
در اين روزهــاي بحرانــي كرونا، 
درحالي كه رسانه ها بدون تعطيلي 
در تقــالي اطالع رســاني و يافتن 
پاســخ به انبوه پرسش ها هستند، 
هر روز با مشــكالت بيشتر و دايره 
تنگ تر شفافيت روبه رو مي شوند. 
ديروز وقتي با مشــاوران و معاونان حوزه بهداشت و درمان تماس 
مي گرفتيم تا تحليــل و اطالعاتي تازه براي مــردم و مخاطبان 
نگران از اين روزهاي پرالتهاب داشته باشــيم، از آنها شنيديم كه 
بسياري از معاونان و مشــاوران از ارتباط با خبرنگاران و مصاحبه  
با آنها، منع شــده اند. اين در حالي است كه ســازمان غذا و دارو و 
معاونانش كه يكي از مهم ترين معاونت هاي وزارت بهداشــت در 
حوزه دارو و واكسيناسيون است مدت هاست از دسترس خبرنگاران 
رسانه هاي مكتوب خارج هستند. هيچ يك از مديران سازمان غذا 
و دارو مصاحبه نمي كنند جز سخنگوي اين سازمان كه او هم تنها 
در رسانه هاي تصويري و گاه در شــبكه هاي اجتماعي اظهارنظر 
مي كند. انتظار از ســخنگو و مديرروابط عمومي اين اســت كه به 
سؤاالت و ابهامات خبرنگاران پاســخ دهد. در اين شرايط بحراني 
درحالي كه خبرنگاران در حوزه هاي خبري به دنبال اطالعات درباره 

دليل تصميم گيري هاي كرونايي، چرايي روند كند واكسيناسيون 
در كشور يا برنامه ريزي ها براي آينده هستند، امكان دسترسي به 
معاونان و مشاوران نهاد ذيربط را  ندارند. در چنين شرايطي چگونه 
مي توان شعار شفافيت را باور كرد؟ چنين شرايطي در ابتداي شيوع 
كرونا، يعني اسفند سال98 هم بر وضعيت اطالع رساني حاكم بود، 
اما از ابتداي فروردين ماه، با اقدامي قابل تامل و تقدير از سوي وزارت 
بهداشت، هر روز آمار ابتال و فوتي ها به صورت رسمي اعالم مي شد و 
از نيمه هاي فروردين، نشست هاي خبري به صورت ويدئوكنفرانس 
با حضور خبرنگاران داخلي و خارجي مورد تأييد، برگزار مي شد. 
روال اينگونه بود كه هر روز يكي از مســئوالن نظام ســالمت، از 
معاون درمان گرفته تا روساي سازمان انتقال خون، در نشست هاي 
روزانه كه گاهي به دو تا سه نشست خبري در روز مي رسيد، حاضر 
مي شــدند و گزارش كار مي دادند و پاسخگوي خبرنگاران بودند. 
اين روند اما چند ماه بيشــتر دوام نياورد و پــس از آن به يكباره 
تمام نشست هاي خبري لغو شــد و وزير بهداشت و سخنگويش، 
سكان  اطالع رساني را به دست گرفتند. در اين  وضعيت نابسامان 
دستيابي به اطالعات و درحالي كه انجام مصاحبه هاي چالشي يك 
ضرورت است، وضعيت به گونه اي شده كه دسترسي به مسئوالن 
وزارت بهداشت از رسيدن به واكســن كرونا، سخت تر شده است. 
اين وضعيت، روند جديدي از اطالع رســاني يكسويه از سوي اين 
وزارتخانه را رقم زده كه مي تواند بر سؤاالت و ابهامات بيفزايد. بدون 
شك هرقدر كه ارتباط رسانه ها با مديران و معاونان و مشاوراني كه 
اكنون در اين شرايط بحراني مسئوليت سنگين حوزه بهداشت و 
درمان را به عهده دارند، بيشتر و بهتر باشد، هرقدر روند اطالع رساني 
شفاف تر و مسئوالنه تر باشد، راه بر شايعات بيشتر بسته خواهد شد.

نگاه استانبول  به وين
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يادداشت
زهرا جعفرزاده ؛ دبير گروه سالمت و كرونا

گاليه از اطالع رساني

پشت پرده بازگشت  فوتبال زنان  ايران  به رنكينگ فيفا
 نايب رئيس فدراسيون مي گويد به خاطر 2بازي تداركاتي درخرداد آينده، تيم فوتبال زنان به رنكينگ بازگشته

اما شواهد نشان مي دهد اين بازگشت ربطي به اقدامات فدراسيون ايران ندارد 
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ناهيد خداكرمي: آمار مرگ در تهران 6 برابر شــده است
257شهرقرمز43000بستری405مرگ

 هر واكســنی بود بزنید | همشــهری در گفت وگو با متخصصان، نگرانی بيماران
و گروه های پرخطر از تزريق واكسن چينی، هندی و كوبايی را بررسی كرد

 شيوه جهانی توزيع واكسن چگونه اســت | مروري بر وضعيت كشورهاي 
در صف مانده، كشورهاي نورچشمي و كشورهاي ته صف براي دريافت واكسن كرونا

تهران در انتظار تصميم فوری ستاد كرونا | محسن هاشمي: تعطيلي كامل 
شهر امكان پذير نيست، اما رعايت پروتكل ها بايد از حد فعلي بيشتر باشد
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تغییر معادله
فروش 4ميلياردي »شناي پروانه« 
در شبكه نمايش خانگي، در 2هفته 

نشان مي دهد كه سينما ديگر 
ناگزير است با رقيبي قدرتمند 

دست و پنجه نرم كند

 اعداد خودكشي
 از شايعه تا واقعیت

گزارش همشهري از نرخ خودكشي 
يك روزه در تهران  و  گفت وگو با 
متخصصان حوزه سالمت روان

صــف طوالنــي اصحاب رســانه و 
منتقدان ســينما و دوسالن بزرگي 
كه گوش تا گوش آكنده از جمعيت 
بود، حكايت از آن مي كرد كه خبرها 
مثل هميشــه پيش از جشــنواره 
دهان به دهــان گشــته و به همه 
رسيده است. همه مي دانستند كه 
بايد منتظر يك شــاهكار باشــند. 
از روز نخســت معلــوم بــود كه 
»شــناي پروانه« پديده جشنواره 
سي و هشتم است. پس بسياري به 
پرديس ملت آمدند كه به تماشاي 
نخســتين ســاخته محمد كارت 
بنشــينند. اما ماجرا به روز نخست 
محدود نشــد. فرداي نمايش اول 
»شناي پروانه« وقتي قرار بود فيلم 
براي جاماندگان نمايش نخســت 
نشان داده شــود، ازدحام به قدري 
بود كــه همه ســالن هاي كوچك 
 پرديس ملت پر  شدند و صف تمام 

نشد. صفحه18 را بخوانيد.

»84خودكشي در تهران«؛ اين تيتر 
خبر كوتاهي اســت كه 28فروردين 
يكــی از خبرگزاري ها منتشــر كرد. 
خبري كه طي چند ساعت، به قدري 
در شــبكه هاي اجتماعي چرخيد و 
دست به دست شــد كه ديگر كسي 
به اصــل ماجرا توجه نكــرد. خبري 
كه گرچــه در تيتر و ابتــداي آن بر 
خودكشــي 84تهراني تأكيد شــده 
بود، با ايــن حال، در متــن اين خبر 
قيد شــده بود كه اين 84مورد، صرفا 
»اقدام به خودكشــي« بوده و آنطور 
كه اين خبرگزاري نوشــته است، از 
اين تعداد 10تــا 12نفر فوت كرده و 
74نفر نجات يافته انــد. اين در حالي 
بود كه اين موضوع، با واكنش رئيس 
اورژانس اجتماعي كشور همراه شد. 

صفحه10را بخوانيد.

صفحه هاي 3،  12 و 14

خبــر مذاكره ايران و عربســتان 
هنوز از سوي مقامات رسمي دو 
طرف تأييد نشــده ، اما شكل آن 
به گونه اي است كه مي تواند صحت 
داشته باشد. طبق گزارش روزنامه 
انگليسي،  طرف مذاكره عربستاني 
در عراق، رئيس اداره اطالعات اين كشــور بوده و قاعدتا طرف 
ايراني هم نبايد مقامي از وزارت خارجه باشد. اينگونه پيداست 
كه اگر مذاكراتي در جريان باشــد، در ســطح ســازمان هاي 

اطالعاتي 2كشور است.
ابتدا بايد اين نكته را مدنظر داشت كه مذاكرات در اين سطوح 
پيش تر هم بين ايران و عربستان وجود داشته است، اما مذاكرات 
هنگامي نتيجه بخش خواهد بود كه در سطوح باالي سياسي 
انجام شود. تجربه نيز نشان داده كه رابطه ايران و عربستان تا 
زماني كه مقامات عالي با يكديگر گفت وگو نكنند، چندان دچار 
تحول نمي شود. در چنين مذاكراتي معموال تبادل نظر يا ارزيابي 
ابتدايي از نظرات طرفين انجام مي شود و كمتر منتج به نتيجه 
خواهد شد؛ چراكه در ساختار حاكميت عربستان تصميم گيري 

در ســطوح باال اتفاق مي افتــد و در ايران نيز سياســت هاي 
خاورميانه خارج از دولت و در سطوح باالتري تعيين مي شود.

در چنين شــرايطي مهم ترين مســئله بين 2كشــور از نگاه 
عربستان موضوع يمن است. البته مسائل بسياري بين ايران و 
عربستان وجود دارد، اما اكنون حادترين و مهم ترين آن  مسئله 
يمن محسوب مي شود. اتفاق مهمي هم كه در جنگ يمن رخ 
داده، تغيير رويكرد دولت آمريكا نسبت به اين موضوع پس از 
روي كار آمدن جو بايدن است. از اين پس قرار نيست كه آمريكا 
از عربستان حمايت لجستيكي داشته باشد و طبيعي است كه 
عربستان همانطور كه سياست خود را در برابر قطر تغيير داد، 
عالقه مند باشــد كه مناســبات خود با ايران را هم دستخوش 

تغييراتي كند.
از سوي ديگر عراق نيز عالقه مند اســت كه توازني بين رابطه 
خود با ايران و عربستان ايجاد كند و خودش را از كانون منازعات 
2كشور خارج كند. به اين ترتيب، عراقي ها مي خواهند هنگامي 
كه در پي بهبود روابط با عربســتان و ديگر كشــورهاي عربي 
هستند، مجادله ايران با اين كشورها در عراق ادامه پيدا نكند. 
بنابراين تالش عراق از گذشــته در اين مسير بوده و در دولت 

آقاي الكاظمي هم شدت پيدا كرده است.
البته بايد توجه داشــت كه ميانجي گري بين ايران و عربستان 
چندان معنا نخواهد داشــت. عراق فقط مي تواند شــبيه وين 

يا عمان محل و اتاقي بــراي مذاكرات 
مهيا كند و منطقه بي طرف باشــد. اما 

نمي تواند طرفين را براي رســيدن به نقطه  مشترك ترغيب و 
آنها را به هم نزديك كند. 

نگاه
قاسم محبعلي ؛ مديركل سابق خاورميانه وزارت خارجه

 مذاكرات امنيتي 
براي شناسايي حريف

ادامه در 
صفحه2
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 نرخ دالر و قيمت سكه  در روزهاي گذشته همزمان با تقويت چشم انداز توافق
با كاهش روبه رو شد

به دنبال ظهور چشــم انداز اميدبخش از مذاكرات هسته اي در 
وين و تقويت احتمال احياي برجام و رفع تحريم ها، روز يكشنبه 
نرخ برابري ريال در برابر ساير ارزها تقويت شد. ديروز همچنين 
تحت تأثير كاهش قيمت دالر، قيمت ســكه هم با افت 100تا 
200هزار توماني مواجه شد و قيمت سكه بهار آزادي در آستانه 
نزول به كانال 10ميليون تومان قرار گرفت.  مذاكرات هسته اي 

در وين در جريان است و خبر هاي دريافتي از پيشرفت مذاكرات 
حكايــت دارد. برخي منابع خبري مي گوينــد احتمال توافق 
طرفين افزايش يافته؛ چنانكه ديروز كاظم غريب آبادي، سفير و 
نماينده ايران در سازمان هاي بين المللي مستقر در وين گفت: 
آنچه در وين در حال پيگيري و گفت وگوست، ايجاد يك تصوير 
واضح و شفاف درخصوص لغو  تحريم هاست. صفحه4 را بخوانيد.
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دي 94 معترضان به اعدام شيخ نمر مقابل سفارت عربستان در تهران تجمع  كردند و پرچم و بخش هايي از ساختمان سفارت را به آتش كشيدند.

    6سال پس از اينكه ساختمان سفارت 
عربستان در تهران همچنان بسته است و گزارش 

ديوارهــاي ســفيدش بــه تابلويــي 
پرنقش ونگار از اعتراضات دي ماه94 تبديل شده است، 
زمزمه هايی از گفت و گو ميان دو کشور شنيده می شود. 
ادعاي مذاکره ميان مقامات دو کشــور را ابتدا روزنامه 
انگليسي »فايننشال تايمز« منتشر کرد؛ ادعايي که به 
سرعت به خبر اول تحوالت خاورميانه تبديل شد و البته 
مقامات رسمي دو کشور تا لحظه تنظيم اين گزارش به 
آن واکنش نشان ندادند. اين روزنامه انگليسي به نقل از 
ســه مقام آگاه نوشت که ايران و عربســتان مذاکرات 
»نتيجه بخشي« در بغداد داشته اند و حتي دور بعدي 
مذاکرات نيز هفته آينده برگزار مي شود. يك ديپلمات 
عراقي که نام او هم فاش نشده برگزاري اين مذاکرات را 
تأييد کرد. اما در ميان سكوت مقامات رسمي دو کشور، 
توييتر شبكه قطري الجزيره از قول مقامي عربستاني که 
نامش را نبرد، خبر روزنامه فايننشال تايمز را دروغ خواند.

شبكه الميادين هم به نقل از يك مقام ايرانی اين خبر را 
رد کرد.

فايننشــال تايمز که ازجمله مهم تريــن روزنامه هاي 
اقتصادي و سياســي دنياســت، ادعا کــرده بود که 
ميانجيگري بين دو کشــور از سفر مصطفي کاظمي 
نخســت وزير عراق به ايران آغاز شد. سفري دوروزه در 
مرداد99 که کاظمي در جريان آن با مقام معظم رهبري 
و رئيس جمهوري ديدار کرد. بسياري از تحليلگران در 
همان مقطع نيز تأکيد کردند که اين سفر حاوي پيام ها و 
پيامدهاي مهم سياسي و امنيتي در منطقه است؛ هرچند 
به نظر نمي رسد آنچه بين ايران و عربستان گذشته با 

چنين سفرهايي دچار دگرگوني شود.

 بين ايران و عربستان چه گذشت؟
احياي رابطه ايران و عربستان پس از 6سال در آستانه 
احياي برجام، پيامدهاي منطقه اي و بين المللي بسياري 
به همراه خواهد داشت؛ آن هم در شرايطي که اروپايي ها 
و رژيم اســرائيل در منطقه همواره تــاش کرده اند تا 
از منازعه ميان دو کشــور بهره سياســي ببرند. حتي 
در بهمن ماه99 رئيس جمهوري فرانســه خواســتار 
مشارکت عربستان در مذاکرات هسته اي با ايران شده 
بود؛ موضوعي که با واکنش و مخالفت ايران همراه شد. 
با اين همه وزارت خارجه ايران در دولت هاي يازدهم و 
دوازدهم دســت کم در مواضع خود خواستار گفت وگو 
با عربستان پيرامون اختافات دو کشــور شده است. 
اما تنش هاي فروکش کرده بين دو کشور با اعدام شيخ 
نمر در دي مــاه94 بار ديگر اوج گرفت. عربســتاني ها 

پس از پايان دولت اصاحات هرگز به تاش هاي دولت  
احمدي نژاد براي بازســازي روابط، پاسخ مثبت نداده 
بودند و روابط به تدريج به تيرگي گراييد. حسن روحاني 
اما از ابتدا بنا را براي بازسازي رابطه و بازگرداندن آن به 
دولت اصاحات داشــت؛ ولی اعدام شيخ نمر، روحاني 
منتقد و از رهبران شيعه عربستان که با اعتراض هايی در 
سراسر جهان روبه رو شد، در ايران هم به تجمع در مقابل 
سفارت عربستان منجر شــد، حمله جمعي به سفارت 
عربســتان رقم خورد و اين آغاز دوران جديد در روابط 
دوطرف بود.3ماه قبل يعني اوايل مهر94 فاجعه اي در 
مراســم حج و در منا رخ داده بود  که در پي آن حدود 
8هزار حاجي، ازجمله 465حاجي ايراني به شــهادت 
رسيدند.  اين رويداد اعتراض گسترده  ايران را به دنبال 
داشت. بعد از حمله به ســفارت عربستان کنسولگري 

عربستان در مشهد نيز به سرنوشت مشابهي دچار شد. 
اين اتفاق موضع بين المللي ايران در برابر عربستان را که 
به دليل اعدام شيخ نمر تقويت شده بود به شدت تضعيف 
کرد و کشور را در جايگاه متهم نشاند. بافاصله پس از آن 
نيز عربستان اعام کرد تمام روابط ديپلماتيك با ايران را 
قطع مي کند و ديپلمات هاي ايراني را هم از خاك خود 
بيرون کرد. در ايران از رئيس جمهوري گرفته تا رئيس 
قوه قضاييه، فرمانده وقت سپاه تهران و امامي کاشاني، 
امام جمعه موقت تهران، حمله به ســفارت را محكوم 
کردند. غامحسين محسني اژه اي، سخنگوي وقت قوه 
 قضاييه هم از دستگيري تعدادي از مهاجمان خبر داد. 
اما اتفاق رخ داده بود و روابط ايران و عربستان به بدترين 
شكل خود پس از انقاب رسيد.آخرين مذاکره تهران 
و رياض به دی 95 و مذاکرات بر ســر از سرگيری حج 

ايرانيان بازمی گردد که ســبب شد مراسم اعزام حجاج 
ايرانی به عربستان بعد از يك سال توقف در سال 96 از 

سرگرفته شود.

روزنه هاي گفت وگو
پس از روي کار آمدن دونالــد ترامپ در آمريكا، روابط 
ايران و عربستان بيش از پيش دچار تنش شد. ترامپ 
عربستان را »گاوي شيرده« ناميد که از آمريكا تسليحات 
مي خرد و در برابر آن امنيت خود را تامين مي کند.  با اين 
همه حمايت او از عربستان و فشار همه جانبه به ايران 
روزنه هاي گفت وگو ميان دو کشور را مسدود کرد. در اين 
مدت سخنان بی پروای حاکمان کم تجربه سعودی عليه 
ايران ادامه داشت.  وليعهد عربستان در اظهاراتي گفته 
بود که بايد فشارها و تحريم ها عليه ايران را افزايش داد و 
اگر مسير سياسي راهگشا نبود از راه حل نظامي استفاده 
کرد. او ادعا کرده بود که عربستان جنگ را به خاك ايران 
مي کشاند. با اين همه محمدجواد ظريف بارها عربستان 
را دعوت به گفت وگو کرد و تأکيد کرد که ايران به سوی 
همسايگان خود دست دوستي دراز مي کند.ناکامی های 
عربستان در منطقه در سال های اخير و تغيير صحنه 
قدرت در آمريكا، سعودی ها را به اين نتيجه رسانده که 
شرايط با ايران تغيير کرده است. در چنين فضايي خبر 
مذاکره بين دو کشور پس از 6سال مي تواند منطقه را 
دستخوش تغييرات بسياري کند. به گفته تحليلگران 
مذاکره بين ايران و عربستان بر مذاکرات وين براي احيام 
برجام نيز اثرگذار خواهد بود؛ چراکه محدوده اختافات 
ايران و عربستان از سوريه و عراق آغاز مي شود و در جنگ 
يمن به اوج خود مي رسد؛ جايي که 6سال يمني ها زير 
بمباران عربستان سعودي، امارات و بحرين هستند و 
سازمان ملل آن را بزرگ ترين فاجعه قرن ناميده است. آيا 
دوباره روزنه هاي گفت وگو از ميان ديوارهاي بلند جنگ 

باز شده است؟ بايد منتظر ماند و ديد.

 پس از 6سال تنش و سردي روابط ميان تهران و رياض، خبرهای غيررسمی حكايت از  ميانجيگري بغداد برای حل اختافات دوطرف دارد

نجواي گفت وگو  پشت  ديوار هاي بي اعتمادي 
اميرمحمد حسيني

خبر نگار

ديپلماسی

يادداشت

ادامه رايزني ها در وين
رايزني هاي هيأت هاي 
مذاکره کننــده ايران 
و گــروه 1+4 در وين 
ديروز نيز در فرمت ها 
و سطوح مختلف ادامه 
يافــت و کارگروه هاي 
کارشناسي به بحث و 
گفت وگو دربــاره دو 
حوزه رفع تحريم ها و 

مسائل هسته اي ادامه دادند. محور اصلي مذاکرات ديروزو روزهاي 
آتي حصول توافق بر سر متني مشــترك است که مقدمه ساز لغو 

تحريم هاي آمريكا عليه ايران خواهد شد.
عباس عراقچي رئيس هيأت مذاکره کننده کشــورمان روز شنبه 
بعد از سه روز مذاکره و بررسي فشــرده کارگروه هاي لغو تحريم 
اعام کرد: زمان شــروع نگارش متن مشترك برای لغو تحريم ها 

فرارسيده است.
به گفته عراقچي به نظر مي رسد که تفاهم جديدي در حال شكل 
گرفتن است و اشتراك در هدف نهايي االن بين همه وجود دارد 
و مسيري هم که بايد طي شود، مسيري است که االن يك مقدار 
شناخته شــده تر اســت. البته اين مسير، مسير آســاني نخواهد 
بود، اختاف نظرها اينطور نيســت که پايان يافته باشد، اختاف 
نظرهايي بعضا جدي وجــود دارد که بايد طــي مذاکرات بعدي 

کاهش پيدا کند.

نتايج مذاكرات گزارش مي شوند
در جريان ادامه مذاکرات نشســت کميســيون مشترك برجام 
ديروز کاظم غريب آبــادي نماينده ايــران در آژانس گفت: آنچه 
در ويــن در حال پيگيري و گفت وگو اســت، ايجــاد يك تصوير 
واضح و شفاف درخصوص لغو تحريم هاســت. به گزارش ايسنا، 
او اظهار کرد: شناســايي و فهرســت کردن اقدامــات براي لغو 
تحريم ها و شفاف سازي  و سنجيدن جديت آمريكا در ادعاي خود 
براي بازگشــت و پايبندي کامل به برجام و انطباق آن با سياست 
اعامي کشور، الزم اســت. نماينده ايران در آژانس و عضو هيأت 
مذاکره کننده کشــورمان افزود: مبناي تيم مذاکره کننده اصولي 
است که از سوي مقام معظم رهبري به عنوان سياست نظام در اين 
رابطه تعيين شده است. وي خاطرنشان کرد: هيأت مذاکره کننده 
در وين نتايج گفت وگوها را به طور منظم بــه مقامات عالي نظام 

جهت بررسي و اخذ تصميمات الزم، گزارش مي کند.

 مذاكرات امنيتي  
براي شناسايي حريف

بنابراين عراق مي تواند ميزبان مذاکرات بين 
ايران و عربستان باشــد اما ميانجي به معناي 

دقيق کلمه نيست.
در ميانه مذاکــرات ايــران و 1+4 اصــل مذاکره بيــن ايران و 
عربستان پيامدهاي بين المللي هم خواهد داشت؛ چراکه يكي از 
دستورکارهاي آمريكا در حاشيه و ادامه برجام تحوالت خاورميانه 
و سياست هاي منطقه اي ايران است. اين موضوع جزو 4 مسئله اي 
است که آمريكايي ها تمايل دارند پس از برجام درباره آن با ايران 
گفت وگو کنند. از طرفي ايران و عربستان نمي خواهند طرف سومي 
مثل اسرائيل از منازعه ميان آنها استفاده کند. آنها مي خواهند بين 
ايران و عربستان تنش و درگيري ايجاد کنند و ماهي خود را از آب 
گل آلود شده بگيرند. به اين ترتيب فكر مي کنم طبيعتا بايد سياست 
ايران چنين باشد و عربستان نيز به تدريج با توجه به تغييراتي که در 
سياست دولت آمريكا ايجاد شده، به اين سمت پيش مي رود. آنها در 
چنين شرايطي اگر به وضعيت بحراني با ايران ادامه دهند، مجبور 
هستند امتيازهاي زيادي به اسرائيل بدهند. درحالي که پيشينه 
عربستان به راحتي اجازه نمي دهد که از سياست هاي گذشته درباره 

اسرائيل عدول و با اسرائيل رابطه برقرار کند.
با اين همه، تا وقتي مذاکرات در سطوح امنيتي و غيررسمي است 
کاربرد ارزيابي خواهد داشت، اما وقتي مذاکرات به سطوح رسمي 
برسد و شخصيت هاي سياسي در سطح وزيرخارجه و باالتر مقابل 
يكديگر بنشينند، مي توان گفت که سياست هاي 2 کشور تغيير 
کرده اســت. اما مذاکرات امنيتي حتي در زمان جنگ نيز ممكن 
است وجود داشته باشد و براي شناســايي و ارزيابي حريف به کار 
مي رود. هرچند اعام اينكه سياست رسمي کشور مذاکره است، 
مي تواند نشانه اي باشد که ايران عاوه بر مذاکره با اروپا و آمريكا، 

مي تواند با عربستان هم وارد مذاکره شود.

ارتش در خدمت مردم
 سرلشكر موسوي: حرف اساسي رژه 29فروردين 

اين است که ارتش همواره براي مردم و در کنار آنهاست 

مراسم گراميداشت 29 فروردين، سالروز ارتش 
جمهوري اسامي ايران، امسال به صورت رژه ارتش

محمول و خودرويي و با شعار »مدافعان وطن، 
ياوران سامت« برگزار شد.  اين دومين سالي است که رژه 
ارتش به صورت خودرويي و با شعار در کنار ياوران سامت و در 
خدمت سامت برگزار مي شود. ســال گذشته نيز به دليل 
محدوديت هاي کرونايي اين مراسم بدون رژه ارتشيان برگزار 
شد. در اين مراسم آخرين دستاوردهاي پهپادي ارتش و ساير 
تجهيزات بهينه شده در قالب يگان هاي محمول و خودرويي 
در تهران به نمايش درآمد. مراسم امسال بزرگداشت روز ارتش 
با حضور امير سرلشكر سيدعبدالرحيم موسوي، فرمانده کل 
ارتش و با حضور فرمانده هان ارشــد ارتــش در فرماندهي 
پشــتيباني منطقه 3 نيروي زميني ارتش)پادگان شهيد 
يداللهي( برگزار شد. در اين مراسم پيام رئيس جمهور نيز به 

مناسبت روز ارتش قرائت شد.

ارتش در جايي ايستاده است كه ملت نياز دارد
حسن روحاني در پيامش با تأکيد بر اينكه ارتش بزرگ تر از 
آن است که آن را به سياست فروبكاهيم و مهم تر از آن است 
که حتي آن را به يك مشــرب و سياست فروبكاهيم، گفت: 
سربازان، ســرداران و اميران، پاکباخته ترين فرزندان يك 
ملتند که از ملت بدون آنكه از عقيده ديني و مذهبي و تمايل 
سياسي، موقعيت و منزلت و شأن آنها خبر داشته باشند، دفاع 
مي کنند. او همچنين تأکيد کرد که مأموريت شــما صرفا 
مأموريتي نظامي نيست، اما مأموريتي سياسي هم نيست. 
ماموريت شما فقط شهادت در راه ميهن نيست، اما مأموريت 
شما ورود به رقابت هاي سياسي هم نيست، مأموريت شما 
مأموريتي ملي است. شما درســت در جايي ايستاده ايد که 
ملت ايران به شما نياز دارد. امروز دشمنان ايران از وسعت، 
قدرت، وحدت و امنيت ايران در هراسند. ايران همواره براي 

آنان بزرگ تر از آن بوده است که فكر مي کردند.

 ارتش همواره براي مردم و در كنار مردم است
 همچنين امير سرلشكر سيدعبدالرحيم موسوي، فرمانده 
کل ارتش جمهوري اسامي ايران در حاشيه رژه يگان هاي 
محمول ارتش با اشاره به تجهيزات و دستاوردهاي به نمايش 
گذاشته شده در رژه روز ارتش، گفت: آنچه شما شاهد بوديد 
گوشــه اي از توانمندي هاي ارتش جمهوري اسامي ايران 
بود که با رعايت کامل پروتكل هاي بهداشــتي به نمايش 
گذاشته شد. فرمانده کل ارتش با تأکيد بر رعايت پروتكل هاي 

مختلف بهداشتي، تصريح کرد: براي ما بسيار مهم بود که 
دستورالعمل هاي ستاد ملي مقابله با کرونا را 100درصد اجرا 
کنيم و کوچك ترين خطري در اين زمينه نكنيم؛ بنابراين 
بسياري از کارهايي که مي توانستيم ارائه کنيم را حذف کرديم 
و آنچه به نمايش گذاشته شد، دستاوردهايي بود که با رعايت 

پروتكل هاي بهداشتي امكان نمايش داشت.
وي ادامه داد: توان پهپادي ارتش امروز به عنوان يك قدرت 
و برگ برنده نيروهاي مســلح اســت که درصورت نياز در 

ميدان هاي نبرد از آن استفاده خواهد شد.
امير سرلشكر موسوي افزود: در انتهاي رژه امروز شما شاهد 
نمونه هايــي از توانمندي قرارگاه پدافند زيســتي ارتش و 
نيروهاي چهارگانه ارتش جمهوري اسامي ايران بوديد، اين 
رژه نمادين درواقع اداي احترامي است به جامعه بهداشت و 
درمان و مدافعان سامت مردم اين کشور و همچنين اداي 
احترام و تعظيم به شهداي بزرگوار اين عرصه و خانواده هاي 

محترم آنهاست.
به گزارش روابط عمومي ارتش، فرمانده کل ارتش گفت: با 
اين رژه به ملت بزرگ ايران اعام کرديم که ارتش جمهوري 
اسامي ايران همچنان که در حوادث طبيعي مانند زلزله و 
سيل در کنار مردم بوده است، از اسفند سال 98 تاکنون براي 
مقابله با کرونا در کنار مردم ايستاده است و هرجا که الزم باشد 
و هر کمكي که از دست ارتش جمهوري اسامي ايران برآيد 
براي مردم با جان و دل انجام خواهد داد. وي ادامه داد: ارتش 
همواره براي مردم و در کنار آنها و در خدمت اين عزيزان است 
و اين حرف اساسي رژه 29 فروردين، سالروز ارتش جمهوري 
اسامي ايران و روز حماسه آفريني هاي نيروي زميني قهرمان 

ارتش جمهوري اسامي ايران بود.

رونمايي از »شهيدمجيد« و »ذوالفقار« 
همچنين در جريان برگزاري رژه يگان هاي محمول نيروي 
پدافند هوايي ارتش از 2سامانه پدافندي ارتفاع پست جديد، 
رونمايي شد. به گزارش فارس، ســامانه هاي »ذوالفقار« و 
»شهيد مجيد« نام اين دو سامانه است که هر دو سامانه نيز 
روي خودروي تاکتيكي بومي ارس مستقر شده است. سامانه 
پدافند هوايي ارتفاع پســت »ذوالفقار« مبتني بر پرتابگر 
چندفروندي دوش پرتاب مكانيزه است و سامانه شهيد مجيد 
نيز متشكل از سيستم کنترل آتش الكترواپتيك و پرتابگر 
دوفروندي مستقر روي خودروي ارس است که هر دو سامانه 
وظيفه مقابله با اهداف در ارتفاع پست به ويژه موشك هاي 

کروز را دارند.

سايه مناقشات سياسي بر سر چرايي سقوط پرواز752
با رسانه اي شدن اختاف نظر 

تهران و کي يف بر سر چرايي خبر
سرنگوني پرواز شماره752 
اين پرونده ابعــاد جديدي يافته اســت. 
چنانچه در جديدتريــن واکنش ها به اين 
پرونده، شوراي عالي امنيت ملي کشور اعام 
کرده اســت که اوکرايــن قصــد دارد با 
بهره برداري سياسي از اين حادثه غيرعمد، 
که بررسي ها نشان داد خطاي انساني عامل 
اصلي آن بوده، سمت و سوي تازه اي به اين 

پرونده بدهد.
چند روز پيش بود که اولكســي دانيلوف، 
دبير شــوراي دفاع و امنيت ملي اوکراين 
در ســخناني کــه بازتــاب وســيعي در 
رســانه هاي خارجي هم داشــت، مدعي 
شد هواپيماي اوکرايني به  صورت عمدي 
از سوي جمهوري اســامي ايران ساقط 
شده است؛ موضوعي که با واکنش مقامات 
امنيتي ايران مواجه و بر غيرعمدي بودن 
حادثه به  دليل وقوع خطاي انساني تأکيد 
شد.   کيوان خسروي سخنگوي دبيرخانه 
شــوراي  عالي امنيت ملي با رد ســخنان 
مقام اوکرايني گفت: در جريان سفر اواخر 
بهمن ماه ســال98 دبير شــوراي دفاع و 
امنيت ملي اوکراين به ايران و در جلســه 
مشترك دانيلوف با دريابان شمخاني که 
نمايندگان سازمان هواپيمايي 2 کشور هم  
حضور داشتند، توضيحات فني جامعي به 
وي ارائه و بر غيرعمدي بودن اين حادثه 

تأکيد شد.
او ادامه داد: در آن مقطع تنها درخواســت 
مشــخص دانيلوف از ايران، ارسال جعبه 
سياه هواپيما براي بازخواني به اوکراين بود 

و وي اين موضوع را براي کشورش حيثيتي 
عنوان کرد.

خسروي درباره انتشــار اخبار غيرصحيح 
از سوي دانيلوف در شــرايطي که دادگاه 
رسيدگي به پرونده سقوط هواپيما کار خود 
را آغاز کرده اســت، عنوان کرد: اين اتفاق 
مي تواند ظن سفارشي بودن اين اظهارات 
براي ايجاد انحراف در افكارعمومي و دامن 
زدن به يك جنجال تبليغاتي بر پايه مطالب 

جعلي و ساختگي را تقويت کند.
حاال اما به  دنبــال رد ادعاي عمدي بودن 
ســقوط پــرواز752 ،موضع گيري جديد 
مقامات امنيتي اوکرايــن پيرامون حادثه 
سقوط در حالي اســت که اکنون زواياي 
جديدي از قصد مســئوالن اوکرايني در 
حاشيه سازي  براي اين پرونده فاش شده 
است؛ موضوعي که نشــان مي دهد آنها با 
سياسي کردن پرونده و خارج کردن آن از 
مسير بررسي هاي فني، اهداف بين المللي 
ويژه اي را با هدف تحت فشــار قراردادن 
روسيه پيگيري مي کنند. يك مقام مطلع 
نزديك به شــوراي  عالــي امنيت ملي در 
اين باره گفت: پس از وقوع حادثه، مقامات 
رسمي اين کشور به ايران پيشنهاد دادند 
علت حادثه، وجود اشكال فني در سامانه 
پدافند هوايي تور ام–1 روسي اعام شود و 
چون ايران اين درخواست را به  دليل عدم  
انطباق با واقعيت نپذيرفت، اوکراين، مسير 
سياسي کردن پرونده و خروج آن از روال 

فني را در پيش گرفته است.
وي در گفت وگو با نورنيوز با اشاره به قصد 
اوکراين براي بهره برداري سياســي از اين 
حادثه تلخ با هــدف تأثيرگذاري همزمان 

بر  2رخداد افزود: بــا توجه به ابهامات رفع 
نشده در زمينه نقش کي يف در هدف قرار 
دادن هواپيماي بوئينگ777 خطوط هوايي 
مالزي در ســال2014 ميادي و در ميانه 
درگيري هاي شرق اين کشور که به کشته 
شدن همه 298مسافر اين پرواز منجر شد، 
اوکراين در تاش بود با جا انداختن وجود 
نقص در سامانه پدافندي تورام-1 روسي، 
هر  2حادثه را به يك منشأ مرتبط و از خود 

رفع اتهام کند.
اين مقام مطلــع اضافه کــرد: دليل دوم 
اوکراين بــراي درپيــش گرفتــن رفتار 
سياســي در قبال اين پرونــده، درگيري 
شديد اين کشور با مســكو بر سر مالكيت 
جزيره کريمه اســت و کي يف قصد دارد با 
انتساب غيرمستقيم حادثه سقوط هواپيما 
به روس ها، به نوعي فشار سياسي بر مسكو 

را افزايش دهد.
سازمان هواپيمايي ايران در گزارش نهايي 
بررســي ســرنگوني هواپيماي اوکرايني، 
مســئول اصلي اين فاجعه را يــك اپراتور 
دفاع ضدهوايي ســپاه پاســداران معرفي 
کرد. اما وزير خارحه اوکراين اين گزارش 

را تأييد نكرد. 
18دي ماه ســال98 هواپيماي مسافربري 
اوکراين اندکي پس از برخاستن از فرودگاه 
بين المللي تهران به سمت کي يف، هدف 
2موشك سامانه دفاعي نيروي هوافضاي 
سپاه پاسداران قرار گرفت و سرنگون شد. 
در ايــن حادثه که علت بروز آن از ســوي 
مقامات ايراني خطاي انســاني عنوان شد 
تمام 176سرنشــين هواپيما جانشان را از 

دست دادند.

  جوالن كرونا درمجلس
4 عضو کميســيون اقتصادي مجلس به ويروس کرونا مبتا شدند.
طی روزهاي گذشته عفت شريعتي نماينده زرند، سميه محمودي 
نماينده شــهرضا و مهدي طغياني نماينده اصفهان به کرونا مبتا 
شده و در قرنطينه به سر مي برند.اصغر سليمي نماينده سميرم نيز 
به دليل ابتا به ويروس کرونا در بيمارستان بستري شده است./ ايسنا

  در هيأت رئيسه ستاد انتخاباتي نزده ايم 
علي نيكزاد، نايب رئيس مجلس گفت:برخي مي گويند در مجلس 
ستادهاي انتخاباتي به راه افتاده، بايد بگويم که اين حقوق اجتماعي 
همه افراد واجد شــرايط اســت که در انتخابات ثبت نام کنند اما 
من ســتاد انتخاباتي در مجلس نديدم. در هيأت رئيســه افرادي 
هســتند که لباس خادمي در قامت رياســت جمهور را مي توانند 
بر تن داشــته باشــند و کانديدا شوند اما اينكه ســتاد زده باشيم 
براي رياســت جمهوري من چنين چيزي نديدم. 284 عزيز ما که 
نمايندگان مردم هستند بسيار تيزهوش ، متدين، پاك تر و آگاه تر 
از اين حرف ها هســتند. مجلس با همه توان در همه عرصه ها وارد 
مي شــود، رصد مي کند و تذکر مي دهد. برخي انتقادات به هيأت 

رئيسه را مي پذيرم اما نمايندگي يك کار بسيار پر مشغله و نامحدود 
است /برنا

  ضرورت پاسخ به حمله نطنز
محمدباقر قاليباف، رئيس مجلس در نطق پيش از دستور نشست 
ديروز مجلس گفت:پاسخ به حمله تروريستي به نطنز يك ضرورت 
حتمي اســت که در زمان مناسب انجام خواهد شــد. دشمن در 
کنار اقدامات تروريســتي، راهبرد فرسايشي کردن مذاکرات را نيز 
طراحي کرده تا بتواند تمام ساختار سياســي و اقتصادي کشور را 
به طور کامل معطل مذاکرات آن هم بدون هيچ نتيجه عملي کند. 
آنها مي خواهند با فرسايشي کردن مذاکرات خواسته هاي خود را با 
ترکيبي هماهنگ شده از فريب و فشار به ايران تحميل کنند و مانع 

دستيابي ملت ايران به اقتصاد بدون تحريم شوند./ مهر 

  جوابيه برادران جهانگيري به نماينده گرمسار
در پايان نشســت علني ديــروز مجلس جوابيــه ابراهيم و مهدي 
جهانگيري برادران معــاون اول رئيس جمهور براســاس ماده 74 
آيين نامه داخلي نسبت به اظهارات اردشير مطهري نماينده گرمسار 
در صحن علني هفته گذشته قرائت شــد. در بخشي از اين جوابيه 
آمده اســت:نكته حائز اهميت اينكه فعاليت هاي اقتصادي مهدي 

هيچ گونه ارتباطي با دولت و معــاون اول رئيس جمهور ندارد و در 
پرونده قضايي مهدي که تعيين تكليف نهايي نيز شده است هيچ گونه 
دزدي و اختاسي مطرح نيست بنابراين اينجانبان ابراهيم و مهدي 
جهانگيري برادران اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس جمهور که 
توسط اردشير مطهري نماينده مردم گرمسار در نطق علني با تهمت 
دزدي مورد هتك واقع شده ايم مطابق فرمايش امام راحل و براساس 
آيين نامه داخلي مجلس شوراي اســامي مبني بر اينكه از تريبون 
مجلس عليه کسي تهمت و اتهامي وارد شــود مجلس نيز موظف 
است پاسخ فردي را که مورد اتهام واقع شده قرائت کند./ خانه ملت 

  موافقتنامه با چين به تصويب مجلس برسد
معين الدين سعيدي، نماينده چابهار در تذکر شفاهي جلسه علني 
ديروز با بيان اينكه مردم حق دارنــد زواياي مختلف توافقنامه 25 
ســاله چين را بدانند، مدعي شــد: اين موافقتنامه بايد به تصويب 

مجلس برسد، يادمان باشد که مجلس در رأس امور است./ ايسنا

  طرحي براي ممنوعيت حضور خبرنگاران غربي
طرح ممنوعيت ورود خبرنگاران و رسانه های آمريكايی و انگليسی 
حامی تحريم به کشــور در پايان نشســت ديروز مجلس توســط 

هيات رئيسه اعام وصول شد./ايسنا

کافه مجلس 

ادامه از 
صفحه اول
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تهران در انتظار تصميم فوري ستاد كرونا
 معاون حمل و نقل ترافیک: شهرداری تهران برای لغو طرح ترافیک اعالم آمادگی کرده 

که بايد به تصويب ستاد مقابله با کرونا برسد
  کرونا روي موج صعودي جوالن مي دهد 

و اغلب نقاط کشور رنگ شان قرمز شده گزارش
است. در تهران هم با وجود نیمه تعطیل 
شدن شهر، وضعیت روزبه روز وخیم تر مي شود؛ تا جايي 
که ديروز محسن هاشمي رفسنجاني، رئیس شوراي شهر 
تهران اعالم کرد، آمار فوتي هاي روزانه کرونا در پايتخت 
از 130نفر هم گذشته است. به همین خاطر، شهر تهران 
در تمامي زمینه هاي مختلف به ويژه حمل ونقل عمومي 
و لغو طرح ترافیک منتظر تصمیم فوري ستاد ملي مقابله 

با کروناست.
به گزارش همشهري، سال گذشته و زماني که کرونا کمي 
فروکش کرده بود، تعداد دفن شــده هاي کوويد-19در 
بهشت زهرا به زير 20نفر هم رسید، اما دوباره بهشت زهرا 
پذيراي افراد زيادي از قربانیان اين بیماري شده است تا 
هشدارها و توصیه ها افزايش يابد. در اين میان، موضوع 
لغو طرح ترافیک در تهران هم مطرح شده است؛ درست 
مانند فروردين ماه سال 99که با دستور ستاد ملي مقابله با 
کرونا، محدوديت طرح ترافیک براي مدتي برداشته شد. 
البته جدا از تمرکز روي طرح ترافیک، مترو و اتوبوس هم 
نیازمند توجه هســتند؛ چراکه حمايت از اين دو وسیله 

انبوه بر مي تواند کمک بزرگي به اجــرای فاصله گذاري 
اجتماعي و فیزيكي در ترددهاي شهري شهروندان داشته 
باشد. در اين بین پیروز حناچي، شهردار تهران اعالم کرده 
است: »شهرداري مانند همیشه آمادگي دارد درصورت 
تصويب ستاد ملي مقابله با کرونا، به منظور رعايت بهتر 
پروتكل هاي بهداشــتي طي روزهــاي خطیر پیش رو، 
به صورت اضطراري ترتیبات جديدي در استفاده از مترو، 

اتوبوس و تردد در محدوده طرح ترافیک اعمال کند.«

پيگيري مطالبات از دولت
موضوع اتخاذ تدابیــر اضطراري در متــرو و اتوبوس و 
محدوديت هاي جديد براي خودروها در راه کنترل هرچه 
بیشتر کرونا البته به قید تصويب ستاد ملي، باعث شد تا 
ديروز معاون شهردار و يک عضو شوراي شهر به وزارت 
کشور بروند. سیدمناف هاشــمي، معاون حمل ونقل و 
ترافیک شهرداري و محمد علیخاني، رئیس کمیسیون 
عمران و حمل ونقل شــورا قرار بود در جلسه اي با وزير 
کشور به بررسي وضعیت فعلي شــهر تهران بپردازند تا 
تصمیمات نهايي به ســتاد ملي کرونا اعالم شود. با اين 
حال، جلسه بدون حضور وزير کشور که به کرونا مبتال 

شده تشــكیل  و به تصمیم گیری نرسیده است.در اين 
جلسه مناف هاشمي از درخواست هاي شهرداري براي 
تقويت ناوگان حمل ونقل همگاني صحبت کرده است. 
او پس از حضورش در وزارت کشور به همشهري گفت: 
»ما همواره مطالبات در زمینه حمايت دولت از ناوگان 
حمل ونقل عمومي را مطرح و پیگیري مي کنیم. به هر 
حال، حمل ونقل عمومي يک موضوع حاکمیتي است و 
شهرداري به تنهايي و با منابع محدود نمي تواند مشكالت 
آن را حل کند.« او به همشهری گفت: شهرداری با توجه 
به شرايط ويژه کرونا برای برخی اقدامات مانند لغو طرح 
ترافیک اعالم آمادگی کرده است که بايد به تصويب ستاد 

مقابله با کرونا برسد.

پروتكل ها كمتر از 60درصد رعايت مي شود
ديروز محسن هاشمي رفسنجاني هم ضمن ابزار نگراني 
از وخیم شدن شــرايط، خواستار قرنطینه کردن بخش 
عمده اي از فعالیت ها شد. رئیس شــوراي شهر تهران 
گفت: »آمار فوتي هاي کرونايي در تهران از 130نفر هم 
گذشته و روند افزايشــي آن، از بازگشت شرايط وخیم 
پايیز گذشته خبر مي دهد. قرار اســت اين نگراني را با 

ارسال نامه اي به ســتاد کروناي تهران و ستاد کروناي 
کشور اعالم کنیم. از مسئوالن مديريت شهري نیز انتظار 
داريم مسئله واکسیناسیون پرسنل صف مقدم شهرداري 
تهران را که بدون تعطیلي و وقفه در حال خدمت رساني 
و در معرض ابتال به بیماري کرونا هستند، پیگیري کنند. 
پاکبانان زحمتكــش، کارگران میادين میــوه وتره بار، 
کارکنان شهروند و پرســنل بخش سالمت شهرداري 
به صورت جــدي در معرض ابتال به کرونا هســتند و با 
توجه به موافقت رئیس جمهور با تامین واکسن توسط 
دســتگاه هاي عمومي وخصوصي، شــرکت شهر سالم 
مي تواند در اين حوزه ورود کــرده و کارکنان پرخطر را 

در اولويت واکسیناسیون قرار دهد.« او در حاشیه جلسه 
شوراي شهر و در جمع خبرنگاران گفت: »موج چهارم 
کرونا همچنان ادامه دارد؛ چراکه پروتكل هاي بهداشتي 
در سطح شــهر کمتر از ۶0 درصد رعايت مي شود. او در 
پاسخ به اين سؤال که راهكار عملي کنترل کرونا چیست، 
عنوان کرد: »تعطیلي کامل شهر امكان پذير نیست، اما 
رعايت پروتكل ها بايد از حد فعلي بیشتر باشد. براساس 
آخرين گزارش ها، حضور بیــش از 1۵ تا 20 دقیقه در 
ناوگان حمل ونقل عمومي آن هم با ظرفیت حدود 40 
درصد خطرناك است و توصیه مي شود مردم کمتر از اين 

ناوگان استفاده کنند.«

خبر

خانه قرآنيان در  ماه رمضان افتتاح می شود
حناچي: ترويج ادبیات قرآني در اولويت برنامه هاي شهرداري است

شــهردار تهران گفت: »ترويج ادبیــات و دانش قرآنــي در اولويت 
برنامه هاي شــهرداري تهران قرار دارد. تالش مي کنیم افتتاح خانه 
قرآنیان در ماه مبارك رمضان که بهار قرآن اســت اتفاق بیفتد«. به 
گزارش همشهري، پیروز حناچي در مراسم جزءخواني قرآن در برج 
میالد، عنوان کرد: »ضبط چنین برنامه اي در مرتفع ترين نقطه تهران 
با باالترين کیفیت از نظر لحن، تجويد، آوا و صداي خوش به طور قطع 
به يادگار خواهد ماند.« او با اشــاره به اينكه مباحث فرهنگي بايد در 
تهران صنف و خانه مستقل داشته باشند و به صورت حرفه اي توسط 
فعاالن متخصص همان حوزه مديريت شوند، گفت: »بي شک يكي 
از نقاط تأثیرگذار در کالنشهرهاي کشور، توسعه مراکز فرهنگي در 
حوزه هاي مختلف اســت. حوزه قرآن، ترويج ادبیات قرآني و دانش 
قرآني نیز طبیعتاً شامل اين موضوع اســت و جزو برنامه هاي ما نیز 
قرار دارد.« حناچي درباره اقداماتي که در اين زمینه انجام شده است، 
يادآور شد: »عمده کارهاي صورت گرفته در سراهاي محالت است. 
اما به فعاالن قرآني قول داديم که مكان و امكاناتي ثابت که در طول 

سال محل اجتماع قرآنیان باشد را فراهم کنیم.« 
پروژه امام هادي)ع( به عنوان خانه قرآنیان و کتابخانه تخصصي قرآن 
مطرح و ساخت آن انجام اما افتتاح اين پروژه با مشكل روبه رو شده 
است. شــهردار تهران در اين باره تأکید کرد:  »دستور پیگیري اين 
موضوع را بنا به پیگیري يكي از اعضاي شوراي شهر داده ام. ما الگويي 
در نحوه اداره خانه هاي فرهنگي در سطح شهر داريم. اين خانه ها جزو 
امالك شهرداري است اما اداره آن با هیأت امنايي که ترکیبي از اهل 
فن همان موضوع است انجام مي شــود. به طور قطع راه اندازي خانه 
قرآنیان هم يكي از مواردي اســت که وظیفه ماست.« اين مراسم با 

حضور قاريان و فعاالن قرآني برگزار شد.

2شرط خريد واكسن توسط شهرداری
واکنش مديرعامل شرکت شهر سالم به اظهارات رئیس شورا

مديرعامل شرکت شهر ســالم تخصیص اعتبار توسط شورای شهر 
و همكاری دولت را 2شــرط اصلی برای خريد واکسن کرونا توسط 

شهرداری عنوان کرد.
 حمید چوبینه، مديرعامل شرکت شهر سالم شــهرداری تهران در 
گفت وگو با خبرگزاري  شهر، درباره صحبت های رئیس شورای اسالمی 
مبنی بر لزوم تأمین واکســن برای کارکنان پرخطر مديريت شهری 
گفت: تامین واکسن نیاز به مصوبه شورای شهر و تخصیص اعتبار الزم 
توسط اين نهاد دارد تا پس از آن اين مسئله از طريق ستاد شهرداری 
تهران به شرکت شهر سالم ابالغ شود و امكان انجام قانونی کار از طريق 

پیشنهاد شفاهی وجود ندارد.
او با بیان اينكه البته اقدامــات مقدماتی و پیگیری های اولیه از طرف 
شرکت شهر سالم در اين خصوص انجام شده، افزود: مكاتباتی با وزارت 
بهداشت صورت گرفته و درخواست های اولیه برای خريد واکسن ارائه 
شده است که بعد از ابالغ ستاد شهرداری و تخصیص اعتبار از سوی 
شورا می توانیم با دلگرمی بیشتری پیگیری ها را از دولت دنبال کنیم.

چوبینه درباره میزان اعتبار مورد نیاز برای انجام واکسیناســیون در 
شهرداری نیز يادآور شد: میزان اعتبار بستگی به اين دارد که چه میزان 
از همكاران در شهرداری تحت پوشش قرار می گیرند. البته پیشنهاد 
شرکت شهر سالم اين است که واکسیناسیون برای کارکنان شهرداری 
و بازنشستگان و خانواده های آنان و همچنین کارگران پیمانكاری که 
در معرض خطر هستند در نظر گرفته شود که در مجموع جمعیتی 

حدود 2۵0 تا 300 هزار نفر را شامل می شود.
مديرعامل شــرکت شهر ســالم  شــرط بعدی تامین واکسن را نیز 
همكاری دولت عنوان کرد و افزود: بخش های خصوصی برای ورود به 
فرايند خريد واکسن با چالش های زيادی مواجه می شوند و از آنجا که 
پیش فروش واکسن ها در دنیا انجام شده، واکسن برای شرکت های 
خصوصی بايد از طريق واسطه ها تامین  شود، بنابراين بحث اختالف 
قیمت به وجــود می آيد و از طرف ديگر بســیاری از واســطه ها نیز 
نمايندگی دولت را شرط فروش و در اختیار قرار دادن واکسن مطرح 
می کنند، بر همین اساس دولت و وزارت بهداشت بايد تسهیل کننده 

شرايط ورود بخش خصوصی در موضوع خريد واکسن باشند.
چوبینه گفت: دولت بايد نظارت الزم را برای جلوگیری از تشكیل مافیا 
داشته باشد و بســترهای قانونی و نظارتی را در بحث واردکنندگان، 
توزيع کنندگان و دريافت کنندگان فراهم کند تا سالمت مردم وجه 

المصالحه موضوعات اقتصادی قرار نگیرد.

 اعضاي پارلمان شهري با تصويب يک فوريت اليحه 
»اعطاي مجوز به شــهرداري تهران جهت واگذاري شورا

حق انتفاع به صورت رقبــي اراضي و امالك خود به 
شرکت گاز استان تهران«، مجوز احداث 17برج تخلیه اضطراري 

گاز در مواقع بحراني را دادند.
به گزارش همشــهري، يكي از نگراني ها در شهر تهران وقوع زلزله 
اســت، چراکه در زمان بروز چنین حادثه اي، شريان هاي حیاتي و 
خدماتي ازجمله تاسیســات آب، برق و گاز دچار آسیب مي شوند 
و چه بســا در برخي از مواقع به دلیل شكســتگي انشــعابات گاز، 
آتش ســوزي هاي بزرگي رخ  دهد. در چنین شــرايطي الزم است 
خطوطي بــراي تخلیه اضطراري شــريان هاي حیاتي پیش بیني 
شود تا آسیب ها و تخريب ها به حداقل برسند. با توجه به مطالعات 
انجام شده و به دلیل آسیب پذير بودن شريان هاي گاز، اليحه اعطاي 
مجوز به شهرداري تهران جهت واگذاري حق انتفاع به صورت رقبي 
اراضي و امالك خود به شرکت گاز استان تهران، از سوي شهرداري 
به شورای شهر ارائه شد و ديروز در دستور کار اعضاي پارلمان شهري 
قرار گرفت. حامد مظاهريان، معاون برنامه ريزي، توسعه شهري و 
امور شورا در تشــريح اين اليحه گفت که ساخت 17دکل تخلیه 
20در20 بايد دور از اماکن مسكوني و در فضاي سبز مانند رمپ و 
لوپ ها و اطراف بزرگراه ها انجام شود که اغلب اين فضاها در مالكیت 
شــهرداري قرار دارند. رئیس شوراي شــهر تهران هم در ضرورت 
تصويب اين اليحه گفت که واگذاري برخي امالك شــهرداري به 

شرکت گاز در راستاي افزايش تاب آوري شهر انجام مي شود. به گفته 
محسن هاشمي رفسنجاني، اين امالك رايگان در اختیار شرکت گاز 
قرار مي گیرد. در نهايت يک فوريت اين اليحه توسط اعضاي شوراي 

شهر تصويب شد.

تأمين منابع پايدار با ارزش افزوده
رئیس پارلمان شهري در صحبت هاي ديروز خود در صحن شورا 
بار ديگر بــه اهمیت تصويب اليحــه مالیات بــر ارزش افزوده در 
مجلس اشــاره کرد و گفت: »با پیگیري هاي صورت گرفته، قانون 
عوارض ارزش افزوده که در مصوبه قبلي تعیین عوارض از اختیارات 
شهرداري ها و شوراها سلب شده بود، در مجلس اصالح و اختیارات 
قانوني شوراي شهر و شهرداري تثبیت و پس از تصويب به شوراي 
نگهبان ارسال شده است که امیدواريم با مساعدت شوراي نگهبان 
اين مصوبه تأيید و ابالغ شود.« به گفته محسن هاشمي رفسنجاني 

تصويب اين اليحه کمک مي کند تا بحران مالي ايجادشــده براي 
شهرداري ها که در اين شرايط کرونايي و تورمي تشديد شده است، 

با تأمین منابع مالي پايدار ناشي از عوارض افزوده ساماندهي شود.

مشاركت بخش خصوصي در ناوگان حمل ونقل عمومي
اعضاي شــوراي شــهر ديروز يک فوريت اليحه »تعیین ضابطه 
تعرفه گذاري هاي محصوالت حاصل از طرح هاي ســرمايه گذاري 
مشارکت عمومي- خصوصي« را بررســي و تصويب کردند. مناف 
هاشمي، معاون حمل ونقل شــهردار تهران در تشريح اين اليحه 
گفت: »براي جذب بخش خصوصــي در حوزه حمل ونقل عمومي 
با توجه به اينكه تعرفه هاي شــوراي شهر براي اين سرمايه گذاران 
به صرفه نیست، بايد اين اجازه را داشته باشیم تا بتوانیم يک مسیر 
خط مترو يا اتوبوس را به سرمايه گذاران بسپاريم تا واگن و اتوبوس 

تهیه کنند.«
 

به گفته او هم اکنون يک سرمايه گذار در فراخوان برنده شده و قرار 
است ۵0اتوبوس برقي وارد کند. مناف هاشمي ادامه داد: »همچنین 
امتیازاتي براي سرمايه گذاران قائل شــده ايم که عبارتند از اجازه 
تبلیغات، بهینه سازي مصرف سوخت و تعیین تعرفه و قیمت.« او در 
پايان تأکید کرد که بايد اجازه کلي براي تعرفه و قیمت در مذاکرات 
با سرمايه گذاران داشته باشیم. هرچند پس از قطعي شدن، دوباره 

قیمت را از شورا خواهیم پرسید.

مصوبات ديگر شورا
همچنین در جلسه روز گذشــته، اعضاي پارلمان شهري کلیات 
اليحه اساســنامه هاي 19سازمان وابسته به شــهرداري تهران و 
آيین نامه هاي مالي و معامالتي و اداري و استخدامي سازمان ها را 
تصويب کردند. بررسي يک فوريت طرح »آيین نامه داخلي شوراي 
اسالمي شهر تهران« هم ديروز در دستور کار اعضاي شوراي شهر 
تهران قرار داشت که حجت نظري درباره فوريت اين طرح گفت: »در 
بسیاري مواقع هنگام مطرح کردن مباحث به مشكل آيین نامه اي 
برخورد مي کنیم و به همین دلیل به موجب اين طرح قصد داريم 

 آيین نامه ها را با حذف زوايد، يكپارچه کنیم.«
 اعضای شورا با يک فوريت اين طرح موافقت و آن را تصويب کردند. 
همچنین  طرح ضمانت اجراي مصوبات شورا به دلیل اينكه برخی 
اعضا معتقد بودند با اين اقدام نظم و انسجام سازمان شهرداري از 

بین مي رود رأي نیاورد و تصويب نشد. 
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در الهام فخاري ســليقه  اعمــال 
دوركاري پرسنل 

جان كارمندان شهرداري همانند ساير شهروندان در خطر است و شهرداري تهران نسبت 
به سالمت پرسنل و مراجعين مسئول است. كارمندان شهرداري بايد بدون كسر حقوق و 
مزايا، به شيوه يك سوم در مركز خدمت شان حاضر شوند. در سخت ترين روزهاي فراگيري 
بيماري كوويدـ 19و درحالي كه قرنطينه مي تواند به اين موج پايان دهد، شــهرداري تهران 
در مناطق و معاونت ها و سازمان ها، از دوركاري كارمندان پرهيز كرده يا به شكل سليقه اي 
به اجراي آن پرداخته است. همچنين سازمان فاوا هنوز نتوانسته زيرساخت هاي موردنياز 
براي خدمت دهي به مردم از طريق اينترنت را فراهم كند و شهروندان مجبورند براي هر 

موضوعي حضوري به شهرداري مراجعه كنند.

تأميــن واكســن براي حجت نظري
مردم

همچنان كمتر از يك درصد جمعيت كشــورمان از واكســن كرونا بهره مند شــده اند. گرچه 
شوراي شهر مسئوليت مستقيمي در قبال تهيه واكسن كرونا ندارد، اما از 2جنبه نمي توان 
نسبت به موضوع بي تفاوت بود؛ اول آنكه به عنوان نمايندگان مردم شهر بايد همواره صداي 
آنها باشيم و دوم از جهت حفظ سالمت كارمندان و افراد مرتبط با شهرداري تهران بايد اين 
مطالبه عمومي را فرياد بزنيم؛ بنابراين از دكتر نمكي، وزير بهداشت تقاضا دارم تمركز خود 
را بر تهيه و تأمين واكسن معطوف كند. همچنين الزم است روند واكسيناسيون آتش نشانان، 
رانندگان تاكسي و ناوگان حمل ونقل عمومي، كارمندان مترو و ميادين ميوه و تره بار، سازمان 

خدمات اجتماعي و فروشگاه هاي شهروند نيز تسريع شود.

اليــن مجيد فراهاني ايمن ســازي  
كندروي اتوبان شهيد 

محالتي

چند روز پيش در شــبكه هاي اجتماعي تصاويري از تصادف يك دستگاه موتورسيكلت در 
الين كندروي اتوبان شهيدمحالتي به گيلكي جنوبي منطقه 14توسط عضو شوراياري منتشر 
شد كه نشان مي داد در اين معبر نواقصي چون نبود سرعتگير، عالئم ترافيكي و روشنايي 
الزم در شــب وجود دارد. شــوراياران محله اذعان كردند براي رفع اين نواقص يك سال 
پيگيري كرده اند، اما نتيجه اي نداشته اســت؛ بنابراين به شهردار منطقه تذكر مي دهم و 

اميدوارم به مباحث ايمني بيش از بيش توجه شود.

ورود نهادهــاي نظارتي محمد ساالري
بــه موضــوع دريافت 

عوارض غيرقانوني 

در مديريت شهري دوره پنجم، مجموعه اقدامات ارزشمندي از سوي شورا و شهرداري در 
حوزه شهرسازي و معماري به ويژه در توقف شهرفروشي، فسادزدايي، رانت زدايي و حذف 
امضاهاي طاليي و شفاف ســازي  انجام شده است، اما متأســفانه طي ماه ها و هفته هاي اخير 
شــاهد اتفاقات متخلفانه اي در زمينه اعالم دستي و شــفاهي عوارض توسط شهرداران و 
مديران در برخي از مناطق 22گانه هستيم. بنابراين از نهادهاي نظارتي شهرداري سازمان 

بازرسي كل كشور تقاضا دارم به اين تخلفات رسيدگي كنند.

حفــظ و نگهــداري بناهــاي تاريخي 
ارزشــمند در شــهر تهــران يكــي از شهري

اولويت هاي شهرداري است؛ بناهايي که 
تنها قديمي نیســتند و عبارت »ارزشمند« نیز به آن 
اضافه مي شود تا اهمیت موضوع را نشان دهد؛ بنابراين، 
حفظ و احیاي بناهاي تاريخي ارزشمند ضرورت دارد و 
حتي شوراي شهر تهران مصوباتي در اين زمینه داشته 
است. ازجمله اين مصوبات مي توان به »فرايند صدور 
پروانه مرمــت و بهره بــرداري از بناهــاي تاريخي و 

ارزشمند شهر تهران« اشــاره کرد. ديروز، روز جهاني 
محوطه ها و بناهاي تاريخي بود؛ روزي که 38ســال 
پیش توسط شــوراي بین المللي محوطه ها و بناهاي 
تاريخي )ايكوموس( پیشــنهاد شد. اين پیشنهاد يک 
سال بعد در بیســت ودومین مجمع عمومي سازمان 
آموزشي، علمي و فرهنگي سازمان ملل متحد تصويب 
شد. از آن سال تاکنون ايكوموس هر ساله با اعالم يک 
شعار به برنامه ها و فعالیت هاي خاصي که در اين روز 
توسط افراد، سازمان ها و جوامع تدارك ديده مي شود، 
جهت مي دهد. به همین مناســبت، همشهري درباره 
اقدامات شهرداري تهران در حفظ و نگهداري از بناهاي 
تاريخي ارزشــمند ازجمله کارخانه ســیمان ری با 

ابوالفتح شــادمهري، مديريت بافت تاريخي و بناهاي 
تاريخي شهرداري تهران گفت وگويي داشته است.

آقای شــادمهري، براي حفظ كارخانه 
سيمان شهرري چه اقداماتي صورت گرفته و به طور 
كلي اهميت اين موضوع در شهرهاي جهان چگونه 

ديده شده است؟
در میراث تاريخي يكي از موضوعات و بندهايي که به 
آن اشاره شــده، بحث میراث صنعتي است. ما در اين 
بحث، موضوعات مختلفي را که در شهر تهران وجود 
دارد، مورد بررســي قرار داديم. حاال ســازمان هايي 
که زيرنظر مديريت شهري هســتند، مانند سازمان 
زيباسازي، شرکت توســعه فضاي فرهنگي، مديريت 

بافت و بناهاي تاريخي، ســازمان نوسازي و... مترصد 
اين هستند بناهايي که بیشــتر کاربري شان درباره 
موضوعات صنعت است، شناســايي شوند. بعد از آن 
طرحي تهیه و موضوعات مختلف آن بررسي شود. بر 
اين اساس، مديريت ارشــد شهرداري، دکتر حناچي 
پیگیر موضوع کارخانه سیمان شدند؛ اينكه برای  آن 
کارخانه که هم اکنون فعال نیســت و متروکه است، 
بتوان کاربري در  شــأن بنا تعريف کرد. در اين زمینه 
بــه موضوعات مختلفي مي شــود، پرداخــت؛ مانند 
اينكه کارخانه ســیمان مي تواند موزه صنعت شــود 
يا نمايشــگاه هايي که در رابطه با اين موضوع وجود 
دارد. با توجه به نزديكي کارخانه ســیمان شهرري با 
چشمه علي و دژ رشكان بحث گردشگري هم مطرح 

است.
در ايــن دوره مديريت شــهري، براي 
مرمت و بازآفريني خانه هاي ارزشــمند معاصر و 
محدوده هاي تاريخي چه اقداماتــي انجام داده 

است؟
شــهرداري به عنوان متولي اين موضوع و درحقیقت 

سازماني که احتماال بیشترين بناي تاريخي را در شهر 
تهران دارد، جايگاه ويــژه اي را به خودش اختصاص 
داده است. ما در شهرداري تهران حدود 70تا 80بناي 
تاريخــي داريم که در ســنوات مختلــف خريداري 
شــده، به تملک شــهرداري درآمده، مرمت شده و 
بهره برداري ها و کاربري هايي از اين بناها مي شــود. 
حاال در مجموعــه مديريت بافــت تاريخي به دلیل 
اينكه شرايط ارتقاي کیفیت محیط زندگي و ارتقاي 
کیفیت زيرساخت هاي گردشــگري مدنظر ما قرار 
دارد، مديريت ارشــد شــهرداري تصمیم گرفته در 
نوع کاربري هاي اين اماکــن بازنگري کند؛ بنابراين، 
يكي از اولويت هاي ما در شهرداري تهران اين است 
کــه بتوانیم بناهاي تملک شــده را بــه نحو بهتري 

بهره برداري کنیم.
موضوع ديگري که در شــهرداري مدنظر است، اينكه 
ما بتوانیم يک ارزش افزوده اي را براي بناهاي تاريخي 
و ارزشــمند تعريف کنیم تا مردم در جهت نگهداري 
و بهره برداري مناســب از آن بناها کمک کنند. پیگیر 
هســتیم پروانه اي با کمک میراث فرهنگي براي اين 

بناها صادر شــود تا تخفیف عوارض شامل آنها شود. 
موضوع ديگر، بحث راه اندازي سامانه بافت ها و بناهاي 
تاريخي است. چنانچه تقريبا اطالعات حدود 1700بنا 
و چیزي حدود 700تا 800مكان را در نقشه مپ تهران 
بارگذاري کرديم و مردم مي توانند دسترسي به موضوع 

داشته باشند. 
چگونه مي شود دست جوان هاي خالق را 
در بازآفريني و احياي خانه هاي تاريخي و ارزشمند 

معاصر باز گذاشت؟
بناهاي تاريخي و ارزشمند مالكیت خصوصي دارد، اگر 
قرار است اتفاقي در مورد جوان هاي خالق بیفتد، بايد 
هماهنگي هايي با مالكان صورت بگیرد. در پروژه هاي 
شهرداري يكي از بحث ها، مشارکت بخش خصوصي 
و نهادهاي عمومي اســت. همین موضوع جوان هاي 
خالق به نظر مي رسد مغفول مانده و  اين افراد مي توانند 
در پروژه هــا حضور داشــته باشــند، همچنین جاي 
ســرمايه گذاران و بخش خصوصي کــه مي توانند به 
بازآفريني خانه هاي تاريخي کمــک کنند نیز خالي 

است.

کارخانهسیمانموزهصنعتمیشود
مدير بافت تاريخی شهرداری: توسعه زيرساخت هاي گردشگري و حفظ بناهاي تاريخي ارزشمند 

در اولويت شهرداري است
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درتهران

اعضای شورا برای افزايش تاب آوري شهر درمقابل بحران ها همچون وقوع زلزله  تصويب کردند

   تقدير از باغبان شهر تهران
احمد مسجدجامعي: تهران از دهه50 تنفســگاه هاي مصنوعي و طبيعي مانند بوستان هاي جنگلي چيتگر، لويزان و 
سرخه حصار داشته و از ظرفيت هاي آنها برخوردار بوده است. سند ساماندهي و احيای درختان چنار خيابان وليعصر به 
دوره سوم شوراي اسالمي شهر مي رسد اما در سال هاي اخير به حفظ طرح هاي ميراث طبيعي تهران در اين طوالني ترين 
خيابان خاورميانه توجه بيشتري شده و اگر امروز نشــاط و طراوتي را در شهر تهران مي بينيم حاصل پيگيري مداوم 
علي محمد مختاري، مديرعامل سازمان بوستان ها و فضاي سبز است؛ مردي كه مي توان به او لقب باغبان شهر تهران داد. 
فضاي سبز شهر تهران با كار، تالش و مديريت او طي نيم قرن متحول شده و مهم ترين اقدامات او در اين سال ها گسترش 

چشمگير كمربند سبز تهران و احداث بوستان هاي محله اي است.
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بازار

تهرانيهاكمترخرجظاهرشانميكنند

تكرار تكانه هاي تورمي در بازار اجاره
تورم نقطه به نقطه بازار اجاره در آستانه فصل جابه جايي مستأجران همچنان صعودي و پرقدرت است

باور مي كنيد كه مردم ساكن استان تهران، پايتخت ايران، به دليل 
فشارهاي تورم و رشد هزينه ها كمتر پول خرج ظاهرشان مي كنند 
و سهم كفش و لباس از سبد هزينه هايشان كمتر شده است. اين 
واقعيتي اســت كه در آمارهاي رسمي منعكس شده است. ماجرا 

چيست؟
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي از كاهش سهم هزينه پوشاك 
و كفش در بين خانوارهاي شــهري و افزايش آن در سبد هزينه 
خانوارهاي روســتايي در ســال 98 خبر داده اســت و مي گويد: 
مردم برخي اســتان ها نظير آذربايجان غربي و خراسان شمالي 
2برابر بيشتر از ميانگين كشوري براي خريد كفش و لباس هزينه 

مي كنند.

هزينهكفشدرشهروروستا
نتيجه گزارش يك نهاد دولتي وابسته به وزارت تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي نشان مي دهد متوسط هزينه پوشاك و كفش خانوارهاي 
شهري و روستايي در كشور طي ســال هاي 98-1390 روندي 
افزايشي را تجربه كرده و مردم برخي اســتان هاي ايران حتي از 

ميانگين كشوري بيشتر پول خرج لباس و كفش شان مي كنند.
به گزارش همشهري، متوسط هزينه پوشاك و كفش يك خانوار 
شــهري از 6ميليون ريال در ســال1390 به 15ميليون ريال در 
سال 1398رســيده و در سال 1398 متوســط هزينه پوشاك و 
كفش يك خانوار شــهري 2.5برابر ابتداي دهه 90 شــده است. 
وزارت كار مي گويد: يك خانوار شهري در ايران به طور متوسط در 
سال 98 معادل 14ميليون و 535هزار ريال براي خريد پوشاك و 
كفش هزينه كرده  كه نسبت به سال قبل آن رشدي 4.7درصدي 
را نشان مي دهد. البته ســهم متوسط هزينه پوشاك و كفش يك 
خانوار شهري از متوسط هزينه كل از 4.2درصد در سال 1390 به 

كمترين ميزان آن با 3.1درصد رسيده است.
اين گزارش نشان مي دهد يك خانواده روستايي در سال 90 به طور 
ميانگين 5ميليون ريال پول صرف خريد كفش و لباس كرده و در 
سال 98 اين رقم به 13ميليون ريال رسيده كه رشدي 6.2برابري 
را نشان مي دهد. نكته ديگر در اين گزارش اينكه در سال 98 يك 
خانوار روســتايي در ايران به طور متوسط 12ميليون و 788هزار 
ريال براي پوشــاك و كفش هزينه كرده كه نســبت به سال 97 
رشدي 18درصدي را نشــان مي دهد كه نمايانگر افزايش قيمت 
پوشاك در نقاط روستايي نســبت به نقاط شهري است و مهم تر 
اينكه سهم متوسط هزينه پوشــاك و كفش يك خانوار روستايي 
از متوسط هزينه كل طي سال هاي 90 تا 98 به استثناي سال 91 
روندي كاهشي داشته و از 6.2درصد در سال 90 به 4.9درصد در 

سال 98 رسيده است.

تورمكفشولباسدراستانها
بررسي سهم هزينه پوشاك و كفش از هزينه كل يك خانوار شهري 
در استان هاي مختلف در ســال 1398 نشان مي دهد استان هاي 
خراسان شمالي، كردستان و كهگيلويه و بويراحمد باالترين سهم 
و استان هاي تهران، بوشهر و خوزســتان كمترين سهم را به خود 
اختصاص داده اند. به بيان ديگر شهرنشــينان 3استان خراسان 
شمالي، كردســتان و كهگيلويه و بويراحمد بيشتر خرج لباس و 
كفش شان مي كنند و به جاي آن تهراني ها كمتر لباس مي خرند. 
وزارت كار توضيح مي دهد كه  سهم هزينه پوشاك و كفش از هزينه 
كل در تمامي استان هاي كشــور به استثناي خوزستان، بوشهر و 
تهران، بيش از سهم كشوري بوده است و اين سهم در سال 1398 
در اكثر استان ها به استثناي استان هاي خراسان شمالي، هرمزگان، 
اردبيل، آذربايجان شرقي، كرمان، سمنان، همدان، يزد و البرز كه 

روند افزايشي داشته، نسبت به سال 1397 كاهش يافته است.
سنجش ســهم هزينه پوشــاك و كفش از هزينه كل يك خانوار 
روستايي در سال 1398 در ســطح استاني نشان دهنده اين است 
كه اســتان هاي آذربايجان غربي، خراسان شمالي و كردستان در 
صدر جدول و روستا نشينان اســتان تهران، بوشهر و چهارمحال 
و بختياري كمترين سهم را در سبد هزينه هايشان به خريد لباس 
و كفش اختصاص مي دهند. ســهم لباس و كفش در سال 98 هم 
روايتگر اين واقعيت است كه سهم آن در سبد هزينه خانوارهاي 
روستايي اكثر استان هاي ايران به استثناي استان هاي آذربايجان 
غربي، خراسان شمالي، كرمان، سيستان و بلوچستان، آذربايجان 
شرقي، فارس، مركزي، همدان، مازندران، البرز و خوزستان افت 

كرده است.

در فروردين1400 كاًل 2ميلي متر باران در تهران باريده كه كمترين  آب
ميزان در مقايسه با ماه هاي مشابه در 53سال گذشته بوده است.

طبق اعالم وزارت نيرو، مدير دفتر مطالعات پايه منابع آب شركت آب 
منطقه اي تهران با اشاره به ثبت اين ميزان بارندگي در نخستين ماه از فصل بهار1400، 
مي گويد: بارندگي هاي امسال هم نسبت به فروردين ســال گذشته و هم نسبت به 
متوسط بلندمدت كاهش چشمگيري داشته و شــاهد كم بارش ترين فروردين ماه 
پايتخت در طول 53سال اخير هستيم. محمدرضا خانيكي مي افزايد: بر اساس آمار 
و اطالعات دريافتي از شبكه رفتارسنجي آب و هواشناســي در 7ماه سپري شده از 
ابتداي ســال آبي 1400-1399 مجموع بارندگي استان تهران از مهر سال گذشته 
تا فروردين سال جاري، 235ميلي متر بوده كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته با 
كاهش 41درصدي مواجه است. او نكته قابل تأمل و بسيار نگران كننده تر را كاهش 
سهم ارتفاعات و حوضه آبريز سدها در ميزان نزوالت جوي مي داند و ادامه مي دهد: 
شرايط به گونه اي اســت كه حوضه آبريز ســدهاي تأمين كننده آب استان تهران، 
نسبت به فروردين سال گذشته و بلندمدت، بين 85 تا 97درصد كاهش بارندگي ها 
را در فروردين امسال تجربه كرده است. عالوه بر اين نتايج حاصل از آخرين عمليات 
برف سنجي نيز نشان دهنده كاهش قابل توجه ذخيره برفي در حوضه آبريز سدهاست.

به دنبال ظهور چشم انداز اميدبخش از مذاكرات هسته اي  دالر
در وين و تقويت احتمال احياي برجام و رفع تحريم ها، روز 
يكشنبه نرخ برابري ريال در برابر ساير ارزها تقويت شد. 
ديروز همچنين تحت تأثير كاهش قيمت دالر قيمت ســكه هم با افت 
100تا 200هزار توماني مواجه شد و قيمت سكه بهار آزادي در آستانه 

نزول به كانال 10ميليون تومان قرار گرفت.
به گزارش همشهري، مذاكرات هسته اي در وين در جريان است و خبر هاي 
دريافتي از پيشرفت مذاكرات حكايت دارد. برخي منابع خبري مي گويند 
احتمال توافق طرفين افزايش يافته؛ چنانكه ديروز كاظم غريب آبادي، 
سفير و نماينده ايران در ســازمان هاي بين المللي مستقر در وين گفت: 
آنچه در وين در حال پيگيري و گفت وگوست، ايجاد يك تصوير واضح و 

شفاف درخصوص لغو تحريم هاست.
به نظر مي رسد اين نوع خبر ها از ابتداي هفته بازار ارز را تا حدي تحت تأثير 
قرار داده؛ به طــوري كه در طول 2روز اول هفتــه قيمت هر دالر آمريكا 
در بازار آزاد 350تومــان كاهش يافته و از 25هــزار تومان به 24هزارو 
650تومان در مبادالت ديروز رسيده  است. به عبارت دقيق تر، قيمت هر 

دالر آمريكا در 2روز گذشته دست كم 1.4درصد افت كرده است.
ديروز صرافي ملي كه به عنوان كارگزار بانك مركزي در بازار ارز شناخته 
مي شــود، با هدف حمايت از موج نزول قيمت دالر در بازار آزاد، قيمت 
فروش هر دالر را 23هزارو 883تومان تعيين كرد. ساير ارزها هم همزمان 
با افت قيمت دالر با نزول مواجه شدند. به نظر مي رسد تقويت ارزش پول 
ملي در برابر دالر ناشي از نزديك شدن به بازگشــت آمريكا به برجام و 
انتخابات اســت. انتظار مي رود روند آرام اما نزولي قيمت دالر دست كم 
تا پايان ارديبهشت ادامه پيدا كند با اين حال متغير هاي اقتصادي نشان 

مي دهند اين روند نزولي در بلندمدت پايدار نخواهد بود.
 اغلب اقتصاددانان بر اين باورند كه رفع تحريم ها و انجام يك توافق سياسي 
عمدتا بازار را با يك شوك رواني كوتاه مدت مواجه مي كند و اثر آن عمدتا 
حاصل يك هيجان كوتاه مدت اســت؛ زيرا مطابق مولفه هاي اقتصادي 
حتي با فرض رفع تحريم ها و فروش روزانه 2.5ميليون بشــكه نفت در 
روز ميزان درآمد هاي ارزي حاصل از فروش نفت در ســال جاري از مرز 
35ميليارد دالر تجاوز نخواهد كرد و اين موضوع با درنظر گرفتن ميزان 
منابع و مصارف ارزي كفاف ارز موردنياز كشور را نمي دهد و در بلندمدت 
بار ديگر به رشد قيمت دالر منجر خواهد شد. با وجود اين انتظار مي رود 
تحت تأثير شوك هاي رواني حاصل از انجام يك توافق سياسي قيمت دالر 

تا محدوده 20هزار تومان نزول كند.

دامنه نوسان قيمت سهام از اول ارديبهشت تغيير مي كند.  بورس
به اين ترتيب احتمال افزايش دامنه نوســان بيشتر شد. 
مراحل مطالعاتي افزايش دامنه نوسان قيمت سهام از سال 
قبل در سازمان بورس آغاز شده است. به گزارش همشهري، از اواخر بهمن 
پارسال و به دنبال تداوم روند نزولي شــاخص هاي بورس، دامنه نوسان 
بورس از حالت متقارن 5درصد، به نا متقــارن 6درصد مثبت و 2درصد 
منفي تغيير كرد. حاال 60روز بعد از اجراي اين مقررات دامنه نوسان بورس 
بار ديگر به 6درصد مثبت و منفي 3درصد تغيير كرد و قرار است مقررات 
جديد از اول ارديبهشت اجرايي شــود. خبر هايي وجود دارد كه نشان 
مي دهد دامنه نوسان قيمت سهام شركت هاي بورس احتماال تا قبل از 
انتخابات رياست جمهوري در خرداد ماه تا محدوده 10درصد و حتي باالتر 
بازخواهد شد، با اين حال، تاكنون هيچ مقام رسمي اين اطالعات را تأييد 
نكرده است.  محمد علي دهقان دهنوي، رئيس سازمان بورس روز جمعه 
گفت: من شــخصا اعتقاد دارم محدود كردن دامنه نوسان نه امكان پذير 
است و نه كار خوبي است و به تدريج به سمت افزايش دامنه نوسان پيش 
خواهيم رفت. حسين سالح ورزي، عضو شوراي بورس هم ابتداي امسال 
از  افزايش دامنه نوسان در ماه هاي آينده خبر داده و گفته بود: نگاه غالب 
اين است كه دامنه نوسان بايد به تدريج باز و بيشتر شود و سازمان بورس 

هم برنامه هايي در اين باره دارد.

پافشاري 2عضو تأثيرگذار شوراي پول و اعتبار بر الزام  بانك
بانك ها به رعايت نرخ سود ســپرده ها و تسهيالت 
مصوب نشان مي دهد نرخ ســود سپرده از مدار نهاد 
نرخ گذار خارج شــده و اصرار براي ادامه سياســت نرخ بهره منفي 
مي تواند زمينه خروج تدريجي سپرده هاي غيرديداري به سپرده هاي 
ديداري و افزايش حجم پول را به ارمغان آورد. هرچند سياستگذار 
پولي درصدد اســت از كانال ديگر يعني عمليات بازار باز، نرخ را در 
محدوده مورد انتظار خود حفظ كند، اما به نظر اكنون به هسته سخت 

برخورد كرده است.
به گزارش همشهري، چند روز پس از نامه فرهاد دژپسند، وزير امور 
اقتصادي و دارايي و عضو شوراي پول و اعتبار، مبني بر اعمال ماليات 
بر اضافه سود پرداختي بانك ها به سپرده گذاران، عبدالناصر همتي، 
رئيس كل بانك مركزي و البته رئيس شوراي پول و اعتبار خطاب به 
مديران عامل بانك ها و مؤسسات اعتباري اعالم كرد: بانك ها بايد 
به نرخ هاي سود مصوب شوراي پول و اعتبار پايبند باشند و در اين 

زمينه معاونت نظارت بانك مركزي با تخلفات برخورد خواهد كرد.
نرخ سود سپرده هاي كوتاه مدت بانك ها بر اساس مصوبه شوراي پول 
و اعتبار 10درصد و ساالنه 15درصد است و البته بانك ها مي توانند با 
انتشار اوراق گواهي سپرده اقدام به جذب سپرده ها با نرخ 18درصد 
كنند. اين نرخ زماني مصوب شــده كه رياست كل بانك مركزي با 
ولي اهلل سيف بود و شهريور96 اين نرخ گذاشته شد اما كمتر بانكي 
آن را جدي گرفت تا اينكه باال گرفتن جنگ قيمتي در بازار سپرده ها 
باعث شد در ارديبهشت99 بر اساس آنچه توافق بانكداران خوانده 
شد، همه بانك ها و مؤسسات اعتباري خود را ملزم به خودداری از 

جذب سپرده خارج از نرخ مصوب شهريور 96 كنند.

تكرارسناريويگذشته
در ماه هاي اخير به ويژه با منفي تر شدن نرخ بهره و باال رفتن نرخ تورم، 
برخي بانك ها به اين فكر افتادند كه جذب سپرده با نرخ سود باالتر 

جذابيت دارد و همين باعث شد تا نرخ سود سپرده ها از سوي برخي 
بانك ها به 20درصد هم برسد. حاال هم وزير اقتصاد و هم رئيس كل 
بانك مركزي عزم خود را جزم كرده اند تا جلوي خروج سود سپرده 
از مدار نرخ گذار را بگيرند. آيا معاونت نظارتي بانك مركزي  قدرت و 

توان الزم براي برخورد با بانك هاي متخلف را خواهد داشت؟
منفي نگه داشته شدن نرخ بهره آن هم به مدت طوالني و با استناد به 
مصوبه سال96 اعضاي شوراي پول و اعتبار تا كجا جواب مي دهد؟ 
فعال كه به نظر مي رسد به دليل وضعيت بازار سهام نه فرهاد دژپسند 
و نه عبدالناصر همتي، اراده اي براي بازنگري در نرخ سود سپرده هاي 
بانكي را ندارند و اصرار آنها بر حفظ نرخ ســود سپرده در محدوده 
15درصد آن هم در شــرايطي كه نرخ تورم ساالنه از 36درصد هم 
فراتر رفته، نشــانه اي از اين است كه ســپرده گذاران بانكي به ويژه 
سپرده گذاران خرد و متوسط بيشترين زيان را در سال هاي اوج گيري 

تورم متحمل شده اند.

مالياتبرسپردههايآبشده
به گزارش همشهري، نامه وزير اقتصاد و فشار سازمان امور مالياتي 
هم آشكارا حقوق سپرده گذاران بانكي را هدف قرار داده و حتي به 
نفع بانك ها تمام شده زيرا با اين سياست عمال بانك ها با جذب سپرده 
با نرخ پايين تر و پرداخت تسهيالت با نرخ باالتر موفق شده اند بخشي 
از ناترازي بين درآمد از محل تسهيالت و سود پرداختي به سپرده ها را 
برطرف و حتي مثبت سازند. سؤال اصلي و بدون پاسخ سپرده گذاران 
خاموش بانك ها اما اينجاســت كه تفاوت نرخ ســود علي الحساب 
سپرده ها و درآمد مشــاع بانك ها از محل تســهيالت بانكي كجا 
هزينه مي شود و چرا بانك ها در پايان سال مالي خود سود قطعي به 
سپرده گذاران خود نمي پردازند؟ بهانه بانك ها البته بخشنامه سازمان 
امور مالياتي است كه هدف آن سركوب و تثبيت سود علي الحساب 
به عنوان سود قطعي است. بخشنامه اي كه بانك ها را تحت فشار قرار 
مي دهد كه سود باالتر از آنچه در شهريور 6سال قبل تعيين شده به 

سپرده گذاران خود نپردازند حتي اگر با پول سپرده گذاران درآمد 
خوبي هم كسب كرده باشند. همزمان با اين اتفاق همچنان برخي 
از نمايندگان و حتي دولتمردان از وضع ماليات بر سود سپرده هاي 
بانكي دفاع مي كنند و تصميم دارند ماليات مضاعف از سپرده گذاران 

گرفته شود.
پرداخت سود كمتر از نرخ تورم در بانك ها به سپرده گذاران آن هم 
با شــكاف باالي 20درصد، در واقع ماليات غيرمستقيمي است كه 
ســپرده گذاران به دولت مي پردازند و راز حاتم بخشــي تسهيالت 
تكليفي در قانون بودجه هم از همين مسير نشات مي گيرد و دولت و 
مجلس از جيب سپرده گذاران، تسهيالتي با نرخ پايين تر و دستوري 
به بخش ها و دستگاه هاي خاص تزريق مي كنند كه نتيجه آن انحراف 

تسهيالت بانكي است.

در فصل گذشته، متوسط افزايش  مسكن
هزينه اجاره بها براي خانوارهايي 
كه تمديد قرارداد داشــته اند به 
38.6درصد رســيده كــه بعد از تابســتان 99، 
باالترين ميزان افزايش اجاره بها در دوره سه ساله 
تنش بازار مســكن محسوب مي شــود. رئيس 
اتحاديه مشــاوران امالك تهــران، صرف نظر از 
عوامل اقتصادي، ولنــگاري در حوزه آگهي هاي 
مسكن در فضاي مجازي را در شكل گيري بخشي 

از اين تورم مقصر مي داند.
به گزارش همشهري، ركوردشكني پي درپي تورم 
شاخص اجاره بها در طول سال گذشته، در حالي 
روي داده كه مصوبه ستاد مقابله با كرونا مبني بر 
تمديد خودكار قراردادهاي اجاره در دوره كرونا با 
سقف افزايش 15تا 25درصدي، عماًل از تخليه 

بخشي از تورم بازار اجاره جلوگيري كرده است.

نمايبازاراجاره
آنگونه كه از اطالعات مركز آمار ايران از تحوالت 
بازار اجاره در زمســتان 1399برمي آيد، در اين 
فصل، ميانگين قيمت اجاره در مقايسه با فصل 
قبل از آن معادل 4.4درصد افزايش يافته است. 
در اين فصل بيشترين نرخ تورم فصلي به استان 
ســمنان با 10.51درصد افزايش و كمترين آن 
به استان لرســتان با 1.22درصد افزايش تعلق 
داشته اســت. همچنين بررسي درصد تغييرات 
شاخص قيمت اجاره بها در فصل زمستان1399 
نسبت به فصل مشابه سال قبل حاكي از اين است 
كه تورم نقطه به نقطه بازار اجاره در اين فصل به 
28.9درصد رسيده كه نسبت به فصل پاييز1399 
فقط 0.5درصد افزايش نشــان مي دهد و دليل 
عمده ثبات آن، كســادي بازار اجــاره در فصل 
زمستان است. آمارها نشان مي دهد در زمستان 
گذشته، بيشترين نرخ تورم نقطه به نقطه معادل 
39.4درصد به استان همدان تعلق داشته و استان 
سيستان و بلوچســتان با تــورم 12.9درصدي، 
ركورددار كمترين ميزان افزايــش اجاره بها در 
مقايسه با سال قبل بوده اســت. به عبارت ديگر، 
در زمستان سال گذشــته، ضريب رشد اجاره در 
قراردادهاي مســتأجران همداني 10.5درصد 
باالتر از ميانگين كشوري امضا شده درحالي كه 
افزايش قيمت در قراردادهاي اجاره منعقد شده 
در استان سيستان و بلوچستان 16درصد پايين تر 

از ميانگين كشوري بوده است.

تورممكعبدربازاراجاره
در زمســتان ســال گذشــته، يكي از اتفاقات 
اميدواركننــده اي كه در آمارهــاي مربوط به 
معامالت مسكن مشــاهده شد، معكوس شدن 
شيب تورم نقطه به نقطه فصلي بود كه مي تواند 
نشــانه اي از فروكش كردن تــورم انتظاري در 
معامله گران بازار مســكن باشد. در حقيقت، در 
زمستان 1399، باوجود استمرار در رشد قيمت 
مسكن، ميزان افزايش قيمت در هر ماه نسبت 
به  ماه مشابه سال قبل در روند نزولي قرار گرفته 
و از حوالي 100درصد به مرز 90درصد رسيده 
بود. حاال اما آنگونه كه از اطالعــات مركز آمار 
ايران از تحوالت بازار اجاره برمي آيد، روند تورم 
نقطه به نقطه در بازار اجاره برخالف جهت بازار 
مســكن حركت مي كند و همچنــان نرخ تورم 
نقطه به نقطه فصلي در اين بازار صعودي است. 
در حقيقت، از ميانه سال 1396كه آهنگ رشد 
قيمت مسكن در ســايه تنش بازار ارز تند شد، 
بازار اجاره نيز رشــد محســوس تورم را تجربه 
كرده و اين روند صعودي تا زمســتان گذشته 
ادامه داشــته؛ به گونه اي كه شاخص بازار اجاره 
در زمســتان1399 در مقايســه با زمســتان 
1396معادل 115.4درصد رشــد كرده است. 
نكته مهم ماجرا اين است كه در اين دوره زماني، 
رشد قيمت مسكن به مراتب بيشتر از اين ميزان 
بوده و از آنجــا كه در بازار اجاره ســنتي ايران، 
همــواره قيمت اجاره به عنــوان تابعي از ارزش 
واحد اســتيجاري قلمداد مي شود، حتي توقف 
رشد قيمت مسكن نيز نمي تواند تضميني براي 

فروكش كردن تورم بازار اجاره تلقي شــود. به 
گزارش همشهري، ورود شركت هاي اجاره داري 
حرفــه اي به بازار اجــاره، يكــي از اصلي ترين 
ابزارهايي اســت كه مي تواند براي ساماندهي 
بازار اجــاره و تغيير مناســبات ســنتي آن به 
سياستگذاران بازار مســكن كمك كند اما اين 
ابزار توانمند نيز در 2سال گذشته در حد طرح 
و ايده باقي مانده و به گفته متوليان وزارت راه و 
شهرسازي، هنوز آيين نامه تأسيس شركت هاي 
اجاره داري حرفه اي نيز در كميسيون هاي دولت 

به تصويب نرسيده است.

تحليلرئيساتحاديهمشــاورانامالكاز
داليلتورماجاره

تورم يكي از همزادهاي اقتصــاد ايران در 5دهه 
اخير بوده و همواره به واسطه برتري رشد نقدينگي 
نسبت به رشــد توليد و ارزش افزوده در كشور، 
به نزول ارزش ريــال و صعــود ارزش كاالهاي 
ســرمايه اي كمك كرده اســت. همزمان، وقوع 
دوره هاي متوالي شوك ارزي باعث شده موج هايي 
از تــورم انتظاري ايجاد شــود و قيمت كاالهاي 
سرمايه اي و حتي غيرسرمايه اي به صورت حبابي 
افزايش پيدا كند. اين موضوع در دوره اخير شوك 
ارزي نيز در بازارهاي مسكن، خودرو، ارز، طال و 
حتي بازار سرمايه قابل مشاهده بود. در اين ميان 
به واسطه همبستگي بازار اجاره به بازار مسكن، 
عماًل امواج حاصل از حبابي شدن قيمت مسكن 
به ديوار بازار اجاره نيز مي رسد و در فرايندي كه 
تقاضا هيچ ســهمي در آن ندارد، قيمت اجاره را 

به صورت هيجاني و به اصطالح چشم وهم چشمي 
باال مي برد.

رئيس اتحاديه مشــاوران امالك تهران معتقد 
است: اين اتفاق با ولنگاري در آگهي هاي اينترنتي 
بازار مســكن و اجاره به نابســاماني اين دو بازار 
انجاميده و از كاهش تورم بازار اجاره جلوگيري 
كرده است. مصطفي قلي خسروي در گفت وگو با 
همشهري مي گويد: اينترنتي شدن كسب وكارها 
يكي از اصول ناگزير جوامع بشري است اما اينكه 
در اين فضا هيچ نهاد يا مسئول تنظيم گري براي 
جلوگيري از قيمت سازي و نابسامان  كردن بازار 
وجود ندارد، حاصل بي توجهي متوليان امر است. 
او با اشــاره به اينكه قيمت هاي پيشــنهادي در 
آگهي هاي اينترنتي اجاره مناســبتي با واقعيت 
اين بازار ندارد و فشــاري بي ســابقه به جامعه 
اجاره نشين وارد كرده اســت، مي افزايد: تا چند 
سال پيش كه بازار اجاره وارد سوداگري اينترنتي 
نشده بود، مشاوران امالك موظف بودند در قبال 
حق كميســيوني كه از طرفين معامله دريافت 
مي كنند، قيمت واقعي معامله را نيز بر اســاس 
واقعيت بازار تعيين كنند اما حاال به قدري فضاي 
اينترنتي رها شده كه مشــاوران امالك نيز براي 
ادامه فعاليت مجبور هستند از همان آگهي هاي 
اينترنتي استفاده كنند. به گفته خسروي، سپرده 
شــدن آگهي هاي بازار اجاره به اينترنت به  جاي 
بنگاه مشاور امالك، عماًل تأثير كارشناسي نظر 
مشــاوران را از بين بــرده و قيمت گذاري بدون 
توجه بــه واقعيت هاي جامعــه و اقتصاد، طبق 
خواست مالك انجام مي شــود. او تداوم اين روند 
را زمينه ســازي بحران بــازار اجــاره و نابودي 
قدرت خريد مســتأجران مي دانــد و مي گويد: 
يك مستأجر كه در سال گذشــته آپارتماني را 
به قيمت 200ميليون تومان رهن كرده اســت، 
با روند فعلي قيمت گــذاري در آگهي هاي اجاره 
بايد 100ميليون ديگر به رهن خود اضافه كند؛ 
درحالي كه كل درآمد ســاالنه او نيز به اين رقم 
نمي  رسد در نتيجه ناچار مي شود به دنبال يافتن 
خانه اي ارزان تر به مناطقي پايين تر كوچ كند و در 
نهايت به ازاي اين كوچ، يك خانوار نيز بايد از متن 
به حاشيه شهر پناه ببرد. رئيس اتحاديه مشاوران 
امالك به مسئوالن حوزه مسكن توصيه مي كند 
مبنايي براي قيمت گذاري بازار اجاره مهيا كنند 
كه در كنار منافع موجر، حقوق مستأجران را نيز 

لحاظ كند.

نبض گيري از تورم كفش و لباس ايراني ها در شهر و روستا

 تغييرات قيمت ارز در صرافي هاي مجاز تا ساعت 17ديروز
)ارقام به ريال(

درصد تغييرمقدار تغييرقيمت نرخ ارزها
0.46-1، 830100 ،238دالر
0.77-2، 010180 ،284يورو

0.45-1، 100560 ،343پوند انگليس
7903100.46 ،67درهم امارات

5001000.33 ،30لير تركيه
10.48، 100300 ،272فرانك سوئيس

9002000.53 ،37يوان چين
0509000.45 ،198دالر كانادا

8008000.41 ،192دالر استراليا
6008000.44 ،181دالر نيوزيلند

نگاهاستانبولبهوين
نرخ دالر در 2روز گذشته همزمان با تقويت 

چشم انداز توافق دست كم 1.4درصد افت كرده است

ركوردكمبارانيپايتختشكست

تقويتاحتمالافزايشبيشتر
دامنهنوسان

   جزئيات تغيير دامنه نوسان 
طبقمصوبههيأتمديرهسازمانبورسواوراقبهادار،دامنهنوسانقيمت
سهامدربورسبهمثبت۶ومنفي۳تغييركرد.اينمصوبهازچهارشنبهاول
ارديبهشتاجراييميشود.پيشترشورايبورس،بههيأتمديرهسازمان
بورساجازهدادهبودتادامنهنوسانرابهصورتتدريجيافزايشدهد.دامنه
نوسانجديدتاپايانارديبهشتبرقراراست.قراراستسازمانبورسپس

ازآندوبارهدربارهافزايشدامنهنوسانتصميمبگيرد.

   بـانكداران نـــاراضي يـا راضي از 
سركوب پولي؟ 

محمدرضاجمشيدي،دبيركانونبانكهاومؤسساتاعتباري
خصوصيميگويــد:وضعمالياتبهنرخهايســودباالتراز
18درصدكهحاصلافزايشسودبانكهاست،نادرستاست.
مبلغباالتراز18درصديكهبهسپردهگذاراندادهميشوددر
واقعسوداستونههزينه،اماسازمانامورمالياتياينموضوع
رانميپذيرد.بهگزارشهمشهري،مرجعنرخگذاردربازارپول
شورايپولواعتباراستكهاكثريتقاطعاعضارادولتتعيين
ميكند.هرچندبهنظرميرسدبانكهادرظاهرباسركوبنرخ
دربازارپولبهبهانهوضعيتسايربازارهاناراضيباشند،امادر
واقعيتبرخيبانكهايناترازخوشحالندوازادامهروندنرخ
بهرهمنفيحمايتميكنند.آيانرخشكنيبرخيبانكهابراي
جذبسپردههايبيشترازبازارنشانهايازپايانالتزامعملي
آنهاازاقتداربانكمركزيبانزديكشــدنبهزمانانتخابات
رياستجمهوريوپايانعمردولتحســنروحانياستو
بانكداراناميدوارهســتندكهدردولتآينده،اينوضعيت
تغييرخواهدكرد؟فعالكهنرخسودسپردههاازمدارنرخگذار
خارجشدهوبازگشتآنهمموقتيبهنظرميرسدوحتياگر
بانكدارانتوافقكنندودرعملهمپايقولشــانبايستند،
سپردهگذارانباآبشــدنتدريجيارزشپساندازهايشان

ممكناستراهديگريرادرپيشبگيرند.

همشهري پيامدهاي نرخ بهره منفي را بررسي مي كند

خروجسودسپردهازمدارنرخگذار
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رئیس اتحاديه نمايشــگاه داران و 
فروشــندگان خودرو در گفت وگو 
با همشــهری: در بازار عمدتا براي 
خودروهاي بــاالي يــك میلیارد 

مشتري چنداني وجود ندارد

   بازار گرم تخفيف در راســته 
وارداتي ها 

رئيس اتحاديه نمايشــگاه داران و فروشندگان 
خودروی تهران از فراهم شــدن امكان دريافت 
تخفيف بيشتر از فروشندگان خودروهاي خارجي 
خبر داد و گفت: اگر خريداري براي مثال خودروی 
صفر كيلومتر سانتافه مدل2017 كه قيمت كنوني 
بازار آن يك ميليارد و 900ميليون تومان است وجود 
داشته باشــد، مي تواند اين خودرو را با قيمت يك 
ميليارد و 600 تا يك ميليارد و 700ميليون تومان نيز 
خريداري كند. موتمني افزود: اگر فروشنده راضي به 
فروش خودروی مذكور با تخفيف 200تا 300ميليون 
توماني باشــد، خريداراني نيز براي اين خودروها 
پيدا مي شود. با وجود اين اكنون حتي با قيمت يك 
ميليارد و 850ميليون تومــان نيز خريداري براي 
اين خودرو وجود ندارد، اما ممكن اســت مشتري 
اين خودرو را به قيمت يك ميليارد و 700ميليون 
خريداري و به نرخ يك ميليارد و 800ميليون تومان 
بفروشــد، اما اگر خريداري خودروی مذكور را با 
قيمت يك ميليارد و 850ميليون تومان خريداري 
كند، نمي داند كه با چــه قيمتي قادر به فروش اين 

خودرو در حاشيه بازار خواهد بود.

كاهش شديد عرضه، نوسان نرخ ارز،  خودرو
باال ماندن قیمــت و افت قدرت خريد 
مشتريان، موجب قفل شدن معامالت 
در بازار خودروهاي خارجي شده است. فعاالن بازار 
مي گويند؛ زمــان انتظار براي فــروش خودروهاي 

وارداتي تا 5 ماه باال رفته است.
به گزارش همشهري، نوسان نرخ ارز، تداوم ممنوعیت 
واردات و محروم شدن معدود مشتريان خودروهاي 
خارجي از مدل هاي روز، به همراه افزايش شــديد 
قیمت، موجب توقف معامــالت در بازار خودروهاي 

وارداتي شده است.
 اين روزها مشتريان خودروهاي خارجي، به خصوص 
انواع لوكس آن، به افرادي محدود شــده كه سطح 
درآمد بااليي دارند و قیمت اين نوع خودروها دغدغه 
چنداني براي آنها ايجاد نمي كند، اما همین مشتريان 
نیز به دلیل تداوم ممنوعیت ثبت سفارش و واردات 
خودرو قادر بــه خريد خودروهــاي لوكس به روز 
نیستند؛ چنان كه اغلب خودروهاي خارجي موجود 
در بازار، حتي در انــواع صفركیلومتر، به مدل هاي 

2017 و حداكثر 2018محدود مي شود. 
اين شــرايط موجب گرايش مشــتريان با ســطح 
درآمدي متوســط به بــاال، به خريــد خودروهاي 
مونتاژي چیني و فرانسوي يا انواع مدل هاي به روز 
خودروهاي اتوماتیك تولید داخلي شده كه در رده 
قیمتي 400تا 600میلیون تومــان در بازار معامله 

مي شوند.

ســكانس پاياني خودروهاي وارداتي مانده در 
گمرك

 بســته شــدن ســامانه ثبت ســفارش بــه روي 
وارد كنندگان خودرو در تیر ماه سال96 رقم خورد، 
اما در اوايل ســال97 وزارت صنعــت واردات همه 
خودروهاي خارجي را ممنوع و همزمان از ترخیص 
خودروهاي وارداتي مانده در گمرك هم جلوگیري 

كرد.
تــداوم ممنوعیــت واردات خودرو و اقــدام برخي 
واردكنندگان براي دور زدن ســامانه ثبت سفارش 
زمینه دپوي 12تا 15هزار خــودروی خارجي را در 
گمرك فراهم كرد؛ با وجود اين اغلب اين خودروها 
طي ســال هاي98و99 با مصوبات هیــأت وزيران 
يا آراي برخي محاكم قضايــي و تعیین مهلت هاي 
قانوني چند باره از گمرك ترخیص شد. خودروهايي 
كه به گفتــه وارد كننــدگان، اغلــب آن متعلق به 
مشترياني بود كه قبال نسبت به پیش خريد آنها اقدام 

كرده بودند. ترخیص 10هزار 
دســتگاه از اين خودروها از 
گمــرك تنها منبــع تامین 
نیاز بازار در 3 سال گذشته 
بوده اســت. با اين حال دبیر 
انجمن واردكنندگان خودرو 
از وجــود 2100 دســتگاه 
خودروی وارداتي در گمرك 
خبر داده كه ديگــر امكان 

ترخیص آنها وجود ندارد. مهــدي دادفر با تأكید بر 
اينكه متأســفانه هیچ كدام از مسئوالن پاسخگوي 
مشــترياني نبودند كه با ثبت نام براي پیش خريد 
خودروهاي خارجي متضرر شــدند، افزود: با توجه 
به گذشــت 3 ســال از تاريخ ورود 2100 دستگاه 
خودروی وارداتي به گمرك به نظر مي رســد ديگر 

امكان ترخیص آنها وجود ندارد.

ثبات بازار خودرو با ثبات نرخ ارز
ســعید موتمني، رئیس اتحاديه نمايشگاه داران و 
فروشندگان خودروی تهران در گفت وگو با همشهري 
با بیان اينكه در نیمه نخســت امسال به دلیل ثبات 
نســبي نرخ ارز، شــاهد افزايش قیمت خودروهاي 
داخلي يــا وارداتي نخواهیم بــود، گفت: درصورت 
تثبیت نرخ دالر در كانال 24هــزار تومان كنوني و 
افزايش نسبي عرضه خودرو به دلیل برخي توافق هاي 
سیاسي يا همكاري مشــترك با شركاي خودروساز 
خارجــي، ســیگنال هاي 
مثبتــي به بــازار خــودرو 
وارد و حتــي زمینه كاهش 
قیمت خودرو را در حاشــیه 
بازار، فراهــم خواهد كرد. او 
پیش بیني كــرد: درصورت 
افزايش نرخ ارز، تقاضا براي 
اينگونه خودروها بیشتر شود 
و خريداران نسبت به خريد 

خودروهــاي خارجي اقدام مي كننــد، اما با تثبیت 
يا كاهش نرخ ارز برخي متقاضیــان خريد اينگونه 
خودروها كه تا كنون منتظر مانده اند، همچنان براي 
خريد اينگونه خودروها به دلیل انتظار كاهش بیشتر 

قیمت ها تمايلي نخواهند داشت.

وضع كنونی بازار خودروهاي خارجی
ســعید موتمني در مــورد وضعیت كنونــي بازار 
خودروهاي خارجي توضیح داد: بــازار خودروهاي 
خارجي قفل شده، همزمان با كاهش شديد عرضه 
اصال خريداري در بازار اين خودروها وجود ندارد. او 
افزود: به دلیل كاهش قدرت خريد و قیمت به نسبت 
باالي خودروهاي وارداتــي، خودروهايي كه از 5 ماه 
پیش در اختیار برخي مالكان بوده، همچنان بدون 

مشتري مانده است.
 او ادامــه داد: اگرچه قیمت اينگونــه خودروها در 
حاشــیه بازار نشكســته و هنوز حباب دارد، اما در 
بازار نیز مراجعه كننده اي بــراي خريد خودروهاي 
خارجي به خصوص محصــوالت داراي قیمت بیش 
از يك میلیارد تومان وجود ندارد. موتمني افزود: از 
سوي ديگر فروشندگان اينگونه خودروها نیز به دلیل 
ركود بازار و سیر نزولي قیمت ها تمايل چنداني براي 
فروش خودروهايشان ندارند. با اين وضعیت مي توان 
گفت كه اكنون خريدار و فروشــنده چنداني براي 
خودروهاي خارجي در بــازار وجود ندارد و بازار اين 

خودروها عمال قفل شده است.

كاهش قدرت خريد و قیمت باال، زمان انتظار براي فروش خودروهاي وارداتی را تا 5 ماه باال برده است
بازار خودروهاي خارجی قفل شد

نبتپمورتلوكره
دركريدسالجايم
باركشدتمميسيپ
هتلوگيماتفتسا

يمارگنزهار
هبنشيراجبيدات
ناگتسبتوبنننس
درهنامراودافا
سانانشاكيتسام
هنارتيقاسميلح

بيوصتشوخيم
دپوتراديروبشخ
لخدمدشرانمايت
كميعقاوليونام
شهوكنلستينشري
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افقي:
1- معبد باستاني كنگاور- 

نام مادر كورش هخامنشي
2- ناپاك- ترشیز امروزي- 

گردآوري و تنظیم
3- ديپلماتیــك- تك ورق 
بزرگ چاپي براي تبلیغات 

عمومي- فرمانده كیاني
4- هــواي گرفتــه- درياي 
آبســكون- پرده داري خانه 

كعبه
5- ثروتمند- گیاه ترياك- 

چوب خوشبو
6- تكــرار حرفــي- كج- 

يك دوم چهره
7- برطــرف كــردن- بــرج 
هواكش در خانه هاي قديمي- 

ورزش مشت زني
8- جهیدن آب از چشمه- 

ولگرد- چیره دستي
9- پیروز- به دست آوردن- 

روكار ساختمان
10- تحفه ها- رهبر حزب- 

شهر توت
11- عید ويتنــام- قطعي 

براي كتاب- برخورد
12- از چهره هاي سرشناس 
ســینماي كمدي جهان- 

پیروان يك پیامبر- قلعه
13- ســبكي در موسیقي- 

پنهان- پرنده اي شكاري

14- فركانس- قوم مغول- 
خجستگي

15- ســالح رزمــي چوب 
و زنجیــر- لقــب حضرت 

عیسي)ع(
  

عمودي:
1- خبرگزاري ايتالیا- سخن 

بي معني- ترس
2- نويسنده مصري و برنده 
نوبل ادبیات ســال1988- 

تنبل
3- در بند كــردن- روز نهم 

ذي الحجه- صفت باد
4- چهــره- پیش غــذا- 

قسمتي از پا
5- يــك نفر- مــاده اصلي 
تشكیل دهنده زغال- حرص

6- خمیدگي كاغذ- ترانه- 
چهره نما

7- طباخ- جانشین هنرپیشه 
صحنه هــاي  در  اصلــي 

خطرناك- كارگاه عكاسي
8- تاريخ نــگار- ســازمان 
تجــارت جهانــي- انجمن 
بین المللي حمل ونقل هوايي

9- الفباي تلگراف- غذايي 
از مــرغ آغشــته بــه آرد 

سوخاري- تیمارگر اسب
10- تصرف و اشغال- نماز 

وحشت- ضمیر سوم

11- كلیســاي پاريــس- تبديل 
يافته- ذكر جزئیات مطلبي

12- حیوان وحشي- آشامیدني ها- 
مقام

13- وقــت و هنــگام- ســفره- 
نخستین قاتل تاريخ

14- واحد اندازه گیري نیرو- دسر 
فرانسوي پرطرفدار

15- پول خــرد هند- مدرســه 
ابتدايي- سنگ ترازو

 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 | 3908
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.
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   احتمال تزریق پول دولتي
جمعه شب وقتي محمدعلي دهقان دهنوي، رئيس سازمان بورس در كالب هاوس سخن مي گفت به طور تلويحي به اين موضوع 
اشاره كرد كه رئيس جمهور هم با تزريق منابع مالي از سوي دولت به بورس موافق است. او جزئيات بيشتري در اين باره ارائه نكرد اما 
تأكيد كرد سازمان بورس در حال پيگيري راهكار هاي جلب حمايت دولت است. او حتي گفت: قرار است به زودي منابع قابل توجهي 
از صندوق توسعه بازار وارد بورس شود. حاال به موازات سخنان رئيس سازمان بورس قرار است امروز شوراي هماهنگي سران 3 
قوه جلسه تشكيل دهد و راهكار هاي نجات بورس را بررسي كند. اطالعات دريافتي همشهري نشان مي دهد يكي از موضوعات 
مهم اين نشست به موضوع كمك مالي دولت به بورس اختصاص دارد كه درصورت تأييد سران 3 قوه اين موضوع احتماال به تزريق 

منابع مالي دولت از طريق صندوق توسعه بازار همانطور كه رئيس سازمان بورس وعده داده بود، منجر خواهد شد.

اندكي بعد از آنكه رئیس ســازمان بورس  بورس
زمزمه هاي دريافت كمــك مالي از دولت 
براي نجات بورس را در كالب هاوس مطرح 
كرد، قرار اســت امروز در نخســتین نشســت شوراي 
هماهنگــي اقتصادي ســران 3 قــوه در ســال جاري، 
راهكارهــاي حمايت از بورس مورد بررســي قرار گیرد، 
انتظار مي رود نتايج اين جلســه به تزريق پول به بورس 

منجر شود.
به گزارش همشهري، ديروز حسینعلي حاجي دلیگاني، 
عضو هیأت رئیســه مجلس با بیان اينكه تصمیم گیري 
درباره بورس در دســتور كار جلســه امروز 30فروردين 
شوراي هماهنگي اقتصادي سران 3قوه قرار گرفته، گفت: 
انتظار از رؤساي 3قوه اين است كه تصمیمي بگیرند تا بازار 
سرمايه از اين وضع رهايي يابد و افرادي كه ضرر كرده اند 
به ويژه سهامداران حقیقي  امیدوار شوند و اعتمادشان به 
بازار سهام بازگردد. او با تأكید بر اينكه ادامه اين روند باعث 
خروج سرمايه ها از بورس مي شــود، گفت: هرچه مردم 
نسبت به بازار سرمايه بي اعتماد شــوند به سمت خريد 
ارزهاي ديجیتال، طال و ارز خواهند رفت كه اثر نامطلوبي 

بر اقتصاد دارد.

سابقه ماجرا
از10اسفند پارســال مرحله دوم سیاســت هاي تقويت 
طرف تقاضا در بورس آغاز شــده و با الزام صندوق هاي 
سرمايه گذاري براي تزريق پول به بورس و تامین 24هزار 
میلیارد تومان نقدينگي از هلدينگ ها برآورد مي شود تا 
تابستان دســت كم 50هزار میلیارد تومان نقدينگي به 
بورس تزريق شود. با اين حال برخي برآوردها حاكي است 
براي جلوگیري از نزول شــاخص دست كم به 100هزار 
میلیارد تومان نقدينگي نیاز باشد. شايد به همین دلیل 
است كه سازمان بورس بعد از الزام صندوق ها براي تزريق 
پول به بازار و جلب مشاركت هلدينگ ها اكنون در تالش 
است نظر دولت و بانك مركزي را براي تزريق پول به بورس 

جلب كند، موضوعي كه البته به نظر نمي رسد كار چندان 
ساده اي باشد.

تزريق پول از سوی دولت
سابقه 2 بحران بزرگ يكي در سال 2008و ديگري وقوع 
كرونا در شرايط حاضر، نشــان داد كه نقش دولت ها در 
تزريق مالي به بازار هاي ســهام غیرقابل كتمان اســت. 
درهر دوبحران تقريبا همه دولت ها به ويژه كشــور هاي 
توســعه يافته هزاران میلیارد دالر براي نجات شاخص ها 
به بازار هاي ســهام تزريق كردند. به همین دلیل از زمان 
آغاز نزول بورس از مرداد ماه پارســال برخي كارشناسان 
پیشــنهاد كردنــد دولت با تزريــق نقدينگــي از نزول 
شــاخص ها جلوگیري كند به ويژه آنكه آمار ها نشــان 
مي دهد، پارسال دولت به طور مستقیم 52هزار میلیارد 
تومان منابع مالي از بازار ســهام تامین كرده است. اين 
به معناي آن اســت كه درصورت تداوم نــزول بورس در 
 ســال جاري، فرصت هاي تامین مالــي از طريق بورس

 براي دولت از دســت مي رود و ديگر دولــت نمي تواند 
مشابه سال قبل بخشي از كسري بودجه اش را از بورس 

تأمین كند.
ضمن اينكه نزول شــاخص هاي بورس مي تواند تحقق 
درآمد هاي مالیاتي دولت را هم با خدشــه زيادي مواجه 
كند. طبق آمار هايي كه رئیس سازمان بورس داده است 
يك چهارم كل درآمد هــاي مالیاتي دولت از طريق بازار 
سرمايه پرداخت مي شود و نزول شــاخص هاي بورس 
آســیب زيادي به تامین درآمد هاي مالیاتي دولت وارد 
مي كند. دولت پارســال 17هزار میلیارد تومان از محل 
نقل و انتقال ســهام، مالیات دريافت كــرد و حجم كل 
مالیات هاي تكلیفي شركت هاي بورس هم در 9 ماه سال 
1398برابر با 28هزار میلیارد تومان بوده است. اين ارقام 
نشان مي دهد كه دولت نیز احتماال انگیزه هاي الزم براي 
تزريق پول به بازار ســهام را خواهد داشت تا مانع تامین 

مالي بلندمدت و كاهش درآمد هاي مالیاتي خود شود.

افزايش احتمال تزريق پول براي نجات بورس
 شوراي هماهنگی اقتصادي سران 3 قوه 

امروز راهكار هاي عملی حمايت از بورس را بررسی مي كند
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گزارش روز

صداي همشهري

افزایش خودسرانه نرخ نان در قم

همين كه اتحاديه نانوايان قم پيشــنهاد افزايش 30درصدي نرخ 
نان را داد، تعدادي از نانوايان اين شهر نرخ نان را افزايش دادند. با 
وجود اينكه فرماندار قم تأكيد كرده تا زماني كه افزايش نرخ نان در 
كميته هاي تخصصي تعيين تكليف نشده نمي توان در مورد قيمت 
آن اظهارنظر كرد، اما تعدادي از نانوايان محله هاي مختلف قم به 
استقبال افزايش قيمت اين كاال رفته اند. اين افزايش خودسرانه با 
واكنش شهروندان مواجه شد. يكي از شهروندان منطقه نيروگاه 
به خبرنگار همشهري گفت: قيمت نان سنگك در منطقه نيروگاه 
به ۲هزار تومان رسيده است. آيا بخشنامه جديدي براي افزايش 
قيمت براي نانواها ارســال شده است؟شــهروند ديگري از محله 
۲0متري زاد هم درباره گران شدن نان لواش در اين محله گفت: 
نانوايي لواش اين محله بدون هيچ بخشنامه اي قيمت نان را يكباره 
از 300تومان به 400 تومان افزايش داده اســت. اين منطقه هم 
تراكم جمعيت بااليي دارد. در سبد غذايي اهالي اين منطقه، نان 
بيشتر از كاالهاي ديگر استفاده مي شود.مخاطبان همشهري در 
محله هاي آذر، شهرك فاطميه، خيابان كارگر و ساير مناطق ديگر 

نيز از افزايش خودسرانه نرخ نان خبر دادند.

نانوایان حمایت نمي شوند
روي ديگر سكه گران شدن نان، افزايش هزينه هاي نانوايان است. 
آخرين مرتبه كه نرخ نان به صورت رســمي اعالم شد، اول آبان 
1398 بود. نانوايان معتقدند كه هزينه پخت نان در ۲سال گذشته 
افزايش قابل توجهي داشته و پخت نان باكيفيت براي آنها صرفه 
اقتصادي ندارد. اصغر بياتي مالك نانوايي سنگك در بلوار يادگار 
امام به خبرنگار همشهري گفت: حدود ۲سال است كه قيمت نان 
افزايش نداشــته، درحالي كه مخارج ما به صورت پلكاني افزايش 
پيدا كرده. ملزومات نانوايي مثل خمير مايه، نمك يددار، دستمزد 
كارگران و... ۲تا 3برابر شده است. وي با انتقاد از نبود حمايت كافي 
از نانوايان براي توليد نان باكيفيت گفــت: با اين وضعيت، كار در 

نانوايي صرفه اقتصادي ندارد.

نرخ جدید لواش موقتي است
كش و قوس هاي نانوايان و مسئوالن براي افزايش نرخ نان در حالي 
ادامه دارد كه اتحاديه نانوايان نرخ جديد نان لواش با آرد دولتي را 
400تومان اعالم كرد. اين افزايش قيمت بدون رعايت تشريفات 
قانوني انجام شده و به گفته رئيس اتحاديه نانوايان قم، موقتي است. 
علي اكبر زارعي گفت: ۲عيد نوروز را گذرانده ايم بدون اينكه هيچ 
تغييري در قيمت نان ايجاد شود. چندين جلسه براي اصالح نرخ 
نان برگزار كرديم ولي به تفاهم نرسيديم. تنها كااليي كه قيمت 
آن توسط دولت كنترل شده، نان اســت و اين مسئله باعث شده 

تعدادي از نانوايان از اين شغل خارج شوند.
وي افزود: هم اكنون دســتمزد كارگران نانوايي ها روزانه از حدود 
۷0هزار تومان تا ۲0 هزار تومان اســت. اداره كار نرخ دســتمزد 
كارگر را افزايش داده است؛ به عنوان مثال يك كارگر مجرد روزانه 
1۷0هزار تومان بايد دريافت كند. االن يك كارگر ساده ساختماني 

روزانه ۲00هزار تومان دستمزد مي گيرد.

نان خشك فروشي بهتر از نان فروشي
زارعي با انتقاد از تناقض هايي كه در درآمد و هزينه نانواها وجود 
دارد، تأكيد كرد: سفره نانواها هر روز كوچك تر مي شود. اگر صنف 
نانوا را مثل ســاير اصناف درنظر بگيرند و افزايش نرخ را ســاالنه 

محاسبه كنند اين مشكالت به وجود نمي آيد.
وي هرج و مرج در نرخ نان را پذيرفت و گفت: االن كارد به استخوان 
نانواها رســيده. اگر مســئوالن به موقع در مورد افزايش نرخ نان 
تصميم گيري مي كردند، هــرج و مرج به وجــود نمي آمد. البته 
تعدادي از نانواها را متقاعد كرديم كه به نرخ سال 98 پايبند باشند.

رئيس اتحاديه نانوايان استان افزود: وقتي قيمت نان سركوب شود، 
فساد ايجاد مي شود. االن نان خشــك فروشي بهتر از نان فروشي 
است يا ممكن است كم فروشي نان يا خام فروشي آرد اتفاق بيفتد.

افزایش نرخ نان تخلف است
افزايش خودســرانه نرخ نان مورد تأييد مسئوالن استان نيست. 
رئيس سازمان صمت قم به همشهري گفته كه نرخ نان در قم به 
هيچ وجه افزايش نيافته اســت. محمود سيجاني افزود: به رئيس 
اتحاديه نانوايان و معاون بازرســي ســازمان صمت گفتم كه اين 
مسئله را مديريت كنند. نان يك كاالي استراتژيك است و تغيير 
نرخ آن در اختيار استان ها نيست. بنابراين هرگونه افزايش نرخ نان 

در شرايط كنوني تخلف است.
وي در عين حال دغدغه نانوايان در مورد افزايش هزينه ها و مخارج 
را بجا دانســت و گفت: وقتي قيمت كاالهاي ديگر افزايش پيدا 

مي كند طبيعي است كه نرخ نان هم بايد افزايش پيدا كند.
نان در قم دو نرخي است. برخالف تصور برخي شهروندان كه فكر 
مي كنند بعضي از نانوايي هاي قم آزادپز هستند، نرخ نان براساس 
اســتفاده از آرد دولتي يا نيمه دولتي اعالم مي شود. در وضعيت 
استفاده از آرد دولتي، نرخ نان سنگك 4۷0گرمي 1100تومان، 
بربري ۶۵0 گرمــي 1000 تومان و تافتــون و لواش 1۷0گرمي 
300تومان است. نرخ نان ســنگك ۵00گرمي با استفاده از آرد 
نيمه دولتي 1۵00تومان و بربري ۶۵0 گرمي 1300تومان است. 
متصديان ۷80نانوايي قم شــامل 4۶۶واحد دولتي و 314واحد 
نيمه دولتي در انتظار نرخ گذاري جديد هستند. اگر بپذيريم كه 
نان خوب را بايد به نرخ روز خورد، در شرايط كنوني نه نان خوب 

مي خوريم و نه قيمت آن به نرخ روز است.

  جاده حادثه خيز 2روستا در مراغه
راه روســتايي روســتاهاي آهق و 
خرمازرد به فاصلــه 8كيلومتر از 
شهر مراغه در اســتان آذربايجان 
شرقي با خودياري اهالي ۲روستا 

۲۵سال پيش آسفالت شد.
 به دليــل حادثه خيز بــودن جاده 
و فوت 19نفر از اهالــي، دوباره با 
خودياري اهالي حــدود ۲ميليارد 
تومــان بــراي مسيرگشــايي، 
زيرســازي و ســاخت ۷دهانه پل 

هزينه شد.
هم اكنون كارخانه هاي ماسه شويي 
و شيشه ســازي بــا خودروهاي 
ســنگين خود جــاده را بــه كلي 
تخريب كرده و موجب  ايجاد مشــكل براي خودروهاي شخصي اهالي شده اند. عالوه 
بر تخريب جاده، تصادف هاي زيادي هم در اين مسير اتفاق مي افتد كه موجب ايجاد 

چاله شده و حادثه خيز است.
از مسئوالن استان و مراغه استدعا داريم براي حل مشكل تردد و آسفالت و باقيمانده 

تعريض اين جاده اقدام كنند.
جمعي از اهالي

زلزله ها تمامــي ندارنــد. تازه 
آواربرداري واحدهاي مســكوني حادثه  

تخریب شده در زلزله سي سخت به 
پایان رسيده كه در بوشهر زلزله 5/9ریشتري 
خرابي  به بار آورد. مســئوالن اســتاني تأكيد 
مي كنند بوشــهر، زلزله را بدون تلفات جاني و 
كمترین خسارت مالي پشت  سر گذاشته است، 
اما تجربه زلزله هایي چون سي سخت)كهگيلویه 
وبویراحمد(،مریوان)كردســتان( و شادمهر 
)خراســان رضوي( نشــان مي دهــد همين 
خسارت هاي مالي اندك هم بار زیادي روي دوش 

مردم مي گذارند.

شایعه هاي یك لرزه
در بوشــهر بيش از همه اهالي ۲شهرســتان بندر 
گناوه و بندر ديلم در معرض لرزه قرار داشــتند، اما 
ساكنان خوزســتان و شهرستان هاي استان فارس 
كه در همسايگي بوشهر قرار دارند هم آن را احساس 
كردند. اين زمين لرزه ساعت 11:11)روز يكشنبه 
۲9فروردين( مرز فارس و بوشــهر را لرزاند و مركز 
لرزه نگاري مؤسسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران، كانون 
آن را در حوالي بندرگناوه و در عمق 10كيلومتري 

زمين اعالم كرد.
تا لحظه تنظيم گزارش 1۲پس لرزه در حوالي گناوه 
به ثبت رسيد كه همين پس لرزه ها عالوه بر نگراني 

مردم به شايعه هايي درباره وقوع سونامي و همچنين 
خسارت به نيروگاه اتمي بوشهر دامن زد.

روابط عمومي نيروگاه اتمي بوشــهر در پاســخ به 
رســانه ها اعالم كرد كه وضعيت همه تاسيســات، 
تجهيزات و ساختمان هاي نيروگاه اتمي بوشهر در 
صحت كامل است و زلزله هيچ آسيبي به اين مركز 
وارد نكرده است. بنابر اعالم روابط عمومي اين مركز، 
نيروگاه اتمي بوشهر براساس استانداردها و ضوابط 
بين المللي طراحي و ايجاد شده و در برابر شديدترين 

زلزله هاي محتمل در كشور و منطقه ايمن است.
همچنيــن مهــدي زارع، اســتاد پژوهشــگاه 
زلزله شناســي در پاسخ به اين شــايعه ها توضيح 
داده بود كه در جنوب بوشــهر در بندرطاهري در 
ســال 9۷8ميالدي يك زلزله  منجر به ايجاد تنها 
سونامي شناخته شده در خليج فارس شد. به گفته 
وي، زلزله هاي جديد ربطي به سونامي ندارند، زيرا 
در 30كيلومتري ساحل رخ دادند و انتظار نمي رود 

منجر به تغييري در كف دريا شوند.

ترك خوردگي خانه هاي روستایي 
بوشهر يك اســتان لرزه خيز محسوب مي شود كه 
گسل هاي مهمي مثل گســل برازجان، بخشي از 
گســل كازرون و خميدگي هاي زاگــرس از آن رد 
مي شود. اهالي و مســئوالن بوشهر تأكيد مي كنند 
خانه هاي روستايي در اين استان اغلب به همت بنياد 
مسكن مقاوم ساخته شــده، اما با وجود اين، طبق 
اعالم دهياران و بخشداران خانه هاي زيادي در زلزله 
روز گذشته دچار آسيب هايي همچون ترك خوردگي 

ديوار، ريزش در و پنجــره و تخريب هاي اينچنيني 
شدند. در برخي روستاها اوضاع بدتر است و بيش از 

90درصد خانه ها خسارت ديدند.
احمد حيدري، رئيس شــوراي روستاي »كلر« در 
بخش مركزي شهرستان گناوه با اشاره به جمعيت 
۲00نفري اين روستا به همشهري مي گويد: »حدود 
90خانه در روستاي ما وجود دارد كه تقريبا اغلب 

آنها خسارت مالي ديدند.« 
به گفته او، كلر آخرين روستا در بخش مركزي گناوه 
است و با كوهي كه در زلزله روز گذشته ريزش كرد 

هم فاصله زيادي ندارد.
حيدري مي افزايد: »ماشين هاي امدادي و ارزيابي در 
نخستين ساعت ها در روستاها حاضر شدند. مشكل 
قطعي برق هم داشتيم كه به ســرعت رفع شد، اما 
تنها مشكل روستاي ما كه از قبل هم وجود داشت 

بي عدالتي در توزيع آب آشاميدني است.«
روستاي ۵0نفره »كمالي« و ۶0نفره »چشمه«  در 
بخش مركزي گناوه هم شــرايط مشابهي داشتند 
كه خسارت هايشــان در حد موارد جزئي گزارش 

شده بود.

بازگشت آرامش به 2بندرجنوبي
بندرگناوه و بندر ديلم هر دو شهرستاني با رويكرد 
تجاري هستند كه معيشــت  ساكنان شان از طريق 
تجارت مرزي و گمرك تامين مي شــود. با توجه به 
همين موضوع در اين ۲شهرستان بخش كشاورزي 

گسترده نيست و خسارتي نديده است.
بخشــدار بخش مركزي بندر ديلم كه 19روســتا 
زيرمجموعه اش است به همشــهري مي گويد: »با 
توجه به حجم خسارت ها فعال نياز به اسكان موقت 
گزارش نشده است، اما در صورت نياز، آمادگي كامل 
در اين باره وجود دارد.« حســن باباحسني، با بيان 
اينكه همه دهياري ها و شوراهاي روستايي بالفاصله 
بعد از زلزله به بررسي شرايط پرداختند، مي افزايد: 
 »اقتصاد بندر ديلم مانند بندر گناوه بيشتر تجاري 
و بر پايه مراوده با كشورهاي عربي است و به همين 
دليل خوشبختانه آســيبي به معيشت مردم وارد 
نشد.« او شرايط بخش را عادي توصيف، اما تأكيد 
مي كند تيم هــاي ارزياب از بزرگ ترين روســتاي 
بخش يعنــي »عامري« در حال بررســي جزئيات 

هستند تا خسارت دقيق را برآورد كنند.

در بخش »امام حسن)ع(« با 18روستا هم شرايط به 
همين ترتيب است و بخشدار به همشهري مي گويد:  
»خوشــبختانه در بخش ما به  دليل بازسازي هاي 
گسترده بنياد مسكن خسارت كم بود و فقط چند 

خانه خشت و گلي آسيب ديد.«

جابه جایي جمعيتي و نگراني از كرونا 
با وجود اعالم شرايط عادي اما با توجه به قرمز بودن 
هر دو شهرستان در رنگ بندي كرونايي، نگراني هاي 
زيادي در اين بــاره وجود دارد؛ نگرانــي اي كه در 
سي سخت تجربه شد و شهرستاني با رنگ بندي زرد 
و كمترين آمار كرونا در استان كهگيلويه وبويراحمد 
در فاصله چند هفته بعد به شهرستاني قرمز و بحراني 
تبديل شد. رئيس دانشــگاه علوم پزشكي بوشهر 
با بيان اينكه آمار بســتري و ابتــال در بندر گناوه و 
بندر ديلم بسيار باالســت به همشهري مي گويد:  
»كارشناسان بهداشــت محيط ما نيز در روستاها 
حضــور دارند و ضمــن ارزيابي خســارت در كنار 
هالل احمر، فرمانداري ها و ساير ارگان ها بر رعايت 
بهداشت و پروتكل هاي بهداشتي نظارت مي كنند.«

ســعيد كشــميري مهم ترين نگراني را در مناطق 
زلزله زده، تجمع براي امدادرســاني يا جابه جايي 
جمعيتي مي داند و مي افزايد: »بيشترين تأكيد ما 

در اين شرايط رعايت پروتكل هاست.«
مديركل مديريــت بحران هم در پاســخ به نگراني ها 
تأكيد مي كند كه تجمع خاصي در بازديدها مشاهده 

نشده است و خوشــبختانه تيم هاي امدادي و درماني 
پروتكل هــا را به خوبــي رعايت مي كننــد. جهانگير 
دهقاني، با بيان اينكه همه نيروهاي اعزامي مديريت 
بحران بوشهر در حال آماده باش هستند به همشهري 
مي گويد: »درصورت نياز به اســكان موقت نيروهاي 
ما آمادگي كامل دارند، اما خوشبختانه فعال گزارشي 
مبني بر تخريب كامل يا نياز به اسكان موقت نداشتيم.« 
وي با بيان اينكه مشكل قطعي برق، تلفن و اينترنت به 
سرعت رفع شده است، مي افزايد: »بيشترين خسارت 
مربوط به گمارون، شول، كلر و كمالي در بخش مركزي 
گناوه بود. همچنين فقط يك نفر در بندر ديلم و 4نفر 

در بندر گناوه مصدوم شدند.«

  
زلزله ۵/9ريشــتري بوشــهر عالوه بــر بندر ديلم 
۲1روستا با 4۵۵3نفر را هم در گناوه تحت  تأثير قرار 
داد. براساس اعالم جمعيت هالل احمر ۵۲00چادر 
آماده شــده تا درصورت نياز توزيع شود و تاكنون 

۲00چادر در مناطق زلزله زده توزيع شده است.
طبق اعالم ســازمان اورژانس كشــور عــالوه بر 
اعــزام ۵9آمبوالنــس و ۵اتوبــوس آمبوالنس به 
مناطق زلزله زده، پايگاه هــاي اورژانس در منطقه، 
3بيمارستان صحرايي و همچنين بيمارستان هاي 
شــيراز، اصفهان و شــهركرد در حالت آماده باش 
هستند و بالگرد اورژانس هوايي نيز به منطقه اعزام 

شده است.

خطر زلزله از سر بوشهرگذشت
 زلزله ۵/9 ريشتری بوشهر تلفات جانی نداشت،  اما ميزان خسارت مالی به واحدهای مسكونی روستايی

امروز )دوشنبه( برآورد نهايی می شود

اوایل بهمن99 بود كه خبر 
شيوع كروناي انگليسي در سالمت

خوزستان، همه جا پيچيد. 
وقتي پيگيري ۱۸نماینده این استان براي 
تعطيلي 2هفته اي به نتيجه نرسيد ابتال به 
بيماري تا 50درصد و بستري تا 30درصد 
افزایش یافت. شرایط وخيم تر و آمار باالتر 
رفت و بسياري سال۱400 را ندیده از دنيا 
رفتند. 2هفته از آغاز موج چهارم كرونا 
مي گذرد، اكنون آمار مــرگ در بعضي 
شهرها دورقمي شده است، بسياري از 
بيمارســتان ها جاي خالي براي بستري 
ندارنــد و برخي شــهرها بــه برپایي 
بيمارستان صحرایي رو آورده اند.  2هفته  
از تعطيلي مشــاغل گروه هــاي 2 و 3 
مي گذرد. نتيجه همچنان مورد رضایت 
نيست. به نظر مي رسد سختگيري ها باید 
بيشتر شــود اما تا به كجا؟ آیا قرنطينه 
سراسري دردي را دوا مي كند؟ چگونه 
باید نقشه ایران را از سرخ به آبي تغيير 
رنگ داد؟ موضوع قرنطينه را مسئوالن 
بعضي استان ها به صراحت درخواست 
كرده اند اما برخي دیگر این اقدام را در 
شرایطي كه كل كشور درگير كروناست، 

منطقي نمي دانند.

قزوین و دورقمي شدن فوتي ها
طي يــك روز در قزوين 1۵نفــر جان خود 
را به دليل ابتال بــه كرونا از دســت دادند؛ 
موضوعي كه باعث شد »فاطمه محمدبيگي« 
نماينده مردم اين شــهر و دبير كميسيون 
بهداشت مجلس شــوراي اسالمي صراحتا 
درخواســت قرنطينه كند. او از مســئوالن 
خواسته بود براي كاهش تلفات در اين استان 
كمك كنند اما اين بار به شكلي مستقيم به 

رسانه ها گفت كه قزوين بايد قرنطينه شود.
آمار نشان از وخيم تر شدن اوضاع در قزوين 
دارد. معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي 
قزوين در اين باره به همشــهري مي گويد: 
»براي قرنطينه كردن يك شهر يا يك استان 
ســتاد ملي كرونا بايد تصميم بگيرد و ما در 
دانشگاه علوم پزشكي نمي توانيم به تنهايي 
تصميم بگيريم.« »جالل رحماني« با بيان 
اينكه تالش كرده ايم يك قدم از پروتكل هاي 
كشــوري جلو برويم، ادامــه مي دهد: »در 
همه استان ها مشاغل گروه يك امكان كار و 

فعاليت دارند اما در قزوين ما فقط به مشاغلي 
كه با مسائل پزشــكي و مواد غذايي ارتباط 
دارند اجازه فعاليت داده ايم و ديگر مشاغل 
همگي موظف هستند كه واحدهاي صنفي 

خود را تعطيل كنند.«
وي مي افزايد: »بيمارستان هاي ما پر شده 
است. هفته گذشته قزوين فقط ۲نفر فوتي 
داشــت اما بيماران بدحال هفته گذشــته 
حالشان وخيم تر شــده است و اين موضوع 

واقعا نگران كننده است.«

درخواست قرنطينه ابركوه
فرماندار ابركوه نيز با توجه به وخامت اوضاع 
براي اين شــهر درخواســت قرنطينه كرد. 
»محمدحســين امامي« گفته بود كه اگر 
كرونا در ابركوه مهار نشــود، به ناچار شهر 
قرنطينه شــده و اين اقدام با جديت انجام 
خواهد شد. با اين حال معاون بهداشتي علوم 
پزشكي يزد از اجراي محدوديت هاي الزم 
خبر مي دهد و مي گويد نمي توان به همين 
آساني يك شهر را قرنطينه كرد. »محمدرضا 
دهقاني« به همشهري مي گويد: »زماني يك 
شهر را قرنطينه كامل مي كنيم كه بخواهيم 
از تســري بيماري به شــهرهاي همجوار 
جلوگيري كنيم. االن همه نقاط كشور قرمز 
هستند و به نظر من نياز به قرنطينه نيست. 
سختگيري بيشتر بايد درون شهرها اعمال 
شود. مراسمات مذهبي و... نبايد برگزار شود 
تا بيماري بيش از اين به مردم صدمه نزند.«

افزایش بي سابقه مرگ ومير در اصفهان
اصفهان هم اين روزها شرايطي دشوار دارد. 
روزگذشته  هزار و8۷۲ نفر در اين استان به 
كرونا مبتال شده اند و شوكه كننده آنكه از اين 
تعداد 31نفر جان باخته اند. به نظر مي رسد 
كه براي اصفهان نيز افزايش محدوديت ها 

مي توانــد كمك كننــده باشــد. مديــر 
روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 
در اين باره بــه همشــهري مي گويد:» در 
استان اصفهان اجراي كامل محدوديت هاي 
هوشمندســازي مي تواند به كنترل اوضاع 
بسيار كمك كند. متأسفانه اين محدوديت ها 
به شكل كامل در اســتان اجرا نمي شود و 
همين موضوع موجب شــده اســت كه با 
افزايش بي سابقه آمار فوتي  كرونا در استان 
مواجه شويم.« »آرش نجيمي« با تأكيد بر 
اينكه چيزي به نــام قرنطينه نداريم، اظهار 
مي كند: »بستن كامل شهرها ممكن نيست. 
تنها كاري كه مي شود كرد اجراي درست و 
جزئي محدوديت هاست. در ماه هاي آبان و 
آذر سال99 مردم به خوبي اين محدوديت ها 
را رعايت كردند اما اكنون اينگونه نيســت. 
متأسفانه ســازمان هاي آموزشي و تجاري 
هم براي اين كار همكاري نمي كنند و ميزان 
تردد هم در شهرهاي استان باالست. همه 
اين عوامل دست به دست هم داده است كه 
آمار نه تنها كاهش پيدا نكند بلكه با افزايش 

تعداد فوتي ها مواجه شويم.«

نياز به دستورالعمل واحد 
و مشخص كشوري

ســخنگوي كميســيون بهداشت مجلس 
شوراي اسالمي و نماينده مردم اصفهان در 
مجلس به همشهري مي گويد: براي گذر از 
شرايط بحراني كنوني بايد يك دستورالعمل 
واحد و مشخص كشوري وجود داشته باشد؛ 
چيزي كه ما از ابتداي شروع كرونا تا امروز 

نداشته ايم.
»زهــرا شــيخي« مي افزايــد:» وقتــي 
دســتورالعمل تخصصي براي گــذر از اين 
وضعيت وجود نداشــته باشد و با تحقيقات 
علمي و نتايج تخصصي دانشمندان سليقه اي 

برخورد شود، شــرايط همين مي شود كه 
اكنون هست. هم اكنون سالمت مردم مهم 
است و بس. اين موضوع بايد اولويت اصلي 
همه باشــد. البته به نظر مي رســد هنوز به 
آن نقطه نرســيده ايم كه مسئوالن تصميم 

تخصصي بگيرند.«
وي ادامه مي دهد:» آنچــه مي گويم قطعا 
فقط درباره شهرستان اصفهان نيست، همه 
شهرها شامل اين موضوع مي شوند و كشور 
به دستورالعمل علمي و دقيق نياز دارد. البته 
در مرحله بعد بايد چنين دستورالعملي اجرا 
شود تا بتوانيم از وضعيتي كه در آن گرفتار 

شده ايم نجات يابيم.«

راه هاي ورودي استان را ببندید
فوت ۲8نفر در يك شــبانه روز در اســتان 
مركزي، نام اين اســتان را هم به فهرســت 
پرتعداد اســتان هاي با افزايش مرگ ومير 
كرونا اضافه كرده اســت. اراك شــهري در 
نقطه ثقل صنعت ايران اســت و دســت كم 
بستن راه هاي ورودي به اين شهر مي تواند 
از افزايش آمار ابتال و مرگ ومير كرونا بكاهد.

رئيس دانشگاه علوم پزشــكي اراك درباره 
شــرايط كنوني اين اســتان به همشهري 
مي گويد: »مهم ترين عاملي كه باعث شــد 
به اينجا برسيم سفرهاي نوروزي بود. نگراني 
كنوني مــا ديدوبازديدهــا و افطاري هاي 
 ماه رمضان است. پيشــنهاد ما اين است كه 
محدوديت هاي جاده اي در اســتان ايجاد 
كنيم تا از تشــديد بيماري جلوگيري شود. 
البته محدوديت هاي شبانه هم بايد بيشتر 

كنترل شود.«
»ســيد محمــد جماليــان« مي افزايــد: 
»متأسفانه در اســتان مركزي از نظر تعداد 
تخت و همينطور ضريب پرســتار به تخت 
با كمبود مواجه هستيم. اين موضوع فشار 
بســياري به كادر درمان وارد كرده است و 
بايد به ما كمك شود تا در هفته هاي آينده با 
آماري نگران كننده تر از اين مواجه نباشيم.«

  
ايــالم، لرســتان، كهگيلويه وبويراحمــد، 
كرمانشاه و بســياري ديگر از اســتان ها با 
شرايطي مشــابه مواجهند. آمار مرگ ومير 
در آنها مدام باال مي رود و اين شرايط وخيم 
به عاملــي بازدارنده نيــاز دارد؛ عاملي كه 
آنقدر قوي باشــد تا موج چهــارم به موج 
 پنجم تبديل نشــود و فهرســت بي پايان

مرگ ها را ببندد.
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خبرنگار

پايان ارزيابي ها تا امروز  
استاندار بوشهر به همشهري مي گوید: »شدت زلزله روز گذشته بوشهر به حدي بود كه استان هاي دیگر هم 
آن را احساس و براي امدادرساني ابراز آمادگي كردند، اما خوشبختانه مشكل خاصي در استان پيش نيامد.«
عبدالكریم گراوند، خسارت زلزله را در بخش زیرســاخت ها محدود به قطعي برق مي داند كه رفع شده 
است. او با بيان اینكه بسياري از منازل مسكوني روستایي با نظارت بنياد مسكن اصولي ساخته شده است، 
مي افزاید: »بيشترین خسارت به خانه هاي روستایي از ناحيه سقف و دیوار بود كه هالل احمر و بنياد مسكن 
در حال برآورد آن هستند و تالش ما این است كه ارزیابي ها امروز)دوشنبه( به پایان برسد و خسارت ها در 
اسرع وقت جبران شود.« استاندار خوزستان نيز روز گذشته در تماس تلفني با استاندار بوشهر ضمن اطالع 

از وضعيت مردم، براي كمك به زلزله زدگان اعالم آمادگي كرد.
قاسم سليماني دشتكي، همچنين در تماس با شهاب صدیقي ، مدیركل مدیریت بحران خوزستان دستور 
داد تا هرگونه امكانات و نيازهاي اعالم شده از سوي بوشهر را از خوزستان به مناطق زلزله زده گسيل كنند.

ث
مك

موافقان و مخالفان قرنطينه در استان ها
برخي مسئوالن، قرنطينه را تنها گزينه براي برون رفت از شرايط بحراني فعلي عنوان می كنند اما برخي آن را غيرمنطقی می دانند

حميده پازوكي
خبرنگار

سيده  زهرا عباسي 
خبرنگار
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2 روز از بازگشت تيم ملي فوتبال زنان به رنكينگ فيفا مي گذرد 
اما هنوز در فوتبال ايران كسي پيدا نشــده كه توضيح بدهد اين 
بازگشت به چه دليلي اســت. عجيب ترين اظهارنظر در اين باره را 
هم شهره موسوي داشته است. كســي كه عنوان نايب رئيسي در 
فدراسيون فوتبال دارد و مســئول اول فوتبال زنان است، مدعي 
است برنامه ريزي براي 2 بازي و مكاتبه با فيفا، ايران را به رنكينگ 

بازگردانده است.
فوتبال زنان ايران 28آذر ســال گذشــته از رنكينگ خارج شد و 
28فروردين امســال دوباره به رنكينگ بازگشت. در اين فاصله، 
فوتبال زنان ايران، مثل 2 ســال گذشــته نه تنهــا هيچ فعاليتي 
نداشــته كه تيمي هم به نام تيم ملي تشكيل نشده است. فيفا در 
تازه ترين رده بندي ايران را در رده70 جهان و 14آســيا قرار داده 

است، اما چرا؟ 
شهره موسوي، نايب رئيس فدراسيون به ســايت ورزش 3 گفته 
است: »درست است بازي نداشــته ايم اما از روز اول براي فوتبال 
زنان برنامه داشــتيم و اين برنامه را به فيفا ارائــه كرديم. خرداد 
نخستين بازي دوستانه تيم ملي برگزار مي شود و ما مقابل بالروس 
به ميدان مي رويم.« او گفت وگوي ديگري هم با ايرنا دارد: »بعد از 

پيگيري هاي مكرر و مكاتبه هاي بسياري كه با فيفا مبني بر دليل 
حذف تيم ملي زنان از رنكينگ جهاني داشتيم و با كمك كميته 
زنان فدراسيون، موفق شديم فيفا را متقاعد كنيم كه تيم ملي را 
به رنكينگ جهاني بازگرداند.« به گفته موسوي قرار است تيم ملي 
زنان 16و 17خرداد 2 بازي با بالروس داشــته باشد. او با اشاره به 
اين بازي ها به ايرنا گفته است: »در واقع ديدار با بالروس سبب شد 
تا به رنكينگ جهاني بازگرديم.« اما موسوي به اين دو خبرگزاري 
توضيح نداده است كه چطور بازي انجام نشده مي تواند در رنكينگ 

يك تيم تأثير بگذارد.

   ايران چطور برگشت
بازگشت تيم ملي فوتبال زنان به رنكينگ به دليل 2بازي كه قرار 
است در آينده انجام شود، نيست. مهرداد مسعودي، عضو ايراني 
تيم برگزاري مسابقات جام جهاني در قطر مي گويد اين بازگشت 
به خاطر مدل محاسباتي فيفا براي رده بندي تيم هاست: »مسئله 
رنكينگ كمي پيچيده اســت و نمي شود در يك خط توضيح داد. 
تيم ها با توجه به عملكردي كه در 3 سال گذشته شان داشته اند در 

رنكينگ قرار مي گيرند.«

در رده بنــدي قبلي به عملكــرد تيم ها از ســال2017تا2020 
امتياز داده شده بود و در رده بندي جديد از سال2018تا2021. 
مسعودي مي گويد: »فيفا عملكرد 3 ســال آخر هر تيم را بررسي 
مي كند. سال اول بيشترين امتياز، ســال دوم امتياز كمتر و سال 
سوم كمترين امتياز را دارد. ســال2020 فقط 6 تيم توانسته  اند 
در سطح بين المللي بازي كنند و فقط آنها امتياز گرفته اند و بقيه 
شرايط يكساني داشته اند. بعضي از تيم هايي كه در رنكينگ قبلي 
باالتر از ايران بوده اند، ســال هاي2019و 2018 فعاليت كمتري 
داشته اند و به خاطر همين در رده بندي جديد به جايگاه پايين تري 

رفته اند و ايران به رده بندي بازگشته است.« 
تيم ملي فوتبال ايران شــهريور بايــد در مقدماتي جام ملت هاي 
آسيا شركت كند. هفته هاي گذشــته، بارها بازيكنان و مربيان به 
فدراســيون تذكر داده اند كه فرصت چنداني بــراي آماده كردن 
تيم وجود ندارد اما هنوز نه ســرمربي تيم ملي انتخاب شده و نه 
از تشكيل اردوي تيم ملي خبري است. موسوي گفته كه 10روز 
پيش سرمربي را انتخاب كرده است اما بعد از جلسه هيأت رئيسه 
ســرمربي معرفي مي شــود. اينكه چه موقع اين جلســه برگزار 

مي شود، مشخص نيست.

پشت پرده بازگشت فوتبال زنان ايران به رنكينگ فيفا
 شهره موسوي مي گويد به خاطر 2بازي تداركاتي كه خرداد برگزار مي شود تيم فوتبال زنان به رنكينگ بازگشته

 اما شواهد نشان مي دهد اين بازگشت ربطي به اقدامات فدراسيون ايران ندارد 

پرسپوليس دومين مسابقه اش در مرحله گروهي 
ليگ قهرمانان آسيا را با نتيجه 3 بر يك از الريان 
قطر برد تا با 6امتياز به صدرنشــيني اش ادامه 
بدهد. سرخپوشان بدون ترديد بخت اول صعود 
از گروه هستند.  شرايط براي آنها طوري است كه 
در نشست هاي خبري بعد از بازي كسي در مورد 
برد و باخت يا صعود حرف نمي زند؛ كلمه اي كه 
زياد شنيده مي شــود »قهرماني« است. با اين 
حال در مورد نمايش اخير سرخپوشــان چند 

نكته وجود دارد.
1   پرسپوليس نيمه اول خيلي بدي داشت؛ 
گنگ و ســردرگم. آنها بازنده هم به رختكن 
رفتند تا بيم آن به وجود بيايد كه كارشــان 
در اين گروه نسبتا آسان گره خورده است. 
با اين حال قرمزها با همان تركيب در نيمه 

دوم جلد عوض كردند و حريف را شكست دادند. 
به نظر مي رسد راز نيمه اول كسالت بار بازي اين 
بود كه سرخپوشان بيش از حد تحت تأثير تقابل 
با شجاع خليل زاده قرار گرفته بودند. پيش از اين 
مســابقه خيلي زياد در مورد رويارويي با شجاع 
حرف زده شــد و اين مســئله فضاي سنگيني 
به وجود آورده بــود. انگار همه تمركز ســرخ ها 
روي همبازي سابق شان بود و بقيه نفرات الريان 
داشتند كار خودشــان را مي كردند. با اين حال 
نيمه دوم ذهنيت پرسپوليســي ها عوض شد و 
به شكل واقعي وارد مبارزه شدند. نتيجه كار هم 

چيزي بود كه ديديم.
2  در روزي كه قرمزها يــك پيروزي مقتدرانه 
به دســت آوردند، الريان يك بار به گل رســيد و 
دست كم 2موقعيت خوب گلزني هم ايجاد كرد. 
اين مســئله در جريان بازي با الوحــده امارات 
هم ديده شــد؛ شبيه خيلي از مســابقات ليگي 
امسال. پرسپوليس هم اكنون صدرنشين ليگ و 

آسياست، اما اگر قرار باشد رقبا برخالف فصول 
گذشــته به همين راحتي مقابل دروازه اين تيم 
صاحب موقعيت گلزني شــوند، شايد بار قرمزها 
سالم به مقصد نرسد. يك لحظه تصور كنيد توپي 
كه لك در آخرين دقيقه نيمه اول گرفت گل شده 
بود و پرســپوليس نيمه اول را با 2گل اختالف 

مي باخت. شايد ديگر جبران به اين آساني نبود.
3  بند شماره 3 در مورد بازيكن شماره 3الريان 
است؛ شجاع خليل زاده كه هم تيمي هايش 3گل 
دريافت كردند و به قول معــروف اوضاع براي او 
در مقابل تيم سابقش »سه« شد. اين بازي براي 
خليل زاده جنبه حيثيتي داشت، اما حاال الريان 
با يك امتياز از 2بازي شرايط سختي براي صعود 

پيدا كرده است.
4  سيامك نعمتي در مســابقات فصل گذشته 
ليگ قهرمانــان تا فينال به عنوان دفاع راســت 
به ميدان رفت و خوب هم بــازي كرد. فقط در 
فينــال بود كه مهدي شــيري آمــد، زهرش را 

ريخت و خالص! با ايجاد ترافيك در خط مياني 
سرخپوشــان، نعمتي حاال دوباره به پست دفاع 
راست برگشته و از قضا برابر الريان يك پاس گل 

خوب هم داد.
5  قطعا اتفاقي كــه هواداران پرســپوليس را 
خوشحال تر كرد، باز شــدن پاي شهريار مغانلو 
به گلزني بود. اين بازيكن از روز اول حضورش در 
جمع سرخپوشان پرتالش ظاهر شده و عملكرد 
خوبي هم داشــته، اما بدشانســي مانع از به تور 
نشستن توپ هايش مي شــد.  اين شرايط حتي 
در نيمه نخســت بازي با الريان هم ادامه داشت، 
اما باالخره در وقت دوم بخت شهريار باز شد و او 
2 گل زد. گلزني مغانلو بي گمــان باعث خواهد 
شد فشار رواني بزرگي از روي دوش اين بازيكن 
برداشته شود. هر قدر شــهريار آماده است، در 
عوض عيسي آل كثير ســنگين به نظر مي رسد. 
گويا حاال حاالها طول مي كشــد تا او به شرايط 

ايده آل برسد.

تثبيت صدرنشيني با كمي ترديد
5 نكته به جا مانده از تقابل پرسپوليس برابر الريان و شجاع خليل زاده

مسي خنديد

اتلتيك بيلبائــو كه در 2فصل پياپي بــه فينال كوپا دل ري 
رســيده بود، ظرف 2هفته هر دو را از دســت داد و شاهد 
قهرماني سوسيداد و بارسلونا شد. بارســا با مسي در شبي 
كه اين ســتاره آرژانتيني ريش خــود را زده بود و 2گل زد 
تعداد جام هاي تاريخ خود را در عدد92با رئال مادريد برابر 
كرد؛ آن هم در جامي كه جام مورد عالقه اين باشگاه است و 
تاكنون 31بار آن را فتح كرده اند؛ 11بار بيش از رئال. لئو در 
36فينال حضور داشته كه 31گل و 14پاس گل به نام خود 

ثبت كرده، در مقايسه با كريستيانو رونالدو كه در فينال ها 
31بار حاضر بــوده و 20گل و 2پاس گل ثبت كرده 
است. مســي 10فينالش را در جام حذفي اسپانيا 
تجربه كرده كه موفق شده 9 گل و 6 پاس گل ثبت 

كند و 5بار جايزه بهترين بازيكن ميدان را كســب 
كند و 7 بار قهرمان شــود. او با ايــن 9گل از ركورد 
8گل تلمو ســارا در فينال هاي حذفي عبور كرد. 
براي رونالد كومان هم هفته ســختي بود. پس از 

آنكه اين سرمربي هلندي توانست اختالف 11امتيازي 
با اتلتيكو را بــه 2امتياز كاهش دهــد با باخت در 

ال كالسيكو به شــدت مورد انتقاد قرار گرفت 
و مطبوعات با اشــاره به 14بار شورش عليه 
داوري به او لقب عروســك گريه كن دادند و 
تغيير سيستم هايش را مسخره مي كردند. 
حاال اوضاع براي او خوب شده و دارد حمايت 
مسي و الپورتا را مي بيند. كومان شايد بتواند 
فصل را با 2جــام به پايان ببــرد؛ فقط بايد 
در 8ديدار باقي مانده الليــگا مقابل ختافه، 
ويارئال، گرانــادا، والنســيا، اتلتيكو، لوانته، 
سلتاويگو و ايبار تيمش را برنده از زمين بيرون 
بياورد. مســي هنگام باال بردن جام از معدود 

دفعاتي بود كه در اين دوســال خنديد و سپس 
گفت كــه افتخار مي كند كاپيتــان چنين تيمي 

اســت. اين يعني او مي خواهد بماند، به شرط آنكه 
پولي در باشــگاه و دنيا براي پرداخت حقوقش موجود 

باشد. او حاال نخستين بازيكني است كه در 13فصل متوالي 
30گل يا بيشــتر مي زند. تعداد جام هاي مسي هم 35جام 
با يك باشگاه شــد كه يكي بيشــتر از ركورد رايان گيگز با 
من يونايتد اســت. از زمان ظهور مسي باشــگاه هاي بايرن 
مونيخ )32 جام(، رئال مادريد )21 جام(، يوونتوس )21 جام(، 
منچستريونايتد )20 جام( و ليورپول)8 جام( كمتر از او جام 

برده اند.

پس از 2سال مسي و جام به هم لبخند زدند

نكته بازي گزارش

4ماه دير آمدي

نكته ويژه بازي پرسپوليس و الريان 
قطــر، حضور شــجاع خليل زاده 
در عكــس تيمي قبــل از بازي 
سرخپوشــان بود. او براي نشان 
دادن عالقه خودش به پرسپوليس 
و احتماال براي اينكه مسير بازگشتش 
به جمع سرخپوشــان را هموار كند، در عكس تيمي سرخ ها 
حاضر شد و كنار همبازيان سابقش ايستاد. به هر حال تصوير 
جالبي بود كه ثبت شــد و به يادگار ماند. با اين حال اگر 4ماه 
قبل چنين اتفاقي رخ مي داد، شايد شرايط خيلي فرق مي كرد 
و پرسپوليسي ها به مراتب خوشحال تر مي شدند. پرسپوليس 
اواخر آذر در فينال ليگ قهرمانان آسيا حاضر شد و با اختالف 
ميلي متري به اولسان هيونداي كره جنوبي باخت. چه بسا اگر 
اين حضور خليل زاده در عكس تيمي سرخپوشان در آن روز 
رخ مي داد، االن ويترين افتخارات پرسپوليس كامل شده بود، 

اما حيف و صد حيف.

جالل حســيني در حال ســپري كردن 
بهترين فصل فوتبالي اش با پرســپوليس 
است. او امســال عالوه بر حضور مستمر 
و مؤثر در پرســپوليس در امر گلزني هم 
درخشش بي ســابقه اي داشــته است. 
حسيني تا اينجا كه وسط فصل هستيم 
از مجمــوع 6 فصل قبلــي حضورش در 
پرسپوليس بيشــتر گل زده است. او تك 
گل بازي با الوحده امارات را به ثمر رساند 
و 3 امتياز اول را به حســاب سرخپوشان 
واريز كــرد. چيزي نمانده بود حســيني 
در ديدار با الريان قطر هــم گلزني كند، 
اما واكنش ديدني دروازه بــان حريف او 
را ناكام گذاشت. در هر صورت اين روزها 
بار ديگر همه جا حرف از جالل حسيني، 
40 ساله سرافراز سرخ هاست و در همين 
بين، منابع خبري رقم قرارداد اين بازيكن 
را هم افشا كرده اند. به اين ترتيب روشن 
شــده اســت رقم پايه قرارداد كاپيتان 
قرمزها بــراي ليگ بيســتم، حدود يك 

ميليارد و 900ميليون تومان است.
حتي اگر مخاطب نه چندان پيگير فوتبال 
ايران باشيد هم مي دانيد كه اين عدد در 
مقايسه با دســتمزد فعلي متوسط ترين 
بازيكنان ليگ برتر بســيار اندك به نظر 
مي رســد. با وجود اين اگر قرار باشد يك 
بازي رواني با شــما انجام بدهيم، كافي 
اســت يادآوري كنيم در همين باشگاه 
پرسپوليس ابتداي فصل قرارداد بازيكني 

مثــل آرمــان رمضاني بــه ارزش 3 
ميليارد و 200ميليــون تومان براي 
ليگ بيستم منعقد شد! اين يعني 

كاپيتان مؤثر پرســپوليس 
با آن همه ســابقه و 

اثرگذاري، تقريبا 
يــك ميليارد و 
300ميليــون 
تومـــان كمتر 

خريــدي  از 
آرمان  همچــون 

رمضانــي دريافــت 
خواهد كرد. البته آرمان 

با دريافت بخشــي از اين 
مبلغ قــراردادش را فســخ 
كرد و به اســتقالل پيوست، 
اما اين چيزي از شــاهكار رخ 
داده باشگاه پرســپوليس كم 

نمي كند. انصافــا اين حجم 
از حسن مديريت حتي در 
بايرن مونيخ و رئال مادريد 
هم وجود ندارد. آفرين 

دوستان بادرايت!

نكته جالب بعد از افشاي رقم قرارداد جالل حسيني 
با پرسپوليس

يك ونيم ميليارد ارزان تر از 
آرمان رمضاني

تنوع براي حامد لك

مگر »سابقه« فوتبال بازي مي كند؟

پرسپوليس در شرايطي با نتيجه 3 
بر يك از ســد الريان گذشت كه 
نخستين گل بازي را تيم قطري 
به ثمر رساند. اين گل روي يك 
ضربه ايســتگاهي به ثمر رسيد و 
در نوع خودش براي حامد لك نوعي 
تنوع به شمار مي آمد. گلر پرسپوليس فصل گذشته بالفاصله 
بعد از عقد قرارداد با سرخپوشان در مسابقات آسيايي براي 
اين تيم به ميدان رفت، آنجا هر چه خورد از روي نقطه پنالتي 
بود. لك 2گل در فينال دريافت كرد كــه هر دو پنالتي بود؛ 
هرچند يكي از آنها روي ريباند شكل گرفت. 2گل ديگر را هم 
الدوحيل و السد از روي نقطه پنالتي به دروازه بان پرسپوليس 
زدند. اين بار اما بازيكن الريان روي ارســال يك كاشته و با 

ضربه سر دروازه لك را باز كرد.

هروقت پاي ليگ قهرمانان آسيا وسط 
مي آيد، وجه مشــترك اظهارنظر 
بسياري از استقاللي ها، اشاره به 
2قهرماني اين تيــم در قاره كهن 
است. خيلي به ندرت مصاحبه اي 
از دوستان مي بينيم كه در آن به اين 
نكته اشاره نشده باشــد. طبيعتا هيچ اشكالي ندارد و حق شان 
 اســت پز موفقيت هايشــان را بدهند. با اين حال مثال اينكه 
حسين حسيني در نشســت خبري پيش از بازي استقالل با 
الشرطه بگويد: »سابقه اســتقالل در آسيا براي همه مشخص 
است«، اصال ربطي به آن مسابقه خاص ندارد و قشنگ آماتور 
به نظر مي رسد. مگر »ســابقه« فوتبال بازي مي كند؟ مگر اين 
همان تيمي است كه قهرمان آسيا شــده و با همان بازيكنان 
به ميدان مي رود؟ مگــر اروگوئه اي ها قبل از همه مســابقات 
ملي شان به 2قهرماني خود در جام جهاني اشاره مي كنند؟ كمي 

حرفه اي تر باشيد رفقا.

پاداش تيــم ملي فوتســال زنان در مســابقات 
قهرماني آســيا باالخره پرداخت شد اما با كسر 
ماليات! موضوعي كه دوبــاره اعتراض بازيكنان 
تيم ملي و البته چهره هايــي نظير علي كريمي 
را در پي داشــته است. 3ســال پيش كه تيم به 
اين قهرماني رسيد، فدراسيون گفت هر بازيكن 
22ميليون پاداش مي گيرد. با وجود پيگيري ها و 
اعتراض هاي بازيكنان و مربيان، فدراسيون قبلي 
به وعده اش عمل نكرد. پرداخت اين پاداش يكي 

از وعده هاي انتخاباتي مسئوالن فعلي فدراسيون 
شد. اما آنها هم اول هفته با كسر ماليات به جاي 
پاداش 22ميليوني به هــر بازيكن 19ميليون و 

800هزار تومان پول دادند.
 بازيكنان اين بار در صفحه هاي اينســتاگرامي و 
خبرگزاري ها به اين موضوع معترض شــده اند. 
آرزو صدقيانــي در صفحه اش نوشــته: »نه تنها 
مبلغي اضافه نشــد بلكه 10درصــد ماليات هم 
كم شد، آيا از پاداش هم ماليات كم ميشه؟« اين 

ســؤال را بقيه هم دارند؛ سارا شيربيگي، نسترن 
مقيمي، بازيكنان و مربيان ديگر. علي صانعي كه 
در جام ملت هاي آسيا مشــاور فني تيم بود در 
صفحه اش نوشته: »پرداخت پاداش كار قشنگي 
بود اما كم كردن پاداش آن هم بعد از 3سال كار 

زشتي بود.« 
علي كريمي مثل هميشــه كــه از حقوق زنان 
فوتباليســت دفــاع مي كنــد، اين بــار هم در 
اينستاگرام با آنها هم صدا شده و البته كه انتقاد 
او تندتر از بقيه اســت: »يادتون نبود 3سال پول 
بانوان فوتســال رو بدين ولي خوب يادتون بود 
مالياتش رو كسر كنيد؟! به نظرتون با 20ميليون 

3ســال پيش چيكار مي شــد كرد و امــروز با 
19ميليون تومن چيكار مي شــه كــرد؟! الحق 
كه روي قبليا رو ســفيد كردي.« به نظر مي رسد 
اين جمله آخر كريمي خطاب به شهره موسوي 

نايب رئيس فدراسيون است.
 موسوي كه انتظار تشكر داشته، از اين انتقادها 
دلخور اســت و به ورزش3گفته: »در 50روز به 
طلسم 3ساله پرداخت پاداش پايان داديم. توقع 
تشكر نداشــتيم اما اي كاش بچه هاي تيم ملي 
واكنش بهتري به اين ماجرا داشتند. به نظرم به 
فدراســيون فوتبال كم لطفي داشتند. اميدوارم 

خدا همه ما را به راه راست هدايت كند.«

اعتراض دختران فوتساليست: مگر پاداش ماليات دارد؟

گروه تراكتور گل نداشت
تراكتور بعد از تساوي پرگل مقابل پاختاكور در دومين بازي اش مقابل ميزبان قرار گرفت و باز هم كار را 
با نتيجه مساوي تمام كرد. شاگردان خطيبي مقابل شارجه كه روز اول پيروز شده بود، بدون گل مساوي 
شدند. در بازي همزمان پاختاكور هم با نيروي هوايي بدون گل مساوي كرد و برخالف پيش بيني ها موفق 
به بردن حريف عراقي نشد. در گروهB از 4بازي 3بازي مساوي شده و فقط شارجه امارات است كه يك 
بازي را برده و با 4امتياز صدرنشين است. تراكتور و پاختاكور 2امتيازي اند و نيروي هوايي با يك امتياز 
در قعر جدول قرار دارد. بازي تراكتور با شارجه نخستين مســابقه  اين فصل آسيا بود كه در آن يك 
تيم ايراني بدون گلزني از ميدان خارج شد. تراكتور و شارجه هر كدام 9شوت زدند، اما در شوت هاي 
داخل چارچوب تراكتور 3بر يك برتر بود. با وجود اين اميد گل شــارجه 1.25و اميد گل تراكتور فقط 

0.33محاسبه شده است.

ركوردشكني فوالد مقابل الوحدات
تيم فوالد در دومين بازي اش از گروهD آسيا به نخستين پيروزي دست يافت و الوحدات اردن را با يك 
گل شكست داد. فوالد كه در نخستين بازي به تساوي يك-يك با السد رسيده بود، الوحدات را با ضربه 
پنالتي لوسيانو پريرا در دقيقه44از پيش رو برداشت. نكته جالب اين بازي، رسيدن فوالدي ها به ركورد 
623پاس بود كه بهترين ركورد تيم هاي ايراني در اين فصِل آسيا بوده است. شاگردان نكونام همچنين 
موفق به ثبت 12شوت ازجمله 4شوت داخل چارچوب شدند و بهترين بازيكن آنها هم محمد آبشك 
بود كه از متريكا نمره7.36گرفت. در بازي همزمان، النصر عربستان 3بر يك السد را در هم كوبيد تا 
با تفاضل گل بهتر در صدر قرار بگيرد و فوالد در رتبه دوم بنشيند. فوالد و النصر 4امتيازي هستند و 
السد و الوحدات يك امتياز دارند. 2 بازي بعدي فوالد با النصر است كه نقش مهمي در معادالت صعود 

تيم ها خواهد داشت.

بهروز رسايلي
روزنامه نگار
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تازه هاي نشر دريچه

   الشخور كتاب
كتاب »الشــخور كتاب« داســتاني است 
هيجان انگيز، پر تعليق و ترسناك از جنيفر 
چمبليــس برتمن بــا تصويرگري ســارا 
واتس كه شهال انتظاريان آن را به فارسي 

برگردانده است.
در ايــن رمان خانــواده اميلــي مرتب در 
حال جابه جايي هســتند. اين بــار آنها به 

سانفرانسيكو مي روند و اميلي خوشــحال است، چرا كه 
خالق بازي آنالين و پرســروصداي »الشخور كتاب« كه اميلي از 
طرفداران سفت و سخت آن است، در اين شهر زندگي مي كند. در 
اين بازي، كاربري كتابي را در جايي پنهان مي كند و بقيه بايد با 
استفاده از سرنخ هاي معماگونه اي كتابي را پيدا كنند كه كاربر در 
اينترنت گذاشته است. اما ورود خانواده اميلي به سانفرانسيكو با 
حمله به خالق اين بازي-گريسون گريسولد- همزمان مي شود و 
او به حالت كما مي رود. اميلي در شهر جديد نيز اين بازي را انجام 
مي دهد و اين بار پسر همسايه هم او را همراهي مي كند. اما بچه ها 
درگير ماجراهايي مي شوند كه به ضاربان گريسون مربوط است و 
اينكه چرا آنها به او حمله كرده اند و در پي يافتن چه چيزي بوده اند.

در داستان به ادگار آلن پو و آثار او بسيار اشاره مي شود؛ نويسنده اي 
قديمي كه داراي سبك گوتيك و معماگونه است. مخاطب ضمن 
لذت بردن از ماجراجويي هاي پليسي- معمايي، با ادبيات گوتيك 
و ادگار آلن پو و تعدادي از نويســندگان و آثار مهم ادبي هم آشنا 

مي شود.
انتشارات علمي و فرهنگي چاپ دوم اين كتاب 404صفحه اي را با 

شمارگان هزار نسخه، به بهاي 45هزار تومان منتشر كرده است.

   به فردا فكر نمي كنم 
»به فردا فكر نمي كنم« اثر مرسده كسروي 
به تأسي از سرشت رمان اجتماعي در ايران 
و فراز و فرودهايش روايتي است از بازنمايي 
زندگي انسان هايي كه شرايط زيستي امروز 
جامعه ايراني براي آنها فرجامي سياه را رقم 
زده است و اكنون در موقعيت راوي، داستان 
زندگي خود و آنچه را از زاويه ديد خودشان 

مي گذرد بازگو مي كنند. راوي اين رمان يك زن است؛ زني 
محكوم به اعدام. زني كه در انتظار اعدام در زندان خرده روايت هايي 
از زندگي خود و زنانــي چون خود در زنــدان، در انتظار مرگ يا 
فرداي نامعلوم زندگي را بازگو مي كند. ضدقهرمان راوي داستان 
او هنگامي كه زندگي خود را در معرض نيستي مي بيند در قالب 
نامه اي كه به مخاطبي نامعلوم نوشته شده است سعي مي كند راه 
زندگي خود را و خواسته هايش در اندك روزهاي باقي مانده را به 
شكلي بازگو كند. انتشارات نيستان اين كتاب 331صفحه اي را با 

شمارگان هزار نسخه به بهاي 59هزار تومان منتشر كرده است.

باال رفتن قيمت ها وضربه به اقتصاد نشر
كرونا تقريباً زماني در ايران 
شيوع پيدا كرد كه ناشران 
خــود را براي نمايشــگاه 
بين المللــي كتــاب آماده 
مي كردند. بــه اين ترتيب 
بود كه ناگهــان همه  چيز و 

تمام برنامه ريزي ها به هم ريخت. پروين صدقيان، مدير 
انتشارات گل آذين كه عضو انجمن زنان ناشر است با بيان 
اينكه كرونا مثل زلزله اي است كه ناباورانه همه  چيز را زير 
و رو كرد به همشهري مي گويد: »با شيوع كرونا نمايشگاه 
بين المللي كتاب تعطيل شد و ناشران با انبوهي از مسائل 
و مشــكالت مالي و هزينه هايي كه صرف كرده بودند و 
قرار نبود به اين زودي ها به آنها بازگردد مواجه شدند. از 
سوي ديگر باال رفتن ناگهاني قيمت ها ضربه سنگيني را 
به اقتصاد نشر و كساني كه با عشق و عالقه در اين حوزه 
كار مي كنند وارد كرد.« پروين صدقيان معتقد است كرونا 
ضربه اصلي و بزرگ تر را به ناشراني وارد كرد كه در سطح 
متوسط بودند: »ناشران حرفه اي و به اصطالح برند هاي 
بزرگ تر و قديمي تر با انديشــه و اندوخته هاي خودشان 
ضربه چنداني نخوردند و در اين شــرايط كه بسياري از 
بنگاه هاي اقتصادي تعديل نيــرو دارند، به هرترتيب كه 
شده توانســتند نيروي كار خود را حفظ كنند. ناشراني 
هم كه تازه شروع به كار كرده بودند به نوعي اين فرصت 
را داشــتند تا خيلي زود كار را رها كننــد. در اين ميان 
بيشترين ضربه به ناشران متوسط وارد شد. آنها از يك سو 
بايد حفظ آبــرو مي كردند و چك هايــي را كه پرداخت 
كرده بودند پاس مي كردند و از سوي ديگر مجبور بودند 
نيروهاي آزموده خود را تعديل كنند تا به نوعي بتوانند اين 

راه پر فراز و نشيب را تحمل و طي كنند.«

نبود حمايت هاي دولتي
مدير انتشــارات گل آذيــن مي گويد در ايــن اوضاع بد 
اقتصادي كه ناشران با مشكالت بسياري مواجه هستند 
هيچ حمايت و كمكي هم از سوي مسئوالن ذيربط براي 
بهبود وضعيت آنها ارائه نشده است: »هر ساله نمايشگاه 
بين المللي كتاب و نمايشــگاه هاي استاني برپا مي شد و 
ناشران مي توانســتند در اين فضاهاي تخصصي كسب 
درآمد كنند، اما با شيوع ويروس كرونا ديگر خبري از اين 
نمايشگاه ها نبود و در نتيجه ناشران ماندند و انبارهاي پر از 
كتاب و چك هاي پاس نشده. ناشران يك سال پرآشوب را 
گذراندند، اما هيچ كمك و حمايتي از سوي هيچ نهادي و 
مسئولي به آنها ارائه نشد. متأسفانه فقط به تعداد محدودي 
از ناشــران وام هايي، آن هم با ســود هاي درصد باال داده 
شد. در همه جاي دنيا فرهنگ، عرصه اي است كه مورد 
حمايت هاي مادي و معنوي دولت ها قرار مي گيرد. بنابراين 
باتوجه به شرايط موجود و محدوديت ها و مشكالت مالي 
و مادي كه براي مــردم به وجود آمده نياز اســت دولت 

حمايت هايي از فعاالن حوزه كتاب داشته باشد.«

تداوم برپايي نمايشگاه بين المللي به صورت مجازي
پروين صدقيان به نمايشــگاه بين المللي كتاب هم كه 
به صورت مجازي برگزار شد اشــاره مي كند و مي گويد: 
»از ديدگاه من نمايشگاه مجازي كتاب با همه مشكالتي 
كه در زمينه دريافت و ارســال كتاب داشــت و ناشران 
بايد خودشــان هزينه پســت را پرداخــت مي كردند، 
اما بايد همچنان برگزار شــود و انجــام كارهايي از اين 
دست ادامه داشته باشد. نهادهاي دولتي هم الزم است 
حمايت هاي خود را از اين صنعت بيشتر كنند. در مجموع 
بايد همه دست به دســت هم دهيم تا بتوانيم اين دوران 
سخت كرونايي را پشــت ســر بگذاريم. ما در كشوري 

فرهنگ دوســت و فرهنگ پرور زندگي مي كنيم و بايد 
قدرت كتابخواني را ميان مردم باال ببريم.«

زيرساخت هاي فرهنگي و هنري مهيا نيست
كرونا از يك ســال پيش كه اوج گرفت، تأثير خود 
را در همه حوزه هــا و بر همه اصناف گذاشــت، اما 
متأسفانه اين تأثير در حوزه فرهنگ و هنر بيشتر بود 
و اين موضوع نشان مي دهد كه هنوز زيرساخت هاي 
فرهنگي و هنري الزم در جامعه ما وجود ندارد. اعظم 
كيان افراز، مديرانتشارات افراز با بيان اين جمله به 
همشهري مي گويد: »صنعت نشر به شدت تحت تأثير 
ويروس كرونا قرار گرفته است. به ويژه در ماه هاي اول 
شيوع اين ويروس كه كتابفروشي ها تعطيل شدند. در 

يك سال گذشته تمام ناشران در معرض آسيب هاي 
اقتصادي جدي قرار گرفتند. البته بسياري از ناشران 
ســطح مياني مجبور شدند كه كســب وكار خود را 
كوچك يا جمع كنند، اما ناشــراني كــه تازه كار يا 
قديمي بودند بهتر توانستند برنامه ريزي كنند و اين 

دوران را بگذرانند.«

استقبال از ناشران شناخته شده
مديــر انتشــارات افــراز 
معتقــد اســت كتابخوان 
واقعــي، كتــاب را معموالً 
از انتشــاراتي هاي معتبر 
خريــداري مي كنــد. به 
همين دليل اســتقبال از 

ناشر شناخته شده بيشتر از ناشر ناشناخته است؛ »بسيار 
شاهد اين موضوع بوده ايم كه ناشران تازه كار كتاب هاي 
بسيار خوبي منتشر و به بازار عرضه كرده اند، اما متأسفانه 
همين ناشر تازه كار براي اينكه توسط مخاطب شناخته 
شود و به او اعتماد كنند نيازمند زمان است و گاه چندين 
سال طول مي كشد و چه بسا كه در اين مدت باتوجه به 
شرايط بد اقتصادي يا به دليل اينكه كاري كه انجام داده 
چندان مورد استقبال قرار نگرفته نمي تواند محصوالت 
خود را بفروشد و مجبور مي شود كار خود را جمع كند. يك 
اثر را بايد جدا از مؤلف آن ديد و ارزيابي كرد. ما نبايد كاري 
به اين موضوع داشته باشــيم كه يك كتاب را كدام ناشر 
چاپ مي كند يا اثر كدام مؤلف و نويسنده و مترجم است، 
بلكه بايد به اين نكته توجه كنيم كه يك كتاب محتواي 

خوبي داشته باشد.«

نمايشگاه مجازي، مهم ترين دستاورد
كيان افراز با اشاره به اين موضوع كه مهم ترين دستاورد 
يك ســال اخير در حوزه كتــاب و كتابخواني برگزاري 
نمايشــگاه بين المللي كتــاب به صورت مجــازي بود، 
مي افزايد: »برگزاري نمايشگاه بين المللي كتاب به صورت 
مجازي اقدامي قابل توجه بود كه بايــد ادامه پيدا كند. 
نمايشگاه مجازي اتفاقي است كه مي تواند بين كتابفروش 
و ناشر و مركز پخش پيوند ايجاد كند. البته در اين ميان 
يكسري كم و كاســتي هايي هم وجود داشت. به عنوان 
مثال مهم ترين معضل نمايشــگاه مجازي كتاب مسئله 
پســت بود. مثاًل در آن مقطع پســت پاكت نداشت يا 
به دليل حجم باالي كار، پســت حتي يك رسيد هم به 
ناشر نمي داد. بنابراين هيچ مدركي مبني بر اينكه كتاب 
به دست مخاطب رسيده اســت يا خير وجود نداشت كه 
قابل پيگيري باشد. پيشنهاد مي كنم اگر قرار است امسال 
هم نمايشگاه بين المللي كتاب دوباره به صورت مجازي 
برگزار شود، پست حذف شود و شهروندان كتاب هايي را 
كه خريداري مي كنند از نزديك ترين كتابفروشي محل 

سكونت خود تحويل بگيرند.«

   سبك شناسي ادراكي در بوته نقد
نشســت نقد و بررســي كتاب »سبك شناسي 
ادراكي« نوشته ســميه آقابابايي، سه شنبه 31 
فرورديــن ســاعت 11 صبح با حضــور كورش 
صفوي، نعمــت اهلل ايرانزاده و ســميه آقابابايي 
به صورت مجازي برگزار مي شــود. عالقه مندان 
مي توانند اين نشســت را از اينســتاگرام مركز 
 ،ketabofarhang فرهنگي شهركتاب به نشاني
پيگيري كنند. بــه گزارش همشــهري، كتاب 
سبك شناسي ادراكي با هدف نشان دادن سبك 
به عنوان كليتــي كه محدود به ادبيات نيســت 
و بيان اين موضوع كه ســبك چــه در ادبيات و 
چه در ســاير هنرها نمودي از انديشه غالب يك 
دوره اســت تدوين شده اســت. نويسنده، براي 
دســتيابي به اين هدف، پــس از معرفي مباني 
نظري به استخراج انديشــه غالب حاكم بر دوره 
صفوي در ايران و گوركانيــان در هند پرداخته 
است. سپس با ابزارهاي سبك شناسي ادراكي به 
تحليل مقايسه اي سبك در آفرينش هاي هنري 
)معماري، خوشنويسي و نقاشي( و ادبي )شعر و 

نثر سبك هندي( پرداخته شده است.

   كينــدل وال؛ ســرويس جديــد 
داستان نويسي آمازون

شركت فروشگاهي آمازون اعالم كرده است در 
چند ماه آينده ســرويس جديدي براي انتشــار 
داستان هاي سريالي براي نويسندگان خود نشر 
عضو در كتابخوان كيندل منتشــر خواهد كرد. 
به گزارش بوك ريدر، شــركت آمازون سرويس 
انتشار مستقيم كيندل )KDP( را نخستين بار 
در سال 2017براي ارتباط مستقيم نويسندگان 
با مخاطبان راه اندازي كرد و تا امروز اين سرويس 
به يكــي از موفق تريــن رســانه هاي محبوب 
نويســندگان تبديل شده اســت. هرچند هنوز 
بسياري از نويسندگان مشهور از پيوستن به اين 
سرويس خودداري مي كنند ولي به نظر مي رسد 
به آينده صنعت نشر كتاب و داستان تبديل شود. 
شركت فروشگاهي آمازون اعالم كرده است در 
چند ماه آينده ســرويس جديدي براي انتشــار 
داستان هاي سريالي براي نويسندگان خود نشر 
عضو در كتابخوان كيندل منتشــر خواهد كرد 
تا بتوانند براي نخســتين بار داستان هاي كوتاه 
و بلند خود را به صورت ســريالي براي مخاطبان 

خود منتشر كنند. 

بررسي تأثير كرونا بر صنعت نشر در گفت وگو با 2 ناشر زن

 ناشران متوسط 
بیشتر آسیب دیدند 

درطول يك سال گذشته كرونا درايران بساط بسياري از مشاغل 
را برهم زده و برچيده است. صنعت نشر و چاپ همچون بسياري 
از كسب وكارها حال و روز خوبي ندارد. البته تأثير كرونا بر ناشــران بزرگ و شناخته شده و ناشران 
كوچك و كمترشناخته شده يكسان نبوده است. اگرناشران را براساس برند و سابقه و تيراژ به 3 دسته 
بزرگ، متوسط و كوچك تقسيم كنيم، تأثير كرونا بر كسب وكار هر كدام از آنها متفاوت بوده است. شايد 
يكي از داليلش اين باشد كه در خريدهاي آنالين، افراد اغلب سراغ ناشراني مي روند كه سابقه كاري 
زيادي دارند و شناخته شده تر هســتند. اين در حالي است كه بعضي از ناشران كمتر شناخته شده و 

تازه كار هم كتاب هاي خوبي منتشرمی كنند. در اين خصوص با 2 ناشر زن گفت و گو كرده ايم.

محمدرضا مرسلي
خبرنگار
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مديريتاستراتژيکبهجایمديريتبحران
محمدرضافاطمی،کارشناسمنابعطبیعی:

 مشکـــــــــات در حوزه 
از  ناشــی  محیط زيســت 
معلولی بودن آنهاست. به اين 
معنا که مديريت در کشــور 
به جای اينکه اســتراتژيک 
باشد، مديريت بحران است. 

زمانی از مديران سازمان محیط زيست خبر می شنويد 
که يک بحران روی داده باشد و آنها بخواهند اظهار نظر 
کنند. هیچ وقت آنها از برنامه ای حرف نمی زنند که تغییر 
مديران در اجرايی شدن آن تاثیر نداشته باشد. براساس 
اصل 54 قانون اساسی، محیط زيست يک امر زيربنايی 
است و همه موظف به رعايت قواعد آن هستند ولی کسی 
آن را رعايت نمی کند. ســازمان محیط زيست به جای 
اينکه متولی باشد، متصدی شده است. تولی گری بايد 
جايگزين تصدی گری شود تا مشکات محیط زيست حل 
شود. »محیط زيست« را نبايد به يک سازمان تقلیل داد. 
هر رئیس جمهوری که بیايــد، بايد به دنبال تولی گری 
محیط زيست باشد؛ يعنی اين ســازمان قوانینی وضع 
کند که همه ملزم به اجرای آن باشــند. از سوی ديگر 
هم اکنون همــه برنامه های توســعه در جهت افزايش 
کمی تولید است به گونه ای که متاسفانه مديران اعداد 
و ارقامشان را با میزان تولید از زمان شاه تا سال گذشته 
مقايسه می کنند. به طور مثال، وزارت صمت اعام کرده 
که 3هزار معدن متروکــه را می خواهد فعال کند. تمام 
عرصه های طبیعی کشور به دلیل معدن در حال تخريب 
است و طرفه اينکه پول افزايش صادرات سنگ تاثیری 
در درآمد سرانه نداشته و باعث افزايش قیمت خانه در 
کشور شده است. رئیس جمهور بعدی نبايد چنین اشتباه 

استراتژيکی را ادامه دهد.

تغییررويکردسازهایدروزارتنیرو
نورالهمیرغفاری،متخصصاکوسیستمهایآبی:

رئیس جمهور بعدی، کشور 
را با مشکات زيست محیطی 
تحويل خواهــد گرفت ولی 
امیــدوارم رفع مشــکات 
معیشــتی به بهای تخريب 

محیط زيست تمام نشــود. در حوزه آب، محیط زيست 
کشــور عاوه بر اينکه بــا آلودگی آب های ســطحی، 
خشکسالی و ســیل مواجه اســت، با کاهش چشمگیر 
منابع آبی تجديد پذير نیز روبه رو ست. طرح های بزرگ 
انتقال آب بین حوضه ای و شیرين ســازی آب دريا بايد 
با رعايت جنبه  های زيســت محیطی انجام شود. ايجاد 
تصفیه خانه های فاضــاب و مديريــت بهره برداری از 
آب های زير زمینی بايد از مهم ترين اولويت های رئیس 
جمهور بعدی باشد. همچنین کاهش مشکات اقتصادی 
از راه توســعه، نیازمند منابع آبی است و بايد با توجه به 
محدوديت های منابع آبی برای آن برنامه ريزی صورت 
پذيرد.  نمی توان طرح های توسعه ای را ضربتی و فوری  
و بدون در نظر گرفتن ماحظات زيســت محیطی اجرا 
کرد. بســیاری از اين طرح ها آثــار جبران ناپذيری در 
محیط زيست دارد.  متاسفانه وزارت نیرو که متولی تامین 
آب است، در همه دولت ها رويکرد سدسازی و انتقال آب 
بین حوضه ای داشته است، اين رويکرد بايد تغییرکرده و 

بر مبنای محدوديت منابع آبی حرکت کند.  

پارلمانآبتشکیلشود
يوســففرهادی،عضوکمپینمردمیحمايتاز

زاگرسمهربان:
يکی از اولويت هــای رئیس 
جمهــور آينــده در حــوزه 
آب و محیط زيســت توجــه 
به ضــرورت عینیت يافتن و 
جاری شــدن قانون اساسی 
در تمامی روندهای اجرايی، 

قضايی و تقنینی است. متاسفانه اگر چه برای عدم اجرای 
برخی قوانین عادی جرم تعريف شــده امــا هیچ گونه 
جرم انگاری برای عدم اجرای قانون اساســی از ســوی 

دستگاه های مختلف حاکمیت نشده است. 
به عنوان نمونه، به دنبال شکايت فعاالن محیط زيست از 
سازمان محیط زيست به دلیل تمديد غیر قانونی پروژه 
کوهرنگ3،  بازپرس پرونده با اشاره به اينکه برای عدم 
اجرای قانون اساسی و ساير قوانین مربوطه جرم تعريف 
نشــده، پرونده را مختومه می کند. يــا در جايی ديگر 
يکی از نهادها بدون توجه بــه روند قانونی صدور مجوز 
پروژه های انتقال آب بر ضرورت اجــرا تأکید می کند. 

البته خوشبختانه نمايندگان و سازمان محیط زيست به 
اين موضوع ورود کردند و تذکرات الزم را دادند اما آنچه 
مهم اســت، در روند تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها 
نه تنها قانون اساســی، که قوانین عــادی نیز جايگاهی 
ندارد. به نظر من اصلی ترين وظیفه رئیس جمهور آينده 
پیگیری دادگاه قانون اساسی برای پايان دادن به فرهنگ 
بی کیفری در کشور است. نکته ديگر اينکه شورای عالی 
آب با ساختار کنونی و شیوه های تصمیم سازی غیر شفاف 
ديگر با وضعیت جديد سازگار نیست و ضروری است تا 
ضمن انحال اين شورا، ساختار مشارکتی به نام پارلمان 
آب با حضور همه ذی نفعان تشکیل شود. البته در کنار 
اين دو پیشــنهاد ضروری اســت رئیس جمهور آينده 
با توقف روند کنونــی تصويب قانون جامــع آب ديگر 
ذی نفعان را به صورت واقعی در تدوين قانون مشارکت 
داده تا با بررسی جامع تر وضعیت موجود قانون مترقی و 

مورد توافق همگانی تصويب شود.

توقفاحداثسد،معدنوجادههایغیراصولی
علیرضاشهرداری،فعالمحیطزيست:

چالش های زيســت محیطی 
رئیس جمهــور بعــدی به 
3 دســته معدن، سد و جاده 
تقسیم می شــود و بايد برای 
اين ســه حوزه برنامه  داشته 

باشد. افراد و مسئوالنی با انواع توجیهات مانند ذخیره 
آب، دسترسی ســريع تر به نقاط مختلف، اشتغالزايی و 
افزايش تولید اقدام به توسعه غیر اصولی در اين حوزه ها 
می کنند. با توسعه در هر کدام از اين سه حوزه ، منطقه 
وسیعی از محیط زيست و گونه های در معرض انقراض 

نابود می شود. 
منابع زياد نفتی در پارک ملی بوتسوانا )در آفريقا( وجود 
دارد ولی دولت اين کشور تاش مافیای قدرت را به نفع 
محیط زيست و حیات وحش ناديده گرفته و ترجیح داده 
از راه توسعه گردشگری، منابع مالی خود را تامین کند. 
در ايران نیز دولت ها بايد بدانند محیط زيست را فدای 

چیز ديگر می کنند. 
به طــور مثال، جاده ســازی بزرگ ترين تعــارض را با 
حیات وحش دارد و بســیاری از جاده ها فقط به دلیل 
کوتاه شدن مسیر ساخته و يا تعريض می شوند. اين در 
حالی است که برای حیات وحش وجود جاده معنا ندارد 
و برای تعیین قلمرو و ايجاد چرخه ژنتیکی از کريدورها 
جابه جا می شــوند. ما هر ســاله شــاهد از دست رفتن 
تعداد زيادی جانور در جاده هــا، به خصوص جاده های 

جديدالتاسیس هستیم. 
رئیس جمهوری که بر ســرکار می آيــد، بايد ديدگاه 
صحیح محیط زيستی داشته باشد. اگر چنین ديدگاهی 
از قبل وجود داشــته باشد،  مشــکات محیط زيست 

قابل فهم است.

فهرســتکانديداهایرياستجمهوری
بهزودیمشخصخواهدشــدوآنهادر
هفتههایباقیماندهتاروزانتخابات،درباره
ديدگاههايشاندرحوزههایمختلفسخنرانیخواهندکرد.اينکهچهتعدادی

ازآنهابرایمشکالتبیشمارمحیطزيســتبرنامهداشتهباشد،موضوعی
استکهدرماههایبعدازرویکارآمدندولتجديدخودرانشانخواهدداد.
حسنروحانی،رئیسجمهورفعلیکهماههایآخرشبرمسندکارراسپری
میکند،اولینکسیاستکهدولتخودرا»دولتمحیطزيستی«نامید.اين

ادعاپساز8سالبانظراتمختلفمواجهشدهوعدهایمعتقدندکهدولت
دستاوردچندانیدرحوزهمحیطزيستنداشتهاست.دراينگزارشبهديدگاه
متخصصانوفعاالنمحیطزيســتدربارهمهمترينچالشهاوبرنامههای

زيستمحیطیکهرئیسجمهوریبعدیبايدداشتهباشد،پرداختهايم.

کمبود آب، آلودگی های زيست محیطی، تخريب زيستگاه 
و نگاه مديران از بزرگ ترين مشکات محیط زيست است چالش های محیط زیستی دولت آینده

زهرارفیعي
خبرنگار

يادداشت

پولهایبادآوردهازمجوزهایشکار

باز هم اتفــاق تلخ ديگري در محیط زيســت 
کشــور رقم خــورد و 2محیط بــان به ضرب 
گلوله شکارچیان سابقه دار محلي در منطقه 
حفاظت شده فیله خاصه در زنجان به شهادت 
رســیدند. مطابق معمول اما، مديران مسئول 
يکي پس از ديگري هر چند دير، براي دلجويي 

به ديدار خانواده محیط بانان شهید رفتند. 
مدافعان شــکار حتي در پوشش کارشناس و 
فعال محیط زيســت همواره به دنبال فرصتي 
هســتند تا بر طبل حیوان کشي بکوبند، اين 
فرصت را مغتنم شــمرده و با سوءاستفاده از 
شــرايط، فضايي ايجاد کردند کــه گناه را به 
گردن پروانه هاي شکار و ناديده انگاشته شدن 
حقوق از دست رفته شــکارچیان بیندازند. 
انگارنه انگار که شکارچیان زير چتر حمايت 
ســازمان محیط زيســت به طور قانوني و زير 
ســايه عدم اجراي قانون به طــور غیرقانوني 
به هر تخلفــي مبادرت مي کننــد. مدافعان 
شــکار ادعاي تضاد منافع را مطرح مي کنند 
و جان باختگان طرف مقابــل را به پاي وجود 
قوانین دســت و پاگیر مي اندازنــد. در حالي 
که در بسیاري از کشــورهايي که حفاظت از 
حیات وحش اولويت دارد، به شــدت با ورود 
بدون مجوز به مناطق تحت حفاظت برخورد 

مي شود.
با اين اوصاف، بايــد به دنبال کــدام منافع و 
تضاد منافع بود؟ سال گذشته چندين پلنگ 
به وسیله تله هاي دست ساز کشته شدند. اين 
تازه شامل مواردي مي شود که اخبارشان درز 
پیدا مي کند. پیدا کردن فردي که تله گذاري 
کرده بسیار ساده است. عموما گله دارهايي که 
دام خود را وارد مناطق چهارگانه و زيســتگاه 
پلنگ مي کننــد از بیم آنکه پلنــگ به دام ها 

حمله کند، اين کار را انجام مي دهند. 
هم اکنون 5قرق اختصاصي در کشــور وجود 
دارد )منصورآباد، دربید، علي آباد، چهل گزي، 
روباز و چاشلوبار( و ســازمان محیط زيست با 
واســطه گري بین بخش خصوصي و سازمان 
جنگل ها، بخش عمــده اي از منابع طبیعي و 

اراضي ملي را که مي تواند به مناطق چهارگانه 
ارتقا پیدا کرده و تحت حفاظت قرار بگیرد، در 
اختیار افرادي که عموما شکارچیان سابقه دار 
هم هســتند، قــرار مي دهد تا در پوشــش 
حفاظت گاه مشارکتي با ساخت آبشخورهاي 
مصنوعــي و پخش علوفه دســتي در 12 ماه 
ســال، حیات وحش را از مناطــق مجاور به 
درون قرق کشــانده و با ارائه آمار پروانه شکار 
دريافت کنند؛ پروانه شــکاري که يک چهارم 
تعرفه دولتــي آن که بین يکهــزار تا 5 هزار 
دالر است به خزانه دولت واريز و آن پروانه در 
بازارهاي جهاني توسط تورگردان هاي شکار 
به قیمت هاي گزاف بین 20تــا 59هزار يورو 

فروخته  شود. 
ســال گذشــته قرار بود 11قرق اختصاصي 
جديد به کشور اضافه شود و اگر تاش فعاالن 
محیط زيســت، کارشناسان سازمان حفاظت 
محیط زيست و اعتراضات رئیس فراکسیون 
محیط زيست مجلس نبود، اين امر در دستور 
کار قرار مي گرفت. ســازمان محیط زيست در 
ســال 98در قرق هاي شــکار 64پروانه براي 
شکارچیان داخلي و 11پروانه براي شکارچیان 
خارجي صادر کرده که مبلغ 144میلیون ريال 
از محل فروش پروانه هاي داخلي و 22هزار و 
900دالر از محل فروش پروانه به خارجي ها به 
خزانه دولت واريز شده است. مجموع اين ارقام 
با احتســاب قیمت دالر در بازار آزاد در سال 
98که 13هزار تومان بــود، معادل 3میلیارد 
و 121میلیون ريال اســت که به  خزانه دولت 

واريز شده است.
ســال 99هم به دلیل وجود کرونا خارجي ها 
براي شــکار به ايران نیامدند و فقط 73پروانه 
شــکار به شــکارچیان داخلــي در قرق هاي 
اختصاصي فروخته شد که مبلغ آن 2میلیارد 
و 337میلیــون و 500هزار ريال اســت. اين 
مبلغ ناچیز در مقايســه با تعرفه هاي جهاني 
20تا 60هزار يورويي حاصل شکارفروشــي 
سازمان حفاظت محیط زيست است و الباقي، 
سود سرشاري اســت که به جیب قرقداران و 
تورگردانان شــکار مي رود. اکنون آيا نبايد به 
گفتار و رفتار مدافعان قرق هاي اختصاصي به 

ظاهر مستقل شک کرد.

فرزادعلیزاده
فعال محیط زيست
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مريم لطفي
خبر نگار

 »84خودكشــي در تهران«؛ ايــن تيتر خبر 
كوتاهــي اســت كــه 28فرورديــن يکی از گزارش2

خبرگزاري ها منتشر كرد. خبري كه طي چند 
ساعت، به قدري در شــبکه هاي اجتماعي چرخيد و دست 
به دست شد كه ديگر كسي به اصل ماجرا توجه نکرد. خبري 
كه گرچه در تيتر و ابتداي آن بر خودكشي 84تهراني تأكيد 
شده بود، با اين حال، در متن اين خبر قيد شده بود كه اين 
84مورد، صرفا »اقدام به خودكشــي« بوده و آنطور كه اين 
خبرگزاري نوشته است، از اين تعداد 10تا 12نفر فوت كرده 

و 74نفر نجات يافته اند.
اين در حالي بود كه اين موضوع، با واكنش رئيس اورژانس 
اجتماعي كشــور همراه شــد و ديروز، محمود علي گو، به 
ايلنا گفت:»چنين موضوعي صحت ندارد. آمار تماس هاي 
اورژانس اجتماعي از اول فروردين تاكنون كمتر از 80 مورد 

بوده است«.
 از همان روزهاي آغازين شــيوع كرونا، تــا همين روزهاي 
ســياه كه اين ويروس به تاخت مي  تازد و جوالن مي  دهد، 
نگراني هايي از سوي متخصصان حوزه سالمت روان در رابطه 
با پيامد هاي همه گيري و بروز برخي از آسيب هاي اجتماعي 
مطرح شده بود. گرچه پيش از شيوع كرونا هم آمار و ارقام 
ارائه شده از سوي وزارت بهداشت، حکايت از اين داشت كه 
وضعيت عمومي ســالمت روان در جامعه چندان مطلوب 
نيســت؛ نمونه اش آماري كه 20مهــر 99، احمد حاجبي، 
رئيس دفتــر ســالمت روان وزارت بهداشــت اعالم كرد؛ 
»حدود 23 درصد جمعيت كشور به نوعي دچار اختالالت 
رواني هستند و حدود 66 تا 7۵درصد اين افراد براي درمان 
به روانپزشــکان، روانشناســان و متخصصان سالمت روان 

مراجعه نمي كنند«.
آخرين آمار رسمي ارائه شــده مربوط به خودكشي، اما، به 
31خرداد 1399برمي گردد. مســعود قادي پاشــا، معاون 

پزشکي و آزمايشگاهي سازمان پزشکي قانوني كشور طي 
نشستي خبري، مرگ ۵هزار و 143 نفر بر اثر خودكشي در 
سال 98را اعالم كرد و گفت: »اين رقم در مقايسه با سال 97، 
به ميزان0.8 درصد رشد داشته اســت. از اين تعداد هزار و 
۵17 مورد از اين خودكشي ها مربوط به زنان و بقيه )3 هزار 

و 626( مورد مربوط به مردان بود«.

خودكشي كم شده بود
گرچه هنوز به صورت رسمي آماري از نرخ خودكشي ايرانيان 
در سال 99منتشر نشــده، با اين حال، 7دي ماه 99، احمد 
حاجبي اعالم كرد كه در 7ماهه نخست شيوع كرونا در ايران، 
افزايشي در آمار خودكشي مشاهده نشده است. خبري كه 
گرچه به زعم برخــي تعجب برانگيز بود، با اين حال به گفته 
برخي از متخصصان حوزه سالمت روان، چنين اتفاقي دور 

از ذهن نيست.
موضوعي كه اميرحســين جاللي ندوشــن، روانپزشــك 
اجتماعي و روان درمانگر تحليلي در گفت وگو با همشهري 
مي گويد :»در ماه هاي اول شــيوع كرونا نه تنها در ايران كه 
ساير كشــورهاي دنيا، خودكشــي كاهش يافت. چنانچه 
اخيرا گزارشــي هم در اين رابطه در مجله معتبر لنســت 
روانپزشکي چاپ شد كه نشان داد در دوران كرونا و حتي در 
آغاز بحران هاي ديگري ازجمله جنگ هم با مسئله كاهش 
آمار خودكشي روبه رو هستيم. اما زماني كه بحران طوالني 
شود و حتي پس از آن دوران، انتظار افزايش مشکالت رواني 
ازجمله خودكشي دور از انتظار نيست. به طور مشخص بعد 
از جنگ ايران و عراق هم براي چند سال شاهد افزايش آمار 

خودكشي در مقايسه با دوران جنگ بوديم«.
به گفته اين روانپزشــك، ايــن موضوع، داليــل مختلفي 
دارد؛»ممکن اســت برخي از افرادي كه ميل به خودكشي 
دارنــد، در دوران همه گيري بيماري از خودشــان مراقبت 
نکنند و از اين طريق جانشان را از دست بدهند. در واقع اين 
افراد نه با خودكشي اما به نحو ديگري از دنيا مي روند. دليل 
ديگر، نقش مراقبتي عوامل اجتماعي است. معموال در ابتداي 

بحران ها همبســتگي اجتماعي به شکل معناداري افزايش 
پيدا مي كنــد. مثال در ماه هاي اول همه گيــري  كرونا همه 
شــاهد همراهي با اعضاي كادر درمان بوديم، اما حاال ديگر 
خبري از اين حرف ها نيست. هرچه اين روند فرسايشي شود، 
احتمال اينکه افراد آسيب پذير به  خودكشي روي بياورند، 

بيشتر است«.
خبر خودكشــي 84نفر در تهران در يــك روز گرچه منبع 
مشخصي نداشت، بيش از آنچه انتظار مي رفت، در يکي دو 
روز گذشته دست به دست شــد و به عقيده جاللي ندوشن، 
اين خبر براي كســاني كه در معرض خودكشي قرار دارند، 
نقش بسيار منفي داشــته و مي تواند به نوعي دعوت كننده 

اين افراد به خودكشي باشد.

روزانه 2تا 3فوت ناشي از خودكشي در تهران
او با بررســي آمارهاي منتشر شــده از نهادهاي رسمي در 
سال هاي گذشته، برآوردي از ميزان خودكشي در كشور ارائه 
داده و معتقد اســت خبرگزاري  كه خبر را به چاپ رسانده، 
در مورد تعداد فوتي ها بزرگ نمايي كرده اســت؛»در ايران 
روزانه حدود 13تا 14مورد فوت ناشي از خودكشي داريم. 
ميزان اقدامات 20 تا30 برابر اين عــدد يعني حدود 2۵0 
مورد اقدام به خودكشــي روزانه دركشــور است. در استان 
تهران نيز در سال گذشته روزانه 2 تا 3مورد فوت ثبت شده 
ناشي از خودكشي وجود داشته كه نشان دهنده روزانه 40 
تا 90 مورد اقدام به خودكشي در اين استان به صورت روزانه 
است. بنابراين عدد ذكر شده كمي پايين تر از حداكثر تعداد 
پيش بيني شده خودكشي در استان تهران است و داللتي بر 

عددي بسيار نامتعارف و بحراني نيست«.

نرخ خودكشي در ايران؛ 6.1
گرچه هنوز آمار رســمي مربوط ميزان خودكشي در سال 

99كرونايي منتشر نشده، با اين حال، سيدحسن موسوي 
چلك، رئيس انجمن مددكاران اجتماعي ايران معتقد است: 
»وقتي بحراني مانند كرونا با اين گســتره اتفاق مي افتد و 
ماندگار مي شــود، آثار تخريبي آن در حوزه هاي مختلف از 
جمله حوزه هاي اقتصادي و اجتماعــي نمود پيدا مي كند 
و چنين رخدادهايي اجتناب ناپذير اســت. خودكشــي نيز 
موضوعي تك عاملي نيست كه آن را تنها معطوف به كرونا يا 

موضوعات اقتصادي بدانيم«.
او به همشهري مي گويد: »بحران ها معموال رفتارهاي پرخطر 
را تشــديد مي كنند؛ مانند مصرف مواد مخدر، استفاده از 
مشروبات الکلي، خشونت ها و اختالالت رواني و افسردگي 
كه ظهور و بروز برخي از آنها ممکن اســت به صورت اقدام 

به خودكشي نمايان شود«.
او نيز تأكيد مي كند كه اقدام به خودكشــي معموال چندين 
برابر ميزان فوتي هاســت؛»اين موضوع نه تنها در ايران كه 
در تمام دنيا چنين است. با اين حال، در چند سال گذشته، 
به طور كلي نرخ خودكشــي هاي منجر به مــرگ در ايران، 
6.1 به ازاي هر 100هزار نفر بوده اســت. البته اين ميزان 
در اســتان هاي مختلف متفاوت اســت. اين در حالي است 
كه ميانگين جهاني چيزي حــدود 17نفر در هر 100هزار 

نفر است«.
او با اســتناد به آمارهاي ارائه شده توســط مراكز مربوطه، 
معتقد است كه طي سال هاي گذشته، براساس آمار رسمي 
فوتي ها، شــيب رشد خودكشــي در ايران بسيار كم است. 
با اين حــال مي گويد: »اصوال به آمارهــاي مربوط به اقدام 
به خودكشي نمي توانيم استناد كنيم، چون آمارهاي دقيقي 
نيستند. بسياري از اقدام ها يا ثبت نمي شوند و يا حتي برخي 
افراد بنابر داليل حيثيتي به مراكز درماني مراجعه نمي كنند. 
لذا آمارهاي اقدام به خودكشــي، حتي هميــن آماري كه 

منتشر شده، چندان دقيق نيست«.

براي پيشگيري چه كنيم؟
رئيس انجمن مددكاران ايران معتقد است براي پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي به ويژه خودكشي، نيازمند اقدامات ويژه اي در 
حوزه هاي مختلف هستيم؛ »در چند حوزه بايد اقدام كنيم. يكي حوزه سياستگذاري هاي كالن كشور است، اطمينان آفريني از 
عوارض منفي كرونا، حمايت هاي اجتماعي، ايجاد دسترسي رايگان مردم به حمايت هاي رواني و اختصاص بودجه هاي مناسب براي 
اين اقدامات ازجمله موارد مهم است. همچنين براي پيشگيري از خودكشي ما به راه اندازي برنامه هاي مداخالتي و ايجاد مهارت هاي 
اجتماعي در مردم نياز داريم. گرچه ممكن است در كوتاه مدت از اين اقدامات نتيجه نگيريم. مثال در حوزه تاب آوري اجتماعي، ما 
به خودمراقبتي پيش از بحران نياز داريم تا آماده ورود به چنين شرايطي باشيم«. با تمام اين تفاصيل، او معتقد است كه تاكنون كشور 
ما به لحاظ اقدامات مراقبتي و حمايتي از شهروندانش، نمره قابل قبولي نمي گيرد؛ »معموال برنامه هاي پيشگيري در ايران برنامه هاي 
فانتزي هستند! چه در سازمان هاي مرتبط و همچنين در ميان مردم كه عموما در سبد خانوارشان چيزي براي ارتقاي سواد سالمت 

رواني و سالمت اجتماعي شان تعريف نكرده اند و آن را جدي نمي گيرند«.

ث
مک

 برگــزاري دروس عملي هنوز هم يکي از 
معضالت حل نشده دانشگاه ها در روزهاي گزارش

كرونايي اســت. همزمان با اعالم رسمي 
شيوع كرونا در اوايل اسفند ماه 1398، دانشگاه ها ازجمله 
نخستين مراكزي در كشور بودند كه وضعيت فعاليت شان 
مشخص و اعالم شد آموزش هاي دانشگاهي بايد در بستر 
فضاي مجازي ادامه پيدا كند؛ اين در حالي بود كه تدابير 
انديشيده شده براي آموزش غيرحضوري صرفا متناسب 
با واحدهاي نظري بود و براي برگزاري دروس عملي در 
گروه هاي مختلف آموزشــي اعم از فني مهندسي، هنر، 

كشاورزي و... فکري نشد.
وزارت علوم البته در همان ابتداي كار اختيار الزم را براي 
تصميم گيري درباره برگزاري كالس هاي عملي و جلسات 
دفاع پايان نامه ها و رساله ها و صدور مجوز برگزاري ترم 
تابســتاني براي ارائه دروس كارگاهي و آزمايشــگاهي 
به شوراي آموزشي دانشــگاه ها تفويض كرد. همچنين 
دانشگاه ها مجاز شدند جلسات دروس عملي را به صورت 
فشرده و با رعايت تمام شــرايط ايمني و فاصله گذاري 
اجتماعي برگزار كنند. در اقدامي ديگر نيز با ابالغ وزارت 
علوم به دانشــگاه ها، اين تســهيالت براي دانشجويان 
غيربومي ايجاد شد كه از امکانات آموزشي دانشگاه هاي 
محل زندگي يا استقرار خود به عنوان دانشجوي مهمان 
براي گذراندن واحدهاي عملي استفاده كنند. وزارت علوم 
تالش كرد با صدور توصيه نامه هايي به معاونان آموزشي 
دانشگاه ها، اشتراك فضاهاي كارگاهي و آزمايشگاهي و 
همچنين امکان انتقال دانشجويان به دانشگاه هاي محل 

سکونت شان را تسهيل كند.
يك نيمســال تحصيلــي از تجربه تعطيلــي آموزش 
غيرحضوري در آموزش عالي كشــور گذشت و با وجود 
همــه مجوزهــا، بخشــنامه ها و توصيه نامه هايي كه 
وزارت علوم در ارتباط با واحدهــاي عملي، كارگاهي و 
آزمايشــگاهي صادر كرده بود، اما روند ارائه اين دروس 
به دانشــجويان روي روال نيفتاد؛ به طــوري كه اگر در 
آزمايشگاه يا كارگاهي هم باز مي شد، براي حضور محدود 
و تك نفره دانشــجويان تحصيالت تکميلي بود كه روي 

پايان نامه و رساله خود كار مي كردند.
فقط هم بحث بر سر ناموفق بودن دانشــگاه ها در ارائه 

بخشي از واحدهاي عملي نيست، بلکه كاهش  كيفيت 
همان واحدهاي عملي كه به صورت غيرحضوري گذرانده 
شده اند، نيز مورد انتقاد دانشجويان قرار دارد؛ به طوري 
كه يکي از نقدهاي رايــج اين روزها كــه در گروه هاي 
دانشجويي مطرح مي شود اين اســت كه چرا استادان و 
گروه هاي آموزشي در زمينه ارائه واحدهاي عملي صرفا 
به بارگذاري يك فيلم از دروس آزمايشگاهي يا كارگاهي 
بسنده مي كنند و با نوعي رفع تکليف در زمينه ارائه واحد 

عملي اقدام مي شود.
در كنار بحث كيفي، انتقادهاي دانشجويان شهريه پرداز 
كه در دانشــگاه آزاد يا دوره هاي شــبانه و پرديس هاي 
پولي دانشگاه هاي دولتي تحصيل مي كنند يا دانشجوي 
مؤسسات آموزرش عالي غيرانتفاعي هستند نيز در اين باره 
زياد است. آنها مي گويند بين كيفيت آموزشي كالس هاي 
عملي كه برگزار مي شود با شهريه هاي سنگين واحدها، 

تفاوت فاحشي وجود دارد.

شهريه واحد عملي بايد بازگردانده شود
علي آهون منش، رئيس اتحاديه دانشگاه ها و مؤسسات 
آموزش عالي غيرانتفاعي كشور در گفت وگو با همشهري 
درباره مؤسســات آموزش عالي درباره شــهريه اي كه 
براي برگزاري واحدهاي عملي از دانشــجويان دريافت 
كرده، ولي واحد عملــي را ارائه نکرده انــد، اعالم كرد: 
»دانشگاه هايي كه شهريه واحدهاي عملي را از دانشجو 
گرفته اند، ولي براي برگزاري كالس عملي دچار مشکل 
هستند، قطعا موظفند دوره را به صورت حضوري برگزار 

كنند وگرنه بايد شهريه اخذ شده را پس دهند.« 
وي افزود: »موضوع مهم ديگري كه در ارتباط با واحدهاي 
عملي وجود دارد، دانشــجوياني هســتند كه به مرحله 
فارغ التحصيلــي رســيده اند و فقط يك يــا چند واحد 
عملي شان مانده است. فارغ التحصيلي برخي دانشجويان، 
مشروط به گذراندن واحد عملي است، ولي شرايط كرونا 
اجازه حضور دانشجو و گذراندن واحد عملي را نمي دهد. 
در اين باره با معاون آموزشي وزارت علوم مکاتبه كرده و 
سؤال كرده ايم كه در شرايط اضطراري كه فارغ التحصيلي 
دانشجو منوط به گذراندن يك دوره عملي است و اجراي 
دوره عملي به دليل شرايط قرمز شهرها ممکن نيست، آيا 
مي توانيم براي كمك به فارغ التحصيلي اين دانشجويان 
نسبت به ارائه واحدهاي جايگزين به آنها اقدام كنيم؟ كه 
البته وزارت علوم هنوز پاسخ مثبتي درباره اين پيشنهاد 

نداده است.«

شــهريه را پس نمي دهيم، بعدا كالس برگزار 
مي كنيم

سعيد حميدي، رئيس دانشگاه اراك نيز درباره سرنوشت 
شهريه اي كه دانشجويان شهريه پرداز اين دانشگاه براي 
واحدهاي عملي پرداخت كرده، اما موفق به گذراندن آنها 
نشده اند، به همشهري گفت: »واحدهاي عملي را براساس 
مجوزهاي وزارت علوم، از ترم بهمن شروع كرديم، اما با 
توجه به تداوم شــرايط قرمز كرونايي، واحدهاي عملي 
نيمه تمام باقي مي ماند و ادامه آن به بعد از پيك چهارم 
موكول مي شــود. البته اميدواريم دانشــجويان بتوانند 
ادامه واحدهاي عملي نيمه تمام را در تابستان بگذرانند. 
شهريه اي كه دانشجويان شــبانه براي واحدهاي عملي 
واريز كرده اند، در حساب شــان باقي مي ماند و دانشگاه 
موظف است با همان هزينه اي كه دانشجو پرداخت كرده 
است در زماني كه شرايط مناسب شد، نسبت به ارائه بقيه 
واحدهاي عملي اقدام كنــد. در كل ايران هم همينطور 
است. اگر واحدهاي آزمايشــگاهي و كارگاهي به دليل 
شــرايط كرونا تشکيل نشــد، هزينه اي كه دانشجويان 

شهريه پرداز براي آن واحدها پرداخت كرده اند، سوخت 
نمي شود و به حساب دانشگاه مي ماند.«

شــهريه كالس هاي عملي مجازي با حضوري 
فرقي ندارد

رحيم حب نقي، رئيس دانشــگاه اروميه نيز در پاسخ به 
اين سؤال كه چرا شهريه واحدهاي عملي كه به صورت 
مجازي برگزار مي شوند و هزينه هاي كمتري دربردارند، 
مانند دوراني از دانشــجويان دريافت مي شــود كه اين 
واحدها حضوري برگزار مي شــد؟ گفت: »واقعيت اين 
است كه براي ارائه درس هاي عملي به صورت حضوري 
راهي پيدا نکرديم. دانشــجويان مقطع كارشناسي كه 
اصال به دانشگاه نمي آيند و واحدهاي عملي آنها به صورت 
مجازي تدريس و استاد همان كارهايي كه در آزمايشگاه 
و كارگاه مي شود را به صورت مجازي نشان مي دهد. در 
اين شرايط ديگر دانشــجو فقط مي بيند كه يکي دارد 
كار مي كند؛ اين در حالي است كه دانشجو اگر خودش 
سر كالس بيايد، حق مطلب بيشتر ادا مي شود و آموزش 
مؤثرتري اتفاق مي افتد. البته برخي واحدهاي عملي كه 
حتما نياز به حضور دانشجو در آزمايشگاه، كارگاه و محيط 

واقعي دارد، باقي مانده اند. درباره شهريه  واحدهاي عملي 
كه به صورت مجازي برگزار مي شود هم دانشجويان بايد 
توجه كنند كه ترم مجازي نيز هزينه دارد و در شرايطي 
كه آموزش غيرحضوري است هم حق التدريس پرداخت 
مي كنيم؛ ضمن اينکه نرخ گذاري شــهريه دانشجويان 
شبانه برعهده هيأت امناي دانشگاه است و تا هيأت امنا 
تصويب نکند، نمي توانيم دربــاره كاهش يا افزايش آن 
اقدامي انجام دهيم.«  اين رئيس دانشگاه در عين حال ابراز 
اميدواري كرد كه »واحدهاي عملي كه برگزار نشده است 
در ترم  هاي آتي برگزار شود. دانشــجو بايد خودش كار 
عملي انجام دهد و ياد بگيرد. البته نتوانستيم اين زمينه 
را در شرايط كرونا فراهم كنيم كه اميدواريم در ترم هاي 
آينده شرايط عادي شــود و واحدهاي عملي حضوري 

دوباره شروع شوند.«
وعده برگزاري كالس عملي به شــکل حضوري بعد از 
پايان ترم در حالي به دانشجويان داده مي شود كه آنها 
معتقدند كه با شروع ترم جديد، پيگيري اين مطالبات 
از دانشگاه غيرممکن است چون با ارائه همان دروس به 
دانشجويان ترم هاي پايين تر، امکان برگزاري كالس ها 

براي جمعيت باال سخت مي شود.
عبدالمجيد مصلح، رئيس دانشگاه خليج فارس بوشهر 
نيز در اين باره به همشهري گفت: »با توجه به حساسيت 
بااليي كه در مسائل مالي وجود دارد، تصميمات مالي 
دانشــگاه ها بايد يکپارچه، متمركز و هماهنگ باشد و 
خود دانشــگاه  به طور خاص و مــوردي وارد اين بحث 
نمي شود. اما انتظار دانشجويان درباره متناسب سازي 
بين امکان ارائه درس با شــهريه اي كه اخذ مي شــود، 
يك درخواســت منطقي اســت كه البته حتي رئيس 
دانشگاه هم شخصا نمي تواند درباره آن تصميم بگيرد و 
الزم است هيأت امناي دانشگاه يا هيأت امناي مركزي 
وزارت علوم در اين باره تصميم گيري و به رئيس دانشگاه 
ابالغ كنند.« محمدمهدي طهرانچي، رئيس دانشــگاه 
آزاد اســالمي نيز تاكنون بارها تأكيد كرده اســت كه 
دانشگاه آزاد شهريه واحدهاي عملي را كه دانشجويان 
به دليل كرونا نتوانســته اند بگذرانند، نمي گيرد. با اين 
حال، رئيس دانشگاه آزاد حتي امکان كاهش نرخ شهريه 
واحدهاي عملي كه به صورت مجازي و غيرحضوري ارائه 
مي شوند را رد مي كند و مي گويد: »شهريه دروس عملي 
و آزمايشگاهي حتي اگر به صورت مجازي هم برگزار شود، 

كاهش نخواهد داشت.«

 همشهري سرنوشت هزينه دروس عملي  كه از سوي دانشگاه ها به دليل كرونا برگزار نشده را در گفت وگو با مديران دانشگاهي بررسي كرد

شهريه هاي گزاف براي كالس هاي غيرعملي

نيما شايان
خبر نگار

 راه اندازي آزمايشگاه مجازي
 در يك دانشگاه

 مدير كارگروه تخصصي آموزش هاي الکترونيکي وزارت 
علوم، تحقيقات و فنــاوري درباره انتقاد دانشــجويان 
به وضعيت برگــزاري كالس هاي عملي به همشــهري 
مي گويد: »در فصل پاياني ســال گذشــته درباره ابعاد 
مختلف عملکردي دانشگاه ها و ازجمله وضعيت برگزاري 
واحدهاي عملــي از دانشــگاه ها نظرســنجي كرديم. 
جمع بندي اي كه درباره دانشــگاه هاي تحت پوشــش 
وزارت علوم داشتيم، نشان مي دهد كه حدود 70درصد 
دروس آزمايشگاهي به نحوي برگزار شده و درباره حدود 
30 درصد هنوز مشکل دارند؛ هر چند برخي دانشگاه ها 
مي گويند كه چالش برگزاري آزمايشــگاه و كارگاه براي 
دروس عملي را حل كرده اند، اما طبيعتا برخي دانشجويان 
و حتي خود استادان راضي نيســتند. به عنوان مثال در 
اغلب موارد از يك كالس عملي فيلم گرفته مي شود و به 
دانشجويان مي گويند همان را نگاه كنيد. اين راهکار براي 
دروس عملي زياد اثرگذار نيست. البته برخي دانشگاه ها 
هم مي گويند كه ما نتوانستيم كاري اصولي براي دروس 
عملي انجام دهيم. اما برخي هم تالش مضاعف داشــته  
و با اســتفاده از ابزارهاي نوين كاري كرده اند كه دروس 
عملي براي رشته هاي مختلف هم به صورت مجازي و هم 
از راه دور به صورت واقعي برگزار شوند. اين دو امکان براي 
برگزاري بســياري از دروس عملي و كارگاهي به صورت 
غيرحضوري وجــود دارد؛ اول اينکه كامال آزمايشــگاه 
مجازي باشــد و فقط نرم افزارهاي شبيه ســازي خوب 
استفاده شود. در دسته دوم هم دانشجو از طريق كامپيوتر 
خود به پروسه و فرايند و دستگاه واقعي وصل مي شود و آن 

 را كنترل كرده و با دستگاه آزمايش مي كند.
سيدعلي اكبر صفوي توضيح داد: »يك نمونه از آزمايشگاه 
مجازي و از راه دور را در دانشــگاه شــيراز ساخته ايم و 
به زودي از آن رونمايي مي كنيم تا همه دانشــگاه ها هم 
اين نوع برگزاري دروس عملي را بيشتر تجربه كنند و هم 
رشته هاي مرتبط در سطح كشور بتوانند آزمايشگاه هاي 
خود را در اين بستر برگزار كنند. در اين آزمايشگاه نمونه، 
از تشريح حيوانات تا مهندسي برق و كنترل وجود دارد و 
8نوع آزمايشگاه براي چندين رشته را شامل مي شود؛ هر 
چند كه اين سامانه يك نمونه است؛ درحالي كه بيش از 
1000درس عملي داريم؛ بنابراين همه استادان در سراسر 
كشور بايد دست به كار شوند و به ميدان بيايند و در رشته 
خود به طراحي آزمايشگاه هاي از راه دور بپردازند. مسير 
آينده تحوالت آموزشي در دنيا به اين سمت مي رود كه 
هر چه بيشتر از آزمايشگاه هاي مجازي و راه دور استفاده 

كنيم.«

اعداد خودكشي از شايعه تا واقعيت
 گزارش تحليلي همشهري از نرخ خودكشي يك روزه در تهران 

تعرفه درمان اعتياد افزايش يافت و  گفت وگو با متخصصان حوزه سالمت روان
رئيس مركز مديريت پيوند و درمان بيماري هاي وزارت بهداشت از افزايش نرخ 
تعرفه ارائه خدمات درمان اعتياد در بخش خصوصي و دولتي در ســال1400 
خبر داد و گفت: اين مركز با برگزاري جلســات متعدد بــا همکاران دبيرخانه 
شوراي  عالي بيمه سالمت، پيشــنهاد اصالحي خود براي تعرفه هاي  خدمات 
درمان اعتياد در ســال1400 را به مراجع ذيربط ارائه داد كه اين پيشنهادها 
پس از تصويب در هيأت وزيران در تاريخ 22 فروردين سال1400 جهت اجرا، 

ابالغ شد.
به گزارش ايلنا، مهدي شادنوش تصريح كرد: با اصالح اين تعرفه ها انتظار داريم 
درمانگران در به روز رساني دانش و تجربيات خود و ارائه كيفيت بهتر خدمات 

درمان اعتياد تالش كنند تا شاهد بهبود عملکرد اين مراكز در كشور باشيم.
رييس مركز مديريت پيونــد و درمان بيماری ها همچنين در تشــريح ديگر 
اقدامات اين مركز در ســال 99 با اشــاره به برگزاری كارگروه  های تخصصی 
بازبينی و به روزرســانی دستورالعمل تأســيس مراكز درمان اعتياد )موضوع 
ماده 1۵ قانون مبارزه با مواد مخدر(، گفت: در همين راستا جلسات متعددی با 
همکاری و حضور نمايندگان دبيرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر و كليه سازمان  
ها و اصناف ذی  نفع به نحو مناسبی در سال گذشته تشکيل شد و ماحصل كار 

در مراحل نهايی بررسی و ابالغ است.
 او افزود: بازبيني پروتکل  هاي درمان دارويي اختالل مصرف مواد، اولويت مهم 
سال1400 مركز مديريت پيوند و درمان بيماري هاست و تالش خواهيم كرد 
با بهره مندي از تجارب و دانش بهترين اســتادان، مديران ارشد، كارشناسان 
دانشگاه ها و نمايندگان صنف درمانگران اعتياد، عالوه بر بازبيني اين پروتکل ها، 
چك ليســت هاي پايش و نظارت بر مراكز درمان اعتياد را نيز به لحاظ تأثير 
مستقيم آن بر كاهش تخلفات و افزايش دقت عملکرد مراكز مورد بازبيني قرار 

داده و جهت اجرا به دانشگاه هاي سراسر كشور ابالغ كنيم.
رئيس مركز مديريت پيوند و درمــان بيماري  ها در ادامه ضمن برشــمردن 
بازبيني و اصالح دســتورالعمل اجرايي ارائه خدمات بيمه درماني به معتادان 
مواد  مخدر و روانگردان به عنوان يکي از مهم  ترين اقدامات اين مركز در سال 99 
گفت: در سال هاي پيش از اين، به دليل مشکالت و ناهماهنگي  هايي كه ميان 
سازمان  هاي مجري اين دستورالعمل وجود داشت، بخش اعظم بودجه مصوب 
اين قانون بدون اســتفاده باقي مي ماند كه در سال99 با پيگيري  ها و جلسات 
متعددي كه در اين زمينه برگزار شــد، براي نخستين بار موفق به تخصيص و 
جذب قريب به تمام بودجه خدمات بيمه درماني به معتادان مواد  مخدر شديم 
و با توجه به تجربه موفق سال99 و با رايزني  هاي صورت گرفته با دستگاه هاي 
مربوطه، اعتبارات موضوع اين قانون در بودجه سال1400 افزايش يافته است 
كه اميدواريم ميزان تخصيص و جذب اعتبارات اين رديف در سال1400 نسبت 

به سال99 باز هم افزايش داشته باشد.
وي همچنين از موافقت اين مركز با تأســيس 40مركز جديد درمان سرپايي 
اختالل مصرف مواد در بخش دولتي در كشور و نيز تحت پوشش بيمه قرار دادن 
مددجويان مراكز دولتي خبر داد و گفت: اين اقدامات با هدف در دسترس قرار 
گرفتن بيش از پيش خدمات درمان اعتياد و نيز كاهش هزينه هاي مددجويان 

نيازمند صورت گرفته و در سال1400 نيز ادامه خواهد داشت.
رئيس مركز مديريت پيوند و درمان بيماري هاي وزارت بهداشــت با اشــاره 
به ابالغ پروتکل هاي جامــع درمان اختالل مصرف مــواد افيوني، كانابيس و 
مداخالت روان درماني اختالالت مذكور در گروه ســني كــودكان و نوجوان 
در سال گذشــته، افزود: اجراي پايلوت طرح درمان تخصصي اعتياد كودك 
و نوجوان و تشــکيل كارگاه هاي بازآموزي و توانمندسازي درمانگران ازجمله 
روانپزشکان، روانشناسان و مددكاران در اين حوزه، از ديگر برنامه هاي مركز 

مديريت پيوند و درمان بيماري ها در سال1400 خواهد بود.

خبر
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   سرعت مختلف كشورها در واكسيناسيون
واكسيناسيون در حدود 190كشور جهان در حال انجام است، اما برخي از آنها مانند آمريكا 
و انگليس بسيار جلوتر از كشورهاي كمتر توسعه يافته هستند. جمعه گذشته مديركل 
سازمان بهداشت جهاني اعالم كرد، از 700ميليون دوز واكسني كه در سراسر جهان تزريق 
شده است، 87درصد به كشورهاي با درآمد باال يا متوسط تعلق دارد. به طور ميانگين در 
كشورهاي با درآمد باال، تقريبا از هر 4نفر يك نفر واكسن كوويد-19را دريافت كرده است. 

در كشورهاي كم درآمد اين عدد، يك در 500نفر است.

 براســاس آخرين آمار 
منتشــر شــده شمار دانش

مرگ هاي كرونايي در 
دنيا از مرز 3ميليون نفر عبور كرده و 
اين در حالي است كه واكسيناسيون 
عمومي عليه كوويــد-19در برخي 
كشورها شيب صعودي دارد. ويروس 
كرونــا همچنــان با ســرعت نگران 
كننده اي در ســطح جهان گسترش 
مي يابد و به طور متوسط روزانه بيش 
از 700هزار مورد ابتال و 12هزار مرگ 
را رقم مي زند. ماريا ون كرخووا يكي از 
رهبران ســازمان بهداشــت جهاني 
مي گويــد: درصورتي كــه اقدامات 
كنترلي بــراي جلوگيري از شــيوع 
ويروس به طــور ثابت انجام شــود، 
مي توان از پيشــروي آن جلوگيري 
كرد. اگر اين اتفاق در سراسر دنيا رخ 
مي داد، اكنون پس از 16 ماه، ديگر با 
اين پاندمي در اين نقطه نايســتاده 
بوديم. تا 2 مــاه پيش 2ميليون مرگ 
كرونايي در جهان ثبت شده و حاال از 
مرز 3ميليون نفر گذشــته است، اين 
يعني مرگ ها در حال افزايش است. 
برزيل از نظر ميزان مرگ ومير در اثر 
كوويد-19در بحران اســت و روزانه 
حدود 3هزار مــرگ، تقريبا به اندازه 
يك چهارم تعداد مرگ روزانه جهان، 
ثبت مي كند. به گزارش بلومبرگ، در 
ايــاالت متحــده آمريكا، بــا تزريق 
ميــزان  دوز،  206ميليــون 
واكسيناسيون همچنان در حال رشد 
است. اگرچه كشورهاي ثروتمندتر با 
دسترســي به بهترين واكســن ها، 
به دنبال پايان دادن به بيماري همه گير 
هســتند، امــا مناطقي كــه از نظر 
اقتصادي شانس كمي دارند، همچنان 
در انتظار واكســن، با معضل پاندمي 

دست و پنجه نرم مي كنند.

 خالي شدن انبارهاي هند 
با آنكه هند پايتخت واكسن سازي  دنيا 
در موقعيت فعلي به حساب مي آيد، اما 
ميليون ها نفر از مردم اين كشــور در 

ميان موج ويرانگر در انتظار واكســن 
هســتند. هند به طور معمول بيش از 
60درصد از كل واكسن هاي فروخته 
شده در سطح جهان را توليد مي كند 
و مؤسسه سرم هند)SII( بزرگ ترين 

توليد كننده واكسن در جهان است.
در اين كشــور واكســن هاي مختلف 
جهان ازجمله اسپوتنيك V كه ايران 
هم طي توافقي قرار است 60ميليون 
دوز آن را خريــداري كنــد، توليــد 
مي شــود. به دليل توانايي گســترده 
توليد است كه اين كشور به عنوان يكي 
از بازيگران اصلــي COVAX - طرح 
جهاني تقسيم واكســن كه دوزهاي 
ارزان يــا رايگان را براي كشــورهاي 
كم درآمد فراهم مي كند- به حســاب 
مي آيد. براســاس توافــق اوليه اعالم 
شــده در سال گذشــته، SII حداكثر 
200ميليــون دوز واكســن بــراي 
حداكثر 92كشــور توليد خواهد كرد. 
بــا توافق هــاي جديد قرار بــوده كه 
شركت هاي داروســازي هند حسابي 
پركار شوند و مثال تا پايان سال جاري 
ميــالدي 82۵ميليون دوز واكســن 

اسپوتنيك روسي را توليد كنند.
اما اوضاع خود هند به وضوح با چند ماه 
قبل بسيار متفاوت اســت. موج دوم 
كرونــا در اين كشــور از  مــاه مارس 
آغاز شد و به ســرعت از موج اول كه 
در سپتامبر سال گذشــته به بيش از 
97هزار ابتال در روز رسيده بود، پيشي 

گرفت.
روز يكشــنبه اين كشــور 261هزار و 
۵00مورد جديــد ابتال را گزارش كرد 
كه طبــق داده هاي وزارت بهداشــت 
هند، باالترين رقم در يك روز به حساب 
مي آيد. هند در كمتر از يك هفته يك 
ميليون مورد جديد اضافه كرد. منابع 
واكسن در اين كشــور به شدت پايين 
آمده است و حداقل در ۵ايالت كمبود 
شديد گزارش شــده و دولت فدرال را 
به اقدامي براي خريد واكســن دعوت 

كرده اند.
در مواجهه با اين بحران، دولت هند 
و SII تمركز خود را از تهيه واكســن 
بــراي COVAX به اولويــت بندي 
شــهروندان خــودي تغييــر دادند. 
سازوكار COVAX كه توسط ائتالفي 

شامل ســازمان بين المللي واكسن 
Gavi و ســازمان بهداشــت جهاني 
اداره مي شود، طي خبري اعالم كرد: 
دوزهاي دريافتي از مؤسسه سرم هند 
در مارس و آوريل به تأخير مي افتد. 
تأخيــر در تامين دوزهاي واكســن 
كوويد-19توليد شده در SII به دليل 
افزايش تقاضا براي واكســن در هند 

است.
هند تاكنون 28ميليون دوز واكسن 
آســترازنكا را فراهم كرده و قرار بود 
40ميليون دوز ديگــر در  ماه مارس 
و ۵0ميليون دوز ديگر در ماه آوريل 
تحويل دهد. آدار پونواال، مديرعامل 
SII گفت: اين نخستين باري نيست 
كه هند مجبور است قرارداد خود با 
COVAX را متوقف كند، در ژانويه 
نيز، دولت صادرات واكسن آسترازنكا 
را كه توســط SII توليد شــده بود، 
محدود كرد؛ چراكه آنها قصد داشتند 
بخش هاي آسيب پذير و نيازمند خود 

را در اولويت قراردهند.
اما ايــن تأخيرهاي مكــرر هند در 
انجام ســفارش ها كه به ناچار اتفاق 
مي افتد، كشورهاي فقير را به شدت 
تحت تأثير قرار داده است. مدير ارگان 
كنترل بيماري آفريقا هشدار داده كه 
ميزان صادرات هنــد مي تواند براي 
اين قاره فاجعه بار باشد، درحالي كه 
پاكستان، به عنوان يكي از بزرگ ترين 
دريافت كننــدگان برنامه كوواكس، 
تصميم گرفته بــه واردات و فروش 
واكســن خصوصي مجــوز بدهد تا 

شكاف به وجود آمده را پُر كند.
هنــد عالوه بر توليد واكســن ســاير 
شركت ها، 2 واكســن وطني نيز دارد، 
واكسن آكسفورد-آسترازنكا كه به نام 
كوويشــيلد در هند ساخته مي شود و 
كوواكسين كه به طور مشترك توسط 
بهــارات بيوتك و شــوراي تحقيقات 
پزشكي هند توســعه پيدا مي كند. در 
اين ميــان، دولت در تالش اســت تا 
ظرفيت توليد داخلي را گسترش دهد 
و به اين منظور مؤسسه زيست پزشكي 
دولتي در ماهاراشترا چراغ سبز توليد 
واكسن كوواكسين را از طريق انتقال 

فناوري به بهارات بيوتك داده است.

پس از يك صعــود خيره كننده، 
بازار ارزهــاي ديجيتال در حال رمزارز

حاضر تحت فشار شديد فروش 
قرار دارد، زيرا اين بازار ظرف چند ساعت 

بيش از 200ميليارد دالر از ارزش خود را 
از دست داد. با اين حال اگر يك بررسي 
كلي انجام دهيــم درمي يابيم كه اتفاق 

خيلي مهمي رخ نداده است كه بازار ارزهاي 
ديجيتال بخواهد در برابــر آن چنين واكنش 
منفي را از خود نشــان دهد، اما در حقيقت اگر 
بپذيريم كه يك شــايعه در چنيــن بازاري كه 
اســاس آن بر پايه فضاي مجازي اســت، خود 
مي تواند يــك عامل محســوب شــود، آنگاه 
درمي يابيم كه اكنون چه اتفاقي رخ داده است. 
به گزارش وب سايت نايرامتريكس، بيت كوين، 
پرچمدار ارزهاي ديجيتال ديروز با كاهشي بيش 
از ۵هزار به زير 60هزار دالر بازگشت. در زمان 
نگارش اين مطلــب، ارزش بازار جهاني رمزارز، 
2/03تريليون دالر بود كه 10/42درصد افت را 

براي ديروز نشان مي داد.

فشار فروش
بازار ارزهاي ديجيتال بسياري از سودهاي عالي 
خود را كه پيش تر به ثبت رســانده بود، كاهش 
داده، زيرا فشار فروش قابل توجه سرمايه گذاران 
باعث كاهش ارزش رمزارزها در بازارهاي جهاني 
شده است. در عين حال ارزهاي ديجيتال ديگر 
مانند ترون، اســتالر، بيت كوين كش و... نيز در 
يك چشــم بر هم زدن با كاهــش 20درصدي 

ارزش شان روبه رو شدند.

رشد و ثبات در راه است
به گزارش همشــهري، كارشناســان بازار اين 
اســتدالل را دارند كه يك عامل احتمالي براي 
چنين افت شديد، سرمايه گذاري نسبتا باال براي 
داشتن موقعيت هاي طوالني در بيت كوين در كنار 
يك ابر تاريك قوي بوده كه ســطح قيمت حدود 
64تا 6۵هزار دالر را ســاخته اســت. كانترينگ 
كالرك، استراتژيست محبوب ارزهاي ديجيتال 
كه به چنين تعصبي اعتبار مي بخشــد مي گويد، 
داده هاي اخير به ســرد شدن خودســرانه بازار 
اشــاره دارد. او مي گويد:»من هنوز هم بر همان 
عقيده هســتم كه پايان ماه آوريل و اوايل ماه مه، 
بيت كوين تغيير را آغاز مي كند كه باعث مي شود، 
اين رمزارز كمــي طوالني تر محبوب باقي بماند؛ 
بدون شكست، فقط كمي نوسان محدود.« برخي 
كارشناسان ارزهاي ديجيتال گفته اند كه اصالح 
بازار پس از حركت ناگهاني صعودي بســيار دير 
شــده بود. روند نزولي حاكم در بازار بيت كوين 
عمدتا به ميزان قابل توجهي ســودآوري در بازي 

نســبت داده مي شود. با اين حســاب، سودهاي 
محقق شده بيت كوين در باالترين سطح قرار دارد.

داستان توييت هاي جعلي
از سوي ديگر برخي عوامل نيز تأثيرهاي عجيبي 
روي نوســان بازار ارزهاي ديجيتال داشته و 
دارد. در هميــن رابطه وب ســايت »يو 
تودي« نوشــته اســت كه يك تيتر 
تأييد نشده در مورد اينكه خزانه داري 
اياالت متحده به چندين و چند مؤسسه 
مالي اتهام پولشويي با ارز ديجيتال وارد 
كرده، خرابي در بازار اين ارزها را به وجود آورده 
است. اين تيتر كه در ظاهر يكي از عوامل اصلي 
ســقوط بازار بوده، توسط يك حساب مشكوك 
توييتري به نام FXHedge ارسال شده است. 
به نظر مي رســد كه ايــن توييت موفق شــده، 
288ميليارد دالر از بازار ارزهــاي ديجيتال را 
در مدت تنها ۵4دقيقه پس از ايجاد و چرخش 
در شــبكه هاي اجتماعي نابود كند. اين توييت 
اما با استقبال بســيار زياد مخاطبان نيز روبه رو 
شده و بارها و بارها بازنشر شده و هزاران نفر آن 
را با زدن اليك پسنديده اند. جيك چروينسكي، 
مشاور عمومي در شــركت مالي كامپاند در اين 
خصوص نوشت كه او اين توييت را به هيچ عنوان 
معتبر نمي داند، زيرا پرونده هاي پولشويي تحت 
صالحيت وزارت دادگستري اياالت متحده است. 
او همچنين اضافه مي كند كــه اتهام همزمان 
به چندين مؤسســه مالي »غيرمعمول« است. 
او مي نويســد: »من اين را معتبر نمي دانم اين 
توييت به تنهايي مشكوك اســت. خزانه داري 
براي پولشويي اتهام نمي زند. )دادگستري اين 
كار را انجام مي دهد( و پرونــده اي كه همزمان 
عليه چندين شركت و موسســه مالي تشكيل 
مي شــود هم چيز غيرعادي اســت. همچنين، 
چنين تحقيقاتي كامال محرمانه نگه داشــته و 
به ندرت فاش مي شــود. من با انتشار اين اخبار 

توسط منابع ناشناخته قانع نشده ام.«

واقعيتي انكارناپذير
اين واقعيت كه يك توييت مشــكوك مي تواند 
صدها ميليارد دالر را پاك كند، شكنندگي بازار 
ارزهاي ديجيتال را آشكار كرده است؛ بازارهايي 
كه نســبت به چنين شــايعاتي بسيار حساس 
بوده و مي توانند واكنش هاي منفي و مثبتي در 
قبال موارد مختلفي كه در فضاي مجازي شايع 
مي شود، داشته باشند. كاربران توييتر مي توانند 
دنبال كنندگان )فالوورها( بسياري را براي خود 
به دست آورند و سپس با اطالعات غلط، بازار را به 
آن سمتي كه دوست دارند، به حركت درآورند. 
در اوايل ماه مارس، يك حســاب جعلي به نام 
ZeroHedge پس از ارسال يك توييت جعلي 
درباره ورود اپل به بيت كوين فضاي مجازي را پر 

از شايعات گوناگون كرده بود.

روز قرمز رمزارزها با توييت جعلي
كارشناسان عقيده دارند كه يك حساب كاربري مشكوك در توييتر با انتشار يك شايعه 

كذب، باعث افت شديد ارزهاي ديجيتال شده است

زهرا خلجي
خبر نگار

جهان استارت آپي

به سوي آينده

تايپ كلمه به جاي حرف در كيبورد جديد

شمارش معكوس براي كنفرانس جديد اپل 
احتمال داده مي شود فردا شب در رويدادي آنالين اپل از 

نسل جديد آيپدها و آي مك هاي خود رونمايي كند 

 CharaChorder همانگونه كه افراد در اســتارت آپ فناوري
)كراكوردر( اشــاره كرده اند، ما با كلمات فكــر مي كنيم، نه با 
حروف؛ پس چرا بايد به آرامي و با سرعتي كم كلمات را يك بار 
تايپ كنيم؟ اين همان جايي اســت كه كيبورد يا صفحه كليد 
جديد اين اســتارت آپ وارد بازار مي شــود؛ زيرا از گروه بندي 
كليدها براي توليد فوري كل كلمات استفاده مي كند. به گزارش 
وب ســايت نيواطلس، اين دســتگاه به عنوان كراكوردر اليت 
)CharaChorder Lite( شناخته مي شود تا آن را از كراكوردر 
كه قبال توليد شده بود، متمايز كند؛ به همين ترتيب براي كمك 
به كاربران در تايپ بسيار سريع تر، كراكوردر از نظر ظاهري به 
هيچ عنوان صفحه كليد نيســت و از 2ماژول متصل شــده در 
سوئيچ هاي 3بعدي تشكيل شده اســت. در مقابل، »كراكوردر 
اليت« به نظر مي رســد دقيقا مانند يــك صفحه كليد معمولي 
است و درواقع مي تواند به عنوان يك صفحه كليد مورد استفاده 
كاربران قرار بگيرد و آنها هر بار كلمات را با يك فشار دادن كليد، 
يك حرف مي نويسند. آنچه اين صفحه كليد را از ديگران متمايز 
مي كند اين واقعيت است كه با فشار دادن همزمان 3 يا 4كليد، 
كاربران مي توانند بالفاصله كل كلمات معمــول را وارد كنند. 
نيازي به گفتن نيست كه كلمات مختلفي با فشار دادن تركيبات 
مختلف كليد ايجاد مي شوند. به آن دســته از تركيبات، آكورد 
گفته مي شود و اگر هزاران آكورد موجود در سيستم كافي نباشد، 

كاربران مي توانند آكورد خاص خود را ايجاد كنند. 

گفته مي شود اين دســتگاه با سيستم عامل هاي مك، ويندوز، 
آي او اس، اندرويد و لينوكس سازگار اســت و از آنجا كه تمام 
مراحل پردازش درون صفحه كليد انجام مي شــود، نيازي به 
نصب هيچ نرم افزار خاصي روي رايانه يا تبلت كاربر نيســت. 
در عين حال نرم افزار آموزشي هم اكنون فقط براي ويندوز در 
دسترس است؛ اگرچه نســخه چند پلتفرمي آن نيز در دست 
ســاخت قرار دارد. در نهايت، طراحان اميدوارند كه ســرعت 
تايپ كاربران را از ميانگين 40به بيش از 2۵0كلمه در دقيقه 
افزايش دهند. همچنين براســاس اعالم اين استارت آپ، اين 
صفحه كليد خاص به قيمت 299دالر به زودي در دســترس 

قرار خواهد گرفت.

اپل در 31 فروردين قرار است يك كنفرانس آنالين ديگر را به نام 
Spring Loaded  برگزار كند و به همين خاطر اين روزها حدس 

و گمانه زني درباره اين رويداد بيشتر شده است.
در ماه هاي اخيــر گزارش هاي زيادي درباره نســل جديد آيپد 
پرو و آي مك مجهز به چيپ اپل ســيليكون منتشر شده است. 
به همين خاطر خيلي ها انتظار دارند كه در اين مراســم اپل از 
نســل جديد آيپدپرو خود احتماال با چيپ مشابه با نسل جديد 
مك بوك ها رونمايي كند. لپ تاپ هاي نسل جديد اپل با داشتن 
پردازنده ساخت اين شركت امكان اجراي اپليكيشن هاي موبايل 
و تبلت اپل را پيدا كرده اند. اكنون با راه پيدا كردن اين چيپ به 
آيپدها عالوه بر سرعت بيشــتر مي توان انتظار يكپارچه سازي 

بيشتر ميان گجت هاي اپل را داشت.

به گزارش انگجت، عالوه بر اين گفته شده كه اپل در كامپيوترهاي 
آي مك جديد هم مي خواهد از پردازنده ساخت خود استفاده كند. 
همچنين گفته شده كه اپل قصد دارد آي مك ها را در رنگ هاي 
متنوع جديــدي وارد بازار كنــد. به نظر مي رســد اين محصول 
 XDR به عنوان كامپيوتر روميزي تركيبي از نمايشگر پرو ديسپلي
و آيپد اير خواهد بود. بنابراين حاشيه هاي كمي در اطراف نمايشگر 
خواهد داشت و با رنگ هاي متنوعي از راه مي رسد. گزارش هايي 
منتشــر شــده كه اپل مي خواهد به جاي پردازنــده M1 كه در 
 M1X لپ تاپ هاي جديدش استفاده كرده پردازنده جديدي به نام
را رونمايي كند. تراشــه  M1 از 8 هســته پردازشي و پردازشگر 
گرافيكي 8 هسته اي بهره مي برد اما ظاهرا M1X داراي 12 هسته 
پردازشي و GPU با 16 هسته خواهد بود. پردازشگر گرافيكي اين 
چيپ احتماالً از 16 گيگابايت حافظه اختصاصي پشتيباني خواهد 
كرد كه نشــان مي دهد اپل تمركز خود را روي اجراي سريع تر و 
راحت تر برنامه هاي گرافيكي قرار داده است. چندي پيش شركت 
ادوبي گزارش داد كه نســخه جديد نرم افزار فتوشــاپ كه براي 
چيپ هايM1 اپل عرضه شده ۵0 درصد سريع تر از كامپيوترهاي 

مشابه كار مي كند.

طــي روزهــاي گذشــته بحثي در 
شبكه هاي اجتماعي با عنوان »لزوم فناوري

بهره گيري از اپليكيشن هاي رديابي 
تماس بيماران كرونايي« داغ شده است. كاربران بر 
استفاده از چنين اپليكيشن هايي تأكيد مي كنند و 
از دولت و نهادهاي مسئول درخواست مي كنند كه 
اين اپليكيشن ها را توسعه دهند و براي ترويج آن 
در ميان مردم، در شــرايطي كــه كرونا روزهاي 
سختي را براي هموطنان رقم زده، همه تالش خود 
را به كار بگيرند. اين اپليكيشن ها در كل مي توانند 
2كار مهم انجام دهند؛ يك نوع از اين اپليكيشن ها 
بر رديابي و خارج نشدن بيماران از قرنطينه نظارت 
مي كند و نوع دوم به كساني كه در تماس نزديك با 
بيمار بوده اند، اطــالع مي دهد كه كارهاي الزم را 
براي حفظ ســالمت خود انجام دهند. اگرچه اين 
خواســته كامال بحق است و كشــور ما هم توان 
فناورانه الزم براي توسعه چنين اپليكيشن هايي را 
دارد، اما موانعي به جز موضوعات فني و تكنولوژيك 

در اســتفاده از آنها از ســوي كارشناسان مطرح 
مي شــود. از جمله ايــن موانع مي تــوان به نبود 
ضمانت اجرايي براي كاركرد اين اپليكيشــن ها و 
همچنين نبود اراده الزم براي ترويج آنها اشــاره 

كرد.

لزوم حمايت قانوني
دكترمصطفي قانعي، پزشــكي كــه فوق تخصص 
ريه است، در گفت وگو با همشــهري، در پاسخ به 
اين سؤال كه چرا اپليكيشــن هاي هشدار تماس 
در ايران توســعه نمي يابد، مي گويــد: »تجربه هر 

كشــوري در هر موضوعي بايد با ساختار فرهنگي، 
اجتماعي و اقتصادي آن كشــور همخواني داشته 
باشد. به عنوان مثال، اپليكيشــن ماسك توانست 
بر تحرك و تردد افــراد مبتال به كوويد-19نظارت 
كند. پس از آن هم آمــاري از تعداد افراد مبتاليي 
كه در سطح كشور تردد كردند، ارائه شد، اما هيچ 
اتفاقي نيفتاد و ما فقط از يك آمار مطلع شــديم.« 
از آنجاكه اپليكيشــن هاي هشدار تماس، موقعيت 
مكاني و هويت افراد را آشكار نمي كنند، در مقايسه 
با نسل پيشين اين اپليكيشن ها، با استقبال بيشتري 
در سراسر دنيا مواجه شده اند. اما آنچه استفاده از 
اين اپليكيشن ها را در ميان مردم ترويج مي دهد، 
پشــتيباني هاي الزم دولت هــا و انجــام اقدامات 

الزام آور است.
قانعي با اشاره به اينكه بعضي كشورها داراي مدلي 
هســتند كه وقتي كاري انجام مي دهند، متعاقب 
آن، پيگيري هم مي كنند، ادامــه مي دهد: »براي 
چنين كارهايي ضمانت اجرايي وجود دارد، قانون 
از آن حركت حمايت مي كند و مجازات هاي مرتبط 

با تخطي از آن اقدام هم در عمل اجرا مي شود.« 

تناسب با ساختارهاي فرهنگي و اجتماعي
اگرچــه در كشــور ما هم اپليكيشــن ماســك، 
به طــور داوطلبانه از ســوي بعضي از اســتادان و 
دانش آموختگان دانشــگاه صنعتي شريف توسعه 
يافت، اما بعضي از ســاختارهاي موجــود مانع از 
همه گيــري آن در ميان مردم شــد. از جمله اين 

موانع دغدغه هاي حريم خصوصي بود كه در نهايت 
منجر به حذف قابليت تشــخيص موقعيت مكاني 
در اپليكيشن شــد. بنابراين به نظر مي رسد توسعه 
و ترويج هر اپليكيشــن ديگر در كشور در گرو رفع 
موانعي به جز موانع فناورانه است. اين فوق تخصص 
ريه با اشاره به اينكه در كشور ما هم همين سيستم 
راه اندازي شــد، ادامــه مي دهد: با ايــن حال اين 
سيستم نتوانست به اندازه بعضي از كشورها كارايي 
داشــته باشــد. بنابراين، اين موضوع در مورد هر 
اپليكيشني كه مورد اســتفاده قرار بگيرد، صادق 
است. يعني براي كنترل و مهار ويروس كرونا، از آن 
چيزي بايد استفاده كنيم كه با ساختار اجتماعي، 

فرهنگي و اقتصادي ما همخواني دارد. 

نبود ضمانت اجرايي براي اپليكيشن هاي رديابي كرونا
دكتر مصطفي قانعي در گفت وگو با همشهري درباره استفاده از اپليكيشن هاي هشدار و رديابي بيماري كوويد-19، بر ضرورت ضمانت 

اجرايي و حمايت قانوني تأكيد مي كند

   تأكيد بر راه حل هاي موجود
علي شريفي، سرپرست تيم توسعه دهنده اپليكيشن 
ماسك هم در گفت وگو با همشــهري معتقد است كه 
»بهترين كار استفاده از راهكارهاي موجود است، چراكه با 
هيچ اپليكيشني نمي توان مانع خروج بيماران از قرنطينه 
شد«. همچنين اپليكيشن هاي هشــدار تماس زماني 
مي توانند كارايي داشته باشند كه بيش از نيمي از مردم، 
آنها را نصب كرده باشند و بلوتوث گوشي آنها هم روشن 
باشد. شريفي مي گويد: »ما با ايجاد قابليتي در اپليكيشن 
ماسك، پيشــنهاد داديم كه كد ملي مسافران ورودي 
به مترو و بي آرتي هم از سوي ماموراني كه براي اين كار 
آموزش ديده اند، بررسي شود، اما متأسفانه اين پيشنهاد 
اجرا نشد. اين در حالي است كه از مهم ترين مكان هايي 
كه مي توانند به شيوع ويروس كمك كنند، مترو و ديگر 

وسايل حمل ونقل عمومي شهري است.«

در شرايطي كه تعداد فوت شدگان كرونا درجهان از مرز 3ميليون نفر گذشته با موج جديد كرونا   
هند هم به عنوان توليد كننده 60درصد واكسن جهان دچار كمبود شده است

انبارهاي بزرگ ترين توليد كننده واكسن خالي  شد

ساسان شادمان منفرد
خبر نگار

عمادالدين قاسمي پناه
خبر نگار
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واكسیناســیون تنها راه قطع زنجیــره همه گیری 
كوويد-19 است؛ اين را بسیاری از متخصصان اعالم 
می كنند، اگر چه تاكید آنهــا بر رعايت پروتكل های 
بهداشتی حتی پس از تزريق واكسن است. ماجرای 
واكسیناسیون در دنیا، ماه هاست كه دنبال می شود، 
در بسیاری از كشــورها، واكسیناسیون آغاز شده و 
برخی كشورها هم پیشــرفت های خوبی داشته اند، 
در ايران اما با جمعیــت 80 میلیون نفری، به اعتقاد 
كارشناسان حوزه بهداشــت و درمان، فاصله زيادی 
با ايمن شــدن جمعیت وجود دارد و به اين زودی ها 
نمی توان ايمنی 70درصدی را برای جمعیت ايجاد 
كرد. همه اينها در شرايطی است كه آمار فوتی های 
روزانه با صعود قابل توجهی، مرز 400 نفر را رد كرده 
و به گفته مسئوالن وزارت بهداشت وضعیت به همین 
سختی، ادامه خواهد داشت. از 21 بهمن سال گذشته 
كه واكسیناسیون كادر درمان با واكسن اسپوتنیك 
روسی شروع شد، نزديك به 70 روز می گذرد و در اين 
مدت بر اساس اعالم وزارت بهداشت بیش از 516هزار 

دوز واكسن تزريق شده است. 

چاره ای  جز اعتماد وجود ندارد
با اينكــه در اين مــدت گروهی از بیمــاران خاص، 
ســالمندان، جانبــازان و پاكبان ها هم واكســینه 
شــده اند اما نگرانی اصلی آنها نوع واكسنی است كه 
تزريق می شــود؛ چینی است يا روســی؟ هندی يا 
كوبايی؟ همه اينها در شرايطی است كه در هفته ها 
و ماه های گذشته، گزارشی از عوارض جانبی برخی 
از واكسن ها منتشر شده كه بسیاری را نگران كرده 
است، مثل آســترازنكا كه در مواردی منجر به لخته 
شدن خون دريافت كننده واكسن شده است، چنین 
شبهاتی درباره ساير واكســن ها هم مطرح می شود 
با اين حال، شروين شــكوهی، رئیس بخش عفونی 
بیمارستان لقمان به همشــهری می گويد كه افراد 
بايد به واكسن ها اعتماد كنند، چرا كه در حال حاضر، 
قابلیت انتخاب واكسن وجود ندارد و نمی توان منتظر 
واكسن خاصی ماند كه ايمنی بیشتری ايجاد و صد 
درصــد از مرگ و میر جلوگیری كنــد؛» افراد در هر 
زمانی كه نوبت تزريق واكسن شــان اســت، بروند و 
تزريق كنند، در حال حاضر درباره ساز و كار چگونگی 
تزريق واكسن، اطالعات كاملی وجود ندارد، معلوم 
نیست اگر فردی در نوبت خود تمايلی به استفاده از 
واكسن نداشته باشد، چه زمان ديگری دوباره نوبت 
به او می رسد.« به گفته شــكوهی، با شیوع جهانی 
ويروس كوويد- 19 مهم ترين و در دسترس ترين  راه 
مهار  اين پاندمی، عالوه بر رعايت موارد پیشــگیری 
از بیماری، ايمن ســازی و واكسیناســیون است كه 
البته  می تواند باعث قطع  شــیوع بیماری شود. اين 
متخصص می گويد در يك ســال اخیر واكسن های 
زيادی در كشورهای مختلف تولید شده كه همگی 
می توانند ايمنی قابل قبولی ايجــاد كنند؛» تزريق 
واكسن كرونا می تواند نزديك به صد درصد از مرگ و 
میر افراد جلوگیری كند. اما حتی با تزريق واكسن هم 
امكان ابتال به بیماری وجود دارد، البته احتمال ابتالی 
سخت بیماری بسیار كمتر است. بنابراين كسی كه 
واكســن تزريق می كند بايد همچنان پروتكل ها را 
رعايت كند.« بر اســاس اعالم اين متخصص، هنوز 
مشــخص نیســت، مدت زمان ايمنی بخشی اين 
واكســن ها چقدر اســت،  اما تا زمانی كه ايمنی در 
بدن وجود دارد خطر ابتالی ســخت بــه  بیماری 

وجود ندارد.

تزریق واکسن، مسئولیت اجتماعی است
اين متخصص به عوارض تزريق برخی از واكســن ها 
هم اشــاره می كند و می گويد كه ايــن نگرانی ها در 
ايران بیشتر است، اما عوارض مشاهده شده تزريق، 
تاكنون بســیار كم بوده در حالی كه اثر بخشی آن 
قابل قبول بوده است؛»اگر كســی بخواهد به خاطر 
عوارض ناشی ازآن از تزريق واكسن خودداری كند 
كاربسیار اشتباهی اســت. توجه داشته باشیم قرار 
است افراد برای قطع پاندمی واكسن بزنند، نه اينكه 

رئیس بخش عفونی بیمارســتان لقمان در گفت وگو با همشهری: 
نمی توان منتظر واكسن خاصی ماند چون همه واكسن ها از امنیت الزم 
برخوردارند و نزديك به صد درصد می توانند از مرگ ومیر جلوگیری كنند

همشــهری در گفت وگو با متخصصان، نگرانی بیمــاران و گروه های 
پرخطر از تزريق واكســن چینی، هنــدی و كوبايی را بررســی كرد

باشند؛» اگر شنیده می شــود بعضی واكسن ها در 
عده ای عوارضی مثل لخته شدن خون همراه داشته، 
بايد دقت كنیم كه به هر حال اين مشكالت در گروه 
سنی خاصی مثال افراد زير 50 سال يا بعضی بیماران 
ديده می شود و مالحظات الزم در مورد آن در نظر 
گرفته خواهد شــد. ولی  باز هم خطر نزدن واكسن 
به افراد از چنین اتفاقات احتمالی بیشــتر است.« 
به گفته اين متخصص، شــك و ترديدها در میان 
مردم درباره نوع واكسن تزريقی، دولت ها را موظف 
می كند كه آگاهی و اطالعات الزم به مردم بدهند و  

اعتمادشان را جلب كنند.

هر واکسنی در دسترس بود، تزریق شود 
پیام طبرسی، رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح 
دانشــوری هم  در مورد نگرانی مــردم برای تزريق 
واكسن به همشهری می گويد:»توجه داشته باشیم 
همه واكســن ها قبل از تزريق به تايید سازمان غذا 
و دارو رسیده اند. اين ســازمان دستورالعمل الزم را 
در مورد هر دارو و واكســن بررســی می كند. وقتی 
وزارت بهداشت دســتورالعملی برای اســتفاده از 
واكسن بدهد، يعنی واكســن قابل استفاده است. به 
همین دلیل مردم بايد اطمینان داشته باشند وزارت 
بهداشت هر واكسنی را كه تايید كند، می توان بدون 
نگرانی از آن اســتفاده كرد. اين در حالی اســت كه 
با توجه به كم بودن واكســن در دنیا، اجباری برای 
تزريق آن نیست.« بر اســاس اعالم او، تا زمانی كه 
70 درصد مردم واكســینه نشــوند، چرخه بیماری 
متوقف نمی شود، بنابراين از آنجا كه تزريق واكسن 
كرونا نیاز به مالحظه خاصی ندارد، بهتر است كسی 
از تزريق سرباز نزند. او خطاب به بیماران خاص هم 
می گويد اين افراد در وضعیت فعلی، هر واكسنی كه 
در دسترس  بود را تزريق كنند؛»مصرف هر دارويی 
ممكن اســت درهر فرد با توجه به شرايطی كه دارد 
عوارضی به دنبال داشته باشــد، اما درهر  حال سود 

واكسن ها بسیار بیشتر از ضرر آنهاست.«  

دنبال واکسن خاصی نباشیم 
محمدرضا هاشــمیان، فوق تخصص بیماری های 
عفونی بیمارستان مسیح دانشوری هم حرف هايی 
در اين زمینــه دارد. او به همشــهری می گويد كه 
تمام واكســن ها غیر از فاز آزمايشگاهی و حیوانی، 
3فاز مختلف انســانی را هم  طــی می كنند، مثال 
واكسن تولیدی شركت سانوفی فرانسه يا واكسنی 
از استرالیا مشــكالتی در اين خصوص داشتند، به 
همین دلیل هم مطالعات روی آنها متوقف شــد. 
بنابراين در حال حاضر حــق انتخابی وجود ندارد و 
نبايد به دنبال شركت خاص و واكسن خاصی باشیم 
بلكه هر واكسنی در دسترس بود با اطمینان، آن  را 
استفاده كنیم. به گفته هاشمیان، در ايران واكسن 
سینوفارم چین، بهارات هند، آسترازنكا از كره جنوبی 
و اسپوتنیك وی از روسیه در حال تزريق هستند  كه 
همگی از تمام فیلترهای الزم عبور كرده اند:»عوارض 
احتمالی واكســن  كرونا در حد تب و لرز  و درد در 
ناحیه تزريق مشاهده  شده كه هیچ يك  خطرناک 
نیستند. فقط  در مورد واكسن آسترازنكا در موارد 
نادری در افراد زير 30 سال  ايجاد لخته گزارش شده 
است. به همین دلیل بهتر است افرادی كه پالكت 
بااليی دارند از واكســن ديگری استفاده كنند. بايد 
توجه داشت كه هیچ كدام از واكسن ها، باعث ابتالی 
فرد به بیماری كرونا نمی شوند و در زمانی هم كه فرد 
به بیماری كرونا مبتالست نبايد استفاده شود.« به 
گفته او، در وضعیت فعلی كه با كمبود شديد واكسن 
مواجهیم، بهتر است در نوبت تزريق واكسن، منتظر 
واكســن خاصی نمانیم، چرا كه تمام واكســن ها 
می تواننــد ايمنی قابل قبولی ايجــاد كنند؛»همه 
واكســن های موجود می توانند ما را از خطر مرگ 
نجات دهند، لزوم تزريق واكسن هنگامی بیشتر به 
ما ثابت خواهد شد كه توجه داشته باشیم  آمار مرگ 
و میر در كشورهايی كه واكسن تزريق كرده اند بسیار 

كمتر شده است.« 

فقط به فكر ايمن شدن خود از بیماری باشند، يعنی 
كسی كه از تزريق واكســن خودداری كند به نوعی 
در انجام اين مســئولیت اجتماعی مشاركت نكرده 
است.« يكی از نگرانی ها برای واكسیناسیون، ايجاد 
عوارض در بیماران خاص اســت، با اين حال رئیس 
بخش عفونی بیمارستان لقمان می گويد كه اين افراد 
حتما بايد درباره واكسیناسیون با پزشك شان مشورت 
كنند، چرا كه برخی از داروها، سیستم ايمنی بدن را 
كاهش می دهد و ممكن اســت نیاز باشد، بین زمان 
تزريق واكسن با دارويی كه مصرف می شود، فاصله 
بیفتد. اين فاصله حتی می تواند تا ماه ها هم زمان زدن 
واكسن را به تاخیر بیندازد. به گفته اين متخصص، 
تزريق واكســن برای بیماران خــاص هم خطرناک 
نیست. فقط بعضی داروها، تاثیر واكسن را كم يا در 
مواردی از بین می برد، اين موضوع با مشورت پزشك، 
قابل حل است. او درباره واكسیناسیون كودكان هم 
توضیح هايی داد و گفت كه تاكنون تمركز شركت های 
سازنده بر ساخت واكسن برای بزرگساالن بوده، اما در 
آينده نزديك اجازه كار برای بررسی اين كار هم داده 

می شود كه البته انجام آن الزامی است.

هیچ کس از عوارض واکسن ها آگاه نیست
اعتمادسازی برای تزريق واكسن نكته ای است كه 
شهناز آرمین، رئیس بخش عفونی بیمارستان مفید 
هم به آن اشاره می كند. او به همشهری می گويد:» 
در حال حاضــر ما در وضعیت خاصــی قرار داريم. 

يعنی اين نخستین بار است كه بشر با پاندمی مواجه 
شده كه در همان مدت شیوع بیماری، چندين نوع  
واكسن به بازار عرضه می كند. در حالی كه واكسن 
آنفلوآنزا سال ها بعد از شیوع آن به بازار آمد. بنابراين 
طبیعی است كه از بســیاری از جنبه های واكسن 
كرونا، بی اطالع باشــیم، چرا كه مدت زمان زيادی 
از تولید واكســن و عرضه آن به بازار نگذشته است. 
مثال اينكه  آيا اين واكســن بعد از 5 سال عوارضی 
خواهد داشت يا خیر، موضوعی نیست كه بتوان در 
حال حاضر با قاطعیت در مورد آن نظر داد. همچنین  
آزمايش  بسیاری از واكسن ها مثال برای زنان باردار 
يا كودكان هنوز در نظر گرفته نشده است، هر چند 
كه شركت  فايزر به تازگی برای كودكان 12 تا 18 
سال بررســی هايی در اين خصوص انجام داده اما 
هنوز به جواب مشخص و قطعی نرسیده است.« به 

گفته اين متخصص، احتمال شدت گرفتن بیماری 
در كودكان بسیار زياد است، از سوی ديگر، كودكان 
ناقالن سالمی هســتند كه خیلی بی سر و صدا در 
جامعه تردد كــرده و بیمــاری را منتقل می  كنند. 
بنابراين بايد در زمینه تولید و تزريق واكسن به اين 
افراد هم توجه شود. آرمین در پاسخ به اين پرسش 
كه گروه های پرخطر در شرايط فعلی واكسن بزنند 
يا خیر؟ تاكید می كند كه صددرصد و بدون ترديد 
بايد واكسن زده شود، چرا كه عوارض واكسن نزدن 
كمتر از نزدن آن و ابتال به كروناست؛» ما نمی دانیم 
وقتی ويــروس را از فرد بــدون عالئمی می گیريم 
در بدن ما چه واكنشــی پیدا می كند. ريســك ما 
برای مبتال شــدن به بیماری و عوارض آن  بسیار 
بیشتر از آن چیزی است كه عوارض  تزريق واكسن 
به دنبال دارد.« آرمین می گويد:» بر اســاس نظر 
سازمان جهانی بهداشت، هر واكسنی در دسترس 
افراد است  بايد  از آن استفاده كنند. در حال حاضر  
بهترين و امن ترين كار واكسیناسیون است، چون 
هرموجی  كه در  پاندمی كرونا اتفاق می افتد عالوه 
بر فشاری كه بر سیستم بهداشتی كشور وارد می كند 
باعث می شــود، بســیاری از هموطنان خود را از 
دست بدهیم، ضمن اينكه از نظر انسانی، عاطفی و 
اقتصادی هم با مشكالت زيادی مواجه خواهیم شد.« 
به گفته او، در موج های مختلــف، احتمال جهش 
ويروس وجود دارد؛ جهش هايی كه مشخص نیست 
در مقابل واكســن های موجود تا چه میزان مقاوم 

  هر واكسنی بود بزنید

شــهناز آرمین، رئیس بخش عفونی 
بیمارستان مفید: شك و ترديدها در 
میان مردم درباره نوع واكسن تزريقی، 
دولت ها را موظف می كند كه   آگاهی 
و اطالعــات الزم به مــردم بدهند و 

اعتمادشان را جلب كنند

شیوع کرونا در ایران به دوران اوج بازگشته است. 
آمارهای ابتال و مرگ های روزانه ناشــی از کرونا، 
نشان می دهد وضعیت بهار امسال، مانند پاییز سال 
گذشته، بحرانی اســت.  تنها در 24ساعت اخیر، 
405مرگ جدید کرونایی ثبت شد که حكایت از 
وخیم شدن شرایط دارد. هر چند که پیش از این 
وزیر بهداشــت و معاونانش، نسبت به این شرایط 
هشدار داده بودند و   سعید نمكی اعالم کرد که هفته سختی در پیش 
است. قبل از او داوود پیام طبرســی، رئیس بخش عفونی بیمارستان 
مسیح دانشوری به همشهری گفته بود که آمار فوتی های روزانه در پایان  
فروردین ماه به 500نفر   خواهد رسید. حاال با باال رفتن آمارها، طبرسی به 

ایلنا گفته که هر پیك کرونا، 2ماه طول می کشد.
آخرین بار ششم آذر سال گذشته، یعنی 143روز پیش بود که باالترین 
میزان فوتی های کرونا ثبت شد؛ 482نفر در یك روز. پس از آن اما با 
ادامه محدودیت های کرونایی و سختگیری هایی که از ابتدای آذر آغاز 
شد،   روند فوتی ها کاهش یافت و در دی ماه به کمتر از 100نفر رسید. 
شــیب پایین آمدن مرگ های کرونایی در بهمن ماه هم ادامه داشت؛ 
هر چند که در ششــم بهمن، آمار فوتی ها تا 98نفر جهش یافت، اما 
در وضعیت ثابتی ادامه پیدا کرد. در یازدهم اســفند، مرگ ها دوباره 
3رقمی شد و به عدد 108نفر در روز رسید، اما در روزهای باقیمانده از 
سال 99توانست کمی فروکش کند. با آغاز فروردین، آمارها بار دیگر 

صعودی شد؛ نخستین روز بهار 73فوتی ثبت شد، در میانه به 117نفر 
رسید و از چهاردهم فروردین با ســرعتی عجیب باال رفت و پس از 
عبور از مرز 300نفر در 25فروردین، در بیست ونهم این ماه، روی عدد 
405نفر قرار گرفت. روز گذشته علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد ملی 
مقابله با کرونا به صراحت اعالم کرد که به این زودی ها از وضعیت کرونا 
خارج نمی شویم، همه اینها در شــرایطی است که هنوز به اوج و قله 
پیك چهارم در ایران نرسیده ایم. او پیش بینی کرد تعداد بستری های 
کرونا در این موج به 60هزار نفر هم خواهد رسید که رکورد بی سابقه ای 
است. به گفته رئیسی، کشور فاصله زیادی با خروج از وضعیت قرمز 
دارد: »تعداد موارد بســتری کرونا در اوج پیك سوم کرونا، 23هزار 
نفر بود؛ درحالی که حاال قبل از رســیدن به قله پیك چهارم، تعداد 
بستری هایمان به 43هزار نفر رســیده است.« حاال در این وضعیت، 
سخنگوی ســتاد ملی مقابله با کرونا، اعالم کرده است که احتماال 
محدودیت های کرونا 2هفته دیگر تمدید خواهد شــد؛ این درحالی 
است که به گفته رئیسی، بررسی ها نشان می دهد 21هزار نفر مبتالی 
مثبت، بدون توجه به محدودیت ها، سفر رفته و نقض قرنطینه کرده اند: 
»رعایت پروتكل ها همچنان رضایت بخش نیســت. میزان رعایت 
پروتكل ها در شهرهای قرمز و نارنجی هنوز به حد مطلوب نرسیده و در 
بسیاری از استان ها و شهرها به میزان 30 تا 40 درصد پروتكل ها رعایت 
نمی شود و این زیاد است.« براساس آخرین اعالم وزارت بهداشت، 
257شهر کشور در وضعیت قرمز قرار دارند، 129شهر وضعیت نارنجی، 

51شهر وضعیت زرد و 11شهر هم شرایط آبی را تجربه می کنند.

 6 برابر شدن آمار مرگ و میر در تهران 
ناهید خداکرمي، رییس کمیته سالمت شورای شهر تهران درباره افزایش 
آمار فوتي ها به همشهري مي گوید:» در آخرین پنجشنبه اسفند 99، در 
تهران آمار مرگ و میر به 9 نفر رسیده بود، این در حالي بود که متوسط 
فوتی ها در آن زمان طی یك ماه 20 نفر بود. اما حاال ما به آمار مرگ 130 تا 
140 نفر در روز رسیده ایم و این یعنی 6 برابر شدن آمار فوتی های ناشی از 
کرونا در پایتخت.« به گفته او، در این وضعیت، با فاجعه اي مواجه شده ایم 
که باید هر چه ســریع تر براي آن تدبیري اندیشیده شود:» باید نقاط 
پرخطر تعطیل و قرنطینه شوند و از روش هایي استفاده شود که تعداد 
مبتالیان را کم کند.« بر اساس اعالم خداکرمي،از هر 80 هزار تا 100 هزار 
تست کرونایي که روزانه در سراسر کشور انجام می شود، بیش از 20 هزار 
مورد مثبت مي شود:» با این وضعیت قطعا با طیف بزرگي از مردم مبتال به 
کرونا مواجه هستیم که باید 3 گام مهم مدنظر قرار بگیرد، در کنار درمان 
بیماران دارای عالمت و بدحال  محدود سازی تردد مبتالیان و قرنطینه 
خانگی ناقالن و بیمارانی که نیاز به بستری ندارند مهم است . همچنین 
اطالع رسانی دقیق و شفاف به مردم و یادآوری مكرر رعایت پروتكل های 

بهداشتی به ویژه استفاده از ماسك .«

فعال پایانی برای اتمام بحران نیست 
مینو محرز، عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا درباره جهش 
آمارها به همشــهری می گوید: »بیماری  سخت تر شده و چرخه انتقال 
سرعت بیشتری گرفته است. در شرایطی هستیم که یك لحظه تخت 
خالی نمی شود. با وجود ابتالی خانوادگی کمبود تخت مهم ترین مشكل 
این روزهاست. امیدوار بودیم با توجه به آغاز  ماه رمضان حداقل ترددها 
کاهش پیدا کند، اما شــما ببینید که در تمام شهرها و نه فقط تهران با  
ازدحام جمعیت روبه رو هستیم و اصال نشانی از محدودیت  و قرنطینه 

نیست.« به گفته محرز، نباید اجازه داده می شد که شرایط به اینجا برسد، 
حاال وضعیت از کنترل خارج شده و به اعتقاد اپیدمیولوژیست ها، باید 
40تا 70درصد جامعه مبتال شوند تا مصونیت نسبی و جمعی ایجاد شود. 
او می گوید: »هم اکنون بسیاری از افراد یا عالئمی ندارند یا کم عالمت 
هستند و اصال مراجعه نمی کنند و مشكل ما هم افراد بدون عالمتند که 
در جامعه تردد می کنند. نوع ویروس اکنون قدرت سرایت چندبرابری 
دارد و از کنترل غربالگری هم خارج شــده است. حتی با این وضعیت 
نمی توان مردم را به زور در خانه هایشان نگه داشت. مردم باید به سالمت 
خودشان اهمیت بدهند.  ای کاش شرایطی فراهم می شد که از وضعیت 
کنونی بیشتر از گذشته بترسند و مطمئن شوند که چقدر این بیماری 
سخت و طاقت فرسا شده اســت.« محرز می گوید که فعال پایانی برای 
کرونا وجود ندارد. تمام محاسبات به دلیل تغییر ماهیت این ویروس به 
هم ریخته و اعتراف می کنم که از ابتدا درست عمل نكردیم و هنوز هم 
در این وضعیت قرار داریم. براســاس اعالم این متخصص، هر قدر آمار 
ابتال افزایش پیدا کند، به همان میزان آمار جان باختگان هم باال می رود: 
»در 14 ماه گذشته، ما به این سرعت آمار افزایشی مرگ ومیر نداشتیم، 
وضعیت از این بدتر هم خواهد شد. آنچه اکنون شاهد هستیم متفاوت از 
یك سال و اندی گذشته است و بیماری فوق العاده شدیدتر شده است.« 
او معتقد است که برای قرنطینه و اعمال محدودیت ها، به زمانی بیشتر از 
یك هفته نیاز است: »برای قرنطینه بسیار دیر است، اما حداقل می توان 
از افزایش ابتال و مرگ ومیر جلوگیری کرد. تا زمانی که رفت وآمدهای  
عمومی برقرار است، این وضعیت بحرانی کووید وجود خواهد داشت.«  
مسعود مردانی، عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا و متخصص 
بیماری های عفونی و گرمسیری هم درباره جهش آمار فوتی های روزانه 
به همشهری می  گوید:» به نظر من این آمار کم است و در روزهای آینده 
افزایش آمارها نگران کننده   خواهد بود.« به گفته او، برای کمك به حل 
بحران کرونا، باید تعطیلی عمومی اعالم شود و هیچ کس از خانه خارج 

نشود و هر کس تخطی کرد، دستگیر و زندانی شود. 

3واكسن ايرانی در انتظار 
دريافت مجوز تست انسانی

رئیس كمیته علمی ســتاد مقابله بــا كرونا اعالم 
كرد 3واكسن ايرانی در انتظار دريافت مجوز تست 
انســانی قرار دارند. مصطفی قانعی درباره آخرين 
وضعیت واكســن های تولیــدی كرونا به ايســنا 
گفت:»واكسن های تولید داخل 2 دسته اند؛ دسته 
اول واكســن هايی كه تمام اقدامــات آن در داخل 
كشور انجام می شود و دســته دوم واكسن هايی كه 
مشتركا با خارج از كشــور كارش پیش می رود. در 
مورد واكسن های تولید مشترک 3 واكسن داريم كه 
فناوری آن در خارج از كشور توسعه يافته و فاز سوم 
آن در ايران انجام خواهد شد.« به گفته او، هم اكنون 
3واكســن، كووايران بركت، كووپارس و فخرا، در 
ايران مجوز كارآزمايی بالینــی گرفته اند و مراحل 
آزمايش شان در حال انجام اســت، از اين تعداد 2 
واكســن با شــیوه ويروس غیرفعال و يكی با شیوه 
پروتئین نوتركیب تهیه شــده است. براساس اعالم 
قانعی، از 16 پرونده موجود در سازمان غذا و دارو، 3 
پرونده در جريان مطالعات بالینی قرار دارد. از طرفی 
واكسن های تولید مشــترک با ايران شامل واكسن 
انستیتو پاستور، واكســن گامالیا )اسپوتنیك وی 
روسی( و واكسن مشترک ايران و ژاپن هم احتماال 
تا 2 ماه آينده ظرفیت ورود به بازار را داشــته باشند 
چون در فاز ســوم كارآزمايی بالینی هستند. قانعی 
درباره كمبــود مواداولیه تولید واكســن كرونا هم 
توضیح داد:»مشكل كمبود مواداولیه تولید واكسن 
تنها مربوط به ايران نیست و در مورد كل دنیا صدق 
می كند، اين يعنی ماده اولیه ها توسط كشورهايی 
جمع آوری و خريداری شده است. در هر صورت فكر 
می كنم تا مهرماه بخش عمده مواداولیه واكسن ها از 

تولیدات داخل باشد.«

لیست دريافت كنندگان واكسن 
اعالم شود

اعضای شورای شــهر تهران، ايجاد سامانه ای برای 
اعــالم فهرســت دريافت كنندگان واكســن را در 
شــهرداری تهران، خواستار شــدند. حجت نظری 
يكی از اعضای شورای شــهر تهران روز گذشته در 
تذكر خــود درباره وضعیت كرونــا در تهران گفت: 
»اگر چه شورای شهر مسئولیت مستقیمی در برابر 
تهیه واكســن كرونا ندارد اما از 2 جنبه نمی توانیم 
نسبت به موضوع بی تفاوت باشیم اول اينكه به عنوان 
نمايندگان مردم بايد همواره صدای آنها باشیم و دوم 
اينكه سالمت كارمندان و افراد مرتبط با شهرداری 
تهران حائز اهمیت است.« او گفت: »آنچه در خبرها 
به عنوان تزريق واكســن كرونا از سوی مسئوالن 2 
شهر در پوشش پاكبان شنیديم نه تنها تأسف آور بلكه 
شــرم آور هم بوده و برای جلوگیری از تكرار چنین 
مواردی وزارت بهداشــت حتما فهرست افرادی كه 
دريافت كننده واكسن بوده اند را از طريق يك سامانه 
به مردم اطالع رسانی كند.« او از مجموعه شهرداری 
تهران درخواست كرد تا فهرســتی از تمام افراد و 
كاركنانی كه با پیگیری شــهرداری تهران اقدام به 

تزريق واكسن كرده اند به طور شفاف اعالم شود.
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ناامني روانشناختي روي خط هشدار
چرا اغلب در قضاوت از روي رفتار ظاهري آدم ها 

دچار اشتباه مي شويم؟
آدم ها موجودات پيچيده اي هســتند؛ آن قدر پيچيده كه در طول عمر خود 
مي توانند بارها و بارها شكل عوض كرده و نوعي متفاوت از قبل زندگي كنند 
و البته اين تغيير را مي شود در همه افراد ديد. اگر به سالمت روان خللي وارد 
شود، رفتارهايي از آدمي سر مي زند كه باعث شوك اجتماعي مي شود. نمونه 
بارز اين تغيير رفتار در آدم هاي شناخته شــده اي ديده مي شود كه همواره 
ظاهري شاد و اميدوار از خود به نمايش مي گذارند و هرگز كسي تصور نمي كند 

آنها روزي تصميم به خودكشي بگيرند. 

فهرست خوراكي هاي ضد كرونا
مروري بر مراقبت هاي مؤثر بر كاهش احتمال ابتال به 

ويروس كوويد-19 براساس مطالعه هاي علمي
يكي از پيامدهاي منفي عالم گيري كوويد-19 )در كنار بي شمار پيامدهاي منفي 
آن( بمباران مردم سراسر جهان با اخبار گوناگون درباره مصرف خوراكي هايي است 
كه گفته مي شود با باالبردن عملكرد دســتگاه ايمني بدن از ابتال به اين بيماري 
پيشگيري مي كنند. اما بين تمام اين خبرهاي درست و نادرست و بعضا اغراق شده، 
اغلب نكته اي مهم ناديده گرفته مي شود: پيشگيري در اثر افزايش مقاومت دستگاه 
ايمني به معني جلوگيري از ورود ويروس به بدن و ابتال به بيماري و ناقل نبودن 

نيست بلكه به معني كاهش يا حذف عالئم ظاهري بيماري است.

شيوه جهاني توزيع واكسن
مروري بر وضعيت كشورهاي در صف مانده، كشورهاي 
نورچشمي، كشورهاي ته صف براي دريافت واكسن كرونا

فصل واكسيناسيون عليه همه گيري كرونا چند ماهي است كه در سراسر جهان 
آغاز شده است. در همين فاصله كوتاه اما مناطقي از جهان هستند كه نزديك 
به 50درصد يا بيش از 50درصد از جمعيت خود را در برابر ويروس واكســينه 
كرده اند. جبل الطارق 88.1درصد از جمعيت خود را به صورت كامل واكسينه 
كرده است. پس از آن رژيم صهيونيستي با واكسينه كردن 57درصد از جمعيت و 
جزاير فالكلند با واكسينه كردن 49.3درصد از جمعيت خود رتبه هاي برتر جهاني 

در واكسيناسيون را به دست آورده اند. 

فروردين خود را چگونه گذرانديد؟
در خوش اخالقي طبيعت )اگر كرونا را  زياد طبيعي ندانيم( نــوروز آرامي را 1
گذرانديم. يادتان باشــد همين دو سال پيش 
باران و سيل و رانش زمين چه نوروزي را تدارك 
ديده بود. جز طبيعت، سياستمداران ما نيز در 
تعطيــالت و فقــدان روزنامه هــا و كم كاري 
خبرگزاري ها و ســايت ها، به دامان طبيعت و 
خانواده فرورفته بودند و در حال بادزدن بال و 
كتف روي منقل در كنار نــوادگان عزيز و در 
حال انديشيدن به اينكه دست اين نوگالن زندگي را 10سال بعد در 
كــدام اداره و هيأت مديره مي تواننــد بند كنند، وقــت كافي براي 
متهم كردن حريفشان به مزدوري و خودفروشي و جاسوسي يا تعصب 
و اســتبداد و تحجر پيدا نكردند. و خب، در ايران، خبر با حرف توليد 
مي شود؛ در همين اظهارنظرها و خاطره گويي هاي بي دقت و تكذيب ها 
و تأييدها. در مشهد و اصفهان خطباي عزيز تالشي كردند تا كمي ما را 
به خود بياورنــد و ذات گناهكارمان را به رخمان بكشــند، اما چندان 
مثمرثمر نبود. در اين رخوت نوروزي جز طبيعت و سياستمداران، يوفا 
و فيفا هم مداخلــه كردند و با تعطيلي دوهفته اي مســابقات فوتبال 
باشگاهي و برگزاري مسابقات خواب آور ملي، چرت بهاري كرونايي ما 
را كامل كردند. تنها، پيداشدن پيكر زني سی و هفت ساله در آپارتمان 
مجللش در شــهرك غرب، چند روزي ســنگي بر بركه بي حالي ما 

انداخت.

اما در انتهاي نوروز قرارداد ايران و چين به بهترين وجه مارا با  ساعت شماطه دار كنار تختمان، از خواب پراند و با همان لباس 2
خواب به وسط خانه آمديم. در اين خواب آلودگي مان ديديم كه فالن 
خانم هنرپيشه خوشناِم برازنده مهاجر، چه تخصصي توأمان در اقتصاد 
و ديپلماسي چين و خاور دور پيدا كرده و از كامبوج تا الئوس و تايوان 

و جزاير سليمان را زيرپوشش مطالعات خود قرار داده است.

آن وسط مســطا بود كه جناب روحاني ديد خيلي دارد به ما  خوش مي گــذرد و آمد و گفت كه موج چهارم تمام شــده و 3
دمتان گرم مردم! حاال چه نيازي به اين نوع تشويق بود، نفهميديم. 
بعضي وقت ها فكــر مي كنم جنــاب روحاني با همــان حس طنز 
قديمي شان با ما طرف شده اند. چون هنوز يك هفته از اين حرف ها 
نگدشته بود كه گفتند وسط موج چهارم غرق شده ايد و تلفات يكدفعه 
چهاربرابر شده. درباره آن دسته از نوابغ كرونايي هم بگوييم كه فكر 
مي كنند فقط به ذهن خودشان رسيده كه بايد همه جا را تعطيل كرد. 
بله، اگر همه خيابان ها را ببنديد، تصادف اتومبيل هم نخواهيم داشت. 
اما در كشوري با تورم 50درصد چطور مي توانيد و رويتان مي شود كه 
مدام از تعطيلي حرف بزنيد؟ آهان. فهميدم! دوست عزيز، شما كارمند 
دولت هستيد و حقوق تان چه تعطيل باشيد و چه نباشيد پرداخت 
مي شود. پس پرچم تعهد اجتماعي بلند كنيد و با قيافه پروفسوروار 

فرياد بزنيد تعطيل تعطيل!

براي ما كه كال جواب تلفن دادن هم از مشقات زندگي محسوب  مي شود و دلباخته پيامك و اس ام اس هستيم، باوركردني نبود 4
كه دوســتانم ســاعت ها خود را مي چپاننــد در اتاقك هايي و مدام 
دست شان را باال مي برند تا بعد از شنيدن الطائالت ديگران، خودشان 
هم چند كلمه اي در مقوله بديهيات حرف بزنند. از آن عجيب تر، وزرا 
و مسئوالن كشــوري بودند كه درباره حساس ترين اتفاقات و مسائل 
پيش رو وارد اين اتاقك هاي نمدار و كم نور مي شدند و حرف مي زدند 
و حرف مي زدند؛ تا پاسي از شب. بعضي ها مي گفتند چقدر عالي! چه 
فرصتي براي حرف زدن رودررو و از اين حرف ها. ولي آخر مگر كمبودي 
در زمينه حرف زدن داشته ايم؟ كشوري هستيم كه مسئولين تقريبا 
هميشه دم دستمان هستند و هفته اي يكي دوبار كنفرانس مطبوعاتي 
مي گذارند و خيلي هايشــان حتي به ســادگي جوابگوي تلفن هاي 
خبرنگاران هم هســتند. تــازه در اين مصاحبه هــاي مطبوعاتي و 
تلويزيوني، جلويشــان پا را روي هــم مي اندازيم و لــم مي دهيم و 
سؤال هاي دوپهلوي نيمه مؤدبانه مي پرسيم. در اين كشور، سياست 
امري است در كف خيابان. مشكل اينجاست كه شما نمي توانيد مدير 
فالن بانك، مديــر فالن هلدينگ اقتصادي، رياســت فــالن بنياد 
غول آساي تجاري، رئيس آن اپراتور بزرگ، مديرعامل فالن كارخانه 
اتومبيل سازي و... را براي حرف زدن مجاب كنيد. اگر توانستيد اينها را 
براي حرف زدن به وسط اين اتاق ها بكشانيد، آن وقت حرف از شفافيت 
بزنيد. وگرنه درباره سياست و چين و برجام و آمريكا و ناياك و ظريف 

و جليلي، هيچ كمبودي در حرف زدن و اطالعات الزم وجود ندارد.

يادداشت يك

آرش خوش خو
روزنامه نگار
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این شماره

سياهیكرونابرصفحهيكروزنامهها
مرور تيترها و خبرهاي رسانه ها  در ماهي كه ويروس انگليسي موضوع روز بود

سميرا رحيمي
روزنامه نگار

واژه انتخابات 
24بار در تيتر يا 

ليد مطالب صفحه 
اول روزنامه هاي 

مورد بررسي تكرار 
شده است. در بخش 

سوژه هاي پرتكرار 
در صفحات اول 

روزنامه هاي بررسي 
شده، سوژه هاي 

مرتبط با وضعيت 
اقتصادي، حقوق 

و دستمزدها، 
وضعيت بازارها و 

قيمت مسكن و طال 
و بنزين در مجموع 
19بار و موضوعات 

مرتبط با امضاي سند 
همكاري 25ساله با 

چين 15بار تكرار 
شده است

كاهش آمار ابتال و مرگ ومير در بهمن ماه سال گذشته يك شادي 
كوتاه مدت بود. ســختگيري در تردد ميان شهري كه از  ماه آذر 
سال99 در كشور به اجرا گذاشته شــد، به مرور باعث آبي و زرد 
شدن اكثر شهرها و استان هاي كشور شده بود كه ناگهان فصل پيش از عيد و پس از آن تعطيالت نوروز از 
راه رسيدند. با اين تفاوت كه مقامات به شكلي سهل انگارانه و تنها با كمك گرفتن از هشدارهاي كالمي 
سعي در كنترل تردد مردم خســته از قرنطينه كردند. دوگانگي آرا درباره مجاز  بودن يا نبودن سفرهاي 
نوروزي، سهل انگاري در اجراي محدوديت فعاليت كسب وكارها در شب هاي پيش از عيد، توسل به قسم 
دادن مردم براي سفر نرفتن به جاي اعمال محدوديت سختگيرانه، ادامه بالتكليفي تهيه واكسن كرونا، 
بي حسي مردم نسبت به خطري كه يك سال است تهديدشان مي كند و حتي قرار نيست واكسني براي 
پيشگيري از آن به دادشان برسد، و خطري به نام ويروس جهش يافته انگليسي كوويد-19 دست به دست 
هم دادند تا از آغاز هفته سوم فروردين ماه،  كشور سرخ رنگ شود. بيشتر رسانه هاي مكتوب كشور كه از روز 
چهاردهم فروردين كار خود را آغاز كردند، بخش زيادي از تمركز خود را متوجه قرمز شدن وضعيت بيشتر 
استان هاي كشور ساختند. اگرچه موضوعات مهم و جنجالي ديگري مانند امضاي سند همكاري 25ساله 
ايران و چين، تالش براي احياي برجام، نزديك شدن به فصل انتخابات رياست جمهوري ايران و وضعيت 
بحراني اقتصاد كشور هم نيازمند رسيدگي و بررسي بودند. براي تعيين مهم ترين موضوع، برترين سوژه و 
چهره فروردين ماه، صفحات اول 5روزنامه ايران، اعتماد،  شرق، سازندگي و همشهري را از 14فروردين ماه 
تا 24فروردين ماه 1400مورد بررسي قرار داديم و نتايج نشان مي دهد با يك گردش به عقب بزرگ، قرار است 
اوضاع دوباره به مهرماه سال99 شبيه شــود؛ زماني كه همه گيري كرونا اصلي ترين موضوع مورد بررسي 

روزنامه هاي كشور بود.

 موضوع اول و چهره برتر روزنامه ها 
سرعت افزايش ابتال و بستري در هفته پس از تعطيالت 
نوروز،  همانطور كه از پيــش از تعطيالت پيش بيني 
شــده بود اما كســي به آن توجهي نكرد، 4برابر شد؛ 
4برابر مدت زمان مشــابه در موج هاي دوم و ســوم 
همه گيري در كشــور. مقامات وزارت بهداشــت اين 
روند را صعودي مي دانند، از اين رو هشدار مي دهند كه 
بايد در آينده در انتظار روزهاي سياه بود. شايع شدن 
ويروس جهش يافته انگليســي قدرت ســرايت آن را 
افزايش داده است و پيش بيني ها نشان از آن دارند كه 
قرار است در ماه هاي آينده تلفات بيشتري از خود به 

جا بگذارد. وخامت وضعيت همه گيري كرونا در كشور 
باعث شده اســت تا مجموع تيترهاي مرتبط با كرونا 
در 5روزنامه مورد بررســي به 13مورد برسد. موضوع 
كرونا در بخش ســوژه هاي بررسي شــده در صفحه 
اول روزنامه ها هم رتبه اول را به دســت آورده است و 
50بار در قالب يادداشت، گزارش،  نظرسنجي يا خبر 
به آن پرداخته شده است. همچنين واژه هاي كرونا يا 
واكسن كرونا در ميان تيتر و ليد مطالب صفحات اول 
روزنامه هاي مورد بررسي 52بار تكرار شده است. عالوه 
بر اين، عكس هاي مرتبط بــا موضوع محدوديت هاي 
كرونا، افزايش بســتري بيماران كرونايي و قرمز شدن 

برجام در روزنامه هاي فروردين ماه در بخش تيتر 8بار 
تكرار شــده اند و دومين تيتر پرتكرار اين  ماه به شمار 
مي روند. در بخش سوژه، در صفحات اول روزنامه هاي 
مورد بررســي 42بار به ابعاد مختلــف موضوع احياي 
برجام يا نشست وين پرداخته شده است و واژه  برجام 

38بار در تيتر و ليد مطالب تكرار شده است.

انتخابات 1400
كرونا و برجــام در فروردين ماه به موضــوع انتخابات 
رياســت جمهوري 1400مجالي بــراي عرض اندام 
ندادند؛ موضوعي كه در بهمن ماه ســال99 در صفحه 
اول روزنامه هــاي به تكرار به آن پرداخته شــده بود، 
2 ماه بعد، زير سايه آغاز موج چهارم كرونا توجه كمتري 
را در صفحات يك روزنامه هاي مورد بررســي به خود 
جلب كرده است. سومين تيتر پرتكرار و سومين سوژه 
پرتكرار در صفحات اول؛ موضوع انتخابات در 7تيتر يك 
صفحه اول روزنامه هاي موردبررسي تكرار شده است و 
موضوعات مرتبط با انتخابات1400، از جمله بررسي 
حضور احتمالــي نامزد هاي اصولگــرا و اصالح طلب، 
بررسي وضعيت مشاركت مردم در انتخابات، حمايت 
احزاب از افراد مختلف و درخواست از آنها براي حضور 
در انتخابات در قالــب گزارش، تحليــل يا گفت وگو 
35بار در صفحات اول روزنامه ها، مورد بررســي قرار 
گرفته است. همچنين واژه انتخابات 24بار در تيتر يا 
ليد مطالب صفحه اول روزنامه هاي مورد بررسي تكرار 
شده است. در بخش سوژه هاي پرتكرار در صفحات اول 
روزنامه هاي بررسي شده، سوژه هاي مرتبط با وضعيت 
اقتصادي، حقوق و دستمزدها، وضعيت بازارها و قيمت 
مســكن و طال و بنزين در مجموع 19بار و موضوعات 
مرتبط با امضاي سند همكاري 25ساله با چين 15بار 

تكرار شده است.

جبار آذين
مدرس و منتقد سينما و تلويزيون

شكست نوروزي تلويزيون 

روزگاري صــدا  و ســيما به ويژه 
تلويزيــون، به دليــل همراهي و 
همگامــي با مــردم، احتــرام به 
باورها، فرهنگ، سليقه و خواست  
و نيازهــاي مردمــي، همكاري 
هنرمندان و برنامه سازان حرفه اي 
و درجه يك و پايبندي به اهداف و آرمان ها و ارزش هاي ملي، 
كم و بيش در راســتاي عنوان ملي خــود حركت مي كرد ولي 
از زمان انحصار گروهــي مديران آن، بدون در و پيكر شــدن 
سيمافيلم، رانده شــدن حرفه اي ها از ســيما و باز شدن پاي 
متوســط ها، ميدان يافتن، حضور و دخالت ســرمايه و نظر 
اسپانســرها، رواج كپي ســازي از روي برنامه ها و سريال هاي 
ماهواره ها و تلويزيون هاي خارجي، بي اعتنايي به هنرمندان و 
كارشناسان و مجريان توانا، و دور شدن از مردم و واقعيت هاي 
تلخ و زندگي آنها، در مسير ديگري افتاد. مسير و كج راهي  كه 

حاصل آن را در خيل توليدات نازل كپي شده از روي ماهواره ها، 
سريال هاي متوسط و ضعيف و فراموش شدن وظيفه و تكليف 
تلويزيون به عنوان رسانه ملي، دانشگاه بودن و تبليغ و ترويج 
سبك زندگي ايراني- اسالمي و... مي بينيم. در همين امتداد، 
سيما در ساليان اخير از جمله در مناسبت ها، ناكارآمد و نا توان 
ظاهر شده و در حد و اندازه رســالت خود، بودجه و امكاناتش 

نتوانسته جلوه كند.
در نوروز امســال هم به رغم آمارها و تبليغات تلويزيوني ها كه 
مصداق هيچ بقالي نمي گويد ماست من ترش است، و تشكر از 
خود تلويزيوني ها، سيما موفق نبود. مجموعه خوش ساخت و با 

محتواي تلويزيوني»گاندو دو« ساخته جواد افشار كه از برترين 
آثار پليسي امنيتي و اكشن كشور است، هيج گونه تناسبي با 
ايام نوروز كه روزهايي شاد و اميدبخش است و ديگر سريال هاي 
متوسط و ضعيف و ســطحي نوروزي نداشت. مناسبت نوروز، 
برنامه ها و سريال هاي طنز و كمدي شادي آفرين و اميدبخش 
را مي طلبد  آن هم در شرايط بد و تلخ كرونايي كشور ، اما سيما 
در اين زمينه تهيدســت بود. گرچه فصل سوم »نون خ« كار 
سعيد آقاخاني در نوروز پخش شد و تلويزيوني ها آن را پربيننده 
معرفي كردند، و اگر اين نظر درست باشد كه محل ترديد است، 
نشانگر حكايت بيابان و لنگه كفش است؛ چرا كه اين سريال در 

حد تكرار شوخي هاي كليشه اي و فاقد داستاني گيرا و هدفمند 
و بامحتوا و پر از موقعيت هاي تكراري شبه طنز بود. افزون بر اين 
از فصل نخست آن ضعيف تر شده بود. سريال »همبازي«، يك 
عاشقانه سطحي و غيرنوآور در داستان سازي و پرداخت هنري 
بود كه در هيچ زمينه اي حرفي براي گفتن نداشت و صرفا راوي 
يك داستان غيرجذاب و مكرر عاشــقانه و دور از نوآوري بود. 
تجربه سريال سازي علي مسعودي هم يك كار آماتوري ضعيف 
بود كه در مضمون و محتوا و ســاختار هنــري و تلويزيوني، 
جز شــلوغ بازي هاي بي ســر و ته و ادا و اطوار شبيه استنداپ 

كمدي هاي سطحي، حرف تازه اي براي گفتن نداشت.

وضعيت همه گيري در كشور 9 بار به عنوان عكس يك 
در صفحات روزنامه هاي مورد بررســي مورد استفاده 
قرار گرفته انــد. در نتيجــه مي توان كرونــا را چهره 
فروردين ماه 1400درنظر گرفت. پس از آن تصاويري 
از محمد جواد ظريف، وزير امور خارجه ايران در كنار 
همتاي چيني خود در مراســم امضاي سند همكاري 
25ساله ايران و چين با 4بار تكرار، دومين عكس يك 

پرتكرار در روزنامه هاي مورد بررسي بوده است.

تكاپو براي احيا
اظهارنظــر و گمانه زني دربــاره بازگشــت طرفين 
برجام به اين معاهده پــس از تعيين نتيجه انتخابات 
رياست جمهوري آمريكا شكلي جدي تر به خود گرفت. 
موافقت ها و مخالفت ها با حضور ايران در نشست هاي 
مرتبط با احياي برجام از همان زمان آغاز شدند و در 
فروردين مــاه به اوج خود رســيدند. در نهايت در روز 
17فروردين مقامات ايراني در نشستي كه در شهر وين 
برگزار شد، با نمايندگاني از اتحاديه اروپا، روسيه و چين 
برسر احياي برجام گفت وگو كردند، با اين پيش شرط 
كه ايران هيچ چيز به جز لغو تمامي تحريم ها را در ازاي 
اجراي تعهدات برجامــي اش نخواهد پذيرفت. پس از 
برگزاري 2نشســت، هجدهمين نشست كميسيون 
مشــترك برجام در روز 20فروردين به پايان رسيد تا 
دور بعدي مذاكــرات در روز 25فروردين در وين آغاز 
شود. اهميت احياي برجام و لغو تحريم هاي يكجانبه 
آمريكا عليه ايران بر روابط سياسي و وضعيت اقتصادي 
ايران و نزديك تر شــدن به فصل آغاز نشســت هاي 
برجامي باعث شــد روزنامه هاي مورد بررســي از روز 
14فروردين به صورت مداوم و مكرر به موضوع برجام، 
 احتمال شكســت يا احيــاي آن، تبعات سياســي و 
پيامد هاي اقتصادي آن بپردازند. موضوعات مرتبط با 
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فهرستخوراكيهايضدكرونا
مروري بر مراقبت هاي مؤثر بر كاهش احتمال ابتال به ويروس 

كوويد-19 براساس مطالعه هاي علمي
يكــي از پيامدهــاي منفــي عالم گيري 
كوويد-19 )در كنار بي شــمار پيامدهاي 
منفي آن( بمباران مردم سراســر جهان با 
اخبار گوناگون درباره مصرف خوراكي هايي اســت كه گفته مي شود با 
باالبردن عملكرد دستگاه ايمني بدن از ابتال به اين بيماري پيشگيري 
مي كنند. اما بين تمام اين خبرهاي درست و نادرست و بعضا اغراق شده، 
اغلب نكته اي مهم ناديده گرفته مي شود: پيشگيري در اثر افزايش مقاومت دستگاه ايمني به معني 
جلوگيري از ورود ويروس به بــدن و ابتال به بيماري و ناقل نبودن نيســت بلكه به معني كاهش يا 
حذف عالئم ظاهري بيماري است. به طوري كه، براساس اطالعات مندرج در وبگاه سازمان جهاني 
بهداشت، درحال حاضر هيچ مدركي دال بر استفاده از دمنوش ها و مكمل هاي گياهي، پروبيوتيك ها، 
زنجبيل، سير و فلفل هاي تند براي جلوگيري يا درمان كوويد-19 وجود ندارد و تنها راه حل مناسب 
براي پيشگيري از ورود ويروس به بدن استفاده از ماسك سه اليه، رعايت فاصله گذاري اجتماعي 
و قرارنگرفتن طوالني مدت در محيط هاي بســته شلوغ بدون تهويه مناسب اســت و استفاده از 
خوراكي هاي مغذي، ويتامين ها و مواد معدني صرفاً موجب مي شود مبتاليان، بيماري را بي خطر 
پشت سر بگذارند. بنابراين، استفاده نكردن از ماســك كارآمد مي تواند جان ديگران را در معرض 

خطر جدي قرار دهد.
چندروزي است كه خبري در شــبكه هاي اجتماعي به  اشتراك  گذاشــته مي شود مبني براينكه 
چاي سبز به دليل خواص ضدالتهابي و ضداكسيداتيو باال مي تواند از توسعه كوويد-19 جلوگيري 
كند. هرچند اصل اين پژوهش درست است، اما خبر آن در شبكه هاي اجتماعي به  طوركامل منتشر 
نشده است. پيش  از هر چيز بايد گفت كه پژوهش دانشــمندان آمريكايي درباره احتمال كاهش 
خطر توسعه كرونا با عالئم شــديد و نه جلوگيري از آن اســت. همچنين، اين تحقيق در محيط 
كشت آزمايشگاهي و نه بااستفاده از مدل هاي حيواني يا كارآزمايي هاي باليني انجام شده است. از 
سوي ديگر، وبگاه biorxiv.org كه اين نتايج را منتشر كرده تأكيد مي كند كه اين مقاله فقط نسخه 
 پيش  انتشار )preprint( است و براي انتشار در ژورنال هاي علمي معتبر بايد به مرحله داوري دقيق

)peer review( برسد. بنابراين، هنوز بسيار زود است كه بتوان به اين نتايج استناد كرد.

چهخوراكيهاييمصرفكنیم؟
بي شك تغذيه مناسب مي تواند عملكرد دستگاه ايمني بدن را بهبود بخشد و عوارض وخيم بيماري 
كوويد-19 را كاهش دهد. در روزهاي اخير، نتايج تحقيقات گروهي از دانشمندان برزيلي در نشريه 
تخصصي Nutrition Reviews منتشر شده كه برپايه 48پژوهش  و دستورالعملي كه به زبان هاي 
انگليسي، ايتاليايي، اســپانيايي و پرتغالي در كشورهاي اســتراليا، برزيل، كانادا، ايتاليا، اسپانيا و 
آمريكا و همچنين ازسوي سازمان خواربار و كشاورزي ملل متحد، سازمان جهاني بهداشت، صندوق 
كودكان ملل متحد، مركز كنترل و پيشگيري بيماري در آمريكا و شوراي اطالعات غذايي اروپا بين 
ماه هاي دسامبر2019 تا آوريل2020 منتشر شده اند مطالعه اي جامع درباره رژيم غذايي و مواد 

مورد نياز بدن درطول بيماري كرونا انجام داده است.
نتايج اين پژوهش نشان مي دهد كه حدود 70درصد از اين اســناد بر مصرف ميوه ها، سبزيجات 
تازه و غذاهاي ســبوس دار تأكيد مي كنند. همچنين دو انجمن تغذيه، از ايتاليا و اسپانيا، حداقل 
5وعده ميوه و سبزيجات را درطول روز توصيه مي كنند. رژيم هاي غذايي غني از ميوه و سبزيجات 
حاوي مقادير زيادي ويتامين از جمله ويتامين هاي آ، ث، د،  اي و ب كمپلكس و مواد معدني روي و 
سلنيوم هستند كه از تعديل كننده هاي مهم دستگاه ايمني بدن به شمار مي روند. به عالوه، ميوه ها 
و سبزيجات از مقادير مناسبي آب، آنتي اكسيدان ها و فيبر برخوردارند كه همگي در كنترل فشار 
خون باال، ديابت و افزايش وزن نقش دارند. اين بيماري ها، هــم از مهم ترين عوامل پرخطر براي 
ابتال به كوويد-19 وخيم هستند و هم درطول خانه نشيني هاي بلندمدت و كم تحركي دوره كرونا 

مي توانند بروز يابند.
ازسوي ديگر، ويتامين هاي ث و  اي همراه با مواد معدني روي و سلنيوم از تشكيل راديكال هاي آزاد 
هنگام افزايش استرس اكسيداتيو محافظت مي كنند. ويتامين هاي آ، ث، د،  اي، ب6و ب12به اضافه 
روي و سلنيوم با تأثير بر تمايز، تكثير و عملكرد طبيعي سلول هاي T و B موجب مي شوند دستگاه 
ايمني بدن پاسخ مناســبي به بيماري  نشــان دهد. اين مواد مغذي همچنين بر توليد و عملكرد 
پادتن تأثير مي گذارند و به شناسايي و تخريب عوامل بيماري زا كمك مي كنند. اين مواد فعاليت 
ضدميكروبي هم دارند و پاســخ التهابي را تنظيم مي كنند. نتايج اين مطالعه حاكي از آن است كه 
تقريبا يك سوم دستورالعمل هاي بررسي شده دســت كم به يكي از اين مواد مغذي به عنوان ماده 
مهم براي بهينه سازي دستگاه ايمني بدن اشاره مي كنند، اما بر ويتامين هاي ث، آ و د تأكيد ويژه 
دارند. عالوه بر داروي هاي مكمل، مصرف كافي اين ريزمغذي ها مي تواند از طريق رژيم غذايي روزانه 
شامل گوشت، ماهي، عدس و لوبيا، لبنيات، مغزدانه ها، تخم مرغ، مركبات، ميوه هايي چون كيوي  
و توت فرنگي و ســبزيجاتي چون كلم بروكلي، گل كلم، كدوتنبل، اسفناج، سيب زميني شيرين و 
هويج تامين شــود. ويتامين د هم مي تواند از طريق قرارگرفتن مستقيم پوست در معرض تابش 
اشعه فرابنفش نوع ب به صورت درون زا سنتز شود. 24ساعت قرارگرفتن درمعرض آفتاب برابر با 

دوز خوراكي 10هزار تا 25هزار واحد ويتامين د )دوز مورد نياز بدن درمدت 10 تا 25روز( است.
همچنين، حدود يك سوم سازمان ها و انجمن هاي تغذيه كه دستورالعمل هاي شان در اين پژوهش 
بررسي شد توصيه مي كنند بايد از مصرف بيش ازحد نمك، چربي و شكر كه به ويژه در نوشابه ها و 
شيريني جات و فراورده هاي گوشتي وجود دارند خودداري شود و در طعم دادن غذاها به جاي نمك، 

ادويه ها و گياهان معطر به كار رود.

نقشاسیدهايچربغیراشباعدردستگاهايمني
بيش از 30سال است اسيدهاي چرب اشباع نشده و غيراشباع به عنوان تعديل كننده هاي مناسب 
دستگاه ايمني بدن شناخته مي شوند. اسيدهاي چرب اشباع نشده امگا3 موجود در غذاهاي دريايي 
و تخم كتان، موجب فعال سازي سلول هاي دستگاه ايمني مي شوند و اسيدهاي چرب اشباع نشده 
امگا9 موجود در روغن هاي زيتون و آفتابگردان داراي اثر آنتي اكسيداني، ضدميكروبي و ضدويروسي 
هستند. براي مردان بزرگسال و زنان بزرگسال غيرباردار/ شيرده، دوز توصيه شده براي اسيدهاي 
چرب اشباع نشده غني از امگا3 برابر با 250ميلي گرم در روز است. اين مقدار را مي توان با مصرف 

دست كم دو تكه ماهي چرب دريا )معادل 180گرم( در هفته به دست آورد.

مصرفآب
نوشيدن كافي آب يكي ديگر از مواردي است كه دست كم در سه دستورالعمل توصيه شده. اما در 
هيچ يك از آنها درمورد مقدار اين نياز براي  مثال، چند ليــوان يا چند ميلي ليتر در روز، توضيحي 
داده نشده است. به هررو، پيش  از اين، پژوهش هاي بسياري ارتباط مستقيم ميان وضعيت آبرساني 
به بدن و سالمتي را تأييد كرده بودند. آب براي هم ايستايي سلولي، عملكرد كليه ها، تنظيم درجه 
حرارت بدن، تنظيم خلق و خو، عملكرد شــناختي، عملكرد دستگاه گوارش و قلب و پيشگيري از 
سردرد ضروري است. به طوركلي، بهتر است حدود 75درصد آب مورد نياز بدن از طريق نوشيدن 
آب و مايعات بدون قند مصنوعي و حدود 25درصد آن از طريق غذاها، به ويژه ميوه ها و سبزيجات 

تازه تامين شود.

كدامكشورهادراولويتبودند؟
كشورهاي توليد كننده شــامل بريتانيا، 
آمريكا، كشورهاي اروپايي، روسيه و چين 
و كشورهاي ثروتمند كه به صورت خريد مستقيم 
از شركت هاي توليد واكسن به دارو دسترسي پيدا 
مي كنند، از اين رو در اولويت خريد واكســن قرار 

گرفتند.

كشــورهاي اتحاديه اروپــا براي 
جمعيت 375ميليون نفري خود 
1.8ميليــارد دوز واكســن خريداري 

كرده اند.

1.8ميليــارد دوز درصورت 
دو دوزي بــودن دارو، براي 
واكســينه كردن 900ميليون نفر 

كفايت مي كند.

انگلســتان براي جمعيت 
54ميليــون نفــري خــود 
457ميليون دوز واكســن خريداري 

كرده است.

كانادا براي جمعيت 32ميليون 
نفــري خــود 315.9ميليون دوز 

واكسن سفارش داده است.

كشــورهاي ثروتمند جهان 14درصد از 
جمعيت زمين را تشــكيل مي دهند اما 
53درصد از واكسن هاي مؤثر موجود را خريداري 

كرده اند.

براســاس آخرين آمار، دوز تأييد شده كه 
براي كشــورهاي ثروتمند تامين شده، 

4.6ميليارد دوز بوده است.

83درصد از واكسيناسيون جهاني تاكنون 
در كشــورهاي ثروتمند يا متوسط انجام 

گرفته است.

بدقولي شركت هاي فايزر و مدرنا در تحويل 
به موقع دوزهاي سفارش داده شده، باعث 
شده است تا كشــورهاي اروپايي و كانادا نتوانند 
كارزار واكسيناســيون خود را براســاس برنامه 

زمانبندي شده پيش ببرند.

انگلســتان اعالم كرده مازاد واكسن هاي 
خود را به ديگر كشورها اهدا خواهد كرد.

فرانســه اعالم كرده اســت كشــورهاي 
ثروتمندتر بايد 5درصد از واكســن هاي 

خود را به كشورهاي فقير اهدا كنند.

كشورهايدرصفمانده
كشــورهاي كم درآمد و فقيــر از طريق 
ســازوكار كووكس به واكسن دسترسي 

پيدا خواهند كرد.

كووكس تاكنون توانسته 670ميليون دوز 
واكسن براي كشورهاي فقير تامين كند.

كووكــس وعــده داده تــا پايان ســال 
2021بيش از 2ميليارد دوز واكســن در 

اختيار كشورهاي كم درآمد يا فقير قرار دهد.

سهم كشورهاي فقير از روند واكسيناسيون 
جهاني تنها 0.2درصد بوده است.

كشورهاي آفريقايي كمترين سهم، حدود 
2درصد را در واكسيناسيون جهاني دارند.

تعدادي از كشورهاي كم درآمد عالوه بر 
ســازوكار كووكس، به صورت مستقل از 
كشورهايي مانند روسيه يا چين واكسن خريداري 

كرده اند.

اززمانكشفوتأيیدواكسنهايكرونادرجهان،مطالبات
مردميبرايخريدووارداتواكسنبهكشورآغازشد.

ايــرجحريرچي،معــاونوزارتبهداشــتدرفروردين
1400دشــواريدرجابهجاييپولرامقصرتأخیردرخريداري

واكسنعنوانكردهاست.

تامینارزموردنیاز)200میلیونيورو(برايخريداريواكسن،
روزچهارمديماهسال1399انجامشد.

رئیسبانكمركزيروز16آذرازواريزپیشپرداختبراي
خريد16.8میلیوندوزواكسنبهحسابكارگزارسازمانجهاني

بهداشتخبرداد.

وزارتبهداشتتامینواكسندركشــورراازسهطريق
واردات،تولیدداخليوتولیدمشتركاعالمكرد.

وزارتبهداشتدرســال99اعالمكردبرايقطعزنجیره
بیماريبايددستكم60میلیوننفرازجمعیتايرانواكسینه

شوندكهاينجمعیتنیازمند120میلیوندوزواكسناست.

باورودنخستینمحمولهواكسناسپوتنیكويبهكشور،
واكسیناسیونازروز21بهمن99آغازشد.

تافروردين1400حدوديكمیلیونو695هزاردوزواكسن
واردو895هزاردوزواكسندركشورتوزيعشدهاست.

درسال1400محمولهاي700هزاردوزيازواكسنآسترازنكا
واردكشورشــدهكههنوزتزريقآنهاآغازنشدهاست.ايران

4.2میلیوندوزواكسنآسترازنكاخريداريكردهاست.

دربهمن99حدود250هزاردوزواكسنسینوفارمچینبه
ايراناهداشد.

كیانوشجهانپور،سخنگويســازمانغذاوداروميگويد:
ايرانبیشاز42میلیوندوزواكسنخريداريكردهكهبیشاز
21میلیوندوزآنقطعياســتوروندتحويلتدريجيآناز

بهمنماهآغازشدهاست.

تابهامروز520هزاردوزازواكسناسپوتنیكويبهايران
تحويلدادهشدهاست.

بهگفتهسازمانغذاودارويكشور،بدقوليهايهندباعث
شدتااز500هزاردوزواكســنخريدقطعيازاينكشورتنها

125هزاردوزتحويلدادهشود.

ايرانازكووكس16میلیونو800هزاردوزواكسنبهصورت
قطعيخريداريكردهاستكهقراربودپیشازسال1400نخستین
محمولهآنواردكشورشودامانخستینمحمولهحاوي700هزار

و800دوزآسترازنكادرفروردين1400واردايرانشد.

براساسوعدهكووكسقراراستتااوايلخرداد،3میلیونو
600هزاردوزبهايرانتحويلدادهشود.

وزارتبهداشتمعتقداســتكهآنچهبرايخريدواكسن
توسطايرانبايدانجامميشد،انجامگرفتهاست.

كیانوشجهانپوردرروزپنجمفروردينكشورهايثروتمند
راعاملكنديواكسیناسیوندرايراناعالمكرد.كنديتولیدو
كمبودجهاني،تعامالتورفتارهايسیاسيوتجاريكشورهااز
ديگرعواملكنديوارداتواكســنوانجامواكسیناسیوندر

ايراناعالمشدهاست.

بهگفتهعلیرضارئیسي،سخنگويستادمليمقابلهباكرونا،
تا14فروردين1400حدود250هزارنفردركشورواكسینهشدهاند

وحدود56هزارنفردوزدومواكسنرادريافتكردهاند.

نرخواكسیناسیون
براساسقاره

)دوزتزريقشدهدرازايهر
100نفرازجمعیت(

.................  35دوز آمريكاي شمالي
......................................  21دوز اروپا
آمريكاي جنوبي.................  12دوز
آسيا....................................  7.7دوز
اقيانوسيه............................ 2.9دوز
آفريقا..................................  1.0دوز

شيوه جهاني توزيع واكسن
مروري بر وضعيت كشورهاي در صف مانده، كشورهاي نورچشمي و كشورهاي ته صف براي دريافت واكسن كرونا

فصلواكسیناسیونعلیههمهگیريكروناچندماهي
استكهدرسراسرجهانآغازشدهاست.درهمین
فاصلهكوتاهامامناطقيازجهانهستندكهنزديك
به50درصديابیــشاز50درصدازجمعیتخودرا
دربرابرويروسواكســینهكردهاند.جبلالطارق
88.1درصــدازجمعیتخــودرابهصورتكامل
واكسینهكردهاست.پسازآنرژيمصهیونیستي
باواكســینهكردن57درصــدازجمعیتوجزاير
فالكلندباواكســینهكردن49.3درصدازجمعیت
خودرتبههايبرترجهانيدرواكسیناســیونرا
بهدستآوردهاند.ايناعداددرصدبخشيازجمعیت
رانشانميدهدكهدودوزواكسنرادريافتكردهاند.
بااحتسابآنبخشازجمعیتكهدوزدومراهنوز

دريافتنكردهاند،جبلالطارق100درصدجمعیت،
رژيمصهیونیســتي61.4درصدوجزايرفالكلند
78.8درصدازجمعیتخودراواكسینهكردهاند.در
ادامهجزايرسیشل،كيمن،برمودا،شیلي،بحرين،
سنمارينو،جرسي،موناكوواياالتمتحدهآمريكااز
باالتريننرخواكسیناسیونبرخوردارند.درآمريكا
21.7درصدازكلجمعیتبهطوركاملو13.9درصد

ازجمعیتبهصورتناكاملواكسینهشدهاند.
بهطوركلي،دستكم171كشورومنطقهدرسراسر
جهانبیشاز788میلیوندوزواكسنرابهجمعیت
خودتزريقكردهاندكهالبتهازچشماندازدرصدي،
ايرانسهميبسیارناچیزازاينمیزاندوزواكسن
داشتهاست.واكسنهايمختلفيكهبرايمقابلهبا
كروناباسرعتيباورنكردنيدرجهانتولیدشدهاند،
بهشیوههايمختلفيبهكشورهاييكهتولیدكننده
واكسنهانیستندرسیدهوفرايندواكسیناسیون

آغازشدهاست.زمانيكهصحبتازهمهگیريجهاني
درمیاناست،اصوالنبايداولويتبنديدردسترسي
بهدارويكنترلكنندهبیماريوجودداشتهباشد.
امادرواقعیتايناولويتبنديبهصورتغیررسمي
وجوددارد.كشــورهايثروتمندتردسترســي
سريعتريبهواكسنكروناداشتهودارند.ازاينرو
استكهدرحاليكهواكسیناسیوندرجبلالطارق
رسمابهپايانرسیدهاست،بســیاريازكشورها
هنوزواكسیناســیونراآغازنكردهاندويامانند
ايران،بخشبسیاركوچكونامحسوسيازجمعیت
خودراواكسینهكردهاند.نیكاراگوئهيكيازديگر
كشورهايياستكههنوزدرانتظاردريافتواكسن
است.تعدادزياديازكشورهايآفريقاييهمچنان
درانتظاردريافتسهمواكسنخودهستندوحتي
درآمارواكسیناسیونســازمانجهانيبهداشت
همناميازآنهاديدهنميشــود.درآسیايمركزي

هموضعیتيمشــابهوجوددارد.كشورهاييمانند
كرهشــمالي،كوباوبوســنيوهرزگوينهمهنوز
واكســنيدريافتنكردهاند؛البتهاينبهآنمعني
نیستكههیچواكســنيدراينكشورهاتزريق
نشدهاست.برايمثالبوسني،مانندايراندرانتظار
دريافتواكسنهايخريداريشدهاستامابخشي
كوچكازجمعیتخودرابااستفادهازواكسنهاي
اهداييصربستانواكسینهكردهاست.درمقابل،
كشــورهاياتحاديهاروپا،آمريكا،كانادا،روسیه
وچینكهتعداديازآنهــاتولیدكنندگاناصلي
واكسنكروناهستند،بهدلیلمالكیتشركتهاي
تولیدكنندهيابهدلیلثروتباالتروقدرتسیاسي
بیشتر،بیشــترينمیزاندوزواكسنراخريداري
كردهاند.درادامهوضعیتكشورهايمختلفجهانرا
درمسیرروندواكسیناسیونعلیهكرونارامشاهده

ميكنید.
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اريتره
تانزانیا

روندتزريقبراساس
میزاندوزتزريقشده
)درازايهر100نفرازجمعیت(

بريتانيا..................................  58دوز
آمريكا...................................  56دوز
تركيه....................................  22دوز
..................................  21دوز فرانسه
آلمان....................................  22دوز
.....................................  12دوز چين
روسيه...................................  10دوز
هندوستان.............................. 8دوز
اندونزي...................................  6دوز

كووكسازچهواكسنهايي
استفادهميكند؟

ســازمان جهاني بهداشــت 
واكسن آسترازنكا را مورد تأييد 
قرار داد تا توسط كووكس به كشورهاي 

ديگر ارسال شود.

كووكس تاكنون 340ميليون 
دوز آســترازنكا و 1.2ميليون 

دوز فايزر خريداري كرده است.

غنا، نخستين كشوري است كه 
واكسن خود را از طريق سازوكار 
كووكس دريافت كرد. اين كشور در ماه 
فوريه 2021حــدود 600هــزار دوز 

واكسن آسترازنكا را تحويل گرفت.

پــس از غنا ارســال بــه ديگر 
كشورهاي كم درآمد مانند الجزاير، 
ماالوي، اوگاندا در آفريقا، افغانستان، ايران 
و عراق در خاور ميانه، باربادوس، السالوادور 

و نيكاراگوئه در آمريكا آغاز شد.

بيشــتر دوزهــاي واكســن 
خريداري شده در كووكس به 
كشورهاي كم درآمد مي رسد و كانادا 
تنها كشــور ثروتمندي اســت كه از 

كووكس واكسن دريافت خواهد كرد. co
va

x كشورهاچقدرواكسنپیشخريدكردهاند؟
)خريدالزامابهمعنيدريافتمحمولهواكسننیست(

نپال....................27میلیوندوز
....28میلیوندوز رژيمصهیونیستي
نیوزيلند.........30.3میلیوندوز
بنگالدش...........33میلیوندوز
میانمار...........33.5میلیوندوز
تايوان.................40میلیوندوز
كلمبیا............46.5میلیوندوز
............55.3میلیوندوز مالزي
آرژانتین.........57.6میلیوندوز
تايلند................63میلیوندوز
................55میلیوندوز مغرب

پرو.....................72میلیوندوز
ويتنام.................80میلیوندوز
............88.4میلیوندوز شیلي
فیلیپین..............90میلیوندوز
مصر...................95میلیوندوز
چین...دستكم100میلیوندوز
تركیه............104.5میلیوندوز
........124.8میلیوندوز استرالیا
آمريكايالتین)جزبرزيل(........

127.6میلیوندوز
كرهجنوبي........126میلیوندوز

مكزيك........175.8میلیوندوز
هندوستان...205.5میلیوندوز
اندونزي........240.5میلیوندوز
ژاپن.................314میلیوندوز
.............35.9میلیوندوز كانادا
..............370میلیوندوز برزيل
...........457میلیوندوز بريتانیا
اتحاديهآفريقا......670میلیوندوز
كووكس............1.12میلیارددوز
..............1.21میلیارددوز آمريكا
اتحاديهاروپا..1.835میلیارددوز
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هداعربشاهي
روزنامه نگار
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این شماره

اعمال محدوديت
بدون برنامه ريزي جامع، نتيجه اي ندارد 
از چند اپيدميولوژيست، جامعه شناس و روانشناس پرسيديم چقدر تعطيلي ها و اعمال محدوديت ها براي 

مديريت پيك چهارم كرونا ضروري و قابل اجراست؟ 
فروردين ماه با ركورد آمار ابتال و مرگ ناشــي از شــيوع كرونا ســياه شــد؛ پيشــامد بســيار ناگوار و غيرقابل جبراني كه مسئوالن با 
دست روي دست گذاشتن منتظر وقوعش نشستند. شانزدهم دي ماه، وزارت بهداشت از شناسايي نخستين مورد كروناي انگليسي در ايران خبر 
داد. از همان  زمان جهاني شدن خبر كشف گونه جديد كرونا در بريتانيا )آذرماه 1399(، كارشناسان و اپيدميولوژيست ها بر قدرت سرايت بيشتر 
و كشندگي باالتر گونه جديد تأكيد كردند و هشدار دادند كه درصورت اهمال و تكرار سياست هاي اشتباه، اين گونه، خيلي سريع كشور را خواهد درنورديد و خواستار اقدامات پيشگيرانه و كنترل 
مبادي ورودي به كشور شدند. اما آنچه اتفاق افتاد، اشتباه پشت اشتباه بود. پس از تهران، هشتم بهمن ماه، خبر شناسايي يك فرد مبتال به كروناي انگليسي در شهر اهواز اعالم و خيلي زود خوزستان 
كانون شيوع گونه جديد كرونا شد. اما خوزستان قرنطينه نشد و خيلي سريع ويروس جديد به ديگر استان ها نيز سرايت كرد. بازگذاشتن جاده ها و برقراربودن مسافرت ها در تعطيالت نوروز تير 
خالص بود. خانواده هاي زيادي نخستين ماه بهار سياهپوش شدند، تعداد بسياري نيز درگير بيماري شدند و بقيه مردم، فروردين را با اضطراب ابتال و مرگ ناشي از كرونا پشت سر گذاشتند. باتوجه 
به افق ناپيداي واكسيناسيون عمومي در ايران، در شرايط بحراني كنوني، اجماع بيشتر كارشناسان براي كندشدن و قطع زنجيره انتقال ويروس جديد كرونا، اعمال محدوديت هاست. اين راه عالج، 
حدود دو هفته است كه درپيش گرفته شده، اما از همان روز نخست، نحوه اجرايش مورد انتقاد بسياري از مردم و كارشناسان قرار گرفت. از چند اپيدميولوژيست، جامعه شناس و روانشناس پرسيديم 

كه در شرايط كنوني چقدر وجود چنين محدوديت هايي براي مديريت بحران كرونا ضروري است و چقدر امكان اجراي آن وجود دارد؟

مرضيه ثمره حسيني، خديجه نوروزي
روزنامه نگار

محدوديت 1۰روزه براي اثرگذاري مؤثر 
بر جريان گردش ويروس كافي نيست

متأســفانه تقريبــاً از اواخر هفته 
نخست فروردين ماه، درگير افزايش 
موارد بيماران ســرپايي و بستري 
كرونا در بيشتر نقاط كشور شديم و اين روند صعودي تقريباً در 
تمام استان هاي كشور ديده مي شود. روند افزايش موارد مرگ 
نيز تقريباً با تأخير يك هفته تا 10روز اتفاق افتاد و به افزايش 
نگراني ها دامن زد. آنچه مسلم است، اين اتفاقات قابل پيش بيني 
و پيشگيري بود. مشخص بود كه بدون اعمال محدوديت خاص، 
دورهمي هاي خانوادگي و دوستانه، چه در قالب مسافرت  و چه 
بدون مسافرت، در تعطيالت نوروز افزايش مي يافت كه باعث 
افزايش انتقال ويروس كرونا مي شد. اينچنين بود كه با گردش 
بيشتر ويروس، كســاني كه به نوعي يك سال، خود را محدود 
كرده بودند نيز در معرض خطر انتقال قرار گرفتند و موارد ابتال 
و به تبع آن، موارد مرگ افزايش يافــت. حال آنكه اگر به نوعي 
قبل از نوروز، حداقل به صورت هدفمند و جدي، آموزش هايي 
درخصوص چالش هاي مســافرت و دورهمي هاي غيرايمن به 
مردم داده می شد، انتظار مي رفت كه كشــور درگير افزايش 

اپيدمي به اين شكل حاد نشود.
در وضعيــت پيش آمده آنچه ضروري اســت، پيگيري اعمال 
محدوديت ها حداقــل تا مدتي براي كنترل نســبي اين روند 
صعودي است. بخشــي از سياست هاي كشــورها در بيش از 
يك سالي كه از شيوع اپيدمي كرونا مي گذرد، وضع محدوديت 
و اعمال قرنطينه بوده است. اين سياست با وجود واكسيناسيون 
گســترده در كشــورهاي اروپايي و آمريكايــي، همچنان در 
برخي از اين كشورها دنبال مي شود. البته بايد تأكيد كرد كه 
محدوديت هاي وضع شده در اين كشورها حداقل چهارهفته، تا 
زماني كه انتشار بيماري كنترل شود، پيگيري مي شود و به نظر 
مي رسد محدوديت 10روزه فرصت كافي براي اثرگذاري مؤثر 
بر جريان گردش ويروس نباشد. به هرحال، آنچه مسلم است، 
اعمال محدوديت ها در زمان و مدت مناســب، تحت نظارت 
دقيق و كافي، بر كنترل روند كرونا اثــر دارد. براي اثرگذاري 
هرچه بيشتر محدوديت ها، بايد با وضع جريمه هاي سنگين، 
با قانون شكنان برخورد شود. اقدام اثرگذار ديگر، ارزيابي تأثير 
هركدام از محدوديت ها بر كاهش گردش ويروس است. در عين 
حال، نكته بسيار مهمي كه در اعمال محدوديت ها بايد مدنظر 
مسئوالن قرار گيرد، توجه همزمان به وضع اقتصادي و اجتماعي 
مردم است. موفقيت در وضع محدوديت ها نياز به پشتيباني و 
حمايت از مردم دارد. بيش از 13ماه از شــيوع كرونا در كشور 
مي گذرد و اعمال محدوديت ها در امرار معاش مردم مشكالت 
جدي ايجاد كرده است. همزمان با اجراي محدوديت ها، بايد 
مالحظات اقتصادي، اجتماعي و مســائل روحي و رواني مردم 
را نيز درنظر گرفت تا بين كنترل نســبي اوضاع و آسيب هايي 
كه مردم به تبع اين محدوديت هــا از وجوه مختلف مي بينند، 

تعادل برقرار شود.

الك دان كردن شهرها در كاهش 
اپيدمي بسيار تأثيرگذار است 

براســاس تجربيات جهانــي كاماًل 
روشن است كه الك دان كردن )منع 
خروج از خانه و تردد( شهرها بسيار 
مي تواند در كاهش اپيدمــي تأثيرگذار باشــد. به دليل اينكه 
چرخه گردش ويروس را به شدت كاهش مي دهد. در بسياري از 
كشورهاي دنيا با همين الك دان كردن ها توانستند ميزان ابتال 
و مرگ را در حد قابل توجهي كاهش دهند. اما اينكه در كشور 
ما چرا تأثير چنداني در كاهش چشمگير آمار نمي گذارد، چند 
دليل دارد: دليل اول اينكه دولت در اين زمينه خيلي جدي عمل 
نمي كند و توانايي الزم را براي اعمال محدوديت ها ندارد. وقتي 
دولت تصميم به قرنطينه مي گيرد بايد يك سري خدمات به كل 
مردم، به ويژه اقشار آسيب پذير بدهد تا آنها بتوانند امور خود را در 
اين شرايط بگذرانند. اما سياست هاي غلط اقتصادي از يك سو 
و ناتواني در برقراري يك ارتباط مناســب با كشورهاي ديگر و 
تحريم ها موجب شده دولت توانايي الزم براي ارائه خدمات بعد از 
الك دان كردن را نداشته باشد. به زعم من، بخشي از اين داستان 
هم به عمدي بودن قضيه برمي گردد؛ يعني دولت عامدانه خيلي 
فشار نمي آورد. از يك ســو محدوديت ها را اعالم مي كند، ولي 
از سوي ديگر خيلي فشــار نمي آورد. به دليل اينكه از مجموعه 
منتقدان واهمه دارد. از همين رو دولت براي ساكت نگه داشتن 
منتقدان اعالم محدوديت مي كند، ولي به طور جد پيگير اعالم 
محدوديت هايش نيست. از آنجا كه چنين سياستي براي مردم 
نيز روشن است كه دولت يا نمي خواهد يا نمي تواند به طور كامل 
مقررات و قوانين محدوديتي را اعمــال كند، درنتيجه خيلي 
الك دان را جدي نمي گيرند. كاهش برجستگي ادراكي مردم نيز 
در اين خصوص خيلي اهميت دارد؛ يعني مردم ديگر مانند سابق 
از كرونا ترس و واهمه ندارند. اما اصلي ترين دليل براي بي تأثيري 
الك دان، ســقوط كاهش اعتمــاد عمومي نســبت به دولت، 
برنامه ريزان و سياستگذاران است. مردم احساس مي كنند كه 
خيلي مورد توجه نيستند، درحالي كه هر روز در اخبار مي شنوند 
كه بسياري از كشــورهاي دنيا در حال واكسيناسيون هستند 
و مســئوالن ما فقط وعده ووعيد مي دهند. با اينكه چند ماه از 
كشف واكســن در دنيا مي گذرد هنوز جمعيتي كه دولت در 
كشور ما اعالم كرده واكسن كرونا را گرفته اند شايد به يك درصد 
جمعيت 80ميليوني ايران هم نمي رسد. وقتي مردم اين اخبار را 
مي شنوند نسبت به دستورالعمل هاي دولت ازجمله الك دان ها 
بي توجهي نشــان مي دهند. اگر اين روند ادامه پيدا كند شاهد 

نافرماني بيشتري هم خواهيم بود.

در كنترل اپيدمي، مسئوالن مسئول هستند؛ مردم نقشي ندارند

متأســفانه زمــان طاليــي عيد از 
دســت رفت. اعمال سفت و سخت 
محدوديت هــا و منــع تــردد در 
تعطيالت امسال مشــابه آنچه سال گذشــته انجام شد، هم 
به نفع مــردم بود و در كاهــش هزينه هاي آنها اثر داشــت و 
هم احتمال يك رقمي شــدن آمار مرگ ومير كرونا هم وجود 
داشــت. آنچه تلخ اســت، فكركردن به اين است كه مردم هم 
خودشــان را براي محدوديت ها آماده كرده بودند. اما فرصت 
ازدست رفت و حتي شــاهد برپايي مراسم جشن و عروسي در 
اجتماعات بزرگ بوديم! جاي ســؤال است كه وقتي مسئوالن 
نمي توانند به مدت حداقل يك مــاه با پرداخت حقوق، مردم را 
در قرنطينه نگه دارند، چــرا رفت وآمدها را آزاد مي گذارند! در 
شرايط كنوني، محدوديت هايي كه وضع شده است تنها اسم 
محدوديــت دارد و با بازبودن ادارات و ســازمان ها و بانك ها و 
شلوغي خيابان ها و وسايل حمل ونقل عمومي، درواقعيت هيچ 
كاهشي را در مراودات عادي مردم شــاهد نيستيم. حتي اگر 
روي اين محدوديت ها ی نيم بند هم حساب شود، اگر فردا باز 
با نظرات غيرعلمي برخي مسئوالن، مراودات به صورت عادي 
برگشت، باز بايد منتظر چنين وضع فاجعه باري بود! اگر قرار بر 
محدوديت است، بايد واقعاً محدوديت باشد و مثاًل براي 10روز 
منع كامل رفت وآمد وضع شــود و با خاطيان برخورد شــديد 

شود. درمورد مسائل اقتصادي مردم، به نظر نمي رسد با 10روز 
در خانه ماندن، آنها دچار مشكالت جدي شوند. جان مردم بايد 

در اولويت قرار گيرد.
آنچه را بايد پذيرفت، نقش اصلــي دولت ها در كنترل اپيدمي 
اســت. در كل دنيا، حتي در اروپاي غربي و شمالي نيز در اين 
شرايط مســئوليت را فقط به مردم محول نكردند. در چنين 
كشــورهايي هم شــاهد مخالفت و اعتراض مــردم براي لغو 
محدوديت ها هستيم، اما دولت ها سفت و سخت محدوديت ها 
را اعمال مي كنند. درواقع، اينجا موضوع اين نيست كه ضعف 
اعتماد اجتماعي به مســئوالن باعث بحراني شدن اوضاع شده 
است. حتي اگر 99درصد مردم به دولت اعتماد داشته باشند، 
اگر كار را فقط به مــردم واگذار كنيم، باز آنهــا از منازل خود 

بيرون مي آيند و اين طبيعي اســت. بنابراين، كنترل اپيدمي 
ربطي به اعتمــاد مردم به حكومت ها و دولت هــا ندارد. مردم 
بدون نقش هستند و تنها راه مانده، قرنطينه سفت و سخت و 
اعمال محدوديت از دِر منزل است. در ايران 24ميليون خانوار 
داريم: حدود هشت ميليون خانوار بازنشسته كشوري و لشكري 
و كارمند دولت هستند كه مي توانند يك ماه قرنطينه را پشت 
ســر بگذارند؛ هشت ميليون خانوار هم روســتايي هستند كه 
هيچ وابســتگي اي به جايي ندارند؛ هشت ميليون خانوار ديگر 
مي مانند كه بايد دولت و نهادهــاي مربوطه حداقل يك ماه از 
آنها حمايت كنند. تاكنون بســياري از اين راهكارها از سوي 
كارشناسان مطرح شده  و تجربه نشان داده كه در قطع زنجيره 
شيوع اثرگذارند. اما سياســت هاي اشتباه غيرعلمي تداعي گر 
آن است كه مســئوالن مي خواهند دو، سه ماه بي توجه به آمار 
ابتال و مرگ پيش بروند تا شايد واكسن هاي توليد داخل به ثمر 
برسند! مشكل بزرگي كه عالوه بر آمار مرگ ومير وجود دارد، 
هزينه هاي اجتماعي بسيار بااليي است كه مبتاليان مي پردازند. 
وقتي دوميليون نفر مبتال شــده اند با لحاظ حداقل ميانگين 
يك ميليون نفر، هشت ســاعت از وقت شــان در روز از دست 
مي رود كه درمجموع روزانه هشــت ميليون ساعت مي شود. 
فشــارهاي روحي و رواني ای نيز كه بر مردم وجود دارد بعدها 
هزينه هاي بااليي براي جامعه ايجاد مي كند. بدون توجه به اين 
مسائل، هزينه هاي بسيار سنگيني نيز بر دوش بخش بهداشت 
و درمان بار مي شود كه همه اينها اقتصاد كشور را بيش از پيش 

فلج خواهد كرد.

تنها استراتژي مؤثر، ماندن در خانه و 
تأكيد حداكثري بر انجام پروتكل هاست

ســالمت روان جامعه بــا توجه به 
بيماري كوويد-19 كه يك بيماري 
ناشــناخته و مرموز است، طي يك 
سال گذشته پس از شيوع همچنان در سير صعودي قرار دارد 
و هر لحظه كنترل و مهار آن را براي كشورها سخت تر مي كند. 
تنها اســتراتژي مؤثر در مهار اين پاندمي منحوس، ماندن در 
خانه و رعايت فاصلــه اجتماعي و تأكيــد حداكثري بر انجام 
پروتكل هاست، ولي از يك طرف شــاهد آمار تلخي از رسانه ها 
هستيم كه استفاده از ماسك در شــهر تهران را زير 55درصد 
اعالم مي كند يا تعطيلي اجباري كه خيلي كارآمد و اثربخش 
نيســت يا تعهدي به اجراي صددرصدي آن ديده نمي شــود. 
به نظر مي رسد انسان ها از نظر رواني در يك فرايند فرسايشي 
قرار گرفته و در يك رويكرد ذهني در مورد واكنش هاي رفتاري 
خودشــان منتخبانه و گاهــی غيرمســئوالنه تصميم گيري 
مي كنند، ولو به ضرر خودشان يا جامعه اي كه در آن هستند. 
عموماً افراد در مواجهه با شرايط بحراني مي توانند با سه رويكرد 
ذهني و رفتاري به مواجهه با موضوع بروند: يا خيلي ساده انگارانه 
با موضوع برخورد كنند؛ مثل اينكه بگويند من كرونا نمي گيرم، 
يا قوي تر از آن هســتم كه كرونا بگيرم. يا خيلي فاجعه انگارانه 
برخورد كنند؛ مثل اينكه اين باور را داشــته باشــند كه كرونا 
هيچ وقت تمام نمي شود و آخر دنيا نزديك است. و يا به موضوع 
كاماًل جدي و منطقي نگاه كرده و رفتار كاماًل اصولي در مواجهه 
با شرايط بحران اتخاذ كنند؛ يعني خطر كرونا را جدي بگيرند. 
در هر سه رويكرد ساده انگارانه، فاجعه انگارانه و جدي نگرانه به 
موضوع، سطح رفتار ما در جامعه اثر مثبت و منفي خودش را 
مي گذارد و بالطبع در چنين شرايطي ماهيت زندگي اجتماعي، 
تقليد از هم يا اعتماد به هم يــا الگوبرداري از هم در يك جمع 
جبري و فشار اجتماعي تغيير رفتار مي دهد. حالت اول، سطح 
انتشار ويروس را تشديد كرده و ســطح آسيب پذيري جامعه 
را افزايش مي دهد، حالت دوم ســطح اضطراب و اســترس و 
نااميدي در جامعه را تشــديد مي كند و فقط حالت سوم نگاه 
جدي به موضوع اســت كه مي تواند جوامع بشــري را از اين 
بحران به ســالمت عبور دهد. فراموش نكنيــم براي رهايي و 
پشت سرگذاشتن اين مشكل حاد بايد در كنار هم و پشت هم 
باشيم و از هرگونه رفتارهاي پرخطر و آسيب زا كه باعث تشديد 

بيماري مي شود، پرهيز كنيم.
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جامعه از محدوديت هاي بي هدف 
آسيب هاي جدي خواهد خورد 

چيزي كه اكنون به عنوان وضعيت قرمز 
اعالم شده فقط اسمي است كه مصداق 
عينــي آن را برخــالف تعطيلي هاي 
گذشته كرونايي در فروردين99 در جامعه نمي بينيم. نه ضمانت هاي 
اجرايي اين تعطيلي ها تأمين شــده، نه خود مردم مانند گذشته به 
چنين تعطيلي هايي اعتماد دارنــد و آن را در كنترل اپيدمي مؤثر 
مي دانند. لذا اعالم وضعيت قرمز و محدوديت شــهرها به تنهايي 
مشكلي را حل نمي كند غيراز وقفه اي كه در انتقال و انتشار ويروس 
مي اندازد. محدوديت زماني به عنوان يكي از پرهزينه ترين راهكارهاي 
كنترل اپيدمي مي تواند مؤثر باشــد كه با سياست ها و برنامه هايي 
همراه باشد كه در كنار تعطيلي ها تدوين مي شود و ما براي اجراي 
آنها نياز به زمان داريم. اما در شرايط كنوني نه برنامه پيوستي براي 
اين محدوديت هست نه اينكه اعالم شده كه بعد از اين تعطيلي ها 
قرار است چه دستورالعمل هايي در جامعه اعمال شود تا جامعه به 
حالت طبيعي بازگردد. با وضعيت موجود، احتماالً اتفاق خيلي مهمي 
نخواهد افتاد. بنابراين، مهم است در كنار محدوديت، سياست هايي 
را نيز در پيش بگيريم كه با محدوديت وقفه ايجاد كنيم تا بتوانيم 
بيشتر در مهار اين اپيدمي موفق باشيم. در غير اين صورت هزينه اي 
را به جامعه تحميل مي كنيم و نتيجه مطلوب را نيز نخواهيم گرفت. 
محدوديت هاي بي هدف و بدون سياست فقط مشكالت جانبي اين 
كار را تشديد مي كنند و به بي اعتمادي مردم دامن مي زنند؛ به عنوان 
مثال، همكاري مردم در ايام نوروز سال99 قابل مقايسه با امسال نبود. 
در اين شرايط بي اعتمادي با وجود تعطيلي ها، مردم زندگي عادي 
خود را دنبال مي كنند. لذا با تداوم سياست هاي انفعالي فقط اعتماد 
عمومي سلب مي شــود و مردم از قوانين ديگر تمكين نمي كنند. 
درحالي كه محدوديت مي تواند فرصتي براي اعمال سياست هاي 
اصلي و جانبي ايجاد كند؛ مثاًل وزارت بهداشت بيماريابي را تشديد، 
بستر ايجاد واكسيناســيون را تقويت و از خســتگي كادر درماني 
جلوگيري كند. زمان محدوديت كردن بســيار مهم است و بايد در 
اوج طغيان باشد، درحالي كه هنوز اول موج پيك چهارم است. كادر 
درمان هنوز به خستگي نرسيده اســت كه ما بخواهيم محدوديت 
ايجاد كنيم. لذا بايد اهداف محدوديت در ابتدا تعريف و تبيين شود 
تا ببينيم كه محدوديت را براي دنبال كردن چه اهدافي نياز داريم. 
محدوديت به خودي خود هيچ تأثيري ندارد، اگر هم تأثيري داشته 
باشد در ادامه اثربخش نيست. متأسفانه 14 ماه است كه سازمان ها 
نسبت به وظايف خود كوتاهي مي كنند و كار خاصي جز تعطيلي و 
نيمه وقت كردن و دوركاري در سازمان ها انجام نداده اند؛ كاري كه 
واقعاً براي كشور بسيار پرهزينه بوده است. هر سازماني بايد بتواند 
گزينه هاي بعدي را در شرايط اپيدمي براي خود تعريف كند و اين 
نيازمند اقدامات كارشناسي شده و تخصصي است. مطمئناً جامعه 
از اين محدوديت هاي بي هدف آســيب هاي جــدي خواهد خورد 

كه برخي از آنها در زمان كنوني و برخي در آينده بروز خواهد كرد.

حميد سوري
اپيدميولوژيست



ليال شريف
روزنامه نگار

ريشه خلق و توســعه رمزارزها بيشتر از يك دستاورد 
تكنولوژيك، شورش عليه نظام بانكداري متعارف بود 
تا بتوان واحد پولي بدون نياز به اركاني مانند بانك هاي 
مركزي ايجاد كرد. همين زيرســاخت باعث مي شود 
تا ريسك هاي مختلفي براي فعاليت در اين رمز ارزها 
متوجه فعاالن اين عرصه باشد؛ نخست اينكه بسياري 
از اقتصادهاي بزرگ و مراكز مالي معتبر جهاني هنوز 
كليت رمزارز را به رسميت نشــناخته و حتي بعضي 
مديران تراز اول ماليه جهاني، اين رمزارزها را ناشــي 
از يك تب زودگــذر مي دانند. اين روزها با رســيدن 
جنت يلن به وزارت خزانه داري آمريكا به عنوان يكي از 
مخالفان رمزارزها، تا حدي موقعيت رمزارزها تضعيف 
شده است. ديگر اينكه به دليل پيچيده نمايي تعامالت 
با اين رمزارزها)صرف نظــر از پيچيدگي واقعي فرايند 
توليد آنها(، امكان فريب و كالهبرداري در آنها وجود 
دارد. كثرت انواع اين رمزارزها باعث مي شود تا برخي 
ناآگاهانه صيد رمزارزي نامعتبر شــوند. لذا با توجه به 
مباحث گفته شده، التهابات شــديد قيمتي و ابهام در 
دارايي بــودن اين ابزارها، در مجموع ســرمايه گذاري 
در رمزارزها صرفاً براي ســرمايه گذاران ريسك پذير 
مطلوبيت داشــته و بــراي عموم افراد نيز پيشــنهاد 
مي شــود درصورت تمايل، صرفاً درصد مختصري از 

پس اندازشان را در اين بخش سرمايه گذاري كنند.
پس از گذشــت مدت قابل توجهي از ابهام در متولي و 
ضوابط ارزهاي ديجيتال، در بهمن97 الزامات و ضوابط 
حوزه رمزارزها توســط بانك مركزي ابالغ شد. در آن 
ضوابط، كلياتي در اين زمينه مشخص شد ليكن تأكيد 
شــد كه رمزارزهايي نظير بيت كوين و اتريوم به هيچ 
عنوان قابليت استاده به عنوان ابزار پرداخت را در ايران 
ندارند و همچنين بانك مركزي استخراج رمزارزها را 
نيز به عنوان يك صنعت درنظر گرفته و از حيطه نظارت 
خود خارج ساخت. در ادامه نيز ضوابط كلي استخراج 
رمزارزها در هيأت دولت به تصويب رسيد. ليكن به نظر 
مي رسد تا عادي ســازي اين فعاليت دركشور، فاصله 

قابل توجهي وجود داشته باشد.
بايد توجه داشــت كه پول مقوله اي حاكميتي است و 
به دليل نقش چندگانه آن، بعيد به نظر مي رســد كه 
دركشورهايي شبيه به ايران در هيچ زماني به ارزهايي 
خارج از نظارت و كنترل ناظــر مركزي، اجازه فعاليت 
عادي همه جانبه و گسترده داده شود. اين موضوع صرفاً 
محدود به ايران نيست و بســياري از كشورها فعاليت 

در اين بخش را يا به طور كلي ممنــوع اعالم كرده اند 
و يا نسبت به ارائه رمزارزهاي ملي خود و تحت نظارت 
بانك مركزي اقدام كرده اند كه اين امر عماًل نقض غرض 
بنيانگذاران رمزارزهاست. بانك مركزي نيز در آيين نامه 
خود كلياتــي را مطرح كرده و اين امــر عماًل تاحدي 
تكليف فعاالن بازار پولي را مشخص مي كند ولي براي 
فعاالن عرصه ارزهاي ديجيتــال ابهاماتي را به دنبال 
داشته است. درخصوص تدوين بسته جامع رمزارزها نيز 
يكي از راهبردهاي تدوين دستورالعمل هاي مربوطه، 
مطالعه تطبيقي تجربه كشــورهاي پيشــرو در اين 
زمينه نظير كانادا، روسيه و ســنگاپور و گرته برداري 
از آنها بر اساس شــرايط اقتصاد بومي خودمان است. 
البته هم اكنون بــا ذكر مزايايي نظير تــورم زا نبودن، 
تحريم شكني، امنيت، تقارن اطالعاتي و ديگر مباحث، 
ارزهاي ديجيتال را منجي اقتصاد ملي ايران مي نامند 
كه در اين زمينه بايد جانب احتياط بيشتري را گرفت و 

از بزرگ نمايي مزاياي رمزارزها خودداري كرد.
به طور كلي با توجه به افزايش حجم تجارت الكترونيك، 
بهبود مســتمر قابليت هاي ارزهــاي ديجيتال و رفع 
برخي محدوديت هاي ذاتي اين رمزارزها نظير هزينه 
باالي تراكنش، به نظر مي رسد استفاده از آنها در حال 
توسعه است. ليكن مالحظات حاكميتي و مباحث فني و 
اجرايي اجازه سيطره اين رمزارزها بر اقتصاد كشورها را 
نخواهد داد و بانك هاي مركزي و مراكز مشابه آن ناگزير 

به حفظ سيادت خود در اقتصاد خواهند بود.
اگرچــه به دليــل وجــود دفتــر كل توزيع شــده و 
اعتبارســنجي عمومي رمزارزها، به نوعي ســازوكار 
غيرمتمركز براي تبادالت رمزارزها پيش بيني شــده 
است ليكن به داليل مختلف نظير ضرورت حفظ حقوق 
شهروندان، تنوع ارزهاي ديجيتال، نظارت پذيري بر اين 
تراكنش ها و ســاير داليل، ضروري است كه مبادالت 
آنها در مراكز و نهادهاي تحت نظارت باشد. لذا به نظر 
مي رســد با توجه به چابكي صرافي ها در فرايندهاي 
اجرايي و همچنين مباحث مربــوط به تحريم ها بهتر 
است فعاًل صرافي هاي مجاز و درنظرگرفته شده توسط 
بانك مركزي عهده دار اين موضوع باشند و نهادهايي 
مانند بانك ها و مؤسسات اعتباري از ورود به تبادالت 

رمزارزها خودداري كنند.
درپايان بايد اين نكته را در نظر داشت كه امكان بروز 
خطر در درگاه هاي عرضه غيررسمي رمز ارز مي تواند 
خطرات زيادي براي هم وطنان نظير سايت طالي ثامن 
داشته باشــد كه در اين زمينه ضروري است نهادهاي 
مسئول ورود كرده و رسيدگي ها و پيگيري هاي الزم 

را انجام دهند.

 امروز افراد بســياري از پلتفرم كالب هاوس استفاده 
مي كنند. مي توان گفت امروز براي مردم و به خصوص 
سياســتمداران فرصتي براي گفت وگوي آزاد فراهم 
شده؛ فرصتي كه رسانه ملي تاكنون نتوانسته در اختيار 
جامعه -به خاطر محدوديت هــا و ضوابطي كه دارد-

قرار دهد. به  واســطه پلتفرم جديد كالب هاوس افراد 
مي توانند راحت تر و از تريبون شــخصي خود صحبت 
كنند. البته نه فقط رســانه ملي بلكه همه رســانه ها، 
چه مكتوب و چه آنالين، چهارچوب هاي خودشــان 
را دارند كه شــايد تا حدي از جذابيت آنها براي آحاد 
مردم مي كاهد و اين برگ برنده كالب هاوس اســت. 
اما چه اتفاقي مي افتد كــه ناگهان فضايي صوت محور 
مانند كالب هاوس تا اين اندازه براي ما جذاب مي شود؟ 
من بر اين باورم كه اين به فرهنگ ايرانيان بازمي گردد 
كه بسيار عالقه به استفاده از فناوري و تكنولوژي هاي 
جديــد داريم، وگرنه شــايد محتواي توليد شــده در 
كالب  هاوس با اندكي تغيير و تحــول در فضايي مثل 
اينســتاگرام هم پيدا مي شــد. بعد ديگر جذابيت و 
همه گيري كالب هاوس هم ريشه در توجهي داردكه 
سياسيون به اين فضا داشته اند تا بتوانند از طريق آن 

مستقيما با جامعه صحبت كنند.
در اين ميان احتماال سؤالي كه شــايد براي خيلي ها 
مطرح باشد اين است كه -فارغ از احتمال فيلتر شدن 
اين شبكه اجتماعي- آيا در آينده قرار است كم كم به 
مخاطبان اين شبكه افزوده شده و افراد به جاي استفاده 
از پلتفرم هايي مثل واتســاپ، تلگرام، اينستاگرام و... 
سراغ اپليكيشــني مثل كالب هاوس بيايند؟ نگارنده 
به اين ســؤال پاســخ منفي مي دهد. من بر اين باورم 
كه بعد از مدتي هياهو، كم كم همه به همان فضاهاي 
سابق برمي گردند و در روم هاي كالب هاوس ماندگار 
نمي شوند. يعني دست كم تعداد گسترده اي از مخاطبان 
در آن ماندگار نخواهند شــد و اين هياهو و استقبال 
احتماال تا انتخابات ادامه پيدا مي كنــد، اما بعد از آن 
و درنهايت فروكش خواهد كرد و به ثبات و ســرعت 
عضوگيري معمولي كالب هاوس مي رسيم. كمااينكه 
مي بينيم خود سرويس دهنده اين پلتفرم هنوز نتوانسته 
نسخه رســمي اندرويد خود را روانه بازار كند كه علت 
آن مشكالتي اســت كه بايد در سيستم عامل اندرويد 
برطرف كرد؛ مشكالتي مثل فراهم كردن زيرساخت ها، 
تامين امنيت، برطرف كردن باگ ها و... كه هنوز راه حل 
مناسبي براي آنها توسط اين سرويس دهنده پيدا نشده 

است. از همين رو فعال ارائه دهندگان اين پلتفرم تصميم 
گرفته اند در بستر امن  آي اواس به بازار بيايند و خدمات 
خود را به اشــتراك بگذارند. البته تعــداد مخاطبان 
سيســتم عامل آي او اس هم مي تواند يكي از علل ارائه 
تك نسخه اي باشــد. تعداد يوزهاي  آي او اس نسبت به 
اندرويد كمتر اســت و همين موجب مي شود در گام 
اول ارائه، سرويس دهنده با خطرات كمتري در حوزه 
امنيت مواجه شود و خودش را در جامعه كوچك تري 

محك بزند.
اما فارغ از اين مســائل فني، فكر مي كنــم از آنجا كه 
كالب هــاوس نمي توانــد جذابيت هــاي تصويري را 
بــراي كاربرانش ايجاد كند، احتمــاال آينده پررونقي 
نخواهد داشت. مگراينكه نوآوري خاصي در برنامه هاي 
توسعه دهندگانش ديده شود و در نسخه هاي آينده اين 
تغييرات لحاظ شود كه من بشخصه تيم كالب هاوس 
را به عنوان كارشناس اين حوزه، تيم نوآوري نمي بينم. 
من بر اين باورم كه اين اپليكيشن، اپليكيشني نيست 

كه بتوان روي آن سرمايه گذاري كرد.
درواقع كالب هاوس نخستين پلتفرم برپايه صوت در 
جهان اســت كه به صورت جدي ارائه مي شود اما در 
دنياي تصويرهاي رنگارنگ و ويدئوهاي كوتاه و بلند، 
شايد صوت نتواند چندان مورد اســتقبال قرار گيرد. 
شاهد مثال اين ادعا، سرنوشت راديو در دنياست. راديو 
در روزگار امروز ما انتخاب اول مخاطب نيســت. البته 
امكان گفت وگــو با يكديگــر در كالب هاوس موجب 

مي شود كه معادله اندكي فرق كند.
نكته ديگري هم كه مي تــوان در تحليل كالب هاوس 
و جامعه ما گفت، اين اســت كه مــا ايراني ها آن قدر 
به دنبال فرصت هاي اقتصادي مي گرديم، درنهايت از 
همه پلتفرم ها براي توسعه كســب وكار و درآمدزايي 
استفاده مي كنيم. در هيچ كشوري به اندازه ايران نگاه 
كسب وكارمحور و با رويكرد درآمدزايي به اينستاگرام 
نشده است، اما مي بينم كه در ايران خيل گسترده اي از 
افراد از همين پلتفرم، زندگی خود را مي گذرانند. من 
فكر مي كنم در آينده  كالب هاوس هم در ايران با فرمت 
تازه اي تبديل به پلتفرمي براي درآمدزايي شود. البته 
خوب است كه سياســتمداران بدانند كه الزم نيست 
دچار هيجان زدگي شده و براي ايجاد نسخه ايراني اين 
اپليكيشــن اقدام كنند. پر بيراه نيست كه در پايان، از 
فعاالن اين حوزه مثل آقاي فالح جوشقاني تشكر كنيم 
كه براي رفع اختالل هاي ايجادشــده در كالب هاوس 
توسط اپراتورها، شــخصا اقدام كردند و پيگيري هاي 
الزم را انجام دادند تا ايراني ها هم بتوانند از اين محيط 

بدون دردسر استفاده كنند.

بايدها و نبايدهاي رمز ارز هيجان هاي كالب هاوسي فروكش خواهد كرد 
ايمان اسالميان

تحليل گر بانكداري و توسعه
كيوان نقره كار

كارشناس آي تي و فناوري

ايجاد تفاهمنامه زير سايه استراتژي »توسعه مسالمت آميز« چين الزامي به انتشار جزئيات نيست

سياست كشور چين برمبنای يك 
اســتراتژي كالن براساس آيين 
كنفوسيوس و نئوكنفوسيوس ها 
شكل گرفته و عنوان آن اين است: 
»آسمان و آنچه زيرزمين است.« 
در واقع براســاس اين نــگاه، آنها 
معتقدند كه هر آنچه زيرآســمان و زمين اســت، به نوعي به 
امپراتوري چين مربوط است و حتي اگر حاكميت هايي خارج 
از قلمرو چين بر اين داشــته ها حكومت داشته باشند، به نحو 

سلسله مراتبي به امپراتوري چين مرتبط است.
چينی ها از دوره مائو به بعد استراتژي اي را به نام »قد برافراشتن 
چين« تدوين كردند اما در گذر زمان پژوهشگران چين احساس 
كردند كه اين تعبير نگاه منفي اي نســبت به توســعه طلبي 
چيني ها ايجاد مي كند، بر همين اســاس اين استراتژي را به 
»توسعه مســالمت آميز« تغير دادند. چين هم اكنون در حال 
پيگيري استراتژي توسعه مسالمت آميز در تمام دنيا است اما 
بيشتر ابعاد اقتصادي اين استراتژي برايشــان اهميت دارد و 
اكنون نيز شاهد هستيم كه تفاهمنامه اي ميان ايران و چين در 

همين راستا امضا شده است.
اين تفاهمنامه ابعــاد مختلفي دارد اما به نظر مي رســد ابعاد 
سياسي آن از اهميت بيشتري برخوردار است؛ چرا كه بسياري 
از تحليل ها به ما مي گويند كه چين تا سال 2040 به قدرت برتر 
جهان بدل خواهد شد، بنابراين جمهوري اسالمي با يك برداشت 
چند جانبه به منظور بيمه كردن منافع خود در حوزه هاي مختلف 

و مخالفت ايدئولوژيك با اياالت متحده آمريكا به ســمت اين 
تفاهمنامه رفته است.

نبود شفافيت در اين تفاهمنامه نكته اي بود كه از ابتدا با اعتراض 
بسياري از كارشناســان و مردم عادي همراه شــد و از وزارت 
امورخارجه انتظار مي رفت كه در زمينه شفاف سازي  به درستي 

عمل مي كرد.
از نظر بنده، چنين تفاهمنامه  اي نيز موجب نمي شود كه چين 
در بزنگاه هاي سياســي و اقتصادي در مواجهه ايران و آمريكا، 
دست به حمايت از ايران بزند؛ به عبارت ديگر چين به اين سمت 
نخواهد رفت كه روابط اســتراتژيك خود را با روسيه و آمريكا 
تحت تأثير يك سند همكاري قرار دهد و بدون شك در شرايط 

خاص منافع چين بر اين تفاهمنامه اولويت خواهد داشت.
كشور چين براي تصميم گيري به كل دنيا مي نگرد و در نقشه 
جغرافيا تمركز خود را بر يك كشــور نمي گذارد؛ در واقع اگر 
هر كدام از كشورها را در ارتباط با چين بررسي كنيم، متوجه 
مي شويم كه كشورهاي اروپايي، آمريكاي التين، آمريكا شمالي 

و... به نحوي متأثر از برنامه هاي چين هستند.
در نهايت به نظر مي رسد  كه چنين تفاهمنامه اي به اين دليل از 
جانب مسئوالن ايران پيگيري شد كه برخالف گذشته، نگاهشان 
بيشتر به شرق و چين اســت. در مقابل چين هم با بسياري از 
كشورهاي دنيا دست به امضاي چنين تفاهمنامه هايي مي زند 

تا حاشيه امنيتي پيراموني خود را گسترش دهد.
اگر بخواهيم واقع بينانه به اين موضوع نگاه كنيم بايد بگوييم 
تا زماني كه دالر به عنوان منبع اصلي مبادالت جهاني شناخته 
مي شود و با توجه به مناسبات فعلي قدرت هاي جهاني، بعيد 
به نظر مي رســد كه چنين تفاهمنامه هايي شرايط اقتصادي و 

سياسي ايران را با تغييرات چشمگيري مواجه كند.

سند راهبردي همكاري ايران 
و چين به ســود 2كشور است، 
چنين اقدامي نشان دهنده اين 
واقعيت اســت كه ايران براي 
برون رفت از فشارهاي آمريكا و 
غرب ناچار است كه يك بلوك 
مشترك اقتصادي با حضور كشورهاي تأثير گذار منطقه و 

جهان ايجاد كند.
چين و ايران در طول سال هاي گذشته همواره مورد تهاجم 
رســانه هاي غربي و آمريكا قرار گرفته اند و هر دو كشــور 
تحريم هاي ظالمانه اي را از جانب آمريكا تجربه كرده اند، 
بنابراين تشكيل يك بلوك اقتصادي مي تواند سنگر مهمي 

در برابر تهاجم هاي اقتصادي و امنيتي آمريكا ايجاد كند.
براســاس اين توافقنامه دو كشــور به تدريــج مي توانند 
حوزه نفوذ اقتصادي خود را گســترش دهند و در آينده 
نيز كشــورهاي ديگري مانند روســيه، عراق، سوريه و... 
به اين توافقنامه خواهند پيوســت و به جاي دالر يك ارز 
جديد، وارد تعامالت جهاني و بازارهاي جهاني و منطقه اي 

خواهد شد.
بدون شك چنين اتفاقي چندان خوشايند آمريكا نخواهد 
بود و بر همين اساس شاهد هستيم كه آمريكا و كشورهاي 
غربي دست به جريان سازي  گسترده عليه اين تفاهمنامه 
زدند، درحالي كه اين توافقنامه حاصل نشست هاي طوالني 
مدت كارشناسان خبره ايران و چين است. قرار نيست كه 

زير سايه اين تفاهمنامه خدشه اي به استقالل ايران و چين 
وارد شود.

براساس اطالعات به دست آمده، چين در يك فرايند زماني 
10ساله نزديك به 19ميليارد دالر در ايران سرمايه گذاري 
خواهد كرد؛ اتفاقي كه زمينه رونق اقتصادي ايران را مهيا 
مي كند. بنابراين سند راهبردي همكاري ايران و چين كه با 
مخالفت هاي تند آمريكا و غرب مواجه شده است، مي تواند 
به يك اهرم فشار عليه آمريكا و ابزاري براي امتياز گيري از 

سوي ايران بدل شود.
اين تفاهمنامه به دليل اهميت و حساسيتي كه ايجاد كرد، 
با موافقان و مخالفان بسياري همراه شد و در اين ميان نبايد 
فراموش كرد كه كشــورهايي همچون آمريكا در راستاي 
مانع تراشي ، بسيار تالش مي كنند. در رابطه با جزئيات اين 
تفاهم - براساس اطالعاتي كه از كارشناسان حوزه و منابع 
رسمي و همچنين گمانه زني به دســت آمده است- بايد 
بگويم كه كاهش تدريجي دالر در كشورهاي شرق و غرب 
آسيا پيش بيني شده است و همچنين سرمايه گذاري چين 
در حوزه هاي مختلف، احيا و بازسازي جاده ابريشم بخشي 
از اين تفاهمنامه اســت. اين تفاهمنامــه آثار منفي اي بر 

اقتصاد و جايگاه سياسي آمريكا خواهد گذاشت.
در رابطه با انتشــار جزئيات نيز نقدهاي بسياري شكل 
گرفته اســت و بايد بدانيم كه با توجه به اهميت وجوه 
مختلــف تفاهمنامــه، چيني ها در خواســت كردند تا 
جزئيات آن منتشر نشود. در پايان ناگفته نماند كه هيچ 
كشوري موظف به انتشار مفاد تفاهمنامه هايش نيست 
و بنا به داليل امنيتي، بخش مهم اين تفاهمنامه سري 

خواهد ماند.
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اين شماره

هفتــم فروردين ماه بود كه 
خبر امضاي سند همكاري 
جامع ۲۵ساله بين ايران و 
چين رسانه اي شد؛ سندي كه از مدت ها قبل با اما و اگرهاي بسياري 
همراه بود و امضاي آن بدون انتشار جزئيات نيز موجب شد تا هياهوي 
بسياري پيرامون آن شكل بگيرد. وزارت خارجه، يك روز پس از 
امضاي اين ســند همكاري بين وزراي خارجه ايران و چين دست 
به انتشار توضيحاتي در رابطه با روند پيگيري مذاكرات مربوط به 
اين تفاهمنامه زد، با وجود اين، باز هم خبري از جزئيات اين سند 
همكاري ۲۵ســاله نبود و ادامه اعتراض ها موجب شــد تا برخي 
مانند ابوالفضل علمايي فر، مدير ميز چين در وزارت امور خارجه 
توضيح دادند: » نياز به اين نيســت كه تمام جزئيات همكاري را 
ارائه كرد و موضوعي كه كشورهاي غربي هم بسيار روي آن تأكيد 
دارند و حساسيت زايي مي كنند از مبنا با تناقض هايي همراه است. 

بسياري از اين كشورها خودشان هم قراردادهاي بسيار زيادي با 
كشورهاي ديگر منعقد كرده اند كه جزئيات آن را فاش نمي كنند.« 
برخي نيز مانند علي ربيعي، ســخنگوي دولت از درخواست چين 
براي محرمانه ماندن سند صحبت كردند: »دولت ايران از ابتدا هيچ 
مشكلي براي انتشار كامل اين سند نداشته و طرف مقابل احتماال به 
لحاظ برخي مالحظات مربوط به خود مايل به انتشار نبوده است.« در 
اين ميان افرادي جسته و گريخته با تكيه بر شنيده هايشان به طرح 
جزئياتي از اين سند مي پردازند، مانند سيدمحمود نبويان، رئيس 
كميســيون اصل 90مجلس كه در گفت وگويي از تعهد چين براي 
خريد نفت، همكاري توسعه ميادين نفتي، پااليشگاه و پتروشيمي ها، 
تســهيل روابط بانكي، ايجاد نيروگاه هاي برق، همكاري در زمينه 
نظامي و دفاعي و... به عنوان بخشي از جزئيات اين سند همكاري 
صحبت كرد. با توجه به اهميت اين موضوع و براي بررسي اين سند 

همكاري، نظر دو نفر از كارشناسان حوزه بين الملل را جويا شديم:

چرا اغلب در قضاوت از روي رفتار ظاهري آدم ها دچار اشتباه مي شويم؟

ناامني روانشناختي روي خط هشدار
 گفت وگو با سارا گلستاني، روانشناس درباره دوگانگي

 رفتارهاي فردي و اجتماعي

آدم ها موجودات پيچيده اي هســتند؛ آن قدر پيچيده كــه در طول عمر خود 
مي توانند بارها و بارها شكل عوض كرده و نوعي متفاوت از قبل زندگي كنند و 
البته اين تغيير را مي شود در همه افراد ديد. اگر به سالمت روان خللي وارد شود، 
رفتارهايي از آدمي سر مي زند كه باعث شوك اجتماعي مي شود. نمونه بارز اين 
تغيير رفتار در آدم هاي شناخته شده اي ديده مي شود كه همواره ظاهري شاد و 
اميدوار از خود به نمايش مي گذارند و هرگز كسي تصور نمي كند آنها روزي تصميم 
به خودكشي بگيرند. اين مرگ ناگهاني و حواشي آن، شوكي به جامعه وارد مي كند 
كه تا مدت ها قابل هضم نيست. آدم ها تصاوير شاد اين چهره ها را به خاطر مي آورند 
و از خودشان مي پرسند: چطور ممكن است چنين 
كســي به اين پايان غم انگيز برسد؟ اين رفتارهاي 
دوگانه حتما داليلي دارد كه بايد ديد از كجا نشات 
مي گيرد. با سارا گلستاني، روانشناس اجتماعي، اين 
موضوع را در ميان گذاشتيم تا دريچه اي از واقعيت 

ذهن و روان برايمان آشكار سازد.

رفتار فردي و حريم خصوصي چه فرقي با رفتار اجتماعي دارد؟
انسان، موجود پيچيده اي اســت و رفتار اجتماعي اش با رفتار فردي و حريم 
خصوصي اش تفاوت دارد. البته هرچه انسان از سالمت روان بيشتري برخوردار 
باشد، قابل پيش بيني تر مي شــود و رفتار اجتماعي و فردي و خصوصي اش 
قابل انطباق است. ظاهر و باطنش به نوعي فرق زيادي با هم نمي كند و آدم ها 
مي توانند مطمئن باشند رفتارهايي كه از آن آدم مي بينند به احتمال زياد در 
موقعيت هاي ديگر نيز همان است؛ قابل پيش بيني هستند و مي توانند روي 

آنها حساب كنند.

نتيجه تعارضات ذهني و چالش هاي سالمت روان چيست؟
هنگامي كه سالمت روان دچار چالش مي شود و تعارضات حل و فصل نشده اي 
در ذهن و روان به وجود مي آيد، مجبوريم مدام و هر روز با آنها دست و پنجه 
نرم كنيم؛ آن هم به اين دليل كه حجم فشار ممكن است از حدي بيشتر شود 
و ساختار روان را از هم گسيخته كند به طوري كه بقاي ما را به خطر بيندازد 
و اگر براي حل و فصل كردن تعارضات مان اقدامي انجام ندهيم، مكانيزم هاي 
دفاعي ناخودآگاهي فعال مي شوند. آن موقع است كه آن مكانيزم هاي دفاعي 

ناخودآگاه، ما را بيمار رواني مي كنند.

نتيجه فعال شدن مكانيزم هاي دفاعي ناخودآگاه چه خواهد بود؟
در نتيجه فعال شــدن مكانيزم هاي دفاعي ناخودآگاه، مــا دچار اختالالت 
اضطرابي و افسردگي و روان شــناختي مي شويم. دليل ايجاد اين اختالالت 
هم اين اســت كه بخش ناخودآگاه ما هر روز كليدي از يك بخش ذهني و 
رواني را روشن مي كند، در نتيجه آن محافظي فعال مي شود كه مي خواهد 
جلوي تعارضي كه هنوز حل و فصلش نكرديم را بگيرد. مادامي كه ما سراغ 
روان درماني نرويم و به حل و فصل كردن ذهن و روانمان با دنياي پيرامونمان 

نپردازيم حال ما بدتر و بدتر مي شود.

اين حالت به چه صورت خودش را نشان مي دهد؟
 به اين صورت كه ممكن است رفتارهاي متناقضي از ما سربزند. ممكن است 
در هر موقعيتي رفتاري از خود نشان بدهيم كه آن رفتار مربوط به آن لحظه و 
آن اتفاق نباشد، مثال اكنون غمگينيم اما نقابي از شادي بر چهره مي زنيم كه 
در آن لحظه خود واقعي مان را ارائه نمي دهيم يا اينكه االن افسرده هستيم 
و انگيزه اي براي زندگي نداريم اما نقاب »ما از همه  چيز راضي هســتيم« را 
انتخاب مي كنيم كه عكس آن را نشــان دهد و نمي خواهيم غم و ناراحتي و 

ضعف خود را بروز دهيم.

نتيجه و ريشه اين رفتار دوگانه چيست؟
اين رفتارها ريشــه در تربيت، فرهنگ، آموزش و جامعــه دارد. وقتي پيام 
جامعه اي اين باشد كه بايد هميشه قوي باشيم و هرگز هيجانات منفي را بروز 
ندهيم و هيجانات منفي پذيرفتني نيستند، خيلي طبيعي است، آدم هاي آن 
جامعه واقعيت هايي كه جامعه پذير نيست را در خود انكار، پنهان و سركوب 
كنند. بنابراين چيزي از خود نشان مي دهند كه واقعيت ندارد و جامعه پسند 
است و هميشه به دنبال تأييد گرفتن از افراد جامعه هستند. فشارهاي رواني 
را يا در بهترين وضعيت به تنهايي تجربه مي كنند كــه در اين حالت افراد 
خودشان پر از فشار مي شوند و حمايتي نمي توانند بگيرند، يا در وضعيت هاي 
بدتر، فشار رواني را سركوب و انكار مي كنند و به آن بها نمي دهند؛ دقيقا مثل 
اينكه عضوي از بدن دچار مشكل شود و به جاي مراجعه به پزشك و درمان، 
ناديده گرفته  شود و تالشي براي درمانش نشود و بيماري روزبه روز وخيم تر 
شود و مدام هم از همان عضو بدون رسيدگي و درمان كار بكشند. روان نيز 
عضوي از بدن ماســت، بايد آن را مانند يك عضو جسمي و فيزيكي بيمار 
درمان كرد. در غير اين صورت به آدم هاي غيرواقعي و غيرقابل پيش بيني 

تبديل مي شويم.

تأثير رفتارهاي فرد در جامعه و تأثيــر جامعه بر فرد به چه 
صورت است؟

در واقع رفتارهاي ما در جامعه يك طرفه نيســت و تنها جامعه روي ما تأثير 
نمي گذارد بلكه ما نيز روي جامعه تأثير مي گذاريم. بنابراين هر اندازه در يك 
جامعه تعداد افرادي كه با تعارضات روانشــان راحت نيستند و حل و فصل 
نمي كنند و وقتي احساس خوشايندي ندارند روان درماني نمي گيرند، بيشتر 
شود، احتمال اينكه آن جامعه حالش بدتر شود و سالمت روان از آن جامعه 

رخت ببندد افزايش پيدا مي كند و اين مسئله يك هشدار است.

چرا جامعه نمي تواند تغيير رفتــار را بپذيرد و در مقابل چه 
اقدامي بايد كرد؟

در جامعه وقتي مي بينيم كه كسي در شــرايطي به سر مي برد كه در واقع با 
آن چيزي كه وانمود مي كند، فرق دارد و ناگهان رفتاري از او ديده مي شود 
كه تصور و پيش بيني نمي كرديم، براي ما قابل قبول نيست؛ مثل اينكه يك 
آدم كه حالش خوب به نظر مي رسد خودكشي كند و ما نتوانيم آن را بپذيريم. 
به دليل اينكه با درون آن آدم بيگانه بوديم و آن آدم هم به خودش اين حق و 
اجازه را نمي داده كه درون خود را به رسميت بشمارد و مشكالتش را واضح 
بيان و درخواست كمك كند. بنابراين اين يك اتفاق دوسويه و دوطرفه است. 
اگر ما فكري به حال خود و روابط مان در جامعه براي حركت به سوي حقيقت 
و واقعيت خودمان نكنيم، اوضاع روزبه روز بدتر مي شود و ناامني روان شناختي 
در روابط بين ما، خانواده و اجتماع افزايش پيدا مي كند. اين هشداري است 

كه بايد به آن توجه كنيم.

فتانه احدي
روزنامه نگار

هادي اعلمي
كارشناس مسائل بين الملل

حسن هاني زاده
كارشناس مسائل بين الملل

گپ

چرا سند همكاري ايران و چين با حاشيه هاي بسيار همراه شد؟

محرمانه و پرهياهو
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   جهادكشاورزي بجنورد امكانات كافي براي مبارزه با آفات 
نمي دهد

اداره جهادكشاورزي بجنورد از حمايت از كشــاورزان براي مبارزه 
با آفات ســخن مي گويد اما در عمل همه  چيز به عهده خود كشاورز 
است و اين حمايت فقط لساني اســت. درحالي كه اگر اكنون مبارزه 
اصولي با آفت سن گندم نشود محصول توليدي ما به درد نان و نانوايي 

نخواهد خورد.
حيدري از بجنورد خراسان شمالي

    مدارس غيرانتفاعي به مصوبه تعطيلي مدارس بي توجهند
مدرسه غيرانتفاعي پسرم به مصوبه تعطيلي مدارس بي توجه است و به 
هر بهانه اي پسرم را در اين شرايط سياه كرونايي به مدرسه مي كشاند 
كه واقعا براي ما نگران كننده اســت. وقتي هــم اعتراض مي كنيم 
مي گويند اگر به مدرسه نيايند غيبت منظور مي شود. خود ما هم نگران 
سالمت فرزندانمان هستيم اما وقتي همه بچه ها آموزش آنالين دارند، 

توقع اين است كه مدارس غيرانتفاعي نيز اينگونه باشند.
هاشمي از تهران 

     يارانه كمك معيشتي كمتر از رقم اعالمي واريز شد
يارانه كمك معيشتي كه اول ماه رمضان به حساب سرپرستان خانوار 
واريز شد كمتر از مبلغ اعالمي براي هر خانوار است. اين رقم براي هر 
فرد بين 38تا 40هزار تومان بود كه كمتر از رقم وعده داده شده است.
جوشقاني از قم

   گراني نان عاقالنه و عادالنه نيست
آيا گران شدن نان قانوني است. ســنگك 2هزار توماني را به 3هزار 
تومان از نانوايي دولتي خريدم. اين روند اگر درســت باشد عاقالنه و 

عادالنه نيست.
درودي از تهران

    هزينه خدمات بانكي براساس تعداد پيامك ارسالي باشد
امروزه اكثر افراد چندين كارت بانكي دارند و هر سال از هر كدام 10تا 
1۵ هزار تومان هزينه پيامك بانكي كسر مي شود، درصورتي كه برخي 
كارت ها زير 10پيامك هم نمي گيرند. مي توان به جاي گرفتن يك 
مبلغ ثابت از همه، تعداد پيامك هر نفر را در قيمت هر پيامك مثال 
20 تومان ضرب كرد. با اين روش هر كسي كه پيامك بيشتري دارد 
هزينه بيشتري مي پردازد و كسي كه تعداد انگشت شماري پيامك 

بانكي دارد مبلغ كمتري خواهد پرداخت و عادالنه تر است.
قناعت از كرمان

     ماليات را از كساني بگيرند كه چند خانه دارند
خانه اي كلنگي كه در اثر تورم قيمتش به بيش از 10ميليارد تومان 
رسيده است از چه محلي بايد ماليات ساالنه پرداخت كند؟آيا در توان 
يك بازنشسته هست؟ آيا نبايد ماليات را از كساني بگيرند كه چندين 
خانه دارند؟ چنانچه 4صفر از پول رايج حذف شــود قيمت اين خانه 

چه حالتي پيدا مي كند؟
پيمان از تهران

    مهاجرت از كبودرآهنگ نگران كننده است
شهرستان كبودرآهنگ از بزرگ ترين شهرستان هاي استان همدان 
اســت كه با دارا بودن غار عليصدر و وجود پايگاه نوژه هيچ فكري به 
حال اشتغال جوانان آن نشده است. هم اكنون شهرك هاي صنعتي 
اورقين و شيرين سو در حد نصب يك تابلوي زنگ زده فعالند و كسي 
به فكر ساخت آنها و ايجاد كارخانه و كارگاه در آنها نيست تا جوانان 
اين شهرستان و شهرهاي اطراف بتوانند با اشتغال در آنها از گرفتاري 

نجات يابند و به ديگر شهرها مهاجرت نكنند.
صفوت از كبودرآهنگ 

    جلوي هرگونه انحراف در توزيع واكسن را بگيرند
اينكه هر روز خبري از گوشــه اي برسد كه مسئولي به جاي پاكباني 
واكسن تزريق كرده بسيار شرم آور است و واقعا توقع مي رود كه جلوي 

انحرافات اينگونه گرفته بشود.
يعقوبي از تهران

    خشكسالي هامون ساكنان منطقه را نااميد كرده است
در ميان انبوه خبرهاي اقتصادي و كرونا كســي به فكر خشكسالي 
هامون و نابودي مردم و مشاغل منطقه سيستان و بلوچستان نيست. 
هر روز عده بيشتري از مردم حاشيه هامون مهاجرت مي كنند و به رغم 
همه وعده هاي مســئوالن مبني بر مذاكره با افغانستان درخصوص 

حقابه هامون خبري از آب در تاالب هامون نيست.
ميرشوكت از زاهدان

   درك نياز پاكبان ها به واكسن كار سختي نيست
با توجه به نوع كار پاكبان ها و گردش آنها در محالت و كوچه و خيابان 
درك ضرورت تزريق به پاكبان ها كار سختي نيست و بديهي است كه 
يك پاكبان چند ده برابر يك مسئول ارشــد در معرض ابتال به انواع 
بيماري ها ازجمله ويروس كروناست. توقع داريم با كساني كه سهميه 

پاكبان ها را به خود اختصاص دادند به شدت برخورد شود.
رهي از تهران

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

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

با مردم

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

كوتاه از حادثه

چمدان پر از هروئين به تركيه نرسيد
عمليــات مشــترك پليس 

فرودگاه مهرآباد و امام)ره( با داخلي
بانــد  شــدن  متالشــي 
قاچاقچيان مواد مخدر و كشف 11كيلوگرم 
هروئين و 14كيلوگرم مواد مخدر صنعتي 
پايان يافت. به گزارش پليس، سردار مهدي 
معصوم بيگي، رئيس پليس پيشگيري ناجا 
گفت:  مأموران اداره مبــارزه با مواد مخدر 
پليس فرودگاه مهرآباد كه از چند ماه پيش 
تحقيقات گسترده اي را روي يك باند فعال 
در زمينه ترانزيت مواد مخدر به كشور هاي 
خارجي، آغاز كرده بودند، با بررســي هاي 
تخصصي به اطالعات دقيقي درباره حمل 
مواد مخدر توسط 2نفر از اعضاي اين باند به 
مقصد تركيه دست يافتند و اين اطالعات 
در اختيار پليس فرودگاه امــام )ره( قرار 

گرفت.
وي افزود: با مشخص شــدن زمان انتقال 
مواد مخــدر، قاچاقچيان بــه محض ورود 

به فرودگاه حضرت امام )ره( شناســايي و 
دستگير شدند كه در بازرسي از بار همراه 
آنان مقدار 11كيلوگرم مواد مخدر از نوع 
هروئين كه به شــكل بســيار حرفه اي در 
2عدد چمدان جاســازي شده بود، كشف 
شد. رئيس پليس پيشــگيري ناجا ادامه 
داد: 2 نفر ديگــر از اعضاي ايــن باند نيز 
در اســفند ماه ســال 99 كه قصد انتقال 
مواد مخدر به كشــور تركيه را داشتند در 
فرودگاه حضرت امام )ره( دســتگير شده 
بودند كه در بازرسي از چمدان هاي همراه 
مقــدار 14كيلوگرم مواد مخــدر صنعتي 
كشــف شــده بود. معصوم بيگي با اشاره 
به اينكه پرونــده اي درخصوص متهمان 
تشــكيل و به همراه مواد مخدر مكشوفه 
تحويل مراجع قضايي شد، گفت: اقدامات 
الزم درخصوص شناسايي ساير قاچاقچيان 
و انهدام كامل باند در دســتور كار پليس 

فرودگاه قرار دارد.

مامور فداكار پليس تاكستان قزوين كه در 
جريان عمليات نجات دچار سوختگي شده 

بود، در بيمارستان بستري شد.
به گزارش پليس، فرمانده انتظامي استان 
قزوين گفت: در پي اعالم مركز فوريت هاي 
پليس110 مبني بر حريــق يك خانه باغ 
در اراضي »خرمدشــت« در شهرســتان 
»تاكســتان« بالفاصله گشت انتظامي به 
محل اعزام شد. سردار علي ابراهيمي گفت: 
با حضور مأمــوران در محل حادثه، معلوم 
شد كه آتش سوزي در داخل خانه باغي رخ 
داده و شاهدان از محبوس شدن فردي در 
اين خانه باغ خبر مي دادند. در اين شرايط 
استوار يكم، رسول مهرعليان براي نجات 
اين فرد وارد خانه باغ شد و پس از بررسي 
تمام نقاط آنجا متوجه شد كه خوشبختانه 
كسي در آنجا نيســت. اين مأمور فداكار 
امــا در هنگام خــروج با توجه به شــدت 
آتش سوزي دچار آســيب و سوختگي از 

ناحيه هردو دست و پا شد.
ســردار ابراهيمــي ادامــه داد: بالفاصله 
مصــدوم توســط عوامــل اورژانــس به 
بيمارســتان منتقل و در بخش سوختگي 

تحت درمان قرار گرفت.
اين مقام ارشــد انتظامي ضمن قدرداني 
از تالش شــجاعانه مأمور پليس و آرزوي 
ســالمتي و طلب شــفاي عاجــل گفت: 
همكاران ما هدفي جــز خدمت به مردم 
ندارند و براي اين كار حتي جان خود را در 

سخت ترين شرايط نيز فدا مي كنند.

 بخشش قاتل 
به حرمت رمضان

خانــواده مقتول بــه حرمت  ماه 
مبارك رمضان، قاتلــي را كه در پيگيري

درگيري دست به جنايت زده و در 
آستانه قصاص بود، بخشيد.

به گزارش همشــهري، جنايتي كه اين مرد رقم 
زد، پنجم آبان ســال 94اتفاق افتــاد. آن روز به 
مأموران كالنتري تهرانپــارس گزارش درگيري 
دسته جمعي در يك ســاختمان در حال ساخت 
اعالم شــد و لحظاتي بعد تيــم تحقيق در محل 
حادثه حضور يافت. درگيــري ميان چند كارگر 
شروع شــده و به زخمي شدن پســري 18ساله 
ختم شده بود، اما شــدت جراحات وي به حدي 
بود كه پيش از رســيدن به بيمارستان جانش را 
از دست داد و پرونده اين درگيري مرگبار پيش 
روي بازپرس جنايي تهران قرار گرفت. در ادامه 
بررسي ها مشخص شد كه دعوا از يك شوخي ساده 
شروع شده است. آن روز يكي از كارگران سرگرم 
آب دادن به ديوارهاي سيماني بوده كه به شوخي 
روي دوستانش آب پاشيده است. همين شوخي 
به ظاهر ساده، آغاز يك درگيري بزرگ و خونين 
شد. يكي از شاهدان كه در درگيري حضور داشت 
درخصوص اين دعواي عجيب گفت: من به همراه 
مقتول و چند كارگر ديگر ســرگرم تفريح و آب 
پاشيدن به سمت يكديگر بوديم، اما ناگهان يكي 
از كارگران اعتراض كرد و فرياد زد كه »شــوخي 
بسه و ديگر آب نپاشيد.« همه ما به سمت او هجوم 
برديم و گفتيم چرا فرياد مي كشي؟ وي ادامه داد: 

هدف ما تفريح و ســرگرمي بود، اما او همچنان 
فرياد مي كشيد و مي گفت از اين شوخي خوشش 
نمي آيد. همين مسئله باعث شد تا دعوا آغاز شود.

موقع درگيري عامل جنايت اصال در جمع ما نبود، 
اما وقتي ديد ما با آن كارگر معترض دست به يقه 
شده ايم و درگيري شروع شده براي ميانجيگري 
وارد ماجرا شد تا به دعوا خاتمه بدهد. اما ناگهان 
يكي از كارگرها كه همچنان ماجرا را به شوخي 
گرفته و مي خنديد به سمت ما آب پاشيد و گوشي 
قاتل خيس شد. او فرياد كشيد كه چرا شوخي را 
تمام نمي كنيد؟ بعد هم وارد درگيري شد و با چاقو 

ضربه اي به مقتول زد.

پايان 3 ماه فرار
عامل جنايت پسري 21ساله بود كه پس از قتل 
فراري شــده بود، اما هويت وي مشــخص بود و 
مأموران جســت و جوي خود را براي يافتن ردي 
از او آغــاز كردند. متهم بعــد از جنايت از تهران 
خارج شده بود كه با انجام رديابي ها مشخص شد 
كه به يكي از شهرهاي جنوب شرقي فرار كرده و 
زندگي پنهاني دارد. او با هويت جعلي در يك مغازه 
ســوپرماركت كارگري مي كرد كه پليس وي را 
دستگير كرده و به فرار و زندگي مخفيانه اش پايان 
داد. متهم به قتل پس از دستگيري و انتقال به اداره 
آگاهي تهران چاره اي جز اقــرار به جنايت نديد. 
وي گفت: حدود 10روز قبل از قتل از شهرستان 
به تهران آمدم. يكي از دوستانم كارگري در يك 

ســاختمان در حال ســاخت را به من پيشنهاد 
كرد كه به دليل نياز مالي قبول كردم اما فكرش 
را نمي كردم كــه 10روز بعــد از آن زندگي ام را 

نابود كنم.
وي ادامه داد: من نقشــي در شــوخي و تفريح 
كارگران نداشــتم. آن روز براي ميانجيگري وارد 
دعوا شدم كه يك دفعه يكي از كارگرها به شوخي 
روي گوشي ام آب ريخت كه اعتراض كردم. اما او با 
چوب به سرم زد. با اين حال سعي كردم فرار كنم، 
اما همه كارگرها به سمتم هجوم آوردند. يكي از 
آنها چاقو داشت كه در درگيري،  چاقو را از دستش 
قاپيدم و با آن ناخواسته ضربه اي به مقتول زدم. 
وقتي او خون آلود روي زمين افتاد ترسيدم و فرار 
كردم. روز بعد پرس و جو كردم و متوجه شــدم 
پسر جوان فوت شده اســت. به همين دليل در 
يكي از شهرهاي جنوب شرقي كشور پنهان شدم 
و زندگي مخفيانه اي را شروع كردم، اما سرانجام 

بعد از 3 ماه شناسايي و دستگير شدم.

رهايي از قصاص
متهم كه پس از اقرار به جنايت بازداشــت شده 
بود، به بازســازي صحنه قتــل پرداخت و روانه 
زندان شد. مدتي بعد در شــعبه چهارم دادگاه 
كيفري پاي ميــز محاكمه رفت و با شــكايت 
اولياي دم به قصاص محكوم شد. حكم قصاص 
نيز به تأييد قضات شعبه 28ديوان عالي كشور 
رســيد و پرونده نيز براي انجام مقدمات اجراي 
حكم، پيش روي قاضي حميدرضا كياســتي، 
داديارشعبه دوم اجراي احكام دادسراي جنايي 
تهران قرار گرفت. درحالي كه قاتل در آســتانه 
قصــاص و در يك قدمي چوبه دار قرار داشــت 
رايزني هاي تيم صلح و سازش دادسراي جنايي 
تهران با دســتور محمد شــهرياري، سرپرست 
دادســرا آغاز شــد تا اينكه آنها به خاطر خدا و 
حرمت  ماه مبارك رمضان از قصاص قاتل گذشت 
كردند و با بخشش اولياي دم،  قاتل از چوبه دار و 

مجازات مرگ رهايي يافت.

شوخي كارگران در ساختمان 

نيمه كاره جنايت آفريد

جوان شروري كه 4خودرو را در شمال تهران به 
آتش كشيده بود يك روز بعد درحالي كه به محل 

حادثه برگشته بود، دستگير شد.
به گزارش همشهري، روز شــنبه آتش سوزي 
4خودرو در خيابان ديباجي پليس و آتش نشانان 
را به محل حادثه كشاند. 4خودروي سواري كه 
كنار خيابان پارك شده بود در آتش مي سوخت 
و شــواهد اوليه نشــان مي داد آتش سوزي اين 
خودروها عمدي است. آتش نشانان در كوتاه ترين 
زمان ممكــن توانســتند پيش از گســترش 

آتش سوزي شعله ها را خاموش كنند و از همان 
زمان تحقيقات براي شناسايي عامل آتش سوزي 
از سوي پليس امنيت آغاز شد. مأموران پايگاه 
سوم امنيت و كالنتري 124قلهك در تحقيقات 
ميداني و با بازبيني تصاوير ضبط شــده توسط 
دوربين هاي مداربســته توانستند هويت جوان 

آتش افروز را شناسايي كنند.
ســردار علي ذوالقدري، رئيــس پليس امنيت 
عمومي تهران درباره اين پرونده گفت: با توجه 
به اينكه متهم بالفاصله پس از آتش ســوزي از 

محل متواري شده بود، تالش براي دستگيري 
او ادامه يافت تا اينكه پس از 24ســاعت تالش 
شبانه روزي، متهم در حال پرسه زني در حوالي 
محل آتش ســوزي شناسايي و دســتگير شد. 
سردار ذوالقدري با اشــاره به اينكه در پي اين 
آتش ســوزي عمدي ۵ميليارد ريال خســارت 
به شهروندان وارد شــده گفت: هم اكنون متهم 
با دســتور قضايي در بازداشــت به سر مي برد 
و تحقيقات براي روشــن شــدن انگيــزه اين 

آتش سوزي عمدي ادامه دارد.

تحقيقات پليس درباره قتل مرموز دختري 
13ساله در يكي از روستاهاي جيرفت نشان 
داد عامل اين جنايت مردي آشناســت كه 
به دليل اختالف با پدر و مادر دختر نوجوان او 

را قرباني كرده است.
به گزارش همشــهري، اين حادثه ظهر روز 
شنبه 28فروردين ماه امســال در روستاي 
ســعيدآباد ايلخاني در حوالي شهرســتان 
جيرفت رخ داد. آن روز پدر مبينا 13ســاله 
مثل هر روز براي كار در گلخانه  اش راهي آنجا 
شده بود و مادر مبينا نيز كه قرار بود دخترش 
را در مدرسه تيزهوشان جيرفت ثبت نام كند، 
مدارك مورد نياز او را برداشته و براي رفتن به 
جيرفت خانه را ترك كرده بود. مبينا در خانه 
تنها بود، اما ســاعاتي بعد وقتي مادرش به 
خانه برگشت، خانه ساكت تر از هميشه بود. او 
وقتي در خانه را باز كرد و وارد اتاق شد خبري 

از مبينا نبود، اما وقتي رويش را به طرف يكي 
از اتاق ها چرخاند دختــرش را ديد كه روي 
زمين دراز كشيده است. اول فكر كرد شايد 
خوابيده اما مبينا هيچ وقت عادت نداشــت 
در آن ساعت از روز بخوابد. با چند قدم بلند 
خودش را باالي سر دختر رساند و  با صحنه 
هولناكي روبه رو شــد. او نفس نمي كشيد و 
به نظر مي رسيد خفه شده است. زن جوان با 
داد و فرياد از همسايه ها كمك خواست و چند 
دقيقه بعد وقتي امدادگران اورژانس خود را 
به محل حادثه رساندند اعالم كردند؛ دختر 
نوجوان چند ســاعت قبل جانش را از دست 
داده است. در اين شرايط و درحالي كه به نظر 
مي رسيد مبينا به قتل رسيده باشد تحقيقات 

پليس براي روشن شدن ماجرا آغار شد.
مامــوران در نخســتين گام بــه تحقيق از 
همسايه ها پرداختند و به اطالعاتي رسيدند 

كه نشان مي داد يكي از آشنايان اين خانواده 
كه مردي 31ســاله اســت، از مدتي قبل با 
پدر و مادر مبينا دچار اختالف شــده است. 
هرچنــد هيچ كس فكــرش را نمي كرد اين 
مرد در پشت پرده اين جنايت هولناك باشد 
اما وقتي اين مظنون بــراي انجام تحقيقات 
بازداشت شــد و تحت بازجويي قرار گرفت 
به قتل اعتراف كرد. او گفــت: من از مدتي 
پيش با آنها اختالف داشتم و روز حادثه وقتي 

اعتراف مرد آشنا به قتل دختر تيزهوش 

آتش افروز ديباجي به محل حادثه بازگشت  ظرفيت پذيرش معاينه فني خودرو 
در مراكز هفتگي تعيين مي شود

ستاد مركزي معاينه فني خودروهاي تهران پيرو انتشار پيام مردمي 
با عنوان »رزرو براي انجام معاينه فني بسيار مشكل است« در ستون 
با مردم روز 2۵فروردين ماه پاسخ داده است: استفاده از خدمات دهي 
معاينه فني به صورت اينترنتي تعريف شده است  و ظرفيت اينترنتي 
مراكز نيز به صورت هفتگي تعيين شده و هر مركز جهت پذيرش از اين 
طريق داراي محدوديت است. شهروندان مي توانند درصورت تكميل 
ظرفيت مركز مورد نظر و عدم تمايل به اســتفاده از خدمات اينترنتي 
ساير مراكزي كه معرفي مي شود به صورت حضوري مراجعه كنند يا 

در هفته هاي بعد براي نوبت گرفتن مركز مورد نظرشان اقدام كنند.

پاسخ مسئوالن

 مرگ اسرارآميز مردي 
در پرايد شعله ور

تحقيقات براي رمزگشــايي از مرگ مردي در 
داخل يك پرايد شعله ور توســط تيم جنايي 
پايتخت آغاز شده است. به گزارش همشهري، 
شامگاه شنبه رانندگاني كه از جاده لواسان عبور 
مي كردند چشمشان به يك خودروي پرايد افتاد 
كه آتش از داخل آن زبانه مي كشيد. راننده ميان 
شعله هاي آتش گرفتار شده و ماشين  به صورت 
مارپيچ حركت مي كرد و همين مســئله باعث 
وحشت شاهدان شده بود. با حضور آتش نشانان 
آتش مهار شد اما راننده كه كمربند ايمني را هم 
بسته بود به دليل سوختگي شديد جانش را از 
دست داده بود. با دستور قاضي رحيم دشتبان 
كشيك جنايي تهران تحقيقات آغاز شد و در 
همان ابتدا هويت متوفي كه مردي ۵2ساله بود 
شناسايي شد. خانواده وي مي گفتند كه قرباني 
روز حادثه براي انجام كاري به لواسان رفته بود. 
او آخرين بار با خانواده اش تماس گرفته و گفته 
بود كه ســاعتي بعد به خانه اش بازمي گردد اما 
ديگر خبري از او نشده بود تا اينكه گزارش مرگ 
آتشين او اعالم شد. از سوي ديگر كارشناسان 
آتش نشاني با انجام بررسي هاي وي ژه اعالم كردند 
كه حريق از داخل باك يا موتور صورت نگرفته 
بلكه آتش از داخل كابين ماشــين شروع شده 
است. همين مسئله تيم جنايي را با يك معما 
روبه رو كرده اســت كه در اين شرايط بازپرس 
جنايي تهران دســتور انتقال جسد به پزشكي 
قانوني براي تعيين علــت اصلي مرگ را صادر 
كرد. عالوه بر اين دســتور داد تا كارشناســان 
آتش نشاني علت اين حريق مرگبار را اعالم كنند 

تا اسرار مرگ راننده پرايد آشكار شود.

 سركيسه كردن 40نفر 
با وعده اقامت در اروپا

مرد شــياد با انجام تبليغات گسترده در فضاي 
مجازي در قبــال دريافت پول هــاي كالن به 
متقاضيان اقامت در كشورهاي اروپايي ويزا و 
بليت جعلي مي فروخت اما در عمليات ضربتي 

پليس دستگير شد.
به گزارش همشهري، رسيدگي به اين پرونده 
از روز پنجم آذرماه سال گذشته در پايگاه سوم 
پليس آگاهي تهران آغاز شد. ماجرا از اين قرار 
بود كه مردي با وعــده اخذ ويــزا و اقامت در 
كشورهاي اروپايي 2نفر را فريب داده و از آنها 
كالهبرداري كرده بود. شاكيان مدعي بودند كه 
با اين فرد در شبكه هاي اجتماعي آشنا شده اند. 
يكي از آنها گفت: با متهــم در فضاي مجازي 
آشنا شدم. او در تبليغاتش ادعا مي كرد به دليل 
نفوذي كه در سيســتم اداري دارد مي تواند به 
راحتي براي مان ويزا و اقامت در كشــورهاي 
اروپايي بگيرد. به همين دليل با او تماس گرفتم 
و بعد از اينكه جزئيات را برايــم توضيح داد با 
هم قرارداد بستيم و ابتدا 2هزار يورو پرداخت 
كرديم و در ادامه او 38ميليون تومان ديگر هم 
از ما گرفت و ويزا و بليت هاي هواپيما را تحويل 
داد. ما خوشحال بوديم كه خيلي سريع كارمان 
انجام شده و به خانواده هم گفته بوديم تا چند 
روز ديگر به اروپا سفر مي كنيم اما چند روز بعد 
فهميديم بليت و ويزايي كه داريم جعلي است. 
به دنبال اين شــكايت تحقيقات پليس در اين 
خصوص آغاز شد. شــواهد نشان مي داد متهم 
شــاهين نام دارد و مخفيگاهــش در نزديكي 
ميدان سبالن است. به اين ترتيب وي بازداشت 
شــد و در مخفيگاهش مداركي كشف شد كه 
نشــان مي داد او افراد ديگري را نيــز با وعده 
اقامت در اروپا سركيســه كرده است. متهم در 
جريــان بازجويي ها اعتراف كــرد كه تاكنون 
دســت كم 40نفر را با اين شيوه فريب داده و از 
آنها كالهبرداري كرده اســت. سرهنگ قاسم 
دســتخال، رئيس پايگاه ســوم پليس آگاهي 
تهران در اين باره گفت: بررسي ها نشان مي دهد 
متهم دست كم از شــاكيانش 20ميليارد ريال 
كالهبرداري كرده اســت؛ با وجود اين متهم 
هم اكنون در بازداشت به سر مي برد و تحقيقات 
براي كشف ساير جرائم احتمالي اش ادامه دارد.  

جاعل سكه هاي طال باز هم به دام افتاد
جاعل ســكه هاي طال كه چندي قبل دستگيرشــده اما تعدادي از 
ســكه هاي جعلي اش كشف نشــده بود بعد از آزادي تصميم گرفت 
سكه هاي باقي مانده را بفروشــد اما باز هم دستگير شد. به گزارش 
همشهري، چند روز قبل مأموران مبارزه با جعل و كالهبرداري پايگاه 
يكم پليس آگاهي به اطالعاتي دست يافتند كه نشان مي داد مردي 
سابقه دار قصد دارد در پاساژ قائم ميدان تجريش تعدادي سكه طال 
قالبي به يكي از شهروندان بفروشد. بررسي ها نشان مي داد اين متهم 
از افراد سابقه دار در زمينه سكه تقلبي است كه مدتي قبل به زندان 
افتاده اما به تازگي آزاد شــده است. در اين شــرايط بود كه مأموران 
در عملياتي ضربتي متهم را دســتگير و در بازرسي او 2سكه تقلبي 
كشف كردند. متهم وقتي تحت بازجويي قرار گرفت گفت: سال 98به 
جرم جعل سكه دستگير شدم و مدت 9 ماه در زندان بودم. آن زمان 
مأموران هنگام بازرسي خانه ام نتوانستند اين 2 سكه را كشف كنند 
و در مدتي كه زندان بودم اين ســكه ها در خانه ام بود و بعد از آزادي 
تصميم به فروش آنها گرفتم كه دســتگير شدم. سرهنگ سيدعلي 
شريفي، رئيس پايگاه يكم پليس آگاهي در اين باره گفت: با اعتراف 
متهم به جعل و كالهبرداري پرونده اي در اين باره تشكيل و متهم بار 

ديگر روانه زندان شد.

فهميدم آنها در خانه نيستند وارد خانه شان 
شدم. فكر مي كردم كه كسي در خانه نيست 
و مي خواستم براي انتقام، اموالشان را سرقت 
كنم اما دخترشــان در خانه بود. با ديدن او 
جلوي دهانش را گرفتــم و او را خفه كردم و 
سپس بدون اينكه كسي متوجه شود از آنجا 
فرار كردم. چون هيــچ ردي از خودم به جا 
نگذاشــته بودم فكرش را هم نمي كردم كه 
ماجرا برمال شــود اما يك روز بعد دستگير 

شدم. 
حسين سالمي، دادستان جيرفت درباره اين 
پرونده گفت: هرچند اين حادثه تلخ بود اما با 
تالش پليس متهم به قتل دختر 13ساله در 
كمتر از 24 ساعت شناسايي و دستگير شد. او 
در ادامه گفت: متهم در مراجع قضايي به قتل 
اين دختر اعتراف و انگيزه اين قتل را اختالف 
با والدين دختر اعالم كرده است. به گفته وي، 
هم اكنون متهم با قرار قانوني در بازداشــت 
به ســر مي برد و تحقيقات تكميلي در اين 

خصوص ادامه دارد.

ءمأمور فداكار در بيمارستان 
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 فروش چهارميلياردي »شناي پروانه« در شبكه نمايش خانگي، در دو هفته
نشان مي دهد كه سينما ديگر ناگزير است با رقيبي قدرتمند دست و پنجه نرم كند

تغییرمعادله

صف طوالني اصحاب رسانه و منتقدان سينما 
و دوســالن بزرگي كه گوش تا گوش آكنده از گزارش

جمعيت بود، حكايت از آن مي كرد كه خبرها 
مثل هميشه پيش از جشنواره دهان به دهان گشته و به همه 
رسيده است. همه مي دانستند كه بايد منتظر يك شاهكار 
باشند. از روز نخســت معلوم بود كه »شناي پروانه« پديده 
جشنواره سي و هشتم اســت. پس بسياري به پرديس ملت 
آمدند كه به تماشاي نخستين ساخته محمد كارت بنشينند. 
اما ماجرا به روز نخست محدود نشــد. فرداي نمايش اول 
»شناي پروانه« وقتي قرار بود فيلم براي جاماندگان نمايش 
نخســت نشــان داده شــود، ازدحام به قدري بود كه همه 
سالن هاي كوچك پرديس ملت پر  شدند و صف تمام نشد. 
انبوهي از اهالي سينما از طيف هاي گوناگون به تماشا آمده 
بودند؛ مديران سابق سازمان ســينمايي، دبيران دوره هاي 
گذشته جشــنواره، منتقدان قديمي ســينما، بازيگران و 
ســلبريتي هايي كه معمــوال در صف نمي ايســتند. آوازه 
نخستين ســاخته محمد كارت به گوش همه رسيده بود. 
ازدحام عموم مردم در سينماهاي مردمي نيز كم از سينماي 
رسانه نداشت. بسياري از تماشــاگران اگر ناگزير از انتخاب 
يك فيلم در جشنواره سي و هشتم بودند، »شناي پروانه« در 

صدر انتخاب شان قرار داشت.
آنها كه جا مانده بودند انتظار مي كشــيدند كه موعد اكران 
فيلم هاي جشــنواره سي و هشتم برســد و به تماشا بروند. 
به نظر مي رسيد »شناي پروانه« مي تواند ركورد فروش همه 
فيلم هاي نسل تازه واقع گراي اجتماعي را بشكند و باالتر از 
»ابد و يك روز« و »متري شيش و نيم« و »مغزهاي كوچك 
زنگ زده« بايســتد اما... كرونا زودتر از راه رسيد و سينماها 

را تعطيل كرد.
وقتي درهاي سينما دوباره به روي مردم گشوده شد كمتر 
كسي حوصله داشت كه در روزهاي كرونا به سينما برود. انگار 
مردم سينما را از اولويت هاي زندگي خود حذف كرده بودند. 
پس اكران طوالني »شناي پروانه« در باز و بسته شدن هاي 
مكرر سينماها فايده اي نداشت و نتوانست تماشاگران را به 
سينما بكشاند. مردم ديگر ميلي به سينما رفتن نداشتند. 
شناي پروانه بزرگ ترين قرباني كرونا در سينماي ايران بود.

زمان گذشت و سرانجام »شــناي پروانه« پس از انتظاري 
طوالني 11فروردين 1400به شــبكه نمايش خانگي آمد. 
اكران شناي پروانه در شبكه نمايش خانگي به انتظاري كه 
بيش از يك سال طول كشــيد، پايان داده بود. حاال بيشتر 
از 2هفته از اكران گذشــته اســت كه خبر رسيده فيلم در 
17روز نخســت اكران ركورد 4ميليارد تومان فروش را در 
شبكه نمايش خانگي شكسته و پرفروش ترين فيلم شبكه 
نمايش خانگي از ابتدا تا امروز شده است. فيلمي كه نتوانست 
روي پرده سينماها به خواســته هاي خود برسد و ركوردي 
را جابه جا كند، در شبكه نمايش خانگي معادله ها را عوض 

كرده است.
»شناي پروانه« اقتدار شبكه هاي مجازي را به رخ مي كشد. 
در روزگاري كه سينما، چه باز باشد چه بسته، چه وضعيت 
زرد باشد چه قرمز، كسي به ســينما نمي رود، شبكه هاي 
نمايش خانگي تماشاگران بســيار يافته اند. سينماي ايران 
در ســال هاي اخير، به ويژه در دوره كرونا، شــبكه نمايش 
خانگي را پذيرفته است. دست اندركاران سينما مي دانند كه 
بسياري از سرمايه گذاران ترجيح مي دهند به جاي تلويزيون 
و سينما به سراغ شبكه نمايش خانگي بروند. تهيه كنندگان 
و كارگردانان شــبكه نمايش خانگــي، در روزهاي ركود و 
توقف پروژه هاي سينمايي، سخت درگير ساخت فيلم هاي 
سينمايي و سريال و برنامه هاي گوناگون اند. اما اگر تاكنون 
شــبكه نمايش خانگي صرفا يك رقيب، گيريم كه رقيبي 

قدرتمند، بود حاال به نظر مي  رسد ماجرا كمي فرق مي كند.
4ميليارد تومان فروش در 2هفته نوعي تحدي است و نشان 
مي دهد ماجرا جدي تر از اين حرف هاست كه ديگر بتوان از 
يك رقيب قدرتمند ســخن گفت. از فيلم هاي پرفروش هر 
سال كه بگذريم، 4ميليارد تومان در حقيقت معادل فروش 
كامل بسياري از فيلم ها در سينماي ايران در دوره طوالني 
اكران در تهران و شهرستان هاســت. 4ميليــارد تومان در 
2هفته يعني سينما جايگزيني به نام شبكه نمايش خانگي 

پيدا كرده است.
آيا قدرت روزافزون شــبكه هاي نمايش خانگي محدود به 
دوره كروناســت يا نقطه تغيير فرارسيده و معادله ها عوض 
شده اســت؟ آيا پس از عادي شدن شــرايط مردم دوباره 
با سينما آشــتي مي كنند و ســينما مي تواند دوباره به اوج 
گذشته بازگردد يا شبكه نمايش خانگي جايگزين سينما در 

سال هاي آينده است؟ 
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جايزهبفتاراازآنخودكردهبود.»كجاميرويآيدا؟«پسازفيلم
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قدريدرمورداينداستانويژهايكهسالهاذهنشما
رامشغولكردهبودوقصدداشتيددربارهآنفيلمبسازيد،برايمان
بگوييد.چطورشدكهباالخرهنسلكشيسربرنيتسارادرفيلم

»كجاميرويآيدا؟«بهتصويركشيديد؟
در ابتدا نسبت به وقايع احساســات متضادي داشتم. خيلي از خيانت 
سازمان ملل به مردم بوسني احساس خشم و ناراحتي مي كردم. من از 
شيوه پايان جنگ بسيار ناخشنود و عصباني بودم. سربرنيتسا همچنان 
در دست ملي گرايان صرب باقي مانده است. آنها با خشونت و بي رحمي 
تمام عيار بخش هاي بزرگي از كشور و سربرنيتســا را تصرف كردند و 
در پايان جنگ نيز حاكميت شــان بر اين مناطق به طور رسمي مورد 
شناسايي قرار گرفت و همچنان بر سربرنيتسا و بخش هايي از بوسني 
حكومت  مي كنند. من همچنين به دليل اينكه 8.732نفر در سربرنيتسا 
به دليل داشتن نام هاي اشتباه كشته شدند، احساس درد و اندوه شديدي 
مي   كنم. من درد و ناراحتي زناني كه در اين حادثه زنده ماندند را درك 
مي كنم. در ابتدا آنها اميدوار بودند كه مي توانند ردي از همسران، پسران 
و پسرعمو و پســردايي هاي خود بيابند، آنها سال ها با اين اميد زندگي 
كردند، اما در نهايت متوجه شــدند كه عزيزانشان ديگر زنده نيستند. 
حتي اگر شما نخواهيد داستان غم انگيز زندگي بازماندگان نسل كشي 
سربرنيتسا را ناديده بگيريد، نمي توانيد. شما صداهاي آه و ناله بازماندگان 
اين واقعه هولناك را همچنان مي شــنويد. روايت هاي داستان زندگي 
اين افراد هم خيلي چيزها از گذشــته و هم خيلي چيزها از حال به ما 
مي گويد؛ به ويژه پس از روي كار آمدن دولت هاي راستگرا در اروپا به اين 
نتيجه رسيدم كه بايد داستان هاي هولناك و وقايع مرتبط با نسل كشي 
سربرنيتسا را روايت كنم. در ابتدا اميدوار بودم فرد ديگري در اين باره فيلم 
بسازد، اما در نهايت متوجه شدم كه با وجود دشواري هاي فراوان اين كار 

را خود بايد انجام دهم.
شمابهوضوحميتوانستيدداســتاناينواقعهرابه
شيوههايمتفاوتتريروايتكنيدوبهتصويربكشيد.چهعاملي
باعثشدشمابخواهيداينداستانراازنگاهيكمترجمسازمان

مللروايتكنيد؟
من راه هاي زيادي را براي روايت اين داســتان امتحــان كردم، اما در 
نهايت متوجه شدم كه هيچ يك از اين راه ها نتيجه نمي دهد. بايد يك 
فيلم هولناك سياســي در اين باره مي ســاختم. اين فيلم بايد درباره 
تصميم گيران اصلي پايان جنگ بوسني در نيويورك و هلند مي بود. اما 
از يك جهت نيز من مي خواستم كه تماشاگر اين فيلم با مردم سربرنيتسا 
نيز در اين فاجعه همراه شود و با آنها ابراز همدردي و همذات پنداري كند. 
مي خواستم به تماشاگر اين را القا كنم كه احساس امنيت و آرامش در 
دنيا چقدر احساس ارزشمندي است. از سويي ديگر هم مي خواستم در 
اين فيلم نشان دهم كه سازمان ملل و موسساتي كه بايد در زمينه تامين 
امنيت ما فعاليت كنند، در واقعيت چگونــه كار مي كنند. من براي به 
تصوير كشيدن بهتر و همراه با جزئيات شيوه كار سازمان ملل و نهادهاي 
بين المللي، بايد شيوه كار آنها را از زاويه نگاه يك مترجم سازمان ملل 
بررسي مي كردم. از جهتی براي ارائه روايتي دقيق تر از وقايع پشت پرده 
نيز به منابع دقيقي نياز داشتم كه درنهايت به كتابي كه حسن يانويچ 
با نظارت ســازمان ملل درباره وقايع بوسني در دهه 1990نوشته بود، 
برخوردم و متوجه شــدم كه قهرمان فيلم مي تواند از طريق  2دنياي 
مرتبط و وابسته به هم داستان را پيش ببرد؛ دنياي يك مترجم سازمان 
ملل و دنياي پس پرده وقايعي كه منجر به پايان جنگ بوسني شد. در اين 
زمان متوجه شدم كه مي توانم فيلمي درباره فاجعه سربرنيتسا بسازم. 
اما نياز به يك شخصيت زن براي پيشبرد داستان فيلم داشتم؛ چراكه با 
استفاده از اين شخصيت مي توانستم بهتر مفهوم حمايت از خانواده را به 
تماشاگران منتقل كنم. من نمي خواستم فيلم را صرفا با نسل كشي پايان 
دهم، بلكه »كجا مي روي آيدا؟« را بيشتر با هدف درك وضعيت روحي 
و رواني شرايط زندگي بازماندگان اين حادثه در سال هاي بعد تر ساختم.
واكنشهاپسازنامزديفيلم»كجاميرويآيدا؟«در

اسكار2021چگونهبودهاست؟
بسياري از افراد جناح راست در صربستان و بوسني حرف هاي بي ربطي 
درباره فيلم مي زنند، صرب هاي ملي گرا به طور ويژه مواضع سرسختانه اي 
عليه ياسنا دوريچيچ، بازيگر اصلي فيلم گرفته اند. او كه در نقش »آيدا« 
بازي كرده داراي اصالت صربســتاني اســت؛ از همين رو بسياري از 
ملي گرايان صرب او را يك خائن ناميده اند و بر اين باورند كه او به دليل 
خيانت به ملت صرب ديگر نبايد در صربستان كار كند. از سوي ديگر اما 
»كجا می روی آيدا؟« واكنش هاي مثبتي را در صربستان نيز برانگيخته 
است. به عنوان مثال يك زن از اهالي صربستان در  ايميلي برايم نوشته 
است: در طول زندگي ام داســتان هاي زيادي درباره اينكه نسل كشي 
در سربرنيتسا اتفاق نيفتاده است، شنيده بودم. درواقع اينگونه به من 
القا شــده بود كه ما صرب ها در بوســني مانند قهرمانان جنگي عمل 
كرده بوديم. اما با ديدن فيلم شما متوجه شدم كه يك عمر اشتباه فكر 
مي كردم؛ البته قبال هم متوجه شده بودم كه در ادعاهايي كه در رابطه با 
وقايع سربرنيتسا مطرح مي شود، اشكاالتي وجود دارد. فيلم شما نگاه مرا 

كامال نسبت به وقايع بوسني در دهه 1990تغيير داد.

تاوان متوقف نشدن كار گروه های فيلمبرداري سنگين است 
جانت را در مشتت بگير و بيا

نه درخواست هاي ســازمان سينمايي 
و خانه ســينما و نه الزامات ســتاد ملي 
كرونا هنوز نتوانســته برخي گروه هاي 
فيلمبــرداري را به تعويــق و توقف كار 
مجاب كند. بعضي گروه ها هنوز دســت 
از كار نكشيده اند و تصميم گيرندگان اين 
پروژه ها، به رغم ميل باطني اعضاي گروه، 
آنها را به آمدن به سر كار وا مي دارند. اگر 
دستيار فيلمبرداري يا دستيار كارگردان 
يا دســتيار صدابرداري يا حتي بازيگر 
پروژه اي براي حفظ سالمتي اش نخواهد 
سر كار حاضر شود، شايد تهيه كننده در 
اين وضعيتي كه سازمان سينمايي و خانه 
سينما خواستار تعطيلي پروژه ها هستند، 
نتواند به اين نهادها يا حتي مراجع قضايي 
شــكايت كند؛ اما حداقــل مي تواند با 
پرداخت نكردن دستمزد فردي كه حاضر 
نيست ســالمتي اش را قرباني پيشرفت 
پروژه كند، او را نقــره داغ كند. عليرضا 
نجف زاده، نايب رئيس هيأت مديره خانه 
سينما، درباره عواقب تخطي از تعطيلي 
سازمان سينمايي به ايســنا گفته: »در 
پروژه هايــي كه مجوز قراردادشــان در 
ارتباط با وزارت ارشاد است، اگر دستور 
سازمان ســينمايي را مبني بر تعطيلي 
رعايت نكنند و بعد خداي ناكرده اتفاقي 
براي كســي بيفتد، تهيه كننــده بايد 
پاسخگو باشد چون وقتي اعالم مي كنند 

فيلمبرداري تعطيل شــود، بايد اين كار 
انجام شــود. خانه سينما پس از سازمان 
ســينمايي، بيانيه اي صادر و پروژه ها را 
دعوت به تعطيلي كرد و اگر كســي در 
اين مسير تخطي كند، قطعاً مسئوليت 
كار با مســئوالن آن پروژه است.« البته 
از اين مســئله هم نمي توان گذشت كه 
درصــورت تعطيلي پروژه هــا وضعيت 
معاش اعضاي بدنه سينما چگونه خواهد 
بود. نجف زاده كــه رئيس كميته رفاهي 
خانه سينما هم هست در اين باره چنين 
گفته: »دركميته رفاهي خانه ســينما 
سعي كرديم به اعضاي صنوفي كه خود 
يا خانواده هايشــان درگير كرونا شده اند 
در حد توان از طريق كمك هاي پزشكي 
و حتي مالي ياري رساني كنيم، ولي در 
شــرايط فعلي اگر هر كــدام از اعضا در 
پروژه اي به خاطر شرايط كاري احساس 

عدم  امنيت مي كنند، حتمــا از طريق 
صنف و رئيس صنف خود اطالع رساني 

كنند تا ما بتوانيم پيگيري كنيم.«
در هفتــه گذشــته، پروژه ســينمايي 
»تفريق« به كارگردانــي ماني حقيقي 
كار را تعطيــل كــرد و در روزهاي اخير 
نيز پروژه هاي ســينمايي »شهرك« به 
كارگرداني علي حضرتــي، »كوزوو« به 
كارگرداني ميثم هاشمي طبا، »نگهبان« 
به كارگرداني رضا ميركريمي و ســريال 
»دراكوال« به كارگرداني مهران مديري 
كار را تا زمان بهبود اوضاع شــيوع كرونا 
تعطيل كرده اند. با اين حــال، احتماال 
هنوز گروه هايي هستند كه كار را متوقف 
نكرده اند و اعضاي ايــن گروه ها بايد در 
شرايطي كه حضور در اجتماعات خطر 
جاني دارد، براي رســيدن به مطالبات 

مالي شان به سر كار بروند.

چرا به رغم تخصيص بودجه های هنگفت، سازندگان از زمان پخش جا می مانند؟

رعد نزد، برق نگرفت
همشهری از نرسيدن سريال بهروز افخمی به آنتن شبكه تهران گزارش می دهد

يك ســال و چند ماهي اســت كه از آغاز توليد مجموعه ســريال 
3۵قسمتي »رعد و برق«  به كارگرداني بهروز افخمي و تهيه كنندگي 
داوود هاشمي مي گذرد؛ سريالي درباره سيل هاي آمده در شهرهاي 
مختلف كه افخمي براساس فيلمنامه اي كه خودش نوشته، آن را به 
تصوير كشيده است. اين سريال با وجود پايان فيلمبرداري اش در 

بهمن ماه نتوانست خود را به پخش برساند.

حذف»رعدوبرق«ازجدولپخش
سريال قرار بود از شــب اول  ماه رمضان روي آنتن شبكه ۵ برود اما 
شــبكه با اعالم اينكه دليل عدم پخش سريال مشكالت فني بوده، 
از بينندگان عذرخواهي كرد. در دومين شب  ماه رمضان نخستين 
قسمت روي آنتن رفت. هر چند پخش قســمت اول اين سريال با 
برخي  نقدها روبه رو شد، اما ديگر خبري از پخش سريال نبود تا اينكه 
بار ديگر روابط عمومي شبكه۵ ســيما، در اين باره توضيح داد: »با 
وجود برنامه ريزي در بيش از يك سال گذشته براي پخش »رعد و 
برق«، به دليل سنگيني پروژه و حجم زياد جلوه هاي ويژه و تروكاژها، 
عوامل سازنده رعد و برق موفق نشدند اين سريال را به موقع و در زمان 
تعيين شده به آنتن برسانند، لذا اين مجموعه تلويزيوني به صورت 

موقت از كنداكتور  ماه رمضاني شبكه۵ سيما حذف شد.«

سؤاالتفراوانوبيپاسخيمديران
تلويزيون با تخصيص بودجه اي درصدد توليد سريالي بوده كه به نظر 
از آماده بودن يا نبودن حتي ۵قسمت اولش بعد از گذشت يك سال 
و چندماه از توليد پروژه خبر نداشــته. با وجود پايان فيلمبرداري 
پروژه در بهمن ماه سال گذشته، چرا اين سريال آماده نشده  و مهم تر 
اينكه مديران شــبكه ۵ اطالعي از آماده نبودن سريال براي پخش 
نداشته اند و با وجود بي اطالعي »رعد وبرق« را در جدول پخش قرار 
داده اند و در نهايت با يك عذرخواهي يك  سريال چيني را جايگزين 
»رعد و برق« افخمي كرده اند؟ اينكه سريال پخش مي شود يا پخش 
نمي شود، اهميت زيادي ندارد. بدون درنظر گرفتن كيفيت سريال، 
مهم اين است كه تخصيص بودجه ها به چه شكل است و تعهد چه 

تعريفي در رسانه ملي دارد.

داليلگروهسازندهسريال
پس از تصميــم تلويزيون مبني بر حذف ســريال افخمي از آنتن، 
سازندگان »رعد و برق« با انتشــار اطالعيه اي، داليل ناتواني شان 
براي رساندن اين سريال را بيان كردند. در اين اطالعيه كه با عنوان 
»اندكي صبر، تالش شــبانه روزي مضاعف بــه حرمت بينندگان 
تلويزيون« در اختيار رســانه ها قرار گرفته، داليلــي كه منجر به 
نرساندن اين سريال شده، تشريح شده و آمده است: »توقف موقتي 
پخش ســريال مناســبتي »رعد و برق«، هر چند اتفاقــي نادر در 
تلويزيون اســت، اما تنوير افكار عمومي درباره بخشي از داليل آن 
بي ترديد به رفع ابهامات كمك شاياني مي كند. »رعد و برق« با هدف 
بازسازي عواقب ســيل ويرانگر و خانمان  برانداز استان هاي شمالي 
ايران، ازجمله گلستان و مازندران و خراسان شمالي و جنوب و جنوب 
غرب كشور، بعد از ماه ها تحقيق و بررسي و دقت نظر و وسواس هاي 
مسبوق به سابقه بهروز افخمي از اواســط زمستان سال 98 كليد 
خورد.«  در ادامه اطالعيه آمده: »قرار بود بين 12 تا 14قسمت 

سريال در خوزستان اتفاق بيفتد، 4قســمت در خرم آباد و بقيه 
قسمت ها در گلســتان. حتي 12قسمت از فيلمنامه بخش هاي 
مربوط به خوزستان نيز كه پس از ماه ها تحقيق نوشته و تحويل 
شبكه شد، به خاطر شدت شيوع كرونا و عدم امكان تصويربرداري 
در اين استان، به محاق رفت! اتفاقي ناگزير كه برنامه ريزي توليد 
را به كل به هم ريخت. طي يك ســال  و  انــدي تصويربرداري، 
سازندگان با مشكالت پيش بيني شــده و گاه نامترقبه بسياري 
 هنگام توليد دست و پنجه نرم كردند؛ مشكالتي كه قطعاً بخش 
عمده اي از آنها به تبع حضور در لوكيشن هاي واقعي در شرايط 
جوي نامســاعد رقم خورد. بي شك كســاني كه بُعد مسافت، 
برفگيري، برودت هوا و بارندگي در مناطقي چون ارتفاعات دراز نو، 
خوش ييالق شاهرود و... را تجربه كرده اند، درك بهتري از شرايط 
دشوار توليد سريال و ناماليمات گريزناپذير مبتال به سازندگان 
خواهند داشــت.« در بخش ديگــر اين اطالعيه عنوان شــده: 
»نظارت گسترده و دقيق روي پروسه پيچيده پس توليد ازجمله 
 HD 4 و تغيير نهايي ناگزير بهk آماده سازي  نسخه نهايي باكيفيت
به دليل محدوديت هاي سيستم پخش تلويزيون، موجب شد تا 
سازندگان به فرصت بيشتري نياز پيدا كنند؛ فرصتي كه بديهي 
است براي افزايش كيفيت خروجي سريال و ارج گذاري به سليقه 
و  شأن مخاطبان سيما طلب شده و چه بسا اگر اين دغدغه نبود، 
مي شد با وسواس كمتر و سرهم بندي و تساهل، به تداوم پخش 
سريال رضايت داد! نكته اي كه اتفاقاً نشان از تكاپوي بي شائبه و 
نگاه ايده آليستي سازندگان سريال دارد؛ نه به قول غيرمنصفانه 

برخي، »عدم موفقيت« در رساندن به پخش!
اميد اســت به زودي و بعد از  ماه مبارك رمضان، شــاهد تداوم 
پخش سريال »رعد و برق« با كيفيتي درخور و متناسب با سليقه 
سخت پسند مردم گرامي باشيم. البته موافقت و همراهي براي 
رساندن آن به آنتن، ارزشــگذاري به تالش هاي صادقانه گروه 

توليد، آن هم در شرايط محنت بار كرونايي اين روزهاست.«

سريالچيني»باهم«باموضوعكرونا 
جدول پخش شبكه ۵ از شب  گذشــته تغيير كرد. ساعت 19 
مجموعه تكراري »شــكرانه« را روي آنتن دارد و ســاعت 23 
هم سريال چيني »با هم« كه محصول 2020 است روي آنتن 
مي رود؛ سريالي با موضوع شيوع بيماري كرونا و برخورد با اين 

بيماري در كشور چين.

حاشيههايآقامرتضيادامهدارد
بنياد فرهنگي روايت فتح درباره استفاده از آرشيو اين مجموعه در مستند 
حاشيه دار »آقا مرتضي« اعالم كرد: »حجم بســياری از آرشيو بنياد كه 
برخي از آنان به داليل متقن از سوي مديران وقت گروه به صورت محرمانه 
نگهداري مي شد، در زمان تصدي مسئول سازمان اوج در بنياد فرهنگي 
روايت فتح و به دستور شخص ايشان از آرشيو بنياد خارج شد  و در اختيار 

عوامل مستند مذكور قرار گرفته است.«
به گزارش همشــهري؛  اخيرا يك مجموعه مستند درباره شهيد مرتضي 
آويني به نام آقا مرتضي از تلويزيون پخش شــد كه با اعتراض شــديد 
خانواده او و نيز فيلمسازاني روبه رو شد كه از آثار آنها در اين مستند بدون 
اجازه استفاده شده بود. مســتند آقا مرتضي به كارگرداني سيدعباس 
ســيدابراهيمي و تهيه كنندگي مهدي مطهر، محصول سازمان هنري 
رســانه اي اوج و توليد شــده در خانه مســتند انقالب اسالمي است كه 
سازندگانش آن را روايتي متفاوت و بدون سانسور از زندگي شهيد اهل قلم 

معرفي كرده بودند.
اما حاال حدود 2هفته پس از شــروع اعتراض ها بــه پخش اين مجموعه 
بنياد فرهنگي روايت فتح درخصوص حواشي پيش آمده پيرامون توليد 
و پخش مجموعه مســتند آقا مرتضي بيانيه اي را منتشــر كرده است.

به گزارش روابط عمومي بنياد فرهنگي روايت فتــح، در اين بيانيه آمده 
است: »اتفاقات پيش آمده پس از پخش سريال مستند »آقا مرتضي« به 
تهيه كنندگي سازمان هنري رسانه اي اوج و واكنش هاي خانواده شهيد 
سيدمرتضي آويني و ياران ايشــان در جهت نقد يا تأييد نوع و محتواي 
روايت اين ســريال مســتند و اعالم اعتراضي كارگردانان، هنرمندان و 
مصاحبه شوندگان متعدد به عدم رضايت شان در استفاده از آثار و گفتارشان 
در مستند مذكور كه متأسفانه نيمي از آنان از آرشيو گروه مستند روايت 

فتح استخراج شده است، ما را برآن داشــت تا ضمن درخواست از همه 
دوستان به خويشــتن داري و نقد اثربخش در رفع اين عارضه بزرگ كه 
قلب بسياري ازجمله خانواده شهيد عزيز را نيز آزرده، اقدامات مؤثري را 

تدبير و اجرا نماييم.
ضروري است به اســتحضار همه دغدغه مندان و هنرمندان اين عرصه و 
مخصوصاً پيشكسوتان روايت فتح برسانيم كه خروج اين حجم بسيار از 
آرشيو كه برخي از آنان به داليل متقن از سوي مديران وقت گروه به صورت 
محرمانه نگهداري مي شده، در زمان تصدي مسئول سازمان اوج در بنياد 
فرهنگي روايت فتح در پايان سال 1396و اوايل سال 1397و به دستور 
شخص ايشان از آرشيو بنياد خارج شده و در اختيار عوامل مستند مذكور 
قرار گرفته است. هم اكنون بنياد فرهنگي روايت فتح در جهت حمايت و 
صيانت از هويت و اصالت هنرمندان و پيشكسوتان و خانواده هاي شهداي 
روايت فتح، براساس مستندات موجود، پيگيري هاي خود را از مسير قانوني 
)حقوقي و قضايي( تا حصول نتيجه به دور از هيجانات رسانه اي در قالب 
مكاتباتي با رئيس محترم سازمان صداوسيما و برخي مسئولين مرتبط در 

نيروهاي مسلح دنبال كرده و نتايج آن را به اطالع خواهد رساند.«

ياوريگانه
روزنامه نگار
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كيوسك

 كاهــش منابــع آبي در 
خاورميانــه به تدريج اين گزارش

منطقه را با بحراني جديد 
روبه رو كرده اســت؛ بحراني كه به نظر 
مي رسد پيامدهاي آن از تمام تنش هاي 
سياســي و نظامي رايــج در خاورميانه 
ســهمگين تر باشــد. ســال گذشته 
انديشكده كارنيگي در گزارش مفصلي 
ضمن هشدار نسبت به تشديد بي سابقه 
»منازعات آبي« ميان كشورهاي منطقه 
نوشــت: در آينــده اي نزديــك، ابعاد 
ايدئولوژيك منازعات خاورميانه بيش از 
پيش رنگ باخته و زمينــه براي عيان 
شدن وجهه حقيقي اين منازعات مهيا 
خواهد شد؛ منابع آبي و گاز 2 كليدواژه 
اصلي در اين صحنه هســتند. به روايت 
كارنيگي، افزايش تنش ها در حوزه شرق 
مديترانه بر سر ميادين گازي مقدمه اي 
براي اين تغيير بنيادين به شمار مي رود 
اما بدون شك نقطه اصلي بحران، تقابل 
كشــورها بر ســر تصاحب منابع آبي 

محدود در خاورميانه خواهد بود.
با وجود آنكه رســانه هاي منطقه اي و 
بين المللــي مفهوم »جنــگ آب« در 
خاورميانه را به منازعات شــمال آفريقا 
)تنش هاي مصر و اتيوپي بر ســر منابع 
رود نيل( گره زده اند اما نبايد فراموش 
كرد كــه اين بحــران، تقريبــا تمامي 
كشورهاي منطقه، از عراق و اردن گرفته 
تا ايران، تركيه و حتي فلسطين اشغالي 
را هم در بر مي گيرد. در ادامه به بررسي 
مهم ترين محورهــاي منازعات آبي در 
خاورميانــه مي پردازيــم؛ محورهايي 
كه نقشي اساســي در تعيين سرنوشت 

منطقه خاورميانه خواهند داشت.

مثلث بحران ميان ايــران، تركيه و 
عراق

رســانه هاي عــراق طــي ســال هاي 
گذشته بارها نســبت به خشك شدن 
2 رود تاريخــي دجله و فــرات در اين 
كشــور هشــدار داده اند؛ رودهايي كه 
براســاس تمام روايت هــاي تاريخي، 
بنيان شــكل گيري تمدن بين النهرين 
به حساب مي آيند. ريشــه اين بحران 
بيــش از هر چيــز به سد ســازي  هاي 
تركيه در جنوب شــرقي اين كشور و 
مشــخصا »سد ايليســو« بر مي گردد. 
دولت تركيه ظرف يك دهه گذشــته 
ابرپــروژه اي عمراني را آغــاز كرده كه 
هدف آن، تاسيس مجموعه اي از سدها 
در حوزه باالدستي دجله و فرات براي 
ســاخت نيروگاه هاي برقابي اســت. 
به گفته مهدي الحمداني، وزير نيروي 
عراق، مجموعه منابع آبي اين كشور در 
سال 2020)پس از راه اندازي فازهاي 
اوليه سد ايليسو( نزديك به 50درصد 
كاهش يافته اســت. بايد توجه داشت 
كه آثار و پيامدهاي اين خشكســالي 
صرفا به كمبــود منابع آبــي محدود 
نبوده و مشــكالت متعــدد ديگري را 
هم براي كشــور هدف ايجاد مي كند. 
براي مثال به دليل كاهش چشــمگير 
ســطح آب در برخي از نقــاط دجله و 
فرات و متعاقبا شكل گيري بحران هاي 
زيســتي )مرگ ومير آبزيــان، تغيير 
نظام اكوسيستم و...( 24هزار شهروند 
عراقي پس از مصرف آب دجله در سال 

2018دچار مسموميت شدند.
كشــور عراق هم اكنــون بــا بيش از 
40ميليــون نفــر جمعيت، ســاالنه 
71ميليــارد مترمكعــب آب مصــرف 

مي كند. براي فهــم دقيق تر بحران آبي 
در عراق كافي اســت بدانيم براســاس 
پيش بيني ها، ميزان منابع آبي موجود 
براي اين كشور در سال 2035با وجود 
رشد 10ميليوني جمعيت به 51ميليارد 
مترمكعب كاهش خواهــد يافت. علت 
اين كاهش چشمگير، راه اندازي كامل 
سدهاي تركيه است. با وجود تالش هاي 
متعدد دولت هــاي عراقــي به منظور 
مذاكره با تركيه و دستيابي به راه حلي 
قانع كننده بــراي طرفين، تا كنون هيچ 
توافق اطمينان بخشــي در اين زمينه 
صورت نگرفته اســت. حميــد النايف، 
سخنگوي وزارت كشاورزي عراق پس از 
پايان آخرين دور از مذاكرات هيأت هاي 
كارشناسي 2 كشــور در سال گذشته 
گفت: »گفت وگوهاي بغداد و آنكارا هيچ 
نتيجه اي نداشته است. امنيت سرزميني 
عراق با خطر خشكســالي بي ســابقه 
به دليل سدسازي هاي تركيه و افزايش 
دماي كره زمين روبه روست.« اهميت 
اين مذاكرات براي وزارت كشاورزي از 
آن روســت كه عراق همزمان با فرايند 
تكميل سد ايليسو، ســاالنه 100هزار 
دونم )هر دونم معــادل 100هزار متر 
زمين زراعي است( را از دست مي دهد. 
تمام اينها در حالي اســت كــه به نظر 
مي رسد عراق با وجود ضررهاي عمده، 
ناچار است طي ســال هاي آينده يكي 
از مشتريان نيروگاه هاي برقابي تركيه 
باشــد؛ نيروگاه هايي كه ساخت آنها به 
قيمت كاهش چشمگير منابع آبي عراق 

تمام خواهد شد. 
البته اين بحران محدود به عراق نيست و 
امنيت آبي ايران را هم به حكم مجاورت 

جفرافيايــي در بر مي گيــرد. ازجمله 
نخســتين پيامدهاي آغــاز پروژه هاي 
سد ســازي  تركيه در جنوب شرقي اين 
كشــور، ظهور بحران هاي زيســتي در 
تــاالب هورالعظيم بوده اســت. گفته 
مي شود با تكميل تمام فازهاي عمراني 
ســد ايليســو، بســياري از تاالب هاي 
جنوبي غربي ايران دچار خشكســالي 
شــده و بحران ريزگردها بيش از پيش 
به محيط زيســت ايران آسيب خواهد 
زد. از ســوي ديگر طي سال هاي اخير، 
برخي رسانه هاي عراقي ايران را هم به 
نقش آفريني در بحران آبي اين كشــور 
به دليل سد سازي  در نواحي غربي متهم 
كرده اند. اگرچه مروري بر اين اتهامات 
كه تا كنون از ســوي منابع رسمي نيز 
تأييد نشده، نشــان مي دهد ريشه آن 
بيش از مسائل محيط زيستي به مواضع 

سياسي بر مي گردد.

امنيت آبي اردن در دستان اسرائيل
يكي از مهم ترين چالش ها بر ســر راه 

توســعه اقتصادي و كشــاورزي اردن، 
محدوديت منابع آبي است. اگرچه اين 
كشــور به لحاظ تاريخي حق استفاده 
از رودهاي اردن و يرمــوك را دارد اما 
سيطره نظامي اسرائيل بر اين مناطق، 
دســت اردن را از منابع آبي خود كوتاه 
كرده اســت. به اين ترتيب، اردن ناچار 
است براي دسترسي به مازاد منابع خود، 
بهاي مالي بپردازد؛ البته بعد از موافقت 
دولت اسرائيل مجموعه اين عوامل باعث 
شده اردن يكي از فقيرترين كشورهاي 
دنيا به لحاظ منابع آبي باشد. براساس 
آمارهاي رســمي، ســهم هر شهروند 
اردني از مجموعه منابع جهاني آب تنها 
0.8درصد است. به عبارت ديگر ميانگين 
دسترسي ساالنه شــهروندان اردن به 
منابع آبي كمي بيش از 100مترمكعب 
است؛ آماري كه در كشورهاي همسايه 
اردن بيش از 1300مترمكعب در سال 

عنوان مي شود.
فراتــر از اين هــا، يكــي از بندهــای 
توافق صلح اردن و اســرائيل در سال 
1967نيز مربوط به حق اســتفاده از 
منابع زيرزميني آب است. براساس اين 
توافق، حاكميــت اردن حق هيچ گونه 
برداشــتی از منابــع زيرزميني بدون 
موافقت رژيم صهيونيســتي را ندارد. 
روزنامه نيويورك تايمز سال گذشته در 
گزارشي مدعي شد اردن و اسرائيل بر 
سر افزايش سهم امان از منابع رودهاي 
اردن و يرمــوك تا ســقف 8ميليون 
مترمكعب به توافق رسيده اند؛ اگرچه 
اين توافق پايدار نيســت و درصورت 
تغيير موضــع تل آويو بي اعتبار خواهد 
بود. به روايت روزنامه العربي الجديد، 
بخش بزرگي از طرح هاي توسعه اردن 
بدون افزايش منابع اين كشور قابليت 

اجرايي ندارد.

ادامه نبرد در شمال آفريقا
نزاع ميان قاهره و آديس آبابا بر سر آينده 
رود نيل، مشــهورترين تنــش آبي در 
جهان به حســاب مي آيد. اگرچه كشور 
مصر تا بيش از 90درصــد بر منابع اين 
رود براي توسعه، كشــاورزي و تامين 
نيازهاي شــهروندان خــود تكيه دارد 
اما روشن نيســت تا كمتر از يك دهه 
ديگر بتواند به چيزي بيش از 50درصد 
سهم كنوني خود از رود نيل دسترسي 
داشته باشد. ريشه اين بحران به برنامه 
دولت اتيوپي براي ســاخت سد بزرگ 
النهضــه برمي گــردد؛ ســدي كه اين 
كشــور را به اصلي ترين منبع صادرات 
برقابــي در قاره آفريقــا تبديل خواهد 
كرد. براساس اعالم وزارت كشور مصر، 
درصورت تكميل ساخت اين سد، امنيت 
غذايي مصري ها به شــكل بي سابقه اي 
دچار چالش مي شود. شــبكه الجزيره 
در اين باره مي نويســد: حمايت غرب و 
صندق بين المللي پول از برنامه اتيوپي 
براي ساخت ســد النهضه ممكن است 
مصر را ناچار به استفاده از گزينه نظامي 

عليه همسايه جنوبي خود كند.
براســاس گزارش هاي رسمي، اتيوپی 
قادر است فاز دوم آبگيری سد النهضه را 
تا پايان خرداد به اتمام برساند؛ اقدامی 
كه نقض آشكار توافق های پيشين اين 
كشــور نه تنها با مصر، بلكــه حتی با 
سودان به حساب می آيد. اگرچه قاهره 
در شرايط كنونی، به دليل حجم باالی 
بارش هــا و وفور منابع آبــی، حتي در 
صــورت تكميل فاز دوم آبگيری ســد 
اتيوپي دچار مشــكل اساسي نخواهد 
شد اما بدون شك پيامدهاي اين رخداد 
براي آينده اقتصاد مصر فاجعه بار است.

 ماراتن كشورها براي سد سازي  و استفاده حداكثري از منابع آبي باقيمانده در خاورميانه
آينده اين منطقه را با چالش هاي نگران كننده اي روبه رو كرده است

صداي پاي جنگ آب در خاورميانه

تصاوير مراسم تدفين شاهزاده فيليپ، همسر 
ملكه بريتانيا، در صفحه اول اغلب روزنامه هاي 
اين كشور منتشر شده اســت. مراسم تدفين 
فيليپ، ملقب به دوك ادينبورگ در قلعه ويندروز 
در غرب لندن برگزار شد. ملكه اليزابت هم كه از 
زمان اعالم خبر مرگ فيليپ در هفته گذشته در 
انظار عمومي ظاهر نشده بود، در اين مراسم حاضر 
شد. تنهايي ملكه اليزابت به خاطر شرايط كرونا در 
مراسم، مورد توجه اغلب روزنامه هاي انگليسي 

قرار گرفته است.

روزنامه واشنگتن پست ]آمريكا[

روزنامه بوستون گلوب ]آمريكا[

روزنامه هندو ]هند[

روزنامه ساندي تلگراف ]انگليس[

 خروج آمريكا از افغانستان 
و نگراني هاي امنيتي

ابهام بر سر پاسپورت واكسن

كرونا؛ مهارنشدني در هند

 برگزاري مراسم تدفين 
شاهزاده فيليپ

واشنگتن پســت از نگراني نهادهاي امنيتي 
آمريكا در مورد تبعات خــروج نيروهاي اين 
كشور از خاك افغانســتان خبر داده است. 
طبق تصميم جو بايدن، قرار اســت آمريكا 
نيروهايش را تا 5 ماه ديگر از افغانستان خارج 
كند. واشنگتن پســت نوشــته كه نهادهاي 
اطالعاتي در آمريكا مشغول تهيه سناريوهاي 
امنيتي براي بعد از خروج هســتند. بررسي 
احتمال قدرت گيري گروه هاي تروريستي در 

افغانستان بخشي از اين سناريوهاست.

روزنامه بوســتون گلوب نوشــته درحالي كه 
واكسيناسيون در آمريكا با سرعت خوبي ادامه 
دارد، بحث بر ســر ضرورت صدور پاسپورت 
واكسن هم داغ تر شده اســت. به نوشته اين 
روزنامه، گام بعدي در بحران كرونا، مسئله صدور 
مجوز حضور افراد واكســينه شده در تجمعات 

است كه به آن پاسپورت كرونا گفته مي شود. 

با افزايش ناگهاني شمار مبتاليان به كرونا در هند، 
نخست وزير اين كشور براي ايجاد بيمارستان هاي 
موقت دستوراتي صادر كرده است. بنا به اعالم 
وزارت بهداشت هند، آمار ابتالي روزانه در اين 
كشــور از 261هزار نفر گذشته است. شمار كل 
مبتاليان نيز به حدود 15ميليون نفر رسيده است. 
در هند روزانه حدود هزار و 500نفر قرباني ويروس 
مي شوند. شمار قربانيان به بيش از 177هزار نفر 

رسيده است.

جهان نما

موسي قلعه: زندگي زيرسايه طالبان
زنان، بدون همراهي يك مرد، حق ترك خانه هايشــان را ندارند 
و هيچ كس جرأت ندارد درباره مدرســه رفتن دختراني كه اينجا 

زندگ مي كنند سؤال كند.
ماليات كه اجباري اما در عين حال گاهي عادالنه ا ست و معموال 
بر ثروتمندان وضع مي شــود، مي تواند عامــل اختالف بين دو 
ماليات گير باشــد و به زد و خورد منتهي شــود. و آنهايي هم كه 

ماليات نمي دهند، زنداني مي شوند.
عدالت را دادگاه هايي ســيار برقرار مي كنند؛ مردان هوســباز، 
زنداني و گاهي كشته مي شــوند. ســارقاني كه بر دزدي اصرار 
كنند، در مألعام به دار آويخته مي شوند. نان، لباس و حتي گاهي 

موبايل هاي هوشمند، هديه جنگجويان است.
ما در سال2021 هســتيم و اينجا، منطقه تحت كنترل طالبان، 
موسي قلعه اســت. شهري در اســتان هلمند، شهري كه 2 دهه 
پيش، ده ها سرباز آمريكايي، انگليسي و افغان براي آزادسازي آن 

جانشان را از دست دادند.
اين شــهر حاال نماد جامعه  اسالمي و بســته اي است كه طالبان 
مي خواهد. محلي ها مي گويند، اين شــهر بعد از بيش از 30سال 

درگيري، حاال حالتي خام از نظم را تجربه مي كند.
ســي ان ان در مصاحبه با 6 نفر از مردان ساكن اين شهر، به دنبال 
اين بوده است كه روشن كند زندگي در يك شهر و جامعه تحت 
كنترل طالبان، براي شــهروندان چگونه خواهد بود. طالبان، از 
دهه1990 تمام يا بخش هاي زيادي از كشور را در اختيار داشته 
اســت و اميدوار است با مشــاركت در آينده سياسي افغانستان، 

حكومت داري مطلوب خود را دوباره در سراسر كشور برپا كند.
جو بايــدن، رئيس جمهور آمريكا وعده داده اســت كه نيروهاي 
نظامي اين كشور، بعد از 20سال حضور در افغانستان،  در سالگرد 
حمالت تروريستي يازده ســپتامبر، خروج از افغانستان را شروع 

كنند.
مذاكرات بين آمريكا و طالبان در جريان اســت و معموال دولت 
افغانستان از اين مذاكرات بيرون گذاشته مي شود. در واقع دولت 
بعد از آن به مذاكرات راه داده شده كه بين آمريكا و طالبان، تفاهم 
كلي براي آتش بس و صلح ايجاد شــده و دولت به نوعي به عنوان 

كارپرداز توافق هاي حاصل شده وارد بازي شده است.
ماجراي موسي قلعه، نمادي از سرنوشت حضور ناتو در افغانستان 
است. اين شهر جايي است كه برخي از شديدترين درگيري ها 10 
سال پيش روي داد؛ يعني قبل از اينكه نيروهاي نظامي تحت امر 
آمريكا آنجا را ترك كنند. نيروهاي افغان هم در ســال2016 از 

موسي قلعه رفتند.

انگليس دست كم 23سربازش را درگيري هايي در بستر سبزپوش 
رودخانه اين شهر از دســت داد. كمي بعد، تفنگداران دريايي با 
آتشي حجيم منطقه را جارو كردند. در كنار تعداد زيادي نيروي 
امنيتي افغان، دست كم 4 ســرباز آمريكايي در شهر جانشان را 
از دســت دادند. فقدان حقوق زنان و جذب كامل جامعه توسط 
طالبان، هدف نهايي فداكاري هاي ســربازان ناتو را زير ســؤال 

خواهد برد.
درحالي كه كابل و مركز بيشتر شهرها تحت كنترل دولت است، 
بيشتر نواحي حاشيه اي افغانســتان زير كنترل نيروهاي متعدد 
طالبان قرار دارد. براي بيش از 5ســال، آنها بــا وجود درگيري 
شــديد با نيروهاي دولتي، قوانين خاص خود را در موسي قلعه 

پياده مي كردند.
يك ساكن منطقه گفته اســت: »در نهايت اين طالبان است كه 
قدرت را در دست دارد. نمي توان برخالف ميل آنها عمل كرد. آنها 
همه جا هســتند. آنها قدرت و دادگاه دارند. آنها هستند كه به ما 
مي گويند زكات يا ماليات ما چيست. آنها از اين ماليات براي حقوق 
خودشان و خريد اسلحه استفاده مي كند. آنها كساني را كه ماليات 

ندهند سركوب مي كنند.«
ساكناني كه با ســي ان ان گفت وگو كرده اند، گفته اند: نسبت به 
گذشــته كه رفتار با زنان به شدت وحشــتناك بود و خشونت و 
بي رحمي بخشي از قانون طالبان بود، اوضاع كمي بهتر شده است. 
با اين حال زنان همچنان اجازه ندارند كار كنند؛ مگر اينكه عضو 
كادر درمان باشند. يكي از ســاكنان گفته است: »وقتي كه زنان 
بيرون مي روند، بايد براساس قوانين شريعت لباس بپوشند. از نظر 
آنها، براي زنان مهم تر اين است كه به امور داخل خانه رسيدگي 
كنند تا به كارهاي بيرون از آن.« او گفته اســت كه زنان به خاطر 
بيرون رفتن، در دادگاه  بازخواست شده اند؛ »زنان اجازه ندارند كه 

بيرون بروند. دختران در موسي قلعه،  مدرسه ندارند.«
 يكي ديگر از ساكنان گفته است: »هيچ كس جرأت ندارد بپرسد 
چرا، چون نمي توانيم درباره آن صحبــت كنيم. مردم واقعيت را 

پذيرفته اند.«
روايت هــا از نوع ماليات گيري در موســي قلعه متفاوت اســت؛  
درحالي كه برخي هدف سيستم را ثروتمندان مي دانند، ديگران 
به ماليات گرفتن از كشــت تريــاك و حتي خريــد لباس براي 
جنگجويان در بــازار محلي به عنــوان ماليات اشــاره كرده اند. 
گروه هاي رقيب در داخل گروه طالبــان،  در ماليات گيري عمال 
با هم در مسابقه هســتند و پول و اجناس را براي خودشان نگه 
مي دارند. عضويت در طالبــان داوطلبانه اســت و عموما عمده 
متقاضيان، از شدت بيكاري به اين گروه مي پيوندند تا دست كم 
درآمد مختصري داشــته باشــند. از نظر اقتصادي، طالبان بنيه 

چنداني ندارد و برخالف دولت، توانايي ايجاد اشتغال ندارد.
در موســي قلعه، طالبان با فناوري هاي نوين هم مخالف است و 
به تازگي اجازه استفاده از گوشي هاي هوشمند و واتساپ را داده 
اســت. با اين حال، مردم تحت شــرايط خاصي مي توانند از اين 
گوشي ها استفاده كنند. براي نمونه، حق ندارند با آنها فيلمبرداري 
كنند. مغازه هايي كه خدمات واتساپ را به مردم مي دهند هم حق 

ندارند براي افراد مشكوك، اين پيام رسان را نصب كنند.

زني   در سوداي رهبري سازمان ملل 
آرورا آكانكشا، زن جوان هندي-كانادايي كه 
اخيرا براي نامزدي پســت دبير كل سازمان 
ملل متحد پيشقدم شده، اين روزها در فضاي 
مجازي خبرساز شده است. كارمند جسور 34ســاله سازمان ملل قرار است 
با آنتونيو گوترش، دبير كل فعلي اين ســازمان رقابت كند. گوترش كه 2برابر 
آكانكشا سن دارد، يك سياستمدار با تجربه پرتغالي است و در گذشته به عنوان 
كميسر عالي ســازمان ملل در امور پناهندگان فعاليت داشته است. اگر آرورا 
موفق شود، نه تنها جوان ترين فرد بلكه نخستين زني خواهد بود كه به دبيركلي 

سازمان ملل مي رسد.
نيويورك تايمز نوشته كه آكانكشا با 30هزار دالر بودجه تبليغاتي با شعار »براي 
يك سازمان ملل تازه« قدم در اين مبارزه انتخاباتي گذاشته و رسما درخواست 
خود را براي دوره 5ساله دبير كلي ســازمان ملل از 2022تا 2027اعالم كرده 

است.
آرورا متولد هند است. پدر و مادرش كه هر دو پزشك هستند وقتي او 6ساله 
بود به عربستان سعودي مهاجرت كردند. 3سال بعد دوباره به هند برگشتند و 
او را به مدرسه شبانه روزي فرستادند. آرورا در 18سالگي توانست يك بورسيه 
تحصيلي از دانشگاه يورك كانادا بگيرد. او بعد از دريافت مدرك كارشناسي خود 
در همان جا مشغول به كار شد. تا اينكه سال 2016به نيويورك رفت و فعاليت خود 

را به عنوان حسابدار در برنامه توسعه سازمان ملل آغاز كرد.

جرقه يك تغيير 
آرورا مدت كوتاهي بعد از حضور در سازمان ملل با يك تاكسي تصادف كرد و 
در بخش مراقبت هاي ويژه بستري شد. او معتقد است كه اين تصادف ديدش را 
به زندگي تغيير داد. آرورا به الجزيره گفته است: »خيلي خوش شانس بودم كه 
از آن تصادف جان سالم به در بردم. با خودم گفتم خدا حتما به  دليلي مرا نجات 
داده است. از خودم پرسيدم من چه كار مفيدي براي دنياي اطرافم انجام داده ام؟ 

همان جا بود كه فهميدم بايد تغييري ايجاد كنم.«
حسابدار جوان بعد از مدتي حضور در سازمان ملل احساس كرد كه اين سازمان 
در كمك به افرادي كه با هدف حمايت از آنها تشكيل شده، موفق نبوده است. 
در نهايت به اين نتيجه رسيد كه بهترين راه براي ايجاد تغيير در اين سازمان، 
به عهده گرفتن مديريت آن است. آرورا مي گويد: »سازمان ملل مردم را نااميد 
كرده و به افرادي كه بايد كمك كند، خدمت رســاني نكرده است. بزرگ ترين 
دشمن اين سازمان، ناتواني خودش است. مشكل در تصميم گيري نيست، بلكه 
در اجراست. اين موضوع باعث بي اعتمادي و آسيب ديدن اعتبار اين سازمان 

شده است.«
او در يكي از ويدئوهاي تبليغاتي اش ادعا كرده كه فقط حدود 30درصد از درآمد 
ساالنه 56ميليارد دالري ســازمان ملل صرف امور ضروري و رسالت واقعي 
اين سازمان مي شود. به گفته او، اين سازمان بيشتر درآمد خود را صرف امور 
غيرضروري مانند برگزاري كنفرانس ها و تهيه گزارش ها مي كند و رسالت اصلي 

خود را فراموش كرده است.

نداشتن تجربه ديپلماتيك
آرورا تجربه اي در حوزه ديپلماسي ندارد و به نظر مي رسد اين بزرگ ترين مانع بر 
سر راه او براي جلب حمايت كشورهاي عضو سازمان ملل و رقابت براي تصدي 
باالترين پست در اين نهاد باشد. اما معتقد اســت تجربه ديپلماتيك چيزي 
نيست كه فقط در كنفرانس ها و جلسه هاي سياسي به دست بيايد: »ديپلماسي 
يعني درك مردم، احترام به آنها و پذيرش و استقبال از تفاوت ها«. او مي گويد 
كه تجربه زندگي مستقل، كار در كافه از سنين پايين تا تدريس اقتصاد و آمار 
در دانشگاه و سپس خدمت در سازمان ملل به او فرصت اكتساب مهارت هاي 
اساسي زندگي و آشنايي با فرهنگ ها، انسان ها و مذهب هاي مختلف را داده 

است.

اولويت با پناهندگان
مبارزه با بحران پناهندگي، اولويت نخست آرورا خواهد بود. او گفته پدربزرگ 
و مادربزرگش پناهنده بوده اند و به همين دليل اين قشــر را به خوبي درك 
مي كند. به اعتقاد آرورا، سازمان ملل بايد حامي پناهندگان باشد. بر اساس 
آمار كميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل متحد )UNHCR(، دست كم 
79.5ميليون نفر در سراسر جهان مجبور به ترك خانه هاي  خود شده اند. در 
بين آنها حدود 46ميليون آواره هستند و تقريبا 26ميليون نيز به كشورهاي 
ديگر پناهنده شــده اند كه نيمي از آنها زير 18ســال هستند. او مي گويد: 
»سازمان ملل بايد پناهندگان را در اولويت قرار بدهد. اين قابل قبول نيست 
كه تعداد زيادي انسان، آواره شده اند و يك دهه  است كه در كمپ ها زندگي 

می كنند.«
پرداختن به آب وهوا، تحصيل، فناوري و احياي اقتصاد پساكرونا از اولويت هاي 
بعدي آروراست. او معتقد است كه بايد كار زيادي در حوزه توانمندسازي زنان 
در سازمان ملل و در سطح جهاني انجام شــود. اولويت ديگر حسابدار جوان، 
مبارزه با سوءتغذيه است. او در تابستان سال2016 در مأموريتي كه به اوگاندا 
رفته بود، كودكاني را ديد كه براي رفع گرسنگي ِگل مي خوردند؛ وضعيتي كه او 
را تكان داد. اما وقتي به نيويورك بازگشت و اين موضوع را با يكي از مقام هاي 
ارشد سازمان ملل در ميان گذاشت، از پاســخي كه شنيد بيشتر متئاتر شد: 

»ِگل، آهن دارد.« 

حضور زنان در سازمان ملل
تابه حال در عمر 75ساله سازمان ملل هيچ زني به عنوان دبير كل آن انتخاب 
نشده است. در آخرين انتخابات كه 5سال پيش برگزار شد، 7نفر از 13نفري 
كه نامزد شده بودند، زن بودند. هم اكنون، امينه محمد كه يك بانوي نيجريه اي 
است، معاون دبير كل سازمان ملل است. آرورا مي گويد: »ديگر وقت آن است 
كه نشان بدهيم مديريت زنان چه دستاوردهايي براي جهان خواهد داشت. 
زنان بايد خيلي زودتر از اينها به سازمان ملل راه پيدا مي كردند. نامزد شدن 
من فقط آزموني براي سنجش توانايي من نيســت، بلكه آزموني براي اين 
سازمان هم هســت. آيا آنها واقعا به برابري جنسيتي و توانمندسازي زنان 
اعتقاد دارند يا فقط شعار مي دهند؟ مهم اين است كه به آنچه گفته مي شود، 

عمل بشود.« 
به نظرمي رســد آرورا طي هفته هاي اخير طرفداران زيادي در فضاي مجازي 
به ويژه بين زنان و پناهندگان پيدا كرده است. خيلي از آنها معتقدند كه او تنها 
فردي است كه چنين دغدغه هايي دارد و به همين دليل از او حمايت خواهند 
كرد. انتخابات سازمان ملل قرار اســت در  ماه اكتبر )اوايل پاييز( برگزار شود. 
دبيركل سازمان از سوي اعضاي دائم شوراي امنيت يعني كشورهاي انگليس، 
چين، فرانسه، روسيه و آمريكا انتخاب مي شود. آرورا اميدوار است كه اعضا به 
يك »ديدگاه و ايده تازه« فرصت عرض اندام بدهند. اما هنوز هيچ كشوري از 
نامزدي او حمايت نكرده و درخواستش پاسخ رسمي از سازمان ملل دريافت 
نكرده اســت. خيلي ها معتقدند آرورا خودش هم مي داند كه شانسي ندارد و 
فقط مي خواهد تريبوني براي بيان دغدغه هايش پيدا كند. با اين حال دوستان 
و همكارانش مي گويند او بسيار جسور است و از اينكه خودش باشد، حتي در 

مقابل مافوقش، ترسي ندارد.
روي كاغذ، گوترش شــانس بااليي براي ماندن در پست فعلي اش دارد، اما به 
هر حال جسارت آرورا ممكن اســت تغيير بزرگي در سازماني كه 193كشور 
عضو آن هستند و سال هاست رهبر آن در يك فرايند نه چندان شفاف انتخاب 

مي شود، ايجاد كند.

دولــت تركيــه ظــرف 
گذشــته دهــه   يــك 

ابــر پــروژه اي عمراني را 
آغاز كرده كــه هدف آن، 
تاســيس مجموعــه اي از 
سدها در حوزه باالدستي 
دجله و فرات براي ساخت 

نيروگاه هاي برقابي است

سمانه معظمي
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سياوش فالح پور
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جكی مــك كــــوماك  مادربزرگی 68ساله با قدی مهدیاگلمحمدی
متوسط، رنگين پوست و ساكن واريك شاير انگلستان بر اين 
باور است كه جهنم جايی است كه ساكنانش منتظرند آتش 
خاموش شود. او با همين ايده در يك خيريه كار می كند و با 
كمك به مستمندان به سهم خود دنيا را تبديل به جايی 
بهتر كرده است. در چند ماه اخير اما خانه ای خريد كه كنار 
بزرگراه است و حاال از سر و صدای اين بزرگراه شاكی ا ست. 
او جهنم جديدی يافته كه بايد آتش آن را خاموش كند. 
جكی ابتدا در فضای مجازی تالش كرد تا همسايه ها را به 
اجماعی برساند تا به اين سر و صدا اعتراض كنند اما خب 
كســی اســتقبال نكرد. آنها منتظر بودند آتش خودش 

خاموش شود. اما جكی از پا ننشت و سراغ خبرنگار ها رفت. 
پس از اينكه سايت های معتبری همچون مترو و ديلی ميل 
انگلستان شكايت های او از اين سروصدا را مطرح كردند، 
گوش مسئوالن هم تيز شــد. برخی از كاربر های فضای 
مجازی او را احمق توصيف كردنــد. فقط به اين دليل كه 
خانه ای در نزديكی بزرگراه خريده و حاال از سر و صدای آن 
شاكی است. جكی اما بر اين باور است كه احمق كسی است 

كه برای حل مشكلش كاری نمی كند.
پس از چند روز مشــخص شــد او احمق نبوده است چرا 
كه خانه 350هــزار پوندی او پس از انجــام تغييراتی كه 
از مســير های قانونی آنها را مطالبه كرده قرار است چند 
هزار پوند گران تر شــود. بله، او آنقدر پيگير ماجرا شد كه 

حاال قرار است مسير بزرگراهی كه از كنار خانه او می گذرد 
سرعت مجازش كاهش يابد، همچنين دوربين هايی برای 
ثبت تخلف های راننده ها در آن محدوده نصب  شود، برخی 
مقامات هم قول دادند نرده های محافــظ صوتی در اين 
محدوده نصب كنند تا آلودگی صوتی به كمترين ميزان 
برسد. جكی برای اثبات آلودگی صوتی محيط زندگی اش 
ميزان آن را با صداسنج ثبت كرده بود. او ثابت كرد آلودگی 
صوتی كه وارد خانه اش می شــود 85دسی بل و آلودگی 
صوتی حياط منزلش تا 120دسی بل )معادل سر و صدای 
يك كنسرت راك(بوده است. پيگيری ها و انعكاس همين 
واقعيات كمك كرد تا او آتش جهنمی را كه در آن زندگی 

می كرد خاموش كند.

جكی، آتش نشان جهنم مشكالت

كريسمس كه تولد آقا مسيح است. بابانوئل  هم كه همين برادر هم صنف خودمان سیداحمدبطحایی
سنت نيكوالس است. بابای ولنتاين هم در واقع عزاست و اعدام يك بابای 
مسيحی ديگر. ليكن اين را هم خوش می دارند. روز كيپور هم بزرگ ترين 
عيد يهوديان است. چه روزی است؟ روز توبه و بازگشت به خدا. اين عيد 
غربی هاست. شرقش را هم نگاه كنی همين است. از واسانتا پانچامی در 
ژانويه بگير تا عيد ديوالی در انتهای اكتبر تمام سال شبه جزيره هند و 
اطرافش را اعياد دينی و مذهبی پر كرده. يعنی اصال عيد همين است و 
چيز ديگری در بساط بزم و شادی ندارند. حاال برگرديم به خودمان. خود 
خداوند كه گفته اين ماه من است. بعد گفته اين ماه بهار هم هست. يعنی 
شكوفه می دهد. فصل طرب است. سرخوشی دارد. نسيم دل افزا دارد. 
فصل دلبری است اصال. قرآنش را هم كه گذاشته توی اين بزم و بساط 
عيش و شادی به خلق بدهد. با اين مقدمه مختصر بايد نتيجه گرفت كه 
رمضان انتهای همه اعياد و بزم هاست. يعنی همه سال ملت منتظر رمضان 
هستند و حتی راضی به دل كندن ازش نمی شوند. حاال پامان را از تقويم 
می كشيم بيرون. بيرون چه خبر است؟ كاری به وضع ناگفتنی اقتصادی 
و سياسی و الی آخر ندارم. رمضان ما واقعا عيد است؟ واقعا خوشيم؟ جز 
صف حليم و نانوايی سنگكی فرقی با رجب و شعبان و شوالش دارد؟ جز 
اينكه بيشتر غر می زنيم. عصبی تر می شــويم. سايز شكم مان 2 سانت 
بيشتر می شود. صبح تا بعدازظهر بی حال و خرابيم و از افطار تا سحر بشكه 

آب، چه اتفاقی در ما می افتد؟
اين در واقع يك سؤال است تا غر و گاليه. واقعاً چرا اينجوری هستيم. تقی 
هرجا صدا می آيد می گوييم آن ور را ببين. ببين چه زندگی و كار و باری 
دارند. اينجا هم كمی آن ور را نگاه كنيم. جشن توبه دارند. جشن هدايت. 
عيد آقا مسيح شان واقعا جشن سراسری و ملی است. اينجا اما انگار يادمان 
ندادند يا نفهميديم كه عيد بودن رمضان يعنی چی؟ می دانيد چيست؟ 
داستان از اين قرار است؛ خودم از رمضان شادم و دوست دارم اين شادی 
مسری را ببينم. ولی كم است. نه اينكه نيست. دوست دارم همه چشم ها 
برق بزند. لب ها بخندد. خودش گفته اين ماه در خانه اش هســتيم، سر 
سفره اش، چشم در چشم اش. واقعا ذوق ندارد يك ماه زل بزنی به دلبر. تو 

بغلش وول بخوری. چفت خودش.  ماه عسل.

بیشتر بخند

پیش از این فیلم سینمایی 
»خوب، بد، جلف: ارتش 

سری« ركورددار فروش آنالین 
سینمای ایران بود. به این 
ترتیب »شنای پروانه« كه 

اكران آنالینش را از ۱۱ فروردین 
آغاز كرده بود، پس از گذشت 
۱7روز به این ركورد دست پیدا 

كرده است.

 17
روز

این فروش در حالی رقم خورده 
كه از ابتدای اكران آنالین 
كه از نوروز سال گذشته 

آغاز شده است، ۳۶ فیلم به 
نمایش عمومی در آمدند و 

فروش شنای پروانه به عنوان 
یك ركورد در میان آثار اكران 

آنالین توانسته است در جذب 
مخاطب موفق عمل كند.

 36
فیلم

توصيه نخست وزير هند؛ 
به گنگ نرويد

زندگی پديا
هنوز به آينده اميد دارم

راستش را بخواهی،  امــروز هيــچ جا سیدمحمدحسینهاشمی
نرفتم همشــهری! نشســتم توی خانه. تا دلت 
بخواهد از پنجره شهر را نگاه كردم. به مسافرانی 
كه از ايســتگاه متروی روبــه روی خانه بيرون 
می آيند، خيره شــدم. يكی، 2ماسك بر صورت 
داشت؛ يكی، يك ماســك؛ يكی ماسك و شيلد. 
يكی دو نفرشان آمدند از ايستگاه بيدود روبه روی 
مترو، دوچرخه اشــتراكی برداشــتند. سوارش 
شدند و رفتند. نمی دانم به كجا. نشسته ام و دارم 
با خودم به سرنوشت تك تك آنها فكر می كنم. به 
اينكه احتماالً با كلی ترس و لرز سوار مترو شده 
بودند. به اينكه وقتی رســيدند بيرون نفســی 
به راحتی كشيدند اما نگران كلی مبادا هستند. 
مبادا كسی بيماری داشته و ما گرفتيم؛ مبادا ما 
كرونا داشــتيم و به كســی انتقال داديم؛ مبادا 
بعد از ظهركه دوباره بايد سوار مترو بشويم، اتفاقی 
برايمان بيفتد. از پنجره به روبه رو خيره شــدم و 
دارم تمام روزهايی را مرور می كنم كه خبری از 
اين داستان ها نبود؛ اين همه مبادا وجود نداشت. 
دارم به تك تك لحظه هايی فكر می كنم كه من و 
ما قدرش را ندانستيم. پارسال، همين موقع ها، 
اوايل كرونا، آن موقع كه هنوز درگيرش نشــده 
بودم، دوباره همينطور توی خانه بســت نشسته 
بودم و داشتم روزها را يك به يك به هم سنجاق 
می كردم. اما ماجرای امسال خيلی تفاوت دارد. 
امسال همه  چيز از پارسال گران تر شده؛ امسال 

زندگی سخت تر شده و من بايد قدر همين يك 
روز را هم كه می توانم در خانه بمانم، خوب بدانم. 
دارم به ظــرف قرص هايم نــگاه می كنم. تمام 
ويتامين هايی كه توی اين يك ســال، شده اند 
همنشين شــام و ناهار و صبحانه ام را گذاشته ام 
روی ميز كنار مبل و يك ليوان آب هم كنارش. 
شده ام شبيه پيرمردهايی كه سن و سالی ازشان 
گذشته و با داشتن چندين نوه و نتيجه، حاال حال 
و روزشــان به اين قرص ها پيوند خــورده. اين 
قرص ها باشد، خوب اند، نباشد، بدند. اما من هنوز 
خيلی سال روبه رويم نشســته تا آن موقع. ولی 
روزگار، زندگی مان را شبيه  هم كرده است. دارم 
از پنجره بيرون را نگاه می كنم و چشم دوخته ام 
به ميدان كوچكی كه ماشين ها دو سه تا در ميان، 
خالف جهت حركت می كنند و آن را دور می زنند. 
دارم فكر می كنم به اين همه عجله. به اين همه 

شتاب. 
به اين اوضاع و احوالی كه توی يك سال و دو ماه 
گذشته گرفتارش شــديم. دارم از پنجره بيرون 
را نگاه می كنم و گوشــم را تيز كرده ام به اخبار 
تا ببينم اوضاع امروز كشور چطور است. دكترم 
گفته، كمتر خبر گــوش كن. گفتــم كه كارم 
خبر است. گفت بی خيال باش، گفتم زندگی ام 
خيال بافی اســت. حاال فقط اميــد دارم كه يك 
روزی برســد كه بگويند كرونا رفت؛ تمام. حاال 
اميد دارم كــه بگويند دوبــاره می توانيم بدون 

ماسك به هم لبخند بزنيم.

روشنفکری در خيابان

بگذار تفاوت های ما بماند برای قصه ها، برای دنيای كتاب و كلمه... اول آخر

ژان كريستف

رومنروالن
 تنها بــود و تنها، كــه تنهايی چه 
سعادت بزرگی است و چه سعادت 
بزرگی است رها شدن از قيد و بند، 
و رها شــدن از خاطرات عذاب آور 
و رهــا شــدن از توهمــات و چه 
سعادت بزرگی است زندگی كردن 
و مغلوب زندگی نشــدن و بر آن 

غلبه كردن!

خوابم مياد 

هم هستی، هم نيستی. اين بی فكری 
و بی وزنيه تو خواب كه چيزی از دورو 
َورت نمی فهمی رو با هيچی تو دنيا 
عوض نمی كنم. ولی كاريش نمی شه 
كرد. بايد بيدار شــيم. مشكل منم 
هميشه درست از همين جا شروع 
می شه. وقتی چشــامو باز می كنم، 
وقتی متوجه می شــم هنوز زنده ام، 
دوباره تنهام. مجبــورم ادامه بدم و 
چيزی هم راضی ام نمی كنه، حتی 
كار هر روزه ای كه انتظارمو می كشه 

و يه وقتی عاشقش بودم.
رضا عطاران

بوك مارك

ديالوگ

عدد خبر

میلیارد تومان 
فیلم سینمایی »شنای 

پروانه« به كارگردانی محمد 
كارت با فروش بیش از ۴ 

میلیارد لقب پرفروش ترین 
فیلم اكران آنالین را از آن خود 
كرد. این در حالی است كه 

نسخه قاچاق این فیلم یك ماه 
قبل از اكران آنالین دست 
به دست می شد كه با وجود 
این ثبت چنین ركوردی قابل 

توجه است.

4
عدد خبر

دعای روز ششم ماه مبارك رمضان

اْدُعوین  أَْسَتِجْب لَُكم 

َُّهمَّ ال َتْخُذلِْن ِفیِه لَِتَعرُِّض َمْعِصَیِتَك، َو ال َتْضِرْبِن ِبِسَیاِط َنِقَمِتَك، َو زَْحزِْحِن ِفیِه  الل
َِّك َو أََیاِدیَك، َیا ُمْنَتَه رَْغَبه الرَّاِغِبنَی. ِمْن ُموِجَباِت َسَخِطَك، ِبَمن

خدايا مرا در اين  ماه به خاطر نزديك شدن به نافرمانی ات وامگذار، و با تازيانه های 
انتقامت عذاب مكن، و از موجبات خشمت دورم بدار، به فضل و عطاهايت، 

 ای نهايت دلبستگی دل شدگان.

دارم اميد عاطفتی از جناب دوست
كردم جنايتی و اميدم به عفو اوست

حافظ

  حس درون هنرمند
نمايشگاه گروهی پرفورمنس

تا چهارشنبه يکم ارديبهشت 1400
تهران، خيابان وليعصر)عج(، نرسيده 
به ميدان ونك، خيابان عباسپور 
)توانير( شمالی، بعد از پل همت، 

پالك 23

  همسان
نمايشگاه گروهی هنرهای تجسمی
تا چهارشنبه يکم ارديبهشت 1400
تهران، اقدسيه، آجودانيه، خيابان 

چهاردهم شرقی، شماره 22

  سرزمين بی خورشيد
نمايشگاه انفرادی

تا چهارشنبه 22 ارديبهشت 1400
ماهشــهر، خيابان پتروشــيمی 
شيراز، روبه روی باشگاه پاكروان، 

ساختمان ندا

  تيامت
نمايشگاه انفرادی نقاشی خط
تا سه شنبه 31 فروردين 1400

تهران، زير پــل كريمخان، بعد از 
تقاطع ايرانشهر، پالك 154، زنگ 

دوم، طبقه اول

  دلبر
نمايشگاه انفرادی

تا سه شنبه ۷ ارديبهشت 1400
تهران، خيابان ســنايی، خيابان 
شاهين )خدری(، پالك 18، طبقه 

دوم

  چرخ بيکران
نمايشگاه انفرادی

تا جمعه 1۷ ارديبهشت 1400
تهران، خيابان نوفل لوشاتو، كوچه 

لوالگر، پالك 5

  عمق غار خاموش
نمايشگاه گروهی

تا دوشنبه 13 ارديبهشت 1400
تهران، خيابان نجات الهی )ويال(، 
خيابان سميه، خيابان پورموسی، 

شماره 30

  هم از زمين، هم از زمون
نمايشگاه انفرادی

تا سه شنبه ۷ ارديبهشت 1400
تهران، خيابان ســنايی، خيابان 
شاهين )خدری(، پالك 18، طبقه 

اول

  گمانه
نمايشگاه انفرادی عکس

تا سه شنبه 31 فروردين 1400
تهران، خيابــان كريمخان زند، 
خيابــان خردمنــد، كوچه 18، 

پالك 25

گالری گردی مجازی
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21فروردين 1400-بازار تجريش عكس ها: همشهری- منا عادل

قصهماقصهزولبیاست
رمضان ماه بركت است، ماه 
نوستالژی ربنای شجريان، 
اذان مــوذن زاده اردبيلی، ســفره های افطاری، 
مهمانی های خانوادگی، بساط زولبيا و باميه و  آش 
رشــته، ترافيك قبل از افطار و گل كوچيك های 

شبانه كه هر سال تکرار می شود.
بماند كه كرونا نيمی از اين نوستالژی را از ما گرفته 
اما  اين ويژگی خاص ماه رمضان اســت كه همه را 
تحت تأثير قرار می دهد و زيــاد هم به اعتقادات و 
تدين آدم ها كار ندارد. انگار آدم ها ناخودآگاه حال 
ديگری می شوند، آمار جرم و جنايت و دزدی پايين 
می آيد و خالفکارها هم يك ماه بساط شان را جمع 
می كنند. در اين ماه اســت كه مهربان تر می شويم 

و زبان مان خواسته و ناخواســته كمتر می جنبد. 
حواس مان بــه رفتارهای مان و آدم های اطراف مان 
بيشــتر جمع می شــود. در ماه رمضان خيلی از ما 
آدم ديگری می شويم اما به محض تمام شدن  ماه و 
خوردن نخستين صبحانه همه  چيز تمام می شود و 

روز از نو، روزی از نو. 
همه آن مهربانی ها نســبت به آدم ها با يك دقيقه 
ماندن توی ترافيك از يادمان می رود و همه آن سير و 

سلوك تعطيل می شود تا رمضان بعدی.
قصه ما قصه زولبياست. ماه رمضان كه می شود برايش 
صف می كشند و كلی محبوب می شود. ولی كافی است 
هالل ماه شوال رويت شود، آن وقت است كه از چشم 

می افتد و كسی نگاهش هم نمی كند.

فاطمهعباسی

كوچه های تاريك و دكان های بسته در اين بهار عجيب باز به ياد ما می آورد كه زمستان غريبی در تاريخ جهان را 
پشت سر می گذاريم. زمستان قرنطينه و كرونا در بهار...

نارندرا مودی، نخست وزير هند، 
در پی شــيوع گسترده ويروس 
كرونا از هندوها خواســته تا از 
تجمع برای انجــام آيين های 
مهم ترين جشنواره مذهبی در 

اين كشور خودداری كنند.
به گزارش بی بی ســی، او گفته 
جشنواره مذهبی »كوم ميال« 
كــه هفته ها طول می كشــد و 
ميليون ها نفر را بــه رود گنگ 
می كشــاند، بايــد به صــورت 

نمادين برگزار شود.
تاكنون چندين هــزار مبتال به 
كرونا كه مرتبط به اين جشنواره 
مذهبی بوده اند، ازجمله يكی از 
رهبران بانفوذ اين گردهمايی 

جان خود را از دست داده اند.
نخست وزير هند خواستار پايان 
دادن جشــنواره »كوم ميال« 
شــده؛ اقدامی كه احتماال در 
انتخابات پيش رو بر محبوبيت 
آقــای مــودی تأثيــر خواهد 

گذاشت.
هند از زمــان همه گيری كرونا 
تاكنون بيش از 14 ميليون مورد 
ابتال و 174 هزار مورد مرگ را 

ثبت كرده است.
در ماه هــای ژانويــه و فوريــه 
كاهش چشــمگيری در موارد 
ابتال مشاهده شد، اما با افزايش 
دوباره مبتاليــان و مرگ ومير، 
بيمارســتان های اين كشور با 
كمبود تخت، اكســيژن و دارو 

مواجه شده اند.
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