم پزشکی تبریز مراجعه مبتالیان به کرونا به مراکز درمانی 
افزایش یافته و وضع شــکننده است و ممکن اســت با ورود به 

وضعیت قرمز، محدودیت هایی در این استان اعمال شود.
آذربایجان شــرقی، آذربایجان غربی، ایالم، خراسان جنوبی، 
خراسان رضوی، خوزستان، کرمان، هرمزگان، زنجان، کردستان، 
کرمانشاه، گلستان، همدان، مازندران، سیستان و بلوچستان، 
بوشهر و فارس هرکدام چند شــهر قرمز دارند و در استان های 
اردبیل، البرز، کهگیلویه و بویراحمد و یزد هم یک شهرستان قرمز 

تعیین شده است. 

محدودیت هایی که اصناف را نشانه رفته اند
در روزهای اخیر با افزایش آمــار مبتالیان و همچنین افزایش 
مرگ ومیر، عالوه بر نگرانی از کمبود امکانات بهداشتی، بیکاری و 
مشکالت اقتصادی ناشی از بازگشت قرنطینه به مهم ترین دغدغه 
مردم تبدیل شده است. مرکز پژوهش های مجلس با آمارهای 
منتشرشده این نگرانی مردم را تایید می کند. بنابر گزارش این 
مرکز تا پایان امسال احتمال بیکاری 2 تا 6 میلیون نفر برآورد 
می شود که این آسیب بیشتر متوجه دهک های پایین خواهد 
بود. بر اساس آمار معاون رفاه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از 
بیکاران هم این پیش بینی چندان دور از انتظار نیست. به گفته 
احمد میدری، تا تاریخ 2۷ اردیبهشت  حدود ۷6۰ هزار نفر اعالم 

بیکاری کردند.
  فرحناز چراغی- کرمانشاه: کرمانشاه از استان هایی است 
که 1۷ محدودیت  جدید کرونایی در آن از شنبه آغاز شد. هنوز 
از اعمال محدودیت  در حوزه فعالیت اصناف خبری نیست، اما 
شهرام کرمی، دادستان عمومی و انقالب کرمانشاه تاکید می کند 
که از  12 تیرماه هیچ تاالری حق فعالیت ندارد. در این اســتان 
تاکنون 2۸ هزار واحد آسیب دیده برای دریافت تسهیالت تأیید 
شده اند که استمرار این وضعیت می تواند آمارشان را همچنان 

افزایش دهد.
در البرز هم همان طور که اخبار منتشرشده در روزهای اخیر نشان 
داد، وضعیت ابتال به کرونا قرمز شده و مسئوالن هشدار داده اند اگر 
شهروندان دستورالعمل های بهداشتی را رعایت نکنند، احتمال 

اعالم محدودیت وجود دارد.
کامران اصغری، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران 

نیز مدتی پیش از ثبت نام 3۷ هزار کارگــر برای دریافت بیمه 
بیکاری خبر داده و گفته بود که از این تعــداد، 3۰ هزار و 256 
کارگر مشمول دریافت مقرری شناخته شدند. هم اکنون حسین 
حسن نژاد، معاون سیاسی امنیتی استاندار مازندران به همشهری 
می گوید: »در صورتی روند صعودی بیماری ادامه داشته باشد، 

ناچار به اجرای محدودیت های اجتماعی و صنفی هستیم«.
در همدان، قم و آذربایجان شرقی نیز احتمال بازگشت محدودیت 
وجود دارد. محمدرضا قدیر، رئیس دانشگاه 
علوم پزشــکی قم از آماده باش 2 بیمارستان 
فرقانی و شــهید بهشــتی خبــر می دهد و 
مسئوالن دیگر تاکید می کنند که اگر کرونا 
در روزهای آینده فروکش نکند، قطعا با افزایش 
محدودیت های تردد، تعطیلی مراکز خدماتی 
و کسب و کارها مواجه خواهیم بود. این تجربه 
زیانبار یک بار در اواخر ســال گذشته و اوایل 
امسال اتفاق افتاد و اگر مردم فاصله اجتماعی 
و دستورالعمل های بهداشتی را رعایت نکنند، 
تکرار می شود. فقط آمار افرادی که در قم مشمول دریافت بیمه 

بیکاری شده بودند، به بیش از 12 هزار نفر می رسد.
  پوپک قاســمی- اردبیل: در اردبیل هم این هشدار داده 
شده است. شهرام حبیب زاده، سرپرست دانشگاه علوم پزشکی 
اردبیل از احتمال قرمز شدن وضع این استان در هفته جاری خبر 
می دهد و می گوید که تعداد بیماران از 92 نفر در هفته گذشته 
به 145 مورد در حال حاضر رسیده اســت. او توضیح می دهد 

که اگر شــرایط به نحوی پیش رود که آمار 
بستری ها و موارد مبتالیان چشمگیر شود، 
برای ایمن سازی افراد به ناچار فعالیت بسیاری 
از اصناف و کسبه به حالت تعلیق درخواهد 
آمد؛ وضعیتی که ممکن است به آمار ۸ هزار 
کارگر بیکارشده این استان در ماه های گذشته 

بیفزاید. 
  بر اساس گفته های مسئوالن استان مرکزی 
هم، با ادامه روند افزایشــی، احتمال دوباره 

تعطیلی برخی از مشاغل پرخطر در این استان وجود دارد. 
ارسالن ساالری، رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیالن نیز خبر 
از بســتری شــدن بیش از 2۰۰ نفر در بیمارستان های استان 
می دهد و می گوید که در صورت بی توجهی مردم به فاصله گذاری 
اجتماعی و پروتکل های بهداشتی، این احتمال وجود دارد که 
وضع استان گیالن مانند روزهای نخست شیوع این بیماری قرمز 

و محدودیت های جدید اعمال شود. 
هشدار برای اعمال محدودیت های جدید نگرانی اصلی اصناف 
مختلف است. جالل الدین محمدشــکریه، نائب رئیس اصناف 
کشور و رئیس اتحادیه امور صنفی گیالن به همشهری می گوید: 
»اصناف کشور به دنبال دریافت تسهیالت دولتی هستند که به 
آنها وعده داده شده بود، اما هنوز دریافت نکردند. همچنین در 
انتظار تحقق تخفیف های مالیاتی و تامین اجتماعی و... هستند«.

طبق بررسی ها در ایام کرونا اصناف کشور روزی 25 هزار میلیارد 
تومان ضرر کردند و در این شرایط، قطعا همه باید تالش کنیم تا 
با خروج شهرها از وضعیت قرمز و کاهش محدودیت ها، از ضرر 

بیشتر اصناف و بیکاری قشرهای مختلف جلوگیری کنیم. 
آمارها نشــان می دهد از زمان شــیوع کرونا تاکنون با توجه به 
محدودیت ها و شرایط قرنطینه، هر ماه 6۷ رسته صنفی یعنی 

یک میلیون و ۷۰4 هزار و ۸56 واحد صنفی بیش از 25 هزار و 
53 میلیارد و 543 میلیون و 15 هزار تومان ضرر و زیان دیدند. 

نگرانی از آینده 
 اشکان جهان آرای- ســاری: عالوه بــر نگرانی اصناف، 
مســئوالن، و کادر درمانی اســتان های مختلــف از برخوردار 
گرفته تا محروم روزهای خوبی را از نظر امکانات بهداشــتی و 
درمانی برای آینده پیش بینی نمی کنند. حسین، پرستار یکی 
از بیمارستان های غرب مازندران به همشهری می گوید: »فعال 
از نظر تجهیزات مشکلی نداریم چون تعداد بستری ها کم است، 
اما اگر شــرایط با همین روند ادامه داشته باشد، ممکن است با 
مشکل مواجه شویم«. در برخی شــهرهای مازندران شرایط 
نگران کننده شده است. آمل یکی از همین شهرهاست که گفته 
می شود وضعیت آن باز هم قرمز شده. یکی از اعضای کادر درمان 
بیمارستان امام خمینی )ره( آمل به همشهری می گوید: »از نظر 
تجهیزات و امکانات نسبت به اوایل شــیوع کرونا وضع بهتری 
داریم، اما نگران همه گیری مجدد ویروس هستیم، زیرا هم کادر 
درمان خسته هستند و هم در صورت تکرار شرایط حاد قطعا با 

چالش کمبود فضا و امکانات مواجه می شویم«.
در بین اظهارنظرهای مطرح شــده اما ابراز نگرانی مســئوالن 
بهداشــتی مازندران زنگ خطر را بیشــتر به گوش می رساند. 
سیدعباس موسوی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران به 
همشهری می گوید: »نسبت به اوایل اسفند تجارب و امکانات 
بیشــتری داریم و طرح های متعدد درمانی طــی این مدت به 
بهره برداری رســید، اما در صورت استمرار 
بی توجهی به پروتکل های بهداشتی در پیک 
جدید با مشکالت جدی مواجه خواهیم شد«.
 روح اله کریمی- قم : در قم هم چنین 
نگرانی هایی وجود دارد. حــدود 15۰ روز از 
عمر پرستاران و کادر درمانی برای مقابله با 
کرونا گذشــته و احتمال بازگشت روزهای 
سخت پیک کرونا برایشان کابوس است. یکی 
از پرستاران بیمارستان کامکار قم به همشهری 
می گوید که ترس از ابتال به کرونا و بی توجهی شهروندان به رعایت 
فاصله اجتماعی، فکر و ذهن پزشکان و پرستاران این مرکز درمانی 
را درگیر کرده است. او تصویری از صفوف فشرده شهروندان در 
دفاتر پیشخوان دولت و دیگر مراکز عمومی و خدماتی را نشان 
می دهد و بیان می کند: »وقتی شــهروندان دستورالعمل های 
بهداشتی را رعایت نمی کنند، ما پایانی برای ریشه کن شدن کرونا 

پیش بینی نمی کنیم«.
وی البته تاکید می کند که تجهیزات حفاظتی 
برای کادر درمانی به میزان الزم وجود دارد و 
داروهای مورد نیاز بیماران تأمین می شود، اما 
در شرایطی که همه کشورهای جهان درگیر 
مقابله با این ویروس هستند، اگر شاهد پیک 
مجدد شیوع کرونا باشیم قطعا برای تأمین این 

تجهیزات و داروها مشکالتی ایجاد می شود.
یکی از پرستاران بیمارستان امام خمینی )ره( 
اردبیل هم که در بخش کرونا فعالیت می کند، 

می گوید: »در حال حاضر کمبودی وجود ندارد، اما اگر با این روند 
تعداد بستری ها افزایش پیدا کند، از نظر تعداد تخت، تجهیزات و 

نیروی انسانی مشکالتی پیش خواهد آمد«.

مشکالت کادر درمانی 
  فرشته رضایی- رشت: در رشت اما در حال حاضر هم اوضاع 
چندان مساعد نیست. یکی از پرستاران باسابقه رشت به تحقیقات 
صورت گرفته در گیالن اشاره می کند و توضیح می دهد که گویا 
فقط ۸ درصد افراد ماسک می زنند و بقیه حتی بسیاری از مشاغل 

رعایت نمی کنند.
او از کمبود ماسک n95 و دستکش التکس می گوید که بسیاری 
از کشورها صادرات آن را ممنوع کرده اند و با موج دوم مشخص 
نیســت چه اتفاقی بیفتد. به گفته این پرســتار ، تا هفته قبل 
فقط بیمارســتان رازی پذیرش بیمار کرونایی داشت و االن در 
بیمارستان رسول اکرم )ص( نیز بیماران کرونا پذیرش می شوند. 
یکی از پرستاران بیمارســتان بعثت همدان هم به کمبودهای 
مشابهی در این استان اشاره می کند و به همشهری می گوید: »به 
ما تأکید می کنند از ماسکn 95 استفاده کنیم در حالی که من 
تاکنون چنین ماسکی از نزدیک ندیده ام و تا چند روز پیش فقط 
از ماسک فیلتردار استفاده می کردم که با هزینه شخصی تهیه 
می شد«. این پرستار از دیگر کمبودهای کادر درمان هم می گوید 
و توضیح می دهد: »با همان دســتکش که بیمار را ساکشــن 
می کنیم، تلفن جواب می دهیم و خودکار دستمان می گیریم 
چون سهمیه دستکش واقعا پایین اســت. هوا هم گرم است و 
خیلی از همکاران استفاده از لباس مخصوص را کنار گذاشته اند 

چون قابل تحمل نیست«.
یک پرستار بیمارستان قلب و عروق  امام علی)ع( کرمانشاه هم 
دغدغه مشابهی را طرح می کند و با اشــاره به افزایش مراجعه 
بیماران کرونایی به بیمارستان از کمبود تجهیزات کادر درمانی 
برای مقابله با کرونا گالیه می کند. ماسک تنها تجهیزاتی است 
که در اختیار او و همکارانش قرار می گیرد که آن هم جیره بندی 
شده است. رضا تابش با بیان اینکه روزانه و در هر شیفت تنها 2 
ماسک ساده به آنها تحویل داده می شود، از مثبت شدن تست 

اغلب پرسنل به دلیل کمبود تجهیزات حفاظتی خبر می دهد.

کمبود تخت های بیمارستانی 
  فتانه احدی-کرج: در البــرز آنطور که پرســتار یکی از 
بیمارستان امام علی )ع( می گوید، همه تخت های بیمارستان 
پر شده اســت و گاهی جا برای پذیرش مراجعان جدید وجود 
ندارد. در آی سی یو هم تخت خالی وجود ندارد. هرچند در این 
استان اگر نیاز باشد بیمارستان کوثر دوباره به بخش ویژه کرونا 
تبدیل می شود، اما آینده را نمی شود پیش بینی کرد و اگر تعداد 
بیماران همین طور افزایش یابد، حتما  با کمبود تجهیزات مواجه 

خواهیم بود.
مشکلی که در البرز دیده می شــود در آذربایجان شرقی هم به 
عنوان معضل روزهای اخیر مطرح شده است. یکی از مسئوالن 
بیمارستانی تبریز به همشهری توضیح می دهد که تا حدود یک 
ماه قبل و با وجود افزایش بیماران، شرایط تحت کنترل بود، اما 
در روزهای اخیر با کمبود تخت های درمانی به ویژه تخت های 

مراقبت ویژه مواجه هستیم.
او با اشاره به فوت روزانه ۸ تا 1۰ نفر در استان از کمبود پرستار 
و پزشک متخصص و حتی رزیدنت های بخش تنفسی هم خبر 
می دهد. بنابر اظهار نظر عباســعلی درستی، معاون بهداشتی 
دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه بیش از هزار تست کرونا در 
استان صورت می گیرد که حدود 4۰ درصد این تست ها مثبت 
است. هرچند کمتر از یک سوم این مبتالیان بستری می شوند 
اما با توجه به ظرفیت ۸۰۰ نفری بیمارستان امام رضا )ع( تبریز 
و ظرفیت 3۰۰ نفری بیمارستان سینا به عنوان 2 بیمارستان 
مرجع این بیماری در استان و ادامه مراجعه بیماران، این مراکز 
درمانی با مشکل کمبود تخت و تجهیزات بهداشتی و درمانی 

روبه رو شده اند.

اجرای پروتکل ها، راه حل نهایی
با توجه به شیب صعودی آمار کرونا، براساس مصوبه ای که از 
سوی ستاد ملی مدیریت و مقابله با بیماری کرونا به استان ها 
و دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشــور ابالغ شده است، 
طبق رنگی که برای نشــان دادن وضعیت شــیوع کرونا در 
استان های مختلف اعالم می شود، برای فعالیت 4 گروه شغلی، 
تصمیم گیری می شــود. در این مصوبه مشــاغل به 4 گروه 
تقسیم شده اند و براساس وضعیت شهرها 
به فعالیت شــان ادامه می دهند. به عنوان 
مثال ، در شرایط ســفید هر 4 گروه فعالیت 
دارند. در شــرایط زرد، گــروه 4 از فعالیت 
منع شده و در شــرایط نارنجی گروه 3 نیز 
ممنوع می شود. اما در شــرایط قرمز، فقط 
گروه یک می تواند فعالیت کند. گروه یک، 
شــامل، تمام گروه های امدادی و درمانی، 
گروه هایی که برای تامین مایحتاج و ارزاق 
مردم فعالیت دارنــد و همچنین، خدمات 
اضطراری می شود، اما به طور کلی طبق اعالم وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی، سیاســت کلی اجرای پروتکل ها و 
تشدید نظارت بر اجرای پروتکل هاست، نه اعمال محدودیت. 

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

افزایش ۱۵ درصدی تولید برق نیروگاه های اصفهان 
سعید محسنی، مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق اصفهان گفت: تولید برق در نیروگاه های استان در 3 ماه نخست 
امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته با افزایش 15 درصد به ۶ هزار 
و 400 گیگاوات ساعت انرژی الکتریکی رسید. 
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طبــق اعــالم وزارت 
بهداشــت بیش از 120 
شهرستان کشور از نظر 
میزان شــیوع کرونا در 

وضع قرمز قرار دارند 

سیاســت کلی سیستم 
بهداشت و درمان کشور 
اجــرای پروتکل هــا و 
تشدید نظارت بر اجرای 
پروتکل هاست، نه اعمال 

محدودیت

بر اســاس آمــار مرکز 
تا  مجلس  پژوهش های 
پایان امســال احتمال 
بیکاری 2 تا ۶ میلیون نفر 

برآورد می شود

آژیروضعیت قرمز در ایران
افزایش آمار مبتالیان و مرگ ومیر ناشی از کرونا هر روز شهرهای زیادی را به جمع شهرهای قرمز اضافه می کند و موجب نگرانی هایی از کمبود تجهیزات 

درمانی و بیکاری اصناف مختلف شده است

رعایت نکردن پروتکل های بهداشتی مهمترین دلیل افزایش آمار مبتالیان در استان های قرمز اعالم شده است./ عکس: ایرنا

صدای استان ها

    ناامنی در مهرشهر 
ساکن خیابان 339 در فاز 3 مهرشهر کرج هستم. در این خیابان دزدان به راحتی و بدون 
اینکه مشکلی داشته باشند، تردد می کنند. مسئوالن فکری برای امنیت منطقه بکنند. 
صدرا پوریافر از البرز

   قطع درختان در ارومیه 
هر روز شاهد قطع شدن درختان زیادی در ارومیه هستیم، چرا مسئوالن هیچ توضیحی 

درباره قطع درختان نمی دهند؟
خلیلی از آذربایجان غربی

   ورود موتورسیکلت به بزرگراه ممنوع شود
چرا از ورود موتورســواران به بزرگراه ها جلوگیری نمی شــود؟ ورود موتورسواران به 
بزرگراه ها غیرقانونی است و در صورت فوت حتی دیه هم به آنها تعلق نمی گیرد، ولی 

ظاهرا هیچ راه بازدارنده ای برای این مسئله وجود ندارد.
حسین بهاری از چهار محال و بختیاری 

   ساخت و سازها در مجاورت قبرستان یزد
قبرستان یزد در بافت تاریخی قرار دارد، اما شاهد ساخت و سازها در مجاورت آن هستیم 

که باید از سوی مسئوالن و متولیان حفاظت از بافت تاریخی مورد توجه قرار گیرد.
یک شهروند از یزد

   آلودگی در کوه صفه
ون هایی که در مسیر رستوران کوه صفه تردد می کنند، با ایجاد گرد و خاک این مسیر 
زیبا را خراب کرده اند. از مسئوالن می خواهیم برای این موضوع فکری کنند. به جای این 

خودروها می توانند از خودروهای برقی استفاده کنند.
نازنین زهرا جوری از اصفهان

   ظرفیت مهجور صنایع چوبی آباده
صنعت چوب آباده نیاز به تبلیغات گسترده تری دارد. آباده با همه ظرفیت هایی که دارد 

مهجور مانده است و جوانان این شهر به دلیل نداشتن شغل مهاجرت می کنند.
دهقان نسب از فارس

   حقوق پایین بازنشستگی
پس از 3۰ سال خدمت در آموزش و پرورش، حقوق بازنشستگی من کفاف هزینه های 
زندگی مان را نمی دهد. اعتراض های فرهنگیان هم در این مورد به جایی نمی رســد. 
مسئوالن تدبیری بیندیشند تا بیش از این فرهنگیان بازنشسته در سختی زندگی نکنند.
محبی از زنجان

   هدررفت آب در شوش
با وجود خشکسالی و کمبود آب در شوش، گاهي شاهد ترکیدن لوله و هدر رفتن آب 

هستیم. لطفا مسئوالن فکري براي فرسودگي شبکه آب این شهرستان کنند. 
غزالي از شوش

   ممانعت از انجام تست کرونا در مراکز درمانی
سید مرتضی احمدپور- تبریز: در روزهای گذشته خبرهایی از استان های مختلف به گوش می رسد که مراکز درمانی از برخی بیماران 
سرپایی مشکوک به کرونا تست نمی گیرند. در تهران ، همدان و همچنین آذربایجان شرقی این مسئله گزارش شده است. به گفته چند 
نفراز کادر درمانی بیمارستان های تبریز، محدودیت تست های کرونا موجب شده است تا عمال از مراجعان مشکوک به کرونا تست الزم 
صورت نگیرد و فقط به آزمایش عفونت خون اکتفا شود که این آزمایش هم با دفترچه بیمه تا 100 هزار تومان هزینه دارد. در حال حاضر 
فقط از بیماران باالی۶0 سال و بدحال تست می گیرند و درباره افراد مشکوک به کرونا بدون ثبت در سامانه فقط توصیه های مراقبتی 

اکتفا می شود. ممانعت از تست کامل کرونا کادر درمانی را هم نسبت به ایمنی محیط نگران کرده است.

 عطر برنج
 در شالیزارهای گیالن

هر سال با شروع فصل گرم 
تابستان عطر خوش برنج گیالن

در شــالیزارهای گیــالن 
می پیچد. به گزارش تسنیم، کشاورزان 
زحمتکش از 2 ماه قبل مرحله نشاء برنج 
را انجــام داده اند و حاال ســرگرم هرس 
هستند. شــالیزارهای گیالن تا اواسط و 
پایان این فصل بسته به نوع منطقه، آماده 

بهره برداری می شوند.
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همزمان با بزرگداشت روز قلم، مراسم 
افتتاحيه نخستين كتابخانه تخصصي گزارش

گردشگري ايران و جهان در شهر تهران 
برگزار شد؛ كتابخانه اي كه مي تواند كمك بزرگي به 
بهبود صنعت توريســم و گردشگري شهري كند و 
منابع خوبي را درباره اين حوزه در اختيار دانشجويان 

قرار دهد.
در مراســم ديروز صبح محمدرضا جــوادي يگانه؛ 
معاون امور فرهنگي و اجتماعي شــهرداري تهران، 
مصطفي كاظمي؛ مشــاور عالي و مديــركل دفتر 
شهردار تهران، حســن خليل آبادي؛ رئيس كميته 
ميراث فرهنگي و گردشگري شــوراي شهر تهران، 
مهرشــاد كاظمي؛ رئيس ســتاد گردشگري شهر 
تهران و سميه حاجوي؛ شــهردار منطقه7 حضور 
داشتند. ستاد گردشگري شهر تهران بعد از مجموعه 
مصلي قرار دارد. اينجا به بانكــي از اطالعات درباره 
گردشــگري تهران دسترســي خواهيد داشت كه 
مي تواند ابعاد پنهــان و جذابي از پايتخت كشــور 
را جلوي روي تــان بگذارد؛ جزئياتــي از محل هاي 
تاريخي و گردشگري كه شــايد تا به حال اسم شان 
را هم نشــنيده باشيد. در بانك ســتاد گردشگري 
شــهر تهران، اطالعاتي از هتل ها و مهمانپذيرها تا 
موزه ها و سفره خانه هاي سنتي را به راحتي به دست 

خواهيد آورد.

سامانه اي  با قابليت سرچ
در اين مراســم مهرشــاد كاظمي، رئيس ســتاد 
گردشگري تهران درباره افتتاح نخستين كتابخانه 
تخصصي گردشــگري ايران و جهــان گفت: »در 
اين كتابخانه، كتاب ها با 3كليدواژه گردشــگري، 
توريسم و نقاط ديدني قابل جست وجو هستند كه 
مانند ساير كتابخانه هاي تخصصي شهرداري تهران، 
موضوع بندي، طبقه بندي و شماره گذاري شده اند.« 
او افزود: »ايــن كتاب ها در زمينه هــاي موضوعي 
مختلف گردشگري مانند هتلداري، اماكن، جغرافيا، 
تاريخ و... هستند كه بيش از 90درصد از كتاب هاي 
چاپ شده در زمينه گردشــگري را شامل مي شوند. 
پايان نامه هاي موجود در كتابخانه نيز با جست وجوي 
همان 3كليدواژه گردشگري، توريسم و نقاط ديدني 

گردشگري قابل بازيابي هستند و ظرف 4 ماه آينده 
هم مجموعه مقاالت تخصصي درباره گردشگري در 

كتابخانه جمع آوري و قابل ارائه خواهد بود.«
رئيس ستاد گردشگري شــهر تهران افزود: »منابع 
كتابخانه در سايت سامانه جامع گردشگري كه پاييز 
افتتاح مي شود، بارگذاري مي شود. كتاب ها در اين 
ســامانه با عنوان و موضوع قابل سرچ هستند، ولي 
امكان مطالعه آنالين كتاب ها بعد از دريافت مجوز از 
ناشر عملي خواهد بود. همچنين چكيده پايان نامه ها 
يا مقاالت نيز در اين سامانه وجود دارد و قرار است 
در فازهاي بعدي منابع كتابخانه به 5زبان زنده دنيا 
-فارسي، عربي، انگليسي، آلماني و چيني- ترجمه 

شوند.«

 تصويب اليحه سازمان گردشگري يك تكليف است
در حاشــيه مراســم، حســن خليل آبادي، رئيس 
كميته ميراث فرهنگي و گردشــگري شوراي شهر 
تهران گفت: »اميدواريم اليحه سازمان گردشگري 
شهرداري تهران در شورا ارائه و تصويب شود تا يك 
ســاختار نظام مند، با امكانات نرم افــزاري كه براي 
گردشگري شهر تهران الزم است، شكل بگيرد.« او 

بيان كرد:  »تبديل »ستاد« گردشگري به »سازمان«، 
طبق ماده72 تكليــف و برنامه اســت. البته طبق 
قانون بايد اليحه ســازمان گردشگري تا پايان سال 
گذشته براي تصويب در صحن شورا ارسال مي شد 
كه اميدواريم اين تأخير بيشــتر از اين نشود. بايد 
ساختمان ستاد گردشگري نيز به يك جاي مناسب 
منتقل شود و شهرداري تهران با انجام پيگيري هاي 

الزم، ساختمان مناسبي كه در  شأن ستاد گردشگري 
شهر تهران باشد، در نظر بگيرد.« خليل آبادي افزود: 
»تهران هنوز مقصد گردشگري نيست و شهرهاي 
اصفهان و شيراز و حتي شــهرهاي كوچكي مانند 
كاشان تبديل به مقصد گردشگران داخلي و خارجي 
شده اند، ولي تهران با توجه به اينكه متشكل از 3شهر 
تجريش، ري و تهران است و با توجه به اينكه منطقه 
شهرري بيش از 8هزار سال تاريخ مستند دارد، هنوز 
مورد توجه گردشــگران واقع نشــده كه شهرداري 
مي تواند در اين حوزه مؤثر عمل كند تا تهران جايگاه 
اصلي خود را در صنعت گردشگري توريسم و حوزه 

گردشگري پيدا كند.«
در ايــن مراســم، رونمايي از كتاب گردشــگري با 
پايان نامه هــاي گردشــگري در مقطــع دكتري و 

كارشناسي ارشد نيز انجام شد.
 فهرست منابع كتابخانه در ســايت كتابخانه هاي 
ســازمان فرهنگي و هنــري شــهرداري تهران در 
دسترس شهروندان اســت. همچنين عالقه مندان 
می توانند براي مطالعه منابع به محل ستاد گرشگري 
شــهر تهران در خيابــان شهيدبهشــتي، خيابان 

پاكستان، خيابان چهاردهم مراجعه كنند.

ديروز بانكي كامل از اطالعات، كتاب ها و پايان نامه هاي حوزه گردشگري  افتتاح شد

نخستين كتابخانه تخصصي گردشگري جهان در تهران 
پريسا اميرقاسم خاني

خبر نگار

 احسان رزقيان مقدم
مجري نگهداشت و مقاوم سازي پل و ابنيه سازمان مهندسي و عمران شهر تهران

خبريادداشت

با تصويب اليحه اصالح ماده100قانون 
شهرداري ها در دولت

مجازات ساخت و سازهاي 
غيرمجاز تشديد مي شود

اليحه اصالح و الحاق موادي به ماده 100قانون 
شهرداري ها به هيأت  دولت ارائه شد. به گزارش 
همشــهري، وجود برخي ابهامــات و نواقص در 
ماده 100 قانون شــهرداري ها موجب افزايش 
مسائل شــهري، پيچيدگي اداري، اطاله زمان 
بررسي در كميسيون ها، وفور پرونده ها در ديوان 
عدالــت اداري و عدم  صدور به  موقــع پايان كار 
توسط شهرداري ها شــده است. به همين خاطر 
رفع اين مسائل مستلزم نگاهي همه جانبه است. 
وزارت كشور براي رفع اين مشــكالت و با اخذ 
نظرات مراجع ذيربط اليحــه اصالح ماده 100، 
قانون شهرداري ها را تهيه و طي نامه اي به معاون 
اول رئيس جمهور تقديم كرده اســت. سخنگو 
و معاون هماهنگي وزارت كشــور در اين رابطه 
گفت: »كميســيون مــاده 100و تصميم هايي 
كه در آن گرفته مي شــود، در خيلــي از موارد 
در اجرا به مشــكل مي خورد. به همين منظور 
اليحه  اصالحيه تنظيم شــده و بــه دولت رفته 
است. درخواســت  كرده ايم تا اين اليحه هرچه 
زودتر در كميسيون خاص كالنشهر تهران و ساير 
كالنشــهرهاي دولت مورد بررسي قرار بگيرد تا 
پس از تأييد كميسيون مربوطه در صحن دولت 
مطرح و تصميم گيري شود.« سيدسلمان ساماني 
با بيان اينكه 5 رويكرد اساسي را در اصالح ماده 
100 قانون شهرداري ها دنبال مي كنيم، گفت: ما 
به دنبال تسهيل در فرايند صدور پروانه ساختماني 
توسط شــهرداري ها و همزمان تشديد مجازات 
ساخت و سازهاي بدون پروانه هستيم. سخنگوي 
وزارت كشور تأكيد كرد: » در اين اليحه پيش بيني 
شده اســت تا همكاري و هم افزايي شهرداري ها 
و دســتگاه هاي اجرايي مرتبط در جلوگيري از 
ساخت و سازهاي غيرمجاز، افزايش حداكثري 
پيدا كند.« ساماني غيراقتصادي و غيرسودآورد 
كردن جرايم ســاختماني را يكي از ويژگي هاي 
اين اليحه عنوان كــرد و افــزود: در اين اليحه 
تأكيد شده است كه دســتورالعمل هاي مرتبط 
با ماده 100 قانون شهرداري ها متناسب با برخي 
تفاوت هاي منطقه اي و شرايط متنوع جغرافيايي 

كشور تهيه شود.

پل  از زيرســاخت هاي حياتي شبكه 
حمل ونقل محســوب مي شود كه در 
اثر بسته شدن آنها شبكه حمل ونقل 
با مشــكالت زيادي ازجمله ترافيك 
شديد مواجه مي شود. به همين دليل 
معموالً با عمر مفيد حداقل 100ساله 

طراحي و ساخته مي شوند.
 متأسفانه با وجود پيشرفت  فناوري در عرصه مصالح و روش هاي 
ساخت هنوز اين سازه ها باگذشت زمان به داليل مختلف ازجمله 
شرايط محيطي نامناسب، بالياي طبيعي، بارهاي زنده سنگين، 
برخورد وسايل نقليه عبوري با اجزاي سازه اي و آب شستگي و... 

دچار آسيب ديدگي مي شوند.
 اين آســيب ها درصورت بي توجهي به موقع عــالوه بر كاهش 
عمر مفيد سازه و كيفيت بهره برداري مسير، با پيشرفت آسيب 
هزينه هاي تعمير و نگهداري آتي را به صورت تصاعدي افزايش 
مي دهد. بنابراين اين مســئله اهميت بازرســي هاي دوره اي و 

تعمير و نگهداري به موقع پل ها را دوچندان مي كند. 
عالوه بر اين، با گذر زمان تعدادي از پل هاي سطح شهر به علت 
فرســودگي و عمر باال يا كاهش ســرويس دهي مناسب در اثر 
افزايش بار ترافيك، كارايي خود را از دست داده و بعضاً در مواردي 
از ظرفيت باربري ســازه پل نيز كاسته شده اســت. از آنجا كه 
جايگزيني و ساخت پل جديد در يك تقاطع با بار ترافيك، بسيار 
پرهزينه بوده و تبعات اجتماعي و اقتصادي نيز خواهند داشت، 

مقاوم سازي و بهسازي لرزه اي پل ها اهميت بااليي مي يابد.
با توجه به پل هاي ســطح شــهر تهران كه هم اكنــون بيش از 
750دســتگاه پل هســتند كه نياز به تعميــرات تخصصي و 
مقاوم سازي دارند، شهرداري تهران را بر آن داشته تا به منظور 
يكپارچه سازي و ثبت مداوم عمليات بازرسي و مقاوم سازي پل ها 
نسبت به ايجاد حوزه فني و تخصصي با عنوان مجري نگهداشت 
و مقاوم ســازي پل و ابنيه تحت مديريت معاونت فني و عمراني 

)سازمان فني و عمراني شهر تهران( اقدام كند.
با به كارگيري كارشناســان خبــره و متخصص و اســتفاده از 
دســتورالعمل هاي نظام فني و اجرايي، معاونت فني و عمراني 
شــهرداري تهران نســبت به بازديد چشــمي و بازرسي هاي 
تخصصي در راستاي نگهداشت پل ها اقدام كرده و پس از انتخاب 
مهندســين مشــاور و پيمانكار ذيصالح تعميرات تخصصي و 

مقاوم سازي پل ها انجام شده است.
در ميان پل هاي سطح شــهر تهران، پل هايي وجود دارند كه 
هزينه مقاوم سازي، تعمير و نگهداري آنها در بلندمدت از هزينه 
احداث پل جديد بيشتر است. ازجمله اين پل ها، پل ها ي فلزي 
ارتوتروپيك تهران بوده كه به عنوان موقت در سطح شهر نصب 

شده اند. 
اين پل ها به تعداد 7دستگاه بوده كه 3دســتگاه از آنها توسط 
مجري نگهداشت و مقاوم ســازي پل ها جمع آوري يا از طريق 
مقاوم ســازي تبديل به سازه هاي دائمي شــده اند. ازجمله پل 
كريمخان كه پس از عمليات مقاوم سازي و بهسازي لرزه اي به 
پل كامپوزيت دائمي تبديل شده يا پل ميرداماد كه با استفاده از 
قطعات سازه پل قديم، پل جديدي جايگزين آن شده است. پل 
گيشا نيز كه عالوه بر هزينه هاي دائمي و گزاف تعمير و نگهداري 
جوابگوي بار ترافيكي بزرگراه جالل آل احمد نيز نبوده و به علت 
كاهش ظرفيت باربري سازه كه حتي امكان تردد كاميون نيز از 
روي پل وجود نداشت، توسط اين مجري جمع آوري و زيرگذر 

گيشا جايگزين آن شد.
 در همين راســتا به منظور كاهش هزينه هــاي نگهداري يكي 
ديگر از پل هاي ارتوتروپيك )پل تقاطع خيابان حافظ – خيابان 
طالقاني( نيز در دســتور كارهاي آتي اين ســازمان قرار گرفته 

است.
 هزينه هاي تعمير و نگهداري اين پل شامل تعويض مداوم بيش 
از 300عدد نئوپرن، بريدن مداوم اتصاالت پيچ و مهره اي در اثر 
لرزش باالي سازه پل، زنگ زدگي اجزاي سازه اي و غيرسازه اي و 
لزوم رنگ آميزي مجدد، نياز به تعويض مداوم حدود 2500متر 
طول درز انبساط طولي و عرضي روي عرشه پل و تعويض دائم 
روكش هاي اپوكسي خارجي مخصوص روي پل است. با توجه 
به موقعيت قرارگيري، اين پل و ترافيك عبوري، از اهميت خاصي 
برخوردار بوده و در حال برنامه ريزي دقيق بوده و حفظ ايمني 
شهروندان محترم و تردد روان ترافيك در محدوده پل اولويت 

اصلي اين طرح است.

چرا پل ها  حذف مي شوند؟

براي استفاده كمتر از كيسه هاي پالستيكي صورت مي گيرد
توزيع ۲7هزار كيسه پارچه اي در شهروند و تره بار

شــهرداري تهران با اعالم برنامه هاي خود 
به مناســبت »هفتــه بدون كيســه هاي 
پالســتيكي« از توزيــع 27هزار كيســه 
پارچه اي در هفته  جاري خبرداد. به گزارش 
همشهري، مديركل محيط زيست و توسعه 
پايدار شهرداري تهران با اشاره به برنامه هاي 
پيش بيني شده از سوي شهرداري تهران 
براي هفته بدون پالستيك، گفت: باتوجه به 
مصرف بيش  از حد كيسه هاي پالستيكي 

و ظروف پليمري كه مشكالت بهداشتي، زيست محيطي، اقتصادي و اجتماعي فراواني را درپي دارد، 
ضرورت ايجاد سازوكار مناسب براي كاهش توليد و مصرف اين ظروف و جايگزيني كيسه هاي جديد با 
خاصيت تجديدپذيري و غيرسرطان زايي، اجتناب ناپذير است. شينا انصاري با تأكيد بر لزوم يكپارچگي 
توليدكننده، مصرف كننده، ناظر بهداشت، سالمت و دست اندركاران امور فرهنگي و رسانه اي در پويش 
كاهش مصرف كيسه هاي پالستيكي، عنوان كرد: آموزش و اطالع رساني در حركتي هماهنگ، براي 
كاهش استفاده و توليد اين اقالم و ايجاد يك فرهنگ در كشور ضروري است. مجتبي دانشور، مديركل 
آموزش هاي شهروندي شهرداري تهران نيز در اين باره با اشاره به مصوبه شوراي اسالمي شهر تهران مبني 
بر الزام كاهش استفاده از كيسه ها و ظروف پالستيكي گفت: استقرار يك ميز براي توزيع 27هزار كيسه 
پارچه اي در روز 21تير توسط شركت شهروند و سازمان ميادين ميوه و تره بار، ارائه آموزش چهره به چهره 
براي آموزش ضرورت عدم استفاده از كيسه هاي پالستيكي همراه با توزيع كيسه هاي پارچه اي در يكي 
از فروشگاه هاي )شهروند( و يكي از ميادين ميوه و تره بار، تبليغات محيطي، توليد بسته آموزشي، توزيع و 
انتشار در فضاي مجازي، ارائه آموزش مستمر در كانتر پيش بيني شده فروشگاه و ميادين منتخب مناطق 

جهت آموزش به شهروندان ازجمله برنامه هاي تدارك ديده شده در اين هفته است.

منابع كتابخانه تخصصي
 گردشگري ايران و جهان 

در يك نگاه 
تعداد كل كتاب ها: 750عنوان
تعداد پايان نامه ها: 250عنوان

تعداد نشريات: 22عنوان
تعداد كتاب هاي التين: 40عنوان
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به خدا قســم اگر ما دنبال محروميت فرهاد مجيدي باشيم. اصال 
از جهت جذابيت خبري براي رســانه ها بهتر است كه فرهاد روي 
نيمكت و كنار زمين باشد. اين وسط فقط يك سؤال ساده وجود دارد؛ 
اينكه انصافا مجموعه واكنش هاي سرمربي استقالل به داوري بازي 
با فوالد، نبايد هيچ عواقبي داشته باشد؟ يعني مي شود يك سرمربي 
برود وســط زمين، چند دقيقه براي داور شاخ و شانه بكشد؟ نكته 
مهم تر واكنش هاي بعد از بازي اش بود. او در يك پيام اينستاگرامي 
رمزآلود، به برخي از اركان مســابقه اتهام ساخت و پاخت زد. حاال 
ســؤال اين اســت: آيا اين اتهام نادرســت بوده؟ پس چرا كميته 
انضباطي هنوز برخوردي نكرده؟ اگر داســتان مجيدي مسكوت 

بماند، آيا ساير مربيان حق ندارند همين كارها را انجام بدهند؟

نكند حق با مجيدي بوده

اين روزها كريم باقري بايد حســابي خوشــحال باشد؛ چرا كه 
پرسپوليس و تيم ملي بر سر استفاده از او رقابت مي كنند. آقاكريم 
بدون اغراق مهم ترين دستيار فوتبال ايران است؛ كسي كه خودش 
پذيرفته از او سرمربي در نخواهد آمد، بنابراين همه تمركزش را 
روي دستيار خوب بودن گذاشته و الحق كه در اين زمينه موفق 
بوده است. كريم باقري خواهان دارد، چون تيم را به بهترين شكل 
ممكن جمع مي كند، چهره پرنفوذ و مقتدري دارد و چشــمش 
هم دنبال جايگاه سرمربي نيســت. چند ماه پيش وقتي قرارداد 
يك ميليارد و 700ميليوني او با پرسپوليس افشا شد، هواداران به 
جاي خرده گرفتن به باشگاه، از دستمزد آقا كريم دفاع كردند و او 
را اليق چنين درآمدي دانستند. چيزي شبيه معجزه است؛ اينكه 
باقري بدون حتي يك جمله فني، مهم ترين و گران ترين دستيار 

فوتبال ايران به شمار مي آيد.

مهم ترين دستيار ايران

ظاهرا قرار شده حميد استيلي دوباره به عنوان سرمربي تيم ملي 
اميد برگزيده شود. استيلي در مسابقات مقدماتي المپيك ريو هم 
سرمربي همين تيم بود كه مطابق انتظار اوت شديم. بعدش هم 
داستان كرونا پيش آمد تا كســي حواسش به نيمكت خالي تيم 
اميد نباشد. حاال گويا در شرايط اقتصاد انقباضي، قرار است دوباره 
اين تيم را به حميدخان بدهند. اســتيلي البته پيشنهاد هدايت 
تيم جوانان را هم داشت كه آن را به دليل عدم آشنايي با بازيكنان 
نپذيرفت! انصافا اســتيلي را از ته قلب دوست داريم و او را يكي از 
مردان نيك فوتبال ايران مي دانيم، اما واقعيت آن است كه در حوزه 
مربيگري نتوانست دستاورد درخشاني داشته باشد. مخصوصا بعد 
از انتخاب اشتباهش براي هدايت پرسپوليس، شرايط كار براي 
او سخت شــد. االن هم تقصير ما نيست كه دوست نداريم دوباره 

او را غمگين ببينيم.

دوست نداريم غصه ات را ببينيم

نكته بازي

فوتبــال ايــران صبح ديــروز را بــا يك خبر 
غافلگيركننده آغاز كرد؛ تست كروناي 12بازيكن 
و عضو كادر فني فوالد خوزستان و 6استقاللي 
مثبت شده است.واكنش ها به اين خبر همان 
چيزي بود كه انتظار مي رفت. طرفداران استقالل 
مديران فدراســيون فوتبال و وزارت ورزش را 
متهم كردند كه با اصرار بي جــا بر ادامه ليگ، 
باعث اين اتفاق شــده اند. به اعتقاد آنها دليل 
اين اصرارها صدرنشــيني و احتمال قهرماني 

پرسپوليس بوده است.
مسئوالن باشــگاه هم با تأييد اين خبر، تأكيد 
كردند كه براي بازي امروز با پارس جنوبي، به 
جم نخواهند رفت.در طــرف مقابل، گروهي 
هم كه معتقدند استقاللي ها به دنبال بهانه اي 
براي ناتمام ماندن ليگ هســتند، در صحت 
خبر ابتالي بازيكنان اين تيم به كرونا تشكيك 
كردند.ساعاتي بعد، جزئيات بيشتري از خبر با 
اعالم اسامی منتشر شد؛ ازجمله  وريا غفوري، 
مسعود ريگي، زكريا مرادي، ميالد زكي پور، علي 
دشتي، محسن كريمي، فرشيد باقري، داريوش 
شجاعيان و روزبه چشمي.زكي پور، كريمي و 
مرادي مصاحبه كردند يا در اينستاگرام نوشتند 
كه كرونا نگرفته اند. دكتر امين نوروزي، معاون 
پزشكي باشــگاه در گفت وگو با تسنيم گفت: 
»پس از بازي فوالد با استقالل، ما در روز شنبه 
از بازيكنان تست گرفتيم و تست تمام نفرات 
منفي بود، اما دو ســه روز بعد احساس كرديم 
بازيكنانمان قدرت الزم را           ندارند و متوجه شديم 

بايد بار ديگر از آنها تست بگيريم. صبح جمعه از 
پزشكان بيمارستان مسيح دانشوري خواستيم 
از بازيكنان ما تست بگيرند. تاكنون تعدادي از 

تست ها مثبت اعالم شده است.«
وريا:حسبوياييامراازدستدادهام

وريا غفــوري، كاپيتان تيم اســتقالل، يكي از 
بازيكناني است كه گفته مي شود تست او مثبت 
اعالم شده است. او ديروز در گفت وگويي كوتاه با 
خبرنگار همشهري، اين خبر را تأييد كرد:» روز 
بازي با سايپا تب و لرز داشتم، ولي بعدش بهتر 
شدم. فكر نمي كردم مشكل خاصي باشد، ديروز 
تســت گرفتند و گفتند جوابش مثبت شده. 
راستش عالئم خاصي ندارم، فقط حس بويايي ام 
را از دست داده ام. دكتر تيم گفت يكي از عالئم 
بيماري همين است. حاال هم در خانه خودم را 

قرنطينه كرده ام.« 
هشدارسازمانليگبهاستقالل

حجت اهلل بهمني، مدير روابط عمومي سازمان 
ليگ، درخواست اســتقاللي ها براي لغو بازي 
با جــم را غيرمنطقي خواند. او به همشــهري 
گفت:» اگر اســتقالل به هر دليلي به جم سفر 
نكند اين تيم 3بر صفر بازنده اعالم خواهد شد. 
در قوانين ســازمان ليگ كه براي تمام تيم ها 
يكسان است يك تيم بايد 25درصد بازيكنانش 
كرونا بگيرند تا لغو شــود. مثال استقالل بايد از 
مجموع بزرگساالن و اميدهايش حداقل 9نفر 
كرونا بگيرند كه فعال چنيــن اتفاقي نيفتاده 
است.« او به شرايط مشابهي اشاره كرد كه براي 

تيم روســتوف در ليگ روسيه پيش آمد و اين 
تيم در نهايت تصميم گرفــت با تيم جوانانش 
به مصاف تيم سوچي برود. روستوف آن بازي را 

10به يك باخت.
بازگشتازفرودگاه

8دقيقه قبل از ساعت 17ديروز، كانال تلگرامي 
باشگاه اســتقالل عكس هايي منتشر كرد كه 
بازيكنان و كادر فني اين تيــم را در فرودگاه 
مهرآباد لحظاتي پيش از پرواز به جم نشــان 
مي داد. اين رسانه توضيح نداده بود كه چگونه 
باشگاه استقالل با وجود تهديدهاي قبلي، به 
ســفر به جم و بازي با پارس جنوبي تن داده 

است.
نزديك به نيم ساعت بعد از انتشار اين عكس ها، 
كانال تلگرامي باشگاه، خبر داد كه سفر تيم لغو 
شده اســت:» مجموعه تيم فوتبال استقالل، 
فرودگاه مهرآباد را لحظاتي پيش ترك كرد. به 

اين ترتيب آبي ها راهي جم نمي شوند.« 
اين كانال تلگرامي توضيح بيشتري نداد، اما 
چند منبع خبري بالفاصله مدعي شــدند كه 
دليل اين تصميم مثبت شــدن تست تعداد 

ديگري از بازيكنان استقالل بوده است.
از فرشــيد اســماعيلي، محمــد دانشــگر، 
مهدي قائــدي، هرويــه ميليچ و حســين 
پورحميدي)دروازه بــان ذخيــره( به عنوان 
5بازيكــن جديــدي نام بــرده شــد كه به 

كرونايي هاي استقالل اضافه شده اند.
ســاعت 18و 14دقيقه ديروز، كانال تلگرامي 

باشــگاه اســتقالل گفت وگويــي از احمد 
سعادتمند، مديرعامل باشگاه منتشر كرد. در 
بخشي از اين گفت وگو آمده است: » با توجه 
به تســت اخير كرونا از تيم مان، مشخص شد 
كه تعداد زيادي از اعضاي تيم و كادر ما دچار 
بيماري كرونا شده اند. ما تالش كرديم تا پرواز 
خود را با 2ســاعت تأخير يعني در ساعت 18 
انجام دهيم تا بتوانيم با حساســيت بيشتري 
تست هاي گرفته شــده را بررسي كنيم. اين 
موضوع از طريق بيمارستان مسيح دانشوري 

و آقاي دكتر ناجي پيگيري شد.« 
سعادتمند ضمن انتقاد ضمني از بي توجهي به 
درخواست هاي اين باشگاه براي لغو بازي هاي 
ليگ، گفت اگر »الزم باشد« تيم استقالل صبح 

يكشنبه به جم پرواز خواهد كرد.
طبق برنامه، قرار است امروز در هفته بيست و 

سوم ليگ برتر، 5بازي انجام شود:
  گل گهر- شهرخودرو 20:30

  پارس جنوبي- استقالل 20:30
  مسجد سليمان- ماشين سازي 21:00

  نساجي- فوالد 21:00
  سايپا- سپاهان 21:00

    سايپا- سپاهان/  ديوار بلند نارنجي  

در يكي از حساس ترين بازي هاي هفته بيست وسوم ليگ برتر، از ساعت21 
امشب تيم سپاهان در تهران ميهمان سايپا خواهد بود. سايپا حريف چغر و 
سرسختي براي تيم هاي باالي جدولي است و مقاومت اين تيم در بازي رفت 
مقابل همين سپاهان هم خاطره تلخي براي شاگردان امير قلعه نويي به جا 
گذاشته اســت. تيم جوان ابراهيم صادقي وقتي تصميم مي گيرد در زمين 
خودش جمع شود و به دفاع از دروازه بپردازد، كار گلزني و امتيازگيري را 
براي حريفانش كامال سخت و گاهي غيرممكن مي كند. بازي رفت 2تيم در 
اصفهان طبق همين سناريو دنبال شد و سپاهان نتوانست راهي به دروازه 
حامد فالح زاده پيدا كند. بايد ديد امروز شاگردان قلعه نويي راهي براي عبور 
از خط دفاعي نارنجي پوشان پيدا مي كنند يا همان اتفاقات بازي رفت دوباره 

براي تيم دوم ليگ تكرار خواهد شد.

    نفت مسجدسليمان- ماشين سازي
MIS دژ تسخيرناپذير 

نفت مسجدسليمان با وجود فرازونشيب هاي بســيار و به رغم اينكه از لحاظ 
نتيجه گيري نسبت به دور رفت مســابقات كمي افت كرده، اما هنوز در خانه 
خودش شكست نخورده و تنها تيم شكســت ناپذير ليگ در بازي هاي خانگي 
است. تيم مهدي تارتار كه نيم فصل اول را بدون شكست به پايان رسانده بود، 
در 7بازي نيم فصل دوم 3بار شكست خورده اما اين شكست ها خارج از خانه رخ 
داده اند و اين تيم هنوز در مسجدسليمان هيچ شكستي نداشته است. ميهمان 
اين هفته آنها ماشين سازي اســت كه در 3ميهماني اخيرش شكست خورده 
و بعد از بردن استقالل در هفته شــانزدهم، ديگر هيچ امتيازي از خارج تبريز 

نگرفته است.

    گل گهر- شهرخودرو
  اميد ميزبان به آمار ميهمان

يكي ديگــر از بازي هاي حســاس هفته بيست وســوم ليگ برتر، جدال 
سيرجان و مشهد است كه نتيجه اش هم براي تيم هاي قعر جدول و هم 
براي مدعيان كســب سهميه آســيا اهميت زيادي دارد. گل گهر كه در 
روزهاي قبل از تعطيلي ليگ شرايط خوبي پيدا كرده و از قعر جدول كنده 
شده بود، يكي از تيم هايي است كه از تعطيلي ليگ متضرر شده و شرايط 
خوبش را از دست داده است. تيم جاللي در 6بازي متوالي شكست نخورده 
بود اما در نخستين بازي بعد از تعطيالت شكست خورد و ركوردش را از 
دست داد. در آن سوي ميدان شهرخودرو در بازي  هاي اخيرش بردن در 
خانه و باختن در خارج از خانه را به عادت خــودش تبديل كرده و ادامه 
اين روند مي تواند به معناي شكســت اين تيم در سيرجان باشد. چهره 
ويژه اين بازي هم يونس شاكري است كه در 7بازي نيم فصل دوم 4گل 
براي گل گهر زده است؛ يك گل بيشتر از 3گلي كه در نيم فصل اول براي 

شهرخودرو زده بود.

وضعيت نامشخص فوالد
برخالف اســتقاللي ها، فوالدي ها خودشان را به 
مازندران رسانده اند اما هنوز مشخص نيست بازي 
اين تيم مقابل نساجي برگزار مي شود يا خير. عصر 
ديروز كنفرانس خبري پيش از بازي جواد نكونام 
به عنوان سرمربي فوالد لغو شد و به ساير بازيكنان 
و اعضاي اين تيم هم اجازه داده نشد تا هتل را ترك 
كنند. ســعيد آذري درخصوص آخرين وضعيت 
كرونايي هاي اين تيم مي گويد: » متأســفانه در 
جديد ترين تستي كه از اعضاي تيم گرفته شد با 
با تعدادی تست مثبت مواجه شديم. 10بار براي 
عدم برگزاري مســابقات اخطار داديم اما كسي 
گوش نكرد. قدرت فني خــود را در زمين اثبات 
كرده ايم ولي از روز اول گفتيم كه اگر بازي  ها برگزار 
نشود، بهتر اســت. طبق پروتكل ها وقتي باالي 
25درصد نفرات يك تيم مبتال به كرونا باشند، بايد 
تيم به قرنطينه برود. ديروز وقتي تست كروناي 6 
بازيكن ما مثبت شده بود، سازمان ليگ به ما اعالم 
كرد به دليل اينكه زير 25درصد مبتال داريد بايد 
بازي كنيد اما حاال مشــخص شده كه متأسفانه 
تعداد مبتاليان ما به باالي 25درصد رســيده و 
طبيعي است طبق همان منطق نبايد بازي برگزار 
شود. براي تشــكيل يك تيم 11نفره هم مشكل 

داريم، چه برسد به اينكه بخواهيم بازي كنيم.«

 پارس جنوبي؛ نسبتا شكست ناپذير
باوجوداينكهپارسجنوبيدراينفصلنتايجخوبينگرفتهودرقعرجدوليكيازگزينههايسقوطبهليگيكمحسوب
ميشود،امااينتيمدرشهرجمشكستناپذيرنشــاندادهوتنهايكبارآنهمبهسختيشكستراپذيرفتهاست.
پارساز11بازيخانگي3برد،7تساويوفقطيكباختداردكهاينباختدردقيقه95مقابلپرسپوليسرخدادهاست.

  آبي در منطقه قرمز
جزئياتخبرابتاليبازيكناناستقالل
بهكرونا؛ازلغوسفربهجمواحتمالپروازدوباره
تاگفتوگوباورياغفوريكهميگويد
حسبويايياشراازدستدادهاست
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كيكه ستين در بازي سرنوشت ســاز مقابل اتلتيكو كه به سومين تساوي بارسلونا 
در 4بازي آخر منجر شد به گريزمان فقط ســه چهار دقيقه بازي داد. او براي بازي 
با تيم سابقش انگيزه زيادي داشت اما ســرمربي بارسلونا كه به نظر مي رسد رقابت 
قهرماني را به رئال واگذار كرده، بازيكن تمام شده اي به نام آرتور ويدال را 87دقيقه 
در زمين نگه داشت، به ريكي پوچ )پويگ و پوژ صحيح نيست( كه پديده جديد تيم 
كاتالونيايي اســت ميدان داد و در بازي قبلي فاتي نوجــوان را به گريزمان ترجيح 

داد. او و والورده نتوانســتند جايي مناســب براي مهاجم فرانسوي در تركيب پيدا 
كنند. گريزمان هم به سرنوشت كوتينيو دچار شد؛ هر 2بازيكن كه جزو گران ترين 
خريدهاي تاريخ باشگاه هســتند قرباني اجبار به بازي در وينگر چپ شدند، جايي 
كه نيمار تا پيش از خيانت و رفتن به پاري ســن ژرمن در آن مي درخشــيد. برادر 
گريزمان هم با انتقاد از ستين گفت وقتي بازي را تماشا مي كرده و فقط چند دقيقه 
آنتوان را در زمين ديده نزديك بوده گريه اش بگيرد. بارســا با پول هنگفتي كه از 
محل 222ميليون يوروي آزادسازي بند فسخ قرارداد نيمار از سوي پاري سن ژرمن 
به دست آورد، خريدهاي ديوانه واري كرد. انگار از عشقي ناكام زخم خورده باشد و 
بخواهد با ولخرجي يا خوشگذراني عشق قبلي اش را فراموش كند. خريد كوتينيو 
با 145ميليون يورو به عالوه آپشــن هايي كه قيمت او را گزاف تر مي كند نخستين 
واكنش عصبي به رفتن نيمار بود. كوتينيو هم اكنون به بايرن قرض داده شده و بارسا 
حاضر است در فصل نقل وانتقاالت او را با رقمي بين 40 تا 50ميليون يورو به فروش 

برساند. ديگر خريد باالي 100 ميليوني بارسا عثمان دمبله بود كه براي راضي كردن 
سران دورتموند به فروش او تمرينات اين تيم را تحريم كرده بود. دمبله 125ميليون 
يورويي كه همواره مصدوم بوده و پس از جراحي آخرش باعث شد تا مسئوالن بارسا 
از خدا خواسته از تبصره اي كه به باشــگاه اجازه مي داد بازيكن مصدوم 5ماه غايب 
را از ليست خارج و به جاي او بازيكني را در خارج از پنجره نقل وانتقاالتي زمستاني 
در اختيار بگيرد اســتفاده كند و بريت ويت را بخرد. اين هم كه وضعيت گريزمان 
120ميليون يورويي است كه گفته مي شود آرسنال خواهان معاوضه او با اوباميانگ 
يا گندوزي شده است. براي باشــگاهي كه طي يك دهه سلطه بر فوتبال اسپانيا به 
محصوالت باكيفيت آكادمي خودش - الماسيا - مي نازيد، انگار خريد گران قيمت 
بركت نمي آورد. همين االن دي يونگ 75ميليون يورويي مصدوم است كه همين 
يكي از داليل ضعف مفرط بارسلونا در بازي هاي اخير است. با پول نيمار بازيكناني 
مثل مالكوم )با 40ميليون يورو(، فيرپو، ســمدو، ويدال و... خريداري شــدند كه 

هيچ كدام براي باشگاه خير نكردند. بازيكن 30ساله اي به نام پيانيچ هم 60ميليون 
يورو خريداري شده كه البته بخشي از معاوضه با آرتور ملوي 23ساله با يوونتوس 
بود. ملو 70ميليون قيمت گذاري شــد ولي يووه قرار اســت يك بازيكن گمنام از 
آكادمي خودش را با اين قيمت به بارسلونا بدهد. از همين مابه التفاوت 10ميليون 
يورويي كه البته قرار نيست نقدي پرداخت شــود، خيري به بارسلونا نمي رسد. به 
ميزان 3.51درصد از فروش ملو به گرميو، باشگاه سابقش در برزيل مي رسد. يعني 
بارسلونا يك بازيكن 30ســاله را 60ميليون گرفته و 60ميليون از يوونتوس براي 
واگذاري بازيكني 23ساله كه قرار بود ژاوي دوم باشد دريافت كرده يعني يك معامله 
پاياپاي. قرار اســت يك بازيكن جوان گمنام كه هندوانه در بسته است هم از يووه 
به عنوان اشانتيون بگيرد و عالوه بر اين بايد 2.457ميليون يورو هم به گرميو بدهد. 
اصال معلوم نيست يك نفر كه رياضي يا آمار راهنمايي و دبيرستان را با موفقيت پاس 

كرده، بين مديران باشگاه پيدا مي شود يا نه.

يك رؤياي 
پلي استيشني

    پول نيمار خير نكرد
   بازيكناني كه با پول نيمار خريداري شدند

  به درد بارسلونا نخوردند

    اگر مسي به يوونتوس برود
   ديگر  از فوتبال چه چيزي مي خواهيم؟

 پيگريني در بتيس
مانوئل پيگريني در آستانه امضاي قراردادي دو ساله با رئال بتيس قرار دارد. به گزارش راديو ماركا، اين مربي شيليايي 
پس از كار كردن در ويارئال، رئال مادريد و ماالگا راهي بتيس خواهد شد تا حضور در چهارمين تيم اسپانيايي اش را 

تجربه كند كه از زمان جدايي از وست هم در  ماه دسامبر بيكار بوده است.

حسين نوري نفر سوم كشــتي فرنگي جهان و دارنده 
مدال طالي بازي هاي آسيايي جاكارتا به بيماري كرونا 

مبتال شد.
حسين نوري هم اكنون در بيمارستان آتيه تهران بستري 
شده است. روز گذشته فدراسيون كشتي و وزارت ورزش 
تالش كردند تا نوري را به بيمارستان مسيح دانشوري 
يا نيكان انتقال دهند كه به دليل مخالفت پزشكان اين 

انتقال انجام نشد.
حســين نوري در اين مدت تمريناتــش را در يكي از 
باشــگاه هاي اســتان البرز پيگيري مي كــرد و از اين 
تمرينات گاهــا فيلم هايي در فضاي مجازي منتشــر 
مي شــد. عالوه بر يوســف قادريان دارنده مــدال برنز 
ســال2015 جهان كه بارها فيلــم تمريناتش با نوري 
منتشر شد، شنيده مي شود در همان باشگاه امير ياري و 

محمدرضا آذرشكيب هم تمرين مي كردند.
حميد ياري، رئيس هيأت اســتان البرز درباره آخرين 
وضعيت حسين نوري به تسنيم گفت: »از صبح جمعه 
همراه با برادران نوري به دنبال كارهاي اين كشتي گير 
هستيم و او اكنون به خاطر مشــكل تنفسي در بخش 
ICU بستري است. به دنبال داروي خاصي هستيم كه 
روي كرونا اثر بسيار خوبي داشته و مورد تأييد سازمان 
بهداشت جهاني است. داروي گران قيمتي است، اما هيچ 
مشكلي از نظر هزينه آن وجود ندارد، فقط كمياب است. 
همه به دنبال اين دارو هســتيم كه ان شاءاهلل وضعيت 
حســين نوري بعد از دريافت آن بهتر شــود. تا امروز با 
بيش از 100نفر براي تهيه ايــن دارو صحبت كرده ايم. 
از ســي چهل ميليون تا 100ميليون بــراي آن قيمت 

گرفته ايم، اما هنوز نتوانسته ايم آن را پيدا كنيم.« 
حسين نوري در وزن 87كيلوگرم يكي از مدعيان اصلي 

پوشيدن دوبنده تيم ملي محسوب مي شود.

حرف زدن درباره مســي جذاب است.   حسين نوري در خاك كرونا
آنهايي كه ذوب در مســي هستند، با 
كوچك ترين و ســاده ترين حركاتش 
شلوغ مي كنند و حركت او را جادويي و 
تكرارنشدني مي نامند. هواداران تيم هاي 
ديگر هم دســتاوردهاي بــزرگ او را 
كوچك و عادي مي شمارند. بازيكنان و 
كارشناسان براي مطرح شدن خودشان 
از مسي و مقايسه ديگران با او مي گويند. 
عده اي ميانگين پاييــن دوندگي اش 
را پررنــگ مي كننــد و عــده اي تأثير 
هميشگي اش را روي گل هاي بارسلونا 
بر سر منتقدان مي كوبند. مسي به قدري 
جذاب است كه كريســتوف دوگاري، 
مهاجم سابق فرانســوي در حمايت از 
هموطنش، گريزمان به مســي گفته: 
»بازيكن يك ونيم متري اوتيســمي«! 
فرانسيسكو فرارو، ســرمربي سابق زير 
20ســال آرژانتين فاش كرده: »يك بار 
به مــن گفت. من بــد بازي كــردم و 
عذرخواهي مي كنــم، زيرا شــما مرا 
بيــرون آورديد و وجهه ام خراب شــد. 
من نمي دانم، امــا نمي خواهم تعويض 
شوم و هميشه مي خواهم بازي كنم.« 
حاال كه شايعه شــده او مي خواهد در 
پايان قراردادش به عنوان بازيكن آزاد، 
بارسلونا را ترك كند، صحبت درباره اين 
بازيكن جذاب تر شده. يكي از تفريحات 
رسانه ها و هواداران فوتبال پيش بيني 
و حدس تيم آينده اوســت. قبال اعالم 
شده بود مسي براســاس مفاد قرارداد 

جديدش مي تواند باشــگاه را به مقصد 
جايي غير از 5ليگ معتبر اروپايي ترك 
كند، بدون آنكه پولي به بارسلونا برسد. 
اما گمانه زني ها حكايــت ديگري دارد؛ 
به طور مثال ريوالدو 2 باشگاه يوونتوس 
و منچسترسيتي را براي مسي ايده آل 
دانســته. با حضور مســي و رونالدو در 
يوونتوس يكي از شيرين ترين روياهاي 
هواداران فوتبــال به تحقق مي پيوندد. 
آن وقت براي تماشاي تمرينات يووه هم 
مردم سر و دست مي شكنند. مسي بارها 
اعالم كرده كه در بارسلونا راحت است و 
حتي از تصميم قبلي اش مبني بر بازي 
كردن براي تيم نيو ولز اولدبويز آرژانتين 
پيش از بازنشستگي، به دليل ناامني در 
اين كشور برگشته است.تصور بارسلوناي 
بدون او خيلي ســخت اســت؛ به ويژه 
براي آنهايي كه در يك دهه و نيم اخير 
طرفدار بارسا شده اند.بازي مسي در كنار 
كريستيانو رونالدو چيزي است كه فقط 
در پلي استيشن مي شود آن را تصور كرد. 
شايد داليل ناراحتي هاي او در روزهاي 
آينده برطرف شود؛ ســتين و دستيار 
جوان و جنجالي اش بروند، ژاوي سرمربي 
شود، آبيدال سمت مدير ورزشي را ترك 
كند، بازيكناني مثل نيمار كه مي توانند 
به فتح ليگ قهرمانان كمك كنند خريده 
شوند، تضمين براي موفقيت در اروپا به 
او داده شــود آن هم براساس برنامه اي 
مدون و ترسيم چشم اندازهاي پيش رو.
اگر او متقاعد به ماندن شــود، ممكن 

است يك معاوضه ديگر بين بارسلونا با 
يوونتوس صورت بگيرد. راي اســپرت 
كه يك رسانه ايتاليايي است ادعا كرده 
بعد از معاوضه پيانيچ با آرتور ملو ممكن 
اســت گريزمان هم كه رابطه خوبي با 
مســي ندارد، با يك بازيكن ديگر مثل 
داگالس كاســتا يا رابيو يا برناردسكي 
معاوضه و مقداري پول هم بين دوطرف 
 Aجابه جا شــود.رونالدو وقتي به سري
رفت از مسي خواست براي ادامه چالش 
و رقابتي كه بين آنها وجود داشت به اينتر 
برود. اينتر هم مي تواند گزينه اي محتمل 
باشــد، چون بارسا به شــدت به خريد 
الئوتارو مارتينس از اين تيم عالقه مند 
است. سيتي به خاطر گوارديوال برايش 
جذاب است، اما محروميت دوساله اين 
باشگاه از ليگ قهرمانان )اگر سيتي در 
فرجام خواهي به نتيجه نرســد و نتواند 
رأي را برگرداند( كوچك ترين احتمال 
را هم از بين مي برد.ساندرو راسل، رئيس 
قبلي باشگاه بارسلونا كه به خاطر تخلفات 
و رشــوه مدتي در زندان بود، به مسي 
توصيه كرده كه گول رقابت انتخاباتي 
كانديداهاي رياست باشگاه را نخورد و 
نگذارد از او به عنوان طعمه استفاده شود.

به  هر حال موضوع به قدري جدي است 
كه همه به آن واكنش نشــان داده اند، 
ازجمله ستين - سرمربي بارسا- كه با 
تعجب پرسيد: »مسي ادامه ندهد؟ كسي 
به من چيزي نگفته؛ پس در جايگاهي 

نيستم كه درباره آن حرف بزنم.« 
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فدراســيون واليبال براي اينكه باشگاه ها را 
براي تيم  داري در ليگ زنان تشويق كند، براي 
آنها امتيازاتي قائل شده، اما اين امتيازات آنها 
را قانع مي كند تا از زنان حمايت كنند؟ به نظر مي رسد باشگاه ها استقبال چنداني 
از اين پيشنهاد فدراسيون نكرده اند. گفته مي شود هم اكنون فقط يكي دو باشگاه 
موافقت كرده اند در ليگ زنان تيم داشته باشــند. محمدرضا داورزني، رئيس 
فدراسيون واليبال هفته پيش در نامه به باشگاه ها و استان ها از آنها خواست در كنار 
تيم هاي مردان، تيمي  هم براي ليگ زنان آماده كنند. اين تيم داري امتيازاتي را 
براي باشگاه ها دارد. ازجمله اينكه فدراسيون 3درصد از 8درصد سهم خود از محل 
قرارداد بازيكنان تيم مردان را به آنها تخفيف مي دهد و اگر مبلغ قرارداد بازيكنان 
تيم زنان تا سقف تعيين شده در آيين نامه1399، 35ميليون تومان باشد، نيازي 

نيست 10درصد سهم فدراسيون و هيأت هاي استاني را پرداخت كنند.
اين خبر خوشحال  كننده اي براي زناني اســت كه هر سال با التماس و با كمترين 
دستمزدها پا به ليگ مي گذارند و در بيشتر مواقع نيمه هاي فصل مجبور مي شوند 
از مسابقات خداحافظي كنند. اما شايعاتي كه مي گويند اين طرح، فقط نظر يكي دو 
باشگاه را جلب كرده، زنان را باز هم از داشتن تيم نااميد كرده است. شهرام عظيمي، 
رئيس سازمان ليگ، اين پيش داوري ها را قبول ندارد: »زمان ثبت نام از تيم هاي 
زنان آغاز نشده است. تا پايان شــهريور هم تيم ها فرصت دارند تا حضورشان 
را اعالم كنند. بايد در زمان خودش ســر اين موضوع صحبت شود.« با اين حال، 
داليلي وجود دارد كه گفته شود اين طرح به نتيجه نمي رسد. فدراسيون  3درصد 
از 8درصد سهم خودش از قرارداد بازيكنان را به باشگاه هايي كه تيم زنان داشته 
باشند، تخفيف مي دهد. اين تخفيف مي تواند بخش قابل توجهي از هزينه هاي تيم 

زنان را تامين كند. 
در اين شرايط شايد براي باشــگاهي كه ميلياردي براي تيم مردان هزينه كرده، 
داشتن تيم زنان كه سقف دستمزد در آن 35ميليون تومان ديده شده، كار سختي 
نباشد، اما موضوع اين است كه بيشتر تيم هاي حاضر در ليگ مردان 8درصد سهم 
فدراسيون را بدهكار هستند. سازمان ليگ بارها به تيم ها هشدار داده است كه 
اگر بدهي هاي فصول قبل را تسويه نكنند، نمي توانند در فصل جديد ليگ حضور 
داشته باشند. افراد نزديك به فدراسيون مي گويند در پنج شش سال گذشته فقط 

يكي دو تيم بدهي هايشان را با فدراسيون تسويه كرده اند.
مسئله ديگري كه به نظر مي رسد اجازه ندهد باشگاه ها در ليگ زنان تيم داشته 
باشند، مشخص شدن بودجه تيم هاســت. تيم هايي كه از مدت ها قبل تصميم 
گرفته اند در ليگ مردان شركت كنند، براي گرفتن بودجه چانه هايشان را زده اند 
و بعيد است كه بتوانند براي داشــتن تيم زنان پول بيشتري بگيرند. به خصوص 
در شرايط فعلي اقتصادي كه بيشتر تيم ها براي حضور در ليگ مردان هم خيلي 
نمي توانند هزينه كنند. در كنار اين موارد، مسائل هميشگي هم هست؛ اينكه ليگ 
زنان ديده نمي شود، نمي شود تبليغات كرد و... باشگاه ها حاضر نيستند در اين 
شرايط مسئوليتي هم به مسئوليت هاي خود اضافه كنند، بدون اينكه برايشان 
سودي داشته باشد يا حداقل نامي از آنها ديده شود. به همين دليل است كه زنان 

پيشنهاد داده اند تيم داري در ليگ زنان براي باشگاه ها اجباري شود.
فريبا ســليماني، از مربيان واليبال مي گويد تا اجباري در كار نباشد و باشگاه ها 
مجبور نشوند كه مثل تيم  هاي نوجوانان و جوانان، تيم زنان هم داشته باشند، اتفاق 
مثبتي در واليبال زنان نمي افتد: » اين طرحي كه االن داده اند، چند سال پيش هم 
داده بودند. طرح خود آقاي داورزني بود، اما با اين طرح شايد فقط تيم هايي مثل 
پيكان و سايپا بتوانند تيمي در ليگ زنان داشته باشند و بقيه تيم ها اين كار را انجام 
نمي دهند. تنها راه اين است كه فدراسيون باشگاه ها را مجبور كند. االن باشگاه ها 

مجبورند كه تيم نوجوانان و جوانان داشته باشــند. فدراسيون بايد اين الزام را 
به وجود بياورد كه تيم زنان هم داشته باشند. قانون كشور اجازه نمي دهد زنان ديده 
شوند و به خاطر همين هيچ كدام از باشگاه ها حاضر نيستند در ليگ زنان تيم داشته 

باشند. در اين قضيه هم نه فدراسيون مقصر است و نه زنان.«
اما عظيمي، رئيس سازمان ليگ اجبار را نمي پسندد: »نگاه ما تشويقي است و هنوز 
به اين نتيجه نرسيده ايم كه حضور در ليگ زنان را اجباري كنيم. ترجيح ما اين است 
كه با اهرم هاي تشويقي، مديران راغب به تيم داري شوند. خيلي اعتقاد نداريم كه 
تحكمي در كار باشد، چون اين حضور يكباره نمي تواند خروجي داشته باشد. ما 

مي خواهيم شرايطي را فراهم كنيم كه اين تيم داري مداوم باشد.«

مشكل از مديريت زنانه است
زناني كه دهه هاي70 و80 ورزش زنان را دنبال مي كردند، به ياد دارند كه ليگ هاي 
واليبال با تعداد زيادي از تيم ها برگزار مي شــد. براي آنها اين سؤال مطرح است 
كه چطور در ســال هايي كه فضاي مجازي وجود نداشت، پوشش اسالمي زنان 
تأييد نشده بود و نمي توانستند در تورنمنت هاي بين المللي شركت كنند، ليگ ها 
پرتعداد برگزار مي شد ولي حاال با اينكه فرصت ديده شدن بيشتر است، استقبال 
كمتر شده. يكي از داليلي كه براي كم شدن تيم ها مي آورند، مسائل اقتصادي است. 
سليماني مي گويد: »در بحراني ترين شرايط و در همان روزهاي اولي كه انجمن با 
فدراسيون ادغام شــده بود، حداقل 12تيم در سوپرليگ زنان بازي مي كردند و 
حتي بازيكن خارجي هم داشــتيم، اما االن تيم ها حاضر نيستند در ليگ زنان 
ســرمايه گذاري كنند. به هر حال همه وضعيت اقتصادي را مي دانيم. خيلي از 
تيم ها حتي نمي توانند در ليگ مردان تيم بدهند، چه برســد به ليگ زنان.« اما 
اين اتفاق دليل ديگري هم دارد؛ ضعيف شدن مديريت زنان و كم شدن قدرت آنها 
در فدراسيون. زنان مي گويند اگر سال ها ليگ  واليبال زنان با سيزده چهارده تيم 
برگزار مي شد، به خاطر حضور زناني نظير خديجه سپنجي، هما نژادنايبي و هاجر 
نجاتي زاده در رأس كار بود؛ زناني كه قدرت داشتند و مي توانستند تيم ها را براي 
حضور در ليگ ترغيب كنند. نجاتي زاده، ايــن موضوع را تأييد مي كند. او نقش 
مديريت و تغييرات مديريتي را در ضعف واليبال بي تأثير نمي داند:  »طي هشت نه 
سال، واليبال 7نايب رئيس زن عوض كرد. هيچ كدام از آنها زمان مفيدي براي حضور 
و مديريت در فدراسيون نداشتند. با هر مجموعه جديدي كه به فدراسيون آمد، 
تفكر جديدي هم آمد. اگر داورزني موفق عمل كرد، به خاطر اين بود كه با تفكرات 
محمدرضا يزداني خرم جلو رفت و براي موفقيت بيشتر تفكرات نو هم تزريق كرد. 

عملكرد داورزني در بخش مردان راضي كننده اســت اما در واليبال زنان خوب 
پيش  نرفتيم. ما زيربنايي كار نكرديم. هر كس در واليبال زنان مسئوليت گرفت، 
كارهاي مديران قبلي را كنار گذاشت و با گروه خودش كارهاي جديدي را شروع 
كرد. مشكل واليبال زنان اين است كه آدم قوي نمي تواند در اين فدراسيون كار 

كند و زود كنار مي رود.«
ســليماني هم تأييد مي كند كه مديران زن در واليبال كارنامه قابل قبولي 

نداشــته اند: »شــايد بعضي ها از حرف من ناراحت شــوند اما اين همه 
نايب رئيسي كه در اين مدت به فدراســيون آمدند و رفتند، فقط براي 
صندلي كار كردند. آنها مي ترســيدند دنبال منافع زنان باشــند و 
صندلي شان را از دست بدهند. به خاطر همين است كه واليبال زنان ما 

عقب ماند و االن در حسرت داشتن يك تيم هستند.
 براي اينكه مدير بتواند منافع ورزشكاران، مربيان و داوران را تامين 
كند، بايد بجنگد، اما مديران ما از جنگيدن مي ترسند.«  سليماني نقش 
مديران فدراسيون را در مديريت ضعيف زنان هم بي تأثير نمي داند: 
»نه تنها فدراسيون واليبال كه بيشتر فدراسيون ها اجازه نمي دهند 
نايب رئيس ها كار كنند و بايد زير سلطه روساي فدراسيون ها باشند. 

اگر در فدراسيون واليبال همه كارها درست انجام شده بود، االن 
همه  چيز براي زن و مرد يكسان بود، اما خيلي چيزها براي مردان 

است و ما زنان تازه در شــروع كار هستيم.« از نظر سليماني 
با اين نگاه اســت كه حاال بايد زنان به مردان التماس كنند 

تا از آنها حمايت شود: »بايد براي تيم داري در ليگ زنان 
التماس كنيم. چند سال پيش در واليبال نشسته، يك 
خيريه كمك كرد تا ما تيم بدهيم. االن هم باشگاه ها فكر 
كنند دارند كار خير انجام مي  دهند. براي آنها چه فرقي 
مي كند، فكر كنند به جاي 18بازيكن، 19بازيكن دارند. 
ما مي شويم بازيكن نوزدهم آنها. يك تيم به اندازه يك 
بازيكن هم پول نمي خواهد.« در سال هاي گذشته، ليگ 
زنان با پايين ترين كيفيت برگزار شده و همين ضعف به 

تيم ملي هم رسيده است. سليماني مي گويد: »هيچ كس نيست 
كه شــرايط كلي را آناليز كند. اگر ما مي خواهيم تيم ملي قوي 

داشته باشيم، حتما بايد ليگ قوي داشته باشيم. داشتن اين 
ليگ به جز اجبار با هيچ چيز ديگري درست نمي شود.« 

نجاتي زاده، مســئله واليبال زنــان را فراتر از ليگ 
مي بيند. اينكه سال هاست در اين رشته نظارتي 

وجود ندارد و هر كسي هر كاري دلش مي خواهد 
مي كند. اســتعداديابي ها تعطيل شده و... 

»بازيكناني كه االن دارند بازي مي كنند، 
همان بازيكناني هستند كه سال هاي 85 

و 86 استعداديابي كرديم و كسي به 
آنها اضافه نشده است. كدام مديري 

بوده كه ســر اردوهاي تيم ملي 
حاضر شود، تا ببيند مربيان چه 
كار مي كنند؟« از نظر نجاتي زاده، 
واليبال مديران كاربلد مي خواهد؛ 
آدم هاي بزرگي كه جرأت انجام 

كارهاي بزرگ را داشته باشد.

زنان، بازيكن نوزدهم مردان
ليلي خرسند

روزنامه نگار

زنان معتقدند داشتن تيم بانوان بايد براي باشگاه ها اجباري شود. كافي است تيم هاي مردان فرض 
كنند به جاي 18 بازيكن 19 بازيكن دارند و پول آن يك بازيكن اضافه را خرج تيم زنان كنند

سقف قرارداد نيست؟
در نامه اي كه داورزني به باشگاه ها زده، موضوع ديگري هم مطرح است؛ اينكه در ليگ 
سال1399سقف قرارداد زنان 35ميليون تومان است، درحالي كه گفته مي شود سقف 
قراردادي براي مردان درنظر گرفته نشده است. سليماني به اين موضوع معترض است: 
»چرا اينقدر تبعيض؟« او مي گويد: »زنان كه پولي نمي  گيرند. اگر هم پولي به آنها داده 
شود، انگار به آنها لطف مي كنند. اما اين نگاه جنسيتي درست نيست. در هيأت تهران 
بهترين اتفاق افتاد و دستمزد داوران زن و مرد يكي شد. البته مردان خيلي به اين 
موضوع معترض بودند. االن هم اگر قرار است سقف قراردادي باشد، بايد براي همه 
باشد نه فقط زنان.« عظيمي گذاشتن سقف قرارداد براي بازيكنان زن را رد مي كند: 
»منظور اين نبوده كه سقف قرارداد زنان 35ميليون تومان است، منظور اين است كه 
اگر قرارداد بازيكنان تا سقف 35ميليون تومان باشد، باشگاه ها از پرداخت 10درصد 
سهم فدراسيون معاف مي شوند.« با اين قانون آيا هيچ باشگاهي حاضر مي شود بيش 

از 35ميليون تومان به بازيكني پول بدهد؟ 
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ناصر موسوي الرگاني، نماينده فالورجان 
و از چهره هاي نزديك به جبهه پايداري دولت

در مجلــس وعده داده كــه امروز طرح 
سؤال از رئيس جمهوري را به جريان خواهد انداخت.

 او در حساب شخصي اش در توييتر با انتقاد از شرايط 
اقتصادي در كشــور انگشــت اتهام را به سمت دولت 
و در رأس آن رئيس جمهوري نشــانه گرفته و نوشته 
است: »با توجه به تورم افسارگسيخته، افزايش روزانه 
قيمت طال، سكه، ارز و مسكن، طرح سؤال از روحاني 
و احضارش به مجلس را آماده و در جلســه علني روز 
يكشــنبه 15تير ماه به جريان خواهم انداخت تا اگر 
روحاني برنامه اي براي اصــالح امور ندارد، مجلس به 

او برنامه بدهد.«
نماينده فالورجان البته به ايــن توييت قناعت نكرده 
و در توضيحــات تكميلي در گفت وگو با تســنيم -از 
رسانه هاي همفكر با جريان سياسي اش- بر طرح سؤال 
از رئيس جمهور درباره گراني كاالهاي اساسي تأكيد 
كرده  و افزوده است: گراني ارز، طال، مسكن و تأثير آنها 
بر معيشت مردم امروز نگراني هايي را در جامعه ايجاد 

كرده است.
وي با بيان اينكه در چند ماه گذشــته شاهد افزايش 
لجام گســيخته قيمت كاالهاي اساســي در كشــور 
بوده ايم، تأكيد كرده اســت: آقــاي روحاني به عنوان 
رئيس قوه مجريه بايد پاسخگوي وضعيت ايجاد شده 
باشد و به مجلس اعالم كند كه براي مهار اين گراني ها 
چه اقداماتي را انجام داده است. اين در حالي است كه 
منتقدان فضاي اقتصادي كشور و تحليلگران اين عرصه 
بروز گره هاي اقتصادي و نابســاماني بازار را دستاورد 
صرف دولت روحاني نمي دانند و آن را معلول بازگشت 
تحريم هاي آمريكا و ناكام مانــدن برجام مي دانند و 
معتقدند بســياري از مشــكالت موجود نتيجه عقيم 
ماندن برجام اســت كه البته مخالفان داخلي دولت 

در آن سهيمند.
كارشناسان اقتصادي با برشــمردن بروز بحران هايي 
مثل ســيل، زلزله، از كار انداختن برجــام، تحريم و 
كرونا در دولت دوازدهم عملكرد دولت در كنترل آنها 
را موفقيت آميز مي دانند؛ اگرچــه معتقدند دولت به 
لحاظ كوتاه آمدن در برابر تحميل ها، زياده خواهي ها و 
كوتاهي در جايگزين كردن نيروهاي قوي به جاي افراد 

ضعيف، مستحق سرزنش است.
موسوي الرگاني و همفكرانش اما بي توجه به بازگشت 
تحريم ها و بحران هايي كه طي ســال هاي اخير بروز 
كرده با تأكيد بــر اينكه گراني ها مربــوط به برجام، 

تحريم ها و ارز نيســت، عنوان كرده است: برخي سوء 
مديريت ها باعث شــده كه مردم نسبت به رفتار افراد 
در دولت بدبين شوند و در ديدارهايي كه نمايندگان 
با مردم در حوزه هاي انتخابيه خــود دارند به وضوح 
مي توان اين موضوع را ديد. موســوي الرگاني تأكيد 
كرد كه اين سؤال در راســتاي بخش نظارتي مجلس 
تدوين شده و روز يكشنبه)امروز( براي اين طرح امضا 

جمع آوري خواهد شد.
پيش تر نيز احمــد اميرآبادي فراهانــي، ديگر عضو 
هيأت رئيســه و نماينده قم در مجلس هم در ادبياتي 
مشابه با موســوي الرگاني در حساب شخصي اش در 
توييتر نوشته بود كه دولت محترم به خصوص شخص 
رئيس جمهور برنامه خود را براي جلوگيري از افزايش 
افسارگسيخته قيمت هاي ارز، كاال، خدمات و مسكن 
اعالم كرده و جلوي افزايش قيمت ها را بگيرند؛ درغير 
اين صورت با تعدادي از همــكاران صحبت كرديم تا 

سؤال از رئيس جمهور را در مجلس مطرح كنيم.
براســاس آيين نامه داخلي مجلس امضاي يك چهارم 
نمايندگان مجلس زير طرح ســؤال از رئيس جمهور 
به آن رسميت مي بخشد و هيأت رئيسه ملزوم به اعالم 

وصول و به جريان انداختن آن است.
تكاپوي منتقــدان دولت دوازدهم بــراي فراخواندن 
حسن روحاني به صحن بهارستان و به چالش كشيدن 
مديريت اقتصادي كابينه اش در حالي است كه حسن 

روحاني در مراســم افتتاحيه مجلــس يازدهم يعني 
30روز قبل خواســتار تعامل 2 قوه شده و اعالم كرده 
بود: »دولت دست خود را به سمت مجلس يازدهم دراز 
مي كند و از مجلس اخوت مي خواهيم، در اين ســال 
سخت به مردم اميد بيشتر و يأس بزرگي به دشمنان 

مي دهيم و پيشرفت كشور را ادامه خواهيم داد.«
برخالف تصريح و تأكيد روحاني در رأس دولت براي 
برقراري تعامل بــا قوه مقننه امــا منتقدانش با كليد 
واژه هاي »معيشــت مردم«، »گراني«  و »ســؤال از 
رئيس جمهور« در رسانه ها و فضاي مجازي به ميدان 
آمده اند و در كنار سكوت بي سابقه شان در قانونگذاري 
و به جريان انداختن بررســي طرح يــا اليحه اي در 
بهارســتان يقه دولت و در رأس آن رئيس جمهور را 

گرفته اند.
چنانچه روســاي كميســيون هاي تخصصي مجلس 
يازدهم كه هنوز فرصت تشــكيل جلســات منظم و 
مســتمر كميســيون هاي مربوطشــان را به دست 
نياورده انــد، فــرداي روز انتخابــات هيأت رئيســه 
كميســيون هاي مجلس دست به قلم شــده اند و در 
اقدامي كم ســابقه طي نامه مشــترك و سرگشاده از 

شرايط اقتصادي كشور انتقاد كردند.
به نظر مي رســد آنها در پي آنند كه همه كاستي هاي 
معيشتي و اقتصادي بروز يافته را بدون درنظر گرفتن 
تأثيرات تحريم هاي آمريكا و سوء مديريت هاي 4دهه 

اخير از دولت فعلي طلب كنند.
البته نكته مهم و قابل اعتنا در به جريان انداختن طرح 
سؤال از رئيس جمهوري به اوضاع سخت اقتصادي و 
كوچك شدن ســفره هاي مردم به ويژه طبقه ضعيف 
و كارگران روزمزد در گوشه و كنار كشور برمي گردد 
كه گفته مي شــود حجم گاليه و اعتراضــات آنها به 
نمايندگان در هفته گذشــته كه فرصت سركشــي 
نمايندگان از حوزه هاي انتخابيه شان بوده به اوج خود 
رسيده و نمايندگان را به سمت سؤال از رئيس جمهور 
سوق داده است تا با احضار او به بهارستان، پاسخي به 

اعتراضات و نارضايتي مردم داده باشند.

ورود رسمي بهارستان به تقابل با  پاستور

تهديد به سؤال روي ميز رئيس جمهور

پرونده اكبر طبري، معاون 
اجرايي سابق حوزه رياست قضايي

قــوه قضاييه و ســركرده 
شبكه ارتشا در دســتگاه قضايي داراي 
22متهم اســت اما در كيفرخواستي كه 
توسط نماينده دادســتان در نخستين 
جلسه دادگاه قرائت شد، نام بازپرس سابق 
شــعبه15 كاركنان دولت، يعني حميد 
عليزاده در ليست اين متهمان نيست؛ اين 
در حالــي اســت كــه براســاس متن 
كيفرخواست  افرادي كه به عليزاده رشوه 
داده يا واسطه پرداخت رشوه به او بوده اند، 

در رديف متهمان اصلي قرار دارند! 
بنابر اظهارات نماينده دادســتان، يكي 
از اتهامات رســول دانيال زاده پرداخت 
30ميليارد ريال رشوه به حميد عليزاده 
بوده است. دانيال زاده متهم رديف چهارم 
اين پرونده است. از سوي ديگر، متهمي به 
نام مهدي زاهديان كه به »فراهم نمودن 
موجبات جرم ارتشــا از طريق مذاكره و 
وجه بين دانيال زاده و عليــزاده به مبلغ 
30ميليــارد ريال« متهم اســت، رديف 
اتهامي ســيزدهم را به خــود اختصاص 
داده اســت. سؤال اين اســت كه چرا در 
كيفرخواست اين پرونده، نام عليزاده در 
رديف متهمان نيست و رديف مشخصي 
براي او درنظر گرفته نشــده است؟! نام 
عليزاده صرفا در ذيل عناوين اتهامي ساير 

متهمان به ميان آمده است.
اين در حالي است كه نماينده دادستان در 
ميانه جلسات مختلف دادگاه صراحتا از 
حميد عليزاده به عنوان متهم اين پرونده 
نام برده اســت. در همين حال تصاويري 
از حضور اين متهم با لباس شــخصي در 

جلسات دادگاه به چشم مي خورد.
در ششمين جلسه دادگاه طبري، رسول 
قهرماني نماينده دادســتان در بخشي 
از اظهارات خود گفت: ســال95 گزارش 
اطالعات سپاه درباره تخلفات روابط مالي 
طبري و دانيال زاده در شعبه 15دادسراي 

كاركنان دولت )شــعبه اي كــه عليزاده 
بازپرس آن و مسئول رســيدگي به اين 
پرونده بوده اســت( مطرح شد؛ در اينجا 
طبري با اعمال نفوذ، پرونــده را به منع 
تعقيب منتهي مي كند. نماينده دادستان 
در بخش ديگري از جلسه دادگاه با اشاره 
به اعمال نفوذ متهم دانيال زاده از طريق 
حســين فريدون در برخي از دستگاه ها 
گفت: دانيال زاده از طريــق فريدون در 
شــهرداري و وزارتخانه هــا اعمال نفوذ 
مي كند و حتي انتصاب برخي از مديران 
عامل بانك ها ازجمله بانــك رفاه و ملي 
با نفوذ دانيــال زاده بــوده و در ادامه اين 
گزارش مبلغ 31ميليارد تومان مربوط به 
رشاء فريدون مطرح مي شود كه به شعبه 

15بازپرسي مي رود.
قهرماني در جاي ديگري از نقش آفريني 
عليزاده بازپرس شعبه15در ناديده گرفتن 
اتهامات دانيال زاده در گزارش ســازمان 
اطالعات سپاه و صدور منع تعقيب براي 
او سخن مي گويد: در ســال97 بازپرس 
پرونده يعني حميد عليزاده كه اكنون در 
اين پرونده در جايگاه متهم است، استدالل 
مي كند در گزارش سازمان اطالعات سپاه 
عنوان شــده دانيال زاده اقدامات خود را 
با اتكا بر فريدون انجــام داده درحالي كه 
ســازمان اطالعات ســپاه چنين چيزي 
نگفته و اعالم كرده كه دانيال زاده اقدامات 

ديگري را انجام داده است و با همين فرض 
قرار موقوفي تعقيب درخصوص تسهيالت 
صادر شده اســت. درحالي كه در گزارش 
سازمان اطالعات ســپاه تسهيالت بانك 
رفاه و ملت نيز مطرح بــوده، اما در همه 
بانك ها منع تعقيب صادر شد و استدالل 
اين بود كه بانك ملي شكايت نكرده، اما آيا 
چون بانك ملي شكايت نمي كند دادسرا 
تكليفي ندارد؟ قهرماني گفت: بانك رفاه 
نيز دولتي بود و حتــي اگر خصوصي نيز 
باشد اموال عمومي اســت؛ اما در پرونده 
درباره همه موارد تسهيالتي منع تعقيب 
صادر شد و درباره رشــاء فريدون نهايتا 
پذيرفته شــد كه فريــدون و دانيال زاده 

محكوم شدند.
در هفتميــن جلســه دادگاه، نماينده 
دادســتان از نقش عليزاده بيشتر سخن 
مي گويد؛ قهرماني با اشــاره بــه ارجاع 

نقش بازپرس در شبكه طبري
گزارش 11صفحه اي دادســتاني درباره چرا نام حميد عليزاده در ميان 22متهم پرونده نيست؟

تهاتر امالك ميان طبري و دانيال زاده به 
شعبه 15گفت: بازپرس عليزاده كه يكي 
از متهمان اســت از طبري در 7 صفحه 
تحقيق مي كنــد و طبــري مي گويد با 
دانيال زاده معامله كــردم و مبايعه نامه 
دارم. بازپــرس موضــوع را بــه هيأت 3 
نفره كارشناســي ارجاع مي دهد و قرار 
مي شــود ملك را كارشناسي كنند. پس 
از بررسي مشــخص كردند 3 واحد برج 
روما 11 ميليارد تومان و ملك كريم خان 
13 ميليارد تومان ارزش دارد. در واقع با 
اعمال نفوذ عليزاده، تهاتر امالك طبري 
و دانيال زاده كه با هدف رشوه و پولشويي 
)گران نمايــي ملك كريم خــان به نفع 
طبري( صورت گرفته بــود، مورد تأييد 

شعبه15 قرار گرفته است.
نماينده دادســتان، در بخش ديگري از 
جلســه دادگاه ضمــن تشــريح روابط 
دانيال زاده و طبري، از اتهام ديگر عليزاده 
پرده بر مي دارد و مي گويد: بازپرس پرونده 
در جريان تحقيقــات منزلي از طبري در 
ولنجك كشف مي كند و وقتي از آن منزل 
بازرسي صورت مي گيرد، مشاهده مي شود 
پيش نويس قرار عليزاده در آنجا با تاريخ 
ديگري وجود دارد و معلوم شــد بازپرس 
قرار را به طبري ارســال مي كرده و چند 
پيش نويــس قرار ديگــر ازجمله مربوط 
به برادر طبري نيز وجود داشــته است، 
پيش نويس قرار در منزل طبري چه كار 
مي كرده و چه كسي به طبري داده است؟

قهرماني در جــاي ديگر مي گويد: اعمال 
نفــوذ طبــري و پذيرش نفوذ از ســوي 
عليزاده به اينجا مي رســد كــه پرونده 
دانيال زاده و طبري به منع تعقيب منجر 

شود.
از مجموع ســخنان نماينده دادســتان 
چنين برمي آيــد كه عليــزاده عالوه بر 
دريافت 3ميليارد رشــوه، اقدامات قابل 
توجهي را بــراي سرپوش گذاشــتن بر 
تخلفات طبري و دانيال زاده و صدور قرار 
منع تعقيب براي آنها انجام داده اســت. 
با همه اتهاماتي كه عليه حميد عليزاده، 
بازپرس وقت شعبه كاركنان دولت مطرح 
است، همچنان اين سؤال باقي است كه 
چرا نام عليزاده در رديف 22متهم پرونده 
طبري ديده نمي شود؟ آيا به اتهامات او در 

اين دادگاه رسيدگي خواهد شد؟ 

 نماينده دادستان: دانيال زاده از 
طريق فريدون در شــهرداري و 
وزارتخانه ها اعمال نفوذ مي كند 
و حتي انتصاب برخي از مديران 
عامل بانك ها ازجمله بانك رفاه و 
ملي با نفوذ دانيال زاده بوده است

   دومين سؤال
هشدارهاي گاه و بي گاه اصولگرايان منتقد دولت حاضر در بهارستان به روحاني براي به جريان انداختن طرح سؤال از او در 
حالي است كه همين جريان كه در اقليت مجلس دهم قرار داشتند و در پي نوسانات بازار طال و ارز در ارديبهشت ماه 2سال 
گذشــته كه انتقادات از رويه اقتصادي دولت تدبير و اميد به اوج خود رسيده بود با امضاي 80نماينده طرح سؤال از حسن 
روحاني را كليد زدند و در شهريورماه 97 او را براي پاسخگويي به مجلس كشاندند. عدم موفقيت دولت در مديريت قاچاق 
كاال و ارز، استمرار تحريم هاي بانكي، عدم موفقيت دولت در كاهش نرخ بيكاري، ركود شديد اقتصادي چند ساله و افزايش 
روزافزون نرخ ارز محور 5ســؤال مجلس دهم از روحاني بود كه در 4 مورد پاسخ هاي رئيس جمهور را قانع كننده ندانست. 
پايداري هاي مجلس دهم البته به اين طرح سؤال قانع نشدند و سوداي استيضاح روحاني را با تأكيد بر ناكارآمدي برجام در 
سر داشتند؛ سودايي كه به جد از سوي مجتبي ذوالنوري در مجلس دهم پيگيري مي شد، اما اكثريت مجلس به آن اقبالي 
نداشتند و استيضاح روحاني را فقط عاملي در تشديد نابساماني شرايط مي دانستند. حال بايد ديد اين طيف در مجلسي كه 

اكثريت آن را در اختيار دارند، در آستانه انتخابات 1400به مرادشان خواهند رسيد؟

براساس متن كيفرخواست افرادي كه به عليزاده رشوه داده يا واسطه پرداخت رشوه 
به او بوده اند، در رديف متهمان اصلي قرار دارند! 

اصغر صوفي
روزنامه نگار



2  يكشنبه 15 تير 99  شماره 7979 12 3 0 2 3 6 1 8 جامعه

ايثارگران بدانند 

كميته ماده1۵ را اصالح كنيد

تا قبــل از تصويب قانون تســهيالت اســتخدامي و اجتماعي 
جانبازان، رســيدگي به فوت ناشــي از عــوارض مجروحيت 
جانبازان فاقد قانون بود و به همين دليل، علت فوت اغلب آنان 
توسط خانواده هاي شان پيگيري نمي شــد. از داليل مهم اين 
عدم پيگيري، عدم وجود قانون مشخصي بود تا تكليف خانواده 
را براي پيگيري روشن و نهاد متولي را موظف به رعايت آن كند. 
با تصويب ماده15 قانون تســهيالت اســتخدامي و اجتماعي 

جانبازان، اين خأل پر شد.
جانبازاني كه فوت مي كنند وضعيت آنــان در كميته ماده15 
قانون تســهيالت اســتخدامي و اجتماعي جانبازان، بررسي 
مي شــود تا مشــخص شــود آنان به دليل عوارض ناشــي از 

مجروحيت شهيد شده اند يا به صورت عادي فوت كرده اند.
ماده15 قانون تسهيالت استخدامي و اجتماعي جانبازان بيان 
مي دارد: آن دسته از جانبازان انقالب اسالمي كه بنا به تشخيص 
كميته تخصصي، متشــكل از نمايندگان بنياد )بنياد جانبازان 
وقت( و بنياد شهيد انقالب اســالمي، به دليل ضايعات ناشي از 
جانبازي فوت مي نمايند شهيد محسوب شده و خانواده و افراد 
تحت تكفل آنان طبق ضوابط مورد عمل در بنياد شهيد انقالب 

اسالمي تحت پوشش بنياد مزبور قرار مي گيرند.
تا قبل از تجميع نهادهــاي ايثارگري در بنياد شــهيد و امور 
ايثارگران، تركيب اين كميته متشــكل از نماينــدگان بنياد 
جانبازان و بنياد شــهيد بود، لذا هنگام طرح پرونده پزشــكي 
جانبازان متوفي، نقش بنياد جانبازان غالبا دفاع از حقوق جانباز 
فوت شده و خانواده آنها بود. با تجميع نهادهاي ايثارگري، اين 
تركيب سال هاست وجود ندارد و تمام اختيارات در اين زمينه 
به بنياد شهيد و امور ايثارگران واگذار شده است كه اين موضوع 
مي تواند شائبه  نبوددقت در رسيدگي به پرونده پزشكي جانبازان 
متوفي را به دنبال داشته باشد. با تجميع نهادهاي ايثارگري، لزوم 
تغيير در تركيب اين كميته ضروري به نظر مي رســد. خانواده 
بخشــي از ايثارگران متوفي، ضمن تماس، از اين موضوع گله 
داشته و انحصار اين موضوع در بنياد شــهيد و امور ايثارگران 
به عنوان تنها نهاد تصميم گيرنده درباره تشــخيص شــهادت 
جانبازان را مناسب ندانسته و خواستار اصالح آن شدند. البته 
شايسته است بنياد به عنوان متولي امور ايثارگران، خود پيشنهاد 
اصالح اين ماده را در قالب اليحه و پــس از طي مراحل آن در 
هيأت دولت به مجلس تقديم كند. تركيــب قبلي نيز به دليل 
اينكه يك تركيب دونفره بود گاهي اوقات به دليل اختالف ناشي 
از تصميم هر يك از نهادهاي متولي با مشــكل مواجه مي شد. 
مناسب است مجلس شوراي اسالمي نسبت به اصالح اين ماده 
اقدام كند و با ايجاد تركيب سه نفره در اين كميته، هم مشكل 
گذشته را مرتفع سازد و هم نسبت به اصالح مشكل فعلي اقدام 
كند. مناسب ترين تركيب براي كميته ماده15 قانون تسهيالت 
استخدامي و اجتماعي جانبازان، تركيب نمايندگاني از ستاد كل 
نيروهاي مسلح به عنوان مسئول نهادهاي نظامي اعزام كننده 
نيروها، پزشكي قانوني به عنوان نهاد تخصصي بي طرف و بنياد 
شــهيد و امور ايثارگران به عنوان نهاد رسيدگي كننده به امور 
ايثارگران اســت. با اين تركيب هر دو مشكل مطروحه مرتفع 
و امر مهم تشخيص شهادت جانبازان متوفي به گروهي كامال 

تخصصي واگذار خواهد شد.

  هر چقدر مدارس در اسفند 
تا خردادماه خويشتنداري گزارش

و  معلمــان  و  كردنــد 
دانش آموزان به شــكل مجازي با هم در 
ارتباط بودند، حاال در تابســتان كه بايد 
تعطيل باشــند، مديران برخي مدارس 
آموزش هاي حضوري و كالس هاي تست 
و كنكور براي دوره متوســطه اول و دوم 
برگــزار مي كننــد و كادر آموزشــي، 
دانش آموزان را به مدرسه مي كشانند و 
حتي پيشاپيش درس هاي سال تحصيلي 
بعد را تدريس مي كننــد. كنكور هم كه 
به رغم هشدارهاي كادر درمان قرار است 
برگــزار شــود و حتي رئيس ســازمان 
سنجش گفته از داوطلباني كه كرونا هم 

دارند، كنكور مي گيريم.
اگرچه آمــار مبتاليان و فوت شــدگان 
كرونا نسبت به موج اول آن در اسفند ماه 
افزايش چشــمگيري يافته، امــا از آن 
طرف حساســيت جامعه هم نسبت به 
آن كم شــده و بســياري از مشاغل به 
حالت عادي برگشــته اند. اما عجيب تر 
از همه بازگشــايي علني برخي مدارس 
در اين بحران اســت. برخي مديران تا 
اينجاي كار با 3 هــدف فعاليت مدارس 
را در تابستان و اوج كرونا از سرگرفته اند، 
اول براي آموزش دروس ســال آينده به 
دانش آموزان ســال يازدهم و دوازدهم 
كه در معرض كنكور هستند. دوم براي 
آزمون هاي ورودي مدارس سمپاد، نمونه 
دولتــي و برخي از مــدارس غيردولتي 
براي دانش آموزان پنجم، هفتم و ســوم 
براي دانش آموزان المپيادي و مسابقات 

كشوري و بين المللي.

فقط ما نيستيم، مدارس ديگر هم باز 
هستند

دبيرستان غيردولتي دخترانه بهارستان 
در استان البرز يكي از مدارسي است كه 
هفته  گذشته باز شده و دانش آموزان را به 
مدرسه فراخوانده است. آنطور كه برخي 
از والدين مي گويند، هدف از بازگشايي 
مدرسه، شروع تدريس كتاب هاي سال 
آينده براي دانش آمــوزان پايه دوازدهم 
اســت كه امتحان نهايي و كنكور دارند. 
زهرا. الف مادر يكــي از دانش آموزان به 
»همشهري« مي گويد:» هفته پيش در 
گروه مجازي مدرســه اعالم كردند كه 
حضور همه دانش آمــوزان علوم تجربي 
الزامي اســت و كســاني كه نمي آيند 
در جريان باشــند كــه از درس ها عقب 
مي افتند و مباحث درسي دوباره آموزش 
داده نمي شود. اين شد كه مجبور شديم 
بچه ها را بفرســتيم. بعدا متوجه شديم 
كه يك كالس با حضــور 60دانش آموز 
برگزار شــده. بــه شــلوغي كالس كه 
اعتراض كرديم، گفتنــد معلم از تهران 
آمده و نمي توانســتيم 2 جلســه مجزا 
برگزار كنيم، چاره اي نداشتيم. آيا با اين 
وضعيت نبايد نگران سالمتي بچه هايمان 

باشيم؟«
اما معظمي، مدير مدرســه بهارستان به 
خبرنگار همشــهري درباره بازگشايي 
مدرســه و برگزاري كالس هاي كنكور 
گفت: » اين خواست خود خانواده هاست 
كه بچه هايشان در كالس هاي حضوري 

شــركت كنند. ضمن اينكــه ما مجوز 
برگزاري كالس كنكــور و زبان را هم از 
آموزش و پرورش داريم. تا االن هم تالش 
كرديم كالس ها را با ميز و نيمكت هاي 
تك نفره و رعايت حداكثري پروتكل هاي 
بهداشتي مثل ماسك زدن و ضد عفوني 

كردن فضا برگزار كنيم.«
او براي اينكه نشــان دهد بازگشــايي 
مدرســه و برگــزاري كالس كنكور در 
بحران كرونا اتفاق عجيبي نيست، گفت: 
»خيلي از مدارس پسرانه و دخترانه ديگر 
هم باز هستند و كالس هايشان را برگزار 
مي كنند و فقط ما نيســتيم كه اين كار 
را انجام داديم. البتــه احتمال تعطيلي 

مدارس در هفته آينده وجود دارد.«

امتحان مجازي دانشجويان و حضوري 
دانش آموزان

مدرســه جابربن حيان در تهــران هم 
يكي ديگــر از مدارســي اســت كه از 
هفته پيش فعاليت اش را شــروع كرده. 
دانش آموزان و معلمان 3 روز در هفته به 
 مدرسه مي روند و دروس سال تحصيلي
 1400-1399 آموزش داده مي شود. ن. 
ر از معلماني است كه نسبت به اين مسئله 

معــتــرض است 
و مـي گــــويد: 
»احتمــال ابتال 
به كرونــا در اين 
شــرايط بســيار 
باالســت. سؤال 
من از ستاد ملي 
مقابله بــا كرونا و 
وزارت آمــوزش 
و پــرورش ايــن 
اســت كه چطور 
ت  نا متحــــــا ا
اغلب دانشجويان 

كشــور به صورت مجازي برگزار شد، اما 
دانش آموزان امتحان هايشان حضوري 
بود؟ االن كه شرايط شيوع كرونا بحراني 
اســت با كدام منطق اجازه بازگشــايي 

مدارس را داده اند؟«
او مي گويد: اغلب والدين و دانش آموزان 
در اين شرايط نمي توانند تصميم درستي 

بگيرند و در نهايت مجبورند به خواسته 
مدرســه عمل كنند: » تكليف معلم كه 
روشــن اســت از طرف مدير موظف به 
حضور در مدرسه شده، اما خانواده ها هم 
نمي توانند بگويند صددرصد فرزندمان را 
نمي فرستيم. آنها در اين باره مستاصل و 
سرگردانند. چون مي ترسند درس هاي 
آموزش داده شــده ديگر تكرار نشود و 
آنها فرصت را از دست بدهند. سؤال من 
اين است كه چرا آموزش ها را همانطور 
مجازي دنبال نكنيم؟ درســت است آن 
شــيوه، نقطه ضعف هاي جدي دارد، اما 
به هرحال از آموزش حضوري كه خطر 

ابتال به كرونا را باال مي برد، بهتر است.«

كنكور مهم تر از جان نوجوانان
كنكور تا اينجاي كار نشان داده زورش 
از كرونا هم بيشــتر اســت، چه آنجا كه 
باعث شده دانش آموزان در قالب آمادگي 
براي كنكور ســال آينــده در اوج كرونا 
سركالس درس و تست حاضر شوند تا از 
قافله رقابت ها عقب نمانند، چه حاال كه 
ابراهيم خدايي، رئيس سازمان سنجش 
گفته، تحت هر شرايطي كنكور سراسري 
كارشنــــاسي را چند روز ديگر برگزار 
مي كنند و حتي 
از مبتاليــان به 
كرونا هم آزمون 
گرفته مي شود. 
او دهــم تيرماه 
رســانه ها  بــه 
گفته:»قبــل از 
كارت  توزيــع 
ورود به جلســه 
از  آزمون هــا 
ن  طلبــا و ا د
ي  ر ظهــا د ا خو
خواهيم گرفت و 
داوطلبان مبتال به ويروس كرونا در حوزه 
امتحاني در محيطــي جداگانه آزمون 

مي دهند.« 
جالب تــر اينكه خدايي دربــاره كنكور 
دكتري گفتــه:»در فراينــد مصاحبه 
كنكور دكتــري 99 اولويت با مصاحبه 
مجازي اســت و اين مسئله به دانشگاه، 

شهر، رشــته و تعداد داوطلبان دعوت 
شده به مصاحبه بستگي دارد و در نهايت 

دانشگاه  تصميم گيرنده نهايي است.«
مصطفي امامي، كارشــناس مســائل 
آموزشي در اين باره به همشهري گفت: 
» كنكور بار ديگر نشان داد كه همچون 
دژي قوي و مســتحكم اســت كه براي 
رسيدن به دانشگاه بايد از آن عبور كرد و 
هيچ  چيزي حتي ويروس كرونا جلودار او 
نيست. آنقدر كه رئيس سازمان سنجش 
گفته؛ حتي از كرونايي هــا هم امتحان 
مي گيريم. واقعا چه مي شود گفت وقتي 
مسئوالن ادامه تحصيل و كنكور را مهم تر 

از جان يك نوجوان يا جوان مي دانند؟«
او درباره راهكارهاي جايگزين براي كنكور 
امسال گفت: » مسئله خيلي ساده است، 
اوال اينكه اگر مدارس همين يك ســال 
چشــم از منافع اقتصادي سرشار كنكور 
بپوشــند و در طبل آن نكوبند و در اين 
شرايط فضاي رقابتي را كاهش بدهند و 
به همان كالس هاي مجازي بسنده كنند، 
حداقل شرايط براي اغلب دانش آموزان 
مساوي خواهد شد و در كنكور تقريبا همه 
در يك سطح امتحان خواهند داد. دوما 
زمين به آسمان نخواهد رسيد، اگر يك 
سال دانشگاه ها ورودي جديد نگيرند تا 
تكليف اين بيماري مشخص شود. چون به 
فرض شركت و قبولي در دانشگاه، امكان 
شركت در كالس ها نيست و دانشجوي 
تازه پذيرفته شده نمي تواند لذت حضور 
در دانشگاه را درك كند.« امامي معتقد 
اســت؛ نقش نظارت آموزش و پرورش 
بر فعاليت مدارس در طول ســال جديد 
بسيار مهم است:» بايد آموزش و پرورش 
قاطعانه با مدارسي كه از رهاورد كنكور در 
اين شــرايط خطرناك كاسبي مي كنند 
و به دانش آمــوزان نگاه ابــزاري دارند، 
برخورد كند و اجازه ندهد كه درآمدزايي 
و ثروت اندوزي يك تعــداد كم باعث به 
خطر افتادن جان تعــداد زيادي جوان و 

نوجوان شود.«

صداي كادر درمان هم از كنكور در آمد
آگهي شركت در آزمون ورودي مدارس 
در اغلب گروه هاي مجــازي آموزش و 

پرورش رد و بدل مي شود. دانش آموزاني 
كــه از قبل در ايــن آزمون هــا ثبت نام 
كرده اند بايد در موعد مقرر در مدرســه 
حاضر شــده و در امتحان هــا كه اغلب 
هم در تيرماه برگزار مي شــود، شركت 
كنند. مدرسه فرهنگ يكي از مدارسي 
است كه روز پنجشــنبه آزمون ورودي 
براي پايه هشــتم برگزار كــرده و فقط 
در يك حوزه بيــش از 200دانش آموز 
دختر حضور داشــتند. فاطمــه يكي از 
آنهاســت. »اين دومين مدرسه اي است 
كه من آزمون مي دهم و براي يك مدرسه 
ديگر هم آزمون دارم. بقيه بچه هايي كه 
مي خواهند پايه هشتم بروند هم همين 
وضعيت را دارند. براي اينكه در مدرسه 
خوبي درس بخوانيم مجبوريم چند جا 
آزمون بدهيم تا باالخره در يكي شــان 

قبول شويم.«
آزمون هاي ورودي مــدارس ديگر هم 
به ترتيب در حال برگزاري است و حداقل 
بين 100تا 500دانش آموز در آن شركت 

مي كنند.
آش اين آزمون ها و كالس ها آنقدر شور 
شده كه صداي پزشكان و كادر درمان را 
هم در آورده است. آنها نسبت به پافشاري 
مسئوالن آموزشي كشور براي برگزاري 
كنكــور گاليــه دارند. پيام طبرســي، 
مدير بخش عفوني بيمارســتان مسيح 
دانشوري با انتقاد از شــرايط برگزاري 
امتحانات و به خصوص كنكور سراسري، 
گفت:» به عنــوان نمونــه بــا برگزاري 
حضوري كنكور تجمعات چند صدهزار 
نفري ايجاد مي شود كه اين مسئله باعث 
انتقال شــديد بيماري خواهد شــد كه 

بسيار خطرناك خواهد بود.«

آموزش و پرورش: آزمون ممنوع است
اما موضع مســئوالن آمــوزش و پرورش 
درباره برگزاري كالس هاي تابســتاني و 
آزمون هاي ورودي مدارس اين اســت كه 
»نبايد صورت گيرد و صد در صد اشــتباه 
اســت.« رضوان حكيم زاده، معاون وزير 
آموزش و پرورش و رئيس ســتاد ثبت نام 
مدارس كشــور در اين باره به همشهري 
گفت:» در دستورالعمل ثبت نام مدارس 
كه در 22ارديبهشت امسال ابالغ شد، به 
صراحت تأكيد كرديم كه گرفتن آزمون 
ورودي مدارس ممنوع است.« او ادامه داد: 
» در بند دوازدهم اين دستورالعمل آمده به 
استناد ماده 30آيين نامه اجرايي مدارس، 
برگزاري آزمون ورودي، مصاحبه و تعيين 
شــرط معدل براي ثبت نام دانش آموزان 
و دريافت هرگونه وجه نقد در زمان ثبت 
نام مجاز نيســت و نبايد دانش آموزان به 
داليل مذكور از ثبت نام محروم شــوند. 
همچنين در تبصره يك اين بند نوشــته 
شده، طبق مصوبه بيست و يكمين جلسه 
شوراي سياستگذاري، برنامه ريزي و نظارت 
مركزي برگزاري هرگونه آزمون يا مصاحبه 
بــراي پذيــرش دانش آمــوزان در دوره 
ابتدايي و پايه هفتم ممنوع است.« آنطور 
كه پيداست مديران مدارس و مسئوالن 
سازمان سنجش نه قانون و مقررات مصوب 
شده در مراجع باالدستي برايشان اهميت 
دارد و نه هشدارهاي كادر پزشكي و درمان 
را مي شنوند، چون هم مدارس باز است و 
كالس ها برگزار مي شود و هم آزمون هاي 
ريز و درشــت از ورودي مدرسه تا كنكور 

سراسري برگزار مي شود.

فعاليت سؤال برانگيز مدرسه ها و سرنوشت نگران كننده كنكور در بحبوحه كرونا

 كنكور قوي تر است يا كرونا؟
فهيمه طباطبايي

خبر نگار

با برگزاري حضوري كنكور 
تجمعــات چنــد صدهزار 
نفري ايجاد مي شــود. اين 
مســئله باعث انتقال شديد 
بيماري خواهد شد و بسيار 

خطرناك است

 اگر شــما از افرادي بوده ايد كه در هفته هاي گذشته براي ماسك زدن 
سهل گيري كرده ايد، از امروز يعني پانزدهم تيرماه همه افراد بايد در 
همه مكان هاي عمومي و سرپوشيده از ماسك استفاده كنند؛ در غير اين 
صورت به احتمال زياد براي انجام بسياري از امور روزمره با مشكل مواجه 
مي شوند؛ ازجمله ورود به سازمان هاي دولتي و مراكز خدماتي مختلف.

حســن روحاني، رئيس جمهوري ديروز درحالي كه ماســك به چهره 
داشت از مردم خواســت كه مصوبه ســتاد ملي مقابله با كرونا يعني 
اســتفاده اجباري از ماســك را جدي بگيرند و دربــاره واكنش هاي 
اجتماعي جامعه به بيمــاري كرونا، حرف هاي تازه اي زد. بخشــي از 
مهم ترين حرف هاي رئيس جمهوري انتقاد از افرادي بود كه  تســت 
كروناي آنها مثبت مي شود يا به هر شكل از بيماري خود خبر دارند اما 

آن را پنهان مي كنند.

كسي نبايد اين بيماري را ننگ و عار بداند
روحاني گفت: از روز اول خدمت مردم عزيز گفتيم اين ويروس مهمان 
ناخوانده است و مدت حضورش معلوم نيست؛ با هواي گرم هم نمي رود. 
متخصصان ما گفتند حضورش ادامه دار است. اين ويروس ناشناخته 
است؛ اول پيرها را درگير مي كرد و االن جوان ها را هم درگير مي كند. 
عالئمش هم دائما در حال تغيير است. به گزارش ايسنا،  او ادامه داد:  از 
روز اول گفتيم تمام مراكز توليدي بايد فعال باشند؛ تمام فروشگاه ها، 
مراكز بهداشتي و درماني هم فعال بودند. مدتي بقيه مشاغل را تعطيل 
و مدتي ســفر را هم ممنوع كرديم. در زمان بازگشــايي مجدد قراري 
گذاشتيم با مردم و گفتيم به شرط رعايت تمام پروتكل هاي بهداشتي 
مراكز باز مي شوند و هرچه پروتكل ها بيشتر رعايت شود، گشايش ها هم 
بيشتر مي شــود. روحاني گفت: مردم عزيز، كسي نبايد مبتال شدن به 

اين بيماري را ننگ و عار بداند و اگر مبتال شــد، از ديگران پنهان كند. 
صداوسيما بيشــتر بايد در اين زمينه تالش كند و كسي نبايد ابتال به 
اين بيماري را پنهان كند. طرف نبايد به آزمايشگاه بگويد كه اگر تست 
من مثبت شد، خواهش مي كنم به كسي اطالع نده و خودم مي گويم. 
به كميته بهداشــتي و امنيتي مي گويم راجع به كســاني كه بيماري 
را مخفي مي كنند، طرحي بياورنــد و آن را تصويب كنيم. او » مخفي 

كردن بيماري« را نوعي »تجاوز به حقوق ديگران دانست و افزود: من 
كه بيماري ام را مخفي مي كنم و نمي گويم، نسبت به خانواده، دوست، 
همكار و ساير افراد مسئوليت دارم. وقتي ابتالي خود را اطالع نمي دهم و 
حتي ماسك هم نمي زنم، درست نيست. بايد اين فرهنگ را جابيندازيم 
كه ماسك اســتفاده كنيم و بيماري خود را اطالع دهيم تا از بيماري 
عبور كنيم. روحاني گفت: پس اين كار از نظر فرهنگي در جامعه ما به 
يك معضل تبديل شده است. من با مردي آشنا شدم كه طرف روز قبل 
از امتحان، تستش مثبت بوده اما نگفته تا امتحان آموزش رانندگي را 
بدهد. خب، اين از نظر فرهنگي كار درستي نيست، هركسي مبتال شد، 
بايد بگويد، به قرنطينه برود و ايزوله كند. آزمايشگاه هاي ما هم موظف 
هستند، اطالع دهند و گرنه نمي شود كه فردي آلوده شد، برود و بقيه را 
آلوده كند؛ لذا ما اگر مي خواهيم به يك نفري نزديك شويم، مبنا را بايد 

بر اين بگذاريم كه او مبتال به ويروس كروناست.
 

به افراد بدون ماسك خدمات ندهيد
روحاني در بخش ديگري از ســخنانش بر ضرورت استفاده همگاني از 
ماسك تأكيد كرد: استفاده از ماسك در محيط هاي عمومي شلوغ بايد 

اجباري باشد و چنانچه كسي بدون ماســك به دستگاه، نهاد يا ارگاني 
براي دريافت خدمت مراجعه كرد، بايد از او بخواهند ماســك داشته 
باشد و حتي بايد از حضور كارمندان و كاركنان در اداره ها و دستگاه ها 
درصورت رعايت نكردن دستورالعمل هاي بهداشتي و استفاده نكردن 
از ماسك، جلوگيري شود. رئيس جمهوري گفت: كسي كه آلوده  است 
نبايد به جامعه بيايد و ديگران را آلوده كند. نمي شود كه در اين مواقع 
همكاري نكرد. روحاني ادامه داد: برخي افــراد اصال عاليم بيماري را 
ندارند. اگر مي خواهيم به فردي نزديك شــويم، همــه بايد مبنا را بر 
اين بگذاريم كه آن فرد مبتال به كروناســت. يا فاصله گذاري اجتماعي 
را رعايت كرده يا از ماســك اســتفاده كنيم. در اجتماعات بزرگ هم 
شركت نكنيم. در اجتماع بزرگ حاضر مي شويم و در پي آن گرفتاري 
پيش مي آيد. در اجتماع بزرگي كه همه كنار هم نشستند و غذا صرف 

مي كنند، در عروسي ها و در برخي مراسم اينگونه است.
او گفت: مترو نيز شلوغ است و نبايد اجازه داد كسي بدون ماسك سوار 
شود. خدمات مترو و اتوبوس بايد منوط به استفاده از ماسك باشد. من 
مي خواهم در اين راه، هم ضابطين قوه قضاييه، هم خود قوه قضاييه و در 
جايي كه الزم است، دادستان ها نيز ياري كنند تا اين مقطع را رد كنيم.

كي  چي گفت؟

   تقي مهري

بــا توجه به ابالغ ســتاد 
كل نيروهاي مسلح، مدت 

آموزش رزم مقدماتي سربازان 
به علت تشديد شيوع ويروس كرونا تا اطالع 
ثانوي يكماهه است. به گزارش همشهري، 
سردار تقي مهري در اين باره گفته با توجه 
به ابالغ ســتاد كل نيروهاي مسلح، مدت 
آمــوزش رزم مقدماتي ســربازان به علت 
تشديد شيوع ويروس كرونا و نياز به رعايت 
حداكثري پروتكل هاي بهداشتي با يك ماه 
كاهش، كماكان تا اطالع ثانوي به صورت 
يكماهه اســتمرار خواهد داشت.هرگونه 
تصميم گيري درخصوص تغيير مدت زمان 
اين دوره به شرايط تداوم شيوع اين بيماري 
در آينده بستگي داشــته و در زمان مقرر 

تعيين تكليف و اطالع رساني مي شود.

 رئيس سازمان وظيفه عمومي ناجا 

   احمد ميدري

معاون رفــاه اجتماعي 
وزارت تعــاون، كار و 

رفاه اجتماعي گفته براساس 
اطالعات پايگاه اطالعات رفاه ايرانيان 
در همان ماه اول شــروع بيماري در 4 
نوبت، به افراد مشــمول مبلغ 200 تا 
600 هزار تومان كمك شــده است.به 
گزارش همشــهري، عالوه بر اين طي 
مدت كمتر از 2ماه، 22ميليون خانوار 
ايراني بدون نياز به مراجعه به بانك ها وام 
يك ميليوني دريافت كردند كه اقساط 
آن ماهانه از مبلغ يارانه شان كم مي شود. 
ميدري گفته سازمان هاي جهاني مثل 
يونيســف بايــد در برابــر تحريم هاي 
ظالمانه عليه ايران موضع شفافي داشته 
باشند. به گفته او براســاس مطالعات 
انجام شــده، بدترين آسيب هاي كرونا 
در كشورهاي خاورميانه رخ خواهد داد 
و 50درصد مشاغل و كســب و كارها 

آسيب خواهند ديد.

 معاون رفاه اجتماعي وزارت كار

  سيماسادات الري

2 هــــــــزار و 449 
 بيمــار جديــد مبتال به 
كوويد-19در كشور شناسايي شدند، 
يك هــزار و 148 تن از آنها بســتري 
شــدند و 148تــن جــان باختند. به 
گزارش همشهري، الري گفته مجموع 
بيماران كوويد-19 در كشور به 237 
هزار و 878 نفر رســيد. 3136 نفر از 
بيماران مبتال به كوويد-19 در وضعيت 
شديد اين بيماري تحت مراقبت قرار 
دارند. هم اكنون استان هاي خوزستان، 
آذربايجان هــاي غربــي و شــرقي، 
كردستان، كرمانشاه، هرمزگان، بوشهر، 
خراسان رضوي و ايالم در وضعيت قرمز 
قرار دارند و استان هاي تهران، فارس، 
اصفهان، مازندران، همــدان، زنجان، 
سيستان و بلوچستان، البرز و لرستان 

در وضعيت هشدار هستند. 

سخنگوي وزارت بهداشت

خيز دوباره كرونا در شهرهاي مختلف كشور نگراني ها را بيشتر كرده و 
از امروز استفاده از ماسك در همه مكان هاي عمومي و سرپوشيده براي 
تمامي افراد الزامي است. همزمان با بازگشت قدرتمند كرونا، تقاضا براي 
انجام آزمايش هاي تشخيصي كرونا هم بيشتر شده است. اما چه كساني 

و چه زماني بايد تست كرونا بدهند؟ 
دكتر مســعود مرداني، عضو ســتاد ملي مقابله با كرونــا و متخصص 
بيماري هاي عفوني مي گويد كه تمام افراد عالمت دار، تمامي پرســنل 

پزشكي در معرض بيماران مبتال به كرونا و تمامي افرادي كه با مبتاليان 
به هر نحوي تماس داشته اند بايد نسبت به انجام تست هاي تشخيصي 

اقدام كنند.
در اين رابطه 2 دسته آزمايش عمده وجود دارد؛ آزمايش اول آزمايش 
مولكولي است كه نمونه آن معموال از مخاط حلق يا مخاط بيني گرفته 
مي شود و بســته به اينكه از كدام نقطه گرفته شــود، درصد درستي و 
صحت آن متفاوت است. اگر از بيني و حلق گرفته شود تا 64درصد تأييد 
شده، ولي اگر تنها از حلق يا تنها از بيني گرفته شود بين 30 تا 34 درصد 
تأييد شده اســت. اگر براي تشــخيص بيماري از روش برونكوسكوپي 

استفاده شود، ميزان قطعيت آن بين 80 تا 90درصد خواهد بود.
تست سرولوژي يا تســت آنتي بادي دومين تست در رابطه با تشخيص 

كوويد-19 است. با استقرار ويروس در بدن، پروسه توليد آنتي بادي آغاز 
مي شــود و باال رفتن ميزان آنتي بادي IgG نشان دهنده افزايش ايمني 
بدن نسبت به آن است، ولي هنوز به صورت قطعي مشخص نيست كه با 

افزايش آنتي بادي IgG، اين ايمني تا چه زماني خواهد بود.
آنطور كه مرداني توضيح مي دهد تست هاي سرولوژي روش خوبي براي 
مشخص شدن ابتال يا عدم ابتال نيســت و اين تست ها تنها براي مقاصد 
اپيدميولوژيك بيماري كرونا استفاده مي شود و براي تشخيص بيماري 

مؤثر نخواهد بود.
به گفته مرداني از تســت هاي ســرولوژي براي آگاهي از درصد ابتالي 
افراد يك منطقه به كرونا استفاده مي شود كه در همين راستا در ايران 
نيز اين تســت به صورت رندوم انجام شده و متوجه شــديم كه تا االن 

18ميليون ايراني يعني حدود 20 درصد جمعيت كشور به اين بيماري 
مبتال شده اند.

تست هاي سرولوژي براي تشــخيص بيماري استاندارد نيست. مشكل 
اين تست ها اين است كه اگر IgG مثبت شــود، فرد دچار تصور كاذب 
ايمني در برابر بيماري مي شود و پس از آن بدون رعايت اصول بهداشتي  
يا استفاده از ماسك و رعايت فاصله گذاري اجتماعي به مسافرت رفته  يا 

در اجتماعات شركت مي كند كه اقدام درستي نيست.
يافته ديگر محققان اين است كه ميزان آنتي بادي IgG بهبوديافتگان 
بعد از 3 ماه كاهش پيدا مي كند و بعد از 6 ماه مجددا از بين رفته و ايمني 
بدن نســبت به كرونا قطع مي شود. ولي اين مســئله كه بعد از نابودي 

آنتي بادي آيا فرد همچنان ايمن مي ماند يا نه هنوز مشخص نيست.

چه زماني تست كرونا بدهيم؟

   مسعود مرداني 
عضو ستاد ملي مقابله با كرونا

پاسخ به 

پرسش هاي 
روز

واكنش هاي تازه رئيس جمهوري به گسترش كوويد-19

 مخفي كردن بيماري، تجاوز به حقوق ديگران است



8صفحه یکشنبه 15 تير 1399      شــماره 7979  

نقشه پيروزي  بركرونا
كمترین انتشار ویروس كووید-19 در كدام شهرهاي ایران و جهان  ثبت شد؟

 دليل این اتفاق چه بود؟
صفحه هاي 18 و 19

كدام مناطق در ایران كمتر 
درگیر كرونا بوده اند؟

آمار داریم
 اما     نمی گوییم
حریرچی، قائم مقام وزارت بهداشت: 
مناطق سفید زیادی در كشور وجود 
ندارد و ویروس كووید-19در تمام 
استان ها منتشر شده است 
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بــا مصوبه ســازمان حمایت 
قیمت 10قلم لبنیات پرمصرف 
مشمول قیمت گذاری افزایش 
یافت امــا افزایش نرخ مصوب 
شیرخام، هزینه تمام شده و نرخ 
خرده فروشی سایر فراورده های 
لبنی خارج از شمول قیمت گذاری را نیز افزایش داده است. 

با رضا باكری، دبیر انجمن صنایع لبنی گفت وگو كرده ایم.

افزایش قیمت شیرخام چه تأثیری بر نرخ اقالم 
لبنی كم مصرف دارد؟

به جز 10قلم كاالی لبنی كه سازمان حمایت نرخ مصوب آن را 
تعیین و ابالغ كرده است، قیمت سایر فراورده های لبنی پرچرب، 
لوكس یا طعم دار كه مشــمول دســتورالعمل قیمت گذاری 
كاالهای تولید داخل محسوب نمی شوند كه كارخانه های لبنی 
مكلف هستند تا برآورد هزینه تمام شده تولید این اقالم را مطابق 
این دستورالعمل محاسبه و به سازمان حمایت اعالم كنند و در 
صورت موافقت این سازمان نسبت به عرضه آن با نرخ های جدید 
اقدام كنند. به همه كارخانه های لبنی ابالغ شده تا با نرخ مصوب 
جدید شیرخام و رشد سایر هزینه های تولید، حداكثر طی مدت 
2هفته برآورد قیمت تمام شده تولید فراورده های لبنی خارج 
از شمول قیمت گذاری دولتی مانند محصوالت لبنی پرچرب، 
لوكس یا طعم دار را تهیه و به سازمان حمایت ارائه كنند. همه 
كارخانه ها در حال محاســبه بهای تمام شده سایر محصوالت 
لبنی خود هستند كه خارج از شمول قیمت گذاری دولتی است. 
با آماده شــدن این برآوردها، كارخانه های لبنی باید در انتظار 
بررسی و اعالم نظر ســازمان حمایت برای تعیین قیمت های 
جدید باشند و با توجه به حدود 400تا 500كارخانه لبنی فعال، 
این فرایند تا حدودی زمان بر است و ممكن است یك تا دو ماه نیز 
به طول انجامد اما رعایت نرخ 10قلم محصول لبنی پرمصرف 

برای همه شركت های لبنی الزامی است.
یعنی تا پیش از موافقت سازمان حمایت نرخ 

لبنیات خارج از قیمت گذاری دولتی افزایش نمی یابد؟ 
از آنجا كه تعیین نرخ ســایر اقالم لبنی برعهده شــركت های 
تولید كننده است، این شــركت ها می توانند نسبت به فروش 
این اقالم با قیمت هــای جدید اقدام كنند امــا باید بالفاصله 
این قیمت های جدید را جهت درج در سامانه124 به سازمان 
حمایت اعالم كنند تا با بررسی این سازمان، در سامانه مذكور 
درج شود. نمی دانم مهلت قانونی اعالم شده برای درج قیمت های 
جدید این اقالم در سامانه124 چقدر تعیین شده است اما در 
صورتی كه با گذشــت این مهلت، نرخ محصوالت در ســامانه 
مذكور درج نشده باشد، مشمول برخوردهای تعزیراتی می شود.

تأثیر گرانی لبنیات بر بازار و میزان برگشــت 
محصوالت لبنی چگونه است؟

در این زمینه دو دیدگاه وجود دارد، برخی معتقدند كه با 
افزایش ساالنه قیمت ها و رشد نكردن قدرت خرید خانوارها 
متناسب با هزینه های تورمی تولید، شاهد كاهش مصرف 
لبنیات هستیم و شكاف درآمد و هزینه ها منجر به تغییرات 
پی درپی در ســبد مصرفی خانوارها شــده و برخی اقالم 
مصرفی در این سبد حذف یا جایگزین می شود. اما برخی 
دیگر اعالم می كنند كه سهم لبنیات از مجموع هزینه سبد 
خوراكی خانوارها حدود 7دهم درصد است و نرخ این اقالم 
نقش تعیین كننده ای در این ســبد هزینه ندارد. در مورد 
میزان برگشتی فراورده های لبنی نیز به دلیل اینكه اكنون 
گستره وسیعی از واحدهای لبنی كوچك، متوسط و بزرگ 
را داریم، تغییر شرایط مصرف بازار به طور یكسان به همه 
صنایع لبنی منتقل نمی شود و برخی از شركت های كوچك 
ورشكست و از بازار خارج شده وسهم بازار آنها به شركت های 
متوسط و بزرگ منتقل می شود، بنابراین با گذشت زمان 
شركت های بزرگ با رشد تولید و افزایش سهم بازار مواجه 
و برخی دیگر با كاهش تولید و سهم بازار مواجه می شوند. 

چندوچون

بازار

فرخنده رفائی
خبرنگار

سمساری های ثابت و دوره گرد از قدیم نخستین 
و تنها مشتری اجناس دســت دوم بودند، اما در 
گذر زمان عوامل مختلفی باعث شــد از اهمیت 
نقش واسطه گری سمسارها كاسته شود. یكی از 
مهم ترین دالیل این بود كه آنها كاال را با قیمت 
خیلی پایینی می خریدند و فروشــنده چاره ای 
جز پذیرش آن نداشت. این امر باعث شد مردم 
به آگهی دادن روی بیاورند، آگهی های خیابانی. 
تا همین چند وقت پیش می شد آگهی های اغلب 
دســت نویس فروش كلی لوازم منزل را روی در 
و دیوار كوچه و خیابان دید كه نشــانی و شماره 
تماس می دادند تا هركســی می خواهد برود و 
لوازمشــان را ببیند. اما 2 عامل باعث شــد این 
روش هم منسوخ شود؛ یكی ضریب خطر بسیار 
باالی راه دادن افراد ناشناس به منزل و دیگری 

فراهم شدن  امكان انتشار آگهی آنالین.

كاهشخریدازسمساریها
در سال های اخیر ركود اقتصادی و تورم، قدرت 
خرید بخش زیادی از اقشار جامعه را كاهش داده 
است. گرانی روزافزون تمام كاالها و خدمات با 
وجود ثابت ماندن درآمدها، باعث شده بسیاری از 
مردم حتی برای تهیه اقالم اساسی مورد نیازشان 

دچار مشكل شوند و در چنین شرایطی طبیعی 
اســت كه خرید آنچه غیرواجب تلقی می شود، 
كاهش می یابــد. واقعیت این اســت كه امروز 
توان خرید بســیاری از كاالها به صــورت نو و 
دست اول، از بخش زیادی از جامعه سلب شده 
و در مواقع اضطرار، با خرید كاالی دســت دوم 
جایگزین شده است. با این حال، به گفته رئیس 
اتحادیه سمساران و امانت فروشان، این شرایط 
نه تنها مراجعه به سمســاری ها را بیشتر نكرده 
بلكه كاسبی این صنف را از رونق انداخته و این 
روزها، كرونا هم شــرایط را سخت تر از همیشه 
كرده است. داوود عبداللهی فرد، رئیس اتحادیه 
سمساران و امانت فروشــان تهران در گفت وگو 
با همشــهری، با اشــاره به دالیل ركود فعالیت 
در صنوف تحت پوشــش اتحادیه متبوع خود 
می گوید: با شیوع كرونا در تمامی دنیا بسیاری 
از مشاغل كاماًل راكد و غیرفعال شدند. اعضای 
اتحادیه امانت فروشان طبق دستورالعمل وزارت 
بهداشت به مدت 2ماه واحدهای صنفی خود را 
تعطیل كردند و امروز حتی پس از بازگشایی و 
فعالیت دوباره كسب  و كارها شرایط به وضعیت 
عادی برنگشته اســت. وی توضیح می دهد: به 
دلیل نگرانی های بهداشتی و عدم اعتماد مردم، 

كسب اجازه برای ورود به بســیاری از منازل و 
محیط های كار برای خریــد اجناس و كاالهای 
دست دوم، سخت شــده و همین مسئله عامل 
مهمی در ركود و حتی خــروج برخی از اعضا از 
این صنف شده اســت. عبداللهی فرد مشكالت 
اقتصادی را دیگــر عامل تأثیرگــذار در ایجاد 
این شــرایط می داند و ادامه می دهد: شــرایط 
ســخت مردم برای كســب درآمد باعث شده 
كاالهایی كه قبال به عنوان دســت دوم فروخته 
می شدند تا با كاالی نو جایگزین شوند، با تغییر 
و تعمیر در خانه ها ماندگار شــوند و برای مدت 
طوالنی تری مورد استفاده قرار گیرند. به اعتقاد 
او، امروز مردم یا پول كافی برای خرید ندارند یا 
ترجیح می دهند نقدینگی خود را با كمی تدبیر 
به ســرمایه تبدیل  كنند و در مسائل اقتصادی 
دورنگری داشته باشــند. با این حال او گرایش 
به استفاده از ســایت ها و نرم افزارهای خرید و 
فروش اجناس دست دوم را هم فاكتور مهمی در 
ایجاد شرایط نامساعد كنونی برای سمساری ها 
می داند؛ سایت هایی مثل شــیپور و دیوار كه با 
فعالیت شــبانه روزی خود بیشترین آمار خرید 
و فروش های كاالهای دســت دوم را در اختیار 

گرفته اند.

نبض بازار
رئیس اتحادیه 
سمساری ها و 
امانت فروشی های 
تهران: شرایط سخت 
مردم برای كسب 
درآمد باعث شده 
كاالهایی كه قبال به 
عنوان دست دوم 
فروخته می شدند تا 
با كاالی نو جایگزین 
شوند، با تغییر و تعمیر 
در خانه ها ماندگار 
شوند و برای مدت 
طوالنی تری مورد 
استفاده قرار گیرند. 
همین امر درآمد 
سمساری ها را كاهش 
داده است

 اقبال به 
فضای مجازی
مدیر روابط عمومی 
سایت شیپور: در 
اسفند سال گذشته  و 
فروردین ماه امسال 
میانگین درج آگهی 
در سایت كاهش 
چشمگیری داشت 
و مردم به دلیل 
نگرانی های بهداشتی 
برای بیرون آمدن از 
خانه یا پذیرفتن افراد 
دیگر در منازلشان 
سختگیر بودند، اما از 
اردیبهشت امسال و 
همزمان با بازگشایی 
تدریجی كسب  و 
كارها، استقبال از 
آگهی ها افزایش یافت 

چند راهكار برای كاهش 
مصرف باتری گوشی 

  باتــری گوشــی یكــی از مواردی 
است كه در شرایط حساس استرس و 
اضطراب را افزایش می دهد، به خصوص 
اگر پاور بانك همراهتان نباشــد. در 
این نوشــتار قصد داریم به رایج ترین 
مسائلی كه باعث كاهش غیرمنطقی 
شــارژ باتری می شــود، بپردازیم و به 
راه حل های موجود برای جلوگیری از 

هدر رفتن شارژ گوشی اشاره كنیم.
   زمانی كه در جاده هستید، گوشی 
را در حالــت Airplane قرار دهیــد. 
زمان هایی كــه در جاده هســتید و 
می بینید كه آنتن گوشی یك لحظه پر  
و سپس خالی می شود، باید گوشی را 
در حالت هواپیما قرار دهید. همچنین 
زمانی كه در لوكیشــن كور هســتید 
و احتمــال آنتن دهی گوشــی پایین 
است باید گوشــی در حالت هواپیما 
قرار بگیرد؛ زیرا تالش های پیاپی برای 
افزایش آنتن از مواردی است كه میزان 
قابل توجهی از شــارژ باتری گوشی را 

استفاده می كند.
   اگر صفحه گوشــی مشكلی دارد، 
در نخســتین فرصت برای تعمیر آن 
اقدام كنید. مشكالت متفاوت صفحه 
نمایش گوشی مانند پر پر زدن صفحه 
گوشــی باعث افزایش مصرف باتری 
موبایــل خواهد شــد. صفحه نمایش 
موبایل ســهم زیادی از مصرف انرژی 
باتری گوشــی را دارد و درصورتی كه 
تداخلــی در عملكرد آن ایجاد شــود 
بدون شك تأثیر مستقیم روی باتری 

موبایل خواهد گذاشت.
  گزینه های اضافــی مانند بلوتوث، 
لوكیشــن و موارد مشــابه را خاموش 
كنیــد. روشــن مانــدن بلوتــوث، 
دیتا، لوكیشــن و مــوارد دیگر میزان 
قابل توجهی از انرژی باتری گوشی را 
مصرف خواهد كرد. یكــی از مواردی 
كه كاربران توجهی به آن ندارند روشن 
بودن وای فای در محیط خارج از منزل 
یا محل كار اســت. اگر در شــرایطی 
هســتید كه مودم همراه ندارید و در 
یك مكان مشخص مســتقر نیستید، 
حتما وای فای را خامــوش كنید. زیرا 
در صورت روشن بودن این گزینه با هر 
بار جابه جایی شما، وای فای در تالش 
است تا مودم های اطراف را شناسایی 
كند؛ این فرایند میزان زیادی از شارژ 

باتری را مصرف خواهد كرد.

به وقت سمساری های آنالین

فن بازار 

راسته بازار

گرانفروشی مرغ و وعده های برخورد با متخلفین 

با وجود اعالم نرخ مصوب 15هزار تومانی خرده فروشــی هر كیلوگرم مرغ گرم توسط سازمان حمایت، 
عرضه چندنرخی این محصول در بازار مصرف ادامه دارد. به گزارش همشهری، عبور قیمت خرده فروشی 
هر كیلوگرم مرغ تازه از مرز 20تا 22هزار تومان در حالی است كه دستگاه های نظارتی با تصویب و اعالم 
نرخ مصوب مصرف كننده این محصول، وعده برخورد با تخلفات را دادند. عالوه بر افزایش قیمت، عرضه 
چندنرخی و حذف نرخ مرغ گرم از خرده فروشی های سطح شهر تهران، نرخ عرضه انواع مرغ و مشتقات 
بسته بندی در فروشگاه های مجازی نیز افزایش بی رویه ای داشته است. معین الدین سعیدی، سخنگوی 
كمیسیون كشاورزی مجلس با بیان اینكه كمیسیون مذكور در نخستین جلسه خود افزایش قیمت مرغ 
و تخم مرغ را بررسی می كند، گفت: قطعا در جلسات هفته آینده روی موضوع دام و طیور و افزایش قیمت 
مرغ و تخم مرغ بحث هایی خواهیم داشت. از سوی دیگر كاظم خاوازی، وزیر جهادكشاورزی با بیان اینكه 
هم اكنون بیش از نیاز داخل مرغ و تخم مرغ در كشور تولید می شــود، وعده داد كه بازار مرغ و تخم مرغ 

به زودی كنترل و متعادل می شود.

گرانی، تقاضا برای گوشی موبایل ارزان قیمت را افزایش داد 

جزئیات تجارت خارجی نشان می دهد كه در بهار امسال به لحاظ ارزشی ۳5۸ میلیون دالر گوشی تلفن 
همراه وارد كشور شده كه سهم ارزشی این اقالم به نسبت كل واردات كشور كه بیش از 7.6میلیارد دالر 
است، تنها 4.7درصد بوده است. به گزارش همشــهری، آمارهای واردات گوشی موبایل طی سه ماهه 
نخست امسال در شرایطی منتشر شده كه گوشی تلفن همراه در بازار به تبعیت از باال رفتن نرخ دالر طی 
چند ماه اخیر از 15 تا 50 درصد افزایش قیمت داشته و موجب رشد تقاضا برای گوشی های ارزان قیمت 
شده است. رئیس  هیأت مدیره انجمن واردكنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی با بیان اینكه قیمت تلفن 
همراه در ایران با باال رفتن نرخ ارز همخوانی ندارد، گفت: درحالی كه طی دو ماه گذشته نرخ ارز بالغ  بر 
40 درصد افزایش داشته، اما قیمت تلفن همراه این میزان تغییر قیمت نكرده است. حسین غروی رام، 
افزود: ۹0 درصد كاالهای وارداتی از امارات می آید كه در ابتدای سال با درهم ۳هزار و 700تومان وارد 
شده و امروز نرخ درهم به 5هزار و 550تومان رسیده و حتی با این نرخ هم مشكالت زیادی برای خرید 

كاال وجود دارد.

روایت رسمی از میزان افزایش قیمت حبوبات و خوار بار 

سیر صعودی كاالهای اساسی و اقالم خوراكی در بازار مصرف در حالی ادامه دارد كه تازه ترین گزارش 
مركز آمار ایران از مقایسه قیمت خرده فروشی این اقالم طی خرداد ماه نسبت به اردیبهشت ماه امسال و 
مدت مشابه سال قبل، حاكی از افزایش حداقلی نرخ این محصوالت است. به گزارش همشهری براساس 
این گزارش، برنج خارجی و عدس كه جزو اقالم عمده ســبد مصرفی خانوار است بیش از سایر اقالم با 
تورم مواجه شده است. براســاس نتایج این گزارش، تغییرات ماهانه و نقطه به نقطه ساالنه تورم نشان 
می دهد كه در خرداد ماه امسال سیب درختی زرد 24.6 درصد، برنج خارجی درجه یك 15.۸ درصد و 
مرغ ماشینی 12.2 درصد نســبت به ماه قبل افزایش قیمت داشته است. همچنین درخردادماه امسال 
نسبت به مدت مشابه سال قبل عدس 125.7درصد، چای خارجی 76.7درصد، برنج خارجی درجه یك 
55.7درصد و تخم مرغ ۳۹.4درصد افزایش قیمت را شاهد بوده است. همچنین طی خرداد ماه امسال 
نسبت به اردیبهشت ماه، قیمت پیاز 2۳.5 درصد، گوجه فرنگی 20.۸ درصد و سیب زمینی 1۹.۹ درصد 

كاهش قیمت داشته است.
مقایسه میزان افزایش قیمت برخی انواع حبوبات و خواربار از اردیبهشت تا خرداد ماه 99 ) قیمت ها به تومان( قیمت برخی انواع گوشی تلفن همراه وان. پالس و اچ. تی. سی در بازار  نرخ برخی انواع مرغ و مشتقات بسته بندی در فروشگاه های مجازی 

موج دوم افزایش قیمت لبنیات

خرید و فروش اجناس دست دوم در 
همه جای دنیا امری مرسوم است و 
در ایران هم از دیرباز سمســاری ها 
مشتری های خاص خودشان را داشته اند. در گذشته تغییر دكوراسیون 
و نو كردن لوازم منزل یا محل كار مهم ترین دلیل فروش بود و خرید 
ارزان و به صرفه، مهم ترین عامل خرید. قشــر مرفه فروشنده كاالی 
دست دوم بود و قشــر ضعیف، خریدار. سمساری ها هم در این میان 
واسطه بودند كه كار هر دو را راحت می كردند و كسب و كارشان هم 

رونق خوبی داشت. امروز اما شرایط كمی با قبل متفاوت شده است؛ 
خرید و فروش اجناس دســت دوم هنوز هم رونق خوبی دارد، حتی 
تعداد فروشــنده و خریدار از قبل هم بیشتر شده اما نه فروشندگان 
صرفا از سر بی نیازی می فروشــند و نه خریداران فقط اقشار ضعیف 
جامعه هستند، همه مردم به  طور همزمان هم خریدارند و هم فروشنده. 
یك تغییر مهم دیگر هم رخ داده اســت؛ امروز دیگر فقط مغازه های 
سمساری ها نیســتند كه معامله ها را جوش می دهند. زمانه، زمانه 

سمساری های آنالین است...

بورس ابزار، یراق و دریل  
  اگر برای انجام امور ســاختمانی یا 
به اقتضای شغل تان نیاز به خرید انواع 
ابزارآالت، یــراق، دریــل و مته دارید 
شك نكنید كه راســته بازار این اقالم 
در خیابان امام خمیني)ره( تهران كه 
از خیابان ۳0تیر آغاز شده و تا خیابان 
ولیعصر امتــداد دارد، یكــی از مراكز 
مناسب خرید اینگونه محصوالت است.

   در این راســته بازار می توانید انواع 
لوازم و یراق آالت مانند دریل و مته های 
كوچك و بــزرگ آهنگــری و نجاری، 
دریل های چكشــی كوچك و بزرگ، 
انواع اره، فــرز و مینی فرزهای آهنبری 
و ســنگبری، ابزار نجاری، سمباده و... 

را پیدا كنید.
  می توانید اطمینان داشــته باشید 
كه در بــورس ابــزار و یــراق خیابان 
امام خمینــی قــادر خواهید بــود تا 
محصوالت مورد نیازتــان را با بهترین 
قیمت و كیفیت نســبت به مغازه های 
سطح شــهربه صورت جزئی و كلی و با 

گارانتی معتبر پیدا كنید.
   مغازه هــای این راســته از میدان 
حســن آباد تا ابتدای خیابان ولیعصر 
گســترش یافته و می توانیــد در این 
مسیر از انواع فروشگاه های ابزارآالت، 
لوازم و یــراق آالت و همچنین تعدادی 
از نمایندگی های برندهــای نجاری و 

آهنگری و سایر ابزارآالت خرید كنید.
   مانند بسیاری از راســته بازارهای 
واقع شــده در محدوده مركزي تهران، 
بورس ابزار، یراق و دریل و مته خیابان 
امام خمینی نیز به دلیل قرارگرفتن در 
محدوده اصلی طرح ترافیك و كمبود 
شدید جای پارك، محل مناسبی برای 
رفت و آمد با خودروی شخصی نیست 
اما می توانید با خطــوط اتوبوس، مترو 
و تاكســی به راحتی به این راسته بازار 
دسترسی داشته باشــید و با فراغ بال 

گشت و گذار و خرید كنید.

قیمت)تومان(حجم- گیگابایتنوع و برند گوشی

OnePlus 7Pro256GB15.000.000

OnePlus 7256GB10.000.000

OnePlus 7Pro256GB15.000.000

OnePlus 7T Pro256GB15.600.000

OnePlus 7T256GB13.300.000

OnePlus 6T128GB9.600.000

HTC U11Eyes64GB 4.600.000

HTC U Ultra64GB3.800.000

Desire 1232GB +2.500.000

Desire 1232GB2.300.000 

تغییر فرهنگ مصرف و تالش برای كاهش هزینه های زندگی، خرید و فروش اجناس دســت دوم را 
افزایش داده اما سمساری ها بهره ای از این تغییر فرهنگ نمی برند 

قیمت)تومان(مشخصات نوع و برند 
27.450بدون پوست- 900گرمی ران مرغ- مهیا پروتئین 

55.090بدون پوست- 1800گرمی ران مرغ- مهیا پروتئین 

53.940بدون پوست- 1800گرمی مرغ خرد شده- مهیا پروتئین 

23.140بدون پوست- 900گرمی كتف )بازو( ساده مرغ- مهیا پروتئین 

29.700بدون پوست- 900گرمی سینه مرغ- مهیا پروتئین 

19.500با پوست- هر كیلوگرم سینه مرغ معمولی- مایا پروتئین 

23.000 با پوست- هر كیلوگرم جوجه مرغ كامل- داراپروتئین 

23.500با پوست- 900گرمی ران مرغ- دارا پروتئین 

21.500با پوست- هر كیلوگرم مرغ كامل پاك شده- دارا پروتئین 

 24.000با پوست- 900گرمی سرفیله ران- دارا پروتئین 

درصد افزایش  قیمت خرداد99اردیبهشت99نوع كاال - وزن 

25.00030.0003.5برنج ایرانی درجه یك - هر كیلوگرم 
11.98613.88515.8برنج خارجی درجه یك- هر كیلو گرم

8.7838.8200.4روغن مایع- 900گرم 
24.88226.3205.8لوبیا چیتی- هر كیلوگرم 

20.03321.9089.4عدس - هر كیلوگرم 
9.2099.5693.9قند- هر كیلوگرم 

7.6147.9214.0شكر- هر كیلوگرم 
17.08317.1490.4رب گوجه فرنگی - هركیلوگرم 

60.64961.9162.1چای خارجی بسته ای- 500گرم 
4.6964.7190.5كره پاستوریزه)حیوانی(- 100گرم 

استقبالباالازخریدهایاینترنتی
رونق استفاده از اینترنت و گوشی های هوشمند، 
امكان استفاده آسان و نسبتا ارزان بیشتر مردم 
از فضای مجازی را فراهم كرده و دسترســی به 
كاال و خدمات در حوزه های مختلف در این فضا 
تسهیل شده اســت. فعالیت و البته استقبال از 
ســایت های خرید و فروش آنالین كاال، چه نو و 
چه دست دوم در تمام دنیا رو به گسترش است 
و در ایران نیز مدتی  اســت كه مردم برای تهیه 
كاالهای مورد نیازشــان از این امكان اســتفاده 
می كنند. شــیوع كرونا و خانه نشینی مردم، در 
كنار تعطیلی اجباری مشاغل در ماه های اخیر، 
ســفارش آنالین كاال را به میزان بسیار زیادی 
افزایش داده و امروز خرید آنالین به فرهنگ غالب 
بخش زیادی از مردم تبدیل شده است. در ایران 
سایت های شیپور و دیوار، معروف ترین سایت های 
خرید و فروش كاالی دست دوم هستند و كمتر 
كسی اســت كه با خدمات آنها آشنایی نداشته 
باشــد، اما همه گیری كرونا آمار آگهی های این 
ســایت ها را هم كاهش داد. مدیر روابط عمومی 
سایت شیپور در گفت وگو با همشهری می گوید: 
در اسفند ســال گذشــته و فروردین ماه امسال  
میانگین درج آگهی در سایت كاهش چشمگیری 
داشت و مردم به دلیل نگرانی های بهداشتی برای 
بیرون آمدن از خانه یا پذیرفتــن افراد دیگر در 
منازلشان سختگیر بودند، اما از اردیبهشت امسال 
و همزمان با بازگشایی تدریجی كسب  و كارهای 
حضوری، اســتقبال از آگهی ها افزایش یافت و 
بســیاری از مردم بعد از ۳  ماه تعطیلی مشاغل 
و نبود درآمد، فــروش كاال را به  عنوان راهكاری 
برای كسب درآمد برگزیدند. مهدی محب علی 
در پاسخ به این سؤال كه آیا كاهش  قدرت خرید 
مردم را دلیلی بر رونق معامالت كاالی دست دوم 
می داند یا خیر، می گوید: خرید و فروش كاالی 
دســت دوم در تمام دنیا امری جاافتاده، مرسوم 
و اقتصادی است و در ایران تنها به دلیل فرهنگ 
مصرفی مردم، تمایل به خرید اجناس نو بیشتر 
است. با این حال این فرهنگ در ایران هم رو به 
گسترش است و بسیاری از مردم وقتی می بینند 
جنس دســت دومی با كیفیتی در حد كاالی نو 
و با قیمتی بسیار مناســب تر، می تواند نیازشان 
را برطرف كند، ترجیح می دهند كمتر هزینه و 
اقتصادی تر رفتار كنند. بــه اعتقاد وی، كاهش 
قدرت خرید شــاید تا حــدودی در این زمینه 
تأثیرگذار بوده باشد اما تغییر رفتار مردم و تفكر 
اقتصادی عامل تعیین كننده تری بوده كمااین كه 
بسیاری از خریداران و مشتری های سایت از اقشار 
مرفهی هســتند كه به راحتی می توانند اجناس 
نو را خریــداری كنند اما تنوع و خرید آســان و 
اقتصادی را مدنظر قــرار می دهند. محب علی، 
یكی دیگر از عوامل گرایش مردم به سایت های 
شــیپور و دیوار را ایجاد فروشگاه اینترنتی برای 
كاالهای نو در هردو این ســایت ها می داند كه با 
ایجاد گستره  وســیع تری از كاال امكان انتخاب 
را برای خریدار افزایش داده و مشتری می تواند 
در كنار دست دوم ها خریدهای بیشتری داشته 
باشد. با وجود آنچه این فعال رسانه اي اقتصادی 
عنوان می كند، به نظر می رسد ایجاد آنچه تفكر 
اقتصادی و تغییر فرهنگ مصرف عنوان می شود 
نیز بی تأثیر از شــرایط اقتصادی مردم جامعه 
نباشد، شرایطی كه باعث می شود كاهش هزینه 
جزو اولویت های اول زندگی مــردم قرار گیرد. 
الزم به ذكر است كه تماس خبرنگار همشهری 
برای صحبت با مدیران سایت دیوار و تكمیل این 

نوشتار بی نتیجه بود.
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مستاجران
در آرزوی خانه

نرخ اجاره 
30میلیون تومان 

پول رهن یك واحد 
آپارتمان 75متری 

شد 80میلیون، 
100میلیون و... 

خیلی ها گمان كردند 
كه موج  افزایش 

اجاره بها زودگذر 
است و به زودی 

همه  چیز سر جای 
خودش برمی گردد. 
وضعیت نه تنها بهتر 

نشد كه بدتر هم شد. 
مستأجران باید در 
آرزوی پیداكردن 

خانه ای با همان قیمت 
چند ماه قبل باشند. 

خبر از رهن های 
200 و 300میلیونی 

به گوش می رسد 
با كلی پول اجاره 

ماهانه؛ خانه هایی كه 
صاحبخانه هایشان 

كمتر تن به مماشات 
با مستأجران 
بخت برگشته 

می دهند. اما در این 
میان، هنوزمالكانی 
هستند كه  انصاف 

خود را به پول 
نفروخته اند

وصيت مالك
صاحبخانه قبل عید 

فوت كرد. موعد اجاره 
مستأجر هم  ماه آینده 
تمام می شود. مستأجر 

نگران این بود كه 
ورثه چه برخوردی با 
او دارند. پسر بزرگ 

صاحبخانه همین چند 
روز قبل پیغام داد كه 
پدرش وصیت كرده 

مستأجرش، تا هر 
سالی كه خانه ای برای 
خودش بخرد با همان 

قیمت در خانه اش 
بماند. البته شرط 

كرده كه در خانه نماز 
بخوانند و با هر بار نماز 
یك ركعت هم برای او 

ادای دین كنند

با شما، برای شما
قرار اســت بنویســید... كوتاه اما بنویسید... ســاده، روان، 
راحت... از خیلی پیش از اینها بنا داشــتیم فضایی را فراهم 
كنیم تا صحبت ها، دیدگاه ها، ایده هــا، انتقادها، اعتراض ها 
و پیشنهادهای شما بی واسطه به صفحه ما راه پیدا كند. در 
حقیقت هدف اصلی ما تدارك یك صفحه بود )و البته هنوز 
هم هســت( اما ترجیح دادیم كه آرام آرام و ستون به ستون 
پیش برویــم و قدم هایمان را هر روز محكم تــر كنیم و بعد 

پنجره ای بزرگ تر را به روی شما بگشاییم.
برای همین، اگر نگاه و دیدگاه خاصــی دارید... اگر موضوع 
و مسئله ای دغدغه ذهنی شماست... اگر نسبت به موردی 
انتقاد یــا اعتراضی دارید... اگر فكــر می كنید كه باید توجه 
جامعه یا مســئوالن را به نكته یا موضوعی جلب كنید... اگر 
پیشنهاد مشــخصی برای حل مشــكلی دارید... اگر نسبت 
به برخی تصمیم هــا، برنامه هــا و... در موضوعات مختلف 
شــهری، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاســی و...  نظر 
موافق یا مخالف دارید، آســتین باال بزنید و همینطور كه در 
تاكسی یا اتوبوس نشســته اید یا در جمع و محفل دوستانه 
یا خانوادگی مشــغول گپ وگفت هســتید یــا روی مبل و 
جلوی تلویزیون و یا حتی تــوی تختخواب لم داده اید، آنچه 
را در ذهنتان می گــذرد و می خواهید آن را بــرای دیگران 
به اشــتراك بگذارید، در قالب یك متن كوتاه بنویســید و 
برای ما پیامــك كنید، تا بقیه خواننــدگان روزنامه و مردم 
و همینطور مســئوالن، این نظرات و دیدگاه هــا را ببینند و 
بدانند و بخوانند و شاید همین اتفاق، سبب خیر و منشأ یك 

حركت تازه و مؤثر شود.
ادب و اخالق اجتماعی، همــان گذرنامه یا مجــوز ورود و 
انتشــار دیدگاه ها و نظرات شماســت كه ما هم خیلی روی 
آن تأكید داریم و مطمئنیم كه شــما هم بــه آن باور دارید 
و موقعیت ما را در انتشــار آنها درك می كنید! اتفاقا همین 
ادب و اخالق است كه راه را برای رسیدن به آن باالها هموار 
می كند. قرار اســت برای رســاندن این نظرات، دیدگاه ها و 
ایده های شما به دیگران با هم همدست شویم؛ مهم همین 
بزرگراه یكطرفه اســت، البته این بــار 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 كــه خیلی زود با طــرح موضوع های 
هفتگی، جای شــما را خیلی بیشــتر از قبــل در صفحات 
روزنامــه باز كنیــم و از صحبت ها و نظــرات و دیدگاه های 
شما صفحه ای را شــكل بدهیم كه متعلق به خود شماست و 
قرارنیست پای مسئولی به آن باز شود!  برای گرفتن نظرات 
و پیام های شــما یك شــماره تلفن همراه و نام كوچكتان 
كافی اســت. البته ما چند عدد میانی آن شماره را ستاره دار 
می كنیم تا فقط خودتان بدانید و بس... بدون نام خانوادگی، 

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

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

شماست.

****

 8892* * * 0917– محسن:
هوا گرم شــده و مصرف آب در حال باال رفتن است. معموال 
در این فصل مســئوالن فقــط از افزایش پلكانــی آب بهای 
مشتركان پرمصرف حرف می زنند و عمال اقدام دیگری برای 
پایان دادن به استفاده بی رویه آب از سوی مشترك نمی كنند. 
جایی خواندم كه بیشترین حجم مصرف آب مربوط به شمال 
شهر تهران و در خانه هایی است كه استخر دارند. باید مالكان 
واحدهایی كه استخر دارند مجبور شوند مانند ویالهایی كه در 
شمال كشور ساخته شده، منبع آب تهیه و آب مورد نیاز برای 
پركردن منبع را به شكل تانكری به قیمت تجاری خریداری 
كنند. با این كار استخرها با آب شرب پر نمی شود و هزینه پر 

كردن آن باال می رود.

 7431 * * * 0935 – رضا:
برج ها و مجتمع های مســكونی، اداری و تجاری بسیاری در 
كشــور خصوصا تهران وجود دارد كه برخی مالكان و هیأت 
مدیره های این مراكــز و مجتمع ها، بــرای پرداخت نكردن 
حقوق و بیمه قانونی از اتباع خارجی برای سرایداری استفاده 
می كنند. چون این دســته از افراد هویت مشــخصی ندارند 
و معموال با حقوق كم اســتخدام می شــوند، نگرانی هایی را 
می توانند ایجاد كنند. پیشــنهاد می كنــم مراكز انتظامی و 
امنیتی به شكل جدی از مجتمع ها بازدید و مجوز كار و هویت 
افراد به كار گرفته شده را بررسی كنند تا افرادی كه غیرقانونی 

در حال كار هستند شناسایی و تعیین تكلیف شوند.

  8534* * * 0912– علی:
فصل جا به جایی اجاره نشــینان و مســتأجران شروع شده 
است. ای كاش مسئوالن دولت و قوه قضاییه تدبیر می كردند 
و با اقدامی هماهنگ مانع افزایش سلیقه ای اجاره بها از سوی 
مالكان می شدند. اگر چنین اتفاقی نیفتد تهران شهری برای 

پولدارها می شود و دیگر شهری برای همه نیست.

  9163* * * 0912- محمود:
اگر شهرداری تهران هیچ كار دیگری هم نكند و همه كارهای 
دیگرش را كنار بگذارد و فقط به آسفالت خیابان ها و توسعه و 
بهسازی فضای سبز بپردازد ما باز هم خوشحال و سپاسگزار 

خواهیم بود.

  8152* * * 0919- یاسر:
من فكر می كنم اگر با همین شــیوه مدیریت فعلی در كشور 
برای جمعیت 80میلیونی، می خواهیم100 یا150 میلیون نفر 
یا بیشتر جمعیت داشته باشیم و برای آن تبلیغ می كنیم، این 
موضوع چندان به نفع مردم و كشور نیست. مشكالت امروز 
كشور با جمعیت بیشتر در سال های آینده حادتر و بغرنج تر 
خواهد شد و خبری از آسایش و رفاه و برخورداری های الزم 
در همه حوزه ها و بخش های مختلــف اقتصادی و اجتماعی 

و... نخواهد بود.

رُك 

سبك زندگی

 شیوع بیماری كرونا ممكن است برای افراد استرس زا باشد. ترس و نگرانی در مورد 
یك بیماری می تواند بسیار زیاد باشد و باعث ایجاد اختالالت اضطرابی شود. اضطراب 
هم عنصر شناختی و هم عاطفی دارد. وقتی مضطرب هستید احساس می كنید اتفاق 
وحشتناكی روی خواهد داد كه قدرت تغییر آن را ندارید. بعد بر نگرانی های درونی خود 
تمركز می كنید و درباره احتمال خطر یا تهدید، گوش بــه زنگ یا بیش از حد مراقب 

می شوید.
معموالً انواع حاد اضطراب راحت تر قابل كنترل اســت، اما نوع مزمن، به دلیل ترشــح 
كورتیزول، عالوه بر اینكه می تواند منجر به بیماری های زیستی شود، معموالً با اختالالت 
روانی دیگر نیز همپوشانی دارد و افراد با توجه به سبك زندگی در گذشته و حال اعم از 
نوع تغذیه، سن، جنسیت، درون گرایی و برون گرایی و... می توانند بیشتر و یا كمتر در 

معرض بیماری قرار گیرند.
 در شرایط همه گیری بیماری كرونا، افرادی كه ممكن است شدیدتر نسبت به استرس 

این بحران واكنش نشان دهند به قرار زیر هستند:
- افراد مسن و مبتال به بیماری های مزمن به خصوص ریوی

- كودكان و نوجوانان )ناقالن مناسب كرونا(

- افرادی كه بنا بر ضرورت شغلی در معرض بیماری كووید-19قرار دارند مانند پزشكان، 
پرستاران، روانشناسان و سرویس دهندگان خدمات عمومی

- افرادی كه به هر دلیل اختالالتی در نقص سیستم ایمنی خود دارند
در اینجا با توجه به اینكه بر اساس اكثر منابع فعلی ممكن است مجبور به زندگی كردن با 
كرونا به مدت نامعلوم باشیم، الزم است نكاتی را به عنوان راهكارهای عملی یادآوري كنیم: 
- دستورات بهداشتی برای حفظ سالمت و تعادل در جامعه ارائه می شود، نه برای ایجاد 
ترس، دلهره و اضطراب. بنابراین بهتر اســت به جای تمركز بر این سه مورد، بر رعایت 

پروتكل های بهداشتی متمركز باشیم.
- سبك زندگی )life stile( مناسب یكی از مهم ترین عوامل برای غلبه بر تمام مشكالت 
به خصوص بیماری های اپیدمی است. تغذیه ســالم، ورزش كردن، تمرینات تنفسی، 
حركات كششی و تصویرسازی ذهنی )ترسیم بدن در وضعیت سالمت كامل( به آرامش 

ما كمك فراوان می كنند.
- امروزه در تحقیقات جدید مشخص شده كه نقش شادی و نداشتن اضطراب و استرس 
در سالمت بدن مؤثرترین راه است )ACTH در بدن كاهش می یابد و سیستم ایمنی 
دفاعی باال می رود(. سعی كنید از تمام كارهایی كه همواره در زمان مشغله های زندگی 

وقت آن را نداشته و به دنبال وقت آزاد بودیم، لذت ببرید.
- جمع آوری اطالعات از سایت های معتبر و اجتناب از به  اشتراك  گذاشتن مطالبی كه 

مورد تأیید انجمن های علمی نیستند.
- جدول عالیق خود را بنویسید كه شامل 2ستون است:

1- چه كارهایی بلدیم؛ 2- از انجام چه كارهایی لذت می بریم؟ آنها را اولویت بندی كنید 
و با توجه به شرایط و پروتكل ها به انجامشان بپردازید.

- با توجه به نكات بهداشــتی و رعایت مســائل ایمنی با افراد به صورت كالمی )حتی 
به صورت مجازی( زمان بگذارید و ســعی در ایجاد ارتباط با افرادی كه از آنها مطمئن 

هستید، داشته باشید.
- بیماری را درونی نكنید. یادمان باشد عامل این بیماری خارجی است و قطعاً به صورت 
پایدار نخواهد بود و این موضوع جهانی است، پس از كلماتی كه احساس تقصیر و گناه 

را به ما می بخشد، اجتناب كنید.
- نزدیك شدن اعضای خانواده به یكدیگر. انتقادپذیر باشید و سعی در بازنگری مشكالت 

خانوادگی در جمعی دوستانه كنید.
- با فرزندان خود بازی كرده و به خواسته های آنان اهمیت دهید. این تعامل دوطرفه است 

و شما را به شناخت بهتری می رساند.
- تقویت روحیه مبارزه طلبی و توكل بر خداوند. این یك تجربه جدید است. مشكالت به 
هرحال حل خواهند شد و در بحران هاست كه اكتشافات و اختراعات شكل می گیرند و 

انسان را به تكامل می رسانند.
- از مشاور امین جهت بررسی و رفع مشكل و اســترس كمك بگیرید. مشاور، مسائل 
شما را از ابعاد مختلف بررسی كرده و به دلیل تخصص، می تواند راهكارهایی را به شما 

ارائه دهد.
نوع نگرش ما می تواند مسائل را سخت و پیچیده و یا ســهل و روان كند. این بیماری 
را می توان از جنبه های مثبت نگریســت؛ به عنوان مثال اینكه باعث همدلی جمعی، 
نزدیك ترشــدن افراد خانواده به یكدیگر، رعایت نكات بهداشــتی كه شاید در خیلی 
موارد از آن فاصله گرفته بودیم،  تقویت نگرش معنوی و فاصله گرفتن از دنیای مادی 

شده است.

 مهار اختالل اضطراب در بحران كرونا
مهرداد فالطونی

 روانشناس

نماز بخوان به یاد پدرم 
انتهای اشــرفی اصفهانی، بعــد از گــذر از ترافیك انتهای 
بزرگراه و درست بعد از دور برگردانی كه اشرفی اصفهانی را 
به خیابان سیمون بولیوار درمنطقه 5تهران وصل می كند، 
واحدهای مســكونی قد بلندی را می تــوان دید كه ردیف 
به ردیف هم تا ســی و چند خیابان به ســمت كوه ساخته 
شده اند و هنوز هم در حال ســاخت هستند؛ خانه هایی كه 
تا همین یكی دو ســال قبل خیلی راحت می شد با حقوق 
كارمندی و 30میلیون تومان پول پیش اجاره شان كرد اما 
چند ماه قبل ناگهان قیمت خانه ها چندبرابر شد. نرخ اجاره 
30میلیون تومان پول رهن یــك واحد آپارتمان 75متری 
شد 80میلیون، 100میلیون و... خیلی ها گمان كردند كه 
موج  افزایش اجاره بها زودگذر اســت و به زودی همه  چیز 
سر جای خودش برمی گردد. وضعیت نه تنها بهتر نشد كه 
بدتر هم شد. مستأجران باید در آرزوی پیداكردن خانه ای 
با همان قیمت چند ماه قبل باشند. خبر از رهن های 200 
و 300میلیونی به گوش می رسد با كلی پول اجاره ماهانه؛ 
خانه هایی كه صاحبخانه هایشــان كمتر تن به مماشــات 
با مســتأجران بخت برگشــته می دهند. اما در این میان، 
هنوزمالكانی هستند كه انصاف خود را به پول نفروخته اند. 
این را صاحب یك بنگاه قدیمی در خیابان الوند می گوید؛ 
پیرمردی كه بنگاهش هم مثل خودش سالخورده است و 

رنگ و رخ چندانی ندارد.
 اسماعیل آقا، بازنشسته راه آهن است و7سال است كمك 
دست اكبر كه سال هاست مالك بنگاه معامالت ملكی است، 
كار می كند. او از بی انصافی صاحبخانه هــا یاد می كند اما 
می گوید، بینشان آدم های با معرفت و خداشناس هم هست؛ 
»چند سال قبل، مالكی خانه اش را برای اجاره به من سپرد. 
بنده خدا كارمند دادگســتری بود و یك خانه برای اجاره 
داشت و خودش در جای دیگری زندگی می كرد. مستأجر 
خوبی هم برایش پیدا كردم و آن مستأجر االن 4سال است 
كه در خانه او كه 102متر است زندگی می كند. به قیمتی 
در خانه نشســته اســت كه اگر بگوییم بــاور نمی كنید.« 
اســماعیل آقا حین گفتن این حرف ها، دفتر بزرگی را كه 
اطالعات مشــتریان و مالكان را در آن نوشــته است زیر و 

رو می كند. 
بعد از كمی جســت وجو به مالك و مســتأجری كه از آنها 
حرف زده بود می رسد. عینك گردش را كه با بندی قهوه ای 
به گردنش آویزان كرده اســت به چشم می زند و می گوید: 
» ملك را 15میلیون رهن و ماهــی 700هزارتومان اجاره 
داده.« قیمتــی كه او بــرای چنین ملكی اعــالم می كند 
باور كردنی نیســت. خیلی راحت می شــود این خانه را با 
200میلیون پول پیش و ماهی یــك میلیون تومان، اجاره 
داد. اسماعیل آقا، اما همه حرفش این نیست؛ »صاحبخانه 
قبل عید فوت كرد. موعد اجاره مستأجر هم  ماه آینده تمام 
می شود. مستأجر نگران این بود كه ورثه چه برخوردی با او 
دارند. پسر بزرگ صاحبخانه همین چند روز قبل پیغام داد 
كه پدرش وصیت كرده مستأجرش، تا هر سالی كه خانه ای 
برای خودش بخرد با همان قیمت در خانه اش بماند. البته 
شــرط كرده كه در خانه نماز بخوانند و بــا هر بار نماز یك 
ركعت هم بــرای او ادای دین كنند.« اســماعیل آقا، خدا 
بیامرزی به پسرمالك خانه می گوید و ادامه مي دهد: »وقتی 
به مستأجر گفتم كه با همان قیمت 4سال قبل می تواند در 
خانه بماند، باور نمی كرد. فقط گفتم كه شــرط صاحبخانه 

چیست و مســتأجر هم با كمال میل قبول كرد. مستأجر 
وظیفه سنگینی دارد. ما كه نیستیم ببینیم به وصیت عمل 
می كند یا نه اما خدا كند، دینی از این بابت گردنش نماند.«

تا اطالع ثانوی به قیمت سال قبل 
بعد از فلكه دوم صادقیه، آنجا كه خودروها درهم می لولند 
و می خواهند برای رفتن به خیابانی كه مانند قیف، تنگ و 
ترش شده سبقت بگیرند تا سمت خیابان ستارخان بروند، 
بنگاه های معامالت ملكی كمي مي توان پیدا كرد. اما هر چه 
فاصله ها از فلكه دوم بیشتر می شــود، بنگاه ها را دركوچه 
پس كوچه های نزدیك بــه جایی كه میان مــردم به برق 
آلستوم معروف است می توان دید؛ بنگاه هایی كه به گفته 
یكی از متصدیانش، داللی ملــك را علمی انجام می دهند. 
خیابان رضایی یكی از همیــن بنگاه ها را در دل خود جای 

داده است. علیرضا، یكی از 5كارشناس بنگاه است. موهایی 
كم پشت، كمی سفید و البته مرتب دارد. پیراهن آبی نفتی 
و شلواری كه با آن هماهنگ شــده، چهره ای موجه از او را 
پشــت رایانه ای كه فایل های اجاره و فــروش را در دل آن 
ثبت كرده، به نمایش گذاشته است. علیرضا كه كمی بیش 
از40سال سن دارد، مسئول به قول خودش داللی واحدهای 
تجاری- اداری است؛ واحدهایی كه گران است و كوچك اما 
پرطرفدار. با این حال، كرونا كه آمد، مســتأجران زیادی 
خواستار لغو قراردادهای خود شدند چون از پس پرداخت 
كرایه ها برنمی آمدند؛ »خیلی از كســبه كه واحدهایشان 
را اجاره كرده اند، در این یكی دو ماه به ما فشــار آوردند كه 
كاری كنیم قراردادی كه داشتند را لغو یا اجاره را به خاطر 
كسادی كم كنیم. خیلی ها خودشان با صاحب ملك حرف 
زدند وخیلی های دیگر هم به ما گفتند كه این كار را برایشان 
بكنیم. بعضی مالك ها قبول كردند اما بعضی ها 
كوتاه نیامدند«. بعــد درحالی كه چای را از 
فالسك، در لیوان شیشــه ای می ریزد كه 

آن خشك شده، می گوید: لكه های آب روی 
»االن مالك هایی داریم كه گفتند اجاره را فعاًل 
مثل سال قبل از مســتأجر می گیرند. بعضی 
مستأجرها می خواهند تخفیف بیشتری بگیرند. 
یكی دو نفر تخفیف دادند و اجاره كمتری گرفتند 
اما نه آنقدر كه بگوییــم ماهی یك میلیون تخفیف 
داده اســت. مثاًل گفته اند 400تومان كمتر از سال 
قبل می گیریم آن هم تا وقتی كه كرونا هســت.« 
علیرضا، معتقد است بسیاری از كسبه  خودشان 
با مستأجرها ســرقرارداد و كرایه ها توافق 
كرده اند و بنــگاه نمی داند دقیقاً چند 
نفر این كار را كرده انــد. او این را 
هم می گوید كه برخی مالكان 
خودشــان در منطقه كسب 
دارند و با دیدن اوضاع خراب 
كاسبی، دلشان به رحم آمده و 

به كسبه ای كه مستأجرشان هستند، كمك كرده اند.

تمدید بدون افزایش
معموالً خانه هایی كه در بافت های مركزی پایتخت هست، 
سالخورده است و كمتر خانه ای نوساز می توان در آن پیدا 
كرد. بیشتر كسانی كه دنبال اجاره نشینی در این منطقه اند، 
افرادی هستند كه پول پیش زیاد و توان مالی آنچنانی برای 

پرداخت اجاره ماهانه ندارند.
 باالبودن نرخ اجاره و تقاضای پول پیش زیاد از سوی برخی 
صاحبخانه ها تبدیل به سدی شده برای كسانی كه در این 
محدوده ها ســكونت دارند. آنهایی كه می توانند با شرایط 
كنار بیایند، می مانند و آنهایی كه توان پاســخ به تقاضای 
مالك را ندارند یا باید دنبال صاحبخانه ای منصف تر بگردند 
یا باید عطــای ماندن را به لقاي رفتن بــه نقطه ای ارزان تر 
ببخشــند. ســدی كه برخالف انتظار، در خیابان جیحون 
و كوچه عیال بارگان برای فهان محمدی، زن ســی و چند 
ساله ای كه با مادر و دختر خردسالش در واحدی 80متری 
زندگی می كنند وجود نداشته است. فهان را مالك بنگاهی 
كه خانه را برای او پیدا كرده است معرفی می كند. با شنیدن 
حرف هایش می فهمم كــه او اعتقاد دارد خــدا هوای او و 
خانواده كوچكش را داشته كه صاحبخانه ای منصف را سر 
راهش قرار داده است؛ »االن 2سال اســت در خانه ای كه 
در این كوچه اســت زندگی می كنیم.  راستش را بخواهید 
امید نداشــتم با 15میلیون پیش و 700تومان اجاره خانه 
50متری هم در محله پیدا كنم. بعد كه بنگاه دارصاحبخانه 
فعلی را به من معرفی كردند با قــرض و قوله 20میلیون با 

ماهی یك میلیون تومان خانه را اجاره كردم.« 
فهان، در بخش خصوصی كار می كند و گاهی حقوقی كه 
می گیرد دیر و زود می شود. كرونا هم باعث شده درآمدی 
كه از محل اضافه كاری به دست می آورد از بین برود و این 
شرایط او را از نظر مالی در مضیقه قرار داده است؛ مضیقه ای 
كه صاحبخانه اش كه طبقه پایین خانه آنها زندگی می كند، 
متوجه آن شده اســت؛ »صاحبخانه مان یك زن و شوهر 
سالمندند. برای همین، زن صاحبخانه با مادرم كه در خانه 
تنهاست دوست شده است و با هم درددل می كنند. از وقتي 
داســتان كرونا پیش آمد، كمتر هم را می بینند اما تلفنی 
با هم حرف می زنند.« بین همین صحبت های دوســتانه 
اســت كه عصمت خانم، همســر صاحبخانه می فهمد كه 
اوضاع مالی مستأجرش خوب نیست. یك روز زن و شوهر 
سالمند طبقه پایین از فهان و مادرش دعوت می كنند كه 
به منزل آنها بیایند؛ دعوتی كه عاقبت خوبی داشت؛ »فكر 
می كردم مثل همیشه برای اینكه از تنهایی در بیایند ما را 
دعوت كرده اند. وقتی رفتیم خانه شان، از كرونا و مشكالتی 
كه مردم با آن روبه رو شده اند حرف زدند. از هر دری حرف 
زدیم تا اینكه از مــن درباره كارم و اثر كرونا پرســید. من 
هم همه  چیز را گفتم. بعــد عصمت خانم گفت كه تصمیم 
گرفته اند از اجاره ماهانه یك میلیــون تومانی، 300هزار 
تومان كم كنند. حتی پرســیدند كه بــا 700هزار تومان 

اجاره راضی ام.«
 او هنوز هم باور نمی كند كــه صاحبخانه اش این مقدار به 
او تخفیف داده  است؛ درســت به اندازه كم شدن درآمدش 
از محل اضافــه كاری اش. هر چند هنوز چند مــاه دیگر تا 
موعد قرارداد اجاره اش مانده است اما می گوید، قرار است 

اجاره اش با همین مبلغ تمدید شود.

خبرنگار همشهری پای صحبت  صاحبخانه هايی نشسته است كه هوای 
مستأجرانشان را در روزهای سخت داشته اند 

روي زيباي 
صاحبخانه ها

كرونا كه آمد، كسب و كارها تعطیل شد. درآمد خیلی ها ناپایدار شد. حتی  حمیدرضابوجاریان
خبر نگار

كارمندان دولت كه روی ریال به ریال اضافه كاری در اداره و شــركتی كه در آن 
مشغول كارند حساب می كردند هم به دردسر افتادند. میان هزینه ها، تأمین اجاره خانه كه سهم 

باالیی از سبد درآمد خانوارها را می بلعد كار سختی است؛ به قدری ســخت كه بسیاری را مجبور كرده است از هزینه های ضروری دیگر از 
بهداشــت و درمان گرفته تا تفریح و خوراك زندگی خود بگذرند تا پول اجاره را جور كنند. در این میان مالكانی بوده اند كه حال ناخوش 
مستأجرانشان را درك كرده و غمشان را خورده اند. برخی با فرستادن پیامك و برخی دیگر با تماس تلفنی، خیال مستأجر خود را از بابت اجاره 
راحت كرده اند. بخشودگی بخشی از اجاره بها، باالنبردن كرایه ها، تمدید قراردادها با نرخ سال قبل و هزار جور كار دیگر بخشی از همراهی 
مالكان با مستأجرانشان بوده است. خبرنگار همشهری، با جست وجو در بنگاه های مشاور امالك دنبال مواردی از اجاره امالك گشته است كه 

صاحبان آنها هوای مستاجرانشان را داشته اند.

اسماعیل آقا، بازنشسته 
راه آهن است و7سال 
است كمك دست اكبر كه 
سال هاست مالك بنگاه 
معامالت ملكی است، كار 
می كند. او از بی انصافی 
صاحبخانه ها یاد می كند
 اما می گوید، بینشان 
آدم های با معرفت و 
خداشناس هم هست
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روش های متنوع 
 برای محافظت
گیاهان و سایر 
ارگانیسم های 
فتوسنتزی 
دارای روش های 
متنوعی برای 
محافظت از 
آسیب بر اثر قرار 
گرفتن بیش از 
حد در معرض 
آفتاب هستند. 
این روش ها، از 
مكانیسم های 
مولكولی 
رها كردن انرژی 
گرفته تا حركت 
فیزیكی برگ 
برای ردیابی 
خورشید، متنوع 
هستند

جهان استارتاپی

 استارت با اوتو 
ساخت 

كامیون های 
بدون راننده 

امری گمنام بود 
و كسی به آن 

توجهی نداشت تا 
اینكه مهندسان 

مشهور گوگل، 
اوتو )Otto( را 

راه اندازی كردند؛ 
یك شروع برای 

كامیون های 
خودران كه 

به سرعت توسط 
شركت اوبر 
در آگوست 
سال2016 

خریداری شد

در حالی  كه همه جا صحبت از خودروهای ســواری بدون 
راننده و فناوری خودران های درون شــهری اســت، یك 
اســتارتاپ در آمریكا و چین می كوشد تا هرچه سریع تر، 
كامیون های خودران خود را وارد بازار كند و فصل جدیدی 

از صنعت حمل بار را در دنیا بگشاید.

جذبسرمایهگذار
 استارتاپ TuSimple كه در زمینه ساخت كامیون های 
بدون راننده فعالیت دارد و توسط شركت های سینا، ان ویدیا، 
یوپی اس و تایر1، حمایت می شــود، به دنبال دریافت یك 
سرمایه بزرگ از حامیان خود است. منابع مختلف خبری 
گزارش كرده اند كه این استارتاپ، بانك »مورگان استنلی« 
را برای اینكه سرمایه خود را به 250میلیون دالر افزایش 
دهد، به خدمت گرفته است و می خواهد گام های بلندی در 
راه توسعه خود بردارد. وب سایت تك كرانچ در این خصوص 
نوشته اســت كه بانك مورگان اســتنلی عالقه مندان به 
سرمایه گذاری در TuSimple را به این شركت فرستاده تا 
خود در این خصوص تحقیق و با مسئوالن مربوطه گفت وگو 
كنند. البته این اســتارتاپ، نظری در این خصوص منتشر 
نكرده است. جست وجوی سرمایه جدید در حالی صورت 
می گیرد كه TuSimple در رقابتي نفس گیر با شمار زیادي 

از رقبایش در حال تالش است.

TuSimpleآشناییبااستارتاپ
این اســتارتاپ یــك شــركت منحصربه فــرد در گروه 
كامیون های بدون راننده است. TuSimple در سال2015 
و زمانی تاسیس شد كه بیشتر توجهات و سرمایه گذاری ها 
روی صنعت خودروهای خودران متمركز بود و سازندگان 
در پی ابــداع خودروهای ســواری خودمختار و خصوصا 
تاكســی های بدون راننده بودند. ضمن اینكه باید اضافه 
كنیم، دفتر مركزی این استارتاپ در شهر سن دیه گو واقع 

شده است.

گوگلپیشگامبود
ســاخت كامیون های بــدون راننده امری گمنــام بود و 
كسی به آن توجهی نداشــت تا اینكه مهندسان مشهور 
گوگل، اوتو )Otto( را راه اندازی كردند؛ یك شــروع برای 
كامیون های خودران كه به ســرعت توســط شركت اوبر 
در آگوست ســال2016 خریداری شد. اواخر سال2017 
میالدی، استارتاپ TuSimple مبلغ 55میلیون دالر را با 
برنامه ریزی برای آزمایش این كامیون ها در چین و آمریكا 
جمع آوری كرد. تا سال2018، این استارتاپ آزمایش در 
جاده های عمومی را آغاز كرد. برای نخســتین بار مسافت 
120مایلی بین توسان و فونیكس در آریزونا به وسیله یك 
كامیون بدون راننده طی شد. همین آزمایش در شانگهای 

نیز به انجام رسید.

تالشسایرشركتها
اما دیگران هم بیكار نبودند و آزمایش هایی در این خصوص 
انجام دادند. ظرف 2سال گذشته، 3شركت Ike، كودیاك 
روباتیكس و ویمو )Waymo( هم به تست كامیون های 
خودران خود پرداختند. ویمو از ســال2017 درباره یك 
كامیون خودران صحبت می كرد، اما سرانجام در  ماه آوریل 
سال2019 موفق شد نخســتین نمونه خود را به حركت 
درآورد. آنها برای این كار مهندسان و متخصصان بسیاری 

را به خدمت گرفته بودند.

وجهتمایز
TuSimple به دالیل مختلفی متمایز اســت و نسبت به 
دیگران برتری نسبی دارد. این استارتاپ توانسته تاكنون 
بیش از 298میلیون دالر سرمایه جمع آوری كند و ارزش 
شركت خود را به بیش از یك میلیارد دالر برساند كه این 
موضوع، TuSimple را به یك تك شاخ تبدیل كرده است. 
آنها شــركای قدرتمندی همچون یو پــی اس را در كنار 
خود دارند كه می تواند یك برتری خاص به حســاب آید. 
این اســتارتاپ همچنین دارای مراكز تحقیق و توســعه 
عملیات های آزمایشــی در چین و ایاالت متحده اســت. 
كارهای مربوط به تحقیق و توســعه در پكن و سن دیه گو 
انجام می شود و مراكز تست در شانگهای و توسان قرار دارند.

معضالتپیشرو
به دلیل روابط متزلزل بین آمریــكا و چین، وضعیت این 
استارتاپ كمی دگرگون شده اســت. برخی از نخستین 
ســرمایه گذاران TuSimple از چیــن هســتند و حتی 
سرمایه گذارانی از هنگ كنگ هم وجود دارند. با این حال، 

آنها همچنان به كار خود ادامه می دهند.

تداومآزمایشها
از  ماه مارس2020، این استارتاپ هر هفته حدود 20سفر با 
ناوگانی از كامیون های خودمختار خود بین آریزونا و تگزاس 
انجام می دهد. در این آزمایش بزرگ، 40دستگاه كامیون 
خودران حضور دارند كه زیرنظر متخصصان و مهندســان 
شركت حركت می كنند. در عین حال برای اطمینان بیشتر 
و رعایت نكات ایمنی، هر وسیله نقلیه یك راننده را به عنوان 
ذخیــره در اختیار دارد تا درصورت بروز مشــكل، كنترل 

كامیون به وسیله راننده به دست گرفته شود.

یكه تازی برای حمل بار بدون راننده
یك استارتاپ با فعالیت در زمینه كامیون های 

خودران قصد دارد با به دست آوردن سرمایه ای 
قابل توجه، رقبایش را پشت سر بگذارد

رمزگشایی از واكنش گیاهان به نور زیاد
موجودات فتوسنتزی با جذب رنگ های بسیار خاص نور، می توانند از 

خود در برابر تغییرات ناگهانی انرژی خورشیدی محافظت كنند

هنگامی كه میزان تابش نور خورشید بر یك برگ به سرعت 
تغییر می كند، گیاهــان باید خــود را از عواقب افزایش 
ناگهانی انرژی خورشیدی محافظت كنند. برای مقابله با 
این تغییرات، موجودات زنده فتوسنتزی، از گیاهان گرفته 
تا باكتری ها، شــیوه های بی شــماری دارند. با این حال، 
دانشمندان هنوز نتوانسته اند قواعد علمی این فرایندهای 
اساسی را دریابند. حاال یك تیم بین المللی از دانشمندان به 
سرپرستی ناتانیل ام. گابور، فیزیك دان دانشگاه كالیفرنیا، 
مدلی را طراحی كرده اند كــه ویژگی عمومی فرآوری نور 
در فتوسنتز را بازتولید می كند. این مدل از طریق بررسی 
تعداد زیادی از موجوداتی كه فرایند فتوســنتز را انجام 

می دهند، طراحی شده است.
ساینس دیلی در گزارشی نوشته است: فرآوری نور به معنی 
گردآوری انرژی خورشیدی به وسیله مولكول های كلروفیل 
متصل به پروتئین است. در فتوسنتز )فرایندی كه گیاهان 
سبز و برخی موجودات زنده از نور خورشید برای تولید مواد 
غذایی از دی اكسیدكربن و آب استفاده می كنند( فرآوری 

انرژی نوری با جذب نور خورشید آغاز می شود.
این مدل، ایده خود را از علم شبكه های پیچیده )حوزه ای 
كه عملكرد شــبكه های تلفن همراه، مغز و شبكه برق را 
بررســی می كند( وام گرفته اســت. این مدل یك شبكه 
ساده را توصیف می كند كه قادر است نور 2رنگ مختلف 
را دریافت كنــد، اما در عین حال میــزان ثابتی از انرژی 

خورشیدی را بازتولید می كند.
گابور كه به عنوان دانشیار رشــته فیزیك و نجوم فعالیت 
می كند و این مطالعه را در مجله Science منتشر كرده 
اســت، می گوید: الگوی ما نشــان می دهد كه موجودات 
فتوسنتزی با جذب رنگ های بسیار خاص نور، می توانند 

به طور خــودكار از خود در برابــر تغییــرات ناگهانی یا 
»اختالل« در انرژی خورشیدی محافظت كنند. گیاهان 
سبز به این دلیل سبزرنگ به نظر می رسند كه عمل جذب 
تنها در مناطق خاصــی از طیف كه بــرای محافظت در 
برابر تغییر سریع انرژی خورشیدی مناسب است، انجام 
می شود. این موضوع در مورد باكتری های بنفش هم كه به 

رنگ بنفش دیده می شوند، صدق می كند.
گابور ابتدا -بیش از یك دهه قبل، هنگامی كه دانشجوی 
دكتری در دانشــگاه كرنل بود- به فكر تحقیق در مورد 
فتوسنتز افتاد. او متعجب بود كه چرا گیاهان، نور سبز را كه 
بیشترین نور خورشید است، دفع می كنند. او طی چندین 
ســال، با فیزیك دانان و زیست شناســان سراسر جهان 
همكاری كرد تا در مورد روش های آماری و زیست شناسی 

كوآنتومی فتوسنتز اطالعات بیشتری كسب كند.
ریچارد كوگدل، گیاه شناس دانشگاه گالسگوی انگلستان 
و همكارگابور در این مقاله پژوهشی، او را تشویق كرد كه 
این مدل را توســعه دهد تا گروه وسیع تری از موجودات 
فتوسنتزی را كه در محیط هایی رشد می كنند كه طیف 

خورشیدی تابشی بسیار متفاوت است، دربرگیرد.
او می گوید: ما به طرز جالبی توانســتیم نشان دهیم كه 
این مدل عالوه بر گیاهان ســبز، در مورد سایر موجودات 
فتوسنتزی هم كار می كند. این مدل همچنین یك ویژگی 
عمومی و اساسی را در مورد فرآوری نور فتوسنتزی توضیح 
می دهد. مطالعه ما نشــان می دهد كه چگونه با مشخص 
كردن نقطه ای كه انرژی خورشــیدی را جذب می كند، 
می توان اختالل در خروجی انرژی را به حداقل رســاند. 
این اطالعات می تواند برای افزایش كارایی ســلول های 

خورشیدی هم مورد استفاده قرار گیرد.
گابور توضیح می دهد كه گیاهان و ســایر ارگانیسم های 
فتوســنتزی دارای روش های متنوعی برای محافظت از 
آســیب بر اثر قرار گرفتن بیش از حــد در معرض آفتاب 

هستند. این روش ها، از مكانیسم های مولكولی رها كردن 
انرژی گرفته تــا حركت فیزیكــی برگ بــرای ردیابی 
خورشید، متنوع هستند. گیاهان حتی در برابر نور ماورای 
بنفش، دقیقا مانند ضد آفتاب ها، دارای مكانیســم های 

محافظت مؤثر هستند.
او می گوید: در فرایند پیچیده فتوســنتز، واضح است كه 
محافظت از موجود زنده در برابر نــور بیش از حد، عامل 
مهمی در تولید موفق انرژی است و این موضوع الهام بخش 
ما در ساخت این مدل بود. مدل ما از قوانین ساده فیزیك 
پیروی می كند و با این حال، با مجموعه گســترده ای از 

مشاهدات زیست شناختی سازگار است.
گابور و همكارانش برای ساختن این مدل، از علم فیزیك 
شبكه ها گرفته تا جزئیات پیچیده زیست شناسی استفاده 
كردند و توانستند توضیحاتی روشن، كّمی و عمومی درباره 

موجودات فتوسنتزی بسیار متنوع ارائه دهند.
گابور می گوید: مدل ما نخستین توضیح برای این فرضیه 

است كه چرا گیاهان سبز هستند. همچنین ما یك نقشه راه 
برای آزمایش این مدل از طریق سایر آزمایش های دقیق تر 

ارائه می دهیم.
گابور می گوید كه فتوسنتز می تواند به عنوان یك سینك 
آشپزخانه كه یك شیر آب و یك خروجی برای تخلیه آب 
دارد فرض شود. اگر جریان ورودی سینك بسیار بیشتر 
از جریان خروجی باشــد، سینك ظرفشــویی سرریز  و 
آب وارد آشــپزخانه می شــود. او می گوید: در فتوسنتز 
هم اگر ورود انرژی خورشیدی به شــبكه دریافت نور به 
شكل قابل توجهی بیشتر از جریان خروجی باشد، شبكه 
فتوســنتزی باید به گونه ای عمل كند كه جریان ناگهانی 
ورود انرژی را كاهش دهد. وقتی این شــبكه نتواند این 
نوسانات را مدیریت كند، موجود زنده برای خارج كردن 
انرژی مازاد تالش می كند. با انجام این كار، ارگانیسم تحت 
فشارهای اكسیداتیو قرار می گیرد و به سلول های گیاه یا 

سایر موجودات فتوسنتزی آسیب می رسد.

عمادالدین قاسمی پناه
خبرنگار

عالئم ابتال به ویروس كرونا مدام در حال تغییر اســت. 
بزرگ ترین تیم هــای تحقیقاتی و برجســته ترین 
دانشمندان ویروس شناس و اپیدمیولوژیست نیز هنوز 
نتوانسته اند درك درستی از این ویروس داشته باشند. 
نقطه اشتراك تمام كارشناسان این است كه هرگز در 

زندگی حرفه ای خود چنین ویروسی را ندیده اند.
این روزها بار دیگر با افزایش تعداد مبتالیان، نگرانی از 
ویروس مخوف این دوران افزایش پیدا كرده است و همه 
نگران موج دوم هستند. با بروز عالئمی مربوط به سیستم 
عصبی مركزی، دانشمندان حاال به ابهام جدیدی درباره 
ویروس كرونا كه منجر به بیماری كووید-19 می شود 
رسیده اند. آنها گمان می كنند این بیماری نه از طریق 
آســیب به ریه، بلكه با آســیب مغزی باعث نارسایی 
تنفسی و مرگ می شــود. از آنجا كه برخی از بیماران 
عالئمی مانند سردرد، ســكته مغزی و تشنج را تجربه 
می كنند، این فرضیه محتمل است. جولی هلمس، در 
بیمارستان دانشگاه استراسبورگ در بخش شمال شرقی 
فرانسه در اوایل  ماه مارس2020 با بیمارانی روبه رو بود كه 
نیاز به مراقبت های ویژه داشتند. بیماران در مدت زمان 
كوتاهی به علت كووید-19 در آی سی یو بستری شدند.

اما زنگ هشــدار برای هلمس زمانی به صدا در آمد كه 
متوجه شد مشكل آنها فقط تنفسی نیست. هلمس در 
برنامه مستندی به بی بی سی می گوید: حال بسیاری از 

بیماران به شدت بد بود و مشكالت عصبی، به ویژه 
ســرگیجه و هذیان گویی داشتند. اغلب 

بیماران در بخش مراقبت های ویژه نیاز 
به آرام بخش دارند، اما شــرایط این 

بیماران كامال غیرعادی بود. واقعا 
موقعیت وحشتناكی بود، به ویژه 
اینكه اكثر آنها بسیار جوان بودند و 
در دهه سوم یا چهارم زندگی خود 
به ســر می بردند، حتی یك بیمار 

هجده ساله هم داشتیم.

معمای حمله كرونا به مغز
 دانشمندان پس از بررسي شواهد مختلف به این نتیجه رسیده اند كه ویروس كرونا قادر است
مغز و مایع نخاعی را نیز آلوده كند و از این طریق باعث آسیب به دیگر اعضای بدن بیمار شود

زهرا خلجی
خبرنگار

بیشتر افراد، ازجمله پزشكان ممكن است 
ناهنجاری های عصبی را هنگام بروز آنها تشخیص 
ندهند. كسی كه دچار تشنج می شود ممكن است 
هیچ لرزش و تكانی نداشته باشد. محیط بخش 
مراقبت های ویژه مملو از صدای دستگاه ها، داروهای 
آرام بخش و جداسازی تخت هاست كه می تواند به 
تشدید و افزایش هذیان گویی بیماران كمك كند كه 
این مسئله تشخیص و یافتن ارتباط هرگونه عالمتی 
با ویروس Sars-CoV-2 را دشوار و مختل می كند
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به  گفته دانشمندان انگلیسی، اســكاتلندی و لهستانی، 
DNA و RNA ، 2شــكل مــدرن كد ژنتیــك كه حاوی 
تمام زیست شناسی زمینی اســت، احتماال پیش از وجود 
زندگی در ســیاره زمین در این سیاره وجود داشته است. 
به گزارش ساینتیفیك آمریكن، محققان با استفاده از یك 
سیستم شیمیایی مبتنی بر سیانید هیدروژن، برای تقلید 
از شرایط روزهای ابتدایی ســیاره زمین، توانستند 4پایه 
ژنتیك بسازند كه حروف مولكولی الفبای ژنتیك هستند. 
این پایه های به هم پیوســته، توالی های ژنی ای را تشكیل 
می دهند كه سلول ها به پروتئین ها ترجمه می كنند. اما در 
كمال تعجب، این تیم دریافت از این 4پایه ای كه در نتیجه 
آزمایش های مداوم آنها به  دســت آمده، 2مورد به شكلی 
بودند كه در DNA وجود دارد، در حالی كه 2مورد دیگر از 

نوعی بودند كه در RNA دیده می شود.
این مطالعه كه در مجله Nature منتشــر و توسط جان 
ســاترلند، از البراتوار زیست شناســی مولكولی كمبریج 
و تیم همكارانش هدایت شــده اســت، بیشــتر فرضیه 
به اصطالح »RNA جهــان« را تضعیف می كند. این ایده، 
مدت هاست كه یكی از برجسته ترین تحقیقات در زمینه 
 RNA منشأ زندگی است و بر این عقیده استوار است كه
اساس زیســت كره زمین را مدت ها قبل از ظهور DNA و 
سایر مولكول های مهم برای زندگی تشكیل داده است. تا 
به امروز، شواهد كمی از مسیرهای شیمیایی برای ساختن 
سیستم منحصربه فرد RNA  كه نسخه های سفت و سخت 
این ایده را اتخاذ كرده یا منجر به DNA می شــود، یافت 
شده اســت. ســاترلند می گوید: همه تصور می كنند كه 
RNA  والد DNA است. اما این مقاله نشان می دهد كه این 

دو خویشاوندان مولكولی هستند.
اما برخی دانشــمندان دیگر كه در این مطالعه مشاركت 
نداشتند، نســبت به باورپذیری شرایط هیدروژن سیانید 
كه در آن شــرایط زندگی اولیه در زمین را شبیه ســازی  
كرده بودند، ابهاماتی داشتند. فرانســیس وستال، مدیر 
گروه اگزوبیولوژی در مركز ملی تحقیقات علمی فرانســه 
برای بیوفیزیك مولكولی در اورالن، می گوید كه تشكیل 
پایه نیاز به شــرایط بســیار خاصی دارد. این تركیب نیاز 
دارد كه با قرارگرفتن در معرض نور ماورای بنفش، خشك 
شود. به نظر می رسد میلیاردها سال پیش چنین چیزی در 
روزهای ابتدایی زمین )سیاره ای تحت پوشش اقیانوس( 
دچار كمبود بوده است. وستال می گوید: این شرایط قطعا 
در روزهای ابتدایی زمین وجود داشته است، اما چندان رایج 
نبوده است چراكه حجم زمین برای قرار گرفتن در معرض 
آن وجود نداشته است. با این حال او اذعان می كند كه این 
مطالعه بسیار هوشمندانه است و به طور كامل غیرممكن 
نیست، اما معتقد است كه فرضیه های بهتری برای اشاره به 

ظهور زندگی و مولكول های پربیوتیك وجود دارد.
استنلی میلر و هارولد اوری، محققان آمریكایی، براساس 
شواهد شــیمیایی، تالش های مبتنی بر شــیمی را برای 
فهمیدن زندگــی در زمین از ابتدای دهــه50 به چالش 
كشیدند. این دو اثر رعدوبرق را در اتمسفر ابتدایی زمین و 
اقیانوس با تحریك تخلیه الكتریكی در یك مخزن حاوی 

هیدروژن، آب، آمونیاك و متان شبیه سازی  كردند.
با این حال، كار میلر و اوری نشــان داد كه تهیه مواد مهم 
مانند اسیدهای آمینه كه به پروتئین هایی متصل می شوند 
كه عملكردهای بی شماری را در ســلول های زنده انجام 
می دهند بسیار ساده است. به عنوان بخش ویژه مرتبط با 
مطالعات ریشه های زندگی، پروتئین ها می توانند به عنوان 
كاتالیزور عمل كنند و ســایر واكنش های شیمیایی را كه 
بســیار ُكند یا ناكارآمد عمل می كننــد، افزایش دهند و 
سرعت بخشند. اما پروتئین ها تنها كاتالیزورهای ممكن در 

پشت صحنه افزایش زندگی در كره زمین نیستند.
در تجربه ای كه توانست جایزه نوبل شیمی سال1989 را 
از آن خود كند، زیست شناس مولكولی سیدنی آلتمان و 
 RNA توماس چك متخصص زیست شیمی دریافتند كه
-كه مدت هاست به عنوان حامل میانی اطالعات ژنتیك كه 
تحت سلطه DNA است شــناخته می شود- نیز می تواند 
به عنوان یك كاتالیزور باشــد. فرضیه جهان RNA نشان 
می دهد كه چنین مولكول هایی می توانند عالوه  بر تكثیر 
خود، این امكان را فراهم آورند كــه خیلی پیش از وجود 
DNA پروتئین ها تكامل یابند. این پاســخ ممكن اســت 
پیش آمده باشــد، چرا كه از نظر یك شیمی دان ساده هم 
جهش از RNA به DNA یك كار ساده است. برای تولید 
یك زنجیره طوالنی كه اغلب می بینیم در مارپیچ نمادی 
DNA قرار دارد، پایه ها ابتدا به ستون فقرات مولكول های 
قند وصل می شوند. این تركیبات نوكلوئیدها را می سازند: 
دیوكســی ربونوكلوتیدها در DNA و ریبونوكلوسیدها در 
RNA كه برخالف همتای خود DNA، یك مارپیچ منفرد 
تشكیل می دهد. نوكلئوســیدها از قند یا ساكاروز جداول 
اســتفاده نمی كنند بلكه از ریبوز RNA و دیوكسی ریبوز 
در DNA اســتفاده می كنند. تفاوت بین 2نوع قند بسیار 
كم است: فقط یك اكســیژن و یك اتم هیدروژن. با این 
  RNA و DNA حال همین تفاوت كوچك كافی اســت تا
نقش های بیولوژیكی متفاوتی ایفا كنند. نقص دیگر ایده 
جهان RNA دشواری ساخت ریبوز در شرایطی است كه 
احتماال در اوایل پیدایش زمین وجود داشته است. بنابراین 
ساترلند و همكارانش به دنبال راه های محتمل دیگر برای 
ساخت قندها و ریبونوكلئوســیدها رفتند. سال گذشته 
ساترلند و همكارانش یك قدم مهم و بزرگ در این رویكرد 
برداشتند و نشان دادند كه ریبونوكلئوسیدهای سیتیدین 
و ادریدین می توانند بــه دیوكســی ریبوز و نوكلئوزید و 
دیوكسی ادنوزین تبدیل شــوند. آنها برخی مولكول های 
میانی را از مطالعــات قبلی این تیم بــا نمك هایی مانند 
نیتریت سدیم و كلرید منیزیم تركیب كردند كه می توانست 
در ابتدای تشكیل سیاره زمین وجود داشته باشد، سپس 
آنها را به محیط اسیدی بردند و در معرض گرما قرار دادند. 
ساترلند می گوید: وقتی ماشین زمانی وجود ندارد تا ما را به 
ریشه های واقعی زندگی در سیاره زمین ببرد، باورپذیری 

در این زمینه تحقیقاتی نادر، تنها راه چاره است.
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فناوری هشدار آتش سوزی در جنگل 
آتش سوزی های گسترده در جنگل ها، دانشمندان را برآن داشته 

كه از اثر الكتریسیته مالشی برای توسعه یك فناوری هشدار و 
تشخیص استفاده كنند

كمپین های محیط زیســتی می گویند شــما تنها كسی 
هستید كه می توانید از آتش ســوزی جلوگیری كنید. اما 
اگر این كمپین ها از یك فناوری پیشرفته برخوردار باشند، 
آیا با شرایط بهتری روبه رو خواهیم شد؟ طی یك پژوهش 
جدید، گروهی از دانشمندان دانشگاه ایالتی میشیگان یك 
سیستم كنترل از راه دور هشدار و تشخیص آتش سوزی در 
جنگل ها را طراحی كرده و ساخته اند كه چیزی جز حركت 
باد در میان شاخه های درختان نیســت. این دستگاه كه 
 Advanced Funcal Material جزئیات آن در مجلــه
منتشر شده اســت با نام MC-TENG شناخته می شود. 
این ابزار هشدار دهنده یك نانوژنراتور استوانه ای چندالیه 
با ویژگی الكتریسیته مالشــی یا تماسی است كه با جذب 
انــرژی از حركت شــاخه های پراكنده درختــان، انرژی 

الكتریكی تولید می كند.
وب سایت msutoday  در گزارشی نوشته است: چانگ 
یانگ كائو، نویسنده اصلی این مقاله كه مدیریت آزمایشگاه 
 Laboratory of Soft Machines and Electronics
در دانشكده بسته بندی دانشگاه ایالتی میشیگان را برعهده 
دارد، می گوید: تا آنجا كه می دانیم این دستگاه نخستین 

سیستم هشدار و شناسایی آتش سوزی در جنگل هاست.
او كه دانشیار دانشــكده بسته بندی و گروه های مهندسی 
مكانیك و برق و كامپیوتر این دانشــگاه هم اســت، ادامه 
می دهد: این سیستم حسگر خودكار می تواند پس از نصب، 
بدون نیاز به نگهداری، آتش و شــرایط محیطی را به طور 

پیوسته و بدون توقف رصد كند.
آتش ســوزی های غم انگیز جنگل ها در سال های اخیر در 
سراسر بخش غربی آمریكا، برزیل و استرالیا باعث شد كه 
كائو و تیم او به فكر توسعه این فناوری جدید بیفتند. كائو 
معتقد است كه واكنش سریع و بموقع در برابر آتش سوزی 

جنگل ها باعث می شــود تا عملیات اطفای آنها آســان تر 
انجام شــود و شــاهد كاهش نابودی دارایي ها و زندگی 
بســیاری از مردم و همچنین كاهش بسیاری از خسارات 

زیست محیطی باشیم.
روش های سنتی تشــخیص آتش سوزی جنگل ها ،شامل 
نظارت های ماهواره ای، گشت زنی های زمینی و برج های 
دیدبانی، از راهكارهایی است كه ضمن كارایی كم، دارای 

هزینه های مالی بسیار است.
اكنون فناوری های حسگر كنترل از راه دور فعلی، بیش از 
پیش در حال استفاده هستند، اما این فناوری ها در وهله 

اول نیازمند نیروی باتری هستند.
یوكان پانگ، یكی دیگر از نویسندگان این مقاله و همكار 
كائو در آزمایشگاه دانشــگاه ایالتی میشیگان، می گوید: 
اگرچه سلول های خورشیدی در دستگاه های الكترونیك 
قابــل حمل یا سیســتم های خــودكار، مورد اســتفاده 
گسترده قرار گرفته اند، اما نصب آنها در جنگل ها به دلیل 
پوشانده شدن آنها با شــاخ و برگ درختان و ایجاد سایه، 

دچار چالش های بسیاری است.
فناوری TENG انرژی مكانیكــی خارجی )حركت یك 

شاخه درخت( را با اســتفاده از اثر الكتریسیته مالشی به 
برق تبدیل می كند. در الكتریسیته مالشی، برخی از مواد و 
اجسام پس از جدا شدن از ماده دوم كه قبال با آن در تماس 

بوده اند، می توانند الكتریسیته تولید كنند.
ساده ترین نسخه دستگاه TENG شامل 2لوله استوانه ای 
از مواد خاصی اســت كه در یكدیگر فرومی روند. در حالی 
 كه لوله اصلی از قســمت باال محكم بســته می شود، لوله 
دوم می تواند به باال و پایین كشیده شود و از یك طرف به 
طرف دیگر حركت كند. این لوله فقط با یك نوار رابط قابل 
ارتجاع یا یك فنر، محدود شده است. از آنجا كه این دو لوله 
به طور هماهنگ حركت می كنند، با تماس متناوب باعث 
تولید برق می شوند. MC-TENG  مجهز به چندین الیه 
با ویژگی الكتریسیته مالشی است كه باعث افزایش بازده 

الكتریكی می شود.
MC-TENG  جریان الكتریكی تولید شده خود را به صورت 
پراكنده در یك میكرو ابررسانا كه بر پایه نانولوله های كربنی 
است، ذخیره می كند. پژوهشــگران، این فناوری را به این 

خاطر به كار گرفته اند كه می تواند بارها و بارها به سرعت، 
شارژ و دشارژ شود. به این ترتیب این دستگاه می تواند فقط 

با بادهای مالیم و پایدار به اندازه كافی شارژ شود.
كائو می گوید: MC-TENG  با یك فركانس بســیار كم 
لرزشــی می تواند برق را برای شــارژ ابررسانای متصل به 

دستگاه در كمتر از 3دقیقه، با كارایی خوب تولید كند.
این پژوهشــگران، نمونه اولیه را، هم با مونواكسید كربن 
)CO( و هم به سنســورهای حرارتی مجهز كردند. هدف 
از افزودن این سنسور حرارتی، كاهش احتمال تشخیص 
كاذب دی اكسیدكربن از ســوی دستگاه بود. كائو امیدوار 
است كه این گروه بتواند در یك آزمایش میدانی، دستگاهی 
را برای نظارت بر شرایط محیطی جنگل ها و سناریوهای 
مختلف، تولیــد كند و همچنین از موادی اســتفاده كند 
كه آتش سوزی واقعی را شبیه ســازی  می كنند. این گروه 
همچنین قصد دارد قابلیت های بیشــتری را به این ابزار 
اضافه كند تا این امكان را برای دستگاه فراهم آورد كه با هر 

نوع شرایط آب و هوایی و محیطی، سازگاری داشته باشد.

هلمس و همكارانش با توجه به این مشكل، یك مقاله كوتاه 
در مجله New England Journal of Medicine درباره 
مستند سازی  عالئم عصبی در بیماران كووید-19 مبتنی 
بر مشكالت فراموشی و پریشانی به چاپ رساندند. همه 
اینها نشانه های آسیب مغزی است؛ اتفاقی كه محققان در  
ماه فوریه به واسطه بیماران بستری در ووهان متوجه آن 
شدند. حاال بیش از 300مقاله از سراسر دنیا درباره شیوع 
ناهنجاری های عصبی دیده شــده در بیماران كووید-19 
ازجمله سردرد، از دســت دادن بویایی و احساس سوزن 
سوزن شدن و در موارد پیشــرفته، از دست دادن قدرت 
تكلم، سكته مغزی و تشنج به چاپ رسیده است. عالوه 
بر این، یافته های جدید درباره ویروســی كه عموما آن را 
یك ویروس تنفسی می دانستند نشان می دهد كه كرونا 
می تواند به كلیه ها، كبد، قلب و هر اندام دیگری در بدن 
آسیب بزند. الیسا فری، متخصص مغز و اعصاب از مؤسسه 
ِهنری فورد در دیترویت، می گوید: ما نمی توانیم با اطمینان 
بگوییم كه آسیب های مغزی بر اثر كووید-19 شدیدتر  از 
سایر ویروس هاست، اما می توانیم بگوییم نمونه های زیادی 
از آن را دیده ایم. با باال رفتن موارد ابتال، شما نه تنها عالئم 
رایج بیماری، بلكه حتی عالئم غیرمعمول را هم می بینید و 
حاال در این مقطع ما همه آنها را یكباره مشاهده می كنیم. 
هیچ كدام از ما قبال در زندگی مان چنین چیزی را تجربه 
نكرده ایم. برآوردهای دقیق شیوع بیماری متفاوت است، 
اما به نظر می رسد كه 50درصد از بیمارانی كه كووید-19 

دارند مشكالت عصبی را تجربه كرده اند.
بیشتر افراد، ازجمله پزشكان ممكن است ناهنجاری های 
عصبی را هنگام بروز آنها تشخیص ندهند. كسی كه دچار 
تشنج می شود ممكن اســت هیچ لرزش و تكانی نداشته 
باشــد. محیط بخش مراقبت های ویــژه مملو از صدای 
دستگاه ها، داروهای آرام بخش و جداسازی تخت هاست 
كه می تواند به تشــدید و افزایش هذیان گویی بیماران 
كمك كند كه این مسئله تشخیص و یافتن ارتباط هرگونه 
عالمتی با ویروس Sars-CoV-2 را دشوار و مختل می كند. 
مسئله، زمانی پیچیده تر می شــود كه بدانیم بسیاری از 
افرادی كه مبتال به ویروس كرونا می شوند قطعا آزمایش 
نداده اند، به ویژه اگر دچار عالئمی مانند سرفه و تب نباشند. 
این بدان معنی است كه اگر آنها عالئم عصبی داشته باشند 
ما هرگز نخواهیم فهمید كه این موضوع به ویروس كرونا 

مرتبط است.
روبرت استیونس، استادیار بیهوشی و مراقبت های ویژه 
پزشكی در دانشگاه پزشكی جان هاپكینز، می گوید: در 
حقیقت درصد قابل توجهی از بیمــاران كووید-19 تنها 
عالمت شان سرگیجه است، آنها سرفه و احساس خستگی 
ندارند. ما حاال با همه گیری ثانویه ای به شكل بیماری های 

عصبی روبه رو هستیم.

یك بیماری متفاوت
از زمان شروع پاندمی كووید-19، رفته رفته مشخص 
شد كه ویروس جدید كرونا با نام Sars-CoV-2 شبیه 
ویروس هایی كه منجر به ســرماخوردگی می شوند 
نیست، بلكه نشانه هایی غیرمعمول و بعضا ترسناك 
دارد. برای مثال بیشتر بیماری های همه گیر ویروسی 
مانند آنفلوآنزا دارای منحنی مرگ ومیر شبیه به حرف 
انگلیسی U هســتند، به این معنی كه آمار كشته ها 
 Sars-CoV-2 مربوط به بچه ها و یا كهنساالن است. اما
باعث عالئم خفیف در كودكان می شود. این ویروس 
همچنین به طرز غیرمتناسبی روی مردها اثر می گذارد؛ 
نزدیك به 70درصد از افرادی كه در آی سی یو بستری 
هستند مرد هستند؛ در حالی كه درصد ابتالی زنان 
و مردان، یكسان است. یك مورد سؤال برانگیز دیگر 
كمبود اكسیژن غیرمعمول اســت. در حالت عادی 
سطح اكسیژن خون در هر فرد باید 98درصد باشد و 
در شرایطی كه این عدد به زیر 85درصد برسد، به از 
دست رفتن هوشیاری، كما و حتی مرگ منجر می شود. 
اما در بســیاری از بیماران كووید-19 میزان اكسیژن 
خون به زیر 70 یا حتی 60درصد رســید بدون اینكه 
آنها بی هوش شوند یا عملكرد مغزی خود را از دست 
بدهند. به این ترتیب فرضیــه فراوانی بیماران بدون 
عالئم، قوی تر می شود. آمارها متفاوت است، اما یك 
آزمایش بزرگ در ایسلند نشــان داد كه 50درصد از 
جمعیت افرادی كه ناقل ویروس بودند هیچ عالمتی 
نداشتند. استیونس می گوید: آنچه در چند  ماه گذشته 
از این ویروس آموختیم این اســت كه این بیماری در 
معرفی خود به شــدت ناهمگن عمل می كند. ما حاال 
می دانیم كه این بیماری روی اندام های مختلفی از بدن 
اثر می گذارد؛ بیماران فقط از آسیب ریه نمی میرند بلكه 
از آسیب های كلیوی، لخته شدن خون، ناهنجاری های 
كبدی و تظاهرات عصبی می میرند. حتی من بیمارانی 
داشتم كه فقط 2 یا 3روز در بخش مراقبت های ویژه 
بستری شدند، اما در مقابل، بیمارانی هم هستند كه 

ماه ها در این بخش بستری اند.

عبور عجیب از سد محافظ مغز
بیشتر محققان بر این باورند كه اثرات عصبی ویروس كرونا 
نتیجه غیرمستقیم كمبود اكسیژن در مغز یا محصول جانبی 
واكنش التهابی بدن، معروف به توفان سیتوكین است. الیسا 
فری و هلمس، هر دو معتقدند كه اثرات عصبی به واســطه 
سیتوكین اتفاق می افتد. دانشمندان دیگر چندان مطمئن 
نیســتند و ازاین رو شــواهدی در حال جمع آوری است كه 
نشان می دهد ویروس درواقع می تواند به خود مغز حمله كند. 
استیونس می گوید: اگر یك ماه پیش از من می پرسیدند كه 
آیا شــواهدی از عبور ویروس كرونا از سد خونی مغز وجود 
دارد؟ می گفتم نه، اما حاال گزارش ها نشان می دهد كه چنین 

اتفاقی امكان پذیر است.
محققان در ژاپن با یك مرد بیست وچهارساله 

روبه رو شدند كه در استخری از استفراغ 
خودش بیهــوش افتاده بــود. در راه 

انتقال به بیمارستان، او یك تشنج 
  MRI عمومی را تجربه كرد. اسكن
از مغز وی عالئــم حاد مننژیت 
ویروسی )التهاب مغز( را نشان 
داد و یــك آزمایــش از نخاع، 
ویروس Sars-CoV-2 را در مایع 

نخاعی او ثبت كــرد. درواقع حاال 
برخی دانشمندان گمان می كنند كه 

این ویروس با صدمه به ساقه مغز - مركز 
فرماندهی كه به ما اطمینان می دهد حتی اگر 

بیهوش باشیم به تنفس ادامه خواهیم داد - منجر به مرگ 
می شود، نه از طریق آسیب به ریه ها. مغز به طور عادی با یك 
محافظ به نام سدخونی مغزی - پوشش سلول های تخصصی 
در مویرگ ها كــه از طریق مغز و نخاع عبــور می كنند- از 
هرگونه عفونت محافظت می شود. اگر Sars-CoV-2 بتواند 
از این سد عبور كند، نشان می دهد كه ویروس نه تنها می تواند 
به هسته سیستم عصب مركزی وارد شود بلكه می تواند در 
آنجا بماند و بعدتر نیز دوباره ظاهر شود. این رفتار نادر بین 
ویروس ها ناشناخته است، اما برای مثال ویروس آبله مرغان 
هرپس زوستر معموال سلول های عصبی در ستون فقرات را 
آلوده می كند و بعدا در بزرگسالی به صورت زونا ظاهر می شود. 
تقریبا 30درصد از افرادی كه در كودكی آبله مرغان را تجربه 

می كنند در بزرگسالی نیز دچار زونا می شوند.
ســایر ویروس ها اثرات طوالنی مدت ویرانگرتری داشته اند. 
یكی از بدنام ترین ها، ویروسی است كه منجر به آنفلوآنزای 
مرگبار اسپانیایی در سال1918 شد. این ویروس منجر به 
آسیب دائمی و عمیق به نورون های دوپامین مغز و سیستم 
عصبی مركزی شــد. در حالی  كه مدت ها تصور می شد كه 

آنفلوآنزا نمی تواند از ســدخونی مغزی عبور كند، اما برخی 
دانشمندان اكنون فكر می كنند كه این امر امكان پذیر است. 
تقریبا 5میلیون نفر از مبتالیان آنفلوآنزای اســپانیایی در 
سراسر جهان از نوعی خستگی شدید كه با عنوان بیماری 
خواب آلودگی شناخته می شــود، مواجه بودند. دیوید نات، 
استاد روانشناســی اعصاب و روان در كالج امپریال لندن، 
می گوید كه خود او در ســال های 1970 و 1980 بسیاری 
از بیماران را كه از افسردگی شــدید بالینی رنج می بردند، 
درمان كرده است. او با لحنی هشدار دهنده نسبت به  تجربه 
دوباره همان اتفاق اما این بار در مقیاســی بسیار بزرگ تر، 
می گوید: افســردگی آنها پایدار بود و تمام احساساتشان از 
بین رفته بود. افرادی كه از ICU به دلیل بیماری 
كووید-19 مرخص شده اند باید به صورت 
منظم و طوالنی مدت تحت نظر قرار 
بگیرند تــا هرگونه شــواهدی از 
آسیب های عصبی بررسی شود 
و درصورت لــزوم تحت درمان 
قرار گیرند. اســتیونس نیز در 
حال برنامه ریزی طوالنی مدت 
در مــورد بیمــاران كووید-19 
مرخص شده از ICU در بالتیمور 
است كه اســكن مغزی و همچنین 
تست های شــناختی دقیق را در مورد 
عملكردهایــی مانند ظرفیــت حافظه انجام 
می دهند. شــری چو، متخصص مغز و اعصاب در دانشگاه 
پیتسبورگ، می گوید: هرچند اثر ویروس روی ریه فوری ترین 
و وحشتناك ترین تهدید است، اما اثر ماندگار آن روی سیستم 
عصبی، بزرگ تر و مخرب تر است. او تأكید می كند: با اینكه 
عالئم عصبی در كووید-19 كمتر از مشــكالت ریوی دیده 
می شــود، اما بهبود آســیب های عصبی اغلب ناقص است 
و به نسبت ســایر اندام های بدن مانند ریه، بهبود آن زمان 
بیشتری می برد، بنابراین منتهی به نقص كلی یا حتی مرگ 
می شود. بیمارانی كه كووید-19 به مغز آنها حمله می كند 
دچار استرس های شدیدی می شوند كه حتی ممكن است 
به افكاری درباره خودكشی ختم شــود و این مرحله یعنی 
سخت ترین مرحله درمان یك بیمار، چرا كه هیچ درمانی برای 
این بیماری وجود ندارد و جلوگیری از آسیب مغزی تقریبا 
ناممكن اســت. بیمارانی كه نارسایی ریه را تجربه می كنند 
می توانند در دستگاه تنفس مصنوعی قرار بگیرند، كلیه ها نیز 
با دستگاه دیالیز نجات می یابند و با كمی خوش شانسی هر 
دو اندام به حالت عادی برمی گردد، اما دستگاه دیالیزی برای 

مغز وجود ندارد.
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حریرچی، قائم مقام وزارت بهداشت: مناطق سفید زیادی در كشور وجود ندارد و 

ویروس كووید-19در تمام استان ها منتشر شده است 

كداممناطقدرایرانكمتردرگیركرونابودهاند؟
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ازدادنآنامتناعكردند.

خدیجه نوروزی 
روزنامه نگار

آذربایجان شرقی:
خداآفرین، بستان آباد،  

ورزقان، آذرشهر و اسكو 
هم از مناطقی هستند كه 

انتشار ویروس در آنها 
در قیاس با مناطق دیگر 

استان از ابتدا كمتر 
بوده است. آذربایجان 

شرقی با داشتن تقریبا 
10محدوده سفید یكی 

از استان های قابل توجه 
درخصوص وسعت 

سفیدی است

پرویز یزدان پناه، 
سرپرست دانشگاه 

علوم پزشكی 
یاسوج: 

شهرستان های 
دنا، لنده، بهمئی و 

كهگیلویه و بویر احمد 
از شهرهایی بودند كه 
از ابتدا سفید بودند و 
انتشار ویروس كرونا 

در این مناطق به نسبت 
سایر مناطق كمتر است 

عبدالرسول همتی،
معاون علوم پزشكی 

شیراز:
سرچهان، خرامه، بختگان، 

بوانات و نی ریز از 
شهرستان هایی هستند 

كه انتشار ویروس كمتری 
را از ابتدای بحران كرونا 

داشته اند كه سرچهان در 
صدر آنها قرار دارد. بیشتر 
این شهرستان ها در شمال 

استان فارس قرار دارند

آرش نجیمی، سخنگوی 
دانشگاه علوم پزشكی 

اصفهان:
با بررسی آمارهای 

موجود از ابتدای بحران 
كووید-19شهرستان های 

خور و بیابانك، 
بوئین و میاندشت و دهاقان، 

3شهرستانی هستند كه 
كمترین آمار را در قیاس 

با سایر نقاط استان به خود 
اختصاص داده اند

كهگیلویهوبویراحمد؛كمشیوعدرابتدایبحران
استان كهگیلویه و بویراحمد یكی از اســتان هایی بود كه 
در ابتدای شــیوع بحران كرونا طبق گفته دكتر حریرچی، 

نصف آمار كشــوری مبتال به كرونا را داشت و كمترین آمار 
فوت متعلق به این اســتان بود. این منطقه یكی از موفق ترین 

اســتان ها در بحث غربالگری بیماری كرونا بــود به طوری كه در 
مرحله اول 9۸/5درصد و در مرحلــه دوم ۸۲ درصد از مردم این 

استان تحت پوشش غربالگری قرار گرفتند. همچنین همكاری 
بین دستگاهی و اقدامات خوب در استان باعث شد كه 

این استان با توجه به استعداد زیادش در شیوع 
كرونا، جزو استان های كم شــیوع قرار بگیرد. 
پرویز یزدان پناه، سرپرســت دانشــگاه علوم 

پزشكی یاسوج در گفت وگو با همشهری 
به شــهرهای كم كرونا اشــاره می كند و 
می گوید:»شهرستان های دنا، لنده، بهمئی 
و كهگیلویه و بویر احمد از شهرهایی بودند 

كه از ابتدا سفید بودند و انتشار ویروس كرونا در 
این مناطق به نسبت سایر مناطق كمتر است«.

 با تالش و پشتكار مسئوالن این شهرها به خصوص بهداشت 
و درمان و مشــاركت خوب مردم، مرزها و مسیرهای ورودی به 

شهرســتان ها مورد غربالگری قرار گرفت. از اقدامات تأثیرگذار 
برای قطع زنجیره شیوع ویروس كرونا در این شهرها تعطیلی صنوف 

غیرضرور و پلمب واحدهای متخلف از همان ابتدا بود. روزانه به وسیله بلندگو كار 
اطالع رسانی و رعایت نكات بهداشتی در سطح این شهرها آموزش داده می شد. 
مناطق استان نسبتا كوهستانی و مرتفع هستند و همین موضوع موجب شد تا 
در اقدامی جالب اهالی روستای القچین علیا در شهرستان چرام برای جلوگیری 
از ورود گردشگران در بحران كرونا جاده ورودی را با سنگ مسدود كنند؛ البته 
این اقدام در چندین روستای كوهستانی این مناطق در همان ابتدا انجام شد. 
چرا كه هر ساله گردشگران زیادی از استان های همجوار برای بازدید از مناطق 
گردشگری، در این روستا ســكونت می كنند. البته امســال با توجه به شیوع 
ویروس كرونا میزان ورود گردشــگران به روستا 90درصد كاهش یافته است. 
دور از احتمال نیست كه برخی از روستاهای كم جمعیت كشور كه در مناطق 
دشوارگذر قرار دارند و زیاد در معرض تردد قرار ندارند هنوز سبز باشند اما نبود 
دسترسی به شبكه بهداشت ممكن است در صورت انتشار ویروس، در این مناطق 

فاجعه به بار بیاورد.

نمیگوییمتامردماحتیاطخودراكمنكنند
دكتر ایرج حریرچی، قائم مقام وزیر بهداشت در گفت وگو با همشهری در 

مورد اعالم نكردن شهرســتان هایی كه ویروس كرونا در آن مناطق كمتر 
انتشار یافته می گوید:» ما آمار داریم و می توانیم بگوییم كدام مناطق انتشار 
ویروس كمتری را تجربه كرده اند اما نمی گوییم. این كار دو علت دارد؛ نكته 
اول این است كه با این كار این امكان را ایجاد می كنیم كه موج گردشگری 
به این سمت بیشتر شود و وضعیت منطقه از حالت سفید به قرمز و هشدار 
دربیاید. نكته دوم این است كه امن بودن منطقه موردنظر موجب نشود تا 
مردم احتیاط كمتری كنند و فكر كنند كه قراراست همچنان بدون رعایت 

پروتكل های بهداشتی در وضعیت با ثبات قرار داشته باشند«.
البته دكتر حریرچی در حالی از اعالم مناطق كمتر انتشار یافته امتناع می كند 
و این مسئله را سیاست خوبی در این شرایط می داند كه نقشه ای تحت عنوان 
»ماسك« در قالب اپلیكیشنی طراحی شده كه مناطق قرمز، نارنجی، سفید 
و سبز را نشان می دهد و در تماس همشهری با مراكز علوم پزشكی بسیاری از 
استان ها، ما را برای استخراج داده در خصوص بررسی وضعیت سفید به این 
اپلیكیشن ارجاع می دهند. البته این نرم افزار روزانه آپدیت نمی شود و آمار 
ارائه شده با تأخیر گاه بیش از 10 روز  اعالم می شود درصورتی كه وضعیت 
روزبه روز متفاوت تر اســت و ممكن اســت یك منطقه در كمترین زمان از 
وضعیت سفید به زرد یا قرمز تغییر كند. از طرفی این نوع سیاست كاری در 
بدنه دولت و ستاد ملی كرونا نیز دیده نمی شود. چرا كه رئیس جمهوری در 
جلسات ستاد ملی مقابله با بحران كرونا در اواسط فروردین از اعالم وضعیت 
سفید در استان های سیستان و بلوچستان، هرمزگان و بوشهر سخن گفت و 
آن زمان همین انتقاد از ســوی نماینده منتخب مردم در چابهار در مجلس 
یازدهم مطرح شد كه در شــرایطی كه هنوز كشور درگیر بحران كرونا ست 
اعالم وضعیت سفید در سیستان و بلوچستان آتش زیرخاكستر است؛ روسای 
دانشگاه های علوم پزشكی ایرانشــهر و زابل همچنین نماینده هرمزگان در 
شورای عالی استان ها نیز در اظهارنظر هایی مجزا اعالم كرده بودند كه اعالم 
وضعیت سفید سبب حضور موج جدید  مسافران در استان شده است. ولی 
وقعی بر این اظهارنظرها نهاده نشد و ســتاد ملی كرونا و وزارت بهداشت به 

اعالم استان ها با وضعیت سفید ادامه می دهند.
دكتر حریرچی می افزاید: »مناطق سفید زیادی در كشور وجود ندارد و ویروس 
كرونا در تمام استان ها ورود پیدا كرده و در حال چرخش است. تمام نگرانی ما 
این است كه اگر مناطق روستایی و شهرهایی كه هنوز ویروس وارد آنجا نشده، 
وارد چرخه انتقال شوند، گسترش قابل توجهی را تجربه خواهند كرد. در صورتی 
كه در این مناطق باید دقت بیشتری به خرج داد تا آن شهر یا روستا مقاومت 

بیشتری انجام دهد تا جایی كه ما یك مبتال هم نداشته باشیم«.
در یك نظرسنجی از مردم استان هایی كه بیشترین وضعیت سفید را داشتند، 
شهروندان تمایل داشتند كه از وضعیت شهرشان از لحاظ كم خطر یا پر خطر 
بودن آگاه شوند؛ چرا كه حاكم بودن  امنیت روانی در جامعه موجب می شود 
مردم در آرامش و به دور از استرس هایی كه موجب تضعیف سیستم ایمنی 
بدن می شود، پروتكل های بهداشتی را رعایت كنند. آگاهی از وضعیت سفید 
یك منطقه گرچه شاید بتواند یكی از دالیل سفر به آن منطقه درنظر گرفته 
شود اما فرهنگسازی در این زمینه می تواند از چنین سفرهایی بكاهد؛ همه به 
یاد داریم در نوروز مردم با وجود اینكه می دانستند استان های شمالی كشور در 
مرز هشدار قرار دارند بازهم راهی جاده ها می شدند و تنها شهرهای با وضعیت 

ســفید را انتخاب نمی كردند. بنابراین زمانی كه مردم از ســفید بودن 
وضعیت منطقه خود آگاه باشند انتظارات از مسئوالن در این شهرها 
در كنترل ورودی ها و خروجی ها افزایش پیدا می كند و دستگاه ها در 
این مدت فرصت بیشتری برای آماده سازی  شهر به لحاظ فرهنگی و 
پزشكی برای مقابله با كرونا خواهند داشت و برای این كار تامین منابع 
می كنند تا قدرت مقاومت شان در زمان بحران بیشتر شود.  از طرفی 
در اختیار داشتن چنین اطالعات و آمار دقیقی در انجام تحقیقات بهتر 

توسط محققان سراسر كشور موثر خواهد بود، به ویژه برای محققانی 
كه شاید دسترسی جامعی به اطالعات درون سازمانی و آماری وزارتخانه 

نداشته باشند. به تجربه ثابت شده كه شــفافیت در گفتن آمارها و بیان 
واقعیت ها در شرایط بحرانی سازنده تر و مؤثرتر از پنهان كاری است.

فارسدرصدر
دكتر عبدالرسول همتی، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشكی شیراز در 

گفت وگو با همشهری با این توضیح كه شرایط به صورت هفتگی می تواند 
 تغییر پیدا كند، در مورد مناطق كمتر انتشار یافته ویروس كرونا می گوید:

» سرچهان، خرامه، بختگان، بوانات و نی ریز از شهرستان هایی هستند كه 
انتشار ویروس كمتری را از ابتدای بحران كرونا داشته اند كه سرچهان در 
صدر آنها قرار دارد. بیشتر این شهرستان ها در شــمال استان فارس قرار 

دارند«.
دكتر همتی می افزاید:»یكی از دالیل اینكه شهرستان های شمالی كمتر 
درگیر كرونا هستند، جابه جایی كم جمعیت است. شهرستان های جنوبی 
به خاطر همجواری و تردد با استان هایی مانند هرمزگان، بوشهر و كرمان 
كه به شدت درگیر كرونا بودند، آمار ابتالیی باالیی داشتند، در حالی  كه در 
شهرستان های شمالی این تردد جمعیتی كمتر است. همچنین با آنكه گفته 
می شد با گرم شدن هوا فعالیت ویروس كمتر می شود، در شهرستان های 
جنوبی استان مانند الرستان، شیوع بیماری با وجود گرمای هوا شایان توجه 
اســت. و بر عكس بر اساس آمارهای موجود انتشــار ویروس در شهرهای 
شمالی اســتان با وجود خنكی هوا كمتر است. البته چنین مبحثی علمی 

است و باید مورد مطالعه قرارگیرد«.
ممكن است تصور بر این باشد كه تراكم جمعیتی در این مناطق كمتر باشد 
در حالی  كه طبق گفته معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشكی شیراز، شمال 

و جنوب استان تفاوتی به لحاظ تراكم جمعیتی ندارند.
فارس با داشــتن ۲4منطقه سفید نخستین اســتان در كشور است كه در 
بحران كرونا به خوبی توانسته آن را كنترل كند. دكتر همتی در مورد این 
موضوع به یك سری از اقدامات انجام شــده از همان ابتدای شیوع از سوی 
دانشگاه علوم پزشكی استان اشاره می كند و می گوید:» فعال سازی مراكز 
منتخب 1۶ ســاعته درمان كرونا)4مركز در شیراز و در هر شهرستان یك 
مركز( یكی از اقدامات مهم و كارساز ما در كنترل این بیماری بود.  زیرا وجود 
این مراكز استریل مراجعه بی مورد بیماران به بیمارستان ها كه كانون های 
شیوع بیماری هســتند را كاهش می دادند. در هر استانی كه این سیاست 
اعمال نشده و فرد مســتقیم به بیمارســتان مراجعه كرده آلودگی بیشتر 
شده است. اما ما با تجربه ای كه از بیماری آنفلوآنزا داشتیم سریع این مراكز 
را راه اندازی كردیم، حتی قبل از اینكه دستورالعمل كشور بیاید. تیم های 
واكنش سریع، فعال شدن تیم های مراقبتی و غربالگری جمعیت، وارد عمل 
شدن و بازرسی های بازرسان ســالمت محیط و سالمت كار هم در كنترل 
بیماری خیلی مؤثر بود. تیم های واكنش سریع به محض اینكه مورد مثبتی را 
می دیدند سریعا از همه اطرافیان فرد بیمار تست می گرفتند 
و افرادی كه كرونا داشــتند و نمی دانســتند را پیدا 
می كردیم. لذا نمی گذاشتیم كارشان به بیمارستان 
كشیده شــود و آنها از این موضوع بسیار خوشحال 
می شدند. همچنین تعداد آزمایش های فارس در سطح 
كشور باالتر از سایر استان ها بود؛ چرا كه هر چه تست 
كرونا بیشتر انجام می شود می توان افراد مثبت جامعه را 

زودتر پیدا كرد و از انتشار بیشتر ویروس كاست«. 

مناطقكمكرونادرآذربایجانشرقی
گرچه آمارها بر اساس تغییر وضعیت شهرها لحظه به لحظه در حال تغییر 

است اما آذربایجان شــرقی یكی از استان هایی اســت كه دیرتر از بیشتر 
استان های دیگر كشورمان شاهد شیوع ویروس كرونا بود و عملكرد موفقی 
در كنترل این بیماری در دوره پس از تشكیل ستاد استانی مقابله با كرونا 
داشت. گرچه وضعیت این استان هم در برخی مناطق به حالت قرمز درآمده 
اما تا لحظه تهیه این گزارش با داشــتن تقریبا 10محدوده سفید یكی از 
استان های قابل توجه درخصوص وسعت سفیدی است. جلفا شهر گمركی 
و مرزی ایران و قطب  مهم تجاری و بازرگانی كشور از ابتدای ویروس كرونا تا 
لحظه تهیه این گزارش، از همان ابتدا تا مدت ها در وضعیت سفید قرار داشت 
و می توان گفت با وجود اینكه  بعد از تبریز دومین شهر گردشگری استان 
است اما انتشار ویروس در این منطقه به نســبت سایر مناطق كمتر بوده 
است. یكی از علت های این موضوع تعطیلی كامل برنامه های گردشگری 
منطقه آزاد ارس است. در این مدت كاشانه مهمان ها، سوئیت ها، هتل ها و 
اقامتگاه های بومگردی پذیرش گردشگر و مسافر نداشتند. البته این منطقه 
۲۲خرداد در وضعیت قرمز قرار گرفت اما در مجموع یكی از مناطقی است 
كه انتشار كمتری از ویروس را تجربه كرد. خداآفرین، بستان آباد،  ورزقان، 
آذرشهر و اسكو هم از مناطقی هستند كه انتشار ویروس در آنها در قیاس با 

مناطق دیگر استان از ابتدا كمتر بوده است.

جابهجاییجمعیتكمتردر3شهرستان
اصفهان

بر اســاس اعالم ســامانه ماســك، اســتان اصفهان هم اكنون در 
بحران شــیوع كرونا دارای 14شــهر خور و بیابانك، اردستان، دهاقان، 
خمینی شــهر، تیران و كرون، چادگان، فریدن، بوئین و میاندشــت، 
فریدونشهر، خوانسار، برخوار و شاهین شهر، میمه، نجف آباد و سمیرم 
با وضعیت سفید است كه نشان می دهد وضعیت این استان به اندازه 
سایر استان ها وخیم نیســت. با بررســی آمارهای موجود از ابتدای 
بحران كووید-19شهرســتان های خور و بیابانك، بوئین و میاندشت و 
دهاقان، 3شهرستانی هستند كه كمترین آمار را در قیاس با سایر نقاط 
اســتان به خود اختصاص داده اند. آرش نجیمی، سخنگوی دانشگاه علوم 
 پزشــكی اصفهان با تأیید این موضوع در گفت وگو با همشهری می گوید:

» وضعیت سفید شهرها دائم در حال تغییر است و هنوز رفتار كووید- 19 
قابل پیش بینی نیست و نمی توان گفت كه وضعیت به چه سمت و سویی 
حركت می كند. دلیــل علمی و قطعی هم نمی توان برای انتشــار كم این 
ویروس در این 3شهرستان اعالم كرد. البته كه جابه جایی جمعیت كمتر 
در این محدوده ها را می توان به عنوان یك نظریه اعالم كرد اما قطعا برای 
اعالم علت دقیق، نیاز به گذشت یك دوره زمانی است. لذا نمی توان گفت 
مردم این بخش ها بیش از سایر شــهرها رعایت كرده اند چون تحقیقی در 
این زمینه انجام نشده اســت«. در این مدت كه بحران كرونا وجود داشت 
اقدامات گروهی و ضربتی برای ضدعفونی كردن معابر و مكان های عمومی 
در این 3شهرستان انجام شد. در بوئین و میاندشت همه واحدهای بومگردی 
و خانه های اجاره ای همچنین منطقه گردشگری افوس و پیست اسكی آن از 
همان ابتدای كرونا تعطیل شد و در نوروز این شهرستان پذیرای گردشگران 

نبود و از ورود خودروها به شهر جلوگیری می شد.

این شماره

کرونا

جدولمعکوس
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كمترین انتشار ویروس كووید-19در كدام كشورها بود؟

ونا وزی بر كر نقشه پیر
كشورهایی كه به موقع و سريع علیه كرونا اقدام كردند، جلوی فاجعه را گرفتند 

هر كشوری در جهان با روش خاص خود با همه گیری ویروس كووید-19دست و پنجه نرم می كند اما بعضی از این كشورها 
موفقیت چشمگیری در این راه نشان داده اند. درحالی كه كشورهای اروپایی و آمریكای شمالی متحمل خسارات سنگینی 
شدند، كشــورهایی در نقاط مختلف بودند كه اقدامات موفقیت آمیزی انجام دادند كه می تواند در مبارزه با شیوع بیماری 
سرمشق قرار گیرد.  تا تاریخ 27ژوئن 10كشور مستقل اقیانوسیه حتی یك مورد ابتال به كرونا را گزارش نكرده اند كه شامل كریباتی، جزایر مارشال، ایالت 
فدرال میكرونزی، نائورو، پاالئو، ساموآ، جزایر سلیمان، تونگا، تووالو و وانواتو می شوند. بعضی دیگر از كشورها هم با جمعیتی بسیار بیشتر از این جزایر به 
خوبی توانستند ویروس را كنترل كنند و واكنش سریع و مناسب به موارد اندك ابتال باعث شد این كشور ها بر ویروس پیروز شوند. در ادامه عملكرد بعضی 
كشورها، از اقیانوسیه تا خاورمیانه، از آسیای جنوب شرقی تا آفریقا و آمریكای جنوبی و پیشرفت هایی كه در مبارزه با ویروس داشته اند، بررسی می شود. 
اگرچه بعضی منتقدان استدالل می كنند كه بعضی كشورها فاقد توانایی های كافی برای تشخیص ویروس هستند و مواردی را گزارش نمی كنند یا پنهان 
می كنند اما به نظر می رسد تعدادی از كشورها طبق تأییدات جهانی، واقعاً توانسته اند از انتشار ویروس به خوبی جلوگیری كنند. موضوعی كه مشخص است 
اینكه هر كجا كشورها واكنش سریع نشان دادند، ویروس كنترل شد و برعكس دیدیم در كشورهایی مانند ایران و حتی آمریكا و انگلیس، دولتمردان به 

جای انجام اقدامات پیشگیرانه تا هفته ها تهدید كرونا را جدی نگرفتند و از قرنطینه شهرهایی كه نخستین موارد ابتال در آنها دیده شد، خودداری كردند.

شبنم سیدمجیدی 
روزنامه نگار

سوریه
جمعیت: 17میلیون نفر

تعداد مبتالیان: 256
تعداد كشته ها: 9

چگونگیكنترلهمهگیری:
چگونه سوریه كه تحت تأثیر جنگ 
و تحریم های اقتصادی است، چنین 
موفقیت چشــمگیری در كنترل 
همه گیری كووید-19داشته است؟ 

چگونه جمهوری عربی سوریه تا اواسط ژوئن با خسارات اندكی كرونا را كنترل 
كرده است و در واقع كمترین تعداد موارد مرگ ومیر در كل خاورمیانه را دارد؟ 
سوریه نه خوش شانس بوده و نه اینكه مردم آن سبك زندگی سوئدی داشته اند! 
درست برعكس، دولت سوریه تهدید ویروس را جدی گرفت و ارتباط و اعتماد 
به مردم را حفظ كرد. قرنطینه و كنترل های بهداشتی سختگیرانه ای را به مردم 
تحمیل كرد و تا حد ممكن انعطاف پذیری را نگه داشت. اقدامات قرنطینه ای در 
این كشور حتی قبل از اینكه نخستین مورد ابتال دیده شود، اجرا شد. این پاسخ 
سریع بسیار مهم بود. مدارس و مرزها قبل از اینكه ویروس دیده شود، تعطیل و 
بسته شدند. بعد از مشاهده نخستین مورد ویروس، ممنوعیت تردد شبانه اجرا 
شد. حكومت نظامی حتی در طول 9سال جنگ در این كشور به ندرت به اجرا 
در می آمد. این واكنش سریع پاسخ به این سؤال است كه چرا تا 26ژوئن فقط 
256مورد ابتال به ویروس و 9فوتی در این كشور به ثبت رسید. این در حالی است 

كه 3 ارتش خارجی و گروه های تروریستی در این كشور حضور دارند.

ویتنام
جمعیت: 95.5میلیون نفر

تعداد مبتالیان: 353
تعداد كشته ها: 0

چگونگیكنترلهمهگیری:
 در ویتنام كه مرز زمینی بســیار 
طوالنی با چین، كشور مبدا كرونا 
دارد، هیچ مــورد مرگ ومیر بر اثر 
ابتال به ویروس كووید-19گزارش 
نشــده است. این كشــور جنوب 

شرقی آسیایی جمعیتی 95میلیون نفری دارد اما فقط 353مورد كرونا تأیید 
شده و هیچ مورد مرگ ومیری نداشته است. وقتی ویروس در3نفر كه ماه ژانویه از 
ووهان چین آمده بودند، مشاهده شد، تشخیص، پیگیری و قرنطینه موارد مبتال 
به صورت دقیق آغاز شد. دولت ویتنام اولویت را به انجام تست كرونا داد. آنها 
روی هر فردی كه به خارج سفر كرده بود و همه افرادی كه او با آنها در ارتباط بود، 
تست كرونا انجام دادند. همین اقدام سریع باعث شد ویتنام ویروس را كنترل 
كند. از آن زمان، تست كرونا فقط روی 261هزار نفر انجام شده كه در دنیا جزو 
كمترین هاست. ویتنام از 22مارس تا اطالع ثانوی ورود همه خارجی ها را ممنوع 
كرد. شهروندان ویتنامی نیز هنگام ورود به كشور 14روز قرنطینه می شوند. از 
اول آوریل قرنطینه در سراسر كشور اعالم شــد. رسانه های جهانی از ویتنام 
به عنوان یكی از بهترین كشورهای كنترل كننده اپیدمی در جهان یاد می كنند. 
در سال 2003نیز ویتنام نخستین كشوری بود كه از ویروس سارس پاكسازی 
شد. مدارس در این كشور از 4می  باز شدند و اقتصاد و بازارها به وضعیت عادی 
بازگشتند. حاال ویتنام بیش از 2 ماه است كه هیچ مورد جدید كووید- 19 نداشته 
است. در 25ژوئن نیز پروازهای ژاپن به ویتنام برقرار و پروازهای بیشتر توسط 

سایر كشورها نیز كم كم اضافه شد.

اردن
جمعیت: 10میلیون نفر

تعداد مبتالیان: 863
تعداد كشته ها: 9

چگونگیكنترلهمهگیری:
دولت اردن 5هفتــه قبل از اینكه 
نخســتین مورد ابتال به ویروس 
كرونا در این كشور مشاهده شود، 
كمیتــه ای برای مقابله با شــیوع 
این بیماری تشــكیل داد. با تأكید 

پادشاه عبداهلل دوم، دولت، مقررات وضعیت اضطراری را اعالم كرد كه شامل 
محدودیت های رفت وآمد و قرنطینه بود. همچنین مقرر شد درصورت لزوم برای 

اجرای مقررات، ارتش وارد عمل شود.
مدارس، مشاغل، مؤسسات دولتی و مرزها تعطیل شدند. هر روز از ساعت 6عصر 
تا 10صبح فردا، مردم حق خروج از منزل نداشتند. این یكی از سختگیرانه ترین 
محدودیت های رفت وآمد در دنیا بود. اجتماعات بزرگ به حالت تعلیق درآمد 
و مساجد تعطیل شدند. بعد از اینكه قرنطینه نتیجه داد، همه محدودیت های 
مربوط به فعالیت های اقتصادی از تاریخ 3 ماه می  برداشــته شد. این در حالی 

است كه فقط 863نفر در این كشور به ویروس مبتال شدند و 9نفر جان باختند.
بسیاری از كارشناسان آمار پایین شــیوع ویروس در پادشاهی اردن را اتخاذ 
ســریع و دقیق تدابیر الزم می دانند. این اقدامات بسیار ســریع تر از سایر 
كشورهای منطقه و دیگر نقاط جهان انجام شد. باسم هیجاوی، اپیدمیولوژیست 
در این باره گفت: زمانبندی، كلید موفقیت ما بود. درست زمانی كه ویروس در 
چین شیوع یافت، دولت كمیته مقابله با آن را تشكیل داد و آمادگی های الزم 

برای پیشگیری را اجرا كرد.

اقدامات قرنطینه ای در سوریه حتی قبل از اینكه 
نخستین مورد ابتال دیده شود، اجرا شد. این پاسخ 

سریع بسیار مهم بود. مدارس و مرزها قبل از 
اینكه ویروس دیده شود، تعطیل و بسته شدند. 

بعد از مشاهده نخستین مورد ویروس، ممنوعیت 
تردد شبانه اجرا شد. حكومت نظامی حتی در 

طول 9سال جنگ در این كشور به ندرت به اجرا 
در می آمد

راز اثربخشی همه این اقدامات در این بود كه این 
دستورالعمل ها به سرعت و در ابتدای همه گیری 

اجرا شدند. دوم اینكه حمایت های سازمان بهداشت 
جهانی و شركای بین المللی این كشور بسیار مؤثر 

بود. سازمان بهداشت جهانی نقش مهمی در 
هماهنگی و ارائه كمك های فنی به این كشور ایفا 

كرد و بانك جهانی 20میلیون دالر اعتبار برای پروژه 
مقابله با كووید-19 برای كامبوج تصویب كرد
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سریالنكا
جمعیت: 22میلیون نفر

تعداد مبتالیان: 1951
تعداد كشته ها:11

چگونگیكنترلهمهگیری:
اولین مــورد ویــروس كرونا در 
27ژانویه وقتی تأیید شد كه یك 
زن 44ساله چینی از استان هوبئی 
در چین در مركز ملی بیماری های 
عفونی در سریالنكا بستری شد. از 

23مارس 45مركز قرنطینه توسط ارتش سریالنكا به عنوان اقدام پیشگیرانه 
برای مقابله با بیماری همه گیری ویروس كرونا ساخته شد. حدود 3500 نفر در 
این مراكز قرنطینه شدند كه شامل 31خارجی نیز می شد. تا 25مارس مقامات 
سریالنكا بیش از 14هزار نفر را كه با بیماران كرونایی در ارتباط بودند، ردیابی 
كردند و با آنها تماس گرفتند و خواستند خود را قرنطینه كنند. در همین حال 
حكومت نظامی شــبانه، تعطیلی مدارس و بازارها و محدودیت رفت وآمد نیز 
در حال اجرا بود. ســریالنكا به خاطر واكنش ســریع خود به ویروس در رتبه 
نهم بهترین كشــورهای جهان از نظر مقابله با آن قرار گرفت. دولت سریالنكا 
اعالم كرد 2 ماه قرنطینه و حكومت نظامی از یازدهم مــی  پایان می یابد. این 
به معنای آغاز كار با حفظ فاصله اجتماعی و دوری از تجمعات و جشــنواره ها 
بود. 7آوریل ارتش با همكاری یك گروه مهندس، مجموعه ســاختمان سابق 
شبكه صدای آمریكا را به یك بیمارستان ایزوله تبدیل كرد. این بیمارستان به 
فناوری روباتیك و وسایل نقلیه اتوماتیك مجهز شد تا ایمنی پرسنل شاغل در 
بیمارستان در برابر ویروس حفظ شود. بیماران در این بیمارستان در محفظه های 
جداگانه ای قرار دارند كه روبات ها از طریق سیستم هوایی ویژه دارو، نوشیدنی و 

مواد غذایی را به آنها منتقل می كنند.
دولت بسیار ســختگیرانه عمل كرد. به عنوان مثال 4سریالنكایی كه پس از 
بازگشــت از كره جنوبی از قرنطینه فرار كرده و در خانه های خود مخفی شده 
بودند، دستگیر شدند. همچنین اقدامات حقوقی علیه یك بیمار 45ساله كه 
می دانست همسفرش در آلمان مبتال به كرونا بوده، انجام شد، چراكه این فرد 
دستورالعمل های بستری خود را انجام نداد. شهردار یكی از شهرهای سریالنكا 
هم كه به رغم ممنوعیت تجمع، مســابقه دوچرخه سواری برگزار كرد، توسط 
پلیس دستگیر شــد. تا تاریخ15 ماه می  نزدیك به 55هزار نفر به دلیل نقض 

مقررات حكومت نظامی دستگیر شدند.

كامبوج
جمعیت: 16.2میلیون نفر

تعداد مبتالیان: 122
تعداد كشته ها: 0

چگونگیكنترلهمهگیری:
وزارت بهداشــت پس از گذشت 
یك ماه كه هیچ مورد ابتالی جدید 
را اعالم نكرده بود، یك مورد جدید 
وارداتی از مردی كــه از فیلیپین 
بازگشته بود، گزارش داد. 62مسافر 

پرواز مذكور در هتلی قرنطینه شدند. كامبوج تا 12 آوریل در كل 122مورد ابتال 
به كووید-19 را تأیید كرده بود و پس از آن تا 5هفته هیچ مورد جدیدی وجود 
نداشت. همه آن 122نفر بهبود یافتند. كامبوج با وجود اینكه سیستم بهداشتی 
ضعیف و منابع محدودی دارد، به طرز شــگفت آوری به عنوان یك مورد موفق 
ظاهر شده است. این در حالی است كه مثال كشوری به ثروتمندی سنگاپور با 
موج دوم شیوع روبه رو شده است. پس چه چیزی پشت موفقیت آشكار كامبوج 
وجود داشته است؟ اول اینكه این كشور از ژانویه حدود 32هزار تست انجام 
داده و به شكل گسترده ای افراد پرخطر را ردیابی كرده است. این كشور موقتًا 
مرزها را بست. مدارس، دانشگاه ها و مراكز تفریحی را تعطیل و سفرهای داخلی 
را به مدت یك هفته ممنوع كرد. جشن سال نو در این كشور لغو شد و كارگران 
صنعت پوشاك این كشور قرنطینه شدند. راز اثربخشی همه این اقدامات در این 
بود كه این دستورالعمل ها به سرعت و در ابتدای همه گیری اجرا شدند. دوم اینكه 
حمایت های سازمان بهداشت جهانی و شركای بین المللی این كشور بسیار مؤثر 
بود. سازمان بهداشت جهانی نقش مهمی در هماهنگی و ارائه كمك های فنی 
به این كشور ایفا كرد و بانك جهانی 20میلیون دالر اعتبار برای پروژه مقابله با 
كووید-19 برای كامبوج تصویب كرد. اتحادیه اروپا نیز كمك مالی 61میلیون 
دالری به این كشور ارائه كرد. سوم اینكه تالش های هماهنگ دولت و حامیان 
او بسیار مؤثر بود. نخست وزیر در اوایل ماه آوریل اعالم كرد كه حقوق خود را 
به مدت 7 ماه )17هزار دالر( به كمیته ملی مبارزه با كرونا اهدا خواهد كرد. دیگر 
مقامات دولتی هم قول دادند بخشی یا تمام حقوق خود را اهدا كنند. تجار این 

كشور نیز برای حمایت از كمیته ضد ویروس كمك های مالی اهدا كردند.

تایوان
جمعیت: 23میلیون نفر

تعداد مبتالیان: 447
تعداد كشته ها: 7

چگونگیكنترلهمهگیری:
زنی 50ســاله كــه در ووهان چین 
تدریس می كرد، در تاریخ 21ژانویه 
باعث شیوع ویروس در تایوان شد. 
بالفاصله همه پروازهــا از تایوان به 
چین و از چین به تایوان ممنوع شد. 

24ژانویه دولت تایوان صادرات ماســك های صورت را متوقف كرد تا برای تامین 
ماسك دچار مشكل نشوند. مجله انجمن پزشــكی آمریكا می گوید: تایوان برای 
جلوگیری از شیوع ویروس 124اقدام مجزا انجام داد كه شامل غربالگری زودهنگام 
مسافران پروازها و پیگیری سریع وضعیت هر مورد مبتال به بیماری بود. از 19مارس، 
اتباع خارجی جز افراد دارای اقامت نامه معتبر یا مجوزهای ویژه، از ورود به تایوان 
منع شدند. همه افراد دیگری كه به كشــور وارد مي شدند باید قرنطینه 14روزه را 
پشت سر می گذاشتند. در تاریخ 31مارس، وزیر حمل ونقل و ارتباطات اعالم كرد 
كه همه مسافران در قطارها و اتوبوس ها ملزم به استفاده از ماسك هستند. شركت 
مترو در ورودی های همه 12 ایستگاه قطار سریع السیر، دوربین های حرارتی نصب 
كرد. همچنین در 239 ایستگاه راه آهن این دوربین ها نصب شدند و برای مسافرانی 
كه از ماسك زدن خودداری می كردند، جریمه 3 تا 15هزار دالری درنظر گرفته شد.  
تا 7ژوئن به مدت  56روز هیچ مورد جدید ابتال در تایوان وجود نداشت و در نتیجه 
تایوان شروع به برداشــتن محدودیت ها كرد. رفتار تایوان در برابر این ویروس و 
قرنطینه اثربخشی كه اجرا كرد، ستایش بین المللی را در پی داشت. تا 18ژوئن به طور 
كل 74هزار تست كرونا در این كشور انجام شده كه نتیجه اكثر آنها منفی بوده است.

فیجی
جمعیت: 896هزار نفر

تعداد مبتالیان: 18  
تعداد كشته ها: 0

چگونگیكنترلهمهگیری:
اولین مورد مثبت ابتال به كووید-19در 
فیجی در تاریخ 19مارس 2020اعالم 
و تا 20آوریل در این كشور به طور كل 
18مورد مثبت كرونا ثبت شد. حدود 
یك ماه و نیم قبل از ابتالی نخستین 

مورد، حكومت فیجی كنترل بر مرزها را سخت تر كرد. از این زمان ورود خارجی هایی كه 
از 14روز قبل به چین سفر كرده بودند به فیجی ممنوع شد. در تاریخ 27فوریه این كشور 
ممنوعیت سفر را افزایش داد و ورود مسافران از ایتالیا، ایران و كره جنوبی را نیز منع كرد. 
نخست وزیر فرانك بینینار اعالم كرد كه از 16مارس تردد كشتی ها در نزدیكی فیجی 
ممنوع است و برگزاری هر نوع رویداد بین المللی در فیجی را ممنوع اعالم كرد. وزیران 
و كارمندان دولت نیز از سفر به خارج از كشور منع شدند. در 19مارس نخستین مورد 
مثبت كرونا در فیجی كه مهماندار شركت هواپیمایی بود اعالم شد. او چند روز قبل، از 
سانفرانسیسكو بازگشته بود. نخست وزیر، ممنوعیت ورود خارجی ها را از آمریكا و همه 
اروپا اعالم كرد. دومین مورد مثبت، مادر نخستین بیمار بود كه در بیمارستان بستری شد 
و سایر اعضای خانواده او نیز قرنطینه شدند و تحت نظارت قرار گرفتند. با ابتالی سومین 
نفر كه خواهرزاده بیمار اول بود، شهر الوتوكا در فیجی قرنطینه شد. با ابتالی یك زوج 
در یكی دیگر از شهرهای فیجی كه از استرالیا بازگشته بودند، آن شهر نیز به سرعت 
قرنطینه شد و مدارس كشور تعطیل شدند. فیجی با قرنطینه هر شهری كه موردی از 
ابتال در آن گزارش شد، توانست بیماری را كنترل كند و در تاریخ 22ژوئن با بهبودی 
هجدهمین نفری كه تست كرونای او مثبت شده بود، اعالم كرد كه صددرصد از ویروس 

پاك شده است. اما تعطیالت مدارس برای 2هفته دیگر ادامه پیدا كرد.

اوگاندا
جمعیت: 42.7میلیون نفر

تعداد مبتالیان: 833
تعداد كشته ها:0

چگونگیكنترلهمهگیری:
پاسخ ها در هر كشــوری به بیماری 
متفــاوت بوده اســت. اوگانــدا با 
درنظرگرفتــن فرهنــگ، ارزش ها، 
محیط، وضعیت اقتصادی- اجتماعی و 
تجربه های موفقیت آمیز قبلی در مقابله 

با همه گیری ها، مدل خاص خود را در برابر ویروس كرونا اتخاذ كرد. این مدل براساس 
تجربه طوالنی اوگاندا در كنترل موفقیت آمیز بیماری های همه گیر قبلی ارائه شــده 
  B است. همه گیری ها شامل اچ  آی وی در دهه 80میالدی، سرخك در دهه 90، هپاتیت
در دهه 2000، ابوال در سال های 2000، 2017و 2018و همچنین ماربورگ در سال 2018 
می شود. تعطیلی خطوط هوایی، سفرهای جاده ای، آبی و محدودیت رفت وآمد مردم از 
طریق اجرای سیاست خانه نشینی نقش مهمی در كنترل ویروس كرونا داشته است. 
دولت اوگاندا از 11مارس قرنطینه اجباری 14روزه برای همه مســافرانی كه از خارج 
كشور وارد می شدند، اجرا كرد. افرادی كه قرنطینه خود را اجرا نكردند، ردیابی و دوباره 
آزمایش و قرنطینه شدند. دولت با تماس تلفنی دائم آنها را تحت نظر داشت. در مدت 
11روز تا 22مارس وزارت بهداشت همه مرزهای بین المللی را بست و سیاست انزوا را 
اتخاذ كرد. مراكز تفریحی، مدارس، پارك ها، اماكن مذهبی، رستوران ها و بازارها بسته 
شدند. همچنین از ساعت 7عصر تا 6صبح روز بعد مردم اجازه خروج از خانه را نداشتند. 
همزمان دولت و مقامات وزارت بهداشت رسانه های الكترونیكی و اجتماعی مانند رادیو، 
تلویزیون، پیام كوتاه، توییتر، ایمل گروهی و واتساپ را بسیج كردند تا حساسیت جامعه 
را درباره اجرای دستورالعمل های پیشگیرانه باال ببرند. اوگاندا نسبت به همسایگان خود 
یعنی كنیا، تانزانیا و رواندا عملكرد تحسین برانگیزی داشت. تحلیل گران می گویند 
ساختار رهبری شفاف و پرقدرت، نیروی بهداشــت و درمان باتجربه، اراده سیاسی 
خوب، محیط خوب و واكنش مناسب مردم نسبت به ویروس عامل موفقیت اوگاندا بود.

نیوزیلند
جمعیت: 4.8میلیون نفر

تعداد مبتالیان: 1504
تعداد كشته ها: 22

چگونگیكنترلهمهگیری:
دولت بــا هدایت جیكینــدا آردن، 
نخســت وزیر، ســعی كرد از ابتدا با 
استفاده از سیاست »اقدام زودهنگام، 
اقدام سختگیرانه« از همه گیری ویروس 
جلوگیری كند. اقدامــات نیوزیلند 

تحسین جهانی را برانگیخت. فقط به عنوان یك مقایسه سریع، ایرلند كشور جزیره ای 
دیگری با جمعیت مشابه، بیش از 25هزار مورد ابتال و 1679كشته داشته است. نیوزیلند 
از 15مارس هنگامی كه فقط 100مورد تأیید شده مبتال به ویروس بدون هیچ مرگ ومیری 
داشت، همه مرزهای خود را بست و ورود همه جز اتباع كشور را ممنوع كرد. همچنین 
مردم به مدت 14روز قرنطینه شدند. همه مشاغلی كه به نیازهای اولیه مربوط نبود، 
تعطیل شدند و سفرهای داخلی و اجتماعات بزرگ محدود شد. سپس قرنطینه سطح 
4نیز از 25مارس آغاز شــد و مردم فقط اجازه یافتند با افرادی كه با آنها در یك خانه 
زندگی می كردند، ارتباط اجتماعی داشته باشند. قبل از آغاز این محدودیت شدید، 
دولت پیامی اضطراری برای همه ساكنان ارســال كرد: »این پیام برای همه نیوزیلند 
است. ما روی شما حساب می كنیم. هر جایی كه امشب در آن ساكنید، جایی است كه 
از این به بعد باید در آن بمانید. احتماالً شدیدترین محدودیت ها برای چند هفته ادامه 
می یابد.« این محدودیت ها برای بیش از یك ماه ادامه یافت و آرام آرام كاهش یافت.  
آردن، روز 27آوریل پیروزی برابر ویروس را اعــالم كرد و افزود: اگر قرنطینه را اجرا 
نمی كردند روزانه هزار مورد جدید به ویروس مبتال می شدند. از تاریخ 4 می  هیچ مورد 
جدید كرونایی در این كشور وجود نداشته است. اكنون همه محدودیت های اجتماعی 

و اقتصادی برداشته شده و فقط محدودیت های مرزی باقی مانده است.

الئوس
جمعیت: 7میلیون نفر

تعداد مبتالیان: 19
تعداد كشته ها:0

چگونگیكنترلهمهگیری:
الئوس آخرین كشور در جنوب شرقی 
آســیا بود كه در 24مارس نخستین 
مورد تأییدشــده ویروس كرونا را 
گزارش كرد. پیش از آن و از 13مارس 
این كشــور بعضی مرزهای استانی 

خود را بسته و اقدامات الزم را برای جلوگیری از شــیوع ویروس انجام داده بود؛ 
یعنی حتی پیش از تأیید نخستین مورد، همه مدارس بسته شد و مغازه ها و بازارها 
تعطیل شدند. واكنش الئوس به شیوع كووید-19 از سوی سازمان بهداشت جهانی، 
مثال زدنی خوانده شد. از موارد موفقیت الئوس می توان به آمادگی در مرحله اولیه 
اشــاره كرد. جمله ای در الئوس وجود دارد كه می گوید: »محافظت بهترین اقدام 
اســت.«  بعد از تأیید چند مورد كرونا در این كشور، دولت در تاریخ 29مارس تمام 
مرزهای زمینی را بســت و از اول آوریل پروازها نیز تعطیل شدند. با كنترل شیوع 
ویروس، در تاریخ 2ژوئن دانش آموزان به كالس های درس بازگشــتند و از 4ژوئن 
دولت اجازه ورود مسافران خارجی به داخل كشور را داد. به طور كلی فقط 19نفر در 
الئوس به كرونا مبتال شدند و پس از مرخص شدن همه 19بیمار آلوده به ویروس از 
بیمارستان های این كشور، دولت الئوس در 11ژوئن پیروزی اولیه در نبرد با ویروس 
كووید-19را اعالم كرد. تا تاریخ 26ژوئن این كشور 75روز بدون هیچ مورد جدیدی 
از ابتال به كرونا را داشته است. با این حال، دولت به اجرای اقدامات پیشگیرانه ادامه 
می دهد و از مقامات و مردم سراسر كشور خواسته است برای جلوگیری از موج دوم 
شیوع، دستورالعمل ها را كاماًل رعایت كنند. به نوشته روزنامه الئوتین تایمز، چین 
متخصصان پزشــكی، تجهیزات و دارو برای كمك به الئوس ارسال كرد. همچنین 
ویتنام با ارسال تجهیزات پزشكی به ارزش 100هزار دالر به این كشور كمك رساند.

این شماره

کرونا

جدول معکوس
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تحرير چيست؟
اما اين تحرير چيست؟ در تعريف ساده مي توان گفت 
كه ما يك صحبت عادي داريم كه با آن حرف مي زنيم  
يا شعر مي خوانيم. در شرايط و وضعيت هاي مختلف، 
اگر صدا در جايگاه اصلي خــود در گلو كوچك ترين 
جابه جايي داشته باشد، تُن و شكل صدا تغيير مي كند. 
ايــن جابه جايي اي و تغييــر صدا گاهــي عجيب  يا 
نامتعارف براي گوينده و شــنونده است؛ به طور مثال 
براي هركسي پيش آمده اســت كه اصطالحاً دچار 
»خروسك« شده است. اين مثال بسيار درستي است. 
در واقع خروس صداي خود را از انتهايي ترين قسمت 
صداي حنجره خود به بيــرون پرتاب مي كند. اين جا 
دقيقاً در مقياس صداي انسان همان جايي است كه 
مي تواند تبديل به تحرير شود. در حقيقت اين همان 
صدايي است كه خوانندگان ايتاليايي به آن اصطالحاً 
فالستو )falsetto( مي گويند. وقتي كه تارهاي صوتي 
ما كامالً بسته هستند و هواي داخل ريه به سمت بيرون 
در حال دميده شدن است، از برخورد اين هوا با تارهاي 
صوتي و مرتعش شدن تارها، صدا توليد مي شود. در 
صدايي كه حرف مي زنيم، اگــر كمي تارهاي صوتي 
جابه جا شوند، و به اصطالح از هم باز بشوند، با صدايي 
مواجه مي شويم كه شبيه صداي خروس است و به آن 
»خروســك« مي گويند. تحرير كه در كسري از ثانيه 
اتفاق مي افتد، در واقع رفتن از صداي اصلي به صداي 
فالستو )خروسك( و برگشتن به صداي اصلي است. 
اين اتفاق روي آواها و صداي مختلــف انواع ابتدايي 
تحرير را تشــكيل مي دهد؛ آواها و يا صداهايي چون 

»آ«، »او«، »اي« و... .
در گذشــته هر كســي كه صدايش تحرير نداشت 
مي گفتند خواننده نيســت. اما پژوهشــگران نوين 
موسيقي به تكنيك هايي دست يافته و به اين نتيجه 
رسيده اند كه هر شــخصي »تحرير« دارد، تنها بايد 
بتوان آن را پيدا كرد و پــرورش داد. اما اين تحرير يا 
همان َچه َچه يا چهچهه كجا، چطور و به چه منظور 
در يك آواز گنجانده مي شــود؟ اين ســؤال به ظاهر 
كلي، شايد دريچه اي به تشخيص انواع آواز براي درك 
و دريافت زيبايي شناسي موســيقايي به دست دهد. 
بدين منظور كه اين شاخصه مهم آواز ايراني به قصد و 
منظوري در اين هنر گنجانده و پديدار شده تا رنگ و 

بوي آن را پرورش دهد.

چرا تحرير مي زنيم...
خواننده قطعه  شعري را انتخاب مي كند و با آهنگساز 
تصميم مي گيرد تا آن را مثاًل در دستگاه ماهور تنظيم 
كند. تحرير در اينجا براي خواننده اين امكان را فراهم 
مي كند تا حس و حال ماهور را به شنونده منتقل كند. 
خواننده مي تواند درآمد ماهور را بــا چند تحرير در 
نت شاهد ماهور نشان دهد. پس شنونده و مخاطب 
پس از شنيدن اين تحريرهاي درآمد و احتماال چند 
قطعه سازي متوجه مي شوند كه با دستگاه ماهور طرف 
هستند. تا اينجا شــعري در كار نيست و هنوز قدرت 

كالم به اين موسيقي اضافه نشده است.
از آنجا كه شعر ايراني داراي نكات بسيار قدرتمندي 
در القاي احساســات و حاالت درونــي و روحي و 
برانگيختن اين حس هاست كه به محض شروع، ساز 
و ملودي را تحت تأثير قرار مي دهد. گوش شــنونده 
به سرعت كالم را دريافت مي كند و دقت خود را باال 
مي برد تا بيت به بيت شعر را دنبال كند. معجزه كالم 
در آواز ايراني ريشه اي در عمق فرهنگ شعري مردم 
ايران زمين دارد. بهتريــن و نافذترين كالم ها اگر با 
شعر بيان شود باالترين سطح تأثيرگذاري را دارد؛ 
شعر در قطعه آوازي حكم نمايشــنامه يك تئاتر را 
دارد و خواننده همچون بازيگر بايد ديالوگ هاي اين 

نمايشنامه را بازي كند.
اگر ويژگي هاي ظاهري آواز ايران را آوا )صدا(، شعر و 
تحرير بدانيم، جز دو مورد اول كه در همه ملل )آوا و 
شعر( وجود دارد، وجود تحرير در موسيقي آوازي ما 
يك شاخص و وجه تمايز اســت و در هيچ جاي دنيا 
چنين تحريرهايي وجود ندارد. امــا ارتباط عميقي 
بين تحرير و اشعار عارفانه اي همچون حافظ، موالنا 
و سعدي وجود دارد. در واقع شاخص اصلي آواز هاي 
فاخري كه توسط استادان موسيقي سنتي اجرا شده، 
ارتباط بسيار خوبي است كه بين شعر و آواز و تحرير 
برقرار شده است. با اين دسته بندي مي توان دريافت 
كه اصوالً استادان موسيقي تحرير را در بخشي از شعر 

قرار مي دادند كه با آن همخواني داشته باشد.
احساس غم، شادي، حسرت، عشــق، اعتراض، فغان 
و... مايه اصلي اشعار كالسيك ايران است. شاعر بيانات 
احساسي خود را در زيباترين نوع خود مي گويد. در اوج 
نوع اين اشعار كه حافظ در رأس آن قرار دارد، غزل ها 
به صورت يك سناريو يك مسير را دنبال مي كنند. اوج 

و فرود دارند. حال اگر خواننده و آهنگساز به فهم بااليي 
از درك موسيقي و ادبيات رســيده باشند، مي دانند كه 
نقطه  عطف يك غزل يا يك قطعه را بايد با تحرير پر كنند. 
حالت هاي حســي همچون غم و حسرت در قسمتي از 
يك شــعر بهترين مكان و زمان بــراي ارائه يك تحرير 
زيباســت. از همين جا درمي يابيم كه استادان موسيقي 
سنتي ما همچون شجريان، ايرج، خوانساري، بنان و... در 
كنار تبحر باال در خواندن و تحرير زدن، به اين نكته نيز 
واقف بودند كه بهترين جايگاه ارائه تحرير كجاي شعر و 

چه زمان است.
در موسيقي هايي كه امروزه مي شنويم، خأل اين فهم و 
شناخت، بيشتر از نوع و تكنيك خواندن به چشم مي آيد. 
بايد اذعان داشت كه خوانندگان جوان و متبحري توسط 
استادان خوب پرورش يافته اند، شعر حافظ هم هست، 
نوازندگان خوبي هم داريم اما تمام اينها منجر به يك اثر 
فاخر نمي شــود؛ چرا كه خالي از يك فهم متقابل شعر، 
موســيقي و آواز است. قطعه شــعر به عنوان سناريوي 
اثر، كارگرداني نمي شــود. در اينجــا خواننده به عنوان 
بازيگر بايد عمل كند. يعني بيت به بيت يك شعر داراي 
حالت هاي مختلف بياني اســت. خواننده به مانند يك 
بازيگر بايد با شعر همراه شــود و آن قطعه شعر را بازي 
كند. اگر اين اتفاق بيفتد، احساس درون شعر، با تمامي 
ابزار در دســت خواننده بيان مي شــود. پس در كاربرد 
تحرير هم تالش مي شــود تا تحرير با حالت هاي شعر 
هماهنگ شود. اين مي شــود كه تنوع تحرير به وجود 
مي آيد؛ چيزي كه بسياري از كارشناسان موسيقي خأل 

آن را بارها گوشزد كرده بودند.

اين نواي بانوا...
به طور مثال اگر نمونه اي از آثار فاخر اســتاد شجريان را 
مورد بررسي قرار دهيم اين موضوع عيان مي شود. از آنجا 
كه استاد شــجريان به عنوان هنرمندي جميع الوجوه به 
تمامي مؤلفه هاي هنري الزم براي خلق يك اثر اشــراف 
كامل دارد، بررسي آثار او به اين بحث كمك مي كند. آلبوم 
»نوا و مركب خواني« استاد شجريان بارها و بارها توسط 
كارشناسان و استادان موسيقي مورد تحليل محتوايي و 
زيبايي شناسانه قرار گرفته است اما اگر فقط بررسي موردي 
بر تحريرهايي كه استاد در اين آلبوم زده اند انجام دهيم، 
به الگويي مناسب براي درك اين مبحث نايل مي آييم. اما 
قبل از آن شعري كه اســتاد براي يك بخش آن انتخاب 

كرده را بررسي مي كنيم. شــعر اصلي آلبوم از غزل هاي 
سعدي انتخاب شده كه در انتها به دوبيتي هاي باباطاهر 
ختم مي شود كه تركيب اين دو نيز بسيار جالب است و 
قصد و نيت استاد شــجريان در تركيب بندي مناسب اثر 
خود و وسواس بسيار زياد ايشان در ارائه مفهوم و شكل 
به صورت توأمان مشخص تر مي شود؛ قطعه اي كه به مانند 
يك اجراي تئاتر لحظه به لحظه موضوعي را دنبال مي كند 

تا در نهايت داستان شكل بگيرد.
ما گدايان خيل سلطانيم

شهربند هواي جانانيم
بنده را نام خويشتن نُبَود

هر چه ما را لقب دهند آنيم
گر برانند و گر ببخشايند
ره به جاي دگر نمي دانيم

چون دالرام مي زند شمشير
سر ببازيم و رخ نگردانيم

دوستان در هواي صحبت يار
زر فشانند و ما سر افشانيم

استاد شجريان در خواندن اين پنج بيت تحرير مفصلي 
ارائه نمي كند. اگر به محتواي متن توجه كنيم، شعر حاوي 
روايتي درددل گونه اســت كه با درنظرگرفتن ملودي، 
نيازي به تحرير نيست. اما همين چند بيت ابتدايي راه را 

براي ابيات بعدي باز مي كند:
هر گلي نو كه در جهان آيد
ما به عشقش هزاردستانيم
هر گلي نو كه در جهان آيد
ما به عشقش هزاردستانيم

اين بيت را استاد 2بار مي خواند. با ورود به گوشه ُعشاق 
به همراه اين ابيات و كمي اوج گرفتن صدا و نيز معني اين 
بيت كه شايد مانيفست اين شعر باشــد، فضا براي ارائه 

تحرير مهيا مي شود.
تنگ چشمان نظر به ميوه كنند 

ما تماشاكنان بُستانيم
تو به سيماي شخص مي نگري

ما در آثار ُصنع حيرانيم )ما در آثار ُصنع حيرانيم(
هر چه گفتيم جز حكايت دوست

در همه عمر از آن پشيمانيم
سعديا! بي وجود صحبت يار

همه عالم به هيچ نستانيم
از اينجا به بعد يك شعر ديگر از سعدي در كمال وسواس 

انتخاب شده است كه به نوعي فصل بعدي آواز و شعر 
قبلي است. همانطور كه اشاره شد، اين قسمت آلبوم 
به صورت يك اپيزود از يك تئاتر، جمله بندي شــده 
است كه راوي و تنها بازيگر آن شجريان به همراه محمد 
موسوي است كه بيت به بيت آن را  مانند يك بازيگر در 

سطح باال، بازي مي كنند.
غم زمانه خورم يا فراق يار كشم

به طاقتي كه ندارم كدام بار كشم )سه بار تكرار(
اين بيت را استاد سه بار پشت سر هم مي خواند؛ هر بار با 
يك شكل. از اينجا و با ورود به بيات ترك، تغيير دستگاه 
و فراهم شــدن امكانات ديگري از تحرير، داستان اين 

تئاتر به نقطه عطف خود نزديك مي شود.
 شنونده از اين بيت درمي يابد كه تراژدي اين حكايت 
در حال شكل گيري است اما معني ابيات هم باز در ارائه 
ملودي و تحرير مدنظر استاد اســت. اگر ابيات قبلي 
حاوي تكريم مقام دوســت بود، از اينجا به بعد فغان و 
شكايت از فراق و بي مهري يار، اين فضا را براي رسيدن 

به نقطه اوج داستان فراهم مي كند.
 از اينجا، »تحرير« در اختيار اســتاد، در شكل گيري 

حكايت نقشي كليدي بازي مي كند:
نه دست صبر كه در آستين عقل برم

نه پاي عقل كه در دامن قرار كشم
نه قوتي كه توانم كناره جستن از او

نه قدرتي كه به شوخيش در كنار كشم
چو مي توان به صبوري كشيد جور عدو

)چرا صبور نباشم( چرا صبور نباشم كه جور يار كشم
شراب خورده ساقي ز جام صافي وصل
ضرورت است كه دردسر خمار كشم

گلي چو روي تو گر در چمن به دست آيد
كمينه ديده سعديش پيش خار كشم

از اينجا به بعد 4بيت از باباطاهر به عنوان نتيجه گيري 
و پايان اين داستان توسط استاد انتخاب شده و خوانده 
مي شود. اگر در 2قطعه شعر اصلي آلبوم كه از سعدي 
انتخاب شده دقت كنيم، مي بينيم ماجراي اين تئاتر از 
3 بخش تشكيل شده است: الف: تعريف و تمجيد از مقام 
دوســت ب: فغان و گاليه از بي مهري دوست ج: دعا و 
پناه بردن به دوست اصلي )خدا( و دريافت معني واقعي 
عشق، كه در قسمت آخر كه داستان نوا و مركب خواني 
شكل مي گيرد، شاهد بي نظيرترين اشكال تحرير در 

نوع خود هستيم.

الهي آتش عشقم به جان زن
شرر زان شعله ام بر استخوان زن
چو شمعم برفروز از آتش عشق
بر آن آتش دلم پروانه سان زن
هزاران غم به دل اندوته ديرم

به سينه آتشي افروته ديرم
به يك آه سحرگاه از دل تنگ

هزاران مدعي را سوته ديرم
با بررســي مختصر اين نمونه موردي به گفته ابتدايي 
اين گفتار برمي گرديم كه مجموعه يك عناصر آوازي 
در كنار فهم و شناخت از نوع و معني شعر توسط يك 
خواننده بايد زندگي و بازي شــود؛ به مانند يك تئاتر 
كه آن هم بيان زندگي است. خواننده تحرير نمي زند 
كه چون بلد اســت. بلكه از آن ابزار در بيان قصه خود 
بهره مي برد. همانطور كه بازيگر تئاتر ابزار خنده و گريه 
در اختيار دارد، خواننده هم تحرير در اختيار دارد. در 
نتيجه مي توان گفت كه تكنيــك و تبحر در آواز الزم 

ولي كافي نيست. 
از آنجا كه خوانندگان ممتــاز و مكتب ديده خوبي به 
موسيقي ما معرفي شده اند، اما از منظر نويسنده اين 
گفتار، امروزه تحريرهاي يك آلبوم موسيقي كمكي به 
درك و دريافت شعر نه تنها نمي كند بلكه با انتخاب هاي 
بد و جاي گذاري هاي غلط، سلســله بيان شعر را نيز 
مخدوش مي كند. نيازي نيست كه صدا وسعت داشته 
باشد. خواندن يك جمله موسيقي اگر با وسعت صدا 
همراه باشــد، قطعا مي تواند جذاب باشد ولي به طور 
مثال جمالتي كه اســتاد بنان خوانده اند، هر چند كه 
ايشــان قابليت هاي فراواني در خواندن داشتند، ولي 
توجه ايشان به ملودي، تحريرهاي لطيف، جمله هاي 
زيبا و تزئينات آوازي بوده اســت تا در اوج خواندن و 
»چهچهه «هاي بسيار.  از آنجا كه با بازگشت به خود و 
تنهايي انسان در عصر كرونا قرار داريم، بازگشت به درون 
و در نتيجه غليان احساســات، ذائقه زيبايي شناسي 
انسان ها بازگشت به درون خواهد كرد. كم شدن سرعت 
زندگي، آمادگي انسان براي درك ريتم هاي سنگين را 
فراهم مي كند. شايد اين فرصت استثنايي، شرايطي 
براي كارشناسان موسيقي، آهنگسازان و خوانندگان 
فراهم كند تا با وسواس و دقت بســيار و الگوبرداري 
درست از آثار گذشته، آثار فاخري را توليد و روانه جامعه 

كنند تا بلكه موسيقي مرهمي بر درد تنهايي ها باشد.

نوايَچهَچه...
جاي تحرير در آواز ايراني كجاست؟

شاخص اصلي آواز سنتي و به تعبيري دستگاهي ايران، »تحرير« است. وجود دستگاه هاي مختلف در موسيقي 
سنتي ايران بر اين شاخص تأثير مي گذارد. هر دســتگاهي داراي نت »شاهد« مختص خود است و با توجه به 
پرده هاي نت، هر دستگاه از دستگاه ديگر تفكيك مي شود. تحرير نه تنها در شكل خود، بلكه در تكنيك بيان 
هم ويژگي ای كاماًل ايراني دارد. بدين معني كه در تعريف تحرير آمده است: »صدايي آهنگين كه در انتهاي حنجره و به كمك ماهيچه هاي زيرين گلو 
و بر اساس ريتم و ملودي يك آهنگ روي برخي اصوات و صداها، حالتي قطع شده پديد مي آيد كه بنا به نياز در جاهاي مختلف توسط خواننده به كار 
برده مي شود.« به نظر مي آيد تعريف آن همچون اجراي آن سخت و نامفهوم است. ولي در بحث زيبايي شناسي، آواز خوب يعني آوازي كه تحريرهاي 
زيباتري داشته باشد. پس فرمول ساخت يك آواز خوب، در گرو شناخت دقيق خواننده از انواع تحرير و نيز سنجيدن توان خود در اجراي آن است. 
درست است كه ملودي و شعر از ساختارهاي اصلي آواز هستند ولي تحرير به مانند شيوه پرداخت، همچون تذهيب، اطراف شعر و ملودي را گرفته و آن 
را گسترش مي دهد. اما آيا اگر كسي تكنيك تحرير بداند مي تواند آوازي زيبا بخواند؟ يا سؤال واضح تر اين است كه چرا امروزه آواز زيبا نمي شنويم؟

سؤال آخر مدعيان زيادي را از سر پاسخ برمي انگيزد و نمونه هايي در رد و قبول آن رديف مي كنند. اما حقيقت اين است كه امروزه با وجود پرورش 
خوانندگاني متبحر و آموزش ديده، برخالف گذشته كه امكانات وسيع امروزي وجود نداشت، آواز دل انگيزي كه تبديل به زمزمه روزمره مردم كوچه و 
بازار شود شنيده نمي شود. مگر ظلي، ايرج، گلپا، شجريان، بنان و... چه كرده اند؟ چه امكاناتي در اختيار اين استادان بوده است؟ البته ستايش و حسرت 
گذشته مدنظر نيست و اينكه هر چيزي و هر كسي در گذشته بوده لزوماً خوب است، پاسخي به سؤاالت ما نمي دهد. به همين خاطر در ادامه سعي بر 
ارائه نمونه اي موردي در بررسي يك آواز، مي تواند گوشه اي از طرح سؤال اصلي اين مطلب را بگشايد. اما پيش از آن بد نيست بدانيم كه اصوالً »تحرير« 
براي چه و به چه منظور در موسيقي به كار مي رود. فرض بر اين موضوع كه لزوماً »تحرير« عنصري تزئيني است كه به طور مشخص در جاهايي از يك 
آواز قرار داده مي شود شايد درك درستي از موسيقي آوازي ايران فراهم نكند. يعني اينكه تحرير مي زنيم تا نشان دهيم اين موسيقي سنتي است، 
راهي اشتباه در مسير زيبايي شناسي آواز سنتي است. تحرير كه در گذشته »چه چه« يا »َچهچهه« ناميده مي شد، قابليت و توانايي يك خواننده را در 
بيان جمله هاي موسيقي نشان مي دهد. »چه چه« شناسنامه يك خواننده است. اين قابليت منحصربه فرد، امكاني در اختيار يك خواننده قرار مي داد 
كه سبك خود را از ديگران مجزا سازد. هر چند نوع و تكنيك زدن اين تحرير براي همگان تقريبًا يكي است ولي به عنوان مثال چه چه هاي »ظلي« 
مخصوص خود است و به هيچ وجه نمي توان آنها را با تحريرهاي »گلپا« يكي دانست. تحرير يا چهچهه همانطور كه مطرح شد، مشخصه بارز آواز ايراني 
است كه البته در آوازهاي مشرق زمين هم ديده مي شود؛ به طور مثال در كشور آذربايجان يا كشورهاي عربي از اين تكنيك استفاده مي شود ولي بدون 

هيچ اغراقی غني ترين و فاخرترين نوع آواز همراه با تحرير را ما در سرزمين ايران و نواحي آن داريم.

محمدرضا ساختمانگر
روانشناس و روان درمانگر 

محمد رضا شجريان

غالمحسين بنان

اكبر گلپايگاني

حسين خواجه اميري

رضا قلي ميرزا ظلّ ي
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   ساعت حركت قطارهاي پرند به قبل از كرونا بازگردد
مدتي است با دستكاري ساعت حركت قطارهاي تهران به پرند عده 
زيادي از مسافران هر روزه اين مسير دچار مشكل شده اند، تقاضا داريم 
ســاعت حركت آخرين قطار از تهران به پرند همان ساعت بعد از 21 

باشد تا آخرين مسافران هم بتوانند ايمن راهي خانه شوند.
جمعي از مسافران هر روزه پرند

   تا كي بايد تاوان بي دقتي و بي مسئوليتي ها را بدهيم؟
فاجعه آتش سوزي در كلينيك سينا درحوالي ميدان تجريش تهران كه 
باعث جان باختن جمعي از پزشكان و بيماران و پرستاران اين درمانگاه 
شد براي چندمين بار زنگ خطر و هشدار در مورد رعايت مسائل ايمني 
در ساختمان هاي مهم و حساس و قديمي را به صدا درآورد. سؤال اين 
است كه تا كي بايد تاوان بي دقتي و بي مسئوليتي و ندانم كاري را با از 
دست دادن جان انسان ها بدهيم. چند حادثه ديگر از اين دست بايد 

تجربه كنيم بلكه عبرت بگيريم؟
يك شهروند از شهر انديشه شهريار

   مشكالت كارگران پارك الله بررسي شود
مشكالت كارگران پارك الله نيازمند بررسي و توجه مسئوالن است نه 
اينكه با هربار مذاكره براي كاهش اين مشكالت چند نفر بيكار شوند و 

فشار كار روي كارگران باقيمانده بيشتر شود.
كارگران پارك الله تهران

  5 ماه تشنگي درختان در جنت آباد جنوبي
فضاي سبز كوچكي در كوچه 22بهمن جنت آباد جنوبي وجود دارد 
كه به دليل بي آبي در حال نابودي است. قبال شهرداري شب ها با تانكر 
به اين قبيل فضاهاي سبز آبرساني مي كرد و اين باغچه هاي شهري 
هميشه سبز بودند ولي آيا كرونا دليل مي شود كه درختان هم خشك 

و طبيعت زرد شود؟
عرب از تهران 

بازي اينترنت موبايل با گراني
ادامه از  با افزايــش اعتراض ها به ايــن افزايش قيمت 

ناگهاني، ســرانجام روز گذشــته حسين فالح صفحه اول
جوشقاني، رئيس ســازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، در 
توييتي نســبت به افزايش يافتن قيمت بســته هاي اينترنت موبايل 

واكنش نشان داد. او در توييت خود نوشت:
»باالبردن قيمت در برخي اپراتورهاي تلفن همراه، درحالي كه مردم 
به دليل شيوع كرونا وابستگي بيشتري به فضاي مجازي پيدا كرده اند، 
غيرمنطقي و غيرمعقول است و سازمان تنظيم مقررات با آن مخالفت 
كرده اســت. برخورد قانوني با اپراتورهاي متخلف از صبح با ارســال 
اخطار آغاز شد. قيمت ها بايد به قبل بازگردد.« در لحظه تنظيم خبر، 
براساس سايت ايرانسل قيمت هاي اينترنت  موبايل اين اپراتور به حالت 
سابق بازگشته است و مثال شما مي توانيد بســته يكساله با ترافيك 
72گيگابايت را از اين اپراتور خريداري كنيد. در همراه اول اما بسته 
مدت يكساله با 35گيگابايت اينترنت و 70گيگابايت ترافيك شبكه 

ملي اطالعات با قيمت 159هزار تومان ديده مي شود.

موج گراني قيمت 
گران شدن ناگهاني اينترنت موبايل و تغيير بسته هاي اينترنت مسئله 
جديدي در كشور نيست. چندي پيش هم به صورت ناگهاني اپراتورهاي 
موبايل قيمت اينترنت خود را افزايش دادند و بسته هاي بلندمدت خود 
را حذف كردند. بســته هاي بلندمدت هر چند براي كاربران به صرفه  
است اما به نظر مي رسد اپراتورها دل خوشي از آن ندارند. در آن زمان 
هم با دستور وزير ارتباطات پس از چند روز قيمت ها به حالت قبل و 
تعرفه بسته هاي بلندمدت به سرجايشان بازگشتند. اين روند اما هنوز 
هم ادامه دارد. اپراتورهاي موبايل هم در مقابل از اين ماجرا به صورت 

غيررسمي دفاع مي كنند. 
بخش عمده درآمد اپراتورهاي موبايل برخالف گذشته به جاي مكالمه 
اكنون مربوط به اينترنت است و مقام هاي اپراتورها مي گويند بسياري 
از هزينه هاي آنها دالري و درآمدشان ريالي است. گفته مي شود افزايش 
قيمت دالر و بسياري از تجهيزات مورد نياز اپراتورها آنها را درنهايت 
پس از مدتها مقاومت، مجبور به افزايش قيمت مي كند. در مقابل هم 
اما مشكالت معيشــتي مردم و افزايش هزينه ها باعث شده كه آنها 
تاب افزايش قيمت اينترنت موبايل را نداشته باشند. در ماه هاي اخير 
و با شيوع كرونا بســياري از مردم حتي در روستاها نياز به استفاده از 
گوشي هاي هوشمند و اينترنت را به خوبي حس كرده اند. گران شدن 
اينترنت اما مسئله اي نيست كه بشود با آن شوخي كرد و ممكن است 
حتي باعث خارج شدن بسته هاي اينترنت از سبد هزينه خانوارها شود 
كه يك عقبگرد براي كشور در حوزه فناوري  به  حساب مي آيد و عمال 

تحول ديجيتال را زير سؤال خواهد برد.

فنر فشرده گراني اينترنت
به گفته مقام هاي وزارت ارتباطات بخشي از ماجرا هم به صداوسيما 
بازمي گردد كه حاضر به آزادسازي باندهاي 700 و ۸00 مگاهرتز براي 
استفاده اپراتورهاي موبايل نيســت. محمدجواد آذري جهرمي، وزير 
ارتباطات چندي پيش در گفت وگو با همشهري در اين رابطه گفته بود: 
ما با بحران ارزي روبه رو هســتيم. درآمد بخش آي ســي تي كشور 
100درصد ريالي است اما 70درصد هزينه بخش تلكام ما ارزي است. 
زماني كه 70درصد هزينه ارزي باشــد و ارز چند برابر شده باشد چه 
باليي سر اقتصاد بخش مي آيد؟ ما بايد بتوانيم كنترل هزينه كنيم. يا 
بايد تعرفه را باال ببريم يا بايد كنترل هزينه صورت بگيرد. براي كنترل 
هزينه بايد هزينه ها و مخارج توسعه را پايين آورد. وقتي هزينه توسعه 
باند 700 يا ۸00نصف هزينه توسعه در باند فركانسي 2100 است ما 
نبايد به دنبال اين قضيه برويم؟ وقتي باند 700 و ۸00 را صداوسيما 
نگه مي دارد به معناي آن است كه براي توسعه بايد دستمان را در جيب 
مردم بكنيم. در صورتي كه باندهاي مورد نياز براساس پااليش هاي ما 
بالاستفاده است. او تأكيد مي كند: ما با اين چارچوب مواجه هستيم 
كه استفاده از باند 700 و ۸00 برايمان تبديل به يك موضوع حياتي 
شده است و ماجرايي مستحب نيســت. اگر نتوانيم به هر شيوه اي از 
باند 700 و ۸00 استفاده كنيم اتفاقي كه درنهايت مي افتد افزايش 
تعرفه هاي ارتباطات مردم است. من بايد به مردم جواب دهم. مي توانم 
بيايم و بگويم دالر باال رفته و من هم هزينه را افزايش دادم. مي توانم 
هم كنترل هزينه كنم. اين كاري است كه ما كرده ايم و اجازه نداده ايم 
هزينه ارتباطات مردم باال بــرود با اينكه اپراتورهاي كشــور دچار 

بحران هاي جدي نقدينگي هستند.

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

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

با مردم

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

كوتاه از حادثه

  انتشار تصاوير خصوصي خانم دكتر، 
براي انتقام گيري

پســر جواني بعد از آنكه در ازدواج با خانمي 
دندانپزشك دچار مشكل شد، تصاوير خصوصي 
او را منتشر كرد تا از وي اخاذي كند.  به گزارش 
همشهري، رسيدگي به اين پرونده از چندي 
قبل با شكايت خانمي 55ساله در دستور كار 
مأموران پليس فتاي تهــران قرار گرفت. اين 
زن كه دندانپزشك اســت به مأموران گفت: 
مدتي قبل يكي از بيمارانم جواني 35ساله را 
براي ازدواج به من معرفي كرد. ابتدا رابطه من 
و پسر جوان در شبكه هاي اجتماعي و به شكل 
مجازي بود اما در ادامه او چند مرتبه به مطبم 
آمد و باهم صحبت كرديم. رابطه ما براي مدت 
كوتاهي ادامه داشت و من اعتمادم نسبت به 
او جلب شــده بود، به حدي كــه چند تصوير 
خصوصي برايش فرســتادم اما يك ماه بعد او 
تهديدم كرد كه اگر به وي پول ندهم، عكس ها 
را منتشــر مي كند.  به دنبال اين شكايت پسر 
جوان به پليس فتا احضار شــد و گفت: وقتي 
با زن دندانپزشك آشنا شــدم هدفم ازدواج با 
او بود اما او به من تهمت زد و گفت كه برايش 
مزاحمت ايجاد كرده ام. من هم از حرف هايش 
ناراحت شدم و تصميم گرفتم از او انتقام بگيرم.

سرهنگ داوود معظمي گودرزي، رئيس پليس 
فتاي تهران بزرگ با اعالم جزئيــات از ادامه 

تحقيقات در اين خصوص خبر داد.

  وام بدون ضامن؛ ترفند كالهبرداران
اعضاي يك باند تبهكاري بــا وعده پرداخت 
وام بدون ضامن مردي را فريــب داده و قصد 
داشتند خانه 20ميليارد ريالي وي را تصاحب 
كنند؛ اما هنگام فروش خانه دستگير شدند.  
به گزارش همشهري، 23فروردين ماه امسال 
مردي به دادســراي ناحيه 34تهران رفت و 
مدعي شد در دام يك كالهبردار گرفتار شده 
است. او گفت: قصد گرفتن وام داشتم تا اينكه 
با آگهي اعطاي وام بدون ضامن روبه رو شدم. 
در اين آگهي اعالم شده بود كه در قبال سند 
مالكيت و خودرو توسط شركتي در غرب تهران 
وام پرداخت مي شــود. وقتي به شركت مورد 
نظر رفتم به من گفتند كه با ارائه سند مالكيت 
مي توانند از سرمايه گذار شركت برايم معادل 
ارزش ملكم وام بگيرند. من هم مدارك خانه ام 
را كه حدود 20ميليارد ريال ارزش دارد به آنها 
تحويل دادم و به فردي به نام علي -30ساله- 
وكالت دادم. بعــد از آن علي نيز دو فقره چك 
بانكي بــه مبلغ 150ميليون تومــان در وجه 
من صادركرد اما چند روز بعد بود كه فهميدم 
آنها با همدســتي يكديگر خانــه ام را به نام 
خودشان صلح كرده و قصد فروش آن را دارند. 
با ثبت اين شكايت ماموران پايگاه دوم پليس 
آگاهي توانســتند علي را هنگام فروش ملك 
در دفترخانه اي واقع در غرب تهران دستگير 
كنند. متهم در جريان بازجويي ها با اعتراف به 
كالهبرداري گفت: با همدستي مجيد و امير 
دفتري را در غرب تهران اجاره و آگهي پرداخت 
وام منتشــر كرديم و قصد داشتيم سندهاي 
مالكيت افرادي كه به مــا مراجعه مي كنند با 
وكالتنامه به نام خودمان منتقل و ســپس در 
فرصت مناسب آن را بفروشيم. سرهنگ بهزاد 
اختيــاري، رئيس پايــگاه دوم پليس آگاهي 
پايتخت در اين باره گفت: با تالش كارآگاهان 
قبل از فروش ملك، متهم اصلي پرونده دستگير 
و از انتقال ملك شاكي جلوگيري شد. به گفته 
وي تحقيقات براي كشف جرايم احتمالي متهم 

و دستگيري همدستانش ادامه دارد.

مستأجر كينه جو براي انتقام از صاحب 
مغازه، سارق اجير كرد اما دزد اجيرشده داخلي

سر او كاله گذاشــت و با برداشتن پول 
ســرقتي فراري شــد. مرد مســتأجر پس از آن نقشه 
آدم ربايي كشــيد اما گروگانگيران اجيرشده، صاحب 
مغازه را به قتل رســاندند و جســدش را به كانال آب 

انداختند.
به گزارش همشــهري، تحقيقات پليس در اين پرونده 
از 17خرداد امســال شــروع شــد. آن روز دختري به 
اداره پليس رفت و از ناپديدشــدن پدرش خبر داد. وي 
گفت: پدرم امــالك و مغازه هاي زيــادي دارد. يكي از 
مغازه هاي او نانوايي اســت و امروز صبح فردي به پدرم 
زنگ زد و گفت كه از اتحاديــه نانوايان تماس مي گيرد. 
فرد تماس گيرنده از پدرم خواست براي ارائه توضيحاتي 
به اتحاديه بــرود و به همين دليل من پــدرم را مقابل 
اتحاديه رساندم و رفتم. پس از آن ديگر خبري از پدرم 
نشد. هرچه به او زنگ زدم موبايلش خاموش بود. مقابل 
اتحاديه رفتم و شــنيدم كه هيچ تماسي از سوي آنها با 
پدرم صورت نگرفته است. آنها گفتند كه پدرم به اتحاديه 
رفته و همين جمله را به او هم گفته اند و بعد آنجا را ترك 
كرده است. پس از پرس وجو متوجه شدم كه پدرم پس از 
خروج از ساختمان اتحاديه، سوار بر خودروي پرايد شده 
و اين آخرين ردي است كه از او به جا مانده است. حاال هم 
مطمئنم باليي سر پدرم آمده؛ چون يك ماه قبل هم به 
خانه وياليي پدرم در حوالي شريعتي دستبرد زده شد و 

دزدان همه مدارك او را به سرقت بردند.

ردپاي يك دختر
با اظهارات دختر جوان، تحقيقات براي يافتن ردي از مرد 
گمشده زيرنظر قاضي احسان زماني، بازپرس شعبه6 
دادسراي جنايي تهران شروع شد. مأموران متوجه شدند 
كه اين مرد 76ساله به تازگي با دختري به نام آزاده آشنا 
شده و تلفني با او در ارتباط بود. مأموران سراغ اين دختر 
جوان رفتند و او را در خانه مجردي اش در اطراف تهران 
دســتگير كردند. خانه او پاتوق خالفكاران بود و افراد 
زيادي در آنجا رفت وآمد داشتند. در بازرسي اين خانه 
مدارك و ساعت مچي سرقت شده از خانه مرد گمشده 
پيدا شد و اين يعني آزاده هم با ماجراي سرقت از خانه 

اين مرد و هم با ماجراي ناپديدشدن او در ارتباط است.

بازجويي از دختر جوان آغاز شد و او گفت: چند ماه قبل 
با پسري جوان به نام مهران آشنا شدم. او مغازه نانوايي 
مرد ناپديدشده را اجاره كرده بود اما ظاهرا با وي دچار 
اختالف شــده و مدتي بعد قرارداد اجاره فسخ و مهران 
مجبور به تخليه مغازه شــده بود. او از اين ماجرا آسيب 
شــديدي ديد، چراكه براي جوركردن پول پيش تمام 
طالهاي مادرش را فروخته بــود و حاال ارزش پولش از 
بين رفته بود. به همين دليــل درصدد انتقام از صاحب 

مغازه بود.
دختر جوان ادامه داد: مهران از من خواست تا سر راه وي 
قرار بگيرم و آمار زندگي او را درآورم. به من وعده داد كه 
پول خوبي براي اين كار به من مي دهد. من هم به بهانه 
پيداكردن كار، خودم را به مرد ناپديدشده نزديك كردم 
و آمار زندگي او را به مهران مي دادم. بعد از آن يك شب 
كه اين مرد در خانه نبود، مهران را در جريان قرار دادم 
و او سارقی نام شــهروز را اجير كرد كه به آنجا دستبرد 
بزند، اما شهروز با سرقت 67ميليون تومان از خانه مرد 
گمشده، مهران را دور زد و فراري شد. وي گفت: مهران از 
اينكه رودست خورده بود خيلي ناراحت بود. اما همچنان 
قصد داشت كه اموال مرد گمشــده را تصاحب كند. به 
همين دليل نقشه آدم ربايي كشــيد. من نمي دانم چه 
باليي بر سر مرد مغازه دار آمده است اما اين را مي دانم 
كه مهران اين بار چند نفر را اجير كرد تا وي را گروگان 

بگيرند و دست به اخاذي بزند.

راز جنايت
با اطالعاتي كــه آزاده در اختيار تيــم تحقيق قرار داد 
مأموران مهران را بازداشت كردند. او در بازجويي ها به 
طراحي نقشه سرقت و آدم ربايي اعتراف كرد اما مدعي 
شد كه اطالعي از سرنوشت مرد ناپديدشده ندارد. وي 
گفت: من هدفم اين بود كه به پولم برسم و براي همين 
نقشه آدم ربايي كشيدم. در ادامه مأموران موفق شدند با 
اطالعاتي كه از اين مرد به دست آورده بودند، آدم ربايان 
اجيرشده را دستگير كنند و يكي از آنها در بازجويي ها 
اقرار كرد كه مرد مغازه دار را به قتل رسانده و جسدش را 
در كانال آب انداخته است. با اعتراف وي مأموران راهي 
كانال آب حوالي اتوبان امام علي)ع( شدند و ساعت ها به 
جست وجو پرداختند اما اثري از جسد به دست نيامد و 
حاال جست  وجو براي پيداكردن جسد مقتول ادامه دارد.

جنايت؛  پايان انتقام  مستأجر 
كينه جو  از صاحب مغازه

جنايت ناخواسته

متهم به قتل جواني 19ساله است. مي گويد ناخواســته مرتكب جنايت شده است. مقتول را 

نمي شناخته و حتي يك بار هم او را نديده است اما مي گويد از ترس اينكه مبادا لو برود و مراسم 

نامزدي اش به هم بخورد، در يك لحظه تصميم به قتل گرفته است.

چه شد كه وارد اين بازي خطرناك شدي؟

من سربازم و در پادگان با پسري به نام جعفر آشنا شــدم. اين مهران بود كه مقتول را مي شناخت. مهران 

مستأجر سابق مقتول بود كه از او كينه به دل داشت. من در جريان سرقت نبودم اما در آدم ربايي حاضر به 

همكاري شدم. هدفم كمك به مهران بود و اصال چشمداشتي به پول نداشتم. يك جورايي به خاطر مرام و 

معرفت وارد اين بازي شدم. چون همه مرا به عنوان پسر بامرام مي شناسند كه حاضر است هر كاري انجام 
بدهد!

حتي آدمكشي؟

خيلي پشيمانم. باور كنيد تا مدت ها كابوس مي ديدم. نمي توانستم يك لقمه غذا بخورم. مدام صورت مقتول 
مقابل چشمانم بود. اما همه  چيز در يك لحظه اتفاق افتاد.

از آدم ربايي بگو؛ چه شد كه به جنايت ختم شد؟

آن روز با همدستي 2نفر ديگر و با دســتور مهران به مقابل اتحاديه نانوايي رفتيم. تماس از سوي مهران با 

مقتول گرفته شده بود كه به اتحاديه برود. ما منتظرش ايستاديم و بعد به عنوان مسافر مقتول را سوار پرايد 

كرديم. من در صندلي عقب نشسته بودم و مقتول هم كنارم بود. در بين راه چشمانش را بستيم و به سمت 

شهريار رفتيم. چندساعتي در سوله اي زنداني اش كرديم. قصدمان اين بود كه به پول برسيم. منتظر دستور 

مهران بوديم كه او گفت برگرديد و گروگان را رها كنيد. نيمه هاي شب بود كه حركت كرديم به سمت تهران. 

باز چشمان گروگان بسته بود اما من ترسيده بودم مبادا زيرچشمي و پنهاني مرا ديده باشد و لو بروم. قرار بود 

به زودي خدمتم تمام شود و به خواستگاري دختر موردعالقه ام بروم. فكر كردم اگر لو بروم همه نقشه هايم 

براي زندگي نقش بر آب مي شود. همان لحظه با خودم تصميم گرفتم گروگان را بكشم. ابتدا او را كتك زدم 

كه باعث شد از هوش برود. بعد با كمك يكي از دوستانم او را خفه كرديم.

اما دوستت در بازجويي مدعي شد كه تو او را خفه كردي و حتي آنها اصرار داشتند 
كه جان گروگان را نگيري.

نه من با سيم شارژر مقتول را خفه كردم. يك سر آن را دوستم گرفته بود. اما راننده نقشي نداشت. او در حال 

رانندگي بود و حين حركت، ما جان مقتول را گرفتيم. بعد از قتل هم جسدش را در كانال آب انداختيم.
بعد از قتل پولي از مهران نگرفتي؟

نه، هدفم نه پول بود نه قتل. فقط مي خواستم به يك مستأجري كه كارش گره خورده بود كمك كنم اما 
ناخواسته دستانم به خون آلوده شد.

اعتياد داري؟

نه اصال، حتي سابقه هم ندارم. اين نخستين باري است كه دستگير مي شوم و حاال به شدت پشيمانم.

گو
ت و

گف

اعضاي يك بانــد مخوف بعد از ماه هــا برنامه ريزي و 
پشت سر گذاشتن موفقيت آميز تمامي مراحل سرقت، 
درســت زماني كه قصد خارج كردن 15هزار ميليارد 
تومان از حساب هاي بانكي در ســيرجان را داشتند، 

گرفتار مأموران وزارت اطالعات شدند.
به گزارش همشــهري، اعضاي اين باند 7مهندس و 
متخصص آي تي اهل خوزستان، تهران، مشهد، كرج و 

آمل بودند كه از مدتي قبل با تهيه خانه اي در شهرستان 
سيرجان استان كرمان در آنجا جمع شده بودند تا نقشه 
اين سرقت تاريخي را عملي كنند. آنها كه مي دانستند با 
توجه به حضور شركت هاي بزرگ معدني در سيرجان، 
حساب هاي بانكي آنها گردش زيادي دارد، اين شهر 
را براي اجراي نقشه شــان انتخاب كرده بودند و تصور 

مي كردند كه هرگز رازشان فاش نخواهد شد.
به گفته محسن نيك ورز، دادستان عمومي و انقالب 
سيرجان، برخي اعضاي اين باند از متخصصان حرفه اي 
آي تي بودند كه بعضا در گذشته با شبكه بانكي كشور 

ارتبــاط كاري و از اين طريق با سيســتم هاي بانك 
موردنظرشان آشنايي كامل داشــتند. آنها با اقدامات 
فني بسيار پيچيده و دقيق و از طريق هك و اختالل در 
سيستم بانكي، توانسته بودند نقشه خود را تا مراحل 

پاياني پيش ببرند اما در آخرين مرحله ناكام ماندند.
سيستم بانكي كشور به گونه اي است كه در زمان انتقال 
مبالغ باال، اين انتقال به شيوه مرحله اي انجام مي شود 
و دراجراي هر مرحله، تأييد مســئوالن بانك ضروري 
اســت. با اين حال متهمان با اســتقرار در سيرجان 
و نفوذ به شــبكه بانكي و ايجاد اختالل در سيســتم 

9نفري كــه در حادثــه انفجــار مرگبار 
كلينيكــي در منطقــه تجريــش تهران 
بازداشت شــده اند صبح روز گذشته براي 
تحقيق به دادسراي جنايي تهران منتقل 
شــدند. عالوه بر اين 9نفر، قاضي جنايي 
دستور بازداشــت 4نفر ديگر را هم صادر 
كــرده تا مقصــران اين حادثــه هولناك 

شناسايي شوند.
به گزارش همشهري، به دنبال حادثه انفجار 
در كلينيكي در منطقه تجريش كه مرگ 
19نفــر را رقم زد، 9نفر با دســتور قاضي 
مصطفي واحدي كشــيك جنايي تهران 
بازداشــت شــدند. اين در حالي است كه 
يك گروه 11نفره كارشناســي كه شامل 
كارشناســان آتش نشــاني، حوادث كار، 
مواد، شيمي و پزشكي هستند نيز با دستور 
قاضي جنايي در حال بررسي داليل بروز 

اين حادثه هستند.
همزمان با تحقيقــات اين تيــم، قاضي 
جنايي تهران روز گذشته تحقيق از افراد 
بازداشت شــده را آغــاز كــرد. مهم ترين 
مسئله اي كه در اين پرونده وجود دارد اين 
است كه چرا كپســول هاي گاز و اكسيژن 
در حياط چيده و انبار شــده بود. چراكه 
پررنگ ترين فرضيه پيش رو در اين حادثه 
اين است كه احتماال كابل برق بنا به داليلي 
از تير برق جدا شــده و روي كپسول هاي 
اكســيژني كه داخل حياط انبار شده بود 
افتاده و سپس باعث بروز آتش سوزي و در 

نهايت انفجار مرگبار شده است.
 به هميــن دليــل پيمانكار تأسيســات 
كلينيك نخســتين فردي بود كه ديروز 
پيــش روي بازپرس جنايي تهــران قرار 
گرفت. او در دفاع از خــود گفت: وظيفه 

من رفع خرابي است. يا چنانچه برق قطع 
شود نسبت به درست كردن و وصل كردن 
اقداماتــي انجام بدهم و يا كپســول هاي 
اكســيژن را جابه جا كنم امــا اينكه چرا 
كپسول ها به اين شكل در حياط انبار شده 

در حيطه كاري من نيست.
ديگر افرادي كه ديــروز مورد تحقيق قرار 
گرفتند نيز هركدام خــود را در بروز اين 
حادثه بي گناه شناخته و مدعي شدند كه 

قصوري مرتكب نشده اند.
پــس از تكميــل تحقيــق از افــراد 
بازداشت شــده، قاضــي جنايي دســتور 
بازداشــت 4نفــر ديگر كه از مســئوالن 
كلينيك هســتند را صادر كرده تا از آنها 
نيز تحقيقات الزم صورت بگيرد. عالوه بر 
اين براي افراد بازداشت شده نيز قرار قانوني 

است.  صادر كرده 

بازپرس جنايي تهران همچنين ديروز به 
12مرجع نامه اي فرســتاد تا استعالمات 
الزم درخصوص اينكه كلينيك ايمن بوده يا 
مجوز هاي قانوني درخصوص ساخت وساز 
داشــته و يا تخلفي در اين خصوص انجام 
شده يا نه انجام شــود. او پيش از اين هم 
با ارســال نامه اي به شــهرداري خواسته 

بود كه در صورت دادن اخطــار كتبي به 
اين كلينيــك براي رفع نواقــص ايمني، 
سوابق اين اخطارها را در اختيار دادسراي 
جنايي قرار دهند. قرار اســت به زودي و با 
تكميل تحقيقات گروه 11نفره كارشناسي، 
مقصران ايــن حادثه مرگبــار و علت اين 

انفجار اعالم شود.

ماموران اطالعات يكي از بزرگ ترين سرقت هاي تاريخي از بانك را در سيرجان خنثي كردند
ناكامي سرقت 15هزار ميليارد توماني در آخرين ثانيه 

بانك، توانسته بودند با شناسايي چند حساب، مراحل 
جابه جايي پول و تأييد اين مراحل را به صورت غيرمجاز 
طي كنند. اما در آخرين گام كه مي خواســتند پول را 
برداشت كنند، حين عمليات در ســيرجان بازداشت 
شدند. متهمان از قبل و با شناسايي چند صرافي بزرگ 
در تركيه، مقدمات اجراي نقشه شــان را عملي كرده 
بودند و قرار بود بعد از خروج 15هزار ميليارد تومان از 
حساب هاي بانكي، اين مبالغ از طريق حساب صرافي ها 
به تركيه منتقل شود كه خوشبختانه پيش از آخرين 
مرحله و انتقال پول به حســاب هاي مورد نظر دزدان، 
نقشه شان ناكام ماند. براســاس اين گزارش، مأموران 
اطالعات كــه از مدتي قبل و در جريان بررســي هاي 
اطالعاتي در جريان فعاليت اين باند قرار گرفته بودند، با 
استقرار در سيرجان و زيرنظر گرفتن عمليات هاي بانكي 

توانستند در آخرين لحظات عمليات اين باند را ردگيري 
و آن را خنثي كنند. به گفته دادستان سيرجان، متهمان 
پرونده اهل مناطق مختلف كشور هستند كه 7 نفر در 
اين رابطه در سيرجان دستگير و ديگر همدستان آنها 
جمعا به تعداد 15 نفر در شهرهاي خوزستان، تهران، 
مشــهد، كرج، آمل و... دســتگير و به زندان سيرجان 
منتقل شــدند. اين مقام قضايي ضمن تقدير از اقدام 
بموقع سربازان گمنام امام زمان)عج( تصريح كرد: يكي 
از متهمان اهل سيرجان است اما در زمينه فني دخالتي 
نداشته و فقط ميزبان ديگر متهمان بوده است و در زمينه 
اسكان و پذيرايي با آنها همكاري مي كرده است . به گفته 
وي پرونده هر 15 متهم اين ماجــرا به اتهام اخالل در 
نظام پولي و بانكي كشور در دادگاه انقالب سيرجان در 

حال رسيدگي است.

احسان يزدي
خبرنگار

تحقيق از بازداشت شدگان در پرونده انفجار كلينيك

بخشش 3قاتل پشيمان از چوبه دار
3نفر كه در پرونده هاي جداگانه به اتهام قتل عمدي به قصاص محكوم شده بودند، با گذشت 
اولياي دم مقتوالن از چوبه دار نجات يافتند. به گزارش همشهري، نخستين پرونده مربوط 
به قتلي مي شود كه 3سال قبل در سيرجان اتفاق افتاد. در جريان اختالفات خانوادگي بين 
اعضاي يك خانواده، پسر جواني دســت به جنايت زد و از همان زمان دستگير شد. مهدي 
تقي زاده، رئيس شوراهاي حل اختالف استان كرمان در اين باره گفت: سال1396 فردي بر 
سر اختالفات خانوادگي در درگيري خانوادگي به قتل رسيد و پس از تحقيقات مقدماتي، 
حكم قصاص قاتل صادر شد. وي ادامه داد: به دنبال قطعي شدن اين رأي پرونده به شورا ي 
حل اختالف فرستاده و تالش ها براي جلب رضايت اولياي دم آغاز شد. هرچند آنها ابتدا راضي 
به اعالم رضايت نبودند، اما با ادامه تالش ها پس از 3سال با ميانجيگري اعضاي شعبه ويژه 
زندان شوراي حل اختالف سيرجان، مسئوالن قضايي و معتمدان محلي و همزمان با دهه 
كرامت و والدت امام رضا)ع( اولياي دم حاضر به بخشش قاتل شدند. 2بخشش ديگر در استان 
چهارمحال و بختياري اتفاق افتاد و در جريان آن 2نفر كه در روستاي خراجي شهرستان كيار 
مرتكب قتل شده بودند، از ســوي اولياي دم مقتوالن بخشيده شدند. كرم شيخ پور، رئيس 
شوراي حل اختالف اســتان چهارمحال و بختياري گفت: وقوع اين 2قتل به چندي پيش 
برمي گردد و در اين مدت بزرگان منطقه تالش هاي زيادي براي ايجاد صلح و ســازش بين 

طرفين پرونده انجام داده بودند تا اينكه سرانجام 2قاتل بخشيده شدند.

3قرباني در تصادف اتوبوس و ميني بوس
تصــادف اتوبــوس و ميني بوس در 
آزادراه ســاوه حادثه هولناكي را رقم 
زد و به جان باختن 3نفر و مصدوميت 
25نفر ديگر منجر شــد. به گزارش 
همشــهري، اين حادثه ساعت ۸:23 
صبح ديروز در آزادراه ساوه، حدفاصل 
شهرك صنعتي مامونيه و شهر مامونيه 
اتفاق افتاد و در جريان آن يك اتوبوس 
و يك ميني بوس بــا يكديگر برخورد 

كردند. محمدباقر محمدي، معاون عمليات ســازمان امــداد و نجات جمعيت هالل احمر 
در اين باره گفت: اين 2خودرو در حال حركت بودند كه به شدت با يكديگر تصادف كردند. 
به دنبال وقوع اين حادثه گروه هاي امداد و نجات راهي محل حادثه شــدند و تالش ها براي 
نجات سرنشينان اين 2خودرو آغاز شد. وي در ادامه گفت: با وجود تالش همكارانم اما 3نفر 
در اين حادثه جان خود را از دست دادند و 25نفر ديگر نيز دچار مصدوميت شده بودند كه 
توسط امدادگران پايگاه زرنديه و رنگرز ساوه به مراكز درماني منتقل شدند. به گفته وي،  علت 

وقوع اين حادثه از سوي پليس راهنمايي و رانندگي در دست بررسي است.
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تعطيلي اتحاديه 
شركت هاي ويدئو رسانه 
اتحاديهشركتهايويدئورسانه
كهنزديكبه19ســالفعاليت
داشــتنداينروزهاباتعديل
شركتهاروبهروبودهوديگر
فعاليتيندارند.ازسالهاپيش
ايناتحاديهخواستارساماندهي
مجوزساختوانتشارسريالها
ونقشوجايگاهمؤسساتدر
حوزهتوليدفيلمهايويدئويي
و»وياودي«شــدهبودكهدر
هردورهمديريتيدرسازمان
جلساتيگذاشــتهودرنهايت
بههيچنتيجهاينرســيد.اين
اتحاديهبرسروياوديهميشه
باسازمانسينماييبحثهايي
داشتهودرنهايتوياوديبه
شركتهايديگركهدسترسي
كاملبهسرورداشتندواگذار
شــد.عالوهبروياوديموانع
ديگرينيزبــرايفعاليتاين
شركتهاايجادشد-هرچند
فعاليتآنهــانقدهاييرادر
زمانخودشبههمراهداشت-
ازجملهميتوانبهبازگرداندن
تأييداصالترايــتبهفارابي
اشارهكرد.درادامههولوگرام
ازدستوركارآنهاخارجشدكه
مديرانوقــتاتحاديهاذعان
داشتندحذفهولوگرامباعث
شدتابســياريازشركتهاي
در بهخصوص پخشكننــده
شهرستانهاازاينعدمكنترل
سوءاســتفادهومحصــوالت
غيراورجينــالعرضهكنند.با
اينحالديگرخبــريازاين

اتحاديهنيست.

هنوزچيزيمشخصنيست
 ارائه نكردن  مجوز به توليد سريال هاي 
نمايــش خانگي از ســوي ســازمان 
ســينمايي حكايت از آن دارد كه تمام 
فعاليت هاي اين مجموعــه در انحصار 
صداوسيما قرار گرفته و وزارت فرهنگ 
و ارشاد اســامي و به دنبال آن سازمان 
ســينمايي به شكل رســمي نظارت بر 
توليد ، ساخت و پخش محصوالت شبكه 
نمايش خانگي را به رســانه ملي واگذار 
كرده اند. اما با گذشــت بيش از 2 هفته 
از انتشــار اين خبر، مشــخص نيست 
كه فعاليت شــبكه نمايش خانگي كه 
اين روزها مشــتريان پر و پاقرصي پيدا 
كرده اســت زيرمجموعه بخش ساترا 
قرار مي گيرد و يــا زيرمجموعه بخش 
فضاي مجازي سازمان صداوسيما قرار 
مي گيرد؟ هنوز خبري از رســانه ملي و 
وزارت ارشاد نيســت و مديران ترجيح 
مي دهند كه خبــر از ســوي مديران 
باالدستي اعام شــود و مجوزي براي 

صدور ساخت سريال صادر نمي شود.

ركوردآقازاده
درحالي كه تكليف فعاليت شبكه نمايش 
خانگي در ســازمان مشخص نيست اما 
ســريال »آقازاده« در شــبكه نمايش 
خانگي در نخســتين قســمت خود به 
نسبت ديگر ســريال هاي توزيع شده، 
توانسته بيشــترين مخاطب را داشته 

باشد. 
نزديك به 380هزار نفــر از مخاطبان 
قسمت اول سريال را در فيليمو ديده اند 
و شنيده ها حاكي از آن است كه 50هزار 
نسخه فيزيكي پخش كننده فيلم )هنر 

پارسيان( عرضه شده است.
 اين سريال در مقايسه با مجموعه »دل« 

افزايش مخاطب داشته، چنانچه سريال 
»دل« 260هزار مخاطبان در قســمت 
اول داشته و 15ميليون دقيقه ديده شده 
است اما بررســي در تماشاي »آناين« 
ســريال »آقازاده« نشــان مي دهد كه 
سريال در 4روز اول نمايش ركورد قابل 
توجهي پشت سر گذاشــته و بايد ديد 
با توجه به كيفيت ســريال و داستاني 
كه آغاز كرده اين تعداد تماشــاگر در 

قسمت هاي بعدي حفظ مي شوند؟
 آخريــن ســاخته بهرنــگ توفيقي با 

80دقيقه فيلم، نشــان دهنده بيش از 
25ميليون دقيقه تماشاست.

 در اين ســريال عــاوه بر جمشــيد 
هاشم پور، نيكي كريمي و محمدحسين 
لطيفي بازيگران ديگــري چون امين 
تارخ، امير آقايي، مهدي سلطاني، لعيا 
زنگنه، ثريا قاسمي، مسعود فروتن، امين 
حيايي و كامبيز ديرباز بازي مي كنند. 
اين سريال با نويسندگي و تهيه كنندگي 
حامــد عنقا در شــبكه نمايش خانگي 

پخش مي شود.

اوليويا دي هاويلند 104ساله شد. او تنها 
بازيگر زنده فيلم »بر باد رفته«)1939( و سينما

تنهــا بازيگر دوران طايــي فيلم هاي 
كاسيك سينماي هاليوود است كه همچنان در قيد 
حيــات اســت. اخيــرا نيــز از او عكســي در حال 
دوچرخه سواري منتشر شده است. ورايتي فيلم نوشت: 
به رغم اينكه او بيشــتر در ميان عاقه مندان به سينما 
براي ايفاي نقش در فيلم هاي بر باد رفته و »ماجراهاي 
رابين هود«)1938(، شناخته شده است، اما جايزه اي 
براي بازي در فيلم رابين هود دريافت نكرد و بازي در 
فيلم بر باد رفته نيز تنها جايزه اسكار در رشته بهترين 
بازيگر نقش مكمل زن را براي وي به ارمغان آورد. اوليويا 
دي هاويلند اما براي ايفاي نقش در فيلم هاي »هركس 
سوي خويش«)1946( و »وارثه« )1949(، 2 جايزه 

اسكار در رشته بهترين بازيگر زن را دريافت كرد.

اختالفپرسروصداباخواهر
يكي از خبرسازترين وقايع زندگي وي كه به ويژه در 

مطبوعات زرد به آن مي پرداختند، دشمني ها و 
اختاف هايش با خواهرش جون فونتين است. 
فونتين نيز بازيگر مشــهوري در هاليوود 
بود و در فيلم هاي »ربــه كا«)1940( و 
»سوءظن«)1941( بازي كرده بود كه 

براي ايفاي نقش در فيلم سوءظن جايزه اسكار گرفت. 
اختاف اين دو خواهر همچنين از خبرهاي داغي بود 

كه در هاليوود خيلي به آن پرداخته مي شد.

پايانقراردادهاييكطرفهبااستوديوها
اوليويــا دي هاويلند از عوامل مؤثــر در پايان دادن به 
سيســتم اســتخدامي و قــراردادي اســتوديوهاي 
قديمي بود. اوليويا دي هاويلند درحالي كه با برادران 
وارنر قراردادي 7ســاله داشــت، از بازي در برخي از 

فيلم هايي كه از ســوي اين كمپاني به وي پيشــنهاد 
مي شــد، ســر باز مي زد و به همين خاطر قراردادش 
تعليق  شد. زماني كه قرارداد او تمام شد، اين كمپاني 
ادعا كرد كه زمان هايي را كه وي از كار تعليق شــده 
بود را محاسبه كرده و مشخص شده كه هنوز قرارداد 
دي هاويلند تمام نشــده و او بايد 6 مــاه ديگر نيز در 
فيلم هاي اين كمپاني ايفاي نقــش كند. در اين زمان 
اوليويا دي هاويلند اقدام غيرمترقبــه اي انجام داد. او 
از كمپاني طرف قراردادش شــكايت كرد. دادگاه نيز 
حكم را به نفع او صادر كرد. اوليويــا دي هاويلند در 
دادگاه قراردادهايي كه كمپاني هاي بزرگ با بازيگران 
مي بندند را تحميلي توصيف كرده و گفته بود رفتار 
اين كمپاني ها با بازيگران مشابه رفتار با برده هايي 
است كه به كارهاي ســخت و طاقت فرسا 
گمارده مي شــوند. پس از انتشار خبر 
پيــروزي وي در دادگاه در 5مارس 
1944ورايتي تيتر زد دي هاويلند 
از هم اكنون بازيگري آزاد اســت. 
پس از پيروزي بــر وارنر، زندگي 
او تغيير كــرد و در عرصه بازيگري 

بسيار موفق ظاهر شد.

درحاليكهصدورمجوزبرايتوليدســريالهاي
شبكهنمايشمتوقفشدهوتنهامجوزهابرايادامه
توليدفصلهايبعديصادرميشود،دراينميان
سريال»آقازاده«درنخستينقسمتخودتوانستبهنسبتديگرسريالهاياين
شبكهبيشترينتماشاگرراداشتهباشد.عالوهبرخريدسيديهاياينسريال،

فقط380هزارتماشاگراينسريالراازسايتتماشاكردند.

حقحضانتسريالهايشبكهخانگيبهچهكسيميرسد

تكليفصدورمجوز،توليدونظارتبركيفيت
سريالهايشبكهخانگيهنوزمشخصنشدهاست

نمايش خانگي در 
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پيكر زنده ياد سيروس گرجستاني با حضور تعدادي از هنرمندان در قطعه 
هنرمندان بهشت زهرا)س( به خاك سپرده شد.ياد

به گزارش همشــهري، تشييع پيكر مرحوم ســيروس گرجستاني صبح 
ديروز با حضور جمعي از هنرمندان كشــور برگزار شــد. زنده ياد سيروس گرجستاني، 
بازيگر شناخته شده تلويزيون، سينما و تئاتر، روز پنجشنبه 12تيرماه بر اثر سكته قلبي 
در 76ســالگي دار فاني را وداع گفت. وي فعاليت حرفه اي خــود را از تئاتر آغاز كرد و در 
نمايش هاي مختلفي به روي صحنه رفت كه ازجمله آنها مي توان به نمايش »معركه در 
معركه« اثر داوود ميرباقري اشاره كرد. گرجستاني در سال هاي اخير بيشتر به عنوان بازيگر 
كمدي شناخته مي شد و در سريال هاي كمدي اي مثل »متهم گريخت« به كارگردانی 
رضا عطاران، »گاوصندوق« ســاخته مازيار ميري و » خوش نشين ها« و »زن بابا« هردو 
ساخته سعيد آقاخاني بازي كرد. در مراسم تشييع اين بازيگر، هنرمنداني همچون ابوالفضل 
پورعرب، افسانه بايگان، فاطمه گودرزي و... حضور داشتند. سياوش گرجستاني، فرزند 
زنده ياد سيروس گرجستاني، در اين مراسم درباره پدرش گفت: پدر هميشه شعرهايي را 
كه برايش ارسال مي شد در اتاقش نصب مي كرد. آخرين چيزي كه او در اتاق نصب كرده 

بود، اين بود: »آنچه از سرگذشت شد سرگذشت، حيف كه بي دقت گذشت، اما گذشت... تا 
كه خواستيم يك دو روزي فكر كنيم، بر در خانه نوشتند درگذشت...«

صابر ابر از نيمه اول مردادماه در فضاي باز 
تاالر وحدت در نمايش »ِهه« به طراحي و سينما

كارگرداني پيمان قديمي بازي مي كند. 
به گزارش همشهري، با توجه به اينكه از خطر ابتا به كرونا 
نه تنها كاسته نشده بلكه در روزهاي گذشته تعداد مبتايان 
بيشتر هم شده است، اين نمايش با رعايت فاصله گذاري 
اجتماعي و پروتكل هاي بهداشــتي در فضــاي باز تاالر 

وحدت به روي صحنه مي رود. 

»ِهه« براساس رمان تحسين شده »تنهايي پرهياهو«، اثر 
بهوميل هرابال، توســط پيمان قديمي براي اجراي تئاتر 
بازنويسي شده است. در اين نمايش، به منظور جلوگيري 
از تداخل آلودگي هاي صوتي محيــط با صداي نمايش، 
تماشاگران صداي نمايش را از طريق تلفن همراه و هدفون 
شخصي شان مي شنوند. صابر ابر و پيمان قديمي پيش از 
اين در پروژه »غمنومه فريدون« و پرفورمنس »مردماني« 

همكاري كرده اند.

مركــز فرهنگي شــهر كتــاب، به منظور 
پاسداشــت ياد اســتاد نجفي در عرصه فراخوان

ترجمه و تشويق مترجمان در اعتاي زبان 
فارسي، مراسم چهارمين دوره جايزه ابوالحسن نجفي را 
در بهمن سال جاري برگزار مي كند و از بهترين ترجمه 
رمان و مجموعه داســتان كوتاهي كه در ســال1398 
منتشر شده، با اهداي جايزه و نشــان ابوالحسن نجفي 
قدردانــي مي كند. به گــزارش همشــهري، در 3دوره 

گذشــته اين رويداد ادبي، آبتين گلكار با ترجمه رمان 
»آشيانه  اشــراف« اثر ايوان تورگنيف، محمد همتي با 
ترجمه رمان »مارش رادتسكي« اثر يوزف روت و زينب 
يونسي با ترجمه رمان »زليخا چشم هايش را باز مي كند« 
اثر گوزل ياخينا برگزيدگان اين جايزه بوده اند. مترجمان 
و ناشران عاقه مند به شــركت در اين جايزه مي توانند 
2نسخه از كتاب خود را تا پايان شهريور99 به دبيرخانه  

ارسال كنند. 

درحالي كه فصل دوم سريال »نون خ« بي سرانجام ماند و شيوع كرونا مانع از 
تكميل آن شد، بهرام توكلي كه براي كارگرداني آثاري همچون »اينجا بدون سريال

من« )1389(، »تنگه ابوقريــب« )1396( و »غامرضا تختي« )1397( 
شناخته مي شود، به عنوان نويسنده به فصل سوم »نون خ« اضافه شده و همراه امير وفايي 
فيلمنامه اين سريال را مي نويسد. به گزارش همشهري، تاكنون 2فصل از سريال »نون خ« 
به كارگرداني سعيد آقاخاني و تهيه كنندگي مهدي فرجي نمايش داده شده و فصل سوم 
اين ســريال در مرحله نگارش متن قــرار دارد. بهرام توكلي پيش تر در ســريال »بيمار 
استاندارد« به عنوان فيلمنامه نويس با سعيد آقاخاني همكاري كرده كه البته در زمان پخش 
چندان مورد استقبال قرار نگرفت. همچنين، توكلي در شبكه نمايش خانگي، فيلمنامه 
»نهنگ آبي« را براي فريدون جيراني نوشته بود كه شكســت ديگري براي او در عرصه 
فيلمنامه نويسي سريال تلقي مي شود. براساس سابقه ناموفق توكلي در نوشتن فيلمنامه 
سريال، اين سؤال به وجود مي آيد كه چرا او براي نگارش فصل سوم سريال نون خ دعوت 
به كار شده است. انتظار مي رود كه فصل سوم سريال »نون خ« در  ماه رمضان سال آينده به 
روي آنتن شبكه يك برود. هنوز مشخص نيست سرانجام فصل دوم اين سريال كه ناتمام 

ماند چه خواهد شد و آيا عاقه مندان اين سريال بايد تا  ماه رمضان سال ديگر براي آگاهي 
از سرنوشت شخصيت هاي مورد عاقه شان صبر كنند يا خير.

بدرقهپيكرزندهيادسيروسگرجستانيبهخانهابدي

صابرابردر»ِهه«

انتشارفراخوانجايزه»ابوالحسننجفي«

فيلمنامهنويسمتفاوتبراي»نونخ3« اوليويا دي هاويلند، تنها بازيگر زنده بر باد رفته بهجامانده
اوليوياديهاويلنداز104ساله شد

عواملمؤثردرپاياندادن
بهسيستماستخداميو
قراردادياستوديوهاي
قديميبود

هر
س: م

عك

اين ها را ماقلي پور 19ســال پيش در روزهاي »قارچ 
سمي« خطاب به فرهاد قائميان بازيگر نقش سليمان 
نوشته است. ديروز 2 يادداشــت ديده نشده از زنده ياد 
رسول ماقلي پور منتشر شــد. دست نوشته هايي كه 
بهانه انتشــارش برپايي آيين نشان رسول در جشنواره 
فيلم مقاومت اســت.  فرهاد قائميان 2 يادداشــت از 
زنده ياد رســول ماقلي پور، كارگردان فقيد سينماي 
ايران از مجموعه شخصي يادگاري هاي سينمايي اش 
را در اختيار دبيرخانه شانزدهمين جشنواره بين المللي 
مقاومت قرار داد. يكي از اين يادداشــت ها پس از پايان 
نگارش فيلمنامه »قارچ سمي« خطاب به قائميان بازيگر 
نقش سليمان در اين فيلم نوشته شده و ديگري قبل از 
نمايش فيلم در جشــنواره فجر درباره سليمان يكي از 
شخصيت هاي اصلي اين فيلم نوشته شده است. جمشيد 
هاشم پور نقش دومان را در اين فيلم بازي كرد. قائميان 

درباره اين يادداشت گفت:» من و آقاي ماقلي پور جدا 
از ســينما و روابط كاري، رفاقت و صميميت داشتيم. 
گاهي با هم كوه مي رفتيم. زمان نگارش فيلمنامه »قارچ 
سمي« از ابتدا در جريان قصه و مضمون فيلمنامه بودم و 
ساعت ها با آقا رسول درباره شخصيت ها صحبت كرديم. 
»قارچ سمي« يكي از فيلم هاي خوب آقاي ماقلي پور 
اســت كه ارزش هاي محتوايي و جنبه هاي بصري اش 
درك نشد. اين فيلم در جشــنواره فجر ناديده گرفته 
شد، موضوعي كه براي من و آقا رسول تازگي نداشت، 
اما ناراحت مان كرد. يكي از روزهاي قرارمان براي كوه 
رفتن، كه پر از حرف و خنده و درددل بود، آقا رسول با 
خودش فيلمنامه تمام شده »قارچ سمي« را آورد. ابتداي 
فيلمنامه روي آن نسخه، يادداشتي برايم نوشته بود كه 
بسيار باارزش و به يادماندني است.« مراسم اهداي جايزه 
»نشان رســول« )يادمان زنده ياد رســول ماقلي پور( 

قرار بود اسفندماه سال گذشــته برگزار شود، اما شيوع 
ويروس كرونا اين رويداد را به تأخير انداخت. اين مراسم 
امسال همزمان با شانزدهمين جشنواره بين المللي فيلم 
مقاومت شهريورماه برگزار و »نشان رسول« به هنرمند 
خاق اهدا مي شود. شانزدهمين جشنواره بين المللي 
فيلم مقاومــت در 2زمان 31شــهريور تــا 6 مهرماه 
مقارن با هفته دفاع مقــدس در بخش هاي »مدافعان 
سامت«، »جشنواره جشــنواره ها« و انتخاب استاني 
بخش »فيلمســازان بســيجي« و يكم تا هفتم آذرماه 
همزمان با هفته بسيج در بخش هاي »سينماي ايران و 
جهان«، »سيدالشهداي مقاومت«، »روايت قلم«، »نقد و 
پژوهش تحليل« و انتخاب برگزيدگان ملي »فيلمسازان 
بسيجي« به دبيري مهدي عظيمي ميرآبادي و به همت 
انجمن سينماي انقاب و دفاع مقدس و بنياد فرهنگي 

روايت فتح برگزار مي شود.

آيين نشان رسول در شانزدهمين دوره 
جشنواره مقاومت برگزار مي شود

دستنوشتههايمالقليپور

»برايتوكهماههاصبوريكرديباسليمانودومان.حالم
خوببودزنگميزدم.حالمبدبودزنگميزدي.حالداديجشنواره

درطولاينمدتيكهبدتريندورانزندگيامراگذراندم.
دربهترينلحظاتســليمانودومانزندگيكرديم.مثلهردويآنها.

شيشههاشكستيممثلآنها.امابيشازهرزمانديگريدراينماههاشكستم.اماكمككرديتاخردههايم
ازهمنپاشد.اميدوارمدرزندگيبهقلههايكمالكهمستحقآنهستيبرسيوهميشهبامعرفتبماني.«
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كيوسك

 برزيل با 1.5 ميليــون مبتال به ويروس 
كرونا، بعد از آمريكا بحراني ترين وضعيت گزارش

را در ميان كشــورهاي جهــان دارد اما 
رئيس جمهور اين كشــور اعالم كرده كــه همچنان 

اعتقادي به ماسك زدن ندارد.
كرونا در برزيل جان بيش از 63هزار نفر را هم گرفته 
اســت. اين كشــور اكنون در آمار مرگ و مير ناشي از 
كرونا  بعد از آمريــكا در رتبه دوم جهــان قرار گرفته 
اســت. شــرايط بحراني برزيل باعث هشــدار مكرر 
سازمان بهداشــت جهاني شــده اما ژائير بولسونارو، 
رئيس جمهور اين كشور همچنان معتقد است ماجراي 
كرونا آنقدرها هم جدي نيســت. او ديروز در اقدامي 
غيرقابــل پيش بيني با صدور فرمانــي، قانون مصوب 
مجلس براي اجباري كردن استفاده از ماسك در اماكن 
عمومي را وتو كرد تا نشــان دهد هنوز هم بر ديدگاه 

خود اصرار دارد.
بهانه بولســونارو براي لغو قانون، بندي بود كه مردم 
برزيل را مجبــور مي كرد در تمامــي اماكن تجاري، 
مذهبي، آموزشي و تمامي اماكن سربسته ماسك بزنند. 
او در فرمان وتوی خود اين بند را خالف قانون اساسي 
دانسته اســت. او همچنين با بندي كه فروشگاه ها را 

موظف مي كند ماســك در اختيار كاركنان خود قرار 
دهند، مخالفت كرده است. در بند ديگري، مسئوالن 
ايالت  هاي مختلف برزيل مكلف شده اند براي افرادي كه 
از نظر اقتصادي شرايط مناسبي ندارند، ماسك تهيه 
كرده و در اختيار آنها قرار دهند. رئيس جمهور برزيل 

با اين بند هم مخالف است.
مخالفت ژائير بولسونارو، رئيس جمهور دست راستي 
و افراطي برزيل، با پروتكل هاي بهداشــتي اعالمي از 
سوي سازمان بهداشت جهاني يا پزشكان برزيلي اتفاق 
تازه اي نيست. از ابتداي آغاز بحران كرونا در جهان، او 
در كنار دونالد ترامپ قرار گرفت و همه گيري ويروس 
كرونا را موضوعي نه چندان مهم قلمداد كرد. در آمريكا 
با افزايش شمار مبتاليان و قربانيان، ترامپ اندكي از 
موضع اوليه عقب نشيني كرد اما در برزيل، بولسونارو 
همچنان به بي اهميت بودن موضوع و ضرورت حفظ 

وضعيت جامعه در شرايط قبل از كرونا اصرار دارد.
2شهر سائوپائولو و ريو كه بزرگ ترين شهرهاي برزيل 
به شمار مي روند، بيشترين آمار كرونا در اين كشور را 
به ثبت رسانده اند. شهر ريو، پايتخت برزيل، به تنهايي 

آماري باالتر از بيش از 180كشور جهان دارد.
بولســونارو امــا ويــروس كرونــا را يــك »ويروس 
آنفلوآنــزاي معمولي« مي داند و بر همين اســاس از 
ابتدا با تعطيلي  كسب  وكارها و اماكن عمومي و اعمال 
هرگونه محدوديتــي در تردد مــردم مخالفت كرده 

 است؛ رويكردي كه با مخالفت گسترده در برزيل و در 
سطح نهادهاي سازمان ملل روبه رو شده است. او طي 
هفته هاي اخير فرمانداران ايالت ها را هم تحت فشــار 
قرار داده تا اگر كسب وكار ها را تعطيل كرده اند، هرچه 
سريع تر آنها را بازگشايي كنند. همين مسئله باعث شده 
در اغلب شــهرهاي بزرگ، رســتوران ها، باشگاه ها، 
كافه ها و ديگر اماكن عمومي از روز پنجشــنبه هفته 
گذشــته بار ديگر فعاليت خود را از سر بگيرند. تجمع 
بي ســابقه مردم در ســواحل و خيابان ها بي توجه به 
توصيه هاي بهداشــتي طي 3روز گذشته، نتيجه اين 

بازگشايي بوده است.
بســياري در جهان رفتار غيرمنطقــي رئيس جمهور 
برزيل در مواجهه با ويروس كرونا را عامل اصلي افزايش 
آمار مبتاليان و مرگ ومير ناشي از ويروس در اين كشور 
مي دانند. اكنون مخالفان بولســونارو به توصيه هاي 
بهداشتي توجه مي كنند و هوادارانش به بي توجهي به 
اين توصيه ها اصرار دارند. در واكنش به چنين ماجرايي 
بود كه حدود 10روز قبل، رئيس ســازمان بهداشت 
جهاني با انتقــاد از عملكرد برزيل »سياســي كردن 
همه گيري ويروس كرونا« را يكي از داليل اصلي تشديد 
بحران آن در جهان دانست. تدروس گبريسوس خطاب 
به رهبران كشورها از آنها خواسته واقعيت همه گيري 
ويروس را بپذيرند و براي مهار آن با همبستگي بيشتر 

اقدام كنند.

ژائير بولسونارو، رئيس جمهور برزيل، قانون اجباري كردن استفاده از ماسك را در اماكن عمومي وتو كرد

برزيل بدون ماسك
يك گرافيتي روي ديواري در يكي از خيابان هاي سائوپائولو، ژائير بولسونارو و ويروس كرونا را در يك سو و كادر درمان برزيل را در سوي ديگر مسابقه طناب  كشي نشان مي دهد. در باالي 

اين طرح نوشته شده است: شما در كدام سوي ميدان هستيد؟ 

   هشدار درباره آمار باالي ابتالي 
نوجوانان به ويروس)كرونا(

   ناتواني واشنگتن در پاسخگويي 
به موضع هجومي پوتين 

   مودي در مرز مورد مناقشه )با 
چين( با سربازان هند مالقات كرد 

   قطع همكاري مكرون با ادوارد 
فيليپ)نخست وزير( 

   خودكشي به خاطر »گرسنگي« 
در لبنان

   تا 15 اوت )25 مرداد( به واكسن 
مي رسيم؟

محمدامين خرمي
خبرنگار

چرا ترامپ دوباره در انتخابات 
شركت مي كند؟

دونالد ترامپ، با قدرت تمام، يكي از تفرقه انگيزترين كارزارهاي 
انتخاباتي تاريخ مدرن آمريكا را به پيش مي برد و چنان در عزم 
خود براي انتخاب مجدد به عنوان رئيس جمهور مصمم است كه 
حاضر است ده ها هزار نفر را در اوج همه گيري كرونا در آمريكا 

دور هم جمع كند و سخنراني انتخاباتي داشته باشد.
به گزارش ســي ان ان، چنين عزمــي را مي توان نشــانه اي از 
برنامه هــاي ترامپ بــراي دور دوم حضورش در كاخ ســفيد 
و يــا ادامــه برنامه هــاي نافرجامــش در دور اول دانســت. 
پيش بيني يا اطالع يافتــن از برنامه هاي ترامــپ در دور دوم 
رياست جمهوري اش، با توجه به ماهيت رفتارها و شخصيت او، 
كاري بسيار سخت و غيرممكن است و اگر در حال حدس زدن 
رفتارهاي ترامپ در دور دوم هســتيد همين حاال دست نگه 
داريد چون حتي خود ترامپ هم نمي داند چرا اصال مي خواهد 

دوباره رئيس جمهور شود.
ترامــپ در 10روز اخير، 2بار از ســوي مجريانــي كه رابطه 
دوســتانه اي با او دارند با اين پرســش مواجه شده و پاسخش 
در هر 2بار، تضمين كننده اين واقعيت اســت كه مطلقا هيچ 

برنامه اي براي دور دوم رياست جمهوري ندارد.

او در نخســتين مواجهه در اين باره به شــان هنيتي، دوست 
رســانه اي معروفش اينطور پاســخ داد: »من هميشه گفته ام 
كه استعداد بسيار مهم تر از تجربه اســت اما كلمه تجربه هم 
كلمه مهمي است و معناي بســيار مهمي دارد. من قبال هرگز 
در واشــنگتن نخوابيده بودم و روي هم رفته شــايد 17بار به 
واشنگتن آمده بودم اما يكباره رئيس جمهور آمريكا شدم. شما 
داستانش را مي دانيد. وقتي با بانوي نخست به واشنگتن آمدم، 
آدم هاي زيادي را اينجا نمي شــناختم. من اهل منهتن بودم، 
از نيويورك، اما حاال همه را مي شناســم. من افراد معركه اي را 
در دولتم دارم. البته اشتباه نكنيد، نه مثل بولتون احمق؛  قرار 

نيست هر روز روي سر همه بمب بريزيد.«
اين پاسخ اول ترامپ به سؤال مهم دليل حضورش در انتخابات 
بود. چند روز بعــد، اريك بالينگ ديگر مجري سرشــناس و 
محافظه كار فاكس نيــوز، مصاحبه ترامپ بــا هنيتي را پيش 
كشيد و گفت كه صحبت هايشان كســي را قانع نكرده و حتي 
بســياري را ناراحت كرده اســت. صحبت هاي او در پاسخ به 
بالينگ، به اندازه پاسخش به هنيتي گمراه كننده بود؛ »)هدف 
من(  بسيار ساده است: ما مي خواهيم آمريكا را دوباره باعظمت 
كنيم. ما كارهايي كرده ايم كه قبال هيچ كس مثل آن را نديده 
است. ما حتي مي توانيم بيشتر از اين كار كنيم. پيشرفت هاي 
اقتصادي و توافق هاي تجاري ما خارق العاده بوده اند. ما با چين 
توافقنامه تجاري امضا كرديم اما هنوز جوهرش خشك نشده 
بود كه طاعون چيني )اشاره به كرونا( به ما رسيد. من قرارداد 
نفتا را پايان دادم و توافق بهتري را جايگزين آن كردم. كشور 
ما قدرتمند خواهد شــد. اگر طاعون نرســيده بود عملكرد ما 
استثنايي مي شد. در پايان دوره دوم، عملكرد ما طوري خواهد 
بود كه هيچ كس قبال در هيچ كشــوري نديده اســت. ما بايد 
چيزهاي خودمان را در داخل آمريكا بسازيم. من تا حدي اين 
كار را كرده ام. چرا بايد كشورهاي ديگر براي ما كشتي بسازند؟ 

بنابراين ما كارهاي زيادي داريم كه انجام دهيم.«
صحبت هاي ترامپ چنان گيج كننده بود كه حتي بالينگ، يكي 

از طرفداران سرسخت او را هم متقاعد نكرد.
در پاســخ هاي عجيب ترامپ به هنيتي و بالدينگ حتي يك 
جمله را هم نمي توان پيدا كرد كه دليل حضور مجدد ترامپ در 
كاخ سفيد را توضيح دهد يا بگويد كه اگر ترامپ انتخاب شود در 

دور دوم انتخابات رياست جمهوري چه خواهد كرد.
چيزي كه مشــخص اســت اين اســت كه ترامپ مطلقا هيچ 
ايده اي نــدارد كــه اصــال مي خواهــد در دور دوم انتخابات 
رياســت جمهوري اش چه كار كند. البته بايد صادقانه بگوييم 
كه اين مســئله چندان غافلگيركننده نيست، چون او در دور 
اول رياســت جمهوري هم هيچ ايده اي بــراي انجام كارهاي 
مشخص نداشت. او مي خواست برنده شود و به اين طريق، به 
دنيا و تمام كســاني كه در تمام زندگي اش به او مي خنديدند 
و مســخره اش مي كردند و موفقيتش در دنياي سياســت را 
غيرممكن مي دانستند ثابت كند كه اشتباه مي كردند. او تازه 
وقتي كه برنده انتخابات شد متوجه شد چه اتفاقي افتاده است.
اما ناتواني ترامپ براي تشريح كارهايي كه قرار است در دور دوم 
رياست جمهوري اش انجام دهد، به اين معنا نيست كه شانس 
او در انتخابات كم مي شود. هواداران ترامپ هر چيزي را كه او 
را قهرمان جلوه ندهد ناديده مي گيرند و تالش مي كنند صداي 

هر كسي را كه او را به چالش مي كشدببرند.
ترامپ، هيچ برنامه اي به جز بردن ندارد، و تازه اين برنامه هم با 

چالش هاي زيادي مواجه است.

انتخابات آمريكا

جوالی                                                                   ژوئن                                                                            می
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وضعيت دونالد ترامپ و جو بايدن در نظرسنجی ها

در رخدادي بي ســابقه و به 
فاصلــه كوتاهــي پــس از رويداد

پيروزي هاي نظامي دولت 
وفاق عليه شــبه نظاميان ژنــرال حفتر، 
عالي ترين مقامات نظامي تركيه در سفري 
رسمي عازم طرابلس، پايتخت ليبي شدند. 
خلوصي اكار، وزير دفاع و يشار غولر، رئيس 
ستاد ارتش تركيه در جريان اين سفر با فايز 
الســراج، رئيس دولت وفــاق ملي و ديگر 
مقامات و فرماندهان نظامــي اين دولت 
مالقات و رايزني داشتند. پيش از اين نيز، 
وزير خارجه تركيه و فرمانده نيروي دريايي 
اين كشور در ســفرهايي جداگانه با سران 
دولت وفاق مالقات داشتند؛ نموداري رو به 
رشد از سفرها و تعامالت رسمي كه نشان از 
تحكيم موقعيت دولت وفاق در طرابلس، 
بعد از ماه ها كشــمكش و درگيري نظامي 

سرنوشت ساز دارد.
تمــام اينها در حالي اســت كــه افزايش 
دخالت هاي تركيه در بحران ليبي و نقش 
اساسي مستشــاران نظامي اين كشور در 
شكست سنگين نيروهاي حفتر، نارضايتي 
شديد برخي كشورهاي عربي و اروپايي را 
به دنبال داشته است. براي مثال سخنگوي 
وزارت خارجه فرانسه روز گذشته با اشاره 
به ســفرهاي مقامات نظامــي تركيه به 
طرابلس گفت: رفتارهاي تركيه در سطح 
منطقه و مخصوصا بحــران ليبي منجر به 
افزايش تنش شده و نگراني جامعه جهاني را 
به دنبال داشته است. همچنين انور قرقاش، 
وزير مشــاور دولت امارات نيــز در توييتر 
خود، سفر مقامات نظامي تركيه به طرابلس 
را نقض آشــكار توافق كنفرانس برلين و 
قطعنامه هاي شوراي امنيت سازمان ملل 

خواند.
كنفرانس برلين ســال گذشته به ميزباني 
آلمان و با حضور تمــام بازيگران مؤثر در 
بحران ليبي با هــدف يافتن راه حلي براي 
پايان بحران نظامي اين كشور برگزار شد. 

در پايان اين كنفرانــس، توافقي عمومي 
ميان تمام كشــورهاي حاضــر، مبني بر 
عدم حمايت تسليحاتي از نيروهاي حاضر 
در ليبي و تشويق اين نيروها براي آتش بس 
حاصل شد. همچنين قطعنامه هاي مورد 
نظر انور قرقاش نيز از سال2014، هرگونه 
ارســال ســالح به داخل ليبي يا حمايت 
نظامي و امنيتي از نيروهاي حاضر در اين 
كشور را ناقض امنيت جهاني و غيرقانوني 

به شمار آورده است.
با اين حال بايد توجه داشت پيش از تركيه، 
كشورهايي نظير فرانسه، امارات، روسيه، 
عربستان ســعودي و مصر بودند كه مفاد 
قطعنامه ها و توافق هاي مذكور را از طريق 
ارسال گسترده سالح و نيرو به ليبي نقض 
كرده اند. براساس تحقيقات ميداني روزنامه 
گاردين، دولــت امارات صرفــا از ابتداي 
ســال ميالدي جاري تا كنون، 5تن سالح 
از طريق كشتي هاي باربري به بنادر تحت 
سيطره ژنرال حفتر فرستاده است. عالوه 
بر تســليحات روسي و فرانســوي متعدد 
يافت شده در پايگاه هاي حفتر، تعداد قابل 
توجهي از نيروهاي مزدور واگنر يا سوداني 
نيز با حمايت هاي مالي عربستان سعودي و 
امارات براي حمايت از مواضع شبه نظاميان 
حفتر در ليبي حضور دارند. اين حمايت ها 
تا جايي پيــش رفت كه حفتــر به فاصله 
كوتاهي پس از كنفرانــس برلين با زير پا 
گذاشــتن تمام توافق هاي صورت گرفته، 
عمليات خود بــراي »فتــح طرابلس« و 
ســقوط دولت وفاق را آغاز كرد؛ عملياتي 
كه البته نتايج معكوس داشته و با شكست 
و عقب نشيني قابل توجه نظاميان تحت امر 

حفتر خاتمه يافت.
شــبكه الجزيره در اين باره مي نويســد: 
سفرهاي بي سابقه مقامات نظامي تركيه 
به ليبي در چنين شــرايطي، پيامي مبني 
بر قدرت نمايي بــه طرف هاي مقابل دارد. 
جالب آنكه اين مقامات، پيش از ســفر به 
ليبي، همــراه با رجب طيــب اردوغان در 
دوحــه، پايتخت مهم تريــن متحد عرب 

تركيه حضور داشتند.

به سوي تأسيس پايگاه نظامي؟
از جمله محورهاي رايزني مقامات نظامي 
تركيه و دولت وفاق، توافق بر سر تاسيس 
»مراكز آموزش حرفه اي نظاميان« توسط 
ارتش تركيــه در خاك ليبي بوده اســت. 
صالح النمروش، وزير دفــاع دولت وفاق 
ضمن تأييد اين خبر به خبرنگاران گفت: 
حمايت هاي همه جانبــه تركيه از مردم و 
دولت ليبي در طرابلس ادامــه دارد و در 
اين چارچوب قرار اســت براي بازســازي 
زيرســاخت هاي ازبين رفته ارتش ليبي و 
طراحي نيروي نظامي مــدرن و كارآمد، 
بيش از گذشــته به ظرفيت هــاي تركيه 

رجوع كنيم.
منابع رســانه اي نزديك بــه دولت وفاق 
عالوه بــر ايــن، اطالعاتي را هــم درباره 
حضور پررنگ تر نيروي دريايي تركيه در 

ســواحل طرابلس براي حمايت از مواضع 
دولت وفاق و تامين امنيت مراكز حياتي 
اين كشــور منتشــر كرده اند. به گزارش 
خبرگــزاري دولتــي ليبي )وابســته به 
دولت وفاق(، در جريان نشست مشترك 
وزراي دفاع 2كشــور بر ســر حق حضور 
دائمي كشــتي هاي جنگي ارتش تركيه 
در مرزهاي آبي ليبي و بنادر اين كشــور، 
توافق هاي اوليــه صورت گرفته اســت. 
شــبكه الجزيره قطر نيز در گزارش خود 
با اشــاره به اين موضوع نوشت: احتمال 
تعرض به كشــتي هاي تركيه در مســير 
ســواحل ليبي، از ســوي نيروي دريايي 
يونان، مصر و يا حتي اسرائيل، تمركز اين 
كشور بر حضور جدي تر در درياي مديترانه 
را بيشتر كرده است. پيش از اين دولت هاي 
مصر و امارات از كشورهاي حوزه مديترانه 

خواســته بودند با انتقال غيرقانوني سالح 
توسط كشتي هاي تركيه به سواحل ليبي 

برخورد كنند.
اين اقدامات بي سابقه از سوي محور مخالف 
تركيه در بحران ليبي به عنوان نشانه هايي از 
برنامه ارتش اين كشور براي تاسيس پايگاه 
نظامي دائمي تفسير شــده است. روزنامه 
سعودي الشرق االوسط در سرمقاله خود به 
قلم عبدالرحمن الراشد در اين باره نوشت: 
تركيه با اعزام هزاران مزدور و تروريست از 
شهر ادلب به ليبي، بحران نظامي اين كشور 
را وارد مراحل پيچيده تري كرده و حاال با 
حركت تدريجي در مسير تاسيس پايگاه 
نظامي، به دنبال تكرار الگوي شمال سوريه 
اســت؛ الگويي كه بايد به طور يكپارچه از 
سوي كشورهاي عربي و جامعه جهاني با 

آن مقابله شود.

مقامات عالي رتبه دولت تركيه براي نخستين بار بعد از پيروزي هاي قدرت نمايي تركيه در امتداد مديترانه
نظامي متحدين خود در ليبي، به شهر طرابلس سفر كردند

تصويري از حاشيه مالقات خلوصي اكار، وزير دفاع تركيه با فايز السراج، رئيس دولت وفاق ليبي در طرابلس

روي خط كرونا
  آمار مبتاليان بــه ويروس كرونا در 
جهان از مرز 11ميليون نفر گذشــت. 
اين ويروس جان سخت تاكنون جان 
530هزار نفر را هم گرفته اســت. از 
شــيوع ويــروس در جهــان، 7 ماه 

مي گذرد.
  آمريكا با اعالم 57هزار و 683مورد 
ابتالي جديد طي 24ســاعت، ركورد 
تازه  اي ثبت كرده اســت. اين سومين 
روزي اســت كه آمار مبتاليان كرونا 
از مــرز 500هزار نفر عبــور مي كند. 
آمار مبتاليان در اين كشور اكنون به 
مرز 2ميليون و 800هزار نفر رســيده 
است. همزمان 130هزار نفر هم قرباني 

ويروس شده اند.
  دولــت تونس اعالم كــرد حدود 
47درصد درآمد خــود را از صنعت 
گردشگري به دليل تعطيلي  گسترده 
ناشي از شيوع كرونا از دست داده است. 
تونس در شــمال آفريقا واقع شده و 
از 3 ماه قبــل، مرزهاي خود را به روي 

گردشگران بسته است.
  همزمان با افزايش شمار مبتاليان 
به كرونا به بيــش از 100نفر در هر روز 
در توكيو، فرماندار اين شهر از مردم 
خواست از ســفر به ديگر نقاط ژاپن 
خودداري كنند. اين سومين روز است 
كه شمار مبتاليان در پايتخت ژاپن از 
مرز 100نفر عبــور مي كند. اين ميزان 
ابتال در 2 ماه گذشــته بي سابقه بوده 
اســت. در ژاپن 19هزار نفر به ويروس 
مبتال شده اند اما دولت موفق به كنترل 

وضعيت شده است.
  همزمــان بــا ادامه بازگشــايي 
كسب وكارها در انگليس، وزير اقتصاد 
اين كشــور از مردم خواست از خانه 
بيــرون بيايند و با غــذا خوردن در 
رستوران ها، به وضعيت اقتصادي اين 
كشور كمك كنند. كافه ها، رستوران ها 
و آرايشــگاه ها از ديروز در انگليس 

بازگشايي شدند.
  موزه لوور پاريس از فردا بازگشايي 
مي شــود. تعطيلي 3ماهه اين موزه 
40ميليون يورو ضــرر مالي به دنبال 

داشته است.
  مردم در جمهوري دومنيكن ديروز 
براي انتخاب رئيس جمهور جديد اين 
كشور به پاي صندوق هاي رأي رفتند. 
لوئيس آبينادر، چهره اپوزيســيون 
انتخابات، با وجود ابتــال به كرونا در 

رقابت ها باقي مانده است.
  دولت هند اعالم كــرد 22هزار و 
772نفر از مردم اين كشور طي جمعه 
به كرونا مبتال شــده اند. اين باالترين 
آمار ابتال در هند طي يك روز اســت. 
همزمان 442نفر نيز در همين روز جان 
داده اند. هنــد اكنون حدود 650هزار 

مبتال دارد.

سياوش فالح پور
خبرنگار
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 خيابان قائم مقام فراهاني
 ميدان شعاع ، خيابان شهيد خدري
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توزيعواشتراك
شركت رسانه گستر كيهان
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بنفشهدوشبهگلگفتوخوشنشانيداد
كهتــابمنبهجهــانطــرهفالنيداد

دلمخزانهاســراربــودودســتقضا
درشببســتوكليدشبهدلستانيداد

ادكلننزنيدتامردمماسكبزنند
BVG( از  برليــن: شــركت حمل ونقــل برليــن )
مســافران خواســته اســت كه اســتفاده از اســپري و 
 ادكلــن را متوقف كنند تا بقيه مســافران ترغيب شــوند 
در وسايل حمل ونقل عمومي درست ماسك بزنند. به گزارش 
يورونيوز،  هدف اين شركت اين اســت مردمي كه ماسك 
مي زنند بيني شان را از ماســك بيرون نگذارند و راهكارش 
 براي مجبور كردن مســافران به درســت ماســك زدن 

»بوي عرق بدن« است تا مردم مجبور شوند ماسك بزنند.

ممنوعيتگوشتسگدرهند
ناگالند: يكي از ايالت هاي شــمال شرقي هند، صادرات، 
تجارت و فروش گوشــت ســگ را ممنوع كرده اســت. 
به گزارش بي بي ســي،  گروه هاي حقــوق حيوانات از اين 
ممنوعيت استقبال كرده  و آن را »نقطه عطف عمده اي« 
در پايان دادن به خشونت عليه سگ ها در هند به خصوص 
ايالت ناگالند دانســته اند. در مقابل، برخي گروه ها از اين 
ممنوعيت انتقاد كرده و آن را حمله به سنن غذايي مردم 

منطقه دانسته اند.

ماسكحاويذراتنقره
پاريس:  پارچه  حاوي ذرات نقره كه توســط يك شركت 
تحقيقاتــي توليــد شــده، مي تواند ويروس ســارس و 
كوويد- 19 را در مدت زمان 2دقيقه از ميان ببرد. به گزارش 
اسپوتنيك، اين شركت موفق به توليد پارچه اي شده كه 
در تست هاي آزمايشگاهي ضد ويروسي موفق عمل كرده 
است. نتايج آزمون هاي انجام شده روي اين پارچه نشان 
مي دهد كه تماس تقريبا 2دقيقه اي اين پارچه با ويروس 

موجب از بين رفتن 99/9درصد ويروس ها مي شود.

59كشتهدراثرسيلهند
آسام: در بخش شمال شــرقي هند 59نفر بر اثر سيل 
جان خود را از دســت داده اند. به گزارش اســپوتنيك، 
سيل هاي موســمي 20ايالت از 27ايالت اطراف آسام 
را به عنوان يكــي از پرباران ترين نقاط جهان تحت تأثير 
قرار داده اســت. در پي اين رخدادهاي طبيعي، نزديك 
به 1636روســتا و شــهر دچار آب گرفتگي شده است. 
بيش از يك ميليون و 300هزار نفر در مناطق سيل خيز 

زندگي مي كنند.

 حضرتاميرالمؤمنينعليع: دوام الفتن من اعظم المحن؛
دوام فتنه ها و آشوب ها از بزرگ ترين محنت هاست.
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مهارافسارگسيختگیكرونا
اكنون ويروس كرونا ســلطه 
مخرب خــود را بــر جهان و 
جهانيان حاكم كرده اســت. 
حــدود 6  ماه از اين ســيطره 
ناميمون و آدمكش مي گذرد. 
اقتصاددانان و جامعه شناسان 
ايران و ساير كشورها معترفند 

كه ميزان خسارت هاي جاني و مالي به بار آمده از سوي 
اين مهمان شــوم و ناخوانده افزون از باليا و صدمات 

حاصل از جنگ بين الملل دوم در اروپاست.
حاال ديگر فرقي نمي كند كه ايــن ويروس محصولي 
طبيعي و فراهم آمده از كنش ها و واكنش هاي قانونمند 
جهان زيستي ماست يا حاصل سعي برخي محققان در 
آزمايشگاه هاي پيشــرفته چين يا فالن كشور اروپايي 

يا آمريكايي.
مهم نيست، كرونا زاييده تخم خفاش است يا برآمده 
از بذاق مار. آنچه مهم است و روزبه روز بر اهميت آن 
افزوده مي شود، نخست يافتن راهكاري عملي است 
براي نجات جان انســان و محافظــت از بنيان هاي 
آسيب ديده و مجروح اقتصاد جهاني، از كوچك ترين 
واحد آن، يعني چارچوب معيشــت خرد خانواده تا 
منابع كالن و بســيار كالن دنياي سرمايه، كه هريك 
به سهم خود در چرخاندن چرخ هاي زندگي، مؤثرند 

و قابل اعتنا.
اين ويــروس كشــنده و خانمان برانــداز در ايران ما 
ماه هاست اثرات مرگ آفرين و زندگي برهم زننده خود 
را به ظهور رسانده. بسياري از هموطنان بي گناه ما را 
به كام مرگ كشانده، تعداد قابل توجهي از كارخانه ها و 
منابع توليدي كشور را به تعطيلي ناگزير كرده و خيل 
عظيمي از نيروهاي كار را به لشــكر بيكاران شهرها و 

روستاهاي مختلف پيوند زده است.
طبق موارد مندرج در پروتكل هاي ســازمان بهداشت 
جهاني و مطالعات ميداني در ايران و ديگر كشــورها، 
قدرت شيوع و درصد انسان كشي كرونا با رعايت مفاد 
بهداشــتي و فاصله گذاري هاي تبيين شــده داراي 
تناسب معناداري است. آســان ترين راه مقابله با اين 
ويروس پرخطــر، اجتناب از آمد و رفــت و حضور در 
اماكن شلوغ _ اعم از مكان هاي زيارتي، سياحتي، بازار 
و ميادين ورزشــي_ شستن دســت ها با آب و صابون 
چندبار در روز و رعايت فاصلــه حداقل 2متر در زمان 
مراوده و گفت وگو و مهم تر از همه پوشــاندن بيني و 
دهان با ماسك هنگام آمدو شــد و خريد در كوچه و 

خيابان است.
اما وظايف دولتمردان در اين معركه ناخواسته چيست؟ 
درشــرايط حاد و وضعيت قرمز، دولت مكلف اســت 
شــهرها و مناطق داراي وضعيت قرمز را قرنطينه كند 
و اجازه ندهد مردم از خانه هايشان بيرون آيند و كليه 
مايحتاج ضروري مردم گرفتارآمده در حصر خانگي را 
تامين و دراختيار آنان قراردهد. واضح است كه چنين 
عملكردي به داليل سياســي و فشــارهاي اقتصادي 
حاصل از تحريم ها از دولت ســاخته نيست. مي ماند 
كمك و دستگيري مدام و بالعوض از طبقات محروم 
اجتماع، كنترل سختگيرانه تورم و رشد افسارگسيخته 
قيمت ها، ضمــن آموزش دهي پي درپــي مردم براي 

مبارزه با ابتال به كرونا.
اين واقعيت را نبايــد از خاطر دور داشــت كه مردم 
ايران مرارت هاي زيادي را در اثر ابتال به بيماري هايي 
ازجمله طاعون، وبا، حصبه، ســرخچه، سل و...از سر 
گذرانده اند و با وجود تلفات موحش جاني، سرانجام از 
دام بال به سالمت رهيده اند. بي ترديد با كشف واكسن 
»كرونا كش« اين بيماري و صدمات آن نيز به خاطره ها 
خواهد پيوســت. با وجود اين، توجه بــه نكات دقيق 
بهداشــتي_ ايمني و به كاربســتن اصولي آنها در هر 
شرايطي، به ويژه شرايط حساس و حاد امروز ضروري و 

غيرقابل كتمان است.
درست است كه كاســه صبر مردم از يورش گسترده 
كرونا و له شدن هاي پياپي زير منگنه هاي اقتصادي در 
حال سرآمدن است، اما بايد گوشزد كرد كه مي توان و 
بايد اين بي مباهاتي و افسارگسيختگي را مهار كرد تا 
مردم به دوران زندگي خود بازگردند. آري، به دست رنج 

هر ناممكني ممكن شود...

مجيدروانجويادداشت
نويسنده و روزنامه نگار

عليمالئكهپزشك همشهريتاب آوري
 روزنامه نگار و پزشك

سوسنموعودي
روانپزشك

مهارت

نوازشكالمي
بسياري از مادران و پدران مي گويند: »ما عاشقانه فرزندمان 
را دوســت داريم اما نمي توانيم چندان از جمالت مثبت و 
محبت آميز استفاده كنيم و فرزند ما بايد بفهمد كه ما چقدر 
دوستش داريم«. اين طرز فكر خيلي صحيح نيست؛ چراكه 
همه ما نياز به نــوازش كالمي داريم، از كســاني كه مدام 
سرزنش مي كنند گريزانيم و ترجيح مي دهيم با افراد صبور 
و همدل صحبت كنيم. ســعي كنيد با استفاده از كلمات و 
جمالت احترام آميز و مثبت، فرزند خود را نوازش كنيد تا او 
هم نوازشگري را از شما بياموزد. اين را بدانيد كه كودك بايد 
شاهد رد و  بدل شدن احساسات مثبت و نوازش شما باشد.

ويترين

سفرهواييدرزمانهمهگيري
كروناتاچهاندازهخطرناكاست؟

ســفر هوايي خطر قرارگيري شما 
در معــرض عفونــت را افزايش 
مي دهد، امــا خطــوط هوايي 
اقداماتي را براي پيشگيري انجام 

داده اند و شما هم مي توانيد كارهايي 
را براي پيشــگيري از ابتال 

به كرونــا انجــام دهيد. 
ســفر هوايي به معناي به 
انتظار ايســتادن در صف 

بازرسي و پايانه هاي فرودگاه است كه شما را در تماس 
نزديك با ديگر افراد قرار مي دهد. با از ســرگرفته شدن 
سفرهاي هوايي، به تدريج هواپيماها شلوغ تر مي شوند 
و به اين ترتيب با احتمال بيشــتري ممكن است براي 
مدت زيادي مجبور باشيد نزديك افراد ديگر بنشينيد. 
هنگامي كه در هواپيما نشسته ايد، به علت شيوه گردش 
هوا درون آن، وجود فيلترهاي هوا و موانع موجود در برابر 
جريان هوا مانند پشتي صندلي ها اغلب ويروس ها و ساير 
ميكروب ها به سادگي منتشر نمي شوند. البته هنگامي كه 
هواپيما روي زمين است و مســافران روي صندلي ها 
ننشسته اند و در راهرو در فاصله نزديك هم قرار دارند، 
اين عوامل ديگر كمكي نخواهد كرد. به همين علت اخيراً 
سازمان هواپيمايي كشوري ايتاليا استفاده از محفظه بار 
باالي سر مسافران را در هواپيماها در اين كشور ممنوع 
كرده اســت تا از ازدحام آنها در راهروي هواپيما هنگام 
سوار و پياده شدن جلوگيري شود. اين سازمان همچنين 
شــركت هاي هواپيمايي را ملزم كرده است كه فاصله 
دست كم يك متري را ميان مسافران رعايت كنند؛ در 
نتيجه مسافران بايد يكي در ميان بر صندلي ها بنشينند؛ 
گرچه اين اقدام فاصله 1.8متري توصيه شــده را ايجاد 

نمي كند، اما در حد خود سودمند است.
شركت هاي هوايي همچنين مي گويند سطوح سختي را 
كه معموالً مسافران لمس مي كنند، ضد عفوني مي كنند. 
عالوه بر اين، شما در سفر هوايي مانند هر سفر ديگري 
بايد شست وشوي مرتب دست ها، فاصله گيري جسمي 
تا حد امكان و ماسك زدن را انجام دهيد. يك راه ديگر 
پيشــگيري اقدام شــركت هاي هوايي در پرسيدن از 
مســافران درباره بروز عالئم احتمالي كوويد ـ 19 و در 
تماس بودن با افراد با آزمايــش مثبت براي ويروس در 
2 هفته قبل از سفر است. در نهايت اينكه سفر هوايي را 
بايد تنها براي مواقع ضروري بگذاريد و اين بيشــترين 
احتياطاتي است كه مي توانيد براي محافظت از خودتان 

و ديگران انجام دهيد.

داروهایروانپزشكیاعتيادآورنيست
بارها در مطب يا درمانــگاه اين جمالت را 

مي شــنوم كه »آيا اين داروها اعتياد آور 
هست؟« يا »فاميل هايم به من گفتند 
اين داروهــا را دور بريــز، چون همه 

شيميايي هستند!« 
با توجه به شــيوع اختالالت 

روانپزشــكي در جامعه كه 
تقريباً يك سوم جمعيت، 

مبتال به آن هستند و با توجه 
به افت عملكــردي كه بر اثر ايــن بيماري ها، گريبانگير 
جامعه مي شــود، نمي توان اهميت آگاهي مردم از نقش 
داروها در درمــان اين اختالالت را ناديــده گرفت. بايد 
توجه داشــت كه هم در سبب شناســي و هم در درمان 
بيماري هاي روانپزشــكي، توجه به نقش عوامل زيستي 
)مانند ژنتيك، عصب رسانه و هورمون ها(، عوامل رواني 
)مانند شخصيت و افكار بيمار( و اجتماعي )مانند عوامل 
اســترس زاي شــغلي، مالي و خانوادگي( ضروري است 
و انتظار مي رود كه داروها بتوانند در يك ســوم درمان 

تأثير گذار باشند.
توجه بــه اين نكته حائز اهميت اســت كــه داروهايي كه 
براي درمان اختالالتي مانند افســردگي و اضطراب تجويز 
مي شوند، اعتياد آور نيســتند و درصورت پذيرش درماني 
مناسب مي توان پس از رفع كامل عالئم و سپري شدن دوره 
درماني مشخص، به تدريج كم و قطع شوند. مي توان از همان 
افرادي كه به جاي داروهاي روانپزشــكي، داروهاي بدون 
تركيبات مشخص را توصيه مي كنند، پرسيد: »آيا شما وقتي 
خدايي ناكرده دچار ســكته قلبي شديد، حاضريد به جاي 
داروهاي مؤثر قلبي تركيب ديگري مصرف كنيد؟« يا »آيا 
خود شــما حاضريد فرآورده اي گياهي كه مشخص نيست 
چقدر ناخالصي دارد و مرجعي براي رسيدگي به عوارضش 

وجود ندارد، مصرف كنيد؟«
 الزم است اين نكته گوشزد شــود كه داروها سبب بهبود 
ميزان عصب رســانه ها يا موادشــيميايي مغز مي شوند و 
مصرف نكردن منظم يا طي كردن دوره درماني مشــخص 
باعث عود مكرر و ســير بــد بيماري روانپزشــكي خواهد 
شــد. مانند بيمار ديابتي كــه درصورت مصــرف نكردن 
منظم قرص ها يا انســولين ممكن اســت دچــار عوارض 
برگشت ناپذيري مانند عوارض چشمي يا قطع عضو شود، 
بيمار مبتال به اختالل روانپزشــكي هم با عودهاي مكرر، 
نيازمند درمــان طوالني مدت و افت عملكرد چشــمگير 
مي شــود؛ مثاًل فردي كه تاكنون شــاغل بــوده و روابط 
بين فردي مناسبي داشــته، ممكن است گوشه گير شود و 

ديگر مانند قبل، حتي به خودش هم رسيدگي نكند.

جستوجوگر
كتــاب »جســت وجوگر« 
نوشــته جين هوپ با ترجمه 
شــهاب الدين عباســي از 
سوي نشــر خزه منتشر شد. 
ايــن كتاب با عنــوان فرعي 
»داســتان شــاهزاده اي كه 
مي خواســت از رنــج جهان 
بكاهــد« در 4 بخش تنظيم 
شــده اســت. بخش اول به 
زندگي و زمانه و خاســتگاه 

انقــالب روحي بــودا اختصاص 
دارد. بخش دوم دربــاره آيين ها و ســنت هاي معنوي 
در هند باستان اســت و همچنين به آيين دائو در چين 
و سرچشــمه هاي ذن مي پردازد. در بخش ســوم كتاب 
»جست وجوگر« به انديشه هاي مردم سرزمين تبت درباره 
زندگي و مرگ پرداخته شده است. بخش پاياني كتاب هم 
در مورد سنت هاي امروزين آيين جست وجوگري در غرب 

و شرق است.
»جست وجوگر« پنجمين كتابي اســت كه نشر خزه در 
قالب مجموعه اي با عنوان »پياده روي با فلسفه« منتشر 
مي كند. از اين مجموعه، تاكنــون اين كتاب ها با ترجمه  
شهاب الدين عباسي به چاپ رســيده است: »دور دنياي 
فلسفه در هشــت روز« )ديو رابينسون و ريچارد آزبرن(، 
»فيلســوف و گرگ« )مارك رولنــدز(، »زندگي زيباي 
من« )داويــده كالي، پردراگ چيچوواتســكي و ياهوي 
 لو( و »ســرهم بندي نكن! « )گري ِهيدن(. اين كتاب در

 88 صفحه و با بهاي 15 هزار تومان منتشر شده است.

فراخوانچهارميندورهجايزه»ابوالحسننجفي«
براي پاسداشت ياد استاد ابوالحسن نجفي 
در عرصــه   ترجمه و تشــويق مترجمان 
در اعتالي زبان فارســي، مركز فرهنگي 
شهر كتاب مراسم چهارمين دوره   جايزه   
ابوالحســن نجفي را در بهمن سال جاري 
برگزار مي كند و از بهترين ترجمه   رمان و 
مجموعه داستان كوتاهي كه سال 1398 

منتشر شده است با اهداي جايزه و نشان ابوالحسن نجفي قدرداني مي كند.
به گزارش همشهري، مترجمان و ناشران عالقه مند به شركت در اين جايزه مي توانند 
2 نسخه از كتاب خود را تا پايان شهريور 99 به دبيرخانه   جايزه  به نشاني تهران، خيابان 
شهيدبهشتي، خيابان شــهيد احمد قصير )بخارســت(، نبش كوچه  سوم، پالك8، 
كدپســتي 1513648313، مركز فرهنگي شهر كتاب ارســال كنند و براي كسب 

اطالعات بيشتر با شماره هاي 88717458 و 88723316 تماس بگيرند.
 آبتين گلكار با ترجمه رمان »آشــيانه  اشــراف« اثــر ايوان تورگنيــف، محمد همتي 
با ترجمه رمان »مارش رادتســكي« اثر يوزف روت و زينب يونســي بــا ترجمه  رمان 
»زليخا چشــم هايش را باز مي كنــد« اثر گوزل ياخينــا برگزيدگان 3دوره   گذشــته   
ايــن جايــزه بوده اند. مهســتي بحريني، ضيــا موحــد، حســين معصومي همداني، 
عبداهلل كوثري، موســي اســوار، ابوالفضل حري، آبتيــن گلكار با دبيــري علي اصغر 
 محمدخاني، هيأت داوران چهارمين دوره اين جايزه هســتند. استاد ابوالحسن نجفي 
)7 تير 1308– 2 بهمن 1394( زبان شناس و مترجمي شــاخص و نامدار بود. او عضو 
پيوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسي بود. عمده فعاليت هاي ادبي و علمي او در حوزه 
ترجمه متون ادبي، ويرايش، زبان شناسي و وزن شعر فارسي است. فرهنگ فارسي عاميانه 

و ترجمه فارسي خانواده تيبو اثر روژه مارتن دوگار از مشهورترين كارهاي نجفي است.

دريچه

غضروفسازيبامارمولك
پاهاي چسبناك نوعي مارمولك به نام »گكو« )Gecko( مي تواند كليد پرده برداري 
از رموز يكي از اســرارآميزترين اعضاي بدن انسان يعني غضروف باشد. به گزارش 
ســاينس، گكو كه يك نوع مارمولك و يكي از گونه هاي مورد توجه است، نه فقط 
به دليل اينكه از گونه هاي در معرض خطر انقراض است و رنگ پوست جذابي دارد، 
بلكه به اين دليل كه چيزي بيش از اينهــا در يك گكو وجود دارد و آن هم، پاهاي 
چسبناك اين موجود است مورد توجه واقع شــده. طبق گفته محققان دانشگاه 
»دالور« )Delaware(، پاهاي چسبناك گكو به شــناخت ما از عملكرد داخلي 
غضروف انسان كمك مي كند و مي تواند براي تعويض غضروف در انسان مفيد باشد.

دانستني ها

آخرينمرحلهواكسنكرونا
مدير مؤسسه ملي آلرژي و بيماري هاي عفوني آمريكا اخيرا اظهار كرده واكسن 
بيماري كوويد-19 شــركت »مدرنا« پايان ماه ژوئيه وارد مرحله آخر مي شود و 
تاكنون موفق عمل كرده اســت. به گزارش سي تي جي ان، آنتوني فاوسي، يكي از 
برجســته ترين متخصصان بيماري هاي عفوني در آمريكا مي گويد: واكسن هاي  

كوويد-19 تا پايان ماه ژوئيه وارد مرحله آخر مي شوند.
كانديداهاي واكسن COVID-19 تا پايان  ماه وارد مرحله باليني مي شوند و ساير 
نامزدهاي واكسن ويروس كرونا در ماه هاي اوت، سپتامبر و اكتبر به مرحله آخر 
كارآزمايي باليني مي رسند. اين خبر در حالي منتشر شده كه شركت مدرنا در رأس 
تالش هاي ساخت واكسن كشور آمريكا قرار دارد؛ كارآزمايي مرحله آخر واكسن 

ضد كروناي اين شركت اواخر اين ماه با حضور 30هزار داوطلب انجام مي شود.

سالمت

20 سال پيش 

همشهري 15تير 1379
ايران65سالنفتو213سالگازدارد

كل ذخاير نفت خام كشور هم اكنون 93ميليارد بشكه قابل استحصال و ظرفيت 
توليد ساالنه حدود 1/5ميليارد بشكه نفت است. در اين صورت اگر ظرفيت توليد 
كشور را ثابت فرض كنيم و اكتشاف جديدي هم نداشته باشيم اين منابع در مدت 
65سال ديگر به پايان خواهد رسيد. مير معزي، معاون وزير و قائم مقام مديرعامل 
شركت ملي نفت در جمع مديران ارشــد وزارت نفت، گفت: سهم ايران از ذخاير 
نفت جهان 9 درصد است. توليد نفت خام در 20سال گذشته22/4ميليارد بشكه و 
اكتشافات قابل استحصال حدود 9/6ميليارد بشكه بوده است. وي گفت: كل ذخاير 
گاز ايران نيز 22 تريليون مترمكعب و توليد ساالنه ايران حدود يك دهم  تريليون 
 مترمكعب است. در اين صورت و با فرض اينكه برداشت بيشتري صورت نگيرد، 

مدت اتمام ذخاير 213سال است.

مجالتهمشهري:24،بچهها،تندرستي،داستان،دانستنيها،جوان،سرزمينمن،سرنخ
ضمائمهمشهري:استانها،محله،دوچرخه،سهچرخه

newspaper.hamshahrionline.ir:سايتروزنامههمشهري 


	01-1(04-15)
	02(04-15)
	03(04-15)
	04(04-15)
	05(04-15)
	06(04-15)
	07(04-15)
	08(04-15)
	09(04-15)
	10(04-15)
	11(04-15)
	12(04-15)
	13(04-15)
	14(04-15)
	15(04-14)
	16(04-15)
	17(04-15)
	18(04-15)
	19(04-15)
	20(04-15)
	21(04-15)
	22(04-15)
	23(04-15)
	24(04-15)

