
آب كليدي ترين عنصر منازعات 
آينــده در جهــان به ويــژه در 
مناطقــي خواهد بــود كه دچار 
تغييرات اقليمي و رشد جمعيت 
هستند. نبود برنامه هاي توسعه 
پايدار)كه در دهه80 قرن بيستم 
از سوي ســازمان ملل قويا به كشــورها، به ويژه جهان سوم 
توصيه شده بود(، نداشــتن برنامه آمايش ســرزمين، توزيع 
جغرافيايي نامناســب جمعيــت، اقتصادهــاي ناپايدار و در 
يك مفهوم كلي، نبود تفكر سيســتمي و استراتژيك در بين 
دولتمردان موجب بحران هاي سياسي و از همه مهم تر بحران 

آب شده يا خواهد شد.
چندين دهه است كه انسان آب را كم اهميت جلوه داده و آن 
را بدون مالحظه به مصرف رســانده و از آب هاي زيرزميني و 
آب هاي فســيلي در روندي غيرمتعارف بهره گرفته است كه 
آينده بشر را با خطرات زيادي مواجه ساخته است. اگر در نظر 
گرفته شود كه آب آشاميدني يا همان آب شيرين در مقايسه 
با آب هاي كره زمين به قدري ناچيز است كه در آينده كفاف 
نياز مصرف را نخواهد داد، دولت هــا ناگزير به مديريت بهينه 

و كاهش رشد جمعيت خواهند شد. انســان براي تامين آب 
مورد نياز بخش كشاورزي و صنعتي و همچنين آب مورد نياز 
جمعيت شهرنشين و استقرارگاه هاي روستايي به مهار آب هاي 
جاري و سطحي اقدام مي كند و با احداث سد ها و مخازن آب، 
موجب افزايش سطح آب هاي شيرين و درنهايت افزايش سطح 
تبخير بيشتر آب از چرخه زيستي و از بين رفتن تعادل طبيعي 

زمين مي شود.
در آغاز انقالب اســالمي، جمعيت ايران براساس سرشماري 
عمومي نفوس و مسكن در سال1355، برابر 34ميليون نفر بود. 
در سرشماري ســال1395 برابر 80ميليون و اكنون جمعيت 
كشور حدود 84ميليون نفر اســت. به اين ترتيب طي بيش از 
4دهه، 50ميليون نفر بر جمعيت كشــور افزوده شده است. 
ميزان شهرنشيني از 47درصد در سال1355 به74درصد در 
سال1395 رسيده است. به بياني ديگر دوسوم جمعيت كشور 
در شــهرها زندگي مي كنند. تغيير الگوهاي مصرف و توليد 
اقتصادي نيز بي تأثير نبوده است. افزايش فعاليت ها در معادن، 
صنايع فوالد و كاشي و سراميك و از اين قبيل، همچنين كشت 
و توليد و مصــرف و صادرات محصوالت كشــاورزي آب بر  با 
مصرف آب زياد )آب مجازي( و افزايش نســبت شهرنشيني 
با الگوي مصرف آب خارج از اســتاندارهاي معقول جهاني، به 

مقدار زيادي بر بحران كم آبي دامن مي زند.
افغانستان سال1355 حدود 13ميليون و 
سال1395 حدود 35ميليون نفر)و اكنون 

40ميليون نفر( جمعيت داشته است. طي اين 40سال بر تعداد 
جمعيت 2كشور حدود 70ميليون نفر افزوده شده است.

شــاخص كل بــورس از ابتداي 
سال جاري تا اواسط هفته گذشته 
حدود ۶درصد افت داشته است. 
شــاخص هم وزن نيز طي همين 
دوره يــك درصد افت داشــته 
است. اين به معناي آن است كه 
بيشترين افت در سال جاري مربوط به شركت هاي بزرگ بازار 

سرمايه است.
حدود 8 ماه از ريزش هاي بازار سهام در مردادماه سال1399 
مي گذرد. شاخص كل بورس از آن زمان تا هفته گذشته، حدود 

42درصد اصالح داشته است.
ناهماهنگي وزارتخانه هاي دولت در عرضه صندوق هاي قابل 
معامله در بورس )ETF( پااليشگاه ها، بي تدبيري در آزادسازي 
سهام عدالت، قيمت گذاري دستوري در حوزه خودرو، فوالد، 
سيمان و صنايع ديگر،  اصالح نكردن كسري بودجه و فشار به 
بازار سرمايه براي جبران كســري بودجه، تغييرات مديريتي 
در ســازمان بورس )در يك ســال گذشته ســازمان بورس 
3رئيس ديده است(، تغييرات مستدام در مقررات بازار سرمايه 
ازجمله موارد اساسي است كه سبب كاهش ارزش بازار سهام 

طي چندين  ماه گذشته شده اســت. در اين ميان، با مقايسه 
قيمت هاي ســهام و روند سودسازي شــركت ها و همچنين 
با توجه به ساير شــاخص هاي كالن اقتصادي مانند نرخ ارز، 
نرخ تورم و رشــد نقدينگي مي توان به ارزندگي بازار ســهام 
اذعان داشت. با اين بيان، عمده دليل ريزش قيمت ها در بازار 
سهام را مي توان ايجاد هيجانات و ترس از كاهش بيشتر ارزش 
سهام درنظر گرفت. عالوه بر اين، ايجاد انتظار كاهش نرخ ارز 
به دليل مذاكرات مجدد پيرامون برجام و ابهامات نســبت به 
آن را مي توان يكي از داليل بنيادين ريزش هاي ســال جاري 

درنظر گرفت.
كم كردن دامنه نوســان قيمت ســهام و كاهش نقدشوندگي 
سهام نيز يكي از داليلي است كه به طوالني تر شدن صف هاي 
فروش و نبود  تقاضاي مؤثر براي خريد و كاهش ارزش معامالت 

منجر شده است.

پيامدهاي ريزش شاخص بازار سهام
ريزش قيمت ســهام پيامدهاي زيادي و حوزه هاي مختلفي 

به وجود مي آورد. در ادامه به مهم ترين آن اشاره مي شود.
1     تامين مالي نشدن بخش خصوصي)از طريق انتشار سهام 

و اوراق مالي اسالمي( 
2     تامين مالي نشدن دولت و بخش هاي عمومي غيردولتي )از 

طريق انتشار سهام و اوراق مالي اسالمي(
3    هدايــت نقدينگــي عمــوم مــردم 

 بــه ســمت بازارهــاي غيرمولد و تــورم زا )حوزه مســكن، 
خودرو، سكه و ارز(

با نزديك شدن موعد ماليات ستاني از خانه هاي خالي، نخستين نشــانه هاي اجراي اين قانون در بازار اجاره ديده مي شود؛ به گونه اي كه 
برخي از مالكان واحدهاي مسكوني خالي از ســكنه، ترجيح داده اند واحد يا واحدهاي خود را به مستأجران بسپارند و عالوه بر دريافت 
اجاره بهاي قابل توجه، از شر ماليات چندبرابري معاف شــوند؛ البته فعال بخش بسيار اندكي از خانه هاي خالي وارد بازار شده و مشخص 

نيست اين روند با چه كيفيتي و تا چه زماني ادامه داشته باشد.صفحه 4 را بخوانيد.

 ورود مردد خانه هاي خالي 
به بازار اجاره

بررسي هاي ميداني همشهري نشان مي دهد كه برخي از خانه هاي خالي  براي 
پرهيز از جريمه هاي مالياتي سنگين، به بازار اجاره عرضه شده است

 5چالش اصلي 
واردات واكسن

 همشهري مشكالت پيش روي خريد واكسن كرونا
از سوي شركت هاي خصوصي را بررسي كرد

  پروتكل ها چگونه شكست خورد؛ پرونده اي درباره 
داليل  آغاز موج چهارم كرونا 

  درهاي بيمارستان هاي صحرايي باز مي شود
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كسی نگران 
 كتاب هایی كه 

چاپ نمی شود نیست

 دریاچه ارومیه
 از حقابه سدها 

محروم شد

سيدمهدي شــجاعي از چهره هاي 
سرآمد ادبيات انقالب اسالمي است. 
كتاب »دمكراســي يا دموقراضه« 
او را اغلــب كتابخوان هاي حرفه اي 
خوانده انــد و به خاطر دارنــد. از او 
به تازگي 3كتاب بــراي كودكان و 
نوجوانان به چاپ رســيده اســت. 
»هيچ كس همه  چيز را نمي داند« از 
زبان حضرت سليمان روايت مي شود 
كه با تصويرگري فرهاد جمشيدي از 
سوي انتشارات نيستان راهي بازار 
كتاب شده است. صفحه8 را بخوانيد.

منابــع آب تجديد پذيــر درياچه 
اروميه در سال آبي نرمال، 7ميليارد 
 و 24ميليــون مترمكعب اســت.
از اين ميزان طبق ســند تخصيص 
درياچه اروميــه، 44درصد چه در 
سال هاي با بارش، كم و نرمال چه 
در مواقع ترسالي بايد سهم درياچه 
اروميه شــود. وزارت نيرو در سال 
آبي جاري فقط 25درصد از حقابه 
 درياچــه اروميــه را تاميــن كرده

 است. صفحه9را بخوانيد.

 گفت و گو با سيدمهدي شجاعي
داستان  نويس

 وزارت نيرو كاهش بارش ها
و وضعيت بحراني آب را دليل 
 شرايط جديد درياچه اروميه

اعالم مي كند

صفحه17

ديدگاهيادداشت
مجتبي توانگر ؛ عضو كميسيون اقتصادي مجلسبهرام اميراحمديان ؛  استاد دانشگاه و پژوهشگر مسائل استراتژيك

راه  نجات بازار سرمايهآب، ايران و افغانستان

ادامه در 
صفحه23

ادامه در 
صفحه4

ظهورطبقه موتورسواران
 افزايش قيمت بنزين  و خودرو  و شيوع كرونا  گرايش مردم 
به خريد و استفاده از موتورسيكلت را بيشتر كرده است ژاد

س ن
عبا

د 
حم

ي/ م
هر

مش
س: ه

عك

صفحه هاي ۶، 12 و 13 تا 1۶

10



2   شنبه 28 فروردين 1400   شماره 8197 2 3 0 2 3 6 0 8 ايران

امیر محمد حسینی
خبرنگار

   چرا مشاركت سياسي مهم است؟
بهانه مشاركت براي نیل به يك تغییر در آينده چیست؟ اين سؤالي است كه بسیاري از چهره هاي سیاسي ازجمله 
عبدالواحد موسوي الري، وزير كشور دولت اصالحات در گفت وگو با همشهري پرسیده اند و مي گويند مردم پاسخ 
چرا بايد رأي بدهیم را مي خواهند. كاهش مشاركت انتخاباتي بزرگ ترين دغدغه مجري انتخابات در سال۱۴۰۰ 
نیز شده است؛ عبدالرضا رحماني فضلي، وزير كشور از فضاي سرد و ساكت انتخاباتي مي گويد و تأيید حرف خود 
را نیز مشاركت انتخاباتي ۴2.57درصدي مردم در انتخابات مجلس سال۹۸ آورده است كه پايین ترين سطح 
مشاركت در ادوار انتخابات مجلس بود. از اسفند۹۸ تا ۱۴۰۰ شرايط چه میزان به نفع مردم تغییر كرده است؟ 
نامزدهاي كالن رياست جمهوري چه طرح برجسته و شعار غیرقابل چشم پوشي براي وارونه ساختن اوضاع به نفع 
آينده كشور و مردم دارند؟   جلب اختیارات بیشتر برای تحقق وعده ها و شعارها شايد بتواند برگ برنده اصلي 

نامزدهاي اين دوره از انتخابات در قیاس با ساير رقبا باشد.

 دور ســوم مذاكرات  احیای برجام با 
تحوالتــي آغــاز شــد كــه به گفته ديپلماسی

مذاكره كنندگان »منفــي« بود. با اين 
همه، ســايه اين تحوالت منفي چندان بر نشســت 
كمیسیون مشترك برجام ســنگیني نكرد و خبرها 
حكايت از گام هاي مثبت در آينده نزديك داشــت. 
آماده شدن فهرســت تحريم های قابل لغو در آينده 
نزديك مهم ترين اقدام و تصمیم نشست وين محسوب 
مي شد كه عباس عراقچي، رئیس هیأت ايران از آن 
سخن گفت. دور سوم مذاكرات 1+4 به دلیل ابتالي 
يكي از اعضاي هیأت اروپايي به كرونا با يك روز تأخیر 
آغاز شده بود و در فاصله تنفس بین مذاكرات در هفته 
گذشته هم اتفاقات تنش زايي رخ داد. در تاسیسات 
هسته  اي نطنز ايران خرابكاري شد و شروع غني سازي 
60درصدي به عنوان پاســخي به اين حمله از سوي 
ايران بود. حوالي ظهر ديروز رئیس سازمان انرژي اتمي 
هم خبر داد كه دانشمندان ايراني به اورانیوم با غناي 
60درصد دســت پیدا كردند و در هر ساعت 9گرم 
اورانیوم با غناي 60درصد تولید مي كنند؛ خبري كه 
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس هــم آن را با ذكر 
ســاعت و تاريخ در تويیترش منتشر كرد. طرف هاي 
اروپايي هم كه حمله به تاسیســات نطنز را مطابق با 
انتظار ايران محكوم نكرده بودند، از شروع غني سازي 
60درصدي ابراز نگراني كردنــد. حتي وزير خارجه 
آمريكا اين اقدام را »تحريك آمیز« دانست و گفت كه 
»جديت ايــران در مذاكرات هســته اي وين را براي 
احیاي توافق هسته اي تضعیف مي كند.« اما در ايران 
رئیس جمهوري تأكید كرد كه همیــن امروز ايران 
توانايي رسیدن به غني سازي 90درصدي را هم دارد. 
حسن روحاني گفت كه آمريكا بايد همه تحريم ها را لغو 
كند و ايران نیز به سرعت به تعهدات خود در چارچوب 
برجام بازخواهد گشت و غني سازي را به زير 4درصد 

مي رساند.

چالش مذاكرات وين
مذاكرات روز پنجشنبه در وين 2ساعت طول كشید و 
به گفته حاضران »چالشي و جدي« بود. در نهايت هم 
توافق شد تا 2گروه كارشناسي »هسته اي« و »تحريم« 
به كار خود براي مشخص كردن اقدامات ايران و آمريكا 
براي بازگشت به توافق ادامه دهند. به گزارش ايسنا، 
معاون وزيرخارجه ايران در اين باره گفت: »همه توافق 

تهیه لیستي از تحريم ها توسط اياالت متحده تأكید 
كرد، زيرا بدون آن »هیچ اتفاقــي نخواهد افتاد.« او 
تأكید كرده است: لیست تحريم ها بايد شامل اشخاص 
ثالثي باشد كه به دلیل همكاري با ايران تحريم شده اند.

از نشست كمیسیون مشترك با آمريكا تا طرح 
»مالي« 

پس از نشست كمیسیون مشترك برجام با حضور 
ايران، مذاكره كنندگان به محل استقرار آمريكايي ها 
رفتند. اين خبر را میخائیل اولیانوف، نماينده روسیه 
در سازمان هاي بین المللي داد. او در تويیتي نوشت: 
»براي نخستین بار روســاي هیأت هاي كشورهاي 
عضو برجــام )بدون حضور ايران( بــا رئیس هیأت 
آمريكايي در نشســتي غیررســمي در وين ديدار 
كردند تا گفت وگويي درخصوص تالش هاي مداوم 
جهت احیاي توافق هســته اي داشــته باشــند.« 
اين مقام روســي در تويیت ديگــري هم گفت كه 
»رايزني هاي غیررسمي در شكل هاي مختلف« از 
ديروز در وين ادامه دارد. پیش از ايران ســخنگوي 
كاخ سفید هم ادعا كرده بود آمريكا با ايران »مذاكره 
غیرمستقیم« خواهد داشت. به گزارش »رويترز« 
جن ساكي ادعا كرد كه گفت وگوهاي غیرمستقیم 
ديپلماتیك میان ايران و آمريكا پنجشنبه در وين 
ادامه پیدا مي كند. ســاكي اضافه كرد: »مذاكرات 
ما همچنان به صورت غیرمستقیم ادامه مي يابد اما 
هنوز احساس مي كنیم اين مذاكرات يك گام رو به 
جلوست.« در همین زمان فارين پالسي از قول منابع 
آگاه نوشت كه نماينده آمريكا در امور ايران مشغول 
طراحي نقشه اي براي احیاي برجام است. به نوشته 
فارين پالیسي، رابرت مالي مي خواهد پیشنهاد رفع 
تحريم ها را به ايران ارائه كند. بر اين اســاس طرح 
مالي ايران را به بازگشــت به توافق راضي مي كند 
و البته واكنش تندروها در آمريكا كه مخالف توافق 
با ايران هســتند را به دنبال نخواهد داشت. تاكنون 
مقام هاي رســمي آمريكا و ايران چنین ادعايي را 
تأيید نكرده اند و البته ايــران بارها تأكید كرده كه 
پیشنهاد بازگشت گام به گام به برجام را نمي پذيرد. 
با اين حال، حضور همزمان مقامات ايران و آمريكا 
مورد استقبال اروپايي قرار گرفته است. وزيرخارجه 
اتريش به عنــوان میزبان مذاكــرات درباره حضور 
نمايندگان ايران و آمريكا به صورت همزمان در وين 
گفت: »مذاكرات كنوني در وين شايد آخرين تالش 
ديپلماتیك براي نجات توافق هســته اي باشــد.« 
به گفته الكساندر شالنبرگ، فشــار روي دو طرف 
بسیار زياد است و آنها »مي دانند كه روي يخي نازك 
حركت مي كنند و ساعت با صداي بلند و قابل توجهي 
در حال تیك تاك كردن است.« اشاره وزيرخارجه 
اتريش به پايان زمان توافق ايران با آژانس بین المللي 
انرژي اتمي در پايان ماه مه )اواخر خرداد( اســت. 
زماني كه البته انتخابات رياست جمهوري نیز برگزار 
خواهد شد و 2 ماه پس از آن كار دولت دوازدهم به 
پايان مي رسد. در چنین شرايطي نماينده چین در 
مذاكرات وين هم خواســتار »سرعت بخشیدن به 
مذاكرات« و »دوري از عوامل مخرب« شد. اما اينكه 
عوامل مخرب چگونه پايان پیدا مي كند و مذاكرات 

چه زماني به نتیجه مي رسد، هنوز مشخص نیست.

داشتند كه ما بايد وارد يك كار جدي و عملي بشويم و 
مجموعه اقداماتي كه آمريكا بايد انجام بدهد و مجموع 
تحريم هايي كه بايد بردارد، بايد لیست شود و مجموعه 
اقداماتي هم كه ايران در مقابل انجام خواهد داد، لیست 
بشود و دقیق بشود و توافق در مورد آنها صورت بگیرد و 
هر چه سريع تر اجرايي شود. اين توافقي بود كه صورت 
گرفت.« به گفته سید عباس عراقچي، در اين جلسه 
درباره تحوالتي كه در ايــن فاصله رخ داده گفت وگو 
شده اســت. گفت وگو درباره ضعف موضع گیري از 
سوي اروپايي ها درباره خرابكاري نطنز نیز از بحث هاي 
»چالشي« نشست كمیسیون مشترك برجام بوده 
اســت: »ضعف واكنش اروپايي ها درخصوص نطنز 
موضوعي بود كه امــروز مورد انتقاد شــديد ما قرار 
گرفت كه بحث چالشي امروز هم همین بود.« به گفته 
عراقچي، در اين بحث روســیه و چین مواضع خوبي 
گرفتند اما اتحاديه اروپا و بعضي كشورهاي اروپايي 
»يك موضعي را گرفتند كــه البته خیلي پايین تر از 

انتظارات است، با اين حال، واكنش جمهوري اسالمي 
ايران در جاي خود انجام شــده است و احتیاجي به 
موضع گیري اين كشــورها نداريم و دردي را از ما دوا 
نمي كند و فقط حســن نیت آنها را نشان مي دهد.« 
استقبال ايران از مواضع چین و روسیه به اظهار نظر 
محدود نشد و 3 كشور در نشستی سه جانبه به بحث و 

رايزنی در وين پرداختند.

تحوالت »منفي« و ارزيابي »مثبت« از مذاكرات
با وجود سايه خرابكاري نطنز، غني سازي 60درصدي 
ايــران و تحريم هاي اتحاديه اروپــا علیه فرماندهان 
نظامي، مذاكره كنندگان در ويــن ارزيابي مثبتي از 
جلســات داشــتند. عراقچي در اين زمینه گفت كه 
لیست هاي رفع تحريم ها در حال آماده شدن است و 
»موضع ما اين است كه همه تحريم ها بايد برداشته 
شود و فهرستي كه تهیه مي شود بايد كامل باشد.« 
او به صداوســیما توضیح داد: »در اين خصوص قرار 

اســت كه گروه هاي كاري كار خود را جدي تر پیش 
ببرند. همه اعضاي برجام ازجمله 3 كشــور اروپايي 
اين توافــق را دارند كه ما در مرحله اي هســتیم كه 
ديگر نیازي به بحث هاي كلي وجود ندارد و بايد وارد 
كار شد و لیست ها را تهیه و نهايي كرد و بعد در مورد 
اختالفات صحبت كرد و لیســت نهايي تهیه شود.« 
به گفته عراقچي، هر چند اختالفات بین اعضا وجود 
دارد اما منافع مشترك بیش از اختالف ها ست. عراقچي 
درباره لزوم »فرسايشي نشدن« مذاكرات هم توضیح 
داد: »ما فرصت براي مذاكرات فرسايشــي نداريم و 
مايل به مذاكرات فرسايشي نیستیم و بايد سريع تر 
به جمع بندي برســیم و اين را بايد در عمل ببینیم 
كه حركت و شــتاب به سمت رســیدن به توافق در 
حد معقول و مقبولي وجــود دارد در غیراين صورت 
ما دلیلي براي ادامه مذاكــره نمي بینیم.« عراقچي 
تأكید كرد كه ايران براي مذاكره »عجله« و »اصرار« 
ندارد و »فعالیت هاي خود را متوقف به خواسته هاي« 
طرف هاي مذاكره نمي كند. البته عراقچي تأكید كرد 
كه »در مســیر خوبي قرار داريــم« و بايد »تحوالت 

منفي« چند روز گذشته را مديريت كرد.

لیست هايي براي تفاهم 
عراقچــي همچنین تأكید كرده اســت كــه آنها- 
آمريكايي ها- بايد همه تحريم ها را بردارند البته ما به 
لیســت تحريم ها نیاز داريم و اين بايد كار ما در اين 
دور از بحث ها باشد، زيرا بدون لیست )تحريم ها( من 
فكر نمي كنم كه بتوانیم پیشــرفتي داشته باشیم. او 
مي گويد تهران همچنین آماده است لیستي مشابه 
درباره اقدامات هسته اي كه بايد اتخاذ شود، تهیه كند. 
معاون وزير امور خارجــه ايران همچنین بر ضرورت 

  عراقچي: در مسیر خوبي هستیم اما بدون تهیه 
لیست تحريم ها هیچ اتفاقي نخواهد افتاد

  صالحي: با آغاز غني سازي  60درصدي هر غنايي 
را اراده كنیم، امكان پذير است

خبرليستي براي تفاهم

وزير خارجه ايران پاسخ داد
چرا با طالبان مذاكره مي كنیم؟

وزير خارجه ايران در كنفرانس آنالين رايســینا به میزباني هند به 
ســؤاالت درباره چرايي حضور طالبان در ايران و مذاكره با اين گروه 
پاسخ داد. محمدجواد ظريف در اين زمینه گفت: »ما گفت وگوهايي 
با طالبان داشته ايم. اين گفت وگوها اوال به خاطر منافع ملي خودمان 
بوده و ثانیا براي اين بوده كه آنها را متقاعد كنیم به صلح فراگیر در 
افغانستان نیاز است. طالبان بايد بخشي از اين صلح باشند و نبايد اين 
صلح را كنترل كنند.« به گزارش ايسنا، محمد جواد ظريف در بخش 
ديگري از سخنان خود در اين نشست خبر داد: »ايران به طالبان اعالم 
كرد كه آماده است هرگونه نشستي را براي طالبان و ديگر گروه ها در 
افغانستان علي الخصوص دولت افغانستان مهیا كند تا براي پیشروي 
جهت رســیدن به صلح در چارچوب قانون اساسي افغانستان وارد 
مذاكرات جدي شوند.« وزير خارجه ايران حتي تعهد آمريكا به خروج 
از افغانستان را »به طرز مسئوالنه گامي مثبت« دانست. ظريف ادامه 
داد: »طالبان بايد براساس راه و روش هاي دمكراتیك تغییر كنند. 
اگر آنها مي خواهند به ايدئولوژي هاي دهه 90 خود بازگردند، چنین 
چیزي غیرممكن است چراكه امروز با افغانستاني جديد و متفاوت 
ســر و كار داريم.« او گفت كه مهم است تمامي افغان ها بر سر آنچه 
مي خواهند به توافق برسند و سپس بر سر جزئیات چگونگي تشكیل 
آن كار كنند. وزير خارجه ايران همچنین گفت كه كشورهاي منطقه 
بايد به افغانستان كمك كنند و بر لزوم اتحاد در منطقه جهت كمك به 
روند صلح افغانستان تأكید كرد. ظريف گفت: »ما بايد اختالفاتمان را 
كنار بگذاريم و روي حسن تفاهم هايمان ازجمله اين حقیقت كه امارت 
اسالمي در افغانستان تهديدي علیه ماهیت پاكستان و امنیت ملي 
ايران و هند محسوب مي شود، تمركز كنیم.« ظريف همچنین گفت 
كه نقش جامعه مدني امروز در افغانستان با سال 2001 يا 90 میالدي 
قابل مقايسه نیست و توضیح داد: » با اينكه همچنان مشكالتي در 
كشور باقي مانده اند، ما بايد از هر آنچه در افغانستان به دست آمده 
است حفاظت كرده و از تداوم آن اطمینان حاصل كنیم.« پیش از اين 
حضور نمايندگان از طالبان در ايران و رايزني آنها با معاون وزير خارجه 

ايران انتقاداتي را برانگیخته بود.

 برگزاري رژه روز ارتش به صورت خودرويي
سخنگوي ارتش جمهوري اســالمي ايران گفت: رژه 29فروردين، 
روز ارتش و حماسه آفريني هاي نیروي زمیني به صورت محمول و 
خودرويي و با ارائه گوشه هايي از قدرت پهپادي ارتش با شعار »مدافعان 
وطن؛ ياوران سالمت« در پادگان هاي ارتش برگزار مي شود. به گزارش 
پايگاه اطالع رساني ارتش، امیر ســرتیپ دوم »شاهین تقي خاني« 
افزود: با توجه به ضرورت اجراي تصمیمات ستاد ملي مقابله با كرونا و 
تصمیم قرارگاه پدافند زيستي امام رضا)ع( ارتش، در روز 29فروردين، 
رژه پیاده برگزار نخواهد شد و گوشه هايي از قدرت پهپادي ارتش و 
دستاوردهاي تجهیزاتي بومي و ايراني و پدافند زيستي و بخشي از 
كمك هاي مومنانه در قالب يگان هاي محمول و خودرويي و با رعايت 
كامل دستورالعمل هاي بهداشــتي در پادگان هاي ارتش واقع در 
تهران و مراكز استان ها رژه خواهند رفت. وي افزود: رژه ارتش با شعار 
»مدافعان وطن، ياوران سالمت«، حاوي پیام ارتش در پاسخ قاطع به 
هر نوع تحريم، تهديد و اقدام شوم دشمنان و همچنین امیدبخشي به 
ملت شريفمان در حركت جدي تر در مسیر تولید و خوداتكايي براي 

صیانت از استقالل و تمامیت ارضي خواهد بود.

حاشيه هاي يك خرابكاري
با گذشت 5روز، همچنان خرابكاري در تاسیسات هسته اي نطنز محل بحث و اختالف نظر بین مقامات است؛ اتفاقي كه به گفته سخنگوي وزارت خارجه مي توانست تبديل 
به يك »فاجعه« شود. اما گفته هاي رئیس سازمان انرژي اتمي و پیگیري هاي »همشهري« از نمايندگان بازديدكننده تأيید مي كند كه آسیب ها پس از اين خرابكاري جزئي 
بوده است. نمايندگان كمیسیون امنیت ملي و سیاست خارجي مجلس نیز اين موضوع را در گفت وگويي در كالب هاوس تأيید كردند. اين در حالي است كه علیرضا زاكاني، 
رئیس مركز پ ژوهش هاي مجلس در برنامه »تا ثريا« ادعا كرده كه در جريان حادثه نطنز »چندين هزار سانتريفیوژ ما آسیب ديده و از بین رفته است« و گفته هاي مقام هاي 
دولتي مبني بر نصب امكانات پیشرفته، »وعده نادرست« است. زاكاني همچنین گفت كه »جاسوس ها دارند جوالن مي دهند« و ايران »بهشت جواسیس« شده است. 
پس از زاكاني اما فريدون عباسي، رئیس كمیسیون انرژي مجلس پا را فراتر گذاشت و به فردي خاص اشاره كرد كه امنیت مراكز اتمي را به عهده دارد اما اقدامات مخرب 
انجام مي دهد. به گزارش مهر، رئیس پیشین سازمان انرژي اتمي گفت:  : »چرا بايد شهید فخري زاده كه دشمن دنبال ترورش است، اين فرد هم به نوعي دنبال زدنش باشد؟ 
اين آدم چرا بايد مسئول امنیت اتمي باشد؟« عباسي حتي گفت كه رئیس سازمان انرژي اتمي بايد در اين زمینه به شوراي عالي امنیت ملي بیايد و پاسخگو باشد. اين 
اظهارنظرها درباره نفوذ در مراكز امنیتي در شرايطي مطرح مي شود كه تیر ماه سال گذشته نیز انفجاري در نطنز، به مركز سانتريفیوژهاي پیشرفته آسیب جدی رساند.

ث
مك

تجربه برگــزاري ادوار انتخابات 
رياســت جمهوري همبستگي انتخابات

مستقیم مشاركت مردم با میزان 
نفوذ و تأثیر آراي شان در اداره كشور را به همراه 
داشته است. برداشت عمومي از سهم دولت ها 
در تغییر احوال و شرايط در برخي دوره ها آنها را 
مجددا پاي صندوق هاي رأي برده و در برخي 
دوره ها انفعال انتخاباتي را رقم زده است. حضور 
مردم پاي صندوق هاي رأي   منوط به عملكرد 
دولت هاي وقت باشد، وابسته به شرايط تحقق 
خواست و سلیقه حداكثري سیاسي و اجتماعي 
آنان در دوره هاي مختلف بوده اســت. حسن 
روحاني، رئیس جمهور طي 4ســال دوره دوم 
رياست جمهوري خود بارها بر اين نكته تأكید 
داشت كه مجموعه دولت از نظام جدا نیست و 
مخالفان نبايد تصور كنند با تضعیف و تخريب 
رئیس جمهور و جايگاه رياست جمهوري تنها 

دولت را نشانه مي گیرند. 
 بر همین اســاس میانگین مشــاركت ادوار 
انتخابات رياست جمهوري طي 12دور گذشته 
حــدود 67.5درصد اســت كه در مقايســه 
با میانگین مشــاركت 59.4درصــدي ادوار 
11گانه انتخابــات مجلس 8درصد بیشــتر 
بوده اســت. اهمیت جايگاه رياست جمهوري 
به عنوان دومین مقام رســمي كشور و منابع و 
امكانات در اختیار آن اين تفاوت مشــاركتي 

را معنادار ساخته بود. از ســال76 همزمان با 
بسط آگاهي هاي سیاسي و اجتماعي و تقويت 
برداشت عمومي نســبت به تأثیر انتخابات در 
بهبود اوضاع كشــور میانگین مشاركت ادوار 
انتخابات رياست جمهوری به نحو چشمگیري 
افزايش يافت و طي 6دوره به عدد73 رســید. 
گســترش مطبوعات در نیمــه دوم دهه70، 
رســانه هاي اينترنتي در دهه80 و شبكه هاي 
اجتماعي در دهه90 اگرچــه نقش محرك و 
كلیدي در اقبال عمومي بیشتر به انتخابات ها 
را ايفا كردند، همزمان انتظارات آنها نسبت به 
ضريب نفوذ و وزن مؤثر نهادهــاي انتخاباتي 
در مجموعــه حاكمیت را نیــز تنظیم كردند. 
مشــاركت نزديك به 70درصــدي مردم در 
نخســتین دور انتخابات رياســت جمهوري 
حكايت از سقف باالي انتظارات آنها نسبت به 
نهاد رياست جمهوري در نظام حاكمیتي جديد 
داشت. اين اســتقبال رأي در هر دو انتخابات 
رياست جمهوري سال60 نیز تداوم داشت. عزل 
بني صدر،   در دومین سال جنگ تحمیلي مردم 
را براي تثبیت شرايط و تقويت خطوط مقدم 
جبهه راهي صندوق هاي رأي كرد تا محمدعلي 
رجايي را به عنوان دومین رئیس جمهور انتخاب 
كنند. ترور رجايي و شهادت او بیش از يك ماه 
فرصت مســئولیت در اين جايگاه را به او نداد. 
مردم بايد به فاصله بســیار كوتاهي بار ديگر 
دســت به انتخاب مي زدند. كینه و خشم آنها 
نســبت به ترورها باالترين نرخ مشــاركت در 
ادوار انتخاباتي رياست جمهوري دهه60 را به 

نام آيت  اهلل ســیدعلي خامنه اي در سال60 با 
74.26درصد ثبت كرد. اين ركورد انتخاباتي 
تا 16ســال بعــد كــه ســیدمحمد خاتمي، 

رئیس جمهور ايران شد، شكسته نشد.
  در بررسی مشــاركت انتخابات دولت پنجم 
حجم بااليــي از تحلیل ها نســبت بــه رقم 
خوردن يك مشــاركت بینابیني در تراز 50 تا 
55درصد در ســال هاي میاني جنگ تا پايان 
دوره سازندگي در میانه دهه70 به تبعات يك 
جنگ تحمیلي و فرسايشي 8ساله دخیل است. 
مردم خسته از شــرايط، فرزندان خود را راهي 
خطوط مقدم جبهه كرده بودند و جنگ مقدم 
بر سیاســت بود. آيت اهلل هاشمي رفسنجاني 
بیشــترين تالش ها را در جبران آســیب هاي 
وارده به زيرساخت هاي كشــور و پروژه هاي 
جديد ســازندگي كرد، ولي هنوز سیاست در 
انزواي معیشت سخت و تنگ و اقتصاد كوپني 

دهه هاي 60 و 70 به سر مي برد.

ارتقاي مشاركت در پس سازندگي 
با پايان دوره سازندگي فصل برداشت نخستین 
میوه هاي دوره توســعه سیاســي كشور پس 
از قريب به يك دهــه ثبات مرزها و توســعه 
زيرساخت هاي اقتصادي كشــور فراهم شده 
بود. سلیقه و خواست عمومي مردم در ساحت 
جامعه و سیاست تغییرات اساسي كرده بود و 
طالب ارائه فرصت هاي بیشتر در بازتاب خواست 

و سلیقه شان در حاكمیت بودند.
ســیدمحمد خاتمي براينــد دگرگوني هاي 
فكري و ســطح زندگي طبقه متوسط جامعه 
از بطن دوران ســازندگي بود و توانست قريب 
80درصد آراي رياست جمهوري سال76 را از 
آن خود كند. او ركورد مشاركت ادوار انتخابات 
رياست جمهوري را در دور هفتم شكست. حتي 
يك دوره بعدتر كه جامعه از تب و تاب دوقطبي 
انتخاباتي علي اكبر ناطق نوري و خاتمي فاصله 
گرفت، تراز مشــاركت سیاسي كشور يك پله 
باالتر قرار گرفته بود و 67.77درصد مردم در 

انتخابات سال80 به خاتمي رأي دادند.

  آخرين سنگرهاي مطالبه
محمــود احمدي نژاد بــا فاصلــه انتخاباتي 
بســیار كم خود با انبوه نامزدهــاي انتخابات 
رياســت جمهوري ســال84 پديده غیرقابل 
انتظــار در آن برهــه انتخاباتــي محســوب 
مي شــد كه در انتخابات مرحله دوم با ضديت 
و طــرح شــعارهاي مخــرب علیــه آيت اهلل 
هاشمي رفسنجاني توانســت بر صندلي نهاد 
رياست جمهوري تكیه زند. نزديك به 63درصد 
مردم در مرحله اول انتخابات پاي صندوق هاي 
رأي آمــده بودند و همچنان نرخ مشــاركت 
انتخاباتي مردم تراز قابل قبولي در مقايســه با 
2انتخابات قبلي داشت.  مردمي كه با امید به 
بهبود اوضاع سیاسي داخلي در دولت خاتمي 
پا به میدان انتخابات رياست جمهوري گذاشته 
بودند، با امید به بازســازي مســائل سیاست 
خارجي ايران از دوره رياست جمهوري محمود 
احمدي نژاد فاصله گرفتند. 6قطعنامه تحريمي 
شوراي امنیت سازمان ملل   باالترين فشارهاي 
سیاســت خارجي پس از انقالب علیه ايران را 
رقم زده بود. گفتمان تعامل ســازنده با جهان 
در بستر شرايط آشفته سیاست خارجي دولت 
احمدی نژاد پیشاپیش مطالبه اصلي از دولت 
آتي را مشــخص كرده بود. اين آخرين سنگر 
تجلی اراده مــردم براي تحقــق مطالبات و 
تغییر شرايط داخلي و خارجي به نفع معیشت 
خودشان بود. حسن روحاني با طرح شعارهاي 
نیل به چنین تغییري در ســال هاي92 و96 
ازجمله باالترين سطوح مشــاركت سیاسي 
در انتخابات هاي رياســت جمهوري در ادوار 
12گانه را رقم زد و حــدود 73درصد مردم را 
مجاب به حضور پاي صندوق هاي رأي كرد. اما 
دولت تدبیروامید نیز يك بار ديگر ذيل تحوالت 
جهاني بازگشــت تحريم ها را شاهد بود و اين 
بار نه فشارهاي ســازمان ملل بلكه بازگشت 
تحريم هاي يكجانبــه آمريكا از ســال97 را 
تجربه كرد.  اكنون در آستانه انتخابات 1400، 
هنوز نشانه اي از گرم شــدن فضای مشاركت 

ديده نمی شود.

مردمچگونهبهصندوقهايرأياميدوارميشوند؟
  میانگین مشاركت ادوار انتخابات رياست جمهوري طي 12دور گذشته 67/5درصد است؛ از میزان استقبال مردم از صندوق هاي رأي 1400 خبرهاي خوبي به گوش نمي رسد 

میدان داري زنان براي گرفتن حق كانديداتوري در ۱۴۰۰
  مطالبه گري ها براي تعیین تكلیف سهم زنان از انتخابات رياست جمهوري در اين دوره 

چنان است كه فعاالن زن براي دعوت به نامزدی فراخوان مشاركت داده اند

كمتر از 2 ماه به برگزاري انتخابات سیزدهمین دوره 
رياست جمهوري باقي مانده است و فضا همچنان زنان

بیــن 2جريان سیاســي كشــور بــراي معرفي 
كانديداهاي اصلي شان مبهم است. در اين فضا اما زنان بیش از 
پیش به تكاپو افتاده اند تا سهم خود را از حق داشتن كانديدا در اين 
عرصه مطالبه كنند. اگرچه در 4دهه اخیر هیچ زني ازسوي شوراي 
نگهبان براي حضور در عرصه رقابت هاي رياست جمهوري احراز 
صالحیت نشده است و زير ســايه تعريف رجل سیاسي - كه از 
شروط كانديداهاي انتخابات رياست جمهوري است - از حضور 
زنان در اين عرصه ممانعت به عمل آمده است، اما در اين دوره از 
انتخابات مطالبه زنان براي داشتن فرصت اعالم كانديداتوري و حق 
نامزدي در اين انتخابات بیش از ادوار گذشته شده است. تكاپوي 
برخي زنان مستقل از جريان هاي سیاسي براي اعالم كانديداتوري 
در اين عرصه   ازجمله تفاوت هاي سهم زنان در انتخابات پیش رو با 
ادوار گذشته است. اين در حالي است كه در ادوار قبل مرحوم اعظم 
طالقاني، دختر آيت اهلل طالقاني هر بار به صورت نمادين و براي 
سهم خواهي زنان از اين عرصه و بازتعريف واژه رجل سیاسي در 
انتخابات رياست جمهوري ثبت نام مي كرد و هر بار جزو فهرست 
بلندباالي احراز صالحیت نشدگان از دور رقابت ها خارج مي شد. 
تفاوت مطالبه گــري زنان بــراي تعیین تكلیف ســهم زنان از 
كانديداتوري و حضور در عرصه انتخابات رياست جمهوري در اين 
دوره چنان است كه ديگر زنان فعال عرصه سیاسي نیز برخالف 
گذشته از زنان شايسته براي اعالم كانديداتوري در عرصه انتخابات 

رياست جمهوري اعالم دعوت مي كنند.

كلمه رجل محدوديتي از نظر جنسیت ندارد
معصومه ابتكار، معــاون امور زنان و 
خانــواده رئیس جمهــوري از زنان 
شايسته و توانمند خواست تا از حق 
دخالت در سرنوشت خود در انتخابات 
رياست جمهوري اســتفاده كرده و 
داوطلب شوند. او با اشاره به انتخابات 
رياست جمهوري، گفت: امیدواريم زنان با قدرت از حق رأي و حق 
تعیین سرنوشت خود استفاده كنند و بتوانند در اين عرصه مانند 
همیشه تأثیرگذار باشــند. وي افزود: نیمي از آراي ماخوذه در 
انتخابات مربوط به آراي زنان بوده و حتي در انتخابات ســال96 
درصد حضور زنان و رأيي كه به آقاي روحاني داده اند، بیشــتر از 
مردان بوده اســت. اين فعال سیاســي درباره تعريف واژه رجل 
سیاسي گفت: در قانون اساسي واژه رجل را به اين دلیل انتخاب 
كرده اند كه فراتر از بحث جنســیت باشــد و تلقي بســیاري از 

صاحب نظران و مفســران اين است كه رجل به معناي جنسیت 
نیست و زنان هم مي توانند براي رياست جمهوري كانديدا شوند. 
وي در گفت وگو با ايرنا اضافه كرد: شــوراي نگهبان هم تاكنون 
خالف اين مطلب را اعالم نكرده و نگفته است كه زنان نمي توانند 
نامزد شوند؛ پس كلمه رجل محدوديتي از نظر جنسیت ندارد.  
همزمان بــا دعوت معاون زنــان رئیس جمهوري بــراي اعالم 
كانديداتوري زنان شايسته در 1400 بحث زنان و جايگاه سیاسي 
و مديريتي شان در كنگره ديروز زنان نو انديش محل بحث و بررسي 

قرار گرفت.

جاي زنان در مديريت كالن كلیدي خالي است
   فاطمه راكعي، دبیركل جمعیت زنان 
مسلمان نوانديش به عنوان سخنران 
اصلي چهارمین كنگره زنان نو انديش 
تالش هــاي  برخــالف  گفــت: 
چندين ساله براي حضور 30درصدي 
زنان در مديريت كشور، جز در سطح 
مديريت هاي اجتماعي میاني، در مديريت هاي كالن كلیدي، هنوز 
جاي زنان خالي است. به گزارش ايســنا، راكعي در اين نشست 
مجازي ادامــه داد: مطالبــات زنان كه سال هاســت حضور در 
مديريت هاي كالن سیاسي را به عنوان فرصتي براي كاستن از 
معضالت كشور و ملت دنبال مي كنند، جدي انگاشته نمي شود و 
برخالف تالش هاي چندين ساله آنان براي حضور 30درصدي در 
كلیه مديريت هاي كشور، جز در سطح مديريت هاي اجتماعي 
میاني كه تا حدودي به اين درصد نزديك شده ايم، در مديريت هاي 

كالن كلیدي، هنوز جاي زنان خالي است.
 

دوره سردادن شعارهاي زيبا در حمايت از زنان گذشته است
آذر منصــوري، ســخنگوي جبهه 
اصالحات ايــران نیــز در ادامه اين 
مراســم گفت: هر جريان سیاسي 
به خصوص در انتخابات بايد نشــان 
دهد چه برنامه اي براي رفع تمامی 
اشكال تبعیض علیه زنان دارد و آيا 
زنان را رجل سیاسي مي داند يا نه؟ اين فعال سیاسي اصالح طلب 
تصريح كرد: گرچــه مطالبات زنان ايــران در موضوعاتي مانند 
پوشش، دوچرخه سواري و رفتن به استاديوم و از اين دست بیشتر 
نمايان مي شود، اما واقعیت آن است كه دلیل تنزل مطالبات در اين 
سطح ناديده گرفتن سطوحي از تبعیض است كه بايد نشانه هاي 

آن را در قدرت سیاسي جست و جو كرد.

 محسن تواليی
خبرنگار
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باغاتبيشتريبهفضايشهربازميگردند
باغ »هورفر« از سوي مديريت شهري خريداري شد

سخنگوي شوراي اسالمي شهر تهران با بيان اينكه باغات 
تهران همانند واحه اي در بافت متراكم و خاكستري شهر خبر

هستند، گفت: »طي 3سال گذشته 18 باغ براي تبديل به 
بوستان و فضاي سبز عمومي شناسايي و تملك شده است.«

به گزارش همشهري، علي اعطا با اشاره به بازديدش از باغ هورفر در منطقه 
7 گفت: »طي روزهاي گذشته از باغ هورفر در منطقه 7 بازديد كردم؛ باغ 
كوچكي در ميانه بافتي به شدت متراكم و خاكستري. اين باغ من را به ياد 

باغ شازده در استان كرمان انداخت، كه لكه سبزي است در ميانه كوير.«
او با اشــاره به اينكه تملك باغ ها و تبديل آن به بوستان عمومي در شهر 
تهران يكي از برنامه هاي اصلي شوراي شــهر و مديريت شهري در دوره 
پنجم بوده است، عنوان كرد: »آقاي هورفر )مالك پيشين باغ هورفر( بيش 
از 80 سال  دارد و در كودكي او، اين زمين توسط پدرش خريداري مي شود 

  و باغ و بنايي برپا مي كنند و ساكن مي شوند، مالك باغ، نگران حفاظت از باغ 
بود و وقتي اطمينان حاصل كرد اينجا قرار نيست كارگاه ساختماني شود 
و برجي جاي درختان را بگيرد، در دوره فعلي مديريت شهري حاضر به 
فروش باغ به شهرداري مي شود.« اين عضو شوراي شهر تهران با تأكيد بر 
اينكه در دوره شوراي پنجم و مديريت شهري جديد تملك باغات از سوي 
شهرداري تهران به طور جدي دنبال شد، گفت: »اهميت حفظ باغات شهر 
تهران باعث شد تا نسبت به لغو مصوبه برج باغ اقدام كنيم، لغو اين مصوبه 
باعث شــد تعداد زيادي از باغات تهران از خطر نابودي نجات پيدا كنند. 
در ســال 1400 پروژه تملك باغ ها و تبديل آن به بوستان هاي عمومي 
ادامه دار خواهد بود. طي 3سال گذشته )از سال 96 تا 99( 18باغ به تملك 
شهرداري تهران درآمده  و براي سال 1400 نيز 22باغ با اولويت تملك باغ ها 

در مناطق كم برخوردار مورد شناسايي قرار گرفته است.«

طي سال هاي اخير ايجاد زيرساخت هاي 
ورزش 
ورزشي در همه مناطق تهران باعث شد همگاني

در ايام و مناســبت هاي خاص ســال، 
ســاكنان در منطقه خودشان مشــغول فعاليت هاي 
ورزشي شــوند. اجراي طرح »جام رمضان« ازجمله 
طرح هاي اجرايي سازمان ورزش است كه هر ساله در 
 ماه مبارك رمضان شــاهد برگــزاري آن در مناطق 
22گانه تهران هســتيم. تداوم شــيوع ويروس كرونا 
برنامه هاي سازمان ورزش شهرداري تهران را محدود 
كرده اما متوقف نكرده است. بر همين اساس، امسال 
مســابقات و رقابت ها به صورت حضوري و مجازي در 
خيابان ها و بوستان هاي شهر برگزار خواهد شد. در اين 
بين، در مناطقي كه در محدوده بوستان ها و فضاهاي 
سبز خيابان هاي كامل )خيابان هايي كه همه مدل هاي 
حمل ونقلي به ويژه پياده ها و دوچرخه ســوارها از آن 
ســهم دارند( ايجاد كرده اند، با رعايــت پروتكل هاي 
بهداشتي مي توانند برنامه هاي ورزشي حضوري افطار 

تا ســحر را به اجرا درآوردند. البته همين برنامه ها هم 
منوط به موافقت ستاد مقابله با كروناي تهران است. در 
همين رابطه معاون ورزش سازمان ورزش شهرداري 
تهران با اعالم برگزاري برخي برنامه هاي جديد در جام 
رمضان 1400 به همشــهري گفت: »مسابقات جام 
رمضان به طور كلي براي رشــته هاي ورزشي تيمي و 
گروهي تعريف شده است. بسكتبال، واليبال، فوتبال، 
بدمينتــون و تنيــس روي ميــز از پرطرفدارتريــن 
رشته هاي ورزشي اين طرح است كه در ايام  ماه مبارك 
رمضان شب ها پس از افطار برگزار مي شود. همچنين 
طي سال هاي اخير رشــته هاي انفرادي دارت، گلف و 
ميني گلف نيز به آنها اضافه شــده است. امسال قصد 
داريم بــا وجود شــرايط كرونا فعاليت هاي ورزشــي 
شــهروندان را در قالب 14برنامه به شــكلي متفاوت 
برگزار كنيم. البته برگزاري برنامه ها به شرايط كرونايي 
و دستورات ستاد كرونا مرتبط است. به همين خاطر در 
دهه نخست ماه مبارك رمضان به دليل شرايط كرونا، 

مسابقات به صورت مجازي برگزار مي شود.« 
حيدر ســليماني افزود: »با تأييد ستاد مقابله با كرونا، 
براي نخســتين بار رشــته واليبال خياباني به صورت 

حضوري در خيابان هاي مناطق 22گانه تهران برگزار 
خواهد شد. اين برنامه در هر منطقه بين 12 تا 15تيم 
ســه نفره برگزار مي شــود و تعداد تيم ها بستگي به 
گستردگي مناطق دارد و اعضاي تيم ها بايد از ساكنان 
آن منطقه باشــند.« اين در حالی اســت كه مديريت 
شــهری برای ترويج دوچرخه ســواری در ماه مبارك 
رمضان و زمانی كه شــيوع كرونا دوبــاره اوج گرفته 
اســت برنامه هايي دارد. افزايش تعداد دوچرخه های 
اشتراكی از اين هفته يكی از برنامه هاست چراكه طبق 
تحقيقات، استفاده از دوچرخه در ترددهای شهری به 

فاصله گذاری اجتماعی كمك می كند.

پياده روي كنيد و جايزه ببريد
مسابقه »گام شــبانه« نيز براي نخستين بار در تهران 
برگزار مي شــود. تهران حدود 1700 مســجد دارد و 
شهروندان در اين طرح مي توانند بعد از افطار مسافت 
چند مسجد در منطقه خودشان را پياده روي كنند و 
شهرونداني كه بر اساس يك  اپليكيشن در كارنامه شان 
مســافت بيشــتري پياده روي انجام داده باشند جزو 
نفــرات برتر براي دريافــت هدايا معرفي مي شــوند. 

معاون ورزش ســازمان ورزش شــهرداري تهران به 
رعايت پروتكل هاي بهداشتي و برگزاري آنها در فضاي 
باز اشــاره كرد و گفت: »سال گذشــته به دليل شيوع 
ويروس كرونا رقابت هاي ورزشــي در برخي فضاهاي 
ورزشي برگزار نشد و اين فرصت مناسبي براي مرمت و 
بهسازي فضاهاي ورزشي ازجمله فضاهاي باز ورزشي 
بود. خوشبختانه بيش از 80درصد چمن هاي مصنوعي 
و اماكن باز مرمت شدند و امسال بيشترين فعاليت هاي 
ورزشي در اين اماكن برگزار مي شود. رسيدگي به اين 

فضاها اغلب در مناطق 2 و 20، 22 صورت گرفت.« 
رشــته ديگر »چهار گام« اســت كه به رشــته هاي 
ورزشــي دارت، پرش بــا گوني، پنالتي چرخشــي و 
طناب زني تقســيم مي شــود و تيم هاي دونفره پدر و 
پسري اســت. نفرات برتر هر منطقه در قالب يك تيم 
دونفره درمجموع 22تيم و 44نفر روز 8ارديبهشــت 
در بوســتان واليت به ميزباني منطقه19 به رقابت با 
يكديگر مي پردازند. مســابقات جهت يابي يكي ديگر 
از رشته هاي پرطرفدار در بين ورزش دوستان است و 
در اين بخش نيز از هر منطقه 2نفر به مسابقات اعزام 
مي شوند و فينال مسابقات در تاريخ 10ارديبهشت به 

ميزباني بوســتان نياوران در منطقه يك تهران برگزار 
خواهد شد. ســاير برنامه هاي جام رمضان نيز به دليل 
رعايت پروتكل هاي بهداشتي و با هدف ايجاد تحرك و 
نشاط در بين اعضاي خانواده ها به صورت مداوم در طول 
 ماه مبارك رمضان به صورت مجازي برگزار مي شود كه 

شامل ورزش در خانه، آموزش شهروندي، دوشنبه هاي 
ورزشــي، پرتاب حلقه، طناب زني، حركات تعادلي و 
پرش است. در اين حوزه با دريافت كليپ از مناطق به 
برترين كليپ ها در قالــب نفرات اول تا پنجم جوايزي 

از سوي سازمان ورزش شهرداري تهران اهدا مي شود.

ورزشمحلهای،بهشرطرعایتپروتکلها
شهرداري تهران برنامه هاي ورزشي را به صورت مجازي و حضوري البته به شرط موافقت ستاد مقابله با كرونا در طول  ماه مبارك رمضان اجرا مي كند 

سازمان هاي مردم نهاد به 
توانمند سازي محرومان كمك كنند

فقر، بيكاري و كرونا اقشار محروم شهرها را محاصره كرده 
است. مشكالت اقتصادي كه از چند سال پيش شروع شد 
با رسيدن كرونا شدت گرفت و تعطيلي ها و محدوديت هاي 
ناشي از انتشار ويروس كسب وكار هاي كوچك را به نابودي 
كشاند. در دومين سال درگيري با كرونا مشكالت محرومان 
در حاشيه و درون شهرها زياد شده است. در چهارمين موج 
انتشار بيماري و درحالي كه تعداد جانباختگان به سرعت و 
هر روز بيشتر مي شــود، برخي از مشاغل و اصناف برخالف 
محدوديت ها و توصيه هاي بهداشــتي بــه كار خود ادامه 
مي دهند. يكي از داليل اين اتفاق نيــاز به درآمد روزانه اي 
اســت كه زندگي بخش بزرگي از مردم به آن وابسته است. 
در اين ميان برخي سازمان ها در پي ايجاد سازوكاري براي 
رساندن كمك به نيازمندان هستند. ســازمان  هاي مردم 
نهاد و معتمدين محلي مهم ترين مسير رساندن كمك ها به 
شهروندان نيازمند هر محله هستند. در شرايط سخت امروز 
اين سازمان ها بيش از همه با مشكالت اقتصادي گروه هاي 

محروم آشنا هستند. 
ليال ارشد، مددكار اجتماعي و 
مديرعامــل مؤسســه خانه 
خورشيد با اشاره به آسيب هاي 
شديدي كه اخيرا به مددجويان 
وارد شده است، مي گويد: »ما 
تقريبا در همه جــا خيريه ها و 
ســازمان هاي مردم نهــاد را داريــم. قطعا شــوراياري ها و 
انجمن هاي محلي در زمينه توزيع كمك ها از سازمان هاي 
دولتي بهتــر عمــل مي كنند؛ زيــرا گروه هــاي هدف را 
مي شناسند.« او مي افزايد: »قبل از كرونا و در سال 97فقري 
گزنده و تلخ را حس كرديم و از آن موقع مشكالت به شدت 
زياد شده است؛ آنقدر كه االن در بين سازمان هاي مردم نهاد، 
هر فعاليت اجتماعي و مدني كــه مي خواهيم انجام دهيم، 
تبديل به خيريه مي شود. انتظار همه از سمن ها اين شده است 
كه امكاناتــي را بگيريم و به نيازمنــدان بدهيم.« اين فعال 
اجتماعي مي گويد: »از طرف ديگر اين روند باعث شده است 
كه بعضي از نيازمنــدان تالش كنند هرچــه كه مي توانند 
دريافت كنند و وابسته به اين كمك ها شوند كه با هدف اصلي 

ما براي رشد و توانمند سازي آنها تطبيق ندارد.«
ارشد تأكيد مي كند: »با وجود مشكالت مالي شديد باز هم 
كمك هاي مردمي وجود دارد؛ اگرچه كمتر شده است،  اما 
هنوز هم هموطناني هستند كه كمك به نيازمندان را فراموش 
نمي كنند، اما با از دست دادن شغل ها مشكالت مالي افزايش 
پيدا مي كند.« او كمك كردن از طريق مســاجد، سراهاي 
محله و ســامانه هايي كه از سمت شــهرداري ايجاد شده را 
راه حل خوبي براي حمايت افراد كم بضاعت عنوان مي كند و 
مي گويد: »به هر حال در شرايط فعلي سازمان هاي مردم نهاد 
و شــوراياران بايد فعال تر شــوند تا حداقلي ترين نيازهاي 
خانواده هاي بي سرپرســت و محروم به درســتي شناسايي 
شده و شهروندان در قالب مســئوليت اجتماعي و خيرين 
 بتوانند كمك هاي خود را به دست آنها برسانند. سازمان هاي 
مردم نهاد مي توانند بيش از پيش در  توانمند سازي محرومان 

به ويژه زنان بي سرپرست كمك كنند.

 ماه رمضان،  ماه كمك هاي مردمي به 
نيازمنــدان، ايتــام، دســتگيري از گزارش

مصيبت ديدگان و... است؛ به خصوص 
در شرايط كرونايي و مشكالت معيشتي كمك هاي   

مردمي به افراد بي بضاعت و كم توان بيشتر احساس 
مي شود. ستاد خادم المنتظر با همكاري شهرداري 
تهران چندسالي اســت كه برنامه هاي مختلفي را 
براي كمك هاي مردمي اجرا مي كند و حاال در  ماه 
مبارك رمضان نيز سامانه »سنا« را راه اندازي كرده 
است. به گزارش همشــهري، اين سامانه با اولويت 
كمك به افراد بي بضاعــت در مناطق كم برخوردار 

شــهر تهران فعاليــت مي كنــد؛ فعاليت هايي كه 
شهرداري هاي مناطق و شوراياري ها را به جنب و 
جوش واداشــته اســت. در اين شــرايط، خيرين 
مي توانند نذر ماسك نيز براي ناوگان اتوبوسراني و 
مترو داشته باشــند يا به مراكز خيريه مانند مركز 
پرتو كمك كنند. ســعيد صادقي، رئيس ســتاد 
خادم المنتظــر در ايــن رابطه گفــت: »دريافت 
كمك هاي مردمي براي  مــاه مبارك رمضان از 27 
رجب آغاز شــده و تا پايان ماه مبــارك رمضان در 
سطح مناطق در قالب همان سامانه سنا ادامه دارد. 
سامانه سنا براي نخســتين بار است كه عملياتي و 

اجرا مي شود. 
شــهرداري تهران قطعا از منابع داخلي خود براي 
اين ستاد هزينه نمي كند، بلكه صرفاً بهره گيري از 
اطالعات جمع آوري شــده در ستاد خادم المنتظر 
را مدنظــر قرار مي دهــد.« ســتاد خادم المنتظر 
حضوري مســتمر در مراســم اربعين حسيني و 

ترويج، پشتيباني و هدايت كمك هاي مومنانه دارد.

تامين سحري براي پاكبانان
همزمان با  ماه مبارك رمضان، كمك هاي ســتاد 
خادم المنتظــر در مناطق 22تهــران ادامه دارد. 
صادقي در اين رابطه عنوان كــرد: »بنا به رويكرد 
مديريت ارشد شهري، شــهرداري تهران به عنوان 
تسهيلگر در اهداي كمك هاي خيرين و داوطلبان 
به افراد بي بضاعت ايفاي نقش خواهد كرد.« او ادامه 
داد: »شهردار تهران داوطلب اصلي اين اقدام جهت 
ترغيب ورود جدي داوطلبانه كاركنان شهرداري به 
اين ستاد بوده است. اســتقرار ستاد خادم المنتظر 
با اولويت مناطق جنوبي شهر تهران باعث شده تا 
مناطق ديگر جهت استقرار اين ستاد تقاضا دهند.« 

همچنيــن مهــدي جمالي نژاد، رئيس ســازمان 
شــهرداري ها و دهياري هاي كشورگفت: »يكي از 
سنت هاي حســنه در اين  ماه، كمك به محرومان، 
نيازمنــدان و ايتــام و صله  رحم و دســتگيري از 
مصيبت ديدگان و ارائه كمك هاي انســاني به آنها 
و همچنين آشــنايي جوانان و نوجوانان با تعاليم 
اســالمي و مفاهيم عالي قرآني است. شهرداري ها 
و دهياري ها با همكاري دســتگاه ها و سازمان هاي 
مرتبط با اين امور، انجام ايــن اقدامات را در قالب 
پويش هاي مختلف ازجمله پويش فصل بندگي در 

دستور كار دارند.« 
در همين راســتا، به همت مركز نيكوكاري بصير 
منطقه 10 تهران، طرحي با عنوان »مهمان كريم« 
در اين منطقه اجرايي شد. به اين ترتيب، مراسمي 
با حضور شهردار تهران، رئيس ستاد خادم المنتظر، 
شهرداري منطقه 10و مركز نيكوكاري در مدرسه 
سامان روســتايي برگزار و 400بسته كاال در ميان 
ايتام و افراد كم برخوردار توزيع شــد. در حاشــيه 
اين مراسم مجيد رباطي، شــهردار منطقه با اشاره 
به شرايط اقتصادي و شيوع بيماري كرونا در سطح 
جامعه گفــت: »به منظور دســتگيري و كمك به 
نيازمندان اين طرح با نصب بنرهاي اطالع رساني 
در ســطح منطقه آغاز و از مردم براي شــركت در 
اين طرح معنوي با هدف رفع مشــكالت معيشتي 
افراد بي بضاعت دعوت شد تا در اين ايام گره اي از 

مشكالت افراد نيازمند باز شود.« 
ايــن در حالي اســت كــه به گفته ســيدعليرضا 
فاطميان پــور، معاون فرهنگي ســازمان فرهنگي 
هنري پويش ميداني »افطاري ساده« نيز همچون 
سال هاي گذشته و با جلب مشاركت نيكوكاران اجرا 
خواهد شــد. در پويش ميداني »با رهروان سحر« 
نيز با همكاري خيرين، وعده ســحري تعدادي از 

كاركنان خدماتي مانند پاكبان ها تأمين مي شود.

پويش آجرهاي مهرباني
پويش ملــي »آجرهاي مهربانــي« در  ماه مبارك 
رمضان نيز با هدف ساخت مدرسه در  ماه مهرباني 
خدا آغاز شــده اســت. فاطمه مهاجراني، معاون 
برنامه ريزي و توسعه مشاركت هاي مردمي سازمان 
نوسازي مدارس كشور در اين رابطه گفت: »پويش 

ملي آجرهاي مهرباني در راســتاي بســته تحولي 
»آجر به آجر« كه در سازمان نوســازي، توسعه و 
تجهيز مدارس كشــور در حال اجراست، با هدف 
اســتفاده از استراتژي جمع ســپاري مشاركت در 
مدرسه ســازي  تعريف و راه اندازي شــده است.« 
او ادامــه داد: »با توجه به اينكــه پانزدهم اين  ماه 
مبارك مصادف با والدت كريم اهل بيت امام حسن 
مجتبي)ع(، به عنوان روز تكريم خيرين مدرسه ساز 
نامگذاري شــده و عرصه مدرسه ســازي يكي از 
حوزه هاي مورد عالقه نيك انديشان براي مشاركت 
و انجام كار خير است،  بر آن شديم تا در اين روزهاي 
پربركت عموم مردم را به اين امر پسنديده دعوت 
كنيم تا با كمك هاي خرد خود سهمي در ساخت 

آينده فرزندان اين كشور داشته باشند.« 
مهاجراني در پايان با تأكيد بر اينكه هدف از اجراي 
اين پويش ها توسعه مشاركت و گسترش فرهنگ 
كار خير در جامعه اســت، اضافه كرد: »هموطنان 
عزيز و نيكوكار مي توانند به منظور شــركت در اين 
پويش با مراجعه به ســايت ajorbajor.ir، سامانه 
 MehreMadrese.ir مهر مدرســه« به آدرس«
يا با كد دستوري #24* با هر ميزان آورده حتي به 
اندازه يك آجر در امر حسنه مدرسه سازي مشاركت 

داشته  باشند.« 

از سامانه سنا تا داوطلبي اجتماعي در محله
ســامانه ســنا كه به منظور دريافــت كمك هاي 
مردمي و اهدای آن به افراد بي بضاعت و كم توان 
است، زيرنظر ســازمان رفاه، خدمات اجتماعي و 
مشاركت هاي مردمي شــهرداري تهران فعاليت 
مي كند؛ ســامانه اي كه براي آن 3كارگروه ويژه 
در مناطق 22گانه پايتخت تشــكيل شده است 
تا كمك ها به صورت هدفمند و صحيح به دســت 
نيازمندان برسد. از سوي ديگر، اهالي محله هاي 
مختلف شهر تهران مي توانند با عضويت در باشگاه 
داوطلبان اجتماعي ســازمان رفاه شــهرداري به 
حمايت از نيازمنــدان و افراد بي بضاعت بپردازند. 
اين باشگاه به آدرس اينترنتي tssvc.ir در راستاي 
ايجاد بانك اطالعاتي جامع از داوطلبان شهر تهران 
با تأكيد بر محله محوري، تحصيالت، عالقه مندي 
و رفــع نيازهاي همنوعان ايجاده شــده اســت؛ 
به گونه اي كه داوطلبان مي توانند بسته به عالقه، 
توانايي و ميزان وقتي كه دارند به امور اجتماعي و 
حمايتي از نيازمندان در سطح محله بپردازند.  اين 
باشگاه قســمت هاي گوناگوني حتي درخصوص 
اقدامات مؤثر براي كاهــش آلودگي هوا دارد،  اما 
بخش هايي هم براي شناسايي خيرين، شناسايي 
اقشار آسيب پذير و نيازمند، تهيه و توزيع بسته هاي 
حمايتي مردمــي ميان اقشــار كم بضاعت محله 
و تهيه و توزيع ماســك و مواد ضدعفوني كننده 
داراســت. ماه مبارك رمضان فرصتي شــده تا با 
ايجاد چنين بخش هايي داوطلبان كمك به افراد 
آســيب پذير محلــه بتوانند به عضويت باشــگاه 
درآمده و در مســير ارائه كمك ها و حمايت هاي 

خود قرار بگيرند.

 سفره شهر
براي حمايت از نيازمندان

 شــهروندان تهراني مي توانند از طريق ســامانه سنا يا عضويت در باشــگاه داوطلب اجتماعي 
كمك هاي خود را در  ماه مبارك رمضان به دست ايتام و محرومان برسانند 

   آغاز جشن رمضان با كارناوال هاي شادي در محالت محروم
كارناوال شــادي »بچه هاي بهشت« به مناســبت  ماه مبارك رمضان آغاز شد برنامه اي كه شــامل برگزاري نمايش 
عروسك هاي بزرگ قامت در مناطق محروم است و تا ۲۵ ارديبهشت ادامه دارد. به گزارش همشهري، كارناوال شادي 
بچه هاي بهشت شامل برنامه هاي مختلفي در راستاي سنت ها و آيين هاي ماه رمضان و افزايش نشاط شهروندي در ۳۰نوبت 
در سطح محالت محروم و حاشيه اي تهران به اجرا درمي آيد. اين در حالي است كه شهرداري »سفره هاي مهرباني افطار« 
را براي پذيرايي از مددجويان در مددسراها در برنامه قرار داده است. همچنين طرح ساماندهي آسيب ديدگان اجتماعي 
جهت شناسايي، جذب و ارجاع آنها )متكدي- بي خانمان( در اماكن مذهبي و مصالي تهران اجرا مي شود. از سوي ديگر 
جشن گلريزان نيز ۸ارديبهشت به همت شهرداري تهران به منظور كمك به خانواده هاي بي سرپناه براي تهيه مسكن و 

كاالي اساسي با رعايت پروتكل هاي بهداشتي در مناطق مختلف پايتخت برگزار خواهد شد.

  محمود مواليي
خبر نگار

مي
ست

ر ر
 امي

ي/
هر

مش
س: ه

عك

بي
اس

هم
ا ط

رض
علي

ي/ 
هر

مش
س: ه

عك

ات
ي بي

هد
ي/ م

هر
مش

س: ه
عك

زهرا كريمي
خبر نگار



2   شنبه 28 فروردين 1400   شماره 8197 4 3 0 2 3 6 2 1 اقتصاد

ادامه از 
صفحه اول

پور
ناه 

ر پ
 امي

ي/
هر

مش
س: ه

عك

   مقاومت تازه واردها در مقابل 
نرخ شكني

يكي از جالب ترين نكاتي كه مشاوران امالك 
درباره ورود بخشــي از خانه هاي خالي به بازار 
اجاره عنوان مي كنند اين است كه قيمت گذاري 
اين واحدها براساس قيمت هاي فعلي بازار انجام 
مي گيرد و مالكان آنها نيز الاقل فعال عجله اي 
براي نرخ شكني ندارند. با توجه به اينكه براساس 
تمهيدات ســامانه ملي امــالك، كد ملي هر 
سرپرست خانوار مستأجر فقط مي تواند در يك 
پالك ثبتي به عنوان ساكن و اجاره نشين ثبت 
شود، عمال رابطه عرضه و تقاضا در بازار اجاره 
امسال تعيين كننده و بااهميت است؛ چراكه با 
اضافه شدن تعداد واحدهايي كه براي اجاره به 
بازار عرضه مي شوند، ناگزير بخشي از واحدها 
استيجاري قادر به جذب مستأجر نخواهند بود 
و به همين دليل بايد دير يا زود رقابت قيمتي بين 

عرضه كنندگان امالك استيجاري آغاز شود.
البته بررسي ها نشان مي دهد بخش قابل توجهي 
از خانه هاي خالــي قابل عرضه به بازار اجاره به 
اشــخاص حقوقي نظير بانك ها، شركت هاي 
ساختماني و برخي نهادها تعلق دارد و با توجه 
به معافيت اين واحدهاي خالي از خوداظهاري 
در ســامانه امالك و همچنين ابهاماتي كه در 
مورد شناســايي آنها وجود دارد، نمي توان در 
مورد اثرگذاري آنها بر بازار اجاره قضاوت كرد، 
اما حداقل در سال اول اجراي ماليات خانه هاي 
خالي انتظار مي رود رقابت ميان دارندگان امالك 
استيجاري براي جذب مستأجر محسوس باشد. 
به عنوان مثال اگر در يك محله فرضي در تهران 
هرسال 100مســتأجر و 100ملك استيجاري 
وجود داشــته، در پايان فصل نقل وانتقال هر 
مالك با مستأجر جديد يا قديمي خود نسبت 
به امضاي قرارداد جديد يــا تمديد آن اقدام 
مي كرد اما امسال اگر تعداد امالك استيجاري 
به 110واحد برسد و مستأجران اين محله فرضي 
فقط 105نفر باشند، باالخره بايد 5واحد خالي 
بمانند و وارد فرصت 4ماهــه قانون ماليات بر 
خانه هاي خالي شــود. اين مسئله به مرور و تا 
زماني كه دوباره همه واحدهاي اســتيجاري 
خالي جذب بازار شود، مي تواند به رقابت قيمتي 
مالكان امالك استيجاري دامن بزند و الاقل براي 
مدت نه چندان طوالني ترمز رشد قيمت اجاره را 

بكشد يا از سرعت آن بكاهد.

نقد خبر

خبر

ميزان واقعي ذخاير ارزي ايران

انسداد 4100 پذيرنده متخلف

آغاز حذف مقررات مزاحم در بازار سرمايه

ورود مردد خانه هاي خالي به بازار اجاره
بررسي هاي ميداني همشهري نشان مي دهد که برخي از خانه هاي خالي براي پرهيز از جريمه هاي مالياتي سنگين، به بازار اجاره عرضه شده است

4    ايجاد بي اعتمادي فعاالن بازار ســرمايه 
نســبت به دولت و حاکميــت )داللت هاي 

امنيتي، اقتصادي و انتخابات(
5    کاهش درآمد مالياتي دولت از محل معامالت سهام

راهكارهاي بهبود وضعيت كنوني
از آنجا که ريشه افت قيمت ها در اين ايام اقتصادي نيست و بيشتر 
جنبه هاي انتظاري و هيجاني دارد، لذا عمده راهكارها بايســتي 
ناظر بر کاهــش هيجانات و جنبه هاي انتظاري باشــد. در ادامه 

مهم ترين راهكارها ارائه می شود:
1    توقف  قيمت گذاري دستوري محصوالت شرکت هايي که در 

سهام آنها در بورس معامله مي شود.
2    اصالح کسري بودجه، تعريف پايه هاي جديد مالياتي )ماليات 

بر عايدي سرمايه فعاليت هاي غيرمولد( و کاهش فرار مالياتي
3   توقف  اظهارنظر غيرکارشناسي مســئوالن درخصوص نرخ 

ارز)دالر 15هزار توماني و موارد مشابه(
4   ارتقاي ســامانه هاي نظارتي ســازمان بورس و جلوگيري از 

دستكاري قيمت ها در بازار
5    افزايش دامنه نوســان و کاهش حجم مبناي ســهام )براي 

سهام هاي بزرگ تر مي توان دامنه نوسان را بيشتر کرد.(
6   آموزش و تبليغ درباره ارزندگي سهام و ضرورت سرمايه گذاري 

بلندمدت توسط افراد متخصص مالي و اقتصادي

خبر: صندوق بين المللي پول پس از اعتراض بانك مرکزي، ذخاير 
ارزي ايران را از حدود 4ميليارد دالر به 115ميليارد دالر افزايش 
داد. اين نهاد بين المللي در ايميلي رسمي به بانك مرکزي، ضمن 
ابراز تأســف از سوءبرداشــت پيش آمده، عدد اعالمي پيشين را 
تخميني مبني بر فروش از ذخاير »قابل اســتفاده کشور« اعالم 
و تخمين خود از »کل ذخاير رسمي ناخالص« ايران را به ميزان 

115ميليارد دالر اصالح کرد.
نقد: حساسيت نهادهاي رســمي اقتصادي به گزارش نهادهاي 
بين المللي مي تواند به بهبود چهره اقتصاد ايران در جهان کمك 
کند و انتظار مي رود که بانك مرکزي با افزايش سطح ارتباطات 
و رايزني هاي خود در آينده اشــكاالت ديگــري که درخصوص 
برآوردهاي شــاخص هاي اقتصادي کشــور در گزارش صندوق 
بين المللي پول وجود دارد، را اصالح کند. واقعيت اين است که به 
هر ميزان داده ها و اطالعات اقتصادي شــفاف و به صورت رسمي 
اعالم شود، به همان ميزان تصويري شفاف تر از اقتصاد ايران شكل 
مي گيرد و تحليلگران داخلي و خارجــي و نهادهاي بين المللي 
را از خطاهايي که مي تواند چهره اقتصاد کشــور را خاکستري و 
تيره کند، مصون مي سازد و جلوي موضع گيري ها، اظهارنظرها 
و برآوردهاي غيرمســتند و مخدوش را مي گيرد. محرمانه شدن 
شاخص ها و متغيرهاي اقتصادي در شرايطي که اقتصاد ايران با 
فشارهاي بيروني مواجه است، هرچند توجيه پذير به نظر مي رسد 
اما استمرار اين وضعيت تنها به ابهام ها و رازآلود شدن چشم انداز 
اقتصاد ايران و خطاهــا و انحراف ها در سياســتگذاري ها دامن 
مي زند. در جهاني که نبض اقتصاد دنيا با شفافيت مي زند، انتشار 
نامنظم داده ها و اطالعات اقتصادي باعث تشديد گمانه زني ها و 
قرار گرفتن نهادهاي تصميم ساز در موضع انفعالي خواهد شد و به 
همين دليل دست کم انتظار مي رود همه نهادهاي اقتصادي، يك 
تقويم اقتصادي که نشان دهنده روندها و متغيرها و آمارها باشد، 
را در دستور کار خود قرار دهند و نبايد به حداقل ها به دليل شرايط 

حساس کشور اکتفا کرد.

مديرعامل شرکت شاپرك ديروز گفت: ترمينال ها و پذيرنده هايي 
که خارج از حيطه نظام پرداخت ياري تسويه شاپرك بودند، حذف 

شدند. 
به گزارش ايبنا، کاظم دهقان افــزود: مجموعه اي از تخلفات در 
حوزه اين گروه از پرداخت يارها در طول 6 تا 7 ماه گذشته صورت 
گرفته بود که با هماهنگي بانك مرکزي به ترتيب شناسايي شده و 
براساس آخرين تصميمات و کارهاي انجام شده، طي 24 ساعت 
گذشته حدود 4100ترمينال که شباي پشت ابزار پذيرش منطبق 
با دارنده پذيرنده نبود، مسدود شدند. به عبارت ديگر يعني پول به 
حسابي مي آمد که دارنده درگاه نبود و مشكوك به پولشويي و يا 

اجاره اي بودن درگاه بودند.
بنابراين 4100 ترمينالي که پس از اخطارهاي شاپرك همچنان 
به رويه خالف قانون ادامه دادند، مسدود شدند. به گفته اين مقام 
مسئول، هدف از مسدودسازي اين درگاه ها اين است که ذي نفع 

درگاه با دارنده درگاه يكسان شوند.

گام نخســت براي مانع زدايي دربرابر  بورس
معامالت بازار سرمايه با حذف برخي 
مصوبات و ابالغيه ها آغاز شد، آنطور که 
معاون ســازمان بورس اعالم کرده قرار است در گام 
نخست پس از تأييد شــوراي بورس، برخي مقررات 
مزاحم پيــش روي صندوق هاي ســرمايه گذاري و 
کارگزاران برداشته مي شود. برآورد مي شود حذف اين 

مقررات اثر مطلوبي بر بورس داشته باشد.
به گــزارش همشــهري، مقــررات بســيار زياد و 
دشواري هاي بوروکراتيك، يكي از وزنه هاي بزرگ بر 
پاي اقتصاد ايران است و بازار سرمايه هم همراستا با 
ساير بخش هاي اقتصادي از اين موضوع رنج مي برد. 
اغلب اقتصاددانان بر اين باورند که گام نخست براي 
افزايش توليــد و بهبود فضاي کســب وکار، حذف 
قوانين و مقررات مزاحم اســت کــه اتفاقا هر روز به 
لطف نهادهاي تودرتو بيشتر مي شــود. آن طورکه 
فعاالن بخش خصوصي در طول ســال هاي گذشته 
تأکيد کرده اند، تصويب قوانيــن مختلف نه فقط به 
تسهيل و افزايش بهره وري توليد کمك نكرده است 
بلكه در موارد زيادي مشــكالت آنهــا را زياد تر هم 
کرده، اين در حالي است ســاالنه هزاران صفحه به 
کتاب قوانين و مقررات اقتصادي اضافه مي شود. به 
موازات ساير بخش هاي اقتصادي، بازار سرمايه هم 
در طول سال هاي گذشته از وجود اين قوانين دروني 
و بيروني مزاحم رنج برده اســت در چنين شرايطي 

انتظار مي رود با نامگذاري سال 1400 با عنوان توليد؛ 
پشتيباني ها، مانع زدايي ها، مقدمات اوليه براي حذف 
قوانين مزاحم برداشته شود. بر همين اساس سازمان 
بورس با حذف برخي از مقررات مزاحم که البته نياز به 
تأييد شوراي بورس دارد گام نخست را در اين زمينه 
برداشت. البته بخشي از داليل حذف اين مقررات به 
نزول شاخص بورس هم بازمي گردد و مقامات بازار 
ســرمايه اميدوارند با حذف مصوبات و ابالغيه هاي 
مزاحم به روند ورود نقدينگي به بورس شتاب بدهند 

و از اين طريق جلوي نزول شاخص را بگيرند.

آزاد شدن معامالت پرسنل كارگزاري ها
آن طور که معاون ســازمان بورس خبر داده است، 
برخي ابالغيه هــا و مصوبات مزاحــم در دو بخش 
صندوق هاي ســرمايه گذاري و صنعــت کارگزاري 
حذف شــده اســت که البته به تأييد شوراي بورس 

هم نياز دارد.
يكي از مقــررات غيرعادي که در طول چند ســال 
گذشــته اعتراض هاي زيادي به دنبال داشت، منع 
پرسنل شــرکت هاي کارگزاري از ســرمايه گذاري 
در بورس و ايجــاد محدوديت معامالتي تا ســقف 
25ميليــون تومان براي آنها بــود. معامالت نيروي 
انساني شاغل در صنعت کارگزاري به بهانه دسترسي 
به اطالعات نهاني محدود شده بود اما پس از چندي 
مشــخص شــد که وضع اين قانون حتي منجر به 

غيرشفاف شدن معامالت شده است. چرا که معامالت 
اين افراد با نام سايرين يا کد هاي معامالت غيرانجام 
مي شــد. همچنين هيچ اطالعاتي وجود ندارد که 
نشان دهد اطالعات موجود در بازار سرمايه به صورت 
نامتقارن در اختيار شــرکت هاي کارگــزاري قرار 
مي گيرد. به همين دليل وضع قوانين محدود کننده 
در مورد معامالت فعاالن صنعت کارگزاري منجر به 
حذف يك جمعيت بزرگ، يا دســت کم غيرشفاف 
شــدن معامالت آنها شــده بود. طبق آخرين آمار 
موجود هم اکنون 108شرکت در صنعت کارگزاري 
فعاليــت مي کنند و تعداد کل نيروي انســاني افراد 
شاغل در اين شرکت ها در سال گذشته از مرز 7هزار 
نفر عبور کرده است. با حذف قوانين محدود کننده در 
اين زمينه انتظار مي رود معامالت آنها که از فعال ترين 
معامله گران بازار ســرمايه هستند شفاف شود و اين 
موضوع به توسعه معامالت بازار سرمايه کمك کند. 
همچنين از سال 85 و براســاس ماده 31 آيين نامه 
معامالت بورس تهران، شرکت هاي کارگزاري فقط 
مي توانستند به اندازه سرمايه ثبت شده يا 70 درصد 
حقوق صاحبان سهام، سهام بخرند. اما با اصالحات 
جديد شرکت هاي کارگزاري فاقد مجوز کارگزاري 
يا معامله گري، مي توانند از طريق ساير شرکت هاي 
کارگــزاري ديگر بــا رعايت دســتورالعمل کفايت 
سرمايه، به دادوستد اوراق بهادار به نام خود بپردازند.

يك عضو هيأت مديره ســازمان بــورس در اين باره 
گفــت: يكي از مصوباتــي که خيلي براي پرســنل 
کارگزاري ها مهم است، اصالح ماده 31 بود. در هيأت 
مديره سازمان بورس تصويب شد محدوديت خريد 
سهام تا سقف 25 ميليون تومان براي اعضاي هيأت 
مديره، مديرعامل و کارکنان کارگزاري و افراد تحت 
تكفل آنها حذف شود و پرسنل کارگزاري ها و بستگان 
درجه يك آنها بتوانند بدون محدوديت در ســهام و 
اوراق با درآمد ثابت و آپشن ها، معامله کنند. البته با 
اين مصوبه از همكاران در کارگزاري ها انتظار داريم 
شفاف باشند و با کد خودشان معامله کنند. محمد 
حســن ابراهيمي ســروعليا با بيان اينكه البته اين 
مصوبه نياز به تأييد شوراي عالي بورس دارد افزود: در 
مورد محدوديت هاي معامالتي پرسنل نهادهاي مالي 
و ارکان بازار، مصوبه اي تصويب نشده است. اما قرار 

شد بررسي حقوقي انجام شود و اگر امكان داشت در 
اين مورد هم اقداماتي صورت بگيرد. به هر حال امكان 
سرمايه گذاري مستقيم براي اعضاي نهادهاي مالي و 

ارکان بازار فراهم نيست.

حذف موانع پيش روي صندوق ها
يكي ديگــر از مقررات محدود کننده بازار ســرمايه 
ممنوعيت صدور و ابطال واحد هــاي صندوق هاي 
ســرمايه گذاري در شــعب بانك هــا و همچنيــن 
اپليكيشــن ها در فضاي مجازي بود. حاال براساس 
تصميم ســازمان بورس و درصورت تأييد شــوراي 
بورس، صــدور و ابطــال الكترونيكــي واحد هاي 
صندوق ها در اپليكيشــن هايي که از سازمان بورس 
مجوز گرفته انــد آزاد و ممنوعيت صــدور و ابطال 
واحد هاي صندوق هاي ســرمايه گذاري در شــعب 
بانك ها هــم لغو مي شــود. پيش بيني مي شــود با 
رفع اين محدوديت ها حجــم دارايي صندوق هاي 
سرمايه گذاري که هم اکنون 425هزار ميليارد تومان 
است افزايش يابد و اين کار منجر به تزريق نقدينگي 
تازه به بازار سرمايه شود. به زعم کارشناسان يكي از 
داليل کاهش شاخص هاي بورس از نيمه دوم سال 
قبل، کاهش نقدينگي به بازار ســهام است و تزريق 
نقدينگي جديد از ســوي منابع جذب شده توسط 
صندوق هاي سرمايه گذاري مي تواند کمك زيادي به 

رشد شاخص ها کند.
همچنين براســاس تصميم ســازمان بورس، چند 

مورد از مواردي که به عنوان مقررات دســت و پاگير 
صندوق ها قلمداد مي شد، اصالح شد. ازجمله آنكه 
براي پذيره نويسي صندوق هاي ســرمايه گذاري با 
درآمد ثابت حداقل 100 ســرمايه گذار الزم بود که 
اين محدوديت برداشته شد و فقط بايد مبلغ مشخص 
شده توسط ســرمايه گذاران تامين شود که ممكن 
است اين مبلغ توسط 3 يا 4 سرمايه گذار تامين شود. 
نايب رئيس هيأت مديره سازمان بورس درباره ساير 
اصالحاتي که براي بهبود عملكرد صندوق ها انجام 
شده گفت: هيأت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار 
مصوب کرد تا محدوديت تعداد صندوق هاي با درآمد 
ثابت براي هر مدير صندوق حذف شود. اين در حالي 
است که پيش از اين هر مدير صندوق مجاز بود فقط 
مديريت يك صندوق را بر عهده داشته باشد که با لغو 
مصوبه قبلي، يك مدير مي تواند در چندين صندوق با 

درآمد ثابت حضور داشته باشد.
ابراهيمي سروعليا با اشاره به اينكه امكان ابطال در 
يك صندوق و صدور در صندوق ديگر به طور همزمان 
براي صندوق هاي يك مدير صندوق، تصويب شــد، 
تأکيد کرد: مدير در اين صندوق ها بايد يك نفر باشد. 
به گفته وي همچنين مجوز پذيره نويسي و فعاليت 

صندوق ها به عنوان فرايندي زمانبر حذف شد.
همچنين مجوز فعاليت صندوق هاي با درآمد ثابت 
بزرگ بانكي که تحت مديريت کارگزاري هاي بانكي 
که شرکت هم گروه ســبدگرداني يا تامين سرمايه 

ندارند، به مدت 2سال تمديد شد.

با نزديك شــدن موعد ماليات ستاني از  مسكن
خانه هاي خالي، نخســتين نشانه هاي 
اجراي ايــن قانون در بــازار اجاره ديده 
مي شــود؛ به گونه اي که برخي از مالــكان واحدهاي 
مســكوني خالي از ســكنه، ترجيح داده انــد واحد يا 
واحدهاي خود را به مســتأجران بســپارند و عالوه بر 
دريافت اجاره بهاي قابل توجه، از شر ماليات چندبرابري 
معاف شوند؛ البته فعال بخش بسيار اندکي از خانه هاي 
خالي وارد بازار شده و مشــخص نيست اين روند با چه 

کيفيتي و تا چه زماني ادامه داشته باشد.
به گــزارش همشــهري، تقريبا 3 ماه ديگر نخســتين 
اظهارنامه هــاي مالياتي براي خانه هاي خالي ارســال 
مي شــود و از اوايل مرداد ماه، آن دســته از واحدهاي 
مســكوني که از ابتداي ســال1400 حداقل 120روز 
بدون دليل موجه خالي مانده اند بايد جريمه سنگيني 
به خزانه دولت واريز کنند. اين مسئله باعث شده برخي 
از خرده مالــكان تعدادی از واحدهايــي که براي مدت 
طوالني خالي بوده است را به بازار اجاره عرضه کنند اما 
به گواهي مشاوران امالك تهران، بسياري از مالكان اين 
واحدها براي ورود به بازار اجاره مردد هستند و بدشان 
نمي آيد راه فراري براي مخفي ماندن از نگاه قانون ماليات 

بر خانه هاي خالي پيدا کنند.

معامله برد - برد اجباري
اشخاصي که داراي واحد مسكوني خالي از سكنه هستند 
و خانه آنها بدون عذر موجه »نظير اينكه در حال انحصار 
وراثت باشــند يا تازه ســاز يا جزو طرح ها و پروژه هاي 
انبوه سازي محسوب شــوند و...« از ابتداي سال1400 
بيش از 120روز خالي باشــد، از ابتداي مردادماه بايد 
منتظر صدور قبض مالياتي براي خالي ماندن خانه خود 
باشند. اين ماليات در ســال اول معادل 6برابر ماليات 
بر اجاره، در ســال دوم 12برابر و در سال سوم 18برابر 
ماليات بر اجاره خواهد بود که رقم آن تقريبا از همان سال 
اول باالتر از کل درآمد اجاره آن واحد است و متناسب با 

ايامي که خانه بدون سكنه باشد، از مالك مطالبه مي شود. 
به عبارت  ديگر، قانونگذار تمهيداتي انديشــيده که اگر 
يك مالك فرضا با چشم پوشي از درآمد اجاره 50ميليون 
توماني در يك سال از عرضه واحد خود به بازار خودداري 
کرد، در همان سال مالياتي با احتساب هزينه هاي مربوط 
به نگهداري و استهالك واحد خود، متحمل هزينه حدود 
50ميليون تومان هزينه شود درحالي که اگر او اين واحد 
را به بازار اجاره عرضه کند، عالوه بر اينكه از تحمل اين 
هزينه ســنگين معاف خواهد بود، به همين ميزان نيز 
درآمد جديد به دست خواهد آورد. البته خالي گذاشتن 
واحدهاي مســكوني آن هم توســط اشخاص حقيقي 
به ندرت اتفــاق مي افتد اما برخي از اشــخاص حقيقي 
سرمايه گذار در بازار مسكن به واسطه عدم نياز به درآمد 
اجاره، مسكن را فقط براي حفظ ارزش ريال خريداري 
مي کنند و به داليلي نظير مخفي ماندن دارايي ها از نگاه 
دولت و سازمان امور مالياتي حاضر به عرضه اين واحدها 
در بازار اجاره نيســتند. حتي برخي از اين افراد، براي 
اجاره دادن واحدهاي خود بنگاه هاي مشــاور امالك را 
دور مي زنند و با ثبت قرارداد اجاره در دفاتر اسناد رسمي 

از شناسايي ملك خود در ســامانه امالك و مستغالت 
جلوگيري مي کنند اما از ابتداي امســال، با راه اندازي 
سامانه ملي امالك و اسكان، عمال معامالت ثبت شده در 
دفاتر ثبت اسناد نيز به رؤيت متوليان حوزه هاي مسكن 
و ماليات خواهد رسيد و اين شگرد مالكان مسكن ديگر 
کارايي ندارد. نكته مهم تر اينكه براساس قانون جديد، 
اشــخاصي که داراي بيش از 5خانه خالي در يك سال 
مالياتي )سال شمسي( باشند، مشمول ماليات 2برابري 

نسبت به ساير خانه هاي خالي خواهند بود.
به گزارش همشــهري، قانونگذار در تبصره11 ماده53 
قانون ماليات هاي مســتقيم اعالم کرده است: درآمد 
اجاره اشخاص در تهران تا 150مترمربع زيربناي مفيد 
و در ساير نقاط شــهري تا 200مترمربع زيربناي مفيد 
معاف از ماليات اســت اما در اصالحيــه ماده54 مكرر 
قانون ماليات هاي مستقيم، اين معافيت براي خانه هاي 
خالي حذف شده و مالكان اين خانه ها بايد در ازاي خالي 
نگه داشــتن هر ميزان از امالك خود، ماليات متعلقه را 
تمام و کمال بپردازند. بر اين اساس، با اجرايي شدن قانون 
ماليات ستاني از خانه هاي خالي از ابتداي سال1400، 

مالكان در يك معامله اجباري قرار مي گيرند و بايد بين 
درآمد اجاره و جريمه ماليات يك گزينه را انتخاب کنند. 
اگر مالكان گزينه اول را انتخاب کنند و واحد خود را به 
مستأجر واگذار کنند، در تهران تا 150مترمربع زيربناي 
مفيد و در ساير نقاط شــهري تا 200مترمربع زيربناي 
مفيد از پرداخــت ماليات معاف خواهنــد بود و حتي 
مالكان داراي چندين واحد مســكوني نيز پس از کسر 
اين معافيت، ماليات کمتري نسبت به جريمه خانه هاي 

خالي پرداخت خواهند کرد.

آغاز اجاره  بناهاي2 و 3ساله كليد نخورده
در شــرايط فعلي به واســطه اجراي محدوديت هاي 
دوهفتــه اي بــراي مقابلــه با کرونــا، بازار مســكن 
نيمه تعطيل است و به واســطه توالي ميان تعطيالت 
نوروزي و محدوديت هاي کرونا، اين بازار هنوز فعاليت 
معمول خود را آغاز نكرده اســت. البته باوجوداينكه 
صنف مشــاوران امالك بايد براســاس مصوبه ستاد 
مقابله با کرونا تعطيل باشــد، بخشي از واحدهاي اين 
صنف همچنان با کرکره هاي نيمه بــاز و نيمه تعطيل 
مشــغول فعاليت هســتند و به همين واسطه رديابي 
معامالت و آگهي هــاي بازار اجاره قابل انجام اســت. 
بررسي هاي همشهري از برخي دفاتر مشاوران امالك 
تهران و همچنين آگهي هاي اجاره مســكن در فضاي 
مجازي، حاکي از اين اســت که در يكي دو هفته اخير 
و به ويژه پس از فراخوان خوداظهاري اجباري مالكان 
در سامانه ملي امالك و اسكان، معدودي از واحدهاي 
مســكوني که حتي 2 تا 3ســال قبل خالي بوده اند، 
از ســوي مالكان آنها بــه بازار اجاره عرضه شــده اند. 
آگهي هاي اجاره در فضاي مجازي با عنوان هايي نظير 
»آپارتمان نوساز ساخت98«، »آپارتمان دوساله کليد 
نخورده«، »آپارتمان ساخت97 در حال نصب کابينت« 
و... ازجمله شواهدي است که از روانه شدن خانه هاي 
خالي به بازار اجاره حكايت دارد؛ مسئله اي که از سوي 

مشاوران امالك نيز تأييد مي شود.

راه نجات بازار سرمايه

   لزوم حذف قوانين مزاحم بيروني

بررسي قوانين و مقررات موجود در بازار سرمايه نشان مي دهد با وجود حذف برخي مصوبات و ابالغيه ها، بازار سرمايه 
هنوز راه درازي تا پااليش درست قوانين و مقررات دروني و بيروني در پيش دارد. ضمن اينكه پااليش اين قوانين فقط 
محدود به مقررات داخل بازار سرمايه نمي شود و صرف نظر از مقررات دروني، برخي قوانين و مقررات بيروني وجود 
دارند كه روند توسعه بازار سرمايه را با محدوديت هاي جدي مواجه كرده اند. شايد يكي از مهم ترين قوانيني كه در طول 
چند دهه گذشته به بدنه بازار سرمايه ضربات ويرانگري زده، قيمت گذاري دستوري است كه از سوي وزارتخانه هاي 
مختلف به ويژه وزارت صنعت انجام مي شود. قيمت گذاري دستوري از يك سو درآمد زايي شركت هاي بورس را با 
مشكالت اساسي مواجه مي كند و از سوي ديگر كارايي اصلي بازار سرمايه كه در آن بايد معامالت بر مبناي مكانيسم 
بازار و روند عرضه و تقاضا انجام شــود را از بين مي برد و چرخ هايش را از كار مي اندازد. اين موضوعي بود كه حسن 
قاليباف اصل، رئيس سابق سازمان بورس تالش هايي را براي حل آن آغاز كرد اما در اين كار ناكام ماند و حتي منجر به 
استعفا شد. حاال اما سهامداران از مقامات بازار سرمايه انتظار دارند دولت را متقاعد كند كه روند قيمت گذاري دستوري 

كاال را كه به روند درآمد زايي شركت هاي بورس آسيب هاي جدي مي زند، متوقف كند.
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 در دراز مدت چشــم اندازي براي افزايش 
قيمت خودرو درصورت تثبيــت نرخ ارز و 
رشد نسبي عرضه محصوالت خودروسازان 

وجود ندارد

چه عواملي در افزايش اخير قيمت خودروهاي 
پرتيراژ داخلي مؤثر بوده است؟

بايد توجه كرد كه بازار خودرو نيز همانند بسياري از بازار كاالهاي 
سرمايه اي و حتي مصرفي از برخي اتفاقات و اظهارنظرها تأثير 
مثبت يا منفي مي پذيرد، در بازار خودرو نيز ديدگاه چندي پيش 
رئيس شوراي رقابت مبني بر لحاظ افزايش نيافتن قيمت رسمي 
خودرو در زمستان سال گذشــته و انتظار اين شورا براي اعالم 
نرخ تورم بخشي توســط بانك مركزي و احتمال افزايش بيش 
از 30درصدي قيمت خودرو هاي پرتيراژ داخلي در بهار امسال 
موجب وارد آمدن شوك قيمتي به بازار و افزايش 4 تا 5درصدي 
قيمت خودروهاي داخلي طي هفته گذشته شد. گرچه وي در 
ادامه از صحبت هاي قبلي خود عقب نشــيني كرد و از افزايش 
رســمي قيمت خودروهاي داخلي در نيمه نخست سال1400 
خبر داد اما اين رويكرد موجب وارد آمدن شوك به بازار خودرو 
و افزايش نسبي قيمت ها شــد. حتي اكنون با ثبات نسبي بازار 
خودرو، قيمت هاي درج شــده در فضاي مجازي واقعي نبوده و 
حداقل 10 تا 15درصد بيشتر از قيمت هاي واقعي بازار است. با اين 
روند كساني كه براي فروش خودرو از طريق درج آگهي در فضاي 
مجازي اقدام مي كنند، قيمت خودروهايشان را باال اعالم كردند، 
گرچه اكنون نيز خريداري در بازار خودرو وجود ندارد اما قيمت 
خودروهاي پرتيراژ داخلي در فضاي مجازي بعد از صحبت هاي 
رئيس شوراي رقابت ســير صعودي به خود گرفت ولی از شنبه 

هفته گذشته قيمت ها تا حدودي متعادل شد.
اما هنوز هم قيمت هاي اعالم شــده براي فروش 
خودروهاي پرتيراژ در فضاي مجازي به مراتب بيش از نرخ 

واقعي اين خودروها در بازار است، علت چيست؟
گرچه بازار خودرو تعطيل است اما قيمت هاي اعالم شده در فضاي 
مجازي نيز از ابتداي هفته گذشته نسبت به هفته قبل از آن سير 
نزولي داشته به نحوي كه قيمت پژو206 تيپ2 مدل1400 كه 
در ابتداي امسال حدود 205ميليون تومان بود با اظهارنظر رئيس 
شوراي رقابت با قيمت هاي متفاوت 210 الي 225ميليون تومان 
در فضاي مجازي براي فروش آگهي شد اما در ادامه قيمت اين 
خودرو طي هفته گذشته در آگهي فروش فضاي مجازي به 207 
تا 210ميليون تومان نيز كاهش يافت. اين در حالي اســت كه 
قيمت مدل99 اين خودرو در آگهي هاي فروش فضاي مجازي 
بازار شب عيد خودرو، در محدوده 185 تا 190ميليون تومان بود.

تأثير تعطيلي 10روزه نمايشگاه هاي فروش خودرو 
بر قيمت سازي  و افزايش نرخ خودروهاي پرتيراژ داخلي طي 

چند هفته اخير چگونه بوده است؟
تعطيلي نمايشگاه هاي فروش خودرو با اجراي ممنوعيت مشاغل 
و كســب وكارها نيز دســت برخي فروشــندگان و واسطه هاي 
خودرو براي قيمت ســازي  و گراني خودرو در فضاي مجازي را 
بازگذاشت. با توجه به گستردگي و نبود نظارت كافي بر فعاليت 
فروشندگان خودرو در اين شبكه ها، نرخ هايی براي فروش خودرو 
در آگهي هاي فضاي مجازي درج شــد كه در بسياري از موارد 
اختالف 5 تا 10ميليون توماني بايكديگر داشت. با اين شرايط با 
تعطيلي نمايشگاه هاي خودرو و نبود مرجعي براي كشف قيمت 
حاشــيه بازار، خودروهاي پرتيراژ داخلي در آگهي هاي فروش 
فضاي مجازي چند نرخي شــد؛ درواقع اعالم قيمت هاي باال در 
آگهي فروش خودرو در فضاي مجازي باعث سردرگمي محدود 
مشتريان خودرو براي كشف قيمت واقعي بازار شد. وقتي مثال 
فروشــنده خودرو پژو206 تيپ2 براي فروش خودروی خود به 
نمايشــگاه هاي فروش مراجعه می كند و با قيمت 203ميليون 
توماني پيشــنهادي آنها براي خريد مواجه شــده و شاهد درج 
قيمت 220ميليون توماني قيمت اين خودرو در آگهي هاي فروش 
فضاي مجازي است، اين موضوع موجب سردرگمي فروشندگان 
و خريداران خودرو مي شــود. عالوه بر آن، شيوه اعمال تعطيلي 
10روزه نمايشگاه هاي فروش خودرو ابهامات زيادي براي فعاالن 
صنفي ايجاد كرده است؛ اينكه چرا بازار غيررسمي فعال خودرو با 
وجود تعطيلي چند روزه كسب وكارهاي رسمي مرتبط همچنان 
فعال اســت به بازبودن دفترخانه ها و بانك ها با وجود تعطيلي 
نمايشــگاه هاي خودرو بر مي گردد. در واقــع اكنون صنفي كه 
داراي مجوز فعاليت در عرصه خريد و فروش خودرو است به دليل 
محدوديت هاي كرونايي تعطيل شــده و دالل ها و فروشندگان 
فضاي مجاري در بازار خودرو يكه تازي مي كنند. قيمت ســازان 
خودرو در فضاي مجازي حتي در شرايطي كه مراكز شماره گذاري 
خودرو نيز به دليل ممنوعيت هاي كرونايي تعطيل شده، مي توانند 
نسبت به انجام معامله ازطريق گرفتن وكالت فروش در دفترخانه 
اقدام كرده و در ادامه با بازشدن مراكز شماره گذاري، خودروهاي 

مذكور را به صورت رسمي نقل و انتقال دهند.
با اين رونــد مي توان گفت مشــكل اصلي اين 
روزهاي بازار خودرو، عرضه چند نرخي و كشف قيمت واقعي 

خودرو است؟
اكنون كشف قيمت واقعي خودروهاي كاركرده و صفر كيلومتر 
پرتيراژ داخلي براي خريداران و فروشندگان مشكل شده است 
به نحوي كه وقتــي قيمت يك خودروی صفــر پژو206 تيپ2 
در سطح شهر حدود 205ميليون تومان اســت برخي افراد در 
آگهي هاي فروش فضاي مجازي قيمت نوع كاركرده اين خودرو 
را تا 225ميليون تومان نيز اعالم كردند. با اين روند اكنون تعيين 
قيمت واقعي خريد و فروش خودرو در بازار سليقه اي شده است. 
با بازگشايي نمايشگاه هاي فروش خودرو مي توان انتظار داشت تا 
قيمت خودروهاي پرتيراژ داخلي در بازار كشف شود. واقعيت اين 
است كه در بازار خودرو نيز خريداراني كه به قولي پول مي شمارند، 
نرخ واقعي يك خودرو را تعيين كرده و مالك، كشف قيمت در 
بازار خودرو است و قيمت ســازي  كاذب در فضاي مجازي براي 
خودروهاي مختلف به معناي كشف قيمت اين خودروها نيست. 
با يك جست وجوي ساده در برخي ســايت هاي فروش فضاي 
مجازي مانند ديوار يا باما نيز شاهد عرضه چندنرخي يك خودرو 
مشابه هستيم. با وجود اين از يكشنبه هفته گذشته تعيين قيمت 
توافقي خودروهاي پرتيراژ به آگهي هاي فروش اينگونه خودروها 
در فضاي مجازي بازگشته است؛ اين در حالي است كه تا پيش از 
اين تعيين قيمت خودرو در اينگونه سايت ها به صورت سليقه اي و 

دلبخواه و بدون هيچ گونه نظارتي صورت مي گرفت.
افزايش اخير قيمــت در خودروهاي مونتاژي يا 

پرتيراژ بيشتر بوده است؟
قيمت ســازي  و درج نرخ هاي غيرواقعــي درآگهي هاي فضاي 
مجازي بيشــتر براي خودروهاي پرتيراژ داخلي مانند پرايدها و 
انواع پژو206 آن هم در مدل هاي1400 مصداق داشــته است؛ 
چرا كه عرضه اين مدل خودروها توسط شركت هاي خودروسازي 
محدود به سال گذشته بوده و امسال مدل1400 اين خودروها 
كمتر عرضه شده است. از سوي ديگر متقاضيان خريد اين مدل 
خودروها در بازار بيشــتر است و كســاني كه در سال گذشته 
خودروهاي خود را فروخته بودنــد نيز قصد دارند تا خودروهاي 
خود را در ســال جديد با محصوالت مدل روز جايگزين كنند. 
با اين روند، متقاضي براي خريــد مدل هاي 1400 خودروهايي 
مانند پرايد و تيبا، پژو206 تيپ2، پــژو405، پژو پارس و انواع 
سمند بيشتر است. با وجود اين حتي نوسان قيمت خودروهاي 
مذكور نيز محدود به 3 تا 5درصد بــوده و به طور كلي مي توان 
گفت كه طي 4 ماه گذشــته بازار خودرو با وجود نوسانات جزئي 
متاثر از افزايش نرخ ارز، برخي اتفاقات سياسي و يا اظهارنظرهاي 
منفي يا مثبت، آرام بوده اســت. درصورتي كه ثبات نسبي نرخ 
ارز و افزايش عرضه خودرو را شاهد باشيم به نظر نمي رسد حتي 
برخي اظهارنظرهاي تنش زا نيز موجب افزايش قيمت خودروهاي 
پرتيراژ داخلي در درازمدت شود. عالوه بر تأثيرپذيري بازار خودرو 
از برخي اظهارنظرهاي تنش زا، نكته قابل توجه اين است كه از 
ابتداي امسال خودرويي شــماره گذاري نشده، با كاهش عرضه 
خودروهاي مدل روز نيز نياز بازار به اين خودروها تامين نشــده 
و وقتي عرضه خودرو در بازار كم شــود، منجر به تنش قيمتي 
مي شود. هيچ آمار دقيقي از ميزان عرضه خودرو از ابتداي امسال 
توسط شركت هاي خودروسازي وجود ندارد اما احساس مي كنيم 
كه عرضه مدل هاي روز خودرو نسبت به تقاضاي نسبي بازار براي 

خريد اينگونه خودروها كم است.
تأثير شيوع بخت آزمايي براي فروش محصوالت 
خودروسازان در شكل گيري انتظارات تورمي بازار خودرو 

چقدر بوده است؟
بايد شيوه عرضه خودرو اصالح شــود؛ چرا كه با فروكش كردن 
ميزان نوســانات ارزي ميــزان تقاضــاي كاذب و خريد براي 
سرمايه گذاري در بازار خودرو نيز كمتر شده و خريد و نگهداري 
خودرو از بازار آزاد براي كسب ســود بيشتر نيز مقرون به صرفه 
نيست اما هنوز خريد خودرو از شركت هاي خودروسازي حتي 

همشهري در گفت وگو با مشاور وزير جهادكشاورزي در امور زنان بررسي كردپيش بيني رئيس اتحاديه نمايشگاه داران و فروشندگان خودروی تهران در گفت وگو با همشهري:

موانع توسعه كسب وكارهاي خرد خودرودرنيمهنخستامسالگراننميشود
زنان روستايي و عشايري

قيمت غذاهاي آماده اوج گرفت
قيمت انــواع غذاهاي آمــاده و نيمه آمــاده و به ويژه  سوپرماركت
ساندويچ هاي سرد سوپرماركتي بين 10 تا 30درصد 
افزايش يافت. به گزارش همشــهري، تعطيل شــدن 
رستوران ها، فست فودها و مراكز تهيه غذا در كشور با شروع ماه رمضان، 
روي قيمت تمام غذاهاي آماده تأثير گذاشت و از يكي دو هفته پيش از 
آغاز  ماه رمضان شــركت هاي توليدكننده اين محصوالت، يكي يكي 

قيمت توليدات خود را افزايش دادند. 
انواع ســاندويچ هاي پاني، نامي نو، كاله، هرمس، رباط و تالونگ كه 
معروف ترين برندهاي توليد ساندويچ سرد هستند در اين مدت بين 
2 تا 5هزار تومان گران تر شــده اند. به طور مثال قيمت ساندويچ های 
آماده كاله از 17هــزار و 900 به 19هزار و 900 رســيده و رباط هم 
نرخ ساندويچ هاي خود را از 19هزار تومان به 25هزار تومان رسانده 
است. ديگر غذاهاي ســرد نيز به همين نســبت و حتي بيش از اين 
افزايش قيمت داشــته اند؛ قيمت الويه هاي 500گرمــي نامي نو با 
40درصد افزايش از 20هزار تومان به 28هزار تومان رســيده و انواع 
200گرمي نيز از 10هزار به 14هزار تومان افزايش قيمت داشته اند. 
ساندويچ هاي آماده از سال گذشته و با شــيوع كرونا به دليل نگراني 
مردم از چگونگي رعايت مسائل بهداشتي در رستوران ها و فست فودها 
رونق گرفت و بازار اين محصوالت داغ شد. امسال نيز با اينكه فعاليت 
مراكز تهيه غذا و رستوران ها به صورت بيرون بر با وجود محدوديت هاي 
قرنطينه اي جديد تهران بالمانع اعالم شده، شروع ماه رمضان مصرف 
اين ساندويچ ها را افزايش داده و بســياري از كساني كه به هر دليل 
نمي توانند روزه بگيرند، اين ساندويچ ها و غذاهاي آماده مثل الويه و 
ساالد ماكاروني را به دليل عدم  نياز به گرم كردن، بهترين گزينه براي 

مصرف در ادارات و ديگر محل هاي كار مي دانند.

قيمت فروش آنالين برخي انواع ساندويچ آماده در سوپرماركت هاي تهران
قيمت- تومانمشخصاتبرند

28.000الويه كالباس- 500گرمينامي نو
28.000الويه مرغ- 500گرمينامي نو
14.000الويه مرغ- 200گرمي نامي نو
20.000ساندويچ ژامبون مرغ 90%- 260گرميپاني
20.000ساندويچ ژامبون گوشت 95%- 250گرميپاني
14.000الويه مرغ- 200گرميرباط

15.000ساندويچ سفيده تخم مرغ- 170گرميتالونگ
16.000كالب ساندويچ ژامبون گوشت 90% - 150گرميپاني

14.000ساالد ماكاروني با مرغ- 200گرمينامي نو
21.300ساالد ماكاروني با ژامبون- 300گرميرباط
20.000ساندويچ مرغ هالوپينو- 240گرميكاله
20.000ساندويچ مرغ گريل- 240گرمكاله

20.000كالب ساندويچ گوشت با پنير- 150گرميهرمس
20.000ساندويچ فيله مرغرباط

 زولبيا و باميه در ميادين
5هزار تومان ارزان تر از مغازه ها

شــيريني محبوب ماه رمضان در ميادين ميوه و تره بار  تره  بار
5هزار تومــان ارزان تــر از قيمت مصــوب قنادي ها 
قيمت گذاري شــده اســت. به گزارش همشــهري، 
درحالي كه براساس اعالم اتحاديه شيريني فروشان تهران زولبيا باميه 
درجه يك در قنادي هاي تهران هر كيلو 48هــزار تومان و درجه دو 
38هزار تومان نرخ گذاري شده اســت، قيمت تعيين شده براي اين 

محصول در ميادين تره بار تهران 5هزار تومان پايين تر است.
 براساس اعالم سازمان ميادين ميوه و تره بار شهر تهران، زولبيا و باميه 
درجه يك با قيمت هر كيلوگرم 43.200تومان در ميادين و بازارهاي 
ميوه و تره بار عرضه مي شود كه نسبت به نرخ مصوب اين كاال براي ماه 
رمضان امسال، 10درصد پايين تر است. اين درحالي است كه بعضي 
از مغازه هاي شيريني فروشــي در برخي مناطق، با توجه به كيفيت 
مواداوليه مصرفي و افزايش هزينه توليد، انواع شيريني ازجمله زولبيا 
باميه را با قيمتي باالتر از نرخ مصوب به فروش مي رســانند. سازمان 
ميادين ميوه و تره بار شهر تهران در آستانه ماه رمضان براي بسياري 
ديگر از كاالهاي عرضه شــده در اين مراكز خريد ازجمله خواروبار، 
لبنيات، ماكاروني و انواع نان، كمپوت و كنســرو و آشاميدني ها نيز 
تخفيف هايي بين 5 تا 25درصدي قائل شد كه مشروح اين تغييرات 
قيمت روز چهارشنبه در همين ستون به چاپ رسيد. بنا بر اعالم اين 
سازمان، توزيع گسترده انواع محصوالت پروتئيني شامل گوشت قرمز، 
مرغ و تخم مرغ و برنج نيز در طول ماه رمضان با قيمت پايين تر از سطح 
شهر در ميادين انجام خواهد شد. در بخش ميوه، سبزي و محصوالت 
فرنگي، اختالف قيمت بين ميادين و سطح شهر بيش از 30درصد و 
در برخي محصوالت باالتر از 40درصد است. جدول پيوست، تفاوت 
قيمت بعضي انواع ميوه و سبزي و صيفي را در ميادين و سطح شهر 

طي هفته گذشته نشان مي دهد.

اختالف قيمت انواع ميوه در ميادين ميوه و تره بار و ميانگين سطح شهر

قيمت در نام ميوه
ميادين

 قيمت در 
سطح شهر

ميزان اختالف 
قيمت )درصد(

8.90015.00041سيب قرمز
1090016.50034سيب زرد

12.90020.50037پرتقال تو سرخ
11.50018.50038پرتقال تامسون شمال

42.5 17.30030.000نارنگي كينو
14.50026.00044نارنگي بندري

16.20019.50017ليمو ترش
12.50015.00017ليمو شيرين

14.50020.50029كيوي
4.6006.00023هندوانه

123.800187.50034جمع

اختالف قيمت سبزي و صيفي در ميادين ميوه و تره بار و ميانگين سطح شهر

قيمت در نام ميوه
ميادين

 قيمت در 
ميزان اختالف قيمتسطح شهر

27 7.70010.500خيار گلخانه اي
5.9008.00026خيار رسمي و رويال

5.5007.50027گوجه فرنگي
5.1008.00036بادمجان

6.2008.50027كدوي مسمايي
26.5 7.0009.500كدوي حلوايي
31 4.5006.500سيب زميني

4.8006.50026پياز قرمز
2.8004.00030پياز زرد

34.5 5.9009.000سبزي هاي برگي
55.40078.00029جمع

با شركت در قرعه كشي همچنان مقرون به صرفه است؛ در واقع 
فاصله زياد قيمتي خودروهاي ثبت نامي با نرخ خودرو در بازار آزاد 
موجب باال ماندن انگيزه براي خريد خودرو از طريق ثبت نام حتي 
با عرضه محدود توسط شــركت هاي خودروسازي شده است. 
وقتي هزاران نفر براي خريد تعداد محــدودي خودرو از طريق 
قرعه كشي ثبت نام مي كنند اين امر نشان دهنده وجود تقاضاي 
باال براي خريد اينگونه خوروها به دليل سودآوري ناشي از شكاف 
قيمتي كارخانه و بازار است. اما به هر صورت براي ساماندهي بازار 
خودرو بايد اين فاصله قيمتي با رشد عرضه خودرو از بين برود؛ 
چراكه فاصله قيمتي 70 تا 80درصدي برخي خودروها از كارخانه 
تا بازار به دليل كاهش عرضه و به هم خوردن نظام عرضه و تقاضاي 
خودرو در بازار طي سال هاي گذشته بوده است. جايگزيني عرضه 
خودروهاي كوئيك به مشتريان ساندرو و تندر90 در شب عيد 
امسال توسط سايپا گواهي بر اين ادعاست؛ چرا كه رشد عرضه 
انواع كوئيك در اين چارچوب موجب افت قيمت فروش كوئيك 
اتوماتيك در بــازار تا حدود 32ميليون كمتر از قيمت رســمي 
فروش اين خودرو توسط كارخانه شد. بدان معنا كه قيمت رسمي 
فروش اين خودرو توسط كارخانه حدود 232ميليون تومان بود 
اما با رشد عرضه، قيمت فروش كوئيك اتوماتيك در بازار شب عيد 
تا 198 تا 200ميليون تومان كاهش يافت و حتي اكنون نيز كه 
قيمت خودرو باال رفته است كوئيك اتوماتيك به نرخ 210ميليون 
تومان يعني حــدود 22ميليون تومان كمتــر از قيمت مصوب 
كارخانه در حاشيه بازار فروخته مي شود. علت اين افت قيمت، 
رشــد عرضه كوئيك اتوماتيك در بازار طي اسفندماه با اجراي 
طرح جايگزيني اين خودرو با ساندرو توسط سايپا بوده است. اين 
موضوع نشان مي دهد كه اگر در بازار كنوني خودرو تيراژ عرضه 
افزايش يابد، فاصله قيمتي كارخانه و بازار انواع خودروها روزبه 

روز كمتر و كمتر خواهد شد.
تأثير ثبات نســبي نرخ ارز بر قيمت خودروهاي 

پرتيراژ داخلي در حاشيه بازار چگونه بوده است؟
با ثبات نســبي نرخ ارز طي چند ماه گذشته اكنون سرمايه گذار 
چنداني در بازار خودرو نداريم و دالل بازي و واسطه گري كم شده 
است اما هنوز هم برخي مالكان كه قبال خودرو را خريداري و دپو 
كرده اند تالش مي كنند تا با سوءاستفاده از برخي اظهارنظرهاي 
تنش زا، با قيمت سازي  در فضاي مجازي اين خودروها را با قيمت 
باالتري به معدود مشتريان عرضه كنند. همانطور كه با اظهارنظر 
چندي پيش رئيس شــوراي رقابت، اين فروشــندگان خودرو 
احســاس كردند كه احتمال افزايش رسمي قيمت خودروهاي 
پرتيراژ داخلي در آينده نزديك وجــود دارد و به همين دليل با 
عرضه چند نرخي و قيمت سازي  در آگهي هاي فروش خودرو به 
افزايش نرخ خودرو درحاشيه بازار دامن زدند. از سوي ديگر با اين 
اظهارنظر، برخي فروشندگان به اميد افزايش بيشتر قيمت ها از 
عرضه خودرو به بازار خودداري كردند. واقعيت اين است كه چه 
بخواهيم يا نخواهيم هنوز هم خودرو جزو كاالهاي ســرمايه اي 
محسوب مي شود و هميشه صحبت هاي مثبت يا منفي در مورد 
چشم انداز قيمت ها در بازار خودرو در كوتاه مدت بر قيمت هاي 
حاشيه بازار خودرو تأثير گذار است. اما اين تأثيرگذاري درازمدت 
نخواهد بود و حتي درصورت كاهش نــرخ ارز در طوالني مدت 

مي توان انتظار كاهش قيمت خودرو در حاشيه بازار را داشت.
معموال درماه مبارك رمضان شاهد افت تقاضا و 
كاهش قيمت خودرو بوديم، چرا اكنون شاهد افزايش نسبي 

قيمت خودرو هستيم؟
 هر ســاله در ايام ماه مبارك رمضان تقاضاي خريد خودرو كمتر 
شده و در تثبيت يا حتي كاهش قيمت خودرو در بازار مؤثر است 
اما امسال به دليل برخي احتماالت در مورد گراني رسمي خودرو 
شــاهد افزايش قيمت ها بوديم اما حتي اين افزايش قيمت نيز 
در حد چند درصد بود و زياد نبود اما برخي ســايت هاي فضاي 
مجازي از اين شرايط سوءاستفاده كرده و با قيمت سازي  به گراني 
چندين ميليون توماني برخي خودروهاي پرتيراژ در حاشيه بازار 
دامن زدند. اين سايت ها با فضاسازي در حالي به افزايش قيمت 
دامن زدند كه مشــتري براي خريد خودرو صف نكشيده بود و 
حتي درصورت رشد نسبي عرضه و ثبات نرخ ارز مي توان انتظار 
كاهش قيمت خودرو در حاشيه بازار را داشت. با رشد عرضه حتي 
درصورتي كه برخي افراد قيمت پــژو206 تيپ2 در آگهي هاي 
فروش فضاي مجازي را مثال 400ميليون تومان نيز اعالم كنند، 
اين امر منجر به گراني خودرو در حاشــيه بازار نخواهد شد؛ چرا 
كه مكانيزم عرضه و تقاضا موجب واقعي شدن قيمت خودرو در 
بازار مي شود و رشد عرضه اينگونه قيمت سازي  خودرو در فضاي 
مجازي را نيز خنثي مي كند. قيمت سازان خودرو در فضاي مجازي 
نيز در شرايطي نسبت به افزايش قيمت اقدام مي كنند كه عرضه 
يك خودرو در بازار كم باشد اگر عرضه يك خودرو در بازار افزايش 
يابد همانند تجربه رشد عرضه كوئيك اتوماتيك در بازار، شاهد 
كاهش قيمت اين خودروها در حاشيه بازار، حتي به كمتر از نرخ 

مصوب كارخانه خواهيم بود.
با اين روند چشم انداز قيمت خودروهاي پرتيراژ 
داخلي در بازار طي نيمه نخست امسال را چگونه پيش بيني 

مي كنيد؟ 
طي نيمه نخست امســال به دليل ثبات نســبي نرخ ارز نه تنها 
شــاهد افزايش قيمت خودرو نخواهيم بود بلكه درصورتي كه 
طي اين مدت با تثبيت نرخ دالر در كانال 24هزار تومان كنوني، 
عرضه خودرو افزايش يابد يا به دليل برخي توافق هاي سياسي يا 
همكاري مشترك با شــركاي خودروساز خارجي سيگنال هاي 
مثبتي به بازار خودرو داده شود، حتي شاهد كاهش قيمت خودرو 

در حاشيه بازار خواهيم بود.
با توجه به ممنوعيت واردات و ثبات نسبي نرخ ارز، 

وضعيت بازار خودروهاي خارجي چگونه است؟
بازار خودروهاي خارجي قفل شده و اكنون با وجود كاهش شديد 
عرضه اصال خريداري در بازار وجود ندارد و به دليل كاهش قدرت 
خريد مردم و قيمت هاي نسبتا باالي خودروهاي وارداتي اكنون 
خودروهايي كه از 5 مــاه پيش در اختيار برخــي مالكان بوده، 
همچنان مانده اســت. گرچه قيمت اينگونه خودروها نشكسته 
اســت اما در بازار مراجعه كننده اي براي خريــد اين خودروها 
به خصوص محصوالت داراي بيش از يك ميليارد تومان قيمت 
نيز وجود ندارد اما درصورت افزايش يا كاهــش نرخ ارز، تقاضا 
براي اينگونه خودروها بيشتر شــده و خريداران نسبت به خريد 
خودروهاي خارجي اقدام مي كنند. امــا با تثبيت يا كاهش نرخ 
ارز برخي متقاضيان خريد اينگونه خودروها كه تا كنون منتظر 
مانده اند، نيز تمايلي براي خريد اينگونه خودروها به دليل انتظار 

كاهش بيشتر قيمت ها نخواهند داشت. 

شرايط حضور و فعاليت  اشتغال
زنــان در عرصه هاي 
كســب وكار و توليد 
سخت است و براي زنان روستايي و 
عشايري سخت تر. هر چند از دير باز 
زنان روستايي و عشايري دوشادوش 

مردان در مزارع، باغات و در پرورش دام ها تالش مي كردند تا سفره شان 
خالي نماند اما امروز آنان سهم بيشتري مي خواهند؛ سهم بيشتر از زندگي، 
درآمد، بازار كار، مشــاركت و پيشــرفت. با اين حــال فرصت هاي 
پيش روي شان كم و موانع زياد است. آنطور كه فروغ السادات بني هاشم، 
مشاور وزير در امور زنان و مديركل دفتر امور زنان روستايي و عشايري 
وزارت جهادكشاورزي مي گويد زنان روستايي و عشايري از نظر كسب وكار 
و مشــاركت اقتصادي وضع چندان مطلوبي ندارند. او معتقد است كه 
سياستگذاران و برنامه ريزان دربرابر تدوين برنامه براي زنان روستايي و 
عشايري مقاومت مي كنند و قوانين هم تطابقي با كسب وكارهاي خرد و 

نقش آنها ندارد. متن كامل گفت وگو درپي مي آيد.

با گذشت 12سال فعاليت و مســئوليت در حوزه امور زنان 
وزارت جهادكشاورزي در سه دولت، چقدر زنان روستايي و عشايري را 

مي شناسيد؟
زنان روستايي و عشايري با 10ميليون نفر جمعيت و 5ميليون نفر جمعيت 
در سن كار و فعاليت، نقش مهمي در توسعه و توليد دارند. برخالف تصورات 
و تعريف مرسوم از زنان روستايي و عشايري، به عنوان گروه هاي آسيب پذير 
و نيازمند، تعريف من از اين گروه، افراد توانمند و مستعدي است كه چنانچه 
به طور ويژه در برنامه هاي توســعه مورد توجه قرار گيرنــد، مي توانند نقش 
غيرقابل انكاري در رشد و توسعه كشــور ايفا كنند. بسياري از صاحب نظران 
توسعه معتقدند كه يكي از عوامل توسعه نيافتگي بسياري از كشورها، غفلت از 
ظرفيت نيمي از جامعه مولد و تبديل آنها به گروه هاي غيرمولد و مصرف كننده 

است.
ارزيابي شما از مطالبات زنان روستايي و عشايري چيست؟

تفاوت جدي مطالبات زنان با مطالبات ساير گروه ها، واقعي بودن آن و ارتباط 
مستقيم آنها با بهبود و ارتقاي شرايط زندگي شان است.

از 4.5 تا 5ميليون بهره بردار و توليد كننده در بخش كشاورزي 
چه تعداد زنان روستايي و عشايري هستند و در چه حوزه هايي مشغول 

به كارند؟
براساس آمارهاي رسمي از 5ميليون بهره بردار 10درصد آنها را زنان تشكيل 
مي دهند. اين عدد ناظر بر آن دسته از بانواني است كه داراي مالكيت و دارايي در 
بخش كشاورزي هستند اما از نظر من فعاليت زنان در بخش كشاورزي محدود 
به فعاليت هاي مزرعه اي نيست و همه افرادي كه در مراحل پس از برداشت و 
فراوري محصوالت فعاليت مي كنند و به ويژه در حوزه صنايع دستي و حتي اخيرا 
در زمينه بوم گردي، تجربه دارند، زنان فعال در عرصه توليد و توسعه محسوب 
مي شــوند و بايد دربرنامه ها مورد توجه قرار گيرند. از اين رو با 6ميليون زن و 
دختر روستايي و عشايري مواجهيم كه محور توسعه روستا و مناطق عشايري 

محسوب مي شوند.
مهم ترين چالش هاي زنان روستايي و عشايري در حوزه توليد 

و كسب وكارهاي كشاورزي چيست؟
مهم ترين چالش اين است كه در برنامه هاي توسعه و در سطوح سياستگذاري 
و برنامه ريزي به عنوان گروه خاص درنظر گرفته نشده اند و برنامه ها، سياست ها 
و مقررات و قوانين جاري با فعاليت ها و نقش هاي آنها تطابقي ندارد. اين امر در 
همه موارد اعم از مالي، آموزشي، خدمات مربوط به بازار و بازاررساني، دريافت 
وام و تسهيالت و بهره مندي از مجوزها براي اقدام و توسعه كسب وكار صادق 
است. در واقع اين چالش در درجه اول پيش روي كسب وكارها و فعاليت هاي 
خرد است و چون فعاليت زنان روستايي و عشايري از نوع كسب وكار هاي خرد 

محسوب مي شود به صورت جدي اين گروه درگير اين چالش ها هستند.
هم سونبودن قوانين و مقررات با توسعه اجتماعي و اقتصادي 
جامعه زنان روستايي و عشايري چه پيامدي براي اين بخش مولد خواهد 

داشت؟
توسعه اقتصاد روستا و مناطق عشايري از الزامات ويژه اي برخوردار است كه اين 
الزامات بايد در قوانين و مقررات جاري لحاظ شود. فقدان اين مقررات، مهم ترين 
مانع توسعه اقتصاد روستا و مناطق عشايري است. به نظر من حتي قوانين مربوط 
به بيمه و حداقل حقوق بايد اقتضايي و متناسب با محل كار و توليد تعريف شود. 
پيچيدن نسخه واحد براي همه فعاليت ها و در كل كشور مانعي است كه موجب 

حذف تعداد زيادي از فعال ترين و مستعد ترين افراد شده است.
شما در جايي اشــاره كرده ايد وقتي مي خواهيم براي زنان 
روستايي و عشايري برنامه بدهيم، مقاومت وجود دارد. اين مقاومت ها از 

چه نهادهايي يا گروه هايي اعمال مي شود؟ 
به نظرم بيشترين مقاومت ها در ذهن سياســتگذاران و برنامه ريزان و نوع نگاه 

آنها به برنامه ريزي است.
دليل و ريشه مقاومت ها چيست؟ 

سياستگذاران و برنامه ريزان با رويكرد يكســان نگري به دنبال يكسان سازي  
هستند؛ آن هم در شرايطي كه جامعه ايران سرشار از تنوع، تعدد و گوناگوني 
است. اين رويكرد بزرگ ترين مانع محسوب مي شــود. ما نياز به برنامه ريزي 

اقتضايي داريم.
حركت هايي كه گاهي براي تســهيل كســب وكار در كشور 
انجام مي شود مانند قانون بهبود فضاي كسب وكار، براي زنان روستايي 
و عشايري نتيجه اي در برداشته اســت يا آنكه اين هم مشمول رويكرد 

يكسان نگري سياستگذاران شده است؟
همانطور كه گفتم ما دچار كالن نگري در سياست ها و برنامه ها هستيم. مصداق 
اين كالن نگري در عرصه كار و فعاليت، وجود قوانين و مقررات يكســان براي 
همه گروه ها، افراد و مناطق از يك طرف و همه محيط هاي كاري اعم از بزرگ 
و كوچك، شهري و روستايي از سوي ديگر است. به عنوان مثال مقررات مربوط 
به كسب وكار و اخذ انواع مجوزها به هيچ وجه اقتضايي و متناسب با گروه هاي 

مختلف تعريف نشده است و يكسان نگري در تدوين آن كامال مشهود است.
مهم ترين مانع بر سر توسعه كسب وكارهاي زنان روستايي و 

عشايري چيست؟
مهم ترين مانع در اين حوزه، دريافت مجوزهاي بهداشتي است.

ولي در نــگاه اول دريافت اين نوع مجوزهــا ضروري به نظر 
مي رسد؛ مشكل كجاست؟

بله ولي متأسفانه شرايط دريافت اين مجوز قابل انطباق با كارهاي زنان نيست و 
عمدتا براي كارخانه ها و كارگاه هاي بزرگ تعريف شده است. كارگاه هاي كوچك 
روستايي و عشايري امكان دريافت اين مجوز را ندارند. متأسفانه شاخص هايي 
كه براي دريافت مجوز بهداشتي تعريف شده، عمدتا شاخص هاي فرايندي و 
محيطي است و ارتباط زيادي با كيفيت محصوالت ندارد. به نظر من شاخص هاي 
محيطي و فرايندي بايد تعديل و با كارهاي كوچك متناسب ســازي  شــود و 

كيفيت محصول نهايي در اولويت دريافت مجوز بهداشتي قرار گيرد.

فرحناز هاشمي
خبر نگار

ثبات نسبي نرخ ارز از نيمه دوم سال گذشته منجر به تثبيت يا سير نزولي  و خودر
قيمت ها در بازار شب عيد خودرو شد؛ اما از ابتداي امسال قيمت ها با وجود 

تشديد ركود حاكم بر بازار خودرو و تثبيت نرخ دالر در محدوده 24هزار تومان قيمت برخي انواع خودروهاي 
پرتيراژ سير صعودي به خود گرفت. افزايش قيمت خودرو در فروردين ماه امسال در شرايطي است كه هر ساله با فرارسيدن  ماه 
مبارك رمضان و افت تقاضاي خريد، تثبيت يا سير نزولي قيمت ها در حاشيه بازار خودرو را شاهد بوده ايم. فعاالن صنفي از 
تأثيرپذيري بازار خودرو از سه گانه زمزمه هاي افزايش رسمي نرخ خودرو طي سه ماهه نخست امسال، قيمت سازي  باالي خودرو 
در فضاي مجازي و تعطيلي نمايشگاه هاي فروش خودرو به دليل شيوع موج چهارم كرونا و تداوم عرضه قطره چكاني خودرو به 
شيوه قرعه كشي خبر مي دهند. باوجود اين، افزايش حدود 4درصدي قيمت اخير خودروهاي پرتيراژ را كوتاه مدت تلقي و تأكيد 
مي كنند كه حداقل طي نيمه نخست امسال چشم انداز بازار خودرو تثبيت يا سير نزولي قيمت ها خواهد بود. در گفت وگوي 
همشهري با سعيد موتمني، رئيس اتحاديه نمايشگاه داران و فروشندگان خودروی تهران داليل افزايش اخير قيمت خودروهاي 

پرتيراژ و چشم انداز بازار خودرو طي نيمه نخست امسال را مطرح كرديم كه مي خوانيد.

علي ابراهيمي
خبرنگار
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تسليت به همكار

 با نهايت تأسف و تأثر مطلع شـديم همكارعزيزمان  آقاي  يوسف مجتهد  
در غم از دست دادن  مادر به سوگ نشسته است. براي درگذشته رحمت 

الهي و براي بازماندگان صبر از درگاه ايزد منان خواهانيم .

همكاران شما در موسسه همشهري

مكث

نقاهتگاه ها؛ امكان بي مخاطب
وقتي موج اول كرونا فراگير شــد 
و بيمارســتان ها توان نگهداري از 
همه بيماران را نداشــتند، وزارت 
بهداشت به فكر ايجاد مكان هايي افتاد كه مي توانست جايي براي 

سپري كردن روزهاي پاياني ابتال به كوويد-19 باشد.
در فضاهاي ورزشــي و نظامي شــهرهاي مختلف، تخت هايي 
چيده شد كه حداقل امكانات را داشت و آنقدر مناسب بود كه 
بشود دوران قرنطينه را در آن گذراند. بسياري از مردم ممكن 
است به داليل متفات نتوانند دوران قرنطينه را در خانه بمانند 
و نقاهتگاه ها مي توانست دست كم براي اين افراد مفيد باشد. با 
اين حال در بيشتر استان هاي كشور، استقبالي از اين نقاهتگاه ها 

نشد و بيشتر آنها خالي ماند.
موج چهــارم كرونا كمي پس از پايان تعطيالت نوروز امســال 
موجب شــد تا دوباره با افزايش تعداد بيماران بستري مواجه 
شويم. ظرفيت بيمارســتان ها كم كم در حال پُر شدن است و 
بيماراني كه نيازي به خدمات جدي پزشكي ندارند، بايد به خانه 
فرستاده شوند. در چنين شــرايطي از گوشه وكنار كشور خبر 

مي رسد كه در چند  استان نقاهتگاه ها برپا شده اند.
اين نقاهتگاه ها در اراك با 100تخت، در سوادكوه با 79تخت، در 
فرديس با 200تخت و در قائمشهر با 63تخت به تازگي راه اندازي 
شده است. در شهرهاي ديگري مثل تبريز، بوشهر، زنجان، ابهر 
و بسياري ديگر از شهرها هم نقاهتگاه هايي كه سال قبل ايجاد 
شده بود، دوباره كار خود را آغاز كرده اند. با اين حال سؤال اين 
است طرحي كه سال گذشته با اقبال مواجه نشد، امسال چطور 

مي تواند نظر مردم را به خود جلب كند؟

امكانات اندك نقاهتگاه ها
مدير درمان دانشــگاه علوم پزشــكي همــدان در اين باره به 
همشــهري مي گويد: »در موج اول كرونــا نقاهتگاه هاي ويژه 
بيماران نيازمند قرنطينه ايجاد شــد. هدف اين بود كه وقتي 
بيمارســتان جا ندارد، مريض بتوانــد دوران نقاهت خود را در 
مكان مناسبي بگذراند. با اين حال مشكل اين بود كه اين مراكز 
هيچ گونه امكانات پزشــكي به ويژه كپسول اكسيژن نداشتند. 
بنابراين بيماران از اين مراكز استقبال نكردند و ترجيح دادند در 
خانه خودشان قرنطينه شوند. در نهايت همه متوجه شدند كه 
نقاهتگاه طرح موفقي نيست. پس از آن بود كه ايده استفاده از 
هتل ها و مهمانسرا ها مطرح شد كه باز هم به داليلي مانند دوري 

بيمار از خانواده، نتيجه نداشت.«

مراقبت درمنزل
حســن بهرامي درباره راه جايگزين نقاهتــگاه اظهار مي كند: 
»وزارت بهداشت طرح نقاهتگاه را از دستور كار خارج كرده بود؛ 
زيرا عقيده اين است كه بهترين راه براي گذر از موج شيوع كرونا، 
درمان سرپايي بيماران و استراحت در منزل است. هم اكنون در 
برخي اســتان ها طرح ديگري اجرا مي شود كه البته در مرحله 
آزمون و خطاست. در اين طرح پرستاران به منزل بيماراني كه 
بيمارستان آنها را معرفي كرده است، مراجعه مي كنند و ضمن 
تزريق دارو و بررســي وضعيت بيمار، نتايج را به بيمارســتان 
گزارش مي دهند. اين طرح شايد نتايج بهتري داشته باشد، چون 

بيمار در خانه خود احساس بهتري دارد.«

كارايي نقاهتگاه ها در شرايط اضطراري
مدير روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي مازندران نيز درباره 
ايجاد نقاهتگاه جديد در 2شهر قائمشهر و سوادكوه به همشهري 
مي گويد: »دليل استفاده نشــدن از نقاهتگاه هاي مازندران در 
ســال قبل اين بود كه ظرفيت تخت هاي استان تكميل نشده 
بود. نقاهتگاه ها براي آمادگي در زمان پُر شــدن ظرفيت مراكز 
درماني برپا مي شوند. اكنون هم اين مراكز به منظور آمادگي در 
شرايط اضطراري برپا شده اند. هرچند هنوز ظرفيت تخت هاي 

بيمارستاني استان تكميل نشده است.«
ســيمين بابايي مي افزايــد: »هم اكنون روند صعــودي تعداد 
بستري شدگان كرونايي مازندران در حال نزديك شدن به شرايط 
ثبات است، درصورتي كه اين ثبات ادامه داشته باشد و سپس 
در سيري كاهشي قرار گيرد، طبيعي اســت كه از نقاهتگاه ها 

استفاده نخواهد شد.«

ايجاد نقاهتگاه ادامه دارد
با وجود آنكه همچنان اســتقبالي از نقاهتگاه ها نمي شود، اما 
اســتان هايي همچون ايالم، چهارمحال وبختياري، كهگيلويه  
و بويراحمد، زنجان، كرمانشــاه، بوشــهر، اردبيل، خراســان، 
 اصفهان، يــزد، لرســتان، گيــالن و... براي حفــظ آمادگي
 خــود در شــرايط بحرانــي، زمينه برپايــي نقاهتــگاه ها را

ايجاد كرده اند.
محمدرضا دهقاني، معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي شهيد 
صدوقي يزد در اين باره به همشهري مي گويد: »با آنكه يزد در  
نســبت تخت به جمعيت، مقام اول كشــور را دارد؛ اما شرايط 
ايجاب مي كند كه براي همه مســائل آماده باشــيم. به همين 
دليل ســازمان مديريت بحران در بيمارستان شهيد صدوقي 
فضايي را براي ايجاد نقاهتگاه آماده كرده و فقط كافي اســت 
 كه تخت سيار در اين بخش قرار بگيرد تا بيماران بتوانند از آن

 استفاده كنند.«
تماس همشهري با مسئوالن علوم پزشكي استان هاي لرستان، 
گيالن و چهارمحال وبختياري هم نشــان داد كه اين استان ها 
وضعيتي مشابه يزد دارند. تخت هاي بيمارستان ها هنوز خالي 
هستند، اما آمادگي الزم براي تهيه تجهيزات نقاهتگاه وجود دارد 
تا درصورت ادامه سير صعودي ابتال به كرونا و پُر شدن تخت ها، 

بيمارستان ها با كمبود فضا مواجه نشوند.

حميده پازوكي
خبرنگار

ايجاد بازارچه هاي مرزي يكي از روش هاي مهم 
توســعه اقتصــادي در نواحي مرزي اســت. مرز

كرمانشاه 6 مرز رسمي فعال و بازارچه مرزي با 
عراق دارد و ســاالنه حدود نيمي از كاالهاي غيرنفتي از اين 
مرزها به عراق و ســوريه صادر مي شود. شيخ صله، شوشمي، 
تيله كوه، سومار، پرويزخان و مرز تجاري خسروي ازجمله اين 
بازارچه هاي مرزي هســتند. دولت ســال 7۵ با راه اندازي و 
 گشــايش تيله كوه موافقت كــرد. وجود ايــن بازارچه براي

2 شهرستان ثالث باباجاني و سرپل ذهاب يك مزيت اقتصادي 
است و بازگشــايي آن در كرمانشــاه مي تواند به كاهش آمار 
بيكاري كمك كند. بعد از تعطيلی تيله كوه در سال  93 از سوي 
عراق از آن تاريخ تا كنون با وجود تالش هاي مسئوالن، اين مرز 
بازگشايي نشد. حاال مسئوالن استاني ازجمله استاندار، خبر از 

بازگشايي اين مرز در آينده نزديك مي دهند.

اميد به اشتغال مردم
»رضا كشتمند« يك شهروند سرپل ذهابی با بيان اينكه مردم 
اين شهرستان سال های ســختی را در جنگ و زلزله تجربه 
كرده اند به همشهری می گويد: »جوانان شهرستان با وجود 

تحصيالت دانشــگاهی بيكار هستند و بازگشــايی بازارچه 
می تواند اميد تازه ای در دل آن هــا ايجاد كند.«  يكی ديگر از 
اهالی هم با بيان اينكه اغلب مردم سرپل ذهاب و ثالث باباجانی 
كشاورز هستند، معتقد است بازگشايی تيله كوه رونق خاصی 
در اين زمينه ايجاد می كند. »عمران اسكندری« معتقد است 
می توان با پتانســيل بازارچه مرزی تيله  كــوه، بيكاری را در 

منطقه كاهش داد.

ناهماهنگي طرف عراقي
 معاون امــور اقتصادي اســتانداري كرمانشــاه درباره علت

باز نشــدن بازارچه تيله كوه طي اين ســال ها به همشهري 
مي گويد: »اختالف نظر و ناهماهنگي دولت و اقليم كردستان 
باعث شده كه مرز تيله كوه تاكنون بازگشايي نشود.« هدايت 
حاتمي مي افزايد: »طرف ايراني براي راه اندازي و بهره برداري 
از مرز تيله كوه آمادگي كامل دارد. تمام زيرساخت ها ازجمله 
جاده و فيبر نوري در اين مرز آماده شده است. با گمرك ايران 
نيز هماهنگ هستيم تا به محض شــروع كار، نيروها مستقر 
شوند. به دليل اختالف نظري كه در طرفين عراقي وجود دارد 
هنوز مرز بازگشايی نشده است. اما قرار است استاندار سليمانيه 
هماهنگي داخلي كشور عراق را انجام دهد.« وي ادامه مي دهد: 
»راه اندازي اين  مرز در آينده اقتصادي مردم منطقه تأثيرگذار 
خواهد بود و مردم  سرپل ذهاب و ثالث باباجاني از مزاياي آن 

برخوردار مي شوند. همچنين كشــاورزان منطقه مي توانند 
به راحتي محصوالت توليدي خود را از اين مرز به عراق صادر 

كنند. از طرفي واردات هم مي تواند از اين مرز انجام شود.«

توافق هاي الزم انجام شده است
فرماندار سرپل ذهاب نيز در اين باره به همشهري مي گويد: »با 
توجه به رايزني هاي دولت، استاندار، تيم اقتصادي استانداري 
و نماينده شهرستان، توافق هاي الزم براي بازگشايي بازارچه 
 تيله كوه انجام شده است.« نورالدين فرزادي پور درباره علت

باز نشدن اين مرز مي افزايد: »با توجه به شرايط كرونايي منتظر 
عادي شدن وضعيت هستيم. اميد زيادي داريم تا با مذاكرات 
بين مقامات ايراني و مقامات سياسي و بازرگاني عراق و اقليم 
كردستان، مقدمات بازگشــايي مرز فراهم شود.« وی درباره 
مزيت هاي بازگشــايي بازارچه مرزي تيله كوه نيز مي گويد: 
»بازگشــايي اين مرز باعــث رونق اقتصادي در شهرســتان 
سرپل ذهاب مي شود. همچنين امنيت پايدار در 48 كيلومتری 
نوار مرزي اين منطقه و ايجاد اشتغال براي مردم و كشور را در 
بر خواهد داشت.« فرماندار سرپل ذهاب بازگشايي اين مرز را از 
انتظارات به حق مردم مي داند و مي گويد: »49/۵درصد از مردم 
شهرستان در بخش تجارت و بازرگاني مشغول به كار هستند. 
بي ترديد به نسبت سطح تبادالت تجاري، ميزان اشتغالزايي 

مستقيم و غيرمستقيم در اين بازارچه باال خواهد رفت.«

آمار بيماران كرونايي بستري در 
بيمارستان هاي سراسر كشور در گزارش

2هفته گذشته 2.5برابر شده است 
و اين عدد در برخي استان ها مانند بوشهر رشد 

7برابري را هم نشان مي دهد. 
جديدترين رنگ بندي منتشرشــده كرونايي 
حاكي از آن اســت كه 2۹5شهرستان قرمز، 
۹۹شهرستان نارنجي، ۴5شهرستان در وضعيت 
زرد و فقط ۹شهرســتان در وضعيت آبي قرار 

دارند.
آمار جديد بستري در هر شبانه روز نيز به بيش 
از 3هزار نفر رســيده و همين شيب صعودي 
مســئوالن اســتاني را نگران كمبود ظرفيت 
بيمارســتان ها براي پذيرش بيماران كرونايي 
كرده اســت. تا جايي كه عموم آنها معتقدند با 
افزايش تعداد بيماران در موج چهارم، بدون شك 
به سمت راه اندازي بيمارستان هاي صحرايي و 

موقت خواهيم رفت.
قزويــن بيمارســتان صحرايي خــود را در 
روزهاي پاياني هفته گذشــته برپا كرد. البرز، 
بوشــهر، خلخال و زنجان هم كار راه اندازي 
بيمارســتان هاي صحرايي را آغاز كرده اند. در 
۹استان آذربايجان شــرقي، اصفهان، ايالم، 
چهارمحال و بختياري، كرمان، كرمانشــاه، 
كهگيلويه وبويراحمد، گيالن و تهران هم نياز به 
برپايي بيمارستان صحرايي در روزهاي آينده 
پيش بيني مي شود؛ نيازي كه به نظر مي رسد با 
توجه به حجم مبتاليان جديد به زودي در كل 

كشور مطرح شود.

راه اندازي بيمارستان صحرايي در قزوين
به گفته منوچهر حبيبي، جانشــين ستاد پيشگيري 
و مقابله با كروناي قزوين، اين اســتان از آذر ســال 
گذشــته تاكنون شــرايطي مانند يك هفته اخير را 
نداشــته و ظرفيت بيمارســتان ها در حــال تكميل 
است. بنابراين يك بيمارســتان صحرايي با ظرفيت 
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راه اندازي شد.

مقدمات برپايي بيمارستان در  ۴  استان
هنوز اســتان ديگري اقــدام به برپايي بيمارســتان 
صحرايي نكرده، اما با وجود اين  4استان بوشهر، البرز، 
اردبيل و زنجان با توجه به آمار بســتري ها در حالت 
آماده باش براي راه اندازي بيمارستان صحرايي هستند.

رئيس علوم پزشكي بوشــهر در اين باره به همشهري 
مي گويد: »با توجه به هشــدارهاي وزارت بهداشت، 
استاندار دستور داد 2بيمارستان با ظرفيت 70تخت 

آماده  باشد تا درصورت نياز راه اندازي شود.«
سعيد كشــميري، مي افزايد: درصورت نياز، آمادگي 
راه اندازي بيمارستان هاي صحرايي از سوي بيمارستان 
نيروي دريايي سپاه و بيمارستان حوادث غيرمترقبه 

استانداري، طي چند ساعت وجود دارد.
شهر خلخال در اســتان اردبيل هم شرايطي مشابه 
بوشهر دارد. به گفته محمد مهرتك، رئيس دانشكده 
علوم پزشــكي خلخال، با افزايش بيماران بســتري 
كرونايي از آماده بــاش براي راه اندازي بيمارســتان 
صحرايي در اين شهرســتان گفته است. در زنجان و 
البرز نيز درخواســت راه اندازي بيمارستان صحرايي 
مطرح شده و اكنون در حال آماده سازي تجهيزات و 

فراهم كردن مقدمات هستند.

هشدار، احتمال كمبود تخت در تهران 
رئيس بخش بيماري هاي عفوني بيمارســتان مسيح 
دانشــوري نيز پيش از اين در گفت وگو با همشهري 
تأكيد كرده بود با توجه به شــيب صعودي بيماري با 
كمبود تخت در پايتخت مواجه خواهيم شد و احتماال 
نياز باشد ارتش و سپاه بيمارستان هاي صحرايي برپا 

كنند.
پيام طبرسي  گفته بود در نوروز بيمارستان هاي تهران 
تخت كافي براي بستري بيماران كرونايي داشت، اما 
بعد از تعطيالت با بازگشت مسافران، هجوم بيماران به 
بيمارستان ها بيشتر شد و هم اكنون همه بخش هاي 

ديگر نيز به بيماران كرونايي اختصاص يافته است.

يك قدم تا تكميل ظرفيت
روند بستري در آذربايجان شرقي هم صعودي است 
به طوري كه در اين استان روزانه بيش از 70نفر بستري 
مي شوند. هرچند محمدحسين صومي، رئيس دانشگاه 
علوم پزشــكي تبريز تأكيد مي كند بيمارستان هاي 
استان هنوز ظرفيت بستري دارند، اما توضيح مي دهد: 

»4هزار تخت براي بيماران كرونايي درنظر گرفته ايم 
كه فعال 1۵00تخت پر شــده است. اگر روند بستري 
افزايشي باشــد به زودي نياز به بيمارستان  صحرايي 
پيدا مي كنيم.« به گفته او، روزانه 300بيمار به مراكز 
درماني آذربايجان شرقي مراجعه مي كنند كه از اين 

تعداد بيش از 70نفر نياز به بستري دارند.
در اصفهان هم شرايط به همين ترتيب است به طوري 
كه آرش نجيمي،  ســخنگوي ســتاد كرونا توضيح 
مي دهد هم اكنون 2200بيمار كرونايي در اســتان 
بستري هستند و با افزايش آمار احتمال نياز به برپايي 

بيمارستان صحرايي وجود خواهد داشت.
بهمن روشــني، معاون درمان دانشگاه علوم پزشكي 
كرمانشاه هم توضيح مي دهد هم اكنون 1800تخت 
براي بيماران كرونايي درنظر گرفته شــده است، اما 
با افزايش تعداد بيماران بدون شك نياز به راه اندازي 
بيمارســتان  صحرايي خواهد بود. در موج سوم كرونا 
در كرمانشــاه، 1400تخت براي بيمــاران كرونايي 
پيش بيني شد و آمار بســتري ها به 1200نفر رسيد 
درحالي كه در موج چهارم بستري ها از 1۵0 به 700نفر 

در روز رسيده است.

سناريوي آخر
ديگر استان ها هر چند هنوز براي راه اندازي بيمارستان  
صحرايي و موقت اعالم نياز نكرده اند، اما نگراني از موج 
چهارم آنها را هم به فكر سناريوي آخر واداشته است. 
سخنگوي ستاد كروناي يزد اعالم مي كند اين استان 
باالترين سرانه تخت بيمارســتاني را در كشور دارد و 
به همين دليل تاكنون مشــكل خاصي براي بستري 
نداشته. با وجود اين، سيدابراهيم سلماني به همشهري 
مي گويد: »فعال مشكل خاصي نداريم، اما به روزهاي 
بدتر هم فكر كرده ايم و با مشاركت شهرداري و از سوي 

دانشگاه يك سوله با 200تخت تجهيز شده است.«
فاطمه نوروزيان، سخنگوي دانشــگاه علوم پزشكي 
هرمزگان هم روند بســتري را مثل شــهرهاي ديگر 
افزايشي مي داند و به همشــهري مي گويد: »هر روز 
بخش هاي بيشتري را به بيماران كرونايي اختصاص 
مي دهيم. فعال از ظرفيت موجود اســتفاده مي كنيم، 
اما درصورت ادامه روند نياز به بيمارســتان صحرايي 

خواهيم داشت.«
در سمنان و لرستان هم شرايط مشــابه است با اين 
تفاوت كه رئيس علوم پزشكي لرستان از كمبود شديد 

نيرو در بيمارســتان ها گاليه مي كنــد. »محمدرضا 
نيكبخــت« توضيح مي دهد: »فعال بيشــتر از تخت، 
مشكل كمبود نيرو داريم. اما درصورت تكميل ظرفيت 

بستري از بيمارستان ارتش استفاده مي كنيم.«

  
نيــاز بــه بيمارســتان هاي صحرايي در شــرايطي 

 مطرح مي شــود كه آمــار ابتال در كشــور همچنان
 صعودي است. 

روز گذشته به گفته  سيما ســادات الري، سخنگوي 
وزارت بهداشــت ايــران 2۵هزارو261بيمار جديد 
شناسايي و 3207بيمار هم بستري شدند. مسئوالن 
 و كادر درمــان دربــاره آمــار روزهاي آينــده ابراز 

نگراني مي كنند.

همشهري در تاريخ 2۴اسفند13۹۹ 
در گزارشي با عنوان »عطش ۴7روستا 
در همسايگي سد كارون« به مشكالت 
آب روستاهاي منطقه اشاره كرده بود. 
روابط عمومي شــركت آب وفاضالب 
خوزســتان در اين باره توضيح داد: 
آبرساني به شهر دهدز با 1۰1روستا و 
جمعيتي بيش از 22هزار نفر در طول 
چند ســال و با زمانبندي انجام شده 
اســت. با اجراي طرح يكپارچه سازي 
در سال گذشته ۴1روستا تحت پوشش 
اداره آبفا قرار گرفت كه آب مورد نياز 
آنها از 3حلقه چاه شهر دهدز تامين 
شد. دبي خروجي اين چاه ها در مجموع 
3۸ ليتر بر ثانيه است؛ درحالي كه نياز 

آبي شهر و ۴1روستاي دهدز بالغ بر 1۰۰ليتر برآورد شده است، با توجه به محدوديت 
ظرفيت توليد، آبرساني با زمانبندي به شكل ســاعتي در اختيار مشتركان قرار 
مي گيرد، اما براي جبران بخشي از كمبود آب در اين منطقه آبرساني با تانكر به اين 
روستاها انجام مي شود. به دليل مشكل اختالف سطح و نداشتن سفره آب زيرزميني 
مناسب و از سوي ديگر وجود اليه هاي نفتي امكان حفر چاه به عنوان منبع پايدار 

براي آبرساني در اين منطقه وجود ندارد.
طبق برآوردهاي كارشناســي و مطالعات فني و مهندسي تنها راهكار برون رفت 
منطقه دهدز از وضعيت موجود آبرســاني از طريق درياچه سد كارون3 به طول 
17كيلومتر است كه مطالعات آن انجام شده و در انتظار تامين اعتبار است. در اين 
زمينه پيگيري هاي مستمر از سوي شــركت آبفاي خوزستان با سازمان آب و برق 

خوزستان در حال انجام است.

درهایبیمارستانهایصحراییبازمیشود
بررسی های همشهری نشان می دهد افزايش موارد بستری در موج چهارم نياز به برپايی بيمارستان های صحرايی را در نيمی از 

استان ها ايجاد كرده و در ساير استان ها هم به عنوان سناريوی روزهای بحرانی مطرح است

سيده  زهرا عباسي 
خبرنگار

تشدیدنظارتبرمحدودیتهايكرونایي
حضور ميليوني مســافران در مازندران و آزادبودن سفر به مناطق شــمالي در نوروز موجب شده است اصناف 
اين استان  اجراي دوره جديد محدوديت هاي ســختگيرانه كرونايي را جدي نگيرند، زيرا معتقدند دولت بايد با 
ممنوع كردن سفر در نوروز جلوي پيك چهارم را مي گرفت. در گيالن هم شرايط به همين ترتيب است و با شيوع 
موج چهارم كرونا، 115هزار واحد صنفي گيالن نگران تداوم تعطيلي ها هستند و چندان موضوع را جدي نگرفته اند. 
ميزان انتقال ويروس كروناي جهش يافته نسبت به نوع قبلي بسيار باالتر و شدت بيماري بيشتر است، اما بنابر 
اعالم  عليرضا رئيسي، سخنگوي ســتاد ملي مقابله با كرونا، ميزان رعايت پروتكل هاي بهداشتي به 5۶درصد 
رسيده درحالي كه براي قطع زنجيره انتقال اين عدد بايد باالي ۹۰درصد باشد. با توجه به بحراني شدن اوضاع  در 
برخي شهرها، ولي اهلل حياتي، فرمانده قرارگاه نظارتي و عملياتي مديريت بيماري كرونا در خوزستان به همشهري 
مي گويد: »اكيپ هاي نظارتي براي نظارت بر اجراي محدوديت ها تشكيل شده  و از هفته گذشته با قدرت در حال 
اجراي اين محدوديت ها هستيم.« علي مصطفوي، معاون سياسي و امنيتي استاندار آذربايجان غربي هم گفته 
است با توجه به حساسيت  شهروندان و گاليه  اصناف نظارت بر تردد بين شهري به ويژه بين شهرهاي قرمز و نارنجي 
تشديد مي شود. در اردبيل ۸۰تيم نظارتي از هالل احمر، اتاق اصناف و اتحاديه ها، نيروي انتظامي، اماكن، بسيج 
و بهداشت براي نظارت بر اجراي محدوديت ها فعال شده اند و از همدان هم خبر مي رسد بيش از ۹5درصد اصناف 
فعاليت خود را متوقف كرده و به حالت تعطيل درآمده اند. هادي حق شناس، استاندار گلستان هم در گفت وگو با 
همشهري تأكيد مي كند محدوديت هاي كرونايي در استان مانند هفته گذشته در جريان است و همه ملزم به رعايت 
آن هستند. محمد نوذري، استاندار ايالم هم از برگزاري نشست قرارگاه هاي نظارتي و عملياتي مديريت بيماري 

كرونا در شهرهاي قرمز، تشديد محدوديت ها به ويژه در مرز و تشكيل ستاد مردمي مقابله با كرونا خبر مي دهد.

 مرز تيله كوه با توافق دوطرف ايرانيتأثير بازارچه تيله كوه در زندگي مرزنشينان
و عراقي به زودي بازگشايي مي شود

فرحناز چراغي
خبرنگار

پاسخ

لنا
:  اي

س
عك
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امــروز )28فروردين مــاه( دقيقا 2ماه تــا برگزاري 
 اصالح
ســيزدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري در روز طلبان

28خرداد زمان باقي است، اما همچنان تصوير روشني 
از صف آرايي انتخاباتي جريان اصالحات به عنوان يك قطب تأثيرگذار 
بر سياست ايران در دست نيست و به نظر مي رسد تصميم سازان اين 
جريان سياسي هنوز به جمع بندي مؤثري با هدف رسيدن به گزينه اي 
مطلوب براي اجماع نهايي دست نيافته اند؛ موضوعي كه در روزهاي 
اخير ابعاد ديگري به خود گرفت و پس از قطعي شدن عدم كانديداتوري 
سيدحسن خميني اكنون اصالح طلبان در وضعيت پيچيده تري قرار 

گرفته اند.
پيش از اين رويداد به نظر مي رسيد جبهه اصالحات درحال دستيابي به 
اجماعي روي نام سيدحسن خميني است تا با بهره گيري از مقبوليت 
اجتماعي وي و قدرت موج آفريني او، با دســت پــر در رقابت هاي 
انتخاباتي صف آرايي كند و گزينه اي با شانس رأي آوري باال درمقابل 
كانديداي احتمالي جريان رقيب  داشــته باشــد، اما با برهم ريختن 
معادالت انتخاباتي جبهه اصالحات در روزهاي اخير، تصميم سازان 
اصالح طلب به دنبال راهبردهاي ديگري هستند كه آنان را در كارزار 

انتخابات در موضع ضعف قرار ندهد.
 البته دراين ميان به نظر مي رسد فرصت سازي  از عدم كانديداتوري 
سيدحســن خميني هم مي تواند به عنوان يكي از راهكارهاي قابل 
بررسي براي مديريت وضعيت پيش آمده مدنظر باشد. برخي بر اين 
اعتقادند كه مشابهت سازي  شرايط كنوني با انتخابات رياست جمهوري 
ســال1392مي تواند راهگشــاي اصالح طلبان بــراي پيروزي در 
خردادماه1400 باشد. در روزهاي منتهي به روز برگزاري انتخابات 
رياست جمهوري سال 1392 ردصالحيت مرحوم علي اكبر هاشمي 
رفسنجاني شرايطي را براي اصالح طلبان به وجود آورد تا با اجماع روي 
گزينه اعتدالي حسن روحاني، نتيجه نهايي انتخابات را به سود خود 
تغيير دهند. برخي تحليلگران سياســي معتقدند اكنون هم جبهه 
اصالحات در چنين شــرايطي قرار دارد و مي تواند با اجماع بر يك 
گزينه نهايي و حمايت حداكثري از وي، از شرايط پيش آمده به سود 
خود استفاده كند. اما در اين ميان نكته اينجاست كه در شرايط كنوني 

حصول چنين اجماعي تا چه ميزان در دسترس است؟
نگاهي به گزينه هاي مطرح جبهه اصالحات براي كانديداتوري نشان 
مي دهد حصول چنين اجماعي چندان هم ســهل الوصول نيست، 
چراكه در شرايط كنوني بررسي وضعيت كانديداتوري نام هاي مطرح 
نشان مي دهد هنوز راه سختي تا دستيابي به چنين اجماعي وجود 
دارد. يكي از گزينه هاي مطرح جبهه اصالحات كه به نظر مي رســد 
اكنون از اصلي ترين گزينه هاي شايســته كانديداتوري محســوب 
مي شود، محمدجواد ظريف، وزيرامور خارجه دولت دوازدهم است. 
او از مقبوليت زيــادي در ميان بخش هــاي قابل توجهي از جامعه 
برخوردار است، اما نكته اينجاســت كه در روزهاي اخير فشارهاي 
سنگيني ازسوي جريان رقيب بر او وارد شده كه پخش سريال گاندو 

در تعطيالت نوروز يكي از انواع هجمه هاست.
برخي برآوردها نشان مي دهد فشــارهاي اخير بر ظريف با 2 هدف 
عمده انجام مي شود؛ نخست اينكه او را از حضور در كارزار انتخاباتي 
دلسرد كنند و شمه اي از شرايطي كه قرار است پس از كانديداتوري 
برايش به وجود آيد را به تصوير بكشــند و دوم اينكه فشارهاي اخير 
مي تواند به عنوان پالس هايي براي ردصالحيت ظريف تلقي شــود. 
مجموع اين شرايط به نظر مي رسد ظريف را براي قبول كانديداتوري 
در شرايط سختي قرار داده اســت كه انكارهاي اخير او هم مي تواند 
شاهدي بر اين مدعا باشد، اگرچه كه انتشار پست اخير اينستاگرامي 
ازسوي ظريف نشان مي دهد او هنوز به حضور در انتخابات فكر مي كند 
و فشارها مي تواند بر تصميم او مبني بر نيامدن تأثير معكوس برجا 

بگذارد.
يكي ديگر از گزينه هــاي مطرح جبهه اصالحات بــراي حضور در 
رقابت هاي انتخابات رياســت جمهوري، اسحاق جهانگيري، معاون 
اول رئيس جمهور در  دولت هاي يازدهم و دوازدهم اســت. او كه در 
انتخابات رياست جمهوري ســال1396به عنوان كانديداي پوششي 
حسن روحاني وارد كارزار انتخاباتي شد، اكنون با يك چالش عمده 
مواجه است؛ كاهش محبوبيت دولت دوازدهم و انتقادهاي گسترده اي 
كه از عملكرد اين دولت در افكارعمومي مطرح است. به نظر مي رسد 
اين چالش پاي قاطبه اصالح طلبان را هم براي اجماع نهايي روي نام 
او سست كرده است. در اين ميان گزينه هاي ديگري هم دراين جريان 
سياسي مطرح هستند كه محسن هاشمي و محمدرضا عارف ازجمله 
اصلي ترين آنها به حســاب مي آيند و البته هر دو در جبهه اصالحات 
شــرايط ويژه اي دارند. از يك سو محسن هاشــمي به عنوان يكي از 
مهم ترين گزينه هاي حزب كارگزاران مطرح است كه به نظر مي رسد 
جهانگيري را هم مدنظر دارد و هنوز به جمع بندي نهايي نرسيده است 
و ازسوي ديگر عارف منتقدان بســياري در جريان اصالحات دارد و 
متقابال او هم از برخي اصالح طلبان دلگير است كه اين موضوع كار او 
را براي گرفتن اجماع از جبهه اصالحات بيش از پيش سخت مي كند. 
البته درميان اصالح طلبان گزينه هاي ديگري مانند مسعود پزشكيان، 
محسن رهامي، علي مطهري و... هم مطرح هستند كه به نظر نمي آيد 

در جمع گزينه هاي اصلي براي حصول اجماع نهايي قرار گيرند.
اما در شرايط كنوني به نظر مي رسد نكته مهم تر از بحث گزينه ها در 
جريان اصالحات، موضوع بررسي صالحيت كانديداها و نتيجه گيري 
از رايزني با حاكميت براي حضور با تمام قوا در انتخابات است كه ذهن 
اصالح طلبان را به خود مشــغول و آنان را براي معرفي كانديداهاي 
نهايي با شك و ترديد مواجه كرده اســت؛ موضوعي كه مورد تأكيد 
برخي تصميم  سازان جبهه اصالحات هم قرار گرفت و اين تصميم كه 
گزينه هاي اصلي فعال معرفي نشوند تا رايزني ها با حاكميت به نتيجه 
برسد نيز بر همين مبنا اتخاذ شد. طراحي سازوكار سه مرحله اي براي 
معرفي كانديداهاي اصالح طلبان كه اخيرا در سومين جلسه مجمع 
عمومي جبهه اصالحات ايران به تصويب رسيد هم برهمين اساس 

قابل تفسير است.

 اصالح طلبان و راهبردهايي 
براي اجماع

اصولگرايان؛ آتش زيرخاكستر 
تقابل هاي درون گفتماني

  افزايش تعداد شعب اخذ رأي 
يا باالبردن زمان رأي گيري 

جمال عرف، معاون سياســي وزير كشــور و رئيس ستاد 
انتخابات كشــور با اعالم خبر تأييــد صالحيت 90درصد 
داوطلبان انتخابات شوراي شهر، روند برگزاري4 انتخابات 
پيش رو  )ششمين دوره شوراي شهر، ســيزدهمين دوره  
رياست جمهوري و ميان دوره اي خبرگان و مجلس شوراي 
اسالمي( را شرح داد. اين انتخابات ها قرار است در 28خرداد 

1400برگزار شود. 
 او گفت: در گذشــته ميتينگ ها و همايش هاي انتخاباتي 
را داشــتيم كه در ايــن دوره يا نخواهيم داشــت يا اينكه 
به صورت حداقلي خواهد بود. برنامه اين است كه تبليغات 
 در فضاي مجــازي و رســانه ها به خصوص صدا و ســيما 

دنبال شود.
 عرف همچنين خبر داد: براي رعايت بيشــتر پروتكل هاي 
بهداشتي، ستاد انتخابات كشــور 2 راهبرد افزايش تعداد 
شــعب اخذ رأي و همچنين مدت زمان برگزاري انتخابات 

رياست جمهوري را درنظر گرفته است.
 مهم ترين محور ســخنان عرف درباره 4انتخابات پيش رو
- شوراي شهر، رياســت جمهوري، ميان دوره اي خبرگان 
و مجلس شوراي اســالمي - به نقل از پايگاه اطالع رساني 

وزارت كشور به شرح زير است:
    از نظرميزان ثبت نام شوراهاي شهر در حد فاصل دوره 

چهارم و پنجم قرار  داريم.
   از مجموع ثبت نام كنندگان انتخابات شــوراهاي شهر، 

90درصد تأييد صالحيت شده اند.
   افرادي كه تأييد نشده اند مي توانند با مراجعه به هيأت 

نظارت، مراتب اعتراض خود را اعالم كنند.
   در انتخابات مجلس خبرگان رهبري كه در 4 اســتان 

برگزار مي شود، 88 نفر ثبت نام كرده اند.
   در انتخابات ميان دوره اي مجلس شوراي اسالمي كه در 

6 حوزه انتخابيه برگزار مي شود 877 نفر ثبت نام كرده اند.
   زمان ثبت نام از كانديداهاي انتخابات رياست جمهوري از 

تاريخ 21 ارديبهشت به مدت ۵ روز خواهد بود.
   ثبت نام انتخابات رياست جمهوري حضوري و در محل 

تعيين شده وزارت كشور خواهد بود.
   در اين دور از ثبت نام، بــا 246هزار و 479 نفر داوطلب، 
ركورد ثبت نام در انتخابات شــوراهاي اســالمي روســتا 

شكسته شد.
   حدود 7 درصد ثبت نام كنندگان از بانوان بودند كه نسبت 
به ميانگين 4 تا ۵ درصدي دوره هاي گذشته، افزايش قابل 

مالحظه اي را نشان مي دهد.
   بيش از 71درصد از ثبت نام كنندگان، كمتر از ۵0سال 
دارند و اين نشان دهنده اســتقبال خوب جوانان باانگيزه 

است.
   شغل عموم شــركت كنندگان، آزاد و كشاورز است كه 

با توجه به بافت روستايي، اين امر طبيعي و منطقي است.
   حدود يك چهارم شركت كنندگان داراي سابقه عضويت 

در شوراها هستند .
   حدود 76درصد كساني هســتند كه براي نخستين بار 

حضور يافته اند.
   حدود 17درصــد و درواقع 43هزار نفر از اهل ســنت 

هستند.
   با توجه به پاندمي كرونا ســتاد انتخابات وزارت كشور 
تمامي تمهيدات الزم در جهت رعايت اصول بهداشــتي را 

پيش بيني كرده است.
   تبليغات طبــق قانون از هفتــم تــا روز 26خرداد ماه

خواهد بود.

برخالف اينكه تصور مي شد اصولگرايان در انتخابات 
رياســت جمهوري 1400كار آســان تري پيش رو اصولگرايان

دارند، اما وضعيت كنوني نشان مي دهد اين موضوع 
چندان هم درســت از آب درنيامده اســت؛ چراكــه صف آرايي 
انتخاباتي اين طيف با چالش هاي عديده اي مواجه شده و گره زدن 
تعيين تكليف نهايي كانديداهاي اين جريان با حضور يا عدم حضور 
سيدابراهيم رئيســي، اوضاع را براي طيف هاي مختلف اصولگرا 

پيچيده تر از قبل كرده است. 
با وجود اينكه فعاالن سياســي اصولگرا تقريبا بر گزينه رئيسي 
اجماع نظر دارند و از كانديداتــوري او اعالم حمايت مي كنند، اما 
به نظر مي رسد برخي طيف هاي اين جريان از عدم حضور رئيسي 
چندان هم ناراحت نخواهند شد. آنان براساس برآوردهايي كه از 
ســطح جامعه دارند و نارضايتي هايي كه پيرامون عملكرد دولت 
شــكل گرفته، شانســي براي گزينه هاي اصالح طلب در مسير 
پيروزي در انتخابات 28خرداد قائل نيســتند و بــا اتكا به پايگاه 
سنتي آراي خود، از پيش پيروزي شــان را مسجل مي دانند و بر 
همين اساس با سرمايه گذاري روي گزينه هاي خود،  ساز مخالفت 
در جريان اصولگرايي كوك كرده اند و چراغ خاموش در اين مسير 

گام برمي دارند.
برهمين اســاس جبهه پايداری، كه به عنوان جرياني تندرو در 
ميان اصولگرايان شــناخته مي شــود، در روزهاي اخير با مانور 
تبليغاتي روي گزينه ســعيدجليلي، سعي مي كند او را به عنوان 
محور اجماع اصولگرايان در غياب رئيسي مطرح كند؛ موضوعي 
كه به نظر مي رسد با استقبال ويژه اي در اين جريان سياسي مواجه 
نخواهد شــد؛ چراكه محمدباقر قاليباف، محسن رضايي و علي 
الريجاني از گزينه هايي محسوب مي شــوند كه پس از رئيسي، 
بيشترين شانس را براي كسب اجماع حداكثري دارند و گرايش 

انتخاباتي طيف وسيعي از نيروهاي اصولگرا به سمت آنان است.
آنچه از اوضاع اردوگاه انتخاباتي اصولگرايان برمي آيد مبين اين 
نكته است كه تنها راه دســتيابي به اجماع نهايي در اين جريان 
سياسي، حضور رئيسي در قامت كانديداي اصولگراست؛ چراكه 
به نظر نمي رســد شــوراي وحدت و شــوراي ائتالف، به عنوان 
2جمع محوري و تصميم ساز اصولگرايان، بتوانند به جز رئيسي 
به نقطه اشتراك ديگري دســت يابند كه بتواند مسير اجماع را 
براي آنان هموار كند.  ســاز ناكوك اين دو شورا، كه البته سعي 
مي شود چندان ظهور و بروز بيروني نداشته باشد، عيان تر از آن 
چيزي است كه بتوان پنهان كرد، اما هرچه هست به نظر مي رسد 
تا زمان اعالم تصميم قطعي رئيسي براي حضور يا عدم حضور، 
ســردرگمي در اردوگاه اصولگرايان ادامه خواهد داشت و تنها 

اوست كه مي تواند گره از كار فروبسته اصولگرايان باز كند.
گويا قرار است تصميم سازان اين جريان سياسي تا پايان فرايند 
ثبت نام انتخابات رياست جمهوري كه از روز 21ارديبهشت ماه 
آغاز خواهد شد، منتظر اعالم نظر رئيسي بمانند و دراين مدت 
به رايزني هاي خود با او و ديگر چهره هاي مطرح اصولگرا ادامه 
دهند. البته هيچ بعيد نيســت خيلي زودتر از اين موعد تكليف 
كانديداهاي اصولگرا مشــخص شــود؛ چراكه براساس برخي 
گمانه زني ها دور از انتظار نيســت در روزهاي پيش رو اخباري 
مبني بر عدم كانديداتوري رئيســي با هدف جلوگيري از ايجاد 
فضاي دوقطبي در عرصه انتخابات و همچنين سياســت كشور 
منتشر شود؛ آنگاه است كه بايد منتظر آزاد شدن پتانسيل هاي 

انتخاباتي در اردوگاه اصولگرايان بود.
در روزهــاي اخير چهره هاي گوناگوني از اين جريان سياســي 
براي كانديداتوري در انتخابات رياست جمهوري 28خردادماه 
ابراز تمايل كرده اند كه زير سايه حضور يا عدم حضور رئيسي قرار 
گرفته و چندان جدي تلقي نشده است؛ موضوعي كه مي تواند 
درصورت حضور نيافتن رئيســي در كارزار انتخابات، اوضاع را 
بيش از پيش بــراي اصولگرايان پيچيده كنــد. فتاح، نيكزاد و 
سعيد جليلي از چهره هايي به حساب مي آيند كه جبهه پايداري 
حساب ويژه اي روي آنها باز كرده است و براساس برخي اخبار، در 
محافل اين طيف بحث هاي زيادي روي مطرح كردن اين نام ها در 
فضاي انتخاباتي كشور در جريان است كه درصورت عدم حضور 
رئيسي، يكي از اين نام ها مي تواند به عنوان كانديداي موردنظر 

جبهه پايداري مطرح شود.
سعيد محمد از ديگر نام هايي بود كه در روزهاي گذشته در ميان 
اصولگرايان توجه بســياري را به خود جلب كرد و به عنوان يك 
كانديداي نظامي مطلوب با پيشينه مديريت اجرايي اثرگذار كه 
مي تواند تراز »جوان انقالبي« براي تصدي پست رياست جمهوري 
باشد، درنظر گرفته مي شد، اما پس از حواشي ايجاد شده پيرامون 
داليل استعفا يا بركناري او از قرارگاه سازندگي خاتم االنبيا، به نظر 
مي رسد از گردونه گزينه هاي موردنظر اصولگرايان خارج شده و 
ديگر نمي توان او را به عنوان يكي از كانديداهايي كه اين جريان 
سياسي براي دستيابي به اجماع نهايي به آنها مي انديشد، درنظر 
گرفت. البته به نظر مي رسد اين موضوع نبايد سبب تقويت اين 
گمان شود كه اصولگرايان از گزينه هاي نظامي صرف نظر خواهند 
كرد؛ چراكه معتقدند نيروهاي نظامي كه مدتي اســت از شغل 
نظامي گري فاصله گرفته اند، قرابت زيادي با نيروهاي انقالبي و 
اصولگرا دارند و مي توانند در شرايط كنوني كه كشور درآن گرفتار 

آمده است، راهگشا باشند.
درنهايت آنچــه دور از تصور نيســت اينكه درصــورت حضور 
نيافتن رئيسي در رقابت هاي انتخاباتي، بايد منتظر فعال شدن 
گسل هاي ناشي از تقابل هاي درون گفتماني در ميان اصولگرايان 
بود؛ چراكه در شرايط فعلي چشــم انتظاري براي اعالم تصميم 
نهايي رئيســي، آتش زيرخاكستري اســت كه سبب پوشاندن 
اختالفات شده است. به قطع با وجود تعداد نسبتا زياد چهره هاي 
اصولگرايي كه خود را شايسته كانديداتوري مي دانند و در شرايط 
فعلي شــانس بســياري هم براي پيروزي و راهيابي به پاستور 
براي خود قائل هستند، دستيابي به كانديداي مورد اجماع كار 

دشواري به نظر مي آيد.

 2راهكار ستاد انتخابات براي برگزاري رقابت ها 
در پاندمي كرونا

   رئيسي؛ تنها گزينه اجماع اصولگرايان
حميدرضا ترقي، نايب رئيس شــوراي مركزي حزب موتلفه اسالمي 
با اشــاره به اجماع اصولگرايان و نيروهاي انقــالب براي انتخابات 
رياست جمهوري۱۴۰۰ گفت: تنها كسي كه باعث اجماع اصولگرايان 
و نيرو هاي انقالبي در انتخابات مي شود، تاكنون شخص رئيسي بوده 
است. ترقي در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، افزود: همه روي نام 
او اتفاق نظر دارند و بعد از آقاي رئيسي، هنوز اجماع روي شخص هاي 
ديگر صورت نگرفته اســت. وي دربخش ديگري از صحبت هاي خود 
عنوان كرد: مشاركت مردم در انتخابات با 2مانع بزرگ روبه رو ست.
مشكل اول و اساسي نارضايتي مردم از وضعيت معيشتي و مشكالت 
اقتصادي است كه منشأ آن عملكرد دولت و ضعف دستگاه هاي اجرايي 
دراين رابطه است. اين فعال سياسي اصولگرا ادامه داد: عامل دوم بحث 
كروناســت؛ وقتي مردم اين دو نگراني را در كنار هم دارند، نمي شود 
انتظار داشت مشاركت بااليي صورت گيرد. با توجه به نظرسنجي هايي 
كه صورت گرفته، بيش از ۳5.5 يا ۳۶درصد مردم دليل عدم شركت 
در پاي صندوق هاي انتخابات امســال را وضع اقتصادي و شرايط بد 

معيشتي بيان كرده اند.

   حراست از مرزهاي آبي كشور 
پيشرفت هاي عظيم نيروي دريايي ارتش جمهوري اسالمي 
محدود به اين محورها نيست و اين نيرو در مسير حراست 
از مرزهاي آبي كشــور، مبارزه با دزدان دريايي، حضور در 
تنگه باب المندب و درياي سرخ و در نهايت تبديل شدن به 
نيروي دريايي قدرتمند منطقه گام هاي بزرگي برداشته است. 
برخالف هجمه هاي رسانه اي، نيروي دريايي ارتش جمهوري 
اسالمي به همان اندازه كه در حوزه دفاع از مرزها و برخورد با 
متجاوزان مصمم و قاطع عمل مي كند به همان اندازه هم در 
مسير ايجاد همكاري هاي منطقه اي و حتي فرامنطقه اي درپي 

ديپلماسي دريايي است.

مقاومت در برابــر زياده خواهي ها در مرزهاي آبي 
ايران، چه از نوع تجــاوز ديكتاتور عراق، چه از نوع ارتش

تحريم هاي ساكن كاخ سفيد، خط مشي و اولويت 
تغييرناپذير نيروي دريايي ارتش جمهوري اسالمي است؛ نيرويي 
كه اين روزها با شناورهاي سطحي و زيرسطحي، رادارها، ناوها و 
ناوبرها، موشك هاي زيرسطحي و اژدرها توانسته است به عنوان 
قدرتمندترين نيروي دريايي غرب آسيا ضمن حراست از مرزهاي 
آبي ايران، امنيت تنگه ها را براي كشتي هاي تجاري و نفتكش ها 

تامين كند.

نيروي دريايي؛ انقالب و جنگ 
پيروزي انقالب اســالمي، نيروي دريايي ارتش را هم مانند همه 
اركان اين نيرو تحت تأثير قرار داد و بســياري از افسران نيروي 
دريايي هم مانند ديگر افسران نيروهاي هوايي و زميني به سيل 
خروشان مردم پيوستند. همزمان با انقالب13۵7 در ايران، قطع 
كمك هاي مستشاري به ارتش ايران به صورت عام و نيروي دريايي 
به صورت خاص هم آغاز شد. بسياري از امكانات به سبب تحريم 
و خروج مستشاران نظامي قابليت اســتفاده نيافت اما عزم براي 
اســتقالل در توليد تجهيزات و اســتفاده از همان دوران ابتداي 
انقالب آغاز شــد.  تحوالت ابتدا در راستاي خودكفايي آموزشي 
شروع شــد و همزمان با توقف اعزام دانشــجو به خارج از كشور 
دانشــگاه علوم دريايي امام خميني)ره( با 4دانشــكده ناوبري و 
فرماندهي كشتي، مهندسي برق و الكترونيك و مخابرات دريايي، 
مهندســي مكانيك دريايي و رشــته مديريت و كميسر دريايي 
تاسيس شــد. همچنين مراكز آموزش هاي تخصصي در انزلي و 
رشت و دانشكده فرماندهي و ستاد نيروي دريايي آرام آرام در مسير 

آموزش دريايي نيروهاي تازه نفس توسعه يافتند.
جنگ تحميلي 8ساله در غرب و جنوب كشور، مسئوليت نيروي 
دريايي در حراست از مرزهاي آبي كشور را دوچندان كرد. با وجود 
هجمه غافلگيركننده نيروهاي بعث به كشــور، نيروي دريايي 
ارتش به فاصله 2ماه توانست در يكي از سنگين ترين عمليات هاي 

خود، صدام حسين ديكتاتور عراق را متوجه اين موضوع كند كه 
ذره اي از مرزهاي آبي جمهوري اسالمي تسليم وي نخواهد شد. در 
عملياتي موسوم به مرواريد در آب هاي خليج فارس، در روز هفتم 
آذر سال13۵9، نيروي دريايي با پشتيباني نيروي هوايي ارتش، 
بندر ام قصر و 2سكوي نفتي مهم عراق؛ البكر و االميه در ساحل 
اروندرود  را بمباران كرد. اهميت عمليات مرواريد به اندازه اي بود 
كه پس از آن و به واسطه آسيبي كه به نيروي دريايي ارتش بعث 
وارد شد، در عمل كارايي خود را دست كم تا سال هاي بعد از دست 
داد. همچنين با بمباران 2سكوي نفتي اشاره شده، صادرات نفت 

عراق از مسير دريا به كندي پيش رفت و حتي متوقف هم شد.
اين اما تنها دســتاورد نيروي دريايي در طول 8سال جنگ نبود 
و شايد بتوان مهم ترين دســتاورد اين نيرو را پيشگيري از قطع 

صادرات نفت در طول جنگ تحميلي دانست.

خودكفايي در توليدات بومي 
جمهوري اسالمي از آغاز دهه70 شمســي راه پرچالشي را براي 
تامين امنيت دريايي خود طي كــرده؛ راهي كه از ورود به عرصه 
ساخت زيردريايي ها، تجهيزات، شناورها تا ورود به آب هاي آزاد و 
اقيانوس ها گسترده است. مسير خودكفايي در نيروي دريايي ارتش 
ابتدا بين سال هاي76-62 و با تعمير ناوها و كشتي هاي آسيب ديده 
در جريان جنگ تحميلي و رسيدگي و نگهداري از تجهيزات سالم 
آغاز شد. باور به توانستن در سال هاي پاياني دهه70 سبب شد كه 
نيروي دريايي ساخت ســامانه هاي كوچك اما مؤثر را آغاز كند، 
تعمير ناوشكن سبالن و پيشگيري از نابودي كامل آن، فصل تازه اي 
در خودكفايي نداجا بود و با تعمير اين ناوشكن نيروي دريايي به 
نوعي از خودباوري رسيد و از همان زمان در پروژه اي به نام موج، 

ساخت زيردريايي هاي كالس جماران آغاز شد.
نيمه دوم دهه70 تا نيمــه دوم دهه80 محــور تحركات نيروي 
دريايي در حوزه خودكفايي از موضوع تعمير و نگهداري و توليدات 
كوچك به طراحي و ســاخت ســامانه هاي مهم و البته پيچيده 
تغيير كرد. كليد طراحي و ساخت نخســتين ناوشكن با ويژگي 

نشست و برخاست بالگرد در ســال76 و پس از دستور مستقيم 
رهبر معظم انقالب زده شد و ساخت اسكلت آن در سال8۵ تمام 
شد. تجهيز اين ناوشــكن باوجود تحريم ها بسيار دشوار بود ولی 
اين دشواري، مسير تازه اي از خودكفايي در نداجا را با طراحي و 
ساخت تجهيزاتي مانند سيستم هاي پرتاب موشك، رادارها، جنگ 
الكترونيك، ناوبري و توپخانه ايجاد كرد. اين مســير در گام هاي 
بعدي بسيار محكم تر طي شد و جمهوري اسالمي اقدام به طراحي 
و ساخت انواع شناورهاي سطحي و زير سطحي كرد. نيروي دريايي 
ارتش جمهوري اســالمي امروز ثمره تالش هاي خود در مسير 
خودكفايي را در قامت ناوشكن هاي سنگين و پيشرفته اي چون 
»جماران« و »دماوند« مي بيند. ناوشكن هاي »سهند« و »سينا« 
هم از ناوشــكن هاي رزمي ارتقا يافته در نيروي دريايي است. ناو 
آموزشي و عملياتي هم از مهم ترين دســتور كارهاي نداجا طي 
سال هاي گذشته بود كه طراحي و ساخت ناوشكن خليج فارس 
با طول دوبرابر ناوشكن هاي كالس موج و تفاوت در قيافه و فرم 
تجهيزات توانست به اين نياز جمهوري اسالمي در درياها پاسخ 
دهد. رادارهاي فوق پيشرفته عصر، عصر بهينه و چشم عقاب هم 
به دست توانمند متخصصان نداجا طراحي و ساخته شد و ايران 
را در دسته كشــورهاي صاحب اين تكنولوژي ها قرار داد. ورود 
به فاز تجهيزات زيرســطحي هم گام بلند ديگري در خودكفايي 
بود و نيروي دريايي ارتش توانســت در ساخت زيردريايي ها هم 
موفقيت هاي بزرگي به دســت آورد. زيردريايي طارق، نخستين 
زيردريايي ســاخت ايران بــود و پــس از آن ويژگي هاي خاص 
آب هاي ســرزميني و مرزي ايران به ويــژه در جنوب، طراحي و 
ساخت زيردريايي هاي خاص را ايجاب كرد. درپي آن زيردريايي 
نهنگ ساخته شد و پس از آن زيردريايي هاي غدير و در مرحله 
پيشرفته تر زيردريايي فاتح ساخته شد. زيرسطحي ۵27تني فاتح 
به عنوان يك زيردريايي نيمه سنگين تلقي مي شود و تناژ آن در 
زيرسطح ۵93تن است. اين زيردريايي از نظر مشخصات عملياتي 
بســيار برتر از غدير بوده و توانايي حركــت در عمق 200متر را 
به صورت عادي داشته و بيشينه عمق قابل دستيابي براي آن نيز 
2۵0متر است. فاتح توان دريانوردي به مدت 3۵روز را دارد. گرچه 
زيردريايي كالس غدير هم توانايي حمل تجهيزاتي چون اژدر را 
داشت اما در مرحله بعد نياز به حمل تجهيزات بيشتر و سنگين تر 
در زيردريايي ها، نداجا را براي ســاخت چنين تجهيزاتي مصمم 

كرد و پروژه بعثت براي پاسخ به اين نياز كليد خورد. زيردريايي 
بعثت به دليل ابعاد بزرگ و تناژ باالي آن قابليت حمل تسليحات 
مورد نياز را يافت. در اين زيردريايي از موتورهاي الكتريكي بدون 
جاروبك يا براشلس و پرتابگرهاي عمودي موشك استفاده شده 
است. نصب موشك روي شناورهاي زير سطحي هم به عنوان يكي 
از اولويت هاي نيروي دريايي تعريف شد و بر همين اساس موشك 

زيرسطح به سطح جاسك2 به بهره برداري رسيد.
در مسير پرچالش رسيدن به خودكفايي، كارخانجات توليدي اهرم 
اصلي بوده و هستند. در اين كارخانه ها بود كه زيردريايي طارق 
تعمير و ناوشكن جماران و دنا در اين كارخانه ها طراحي شد و به 
مرحله ساخت رسيد. ناو موشك انداز سپر در آب هاي شمال كشور 
راه اندازي شد، رادار كنترل آتش »ثامن« روي ناو هاي موشك انداز 
نصب شد، سامانه هاي »مرصاد«، »اتوپايلوت ديجيتال«، »سوخت 
بومي موتور احتراقي اژدرها«، »پروژه دماوند«، »پوشــش هاي 
نانويي«، »آزمايشگر موشك رعد«، »پروژه نقش«، »دفاع نقطه اي 
كمند«، موشك كروز دريايي قادر، ناو موشك انداز زره و خودروي 
تاكتيكي مكران921، به سيستم دفاعي جمهوري اسالمي افزوده 
شد تا باور توانستن در ارتش جمهوري اســالمي به عرصه اجرا 
برســد. اوج اين توانايي ها را مي توان در ناوبندر مكران مشاهده 
كرد؛ ناوي فوق سنگين كه هم ويژگي هاي ناو و هم بندر را داراست، 
هم لجستيكي است و هم رزمي. شناوري راهبردي كه مي تواند با 
اسكورت كشتي هاي تجاري ايران در خليج عدن و شمال اقيانوس 

هند امنيت اين كشتي ها را تامين كند.

انتخابات

   سيدحسن خميني: به عنوان كنشگر در عرصه خواهم بود
با اعالم قطعي عدم كانديداتوري سيدحســن خمينــي در انتخابات 
رياست جمهوري، عده اي براين گمان بودند كه نقش آفريني او در تحوالت 
انتخابات به پايان رسيده است، اما او اعالم كرده به عنوان يك كنشگر در 
عرصه حضور خواهد داشت تا بلكه بتوان اميد را به جامعه بازگرداند. يادگار 
امام در ديدار با اعضاي شوراي مركزي حزب اعتماد ملي به مسئله حضور 
خود در انتخابات پيش روي رياست جمهوري پرداخت و با بيان اينكه همه 
نسبت به آينده مسئوليت داريم، گفت: تلقي ام اين بود كه شايد بتوانيم 
كاري كنيم كه اين امر در مورد شخص من ديگر امكانش فراهم نيست، اما 
نه به اين معنا كه به عنوان يك كنشگر، فعال، توصيه كننده و همدل حضور 
نداشته باشم؛ بلكه در عرصه حضور خواهم داشت. سيدحسن خميني 
ادامه داد: واقعيت اين است كه اصال خودم بناي حضور نداشتم، براي اينكه 
احساس مسئوليت نمي كردم و معتقد بودم افراد زيادي براي تصدي اين 
مسئوليت حضور دارند. اين تصميم پابرجا بود تا اينكه با پيش بيني ها و 
ارزيابي هاي قابل توجهي مواجه شديم. اين را بگويم كه بيش از اقبال افراد 
و جريانات خاص كه به نوبه  خود بسيار ارزشمند است، اقبال مردمي براي 
من مهم بود و از همين رو بود كه ارزيابي ها برايم مهم بود. وي اضافه كرد: به 
هرحال وقتي در مورد يك تصميم گيري صالح ديده نمي شود، مسئوليتي 
حاصل نخواهد شــد و درصورتي كه آن تصميم عملي شود، در آينده 
مسئله اي پيش نرفته و مشكل مردم حل نمي شود. اين در حالي است كه 

قرار است آمدن امثال من مشكل گشا باشد.

نگاهي به دستاورد هاي نيروي دريايي در 4دهه گذشته
حافظان آب هاي ايران در جنگ و تحريم

وحدت ارتش و سپاه آرزوهاي دشمن را باطل كرد
فرمانده كل سپاه انقالب اسالمي 29فروردين ماه را يوم اهلل ظهور يك قدرت 

دفاعي انقالبي و مكتبي براي نظام و ملت ايران دانست و تأكيد كرد: وحدت خبر
ارتش و ســپاه آرزوهاي دشــمن را باطل ســاخته اســت. به گزارش پايگاه 
اطالع رساني سپاه پاسداران، سردار حسين سالمي در پيامي به مناسبت روز ارتش تصريح كرد: 
»ارتش جمهوري اسالمي ايران « و »سپاه پاســداران انقالب اسالمي« كه با جلب رضايت 
»امام« و »امت«، آرزوها و خواب هاي آشــفته دشمن را باطل و تعبير ناشدني ساخته است، 
همچنان سند افتخار، عزت، شــرف و فضيلت ما خواهد بود و به فضل الهي دست در دست 
يكديگر، با هوشمندي و هوشياري »مشــت آهنين« ملت عظيم الشأن ايران و نظام مقدس 
جمهوري اسالمي خواهيم بود و تحت منويات و فرامين مقتدا و فرمانده حكيم و شجاع خود 
مقام معظم رهبري و فرماندهي كل قوا حضرت امام خامنه اي اجازه نخواهيم داد »امنيت« و 
»آرامش« كم نظيري كه محصول خون هاي پاك شــهيدان جاويد ميهن اســالمي است، 

تحت تأثير تهديدات و القائات دشمنان خبيث و حيله گر متزلزل گردد.
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تازه هاي نشر

   چنان ناكام كه خالي از آرزو 
»چنان ناكام كه خالي از آرزو« نوشــته 
پتر هاندكه را ناصر غياثي به فارســي 
برگردانده و به تازگي از ســوي نشر نو 
منتشر شده است. پتر هاندكه نوشتن 
»چنان ناكام كه خالي از آرزو«  را 7 هفته 
پس از درگذشــت مادرش آغاز كرد؛ 
يعني زماني كه بــه قول خودش پيش 
از بند آمدن زبانش بوده است. او پيش 
از آنكه ديگر نتواند از مادرش بنويسد، 

دست به  كار نوشتن اين رمان شده است. اين رمان از 
اين نظر، يك اثر نيمه زندگينامه اي خوانده شــده كه بخش هايي 
از آن واقعي و بخش هاي ديگرش  زاده تخيل نويسنده اند. نسخه 
اصلي »چنان ناكام كه خالي از آرزو« كه ترجمه فارســي از روي 
آن انجام شده، ســال2019 در برلين چاپ شده است؛ سالي كه 
هاندكه در آن برنده جايزه نوبل ادبيات شــد. جالب اســت كه 
هاندكه اي كه روزي خواســتار تعطيلي اين جايزه بود، ســال ها 
بعد برنده آن شد. اين  رمان هاندكه يكي از مهم ترين آثار معاصر 

ادبيات آلماني است و نخستين  چاپش سال1972 عرضه شد.
نشر نو اين كتاب 8۶صفحه اي را با شمارگان 1100نسخه به بهاي 

20هزار تومان منتشر كرده است.

   مقدمه ابن خلدون
كتاب دو جلدي »مقدمه ابن خلدون« 
نوشته عبدالرحمن بن خلدون با ترجمه 
محمد پروين گنابادي به تازگي از سوي 
انتشارات علمي فرهنگي منتشر شده 
اســت.  اين كتاب يكي از بزرگ ترين 
آثار علمي و تاريخي عالم اســام است 
كه در آن نخســتين بار از فلسفه تاريخ 
و جامعه شناسي و مبادي علم اقتصاد 
سياسي و عدالت اجتماعي بحث شده 

است. ابن خلدون در اين كتاب از همه علوم عصر خود 
نيز صحبت كرده اســت، از اين رو مقدمه وي را مي توان به منزله 
دايره المعارفي به شــمار آورد. او در تاريخ روش منتقدان را مورد 
انتقاد قرار داده و معتقد است كه مورخ بايد علل حدوث وقايع را 

با شيوه علمي تجزيه و تحليل كند.
آرنولد جوزف توين بي، مورخ شهير انگليســي، ابن خلدون را از 
هوشمندان و نوابغ جهان مي شمرد و مي نويسد: »وي در مقدمه 
به درك و تصور و ابداع فلسفه اي براي تاريخ نائل آمده است كه 
بي شك در نوع خود بسيار گرانبهاست و با هر عقلي در هر زمان و 

مكان تطبيق مي كند.«
اين كتاب در 2جلد و 1400صفحه با شــمارگان هزار نســخه 

به بهاي 190هزار تومان منتشر شده است.

به تازگي 3كتاب براي كودكان و نوجوان 
نوشــته ايد كه يكي با تصويرپردازي زيباي فرهاد 
جمشيدي منتشر شده است. چه شد كه دوباره به 

فكر قلم زدن براي نوجوانان افتاديد؟ 
حتمــاً مي دانيد كه ســرانه مطالعه در كشــور ما وضع 
اسفباري دارد. كتابخواني وضع بغرنجي دارد و روزبه روز 
اين وضع بدتر مي شود. در همه جاي دنيا، ممكن است به 
داليلي رجوع به كتاب كمتر شده باشد كه البته بخشي از 
آن را  اي بوك و كتاب الكترونيك به خود اختصاص داده و 
بخش ديگرش هم به كتاب هاي صوتي اختصاص مي يابد. 
در ايران امروز فضاي مجــازي و ديجيتال، مقداري بازار 
كتاب را كمرنگ كرده و به حاشــيه برده است. اما قبول 
كنيم كه در كشور ما وضع كمي متفاوت است و عوامل 
متعددی باعث شده تا سرانه مطالعه روزبه روز كاهش يابد. 
روزي اگر تأسف مي خورديم كه شمارگان كتاب هايمان 
3هزار يا 5هزار نسخه است و در لندن پايه اش 500هزار 
نسخه بود، هم اكنون تيراژ بهترين كتاب هايمان به 200و 
300نسخه رســيده؛ مگر مواردي كه استثناست و مثًا 
نويسنده اش شناخته شــده تر باشد. اما در شرايط عادي 
تيراژ 200و 300نسخه واقعاً فاجعه بار است. اين موضوع 
نشان دهنده آن اســت كه اقبال به كتاب وجود ندارد و 
عواملي كه اقبال به كتاب را كم مي كند، متعدد اســت؛ 
هروقت كه خواستيد مي توانيم به طور كامل درباره اش 
صحبت كنيم. اما به شخصه به اين نكته رسيده ام كه اقدام 
عملي اين است كه از كودكي آغاز به كار كنيم و بچه ها را 
از كودكي به مطالعه عادت دهيم تا مگر كتابخواني  ترويج 
يابد. اين است كه رجوع دوباره به كودك به گمانم اهميت 
بســزايی دارد. مي دانيد كه من در كانون پرورش فكري 
كودكان و نوجوانان نيز كار مي كردم و تا پيش از اين بيش 
از يكصد عنوان كتاب براي كودكان و نوجوانان نوشته و 
منتشر كرده ام، اما رجوع مجدد به كار كودك به اين دليل 

بود كه فكر كردم باز هم بايد از پايه كار را شروع كرد.
اين از پايه شــروع كردن بايد برعهده 

چه نهادي باشــد؟ كانون پرورش فكري كودكان و 
نوجوانان، حوزه هنــري، آموزش و پرورش، وزارت 

ارشاد يا خانواده؟ 
اصلش به نظرم خانواده است. هم اكنون نه حوزه هنري 
كار خودش را انجام مي دهد، نه كانون پرورش فكري و نه 
وزارت ارشاد. متأسفانه همه نهادها و همه تصميماتمان با 
يكديگر هماهنگ است. به گمانم رسالت اصلي و عطش 
و نياز سرنوشت ســاز بودن كتابخواني را اگر پدر و مادر 
احساس كنند و اهميت مطالعه و كتاب خواندن را درك 
كنند، بچه ها هم كتاب مي خوانند و بچه ها هم انگيزه اي 
براي كتاب خواندن و كتاب شــنيدن پيدا خواهند كرد 
و اين به خودي خود مي تواند راهگشــا باشد. نمي توان 
اميدي بــه مراكز رســمي و نهادهايي كه مســئوليت 
اصلي شان همين موضوع است، داشت و همچنان انتظار 
كشــيد. هم اكنون تنها اميدم به خانواده هاست. البته 
بسياري از نويسندگان سعي مي كنند ارتباطشان را از 
طريق قلمشان با خانواده ها برقرار كنند و والدين براي 
بچه ها كتاب بخوانند، اما گرفت و گير اصلي ما اين است 
كه خود پدر و مادر هم چندان اهل كتاب نيستند و دليل 
اينكه بچه به كتاب خواندن عاقه اي ندارد اين است كه 
كتاب را دست پدر و مادرش نمي بيند. اما اگر پدر و مادر 
را متقاعد كنيم كه كتاب دست بگيرند و براي بچه كتاب 
بخوانند، شايد بنيان يك اتفاق جدي و تأثيرگذار براي 

مطالعه بيفتد و نهادينه شود.
مســئوالني كه از تيراژ كتــاب دفاع 
مي كنند، معتقدند تعداد ناشران ما نسبت به دهه هاي 
قبل به مراتب باالتر رفته. اين قابل دفاع است؟ مثاًل 
مي گويند صدها ناشر كودك و نوجوان داريم كه قباًل 
نداشتيم. چند صد ناشر داريم كه كتاب چاپ مي كنند 
و ما بازاي تيراژي كه پايين آمده، ناشــر داريم. اين 

موضوع تا چه اندازه قابل توجيه است؟ 
به نظرم توجيه بي پايه و اساسي است.

چرا؟ 

چون اوالً مجوز نشر بسيار داده شده. صدها ناشر داريم 
اما چند تن از آنها فعالند و كار مي كنند. اين پرسش را 
بايد پاســخ داد. بايد اعام شود كه هم اكنون چند ناشر 
به طور فعال كار مي كنند. از سوي ديگر كتاب هاي زرد و 
كتاب هاي بي خاصيت به شدت در بازار افزايش يافته و به 
همين نسبت جمعيت ما هم رو به افزايش است. اگر شما 
بخواهيد ميزان جمعيت را نسبت به سال هاي گذشته 
مقايســه كنيد، درمی يابيد كه طبعاً به همين تناسب 
بايد تعداد ناشران هم بيشتر شود. كساني كه مي گويند 
تعداد ناشران بيشتر شده به اين نكته توجه ندارند كه اين 
تعداد، همين كتاب هايي كه با تيراژ 200يا 300نسخه 
امروز به زور به فروش مي رســد، چند سال قبل تيراژي 
حدود 5هزار نسخه داشت. هم اكنون چنين نيست كه 
رقابت جدي بين ناشران وجود داشته باشد. البته از سوي 
ديگر داريم كتاب هاي زردي را كه تيراژهاي 100هزار و 
200هزار نسخه را به خودشان اختصاص مي دهند. اين 
نشان دهنده آن است كه انگيزه باال بردن سرانه مطالعه از 
سوي مسئوالن ما وجود ندارد. با توجه به باال رفتن قيمت 
كاغذ، كتابي كه ســال گذشــته 10هزار تومان قيمت 
داشت، امسال 40هزار تومان قيمت مي خورد. بعضي ها 

هم مي گويند اگر مردم احســاس نياز كنند و بخواهند 
كتاب بخرند همين كتاب 40هزار توماني را هم مي خرند 
و كتاب از سبد مايحتاجشان بيرون نمي رود، اما واقعيتش 
اين است كه ما بستر ســازي براي  ترويج مطالعه در اين 
عرصه نداريم. اصوالً هم حكومت ها در همه جاي جهان 

عاقه چنداني ندارند كه مردم خيلي كتاب بخوانند.
گفتيد كه بســتري براي  ترويج مطالعه 
وجود ندارد. تجربه كشورهاي توسعه يافته جهان در 

اين بين چقدر به كار مي آيد؟ 
مشــكات بومي خودمان اينجا سر جايش است. 2نوع 
سياست در كشورهاي توســعه يافته و در حال توسعه 
داريم. در كشورهاي توســعه يافته مخاطب را در حجم 
انبوه اطاعات گم مي كنند و در اينجا در فقدان اطاعات 
باقــي مي گذارند. زماني اســت كه خبري را به شــما 
نمي گويند و زماني هم خبري را ميان 100خبر ديگر به 
گوش شما مي رسانند. در آن جوامع سياست اين است 
و دريافته اند كه به هر حال خبر را نمي توان مخفي كرد. 
متأسفانه يكي از مشكات ما همين است. سر فرصت اگر 
وقت باشد عرض خواهم كرد كه سياست هاي امنيتي و 
انقباضي و مميزي در كشــور ما يكي از موانع جدي بر 
سر راه مطالعه است و به سياستگذاران ما بازمي گردد؛ 
يعني آنها هنوز مي خواهند در مسابقه اي به فرض با يك 
قاطر شــركت كنند كه خودروهايي با آخرين سيستم 
و با باالترين ســرعت در حال حركتند. در اين رقابت ها 
نمي توان مقامي كسب كرد. اما بسياري از اين اشخاص 
فقط قاطرسواري بلدند و با  ساز و كار خودرو هيچ گونه 
آشنايي ندارند. پس خودرو را به رسميت نمي شناسند و 

در اين رقابت ما همواره شكست مي خوريم.
و توصيه تــان بــه جوان  ترهــا براي 

كتابخواني؟ 
تحت تأثير جو غالب فضاي مجازي قرار نگيرند و باقيمانده 
وقتشان را در اين فضا ســپري نكنند. يكي از ابتاهاي 
جدي ما اين است كه نوجوان ها و كودكان و جوان هاي 

ما اگر 100ساعت وقت مفيد داشته باشند، 90 درصدش 
در گوشــي ها و فضاي مجازي مي گذرد. ســر و ته اينها 
نشان مي دهد كه مثًا شما 5ساعت وقت صرف كرده ايد، 
اما چيزي گيرتان نيامده! در كشــورهاي توســعه يافته 
كه اين تكنولوژي متعلق به آنهاســت، خودشان اخيراً 
سيســتم هايي در بعضي گوشــي ها تعبيه كرده اند كه 
اگر يك ســاعت در فضاي مجازي حضور داشته باشيد، 
خودبه خود ارتباطتان با فضاي مجازي قطع مي شــود؛ 
چون طبيعتاً به عينه تجربه كرده ايــم و دريافته ايم كه 
اين فضا يك جورهايي آدمي را با خود مي برد. اين ابتای 
بزرگي است. بعضي پدر و مادرها خوشحالند كه بچه 3، 
4ساله شــان وارد فضاي مجازي مي شود و خيلي سريع 
به گوشي تسلط يافته اســت. اين موضوع به نظرم هنر 
نيست. اين فضا يك هوو و يك آفت جدي براي مطالعه 
و كتابخواني است. و ديگر اينكه مردم بايد به اين توجه 
كنند كه رشد و اعتاي فرهنگي با هيچ چيز غير از كتاب 
به دست نمي آيد؛ يعني اگر احساس مي كنند كه كانال ها 
و ايســتگاه هايي كه پديد آمده، مي تواند عمق فرهنگي 
بدهد، بايد گفت نه، نمي تواند. همه اينها شايد اطاعات 
را در سطح گسترش دهد، اما كتاب است كه مي تواند به 
آدمي بينش دهد. بينش را هيچ  يك از فضاهاي مجازي به 
كسي نمي دهد. تغيير نگرش مي دهند و درحقيقت بينش 
عميق را دور مي كنند. اين موضوع را بايد مربيان به بچه ها 
گوشزد كنند. متوليان اصلي هم اين كارها را نمي كنند. 
وزارت ارشاد و صدا و سيماي ما كار فرهنگي نمي كنند. 
وزارت ارشاد ما كه وظيفه اش اين است كه كار فرهنگي 
انجام دهد، همه مســئوليتش را در اين موضوع خاصه 
كرده كه كتاب ها را مميزي كند تا مبادا به جايي بربخورد. 
اينكه  ترويج كتابخواني در تلويزيون انجام شود، اصاً ديده 
نمي شود. فقط سياست انقباضي وجود دارد. آنچه چاپ 
نمي شود برايشان مهم نيست. براي كارهايي كه انتشار 
مي يابد،  نگرانند و كسي را كه كتاب مي نويسد به يأس 

مي رسانند تا او هم رها كند و به دنبال كار خودش برود! 

گفت و گو با سيدمهدي شجاعي، داستان  نويس

کسی نگران کتاب هایی که چاپ نمی شود نیست 

سيدمهدي شــجاعي از چهره هاي 
سرآمد ادبيات انقالب اسالمي است. 
كتاب »دمكراسي يا دموقراضه« او را 

اغلب كتابخوان هاي حرفه اي خوانده اند 
و به خاطر دارند. از او به تازگي 3كتاب 
براي كودكان و نوجوانان به چاپ رسيده 
است. »هيچ كس همه  چيز را نمي داند« 
از زبان حضرت سليمان روايت مي شود 
كه با تصويرگري فرهاد جمشــيدي 

از ســوي انتشارات نيســتان راهي 
بازار كتاب شده است. »زني، مردي و 
دنيايي نامردي« براساس ماجراهاي 
پس از واقعه عاشــورا براي كودكان 
چاپ شــده و »يكي بود... يكي نبود« 
با هدف بازخوانــي فرازهايي از تاريخ 

صدر اسالم نوشته شده است. شجاعي 
همواره نگاهي انتقادي به موضوع هاي 
جاري فرهنگي كشور دارد. گفت وگوي 
ما را با او كه نقبي هم به وضع كتاب و 
كتابخواني در متــن جاري جامعه زده 

است، تا پايان بخوانيد.

فرشاد شيرزادي 
روزنامه  نگار

بعضي پدر و مادرها خوشــحالند 
كه بچه 3، 4ساله شان وارد فضاي 
مجازي مي شــود و خيلي ســريع 
به گوشي تســلط يافته است. اين 
موضوع به نظرم هنر نيســت. اين 
فضا يك هوو و يك آفت جدي براي 

مطالعه و كتابخواني است
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واکنش وزارت نیرو به خبر محرومیت دریاچه ارومیه از حقابه
مسعودباقرزادهكريمي،رئيسحوضهآبريزدرياچهاروميهوابستهبهوزارت
نيرودرواكنشبهاخبارمنتشرشدهدرموردبستهشدندريچهسدهابه
رويدرياچهاروميهوتاميننكردنحقابهايندرياچهبههمشهريگفت:
بايداينتصوركهوزارتنيرورامالكآبدركشورميداندومعتقداست
كهاينوزارتخانهتصميمميگيردبهنقطهايآببرساندوبهنقطهايديگر

آبندهداصالحشود.
اوافزود:مديريتآبيكموضوعميانبخشياستوبايدتماميدستگاهها
مانندوزارتنيرو،وزارتجهادكشاورزي،سازمانحفاظتمحيطزيست،
وزارتصنعت،معدنوتجارتوحتيشهرداريهانقشخودرادرموضوع
مديريتآببهدرستيايفاكنند.باهميننگاهاستكهستاداحيايدرياچه
اروميهبرايايجاداجماعبيندستگاههاشكلگرفتوتخصيصساالنهآب
بهدرياچهاروميهراكهبايدبهصورتنرمالبهايندرياچهميرسيدمشخص
كرد.باقرزادهكريميبااشارهبهكاهشبارشهاووضعيتبحرانيآبدر
ماههايآيندهاعالمكرد:اگربهطورمتوسطدر2سالمختلف100ميليمتر
بارندگيداشتهباشيمامادريكسالدمايهوا2درجهافزايشبيابدطبيعي
استكهمنابعآبباكمبودمواجهميشودودرخصوصدرياچهاروميهنيز
اينوضعيتاتفاقافتادهاست.تاجاييكهاكنونبهدليلكاهشبارشدر
اينحوضه،ذخيرهبرفيدرياچهاروميهبهشدتكاهشيافتهاستودر
ماههايآيندهنيزبايددرمديريتمصرفآببسياربامالحظهرفتاركرد.

رئيسحوضهآبريزدرياچهاروميهاعالمكرد:اگرآببهاندازهكافيوجود
داشتهباشدوزارتنيرونيازيبهذخيرهآبپشتسدهانداردوبايدسهم
شربوكشاورزيراازمحلسدهاتامينكند.اگرچهبراساسمصوبهدولت
سهمآبپسازتامينشرببايدبهمحيطزيستاختصاصداشتهباشدولي
اكنونوضعيتآبيكشوربهگونهاياستكهحتيبرايتامينآبشربهم

بايدمالحظهداشت.
اوايجادمحدوديــتبرايتخصيصآببهبخشكشــاورزيراباتوجه
بهاحتمالبيآبيدرماههايآيندهضروريخواندوگفت:درهمهبخشها
اينمحدوديتبايداعمالشــودوحتيدرموضــوعتخصيصآببه
محيطزيستورودخانههانيزتصميمداريمباستاداحيايدرياچهاروميه
موضوعتخصيصشناورآبرابراساسوضعيتموجودآبيدردستوركار

قراردهيم.
بهگفتهرئيسحوضهآبريزدرياچهاروميــهدروزارتنيرو،600ميليون
مترمكعبآبازمحلســدهاوبهصورتنرمالبايدبهدرياچهاروميه
تخصيصدادهشودكهتابهحالايناتفاقافتادهاست.امسالنيزبايدحجم
آبدرمخزنسدهاووروديوخروجيسدهابهدقتچكشودتاآبمورد

نيازبرايدرياچهاروميهبراساستوانسدهاتخصيصبيابد.
باقرزادهكريميبااعالماينموضوعكــهميزانتخصيصآببهدرياچه
اروميهباتشكيلكميســيونحوضهآبريزاروميهمشخصخواهدشد،
افزود:براينخستينباردركشــورباتغييرساختارايجادشدهدروزارت
نيروكهكشوررابه9حوضهعملياتيآبريزتقسيمكردهاستوهرحوضه
آبريزيككميسيونويژهدارد،تخصيصآببهحوضههايآبريزدرياچه
اروميه،دريايخزرورودخانهاترك،رودخانهارس،ســفيدرود،كرخهو
آبهايمرزيغربكشور،كارونبزرگ،حوضهساحليجنوبنظيرمارون
وجراحيوحوضهفالتمركزيكههامونرانيزشاملميشود،دراتاق
شيشهايوبهصورتشفافانجامخواهدشدتاهممجلسهموزارتخانهها
وسازمانهايمرتبطوهمفعاالنمحيطزيستازنحوهوميزانتخصيص

آببهحوضههاي9گانهباخبرباشند.
رئيسحوضهآبريزدرياچهاروميهدروزارتنيروباتأكيدبراينكههمانگونه
كهمسئولخشكشدنتاالبهاتنهاسازمانحفاظتمحيطزيستنيست
بنابراينمسئولخشكشدندرياچهاروميهنيزوزارتنيرونيست،افزود:
نبايددرموضوعخشكشــدندرياچهاروميهپيكاناتهامرابهسمت
سازمانحفاظتمحيطزيستنشانهرفتومقصرنرسيدنآببهدرياچه
اروميهرانيزوزارتنيرودانست.ويگفت:هماكنونكارگروهسازگاريبا
كمآبيدراستانهاشكلگرفتهودولتسياستفرابخشيبودنموضوع
آبرانيزدردستوركارقراردادهاستتاابهاماتمرتبطباموضوعتخصيص

آببهحوضههايآبريزباشفافسازيبرطرفشود.

ث
مك

خبرهای کوتاه

9موزهدرسال1400افتتاحوتكميلمیشوند
معاون ميراث فرهنگي از افتتاح 6موزه و تكميل 3 موزه اســتاني در 
سال1400 خبر داد و گفت: 4موزه در استان خراسان رضوي شامل 
موزه آب در گناباد، موزه بجســتان، موزه نسخ خطي در تايباد و موزه 
مردم شناسي در بردسكن افتتاح مي شــود. محمدحسن طالبيان به 
ايرنا افزود: امســال عالوه بر افتتاح موزه مفاخر فارس و يك موزه در 
شهر سرخه در استان سمنان، موزه استاني ياسوج و مخزن امن قم و 
هچنين فاز اول ساختمان موزه منطقه اي خوزستان تكميل مي شود.

تأمينحداقلحقابهجاجروددرانتظارتوافقباوزارتنيرو
رئيس اداره محيط زيست طبيعي حفاظت محيط زيست استان تهران با 
اشاره به لزوم توافق سازمان حفاظت محيط زيست و وزارت نيرو بر سر 
تامين ميانگين حداقل نياز آبي زيست محيطي رودخانه جاجرود گفت: 
اين حداقل ها در شرايط خشكسالي، نرمال و ترسالي محاسبه شده و 
به تأييد سازمان حفاظت محيط زيست رسيده و اکنون اين سازمان در 
انتظار برگزاري نشستي در اين زمينه با وزارت نيرو است. اميرعباس 
احمدي به ايسنا افزود: دانشگاه شهيد بهشتي طي يك سال نياز آبي 
زيســت محيطي رودخانه جاجرود که به 2سد لتيان و ماملو مي ريزد 
را مطالعه و حداقل اين نياز آبي را در 3مدل مختلف شــرايط نرمال، 

ترسالي و خشكسالي تعيين کرد. 

بابعاليكاخگلستانپساز40سالگشودهمیشود
تنها در ورودي تاريخي کاخ گلســتان پس از 40ســال از سمت 
خيابان ناصــر خســرو در هفتــه ميــراث فرهنگي)هفته آخر 
ارديبهشت( بازگشايي مي شود و آفرين امامي، مدير کاخ گلستان 
در اين باره به مهر گفت: قرار اســت در قديمــي و تاريخي کاخ 
گلستان که از آن به نام باب عالي ياد مي شــود، در هفته ميراث 
فرهنگي بازگشــايي شــود. او افزود: قرار بود اين اتفاق در اواخر 
سال99 بيفتد اما مدتي اين کاخ به دليل شيوع کرونا تعطيل بود. 
به گفته آفرين امامي، باب عالــي در دوره قاجار محل رفت وآمد 
اختصاصي شــاهان بود ولي در دوره پهلوي دوم براي استفاده از 

کتابخانه سلطنتي آن هم به صورت موردي باز مي شد. 

حوضسلطانقم،منطقهنمونهگردشگريميشود
سرپرست ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي قم با اعالم اينكه 
درياچه حوض سلطان قم به منطقه نمونه گردشگري تبديل مي شود 
اعالم کرد: استفاده از جامعه محلي و عشاير ايل کلكو در منطقه نمونه 
گردشگري حوض سلطان قم عالوه بر اشتغال، جاذبه گردشگري ايجاد 
مي کند. به گزارش ايرنا، عليرضا ارجمندي در ديدار با ســرمايه گذار 
و مشاور منطقه نمونه گردشگري حوض ســلطان قم افزود: درياچه 
حوض ســلطان، بزرگ ترين آينه طبيعي کشــور و يكي از زيباترين 
جاذبه هاي طبيعي استان محسوب مي شود که ميليون ها مسافر در 
ســال از کنار آن عبور مي کنند و با احداث منطقه نمونه گردشگري، 
اقامتگاه و پايگاه رصد ستارگان مي تواند به افزايش مدت ماندگاري و 

اقامت مسافران در استان قم کمك کند.

زهرارفيعي
خبرنگار

سيدمحمدفخار
خبر نگار

دریاچه ارومیه از حقابه سدها محروم شد
مدير دفتر برنامه ريزي ستاد احياي درياچه اروميه: وزارت نيرو دريچه سدها را به روي درياچه اروميه بسته است

رئيس حوضه آبريز درياچه اروميه در وزارت نيرو: وزارت نيرو مقصر نرسيدن حقابه سدها به درياچه اروميه نيست

منابــع آب تجديد پذيــر درياچه 
محيط
اروميه در سال آبي نرمال، 7ميليارد زيست

و 24ميليون مترمكعب اســت. از 
اين ميزان طبق ســند تخصيص درياچه اروميه، 
44درصد چه در سال هاي با بارش، کم، نرمال تا 
ترسالي بايد سهم درياچه اروميه شود. وزارت نيرو 
در سال آبي جاري فقط 25درصد از حقابه درياچه 
اروميه در سال آبي 1400-1399 را تامين کرده 

است.
به گفته مسعود تجريشي، مدير دفتر برنامه ريزي 
و تلفيق ستاد احياي درياچه اروميه، وزارت نيرو 
دريچه سدها را به روي اروميه بسته و اجازه نداده 
اســت آبي به درياچه برسد. مســعود تجريشي 
مي گويد: حقابــه درياچه اروميه طي ســال آبي 
1400-1399، 640 ميليــون مترمكعب برآورد 
شده بود که از اين ميزان تنها حدود 160 ميليون 
مترمكعب به درياچه اروميه پرداخت شده است. 
ســال آبي 1400-1399 از مهرماه سال گذشته 
آغاز شده است و تا آخر خرداد ماه امسال ادامه دارد.

اعمال حقابه هاي محيط زيســت در حد پايداري 
اکوسيستم و پايدارســازي فرايند توسعه با تكيه 
بر حفاظت از محيط زيســت و بهره برداري بهينه 
ازجمله اهداف »ســند ملی محيط زيست کشور 
در بهره مندي از محيط زيست مطلوب« به عنوان 
يكي از ويژگي هاي تبيين شده مقام معظم رهبري 
در افق چشــم انداز 1404هجري شمسي است. 
عــالوه بر اين براســاس بند سياســت هاي کلي 
محيط زيست، ابالغيه مقام معظم رهبري مورخ 
26آبان 1394تهيه اطلس زيســت بوم کشــور و 
حفاظت، احيا، بهســازي و توسعه منابع طبيعي 
تجديدپذير )دريا، درياچه، رودخانه و...( و اعمال 
محدوديت قانونمند در بهره برداري از اين منابع 
متناسب با توان اکولوژيك آنها براساس معيارها 
و شــاخص هاي پايداري، اکوسيستم حساس و 
ارزشمند و حفاظت از منابع ژنتيك و ارتقای آنها تا 

سطح استاندارد بين المللي ضروري است.
ماده 2قانون حفاظت، احيا و مديريت تاالب هاي 

کشور مصوب 4ارديبهشــت 1396نيز سازمان 
حفاظت محيط زيست را مكلف کرده است تا نياز 
آبي زيســت محيطي تاالب ها را تعيين و وزارت 
نيرو ضمن تدوين و اجراي برنامه مدون نسبت به 
تخصيص و تأمين آن اقدام کند. براساس ماده 3و 
4آيين نامه اجرايي جلوگيري از تخريب و آلودگي 
غيرقابل جبران تاالب ها مصوب 1397ستاد ملي 
هماهنگي و مديريت تاالب هاي کشــور موظف 
اســت بر تأمين نياز آب محيط زيستي تاالب ها 
نظارت کند و وزارت نيرو نيز به منظور تأمين نياز 
آبي محيط زيستي تاالب ها که توسط سازمان اعالم 
مي شود، ميزان سهم تاالب از ظرفيت آبي حوضه 
آبريز را با کميت و کيفيت مناســب و متناسب با 
شرايط اقليمي مختلف، با توزيع زماني معين و در 
اولويت دوم پس از تأمين آب شرب تخصيص دهد.
علي  حاجي مــردادي، مدير برنامه ريزي ســتاد 
احياي درياچه اروميه در گفت وگو با همشهري 
مي گويــد: چالش هاي اجرايي شــدن قوانين و 
مقرراتي که حقابه هاي زيستي را دنبال مي کنند 
در ســال هاي نرمال و ترســالي چندان خود را 
نشــان نمي دهد. چرا که آب ســاير مصارف در 

بخش هاي شرب، کشاورزي و صنعت در حوضه 
درياچه اروميه تعيين شده و تامين مي شود. در 
خشكسالي هايي مثل ســال آبي جاري است که 
مي توان عملكرد دســتگاه ها را محك زد. برآورد 
ستاد در سال جاري آبي اين است که وزارت نيرو 
قوانين را اجرا نمي کند. هم اکنون علي  رغم اينكه 
در قوانين به وزارت نيرو تكليف شده است که پس 
از شرب حقابه زيستي را تامين کند، متأسفانه در 
سال آبي جاري هنوز اتفاق نيفتاده است. جالب 
اينجاست که در پيش نويس قانون جامع آب که 
وزارت نيرو متولي تنظيــم و تهيه آن بوده هم بر 
حقابه زيستي پس از شرب به عنوان اولويت دوم 
تأکيد شده است. امسال، سالي است که بايد ثابت 
کنيم آيا قوانين و مقررات در مورد حقابه زيستي 

ضمانت اجرا دارد يا خير.
در چند روز آينــده تكليف ضمانت اجراي قوانين 
حامي حقابه زيســت محيطي مشــخص خواهد 
شــد. وی مي گويد: از نظر مرجع قضايي اجرايي 
نشدن قوانين جرم است و مجازات برايش تعيين 
شده است. چرا در عدم اجراي قوانين حوزه آب و 
محيط زيست اين همه مماشات مي بينيم؟ 3 مرجع 

محيط زيست، ستاد ملي احياي درياچه اروميه و 
دادستان کل کشور مي توانند براي اجرايي نشدن 
قانون شكايت کنند. سازمان حفاظت محيط زيست 
توسط مجلس شوراي اسالمي مرجع اجراي قانون 
تعيين شده است. او دســتاوردهاي ترسالي هاي 
گذشــته را حائز اهميت مي دانــد و مي گويد: در 
 ترســالي 99-1398مازاد بارش بــه جاي اينكه 
به بخش کشاورزي داده شــود، به درياچه اروميه 
داده شــد. اين در حالي است که در  ترسالي هايي 
مانند ســال 87-86 اين آب کامال به کشاورزان 
اختصاص يافت. مديريت منابع آبي در ترسالي ها 

هم اهميت دارد.
تراز فعلي درياچه اروميه 1271.43 و اين درياچه 
60 سانتيمتر عمق يافته است. هم اکنون درياچه 
3ميليــارد و 810 ميليون مترمكعــب آب دارد. 
با بازگشــت وضعيت درياچه اروميه به شــرايط 
کم آبي، معيشت و زندگي نزديك به 15ميليون نفر 
از مردم منطقه به خطر خواهد افتاد. حال بايد ديد 
در فرصت باقيمانده براي تخصيص حقابه درياچه 
اروميه، آيا وزارت نيرو به قانــون تمكين خواهد 

کرد يا خير؟

کانون هاي گردوغبار هر سال خسارت گسترده تري 
نسبت به گذشته به محيط زيست انساني و طبيعي ريزگرد

کشــور وارد مي کنند. اين خســارات در سال اخير 
6.2هزار ميليارد تومان برآورد شــده اســت. براساس پيگيري هاي 
همشهري، خسارت ناشــي از وقوع ريزگردها بيشترين خسارت را 
به ترتيب بــه اســتان هاي خوزســتان، کرمانشــاه، هرمــزگان، 
خراسان جنوبي، ايالم، سيستان  و بلوچستان، کرمان و اصفهان وارد 

کرده است، که همگي در نيمه جنوبي کشور قرار دارند.
وســعت کانون هاي داخلي گردوغبار در ايران 34.6 ميليون هكتار 
است و کانون هاي خارجي ريزگرد که غبار آنها به سمت ايران حرکت 
مي کند نيز 330 ميليون هكتار وسعت دارند. بدين ترتيب از اين دو 
کانون ساالنه 150 ميليون تن غبار برمي خيزد و خسارت هاي گسترده 

به کشور وارد مي شود.
سال 99 بودجه مقابله با پديده گردوغبار 20 ميليون يورو بود و قرار 
است امسال نيز همين مبلغ به کارگروه ملي مقابله با پديده گردوغبار 

تخصيص  يابد.

گسترهريزگردها
هم اکنون 23 استان کشــور با ريزگرد درگير هستند. اما به واسطه 

جمعيت، مناطق تحت کشاورزي، دامپروري و حتي صنعتي، خسارت 
واردشده ناشي از هجوم ريزگردها متفاوت است. استان تهران 20 تا 
30 هزار هكتار کانون غبارخيز بيشــتر ندارد. اما در مقابل، اســتان 
کرمان 6 ميليون هكتار کانون گردوغبــار دارد. اما هجوم ريزگردها 
به تهران ممكن است چندين برابر کرمان خسارت به همراه داشته 
باشد؛ چرا که جمعيت تهران حدود يك پنجم کشور است. هم اکنون 
استان هاي متعدد کشور درگير پديده گردوغبار هستند که از ميان 
آنها سيستان و بلوچستان، کرمان، خراسان جنوبي، خراسان رضوي، 
خوزستان، اصفهان و سمنان متفاوت از ديگر مناطق کشور هستند 

و هر کدام در وقوع ريزگردها، شدت و تكرار منحصر به خود دارند.

خساراتغيرقابلجبران
اما کدام بخش ها از ريزگردها متاثر مي شوند؟ يكي از داليل افزايش 
بيماري هاي قلبي عروقي و تنفسي ريزگردها هستند که در بسياري 
از روزهاي ســال به خصوص در 6 ماه نخست بيشــتر مي شود. جز 
خسارات غيرقابل احصا و جبران ريزگردها بر سالمت افراد، بيشترين 
خســارت هاي اقتصادي ناشــي از وقوع گردوغبار بــه زمين هاي 
کشاورزي، زيرســاخت هاي حمل ونقل، محيط زيست، فرودگاه ها و 
راه آهن وارد مي شود. ريزگردها همچنين مي توانند از طريق کاهش 
فعاليت فتوسنتزي گياهان، ورود نمك و شور کردن اراضي، افزايش 
فرسايش، پرشدن کانال هاي آبرســاني و انتقال عوامل بيماري زا و 
پاتوژن هاي مضر، خسارت هاي شــديد اقتصادي و بهداشتي ايجاد 

کنند. در پژوهشي که سال 94 در دانشكده کشاورزي دانشگاه شهيد 
چمران اهواز روي اثرات زيانبار ريزگردها صورت گرفت، مشــخص 
شــد که اعمال تنش ريزگرد منجر به کاهش معنــي دار در مقادير 
سرعت فتوسنتز، ميزان تعرق و غلظت CO2 زيرروزنه اي نيشكرهاي 
خوزستان شده است. همچنين در ساير گياهان بومي استان موجب 
کاهش سرعت فتوسنتز مي شود و با انسداد منافذ تنفسي منجر به 

ايجاد تنش هاي اکسيداتيو گياهان مي شود.

برنامه10سالهجبرانخسارت
رئيس ســتاد ملي مبارزه با گردوغبار در گفت وگو با همشــهري از 
تهيه برنامه10ساله مديريت کانون هاي گردوغبار مي گويد.  به گفته 
علي محمد طهماسبي، سازمان حفاظت محيط زيست در حال تهيه 
برنامه 10ساله کانون هاي داخلي گردوغبار براي مقابله با دامنه وسيع 
خسارات اســت. در اين برنامه وظيفه تمام دســتگاه ها در 10 سال 
منتهي به سال 1410 مشخص مي شــود. همچنين ميزان اعتبار، 
حجم عمليــات، پراکنش کارهايي که بايد انجام شــود و نوع کارها 

مشخص مي شود.
به گفته علي محمد طهماسبي، در 3سال اخير اقدامات مقابله با ريزگرد 
براساس شناخت و انسجام پيگيري شد که نتيجه آن کاهش محسوس 
روزهاي گردوغباري کشور است. مثال 2 استان مهم از لحاظ گردوغبار 
مانند سيستان  و بلوچستان و خوزستان در 4 سال اخير به طور مداوم 
رصد شدند و بررسي ها مشخص کرد تعداد روزهاي توأم با گردوغبار 

و ديد افقي آنها بسيار بهبود يافته است. البته بخشي مربوط به اقليم 
است. اما در بخش هايي به ويژه در خوزستان بهبود وضعيت ناشي از 

اقدامات صورت گرفته براي مقابله با گردوغبار است.
طهماسبي تأکيد کرد: براي مقابله با گردوغبار طي سال هاي اخير50 
هزار هكتار کشــاورزي حفاظتي در اراضي کشاورزي کشور صورت 
گرفت. اين اقدام در شرايطي اســت که حدود 4.5 ميليون هكتار از 
34.6 ميليون هكتار کانون هاي غبارخيز، کشاورزي است. بدين ترتيب 
ساماندهي زمين هايي که تبديل به کانون گردوغبار مي شوند بسيار 
مهم است چون بيشترين خسارت به دليل آنكه عناصر ريزدانه خاك از 
بين رفته و حاصلخيزي خاك در آنها کاهش يافته و توليد خاك در آنها 

کمتر مي شود از اين ناحيه در وقوع پديده گردوغبار ايجاد مي شود.

خسارت ساالنه گردوغبار
 ۳۱۰۰ميليارد تومانخوزستان
 ۸۴۴ ميليارد تومانكرمانشاه
۸۱۰ ميليارد تومانهرمزگان

 ۵۰۵ميليارد تومانخراسان جنوبي
 ۳۵۷ ميليارد تومان ايالم

 ۲۷۰ميليارد تومانسيستان و بلوچستان
 ۱۱۳ميليارد تومانكرمان

 ۵۰ميليارد تومان اصفهان

منبع:ستادمليمبارزهباگردوغبارسازمانحفاظتمحيطزيست

برنامه 10 ساله مقابله با خسارات کانون هاي داخلي گردوغبار اجرايي مي شود خسارت 6/2هزار ميلياردتومانی ريزگردها به نيمه جنوبي ايران
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خبرها

واگذاري شيرخوارگاه ها، جلب 
مشاركت يا فرار از مسئوليت؟

چند روز پيش بود كه مســعودي فريد، معاون امور اجتماعي سازمان 
بهزيستي كشور از واگذاري شيرخوارگاه ها به بخش غيردولتي خبر 
داده و گفته بود: سازمان بهزيستي نهادي اســت كه عمده نقش آن 
سياستگذاري است و بايد بر روند اجراي كارها نظارت كرده و فرايندها 
را تسهيل كند؛ بنابراين اگر مؤسســات و نيكوكاراني تمايل دارند در 
عرصه خدمات مانند اداره شيرخوارگاه ورود پيدا كنند، مسير را براي 

آنها هموار مي كنيم.
اما رئيس انجمن مــددكاران اجتماعي ايران نســبت به اين موضوع 
انتقاد شــديد كرده و معتقد اســت كه واگذاري خدمات عمومي به 
بخش خصوصي به معني فرار دولت از مســئوليت خودش اســت. 
سيدحسن موســوي چلك در اين باره به ايسنا گفت: »بحث خدمات 
عمومي، حمايت هاي اجتماعي، آموزش، بيمه پايه و بهداشت و درمان 
وظيفه حاكميت اســت و با كااليي كردن خدمات اجتماعي از طريق 

خصوصي سازي  فقط فقرا بيشتر از قبل آسيب خواهند ديد.«
او به اصل21 و 29 قانون اساسي اشــاره كرد و گفت: »اصل 21 قانون 
اساســي در قبال مادران، فرزندان و كودكان بي سرپرست و اصل 29 
نيز درباره سوانح، حوادث و بي سرپرستي است. همين وظيفه در قانون 
تشكيل سازمان بهزيستي و قانون ســاختار نظام جامع رفاه و تامين 

اجتماعي نيز آمده است.«
موسوي چلك با تأكيد بر اينكه ســاير حمايت ها و خدمات اجتماعي 
در حوزه هاي آموزش، بيمه، بهداشــت و درمان وظيفه دولت است و 
نبايد با نگاه كااليي به اين خدمات نگاه كرد، افزود: »خصوصي سازي 
چه درآمدي براي اين مركز مي تواند داشــته باشــد؟ با اين اطمينان 
مي گويم كه در آينده اي نه چندان دور برخي از مراكز خصوصي به دليل 
نامتناسب بودن هزينه ها و درآمد ها، مشكالت جدي و زيادي را براي 
خدمت گيرندگان در كشور ايجاد خواهند كرد كه اگر تدبير نكنيم، اين 
مسئله حتي مي تواند تبعات امنيتي و قضايي را نيز به دنبال داشته باشد. 
البته ممكن است اين سؤال مطرح شود كه آيا ما نبايد از ظرفيت هاي 
مشاركت هاي  مردمي اســتفاده كنيم؟ اما بحث مشاركت مردمي با 

خصوصي سازي خدمات متفاوت است.«
رئيس انجمن مددكاران اجتماعي ايران توضيح داد: »نكته بعدي اين 
است كه مي توان خدمات عمومي را داشته باشيم و سپس مشاركت 
مردمي نيز وجود داشته باشد. مگر شيرخوارگاه آمنه و شيرخوارگاه هاي 
ديگر تاكنون از مشاركت مردم بهره نگرفته اند؟ همچنين ممكن است 
اينطور گفته شود كه قانون گفته مي توان از ظرفيت بخش خصوصي 
استفاده كنيم؛ اما اين قانون داراي اشكال است. مثل بسياري از قوانين 
كه بعد از مدتي بازنگري مي شود ماده 26 قانون تنظيم بخشي از مقررات 
مالي دولت و ساير قوانيني كه مروج خصوصي سازي  خدمات عمومي 
هستند و بستري براي فرار دولت از مســئوليت قانوني در قبال ارائه 
خدمات به مردم مي شود، بايد بازنگري شوند چرا كه با كااليي كردن 
خدمات اجتماعي از طريق خصوصي ســازي ، فقط فقرا بيشتر از قبل 
آسيب خواهند ديد.« موسوي چلك گفت: »وزارت بهداشت از زمان 
شــيوع ويروس كرونا تاكنون حدود 200 هزار نفر را اســتخدام كرد 
زيرا در شرايط كنوني نياز به خدمات درماني دولتي افزايش پيدا كرد؛ 
همين اتفاق در حوزه اجتماعي هم افتاده است؛ در اين حوزه نيز به دليل 
مشكالت متعددي كه در جامعه ايجاد شد، وظيفه دولت گسترش پيدا 

كرده است.«
او تأكيد كرد: »در 20 سال اخير مشكالت اجتماعي بيشتر شده اما 
ما به دنبال كوچك كردن ساختار اجتماعي هستيم و اين تناقض در 
انجام وظيفه قانوني است كه رئيس جمهوري در مقابل آن مسئول 

است.«

بررسي افزايش سهم 60درصدي 
نمرات امتحانات نهايي در كنكور

 دبير شوراي عالي انقالب فرهنگي با بيان اينكه هم اكنون 11درصد 
جذب دانشگاه هاي كشور از طريق كنكور صورت مي پذيرد و دانشگاه 
آزاد اسالمي نيز تنها 2درصد از دانشــجويان خود را از طريق كنكور 
ثبت نام مي كند، گفت: بنابراين 89درصد پذيرش دانشگاه هاي كشور 
براســاس ســابقه تحصيلي و فارغ از رقابت در كنكور است. در عين 
حال مالحظه مي كنيد كه فشار و استرس ناشي از امتحان كنكور در 
رشته هاي پرتقاضا كل نظام آموزش و پرورش را تحت الشعاع خود قرار 
مي دهد و يك كسب وكار بزرگ نزديك به 20هزار ميليارد توماني در 
كالس هاي كنكور به وجود آورده كه خود اين امر، قبولي در رشته هاي 

پر طرفدار را تبديل به يك تبعيض اجتماعي كرده است.
به گزارش ايلنا، سعيدرضا عاملي گفت: شوراي عالي انقالب فرهنگي 
درصدد آن است تا ضمن توجه به مزايا، معايب، فرصت ها و تهديدها، 
بهترين روش پذيرش دانشجويان را برگزيند، لذا سياست هايي در اين 
خصوص تدوين شده اســت كه ضمن ادامه يافتن آزمون سراسري،  
نقش تحصيالت دوره دبيرســتان در ارزيابي، حداكثري خواهد شد. 
ســهم 60درصدي آزمون هاي اســتاندارد آموزش و پرورش و تأثير 
40درصدي كنكور در پذيرش نهايي، يكي از محورهاي اين طرح است.

وي افزود: سياست هاي ساماندهي سنجش و پذيرش داوطلبان ورود 
به آموزش عالي بر مبناي مطالعه تجربه هاي موفق جهاني تدوين شده 
است و نگاه همه جانبه اي به آينده دانش آموز و دانشجو دارد، لذا تنوع 
ارزيابي و تمركززدايي از پذيرش يكي از محورهاي مهم اين طرح است. 
ما نمي توانيم دوره 12ساله سرمايه گذاري انساني و اجتماعي آموزش 
و پرورش را ناديده بگيريم و صرفا با يك امتحان 4ساعته توسط نهادي 
كه كامال منقطع از آموزش و پرورش اســت، پل انتقال دانش آموز به 
دانشگاه شويم. از سوي ديگر نقش پذيرنده دانشجو كه دانشگاه است، 
در وضعيت فعلي تقريبا صفر است و دانشگاه اراده اي در پذيرش يا عدم 
 پذيرش داوطلب ندارد و صرفا بر مبنــای نمره آزمون، رتبه هاي برتر 
به دانشگاه هاي برتر مي روند. دبير شوراي عالي انقالب فرهنگي تأكيد 
كرد: براساس اظهارات رئيس شوراي عالي انقالب فرهنگي و همچنين 
رئيس قوه قضاييه و نزديك به 10نفر از اعضای شــوراي عالي انقالب 
فرهنگي، تحول در نظام ارزيابي و اهميــت دادن به دوره تحصيالت 
آموزش و پرورش و نگاه اصيل و مســتقل به ظرفيت هاي آموزش و 
پرورش براي سنجش و ارزيابي دانش آموزان محور و همچنين توجه 
به تجربه هاي موفق جهان بايد در تحول و تغيير در نظام ســنجش 
و پذيرش مورد توجــه قرار گيرد. بنابراين مقرر شــده تا  اين طرح با 
جزئيات بيشتری در جلسه 840 شوراي عالي انقالب فرهنگي مورد 
بحث و مداقه قرار گيرد. دبير شوراي عالي انقالب فرهنگي درخصوص 
كنكور علوم پزشــكي در ادامه گفت: در اين حوزه پيشنهاد اين است 
كه در رشــته هاي پرتقاضا كه رقابت اصلي در آنها صورت مي پذيرد، 

30درصد پذيرش بعد از دوره ليسانس باشد.

پيش بيني پليس از افزايش سوانح مربوط به موتورسيكلت ها در 1400
طبق اعالم رئيس پليس راهور ناجا حدود 12درصد ترددهاي روزانه مربوط به موتورسيكلت هاست. همچنين 23.5درصد 
فوتي هاي سوانح رانندگي در سال99 مربوط به اين گروه بوده است كه حدود 60درصد به دليل نداشتن كاله ايمني جان 
خود را از دست داده اند. همچنين سردار محمدحسين حميدي، رئيس پليس راهور تهران بزرگ درباره آخرين آمار مربوط 
به ترددها و تصادفات موتورسيكلت ها در پايتخت، گفته بود: با تداوم شرايط كرونايي در تهران، تردد موتورسيكلت ها 
افزايش يافته كه اگر اين روند ادامه پيدا كند، شاهد باالرفتن سوانح مربوط به موتورسيكلت ها در 1400 خواهيم بود. حدود 
44درصد از تصادفات تهران در سال گذشته مربوط به موتورسيكلت ها بوده كه نسبت به سنوات گذشته 8درصد افزايش 
داشته. همچنين تردد موتورسيكلت ها در سال گذشته در تهران 15درصد افزايش يافته است. همچنين براساس آمارهاي 
سازمان پزشكي قانوني كشور، در سال1398 كه هنوز كرونا شايع نشــده و قيمت خودرو هم مانند سال99 انفجاري 
نشده بود، به ازاي هر100هزار نفر جمعيت، 4موتورسوار در كشور جان خود را از دست داده اند. گروه سني 18 تا 49سال 
61.2درصد از كشته هاي موتورسواران را تشكيل داده كه بيشترين آمار تلفات تصادف موتورسيكلت ها محسوب مي شد.

ث
مك

فقط 34موتور سيكلت در 9 ماه اول سال99 معاينه فني شدند
عالوه بر مسائل ايمني و آمار باالي تلفات موتورسواران در سوانح رانندگي، سهم باالي موتورسيكلت ها در آلودگي هوا و آلودگي صوتي هم از موضوعاتي 
است كه افزايش تردد موتورسواران در شهر به بار مي آورد؛ به طوري كه براساس آخرين آمارهاي سال1399، حدود 12ميليون موتورسيكلت شماره گذاري 
شده در كشور وجود دارد كه 6ميليون از آنها در كالنشهرها تردد مي كنند و به علت احتراق ناقص سوخت در موتورسيكلت هاي كاربراتوري، ميزان انتشار 
آالينده ها توسط هر موتورسيكلت 18برابر يك خودروي سواري است.بيش از 4دهه از تصويب قانون اخذ معاينه فني براي همه وسايل نقليه موتوري اعم 
از موتورسيكلت، ماشين سواري و كاميون مي گذرد و براساس قانون، اين وسايل بايد جهت تردد، گواهينامه معاينه آاليندگي و ايمني دريافت كنند اما 
هنوز دارندگان موتورسيكلت اين قانون را جدي نمي گيرند. حسين مقدم، مديرعامل ستاد مركزي معاينه فني خودروهاي تهران با اعالم اينكه در 9ماهه 
اول سال1399 فقط 34دستگاه موتورسيكلت در تهران نسبت به اخذ معاينه فني اقدام كرده اند، مي گويد: در تهران 10خط مكانيزه ويژه موتوري وجود 
دارد كه تقريبا طي سال هاي اخير بالاستفاده مانده  است. وي با بيان اينكه به دليل ضعف  اجرايي، موتورسواران قوانين را جدي نمي گيرند، تأكيد كرد: 
»براي اجرايي شدن قانون الزام اخذ معاينه فني براي موتورسيكلت ها، بايد تمامي دستگاه هاي مرتبط ازجمله وزارت كشور، پليس راهور، محيط زيست 

و شهرداري ها دست به دست هم دهند و با سياستگذاري، تصميماتي اخذ كنند كه موتورسيكلت سواران را به سمت قانون مداري پيش ببرند.«

ث
مك

نيما شايان، فهيمه طباطبايي
خبر نگار

 موتورســيكلت هاي محتضــر مانند 
بيماران درمانده كه ساعت ها پشت در گزارش

مطــب دكتــر منتظــر و بالتكليف 
مي مانند، رديف و خاموش جلــوي تعميرگاه هاي 
خيابان مولوي صف كشيده اند تا نوبت معاينه شان سر 
برسد. بعضي هاي شان ســرپايي و با يكي دو ساعت 
وقتي كه تعميــركار يــا شــاگردش مي گذارند و 
چندصدهزار تومني كه از جيب صاحبان شان مي رود، 
حال شان بهتر مي شود و به دل خيابان مي زنند، اما 
بعضي هاي ديگــر بايد دو ســه روزي در تعميرگاه 
منتظر بمانند؛ چون قطعات شــان مانند داروهاي 
كمياب پيدا نمي شــود يا اگر هم هست، كم و گران 
است. پس هستند تا شايد موتوري از دار دنيا رفته و 
اسقاط شده پيدا شود و اعضايش را در اين گراني به او 
پيوند بزنند يــا آن قطعات كميــاب را از انبارهاي 
تودرتوي كوچه پس كوچه هاي همــان حوالي پيدا 

كنند و جراحي و تعمير شروع شود.
پنجشــنبه اســت و تعداد مريضان بدحال بسيار؛ 
خيابان مولوي از چهارراه شــاپور تا ميدان رازي كه 
در بين تهراني  ها به گمرك معروف تر اســت، گوش 
تا گوشش موتورســيكلت پارك شده و تعميركاران 
پير و جوان با لباس ها و صورت سياه شده از گريس 
و روغن، آچار به دســت دور موتورها مي چرخند و 
به مشتري ها شــرح حال مي دهند. هر چقدر كه به 
ميدان گمرك و خيابان قلمستان نزديك مي شوي، 
ازدحام موتورها و آدم ها در هم تنيده تر مي شــود. 
گويا محدوديت هاي كرونايــي و تعطيلي چندروزه 
كســب وكارها در اين نقطه از شهر بي معني است و 
آدم ها بي توجه به قيد كرونا، مثل هميشــه مشغول 
خريد و فــروش لوازم يدكــي و تعميــر و تحويل 

موتورسيكلت هستند.

پول خريد ماشين ندارند، پس موتور مي خرند
حاج مروت 32سال اســت در اين راسته تعميرگاه 
دارد، از قديم تعميركار موتورهاي هوندا، وســپا و 
ركس بوده و حاال چند سالي است كه تعمير آپاچي، 
بنلي و باكســر را هم به تخصص هايش اضافه كرده. 
نشسته پشت دخل كوچكش و براي صاحب موتور، 
فاكتور عريضي از قطعاتي كه بايد بخرد، مي نويسد. 
گاهي قلمــش روي كاغذ از نوشــتن مي ايســتد. 
صورتش را به سمت موتورســيكلت مي چرخاند و 
گوشه چشمانش را تيز مي كند؛ بعد انگار كه چيزي 
يادش آمده باشد، دوباره قلم را  تر و فرز روي فاكتور 
مي چرخانــد. »موتور خيلي گرون شــده، بگو چي 
گرون نشده؟ قطعاتشم گرون شده اما هست، باالخره 
گير مياد. اما خب موتورســوار هم زيادشده. اينطور 
نيســت كه بگيم گروني باعث كم شدن موتوري ها 
شده باشه، برعكس بيشــتر هم شده. يعني از وقتي 
بنزين رو گرون كردن، در عرض يكي دو ماه جلوي 
تعميرگاه هــا و مغازه هاي لوازم يدكي فروشــي پر 
شد از موتورهاي دســت دوم و دست چندم. بعضي 
موتورها رو بعد 5ســال يا 10سال خاك خوردن تو 
حياط و پاركينگ، آورده بودن اينجا. بعضي  موتورها 
مدلشون واسه 17، 18سال پيش بود و قطعاتشون 
پيدا نمي شد. يه مدت كه گذشت و ماشين هم گرون 
شد و پرايد رسيد به باالي 100ميليون تومن، موج 
دوم موتورســوارها سر و كله شــون پيدا شد. كرونا 
هم كه اومد يــه عده جديدي اومدن. االن دســت 
تعميركاراي اين راسته خدارو شكر يك روز خالي كه 
نمي مونه هيچ، تازه خيلي از مشتري هارو مي فرستن 

مغازه هاي خيابون هاي اطراف واسه تعمير.« 
مردي چهل و يكي دو ســاله كه از كت و شــلوار و 
كيفش برمي آيد كه كارمند باشد، نشسته بر چارپايه  
تعميرگاهي در خيابان قلمســتان و به دست هاي 
تعميركار كه زير باك موتور پيچــي را باز مي كند، 
خير شده. باك سوراخ است و نشتي اش را تا حاال 2بار 
گرفته اند اما باز از همان نقطه، بنزين نشت مي كند. 
موتور دست دوم را 7 ماه است خريده و از خرابي هاي 
آن ســر درنمي آورد. فرزاد، صاحب مغازه مي گويد: 
»االن نزديك 2ساله كه آدم هايي شبيه ايشون زياد 
ميان اينجا. قبال 80درصد مشتري هاي موتورسوار 
ما از كاسب هاي بازار و سطح شهر، پيك موتوري ها و 
جوون هايي بودن كه تازه مستقل شده و مي خواستن 
كه وسيله نقليه اي از خودشون داشته باشن، اما حاال 
نزديك 2سال است كه تعداد كارمندها، دانشجوها، 
معلم ها و حتي پيرمردهاي موتورسوار كه براي تعمير 
ميان هم زياد شده. يعني االن نسبت شون 50به50 
هست. اغلب ميگن تازه گواهينامه گرفتن و پولشون 
به خريدن موتور دست دوم رسيده. خب طبيعي هم 
هست، وقتي ماشين گرون شــد، خيلي ها كه پول 
جمع كرده بودن واســه خريدن يه پرايد، تيبا يا پژو 
ديگه زورشون نرسيد به خريد. بعد بندگان خدا براي 
اينكه حداقل يه وسيله نقليه تو اين شهر درندشت 
زير پاشون باشه اومدن سمت موتور. پولشون برسه 
موتور نو مي خرن كه ايراني هاش از 23 تا 25ميليون 

شروع مي شــه و خارجي هاش از 35 تا 38ميليون؛ 
پولشون كمتر باشه هم مي رن سمت دست دوم كه 
ارزون ترينش 12 تــا 15ميليونه كه اكثرا مدل هاي 

پايين و كم كيفيته.«

رونق موتورهاي دست دوم بيشتر است
فرزاد از موتورســواراني تعريف مي كند كه چندين 
سال قبل، پليس راهنمايي و رانندگي موتورشان را 
توقيف كرده بود اما آنها بعد از گران شدن قيمت ها، 
دنبال ترخيص آن رفته اند. »تا همين 4سال پيش، 
موتور نو طرح هوندا، 500 تــا 800هزار تومن بود. 
موتورســوار راحت يكي مي خريد و سوار مي شد و 
وقتي بابت نداشتن كاله كاسكت يا گواهينامه، عبور 
از خط ويژه اتوبوس و چراغ قرمز و... جريمه مي شد 
و موتورش رو مي گرفتن، قيدش رو مي زد و مي رفت 
يه موتور ديگه اقســاطي يا نقدي برمي داشــت، اما 
قيمت ها كه بــاال رفت، ديدن اينطوري نمي شــه. 
رفتن سراغ موتورهاشون. گفتن االن مي ارزه يكي دو 
ميليون جريمه و پول پاركينگ بديم تا وسيله مون 
آزاد بشه. مورد داشــتيم كه 4تا موتور تو پاركينگ 

داشت و تونســت 3تاش رو آزاد كنه و با قيمت باال 
بفروشه و حتي سود كنه.«

رونق تعميرگاه هــاي موتور فقــط مختص ميدان 
گمرك و اطراف آن نيســت. تعميركاران ديگر هم 
مي گويند 3عامل افزايش قيمــت بنزين، خودرو و 
كرونا باعث گرايش مردم به خريد موتورســيكلت 
به ويژه دســت دوم شــده است. »يوســف بيتا« از 
تعميركاران موتور كه در محدوده ميدان خراســان 
مغازه دارد، در اين بــاره مي گويد: »در يك ســال 
گذشته تقريبا تعداد مشــتري هاي ما براي تعمير 
موتور 1.5برابر شــده، حتي يكي از همكارامون كه 
50دستگاه موتور دســت دوم داشت همه رو تعمير 
كرد، خيلي راحت فروخت و سود خوبي نصيبش شد. 
وضعيت اقتصادي خوب نيست و بيشتر كساني كه 
مشتري موتور دست دوم هستند، توان خريد ماشين 

سواري و موتور نو ندارن.« 

ماشين دارها هم موتور را ترجيح مي دهند
خيابان 17 شــهريور حدفاصل ميدان شــهدا تا پل 
شــهيد محالتي يكي ديگر از پاتوق هــاي قديمي 

موتوربازهاســت البته نه براي تعمير و خريد لوازم 
يدكي بلكه براي خريد موتورهاي نو و دســت اول. 
2طرف خيابــان بنگاه ها و گاراژهاي بزرگي اســت 
كه موتورسيكلت ها فرمان به فرمان، مرتب و منظم 
كنار هم چيده شــده اند و انگار منتظرند كه سريع 
كسي روي آنها بنشــيند و طول خيابان را پر گاز رد 
كند. از موتورهاي ايرانــي و خارجي معمولي گرفته 
تا موتورهاي تريل و مســابقه، موتور شارژي طرح 
نوجوان و موتــور برقي هم در اين راســته قديمي 
مي توان پيدا كرد. علي و مجتبي 2 برادرند كه همراه 
با پدرشــان در اينجا بنگاه موتورفروشي دارند. هم 
ايراني مي فروشــند و هم خارجي. از 25ميليون تا 

300ميليون.
مي گويند مشتري هايشــان نســبت به گذشته دو 
برابر شده اما نه براي موتورســيكلت هاي باكيفيت 
بلكه موتورهاي ارزان قيمتي كه فقط كارشان را راه 
بيندازد. »تا قبل از گرونــي دالر، با 8 تا 10ميليون 
تومن مي شــد بهترين موتور خارجي رو كه مصرف 
شــهري داشــت، خريد. موتورهايي كــه مصرف 
بنزين شــون هم بهينه بــود و هــوا رو كمتر آلوده 

مي كردند اما وقتي تحريم ها شروع شد و قيمت دالر 
رفت باال، بالطبع موتور هم گرون شد و كمتر كسي 
ديگه االن مي تونه موتور نو و باكيفيت بخره. نمي گم 
كه موتور توليد داخل بي كيفيته اما مصرف بنزينش 
اســتاندارد نيســت و با اينكه انژكتوري هستند اما 
باز هم ميزان آلودگي كه توليد مي كنن به نســبت 

موتورهاي ديگه باالتره.« 
تجربه ميداني مجتبي نشــان مي دهــد كه خريد 
موتورســيكلت فقط مختص كساني نيست كه پول 
خريد ماشين را ندارند، بلكه گروه بزرگي از مشتري ها 
براي كمتر شدن هزينه بنزين يا هزينه هاي جانبي 
تعمير خودروي شــخصي، بــراي تردد در شــهر 
موتورســيكلت را ترجيح مي دهند. »بعد از افزايش 
قيمت بنزيــن، فروش موتور باال رفــت. علتش هم 
اين بود كه خيلي ها ديدند كه براي رفتن سر كار يا 
تردد روزانه تك نفره در شهر، يك باك بنزين موتور 
به صرفه تر از اينه كه با ماشــين هر روز برن و بيان. 
مشكل ترافيك و جاي پارك هم كه از قديم در تهران 
بوده و به همين خاطر خيلي ها با موتور راحت ترند. اما 
گروني لوازم و تعمير ماشين هم خيلي خيلي تأثير 
داشته. مشتري اومده ميگه ماشينم رو گذاشتم كنار 
خيابون، چراغ و آينه بغلــش رو دزد برده، 6ميليون 
پول دادم، يا مشتري اومده ميگه از پشت يكي زد و 
مجبور شدم 2ميليون خرج صافكاري و نقاشي بدم. 
قبال كه آنقدر اين لوازم يا تعميراتش گرون نبود، تو 
اين چند سال گرون شــده و خيلي ها ماشين شون 
ظرف چند  ماه از 50، 40ميليون رســيده به 400تا 
500ميليــون و ديدن از پس بنزين ســوپر و خرج 
تعميراتش برنميان، پــس رو آوردن به خريد موتور 
و ماشين رو گذاشتن براي مسافرت و مهموني آخر 

هفته.«
بنگاه هاي موتورفروشي 17شهريور نه خلوتند و نه 
شلوغ. گهگداري كسي برگه به دست، روي موتوري 
مي نشــيند و چند ثانيه بعد، ديگر ردي از او نيست. 
درســت 100متر پايين تر، يك اتوبوس با موتوري 
تصادف كرده و راننده نقش بر زمين است و جمعيتي 
كنجكاو دور او را گرفته اند. صداي ويراژ موتورها كه 
از البه الي ماشين ها و پياده رو با سرعت رد مي شوند، 
تنها صــداي غالب خيابان در غروب بهاري اســت. 
حتي صداي جيك جيك دسته جمعي گنجشك ها 
زير درخت هاي بلند خيابان هم ياراي مقابله با غرش 

موتورسيكلت ها را ندارد.

مثلث افزايش قيمت بنزين و خودرو و شيوع كرونا گرايش مردم به خريد موتورسيكلت را بيشتر كرده است

رئيس پليس راهور ناجا و دبير انجمن صنعت موتورسيكلت ايران مي گويند توليد و 
ثبت سند موتورسيكلت  در سال99 نسبت به سال98، 80درصد افزايش داشته است

ظهورطبقه موتورسواران
80درصد افزايش توليد 
موتورسيكلت در يك سال

افزايش خريد و فروش موتورسيكلت مسئله اي 
نيست كه فقط تعميركاران و فروشندگان درباره 
آن صحبت كنند. رئيس پليس راهور ناجا، دبير 
انجمن صنعت موتورســيكلت ايران و رئيس 
اتحاديه فروشندگان دوچرخه، موتورسيكلت و 
لوازم يدكي تهران نيز اين موضوع را با آمار و ارقام 
تأييد مي كنند. سيد كمال هاديانفر، رئيس پليس 
راهور ناجا در اين باره گفته است: »در سال1399، 
212هزار دستگاه موتورســيكلت نقل وانتقال 
داده شده و آمار موتورســيكلت هاي نوشماره 
نيز افزايش 82درصدي داشــته است.« بهمن 
ضياءمقدم، دبير انجمن صنعت موتورسيكلت 
ايران هم به همشهري گفت: »قيمت سرسام آور 
خودرو در سال1399 يكباره تقاضا براي خريد 
موتورســيكلت را افزايش داد. شهرونداني كه 
توان خريد ماشــين نداشتند رو به خريد موتور 
آوردند كه كرونا هم شايع شد و استقبال مردم 
از موتورسيكلت را دوچندان كرد.« ضياءمقدم 
افزود: »در سال گذشــته تعداد 211هزارو400 
دستگاه موتورسيكلت توســط 40كارخانه در 
كشور توليد شــد كه اين ميزان در سال1398 
برابر 116هزار دستگاه بود. بنابراين در سال1399 
نسبت به ســال قبل از آن، 80درصد افزايش 
توليد در كشور داشتيم و توليد موتورسيكلت در 
ماه هاي پاياني سال99 هم افزايش بيشتري پيدا 
كرد.« با وجود اينكه در يك سال گذشته همزمان 
با افزايش تقاضا براي خريد موتورسيكلت، توليد 
اين وسيله نقليه در كشــور رشد 80درصدي را 
تجربه كرده اســت، اما محمدخادم منصوري، 
رئيــس اتحاديــه فروشــندگان دوچرخه، 
موتورسيكلت و لوازم يدكي تهران معتقد است 
كه تنها با درنظر گرفتن افزايش توليد و فروش 
موتورسيكلت نو نمي توان به ارزيابي درستي از 
ميزان زياد شدن گرايش مردم به سمت انتخاب 
موتورسيكلت به عنوان وســيله نقليه مناسب 
در دوران كرونا رســيد. منصوري در اين باره به 
همشــهري گفت: »قدرت خريد مردم كم شده 
و قيمت موتورسيكلت در سال1399 نسبت به 
1398 حدود 30 تا 35درصد افزايش پيدا كرده 
اســت؛ به همين خاطر از ميان مردمي كه به اين 
نتيجه رسيده اند تا در شــرايط كرونا و گراني 
خودرو از موتورســيكلت استفاده كنند، تعداد 
قابل توجهي توان مالي بــراي خريد موتور نو 
را هم ندارند و به همين جهت بيشــتر به تعمير 
موتورسيكلت هاي قديمي يا خريد موتورسيكلت 

كاركرده رو آورده اند.«

ژاد
س ن

عبا
مد 

مح
ي/ 

هر
مش

ا: ه
س ه

عك



11 2   شنبه 28 فروردين 1400   شماره 8197 #هوشمند 3 0 2 3 6 2 9

   جوالن آلت كوين ها؛ پادشاهاي دوج
آلت كوين )Altcoin(، ارزهاي ديجيتال ديگري هستند كه بعد از موفقيت بيت كوين ايجاد 
شده اند، مانند: اتريوم، دوج كوين، ترون و... پنجشنبه و به دنبال جديدترين توييت ايالن 
ماسك درباره دوج كوين، اين ارز ديجيتال با رشد فزاينده اي روبه رو شد و ارز آن به بيش از 
2برابر افزايش يافت. ماسك در توييت خود از دوج كوين به عنوان بيت كوين بعدي ياد كرد. 
اين مهم درست پس از ركوردشكني عجيب بيت كوين و اتريوم رخ داد. طرفداران ماسك 
بر اين باور هستند كه عالقه او به دوج كوين موجب افزايش روز افرون ارزش اين رمزارز 
خواهد شد. به همين دليل هجوم آنها براي خريد آن، باعث رشد قيمتش در بازار ارزهاي 

ديجيتال شده است.

ارز ديجيتال كه روزگاري 
به عنــوان ابــزاري براي رمزارز

مجرمــان يــا حتــي با 
اصطالحاتي مثل كالهبرداري مدرن، 
مــورد تمســخر خيلي هــا ازجملــه 
كارشناســان اقتصادي و بورســي قرار 
مي گرفت، حاال به جريان اصلي اقتصاد 
وارد شــده اســت. بــه گــزارش 
نيويورك تايمز، بانك هاي سنتي حاال به 
ســرمايه گذاران كمك مي كنند تا پول 
خــود را در صندوق هاي رمــزارز قرار 
دهند. شركت هايي مانند تسال و اسكوئر 
در حال احتكار بيت كوين هستند و افراد 
مشهور با استفاده از فناوري موسوم به 
NFT )رمز غيرقابل معاوضه( پيشگامان 
هنر ديجيتال شــده اند. امــا در اتفاقي 
تاريخــي كــه رمزارزهــا را جدي تر از 
هميشه مطرح مي كند يك استارت آپ 
اين حوزه وارد بورس آمريكا شده است.

از حباب تا بورس 
زمانــي از رمزارزها به عنــوان حباب و 
سرمايه پوشالي نام برده مي شد اما روز 

چهارشنبه ارزهاي ديجيتال بزرگ ترين 
قدم خود را در جهت پذيرش گسترده تر 
برداشــتند. اين هم زماني در شرايطي 
رخ داد كه اســتارت آپ »كوين بيس« 
)Coinbase( كه به مردم امكان خريد 
و فروش ارزهــاي ديجيتال را مي دهد، 
به بورس عمومي رســيد. ســهام اين 
اســتارت آپ با قيمت 381دالر شروع 
به معامله كــرد كه 52درصد بيشــتر 
از قيمــت مرجع 250دالر اســت و در 
نهايت با 328دالر و 28ســنت بســته 
شــد. اين ارزش ارزيابي 85ميليارد و 
870ميليون دالري شركت را براساس 
كليه سهام برجسته خود به دست آورد؛ 
چيزي بيش از 10برابر آخرين ارزيابي 
خصوصي كوين بيــس. عالقه مندان به 

فهرســت كوين بيس در نــزدك تحت 
نمــاد »COIN« به عنوان نقطه عطفي 
براي ارزهاي ديجيتــال نگاه مي كنند. 
يان لي از سرمايه گذاران در بازار ارزهاي 
ديجيتال گفت: »امروز يك لحظه مهم 

بود. رمزارز، آينده مالي است.«
اين داستان را بايد مهماني نمايان شدن 
رمزارزهــا ناميد. كوين بيــس كه دفتر 
مركزي آن در شــهر سانفرانسيســكو 
واقع شــده، نخستين شــركت بزرگ 
ارزهاي ديجيتال اســت كه در بورس 
ســهام اياالت متحده عرضــه عمومي 
مي شــود. اين كار در يك ارزشگذاري 
انجام شــد كه  رقبايش عرضه عمومي 
Airbnb و فيسبوك بود. اكنون بسياري 
از طرفداران ارزهــاي ديجيتال انتظار 

پشت پرده هاي دكمه فيلترينگ كالب هاوس 
معاون وزير ارتباطات با شفاف سازي مسيرهاي فيلترينگ در كشور اعالم كرده اختالل در 

كالب هاوس برخالف اين روندها به صورت خودسرانه توسط برخي ها تصميم گيري شده است

ساسان شادمان منفرد
خبر نگار

جهان استارت آپي

 روبات در نقش كارگر ساختماني
همه فن حريف

استارت آپ اتريشي »پرينت اســتوئز« )Printstones( كه از سال 
2017 در حال توسعه روبات هاي چاپ ســه بعدي است، به تازگي از 
جديدترين نمونه اوليه يك روبات ساختماني چندمنظوره متحرك 
به نام Baubot رونمايي كرد. به گزارش نيواطلس، همانند ماشين آالت 
روباتيك فســت بريك مؤسســه ملي علوم و فنون پيشرفته صنعتي 
 Baubot ،ژاپن، مركز مهندسي نوآوري فرانهوفر ايتاليا و ساير موارد
نيز در حال توسعه است تا كامال به صورت خودكار در آيد و به صنعت 
ساخت وســاز كمك كند. ضمن اينكه همزمان با كاهش هزينه هاي 
كلي، ايمني كارگاه را نيز بهبود بخشد. اين روبات الكتريكي با حداكثر 
سرعت 3.2كيلومتر در ساعت به مكان مورد نظر در مسيرهاي مختلف 

مي رسد و مي توان آن را با استفاده از گوشي هوشمند، به صورت دستي 
كنترل يا تنظيم كرد تا از دســتورات و برنامه  از پيش تعيين شــده 
پيروي كند. اين روبات قادر به باال رفتن از پله ها نيز است و مي تواند 
از درهاي مختلف وارد شــود. مدت زمان كار براي هر بار شارژ كامل 
آن نيز 8ساعت است. بازوي روبات چند منظوره Baubot مي تواند تا 
حدود يك متر طول داشته باشــد و دقت جابه جايي و حركت آن زير 
يك ميلي متر است. اين روبات به طور كلي مي تواند ابزارهاي مختلف 
مانند فرز، دريل، پيچ گوشتي، انبر، آچار و... را براي كمك به كارهاي 
گوناگون در كارگاه در خود جاي دهد. اين وســيله مي تواند اموري 
مانند برش، جوشكاري، سنباده زدن، رنگ آميزي سطوح و مواردي از 
اين دست را انجام دهد. اين روبات همچنين قادراست محموله اي تا 
وزن 500كيلوگرم را در پشت خود حمل كند. بنابراين از آن مي توان 
براي جابه جايي مواد مورد نظر نيز استفاده كرد. دوربين هاي مختلف 
 Baubot اين روبات امكان نظارت بر كارگاه را فراهم مي كند. روبات
مجهز به نورافكن هايي اســت كه درصورت نياز مي تواند نور داخلي 
براي كار طوالني مدت در شب را فراهم آورد. اين روبات نمايشگرهايي 
براي نمايش اعالن  وضعيت و پيام مشــاوره به همكاران انساني هم 
دارد. استارت آپ پرينت استوئز مي گويد كه تقريبا به زمان تنظيماتي 
نياز ندارد و مي توان آن را با اســتفاده از وســيله نقليه استاندارد به 
كارگاه آورد. تيم توسعه قصد دارد تا در آينده روي شبيه سازي هوش 
مصنوعي محيط كار تمركز كند تا اين روبات بتواند از هزاران ساعت 

آموزش قبل از ورود به يك كارگاه بهره مند شود.

با ادامه اختالل شديد )نداشتن 
دسترســي و قطعــي( كالب اينترنت

هاوس، اكنون به نظر مي رسد كه 
گمانه روشن شدن دكمه فيلترينگ براي اين 
اپليكيشن، حداقل از سوي بعضي از اپراتورها، 
صورت واقعيت به خود گرفته است. آنچه دراين 
روزها مشخص شد اين اســت كه هيچ يك از 
نهادهاي مرتبط با فناوري اطالعات كشور به 
لحاظ فني نمي توانند در عدم دسترسي به يك 
اپليكيشن موبايل اختالل ايجاد كنند و اين كار 
تنهــا از ســوي اپراتــور قابل اجراســت. به 
همين خاطر هم ســازمان تنظيــم مقررات و 
ارتباطات راديويــي با تنظيم يك شــكايت 
قضايــي، خواســتار رســيدگي بــه تخلف 
صورت گرفته از سوي بعضي اپراتورها در مراجع 
قضايي شــد. اين در حالي اســت كه مســير 
فيلترينگ و فرايند اعمال فيلتر بر يك سايت يا 
اپليكيشــن بر بخــش قابل توجهــي از مردم 
پوشيده است و بسياري از مردم گمان مي كنند 
كه دكمه فيلترينگ زير دست وزارت ارتباطات 
و فناوري اطالعات اســت. درباره اختالل در 
دسترســي به شــبكه اجتماعي كالب هاوس 
توسط دو اپراتور مسلط كشور اما وزير ارتباطات 
به صراحــت اعالم كــرده بدون طي شــدن 
فرايندهاي قانوني »صورت خودسرانه توسط 
برخي تصميم گرفته شده و توسط اپراتورهايي 
نيز اعمال شده است.« اين برخي همان هايي 
هستند كه احتماال همه مسئوالن و مقام هاي 
كشور آنها را مي شناسند اما تبديل به راز مگوي 

اين روزهاي شبكه ارتباطي كشور شده است.

مالكان دكمــه فيلترينگ چه كســاني 
هستند؟

امير ناظمي، رئيس سازمان فناوري اطالعات 
طي مقاله اي روز گذشته )جمعه( اين موضوع 
را روشن كرده است كه براي اعمال فيلترينگ 
فقط 4مرجع پيش بيني شــده و آنها توانايي 
صدور مجوز فيلترينگ را دارند. ناظمي با اشاره 
به اينكه فيلترينگ موضوعي پيچيده است و به 
همين دليل شاهد موضع گيري هاي بسياري 

درباره آن هســتيم، يك مرجع از اين 4مرجع 
را به عنوان نهاد كليدي تصميم گيرنده معرفي 
مي كند؛ كارگروه تعييــن مصاديق محتواي 
مجرمانه.  در ايــن ميــان وزارت ارتباطات و 
فناوري اطالعات در اين كميتــه تنها داراي 
يك رأي است. اما از سال90 راه هاي ميانبري 
براي فيلترينگ ايجاد شده است. بر اين اساس 
اكنون 10سال اســت كه در كميته اي آنالين 
5عضو )كه 3مورد از خارج از دولت و 2مورد از 
طرف دولت است( با تطبيق مصاديق كلي به 

سايت ها، براي فيلترينگ اقدام مي كنند.
ناظمي با اشــاره به اينكه 3مرجع ديگر براي 
فيلترينگ در موضوعات بســيار كالن، سابقه 
استفاده از اختيار خود را دارند مي نويسد: »يكي 
از مراجعي كه مي تواند درخصوص موضوعات 
كالن تصميم گيري كند »شوراي عالي امنيت 
ملي« است. در كنار اين دو مسير، »شوراي عالي 
فضاي مجازي« از قدرت قانوني براي فيلترينگ 
برخوردار است. اين شورا نيز شورايي فراقوه اي 
و اعضاي آن از هر 3 قوه و نيروهاي مسلح و افراد 
حقيقي است. تعداد اعضاي دولت در اين شورا 
كمتر از نصف اســت.« ناظمي مرجع چهارم 
را قوه قضاييه اعالم مي كند: »يكي از راه هاي 
شايع ديگر »حكم قضايي« دادگاه است. اين 
مسير البته تنها مربوط به ايران نيست و در همه 
كشــورها حكم دادگاه مي تواند محدودسازي 
را اعمال كند؛ البته بنا به شــرايطي كه بسيار 
مهم اســت.« ناظمي با اشــاره به اقدام اخير 
اپراتورهاي موبايل در ايجاد اختالل درخصوص 
كالب هاوس بر اين باور است كه در اين مورد، 
حتي فرايندهاي ذكر شــده طي نشده است و 
به صورت خودسرانه از ســوي برخي، تصميم 
گرفته شده و توســط اپراتورهايي نيز اعمال 

شده است.

غيبت عجيــب و غريب 
»جك مــا« كارآفرين و فناوري

ميليــاردر بزرگ چيني 
در مجامع عمومي طي چند ماه اخير 
به يكي از خبرهاي دنيــاي اقتصاد و 
فناوري تبديل شــده اســت. از 5 ماه 
پيــــش كـــه شـــي جين پينگ، 
رئيس جمهور چين به طور غيرمنتظره 
Ant و  عرضــه عمومــي گــروه 
پرداخت هاي »ما« از سوي دولت را لغو 
كرد، ايــن ميليارد چينــي فقط يك 
حضور عمومي كوتاه در يك مدرســه 
داشته است. ديدار خصوصي او از اين 
مدرســه كه براي ســخنراني درباره 
برخي از فعاليت هــاي خيرخواهانه 
انجام شد، به تيتر جهاني تبديل شد: 
»ما« دوباره پيدايش شــد. پس از آن 
شركت تجارت الكترونيكي علي بابا كه 
مــا در ســال1999 تاســيس كرد، 
47ميليارد دالر به دست آورد و برنامه 
اين گروه براي فروش ميلياردها دالر 
اوراق قرضه به سرمايه گذاران خارجي 

دوباره به مسير خود بازگشت.
اما ايــن واقعيت كه او مجبور اســت 
مدام خود را پنهان كند نشانگر سقوط 
ســريع و بي رحمانه ما از عرش است. 
چند ماه قبل او در اوج تجارت جهاني 
بود و بانكداران غربي براي پيشنهاد 
اوليه 37ميليارد دالري عمومي گروه 
Ant او انتظار مي كشــيدند. روزنامه 
فاينشنال تايمز در گزارش مفصلي در 
اين رابطه مي گويد جت شخصي جك 
ما هر 48 ساعت يك بار در اين مقطع 

او را به يكي از نقاط جهان برده است.
او در نامه اي به مشتري مايكل گريمز، 
برتريــن بانكــدار فنــاوري مورگان 
اســتنلي اين معامله را يــك معامله 
تاريخي و برجسته خوانده بود. سپس 

»مــا« در شــانگهاي، پايتخت مالي 
چين، روي صحنه رفت تا با گروهي كه 
شامل مقامات ارشد و نهادهاي نظارتي 
پيشين مانند رئيس كل پيشين بانك 
مركزي بود، صحبت كنــد. او گفت: 
قيمت بزرگ ترين IPO در تاريخ بشر 
تعيين شده است. به عالوه، اين معامله 
براي نخستين بار در شــهری غير از 
نيويورك انجام شده است، اين يعني 

معجزه اي اتفاق افتاده است.
اما ايــن حركت منافع شــركت هاي 

خصوصــي را باالتر 
از منافع دولت چين 
و تنظيم كننده هاي 
مالي قــرار داد، كه 
به طور چشمگيري 
باعــث تغييــر در 
روند وقايع مي شد. 
پس از ايــن اتفاق 
مقامات دولتي او را 
به پكن فراخواندند. 
مشخص بود چيزي 
باعــث آزار حزب 
كمونيست چين و 
خشم رئيس جمهور 

شده است.
با توقــف ناگهانی 
اتفاقــات تجــاري 

هيجان انگيز، ثروت شخصي ما حدود 
10ميليارد دالر ريخت و سهام علي بابا 
در معامالت عمومي 10درصد كاهش 
يافت. اتفاق ديگري نيز رخ داد: ما كه 
شديدا به ديده شــدن عالقه داشت، 

ناگهان ناپديد شد.

ســلطه جك ما بر بــازار تجارت 
الكترونيك

صدها ميليون نفــر از افرادي كه در 

چين هســتند از محصوالتي كه ما 
خلق كرده اســت استفاده مي كنند. 
بســياري از مردم بــا اســتفاده از 
اپليكيشن Alipay محصول شركت 
Ant در گوشــي هاي خود پول قهوه 
را پرداخت مي كنند، غذا ســفارش 
مي دهند يــا از آن بــراي پرداخت 
قبوض خدماتي اســتفاده مي كنند. 
ميليون هــا نفر پس انــداز خود را به 
صندوق هاي بازار پول Ant مي ريزند.
اغلب مصرف كنندگان پول هايشان 
را در فروشگاه هاي 
آناليــن علي بابــا 
مي كنند.  خــرج 
مثال يكــي از اين 
ي  ه ها شــگا و فر
 آناليــن به اســم

Taobao ميليون ها 
محصول؛ از گوشي 
آيفــون گرفته تا 
مارمولــك خانگي 
را به مشتريان ارائه 
 Tmall .مي دهند
نيز به عنــوان يك 
فروشــگاه آنالين 
يــن  گ تر ر بز
برندهاي دنيا را در 
اختيار مشــتريان 
قرار مي دهد. آنها با هم ساالنه حدود 
يك تريليون دالر كاال مي فروشند كه 
تقريباً دو برابر مقداري اســت كه در 

آمازون جريان دارد.
مانند جــف بزوس مالــك آمازون، 
ما علي بابا را هم بــه دنياي آفالين 
هدايــت كــرد و زنجيره هــاي 
سوپرماركت و سهام خرده فروشان 
مبلمان منزل و گروه هاي رسانه اي 
پيشــرو چين را خريداري مي كند. 

اوهمچنيــن به عنــوان يكــي از 
مهم تريــن كارآفرينان دنياســت و 
در دوران پاندمي بــا اهدای هزاران 
دســتگاه ونتيالتــور و بيــش از 
100ميليون ماســك به كشورهاي 
جهــان بــه ســفير حســن نيت 

غيررسمي تبديل شده است.

دردسر ما از كجا شروع شد
ما بســيار پيش تــر از ســخنراني 
شانگهاي، براي خود دردسر خريده 
بود. او نفوذ بي نظيري به عنوان يك 
تاجر در چين داشت، اما در كشوري 
كه فقط يك قدرت اجازه قدرت نمايي 
دارد، اين تاخت و تاز خطرناك است. 
مي گويند از مدت هــا قبل او تهديد 
شــده بود كه امپراتــوري او را خرد 
خواهند كرد. رئيس جمهوري چين 
در سال هاي اخير شركت هاي دولتي 
را دوباره نيرو داده و قــدرت آنها را 
به اوج خود رســانده اســت. چالش 
ميلياردرها با بخشي از دولت به دليل 
نگراني هاي نظارتي، فســاد مالي يا 
ساير مشكالت اقتصادي در سال هاي 
اخير به قدري مكرر شــده است كه 
قانون جديدي ظهور كرده اســت: 
قانون دروغ. برخي از آنها، مانند وانگ 
جيانلين، بنيانگذار شركت امالك و 
مستغالت واندا، درحالي كه تجارت 
خود را كوچك كرده اند، به ســكوت 
وا داشــته شده اند. وو شــيائوهي از 
مجتمع بيمــه Anbang، به زندان 
افتاده و امپراتوري او توســط دولت 

تصرف شده است.
مصاحبه بــا افــراد نزديــك به ما 
و نهادهاي نظارتي در پكن نشــان 
مي دهــد كه حتــي قبــل از اينكه 
سخنراني ما در شــانگهاي از مسير 
خارج شود، مدتي بود كه اصطكاكش 
با رهبران چين افزايش يافته بود. در 
واقع آنها از اين خسته شده اند كه ما 

هميشه ستاره نمايش است.
ســونگ كينگواي، يك اقتصاددان 
مســتقل مي گويد: جك ما بيش از 
حد قدرتمند شده بود و اين را همه 
در چين مي دانستند. تأثير علي بابا 
رشد بي حدي داشت و كار به جايي 
رســيد كه بايد تحت كنترل دولت 

در مي آمد.
شــركت هاي فني ماننــد Ant به 
جهانيــان نشــان دادند كــه چين 
مي تواند نوآوري نيز داشــته باشد و 
»ما« به عنوان نماد كارآفريني براي 

تازه فارغ التحصيالن تبديل شد.

براي نخستين بار در تاريخ، يك استارت آپ حوزه رمزارز وارد بورس مشهور نزدك 
شده تا ارزهاي ديجيتال بيشتر از هر زمان ديگري براي جهان جدي شوند

فتح بورس با ارزهاي ديجيتال

دارند كه اين فناوري بتواند سيســتم 
مالي كنوني جهانــي را متوقف كند و 
اين رويــداد را به عنوان اثبــات اعتقاد 
ديرينه خود به توانايي هاي شان جشن 

مي گيرند.

تأييد بر واقعي بودن
 ورود كوين بيــس به بــورش احتماال 
به ايــن پرســش پاســخ مي دهد كه 
»آيا رمزارز يك چيز واقعي اســت؟« 
بردلي تاســك، يك ســرمايه گذار در 
حوزه هــاي مخاطره آميــز مي گويد 
كــه شــركت او از كوين بيس حمايت 
كرده اســت. او گفت: »هر صنعتي كه 
بتواند I.P.O )عرضه اوليه ســهام( در 
اين ابعاد راه اندازي كند، بدون شــك 
يك چيز واقعي و توســط بــازار ثابت 
شده است.« همچنين اين فهرست به 
سرمايه گذاران اصلي كه ممكن است 
از خريد مســتقيم ارزهــاي ديجيتال 
نگران باشند، توانايي مالكيت سهام در 
مشاغل مورد تأييد كميسيون بورس و 
اوراق بهادار را مي دهد كه معامالت را 
تســهيل مي كند. در عين حال دنياي 
مالي نگاهــي مي اندازد به ســودهاي 
ســالم كوين بيس؛ چيزي كــه اكثر 
اســتارت آپ هاي داراي فناوري بسيار 
با ارزش از آن بي بهره اند. كوين بيس كه 
1700كارمند و 56ميليون كاربر ثبت 
شده دارد، سود خالص تخميني 730 تا 
800ميليون دالري را در 3 ماه اول سال 
گزارش كرده اســت. در اين دوره، اين 
استارت آپ يك ميليارد و 800ميليون 
دالر درآمد كســب كرده كه نسبت به 

سال قبل 9برابر افزايش داشته است.
موفقيت هاي بــزرگ رمزارزهــا، اين 
روزها خيلي ها را وارد بــازار آن كرده، 
اما چيزي كه مشخص بوده اين است كه 
ارزهاي ديجتال عمدتا وسيله اي براي 
حدس و گمان مالي و تجارت بوده اند. 
به عنوان مثال افراد كمي مي خواهند از 
بيت كوين براي خريدهاي روزمره مانند 
قهوه استفاده كنند، زيرا قيمت آن بسيار 
بي ثبات است. همچنين به دليل اينكه در 
فناوري آن از مقدار بسيار زيادي قدرت 
محاســباتي و برق اســتفاده مي شود، 
استخراج آن براي محيط زيست به يك 

نگراني بزرگ تبديل شده است.

كسی به صورت دقيق از 
سرنوشت جك ما خبر 
ندارد. اما بــه هر حال 
او مجبور اســت مدام 
خــود را پنهان كند كه 
نشانگر سقوط سريع و 
بی رحمانه  امپراطوری 
فناورانه اش از عرش  به 

حساب می آيد

سقوط اجباري امپراتوري 
»ما« 

روزنامه فاينشنال تايمز در 
گزارشي به غيبت عجيب 

جك ما، ستاره كارآفريني 
چين و بنيانگذار علي بابا 

پرداخته است 

عمادالدين قاسمي پناه
خبر نگار
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در آخرين هفته فروردين، آمار ابتال و مرگ های روزانه 
كرونا همچنان می تازد و حــاال وضعیت وخیم تری 
برای كشــور از نظر شــیوع اين ويروس، پیش بینی 
می شــود. آمارهای جديد نشــان می دهد، تنها در 
يك شبانه روز 328نفر جانشــان را از دست داده اند و 
25هزارو261نفر هم مبتالی جديد شناسايی شده اند. 
همین وضعیت ســبب شــد تا برخی از كارشناسان 
شرايط را در برخی مناطق »ســیاه« توصیف كنند؛ 
هر چند كه سخنگوی ستاد ملی مقابله با كرونا، سیاه 
شــدن وضعیت كرونايی را رد كــرد و گفت موضوع 
اعالم شده مبنی بر سیاه شدن 63شهرستان كشور، 
درست نیســت و رنگ جديدی به وضعیت شهرها و 
شهرستان ها از نظر شــیوع كرونا، اضافه نشده است. 
به گفته علیرضا رئیسی، شیوع كرونا در 63شهر كشور، 
آنقدر شدت گرفته كه فراتر از قرمز شده است، اما اين 
مناطق هنوز در وضعیت قرمز به ســرمی برند. سعید 
نمكی، وزير بهداشــت هم اين موضوع را تأيید كرد و  
روز جمعه گفت كه بســیاری از مناطق از مرز قرمز 
رد شــده اند و به سیاهی می رســند: »در بسیاری از 
شهرها، شیوع كرونا به سمت باالترين میزان از ابتدای 
همه گیری بیماری تاكنون رسیده است.« او با اشاره به 
پر شدن تخت های بیمارستانی اين را هم اضافه كرد 
كه عمل های غیراورژانســی به هیچ وجه نبايد انجام 
شود؛ چراكه در اين وضعیت تخت كم می آيد. در اين 
شرايط به گفته وزير بهداشت، هفته سختی از نظر باال 
رفتن آمار ابتال و فوت در كشور، در انتظار است. در اين 
وضعیت، فرمانده ستاد مقابله با كرونای تهران هم از 
آماده باش كامل مراكز نقاهتگاهــی كرونا در تهران 
خبــر داد. علیرضا زالی گفت كه برای نخســتین بار، 
تمام شهرهای تهران در وضعیت قرمز قرار گرفته اند 
و گسترش بیماری به صورت همگن در تمامی مناطق 
گزارش شده است. براساس اعالم او، استان البرز، پس 
از گیالن، باالترين شتاب بروز بیماری در موج چهارم 
را دارد؛ بنابراين تردد میان استان های تهران و البرز، 
می تواند يكی از مهم ترين عوامل افزايش آمار ابتال در 
پايتخت باشــد. حاال با باالرفتن تعداد بیماران مبتال 
به كرونا، نگرانی از وضعیت بیمارســتان ها و كاهش 
منابع تامین اكسیژن هم باال رفته؛ به طوری كه زالی 
اعالم كرد بايد تدابیری برای اين موضوع درنظر گرفته 
شود: »مهم ترين مسئله، عالوه بر تخت، موضوع تامین 
اكسیژن اســت كه از حیاتی ترين مولفه های درمان 
بیماران كرونايی به شمار می رود و بايد برای روزهای 
آينده هم تدابیری در اين خصوص انديشیده شود.« 
زالی اين را هم گفــت كه حجــم مراجعه كنندگان 
سرپايی به مراكز بهداشــتی و درمانی استان تهران، 
تاكنون بی سابقه بوده اســت. گزارش های روزانه در 
تهران نشان می دهد، از هر 2مراجعه كننده به مراكز 
با عالئم بیماری كرونا، تســت PCR يك نفر مثبت 
می  شــود. همچنین نرخ مثبت شــدن تســت های 
سريع هم 25درصد برآورد شــده است؛ اين نشان از 
پخش گسترده ويروس در اســتان دارد.« به گفته او، 
هم اكنون، شاخص اپیدمیولوژيك مولد پايه در تهران 
1.6 گزارش شده اســت كه از سرعت باالی سرايت و 
شــیوع بیماری حكايت دارد. اين شاخص در اسفند 

سال گذشته در تهران 0.7 تا 0.8 متغیر بود.

فراتر از »قرمز«
خبر

یكتا فراهانی/ خبرنگار:  ناشناخته های زیادی درخصوص ویژگی ها و چگونگی تغییرات رفتاری 
این ویروس و همچنین مهار و كنترل آن وجود دارد. با آغاز واكسیناسیون علیه این بیماری 
هنوز نگرانی ها و سؤاالت زیادی برای همه مطرح است كه مهم ترین آن هم مربوط به تزریق 
واكسن و ایمنی پس از آن است: واكسن می تواند هراس ناشی از ابتال به این بیماری را تمام 
كند؟ علیجان تبرایی، رئیس انجمن ویروس شناسی ایران و استاد ویروس شناسی دانشگاه 
علوم پزشكی گلستان است  در گفت وگو با همشهری به این سؤال پاسخ می دهد. او می گوید: 
»ویروس ها موجوداتی اند كه می توانند خود را با میزبان همراه كنند و همین موضوع باعث 
می شود بتوانند به راحتی همه اشــكال حیات را اعم از انسان، حیوان، گیاهان یا باكتری ها 
آلوده كنند. ویروس ها با وجود اینكه خیلی كوچكند اما گســتردگی بسیار زیادی دارند. به 
همین دلیل ممكن است ما روزانه به هر صورتی با میلیون ها ویروس در تماس باشیم و این رابطه 
مستقیمی بین ما با آنها ایجاد كرده است.« به گفته تبرایی، ویروس كرونا هم مانند ویروس های 
دیگر گستردگی زیادی دارد اما سؤاالت بسیاری درباره آن وجود دارد. مثال امكان اینكه شاید 
محصول آزمایشگاهی باشد كه انسان ها هم در آن دخل و تصرف داشته اند كه البته هنوز هم 
نمی توان با قطعیت در مورد این موضوع اظهارنظر كرد. هر چند كه سازمان بهداشت جهانی هم 
این مسئله را تأیید نكرده است. او در ادامه به جهش  های ویروس اشاره می كند و معتقد است 
كه احتماال ویروس در داخل كشور هم جهش هایی داشته است؛ »با توجه به آنكه تغییرات در 
ویروس، محصول رابطه میزبان و ویروس است، در داخل كشور هم ممكن است این جهش ها 
در ارتباط بین انسان های مختلف اتفاق بیفتد. بنابراین تمام جهش های انجام شده بر ویروس 
كرونا عالوه بر اینكه می تواند از كشورهای دیگر وارد شود در داخل كشور هم اتفاق خواهد 

افتاد. چون مهم رابطه بین میزبان و ویروس است كه در هر جمعیتی می تواند رقم بخورد. البته 
عوامل مختلف دیگری مثل ژنتیك، آب و هوا، نوع تغذیه و شرایط زیست محیطی هم می تواند 
بر تغییرات رفتاری ویروس كرونا مؤثر باشد.« براساس اعالم تبرایی، در كشورهای مختلف 
مثل آمریكا و انگلیس با بررسی دقیق و مستمر بر ســكانس های ژنی ویروس كرونا متوجه 
تغییر رفتار، جهش ها و موتاسیون های مختلف آن شده اند. اما در ایران كه نه امكان زیادی 
برای این بررسی های علمی و نه تعیین توالی های ژنی وجود دارد، نمی توان با قطعیت گفت 
كه این ویروس در كشور ما چه جهش هایی داشته است؛ جهش هایی كه شاید در كشورهای 
دیگر اتفاق نیفتاده باشد؛ »از آنجایی كه ایران كشوری با قومیت ها، نژادهای مختلف و شرایط 
اجتماعی، جغرافیایی و اقتصادی متنوعی است ممكن است جهش های ویروس كرونا هم در 
آن بسیار متنوع و متفاوت با كشورهای دیگر باشد. ما با استناد به اطالعات علمی كشورهای 
دیگر می توانیم متوجه تغییرات مختلف ویروس كرونا در ایران هم شویم. مثال به نظر می رسد 
واریانت و جهش ویروس كرونای انگلیسی در كل دنیا ازجمله ایران هم گسترش پیدا كرده 

است.«

تأثیر جهش های ژنتیك بر ویروس كرونا 
به گفته رئیس انجمن ویروس شناسی ایران در مورد تأثیر این جهش ها چند موضوع مهم مطرح 
می شود كه یكی از مهم ترین آنها سرعت انتشار زیاد ویروس پس از جهش یا موتا سیون است و 
همچنین میزان آسیب پذیری آن؛ »بهترین رابطه ویروس با انسان همزیستی آنها با همدیگر 
است. ولی با از بین رفتن این تعادل مشكالت بیشتری برای انسان به وجود می آید. توجه داشته 

باشیم در مقابله انسان با ویروس كرونا، یا انسان از بین می رود یا ویروس كه البته حیات ویروس 
هم با نبود میزبان مهیا نیست. یعنی از بین رفتن انسان ها به نفع ویروس هم نیست.« با همه 
اینها این ویروس شناس تأكید می كند كه هم اكنون، نمی توان پایانی برای زندگی ویروس كرونا 
پیش بینی كرد. تمام تالش بشر، برای كاهش هراس و بیم از این بیماری است، ضمن اینكه، 
پارامترهای دخیل بر تأثیر گذاری ویروس و همچنین تأثیرپذیری انسان بسیار متنوع است؛ 
»با بررسی های بیشتر متوجه می شویم این ویروس با نشانه گرفتن سیستم ایمنی میزبان، او را 
تحت تأثیر قرار می دهد. به همین دلیل برای افزایش سیستم ایمنی فرد می توان مانع از عوامل 
تأثیرگذار بر آن ازجمله استرس و اضطراب او شد. چون رابطه بین سیستم ایمنی و مشكالت 

ناشی از استرس و اضطراب از قبل ثابت شده است.«
 او درباره تأثیر گذاری واكسن در نزدیك شدن به پایان همه گیری كرونا می گوید: »هم اكنون 
مهم ترین راه مقابله با ویروس واكسناسیون است چون باعث ایمنی بیشتر در برابر بیماری 
و همچنین مانع از پخش آن می شــود. البته ارزیابی قطعی در مورد اثر بخشی و ایمن بودن 
واكسن ها هم نیاز به زمان زیاد دارد. چرا كه باید تمام گروه ها و رده های سنی را هم برای میزان 
تأثیر گذاری آنها به طور مشخص مدنظر قرار داد. اما از آنجایی كه هنوز اطالعات ما در زمینه 
این ویروس چندان دقیق نیست حتی نمی توانیم در مورد آینده تأثیرگذاری و حتی عوارض 

آن نظر قطعی بدهیم.« 
او تأكید می كند كه رفتار افراد در سرعت انتقال ویروس مؤثر است، بنابراین بهترین كار، ادامه 
تمام راه های پیشگیری از ابتال به بیماری و دوری از حضور در جمع به ویژه در طوالنی مدت و 

در فضاهای بسته است.

رئیسانجمنویروسشناسیایراندرگفتوگوباهمشهریازتغییراترفتاریكووید-19وتأثیرواكسیناسیوندركنترلشیوعمیگوید

ونا در ایران وس کر سناریوهای جهش ویر


دانشمندانمعتقدندتنهاراهمهار4گونهاصلیجهشیافتهانگلیسی،آفریقایجنوبی،برزیلیوهندیكرونا،بهروزرسانیفوریواكسنهاست

 جــواز ورود بخــش خصوصي بــه واردات واكســن
كوويد- 19 آذر 99صادر شــد و 3 ماه بعد هم به شرط 
گرفتــن تأيیديه ســازمان غــذا و دارو، ورود و تأمین 
واكسن كرونا به صورت متمركز از سوي دولت به فعاالن 
اين بخش پیشنهاد شــد. در اين طرح به شركت هاي 
خصوصي تامین كننده دارو اجازه داده شد كه هر میزان 
مي توانند واكسن كرونا وارد كنند اما همه واكسن هاي 
وارداتي بايد به وزارت بهداشت فروخته مي شد؛ اتفاقي 
كه با ورود چند شركت خصوصي همراه بود اما تاكنون 
منجر به واردات واكسن نشده است. پس از آن بود كه 
حســن روحاني، رئیس جمهور در آخريــن روز هفته 
گذشــته باز هم بر ورود بخش خصوصي بــه واردات 
واكســن تأكید كرد و گفت: »مــا نمي توانیم منتظر 
واكسن داخلي در تابستان باشیم و بايد در ارديبهشت 
و خرداد كه بســیار حیاتي اســت، از واكسن وارداتي 
استفاده كنیم.« روحاني همچنین با اشاره به حمايت از 
شركت هاي ورودكننده به اين حوزه خبر داد و عنوان 
كرد: »هر شركتي كه براي ورود واكسن كوچك ترين 
مشكلي دارد، به دفتر رئیس جمهوري نامه بنويسد. من 
مستقیم مسئله را دنبال مي كنم. در هفته هاي آينده به 

راحتي مي توانیم میلیون ها دوز واكسن وارد كنیم.« 
اين در حالی اســت كه يك روز بعد از ســخنان رئیس 
جمهور، وزير بهداشت در ســخنانی مخالفت تلويحی 
خود را با ورود بخش خصوصی به اين حوزه اعالم كرد. 
هر چند فعاالن بخش خصوصي معتقدند باالخره آقاي 
رئیس جمهور سیاست  خوبي نسبت به مؤثر بودن حضور 
بخش خصوصي در واردات واكسن كرونا پیش گرفته 
اما در مقطع كنوني، چالش ها و موانع قابل توجهي در 
اين حوزه وجود دارد كه مانع از محقق شــدن واردات 
زودهنگام واكسن خواهد بود. نبود واكسن براي خريد، 
قرار نداشتن ايران در اولويت هاي كوواكس، چالش هاي 
پرداخت بیشــتر به واســطه ها ، تحريم هاي بانكي و 
همچنین ترديد فعاالن بخش خصوصي از بدقولي هاي 
 دولت در پرداخت مطالبات ازجملــه داليل آنها براي

عدم ورود به اين حوزه عنوان مي شود.

نوشدارو پس از مرگ
يكي از واردكنندگان دارو بــدون اينكه بخواهد نامش 
منتشر شود، درباره چالش هاي بخش خصوصي براي 
واردات واكســن كرونا به همشــهري گفت: »در اين 
شــرايط تحريمي و با توجه بــه برنامه ريزي هايي كه 
شركت هاي تولید واكســن در مرحله اول براي تامین 
واكسن خودشان و بحث سهمیه بندي كوواكس دارند 
اينكه چه سهمیه اي بتوانند در اختیار كشورهاي ثانويه 
قرار دهند، موضوع اصلي اســت؛ آن هم درحالي كه در 
حوزه واكسن و دارو با شــرايط كامال متفاوت روبه رو 
هستیم و شــرايط هموار واردات دارو وجود ندارد كه 
شركت تولیدكننده در سطح باالي تولید، توافق براي 
عرضه داشته باشد. برخالف تفويض اختیاري كه دولت 
در حوزه دارو انجام داده در شــرايط فعلي واكســن از 
اين قضیه مستنثي اســت و به مشاركت گرفتن بخش 
خصوصي با توجــه به مبحث تولید و تامین از ســوي 
تعداد محدودي از شــركت هاي تولیدكننده، مشكلي 

را حل نمي كند.«
به گفته او، اگر قرار بود مشــكلي حل شــود اين اتفاق 
بايد يك سال يا 6 ماه گذشته رخ مي داد. براي واردات 
واكسن توافق در اسرع وقت با مقدار مشخص به دلیل 
كمبود عرضه و افزايش تقاضا به راحتي میســر نیست. 
از ســوي ديگر فارغ از بحث مالي، تامین بودجه و ارز، 
زمانبندي شــركت ها براي تولید واكسن و مشكالت 
قیمت گذاري بايد زمان و شرايط جابه جايي پول را هم 
درنظر گرفت. او به ماجراي توافق ايران و روسیه براي 
خريد 60میلیون دوز واكسن تا پايیز اشاره مي كند و اين 
پرسش را مطرح مي كند: واكسني كه قرار است پايیز 
تحويل شود كمكي   خواهد كرد كه   ما را از بحران عبور 

دهد؟ اين نوشداروي پس از مرگ است.
به گفته اين فعــال حوزه دارو، حتي اگر شــركت هاي 
تولیدكننده سرريز تولید داشته باشند هم تابع قوانین 
كوواكس خواهند بود و آنها تعییــن مي كنند كه چه 
كشــورهايي در اولويت و رتبه بندي تحويل واكســن 
هستند. ورود بخش خصوصي به تحويل واكسن تنها 
زماني میسر است كه يك كمپاني بتواند تولید مازاد خود 
را از سهمیه بندي كوواكس عبور دهد و به كشورهاي 

بوروكراسی  هاي اداري و دولتي، تامین مالی، نبود واكسن در دنیا،   عدم 
هماهنگی بین بخش های دولت، باال رفتن قیمت واكســن و افزايش 
میزان پرداختي به واســطه ها، موانع واردات واكســن به ايران است

همشــهري مشــكالت پیــش روي واردات واكســن 
 كرونا از ســوي شــركت هاي خصوصي را بررسي كرد

اطمینان كافي نســبت به مواضع اعالم شده از سوي 
دولت ندارد؛ به عنوان مثال شما شــرايطي كه درباره 
واكســن آنفلوآنزا پیش آمد را ببینید. آيا اين واكسن 
به دلیل سیاســت هاي چندگانه دولــت به موقع وارد 
شد؟ پاسخ آن قطعا خیر است و در نهايت هم واكسن 
از موضوعیت خارج شد و تب و تاب ايجاد كرد. آن هم 
درحالي كه دولت همین االن در تامین ارز ديگر واردات 
دارويي با مشــكل مواجه اســت و تقاضا براي كاهش 
دارد. عالوه بر آن انسجام و يكدستي الزم میان دولت، 
وزارت بهداشــت و بانك مركزي ديده نمي شود. آقاي 
روحاني تأكید دارد كه بخش خصوصي مشكالت حوزه 
واردات واكسن كوويدـ 19را مستقیما با همین نهاد در 
میان بگذارد كه بهتر بود  ايشان يك سال پیش چنین 
شرايطي را رقم مي زد نه اكنون كه در پايان كار دولت 
قرار داريم.« به گفته او، بخش خصوصي با اين شرايط 
چندگانه و سیاســت هاي متفاوت میانه خوبي ندارد 
و ســعي مي كند به طرف يك گروه مشخص حركت 
نكند؛ بنابراين انســجام دولت و وزارتخانه ها مي تواند 
بخش خصوصي را به حضور در اين حوزه ها تشــويق 
كند: »هفته گذشته تولید واكسن جانسون اند جانسون 
در آمريكا متوقف شد. آســترازنكا هم همین شرايط را 
تجربه كرد. حاال شــما به عنوان بخش خصوصي با اين 
دولت سرگردان در سیاست اگر ورود كنید و با مشكالت 
توقف واكسن براي راستي آزمايي دوباره مواجه شويد، 
چالش هاي عمده اي را پیش رو خواهید داشت. از سوي 
ديگر قیمت واكســن در ابتدا 12دالر بود و اكنون به 
20دالر رســیده اســت. اگر ما هم اكنون واكسن را به 
قیمتي باالتر بخريم يك ســال ديگر بايد پاســخگوي 

اختالف قیمت باشیم.«
 او مي گويد: »اگر بخواهیم واكســن در تعداد باال وارد 
كنیم   حتما بايد مبلغ بیشتري پرداخت كنیم. بر اين 
اســاس درصورت ورود به حوزه واردات واكسن كرونا 
شرايط كیفي و قیمت ها از سوي سازمان غذا و دارو چك 
مي شود. به اعتقاد آنها قیمت اسپوتنیك وي، 9دالر و 
آســترازنكا 12دالر اســت و ما هم بايد با همین مبلغ 
واردات داشته باشیم. اما اگر قرار است بخش خصوصي 
حجم بیشتري از واكســن را در زمان كوتاه تري وارد 
كند بايد پول بیشتري را به واسطه ها پرداخت كند. اگر 
رئیس جمهوري اعالم حمايت مي كند بايد اين موارد 

هم مورد توجه قرار بگیرد.« 
در ايــن وضعیت او تأكیــد مي كند كه »ما در ســال 
2021هم نمي توانیم 10تا 20میلیون واكســن وارد 
كنیم و هر اقدامي كه قرار است انجام شود براي 3ماهه 
آخر 1400خواهد بود. خوشــبختانه آقــاي روحاني 
هم اكنون شناخت خوبي نســبت به اين مسئله پیدا 

كرده، اما امكان واكسیناسیون در بهار نخواهد بود. «

كمبود جهاني و پیش فروش واكسن 
علي فاطمي، نايب رئیس انجمن داروســازان ايران هم 
با بیان اينكه ســابقه وارد كردن واكسن از سوي بخش 
خصوصي بسیار طوالني است، به همشهری مي گويد: 
»واكسن كرونا كمبود جهاني دارد، خیلي از شركت ها 
تولیداتشان را پیش فروش كرده اند. دولت ها مشتري 
اصلي حال حاضر واكسن كرونا هســتند و فروش در 
بازار آزاد براســاس اطالعات من انجام نمي شود. دلیل 
برخورداري بیشتر برخي كشــورها و واكسیناسیون 
گســترده تر ازجمله امارات  و تركیه هم اين است كه 
آنها در فاز 3ارزيابي كلینیكي با شــركت تولیدكننده 
مشاركت داشــتند. ايران جزو كشورهايي است كه در 
اولويت هاي بعدي قرار دارد؛ چراكه مي خواســت تمام 

مراحل بالیني سپري شده باشد.«
اين مسئول درباره اينكه شركت هاي بزرگ واردكننده 
دارو قصد دارند تولید واكســن كرونا در كشــور را با 
مشــاركت برخي تولیدكنندگان خارجي انجام دهند، 
مي گويــد: »هم اكنــون چنــد شــركت خارجي در 
حوزه تولید دارو در كشور فعال هســتند و با توجه به 
تجربیات گذشته ورود شركت هاي تولیدكننده حوزه 
واكســن كوويدـ19 دور از انتظار نخواهد بود. اما اين 
شــرايط قطعا در آينده اي نزديك محقق نخواهد شد 
و ســريع ترين راه حل ممكن اين است كه واكسن هاي 
بركــت، انستیتوپاســتور و حتي واكســن كوبايي به 
 سرعت وارد بازار شــود تا مردم عادي هم بتوانند از آن

 برخوردار شوند.«

ديگر بفروشد كه تاكنون امري محال بوده است. او ادامه 
مي دهد: »مشكلي هم كه در مقطع كنوني وجود دارد 
اين است كه واكسن آســترازنكا و واكسن دو شركت 
ديگر، درگیر راستي آزمايي مجدد شده اند و در برخي 
كشــورها واكسیناسیون با اين واكســن ها در شرايط 
انتظار قرار گرفته است تا احتماالت بروز عوارض جانبي 
را رد كنند. اين مسئله قطعا حجم تولید را كم مي كند.« 

بوروكراسی هاي اداري و دولتي باید رفع شود
شــريف نظام مافي، رئیس اتــاق بازرگانــی ايران و 
سوئیس هم با اشــاره به صحبت هاي حسن روحاني 
درباره همكاري دفتر رياســت جمهوري براي واردات 
 واكسن، به همشهري مي گويد: »اينكه رئیس جمهور،
رئیس جمهورحامي واردات واكســن از سوي بخش 
خصوصي شــده، بايد به فال نیك گرفت و اين مسئله 
نشان مي دهد كه دولت متوجه شده راه حل مشكالت 
اقتصادي بخش خصوصي است. اما اين اتفاق ديرهنگام 
اســت، بخش خصوصي مي تواند اين كار را انجام دهد 
و همه مسائل اقتصادي را تســهیل كند به شرط آنكه 

بوروكراسی هاي دولتي و اداري رفع شود.« 
او معتقد است كه در مبحث واكسن يك اقدام فوري و 
غیرعادي در زمان غیرعادي نیاز است: »هم اكنون تمام 
كشورهاي جهان در ديپلماســي واكسن بسیار فعال 
هستند و سرمايه گذاري هاي كلي براي احداث كارخانه، 
تولید و صادرات از قبل انجام داده اند. ما در اين زمینه 
بسیار دير به فكر افتاده ايم و اعداد و ارقام گوياي مشكل 
است. در شــرايط كنوني حتي اگر پول نقد هم داشته 

باشیم واكسن آماده براي فروش در اين مقطع نیست. 
اما اين وضعیت در حال عوض شدن است. به عنوان مثال 
آمريكا قرار اســت تا 30فروردين 250میلیون واكسن 
بزند و تولید آنها افزايش هم خواهد داشت. بر اين اساس 
تا خرداد میلیون ها دوز اضافه وجود دارد كه ما بتوانیم 

خريداري كنیم.«
نظام مافي پیش بیني مي كند كه شــركت هاي بزرگ 
جهاني كه واكســن تولید مي كنند، تا اواخر تابستان 
میزان قابل توجهي واكســن وارد بــازار كنند كه آن 
موقع، زمان خريد اســت. اما در مقطع كنوني چنین 
شرايطي وجود ندارد؛ چرا كه هیچ كشوري با اكثريت 
واكسن زده جامعه وجود ندارد و ارجحیت براي مردم 
خودشان اســت. به گفته او، ارتباط با ســازمان ملل و 
نهادهاي بین المللي هم نمي تواند به محقق شدن خريد 
واكسن منجر شود؛ چرا كه بسیاري از كشورها در صف 
خريد قرار دارند؛ آن هم درحالي كه ما نمي توانیم نیاز 
80میلیوني كشورمان را فقط با واردات حل كنیم. بايد 
در نهايت به تولید داخلي برسیم چرا كه كروناي امروز 
قطعا با كروناي فروردين 1401تفاوت خواهد داشــت 
و اگر مراكز تولید واكســن ما نتواننــد در اين زمینه 

توفیقاتي كسب كنند با مشكل مواجه خواهیم شد. 
نظام مافي، درباره دلیل وارد نشــدن واكسن از سوي 
دولت هم توضیــح مي دهد: »مشــكل دولت و بخش 
خصوصي نیست، تحريم هاي بانكي، FATF و... باعث 
مي شود نتوانیم پول را به ســازنده اصلي برسانیم. در 
شرايطي ممكن است با ســازنده توافق كنیم و شماره 
حساب هم داشــته باشــیم اما دولت نمي تواند پول 

به حساب آن واريز كند و در اين زمینه بخش خصوصي 
راهكار ماجراســت.« به گفته او، نمي توان توقع داشت 
بخش خصوصي با ســرمايه گذاري خودش پا در اين 
راه بگذارد و ريســك آن را به جان بخرد. باالخره ابزار 
كنترل اقتصاد دست دولت اســت و بايد قوانین قبلي 
را در حوزه اقدام ضروري واكســن كوويد-19كاهش 
دهد تا بخش خصوصي مايل به ورود باشد. اگر برخورد 
واردات معمول را با مقوله كرونا هم داشته باشیم، اين 
مسئله شدني نیست. خريد واكســن خريد الستیك 
تراكتور نیست كه حجم بازار و تعداد فروشنده و خريدار 
مشخص و كافي باشد، واكسن كرونا پديده اي عجیب 
است كه بیش از 150كشور جهان براي خريد از تعداد 
معدود تولیدكننده معتبر واكســن رقابت دارند. بازار 
فروشنده است و بازار خريدار نیست. حتي شايد مجبور 
 باشــیم كه مبالغ كالن تري هم براي خريد واكســن

درنظر بگیريم.

 براي خرید واكسن، باید پول بیشتري بدهند
مجتبي بوربور، كارشناس حوزه واردات دارو و معاون 
ســابق برنامه ريزي اداره كل نظارت بــر امور دارو هم 
با تأكید بــر اينكه دنیا منتظر ما براي عرضه واكســن 
نمانده است، به همشــهري مي گويد: »موضوعي كه 
از ســوي رئیس جمهور، براي تامین واكسن در بهار و 
تابستان امسال مطرح مي شود نشــان دهنده اشراف 
نداشتن بر قوانین بین المللي است؛ درحالي كه اكنون 
كشورها در حال بستن سفارش هايشان براي 2022و 
2023هســتند. نكتــه دوم اينكه بخــش خصوصي 

 5 چـــالش اصلي 
مریم سرخوش  براي واردات واكسن

خبرنگار



وقتی تعطيل بوديم
ســال99 با مرگ 75نفر در يــك  روز و ابتــاي 7هزارو540نفــر به پايان 
رســيد اما با عبور از تعطيات نوروز آمار فوتي ها ســه رقمي شــد و ميزان 
ابتاي روزانــه هم به 24 هــزار و 760 نفــر در روز  24 فرورديــن افزايش 
پيدا كرد و در ايــن روز 291 نفر جان خود را از دســت دادنــد. نيم نگاهي 
به آمار و خبرهاي منتشــر شــده در ســيزده روز تعطيات عيد نشــان از 
ايــن واقعيت دارد كه كمرنگ شــدن اعمــال محدوديت هــاي كرونايي از 
ســوي دولت و آزادي عمل بيشــتر مردم براي انجام ســفرهاي بين شهري 
 و برگــزاري دورهمي هــاي خانوادگــي دســت به دســت هم داد تــا آمار

9 شهرستان قرمز در 30اسفند به 46شهرستان قرمز در آخرين روز تعطيات 
برسد. براساس تعريف وزارت بهداشت، اگر هر شهري كمتر از 2 بستري روزانه 

در هر 100 هزار نفر داشته باشد...

افكار عمومي جايي در مديريت 
كرونا ندارد

بنا بر آمار ســتاد مبارزه با ويروس كرونا و وزارت بهداشت، تعداد بستري و 
مرگ ومير ناشي از بيماري كوويد- 19 افزايش پيدا كرده است. شايد همين 
امر بتواند اين جمله را كه مردم در رعايت كردن مســائل بهداشتي كوتاهي 
كرده و در اين  سهل انگاري منجر به فاجعه بزرگ، مقصر بوده اند، امري صادق 
دانست. اما جامعه شناسان در اين باره چه ديدگاهي دارند؟ آيا مردم مقصرند؟ 
آيا اين وضعيت ناشي از شكست ما در رعايت نكردن دستورات بهداشتي است 
و چرا چنين خطايي كرده ايم؟ در اين باره با افشين داورپناه، انسان شناس، 
صحبت كرده ايم تا او به ما بگويد، اين سهل گيري مردم از چه وضعيتي ناشي 

شده است.

آشنايي با مقصران آغاز موج 
چهارم كرونا

موج چهارم آغاز شده و كشور به حالت نيمه تعطيل درآمده است؛ درحالي كه پس 
از گذشت يك سال و چند ماه، هنوز نه اميدي به آغاز واكسيناسيون گسترده 
وجود دارد و نه اميد به تدبيري كارساز تا در غياب واكسن و عزمي راسخ براي 
تامين آن، بتوان از مرگ ومير مردم جلوگيري كرد. پس از پايان تعطيات نوروز، 
همانطور كه پيش بيني مي شــد روند ابتا و مرگ ومير در كشور افزايش پيدا 
كرد. هفته دوم فروردين ماه نسبت به هفته اول اين  ماه آمار مرگ ومير ناشي از 
كرونا 82درصد افزايش پيدا كرد و اين نشان از خيزش موج چهارم دارد؛ موجي 
كه گفته مي شود دست كم دو ماه ادامه خواهد داشت و بايد در انتظار روزهاي 

سياه تر هم بود. 
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کرونا سیاسی نیست 

آنچه از همان آغاز شيوع اپيدمي كوويد- 19بايد 
در رأس برنامه هاي ستاد ملي مقابله با كرونا قرار 
مي گرفت، مقدم دانستن پيشــگيري از ابتا بود. اما حوزه درمان، در خط 
مقدم مبارزه با كرونا معرفي شدند، درحالي كه نقش اصلي را مردم برعهده 
دارند و مردم، خط مقدم مقابله با اين اپيدمي هســتند. خطاي بزرگي كه 
در حوزه سياســتگذاري هاي ســتاد مقابله با كرونا رخ داد، بي توجهي به 
ظرفيت هاي  شبكه بهداشت در آگاهي بخشي به مردم بود. شبكه بهداشت 
ايران در منطقه خاورميانه بسيار بزرگ و قوي اســت و بارها مورد تقدير 
ســازمان ملل قرار گرفته است، اما شــاهد آن بوديم كه تا چندين ماه در 
مقابله با كرونا، نقش هاي كليدي به كارشناسان بهداشتي وزارت بهداشت 
واگذار نشد و حتي برخي مسئوالن، حضور معاون بهداشت وزارتخانه را در 
جلسات ستاد كرونا تحمل نمي كردند! اشتباهات در مقابله با كرونا در ايران 
از آن  زمان آغاز شد كه مقابله با اين همه گيري يك امر سياسي شد و ماند، 
درحالي كه يك سياستمدار از گردش ويروس، آن هم يك ويروس ناشناخته، 
شناخت چنداني ندارد. خطاي بزرگ ديگري كه رخ داد، آن بود كه برخي 
سياستمداران با تعريف هاي دوگانه اي مانند نان و جان، اقتصاد و سامت، 
امنيت و آشوب و... عمًا اجازه اجراي رهنمودهاي كارشناسان بهداشتي و 
اپيدميولوژي را در تقويت قرنطينه و تداوم سختگيرانه رعايت پروتكل هاي 
بهداشتي ندادند و امروز هم اگر ايران به چنين نقطه اي رسيده، ثمره اين 

سياست هاي اشتباه است.
آنچه وضع را وخيم كرد، منع نكردن مردم از مســافرت هاي نوروزي بود. 
تعطيات نوروز فرصت بســيار خوبي بود كه از دست رفت! كسب وكارها 
تعطيل بود و مردم نيز آماده منع مســافرت ها بودند و مسئوالن به راحتي 
مي توانستند اعمال قانون كنند. حداقل دو ماه پيش از تعطيات عيد، وزير 
بهداشت فرياد زد كه وضعيت عادي نشده و عادي پنداشتن شرايط، وضعيت 
را وخيم خواهد كرد. عاوه بر وزير، كارشناسان و متخصصان هشدار دادند 
كه اگر مسافرت ها و دورهمي ها در تعطيات عيد برقرار شود، نتيجه اش بعد 
از تعطيات تبديل به بحران خواهد شد، اما گوش شنوايي نبود! همه راه ها 
باز ماند، پروازها و رفت وآمد كشــتي ها برقرار بود و بعد تنها با رنگ آميزي 
نقشه كشــور، گردش ويروس را به مردم توضيح مي داديم! تلخ است اين 
پرسش كه مگر قابل تصور نبود يك منطقه آبي با برقراربودن رفت وآمد ها 
و بازبودن ترمينال ها و راه ها و عادي بودن مــراودات مردم به راحتي قرمز 

خواهد شد؟! 
بعد از اعام شيوع گونه جهش يافته جديد كرونا كه به دليل سرايت پذيري 
باالتر، مهار آن دشوارتر است، ما به طور جدي خواستار قرنطينه خوزستان 
شديم و با گوشزدكردن خطر بروز پيك چهارم، اعام كرديم كه از تجربه 
شيوع ويروس در قم بايد درس گرفت، اما توجهي نكردند! آنچه عيان است 
آنكه با روند كنوني، شــهرهاي قرمز به وضعيت ســياه خواهند رسيد. در 
وضعيت كنوني، بايد در ستاد ملي كرونا، تحول مديريتي به وجود  آيد. در 
وهله اول مسئوالن بايد با صراحت كامل به مردم توضيح دهند كه با اعمال 
نظر چه كساني و با چه اســتدالالتي وضعيت ايران قرمز شد، نه اينكه در 
رسانه ملي، جلوي چشم ميليون ها بيننده بگويند نمي توانيم بگوييم! اين 
رفتارها بخشودني نيست. همچنين اينكه در اين شرايط بحراني، مسئوالن 
وزارت بهداشت، از سياســت هاي ســتاد ملي كرونا تبري بجويند، اصاً  
مسئوالنه نيســت. جان مردم بازيچه آزمون و خطا نيست. بايد مسئوالن 
مربوطه قبول مســئوليت كنند و با پذيرش اشتباهات و معرفي يا حداقل 
كنارگذاشتن كارشناساني كه اشتباه تصميم گرفته اند، تصميمات درست 

اتخاذ كنند. اگر هم قبول مسئوليت نمي كنند، استعفا كنند!
اهمال و ادامه سياست هاي غيرعلمي، سيل ورودي بيمارستان ها را غيرقابل 
كنترل خواهد كرد و بيمارســتان ها، كشور را تعطيل خواهند كرد. بخش 
بهداشت و درمان بايد فرصت تنفس پيدا كند. هيچ كس منكر شرايط وخيم 
اقتصادي كشور نيست، اما تقدم با جان مردم است و بايد حفظ شود. راه اول 
براي نجات از اين مهلكه، تعطيلي و قرنطينه و تداوم دوركاري است. آنطور 
كه آمار شناســايي بيماران و ابتاي خانوادگي به بيماري نشان مي دهد، 
نمي توان گذاشت كه مناســبات عادي مردم ادامه يابد. در مرتبه بعد، اگر 
مسئوالن به دنبال پول جريمه مردم نيستند، بايد با قاطعيت راه ها را بسته 
نگه دارند و ترددها كنترل شود. امروز تهران، مركز انتقال ويروس در تمام 
كشور است. بايد شناسايي، رديابي و قرنطينه مبتايان در سطح گسترده و 
با سختگيري انجام شود. بايد شرايط طوري فراهم شود كه از كسي كه قصد 
خروج يا ورود به شهرهاي قرمز را دارد، تست كرونا گرفته شود. درواقع، بايد 
همه انرژي كشور روي پيشگيري گذاشته شود. سومين اقدام الزم، پيگيري 
جدي برنامه واكسيناسيون است. به هيچ وجه قابل پذيرش نيست كه هنوز 
واكسيناسيون كاركنان زحمتكش بهداشــت و درمان به طور كامل انجام 
نشده است! سياستمداران بايد همسو با سازمان بهداشت جهاني از سهميه 
كوواكس به شدت محافظت مي كردند. آنها بايد انرژي بيشتري مي گذاشتند 
و با مكاتبه با مراجع بين المللي، واردات واكسن هاي معتبر كرونا به كشور را 
با جديت بيشتري دنبال مي كردند، اما اين اتفاق نيفتاد. از آن طرف زماني 
به بخش خصوصي اجازه واردات واكسن داده شد كه عمًا واكسني در دنيا 
نمانده است. اين اشتباهات تاكنون به قيمت جان افراد بسياري تمام شده 
است. در اين شــرايط بحراني به تحول نياز است. بايد در برنامه هاي ستاد 
مقابله با كرونا بازنگري و تغييرات جدي انجام شود. بايد به آخرين پيامي كه 
سازمان بهداشت جهاني به مسئوالن دولت هاي سراسر جهان داد، توجه 
كرد و درگير دوگانه سياست و بهداشت نشد. بايد اختيارات قانوني و اجرايي 
سياستمداران به كارشناسان بخش بهداشت و اپيدميولوژيست ها انتقال 
يابد تا با بهره گيري از نظرات علمي آنها از گرداب سهمگين كرونا كه كشور 
را درمي نوردد، بيرون بياييم. بايد علماي فهيم حوزه دين و مذهب با تبعيت 
از رويه مقام معظم رهبري، با كساني كه كوچك ترين دركي از حوزه اپيدمي 
و گردش ويروس ندارند و با پشت پا زدن به علم، مردم را به نقض پروتكل هاي 
بهداشتي دعوت مي كنند، برخورد قاطع كنند و جلوي افكار خطرناك آنها 
بايستند، وگرنه ممكن است ايران با شرايط وحشتناك و غيرقابل كنترلي 
مواجه شود. نگراني ديگري كه وجود دارد آن است كه در آستانه انتخابات 
رياست جمهوري، بيش از پيش شاهد سياسي شدن موضوع مديريت كرونا 
در درگيري هاي جناح هاي رقيب باشــيم. حال آنكــه اپيدمي كرونا يك 

موضوع سياسي نيست.

يادداشت يك

احمد قويدل
مسئول روابط عمومي شبكه كمك 

)كميته غيردولتي مهار كرونا(

شنبه 28 فروردين 1400   4 رمضان 1442       شماره 8197   16 1414
 شكست
پروتكل

این شماره

ونا با مديريت شهری  هماهنگ نيست ستاد كر
پيگيري فعاليت هاي انجام شده براي رعايت پروتكل هاي بهداشتي كرونا در سطح شهر، در گفت وگو با اعضاي شوراي شهر تهران

خديجه نوروزي
روزنامه نگار

محمدجواد 
حق شناس: 
»مهم ترين 

مسئله اي که 
درخصوص کرونا در 

شهر با آن  روبه رو 
هستیم اين است 
که سیاست هاي 

ستاد ملي مبارزه 
با کرونا متأسفانه 

خیلي با کارکردهاي 
مديريت شهري 
هماهنگي ندارد. 

انتظار ما اين است 
که متناسب با 

وظايف، جايگاه ها 
و گستردگي 

مديريت شهري 
در حوزه هاي 

ارتباط با مردم در 
تصمیم سازي  ها، 
تصمیم گیري ها و 
اعمال سیاست ها 

جايگاه شوراي 
شهر و شهرداري 
را دقیق تر تعريف 

کنند

کرونا دوباره در بي خبري همه مــا را غافلگیر کرد و همان زماني که 
مي رفت تا همه  چیز بهبود يابد با موج چهارم چنان انگشت حیرت بر 
دهان ها گذاشت که تمام خوش خیالي ها در مورد ريشه کن شدن اين 
بیماري منحوس نقش بر آب شود. اما اينكه چه شد تا عید نوروز و شروع سال همه ما تمام ضربه هاي سنگیني 
که از کرونا خورديم را از ياد ببريم و فراموش کنیم حضور منحوس کرونا را به کنار، اين سؤال پیش مي آيد 
که چرا در ايام بعد از نوروز و با وجود تعطیلي 10روزه و سه رقمي شدن آمار فوتي ها همچنان کرونا برايمان 
جدي نیست و اين همه ازدحام و شلوغي در شهر ديده مي شود. هنوز هم بسیاري از خانواده ها در پارك ها و 
بوستان ها به بهانه کمي تفريح و عوض کردن آب و هوا دور هم جمع مي شوند تا اوقات فراغت شان را اينگونه 
سپري کنند، فارغ از اينكه چرا چنین تعطیلي و قرنطینه اي در تهران ابالغ شده است. گويي کرونا با ماندگاري 
طوالني مدتش موجب شده تا زياد هم جدي اش نگیريم. بايد ديد مجموعه مديريت شهري چه اقداماتي انجام 

داده يا در حال انجام هستند تا از اين موج بتوانیم به سالمت عبور کنیم و کمي از شیوع بیشتر کاسته شود.

تعطیلي، نخستین اقدام بود
آمار چه در بحــث فوتي هاي كرونا و چــه مراجعه به 
بيمارستان ســير صعودي نگران كننده اي پيدا كرده 
است، درحالي كه آمار فوتي ها در روزهاي آخر اسفند 
يك رقمي هم شد و به 9نفر رسيد. قبل از عيد در بازه 
زماني كمتر از دو ماه آمار فوتي ها از 200نفر در روز به 
تك رقمي در روزهاي پاياني اسفند رسيد اما متأسفانه 
آمار كنوني نشــان دهنده هشت برابرشدن فوتي ها در 
زمان 20روز است كه نشــان دهنده وضعيت بحراني 
است. در مورد موضوع بيمارستان ها هم گفته مي شود 

كه آمار مراجعه از ترخيص پيشي گرفته است. 
علي اعطا، سخنگوي شوراي 
شهر تهران، با اين مقدمه در 
گفت وگــو با همشــهري 
مي گويد: »مجمــوع اين 
شــرايط موجــب شــد تا 
نخســتين مطالبه شوراي 
شــهر تعطيلي دوهفته اي باشــد كه تقريبــا از پايان 
تعطيات نوروزي، از ابتداي هفته قبل من اين مطلب را 
به نمايندگي از شورا به عنوان يك مطالبه مطرح كردم كه 
بايد اتفــاق بيفتد چراكه اگــر اتفاق نيفتد ما شــاهد 
قرارگرفتن در وضعيت بغرنج تري خواهيم بود كه آمارها 
هم اين موضوع را تأييد مي كند. اين اباغيه تعطيلي در 
ارتباط با مشاغل گروه هاي دو، سه و چهار، يعني غير از 
مشاغل ضروري بود، اما به نظر مي رسد آن طور كه بايد 
جدي گرفته نشده و به آن عمل نشده يا شايد اساسا قرار 
نبوده جدي گرفته شود و اين هنوز براي ما روشن نيست. 
چون با وجود دوهفته تعطيلي اباغ شده وضعيت تردد و 
ترافيك بسيار باالست. ســؤال اينجاست اگر بنا نيست 
تعطيلي به آن صورتي كه دائم هشــدار داده مي شود 

صورت گيرد چرا چنين اباغيه اي صادر مي شود«.
اعطا درخصوص نقش مديريت شهري درباره اجراي 
پروتكل هاي بهداشــتي عنــوان مي كنــد: »بخش 

قابل توجهي از فعاليت هاي مديريت شــهري در دوره 
دوهفته تعطيلي قابل توقف نيست مانند بحث نظافت، 
پسماند و حمل ونقل شهري. شهرداري با پروتكل هاي 
ويژه اي بحث ارائه خدمات شهري را در محات انجام 
مي دهد كه متناسب با شرايط كرونا باشد. درخصوص 
حمل ونقل هم طبق روال از ابتداي دوره شروع كرونا 
تا به امروز ضد عفوني وسايل نقليه و ناوگان به صورت 
مستمر در حال انجام است؛ يعني تقريبا نگراني اي بابت 
اينكه آلودگي در سطوح  وسايل نقليه خيلي قابل توجه 
باشد نيســت اما از حيث تردد، هرچه افراد رفت وآمد 
كنند طبيعتا واگن ها محلي براي انتقال آلودگي خواهد 
بود. حتما در فضاي بســته اي ماننــد واگن هاي قطار 
هرقدر افراد بيشتري حضور داشته باشند متناسب با 
فعاليت روزانه آلودگي بيشتري منتقل مي شود. در اين 
بخش، كاري كه مي توانيم انجام دهيم اين اســت كه 
قواعد مشخصي در رابطه با همان مينيمم فاصله گذاري 
اجتماعي در ناوگان حمل ونقلي ريلي و اتوبوســراني 
اعمال كنيم كه در حال انجام است و تاكنون هم تقريبا 

پاسخگو بوده و مردم هم رعايت كرده اند«.
خدمات شهري مجموعه مديريت شهري جزو مشاغل 
گروه هاي دو، ســه و چهار نيســت اما ارائه خدمات 
حمل ونقلــي و نظافت در جهت بهداشــت عمومي و 
رعايت پروتكل هاي بهداشــتي در حال انجام اســت. 
البته رعايت پروتكل هــا در بخش حمل ونقل عمومي 
بستگي به ميزان مسافر دارد؛ يعني تا زماني كه جديت 
در تعطيلي مشاغل غيرضروري وجود نداشته باشد و 
متقاضيان استفاده از حمل ونقل عمومي هم زياد باشند، 
وضعيت هميني اســت كه هســت و خيلي نمي توان 
انتظار ويژه از اين بخش داشــت. اما در همين شرايط 
هم مردم واقعا پروتكل هاي بهداشتي، ازجمله رعايت 
فاصله گذاري اجتماعي در مترو و زدن ماسك را رعايت 
كردند. سخنگوي شوراي شهر تهران مي افزايد: »اگر 
ما تعطيلي مشاغل گروه هاي دو، سه و چهار را جدي 

بگيريم حمل ونقل عمومي بسيار امن خواهد بود چون 
رعايت فاصله گذاري در آن به خوبي قابل انجام خواهد 
بود و مي تواند كم خطر باشد اما ميزان شلوغي، ازدحام 
و تراكم كنوني خيلي نشان نمي دهد كه به بحران كرونا 

مانند گذشته جدي نگريسته مي شود«.

مخالفتي با لغو طرح ترافیك نداريم
در مورد طرح ترافيك معموال اين مطالبه از شورا صورت 
مي گيرد كه در اين شرايط شما چرا طرح ترافيك را لغو 
نمي كنيد. درصورتي كه برقراري و لغو طرح ترافيك در 
حدود اختيارات شورا نيست و شوراي ترافيك تهران كه 
حتي شوراي شــهر در آن عضويت هم ندارد و تصميم 
قطعي و نهايي با آنهاست، در اين بحث بايد ورود كند. 
اعطا با بيان اين موضوع مي افزايد: »ما اطمينان نداريم 
كه الزاما برداشــتن طــرح ترافيك كمكي به مســئله 
ســامت عمومي خواهد كرد. دليلش هم اين اســت 
كه تجربه پيشين نشــان داد با برداشتن طرح ترافيك، 
رفت وآمدهاي ضروري بســيار زياد شــد و ترافيك و 
ازدحام در معابر بسيار بيشتر شد و مجددا مردم به سمت 
حمل ونقل عمومي بازگشتند و عما يك سيكل باطل 
تكرار شد. بنابراين تجربه خوبي در اين زمينه نداشتيم و 
با اطمينان نمي توان گفت كه لغو طرح ترافيك مي تواند 
به جلوگيري از شيوع كرونا كمك كند. با اين حال اگر 
مرجع مربوطه در اين رابطه براساس داليل كارشناسي 
براي يك دوره كوتاه تصميم بگيرند كه طرح ترافيك لغو 
شود ما مخالفتي نداريم. البته هم اكنون هم طرح ترافيك 
متناسب با كروناست. از نظر ساعاتي كه پيش بيني شده و 
طرح فعلي اينطور نيست كه به مسئله كرونا هيچ نگاهي 

نشده باشد و كاما جوابگو بوده است«.

ناهماهنگي و نتیجه بخش نبودن عملیات ها
محمدجواد حق شــناس، 
عضو شوراي شهر تهران، 
در گفت وگو با همشهري 
مي گويــد: »مهم تريــن 
مسئله اي كه درخصوص 
كرونا در شهر با آن  روبه رو 
هستيم اين است كه سياست هاي ستاد ملي مبارزه با 
كرونا متأسفانه خيلي با كاركردهاي مديريت شهري 

هماهنگي ندارد.
انتظار ما اين است كه متناســب با وظايف، جايگاه ها 
و گستردگي مديريت شــهري در حوزه هاي ارتباط با 
مردم در تصميم ســازي  ها، تصميم گيري ها و اعمال 
سياست ها جايگاه شوراي شهر و شهرداري را دقيق تر 
تعريف كنند. اگر فرصت مناسبي را در اختيار مديريت 

شهري قرار مي دادند اين سياست ها و عملياتي شدن 
آنها و ماحظاتي كه مديريت شهري به خاطر اشراف و 
تسلطش كه بر شهر دارد بهتر مي توانست نتيجه بخش 
باشد. اما اين نقيصه در اين حوزه كاما مشهود است و 
به چشــم مي خورد. دادن خدمات به مردم در فضاي 
حمل ونقــل عمومــي و فضاي هاي عمومــي مانند 
بوستان ها، فروشگاه هاي بزرگ، ميادين ميوه و تره بار، 
حوزه هاي تخصصي تري است كه به طور كامل در اختيار 
مديريت شهري اســت. البته مديريت شهري در اين 
بخش ها حداكثر تاش خود را براي رعايت پروتكل هاي 
بهداشتي انجام داده و همچنان در حال انجام وظايف 

خود است«.
او درخصوص اجراي طرح ترافيك يا لغو آن در شرايط 
كنوني موج چهارم كرونا اظهار مي كند: »برخي معتقدند 
طرح ترافيك تأثير حداقلي در رابطه با انتشار ويروس 
دارد اما مطالعه جدي اي در اين زمينه وجود ندارد كه با 
اجراي طرح ترافيك يا با اجرا نشدنش چه اثراتي روي 
كنترل اين اپيدمي خواهد گذاشت. لذا تا زماني كه نظر 
و ديدگاه اصاح شده اي وجود نداشته باشد اظهارات در 

اين زمينه فقط برپايه حدس و گمان خواهد بود«.
حق شناس درخصوص رعايت پروتكل هاي بهداشتي 
در حوزه حمل ونقل عمومي هم مي گويــد: »فارغ از 
بحث كرونا ما بايد تاش كنيم تا در حوزه حمل ونقل 
عمومي خدمات با كيفيت تري به شهروندان ارائه دهيم. 
دادن خدمات يعني رفتن به سمت كاهش سرفاصله 
قطارهاي مترو و در بخش اتوبوســراني و نوســازي و 
افزايش تعداد اتوبوس هــا. اين كار به نوبه  خود موجب 
رعايت پروتكل هاي بهداشــتي ماننــد رعايت فاصله 
اجتماعي در اين فضاها خواهد شــد. اين كار موجب 
مي شود تا مسافران مدت زمان كمتري را در مكان هاي 
سربسته اي مانند مترو باشند و كاهش زمان سفر قطعا 
درصد شــيوع را تا حد زيادي كاهش پيدا خواهد داد. 
درخصوص مترو شــرايط به نسبت بخش اتوبوسراني 
بهتر است اما با توجه به تأكيدهاي فراوان شوراي شهر، 
به ويژه در دوره كرونا در بخش اتوبوسراني كوچك ترين 
توجهي به تقويت ناوگان، نوســازي و حمايت از اين 
ظرفيت مهم حمل ونقلي نشده است. در تمام اين مدت 
هم شــاهد حمايت نكردن دولت از مديريت شــهري 

بوديم و هستيم«.
وي درخصوص اقدامــات اخير عنــوان مي كند: »با 
تعطيلي هاي اخير و كاهش ترددها، قطعا ترددها كمتر 
خواهد شد و امكان رعايت فاصله اجتماعي پيش خواهد 
آمد. درخصوص تهويه واگن هاي مترو تصميم گرفته 
شده تا هواي داخل واگن گردش پيدا نكند و بيشتر با 

هواي بيرون جابه جا شود.«
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این شماره

نگار حسینخانی
روزنامه نگار

چه شد كه در رعايت دستورالعمل هاي بهداشتي شكست خورديم؟

افكار عمومي جایي در مدیریت 
كرونا ندارد

 نگاه جامعه شناسانه به سست شدن مردم در رعايت كردن پروتكل هاي بهداشتي
در گپ و گفت با افشين داورپناه، انسان شناس

بنا بر آمار ستاد مبارزه با ويروس كرونا و وزارت بهداشت، تعداد بستري 
و مرگ ومیر ناشي از بیماري كوويد- 19 افزايش پیدا كرده است. شايد 
همین امر بتواند اين جمله را كه مردم در رعايت كردن مسائل بهداشتي 
كوتاهي كرده و در اين  سهل انگاري منجر به فاجعه بزرگ، مقصر بوده اند، امري صادق دانست. اما جامعه شناسان 
در اين باره چه ديدگاهي دارند؟ آيا مردم مقصرند؟ آيا اين وضعیت ناشي از شكست ما در رعايت نكردن دستورات 
بهداشتي است و چرا چنین خطايي كرده ايم؟ در اين باره با افشین داورپناه، انسان شناس، صحبت كرده ايم تا او به ما 

بگويد، اين سهل گیري مردم از چه وضعیتي ناشي شده است.

به زعم شــما چرا 
مردم نســبت بــه رعايت 
پروتكل هاي بهداشتي مرتبط 

با كرونا بي تفاوت  شده اند؟
اول بهتر اســت از شما بپرسم 
از كجــا مي گوييد كــه مردم 
بي تفاوت شــده اند؟ براســاس كدام پيمايش يا مطالعه 
اجتماعي چنين گزاره اي را مطرح مي كنيد؟ من هم البته 
در بعضي مطبوعات خوانده ام كه مثال ســخنگوي وزارت 
بهداشت در بهمن ماه ســال 1399 گفته است: »در بازه 
زماني 1۵ تــا 24بهمن ماه، ميزان رعايــت پروتكل هاي 
بهداشــتي در اكثر اســتان ها كاهشــي بوده كه به طور 
مثــال در محدوده دانشــگاه علوم پزشــكي اصفهان اين 
 ميزان از 87.17 درصــد در 1۵بهمن ماه به 68 درصد در

24 بهمن، در محدوده دانشــگاه علوم پزشكي كاشان از 
67.44درصد در 1۵بهمن ماه به 63 درصد در 24بهمن، در 
محدوده دانشگاه علوم پزشكي آبادان از ۵4.23 درصد در 
1۵بهمن ماه به 46 درصد در 24 بهمن رسيده است«. البته 
مرجع يا نهادي علمي كه اين گزارش را تهيه كرده اســت 
مشخص نيســت! و اينكه با چه روشي و در كدام جامعه يا 
نمونه آماري! مگر ما مي توانيم آماري كه در محدوده هاي 
فالن دانشگاه هاي علوم پزشــكي را به تمام جامعه ايران 

تعميم بدهيم؟
يعني شما اساســا اين گزاره اي را درست 

نمي دانید؟
براي من به عنوان يك پژوهشگر اجتماعي اين نوع ارائه آمار 
معتبر نيست. بايد شك كنم وقتي گزارش، روش شناسي 
و نمونه آماري آن ارائه نشده  است. البته مي توانم براساس 
مشاهده شخصي خودم در شهر تهران، حدس بزنم كه مثال 
در فالن مناطق يا در فالن زمان، به نظر مي رسد كه مردم 
نسبت به رعايت پروتكل ها بي تفاوتند. مي خواهم به نكته 
مهم تري اشاره كنم و آن اين واقعيت است كه در 14ماهي 
كه از ورود كرونا به ايران مي گذرد و در طول 11ماهي كه 
از آغاز به كار ســتاد ملي مديريت بيماري كرونا مي گذرد، 
هيچ داده اجتماعي اي درباره اين پاندمي در ايران منتشر 
نشده  است. فقط هر روز آمار مرگ ومير و مبتاليان اعالم 
مي شود، اما آماري كه شامل متغيرهاي اجتماعي باشد و 
شما بتوانيد به عنوان جامعه شناس يا انسان شناس، براساس 
آن تحليل هاي اجتماعي ارائه كنيد، منتشــر نشده  است. 
از اين جهت در حوزه اجتماعــي و تحليل هاي اجتماعي 
ما نمي دانيم در ســتاد ملي كرونا يا وزارت بهداشت، چه 
مي گذرد. الاقل تاكنون هيچ داده اجتماعي اي توسط ستاد 

يا وزارت بهداشت منتشر نشده.
اما ظاهرا كمیته اي به اسم كمیته اجتماعي 

در ستاد ملي كرونا وجود دارد!
بله، كميته اي به اسم »كميته امنيتي، اجتماعي و انتظامي 
در ســتاد ملي مديريت بيماري كرونا وجــود دارد. صرفا 
همين نوع نامگذاري نشان مي دهد كه پيمايش يا پايش 
اجتماعي در ســتاد ملي كرونا، جايگاهــي ندارد! چطور 
ســه موضوع اجتماعي، امنيتي و انتظامي در يك كميته 
تجميع شده؟ رويكرد ستاد ظاهرا بيشتر امنيتي و انتظامي 
اســت. بخش عمده اي از اختالل در مديريــت كرونا در 
ايران نيز به خاطر همين رويكرد اســت. كدام نهاد علمي 
جامعه شناســي يا كدام جامعه شناس يا انسان شناسي در 
كميته هاي اين ستاد حضور دارند؟ هيچ كس! شما همين 
حاال بعد از يك سال، يك سايت يا مرجع براي ارائه داده ها 
و آمارهاي اجتماعي كرونا نداريد. خود ســتاد ملي كرونا 
يك سايت اطالع رساني ندارد )اگرچه بعضي بخش ها مثل 

بخش هاي اقتصادي ستاد سايت دارند!(
براســاس تحلیل خودتان، شــخصا فكر 
مي كنید مردم نسبت به رعايت پروتكل ها بي تفاوت 

شده اند؟ اگر چنین است به چه دلیلي؟
در مقدمــه گفت وگو بيان كردم كه دربــاره اين گزاره نه 
ســتاد، گزارش اجتماعي ارائه كرده و نــه من داده هايي 
قابل اعتمادي ديده ام. دوم اينكه، مشاهدات مردم نگارانه 

من در تهران نشــان مي دهد بعضي از مردم، نســبت به 
گذشته، در رعايت پروتكل ها آسان گيرتر شده اند و بعضي 
هم بي تفاوت. با روندي كه وجود داشته و با نوع مديريتي 
كه تاكنون اعمال شده اين چيز عجيب و دور از انتظاري 
نيســت. متغيرها يا داليــل زيادي در باره ايــن امر قابل 
طرح است؛ ازجمله مشــكالت معيشتي مردم، خستگي، 
بالتكليفي، سست شدن همبستگي اجتماعي، نارضايتي 
اجتماعي و... . اما مي خواهم يكــي از مهم ترين داليل را 
سوء مديريت كرونا در كشــور معرفي كنم. وقتي شما در 
بحراني ملي )كه البته جهاني است( قرار داريد، مهم ترين 
موضوع براي اجراي درست سياست ها و برنامه ها، توجه 
به افكار عمومي است. افكار عمومي در مديريت كروناي 
ايران چندان جايگاهي نداشته است. منظورم اين است كه 
مورد توجه قرار نگرفته. اعتماد اجتماعي مردم كه شرط 
اساســي براي كنترل و مديريت اين بيماري است دچار 
اختالل شده. تصميم گيري هاي همراه با تعلل ستاد ملي 
كرونا و همچنين رها كردن افكار عمومي، در تشديد اين 
بي اعتمادي و در نتيجه سهل انگاري و بي تفاوتي بعضي از 
مردم مهم ترين دليل بوده. كرونا يك بحران ملي اســت، 
نقش حاكميت در مديريت آن اساســي است و نمي توان 
آن را در جايگاه مديريتي به مــردم حواله كرد. قاطعيت 
الزم دارد و اين يك امر حاكميتي اســت كه البته بدون 
آماده ســازي، اقناع و همراهي افــكار عمومي غيرممكن 

است.
منظورتان از كم توجهي بــه افكار عمومي 

چیست؟
به نظر مي رسد مديريت كرونا ظاهرا بيشتر امري امنيتي 
و انتظامي تلقي شــده و همين رويكــرد توجه به افكار 
عمومي را كمرنگ تر كرده. نه ســتاد، بــراي مديريت و 
جهت دهي افكار عمومــي )و درواقــع افزايش اعتماد 
اجتماعي و همگرايي( برنامه   اي داشته و نه رسانه ملي. 
در بســياري از تصميم گيري ها مردم به قدر الزم و كافي 
اقناع و توجيه نشدند و نمي شوند. هيچ برنامه رسانه اي 
كارآمدي وجود نداشته  است. ظاهرا هيچ سياست و برنامه 
رسانه اي مشخصي هم وجود نداشته. رسانه هاي رسمي 
دچار روزمرگي، تكرار و فقدان پويايي و خالقيت شده اند. 
مثال شما دقت كنيد در بخش خبر صداوسيماي ما، در 
اين 14ماه، فقط ســه، چهار گزارشگر تلويزيوني درباره 
كرونا گزارش هايي عموما تكــراري و بي خاصيت تهيه و 
پخش كرده اند! يعني ما فقط به غير از اين ســه، چهار 
گزارشــگر، نيروي كاربلد و خالق ديگري نداريم؟ اين 
انحصار نيست؟ در توليد همين برنامه هاي كم كيفيت هم 
تلويزيون جوري برنامه توليد و پخش كرده است كه گويي 
همه مردم ايران شــبيه به هم  هستند! مخاطب شناسي 
ظاهرا در اين برنامه ها جايگاهي ندارد. سياست رسانه اي 
ما در كرونا چندان كه بايد موفق نبــوده و مردم و افكار 
عمومي را به نحو مؤثر مديريت و راهبري نكرده. در اين 
شرايط و در كنار ساير تصميم گيري ها، بعضي از مردم هم 
از جديت شان در رعايت پروتكل ها كاسته اند. نمي شود 
كه ستاد، ممنوعيت هاي سفرهاي نوروزي را بردارد و بعد 
انتظار سست شدن مردم در رعايت پروتكل ها را نداشته 
باشد. نمي شود ستاد گرو هاي شــغلي دو، سه و چهار را 
تعطيل كند و تردد در شــهر كمافي السابق ادامه داشته 
باشد. افكار عمومي در اين شرايط چرا سهل انگاري پيشه 

نكند؟ چرا شرايط را عادي تلقي نكند؟
فقط صداوسیما و ســتاد ملي در اقناع و 

جهت دهي افكار عمومي كم كاري كرده اند؟
معتقدم بخش عمده اي از فعاليت هاي پيشگيرانه مردم در 
مواجهه با كرونا، اصال ربطي به صداوسيما يا دولت يا ستاد 
ملي كرونا ندارد و نتيجه تالش ها و اطالع رساني هاي خود 
مردم است. درواقع مردم دارند خودشان به داد خودشان 
مي رســند. گاهي تأثير يك نفر در شبكه هاي اجتماعي يا 
اينستاگرام بســيار مؤثرتر از بسياري از برنامه هاي خنثي 
و غيرمؤثر رسانه هاي رســمي مثل صداوسيما يا وزارت 

بهداشت بوده.

علیرضا 
شريفي يزدي:
نبايد فراموش 
كرد كه ايران 

در روزگاري كه 
كشورهاي همسايه 

به سرعت دست 
به خريد و تهیه 

واكسن زدند، 
از قافله عقب 

ماند و برخي از 
مسئوالن تنها به 

سخنراني و تعیین 
زمان هاي نامعلوم 

واكسیناسیون 
عمومي 

اكتفا كردند. 
سرخوردگي هاي 

مكرر مردم از 
مديريت مسئوالن 

در حوزه هاي 
مختلف ازجمله 

كرونا، موجب شده 
است تا اعتماد 
عمومي از بین 

برود و صحبت هاي 
مسئوالن در میان 
مردم جايگاه خود 

را از دست بدهد

حسین كرمانپور:
امروز با بیماران 
زيادي سر و كار 

دارم و مي بینم كه 
70درصد از آنها 

واقعا پروتكل ها را 
رعايت كرده اند، 

يك سال است 
از خانه خارج 

نشده اند و سعي 
كرده اند تا حد 

امكان مقررات را 
رعايت كنند. اما 

فقط اين 70درصد 
نیستند كه 

زنجیره بیماري را 
كنترل مي كنند. 
30درصدي هم 

هستند كه به 
چند علت ممكن 

است احساس 
كنند مي توانند 

پروتكل ها را زير پا 
بگذارند

 يك سؤال از كارشناسان: چرا رعايت پروتكل ها كاهش پیدا كرد؟

آشنايی با 
مقصران آغاز 

ونا موج چهارم كر
يادداشت هايي از كارشناسان حوزه هاي پزشكي، اقتصاد، روانشناسي، 

جامعه شناسي و سياسي درباره داليل افزايش آمار ابتال به ويروس 
كوويد-19پس از تعطيالت نوروز

موج چهارم آغاز شده و كشــور به حالت نیمه تعطیل درآمده است؛ 
درحالي كه پس از گذشت يك سال و چند ماه، هنوز نه امیدي به آغاز 
واكسیناسیون گسترده وجود دارد و نه امید به تدبیري كارساز تا در 
غیاب واكسن و عزمي راسخ براي تامین آن، بتوان از مرگ ومیر مردم جلوگیري كرد. پس از پايان تعطیالت نوروز، 
همانطور كه پیش بیني مي شد روند ابتال و مرگ ومیر در كشور افزايش پیدا كرد. هفته دوم فروردين ماه نسبت به 
هفته اول اين  ماه آمار مرگ ومیر ناشي از كرونا 82درصد افزايش پیدا كرد و اين نشان از خیزش موج چهارم دارد؛ 
موجي كه گفته مي شود دست كم دو ماه ادامه خواهد داشت و بايد در انتظار روزهاي سیاه تر هم بود. در اين میان 
عده اي اين افزايش را ناشي از انفعال دولت در اجراي دستوري محدوديت هاي رفت وآمد و مسافرت مي دانند، عده اي 
تمامي تقصیرها را به گردن مردم مي اندازند، عده اي وزارت بهداشت را زير سؤال مي برند و گروهي ستاد ملي مبارزه 
با كرونا را بازخواست مي كنند. حسن روحاني به تازگي عوامل مختلفي را مقصر آغاز موج چهارم اعالم كرده است: 
ورود ويروس انگلیسي از عراق به كشور، ترددها و تجمع هاي فراوان در شب عید، مخصوصا در هفته پیش از عید 
نوروز و تجمع مردم در محل كسب وكار، برگزاري مراسم عید نوروز و رفت وآمدهاي مردم به خانه هاي يكديگر، 
سفرهاي بدون رعايت پروتكل ها. براساس اين سخنان رئیس جمهور مردم را مقصر اصلي آغاز موج چهارم كرونا در 
كشور مي داند. اما مردم واقعا تا چه اندازه تقصیركارند و چرا رعايت پروتكل ها در كشور كاهش پیدا كرد؟ متأسفانه 
اعضاي محترم ستاد ملي مبارزه با كرونا حاضر به پاسخگويي به اين پرسش همشهري نشدند؛ از اين رو از كارشناسان 
حوزه هاي مختلف مانند پزشكي، اقتصاد، روانشناسي، جامعه شناسي و سیاسي درباره اين موضوع پرسیده شد 

و پاسخ آنها، مجموعه اي از عوامل مختلف بوده كه دست به دست يكديگر، آغازگر موج چهارم در كشور شده اند.

لیال شريف، سمیرا مصطفي نژاد
روزنامه نگار

قاطعيتی وجود ندارد

ما اصطالحــي در علوم اجتماعــي داريم كه 
مي گويد هراندازه هم كه دمكرات باشيد، مردم 
را آموزش دهيد و برايشان قوانين تعريف كنيد 
تا براساس آنها عمل كنند، بازهم به وجود ناظري قاطع براي اجراي قوانين 
نياز است. با وجود تمامي پيشرفت هايي كه قانون براي بشر فراهم كرده 
است، دســت آخر بازهم علماي علوم اجتماعي پذيرفته اند كه بخشي از 
رعايت قوانين به ورود پليس، امنيت و انتظامات بستگي دارد. يعني اگر 
حضور مجري قانون نباشد، انسان ها- دست كم بخشي از آنها- به صورت 
خودبه خود نظم ناپذيرنــد. من امروز با بيماران زيادي ســر و كار دارم و 
مي بينم كه 70درصد از آنهــا واقعا پروتكل ها را رعايــت كرده اند، يك 
سال است از خانه خارج نشده اند و سعي كرده اند تا حد امكان مقررات را 
رعايت كنند. اما فقط اين 70درصد نيستند كه زنجيره بيماري را كنترل 
مي كنند. 30درصدي هم هستند كه به چند علت ممكن است احساس 
كنند مي توانند پروتكل ها را زير پا بگذارند. نخستين دليل عادت كردن به 
شرايط است. مردم ما يك سال است كه به وضعيت كنوني عادت كرده اند 
و مي بينند ستاد كرونايي وجود دارد كه مصوباتش چندان جدي نيست و 
براي اجراي آنها زوري به كار گرفته نمي شود. خود من تا به امروز در اماكن 
شلوغ نديده ام كسي جلوي كسي ديگر را بگيرد و به او بگويد چرا پروتكل ها 
را رعايت نمي كنيد؟ يعني ما امروز از زاويه قانوني در هيچ نقطه اي از كشور 
نمي توانيم ســازوكاري بيابيم كه با برخورد قهري مــردم را از تخطي از 
پروتكل ها بازدارد. از پارسال تا به حال، جز مدتي كوتاه در نوروز 99 و بعد 
چند روزي در تابســتان 99 كه خروجي شهرها به شدت كنترل مي شد، 
چنين احساسي در بستر اجتماعي و سالمت كشور وجود نداشته است. 
عالوه بر اين، در سطح شهرها، در اماكن عمومي و شلوغ يا نيروي كافي 
براي اجراي قانون وجود ندارد  يا عمال متولي نظارت بر شكســتن قانون 
وجود ندارد. وقتي چنين چيزي وجود نداشته باشد، آن 30درصد هم بنا به 
عادتي كه دارند پروتكل ها را رعايت نمي كنند. اين ضعف اجرايي و نظارتي 
به حاكميت باز مي گــردد زيرا درحال حاضر قاطعيتــي براي برخورد با 

شكنندگان پروتكل ها ندارد.
از زاويه ديگر اما نقد به مردم وارد است. دولت و حاكميت ما در يك سال 
گذشته در بحث امنيت، تامين معاش مردم و ديگر حوزه ها هرچه را در 
توان داشته، رو كرده است. هرچه امروز مي بينيم تمامي كاري است كه 
از دولت برمي آيد. شــرط عقل اين اســت كه وقتي مي بينيم حد نهايي 
تالش دولت اين وضعيتي اســت كه امروز با آن مواجه هســتيم، صبر 
نكنيم تا باز دولت ما را نجات دهد. عقل حكم مي كند كه خودمان به فكر 
خودمان باشيم.10تا 20درصد مردم كشــور اين تفكر را دارند كه دولت 
از ما محافظت مي كند و به همين بهانه هيــچ رعايتي نمي كنند. همين 
رفتارهاست كه مردم را مقصر نشان مي دهد. بسيار مي بينيد كه مردم در 
فضاهاي كوچك تجمع مي كنند و حتي ماسك را از صورت برمي دارند. 
بحث جديدي كه به تازگي مطرح شده است بحث افرادي است كه واكسن 
زده اند و تصور مي كنند ديگر نيازي به ماســك ندارنــد. اين افراد هنوز 
مي توانند ناقل باشند. هنوز ثابت نشــده افراد واكسينه شده ديگر ناقل 
نخواهند بود. تا به امروز همه آموزش هاي الزم در اين حوزه ها به مردم داده 

شده است، اكنون ديگر خود مردم بايد عقالني رفتار كنند.
موضوع بعدي به وضعيت كسب وكار برمي گردد. متأسفانه در كشور ما از 
كســب وكارها در دوران همه گيري به خوبي ديگر كشورها حمايت نشد. 
بيشتر كشورهايي كه در مديريت كرونا خوب عمل كرده اند، پشتيباني 
خوبي از كسب وكارهايشان داشته اند و در عوض جريمه هاي سنگين براي 
اجرا نكردن پروتكل ها تعيين كرده اند. در كشور ما اما به هر دليلي امكان 
چنين پشتيباني هايي وجود ندارد و همين موضوع باعث شده تا زنجيره 

انتقال از محل كسب وكارها ادامه پيدا كند.

 بی اعتمادی عمومی
وتكل های بهداشتی دليل شكست پر

خيز مجدد كرونا در جامعه ما ناشي از داليل روانشناختي 
است. بر اين اساس مي توان گفت كه برجستگي اداراكي 
مردم نســبت به مقوله كرونا پس از گذشــت يك ســال 
به شدت كاهش پيدا كرده و به عبارت ديگر ترس و واهمه  روزهاي اول شيوع كرونا پس 
از يك سال براي مردم عادي شده است، از سوي ديگر سياست هاي كنترلي و نظارتي 
نيز با اما و اگرهاي بسياري همراه شدند و اين شــيوه مديريت از وجاهت كافي براي 
كنترل مردم برخوردار نيســت. با توجه به اين نكات مي توان گفت كه يكي از داليل 
مهم روانشناختي شكســت پروتكل ها، مربوط به كاهش اضطراب عمومي نسبت به 
كرونا بود. از منظر جامعه شناســي نيز بايد گفت به دليل آنكه ايران از امكانات كافي 
براي حمايت از مردم در زمان قرنطينه برخوردار نبود، مردم ناچار شدند تا براي كسب 
درآمد از خانه خارج شوند و اين اتفاق زنجيره انتقال بيماري را تشديد كرد. اگر نيم 
نگاهي به يك سال گذشته بيندازيم، متوجه مي شويم كه آمار درگذشتگان و مبتاليان 
كرونا - جز بازه هاي زماني كوتــاه- در جايگاه بااليي قرار داشــت. بنابراين به همه 
ثابت شــد كه اقتصاد نحيف ايران، توان مقابله با كرونا را ندارد. به دليل سياست هاي 
نادرست اقتصادي كه در 1۵سال گذشته با آن دست به گريبان شده ايم، كشور توان 
حمايت اقتصادي مردم در دوره كرونا را نداشت و چنين اتفاقي موجب شد تا رعايت 
پروتكل هاي بهداشتي با مشكالت متعددي همراه شود. برخالف اينكه گفته مي شود 
اين پروتكل ها در ايام نوروز با شكست مواجه شدند، بايد اين واقعيت را گوشزد كرد 
كه ايران جز موارد محدود، نتوانسته است پرونده درخشاني در كنترل كرونا از خود 
برجا بگذارد. ناتواني دولت در مديريت برهه هاي حساس نيز بر وخامت مسئله افزود. 
با وجود تجربه تلخ تعطيالت خرداد سال گذشته و مديريت ضعيف دولت، ما شاهد 
بوديم كه همان رويه در نوروز امسال اعمال شد و به دليل نبود محدوديت ها، مردم با 
خيال راحت به سفر رفتند. توقع از دولت اين بود كه امسال به شكل قاطع تري از سفرها 
جلوگيري كند اما متأسفانه سفرهاي نوروزي با ولع بيشتري از جانب مردم پيگيري 
شــدند. چنين اتفاقي نشــان دهنده بي برنامگي و ناتواني دولت در مديريت بحران 
كروناســت. درواقع بايد گفت كه در كنار ناتواني دولت در مديريت شرايط اقتصادي 
كشور در دوران كرونا، شاهد ناتواني مسئوالن تصميم گير و دولتي در مديريت بحران 
كشــور هســتيم؛ به عبارت ديگر دولت بايد در ايام نوروز جاده ها را مي بست و مانع 
سفر افراد مي شد و از شــيوع بيشــتر ويروس جلوگيري مي كرد. در اين ميان نبايد 
فراموش كرد كه ايران در روزگاري كه كشورهاي همسايه به سرعت دست به خريد و 
تهيه واكسن زدند، از قافله عقب ماند و برخي از مسئوالن تنها به سخنراني و تعيين 
زمان هاي نامعلوم واكسيناسيون عمومي اكتفا كردند. سرخوردگي هاي مكرر مردم 
از مديريت مسئوالن در حوزه هاي مختلف ازجمله كرونا، موجب شده است تا اعتماد 
عمومي از بين برود و صحبت هاي مســئوالن در ميان مردم جايگاه خود را از دست 
بدهد. بنابراين بايد عامل شكست پروتكل هاي بهداشتي را بي اعتمادي توده مردم به 
دولتمردان دانست، در اين شرايط براي مردم تفاوتي ندارد كه مسئوالن راست يا دروغ 
بگويند چراكه آنها تمام اين صحبت ها را از پشت عينك بي اعتمادي تحليل مي كنند.

علیرضا شريفي يزدي
جامعه شناس

حسین كرمانپور
مديركل روابط عمومي نظام پزشكي



15 2   شنبه 28 فروردين 1400  شماره 8197 درنگ 3 0 2 3 6 3 0
 شكست
پروتكل

این شماره

چه شد كه در رعايت دستورالعمل هاي بهداشتي شكست خورديم؟

شرم از ناتواني
 گپ و گفت با مهناز اسماعيلي، روانشناس

درباره داليل شكست پروتكل هاي بهداشتي كرونا در ايران
يك سال زندگي در سايه ويروسي ناشناخته كه هر روز جان خود و عزيزان مان را 
تهديد كرده، آنقدر برايمان آموزنده نبود كه ياد بگيريم چطور بايد زيستي مطمئن 
و سالم داشته باشــيم. حاال پس از اين همه تالش دوباره در نقطه آغاز ايستاده ايم. 
جغرافيايي قرمز شده، آمار بي شــمار ابتال، مرگ و ترس و فقدان. به راستي ما در اين روزها انگار با رعايت نكردن 
دستورات بهداشتي، شكست خورده باشيم. چه شد كه به اين نقطه رسيديم؟ چرا با توجه به يك سال زندگي در 
شرايط موجود، امسال كه سفرهاي نوروزي به نسبت آزاد شد، ما در رعايت پروتكل هاي بهداشتي شكست خورديم؟ 
با مهناز اسماعيلي، دكتري روانشناســي تخصصي، درباره همه اين احساسات و ذائقه، شخصيت و رفتار مردم در 

مواجهه با خطر ويروس كرونا صحبت كرده ايم.

وضعيــت امــروز 
اكثر كالنشــهرها و شهرهاي 
كوچــك ايــران، قرمزرنگ 
است. اين امر را شــايد بتوان 
ناشي از رعايت نكردن درست 
پروتكل هاي بهداشتي دانست. 
چرا چنين اتفاقي پس از يك سال تذكرهاي بهداشتي دوباره 

رخ مي دهد؟ آيا ما مردمي سهل انگار هستيم يا خودخواه؟
حفظ فاصله اجتماعي و قرنطينه شخصي؛ دو راه مؤثر و مفيد 
براي كاهش شيوع بيماري كروناســت. اما خيلي ها به اين 
اقدامات توجه نمي كنند. چطور بايد مردم را به خانه نشيني 
ترغيب كرد؟ در بعضي از نقاط دنيا شيوع اين ويروس اماكن 
عمومي را به خانه ارواح بدل كرده است، ولي در نقاط ديگر 
زندگي با همان شدت و حدت سابق ادامه دارد. در مواردي 
حتي بيشتر نيز شده اســت كه مي توان به عنوان نمونه به 
خريدهاي قبل از عيد در اسفندماه 99 و مسافرت هاي اخير 
اشاره كرد. يكي از داليل اين اتفاق بايد اين باشد كه ما براي 
درك وضعيت بحراني به تجربيات گذشته رجوع نمي كنيم. 
گويا به نظر مي رسد كه دانِش ناشــي از اين تجربه فراموش 
شده است. از مســائلي كه همه گيري ويروس كرونا را با آن 
خاطرات پيونــد مي زند، همين حس اضطراب اســت. اين 
يادآوري ها به ما كمك مي كند تا درك بهتري از واكنش مردم 
به توصيه هاي بهداشتي، رعايت سختگيرانه و رفتار اجتنابي 
يا ناديده گرفتن توصيه ها، رفتن به سه شنبه بازارهاي شلوغ 
و... داشته باشيم. در واقع به اين پديده مي توان اينگونه نگاه 
كرد؛ افرادي بي هيچ حِس بد، همه جا مي روند و به نظرشان 
اتفاق بدي نخواهد افتاد يا هرچــه پيش آيد خوش آيد. اما 
عده ديگر، اضطراب و آينده نگري مثل خوره به جان شــان 
مي افتد. در اين مقوله بعضي از افراد به صورت خودمحور عمل 
مي كنند. خودمحوري ناتواني در تمايز بين خود و ديگري 
است. به طور خاص اين نارسايي منجر به عدم تشخيص فرد 
در ارتباط بين واقعيت هاي عيني و پيش فرض هاي ذهني 
مي شــود. خودمحوري مختص بازه زماني خاصي نيست؛ 
در همه گروه هاي ســني از نوزادي، اوايل كودكي، نوجواني 
و بزرگسالي وجود دارد. هميشــه تصور ما اين است كه در 
بدترين دوران زندگي مي كنيم. با كساني همدلي مي كنيم 
كه تصوري شبيه ما از جهان دارند. پس نمي توانيم خودخواه 

نباشيم.
بسيار پيش آمده در چنين شرايطي افراد به 
همديگر متذكر مي شوند كه پروتكل ها را بايد رعايت 
كرد، اما گاه خودشان اعمال پرريسكي انجام مي دهند. 
مثال حضور در بازار، محل هاي پر ازدحام، آرايشگاه ها و 
جاده و مهماني... اين عقل كل بودن از كجا ناشي مي شود؟ 
آيا اين نوعي كنش رواني است كه خود را مصون و ديگران 

را در خطر بدانيم؟
در اين راستا انسان از مكانيســم هاي دفاعي براي مديريت 
احساسات نامحسوس اســتفاده مي كند. مكانيسم دفاعي 
كه اينجا مورد اســتفاده قرار مي گيرد، فرافكني اســت. از 
مكانيسم هاي دفاعي به صورت ناخودآگاه استفاده مي كنيم. 
در اين مكانيســم دفاعي، فرد به جاي پذيــرش و كنترل 
احساســات و عواطف نامطلوب خود، آنها را نسبت به فرد 

ديگري انعكاس مي دهد.
عادت تا چه ميــزان در رعايت نكردن اين 
پروتكل ها مقصر اســت. آيا عادت فاجعــه را براي ما 

كم رنگ تر مي كند؟
به قاعده مندي هاي اجتماعي كه در اثر تكرار منظم و پايدار 
به وجود آمده اند، عادت مي گوينــد. وقتي ما فعاليتي انجام 
مي دهيم، بعد از تمام شــدن، مغز آنهــا را مرور مي كند كه 
مي تواند اين فعاليت را با انرژي كمتــري انجام دهد يا نه؟ 
كه در واقع تبديــل به عادت مي شــود. عادت هاي ما به دو 
دسته تقسيم مي شــوند؛ عادت هاي خوب و عادت هاي بد. 
ورزش كردن، كتاب خوانــدن و... عادت هاي خوب و اعتياد 
عادت  بد اســت. بنابراين رعايت كردن پروتكل ها تبديل به 
عادت نشده و ما لحظه شماري مي كنيم كه اين دوران تمام 

شود و بتوانيم از اين وضعيت نجات پيدا كنيم.
آيا مرگ هراسي از بخش ترس هاي مردم ما 
حذف شده است؟ چرا ما به ظاهر كمتر از مرگ و فاجعه 

مي ترسيم؟

متأســفانه در كنار معرفي جاذبه هاي گردشــگري ايران، 
هشدار جدي اي نسبت به رانندگي خطرناك ايرانيان، يكي 
از بخش هاي جدايي ناپذير كتابچه هاي راهنماي جهانگردان 
است. رانندگاني هستند كه شخصيتي ضد اجتماعي دارند و 
از اين مدل رانندگي لذت مي برند. گويا در صحنه مسابقه اي 
هستند و بايد برنده اين ميدان شوند. زماني كه در موقعيت 
رانندگي قرار مي گيرند، همه  چيز را فراموش مي كند حتي 
مرگ يا هراس از مرگ. چون فكر مي كنند كه انقدر مهارت 
دارند كه اتفاقي برايشان نمي افتد. اين در شخصيت بعضي 

از افراد وجود دارد.
ســفر گاهي راهي براي فراموشي سختي ها 
و تغيير روحيه اســت. اين تغييــر موقعيت چقدر در 
فراموش كاري ما نســبت به وضعيت موجود ســهم 
داشته؟ آيا انسان در انتخاب چنين وضعيتي قوه عاقله 
و تشخيص درســتي دارد؟ اينكه يك شادي گاهي به 

سختي هاي بعدش بي ارزد. اين ريسك پذيري نيست؟
ريســك در نگاه اول ممكن اســت كلمه اي ترسناك به نظر 
برسد. بسياري از مردم، از ترس شكست، ريسك پذير نيستند 
و خود را از خطرات دور نگه مي دارند. اما ريســك پذيري به 
اين معنا نيست كه بدون محاســبه خطر، وارد بيراهه شويم. 
ريسك پذيران نيز بدون فكر كردن وارد راه نمي شوند و در واقع 
آن را بررسي مي كنند. در اين وضعيت اين نگاه، پاك كردن 
صورت مسئله است. در وضعيت كنوني همه در يك موقعيت 
هستيم؛ خسته و آشفته از خانه ماندن. اما راهش سفر نبود. 

همانطور كه حاال شاهد از دست دادن عزيزانمان هستيم.
با توجه به شرايط موجود، چه بايد كرد؟ آيا 
در اين مرحله ترس و هراس مي تواند امري كمك كننده 
براي حفظ جان و سالمت باشد؟ بهتر است بترسيم يا نه؟

دانش ما در برابر ويروس كرونا هنوز محدود است. پس وقتي 
امري را به صورت كامل نمي شناسيم، نمي دانيم چطور بايد 
از خودمان در برابر آن مراقبت كنيم. اين احساس نيز باعث 
افزايش ترس مي شــود. ترس به تكامل بشر كمك كرده و 
باعث شده از خطرات زيادي جان سالم به در ببرد. اما ترس 
زياد باعث مي شود بدن ما در برابر بيماري ها آسيب پذيرتر 
شود، به علت اينكه باعث باال رفتن هورموني به نام هورمون 
كورتيزول مي شود. با افزايش اين هورمون در بدن، سيستم 
ايمني ضعيف مي شود. كرونا براي ما ترس تنهايي و انزوا به 
همراه داشته. كسب اطالعات به طور كلي مفيد است، اما اگر 
كســي مرتب در پي خبرهاي جديد باشد مسئله مي تواند 
متفاوت شود و آدم را كالفه كند، بنابراين درباره احساسات، 
ترس ها و نگراني هايمان به صورت آشكار با ديگران صحبت 
كنيم. ميزاني از استرس، نگراني، ترس و اضطراب در زندگي 
نه تنها بد نيست بلكه مي تواند كمك كننده باشد، ولي زماني 
كه اين موارد تشكيل شــود واكنش هاي فراواني به همراه 
دارد ازجمله واكنش هاي جسماني، شــناختي، عاطفي و 
رفتاري. استرس در هنگام شــروع بيماري عفوني مي تواند 
شامل اين موارد باشد؛ ترس و نگراني براي سالمتي خودمان 
و عزيزانمــان، تغيير در الگوي خواب يا تغذيه، مشــكل در 
تمركز كردن، مشــكالت ســالمتي، افزايش مصرف الكل 
و دخانيات يا ســاير مواد مخدر. افرادي كه از قبل مشــكل 
بهداشت رواني داشته اند بايد به درمان خود ادامه دهند و به 
عالئم جديد و وخيم تر شدن مشكل شان توجه كنند. مراقبت 
از خود و دوستان و خانواده مي تواند در مقابله با استرس به 

شما كمك كند.
ما در رعايت پروتكل هاي بهداشتي شكست 

خورده ايم. چرا؟
دوران پاندمي كرونا عالوه بر مسائل جسمي و بيماري عفوني، 
تأثيرات رواني براي مردم داشــته. هيجاني كه افراد در اين 
دوران تجربه مي كنند در درجه اول ترس از بيماري و ابتالي 
خود و اطرافيان است. هيجاني كه سازگار است را به صورت 
ناسازگار تجربه مي كنند. اخبار ضد و نقيض درباره بيماري 
باعث ابراز خشمي عميق در هموطنان شده است. ناسازگاري 
در اين هيجان شديد باعث شكستن بسياري از پروتكل هاي 
پيشگيري مي شود. مهم ترين عامل، غم از دست دادن عزيزان 
به علت بيماري و حتي بيشتر از آن از دست دادن روابط بين 
فردي است. شرم كه معموالً در فرهنگ ما ايرانيان است، در 
ناتواني مقابل بيماري و حمايت خانوادگي و بين فردي هم در 

دوران پاندمي خود را بيشتر ظاهر مي كند.

زهرا رستگارمقدم
روزنامه نگار

فربد فدايي:
وضعيت ايران 

در مقابله با كرونا 
در حد متوسط 

جهاني است؛ يعني 
نمي توان گفت 

وزارت بهداشت در 
اين مورد ناموفق 

بوده است. اما 
طبيعي است كه 

هميشه اين انتظار 
وجود دارد كه از 

سطح متوسط 
باالتر باشيم. از 
آغاز همه گيري 

اشكاالتي در مورد 
شيوه نامه هاي 
مربوط به كرونا 

وجود داشت كه 
منجر به كاهش 

پايبندي مردم به 
پروتكل ها شد

طيبه سياوشي:
نبايد فراموش كرد 

كه مردم به دليل 
نبود مديريت 
مناسب دچار 
سرخوردگي 

شده اند و برخي 
به واسطه چنين 

مديريت هايي 
به اين ديدگاه 
رسيده اند كه 

اپيدمي به شكل 
مادام العمر با ما 

خواهد ماند و 
بايد به زندگي با 

كرونا عادت كرد. 
شيوه مديريت 

كرونا در يك سال 
گذشته و وضعيت 

اقتصادي كشور 
مردم را به اين نقطه 

رسانده است كه 
اميد چنداني به 
قرنطينه كامل و 
كنترل بيماري 

ندارند

پيام های متناقض، مردم را گيج كرد

وضعيت ايران در مقابله با كرونا در حد متوســط جهاني 
است؛ يعني نمي توان گفت وزارت بهداشت در اين مورد 
ناموفق بوده است. اما طبيعي است كه هميشه اين انتظار 
وجود دارد كه از سطح متوسط باالتر باشــيم. از آغاز همه گيري اشكاالتي در مورد 
شيوه نامه هاي مربوط به كرونا وجود داشــت كه منجر به كاهش پايبندي مردم به 
پروتكل ها شد. اصوال از همان ابتدا شيوه نامه و پروتكل دقيق و مشروح و روزآمدي 
وجود نداشت و همه  چيز به صورت جسته وگريخته و گاه به صورت نامنسجم و حتي 
متناقض ارائه شد. درواقع به نظر مي آمد كه در ابتداي كار بين افراد مختلف در وزارت 
بهداشت همكاري و هماهنگي وجود نداشــت. زماني كه مردم با پيام هاي متناقض 
روبه رو شوند طبيعي است كه به هيچ كدام نمي توانند اعتماد كنند. براي نمونه درباره 
مسئله ماسك زدن و ماسك نزدن، قرنطينه يا عدم قرنطينه و واكسن زدن يا نزدن از 
ابتدا نظريات متضادي از سوي مسئوالن ابراز شد. حتي در مواردي ديده شد كه يك 
مسئول محترم كه داراي اعتبار علمي بااليي هم است، در طول يك روز حرف خود را 
180درجه تغيير داد. در اين مورد اشاره مي كنم به آنچه خانم دكتر مينو محرز درباره 
قرنطينه عنوان كردند. از سوي ديگر متأسفانه قسمت زيادي از وقت مسئوالن وزارت 
بهداشت به مصاحبه و بيان مسائل مختلف حاشيه اي صرف شد. درحالي كه طبعا از 
مسئوالن وزارت بهداشــت انتظار مي رود ابتدا عمل كنند و بعد نتيجه را در اختيار 
مردم بگذارند. زماني كه مردم ببينند يك مسئول در روز سه بار مصاحبه مي كند، طبعا 
احساس خوبي پيدا نمي كنند زيرا مي بينند اين مسئول محترم كه بايد بخش عمده 
وقت خود را صرف كارهاي اجرايي درماني و پژوهشي كند، زمان خود را به مصاحبه 
مي گذراند. نكته ديگر اين است كه پيام هايي كه از مسئوالن به مردم ارسال مي شد، 
دوگانه بود. به اين معني كه گفته مي شد مردم عزيز ما به شما اجازه مي دهيم كه به 
شهرهاي مختلف سفر كنيد،  اما در عين حال از شما خواهش مي كنيم سفر نكنيد؛ 
اتفاقي كه در تعطيالت نوروز شــاهد آن بوديم. بديهي است كه در چنين موقعيتي 
مردم نتيجه اي كه مورد نظر خودشان اســت را از اين گفت وگوي دوگانه استنتاج 
مي كنند. كسي كه مي خواهد سفر برود مي گويد سفر آزاد است. و از نظر مردم وقتي 
كسي از قسم دادن به مقدسات براي نرفتن به سفر استفاده كند، به اين معني است كه 

مسئله چندان جدي نيست زيرا اگر جدي بود جلوي سفر گرفته مي شد.
دركل مي توان گفت با وجود نيت خوب و زحمات فراوان مسئوالن وزارت بهداشت، 
شرايط به گونه اي پيش رفت كه مطلوب نبود. پيام هايي كه مسئوالن در قالب پروتكل 
به مردم اعالم مي كردند هيچ وقت به صورتي نبود كه خيلي جدي باشد. هميشه راه 
گريزي باقي گذاشته مي شد. از سوي ديگر هيچ جريمه اي براي كساني كه قوانين و 
مصوبات را زير پا مي گذارند درنظر گرفته نشد. درحالي كه مي بينيم در كشورهاي 
اروپايي براي زير پا گذاشتن قوانين جريمه هاي ســنگيني درنظر گرفته شده بود. 
بنابراين مردم به اين نتيجه رســيدند كه مسئله چندان جدي نيست. درواقع نوعي 
كج سليقگي در اجراي محدوديت ها به چشم مي خورد. متأسفانه در ايام نوروز مردم 
را آزاد گذاشتند. مردم زيادي به سفر رفتند و دور هم جمع شدند و درست زماني كه 

بايد كار آغاز مي شد، همه  چيز را تعطيل كردند.

فربد فدايي
روانشناس

نبايد مردم را مقصر جلوه داد

اقتصاد نقش مهمي در موضوع كنترل اپيدمي كرونا بازي 
مي كند و ايران نيز به دليل وضعيت نا بســامان اقتصادي 
در اين حوزه با مشــكالت عديده اي مواجه شــده است. 
در واقع بايد گفت كه مشكل اقتصادي باعث شــده است دولت نتواند براي مقابله با 
اپيدمي كرونا يك برنامه ريزي پايدار داشــته باشد چراكه سياستگذاري در موضوع 
كرونا نيازمند پيگيري و نظارت دائم است. متأسفانه به دليل فقدان مديريت علمي و 
اجرايي، وضعيت به جايي رسيده است كه پس از تعطيالت نوروزي شاهد اوج گيري 

موج چهارم كرونا هستيم.
در اين ميان نبايــد فراموش كرد كه مــردم به دليل نبود مديريت مناســب دچار 
سرخوردگي شده اند و برخي به واسطه چنين مديريت هايي به اين ديدگاه رسيده اند 
كه اپيدمي به شكل مادام العمر با ما خواهد ماند و بايد به زندگي با كرونا عادت كرد. 
شيوه مديريت كرونا در يك سال گذشته و وضعيت اقتصادي كشور مردم را به اين 

نقطه رسانده است كه اميد چنداني به قرنطينه كامل و كنترل بيماري ندارند.
در 14روز ابتداي سال شاهد بوديم كه تمام تالش ها براي رعايت پروتكل ها از بين 
رفت. دليل اصلي اين اتفاق را بايد در مديريت مسئوالن مربوطه جست وجو كرد. در 
تعطيالت نوروز شاهد بوديم كه مسئوالن بدون كمترين نگراني، تمام راه ها و جاده ها 
را باز گذاشتند و زمينه را براي سفر مردم مهيا كردند. مردم نيز بدون توجه به تبعات 
سفر و دورهمي هاي خانوادگي از كمرنگ شدن محدوديت هاي سفر استقبال كردند 
و با خيال راحت به شهرهاي مختلف سفر كردند و به اين ترتيب آمار عجيبي در رابطه 
با مسافرت هاي بين شهري در شــرايط كرونا رقم زدند. سيزدهمين روز عيد، تنها 
روزي بود كه مســئوالن را به اعمال محدوديت ها وادار كرد؛ اقدامي كه در نوع خود 
عجيب بود چراكه مردم در ســيزدهمين روز از عيد در فضاي باز حاضر مي شدند و 
خطر اين روز كمتر از روزهاي ديگر تعطيالت و سفرهاي بين شهري بود. نبود ثبات 
در تصميم گيري ها تنها محدود به روزهاي عيد نيست و مردم شاهد هستند كه هر از 
گاهي زمان جديدي براي اجراي وعده واكسيناسيون عمومي اعالم مي شود. چنين 
رفتارهايي موجب شده اســت تا اعتماد مردم نسبت به تصميم هاي مديريتي براي 
كنترل كرونا روند نزولي به خود بگيرد و هر روز از ميزان آن كاسته شود. پس از شروع 
موج چهارم كرونا، شاهد بوديم كه وزير بهداشــت مردم را متهم و حضور مردم در 
صف هاي مرغ را دليل اصلي خيز كرونا معرفي كرد. اما از نظر من دليل اصلي شكست 
پروتكل هاي بهداشتي را بايد ناشــي از مديريت تصميم گيران دولتي و ستاد ملي 
مقابله با كرونا دانست. مسئوالن مربوط به مديريت كرونا نمي توانند مردم را متهم 
كنند چراكه آنها مديريت كشور را برعهده دارند و بايد با اعمال محدوديت ها مانع خيز 
دوباره كرونا مي شدند. تجربه اعمال محدوديت ها در نوروز سال گذشته به ما نشان داد 
كه مردم همراه هستند و درصورت وضع درست محدوديت، آن را تمام و كمال اجرا 
مي كنند و تنها تعداد اندكي دست به شكستن پروتكل ها مي زنند. بنابراين مي توان 
گفت كه امكان تكرار محدوديت هاي نوروز سال پيش را در نوروز1400 داشتند اما 
متأســفانه براي مديريت بحران كرونا در1400 تصميم درستي گرفته نشد و امروز 

شاهد باالرفتن آمار درگذشتگان ناشي از كرونا هستيم.

طيبه سياوشي
نماينده سابق مجلس

ونا ونا مقصر موج چهارم كر دولت و ستاد ملی كر

دولت و ســتاد ملي مقابلــه با كرونــا، بازيگران اصلي 
مديريت كرونا هســتند و اين مسئوالن وظيفه تعيين 
محدوديت پروتكل هاي بهداشتي و رنگ بندي شهرها را برعهده دارند. در آخرين 
جلسه ستاد ملي كرونا در سال گذشته، قرار بر اين بود كه رنگ بندي شهرها تغيير 
كند و محدوديت ها تشديد شود اما متأسفانه اين اتفاق رخ نداد و شرايط عادي تر 
از قبل جلوه داده شــد. درواقع بي توجهي به تشــديد محدوديت ها در ايام نوروز 

موجب شد تا مردمي كه عيد سال گذشته را بدون سفر و با محدوديت هاي شديد 
كرونايي گذرانده بودند، نوروز1400 را بــا محدوديت هاي كمتر و دورهمي هاي 

بيشتر شروع كنند.
دولت در مبارزه با كرونا در ايام نوروز كم كاري كرد و با اولويت قراردادن اقتصاد و 
گردشگري در ايام اخير، كشور را به مرحله بحران رساند و بايد گفت كه سفرهاي 
نوروزي نتوانست اقتصاد گردشــگري را از مهلكه آسيب هاي ناشي ازكرونا نجات 
دهد. در نگاهي كلي بايد گفت كه تصميم نادرست ســتاد ملي كرونا و دولت در 
رابطه با محدوديت هاي كرونايي در ايام عيد، عامل اصلي موج چهارم كروناست و با 
بحراني شدن اوضاع ضروري است با ايجاد محدوديت ها، از شيوع بيشتر اين بيماري 

و افزايش آمار مرگ وميرها جلوگيري شود.

محسن فتحي
عضو هيأت رئيسه كميسيون بهداشت و 

درمان مجلس يازدهم



ســال99 با مــرگ 75نفــر در يــك  روز و 
ابتــاي 7هزارو540نفــر به پايان رســيد 
امــا بــا عبــور از تعطيــات نــوروز آمار 
فوتي ها ســه رقمي شــد و ميزان ابتاي روزانه هم به 24 هزار و 760 نفــر در روز  24 فروردين 
افزايش پيدا كــرد و در ايــن روز 291 نفر جان خود را از دســت دادند. نيم نگاهــي به آمار و 
خبرهاي منتشر شــده در ســيزده روز تعطيات عيد نشــان از اين واقعيت دارد كه كمرنگ 
شدن اعمال محدوديت هاي كرونايي از ســوي دولت و آزادي عمل بيشــتر مردم براي انجام 

 ســفرهاي بين شــهري و برگزاري دورهمي هاي خانوادگي دســت به دســت هم داد تا آمار
9 شهرستان قرمز در 30اسفند به 46شهرستان قرمز در آخرين روز تعطيات برسد. براساس تعريف 
وزارت بهداشت، اگر هر شهري كمتر از 2 بستري روزانه در هر 100 هزار نفر داشته باشد؛ آبي؛ اگر 
روزانه 2 تا 4 بستري در هر 100 هزار نفر داشته باشد؛ زرد، 4 تا 6 بستري روزانه؛ نارنجي و اگر شهري 
روزانه بيشتر از 6 بستري در هر 100 هزار نفر داشته باشد؛ قرمز است. آمار ترددهاي بين استاني نيز 
به ما مي گويند از 20 اسفند تا پايان سيزدهمين روز فروردين به ما مي گويد كه به طور متوسط روزانه 

يك ميليون و 779 هزار و ۸۸6 خودرو بين استان هاي كشور تردد داشته اند.

طغيان همه گيري كرونا

تقريبا مي توان گفت مطمئن ترين راه پيشگيري، 
رعايت پروتكل هاي بهداشتي ازجمله زدن ماسك، 
رعايت فاصله گذاري اجتماعي و اجتناب از شركت 
در مجامع عمومي و خانوادگي و شست وشوي دست است. كماكان تمام منابع 
علمي دنيا بر جلوگيري از گسترش ويروس و رعايت موارد فوق تأكيد دارند. با 
آمدن واريانت هاي جديد ويروس مانند واريانت بريتانيايي، برزيلي و آفريقايي 
كه قدرت سرايت بااليي دارند بر رعايت پروتكل هاي بهداشتي تأكيد بيشتري 
شده است. مسئله اساسي و مهمي كه اين روزها به گوش ما مي رسد اين است 
كه امكان دارد واكسيناسيون در دنيا نتواند مؤثر باشد و اگر اين اخبار دقيق و 

صحيح باشد تأكيد بر رعايت موازين و پروتكل بهداشتي دوچندان مي شود.
هشدارهاي مكرر مقامات و مسئوالن بهداشــتي كشور در مورد شدت ابتال 
به كروناي بريتانيايي در برخي از اســتان هاي كشور در روزهاي پاياني سال 
گذشته مورد توجه مردم قرار نگرفت. به طوري كه متأسفانه تا روزهاي پاياني 

تعطيالت شاهد سفرهاي نوروزي بوديم.
در واقع با وجود تأكيد و هشــدارهاي مكرر بر لزوم محدوديت هاي بيشتر و 
ممنوعيت سفرهاي نوروزي آنگونه كه بايد محدوديت ها همانند سال گذشته 
اعمال نشــد و با صدور مجوز سفرهاي ضروري شــمار زيادي از مردم روانه 
جاده ها شدند. آمارها نشان مي دهد يك و نيم ميليون ماشين در مدت يك 
هفته وارد استان مازندران شد. اين مسافرت ها پيك چهارم بيماري در كشور 
را به دنبال خواهد داشت، چراكه مطمئناً تعداد زيادي از هموطنان به بيماري 

كرونا مبتال شده اند يا در روزهاي آينده به آن مبتال خواهند شد.
تخت هاي بيمارســتاني به زودي اشــغال و  آي ســي يوها دوباره پر خواهد 
شــد و حتي مي توان پيش بيني كرد كه در هفته هاي آتي با افزايش تعداد 
مرگ وميرها نيز مواجه شويم. نكته بســيار مهم ديگر اين است كه تك تك 
افراد جامعه بايد به طور جدي از حضور در تجمعات و دورهمي ها خودداري 
كنند. در غيراين صورت امكان طغيان همه گيري و بروز فاجعه دركشور وجود 

خواهد داشت.
فراموش نكنيم تعداد زيادي از افراد ناقل بيماري كرونا ممكن است هيچ گونه 
عالمتي نداشته باشند. معاشرت با اينگونه افراد به ظاهر سالم مي تواند ما را در 
معرض ابتال به بيماري قرار دهد. حقيقت اين است كه فقط معاشرت با افراد 
عالمت دار باعث انتقال بيماري نمي شود هرچند كه متأسفانه در هفته هاي 
اخير مشاهده مي كنيم كه حتي برخي از افراد عالمت دار هم رعايت نمي كنند 
و با وجود بيماري در تجمعات حضور پيدا مي كنند. ساده انگاري ضربه هاي 

جبران ناپذيري به مردم ما وارد مي كند.
به همين دليل توصيه مي كنم از حضور در تجمعات، راهپيمايي ها و مجالس 
عزا و عروســي پرهيز كنند. متأســفانه در چند هفته اخير كمتر بر رعايت 
پروتكل هاي بهداشتي پايبندي وجود داشــته كه ما را با موج چهارم كرونا 

مواجه كرده است.
براي محيط هاي كار و خانه چند نكته كليدي وجود دارد كه خيلي مؤثر است. 
اگر فردي كوچك ترين نشانه هاي ويروس را دارد بايد خود را ايزوله كند. اگر 
مي بينيد تب داريد، سردرد مشــكوك، كوفتگي يا ضعف غيرقابل توجيهي 
داريد، از پدربزرگ و مادربزرگ، مادران و پدران و دوستان نزديك خود فاصله 
بگيريد و حتي المقدور تماس حضوري با آنها نداشته باشيد و خود را از آنها 

جدا كنيد و تا وضعيت خوبي پيدا نكرده ايد همين روند را ادامه دهيد.
نكته حائز اهميت و مهمي كه بايد در ادارات به آن توجه كرد، اين است كه 
ترجيحا در شرايط فعلي از راه حل دوركاري كمك بگيريد. اگر مي توان شرايط 
را براي دوركاري فراهم كرد حتما اين كار صــورت گيرد و از قرار گرفتن در 

محل كار حضور در شهر براي رسيدن به محل كار خودداري كنيد.
اگر مجبوريد به محل كار برويد حتما زدن ماســك و شست و شوي دست را 
جدي بگيريد. فاصله فيزيكي با اطرافياني كه احيانا زير يك ســقف هستيد 
رعايت شود و ترجيحا تعداد افراد بايد كاهش پيدا كند و حداقل فاصله را با 
همكار كناري خود ۲ تا ۳ متر باشد. محل كارتان تهويه مناسب داشته باشد 
و در و پنجره ها را باز نگه داريد. اگر هم كسي از افرادي كه در محل كار حاضر 
مي شود عالئم مشــكوكي دارد، حتما از ديگران فاصله بگيرد و از حضور در 

محل كار خود داري كند.
يكي از معضالت و پاشــنه آشــيل هاي كنترل بيماري در كشور ما ضعف 
حمل ونقل عمومي است، اين مشكل و ضعف به شدت خطرناك و آسيب زاست. 
من فكر مي كنم برطرف شدن اين ضعف نياز به يك بسيج ملي از ارگان هاي 
مسئول دارد. براي ارتقاي هرچه سريع تر با فوريت باالي حمل ونقل عمومي 

بايد اقدام سريع و اساسي انجام داد.
در كالنشهرهايي مثل تهران و شهرهاي ديگر كه تعداد زيادي از افراد جامعه 
از وسايط نقليه عمومي استفاده مي كنند، بايد بستر و شرايط مناسبي را فراهم 

كرد تا جان مردم به خطر نيفتد.
بي آر تي ها واقعا شــرايط بدي دارند، در راستاي بســيج عمومي بايد همه 
 ارگان ها و سازمان ها اتوبوس هايي كه دارند را در اختيار شهرداري قرار دهند تا 
دوسه هفته به ناوگان عمومي وحمل ونقل شهري كمك شود، تا حداقل فاصله 

فيزيكي در حمل ونقل عمومي رعايت شود.
اكنون شــرايط به گونه اي خطرناك اســت كه اين آماده بــاش و تعطيلي 
ده روزه به شدت نياز است؛ چرا كه كادر بهداشــت و درمان در حوزه كرونا با 
مشكالت زيادي روبه رو شده اند. و بايد جلوي روند فعلي گرفته شود و برايش 

برنامه ريزي هاي جديدي كنند.
مردم نيز بايد بهداشت فردي را رعايت كنند و از شست وشوي دست غافل 
نشوند. دست را كه با مخاطات بيني و چشم در تماس است، بايد حتما شست. 
و آن داستاني كه در مورد ســطوح مطرح بود االن كم رنگ شده است. البته 
اكنون بر اين باورند و به اين نتيجه رسيده اند كه ويروس از روي سطوح انتقال 
قابل توجهي وجود ندارد و علتش اين اســت كه تا حد زيادي ويروس روي 
سطوح خشك مي شود و نهايتا ويروس قابل انتقال صد در صد نيست. بنابراين 
بايد از رفت وآمد هاي غيرضروري و از حضور در مجامع خيلي عمومي اجتناب 
كنيد. تا جايي كه امكان دارد و مي شــود ازخانه بيرون نياييد. همچنين از 
اعمال جراحي غيرضروري بپرهيزيد؛ به عنوان مثــال فردي كه براي عمل 
بيني مراجعه مي كند كرونا مي گيرد. به شــدت پروتكل هاي بهداشتي بايد 
رعايت شود و اين اقدامات تأثير بسيار زيادي در جلوگيري از انتقال ويروس 

كوويد19 دارد.

دكتر محمدرضا صالحي
 فوق تخصص بيماري هاي عفوني

برگ آخر
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سازمان جهاني بهداشــت از مارس   2020 شــيوع ويروس جديد كرونا را رسما 
به عنوان عالم گيري معرفي كرد و با اين اعان جهاني، بسياري از دولت ها بسته هاي 
NPI )مداخات غيردارويي( بسيار محدودكننده و بعضا شتاب زده اي را اجرا كردند. تاكنون بيشترين مداخله غيردارويي كه 
كشورها براي كاهش آسيب هاي عالم گيري عرضه كرده اند، الزام براي محافظت هاي شخصي ازجمله استفاده جمعي از ماسك 
و ضدعفوني كردن دست ها، اعمال محدوديت هاي ســفر، فاصله گذاري اجتماعي، مقررات محدوديت  تردد شبانه و در موارد 
شديدتر تعطيلي هاي سراسري از چندروز تا چندماه را شامل مي شود. اما درطول بيش از يك سال، اين اقدامات عاوه  بر اينكه 
هزينه هاي اقتصادي و اجتماعي قابل توجهي ايجاد كرده بر رفتار، سامت روان و امنيت اجتماعي مردم هم تأثير گذاشته و سبب 

شده بسياري از مردم مقررات اعمال شده را زير پا بگذارند و جان خود و ديگران درمعرض خطر قرار دهند.

جريمه هاي سنگين قانون شكني در عصر كرونا
تايوان كشوري با جمعيت   ۲۳ميليون و569هزار نفر 1050مورد 
 JHU ابتال و 10فوتي )براســاس اطالعات پايــگاه داده هاي
19Data-CSSE COVID در بــازه زماني 11اســفند 
1۳98تا 19فروردين 1400(، يكي از كشورهاي بسيار موفق 
در عرصه كنترل و مديريت كوويد-19 به شمار مي رود. پيش 
 ازآنكه رادارهاي ساير دولت ها ويروس كرونا را ثبت كنند، تايوان 
آزمايش و قرنطينه مسافران ورودي از ووهان را آغاز كرده بود. 
شبكه هاي ارتباطي ميان اين جزيره و چين چشم انداز واضحي 
از مركز اصلي شيوع ويروس به دست آوردند و اجازه دادند كه 
اين كشور بسيار زودهنگام وارد عمل شــود و سازكارهايي را 
براي مهار بيماري ارائه دهد. اين جزيره از همان ابتدا تاكنون از 
فناوري براي رديابي موارد مشكوك استفاده كرده و درصورت 
مثبت بودن آزمايش هر شهروند، هتل قرنطينه براي بيمار فراهم 
مي كند. تايوان همچنين پيش از شيوع كوويد- 19 ظرفيت هاي 
آزمايشگاهي را ارتقا داده بود و مقادير بااليي ماسك را ذخيره 
كرده و كادر درمان را به حالت آماده باش نگه داشته بود. ازآنجا 
كه بيماري ســارس در سال ۲00۳ به شــدت بر تايوان تأثير 
گذاشته بود و آن را در رده سوم شيوع در جهان قرار داده بود، 
اين كشور از آن زمان باايجاد شبكه پيشگيري از بيماري هاي 
عفوني و برگزاري تمرينات ساالنه در بيمارستان ها مقدمات 
مقابله براي همه گيري بعدي را چيده بــود و خودش را براي 
چنين روزهايي آماده كرده بــود. تاجايي كه در اكتبر ۲0۲0 
اين كشور كوچك موفق شد ۲00روز بدون كوويد-19 را ثبت 

كند. اما در ۳0نوامبر ۲4مورد ابتال در مدت يك روز گزارش شد 
كه بيشتر آنها مسافراني بودند كه از اندونزي بازگشته بودند، 
ازاين رو، تايوان مقررات سخت آزمايش و قرنطينه تمام كارگران 

مهاجر اندونزيايي را وضع كرد.
اين كشور براي اجراي مناسب مقررات، قوانين سختي درنظر 
گرفت. براي مثال، از اواسط مارس  ۲0۲0 درصورت سرپيچي 
مســافران از قانون 14روز قرنطينه، اين افراد با خطر جريمه 
۳۳هزار دالري مواجه مي شــوند. همچنين، دسامبر ۲0۲0 
وزارت حمل ونقل تايوان، ايوا ايرويــز را به دليل اينكه يكي از 
خلبان هاي اين شركت هواپيمايي از قوانين پيشگيري از كوويد 
پيروي نكرده بود و درمورد نادري اين بيماري را منتقل كرده 

بود، معادل ۳5هزار دالر آمريكا جريمه كرد.
نيوزلنــد هــم بــا جمعيــت 5ميليون و1۲4هــزار نفــر، 
۲هزارو561مورد ابتال و ۲6فوتي يكي از ديگر از كشــورهايي 
است كه در مديريت ويروس كرونا پيشــگام بوده است. اين 
كشور هم براي پيشگيري از شــيوع كوويد-19 زمان را هدر 
نداد و در ۲8ژانويه ۲0۲0وزارت بهداشت، مركز ملي هماهنگي 
بهداشت را در پاســخ براي مقابله با عالم گيري تاسيس كرد و 
محدوديت هاي ورود و خروج با كشــورهاي ديگر را از فوريه 
۲0۲0 در دســتور كار قرار داد و از ۲6مارس ۲0۲0 تعطيلي 
سراسري را آغاز كرد. اين كشــور هم از ابتدا بر اجراي دقيق 
مقررات تأكيد كرده و از اين رو، براي كســاني  كــه از قوانين 
پيشــگيرانه پيروي نمي كنند، جريمه حداكثــر 4هزار دالر 

نيوزلند يا 6 ماه زندان درنظر گرفته است.

ترامپ: بزرگ ترين قانون شكن كوويد در آمريكا
آمريكا با جمعيتي حدود ۳۲9ميليون نفــر، ۳1ميليون نفر 
مبتال و 560هزار نفر فوتي را در كارنامه دارد و عامل اصلي اين 
وضعيت، سرپيچي هاي رئيس دولت سابق اين كشور از مقررات 

پيشگيرانه است.
درحقيقت، بي توجهي دونالد ترامپ در مبارزه با كوويد-19 و 
امتناع از اقدام سريع، اين كشور را از همان نخستين  روزهاي 
عالم گيري در سراشيبي بسيار لغزنده اي قرار داد. دولت ترامپ 
چشمش را بر بسياري از توصيه هاي سازمان جهاني بهداشت- 
ازجمله پياده سازي سامانه رهگيري و رديابي- بست. اما اقدامات 
او به اينجا ختم نشد؛ تبليغ مداوم داروي هيدروكسي كلروكين 
براي درمان ويروس، باوجود پژوهش هاي دانشمندان مبني بر 
بي اثربودن اين دارو بر كوويد-19، مقصر جلوه دادن مقياس هاي 
آزمايش ها در نشــان دادن آمار باالي مبتاليان و به خصوص 
خودداري اوليه او در استفاده از ماسك سبب شد اين بيماري از 
سوي بسياري از آمريكايي ها كمتر جدي گرفته شود و حتي در 
فوريه ۲0۲0، در جلسه توجيهي كاخ سفيد، ترامپ در اظهارات 
عجيبي گفت: »اين بيماري سرانجام روزي مثل يك معجزه 

ناپديد خواهد شد«. 

چرا مردم از مقررات ضد كوويد سرپيچي مي كنند؟
اوايل ســال ۲0۲0، در حالي كــه ويروس كرونــا در اروپا و 
آمريكاي شمالي درحال پيشروي بود، مطالعه اي بين المللي 
باعنوان »روانشناسي كرونا« با مشاركت بيش از 100محقق، 
براي درك اين نكته كه چرا بعضــي از افراد از قوانين دولتي 
ضد كوويد پيروي و بعضي ديگر از آنها ســرپيچي مي كنند، 
بررســي نحوه واكنش مردم را نســبت به ايــن عالم گيري 
آغاز كرد. دسامبر ۲0۲0 نتايج اوليه اين پژوهش با 60هزار 
پاسخ از بيش از ۳0كشور منتشر شــد و تصويري پيچيده از 
انگيزه هاي فردي و جمعي را براي مهار ويروس كرونا ترسيم 
كرد. به عنوان مثال، اين مطالعه دريافت كه ترس از خسارت 
مالي ناشــي از ســازكارهاي مهار ويروس- به جاي خطرات 
بهداشتي- اغلب انگيزه قوي تري براي ناديده گرفتن مقررات 

مصائب رعايت نكردن پروتكل ها در ديگر كشورها

قانون شكني به وقت كوويد 
چرا بعضي از مردم در روزهاي كرونا از مقرراتي كه براي حفظ جان خودشان است سرپيچي مي كنند؟

هدا عربشاهي
روزنامه نگار

 شكست
پروتكل

این شماره

آمار كرونا چطور در نوروز 1400صعودي شد؟

وقتی تعطيل بوديم
نورا عباسي

روزنامه نگار

دولتي اســت و به نظر مي رســد مردم نگراني هاي ضروري 
مهم تر ديگري دارند كه موجب مي شــود عالم گيري كوويد 
را كم اهميت لحاظ كنند. به ديگرســخن، اين يافته نشــان 
مي دهد كه ايجاد حس اطمينان ازسوي دولت ها براي كاهش 
خسارت هاي ناشي از كرونا راه حلي مهم براي به وجودآوردن 
انگيزه در مردم براي پيروي بيشتر از شيوه نامه هاي بهداشتي 
است. ازسوي ديگر، نتايج مطالعه روانشناسي كرونا، اين تصور 
را كه جوانان نسبت به شيوع ويروس مقصر هستند رد كرد و 
درحالي كه بســياري از دولت ها، به ويژه در اروپا، دليل اصلي 
بروز موارد جديد ابتــال را دورهمي هاي بي پــرواي جوانان 
مي دانند، اين پژوهش نشــان داد كه موارد ابتال از اين  راه در 
اقليت است و به طورمتوسط، سن شاخص قابل اعتمادي در 

سرپيچي از مقررات نيست.
پس علت سرپيچي شهروندان از قوانيني كه صرفا براي حفظ 
جان خودشان وضع شده چيست؟ دانشمندان علوم رفتاري، 
اين سرپيچي را »واكنش روان شناختي« مي نامند كه بيشتر 
به عنوان روانشناسي معكوس شناخته مي شود. سال1966، 
جك بِِرهم، روانشناس آمريكايي، نظريه اي كالسيك را منتشر 
كرد و اظهار داشــت كه مردم بر اين باورنــد كه آزادي هاي 
رفتاري خاصي دارنــد و وقتي اين آزادي هــا تهديد يا نابود 
مي شــود، انگيزه مي يابند كه دوباره آنها را به دســت آورند. 
به بياني ديگر، وقتي كسي به شما مي گويد كاري انجام دهيد، 
برعكس آن عمــل مي كنيد. اين تمايل بشــر براي مقاومت 
دربرابر محدوديت هاي آزادي هاي فردي به قدري قوي است 
كه در دهه 1970، محققاني كه در فلوريدا كه نظريه بِِرهم را 
آزمايش مي كردند دريافتند وقتي مقامات يك ماده شوينده 
لباس را به دليل ســطح باالي فســفات و خطراتي كه براي 
سالمت انسان داشت از فروشگاه هاي شهرستاني جمع آوري 
كردند، مردم شروع به قاچاق اين ماده شوينده فسفات دار از 
شهرستان هاي همســايه كردند يا محصول را به مقدار زياد 
خريدند و انبار كردند. همان نيروي روان شناختي كه كسي را 
ترغيب مي كند صدها كيلومتر براي خريدن پودر لباسشويي 
ممنوعه رانندگي كند، مي تواند عامل سرپيچي از مقررات در 

عالم گيري كنوني هم باشد.
البته، براي اجراي درست سياستگذاري هاي ضدكرونا، دولت ها 
بايد درجه بااليي از اعتماد عمومي را به دست آورند. زيرا نتايج 
اين پژوهش نشــان داد مردمي كه به دولت خود در مبارزه با 
كوويد اعتماد بيشــتري مي كنند به طور قابل توجهي تمايل 
بيشتري به فداكاري هاي شخصي براي محافظت از گروه هاي 
آسيب پذير دربرابر ويروس كرونا و پيامدهاي اقتصادي آن دارند 
و برعكس افرادي كه از دولت شان ناراضي اند بيشتر تمايل به 

سرپيچي از مقررات پيشگيرانه دارند.

 در این روز 73نفر جــان باختند و 7هــزار و 260نفر 
مبتال شدند.

 وزارت بهداشــت 3۹ شهرســتان را نارنجــي و 
12شــهرگلپایگان در اصفهــان، آبــادان، اهــواز، بندر 
ماهشــهر، دزفول، رامهرمز، شوش، شوشــتر و كاروان 
در خوزســتان، زرین دشــت در فــارس، گچســاران 
در كهگيلویه و بویراحمد و خاتم در یــزد را قرمز اعالم 

شدند.
 از بيستم اسفندماه ۹۹ تا اول فروردین  1400 به طور 
متوســط روزانه یك ميليون و 730 هزار و 22۹ وسيله 
نقليه از محورهاي مواصالتي بين اســتاني تردد كردند. 
این آمار در مقایسه با مدت مشــابه نوروز سال گذشته 
47 درصد افزایش داشــت اما نســبت بــه همين بازه 
زماني در نوروز ســال 13۹۸ معــادل 14 درصد كاهش 

را تجربه كرد.
استان هاي مازندران با بيش از یك ميليون و 342 هزار 
و ۸33 وسيله نقليه و استان گيالن با ۹77 هزار و 171 
وســيله نقليه بيشــترین تغييرات در رابطه با آمار سفر 
را ثبــت كردند. ایــن دو اســتان در بازه زماني بيســتم 
اســفند ۹۹ تا اول فروردین ســال جاري نسبت به زمان 
مشابه در ســال گذشــته به ترتيب 103 درصد و 140 
درصد افزایش تردد وسایل نقليه را داشتند. اردبيل، 
گلستان، زنجان و كهگيلویه و بویراحمد در رتبه هاي بعدي 
بيشترین درصد تغيير مجموع ورود و خروج وسایل نقليه 

مختلف قرار گرفتند.

اول فروردین: 

  شهرستان هاي سراب )آذربایجان شــرقي(، خوانسار )اصفهان(، 
دماونــد )تهران(، ایــذه و بهبهان )خوزســتان( در وضعيــت قرمز و 
شهرستان هاي جلفا )آذربایجان شرقي(، بوكان و سردشت )آذربایجان 
غربي(، مباركــه )اصفهــان(، آبدانان )ایــالم(، قروه )كردســتان(، 
اسالم آباد غرب )كرمانشاه( و بویراحمد )كهگيلویه و بویراحمد( در 

وضعيت نارنجي قرار گرفتند.
   طبق گفته سخنگوي وزارت بهداشت درصد رعایت پروتكل هاي 
بهداشــتي تا 4 فروردین 1400 در كشــور به كمترین حد در 5 ماه 
گذشته رسيد. این روند كاهشي از اواخر بهمن 13۹۹ آغاز شد و در 

چهارمين روز فروردین به57.۸۸ درصد رسيد.

  معاونت بهداشــت دانشگاه 
علوم پزشكي تبریز از افزایش 
نســبي مــوارد كرونــا به دنبال 
بــه  مســافرت ها  افزایــش 

آذربایجان شرقي، خبر داد.
 ۸2 بيمــار مبتــال بــه كرونــا 
انگليسي در هرمزگان شناسایي 
شــدند و تعداد مبتالیــان این 
نوع كرونا به 4۸1 نفر افزایش 

یافت.

 ۸0نفــر جــان باختند و 
7هــزار و 357نفر مبتال 

شدند.
  حــدود 400 هــزار 
خــودرو از آغــاز طــرح 
نوروزي تا دوم فروردین 
به گيالن رفتند و ترافيك 
در الین جنوب به شــمال 
كرج-چالــوس  محــور 

سنگين اعالم شد.

2 فروردین:

 براساس اعالم وزارت 
بهداشت 7هزار و 2۹0 
بيمــار جدیــد كووید1۹ 
شــناســــایي شـدنـــد، 
74بيمــار جــان خــود را 
از دســت دادند و شمار 
قربانيان كرونا 61 هزار 

و ۹51 نفر رسيد.

3 فروردین:

4 فروردین:

   رئيــس دانشــگاه علــوم 
پزشــكي شــهركرد از خيــز 
بلند افزایش مــوارد ابتالي 
خانوادگي به كرونا هشــدار 

داد.
     ابتــالي 14۹بيمــار بــه 
كرونا در یك روز موجب شد 
تا ركورد ابتــالي روزانه در 

یزد شكسته شود.
    بــا وجــود رونــد نزولــي 
بيماري در استان خوزستان، 
به جهت روند صعودي سایر 
اســتان ها، روند كل كشــور 

صعودي شد.

۸فروردین:

   تــردد در محورهــاي 
اســتان فــارس در بــازه 
زمانــي 25 اســفند ۹۹ 
تــا 10 فروردین مــاه بــا 
رشد۸2 درصدي نسبت 
به مدت مشــابه یك سال 

قبل مواجه شد.
  براساس اعالم وزارت 
بهـــداشــــت، تعـــــداد 
قرمــز  شهرســتان هاي 
كرونا بــه 32 و نارنجي به 

۸5 افزایش یافت.

11فروردین:

  تعــداد شهرســتان هاي 
قرمز به 46 و شهرستان هاي 
نارنجي به 11۹ شهرســتان 
افزایش یافت و با احتساب 
246 شهرستان در وضعيت 
زرد و تنها 37 شهرستان در 
وضعيت آبي باقي ماندند. با 
ثبت 117فوتــي كرونا، آمار 
كشته شــدگان دوباره ســه 

رقمي شد.

13فروردین:

  7۹نفر جان باختند و 
7506 بيمار جدید مبتال 
به كووید1۹ در كشور 
شناســایي و از ميــان 
بيماران جدید، 7۹2نفر 

بستري شدند.

5فروردین:

6فروردین:

  ۸5مبتال به كووید1۹ جان باختند و ۸هزار و 120بيمار جدید مبتال به كووید1۹ در 
كشور شناسایي شدند.

  برابر مصوبه هاي ســتاد ملي مدیریت كرونا هشــتم و نهم فروردیــن 1400 ورود 
هرگونه خودرو با پالك غيربومي به شهر قم و مسجد جمكران ممنوع شد.

   رئيس دانشگاه علوم پزشكي اســتان اردبيل اعالم كرد كه 27بيمار جدید مبتال به 
كرونا در مراكز درماني استان اردبيل بستري شدند و 3نفر در این خصوص فوت كردند.

   معاون بهداشــت دانشــگاه علوم پزشــكي لرســتان از كاهش 10درصدي رعایت 
پروتكل هاي بهداشتي از ابتداي تعطيالت نوروز تا 7فروردین خبر داد.

   با كاهش رعایت پروتكل هــا، بيش از 20 شهرســتان در وضعيت قرمــز و بيش از 
40 شهرستان در وضعيت نارنجي قرار گرفتند.

   رئيس دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه از افزایش 50درصدي بستري هاي كرونا در 
هفته اول تعطيالت نوروزي در این استان خبر داد.

   ترددها در جاده هاي اســتان مركزي نســبت به نوروز ۹۹ حدود 1.5 برابر افزایش 
پيدا كرد.

  ترددهاي نوروزي درمحورهاي كرمانشاه ۸0درصد افزایش یافت.
   از25اسفندسال گذشته تا 6فروردین 1400، 11 ميليون و123هزار و424 تردد 
در راه هاي استان اصفهان ثبت شد كه نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 77درصد 

افزایش داشت.

7فروردین:

    در این روز بود كه مسئوالن درماني بسياري از استان  ها مانند 
لرستان، كهگيلویه و بویر احمد، بوشهر، آبادان و...نسبت به خيز 
آمار كشته شدگان كرونا هشدار دارند. معاون بهداشت دانشگاه 
علوم پزشكي لرستان از شــروع شــدن موج چهارم كرونا در این 
استان خبر داد و همچنين معاون اجتماعي پليس گيالن اعالم كرد 
كه ورود مسافر به استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته 255 

درصد افزایش داشته است.
   تا دهم فروردین، 3ميليون و 747 هزار و 75۹ مسافر بوده كه 
از طریق مرزهاي زميني و هوایي وارد استان گيالن شده و در این 
بازه  زماني تعداد 3 ميليون و 755 هزار و 321 مسافر نيز در این 

مدت از استان گيالن خارج شدند.
    ســخنگوي وزارت بهداشــت موج چهارم كرونــا در مناطقي از 
غرب و مركز كشــور را قطعي دانســت و از فــوت ۹1نفر به دليل 

كرونا خبر داد.
    براي دومين بار در دوران پاندمــي كرونا، آمار روزانه كرونا از 
مرز 10هزار نفر عبور كرد و به 10250 مورد مثبت كرونا رسيد. 
این در حالي است كه آخرین بار 20 آذر 13۹۹، موارد روزانه ابتال 

به 10هزار و 403مورد رسيده بود.

10فروردین:



بهترين استارت  يك دهه
استقالل مثل فصل قبل االهلي را با اختالف 3گل برد اما در دفاع آشفته و متزلزل نشان داد

آخرين تيم ايراني كه نخســتين بازي اش را در ليگ قهرمانان آسيا انجام داد، استقالل 
بود كه يك روز ديرتر از ساير ايراني ها به ميدان رفت و بامداد روز جمعه توانست االهلي 
عربستان را با نتيجه پرگل 5-2 شكســت بدهد. با اين نتيجه استقالل بعد از 10سال 
توانست ليگ قهرمانان را با پيروزي آغاز كند. آبي ها آخرين بار در سال2012 توانسته 
بودند با پيروزي وارد آسيا شوند. جالب اينكه استقالل فصل گذشته هم با االهلي هم گروه 
بود و در بازي برگشت اين تيم را 3 بر صفر برد. آن نتيجه، تنها پيروزي آبي پوشان در ليگ 
قهرمانان فصل گذشته بود؛ در گروهي كه با انصراف الوحده امارات مسابقاتش را با 3تيم 
ادامه مي داد. حاال آبي ها يك بار ديگر االهلي را با اختالف 3گل برده اند و اين بار اميدوارند 

كه پيروزي هايشان در گروه 4تيمي C تداوم داشته باشد و آنها را به دور بعدي برساند.
آمارهاي بازي استقالل- االهلي نشان می دهد تيم مجيدي در مالكيت توپ، تعداد پاس، 
دقت پاس و تعداد شوت از حريف برتر بوده اما به شــكل عجيبي اميد گل 2تيم به هم 

نزديك بوده است. يعني اگر كيفيت موقعيت هاي گلزني 2تيم را مالك قرار دهيم، تفاوت 
2تيم نه تنها در حد 3گل نبوده بلكه به يك گل هم نمي رسيده است. اميد گل استقالل در 
اين بازي 2.84 و اميد گل االهلي 2.07 بوده كه نشان مي دهد استقالل هر چند در بخش 
هجومي، موفق و مؤثر عمل كرده اما در بخش دفاعي متزلزل ظاهر شده است. مي توان 
گفت استقالل در اين بازي دقيقا به اندازه حقش گل خورده اما خيلي بيشتر از حقش به 

حريف گل زده است.
تيم مجيدي در مقابل االهلي 533پاس با دقت 88درصدي ردوبدل كرد و حريف به آمار 
405پاس با دقت 85درصد رسيد. در مالكيت توپ هم استقالل برتري 55 به 45 داشت. 
استقالل 20شوت زد و االهلي 17بار موفق به شوتزني شد اما در تعداد شوت هاي داخل 
چارچوب 2 تيم به تساوي 8-8 رسيدند. در خط حمله استقالل كه بدون دياباته بسته 
شده بود، مطهري و قائدي همكاري خوبي داشتند و اوج اين همكاري در گل سوم آبي ها 

ديده شد. اما در خط دفاعي با حضور عارف غالمي كه بعد از مدت ها به تركيب برگشته 
بود، استقالل اصال نمايش اميدواركننده اي نداشت. از زمان آمدن فرهاد مجيدي و طي 
4مسابقه اي كه استقالل با اين ســرمربي به ميدان رفته، عارف غالمي هرگز در تركيب 
اصلي قرار نگرفته و به عنوان بازيكن تعويضي هم فقط 4دقيقه بازي كرده است. اما در 
نخستين بازي آســيايي ناگهان عارف غالمي در تركيب اصلي قرار گرفت و مرادمند از 
تركيب بيرون رفت. غالمي در اين بازي از متريكا نمره6.50 گرفت و ضعيف ترين بازيكن 
استقالل بود. جالب اينكه سعيد مهري و ميليچ، 2 بازيكن ديگري كه در اين بازي وارد 
تركيب شده بودند هم به ترتيب ضعيف ترين مهره هاي استقالل بعد از عارف غالمي بودند. 
مهري نمره6.80 گرفت و ميليچ هم به نمره6.74 رسيد. اما بهترين بازيكنان استقالل 
در اين بازي به ترتيب مهدي قائدي )8.50(، فرشيد اسماعيلي )8.33( و محمد نادري 

)8.02( بودند.

   نادر هم رفت
نادر دست نشان، بازيكن سابق فوتبال مازندران و ســرمربي موفق ساليان اخير فوتبال 
ايران در پي ابتال به بيماري كرونا درگذشت. دست نشان متولد آذرماه 1338 و در هنگام 
مرگ 62ســاله بود. او طي دوران فوتبالش فقط در باشگاه نساجي قائمشهر بازي كرد و با 

اينكه پيشنهادهايي از تيم هاي بزرگ كشور داشــت از سال1359 تا 1372 در خط مياني 
اين تيم به ميدان رفت. يكي از خاطره انگيزترين بازي هاي او جدال نساجي با پرسپوليس 
در ليگ آزادگان سال70 بود كه نساجي با 2گل پرسپوليس را شكست داد و هر 2گل را نادر 
دست نشان زد. او در همان سال طي 8بازي متوالي 9گل زد و ركوردي در ليگ ايران به جا 
گذاشت كه 25سال دوام آورد. دست نشان بعد از بازنشستگي به مربيگري روي آورد و از 
سال75 تا 82 سرمربي نساجي قائمشهر بود. از سال83 تا هنگام مرگ نيز به مدت 17سال 

هدايت 19تيم را در ليگ هاي مختلف ايران بر عهده داشت اما بعد از نساجي در هيچ 
تيم ديگري بيشتر از يك سال دوام نياورد. او 4باشگاه مختلف را از ليگ  دسته اول 

به ليگ برتر رساند كه آخرين آنها صنعت نفت آبادان بود. دست نشان در تيم 
پگاه گيالن هم دوران خوشي داشت و سال87 همراه با اين تيم به فينال 

جام حذفي هم رسيد كه در فينال مقابل استقالل تهران شكست خورد. 
او در هنگام مرگ سرمربي تيم رايكا بابل در ليگ يك ايران بود.

گزارش رسانه هاي انگليسي و اسپانيايي، از حذف 
تصاوير خانم  »سيان مسي اليس« كمك داور بازي 

منچستريونايتد-تاتنهام در تلويزيون ايران

  سانسور صداوسيما جهاني شد
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دفاع پرسپوليس، حمله استقالل
يك حسرت ايراني براي قهرماني در آسيا

تيم هاي ايراني گام اول را در مرحله گروهي ليگ 
قهرمانان آسيا برداشتند و از امروز وارد مسابقات 
هفته دوم خواهند شد. فوتبال ايران در روز نخست 
2پيروزي و 2تساوي داشت. پرسپوليس و استقالل 
تيم هاي برنده ما در گام اول بودند و تراكتور و فوالد 
هم مســاوي كردند. فوالد مقاومــت خوبي برابر 
الســد قطر داشــت و حتي چيزي نمانده بود هر 
3امتياز را از تيــم ژاوي هرناندس بگيرد. تراكتور 
هم بازي سخت و عجيبي با پاختاكور ازبكستان 
داشت كه در آن هم بسيار به پيروزي نزديك شد 
و هم در آستانه باخت قرار گرفت، اما نهايتا با يك 
امتياز مهم و ارزشــمند ميدان را ترك كرد.با اين 
همه اگر قرار باشد براي مسابقات بعدي آسيايي، 
حسرتي داشته باشــيم، بايد به تلفيق خط دفاع 
خوب پرســپوليس و خط حمله زهردار استقالل 
اشــاره كنيم. يعني اگر اين دو فاكتور در يك تيم 
كنار هم جمع مي شدند، به  احتمال زياد نماينده ما 
قهرمان مي شد. مهاجمان پرسپوليس كه اصوال گل 
نمي زنند و به همين دليل هم سرخپوشان با تنها 
گل جالل حسيني موفق به شكست الوحده امارات 
شدند. البته ساختار دفاعي پرسپوليس نسبت به 
فصول گذشته قدري آســان گيرتر شده، اما هنوز 
دارد كارش را خوب انجام مي دهــد و 3امتيازها 
را با گل هاي حداقلي نگه مي دارد. در آن ســو هم 
استقالل در حالي 5 بر 2 االهلي عربستان را برد كه 
طبق معمول مهاجمان اين تيم عملكرد درخشاني 
داشتند و با ضريب باال موقعيت هاي شان را به گل 
تبديل كردند، اما خــط دفاعي كامال متزلزل بود. 
يعني حتي در مســابقه اي كه استقالل 5گل زده 
هم پيروزي اين تيم تا دقيقه90  قطعي نبود! به هر 
حال اميدواريم تيم هاي ايراني با رفع نقاط ضعف، 
گام هاي بعدي را محكم تر بردارند. همين كه هنوز 

باخت نداديم خيلي خوب است.

فوتبال ايران

سفير قيچي زن ايران
تسخير رسانه هاي بزرگ جهان، بدون درد و خونريزي

نكته بازي

آماربازي

برنامه بازي ها

بگو بيايند ايران نگاه كنند

خبر يا آرزو؟

مي دانيد »خيريت« يعني چه؟

از قرار معلوم امســال كنفدراسيون 
فوتبال آســيا بــراي حق پخش 
تلويزيوني ليــگ قهرمانان، مبلغ 
هنگفتي خواسته و به همين دليل 
برخي كشــورها نتوانسته اند مجوز 
قانوني پوشش بازي ها را دريافت كنند. 
فرض كنيد قطر با اين همه ثروت نتوانسته بازي ها را پخش كند. 
همين مسئله هم موجب اعتراض ژاوي هرناندس شده است. 
سرمربي السد بعد از توقف برابر فوالد در بازي اول گفت: »چرا 
خانواده من در قطر نبايد بتوانند بازي تيم ما را ببينند؟ ما براي 
هواداران در سراسر آسيا بازي مي كنيم و پخش نشدن مسابقات 
توجيهي ندارد.« خب اينكه كاري ندارد؛ به خانواده ات بگو بيايند 
ايران، اينجا بازي ها را نگاه كنند. تلويزيون ما همه مسابقات را 
پخش مي كند و پول هم نمي دهــد، در عوض آنها هم به ايران 
ميزباني نمي دهند. نانش را تلويزيون مي خورد، چوبش را فوتبال!

درحالي كه هفته هاســت مهاجمان 
پرسپوليس بهترين موقعيت هاي 
گلزني را به در و ديوار مي كوبند، 
رسانه رســمي اين باشــگاه در 
شرح جلسه تمريني بعد از بازي با 
الوحده امارات نوشته: »در اين تمرين 
مهاجمان آمادگي باالي خود را به رخ كشــيدند.« شكل اين 
گزارش طوري است كه به نظر مي رسد نويسنده به جاي خبر، 
آرزوهايش را تايپ كرده است! مهاجمان پرسپوليس اگر اهل 
به رخ كشيدن آمادگي بودند، در مسابقات رسمي تك به تك ها 
را گل مي كردند تا ملت 90دقيقــه حرص و جوش نخورند و 
براي كسب 3امتياز هر بازي جان به لب نشوند. اينها اگر اين 
كاره بودند، جالل حسيني با آن سن و سالش مجبور نمي شد 
در هر مسابقه از عقب زمين خودش را  به دروازه تيم حريف 

برساند و گل 3امتيازي بزند. گرفتيد ما را؟

االن كه فوتبال مهدي طارمي در اروپا 
گل كرده، يك عده دوره افتاده اند 
كه بله؛ حق با او بود و در داستان 
معــروف محروميت خــودش و 
پرسپوليس واقعا »خيريتي« وجود 
داشــته! خداوكيلي از كجا به چنين 
نتيجه هاي فيلسوفانه اي مي رسيد؟ كجاي دنيا رسم بر اين است 
كه آدم اشتباه كند و بعد منتظر خير و سعادت باشد؟ خيريت 
واقعي شايد اين بود كه طارمي آن گريز شبانه به ريزه اسپور را 
نمي زد؛ اينطوري 4 ماه از بهترين روزهاي فوتبالش نمي سوخت، 
شايد با پرسپوليس به قهرماني آســيا مي رسيد و زودتر راهي 
فرنگستان مي شد. آنچه او امروز در 28سالگي به دست آورده 
مي توانست در 26سالگي نصيبش شود، اما اشتباه مهدي براي او 
و باشگاه پرسپوليس هزينه درست كرد. حاال شما بگرديد دنبال 

قضا و قدر و فلسفه ببافيد.

دانشگر خودش با استقالل به عربستان سفر نكرده اما 
پيراهنش به رقابت هاي آسيايي برده شده است! فرشيد 
اسماعيلي با اين حركت، نخستين گل آسيايي استقالل را به 
دانشگر تقديم كرد، بازيكني كه مجيدي هيچ جوره با بازگشتش 

به تمرينات موافق نيست.

عكس شادي پس از گل مهاجم الشارجه روز گذشته 
سروصداي فراواني به راه انداخت، هرچند كه پس از 
اعتراض شديد پرسپوليسي ها و تراكتوري ها در فضاي مجازي 
مشــخص شــد اين عكس براي ليگ امارات بوده و ربطي به 

مسابقات آسيايي ندارد.

عكس خبر

متريكا

بهروز رســايلي| تصوير درشــت يك ايراني روي جلد مشــهورترين 
روزنامه هاي جهان؛ اين دستاورد گل كم نظير مهدي طارمي به چلسي 
بود. چنين شرايطي هر چند سال يك بار براي كشور ما به وجود مي آيد؟ 
بدون تعارف چقدر اتفاق مي افتد كه محافل رسانه اي معتبر دنيا در اين 
تيراژ و ابعاد، از يك ايراني به نيكي ياد كنند؟ گاهي اين داستان را با جايزه 
گرفتن مريــم ميرزاخاني در رياضيات داريم و گاهي با اســكار گرفتن 
اصغر فرهادي. حاال هم نوبت يك فوتباليســت ايراني شده تا با مطرح 
كردن نام كشورمان در محافل بين المللي، تجربه اي لذتبخش رقم بزند. 
گزارشگران اروپايي بعد از به ثبت رســيدن گل طارمي فرياد مي زدند: 
»شاهكار ســتاره ايراني« و البته كه نشــريات معتبر جهاني هم بعد از 
مسابقه از چنين الفاظي در توصيف ماجرا استفاده كردند. به عالوه گل 
طارمي صدها هزار بار در شبكه هاي اجتماعي توسط مردم سراسر دنيا 

ديده شد و بيشتر و بيشتر نام ايران را سر زبان ها انداخت.همين ديروز 
هم به عنوان گل هفته ليگ قهرمانان اروپا انتخاب شد. آيا زيباتر از اين 

ممكن است؟
سفراي هر كشور لزوما و انحصارا ديپلمات هاي كت وشلوارپوش ساكن 
در سفارتخانه ها نيستند؛ كه از قضا ممكن است همسايه ديوار به ديوار 
هم، اسم آنها را نداند. در عصر توجه جنون آميز دنيا به پديده هاي نرم تر 
مثل فرهنگ، هنر و ورزش، يك كارگردان يا فوتباليست موفق، مي تواند 
ُمبلغ بسيار خوبي براي مردم كشورش باشد. اگر مقصود اين است كه 
شما نام كشورتان را به نيكي سر زبان ها بيندازيد، اتفاقا گل مهدي طارمي 
به چلسي از صدها ساعت نطق سياســي و نامه نگاري و موضع گيري، 
كارگشاتر است. در مقياسي بسيار بزرگ تر، در نيم قرن گذشته چه كسي 
بيشتر از مسي و مارادونا اسم آرژانتين را باال برد و بسياري از مردم دنيا 

را نديده و نشناخته شيفته اين كشور كرد؟ حتي در مورد خود ايران هم 
داستان همين اســت. مگر علي دايي باعث حسن شهرت نسبي براي 
كشورمان نبوده؟ هنوز هم مسافران ايراني هامبورگ از برخورد خوب 
مردمان ميزبان ذوق زده مي شوند؛ كســاني كه خاطرات خوش شان از 

مهدي مهدوي كيا را از ياد نبرده اند و هموطنان او را عزيز مي شمرند.
اينها سفراي بي تشريفات هستند، بدون دفتر و دستك و خدم و حشم. 
مهدي طارمي در گذشته اشتباهاتي داشته و شايد همچنان برخي ها از 
او رنجيده خاطر باشند، اما ارزش هاي كار امروز اين بازيكن را نمي توان 
ناديده گرفت. مهدي زحمت كشــيده، تالش كرده و باال رفته. او حاال 
جواب كوشش هايش را مي گيرد و بخشــي از اين شيريني هم در كام 
مردم ايران فرومي نشيند. كاش فوتبال را بيشتر و بهتر دريابيم؛ ميانبري 

كه به مدد آن مي شود دنيا را گرفت.

پرسپوليس در حالي الوحده امارات را با يك 

گل برد كه اميد گل اين تيم 1/17 و اميد 7/66
گل حريف 0/30 بود. بنابراين نتيجه بازي 
تا حدود زيادي عادالنه به نظر مي رســد. 
سرخپوشان 485پاس با دقت 81درصد دادند و الوحده توانست 326پاس 
با دقت 78درصد ردوبدل كند. شوت هاي در چارچوب پرسپوليس هم 
دوبرابر حريفش بود )4 در مقابــل 2(. بهترين بازيكن اين ميدان از ديد 
متريكا ســيدجالل حســيني بود كه با يك گل، 5قطع پاس، موفقيت 
80درصدي در نبردها و دقت پاس 92درصدي به نمره 7/66 از 10رسيد. 
بعد از او شــهريار مغانلو، مهــدي ترابي و حامد لــك برترين بازيكنان 
پرسپوليس بودند. اميد عاليشاه و ميالد سرلك نيز كمترين نمره را در 

ميان پرسپوليسي ها گرفتند.

 آمارهــاي متريكا نشــان مي دهند بازي 

پاختاكور و تراكتور در خيلــي از آيتم ها 8/55
تقريبا مصــاف پاياپاي و برابــري بوده اما 
تراكتور بــا وجــود مالكيت مســاوي و 
شوت هاي كمتر، اميد گل بيشتري داشته است. در اين بازي تراكتوري ها 
51درصد مالكيت توپ داشــتند و 430پاس با دقت 83درصد ردوبدل 
كردند. در مقابل، پاختاكور در مالكيت 49درصدي اش به آمار 414پاس 
با دقت 81درصد رســيد. پاختاكور 11بار شــوت زد كه 7شوت داخل 
چارچوب بود و تراكتور به آمار 10شوت )4تا داخل چارچوب( رسيد. اما 
درنهايت اميد گل تراكتور 2/47و اميد گل حريفش 1/39بود. يعني اگر 
2تيم به اندازه كيفيت موقعيت هايشان گل مي زدند تراكتور با اختالف يك 
گل برنده مي شد. بهترين بازيكن تراكتور در اين ميدان محمد عباس زاده 

بود كه نمره8/55 را از متريكا گرفت.

لوسيانو پريرا با نمره7/50 بهترين بازيكن 

فوالد در مصاف با السد بود. او همچنين با 7/50
گلي كه در اين بازي زد به ركورد 9گل در 
ليگ قهرمانــان رســيد و بهترين گلزن 
خارجي تيم هاي ايراني در ليگ قهرمانان آســيا شد. زبير نيك نفس و 
محســن فروزان هم بهترين بازيكنان فوالد بعد از پريرا بودند. فوالد در 
مقابل السد نمايش بسيار خوبي داشت و اگرچه مالكيت توپ را 40-60 
به حريف سپرده بود اما به اندازه قطري ها شوت در چارچوب داشت و اميد 
گلش هم 0/52بيشتر بود. فوالد با اميد گل 1/24 به يك گل رسيد و السد 
هم با اميد گل 0/72توانست يك گل بزند. جالب اينكه تعداد پاس فوالد 
در اين بازي تقريبا نصف حريف بود اما با هميــن پاس هاي كم )279( 

شاگردان نكونام موقعيت هاي خوبي خلق كردند.

هنوز جاي زخــم محروميت 6 ماهه 
عيسي آل كثير بر پيكر پرسپوليس 
درد مي كرد كه مسئوالن اين باشگاه 
يك دسته گل جديد به آب دادند؛ به مراتب زشت تر از كار عيسي. اگر شادي 
گل آل كثير خالي از اراده براي آزار ديگران بود، صفحه رسمي پرسپوليس در 
اينستاگرام از روي علم و عمد، با مطالعه و تحقيق زمان حمله نادرشاه افشار 
به هندوستان را استخراج كرد تا سفر سرخپوشان به گوا براي شركت در ليگ 
قهرمانان آسيا را با آن ستيزه جويي تاريخي مقايسه كند! يعني همين قدر از 
قافله عقبيم، همين قدر نگاه مان به دنيا غلط و سرشار از توهم است. آن پست 
كذايي حاال مايه استرس و عذاب هواداران شده، چرا كه فدراسيون فوتبال 

هندوستان رسما به AFC شكايت برده است. سرشكستگي واقعي براي ما 
اما پيش از اين رخ داد؛ زماني كه صدها كاربر هندي در توييتر خطاب به پيج 
ايراني نوشتند: »احتماال فلسفه ورزش را متوجه نشده ايد. هدف از فوتبال، 
نزديك تر شدن آدم ها به هم است.« بله رفقا؛ خيلي چيزهاي ديگر هم هست 

كه ما نمي دانيم.
يك لحظه تصور كنيد داســتان برعكس بود و يكي از كشورهاي متجاوز به 
ايران پيش از مسابقه فوتبال رودررو چنين پستي منتشر مي كرد؛ فقط خود 
خدا مي داند چه بلوايي به پا مي كرديم. كفن مي پوشيديم و فضاي مجازي را 
هشتگ باران مي كرديم. هميشه خدا كارمان همين است. با بدترين لحن در 
مورد ديگران حرف مي زنيم و قضاوت مي كنيم، اما يك سر سوزن عكس العمل 
مشابه را برنمي تابيم. هر بار با يك تيم عربي بازي داريم، تيترهايي مي زنيم كه 
حتي مرورشان هم چندش آور است؛ پر از كينه و نفرت. براي برتري هاي 4 
گله و 5 گله تيم هاي ايراني مقابل رقبا مثل نقل و نبات از تعابيري مثل تحقير 
و له كردن استفاده مي كنيم؛ چيزهايي كه صراحتا با روح ورزش مغاير است. 
پيش آمده كه حتي پرسپوليس و استقالل هم برابر رقباي عربي 5 گل و 6گل 
خورده باشند، اما خب اين اتفاق است و طرف برنده حق ندارد از گل نازك تر به 
ما بگويد. مهدي طارمي به تيم عربي گل مي زند و شادي بريدن سر را به اجرا 
در مي آورد، گزارشگر عربي اما در مواجهه با گل قيچي برگردان همين بازيكن 

سنگ تمام مي گذارد: »آفرين ايراني، جانم طارمي«...
موضوع فقط ادمين پيج پرسپوليس نيست؛ چه اينكه همه ما مستعد افتادن 
در چنين دام هايي هستيم. اگر سن و سال تان بيشتر باشد، حتما يادتان هست 
كه زماني تفريح دسته جمعي تماشاگران در مواجهه با تيم هاي عربي اين بود 
كه دم و دقيقه 60 هزار نفري فرياد بزنند: »بقره، بقره...« و البته كه سكوهاي 
آن زمان هزار برابر پاك تر و انســاني تر از فضاي مجازي امروز بود. فرهنگ و 
ناخودآگاه ما در چنين شرايطي شكل گرفته است؛ جايي كه در فضاي عمومي 
عليه نژادپرستي نطق هاي آتشين ايراد مي كنيم، اما در محافل خصوصي براي 
هم جوك هاي قوميتي مي گوييم و قاه قاه مي خنديم. از ما انتظار دوستي و 
احترام به نوع بشر نداشته باشيد. ما همانهايي هستيم كه سرمربي مشهور 
فوتبال مان بازيكن سياه پوســت تيم حريف را »آدمخوار« ناميد و يك هزار 
توماني هم جريمه نشد. همين آدم هنوز هر كجا مي نشيند از باب شيرين بازي 
چهره خدادادي فالن شــاگرد قديمي اش را به سخره مي گيرد و ككش هم 
نمي گزد از اينكه طرف ديگر بچه نيســت و امروز فرزند نوجوان دارد. ما در 
تلويزيون اينها را ديديم، روي سكو آن شعارها را داديم و در روزنامه آن تيترها را 
خوانديم؛ چرا انتظار داريد ناگهان در اينستاگرام تبديل به فيلسوف روشنفكري 
شويم كه به همه مخلوقات پروردگار، به همه انواع بشر نگاه برابر و محبت آميز 
دارد؟ خيلي خيلي تمرين الزم است. هر كسي هم بايد از خودش شروع كند.

تبارشناسي يك تحقير
هيچ كس درس دوستي به ما نداد

يادداشت

رسول بهروش
روزنامه نگار

ليگ برتر ايران)جام خليج فارس( -فصل بيستم

امتياز تفاضل گل گل خورده گل زده باخت مساوی برد بازي ها تيم رتبه

20118127101741پرسپوليس1

20125335191641سپاهان2

1997322121034استقالل3

198562320329گل گهرسيرجان4

207761514128مس رفسنجان5

328-2061041922آلومينيوم اراک6

186931711627فوالد7

27-197661717تراکتور8

25-196761515صنعت نفت آبادان9

225-206772022شهر خودرو10

325-206771821پيكان11

421-204971317نفت  مسجدسليمان12

718-203981926ذوب آهن13

718-203981017سايپا14

916-2044121625نساجی مازندران15

1810-2017121331ماشين سازی تبريز16

پنجشنبه ۲ ارديبهشت ۱۴۰۰

جمعه ۳ ارديبهشت ۱۴۰۰

نساجی مازندران- سپاهان

آلومينيوم - پيكان

نفت مسجدسليمان - مس رفسنجان

گل گهر- صنعت نفت آبادان

21:00

20:40

ليگ برتر-  هفته   بيست و يكم
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سپاهان- پرسپوليس
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ماشين سازی- سايپا

پيكان تهران - تراکتور

21:15

20:45

21:15

21:20

هفته بيست و دوم

فقط 3 دقيقه بازي كرد و تنها يك بار توپ به پاي 
او خورد؛ اين خالصه داستان عليرضا جهانبخش 
در آخرين بــازي برايتون برابــر اورتون در ليگ 
برتر است. اگر مسابقه را ديده باشيد، حتما تأييد 
مي كنيد كه مخصوصا اواخر بازي برايتون به شدت 
فشار آورد و شانس پيروزي داشت، اما گراهام پاتر 
حتي در اين شــرايط هم حاضر نشد به عليرضا 
به عنوان يك عنصر تهاجمــي تازه نفس بيش از 
اين ميدان بدهد. با هر متر و معياري كه حساب 
كنيم كار براي جهانبخش تمام است و او شانسي 
براي بازگشت در برايتون ندارد. اين حكايت تلخ 
سومين فصل بازي عليرضا در تيم انگليسي است، 
اما او همچنان در مصاحبه هايش به ادامه حضور 
 در ليگ برتر و تالش براي گرفتن حقش تأكيد

 مي كند.

  فقط ۷ بازي باقي مانده
جهانبخــش در حالــي در برايتــون بــه يك 
نيمكت نشــين صرف تبديل شــده كه تنها 7 
مسابقه ديگر به پايان فصل جاري ليگ برتر باقي 
مانده است. اين يعني او براي ايفاي نقش جدي 
در رقابت هاي اين فصل شــانس بسيار اندكي 
خواهد داشــت. برايتون هم اكنون با 33امتياز 
روي پله پانزدهم جدول قرار دارد و براي بقا در 
ليگ مي جنگد. 5 تيم پايين تر از برايتون هستند 
و نهايتا 3 تيم راهي دسته پايين تر خواهند شد. 
سقوط شفيلد يونايتد با 14امتياز قطعي به نظر 
مي رســد و وســت برومويچ و فوالم هم با 24و 
26امتياز بيش از سايرين خطر سقوط را حس 
مي كنند. اينها يعني پاتر شانس نسبتا خوبي براي 
حفظ برايتون در ليگ برتــر دارد و دليلي براي 

نارضايتي از عملكرد او وجود ندارد. اگر اين مربي 
برايتون را نگه دارد شايد فصل بعد هم به كارش 
ادامه بدهــد كه اين بدترين خبــر ممكن براي 

جهانبخش خواهد بود.

  سقوط تا رده سوم
3 ســال پيش جهانبخش با انتقال 18ميليون 
پوندي اش به برايتــون تبديل بــه گران ترين 
بازيكن تاريخ فوتبال ايران شد، اما واضح است كه 
هم اكنون او دچار كاهش شديد ارزش شده باشد. 
هم اكنون سايت ترانسفرماركت ارزش عليرضا 
را تنها 5 ميليون يورو تخمين مي زند و او در رده 
سوم فهرست ارزشمندترين تيم هاي ايران قرار 
گرفته. نفر اول سردار آزمون است كه 23ميليون 
يورو مي ارزد و رتبه بعدي را هم مهدي طارمي با 
ارزش 12ميليون يورويي به خودش اختصاص 
داده است. اين يعني طارمي در ميانه هاي دومين 
فصل حضورش در فوتبــال اروپا 7ميليون يورو 
گران تر از جهانبخش شــده؛ راستي زماني كه 
عليرضا راهي فوتبال هلند شد، طارمي كجا بود؟

  ضربه به تيم ملي
شرايط جهانبخش در ليگ انگلستان به خودش 
مربوط است. انگار كه نوعي لجاجت در كار باشد، 
عبارت »مي مانم و مي جنگــم« از زبان او پايين 
نمي افتد. از قديم هــم گفته اند صالح مملكت 
خويش خســروان دانند. با اين حال آنچه به ما 
مربوط مي شود، غم از دســت رفتن يك ستاره 
براي تيم ملي است. تيم ملي فوتبال ايران براي 
بازي هاي پيش مقدماتي خردادماه برابر عراق و 
بحرين وضع بســيار خاص و حساسي دارد و در 
شرايط فعلي خيلي بعيد به نظر مي رسد عليرضا 
بتواند به آن تيم كمك كند. جهانبخش تبديل 
به يك بازيكن كم رمق و دور از فرم بازي شــده 
است. شايد اگر 3 يا 4 سال پيش بود خيلي روي 
او حساب مي كرديم، اما االن براي آن پست حتي 
علي قلي زاده هم اولويت بيشــتري نســبت به 
جهانبخش دارد. راســتي يادمان رفت بگوييم 
ارزش قلي زاده هم بعد از درخشش در شارلروا به 
4 ميليون يورو رسيده و او نيز در يك قدمي عبور 

از جهانبخش 27ساله قرار گرفته است.

ستاره سوزي در جزيره
عليرضا جهانبخش با اين وضعش، به كار تيم ملي خواهد آمد؟
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امشــب مســي با بارســلونا پس از 
2فصل مي تواند نخســتين جام خود 
را باالي ســر ببرد البته اگر باز هم به 
روال ايــن فصل در بازي هــاي مهم و 
بزرگ بازنده نباشند. كومان غيراز بازي 
رفت در ورزشــگاه آليانس تورين كه 
يوونتوس را بدون كريســتيانو رونالدو 
برد، همه بازي هاي بــزرگ اين فصل 
را بــه حريفان واگذار كــرده؛ ازجمله 
بازي برگشــت همان ديدار كه جنگ 
برسر صدرنشيني گروه بود و 3 بر صفر 
باخت، 2 باخت در ال كالســيكوهاي 
الليگايي فصل، بازي رفت به اتلتيكو، 
فينال ســوپركاپ به همين بيلبائو كه 
امشب فينال كوپا دل ري را مقابل آن 
برگزار مي كند )3 بر 2كه در ثانيه پاياني 
كام بك خورد( و بازي با پاري سن ژرمن 
كه 4 بريك در نوكمپ شكست خورد 
و از ليــگ قهرمانان حذف شــد. اين 
سي ويكمين فينال رونالد كومان چه 
به عنــوان بازيكن و چه مربي اســت، 
به عنوان بازيكن ۱۱ تــا از 2۰فينال را 
پيروز شده و به عنوان مربي ۵ تا از ۱۰ 

فينال را برنده بوده.
بيلبائو همين 2هفتــه پيش فينال به 

تعويق افتاده جام حذفي فصل قبل 
را در داربي باســك به سوسيداد 
باخت و حاال ممكن است دومين 
جام حذفي اش را در طول بازه 

زماني نيم ماه از دســت 
بدهــد. كومــان در 
4۵مســابقه اي كه 
بارسلونا را هدايت 
كــرده، در پايان 
۱4 بازي از داوري 
شكايت كرده اما 
به نظر مي رســد 
بارسا از انتخاب 
امشــب  داور 
خوان  يعنــي 
مارتينس بونوئرا 
راضــي اســت. 
الپورتا براي بازي 

ساعت۱2امشــب از رقبــاي خود در 
انتخابات رياست باشگاه شامل فريشكا، 
توسكتس و فونت دعوت به عمل آورده 
است. او روساي سابق باشگاه ازجمله 
بارتومئو، راسل و گاسپارت را هم دعوت 
كرد كه همه آنها به دعوت او پاســخ 
رد دادند. مســي تاكنون در 2۱فينال 
حاضر بوده كه ۱6بار به جام رســيده، 
با ۱6گل و ۹پاس گل. بارسلونا پادشاه 
كوپادل ري محسوب مي شود چراكه 
تابه حال 4۱بار به فينال اين رقابت ها 
راه يافته و 3۰بار موفق به فتح آن شده 
است. اين در حالي است كه رئال مادريد 
به 3۹ فينال رسيده و ۱۹ بار قهرمان اين 

رقابت ها شده است.
بارسلونا از سال2۰۱4 كه مارك آندره 
ترشــتگن را در اختيار گرفته، ۵بار به 
فينال كوپا دل ري راه يافته اما در اسپانيا 
معموال رسم بر اين است كه تيم هاي 
بزرگ از دروازه بــان دوم خود در جام 
حذفي اســتفاده مي كنند و به همين 
دليل تراشــتگن 2 بار در فينال درون 
دروازه ايستاده و اين بار سومين تجربه 
او خواهد بود. در 3 فينال ديگر سيلسن 

دروازه بان بارسا بوده است.

  اولين جام در 2 فصل؟
  مسي و بارسلونا امشب بخت كسب جام حذفي اسپانيا را دارند

رقابت هاي ليگ قهرمانان آسيا امشب پيگيري 
مي شود و 3تيم ايراني كه در شب اول مسابقات 
به ميدان رفته بودند امشــب دومين بازي خود 
را برگزار مي كنند. تيم هــاي ايراني موفق ترين 
تيم هاي دور اول در ۵گروه غرب آســيا بودند. 
در ۱۰بــازي دور اول فقط 4تيم پيروز شــدند 
كه نيمي از اين 4تيم ايراني بودند. پرسپوليس 
و اســتقالل برنده هاي دور اول بودند و تراكتور 
و فوالد هم مقابــل قوي ترين تيم گروه شــان 
نباختند تا ايران با كســب 8امتيــاز از 4بازي 
قوي ترين كشور شب اول باشــد. قطر، امارات 
و عربســتان كه 3نماينده دارند به ترتيب به ۵، 
4و 2امتياز رسيدند، ازبكســتان با 2تيمش به 
2امتياز رسيد و كشــورهاي ديگر هم بيشتر از 
يك امتياز نگرفتند. حاال در شب اول از دور دوم، 
پرسپوليس، تراكتور و فوالد به مصاف تيم هايي 

از قطر، امارات و اردن خواهند رفت.
پرسپوليس بعد از بردن الوحده امارات در بازي 
دوم ميهمان الريان قطــر خواهد بود. اين هم از 

بامزگي هاي AFC است كه تيم ها همه در يك 
كشور بازي مي كنند اما مسابقات به شكل رفت 
و برگشت برگزار مي شــود و ميزبان و ميهمان 
دارد! پرســپوليس در بازي اول ميزبان حريف 
اماراتي بود و در بازي دوم ميهمان قطري هاست. 
آن هم در جزيره گواي هند كه بيش از هر چيز 
آب وهواي نامناســب و پشــه هاي سرگردانش 
به چشــم تيم هاي حاضر در گروهE آمده است. 
حريف امشب پرسپوليس، در نخستين بازي اش 
به تســاوي بدون گل مقابل گوا رســيد و حاال 
مقابل پرسپوليس 3امتيازي قرار مي گيرد. نكته 
ويژه اين بازي طبعا حضور شــجاع خليل زاده 
در تركيب قطري هاســت كه بايد ديد در مقابل 
خط حمله خطرناك پرسپوليس چه عملكردي 
خواهد داشت. خط حمله قرمزها طي بازي هاي 
اخير در موقعيت ســازي عالي و در گلزني ناكام 
بوده اســت. از آن طرف پرســپوليس تنها تيم 
ايراني اســت كه در نخســتين بازي اش موفق 
به كلين شــيت شــده و با دروازه بسته به شب 

دوم رسيده اســت. بازي امشــب پرسپوليس 
ساعت2۱:3۰آغاز مي شود و قبل از اين مسابقه 

گوا به مصاف الوحده خواهد رفت.

   مصاف با ميزبان صدرنشين
امــا از ســاعت 22:3۰دو نماينــده ديگر ايران 
به طور همزمان در امارات و عربستان به مصاف 
حريفان خــود مي روند. در گــروهB تراكتور در 
امارات ميزبان شارجه امارات است! شارجه تيم 
چهارم جدول ليگ امارات اســت اما طي 6بازي 
اخيرش در اين ليگ فقط يك بار پيروز شده و 3بار 
شكست خورده است. اين تيم بعد از 3بازي بدون 
برد در ليگ امارات پا به ليگ قهرمانان گذاشت 
و در نخستين بازي نيروي هوايي عراق را با يك 
گل برد. تراكتور هم در بازي اول به يك تساوي 
پرگل مقابل پاختاكور رسيد كه شايد بتوان گفت 
قوي ترين تيم گروه و اصلي ترين رقيب همه براي 
صعود خواهد بود. پاختاكور فصل گذشته تا جمع 
8تيم برتر آســيا پيش رفت. اما شارجه در گروه 

پرسپوليس بود كه بين 4تيم چهارم و حذف شد.

   اردن، حريف بهترين فرم فوالد
اما فوالد كه در شــب اول نمايش قهرمانانه اي 
مقابل السد و ژاوي داشت امشب مقابل الوحدات 
اردن قرار مي گيرد. الســد فصل فوتبال قطر را 
بدون شكســت به پايان رســانده و نزديك بود 
مقابل فوالد باالخره افسانه شكست ناپذيري اش 
به پايان برســد اما در 2دقيقه پاياني از شكست 
گريخت. همان شــب الوحدات هم بــا النصر 
عربســتان به تساوي بدون گل رســيد تا همه 
تيم هاي اين گروه يك امتيازي شوند. الوحدات 
بعد از ســال ها و با 4۰تيمي شــدن مسابقات 
توانسته به ليگ قهرمانان بيايد و انگيزه بااليي 
براي درخشــش دارد. اما از انگيزه شــاگردان 
نكونام و فــرم عالي آنها طي 2 بــازي اخير هم 
نمي توان غافل بود. اگر فوالد همان فوالد بازي 
با العين و السد باشــد، الوحدات حريف اين تيم 

نخواهد شد. 

گزارش

صداوســيماي ايران بــاز هم در 
ســطح بين المللي درخشــيد. 
ديروز مونــدو دپورتيوو به نقل 
از ديلي ميل انگليس در توييتر 
آبروي ما را بــرد و توييت كرد: 
»شايد باورش براي تان سخت باشد 
اما يك شــبكه تلويزيوني دولتي در ايــران هنگام پخش 
مسابقه بين منچســتريونايتد و تاتنهام )3بريك( صد بار 
تصاوير تلويزيوني را قطع كرد تــا پاي كمك داور زن اين 

مسابقه در تصوير مشخص نباشد.« 
برخي كاربران ايراني هم زير توييت پاسخ داده اند كه اين 
در كشورمان خيلي طبيعي است و بعضي مسابقات فوتبال 
كه در آن باشگاه ها و بازيكنان در حمايت از دگرباشان از 
عالمت رنگين كمان روي بازوبند يا پرچم كرنر و بند كفش 
استفاده مي كنند، اصال در ايران پخش نمي شود و به جاي 

آنها بازي هاي كم اهميت روي آنتن مي رود.
گزارش ديلي ميل اما مفصل تر اســت و ريشه اين رفتار را 
بررسي كرده. چندي پيش هم در برنامه گزارش ورزشي 
شبكه3 با اجراي رضا جاوداني لوگوي آاس رم كه يك گرگ 
ماده در حال شير دادن بود، سانسور شد و كلي سروصدا 
برپا كرد. اين حركت به قدري مشهور شد كه باشگاه آاس رم 
از آن به بعد يك صفحه توييتر به زبان فارسي براي كاربران 
ايراني راه انداخت و به بهانه هاي مختلف با هواداران ايراني 

شوخي كرد.
سيان مســي اليس، كمك داور زن بازي يونايتد-تاتنهام 
كه تنهــا زانوانش در لبــاس داوري معلوم بــود به لطف 
صداوسيما به شهرتي جهاني دست يافت. پخش مسابقه 
به خاطر حضور او بيش از ۱۰۰ بــار متوقف و به جاي آن 
تصاوير تكراري پخش شد. نماي بيرون ورزشگاه تاتنهام 
پرتكرارترين تصوير جايگزين مســي اليس در تلويزيون 

ايران بود.
اگر كســي هم متوجه حضور اين كمــك داور در جريان 
مسابقه نشــده باشــد، از طريق شــبكه هاي اجتماعي 
عكس هايش را ديده. در اين گزارش ذكر شده كه يكي از 
مفسران اين برنامه در انتهاي مسابقه گفته اميدوار است 
بينندگان از تماشاي جغرافياي لندن لذت برده باشند كه 

كنايه اي بود به تصوير تكراري ورزشگاه تاتنهام.
در اين گزارش به تالش دختــران ايراني براي حضور در 
ورزشگاه ها هم اشاره اي شده كه نتيجه آن حضور آنها در 
ديدار ملي ايران با كامبوج بود كه 4هزار تماشاگر زن عمدتا 
گزينش شده اجازه ورود به ورزشــگاه را دريافت كردند تا 
فدراسيون فوتبال ايران از خطر تعليق از سوي فيفا موقتا 
بگريزد. در اين گزارش جدا از اشاره ها و كنايه هاي سياسي، 

به سانسور لوگوي باشگاه آاس رم هم اشاره شده است.

ليگ قهرمانان انگليس

با پايان يافتن دور يك چهارم پاياني ليگ قهرمانان و ليگ 
اروپا 4 تيم انگليسي خودشــان را به نيمه نهايي اين دو 
رقابت مهم رساندند. ايتاليا تنها يك نماينده و آلمان بدون 

نماينده بايد اين مسابقات را تماشا كنند.

    ليگ قهرمانان
رئال مادريد، چلسي، منچسترسيتي و پاري سن ژرمن با 
عبور از تيم هاي ليورپول، پورتو، دورتموند و بايرن مونيخ 
به جمع 4 تيم پاياني ليگ قهرمانان راه يافتند. جدا از رئال 
كه مسئله اش فرق دارد، 3 تيم ديگر مالك خارجي دارند 
و به نوعي باشگاه نفتي محسوب مي شوند و البته هر 4 تيم 

جزو ثروتمندترين باشگاه هاي جهان به شمار مي روند.
اين 4 تيم سرجمع ۱4بار فاتح اين مسابقات شده اند كه 
سهم رئال ۱3تا و چلسي يكي است و 2تيم ديگر رنگ جام 
را نديده اند. من سيتي با گوارديوال براي اولين بار به اين 
مرحله رسيده، درحالي كه پيش از او يعني ۵ سال قبل 

حضور در همين مرحله را تجربه كرده بود.
از سال2۰۰۰ اين چهاردهمين بار است كه رئال مادريد 
به نيمه نهايي مي رسد. اين نهمين نيمه نهايي رئال مادريد 
در ۱۱فصل گذشته است. يشترين  حضور در نيمه نهايي 
در تاريخ ليگ قهرمانان حاال متعلق است به رئال با 3۰بار 
حضور؛ بايرن با 2۰بار و بارسلونا با ۱6بار در رده هاي بعدي 

جاي دارند و ميالن، يونايتد و يوونتوس با ۱2بار.
رئال مادريد براي چهاردهمين بار به مرحله نيمه نهايي 
ورژن جديد ليگ قهرمانان اروپا رسيد؛ آنها از اين نظر هم 
در تاريخ ليگ قهرمانان اروپا ركورددار هستند. تيم هاي 
بارسا و بايرن هم هر كدام ۱2 بار به نيمه نهايي رسيده اند.

براي اولين بــار از ســال2۰۰3، رئال مادريد بدون 
كريســتيانو رونالدو موفق شــده كه به مرحله 

نيمه نهايي ليگ قهرمانان اروپا راه يابد.
زيدان در ۵ســال حضورش در رئــال 4بار به 
نيمه نهايي صعود كرده و 3 بار قهرمان شــده 
اســت. او تنها به يك تيــم در مراحل حذفي 
باخته كه مربوط مي شــود به 2 شكســتش به 

منچسترسيتي در فصل قبل؛ ۱۰صعود در 
مراحل حذفي از ۱۱رقابت ممكن. 

زيدان ركورد بيشــترين برد 
در ۵۰بــازي اولش در ليگ 
قهرمانان به عنوان سرمربي 
را با 3۱بــرد و 62درصد 
پيروزي باالتر از گوارديوال 
و دل بوسكه كه به ترتيب 3۰ 

و 2۹ برد به دست آورده اند از 

آن خود كرد. رئال مادريد و چلسي براي نخستين بار در 
تاريخ در ليگ قهرمانان به مصاف هم خواهند رفت. 3ديدار 
قبلي 2تيم در جام برنــدگان يوفا رقم خورده كه حاصل 
آن يك تساوي و 2 برد براي چلسي بوده است. توخل در 
4رويارويي با رئال يك بار برده و 3 بار مساوي كرده است.

گوارديوال براي هشتمين بار به نيمه نهايي ليگ قهرمانان 
رسيد تا با ركورد ژوزه مورينيو در اين خصوص برابري كند. 
هيچ سرمربي ديگري در تاريخ بيشتر از پپ و ژوزه به جمع 

4تيم پاياني ليگ قهرمانان نرسيده است.
هالند هم به طلسم ۹بازي پياپي بدون گل زده رسيد. او 
غيراز من ســيتي به همه تيم هايي كه در ليگ قهرمانان 
روبه روي آنها بازي كرده بود گل زده بود؛ ســويا، بروخه، 

خنك، ناپولي، پاري سن ژرمن، ليورپول، التزيو، زنيت.
همه كارت زردهاي مراحل قبلي در مرحله نيمه نهايي 
پاك شدند. بازي هاي اين مرحله روزهاي هفتم و هشتم 
ارديبهشت و دور برگشت يك هفته بعدتر بين تيم هاي 
من ســيتي - پاري ســن ژرمن و رئال - چلســي برگزار 

مي شود.

    ليگ اروپا
دور يك چهارم پاياني ليگ اروپا زير سايه شوم نژادپرستي 
برگزار شــد. شــايد از بيرون كه به قضيه نــگاه كنيم، 
احساس مان اين باشــد كه اين آمريكايي ها و اروپايي ها 
زيادي به افــراد با نژادهاي مختلف و ســياهان اهميت 
مي دهند و ديگر شورش را در آورده اند اما نژادپرستي از 
رگ گردن هم به آنها نزديك تر اســت؛ به ويژه در شرق 
اروپا كه فرهنگسازي ضعيف تر از غرب بوده است. به طور 
بازيكنــان  مثــال 
اســالويا پــراگ 
طبق عادت خود 

در ديدارهاي گذشته اروپايي حاضر نشدند پيش از سوت 
آغاز مسابقه به احترام نژادهاي ديگر و عليه نژادپرستي 
روي زانو بنشينند و كنار هم ايستادند. اين كار زشت آنها 
اين بار بدون پاسخ نماند و 3 گلزن سياهپوست توپچي ها 
شامل الكازت )2(، ساكا و پپه 4 بار با گل هاي خود آنها را 
تنبيه كردند. الكازت و پپه با الهام از حركت تامي اسميت 
و جان كارلوس در مراســم اهداي مدال دوي 2۰۰متر 
المپيك ۱۹68 مكزيكوسيتي گل خود را جشن گرفتند 

كه اعتراضي به نژادپرستان سفيه بود.
آرسنال روند 33بازي بدون باخت خانگي اسالويا پراگ 
را پاره كرد. اســالويا ۱8ماه در اروپا نباخته بود. آرسنال 
با وجود نتايج ضعيف در ليــگ داخلي، در 4فصل اخير 
3بار بين 4تيم نهايي ليگ اروپا قرار گرفته است. آرسنال 
پيش از اين در يك نيمه نهايي ديگر و در سال2۰۰6 در 
رقابت هاي ليگ قهرمانان مقابل ويارئال قرار گرفته است. 
آرسنال موفق شــد در مجموع 2بازي رفت و برگشت با 
نتيجه يك بر صفر پيروز شود و به فينال برسد. الكازت 
هم در مراحل حذفي ۱8گل زده اســت كه از اين حيث 
سومين بازيكن گلزن در تاريخ ليگ اروپا پس از رادمل 

فالكائو )2۰گل زده( و كوين گاميرو )۱۹گل زده( است.
منچســتر هم برد 2 بر صفر بازي رفت را مقابل گرانادا 
تكرار كرد و راهي دور بعد شــد تا به آاس رم بخورد. تيم 
ايتاليايي با توجه به بــرد 2 بريك در زمين حريف با يك 
تساوي يك-يك به جمع4 تيم راه پيدا كرد. اوناي امري 
هم كه متخصص ليگ اروپاست اين بار با چهارمين تيمش 
براي ششمين بار در نيمه نهايي ليگ اروپا حاضر است و 
جالب اينكه اين بار با تيم ســابقش يعني آرسنال كه در 
ســال2۰۱۹ اين تيم را به فينال برد و به چلسي باخت 
روبه رو مي شود. حاال با توجه به رتبه هفتمي آاس رم در 
سري آ، همين رتبه براي ويارئال در الليگا و رتبه نهمي 
آرســنال در ليگ برتر اين 3 تيم براي قهرماني در 
اين تورنمنت انگيزه زيــادي دارند چون قهرماني 
مي تواند سهميه ليگ قهرمانان فصل بعد را براي آنها 
تضمين كند. فقط منچستريونايتد كه جايگاه دومي 
در ليگ برتر را تثبيت كرده، خيالش از سهميه 
ليگ قهرمانان فصل آينده آســوده 
است. پنجشــنبه ۹ارديبهشت 
مرحلــه رفت ليــگ اروپا در 
اســپانيا و ۱6 ارديبهشــت 
بازي برگشت در لندن برگزار 
خواهد شد. روز پنجم خرداد 
هم بازي فينال در گدانسك 

لهستان انجام مي شود.

نيمي از 8تيم حاضر در نيمه نهايي ليگ قهرمانان و ليگ اروپا از ليگ برتر انگليس هستند

سانسور فوتبالي صداوسيما جهاني شد
گزارش رسانه هاي انگليسي و اسپانيايي، از حذف تصاوير خانم »سيان 

مسي اليس« كمك داور بازي منچستريونايتد-تاتنهام در تلويزيون ايران

منهاي فوتبال

مسابقات كشــتي آزاد قهرماني 
آســيا از امــروز در آلماتــي 
قزاقســتان آغاز مي شــود. در 
رشته فرنگي شاگردان محمد 
بنا توانستند بر بام كشتي آسيا 
بايســتند و اين بار نوبت آزادكاران 
است كه قهرماني در آســيا را تكرار كنند. در روز نخست 
اين مسابقات، كشتي گيران ۵۷، 6۵، ۷۰، ۷۹ و ۹۷كيلو 
روي تشــك مي روند. در ۵۷ كيلوگرم عليرضا ســرلك 
نماينده ايران خواهد بود؛ كشــتي گير جواني كه در نبود 
رضا اطري فرصــت دارد شايســتگي اش را به كادر فني 
نشان دهد. با اينكه رقابت در اوزان سبك آسيا كار سختي 
است ولي سرلك جزو كشتي گيراني محسوب مي شود كه 

شانس دارد روي سكوی آسيا برود.
در 6۵كيلوگرم مرتضي قياســي نماينده كشــتي ايران 
خواهد بود. قياسي در سال هاي اخير هميشه جزو نفرات 
شاخص اين وزن بوده است؛ وزني كه سهميه المپيك آن 
در همين قزاقستان براي كشتي ايران توسط اميرمحمد 
يزداني به دســت آمد و كسب مدال توســط قياسي در 
قهرماني آســيا مي تواند نام او را در كنار ســاير مدعيان 
براي پوشــيدن دوبنده تيم ملي در المپيــك قرار دهد . 
اميرحسين حســيني در ۷۰كيلوگرم مبارزه مي كند. با 
توجه به حضور در يك وزن غيرالمپيكي و اينكه بسياري 
از مدعيان اين وزن براي حضــور در المپيك تغيير وزن 
داده اند، حسيني فرصت خوبي دارد كه مدال طالي وزن 

۷۰كيلوگرم را كسب كند.
علي ســوادكوهي هم در وزن غيرالمپيكي ۷۹كيلوگرم 
شرايطي مشابه حسيني دارد. او در فينال رقابت هاي ليگ 
با كيلوهاي زيادي كه كم كرد به وزن ۷4كيلوگرم آمد ولي 
با توصيه كادر فني مجددا به وزن ۷۹كيلوگرم بازگشت. 
علي شعباني نفر اول مسابقات انتخابي تيم ملي، نماينده 
ايران در وزن ۹۷كيلوگرم خواهد بود. شعباني در يك سال 
اخير عملكرد خوبي داشته و تمام مدعيان داخلي اين وزن 
را به راحتي شكســت داده است. او سال2۰۱۹ ملي پوش 
ايران در مســابقات جهاني بود اما نتيجه نگرفت. با توجه 
به كسب سهميه اين وزن توسط محمدحسين محمديان 
در قزاقستان، اين بار نوبت شــعباني است تا فاصله اش با 
رقباي آســيايي را به رخ بكشــد. رقابت هاي ۵ وزن دوم 
فردا در اوزان 6۱، ۷4، 86، ۹2 و ۱2۵ كيلوگرم پيگيري 

خواهد شد.

در انتظار توفان كشتي آزاد
پس از قهرماني كشتي فرنگي ايران در مسابقه هاي قهرماني آسيا، امروز 

5كشتي گير آزادكار روي تشك مي روند
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ليگ قهرمانان آسيا - گروهي

فيلم هندي پرسپوليس و شجاع
امشب در هندوستان شجاع مقابل پرسپوليس مي ايستد؛ يك ساعت بعد تراكتور و فوالد به مصاف شارجه و الوحدات مي روند
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خانم نايب رئيس به فدراسيون آمد

كميته زنان هميشه خارج از دسترس

تيم ملي فوتبال زنــان ايران در آســتانه رقابت هاي جام 
ملت هاي آسيا قرار دارد. هر چقدر هم ما گفتيم و نوشتيم 
كه به داد اين تيم برسيد، گوش فدراسيون بدهكار نبود. از 
آنجايي كه فدراسيون براي شركت در اين مسابقات اعالم 
آمادگي كرده، ملي پوشان خودشان دست به كار شدند تا از 
شرايط مسابقه دور نمانند. مســابقات ليگ دسته يك در 
همين هفته هاي اخير برگزار شد و اكثر بازيكنان تيم ملي 
در آن بازي كردند. حتي خانم گل ليگ، سرمربي سابق تيم 

ملي بزرگساالن و همينطور تيم ملي نوجوانان! 

شهره موسوي هفته هاي سختي را ســپري مي كند. او با 
ليست بلند بااليي از مشــكالت در فدراسيون رو به روست 
اما از بدو ورود وعده حل و فصل آنها را داده اســت. يكي 
از انتقاداتي كه به او وارد بود عدم حضورش در ساختمان 
فدراســيون و برگزاري جلســات فوتبالي اش در شركت 
بادران بــود. حتي گفته مي شــد براي ديدار بــا او بايد با 
منشــي اش در شــركت بادران هماهنگ مي شديم. اين 
انتقادات به گوش او رسيد و بالفاصله خود را به ساختمان 
سئول رساند و چند جلسه با اهالي فوتبال زنان برگزار كرد 

كه بگويد بله من اينجا هستم.

سال هاســت كميته اي مجزا براي رســيدگي به امــور زنان در 
فدراسيون فوتبال به نام كميته زنان تشكيل شده است. در ابتدا 
اين كميته مسئول برگزاري تمامي مسابقات زنان بود اما حدود 
يك دهه است كه اين وظيفه هم به سازمان ليگ فوتبال و فوتسال 
محول شده. رياست اين كميته هم به عهده نايب رئيس زنان است 
و دبير آن هم سال هاست نادره دروديان اســت. خانم دروديان 
كم حاشيه ترين فرد در تشكيالت زنان است چون هرگز پاسخگوي 
مطبوعات و رسانه ها نيست. او دريافته است كه اگر در دسترس 
نباشد، امنيت شغلي اش حفظ خواهد شــد. البته اين روش در 
ديگر بخش هاي ورزش ايران هم جواب داده. كساني هستند كه 
همزمان در 2 فدراسيون پســت مهم دارند اما چون بي سروصدا 

هستند، كسي كاري به كارشان ندارد.

   هم بازنده و هم برنده ها به قضاوت در ليگ بسكتبال معترضند. اما رئيس كميته داوران فدراسيون مي گويد مربيان
 حق ندارند در كار داوران دخالت كنند چون ما در كار آنها دخالت نمي كنيم!

گل زن

ليگ دسته يك ملي

الهام محمودي 
 روزنامه نگار

گرهايسبلاقراخ
سالكدجمهللافطل
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نيباكتعلخرواي
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يماقنورهجيتن
چنياادبايكليگ
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افقي:
1- كافي- فاقد شــهرت- 
نايب قهرمان جــام  جهاني 

2018 روسيه
2- گناه- راه آشكار- شعور

3- جاي تنگ و تاريك- از 
همســــران حضــــــرت 

محمد)ص(
4- تيــره و تــار- باتجربه- 

همگاني
5- قائم مقــام- پارچــه اي 

لطيف- ترديد
6- لنگه بار- جيوه- منطقه 

خوش آب وهواي تابستاني
7- شــغل رســمي- پشه 
ناقل بيماري خواب- ستاره 

فوتبال آرژانتيني
8- پايندگي- دفعه- ميمون 

آدم نما
9- روزي- گواه منــدي- 

خواب كودكانه
10- هدايت كننده- جانور 
خيالــي ترســناك- آقاي 

آلماني
11- دويــدن- نيم گــرم- 

محل وسيع
12- برگشتن- نابساماني- 

پايتخت اتريش
13- باعجله رفتــن- هنگام 

ظهر
14- بــه  طــور ناگهاني-  

زاده شده- شاه ميوه
15- ملخ دريايي- شــاخه 
تازه روييده درخت- سوداي 

ناله
  

عمودي:
1- سگ ماهي- خرمافروش- 

ديركرد
2- از عكاسان شهيد دوران 
دفــاع  مقــدس- خــداي 

درويش
3- كوچــك- دفــع بــال 

مي كند- فتنه
4- پسر گودرز در شاهنامه- 
داراي انــدازه قابل قبــول- 

شيفت
5- ازهم پاشيده- ژرف انديشي- 

ليكن
6- گريز از دشمن به سبب 
شكست- نوعي پيراهن زنانه
7- مادر عرب- زمان مطابق 
با يــك رويــداد تاريخي- 

داراي اختالل
8- رمانــي نوشــته رضــا 
اميرخانــي- ايــراد- كوره 

نان پزي
9- مونس- دســر خامه و 

ميوه- دست شكسته!
10- كنايــه از متملــق و 

چاپلوس است- چرخش
11- مرد عرب- وطن- ليگ 

فوتبال اسپانيا
12- باشكوه- كارگر كشتارگاه- 

پادشاه
13- اســب ســياه- امانتداران- 

درخشان
14- از القــاب اروپايــي- رماني 
مشــهور نوشــته گابريل گارسيا 

ماركز
15- يكي پس از ديگري- سمت 

چپ- پاك و پاكيزه

 اعداد 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها و مربع هاي كوچك 3 در 3 يك بار جدول اعداد | 3906
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.
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 افشين رضاپور: تصميمات داوري خارج
 از كميته گرفته مي شود

آيا تنها دليــل باخت نفت داوري بود؟ افشــين رضاپور، 
كارشناس بسكتبال مي گويد، مسئله، برد و باخت يك تيم 
نيست: »مسئله داوري است. چرا بايد بعد از يك بازي، هر 
دو تيم به داوري معترض باشند؟ اين مسئله تازگي ندارد و 
مدت هاست كه كميته داوران با اين اعتراضات روبه رو ست.« 
مسئله اصلي از نظر رضاپور كنار گذاشتن بعضي از داوران 
است: »مشخص نيست كه چرا داوران بين المللي و ملي 
مثل محمد دوست، حسن نيكخواه، محمدرضا صالحيان و... 
را كنار گذاشته اند.« او مي گويد تصميمات داوري خارج از 
كميته گرفته مي شود: »تصميمات داوري در اتاق هاي ديگر 
فدراسيون گرفته مي شود. چرا بايد مسعود قاسمي، مدير 
تيم هاي ملي درباره انتخاب داوران نظر بدهد؟ با اتفاقاتي 
كه در داوري افتاده، بي اعتمادي زيادشــده است. به هر 
اتفاقي با شك و ترديد نگاه مي شود و تصور همه اين است 
كه حقشان خورده مي شود. اگر اتفاقات درست مديريت 

مي شد، اين مشكالت پيش نمي آمد.« 

فرهاد زحمتكــش، رئيس كميتــه داوران هرچند 
مدعي اســت كه از هر انتقادي استقبال مي كند اما 
وقتي صحبت از انتقادات بــه داوري 5 بازي مهرام و 
نفت مي شود، شاكي مي شود. تصور او اين است كه 

بقيه در حق داوران بي انصافي مي كنند.

 بعد از بازي پنجم مهــرام و نفت 
آبــادان و در اعتراضاتي كه به داوري شــد، 
2موضوع مطرح شد؛ يكي اينكه كميته، داوران 

خوب بين المللي و ملي را كنار گذاشته است.
 كي گفته؟ مــا از همــه داوران به نوبت اســتفاده 
كرده ايم. در كميتــه داوران كارشناســان خوب و 
ارزياب كننده هاي خوب داريم. داوران در شــرايط 
كرونا با صداقت و درستي كارشان را انجام دادند. داور 
هم انسان است و ممكن است اشتباهي داشته باشد. 
ما در خود كميته گفته ايم تا يك اندازه اشتباه اتفاق 
بيفتد، مشكلي نيســت. حتي همين اندازه اي را كه 

تعيين كرده ايم، بارها بررسي كرده ايم، اشتباهات را 
تصحيح كرده ايم...

  ولي اين همه اعتراض طبيعي است؟
مگر ما در كار مربيان دخالــت مي كنيم كه آنها در 
كار ما دخالــت مي كنند؟  كار مربيــان روي داوري 
تأثيري ندارد ولــي كار داور روي نتيجه كار مربيان 
اثر مي گذارد.ما همه با هم در يك گروه هستيم، همه 
در يك مجموعه  كار مي كنيم. همانطور كه مربيان 
شرايط تيم را بررسي مي كنند، تاكتيك تيم را تغيير 
مي دهند، تعويض مي كنند و... ما هم شرايط داوران 
را بررسي مي كنيم. همه داوران در اين 10 ماه باال و 

پايين شده اند، از كوچك و بزرگ قضاوت كرده اند.

  مي گويند كميته در چينش داوران 
خيلي مستقل نيست. مثال آقاي مسعود قاسمي، 

مدير تيم هاي ملي روي كار شما نظارت دارد.

نه اصال. همه حرف درمي آورنــد. هيچ كس در كار 
ما دخالت نمي كند. براي دوستاني كه اين حرف ها 
را مي زنند، متأســفم. آنها تا حاال كجا بوده اند؟ چرا 
زحمت من، كميتــه، داوران و بقيه همكارانم را زير 
سؤال مي برند؟ داشته ما همين است. اشتباهاتي هم 
داريم ولي قبول كنيد كه كار ســنگين است. امالي 
نانوشته كه غلط ندارد. ما به كسي توهين نكرده ايم و 
با كمال صداقت كارمان را انجام داده ايم. شما دنبال 
چه مي گرديد؟ دنبال كار درست باشيد. تشكر نكنيد 
ولي اين همه هم حرف نزنيد. االن مهم اين است كه 
ما المپيك را داريم، مسابقات آسيايي داريم، وقتش 

نيست كه درباره انتقاد به داوري صحبت شود.

 ما دنبال چيزي نيســتيم. مربيان و 
بازيكنان 2 تيم مهرام و نفت به داوري اعتراض 

دارند.
آنها حرف هايشــان را در كميتــه انضباطي بزنند. 
كميته برايشان برنامه دارد. شنبه به كميته انضباطي 

مي روند.

برنامه فينال
مرحلــه فينال ليــگ 3 از 5 و 

مرحله رده بندي تك بازي برگزار 

مي شود. بازي رده بندي شنبه بين 

تيم هاي نفت آبادان و شيميدر 

انجام مي شود. مهرام و شهرداري 

گرگان نخستين بازي فينال را 

يكشنبه، بازي دوم را سه شنبه 

و بازي ســوم را هم پنجشنبه 

اين هفته برگــزار مي كنند. اگر
 
 3 بازي قهرمان را مشخص نكند، 

بازي چهارم شنبه و بازي پنجم 

دوشنبه هفته بعد برپا مي شود.

داوري بسكتبال در وضعيت قرمز 

مهرام با پيروزي در آخرين ثانيه هاي بازي 
مقابل صنعت نفت آبادان، به فينال ليگ 
برتر بسكتبال رسيد. اما انتقاداتي كه بعد 
از 5بازي اين دو تيم به داوري شــد، اين ترديد را ايجاد كرده كه آيا فينال حق 
مهرام است؟ اعتراض به داوري هميشه و در همه ليگ ها و مسابقات هست اما 
اين بار همه معترضند؛ از بازنده گرفته تا برنده، از كارشناس گرفته تا داور. بيشتر 
اين افراد هم فدراسيون را مقصر اصلي مي دانند. آنها معتقدند بعضي از مسئوالن 
فدراسيون در تعيين داوران بازي و خانه نشيني بعضي از آنها نقش دارند. هرچند 
فرهاد زحمتكش، رئيس كميته داوران هيچ يك از اين انتقادات را قبول ندارد و 

مدعي است كه داوران با صداقت قضاوت كرده اند.
در مرحله نيمه نهايي شهرداري گرگان در 3بازي شيميدر قم را برد و فيناليست 
شد. اما بازي مهرام و نفت آبادان به بازي پنجم كشيد. در بازي آخر هم مهرام 
فقط با اختالف يك پرتاب فيناليست شد. بازيكنان و مربيان 2تيم بعد از بازي به 
داوري معترض بودند. اعتراض آباداني  ها بيشتر به اتفاقات بازي قبل است و در 

مجموع داوري را قبول ندارند.
ايسنا به نقل از حماد سامري، سرمربي نفت آبادان نوشت: »اتفاقاتي در بازي 
قبل افتاد كه من اگر داور بودم، شــخصا خودم با آنها برخورد مي كردم. ما در 
بازي قبل به فينال رفتيم، اما داور اين برد را از ما گرفت. تيم ما از نظر روحي به 
هم ريخت چون بازيكنان ديدند با هر روشي حق تيم ما خورده شد.« محمد  
حســن زاده، بازيكن نفت آبادان هم  به رضا آذرافزا )داور بازي چهارم نفت و 
مهرام( تبريك گفت و آرزو كرد كه جيبش پرپول باشد.سعيد داورپناه، كاپيتان 
آباداني ها هم به تندي از دوران انتقاد كرد: »حرفم را مي زنم حتي اگر به ضرر من 
باشد. كثيف ترين كار در حق نفت انجام شد. با اين داوري و نظارت فدراسيون 
زحمات تيم ما را به باد داد.« علي آرزومندي، سرمربي و صمد نيكخواه بهرامي، 
كاپيتان مهرام، قبول ندارند كه داوري به سود تيم آنها بوده. نيكخواه بهرامي 
گفت: »متأسفانه هجمه ها عليه مهرام زياد اســت اما خود ما هم از داوري ها 
ضربه خورده ايم. ما از خيلي صحنه ها ناراحتيم و چندين و چند خطا بود كه 

ديده نشد.«

ليلي خرسند 
روزنامه نگار

رئيس كميته داوران: مربيان در كار داوران دخالت نكنند
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   افزايش ويزيت پزشكان متخصص متناسب با توان جامعه نيست
ويزيت پزشك متخصص قبل از عيد 6۵هزار تومان بوده كه اكنون به 
رقم 100هزار تومان رسيده كه اين يعني ۵3درصد افزايش يافته است. 
مگر كارگران و محرومان چقدر درآمد دارنــد كه اين ميزان افزايش 

قيمت براي متخصص منظور شده است؟
عبادي از تهران

  شهرهاي سياه كرونايي حق ما نبود
اگر قبل از تعطيالت عيد و به خصوص از نيمه اسفند به بعد تعطيلي 
سراسري اعمال مي شد، به شرايط كنوني نمي رسيديم كه مثل برگ 
خزان هموطنان عزيزمان را از دست بدهيم. طبيعي است كه امكانات 
و تجهيزات درماني كفاف اين همه بيمار را ندهد و كنترل شيوع، كار 

سختي باشد.
انصافي مقدم از تبريز

  براي رشد سهام بايد اعتمادها به بورس بازگردد
مسئوالن به جاي آنكه جلوي افزايش ســود بانكي را بگيرند، بايد از 
درآمدهاي سنگين حاصل از افزايش قيمت سهام ماليات بگيرند. اگر 
اين كار را مي كردند سهام رشد نجومي نمي كرد تا اكنون به وضعيت 
سقوط دچار شــود. اكنون هم ســهام هر روز وضع بدتري دارد و هم 
سودهاي بانكي ناچيز است و مســئوالن اميد دارند كه مردم از بانك 
دست بكشند و پول خود را به خريد سهام اختصاص دهند؛ درحالي كه 

اينگونه نمي شود زيرا اعتماد مردم به بازار سرمايه از بين رفته است.
اميني از تهران

  به پرسنل شهرداري سبزوار وام مسكن بدهند
مقرر بود به پرسنل شهرداري ســبزوار زمين بدهند تا در آن اقدام به 
ساخت مسكن كنند كه اين موضوع عملي نشــد. اكنون كه اين كار 
عملي نشده است حداقل وام كم بهره به پرسنل بدهند تا بتوانند فكري 

براي مسكن خود بكنند.
محمدرضا جلمباداني از سبزوار

  فلسفه  ماه رمضان را فراموش نكنيم
بســيار عجيب اســت كه در  ماه مبارك رمضان مردم بيشتر از قبل 
خوراكي مي خرند. با باال رفتن سطح استاندارد زندگي مردم و بيشتر 
شدن شهرنشيني، ميزان مصرف خوراكي هم زيادتر شده و اين كار در 
 ماه مبارك رمضان بيشتر به چشم مي آيد و اين نشان مي دهد، بسياری 

از مردم فراموش كرده اند كه فلسفه  ماه مبارك رمضان چيست؟! 
پوررضا از تهران 

  روزه داري با وضعيت تغذيه كنوني بسيار سخت است
سال ها روزه داري كرده ام و تاكنون يك روز هم نخورده ام اما با وضعيت 
تغذيه اي كه از رمضان گذشته تا امروز داشته ام واقعا بدنم ضعيف شده 
و توان روزه داري ام كم شده است. چرا مسئوالن فكري به حال مردم 

نمي كنند؟
سمانه از كرمانشاه 

  خواربار فروش ها گرانفروشي مي كنند
سعي مي كنيم براي كمك به خواربار فروش ها گاهي از آنها خريد كنيم 
تا در مقابل فروشگاه هاي زنجيره اي بزرگ دوام بياورند، اما متأسفانه 
بسياري از اوقات قيمت هاي آنها از فروشگاه ها گران تر است و در برخي 

موارد جنس هايشان تا 2۵درصد گران تر است.
معصومي از تهران 

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

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

با مردم

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

كوتاه از حادثه

سؤال از شما، پيگيري از ما

 دعواي مرگبار راننده ها
بر سر سوار كردن مسافر

وقتي يكي از راننده ها بدون نوبت اقدام به سوار 
كردن مســافر كرد، بين او و بقيه راننده هاي 
مسافركش دعواي شــديدی شكل گرفت كه 

پايان مرگباري داشت.
به گــزارش همشــهري، عصــر سه شــنبه 
24فروردين، مأموران كالنتري208 ترمينال 
جنوب با قاضي حبيــب اهلل صادقي بازپرس 
جنايي تهران تماس گرفتند تا گزارش مرگ 
مردي 62ســاله را در جريان يك درگيري به 
او اعالم كنند. با دستور بازپرس جنايي تهران 
تحقيقات اين حادثه آغاز و مشــخص شد كه 
متوفي راننده مسافركش است و در ترمينال 
جنوب كار مي كرده است. او مردي بازنشسته 
بود و در يكي از خط هاي مسافربري ترمينال، 
مسافركشي مي كرد. وي روز حادثه بر سر سوار 
كردن مســافر با راننده اي جــوان كه حدودا 
37ساله بود درگير شده و وقتي درگيري باال 
گرفت راننده جوان با آرنج ضربه اي به قفســه 
سينه اين مرد 62ســاله زده بود. همين باعث 
شده بود تا حال وي بد شــده و از هوش برود. 
شاهدان نيز با ديدن اين صحنه اورژانس را خبر 
كرده بودند اما او هنگام انتقام به بيمارســتان 

فوت شده بود.
ماموران در ادامه به تحقيق درباره دليل شروع 
اين درگيــري پرداختند. به گفته شــاهدان، 
متوفي راننده قديمي خط و در آنجا پيشكسوت 
بوده اســت. او روز حادثه اقدام به سوار كردن 
مسافر كرد كه راننده جوان و چند نفر ديگر به 
او اعتراض كردند و گفتند كه چرا بدون نوبت 
مسافر سوار كرده است. همين  آغاز درگيري ای 

بود كه با مرگ راننده قديمي پايان يافت.
با اين اطالعات بازپرس جنايي دستور بازداشت 
راننده جوان را صادر كرد. وي بازداشت شده 
و بازپرس جنايــي تهران دســتور تحقيق از 
متهم، تحقيقات بيشــتر از شاهدان درگيري 
و همچنين بررسي هاي دقيق پزشكي قانوني 
براي مشخص شدن علت مرگ و اينكه ضربه 
متهم به مقتول تا چه حــد در مرگ او دخيل 

بوده را صادر كرده است.

 عمليات نجات
در ساختمان شعله ور 

آتش سوزي مهيب در يك مجتمع مسكوني 
در شيراز بيش از 1۵نفر را در طبقات مختلف 
ســاختمان گرفتار كرد اما اين افراد با كمك 

آتش نشانان نجات يافتند.
به گزارش همشهري، اين حادثه پيش از ظهر 
ديروز رخ داد. يك مجتمع مسكوني ۵طبقه در 
خيابان پاييز شيراز بنا به داليل نامعلوم آتش 
گرفته بود و دود غليظي از  آن   بلند مي شــد. 
با اطالع آتش نشــانان از اين حادثه، تيم هاي 
امدادي راهي آنجا شــدند. رئيس ســازمان 
آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري شيراز 
گفت: در اين حادثه چندين نفر از شهروندان 
در طبقات اين مجتمع گرفتار شــده بودند. 
2۵ آتش نشــان با 10 خــودروي عملياتي به 

محل اعزام شدند.
محمدهادي قانــع ادامــه داد: آنها به محض 
حضور در محل حادثه متوجه شدند دو دستگاه 
خودرو در داخل مجتمع دچار آتش ســوزي 
شده  و شدت دود به حدي است كه در طبقات 
منتشر شده است و 1۵ نفر محبوس شده اند. 
در اين شــرايط همكاران به سه اكيپ تقسيم 
شــدند. اكيپ اول   آتش را مهار و  اكيپ دوم 
دود را تخليه كرد.  اكيپ سوم نيز براي نجات 
ساكنان راهي طبقات شــدند. به گفته وي  با 
تالش آتش نشــانان حريق مهار شــد و افراد 
گرفتار در طبقات ساختمان نجات يافتند. اما 
2نفر از آنها كه دچار دودزدگي شده بودند در 
اختيار اورژانس قرار گرفتند. بررســي ها براي 

مشخص شدن علت حادثه ادامه دارد.

 مأموران قالبي
سارقان همه فن حريف بودند

سارقان حرفه اي با بازي در نقش مأمور پليس 
و به بهانه بازرسي، سوار خودروي شهروندان داخلي

مي شدند و در يك چشــم برهم زدن آن را 
ســرقت مي كردند. هرچند آنها توانســتند با اين ترفند 
چندين خودرو سرقت كنند، اما سرانجام دستگير شدند و 
عالوه بر سرقت خودرو به دست داشتن در 41فقره سرقت 

از منزل و سرقت دستگاه كامپيوتري اعتراف كردند.
به گزارش همشــهري، چندي قبل به دنبال سرقت چند 
خودرو در شــهر ري توســط مأموران قالبي، تحقيقات 
گسترده اي از سوي پليس آگاهي براي شناسايي سارقان 
آغاز شد. بررسي هاي اوليه نشــان مي داد مأموران قالبي 
كه لباس فرم نظامي به تن داشــتند با ســد كــردن راه 
طعمه هايشــان خود را مأمور معرفي مي كننــد. يكي از 
شاكيان گفت: سوار ماشينم بودم كه چند نفر درحالي كه 
لباس نظامي به تن داشتند دستور ايست دادند و من هم 
خودرو را متوقف كردم. آنها گفتند به من مشكوك شده اند 
و بايد خودرو را بازرسي كنند. من هم پياده شدم و يكي از 
آنها سوار ماشين شد، اما در يك چشم به هم زدن خودرو را 

سرقت كرد و همدستانش نيز فرار كردند.
ساير شــاكيان نيز حرف هايشان شــبيه به اين مالباخته 
بود و نشان مي داد در پشت پرده ســرقت ها اعضاي يك 
باند حرفه اي قرار دارند. در اين شرايط بود كه مشخصات 
خودروهاي مسروقه در سامانه پليس ثبت و تالش ها براي 

دستگيري سارقان آغاز شد.

اولين سرنخ
در شرايطي كه با ثبت چندين شكايت عليه اعضاي اين باند 
تحقيقات ادامه داشت، مأموران به اطالعاتي دست يافتند 
كه نشــان مي داد يكي از ســارقان كه با خودروي تيبای 
سرقتي در شهرســتان قرچك رفت وآمد دارد و به بهانه 
اجاره كردن يك دستگاه بازي كامپيوتري ps4، بيمه نامه 
خودرو گرو گذاشته و توانســته با اين ترفند دستگاه بازي 
را سرقت كند. زماني كه مأموران به بررسي اين بيمه نامه 
پرداختند مشخص شد كه بيمه نامه مدتي قبل از يك دفتر 
نمايندگي بيمه در رشت سرقت شــده است. استعالم از 
پليس شيراز نشان مي داد سارقان چندي قبل با دستبرد به 
اين نمايندگي 60فقره بيمه نامه و مدرك سرقت كرده اند. 

در اين شرايط بود كه تحقيقات پردامنه پليس به شناسايي 
مخفيگاه يكي از اعضاي اين باند در ورامين و دستگيري او 
منجر شد. اين متهم كه از او يك دستگاه خودروي تيبای 
مسروقه نيز كشف شده بود در بازجويي هاي مقدماتي به 
عضويت در باند مأموران قالبــي اعتراف كرد و گفت 3نفر 
ديگر نيز عضو اين باند هستند و سركرده آنها شاهرخ نام 

دارد.

دستگيري مأموران قالبي
با دستگيري نخستين عضو از اين باند مأموران به اطالعات 
زيادي درباره فعاليت مأموران قالبي دســت پيدا كردند. 
شواهد نشان مي داد شاهرخ كه از سارقان سابقه دار است در 
خانه اي مجردي در منطقه دولت آباد زندگي مي كند، اما 
از مدتي قبل ديگر به آنجا رفت وآمد نمي كند. با وجود اين 
مأموران پي بردند او اخيرا در كارخانه اي متروكه در منطقه 
فشافويه زندگي مي كند. به اين ترتيب شاهرخ در عملياتي 
غافلگيرانه دستگير و در بازرسي از مخفيگاهش 3خودروي 
سرقتي كشف شد. متهم وقتي تحت بازجويي قرار گرفت 
به 9فقره سرقت خودرو در پوشــش مأمور اعتراف كرد و 
گفت: با استفاده از لباس نظامي وانمود مي كرديم كه مأمور 
هستيم و به بهانه بازرسي، خودرو ها را سرقت مي كرديم. 
در ادامه با تغيير پالك، خودرو هاي مسروقه را به شهرهاي 
شمالي مي برديم و در آنجا هم به خانه هاي وياليي دستبرد 
مي زديم كه در اين مدت توانستيم از 1۵خانه سرقت كنيم. 
او در ادامه اعترافاتش گفت: در جريان يكي از سرقت ها از 
دفتر نمايندگي يك بيمه تعداد زيادي بيمه نامه به دست 
آورديم و با استفاده از آنها 20دســتگاه بازي كامپيوتري 

اجاره و هر 20دستگاه را سرقت كرديم.
سرهنگ حيدر گودرزي، رئيس پايگاه نهم پليس آگاهي 
تهران بزرگ در اين باره گفت: با اطالع فرماندهي انتظامي 
شهرستان هاي آمل، رشت، رامسر، نور و... تاكنون تعدادي 
از مالباختگان شناسايي شده اند و 2عضو ديگر اين باند نيز 
به دام افتاده اند. به گفته وي ارزش اموال مسروقه اين باند 
حدود 2ميليارد تومان برآورد مي شود و هم اكنون متهمان 
در بازداشــت به ســرمي برند و در اين مدت سرقت هاي 
خودرو تحت پوشش مأمور در سطح شهرستان ري متوقف 

شده است.

 انفجار مرگبار گاز
در تهرانپارس

2دختر و 2پسر جوان براي به دست 
آوردن پول، نقشه گروگانگيري و جنايي

اخــاذي از مــردي ثروتمنــد را 
كشــيدند اما همه  چيــز آنطور كــه تصورش را 
مي كردند پيش نرفت و مرگ گروگانشان، آنها را 

به دردسر بزرگي انداخت.
به گزارش همشــهري، دوم بهمن سال گذشته 
پســري راهي اداره پليس شــد و خبر از ناپديد 
شدن پدر 70ساله اش داد. وي گفت: بعد از فوت 
مادرم، پدرم به تنهايي در خانه اي حوالي گيشا 
زندگي مي كرد. او بازنشســته است و وضع مالي 
خوبي دارد و من معموال هــر روز با او در تماس 
هستم اما 2 روزي مي شود كه هرچه به موبايل و 
تلفن خانه اش زنگ مي زنم كسي جواب نمي دهد. 
خيلي نگران شدم و خودم را به خانه پدرم رساندم 
و با كليدي كه داشــتم وارد خانه شدم اما اثري 
از او نبود. خانه كامال به هــم ريخته بود و به نظر 
مي رسيد كه به آنجا دستبرد زده اند چرا كه پول و 
دالرهاي پدرم سرقت شده و عالوه بر اينها اثري 
از خودروي جك او در پاركينگ نبود و اين نشان 
مي داد دزدان ماشين پدرم را هم دزديده اند. اما 
مسئله اي كه بيشتر نگرانم كرده نبودن اثري از 
پدرم است و احتمال مي دهم دزدان باليي بر سر 

او آورده باشند.

شروع تحقيقات
با اظهارات پســر جوان، اكيپــي از كارآگاهان 
جست و جوي خود براي يافتن ردي از مرد ناپديد 

شده را آغاز كردند. 
مأموران در ابتدا راهي خانه پيرمرد شــدند و به 
بررسي تصاوير دوربين هاي مداربسته پرداختند. 
تصاوير نشــان مي داد كه آخرين بار مرد ناپديد 
شده ســوار بر خودروي جك خود از پاركينگ 
بيرون رفته است. تصاوير نشان مي داد كه او ديگر 
به خانه اش بازنگشته است و پس از چند ساعت 
4جوان ناشناس كه صورت هايشان را با ماسك 
پوشانده بودند وارد خانه مرد تنها شده و ساعتي 
بعد، درحالي كه لوازم باارزش خانــه را دزديده 

بودند از آنجا خارج شده اند.

كشف جسد 
كارآگاهان حدس مي زدند كه مرد گمشده دچار 
سرنوشتي شوم شده اســت. آنها در گام بعدي 
شماره پالك خودروي جك او را به تمام تيم هاي 
گشــتي پليس مخابره كردند و عالوه بر اين به 
بررسي سيستم ردياب خودروي وي كه فعال بود 
پرداختند. بررسي ها نشان مي داد كه آخرين بار 
سيستم ردياب خودرو حوالي اتوبان قم را نشان 
داده است. همچنين با بررسي تصاوير دوربين هاي 
مداربسته مشخص شد كه اين خودرو وارد يكي 
از جايگاه هاي سوخت حوالي اتوبان قم شده و در 
آنجا سوختگيري كرده اســت. به نظر مي رسيد 
كه همه  چيز در اين پرونــده به اتوبان قم منتهي 
مي شود تا اينكه خبر رســيد جسد سوخته اي 
در بيابان هاي اطراف اتوبان قم پيدا شــده است. 
مأموران با بررسي اين جســد و به دست آوردن 
شواهدي، مطمئن شدند كه جسد متعلق به مرد 
گمشده اســت و به اين ترتيب پرونده اي جنايي 
تشــكيل شــد و پيش روي قاضي محمد جواد 
شفيعي بازپرس شــعبه پنجم دادسراي جنايي 

تهران قرار گرفت.

سيستم جي پي اس 
كارآگاهــان جنايي بــراي كشــف راز جنايت 
تحقيقات خود را روي آشنايان مقتول متمركز 
كرده و بــه ســرنخ هاي خوبي دســت يافتند. 
بررسي ها حكايت از اين داشت كه زني هر ازگاهي 
براي انجــام كارهاي نظافت به خانــه مرد تنها 
رفت وآمد داشــته و ظاهرا روز حادثه دختر اين 
زن با مقتول تماس تلفني داشته است. با توجه 
به بررسي آخرين مكالمات تلفني و ردپاي دختر 
زن نظافتچي، مأموران احتمال دادند كه وي در 
جنايت نقش دارد. اين در حالي بود كه وقتي وي 
تحت نظر قرارگرفت معلوم شــد كــه به تازگي 
با پسري به نام امير آشنا شــده و قصد ازدواج با 
يكديگر را دارند اما مشكل مالي مهم ترين مانع 

ازدواج آنهاست.
در شاخه ديگري از تحقيقات پليسي، مأموران با 
توجه به مجهز بودن خودروي مقتول به سيستم 
جي پي اس رديابي ها را ادامه دادند تا اينكه خودرو 
حوالي مالرد شناسايي شد و مأموران 2 نفر را كه 
ســوار بر اين خودرو بودند بازداشت كردند. آنها 
اقرار كردند كه در قتل نقشي نداشتند اما سرقت 

خودرو را قبول داشتند.
 يكي از آنها گفت: مدتي قبل يكي از دوستانمان 
به نام امير سوار بر خودروي جك به دنبال ما آمد. 
او همراه پسري به نام مجيد بود و پيشنهاد سرقت 
داد. او گفت در خانه اي حوالي گيشا، كسي حضور 
ندارد و كليد خانه را هم دارد. ما هم قبول كرديم و 
همراه امير و مجيد به آنجا رفتيم و دست به سرقت 
زديم. ما نمي دانستيم صاحبخانه چه كسي است و 
اصال از ماجراي قتل او خبر نداشتيم و مدتي پس 
از سرقت امير ماشين جك را هم به ما داد كه وقتي 

سوار بر آن بوديم دستگير شديم.

اخاذي مرگبار
امير كسي جز خواســتگار دختر زن نظافتچي 
نبود؛ همان زني كه بــراي انجام كارهاي نظافت 
به خانه مقتول رفت وآمد داشت. با اين اطالعات 
امير و دختر جوان بازداشت شدند. دختر جوان 
در بازجويي ها راز اخاذي مرگبــار از مرد تنها را 
فاش كرد و گفت: مدتي بود كــه مادرم در خانه 
مرد تنها كار مي كرد و گفته بود كه او وضع مالي 
خيلي خوبي دارد. مي دانستم كه در خانه اين مرد 
پول، دالر و يك ماشين گران قيمت است و او تنها 
زندگي مي كند. موضوع را با خواستگارم در ميان 
گذاشتم و او كه نياز شديدي به پول داشت نقشه 
اخاذي كشيد. او نقشه اش را با 2 نفر از دوستان 
ديگرمان به نام هاي  رؤيا و مجيد در ميان گذاشت 
و آنها هم پذيرفتند وارد اين بازي شوند. قصد ما 
فقط اخاذي بود و اصال نمي خواستيم مرد تنها را 

به قتل برسانيم.
وي گفــت: روز حادثه من به مقتــول زنگ زدم 
و گفتم مادرم حالش خوب نيســت. از او كمك 
خواستم و درخواست كردم تا فورا خودش را به 
آدرسي كه مي گويم برساند. مقتول ساعتي بعد 
خودش را به خانه اي كه از قبل براي زنداني كردن 
او آماده كرده بوديم رساند اما وقتي او را گروگان 

گرفتيم جان باخت و نقشه ما به هم ريخت.
با اعترافات دختر جوان 2متهم ديگر هم دستگير 

شدند و تحقيقات از آنها ادامه دارد.

متهمان مي گويند كه قصدشان از گروگان 
گرفتن مرد تنها اخاذي بوده نه قتل

   سرقت پس از جنايت
امير طراح نقشه گروگانگيري و اخاذي مرگبار است. او مدعي ست كه قصد آنها از همان ابتدا كه نقشه را كشيدند، 
قتل و كشتن طعمه شان نبوده اســت. هدف آنها اين بوده كه مرد تنها را گروگان بگيرند و دست به اخاذي از وي 

بزنند اما او ناگهان كشته شد.

منظورت چيست كه ناگهان به قتل رسيد. او را به چطور به قتل رسانديد؟
مقتول را در خانه اي زنداني كرديم. دست و پايش را بستيم و به دهانش چسب زديم. او را كتك زديم وتهديدش كرديم كه رمز 
كارت هاي عابربانكش را بگويد. او هم گفت و پس از آن گروگان را در خانه رها كرده و خود را پاي دستگاه خودپرداز رسانديم تا 
حسابش را خالي كنيم. اما وقتي برگشتيم گروگان فوت شده بود. به خاطر چسبي كه روي دهان و بيني اش زده بوديم خفه شده 

بود. ما واقعا قصدمان كشتن گروگان نبود و از مرگ او به شدت ناراحت و متاثر شديم.
چرا قصد اخاذي از او را داشتيد؟

ماجرا از روزي شروع شد كه با نسترن آشنا شدم. مادر نسترن به خانه مقتول رفت وآمد داشت و كارهاي نظافت آنجا را انجام مي داد. 
نسترن هميشه برايم تعريف مي كرد كه مرد تنها وضع مالي خيلي خوبي دارد. تعريف هاي او باعث شد تا وسوسه سرقت و اخاذي 
به جانم بيفتد. اوايل مي ترسيدم چون كار خطرناكي بود. اما براي رسيدن به پول الزم بود تا كمي جرأت به خرج بدهم. مي دانستم 
كه تنهايي از عهده اين كار بر نمي آيم. به همين دليل موضوع را با دوست نسترن به نام رؤيا و پسر موردعالقه اش به نام مجيد در 

ميان گذاشتيم. آنها هم به خاطر رسيدن به پول قبول كردند.
مقتول را كجا زنداني كرديد؟

خانه يكي از بستگان مجيد. وقتي نقشه اخاذي كشيديم، قرار شد مجيد از خاله اش بخواهد تا خانه را خالي كند و براي چند ساعتي 
كليدش را به او بدهد. خاله اش قبول كرد و كليد خانه اش كه در جنوب غرب تهران بود را به مجيد داد. مرحله بعد اين بود كه نسترن 
دختر موردعالقه ام با مقتول تماس بگيرد. نسترن به او زنگ زد و به اين بهانه كه حال مادرش خوب نيست او را به خانه كشاند و 

به اين ترتيب نقشه عملي شد. وقتي پيرمرد رسيد دست و پايش را بستيم و به دهان و بيني اش چسب زديم اما او ما را بازي داد.
چگونه؟

او رمزهاي كارتش را غلط داد. چندبار به خانه برگشتيم و كتكش زديم و تهديد كرديم كه رمز درست و كارتي كه پول زيادي داخل 
است را به من بدهد. اما آخرين بار هم رمز اشتباه داد. وقتي برگشتيم كه دوباره تهديدش كنيم، متوجه شديم گروگانمان فوت 
شده بود. او نفس نمي كشيد و قلبش از تپش ايستاده بود. جسد را داخل خودروي جك او انتقال داديم و حركت كرديم به سمت 
اتوبان قم. در نزديكي عوارضي تهران، قم بنزين زديم و مقداري هم بنزين خريديم. سپس در بيابان هاي اطراف جسد را سوزانديم.

هر 4نفرتان با هم بوديد؟
نه دخترها نبودند. فقط من و مجيد بوديم.

و بعد نقشه سرقت از خانه مقتول را كشيديد. درست است؟
خب گروگانمان كشته شده و چيزي دستمان را نگرفته بود. به همين دليل بود كه تصميم گرفتيم با كليدي كه داشتيم به آنجا 
برويم و دست به سرقت بزنيم. هنگام سرقت دخترها با ما نبودند و با 2نفر از دوستان ديگرمان رفتيم. اموال ارزشمند او مانند پول، 

سكه و دالرها را سرقت كرديم اما در نهايت همه ما دستگير شديم.

نشت گاز در ساختماني واقع در شرق تهران انفجار مهيبي را رقم زد و يك كشته و 2مصدوم بر 
جا گذاشت.

به گزارش همشهري، اين حادثه صبح ديروز در ساختماني 3طبقه در تهرانپارس اتفاق افتاد. 
دقايقي بعد گروه هاي امداد و نجات خود را به محل حادثه رساندند. سيدجالل ملكي، سخنگوي 
آتش نشاني تهران در توضيح اين حادثه گفت: ساعت10:29 صبح جمعه به دنبال وقوع اين حادثه 
آتش نشاناِن دو ايستگاه به محل اعزام شدند. حادثه در ساختماني 3طبقه اتفاق افتاده و كانون 
انفجار در واحدی ۵0متري واقع در زيرزمين بود. حادثه موجب آتش سوزي جزئي و شكستگي 
شيشه درها وپنجره ها شده بود. او ادامه داد: آتش نشانان با تقسيم شدن به دو گروه اقدامات خود 
را براي اطفاي حريق و نجات ساكنان آغاز كردند. به گفته شاهدان هنگام وقوع حادثه يكي از 
ساكنان كه مردي حدود 37ساله بود، متوجه بوي گاز شده و براي بررسي آن به زيرزمين رفته 
بود.متأسفانه   هنگامي كه اين فرد در حال بررسي موضوع بود انفجار رخ داده و شدت آن به حدي 
بود كه او با تأييد عوامل اورژانس در دم جان خود را از دست داده بود. پيكر اين فرد قبل از رسيدن 

عوامل آتش نشاني از سوي شهروندان به بيرون از ساختمان منتقل شده بود.
ملكي در ادامه گفت: در اين حادثه مردي حدود 34ساله نيز دچار سوختگي و آسيب ديدگي 
شديد و مردي 70ساله هم كه در طبقه فوقاني حضور داشت دچار مصدوميت سطحي شده بود 

كه هر دو به بيمارستان منتقل شدند.
او درباره علت اين حادثه گفت: بررسي اوليه كارشناسان حاكي از آن است كه نشت گاز و ايجاد 

شعله سبب وقوع اين حادثه شده است، اما تحقيقات تكميلي در اين باره همچنان ادامه دارد.

جنايت؛ پايان نقشه اخاذي 
4دختر و پسر از مرد ثروتمند

شهادت 2 مرزبان در سراوان
2 نفر از مرزبانان هنگ مرزي ســراوان در جريان 

درگيري با افراد ناشناس به شهادت رسيدند.
به گزارش همشــهري، اين دو مرزبان غيور هنگ 
مرزی سراوان، به نام های استواريكم  سيدابوالفضل 
هاشــمی و اســتواريكم محمد نصيــری در حال 

پاسداري از مرزهاي كشور بودند كه با افراد ناشناس 
در مرز درگير شــدند و هر دو به شهادت رسيدند. 
استواريكم هاشمی متاهل و اهل شهرستان زاهدان 
و استواريكم نصيری مجرد و ساكن شهرستان زهك 
سيستان و بلوچستان بودند. بر اساس اين گزارش، 
تحقيقات براي روشن شدن چگونگي اين درگيري 

مرزي و شناسايي عامالن جنايت آغاز شده است.

رسيدگي به مشكالت گودال فخار مشهد
مرادنيا، شهردار منطقه۵ مشهد به دنبال دريافت پيام هاي مردمي از 
اهالي منطقه گودال فخار مشهد با موضوع ناتمام ماندن حل مشكالت 
اين محله در گفت وگو با همشــهري گفت: گودال فخار كه در حوالي 
ميدان ميرزا كوچك خان شــهر مشهد واقع شــده يادگار كوره هاي 
آجرپزي با قدمت 80 تا 100ساله است. اين محله بر اثر برداشت خاك 
از اين منطقه جهت درست كردن آجر و به مرور شكل گرفت. قبل از 
انقالب كارگراني كه در اين كوره خانه ها مشغول به كار بودند در اين 

محل زندگي مي كردند.
وي ادامه داد: در طول اين ســال ها طرح ها و پيشــنهادات متنوع و 
فراواني جهت رفع مشكالت و آباداني اين محل مسكوني صورت گرفت 
و ارائه شد. متأسفانه به دليل عدم تعامل مالكين اصلي زمين هاي اين 
منطقه كه همان صاحبان كوره ها هستند با مسئولين شهرداري در 
ادوار مختلف، اين پيشــنهادات و راهكارها عملي نشد و روي كاغذ 
ماند. طي 6 ماه گذشته در پي تالش و پيگيري هاي مكرر جهت تعامل 
با مالكين زمين ها، شهرداري موفق شد تا بخشي از اين مشكالت را 

مرتفع كند.
مرادنيا يادآور شد: جمع آوري نخاله، تسطيح زمين )كه ناهموار و به 
شكل تپه ماهور بود(، لكه گيري معابر و آســفالت آن، تخريب چند 
ساختمان غيرمجاز، ايمن سازي  بخش هايي از ساختمان هاي ناامن و 
در حال ريزش و همچنين احداث پاركي به مساحت 1300متر همراه 
با لوازم بازي كودكان و لوازم ورزشي جهت استفاده بزرگساالن، ازجمله 
اقداماتي است كه در اين مدت كوتاه توسط شهرداري انجام شده كه 
اين اقدامات تنها بخشي از كارهايي است كه ما در جهت رفع مشكالت 

و فراهم كردن رفاه حال ساكنان منطقه انجام داده ايم.
وي يادآور شد: هم اكنون مشغول مذاكره با مالكين اصلي زمين هاي 
اين منطقه، جهت احداث پاركي هستيم كه طراحي آن انجام و نهايي 
و اعتبار آن هم تعيين شده و در اختيارمان قرار گرفته است. از سويي 
ديگر، در پي رايزني و توافق با معاونت فرهنگــي، تصميم داريم  تا با 
شعار »هر خانه يك رنگ« پس از ســيماني كردن ديوارهاي آجري 
و فرسوده خانه ها، اقدام به رنگ آميزي و نقاشي منازل كنيم. اين كار 
عالوه بر زيبايي و تأثير مثبت بر روحيه ساكنان، مي تواند اين گودال را 
به جاذبه گردشگري اين منطقه تبديل كند و از اين رهگذر به اقتصاد 
اهالي كمك شود. وي در پايان با اشاره به اينكه مذاكرات و توافقات با 
شركت آب و فاضالب نهايي و مســئله و مشكل فاضالب اين منطقه 
مرتفع خواهد شــد، بيان كرد: در واقع شــهرداري تهديدي را كه به 
واسطه محيط ناامن و بدون امكانات رفاهي براي ساكنان ايجاد شده 
بود به فرصت تبديل كرده است و اميدواريم با ياري مراجع و نهادهاي 

ذيربط، محيطي امن و زيبا را براي ساكنان اين منطقه فراهم آوريم.
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  در روزهاي گذشته در اين صفحه درباره 
عواقــب متوقف نشــدن پروژه هــاي گزارش

فيلمبــرداري در شــرايط پر خطر خيز 
جديد كرونا هشدار داديم. حاال گويا اوضاع به قدري بد 
شده كه خود دست اندركاران برخي از اين پروژه ها به 
اين نتيجه رسيده اند كه بايد كار را حداقل براي مدتي 
تعطيل كنند تا سالمت عوامل و طبيعتا كساني را كه با 

آنها در تماس هستند به خطر نيندازند.

تعطيلي»شهرك«بايكهفتهتأخير
ديروز خبر رسيد فيلمبرداري فيلم سينمايي »شهرك« 
به كارگرداني علي حضرتي و تهيه كنندگي علي سرتيپي 
با توجه به وضعيت قرمز كشــور در پي افزايش شــيوع 
بيماري كرونا و اعالم سازمان ســينمايي مبني بر لزوم 
توقف فيلمبرداري  پروژه هاي ســينمايي متوقف شد. 
البته سازمان سينمايي شنبه هفته گذشته از پروژه هاي 
سينمايي درخواست كرد كه كارشان را تعطيل كنند و 
اينطور كه پيداست مسئوالن گروه توليد فيلم شهرك 
پس از اينكه شخصا به اين نتيجه رسيده اند ديگر امكان 
كار در اين وضعيت خطرنــاك وجود ندارد، مي خواهند 
تعطيلي پروژه شــان را - آن هم يك هفته پس از اعالم 
درخواست سازمان ســينمايي - طوري جلوه دهند كه 

خواسته اين سازمان را اجابت كرده اند. اما اگر در فاصله 
اين يك هفته كسي از اعضاي گروه به كرونا مبتال شده 
باشد، تكليف چيســت؟ فيلمبرداري شــهرك پس از 
پشت سر گذاشتن پيش توليد 4۵روزه از حدود 2هفته 
قبل در لوكيشــن هاي داخلي و خارجي در تهران آغاز 
شــده بود. زمان كليد خوردن فيلمبرداري اين فيلم با 
اوج گرفتن خيز چهــارم كرونا مطابقت دارد و اساســا 
عجيب است كه اين موقع را براي فيلمبرداري انتخاب 
كرده اند. البته بعضي پروژه ها زودتر متوجه وخيم بودن 
اوضاع شــدند و كار را تعطيل كردند. براي نمونه، هفته 
گذشته فيلم ســينمايي »تفريق« به كارگرداني ماني 
حقيقي كار را تعطيل كرد تا خطري، سالمت اعضاي اين 

گروه را تهديد نكند.

بدلكرونابهبدلكار
»من يك سرباز جنگجو هستم، هيچ وقت تسليم نمي شم 
و هنوز خيلي چيزها بــراي كشــف كردن و تركوندن 
هســت.«؛ اين متني است كه ارشا اقدســي، بدلكار در 
صفحه اينستاگرامش منتشر كرده و خبر از ابتاليش به 
ويروس كوويد-19 داده است. ارشا اقدسي كار بدلكاري 
را با مرحوم پيمان ابدي آغاز كرد و ســال138۵ بود كه 
گروه »بدلكاران13« را پايه  گذاشت و جز اجرا و طراحي 
صحنه هاي بدلكاري در پروژه هاي داخلي، در چند پروژه 
ســينمايي خارجي نيز جزو گروه بدلكاران بوده است. 
اينها را براي اين گفتيم تا تأكيد كنيم حتي ورزشكاران 

و كساني كه از بدن ســالم و ورزيده اي برخوردارند و به 
توانايي هاي فيزيكي شان شهره هستند نيز از گزند كرونا 
در امان نيستند و ممكن اســت هر آينه گرفتار بيماري 
شــوند. در روزهاي گذشــته خبر ابتالي باران كوثري، 
فرنوش صمــدي و پيام دهكــردي را در همين صفحه 
منتشــر كرده بوديم. باران كوثري در ســريال »ملكه 
گدايان« و پيام دهكردي در سريال »افرا« مشغول به كار 

بوده اند كه متوجه مي شوند به كرونا مبتال شده اند.

هشداريكپزشكمنتقدسينما
مصطفي جاللي فخر هم پزشــك اســت و هم منتقد 
سينما. او سال گذشته كه قرار بود جشنواره فيلم فجر 
برگزار شود، مصرا با برگزاري اين جشنواره مخالف بود 
و درباره تبعات آن هشــدار مي داد. در طول يك سال 
گذشــته هم توصيه هايي را درباره اقداماتي كه مردم 
بايد انجام دهنــد تا از ابتال به بيمــاري مصون بمانند 
با مخاطبانش در ميان گذاشــته اســت. او پنجشنبه 
گذشته، در متني كه نشان از وخيم بودن اوضاع كرونا 
دارد، نوشــت: »اين متن را االن، 6عصر پنجشنبه، در 
بيمارستان مي نويسم، در حالتي كه شرايط روحي خوبي 
ندارم. در طول دوران طبابتم، تا اين حد منقلب نشده ام. 
فوج فوج بيمار كرونا به بيمارستان ها سرازير شده اند. 
شــبيه مراكز درماني در يك شــهر زلزله زده. در كل 
تهران، چه در بيمارستان هاي دولتي و چه خصوصي، 
يك تخت خالــي هم  پيدا نمي شــود. آمبوالنس هاي 

پرشماري با بيماران بدحال در شــهر مي چرخند و از 
هيچ كجا پذيرش نمي گيرند. انبوهي تقاضاي كمك و 
گاه در حد التماس براي پيدا كردن  تخت خالي داريم و 
پاسخ مان از سر ناچاري، هيچ!« جاللي فخر در ادامه از 
ابتالي بيشتر بچه ها و جوان ها و افزايش سرعت درگيري 
ريه در اين خيز جديد نوشته است. اين پزشك توصيه 
كرده: »حتي اگر واكسن زده ايد، فرض را بر اين بگيريد 
كه جزو درصد اندكي هســتيد كه ايمني مطمئني در 
آنها ايجاد نمي شــود. كم نيســتند بيماراني كه حتي 
قبال 2بار گرفته اند و االن باز هم مبتال شده اند.« او تنها 
راهكار مؤثر در اين وضعيت را هم اينطور ارزيابي كرده 
است: »االن فقط و فقط و فقط، لطفا در خانه بمانيد. و 
اگر مجبوريد بيرون برويد، حتما از 2ماســك استفاده 

و فاصله 1.۵متري را قاطعانه رعايــت كنيد. هرگونه 
دورهمي، در حكم خودكشي و ديگركشي است. فكر 
كنيد زلزله 7ريشتری آمده. االن در مرحله آواربرداري 
هستيم و بحث بر سر چرايي سست بنيادي به كار شرايط 
حاد كنوني نمي آيد. مي دانم تمام  اين حرف ها تكراري  
است اما اندوه غريب مواجهه با اين همه بيمار بدحال، 
مجبورم مي كند دوباره بنويسم، شايد بر كسي اثر كند و 
تأثيري داشته باشد. به داد خودتان برسيد. يا علي مدد.« 
منتقدان و سينماگران معموال رابطه خوبي ندارند اما 
اينجا ديگر بحث بر سر خوب يا بدبودن فيلمي نيست؛ 
بحث جان آدم ها در ميان است و الزم است صحبت هاي 
اين پزشك و منتقد سينما از سوي سينماگران حاضر 

در سر كار جدي گرفته شود.

پروژه هاي فيلمبرداري كم كم دارند متوجه وخامت اوضاع مي شوند

رئاليسم ترسناك كرونا
ياوريگانه
روزنامه نگار

يادداشت

دميخوشترازايننتوانيافت
چند سطري درباره خيام و عطار به مناسبت سلسله برنامه هاي 

»از مختارنامه عطار تا رباعيات خيام« 

روزها مي آيند و مي رونــد و خيلي وقت ها در حد نامي در صفحه هاي 
تقويم مي مانند و كمتر مورد التفات و توجه قرار مي گيرند، به ويژه در 

دوره كرونا كه كمتر كسي حوصله توجه به مناسبت ها را دارد.
يكي، دو روز ديگر اول ارديبهشت فرامي رسد. روزي كه به نام سعدي 
است و در سال هاي اخير بســيار در ميان عموم جاافتاده و به ضيافت 
عمومي دوستداران تبديل شده است. هزاران نوشته كوتاه و بلند در 
شبكه هاي اجتماعي درباره سعدي منتشر مي شود و همه دوستداران 

زبان فارسي به نوعي به خداوندگار سخن ابراز ارادت مي كنند.
اما از ميان روزهايي كه به نام شاعران بزرگ فارسي است بيشتر از همه 
روز سعدي و روز حافظ)بيستم مهر( جا افتاده و به روزهاي ديگر كمتر 
توجه مي شود. يكي، دو مناسبت ديگر نيز در فروردين و ارديبهشت 
هست كه به 2شاعر بزرگ فارســي اختصاص دارد. 2۵فروردين روز 

عطار است و 28ارديبهشت روز خيام.
به همت مركز فرهنگي شــهركتاب و مشــاركت انجمن ترويج زبان 
فارسي)شعبه خراسان( و دانشگاه حكيم سبزواري سلسله برنامه هايي 
ذيل عنوان »از مختارنامه عطار تا رباعيــات خيام« در يك ماه آينده 
برگزار مي شود. اين بار نقطه پيوند رباعي است. رباعيات خيام شهرت 
جهاني دارند اما رباعيات عطار كه در مختارنامه گرد آمده شايد كمتر 
شناخته شده باشد. عطار بيش از 2هزار رباعي سروده است ولي كمتر 
كسي او را به عنوان شاعر رباعي سرا مي شناسد. به  عبارت ديگر شمار 
آثار درخشان عطار آن قدر هست كه رباعيات او كمتر به چشم آمده اند.

مجموعه سخنراني هايي كه از هفته گذشته به مناسبت روز عطار آغاز 
شده و تا روز خيام ادامه خواهد داشت و به مرور زمان در فضاي مجازي 
و شبكه هاي اجتماعي منتشر مي شود، به بررسي مضامين مشترك 
ميان آثار اين 2شــاعر بزرگ مي پردازد. »از هفت  شهر عشق تا هزار 
وادي انديشه« با سخنراني رضا اشرف زاده و رجب علي لباف خانيكي، 
»دو نكته درباره مختارنامه عطار« مريم مشرف، »رباعي و رباعي سرايي 
در شعر فارسي و ويژگي هاي رباعيات عطار در مختارنامه« سيدعلي 
ميرافضلي و »رباعي هاي روايي عطار در مختارنامه« حامد شكوهي 
ازجمله سخنراني هايي هستند كه طي روزهاي اخير از طريق مركز 

فرهنگي شهركتاب در شبكه هاي اجتماعي قرار گرفته اند.
هــر كــدام از اين 
ني ها  ا ســخنر
دريچه اي تــازه به 
روي دوســتداران 
نيشــابوري  عطار 
مي گشايند و گرهي 
از گره هاي تاريخي 
بــاز مي كنند. مثال 
سيدعلي ميرافضلي 
كه همه همت خود 
را در دهه هاي اخير 
صرف رباعي كرده 
و كتــاب »رباعيات 
خيام و خيامانه هاي 
پارسي«)انتشارات 

سخن( آخرين اثر او در حوزه رباعي اســت، در سخنراني خود گفته 
كه 30رباعي از رباعي هاي عطار به خيام منســوب شــده و در شمار 

رباعي هاي خيام آمده است.
سلســله ســخنراني هاي »از مختارنامه عطار تا رباعيات خيام« در 

هفته هاي آينده نيز ادامه خواهد داشت.
مهتاب به نور دامن شب بشكافت

مي خور كه دمي خوش تر از اين نتوان يافت
خوش باش و بينديش كه مهتاب بسي

خوش بر سر خاك يك به يك خواهد تافت

كارگردانان فيلم هاي مطرحي كه در سال جاري كانديداي جوايز اسكار 
در رشــته بهترين فيلم و بهترين كارگرداني شــده اند، از تجربه هاي 

شخصي خود در زمينه ساخت فيلم هايشان بهره گرفته اند.
 لي ايســاك چانگ، كارگردان فيلم »ميناري«، امرالد فنل، سازنده 
»زن جوان خوش آتيه«، ديويد فينچــر،  كارگردان»مانك«، توماس 
وينتربرگ، ســازنده فيلم »دور ديگر« و كلوئه ژائــو، كارگردان فيلم 
»سرزمين كوچ نشينان« ازجمله كارگرداناني هستند كه از تجربيات 
و خاطرات قبلي خود در ساخت فيلم هاي جديدشان استفاده كرده اند.

دنياي ســينما يكي از مهم ترين راه هاي گريز از وضعيتي است كه از 
يك سال قبل مردم دنيا بر اثر شيوع ويروس كرونا و تالطم ها و تشنج هاي 
سياسي و اقتصادي گرفتار آن شده  اند. با فيلم و سينما مردم براي مدت 
چند ساعت از زندگي خسته كننده و كسالت بار روزانه خود در اين دوران 
فاصله مي گيرند و ذهنشان با نگاه كردن به فيلم هايي كه دنياي ديگري 
غيراز دنياي واقعي پيرامونشان را نمايش مي دهد، آرام مي گيرد. آكادمي 
اسكار نيز با نامزد كردن فيلم هايي از كارگرداناني كه لحظات سخت 
كنوني را به تصوير كشيده اند يا تالش كرده اند با فيلم هايشان لحظات 
خوشي را براي عالقه مندان به فيلم و سينما در اين دوران سخت رقم 

بزنند، به طور ويژه اي قدرداني كرده است.
برخي از اين كارگردانان كه فيلم هايشان نامزد دريافت جايزه اسكار در 

روايتي دست اول از زندگي كارگردانان فيلم هاي كانديداي اسكار2021

همانطور كه زندگي كردي فيلم بساز 

سال2021 شده، در دوران اوج فيلمسازي خود به سرمي برند و امسال 
توانسته اند با اتكا به تجربيات قبلي يا خاطراتشان بهترين آثار سينمايي 

خود را خلق كنند.

كلوئهژائووعمريتجربهدربهتصويركشيدنزندگيمردمغرب
وميانهآمريكا

كلوئه ژائو ازجمله اين كارگردانان است كه با وجود اينكه دوران كودكي 
و نوجواني خود را در چين گذرانده، دوران فعاليت سينمايي خود را وقف 
ساخت فيلم هايي درباره زندگي سخت مردم در طبيعت زيبا  و همزمان 
غم افزاي غرب و ميانه آمريكا كرده است. او نخستين فيلم خود را با نام 
»آهنگ هايي كه برادرم به من آموخت« در سال201۵ ساخته است. 
كلوئه ژائو در فيلم »سواركار« به تالش ها و سختي هاي زندگي يك جوان 
اهل قبيله »الكوتا سيو« در ايالت »داكوتاي جنوبي« پرداخته است. او 
اين سبك روايت مستند – داستاني را در فيلم »سرزمين كوچ نشينان« 
ساخته كمپاني سرچ اليت نيز ادامه مي دهد. او در اين فيلم بر زندگي فرن 
با بازي فرانسس مك دورمند متمركز شده كه يك كارگر روزمزد مسني 
است كه غرب آمريكا را با يك ون سير مي كند. ژائو فيلمنامه »سرزمين 
كوچ نشينان« را از ناداســتاني درباره زندگي واقعي افراد بازنشسته از 
طبقات فرودست آمريكايي كه از شانس ترك كار و پرداختن به زندگي 
آرام پس از بازنشستگي برخوردار نيستند، اقتباس كرده است. سرزمين 
كوچ نشينان غزلي »نئو وسترن« است كه به نظير كمبودهاي زندگي و 
تالش مستقالنه براي ادامه حيات مي پردازد،  اما باالتر از همه اينها كلوئه 
ژائو در »سرزمين كوچ نشينان« با جزئيات به چگونگي دوام آوردن يك 

زن تنها در شرايط سخت و دشوار مي پردازد.

حركتامرالدفنلدرامتدادآثارقبلي
فمينيسم كه موضوع اصلي فيلم هايي بوده اند كه امرالد فنل در آنها نقش 
ايفا كرده در نخستين فيلم اين بازيگر و كارگردان آمريكايي نيز انعكاس 
ويژه اي يافته اســت. امرالد فنل، هنرمند همه فن حريــف بريتانيايي 
پيش تر در سريال هاي »تاج« و »همسر مياني را صدا بزن« بازي كرده 
است. اما شايد مهم ترين كارهاي وي تا پيش از ساخت فيلم »زن جوان 
خوش آتيه«، نوشتن داستان ها و فيلمنامه هاي كميك و فيملنامه هاي 
داراي مضامين خشونت بار بوده باشد. او در سال2018، به جاي فوئبه والر 

بريج در ساخت فصل دوم ســريال مهيج و ترسناك »كشتن ايو« براي 
بي بي سي به عنوان نويسنده مشاركت داشت. سريال »كشتن ايو« درباره 
رابطه عجيب و جسورانه يك قاتل زن با يك مأمور زن سرويس امنيت 
داخلي بريتانيا )MI5( است. در همان سال نيز او فيلم كوتاهي را به نام 
»مراقب رفتارت باش« كارگرداني كرد كه داستان 3زني است كه از طريق 
يك سري اقدامات شرورانه، شخصيت بي رحم خود را آشكار مي كنند. در 
كمدي سياه »زن جوان خوش آتيه«، امرالد فنل با نگاهي موشكافانه به 
نهضت »مي تو« بيشتر از آثار قبلي اش خشونت و خونريزي را محور قرار 
داده است. در اين فيلم كري موليگان در نقش كيسي،  دانشجوي پزشكي 
جواني بازي مي كند كه سال هاست به دنبال انتقام از افرادي است كه با 

آزار دوستش موجبات خودكشي وي را فراهم آورده اند.

روايتگرانپيروزيهاوشكستهايمردانه
درحالي كه كلوئه ژائو و امرالد فنل روايات و داستان هاي پيچيده خود 
با موضوع »بقا« را با توجه به ســوابق فعاليت هاي قبلي خود و عاليق 
اجتماعي سياسي شان ساخته اند، برخي ديگر از كارگرداناني كه در اين 
دوره فيلم هايشان كانديداي دريافت جايزه اسكار شده، نظير توماس 
وينتربرگ، كارگردان »بار ديگر«، ايساك لي چانگ، سازنده »ميناري« 
و ديويد فينچر،  كارگردان »مانك« هريك از خاطرات زندگي و تجربيات 
شخصي شان براي روايت داســتان هاي صميمانه درباره مرداني كه در 

حال از دست دادن كار و خانواده خود هستند، بهره گرفته اند.
توماس وينتربرگ در فيلم »بار ديگر« با بازي مد نيكلسن داستان معلم 
مدرسه اي را روايت مي كند كه در ابتدا تالش مي كند روحيه خود را براي 
حفظ ارتباط با خانواده  و دوستانش باال ببرد، اما او كه به منظور افزايش 
اعتماد به نفس خود به عادات بد روي آورده است، تقريبا تمام روياهاي 
خود را در اين زمينه بر باد مي دهد. وينتربرگ در ابتدا قصد داشت، فيلم 
»بار ديگر« را با لحن كمدي روايت كند و آن را به صورت طنزآميزتري به 
تصوير بكشد، اما با درگذشت دخترش،  آيدا در يك تصادف رانندگي و 
پس از وقفه اي كه در ساخت فيلم پديد آمد، او در اين فيلم، تجربه روح و 

دل آزارتري از زندگي مرد مدرن امروزي را به تصوير كشيد.
در فيلم هاي مانك و ميناري اين پرسش اصلي مطرح شده كه آيا رسيدن 
به يك رؤيا ارزش اين همه رنج و زحمت و به سختي انداختن خانواده و 

تخريب ارتباطات عاطفي را دارد؟

مرتضيكاردر
روزنامه نگار

رابينبار،هاليوودريپورتر
آرش نهاوندي؛ مترجم
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كيوسك

 جو بايدن با اعالم تصميم خود مبني 
بر خروج كامل نيروهاي نظامي آمريكا آسيا

از افغانستان، رســما پرونده 20سال 
جنگ در اين كشور را بست. رئيس جمهور آمريكا كه 
مي خواهد تمركز خود را روي تحــول اقتصادي و 
اجتماعي اين كشور و تهديدهاي روبه رشد خارجي 
بگذارد، به اين نتيجه رســيده كه ديگر دليلي براي 
ادامه 2دهه تالش نافرجام براي تغيير وضعيت در 
افغانستان وجود ندارد. براي او مهم نيست كه بيشتر 
اهداف واشــنگتن در منطقه محقق نشده يا ثبات 
كابل در معرض خطر است، سال ها حضور در كميته 
روابط خارجي سنا و كاخ ســفيد، بايدن را متقاعد 
كرده كه حضور آمريكا در افغانســتان پيامدي جز 

افول قدرت كشورش نداشته است.
روزنامه نيويورك تايمز در تحليلي نوشــت؛ اگرچه 
بايدن هيچ وقــت از عبارت »اول آمريكا«، شــعار 
معروف دونالد ترامپ استفاده نكرده و هميشه منتقد 
آن بوده اما طرح او مبني بر خروج از افغانســتان تا 
11سپتامبر امسال)20شــهريور1400( به نوعي 
اقتباس شخصي از سياســت اول آمريكا است كه 
البته تفاوت فاحشــي با نگاه رئيس جمهور ســابق 

اين كشور دارد.
سال 2009در زمان رياست جمهوري باراك اوباما، 
بايدن، به عنوان معاون او نتوانســت دولت را براي 
كاهش حضور نظامي آمريكا در منطقه براي مبارزه با 
تروريسم متقاعد كند اما حاال كه 3ماه از ورودش به 
كاخ سفيد مي گذرد، سعي دارد با بازگرداندن همه 
سربازان، نگاه ها را از 2دهه درگيري در افغانستان به 
اولويت هاي كامال متفاوت ديگري كه مدنظر او است، 
جلب كند. اوباما در زندگينامه خود به اين موضوع 
اشاره كرده كه معاونش به او هشدار داده بود حضور 
نظامي آمريكا »بيهوده و پرهزينه« اســت. موضع 

بايدن حاال ســخت تر هم شده اســت. او پيشنهاد 
وزارت دفاع آمريكا مبني بر خروج مشــروط و قابل 
بازگشت درصورتي كه دولت افغانستان در معرض 

خطر قرار بگيرد را رد كرده است.
بايدن، رها كردن آمريكا از چنگال كرونا كه حاال با 
جهش ويروس وارد مرحله تازه اي شــده و توسعه 
اقتصادي بــراي مقابله با چيــن را به عنوان اهداف 
دولت خود اعــالم كرده اســت. به ايــن ترتيب، 
اولويت هاي كاخ سفيد شامل مبارزه با فقر، تبعيض 
نژادي و توسعه ســرمايه گذاري در حوزه فناوري، 
هوش مصنوعي و اينترنت 5G اســت، نه استفاده 
از قدرت نظامي براي حمايت از دولت اشرف غني. 
به عبارت ديگــر، رئيس جمهور آمريكا به توســعه 

تجاري بيشتر از توانمندسازي نظامي بها مي دهد.

مقابله با چين
وقتي بايدن در مصاحبه مطبوعاتي  ماه گذشته خود 
اعالم كرد كه »ما بايد ثابت كنيم دمكراسي پيروز 
مي شــود«، در حقيقت اين نكته را روشن كرد كه 
سياست خارجي او متمركز بر احياي اعتبار آمريكا 
اســت. تصميم اخير بايدن نشــانه اين است كه او 
تمركز بر مقابله با چين را به چند سال حضور بيشتر 
در افغانستان براي تحقق اهداف آمريكا در منطقه 
كه با گسيل صدها هزار سرباز و بيش از 2تريليون 
دالر هزينه در 20سال گذشته محقق نشده، ترجيح 

مي دهد.
برخي تحليل گران معتقدند كه هيچ كشــوري به 
اندازه چين از حضور آمريكا در افغانســتان و عراق 
سود نبرده اســت. همان وقتي كه واشنگتن درگير 
جنگ هاي منطقه اي بود، پكن در حال توسعه نفوذ 
خود در مناطقــي از جهان بود كــه زماني آمريكا 
در آنجا حــرف اول را مي زد. هفته گذشــته يكي 
از مشــاوران ارشــد بايدن گفت كه رئيس جمهور 
آمريكا به اين نتيجه رســيده كه بايد به تهديدها و 
چالش هاي سال 2021بپردازد، نه سال 2001. او 

گفت: »بايدن از ما خواسته كه پرونده 20سال جنگ 
در افغانستان را ببنديم«.

عواقب خروج از افغانستان
اما تصميم اخير رئيس جمهــور آمريكا كه 2.5  ماه 
طول كشــيد تا آن را نهايي كند، مي تواند عواقب 
خطرناكي براي كشورش داشته باشد. گزارش ساالنه 
»ارزيابي تهديدهاي جهاني« كه به تازگي از سوي 
نهادهاي اطالعاتي آمريكا منتشر شده، حاكي است 
كه اگر ائتالف به رهبري واشنگتن عقب نشيني كند، 
»كابل بايد به تنهايي با خطر طالبان مقابله كند«. 
مقام هاي دولتي آمريكا گفته انــد كه اين موضوع 
نگراني هايي از تكرار تجربه ويتنام در افغانســتان 
را ايجاد كرده اســت. بعد از اينكه آمريكا در ســال 
1973نيروهاي خود را از ويتنام خارج كرد، جنگ 
ويتنام شــمالي و جنوبي همچنان ادامه پيدا كرد 
و درنهايت سال 1975ســايگون، پايتخت ويتنام 

جنوبي سقوط كرد.
مشــاوران رئيس جمهور آمريــكا گفته اند كه اگر 
رويكرد جديد باعث شود طالبان كنترل افغانستان 
را در دســت بگيرد يا منطقه به فضــاي امني براي 
فعاليت هاي تروريستي عليه واشنگتن تبديل شود، 

بايدن عواقب آن را به گردن مي گيرد.

واكنش ها به تصميم بايدن
منتقدان بايدن ازجمله خيلــي از جمهوريخواهان 
كه انگار فراموش كرده انــد ترامپ 6 ماه پيش اعالم 
كرد همه ســربازان آمريكايي تعطيالت كريسمس 
در خانه خواهند بود، به ســرعت اين تصميم گيري 
را نشانه عقب نشــيني آمريكا برآورد كرده اند. روند 
خروج سربازان آمريكايي از افغانستان سال گذشته 
به دنبال توافق ترامپ با طالبان آغاز شــد. ليندسي 
گراهام، نماينده جمهوريخواه سنا كه مخالفت خود 
را با تصميم رئيس جمهور قبلي هم اعالم كرده بود، 
موضع بايدن را »بسيار احمقانه و خطرناك«توصيف 

كرده است.
موافقان هم معتقدند كه اگر حمله تروريستي مانند 
حادثه 11سپتامبر 2001از خاك افغانستان، آمريكا 
را تهديد نكند، ممكن است تصميم بايدن منطقي 
به نظر برسد. بيشتر دمكرات ها از اين طرح حمايت 
كرده اند، اما برخي نيز آن را تصميم سختي دانسته 
و از خطراتي كه مي تواند به دنبال داشته باشد، ابراز 

نگراني كرده اند.
ســؤالي كه از نظر برخي تحليل گران بدون جواب 
مانده اين است كه ســربازاني كه برمي گردند چه 
سرنوشــتي پيدا مي كنند و چطور مي توان دوباره 
درصورت نياز آنها را بــه صحنه هاي نبرد برگرداند. 
ليزا كرتيس، يكي از مسئوالن شوراي امنيت ملي 
دولت ترامپ معتقد است: »اگر دامنه مناطق تحت 
كنترل طالبان در افغانستان بيشتر  شود، برگرداندن 
دوباره سربازان به اين كشور براي مبارزه با گروه هاي 
تروريستي كار بسيار دشواري خواهد بود. به همين 

دليل بهتر است بخشي از نيروها در آنجا بمانند«.
شــايد تصميم بايدن در مورد افغانستان، كشوري 
كه به آن لقب »گورستان امپراتوري ها« را داده اند، 
يك سرنوشت مقدر باشــد. نيروهاي انگليس سال 
1842بعد از مأموريت نظامي كه در كتاب هايشان از 
آن به » بال« ياد مي كنند از افغانستان خارج شدند. 
شــوروي نيز ســال 1989بعد از يك دهه تلفات و 
ناكامي، اين كشور را ترك كرد. در حقيقت تجربه اي 
كه شوروي در 10سال كسب كرد، براي آمريكا بيش 

از 20سال طول كشيد.
درصورتي كــه رئيس جمهور آمريــكا تمركز اين 
كشور را بر چالش هاي استراتژيكي مانند فناوري 
و تجارت قرار بدهد، درنهايت ممكن اســت بتواند 
آمريكا را از دوره پســا 11ســپتامبر كه مقابله با 
تروريسم به اولويت نخست اين كشور تبديل شد، 
عبور بدهد. اين به معني تغيير چشمگير در مقاصد 
قدرت طلبي آمريكا و ماهيت امنيت ملي اين كشور 

خواهد بود.

تصميم جو بايدن مبني بر خروج نيروهاي نظامي آمريكا از افغانستان، نشانه تغيير 
اولويت هاي اين كشور و تمركز بر توسعه اقتصادي و مقابله با چين است 

پايان آمريكا در افغانستان

فايننشــال تايمز نوشــته كه اعالم دور جديد 
تحريم هاي آمريكا عليه روســيه، تنش ميان 
دو طرف را به شكل كم ســابقه اي افزايش داده 
اســت. آمريكا در واكنش به حمالت سايبري 
روسيه، طيف وســيعي از تحريم ها را عليه اين 
كشور اعالم كرده اســت. اين تحريم ها ۳۲ نهاد 
را هدف قرار داده و شامل اخراج 10ديپلمات هم 
مي شود. آمريكا روسيه را به دخالت در انتخابات 
رياست جمهوري سال ۲0۲0  هم متهم كرده است. 
اين دومين دور تحريم هاي عمده عليه روسيه پس 
از تحريم هاي  ماه گذشته در واكنش به مسموميت 
الكسي ناوالني، منتقد والديمير پوتين است كه 
شامل تحريم ۲مقام دولتي در روسيه و 1۲نهاد بود. 

هفته نامه اكونوميست ]انگليس[

روزنامه فايننشال تايمز ]انگليس [

خطر فروپاشي در كمين بريتانيا

روسيه تحت تحريم آمريكا

مجله اكونوميست به دولت بريتانيا هشدار داده 
كه پيوندهايي كه تاكنون كشورهاي مختلف را زير 
پرچم سلطنت بريتانيا در كنار هم قرار مي داده، 
بسيار ضعيف شده و در حال از هم گسستن است. 
اكونوميست نوشته كه تشكيل بريتانيا هرگز در 
صلح و سازش اتفاق نيفتاد و در شكست ايرلند 
و اسكاتلند، دنيا شاهد جنگ هاي خونين بود. با 
اين حال، بريتانياي امروز حاصل تالش همه اين 
كشورها طي سال هاي طوالني است. اكونوميست 
اما هشدار داده كه اكنون نيروهاي گريز از مركز 
در بريتانيا فعال شــده و مهم ترين دليل آن هم 

برگزيت بوده است. 

ثبت هر دقيقه 160مبتال به كرونا در اروپا

دفتــر منطقه اي ســازمان 
بهداشت جهاني اعالم كرد اروپا

تاكنون در اروپا بيش از يك 
ميليون نفر جان خود را بر اثر كرونا از دست 
داده اند. طبق آمار منتشر شده از سوي اين 
دفتر، هر هفتــه بيش از  يــك ميليون و 
600هزارنفــر در اروپــا به كرونــا مبتال 
مي شــوند. به گزارش خبرگزاري فرانسه، 
هانس كلوگه، مدير منطقه اي ســازمان 
بهداشــت جهاني، در يك نشست خبري 
گفت كه اين آمار به اين معناســت كه هر 
ساعت 9هزار و 500نفر و هر دقيقه 160 نفر 
مبتالي جديد در اروپا ثبت مي شود. او اين 

وضــع را بســيار نگران كننــده خواند. او 
همچنيــن گفت كــه از هنگام شــروع 
واكسيناسيون در اروپا سرعت ابتالي افراد 
سالمند به اين بيماري كاهش يافته است. 
در تقسيم بندي سازمان بهداشت جهاني، 
روسيه و تركيه هم جزو اروپا درنظر گرفته 
مي شود. در ميان موج جديد كرونا در اروپا، 
دولت آلمان قصــد دارد محدوديت هاي 
شديدتري را براي مهار كرونا اعمال كند. 
اين در حالي اســت كه برخي كشــورها، 
ازجمله انگليس از شدت محدوديت هاي 
كرونايي كاســته اند و قرار است به زودي 

مجوز فعاليت هاي گروهي را صادر كنند. 

نگاه

آب، ايران و افغانستان
اكنون مقــدار نزوالت جــوي نه تنها افزايش 
نيافته بلكــه در اثر تغييــرات اقليمي كاهش 
داشته و بر متوسط دماي كره زمين نيز افزوده شده است اما منابع 
آب همان يا حتي كمتر از آغاز دوره اســت. حال سؤال اينجاست 

كه چه بايد كرد؟ 
ايران و افغانستان هر دو در قلمرو كمربند نيمه خشك جهان قرار 
دارند. مسئله آب و خشكسالي در ايران زمين از دوران باستان مطرح 
بوده است. در كتيبه هاي هخامنشي  25قرن قبل هم از اهورامزدا 
خواسته شــده كه اين كشــور را از جنگ و دروغ و خشكسالي در 
امان نگه دارد. تمدن ايران از نخستين تمدن هايي بوده كه درباره 
ذخيره سازي )سدسازي ( آب هاي جاري در فصول پربارش و مصرف 
آن در دوره كم آبي چاره انديشي كرده و توانسته است با ابداع هنر 
قنات سازي  سفره هاي آب هاي زيرسطحي را به سطح رسانده و از آن 
در مناطق كم بارش براي مصرف آشاميدني و آبياري مزارع و باغات 
بهره گيرد. در ايران نقاط تجمع جمعيتي به طور غالب منطبق بر 
قلمروهاي كوهستاني در امتداد شرق-غرب)رشته كوه هاي البرز( 
و شمال غربي-جنوب شرقي)رشته كوه هاي زاگرس( استوار است. 
توزيع جغرافيايي جمعيت در ايران براســاس منابع آبي اســت و 
هر برنامه توســعه  ناگزير از اين عنصر اساسي تبعيت كرده است. 
با تغييرات در تعداد و اســكان جمعيت در مناطق كمتر بهره مند 
از منابع آبي در اثر ضرورت هاي پيش بيني نشــده، موجب ايجاد 
نابساماني و بحران كمبود منابع آب شده است. جابه جايي منابع آب 
از مراكز برخوردار به مراكز كم برخوردار، تعادل زيست محيطي را بر 
هم زده و موجب ايجاد تنش هاي منطقه اي بين جمعيت هاي درون 
يك واحد سياسي مي شود. اين موضوع در چارچوب رودخانه هاي 
مرزي و فرامرزي و حوزه هاي مشترك آب هاي زيرزميني و فسيلي 
و درياچه هاي آب شيرين مشترك در آينده موجب بر هم خوردن 

نظم منطقه اي خواهد شد.
روند بحران كم آبي به ويژه در اســتان هاي شرقي كشور هم مرز با 
افغانستان و پاكستان كه خود با دشواري هاي جمعيتي و بحران هاي 
سياسي دست به گريبانند، بيشتر است. رودهاي فرامرزي كه طي 
ســده هاي تاريخي امكان پديد آمدن اســتقرارگاه هاي شهري و 
روستايي در مسير را پديد آورده اند، از اهميت زيادي برخوردارند. 
2رود مهم افغانســتان كه از كوه هاي هندوكش در شمال شرقي 
افغانســتان سرچشــمه مي گيرند و به  سوي غرب كشــور روانه 
مي شوند، نقشي اساســي در پديد آمدن استقرارگاه هاي شهري و 
روستايي هم در ايران)در شرق( و هم افغانستان داشته و دارند. هر 
نوع تغييرات در دسترسي به تامين آب شيرين در هر دو سو موجب 
برهم خوردن تعادل مي شــود. يكي هيرمند كــه رودي فرامرزي 
و مصب آن در درياچه هامون در مرز ايران و افغانســتان اســت و 
ديگري هريرود كه رودي فرامرزي براي ايران و مرزي براي ايران 
و تركمنستان است. در سال هاي اخير افغانستان در مسير هر  دو 
رود به  ســوي غرب، اقدام به تكميل ســدهاي نيمه ساخته »سد 
كمال خان« روي »هيرمند« و »سد سلما« روي »هريرود« كرده 
است و در گام نخست براي افزايش ســطح زيركشت محصوالت 
زراعي و توليد مواد غذايــي جهت تامين نيــاز جمعيت فزاينده 
خود)كه وظيفه هر دولتي است( اقدام كرده است. دولت افغانستان 
در گام بعــدي مي خواهد از ايــن وضعيت به عنــوان ابزاري براي 
تحميل اراده سياسي اســتفاده كند)كه مورد اخير خارج از عرف 
حقوق بين الملل اســت(. محدود كردن دسترســي به آب براي 
همســايه با احداث ســد كه در منطقه اي گرم و خشك مي تواند 
تبعات انساني و زيست محيطي داشــته باشد، به بحران منطقه اي 
دامن زده و افغانستان بحران زده را اين بار با دوستان همسايه درگير 

خواهد كرد.
بند سلما سدي اســت روي هريرود كه در ولسوالي چشت شريف 
واليت هرات واقع شــده اســت. اين ســد در 15خرداد1395 به 
بهره برداري رسيد. بند سلما با 20كيلومتر طول و 3كيلومتر عرض، 
ظرفيت 640ميليون مترمكعب آب را دارد. بند سلما عالوه بر تأمين 
آب مورد نياز براي بيش از 75هزار هكتار زمين كشاورزي، ظرفيت 
توليد ساالنه 42مگاوات برق را نيز داراست. بند سلما بزرگ ترين 
پروژه كشور هندوستان براي بازسازي افغانستان است كه با ارزش 
300ميليون دالر احداث شده  اســت. در محدوده اين رودخانه در 
ايران سد دوستي مشتركي بين ايران و تركمنستان احداث شده 
است. تا پيش از احداث اين ســد رودخانه هريرود)به نام تجن( در 
مصب خود وارد شــن زارهاي قره قوم و از چرخــه مصرف ناپديد 
مي شــد. كاهش حجم آب خروجي از افغانســتان از اين رودخانه 

تعادل زيستي پايين دست رود را بر هم خواهد زد.
بند كمال خــان يكي از پروژه هاي مهم كنترل آب در افغانســتان 
است كه در واليت نيمروز باالي رود هيرمند قرار دارد. اين بند در 
95كيلومتري شهر زرنج در ولسوالي چهاربرجك قرار دارد. بنا به 
اظهار وزير انرژي و آب افغانستان، اين بند مي تواند بيش از 80هزار 
هكتار زمين را آبياري و بيش از 9مگاوات انرژي برق توليد كند. سد 
در آغاز سال جديد ميالدي به بهره برداري رسيد. سخنان افتتاحيه 
رئيس جمهور افغانستان)و شــعرخواني شاعري در همين زمينه( 
دال بر معاوضه آب با نفت ايران است؛ مشابه موضع تركيه در قبال 
ســوريه و عراق: »تركيه آب دارد و عراق نفت. بياييد آب را با نفت 
مبادله كنيم. خدا به ما آب داده است و به شما نفت«. اين در حالي 
است كه آب نزوالت آسماني است و براي توليد آن هزينه اي انجام 
نمي شود درحالي كه نفت يك ماده معدني است كه براي تهيه آن 
سرمايه گذاري و نيروي انساني به كار گرفته مي شود. اين سخنان را 
رئيس جمهور تاجيكستان به ازبكستان هم گفته است. چطور است 
كه ايران هم ميزان مصرف آب ميليون ها پناهنده افغاني مقيم ايران 
را محاسبه و از افغانســتان آب مصرفي آنها را طلب كند؟ اين يك 
روند شكســت خورده و غيرقابل  قبول در مجامع بين المللي است. 
در اين زمينه قوانين و مقررات مرتبط با تقسيم آب هاي فرامرزي و 

مرزي و حوضه هاي مشترك وجود دارد.
از ســوي ديگر، مي تــوان گفت از ســخنان آقاي اشــرف غني 
رئيس جمهور افغانستان سوءبرداشت شــده است. منظور ايشان 
از معاوضه آب با نفت، در مورد مقدار آب اضافي بر ســهميه حقابه 
قانوني ايران از آب هيرمند است كه در پشت سد ذخيره شده و در 
صورت نياز ايران، به قيمت بازار با نفت تهاتر شود. اين امر متفاوت با 
گروكشي نفت با آب است. همان طور كه مرور شد ايران و افغانستان 
هر دو با افزايش طبيعــي جمعيت روبه رو هســتند ولي در ايران 
موازنه جمعيت و آب منفي و در افغانســتان در شرايط كنوني به 
سبب موقعيت جغرافيايي و اقليمي مثبت است. همكاري 2كشور 
همسايه در جهت ايجاد تعادل در روند همسايگي مورد تأييد سران 
ايران و افغانستان است. بايد از اين فرصت ها در راستاي بهينه سازي  

روابط، حسن همجواري و كمك به همسايگان بهره گرفت.

ادامه از 
صفحه اول

سمانه معظمي
روزنامه نگار

 بــا پايــان بحــران كانال
سوئزو ازســرگيري حركت آفريقا

كشــتي ها، نام اين گذرگاه 
استراتژيك دريايي به تدريج از صدر اخبار 
رســانه هاي بين المللي حذف شــد؛ اما 
ماجراي مصر و كشتي باربري »اورگيون« 
همچنان ادامه دارد. مرحله دوم بحران از 
آنجا آغاز شد كه دولت مصر در تصميمي 
ناگهانــي اعالم كــرد تا اجــراي كامل 
تحقيقات و دريافت غرامت از شركت مالك 
اورگيون، اجازه خروج اين كشــتي غول 
پيكر از حريم دريايي خــود را نمي دهد. 
اگرچه اين تصميم با انتقــادات تندي از 
سوي مالكان ژاپني كشتي اورگيون روبه رو 
شده اما به نظر مي رسد عزم مصري ها براي 
دريافت غرامت و جبران خســارت هاي 
يك هفته انسداد كانال سوئز جدي است. 
در همين زمينه اسامه ربيع، رئيس شوراي 
اداره كانال سوئز روز گذشته در نشستي 
خبري گفت: كشتي اورگيون با همراهي 
چند واحد از نيروي دريايي ارتش مصر به 

منطقه اي در شمال شــرق كانال منتقل 
شده و تا زمان تكميل تحقيقات قضايي و 
تعيين خسارت هاي مالي در اين محدوده 
باقي خواهــد ماند. به گفتــه ربيع، نتايج 
تحقيقات ظــرف چنــد روز آينده اعالم 
مي شود. براساس گزارش هاي غيررسمي، 
مصر تالش مي كند نزديك به يك ميليارد 
دالر از شركت هاي ژاپني و تايواني مالك 
كشتي و همچنين شــركت بيمه غرامت 
دريافت كنــد. ايــن غرامت عــالوه بر 
خسارت هاي ناشي از انسداد كانال و توقف 
حركت تجاري، شامل پشتيباني و حمايت 
از ســاير كشتي هايي اســت كه به دليل 
انتظار يك هفته اي در صف كانال از دولت 
مصر درخواست كمك كرده بودند. از سوي 
ديگر سخنگوي دولت مصر نيز در مصاحبه 
با شــبكه خبري فرانس24 گفت: كشتي 
اورگيــون با حكــم قضايي بــه درياچه 
اسماعيليه در شــمال كانال سوئز منتقل 
شــده و درصورت عدم پرداخت غرامت، 
مجوز خــروج از اين منطقــه را نخواهد 
داشت.  كانال سوئز ســاالنه بين 5.5 الي 
6ميليارد دالر درآمــد ارزي براي دولت 
مصر به ارمغان مي آورد و بر اين اساس يكي 
از مهم ترين منابــع درآمدهاي ارزي اين 

كشور به حســاب مي آيد. اگرچه بحران 
كرونا از ســال2020 بــر درآمدهاي اين 
كانال تأثير منفي گذاشــته اما در مقابل، 
جنگ سرد اقتصادي ميان آمريكا و چين 
بر رونق آن افزوده اســت؛ چراكه بخش 
مهمي از صادرات دريايي چين به اروپا از 
طريق اين گذرگاه اســتراتژيك صورت 

مي پذيرد.

جزئيات شــكايت و مذاكره با شركت 
بيمه

شــركت »يو كيه كلوب«، مســئوليت 
بيمــه و پرداخت خســارت هاي مرتبط 
با كشــتي اورگيون را بر عهــده دارد. بر 
اساس بيانيه اي كه اين شــركت در روز 
پنجشنبه منتشــر كرده، مطالبات طرف 
مصــري بــراي دريافت غرامت شــامل 
3بخش مي شود: 300ميليون دالر براي 
خســارت هاي تجاري، 300ميليون دالر 
براي عمليات نجات و گشايش و درنهايت 
نيــز 300ميليــون دالر بــراي جبران 
خسارت هاي معنوي كه برند كانال سوئز 

را تحت تأثير قرار داده است.
اين شــركت بيمه در بيانيه خود مدعي 
شده بخشي از مطالبات مصري ها بدون 

ســند و دليل ارائه مي شــود اما در عين 
حال طرفين با تأكيد بر حســن نيت به 
مذاكرات خود ادامه مي دهند. به نوشته 
خبرگــزاري رويترز، مســئوليت اصلي 
مذاكرات با شــركت بيمه است، چراكه 
بخش اعظــم غرامت مــورد توافق بايد 
توســط اين شــركت پرداخت شود. به 
ادعاي اين خبرگزاري، يكي از موضوعات 
جنجالي در مذاكرات فعلي به سرنوشت 
سرنشينان و كادر كشتي اورگيون مربوط 
مي شــود، چراكه دولت مصــر برخالف 
توافق پيشــين حتي اجازه خروج آنها از 
كانال ســوئز را هم نداده است. شركت 
ژاپني »شــوي كيســن« كــه در پاناما 
فعاليت دارد، مالك اصلي كشتي باربري 
غول پيكري است كه بحران كانال سوئز 
را به بار آورد. اما اين كشتي طي يك سال 
گذشته براي انتقال كاال از بنادر چين به 
اروپا )روتردام هلند( به اجاره شــركت 
تايواني »اورگرين« درآمده اســت. اين 
كشــتي با طول 220متر، ظرفيت حمل 
بيــش از 220هزار تــن كاال را دارد و بر 
همين اســاس، نيروهاي امدادي در به 
حركت آوردن آن پس از انســداد كانال 
سوئز با مشكالت متعددي روبه رو شدند.

سياوش فالح پور
روزنامه نگار

   خسارت های کانال سوئز
موارد زير، مهم ترين خسارت هاي ناشي 
از تعطيلي يك هفته اي كانال سوئز بوده 

است:
  400 ميليون دالر خســارت مالي در 
مبادالت بين المللــي به دليل تأخير در 

وصول كاالها
   افزايش دو برابري هزينه باربري دريايي 

كاالهاي ويژه نظير نفت
  خســارت ۳ميليــارد دالري براي 

شركت هاي بيمه
  افزايش 6درصدي قيمت نفت

  تغيير مســير ناوگان هاي دريايي به 
منطقه راس الرجا بــراي دور زدن كانال 

سوئز با افزايش 10هزار كيلومتري مسير
   خســارت روزانه 14ميليون دالر براي 
اداره كانال سوئز به دليل عدم دسترسي به 

منابع گمركي و مالياتي 
   توقف حركت بيش از 10ميليون بشكه 

نفت خام

مصر اعالم كرده تا زمانی كه غرامت انسداد يك هفته ای كانال سوئز را گرو کشی در سوئز 
دريافت نكند، اجازه خروج كشتی اورگيون را نمي دهد
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جهان، زمين تخت گرايان كه مدعی هستند سامان رضایی در ميان جنبش هــای ضد علمی نوظهور 
زمين تخت است و گرد بودن آن توهمی است كه از سوی سياستمدارها 
به ذهن عوام تزريق شــده از همه معروف ترند. آنها كه پرچمدار تئوری 
توطئه هستند از گاليله گرفته تا عكس ها  و فيلم های ماهواره ها و تمام 
واقعيت های علمی مرتبط با اين موضوع را رد می كنند. در اين ميان كرونا 
هم باعث شده تا جنبش ضد علمی مشابهی به موازات آنها شكل بگيرد كه 
كرونا را توهمی قلمداد كرده كه توسط دولت ها به وجود آمده تا اهداف 
سياسی شان را دنبالت كنند. جالب اينكه مشاهير و مروجان اين نظريه های 
اخير يكی پس از ديگری به كرونا مبتال شده و كرونايی كه وجود نداشت 

صدايشان را خفه كرد. يكی از آنها هانس كريستين گردر نروژی بود كه در 
صفحه فيســبوك و ســايتش مدام درباره اين توطئه كرونايی مطلب 
می نوشت. تا جايی كه شهرتی جهانی پيدا كرد و پيروان زيادی هم داشت. 
او بر اين باور بود كه اساسا ويروســی به نام ويروس كرونا وجود ندارد و 
دولتمردان در حال كنترل مردم هستند. اما از آنجا كه تئوری توطئه نيز 
مانند شك انتها ندارد، مرگ او نيز توسط طرفدارهايش ناشی از كرونا تلقی 
نشــد و آن را به قاتالن حرفه ای نســبت دادند. قاتالنی كه به دســتور 
فراماسونرها از فراموشخانه ها سردرآورده و به قول آنها يكی از افشاكنندگان 
حقيقت را كشته اند. به قولی كسی را كه خوابيده است می توان بيدار كرد 
اما كسی خودش را به خواب زده هرگز نمی توان بيدار كرد. به هر حال منشأ 

اين ويروس هر چه كه باشد خودش موجودی واقعی است كه كمر به قتل 
انسان ها بسته است. تنها راه پيشگيری از آن هم همكاری مردم با مسئوالن 
بهداشتی اســت؛ كه در غيراين صورت همين توطئه روی زمينی تخت 
می تواند طی آمارهايی چندين و چند برابری كشتار راه بيندازد. قوی ترين 
عامل پيروی كاربرهای مجازی از زميــن تخت گرايان و حاميان نظريه 
توطئه كرونا اين است كه كسی درد ناشی از فريب خوردن را دوست ندارد. 
بنابراين پيش از روشن شــدن واقعيت با توطئه خواندن آن می توانند از 
احتمال فريب خوردن خود را رها كنند. دانستن اين داليل روانشناختی 
كمك می كند پيش از هر پيش داوری صرفا به دنبال كشــف حقيقت از 

پيرامون خود باشيم و به تئوری های توطئه وابسته نشويم.

نه زمین تخت است نه کرونا توهم

اســتوری های  ديــروز،  اينستاگرامم يكی در ميان سیدمحمدحسین هاشمی
شده بود متن يك پزشك كه تهران كرونايی امروز را به يك 
شهر زلزله زده تشبيه كرده بود. يك شهر زلزله زده 7ريشتری 
كه حاال دارند آوارش را برمی دارند. نوشــته بود كه در كل 
تهران، چه در بيمارستان های دولتی و چه خصوصی، يك 
تخت خالی هم پيدا نمی شود. نوشــته بود آمبوالنس های 
پرشماری با بيماران بدحال در شهر می چرخند و از هيچ كجا 
پذيرش نمی گيرند. نوشته بود كم نيستند بيمارانی كه حتی 
قبال دوبار مبتال شده اند و االن باز هم گرفتارند. االن فقط و 
فقط و فقط، لطفا در خانه بمانيد و اگر مجبوريد بيرون برويد، 
حتما از 2ماسك استفاده كنيد و فاصله يك و نيم متری را 
قاطعانه رعايت كنيد. اما حرف مهم اش اينجا بود؛ هرگونه 
دورهمی، در حكم خودكشی و ديگركشی است. می بينی 
همشهری! البه الی اين كلمات، عجز و التماس را می بينی. 

عجز و التماس از سوی 
يك پزشك برای اينكه 
مردم، هوای جان خود 
را داشته باشــند. در 
روزگاری كه آنهايی كه 
بايد حواس شان به حال 
مردم باشد، حواس پرت 

شده اند، حاال از اين دســت متن ها كم نيست كه هر روز به 
پستمان می خورد. همشهری! من نگرانم. همين االن كه كنار 
تو توی تاكسی نشسته ام و نمی دانم من، تو يا راننده به كرونا 
مبتال هستيم يا نيستيم، نگرانم. نگران خودم، نگران تو، نگران 
راننده. اما بايد چه كار كرد؟ اگر سر كار نروم خرج زن و بچه ام 
از كجا بيايد. اجاره خانه ام را چه كار كنم؟ خورد و خوراك چه. 
اما می دانی! چيزی كه عذابم می دهد چيزی غير از اينهاست. 
من همه حواسم به آن بخش صحبت هايش جلب شده كه 
گفته بود هرگونه دورهمی، در حكم خودكشی و ديگركشی 
اســت. من رفقايم را هم تــراز خودم انتخــاب كردم. همه 

تحصيالت عاليه دارند؛ برای 
خودشان كسب وكاری دارند؛ 
وجهه اجتماعی  دارند؛ سعی 
می كنند كه بــاكالس و با 
پرســتيژ رفتار كننــد. اما 
البــه الی همين هــا، كم 
نيســتند آنهايی كه وقتی پای مراقبت وسط می آيد انگار 
گوش شان بدهكار نيست. ديروز استوری يكی شان را ديدم 
كه در يك ميهمانی كاله صورتی براق كه در نور توی ذوق 
می زد را به سر گذاشته و به همه نشان داده كه مثال ما خيلی 
خوشيم. بيست و خرده ای آدم هم كنارش بودند كه هيچ كدام، 
هيچ پروتكلی را رعايت نمی كردند. آن ديگری عكســی از 
سفره شام دوست اش گذاشته. شامی برای شايد 15 -10 نفر. 
البد آنها هــم پروتكل ها را رعايــت نمی كردند. چون مگر 
می شود با ماسك شام خورد؟ مانده ام همشهری. مانده ام چه 
بگويم. فقط می توانم از خدا بخواهم كه كمك مان كند. فقط 

خودش. من دل به لطف خدا بسته ام. تو هم همينطور باش.

روشنفکری در خيابان

 مورد عجيب 
استريپس 

ماجراهــای طوالنی و ادامه دار 
گرانی و كمياب شــدن مرغ از 
اســفند99 تــا االن، عالوه بر 
اينکه سفره اقشــار متوسط 
جامعه را خالی و مردم را وادار 
به ايستادن در صف كرده، صنف 
رستوران داران را نيز مجبور به 
تغييرات عجيــب و غريبی در 
نحوه خدمت رسانی شان كرده 
اســت.   به عنوان مثال يکی از 
معروف ترين رســتوران های 
عرضه مــرغ ســوخاری در 
تهران با حــذف يکی دو مورد 
از پرطرفدارتريــن غذاهايش 
مانند فيله سوخاری، قيمت يك 
پرس مرغ سوخاری 3 تکه اش را 
هم از 40هزار تومان به 70هزار 
تومان افزايش داده است. بحران 
مرغ، گروهی از شهروندان را در 
صف ها كالفه كــرده و گروهی 
ديگر را هم كه شــرايط مالی 
نســبتا بهتری دارند، جلوی 
پيشخوان سفارش رستوران ها 

به دردسر انداخته است.

روز جهانی هموفيلی همه ســاله 
17آوريل توسط فدراسيون جهانی 
هموفيلی و سازمان های حمايتی 
بيماران مبتال به اختالالت انعقادی 
و مراكز درمانی ايــن بيماران در 
دنيا برگزار می شــود. اما هدف از 
اين اقدام ها پيوســته آگاه سازی  
جامعــه از وجود ايــن بيماری و 
شيوه برخورد با آن است. بيماری 
هموفيلی از بيماری های با اختالالت 
خونريزی دهنده و وابسته به جنس 
است كه در مردان شيوع بيشتری 

دارد.
 در يك ســوم موارد هــم ارث يا 
جهش های ژنتيك علت اصلی بروز 
آن است. در ابتدا به دليل اينکه اين 
بيماری در افراد خاندان سلطنتی 
انگليس، روســيه تزاری و ملکه 
اسپانيا شناسايی شد تصور بر اين 
بود كه اين بيماری ويژه ثروتمندان 
اســت اما امروز بايد از اين مسئله 
آگاه بود كه هموفيلی ارتباطی به 
قشر و جنسيت ندارد و شايد اين 
بيماری با پايه ژنتيك كه مبتاليانش 
بايد فاكتورهــای انعقادی خون را 
به صورت مرتب تزريق كنند را بهتر 

بشناسيم.

دردسر فاكتور انعقادی

شهر من، از برج بلندش تا گلدسته پر نورش بيدار است و نگران و البته اميدوار.../ عکس: همشهری- اميرپناه پور اول آخر

جهان روز

دغدغه

شكایت به كجا بَریم؟
  در روزهای اخير فيلم كوتاهی از درگيری مأموران نيروی 

میثم قاسمی
  

انتظامی با يك شهروند معلول منتشر شد كه مانند هميشه، 
واكنش های رسمی را به دنبال داشت. در ظاهر، ماجرا ساده تر 
از آن بود كه به بلوايی رسانه ای ختم شود. اين شهروند، تنها می خواهد مسير رفت وآمدش، 
پل يا رمپ داشته باشد؛ اما گويا نامه نگاری به شهرداری محل سکونتش به نتيجه ای نرسيده، 
خودش دست به كار شده و طبيعتا در نهايت، كارش به دستگيری و مشکالت بعدی ختم شده 
است. احتماال خيلی از ما با مشــکالتی اينچنينی در شهر روبه رو شده ايم. مثل خود من و 
همسايه هايم كه با مشکل پارك كردن ماشين، مقابل در پاركينگ خانه مان دست به گريبانيم 
و هيچ كاری - مطلقا هيچ كاری - از دستمان برنمی آيد. فکر می كنم مشکالتی از اين دست 
در تمام شــهرهای بزرگ دنيا كم و بيش وجود دارند. گاهی بعضی ها آنقدر مباالت و آداب 
ندارند كه حقوق ديگران را محترم بشمارند و گاهی نهادهای حاكميتی بی توجه به حقوق 
مردمی كه در شهر زندگی می كنند، تصميماتی می گيرند. تا اينجای كار، روند معمولی زندگی 
در شهری شلوغ و پرمسئله است. مشکل زمانی ايجاد می شود كه راهی برای گرفتن حق يا 
از بين بردن ظلم وجود ندارد. تصور كنيد يك شهروند تهرانی، به سمت ساختمان اداری يك 

ارگان، سنگی پرتاب كند. 
چه خواهد شد؟ در كمتر از 5 دقيقه اين شهروند دستگير می شود؛ اما اگر به طور مثال يك 
ارگان يا سازمان برای مديريت محدوده تحت سيطره اش ميله ای را در وسط پياده رويی 
كار بگذارد، چه خواهد شد؟ بايد به كجا شــکايت برد؟ فرايند شکايت، چقدر هزينه و 
زمان می برد؟ بعد از همه اينها آيا نتيجه ای حاصل خواهد شد؟ اينها شهروندان را ناراضی 
می كند و متأسفانه راه سرراست و ساده ای برای شکايت بردن و به نتيجه رسيدن وجود 

ندارد. اينها هستند كه شهروندان را عصبانی و شهر را دوست نداشتنی می كنند.
اواخر سال گذشته صفحه ای در ســايت تهران من ايجاد شد كه شــهروندان تهرانی از 
آرزوهايشان بگويند و قرار شد آرزويی كه تحقق آن بيشترين درخواست را داشته باشد جزو 
برنامه های مديريت شهری قرار گيرد؛  حداقل كاركرد اين صفحه، آگاهی برخی از مديران از 
آرزوهای شهروندان بود. می توان در همان سايت تهران من، صفحه ای برای ثبت شکايت ها 
و مشکالت شهروندان ايجاد كرد تا حتی اگر كســی كاری برای رفع آنها نمی كند، حداقل 

بداند مردم واقعا چه می خواهند.

شهر مکتوب

سی
عبا

مه 
اط

س: ف
عک

 نمی دانم از 
كــی و كجا شیدا اعتماد

داشتن نمای تمام سنگی، مالك خوب بودن 
خانه ها شد. از آن موقع، تمام شهر پر شد از 
خانه هايی كه از نقطه اتصالشان به زمين تا 
منتهی اليه دســت انداز بامشــان با سنگ 
پوشانده شده بود. ســنگ شد مثل آرايشی 
غليظ روی پوســتی بيمار كه نياز به درمان 
داشــت. ســازنده ها به جای اينكه از طراح 
اســتفاده كنند و فضاهای داخلــی خانه را 
به صورت بهينه دربياورند، ترجيح دادند كه 
سنگ های چشــمگيرتری بخرند. كوه ها را 
شكافتند و تريلی تريلی سنگ آمد توی اين 
شهر كه هزار عيب ساختمان ها را بپوشاند و 
نپوشاند. چشم نواز بودن نمای ساختمان، در 
تأثير اوليه البته مهم است. اما آن چيزی كه هر 
روز برای يك ساكن خانه مطرح است ديگر نما 
نيست. نمی شود گفت كه اگر خانه نور و تهويه 
درست حســابی ندارد يا اتاق خواب هايش 
بيغوله های كج و كوله هستند، عوضش سنگ 
نمای آن چنين است و چنان است. وقتی داری 
دنبال خانه می گردی تازه می فهمی كه چقدر 
خانه های بد در اين شــهر از خانه های خوب 
بيشــتر هســتند. خانه بد از نظر من يعنی 
خانه ای كه به نيازهای اوليه استفاده كننده و 
سبك زندگی اش توجهی نكرده  است. خانه ای 
كه نور و منظر درســت حســابی نــدارد و 
تقسيمات فضايی آن درست انجام نشده است. 
خيلی از ايرادهايی كه در خانه ها می بينيم در 
مرحله طراحی قابل حل هستند. اما سازنده ها، 
به جای استفاده از طراحی، به ظاهر ساختمان 
می پردازند. هزينه بزك كردن ساختمان البته 
ده ها برابر هزينه طراحی است اما كسی به اين 
موضوع توجه چندانی نمی كند. برای خيلی ها، 

همين ظاهر مهم اســت. ظاهری كه در بدو 
مواجهه، مخاطبش را تحت تأثير قرار بدهد.  
متأســفانه بســياری از خانه ها با نقشه های 
نيمه آماده - كه مثــل غذاهای نيمه آماده – 
لطف چندانی ندارند ساخته می شوند. سازنده 
از كسی می خواهد نقشه نيمه آماده اش را به 
زمينی كه خريده، بخوراند و بعد می رود سراغ 
ساخت. من خانه ای را ديده ام كه راه پله اش 
جلوی بهترين منظره ساختمان قرار داشت. 
خانه ای را ديده ام در دامنه كوه كه جز ديوار 
روبه رويش در نورگيری كوچك منظری به 
جايی نداشت. خب اگر قرار باشد كوه را نبينيم 
چه فرقی می كند كنــارش زندگی كنيم يا 
نكنيم؟ خانه ای را ديده ام كه حياطی سرسبز و 
پر از درخت داشــت اما اين حيــاط فقط از 
واحدهــای بــزرگ ديــده می شــد. آيــا 
استفاده كننده های خانه های كوچك، نيازهای 
انسانی شان با استفاده كننده های خانه های 
بزرگ متفاوت است؟ آيا جز اين است كه همه 
دوست دارند نور مهمان خانه هايشان باشد؟ آيا 
آنها دوســت ندارنــد صــدای صبحگاهی 
گنجشــك ها را بشــنوند؟  نيازهای انسانی 
كمابيش مشــابه هســتند. همه می توانند 
خانه های بد را تشخيص بدهند. اينكه از بد 
روزگار يا به خاطر هزاران مسئله ريز و درشت 
عمدتا اقتصــادی مجبور بــه انتخاب بين 
خانه های بد و بدتر و در نتيجه اش اقامت در 
خانه های بد هستند، چيزی را تغيير نمی دهد. 
زندگی در شــهر بزرگ آسان كه نيست. اگر 
توجه كافی به نيازهای انســانی در ساختن 
خانه ها می شد تعداد آدم هايی كه صبحشان را 
با اخمــی ســنگين روی صورتشــان آغاز 
می كردند كمتر و آن وقت شهر برای همه ما 

جای بهتری برای زندگی می شد. 

مان

خانه های بد و خانه های بدتر فقط خدا كمك مان كند

عدد خبر

 درصد
48
عدد خبر

معاون عملیات اورژانس 
تهران گفته: تاكنون 
۴۸ درصد از پرسنل 

اورژانس تهران به كرونا 
مبتال شده اند و هم اكنون 
3نفر از نیروهای اورژانس 

در بخش مراقبت های 
ویژه بستری هستند اما 
واكسیناسیون نیروهای 
اورژانس تهران در حال 

انجام است.

500
درصد

سیدحسن حسینی زاده 
همچنین عنوان كرده: 
با شروع پیك چهارم 
كرونا شاهد افزایش 

۵۰۰درصدی مأموریت های 
كرونا هستیم. او می گوید: 

تماس های مردمی 
درخصوص مشاوره 

كرونا نسبت به نیمه دوم 
اسفندماه سال۹۹، رشد 

 ۷۰۰درصدی داشته
 است.

70
درصد

به گفته معاون عملیات 
اورژانس تهران، در 

پیك چهارم كرونا كل 
تماس های مردمی با 

اورژانس تهران نسبت 
به نیمه دوم اسفندماه، 
۱3۰درصد   و مأموریت ها 

نیز  ۷۰درصد افزایش 
داشته است. 

 داستانش مفصل است ولی به قول فيلمنامه نويس ها طرح 
دوخطی اش اين است كه يونس به مصطفی گفته: »گلم سیداحمد بطحایی

چون تمرين كالسی را نفرستادی ديگر در گروه نيستی عزيزم.« حاال اينكه »گلم« را نگفته و 
»عزيزم«ی هم تهش نبوده اهميتی ندارد. مهم فحوای كالمش بوده كه هم گلم داشته هم 
عزيزم. بعدش هم مصطفی گفته »اين نامردی ست.« يونس هم اين »نامردی« را در نمايش 
اول صفحه گوشی ديده ولی باز نكرده. پيش خودش گفته البد اشتباه نوشته يا عصبانی بوده 
يك حرفی زده. هی منتظر مانده كه مصطفی ويرايش بزند و »نامردی« را بكند »نامرادی« يا 
»نامهربانی«. هرچه صبر كرده اديتی به بساط مصطفی نيامده و پيام را كه باز كرده ديده بله، 
»نامردی« باقی ست. يونس خودش نويسنده است. كارش نيمی با شيطان های دبستانی ست 
و نيمی با واژه و كلمه و داســتان. تمام تنش گر گرفته و از عصبانيت  و غيظ نوشته »آقای 
مصطفای سين. البد منظورت شــوخی بوده يا از ناراحتی مرادت به هم ريخت؛ وگرنه كه 
منظورت نامردی نيست كه بد مراد و نظر و منظوری ست.« يعنی اينقدر لفاظی نكرده ولی 
اجماال گفته داداش حاليته چی ميگی؟مصطفی را كه ديدم به روی خودم نياوردم داستان را 
از سر تا ته می دانم. تا اينكه وسط حرف ها گفت حسوديت ميشه آ. شوخی بود با خنده ردش 
می كردم. ولی شوخی و جدی از لحنش درنمی آمد. جرقه خورد به ماجرای نامردی و اينكه 
آقای مصطفای سين، می دانی حسادت چيست؟ مهم ترين ابزار ارتباط و مفاهمه ما انسان ها 
حروف، واژه ها و جمالتند. هرچه داريم و نداريم را با همين تركيب سی و دو حرف الفبا به هم 
می فهمانيم. ياد می گيريم و ياد می دهيم. احساس مان را به آدم های اطراف منتقل می كنيم. 
می خندانيم و مخ می زنيم. دلبری كرده و دلداری می دهيم. و واژه ها پُرند از معنا. خدا هم از آنجا 
كه حواسش هست و می فهمد يك متن داده به آخرين پستچی اش و گفته اين ديگر آخرين 
نامه ست. بخوانيد و از بر كنيدش. سر و ته ماضی و آتی توی همين است. اين قرآن آوری و كلمه 
محوری اش از باب اين است كه بگويد واژه ها معنا دارند و اين معنا مهم است. حاال در اين حيص 
و بيص اهميت تطبيق كلمه و معنا توی همان آخرين نامه اش گفته كه »رفقا، ُگال، ماها؛ رمضان 

 ماه خود خودمه. يعنی باقی را دارم ولی ببينيد! اين مال خودمه. بهاره، دلبره. نگيد نگفتم.«

این ماه، ماه من است

دعای روز چهارم   ماه مبارك رمضان

لَُكمأَْسَتِجْباْدُعونی

بْسم اهلل الّرحَمن الّرحیم 
ِنی ِفیِه َعَلی ِإَقاَمه َأْمِرَك، َو َأِذْقِنی ِفیِه َحالَوه ِذْكِرَك، َو َأْوِزْعِنی ِفیِه ِلََداِء ُشْكِرَك  اللَُّهمَّ َقوِّ

بَِكَرِمَك، َو اْحَفْظِنی ِفیِه بِِحْفِظَك َو ِسْتِرَك، َیا أَْبَصَر النَّاِظِریَن.َ
 به نام خداوند بخشنده مهربان 

خدايا در اين  ماه برای برپاداشتن امرت، نيرومند ساز مرا، و شيرينی ذكرت را به من 
بچشان، و ادای شكرت را به من الهام فرما، و به نگهداری و پوشش  ات نگاهم بدار، 

 ای بيناترين بينندگان.

ما شبی دست برآريم و دعايی بكنيم
غم هجران تو را چاره ز جايی بكنيم

حافظ

بگذار تا جهان به زيبايی خود دل ببندد
بهار

در مقدم تو قربانی می شود
تا از قطرات گلويش

شقايقی برويد
شمس لنگرودی
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