
باز ندگان كرونا
همشهريآسيبهايبيماريكوويد-19براقتصادكشوررابررسيميكند

كدامكسبوكارهابيشترينآسيبراازكروناديدهاند؟
كدامشركتهاوبنگاههادرصدرزيانديدگانازكروناقراردارند؟
كشورهاینفتیچقدرازمحلكاهشقيمتنفتآسيبديدند؟

كروناچهباليیبرسرصنعتسينما،تئاتروموسيقیآورد؟

يزددرشاخصامنيتسرمايهگذاریزمستان98رتبهبرترراكسبودربهار99
بهرغممحدوديتهایكرونايی،سرمايهگذارانبسياریراجذبكرد

یزد، چگونه امین  سرمایه گذاران شد
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 ديدار شهردار تهران 
با سفير لبنان

جشنواره رسانه های 
شهری برندگان خود 

را شناخت

بابررسینزديکبه400اثر

فهيمهطباطبايی،خبرنگارروزنامه
همشهریرتبهدومبخشمطبوعات
رابــاگــزارش»مســافركشهای

خانهبهدوش«بهدستآورد

پرويزفتاحدرگفتوگويتلويزيوني
خودازخوشنشينهايامالكبنياد

مستضعفانرونماييكرد

بهنامآسيبپذيرها،بهكامچهرههاوارگانها

نگاه
سيد ابراهيم اميني ؛  نايبرئيسشوراياسالميشهر

درتمجيدازآزاديمطبوعاتورسانهها،ضرورتوجود
اينآزاديومضراتسركوبومحدودسازيآن،بسيار
سخنگفتهشدهاستوايننوشــتاردرپيتكراراين
واضحاتوبديهياتنيست.امروزهضرورتآزاديمطبوعاتآنقدربديهياستكه
حتيسركوبگرانرسانههايآزادودشــمنانآننيزخودرابينيازازدستكمدفاع

ظاهريازفعاليتآزادانهمطبوعاتوبهتبعآناهاليمطبوعاتنميبينند.
اينحقدرماده19اعالميهجهانيحقوقبشربهعنوانمهمترينسندحقوقبشري
حالحاضرجهانبهعنوانحقيفرديكههمگانحــقبهرهمنديازآنرادارند
متبلورشدهوبدونآنكهبهصورتمستقيمناميازمطبوعاتبهميانآوردهشود،
آنگاهكهسخنازكسبودريافتوانتشــاراطالعاتوافكارميگويد،ناخودآگاه

اذهانرابهسويرسانهوازجملهمطبوعاتچاپيميبرد.
درقانوناساسيمانيزضمنآنكهدراصولمختلفومواردينظيرباالبردنسطح
آگاهيهايعموميدرهمهزمينههابااســتفادهصحيحازمطبوعاتورسانههاي
گروهيووسايلديگردراصلســوموتأكيدبرپرورشاســتعدادهاوشكوفايي
استعدادهادراصولمختلفاينقانونسخنگفتهشدهاست،اصلبيستوچهارم
بهصراحتازآزاديمطبوعاتسخنگفتهوبيانميدارد:»نشرياتومطبوعاتدر
بيانمطالبآزادند؛مگرآنكهمخلبهمبانياسالموياحقوقعموميباشند.تفصيل

آنراقانونمعينميكند«.
اگرچهشايددرنگاهنخستچنينبهنظربرسدكهمحدودساختنآزاديمطبوعات
درايناصل،تعرضبهساحتآزاديمطبوعاتاست،اماحقيقتايناستكهدر
هيچكجايجهانمطبوعاتدارايآزاديمطلــقنبودهوفارغازنظارتنهادهاي
دولتيومردمينيســتند؛ازجملهدرمواد29و30اعالميهجهانيحقوقبشــر،
محدودساختنحقوقوآزاديهابهصورتمحدودبهرسميتشناختهشدهاست.
بنابراينتنهادرصورتيكهدامنهاينآزاديمنجربهنقضحقوقوآزاديهايقانوني
ديگراشخاصشودوماداميكهتفسيرهايمحدودكنندهازآزاديمنتجبهرويهاي
درتضادبااهدافاعالميهنشــود،محدوديتدرآزاديمطبوعاتتوسطمقامات

صالحيتدارقانونيودرچارچوبمقرراتيخاصمجازاست.
وجودايننگاهدراعالميهراميتوانبرآمدهازآرایانديشمندانيچونجانالكوجان
استوارتميلبريتانياييدانست.الكوميلدر2اثرسترگوارزشمندخودباعناوين
»دورسالهدربابحكومت«و»دربارهآزادي«،نقشمهميدربسطوگسترشآزادي
انديشهوبيانيكهامروزهدركشورهايغربيشاهدهستيمايفاكردهاندونوشتههاي
ايندوبرسايرممالکنيزتأثيراتعميقيبرجايگذاشتهاست.باوجوداعتقادراسخ
ايندوفيلسوفسياسيبهآزاديازجملهآزاديبيان،اماهردومعتقدندكهآزادياگر
بيحدومرزونامحدودباشد،خودبهاهرميعليهآزاديتبديلشدهودرنتيجههرج
ومرجوبيبندوباريبهبارخواهدآورد.ازاينروبهنظرميرسدتااينجايكاراختالف
نظريوجودنداردكهآزاديهاازجملهآزاديمطبوعاتبهواسطهارتباطبيواسطهبا
نظمعمومي،آبروياشخاصوموارديازايندستنيازمندضوابطومحدوديتهايي
هستند.آنچهمحلاختالفاستنوع،ميزانونحوهاينمحدوديتهاست.برهمين
اساسدرنظامهايحقوقيمختلفنظامهايآزاديانتشاريااطالعي،نظارتپيشيني
ونظارتپسينيايجادشدهاند.درايننظامهاسختگيرانهتريننظارتبرمطبوعات
هماناستكهامروزهدركشورمانشاهدهستيموبهموجبآنجملگيمطبوعات
بايدپيشازانتشاردرپروسهايسختگيرانه،زمانبر،فرسايشيوتاحدزياديسليقهاي

گزينششوندودرصورتصالحديدنهادهايمسئولدولتي،اجازهانتشاربيابند.
ايندرحالياستكهبســياريبراينباورندكهچنيننظام
صدورمجوزيفاقدپوياييالزماســتوخودمنجربهركود

درامراطالعرسانيودرنتيجهعدمتحققحقوقشهرونديدرمباحثمرتبطباحق
دسترسيوانتشارآزادانهاطالعاتميشود.

 آزادي مطبوعات
و گردش صحيح اطالعات

يادداشت
سياوش فالح پور ؛ روزنامهنگار

درنگاهاوليهبهنظرميرسدبهدليلسياستهاوهمچنين
نفوذقابلتوجهايراندرلبنان،شناختباالييازمسائل
داخلياينكشــوردرفضايتحليليورسانهايايران
وجودداشتهباشــد.امابازتابتحوالتاخيرلبناندر
رسانههايفارسيزبانداخليطيروزهايگذشتهبارديگرخالفاينامرراثابتكرد.
مابارديگرديديمكهجريانغالبرسانهايدرايرانوچهرههاوتحليلگرانسرشناسي
كهوابستهبهاينجريانهستند،جزتكرارالگوهاوكليشههايسنتيوبياعتبار،حرفي
دربارهلبنانامروز)وشايدعراق،سوريه،فلسطينو...(برايمخاطبايرانيندارند.اين
واقعيتهولناكبيشازهرچيزبهايزولهبودنفضايتحليليايرانوفرمايشيبودن

انديشكدههاييبرميگرددكهقراربودچشمبيدارتهراندرمنطقهباشند.
درجريانبازتابتحوالتلبناندرفضايرسانهاي-تحليليفارسي،2كجفهميعمده

وجودداشتكهدرادامهسعيميكنيمبهطورمختصرآنرابررسيكنيم:
اعتراضات خياباني روز شنبه در بيروت غيرعادي است! خشممتراكماجتماعيمردملبنانكهدستكمازيکسالقبلبهمرحله1

خطرناكيرسيده،درروزشنبهوبهفاصلهكوتاهيپسازانفجارمهيببندربيروتدر
سطحخيابانهامتجليشد.برخيامابدونهيچدركيازوضعيتجامعهاينكشور،
فوراتحوالتخيابانهايبيروترابهمعادالتمنطقهايوبينالمللينسبتدادهو
درگيريهايخيابانيدرمركزاينشهرراغيرعاديبهشمارآوردند.ايندرحالياست
كهمردملبنانطييکسالگذشته»فروپاشياقتصادي«بهمعنايواقعيكلمهرا
تجربهكردهاند.ارزشدالردراينكشورظرف8ماهاز1500ليربهبيشاز8هزارلير
رسيدهاست.بهموازاتسقوطارز،گرانيوحشتناكيبراقتصادلبنانتحميلشده؛
اقتصاديكهدربيشاز95درصدازمايحتاجمصرفيخود،»واردكننده«اســت.از
سويديگربهدليلفسادگســترده،نظامبانكيلبنانبهمرزورشكستگيرسيدهو
بهفرمانرئيسكلبانکمركزي،حسابهايشهروندانبرايبرداشتبدونسقف
مسدودشدهاست.تماماينهادرحالياستكهدولتهايسابق،لبنانرابهكشوريبا
بدهيهايسنگينخارجيتبديلكردهاندوحاالتنهاراهجبراناينبدهيها،اعمال
سياستهايرياضتاقتصاديبهشديدترينشكلممكناست.درچنينشرايطي،
ناگهانبندربيروتبهدليلســهلانگاريكهحاصلفسادسيســتماتيکدرتمام
بخشهايدولتيازجملهنظامگمركياســتمنفجرشدهودراثرآن،تقريبانيمي
ازشهربيروتبهمناطقجنگزدهتبديلشدهاست.آياانفجارخشممردميدراين

موقعيتغيرطبيعياست؟
معترضان عليه حزب اهلل به خيابان آمده اند! شناختيحداقليازفضاياجتماعيلبنان،نارضايتيمردمازكليتسيستم2

اينكشوررابهمانشانميدهد؛سيستميكهبرآمدهازتوافقطائفميانعربستانو
آمريكابودهواصوالزمينهبرايفسادوناكارآمديدرآنفراهماست.بخشيازفضاي
رسانهاي-تحليليداخلايراناماهمسوباجرياناتمعارضمقاومت،اينتجمعخياباني
راقدرتنماييعليهحزباهللبهشمارآوردند.بدونشکبخشيازجمعيتحاضردر
تجمعروزشنبهدربيروترامخالفانحزباهلل)عمدتاحاميانكتائبوقوات(تشكيل
دادهاند،اماچگونهوباچهمعياريميتواناكثريتآنجمعيتمعترضكهدرتمام
مدتحضورخوددرخيابانعليهتماماحزابوجرياناتسياسيشعاردادهرابهمخالفين
حزباهللفروكاست؟جالبآنكهحزباهللورســانههاينزديکبهاينحزب،همواره
پيشگامانتقادازوضعيتموجودلبنان،مخصوصادرحوزهاقتصاديوبانكيبودهاندو
بسياريازحاميانآن،خودرابخشيازجرياناعتراضيموسومبه17اكتبرميدانند.

مشروعيتنظامطائفهاي-استعماريلبنانروزبهروزنزدمردماينكشورضعيفتر
ميشودوبرايناساس،بايدانتظارموجهايقويتريازنارضايتيمردمي،تجمعات
خيابانيوياحتيسيكلخشونترادراينكشورداشــتواينمسئلهارتباطيبه
گروهيخاص،نظيرحزباهللندارد.دركناصحيحاينتحوالت،هشداريدوبارهبراي

جامعهتحليليوخبريايرانبهشمارميآيد.

لبنانی که نمی شناسيم

17

مستأجران ميلياردي 
بنياد مستضعفان!

2

1

والدتباسعادتبابالحوائج،حضرتكاظم،امامموسيبنجعفرعليهالسالمراتبريکميگوييم

ادامه در 
صفحه3

آن سوي خشم خيابان  هاي بيروت
بررسيتحوالتلبناندرگفتوگويهمشهريباسحرحسينغدار

فعالاجتماعيومستندسازلبناني

14

10

خطر  از دست رفتن 
اميد

گفتوگوباعلی اصغر سعيدی،جامعهشناسدرباره
مسائلطبقهمتوسطدرايرانامروز

جعفر و گلناِر سينماي ايران

بدتر از دارسی

اولين كتابفروشي امروزي در يزد

امروزدرهمشهريسده سنگ و الماسميخوانيد

فيلم»دخترلر«بااستقبالگرممردمكوچهوبازارروبهروشد

چگونهقراردادنفتيايرانوانگليسملغيودوبارهامضاشد

كتابفروشيگلبهاربهميعادگاهاهلقلمبدلشد

 احمد 
 براي زنده ماندن

10روز فرصت دارد
پسري که در 17سالگي به جرم 
قتل به قصاص محكوم شــده 
 پس از 13ســال تحمل زندان،
براي آزادي نيازمند کمك خيرين 

است
19

16

چهارميندورهجشنوارهرسانههايشهريبااعالمبرگزيدگاننهايي
بهكارخودپايانداد.بهگزارشهمشــهري،اينجشنوارهبهدليلشهر

بيماريكروناچندبارتمديدومراسماختتاميهآننيزبهصورتآنالين
برگزارشد.درايندورهحدود400اثربهدبيرخانهرسيدكهدرميانآن155اثراز
خبرگزاريها،174اثرازرســانههايديداري،14اثرازرسانههايشنيداريو7اثر
مربوطبهشبكههاياجتماعيبود.28اثرنيزشاملبخشويژهميشدكهدرژانرهاي

گوناگونقرارميگرفت.
افشيناميرشــاهي،عضوهيأتداوراناينجشــنوارهدربارهآثارايندورهاظهار
كرد:جشنوارهرسانههايشــهريميتواندانگيزهبخشباشد.خبرنگارانشهري
درقالباينجشنوارهبســياريازموضوعهايشهريرابراينخستينباربرجسته
كردند.امسالتعدادآثارجذابوخواندنيبسياربودوهمينمسئله،كارداوريرا
دشوارميكرد.خبرنگارانحوزههايشهريبسياريازموضوعهارابراينخستينبار

رسانهايكردندوبههميندليلدرحوزهشهربامسائلجديدروبهروبوديم.
دربخشمطبوعاتچهارميندورهجشنوارهرسانههايشهري؛رتبهاولبه»حاشيه
زيرپايشــهر«حميدهامينيفرازروزنامهايران،رتبهدومبه»مســافركشهاي
خانهبهدوش«فهيمهطباطباييازروزنامههمشهريورتبهسوممشتركابه»جاي
مديريتواحدمديريترايكپارچهكنيم«محمدباقرزادهازنشــريهتهرانشــهرو
»رانندگانمردگان«الهاممهديزادهازروزنامهشهرآرارسيد.دربخشخبرگزاريها؛
رتبهاولبه»قصهپرغصهكوهخواريدر»عارفــي«ادامهدارد«معصومهمومنيان
ازخبرگزاريفارسورتبهدومبه»ســاعت8:30صبــح؛»آراد«كوهخوني«فائزه
مومنيازاقتصادآنالينتعلقگرفتورتبهسوممشتركابهمجموعهعكس»تهران؛
هزاررنگ«عليحداديازآناو»مناشتباهيزندهام/سپيده،بمان«سيامکصديقي

ازخبرآنالينرسيد.

دربخشديدارينيز»مدافعانبهداشتدرسنگريديگروچندمترزيرزمين...«مريم
جعفريازصداوسيمابهرتبهاولدستپيداكرد.»كارگرانگذريدرمشهدوتهيه
مواددرحاشيهشهرمشهد«محمدرضازارعازمشهدتيويپالسدومو»درهمين

نزديكي«نفيسهسهرابيانازشبكهخبرسومشدند.
دربخشويژه)كرونا(هيــأتداورانباتقديرازگزارش»لــذتآغوشرافراموش
كردهام«سيامکصديقيازخبرگزاريمهر،رتبهاولرابهويدئوي»سوگواريدر
تنهايي«مرجانميرغفارهازاســكاننيوزاهداكردند.در2بخشديگرشنيداريو

شبكههاياجتماعينيزهيچاثريواجدشرايطشناختهنشد.
مشاورشهردارورئيسمركزارتباطاتواموربينالمللشهرداريتهراندراينمراسم
گفت:»جشنوارهرسانههايشهريسنتخوبیاستكهميتواندتبديلبهرقابتي

برايتوليدمحتوابهسودشهروندانشود.«
غالمحسينمحمديتأكيدكرد:»رسانههاهستندكهموضوعاترامطرحميكنند،
برايرفعمشكلدســتورگذاريميكنند،راهحلهارابهنقدوچالشميكشندو

ميتواننديکراهحلراتبديلبهرويهكنند.«

جشنواره رسانه های شهری برندگان خود را 
شناخت

صفحه3
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 كار ستاد ملي مقابله با كرونا از توصيه و 
نصيحت افراد بي توجه به پروتكل هاي دولت

بهداشــتي، به تنبيه و جريمه كشيد؛ 
تجربه اي كه رئيس جمهور از ساير كشورها مثال آورد 
و درنهايت قرار شــد عبدالرضا رحماني فضلي، وزير 
كشور دســتورالعمل هاي آن را به دولت و ستاد ملي 
مقابله با كرونا بياورد. اين دســتورالعمل ها هم براي 
ادارات هم براي اصنــاف و هم در ســطح عموم در 
3بخش ابالغ مي شــود. براســاس گــزارش پايگاه 
اطالع رساني رياست جمهوري، حسن روحاني شيوع 
دوباره موج بيماري كرونا را ناشي از كاهش مراعات 
77درصدي مردم به 17درصــد عنوان كرد و گفت: 
حداقل بايد اينگونه درنظر بگيريم 6 ماه ديگر هم اين 
اوضــاع را داريم. حال اگر بگويم 6 ماه ممكن اســت 
بيشتر شود، ممكن است يك ســال ديگر شود، ولي 
درنظر بگيريم كه 6 ماه ديگــر با همين اوضاع مواجه 
هستيم و بايد خودمان را آماده كنيم تا روزي كه يك 
واكسني توليد شود و آن واكسن مؤثر باشد و به اندازه 
كافي در اختيار همگان قــرار بگيرد و توزيع كنيم تا 

مردم بتوانند استفاده كنند.
 اگر آن واكســن يك نوبته باشــد، دو نوبته باشــد، 
نمي دانيم ويژگي هاي آن چيســت و زمان به دست 
آمــدن آن چه وقت اســت؟ آن زمان يك شــرايط 
جديدي حاكم مي شود، يك نفس راحتي مي كشيم، 
ولي تا آن زمان كه خيلي به دقت روشن نيست بايد 

همه مراعات كنيم.
روحاني با بيان اينكه در همه سياســت هاي مقابله با 
كرونا نيازمند يك حد وسط هستيم، تأكيد كرد: ادامه 
محدوديت هاي شديد امكانپذير نيست؛ براي اينكه 
ادامه محدوديت هاي بسيار شــديد جامعه را دچار 
التهاب، اضطراب و افســردگي مي كند. سالمتي كه 
مي گوييم بايد در جامعه حاكم باشــد، فقط سالمت 
جسم نيست هم سالمت جســم و هم سالمت روح 
است؛ مردم از لحاظ روحي و رواني بايد داراي آرامش 
باشند. اگر افســردگي ايجاد شــود، اصال زندگي بر 
مردم تنگ مي شود، نفس كشيدن براي آنها سخت 

مي شود.

مجازاتافرادبيتوجه
رئيس جمهور با اشــاره به تجربه ســاير كشــورها 
در مجازات افــراد متخطي از رعايــت پروتكل هاي 
بهداشتي مقابله با كرونا تصريح كرد: همه مردم هم 
بايد دستورالعمل ها را وقتي يكي مثبت است، مراعات 
كنند كه مي گويند بايد خود را 14 تا 15 روز در يك 
اتاق در حصر و قرنطينه قرار بدهد و بايد مراعات كند 
و اگر مراعات نكرد در دستورالعمل هاي مجازاتي كه 
هفته بعد آقاي رحماني فضلــي مي آيد، اين موارد را 
هم بياورد كه اگر كسي تخلف كرد و بنا بود 14روز در 
خانه بماند، 2 روز ماند و بيرون آمد و گفت كه حالم 
خوب است بايد با او برخورد شود براي اينكه ديگران 

را مبتال مي كند كه ممكن است خيلي عالمت ظاهري 
زيادي نداشته باشد ولي مبتالست و ديگران را مبتال 
مي كند بنابراين بايد حتما دنبــال بيماريابي برويم. 
اعمال قانون در اين جلسه مورد تأكيد دوستان عزيز 
ما و وزارت بهداشــت و درمان بود. به هر حال عمدتا 
مردم ما هميشــه با قانع شــدن و اقناع نيازي نبوده 
كه از مجازات اســتفاده كنيم ولي هميشــه افرادي 
هســتند كه نيازمند يك تنبيه يا مجازاتي هستند تا 
در مواردي نگذاريم تخلفــات صورت گيرد و عده اي 
مراعات نمي كنند و ديگــران را هم گرفتار مي كنند 
بنابراين اعمال قانون براي ما بسيار مهم است و بايد 

مدنظر قرار دهيم. 
به گفته او »در بعضي از كشورهاي اروپايي در اخبار 
اعالم كردند اگر كســي مهماني برگزار كند مجازات 
بسيار ســنگيني براي برگزاركننده مهماني درنظر 
مي گيرند. به هر حال نمي شــود عروسي، عزاداري و 
اجتماعات به صورت ســابق برگزار شود و ترددهاي 

غيرضرور را بايد كم كنيم.« 

تنبيهباانفصالازخدمت
روي ديگر اظهارات روحاني با دســتگاه هاي دولتي 
بود كه پروتكل هــا را رعايت نمي كننــد. او توضيح 
داد: من يك بار هم در اين جلسه گفتم كه البته بايد 
اين را هم آقاي رحماني فضلي در مجازات ها بياورد 
كه اگر كاري از طريق الكترونيك امكانپذير است و 
مسئول اداري به طرف بگويد بايد بيايي اينجا انجام 
دهي، براي آن مسئول اداره، ماده انفصال يك سالي 
كه درنظر گرفته شده براي چنين فردي خوب است، 
براي كسي كه مي تواند خدمات الكترونيكي به مردم 
بدهد ولي مردم را از شهرستان به استان و از استان 

به تهران مي كشد.

سفرهنذريهاراجمعكنيم
رئيس ستاد ملي مقابله با كرونا در تشريح رويكردهاي 
اين ستاد در ايام عزاداري  ماه محرم افزود: ما عدد را 
كم مي كنيم، اصل عزاداري را بايــد انجام دهيم، به 
هرحال مراسم را بايد برگزار كنيم، نذورات بايد انجام 
بگيرد، منتها آن وقت مي شد ســفره بيندازند و غذا 
بخورند، مي گوييم نه! اگر مي خواهند در يك بســته 
بهداشتي تك نفري در اختيار مردم قرار دهند، فرد به 
منزل يا هر كجاي ديگر ببرد و از اين غذا استفاده كند. 
پس امسال بايد دقيقا سالمت مردم با سوگواري را در 
كنار هم قرار دهيم و اين تعادل بخشي را بايد به خوبي 
انجام دهيم. اين شدني است. وزارت بهداشت زحمت 

كشيده و دستورالعمل ها تهيه و ابالغ شده است.

 افشاگري هاي پرويز فتاح 
سياست
درباره امالك در اختيار داخلي

و  مســئوالن  برخــي 
ارگان هاي حاكميتــي دو رو دارد؛ يك 
روي گفت وگــوي اخير رئيــس بنياد 
مستضعفان، شگفت زدگي مستأجران 
پرشــمار اين نهــاد انقالبــي را از اين 
بي پروايي فتاح به دنبال داشــته است. 
روي ديگر اين سكه اعجاب افكار عمومي 
نسبت به سرمايه ها و عوايد دارايي هاي 
پرشــماري اســت كــه در اختيــار 
بنياد مســتضعفان قرار دارد. از عوارض 
چند ده هزار توماني آزادراه شــمال كه 
پيــش از اين عصبانيت پرويــز فتاح را 
نسبت به سؤال مجري برنامه تلويزيوني 
برانگيختــه بــود گرفته تا فهرســت 
بلندبااليي از امالك تحت اختيار بنياد 
در استان هاي كشــور كه عموم مردم 
هنوز هم آگاهــي چنداني از كم و كيف 
آن ندارند. اذعان فتاح به درآمد 36هزار 
ميليارد توماني بنياد مســتضعفان در 
ســال98، اين ارگان حاكميتــي را با 
اختالف بســيار زياد در رتبه هاي باالتر 
مالي نسبت به وزارتخانه هاي كشور قرار 
مي داد. فتاح در ابتداي اين گفت وگو به 
تغييــرات  و  پرونــده كاخ مرمــر 
صورت گرفته در آن پرداخت و گفت: اين 
بنا ســال ها در تملك آقاي هاشــمي 
رفسنجاني و سپس در دست تشخيص 
مصلحت بود و زماني كــه دولت قصد 
بهره بــرداري ديگري از ايــن ملك را 
داشــت، با همكاري آقاي روحاني كاخ 
مرمر باز پس گرفته و با همكاري سازمان 
ميراث فرهنگي قرار شد اين بنا تبديل به 

موزه شود. بازسازي هاي الزم انجام شد، 
اما هنوز هم آثــار دردناكي در اين كاخ 
خود نمايي مي كند، زيــرا در اين كاخ 
آسانسور نصب كرده اند، حمام و جكوزي 
برقرار كرده اند و...، حال سؤال اينجاست 
زماني كه اين اتفاق مي افتاده چرا خبري 
از ميراث فرهنگي نبوده و اقدامي صورت 

نپذيرفته است؟

پايــانمهلــتاجارهمدرســه
حدادعادل

رئيــس بنيــاد مســتضعفان در ادامه 
به حاشــيه هاي ملــك بنيــاد كه در 
اختيــار غالمعلي حدادعــادل، رئيس 
فرهنگستان ادب فارسي براي تاسيس 
مدرسه قرار گرفته، اشاره كرد و گفت: 
»ايشــان براي احداث مدرسه فرهنگ 
در خيابان فرشته بنايي را اجاره كردند 
و اين اجاره چندين نوبت تمديد شــد 
البته اين اجاره بهــا با مالحظات بوده و 
مشمول نرخ روز نمي شــد، هم اكنون 
موعد اجاره به سر رسيده و بايد تخليه 
شود يا اجاره بها به نرخ روز تنظيم شود 
كه البته با توجه بــه گراني آن منطقه، 
احتماال تمديد اجاره بــا نرخ روز براي 

ايشان به صرفه نخواهد بود.« 
رئيس بنياد مســتضعفان در ادامه اين 
گفت وگو به مســتغالت ديگر اين نهاد 
و نحوه بازپس گيري آنهــا پرداخت و 
در اين زمينه گفت: »ساختمان مركز 
مطالعات و تحقيقات زنان ســال ها و با 
مجوز در اختيار عده اي از بانوان ازجمله 
معصومه ابتكار و شهيندخت موالوردي 
و بقيه بود كه پيش از تصدي مسئوليت 

بنده در بنيــاد، آن را تخليــه كردند و 
مدعي بودنــد كه همچنــان بايد اين 
ســاختمان در اختيار آنها باشد، اما از 
نظر حقوقي، بنياد مستضعفان توانست 
آنها را قانع و ســاختمان را تخليه كند. 
آنها بابت تخليه با توافق بنياد در همان 
زمان، 5ميليارد تومــان مي گيرند كه 
پس از بررسي ها مشخص بود خالف بود 
و كســي كه ملك بنياد مستضعفان در 
اختيار او بوده است بايد اجرت المثل هم 
بپردازد و اميدواريم اين مبلغ برگردد و 

مشكل حقوقي و قضايي پيدا نكند.

احمدينژادبيتالمالرابرگرداند
فتــاح در توضيح امالك بنيــاد كه در 
اختيار روساي جمهور سابق قرار گرفته 
هم توضيحاتي ارائه داد، »ملكي هم در 
اختيار رئيس دولــت اصالحات براي 
مؤسسه باران بوده اســت كه پيش از 
تصدي مسئوليت بنده در بنياد، تخليه 
شد و در ايام كرونا با هماهنگي وزارت 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشكي، 
آنجــا را به محــل قرنطينــه بيماران 
تبديل كرديم و اكنــون هم در اختيار 
آنهاســت، اما پس از اين مرحله، آنجا 
را مي فروشــيم.« او با بيــان اينكه در 
كشــور ما ضابطه اي درباره اســتقرار 
روساي جمهوري پس از پايان كار خود، 
وجود ندارد، تصريح كرد: بايد چاره اي 
انديشيده شود زيرا اكنون همين مسئله 
را با آقاي احمدي نــژاد رئيس جمهور 
سابق داريم و با مجوز در ملك مربوط به 
بنياد مستضعفان با مساحت حدود هزار 
و 800 مترمربع در منطقه ولنجك براي 

چند سال مستقر اســت. البته پيامي 
داده كه آماده است به مركز شهر منتقل 
شود، اما ملكي را با آن شرايط نداشتيم 
كه تحويل دهيم، امــا اين موضوع هم 
بايد مدت دار و محدود به زمان باشد. از 
روحيه مردمي آقاي احمدي نژاد انتظار 
داريم تــا اين مال بيت المــال به بنياد 
برگردد و آن را بفروشــيم كه بيش از 

200ميليارد تومان ارزش دارد.

زاكانيملكبنيادرابرگرداند
رئيــس بنياد مســتضعفان در توضيح 
ديگر امالك اين نهــاد در بخش هاي 
مختلف تهران گفت: يكي از ملك هاي 
بســيار خوب و ارزشــمند ما در ضلع 
جنوبي كاخ نياوران است كه در اختيار 
مجمع تشخيص مصلحت نظام و زمين 
آن متعلق به بنياد بوده و 12 طبقه در 
آن ساخته شد و مجمع آن را تخليه كرد 
و اكنون مركز پژوهش هاي مجلس در 
آنجا مستقر اســت. فتاح افزود: حتما 
ســراغ آقاي زاكاني رئيس جديد اين 
مركــز مي رويم و بايد اجــاره بپردازد. 
با توجه به شخصيت ارزشي و بسيجي 
آقاي زاكاني انتظار داريم كه نخستين 
كار انقالبي او، تخليه اين مكان باشــد 
تا آنجا را بفروشــيم و خرج محرومان و 

مستضعفان كنيم. 

حريفنيروهايمسلحنميشويم
رئيس بنياد مســتضعفان اضافه كرد: 
يكي از جاهايي كه حريف او نمي شويم، 
نيروهــاي مســلح هســتند. قانونــا 
نمي توانيــم عليه آنها شــكايت كنيم. 
اكنون يك جاي خوب بنياد در كوهك 
در اختيار نيروي دريايي ارتش است و 
مقام معظم رهبري فرمانده كل قوا هم 
فرموده اســت، آقاي سرلشــكر باقري 
فرمانده ارتش هم امضا كرده است، اما 
نمي روند و پيگيري هاي ما به در بسته 
خورده است. حتي يكي از امالك خوب 
ما در منطقه جماران در دســت سپاه 
ولي امر اســت، اما آن را به بنياد پس 
نمي دهنــد و بنده را در ايــن ملك راه 
ندادند. ارزش ايــن ملك بيش از 200 
ميليارد تومان اســت و از آن استفاده 
هم نمي شود، اما به كجا شكايت ببريم؟  
او با بيان اينكــه در بنياد، حافظ منافع 
مستضعفان هستم و كوتاه نخواهم آمد، 
اضافه كرد: برخي ها مرا متهم به اقدامات 
پوپوليســتي براي انتخابــات 1400 
مي كنند. اينها را بگوينــد، اما ملك ما 
را محترمانه تخليه كنند و پس بدهند. 

دفتراحمدينژاد:آماده
تخليههستيم

دفتــر رئيس دولت هــاي نهــم و دهم اما 
صحبت هاي فتــاح را تلويحــا تأييد كرد. 
در بيانيه اين دفتر آمده اســت: »از طرف 
آنان )بنيــاد مســتضعفان( تا كنون هيچ 
درخواستي حتي تلويحي براي تخليه ارائه 
نشده اســت. با اين حال آمادگي داشته و 
داريم كه ساختمان مذكور را تخليه نماييم 
و خواهيم كرد. كافي بود مسئوالن مربوطه 
درخواست خود را مســتقيما به اين دفتر 
اعالم مي كردند. دكتــر احمدي نژاد هرگز 
زير بار دين هيچ فرد، گروه و جرياني نبوده و 

به لطف الهي نخواهند بود.«

ساختمانرابهدستورامامو
رهبريگرفتيم

معصومه ابتكار در پاسخ به صحبت هاي فتاح 
در رشــته توييت هايي نوشت: »ساختمان 
اوايل دهه70 با نظر امام به مؤسسه مطالعات 
زنان داده شد كه ما مســئوليتي نداشتيم. 
رســانه ملي بايد فرصت پاســخ دهد. امام 
راحل در ســال67 و مقــام معظم رهبري 
در ســال هاي بعد 2نوبت تأييد كردند كه 
ساختمان در اختيار مؤسسه مطالعات زنان 
قرار گيــرد. يكي از اشــتباهات آقاي فتاح 
همين اســت  كه 5ميليارد براي ساختمان 
مؤسســه مطالعات زنان رفته، نه به حساب 

كسي. «

بنياد باران هم در اطالعيه اي نســبت به اظهارات 
اخير رئيس بنياد مستضعفان واكنش نشان داد. در 
بخش هايي از اين بيانيه تأكيد شده است: متأسفانه 
توضيحات آقاي فتاح درباره ملك جماران ناقص و 
شبهه برانگيز است؛ چرا كه در همان سال ها اعالم 
شد كه ملك مذكور از سوي مؤسسه تنظيم و نشر 
آثار امام در اختيار سيدمحمد خاتمي قرار گرفته و 

به هيچ عنوان دفتر بنياد باران نبوده است. در اين 
بيانيه با اشاره به اينكه بنياد باران از ابتداي تاسيس 
تاكنون، حتي يك روز هم در ملكي كه متعلق به 
دولت يا بنياد مســتضعفان بوده فعاليت نداشته، 
تصريح شده: »ملكي كه آقاي فتاح چند سال پس 
از تخليه به »بنياد باران« نســبت مي دهد، سابقه 
مشخصي دارد. اين ساختمان از زمان حضرت امام 
و با اذن ايشــان در اختيار كميته انقالب اسالمي 
قرار گرفت و در زمان رهبــري كنوني نيز همين 
روند ادامه يافت. با اينكه چند سال بعد بخش هايي 
از آن در اختيار نيروي انتظامــي قرار گرفت، اما 

در سال هاي گذشــته در اختيار مؤسسه تنظيم و 
نشر آثار امام)ره( بود و دفتر »شبه قاره« مؤسسه 
محسوب مي شد... مشخص نيست اگر قرار است 
تكليف امالك تحويل داده نشده از سوي اشخاص 
و نهادهاي ذي نفوذ در قدرت به بنياد مستضعفان 
روشن شود، چرا پرويز فتاح نام ملكي را با ادعايي 
خالف واقع به زبان آورده كه سال ها پيش تخليه 
شده است؟ اينك مشخص نيست چرا جناب فتاح 
اطالعاتــي ناصحيح درمورد جناب ســيدمحمد 
خاتمي و بنياد باران داده و قياس هاي مع الفارغي 

مطرح كرده است.«

مجمعتشخيص:ساختمانها
راتحويلداديم

مجمــع تشــخيص مصلحــت نظــام در  
اطالعيه اي اعالم كرد: »در مرداد ماه 1397و 
در زمان رياســت مرحوم آيت اهلل هاشمي 
شاهرودي بر مجمع، ساختمان كاخ مرمر 
تحويل رياســت وقت بنياد مســتضعفان، 
جناب آقاي مهندس ســعيدي كيا شــد. 
عالوه بر ساختمان كاخ مرمر، 2ساختمان 
مركز تحقيقات اســتراتژيك كه توســط 
جناب آقاي دكتر روحاني و ســپس جناب 
آقاي دكتر واليتي مديريت مي شد نيز در 
مرداد ماه 1397 به رياست وقت بنياد، جناب 

آقاي مهندس سعيدي كيا تحويل شد.«

ايران

اصل اعتدال 
در برگزاري عزاداري ها

روحاني:امسالبايددقيقاسالمتمردمباسوگواريرادركنارهم
قراردهيمواينتعادلبخشيرابايدبهخوبيانجامدهيم.اينشدنياست

شوراي همكاري خليج فارس از شوراي 
امنيت ســازمان ملل خواســته است 
تحريم تسليحاتي عليه ايران را تمديد 
كند و اين در راستاي تالش هاي دولت 
آمريكا براي متقاعد كردن روســيه و 
چيــن 2 عضو شــوراي امنيــت براي 

جلوگيري از وتوي قطعنامه اي اســت 
كه دولت دونالــد ترامپ رئيس جمهور 
آمريكا بــراي تمديد ايــن تحريم ارائه 
كرده است. به گزارش ايسنا، در نامه اي 
كه شــوراي همكاري خليج فارس روز 
شنبه نوشته و بلومبرگ نيز رونوشتي 
از آن را رويت كرده اســت، از شوراي 
امنيت درخواست شده است اين تحريم 
تمديد شده و در راســتاي جلوگيري 
بي ثبات كننــده  آنچه» اشــاعه  از 
تســليحات ايران« عنوان شده است، 

»اقدامات الزم ديگري نيز مانند توقيف 
دارايي ها و ممنوعيت ســفر براي افراد 
مشــاركت كننده در تاميــن، فروش و 
انتقال تسليحات به ايران و يا از آن انجام 
شود«. اين نامه از سوي كشورهاي عضو 
شورا يعني بحرين، كويت، عمان، قطر، 
امارات متحده عربي و عربستان سعودي 

ارسال شده است.
 براساس اين گزارش، تحريم تسليحاتي 
ايران در ماه اكتبر ســال جاري ميالدي 
به پايان مي رســد و وزارت امور خارجه 

آمريكا اخيــر برايان هــوك، نماينده 
پيشينش در امور ايران را براي رايزني 
با سران كشــورهاي عربي در اين باره 
به منطقه فرســتاده بود. دولت آمريكا 
پيش نويسي از اين قطعنامه را به شوراي 
امنيت سازمان ملل ارائه داده است. روز 
گذشته خبرگزاري فرانســه به نقل از 
ديپلمات هاي ســازمان ملل نوشت كه 
اين قطعنامه در شوراي امنيت به دليل 
عدم برخورداري از پذيرش حداكثري 

رد خواهد شد.

شورايهمكاري
عليهايران

 به نام آسيب پذيرها، به كام چهره ها و ارگان ها

مستأجران 
ميلياردي بنياد 
مستضعفان!
پرويز فتاح در گفت وگوي تلويزيوني خود از 
خوش نشين هاي امالك بنياد مستضعفان 
رونمايي كرد

اطالعيهبنيادباران؛
ماچهكارهبوديم؟!
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   هاشمي، شهرداري در انتظار 
كمك از ستاد ملي مقابله با كروناست

رئيس شــوراي شهر 
تهران بر لزوم استفاده 
شهرداري از بودجه ۷۵ 
هزار ميلياردي مصوبه 
ستاد ملي كرونا براي 

جبران خسارت هاي وارد شده به شركت ها و 
سازمان هاي تابعه شهري تأكيد كرد. محسن 
هاشمي در پايان جلســه روز گذشته با بيان 
اينكه شهرداري تهران از ابتداي شيوع كرونا 
تا امروز 3 هزار ميليارد هزينه كرده اســت، 
گفت: »به دنبال شيوع كرونا 2 نوع خسارت به 
شهرداري وارد شده است؛ يك خسارت مربوط 
به عدم نفع است؛ به عنوان مثال شركت مترو و 
شركت واحد تعداد سفرهايشان به يك سوم 
كاهش يافته و در نتيجه از درآمدشان كاسته 
شده اســت؛ حتي مبلغي كه مي توانستند از 
محل صرفه جويي در مصرف سوخت دريافت 
كنند منتفي شده است. همچنين تمام مراكز 
فرهنگي و ورزشي شهرداري متقاضي ندارند 
و ما هم متقاضي حضور افراد در آن نيستيم، به 
همين دليل درآمد شهرداري كاسته شده است 
و ديگری افزايش هزينه هاســت.« او با اشاره 
به اينكه در مصوبه ستاد مقابله با كرونا گفته 
شده بود كه شركت ها، سازمان ها و شركت هاي 
خصوصي كه دچار مشكل شده و پرسنل شان 
را اخراج نكرده اند، مي توانند از محل ۷۵ هزار 
ميليارد تصويب شده، وام دريافت كنند، افزود: 
»ستاد ملي كرونا بايد براي استفاده شركت ها 
و سازمان هاي تابعه شهري از محل اين بودجه 
شهرداري را معرفي كند. بابت كساني كه اخراج 
شدند بايد چيزي شبيه بيمه بيكاري پرداخت 
شــود چون امكان دارد برخي پرسنل اخراج 
شده باشند.« رئيس شوراي شهر تأكيد كرد: 
»بايد به اين فكر باشيم كه در مبارزه با كرونا غير 
از توصيه به ماسك و فاصله گذاري به افزايش 
ظرفيت حمل ونقل عمومي و سرمايه گذاري در 
گندزدايي هم بپردازيم. به منظور افزايش اين 
ظرفيت ها به شهردار نامه نوشتيم و درخواست 

3 هزار ميليارد شده است.«

محسن هاشمي، خواستار ارائه 
كمك 3هزار ميليارد توماني از شورا

بودجه ستاد ملی مقابله با كرونا 
به شــهرداري براي جبران خســارت ها شد. 
همزمان فوريت تاسيس شركت داخلي توليد 
تجهيزات مترو در شــوراي شــهر به تصويب 
رسيد. ديروز اعضاي شوراي شهر تهران پس از 
2هفته تعطيلي تابستاني، جلسات علني خود را 
از سر گرفتند؛ درحالي كه بين خبرنگاران حاضر 
در صحن، صحبت هــاي درگوشــي درباره 
انتخابات هيأت رئيسه سال آخر كاري شوراي 
پنجم شهر تهران شنيده مي شد. اين انتخابات 
براي تعيين رئيس، نايب رئيس، منشــي ها و 
ديگر اعضاي هيأت رئيســه سال چهارم، 28 
مــرداد يا 2 شــهريور برگــزار مي شــود. به 
همين خاطر در پايان جلسه ديروز، خبرنگاران 
از محسن هاشمي رفسنجاني پرسيدند كه آيا 
در ســال پاياني شــوراي پنجم، رئيس باقي 
مي ماند يا خير؟ كه او پاسخ داد: »نظرسنجي 
مي كنم؛ اگر اعضا از من راضــي بودند، براي 
رياست كانديد مي شــوم؛ در غير اين صورت 
بي گدار به آب نمي زنم.« هاشــمي همچنين 
توضيحاتي درباره ديدار اخيرش با محمدباقر 
قاليباف، رئيس مجلس شوراي اسالمي ارائه 
كرد. به گفته او در اين ديدار كه يك ساعت به 
طول انجاميــد، در مورد انتخابات شــوراها، 
فعاليت های مجلس در مــورد نحوه انتخابات 
شــوراها، درآمد های پايدار شهری، مديريت 
يکپارچه شــهری و تورم ركودی بحث شده 
است. بحث های ديگر در مورد حمايت از حمل 
و نقل عمومی و اجرای قوانيــن موجود بوده 

است.

توجه به وضعيت اقتصادي خبرنگاران
به گزارش همشــهري، دويســت و بيست و 
نهمين جلسه شوراي شهر تهران با نطق ها و 
بيان مطالبي به مناسبت 17مرداد روز خبرنگار 
آغاز شد. به گونه اي صحبت هاي ابتدايي محسن 
هاشمي، در مورد لزوم تقويت رسانه هاي داخلي 
و اعتماد به آنها از سوي مسئوالن بود. او گفت: 
»امروز رســانه هاي ما در سخت ترين شرايط 
اقتصادي و فشارهاي گوناگون فعاليت مي كنند 
و بســياري از روزنامه نــگاران و خبرنگاران با 

مشکل بيکاري، فقدان امنيت و ثبات شغلي و 
خودسانسوري مواجهند و از سوي ديگر اقتصاد 
بيمار رسانه ها، امکان فعاليت عميق، تحقيقي و 
حرفه اي را فراهم نمي آورد.« هاشمي همچنين 
به ظهور شبه رسانه ها در فضاي مجازي به عنوان 
جايگزين رسانه هاي حرفه اي اشاره كرد و افزود: 
»اين شبه رسانه ها نسبت به كيفيت و صحت 
محتواي خود مسئوليتي ندارند و جامعه را با 
شايعات و قضاوت هاي شتابزده دچار تشويش 
مي كنند.« توجه به وضعيت خبرنگاران موضوع 
نطق پيش از دستور سخنگوي شورا هم بود. 
علي اعطا -كه چند روزي است به خاطر ابتال 
به بيماري كوويد-19دوران قرنطينه خانگي 
را ســپري مي كند- فايل صوتي نطقش را در 
اختيار شورا گذاشــت و در آن گفت: » نبايد 
سياســت هاي كالن به گونه اي باشد كه با هر 
نوسان اقتصادي، روزنامه ها، روزنامه نگاران و 
خبرنگاران به عنوان پرچمــدار جبهه آگاهي 
و خبر آســيب ببينند.« او در اين فايل صوتي 
اعالم كرد كه خبرنگاري پرچالش ترين شغل 
امروز به حساب مي آيد. اعطا كه خودش سابقه 
روزنامه نگاري دارد، با اشاره اي به سوابق چاپ 
روزنامه در ايران و جهــان، اضافه كرد: »اين 
روزها بسيار گفته و شنيده مي شود كه روزنامه 
تنهاست. خبرنگار در ُعسرت است. روزنامه نگار 
در تنگناست و فضاي مطبوعات، ِمه آلود است! 

واقعيت اين اســت كه مشــکالت معيشتي، 
عدم تثبيت موقعيت شــغلي و استرس هاي 
كاري، خبرنگاري را به يکي از پر چالش ترين 
شغل هاي امروزِ ايران تبديل كرده است. صداي 
خبرنــگار، تريبون مردم اســت؛ ركن چهارم 
دمکراســي بودن يعني تريبون مردم بودن، 
تريبون مردمي كه صاحب قدرت نيســتند.« 
محمدجواد حق شــناس، رئيس كميسيون 
فرهنگي- اجتماعي شــوراي شهر تهران هم 
از وضعيت اسفناك برخي از مؤسسات خبري 
گفت و خواستار توجه بيشتر مديران رسانه ها 
به سالمت خبرنگاران و مراقبت از آنها در پي 

شيوع ويروس كرونا شد.

 فوريت تأسيس شركتي بومي سازي مترو
نخستين دستور جلسه ديروز بررسي اليحه 
»اصالح اساسنامه شركت ساماندهي صنايع 
و مشــاغل شــهر تهران« بود كه جزئيات آن 
با 62 ماده به تصويب رســيد. در اين ميان در 
پيشنهادي استفاده از ظرفيت هاي تشکل هاي 
مردم  نهاد  كه البته از سوي شركت ساماندهي 
مشاغل مطرح شــده بود، ارائه شد. سيدآرش 
حسيني ميالني گفت: »تشکل هاي مردم نهاد 
ظرفيت مشــاركت مردمي را در اداره شــهر 
افزايــش مي دهنــد. مشــاركت، همراهي و 
همکاري تشکل هاي مردم نهاد نافي مشاركت 

و فعاليت گروه ها و تشکل هاي تخصصي نيست. 
اگر فعاليتي در بحث خدمات در ســطح شهر 
توسط تشــکل هاي مردم نهاد انجام مي شود، 
در چارچوب مســئوليت اجتماعي آنهاست 
و به هيــچ وجه بحث انتفاع مطرح نيســت و 
در جزئيات اساســنامه بايد ايــن مورد آورده 
شود.« سرانجام اين پيشنهاد با موافقت اعضا 
همراه شد و به تصويب رسيد.ديروز همچنين 
طرح يك فوريتي بومي سازي  تجهيزات ثابت 
و متحرك به ويژه تجهيزات واگن تهران براي 
مترو در دســتور كار قرار گرفــت. اين طرح 
براي ايجاد يك شــركت جديد به صحن آمد 
كه به منظور بومي سازي و خودكفايي در امر 
تجهيزات مترو در ايــران و تهران اختصاص 
داشت و سرانجام يك فوريت آن نيز به تصويب 
رســيد. علي امام، مديرعامل شركت متروی 
تهران نيز در مورد ضرورت ايجاد چنين شركتي 
براي بهره مندي از توانايي داخلي در توليد واگن 
توضيحاتي را ارائه كرد كه مورد قبول اعضا بود.

معرفي 2۹ نفر قائم مقام ذي حساب 
ديگر دستور جلسه ديروز شوراي شهر تهران 
اليحه معرفــي 29 نفر از كاركنان رســمي 
شهرداري تهران جهت انتصاب به عنوان قائم 

مقام ذي حساب بود.
مجيد فراهاني، رئيس كميته بودجه و نظارت 

مالي شوراي شــهر تهران در تشريح و دفاع از 
اليحه انتخاب 29 نفر از كاركنان شــهرداري 
تهران به عنوان قائم مقام ذي حساب دو گفت: 
»در اجراي ماده 79قانون شــهرداري، تبصره 
ذيل بند 30ماده 80قانون شــوراها و مصوبه 
»انتخاب ذي حساب و عوامل ذي حسابي در 
شــهرداري تهران«- تصويبي در هجدهمين 
جلسه رسمي شوراي اسالمي شهر تهران )دوره 
سوم(- به منظور نظارت بر حســن اداره امور 
مالي شهرداري و كليه سازمان ها، مؤسسات، 
شركت هاي وابسته و تابعه شهرداري و حفظ 
سرمايه، دارايي ها، اموال عمومي و اختصاصي 
شهرداري، همچنين نظارت بر حساب درآمد و 
هزينه آنها، شورا نظارت حين خرج را با انتخاب 
و تأييد ذي حســاب و قائم مقامان ذي حساب 

شهرداري انجام مي دهد.«
به گفته او بر همين اساس پس از ارائه اليحه 
قائم مقامان ذي حساب دو از سوي شهرداري 
به شورا و ارجاع از سوي كميسيون به كميته 
بودجه و نظارت مالــي به منظور اعالم ارزيابي 
فني و تخصصي با دعوت از افراد معرفي شده 
از سوي شهرداري نســبت به ارزيابي دانش و 
تسلط نسبت به قوانين و مقررات، مهارت ها و 

صالحيت هاي حرفه اي اقدام شد.
عضو شوراي شــهر تهران افزود: »همچنين 
همزمان به منظور ارزيابي پايبندي اين افراد 
به انضباط مالي و عدم سوءشهرت درخصوص 
استعالم از حراست و بازرســي اقدام شد كه 
اكنون براســاس نتايج ارزيابي فهرست افراد 
واجد صالحيت جهت تصويب ارائه مي گردد 
و مدارك و مســتندات مربوط به سوابق اين 
افراد در مستندات دستور در دسترس اعضای 
محترم شــورا قرار دارد.« فراهاني با اشاره به 
انتظارات شورا از قائم مقامان ذي حساب گفت: 
در پيش نويس ارائه شــده مصوبه، نسبت به 
تبيين انتظارات شورا از قائم مقامان ذي حساب، 
لزوم تحويل و تحول با قائم مقام ذي-حساب 
پيشــين و ارائه صورت جلسه تحويل و تحول 
و ارسال رونوشــت به خزانه دار شورا، تعيين 
تکليف خــرج خالف قانــون و لزوم ارســال 
رونوشت گزارش به شورا، تعيين تکليف نظارت 
بر حســن فعاليت قائم مقامان ذي حســاب و 
ارائه گزارش نظارت به شــورا، محدود كردن 

فعاليت قائم مقامــان ذي حســاب در واحد 
تعيين شده و الزام شــهرداري به اخذ مصوبه 
شــورا درصورت تغيير، محــدود كردن دوره 
فعاليت قائم مقامان ذي حساب در واحد تعيين 
شده و الزام شــهرداري به لحاظ كردن تغيير 
ذي حســاب بدون تداخل با دوره رسيدگي و 
استقرار حســابرس منتخب شورا و الزام شورا 
به راه اندازي ســامانه الکترونيکــي و بر خط 
گزارشگري مالي قائم مقامان ذي حساب  اقدام 
شده اســت كه با تصويب و رأي اعضای شورا 
زمينه هاي تحقق انضباط مالي در شهرداري 
بيش از پيش فراهم مي شــود.« گفتني است 

اين اليحه نيز به تصويب رسيد.

در جلسه ديروز شوراي شهر و در قالب اليحه اي يك فوريتي به تصويب اعضا رسيد

محسن هاشمی خواستار ارائه كمك 3هزار ميليارد تومانی از بودجه ستاد ملی مقابله با كرونا به شهرداری برای جبران خسارت ها شد
شركت داخلي توليد تجهيزات مترو تأسيس مي شود

يادداشت

امروز تامين مسكن مسئله و مشكل بسياري از همشهريان عزيزمان در تهران 
و هموطنانمان در كالنشهرهاي كشور و شهرهاي پرجمعيت است؛ مشكلي 
كه بايد براي حل آن دولت، شهرداري ها، خيرين و سازمان هاي خدمت رسان 
اجتماعي دست ياري به سوي هم دهند و مشكل مردم را حل كنند. براساس 
جزء 1بند چ ماده80 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي 

و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران، دولت صريحا مكلف شده است تا »به منظور تأمين نياز اقشار 
آسيب پذير و گروه هاي هدف سازمان هاي حمايتي به مسكن و رفع فـقر سكونتي حـداكثر تا پايان 
سال اول اجـراي قانون برنامه نسبت به تدوين طي مراحل قانوني و در چارچوب بودجه سنواتي و 
اجراي برنامه تأمين مسكن اجتماعي و حمايتي اقدام كند.« امروز در شرايطي هستيم كه به علت 
ماهيت سرمايه اي و بدل شدن سرپناه به يك كاالي ســرمايه اي، تامين مسكن خوب و ارزان از 
دسترس بسياري از شهروندان محترم دور مانده و اين روند افزايش نرخ در سال هاي اخير سبب 
شده است تا شاهد طوالني شدن دوره زماني امكان خريد مسكن در تهران براي اقشار متوسط و 
دور از دسترس شدن خريد مسكن براي اقشار محروم باشيم. بر همين اساس در اجراي بند 3ماده 
80قانون شوراهاي اسالمي كشور، درباره »تدوين و اجراي برنامه تأمين مسكن اجتماعي و حمايتي 
توسط دولت براساس تكليف جزء 1بند چ ماده 80قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه« به سازمان 
برنامه و بودجه و وزارت راه و شهرسازي تذكر مي دهم. اميدوارم در پرتو سياستگذاري مسئوالنه 
و مبتني بر نظام تدبير شايسته، زمينه تامين مسكن اجتماعي و حمايتي توسط دولت بيش از پيش 
فراهم شود تا شاهد »داشتن مسكن متناسب با نياز، حق هر فرد و خانواده ايراني« مطابق با اصل 

31قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران باشيم.

نظر به اينكه شــعار »تهران شــهري براي همه« در 
دستور كار شهرداري تهران قرار دارد، قاعدتا سياست 
شهرداري درخصوص دستفروشان نيز بايد در راستاي 
اين شعار و مبتني بر مصوبه »ساماندهي مشاغل سيار 
و بي كانون« باشــد، اما مدتي اســت كه اقداماتي در 
شهرداري هاي مناطق صورت مي پذيرد كه مغاير با اين 
رويكرد است؛ ازجمله اينكه به تازگي در خيابان وليعصر 
از سه راه جمهوري تا خيابان فاطمي، طرحي تحت عنوان 
ساماندهي دستفروشان )به استناد بنرهاي نصب شده 
در محل( اجرا شده اســت كه كوچك ترين نشاني از 
ساماندهي در آن ديده نمي شود و آنچه در عمل انجام 
شده جمع آوري دستفروشان است؛ چراكه هيچ گزينه 
و جايگزيني براي جلوگيري از حضور دستفروشان در 
معابر پيش بيني نشده است. از طرفي ممكن است با اين 
توجيه كه اين اقدامات به دليل شيوع كرونا و جلوگيري 
از گسترش آن انجام مي شــود، اقدام به جمع آوري 
دستفروشان كنند كه باز هم چندان قابل قبول نيست و 
اگر هم فرض را صحت آن بدانيم، چرا هيچ بسته يا طرح 
حمايتي پيش بيني نشده اســت؟ آنچه دستفروشان 

به آن باور دارند، اين اســت كه احتماال شيوع كرونا و 
ساماندهي، تبديل به اسم رمزي جديد براي برخورد 
با آنان شده و اين اصال براي شهر و مديريت شهري كه 
شعارشان  تهران شهری برای همه است، زيبنده نيست. 
دستفروشان از ما مي پرسند، چطور براي كرونا در اين 
شهر هيچ محدوديتي اعمال نشد؛ اال همين يك مورد 

جمع آوري آنان كه در فضاي باز فعاليت دارند!
 متأسفانه زمزمه هايي هم شــنيده مي شود كه گويا 
بناست اين طرح در مقاطعي در خيابان هاي انقالب و 
محدوده ميدان هفتم تير نيز اجرا شود. اين اقدام منجر 
به نقض آشكار وظايف شهرداري در ماده 16قانون بهبود 
مستمر محيط كسب و كار و مصوبه »ساماندهي مشاغل 
سيار و بي كانون« شده است. عالوه بر اين، اين عمل را 
مي توان بدعت رويه اي در مناسبات مديريت شهري نيز 
قلمداد كرد. درحالي كه در رابطه با اين موضوع بايد در 
كميته برنامه ريزي ساماندهي مشاغل سيار و بي كانون 
تصميم گيري مي شد، شــهرداران مناطق به صورتي 
خودسرانه اقدام به جمع آوري اين دستفروشان كه از 
شهروندان همين شهر هستند از معابر شهري كرده اند. 

از طرفي خبرهايي مي رســد كه 
در اين تنگناي مالي شهرداري، 
بودجه هاي هنگفتي جهت تأمين 
نيروي اجرايي اين تصميم )اعم از 
يگان ويژه نيروي انتظامي و...( 

اختصاص يافته است. درصورت صحت اين خبرها بايد 
پرسيد، اين هزينه ها از محل كدام بودجه بوده است و 
آيا اولويت هاي تخصيص بودجه  مطابق با بودجه سال 
۹۹شهرداري تهران در اين زمينه رعايت شده است؟ 
در اين شرايط تنگناي اقتصادي و تبعات معيشتي ناشي 
از بحران كرونا، اين اقدام شــهرداري چه سنخيتي با 
همياري با مردم به ويژه گروه هاي كمتر برخوردار دارد 
و آيا بهتر نبود حداقل هميــن بودجه را صرف تامين 

بسته هاي حمايتي براي دستفروشان مي كردند؟
در جريان اجراي اين طــرح، خواهان بازنگري در آن 
و هماهنگي شهرداري با شــورا براي اجراي مصوبه 
»ساماندهي مشــاغل ســيار و بي كانون« به عنوان 
فصل الخطــاب در زمينه سياســتگذاري در زمينه 

دستفروشي هستم.

حجت نظری:مجيد فراهانی:

تذكرات و پيشنهادهای اعضاي شورا در دويست وبيست ونهمين جلسه

آزادي مطبوعات و گردش صحيح اطالعات

همچنين با مداقه در مشروح مذاكرات تدوين و 
بازنگري در قانون اساسي مشخص مي شود كه 
نظام صدور مجوز پيشــيني لزوماً مراد مقنن اساسي نبوده است. از 
سوي ديگر بخش پاياني اصل 2۴ كه ضمن آزاد دانستن مطبوعات 
در باب محدوديت اين رسانه مقرر مي دارد: »مگر آنکه مخل به مباني 
اسالم يا حقوق عمومي باشد«، نمي تواند نشان از پذيرش نظام صدور 
مجوز پيشيني باشد و بيش از هرچيز مســئوليت پسيني ازجمله 
مسئوليت مدني و كيفري با رسيدگي هاي قضايي را به ذهن متبادر 
مي سازد. كما اينکه بخش هاي ديگر قانون اساسي بند 6 اصل دوم- 
»كرامت و ارزش واالي انســان و آزادي توأم با مسئوليت او در برابر 
خدا«- را نيز مورد تأييد قرار داده است كه به خوبي مبين به رسميت 
شناختن آزادي پيش از مسئوليت است و بي گمان نهادهاي پيچيده 

صدور مجوز با چنين بخش هايي از قانون همخواني ندارد.
نظارت سختگيرانه بر مطبوعات ذيل نظام صدور مجوز و همچنين 
نگاه امنيتي به آن مي تواند ضمن ايجاد اخالل در حقوق اساســي 
شــهروندان ازجمله حق انتشار و دسترســي آزادانه به اطالعات و 
محدود ســاختن آزادي انديشــه و بيان، منجر به حذف صداهاي 
رسمي و نکته سنج شده و از آنجايي كه ضمير انسان پرسشگر است 
و همواره به دنبال پاسخ سؤاالت خود مي رود و درصورت محدود و 
مسدود ساختن افکار و انديشه هايي كه پاســخي متفاوت از آنچه 
ما مي پسنديم به پرســش ها مي دهد، ذهن همچون رودي جاري 
مسير خود را مي يابد و از ســاير مســيرهاي موجود در پي يافتن 
پاسخ به پرسش هاي بي پايان خود مي رود. از اين رو محدود ساختن 
غيرمنطقي و شديد مطبوعات چه پيش و چه پس از انتشار مطالب، 
نه تنها مفيد و مثمرثمر نيســت كه منجر به بلند شــدن صداهاي 
غيررسمي و در نتيجه گســترش اخبار غيررسمي، نامعتبر، كذب 
و تحريف واقعيت مي شود. بنابراين مي توان گفت حتي آنچه مقام 
معظم رهبري در سخنان هفته هاي اخير خود به دنبال آن بودند و 
توصيه به مقابله با تحريف اخبار و وقايع داشتند نيز ناگزير از همين 
مســير مي گذرد و راهي جز آزادي مطبوعات مســتقل و گسترش 

صداهاي متنوع و متکثر اما رسمي وجود ندارد.
اين مهم زماني بر ما روشــن تر مي شــود كه نگاهي به روند جريان 
تبادل اطالعات به ويژه در دهه اخير بيندازيم. روندي كه به وضوح 
نشان مي دهد مردم و اهالي رسانه همواره از دولت جلوتر بوده اند و 
با مسدود ساختن راه بيان سخنانشان، راه هاي جديدي براي تبادل 
اطالعات يافته اند. باتوجه به اينکه اين راه هاي جديد نظير شبکه هاي 
اجتماعي براي بيان افکار فرد نيازمند هيچ مجوز و نظارت پيشيني 
نيستند، مي توانند منجر به گسترش اخبار غيرموثق شوند، بنابراين 
بايد گفت در عصر تبادل اطالعات در بستر فضاي مجازي، راهي جز 
بازكردن شريان هاي اطالعاتي جامعه براي ميسر شدن امکان بيان 
سخن و نقد توسط خبرنگاران، عکاسان خبري و اهالي آموزش ديده 
و دغدغه مند رســانه براي بيان هرچه دقيق تر مطالب نيســت. در 
غيراينصورت ضمن محدود ســاختن حقوق شهروندان و گسترش 
نارضايتي عمومي، بايد خود را آماده موج خروشان اخبار غيرموثق 

و ناصحيح كنيم.

ابعاد انفجــار در بندر گاه 
بيروت همچنان در لبنان گزارش

ادامه دارد و هنــوز آمار 
دقيقي از كشته  و زخمي هاي اين حادثه 
منتشر نشده اســت. اين بحران بزرگ، 
باعث نگراني ساكنان شــهر هاي دور و 
نزديك ديگر دربــاره انبار هــاي مواد 
شــيميايي شــده اســت كه در بافت 
مســکوني و تجاري آن قــرار دارد. در 
روز هاي گذشته موضوع مخازن سوخت 
شهران نيز در شوراي شهر تهران مطرح 
شد، ولي برخي از مسئوالن درباره ايمني 
آن اطمينان دادند. با اين حال حساسيت 

درباره ديگر مواد شيميايي ادامه دارد.
مديرعامل سازمان آتش نشاني و خدمات 
ايمني شــهرداري تهران دربــاره لزوم 
خروج انبارهاي مواد شيميايي از شهرها، 
ازجمله شــهر تهران اظهــار مي كند: 
»شركت ساماندهي مشاغل شهرداري 
تهران فعاليت گسترده اي را آغاز كرده 
و تا به حال توانسته تعداد زيادي از اين 
انبارها را از سطح شــهر خارج و تخليه 
كند. ايــن فعاليــت البتــه از مدت ها 
قبل آغاز شده اســت«. مهدي داوري 

مي افزايد: »از نظر سازمان آتش نشاني 
و خدمات ايمني شــهرداري تهران نيز 
مکان نگهداري مواد شــيميايي، شهر 
نيســت و هر جا كه باشد ضروري است 
كه اصول ايمني براي آن رعايت شــود. 

هركدام از مواد شيميايي، شرايط خاص 
نگهداري خود را دارنــد و حتما بايد به 
شيوه اصولي نگهداري شوند تا احتمال 

وقوع حادثه و خطر نباشد.«
داوري دربــاره اينکــه چنــد درصد از 

حريق هاي تهران مربــوط به انبار مواد 
شيميايي اســت، مي گويد: »تعداد اين 
حريق ها زياد نيست، اما از آن جايي كه 
آتش سوزي مواد شيميايي به جز انفجار، 
مي تواند آثار ديگري هم داشــته باشد، 

مكان نگهداري مواد شيميايي درون »شهر« نيست
مديرعامل سازمان آتش نشاني: از انبار هاي نفتي بازديد كرده ايم

  انعقاد تفاهمنامه بين شهرداري تهران و سازمان نظام  مهندسي 
در تفاهمنامه اي با امضای عبدالرضا گلپايگاني معاون شهرسازي و معماري شهرداري تهران، محمد 
ساالري رئيس كميسيون شهرسازي و معماري شوراي اسالمي شهر تهران و سعيد سعيديان رئيس 
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران، بازنگري تعامالت  دو ارگان در دستور كار قرار گرفت.  
به گزارش همشهري، عبدالرضا گلپايگاني در توضيح مفاد اين تفاهمنامه گفت: قرار شد كنترل 
نقشه هاي فاز 2 توسط سازمان نظام  مهندسي از مرحله فرآيند صدور پروانه حذف شود و پس از 
وصول قطعي عوارض شهرداري، كليه نقشه هاي معماري، سازه، برق و مکانيك و همچنين مطالعات 
ژئوتکنيك جهت كنترل )مبحث دوم مقررات ملي ساختمان( به سازمان نظام  مهندسي ارسال شود.

ادامه از 
صفحه اول

 پيــروز حناچی 
 عكس
خبر

شهردار تهران و 
مهدی جمالی نژاد 

معاون عمران و توســعه امور شهری و روستايی 
وزير كشور  با حضور در ســفارت لبنان ضمن تسليت به ملت و 
دولت لبنان با حسن محمود عباس، سفير اين كشور ديدار كردند.

 تسليت به ملت
فيلم ديدار حناچی با و دولت لبنان

سفير لبنان را با اسكن 
اين كد ببينيد

اما بايد به احتمال وقــوع اين حريق ها 
توجه بسياري كرد؛ چرا كه بسيار خطرزا 
هستند.« مديرعامل سازمان آتش نشاني 
تهران ادامه مي دهد: »شرايط نگهداري 
و انتقال اين مواد بســيار خاص است و 
از نظر بين المللي استانداردهاي بسيار 
دقيق و سختگيرانه اي دارد؛ به طوري كه 
در اين زمينه هم مصرف كنندگان و هم 
دستگاه هاي ناظر بايد عملکرد و نظارت 
بسيار دقيقي داشته باشند. حمل ونقل 
مواد شيميايي نيز داراي استاندارد هاي 
دقيق مربوط به خود است؛ البته سازمان 
آتش نشــاني تهــران متولــي نظارت 
بر حمل ونقل مواد شــيميايي نيست؛ 
به خصوص در جاده ها كه خود راهداري 
بايد اين مورد را كنترل كند و در شهر نيز 
ســازمان هاي ديگري نظارت مي كنند. 
اين حمل ونقل بايد در شــرايط خاص 
و كنترل شــده اي انجام شود. نمي توان 
گفت كه در تهــران شــرايط خاص و 
كنترل كننده الزم براي حمل ونقل مواد 
شيميايي وجود ندارد، اما مي توان گفت؛ 
الزم است كه حمل ونقل مواد شيميايي 
در تهران بايد با دقت و كنترل بيشتري 
صورت بگيرد و نظــارت بر حمل ونقل 

مواد شيميايي در تهران افزايش يابد.«
مديرعامل سازمان آتش نشاني تهران 
دربــاره انبارهاي نفتي شــهر تهران 

اظهار مي كند: »انبارهاي نفتي داراي 
اســتانداردهاي خاص خود هســتند 
كه خوشــبختانه وزارتخانه نفت هم 
نظــارت دقيقــي دارد تــا جايي كه 
ما بازديد كرديم بســياري از مســائل 
رعايت مي شود. اين انبارها در شهران، 
سوهانك و ري واقع شده اند و از طرف 
آتش نشاني بازديد شده است؛ اما اينکه 
اين مراكز بايد در شــهر باشد يا خير 
بايد در سياســت هاي مديريتي كالن 

تصميم گيري شود.« 

   ایمنی ســاختمان های 
تاریخی

سخنگوي ســازمان آتش نشاني و خدمات 
ايمني تهران گفت: اين سازمان مسئوليتي 
در قبال پيشــگيري از آتش ســوزي در 
ســاختمان هاي تاريخي تهــران ندارد. 
متولي نگهداري ايــن اماكن وزارت ميراث 
فرهنگي اســت و تنها درصورتي كه خداي 
نكرده آتش سوزي در اين اماكن اتفاق بيفتد 
نيروهاي آتش نشــاني براي خاموش كردن 
آتش اعزام مي شوند. جالل ملكي در گفت و گو 
با پايگاه اطالع رساني شهر درباره تمهيدات 
آتش نشاني براي جلوگيري از آتش سوزي در 
اماكن تاريخي گفت: البته اگر وزارت ميراث 
فرهنگي در اين زمينه از سازمان آتش نشاني 
كمك و يا نظر مشورتي بخواهد اقدام خواهيم 
كرد، كما اينكه كارگروهي در اين زمينه در 

سازمان فعاليت دارد.
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 در ديدار شهردار تهران 
با سفير لبنان عنوان شد:
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مشكالت ديپلماتيك حل شود
مهرداد عباد، عضوهيأت نمايندگان اتاق بازرگاني تهران نيزدرباره گشايش اقتصادي با فروش اوراق سلف 
نفتي گفت:بحث هايي مانند فروش اوراق نفتي در بهترين حالت به عنوان يك مسكن در شرايط فعلي 
به كار مي آيند و اگر واقعا بناست در زندگي مردم گشايشي صورت گيرد، بايد بحث ها كالن تر باشد.عباد با 
بيان اينكه برطرف كردن مشكالت ديپلماتيك امروز اولويت مهم اقتصاد ايران است، گفت: اگر ما بتوانيم 
همزمان با حفظ عزت ايران، شرايطي را فراهم كنيم كه مشكالت بين المللي و تحريم ها برطرف شود، آنگاه 
مي توان به يك گشايش جدي و همه جانبه اميدواربود. امروز سياست با اقتصاد گره خورده و بايد تالش كرد 
در اين مسير گره اي از مشكالت اقتصادي مردم را باز كرد.اوبا انتقاد از نحوه اطالع رساني درباره گشايش 
احتمالي اقتصادي دركشور، افزود: وقتي جامعه سال هاي موفقي را از  نظر اقتصادي پشت سر گذاشته و 
شرايط روحي خوبي دارد، آنگاه مي توان با سورپرايز و خبرهاي شگفت آور، فضايي مفرح را به وجود آورد 

اما در شرايط فعلي امكان اين موضوع وجود ندارد.
ث

مك

جلوگيري از انتشار گزارش هاي كارشناسي مركز پژوهش هاي مجلس با چه هدفي صورت مي گيرد؟

نبض بازار

خبر

شاخص كل بورس تهران در مبادالت ديروز بيش از 2درصد رشد 
كرد و تحت تأثير اين رويداد بيــش از 193هزار ميليارد تومان به 

ارزش بازار سهام اضافه شد.
به گزارش همشهري، در مبادالت روز گذشته شاخص كل بورس 
تهران با 44هزار و 318واحد رشــد معادل 2درصد رشد كرد و به 
2ميليون و 78هزار واحد رسيد. با اين ميزان رشد ارزش كل بازار 
ســهام با 193هزار ميليارد تومان افزايش به 9176هزار ميليارد 
تومان رسيد. ارزش معامالت بازار سهام نيز ديروز با 16درصد رشد 

به 30هزار و 478ميليارد تومان رسيد.

از شركت ها چه خبر؟
در جريان معامالت ديروز نماد 27شــركت بورس و فرابورس بعد 
از برگزاري مجمع و اعالم رويدادهاي مهم باز شــد كه مهم ترين 
رويداد مربوط به رشد 10درصدي قيمت سهام بانك تجارت و افت 
بيش از 5درصدي سايپا بود. ديروز همچنين مديرعامل پلي اكريل 
درباره شايعات مطرح شده درباره اين شركت گفت: اين شركت با 
زيان انباشته سنگين مواجه است. امير رحيمي با گاليه شديد از 
درز اطالعات طبقه بندي شده اين شركت در مطلبي عجيب اعالم 
كرد: كمتر به ياد دارم اطالعات ريزودرشت طبقه بندي شده يك 
شــركت مهم اينگونه و صرفاً بابت خودخواهي، سيري ناپذيري، 
عطش قدرت و ترس از رســوايي خيانت هاي احتمالي، به صورت 
غيرضروري در كف خيابان ها و فضاي مجازي لجام گسيخته جار 
زده شــود. به گفته او، شــركت پلي اكريل هم اكنون داراي زيان 
انباشته سنگيني است كه طي 4سال گذشــته اين زيان انباشته 
نه فقط كاهش نيافتــه كه تقريباً به دو برابر افزايش يافته اســت. 
در روزهاي گذشته شايعاتي درباره فعال سازي خطوط آكريليك 
اين شركت مطرح شده بود كه قيمت ســهام اين شركت را متأثر 

كرده بود.
 اما در مقابل بابك ثقفي، مديرعامل شركت ماديران در سخناني 
كاماًل متفاوت در مقايسه با مديرعامل پلي اكريل با اشاره به بازده 
24 درصدي سهم اين شركت در هفته گذشته و حضور در فهرست 
پربازده ترين سهام، داليل حركت كند سهام اين شركت در چند ماه 
قبل را اعالم و از پيش بيني افزايش ســودآوري خبر داد. به گفته 
او همانطور كه در گزارش ماهانه تير منتشــر شد، فروش شركت 
رشد قابل توجهي داشته و حتي نســبت به دوره مشابه سال قبل 
نيز 12درصد افزايش داشته است. او پيش بيني كرد گزارش هاي 
مرداد و شــهريور به مراتب بهتر و باالتر باشد و سودآوري باالتري 

نصيب اين شركت شود.
ديروز همچنين ركورد توليد روزانه واحد گندله سازي فوالد مباركه 
براي دومين بار در سال جاري شكسته شد. مديرعامل فوالد مباركه 
مي گويد: كارخانه توليد الكترود گرافيتي اردكان با سرمايه گذاري 

330ميليون يورو به بهره برداري نزديك شده است.
مديرعامل شــركت ايران خودرو هم تأكيد كــرد: بيش از 2هزار 
ميليارد تومان بودجه حاصل از فروش اموال و دارايي هاي غيرمولد 
را در بخش توسعه محصول سرمايه گذاري كرديم. واگذاري 5هزار 
ميليارد تومان ديگر از اين اموال در دســتور كار قرار دارد. مالك 
باشگاه تراكتورسازي تبريز نيز اعالم كرد: سال آينده اين تيم وارد 
بورس مي شود. پتروشيمي ســرمايه گذاري ايرانيان هم كه هفته 
پيش 12.47 درصد سهام پتروشيمي اروميه را براي نخستين بار در 
بورس عرضه كرده بود اعالم كرد: از فروش اين سهام 40.7 ميليارد 

تومان سود كرده است.

نماگر هاي بازار سهام در مبادالت ديروز
درصد تغييرمقدار تغييرمقدارنماگر

2078511443182.18شاخص كل بورس-واحد

30478434816.64ارزش معامالت- ميليارد تومان

ارزش بازار- هزار ميليارد 
91761932.15تومان

رشد 193هزار ميليارد توماني بازار سهام

چالش سازمان برنامه و بودجه به عنوان 
نهادي زير نظر رئيس جمهور با بانك بازار پول

مركزي در مقام سياســتگذار ارزي و 
پولي كشور بر سر دليل اصلي خيز دوباره نرخ تورم بار 
ديگر مســئله اقتدار دولت در راهبــري اقتصادي و 
اســتقالل بانك مركزي جهت تنظيم سياست هاي 
پولي و ارزي براي كنترل نرخ تورم و حفظ ارزش پول 
ملي در برابر نوســانات نرخ ارز را وارد مرحله تازه اي 
كرده اســت. تنها يك عبارت از ســوي عبدالناصر 
همتي، رئيس كل بانك مركزي درباره دليل رشــد 
شديد پايه پولي كافي بود تا سازمان برنامه و بودجه 
در موضع گيري هاي مكرر خود هرگونه اســتقراض 
دولت از بانك مركزي براي كسري بودجه را رد كند و 
آن را توهم بداند. اما همتي چه گفته بود كه سازمان 
برنامه و بودجه را به انتقادات تنــد از بانك مركزي 
واداشته است؟ رئيس كل بانك مركزي پس از جهش 
نرخ تــورم ماهانه در تيرمــاه امســال در يك پيام 
اينستاگرامي يادآوري كرد كه جبران كسري بودجه 

دولت از كانال خريد منابع ارزي صندوق توسعه ملي 
توسط بانك مركزي به رشد پايه پولي دامن زده و اين 
اقدام به معناي استقراض دولت از بانك مركزي است.
محمد باقر نوبخــت اما ايــن موضع گيري همتي 
را برنتابيد و نوســانات نرخ ارز را دليل رشد تورم 
معرفي كــرد و حتي مثال آورد كــه چگونه دولت 
عربستان از منابع ارزي اش استفاده كرد و گرفتار 
تورم نشــد! بانك مركزي اما شــايد به داليلي از 
جمله فشــار دولت فعال ســكوت اختيار كرده در 
حالي كه حميد پورمحمدي، معــاون نوبخت كه 
روزگاري خودش قائم مقام بانك مركزي در دولت 
احمدي نژاد هم بوده، در يك يادداشت طوالني از 
عملكرد سازمان برنامه و بودجه دفاع كرده و از آن 
به عنوان سكانداري در امواج متالطم ياد كرد. او با 
رديف كردن اولويت هاي سازمان برنامه و بودجه در 
شرايط اخير در پاسخ به اين سؤال كه آيا استفاده 
دولت از منابع ذخيره شده صندوق توسعه ملي در 
سال 1397 ريشه تورم است؟ گفته كه اين سازمان 
از 5.4 ميليارد دالر از منابع صندوق توســعه ملي 
با مجوز رهبري در ســال 97 اســتفاده نكرد و آن 
را براي ســال 98 ذخيره نگه داشته و هزينه كرده 
است و به همين دليل نفت به فروش رفته و ارز آن، 
به بانك مركزي تحويل داده شــده و منابع حاصل 
از مابه التفاوت 12 درصدي ســهم صندوق توسعه 
ملي در سال 1397، بيش از يك ســال نزد بانك 
مركزي به امانت گذاشته شد. او مي گويد: تمام اين 
منابع به صورت كامل توسط بانك مركزي وصول و 
درصورت هاي مالي سال 1397 تقويم  شده و بانك 
مركزي بــا تدبير صحيح و در ســال 1398 ضمن 
هماهنگي با دولت براي تراز بودجه ســال 1398 
منابع دولت را در بازار به فروش رســانده اســت و 
احتماال بانك مركزي با فروش اين منابع در ســال  
گذشته تا حدودي توانست ثبات را به بازار ارز وارد 
كند. معاون نوبخت كه در يك جــا از قطعي بودن 
فروش دالرهاي صندوق توسعه ملي توسط بانك 
مركزي ســخن گفته و در جايي از احتمال فروش 
آنها خبــر داده، تــوپ را به زمين بانــك مركزي 
مي اندازد و مي گويد در مورد مسئله امكان  پذيري 
فروش منابع ارزي حاصل از صادرات نفت و ميعانات 
گازي، بانك مركزي درصورت صالحديد جزئيات 
را به استحضار مردم مي رساند و اين مسئله ربطي 

به بودجه ندارد. 
اين مقام ارشد در سازمان برنامه و بودجه در دفاع از 
رياست اين سازمان، ريشه نرخ تورم در تيرماه را نه 
ناشي از كسري بودجه دولت بلكه ناشي از عملكرد 
ارزي بانك مركزي مي داند و مدعي است خلط علل 

تورم بلندمدت با منشــأ ايجاد تــورم كوتاه مدت يا 
جهش ناگهاني قيمت ها امري غيرعلمي اســت كه 
موجب گمراهي مي شــود، درحالي كه سياستگذار 
پولي با ابزارهايي كــه ايجاد مي كند يــا در اختيار 
دارد، مي تواند روي تورم كوتاه مدت تاثيرگذار باشد؛ 
اما تورم بلندمدت تابع شــرايط اقتصادي هركشور 
از جمله كسري بودجه ســاختاري بلندمدت دولت 
است. اســتدالل پورمحمدي اين است كه با جهش 
نرخ ارز در تيرماه، كليه بنگاه هاي اقتصادي به صورت 
همزمان و فارغ از برنامه قبلي خود، قيمت كاالهاي 
خود را تعديل كرده اند و افزايش فزاينده ارزش دارايي 
در بازار سرمايه نيز به تقاضاي ناشي از افزايش ثروت 
به خصوص در كاالهاي ســرمايه اي مانند مسكن و 
خودرو منجر شده است. به صورت مشابه در تيرماه 
سال1397 كه شــاهد جهش نرخ ارز بوديم، رفتار 
مشــابه اقالم مختلف قابل رصد اســت و به همين 
دليل تحليل شــاخص هاي قيمت نشان مي دهد در 
كوتاه مدت جهش قيمت كاالها ناشي از تغيير در لنگر 
اسمي بوده است. بديهي است آحاد اقتصادي به دليل 
آنكه در ســنوات گذشــته تغيير نرخ ارز را به عنوان 
بهترين معيار براي پيش بيني افزايش آتي قيمت ها 
فرض كرده اند، نرخ ارز يا به عبارت دقيق تر تغييرات 
نرخ ارز را به عنوان لنگري اســمي كه قيمت خود را 
تعديل كنند، مورد استفاده قرار داده اند و فشار تقاضا 
به كاالهاي سرمايه اي جايگزين دارايي در بورس نيز 

وارد شده است.
پورمحمدي در دفــاع از عملكرد دولت و ســازمان 
متبوع اش و انتقــاد از رويكرد بانــك مركزي براي 
داشتن اســتقالل در تنظيم و راهبري سياست هاي 
پولــي و ارزي از يك پديده جديــد به عنوان مفهوم 
ســه گانه ناممكن در ادبيات اقتصادي ياد مي كند و 
مي گويد دولت ها نمي توانند همزمان سياست پولي، 
سياست  ارزي و آزادي جريان سرمايه را اعمال كنند 
و اگر دولتي نرخ بهره تعديل شده با ريسك داخلي را 
كنترل كند و نرخ ارز را ثابت نگه دارد، ناچار است فرار 
سرمايه را بپذيرد. او نتيجه مي گيرد در اين شرايط 
عمال سياســت كنترل جريان سرمايه از نظر منطق 
اقتصادي قابل اجرا نيست و سياستگذار تقاضايي كه 
از بانك مركزي دارد، نمي تواند خالف اصل سه گانه 

ناممكن باشد.
پورمحمدي حتي پا را از دفاع عملكرد سازمان متبوع 
خود فراتر نهاده و اين بار استقالل بانك مركزي را به 
چالش مي كشاند و مي گويد: مي توان به تدريج از ابزار 
نرخ ارز چندگانه بــراي لنگر كردن انتظارات تورمي 
دست كشيد و نرخ ســود بازار بين بانكي را به عنوان 

لنگر اسمي تورم جايگزين آن كرد.

اقتدار سازمان برنامه يا استقالل بانك مركزي؟
همشهري چالش بر سر كسري بودجه دولت و تورم را بررسي مي كند

 نمايندگان مجلس جزئيات دومين طرح 
دوفوريتي را در كمتــر از يك هفته به گزارش

تصويب رساندند كه جلوگيري از انتشار 
عمومي گزارش هاي كارشناســي مركز پژوهش هاي 
مجلس ادعاي شــفاف بــودن عملكــرد مجلس در 
قانونگذاري و نظارت بر اجــراي قوانين و مقررات را با 
عالمت سؤال جدي مواجه كرده است. ديروز نمايندگان 
نه تنها قبول نكردند كه طرح توزيع يك ميليون تن قير 
به صورت رايگان با بررسي بيشتر مطرح شود كه حتي 
گزارش بازوي تحقيقاتي مجلــس درباره اين طرح كه 
شائبه جدي ايجاد رانت دست كم 4000ميليارد توماني 
را به همراه دارد، تنها براي اطالع روي ميز نمايندگان 
قرار گرفت و كارشناسان و مردم از جزئيات اين گزارش 
بي اطالع گذاشــته شــدند. تصميم جنجالــي ديروز 
نمايندگان در واقع رأي مثبت آنها به توزيع دست كم 
4هزار ميليارد تومان يارانه سياه و آشفته تر شدن بازار 
قير كشور است؛ آن هم در شرايطي كه هشتم مردادماه 
همين امســال ســازمان بازرسي گزارشــي را براي 
محمدباقــر قاليباف، رئيس مجلس ارســال كرده و از 
انحراف 1.8ميليون تني در توزيع قير رايگان در سال 
96پرده برداري و نسبت به سوءاستفاده ها و رانت هاي 
احتمالي تصميم مجلس هشدار داده است. اين مطلب 
را ديروز يكي از نمايندگان مجلس در جلسه علني فاش 

كرد اما جزئيات بيشتري ارائه نداد.

نه به سلب فوريت رانت سياه 
به گزارش همشــهري، نمايندگان كه عجله داشتند 

هرچه سريع تر طرح توزيع قير رايگان را به قانون تبديل 
كنند و بتوانند رضايت كوتاه مــدت رأي دهندگان را 
به دست آوردند، ديروز حتي با بررسي عادي اين طرح 
مخالفت كردند. مالك شريعتي، نماينده موافق سلب 
فوريت از طرح توزيع قير رايــگان گفت: اصل موضوع 
كه پيگيري طرح هاي عمراني و راه هاي روستايي است 
مورد حمايت همه قرار دارد و هدف ما اين است كه دقت 
در نحوه اجرا صورت گيرد تا زمينه ساز فساد نباشد. وي 
افزود: گزارشي كه كميسيون داده براي تنظيم راه هاي 
روستايي و تامين اعتبار براي طرح هاست درحالي كه 
طبق قانون پيشــنهاداتي كه منبع درآمد مشــخصي 
ندارد، قابل طرح نيســت و زماني قابل طرح است كه 
رديف مشخص جايگزين داشته باشد؛ بنابراين كسي 
با اصل موضوع مخالفتي ندارد اما بايد مطمئن باشيم 
كه شــوراي نگهبان آن را رد نمي كند. شريعتي فاش 
كرد: هشــتم مردادماه سال جاري ســازمان بازرسي 
خطاب به رياســت مجلس شوراي اســالمي گزارشي 
داد و از انحرافات 1.8 ميليون تني در تامين قير ســال 
1396 ســخن گفت و اينكه زمينه سوءاستفاده فراهم 
شده است. محمدحســين فرهنگي نماينده تبريز در 
مخالفت با تقاضاي سلب فوريت اظهار كرد: مجلس دو 
فوريت اين طرح را با بيش از دو سوم آرا تصويب كرد و 
كلياتش نيز دو سوم رأي داشت، اينكه مجلس شوراي 
اسالمي سلب فوريت كند معنايش حذف موضوع است؛ 
زيرا مراحل طي شده اســت. وي ادامه داد: در گزارش 
كميســيون البته ضعف هايي وجود دارد كه مي توان 
در جريان بررسي جزئيات پيشنهاداتي براي رفع آنها 

داد، اما با توجه به اينكه فصل كاري در برخي استان ها 
محدود است هرگونه تأخير، ضرر به همراه دارد.

جزئيات توزيع رانت سياه
با تصميم نمايندگان، شركت ملي نفت ايران مكلف 
شــده نســبت به تامين يك ميليون تــن قير براي 
آســفالت راه هاي روستايي و عشــايري و شهرهاي 
با جمعيت زير 50 هزار نفر تا ســقف 4هزار ميليارد 
تومان اقدام كند و در سقف سهميه هاي تعيين شده 
به صورت ماهانه قير مفت را در اختيار دســتگاه هاي 
اجرايي قرار دهد. براســاس ايــن تصميم، نصف قير 
رايگان يعنــي 500هزار تن در اختيــار وزارت راه و 
شهرسازي براي آسفالت راه هاي فرعي و روستايي و 
روكش آسفات شبكه راه هاي اصلي، فرعي و روستايي 
و عشايري و معابر محالت هدف بازآفريني شهري و 
طرح هاي مســكن مهر قرار مي گيرد و 21درصد هم 
به بنياد مسكن انقالب اسالمي داده مي شود تا معابر 
و بهسازي روستاها، محوطه مساجد و حسينيه هاي 

روســتاها و اجراي طرح )پروژه( هاي مشــاركتي با 
دهياري ها با اولويت روســتاهاي حادثــه ديده در 
اثر حــوادث غيرمترقبه را آســفالت كند. همچنين 
17درصــد از قير رايــگان در اختيار وزارت كشــور 
جهت نوسازي مدارس و دانشگاه فرهنگيان، 4درصد 
در اختيار وزارت جهادكشــاورزي به طور مشــخص 
ســازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور براي 
انجام عمليات خاك پوش )قيرآبه پاشــي( سازگار با 
محيط زيست مورد تأييد ســازمان ذيربط و 3درصد 
هم در اختيار ســازمان بسيج ســازندگي به منظور 
آســفالت راه هاي بين مزارع و محوطــه پايگاه هاي 
بسيج و محوطه پاســگاه هاي انتظامي قرار مي گيرد. 
نمايندگان درحالي كه دولت خودش با كسري بودجه 
شديد مواجه اســت و به طور غيرمســتقيم از بانك 
مركزي اســتقراض مي كند، دولت را مكلف كردند 
مبلغ 4هزار ميليارد تومــان منابع الزم جهت تامين 
قيررايــگان را از محل اعتبارات تملــك دارايي هاي 
سرمايه اي اين قانون تأمين و در اختيار شركت ملي 

   معماي 56هزار ميليارد توماني
به گزارش همشهري، دفاعيه بلند معاون سازمان برنامه 
و بودجه و حتي به چالش كشيدن استقالل بانك مركزي 
دست كم در دولت حسن روحاني بي سابقه است؛ چه اينكه 
رئيس جمهور پيش از اين بارها از سياست هاي بانك مركزي 
دفاع و حتي از توليت اين نهاد بر اقتصاد ايران حمايت كرده 
است. چالش اخير به نظر بارديگر دعوا بر سر فرماندهي 
اقتصاد ايران را اين بار بين بانك مركزي و سازمان برنامه و 
بودجه تشديد خواهد كرد؛ چه اينكه بانك مركزي تحت 
فشار شديدترين تحريم ها با چالش جدي حفظ ثبات در 
بازار ارز و حفظ ارزش پول ملي مواجه اســت و هنوز اين 
سؤال مهم بي پاســخ مانده كه وقتي دالرهاي صندوق 
توسعه ملي به صورت كاغذي به بانك مركزي فروخته شده 
و عمال اين دالرها در بانك هاي خارجي مســدود و بلوكه 
شده، چگونه مي توان انتظار داشت كه اين منابع حتي به 
غلط در يك فرايند ارزپاشي به اقتصاد كشور تزريق شود. 
افزون بر اينكه بانك مركز در سال گذشته بالغ بر 7ميليارد 
دالر از ذخاير ارزي خود را براي تامين نيازهاي ارزي با نرخ 
4200توماني در اختيار دولت قرار داده و به جاي آن قرار 
بوده كه منابع ارزي صندوق توسعه ملي به بانك مركزي 
داده شود و اين سؤال مطرح است كه مابه التفاوت تسعير 
7ميليارد دالري ارز با نرخ 4200توماني با نرخ ارز نيمايي 
كجا هزينه شده و در دست كيست؟ به عبارت ديگر، به ازاي 
هر دالر آمريكا 8000هزار تومان درآمد ريالي حاصل شده 
درحالي كه بانك مركزي اين دالرها را با قيمت 4200توماني 
در اختيار دولت قرار داده اســت. انتظار مي رود سازمان 
برنامه و بودجه درباره معماي 56هزار ميليارد توماني ناشي 
از تفاوت نرخ ارز 4200تومانــي با نرخ ارز نيمايي توضيح 
شفاف بدهد يا اينكه بانك مركزي و صندوق توسعه ملي 
جزئياتي از مصارف ارزي اين صندوق بابت جبران كسري 

بودجه دولت منتشر كنند.

  تجارت 4ماهه به 19/6ميليارد دالر رسيد
ايران در 4ماهه امسال 19.6ميليارد دالر مبادله تجاري داشته كه 
از اين مبلغ 8.7ميليارد دالر صادرات و 10.9ميليارد دالر واردات 
بوده است. بررسي ها نشــان مي دهد صادرات كشور در اين دوره 
زماني 41درصد كمتر از مدت زمان مشابه سال قبل است و ميزان 
واردات نيز 24درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل كاهش نشان 
مي دهد. براساس اين آمارها تراز تجاري كشور در 4ماهه امسال 
معادل 2.2ميليارد دالر منفي و به نفع واردات بوده است. )گمرك(

  زورآزمايي صنعت برق و گرماي هوا
سازمان هواشناسي، افزايش دماي هوا در اكثر مناطق كشور در 
هفته جاري را پيش بيني كرده است به گونه اي كه انتظار مي رود 
دماي هواي تهــران در روزهاي آينــده از 35درجه به 40درجه 
سانتي گراد برســد. مصطفي رجبي مشهدي، سخنگوي صنعت 
برق كشور نيز با اشــاره به پيش بيني افزايش دماي هوا، بر لزوم 
مديريت مصرف برق تأكيد كرده و از مشتركان برق خواسته است 
يك هفته ديگر نيز براي عبور از دوره پيك مصرف برق همراهي 

كنند. )همشهري(

  ارائه كارت اعتباري معادل 50درصد ارزش ســهام 
عدالت

معاون امور بانكي وزير اقتصاد و امور دارايي گفت: تمامي بانك ها 
توافق كرده اند تا حداقل معادل 50درصد ارزش روز سهام عدالت 
افراد، به آنها كارت اعتباري ارائه كنند. عباس معمارنژاد با تأكيد 
بر امكان استفاده از اين كارت ها براي خريد از تمامي مراكز خريد 
افزود: نرخ سود اين تسهيالت مطابق با مصوبه شوراي عالي پول و 
اعتبار 18درصد و بازپرداخت آن 3 ساله پيش بيني شده و دريافت 

آن به ضمانتي جز وثيقه كردن سهام عدالت نيازي ندارد. )ايبنا(

  صنعت و معدن ركورددار دريافت وام بانكي
آمارهاي وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان مي دهد در 2ماهه 
امسال بخش صنعت و معدن بيشترين سهم از كل تسهيالت بانكي 
را به خود اختصاص داده و سهم اين بخش نسبت به مدت مشابه 
سال قبل بيش از 45درصد افزايش داشــته است. براساس اين 
آمارها در اين بازه زماني 34.8درصد از كل تسهيالت پرداختي از 
سوي بانك ها و مؤسسات اعتباري، معادل 43هزار و 588ميليارد 

تومان به اين بخش ها پرداخت شده است. )ايسنا(

طرح گشايش اقتصادي رئيس جمهوري؛ 
مفيد يا مضر؟

گرچه هنوز جزئيات طرح گشايش اقتصادي رئيس جمهور منتشر 
نشده؛ اما واكنش ها به اين طرح همچنان ادامه دارد

سخنان رئيس جمهوري در مورد تدوين 
طرحي بــراي ايجــاد يك گشــايش كالن

اقتصادي واكنش زيــادي را در محافل 
اقتصادي بر انگيخته اســت؛ يك طــرف برخي بر اين 
اعتقادند طرح انتشــار اوراق ســلف نفتي نه تنها يك 
گشايش اقتصادي نيست، بلكه آثار زيانباري دارد و از 
ســوي ديگر برخي معتقدند حتي شيوه اطالع رساني 
دولت هم مناســب نبوده اســت.به زعم اقتصاددانان 

گشايش اقتصادي دركوتاه مدت ميسر نيست.
به گزارش همشــهري، هفتــه قبل حســن روحاني 
رئيس جمهــوري از تدوين طرحي در شــوراي عالي 
هماهنگي اقتصادي ســران قوا خبر داد كه درصورت 
تأييد مقام معظم رهبري منجر به يك گشايش اقتصادي 
خواهد شد. به دليل مبهم بودن سخنان رئيس جمهوري 
شايعات و گمانه زني هاي زيادي در مورد جزئيات اين 
طرح مطرح شده اســت كه تاكنون اغلب آنها يا تأييد 
نشده يا رد شده اســت. با اين حال گزينه محتمل كه 
برخي مقامات آگاه از آن سخن مي گويند انتشار اوراق 
سلف نفتي اســت كه دولت قصد دارد با انتشار آن اوال 
ظرفيت منابع مالي خود را افزايش دهد و دوما از طريق 
آن با كاهش كسري بودجه گامي در جهت كنترل تورم 
بردارد. با اين حال هنوز هم به طور دقيق نمي توان گفت 
همه جزئيات اين طرح شامل انتشار اوراق سلف نفتي 
است. ديروز محمدباقر قاليباف، رئيس مجلس در جلسه 
علني مجلس با بيان اينكه اين روزها درباره گشــايش 
اقتصادي در جامعه سؤاالتي مطرح است، گفت:طرح 
مهمي در شوراي عالي هماهنگي اقتصادي قوا در حال 
بررســي اســت كه مي تواند بر اقتصاد تأثير ملموسي 
بگذارد اما اين طرح فقط درصورتي كه در جزئيات آن 
نظرات كارشناسي براي حفظ منافع مردم مدنظر قرار 
گيرد مي تواند به اهداف برســد.در اين زمينه اختالف 
نظرات كارشناســي وجود دارد و هنــوز هيچ طرحي 

قطعي نشده است.
با وجود ســخنان رئيس مجلس، منابع آگاه مي گويند 
بحث اصلي رئيس جمهوري براي گشــايش اقتصادي 
طرح فروش اوراق سلف نفتي است. انتشار اين موضوع 
واكنش كارشناسان اقتصادي را برانگيخته و اين سؤال 
را مطرح كرده اســت كه آيا انتشــار اوراق سلف نفتي 
براي گشــايش اقتصادي مفيد است يا هواي اقتصاد را 

بدترخواهد كرد؟

نرخ بهره سنگين
علي سعدوندي،تحليلگر اقتصاد مالي درباره اين گمانه 
كه دولت قصد دارد در هفته جاري خبر انتشــار اوراق 
ارزي بر پايه نفت يا همان پيش فروش نفت را رونمايي 
كند، گفت:تازه ترين ايده اي كه مطرح شده، انتشار اوراق 
نفتي است؛ يعني به مدت 2 سال حواله نفت بفروشيم و 
در اين مدت هم شركت نفت از 14.5 درصد درآمد خود 
از محل فروش نفت بهره مند مي شــود؛ ضمن اينكه از 
مواهب زندگي براي 2 سال آينده هم منتفع خواهد شد.
او افزود: اما قيمت نفت هم اكنون به خاطر كرونا كاهش 

يافته است ولي احتمال دارد تا 2 سال آينده قيمت نفت 
افزايش يابد؛ همچنين با توجه به اينكه قيمت ارز هم 
ممكن است افزايش يابد، در نتيجه اين اوراق نرخ بهره 

فوق العاده سنگيني را به اقتصاد تحميل مي كند.
او ادامه داد: اگر من در تمام اين 2 سال گذشته بر تأمين 
كسري بودجه از محل اوراق خزانه تأكيد كرده ام به اين 
دليل است كه نرخ بهره اوراق خزانه منفي است و دولت 
هم به هيچ عنوان با استفاده از اوراق خزانه وارد فرايند 
فروپاشي مالي نمي شود. او اضافه كرد: اين در حالي است 
كه اوراق ريالي نفتي، دولت را به شدت بدهكار مي كند 
مثاًل اگر امسال دولت 50 هزار ميليارد تومان اوراق نفتي 
منتشر كند، 2 سال بعد باالي 100 هزار ميليارد تومان 
بايد برگرداند؛ اتفاقي كه مي تواند به انباشت شديد بدهي 
با نرخ هاي باالتر از نرخ هاي فعلي بينجامد. سعدوندي 
تأكيد كرد: اوراق نفتي بســيار خطرناك اســت چون 
پايداري بدهي بيش از هر چيز به نرخ بدهي وابســته 
است. اگر نرخ اوراق بدهي، زير نرخ تورم باشد، هيچ گاه 
به ســمت ناپايداري بدهي نخواهيم رفت اما اگر بسيار 
باالتر از نرخ تورم باشد، بازپرداخت آن به ناچار از محل 
پايه پولي تأمين خواهد شد كه مشكل زاست. او ادامه 
داد: طرح فروش اوراق ســلف نفتي، زماني كه قيمت 
نفت باالست و وضعيت ارزي مناســبي داريم، ممكن 
است ايده خوبي باشد، اما زماني كه قيمت نفت پايين 
است و پيش بيني مي شود كه قيمت نفت رو به باال باشد 
و از ســوي ديگر، وضعيت دسترسي ما به ارز، وضعيت 
مخاطره آميزي است، مطلقاً ايده مناسبي نيست.اين 
تحليلگر اقتصاد مالي افزود: عجيب تر آنكه اين ايده در 
زماني مطرح شده كه بعد از 50 سال، بازار اوراق بدهي ما 
به يك ساماندهي مناسبي رسيده است؛ بنابر اين، ايده 
انتشار اوراق سلف نفتي، مانند كار گذاشتن ديناميت در 
بازار بدهي اســت؛ عواقب انفجار شكست انتشار اوراق 
نفتي، شايد از انفجار بيروت هم بدتر باشد. به خصوص 
كه انفجار اوراق نفتي )بدهي خارجي( به انفجار بدهي 

داخلي )اوراق بدهي دولتي( نيز مي انجامد.

دولت بدهكار تر مي شود
يك عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس هم با اشاره 
به طرح احتمالي درخصوص عرضه سلف نفتي گفت: 
فروش آتي نفت و بدهكاركردن دولت آينده، پيامدهاي 
ناگوار اقتصادي، سياســي واجتماعي خواهد داشت.

الياس نادران، درصفحه شخصي خوددرتوييتر نوشت: 
دولت وعده گشــايش اقتصادي در هفته آينده داده و 
البته تجربه نشان مي دهد اين وعده ها تأثيري در زندگي 
دهك هاي پاييــن جامعه و اقشــار كم درآمد نخواهد 
داشت. ظاهرا اين خبر، ناظر به فروش اوراق پيش خريد 
نفت است. با شرايطي كه شنيده ام، اين خبر بيشتر به 

فاجعه شبيه است تاوعده اقتصادي.
او اضافه كــرد: اين شــيوه، اتكاي بودجه بــه نفت را 
تشديدمی كند و ميخي بر تابوت اصالح ساختار بودجه 
كشور اســت و به هم ريختگي بازارهاي مالي را همراه 

خواهد داشت.

نمايندگان به هشدار مركز پژوهش ها توجه نكردند

اصرار مجلس برتوزيع قير رايگان
نفت ايران قــرار دهد. نكته عجيــب در قانونگذاري 
مجلس فعلي اينكه نمايندگان با اين فرض كه دولت 
پولي براي پرداخت به شركت ملي نفت جهت توزيع 
قير رايگان نخواهد داشــت، مصوب كردند: چنانچه 
مبلغ 4هزار ميليارد توماني تكافوي تامين يك ميليون 
تن قير را نكند، دولت مكلف است مابه التفاوت آن را 
از محل واگذاري اوراق مالي- اســالمي تامين كند و 
شركت ملي نفت ايران هم وظيفه دارد تا پايان آذرماه 
ســال 1399 نســبت به تحويل كامل قير از طريق 
شــركت ملي پااليش و پخش فراورده هاي نفتي به 

دستگاه هاي اجرايي اقدام كند.

رونق بازار سياه حواله هاي قير
به گــزارش همشــهري، در شــرايطي كه انتشــار 
گزارش هاي كارشناسي مركز پژوهش هاي مجلس در 
دوره جديد قانونگذاري متوقف شده و نه فقط گزارش 
اين نهاد دربــاره ماليات خانه هاي خالــي بلكه درباره 
توزيع قير رايگان هم سانسور شده است، انتظار مي رود 
با مصوبه ديروز مجلس، بازار خريد و فروش حواله هاي 
قير و امضاهاي طاليي مســئوالن بــراي دادن حواله 
قير رايگان داغ تر و در ســال هاي آينــده پرونده رانت 
و سوءاستفاده ها به دســتگاه قضايي ارسال شود. قرار 
است دســتگاه هاي متولي توزيع حواله هاي قير مفت 
با رعايت شــاخص هاي مربوطه نســبت به ابالغ سهم 
هر يك از اســتان ها حداكثر ظرف مدت يك ماه پس 
از ابالغ حواله ها را صادر كنند و كارگروهي متشكل از 
نمايندگان وزارت نفت، سازمان برنامه و بودجه كشور و 
حسب مورد دستگاه ذيربط ظرف مدت 10 روز پس از 
ابالغ قانون تشكيل و متناسب با درخواست دستگاه هاي 
اجرايي نسبت به صدور مجوز حواله هاي قير اقدام كند؛ 
كارگروهي كه نتيجه عملي آن همانند سال هاي گذشته 

توزيع رانت خواهد بود.
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افقي:
 1- نجار- وسيله ها- دومين 

دو رقمي
از  نكنيــم-  گل  را   .. .-2
جاذبه هاي گردشگري دامغان
3- حيله گر- آب گوارا- خوب

4- حيوان كوهان دار- سرباز 
نيروي دريايي- برخي از اين 

آب ماهي مي گيرند!
5- منفي نگر- از طوايف ايراني

بزرگــي-  و  شــوكت   -6
ساييدن- نوميدي

7- گرداگــرد دهان- قلعه اي 
در دل كوير شهرستان آران و 

بيدگل- برشته شده
8- ديوانگــي- قلــب قرآن- 

نام ها
9- غيرمذهبــي- بيماري- 

شماره همين رديف
10- پايتخــت يونان- زمين 
بي صاحــب- شــاخه اي از 

فيزيك
11- از نام هاي قرآن- پيشواي 

ديني زرتشتي
كامپيوتــر-  12- چاپگــر 
شهرنشيني- دريايي از يونان 

تا تركيه
13- فــراخ- گــرز آهنــي- 

خداشناسي
14- فيلمساز سوئدي و برنده 

4جايزه اسكار- پرگويي

15- ضربه سر در فوتبال- به 
تنهايي- پنهان شده

  
عمودي:

آگاهــي-  و  علــم   -1
درخشندگي- صبح زود

2- پسر گودرز در شاهنامه- 
كار هاي خوب- بلند قامت

3- نزديكــي بــه خداونــد- 
پايتخت كشور الئوس

4- خطايي در بسكتبال- سايه 
كسي را با تير زدن- پرستش 

خداوند
5- سنگين- اسب سرخ- سر 

راست
6- رديف- مصونيت از خطر- 
كاالهايي كه از خارج به كشور 

آورده مي شود
7- محل تهيه و فروش لباس- 

دلبر- پايتخت سوئيس
8- دست آموز- دريچه كنار 
كاربراتور خودرو- بازگشــت 

از گناه
9- آسمان- مالمت- شريك 

زندگي
10- هلي كوپتــر- مأيوس- 

مفقود
11- نوعي زيبايي پنهان در 
برخي افراد- گرفتگي زبان- 

نعمتت افزون كند
12- بي آبرو- پيدا نمي شود- 

خودروي فرانسوي
13- پايتخــت ليتوانــي- 

پنبه زن
در  14- شهرســـــــتاني 
آذربايجان شــرقي- قومي از 
نژاد آريايي- از شخصيت هاي 

رمان بينوايان
15- طراحــي اوليــه- نوعي 
بيمــاري گياهــي قارچي- 

مربوط به هنر
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 7   5 1   
5 4 2      
3   7  4   

ساده

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

توهم پرآبي در سمنان با ايجاد سد از حقابه مازندران  آتش و قاچاق چوب تهديد جدي جنگل هاي هيركاني ويروس هاي  هيركاني
ايران به عنوان ارزشمندترين ميراث طبيعي جهان است

 آتش و قاچــاق چوب در 
منابع
حال نابود كــردن ميراث طبيعي

3ميليون ســاله بشــر در 
شمال ايران هستند. براساس آمار ارسال 
شده به روزنامه همشــهري، در 4ماهه 
نخست امســال كه تنها 10درصد آمار 
ابتداي سال تاكنون است، 1700هكتار از 
منابع طبيعي 3اســتان شــمالي كشور 
شــامل جنگل و مرتع در آتش خاكستر 
شــد. اما اين همه بخش از دســت رفته 
جنگل هاي هيركاني كشــور نيســت. 
قاچاقچيان چوب هم در قلب جنگل هاي 
گيالن و مازندران همچون يك ويروس 
نابودگر مشغول قطع درختان ارزشمندي 
هستند كه از دوره ســوم زمين شناسي 
باقي مانــده و جايگزينــي در كره زمين 

ندارد.

2باليجانجنگلهايتاريخي
جنگل هاي چند ميليون ساله هيركاني 
ايران سال98 در فهرست ميراث جهاني 
يونسكو ثبت شد. اما مخاطراتي كه اين 
اثر ارزشمند را مورد تهديد قرار مي دهند 
كم نيســتند. اين جنگل ها از غني ترين 
اكوسيستم هاي جهان هستند كه تخريب 
يا برداشت از هريك از اليه هاي مختلف 
اين اكوسيســتم مي تواند آســيب هاي 
جبران ناپذير به زيست بوم هاي مختلف 
گياهي و جانوري وارد كند؛ اكنون حدود 
هــزار و 131گونه جانــوري در نواحي 
جنگلي درياي خزر وجــود دارد. عالوه 
بر آتش عمــدي و غيرعمدي كه به جان 
جنگل هاي هيركاني ايران افتاده است، 
قاچاق چوب نيز در 2بخش جنگل هاي 
گيــالن، مازندران و گلســتان را تهديد 
مي كند. نخســت قطع درختــان كه با 
شــكل هاي مختلف و برخــالف قانون 
تنفس 5ســاله جنگل صــورت گرفته 
و مي گيــرد و ديگر، بحــث بهره برداري 
از جنگل اســت كه در قالب هايي نظير 

وقف هاي غيرقانوني يا برداشــت چوب 
درختان شكســته دنبال مي شود و بايد 
مسئوالن امر تمام قد دربرابر اين 2اقدام 
كه به قطع بيشــتر درختان مي انجامد، 

بايستند.

جزئياتطرح99
براساس اعالم سازمان جنگل ها و مراتع 
كشور، از ابتداي امســال برداشت چوب 
درختــان شكســته و آســيب ديده در 
جنگل ها نيز ممنوع شده است. عباسعلي 
نوبخت، معاون امور جنگل اين سازمان 
به ايســنا مي گويد: پيش از اين بخشي 
از درختان كــه به صــورت تجمعي در 
جنگل ها افتاده بودند را نشــانه گذاري و 
حدود 5هزار مترمكعب از آنها را به محلي 

براي دپو منتقل كرديم.
به گفته او، جنــگل 2كاركرد اقتصادي و 
غيراقتصــادي دارد. كاركردهاي بازاري 
و اقتصادي جنگل تنها حدود 20درصد 
اســت كه شــامل اقداماتي مانند كشت 
گياهان دارويي مي شــود. اين درحالي 
اســت كه مزاياي غيراقتصــادي جنگل 
80درصد كاركرد آن را شامل مي شود و 
درحال حاضر باتوجه به نوسانات اقليمي 
در كشــور، ابتدا بايد جنگل ها و مراتع را 

حفظ كرد و سپس به فكر احياء، توسعه و 
غني سازي آن بود.

ســازمان جنگل ها تا پايان سال گذشته 
مي توانست درختان شكسته، ريشه كن يا 
خشك شده و غيرقابل احيا را از جنگل ها 
برداشت كند اما در طرح جديد، از ابتداي 
امسال براساس قوانين موجود ديگر مجوز 
اين كار را نخواهد داشــت. بدين ترتيب 
طي سال هاي گذشته بخشي از درختان 
كه به صورت تجمعي در جنگل ها افتاده 
بودند نشانه گذاري و به محل دپو در كنار 
جاده هاي جنگلي منتقل شدند و همين 
دپوي چوب مي تواند پس از بررســي و 
دريافت مجوزهاي الزم در اختيار صنايع 

قرار بگيرد.

تاميننيازچوبيصنايع
جنگل هاي شمال كشور وسعتي حدود 
2ميليون هكتار دارند. اين جنگل ها نياز 
آب بيش از نيمي از جمعيت كشور را كه 
در قسمت هاي شــمالي و جنوبي البرز 
زندگي مي كنند، تامين مي كند. بنابراين 
براي اينكه جلوي مهاجرت اكولوژيك از 
فالت مركزي ايران گرفته شــود، حفظ 

پوشش هاي گياهي ضرورت دارد.
آنطور كــه معاون امور جنگل ســازمان 

جنگل ها اعالم كرده است، در طرح هاي 
جنگلداري كه تا سال95 در جنگل هاي 
شمال كشــور اجرا مي شــد، 550هزار 
مترمكعــب چوب از جنگل برداشــت و 
استحصال مي شد. اما اكنون نياز چوبي 
صنايع مستقر در كشور 5.5 تا 6 ميليون 

مترمكعب است.
عباســعلي نوبخت مي گويد: جنگل هاي 
شمال كشــور حدود 10درصد از چوب 
مورد نيــاز صنايع را تاميــن مي كردند. 
اما از ابتداي ســال 99 براســاس رويه 
غيراقتصادي جنگل، تصميم بر آن شــد 
كه هرگونه برداشت چوب از جنگل هاي 
شــمال ممنوع شــود و صنايعي كه به 
چوب نياز دارند در 928هــزار هكتار از 
عرصه هاي مســتعد زراعــت چوب، كار 

زراعت انجام دهند.
براساس اعالم اين مقام سازمان جنگل ها، 
طي سال گذشــته ســازمان جنگل ها 
زراعت چــوب را در نزديــك به 10هزار 
هكتــار از عرصــه 928هــزار هكتاري 
اختصاص يافته انجام داد و امســال نيز 
در 30 هزار هكتار اين كار انجام خواهد 
شد. در نتيجه يك ميليون مترمكعب از 
نياز چوبي صنايع تنها بــا زراعت چوب 

تامين مي شود.

سيدمحمدفخار
خبر نگار

زهرارفيعي
خبر نگار

نخســتين ضربه هاي 
ميراث
بيل مكانيكــي بــراي جهاني

ساخت سد در شرايطي 
به زمين هاي اطراف روستاي فينسك 
برخــورد كرده اســت كه بــه گفته 
كارشناســان ارزيابي هاي اجتماعي، 
اقتصادي و زيست محيطي آن انجام 
نشده و يا به اندازه اي سري است كه 
در اختيار كارشناسان و جوامع محلي 
و تشكل هاي غيردولتي قرار نگرفته 

است.
انتقال آب بين حوضــه اي، مخالفان 
بســياري در ميــان متخصصــان 
محيط زيســت دارد. در حوضــه 
آبريز درياي خــزر نيــز انتقال آب 
بين حوضــه اي، كمــاكان موضوع 
پر مناقشه اي است كه اين بار به شكلي 
ديگر خود را نشــان داده است. سال 
گذشته اين مناقشــه بر سر ماجراي 
انتقال آب درياي خزر به سمنان بود 
كه فعال با وجود موافقت تعجب برانگيز 
ســازمان حفاظت محيط زيست به 
هزينه شــيرين كردن آب در مبدا و 
انتقال در امتداد لوله هاي نفت به طور 
موقت كنار گذاشته شده است. اما اين 
روزها انتقال آب به اســتان خشك 
سمنان با پروژه احداث سد فينسك 
در استان مازندران كليد خورده است.

اخيــرا جمعــي از ســازمان هاي 
غيردولتي، فعاالن محيط زيســت و 
استادان دانشگاه ها با ارسال نامه اي 
به مجمع نماينــدگان مازندران در 
مجلس، نســبت به اثــرات مخرب 
ســاخت ايــن ســد روي رودخانه 
تجن هشــدار دادند و خواستند كه 
ساخت اين ســد و هر سد ديگري در 
باالدست رود تجن، به طور هميشگي 
ممنــوع شــود. در اين نامــه آمده 
است كه »با ساخت ســد فينسك، 
دست كم 13.3ميليون مترمكعب از 
آب كشــاورزي به طور مطلق و بدون 
جايگزين از دســترس خارج شده، 

منبع اصلي تغذيه سفره هاي آب زير 
زميني منطقه حذف و آســيب هاي 
ناگوار زيســت  محيطي بــر منطقه 

تحميل خواهد شد.«
احــداث ســد فينســك در حوضه 
آبخيز دهنده مشكالت بسيار زيادي 
را ايجاد خواهد كرد. فاطمه ظفرنژاد 
پژوهشــگر حوزه آب در گفت وگو با 
همشهري درباره اين طرح مي گويد: 
اثــرات برداشــت اضافــه بــر توان 
اكولوژيــك حوضه آبخيــز تجن، تا 
پايين دســت مازندران خود را نشان 
خواهد داد. حقابه كشــاورزان مولد 
پايين دست بيشــك كاهش خواهد 
يافت. هرگونه تغييــر در ميزان آب 
دريافتي آنها بــر ميزان محصول آنها 
تأثير گذاشته و امنيت غذايي كشور را 
مختل خواهد كرد. كاهش كميت آب 
زيســتگاه هاي پايين دست را بيشتر 
از هميشه آســيب زده خواهد كرد. 
اكوسيستم هاي جنگلي كه به اين آب 
وابسته هستند و زيست بوم شكننده 
تجن كه قبال با سد ســليمان تنگه 
آســيب ديده بود، شكننده تر خواهد 
شد. با كم شــدن آب رودخانه تجن 
كه از ساري رد مي شــود و به درياي 
مازنــدران مي ريزد، زيســتگاه هاي 
ســاحلي و دهانه تجــن در دريا كه 
نيازمند آب شيرين هستند تخريب 

خواهد شد و گياه و زيا )فون و فلور( 
منطقه آســيب فراوان خواهد ديد. 
بخش عمده زمين هايي كه با ساخت 
سد زير آب مي رود، شامل جنگل هاي 
هيركاني، زيستگاه هاي رودخانه اي، 
اراضي كشاورزي و خانه هاي روستايي 
است. ساخت مخزن ســد با زير آب 
بردن روســتاهاي مختلف مســائل 
پيچيده اقتصادي و اجتماعي ايجاد 

خواهد كرد.
احداث ســد معــادالت اجتماعي، 
اقتصادي و زيســت  محيطي حوضه 
آبخيز گيرنده را نيــز تغيير خواهد 
داد. فاطمــه ظفرنژاد، متخصص آب 
و توسعه پايدار در اين باره مي گويد: 
انتقــال آب الگوي مصــرف را براي 
گيرنده هاي آن نيز تغيير خواهد داد. 
تراكم جمعيــت الگوي مصرف آب و 
منابع تخصيص آن در حوضه گيرنده 
تغيير خواهد كــرد و در آينده اي نه 
چندان دور چشــم اندازي شبيه به 
كالنشــهرهايي مثل تهران را ايجاد 
خواهد كرد. در پــي آن بايد منتظر 
پســاب و پســماند و هواي آلوده در 
آن شهر باشيم. انتقال آب با ساخت 
سد توهم پرآبي ايجاد مي كند. مثل 
همان باليي كه ســر تهــران آمد و 
باعث بروز ناســازگاري هاي فراوان 

اكولوژيك شد.

آبشيرينجنگلبهجايآبشور
دريا

يكي از مشكالت بزرگ در طرح هاي 
ســازه اي آب، محرمانه بــودن همه 
گزارش ها و مراحل اجراي پروژه است. 
كســي دقيقا در مــورد گزارش هاي 
توجيهي احــداث اين ســد چيزي 
نمي داند. موضوع زماني اهميت ويژه 
مي يابد كه بدانيم بخش هايي از پهنه 
آبي اين ســد قرار اســت جنگل هاي 
هيركاني را زير آب ببرد. به گفته فاطمه 
ظفرنژاد، احداث اين سد، ضربه ديگري 
بر جان نحيــف جنگل هاي هيركاني 
است كه مقام معظم رهبري بر حفظ 
و نگهداري از آنها تأكيد ويژه داشــته 
است. هيچ كدام از سازمان هاي جنگل 
و مراتع و حفاظت محيط زيست نبايد 
اجازه تخريب يك وجب از آن را بدهند.
پروژه هاي انتقال آب هميشــه به نام 
شرب و به كام هدر رفت هاي شهري و 
صنعت تمام شده است. به نظر مي رسد 
احداث سد فينسك مشكالت صنعت 
را در تصفيــه و شيرين ســازي آب 
درياي خزر براي انتقال به ســمنان 
برطرف كرده باشــد؛ حال بايد ديد 
اعتراضات مردمي، مانع از جاري شدن 
آب شيرين چشمه هاي جنگل هاي 
هيركانــي بــه كام صنايــع آالينده 

سمنان خواهد شد.
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  گران شــدن ناگهاني بســته هاي اينترنت 
موبايل و حــذف بســته هاي بلندمدت به اینترنت

پرونده اي عجيب تبديل شــده كه هر روز 
پيامدهاي تازه اي دارد. يك ماه اســت كه 2اپراتور مسلط 
موبايل كشــور به اخطارهاي مقام هاي ارشد دولت، وزير 
ارتباطات و سازمان تنظيم مقررات توجهي نكرده و روي 
تصميم گراني بسته هاي اينترنت همچنان پافشاري دارند.

روز گذشته اما ســهامداران بورس و خبرنگاران هم طعم 
تلخ اين ماجرا را به صورت جدي تر چشيدند.

ديروز به دنبال نامه حسين فالح جوشقاني، رئيس سازمان 
تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي به بورس، نماد همراه 
تا ابتداي شهريور تعليق شد تا سهامداران سردرگم باقي 
بمانند. هفته گذشته رئيس ســازمان تنظيم مقررات يا 
به اصطالح رگوالتوري طي نامــه اي تغيير در نوع و تعرفه 
بســته هاي همراه اول را مغاير با مصوبات كميسيون اين 
سازمان دانســته بود. در اطالعيه اي كه در كدال منتشر 
شــده، آمده اســت كه نماد معامالتي اين اپراتور يعني 
نماد همراه تا ابتداي شــهريور ماه تعليق شده تا وضعيت 

اطالعاتي ناشر مورد بررسي قرار بگيرد.
اين در حالي اســت كه پيش از اين مديرعامل همراه اول 
طي نامه اي بــه اداره نظارت بر ناشــران گروه هاي مالي 
و خدماتي ســازمان بورس تغييرات اخير در بســته هاي 
اينترنت همــراه اول را نقض مصوبات ســازمان تنظيم 
مقررات و ارتباطات راديويي يا انجام تخلفي ندانســته و 
تأكيد كرده بود كه اين تغييرات هيچ سودي براي همراه 

اول به دنبال نداشته است.
نماد »همراه«، متعلق به شركت ارتباطات سيار ايران در 
بازار دوم بورس، ۱9ميليارد و 200ميليون قطعه سهم است 
كه حدود ۱0درصد آن شناور است. قيمت هر سهم همراه 

در آخرين روز معامالتي هفته پيش، ۷28۵تومان بود.
به گزارش همشهری، در مقابل اما رئيس سازمان تنظيم 
مقررات و ارتباطات راديويي خطاب به رئيس ســازمان 
بورس اعالم كرده است كه تغيير بسته هاي اينترنتي، مغاير 
ماده۴ الحاقيه پروانه همراه اول و مصوبه2۶۶ كميسيون 

تنظيم مقررات است.
در اين نامه تأكيد شده كه تخلف همراه اول و جريمه اين 
اپراتور در نامه اي رسمي به اطالع آنها رسيده و همچنين 
در نامه هاي مختلفي به سازمان حمايت مصرف كنندگان 
و توليدكنندگان و سازمان تعزيرات حكومتي اعالم شده 

و پرونده اين موضوع در حال رسيدگي است.
پيش از اين همچنين ابهام در افزايش حق اشتراك 

تلفن ثابت هم باعث شــده بود كه نماد معامالتي 
شركت مخابرات ايران از ۴تيرماه تعليق شود.

مشكالت اینترنت خبرنگاري 
روز گذشــته همچنين اين ماجرا دامــن خبرنگاران را هم 
گرفت. هفته گذشته حســن روحاني، رئيس جمهوري به 
وزارت ارتباطات دســتور داده بود كه به خبرنگاران مانند 
سال گذشته به مناسب روز خبرنگار اينترنت رايگان تعلق 
بگيرد، اما روز گذشته به خبرنگاران طي پيامكي اعالم شد 
كه براي استفاده از ۱20گيگابايت اينترنت يك ساله يا بايد 
سيم كارت اپراتور رايتل را داشــته باشند يا سيم كارت اين 
اپراتور را تهيه كنند. هرچند رايتل اعالم كرده كه سيم كارت 
را به صورت رايگان براي خبرنگاران ارسال مي كند اما اكثر 
فعاالن اين قشر به شماره تلفن همراه خود وابسته هستند 
و بخش عمده اي از آنها هم گوشــي هايي با قابليت استفاده 
از دو ســيم كارت در اختيــار ندارند. رئيــس مركز روابط 

عمومي وزارت ارتباطات روز گذشته در پاسخ به اينكه چرا 
اپراتورهاي همراه اول و ايرانســل در اين ليســت نيستند، 
گفت: همراه اول و ايرانســل بســته هاي ســاالنه را حذف 
كرده اند، فقط رايتل بسته ســاالنه ارائه مي كند، به همين 
دليل است كه امسال اپراتور رايتل، اهداي هديه روز خبرنگار 

را بر عهده گرفته است.
همراه اول و ايرانســل بســته هاي بلندمدت و باصرفه را از 
اپليكيشن و كدهاي ستاره مربع خود حذف كرده اند اما هنوز 
كاربراني كه اطالع دارند مي توانند از ســايت اين اپراتورها 
بســته هاي بلندمدت را خريداري كنند. براساس آمارها اما 
به صورت معمول تنها 2درصد كاربران از ســايت  اپراتورها 
خريد بسته اينترنت را انجام مي دهند. روز گذشته همچنين 
مسئوالن روابط عمومي همراه اول و ايرانسل اعالم آمادگي 
كردند كه حاضرند همچون پارســال بسته اينترنت رايگان 
يك ســاله را در اختيار خبرنگاران قرار دهند. اين مسئوالن 
در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاري صداوسيما، در پاسخ به 
ســؤالي مبني بر اينكه چرا فقط اپراتور رايتل بسته رايگان 
خبرنگاران را در اختيار قرار مي دهد، گفته اند: وزير ارتباطات 
و فناوري اطالعات خودشان شخصاً با رايتل مكاتبه داشتند 
و ما هيچ مشكلي براي در اختيار گذاشتن اين بسته نداريم. 
يكي از مسئوالن اپراتور ها گفت: شايد اگر تصميم جديدي 
از ناحيه وزارتخانه ابالغ نشــود ما خودمان بسته اي رايگان 
در اختيار خبرنگاران جداي از دستور جديد رئيس جمهور 

قرار دهيم.
اين در حالي اســت كه طي يك ماه گذشــته مردم عادي 
به شدت به خاطر گراني بســته هاي اينترنت و تهيه آنها از 
اپليكيشن ها يا اســتفاده از كدهاي USSD دچار مشكل 
شده اند و پرونده اين مســئله منتظر حكم دادگاه تعزيرات 
اســت. طي ماه هاي اخير به خاطر شيوع كرونا نياز مردم به 
استفاده از اينترنت به شدت افزايش پيدا كرده است. بسياري 
از مردم كشــور اكنون زندگي شــان با اينترنت موبايل گره 
خورده اســت. از مجموع حدود ۷8ميليون كاربر اينترنت 
پهن باند كشــور ۶9ميليون نفــر كاربر اينترنــت موبايل 
هستند و واضح است افزايش ناگهاني و صددرصدي قيمت 
باعث مشكالت بيشتري براي مردم به ويژه در دوران شيوع 

كرونا مي شود.
درحالي كه پيش از اين، جريمــه 2ميليارد توماني به خاطر 
گران كــردن صددرصدي برخــي بســته هاي اينترنت و 
حذف بسته هاي بلندمدت به اپراتورها ابالغ شده، براساس 
مصوبه اي جديد سازمان تنظيم مقررات امكان دارد تا سقف 
يك دهم درصد از درآمد ناخالص ســاالنه اپراتورها )حدود 
۱۷ميليارد تومــان( را براي آنها به صــورت روزانه به عنوان 

جريمه درنظر بگيرد.

پرونده گران كردن بسته هاي اينترنت موبايل باعث تعليق نماد بورسي يكي از اپراتورها و مشكالت در توزيع اينترنت هديه خبرنگاران شد

جام زهر تيك تاك 
شركت هاي فناوري آمريكا با دستور ترامپ براي ممنوعيت 

اپليكيشن مشهور چيني سردرگم باقي مانده اند

سرانجام دســتورات دونالد ترامپ 
درخصوص اپليكيشــن تيك تاك 
صادر شد و او هرگونه دادوستد در 
اين اپ را براي ۴۵روز ممنوع اعالم 
كرد. البته آنگونه كه كارشناســان 
اعالم كرده اند، دســتور جديد كاخ 
ســفيد صراحت ندارد و مشخص 
نيســت كه دقيقا چه چيزها و چه 
كســاني در رابطــه با اســتفاده از 
تيك تاك با ممنوعيت و محدوديت 
روبه رو هستند. ضمن اينكه چيني ها 
به دنبــال تنظيم شــكايتي فدرال 

هستند تا نسبت به فرمان اجرايي كاخ ســفيد اعتراض كنند. از سوي ديگر مذاكرات بين 
شركت مايكروسافت و استارتاپ چيني »بايت دنس« كه مالك تيك تاك است، همچنان 
ادامه دارد. درحالي كه برخي ها، اين اتفاق را يك توفيق اجباري براي مايكروســافت براي 
جوان تر شدن توصيف كرده بودند، اما »بيل گيتس«، مالك اين غول نرم افزاري دنيا، خريد 
تيك تاك را به سر كشيدن جام زهر تشبيه كرده است. او در بخشي از مصاحبه مفصل خود 
با وب سايت »وايرد« در اين باره گفت: »چه كسي مي داند با اين معامله چه چيزي رخ خواهد 
داد. اما بله، اين يك جام زهر است. وارد بازي شدن يك چالش بزرگ خواهد بود كه مي تواند 
خوب هم باشــد، اما اينكه ترامپ، تنها رقيب را از بين ببرد، آزاردهنده است.« گيتس كه 
همواره كوشيده خود و شركتش از بازي ها و مسائل سياســي دور باشند، مي گويد: »ما با 
هركسي كه انتخاب شود كار خواهيم كرد. نكته اين است كه پول هاي بسياري در بين دو 
طرف وجود دارد و ما نمي خواهيم پول ما به سمت مسائل سياسي برود.« گيتس در مجموع 
تمايل چنداني به چالش هاي پيش رو درخصوص خريد تيك تاك ندارد، ولي تأكيد دارد كه 

شركتش توانايي كنار آمدن با تمامي اين مسائل را خواهد داشت.
از ســوي ديگر خبرهايي جديد درخصوص خريد تيك تاك منتشــر شــده است. برخي 
گمانه زني ها نشــان مي دهد كه توييتر هم مي خواهد اپليكيشــن تيك تــاك را بخرد. به 
گزارش وال استريت ژورنال، درحالي كه به نظر مي رسيد تنها خريدار اين اپ چيني، شركت 
مايكروسافت باشد، اما اخباري از يك منبع موثق منتشر شده كه از تالش توييتر براي ورود 
به جريان خريد تيك تاك حكايت مي كند. اين روزنامه در گزارشي به نقل از يك منبع آگاه 
مدعي شده كه توييتر حتي مذاكرات اوليه براي خريد را نيز شروع كرده است. با اين حال 
شواهدي وجود دارد كه نشان مي دهد، توييتر از نظر مالي توانايي خريد تيك تاك را ندارد. 
اين اپليكيشن در پايان ســال20۱9ميالدي، رقمي بيش از ۱۷۶ميليون و 900هزاردالر 
درآمد داشته است. در عين حال بايد به اين نكته هم اشاره كرد كه ارزش سرمايه بازار توييتر 
حدود 29ميليارد دالر اســت كه اين رقم در مقابل ارزش مايكروسافت كه به بيش از يك 
تريليون و ۶00ميليارد دالر مي رسد، عدد بسيار ناچيزي است. شواهد و قرائن اينگونه نشان 
مي دهد كه توييتر اگر بخواهد تيك تاك را بخرد، به طور حتم بايد به سراغ جذب سرمايه 
رفته و از شركت هاي بزرگ ديگر در اين زمينه كمك بگيرد. توييتر البته سابقه بدي هم در 
به كارگيري اپليكيشن هاي ويدئويي دارد. آنها در سال20۱۶و تنها پس از گذشت ۴سال 
از خريد اپ ويدئويي Vine آن را به منظور همسويي با سياست هاي كاهش هزينه تعطيل 
كردند. بنابراين خيلي بعيد به نظر مي رسد كه توييتر در بازار كنوني سراغ تيك تاكي برود كه 

خريدش برايشان بسيار گران تمام خواهد شد.

ترکش های بورسي و خبرنگاري اينترنت گران
كنترل از راه دور سگ روباتيك با دسته 

پلي استيشن
استارتاپ آمريكايي »فورمنت« )Formant(، فناوري جديدي را ابداع 
كرده است كه به كاربران اين امكان را مي دهد تا سگ روباتيك شركت 
»بوستون دايناميكس« را از راه دور و درحالي كه در خانه نشسته اند، 
به آساني كنترل كنند. تنها ابزار مورد نياز براي اين كار، داشتن يك 
ارتباط ثابت اينترنتي اســت. به گزارش وب ســايت فيوچريسم، در 
بررسي عملكرد اين فناوري، يك كاربر توانست سگ روباتيك بوستون 
دايناميكس را كه اسپات نام دارد از فاصله يك مايلي از اتاق نشيمن 
خانه اش و با استفاده از يك دسته پلي استيشــن كنترل كند! او اين 
روبات را در يكي از بوستان هاي شهر سان فرانسيسكو گرداند، بدون 
آنكه به طور مســتقيم او را ببيند. در همه مدت آزمايش، يك انسان 
نيز براي تحليــل و نظارت بر حركات اين روبــات در كنار آن حضور 
داشت. اسپات حدود ۷۴هزارو۵00دالر قيمت دارد و مي توان از آن در 
مكان هاي مختلف به عنوان يك نگهبان و يا يك كمك رسان و راهنما 
استفاده كرد. اخيرا در برخي بيمارستان ها، اين سگ روباتيك به كار 
گرفته شــده كه عملكرد قابل قبولي را نيز داشته است. براي كنترل 
از راه دور اين روبات بايد يك فرم مخصوص در وب ســايت شــركت 

فورمنت تكميل شود.

منقل استارتاپي

كباب پزها و منقل ها مي توانند در ابعاد و اشــكال مختلفي باشند، اما 
اســتارتاپ Nomad نمونه اي از كباب پزهاي قابل حمل ارائه كرده 
كه مي تواند يك الگوي مناسب براي اين كار باشد. كاربران، خصوصا 
آنها كه اهل سفر و گردش هســتند، مي توانند پس از درست كردن 
جوجه كباب، اســتيك و... كباب پز خود را خيلي راحت جمع كرده 
و همچون يك كيف دستي با خود حمل كنند. به گزارش نيو اطلس، 
اين كباب پز با وزن ۱2كيلو و۷00گرم، به هنگام جمع شــدن شبيه 
به يك جعبه آلومينيومي اســت كه يك دســته نيز براي جابه جايي 
و حمل آسان دارد. جعبه داراي ســوراخ هاي متعددي است كه دود 
مي تواند از آن خارج شود و خيلي ســريع هم خنك مي شود كه اين 
موضوع به جمع كردن ســريع آن كمك بســياري مي كند. ابعاد آن 
۴2در3۴در2۴سانتي متر اســت. قيمت كباب پزهاي اين استارتاپ 
كه دفتر مركزي اش در شهر داالس ايالت تگزاس قرار دارد، ۵99دالر 

است.

۱00ثانيه خبر

  تجزیه و تحليل داروها در بدن با ساعت هوشمند
محققان »دانشــگاه كاليفرنيا، لس آنجلس« در مطالعات اخيرشان 
اعالم كرده اند كه با اســتفاده از يك ساعت هوشــمند كه مي تواند 
به وسيله حسگرهاي خود مواد شــيميايي موجود در عرق را تجزيه 
و تحليل كند، ســطح داروهاي داخل بدن را مشــخص كرده اند. به 
گزارش وب سايت تك اكسپلور، اين يافته ها كه با كمك دكتر »سام 
امامي نژاد« محقق ايراني اين دانشــگاه انجام شده، نشان مي دهد، 
استفاده از اين فناوري  پوشــيدني مي تواند راه بسيار ايده آلي براي 

رديابي داروها در بدن باشد.
  تقابل هوش مصنوعي با علف هاي هرز

شــركت »فناوري رودخانه آبي« از هوش مصنوعي فيسبوك براي 
كنترل علف هاي هرز استفاده مي كند. به گزارش فوربز، اين شركت 
كشاورزي براي مبارزه با علف هاي هرز و باال بردن راندمان محصوالت، 
از فناوري هوش مصنوعي فيسبوك سود برده است. آنها براي اين كار 
از روبات هايي استفاده مي كنند كه به وسيله هوش مصنوعي كنترل 

مي شوند و با الگوريتم هاي خود، به جنگ علف هاي هرز مي روند.
  نمو در عمق 100متري

يك شركت هلندي زيردريايي بسيار كوچكي ساخته كه مي توان با آن 
به عمق ۱00متري دريا رفت و در آنجا هم دست به اكتشاف زد و هم 
از زيبايي هاي طبيعي لذت برد. به گزارش وب سايت فوربز، نكته مهم 
درخصوص اين زيردريايي كه »نمو« نام دارد و ساخت شركت »يوبوت 
وركس« )U-Boat Worx( است، اين است كه اين وسيله شخصي 
بوده و هر كسي مي تواند با فراگرفتن هدايت آن زير آب برود؛ موضوعي 

كه تا پيش از اين تقريبا امكان پذير نبود.
  دردسري به نام اكسل!

برنامه اكســل محققان و پژوهشگران ژنتيك را حســابي به دردسر 
انداخته است. به گزارش وب سايت فيوچريسم، پزشكان و دانشمندان 
به دليل اصالح خودكار نام برخي ژن ها در نرم افزار اكســل شــركت 
مايكروسافت مجبور شده اند تغييراتي در آنها ايجاد كنند. نام برخي 
ژن ها تشــابهي با روز و  ماه تاريخ هاي مختلــف دارد و اين برنامه كه 
سيستم تصحيح كردنش معموال يكي از نقاط قوت آن به شمار مي رود، 
به طور خودكار نام هــا را تغيير داده و اختالل بــزرگ و عجيبي را در 

بانك هاي اطالعاتي به وجود آورده است.
  موتور برقي بدون آهن رباي نادر

شــركت خودروســازي بنتلي مي خواهد تا چند ســال آينده يك 
موتور برقي جديد را بدون اســتفاده از آهن رباهــاي حاوي عناصر 
كمياب به بــازار بفرســتد. به گزارش نيــو اطلــس، محققان اين 
شركت چندي پيش نتايج يك مطالعه را منتشــر كردند كه نشان 
مي دهد 3سال طول مي كشد كه بتوانند يك سيستم قابل بازيافت 
 توليد كنند كه ديگر نيازي به اســتفاده از آهن رباهــاي نادر زمين 

)Rare-earth magnets( نباشد.

جهان استارتاپي

خيز۱۵۰ميليوندالريگيتسبرايواكسن۳دالري
بنيانگذار مايكروسافت پيش بيني كرده كه همه گيري كوويد-۱9 در كشورهاي ثروتمند پايان سال202۱ و در كشورهاي در حال توسعه سال2022 است

بسياري از مردم جهان منتظر شنيدن حرف ها و 
خبرهاي خوش بينانه از »بيــل گيتس« درباره دانش

پاندمي ويروس كرونا هستند، اما كمتر كسي به 
آنچه او ثروتش را صرف آن مي كنــد، توجه مي كند. به گزارش 
ووكس، هدف گيتس به گفته خودش توانمندسازي ساير نقاط 
جهان براي دريافت واكســن ويروس كروناي موردنياز در سال 

آينده است.
به گزارش وايرد گيتس اخيرا گفته بود او و بنيادش ۱۵0ميليون 
دالر براي توزيع واكسن نهايي ويروس كرونا در برخي از فقيرترين 
كشورهاي جهان هزينه مي كنند. اين يكي از بزرگ ترين تعهدات 
مالي براي مقابله بــا ويروس كرونا تا به امروز از ســوي گيتس 

به عنوان ثروتمندترين فرد جهان است.
بنياد گيتــس اين پول را بــه مؤسســه Serum، بزرگ ترين 
توليد كننده واكسن ها در سطح جهان براي توليد ۱00ميليون 
دوز كه هزينه هر كدام تقريبا 3دالر است، واگذار مي كند. او در 
2دهه گذشته يكي از مهم ترين رهبران توليد واكسن بوده است و 
۴ميليارد دالر براي تالش جهاني در جهت توليد واكسن موسوم 

به Gavi هزينه كرده است.
اين ميلياردر نگراني هاي عميقي از احتمال پايان شيوع ويروس 
كرونا در كشــورهاي ثروتمند جهان و ويراني كشورهاي فقير 
به واســطه عدم توانايي در پرداختن به درمان و خريد واكسن 
دارد. گيتس جايــي ديگر در مصاحبه با بلومبــرگ با تأكيد بر 
اينكه روي شركت هاي واكسن سازي  با توسعه مقرون به صرفه 

 مانند مواردي كه توسط شركت هاي دارويي AstraZeneca و
 Novavax پيگيري مي شــود، تمركــز دارد، گفت: تالش ما 
اين است تا اطمينان حاصل كنيم شيوع را فقط در كشورهاي 
ثروتمند پايان نمي دهيم. كاري كه گيتس اساسا انجام مي دهد 
استفاده از حساب بانكي خود براي تعيين »سقف قيمت« براي 
واكسن هايي است كه توسط اين دو شــركت ساخته مي شود. 
Serum در حال آماده سازي  براي توليد اين واكسن ها براي هند 
است و 9۱ كشــور فقير يا با درآمد متوسط را نيز تحت پوشش 
مي گيرد.بنياد گيتس اكنون در مجموع ۵00ميليون دالر براي 
مقابله با ايــن بيماري تعهد كرده اســت؛ هرچند ۱۵0ميليون 
دالري كه اعالم شد از نظر فني وام قابل بخشش است. بخشي از 
برنامه هاي بنياد براي تلقيح جهاني واكسن بستگي به اين دارد 
كه كدام واكسن در پايان بيشترين محافظت را در برابر بيماري 
كوويد-۱9 ايجاد مي كند. صنعت واكسن متعهد شده است كه 

سود خود را از واكسن هاي كوويد-۱9پايين نگه دارد.

پيش بيني گيتس از پایان پاندمي كرونا 
بيل گيتس معتقد است همه گيري كرونا همچنان در كل جهان 
ادامه خواهد داشت، ولي كشورهاي در حال توسعه بيشتر با آن 
درگير خواهند بود. او زمان پايان اين همه گيري در كشورهاي 

ثروتمند را پايان سال202۱ پيش بيني كرد.
او تست هاي كنوني واكســن كرونا در آمريكا را آشغال و زباله 
خوانده و مي گويد: تعداد باالي مبتاليان كرونا در آمريكا به خاطر 

نبود رويه هاي مناسب تست و رديابي بيماران است. به عقيده او، 
مقاومت مردم در برابر استفاده از ماسك نيز وضعيت را بدتر كرده 
است. گيتس گفت: پايان كرونا با جبر جغرافيايي گره خورده و 
كشورهاي ثروتمند مانند آمريكا زودتر از ديگران به اين پاندمي 
پايــان خواهند داد. او گفــت: نوآوري ها در زمينه تشــخيص، 
درمان هاي جديد و واكسن ها خيره كننده است و بر همين اساس 
مي توانم بگويم كشــورهاي ثروتمند تا پايان سال202۱ به اين 
بيماري پايان خواهند داد. اين اتفاق براي كشــورهاي در حال 

توسعه تا پايان سال2022 طول مي كشد.

یك چهارم زندگي روزمره با اپليكيشن هاي موبایل
يك تحقيق جديد نشان مي دهد كه ميزان استفاده مردم جهان از اپليكيشن هاي موبايل به شدت افزايش يافته است 

براســاس يــك مطالعــه جديــد، مردم 
اپليكيشن هاي بيشتري را دانلود مي كنند، 
اپليكيشن هاي جديد را با سرعت بيشتري 
مي پذيرند و زمان بيشتري را در اپليكيشن ها 

سپري مي كنند.
App Annie كه در زمينه تجزيه و تحليل 
اپليكيشن ها و داده هاي بازار اپليكيشن ها 
فعاليت مي كند، گزارشي جامع را به سفارش 
فيسبوك  منتشــر كرده است. اين گزارش، 
تحول در بازار اپليكيشــن هاي تلفن همراه 

طي ۵ سال گذشته را بررسي كرده است.
آنچــه در اين گزارش از همه چشــمگيرتر 
است، رشد اســتفاده از اپليكيشن هاست، 
به طــوري كــه مصرف كننــدگان به طور 
ميانگيــن  اكنون بيــش از يك چهــارم از 
زمان بيــداري خود را با اين اپليكيشــن ها 
مي گذرانند. با رشــد بازار اپليكيشن هاي 

موبايلي و افزايش موارد استفاده، سال2020 
اكنون تبديل به شــلوغ ترين سال حضور 
اپليكيشن ها شده است. اين بازار هرگز تا اين 
حد متنوع نبوده است، زيرا ۱00 اپليكيشن 
برتر شــامل دســته ها و طبقه بندي هاي 
مختلفي مي شــوند. اپليكيشن هاي جديد 
به سرعت در حال پذيرش هستند و بيشتر 
اپليكيشن ها در حال رســيدن به عدد يك 

ميليون كاربر فعــال ماهانه هســتند. در 
سال20۱9، كاربران جهاني به طور متوسط 
93 اپليكيشــن در موبايل خود نصب كرده 
بودند كه به طور ماهانه از ۴۱ اپليكيشــن 
استفاده مي كردند. اين اعداد در سال20۱۵ 
به ترتيب 8۵ و 3۵بوده است. نكات برجسته 
ديگري در اين گزارش آمده كه جالب توجه 

است.

افزایش زمان استفاده
در ســال20۱9، كاربران به طور متوســط   

3/۱ساعت در روز براي اپليكيشن ها زمان 
مي گذاشتند و اين در حالي است كه ۵ سال 

پيش اين زمان 2/۱ساعت بوده است.

جذابيت هميشــگي اپليكيشن هاي 
جدید

داده هــا نشــان مي دهــد كــه بــازار 
اپليكيشــن هاي موبايــل از تازه واردهــا 
اســتقبال مي كند. تعدادي تــازه وارد هر 
سال به فهرست ۱00اپليكيشن برتر دانلود 
شده اضافه مي شوند كه ســال گذشته در 
اين فهرســت نبوده اند. 3۵ اپليكيشــن از 
۱00 اپليكيشــن برتر سال20۱9 تازه وارد 
بوده اند كه در سال20۱۶ اين عدد 2۷بوده 
اســت. App Annie توصيــه مي كند كه 
شــركت ها به طور مداوم به سرمايه گذاري 
و نوآوري ادامه دهند تا بتوانند در اين بازار 

رقابت كنند.

عمادالدین قاسمي پناه
خبر نگار
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حدود يك سال از پنجمين 
دوره انتخابات شوراياري ها گزارش

در تهران مي گذرد؛ شايد 
بتوان به جرأت گفت كه عملكرد برخي از 
شوراياران را مي توان بسيار بهتر از آنچه 
تصور مي شد، ارزيابي كرد. نمونه آن در 
بحث انتقال صــداي مــردم به گوش 
مديران شــهري براي تكميل زيرگذر 
اســتاد معين اســت؛ نمونــه ديگرش 
پيگيري ايجاد بيش از 500 زمين چمن  
مصنوعي محلي به حساب مي آيد؛ نمونه 
ديگــر هــم پيگيري هاي مربــوط به 
آسيب هاي اجتماعي روددره فرحزاد و 
تبديل اين محدوده به اكوپارك است و 

موارد بسيار ديگر.
شوراياران 352محله تهران حاال دوران 

بلوغ را پشــت سر گذاشــته اند؛ اگرچه 
برخي معتقدنــد كه گاهــي برخي از 
شــوراياران از آنچه بايد باشــند فاصله 
مي گيرند، به كارهايــي مي پردازند كه 
بيشتر رنگ و بوي منافع شخصي دارد 
اما برآيند كل شوراياري ها اين را نشان 
نمي دهد؛ تحليل هاي كارشناســان از 
مفيد بودن حضور و فعاليت شوراياران 
خبر مي دهد. تا آنجا كه ديروز سيدآرش 
حســيني ميالني، نايب رئيس شوراي 
شهر تهران در جلسه شورا و هنگام بحث 
درباره دستور جلسه »اصالح اساسنامه 
شركت ساماندهي صنايع و مشاغل شهر 
تهران« خواستار بهره مندي از ظرفيت 
شوراياران و تشكل  هاي مردم نهاد شد. 
سرانجام نيز پيشنهادي كه او ارائه كرد 

مورد موافقت قرار گرفت.
به هر حال يك ســال، فرصت مناسبي 
اســت كه عملكرد اين نهــاد محلي در 

مديريت شــهري ارزيابي شود. وقتي 
شــوراياري ها در اواخــر ســال 79و 
ابتداي دهه 80 شــكل گرفتند، هدف 
اين بود كــه يك نهاد محلــي در اداره 
كالنشــهرها به وجــود بيايــد. نهادي 
منتخب و برخاســته از دل مردم كه در 

واقع حلقه مفقوده بين مديريت شهري 
و شهروندان باشد. شوراياري ها جايگاه 
ويژه اي دارند. آنها پتانسيل هاي محلي 
را معرفي كــرده، از طرفي مشــكالت 
شهروندان را به مديران انتقال مي دهند 
تا درنهايت زمينه مشــاركت عمومي 

را بــراي اداره شــهر فراهــم كنند. در 
طول مدت شكل گيري شــوراياري ها 
تحليل هاي مختلفي بــر عملكرد آنها 
وجود داشته اســت، در پنجمين دوره 
شوراياري ها با توجه به تأكيد مديريت 
شــهري بر مشــاركت هر چه بيشــتر 

شــهروندان در تصميم گيري هــاي 
مديريتــي، نقــش ياران شــهر پيش 
از قبل پر رنگ شــده اســت. مديران و 
كارشناسان شــهري نظرات متفاوتي 
درباره عملكرد ايــن دوره از انتخابات 

شوراياري ها دارند.

گزارشي از بررسي عملكرد يك ساله پنجمين دوره 
شوراياران در تهران 

 ياران شهر
20ساله شدند

پريسااميرقاسمخاني
خبر نگار

ايمنسازيخيابانپيروزيوبزرگراهامامعلي)ع(
درمقابلسيالب

عمليات اجرايي احداث سرشــاخه پيروزي - اصفهانك به عنوان 
مهم ترين پروژه مديريت آب هاي سطحي شــرق تهران، پس از ايمني

3سال توقف از سرگرفته شــد. به گزارش همشهري، مديرعامل 
شركت خاكريز آب با اعالم اين خبر افزود: طول پروژه احداث سرشاخه پيروزي 
- اصفهانك به 4.7كيلومتر مي رســد و پروژه به عنوان بخشــي از شبكه اصلي 
مديريت آب هاي ســطحي شــرق تهــران، با اســتفاده از لوله هايــي به قطر 
1400ميلي متر تا 2200ميلي متر همچنين كانال بتني اجرا خواهد شد. حبيب 
پوش پارس با بيان آنكه اجراي اين پروژه از سال1395 آغاز و به داليل متعدد پس 
از اجراي حدود 460متر )معادل 10درصد كل پروژه( متوقف شد، گفت: با رفع 
موانع و مشكالت پروژه و نيز بازنگري طرح توسط سازمان مشاور فني و مهندسي 
شهر تهران، اجراي آن در 2جبهه كاري آغاز شــده است و پيش بيني مي شود 
بهره برداري از آن نقش مهمي در مديريت سيالب در مناطق 13 و 14 ايفا كند. 

براساس برنامه سوم توسعه ، شهرداري بايد تا پايان سال99 برنامه 
حفظ ساختمان هاي بادوام شهر را به شــوراي شهر ارائه كند. از معماري

همين رو مطالعاتي آغاز شــده تا مشخص شــود از چه راه هايي 
مي توان مالكان را براي حفظ ساختمان بادوام خود قانع كرد تا با حفظ اين بناها 

از هدررفت سرمايه جلوگيري شود.
به گزارش پايگاه اطالع رساني شهر، روزانه تعداد قابل توجهي از ساختمان هاي 
شهر تهران كه عمرشان از 2دهه بيشتر شده و ديگر نوساز به شمار نمي روند، در 
مسير تخريب قرار مي گيرد تا جاي خود را به يك بناي نوساز چندين طبقه دهد. 
در عين حال روزانه در تهران 35هزار تن نخاله ســاختماني توليد مي شود كه 
نه تنها منابع طبيعي را از بين مي برد بلكه هزينه پسماند را هم افزايش مي دهد.
مهدي صالحي، مديركل معماري و ســاختمان معاونت معماري و شهرسازي 
شهرداري تهران با تأكيد بر اين موضوع كه اين ساختمان هاي قديمي در رده 
ســاختمان هاي بادوام قرار دارند، درباره طرح هاي شهرداري براي حفظ اين 
بناها گفت: اين ساختمان ها هنوز هم براي سكونت و استفاده بادوام هستند و 
در آنها سرمايه  به كار گرفته شده و تخريب آن هدر رفت سرمايه به شمار مي رود، 
ازهمين رو از چند ســال قبل موضوع جلوگيري از تخريب اين ســاختمان در 
شهرداري تهران شروع شد. مدتي بحث هاي سلبي مطرح بود كه با روش هاي 
سلبي مانعي براي تخريب اين بناها ايجاد شود و بعد از آن طرح هاي تشويقي 
مطرح شد كه از طريق آن مالكان اين ساختمان هاي بادوام به حفظ بناي خود 

تشويق شوند.
او افزود: هم اكنون يــك كار مطالعاتي از 5 ماه پيــش در اداره كل معماري و 
ساختمان شروع شده و انتظار داريم تا 3 ماه آينده اين مطالعات به جمع بندي 
برسد تا از اين طريق مشخص شود دليل اصلي ميل به تخريب ميان صاحبان 

اين بناها چيست و چه راه هايي براي جلوگيري از اين تخريب مؤثرتر است.
صالحي بيان كرد: در اين حوزه بايد از جنبه هاي ســلبي، حقوقي و اجتماعي 
موضوع را بررسي كرد تا مشخص شود كه كجا مي توان براي اعمال محدوديت 
پيش رفت اما از طرف ديگر بايد ديد اگر اين ممنوعيت ها واقعا شــدني نيست 
چه موضوعات تنبيهي و تشويقي براي اين موضوع مي توان درنظر گرفت تا اگر 
ساختمان هاي بادوام تخريب شــوند چه تنبيهي در انتظار صاحبان آن باشد و 
اگر حفظ شد چه تشويقي داشته باشد. اين موضوع از سرفصل هاي برنامه سوم 
توسعه شهرداري است و شوراي شهر تهران هم ســر و سامان دادن به آن را از 
شهرداري خواسته اســت بنابراين موظفيم تا پايان سال دوم كه امسال باشد، 

نتيجه اقداماتي كه در اين راستا انجام شده را به شورا اعالم كنيم.

در راستاي برنامه سوم توسعه شهرداري
تالششهرداريبرايحفاظتازساختمانهايبادوام

شورایاران۳هزارپروژهمعرفیکردهاند

سيدآرشحســينیميالنی،نايبرئيسســتادهماهنگی
شوراياریها

پنجميندورهفعاليتانجمنمحالتوشوراياریهایشهرتهران،
يکسالپيشبامشــارکتبيشاز500هزارنفریشهروندانکار
خودراآغازکرد.پيشازاين،شورایپنجمباانجاماصالحاتیکهدر
اساسنامهشوراياریها،برنامهجديدیبرایفعاليتشوراياریها
دراينمقطعطراحیکردهبودتاشــوراياریدرريلجديدیاز
فعاليتقراربگيرند.دراينچارچــوب،پسازبرگزاریانتخابات
تالششد،شوراياریهایمحالتسريعاکارخودراآغازکردهکه
باانتخابهياترئيسهانجمنهاهمدرسطحمحلیوهمدرسطح
مناطق،اينکارانجامشــد.دراينچارچوب،اکنونبيشاز347
محلهتهرانوتمامیمناطق22گانهشــهری،دارایهياترئيسه
بودهوهمچنينکارگروههایتخصصیمناطقنيزفعاليتهایخود
راآغازکردهاند.درنخستينگام،ســتادهماهنگیشوراياریها
ازتمامیشوراياریهادرخواســتکردکهگزارشتحويلوتحول
راتهيهکردهو3مســئلهمحلیويکابرمسئلهدارایاولويترا
موردشناسايیقراردادهوبهاينستادمعرفیکند.اينگزارشهااز

سویستادهماهنگیشوراياریهاموردبررسیوجمعبندیقرار
گرفتوگزارشنهايیبهمعاونتبرنامهريزیشــهرداریتهران،
ارسالشد.همچنينشــوراياریهایمحالتوستادهماهنگی
شوراياریهادرهمکاریباکميسيونبودجهومعاونتبرنامهريزی
شهرداریتهران،توانســتهاند3هزارپروژهکوچکمقياسرابه
شهرداریمعرفیکند.اجرایاينپروژههامیتواندفتحبابیبرای
مشارکتبيشترمردمدرتحققطرحهایخدمتمحورباشد.عالوه
براينطرح،ستادهماهنگیشــوراياریها2پروژهحمايتطلبی
باموضوعاتمحيطزيستیازسویستادهماهنگیشوراياریها
باهمکاریشــوراياریهايمحالتآغازکردهاست.يکیازاين
پروژهها،درخصوصموضوعچنارستانخيابانوليعصربامشارکت
شوراياریهاواصنافدرحراستازاينميراثسبزطبيعیشهر
تهرانوديگری،حراســتواحيای2روددرهدرکهوفرحزادبوده
است.همچنينتالشمیشودبرنامههايیبرایسايرروددرههای

منتهیبهتهراننيزباهمکاریشوراياریهابرگزارشود.
يکیازاقداماتديگریکهازسویستادهماهنگیشوراياریها
موردتوجهقرارگرفتهاست،گزارشدهیشوراياریهابهاعضای

شورایشــهربرایمعرفیبهترمناطقومحالتشهریتهران
اســتکهتاکنونرابطان7منطقهو2دبيرمحله،باحضوردر
صحن،گزارشخــودراارائهدادهاند.واکنشاعضایشــورای
شهرنيزنسبتبهاينگزارشهابسيارمثبتبودهوباارائهنظر،
مشارکتفعالیدراينرابطهداشــتهاند.درواقع،تالششدهتا
باطرحموضوعاتمنطقهایومحلــی،فرصتگفتوگووبحث
دربارهآنهادرصحنشورافراهمشــود.دراينمدتنيز،آقای
مهندسهاشمی،رياستشورایشــهرهمجلساتمنظمیبا
شوراياراندرسطحمناطقبرگزارکردندکهتالششده،فرصتی
برایتعاملبيشتروگفتوگوميانشورایشهروشوراياریهادر
عالیترينسطحفراهمشود.دراينجلسات،موضوعاتومسائل
محلیمطرحشدهورياستشــوراضمندرجريانقرارگرفتن
اينموضوعات،رهنمودهايیرابهشهرداریمناطقوشوراياران
میدادندکهراهگشابودهاســت.بااينحال،مهمتريناقداماز
سویشوراياریهادرمدتزمانيکســالهفعاليتشانرابايد
ايفاینقشجدیآنهادرمقابلهباويروسکرونادانست؛بهگونهای
کهمیتوانگفتشوراياراندرخطمقدممقابلهباويروسکرونا

بودهاند.دراينچارچوب،کميتهويژهای
درستادهماهنگیشــوراياریهابرای
بررسیموضوعوايفاینقششوراياریها
تشکيلشــد.رابطانمناطقدراينباره
مشــارکتفعالیدراينرابطهداشتهو

همکاریوهماهنگیخوبیميانشــوراياریهاوستادمديريت
بحرانشهرتهرانشــکلگرفت.آنهاعالوهبرايفاینقشدر
گندزدايیوايمنیســازی،نقشفعالــیدرتوزيعکمکهای
معيشتیدرقالبموادغذايیوموادضدعفونیونقشفعالیهم
دراطالعرسانی،آگاهسازیوآموزششهرونداندرمقابلهبااين
ويروسداشتند.آنهاهمچنينهمکاریخوبیباسايرنهادهای
محلیمانندهياتها،بسيجومساجدداشــتند.درپايانالزم
استبهاقدامستادهماهنگیشوراياریهابهبرگزاریجشنواره
حکايتتهراناشــارهکردکهبهمنظورتالشبرایحفظهويت
محلهایشهرتهرانبرگزارشد.اينجشنوارهگامیبودکهمردم
تهرانباارسالتصاوير،خاطراتوفيلمهایخودبرایثبتهويت

محلهشانبرداشتند.

شورایارانفعاالنمحليهستند،نهسازمانمردمنهاد

کريمآسايش،کنشگرشهري
عملکردشــوراياريهادرايندورهبيشازآنکهبهعنواننهاد
شوراياريباشد،شخصيبودهاست.يعنيبهعنوانفعالمحلي
مطرحبودند.حالممکناســتاينفعالمحليدرقالبهاي
جمعيديگرماننديکسازمانمردمنهادياپايگاهبسيجمحله

فعاليتکردهباشدکهاينيکنقصاســتوالبتهايننقصبهشورايارانبرنميگردد.
دراينبارهبايدشــورايشهروشهرداريراموردپرســشقراردادکهچرااصالحات
نهاديالزمرابرايفعالسازينهادشوراياريانجامندادند.اکنونفعاليتشوراياريها
بيشازآنکهبهواسطهامکاناتواختياراتنهادشوراياريباشد،بهواسطهکنشگري
شخصيخودشاناست؛بهطوريکهاگرشــورايارهمنبودند،تقريباهمينفعاليتها
راانجامميدادند.شــوراياريهابايدنقشپيوستهايدرنظاممشارکتشهريداشته
باشندتابتواننددرسطوحمحلينقشيدرتصميمسازيهاوتصميمگيريهاايفاکنند.
اکنونايننقشوجودندارد.شوراياريهاصرفانهاديمشورتيهستندکهبراينقش
مشورتيآنهاهمالزاميوجودندارد.الزمهبهترشدنعملکردشوراياريهاشکلدادن
بهيکنظاممشارکتشهريانتظاميافتهوقدرتمندبابهرهگيريازظرفيتهاينظام
مشارکتمحلهايومردمنهاداست.شــورايارانبايدازتماميظرفيتهايخودبهره
ببرند،کارجمعيکنند،بهکارگروههااهميتبدهندودرکارگروههابهدنبالفضادادن
بهمتخصصانوفعاالنباشندنهمنصبهاياسميکههيچنقشيهمندارند.آنهابايد
باسازمانهايمردمنهادوگروههاياجتماعمحورمشارکتکنندوبهدنبالنوآوريو

ارتقاينقششهريخودباشند.

وظایفوآدابنمایندگيشورایاران

تفاوتاصليشــورايارانباديگرنمايندگانمردمدرسطحشهرومجلسبهپايگاه
اجتماعيمحليايشانبازميگردد.

وقتيانتخاباتدرســطحمحلهبرگزارميشود،بيشــتراعتبارداوطلبواعتماد
اجتماعيمردمبهويتعيينکنندهنتيجهکاراست.

بههمينخاطراستکهمنتخبانشوراياريبيشازآنکهازنهادشورايارياعتبارکسب
کنند،بهآناعتبارميبخشند.

انجمنمعتمدينمحلهنامديگرانجمنشورايارياستکهدرواقعخيليبامسماتر
بهنظرميرسد.

بااينتوصيفالزماستشوراياراندرحفظاعتباراجتماعيخودکوشاباشندودقت
کننددردورهنمايندگيبهآنلطمهواردنشودوحتيبهآنافزودهشود.

اينکارممکننيست،مگرباانجاموظايفنمايندگيورعايتآدابآن،عالوهبراينکه
شوراياراندرميانمردمبايستيحضورفعالداشتهباشند،بايدازبرگزاريجلسات
عموميومجامعمحلينيزغافلنشوندتابتوانندازاينطريقنيازهاومشکالتمردم
محلهرابهدرســتيدركنمودهودرانجامآنهاتالشنمايند.نخستينومهمترين
کاريکهشــورايارانبايدانجامدهندوآنرافرابگيرند،آشناييبابرنامهنويسيو

بودجهريزياست،اينمهمبه2روشاجراييميشود:
۱-شرکتدرجلساتبامسئولينوبيانديدگاهها،ارائهپيشنهادهاونقدعملکرد

وپرسشگري
2-دادنطرحمشخصدرزمينههايمختلفامورمحليبهصورتمکتوبورسميکه

کاملترينشکلآندرقالبطرحبودجهساالنهمحلهاست.
شورايارانبايدبدانند؛

برنامهچيستوچهساختاريدارد؟
اجزاييکبرنامهچيست؟

برنامهريزيچگونهصورتميگيرد؟
برنامهريزيچهنوعهاييدارد؟

برايبرنامهريزي،بهچهنکاتيبايدتوجهکردوازچهقالبهاييميتواناستفادهکرد؟
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اين شايد حساس ترين بازي فصل 2 تيم باشد. استقالل و سپاهان هفته ها در ليگ 
تالش كردند و بازي هاي مهم زيادي را از سر گذراندند اما رويارويي امشب 2 تيم 
در مرحله يك چهارم نهايي جام حذفي از لحاظ ميزان حساسيت با هيچ يك از آن 
بازي ها قابل مقايسه نيست. سپاهان با نتايج ضعيف هفته هاي اخير، شانس حضور 
در آسيا از طريق ليگ را تا حدود زيادي از دست داده است. در نقطه مقابل، استقالل 
از 4بازي اخيرش 10امتياز گرفته و در رتبه دوم جدول ليگ، شانس زيادي براي 
نايب قهرماني و كسب ســهميه دارد. اما حساسيت بازي براي آبي ها هم كمتر از 
زردپوشان نيست. چون اين بازي وراي صعود و سهميه از لحاظ حيثيتي براي مربيان 
هر 2 تيم اهميت دارد. فرهاد مجيدي كه در ليگ و در غياب قلعه نويي، سپاهان را 
شكست داده بايد در حضور او هم برتري اش را اثبات كند وگرنه در معادالت پايان 
فصل و تقسيم نيمكت ها براي فصل آينده شايد دست باال را مقابل رقبا نداشته باشد.

  همه يك طرف، شيخ هم يك طرف
جدال استقالل و سپاهان در يك چهارم نهايي جام حذفي 9روز بعد از آن پنالتي 
خبرساز و داوري پرحاشيه برگزار مي شود. شيخ دياباته كه پنالتي اشتباه 9روز قبل 
را از شايان مصلح گرفت و جهت بازي را تغيير داد، امشب هم مي توانست چهره اول 
استقاللي ها باشد اما به دليل مصدوميت و به گفته مربي استقالل بازي را از دست 
داد. آبي ها در اين فصل به اجبار 10بازي را بدون دياباته به ميدان رفته اند كه ميانگين 
امتيازات شــان از اين 10بازي 1.1امتياز بوده است. در عوض ميانگين امتيازات 
استقالل با حضور دياباته 2.1امتياز از هر بازي است. همين كافي است تا اهميت 
حضور اين مهاجم در تركيب استقالل را بهتر درك كنيم. حاال ديگر همه بازيكنان 
استقالل هم باور كرده اند كه براي گلزني و موفقيت بايد حتما شيخ را حاضر و آماده 
در خط حمله داشته باشند و بايد ديد امشب با نبود او چگونه كنار مي آيند. امشب 
اگر بازي 2 تيم به ضربات پنالتي كشيده شود باز هم جاي خالي دياباته احساس 
خواهد شد. به هر حال او در هفته هاي اخير 3 پنالتي با ارزش براي استقاللي ها زده و 
امتيازات با ارزشي براي آبي ها  كسب كرده است. جدا از دياباته، استقالل براي بازي 

امشب ارسالن مطهري و فرشيد اسماعيلي را هم در اختيار ندارد و اين بهترين خبر 
براي امير قلعه نويي است.

  بستن دفاع، مهار نورافكن
سپاهان بدون ترديد بدشانس ترين تيم فوتبال ايران در اين روزها است. اين تيم در 
تقابل با تراكتور، استقالل و نساجي شايستگي كسب حداقل 5امتياز را داشت اما 
هيچ امتيازي از اين 3بازي به دست نياورد تا حاال در شرايطي بحراني به مصاف سخت 
مقابل استقالل برسد. زردپوشان در اين بازي ميهمان استقالل هستند و اين در 
حالي است كه طي 10ميهماني اخير خود هيچ بردي به دست نياورده اند. ناكامي در 
كسب پيروزي آن هم طي 10بازي متوالي خارج از خانه ركوردي است كه در تاريخ 
باشگاه سپاهان در ليگ برتر سابقه نداشته است. امير قلعه نويي امشب بيش از هر 
چيز بايد به فكر يك كمربند دفاعي محكم باشد تا در صورت ادامه بدشانسي هايش 
در مسير گلزني الاقل فرصت كشــاندن بازي به ضربات پنالتي را از دست ندهد. 
مشكل ديگر قلعه نويي آماده كردن نورافكن از لحاظ ذهني است تا در جنگ رواني با 

بازيكنان استقالل اين بازي را هم مانند بازي 2 تيم در ليگ فدا نكند.
 حسيني، پنالتي گيرتر از نيازمند

بازي 9روز قبل 2 تيم در ليگ، طي نيمه اول با كمترين حادثه و موقعيت روي دو 
دروازه سپري شد و اگر آن پنالتي معروف نبود شايد تا پايان هم به همين شكل پيش 
مي رفت. امشب هم با توجه به سيستم محتاطانه 2 تيم، احتمال اينكه سرنوشت 
بازي به تك لحظه ها كشيده شود كم نيست. شايد هم يك بازي بدون گل و نهايتا 
ضربات پنالتي تكليف چهارمين تيم نيمه نهايي را مشخص كند. در آن صورت 
استقالل الاقل از لحاظ حضور يك گلر پنالتي گير دست باال را نسبت به حريف 
خواهد داشت. پيام نيازمند با وجود تمام خصوصيات مثبتش، در زمينه پنالتي 
گرفتن تا به حال تخصصي از خودش بروز نداده و 12پنالتي از 13پنالتي اخيري 
كه به دروازه او زده شده تبديل به گل شده است. اما در آن سوي ميدان استقاللي ها 

خاطرات نسبتا خوبي از درخشش حسيني روي ضربات پنالتي دارند.

  خطر حذف از همه جا
  مسئله فقط جام حذفي نيست، بازنده اين بازي احتماال چيزهاي بيشتري را هم خواهد باخت

    تالش براي بقا و صعود به آسيا 
در روزي كه تمامي نگاه ها به ورزشــگاه آزادي و بازي 
حذفي اســتقالل و سپاهان جلب شــده، 5 بازي هم 
قرار است در ليگ برتر برگزار شود. بازي هاي امروز از 
ساعت19:45 با مصاف ماشين سازي و پارس جنوبي 
در تبريز آغاز خواهد شــد. ماشين 27 امتيازي كه در 
حال حاضر روي پله دوازدهم ايســتاده امروز فقط به 
برد مقابل پارس 25 امتيــازي و رده چهاردهمي فكر 
مي كند تا بقايش در ليگ برتر تــا حد زيادي قطعي 
شود. ساير بازي هاي امروز از ســاعت20:30 برگزار 
خواهد شد كه در مهم ترين آنها تراكتور 46 امتيازي 
و رده سومي ميهمان شــاهين رده شانزدهمي است. 
تراكتورسازي در اين بازي براي آسيايي شدن و شاهين 
براي بقا مي جنگد. شــاهين در حال حاضر 3 امتياز با 
پيكان رده پانزدهمي فاصله دارد و در صورت ناكامي 
مقابل تراكتورسازي به ليگ يك نزديك  و  نزديك تر 
خواهد شــد. تراكتور هم تنها 3 امتياز با استقالل رده 
دومي فاصله دارد و براي رســيدن به آسيا احتياج به 
پيروزي در جنوب دارد. فوالد ديگر تيمي اســت كه 
براي آسيايي شدن مي جنگد و امشب بايد به مصاف 
سايپا برود؛ سايپايي كه 27امتيازي است و روي پله 
يازدهم جدول ايستاده اســت. فوالد هم درست مثل 
تراكتورسازي 3 امتياز با اســتقالل و رده دوم جدول 
فاصله دارد و براي نزديك شــدن به آسيا بايد 3 امتياز 
را بگيرد. در ديگر بازي امشــب، پيكان قعر جدولي از 
نفت آبادان پذيرايي مي كند؛ نفتي كه انگيزه خاصي 
براي اين بازي ندارد اما در مقابل، شاگردان ويسي براي 
بقا احتياج فراواني به برد دارند. گل گهر هم در ديگر بازي 
امشب به مصاف نفت  مسجدسليمان مي رود. گل گهر 
26 امتيازي است و با ايستادن روي پله سيزدهم يكي از 

گزينه هاي اصلي سقوط به حساب مي آيد.

 3 ايراني در ليست ورلد ساكر
مجله معتبر ورلد ساکر در تازه ترين شــماره خود به معرفی بازيكنان برتر دنيا در سال 2020 پرداخت که در اين 
فهرست 500 نفره نام 3 بازيكن ايرانی هم قرار دارد. سردار آزمون، مهدي طارمي و علي عليپور ايراني هايي هستند 
که به اين فهرست راه يافته اند.  ورلد ساکر مدعي شده عليپور به زودي راهي فوتبال اروپا خواهد شد.

بهروز رســايلي| خبر كوتاه و فوق العاده عجيب اســت: »فشــار 
هــواداران در اصفهان آنقــدر روي امير قلعه نويي زيادشــده كه 
مسئوالن باشگاه سپاهان به ناچار تيم شــان را 2 روز زودتر براي 
بازي حذفي با استقالل به تهران فرستادند.« بسياري از تحليلگران 
عقيده دارند ســرمربي ســپاهان خيلي خوش شــانس بوده كه 
هم اكنون مســابقات ليگ برتر بدون حضور تماشــاگران برگزار 

مي شود، وگرنه هيچ بعيد نبود در ورزشگاه فرياد »حياكن، رهاكن« 
عليه قلعه نويي سر داده شود؛ اتفاقي كه گويي به صورت پراكنده 
و از سوي معدود تماشاگران حاضر در محل تمرينات سپاهان رخ 
داده است. اين وضعيت فعلي پرافتخارترين مربي تاريخ ليگ برتر 
است؛ كسي كه شايد اغراق نباشد اگر بگوييم امشب در مصاف با 
استقالل، يكي از سرنوشت سازترين مسابقات عمرش را پيش رو 

خواهد داشت.
  براي اينكه بدانيد سپاهان »دقيقا« کجاست

شكست خانگي برابر نســاجي مازندران، اگرچه غيرمنصفانه رقم 
خورد، اما به هر حال ســپاهان را در فاصله 2 بازي به پايان ليگ 
روي پله پنجم جــدول رده بندي پرتاب كرد. اين جايي نيســت 
كه سپاهاني ها اول فصل انتظارش را مي كشيدند. طاليي پوشان 

اصفهان با 45 امتياز، فاصله اي 18 امتيازي با صدرنشين شكم سير 
ليگ برتر دارند و تلخ تر اينكــه تيمي مثل فوالد حتي با يك بازي 
كمتر يك امتياز بيشتر از آنها دارد. براي اينكه دقيقا بدانيد سپاهان 
چه كرده، بايد به اين نكته توجه كنيد كه شــاگردان قلعه نويي تا 
اينجا به اندازه شهرخودرو مشهد امتياز جمع كرده اند؛ تيمي كه 
3 سرمربي عوض كرده و حتي يك سوم سپاهان هم مهره ندارد. 
فاصله سپاهان با صنعت نفت آبادان هم كه آن همه مشكل مالي 
دارد و ســرمربي اش را به تيم ملي داده، فقط 7 امتياز است. اين 
نكات روشن مي كند ريشه خشم اصفهاني ها از امير كجاست. خود 
قلعه نويي بعد از بازي با نســاجي گفت: »گرفتن سهميه از مسير 
ليگ خيلي سخت شد«؛ بنابراين طبيعي اســت كه او حاال نگاه 

ويژه اي به جام حذفي داشته باشد.

   هيچ تيم بزرگي منتظر او نمي ماند
امير قلعه نويي يك عادت ويژه دارد؛ اينكه غالبا در تيم هاي بزرگ، 
پرمهره و پولدار كار مي كند. غيراز اســتقالل اهواز كه نقطه آغاز 
مربيگري او بود و يك دوره كوتاه حضور در مس كرمان، قلعه نويي 
هرگز اين قاعده را ترك نكرده اســت. امير آنقــدر در اين زمينه 
وسواس دارد كه وقتي يك بار هدايت ملوان را پذيرفت،  هفته اول 
روي نيمكت انزلي چي ها ننشست و بعد كه ديد هوا پس است، فورا 
استعفا داد. با اينكه قلعه نويي 7 سال است قهرمان ليگ برتر نشده، 
اما پيشينه او باعث شده حتي در همين دوران هم با تيم هاي بزرگ 
كار كند. حاال اما نتايج بد امســال اگر قرار باشد با ناكامي در جام 
حذفي تكميل شود، شايد آينده امير را به طور كامل تغيير بدهد. 
در اين صورت كدام باشــگاه بزرگ خواهان همكاري با اين مربي 

خواهد بود؟ آيا استقاللي ها قلعه نويي را مي پذيرند؟ تراكتوري ها 
چطور؟ بنابراين امير يا به بهانه بيماري اش بايد كمي اســتراحت 

كند يا به حضور در تيم هاي متوسط رضايت بدهد.
   اعاده حيثيت؛ فقط با جام

از همه اينها كه بگذريم، مسابقه امشب استقالل و سپاهان جايي 
است كه سرمربيان 2 تيم بايد نشان بدهند بازي9روز قبل را بهتر 
آناليز كرده اند. قطعا براي امير كه اين روزها پايين تر از مجيدي و 
نكونام، هم رديف سهراب بختياري زاده قرار گرفته، افت دارد كه 
اين زورآزمايي فني را به فرهاد ببازد. راه تسكين قلعه، فقط پيروزي 
در اين بازي و قهرماني در جام حذفي است. اين كاپ، او را دوباره 
آرام خواهد كرد. صبح سه شــنبه، براي امير داستان عبور از برزخ 

است. آيا او رستگار شده؟

  شيشه عمر امير
   آيا بايد قبول کنيم اين مهم ترين بازي

   دوران ژنرال قلعه نويي است؟
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با پايان يافتن آخرين مسابقات دور يك هشتم ليگ قهرمانان، 4 روز حساس 
و فشرده در دور يك چهارم باقي مانده كه از چهارشنبه تا شنبه به صورت 

تك بازي برگزار مي شود. برنامه بازي ها به اين شرح است:

   آتاالنتا - پاري سن ژرمن؛ چهارشنبه 22مرداد، ساعت 23:30
   اليپزيش - اتلتيكو مادريد؛ پنجشنبه 23مرداد، ساعت 23:30

   بايرن مونيخ - بارسلونا؛ جمعه 24مرداد، ساعت 23:30
   منچسترسيتي - المپيك ليون؛ شنبه 25مرداد، ساعت 23:30

  بايرن
لواندوفسكي روز به روز ترسناك تر مي شود. او تعداد گل هاي خود در ليگ 

قهرمانان را بار ديگر از بنزما باالتر برد و به عدد66)در 87بازي و 33بازي 
كمتر از كريم( رســاند. او روي هر 7 گل بايرن در رفت و برگشــت مقابل 
چلســي تأثيرگذار بود و 3گل زد و 4پاس گل داد. در اين فصل 13گل در 
7بازي اروپايي و 53گل در مجموع 44بازي براي بايرن به ثمر رسانده. در 
7بازي پياپي موفق به گلزني شده كه پايين تر از ركورد گلزني رونالدو در 
11بازي پياپي است. بايرن هم 25بازي از 26بازي آخر خود را با برد تمام 
كرده. اين تيم آلماني قاتل تيم هاي بزرگ لندني است. آرسنال )2-10(، 
چلســي )7-1( و تاتنهام )10-3( در مجموع 27-6 از لندن پيش است. 
هر 8بازي ابتدايي خود در ليگ قهرمانــان را برده كه يكي كمتر از ركورد 

بارسلونا در فصل 2002/03 است.
  چلسي

چلســي در تمامي رقابت هاي اين فصل 79گل دريافــت كرده؛ ميانگين 
1.44گل در هر ديدار و بدترين عملكرد تاريخ از فصل 1990/91 است كه 

1.64گل دريافت كرده بود.

  بارسلونا
مسي در 142مين بازي اش در ليگ قهرمانان كه با ركورد رائول مساوي شد و 
از گيگز باالتر رفت، ركوردهاي ديگري هم زد. روي گل دوم بارسلونا كه توسط 
مسي به ثمر رسيد هر 11بازيكن اين تيم نقش داشتند و دست كم يك بار توپ 
را لمس كردند. اين نخستين گل مسي در ماه آگوست بود چون قبال در اين ماه 
مسابقه اي در اروپا برگزار نمي شد. حاال مسي در 9ماه از سال در ليگ قهرمانان 
گل زده. مسي حاال به 35تيم مختلف در ليگ قهرمانان گل زده كه 2 تا بهتر از 
ركورد كريستيانو رونالدو است. اين سيزدهمين حضور پياپي بارسا در مرحله 
يك چهارم ليگ قهرمانان )18بار در مجموع( است، حداقل 5بار بيشتر از ركورد 
دومين تيم. قبل از مسي فقط 5بار رنگ اين مرحله را ديده بودند. قربانيان قبلي 
بارسا در يك هشــتم به ترتيب اين تيم ها بودند: سلتيك، ليون، اشتوتگارت، 
آرسنال، بايرلوركوزن، ميالن، منچسترسيتي، آرسنال، پاري سن ژرمن، چلسي، 
ليون و ناپولي. سوارس گل شــماره25خود را در ليگ قهرمانان زد كه يكي از 

آنها با پيراهن آژاكس بوده. 16گل آخر اين بازيكن در نوكمپ به ثمر رسيده.

  لوا  و  مسي ترسناك به هم خوردند

 ده لیخت 3 ماه دور از فوتبال
پس از حذف يوونتوس از ليگ قهرمانان اروپا با ناکامی مقابل ليون، ماتياس ده ليخت اعالم کرد کتف مصدومش تحت 
عمل جراحی قرار می گيرد. در همين رابطه توتو اسپورت گزارش داده ماتياس ده ليخت با عمل جراحی کتف حدود دو 

الی سه ماه دور از ميادين خواهد بود و به اين ترتيب حداقل 6 بازی اول يوونتوس در فصل 21-2020 را از دست می دهد.

اميرحســين اعظمــي| محمدرضا خلعتبري 
وينگر شهرخودرو در بازي با استقالل يك 
ضربه ايستگاهي تماشــايي زد تا تيمش در 
مشهد حداقل از شكســت فرار کند. البته 
خلعتبري معتقد است که تيمش در بازي با 
استقالل مستحق برد بوده ولي اشتباهات 
داوري مانع از اين شــد تا آنها به حقشان 
برســند. با خلعتبري درخصــوص بازي با 
استقالل، عدم کسب پيروزي بعد از حضور 
ســهراب بختياري زاده در اين تيم و مسائل 
مختلف ديگر صحبت کرديم که او به سؤاالت 

همشهري ورزشي پاسخ داد.

  از بازي با استقالل شروع کنيم. از 
اشتباهات داوري خيلي شاکي بوديد.

متأســفانه در روزي كه اليق گرفتــن 3 امتياز 
بوديم با مســاوي از زمين بيرون آمديم. ما بايد 
مي برديم ولي اشتباهات داوري تأثيرگذار بود. 
در مورد گل ارسالن مطهري كه بايد بگويم در 
موقعيت آفسايد به ثمر رسيد و پنالتي استقالل 

هم به نظرم درست نبود. همين 2 صحنه 
خيلي تأثيرگذار بود. اگر اين اشتباهات 
وجود نداشت مي توانستيم استقالل را 
ببريم. البته داور وسط مشكل نداشت 

و اين كمك ها بودند كه تصميمات 
اشتباهي گرفتند.

  درمورد کاشــته 
فوق العاده اي که زدي صحبت 

کن.
من معموال چنــد روز در هفته 
روي ضربات ايستگاهي تمرين 
مي كنم و گلي كه زدم شانسي 
نبــود. انصافا هم گل قشــنگي 
بود ولي حيف شد كه 3 امتياز را 
نگرفتيم. دوست داشتم اين گل 3 
امتيازي باشد ولي متأسفانه نشد. 
اميدوارم در بازي هــاي بعدي هم 

براي تيمم گل بزنم و مثمرثمر باشم. 
مطمئنا بيشتر تمرين مي كنم تا بيشتر 

از روي ضربات ايستگاهي گل بزنم. در سپاهان 
و پرسپوليس هم كه بودم چندبار روي ضربات 

ايستگاهي گل زه بودم.
 شــهرخودرو با آمدن سهراب 
بختياري زاده هنوز بــردي را در ليگ برتر 
به دست نياورده. اين موضوع روي تيم شما و 

سرمربي تيم فشار وارد نمي کند؟
مــا واقعــا بدشــانس هســتيم. در بــازي با 
پارس جنوبي 10نفره شديم، در بازي با تراكتور 
حقمان برد بود كه بازي مساوي شد، در آبادان 
هم تا دقيقه92 جلو بوديم كه بازي مساوي شد، 
در اين بازي هم كــه از داوري ضربه خورديم. 
آقا سهراب واقعا روي مســائل فني كار مي كند 
و اميدوارم اين بدشانسي دســت از سر تيم ما 

بردارد.
 درمورد چهارمين قهرماني پياپي 

پرسپوليس چه صحبتي داري؟
من به آنها تبريك مي گويم. پرســپوليس تيم 
بسيار خوبي است و امسال هم شايسته قهرماني 

بود.
 برخي رقيبان پرســپوليس اين 
ادعا را دارند که وزارت ورزش نقش مهمي 
در قهرماني هاي اين تيم داشته است. نظر 

تو چيست؟
اين حرف هــا فوتبالي نيســت. مگر 
مي شــود يك تيم 4 فصــل پياپي 
قهرمان شــود و هر فصل با كمك 
وزارت ورزش ايــن اتفاق بيفتد. 
اين حرف ها اصال فوتبالي نيست، 
پرسپوليس در 3 فصل گذشته با 
برانكو قهرمان شد و آنها واقعا 
تيم منسجمي داشتند، امسال 
هم كه ايــن تيم بــا مربيگري 
گل محمدي و كالدرون در ليگ 
شــركت كــرد و نتايــج خوبي 
گرفت. پرســپوليس امسال هم 
اليق قهرماني بــود، موفقيت آنها 
به دليل ثبات تيمي در ســال هاي 

اخير است.

 خلعتبري: كاشته ام به استقالل 
شانسي نبود

  نمي توان قهرماني هاي پرسپوليس را زير سؤال برد

  صد شكر كه آن رفت
  با اخراج ساري همه نفس راحت کشيدند

با اخراج ساري از هدايت يوونتوس انگار به خيلي ها 
خوش گذشــته. هم هواداراني كه در دوران پس از 
قرنطينه در ورزشگاه ها غايب بودند، از او دل خوشي 
نداشــتند، هم بازيكنان. پاراتيچي، مدير ورزشي 
باشگاه فاش كرده كه تصميم اخراج او پيش از بازي 
با ليون گرفته شده بود. خبر بركناري ساري توسط 
امره جان و مانزوكيچ كه به خاطر اين مربي يوونتوس 
را به مقصد دورتموند و قطر ترك كردند و همچنين 
داگالس كاستا اليك شــد. دي مارتزيو، خبرنگار 
سرشناس ايتاليايي ادعا كرده كه درصورت ماندن 
مائوريتزيو ساري، كريستيانو رونالدو يوونتوس را 
ترك مي كرد. آندره آ آنيلي، رئيس باشگاه كه گفته 
بود رونالدو ستون تيم است و مي ماند، مجبور شد 
كســي را كه رونالدو با او و سبك فوتبالش مشكل 
دارد بركنار كند. كريســتيانو بعد از پستي كه در 
اينستاگرام منتشر كرد مفهوم آن توصيه به اخراج 
ســاري بود: »فصل2019/20 براي مــا به پايان 
رســيد؛ كمي ديرتر از حد معمــول و البته كمي 
زودتر از حد انتظار. اكنون زمان تامل اســت. زمان 
تحليل فراز و نشــيب ها چراكه تفكر انتقادي تنها 
راه پيشرفت است. باشــگاه بزرگي چون يوونتوس 
همواره بايــد تفكري در حــد بهترين هاي جهان 

داشته باشــد.« چند ماه قبل كيه ليني و بوفون هم 
اعتراف كرده بودند كه رابطه بازيكنان با سرمربي 
چندان خوب نيست. ساري تا 2022قرارداد داشت 
و اخراج او مي تواند تا 20ميليون يورو براي باشگاه 
هزينه داشته باشد؛ به شرطي كه اين مربي در اين 
2 سال با باشگاه ديگري به توافق نرسد. حاال پيرلو 
كه اخيرا در كتابش فاش كرده در دوران حضورش 
در ميالن و سپس يوونتوس از لحاظ ذهني خودش 
را بازيكن رئال مادريد مي دانسته، جانشين ساري 
شده است. او يك ســال از بوفون كوچك تر است. 
او كه تجربه ســرمربيگري ندارد، 9روز قبل از تيم 
جوانان يوونتوس به تيم زير 21ســال ارتقا يافته 
بود. همينطوري پيش برود، 10 روز ديگر سرمربي 
تيم پيشكسوتان مي شود. پيرلو سال2019گفته 
بود: »رونالدو مانند يك  هيوالست، آنها رونالدو را 
خريدند اما نمي دانند چگونه بايد او را تغذيه كنند، 
اگر من با رونالدو همبازي بودم قطعا بهترين پاسور 
تاريخ مي شــدم.« حاال يك نفر آمده كه ادعا دارد 
مي توانــد از رونالدو بهترين بــازي اش را بگيرد. با 
آمدن او احتمال خريد جورجينيو از چلسي از بين 
 رفته و باشگاه بايد براي خريد زانيولو و تونالي تالش

 كند.
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   آخرین پایش هــا از امنیــت  ســرمایه گذاری در 
استان های کشور، یزد را در جایگاه نخست قرار داده و یزد

به امن ترین منطقه برای ســرمایه گذاران بدل کرده 
است. آماری که از سوی مرکز پژوهش های مجلس اعالم شده و یزد 
را صدرنشین »شاخص ملی امنیت سرمایه گذاری« معرفی کرده 

است.
چهارمین استان وسیع کشور به دلیل خشکسالی و کمبود آب در 
بخش های زیادی از صنایع وابسته به این حوزه با چالش های زیادی 
مواجه است ، اما به دلیل قرار گرفتن در مرکزیت جغرافیایی کشور 
و برخورداری از زیرســاخت های مناسب توسعه صنعتی و عمرانی 
همواره مورد توجه و رضایت سرمایه گذاران بوده است. از سوی دیگر، 
نتایج نهمین سنجش شاخص ملی امنیت سرمایه گذاری هم نشان 

می دهد  که عملکرد مســئوالن استانی 
در ایجاد فرصت های ســرمایه گذاری، 
بســتری امن را برای ســرمایه گذاران 

گسترانده است. 
این رتبه برای یزدی ها هم حائز اهمیت 
است  ؛ زیرا اســتان های بزرگی همچون 
تهران، آذربایجان غربــی و حتی البرز 
با وجــود برخــورداری از موقعیت های 
صنعتی و تجاری ، عمــال در راضی نگه 
 داشــتن فعاالن اقتصادی خــود ناکام 
مانده اند و در فهرست اعالم شده تهران و 
آذربایجان شرقی نسبت به سایر استان ها 
در نامناسب ترین وضعیت از نظر شاخص 

امنیت سرمایه گذاری قرار گرفته اند. 
 خراسان جنوبی و همدان هم توانسته اند 

رتبه های دوم و سوم این شاخص  را به خود اختصاص دهند. درباره 
دلیل انتخاب یزد به عنوان امن ترین اســتان برای سرمایه گذاری، 
اقدامات انجام شده در این زمینه و تدابیر آتی برای حفظ این جایگاه 

با برخی مسئوالن استانی گفت وگو کردیم که در ادامه می خوانید:

7 نماگر امنیت سرمایه گذاری در یزد
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی یزد درباره صدرنشینی این استان 
در جدول شــاخص امنیت ســرمایه گذاری توضیــح می دهد که 
این شاخص از 7 نماگر شــامل ثبات و پیش بینی پذیری مقررات و 
رویه های اجرایی، شفافیت و سالمت اداری، فرهنگ وفای به عهد 
و صداقت و درســتی، تعریف و تضمین حقــوق مالکیت، عملکرد 

دولت، ثبات اقتصــاد کالن و مصونیت جان و مال شــهروندان از 
تعرض تشکیل شده که هر نماگر شامل تعدادی مولفه پیمایشی و 
آماری است. علی نمازی به همشهری می گوید: مجموعا 2۱ مولفه 
پیمایشــی و ۱7 مولفه آماری، شاخص امنیت ســرمایه گذاری را 
در استان تشــکیل می دهد و مولفه های آماری از مراجع رسمی و 
مولفه های پیمایشی هر فصل، با اصولی مدون و علمی توسط فعاالن 

اقتصادی ارزیابی می شود. 
وی با بیان اینکه اســتان یزد در ۶ نماگر رتبه اول را کســب کرده 
است، معتقد است امنیت سرمایه گذاری در شرایطی به طور کامل 
برقرار می شود که در آن متغیرهای کالن اقتصادی با ثبات یا قابل 
پیش بینی باشد، حاکمیت قانون برقرار بوده و اعمال شود، قوانین و 
مقررات، تصمیم های مسئوالن و رویه های اجرایی باثبات باشند و به 
طور سهل و مؤثری اجرا شوند و در صورت ضرورت، تغییر در هریک 

از آنها، تغییرات از قبل به اطالع ذینفعان برسد. 
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی یزد اضافه می کند: اطالعات موثر 
بر فعالیت های اقتصادی باید به طور شفاف 
و برابر در دسترس همه شهروندان باشد. 
نهادهای قضایی و انتظامی باید چنان مجهز 
و سالم و کارآمد باشــند که هرگونه نقض 
حقوق مالکیت شهروندان، یا استفاده بدون 
اجازه از دارایی فیزیکی یا معنوی دیگران، 
برای هیچکس اعم از شــخص حقیقی و 
حقوقی از جمله مسئوالن کشور، مقرون 
به صرفه نباشد.  شــهروندان مالباخته نیز 
باید بتوانند با مراجعه به نهادهای ذیصالح، 
در کمترین زمان مال از دست رفته خود را 
به همراه خسارت مربوطه دریافت کنند. 
و در آخــر اینکه فرهنگ وفــای به عهد و 
صداقت در مراکز اقتصادی رایج باشد که 
خوشبختانه همه این موارد در استان یزد 

به بهترین شکل اجرا شده است.
نایب رئیس مرکز خدمات ســرمایه گذاری یزد به این نکته اشاره 
می کند که شــاخصه های امنیت ســرمایه گذاری به طور خالصه 
معین می کند که در صورت سرمایه گذاری فرد در یک بخش، این 
سرمایه گذاری تا چه حد از تعرض مصون است. این تعرض می تواند 
در زمینه های سرقت، جرح، کارکرد ناکارآمد دستگاه های اجرایی 
یا به طور مثال پاس نشدن چک توسط شرکای تجاری باشد. وی با 
بیان اینکه آماده حمایت از سرمایه گذاران هستیم، ادامه می دهد: 
امنیت برای سرمایه گذاری در استان یزد برقرار  است و اقدامات و 
فعالیت هایی برای جذب ســرمایه گذاران از جمله واگذاری زمین، 
تسهیالت و مشوق های سرمایه گذاری در بخش های بیمه ای، بانکی، 

گمرکی، مالیاتی و...  انجام شده و این فعالیت ها ادامه خواهد داشت 
تا فعاالن اقتصادی و سرمایه گذاران بیشتری راهی این استان شوند.

سرعت باالی صدور مجوزها برای سرمایه گذاران
وجود زیرســاخت ها و امکانــات زیربنایی مورد نیــاز فعالیت های 
اقتصادی در استان یزد از مهم ترین پارامترهای مؤثر در تصمیم گیری 
سرمایه گذاران است. به گفته معاون عمرانی استاندار یزد، وجود بیش 
از 2 هزار هکتار بافت تاریخی، ۶ هزار و 500 جاذبه تاریخی، بیش از 
یک صد هتل و اقامتگاه مدرن و سنتی، 38 جاذبه توریستی طبیعی 
ثبت شده،330 روز آفتابی در سال، دارا بودن بیش از 5 میلیارد تن 
ذخایر معدنی شناسایی شده و بیش از 3 هزار و 200 واحد صنعتی 
با تولید بیش از 800 نوع کاال در کنار ثبت جهانی شهر یزد، فضای 
کسب وکار مساعد و امنیت ســرمایه گذاری باال، یزد را به سرزمین 
فرصت های سرمایه گذاری تبدیل کرده است. محسن صادقیان درباره 
اقدامات انجام شده برای ارتقای امنیت سرمایه گذاری در این استان به 
همشهری می گوید: ما برای رونق تولید نیازمند حضور سرمایه گذاران 
هستیم و یکی از راه  های ارتقای امنیت برای سرمایه گذاران سرعت 
بخشیدن به صدور مجوزهاست. از سال گذشته، سامانه ای در استان 
راه اندازی شد تا ســرمایه گذاران بتوانند به وسیله این سامانه برای 
اراضی دولتی از مراکز مربوطه استعالم بگیرند و کمتر از یک ماه پاسخ 
دریافت کنند.  وی توضیح می دهد: در همه استان ها اراضی دولتی 
برای سرمایه گذاری در اختیار فعاالن اقتصادی قرار می گیرد که البته 

واگذاری این زمین ها و صدور مجوزها پروسه ای طوالنی مدت دارد. 
الکترونیکی کردن صدور مجوزها در یزد باعث شده سرمایه گذاران 
بیشتری برای دریافت زمین و ســرمایه گذاری در این استان اقدام 

کنند.

صدور »مجوزهای بی نام« سرمایه گذاری
معاون اقتصادی اســتاندار یزد نیز با بیان اینکه اعتماد عمومی به 
ســرمایه گذاران در اســتان وجود دارد و تامین های مالی توسط 

بانک ها و دیگر مراکــز به راحتی صورت 
می گیرد، یکی دیگر از اقدامات انجام شده 
برای جذب بیشتر سرمایه گذاران را صدور 
»مجوزهای بی نــام« عنوان می کند و در 
این باره به همشــهری توضیح می دهد: 
مجوزهــای بی نام بــا در نظــر گرفتن 
عالقه مندی سرمایه گذاران در حوزه های 
کشاورزی، فناوری و ارتباطات، صنعت، 
معدن و تجارت و خدمات آماده می شود 
تا ســرمایه گذاران بدون اتالف وقت، با 
انتخاب یکی از این مجوزها به سرعت کار 

خود را در استان شروع کنند. 
سیدمسعود عظیمی با بیان اینکه اکنون 
22 مجوز بی نام در اســتان صادر شده و 

50 مجوز دیگر در نوبت صدور قــرار دارد می گوید: این مجوزهای 
سرمایه گذاری باید با شرایط اقلیمی و ظرفیت های استان سازگار 
باشــد و به عنوان مثال باید کم آبخواه بوده و بتواند تعادل و توازن 
منطقه را ایجاد کند. همچنین این پروژه ها باید محرومیت زدا و با 
محیط زیست استان سازگار باشد تا بتواند چرخه های تولید را در 
یزد تکمیل کند که تمامی این شــاخص ها برای صدور مجوزهای 

بی نام رعایت شده است.

تدابیر ویژه برای حفظ رتبه یزد
همراه با اقدامات انجام شــده برای جذب بیشتر سرمایه گذاران در 
یزد، استاندار از تدابیر ویژه برای حفظ رتبه یزد در شاخص امنیت 
سرمایه گذاری در فصول آینده خبر می دهد و به همشهری می گوید: 
اگرچه یزد در شاخص امنیت سرمایه گذاری زمستان 98 رتبه برتر را 
کسب کرده، اما در بهار امسال نیز علیرغم محدودیت های ایجادشده 
به واسطه بروز بیماری کرونا، توانسته ســرمایه گذاران بسیاری را 
جذب کند و گواه این ادعا کاهش نرخ بیکاری در بهار بود که باالترین 
کاهش نرخ در کشور بوده اســت.  محمدعلی طالبی با بیان اینکه 
جریان ایجاد اشتغال و سرمایه گذاری در استان یزد مستمر بوده و 
روز به روز نیز تقویت می شود، می افزاید: ما برای حفظ جایگاه یزد، 
ستاد تسهیل سرمایه گذاری را فعال کردیم و هفته ای چند جلسه 
برای رفع موانع سرمایه گذاری در استان برگزار می کنیم. همچنین 
همه دســتگاه های دولتی ملزم هســتند که حداکثر تســهیالت 
الزم را بــرای صدور مجوزهــا و تامین زیرســاخت های مورد نیاز 
سرمایه گذاران فراهم کنند.  به گفته استاندار ایجاد پهنه های جدید 
برای استقرار صنایع، رفع محدودیت های برخی مناطق استان برای 
سرمایه گذاری و تامین برخی زیرساخت ها مانند برق، آب و گاز برای 
این مناطق از جمله کارهایی است که برای جذب سرمایه گذاران 
داخلی و خارجی در حال انجام اســت و 
می تواند یــزد را در آینده ســرآمد دیگر 

استان ها در زمینه سرمایه گذاری کند.

  
تحلیل شــاخص امنیت سرمایه گذاری 
برای اســتان های مختلف و تفاوت های 
آنهــا و چگونگــی رتبه بندی بــر پایه 
یافته هــای ایــن تحقیــق می تواند به 
سیاستگذاران و مسئوالن استانی کمک 
کند تا بتوانند با اجرای اصالحات الزم در 
مولفه های امنیت سرمایه گذاری، رتبه 
اســتان خود را در فصــول آینده بهبود 

بخشند.

hamshahrionline.irWWW
متــن كـامـل در سایت

جوالن کرونا و بوستان نشینی مسافران 
بوستان نشینی مسافران در شرایط جوالن کرونا یکی از دغدغه های مردم شهر سرخه در استان سمنان است، اما 
مصطفی نطنزی، شهردار سرخه می گوید: برای بستن بوستان ها باید از 
ستاد کرونا دستور برسد و شهرداری نمی تواند پارک های شهر را ببندد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی 
یزد: اقدامات و فعالیت هایی برای 
جذب ســرمایه گذاران از جمله 
واگــذاری زمین، تســهیالت و 
مشــوق های ســرمایه گذاری 
در بخش های بیمــه ای، بانکی، 
گمرکی، مالیاتی و...  انجام شده و 
این فعالیت ها ادامه خواهد داشت

اســتاندار: ما برای حفظ جایگاه 
یزد، ستاد تسهیل سرمایه گذاری 
را فعال کردیم و همه دستگاه های 
دولتی ملزم هستند که حداکثر 
تســهیالت الزم را بــرای صدور 
مجوزها و تامین زیرساخت های 
مورد نیاز ســرمایه گذاران فراهم 

کنند

یزد چگونه امین سرمایه گذاران شد
 یزد در شاخص امنیت سرمایه گذاری زمستان 98 رتبه برتر را کسب و در بهار 99 علیرغم محدودیت های کرونایی، سرمایه گذاران بسیاری را جذب کرد؛ گواه این ادعا کاهش نرخ بیکاری در بهار بود

فاطمه عباسی
 خبرنگار

الکترونیکی کردن صدور مجوزها در یزد باعث شده فعاالن اقتصادی برای سرمایه گذاری در این استان ترغیب شوند./ عکس: همشهری
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شايد نخســتين اســتيضاح 
مجلس جديد به نام وزير نفت مجلس

بخورد. بيژن نامدار زنگنه كه در 
مجلس دهم بعد از محمد جواد ظريف، وزير 
امور خارجه، بيشترين احضار و دعوت و سؤال 

را از ســوي نمايندگان در 
كارنامه خود داشــت، 
وزيــر مــورد عالقــه 

مجلس يازدهمي ها هم هســت. جمعي از 
نمايندگان با شــعار دفــاع از منافع ملي و 
افزايش درآمدهاي كشــور طرح استيضاح 
بيژن نامدار زنگنه، وزير نفــت را به جريان 

انداخته اند.
ابراهيم رضايي، نماينده دشتســتان ديروز 
در صفحه شــخصي اش در توييتر نوشت كه 
به همراه تعدادي از نمايندگان اســتيضاح 
وزيرنفت را كليد زده ايم. انگيزه اصلي ما دفاع 
از منافع ملي، افزايش درآمدهاي كشــور و 
بهبود وضعيت اقتصادي و معيشــتي مردم، 
جلوگيري از خام فروشــي و خسارت بيشتر 
و حمايــت از كاركنــان زحمتكش صنعت 

نفت است.
او اگرچه اشاره اي به شــمار امضا كنندگان 
اســتيضاح وزير نفت نكرده است، اما در 
شــرح چرايــي به جريان انداختن اين 
استيضاح به خبرگزاري ها گفته است 
كه در ســال هاي گذشته ما شاهد 
بوديم كه اسناد و برنامه هاي جامع 
انرژي كشــور توسط وزارت نفت 
تدوين نشــده  و اين كار بسيار 
مهم در دوره ايشان روي زمين 
مانده اســت. وقتي اين ســند 
به طور دقيق و جزئــي تدوين 
نشده باشــد، در نتيجه ايشان 

هم نمي تواند از منابع فسيلي كشور به صورت 
برنامه ريزي شده بهترين استفاده را كند.

رضايي با بيان اينكه بي توجهي وزير نفت به 
توان داخلي براي پيشبرد پروژه هاي صنعت 
نفت كشور ازجمله محورهاي طرح استيضاح 
زنگنه است، معتقد است كه در حوزه توسعه 
ميادين نفت و گاز فرصت هاي سرمايه گذاري 
زيادي به دليل چشم داشتن و اعتماد بيش از 
حد به غرب از دست رفته و متأسفانه شجاعت 
و تدبير الزم در اين حوزه توسط وزارت نفت 
وجود نداشت و بي توجهي وزارت نفت از توان 
داخلي، باعث عقب ماندگي برنامه توســعه 
ميادين نفت و گاز ايران شد كه يك نمونه آن 
تأخير در توسعه برخي فازهاي پارس جنوبي  
اســت كه عدم النفع هاي زيادي را به كشور 

وارد كرده است.
عملكرد زنگنه طي 2سال اخير به شدت مورد 
انتقاد مجلس قرار دارد. مجلس دهمي ها نيز 
بيش از 4بار طرح اســتيضاح او را به جريان 
انداختند و در نهايت در پاييز ســال گذشته 
جمعــي از نمايندگان اصولگــراي مجلس 
دهم چنان پيگير كار بودند كه طرح از سوي 
هيأت رئيسه نيز اعالم وصول شد اما به دليل از 
نصاب افتادن شمار امضاها، طرح استيضاح او 
هرگز به صحن علني نرسيد. اگرچه  با ارجاع 
طرح به صحن نيز شمار حاميان او در مجلس 

مانع از عزل او از سوي منتقدانش در مجلس 
مي شد  و استيضاح در نهايت رأي نمي آورد. 
حال بايد ديــد مجلس يازدهم بــا اكثريت 
اصولگرايش در قبال كارنامه 7ساله زنگنه در 
وزارت نفت دولت تدبير و اميد چه رويكردي 

را در پيش خواهد گرفت.
 البتــه ايــن نخســتين باري نيســت كه 
مجلس يازدهمي ها از به جريان انداختن طرح 
استيضاح وزرا در مجلس خبر مي دهند، طي 
هفته هاي گذشته به جريان افتادن استيضاح 
وزراي ورزش، كشــور و راه و شهر ســازي  و 
حتي اســتيضاح رئيس جمهور نيز از سوي 
جمعي از نمايندگان خبر ســاز شده بود، اما 
تاكنون هيچ يك از آنها از سوي هيأت رئيسه 
اعالم وصول نشده و تا زمان اعالم وصول طرح 
اســتيضاح وزرا، بحث در حد گمانه زني و يا 
تكاپوي چند نماينده تلقي مي شود. چنانچه 
پيش از اين استيضاح روحاني به دليل شرايط 
اقتصادي كشــور موضوعي بود كه مكررا از 
سوي جمعي از نمايندگان در رسانه ها  بازطرح 
مي شــد اما اين طرح به دليــل توصيه رهبر 
جمهوري اســالمي از دســتور كار مجلس 
خارج شد و سوداي نمايندگان حاال در قالب 
طرح ســؤال از او دنبال مي شــود و فعال هم 
خبري از طرح اســتيضاح وزراي ورزش، راه 

و كشور نيست.

طرح استيضاح بيژن نامدار زنگنه در مجلس يازدهم هم كليد خورد

استيضاح؛ همان هميشگي! 
علي شــكوري راد، دبير كل حزب 

اتحاد ملت با اشــاره به حمله هاي احزاب
رســانه اي اخير به رئيس جمهور 
گفت: در آبان 98بعــد از افزايش قيمت بنزين و 
شروع اعتراضات مردمي، مخالفان دولت به اين 
فكر افتادند كه از اين اعتراضات براي اسقاط دولت 
مستقر استفاده كنند، كه سخنراني روز يكشنبه 
رهبري از آن جلو گيري كرد. وي كه به مناسبت 
روز خبرنگار در يك نشست خبري آنالين حضور 
يافته بود گفت: كساني بودند كه فكر كردند از اين 
موضوع كه اعتراضات مردمي فراگير شده استفاده 
شود تا دولت را ساقط كنند. اين مشكل در كشور 
ما به صورت جــدي وجــود دارد. يعني نماينده 
مجلس فكر نمي كند نماينده مردم است و بايد به 
داد آنها برسد. فكر مي كند دولت را كله كند و تمام 

توان نظام صرف اين مي شود.

عبور اصالحات از كانديداي نيابتي
شكوري راد در بخشــي از اين نشست خبري به 
ســؤاالتي درباره انتخابات 1400پاسخ داد و در 
پاسخ به ســؤالي درباره حمايت اصالح طلبان از 
علي الريجاني و محسن هاشــمي در انتخابات 
رياســت جمهوري گفت: مــا از اينكــه احزاب 
كانديداي حزبي خود را معرفي كنند اســتقبال 
مي كنيم، البته نظام سياســي ما مثل همه جاي 
دنيا نيست كه احزاب بتوانند ميزان توانايي خود را 
در انتخابات بسنجند و عمال نظام ما حزبي نيست. 
وي افزود: ما از حضور كانديداهاي حزبي استقبال 
مي كنيم، در مــورد اين افراد هــم به نظرم براي 
كارگزاران آقاي محسن هاشمي مناسب هستند، 
چون از نظر چارچوب فكري و...مناســب است و 
االن موقعيت رياست شوراي شهر را دارد و به نظر 
من مي تواند كانديداي حزبي آنها تلقي شود. اما 
اگر بخواهند سراغ الريجاني بروند اگر بعضي ها 
بخواهند از كانديــداي نيابتي اســتفاده كنند 
به خودشان ربط دارد، اما در مجموع اصالح طلبان 

از كانديداي نيابتي عبور كرده اند.
وي درباره اختالفات بين دو حــزب كارگزاران 
و اتحــاد ملت ايران اســالمي نيــز گفت: حزب 
كارگزاران، يك حزب اصالح طلب معتبري است 
كه داراي چارچوب هاي فكري مشخصي است. 
به عنوان يك حزب براي آنها احترام قائل هستم 
و ما نياز به تعامل و گفت وگو داريم تا به نتايجي 
دســت يابيم. بنابر اين اختالف نظر بين احزاب 

طبيعي است. در بين مجموعه احزاب اصالح طلب 
مي شود فهميد كجا اختالف نظر داريم و مي شود 
به توافق رســيد اما اين توافق را با بعضي احزاب 
نمي شــود انجام داد، چون چارچوب مشخصي 
ندارند. ما حتما فرصت هاي همكاري زيادي داريم 
و رويكردهاي نزديك به هم هم داريم. اما جاهايي 
هم رويكردهــاي مختلف داريــم، به طور مثال 
در انتخابات گذشــته، آنها تصميم به حضور در 
انتخابات گرفتند، ما از تصميم شوراي عالي پيروي 
كرديم و كارگزاران با وجود اينكه در تصميم گيري 

شوراي عالي نقش داشت اما ليست داد.

نمايندگان نظر مردم را محدود مي كنند
شكوري راد در پاسخ به ســؤالي درباره انتخابات 
شوراهاي شــهر و روســتا اظهار كرد: انتخابات 
شوراها مهم اســت اما تحت الشــعاع انتخابات 
رياســت جمهوري قرار مي گيرد، پــس از آنكه 
تكليف انتخابات رياست جمهوري مشخص شد 
به آن توجه مي شود. وي با اظهار اينكه طرحي در 
مجلس در حال بررسي است كه به حق انتخاب 
مردم محدود خواهد شــد، افزود: براساس آن، 

دولت برگزار كننده انتخابات شوراها 
نخواهد بود و نظارت از مجلس 

گرفته شــده و به شــوراي 
نگهبان سپرده خواهد شد. 

دبيركل حزب اتحاد ملت در بخشــي از نشست 
خبري خود با خبرنگاران در پاســخ به ســؤالي 
درباره استعفاهاي اخير گفت: اصالحات هيچ گاه 
به بن بست نمي رسد و اصالح طلبي هم به بن بست 
نمي رسد؛ اما ممكن است در دستيابي به اهدافش 
به مشكل بخورد يا كند شود. وقتي اصالحات با 
چالش مواجه مي شــود اين چالش ها در جامعه 
هم به وجود مي آيد و اعضاي حزب فكر مي كنند 
اصالحات ديگر موفق نيست و بخشي كه استعفا 
دادند دليلش همين موضــوع بود. بعضي ها هم 
مي خواهند دايره فعاليت خود را تغيير بدهند. در 
گذشته هم شاهد استعفا بوديم، اما تفاوتش اين 
بار اين بود كه عده اي بيانيــه دادند و توجه همه 
جلب شد. اين فعال سياســي تصريح كرد:براي 
حزب چالشي نبوده و فعاليت حزبي ادامه دارد. با 
دوستان استعفاداده گفت وگو شده و سعي كرديم 
آنها را منصرف كنيم يا توضيح داديم كه مشي و 
مرام حزب اين است و اگر انتقاد دارند كار خوبي 
كردند كناره گيري كردند چرا كه فعاليت در حزب 
يعني احترام به مشي و مرام حزب. اعالم عمومي 
لزومي نداشت كه حزب در معرض اين سؤال قرار 
بگيرد كه اين اســتعفاها به چه علت بوده است. 
حزب بــه كار خود ادامه مي دهــد و منجر به 
ريزش فرايند نيرو نشده است و اميدواريم 

در آينده نقش آفرين باشد.

   مجلس پيگير ارائه گزارش ساالنه وزرا 
در 70روزي كه از روي كار آمدن مجلس يازدهم مي گذرد، نمايندگان مكررا خواستار حضور وزرا در بهارستان شده   و قريب به اتفاق وزرا نيز 
براي ارائه گزارش عملكرد به مجلس فراخوانده شده  اند. اوضاع دشوار معيشتي مردم و شرايط ويژه اقتصادي كشور 2 فاكتوري است كه 
نمايندگان را در اين مسير فعال كرده است؛ اگرچه هنوز استيضاحي در مجلس به ثمر ننشسته، اما همواره تأكيد بر ضرورت پاسخگويي 
وزرا و رئيس جمهور به بهارستان پر تكرار ترين كليد واژه هايي است كه از تريبون مجلس شنيده مي شود. در همين راستا بود كه محمدرضا 
صباغيان، نماينده مهريز و بافق در نشست ديروز بهارستان در تذكري شفاهي در مورد سؤال از رئيس جمهور، گفت: در مجلس دهم 
دلمان را به مواد 2۳۵ تا 2۳۸ آيين نامه داخلي مجلس خوش كرده بوديم كه باعث مي شد رئيس جمهور و وزرا سالي يك بار به مجلس 
بيايند و به شكل نموداري و مقايسه اي گزارش كار بدهند. متأسفانه اين مهم سال قبل انجام نشد و رئيس جمهور به مقام معظم 
رهبري نامه اي نوشت و اين موضوع به شوراي حل اختالف سران قوا ارجاع شد. امسال اما نياز است كه اين مهم پيگيري شود. 
تأكيد مقام معظم رهبري هميشه بر نظارت بوده است. اينكه رئيس جمهور و وزرا به مجلس بيايند، نيازمند اعتبار و پول نيست 
و به تحريم هم ربطي ندارد. اميرحسين قاضي زاده هاشمي، نايب رئيس مجلس كه اداره مجلس را برعهده داشت، در پاسخ 
به تذكر صباغيان، گفت: همان زمان كه قانون آيين نامه داخلي مجلس تصويب شد، رئيس جمهور به نحوه تصويب 
اين قانون اعتراض كردند و اين قانون به شوراي حل اختالف قوا ارجاع شد. در آن شورا يك نظريه تفسيري 
پيرامون حضور و ارائه گزارش رئيس جمهور تبيين شد. دوستان هم اكنون در حال پيگيري اين مهم هستند 

كه گزارش در سطح وزرا ارائه شود.

شكوري راد: برخي مي خواستند دولت را ساقط كنند

اصالحاتهيچگاهبهبنبستنميرسد

   كاهش مشاركت ، بزرگ ترين چالش انتخابات 
دبيركل حزب اتحاد ملت با ابراز اين عقيده كه بزرگ ترين چالش انتخابات، كاهش مشاركت مردم 
است، گفت: ما به عنوان يك حزب كمترين دخالت را در انتخابات داريم چرا كه انتخابات مردمي 
است و در حوزه هايي كه دفاتر ما تشكيل شده باشــد كار را به همان حوزه ها واگذار مي كنيم. 
شكوري راد بخشي از وضعيت امروز را ناشي از به سر انجام نرسيدن برجام دانست و گفت: اگر 
مردم نخواهند سر صندوق رأي بيايند، كاري از دست ما بر نمي آيد ما هم تعيين كننده نيستيم. 

سلب اعتماد براي مردم به وجود آمده است.
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ايثارگران بدانند

دستگاه هاي مشمول قوانين ايثارگران
از مواردي كه براي برخي از ايثارگران و دســتگاه هاي اجرايي با 
ابهاماتي مواجه مي شود حوزه شمول دستگاه هاي اجرايي است كه 
قوانين ايثارگران در آنها اجرايي بوده و آنان مكلفند اين قوانين را 
در خصوص ايثارگران مستخدم خود اعمال كنند. در قوانين مهم و 

عمده ايثارگران دستگاه هاي مشمول تعريف شده اند.
مهم ترين قانون ايثارگران، قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران 
است كه در تاريخ 22دي ماه سال91 به تصويب مجمع تشخيص 
مصلحت نظام رســيده و بعد از طي دوره چهارساله آزمايشي با 
مصوبه مجلس شوراي اسالمي دائمي شــد. در ماده2 اين قانون 
دســتگاه هاي مشــمول به صورت كلي در 2بند الف و ب تعريف 
شــده اند ولي تفكيك و معرفي آنها براي رفع ابهام ضروري است. 

دستگاه هاي مشمول قوانين ايثارگران عبارتند از: 
1-كليه وزارتخانه ها، سازما ن ها و دستگاه هاي اجرايي، مؤسسات 
و شركت هاي دولتي و ملي شده تحت پوشش و يا مديريت دولتي 

اعم از اينكه داراي قوانين و مقررات خاص باشند و يا نباشند.
 2 - قوه قضاييه اعم از كادر قضايي و اداري و سازمان ها و مؤسسات 
وابســته و تابعه آنها، كانــون وكالي دادگســتري و كانون هاي 

كارشناسان رسمي دادگستري 
3 - قوه مقننه 

۴ - نهاد رياست جمهوري 
۵-سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي و سازمان هاي وابسته 

و تابعه 
6-نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي )نظامي و انتظامي(

۷-نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي و نهادهاي انقالب اسالمي 
و شركت هاي تحت پوشش وابسته يا تابعه آنها

يكي از ابهامــات مهم در حوزه شــمول دســتگاه هاي اجرايي، 
مؤسســات و نهادهاي عمومي غيردولتي اســت. در ماده واحده 
مصوب 19تيرماه ســال13۷3 مجلس شــوراي اســالمي، اين 
نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي به شرح زير احصا شده اند. 
شهرداري ها و شــركت هاي تابعه آنها مادام كه بيش از ۵0درصد 
سهام و سرمايه آنان متعلق به شهرداري ها باشد، بنياد مستضعفان، 
هالل احمر، كميته امــداد امام خمينی)ره(، بنياد شــهيد و امور 
ايثارگران، بنياد مسكن انقالب اســالمي، كميته ملي المپيك، 
بنياد 1۵خرداد، سازمان تبليغات اسالمي، سازمان تامين اجتماعي، 
فدراسيون هاي ورزشي آماتوري، مؤسسه هاي جهاد نصر، جهاد 
استقالل، جهاد توسعه زيرنظر جهاد سازندگي، شوراي هماهنگي 
تبليغات اسالمي، كتابخانه حضرت آيت اهلل مرعشي نجفي، جهاد 
دانشگاهي، ســازمان دهياري هاي كشور، بنياد امور بيماري هاي 
خاص، هيأت امناي صرفه جويــي ارزي در معالجه بيماران، بنياد 
فرهنگي و هنري رودكي، سازمان دانش آموزي جمهوري اسالمي 
ايران، نهاد كتابخانه هاي عمومي كشــور، سازمان بورس و اوراق 
بهادار، صندوق بيمه اجتماعي روســتاييان و عشاير، دهياري ها، 
مؤسسات و شركت ها در صورتي غيرعمومي محسوب مي شوند 
كه حداقل 80 درصد سهام يا سهم الشركه آنها مستقيم يا با واسطه 
اشخاص حقوقي متعلق به اشــخاص حقيقي باشد. مؤسسات و 
شــركت هايي كه اكثريت مطلق ســهام آنها متعلق به مؤسسات 
عمومي و عام المنفعــه نظير موقوفات، صندوق هــاي بيمه اي و 
بازنشستگي و مؤسســات خيريه عمومي است، صندوق ضمانت 
ســپرده ها كه از محل حــق عضويت هاي دريافتــي از بانك ها و 
مؤسســات اعتباري اداره مي شــوند، صندوق توسعه ملي، كليه 
اشخاص حقوقي كه تمام يا قسمتي از اعتبارات آنها از محل منابع 
بودجه عمومي تامين مي شود، صندوق تامين خسارت هاي بدني، 
همه دستگاه هايی كه در جدول قوانين بودجه سنواتي براي آنها 

اعتبار منظور شده، صندوق ضمانت سپرده ها.
8 - كليه سازمان ها و شــركت هايي كه به نحوي از انحا از بودجه 
عمومي دولت استفاده مي كنند و يا قسمتي از بودجه آنها توسط 

توسط دولت تامين مي گردد.
 9 - بانك ها 

10 - مؤسسات بيمه اي 
11 -جمعيت هالل احمر جمهوري اسالمي 

 12 - شهرداري ها و شركت هاي تحت پوشش آنها
اين مورد عالوه بر آنكه در فهرســت نهادهاي عمومي غيردولتي 

ذكر شد در اين ماده به صورت مستقل نيز به آن اشاره شده است.
13 -مؤسسات و شركت هايی كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر 
نام است از قبيل سازمان تامين اجتماعي، شركت ملي نفت ايران، 
شركت ملي گاز ايران، شــركت ملي صنايع پتروشيمي، سازمان 
گسترش و نوســازي صنايع ايران، ســازمان صنايع ملي ايران، 

شركت هاي هواپيمايي و سازمان انرژي اتمي
1۴- اعضاي هيأت علمي و كادر اداري دانشــگاه ها و مؤسسات 

آموزش عالي كشور 
1۵ - مجمع تشخيص مصلحت نظام 

16 - شوراي نگهبان 
1۷ - دانشگاه آزاد اسالمي 

18 -ساير دستگاه ها و سازمان ها و شــركت ها و مراكز توليدي و 
توزيعي و خدماتي كه تحت پوشــش قانون كار يا مقررات تامين 

اجتماعي و قوانين خاص هستند.
اين دستگاه ها و سازمان ها مكلفند حســب مورد كليه قوانين و 
مقررات مصوب در حوزه ايثارگران را درباره ايثارگران مستخدم 

خود اعمال كنند.

خبر

كاهش نسبي فوتي هاي كرونا
تاكنون 326 هزار و ۷12 نفر در كشور به طور قطعي به ويروس 
كرونا مبتال شــده اند و با فوت 163 نفر در 2۴ ساعت منتهي به 
19مرداد، شمار جان باختگان اين بيماري به 18 هزار و ۴2۷ نفر 
رسيد. آنطور كه سيما سادات الري گفته درهمين بازه زماني، 2 
هزار و 20 بيمار جديد مبتال به كوويد-19 در كشور شناسايي و 
961 مورد بستري شدند.26 اســتان در وضعيت قرمز يا هشدار 
كرونا هستند. استان هاي مازندران، تهران، قم، گلستان، خراسان 
شمالي، اردبيل، اصفهان، البرز، خراسان رضوي، كرمان، سمنان، 
آذربايجان شــرقي، مركزي، يزد و گيالن در وضعيت قرمز قرار 
دارند. همچنين اســتان هاي فارس، ايالم، لرستان، هرمزگان، 
زنجان، قزوين، آذربايجان غربي، بوشــهر، همدان، چهارمحال 
و بختيــاري و كهگيلويــه و بويراحمد هم در وضعيت هشــدار 

قرار دارند.

بررسي ســتادملي مقابله با 
كرونا براي چگونگي برگزاري كرونا

مراسم ســوگواري حسيني 
در ماه محرم ادامه دارد؛ اين ستاد اعالم كرده 
محرم امسال برپايي ايســتگاه هاي نذورات 
صلواتي، دســته روي، جابه جايي هيئت ها، 
اســتفاده از طبل، ســنج و هر ابزار ديگري 
مشابه آن به جز زنجير ممنوع است اما افراد 
مي توانند با رعايــت فاصله اجتماعي زنجير 

بزنند.
به گزارش همشــهري، ديــروز كميته هاي 
اجرايي ستاد ملي مقابله با كرونا پروتكل هاي 
اجرايي مراسم سوگواري حسيني در ماه محرم 
را اعالم كردند؛  اگر طبق اين پروتكل ها عمل 
شود سوگواري محرم امسال تحت تأثير كرونا 
تفاوت هاي زيادي با سال هاي گذشته خواهد 
داشــت. دبيرخانه كميته امنيتي، اجتماعي 
و انتظامي ستاد ملي مديريت بيماري كرونا 
گفته است كه دستورالعمل حاضر نقشه راه 

برگزاري مراسم سال جاري است.
در بخش مربوط به ضوابط اجراي اين مراسم 
در شهرها با توجه به روند بيماري آمده است، 
كارگروه مراسم عزاداري با توجه به نكات ذيل 
بايد براي مديريــت و برنامه ريزي برگزاري 
مراسم عزاداري در حسينيه ها، تكايا، مساجد 

و هيئت هاي مذهبي در كشور اقدام كنند:
 برنامه ريزي برگزاري مراسم داراي 

مجوز كارگروه بند ۵ دستورالعمل 1
صرفــا در اماكــن و فضاهاي باز بــا رعايت 
فاصله گذاري )از هر طــرف حداقل 2متر( و 

تجمعات حداقلي.
رعايــت كاهش ســاعات برگزاري 

مراسم )حداكثر 2 ساعت(.2
جابه جايي هيئت ها و دســته روي 

ممنوع است.3

اســتفاده از طبل، ســنج و وسايل  مشــابه در برگزاري مراسم ممنوع 4
اســت. بديهي اســت مراسم ســينه زني و 
زنجيرزني )با زنجير شخصي( در محل مراسم 

بدون جابه جايي مجاز است.
ضرورت رعايــت فاصله گذاري 

اجتماعي در مراســم عزاداري، 5
چه در فضاي بسته و چه در فضاهاي باز.
 استفاده از ماســك به صورت 

مستمر.6

پيش بيني اســتفاده از راهكارهاي 
جايگزين در مناطق و شهرهايي كه 7

امكان برگزاري حضوري مراسم وجود ندارد 
)با هماهنگي كارگروه استاني(.

اجراي دقيق پروتكل هاي بهداشتي 
مرتبط با مراسم و نذورات.8

تشــديد نظــارت بــر اجــراي 
پروتكل هاي بهداشتي مرتبط با 9

عزاداري در شهرهاي داراي وضعيت حاد 
بيماري توسط كميته هاي نظارت استاني 

و شهرستاني.
همچنين در تبصره يك اين دستورالعمل 
تأكيد شده اســت كه مراسم هاي خاص 
در برخي اســتان ها )نظير يوم العباس در 
زنجان، نخل گرداني در يزد، تشت گذاري 
اردبيل، شيرخوارگان، قاليشوران اصفهان 
و...( به دليل تجمع، تراكم و جابه جايي و 
همچنين ضرورت پيشــگيري از شيوع و 

سرايت بيماري، ممنوع است.
افزون بر اين در تبصره2 دســتورالعمل 
آمده اســت: حضور هيئت هــا در اماكن 
مقدس حرم رضوي، حرم حضرت معصومه 
سالم اهلل عليها، حرم عبدالعظيم حسني، 
شــاهچراغ، امامــزاده صالــح و...جهت 
برگزاري مراســم ممنوع است. مديريت 
توليت ها نســبت به برگزاري مراسم در 
اماكن و فضاي باز با رعايت فاصله گذاري 
اجتماعي، اجراي پروتكل هاي بهداشتي 
در چارچوب ضوابط كلي فوق الذكر اقدام 

مي كنند.
طبــق تبصــره ســوم، برگــزاري نماز 
كما في الســابق در مســاجد حداكثــر 
به مدت يك ســاعت در اماكن سربسته 
داراي شرايط بهداشــتي و تهويه با يك 
چهارم ظرفيت مكان مورد نظر و رعايت 
فاصله گذاري )حداقل 2 متر از هر طرف(، 
استفاده از ماسك و همراه داشتن وسايل 

شخصي بالمانع است.

جا به جايي هيئت ها در شهرها، حركت دسته ها، طبل و سنج و برگزاري اجتماعات در مكان هاي مقدس ممنوع اعالم شده است

جزييات كامل دستورالعمل ستاد كرونا برای مراسم سوگواری حسينی اعالم شد

دستههايكجانشينميشوند
مطهره خردمندان

خبر نگار

كي  چي ميگه؟

   انوشيروان محسني بندپي

   ايرج حريرچي

اســتاندار تهران از تمديد 
تمام محدوديت ها و دوركاري 

كارمندان تا پايان هفته جــاري خبر داد.به 
گزارش همشهري، انوشيروان محسني بندپي 
با تأكيد بر اينكه شرايط تهران به لحاظ بيماري 
كرونا همچنان شكننده و ناپايدار است، گفته 
است كه مقرر شد تمام محدوديت ها ازجمله 
دوركاري كاركنان دســتگاه هاي اجرايي در 
استان تهران تا روز چهارشنبه 22مردادماه 
تمديد شود.به گفته او استخرهاي سرپوشيده، 
سالن هاي بدنسازي و ورزش هاي پربرخورد 

همچنان تعطيل است. 

وزارت   كل  معــاون 
بهداشــت گفته است كه 
كاهش آمار مرگ ومير كرونا از اعداد باالتر 
از 200 به حدود 1۵0 چندان خوشحالي 
ندارد؛ زيرا هنوز هم آمار فوتي ها 3 رقمي 
اســت. ايرج حريرچي گفت متأســفانه 
كاهش اندك در آمار مرگ ومير، بســاط 
جاده چالوس و جوجه را راه انداخته است؛ 
درحالي كه در بيش از 100 كشــور دنيا 
اكنون عــدد مرگ ومير كرونــا به صفر يا 
اعداد تك رقمي رسيده است. تا زماني كه 
اين ويروس حتي در يك نفر وجود داشته 
باشد شــرايط كشــور ما و دنيا متفاوت و 

سخت است.

استاندار تهران

معاون وزير بهداشت

رئيس مركز سنجش و پايش كيفيت آموزشي وزارت 
آموزش و پرورش جزئيات برگزاري امتحانات تابستاني 
مدارس را تشريح كرده و گفته است كه اين امتحانات 
با رعايت پروتكل هاي بهداشــتي به صورت حضوري 

برگزار مي شود.
خســرو ســاكي درباره برگزاري امتحانات مختلف 

مدارس در تابستان گفته است كه با توجه به اينكه در 
شرايط كنوني بناست سال تحصيلي از 15 شهريور ماه 
برگزار شود، امســال امتحانات از 22مرداد ماه تا 13 
شهريورماه با رعايت تمامي پروتكل هاي ابالغي وزارت 

بهداشت برگزار مي شود.
به گفته او امتحانات دانش آمــوزان پايه هاي هفتم، 
هشــتم، دهم و يازدهم كه در امتحانات خردادماه 
حدنصاب قبولي كسب نكرده يا غيبت موجه داشتند 
همانند خردادماه با مسئوليت معلم و مدير مدرسه به 
شــكل غيرحضوري برگزار خواهد شد. يعني معلم و 
شوراي مدرسه مي توانند تصميم بگيرند امتحانات را 

با شيوه هاي مختلف آزمون هاي آنالين و كارگروهي و 
خالصه نويسي، پروژه هاي فردي و گروهي به انتخاب 

خودشان برگزار كنند.
امتحانات دانش آمــوزان پايه نهم به صورت حضوري 
است و هر مدرسه اي ســؤاالت را طرح و اجرا و اعالم 
نتيجه مي كند. بازه زماني بــراي امتحانات داخلي 
مشخص شده كه هر مدرســه براي امتحان داخلي 
برنامه خودش را تنظيم كرده و امتحانات را برگزار كند.

او با بيان اينكــه امتحانات پايه دوازدهم، ســوم و 
پيش دانشــگاهي هم به صورت حضوري و با برنامه 
در سراسر كشور برگزار مي شود، گفت: در برگزاري 

تمامي آزمون ها رعايت پروتكل ها مدنظر اســت و 
شيوه طراحي سؤاالت مانند امتحانات خرداد ماه است.
ســاكي در مورد شــيوه برگزاري امتحانات براي 
دانش آموزان پايه دوازدهــم نيز گفت: دانش آموزان 
پايه دوازدهم در اين نوبت نيز به ســؤاالتي پاســخ 
مي دهند كه در 2 بخش طراحي  شــده است، بخش 
اول از8۰ درصــد تدريس حضوري، 16نمره ســؤال 
طراحي شــده كه پاســخگويي به آنها الزامي است 
و 2۰ درصد هم مربوط به ســؤاالت بخش حضوري 
و غيرحضوري اســت كه دانش آمــوزان به دلخواه 

مي توانند به آن پاسخ دهند.

امتحاناتكدامپايهها
حضوريبرگزارميشود؟

  خسرو ساكي
رئيــس مركز ســنجش و 
پايــش كيفيت آموزشــي 
وزارت آموزش و پرورش

گزارش همشهري از پيامدهاي مخاطره آميز رواج سزارين در ميان زنان با نرخ باروري باال

 مادران از دست رفته
نسيم بنايي

خبر نگار

خديجه زني 33 ســاله است كه تا به 
حال ۵ بار سزارين كرده. بار پنجم بود زنان

كه رحمش جمع نشد و خونريزي به 
پايان نرســيد و تنها يك راه ماند؛ برداشــتن رحم. 
مريم زني 31 ساله اســت كه براي دومين بار براي 
وضع حمل بــه بيمارســتان مراجعه كــرده، عمل 
ســزارين انجام مي شــود و به دليل قطع نشــدن 
خونريــزي، رحمــش را برمي دارند. شــريفه زني 
3۴ساله است كه تا كنون 3بار زايمان كرده و از اين 
3بار، 2مرتبه سزارين شده  اســت و بار آخر به دليل 
اينكه خونريــزي اش قطع نمي شــد، رحمش را از 
بدنش بيرون آوردند. طاهره زني ۴0ســاله است كه 
تا كنون ۵بار زايمان كرده و از اين بين 3بار سزارين 
شده و بار پنجم، رحم جمع نمي شود و به ناچار رحم 
را از بدنش خارج مي كنند. البتــه بخت همچنان با 
اين زنان يار بوده. زري فقط 38سال داشت و براي 
بار پنجم زايمان مي كرد كه در عمل سزارين به دليل 
شدت خونريزي و بروز مشكالت، جانش را از دست 
داد و ۵فرزندش را تنها گذاشت. اينها گزارش هايي 
است كه از وضعيت ســزارين در برخي روستاهاي 
جنوب كشــور به دســت همشهري رســيده. اين 
گزارش ها نشــان مي دهد عمل ســزارين در ميان 
افرادي كه نرخ باروري شــان باالســت به شدت مد 
شده، ولی منجر به افزايش بروز مشكل براي زنان و 
بيرون آوردن رحمشان شده و در بسياري از موارد، 
اين زنان، نه تنها رحم، بلكه جان خود را نيز از دست 

مي دهند.
سال ها پيش ســازمان بهداشت جهاني در گزارشي 
اعالم كرد نرخ ايده آل براي سزارين، 10 تا 1۵درصد 
است. به اين ترتيب از سال 198۵ تا كنون، اين نرخ 
به عنوان نرخ ايده آل درنظر گرفته شده  است. در اين 
گزارش نوشته شده: »ســزارين مي تواند جان مادر 
و نوزاد را نجات دهد؛ مشــروط به اينكه توجيهات 
و داليل پزشكي داشته  باشــد.« اين يعني سزارين 
قرار است نرخ مرگ ومير و آسيب در ميان مادران و 
نوزادان را كاهش دهد، اما ظاهرا در واقعيت، اتفاق 

ديگري در ايران در جريان است.
ســازمان بهداشــت جهاني در گزارش خود درباره 
ســزارين، تصريح كرده كه وقتي نرخ عمل سزارين 
از 10درصد باالتــر مي رود، الزاما نــرخ مرگ ومير 
را كاهــش نمي دهد. به اين ترتيب، ســزارين براي 
آن درصــدي كه به لحاظ پزشــكي تجويز شــده، 
مي تواند مؤثر باشــد، اما براي آن دســته كه بدون 
نيازهاي ضروري دست به اين كار مي زنند، مي تواند 
نتيجه اي معكوس داشته باشــد و اين همان اتفاقي 
است كه در ايران رخ داده و منجر به افزايش تلفات و 

بروز مشكالت در جامعه زنان شده است.

اپيدمي سزارين
»مردم فكر مي كنند همين كه مي گويند ســزارين، 
مي روند اتــاق عمل، بيهوش مي شــوند، بدون درد 
بچه را از بدن بيرون مي آورنــد و بعد همه چيز تمام 
مي شــود.« اين را زهرا ثنايي، كارشناس مامايي به 
خبرنگار همشهري مي گويد. او از آمار باالي سزارين 

در ايران و عواقب آن حرف مي زند.
بررسي ها از نشريه پزشــكي ايرانيان مربوط به سال 
گذشته، نشان مي دهد عمل سزارين در ايران بسيار 
شايع و باالترين آمار آن هم مربوط به تهران است. 
در پايتخــت از كل زايمان هاي صورت گرفته حدود 
62.1درصد تا ۷2.1درصد به صورت سزارين انجام 
مي شود. اما اپيدمي سزارين در روستاها و شهرهاي 
كوچك به بحراني بزرگ تبديل شــده؛ درحالي كه 
نرخ باروري در اين شهرها از تهران بيشتر است، نرخ 

باالي سزارين، مشكالتي را به بار مي آورد.
گزارش ها از منابعي كه خواســتند نامشــان فاش 
نشود، نشــان مي دهد بســياري از زنان در سنين 
پايين، پس از 2 تا ۵بار زايمان به صورت ســزارين، 
ناچار به بيرون آوردن رحم خود مي شوند. كارشناس 
مامايي دليــل علمي اين ماجــرا را اينگونه توضيح 
مي دهد: »يك كش را فرض كنيد كه دائما كشيده 
مي شود و از جايي به بعد، خاصيت كشساني خود را 

از دست مي دهد. رحم هم به همين شكل است، پس 
از چندبار ســزارين، دچار مشكل شده و ديگر جمع 
نمي شود كه در نتيجه براي جلوگيري از خونريزي، 

بايد آن را بيرون بياورند.« 
اين مســئله عواقب زيادي را به دنبــال دارد. عواقب 
اجتماعي آن در روســتاها و شــهرهاي كوچك قابل 
مشاهده است. زناني كم سن وسال بين 30 تا ۴0 ساله 
وجود دارند كه شوهرشــان به اين دليل كه آنها ديگر 

امكان باروري ندارند، دوباره ازدواج كرده اند.
البته برداشــتن رحم، فقــط منجر بــه بحران هاي 
خانوادگــي نمي شــود. گزارش هــاي پزشــكي از 
بحران هايــي مانند افســردگي و اضطــراب، پوكي 
استخوان، بيماري هاي قلبي، كاهش توانايي جنسي 
و مــرگ زودرس در خانم هايي خبر مي دهد كه رحم 
خود را به ناچار برداشــته اند، اما نكته اينجاســت كه 
بسياري از پزشكان به رغم آگاهي از اين مسائل، باز هم 
به درخواست مادران براي ســزارين به سادگي پاسخ 
مثبت مي دهند. ثنايي مي گويد: »برخي از آنها خيلي 
راحت رحم مادر را برمي دارند و مي گويند ۵ بچه دارد، 
رحم براي چه مي خواهد؟ درحالي كه عواقب نداشتن 
رحم براي زني 30ســاله بســيار زياد است.« همين 
جريان، باعث شده موج »برداشتن رحم« در تعدادي 
از شهرهاي ايران به راه بيفتد؛ درحالي كه اين موضوع 

عواقب خيلي زيادي دارد.

زناني كه به استقبال مرگ مي روند 
عمل ســزارين در حالي در ايران به عنوان يك عمل 
عادي انجام مي شــود كه در دنياي پزشــكي، چنين 
تلقي ســاده اي از آن وجود ندارد. ثنايــي در اين باره 
مي گويد: »سزارين در ميان تمامي عمل هاي جراحي، 
بزرگ ترين عمل است. بســيار خطرناك و پرريسك 
است؛ چراكه عروق بزرگ در همان محلي هستند كه 
برش سزارين صورت مي گيرد؛ مثال سرخرگ آئورت 
يا ســرخرگ ريوي. اين يعني يــك خطاي كوچك 
مساوي است با جان مادر، اما متأسفانه سزارين نقل 
زبان مردم شده است.« مشكل عمده اي كه در عمل 
سزارين پيش مي آيد، قطع نشــدن خونريزي است. 
اين متخصص مامايي در اين زمينــه مي گويد: »در 
يك عمل سزارين، در حالت خوب، دست كم يك ليتر 
خون از بدن مادر مي رود؛ درحالي كه در يك زايمان 
طبيعي معموال حدود 200 تا 300 سي ســي خون از 
بدن مادر مي رود.«  به اين ترتيب، خونريزي در حالت 
عادي هم در ســزارين، چند برابر مي شود. اين يكي 
از داليلي اســت كه نرخ مرگ ومير در عمل سزارين 
را براي مادران نســبت به زايمان طبيعي بين ۷ تا 9 
برابر افزايش مي دهد. امــا درحالي كه نرخ مرگ ومير 

با ســزارين چندين برابر زايمان طبيعي اســت، باز 
هم نبود زيرســاخت هاي فرهنگي باعث شده مردم 
در كشورهاي در حال توســعه اي مثل ايران، تمايل 
زيادي به آن نشــان دهند. تابوانگاري صحبت كردن 
درباره زايمان هم به مانعي براي آگاهي رساني به مردم 
تبديل شده است. نمونه اش زماني كه همين كارشناس 
مامايي نزد  امام جمعه شهري در جنوب كشور رفته 
و از او درخواست كرده در خطبه نمازجمعه خود، در 
اين زمينه آگاهي رســاني كند و با اين واكنش مواجه 
شده كه »حرف زدن درباره زايمان به خصوص در برابر 
مردان، زشت اســت.« اما ثنايي معتقد است: مردم از 
طريق هر رسانه اي كه پرمخاطب است، بايد نسبت به 

اين مسئله آگاه شوند.

تولدهاي الكچري
مســئله نداشــتن آگاهي تا جايي پيش مي رود كه 
مردم براي ثبــت تاريخ تولدهاي ُرنــد، به عمل هاي 
ســزارين خطرناك روي مي آورند. ايــرج حريرچي، 
معاون كل وزارت بهداشت در آماري اعالم كرده بود 
۵0.2درصد از زايمان هاي كشــور به صورت سزارين 
صورت مي گيرد، اما اين نــرخ در تاريخ 9۷/۷/۷ كه 
يك تاريخ رند بوده به 68درصد رســيده و در ســال 
98 هم در تاريخ 98/8/8 تعداد ســزارين ها در همه 
بيمارستان هاي خصوصي افزايش يافته است. در برخي 
از بيمارستان ها، نرخ سزارين در اين تاريخ هاي خاص، 
بيش از 3برابر مي شــود. حاال در تاريخ 99/9/9 بايد 
در انتظار سونامي ســزارين بود. ثنايي از تجربه اي در 
اين زمينه مي گويد: »سزارين بايد در پايان هفته 39 
بارداري صورت بگيرد، اما در تولدهای الكچري، از 3۵ 
هفته سزارين داريم؛ صرفا براي اينكه در همين تاريخ 
به دنيا بيايند. البته از مادر و خانواده رضايت مي گيرند 
كه هر اتفاقي رخ بدهد با خودتان است، اما به هر حال 

نوزاد نارس به دنيا مي آيد و ممكن است زنده نماند.«
از ســال 93 با طرح تحول ســالمت، زايمان طبيعي 
در بيمارســتان هاي دولتي به صورت رايگان صورت 
مي گيرد، اما ســزارين با هزينه همراه است و در اين 
بيمارستان ها، عموما سزارين به درخواست مادر انجام 
نمي شود. در نتيجه مادراني كه به دنبال سزارين بدون 
تجويز پزشك هستند بايد به بيمارستان هاي خصوصي 
مراجعه كنند؛ جايي كه بدون اطالع رساني و با آغوش 
باز پذيرفته مي شــوند. اين روزها تالش هاي زيادي 
براي بهبود وضعيت زايمان طبيعي صورت گرفته تا 
مادران را به اين شيوه ترغيب كنند. روش هاي كاهش 
درد مثل زايمان در آب و حضــور ماماي همراه باعث 
شده شرايط نســبت به دوران گذشته اي كه مادرها و 
مادربزرگ ها تعريف مي كردند، فرق كند، اما استقبال 
از روش هاي جديد و دل كندن از عمل سزارين، نياز 
به زيرساخت هاي فرهنگي دارد؛ اقدامي كه از همين 
حاال با صحبت كردن از زايمان طبيعي و تابوشكني، 

بايد در دستور كار قرار بگيرد.
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كمبود و گراني انواع نهاده هاي دام و طيور از كنجاله سويا و ذرت گرفته تا جو 
و انواع دارو  و مكمل هاي غذايي، توليد كنندگان گوشت قرمز و مرغ و تخم مرغ 
را زمينگير كرده و روزي نيست كه توليد كنندگان اين بخش از به صرفه نبودن 
توليد اين محصوالت خبر ندهند. در نقطه مقابل، افزايش قيمت مداوم اين 
محصوالت در بازار مصرف فشار مضاعفي را به مصرف كنندگاني وارد كرده كه 
در بحبوبه كاهش قدرت خريد پس از نوسان نرخ ارز و كاهش ارزش پول ملي، 
مرغ و تخم مرغ و به خصوص گوشت قرمز و ماهي از سفره هايشان حذف شده 
است، به نحوي كه نتايج مركز افكارسنجي دانشجويان ايران نشان مي دهد كه 
8.2درصد از خانوارهاي ايراني در يك سال گذشته اصال گوشت قرمز مصرف 
نكرده اند و اين مقدار در مقايسه با خرداد ســال گذشته 3.5درصد افزايش 
داشته اســت. درخصوص ميزان مصرف گوشــت مرغ در خانوارهاي ايراني 
نيز 4.4درصد خانوارها هر روز، 62درصد چنــد روز در هفته و 28.4درصد 
چند روز در  ماه گوشت مرغ مصرف مي كنند و 3.7درصد خانوارها طي سال 
گذشته چندبار و 1.3درصد اصاًل گوشت مرغ مصرف نكرده اند. ميزان مصرف 
گوشت مرغ در مقايسه با خرداد 98حدود 12.6درصد به صورت مصرف هر روز 
يا چندروز در هفته در ســبد غذايي خانوارها كاهش داشته است. همچنين 
24.6درصد پاســخگويان گفته اند كه اصاًل در خانواده شــان ماهي مصرف 
نمي كنند و ميزان مصــرف روزانه و چندروز در هفته گوشــت ماهي نيز در 

مقايسه با سال گذشته 8.3درصد كاهش داشته است.

انحصارطلبي صرافي بانك ها 
دبير اتحاديه واردكنندگان نهاده هاي دام و طيور ايران با انتقاد از مانع تراشي 
بانك هاي عامل در مسير استفاده از ظرفيت صرافي هاي مجاز براي جابه جايي 
ارز، گفت: اكنون بسياري از صرافي هاي مجاز و مورد تأييد بانك مركزي امكان 
جابه جايي منابع ارزي با هزينه و زمان كمتر بــراي تجار و تامين كنندگان 
كاالهاي اساسي را دارند اما متأسفانه بانك هاي عامل با ايجاد انحصار امكان 
چنين فعاليتي را به صرافي هاي مجاز نمي دهند و بايد تمامي جابه جايي هاي 
ارز با پرداخت 2تا 5درصد هزينه بيشتر و صرف زمان زيادتر از طريق صرافي 
بانك ها انجام شود. عباس حاجي زاده افزود: اين انحصارطلبي بانك هاي عامل 
براي جابه جايي ارز از طريق صرافي هاي بانكي موجب شده تا هزينه هاي تامين 
مواداوليه و كاالهاي اساسي افزايش پيدا كند. او اين شيوه عملكرد بانك ها را 
برخالف مصوبه و ابالغيه دفتر نظارت و مقررات ارزي بانك مركزي دانست 
و اضافه كرد: از بانك مركزي مي خواهيم تا نسبت به اجرايي شدن مصوبات 
خود در اين حوزه و جلوگيري از سودجويي كاسبان تحريم، به وظايف قانوني 

خود در زمينه تشــديد نظارت بر عملكرد بانك ها عمل كند. دبير اتحاديه 
واردكنندگان نهاده هاي دام و طيور ايران همچنين تأخير در تامين ارز مورد 
نياز نهاده هاي دامي را منجر به بيكاري و كاهش توليد محصوالت پروتئيني 
كشور دانســت و افزود: با وجود پيگيري هاي مستمر دستگاه هاي ذي ربط، 
ميزان واردات نهاده هاي دامي بنا بر آمار هاي اعالم شده در 4 ماه اول امسال 
با كاهش 31 درصدي مواجه شده اســت. حاجي زاده با بيان اينكه كندي و 
كاهش روند تأمين ارز مورد نياز واردات نهاده هاي دامي به زودي باعث تشديد 
كمبود نهاده هاي دامي در كشور خواهد شــد، افزود: متأسفانه هشدارهاي 
دست اندركاران زنجيره توليد مواد پروتئيني كشور و حتي تأكيد رئيس جمهور 
طي ماه هاي گذشته نيز تأثير زيادي در تامين ارز نهاده هاي دامي نداشته است. 
مجموعه دست اندركاران به ويژه بانك مركزي بايد تدبير ويژه اي براي جبران 
و تامين فوري منابع مورد نياز جهت تامين ارز واردات نهاده هاي دام و طيور 
مطابق برنامه ساالنه اتخاذ كنند. او درباره محموله هاي ذرت كه در بازار عرضه 
مي شــود، گفت: بخش قابل توجهي از ذرت موجود در بازار از طريق واردات 
اعتباري فعاالن اقتصادي  تامين شده و تاجران و بازرگانان با استفاده از اعتبار 
شــخصي خود اين محموله ها را به صورت اعتباري خريداري كرده و بانك 

مركزي موظف شده است كه تا 3ماه بعد ارز آن را تامين كند.

نامه نگاري وارد كنندگان با رئيس جمهوري
مشكالت تامين ارز و واردات نهاده هاي دامي موجب شده تا هفته گذشته 
تشــكل هاي زنجيره تامين و توليد صنايع دام و طيور ايران در نامه اي به 
رئيس قوه مجريه خواستار همراهي بانك مركزي براي ترخيص اعتباري 
نهاده هاي دامي رسوب كرده در گمركات كشــور شوند. در بخشي از اين 
نامه به حسن روحاني اعالم شده است، براي تامين فراورده هاي پروتئيني 
مورد نياز كشــور روزانه به بيش از 40 هزار تن انواع نهاده  دام و طيور نياز 
است. اهتمام دولت در تامين نهاده هاي وارداتي مورد نياز كشور با استفاده 
از اعتبار بين المللي توليدكنندگان و در ادامه تمهيد كارگروه تنظيم بازار 
براي ترخيص درصدي ميليون ها تن نهاده هاي رســوبي به شدت مورد 
نياز صنايع دام و طيور كشــور كه به تأييد اوليه بانك مركزي نيز رسيد، 
مؤثرترين راهكار براي تحقق وعده جنابعالي درخروج از دام بحران تحريم و 
به مخاطره انداختن امنيت غذايي مردم است. در ادامه اين نامه آمده است، 
با وجود تصميمات ويژه ســتاد تنظيم بازار و موافقت بانك مركزي براي 
تســهيل مقررات و ترخيص درصدي ميليون ها تن نهاده های كشاورزي 
وارداتي رسوب كرده و قريب الفساد، در كمال ناباوري بانك مركزي ضمن 
نقض توافق هاي قبلي خود، بانك هاي عامل را از صدور تأييديه بابت هر 
نوع ثبت سفارش مبني بر قرارگرفتن در صف تخصيص و يا تامين ارز نهي 
كرده وبه دنبال تعقيب موضوع توســط دبيرخانه كارگروه تنظيم بازار در 
اقدام شگفت آور ديگري عمال همه راه هاي ترخيص درصدي نهاده هاي 
وارداتي رسوبي را مسدود كرده است. وارد كنندگان در ادامه اين نامه، ضمن 
ياد آوري تبعات چنين اقداماتي از سوي بانك مركزي در از بين بردن فضاي 
اطمينان فروشندگان بين المللي به نظام بانكي و توليدكنندگان، تجار و 
واردكنندگان ايراني نهاده هاي استراتژيك و اثرات چنين اقداماتي در فساد 
قريب الوقوع ميليون ها تن كاالي كشاورزي رسوبي كه ماه ها از تخليه آنها 
در بنادر كشور مي گذرد، تأكيد كرده اند: تقاضا دارد به ترتيب مقتضي بانك 
مركزي را به رعايت و اجراي مفاد توافقات قبلي خود درخصوص ترخيص 
درصدي كاالهاي رسوبي در بنادر كشــور ترغيب كنيد. تداوم استنكاف 
بانك مركزي از تأييد ثبت سفارشات و قراردادن آنها در صف تخصيص و يا 
تامين ارز و اختالل در ترخيص درصدي نهاده هاي رسوبي وارداتي، موجب 
به مخاطره انداختن قريب الوقوع امنيت غذايي مردم و ورشكستگي بسياري 
از واردكنندگان و توليدكنندگان، نابودي حلقه هاي مختلف زنجيره تامين 
مواد پروتئيني در كشــور و بيكاري صدها هزار نفر در بخش صنايع دام و 

طيور مي شود.

افزایش قيمت ها و دپوی100 هزار تن برنج وارداتی رشد قيمت آپارتمان در تهران، هر روز 42هزار تومان اقدام دولت براي كنترل قيمت الستيك در بازار 

قيمت آپارتمان در تهران با رشد شتابزده اي هر روز باالتر مي رود و سياست هاي دولت نيز در زمينه كنترل نرخ 
مسكن تاكنون بي نتيجه مانده است. به گزارش همشهري، بازار مسكن تحت تأثير عوامل مختلفي است مثل 
نرخ ارز، تسهيالت بانكي، وضعيت بازارهاي موازي نظير سكه و طال و بورس، قيمت مصالح ساختماني و البته 
سياست هاي دولتي در زمينه تامين مسكن، اين روزها شــرايطي غيرقابل پيش بيني دارد و با وجود ركود در 
اين بازار، قيمت ها روزبه روز افزايش مي يابد. آمارهاي رسمي اعالم شده از سوي وزارت راه وشهرسازي نشان 
مي دهد كه در طول 4  ماه نخست سال99 قيمت متوسط آپارتمان در پايتخت با رشد 34درصدي مواجه شده 
كه اين ميزان معادل افزايش 5 ميليون و 300هزارتومان به ازاي يك مترمربع است؛ به عبارت ديگر در طول 
124 روز ابتداي سال جاري تا پايان تيرماه قيمت هر مترمربع آپارتمان در تهران روزانه به طور متوسط حدود 
42هزار تومان گران تر شده است. در گزارش اسفند 98 وزارت راه وشهرسازي، ميانگين قيمت آپارتمان هاي 
معامله شده در شهر تهران، 15ميليون و 600هزار تومان اعالم شده بود. درحالي كه اين نرخ در پايان تيرماه به 

20ميليون و 900هزار تومان به ازاي مترمربع رسيده است.

حذف ارز دولتي و مشكالت تخصيص ارز و ترخيص برنج هاي وارداتي ازگمركات كشور موجب دپوي 100هزار 
تن برنج خارجي و افزايش قيمت انواع برنج در بازار خرده فروشي شده است. به گزارش همشهري، سير صعودي 
قيمت برخي انواع برنج هندي، پاكستاني و... و برنج  مرغوب ايراني ادامه دارد.دبير انجمن واردكنندگان برنج با 
بيان اينكه همچنان 100 هزار تن برنج وارداتي مربوط به سال98 در انتظار تخصيص ارز از سوي بانك مركزي 
است، گفت: متأسفانه بانك مركزي هيچ اقدامي براي تخصيص ارز نيمايي به برنج رسوبي سال98 در گمركات 
كه بايد امســال به آن ارز اختصاص مي داد، انجام نداده و 100 هزار تن برنج مانده در گمركات به دليل گرما 
در حال از بين رفتن است. مسيح كشاورز، افزود: دي ماه سال گذشــته دوره ممنوعيت واردات برنج به اتمام 
رسيد و اين قضيه با انتقال شرح وظايف از وزارت جهادكشاورزي به وزارت صمت مصادف شد. طبق معمول، 
واردكنندگان كاالي خود را به بنادر كشــور وارد و پس از تخصيص ارز محموله هاي خود را ترخيص و به بازار 
عرضه مي كردند اما متأسفانه در آن مقطع، اختالف نظر بانك مركزي و وزارت صمت موجب دپوي برنج هاي 

وارداتي در گمركات شد.

درحالي كه سير صعودي قيمت انواع الستيك ســنگين و سبك و كمياب شدن برخي انواع اين كاال 
در بازار كشور از ماه هاي ابتداي امسال متقاضيان را با مشكل مواجه كرده بود افزايش نرخ مصوب، به 
گراني اين كاال در بازار رسميت بخشيد. به گزارش همشهري، ارديبهشت امسال تغيير نرخ ارز پايه 
براي واردات الستيك و مواداوليه توليد آن از دولتي به نيمايي، قيمت آن را به دو برابر رساند. همزمان، 
مشكل كمبود نيز در بازار بروز كرد و بسياري از فروشندگان اجناس خود را به اميد افزايش نرخ مصوب 
احتكار كردند. اتفاقي كه در نهايت نيز افتاد و دولت با بررســي مستندات مالي توليدكنندگان نرخ 
مصوب الستيك را 55درصد افزايش داد. اين در حالي است كه واردكنندگان نيز به دليل تعرفه بسيار 
باالي واردات الستيك سبك، تمايلي به واردات آن ندارند و اين دو رويداد، گراني را در بازار الستيك 
به همراه داشته است. اين در حالي است كه الستيك هاي سنگين وارداتي نيز به دليل افزايش نرخ ارز 
پايه واردات باهزينه بااليي وارد و طبيعتا با قيمت گران تري هم در بازار عرضه مي شوند. هفته گذشته 

سازمان حمايت براي كنترل قيمت ها، واردكنندگان را به ثبت قيمت در سامانه 124مكلف كرد.
نرخ مصوب برخی انواع برنج ايرانی و وارداتی در میادين میوه و تره بار شهرداری تهران قیمت خريد هر متر آپارتمان در برخي مناطق تهران نرخ برخي انواع الستیک در سايت هاي فروش آنالين

فن بازار 

راسته بازار

  قبل از انتخاب كاغذ ديواري بايد به رنگ 
وســايل خانه توجه كنيد زيــرا هماهنگ 
نبودن رنــگ و نوع كاغذ ديواري با ســاير 
وســايل، خانه را بي نظم و خســته كننده 
نشان مي دهد و احساس آشــفتگي را القا 
مي كند. كاغــذ ديواري ها امــروزه از تنوع 
بســيار زيادي برخوردارنــد و از طرح هاي 
گل و بته و نقش هاي هندسي در رنگ هاي 
مختلف تا تصاوير متنوع هنري و طرح هاي 
ســنگي و آجري تــا كاغــذ ديواري هاي 
ســه بعدي را مي توانيد مطابق ســليقه، 
بودجه و ويژگي هاي فضــاي مورد نظر در 
فروشگاه هاي كاغذ ديواري پيدا كنيد. اما 
براي اينكه نتيجه كار رضايتبخش باشــد، 

تنها خريد خوب كافي نيست.
 يكي از نكات مهم در نصب كاغذ ديواري 
استفاده از چسب هاي مناسب و باكيفيت 
است. در گذشته، چسب هاي كاغذ ديواري 
به گونه اي بودند كه به راحتي حل نشــده و 
باعث مي شــدند جدا كردن كاغذ از روي 
ديوار بسيار دشوار شــود. امروزه، با وجود 
چســب هاي پيشــرفته تر مانند چســب 
سلولزي، چســبندگي و فرايند جدا شدن 
ساده تر شده است. بدين ترتيب جدا كردن 
 كاغذ ديواري به ديوارها آسيب نمي رساند.
  از يك نصــاب ماهر كمــك بگيريد و 
به توانايــي خودتان تكيــه نكنيد. ممكن 
اســت مشــكالتي طي چســباندن كاغذ 
ايجاد شــود كــه نتوانيــد آن را برطرف 
كنيد. مشــكالتي از قبيل ارتفــاع ديوار يا 
ناهمواري ســطح ديــوار كــه فقط يك 
 حرفــه اي مي توانــد آن را برطــرف كند.

  قبل از نصب كاغذ ديــواري ديوارهاي 
مورد نظر را آماده ســازي كنيد. ديوارهاي 
ناهموار يــا آســيب ديده ممكن اســت 
مستلزم زيرســازي هاي بيشتري نسبت 
به ســاير ديوارها باشــند و انجام نشــدن 
صحيــح ايــن كار، ظاهــر نامتقــارن يا 
 غيريكنواخت را به ديوارهاي شما مي دهد.

 و در پايان يك نكته زيبايي شناســانه: 
بهتر است براي خانه هايي كه سقف بلندي 
دارند از كاغذ ديواري هايي با شكل و خطوط 
افقي استفاده كنيد كه در اين صورت ارتفاع 
ســقف را كوتاه تر جلوه مي دهد و در ضمن 
نوعي گرما و صميميت نيز به وجود مي آورد. 
اســتفاده از كاغذ ديواري هاي بافت دار به 
ديوارها عمق مي بخشد و نيز سبب جذب 

صداي فضا مي شود.

   راسته ساعت فروشان سه راه جمهوري 
يكــي از بورس هاي اصلي فروش ســاعت 
در تهران اســت. در اين راســته مي توانيد 
انواع مغازه  ساعت فروشي را پيدا كنيد كه 
مدل ها، برندها و مارك هاي مختلف ساعت 
را در معرض ديد عالقه مندان به ســاعت 

قرار داده اند.
   اگر قصد خريد ساعت داريد يا از آنهايي 
هستيد كه كلكسيون ســاعت جمع آوري 
مي كنيــد، مي توانيد در اين راســته ضمن 
ديدن ساعت هاي متنوع، قيمت هاي مختلف 

را هم ببينيد و به راحتي انتخاب كنيد.
   در راسته ساعت فروشان سه راه جمهوري 
نه تنها ساعت هاي مچي بسيار زيبايي عرضه 
مي شــود بلكه انواع ساعت ديواري مناسب 
براي منزل، اداره و ديگــر فضاهاي كاري و 

تجاري نيز به فروش مي رسد.
   در اين راسته همچنين شــما با تنوع 
زيادي از ساعت هاي ديواري مناسب براي 
اتاق كودك و ســاعت هاي روميزي مواجه 
مي شويد كه باعث مي شــود دست خالي 
برنگرديد؛ چون به هرحال چيزي متناسب 

با سليقه و نيازتان را خواهيد يافت.
   نكته اي كه براي خريد ساعت بايد به آن 
توجه كنيد اين اســت كه برند ايراني براي 
ساعت نداريم. آنچه در بازار ساعت مي بينيد 
وارداتي است كه يا برند اصلي است يا فيك. 
اگر اهل خريد از برندهاي معروف سوئيسي 
باشــيد طبيعتا مي دانيد كه با قيمت هاي 

بسيار بااليي مواجه مي شويد.
   البته اين را هم بهتر است درنظر داشته 
باشيد كه برندهاي غيرسوئيسي و درجه دوم 
ساعت هم كيفيت مناسبي دارند و تا چند 
سال مي توانند نياز شما را برآورده كنند. هر 
دو اين مدل ساعت ها را مي توانيد در راسته 

ساعت فروشان سه راه جمهوري پيدا كنيد.
   اين راسته بازار در محدوده طرح ترافيك 
قرار گرفته و براي رفتــن به آن بهترين راه 
استفاده از وسايل حمل و نقل عمومي است. 
مي توانيد براي دسترســي به اين محل از 
اتوبوس ها و تاكســي هايي كــه از خيابان 
جمهوري و ولي عصر تردد مي كنند، استفاده 
كنيد. البته مترو هم گزينه خوبي اســت، 
نزديك ترين ايستگاه مترو به اين راسته بازار 

متروي تئاترشهر است.

خرید و نصب كاغذ دیواري

ساعت فروشان جمهوري

   رشد دو تا سه برابري قيمت نهاده هاي دام و طيور 
عضو هيأت مدیره انجمن واردكنندگان نهاده هاي دام و طيور در گفت و گو با 
همشهري، كمبود و گراني نهاده هاي توليد دام و طيور را علت اصلي افزایش 
قيمت گوشت قرمز، مرغ و تخم مرغ و سایر مواد پروتئيني در بازار دانست 
و گفت: تنگناهاي تامين و تخصيص ارز موجب كندي روند واردات انواع 
نهاده هاي دامي مورد نياز توليد كنندگان و رشد هزینه تمام شده توليد و 
افزایش قيمت انواع مواد پروتئيني در بازار مصرف شده است. غالمعلي 
فارغي، افزود: از سوي دیگر بانك مركزي برخالف مصوبات ستاد تنظيم 
بازار، در اقدامي خطرناك ترخيص تعهــدي نهاده هاي دامي از گمركات 
كشور را ممنوع كرده است كه این امر روند تامين و واردات نهاده هاي دامي 
را كندتر كرده و موجب رشد قيمت این نهاده ها در بازار مصرف شده است. 
به گفته او، مشكالت تامين و تخصيص ارز 4200توماني مورد نياز واردات 
نهاده هاي دامي موجب شده است تا به دليل كمبود و كاهش شدید عرضه 
این نهاده ها، قيمت خرده فروشي كنجاله سویا در بازار به سه برابر نرخ هاي 
قبلي و قيمت ذرت به بيش از دو برابر افزایش یابد؛ روندي كه باعث افزایش 
هزینه تمام شده توليد گوشت قرمز، مرغ و تخم مرغ و سایر مواد پروتئيني 

و افزایش قيمت این اقالم در بازار مصرف خواهد شد.

چند و چون

موز ارزان تر از ميوه هاي داخلي 

با وجود شرایط مساعد توليد و عرضه 
ميوه و مركبات، نــرخ اغلب ميوه هاي 
توليــد داخل در بازار خرده فروشــي 
همچنان باال مانده است. با اسداهلل كارگر، 
رئيس اتحادیه فروشندگان ميوه و تره بار 

تهران، گفت وگو كرده ایم.
 

علت باال ماندن قيمت  انواع ميوه و تره بار توليد داخل 
چيست؟ 

باتوجه به شــرايط مساعد جوي و رشــد توليد ميوه هاي فصل، امسال 
مشكلي براي تامين انواع ميوه، ســبزي و صيفي در بازار خرده فروشي 
نداريم و بــازار اين اقالم با وفور عرضه و ثبات نســبي همراه اســت. از 
نظر قيمت نيز اين اتحاديه نقشــي در تعيين نرخ ميوه و سبزي ندارد 
و فروشــندگان ميوه ملزم به عرضه اين اقالم با نرخ سود مصوب 30 تا 
35درصدي برمبناي فاكتور فروشي هستند كه در ميدان مركزي ميوه و 

تره بار از عمده فروشان دريافت مي كنند.
اما عرضه چندنرخي و گرانفروشــي ميوه از گالیه هاي 

مردم است، علت چيست؟
متأســفانه با وجود تكاليف موجود، برخي از حجره داران از ارائه فاكتور 
فروش ميوه به خرده فروشان خودداري مي كنند كه اين امر باعث عرضه 
چندنرخي و گرانفروشــي برخي اقالم ميوه و تره بــار از ميدان مركزي 
ميوه و تره بار گرفته تا سطح خرده فروشي مي شود؛ يعني اينكه بعضي 
واسطه هاي زير مجموعه هاي حجره داران، براي عرضه برخي اقالم ميوه 
و سبزي كه كمياب شده و دســت هر بارفروشي نيست، فاكتور فروش 
نمي دهند و خرده فروشان نيز مجبور به خريد اين اقالم و عرضه آنها با 
نرخ هاي متفاوتي هستند كه به علت خريد اين اقالم از حجره داران بدون 
ارائه فاكتور، قيمت تمام شده متفاوتي دارد. اين موضوع در مورد برخي 
اقالم ميوه، سبزي و صيفي نوبرانه يا اقالمي كه دير به بازار مي رسد و در 
اختيار همه حجره داران و بارفروشان نيست  هم مصداق دارد. درمجموع 
مي توان گفت 20درصد بارفروشان از ارائه فاكتور فروش به خرده فروشان 

ميوه و تره بار خودداري مي كنند.
اما چرا اغلب اقالم ميوه و تره بــار با نرخ هاي متفاوت 

عرضه مي شود؟
مالك فروش ميوه در مغازه هاي سطح شهر نرخ درج شده در فاكتور خريد 
ميوه و سبزي از ميدان مركزي ميوه و تره بار بر مبناي نرخ هايي است كه 
هر هفته كشف و اعالم مي شود. خرده فروشان موظف هستند ميوه را با 
نرخ سود مصوب 30 تا 35درصدي عرضه كنند و فروش ميوه با نرخ بيش 
از اين سود مصوب، تخلف اســت و اتحاديه و دستگاه هاي نظارتي نيز با 
متخلفان برخورد مي كنند. اين در حالي است كه با محاسباتي كه اتحاديه 
انجام داده است، سود واقعي خرده فروشي ميوه و سبزي در فروشگاه هاي 
سطح شهر تهران بين 8.5 تا 9درصد اســت. در واقع ناخالص فروشي 
ميوه هاي توليد داخل موجب كاهش سود مصوب خرده فروشان مي شود. 
عالوه براين هزينه هاي ضايعات، درهم خريدن ميوه و فروش آن به صورت 
سورت شده، اضافه شدن هزينه هاي نايلون، كارگر و... موجب رشد هزينه 

تمام شده خريد و كاهش سود خرده فروشي ميوه مي شود.
چرا قيمت انواع ميوه   وارداتي مانند موز با وجود تغيير 

نرخ ارز در بازار خرده فروشي از ثبات بيشتري برخوردار است؟
فروشــندگان ميوه و سبزي براي فروش موز يا ســاير اقالم وارداتي 
هيچ وقت مشكلي نداشته اند، چرا كه موز، انبه، آناناس و نارگيل تنها 
اقالم ميوه هســتند كه حجره داران آنها را به صورت خالص و با كسر 
وزن جعبه و سبد به خرده فروشان عرضه مي كنند واكثر فروشندگان 
نيز موز را با سود 10درصدي به مشتريان مي دهند. مثال اكنون نرخ 
هر كيلوگرم موز، در ميدان مركزي ميوه و تره بار 10هزار تومان و نرخ 
فروش آن در بازار 11هزارو500تومان است. درواقع موز، آناناس، انبه 
و نارگيل ميوه هاي ويژه اي در ســبد فروش مغازه هاي ميوه فروشي 
هستند كه براي جوري جنس عرضه مي شوند و هيچ فروشنده اي سود 
خرده فروشي چنداني در عرضه آنها لحاظ نمي كند. اما حجره داران 
هنگام فروش ميوه به خرده فروشان، وزن كارتن يا جعبه شليل، هلو، 
انگور و... كه توليد داخل است را كسر نمي كنند و اين اقالم را به صورت 

ناخالص مي فروشند.

تنگناي ارزي و مشكالت تامين و تخصيص ارز 4200 تومانی به واردات نهاده هاي دامي موجب افزايش دوتا سه برابري قيمت ها و گراني گوشت قرمز، مرغ و تخم مرغ شده است

شوك نهاده ها به بازار دام و طيور

قیمت هر مترمربع- تومانسن بنانام محله
2222.000.000سالشهر زيبا،  آشوري-85متري
1332.000.000سالكاشاني، كيهان-167متري
817.240.000سالتهرانپارس، پروين-58متري

1627.240.000سالاشرفي، طالقاني-58متري

2544.000.000سالدزاشيب، نوري-53متري

29.000.000نوسازصادقيه، گالب-100متري

17.000.000نوسازمحالتي، ارجمندي راد-64متري

1811.800.000سالنظام آباد، مدني جنوبي-55متري

1427.500.000سالشهرك نفت-60متري

250.000.000سالاختياريه- 130متري

قیمت)کیلوگرم - تومان( مدلنوع برنج
25.000بسته بندی يك تا سه كيلوگرمی طارم اصل 

21.000بسته بندی 4.5 تا 10 كيلوگرمیانواع دودی پر محصول

19.900بسته بندی يك تا سه كيلوگرمیشيرودی- پرمحصول

25.500بسته بندی يك تا سه كيلوگرمیهاشمی 

21.000بسته بندی 4.5 تا 10 كيلوگرمیفجر- پر محصول

12.000بسته بندی 4.5 تا 10 كيلوگرمینيمدانه پر محصول 

14.000بسته بندی 4.5 تا 10 كيلوگرمینيمدانه معطر

18.800سته بندی يك تا سه كيلوگرمیندا- پر محصول

7.700بسته بندی 4.5 تا 10 كيلوگرمیتايلندی تنظيم بازاری

14.500بسته بندی 4.5 تا 10 كيلوگرمیهندی تنظيم بازاری 

قیمت ) تومان (مشخصاتمدل الستیک

600.000گل آدرينا-165.65.13ايران تاير

840.000گل رونيكا-205.60.14ايران تاير

540.000گل KB12-165.65.13كوير تاير

950.000گل KB77-205.60.15كوير تاير

740.000گل اورانوس-185.65.14يزد تاير

1.130.000گل مركوري-205.60.14يزد تاير

580.000گل P648-165.65.13بارز

1.350.000گل S630-225.70.16بارز

1.090.000گل N Blue HD Plus-185.60.13رودستون

2.100.000گل NFera SU1-215.45.17رودستون

افزایش  ســناریوي 
قيمت گوشت، مرغ و 
تخم مــرغ در حالي به 
رویه اي جاري در بازار مواد پروتئيني تبدیل شــده كه 
توليد كنندگان این محصوالت، رشد هزینه تمام شده 
توليد ناشي از مشــكالت تخصيص و تامين ارز و نحوه 
واردات نهاده هاي دامي مانند ذرت، كنجاله سویا، جو 
و... و تامين بخشي از این اقالم با نرخ بازار آزاد را عامل 
اصلي گراني این محصوالت تلقي مي كنند. این موضوع 
باعث شده تا متوليان تنظيم بازار نيز هر از چند گاهي با 
افزایش نرخ مصوب انواع مواد پروتئيني و عرضه گوشت 
و مرغ منجمد به بازار، سعي در تثبيت نرخ این اقالم در 
بازار مصرف كنند اما توليد كنندگان، نرخ هاي مصوب 
و حتي افزایش یافته دست اندركاران تنظيم بازار براي 
گوشت قرمز، مرغ و تخم مرغ را جوابگوي رشد هزینه 
تمام شده توليد ناشي از كمبود و گراني نها ده هاي توليد 
نمي دانند. این در حالي است كه واردكنندگان نهاده هاي 
دامي، مشكالت تامين و تخصيص ارز دولتي این نهاده ها 
و مانع تراشي هاي بانك مركزي در مسير واردات این اقالم 
را عامل كمبود و رشد دو تا سه برابري قيمت این اقالم در 
بازار دانسته و در نامه اي به حسن روحاني، رئيس جمهور 
خواســتار تســهيل روند تخصيص ارز و واردات این 

محصوالت براي تامين امنيت غذایي كشور شده اند.

علي ابراهيمي 
دبير گروه بازار
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 فروش
اطالعات

این شماره

بازندگان
كرونا 

روزهاي بد اصناف
اسفند،  ماه رؤيايي اصناف، امســال جور ديگري گذشت. رسته هاي 
شغلي بسياري ركود، تعطيلي و تعديل نيرو را در ماهي كه قرار بود  ماه 
رونق شان باشد تجربه كردند و اين رخوت تا همين امروز هم ادامه پيدا 

كرده. 
هنوز كه هنوز است بعضي از كسب وكارها، مثل تاالرداران، آرايشــگاه ها، باشگاه هاي ورزشي، 
استخرها و حتي بسياري از رستوران ها، در آن اغماي اقتصادي قرار دارند و تحميل خسارت به آنها 
تمامي ندارد. هوشيار فقيهي، معاون اقتصادي و برنامه ريزي اتاق اصناف ايران، گفته است: »خسارت 

ماهانه تعطيالت ناشي از كرونا براي واحدهاي صنفي بيش از ۲۶هزار ميليارد تومان بوده است«.

 عددي كه صحه بر خسارت 130هزار ميليارد توماني تعطيلي پنج ماهه اصناف مي گذارد. اين در حالي 
است كه بيش از 5ميليون نفر در اين رسته هاي آسيب ديده شغلي به كار مشغول بوده اند، اما آماري 
از وضعيت بيكاري اين روزهاي آنها در دست نيست. براساس برآوردها، هزينه ماهانه اداره كردن 
۲5رسته آسيب ديده، 14هزار و 300ميليارد تومان و هزينه ماهانه اداره كردن يا خسارت وارد شده 

به 3۲ صنف كرونازده هم 1۲هزار و ۲00ميليارد تومان برآورد شده است. 
مركز پژوهش هاي مجلس بر اين باور است كه كرونا ۶ميليون شغل در ايران را در معرض آسيب هاي 
جدي قرار داده است يا خواهد داد و از سوي ديگر خسارت وارد شده به كل اقتصاد ايران توسط اين 

ويروس چيني تاكنون بيش از 108هزار ميليارد برآورد شده است.

آوين آزادي 
روزنامه نگار

نيروها تعديل شدند 
»هتلداران استان هاي مختلف كشور در 4 ماه نخست سال و در پي شيوع بيماري 
كرونا، 6هزار ميليارد تومان خســارت ديدند.«؛ اين عددي اســت كه به تأييد 
حمزه زاده، رئيس جامعه هتلداران ايران رسيده است. فرخ مهر، رئيس اتحاديه 
هتلداران، به همشهري مي گويد: 90درصد هتل ها اين روزها فعال هستند، اما 
با ظرفيت بسيار كمتر. ميانگين ضريب اشغال هتل ها تا 10درصد كاهش پيدا 
كرده است. اين در حالي است كه هتل ها تقريبا اتاق هاي خود را با تخفيف هاي 
50درصدي در اختيار همان مشتري هاي اندك هم مي گذارند. فرخ مهر درباره 
تعديل نيروها در اين صنف مي گويد: بين 30 تا 50درصد نيروهاي هتل ها در اين 
ايام تعديل شــده اند. او بر اين باور است كه درآمد هتلداران 100درصد كاهش 
را تجربه كرده و اين صنف اين روزها متحمل ضررهاي نگهداري، رسيدگي و... 
ساختمان هتل هايش مي شــود، در حالي  كه درآمدي ندارد. در 3 ماه تعطيلي 

هتل هاي تهران، بيش از 200 ميليارد تومان خسارت به آنها وارد شده است.

هتلداران
30 تا 50  درصد 

خسارت
كرونا، 200رستوران مشهد را براي هميشه تعطيل كرد. آنها واحدهاي صنفي با 
حداقل 50 تا 10 كارگر و كارمند و... بودند كه نتوانستند از پس بحران اين ويروس 
دامنگير چيني برآيند. در شــيراز هم بيش از 14هزار كارگر رستوران با شيوع 
كرونا از كار بيكار شدند و خسارت هاي ناشي از شيوع كرونا به كسب وكار اصناف 
مازندران، بيش از 800ميليارد تومان برآورد شده اســت. البته رئيس اتحاديه 
رســتوران داران تهران مي گويد: به 60درصد از واحدهــاي صنفي ما در تهران، 
360ميليارد تومان خسارت وارد شده است. ميرابراهيمي به همشهري مي گويد: 
كسي به داد رستوران ها نمي رسد. همه  چيز در حد شعار و حرف است. بين 15 تا 
20درصد واحدهاي رستوراني در اين ايام براي هميشه از اين شغل خداحافظي 
كرده اند. آينده خوبي در انتظار ما نيست. اگر اوضاع همينطور پيش برود ممكن 
اســت 50درصد واحدهاي ما از بين برود، چرا كه درآمد رستوران داران به نصف 

رسيده است، در حالي  كه تورم امسال با پارسال قابل مقايسه نيست.

رستوران داران 
360ميليارد تومانی 

براي هميشه تعطيل شدند 
چراغ گرمابه ها ديگر خاموش شده است. آنها كه پيش از اين هم به سختي به حيات 
خود ادامه مي دادند اين روزها ديگر نه رمقي دارند و نه رونقي. سجادي، رئيس اتحاديه 
گرمابه داران، مي گويد: تا پيش از اين، هم واحدهاي صنفي ما كج دار و مريز به حيات 
خود ادامه مي دادند. مشتري هاي ما كارگران ساختماني و... بودند كه هر روز يا يك 
روز درميان براي استحمام مي آمدند، اما كرونا كه آمد اين كارگران هم ديگر كاري 
براي انجام دادن نداشتند كه نياز به استحمام پيدا كنند. او براي همشهري توضيح 
مي دهد: از اواسط اسفند تا اواخر ارديبهشت، تمام واحد هاي ما تعطيل بودند. اگر 
واحدي به خاطر فشارهاي اقتصادي هم در آن ايام تصميم گرفت باز باشد، اداره اماكن 
سراغش آمد و آن واحد را تعطيل كرد. گرمابه داران در اين ايام براي گذران معيشت 
خود در اسنپ و تپ سي به كار مشغول شــدند و دست به كارهاي موقتي زدند. به 
گفته او، 70گرمابه در تهران وجود دارد كه در اين ايام 5تا از اين واحدها براي هميشه 

تعطيل شده اند و عطاي اين شغل را به لقاي آن بخشيده اند.

گرمابه  داران
5 واحد از 70 واحد

هرواحد ضرر كرده است 
تاالرهاي پذيرايي هنوز كه هنوز است در اغما به سرمي برند. آنها محل برگزاري 
مراســمي بودند كه در ايام كرونا مي تواند خســارت هاي جبران ناپذيري براي 
سالمت افراد به بار آورد. ديگر نه عروسي، نه عزا و نه حتي وليمه  و تولد، معنايي 
ندارد. خســرو ابراهيمي نيا كه رئيس اين اتحاديه است، مي گويد: از اسفند ماه 
متقاضيان برگزاري مراســم در تاالرها، مهماني ها را كنسل كردند و پول هاي 
خود را پس گرفتند. اين يعني ما از چندجا متضرر شديم. هم بايد پول متقاضيان 
كنسلي را پس مي داديم و هم با اجاره هاي ماهانه 50 تا 60ميليون توماني مواجه 
بوديم. يك تاالر پذيرايي اجاره اي در اين 5 ماه حداقل 500ميليون تومان ضرر 
كرده است كه البته با توجه به دســتمزد كارگر، هزينه نگهداري تاالر و... اين 
عدد مي تواند به 2ميليارد هم برسد. ابراهيمي نيا بر اين باور است كه 60درصد 
تاالرهاي پذيرايي نفس هاي آخر را مي كشند و در آستانه ورشكستگي قرار دارند 

و وام هاي كرونايي دردي از آنها دوا نمي كند.

تاالرهای  پذيرايی
حداقل 500 ميليون

كشته شدگان اقتصادي كرونا
كرونا در بخش هاي مختلف اقتصادي چه آسيب هايي به جا گذاشت؟

از همان روزهاي ابتدايي شــيوع ويروس كرونا 
مشــخص بود كه اثرات منفي آن بــر اقتصاد و 
به خصوص كسب و كارها اجتناب ناپذير است و از 
همان ابتدا مشكالت يكي پس از ديگري خود را نشان دادند. مشكالت مربوط 
به پرداخت جبران خدمات، بازپرداخت وام و اجاره، در شرايطي كه ميزان توليد 
و فروش رو به كاهش گذاشته است از تبعات شيوع ويروس و اثر آن بر كسب و 
كارهاي اقتصادي بود. بانك جهاني از كاهش 5.۲درصدي رشد اقتصادي دنيا تا 
پايان سال۲0۲0 و كاهش 7درصدي رشد اقتصادي در كشورهاي پيشرفته خبر 
مي دهد. اين بانك پيش بيني كرده است كه كاهش توليد در منطقه منا بيش از 
4درصد و افت سرانه توليد ناخالص داخلي اين منطقه 5.8درصد در سال۲0۲0 
خواهد بود. در اين ميان كشورهاي صادركننده نفت به علت شوك ناشي از كرونا 
و كاهش تقاضا براي نفت در دنيا، آسيب بيشتري را تجربه خواهند كرد. در ايران 
نيز نرخ رشد اقتصادي با نفت در پايان سال98 برابر با 7- درصد بود و صندوق 
بين المللي پول در آوريل ۲0۲0 از نرخ رشد اقتصادي ۶- و 3.1درصد در سال هاي 
۲0۲0 و ۲0۲1 براي ايران خبر داد. كاهش شــديد قيمت نفت، محدوديت هاي 
ارزي، كسري بودجه دولت در سال99 و نوسانات گسترده و آشفتگي نرخ ارز با 
افزايش هزينه هاي توليد، بسياري از بنگاه هاي اقتصادي و كسب و كارها را به مرز 
تعطيلي يا كاهش ظرفيت توليد كشانده است. در ادامه با توجه به داده هايي كه 
از سوي مركز آمار ايران و مركز پژوهش هاي اقتصادي اتاق ايران به دست آمده، 
به بررسي اثرات سوء كرونا  بر كسب و كارها در ماه هاي اسفند 98و فروردين و 

ارديبهشت 99 پرداخته شده است.

شبنم سيدمجيدي 
روزنامه نگار

در زمســتان 98حدود 500 فعال اقتصــادي به ســؤال »تأثير كرونــا بر محيط 
كســب و كار« پاســخ دادند و شاخص كســب و كار آنها 6.10 محاســبه شده كه 
نشــان مي دهد كرونا بر كســب و كارها تأثير منفي داشته اســت. به گزارش مركز 
پژوهش هاي اتــاق ايران كاهش فــروش و افزايش بدهي از عمده ترين مشــكالت 
كسب و كارها به واســطه كرونا عنوان شده است. اين شــاخص از ابتداي سال97 
 رو به بهبود مي رفت كــه در انتهاي 98 بــه كمترين ميزان خود در طول 2ســال 

رسيد.

تأثير ويروس كرونا بر محيط كسب و كار

انتظارات از دولت در شرايط مشابه كرونا

ميزان فعاليت كل كسب و كارهاي اقتصادي در ماه هاي ارديبهشت و اسفند و فروردين 
در بخش هاي مختلف كشاورزي، صنعت و معدن و خدمات نشان مي دهد كه در  ماه 
اسفند و فروردين بخش خدمات بيشترين آسيب را ديدند و 43.1درصد از فعاالن اين 
بخش فعاليتي نداشتند. در ارديبهشت ماه اين ميزان به 26.1درصد كاهش يافت. در 
بخش صنعت و معدن نيز در ماه هاي اسفند و فروردين 37.4درصد از كسب و كارها 
هيچ فعاليتي نداشتند و ارديبهشــت ماه اين ميزان به 14.9درصد كاهش يافت. در 
بخش كشاورزي كه در حقيقت كمترين آســيب را از كرونا ديد، در ماه هاي اسفند و 
فروردين 26.4 از مشاغل فعاليتي نداشتند و در ارديبهشت اين ميزان با افت مواجه 

شد و به 18.9درصد رسيد.

در حوزه تعديل نيرو نيز در كل بخش هاي كسب و كار 30درصد در اسفند و فروردين 
حداقل يك نفر را تعديل كرده اند و در ارديبهشت 20درصد كسب و كارها حداقل يك 

نفر را تعديل كرده اند.

كســب و كارها در شــرايط كرونايي مهم ترين انتظــار خود را تامين ســرمايه در 
گردش از طريق اعطــاي وام هاي با ســود پايين دانســته اند. از ديگــر انتظارات 
مهم در دوران مشــابه كرونا مي توان بــه تعويق بازپرداخت وام هــا تا مدتي پس از 
 پايان شــيوع كرونا با 11 درصد و معافيــت مالياتي در زمــان اپيدمي با 15 درصد 

اشاره كرد.

اثر كرونا بر ميزان فعاليت كسب و كارها به تفكيك بخش ها

تعديل نيرو

از زمان شيوع كرونا فقط 22درصد كسب و كارها با تمام ظرفيت فعاليت مي كردند 
و 38درصد آنها در اسفند و فروردين فعاليتي نداشتند. اين مقدار در ارديبهشت به 
21درصد رسيده است و در مقايسه با ماه هاي اسفند و فروردين فعاليت كسب و كارها 
در ارديبهشت 17درصد افزايش داشته است. 40درصد كسب و كارها در تحقيقي كه 
از سوي مركز آمار ايران انجام شده است با حجمي كمتر از ظرفيت كامل در اسفند 

و فروردين فعاليت داشته اند كه اين عدد در ارديبهشت به 45درصد رسيده است.

كسب و كارها در دوران شيوع كرونا و در ماه هاي اسفند، فروردين و ارديبهشت از جنبه هاي 
گوناگوني ضربه خوردند كه طبق اطالعات اخذ شده مركز آمار ايران مهم ترين مشكل در 
كل كسب و كارها طي اســفند و فروردين پرداخت حقوق و دستمزد با 25درصد بوده و 
بازپرداخت وام ها و پرداخت اجاره با 21درصد در رتبه هاي بعدي قرار داردند. ارديبهشت ماه 
نيز همچنان پرداخت حقوق و دســتمزد با 29درصد، بازپرداخــت وام ها با 21درصد و 

پرداخت اجاره با 14درصد بيشترين مشكالت كسب و كارها را شكل داده اند.

اثر كرونا بر ميزان فعاليت كسب و كارها

مهم ترين مشكالت كسب و كارها

تأثير كرونا بر جنبه هاي مختلف فعاليت كسب و كارها

بيشــترين اثري كه كرونا در بخش هاي خدماتي 
گذاشته بر ميزان فروش اين بخش بوده است كه 
با 41.1درصد در اسفند و فروردين و 37.8درصد 
در ارديبهشت بيشــترين تأثيرپذيري را داشته 
است. در بخش صنعت و معدن نيز بيشترين تأثير 
كرونا بر ميزان فروش با 45.9درصد در اسفند و 
فروردين و 44.4درصد در ارديبهشت بوده است. 
همچنين در بخش كشــاورزي بيشــترين تأثير 
كرونا بر ميزان فروش بوده است كه با 69.8درصد 
در اسفند و فروردين و 56.6درصد در ارديبهشت 

بيشترين تأثيرپذيري را داشته است.

اسفند و فروردين

كدام كسب و كارها بيشترين آسيب را
 از كرونا ديده اند؟



15 2  دوشنبه 20 مرداد 99  شماره 8009 درنگ 3 0 2 3 6 3 این شماره0

 سوءاستفاده
از كرونا

این شماره

بازندگان
كرونا 

مشاغل رو به زوال 
»تا پايان خرداد ماه، 12هزار ميليارد  تومان خسارت به صنعت 
گردشگري كشور وارد شده است.«؛ اين آماري است كه رئيس 
كميسيون گردشــگري اتاق ايران در اختيار همشهري قرار 
داده است. عبدالملكي مي  گويد: صنعت گردشگري مشاغل 
متنوعي را شامل مي شــود؛ از راننده هايي كه در فرودگاه و 
راه آهن و... به اميد مسافر مي ايســتند گرفته تا آژانس هاي 
مســافرتي بزرگ؛ از دســتفروش هايي كه صنايــع بومي و 
دستي شــان را در ايام رونق به مسافران مي فروختند گرفته 
تا مراكز  تفريحی و آب گرم های كشور. او درباره آمار مشاغل 
از دســت رفته در اين حوزه در ايران مي گويد: برآورد دقيقي 
از مشــاغل از بين رفته صنعت گردشــگري وجود ندارد اما 
براساس آمارهاي جهاني 95درصد مشاغل وابسته به صنعت 
گردشگري از بين رفته است. در ايران به نظر من رقم نهايي 
بيش از اين است و مي توان گفت تقريبا همه مشاغل مربوط 
به اين حوزه نابود شــده اند. ما در اتاق ايران بر اين باوريم كه 
تعداد زيادي از مشاغل در اين حوزه كامال از دست رفته است. 
او مثالي مي زند و ادامه مي دهد: يكي از آژانس هاي مسافرتي 

كه تا همين چند هفته پيش مقاومت كرده و دست به تعديل 
نيرو نزده بود، در نهايت مجبور شد از 100نفر پرسنل خود 
فقط 12نفر را نگه دارد. اين از بين رفتن حدود 80شــغل در 
يك آژانس است. شغل هاي اين حوزه جايگزين ندارد. وقتي 
كسي ســال ها براي مثال در حوزه خانه داري هتل فعاليت 
كرده و امروز تعديل شده، راهي براي كسب درآمد پيش خود 
نمي بيند؛ چرا كه اساســا بايد فيلد كاري خود را عوض كند. 
امروز مي بينيم كه نيروهاي تعديل شده در حوزه گردشگري، 
همه وارد بازار سرمايه شده اند. شايد امروز درآمد خوبي داشته 
باشــند اما در نهايت تا كي مي توان به اين وضع ادامه داد؟  
كسب و كارهاي سنتي در حوزه گردشگري به واسطه شرايط 
ايجاد شــده در اين روزها، مجبور شدند خود را به روزرساني 
كنند. عبدالملكي مي گويد: من فكر مي كنم روزهاي خوبي 

بعد از بحران كرونا در انتظار صنعت گردشگري ايران باشد.

صنايع دستي و آژانس هاي مسافرتي در اغما 
مسافران، يكي از پر و پا قرص ترين مشتري هاي صنايع دستي 
شهرها هستند؛ محصوالتي كه حاال ديگر بازاري براي فروش 

آنها نيســت و فعاالن اين حوزه ميلياردهــا تومان متضرر 
شده اند. هر استان هم ماجراي خودش را دارد. مثال ويروس 
كرونا، 5 ميليارد تومان به هنرمندان صنايع دستي كهگيلويه 
و بويراحمد خسارت وارد كرده است يا براساس اعالم معاون 
صنايع دســتي اداره كل ميــراث فرهنگي، گردشــگري و 
صنايع دستي كردستان فعاالن رشته هاي مختلف اين حوزه 

متحمل 8ميليارد و 500ميليون تومان خسارت شده اند.
تكليف آژانس هاي مسافرتي و دفاتر خدمات حوزه گردشگري 
هم كه مشخص است. حرمت اهلل رفيعي، رئيس انجمن دفاتر 
مسافرت هوايي و جهانگردي ايران گفته است: در ماه هاي 
اســفند98 و فروردين99 حدود يك هزار ميليارد تومان به 
آژانس هاي مسافرتي خسارت وارد شده است و تسهيالت و 
بسته حمايتي ای كه براي خروج گردشگري از بحران كرونا 
درنظر گرفته اند، بعدا بالي جان اين صنعت مي شود و آن را 

بدهكارتر مي كند.

رؤياهاي بر بادرفته
گردشــگري، يكي از صنايع درآمدزاي كشورهاي مختلف 

است. تا پيش از شيوع كرونا، ســفر و گردشگري تبديل به 
يكي از بزرگ ترين حوزه هاي كســب وكار در دنيا شده بود 
به طوري كه براساس آمارWTTC، بخش سفر و گردشگري 
بعد از »اطالعات و ارتباطات« و »خدمات مالي«، ســومين 
بخش اقتصــادي در جهان بــه لحاظ رشــد اقتصادي در 
ســال2019 بود. ســفر و گردشــگري با صنايع وابسته به 
گردشگري درمجموع حدود 10.3 درصد از توليد ناخالص 
داخلي و 10.۴درصد از كل اشــتغال دنيا را در سال2019 
به خود اختصاص داده و همچنين ســهم مســتقيم سفر و 
گردشــگري از توليد ناخالص داخلي جهــان 3.2درصد و 
سهم مستقيم اشــتغال آن 3.8درصد از كل اشتغال جهان 
بوده است. براساس گزارش رقابت پذيري سفر و گردشگري، 
رتبه ايران در شــاخص رقابت پذيري سفر و گردشگري در 
سال2019 با چهار پله صعود نسبت به سال201۷ در جايگاه 
هشتادونهمين كشــور در بين 1۴0 كشــور مورد بررسي 
جهان قرار گرفته اســت. حاال اغــراق نكرده ايم اگر بگوييم 
پيشرفت هاي خردی كه با چنگ و دندان به دست آورده ايم 

در كمتر از يك سال از بين رفته است.

كشورهاي نفتي چقدر از محل كاهش قيمت نفت آسيب ديده اند؟
چاه بزرگ كسري بودجه براي نفت فروشان 

قيمت شاخص نفت خام آمريكا در  ماه آوريل براي نخستين بار 
در تاريخ منفي شد و اگرچه هم اكنون در حال احياست اما روند 
احياي آن سرعت چنداني ندارد. در  ماه آوريل2020، پيش از 
سقوط شديد قيمت نفت، كشورهاي بزرگ توليد كننده نفت جهان با بحران اقتصادي ناشي از 
همه گيري كرونا هم دست به گريبان و مجبور به كاهش هزينه ها و بازبيني صرف بودجه خود شده 
بودند. پيش تر از آن نيز جنگ نفتي روسيه و آمريكا به نوسانات قيمت نفت در جهان دامن زده 
بود. با سقوط قيمت نفت، اوضاع درهم پيچيده تر شد. عالوه بر شاخص نفت خام آمريكا، قيمت 
نفت برنت نيز به كمتر از 20دالر سقوط كرد و سياستگذاران اقتصادهاي وابسته به نفت را مجبور 

كرد با بحران مالي سنگين و عواقب سنگين تر آن مواجه شوند.

ســقوط 24ميليارددالري ارزش صادرات 
عربستان

توليد كنندگان نفت در خاورميانه پيش از بروز 
بحران نيز با كاهش رشد اقتصادي درگير بودند. 
ثروتمندترين كشورهاي منطقه، مانند عربستان، 
قطر، كويت و امارات اگرچــه ذخاير مالي قابل 
توجهي دارند اما حتي اين كشــورها نيز با آغاز 
همه گيري كرونا، نوسانات قيمت نفت و كاهش 
تقاضا براي اين ماده، مجبور به كاهش هزينه ها 
و حتي افزايش ميزان اســتقراض شدند. براي 
مثال عربستان سعودي، بزرگ ترين صادركننده 
نفت جهان، در ماه مارس اعالم كرد 20درصد از 
مخارج خود خواهد كاست و خود را براي افزايش 
سقف استقراض از 30درصد توليد ناخالص ملي 
به 50درصد آماده می كنــد. قطر و ابوظبي نيز 
سقف استقراض خود را به ترتيب 10و ۷ميليارد 

دالر افزايش دادند.
صندوق جهاني پول در اوايل ماه جوالي هشدار 
داد اقتصــاد كشــورهاي حــوزه خليج فارس 
درمجمــوع تحت تأثير كاهــش قيمت نفت، 
حدود ۷.6درصد كوچك تر خواهد شد و كاهش 
توليد ناشي از كاهش قيمت و تقاضا در مجموع 
2۷0ميليــارد دالر از درآمد كشــورهاي نفتي 
خاورميانه و آفريقا خواهد كاســت. براســاس 
گزارش ايــن صندوق، بخش اقتصــاد نفت در 
اين كشورها كاهشي ۷درصدي خواهد داشت. 
اين ميزان به معني كاهش 200ميليارد دالري 
درآمد نفتي كشــورهاي حــوزه خليج فارس 
در ســال2020 اســت. اين صندوق همچنين 
نسبت به كوچك ترشدن 6.8درصدي اقتصاد 
عربستان هشدار داده است. صندوق جهاني پول 
عالوه بر اين، رشد ســاالنه توليد ناخالص ملي 
كشورهاي توليدكننده نفت در خاورميانه را در 

سال2020منفي 1.1 اعالم كرده است.
عربســتان ســعودي، به عنــوان بزرگ ترين و 
ثروتمندترين كشور منطقه، در  ماه مي  از كاهش 
65درصدي درآمد صادركنندگان نفت خود خبر 
داد. به اين ترتيب ارزش صادرات نفتي عربستان 
با كاهش 11.8ميليارد دالري مواجه شد و سهم 
صادرات نفت از كل صادرات اين كشور از ۷8.6 
به 65.۴ كاهش يافت. اين كاهش درآمد در ادامه 
كاهش درآمد 12ميليــارد دالري درآمد نفتي 

عربستان در  ماه آوريل است.

كسري بودجه 40ميليارد دالري روسيه
روســيه در ماه مــارس 2020پيش بيني كرد 
صندوق پس انداز اضطراري 1۷0ميليارد دالر 
اين كشور، كسري بودجه را براي 8سال تامين 
خواهد كرد. يك مــاه بعد، ايــن پيش بيني به 
۴سال تقليل يافت. به گفته آنتون سيلوآنوف، 
وزير اقتصاد روسيه، تقريبا نيمي از اين پول كه 
طي ســال ها از مازاد درآمد نفت با قيمت باالتر 
از بشــكه اي ۴2دالر جمع آوري شده است، در 
ســال2020 هزينه خواهد شد. كاهش قيمت 
نفت منجر به ايجاد كســري بودجه اي عظيم 
در روسيه شده است. بودجه مسكو بر ۴0درصد 
از درآمد نفت و گاز كشــور متكي است و زماني  
كه قيمت هر بشــكه نفت برنت حدود ۴0دالر 
باشــد، متعادل مي شــود. در اوايل ماه آوريل، 
دولت روســيه اعالم كرد قيمت 20دالري هر 
بشكه نفت به معني كسری بودجه ۴0ميليارد 
دالري روســيه خواهد بود. بانك جهاني در ماه 
جوالي 2020كســري بودجه ناشي از كاهش 
قيمت نفت در دولت روسيه را ۷.2درصد از توليد 
ناخالص داخلي اين كشور اعالم كرد. پيش از اين 
و در ماه مي  نيز توليد ناخالص داخلي روسيه به 
واسطه همه گيري كرونا و فروپاشي توافق اوپك 
پالس به منفي ۴.5درصد رسيده بود. براساس 
داده هاي سرويس خدمات گمرك فدرال روسيه، 
ميزان صــادرات نفت اين كشــوردر ۴ ماه اول 
2020به نسبت زمان مشابه با 3.8درصد كاهش 
مواجه شده و درآمد حاصل از آن نيز با 25درصد 
كاهش به 30ميليارد دالر كاهش يافته اســت. 
همچنين درآمد روسيه از محل فروش نفت وگاز 
در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته، 6درصد 
كاهش يافته و به 121ميليارد دالر رسيده است.

ضرر 9ميليارد دالري بزرگ ترين كشــور 
نفتي آفريقا

نيجريه، بزرگ ترين توليد كننده نفت قاره آفريقا، 

در ماه آوريــل وضعيت بحراني را با گوشــت و 
پوست احساس كرد؛ بودجه ساالنه اش ته كشيد، 
مجبور به حذف يارانه بنزين شــد، ارزش پول 
ملي اش ســقوط كرد و براي جلوگيري از ركود 
اقتصادي آني مجبور به درخواســت ۷ميليارد 
دالر كمك اضطراري شد و همه اينها زماني رخ 
داد كه قيمت نفت برنــت 30دالر بود. فروش 
نفت خام بيش از نيمي از درآمد دولت و تقريبا 
تمامي ارزهاي خارجي كشور را تامين مي كند. 
زينب احمد، وزير دارايــي نيجريه در ماه آوريل 
اعالم كرد كه بزرگ تريــن اقتصاد آفريقا بدون 
وجود محرك اقتصادي در ســال 2020حدود 
3.۴درصد كوچك تر خواهد شد و درآمد كشور 
50درصد كاهش خواهد يافت، به اين ترتيب، 
20درصد از بودجه بندي سرمايه اي و 25درصد 
از مخارج ساالنه كشور كاسته خواهد شد. احمد 
همچنين در ماه جوالي درجمــع نمايندگان 
مجلس اين كشــور اعالم كرد كــه كل درآمد 
دولت از  ماه ژانويه تا  ماه مــي  3.8ميليارد دالر 
بوده كه تقريبا نيمــي از اين مبلغ، يعني حدود 
1.9ميليارد دالر آن از محــل فروش نفت بوده 
است. همچنين رســانه هاي داخلي نيجريه از 
كاهش 98درصدي ســپرده پس انداز صندوق 
مازاد نفتي اين كشور خبر داده اند. گفته مي شود 
پس انداز نيجريه از مازاد درآمــد نفتي در اين 
صندوق از 32۴.5ميليون دالر در نوامبر ســال 
گذشته به ۷2ميليون دالر رسيده و اين كاهش، 
بي سابقه توصيف شده است. گلدمن ساكز در ماه 
آوريــل پيش بيني كرد درصورتــي كه قيمت 
نفت برنت روي بشــكه اي 30دالر ثابت بماند، 
نيجريه 9ميليارد دالر از درآمد خود را از دست 

خواهد داد.

خسارت ايالتي به اقتصاد آمريكا
براساس گزارش مؤسسه پتروليوم آمريكا، درآمد 
صنعت نفت و گاز منبع توليد8 درصد از توليد 
ناخالص داخلي اين كشور است. با كاهش قيمت 
نفت، ميزان توليد نفت آمريكا روزانه 2.5ميليون 
بشــكه كاهش يافت كه اين ميزان بيشــتر از 
حد انتظار بود. براساس نتايج پژوهش شركت 
ريستاد انرژي، با تداوم متوسط قيمت بشكه اي 
30دالر نفت پايه تگزاس، حدود ۷3شــركت 
نفت و گاز آمريكايي در ســال جاري و بيش از 
1۷0شركت ديگر در سال2021 مجبور به اعالم 
ورشكســتگي خواهند بود. بيش از 100هزار 
شــغل مربوط به صنعت نفت و گاز در آمريكا از 
بين رفته است و احتمال كاهش 8 تا 10درصدي 
حقوق در سال2021 بسيار باالست. اين وضعيت 
مي تواند با افزايش نرخ بيكاري و كاهش ميزان 
بودجه مصرف كننده، بر اقتصاد آمريكا ضربه اي 
سنگين وارد كند. يكي از نخستين آسيب هاي 
اقتصادي كاهش قيمت نفت در آمريكا، سقوط 
ارزش سهام در وال استريت بوده است. در پايان 
3 ماه اول سال2020 مركز مالي مورگان استنلي 
آمريكا اعــالم كرد درصورتي كــه قيمت نفت 
پايين باقي بماند، مي تواند 0.15تا 0.35درصد 
از توليد ناخالص كشــور را كاهش دهد. اگرچه 
اقتصاد آمريكا اتكاي چندانــي بر درآمد نفتي 
خود ندارد اما كاهش قيمت نفت و تقاضا براي 
محصوالت نفتي تحت تأثيــر همه گيري كرونا 
مي توانــد ايالت هاي متكي بــر اقتصاد نفتي را 
درگير خود ســازد. ايالت هاي متكي به اقتصاد 
نفتي آمريكا مانند آالسكا، تگزاس و اوكالهاما، 
با كاهش شــديد قيمت نفت در  ماه هاي مي  و 
ژوئن خسارت هاي مالي زيادي را متحمل شدند. 
كاهش تقاضاي جهاني براي نفت باعث پرشدن 
مخازن نفت در ايالت هاي مختلف آمريكا ازجمله 
مخزن كاشــينگ در اوكالهاما شد و همزمان 
كاهش 316درصدي قيمــت نفت پايه تگزاس 
در  ماه مي، باعث شد سرمايه گذاران آمريكايي 
مجبور به حراج نفت هاي ذخيره شده به قيمت 
منفي شــوند؛ اقدامي كه به ايجاد ۴1۷ميليون 
دالر كســري بودجه ايالتي منجر شد. مقامات 
اوكالهاما پيش بيني كردند كه درآمد نفتي آنها 
تحت تأثير كاهش قيمت نفت در ســال2020 
حدود 6.88ميليارد دالر كاهش داشــته باشد. 
مقامات تگزاسي نيز در  ماه مي  از احتمال كاهش 
درآمــد 52۷ميليون دالري در ســال2020 و 
كاهش 815ميليون دالري در سال 2021خبر 

داده اند.

خاطره اي به نام سينما
سينما در سال 98شروع خوبي داشت كه به پايان خوشايند ختم نشد و اين 
بداقبالي در سال99 نيز امتداد يافت. براي آنكه نمايي از وضعيت پرفروش 
سينما در سال98 به دست بياوريم، شايد بهتر باشد كه نيم نگاهي به آمار 

مقايسه اي اين سال با سال گذشته اش يعني سال9۷ داشته باشيم.
اگر 2ماه آخر ســال 98را فاكتور بگيريم بايد بگوييم كه فروش ده ماهه 
ســال98 عددي معادل 2۷9ميليارد و 19ميليــون و ۴3۷هزار تومان 
بود، درحالي كه كل فروش 12ماهه ســينما در سال9۷ به رقمي معادل 
250ميليارد تومان رســيده بود. بنابراين مي توان گفت كه ســينما در 
سال98 از اقبال بيشتري برخوردار بود اما اين حال خوش در اسفندماه با 

سدي به نام كرونا روبه رو شد.
اميرحسين خان احمدي، كارشناس و تحليل گر كسب و كارهاي رسانه اي 
در فروردين ماه گزارشــي را در رابطه با بررســي خسارت هاي اقتصادي 
واردشده به سينماها به واسطه بحران كرونا منتشر كرد. در بخشي از اين 
گزارش آمده است كه »در اكران نوروزي سال98 مجموع فروش سينماها 
مبلغ 38 ميليارد تومان بود، ما با احتساب رشــد 10 درصدي در نوروز 
99 نسبت به ســال98، پيش بيني كرديم كه فروش سينماها در اكران 
نوروزي سال 99 مي توانست حدود ۴2ميليارد تومان باشد كه به واسطه 
بحران كرونا ما آن را از دســت داديم و اين ضرر متوجه كل ســينماي 
ايران شد چون از اين فروش تنها ۴5درصد سهم سينمادار است و سهم 

تهيه كننده و شركت هاي پخش هم در اين ميان از دست رفته است«.
خان احمدي در اين گزارش پژوهشي به اين سؤال پاسخ داده بود كه هر ماه 

تعطيلي سينماها چه ضرر مالي ای به اين صنعت وارد خواهد كرد؟
او براي پاسخ، رقم فروش اكران نوروزي امسال و  ماه اسفند سال98 را كه 
سينماها در تعطيلي به سر مي بردند حذف و مجموع درآمد كل سينماها 

از ارديبهشت تا بهمن سال گذشته را محاسبه و تقسيم بر تعداد ماه ها كرد 
و در نهايت با احتساب همان رشد 10 درصدي به نسبت سال قبل، به عدد 
25 ميليارد تومان دســت يافت؛ در واقع بايد گفت كه استمرار تعطيلي 
سينماها، ماهانه ضرري معادل 25ميليارد تومان به صنعت سينما وارد 

مي كند.
در اين ميان سينماگران براي عبور از ســد كرونا راه حل هاي مختلفي را 
درنظر گرفتند؛ مانند تالش براي اكران آنالين. فيلم سينمايي »خروج« 
تازه ترين اثر ابراهيم حاتمي كيا نخســتين فيلمي بود كه در قامت اكران 
آنالين از طريق ســامانه فيليمو و نمــاوا بر صفحه تلويزيــون و مانيتور 
تماشاگران خانگي نقش بســت. اين فيلم در مدت يك روز ۴00ميليون 
تومان فروش كرد اما هنوز 2 روز از نخســتين تجربه اكران آنالين فيلم 
ســينمايي خروج نگذشــته بود كه خبرهايي از قاچاق فيلم منتشر شد 
و كانون كارگردانان ســينماي ايران قاچاق فيلــم ابراهيم حاتمي كيا را 

محكوم كردند.
اين اتفاق موجب نشد كه حركت مسير اكران آنالين متوقف شود، فيلم هاي 
ديگر مانند »طال«، »خوب بد جلف2 «و... به شكل آنالين اكران شدند تا 

شايد بخشي از خسارت وارد شده به سينما را جبران كنند.

صحنه هاي خالي تئاتر
نقش آفرينان حــوزه تئاتر، وضعيتي بهتــر از صنعت ســينما ندارند و 
روزگارشان را در خوف و رجا سپري مي كنند. تعطيلي تئاتر از همان ابتدا 
ضربه  خود را به تن نحيف تئاتر وارد كرد و كار به جايي رسيد كه در همان 
روزهاي نخست اعمال محدوديت هاي كرونايي، بعضي از تماشاخانه ها در 

آستانه اعالم ورشكستگي قرار گرفتند.
 هر چند بعد از گذشت چند ماه، گشايشي در گره اهالي تئاتر رويت شد و 
آنها اجازه يافتند تا با رعايت الزامات بهداشتي كار خود را از سر بگيرند اما 
حضور كمرنگ تماشاگران تئاتر، در كنار تمايل نداشتن گروه ها براي اجرا، 

دست به دست هم داد تا صحنه هاي تئاتر خالي بمانند.
نمايش»بچه« به كارگرداني افســانه ماهيان با بازي فاطمه معتمدآريا، 
جزو نخستين نمايش هايي بود كه برخي از آن به عنوان محرك تئاتر پس 

از چند ماه تعطيلي ياد مي كردند اما استقبال كم مخاطب در پيش خريد 
بليت اين نمايش موجب شد تا گروه نمايشي با حساب سود و زيان حضور 
در صحنه، تصميم به انصراف بگيرد؛ داستاني كه با تكيه بر گفته محمد 
دشــت گلي، مدير پرديس تئاتر شــهرزاد به خبرگزاري مهر، از ســوي 
گروه هاي ديگر نيز تكرار شد؛ چراكه »بيشــتر گروه ها تمايل به اجراي 
آثارشان در اين شــرايط ندارند زيرا در اين شــرايط درصد اينكه متضرر 

شوند بسيار باالست.«
براي حساب و كتاب ضررهاي مالي حوزه تئاتر، آمار دقيقي وجود ندارد 
اما براساس گزارشي كه روزنامه دنياي اقتصاد منتشر كرده است، مي توان 
به يك آمار حدودي دســت پيدا كرد؛ »پيش از بازگشايي سالن ها، طبق 
آماري كه وزارت ارشاد اعالم كرده است، در اسفندماه، 18۴ اثر نمايشي 
اجرايشان را متوقف كرده اند و برنامه اجراي 58 گروه نمايشي در فروردين 
و ارديبهشــت نيز پس از تعطيلي ها متوقف مانده است. با اين حساب از 
ابتداي شيوع كرونا تا زمان بازگشايي محدود تئاترها، 2۴2 تئاتر اجرايشان 
را متوقف كرده يا به تأخير انداخته اند. خسارت وارده به فروش بليت براي 
اجراي اين گروه ها با فرض ميانگين 23 تماشاگر براي هر اجرا در هر شب 
و ميانگين قيمت 20 هزار توماني بــراي هر بليت، نزديك به 10 ميليارد 

تومان است.«

ساز ناكوك
اسفند ماه همواره روزهاي شلوغ برگزار كنندگان كنسرت و خوانندگان به 
شمار مي آيد اما اسفندي كه گذشت، جز سكوت و نگراني، آورده اي براي 

اهالي موسيقي نداشت.
براساس اطالعاتي كه سايت هاي خبري تســنيم در گفت وگو با مسعود 
برزي، مدير بخش موســيقي سايت تيوال و موســيقي ما در گفت وگو با 
محمدحسين توتونچيان، مدير سايت ايران كنسرت به دست آورده  بودند، 
مي توان گفت كه برآورد ضرر حاصل از لغو كنســرت ها در اسفند ماه در 
سايت تيوال رقمي نزديك به 3ميليارد تومان و اين رقم در 2 سايت ايران 
كنسرت و ايران نمايش در بازه زماني 2هفته اول اسفند حدود 9ميليارد 

تومان بوده است.

 كرونا و حذف تماشاگران  چه باليي
 بر سر صنعت  سينما، تئاتر و موسيقي آورد؟

بدون تماشاگر
كرونــا در روزهاي اول اســفند آمد و 
همانطور كه با داس مــرگ، جان ها را 
يكي پس از ديگري درو مي كرد، سايه 
شومش را بر اهالي هنر گستراند.  سينما، تئاتر و كنسرت حكم تعطيلي 
گرفتند؛ تعطيلي هايي كه به گمان بسياري قرار بود براي چند روز و چند 
هفته ادامه داشته باشد اما در كمال ناباوري از آخرين روزهاي اسفند تا 
تابستان داغ كرونايي كش آمده و هيچ كس نمي داند كه چه زماني قرار 
است با خيال راحت راهي سينما، تئاتر و كنسرت بشويم و با نشستن روي 
صندلي  سالن هاي نمايش از خود نپرسيم كه آيا از كرونا در امان هستيم؟ 
محروم شدن دوســتداران هنر از رويدادهاي هنري و به تماشانشستن 
فيلم مورد عالقه شان، يك روي سكه آسيب كرونا به اين حوزه است و 
در ســوي ديگر تداوم تعطيلي بخش فرهنگ و هنر، ضربه سنگيني به 
نقش آفرينان اين حوزه وارد كرد تا جايي كه سيدعباس صالحي، وزير 
فرهنگ و ارشاد اسالمي در نامه هاي جداگانه به معاون اول رئيس جمهور، 
رئيس دفتر رئيس جمهور، رئيس سازمان برنامه و بودجه و معاون اقتصادي 
رئيس جمهور با اعالم خسارات وارده به بخش فرهنگ و هنر ايران متاثر 
از كرونا، خواستار اقدامات حمايتي متناسب با ابعاد اين خسارات شد. 
براساس گفته صالحي، ميزان خســارت وارد شده به اين حوزه تا پايان 
فروردين 99، مبلغي نزديك به 9۷۶ ميليارد تومان برآورد شــده بود؛ 
رقمي كه بدون شك با ادامه تعطيلي ها روند صعودي را با سرعت بيشتري 

طي كرده است.

كدام شركت ها و بنگاه ها در صدر زيان ديدگان از كرونا قرار دارند؟

خسارت 12هزار ميليارد توماني
 به صنعت گردشگري 

گفت وگو با رئيس كميسيون گردشگري اتاق ايران  
 روزهاي سياه گردشــگري در ايران از آذرماه شروع شد. با گراني بنزين، قطع شدن اينترنت، 
شلوغي خيابان ها و دلسردي همگاني كم كم انگيزه سفر هاي داخلي و درآمد مشاغل وابسته 
به اين صنعت تا حدي كم شد. هنوز شرايط به حالت طبيعي برنگشته بود كه ماجراي هواپيماي 
اوكرايني، ورود توريست ها به ايران را به صفر نزديك كرد؛ ضربه اي كه فقط به بدنه گردشگري وارد نشده بود و ورود ارز 
به كشور را هم نشانه گرفته بود. جمشــيد حمزه زاده، رئيس جامعه هتلداران در آن زمان اعالم كرد كه بيش از 80درصد 
توريست هاي آمريكايي و اروپايي ســفر خود تا فروردين ماه به ايران  را لغو كرده اند. چشم اميد همه فعاالن اين حوزه به 
تعطيالت نوروز بود كه كرونا هم به ليست مصيبت هاي گردشگري ايران اضافه شد و تير خالص را زد. كار به جايي رسيد كه 
شركت هاي فعال در حوزه گردشگري با همه اسم و رسمي كه براي خود به هم زده بودند دست به تعديل هاي گسترده زدند 
و شركت هاي كوچك تر، اعالم ورشكستگي كردند. علي بابا در همان روزهاي ابتدايي شيوع كرونا اعالم كرد كه اين شركت 

به واسطه كاهش 80درصدي  درآمدهايش دست به تعديل 182نفر از نيروهاي خود زده 
است. سوم ارديبهشت ماه، وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي ايران، 
خبر داد كه 1۳هزار راهنماي گردشگري در ايران شغل خود را از دست داده اند. حاال 
علي اكبر عبدالملكي، رئيس كميسيون گردشگري اتاق بازرگاني ايران به همشهري 
مي گويد: كرونا تا پايان خرداد بيش از 12هزار ميليارد تومان به صنعت گردشگري كشور 
آسيب زده است و اگر شرايط كنوني ادامه پيدا كند حجم اين خسارت تا پايان سال در 

حدود 20هزار ميليارد تومان برآورد مي شود.

نورا عباسي 
روزنامه نگار

سميرا رحيمي 
روزنامه نگار

مائده اميني 
روزنامه نگار
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 خطر
 از دست رفتن اميد

اين روزها بسياري از جامعه شناسان از 
كليدواژه طبقه متوسط استفاده مي كنند؛ مفهومي 
كه شايد براي شما آشنا و پركاربرد باشد، اما براي 
عموم مردم ويژگي ها و جايگاه اين طبقه اجتماعي 
زياد تعريف شده نيست. بنابراين بهتر است براي 
شروع، ابتدا تعريفي از طبقه و طبقه متوسط داشته 

باشيد و از اهميت آن بگوييد. 
در علوم اجتماعــي در مــورد مفهوم طبقه يا قشــر 
بحث هاي زيادي شده؛  به ويژه در حوزه جامعه شناسي. 
البته تعريفي كه جامعه شناســان از طبقــه دارند با 
تعريف آن از لحاظ اقتصاددانان متفاوت اســت. معيار 
اقتصاددانان بــراي تفكيك طبقاتــي معموال ميزان 
درآمد افراد است و بر اين اساس وقتي از طبقه صحبت 
مي كنند منظورشان بيشــتر »دهك« است. اصطالح 
دهك هم يعني جامعه را به 10دهك تقسيم كنيم تا 
ببينيم تفاوت درآمدي هر دهك يا 10درصد جامعه به 
چه صورت اســت. بنابراين معيار اقتصادي در تعريف 
طبقه نمي تواند نشان دهنده تمام واقعيت و البته تعريف 
دقيق و كاملي از آن باشــد. با نگاهــي به وضع درآمد 
دهك هاي مختلف در سطح جامعه، متوجه شباهتي 
بين دهك دوم تا هشــتم خواهيم شد. اين 6دهك از 
لحاظ درآمدي خيلي به همديگر شبيه هستند. سبك 
زندگي 2دهك باال كه درآمدهاي بسيار بااليي دارند 
با 6دهك ميانه بسيار متفاوت است، چون از هر لحاظ 
امكانات بســيار بااليي دارند. رفتار و ســبك زندگي 
2دهك پايين هم همان قــدر با 8دهك ديگر متفاوت 
است، چون به نوعي در فقر مطلق به سر مي برند. البته 
مشكل اقتصاددانان اين است كه بعد از مشخص كردن 
اين دهك ها نمي توانند از لحاظ آماري آنها را شناسايي 
كنند، چون در مناطق مختلفي پراكنده شــده اند. اما 
جامعه شناسان تعريف هاي مختلفي از طبقه و طبقه 
متوسط ارائه كرده اند. مثال جامعه شناسان كالسيك 
به طبقه، نگاهي عيني دارند؛ يعني در جامعه 2طبقه 
تشخيص مي دهند؛ طبقه بورژوا و طبقه كارگر. ولي در 

غرب هم دولت رفاه توانست موازنه اي بين طبقه كارگر و 
سرمايه دار به وجود بياورد و از آنجا به بعد طبقه ديگري 
رشد كرد به نام طبقه متوســط. طبقه متوسط طبقه 
پاييني بود كه به تدريج و با تحرك اجتماعي به طبقات 
باالتر آمد. اما عده اي ديگر از جامعه شناســان معتقد 
بودند معيار براي تفكيك طبقاني فقط توجه به درآمد 
طبقات نيســت، بلكه »منزلت« هم ويژگي تفكيك 
طبقاتي دارد كه آن را با تحصيالت، تعلقات فرهنگي، 
محل زندگي و نوع آن تعريف كردند. طبقه متوسط هم 
معموال شامل افراد تحصيلكرده كه از طريق تحصيل 
توانسته اند دنيا را بشناسند، روشنفكران به معناي عام 
و حقوق بگيران مي شود. درواقع قشر متوسط، به ويژه 
در ايران، قشــري اســت كه از طريق افزايش سرمايه 
فرهنگي، تحصيالت و تعلقات و سبك زندگي مدرن 
و بهره گيري از سرمايه اجتماعي مي خواهد به سرمايه 

فيزيكي برسد. 
در جوامع مختلف به طبقه متوسط توجه 
مي شود. شكل گيري طبقه متوسط در ايران به چه 

شكل بود؟
طبقه متوسط ايران بعد از انقالب با قبل از آن فرق دارد، 
چون تا قبل از انقالب اقشــار مختلف طبقه متوسط 
شامل نظامي ها و گروه هايي مي شــد كه رو به قدرت 
بودند و جزو طبقه متوسط رو به باال به  حساب مي آمدند. 
بورژواها، مديران ارشد و صنعتگران هم شامل طبقه 
متوسط مسلط مي شدند، اما به داليل مختلف به تدريج 
از بين رفتند. بخش ديگري از طبقه متوســط طبقه 

متوسط ميانه بودند كه شامل 2بخش سنتي و مدرن 
بودند. سنتي ها، علماي ديني و مذهبي ها و بازاري ها 
بودند و مدرن ها هم تحصيل كرده ها. اما بعد از انقالب 
زمينه هاي رشد سريع طبقه متوسط فراهم شد. يكي 
از داليلش هم اين بود كه تفكر آدم ها نسبت به زندگي 
تغيير كرد. افراد با آشنا شدن با مفاهيمي مانند برابري و 
مساوات، تصميم به تغيير زندگي خود گرفتند. اينگونه 
چشم اندازها باعث شد گروه هاي مختلف حاشيه نشين، 
روســتايي و طبقات پايين و حتي طبقات كارگري و 
گروه هاي خدماتي، از طريــق برنامه هاي دولت، مثل 
يارانه ها و دادن سهميه هاي مختلف به مناطق محروم يا 
خانواده هايي كه به نوعي حكومت را حمايت مي كردند 
و... جهش پيدا كنند. همين موضوع باعث شــد طبقه 
متوســط جديدي به وجود بيايد كه تعلق اساسي اين 

طبقه جديد وابسته به سرمايه فرهنگي آن است. 
به نكته خوبي اشــاره كرديد، اما شايد 
از يک بُعد ديگر هم بشود به ماجرا نگاه كرد؛ مثال 
اينكه گسترده تر شدن طبقه متوسط بعد از انقالب 
اسالمي با همه سرمايه اجتماعي اي كه ايجاد كرد، 

اما عواقبي هم به دنبال داشته است؟
خب، همه اين ماجرا تصميم حاكميتي نبوده اســت. 
ببينيد! افراد زيادي در ايران براي اينكه بتوانند وضعيت 
طبقاتي خود را عــوض كنند ســرمايه اي در اختيار 
نداشتند؛ بنابراين خواستند از طريق سرمايه فرهنگي 
تغييراتي در زندگي خود به وجود آورند و به همين خاطر 
تحصيالت را تنهــا عاملي براي تغييــر جايگاه خود 
درنظر گرفتند. يكي از عوامل گرايش مردم به كسب 
مدارج باالي علمي هم همين موضوع و در واقع تغيير 
جايگاهشان در جامعه است؛  البته هدف و گرايش اصلي 
در بسياري موارد كسب مدرك و سرمايه فرهنگي است 
كه درواقع پله اي براي دســتيابي به سرمايه فيزيكي 
بيشتر است؛ مثل شغل، موقعيت و پست بهتر. اما تالش 
براي دســتيابي به مدارك باالتر و البتــه در مواردي، 
مداركي كه اصل هم نيســتند، نشان دهنده آن است 
كه كســب مدرك براي اين افراد بســيار مهم است و 
انگار فرد مي خواهد به اين وســيله خود را به ديگران 
معرفي كند كه در جامعه شناســي بــه آن لقب »فرد 
مفعولي« داده مي شــود؛ يعني در سرمايه اجتماعي 
قشرهايي هستندكه فقط به دنبال بُعد ظاهري كسب 
مدرك هســتند،؛  ولي عده اي ديگر مثل روشنفكران 
و نويسندگان به كســب علم و باال رفتن ميزان سواد 
و تحصيالت خــود به معناي واقعي توجــه دارند. اين 
افراد حتي هويــت خود را با توجه به تحصيالتشــان 
تعريف مي كنند. به همين دليل ممكن اســت وقتي 
فشار اقتصادي زيادي به آنها وارد شود اين قشر صدمه 
بيشتري ببيند، چون نتوانسته به هدف خودش از راه 
كسب مدرك برســد. ولي عموما از طريق تركيبي كه 
از اين ســرمايه فرهنگي و شبكه هاي روابط اجتماعي 
به وجود مي آيد، افراد مي توانند سرمايه اقتصادي اي را 
كه به دنبال آن هستند به دست بياورند و شغل باالتري 
هم داشته باشند. هم اكنون شاهد آن هستيم كه حتي 
در ميان گروه هاي محروم جامعه هم تقاضا براي افزايش 
سطح سرمايه فرهنگي و تغيير جايگاه اجتماعي وجود 
دارد، چون موضوع مهم توجه به چشــم اندازي است 
كه مردم مي خواهند با توجه به آن، جايگاه خودشان 
را تغيير دهند. درصورتي كه موضــوع مهم، موضوع 
توانمند سازي  است؛ يعني براي تغيير جايگاه فرد، بايد 
نگرش درســتي براي تغيير وضعيت در اختيار او قرار 
داد كه درواقع اين تغيير بايــد منوط به تالش او براي 
رسيدن به جايگاه باالتر باشد. بنابراين مي توانيم بگوييم 
هم اكنون گروه هاي مختلفي از طبقات متوسط داريم 
كه از طريق كسب سرمايه فرهنگي، طبقه خود را تغيير 
داده اند. در طبقات متوسط شاهد گروه هاي مختلفي 
هستيم كه از طريق ســرمايه فرهنگي به دنبال كسب 
مدرك هســتند؛ ولو اينكه از طريق آن حتي نتوانند 
شــغل خوبي به دســت بياورند. اما خانواده ها بازهم 
تمايل دارند ســرمايه خود را به تحصيل فرزندانشان 
اختصاص دهند و درصورت امــكان آنها را به خارج از 
كشور بفرستند. با نگاهي به تئوري هاي آموزش عالي، 
متوجه مي شويم وقتي شــغلي وجود ندارد تقاضا در 
آموزش عالي هم پايين مي آيد؛ درصورتي كه در ايران 
شاهد آن هستيم با وجود اينكه شــغلي وجود ندارد 
تقاضا همچنــان براي آموزش عالي و كســب مدرك 

همچنان باالست. 
آيا طبقه متوسط در همه جاي دنيا قدرتي 
دارد كه بتواند موتور محركه توسعه كشور به شمار 

بيايد؟ براي برخوردار بــودن از چنين قدرتي چه 
امكاناتي نياز دارد؟

طبقه متوســط مي تواند موتور توســعه كشور باشد، 
همچنان كه مي تواند باعث ســقوط نظام يك كشور 
هم بشود؛ همانگونه كه در نظام قبلي، شاه را طبقه اي 
از بين برد كه به وجودش آورده بود؛ يعني همان طبقه 
متوسط، نه طبقات كارگري و كشــاورزي. بنابراين 
اگر طبقه متوسط را موتور محركه يك كشور بدانيم 
بايد به اندازه كافي به درخواست هاي اين طبقه توجه 
شود. يكي از خواسته هاي اين طبقه هم اين است كه 
با توجه به تعلق فرهنگي اي كه دارد، خواهان داشتن 
آزادي هاي فرهنگي و اجتماعي اســت؛ ضمن اينكه 
اين طبقه دســت كم بايد از حداقل هــاي اقتصادي 
برخوردار باشد. حتي اگر مانند بازاري ها حقوق بااليي 
هم نداشــته باشــد، ولي با توجه به اينكه از تركيب 
ســرمايه فرهنگي خود »هويت« مي گيرد، به همين 
دليل براي رسيدن به خواسته هاي فرهنگي خود بايد 
از منابع اقتصادي در خور خود، مانند شــغل خوب و 
شايسته و درآمد كافي برخوردار باشد. ولي هم اكنون 
طبقه متوسط حتي نمي تواند پاسخگوي عاليق خود، 
مانند تهيه كتاب يــا تابلوي مورد عالقه اش باشــد. 

همين موضوع باعث مي شود تحت فشار مضاعفي قرار 
بگيرد؛ به گونه اي كه به نظر برســد اين طبقه در حال 
فروپاشي است. درصورتي كه هيچ طبقه اي، خودش 
و تعلقاتش محو نمي شود و از بين هم نمي رود،  بلكه 
شــرايطي به او تحميل مي شــود كه تحمل اوضاع را 
برايش بسيار ســخت مي كند؛ به طوري  كه نمي تواند 
موتور توسعه جامعه باشــد. اما در كشورهاي ديگر، 
وقتي همگام با رشــد طبقه متوسط به خواسته هاي 
او هم توجه مي شــود، اين طبقه مشروعيت بيشتري 
به دست مي آورد. البته كشورهاي غربي هم با گسترش 
طبقه متوســط، با نوعي بحران مشروعيت اين طبقه 
قرار گرفته اند، ولي توجه بيشتري به حل اين مشكل 
مي كنند. در هر صورت طبقه متوسط مي تواند موتور 
محركه كشورش باشد؛ مشروط برآنكه از حداقل هاي 
اقتصادي برخوردار باشــد و مهم تــر از همه اينكه به 
تعلقــات او ماننــد برخــورداري از آزادي فرهنگي، 
اجتماعي و سياســي توجه شــود، چون اين موضوع 
براي اين طبقه بسيار مهم اســت. وقتي بيش از حد 
به طبقه اي مانند طبقه متوســط فشــار بيايد باعث 

مي شــود نتواند از هويت خود حفاظت كند. درواقع 
فشار اقتصادي، بر تمام طبقات يك جامعه فشار وارد 
مي كند، اما بر اقشــار مختلف طبقه متوسط تأثيرات 
متفاوتي مي گذارد. ممكن است حتي باعث محو بعضي 
اقشار هم بشود؛ به گونه اي كه ديگر تعلق و مجالي براي 
پرداختن به مسائل فرهنگي و درس و تحصيل نداشته 
باشند. البته خيلي از اقشار هم مانند روزنامه نگارها يا 
اصحاب رسانه، نويسندگان و بخش هاي ديگر خدماتي 
از مشــكالت اقتصادي موجود خيلــي رنج مي برند، 
چون درواقع از طريق اقتصاد اســت كه مي توانند به 

خواسته هاي فرهنگي خود پاسخ  دهند. 
نقش قشــر متوســط در اعتراضات و 
ناآرامي هايي مانند آبــان 98 چه بود؟در آبان 98 
شاهد اعتراضات حاشــيه اي بوديم؛ انگار بخشي 
از طبقه متوسط به حاشــيه كشيده شده بودند و 
آنجا مطالبات اجتماعي خــود را طلب مي كردند. 
به همين خاطر شــايد بتوان گفت اين اعتراضات، 
اعتراضاتي حاشيه اي بود نه اعتراض قشر متوسط. 
توجه داشــته باشيم كه بزرگ شــدن طبقه متوسط 
بعد از انقالب، هم مي توانســت يك فرصت تلقي شود 
و هم تهديد. در اعتراضات آبــان هم، اغلب گروه هاي 

ديگر، خصوصا در شهرســتان ها پيونــدي با جنبش 
نداشتند، چون خواسته ها و مطالبات متفاوتي داشتند 
و معترضان عالوه بر طبقه متوسط متعلق به گروه هاي 
فرودســت هم بود. در اين ناآرامي هــا اعتراض طبقه 
متوسط به قطع اينترنت هم بود، چون اينترنت ابزاري 
براي استفاده طبقات متوسط به حســاب مي آيد. اما 
قشرهاي مختلف طبقه متوسط معموال در ناآرامي هايي 
كه منجر به آتش سوزي و زد و خورد مي شود شركت 
نمي كنند، چون آنها حداقل از يــك امنيتي حمايت 
مي كنند. درواقع فشار اقتصادي به مناطق محروم باعث 
شد آنها هم معترض شوند. قشر محروم به نوعي باعث 
مشروعيت بخشيدن به اين نظام شده اند. اما ناآرامي ها 
نشان مي دهد بعضي گروه هاي طبقه متوسط هم در 
آن شركت داشتند و نمي توان تفكيكي برايشان قائل 
شد. طبقات فرودست، هم در حاشيه هاي تهران و هم 
شــهرهاي ديگر گرايش هايي براي تحرك اجتماعي 
و تغيير منزلت و جايــگاه اجتماعي خــود دارند. در 
اين عصر نمي توان گفت طبقه فرودســتي داريم كه 
فقط مي خواهد نان و مســكن داشــته باشــد؛ يعني 

آنها هم به دنبال تغيير جايگاه خودشــان هســتند و 
مي خواهند از آموزش، بهداشت و به طور كلي شرايط 
بهتري برخوردار باشند. اين موضوع نشان مي دهد كه 
طبقات متوسط را تنها نمي توان براساس واقعيت هاي 
زندگي آنها نگاه كرد، بلكه بايد براساس واقعيت هاي 
ذهني شان هم به آنها نگاه كرد. اين تغيير ذهنيت ها هم 
بعد از انقالب به وجود آمده؛ يعني خواسته هاي طبقات 
محروم هم فقط محدود به تامين معيشت نيست، بلكه 
افراد مي خواهند جايگاه اجتماعي شــان تغيير كند. 
همين موضوع به مسئوالن فشــار وارد مي كند و اگر 
به مشــكالت اقتصادي رســيدگي نكنند نمي توانند 
حداقل خواسته هاي تمامي اقشــار طبقه متوسط را 

برآورده كنند. 
علت اصلي اينكه هم اكنون طبقه متوسط 
در كشور ما گسترده شــده و اغلب مردم خود را 
متعلق به چنين طبقه اي مي دانند چيســت و اين 

اتفاق چه عواقبي به دنبال دارد؟
علت اصلي آن، اين اســت كــه در ذهن ايــن افراد 
چشــم اندازهاي پيشــرفت نقش بسته اســت و اين 
چشــم انداز هم از بعد انقالب در اذهان شكل گرفته 
است. افراد وقتي شاهد به اصطالح يك شبه پولدارشدن 
عده اي هستند فكر مي كنند چنين امكاني براي تغيير 
جايگاه طبقاتي آنها هم هست. اين موضوع بسيار مهم 
است كه بعد از انقالب ما به گروه هاي مختلف مردم و 
تمام جمعيت »چشم انداز قشر بندي باز « ارائه كرديم. 
معني چشم انداز قشربندي باز هم اين است كه به آنها 
بگوييم شــما مي توانيد زندگي خود را تغيير دهيد و 
به همه جا برســيد. ولي مي توان گفــت دادن چنين 
چشم اندازي بدون داشتن بستر و امكانات مناسب براي 
رسيدن به چنين جايگاهي در آنها توهم ايجاد مي كند. 
بنابراين از لحاظ روانشناسي اگر فرد شرايط و امكانات 
الزم را براي رسيدن به خواســته هايش نداشته باشد 
دچار ناهنجاري هايي ماننــد روآوردن به مواد مخدر، 
سرقت و... مي شود و ادعا هم مي كند راه ديگري براي 
دستيابي به خواسته هاي خود سراغ ندارد. اين انديشه 
در ذهن افراد وجــود دارد و تا وقتي هــم كه چنين 
انديشه اي وجود داشته باشد كسي به جايگاه اجتماعي 
خودش قانع نيست و هميشــه بدون داشتن امكانات 

مي خواهد به جايگاه باالتري برسد. 
به نظر مي رسد داشــتن ذهنيت تغيير 
جايگاه و شرايط در جامعه، بدون برخوردار بودن 
از امكاناتي براي دستيابي به آن، باعث ايجاد نوعي 
نااميدي در مردم كشور مي شود. شما اين را قبول 

داريد؟
يكي از عواقب چنين نااميدي هايــي در جامعه اقدام 
به مهاجرت هايي است كه گاهي جان افراد را به خطر 
مي اندازد. اين مهاجران اغلب افرادي هســتند كه در 
كشور خودشان تحت فشــار زيادي هستند و چنين 
ريسكي را مي پذيرند و گاه از طريق قايق هايي جا به جا 
مي شــوند كه هيچ تضميني براي سالم ماندن شــان 
وجود ندارد. زندگي اين افراد اغلب در ايران به گونه اي 
نبوده كه مشكل تامين نان داشته باشند، بلكه درواقع 
چشم انداز پيشــرفت آنها از بين رفته بوده و ديگر در 
كشور خودشــان امكاني براي پيشرفت نمي ديده اند، 
بــه همين خاطر به اميد داشــتن شــرايط بهتر و به 
تحقق پيوستن آمال و آرزوهايشان به كشور ديگري 
مي گريزند. تحقيقات در مورد مهاجران ايراني نشان 
مي دهد كه آنها حتي براي برخورداري از پيشــرفت 
بيشتر، وارد تشــكل هاي ايراني هم نمي شوند، بلكه 
ترجيح مي دهند به گروه هاي ديگر غيرايراني متصل 
شــوند تا به اصطالح دست و بالشــان براي پيشرفت 
بيشتر باز باشد. تحقيقات نشان مي دهد ايراني ها در 
خارج از كشور معموال بسيار موفق هستند و مي توانند 
شغل خوبي داشته باشــند. بنابراين مي توان نتيجه 
گرفت اگر شــرايط براي آنها مهيا بود مي توانســتند 
در كشور خودشان هم موفق شوند و اين ما بوديم كه 
نتوانستيم امكانات الزم را در اختيارشان قرار دهيم. 
وجود شــعارها و مفاهيمي مانند بــرادري، برابري، 
انصاف و عدالت در هر جامعه اي باعث مي شــود نظام 
اجتماعي آن تغيير كند و سطح انتظارات مردم براي 
محقق شدن اين شعارها و دستيابي به آنها بيشتر شود. 
بعد از انقالب در جامعه نوعي تغيير ذهنيت ايجاد شد، 
ضمن اينكه شعاري هم وجود داشــت كه انقالب را 
متعلق به مستضعفين مي دانست و جالب اينكه هنوز 
هم اين شعار وجود دارد، درصورتي كه اميد مي رفت 
انقالب باعث شود ديگر قشر مستضعفي وجود نداشته 

باشد، نه اينكه انقالب پشت آن پناه بگيرد. هم اكنون 
كشور ما طبقات مختلفي، از محروم گرفته تا متوسط 
و مرفه دارد. قشر محروم نگرشي براي تغيير وضع خود 
دارد كه بايد هميشه به اين گروه ها كه درآمد پاييني 
دارند رسيدگي شــود تا جايگاه اجتماعي شان عوض 
شود. شــعار براي از بين بردن فقر فقط نبايد محدود 
به فقر مالي شــود. بايد توجه داشته باشــيم كه با از 
بين بردن فقر، درواقع طبقه جديدي از فقرا به  وجود 
مي آيد كه به آن طبقه متوســط گفته مي شود. مثال 
وقتي كميته امداد به فردي كمك مي كند تا خودش 
بتواند كارگاهي براي خود داشته باشد. با برخورداري از 
چنين امكاناتي نه تنها طبقه او تغيير پيدا خواهد كرد،  
بلكه نوع مطالبات و خواسته هايش هم عوض  مي شود 
و خواسته هاي فرهنگي و سياسي دارد كه بايد به آنها 

هم توجه شود. 
اما هنگام بحران هاي اقتصادي يا بروز مشكالت 
مالي، قشر متوسط بيشــتر تحت الشعاع قرار 

مي گيرد و آسيب بيشتري به او وارد مي شود؟
هنگامي كه جامعه با بحران اقتصادي مواجه مي شود 
گروه ها و طبقات مختلف تأثيرات متفاوتي مي بينند. 
اما در ايــن ميان قطعا بر كارمندانــي كه حقوق ثابت 
دارند تأثيرات بيشــتري مي گذارد. بــه همين خاطر 
هم بايد توجه داشــته باشيم بخشــي از اقشار طبقه 
متوسط كه سرمايه اجتماعي باالتري دارند بيشتر هم 
در فشارهاي اقتصادي آســيب مي بينند چون هويت 
خود را از ســرمايه فرهنگي و اجتماعي خود حاصل 
مي كنند. مثال استاد دانشگاهي كه در طبقه متوسط 
قرار دارد هنگام بحران اقتصادي نمي تواند دســت به 
كارهاي اقتصادي ديگري غير از كسب درآمد از طريق 
حقوق خود بزند. به همين خاطر هم تورم بر اين قشر 
تأثير خيلي بيشــتري مي گذارد تا قشــرهايي مانند 
بازاري ها يا حتي كسبه خرد. درواقع هنگام بحران هاي 
اقتصادي، افراد با درآمدهاي ثابت تأثيرپذيري بسيار 
بيشتري نسبت به بقيه خواهند داشت. به همين خاطر 

بهتر است روشنفكران تفسير جديدي ارائه دهند كه 
بتواند هم پاسخگوي نيازهاي گروه هاي محروم باشد 
و هم گروه هايي كــه از محروميت بيرون آمده اند ولي 
خواسته هاي جديدي دارند كه دولت بايد به آنها جواب 
دهد. ضمن اينكه بايد ببينند آيا احتياجي هست كه 
تعريف جديدي از رابطه بين دولــت، دولت انقالبي و 
مردم داده شــود كه به نظر مي رسد زمان انجام چنين 
كاري رسيده باشد. همچنين وقتي افراد در قشرهاي 
مختلف جامعه در طبقه متوســط بتوانند احســاس 
آزادي بيشــتري داشته باشند مشــروعيت نظام هم 
افزايش مي يابــد. توجه به خواســته هاي متفاوت در 
طبقه متوسط، مانند خواسته هاي سياسي، فرهنگي، 
اقتصادي و... هم موضوع بســيار مهمي است كه اگر 
ناديده گرفته شود مشــكالت زيادي در سطح جامعه 
به وجود خواهد آمد. مثال توجه بــه نهادهاي مردمي 
مانند عالقه مندان به محيط زيست يا جامعه حمايت 
از حيوانات و... و قراردادن امكانات در اختيار آنها باعث 
افزايش مشروعيت نظام و دلگرمي و همكاري بيشتر 
مردم مي شــود. درصورتي كه توجه نداشتن به طبقه 
متوسط و همچنين بروز مشــكالت اقتصادي، نقش 
نداشتن آنها در رونق اقتصادي، افزايش فاصله آنها با 
طبقات مرفه و نداشــتن قدرت خريد، باعث مي شود 
بخشي از قشــرهاي اين طبقه با اينگونه بي توجهي ها 
دچار بحران هويــت و افزايش نارضايتي شــوند. اين 
مشكل هم به دولت برمي گردد كه برنامه هاي توسعه 

متوازني ندارد. 

هيچ طبقه اي خودش و تعلقاتش محو 
نمي شــود و از بين هم نمــي رود؛ بلكه 
شرايطي به او تحميل مي شود كه تحمل 
اوضاع را برايش بسيار سخت مي كند؛به 
گونه اي كه نمي تواند موتور توسعه جامعه 
باشد . اما در كشورهاي ديگر وقتي همگام 
با رشد طبقه متوسط به خواسته هاي او 
هم توجه مي شود ؛ اين طبقه مشروعيت 

بيشتري به دست مي آورد

يكي از عواقب  نااميدي در جامعه اقدام به مهاجرت هايي است كه گاهي جان افراد 
را به خطر مي اندازد . اين مهاجران اغلب افرادي هســتند كه در كشور خودشان 
 تحت فشار زيادي هستند كه چنين ريسكي را مي پذيرند و گاه از طريق قايق هايي 
جا به جا مي شوند كه هيچ تضميني براي سالم ماندن شان نخواهد بود .زندگي اين 
افراد اغلب در ايران  به گونه اي نبوده كه مشكل تامين نان داشته باشند؛ بلكه  در 
واقع چشم انداز پيشرفت آنها از بين رفته بوده و ديگر در كشور خودشان امكاني 

براي  پيشرفت نمي ديده اند

علت اصلي اينكه چرا اغلب مردم خود را 
متعلق به طبقه متوسط مي دانند اين است 
كه اين افراد در ذهن شان چشم اندازهاي 
پيشرفت نقش بسته و اين چشم انداز هم 
از بعد انقالب در اذهان شكل گرفته است .

افراد وقتي شاهد به اصطالح يكشبه پولدار 
شدن افراد جامعه هستند فكر مي كنند 
چنين امكاني براي تغيير جايگاه طبقاتي 

آنها هم هست

   مسئله كيفيت آموزش و طبقه متوسط 
 عالقه به كسب مدرك حتي بدون پشتوانه شغلي 
و به نوعي مدرك گرايي موضوع مهمي است كه به 
كيفيت آموزش مربوط مي شود. قطعا در نگاه كالن 
مي توان گفت اين نوع آموزش به رشد اقتصادي 
كشور منجر نخواهد شــد. اين موضوع هم كامال 
واضح و مشخص اســت. چنين آموزشي نيازهاي 
جامعه را برآورده نمي كنــد و هيچ گونه رابطه اي 
هم با رشد اقتصاد كشور نخواهد داشت. چون در 
گذشته تئوري اي وجود داشت كه گفته مي شد به 
ميزاني كه براي آموزش و افزايش ســطحي افراد 
يک كشور ســرمايه گذاري كنيم مي توانيم تا دو 
برابر آن به رشد اقتصادي كشور اميدوار باشيم. 
بررسي تمام كشورها هم نشان مي دهد كه چنين 
تجربه اي داشته اند. ولي در مواجهه با پديده جهاني 
شدن دريافته ايم كه كيفيت آموزش است كه باعث 
رشد اقتصادي خواهد شد. توجه به كسب مدرك 
موضوعي است كه تک تک افراد نفع خودشان را 
درنظر مي گيرند. ضمن اينكه همين تعلقي هم كه 
خود فرد فكر مي كند باعث ارتقاي سطح سرمايه 
اجتماعي و فرهنگي و همچنيــن تغيير جايگاه 
طبقاتي خود شده اســت موضوع قابل توجهي 
است. مي توان گفت هم اكنون بسياري افراد خود 

را متعلق به طبقه متوسط مي دانند.

 گفت وگوي همشهري با علي اصغر سعيدي
 جامعه شناس، درباره مسائل طبقه متوسط در ايران امروز

قشر متوسط جامعه تعداد زيادي از مردمان يک كشور را شــامل مي شود كه درواقع موتور 
محركه توسعه و پيشرفت آن به حساب مي آيند. بنابراين هر تغييري در وضعيت اين طبقه، تأثير 
مستقيمي بر پيشرفت يا بروز بحران هاي جديد در كشور دارد. در جامعه ما نيز طبقه متوسط لنگر 
ثابت سياست در ايران به حساب مي آيد. اما با توجه به شرايط موجود آسيب بسيار زيادي متوجه اين طبقه است، به گونه اي كه به نظر 
مي رسد در حال فروپاشي و انحطاط است. اگر بخواهيم به واسطه مهم و فراگير بودن اين طبقه، كمترين آسيب را از اعمال تحريم ها و 
مشكالت موجود در كشور ببيند، دولت بايد با حفظ منابع خود در جهت كمک به قشر ضعيف جامعه، آنها را آرام كند و براي طبقه متوسط 
هم امتيازات سياسي و اجتماعي الزم را درنظر بگيرد؛ ضمن اينكه بايد از رانت طبقات باال و مرفه جامعه هم جلوگيري شود. ولي متأسفانه 
هم اكنون شاهد هرچه الغرتر شدن اين قشر و فربه شدن طبقه مرفه هستيم؛ روندي كه مشخص نيست تا كي ادامه داشته باشد. اما 
در سال هاي اخير، چه بالها و آسيب هايي بر سر طبقه متوسط آمده و روند رو به رشد آن، چه آسيب هايي در زمان حال و آينده به دنبال 
خواهد داشت؟ توجه نداشتن به اين طبقه چه عواقبي دارد و چطور مي توان از اين شرايط رهايي يافت؟ در اين خصوص با علي اصغر 

سعيدي، جامعه شناس و عضو هيأت علمي دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران، گفت وگو كرده ايم. 

يكتا فراهاني
خبرنگار
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   سود مشاركت مسكن مهر، از اصل وام بيشتر شد
درحالي كه مسكن مهر به اصطالح براي اقشار كم درآمد ساخته شده 
است، سود مشاركت آن از اصل وام بيشتر شده كه در توان بسياري از 

مالكان فعلي مسكن مهر نيست، لطفاً اين موضوع را پيگيري كنيد.
تركمان از تهران

   قطع مكرر آب در مناطق مختلف كرج
قطعي مكرر آب در كرج به خصوص در نقاطي مانند كمالشهر غيرقابل 
تحمل شده است. در خيابان هاي بوستان و گلستان شهرك كماليه 
در كمالشهر آب بدون هيچ اطالع رســاني قبلي قطع و انبوه ساكنان 
شهرك دچار معضل مي شــوند. آيا وقتي در زميني كه قبال تنها يك 
ساختمان بوده 20واحد ساخته اند نبايد به فكر تامين آب ساكنان اين 
مجتمع ها مي افتادند. از سوي ديگر از ساكنان ديگر مناطق هم مدام 
درخصوص قطعي آب مي شنويم و جا دارد مسئوالن فكري براي اين 

موضوع بكنند.
جعفري از كمالشهر كرج

   عملكرد ناقص كارگزاري ها و بانك ها در مورد سهام 
با توجه به اينكه حدود ۱8ميليون نفر، روش آزادســازي مستقيم را 
براي مديريت ســهام عدالت خود انتخاب كرده اند اما عملكرد كند 
و ناقص كارگزاري ها و بانك ها موجب نارضايتي ســهامداران شــده 
است. اين مشكالت به اندازه اي است كه برخي از سهامداران از فروش 
سهام خود پشيمان مي شوند و برخي ديگر به فكر تغيير كارگزار ناظر 
هستند، تعدادي هم به بازار سياه خريدوفروش سهام روي آورده اند كه 
بسيار ناايمن است. از طرفي هم متأسفانه سيستم يا راه حلي كه براي 
تغيير كارگزار ناظر سهام عدالت كه اعالم شده بود به زودي راه اندازي 
مي شــود، در تعدادي از كارگزاري ها، هنوز راه اندازي نشده است. از 

مسئوالن بورس تقاضا داريم به اين وضعيت رسيدگي كنند.
كهنسال از تهران 

   زيرســاخت تحصيل  اينترنتي دانش آموزان بسيار ضعيف 
است

مســئوالن در حالي سخن از ســامانه شــاد مي گويند كه خيلي از 
دانش آموزان نه خودشان ونه والدين شــان ابزار اتصال به اينترنت را 
ندارند. براي اين قشر فكري بكنند كه در غيراين صورت ترك تحصيل 
و نيمه كاره رها ماندن حداقل تحصيالت بسياري از دانش آموزان در 

پيش است.
ميربهادري از بردسكن خراسان رضوي

   رفع مشكالت بيمه دي براي ايثارگران چه شد
چندين ماه است كه ايثارگران و جانبازان از سوي بيمه دي در كلينيك 
و مناطقي كه قبال طرف قرارداد بوده اند پذيرش نمي شــوند و تا اين 
لحظه هم قرارداد جديدي منعقد نشده است. مسئوالن بنياد هم مدام 
مي گويند تفاهمنامه جديد در راه است و مشكل حل خواهد شد. اما با 
روندي كه تاكنون طي شده ممكن است حل اين مشكل به عمر برخي 

جانبازان و ايثارگران قد ندهد.
جاهدي از تهران 

   حق مسكن كارگران چه شد؟
با وجود اينكه نزديك به 2 ماه از تصويب حق مسكن كارگران و تأكيد 
رهبري بر اين موضوع مي گذرد هنوز ايــن افزايش ناچيز يا تصويب 
نشده يا اجرايي نشده است. توقع ما اين است در اين بحران و نابساماني 
اقتصادي حداقل از ســر و ته حقوق ما كمتر بزنند و اين حق مسكن 

هرچند اندك را هم به حقوق بيفزايند.
سبزه پرور از نيشابور

  با عامالن ناآرامي بورس برخورد شود
از مســئوالن تقاضا داريم عامالن اعمال تخريبگرانــه در كانال هاي 
بورسي و فضاي مجازي را شناسايي كنند. در اين روز عده اي تخريبگر 
اقتصادي بدون هيچ ســند و مدركي درصدد ايجــاد هرج و مرج در 
بازار ســرمايه برآمدند و ازجمله خبري كذب راجع به خروج سايپا از 
صندوق etf سوم اعالم كردند كه باعث ريزش نسبي بازار است. توقع 

ما سهامداران برخورد جدي و قانوني با اين افراد است.
محمدرضايي از تهران 

   ساخت كنارگذر در مسير شــهر آوج و  بوئين زهرا ضروري 
است

مناطق روستايي شهرســتان هاي آوج و بوئين زهرا در استان قزوين 
فاقد راه كنار گذر هستند و كاميون هاي سنگين حامل مواد معدني 
در راه هاي منتهي به معادن اين شهرها از مسيرهاي روستايي آمد و 
شد مي كنند كه آسيب بســياري به اين جاده ها وارد مي شود و تاوان 
آن اغلب بر دوش مردمي است كه ســهمي در اين موضوع ندارند. از 
مســئوالن تقاضا داريم فكري براي پيشگيري از تخريب اين راه هاي 

روستايي بكنند.
غياثي از بوئين زهرا 

   براي برنامه هاي اربعين از هم اكنون به فكر باشند
با توجه به روالي كه همه ساله در اربعين براي پياده روي و عزاداري هاي 
پرشور وجود داشته از مسئوالن توقع مي رود از هم اكنون به گونه اي 
برنامه ريزي كنند كه بتــوان اين برنامه ها را بــا رعايت پروتكل هاي 

بهداشتي در كم خطرترين حالت ممكن به حد بضاعت اجرايي كرد.
موسوي نسب از تهران

 
   شرط معدل از آزمون هاي استخدامي حذف شود

از مســئوالن تقاضا داريم شــرط معــدل را از شــروط آزمون هاي 
استخدامي حذف كنند. اگر قرار است آزمون تعيين كننده باشد تفاوتي 
بين معدل ۱2 و ۱۴ وجود ندارد و فقط جلوي بسياري از جوانان را براي 

محك زدن توانايي هاي خود براي تصدي شغل مي گيرد.
اكبرپور از مشهد

  حقوق بسيار ناچيز پرسنل اورژانس
در اين شرايط سخت بهداشــتي و كرونايي حقوق پرسنل اورژانس 
بسيار ناچيز است درحالي كه مدام مقابل كارها و خطرات قرار دارند و 
اين قشر چندين ماه پيوسته است كه در خط مقدم مقابله با ويروس 
كرونا هستند. با اين حال حمايت چنداني از آنها نمي شود و حقوق آنها 

در پايين ترين حد ممكن است.
مظاهري از تهران 

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

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

با مردم

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

 زلزله 5/1ريشتري
در گيالنغرب

زلزله اي بــه بزرگي ۵.۱ريشــتر ظهر ديروز 
منطقــه اي در حوالي گيالنغرب در اســتان 
كرمانشــاه را لرزانــد امــا ايــن زمين لرزه 

خوشبختانه تلفاتي به همراه نداشت.
به گزارش همشهري، اين زلزله ساعت۱3:۴6 
ديروز در 29كيلومتري گيالنغرب و در عمق 
8كيلومتري زمين اتفاق افتــاد و لرزش آن 
در شهرهاي اطراف احساس شــد. به دنبال 
اين زلزلــه تيم هاي ارزيــاب از هالل احمر و 
اورژانس راهي منطقه شدند و به بررسي ميزان 

خسارات و تلفات احتمالي پرداختند.
مجتبي خالدي، سخنگوي سازمان اورژانس 
كشور در اين باره گفت: به دنبال اين زمين لرزه 
3دســتگاه آمبوالنس و تيم ارزياب به محل 
اعزام شــدند. تعــداد جمعيــت تحت تأثير 
بسيار كم هســتند و 2آبادي در محدوده اين 
زمين لرزه قرار دارند. بــا اين حال تيم بالگرد 
اورژانس كرمانشــاه نيز در حالت آماده باش 
است و نخستين بيمارستان نزديك به محل 
الزهراي گيالنغرب نيز در آماده باش به ســر 

مي برد.
از ســوي ديگر كورش محموديان، فرماندار 
گيالنغرب نيز گفت: ظاهــرا كانون اين زلزله 
در كشور عراق و بين 2استان مندلي و خانقين 
بوده و شهرستان گيالنغرب نيز به دليل هم مرز 
بودن با كشور عراق از اين زلزله متاثر شد. وي 
در ادامه گفت: 2 تيــم ارزياب هالل احمر به 
اين مناطق اعزام شده اند و خوشبختانه طبق 
گزارش هــای اوليه تاكنون خســارت مالي 
چنداني نداشــته ايم. وضعيت در گيالنغرب 
عادي است و مردم سرگرم انجام امور روزمره 

خود هستند.

سارق خانه هاي تهران 
 در شمال

به زندان افتاد

تحقيقات درباره ســارقي كه بــه خانه هاي 
شمال پايتخت دستبرد مي زد نشان داد كه 
او به اتهام سرقت در شــمال كشور دستگير 

شده است.
به گزارش همشهري، رسيدگي به اين پرونده 
از چندي قبل به دنبال دســتبرد به خانه اي 
در شمال تهران آغاز شــد. شاكي مدعي بود 
سارق يا سارقان با دستبرد به خانه اش اموال 
با ارزشي شامل طال، ارز، وجه نقد و... به ارزش 

تقريبي يك ميليارد ريال سرقت كرده اند.
با ثبت اين شكايت تحقيقات پليسي آغاز شد 
و مأموران با بررســي دقيق پرونده و تصاوير 
به دست آمده از صحنه سرقت توانستند چهره 
سارق را شناسايي كنند. شواهد نشان مي داد 
او كه فرزاد - 30ساله - نام دارد واز مجرمان 
سابقه دار است. بررسي ها براي دستگيري وي 
ادامه داشت تا اينكه مشخص شد او در يكي 
از شهرهاي شمالي كشــور به اتهام سرقت 
دستگير شده و در زندان به ســر مي برد. در 
اين شــرايط بود كه با هماهنگي قضايي وي 
براي تحقيقــات به تهران منتقل شــد و در 
بازجويي ها به ســرقت از خانه هاي شــمال 
پايتخت اعتراف كرد. او گفت: با پرسه زني در 
محدوده هاي شمالي شهر و بررسي خانه هايي 
كه در طبقات اول قرار داشتند بين ساعت 8 
تا ۱۱ شــب از طريق بالكن وارد مي شدم و 
اموال با ارزش را سرقت و پول به دست آمده را 

صرف خوشگذراني مي كردم.
ســرهنگ احمد نجفــي، معاون مبــارزه با 
ســرقت هاي خاص پليس آگاهي تهران در 
اين باره گفت: باتوجه به اعترافات متهم وي با 
صدور قرار قانوني از سوي بازپرس پرونده براي 
انجام تحقيقات تكميلي در اختيار كارآگاهان 

اداره هفدهم قرار گرفت.

 احمد براي
زنده ماندن 10روز 

فرصت دارد
  تالش ها براي نجات جوان 30ساله 

كه از ۱7ســالگي به جرم قتل در داخلي
زندان به سر مي برد در حالي ادامه 
دارد كه او براي فرار از قصاص تنها ۱0روز فرصت 
دارد. هر چند تا كنون بخشــي از وجه المصالحه 
درخواستي خانواده مقتول فراهم شده اما احمد 
براي بازگشــت به زندگي هنوز به كمك خيرين 

نيازمند است.
به گزارش همشهري، احمد زمستان سال 86يعني 
زماني كه ۱7سال بيشتر نداشــت به اتهام قتل 
عمد دستگير شد. ماجراي جنايتي كه او متهم به 
ارتكاب آن بود، عجيب بود. احمد بي آنكه خودش 
بخواهد وارد يك درگيري شد كه انتهاي آن قتل 
پسري جوان بود و دستگيري احمد به اتهام قتل. 
حاال ســال ها از آن حادثه مي گذرد. در اين مدت 
2بار پرونده پســر جوان براي اجــراي حكم در 
اختيار شــعبه اجراي احكام قرار گرفت اما هربار 
بنا به داليلي حكم قصاص اجرا نشد تا او همچنان 

اميدوار به نجات از قصاص باشد.

روز شوم 
خواهر احمد كسي است كه در همه اين  سال ها 
پيگيرپرونده برادرش بود تا بتواند او را از مجازات 
مرگ نجــات دهد. او در گفت وگو با همشــهري 
مي گويد: اسفند سال 86بود كه آن حادثه رخ داد. 
من و خانواده ام در كرج زندگي مي كنيم و برادرم 
احمد محصل بود و با پدر و مادرم زندگي مي كرد. 
آن روز احمد سوار موتور بوده كه پسر جواني از او 
مي خواهد وي را تا جايي برساند. برادرم هم قبول 
مي كند و او ســوار مي شــود اما دقايقي بعد آنها 
درگير مي شوند. ظاهرا 2نفر بر سر يك دختر با هم 
درگير شده بودند و احمد و مقتول بي آنكه گناهي 
داشته باشند وارد درگيري مي شوند و در نهايت 
مقتول بر اثر اصابت ضربه چاقو به قتل مي رسد و 
برادرم متهم به قتل مي شود. خوب يادم هست كه 
همان روز احمد به من زنگ زد و ماجرا را تعريف 
كرد و گفت كه ضربه چاقو را او نزده، من هم از او 
خواستم به اداره آگاهي برود و خودش را معرفي 

كند و همه اينها را به مأمــوران بگويد. اما او رفت 
و ديگر برنگشت. تا اينكه بعد از چند روز متوجه 
شديم كه او با توجه به شهادت 2پسر نوجوان به 
قتل متهم شده و در اداره آگاهي به ارتكاب قتل 

اعتراف كرده است.

حكم قصاص 
پسر نوجوان پس از دستگيري به كانون اصالح و 
تربيت منتقل شد و پرونده اش در اختيار دادسرا 
قرار گرفت. پس از بازسازي صحنه جنايت، پرونده 
به دادگاه فرستاده شد و احمد به اتهام قتل عمد 
محاكمه شد. خواهرش مي گويد: پدر و مادر من 
تحت حمايت كميته امداد بودند و پولي نداشتند 
كه بابت وكيل بدهند. من از وقتي 9ســاله بودم، 
مراقب برادر كوچكم بــودم و در حقيقت برايش 
مادري مي كردم. براي هميــن به هر دري زدم تا 
بتوانم او را نجات دهم. او ادامه مي دهد: 3سال تمام 
هر وقت به مقابل خانه مقتــول مي رفتم، حاضر 
نمي شدند مرا ببينند. حق هم داشتند. پسرشان 
به قتل رسيده بود و داغ بزرگي داشتند. تا اينكه 
سال 89، حكم قصاص احمد تأييد شد. آن وقت 
بود كه باالخره توانســتم با مادر مقتول صحبت 
كنم. زني، آرام و محترم كه هرگز به ما بي احترامي 
نكرد اما چون جگر گوشه اش را از دست داده بود، 
فقط قصاص مي خواســت. پس از آن چندين بار 
ديگر هم به ديدنش رفتم اما تنها خواســته اش 

قصاص بود.

اجراي حكم 
سال 93و پس از طي شدن مراحل قانوني پرونده 
احمد براي اجراي حكم قصاص به شعبه اجراي 
احكام فرستاده شد. خواهرش مي گويد: يك روز 
قبل از آن براي آخرين مالقات با برادرم به زندان 
رفتيم. حال بدي داشتيم و لحظات وحشتناكي 
بود. در آن زمان به تازگــي قانون جديد مجازات 
اسالمي اجرايي شــده بود. در ماده 9۱اين قانون 
آمده كه افراد بالغ كمتر از ۱8 ســال اگر مرتكب 
قتل شوند و درصورتي كه ماهيت جرم انجام شده 

يا حرمت آن را درك نكنند، قصاص نمي شــوند. 
آن روز به قاضي زندان اعــالم كرديم كه برادرم 
زماني كه كمتر از ۱8ســال داشته مرتكب قتل 
شده و همين باعث شد كه حكم قصاص متوقف 
شود. پس از آن درخواست اعاده دادرسي داديم 
كه مورد موافقت قرار گرفت و بــرادرم بار ديگر 
محاكمه شد. در جريان رسيدگي دوباره به پرونده، 
او به پزشكي قانوني فرستاده شد اما آنها نتوانستند 
تشخيص دهند كه برادرم در زمان ارتكاب جنايت 
از رشــد عقلي برخوردار بوده يا نه. با اين حال در 
جريان محاكمه، قاضي تشخيص داد كه احمد در 
زمان حادثه ماهيت جرم انجام شده را مي دانسته 
و براي همين دوباره حكم به قصاص داد. اين حكم 
در ديوان عالي كشور تأييد و قرار شد احمد به دار 

مجازات آويخته شود.

يك اتفاق عجيب 
۱7بهمن 97دومين باري بــود كه قرار بود حكم 
قصاص به اجرا درآيد. با مرگ پدر مقتول، حاال تنها 
ولي دم، مادر وي بود. زني كه همچنان اصرار به 
اجراي حكم قصاص داشت. اما شب قبل از اجراي 
حكم اتفاقي رخ داد كه كسي آن را پيش بيني اش 
نكرده بود. خواهر احمد مي گويد: آن شــب برف 
سنگيني باريد. طوري كه همه جاده ها بسته شد 
و قاضي اجراي حكم هم نتوانســت خودش را به 
زندان برساند و آن روز حكم اجرا نشد. اين اتفاق 
روي تصميم مادر مقتول تأثير زيادي گذاشــت. 
خيلي ها به او گفتند كه حتما قسمت نيست كه 
حكم را اجرا كني و در نهايــت او گفت كه حكم 
قصاص را اجرا نمي كند اما رضايت هم نمي دهد 
تا احمد تا آخــر عمرش در زنــدان بماند. با اين 
حال مدتي بعد، آنچه همه مــا منتظرش بوديم 

اتفاق افتاد.

بخشش مشروط 
در همه اين ســال ها خواهر احمد براي گرفتن 

رضايت مادر مقتول تالش زيــادي كرد. در اين 
ميــان برخي از مســئوالن محلــي و همچنين 
جمعيت امام علي)ع( به كمكش آمدند تا شــايد 
بتوانند رضايت بگيرند. او ادامه مي دهد: مدتي بود 
كه مريض شده بودم و مادر مقتول هم مي دانست 
مبتال به بيماري شده ام. مادرم آنقدر غصه احمد 
را خورد كه فوت كرد. موقع خاكسپاري، به احمد 
مرخصي ندادند و با اصرار مــا، قبول كردند كه 
آمبوالنس پزشــكي قانوني قبل از انتقال جسد 
مادرم به قبرستان، به داخل زندان برود و برادرم 
براي آخرين بار مادرم را ببيند. ديگر براي نجات 
برادرم نااميد شده بودم تا اينكه كرونا شايع شد 
و در يكــي از تماس هايم با بــرادرم فهميدم كه 
تعدادي از هم بندي هايش به بيمارستان منتقل 
شــده اند. در يكي از همان روزها كــه تلفني با 
مادر مقتول حرف مي زدم، پرسيد كه چرا گريه 
مي كنم؟ من هم گفتم كه برادرم اگر قصاص هم 
نشود حتما به خاطر كرونا مي ميرد. آنقدر حالم 
بد بود كه تلفن را قطع كردم. چند روز بعد مادر 
مقتول زنگ زد و گفت كه مي خواهد مرا ببيند. 
وقتي به ديدنش رفتم، گفت كــه به خاطر همه 
تالش هاي من رضايت مي دهد اما مبلغي را براي 
اعالم گذشــت تعيين كرد كــه پرداخت آن در 
توان خانواده ام نبود. چــرا كه پدر و مادرم تحت 
پوشــش كميته امداد بودند و من و همسرم هم 
در خانه اجاره اي زندگي مي كرديم. او 3ماه براي 
تهيه اين مبلغ به ما وقــت داد كه با تالش يكي 
از اعضاي جمعيت امــام علي و همچنين يكي از 
خواننده هاي محبوب كشور، بخشي از اين مبلغ 
فراهم شــده اما هنوز حدود 200ميليون تومان 
براي گرفتن رضايت نيــاز داريم. به گفته خواهر 
احمد، فرصتي كه مادر مقتول بــراي تهيه اين 
مبلغ اعالم كرده، 30مرداد به پايان مي رسد و اگر 
تا اين زمان نتوانند مبلغ درخواستي را پرداخت 
كنند، برادرش براي ســومين بار پاي چوبه دار 

مي رود و زندگي اش به پايان مي رسد.

به دنبال سقوط مرگبار دختري ۱6ساله از پشت بام 
مدرسه اي در تهران، خواستگار وي با دستور قاضي دادسرا

جنايي بازداشت شد.
به گزارش همشهري، بامداد يازدهم مرداد ماه امسال گزارش مرگ 
دختري نوجوان در منطقه اتابك به بازپرس جنايي تهران اعالم شد 
و گروهي از مأموران تجسس پليس آگاهي تهران با دستور قاضي، 
خود را به محل حادثه رســاندند. قرباني دختري حدودا ۱6ساله 
بود كه از پشت بام يك مدرسه به پايين سقوط كرده و جانش را از 

دست داده بود. مادر وي كه در محل حادثه بود و بي تابي مي كرد 
به مأموران گفت: خواســتگار دخترم، او را به پايين پرتاب كرد و 

بعد فراري شد.
وي ادامه داد: من سرايدار مدرسه هستم و سال ها قبل از همسرم 
جدا شــدم. بعد از جدايي با دخترم زندگي مي كردم كه به تازگي 
متوجه شدم با پسري آشنا شده است. پسرجوان اشكان نام داشت 
كه دخترم را از من خواســتگاري كرد. قرار بود به زودي مراســم 
عقدشان برگزار شــود كه اين اتفاق تلخ افتاد. وي ادامه داد: شب 
حادثه اشكان مهمان ما بود. چون هوا خوب بود به پشت بام مدرسه 
رفتيم كه جوجه كباب درســت كنيم. من پيش آنها بودم، اما بعد 
از شام به پايين آمدم و ناگهان صداي فرياد هاي دخترم و اشكان 
را شــنيدم. به نظر مي رســيد كه با يكديگر جر و بحث مي كنند. 

مي خواستم براي پايان دادن به دعوايشــان به پشت بام بروم، اما 
ناگهان صداي مهيبي شــنيدم. فورا خود را به پشــت بام رساندم 
كه اشكان با ديدن من وحشــت زده فرار كرد. آنجا بود كه متوجه 
شدم دخترم از پشت بام به پايين پرتاب شده و جانش را از دست 
داده اســت. مادر قرباني در ادامه گفت: من از اشكان، خواستگار 
دخترم شكايت دارم و احتمال مي دهم كه او باعث سقوط دخترم 
شده است. با دستور قاضي، جسد دختر نوجوان به پزشكي قانوني 
انتقال يافت و خواستگار فراري وي تحت تعقيب قرار گرفت. او روز 
شنبه بازداشت شد و ديروز براي تحقيق به شعبه سوم دادسراي 
جنايي تهران انتقال يافت. اشكان، جوان 2۱ساله وقتي پيش روي 
بازپرس، ساسان غالمي قرار گرفت مدعي شد كه در مرگ دختر 
موردعالقه اش نقشي نداشته اســت. وي گفت: آن شب پرستو با 

مادرش جر و بحثش شــده بود و دلخور بود. پرستو تندي كرد و 
با لحن بدي با مادرش حرف زد؛ به طوري كه مادرش دلخور شده 
و به پايين رفت. به او گفتم چرا اينطور با مادرت صحبت كردي و 
او با ناراحتي از من خواست در رابطه آنها دخالتي نكنم، اما از من 
هم دلخور شده بود و مي گفت چرا به او اعتراض كرده و او را مقصر 
دانسته ام. وي ادامه داد: جر و بحثمان تمام  شده بود كه پرستو به 
بهانه اينكه مي خواهد دستانش را بشويد به سمت شير آبي كه كنار 
كولر و لبه پشــت بام بود، رفت و ناگهان خودش را به پايين پرتاب 
كرد. من ترســيده بودم. چون زمان حادثه فقط من و پرستو در 
پشت بام بوديم. مي ترســيدم اگر بمانم پايم گير شود و فرار كردم  
پس از اظهارات پسر جوان قاضي براي او قرار قانوني صادر كرد و 

تحقيقات در اين پرونده ادامه دارد.

زنگ موبايل قاتل 17ساله، او را لو داد
 نوجــوان ۱7ســاله كــه به خاطــر اختــالف مالي 

200هزارتوماني پسرعمويش را به قتل رسانده و داخل جنايي
يخچال پنهان شده بود، با به صدا درآمدن زنگ گوشي 
موبايلش گير افتاد. به گزارش همشهري، شامگاه جمعه ۱7مرداد ماه 
گزارش يك درگيري خونين به پليس پايتخت اعالم شد و مأموران 
براي بررسي موضوع راهي آنجا شــدند. محل حادثه خياباني حوالي 
بازار بود و مأمــوران پس از حضــور در آنجا با پيكــر خونين جوان 
20ساله اي روبه رو شدند كه با ضربات چاقو مجروح شده بود. ضارب 
اما فرار كرده بود و جوان زخمي پس از انتقال به بيمارســتان، تحت 
درمان قرار گرفت اما ساعتي بعد به دليل شدت جراحت جانش را از 
دست داد. با گزارش ماجرا به بازپرس ويژه قتل تهران، تحقيقات براي 
كشف راز اين جنايت آغاز شد. تيم تحقيق راهي محل درگيري شد و 
در بررسي هاي ميداني مشخص شد كه عامل جنايت كسي جز پسر 
عموي مقتول نبوده است. به گفته شاهدان علت درگيري آنها اختالف 
مالي بوده و قاتل پس از آنكه با ضربات چاقو مقتول را زخمي كرد پا به 

فرار گذاشته بود.

بازداشت قاتل در يخچال 
يافته هاي كارآگاهان حكايت از اين داشــت كه عامل جنايت آخرين 
بار حوالي ســاختمان نيمه كاره اي در بازار ديده شده است. آنطور كه 
مأموران متوجه شدند ســاختمان نيمه كاره محل كار يكي از دوستان 
قاتل بود. مأموران احتمال دادند كه متهم در ساختمان نيمه كاره مخفي 
شده اســت. به همين دليل راهي آنجا شدند اما هرچه گشتند اثري از 
متهم فراري نبود. اين درحالي بود كه متهم هنگام ورود به ساختمان 

نيمه كاره توسط برخي از افراد حاضر در اين محل ديده شده بود.

ماموران دســت از جســت و جو 
برنداشــتند و همه جا را گشتند. 
ناگهان صداي زنــگ موبايلي از 
داخل يخچــال صندوقي كه در 
گوشــه اي از ســاختمان بود، به 
گوش رسيد. مأموران با باز كردن 
در يخچال و كنار زدن وســايل 
داخــل آن متهــم را يافتنــد و 

دستگيرش كردند.

دعواي عجيب
نوجوان ۱7ســاله پس از انتقال 
به اداره آگاهي چاره اي جز اقرار 
به جنايت نديد. او گفت به دليل 
اختالف مالي با پســرعمويش 
درگيرشــده و او را بــه قتــل 

رسانده است. پسر نوجوان توضيح داد: چند وقت پيش تولد دختر 
موردعالقه ام بود و مي خواستم براي او هديه اي بخرم. اما صاحب كارم 
حقوقم را نمي داد و مدام امروز و فردا مي كرد. به همين دليل به سراغ 
پســرعمويم رفتم و از او 200هزار تومان پول قرض گرفتم. قرار شد 
وقتي حقوق گرفتم بدهي ام را به او بپردازم. بــا اين حال براي اينكه 
بدقول و بدحساب نباشــم ۱00هزارتومان از بدهي ام را جور كرده و 
به او دادم. به او گفتم چند روز بعــد ۱00هزارتومان ديگر آن را جور 
مي كنم و برمي گردانم. وي ادامه داد: چند روز قبل از حادثه پسرعمويم 
را ديــدم و گفتم بــه زودي مابقي را جــور مي كنم امــا او گفت بايد 

200هزارتومان بدهــي. هرچه گفتم كه نصف 
بدهي يعني ۱00هزارتومان آن را دادم زير بار 
نرفت. نمي دانم دچار فراموشي شده بود يا نقش 
بازي مي كرد. هرچه بود مرا عصباني كرد و من 
چون مداركي نداشتم نمي توانستم ثابت كنم كه 
نصف بدهي را پرداخت كرده ام. وي گفت: روز 
حادثه بارديگر او را در خيابان ديدم و باز همان 
بحث هميشگي ميان ما پيش آمد. وقتي ديدم 
زيربار نمي رود كه من نصف بدهي ام را داده ام و 
همچنان اصرار داشت كه 200هزارتومان به او 
بدهكارم، درگيري ميان ما باال گرفت. خشمگين 
شدم و با چاقويي كه همراه داشتم ضرباتي به او 
زدم. وقتي ديدم خون آلــود روي زمين افتاد از 
ترســم فرار كردم. متهم گفت: به سراغ يكي از 
دوستان قديمي كه در ساختماني نيمه كاره كار 
مي كرد رفتم و به او پناه بردم. ذهن آرامي نداشتم 
و به دنبال فرصتي بودم تا قاچاقــي از ايران فرار 
كنم اما پليس ها رد مرا زده بودند و مي دانستند در ساختمان نيمه كاره 
پنهان شده ام. دوســتم به من كمك كرد كه در يخچال پنهان شوم و 
قرار شد وقتي پليس ها رفتند با پرداخت پول به قاچاقچيان انسان از 
كشور خارج شوم اما زنگ بي موقع موبايلم كار دستم داد. آنقدر هول 
و دستپاچه بودم كه فراموش كردم گوشــي موبايلم را سايلنت كنم. 

همين باعث شد تا محل پنهان شدنم لو برود و دستگير شوم.
اين متهم پس از اقرار به جنايت بازداشت شــد و پرونده وي به دليل 

سنش كه زير ۱8سال است به دادسراي اطفال فرستاده شد.

پسر نوجوان پس از ارتكاب جنايت در يخچال پنهان شد

پسري كه در 17سالگي به جرم قتل به قصاص 

محكوم شده پس از 13سال تحمل زندان
 

براي آزادي نيازمند كمك خيرين است

سقوط اسرارآميز دختر 16ساله 
از پشت بام مدرسه

با اسكن اين كد 
فيلم گفت و گو 

با خواهر احمد را 
ببينيد
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ياوريگانه
روزنامه نگار

ندازندي
روزنامه نگار

هرچه به نيمه دوم سال نزديك تر 
مي شويم، به تعداد جشنواره هاي جشنواره

ســينمايي مختلفي كــه به دليل 
شيوع كرونا هنوز مشخص نيست چگونه برگزار 
مي شوند، افزوده مي شود. مديران سينمايي، به رغم 
همه مشــكالت مالي اي كه امســال گريبانگير 
فعاليت هاي فرهنگي و هنري شده، نمي خواهند 
به ســرعت دست هايشــان را در برابــر كرونا و 
كمبودهاي اقتصادي باال ببرند و رأي به تعطيلي 
جشنواره هاي سينمايي دهند. يكي جشنواره هاي 
سينمايي كه معموال در اواخر تابستان و اوايل مهر 
برگزار مي شود، جشــنواره بين المللي فيلم هاي 
كودكان و نوجوانان است كه روز گذشته دومين 
جلسه شوراي سياستگذاري سي وسومين دوره آن 

به صورت آنالين برگزار شد.
به گزارش همشهري، به نقل از ستاد اطالع رساني 
سي  وســومين جشــنواره بين المللي فيلم هاي 
كــودكان و نوجوانان، دومين جلســه شــوراي 
سياستگذاري سي وسومين جشنواره بين المللي 
فيلم هاي كودكان و نوجوانان با حضور قدرت اهلل 
نوروزي رئيس شــوراي سياستگذاري جشنواره، 
عليرضا تابش دبير جشنواره، رسول صدرعاملي، 
مرضيه برومند، عليرضا رضاداد، حجت االســالم 
رمضانعلي معتمــدي، ايمان حجتــي، حبيب 
ايل بيگي، عليرضا رضاداد، فريده روشن و مهدي 
مزروعي، اعضاي شوراي سياستگذاري به صورت 

آنالين برگزار شد.
در اين جلسه، عليرضا تابش پس از ارائه سناريوي 
برگزاري جشــنواره، درباره برنامه ريزي برپايي 
مجازي اين دوره نكاتي را مطرح كرد و از برگزاري 
جلساتي با سازمان سينمايي و وزارت ارتباطات 
و فناوري اطالعــات در راســتاي برپايي آنالين 
جشنواره خبر داد. براساس اين خبر، ساير اعضاي 
شورا نيز پس از مطالعه ســناريوي برگزاري اين 
دوره جشنواره، مالحظاتي را در زمينه برگزاري 
جشــنواره به صورت آنالين در ميان گذاشتند و 

نظراتي را ارائه كردند.

در اين جلســه پس از شــنيدن نظرات اعضا، بر 
تعامل با تهيه كنندگان فيلم هاي كودك و نوجوان 
تأكيد شد و همچنين اين پيشنهاد مطرح شد تا 
براي ايجاد فضاي مناســب برگزاري، شبكه اي از 
فعاالن سينماي كودك در همه استان هاي كشور 
تشكيل شود. همچنين قرار بر اين شد تا شهرهاي 
خواهرخوانده اصفهان نيز در جريان طرح برپايي 
آنالين اين دوره جشنواره قرار گيرند و نقطه نظرات 
خود را در اين راســتا ارائه دهند. در اين جلسه بر 
لزوم استفاده از ظرفيت همه كودكان و نوجوانان 
كشور در جشنواره تأكيد شد و پيشنهاد داده شد 
برخي كارگاه ها پس از اعالم فراخوان، به صورت 

آنالين كار خود را آغاز كنند.
در بخشي از دومين جلسه شوراي سياستگذاري 
سي وســومين جشــنواره فيلم هاي كودكان و 
نوجوانان، درباره تغييرات اجرايي چهارمين المپياد 
فيلمسازي نوجوانان ايران، پلتفرم  ايجاد شده براي 
برپايي كارگاه هاي آموزشي المپياد در قالب رسانه 
تعاملي و شيوه هاي پرداختن به جشنواره و المپياد 
توسط رسانه ملي جهت هر چه بهتر برگزار شدن 

اين رويداد، بحث و تبادل نظر شد.

در ســناريوي جامع برگزاري سي وسومين دوره 
جشــنواره فيلم هــاي كــودكان و نوجوانان، بر 
تغيير پارادايم و مناســبات برپايي جشنواره هاي 
ســينمايي در ســطوح بين المللي، تالش براي 
جلب رضايت و ارتقاي سطح مشاركت مخاطبان 
جشــنواره در فضاي مجازي و تبديل تهديدات 
دوره كرونا به فرصت هاي رشد در سينماي ايران و 
زيرساخت هاي فناوري هاي نوين ارتباطي در اين 

عرصه تأكيد شده است.
اگــر برگزاري آناليــن و مجازي سي وســومين 
جشــنواره بين المللــي فيلم هاي كــودكان و 
نوجوانــان تجربه موفقــي از آب درآيد، مي توان 
حدس زد كه ساير جشنواره هاي سينمايي امسال 
همچون جشــنواره فيلم كوتاه تهران، جشنواره 
سينماحقيقت و حتي جشــنواره فيلم فجر نيز 
به صورت آنالين برگزار شود، اما درصورتي كه اين 
ايده با شكست مواجه شود، چه بسا مسئوالن ساير 
جشنواره هاي ايراني در اجراي اين ايده قدري تامل 
كنند و تعطيلي جشنواره هاي امسال را به برگزاري 
سوت و كور و بدون استقبال از جشنواره ها ترجيح 

دهند.

فصلنامــه ســينمايي فارابــي  كه 
نخستين شماره آن در سال1367 انتشارات

منتشــر شــد، با نســخه كاغذي 
خداحافظي كرد و شماره8۵ اين فصلنامه سينمايي 
به شــكل الكترونيكي از طريق ســامانه فروشگاه 
برخط طاقچه قابل دريافت است. بنياد سينمايي 
فارابي كه پس از پيروزي انقالب با تئوري »نظارت، 
هدايت، حمايت« تأســيس شــد، قصد داشــت 
سينمايي متناسب با آرمان هاي جديد انقالبي را 
بنيان  نهد. فارابي به اين منظور فعاليت هاي خود را 
بر 4محور عمده قــرار داد؛ امــور فرهنگي، امور 
بين الملــل، امور تاميــن و توزيع  و امــور توليد و 
پشتيباني. در زمينه امور فرهنگي، انتشار فصلنامه 
فارابي تالشي براي توليد محتواي تئوريك در زمينه 
آشنايي و هدايت سينماگران ايران بود. 24شماره 
اول اين فصلنامه با مديرمسئولي سيدمحمد بهشتي 
و سردبيري محمود ارژمند منتشــر شد و پس از 
وقفه اي، محمد رجبي به عنوان مدير مســئول و 
مسعود ترقي جاه در مقام سردبير سكان هدايت آن 
را به دست گرفتند. بعدها داريوش نوروزي و گروهي 
از مترجمان و مؤلفاني كه به مطالب تئوريك گرايش 
داشتند، به انتشــار ويژه نامه هايي كه هر كدام به 
موضــوع خاصي مثل ژانر، ســينماي وحشــت، 
كاميك بوك و فانتزي و... اختصاص داشت، مبادرت 
ورزيدند. 4شماره اخير اين مجله نيز به سينماي 

ديجيتال و ابعاد و مسائل مختلف مطروحه در اين 
حوزه اختصاص داشت. به گزارش همشهري به نقل 
از روابط عمومي بنياد سينمايي فارابي، شماره8۵ 
فصلنامه ســينمايي فارابي با عنوان »فناوري هاي 
نوين سينمايي4: عرضه، نمايش و بازارهاي نوين 
سينما در عصر پسا  ديجيتال« به صاحب امتيازي 
بنياد سينمايي فارابي و مدير مسئولي عليرضا تابش 
منتشر شد و عالقه مندان مي توانند نسخه PDF اين 
شماره از فصلنامه )پاييز و زمســتان1398( را از 
ســايت طاقچه خريداري كنند. با توجه به تغيير 
روش انتشــار از مجلد كاغذي به نســخه  PDF و 
عرضه برخط، فصلنامه سينمايي فارابي از طريق 
 ســامانه فروشــگاه برخــط طاقچه بــه آدرس

 https://taaghche.com/book/78084 قابل 
خريــداري اســت. طاقچه يك فروشــگاه برخط 
)آنالين( كتاب الكترونيكي است كه گنجينه اي از 
كتاب هاي الكترونيك، صوتي، پي دي اف، مجله و 
روزنامه دارد. طاقچه اين كتاب هــا را با همكاري 
ناشران و با رعايت حق تكثير، به صورت قانوني روي 
اپليكيشن و سايت منتشــر مي كند. پيش تر نيز 
انتشــار ديگر نشــريه بنياد ســينمايي فارابي، 
»فيلم نگار« كه به حوزه فيلمنامه نويسي اختصاص 
داشت، متوقف شده و به نسخه الكترونيك تغيير 
شــكل داده بود. انتشار فهرســت مطالب ساليان 
  گذشته فصلنامه فارابي كه ديگر به شكل كاغذي 
منتشر نمي شــود، مي تواند يادبود درخوري براي 
يكي از قديمي ترين و ديرپاترين نشريات تئوريك 

سينمايي باشد.

الگوييموفقياقرباني
»فارابي«رابادبرداحتمال برگزاري آنالين سي وسومين جشنواره بين المللي فيلم هاي كودكان و نوجوانان وجود دارد

در نخستين نشست رسانه اي رئيس سازمان سينمايي در سال1399 عنوان شد

تأمينامنيتفيلمهاشرطبرگزاریآنالينجشنوارهفيلمفجر
تقريبايكســالو3ماهبعدازآخريننشست

رســانهايحســينانتظامي،رئيسسازمانگزارش
سينمايي،ظهرديروزنخستيننشسترسانهاي
ويدرسال1399زيرسايهكروناوبدونحضورخبرنگارانبا

طرحسؤاالتمكتوبوتلفنيبهصورتآنالينبرگزارشد.
بهگزارشهمشهريبهنقلازمهر،رئيسسازمانسينمايي
دربارهبرگزاريجشنوارههايسينماييسال99باتوجهبه
تداومشيوعكروناگفت:حتيدربخشبازارفيلمدوستانما
درفارابيتجربياتيداشتهاند.جشنوارههاييمثلفيلمكوتاه
ومستندكهفيلمسازانتالشميكنندكارهايشانديدهشود
شايدبشودمسيريبرايديدهشدنشانانديشيدوليبراي
جشنوارههايتجاريكهامكاندزديدهشدنآثاروجوددارد،
شايدبايدبهدنبالراهكارهايديگريباشيم.همچنينوي
دربارهامكانبرگزاريآنالينجشنوارهفيلمفجراظهاركرد:
بخشيازبرگزاريجشنوارههابهتعدادتوليداتبرميگردد،
امادرحوزهنمايشــيبرايفيلمهايتجارياگربخواهيم
نمايشآنالينداشتهباشــيمامكانحضوراينآثارنيست،
چونبهسرقتميروند.ازهمكارانمدرستادصيانتخواهش

كردهامراهكارهاييبراياينماجراپيداكنند.
انتظاميتأكيدكرد:برگزاريآنالينشايدبرايجشنوارهفيلم
كودكقابلتوجيهباشد،چونجنبهتجاريكمتريدارد.اگر
نتوانيمپلتفرمهاييداشتهباشيموامنيتآنهاتأميننباشد

امكانبرگزاريآنالينجشنوارهفجررانداريم.

امكاناكرانآنالينفيلم»رستاخيز«
انتظامي در بخش ديگــري از صحبت هايش، در خصوص امكان 
اكران آنالين فيلم »رســتاخيز« گفت: مجوز عرضــه اين فيلم 
در نمايش خانگي در سال98 صادر شــده و عرضه آن به صورت 
آنالين يا وي اودي از نظر سازمان سينمايي منعي ندارد و تصميم 
درباره آن برعهده مالكان اســت مانند همه فيلم هاي ديگري كه 
مجوز نمايش دارند اما بنا به صالحديد مالكان فيلم در اين زمينه 
تصميم مي گيرنــد. وي تأكيد كرد: فارابي تنهــا يكي از مالكان 
فيلم رستاخيز اســت كه درمجموع بايد مالكان درباره عرضه آن 

تصميم گيري كنند.

گواهيمالكيتفيلمها
وي درباره ورود سينما به بورس و صدور گواهي مالكيت فيلم ها و 
انتشار فهرست مالكان اظهار كرد: نفس اينكه محصوالت فرهنگي 
و حتي برندها وارد بورس شوند بايد مورد استقبال همه قرار بگيرد، 
چون ظرفيت بيشتري ايجاد مي كنند و رقابت هاي مثبت ايجاد 
مي شود. درباره ليست گواهي هم بايد بگويم مربوط به فيلم هايي 
است كه درخواســت گواهي داده اند و اين مجوز براي آنها صادر 

شده، نه همه فيلم ها.
 انتظامي تأكيد كرد: تدبير خوب همــكاران ما اين بود كه اعالم 
كردند گواهي مالكيت از اين به بعد دائمي اســت. بعضي وقت ها 
مالكيت اثر مربوط به كساني اســت اما ممكن است رايت آنها را 
واگذار كرده باشند كه در گواهي ها ثبت مي شود. همه آنها باركد 

دارند كه اعتبار آنها به راحتي قابل راســتي آزمايي است. بنابراين 
كساني كه در اين ليست نيســتند چنانچه تهيه كننده يا يكي از 
مالكان درخواست كنند، سهم هركدام مشخص مي شود و وقتي 
مجموع سهام درســت تنظيم شــد، گواهي صادر مي شود. اگر 
كسي ادعايي دارد مي تواند مراجعه كند و همكاران ما رسيدگي 
مي كنند. اگر كسي بيايد و مدعي شــود به طور خودكار گواهي 

مالكيت باطل مي شود.

رسيدگيبهتخلفاتكرونايي
انتظامي دربــاره رعايت پروتكل هاي بهداشــتي در حوزه توليد 
فيلم هاي ســينمايي هم بيان كرد: ســتاد كرونا در سينما اوايل 

امسال پروتكل توليد فيلم را منتشر كرد. 
از يك طرف تأكيد داريم جريان توليد به  كار خود ادامه بدهد، اگر 
توليد متوقف شود اكران متوقف مي شــود و... و خيل قابل توجه 
سينماگران با مشكالت روبه رو مي شــوند. از سوي ديگر رعايت 
دســتورالعمل هاي بهداشــتي به دليل مهم بودن جان انسان ها 
مورد تأكيد است، اين پروتكل ها اعالم شــده و از تهيه كنندگان 
خواهش كرده ايم به اين امر توجه كنند و گروه ســازنده چنانچه 
تخلف صورت مي گيرد مي توانند به ما اعالم كنند تا رســيدگي 

صورت بگيرد.
رئيس سازمان سينمايي درباره تشديد سانسور فيلم ها در اكران 
آنالين هم اظهار كرد: ما چند ماه اســت در جهت مقررات زدايي 

كساني كه پروانه نمايش براي اكران مي گيرند، ديگر براي نمايش 
خانگي آثار آنها پروانه جديدي صــادر نمي كنيم و اگر ادعايي در 
زمينه تشديد مميزي فيلم ها براي اكران آنالين وجود دارد بهتر 

است به صورت مصداقي مطرح شود.

 با نشريات سينمايي خصوصي رقابت نداريم
انتظاميدربارهتوقفانتشــارنشرياتســينماييدر
زيرمجموعههايسازمانســينماييگفت:منيكوجه
رسانهايهمدارمورســانهراميفهمممسيريكهبراي
مجالتسازمانسينماييطيشدمشخصاستمابهعنوان
دولتوتمامدستگاههايدولتيوقتيفعاليتقابلتوجه
داريمنبايدرقيبديگرانشويم.يعنينبايدرقيببخش
خصوصيشويم.همهادعاهايمابايدبربرنامهمنطبقباشد
كهآنبرنامهبربودجهمنطبقاستواگراينطورنباشدفقط

يكسريحرفهايانتزاعيزدهشدهاست.
ويتأكيدكرد:مابهدوستانگفتيمخودتانكتابمنتشر
نكنيد،چونعمالبهتعطيليمجلههاوانتشارتديگركمك
كردهايد.اگرميخواهيمترويجعلمكنيمبايدســفارش
بدهيمومجانيرويسايتبگذاريموازهمهبخواهيماين
رامجاناتوزيعكنند؛ماقرارنيســترقيبباشيم.لذادر
برنامههايفارابيومركزگسترشآنرديفهنوزمحفوظ

استوانتشارهاردكپيممنوعشدهاست.

 نکتــه
تااينلحظههنــوزتصميمیمبنیبربرگــزاریيالغو

جشنوارهفيلمفجردربهمنماهگرفتهنشدهاست.
ازابتدایسالتاكنون39پروانهساختفيلمسينمايی
صادرشدهاست.موضوعواگذاریشبكهنمايشخانگیبه
صداوسيمادرشورایعالیانقالبفرهنگیوشورایعالی

فضایمجازیدرحالبررسیاست.
مجوزپخشفيلمسينمايیرستاخيزدرشبكهنمايش
خانگیسالگذشتهصادرشدهومالكانفيلمبايددراين

موردبهاتفاقنظربرسند.

توقف انتشار نسخه كاغذي فصلنامه تئوري سازمان سينمايي

حسين انتظامي در پاسخ به همشهري مطرح كرد

ظهر ديروز نخستين نشســت خبري رئيس سازمان سينمايي 
كشور در ســال 99به صورت آنالين برگزار شد. در اين نشست 
حسين انتظامي با تأكيد بر تالش سازمان متبوعش براي نجات 
ســينما در ايام كرونايي از فعاليت كارگــروه كرونا براي يافتن 
روشي جهت برگزاري جشنواره هاي مهم سينمايي، حمايت از 
سالن دارها و مراكز سينمايي كه در اين روزهاي سخت اقدام به 
تعديل نيرو نكرده اند و پرهيز از شتاب در صدور پروانه ساخت آثار 
سينمايي با توجه به عدم رونق سينماها و انباشت فيلم هاي آماده 

اكران خبر داد.
رئيس سازمان ســينمايي در اين نشســت آنالين، در پاسخ به 
سؤال همشــهري، بر تالش براي كاهش ســهم دستگاه هاي 
دولتي در توليد فيلم ها تأكيد كرد. متن سؤال همشهري و پاسخ 

عاليرتبه ترين مدير دولتي سينماي كشور، به شرح زير است:
پس از انتشــار عمومي گواهي مالكيت فيلم هاي سينمايي در 
روزهاي گذشته اين سؤال مطرح مي شــود كه سينماي ايران 
چقدر دولتي اســت و تصديگري دولت با بازوي وزارت ارشاد و 
سازمان سينمايي به چه سمت و ســويي حركت خواهد كرد؟ 
به بيان شفاف آيا افقي از توليد در سينماي ايران بدون دخالت 

دولت قابل تصور است؟
دستگاه هاي دولتي در توليد فيلم نســبت به دهه هاي گذشته 

دخالت به مراتب كمتري دارند. 

در سال 98حدود 100فيلم در كشــور توليد شده كه مجموع 
سرمايه گذاري هاي همه دستگاه هاي دولتي اعم از وزارت فرهنگ 
و ارشاد و ارگان هاي ديگر خارج از اين مجموعه حداكثر 2۵درصد 
بوده است. ما معتقديم با سازوكار درست اقتصادي و فرهنگي، 
جذب سرمايه گذاران و تسهيل امور اداري، افزايش ظرفيت هاي 
اقتصادي ناشي از نمايش و سياستگذاري درست بخش خصوصي 
بيش از پيش در سينما فعال شده و فعال تر هم خواهد شد. اين 
طبيعي است كه دستگاه سياســتگذاري مثل وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمي عالوه بر نقش مستقيم خود در توليدات سينمايي 
با سياستگذاري هاي خود بايد ژانر، تم و فضاي كلي سينما و البته 

تربيت مخاطب را مورد توجه قرار دهد.

مسعودمير
روزنامه نگار

 به دنبال كاهش تصديگری
 و تربيت مخاطبيم

ختصاصي
ا
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كيوسك

اين روزها گزاره »بعد از  4آگوست مانند 
قبل آن نخواهد بود« به طور گسترده در رسانه ها و 
شبكه هاي اجتماعي لبناني ديده مي شود. معناي اين 
گزاره چيست؟ چه چيز در جامعه لبنان پس از انفجار 

بندر بيروت عوض شده است؟ 
4 آگوست )سه شنبه 14مرداد( نقطه عطفي اساسي در 
تاريخ لبنان است. آنچه در 4آگوســت رخ داد انفجار به 
تمام معنا، در نتيجه تراكم فساد و ناكارآمدي بود. در اين 
تاريخ، فساد در چهره شهروندان لبناني منفجر شد و آنان 
را قرباني كرد. چرا گفته مي شود بعد از 4آگوست مانند 
قبل از آن نيست؟ زيرا جامعه لبنان نبايد به سادگي از اين 
فاجعه عبور كند. شــهروندان لبناني بايد تمام تالش ها 
براي بازي با فرايند تحقيقات درباره فاجعه و لوث كردن 
آن را زيرنظر داشته باشند. فضاي داخلي لبنان پر است از 
جريانات فاسدي كه پوشش سياسي- بين المللي داشته 
و حسابرسي درباره آنها صورت نمي گيرد چرا كه فراتر از 
عدالت و قانون هستند! شعار بعد از 4آگوست مانند قبل 
آن نيست يعني اين بار مردم در مقابل سيستم فاسد كوتاه 
نيامده و با جرياناتي كه در واقع پوششــي براي فساد به 

شمار مي روند، درگير خواهند شد.
اتفاقات روز شــنبه در بيروت حواشي و 
البته بازتاب زيادي داشــت. در بخش هايي از اين 
تجمعات، شعارهايي عليه برخي احزاب و جريانات 
مشخص، و نه كليت سيستم فاسد سر داده شد. اين 

پديده را چگونه مي بينيد؟ 
در فرايند ترجمه اين خشــم اجتماعي به زبان خيابان، 
اتفاق مهمي رخ داده اســت. برخــي جرياناتي كه ادعا 
مي كنند همراه با انقالب هســتند اما در واقع جرياناتي 
حزبي بوده و »پوشش حزبي« آنها نيز تا حد زيادي روشن 
است همراه با برنامه و چشم انداز خارجي به خيابان آمده 
و ضمن سر دادن شــعار در حمايت از مردمي كه قرباني 
شده اند تالش مي كنند پروژه مورد نظر حاميان سياسي 
خود را اجرا كنند. بر اين اســاس شما مي بينيد كه هر از 
گاهي در خالل اين تجمعــات از اجراي قطعنامه1559 
شوراي امنيت براي لبنان سخن گفته مي شود كه واقعا 
ارتباطش با فاجعه  4آگوست روشــن نيست. حتي اگر 
هدف از طرح چنين مسئله اي اين است كه بگويند مواد 
منفجر شده در بندر بيروت متعلق به حزب اهلل بوده، چرا 
از اجراي تحقيقات شفاف قضايي در داخل لبنان حمايت 
نمي كنند تا نقش حزب در اين پرونده مشــخص شود. 
مسير پيش روي تحقيقات جنايي براي كشف عوامل اين 
فاجعه كامال روشن است؛ بايد تمام نخست وزيران، وزراي 
حمل ونقل، مديركل هاي گمرك و ساير مقامات دولتي 
و امنيتي مرتبط با بندر بيروت از سال2014 تا به امروز 
زيرنظر قرار گرفته شوند و تحقيقات درباره آنها آغاز شود.

اين جريانات كدام گروه ها هستند؟ اصوال 
در خيابان هاي لبنان چه مي گــذرد؟ چه جرياناتي 
هم اكنون به عنوان معترضين در خيابان حضور دارند؟

همانطور كه در گفت وگوي پيشــين خود بــا روزنامه 
همشهري اشاره كردم، »خيابان لبناني« در انحصار گروه 
خاصي نيست و تمام جريانات و گرايش هاي اين كشور را 
در بر مي گيرد، همانند پارلمان و دولت هاي لبنان )البته 
به اســتثناي دولت فعلي(. اكنون جرياني كه در خيابان 
حضور دارد شامل امتداد مردمي از طيف 8مارس )حامي 
مقاومت(، امتــداد مردمي از طيف 14مــارس )جريان 
معارض( و البته امتداد مردمي از طيفي است كه هيچ كدام 
از اين دو جريان را نمي پذيرند. اتفاقا بر همين اساس است 
كه پيگيري برنامه ها و چشم اندازهاي خارجي و مغاير با 

اهداف اصلي انقالب به روشني نمايان مي شود.
در سوي ديگر اين معادله رسانه ها قرار دارند كه جريان 
غالب آن به ابزار بســيار نازلي در اين صحنه تبديل شده 
اســت؛ چرا كه وقتي رســانه اصل بازتاب ديدگاه هاي 
مختلف را كنار گذاشته و به هم افزايي براي جرياني خاص 
عليه جرياني ديگر مي پردازد در واقع  شأن رسانه اي خود 
را از دست داده و به بخشي از معادله )همدست با يكي از 

طرف ها( تبديل مي شود.
مي دانيم كه جريان سياسي 14مارس و امتداد رسانه اي 
آن حامي چشم انداز آمريكا براي منطقه خاورميانه و داخل 
لبنان بوده اســت؛ براي مثال همواره از نظارت و حضور 
بين المللي در مراكز حساس دولتي لبنان استقبال كرده 
و در اين پرونده هم خواستار اجراي تحقيقات بين المللي 
درباره حادثه بندر بيروت اســت. موضع رســمي قوات، 
كتائب و جريان المســتقبل اينگونه است. از سوي ديگر 
در ادبيات خياباني اين جريــان، حمالت متمركز عليه 
رياست جمهوري )ميشــل عون( و حزب اهلل )و نه عليه 

سيستم فاسد( كامال آشكار اســت چرا كه اين جريانات 
را دشمن سياسي خود مي دانند. بنابراين به طور خالصه 
مي توان گفت خيابان لبناني اكنون شــاهد تقســيمي 
سه گانه است: جريان 14مارس، جريان 8مارس و جريان 

انقالبي كه مطالبات جداگانه خود را دارد.
آيا مي توان گفت هدف جريان 14مارس كه 
اكنون به طور كلي خارج از دولت قرار گرفته، بيشتر 
بازگشت به قدرت است تا حمايت از اعتراضات عليه 

كليت سيستم فاسد؟
اصوال استعفاي دولت حريري درپي اعتراضات 17اكتبر 
سال گذشته با اين اميد بود كه بتوانند بر موج اعتراضات 
سوار شده و از آن استفاده كنند؛ اميدي كه تا حدودي هم 
به نتيجه رسيد! از سوي ديگر روز گذشته فراكسيون حزب 
كتائب در پارلمان با هدف زمينه ســازي براي انتخابات 
زودهنگام، استعفاي دسته جمعی دادند. كتائب به طور 
كلي از زمان دولت حريري تا دولت كنوني حسان دياب 
خارج از قدرت بوده اســت. اما تمام مسئله اين است كه 
انتخابات براساس كدام قانون برگزار شود. اگر با همين 
قانون فعلي باشد كه طبيعتا شاهد نتايج متفاوتي نخواهيم 
بود. اما اگر به سوي اصالح قانون انتخابات برويم، حتما 
زمينه براي ورود چهره ها و جريانات جديد و مردمي تر به 

پارلمان مهيا مي شود.
بنابراين هدف اصلي اين جريانات، در نهايت چيزي جز 
بازگشــت به دولت و اعمال اراده خود همچون گذشته 
نيست و نســبتي با اراده انقالبي در خيابان هاي لبنان 

ندارد.
فارغ از 2طيف سياسي اصلي و حاميانش، 
موضع طيف سوم كه در خيابان حضور دارد چيست؟

امروز مجموعه هايي كه واقعا نماينــده جريان انقالبي 
هستند بيانيه هاي متعددي در اين باره منتشر كردند؛ 

مجموعه هايي كه از دل اعتراضــات خياباني برآمده و 
هيچ كس نمي تواند آنها را متهم به وابستگي يا جانبداري 
به نفع گروهي خاص كند. در متن اين بيانيه ها آمده كه 
مجازات مردمي بايد شامل تمام ساختار حاكميت باشد 
و هركس تالش مي كند با حمله به بخشي از حاكميت، 
بخش ديگري را تطهير كند دروغگو، فاسد و موج سواري 
است كه مي خواهد فساد حاميان خود را پنهان نگه دارد. 
اين جريانات خواســتار محاكمه همه طيف ها هستند، 
هر جرياني كه از 1975 تا كنون در قدرت بوده بايد بابت 

فروپاشي و ورشكستگي كنوني كشور پاسخگو باشد.
ما با بازي رسانه اي در لبنان، جهان عرب و ابزار رسانه اي 
صهيونيسم و آمريكا آشنا هســتيم. بدنه وطن پرست 
انقالبي كه مخالف وضع موجود اســت مواضع روشن و 
قاطعي نسبت به اسرائيل دارد. اين بدنه عملكرد جريان 
غالب رســانه را مي بيند و آن را نمي پسندد؛ جرياني كه 
از ديــد آن صرفا بايد مخالف مقاومت باشــي تا فرصت 
پوشش خبري به تو داده شود. بدنه معترض خياباني كه 
خواهان مقابله با فساد اســت و در عين حال از مقاومت 
عليه اسرائيل حمايت مي كند امروز به رسانه نياز دارد تا 
صداي خود را به گوش افكار عمومي برساند؛ صدايي كه 

در رسانه هاي اصلي تا حد زيادي غايب است.
به باور شما در روزها و هفته هاي آينده چه 

مسيري پيش روي دولت و جامعه لبنان قرار دارد؟ 
تا اين لحظه كه با شما صحبت مي كنم وزير رسانه دولت 
استعفا كرده و احتمال استعفاي دست كم 2 وزير ديگر هم 
وجود دارد. عالوه بر اين گفته مي شود كه دولت جلسه اي 
ويژه نيز براي بررسي گزينه استعفاي كلي برگزار خواهد 
كرد. به عبارت ديگر، دولت ديــاب تمام كارت هايي كه 
تصور مي كرد مي تواند از آنها استفاده كند را از دست داده 
و ديگر كليدهاي بازي از دست او خارج شده است. تصور 
مي كنم در حال حركت به سوي تشكيل دولت وحدت 
ملي هستيم كه تمام جريانات قدرت را در بر داشته باشد.

آيا گزينه اي احتمالي براي رياست بر اين 
دولت وحدت ملي مطرح است؟

گزينه اي كه بيشــترين شــانس را داشــته باشد سعد 
الحريري اســت؛ چرا كه مورد حمايــت كامل جريان 

14مارس بوده و از اين بابت مانعي بر سر راه او نيست.
موضع حزب اهلل نسبت به رياست حريري 

بر دولت چيست؟
تصور نمي كنم جريان 8مارس اعتراضي نسبت به رياست 
حريري بر دولت وحدت ملي داشــته باشد. سيدحسن 
نصراهلل بعد از تحوالت اكتبر2019 در سخناني گفته بود 
از دولت حريري حمايت مي كنيم و خواستار ادامه كار آن 
هستيم. بر اين اساس بيشترين شانس براي رياست بر 

دولت وحدت ملي احتمالي، سعد حريري خواهد بود.

بررسي تحوالت لبنان در گفت وگوي همشهري با سحر حسين غدار، فعال اجتماعي و مستندساز لبناني

با تصميم لويه جرگه مشورتي افغانستان براي آزادي زندانيان باقيمانده طالبان 
آخرين مانع مذاكرات فراگير صلح نيز رفع شد

آن سوي خشم خيابان  هاي بيروت

  نخست وزير انگليس: بازگشايي 
 مدارس، وظيفه اخالقي است

   ساكنان بيروت تخريب شده 
 دست به تظاهرات زدند

   ترامپ در مورد طرح كمك 
 اقتصادي كرونا، كنگره را دور زد

   خشم مردم در خيابان هاي بيروت 
به جوش آمد

   دانشجوي غايب؛ كرونا چطور 
دانشگاه ها را تغيير مي دهد

محمدامين خرمي
خبرنگار

سياوش فالح پور
خبرنگار

   احتمال استعفاي دولت فعلي و تشكيل دولت وحدت ملي باالست
  حزب اهلل مشكلي با رياست حريري بر دولت وحدت ملي ندارد

  4 آگوست نقطه عطفي تاريخي در لبنان است
  خيابان هاي لبنان در انحصار گروهي خاص نيســت؛ همه بخش هاي جامعه در خيابان 

حضور دارند
  رســانه ها به ابزاري نازل در تعامل با اعتراضات لبنان تبديل شده اند و تمام واقعيت را 

نمايش نمي دهند
  برخي گروه هاي سياسي صرفا خواهان بازگشت به قدرت هستند و از مطالبه عمومي براي 

مقابله با فساد سيستمي حمايت نمي كنند
  بدنه مردمي اعتراضات به دنبال بازخواســت تمام مسئوالن و گروه هايي است كه 

لبنان را به اين روز رسانده اند
  انتخابات زودهنگام بدون تغيير قانون انتخابات يعني تكرار وضعيت فعلي

  خط رسانه اي غالب به معترضاني كه حامي مقاومت هستند مجال پوشش 
خبري نمي دهد

نيروهاي طالبان، آزاد شده از زندان بگرام در كابل

پايان انتخابات، آغاز 
دعواهاي حقوقي است

انتخابات آمريكا

درحالي كه كمتر از 3ماه به انتخابات رياست جمهوري آمريكا زمان 
مانده است و 2نامزد و احزابشان مشغول منازعه بر سر چگونگي انجام 
رأي گيري در شرايط غيرعادي كرونا هستند، بسياري فكر مي كنند 
انتخابات روز ســوم نوامبر )13آبان( تمام نمي شود. سخنان دونالد 
ترامپ و سطح بسيار باالي منازعه و دوقطبي سياسي در جامعه، هر 
روز بيشتر اين گمانه زني را تقويت مي كند كه سرنوشت اين انتخابات 
نه در صندوق هاي رأي كه در دادگاه هــا و مراجع حقوقي و قضايي 
مشخص مي شود. اگر اين اتفاق بيفتد، اين نخستين بار نخواهد بود 
كه سرنوشت انتخابات در مراجع قضايي مشخص مي شود. اما تجربه 
بازشماري آرا در فلوريدا در انتخابات رياست جمهوري سال2000 كه 
سرنوشت آن رأي گيري را به حكم ديوان عالي گره زد، ممكن است 
در مقابل اتفاقاتي كه اين دوره احتمــاال روي خواهد داد، فقط يك 
كاريكاتور باشد. شايد ده ها مناقشه بازشماري آرا شبيه فلوريدا در اين 
انتخابات روي دهد. موضوع فقط ده ها شكايت حقوقي نيست، بلكه 
رئيس جمهور مستقري است كه با دكمه هاي حروف بزرگ و حساب 
كاربري توييترش و قدرت فراوان دفتر رياست جمهوري كاخ سفيد، 

مي خواهد در روند انتخابات مداخله كند.
روزنامه نيويورك تايمز در گزارشي در اين باره مي نويسد در روزهاي 
اخير احتمال وقوع يك نوامبر زشت كه پيامدهايش تا دسامبر و حتي 
ژانويه سال2021 ادامه يابد، هر روز بيشتر مي شود. درحالي كه 85روز 
تا انتخابات باقي مانده، وكال از همين حاال در راهروهاي دادگاه هستند 
و حمالت پيشگيرانه و تداركات براي روزهاي بعد از رأي گيري را آغاز 
كرده اند. تيم وكالي بايدن مانند تيم ترامپ خودشان را براي بدترين 
سناريوها آماده مي كنند. ازجمله سناريوهايي كه تيم وكالي بايدن 
مشغول بررسي آن هستند، اين است كه اگر ترامپ زودهنگام اعالم 
پيروزي كرد، چه كنند يا اگر افسران فدرال را با هدف ارعاب به دفاتر 

حزب دمكرات فرستاد، چه واكنشي نشان دهند.
نزاعي كه اين روزها بر سر چگونگي برگزاري رأي گيري جريان دارد، 
بخشي از يك منازعه ديرپا بر سر حق رأي است. مبناي اين منازعه 
هم اين ديدگاه است كه مشــاركت باالتر به تقويت شانس پيروزي 
دمكرات ها منجر مي شــود. جمهوريخواهان با ادعاي احتمال تقلب 
و خرابكاري، تالش مي كنند مانع عملي شــدن گام هايي شــوند كه 
رأي گيري را تسهيل و امكان حضور بيشتر رأي دهندگان پاي صندوق 

را فراهم مي كند.
اين منازعه در شــرايط اضطراري و ويژه اين روزهــا باوجود كرونا و 
پيامدهايش، تشديد هم شده است. در اين شرايط اضطراري، تكيه بر 
رأي گيري پستي بيشتر مي شود. اما همه اينها باوجود رئيس  جمهوري 
كه از كلماتي چون كودتا، تقلب، اختالل و بدون مشــروعيت، براي 

انتخاباتي كه هنوز روي نداده استفاده مي كند، پيچيده تر مي شود.
تا همين حاال از سازمان هاي حزبي، ستادهاي انتخاباتي و گروه هاي 
ذينفع، 160شكايت در سراسر آمريكا در ارتباط با قوانين انتخابات 
در دادگاه ها به ثبت رسيده اســت. هدف اين شكايت ها شكل دادن 
به قوانيــن و مقررات برگــزاري رأي گيري اســت. از ايــن تعداد، 
40شكايت در 17ايالت توسط ستاد انتخاباتي ترامپ و كميته ملي 
جمهوريخواهان به ثبت رسيده است. برخي از اين شكايت ها در پاسخ 

به شكايت هاي دمكرات ها ثبت شده است.
چند روز پيش ترامپ در توييتر خطاب به ايالت نوادا نوشــت: شما 
را در دادگاه مي بينيم! دليل نوشــتن اين توييت اين بود كه در نوادا 
قانون رأي گيري پستي تصويب شده بود. براساس قانوني كه تصويب 
شده، اين ايالت براي همه رأي دهندگاني كه ثبت نام كرده اند، برگه 
رأي پستي مي فرستد. دمكرات ها در تالش هستند تا در چند ايالت 
امكان رأي گيري پستي را فراهم كنند. جمهوريخواهان هم مي گويند 
همه تالششان را مي كنند تا نگذارند دمكرات ها در ميانه بازي قانون 
را تغيير دهند. ترامپ درباره انتخابات سال2016 هم ادعاي تخلف و 
تقلب را مطرح كرده بود؛ اگرچه كه او خودش برنده آن انتخابات بود. 
حاال ترامپ با اشارات روشن و صريحي مي گويد كه اين بار در رفتن به 

دادگاه در روز بعد از رأي  گيري، ترديد نخواهد كرد.

درحالي كه حدود يك سال از شروع 
بحران بي ســابقه مالــي در لبنان گفت وگو

مي گذشت و هنوز چشم انداز روشني 
از سوي حاكميت براي مهار فروپاشي اقتصادي آماده 
نشده بود، انفجار بزرگ بندر بيروت فصلي جديد از 
بحران را در اين كشــور آغاز كرد؛ كشــوري كه 
هيچ كس نمي داند با وجود ورشكستگي مالي و فساد 
اقتصادي گسترده چه در پيش دارد. در نخستين 
روزهاي پــس از انفجار، تعــداد قابل توجهي از 
نمايندگان مجلس و همچنين برخي وزراي دولت 
اســتعفا كرده اند و ممكن اســت كار به سقوط يا 
استعفاي دولت نيز برسد. تمام اينها در حالي است 
كه خشم اجتماعي از ناكارآمدي و فساد حكومتي به 
اوج رســيده و احتمال توسعه اعتراضات خياباني 
به طور بي ســابقه وجود دارد. اما ايــن روزها در 
خيابان هاي لبنان چه مي گــذرد؟ مطالبه اصلي 
شهروندان چيست و چه تحوالت سياسي پيش روي 
اين كشور قرار دارد؟ اين سؤاالت را با سحر حسين 
غدار، فعال لبناني در ميان گذاشته ايم؛ شخصيتي كه 
از ابتداي اعتراضات مردمي در اكتبر ســال2019 
حضور پر رنگي در تجمعات خياباني و رسانه هاي 

حامي اين جنبش داشته است.

افغانستان در آستانه مذاكرات صلح
لويه جرگه مشورتي صلح افغانســتان با تصويب 

قطعنامه اي با آزادي 400عضــو زنداني طالبان از آسيا
زندان هاي دولت موافقت كرد تا زمينه براي آغاز 

مذاكرات صلح بين االفغاني فراهم شود.
با آزادي اين افراد، فهرســت 5هزار نفره مورد نظر طالبان تكميل 
مي شود و پيش شــرط اين گروه براي حضور برسر ميز مذاكرات 
فراگير صلح افغانستان عملي خواهد شــد. مبادله زندانيان جزو 
توافق صلحي بود كه حدود 5 ماه قبل ميان طالبان و آمريكا به امضا 
رسيد و طبق آن دولت افغانستان متعهد شد 5هزار نفر از اعضاي 
دربند طالبان را آزاد كند. طالبان نيز در مقابل هزار نفر از نيروهاي 
دولتــي دربند خود را بايــد آزاد مي كرد. اعضــاي لويه جرگه در 
قطعنامه 25ماده اي خود اعالم كرد ه اند با هدف »رفع موانع، جهت 
آغاز مذاكرات صلح بين االفغاني، قطع خونريزي و رعايت مصلحت 
و خيرعام« با آزادي اين افراد كه به گفته رئيس جمهور افغانستان 
جزو زندانيان »خطرنــاك« طالبان به شــمار مي روند، موافقت 
كرده اند. طبق اعالم دولت افغانستان، از اين افراد 156نفر داراي 
حكم اعدام بوده اند، 105نفر در پرونده هاي قتل دست داشته اند، 
51نفر به خاطر قاچاق مواد مخدر به زندان افتاده اند و 44نفر هم 
به دليل فعاليت تروريستي در ليست سياه دولت افغانستان و برخي 
كشورهاي ديگر بوده اند. اشــرف غني، رئيس جمهور افغانستان، 
پيش از اين اعالم كرده بود قانون بــه او اجازه صدور حكم آزادي 

اين افراد را نمي  دهد و براي اين منظور نياز به تشكيل لويه جرگه 
مشورتي است؛ مجمعي متشكل از بزرگان و شخصيت هاي قومي و 
اجتماعي كه نماينده تمام جامعه افغانستان به شمار مي رود. اشرف 
غني در سومين روز برگزاري لويه جرگه طي سخناني در مراسم 
اختتاميه، تصميم اين مجمع را تصميم مردم افغانستان توصيف 
كرد و خود را ملزم به اجراي آن دانست. او خطاب به حاضران در 
نشست گفت: »تصميم شما، تصميم ملت است.« غني از طالبان 
خواست با عملي شدن پيش شرط آنها بالفاصله روند مذكرات صلح 
را آغاز كنند. او همچنين تأكيد كرد كــه »توپ در زمين طالبان 
اســت« و اين گروه اكنون بايد با اعالم آتش بس، حسن نيت خود 
را براي آغاز روند صلح نشــان دهد. غني روز شــنبه اعالم كرده 
بود درصورت موافقــت لويه جرگه بــا آزادي زندانيان، مذاكرات 

بين االفغاني بعد از 3روز آغاز خواهد شد.
عبداهلل عبداهلل، رئيس شوراي عالي مصالحه كه رياست نشست هاي 
لويه جرگه مشورتي را نيز به عهده داشت، تصميم اين مجمع براي 
آزادي زندانيان باقيمانده طالبان را »تاريخي« خواند و يادآور شد 
كه اين تصميم، تمامي موانع را از سر راه مذاكرات برخواهد داشت.

حامد كرزي، رئيس جمهور پيشين افغانستان نيز در اين مراسم 
گفت كه تصميم لويه جرگه گام محكمي براي رسيدن به مذاكرات 
بين االفغاني است و قطعنامه لويه جرگه، او را به آرزويش كه همان 
صلح است،  رسانده است. كرزي همچنين گفت: »اين تصميم مردم 
افغانستان را به آرزوهايشان نزديك مي كند، چرا كه در صلح، عزت 
و زندگي است.« او تأكيد كرد كه اكنون شرايط براي آغاز مذاكرات 

با طالبان طي 2 تا 3روز آينده فراهم است.

 كرزي خطاب به شركت كنندگان گفت: آنچه را  تصميم گرفتيد و 
رئيس جمهور غني اجرا خواهد كرد، باعث خواهد شد بعد از آزادي 
زندانيان طالبان، هيأت مذاكره كننده افغانســتان در مدت 2 الي 

3روز مذاكره مستقيم با طالبان را آغاز كند.

قطعنامه اي پر از نگراني
لويه جرگه واژه اي پشتو و در فارسي دري به معناي جرگه بزرگ يا 
گروه بزرگ است. قطعنامه ديروز حاصل شور 3200نفر ازجمله 
700زن در قالب 50كميسيون بوده است. محور درخواست هاي 
مطرح شــده در اين قطعنامه در 3مورد قابل خالصه شدن است. 
نمايندگان شــركت كننده در اين جرگه خواستار آغاز مذاكرات 
بدون پيش شرط شده اند. آنها همچنين خواستار اجراي »آتش بس  
فوري و دوام دار« با حمايت جامعه جهاني به ويژه آمريكا شده اند. 
اعضــاي لويه جرگه از طالبان نيز خواســته اند بــه دولت و ملت 
افغانستان اطمينان دهند كه زندانيان آزاد شده، بارديگر به ميدان 
جنگ بازنمي گردند. فارغ از موضوع آزادي زندانيان، آنچه اهميت 
بيشتري پيدا مي كند، نگرانی هايي است كه در بند بند اين قطعنامه 
به چشم مي خورد. شــركت كنندگان نگرانند دستاوردهايي كه 
افغانستان طي 2دهه گذشته داشــته با حضور دوباره طالبان در 
قدرت از دست برود. آنها بر همين اساس خواسته اند در مذاكرات 
پيش رو، اصل مردم ســاالري، جمهوريت و حقوق اساسي مردم 
به خصوص اقليت هاي قومي، ديني و مذهبي حفظ شود. نگراني 
در مورد وضعيت زنان درصورت حضور طالبان در قدرت، موضوعي 
است كه طي يك سال گذشــته بارها به آن پرداخته شده است. 

اعضاي لويه جرگه مشورتي صلح در قطعنامه خود تأكيد كرده اند 
كه زنان افغانستان به عنوان »نيمي از پيكر جامعه« بايد از جايگاه 
حقوقي و سياسي برخوردار بوده و در تمام مراحل روند صلح، نقش 
و مشاركت سازنده داشته باشند. مســئله نقش و جايگاه زنان و 
چگونگي حضور آنها در جامعه بدون شــك به يكي از محورهاي 

اصلي اختالف در مذاكرات صلح تبديل خواهد شد.

مخالفان چه مي گويند؟
طبق اعالم عبداهلل عبداهلل، تمامي 50كميســيون لويه جرگه با 
آزادي 400زندانــي باقيمانده طالبان موافقــت كرده اند اما اين 
به معناي آن نيست كه برگزاري اين نشســت، با مخالفت  روبه رو 
نبوده است. سيداسحاق گيالني، رهبر حزب نهضت همبستگي 
ملي افغانستان، برگزاري لويه جرگه را زير سؤال برده و گفته است: 
»بدون شك حكومت چيزهاي ديگري نيز درسر دارد كه مي خواهد 
از اين لويه جرگه اســتفاده كند.«  گلبدين حكمتيار، رهبر حزب 
اســالمي نيز برگزاري لويه جرگه را زير سؤال برد و تأكيد كرد كه 
آزادي اين زندانيان به برگزاري اين نشست نيازي نداشته است. او 
گفته كه آزادي زندانيان با اعمال فشار از سوي آمريكا انجام شده و 
حتي بدون تصميم لويه جرگه نيز عملي مي شد. كميسيون مستقل 
حقوق بشر افغانستان اما درباره آزادي اين زندانيان كه اغلب به خاطر 
جرم هاي خشن در زندان بوده اند، ابراز نگراني كرده است. ذبيح اهلل 
فرهنگ، رئيس ارتباطات كميسيون حقوق بشر افغانستان گفت: 
»آزادي بدون قيد و شــرط افرادي كه محكــوم به جرايم جنايي 

هستند نگران كننده است.«
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روزنامهارسالكردهاندكهدرادامهميآيد:

جنابآقايدكتركيوانپهلوان
 با سالم 

خدا را شكر كه اهل قلم و نگارش ايد و تالش خوبي داريد براي 
»تمرين دمكراسي« در جامعه ما.

كپي نامه امضا شــده اوليــه توســط هنرمندان را  درخصوص تغيير نام بوستان مذكور ببينيد كه هيچ 1
واژه اي به نام »شقايق مهر« در آن نمي يابيد. اميد كه جنابعالي 
و اندك دوســتان با ديدن متــن نامه و اين همــه هنرمند 
امضا كننده عاقل و بالغ كمي متقاعد شويد و اين بحث را به نفع 
»جامعه موسيقي و فرهنگ و هنر« پايان يافته تلقي كنيد. كه 
البته به نظر كار دشواري مي رسد متقاعد شدن. ببينيد كه از 
ابتدا »نگارنده نامه« تنها و كامل نام )استاد - ابراهيم قنبري 
مهر -( را ذكر كرده و تمام هنرمندان با خواندن اين چند خط 

و با آگاهي كامل آن را امضا نموده اند.
پس از اعالم »كميته نامگذاري شوراي شهر« كه نام  پارك انتخاب شــده اوليه كه اندكي دورتر از منزل 2
ايشان قرار داشت، قبال به نام )پدر( مصوب شده بود، انتخاب 
پارك جديد شقايق با وسعت بيشتر و مورد عالقه كامل استاد و 
مردم منطقه مورد بحــث قرار گرفت كــه )ماجرا هاي افكار 
عمومي و دفاع شــان از واژه »شــقايق«( و عكس العمل ها و 
ماجراهاي چندين ماهه و تالش براي يافتــن راه مياني را به 
دفعات ذكر كرد ه ام. اميد كه مجــددا بخوانيد و مرور نماييد. 
خالصه اينكه خسته نشده ام از كار و تالش طوالني و دشوار در 
اين شرايط خاص. اما اين بحث ها و قضاوت ها و تأكيد بر فقط 
دانســته ها و برداشت هاي يكطرفه از ســوي عزيزاني چند و 
بي توجهي به تلفيق واقعيت و حقيقت، خســته و متأسف و 

غمگينم مي كند.
درخصوص موارد انتسابي و القاب و احكام صادره بسيار  ناب صادره از ســوي اين دوستان درخصوص خودم 3
بايد بگويم كه من هيچ گاه از خــود دفاعي نكرده و نمي كنم. 
تالشــي هم جهت اثبات خود بــراي ديگران نــدارم. چون 
سال هاســت عطاي خودخواهي و منافع مادي و معنوي در 
عرصه اجتماع و فرهنگ و هنر را به لقايش بخشيده ام. ختم 
كالم: چو مي توان به صبوري كشيد جور عدو/ چرا صبور نباشم 

كه جور يار كشم )سعدي(
والسالم-بامهر-فاضلجمشيدي
طراحودبيرهنريتغييرنامبوستانشقايق

مراسم اهداي نشــان هاي طاليي، نقره اي و ويژه هشتمين دوره 
الك پشــت پرنده، جمعه24مــرداد 1399 به صــورت مجازي 
برگزار مي شود.  به گزارش همشهري، نامزدهاي نهايي دريافت 
نشان هاي طاليي و نقره اي الك پشت پرنده از ميان كتاب هايي 
كه در سال 97 با امتياز 5 يا 6 الك پشت به فهرست راه يافته اند، 
انتخاب مي شوند. نشان ويژه نيز به چهره هاي معتبر و پيشكسوت 
كتاب كودك و نوجوان كه فعاليت هاي مؤثري در زمينه كتاب اين 
گروه هاي سني داشته اند، اهدا مي شود. كتاب ياد نيز بخش ديگري 
از برنامه است كه به يك اثر قديمي و تأثيرگذار كودك و نوجوان كه 
در دهه هاي قبل منتشر شده اختصاص دارد.  اين مراسم امسال 
به صورت مجازي برگزار خواهد شد تا در اين روزها كه كودكان و 
نوجوانان بيش از هميشه در خانه  زمان مي گذرانند، فرصت آشنايي 
با كتاب هاي جديد را از دست ندهند.اهداي نشان هاي طاليي و 
نقره اي هشتمين دوره الك پشــت پرنده از ميان 9 نامزد نهايي 
انتخاب خواهند شد. عالقه مندان مي توانند از طريق اينستاگرام 

شهركتاب مركزي اين برنامه را به صورت آنالين مشاهده كنند.

رمان هاي درخور و جــذاب، اغلب توجه 
بسياري از ســينماگران را به خود جلب 
مي كنند تا بر مبناي آنها فيلم بســازند. 
معموال كارگردان هاي ســينمايي بر اين 
باورند كتاب هايي كه با ترافيك خواننده 
روبه رو هســتند مي تواننــد بينندگان 
بســياري را به خــود جذب كننــد و با 

موفقيت همراه باشند؛ به همين دليل در برخي 
موارد با موفقيت و در پاره اي موارد با ناكامي روبه رو مي شوند. 

در يك نظرسنجي مشخص شد 63درصد از اروپايي ها و82درصد 
از آمريكايي ها ترجيح مي دهند اول كتــاب بخوانند تا فيلمي را كه 
براساس آن كتاب ساخته شده است ببينند. اين در حالي است كه در 
اكثر كشورهاي آفريقايي و آسيايي 85درصد مردم ترجيح مي دهند 
فيلم ببينند تا كتاب بخوانند. بر اين اساس آنچه سبب خالقيت ذهن 
كودكان و نوجوانان مي شود كتاب است نه فيلم سينمايي و بازي هاي 
فكري در تبلت و رايانه. الزم اســت پدر و مادرها بيشتر بچه ها را با 
كتاب آشنا كنند تا فيلم، چون آنقدر در آينده فرصت خواهند داشت 
كه فيلم ببينند و فرصت شان را بيهوده صرف سريال هاي تلويزيوني 
كنند. از آنجا كه ميزان كتاب و كتابخواني با توسعه و پيشرفت كشورها 
رابطه مستقيم دارد، كشورهاي پيشرفته آمار سرانه كتابخواني شان 
قابل توجه است و به تبع كودكان و نوجوانانشان هم بيشتر اهل كتاب 
و مطالعه اند. در اين كشــورها خانواده ها ترجيح مي دهند ابتدا يك 
كتاب را بخواننــد تا فيلم آن را ببينند، چرا كــه به مطالعه به عنوان 
يكي از ملزومات زندگي مانند غذاخوردن يا خوابيدن نگاه مي كنند 
و معتقدند كه انسان بدون غذا خوردن نمي تواند به زندگي اش ادامه 
دهد. اما در كشورهاي درحال توسعه كتاب نقش بسيار كمرنگی در 
زندگي خانواده ها دارد و تنها به عنوان يك وسيله سرگرمي، آن هم 
در مواقع بيكاري به آن نگاه مي شود و به همين دليل ديدن فيلم را 
به خواندن كتاب ترجيح مي دهند؛ گرچه بسياري از فيلم هايي كه 
از روي كتاب ها ساخته مي شــود با حضور ستارگان سينما ساخته 
مي شود، اما تحقيقات نشان داده مطالعه كتاب بسيار لذتبخش تر از 
ديدن فيلم است. بسياري معتقدند خواندن كتاب  نيازمند صرف زمان 
طوالني است و شايد روزها وقت شخص گرفته شود تا يك كتاب را 
بخواند. به همين علت ترجيح مي دهند همان كتاب را به صورت فيلم 
در 2ساعت ببينند. اما بسياري از كارشناسان معتقدند بهترين فيلم ها 
هم نتوانســته از ارزش كتابي كه از آن اقتباس شــده كم كند. آنها 
معتقدند در هيچ جا نمي توان فيلمي را پيدا كرد كه بتواند داستاني را 
بهتر از قلم نويسنده خلق كند و در تمام مواردي كه از روي كتاب ها 
فيلم ساخته شده، نسخه كتاب بسيار زيباتر بوده است. اين مثال حتي 

درباره فيلم و كتاب هري پاتر هم صدق مي كند.

منبع:اي.بي.سي نيوز، نويسنده:كتي بدفورد 
مترجم: مرجان آقبالغي

ريزش مو در ميــان عوارض جانبي 
بســيار بيماري كوويد-19ناشي 
از كروناويــروس جديــد يكي از 

غيرقابل انتظارترين آنهاست.
اين نوع ريزش مو كه در اصطالح 

پزشــكي بــه آن »تلــوژن 
telogen ef� )افلوويــوم« 
fluvium( مي نامنــد، يك 
ريزش موي موقتي اســت 

كه مي تواند ناشي از عوامل بسياري باشد؛ از كاهش وزن 
گرفته تا عفونت شديد و استرس رواني.

در اوضاع معمول، حــدود 85 تا 90 درصد موهاي روي 
سر يك فرد معمولي به طور فعال در حال رشد هستند؛ 
يعني در مرحله »آناژن« قرار دارند و بقيه آنها در مرحله 
»تلوژن« يا استراحت هستند. معموال يك مو براي 2 تا 
4 سال در مرحله آناژن است و بعد به مرحله تلوژن وارد 
مي شود كه 2 تا 4 ماه به طول مي انجامد و نهايتا مي  ريزد 
و با يك موي جديد در حال رشد جايگزين مي شود. در 
يك فرد معمولي هر روز به طور طبيعي حدود 100 مو 

مي ريزد. 
در فردي كه دچار »تلوژن افلوويوم« شــده باشد، شمار 
بيشــتري از موها وارد مرحله تلوژن مي شــوند. در اين 
وضعيت حدود 30 درصد موها از رشد بازمي مانند و وارد 
مرحله استراحت مي شوند و نهايتا مي ريزند. بنابراين در 
اين وضعيت ممكن است به طور ميانگين 300 مو ريزش 
كنند. تلوژن افلوويوم ممكن است پس از جراحي، ضربات 
بدني شديد، استرس رواني عمده، تب باال، عفونت شديد 
يا ســاير بيماري هاي وخيم، كاهش وزن شديد، تغيير 
شــديد در رژيم غذايي، تغييرات ناگهانــي هورموني، 
ازجمله تغييــرات هورموني پس از زايمان و يائســگي، 
كمبود آهن، كــم كاري يا پركاري تيروئيــد و برخي از 

داروها رخ دهد.
يافته هــاي پژوهشــگران نشــان مي دهنــد؛ عفونت 
كروناويروس شــديد هم مي تواند اين نــوع ريزش مو 
را ايجاد كند. احتماال اســترس رواني شديد، تغييرات 
جسمي مانند كاهش وزن شــديد به علت بي اشتهايي و 
نداشتن تغذيه مناسب در اين بيماران هم مي تواند اين 

نوع ريزش مو را تشديد كند.
خبر خوب اين اســت كه ايــن نوع ريزش مــو موقتي 
اســت. افرادي كه دچار ايــن عارضه مي شــوند، بايد 
استرس هايشــان را كاهش دهند و تغذيه شان را بهبود 
بخشند، اما توصيه اصلي اين است كه آرامش تان را حفظ 

كنيد و منتظر رويش مجدد موها باشيد.

»بــه ســوي قلمرو شــاه 
يوناس«، عنــوان جلد دوم 
مجموعه »گورشاه« نوشته 
سيامك گلشيري است كه 
به تازگي در 256صفحه از 
سوي نشر افق منتشر شده 

است.
در اين جلد، شخصيت هاي 

اصلي داستان كه يكي از آنها نويسنده است با 
هم همراه مي شوند و به جهاني مي روند كه در جلد 
نخست يعني »دختران گمشده« درباره آن صحبت 
شده بود و در اين جهان اتفاقاتي برايشان رخ مي دهد.
در مجموعه »گورشاه« نويســنده مجموعه رمان 
»خون آشام« كه سال هاست از ماجراهاي عجيب و 
ترسناك فاصله گرفته و ديگر ردي از خون  آشام ها در 
زندگي اش نيست، با تماس تلفني از پسري نوجوان 
به نام نيما كه به تازگي خواهــرش را در زيرزمين 
خانه شــان گم كرده، بار ديگر به جهاني كشــيده 

مي شود كه وحشتناك و دلهره آور است.
در بخشي از كتاب مي خوانيم: » برگشت سمت من. 
دختري هم كه نشســته بود كنارش، برگشت رو به 
من. از عقب افتادم روي زمين و با دست و پا خودم را 
كشيدم عقب. هيچ كدام صورت نداشتند. تمام سر 
و صورتشان پوشــيده از موي بلند و سياه بود. يكهو 
همان موجودي كه نشســته بود سمت چپ و من 
فكر مي كردم ركساناست، روي زانوهايش بلند شد 
و دستش را به سمت من دراز كرد. خودم را كشيدم 
عقب. هر دو نفرشان داشــتند روي زانوها به سمت 
من مي آمدند. مي خواستم از جايم بلند شوم و بدوم 
بيرون و برگردم توي حفره اي كه از آن بيرون آمده 
بودم اما نمي توانستم. نمي توانســتم از جايم بلند 
شــوم. مثل آدمي كه فلج شده باشد، داشتم پاهايم 
را مي كشيدم دنبال خودم. تا اينكه از پشت خوردم 

به ستون.« 
 سيامك گلشــيري، متولد مردادماه 1347 است. 
نخســتين داســتان هاي كوتاه اين نويســنده در 
مجله هاي مختلف چاپ شد تا اينكه در سال 1377، 
نخستين كتاب او با عنوان »از عشق و مرگ« منتشر 
شــد. از او تاكنون بيش از 20رمان و چند مجموعه 

داستان براي نوجوانان منتشر شده است.
 نشــر افق اين كتاب را در 264صفحه با شمارگان 
هزار و 100نســخه، به بهاي 35هزار تومان منتشر 

كرده است.

مؤسسه فرهنگي- هنري »هنر فردا« با برگزاري 
5 كارگاه تخصصي، فعاليت خود را در حوزه ادبيات 
آغاز خواهد كرد.به گزارش همشهري، در نخستين 
مرحله از شروع به كار اين دپارتمان، نويسندگاني 
چون احمد پوري، اميرحســن چهلتن، حســن 
ميرعابديني، محمــد دهقاني و كاميــار عابدي 
حضور خواهند داشــت.احمد پــوري در كارگاه 
»فنون ترجمه شــعر« به مراكز توجه در ترجمه 
شــعر در قياس با ديگر انواع ترجمه و همچنين 
ذات و كاركرد شــعر به طور عام خواهد پرداخت و 
همچنين در خالل جلســات كارگاه، مباحثي در 

ارتباط با شناخت شعر و كشــف رازها و ريزه كاري هاي آن مطرح خواهد كرد.كارگاه 
داستان  نويسي اميرحسن چهلتن نيز شامل تدريس اصول و مقدمات داستان نويسي، 
همراه كار كارگاهي خواهد بود.در بخش اول كه در 2 حوزه داستان كوتاه و رمان است، 
مباحثي در زمينه ساختار رمان، انواع داستان كوتاه، پالت )پيرنگ(، شخصيت پردازي، 
نظرگاه، عنصر تعليق، راوي كودك، شباهت ها و تفاوت هاي فيلمنامه و داستان، انواع 
روايت، زبان و... مطرح خواهد شد.حســن ميرعابديني در كارگاه »جريان  شناســي 
داستان معاصر« داستان ايراني را در بستر دوره هاي تاريخي و فضاي اجتماعي آن مورد 
بررســي قرار مي دهد و به ارتباط بينامتني و تاريخي ميان آثار نويسندگان دوره هاي 
مختلف خواهد پرداخت.در كارگاه تحليلي »متون كالسيك ايران« نيز، محمد دهقاني 
با روخوانــي بخش هايي از متون كهن ادبيات فارســي به تحليــل جوانب فرهنگي، 
اجتماعي اين متون و تأثير آنهــا بر تفكر، فرهنگ و زندگــي امروزين ما و همچنين 
شناخت ضعف ها و كاستي هايشان براساس معيارهاي تفكر انتقادي خواهد پرداخت.
كارگاه »جريان شناســي شــعر معاصر« كاميار عابدي نيز با هدف شناخت و تحليل 
پراهميت ترين نِحله ها، گروه ها، نشريه ها، چهره ها و نمونه هاي شعر معاصر ايران در 

سده بيستم و 2 دهه نخست سده بيست  ويكم ميالدي برگزار خواهد شد.
كارگاه هاي احمد پوري، محمد دهقاني و كاميارعابدي، بنا به شرايط به صورت حضوري 
يا آنالين يا همزمان به هر دو شيوه برگزار خواهد شد و كارگاه هاي اميرحسن چهلتن و 
حسن ميرعابديني بعد از فروكش كردن بحران كرونا به صورت حضوري برگزار مي شود.

عالقه مندان مي توانند براي كسب اطالعات بيشتر درباره اين كارگاه ها به سايت مؤسسه 
به نشاني: http://arttomorrow.org مراجعه كنند.

پاسخ

عليمالئكهپزشك همشهریروزنه
ويترين روزنامه نگار و پزشك

خبر

دريچه

پاريس: در پايتخت فرانســه و اطراف آن، اســتفاده از 
ماسك در برخي فضاهاي باز شلوغ اجباري خواهد شد. به 
گزارش بي بي سي، پليس گفت كه اين دستور شامل حال 
11ساله ها به باال در »برخي نواحي خيلي شلوغ« خواهد 
شد. چندين شــهر مثل نيس و ليل هم با اعمال مقرراتي 
استفاده از ماسك در برخي فضاهاي باز را اجباري كرده اند. 
مشاوران علمي دولت اخطار داده اند كه دولت ممكن است 

كنترل ويروس را در هر زمان از دست بدهد.

پكن: مقامات كشور چين گفته اند كه به علت مرگ يكي از ساكنان 
روستايي در اين كشور به دليل بيماري طاعون خياركي، آن روستا 
را قرنطينه كرده اند. به گزارش ديلي ميــل، ضدعفوني روزانه 
خانه ها در»سوجي زينچون« كه يك منطقه مسكوني كوچك 
در ناحيه مغولستان داخلي است، انجام مي شود. هنوز مشخص 
نيست چطور اين فرد روستايي به اين بيماري مبتال شده است، اما 
مقامات رسمي در شهر همجوار»بائوتو« گفته اند كه تاكنون نتيجه 

آزمايش هيچ شخص ديگري مثبت نبوده است.

گوانگدونــگ: خانــواده اي چينــي و ســاكن يكــي از 
محدوده هايي كه بزرگراهي از آن مي گذرد حاضر نشــدند 
خانه خود را بفروشند. به گزارش آديتي سنترال، پس از اينكه 
خانواده ساكن استان گوانگدونگ، هيچ مبلغ و پيشنهادي را 
براي فروش خانه و تخريب آن نپذيرفتند، اين بزرگراه ساخته 
شد و خانه يادشده را محاصره كرد. حضور اين خانه درست 
در وسط بزرگراهي چهارباندي تبديل به موضوع جذابي براي 

رهگذرها و گردشگرها شده است.

آمستردام: مسئوالن فوتبال در ليگ دسته 4 هلند اجازه 
دادند يك زن 19ساله براي نخستين  بار در تاريخ فوتبال 
هلند در تيم مردان حضور پيدا كند. به گزارش اسپوتنيك، 
اين زن كه الن فوكما نام دارد از 5سالگي فوتبال را به صورت 
جدي و با تمرين هاي بســيار دنبال مي كرده و اكنون به 
چالشــي براي موافقان و مخالفان حضورش در اين تيم 
فوتبال بدل شده است. مخالفان بر اين باورند كه او به لحاظ 

فيزيكي نمي تواند سختي فوتبال مردان را تحمل كند.

فوتباليستزندرتيمفوتبالمردانخانهايكهفروشينيستقرنطينهروستادرپيشيوعطاعوناجباريشدنماسكدرفضايعمومي

افكارعموميودفاعشانازواژهشقايق

اهداينشانهايهشتميندوره
الكپشتپرنده

گورشاهكروناوريزشموكتابيافيلم؛كداماولويتدارند؟

آغازبهكاردپارتمانادبياتدر»هنرفردا«

باتوجه به تداوم مبارزه عليه ويروس كرونا و لزوم استفاده از ماسك در سراسر جهان، 
متخصصان هشدار داده اند كه همه انواع پوشش هاي محافظتي صورت، از كساني 
كه آن را پوشــيده اند يا اطرافيان آنها محافظت نمي كند.به گزارش اينديپندنت، 
خطوط هوايي دلتا ايرالينز )خطوط هوايي يونايتد ايرالينز و دلتا بلو هم بيانيه اي 
مشابه منتشر كرده اند( هفته گذشته اعالم كرد: »هر نوع پوشش صورت با دريچه 
خروجي كه مشتريان اين خطوط هوايي به عنوان ماسك صورت پوشيده باشند، از 
جانب تمامي پروازهاي خطوط هوايي دلتا غيرقابل پذيرش است.« خطوط هوايي 
آالســكا ايرالينز هم اين مقررات جديد را اجرا مي كند.برخي از انواع چهره بندها 
مانند ماســك فيلتردار)N95( و همچنين ماســك هاي پارچه اي، يك دريچه 
پالستيكي يك طرفه جلوی ماسك دارند كه نفس كشيدن را آسان مي كند.وقتي 
نفس خود را به داخل فرومي كشيد، اين دريچه بسته مي شود، اما زماني كه نفس 
خود را بيرون مي دهيد، اين دريچه باز مي شود و اجازه مي دهد كه هواي بازدم شما 
بدون فيلتر خارج شود. بنابراين بهتر است از كساني كه از اين ماسك ها استفاده 

مي كنند فاصله بگيريم.

محققــان كالج دانشــگاهي كورك در 
ايرلنــد »گونه اي خيلــي معمولي« از 
بي مهــرگان را يافتند كــه در آب هاي 
شيرين زندگي مي كنند و مي توانند به 
سرعت ريزپالستيك ها )پالستيك هايي 
باريك تر از 5ميلي متــر( را در كمتر از 
100ســاعت تجزيه كنند، تا جايي كه 

آن قطعات به »نانوپالستيك« تبديل شوند كه قطعاتي كوچك تر از يك ميكرومتر 
هستند. به گزارش اينديپندنت، دكتر آليسيا ماتئوس كاردناس، رهبر اين تحقيق 
از كالج دانشگاهي كورك گفت: »كشــف كرديم كه يك دوجورپا كه در آب هاي 
شــيرين زندگي مي كند، جانور سخت پوســت كوچكي كه »گاماروس دوبني« 
)Gammarus duebeni( ناميده مي شود، قادر است قطعات ريزپالستيك ها 
را در كمتر از 4روز به قطعات و اشكال ديگر، ازجمله نانوپالستيك ها تجزيه كند.« 
بنابراين  ريزپالستيك ها به راحتي مي توانند وارد زنجيره غذايي حيوانات و سپس 

انسان ها شوند.

دانستني ها

سالمت

ممنوعيتماسكهايفيلتردار

ورودريزپالستيكهابهزنجيرهغذايي

پاسخ به يك يادداشت
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 قلمرو نفتي بريتانيا 
در ايران نصف شد
گزارش نيويورك تايمز از لغو قرارداد دارسي 

آرش نهاوندي  ������������������������������������������������������������������������������

روزنامه نيويورك تايمز در تاريخ 2می 1933 )12ارديبهشــت 1312( 
يكي از اخبار مهم خود را به قرارداد نفتي1933 ميان ايران و شركت نفت 
انگليس و ايران با تيتر: »قلمرو نقتي بريتانيا در ايران نصف شد« اختصاص 
داد. البته اين روزنامه درخبر خود از قرارداد 1933 تحت عنوان امتيازنامه 
جديد ياد كرده است.  در بخش انتهايي اين گزارش به اين مسئله اشاره 
شده كه توافق جديد ميان شركت نفت انگليس و ايران و دولت ايران كه 
براساس آن اين شركت بخش مهمي از امتيازاتي را كه در امتيازنامه هاي 
قبلي به  دست آورده بود، از دست مي دهد، به جنجال ها پايان مي دهد؛ 

اختالفاتي كه به شوراي جامعه ملل نيز كشيده شده بود.  پس از مدتي 
سود شركت سر به فلك كشيد و به ده ها ميليون دالر رسيد. پس از آغاز 
جنگ جهاني اول دولت بريتانيا كه از اهميت سياسي امتيازنامه نفت آگاه 
شده بود، توانست با خريد بخشي از سهام شركت، بر امورات مالي و سياسي 
شركت نظارت كند. در زمان جنگ جهاني اول اما حوزه نفتي ايران اهميت 
بيشتري نزد مقامات بريتانيا و به ويژه نيروي دريايي اين كشور كه سوخت 
خود را از نفت ايران تامين مي كرد، يافت. روزنامه نيويورك تايمز در خاتمه 
نتيجه گيري كرده است كه از دست رفتن بخش مهمي از قلمرو شركت 
نفت انگليس و ايران مي تواند به نفع شركت هاي آمريكايي در ايران باشد 

كه چند سالي است به دنبال ورود به حوزه نفتي ايران هستند.

مطبوعات خارجی

تجربه يك 
لذت تكرارنشدني
 تماشاي مجازات اعدام 
به مثابه يك سرگرمي

وانكاوی معاصر ر

   حميدرضا محمدي  ������������������������������

عكس هايش را كــه آدم مي  بيند، جز 
تكبر و تبختر، چيز ديگري نمي شود 
از چشم هايش برداشــت كرد� حتي 
عكس هايي كه در كنار رضاشاه است 
هم، چنين است� عكس هايش با اهل و 

عيال هم، همينطور�
ناســامتي نفر دوم مملكــت بود� 
بي جهت نبود كه ِســر رابرت كايو، 
وزيرمختار بريتانيا در تهران، در يكي 
از گزارش هايش به لندن نوشت:»در 
ايران، امــروز تصميم گيرنده حقيقي 
درباره تمام مسائل مربوط به سياست 
خارجي كشــور فقط دونفر هستند: 
شاه و تيمورتاش� بقيه فقط مجرياني 
هســتند كه دســتورات و اوامر اين 
دو شــخصيت واال را اجرا مي كنند«� 
عرصــه اي كه دربــاره او كمتر مورد 

بررسي بوده است�
تيمورتــاش،  عبـدالـحسيـــن 
تصميم گيرنده و مذاكره كننده اصلي در 
عرصه ديپلماسي بود� وزير امورخارجه 
جايي و نقشي نداشت� اينكه اگرچه او را 
چون روسي مي دانست و درس خوانده 
آنجا بود، عامل شوروي مي دانستند و 
انگليسي ها چنين القا كرده بودند كه 
او عامل مسكو است، اما دست كم در 
ماجراي بحرين و جزاير سه گانه شدت 
و حدت عملي ناشي از ميهن دوستي 

نشان داد�
چنان كه در پنجم دي1306، خطاب به 
همان جناب وزيرمختار گفت: »��� دولت 
ايران از اول هــم مايل نبود كه قضيه 
بحرين به جامعه ملل بكشد��� دولت 
ايران از آنجا كه هميشه بر اين عقيده 
بوده است كه بحرين جزو الينفك خاك 
ايران است به ناچار سوابق قضيه را به 
جامعه ملل تسليم و به عمل انگلستان 
و حجاز كه پاي قطعه اي از خاك ايران را 
در يك پيمان دوجانبي به ميان كشيده 

بودند اعتراض كرد���«�
او در جلســه اي ديگــر، در هفدهم 
دي1307، درباره ابوموسي و تنبين، او 
را خطاب قرار داد: »���دولت ايران قضيه 
را به نحوي كه در ذهن انگليســي ها 
مجسم است تفســير نمي كند بلكه 
عمده حرفش اين است كه اين جزاير 
جزو الينفك ايران هستند و به زور از 

طرف ديگران اشغال شده اند���«
ديدارهايي كه وزيــر خارجه در كنار 
سردار معظم خراساني نبود و او، در آن 
برهه، همه كاره  بود� به قول علي دشتي، 
»در انجام تمام امور دولتي، تيمورتاش 

پهلوان ميدان بود«�

سياستمدار

پهلواِن ميدان
عبدالحسين تيمورتاش

 9مهر به قتل رسيد

گزارش اول

جمال رهنمايي  ���������������������������������������������������

وقتي مشــغول به انجــام كاري نيســتيم و يا در 
رختخواب به عالم رؤيــا و اســتراحت نرفته ايم، 
بايســتي براي »ســاختن زمان« به انجام كاري 

سرگرم باشيم.
سرگرمي هاي عمده ايرانيان در ابتداي قرن حاضر 
كه فقط 340كيلومتر جاده همــوار و راه آهن در 
كشور وجود داشت، بيشتر محلي و قبيله اي بود؛ 
مگر آنكه دســت اندركاران ســرگرمي، روستا به 
روستا و شهر به شــهر بگردند و معركه اي بگيرند 
و نقالي كنند و آوازي بخوانند. پهلوان هاي زنجير 
پاره كن، مارگيرها، تعزيه خوان ها، شاهنامه خوان ها 
و شركت در آيين هاي گوناگون مذهبي و زنجير زني 
و قمه زني سرگرمي هاي رايج آن زمان ها بودند. اما 
در اين ميان تماشاي اعدام در مألعام از استقبال 
خوبي برخوردار بود و مردم ســاعت ها در آفتاب 
سوزان يا سرماي جانسوز به انتظار مي ايستادند تا 

مرگ ديگري را به نظاره بنشينند.
چرا ديدن مرگ ديگري مي توانــد جذاب و مايه 

سرگرمي باشد؟
جامعه شناسان مي گويند تحقيقات نشان داده است 
كه هر چه سطح خشونت در جامعه اي باالتر باشد، 
تمايل به صدور حكم اعدام و استقبال عمومي براي 

تماشاي مراسم اجراي اين حكم باالتر است.
نظريه »فراســوي اصل لذت« قابليت تبيين اين 
پديده را دارد. فرويد در توصيف اين نظريه مي گويد: 
»ما در جست وجوي لذت هستيم چون در لحظه 
وجود لذت، تنش كاهش پيدا مي كند. اصلي ترين 
عامل پايان تنش، مرگ اســت، بنابراين مرگ در 
جايگاهي باالتر از اصل لذت ايســتاده است«. از 
سوي ديگر هر عمل لذت بخشــي مي تواند در اثر 
تكرار، عادي و مالل آور شــود و ما هــر بار كه آن 
عمل لذت بخش را تكرار مي كنيم در جست وجوي 
تجربه نخستين لذتي هستيم كه براي هميشه در 
زمان از دست رفته است. آنچه اين عمل لذت بخش 
را به نابودي مي كشد، زمان است و مرگ به دليل 
خارج شــدن از قلمرو زمان، بر بلنــداي قله لذت 

ايستاده است.
مردم دســت و پازدن محكوم در باالي چوبه  دار 
را نگاه مي كنند؛ چرا كه مرگ امري لذت بخش و 
جذاب و ديدني است. انگار به خود مي گوييم: حاال 
كه من جرأت مردن – خودكشــي – ندارم، بگذار 
تا با تماشاي واقعه تكرارنشدني مرگ »ديگري« 
از اين لذت بهره مند شــوم. مــردن اين آدم يك 
لذت تكرارنشدني است، دوست دارم از ديدن آن 

لذت ببرم.

بدتر از دارسی 
چگونه قرارداد نفتي ايران و انگليس ملغي شد و دوباره به امضا رسيد

فاطمه تركچي  �������������������������������������������������������������

قرارداد يا امتيازنامه دارسي، در دوره مظفرالدين شاه و 
در زمان صدارت امين السلطان بين دولت ايران و فردي 
به نام »ويليام ناكس دارسي«، كه يك سرمايه دار بزرگ 
انگليســي بود، بسته شــد. اين اتفاق در سال1901 يا 
همان 1280خورشــيدي منعقد شــد. اين امتيازنامه 
80ماده داشــته كه در كاخ صاحبقرانيه تنظيم شــد و 
اول به توشيح شاه و ســپس به امضاي طرفين توسط 
امين السلطان و مشيرالدين و نظام الدين غفاري رسيد. 
وقتي اين قرارداد بسته مي شود، بدين معناست كه همه 
منابع و معادن ايران اعم از زيرزميني و روي زميني در 
دست اين شــركت قرار مي گيرد. هر چند در مدتي كه 
به اكتشاف نفت منجر مي شــود، يعني خرداد 1287، 
انگليسي ها در منطقه مسجد سليمان به نفت مي رسند، 
اين قرارداد 8سال بعد امضا مي شود. اين امتيازنامه همه 
ايالت هاي ايــران را غير از گيالن، مازنــدران، گرگان، 
خراسان و آذربايجان دربرمي گيرد. اكتشاف و توليدات 

نفت همچنان ادامه پيدا مي كند. در اين زمان دارســي 
شركت نفتي داشــته به نام شــركت نفت برمه. با اين 
پيشــينه و گمانه زني كه در ايران هم ممكن است نفت 
وجود داشته باشد، به ايران مي آيد و اين قرارداد منعقد 
مي شود. دارسي در اين مدت و طي اين امتيازنامه متعهد 
مي شود كه به مدت 2سال، ساالنه 20هزار ليره وجه نقد 
را از سهام آن شركت، به ايران بپردازد. اين امتيازنامه تا 
زمان جنگ جهاني اول ادامه مي يابد. اين شركت ها در 
حقيقت مجموعه اي از شركت ها را دربرمي گرفت و به 
قول معروف يك هولدينگ بودند. كم كم شخص دارسي 
از آن خارج مي شود و شــركت هايي كه بهره بردار نفت 
ايران بودند، تحت عنوان شركت نفت انگليس و ايران به 
فعاليت خود ادامه مي دهند. اين تنها يكي از شركت ها 
بوده و يك شركت ديگر هم همان طور كه گفتم شركت 
نفت برمه بود كه صاحب امتياز اصلي اش شخص دارسي 
بود. شركت انگليسي قرار بود كه هر سال يك بار ترازنامه 
خود را چاپ كند. وقتي كه اين ترازنامه چاپ مي شود، 
دولت ايران و شخص رضاشاه در 1311متوجه مي شوند 

كه از 16درصدي كه ايران محق آن بوده، خيلي كمتر 
به كشور مي رســد. در اين بين و با گذر زمان، اهميت 
نفت رفته رفته زياد مي شــود. اگر بخواهيم به اســناد 
جنگ جهاني اول مراجعه كنيم، بايد بگوييم كه بخش 
اعظمي از انرژي اي كه مورد استفاده قرار مي گيرد، نفتي 
است كه از ايران استخراج مي شود و به دست انگليسي ها 
مي رســد و به جبهه متفقين كمك مي كند. رضاشــاه 
معترض مي شود و مي خواهد كه كابينه دولت تشكيل 
شود و مي گويد كه شما به دليل بي كفايتي باعث شديد 
كه نفت ايران از كشور خارج شــود، آن هم بدون اينكه 
دولت از اين قرارداد منتفع شود. به هر حال اين قرارداد از 
سوي ايران و به شكل يك طرفه ملغي مي شود و شركت 
نفت انگليس و ايران هم نسبت به اين موضوع اعتراض 
مي كند. به هر حال قرارداد ديگري تنظيم مي شود كه 
به  نظر اهل فن بدتر از قراردادي است كه با دارسي بسته 
شده. چون عايدات ايران نسبت به قرارداد دارسي، در اين 
قرارداد پايين آمده است. در اين بين، در تمدن جديد، 
نفت جايگاه خاصي يافت و متأسفانه به دليل ناآگاهي اي 

كه گريبانگير دولت ايران بود اين امتيازنامه امضاء شد و 
سهم ايران به شدت كاهش يافت. اين روند ادامه داشت 
تا اينكه قرارداد 1933،به نظر من گام بزرگي در جهت 
اينكه بخواهيم منافع نفتي مان را هر چه بيشتر از دست 
بدهيم، منعقد شد و به  عبارت رســاتر ما نه تنها منابع 
نفتي مــان را در اين دوره از دســت داديم بلكه مناطق 
نفت خيزمان را در مناطق جنوبي كشــور به يك كشور 
بيگانه هديه داديم كه فقط شــامل فروش عوايد ايران 

نمي شد. 
چون وقتي اسناد را بررســي مي كنيد، ايراني ها جز در 
رده كارگري در شركت انگليس و ايران نمي توانستند 

كار را برعهده بگيرند. 
ايراني ها اجازه كســب اطالع و يادگيري مهارت هاي 
صنعتي را نداشتند و تنها جايي كه ايراني ها مي توانستند 
كار كنند در رده هاي بسيار پايين كارگري بود آن هم 
در حد سمباده كشيدن، بستن پيچ و كارهاي سخت و 
جابه جايي هاي سنگين و هيچ ايراني اي، چه در رده هاي 

اداري و چه صنعتي، كاري در دست نداشت.

كابينه مهدي قلي خان هدايت- مخبرالسلطنه� در عكس، علي اكبر داور، فروغي و تقي زاده ديده مي شوندروزنامه اطاعات- 8 شهريور 1312 

اين عكس برای اولين بار 
چاپ می  شود  خاطرات و خطرات هدايت

ميرزامهدي قلي خان هدايت از رجال 5پادشاه 
عصر قاجار و پهلوي اســت كــه در ميان آنها 
سرآمد تر و پربارتر براي تاريخ معاصر بوده است� 
او نويســنده كتاب »خاطرات و خطرات« شامل 
خاطرات و شرح زندگاني اش از رجال اواخر دوران 
قاجار تا اوايل دوران پهلوي كه به نثر نوشته شده 
اســت� مطالب اين كتاب از آن جهت ارزشمند 
است كه نويسنده 50ســال در صحنه سياسي 
ايران حاضر بوده، مدتــي به عنوان رئيس الوزرا 
كار كرده و در كابينه هاي متعددي شركت داشته 

است� روايت كتاب در 21مهر132۹ خورشيدي 
پايان مي پذيرد� 

او بيشترين دوران نخســت وزيري را در عصر 
رضاشاه برعهده داشــت و از اين رو او را مطيع 
و اجراكننده اوامر شــاه و كســي كه پايه هاي 
ديكتاتــوري پهلوي اول را كامل كرده اســت، 
مي دانند� قبل از آن وقتي مســتوفي الممالك 
از نخســت وزيري كناره رفت و مهدي قلي خان 
رئيس الوزرا شد، دكتر محمد مصدق از ديدارش با 
مستوفي روايت جالبي را نقل مي كند� او مي گويد: 

»من كه در ســعدآباد باغ خانم همدم السلطنه 
خواهرشان رفتم به ديدنشــان، به من فرمود 
به حاج مخبرالســلطنه )رئيس الوزرا( گفتم من 
تا چانه ام به گل فرورفت؛ شــما مواظب باشيد 
كه تا فرق تــان در لجن فرو نــرود«� اما گويي 
مهدي قلي خان حرف نخست وزير پيشين خود 
را گوش نكرده است� با اين حال وقتي از رياست 
كابينه كنار رفت ديگر شغلي به او رجوع نشد و 
بازنشسته شد و در باغش در محله دروس تهران 

اقامت گزيد�



 شروان اميرزاده ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
البته احمد كسروي فكاهي نويس نبود، بلكه برعكس روزنامه نويس، مورخ و حقوقداني بسيار جدي 
بود كه در ميان نوشته هاي خود گريزي هم به فنون طنازي مي زد، و خوب هم مي زد. گذشته از اين 
گريزها، گاهي هم حرف هاي بسيار خشني، به خصوص درباره ادبيات كهن و نو داشت كه بازخواني آن، 
بدون درنظرگرفتن زمينه تاريخي اش فكاهي به نظر مي آيد. يكي از اين نمونه ها كه شايســته بازنشر 
است، در نخستين شــماره مجله پيمان )آذر ۱۳۱۲( منتشر مي شود. تاخت و تازي تند و بي سابقه به 
رمان و رمان نويسان، زيرا به عقيده كسروي، آنها افسانه پرداز و دروغگو هستند. اما استدالل كسروي 
با شوخ طبعي همراه است كه خوب است با هم بخوانيم: »داستان آن مكتب دار عرب معروف اســـت 
كـه روزي از زبـان رهگـذري شـنيد كـه آواز مي خوانـد و اشعاري در ستايش  ام عمرو )نام عام براي 
معشوق در شعر عرب( مي سراييد. مكتب دار نه از يك دل بلكه از هزار دل عاشق  ام عمـــرو شـد و از 
تاب فراق آرام نداشت. دل مي گداخت و جگر كباب مي شد و فريادرسي نبـود. تـا پـس از چنـد روزي 
ناگهان از زبان ديگري شنود كه اين شعر را مي خواند: لقد ذهب الحمار بام عمرو / فال رجعت و الرجع 
الحمار. معني آنكه خر، ام عمرو را برد كه نه او بازگشت و نه خر بازگرديد. بيچاره مرد از شنيدن اين شعر 
كه خبر گمشدن معشوقه او را مي داد به يك بار از پاي افتاده رشته تاب و شكيبائي را از دست هشت. 
)و گفت( كو يارائي كه به كاري برخيزد؟! )پس( در خانه نشســته به سوگواري پرداخت. اين مرد را از 
ابلهان شمارده اند، براي اينكه از خرد دور است كه كـسي به زنـي ناديـده پنـداري دل بازد و از خبر 
گمشدن او به سوگواري برخيزد. پس كساني كه افسانه ها بافته و اميدوارند كه خوانندگان از داستان 
دروغ و پنداري آنان عبرتي برگيرند خود ابلهاني بيش نيستند. كوتاه سخن: افسانه بافتن به اين قصد كه 
مايـه عبـرت خواننـدگان باشـد و كـساني از مطالـب آن عبرت گيرند و پند بياموزند جز ابلهي نيست. 
داستاني كه مي توانـد مايـه عبـرت خواننـدگان باشـد آن داستاني است كه بتوان آن  را در اين انجمن 

و آن انجمن بازگفت و بدان نازيد«.

سيدمحمدحسين محمدي���������������������������������������������������������������������

در دوره هاي متقدم و حتي مياني اســالمي، حوزه هاي علميــه عالوه بر فقه و 
اصول در رشته هاي ديگر علمي نيز ورود مي كردند. اين رشته ها از تفسير و كالم 
و حديث آغاز مي شد و تا نجوم و معماري و رياضيات ادامه پيدا مي كرد. شايد از 
زمان شيخ انصاري به بعد، جريان رسمي حوزه علميه، فقه و اصول را بر هر علم 
ديگري ترجيح داد. نوآوري هاي علمــي حوزه هاي علميه نيز منحصر به فقه و 
اصول شد و كمتر كسي حتي در علومي مثل تفسير و عقايد و فلسفه ورود پيدا 
مي كرد. در زمان تسلط جريان فقهي بر حوزه هاي علميه، شيخ محمدجواد بالغي 

مسير ديگري را براي خودش تعريف كرده بود. او از شاگردان آخوند خراساني 
مشروطه خواه بود. در خدمت ميرزاي دوم )ميرزا محمدتقي شيرازي( شاگردي 
كرده بود و دانش فقهي كمي نداشــت، اما تالش هاي علمي اش را به حوزه اي 
جز جريان رسمي حوزه هاي علميه معطوف كرد. او در اتفاقي نادر، انگليسي و 
عبري آموخت و به مبارزه اعتقادي در مقابل اديان و فرقه هاي ديگر برخاست. 
محمدجواد بالغي شايد نخستين روحاني اي بود كه ضرورت يادگيري زبان هاي 
خارجي را براي مبارزه هاي فكري الزم مي دانست. براي يادگيري زبان عبري با 
پارچه فروش هاي يهودي معاشرت مي كرد و به هر سختي ای دانش زباني اش را 
ارتقا مي داد. بعد از فراگيري زبان به مبارزه با مسيحيت تبشيري پرداخت و در رد 

عقايد مسيحيان، وهابيت و بهاييت قلم مي زد. او حتي رساله ای نيز در نقد نظريه 
داروين دارد. به نظر مي رسد عالمه بالغي جزو معدود روحانيون زمان خود بود 
كه به مسائل اجتماعي و مشكالت ديني جامعه اش توجه داشت و درصدد رفع 
نيازهاي مذهبي جامعه اش برآمده بود. بي جهت نيست كه از او با عنوان بنيانگذار 
علم كالم نوين ياد كرده اند. بالغي سرانجام در سال۱۳۱۲ از دنيا رفت اما شايد 
بتوان مسيري كه بالغي پيموده بود را با مسيري كه سال ها بعد بزرگاني همچون 
شهيد مرتضي مطهري پيموده اند مقايسه كرد. شايد بتوان عالمه بالغي را يكي 
از الگوهاي رفتاري بزرگاني همچون مطهري و شهيد محمدباقر صدر دانست؛ 

بزرگاني كه براي رفع نيازهاي مذهبي جامعه از هيچ تالشي دريغ نكردند.
 اولين روحاني اي كه ضرورت يادگيري

 زبان هاي خارجي را الزم دانست

عالمه بالغي

چهره اول

 1 3 1 2

  قرارداد جديد 
براي استخراج نفت 

 اولين قاتل زنجيره اي  

 دولت اليحه جديد قرارداد نفت ايران و انگليس را تقديم 
مجلس شوراي ملي كرد

علي اصغر بروجردي بعد از دو ماه تالش نظميه دستگير شد 
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اقتصاد

حوادث

جشني براي قراردادي ضد منافع ملي 
كارناوال شادي براي پايان قرارداد دارسي در تهران به راه افتاد 

اجتماعی

  گروه گزارش  �������������������������������������������������������������������������������������������������������

كشتي بزرگ سفيدي از مقوا و پارچه از ميدان بهارستان رد شد كه در ديوارش مرداني با 
لباس هاي سپيد ملواني ايستاده بودند، پشت سرش ماشيني كه پروانه هاي بزرگ كاغذي 
به ديوارهايش بود؛ مردان و زناني كه سر و صورتشــان را مانند آكتورهاي تئاتر نقاشي 
كرده بودند. همه شهر چراغاني بود و جشــن بزرگي در پايتخت به راه افتاده بود. جشن 
لغو و امضاي مجدد قرارداد دارسي با شركت انگليســي نفت انگليس و ايران كه هفتم 
خرداد۱۳۱۲ امضا شــده بود و مردم خيال مي كردند باالخره بعد از ۳۲ سال از امضاي 

قرارداد اول توانستند حق خود را از اين قرارداد ظالمانه بگيرند اما اين همه داستان نبود.
چند ماه پيش از اين يعني آذر۱۳۱۱ رضاشاه كه  از بيالن درآمدهاي شركت نفت انگليس 
و ايران راضي نبود و سهم بيشــتري از نفت ايران مي خواست و خواستار تجديد نظر در 
قرارداد دارسي شده بود، عصباني از نتيجه مذاكرات در بخاري اتاق هيأت دولت را باز كرد 
و متن قراردادي كه در سال۱۲۸۰ ميان شركت انگليسي و مظفرالدين شاه امضا شده بود 
را داخلش انداخت. اين حركت از سوي شاه يعني پايان قرارداد دارسي. او خواستار استفاده 
از درآمد نفت به طور كامل از سوي ايران بود. سيد حســن تقي زاده، وزير دارايي ششم 
آذر۱۳۱۱ در نامه اي به شركت نفت انگليس و ايران، خبر لغو امتيازنامه از طرف ايران را 
رسما اعالم كرد. مجلس شوراي ملي هم از اين اقدام دولت به طور كامل حمايت كرد اما 

ماجرا به اين راحتي كه فكر مي كردند  نبود.
دولت انگليس در پاســخ به نامه ايران در بيانيه تندي ايران را تهديد كرد كه اگر ظرف 
يك هفته حكم لغو قرارداد دارســي را باطل نكنند پرونده ايران را به دادگاه بين المللي 
الهه مي فرستند. ايران صالحيت دادگاه الهه را رد كرد و انگليس پرونده شكايتش را در 
شوراي جامعه ملل ارائه و ايران را به اقدام نظامي و تحريم هاي بين المللي تهديد كرد. در 
روزهاي پاياني سال۱۹۳۲ ميالدي هيأتي از سوي دولت ايران مركب از علي اكبر داور، 
وزير دادگستري، حسين عال، رئيس بانك ملي ايران و نصراهلل انتظام، نماينده دولت به ژنو 
رفتند تا به شكايت انگليس از ايران رسيدگي كنند. دكتر بنش، نخست وزير يوگسالوي 

داور اين دادگاه بود. هرچه طرف ايراني دست خالي آمده بود انگليسي ها با دست پر آمدند؛ 
در نهايت پس از چند ماه مذاكره در ابتداي خرداد ماه ۱۳۱۲ رضاشاه مجبور به عقب نشيني 
شــد و دولت ايران مجبور به امضاي قراردادي شد كه طبق نظر انگليسي ها بود و امتياز 
حفاري و استخراج نفت ايران را به شركت نفت انگليس و ايران مي داد. اين قرارداد  كه در 
هفتم خرداد ۱۳۱۲ از سوي مجلس تصويب شد به ۱۹۳۳ معروف شد و ۳۲ سال ديگر 
اداره نفت ايران را به شــركت نفت انگليس و ايران مي داد كه حدود ۲۰ درصد از فروش 
خالص ثروت ملي  را بابت حق االمتياز به ايران مي داد و باقي درآمدهاي ناشي از فروش 
نفت را به جيب خود مي زد؛ قراردادي كه سهم ۲۰ درصدي اش جشني بود كه مردم در 
خيابان هاي شهر تهران به راه انداختند؛ كارناوالي كه مردم شادمان بودند كه توانستيم 
قرارداد ظالمانه دارسي را الغا كنيم و به جايش قراردادي را امضا كنيم كه حقوق مردم ايران 
را استيفا مي كند؛ جشني كه به جاي ايران بايد در انگلستان برگزار مي شد و مردم اين شهر 

نمي دانستند همه دردهايشان از نفت است.

عليرضا احمدي   ��������������������������������������������������������������������������������������������������

كشمكش ها پيرامون لغو امتيازنامه دارسي كه از آذرماه ۱۳۱۱آغاز شده بود، در بهار 
۱۳۱۲نيز ادامه يافت. به دنبال اظهارنظر و توصيه جامعه ملل درمورد حل اختالف 
دولت ايران و شركت نفت انگليس و ايران، نمايندگان اين شركت در ۱5فروردين وارد 
تهران شدند. اين موضوع درحالي بود كه نهمين دوره مجلس شوراي ملي نخستين 
روزهاي افتتاح خود را پشت سر می گذاشت و نمايندگان درگير انتخاب هيأت رئيسه 
دائمي بودند. ازسوي ديگر در آخرين روزهاي فروردين، حاج مخبرالسلطنه هدايت، 
رئيس الوزرا نيز هيأت دولت را به مجلس معرفي كرد؛ كابينه اي كه چهره هايي مانند 
سيدحسن تقي زاده به عنوان وزيرماليه، محمدعلي فروغي در پست وزيرامورخارجه 
و علي اكبر داور را در قامت وزير عدليه درخود جاي داده بود. در چنين شــرايطي در 
۹ارديبهشت مذاكرات ميان متخصصان و مشاوران حقوقي دولت و شركت نفت به 
پايان رســيد. اين مذاكرات بين فروغي، تقي زاده، داور و سرجان كدمن، رئيس كل 
شركت نفت براي انعقاد يك قرارداد جديد انجام شــد. قرارداد جديد يك مقدمه و 

۲7ماده داشت. دولت در ۲4 ارديبهشت اليحه جديدي مربوط به قرارداد نفت ايران 
و انگليس را تقديم مجلس شوراي ملي كرد كه پس از بحث در كميسيون هاي ماليه، 
عدليه و اقتصاد، در 7خرداد با ۱۰5راي موافق از ۱۱۳نفر به تصويب رسيد. در اواخر 
تيرماه نيز شركت نفت 4ميليون و ۱۰7هزار ليره بابت تفاوت قيمت طال و حق االمتياز 
به دولت ايران پرداخت كرد تا فعاليت شــركت نفت ايران و انگليس در كشور وارد 
مرحله جديدي شود. تابستان ۱۳۱۲با دو محاكمه به ظاهر اقتصادي نيز همراه بود 
كه به محكوميت تيمورتاش، مرد شماره ۲كشور و دكتر ليندنبالت آلماني، مديركل 

سابق بانك ملي منتهي شد.
مهم ترين خبرهاي اقتصادي پاييز و زمســتان ۱۳۱۲، افتتــاح راه چالوس به طول 
۱6۸كيلومتر در ۱۰ آذرماه و راه اندازي كارخانه سيمان در راه حضرت عبدالعظيم در 

پاي كوه چشمه علي در ۸دي ماه بود.    

 محمد مقدسي   �������������������������������������������������������������� 

زمستان سال۱۳۱۲، براي تهراني ها ســردتر و مخوف تر از 
سال هاي قبل بود. دهم دي ماه آن سال، جواني كه براي شكار 
به بيابان شترخان رفته بود، جسد بي سري پيدا كرد و به اداره 
تأمينات نظميه خبر داد. تأمينات چي ها جست وجو در محل 
را آغاز و ۲ جسد ديگر هم پيدا كردند كه همه كمتر از۲۰سال 
سن داشتند. وحشت تهران را فرا گرفت. بعد از ۲ماه تالش 
بي نتيجه نظميه براي پيداكردن قاتل، اين بار جمجمه جواني 
در جالليه تهران )پارك الله( و چند روز بعد هم جنازه جوان 

۳۰ساله اي در قنات امين آباد تهران پيدا شد.
سردار تيمورخان، مفتش مأمور اين پرونده شد. همان اول 
كار چند مقني اجير كرد تا قنات ها و چاه هاي جنوب تهران را 
يك به يك بگردند اما اين جست وجوها هم حاصلي نداشت. 
تا اينكه ساعت ۱۱ صبح روز دهم اســفند، مأموران به مرد 
قوي جثه  اي كه با يك سيني باميه و پيت حلبي به دست به 

سمت يكي از چاه ها مي رفت مشكوك  شدند و او را دستگير  كردند. در جست وجوي 
اوليه در پيت حلبي همراهش، تعــدادي لباس  خوني و چاقويي دســته فلزي پيدا 
كردند كه آثار خون روي آن ديده مي شد. مرد ادعا كرد كه لباس ها را از بازار شهر ري 
خريده  است اما مأموران قانع نشدند و او را به اداره تأمينات تهران بردند. خيلي زود در 

بازجويي مشخص  شد كه او كسي نيست جز نخستين قاتل زنجيره اي تهران.
علي اصغر بروجردي، مردي 4۱ ســاله و قوي جثه بود با شــمايلي خشن و مخوف. 
چهارشانه بود، با موهايي روشــن و چشــماني آبي. پدر و پدربزرگش راهزن بودند 
و كاروان ها و مســافران مســير اراك به مالير را لخت مي كردند. خانــواده او بعد از 
كشته شدن پدر اصغر، براي فرار از بدنامي به عراق رفتند. ۲برادر اصغر قهوه خانه اي راه 

انداختند و اصغر پادوی قهوه خانه آنها شد. جنايت هاي اصغر 
قاتل از همان جا شروع شد. اوايل كسي را نمي كشت و فقط 
پسربچه ها را گول مي زد و آزار و اذيت مي كرد اما خيلي زود 
با شكايت والدين بچه ها به زندان مي افتد. وقتي بعد از ۹ سال 
از زندان آزاد شد، تصميم گرفت براي اينكه بعد از جنايتش 
گير نيفتد، بچه ها را به قتل برساند و در رودخانه غرق كند. 
طبق اعترافاتش، ۲5 پســربچه را در عراق كشــته  بود. در 
آخرين قتلش در عراق، كودكي او را حيــن قتل ديده و از 
دستش فرار كرده بود. همان شب، اصغر به ايران گريخته بود.
علي اصغر بروجــردي، پس از فرار از عراق، چند ســالي در 
شــهرهاي مختلف آواره بود، تا اينكه باالخره از تهران سر 
درآورد. در كاروانسراي رضاخان در حاشيه تهران حجره اي 
گرفت و در پوشش بساط باميه فروشي دوباره قتل هايش را 
آغاز كرد. او در تهران ۸ نفر ديگر را هم كشــت تا اينكه در 
اسفند ۱۳۱۲ دستگير  شد. اصغر قاتل در زندان جزء به جزء 
هر قتل را تعريف كرد و گفت كه فقط يك عده بي سروپا را 
كشته است و آنها آدم حسابي نبوده اند و قصدش اين بوده كه نسل آنها را براندازد. در 
چند ماهي كه در تهران در زندان بود، مأموران زندان از خوف قدرت بدني اش تمام 
خواســته هايش را تأمين مي كردند. آنچنان كه در خاطرات زندانيان سياسي دوران 
رضاخان آمده  است كه او هر روز چند پرس چلوكباب و دوغ مي خورده و مأموران از 

ترس جانشان در انجام خواسته هايش هيچ كوتاهي اي نمي كردند.
سرانجام بعد از برگزاري دادگاه در خرداد ماه سال۱۳۱۳، علي اصغر بروجردي به جرم 
قتل ۸ نفر به اعدام محكوم شد. اصغر قاتل در ششم تيرماه در ميدان سپه )توپخانه( در 
ميان سيل عظيم جمعيتي كه براي تماشاي اعدام او آمده  بودند، دار زده شد اما شرح 

كارها و قتل هاي او تا سال ها در دل مردم ترس مي انداخت.

فكاهی

كاخ شهرباني

سعدي، حافظ، مولوي و فردوسي  
 

از فرشته ها تا فره ايزدي 

نام چهار شاعر بر خيابان هاي شهر تهران نقش بست 

معماری

تهران

  سعيد برآبادي ��������������������������������������������������������������������������� 

جلوه اصلي معماري نئوكالسيك ايراني فقط و فقط يك مصداق دارد؛ 
كاخ شهرباني. ۳شخصيت مهم در ساخت اين عمارت، سه گانه معماري 
و مهندسي سازه آن روزگار هستند؛ طراحي را گابريل گوركيان انجام 
داده، اجراي پروژه را قليچ باقليان بر عهده داشــته و نظارت فني بر 
ساخت سازه، كاري كسي نيست جز علي خان مهندس. اين سه ضلع، 
نموداري از توجه حكومت پهلوي اول در ســاخت سازه هاي دولتي 
هستند و نشانه اي بر اين واقعيت كه اگر رضاخان به طور مستقيم در 
ساخت اين پروژه حضور نداشته اما مطمئن بوده است كه دستوراتش 
و تصور ذهني اش از نخستين عمارت پليســي آن زمان به درستي 
اجرا خواهد شــد. كاخ شهرباني شباهت بســياري به كاخ آپاداناي 
تخت جمشــيد دارد؛ اين را نه فقط از سربازاني كه روي سنگ هاي 
محوطه عمارت حجاري شده اند مي شــود دريافت بلكه ستون ها، 
تنديس ها و نوع قرار گرفتن پلكان در آكس ورودي ساختمان، موكدا 

تكرار مي كند كه شما به محضر پليس شاهنشاه رضاشاه نيامده ايد، شما به محضر 
كسي آمده ايد كه خود را امتداد امپراتوري هخامنشيان مي داند.

كلنگ ساخت ساختمان شهرباني يا »اداره نظميه كل مملكتي« در سال۱۳۱۲ زمين 
زده شد، رضاشــاه تصور مي كرد كه اين عمارت تا سال هاي سال، نشاني خواهد بود از 
اقتدار سلسله اي كه در اداره امور داخلي كشــورش به راه انداخته. مدتي بعد اما ورق 

برگشت و شاه معزول به جزيره موريس تبعيد شــد. در فاصله اين سال ها اگر چه كاخ 
شهرباني به وظيفه اداره نظميه شهر مشغول بود اما خوابش را هم نمي ديد كه روزي 
كاخ وزارت امور خارجه جمهوري اسالمي شود و مهمانان هر مجلسي، با دهان باز به 

آينه كاري هاي راهروهايش خيره شوند.

فرزانه ابراهيم زاده ���������������������������������������������������������������������������������������������
  

»بنا بر تصويب انجمن بلديه پايتخت و فرمان ملوكانه، نام چهار شاعر بزرگ ايراني 
روي خيابان هاي جديد التاسيس تهران گذاشته مي شود تا اين سنتي باشد براي 
نامگذاري جديد پايتخت.« اينكه دقيقا اين اعالنيه از سوي كريم آقا بوذرجمهري 
كفيل بلديه تهران با اين ادبيات منتشر شــد يا نه را در هيچ سند و منبع تاريخ اي 
پيدا نكردم اما متحدالمالي به همين مضمون در يكي از روزهاي ســال۱۳۱۲ از 
ســوي بلديه پايتخت در ميدان توپخانه منتشر شــد و اعالم كردند كه 4 خيابان 
از خيابان هاي اصلي شــهر را انتخاب كنند و به نام سعدي، مولوي، حافظ و خيام 
بگذارند. اين نخستين باري بود كه نام خيابان ها در تهران توسط شهرداري انتخاب 
مي شد و ربطي به نام كســي كه در آنجا زندگي مي كرد يا داليل ديگر نداشت. تا 
آن زمان انتخاب اسم خيابان ها به اتفاقات خيابان ها ربط داشت، مثال خياباني كه 
به بهارستان مي خورد شغال هاي زيادي داشت و به شــغال آباد معروف بود، تپه 
بزرگي كه يكي از كاخ هاي شكارگاه ســلطنتي قاجار روي آن قرار داشت به خاطر 
خرگوش هاي فراوانش دوشان تپه بود. اما تهران داشت پوست مي انداخت و شهر 
تازه بايد شبيه شهرهاي فرنگي نام هاي با مسماتري مي داشت. پس براي همين 
به دستور شاه نام شاعران را براي خيابان ها انتخاب كردند. تكليف مولوي شايد از 
همه خيابان ها روشن تر بود. كريم آقا بوذرجمهري، تازه كار تصحيح و خيابان كشي 
خيابان اسماعيل بزاز در جنوب بازار را به پايان برده بود و به پيشنهاد او نام شاعر 
بزرگ پارسي گوي را روي اين خيابان گذاشتند كه دروازه قديم عبدالعظيم را به 
جاي دروازه خراب شده قزوين مي رساند. براي ســعدي هم پيشنهاد اديبان اين 
بود كه خيابان لختي ها را كه قبال از پشت دروازه دولت شروع مي شد به اسم شاعر 
شيرين ســخن بگذارند. اينكه چرا خيابان اســمش لختي بود چند دليل داشت. 
بعضي از پژوهشگران معتقدند چون پشت دروازه خالي بود اما بيشتر پژوهشگران 
مي گويند آنجا فضاي ناامني بود كه هركسي رد مي شد را لخت مي كردند. حاال اين 

بود يا دليل ديگر بعد از خراب كــردن دروازه دولت خياباني به امتداد باغ هدايت و 
خيابان الله زار كشيدند كه تا ميدان توپخانه مي رفت و خيابان باغ وحش قديم را هم 

قطع مي كرد. اين خيابان را به اسم مصلح الدين سعدي شيرازي نامگذاري كردند.
براي خيام هم كريم آقا تصميمش را از قبل گرفته بود. جبه خانه قديم كه حدفاصل 
بازار و سنگلج بود تازه خيابان كشي شده و از وسط خانه ها و حجره ها گذشته بود 
و به ميدان اعدام يا پاقاپق رسيده بود، چند وقتي بود كه به اسم جليل آباد معروف 
بود. اما نام اين خيابان هم تبديل به خيابان خيام شد.  ولی سرنوشت خيابان حافظ 
كمي با بقيه خيابان ها فرق داشت. اول نام حافظ را روي خياباني كه از وسط خيابان 
عالءالدوله به سمت ميدان مشق مي رفت گذاشتند اما از آنجا كه خانه محمدعلي 
فروغي در اين خيابان بود اين خيابان به فروغي معــروف بود و نام حافظ به اينجا 
نمي خورد. بعدتر به خيابان هاي ديگري فكر كردند. اما در نهايت با تصميم شهردار 
تهران خيابان يوسف آباد پايين تر از ميدان حسن آباد به سمت بهجت آباد را به نام 

شاعر شيرازي گذاشتند.

عشق، دروغ و رمان



  علي بزرگيان �����������������������������������������������������������������������������������

محمد حجازي )مطيع الدوله( كار ادبي خود را در سال۱۳۰۷ با نوشتن 
»هما« شــروع و با رمان »پريچهر« خود را در سپهر داستان نويسي 
ايران تثبيت كرد. در ســال ۱۳۱۲ »زيبا« را نوشت كه اين رمان يكي 
از برجسته ترين رمان هاي اجتماعي در توصيف روانشناسي اجتماعي 
دوره جايگزيني ديوان ساالري دولت متمركز پهلوي به جاي حكومت 
قاجار بود. زيبا، روايت بحران روحي - اخالقي جامعه  اي است كه انقالبي 
ناكام را پشت سر گذاشته و اينك صحنه درگيري ميراث خواران بر سر 

مال و قدرت است. شــخصيت اصلي رمان، ميرزا حسين خان، جواني 
است كه از ده به شهر مي آيد و پس از آشناشــدن با روسپي اي به نام 
زيبا مدارج ترقي اداري و سياســي را مي پيمايد. شهري كه در زيبا به 
تصوير كشيده مي شود، جامعه اي آرمان باخته است كه روزنامه نگاران 
هوچي و سياستمداران در مسند قدرت اند و بر بستر همين آشفتگي 
و بي اخالقي است كه ميرزا حســين خان نيز در راه رسيدن به پول و 
مقام به هر رذالتي تن مي دهد و هرگاه كه ميل بازگشــت به سنت ها 
و زندگي ساده روستايي وجودش را فرامي گيرد، جاذبه هاي شهري او 
را به سوي زيبا بازمي گرداند. وجود دوپاره او، سرگرداني جامعه ايراني 

بين سنتي رو به زوال و تجددي برنخاســته از بطن جامعه را بازتاب 
مي دهد و تحول سريع زندگي او از روســتايي به شهرنشيني نشانگر 
جابه جايي هاي طبقاتي جامعه ايران در سال هاي دهه۱۳۰۰ است. به 
گفته منتقدي، ميرزا حسين خان، قهرمان دوران زوال اخالقي ناشي از 
شكست مشروطيت و حرص و آز مال اندوزي است. اين چنين است كه 
گاهي رمان زيبا، لحن خطابي داستان هاي عصر مشروطه را مي يابد، 
با اين تفاوت كه اگر نويسندگان مشروطه خواه با حربه قانون خواهي به 
ستيز با مستبدان برمي خاستند، اينجا و در اين رمان، محمد حجازي 
جز اخالقيات و احساسات وسيله ديگري براي مقابله با مستبدان ندارد. رمان »زيبا« توصيفي است از ديوان ساالري عصر رضاشاه

 سرگردان 
ميان سنت و تجدد

ادبيات

2و3صفحـــــــههاي

 تزريق ژن آمريكايي 
به ورزش ايران

مقامات براي جذب تماشاگر، چاي رايگان توزيع 
مي كردند

ورزش

معراج قنبری 

جعفر و گلناِر سينماي ايران
گزارش ويژه

 جواد نصرتی  �������������������������������������������������������������������������������

ورزش در ايران تا ســال۱۳۱۲ فلســفه اي اروپايي داشت. رقابت در آن 
اولويت نداشت و صحت و تربيت بدن، مهم تر از حس برتري و پيروزي بود. 
در اين سال اما زمزمه ها براي تغيير اين نگاه شنيده مي شد. تقاضا براي 
نگاه نو به ورزش، با تأسيس »انجمن ملي تربيت بدني و پيشاهنگي« شكل 
ورزش در ايران  را تغيير داد. رئيس اين انجمن وليعهد بود اما بعد از رفتن 
او به سوئيس براي تحصيالت، اداره كار به دست ديگر مقامات افتاد. علي 
اصغر حكمت، وزير وقت معارف كه در مدرسه ميسيونري آمريكايي ها 
درس خوانده بود، به دنبال توســعه ورزش، طرح دعوت از مستشــاران 
خارجي را مطرح كرد و در پاييز ۱۳۱۳ توماس آر. گيبسون آمريكايي، 
متخصص ورزش و پيشاهنگي كه به تازگي از دانشگاه كلمبياي نيويورك 

فارغ التحصيل شده بود به ايران دعوت شد. دعوت از گيبسون، به مذاق 
ميرمهدي خان ورزنده، پدر ورزش مدرن ايران خوش نيامد. او سطح خود 
را باالتر از گيبسون مي دانست و به نشانه  اعتراض، از انجمن ملي تربيت 
بدني استعفا كرد. جايگزيني او با گيبسون، به صورتي كنايي به معناي پايان 
كار فلسفه ورزش قاره اروپا و رواج تفكر آنگلوساكسوني ورزشي در ايران 
بود. حضور گيبسون خيلي زود تحول زيادي در ورزش ايران به پا كرد. او 
در استخر منظريه، ايراني ها را با شناي مدرن و نجات غريق آشنا كرد. او 
تمركز زيادي روي رشته هاي تيمي به خصوص فوتبال داشت و معتقد بود 

اين ورزش ها براي جامعه ايران مناسب تر است.
در يك مورد در همين سال ها، يك استاد ژاپني جودو به ايران آمد تا اين 
رشته را به ايراني ها معرفي كند اما گيبسون اجازه رواج اين ورزش انفرادي 
را نداد. تنها چند ماه پس از حضور گيبسون، ۲۴ تيم فوتبال شكل گرفت 
و مسابقات مدارس تهران برگزار شد. با وجود استقبال قشر اليت و طبقه 
تازه شكل گرفته متوسط، عوام چندان ميانه اي با ورزش نداشتند و مقامات 
انجمن تربيت بدني براي كشاندن آنها به ميادين فوتبال، بين تماشاگران 
چاي رايگان توزيع مي كردند. گيبســون همچنين مربيان ورزش را به 
واليت مي فرستاد و همين باعث شكل گيري تيم هاي فوتبال در سراسر 
كشور شد. مسابقات در واليات شروع شــد و بسياري از گورستان هاي 

متروكه به زمين فوتبال تبديل شد.
در ادامه رويكرد جديد به ورزش، دانشسراي تربيت بدني در سال۱۹۳۸، 
يعني همان سالي كه گيبسون ايران را ترك كرد تاسيس شد. طي۵ سال 
بعد، پيش از آنكه دانشسرا به خاطر جنگ جهاني دوم تعطيل شود، نزديك 
به ۱۴۹ معلم ورزش در آن تربيت شدند. اين نسل از دانش آموختگان، در 
ادامه به بهترين و مؤثرترين مربيان ورزش ايران تبديل شدند و راهي را كه 

گيبسون شروع كرده بود ادامه دادند.

فيلم »دختر لر« با استقبال گرم مردم كوچه و بازار روبه رو شد

ســينماي ايران همزمان و درآميخته با قرن اخير، به راســتي 
سرگذشت و تاريخي پرفراز و نشيب را از سر گذرانده؛ روزهاي 
تلخ، روزهاي شــيرين، ســينماي آدم هاي بزرگ و كوچك و 
مردمان سينما دوســت و سينمازده. ســينما، آينه واقع نماي 

روزگارهاي رفته بر اين سرزمين است.
عمده فيلم هاي ساخته يا نوشته شده توسط عبدالحسين سپنتا 
در دوره نخست سينماي نوين ايران، محصول كمپاني امپريال 
فيلم در بمبئي هند بود؛ از فيلم »دختر لر«، »شيرين و فرهاد« 

و »فردوسي« گرفته تا »ليلي و مجنون« و »چشم هاي سياه«.
خان بهادر اردشير ايراني سال ۱۳۱۱ در بمبئي آغاز به ساختن 
نخستين فيلم ناطق ايراني، به نام دختر لُر يا »ايران ديروز و ايران 
امروز« كه گفته مي شود اين نام به  دستور دستگاه  سانسور در 
فيلم درج شده ، مي كند. فيلمنامه را سپنتا مي نويسد و مرد اول 
فيلم را نيز خودش بازي مي كند. روح انگيز ســامي نژاد، بازيگر 
زن اصلي و سهراب پوري و هادي شــيرازي از ديگر بازيگران 

اين فيلم بودند.
 در عنوان بندي فيلم نوشته شده رژيستور اردشير ايراني و اشعار 
و مذاكرات عبدالحسين سپنتا اما نقش سپنتا در ساختن اين 
فيلم آن قدر مهم است كه باوجود تأكيد در عنوان بندي، در منابع 
مختلف از سپنتا در كنار اردشير ايراني و حتي گاهي از سپنتا 
به تنهايي، به عنوان كارگردان فيلم نام برده مي شود. اين فيلم به 
شكل سياه و سفيد و در مدت نزديك به ۸ ماه ساخته و دي ماه 
۱۳۱۲ در سينماهاي ماياك و سپه در تهران نمايش داده شد. 
فيلم برپايه داستان جعفر و گلنار ساخته شد و ماجراي زندگي 
دختري به نام گلنار كه در قهوه خانه اي در اطراف خوزستان كار 
مي كند و در آنجا با جعفر كه از مأموران دولت است آشنا مي شود 

را روايت مي كند.
در دوره قاجار و تا اوايل حكومت پهلوي اول، بازي زنان مسلمان 
در نمايش ها و تعزيه ها ممنوع  بود. اين پسران بودند كه با آرايش  
و گيسوي  مصنوعي نقش  زنان  را ايفا مي كردند. اندك بازيگران  
زني  كه  در آن  سال ها در فيلم ها بازي مي كردند، از بانوان  ارمني  
بودند و به  همين  دليل  موانع  كمتري  بر سر راه  آنها وجود داشت.

حجاب نداشتن ســامي نژاد در فيلم دختر لُر، باعث انتقادهاي 
بســيار از او شــد و اين امر اختالف هاي خانوادگي نيز براي او 
ايجاد كرد. وي ســال ۱۳۴۹ در فيلم مستند »تاريخ سينماي 
ايران، از مشروطيت تا سپنتا« از مصائبي كه بر او گذشت، چنين 
مي گويد: »به خاطر ناراحتي هايي كه در موقع فيلمبرداري و بعد 
از آن، چه از جانب اقوام و خانواده و چه از جانب مردم كشيدم، 
ديگر راضي به نقش آفريني نشــدم. هر زمان كه از در شركت 
بيرون مي آمدم، مجبور بودم ۳ نفر مســتحفظ داشــته باشم. 
هرجايي هم كه مي رفتيم، با پوششي كامل، خودمان را استتار 

مي كرديم تا شناخته نشويم.«
مسعود مهرابي در كتاب »تاريخ ســينماي ايران« مي نويسد: 
»برخالف انتظار سينماداران كه به نمايش فيلم هاي فرنگي خو 
كرده بودند، دختر لُر با استقبال گرم مردم كوچه و بازار روبه رو 
شد و از نظر مدت زمان نمايش و فروش، حدنصابي به جا گذاشت 

كه تا چند سال بعد شكسته نشد.«
اردشــير ايراني فيلم هايش را در هند مي ســاخت و در ايران 
عرضه مي كرد. ســپنتا در گفت وگويي در شــماره ۱۸ مجله 
فرهنگ و زندگي درباره فيلم دختر لُر مي گويد: »اردشير ايراني، 
مدير شــركت فيلمبرداري امپريال فيلم در بمبئي بود كه از 
معروف ترين كمپاني هاي فيلمبرداري هند به شــمار مي آمد. 

در آن موقع كمپاني مزبور فيلمي به نام »داكوگيلركي« به زبان 
اردو تهيه مي كرد. ديدن اين فيلم و آشنايي دينشاه با اردشير به 
من فرصت داد كه فكر تهيه يك فيلمفارسي را در خاطر اردشير 
تمركز دهم. در اندك مدت، تصميم به تهيه فيلم گرفته شــد. 
سناريوي دختر لر را با نظر فني اردشــير كه مخصوصا از نظر 
مونتاژ مهارت زيادي داشــت، نوشــتم و اين فيلم در استوديو 
امپريال شروع به تهيه شــد. تاريخ دقيق را به خاطر ندارم ولي 
مي دانم كه در ماه آوريل ۱۹۳۲ نخســتين قسمت هاي فيلم 

تهيه شد.«
عباس بهارلو ،پژوهشگر و نويسنده كهنه كار سينما، درباره امتياز 
تاريخي فيلم دختر لر چنين اشاره مي كند: »واقعيت اين است 
كه نخســتين  بار با اين فيلم در سينماي  ايران، قهرماني  چهره  
نمود كه  پاك طينت  و خوش سيما و نمونه  مطلق فداكاري  بود 
و همه  چيز در جهت  خواســت  نهايي  او رقم  مي خورد. آنچه در 
اين  فيلم  از لحاظ بافت  داستان ، شخصيت ها و سنخ ها واگويي  
مي شود به  سطح  قاعده  معرفت  جامعه  معطوف  بود و بناي  آن 
بر احساس ها و اعتقادهاي  عاميانه  نهاده  شده  بود كه  بعدها در 
فيلم هاي  ديگري با شدت  هرچه  تمام تر پي  گرفته  شد. جعفر در 

اين فيلم نخستين نمونه »مرد اول« در سينماي ايران است.«
چاندرا واكر، طراح پوستِر كمپاني امپريال فيلم بمبئي، نخستين 
طراح جدي پوستر براي ســينماي ايران به شمار مي رود. اين 
طراح براي چهار فيلــم دختر لر، ۱۳۱۲، فردوســي، ۱۳۱۳، 
شيرين و فرهاد، ۱۳۱۴ و ليلي و مجنون، ۱۳۱۶ پوستر طراحي 
كرده است. او تصاوير صحنه هاي فيلم، تصاوير بازيگران، رنگ و 
رسم الخط هاي متفاوت را وارد كارهايش كرد. پوسترهاي او در 

آن روزگار بسيار متفاوت، بديع و نوآورانه بود.

 كارش را ساختند

 زني كه استاد 
سيمين دانشور بود

پايان تيمورتاش در دخمه هاي زندان قصر

ستايش صادق هدايت از قدرت فهم فاطمه سياح 

يك سال، يك خبر
يك سال، يك خبر

زنان

احسان بهرام غفاري   �������������������������������������������������������������������

در يكي از شب هاي مهرماه، به سرلشكر آيرم خبر مي رسانند كه به زندان 
قصر برود. او بدون فوت وقت، خود را به دخمه اي كه تيمورتاش ماه هاي 
آخر حبس خود را در آن سلول انفرادي مي گذراند، مي رساند. سرهنگ 
پاشاخان )باجناق رضاشاه كه رياســت كل زندان ها را برعهده داشت( و 
پزشك احمدي با او همراه مي شوند. ابتدا بازوي تيمورتاش را مي گيرند 
تا از مقاومت او بكاهند، احمدي سم را به داخل رگ هاي او تزريق مي كند 
اما ســم كارگر نمی شود و بالشــي روي صورت او می گذارند و خفه اش 

مي كنند. دكتر قزل اياغ كه در پزشكي قانوني مشغول است، علت مرگ را 
سكته قلبي اعالم مي كند. عباس قلي گلشائيان در اين باره مي گويد: »از 
زندان قصر بيرون آمديم. وقتي به ديوان جزا رسيديم، ديدم دكتر قزل اياغ 
به قدري ناراحت است كه روي صندلي افتاده و حالي ندارد. به من گفت 
يك چيزي مي گويم اما قسم بخور كه به كسي نگويي، تيمورتاش نمرد 
بلكه او را مسموم كردند، مسلم است او را كشته اند. گفتم پس چرا تصديق 
كرديد كه به مرگ طبيعي مرد؟ گفت مي خواهي من هم مثل او بشوم؟« 
بعدها ايراندخت تيمورتاش، دختر او، با پشــتكار بسيار توانست دكتر 

احمدي، قاتل پدرش و ديگر فعاالن زمان رضاشاه را به محاكمه بكشاند.

  ستايش يگانه    ����������������������������������������������������������������������������

ميرزا جعفرخان به مدت ۴۵سال در دانشــكده زبان هاي شرقي مسكو 
)الزاروف( تدريس كرده بود و جاي تعجب نداشت كه صبيه اش با مدرك 
دكتري ادبيات اروپا از دانشــگاه مســكو فارغ التحصيل شود. با اينكه 
ابوي فاطمه رضازاده محالتي به قدر خودش سرشــناس بود و به واسطه 
مشروطه خواهي اش با اشــخاصي همچون سيدجمال الدين اسدآبادي 
حشرونشر داشت، اما در اين طايفه عمويش، ميرزا محمدعلي محالتي 
ملقب به حاج ســياح، از همه نامورتر بود. در آن روزگار، زنان حتي اگر 
دكتري ادبيات اروپايي هم داشتند، نمي توانستند از ازدواج با پسرعمو كه 
عقدشان در آسمان ها بسته شده بود شانه خالي كنند. فاطمه بعد از ازدواج 
با پسرعمويش، حميد سياح كه فارغ التحصيل رشته حقوق از دانشگاه 
مسكو و سياست پيشه بود، نام خانوادگي سياح را برگزيد و حتي ۳سال بعد 
كه از همسرش جدا شد، براي هميشه از اين نام استفاده كرد. فاطمه كه 
متولد ۱۲۸۱شمسي در مسكو بود، گويا تا پيش از سال ۱۳۱۲كه انقالب 

روسيه به وقوع پيوست، تنها يك بار و آن 
هم در سال ۱۳۰۰به ايران سفر كرده بود. 
ســال ۱۳۱۲كه با پدرش به ايران آمد، 
در دانشســراي عالي به تدريس زبان و 
ادبيات روسي پرداخت و در همين سال، 
از طرف وزارت امور خارجه، به شركت 
در هفدهمين جامعه ملل در ژنو مأمور 
شد. اما هيچ يك از اين كارها به اندازه 
مقاله اي كه با عنوان »كيفيت رمان« در 
بهمن ماه اين ســال در جواب احمد كســروي پرآوازه نوشت، در يادها 
نمانده است. كسروي در مجله »پيمان« رمان نويسي را »دروغ پردازي 
و افسانه بافي« خوانده، نوشتن و خواندن آن را تباه ساختن عمر دانسته 
و رأي به پاره كردن و ســوزاندن رمان داده بود و تنها برخي از رمان هاي 
تاريخي را، به سبب نقشي كه مي توانند در برانگيختن غرور ملي داشته 
باشند، مستثني كرده بود. سياح با منش معلمي و استادي سعي كرد به 
كسروي يادآوري كند هنر كپيه طبيعت نيست و اگر قرار بر درستي نظر 
كسروي باشد، بايد ادبيات را برانداخت و تاريخ را جاي آن گذارد. حال 
آنكه تاريخ هم مي تواند عاري از حقيقت باشد چراكه مورخان مختلف 
روايت هاي گوناگوني از قضاياي تاريخي دارند. با اينكه سياح نخستين 
زن ايراني بود كه به مأموريتي در خارج عزام شد، اما نام او بيشتر با نقد 
ادبي گره خورده است. سياح بعدها نخستين بانويي شد كه در دانشگاه 
تهران صاحب كرسي استادي شد و مجدانه در حيطه تدريس كوشيد و 
شاگردي چون سيمين دانشور تربيت كرد. صادق هدايت در وصف او به 
پرويز ناتل خانلري گفته بود: »اين زن واقعا از همه ما در فهم مطالب سر 
است.« سياح عمر كوتاهي داشت و در ۴۵سالگي به دليل ابتال به ديابت 

و سكته قلبي از دنيا رفت.
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زندگي دگر ثمر ندارد
ـ 1259  عارف قزويني 1312

مرتضي كاردر �������������������������������������������������������

نمي توان درباره شعر امروز نوشت و باز هم از تأثير 
تصنيف ها در شكل گيري شعر امروز نگفت� يكي 
از ستارگان سرودن تصنيف  در دوره قاجار عارف 
قزويني است كه تصنيف هاي او بيش از هر شاعر 

ديگري تا امروز مانده اند�
  

ابوالقاســم عارف قزويني به چند هنر آراسته 
است؛ شكســته و نســتعليق را به استادي 
مي نويسد، آوازي خوش دارد، ساز مي زند، شاعر 
است و تصنيف مي سرايد و مي خواند� عارف در 
سال هاي مشروطه به تهران مي آيد و شعرهاي 
بسيار مي گويد كه مثل بســياري از شعرهاي 
دوره مشروطه ساده اند و رويكردهاي سياسي ـ 
 اجتماعي دارند و بيش از آنكه جايگاه ادبي داشته 
باشند، به شكل رسانه اي عمل مي كنند كه آگاه 
مي كنند و هشــدار مي دهند كه البته خيلي 
وقت ها كارگر نمي افتد� در سال هاي بعد او هم 
مثل بسياري از شاعران مشروطه به سرخوردگي 
دچار مي شود اما فرجام زندگي او را خودكشي و 
ترور رقم نمي زند� جفاي روزگار او را از زندگي 
ســير مي كند� حكايت زندگي عارف قزويني 
حكايت سرگرداني و خانه به دوشي در شهرهاي 
گوناگون ايران است و كارهاي بسياري كه به ثمر 
نمي رســند و طرد از طرف دوستان و نخبگان 
روزگار و��� سرانجام هم عارف در سال1312 در 

51سالگي زندگي را بدرود مي گويد�
پرسش اينجاست كه آيا تلخي و صراحت عارف 
ذاتي او اســت يا جفاي روزگار او را تلخ كرده؟ 
پاسخ به اين پرسش براساس آنچه از زندگي او 

نقل مي شود، قدري دشوار است�
  

عارف قزويني در تصنيف ها شاعرتر از غزل ها 
و شعرهاي ديگر خويش اســت� با اين همه، او 
در تصنيف ها اغلب تلخ اســت مثل: »گريه را 
به مستي بهانه كردم/ ِشــكوه ها ز دست زمانه 
كردم/ آستين چو از ديده برگرفتم/ سيل خون 
به دامان روانه كردم«� حتي جايي كه مي گويد 
»باد فرح بخش بهاري وزيد/ پيرهن عصمت گل 
بردريد«، فرح او سطري بيشتر نمي پايد و سطر 
بعد با »ناله جان سوز مرغ قفس« آغاز مي شود� 
به هر روي، درخشــان ترين سروده هاي عارف 
تلخ ترين  سروده هاي او اســت� مثل مرثيه او 
در سوگ كلنل پسيان: »گريه كن كه گر سيل 
خون  گري ثمر نــدارد/ ناله اي كه نايد ز ناي دل 
اثر ندارد/ هركسي كه نيســت اهل دل، ز دل 
خبر ندارد/ دل ز دست غم مفر ندارد/ ديده غير 

اشك تر ندارد/ اين محرم و صفر ندارد���« 
اما درخشان ترين تصنيف او »هنگام ِمي« است 
كه در سال هاي مشروطه خلق شده� باز هم به  نظر 
مي رسد كه با سطرهايي اميدبخش آغاز مي شود: 
»هنگام مي  و فصل گل و گشت چمن شد/ دربار 
بهاري تهي از زاغ و زغن شد/ از ابر كرم، خطه ي 
ري رشك ختن شد/ دلتنگ چو من مرغ قفس 
بهر وطن شد«، اما ترجيع بند تصنيف آن قدر تلخ 
است كه شيريني احتمالي سطرهاي اميدبخش 
را بگيرد: »چه كج رفتاري  اي چرخ/ چه بدكرداري 
 اي چرخ/ سر كين داري  اي چرخ/ نه دين داري، نه 

آيين داري  اي چرخ«�
اما سطر نخست بند دوم تصنيف هنگام ِمي كه 
شش بند دارد، يكي از جاودانه ترين سطرهاي 
تصنيف هاي روزگار ما است: »از خون جوانان 
وطن الله دميده«� ســطري كه فراتر از زمان 
ايستاده و قابليت تفسير و تأويل بسيار يافته 
است� در سده گذشته هر بار كه شهيدي به خاك 
افتاده، نخستين سطري كه در رثاي او به كار رفته 
سطر درخشان عارف قزويني است� همين سطر 
براي ماندن نام او در همه تاريخ شعر و موسيقي و 

تصنيف كفايت مي كند�

بعد از اكران نخستين فيلم ناطق فارسي، تماشاي فيلم صامت اوگانيانس براي مردم لطفي نداشت

به سفارش وطن
ساخت سرود ملي

رونق دختر لر، كسادي حاجي آقا آكتور سينما 

4صفحــــه

سينما 

نشر

موسيقی

هنر، رسما مهارت خوانده مي شود

اجراي در راه عشق يا ناموس 

تصويب اطالق نام هنرستان به مدارس صنعتي

 مادام طالشچيان در سالن شيرو خورشيد سرخ تبريز 
نمايشي از نويسنده برجسته ارمني به صحنه مي برد 

  حافظ روحاني   ��������������������������������������������������������������������������

مذاكرات مجلس شوراي ملي به تاريخ 19 اسفند1312 كه به طور كامل 
روي وب سايت كتابخانه مجلس قرار گرفته است، حول مكلف كردن 
دولت وقت به اصالح نظام آموزشــي است. قانوني با نام اجازه تأسيس 
دانشسراهاي مقدماتي و عالي در همان روز به تصويب مجلس شوراي 
ملي رسيد. در دومين تبصره ماده يكم اين قانون براي نخستين بار ذكر 
شده كه نام مدارس صنعتي هنرســتان و نام معلمان اين مدارس به 
هنرآموز تغيير كند. اين قانون در 17ماده و اضافه شدن يك ماده واحده 

به قانون مصوب 26 اسفند ماه سال1308 مانند هر قانون ديگري در آن 
روزگاران تصويب  شد اما اطالق نام هنرستان به مدارس صنعتي و اطالق 
نام هنرآموز به معلمان اين مدارس بيش از آنكه صرفاً يك تغيير كوچك 
در اسم باشد نشان از به رسميت شناختن آموزش هنر در مدارس داشت. 
با اين حال بنا به مصوبه و همچنان به سنت باقي مانده از قرن های قبل، 
هنرهاي زيبا ذيل صنايع و مهارت هاي فني تعريف شد. اين تعريف تا 
همين امروز هم همچنان مورد پذيرش اســت و به شكل وسيع به كار 
مي رود. اما همين قانون در واپســين روزهاي سال1312 به اين نگاه 

مشروعيت حقوقي بخشيد.

  مهرداد رهسپار   �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

آگهي فارسي/ارمني اجراي نمايشنامه اي  از الكساندرشــيروان زاده )نويسنده شهير ارمني(، 
با ترجمه فارســي يحيي ميرزاآرين پوربه نام »در راه عشــق« يا »ناموس« در شب جمعه اول 
ارديبهشت سال 1312توسط مادام طالشچيان در سالن شيروخورشيد سرخ تبريز. شيروان زاده 
كه نام اصلي او آلكساندرميناسيمووسســيان بود، از چهره هاي ادبي مشهور ادبيات ارمنستان 
است، او كه عمر ادبي خود را در آذربايجان و فرانسه و ارمنستان گذرانده بود، در سال 1930از 
طرف جمهوري آذربايجان به عنوان نويسنده ملي شناخته شد. اغلب آثار او شرحي از زندگي 

افراد فرودست و فقير جامعه است.
)منبع اسناد: سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسالمي ايران، شماره سند: 1429043(.

  سعيد مروتي ������������������������������������������������������������������������������
 

»دختر لر« محصول اســتوديو امپريال فيلم بمبئي، از همان ابتدا با 
هدف اكران در ايران توليد شده بود. به گفته سپنتا، اردشير ايراني مدير 
امپريال فيلم پس از اطمينان خاطر از رونق سينما در ايران، حاضر به 
توليد دختر لر مي شود. فيلمي كه در تيتراژ نام اردشير ايراني به عنوان 
رژيستور ثبت شده و احتماال همه امور تكنيكي فيلم بر عهده او بوده و 
سپنتا را مي توان كارگردان هنري فيلم دانست. سپنتا به عنوان نماينده 
امپريال فيلم، نسخه اي از دختر لر را از طريق بوشهر به تهران مي آورد. 
فيلم در مهر ماه به تهران مي رسد و مذاكرات سپنتا با مدير سينما ماياك 
موفقيت آميز از كار درمي آيد و در كمتر از 2  ماه بعد نخستين فيلم ناطق 
فارســي روي پرده مي رود. درفيلم دختر لر جعفر مأمور دولت بعد از 
آشنايي با گلنار، گرفتار راهزني به نام قلي خان مي شود. جعفر و گلنار 
هر دو اسير قلي خان مي شوند و در يك درگيري در نهايت جعفر موفق 
مي شود قلي خان را از پا دربياورد. تقابل مأمور دولت با راهزن ها، تالش 
رضا شاه براي حاكميت دولت مركزي و سركوب اشرار و گردنكشان و 
البته عشاير و هر فردي كه مدعي حكومت محلي بود، را يادآور مي كرد. 
ظاهرا دختر لر با سكانس فرار جعفر و گلنار به بمبئي به پايان مي رسيده 
ولي صحنه اي براي اكران ايران به فيلم اضافه شــده كه در آن جعفر با 
مطالعه روزنامه اي از ترقي هاي كشور ايران آگاه و تصميم به بازگشت 
مي گيرد. دختر لر با اين پايان و البته مقدمه اي كه در آن اردشير ايراني 
تماشاگران را به تماشــاي فيلم دعوت مي كند، از 30 آبان در سينما 
ماياك تهران اكران مي شود. استقبال مردم تهران از نخستين فيلم ناطق 
فارسي، همه را غافلگير می كند. فيلم 37 روز در سينما ماياك روي پرده 
است و در نهايت به دليل قرارداد صاحب سينما با فيلم هاي ديگر از پرده 
پايين مي آيد تا سينما سپه اكرانش را آغاز كند. دختر لر در سينما سپه 
3  ماه به نمايش درمي آيد. از ابتداي ورود سينما به ايران هيچ فيلمي 
مثل دختر لر با اقبال عمومي مواجه نشده بود و اين موفقيت گيشه اي 
دختر لر زمينه توليد فيلم هاي بعدي سپنتا را در هندوستان فراهم كرد. 
بازتاب رســانه اي فيلم هم مثبت بود. بيشتر مقاالت درباره فيلم لحن 
مثبت داشتند. معدود نوشته هاي منفي هم ظاهرا كار رقبا بود كه با هزار 
مصيبت در داخل فيلم صامت ساخته بودند و حاال نخستين فيلم ناطق 
آنها را نگران كرده بود. به خصوص اينكه مردم انگار از تماشاي دختر لر 
سير نمي شدند. اينطور كه مخبر روزنامه اطالعات گزارش كرده اقبال 
عمومي با گذشت بيش از 50 روز از آغاز اكران همچنان فوق العاده بوده: 

»با اينكه فيلم مزبور چندين شب در سينما ديده بان )ماياك( نشان داده 
شد، معهذا هر روز جلوي سينما ازدحام عجيبي براي ديدن اين فيلم 

هست.«)اطالعات، 21 دي 1312(
فيلم در اكران هاي بعدي اش هم مــورد توجه قرار مي گيرد. آنقدر كه 
به پشتگرمي اين بازار فوق العاده، مقدمات توليد فيلم بعدي سپنتا هم 

به سرعت در هندوستان فراهم مي شود.
آوانس اوگانيانس با تجربه »آبي و رابي« و راه اندازي مدرسه آرتيستي 
سينما و با اميدها و آرزوهاي فراوان، »حاجي آقا آكتور سينما« را كليد 
زد. سرمايه فيلم با عرضه 40 سهم 50 توماني تامين و بيشترين سهم هم 
از آن سرهنگ مقاصد زاده فروزين شد. بقيه سهامداران هم عوامل فيلم، 
ازجمله خود آوانسيان بودند. با دوربيني قديمي و امكانات اندك داستان 
رژيستوري كه به دنبال سوژه مي گردد، جلوي دوربين رفت. ماجراي 
حاجي آقايي كه مخالف بازيگر شــدن دخترش است و وقتي خودش 
سوژه رژيستور مي شود و استقبال مردم را مي بيند دست از مخالفت 
برمي دارد. حاجي آقا آكتور ســينما درباره ورود پديده اي مدرن به 
جامعه اي سنتي است و از آن به عنوان نخستين فيلم روشنفكرانه 
سينماي ايران ياد مي شود. فيلم بعد از موفقيت دختر لر روي پرده 
مي آيد و شكست مي خورد. در بيشتر مقاالت و نوشته هاي مطبوعات 
به امكانات اندك سازندگان فيلم اشاره شده. علت نفروختن فيلم، 
صامت بودن و تصاوير رنــگ و رو پريده اي بود كه نمي توانســت 
تماشاگري كه دختر لر ديده بود را جذب سالن سينما كند. حاجي 
آقا آكتور سينما شكست خورد و ســرهنگ مقاصدزاده، كه 600 
تومان سرمايه گذاشته بود، جاي طلبش هر آنچه در دفتر اوگانيانس، 

پرسفيلم يافت برداشت و برد.

  ندا زندي �������������������������������������������������������� 

اوايل قرن اگر كسي در شهر يزد هوس خواندن 
كتاب جديد مي كرد كارش زار بود. بايد مي رفت 
سراغ دكه هايي كه صاحبانشــان دو زانو روي 
تشكچه اي نشســته بودند و از كتاب ها هرمي 
بلند ساخته بودند. نه از قفسه و رديف خبري بود 
و نه از تحويل فوري كتاب. تا اينكه عبدالمولي 
مولوي و رضا مدرس يــزدي كه تازه از اصفهان 

به يزد آمده بودند، به پيروي از كتابفروشــي گلبهار اصفهان در 
1305شمسي، كتابخانه ايران و گلبهار را سر بازار خان يزد ايجاد 
كردند و اينگونه بود كه نخستين كتابفروشي امروزي يزد كار خود 
را آغاز كرد. طولي نكشيد كه كتابفروشي گلبهار به ميعادگاه اهل 
قلم و دانش يزد بدل شد. مكانی كه مهدي آذريزدي پاي پياده از 
روستا به مركز شهر به آن جا می آمد و با حسرت از پشت ويترين به 
قفسه هاي پر از كتابش نگاه مي كرد و از مراجعه به داخل خجالت 
مي كشيد. تا اينكه روزي آقارضا سعيدي، يكي از شركاي گلبهار 

و صاحــب كارگاه جوراب بافي اي كه مهدي در 
آن كار مي كرد، او را به آرزويش رساند: »هرچه 
مي خواهي ببر و بخوان و همچنان پاكيزه بياور.« 
البته اين شيوه امانت دهي در سال هاي آغازين 
كار كتابفروشي رايج بود و بيشتر كساني كه با 
بنيانگذاران يا شركا رابطه داشتند مي توانستند 
از اين امكان ارزشــمند بهره مند شــوند. رضا 
مدرس يزدي كم كم چــون وجود چاپخانه اي 
را نيز براي شهر الزم دانســت، در سال1312 
ماشين چاپ را وارد كرد و حتي در همان سال تاسيس چاپخانه، 
روزنامه »گلبهار« به مديريت مرحوم عبدالعلي مولوي، مؤسس 
اوليه بنــگاه گلبهار يزد و به ســردفتري محمــد كيوان فر، دبير 

دبيرستان ماركار، چاپ و منتشر شد.
 گلبهار در دوران نخســت خود يعني تا 1330 تنها مؤسســه 
انتشاراتي يزد بود و شــهرت و اهميتش تا جايي پيش رفت كه 
واژه گلبهار در زبان مردم كوچه و بازار با كتابفروشــي مترادف 

شد.  

  حسين عصاران ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 

در سال 1312و پيش از سفر رضاخان به تركيه، هيأت ايراني به صرافت ساخت و تنظيم سرود ملي 
تازه افتاد كه پردازش كالم اين سرود به »انجمن ادبي ايران«)به رياست شيخ الرئيس افسر( و ساخت 
موسيقي آن نيز به دسته موسيقي ارتش )به رياست سرهنگ نصراهلل خان مين باشيان( واگذار شد.

پس از ساخت آهنگ سرود توسط ستوان دوم داوود نجمي مقدم )نوازنده قره ني و فارغ التحصيل 
مدرسه موزيك نظام( و اجراي چندين باره آن براي اعضاي »انجمن ادبي«، كالم سرود مورد نظر 
هم در3بند سروده شد؛ قسمت اول:»سرود شاهنشاهي« با كالم شيخ الرئيس افسر، قسمت دوم: 

»سرود پرچم« با كالم پارسا تويسركاني و قسمت سوم:»سرود ملي« باكالم شيخ الرئيس افسر.
اين سرود از زمان اجرا در سفر رضاشاه به تركيه )خردادماه 1313( تا انقالب سال 1357 به عنوان »سرود ملي ايران« شناخته مي شد.

تجسمی

تئاتر

كتابفروشي گلبهار به ميعادگاه  اهل قلم بدل شدرويكرد ماترياليستي »دنيا«ي تقي اراني
مطبوعات

محمد ناصر احدي �������������������������������������������� 

شماره نخست مجله »دنيا« كه به مديرمسئولي 
دكتر تقي اراني در اول بهمــن 1312 درآمد در 
سرمقاله اش تكليف خود را روشــن كرده بود كه 
قصد دارد با نگاهي ماترياليستي به اوضاع ايران و 
نيازهاي جديد آن نظر كند؛ »دنيا در مسائل علمي، 
صنعتي، اجتماعي و هنري )صنايع ظريفه( از نظر 
اصول مادي بحث مي نمايد و اين اصل رول تاريخي 
آن را واضح مي كند. دنيا و ايران نيز ]كه[جزئي از 

آن است دائما در تغيير و از حيث تمدن رو به تكامل است. در اين 
سير ترقي ايران هم به  دنبال اروپا و آمريكا مي رود و اين خود اجبار 
تاريخي است.  بايد هم همينطور باشد. و همينطور هم هست. هر 
قدر هم يك مشت افيوني يا كهنه پرست و مرده پرست فرياد كنند ما 
اين اروپايي را نمي خواهيم، ما طرفدار سير قهقهرايي هستيم، تمدن 
قديم هند و ايران مافوق تمدن ها بود، براي ما صداي بلبل و بوي گل 
و آِب ركن آباد و گلستان سعدي، خط نستعيلق، شفاي بوعلي سينا و 
مسافرت با كاروان و غيره مافوق درجات تمدن است، باز هم كنسرت 
امثال بتهوون، عطر كارخانه كوتي، گلخانه هاي علمي، كتبي مانند 
رمارك، خط التين و ماشــين تحرير، علوم و نظريات جديد مانند 
فرضيه نسبي، اسلوب ديالكتيك، باالخره اتومبيل، راديوم، ائروپالن 

و غيره وارد اين سرزمين شده، تمام مقدسات آنها را 
به پشت موزه ها خواهد راند. اما تمدن اروپايي خود 
دچار بحران و تضادهاســت. اصول مادي در اروپا 
مي خواهد به علوم و صنايع و اجتماعات و هنرها يك 
هارموني و هماهنگي بدهد. طبيعي است اين فكر نيز 
مانند ساير آثار و تمدن اروپايي به ايران نفوذ خواهد 
كرد.« درست 14سال بعد از اينكه حسن تقي زاده 
در اول بهمن 1298 از تسليم تمدن اروپايي شدن دم 
زد، مناديان اين تفكر كه از نحله هاي فكري مختلف 
بودند، همچنان ســعي در جاانداختن و رسميت 
بخشيدن به آن داشتند. ايرج اسكندري، دبير اول حزب توده، و بزرگ 
علوي، از اعضاي حزب توده، در انتشار دنيا، هم با نام خودشان و هم به 
 ترتيب با نام هاي مستعار ا. جمشيد و فريدون ناخدا ياري رسان اراني 
بودند كه او هم نام مستعار احمد قاضي را براي خود برگزيده بود. دنيا 
در 2دوره منتشر شد؛ دوره نخست از 1312 تا 1314و دوره دوم از 
1339 تا 1352. با اينكه برخي باورمندان نام آشناي چپ گرا در فهم 
درست اراني از ماترياليسم ديالكتيك ماركسي تشكيك كرده اند، اما 

نمي توان نفوذ او را در ميان جوانان كتمان كرد. 
اراني در سال1318 درحالي كه فقط 36سال داشت، به روايتي در 
اثر تيفوس و به روايتي ديگر در اثر ســمي كه مأموران زندان به او 

خورانده بودند درگذشت.

بهنود كتابش را نيمه بسته و درحالي كه نگاه ناخشنودي 
به زنش افكند گفت: پريشب سينما بوديم
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اولين كتابفروشي امروزي در يزدتداوم جدال كهنه و نو

علي اكبر شيرواني ������������������������������������������������������������

شين پرتو، علي شــيرازپور پرتو، در خانواده متمولي رشد 
كرد، فرانســه خواند و تحصيالتش را در فرانسه ادامه داد. 
پرتو گرايش هاي سنت گرايانه داشت و از كساني بود كه ايده 
زبان پاك را دنبال مي كردند. از همين رو نثر و زبانش چه در 
ترجمه و تأليف و چه در داســتان، پيراسته و متكلف است. 
شيوه پرتو تا سال هاي متمادي دنبال شد و بيش از نظريه هاي 
زبانشناسي، شيوه عملي او در زبان داستان و گفت وگونويسي 
طرفداران جدي پيدا كرد. بيراهه نيست كه يكي از دعواهاي 

اصلي داستان نويســان در ســال هاي بعد را از همين سال 
1312پي بگيريم؛ دوره اي كــه برخي زبان محاوره را به نثر 

مي كشاندند و ديگراني زبان كوچه را از متن مي شستند.
»احمد بهنــود روي صندلي نشســته بــود و درحالي كه 
به موسيقي راديو گوش مي داد، كتابي در دست داشت و آن 
را مطالعه مي كرد. زن او زري، از اتاق ديگر كه خود را آراسته 
بود، به وي نزديك شده و گفت: مي خواهم بروم منزل پروانه، 
تو كه مرا سينما نمي بري، پروانه از من دعوت كرده كه با هم 
به سينما برويم. بهنود كتابش را نيمه بسته و درحالي كه نگاه 
ناخشنودي به زنش افكند گفت: پريشب سينما بوديم. هر 

شب كه نمي شود سينما رفت.ـ  آخر امشب يك فيلم خوبي 
نمايش مي دهند. همه از آن تعريف مي كنند. ديروز كه پروانه 
را در خيابان الله زار ديدم از من خواهش كرد كه امشب با او 
سينما بروم. اگر تو هم مي آيي پا شو برويم... بهنود گفت: نه، 
نمي آيم. بايستي بروم كسي را ببينم. تو ميل داري برو. وقتي 
كه بهنود اين را گفت زري فوراً اظهار داشت: راستي يادم رفت 
بتو بگويم شوكت از من دعوت كرده كه ماه آينده يك هفته با 
او و خانواده اش به دماوند برويم، تو چه صالح مي داني؟ بهنود 
پاسخ داد: هيچ صالح نمي دانم. زري با صدايي كه آميخته با 

لجبازي بود گفت: اما من خيال دارم بروم!«.
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