
با مردم  حرف بزنيد
در گزارش هایی جامع و صادقانه آنچه توانستید و آنچه قرار بود اما نتوانستید، برای مردم بیان کنید 

 در شرايط نزول بورسرهبر معظم انقالب به دولت دوازدهم  توصیه کردند: 
 چه كنيم؟

خطر فرسايش  سرمايه هاي 
اجتماعي  و فرهنگي

    نتایج آزمایش واکسن  کرونا روي 
خانواده موش های سفید مثبت بوده است

    گزارش ویژه همشهری  از مرکز تحقیق 
و توسعه  واکسن کرونا در ایران

   يك روز با سازندگان    
  واكسن كرونا

  توصیه کارشناسان به سهامداران خرد در شرایط نزول: 
صبور باشید و سهام خود را نفروشید

  در 10روز گذشته معادل 80میلیارد دالر از ارزش 
سهام شرکت های بورس و فرابورس کاسته شده است

توصیه هاي کارشناسان در پي نزول 80میلیارددالري بازار سرمایه در10روز

ثبات هیأت رئیسه شوراي شهر
انتخابات هیأت رئیسه شورای شهر تهران در آخرین سال فعالیت برگزارشد

  محسن هاشمی رفسنجاني ، رئیس شوراي شهر تهران  باقي ماند
  ترکیب هیأت رئیسه پارلمان شهری پایتخت پس از 3سال ثبات، 

یک تغییر داشت؛ آروین انصراف داد، میالنی منشی دوم شد

گفت وگو با ســعید معیدفــر درباره 
کاســتي هاي مواجهه مدیریت جامعه 
با مشكل معیشت و گســترش کرونا 
به عنوان دو مشــكل بزرگ اجتماعي 

در ایران
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تنها دســتور جلسه دیروز شــوراي شــهر تهران، انتخاب 
هیأت رئیسه بود. اعضاي شــورا دیروز در آغاز آخرین سال 

پنجمین دوره شورا، با یک تغییر 4عضو باالنشین هیأت رئیسه اش را براي چهارمین 
سال پیاپي ابقا کردند. تنها تغییر ترکیب هیأت رئیسه، جایگزیني سیدآرش حسیني 
میالني با بهاره آروین، منشي دوم شورا بود. این عضو شورا با رأي اکثریت اعضا  به 
جایگاه هیأت رئیسه راه پیدا کرد تا از این به بعد به همراه زهرا نژاد بهرام، منشي اول، 
به عنوان دست چپ و راست رئیس، محسن هاشمي رفسنجاني را در اداره جلسات 

یاري کنند.

صفحه 3 را 
بخوانید

 HAMSHAHRI   ISSN 1735- 6386  Vol.28  No.8021  MON  AUG.24 28صفحه راهنما ويژه تهران  3000تومان 2020  4+20 صفحه شماره 8021   سال بیست و هشتم 4 محرم  1442  دوشنبه 3 شهريور 1399 

معجزه را با تمام وجودم حس كردم
 گفت وگو با پسري که از 17سالگي

 به جرم قتل در زندان بود اما پس از 13سال 
تحمل حبس با کمک خیرین آزاد شد

سهم كرونا از اقتصاد 
خانوارهاي ايراني

  خانواده هاي ایرانــي چقدر براي 
تهیه ابزار پیشگیري از کرونا هزینه 

کرده اند؟
  محصــوالت بهداشــتی از زمان 
شیوع کرونا چه تغییراتی در قیمت 

داشتند؟
  هزینه هــای مقابلــه با کرونــا 
میــان فقیــر و غنــی می تواند از 
چند هزارتومــان تا چنــد میلیون 

تومان تفاوت داشته باشد

بسته هاي حمایتي و اطالعیه هاي 
حاوی وعده وعید نمي تواند مشكل 

این روزهاي نمایش را حل کند 

دیدگاه
حسین سالح ورزي ؛ عضو شوراي عالي بورس

بازار سرمایه در طول یک و نیم سال گذشته هم از حیث 
افزایش حجم و ارزش بازار و هم ازنظر تعداد دارندگان 
کد و فعاالن بازار رشد بســیار زیاد و حتي نامتعارفي را 
تجربه کرد. رشد ارزش بازار ناشي از دالیل مختلف و عدیده اي بود که بخش عمده اي 
از آن به انتظارات تورمي بازیگران مربوط مي شد. بخشي نیز به مدد رشد قیمت سهام 
در سایه هجوم بسیار زیاد نقدینگي به این بازار ایجاد شد؛ چراکه عمق بازار و قدرت 
عرضه در بورس در دوره اي که تعداد فعاالن و میزان نقدینگي تزریق شده به بازار هر روز 
رکوردشكني مي کرد تغییر قابل مالحظه اي نسبت به قبل نداشت و در طرف عرضه، 
کمبود محسوسي دیده مي شد. در این وضعیت، براي افزایش عمق بازار و تقویت بخش 
عرضه و جلوگیري از رشد بیش ازحد، غیرمتعارف شاخص که تناسبي با بنیاد شرکت ها 
نداشت، روند پذیرش شرکت ها در بازار سرمایه تسریع شد و عرضه هاي اولیه متعدد 
در دستور کار قرار گرفت. ضمن اینكه فروش سهام دولت در شرکت هاي بورسي در 
قالب صندوق هاي واســطه گري مالي نیز به افزایش عرضه کمک کرد؛ اما همچنان 
به واسطه هجوم نقدینگي، حتي این عرضه هاي جدید نیز قادر به متعادل سازي بازار 
نبود و شاخص کل همچنان در حال رکوردشكني بود. درنهایت رقم شاخص کل بورس 
به جایي رسید که در ماه هاي اخیر عمال از متغیرهاي بنیادي اقتصاد و حتي بنیاد اغلب 
شرکت ها فاصله پیدا کرد. حتي تحلیلگران قدیمي بازار نیز بارها نسبت به این میزان 
رشد و نحوه آن هشــدار داده بودند؛ ازاین رو قابل تصور بود که شاخص نتواند با این 

سرعت به رشد ادامه دهد و ورود به دوره اصالح قابل پیش بیني بود.
در شروع این اصالح دالیل مختلفي دست به دست هم داد که بازار نیازمند اصالح هم 
به آنها واکنش نشان داد و در این میان موضوعاتي مانند دو شیفته شدن بازار و اختالل 
در سامانه هاي معامالتي، افزایش قابل توجه عرضه و آزادسازي 60درصد سهام عدالت 
و همچنین موضوعات مربوط به اقتصاد سیاســي و اقتصاد رفتاري و اخبار گشایش 
اقتصادي و فروش نفت و... هم مزید اصالح شد؛ تا جایي که در فضایي هیجاني و گنگ، 

چند حمایت تكنیكالي شاخص کل نیز نتوانست از افت جلوگیري کند.
این در حالي بود که مجموعه ارکان بازار براي متعادل ســازي بورس تدابیري مانند 
یكپارچه شدن زمان معامالت، افزایش ضریب اعتبار کارگزاري ها تا 50درصد، مجاز 
شدن صندوق هاي سرمایه گذاري مشترك براي خرید سهام عدالت را پیگیري کردند 
و حتي در جلسه اخیر شوراي عالي بورس به بانک ها نیز که براساس موادي از قانون 
رفع موانع تولید از خرید سهام نهي شــده بودند، اجاره خرید و فروش سهام عدالت 

داده شد تا بخشي از عرضه بازار از این طرق جذب شود.
پیرو این اقدامات، امیدواریم در روزهاي آینده روند بازار بهتر شــود؛ اما اصل ماجرا 
این جاست که بازار سرمایه، بازاري است که نوسان و اصالح جزو اجزاي اصلي آن به 
شمار مي رود و جداي از این، همه ما یاد گرفتیم که هر جا بازده وجود دارد ریسک 
هم توأمان حضور خواهد داشت. به دلیل همین ریســک نهفته در بازار است که در 
همه جاي دنیا، دارایي ها و ســرمایه حیاتي و ضروري را به بازار سرمایه نمي برند و 
افرادي که حرفه اي و خبره نیستند عموما از طریق سرمایه گذاري غیرمستقیم و از 
طریق صندوق هاي سرمایه گذاري در بورس حاضر مي شوند. این نكات را بارها فعاالن 
قدیمي تر بازار گفته  و نسبت به تبعات آن هشدار داده اند؛ اما بازهم یک اصل در بورس 
وجود دارد که باید سرمایه گذاري با صبر و در بلندمدت انجام شود. واقعیت این است 
که با اصالح اخیر بازار، کساني که حتي بدون توجه به دستورالعمل هاي فعالیت در 
بورس و بدون دانش الزم از 2سال قبل تا چند ماه پیش وارد بازار شده اند عمدتا بخشي 
از سود خود را از دست داده اند و اصل سرمایه آنها محفوظ مانده است درحالي که افراد 
جدید و کساني که اخیرا پا به وادي بورس گذاشته اند حتي از اصل سرمایه نیز متضرر 
شده اند؛ باوجوداین، در شرایط فعلي اصلي ترین توصیه به مجموعه این سهامداران 
این است که از هیجان پرهیز کنند و صبور باشند؛ بازار حتما به ثبات مي رسد و رشد 

و نوسان اصالح بارها در آینده تكرار خواهد شد.

 صبوري
اصل اول و آخر بورس

گره كورتئاتر ايران

شاهزاده خاكستری

صفحه17

بي
اس

هم
ا ط

رض
علی

ي/ 
هر

مش
س: ه

عك

14

18

 عبدالحسین فرمانفرمائیان 
چهره مقتدر سیاسي درگذشت
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یادداشت
فهیمه پناه آذر؛ روزنامه نگار

بیماري و ناخوشي تئاتر ایران مدت ها پیش از کرونا 
آغاز شده بود و کرونا فقط سبب ظهور و بروز بیشتر 
مشكالت شد. تئاتري که هنرمندانش در بخش هاي 
مختلف به کارهاي دیگر براي امرار معاش مشغول بودند و تئاتر به تنهایي کفاف 
زندگي آنها را نمي داد، تئاتري که تنها به خاطــر هنرمندانش تا به امروز نفس 
مي کشــد و بي اغراق مي توان گفت که هیچ مسئول و سیاستگذاري نیست که 

دل نگران کمبودها و خألهاي تئاتر نباشد.
هنرمندان تئاتر قبل از شــیوع کرونا طلبكار بودند و مثل همیشــه در انتظار 
معوقات اما با وجود تمام کاســتي ها به اجراي نمایش مي پرداختند. تعطیلي 
یكباره سالن هاي نمایشي پس از شــیوع کرونا همه  چیز را از گذشته سخت تر 
کرد. بیش از 3  ماه تعطیلي به همه هنرها آسیب رساند اما سخن گزافي نیست 
اگر بگوییم تئاتر بیشتر از هنرهاي دیگر مثل سینما و هنرهاي تجسمي آسیب 
دید. با گذشــت 110روز از تعطیلي سالن ها و با بازگشــایي و فعالیت دوباره 
سالن هاي نمایشي و صدور پروتكل هاي بهداشتي براي اجراي نمایش ها باز هم 
حال تئاتر خوب نیست. به طور حتم اگر زیرساخت هاي تئاتر درست بود و اگر 

تئاتر براي مسئوالن سیاستگذار اهمیت داشت، شاید اوضاع بهتر از اینها بود.
حاال 6  ماه  از آغاز محدودیت ها گذشــته و به عبارتي نیمه اول سال روبه اتمام 
اســت.  در این مدت با وجود تغییر مدیریت، پرداخت بخش عمده بدهي هاي 
باقي مانده از گذشته و اعالم بسته هاي حمایتي از سوي مدیریت مرکز هنرهاي 
نمایشي که هدایت تئاتر کشــور را برعهده دارد مسئله تئاتر و اقتصادش مثل 
کالفي درهم پیچیده مانده است. حاال که سالن هاي نمایشي باز شده اند برخي از 
گروه ها براساس تصمیم گیري هاي شخصي به اجراي نمایش مي پردازند. از یک 
سو ظرفیت هاي 50درصدي صندلي سالن ها و از سوي دیگر تماشاگر هایي که 
به دلیل ترس از بیماري به سالن ها نمي آیند و گروه هایي که با حداقل تماشاگر 
کار را اجرا مي کنند و با این تعداد حتي نمي تواننــد هزینه هاي اجرا را جبران 
کنند. هنرمنداني که دیگر اعتراف مي کنند نمي دانند کدام کار درست است و 
کدام نادرست یا باید با تماشاگراني به تعداد انگشتان یک دست تئاتر اجرا کنند 
و چراغ سالن ها را روشن نگه دارند یا عطاي اجرا را به لقاي تماشاگري که معلوم 

نیست بیاید یا نه، ببخشند.
صاحبان تماشاخانه ها به ویژه ســالن دارهایي که در بخش خصوصي فعالیت 
دارند، نیز به همین مشكالت دچارند. سالن دارهایي که به دلیل تعطیلي تئاتر 
تا به امروز نتوانسته اند حتي از عهده هزینه هاي جاري خود بربیایند. تنها امید 
آنها وعده هاي حمایتي مرکز هنرهاي نمایشي است که قرار است پرداخت شود. 
نهایت این کمک 150میلیون توماني براي نزدیک به 20سالن نمایشي است. 
گرفتن کمک بالعوض به مبلغ 10 تا 40میلیون تومان و آن هم بعد از 6  ماه نیز 
راهگشا نیست. این مبلغ با توجه به تورم و اجاره سالن حتي نمي تواند مخارج 
جاري یک ماه این سالن ها را تامین کند؛ حاال سالن دارها تعطیلي سالن هایشان 

را به تحمل روزهاي سخت مالي ترجیح مي دهند.
شاید تولید و پخش تله تئاتر و فیلم- تئاتر مي توانست هم راه نجاتي براي هنرمندان 
باشد و هم مخاطبان را در روزهاي کسل کننده کرونا سرگرم کند، اما به دلیل نبود 
زیرساخت هاي منسجم و عدم هماهنگي سازمان ها و نهادهاي نظارتي و تولیدي 

نتوانست به ثمر بنشیند و گرهي از مشكالت جامعه تئاتري باز کند.
وضعیت تئاتر بسیار وخیم تر از چیزي است که تصور مي شود. دیگر بسته هاي 
حمایتي هم نمي توانند گره چنداني از مشــكالت تئاتر بــاز کنند. االن تئاتر، 
تماشاگر، سالن، گیشه و زندگي واژه هایي شده اند که جملگي رو به احتضارند و 
نیازمند راهكاري عاجل و اساسي. کاش پیش از اینكه نفس هاي به شماره افتاده 

تئاتر به آخر برسد، کسي چاره اي بیندیشد.

 تئاتر، تماشاگر، گیشه
و زندگي

ســتاد ملي مقابله با کرونا 2 روز پیش در اطالعیه ای از مردم خواست در تعطیالت 
پیش  رو از سفر پرهیز کنند. وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی دیروز 
به این خواسته واکنش نشان داده و در اعتراض به آن گفته است: »سفر کمترین تاثیر 

را در شیوع ویروس کرونا دارد.«
به گزارش ایســنا، علی اصغر مونســان آخرین برآورد از میزان خسارت واردشده از 
کووید -1۹ به صنعت گردشگری را 12 هزار میلیارد تومان اعالم کرده است. او گفته 
که نگران ورشكستگی این صنعت است. وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستی که قبال هم نسبت به تعطیلی موزه ها و تاسیسات گردشگری در شرایط حساس 
شیوع ویروس کرونا مقاومت نشان داده بود، اینک نسبت به اطالعیه اخیر ستاد کرونا 
معترض شده و گفته است: »در سطح ملی به کرات این موضوع مطرح است که سفر 
موجب تشدید کرونا می شود، در صورتی که رعایت نكردن فاصله اجتماعی، ازدحام 

و استفاده نكردن از ماسک، عامل اصلی شیوع است و سفر کمترین تأثیر را دارد.«
او این سخنان را در جلسه شورای معاونان و مدیران استانی این وزارتخانه مطرح کرده 
و از ارسال نامه ای به رئیس جمهور درباره صدمه ای که به صنعت گردشگری وارد شده، 
خبر داده است. مونسان گفت: »در این نامه تاکید کرده ام در صورت ادامه این روند، 
صنعت گردشــگری صدمه جبران ناپذیری متحمل خواهد شد. در نیمه دوم سال، 
موج بزرگ بیكاری را شاهد خواهیم بود. بسیاری از مردم تمام سرمایه زندگی خود را 
برای احداث تأسیسات گردشكری سرمایه گذاری کرده اند که با شراط به وجودآمده 

امیدی به درآمد و بازپرداخت وام ها وجود ندارد.«
ولی تیموری، معاون گردشگری این وزارتخانه هم در همان جلسه به اطالعیه ستاد 
ملي مقابله با کرونا درباره پرهیز از ســفر در تعطیالت ماه محرم واکنش نشان داد و 
تاکید کرد که در این ستاد مصوبه ای در خصوص لغو سفر وجود ندارد و در ادامه هم 
گفت: »با توجه به این که تنها یک ماه برای انجام سفر فرصت باقی مانده است مدیران 
کل استانی باید در جلسات استان از انجام سفر دفاع کنند و با اتخاذ تصمیمات درست 

و تشدید نظارت ها به انجام سفر کمک کنند.«
ستاد ملی مقابله با کرونا روز شنبه در اطالعیه ای از مردم خواست: با توجه تعطیالت 
پیش  رو و  احتمال سفر، حداقل تردد در سطح شــهرها و جاده ها را داشته باشند و 
از اقلیتی که در این باره بی توجه هســتند نیز درخواست کرد به جمع کثیر ایرانیان 
همراه برای مقابله با کرونا بپیوندند و با توجه به دستورات پزشكان و پرستاران وزارت 
بهداشت، با رعایت کلیه دستورالعمل ها به کرونا مبتال نشوند و دیگران را مبتال نكنند.

این ســتاد یادآور شــد: براســاس آخرین توصیه های ســازمان بهداشت جهانی 
فاصله گذاری اجتماعی با ماندن در خانه و حداقل جابه جایی در سطح شهرها و جاده ها  

و استفاده از ماسک موثرین ترین راه برای پیشگیری از کرونا است.
وزارت بهداشت نیز سفر را یكی از عوامل اصلی شیوع ویروس کرونا در کشور معرفی 

کرده و خواسته که از گسترش آن جلوگیری شود. 
سعید نمكی وزیر بهداشت هفدهم تیرماه در سخنانی گفت: »متاسفانه سفرهایی انجام 
شد و در جریان آن بمب ویروس را با خود حمل کردیم و دیگران و خودمان را گرفتار 
کردیم. هیچ وقت نمی توانم غم ســنگینی را که در این مدت بر دل بنده و همكارانم 
سنگینی کرد فراموش کنم؛ این که کودك 10 ساله ای که با پدر و مادر به قشم رفت و 

در بندرعباس به جای بازگشت به آغوش پدر و مادر، به خاك سپرده شد.«

 خسارت 12 هزار میلیاردي كرونا 
به صنعت گردشگري
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حضرت آیــت اهلل خامنه اي رهبــر معظم انقاب اســامي در پيامي 
درگذشت آیت اهلل حاج سيدجواد علم الهدي را تسليت گفتند.

به گزارش ایرنا، متن پيام رهبر انقاب اسامي به این شرح است:
بسم اهلل الّرحمن الّرحيم

درگذشــت مرحوم مبرور آیت اهلل آقاي حاج ســيدجواد علم الهدي 
رضوان اهلل عليه را كه از فضاي خراساني درس مرحوم آیت اهلل العظمي 
بروجردي بودند به خانــدان مكرم علم الهدي به ویــژه فرزندان معّزز 

ایشان و نيز به ارادتمندان و شاگردان آن مرحوم تسليت عرض مي كنم 
و رحمت و مغفرت الهي را براي ایشان مسألت مي نمایم.

سيدعلي خامنه اي
۲شهريور۱۳۹۹

حضرت آیت اهلل خامنه اي همچنين در پيام جداگانه اي به حجت االسام 
والمسلمين سيداحمد علم الهدي، این حادثه را تسليت گفتند.

متن پيام به این شرح است:

بسم اهلل الّرحمن الّرحيم
جناب حجت االسام والمسلمين آقاي حاج ســيداحمد علم الهدي 

دام بقائه
درگذشت اخوي مكّرم را به جنابعالي و دیگر بازماندگان تسليت عرض 

مي كنم و رحمت و مغفرت الهي را براي ایشان مسئلت مي نمایم.
سيدعلي خامنه اي
۲شهريور۱۳۹۹
آیت اهلل سيدجواد علم الهدي سي ام مرداد ماه گذشته در سن 90سالگي 

در تهران درگذشت.

رافائل گروسي، مدیركل آژانس بين المللي 
انرژي اتمي امروز در حالي به تهران سفر ديپلماسی

مي كند كه از بدو حضور او در این ســمت 
آژانس روابط تنش آلودي را با تهران در پيش گرفته است.

ایران و آژانس در دوران یوكيا آمانو مدیركل فقيد آژانس 
توانسته بودند روابط حرفه اي برقرار و در این چارچوب 
بســياري از ســوءتفاهمات بين دو طرف را رفع كنند 
ازجمله مهم ترین پرونده اختافي یعني مطالعات ادعایي 

موسوم به پي ام دي.
یك ســال پس از خروج آمریكا از برجــام ایران كاهش 
گام به گام تعهدات خود را آغاز كرد اما در این اقدامات 
بازرســي هاي آژانس دچار خدشــه نشــد. با این حال 
مدیركل آژانس در آخریــن گزارش فصلي خود ایران را 

متهم كرد همكاري الزم را ندارد.
گروسي از زمان حضور در راس آژانس بين المللي انرژي 
اتمي ســعي كرده اســت زخم هاي كهنه در روابط دو 
طرف را باز كند، شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي 
اتمي براي نخســتين بار از زمان توافق هســته اي كه 

چند ماه دیگر 5ساله مي شود یك  ماه قبل 
یك بيانيه عليه ایران صادر و ادعا كرد 

ایران براي بازرسي از دو سایت 
مورد تقاضاي آژانس همكاري 

نمي كند.
درخواســت آژانس مبتني 
بــر اطاعــات و ادعاهاي 
بنيامين نتانياهو است. او كه 

پيش از این ادعاهایي درباره 
انباري شــورآباد و تورقوزآباد 

مطرح كرده بود شــهریور ســال 
گذشــته ادعاي تازه اي درباره وجود 

تاسيساتي در حوالي آباده در استان فارس 
مطرح كرد اما مســئوالن سازمان انرژي 

اتمي با غيرحرفــه اي خواندن رفتار 
آژانس تأكيد كردند نمي توانند به 
خواســته هاي مبتني بر ادعاهاي 
بي پایان صهيونيســت ها ترتيب 

اثر بدهند.
حاال مدیــركل آژانس بين المللي 
انرژي اتمــي در روزهایــي كه از 
برجام فقط نامي باقي مانده و همان 
نام هم به دليل تحــركات آمریكا 
براي فعال كردن مكانيسم ماشه در 
آستانه فروپاشي است روانه تهران 
شده تا شاید قبل از این سفر روابط 

هم تلطيف شود.
كاظم غریب آبادي، سفير و  نماینده 
دائم كشــورمان نزد ســازمان هاي 
بين المللي در ویــن، در این رابطه 
در صفحه اینســتاگرام خود نوشت: 
همانگونه كه قبا اعام شد، رافائل 
گروســي مدیركل آژانس، فردا به 
ایران ســفر مي كنــد و در روزهاي 
سه شنبه و چهارشــنبه با مقامات 
كشورمان دیدار و گفت وگو خواهد 

كرد.
وي گفت كه اعتماد ایران به آژانس 

در  ماه هاي اخير صدمه دیده است. ضروري است كه سفر 
مدیركل به ایران، موجب اعتمادســازي شود. این سفر، 
ارتباطي با مكانيسم به اصطاح ماشه ندارد و به خواست 
آمریكا هم نيست بلكه در چارچوب دعوت طرف ایراني 

انجام مي پذیرد.
ســفير ایران تأكيد كرد: اجازه نخواهيــم داد دیگران 
روابط آژانس و ایران را به ویژه در شرایط حساس فعلي 
مدیریت كنند. مهم اســت این اطمينان در تهران داده 
شود كه آژانس بر مبناي سه اصل بي طرفي، استقال و 
حرفه اي گري حركت خواهد كرد و در مسائل پادماني نيز 
فراتر از اصول استاندارد و ارزیابي ها و داده هاي مستقل 
خود عمل نخواهــد كرد. تنها در این صورت اســت كه 
سوءتفاهمات مي تواند رفع شده و همكاري ها تداوم یابد.

محمود واعظي، رئيس دفتر رئيــس جمهور هم با بيان 
اینكه سفر گروسي به دنبال سفري است كه معاون وي 
حدود 10 روز قبل به ایران داشت گفت: معاون گروسي 
مذاكرات خوبي بــا وزارت امور خارجه و نيز ســازمان 
انرژي اتمي داشــت. وي افزود: در ارتباط با چارچوبي 
كه توافق شد، قرار اســت ایشان سفري به تهران داشته 
باشد تا درباره ابهاماتي كه در ارتباط با فعاليت هاي 
هســته اي ایران به وجود آورده بودند، بتوانيم 
به چارچوبي برســيم كه براساس آن، كار را 

پيش ببریم.
رئيس دفتر رئيس جمهوري گفت: ارزیابي 
من این است  با توجه به آنچه جمع بندي 
شده و گزارشي كه از سفر معاون ایشان 
به تهران و نيز  مذاكراتي كه با سفير ما در 
وین داشته، این سفر، سفري باشد 
كه روي گزارش بعدي 
آژانــس تأثيــر 
جدي بگذارد.

حضرت آیــت اهلل خامنه اي، 
رهبر معظم انقاب اسامي رهبری

صبح دیروز به مناسبت هفته 
دولت در ارتباط تصویري با رئيس جمهور و 
اعضاي دولت، ســال آخــر فعاليت دولت 
دوازدهم را فرصتي خوب بــراي افزایش 
خدمات در حوزه هاي مختلف خواندند و با 
بيان نكاتي درباره مســائل مهم اقتصادي 
همچون توليد، سرمایه گذاري، ارزش پول 
ملي و نيز فضاي مجازي، تأكيد كردند: باید 
با جدیت كامل موانــع توليد را رفع و براي 

حل مشكات همت بيشتر گماشت.
رهبر انقاب اسامي حادثه عاشورا را قله 
جهاد، فــداكاري و شــهادت ناميدند و با 
اشاره به مصادف شدن هفته دولت با دهه 
اول محــرم افزودند: مبنــاي هفته دولت 
نيز جهاد و شهادت اســت، چراكه رجایي 
و باهنر با مجاهدت مستمر، سختكوشي و 
تاش در هنگام هجوم و محاصره مشكات، 
خودداري كامل از پيگيري منافع شخصي و 
پرهيز از چهره سازي  براي جذب نظر مردم، 
خود را شایســته پاداش بزرگ الهي یعني 

شهادت ساختند.

فرصت اطالع رساني خدمات و نقد دروني
ایشان با اشاره به خبرهاي بزرگ و مهمي 
كــه رئيس جمهــور و اعضــاي دولت در 
گزارش هاي خود اعــام كردند، افزودند: 
هفته دولت فرصت مناســبي براي تبيين 
و اطاع رساني خدمات اعضاي دولت و نقد 
نقاط قوت و ضعف است كه دولت باید بيش 

و پيش از دیگران به نقد دروني بپردازد.
حضرت آیت اهلل خامنــه اي به دولتمردان 
توصيــه كردنــد: در گزارش هایي جامع و 
صادقانه، آنچه توانستيد و آنچه قرار بود اما 
نتوانستيد، براي مردم بيان كنيد كه مردم 
از اینگونه گزارش هاي صادقانه، خرسند و 

اميدوار مي شوند.
رهبر انقاب ســال آخر فعاليــت دولت را 
فرصتي قابل توجه و از جهات مختلف بسيار 
مهم برشمردند و گفتند: هرچه مي توانيد از 
فرصت آخر براي خدمت به مردم و كشور 

استفاده كنيد.
حضرت آیت اهلل خامنه اي در همين زمينه 
با اشاره به مشكل جدي مسكن در كشور، 
گفتند: دولت قول ساخت ۶00 هزار واحد 
مسكوني در آخرین ســال فعاليت را داده 
است كه تحقق این قول مي تواند در زمينه 
حل مشكل مســكن مؤثر باشــد. ایشان 
افزودند: تاش كنيد در یك سال باقيمانده 
كارهاي اساسي و بزرگي براي دولت بعد به 
یادگار بگذارید كه »اصاح ساختار بودجه، 
نظام بانكي و نظــام مالياتي« جزو اینگونه 

كارهاست.
»پيگيري و تــاش جدي بــراي اجراي 
قول هایــي كــه داده شــده« ازجملــه 
طرح هاي هفتگي وزارت نيرو، سياســت 
پاالیشگاه سازي  براي جلوگيري از صدور 
نفت خام، تقویت شركت هاي دانش بنيان، 
ادامه كارهاي خوب علمي و بهداشــتي و 
درماني كه در مقابله با كرونا انجام شــده 
و افزایش توليد از دیگر توصيه هاي مؤكد 
رهبــر انقاب بــه دولت براي ســال آخر 
فعاليت بود؛ ســالي كه به هيچ وجه نباید 
دولت به صورت وقت اضافه به آن نگاه كند.

تأكيد مجدد بر جلوگيري از قاچاق
بخش دوم سخنان رهبر انقاب اسامي در 
ارتباط تصویري با هيأت دولت به مســائل 

اقتصادي اختصاص داشت.
ایشان بار دیگر توليد را مادر و كليد اصلي 
حل مشكاتي نظير »اشــتغال، معيشت، 
تورم و كاهش ارزش پول ملي« خواندند و 
تأكيد كردند: باید هرچه مي توانيد در این 

زمينه ها كار و تاش كنيد.
رهبر انقاب رفع موانع توليد را از وظایف 
اساسي دولت برشــمردند و گفتند: البته 
رفع برخي موانــع ازجمله تحریم یا ندادن 
پول فروش نفت ایران، تحت اختيار دولت 
نيست، اما بسياري از موانع دروني است و 

باید با جدیت آنها را رفع كرد.
ایشــان »واردات بي رویــه« را كــه باعث 
شــكایت مكــرر توليد كننــدگان و حتي 
ورشكستگي برخي از آنها شده است، بسيار 
خطرناك خواندند و افزودند: واردات لوكس 
نيز ازجمله موانعي است كه دولت باید آنها 

را از سر راه توليد حذف كند.
حضرت آیت اهلل خامنــه اي »جلوگيري از 
قاچاق« را با همكاري قواي مجریه، قضایيه 
و نيروهاي مســلح، تســهيل كننده توليد 
دانستند و گفتند: استفاده از ظرفيت نهضت 

قطعه ســازي  كه به خصوص در نيروهاي 
مسلح ایجاد شده اســت، مي تواند بخش 
قابل توجهي از نيازهاي توليدكنندگان را 
تأمين كند، به ویژه اینكه متخصصان داخلي 
توانسته اند قطعات بسيار ظریف و پيچيده 

را نيز توليد كنند.

كارگروه رفع موانع توليد هر چه زودتر 
تشكيل شود

رهبــر انقــاب »رفــع ناهماهنگي ها در 
سطوح پایين دســتي« را براي افزایش و 
جهــش توليد، مهم برشــمردند و گفتند: 
در گزارش هاي خبــري تلویزیون، برخي 
توليدكنندگان از ناهماهنگي هاي عجيب 
و غریــب در گرفتن مواداوليــه مورد نياز 
گله مي كنند كه اگر وزیر مربوط به محض 
دیدن این گزارش ها پيگيري كند، بسياري 
از این مشكات ظرف مدت كوتاهي قابل 

حل است.
»رفع پيچ و خم هاي عجيب اداري در دادن 
مجوز توليد« و نيز »حل مشكل تسهيات 
بانكــي« دو توصيه آخر رهبــر انقاب به 
اعضاي دولــت در بحث مهــم رفع موانع 

توليد بود.
رهبر انقاب اسامي در ادامه سخنانشان 
درباره مسائل اقتصاد كشــور، به موضوع 
»خام فروشي و صادرات فله اي مواد خام« 
اشــاره كردند و گفتند: خام فروشــي در 
ســنگ هاي معدني قيمتي و فرآوري آنها 
در خارج و بازگرداندن به كشور با چندین 
برابر قيمت، فروش خــاك جزیره هرمز، 
فرآوري نشــدن زعفران جنوب خراسان و 
خرماي مناطق گرمسيري ازجمله مواردي 
است كه نشان مي دهد باید در این زمينه 

كار جدي صورت گيرد.
ایشان افزودند: چندي پيش، پيشنهادي 
براي تشكيل كارگروهي از جانب روساي 

3قوه جهــت شناســایي و برطرف كردن 
موانع توليد مطرح كردم و با استقبال 3قوه 
هم مواجه شد كه باید هر چه زودتر تشكيل 

شود و كار خود را با جدیت آغاز كند.
رهبــر انقــاب اســامي یكــي دیگر از 
موضوعات بسيار مهم اقتصادي را مسئله 
»سرمایه گذاري« برشمردند و تأكيد كردند: 
متأسفانه در سال هاي اخير، سرمایه گذاري 
در كشور دچار اختال شده و در این زمينه 
عقب هســتيم كه براي بر طرف كردن این 
مشــكل، ابتدا باید ســرمایه گذاري هاي 
كاني كه در كشور رها شده و یا كند پيش 
مي روند، احيا شــوند و هيــچ طرح بزرگ 

سرمایه گذاري باتكليف نماند.
حضرت آیت اهلل خامنه اي با تأكيد بر لزوم 
تشویق ســرمایه گذاران بخش خصوصي، 
خاطرنشان كردند: بخش خصوصي داراي 
امكانات فراوان و نقدینگي الزم است و باید 
از طریق برطرف كردن مشكات مالياتي و 
مجوزها و همچنين تسهيات بانكي، بخش 
خصوصي را به سرمایه گذاري ترغيب كرد.

اقدامات كوتاه مدت براي تقويت ارزش 
پول ملي

ایشان با اشاره به اهميت موضوع »هدایت 
نقدینگي به ســمت توليــد« گفتند: در 
سال9۷ و در دیدار با هيأت دولت پيشنهاد 
تشكيل یك هيأت متخصص شبانه روزي 
براي یافتن روش هاي هدایت نقدینگي به 
سمت توليد مطرح شــد كه اگر این هيأت 
تشكيل نشــده اســت، باید هرچه زودتر 

شكل بگيرد.
رهبر انقاب اســامي »تقویت ارزش پول 
ملي« را موضوعي بسيار مهم و در ارتباط 
مســتقيم با توليد و تقویت بنيه اقتصادي 
كشور و بهبود معيشــت مردم دانستند و 
افزودند: در كنــار اقدامات بلندمدت براي 

تقویت ارزش پول ملي، برخــي اقدامات 
كوتاه مدت نيز ضروري اســت كه ازجمله 
آنها برخورد جدي بــا اقدامات بدخواهانه 
و ســودجویانه براي كاهــش ارزش پول 

ملي است.

برخورد با واردات كاالهاي لوكس و خريد 
ملك در خارج

حضــرت آیت اهلل خامنــه اي با اشــاره به 
اعام دولــت مبني بر بازگردانده نشــدن 
2۷ميليــاد دالر ارز حاصــل از صادرات، 
گفتند: ممكن است بخشي از این ارزها به 
دالیل منطقي هنوز بازگردانده نشده اما با 
موارد سودجویانه همچون واردات كاالهاي 
لوكس یا خرید ملك در خارج از كشور باید 

برخورد شود.
ایشــان بر لزوم هماهنگي دســتگاه هاي 
اجرایي براي تصميمــات اقتصادي تأكيد 
كردند و با اشاره به تصميم هاي نسنجيده 
برخي دســتگاه ها، افزودنــد: البته بانك 
مركزي فعاليت هاي خوبــي را آغاز كرده 
 و همه دستگاه ها باید به آن كمك كنند تا 

بتواند اقدامات خود را به سرانجام برساند.
رهبر انقاب اسامي یكي از موارد ضروري 
براي برطرف كردن موانع و ایجاد اصاحات 
ســاختاري را »راه انــدازي ســامانه هاي 
اطاعاتــي و اتصــال این ســامانه ها« به 
یكدیگر برشــمردند و با یــك تذكر مهم، 
سخنان خود را درباره مســائل اقتصادي 

كشور به پایان رساندند.

معطــل نتيجه انتخابات فالن كشــور 
نشويد

حضرت آیت اهلل خامنــه اي گفتند: اقتصاد 
كشور به هيچ وجه نباید به تحوالت خارجي 
پيوند بخورد، زیرا این یك خطاي راهبردي 

است.

ایشــان تأكيد كردند: نبایــد برنامه ریزي 
اقتصادي براي كشور، معطل لغو تحریم ها 
یا نتيجه انتخابات فان كشــور شود. باید 
بنا را بر این گذاشت كه تحریم ها به عنوان 
مثال تا 10سال دیگر ادامه دارد، بنابراین 
باید بر ظرفيت ها و امكانات داخلي تمركز 
كرد، البته ممكن است آنها تصميمات خوب 
بگيرند كــه در آن صورت از آن اســتفاده 
مي كنيم، اما مسائل اقتصادي كشور نباید 

موكول به تحوالت خارجي شوند.
رهبر انقــاب اســامي در بخش دیگري 
از سخنانشــان، موضوع فضاي مجازي را 
بسيار مهم خواندند و گفتند: ما هم اهميت 
فضاي مجازي را و اینكه بخشي از زندگي 
مردم شده اســت، قبول داریم اما بحث ما 
در مورد فضاي مجازي این اســت كه این 
عرصه از خارج مدیریت و هدایت مي شود 

و ما نمي توانيم مردم را بي پناه رها كنيم.
حضرت آیت اهلل خامنه اي با تأكيد بر اینكه 
عوامل مسلط بين المللي در فضاي مجازي 
به شــدت فعال هســتند، افزودند: تأكيد 
مكرر بر شــبكه ملي اطاعات و تشــكيل 
شــوراي عالي و مركز ملي فضاي مجازي 
و شــركت روســاي 3 قوه در آن به همين 
علت است اما متأسفانه اهتمام الزم به این 
موضوع نمي شود. ایشــان گفتند: شبكه 
ملي اطاعات اجزایــي دارد كه این اجزا از 

زمان بندي ها عقب هستند.

علت دشمني ها با جمهوري اسالمي
رهبر انقاب اســامي در ادامه خطاب به 
همه مسئوالن و دست اندركاران كشور یك 
توصيه مهم كردند: خدمت در نظام اسامي 
داراي ارزش مضاعف است كه باید قدردان 
آن باشــيد، چراكه خدمــت در جمهوري 
اسامي كمك به رونمایي از الگوي اسام 
براي جامعه سازي و مدیریت جامعه است، 

بنابراین اهميت مضاعف دارد.
حضــرت آیت اهلل خامنــه اي با اشــاره به 
ناكامي مكاتب مختلف بشــري براي اداره 
جامعه، از آمریــكا به عنوان یــك الگوي 
واقعا شكســت خورده یاد كردند و گفتند: 
ارزش هاي بشــري مانند سامت، عدالت 
و امنيــت از همه جــا بيشــتر در آمریكا 
لگدمال مي شــود، فاصله طبقاتي در آنجا 
وحشتناك است، تعداد و نسبت گرسنگان 
و بي  خانمان هــا در آمریكا از كشــورهاي 
متعارف دنيا بيشــتر اســت، طبق اعام 
صریح رقبــا در كارزارهــاي انتخاباتي، از 
هر 5 كودك آمریكایي، یكی گرسنه است 
ضمن اینكه ناامني و آمار جنایت در آمریكا 

بسيار باالست.
ایشــان افزودند: عاوه بر این مشــكات 
داخلــي و مدیریتي، قتــل، جنگ افروزي 
و ایجــاد ناامني جزو كارهــاي رایج امروز 
آمریكایي ها در ســوریه، فلسطين و یمن 
و قبا در عراق، افغانستان و مناطقي مثل 

ویتنام و هيروشيما ست.
رهبر انقاب اســامي حضــور افرادي در 
رأس آمریكا را كه مایه تحقير آن كشــور 
هستند، نشانه دیگري از شكست الگوهاي 
بشري و آرمانشهر رو به انحطاط غربزده ها 
برشمردند و گفتند: الگوي مستقل اسام 
براي نظام ســازي و جامعه ســازي بر سه 
پایه »ایمان، علم و عدل« اســتوار اســت 
البته ما در هر ســه عرصه عقبيــم، اما در 
جمهوري اسامي شعارها و جهت گيري ها 
بر این اساس بوده و الگوهاي انساني آن نيز 
شهدایي مانند بهشــتي، مطهري، باهنر، 

رجایي و سليماني هستند.
حضــرت آیــت اهلل خامنه اي خطــاب به 
مســئوالن تأكيد كردند: عملكرد شــما 
مي تواند این الگوي برجســته را در چشم 
مردم جهــان تبليغ كند و علت دشــمني 
و ترس مســتكبران از جمهوري اسامي 

همين مسئله است.
رهبر انقاب اســامي در بخــش پایاني 
سخنانشان با اشــاره به فرازي از سخنان 
اميرالمؤمنين علي عليه الســام مبني بر 
اینكه اگر مؤمنان دســت از یاري یكدیگر 
بردارند، شكست مي خورند، افزودند: این 
درسي براي بشــریت و همه مؤمنان است 
و امروز نيز كه دشمن به طور دائم در حال 
طراحي اســت، در مقابل آن باید نقشه و 

برنامه داشت.
ایشان همچنين با تشــكر از رعایت اصول 
بهداشتي در مجالس عزاداري تا به امروز، 
بر گســترش كامــل و اســتمرار رعایت  
توصيه هاي ستاد ملي كرونا تأكيد و مجددا 
از عوامل یاریگر مردم در مقابله با ویروس 

خطرناك كرونا تشكر كردند.
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وزير دفاع كه به روسيه سفر كرده است از ششمين نمايشگاه و همايش بين المللي نظامي - فني روسيه 
 عكس
موسوم به ارتش ۲۰ بازديد كرد. امير سرتيپ امير حاتمي، وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح كشورمان خبر

همچنين با سرگئي شايگو، وزير دفاع روســيه در پارك پاتريوت در ۵۵ كيلومتري غرب مسكو ديدار و 
گفت وگو كرد. /خبرآنالين

وزير دفاع ايران در پارك پاتريوت مسكو

گزارش رئيس جمهور از 3تكانه شديد اقتصادي
پيش از سخنان رهبر معظم انقالب اسالمي، رئيس جمهور و ۴ نفر از اعضاي كابينه به بيان گزارشي از اقدامات و برنامه هاي دولت پرداختند. 
حسن روحاني در گزارش خود گفت: سقوط قيمت نفت در سال۹۳ و تحميل تحريم هاي اقتصادي در سال۹۷ در كنار شيوع ويروس كرونا 
در 6 ماه گذشته، ۳تكانه شديد اقتصادي بود كه دولت توانست با اتكا  به سياست هاي اقتصاد مقاومتي، آنها را مديريت كند. رئيس جمهور 
با بيان آماري از ميزان كاهش رشد اقتصادي در كشور هاي پيشرفته به سبب شيوع كرونا، وضعيت ايران را نسبتا قابل قبول خواند و افزود: 
اجراي طرح تحول سالمت، جهش در زيرساخت هاي ارتباطاتي و دولت الكترونيك و همچنين پيشرفت بزرگ در زمينه توسعه شركت هاي 
دانش بنيان، ۳ اقدام پيشگيرانه دولت در سال هاي اخير بود كه باعث حفظ آمادگي كشور در برابر كرونا شد.  روحاني گفت: در صنايع مهم 
نظير پتروشيمي، از ۵6 ميليون تن به ۱۰۰ميليون تن و در زنجيره فوالد به ۲ برابر ميزان قبل افزايش توليد داشته ايم، ضمن اينكه در دولت هاي 
يازدهم و دوازدهم ساالنه به طور متوسط ۷۰۰هزار شغل ايجاد شده است. رئيس جمهور با اشاره به اقدامات دولت در زمينه گازرساني و آب 
شرب روستايي، گفت: حقوق كارمندان حدود 6 برابر و حقوق فرهنگيان حدود ۵ برابر نسبت به ابتداي دولت يازدهم افزايش يافته است. 
افزايش مستمري بازنشستگان، اعطاي وام به كسب و كارهاي آسيب ديده، يارانه كرونايي و اعطاي وام وديعه مسكن از ديگر اقدامات دولت 
در گزارش  روحاني بود. رئيس جمهور لغو 6قطعنامه سازمان ملل عليه كشور و خروج از PMD، و افزايش برداشت چشمگير از ميادين 
مشترك نفت و گاز با همسايگان را ازجمله اقدامات دولت براي اســتيفاي حقوق ملت ناميد. همچنين  بيژن نامدار زنگنه، وزير نفت در 
گزارشي، صنعت گاز و پتروشيمي را محصول جمهوري اسالمي خواند و گفت: ۹۴درصد كشور امروز تحت پوشش گاز قرار دارد و در بخش 
پتروشيمي ارزش توليدات از ۱۱ ميليارد دالر در سال۹۱ به ۲۵ ميليارد دالر در سال۱۴۰۰ خواهد رسيد.  زنگنه با اشاره به افزايش ۴ برابري 
مجموع صادرات فرآورده هاي نفتي از سال۹۱ تا سال۹۸، افزود: تا اواخر سال۱۴۰۱ گاز همراه نفت در مشعل ها به صورت كامل وارد چرخه 
فراورش خواهد شد. در ادامه رضا اردكانيان، وزير نيرو گزارشي از افزايش توليد برق و كاهش تلفات شبكه توزيع بيان كرد و افزود: در بخش 
آب، ۴۳ سد بزرگ مخزني از اعتبارات دولتي ساخته شد. همچنين سعيد نمكي، وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در گزارش خود، 
تحول ساختاري در ارائه خدمات نظام سالمت پس از كرونا را ازجمله نقاط مهم عملكرد اين وزارتخانه برشمرد و افزود: در جريان كرونا 
هيچ بيماري پشت در بيمارستان ها سرگردان نماند. محمدباقر نوبخت، رئيس سازمان برنامه و بودجه نيز گزارشي از اقدامات اين سازمان 

براي تخصيص بودجه فعاليت هاي عمراني و پرداخت مطالبات و معوقات بازنشستگان و ايثارگران بيان كرد.

ث
مك

اعالم زمان نشست كميسيون برجام
ميخائيل اوليانوف، نماينده روسيه در ســازمان هاي بين المللي در وين درباره تاريخ برگزاري نشست بعدي 
كميسيون مشترك برجام در صفحه توييترش نوشت: تأييد شده است كه نشست بعدي كميسيون مشترك 

برجام در سطح مديران سياسي در تاريخ اول سپتامبر)۱۱ شهريور( در وين برگزار خواهد شد.
اظهارات اوليانوف در پي اين مطرح مي شود كه پيش از اين اتحاديه اروپا در بيانيه اي با تأييد رسمي اين تاريخ 
اعالم كرده بود كه رياست اين جلسه بر عهده هلگا اشميد، مديركل سرويس روابط خارجي اتحاديه اروپا و به 

نيابت از جوزپ بورل، مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا خواهد بود.
اين بيانيه تأكيد كرد كه نمايندگان كشورهاي چين، فرانسه، آلمان، روسيه، انگليس و ايران در اين نشست 

حضور خواهند داشت.

ث
مك

مدير آژانس در تهران
در نخستين سفر گروسي به ایران حل و فصل اختافات در دستور كار است

پيام هاي تسليت رهبرمعظم  انقالب  درپي درگذشت آيت اهلل سيدجواد علم الهدي

رهبر معظم انقاب به دولت دوازدهم  توصيه كردند: 
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تنها دستور جلسه دیروز شورای 
شهر تهران، انتخاب هیأت رئیسه شورا

بود. اعضای شــورا دیروز در آغاز 
آخرین سال پنجمین دوره شــورا، با یك تغییر 
4عضو هیأت رئیســه اش را برای چهارمین سال 
پیاپی ابقا كردند. تنها تغییر تركیب هیأت رئیسه، 
جایگزینی سیدآرش حســینی میالنی با بهاره 
آروین، منشی دوم شورا بود. این عضو شورا با رأی 
اكثریت اعضا  به جایگاه هیأت رئیسه راه پیدا كرد 
تا از این به بعد به همراه زهرا نژاد بهرام، منشــی 
اول، به عنوان دست چپ و راست رئیس، محسن 
هاشــمی رفســنجانی را در اداره جلسات یاری 
كنند. به این ترتیب، محسن هاشمی رفسنجانی، 
ســید ابراهیم امینی، زهرا نژاد بهرام و سیدآرش 
حسینی میالنی 4عضو هیأت رئیسه شورای شهر 
تهران شــدند تا در كنار خزانه دار)سید حســن 
رسولی( و سخنگو)علی اعطا( كه انتخاب مربوط 
به این ســمت ها 2سال یك بار اســت، اعضای 
هیأت رئیسه پارلمان شهری پایتخت را تشكیل 
دهند. بهاره آروین 3سال پیاپی یكی از 2 منشی 
شورا در جایگاه هیأت رئیسه بود اما امسال ترجیح 
داد به دالیل شخصی كاندیدای این پست نباشد. 
آروین البتــه 2هفته پیش تــر در نطق پیش از 
دســتورش، تصمیم خود را برای كناره گیری از 
نامزدی هیأت رئیسه اعالم كرده بود. با این حال، 
پیش از اعالم نامزدهای 2 منشی شورا، هاشمی 
رفسنجانی و برخی اعضا  تالش كردند تا آروین را 
از تصمیمش برای كناره گیری منصرف كنند، اما 
او بر نظرش پافشــاری كرد. به این ترتیب زهرا 
نژاد بهرام، الهام فخاری و ســیدآرش حســینی 
میالنی برای كسب 2 كرســی منشی اول و دوم 
شورا  با هم رقابت كردند كه درنهایت، نژاد بهرام با 
13رأی و حســینی میالنی با 12رأی توانستند 

اكثریت آرای شورا را با خود همراه كنند و الهام 
فخاری با اختالف اندكی به جایگاه هیأت رئیسه 
راه پیدا نكرد. پیش از آن، محســن هاشــمی 
رفسنجانی با 19رأی از 20عضو حاضر با اكثریت 
قاطع همچنان رئیس ماند و سیدابراهیم امینی 
هم  با 16رأی، برای چهارمین ســال پیاپی رأی 
اعتماد شــورای شــهر را كســب كرد تا او هم 

نایب رئیس باقی بماند.
دیروز پس از ســخنان آغازین محسن هاشمی 
رفســنجانی و تذكرات پیش از دســتور اعضا ، 
دویست و سی و دومین جلسه شورای شهر تهران 
وارد تنها دستور جلسه اش شــد. در این جلسه 
روسای كمیسیون های تخصصی پارلمان شهری 
تهران هر یــك با حضور در جایگاه گزارشــی از 

عملكرد یكساله شان ارائه كردند. 
ســیدابراهیم امینی، نایب رئیس شورا و رئیس 
كمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران از 
تشكیل كمیته حقوق شهروندی تا تكمیل سامانه 
جامع مصوبات به عنوان اقدامات مهم كمیسیون 
متبوعش گفت. محمدجواد حق شناس، رئیس 
كمیسیون فرهنگی اجتماعی هم در این زمینه 
گفت: »كمیسیون ما در ســال سوم دوره پنجم 

شورا با برگزاری 41جلسه رسمی، 182مصوبه 
گذرانده كه در این بین 37طرح و الیحه پس از 
برگزاری جلسات كارشناسی، در سطح اعضای 
كمیسیون بررسی شده است. او تدوین و تصویب 
شاخص های سطح دوم و ســوم حوزه فرهنگی 
و اجتماعی در سند عملیاتی برنامه 5ساله سوم 
توسعه شهر تهران برای نخستین بار را از اقدامات 

انجام شده این كمیسیون عنوان كرد.
رئیس كمیســیون شهرســازی و معماری اما 
گزارش عملكرد كمیســیون متبوعــش را در 
نطق پیش از دستور خود و در 2 محور اقدامات 
انجام شــده و برنامه هایی كه باید دنبال شــود، 

تشریح كرد. محمد ساالری، توقف شهرفروشی، 
كاهش رانت و فساد در حوزه شهرسازی و معماری 
و توجه به حقوق عامه، تقویت عرصه های عمومی 
و توســعه میدانگاه هــا و پالزاهای شــهری و 
مناسب ســازی  آنها، تهیه ســند توسعه محله 
برای 171محله و... را از اقدامات انجام شــده در 
كمیسیون شهرســازی و معماری شورای شهر 

عنوان كرد.
ساالری  یكی از اولویت های پیگیری كمیسیون 
در یك ســال باقیمانده را در بحث صدور پروانه 
و گواهی های ســاختمانی عنــوان كرد و گفت: 
»باوجود پیگیری های مستمر اعضای كمیسیون 

اما همچنان با فرایند بوروكراتیك بسیار طوالنی 
و پیچیده ای روبه رو هستیم. امیدواریم آنچنان 
كه معاونت شهرسازی شــهرداری وعده داده، تا 
پایان سال شــاهد اتفاقات خوبی در این زمینه 
باشــیم . ضمن اینكه تحقق تكلیف طرح جامع 
درخصوص حق انتقال توســعه یا TDR   دیگر 
برنامه ای است كه باید در یك سال آینده دنبال 
شود.« مرتضی الویری، رئیس كمیسیون برنامه 
و بودجه شورای شــهر اقدامات مهم كمیسیون 
برنامه و بودجه در 3سال گذشته را پرداختن به 
بودجه های سنواتی و الیحه برنامه 5ساله سوم 
توسعه شهر تهران دانســت و گفت كه اقداماتی 

انتخابات هیأت رئیسه شورای شهر تهران در آخرین سال فعالیت برگزارشد

تركیب هیأت رئیســه پارلمان شــهری پایتخت پس از 3سال ثبات 
یك تغییر داشت؛ آروین انصراف داد، میالنی منشی دوم شد

 ثبات هیأت رئیسه 
شوراي شهر

حامد فوقانی
دبیر گروه شهری

   توضیحات درباره انتخابات هیات رئیسه 
رئیس شورای شــهر تهران با 
توجه به انصراف بهاره آروین 
از سمت منشــی شورای شهر 
در انتخابات شوراگفت: »این 
انتخابات با یــك تغییر انجام 

شد و آرش میالنی با توجه به انصراف آروین به عنوان 
منشی دوم برگزیده شــد و هیأت رئیسه با یك تغییر 
به شكل قبلی ابقا  شد، این سورپرایزی بود كه وعده 
داده بودم؛ سورپرایزم به سبك روحانی بود.« محسن 
هاشمی رفسنجانی با اشاره به اینكه از مجموع ۲۱نفر 
اعضای شورای شهر ۲۰نفر در این رأی گیری شركت 
كردند، افزود: »تعداد رأی مشــخص بود و متأسفانه 
علیخانی به دلیل ابتالی به كرونا در این جلســه رأی 
نداد، البته اعضا دوست داشتند كه علیخانی در این 
رأی گیری شركت كند اما  من به عنوان رئیس، این شیوه 
را مناسب ندانســتم و نمی خواستم راي گیري خارج 
صحن بدعت گذاری شود، قبول نكردم ولی خودشان 
رأی شان را اعالم می كنند و رأی ایشان را به عدد رأی 
افراد اضافه كنید.« او در پاســخ به اینكه حق شناس 
گفته اســت بزرگان اصالحات از وی به صورت تلفنی 
خواسته اند در انتخابات هیأت رئیسه شركت نكند و 
اینكه چرا باید از بیرون شورا برای آن تصمیم گرفته 
شــود، گفت: »من از این موضوع اطالعی ندارم، ولی 
می دانم آقای حق شناس این لیاقت را داشتند كه در 
انتخابات حضور پیدا كنند.« هاشمی با بیان اینكه همه 
اعضا به این مطلب آگاهند كه در یك سال پایانی باید 
نتیجه همه فعالیت های 3ساله را بگیرند  و تالشمان را 
باید دوچندان كنیم، اظهار كرد: »شورای شهر آمادگی  
دارد كه براساس برنامه ســوم و برنامه اولویت محور 
و تحقق پذیر پروژه ها را در طول یك ســال به نتیجه 
برســاند  كه خوشــبختانه برخی در حال اجراست. 
شهردار تهران قول داده  در این مدت تك تك برنامه ها 
را پیگیری كند، مثال ۱۲ ایستگاه مترو یعنی هر  ماه یك 
ایستگاه محقق شــود و احتماال در آخرین سال این 
برنامه اولویت محور به نتیجه می رسد.« رئیس شورای 
شــهر تهران در واكنش به حذف كلمه »اسالمی« از 
تابلوی میدان جمهوری، گفــت: »این موضوع مانند 
حذف نام شــهید از برخی  تابلوهای سطح شهر علیه 
شورای شهر و شهرداری جنجال نادرست ایجاد كرده 
و درمورد تابلوهای قبلی مشخص شد این قضیه سابقه 
داشته است. براساس تحقیقی كه انجام داده ام، حذف 
كلمه »اســالمی« از تابلوی میدان جمهوری اسالمي 
مربوط به ســال های ۹۰ و ۹۱ بوده و نه تنها این تابلو 
بلكه بسیاری از تابلوهای دیگر نیز نام اسالمی در كنار 
جمهوری ندارند. هم اكنــون در حال انجام تحقیقات 
بیشتر هستیم تا مشخص شود تابلو را چه كسانی و چه 
زمانی با این عنوان نصب كرده اند ولی از ۱۰سال پیش 
سابقه داشته كه كلمه اسالمی از برخی تابلوها حذف 
شده است.« هاشمی رفسنجانی گفت: »نمی دانم این 
قضیه عمدی بوده است یا نه و اكنون هم آن را تحلیل 
نمی كنم ولی نباید دنبال مقصر باشــیم.« او درباره 
ارتباط میان بدنه دولت و شــهرداری گفت: »یكی از 
وظایف شورا ترمیم این رابطه است و تالشم این است 

این رابطه خدشه دار شده را ترمیم كنم.«

نظیر افزایش درآمد های پایدار، كاهش درآمد های 
غیرنقد و كاهش نیروی انسانی در راستای ارتقای 
كیفیت ســازمانی بوده اســت. زهرا صدراعظم 
نوری، رئیس كمیسیون سالمت محیط زیست 
و خدمات شهری به ارائه گزارش فعالیت 3ساله 
این كمیسیون پرداخت و گفت: »طی این 3سال 
221جلســه واقعی و پویا داشــته ایم و در هیچ 
شرایطی این جلسات كنسل نشــده كه از این 
میان 27جلسه مشترك با كمیسیون های دیگر 
برگزار شده اســت. ازجمله مهم ترین مصوباتی 
كه این كمیسیون در سال ســوم داشته ، طرح 
جامع پسماند شــهر تهران بوده كه در روزهای 
آخر مطالعاتی قرار دارد و بخشی از آن در قالب 
طرح كاپ اجرا می شود.« محمد علیخانی، رئیس 
كمیسیون عمران و حمل ونقل شورای شهر هم 
در گزارشی كه از طریق صدای ضبط شده اش در 
صحن شورا پخش شــد، از برگزاری 154جلسه 
رسمی كمیسیون حمل ونقل ظرف مدت 3سال 
گذشته خبر داد. محمد علیخانی گفت: »نتیجه 
این بررســی ها و تالش ها 33تذكر رســمی به 
شهردار تهران از ســوی بنده و صدها مكاتبه و 
پیشــنهاد بوده. در حوزه قانونگــذاری طرح ها 
و لوایــح مرتبط با عمران و حمل ونقل شــهری 
37مصوبه از طرف كمیسیون حمل ونقل به عنوان 
كمیسیون اصلی در صحن شورا مطرح و مصوب 

شده است.«

  ناهید خداكرمی 
همه ما وضعیت كشور و صد البته تهران را 
از منظر اپیدمی ویروس كرونا می دانیم. در 
این 6 ماه تا دیروز، حدود ۱۰هزار و ۲۰۰تهرانی 
جان خود را بر اثر ابتــال به ویروس كرونا از 

دست داده اند. اخیرا شــاهد مرگ یك كودك  8ساله بر اثر ابتال به 
كرونا ویروس بودیم. این یعنی كــودكان و نوجوانان نیز در معرض 
خطر هستند. لذا همه شهروندان به ویژه در ایام عزاداری محرم كه 
عاشورا و تاسوعا نیز در پیش است، باید همچنان نسبت به رعایت 
فاصله گذاری اجتماعی، استفاده از ماسك و شست و شوی دست ها 
حساس باشند. الزم است شــهرداری همان شعار »هر خانه یك 
حسینیه« را دنبال كند. امیدوارم كار به جایی نكشد كه در ۲4محرم 

شاهد پیك سوم كرونا باشیم.

امیدوارم شاهد پیك سوم كرونا نباشیم

  علی اعطا
وضعیت پل های عابر پیــاده تهران به 
واســطه وجود تابلوهــای تبلیغاتی 
به گونه ای است كه برخی از آنها به تونل 
وحشــت تعبیر می كنند. شهروندان 

معتقدند كه این پل ها امن نیستند و امكان آزار و مسائل مختلف 
در آن وجود دارد، بنابراین ضرورت دارد شــهرداری تهران از 
وضعیت پل ها و ضوابط حاكم بر آنها و تعــداد آنها در مناطق 
گزارش دقیقی به شورای شهر ارائه كند تا براساس این گزارش 

موضوع را دنبال كنیم.
- شاهد تالش و زحمات و دغدغه های »مهران كرمی«، مدیر 
مسئول پیشین روزنامه همشــهری بودیم و همچنین به خانم 

»نیلوفر قدیری« مدیرمسئول جدید تبریك می گوییم.

تعبیر تونل وحشت برای برخی پل های عابر

  مجید فراهانی 
درحالی كه ارائه خدمات فروشــگاه های اینترنتی 
به علت نیاز به رعایت فاصله گذاری اجتماعی در این 
شرایط مورد اقبال عموم قرار گرفته، اما فروشگاه 
شهروند با ظرفیت باالی نیروی انسانی و فروشگاهی 

از گوی رقابت بسیار عقب مانده است. متأسفانه ظرفیت ارائه فروش الكترونیكی 
و غیرحضوری در فروشگاه شهروند به صورت جدی مورد توجه قرار نگرفته  و 
درگاه فروشگاه الكترونیكی این مراكز به صورت ابتدایی طراحی و مدیریت 
می شود؛ به ویژه اگر سری به فروشگاه مجازی شهروند بزنید با سایتی شلوغ و 
ضعیف، كه غالب كاالهای آن با پیام »تمام شد« به مشتریان عرضه شده، مواجه 
می شوید. لذا در این باره به شهرداری تذكر می دهم و انتظار دارم با استفاده از 
ظرفیت عرضه بر بستر كسب و كارهای نوپای موفق زمینه عرضه و ارائه كاالهای 

فروشگاه شهروند بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

توجه به بهبود فروش غیرحضوری در »شهروند«

شورا در یك چهارم نهایی

اعضای شــورای پنجم شــهر 
تهران درســت یك سال دیگر 
فرصت دارند تا به تمام شــعارها و وعده هایی كه در 
انتخابات96 به پایتخت نشینان داده اند، عمل كنند. 
آنها عضو مردمی ترین نهاد كشور هستند و بی تردید 
تصمیمات آنها می تواند الگوی بسیاری از كالنشهرها 

و شهرهای بزرگ كشور شود.
اعضای شــورای شــهر تهــران دیــروز انتخابات 
هیأت رئیسه را برای آخرین ســال فعالیت این دوره 
برگزار كردند كــه با انصراف بهاره آروین از منشــی 
هیأت رئیســه، بقیه اعضا درســت مثل 3سال پیش 
با بیشترین آرا، در ســمت خود ابقا شدند. آن هم در 
شرایطی كه بسیاری از اعضا ســعی داشتند تا او را از 
انصراف منصرف كنند، امــا گویا آروین پیش تر تمام 
فكرهایش را كرده بــود و از تصمیمش كوتاه نیامد. 
اما چرا مشخص شــدن تركیب هیأت رئیسه شورا با 
حداقلی ترین تغییر، مهم می نماید؟ این سؤال چند 

پاسخ دارد.
 نخست: شورای پنجم شــهر تهران تا آمد خود را 
بشناسد، خیلی زودتر از تصور وارد چالش استعفای 
محمدعلی نجفی، شهردار منتخبش شد. پس از آن 
نیز بحث منع به كارگیری مدیران بازنشسته به میان 
آمد تا دیگر انتخاب آنها یعنی سیدمحمدعلی افشانی 
هم كنار برود. بنابراین نوبت به انتخاب شهردار جدید 
رســید كه این بار پیروز حناچی در رقابت با عباس 
آخوندی، یار قدیمی و همكار همیشگی خود پیروز 
شود و سكانداری شهرداری را برعهده بگیرد. در این 

میان، نكته مهم به كاندیدانشــدن محسن هاشمی، 
برای شهردار شــدن در 2دوره انتخابی ارتباط پیدا 
می كند. او با وجود همه گمانه زنی ها و آمدن نامش در 
لیست های نهایی نامزدها، كنار كشید و سعی كرد تا 
فضای یكدست شورا از نظر طیف سیاسی حفظ شود و 
به قول اعضا، همچنان انسجام داشته باشند. بنابراین 
با وجود آنكه طی روزهای گذشــته برخی گمانه زنی 
می كردند كه هاشمی از كاندیداتوری ریاست انصراف 
می دهد و رقابت بین محمدجواد حق شــناس و فرد 
دیگری خواهد بود، اما صبح دیروز مشخص شد شورا 
هنوز انســجام و احترام به آرای مردمی را بیشتر از 

هرچیز دیگر می پسندد.
 دوم: پیش از آغاز جلسه دیروز، محسن هاشمی در 
مورد انتخابات هیأت رئیسه شورای شهر به خبرنگاران 
گفت: »اجازه دهید سورپرایز شوید.« او پس از پایان 
جلسه، سورپرایزش را تغییر تنها یك عضو هیأت رئیسه 
اعالم كرد؛ هیأت رئیســه ای كه سیدآرش حسینی 
میالنی به جای بهاره آروین قرار گرفت. در این رابطه 
می توان امیدوار بود كــه اجازه به خودنمایی مدیران 
جوان در مدیریت شــهری بیشــتر از 3سال پیش 
داده شود. شورای پنجم یكی از شعارهایش افزایش 
تعداد بانوان مدیــر و مدیران جوان بــود كه درباره 
بانوان تا حدود زیادی موفق عمل كرد؛ چراكه طبق 
آمار تعداد بانوان مدیر نســبت به گذشته دست كم 
30درصد افزایش یافته اســت، اما در مورد جوانان 
 انتظارات برآورده نشــده و حجت نظری، جوان ترین 
عضو شــورا به همین خاطر تاكنــون چندین تذكر 
ارائه كرده اســت. حال با ورود میالنی، یكی دیگر از 
جوان ترین های شورا به هیأت رئیسه، احتماال در سال 
پایانی مدیریت شهری بیشــتر به سمت این هدف 
حركت می كند. البته كه بهاره آروین هم جزو جوانان 
شورا به حساب می آید اما شاید دغدغه های او اغلب به 
سمت شفاف سازی، هوشمندسازی و بانوان گرایش 

داشته است.
 سوم: مدیریت شــهری تهــران در دوران كرونا و 
ان شاءاهلل پساكرونا بدون شك روزگار بسیار سختی 

از نظــر مالی دارد. از ابتدای ســال تاكنــون نه تنها 
هزینه های شهرداری افزایش یافته، بلكه درآمدهایش 
طبق برنامه تحقق نیافته است. حال مدیریت شهری 
برای برآورده سازی انتظارات مردمی، رویكردش را به 
سوی محله ها و پروژه های كوچك مقیاس تغییر داده؛ 
در این مســئله  میالنی، به عنوان نایب رئیس ســتاد 
شورایاری های تهران می تواند مؤثر واقع شود؛ چراكه 
او حلقه واسط بین اهالی محل و شورایاران با مدیریت 
عالی شهری خواهد بود و می تواند نظرات شان را برای 

گنجانده شدن در طرح ها و لوایح منتقل كند.
 چهارم: در سال پایانی فعالیت مدیریت شهری فعلی، 
مهم ترین اصل حفظ تعامل با دولت اســت. مجوز اوراق 
مشاركت ســال99 می تواند گره بســیاری از مشكالت 
اقتصادی را به ویژه در حوزه حمل ونقل عمومی باز كند. 
اگر دولت، همدلی و انســجام درونی مدیریت شــهری 
را شاهد باشد، حتما در گره گشــایی از اقتصاد تهران و 
دیگر كالنشهرها، روی خوش نشــان می دهد. اینكه در 
برخی از شــهرها اعضای شــورا درگیر حاشیه سازی ها 
می شوند، صورت حقیقی ماجرا در شوراهای دیگر شهرها 
را خدشه دار می كنند. بنابراین چه بهتر از اینكه شوراها 
و شهرداری ها نشان دهند از درون دچار اختالف شدید 
)به ویژه اختالفات سیاسی( نیستند و تنها اختالف نظرات 

بر سر مسائل شهری است.
 نتیجه: 3سال از شورای پنجم شهر تهران سپری 
شده و این نهاد اكنون در سال پایانی از دوره 4ساله 
خود است. با دید بی انصافی می توان گفت كه شورای 
شهر و شهرداری نتوانســته انتظارات را برآورده كند 
اما دید منصفانه می گوید بخشــی از انتظارات مثل 
جلوگیری از تخریب باغات، كاهــش فروش تراكم، 
درآمدزایی از راه های فرهنگی، عرصه گشایی و احداث 
فضاهای همگانی، بهره برداری از ایستگاه های مترو 
به صورت ایمن و... برآورده شد و بخشی از انتظارات 
نه. با این حال نمی توان كتمان كرد شورای شهر وقت 
زیادی را به خاطر تغییر چند شهردار از دست داده و 
اكنون در سال چهارم و وقت طالیی باید گل مورد نظر 

شهروندان را بزند.

شــهردار تهران درباره 
اقدامات شهرداری برای خبر

كــردن  ســیاهپوش 
پایتخــت در ایام محــرم اظهار كرد: 
به طور متوســط فعالیت ما در زمینه 
محرم 30درصد بیشــتر از سال قبل 
بوده  است ولی به دلیل اینكه برخی از 
هیأت های كوچك خیلی مثل سابق 
فعال نبودند ما باید جای آنها را هم پر 

می كردیم.
به  گزارش همشهری، پیروز حناچی 
افــزود: نصــب پرچم های ســیاه در 
عرصه های اصلی و معابر شــهر انجام 

شده و می توان آن را در عرشه  پل ها، 
روی بیلبورد ها و در تابلو های محیطی 
مشاهده كرد. این   كار همچنان ادامه 
دارد و تا میانه این هفته تكمیل خواهد 

شد.
 بنا بــه اعالم ســازمان زیباســازی 
شــهرداری تهــران بیــش از 6هزار 
مترمربع فضــای تبلیغاتــی مناطق 
بیســت ودوگانه به نمایش محتوای 
عاشــورایی اختصاص یافته و حدود 
50هزار پرچم مشــكی چاپ شــده 
توسط معاونت فرهنگی و اجتماعی به 
سازمان زیباسازی تحویل داده شده تا 

در اختیار صنوف مختلف قرار گیرد. 
همچنین بیش از 10هــزار مترمربع 
ســازه های فرهنگی كــه در اختیار 

سازمان زیباسازی اســت، به صورت 
كامل بــه اكــران محتــوا در زمینه 

عزاداری محرم اختصاص یافته  است.

معابر شهر سیاهپوش شدند
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رضا كربالئي
روزنامه نگار

در 10روز گذشته معادل 80میلیارد دالر از ارزش سهام شركت های بورس و فرابورس كاسته شده است.

نبض بازار

به دنبال تداوم روند نزولي بازار ســهام ارزش كل معامالت در 
دادوستدهاي روز گذشته به شكل بي سابقه اي كاهش یافت.

به گــزارش همشــهري، رونــد نزولي شــاخص كل بورس 
تهــران در مبادالت دیروز هــم ادامه یافت و شــاخص كل 
بورس تهران بــا 65هزار و 34واحد كاهــش به یك ميليون 
و 662هزار واحد رسيد. چنانچه شــاخص كل بورس تهران 
از مرز یك ميليون و640هزار واحد عبــور كند این احتمال 
وجود دارد كه دامنه نزول تا محدوده یك ميليون و 500هزار 
واحد امتداد یابد. نكته حائز اهميت در مبادالت روز گذشته 
كاهش شدید ارزش معامالت نسبت به 10روز گذشته یعني 
زماني است كه روند نزولي بازار ســهام آغاز شد. سهامداران 
در مبادالت روز گذشــته 11هزارو563ميليارد تومان اوراق 
بهادار در بورس و فرابورس دادوســتد كردنــد. این ميزان 
معامله نسبت به مبادالت روز شنبه 31درصد و در مقایسه با 
معامالت 10روز پيش 62درصد كاهش نشان مي دهد. روز 
یكشنبه 19مردادماه و درست یك روز قبل از آغاز روند نزولي 
بازار ســهام، ارزش كل معامالت روزانه به طور تجميعي در 
بورس و فرابورس به 31هزارميليارد تومان رسيده بود. حتي 
در روز 14مردادماه جمع كل ارزش معامالت از مرز 34هزار 
ميليارد تومان هم گذشته بود، اما با آغاز روند نزولي ارزش كل 
معامالت بازار سهام به شكل محسوسي كاهش یافت. ارقام 
نشان مي دهد كه در این مدت ارزش معامالت روزانه كه یكي 
از مهم ترین نماگرهاي بازار سرمایه است بين 18 تا 20هزار 
ميليارد تومان كاهش یافته و به پایين ترین ســطح خود از 
ابتداي سال تاكنون رسيده اســت. از نظر بنيادي ارزش كل 
معامالت یكي از مؤلفه هاي اثرگذار بر نوسان هاي بازار سهام 
است و رشــد یا كاهش آن نقش تعيين كننده اي در رشد یا 

كاهش شاخص هاي بورس دارد.

از شركت ها چه خبر؟
بانك مركزی با افزایش سرمایه بانك كارآفرین از محل تجدید 
ارزیابی امالک، مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران 
موافقت كرده و پس از صدور موافقت ســازمان بورس مجمع 
فوق العاده این بانك براي رســاندن ســرمایه خود به 4 هزار 

ميليارد تومان برگزار خواهد شد. 
دیروز انجمــن كارفرمایي پاالیشــگاه، قيمــت 33محصول 
پاالیشــگاه ها و فرآورده نفتــي براي عرضه در بــورس كاال و 
مصرف داخلي را در نيمه اول شهریور اعالم كرد. بر این اساس، 
ارزان ترین قيمــت مربوط به گوگرد كلوخه بــا 706.2تومان 
به ازاي هر كيلوگرم و گران ترین فــرآورده نفتي هم مربوط به 

نفت سفيد ویژه با 312دالر به ازاي هر تن است.
دیروز همچنين معاون بازار شــركت فرابورس ضمن تكذیب 

تغيير دامنه نوسان و حجم مبنا از ارائه پيشنهاد تعيين فرمول 
حجم مبنا براساس ميزان معامالت هر سهم خبر داد كه بستگي 
به موافقت سازمان بورس دارد. افسانه اروجي گفت: یك سري 
مطالعات در مورد دامنه نوسان و حجم مبنا در حال انجام است 
و پيشنهادهایي هم به همراه بورس تهران داشتيم. ممكن است 
تغيير فرمول حجم مبنا داشته باشيم اما اصال به سرعت قابليت 
اجرا ندارد. او افزود: پيشنهاد تعيين فرمول حجم مبنا براساس 
ميزان معامالت هر سهم ارائه شده است. از اسفند سال گذشته 
كه حجم مبنا براي نمادهاي فرابورسي اعمال شده پيشنهاد در 
این زمينه وجود داشت یعني موضوع امروز و دیروز نيست. هر 
تغيير در مورد دامنه نوسان باید بر اساس تصميم هيأت مدیره 
سازمان بورس باشد و موردي نيست كه در اختيار هيأت مدیره 

بورس ها باشد.
تازه ترین خبرها از ورود شركت هاي جدید به بازار سهام حاكي 
از آن است كه شركت تأمين سرمایه كاردان، زیرمجموعه بانك 

تجارت در تالش است وارد بازار سهام شود.
سهامدار عمده شركت سيمرغ هم اعالم كرده است كه درنظر 
دارد 17شــهریور 40درصد از سهام این شركت را 50درصد 
باالتر از قيمت تابلو بورس بفروشد. شركت صنایع شيميایي 
ایران نيز پس ازآنكه اعالم كرد قصد دارد سرمایه اش را از محل 
تجدید ارزیابي دارایي ها افزایش دهد توضيح داد: بررسي ها 
روي طبقات دارایي این شركت در حال انجام است تا تصميم 
گرفته شــود تجدید ارزیابي به چه شــكل انجام شود. بانك 
سامان نيز اعالم كرد با منقضي شدن مهلت افزایش سرمایه، 
دوباره دریافت مجوز از ســازمان بورس در دســتور كار قرار 
گرفته و تأمين سرمایه كاردان نيز مورد تأیيد این بانك است.

نماگرهاي بازار سهام در مبادالت روز گذشته
درصد تغييرمقدار تغييرمقدارنماگر

3.77-65034-1662204شاخص كل بورس- واحد

ارزش معامالت- ميليارد 
31.16-5233-11563تومان

43.42-738006-961560تعداد معامالت- دفعه

ارزش بازار- هزار 
3.65-280-7390ميليارد تومان

افت ارزش معامالت بازار سهام

با افت 12.5ميليارد دالري ارزش كل بازار 
سهام در مبادالت دیروز ميزان نزول بازار بورس

سهام در دهمين روز نزول به 80ميليارد 
دالر رسيد و موج تازه اي از نگراني را در ميان سهامداران 
به وجود آورد. همزمان كارشناسان و فعاالن كهنه كار بازار 
سرمایه، به سهامداران هشــدار مي دهند كه در چنين 
شرایطي سهام خود را نفروشند و با دید بلندمدت به بازار 
سهام نگاه كنند. به گزارش همشهري، روند نزولي بازار 
سهام دیروز وارد دهمين روز خود شد. این نزول از دوشنبه 
20مردادماه آغاز شد و از آن زمان باوجود انجام اقدامات 
مختلف براي نجات بازار، روند نزولي بازار سهام متوقف 
نشده است. شــاخص كل بورس تهران در روز یكشنبه 
19مردادمــاه و یك روز قبــل از آغاز نــزول به محدوده 
2ميليون و100هزار واحد و ارزش كل بازار سهام )بورس 
تهران و فرابــورس( به 9176هزار ميليــارد تومان )مرز 
400ميليارد دالر( رســيده بود اما از آن زمان شاخص و 
ارزش كل بازار ســهام 20درصد ســقوط كرده اســت. 
محاسبات نشــان مي دهد كه در این مدت شاخص كل 
بورس تهران 416هــزار واحد و ارزش كل بازار ســهام 
1786هزار ميليارد تومان معادل 80ميليارد دالر سقوط 
كرده اســت. این به معناي این اســت كه ميــزان بازده 
سهامداران فقط ظرف 10روز گذشته بيش از 20درصد 
كاهش یافته اســت و حتي مي توان گفت ســهامداران 
تازه واردي كه ظرف 10روز گذشته وارد بازار سهام شده اند 

دست كم 20درصد از اصل پول خود را از دست داده اند.

افزايش شدت نزول
با وجود آنكه انتظار مي رفت روز گذشــته روند نزولي 

بازار سهام متوقف شــود اما این اتفاق رخ نداد و شيب 
نزولي شاخص بورس حتي پرقدرت تر شد. تحليلگران 
تكنيكال بر این باور بودند كه شاخص بورس در محدوده 
یك ميليون و700هزار واحد بــا حمایت هاي تكنيكي 
مواجه خواهد شــد و روند نزول متوقف خواهد شد اما 
دیروز از همــان ابتداي صبح، صف هاي فروش ســهام 
دوباره پابرجا شد و درنهایت شاخص كل بورس تهران 
با یك نزول ســنگين نزدیك به 3.8درصد افت كرد. با 
این ميزان نزول، ظرف چند ســاعت بيش از 280هزار 
ميليارد تومان معادل 12.5ميليارد دالر از ارزش سهام 
شــركت هاي حاضر در بورس و فرابورس كاســته شد 
و جمع كل ارزش بازار ســهام به 7390هــزار ميليارد 
تومان معادل 330ميليارد دالر رسيد. این نزول سنگين 
در مبادالت روز گذشــته موجي از نگرانــي را در ميان 
ســهامداران به ویژه تازه واردها ایجاد كرد و بازتاب هاي 
گسترده اي در شبكه هاي اجتماعي داشت. هنوز مشخص 
نيست روند نزولي بازار سهام تا كجا ادامه خواهد داشت 
اما ازنظر تكنيكي چنانچه امروز هم شاخص بورس نزول 
كند و از مرز یك ميليون و640هزار واحد هم عبور كند، 
ميزان نــزول تا محــدوده یك ميليون و500هزار واحد 

امتداد خواهد یافت.

توصیه به سهامداران؛ سهام خود را نفروشید
درپي شدت گرفتن روند نزولي بازار سهام، كارشناسان 
و فعاالن كهنه كار بازار ســرمایه، به سهامداران به ویژه 
تازه واردها هشدار مي دهند كه سهام خود را نفروشند و 
به بازار سرمایه با دید بلندمدت نگاه كنند چراكه بازده 
بازار ســهام در بلندمدت با توجه به نرخ تورم هميشه 

مثبت بوده است. تحقيقات نشان داده است سهامداراني 
كه به صورت هيجاني و در كوتاه مدت اسير نوسان هاي 
مقطعي مي شوند دچار ضرر و زیان هاي هنگفت مي شوند 
اما ســهامداراني كه با دید بلندمدت وارد بازار ســهام 

مي شوند هميشه برنده واقعي هستند.
بهنام بهزادفر، یك كارشناس بازار ســرمایه دراین باره 
گفت: یكــي از مهم ترین توصيه هاي ســرمایه گذاري 
در بازارهاي مالي دنيا و در كشــورمان داشــتن دیدگاه 
بلندمدت اســت. دیدگاه بلندمدت را عموما 5ســاله و 
بيشتر تفسير مي كنند. او ادامه داد: در كشورمان دیدگاه 
بلندمدت سرمایه گذاري اهميت بســيار ویژه اي دارد، 
چراكه در طول دهه هاي متمادي، ایران با تورم و افزایش 
قيمت ها مواجه بوده است. ميانگين تورم 80ساله كشور 
حدودا 16درصد، 50ساله 18درصد، 30ساله 20درصد 
و 10ساله 22درصد اســت و این موضوع نشان مي دهد 
هنوز هم روش هاي سنتي سرمایه گذاري در كشورمان 
پاسخ مي دهد. بهزادفر افزود: به هرحال شركت ها نرخ هاي 
خدمات خود را در طول سال هاي متمادي، همگام با رشد 
تورم افزایش مي دهند و این موضوع با تداوم حاشيه سود 
آنها، موجب رشد ســودآوري مي شود و نهایتا مي توانند 
ارزش بيشتري براي سهامداران خلق كنند. به گفته او از 
دیدگاه مالي رفتاري نيز دیدگاه بلندمدت بسيار اهميت 
دارد. در كوتاه مدت درگيري هاي روزانه بيشــتر است. 
ریســك هاي خاص خود را دارد و آرامش در این شرایط 
كمتر است، درنتيجه اشتباهات سرمایه گذاري نيز بيشتر 
مي شود. تحقيقات نشان مي دهد كه یك خط فكر ممتد 

و بلندمدت در سرمایه گذاري بســيار بهتر از فرورفتن 
در نوســانات روزانه بازار، عمل مي كند. احمد پویان فر، 
مدیرعامل مشاور ســرمایه گذاري ارزش پرداز آریان هم 
معتقد است اگر سهامداران سبد سهام )پرتفوي( قوي 
تشكيل دهند، اضطرابي از افت شاخص نخواهند داشت. 
او افزود: هميشه به سهامداران پيشنهاد كردیم كه بهتر 
است با سرمایه گذاري در حداقل 10نوع سهم، معامالت 
را دنبال كنند؛ این موضوع از نظر ریاضي هم اثبات شده 
است به طوري كه اگر بازده پيش بيني شده این چند سهم 
50درصد و انحراف معيار 20درصد باشــند، قطعا بازده 
قابل كسب براي سهامدار همان 50درصد با ریسك كمتر 
از 10درصد خواهد بود. به گفته پویان فر سهامداران نباید 
با درنظر داشتن صف هاي خریدوفروش سهم موردنظر 
خود را انتخاب كنند و بهتر اســت سهم هاي هم وزن در 
سبد سهام خود داشته باشــند چون كمك شایاني در 
نقدشوندگي سهم، كاهش ریسك و كسب بازده موردنظر 
براي آنها خواهد بود. او درباره نزول بازار ســهام گفت: 
بازار ســرمایه ایران بزرگ و عميق شده و بارها دولت بر 
حمایت از بورس تأكيد كرده و در عمل هم نشــان داده 
كه بازار ســرمایه نقطه قوت اقتصاد است؛ پس نوسانات 
اخير چندان نگران كننده نيســت. حسن قاليباف اصل، 
رئيس ســازمان بورس و اوراق بهادار هم به سهامداران 
توصيه كرد: بازار ســرمایه بازاري است كه سرمایه گذار 
باید در آن حوصله داشــته و صبر پيشــه كند و درنظر 
داشته باشد كه بازده بازار سرمایه در بلندمدت بيشتر از 

بازارهاي دیگر است.

در شرايط نزول بورس چه كنيم؟
1.740توصيه كارشناسان به سهامداران خرد در شرایط نزول: صبور باشيد و سهام خود را نفروشيد
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شاخص كل بورس تهران در مبادالت روز گذشته 65هزار واحد كاهش يافت

روند شاخص  كل بورس تهران در روز گذشته

   دولت از بازار سرمايه مراقبت مي كند
رئیس دفتر رئیس جمهور، با اشاره به اينكه دولت به بازار ســرمايه اهتمام جدي دارد و از آن مراقبت مي كند، تأكید كرد: 
سرمايه گذاري در بورس، مطمئن است، اما نبايد به آن كوتاه مدت نگاه كرد. محمود واعظي با حضور در برنامه گفت وگوي 
ويژه خبري گفت: سرمايه گذاري در بورس، مطمئن است، اما نبايد به آن كوتاه مدت نگاه كرد بلكه بايد درازمدت ديد و در 
اين صورت براي هردو طرف سرمايه گذار و بنگاه دار مفید خواهد بود. او با تأكید بر اينكه رويكرد دولت اين است كه همواره از 
بازار سرمايه صیانت و حمايت كند و بورس را رها نمي كند، گفت: در بیشتر كشورهاي پیشرفته، بورس نقش تعیین كننده اي 
هم براي سرمايه گذاري و هم مردم دارد و نبايد انتظار داشت سرمايه اي كه وارد بورس مي شود به طور مرتب سود بدهد و 
افزايش يابد. او ادامه داد: الزمه آن اين است كه اگر به سرمايه گذاري خود اعتماد داريد صبر و همچنین از كارگزاري هاي 
معتبر استفاده و با مشورت آنها سرمايه گذاري كنید. رئیس دفتر رئیس جمهور تأكید كرد: هیچ وقت نبايد در بورس، تصمیمات 
هیجاني گرفته شود و بايد روي اين موضوع كار كنیم. واعظي افزود: ازنظر من و بسیاري از كساني كه بازار سرمايه را پیگیري 
مي كنند اين بازار در حال اصالح است و اسم آن ريزش نیست. او با تأكید بر اينكه دولت به اين بازار سرمايه اهتمام جدي 
دارد و از آن مراقبت مي كند، افزود: البته بايد نكات ديگري هم درنظر گرفته شود. زماني كه مرتب، بازار بزرگ مي شود بايد 
شركت ها و بنگاه هاي جديد وارد اين بازار شوند و براي اين كار در دولت برنامه ريزي كرديم و رئیس جمهور در پي آن است 

كه شركت هاي سودده و خوب وارد بازار سرمايه شوند.

همشهري فرازوفرود روند قيمت ها را بررسي مي كند

مبدأ و مقصد آينده تورم در ايران

22درصد؛ این هــدف تورمي بانك 
مركزي ایران اســت كه بتواند روند تورم

ميانگين سبد تورمي ایران را به سمت 
22درصد با 2درصد مثبت و منفي تا پایان ســال 
حفظ كند؛ اگر مبنای نرخ تورم اعالم شــده مركز 
آمار قرار گيرد، فاصله زیــادي با هدف تورم بانك 
مركزي نداریم اما با نــرخ تورمي كه بانك مركزي 
محاســبه و به دليل جلوگيري از اختالف آماري با 
مركز آمار ایران، منتشر نمي كند، به نظر تا رسيدن 
به نرخ تورم هدف گذاري شده فاصله بيشتر برآورد 

مي شود. 
به گزارش همشــهري، روند نرخ تــورم در تيرماه و 
مردادماه امســال بيم ها و اميدهاي زیادي را درباره 
مبدأ و مقصد آینده تورم در ایران به همراه داشــته 
كه مي تواند پيام آور شكننده بودن روند كاهشي نرخ 
تورم باشد؛ آیا سياســت هاي كنترل تورمي در 7 ماه 
باقيمانده تا پایان ســال جواب مي دهد و درصورت 
رســيدن زودتر از موقع به نرخ تــورم هدف گذاري 
شــده، این احتمال قوت مي گيرد كه ممكن است 
نرخ تورم تا زمان پایان عمــر دولت فعلي به كمتر از 

20درصد هم برسد؟
تصویري كه مركز آمار ایران از شاخص هاي سه گانه 
نرخ تورم ماهانه، نقطه به نقطه و ساالنه در مردادماه 
ارائــه داده، این گزاره را تقویــت مي كند كه مقصد 
آینده نرخ تورم پس از ورود و تثبيت نسبي در كانال 

22درصدي، ممكن است به سمت كانال پایين تري 
در ماه هاي باقيمانده از عمر دولت حسن روحاني در 
نيمه نخست سال آینده سوق پيدا كند و دولت فعلي 
اداره كشور را با نرخ تورم بين 18درصد تا 15درصد 
تحویل دولــت آینده دهد. اما چالــش اصلي همراه 
شــدن انتظارات تورمي با نرخ تورم اعالم شــده و 
تقویت اعتماد عمومي نسبت به اثربخشي بلندمدت 
سياســت هاي اقتصادي در حوزه پولي و مالي است 
و اگر انتظــارات تورمي به دليل چشــم انداز آینده 
روابط خارجي ایران با دیگر كشــورها همسو نشود 
و مشكالت و چالش هاي ناشي از تحریم ها فروكش 
نكند، بعيد نيست كه موج تازه اي از انتظارات تورمي 
به دليل نرخ بهره منفي بانكي و تزلزل ایجاد شده در 
بورس ایران شــكل بگيرد؛ موجي كه ممكن است 
حتي ثبات نسبي ایجاد شده در بازار ارز را هدف قرار 
دهد و به سایر بازارهاي دارایي محور نظير خودرو و 

مسكن سرایت كند.

بسته شدن مبادي تورم زا
به گزارش همشهري، سياســت هاي پولي بانك 
مركزي و مالي دولت به ویژه در حوزه تغيير كانال 
تأمين كســري بودجه دولت نشــان مي دهد كه 
تصميم ســازان اقتصادي در دولت دنبال بســتن 
مبادي تورم زا هستند ازجمله عمق دادن به بازار 
بدهي ها، حساسيت باالي سياســتگذار پولي در 
مدیریت نرخ ســود بين بانكــي در دامنه و داالن 
تعریف شده، ســوق دادن مســير كسري بودجه 
از چاپخانــه بانك مركزي به مســير فروش اوراق 

بدهي دولت و فروش ســهام دولتــي، اصالح نرخ 
سود سپرده بانك ها نزد بانك مركزي و البته تالش 
دولت براي كم كردن اختالف نظرهاي درون دولت 
و تالش براي اجمــاع با مجلس جهــت پرهيز از 
قانونگذاري تورم زا. بااین حال سياست اتخاذ شده 
براي بستن مبادي تورم زا همچنان با چالش هاي 
زیادي مواجه است كه مي تواند روند كاهنده نرخ 
تورم فعلي را در یك سال آینده دست كم به روندي 

افزایشي تبدیل كند.

مقصد آينده تورم
هرچند برآوردها نشــان مي دهد كــه نتيجه تغيير 
ریل سياست هاي پولي و مالي در دست اجرا بتواند 
نرخ تورم را در ماه هاي آینده در مسير كاهشي قرار 
دهد، اما انتظار براي حركت ميانگين رشــد قيمت 
كاالها و خدمات به دامنه كمتر از 10درصد سخت 
و خاكستري اســت؛ چراكه به نظر مي رسد به دليل 
اعتياد اقتصاد ایران به نرخ هــاي تورمي دورقمي و 
سيال بودن جهت گيري سياست هاي اقتصادي در 
دولت و مجلس، چشــم اندازي روشن براي حركت 
به نرخ تــورم تك رقمي به عنوان چالــش قدیمي و 
پيچيده در ایران وجود نــدارد؛ درحالي كه تورم در 
اقتصاد بسياري از كشورها موضوعي حل شده است. 
به گزارش همشهري، شكننده بودن روند نرخ تورم 
با نوسان شدید و شــكل گيري موج هاي انتظارات 
تورمي باعث شده تا همچنان اقتصاد ایران در ردیف 
كشــورهاي با تورم باال قرار گيرد كــه این وضعيت 
چشم انداز سرمایه گذاري ها، رشد اقتصادي و دیگر 
شــاخص هاي كالن اقتصاد را در وضعيت مبهم قرار 
داده و در نتيجه رفتار اقتصادي مردم هم براســاس 

انتظارات تورمي باال شكل مي گيرد.

از دست رفتن دستاورد مهم
اقتصاد ايران در دولت حسن روحاني از خرداد1395 تا مرداد1397 نرخ تورمي كمتر از 10درصد را تجربه كرد، 
اما اين دستاورد مهم از دست رفت؛ به گونه اي كه نرخ تورم 11.3درصدي در شهريور1397 در يك سال بعد به 
اوج خود يعني 42.7درصد در شهريور سال98 رسید و پس از آن بود كه روند نرخ تورم با حركتي كند و نوسانات 
در شاخص ماهانه تورمي مسیر كاهش را طي كرد و تازه ترين برآورد مركز آمار نشان مي دهد نرخ تورم ساالنه 
در پايان ماه گذشته به 25.8درصد رسیده است. مأموريت سخت اما شدني پیش روي دولت و بانك مركزي تازه 
شروع شده و دست كم تا مرداد ســال آينده و روي كار آمدن دولت آينده بايد ديد نرخ تورم دوباره مي تواند 

تك رقمي شود؟
رســیدن به نرخ تورم تك رقمي درحالي كه نبض آهنگ نرخ تورم ماهانه متفاوت و با نوسان شديد مي زند، 
پیچیدگي هاي خاص خود را دارد چراكه در زماني كه نرخ تورم تك رقمي شده بود، در اكثر ماه ها سرعت رشد 
قیمت هاي ماهانه كمتر از يك درصد بود. اين در حالي است كه نرخ تورم ماهانه در 5 ماه نخست سال، نشان داد 
كه تورم به هسته سخت، برخورد كرده و پرش نرخ تورم ماهانه به 6.4درصدي در تیرماه سال جاري زنگ خطري 
جدي بود كه نشان داد به دلیل رشد پايه پولي و نقدينگي و حتي سبقت پايه پولي از نقدينگي، استقراض دولت 
از بانك مركزي براي جبران كسري دخل و خرج خود مي تواند موج آفرين انتظارات تورمي باشد؛ اتفاقي كه 
نشانه هاي آن در بي ثبات شدن نرخ ارز و رشد 10درصدي قیمت مسكن در پايتخت نمايان شد. حاال مركز آمار 
ايران اعالم كرده كه نرخ تورم ماهانه از 6.4درصد در تیرماه امسال به 3.5درصد در مرداد رسیده و شتاب رشد 
قیمت ها كمتر شده اما نكته مهم اينجاست كه نرخ تورم ماهانه 3.5درصدي مردادماه امسال پس از نرخ تورم 
ماهانه تیرماه، باالترين آهنگ رشد قیمت ها از فروردين ماه سال گذشته است. زنده كردن رؤياي از دست رفته 
نرخ تورم تك رقمي تا پايان عمر دولت فعلي بعید به نظر مي رسد اما براي رسیدن به اين نرخ در دولت آينده بايد 

ديد آيا نرخ تورم ماهانه به كمتر از يك درصد در ماه هاي پیش رو خواهد رسید؟

ث
مك
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محمدباريكاني
خبرنگار

ساخت وساز خارج از ضوابط قانوني 
ميراث
در رعایــت حریم آثــار تاریخي جهاني

ماجــراي ارتفــاع گرفتــن یك 
مجتمع تجاري در حریم ميــدان نقش جهان 
اصفهان را به دادستاني و حاال به دیوان عدالت 

اداري كشاند.
ماجرا به ســال1390 بازمي گــردد. زماني كه 
مالك یك مجتمع تجاري یك طبقه درخواست 
ساخت وساز به ارتفاع 9متر را در حریم ميدان 
نقش جهان اصفهان كه اثر ثبت جهاني شــده 
ایران است به شهرداري اصفهان داد. شهرداري 
اصفهان نيز درخواست ساخت وساز را به اداره 
كل ميراث فرهنگي استان اصفهان ارائه كرد و 
ميراث فرهنگي ساخت وســاز به ارتفاع 5متر را 
با رعایت حریم بصري ميــدان نقش جهان به 
شهرداري شهر اصفهان ابالغ كرد. مالك حتي 
درخواست احداث 3طبقه پاركينگ را هم ارائه 
كرده بود كه اداره كل ميراث فرهنگي اســتان 
اصفهان به دليل تاریخي بــودن محدوده ملك 
گودبرداري براي احداث پاركينگ را هم ممنوع 
اعالم كرد. اما مالك مجتمع یك طبقه واقع در 
حریم ميدان نقش جهان اصفهــان به محاكم 
قضایي رفت و اعالم كرد ملــك او 3طبقه بوده 
و بنابراین درخواست صدور مجوز ساخت وساز 
به همين ارتفاع را ارائه كرد. ادعاي او براي زیر 
پاگذاشــتن حریم ميدان نقش جهان اصفهان 
آن بود كه ملك قدیمي اش 3طبقه بوده و اداره 
كل ميراث فرهنگي اســتان اصفهان هم ملك 
را تملك نكرده و بنابراین حق مكتســبه مالك 
باید به رســميت شناخته شــود. دادگاه هم با 
استناد به همين ادعاها حكم صدور مجوز براي 
ساخت وســاز داد. اما بالفاصلــه و همزمان با 
شروع ارتفاع گيري مجتمع تجاري كه مي تواند 
درصورت احداث حتي نــام ميدان نقش جهان 
اصفهان را در فهرست آثار در خطر یونسكو قرار 
دهد و داستاني شــبيه به احداث برج جهان نما 
كه یك بار این اثر جهانــي ایران را تا مرز خروج 
از فهرســت ميراث جهاني جلو برد و سرانجام 
با دســتور رئيس جمهوري وقت ارتفاع گيري 

آن برج متوقف شــد، فعــاالن ميراث فرهنگي 
كشــور و معماران اصفهاني دست به كار شدند 
و اعتراض ها در مورد نقــض حریم نقش جهان 
اصفهان را رســانه اي و با قــوه قضایيه مكاتبه 

كردند.
پس از ارائه درخواســت به قــوه قضایيه براي 
جلوگيري از نقش حریم ميــدان نقش جهان، 
دادستان اســتان اصفهان دستور توقف موقت 
ساخت وســاز در حریم ميــدان نقش جهان را 
به مدت 3روز صادر كرد تا با بررسي كارشناسانه 
حفظ حریم ایــن اثر ثبت جهاني شــده ایران 
ممكن شــود. دادســتان اصفهــان همچنين 
به صورت رســمي از علي اصغر مونســان، وزیر 
ميراث فرهنگي، گردشــگري و صنایع دستي 
خواســت تا حریم ميدان نقش جهان اصفهان 
را حفظ كنــد. پس از آن مجلس بــود كه وزیر 
ميراث فرهنگي را به ســؤال درباره نقض حریم 

ميدان نقش جهان كشيد.
حاال دادستان استان اصفهان با ارسال نامه اي 
به رئيس دیوان عدالت اداري از حجت االسالم 
بهرامي، از او خواسته اســت كه »اقدام فوري 
در راســتاي مواد 79 یا 98 قانون تشــكيالت 
و آیين دادرســي دیوان عدالــت اداري انجام 
یا در راســتاي ماده 15 آن قانــون جهت رفع 
ابهام و اشــكال از آراي صــادره موضوع اعالم 
نظر هيأت كارشناســان، مجددا در دستور كار 
دایره اجرا قرار گرفتــه و به منظور جلوگيري از 

ضررهــاي جبران ناپذیر مســتند به ماده103 
قانون تشكيالت و آیين دادرسي دیوان عدالت 
اداري، ساخت وساز در حریم ميدان نقش جهان 
اصفهان تا حصــول نتيجه نهایي بررســي ها 

متوقف شود.«
پيش تر و پس از صدور رأي بــدوي دادگاه به 
نفع مالك مجتمع تجاري واقع در حریم ميدان 
نقش جهان اصفهان به نفع مالك این مجتمع 
براي ساخت وســاز به ارتفاع 9متــر كه در مر 
قانون در حریم آثار تاریخي ممنوع است، اداره 
كل ميراث فرهنگي استان اصفهان شكایتي به 
مرجع قضایي ارسال كرد تا جلوي نقض حریم 
این اثر جهاني ایران گرفته شــود. اما در دادگاه 
تجدیدنظر قاضــي دیوان عدالــت اداري این 
شــكایت را مردود اعالم كرد و حتي مسئوالن 
شــهرداري و ميراث فرهنگي اصفهان را ملزم 
به همكاري با مالك مجتمــع تجاري كرد و به 
آنها اخطار اســتنكاف داد. اكنون كنشــگران 
ميراث فرهنگي، دادستاني اســتان اصفهان و 
نمایندگان مجلس درخواســت بررسي مجدد 
این پرونده و توقف ساخت وساز در حریم ميدان 
نقش جهان كه براساس اعالم دادستاني استان 
اصفهان مي توانــد منجر به خروج ایــن اثر از 
فهرســت ميراث جهاني یونسكو شود را مطرح 
كرده اند . این درخواســت اكنون 10روز است 
در انتظار نظر رئيس دیوان عدالت اداري است و 

هنوز پاسخي به آن داده نشده است.
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دفاع  دادستان  اصفهان از حريم نقش جهان
 ارتفاع گيري یك مجتمع تجاري در حریم ميدان نقش جهان، پرونده این مجموعه تاریخي را  روي ميز 

دادستاني گذاشت

حيات سيستان و بلوچستان  به احياي تاالب هامون وابسته است
زهرارفيعي

خبرنگار

اتحادیه اروپا با همكاري برنامه توسعه سازمان ملل 
متحد و ســازمان حفاظت محيط زیست برنامه تاالب

5ساله اي براي ذینفعان تاالب هامون اجرا خواهد 
كرد كه در آن وابستگي آنها به تاالب كم شود.

مجموعه تاالب هامون در شمال سيستان و بلوچستان، بين ایران 
و افغانستان قرار دارد ولي حقابه آن از كوه هاي افغانستان تامين 
و به سمت ایران سرازیر مي شود. ميزان حقابه  اي كه ایران پيش 
از انقالب براي تاالبي كه حدود 13ميليارد مترمكعب گنجایش 
دارد با افغانستان به توافق رسيد، بيش از 820ميليون مترمكعب 
و به جز سيالب هاست. خشكسالي هاي پي درپي كه در 17سال 
اخير گریبان این منطقه را گرفته، ســد و آب بندان هایي كه در 
قسمت افغانستان رود هيرمند ساخته شده و... باعث شده كه 
این تاالب فرایندي رو به خشــكيدگي را طــي كند. در نتيجه 
بستر وســيع تاالب به یكي از مهم ترین كانون هاي گردوغبار و 
عامل مهاجرت مردم از روستاها و شــهرها تبدیل شده است. 
بارندگي ها در 2سال اخير، اوضاع را براي صيادان، كشاورزان و 
دامداران پایين دســت تاالب بهبود بخشيده است اما ذینفعان 
مي دانند كه اوضاع بدین قرار باقي نمي ماند. حمایت 10ميليون 
دالري اتحادیه اروپا قرار است براي معيشت جایگزین ذینفعان 
تاالب صرف شود تا بلكه فشارهاي زیست محيطي از روي تاالب 
برداشته شود و سيستان با حفظ هامون كماكان محل زیست و 

معاش همه ذینفعان باشد.

پروژهاحيا
پس از برجام و مذاكرات وزارت خارجه با نمایندگان اتحادیه اروپا 
اجراي پروژه احيای تاالب هاي هامون با تكيه بر معيشت جایگزین 
به عنوان یك توافق بين المللي نهایي شد. احمد الهيجان زاده، 
معاون دریایي و تاالب هاي سازمان حفاظت محيط زیست در 
گفت وگو با همشهری درباره این پروژه مي گوید: هامون 3ذیفع 
اصلي در ميان دامداران، صيادان و كشــاورزان دارد. این برنامه 
3هدف اصلي شامل افزایش ظرفيت و هماهنگي ميان نهادهاي 

محلي جهت بهبود مدیریت تاالب هاي هامون، مدیریت پایدار آب 
و خاك و كشاورزي نوین مطابق با اقليم و معيشت هاي جایگزین 
دارد و برنامه هایي كه حول این اهداف تدوین و اجرا مي شود باید 
اثر مثبتي بر احياي تاالب داشته باشد. او در توضيح این برنامه ها 
گفت: بخشي از مردم با نوسان دسترسي به آب معيشت خود را 
براي بخش عمده اي از سال از دست مي دهند. ایجاد معيشت 
جایگزین بخشي از فشارهاي مضاعف به تاالب را برطرف مي كند. 
به طور مثال در بخش هاي شمالي تاالب كه ماهيگيري جریان 
دارد، ذینفعان با بستن مسير آب، امكان رسيدن آن به بخش هاي 
جنوبي را مي گيرند در نتيجه مراتع مورد نياز دامداران در جنوب 
خشك مي شود. این در حالي است كه اولویت اول ما با توجه به 
آورد آب، مدیریت گردوغبار و دوم ایجاد پوشش گياهي مناسب 

براي بخش عمده اي از ذینفعان است. 
همراهي مردم براي تغيير به نفع تاالب از مسائلي است كه گذر 
زمان آن را نمایان خواهد كرد. به گفته احمد الهيجان زاده، این 
پروژه ها به صورت پایلوت در برخي از روستاها در حال اجراست و 
قطعا همراهي مردم پس از به ثمر رسيدن نتایج بروز پيدا خواهد 
كرد. مردم وقتي ببينند بدون برداشت اضافه از تاالب با یك پمپ 
هوادهي در یك سيكل بسته آب در استخر نفوذناپذیر به جاي 
205تن در هر هكتار، 405تن ماهي برداشــت مي كنند حتما 

همراهي خواهند كرد. 

حقابهتضييعشده
بهبود شرایط زیست در منطقه سيســتان به حيات تاالب 

وابسته است، وحيد پورمردان، مدیركل حفاظت محيط زیست 
سيستان و بلوچستان همراهي مردم با این پروژه ها را پاشنه 
آشــيل آن مي داند و در گفت وگو با همشهري مي گوید: در 
گذشته براي ایجاد تعادل بين ذینفعان دست به كارهایي زده 
مي شد كه عموما منجر به تخریب محيط زیست مي شد، مثال 
با نگهداشتن آب پشت دایك ها، رسوب گذاري و تبخير افزایش 
مي یافت. معيشت جایگزین براي كسي كه نسل اندرنسل صياد 
بوده باید به گونه اي باشد كه در راستاي شغل و مهارت هاي 

قبلي او باشد. 
وزارت امور خارجه و وزارت نيرو از دیگر بازیگران پروژه احياي 
تاالب هامون هستند. سال هاست تقویت دیپلماسي آب براي 
وزارت امور خارجه جهت احياي تاالب هامون تكليف شده 
اســت. همچنين همراهي وزارت نيرو در اختصاص حقابه 
تاالب از چاه نيمه ها ضروري است. به گفته وحيد پورمردان، 
از 820ميليــون مترمكعب حقابه ایــران فقط 60ميليون 
مترمكعب به تاالب مي رسد آن هم اگر در ميان راه كشاورزان 
با پمپ اقدام به برداشت بي رویه نكنند. او مي گوید: كشاورزان 
همواره حقابه 400ميليون مكعبي خود را به گواه مدیران آب 
منطقه اي گرفته اند. اگر مي خواهيد بستر تاالب گردوغبار 
ندهد نباید معيشت جایگزین را به حقابه تاالب و اصوال به آب 
گره بزنيم. شاید بتوان مردم را به هر روشي ازجمله معيشت 
جایگزین در منطقه نگه داشت ولي بدون هواي پاك چنين 
كاري امكان پذیر نيست. داشتن هواي پاك به حيات تاالب 

هامون بستگي دارد. 
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 2 اپليكيشن چيني به اميد اجراي 
عدالت، شكایت هایي را عليه دولت فناوری

آمریكا درخصوص دســتور اجرایي 
براي ممنوعيت فعاليت  شان برده اند و اكنون این 
شــانس را دارند كه پيروز از ميدان خارج شوند، 
موضوعي كه مي توانــد دونالد ترامــپ را كه در 
ماه هاي واپسين دوره نخست ریاست جمهوري اش 
تالش  بســياري براي وارد آوردن فشــار به دولت 
چين كرده اســت، ناكام بگذارد. از آنجا كه به نظر 
مي رســد پكن خواهان پيروزي جو بایدن، رقيب 
ترامــپ در انتخابــات ســوم نوامبــر اســت، 
رئيس جمهوري آمریكا در مقابل قصد دارد، فشار 
بيشــتري را بر چيني ها وارد كند. داستان ایجاد 
محدودیــت و ممنوعيت براي اپليكيشــن هاي 
تيك تاك و وي چت ازجمله جدیدترین تالش هاي 
كاخ ســفيد براي مقابلــه با نفوذ هرچه بيشــتر 
چيني هاســت. درحالي كه هنوز مشخص نيست 
سرنوشــت مذاكره بين مایكروســافت به عنوان 
خریــدار اپليكيشــن اشــتراك گذاري تصاویر 
تيك تاك و شركت بایت دنس مالك چيني این اپ 
به كجا كشــيده، خبرهــا حاكي از آن اســت كه 
تيك تاك قصــد دارد از دولت آمریــكا به دادگاه 
شــكایت كند. به گــزارش گاردیــن، ترامپ روز 
چهاردهم آگوست دستور اجرایي را به  ثبت رساند 
كه طبق آن شركت بایت دنس، 90روز فرصت دارد 
اپليكيشــن تيك تــاك را به شــركتي در آمریكا 
بفروشد. بر همين اساس این شركت چيني درحال 
مذاكره با مایكروسافت و البته شركت اوراكل براي 
واگذاري اپ تيك تاك است. اما خبرگزاري رویترز 
در خبري اعالم كرد كه شكایتي كه بایت دنس به 
دادگاه برده، مربوط به دستور اجرایي است كه در 
تاریخ ششم آگوست2020صادر شده و طبق آن، 
وزارت بازرگاني آمریكا موظف شده است، فهرستي 
از تراكنش هاي مربوط به اســتارتاپ بایت دنس و 
هلدینگ هاي آن و همچنين اپليكيشن وي چت را 
تهيه كند تا پس از 45روز تراكنش هاي مالي با آنها 
ممنوع شود؛ دستوري كه البته به گفته بسياري از 
كارشناسان شــفافيت ندارد و نمي شود درباره آن 
چيزي را به قطعيت بيان كــرد. بایت دنس در این 
ميان قبول ندارد كه تيك تاك تهدیدي عليه امنيت 
ملي آمریكا محســوب مي شــود و به همين علت 

شكایتي را مطرح كرده است و قصد دارد آن را در 
یك دادگاه فدرال در آمریكا به ثبت برساند. یكي از 
سخنگویان بایت دنس در این خصوص مي گوید: 
»براي اطمينان از رعایت قانون و اینكه با شركت و 
كاربران ما برخــورد منصفانه اي صــورت بگيرد، 
چــاره اي نداریم جز اینكه دســتور اجرایي دولت 
آمریــكا را از طریق سيســتم قضایــي به چالش 
بكشيم.« ترامپ در دستور اجرایي خود مدعي شده 
اســت كه مجموعه داده هاي موجود در دیتابيس 
تيك تاك اجازه مي دهد تا حزب كمونيست چين به 
اطالعــات شــخصي و اختصاصــي آمریكایي ها 
دسترسي داشته باشد. موضوعي كه ترامپ همواره 
بر آن پافشاري دارد، نفوذ بيش از حد چيني هاست 
و او این اپليكيشــن ها و رشدشان را خطري براي 

منافع ملي آمریكا قلمداد مي كند.

احتمال ضرر هنگفت
در عيــن حال، روز جمعه گذشــته تعــدادي از 
كاربران پيام رسان وي چت در آمریكا نيز به دليل 
ممنوع شدن این اپليكيشن چيني از دولت دونالد 
ترامپ شــكایت كردند. وي چت یك پيام رسان 
پرطرفدار در آمریكا محسوب مي شود كه بيشتر 
كاربرانش را چيني هاي مقيم این كشور تشكيل 
مي دهند. بسياري از آنها از طریق این اپليكيشن 
با خانواده هایشــان در چين در ارتباط هستند و 

بســياري نيز كارهاي تجاري خود را با آن انجام 
مي دهند. بنابرایــن ممنوعيت اســتفاده از این 
اپليكيشــن حتي مي تواند به پایــان درآمدزایي 
آنها منجر شــود. روزنامه فایننشال تایمز در این 
خصوص نوشته اســت كه شــكایت روز جمعه 
در سان فرانسيســكو و توســط اتحادیه كاربران 
آمریكایــي وي چت و عده اي كــه گفته اند براي 
كسب و كار و برقراري ارتباط با خانواده هایشان 
در چين به این اپليكيشن نياز مبرم دارند، به ثبت 
رسيده است. آنها مدعي شــده اند كه وابستگي 
به اپليكيشن پيام رســان وي چت و شركت هاي 
زیرمجموعه اش ندارند، اما از آن به عنوان یك اپ 
اساسي در امورات روزمره خود استفاده مي كنند. 
درخواست این گروه از دادگاه فدرال آمریكا، نقض 
كردن دســتور اجرایي دولت ترامپ درخصوص 
وي چت است. طبق قانون، درصورتي كه دادگاه 
تشخيص دهد، مي تواند دستور اجرایي دولت را 

معلق كند.
وي چت در چين محبوبيت بســيار باالیي دارد و 
یك پيام رسان ســاده محسوب نمي شود در واقع 
وي چت براي چيني ها حكم سيستم عاملي را دارد 
كه از آن به عنوان شبكه اي اجتماعي، جایگزیني 
براي اي ميل، پلتفرمي جهت پرداخت، مدیریت 
حساب هاي بانكي و بسياري موارد دیگر استفاده 

مي شود.

شكایت مقامات تيك تاك و كاربران وي چت از دولت آمریكا، ممكن است به نقض دستور 
اجرایي ممنوعيت این دو اپليكيشن منجر شود و دادگاه در مقابل ترامپ بایستد

پناه بردن اپليكيشن هاي چيني به قانون 
عمادالدين قاسمي پناه

خبر نگار

زهرا خلجي
خبر نگار

جهان استارتاپی

پشتيباني لجستيك از محصوالت
بيش از 150شركت تجارت الكترونيكي و ارسال كاال در سطح 
جهان از یك استارتاپ تداركات هندي استفاده مي كنند تا از 
راهي ایده آل براي ارسال اقالم به مشتریان خود استفاده كنند. 
به گزارش تك كرانچ، استارتاپ FarEye كه دفتر مركزي آن در 
شــهر نویدا قرار دارد، دیروز اعالم كرد كه با دریافت 13ميليون 
دالر سرمایه دیگر، سريD سرمایه پذیري خود را به پایان برده 
است و در حال حاضر حدود 37/5ميليون دالر بودجه دارد. آنها 
اوایل  ماه آوریل، ســرمایه پذیري در سريD را آغاز كرده بودند. 
اســتارتاپ FarEye به شــركت هاي مختلف كمك مي كند تا 
عمليات لجســتيكي خود را طرح ریزي و اجرایي كنند. آنها در 
ارائه خدمات ردیابي كاالها و بهينه سازي ارسال، گام هاي مؤثري 
برداشته اند. به عنوان مثال، شما یك پيتزا سفارش مي دهيد. آنها 
از خدمات FarEye استفاده مي كنند تا خيلي سریع به مشتري 
اطالع دهند، چه مدت براي رســيدن غذا باید منتظر بماند. این 
ســرمایه جدید به FarEye كمك مي كند تا راه هاي ابتكاري 
بيشتري را براي سراسر هندوستان درنظر بگيرد و مشتریان خود 
را افزایش دهد. این اســتارتاپ همچنين مشتریاني نيز در اروپا 
و آمریكا دارد و همچنان به دنبال راه هایي براي توســعه كسب و 

كار خود است.

سونوگرافي استارتاپي

استارتاپ Exo، توسعه دهنده سخت افزارهاي جدید تشخيصي 
براي صنعت پزشكي، در دور جدیدي از سرمایه پذیري، 40ميليون 
دالر به دست آورده است؛ زیرا سرمایه گذاران همچنان به حمایت 
خود از شــركت هاي جدیدي كه در كاهش هزینه ها و همچنين 
پيچيدگي دستگاه هاي پزشكي تالش مي كنند، ادامه مي دهند. به 
گزارش وب سایت تك كرانچ، این استارتاپ در بيانيه اي اعالم كرده 
است كه هزینه، قابليت حمل ونقل، كيفيت تصاویر و ناتواني در 
تصویربرداري از تركيبات متراكم بدن، چيزهایي است كه تأثير آن 
را در ابزارهاي تشخيصي مانند سونوگرافي مي توان مشاهده كرد، 
اما این استارتاپ با ســاخت یك مبدل ميكروماشين الكترونيك 
سونوگرافي مشكل را حل كرده است. دستگاه آنها، كيفيت تصویر 
را بهبود بخشــيده و این در حالي اســت كه یك نرم افزار همراه، 
قابليت هاي تشخيصي دســتگاه را به شكل قابل توجهي افزایش 
مي دهد. اگزو پيش بيني مي كند كه بازار سونوگرافي در سراسر 
جهان در سال2024 به یك ميليارد و 500ميليون دالر برسد كه 
این نشان دهنده تقریبي 10درصد رشد در سال است. مهم ترین 
قابليت این دستگاه استفاده سریع و آسان از آن است كه مي تواند 
در اتاق هاي اورژانس، خيلي سریع باعث تشخيص شود و جان یك 

بيمار را به آساني نجات دهد.

100ثانيه خبر

   حسادت گيتس به جابز
بيل گيتس، مالك مایكروســافت در مصاحبه اي اعتراف كرد كه 
همواره به استيو جابز فقيد حسادت مي ورزیده است. به گزارش 
وب سایت ورج، او گفت: »جابز یك نابغه بود. بازگشت او به اپل، 
كاري بود كه هيچ كس دیگري نمي توانست انجام دهد؛ حتي من 
هم نمي توانستم. جابز در ایجاد انگيزه فراوان در افراد دیگر، یك 
جادوگر بود. البته من هم یك جادوگــر كوچولو بودم و به خاطر 
همين توسط او طلســم نمي شــدم، ولي به خوبي مي توانستم 
ببينم كه او دیگران را طلسم مي كند. من خيلي به جابز حسادت 

مي كردم.«
   سيارك انتخاباتي!

یك ســيارك كه احتمال برخــورد آن با زمين به گفته ناســا، 
0/41درصد است، درســت یك روز پيش از انتخابات آمریكا از 
نزدیكي زمين عبــور خواهد كرد. به گــزارش ایندیپندنت، این 
شي ء آسماني كه نامش 2018VP1 است، با قطري حدود 2متر، 
خطر چنداني براي كره زمين محسوب نمي شود، اما اینكه طبق 
پيش بيني ها به احتمال بســيار زیاد در روز دوم نوابر )12آبان( و 
یك روز پيش از انتخابات ریاست جمهوري آمریكا از كنار زمين 

خواهد گذشت، باعث جذابيت و البته خبرسازي اش شده است.
5G شنزن، شهر   

شهردار شنزن در جنوب چين اعالم كرد كه این شهر، نخستين 
شهري است كه پوشش شــبكه 5G در آن تكميل شده است. 
به گزارش گلوبال تایمز، هم اكنون بيش از 4۶هزار دكل نســل 
پنجم تلفن همراه در شنزن نصب شده است كه این یك ركورد 
بي سابقه در دنيا به حساب مي آید. به زودي در این شهر صنایع 
مختلف از خدمات 5G بهره مند مي شــوند و یك اكوسيســتم 
جامع كاربردي براي بهره مندي آنهــا از خدمات مذكور ایجاد 

خواهد شد.
   توليد هواپيماي دوزيست ايراني

محققان ایراني در یك شــركت دانش بنيان موفــق به طراحي 
و ســاخت پرنده دوزیست كاربردي براي ســفرهاي توریستي، 
آمبوالنس دریایي و خشــكي، آموزش خلباني حرفه اي، كنترل 
جنگل ها و مرزها، گارد ساحلي و... شــدند.به گزارش مهر، این 
هواپيماي كوچك قابليت نشســت و برخاســت روي دریا، آب 
رودخانه، سد، تاالب، چمن و را آسفالت دارد و مي تواند در مسافت 

حدود ۶00متر از آب بلند شده و 300متر روي آن فرود آید.
   ماهواره جديد چين به فضا رفت

چين یك ماهواره جدید به فضا فرســتاد تا شــرایط و وضعيت 
كره زمين را بيشتر مورد بررســي قرار دهد. به گزارش شينهوا، 
ماهــواره »گائوفــن509« روز گذشــته به وســيله موشــك 
»النگ مارچ2« از مركز پرتاب ماهواره »جيوكوآن« در شمال غرب 
چين به فضا پرتاب شــد. »گائوفن509«، ماهــواره اي اپتيكال 
براي جمع آوري اطالعات محسوب مي شود كه دقت تصاویر آن 
كمتر از یك متر است. از اطالعات این ماهواره مي توان براي امور 
برنامه ریزي شهري و كشــاورزي و همچنين پيش بيني شرایط 

جوي استفاده كرد.

گواهي  حرفه اي گوگل به جاي مدرك دانشگاهي
گوگل با برگزاري دوره هاي حرفه اي ۶ماهه و اعطاي گواهينامه به دانشجویان 

درصدد ایجاد تحول در نظام آموزشي، به ویژه در شرایط كروناست

گوگل به دنبال ارتقای سيستم آموزشي 
آموزش 
با »گواهينامه هاي شغلي گوگل« است. مجازی

این دوره ها كه ۶ ماه زمان مي برد، افراد را 
براي مشاغل مورد تقاضا و بدون نياز به سال ها تحصيل، 
آموزش مي دهد تا آنها را از انبوهــي از بدهي و هزینه 
برهاند. این ابتكار همچنين مي تواند مســيري را براي 
مراكز بزرگ تحقيقاتي و شركت هاي تبليغاتي باز كند 
تا نسبت به جذب استعدادهاي جدید اقدام كنند. عالوه 
بر این، گواهينامه گوگل مي تواند به آمریكا كمك كند تا 
از افزایش گســترده بيكاري در این كشور كه ناشي از 

بيماري همه گير كووید-19است جلوگيري كند.
به گزارش سایت اینپوت مگ، كنت واكر، معاون ارشد 
امور جهاني گوگل مي گوید: مدارج دانشــگاهي براي 
بسياري از آمریكایي ها قابل دســترس نيست. این در 
حالي اســت كه براي داشــتن امنيت اقتصادي نباید 

نيازي به دیپلم كالج داشته باشيد. 
بنابراین ما به راه حل هاي جدید و در 
دسترس براي آموزش مهارت هاي 
حرفه اي)از برنامه هاي پيشــرفته 
حرفه اي گرفته تا آموزش آنالین( 
نياز داریم تــا كشــور را بازیابي و 
بازسازي كند. به گفته واكر، گوگل 
به عنوان بخشي از روند تجدید نظر 
در فرایند استخدامي خود، »اكنون 
این گواهينامه هاي شــغلي جدید 
را معادل مدرك 4ســاله دانشگاه 
براي جایگاه هاي شــغلي مرتبط با 

آن گواهينامه مي پذیرد«. اگرچه گوگل تنها شركتي 
است كه این تغيير را در فرایند استخدامي به تصویب 
مي رساند، اما این شركت مي تواند با این كار، فرایندي 
قدرتمند در كشوري ایجاد كند كه بدهي دانشجویانش 

اكنون چيزي معادل 1.5۶تریليون دالر است.

فرايند برنامه
 طبق گفته واكر، گوگل به دریافــت 100 هزار بورس 
تحصيلي از سوي دانشجویان نيازمند كمك مي كند. 
برنامه این گواهينامه شــامل مهارت هاي مختلف در 
زمينه هایي چون تجزیه و تحليل داده ها، مدیریت پروژه 
و طراحي تجربه كاربر خواهد بود. ميانگين دســتمزد 
ساالنه   براي مشــاغلي مانند مدیر پروژه 93هزار دالر، 

براي تحليلگر داده ۶۶هزار دالر و براي یك طراح تجربه 
كاربر حدود 75هزار دالر است. عالوه بر این، این برنامه 
داراي گواهينامه هایي در حوزه فناوري اطالعات است 
كه از پایيز امسال شروع مي شــود. این گواهينامه ها از 
طریق مشاركت با بيش از 100كالج منطقه اي در ایاالت 

متحده اعطا مي شود.

هزينه آموزش
 هنوز مشــخص نيســت كه هزینه این دوره ها چقدر 
خواهد بود، امــا اگر هزینه آن بيــش از چند صد دالر 
باشــد، تعجب برانگيز خواهد بود. طبــق گزارش این 
شركت، دوره هاي فعلي آنالین گوگل از طریق پلتفرمي 
مانند Coursera حدود 50دالر در ماه هزینه دارد كه 
در مقایسه با هر كالجي كه در حال فعاليت است، رقم 
مناسبي محسوب مي شود. درواقع این رقم در مقایسه 
با هزینه هاي معمول كالس هاي حضوري در كالج ها كه 
برخي از دانشجویان به ســختي آن را تامين مي كنند، 

فرصت مناسبي تلقي مي شود.

آموزش سنتي و رســمي فعلي در جهان، نياز به تغيير 
اساســي و فوري دارد. روش آموزشــي سنتي 4ساله، 
ميليون ها دانشــجو را با بدهي هاي كمرشكن روبه رو 
كرده كه براي یافتن شغل مناســب هيچ تضميني به 
آنها نمي دهد. شــيفت هاي كاري بي شــمار، حقوق و 
دســتمزدهایي كه فقط منطبق با هزینه هاي زندگي 
اســت و همچنين نبود چشــم اندازي بــراي امنيت 
اقتصادي از عوارض این نظام آموزشي به شمار مي رود. 
عالوه بر این، ماهيت طبقاتي و ساختگي سيستم كالج 
این تصور را ایجاد مي كند كه اگر بــه یكي از مدارس 
»آیوي ليگ«)مجموعه دانشگاه هاي مشهور آمریكا( 
نروید، براي هميشه محكوم به كار با حداقل دستمزد 

خواهيد بود.

   ساخت دومين واكسن كروناي روسي 
روس ها از ســاخت دومين واكســن كووید-19خبر 
دادند. به گزارش ایندیاتایمز، این واكســن توســط 
مركز تحقيقات ویروس شناسي و بيوتكنولوژي وكتور 
روسيه ســاخته و EpiVacCorona نامگذاري شده 
 Sputnik V است. گفته مي شود كه این واكســن با
كه توســط مؤسســه تحقيقات علمي گاماليا ساخته 
شده اســت، متفاوت اســت. طبق گزارش هاي اوليه 
EpiVacCorona در داوطلباني كــه آن را دریافت 
كرده اند، عوارض جانبي ایجاد نكرده است. همچنين 
اعالم شده اســت كه این واكســن با تزریق 2دوز در 
فاصله زماني 14تا 21روزه ایمنی مؤثري در بدن انسان 
ایجاد مي كند. تاكنون تنها یك داوطلب 2دوز از این 
واكسن را دریافت كرده است. اوایل ماه جاري والدیمير 
پوتين، رئيس جمهور روسيه از ثبت نخستين واكسن 
كوویدـ 19 این كشور به نام Sputnik V خبر داد، اما 
به دليل اینكه واكسن در ميانه فاز سوم آزمایش باليني 
به ثبت رسيده بود، انتقاداتي به آن وارد شد. اما اكنون 
روسيه مشغول توسعه واكسن EpiVacCorona در 
یكي از واحدهاي تحقيقاتي خود در ســيبري است. 
آزمایش هاي باليني دومين واكســن ویروس كروناي 
روسيه در سپتامبر تكميل مي شــود، اما تاكنون 57 
داوطلب شركت كننده در این فرایند، از هيچ عوارض 

جانبي خبر نداده اند. شركت كنندگان در این تحقيق 
به مدت 23روز در بيمارستان بستري شدند و تاكنون 
هيچ عوارض جانبي خطرناكي در آنها رصد نشده است. 
روسيه اميدوار است این واكسن را تا  ماه اكتبر ثبت و 

توليد آن را از  ماه نوامبر آغاز كند.

   كودكان باالي ۱۲ سال ماسك بزنند
ســازمان بهداشــت جهانــي )WHO( به تازگي در 
جدیدترین دستورالعمل خود استفاده از ماسك براي 
كودكان باالي 12 سال در مقابله با شيوع ویروس كرونا 

را توصيه كرده است. 
به گزارش سازمان بهداشت جهاني، راهنماي استفاده 
از ماسك در كودكان براي نخســتين بار منتشر شده 
اســت كه به نظر مي رســد علت آن، نزدیك شدن به 
تاریخ بازگشایي مدارس باشد. در برخي از كشورهاي 
دنيا مانند انگليس كمتر از 2هفته دیگر دانش آموزان 
باید دوباره به مدرسه بروند. سازمان بهداشت جهاني 
تأكيد كرده كه اطالعات بيشتري براي درك بهتر نقش 
كودكان و نوجوانان در انتقال كوویدـ19 نياز است. در 
راهنماي سازمان بهداشت جهاني به این موضوع اشاره 
شده كه كودكان ۶ تا 11ســال باید در هنگام نزدیك 
شدن به مناطق خطرناك، از ماسك استفاده كنند. در 
این زمينه باید عواملي مانند نرخ انتقال، توانایي كودك 
در استفاده از ماسك و نظارت كافي بزرگساالن درنظر 
گرفته شود. كودكان كمتر از 5 سال نيازي به استفاده 
از ماسك نخواهند داشت. نخســتين بار حدود 2ماه 
پيش سازمان بهداشت جهاني استفاده از ماسك را به 

بزرگساالن توصيه كرد و هم اكنون در برخي كشورها 
استفاده از آن اجباري شده است.

   واكسن تنفسي كرونا روي موش ها آزمايش 
شد

پژوهشگران دانشگاه واشــنگتن یك واكسن تنفسي 
عليــه كوویــدـ19 ســاخته اند كــه روي موش ها 

موفقيت آميز عمل كرده است.
 به گزارش مدیكال اكسپرس، این واكسن با استنشاق 
از طریق بيني مورد استفاده قرار مي گيرد. این محققان 
آزمایــش موفقيت آميزي روي موش هــاي مبتال به 
ویروس كرونا داشــته اند. این محققان ادعا مي كنند 
انتقال واكسن از طریق بيني واكنش ایمني قدرتمندي 
در بدن ایجــاد مي كند، اما به طور خــاص روي بيني 
و مسير تنفســي تأثيرگذار اســت و اجازه نمي دهد 
عفونت بر بدن مسلط شــود. طبق این پژوهش كه در 
مجله عملي Cell منتشر شده، برنامه بعدي محققان 
آزمایش واكسن روي ســایر حيوانات و سپس انسان  
است تا ایمني و اثربخشــي آن در مقابل كوویدـ 19 
بررسي شود. مایكل دیاموند، محقق ارشد این پژوهش 
مي گوید: از واكنش ایمني قدرتمند این واكسن روي 
سلول هاي الیه داخلي بيني و قابليت حفاظتي آن در 
برابر ویروس كرونا شــگفت زده شدیم. به این ترتيب، 
موش ها در برابر بيماري به خوبي ایمن شدند. استفاده 
از این واكسن نوعي ایمني پایدار در موش ها به وجود 
آورد؛ به طوري كه هيچ نشــاني از عفونت در بدن آنها 

دیده نشد.

سرعت اینترنت گوشــي هاي موبایل 
به زودي قرار است به 10برابر سرعت موبايل

فعلي برسد. این ســرعت بي سابقه با 
شبكه 5G كه پيش از این صحبت هاي زیادي درباره 
فواید و مضرات آن  شده است، امكان پذیر است. اما از 

آنجایي كــه تا پيش از ایــن درباره مضــرات امواج 
مغناطيسي موبایل براي سالمت انسان، داستان هاي 
زیادي نقل شده است، محققان در حال مطالعه تأثير 

این فناوري بر بدن انسان هستند.
 ،5G همزمان با انتشــار اخبار راه انــدازي اینترنت
شــایعات زیادي نقل شــد؛ ازجمله اینكه: »5G به 
سالمت انسان آســيب مي زند، زنبورها را مي كشد، 
شبكه جدید تابش پرتویي ایجاد مي كند كه مي تواند 

به DNA آسيب برساند و منجر به سرطان شود، باعث 
پيري زودرس مي شــود، متابوليسم سلول را مختل 
مي كند و به طور بالقوه منجر بــه بيماري هاي دیگر 
از طریق توليد پروتئين هاي اســترس مي شود.« اما 
آیا این اظهارات صحت علمي دارنــد و ما باید واقعا 
نگران امواج 5G باشــيم؟  بهتر اســت با نگاهي به 
اصول اوليه نحوه كاركــرد تلفن همراه و به طور كلي 
سيگنال هاي ارتباطي بي ســيم، به نگراني هایي از 
این دست پاسخ داده شود. این سيگنال ها بخشي از 
طيف الكترومغناطيسي را تشكيل مي دهند كه طيف 
وســيعي از فركانس هاي تابش الكترومغناطيسي و 
طول موج/ انرژي فوتون مربوطه را منعكس مي كند. 
متأسفانه بسياري از مردم به طور كامل دانشي از این 
فناوري ندارند كه همين امر باعث مي شــود اخبار 
غلط درباره آن را باور كنند. مهم ترین منبع ســایت 
سازمان بهداشت جهاني است كه در آن به صراحت 
بيان شده است هنوز هيچ مدرك علمي درباره ضرر 

فركانس هاي 5G در جهان به دست نيامده است.

فركانس هاي آشنا 
یكي از دالیلي كــه در گزارش هاي غيرعلمي درباره 
5G منتشر مي شــود، درباره طيف فركانسي جدید 
است؛ این در حالي است كه ســایت هاي آزمایشي 
5G كه طي هفته هاي اخير در ایران راه اندازي شده 
روي همان فركانس 3.5 گيگاهرتز فعاليت مي كند 

كه مودم هاي TD-LTE هم روي آن فعاليت دارند.
نگراني ها دربــاره 5G از همان دســته نگراني هاي 
یك قــرن اخيــر درباره خطــرات ناشــي از تابش 
الكترومغناطيسي است؛ از خطرات  سالمتي واي فاي 
گرفته تا كنتورهاي هوشمند، اختالف نظرهاي زیادي 
وجود دارد، اما بررسي هاي علمي منظم هيچ ارتباطي 
بين تلفن هاي همراه و سرطان مانند تومورهاي مغزي 
مشاهده نكرده است. ریشه همه نگراني هاي مربوط 
به شبكه هاي تلفن همراه، به تشعشــع رادیواكتيو
RFR برمي گردد. RFR هر چيزي است كه از طيف 
الكترومغناطيســي ساطع مي شــود؛ از مایكروویو 
گرفته تا اشعه ایكس و از  امواج رادیویي گرفته تا نور 
مانيتور یا نور خورشيد. RFR ذاتا خطرناك نيست، 
بلكه خطرناك بودن آن بستگي به این دارد كه در چه 
شرایطي پدیدار شود. دانشمندان مي گویند مهم ترین 
مالك در مورد خطر RFR اشعه یونيزه یا غيریونيزه 
است. به عبارت ساده تر، هر تابشي كه غيریونيزه باشد، 
براي شكستن پيوندهاي شــيميایي بسيار ضعيف 
است. این شامل اشعه ماوراي بنفش، نور مرئي، مادون 
قرمز و همه  چيز با فركانس كمتر مانند امواج رادیویي 
مي شود. فناوري هاي روزمره مانند خطوط برق، رادیو 
FM و واي فاي نيز در این محدوده قرار مي گيرند، اما 
فركانس هاي باالي UV، مانند اشــعه ایكس و اشعه 

گاما، یونيزه كننده هستند.
دكتر »استيو نوال« استادیار عصب شناسي در دانشگاه 

یيل مي گوید: استفاده از اصطالح تابش، گمراه كننده 
اســت؛ زیرا ما را فورا به یاد ســالح هاي هســته اي 
مي اندازد. امــا از آنجایي كه پرتوهــاي غيریونيزه 
باعث آســيب به DNA یا بافت نمي شود، نگراني ها 
درباره تشعشعات تلفن همراه یك سوءتفاهم است. 
هيچ مكانيسم شناخته شده اي براي اكثر اشعه هاي 
غيریونيزه وجود ندارد كه اثر بيولوژیكي داشته باشد.

5G سازگاري با
به هر حال 5G به زودي دنيا را فرامي گيرد و همانطور 
كه گفته شد نگراني هایي درباره این فناوري جدید 
وجود دارد. یكي از این نگراني هــا با توجه به قدرت 
پایين تر فرســتنده هاي 5G به تعداد بيشــتري از 
دكل ها برمي گــردد. احتماال براي ایــن فناوري به 
ساخت صدها هزار آنتن جدید بي سيم در محله ها و 

شهرها نياز است.
دكتر نوال مي گوید: از لحاظ تئوري، این یك ســؤال 
منطقي اســت كه باید به آن پاســخ داده شود، اما 
ما درباره قدرت و فركانســي كمتــر از نور صحبت 
مي كنيم. افــرادي كه آفتاب مي گيرنــد درواقع در 
معرض اشعه الكترومغناطيسي قرار دارند كه بسيار 
بزرگ تر از برج هاي سلولي 5G اســت، اما این ادعا 
كه فركانس باالتر، براي ســالمت انسان مضر است، 
فقط یك ادعاست و هيچ ســند علمي از آن حمایت 

نمي كند.

كرونا Xعلم

حمله شبه علم 
5G به

طي روزهاي گذشته برخي 
رسانه ها گزارش هايي درباره 
ضرر نسل پنجم تلفن همراه 
براي سالمت انسان منتشر 

كرده اند كه هيچ كدام شان پايه 
دقيق علمي ندارد
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بي توجهي به موضوع يعني ظلم آشكار به 300هزار نفر

موضوع ايجاد پارك ايرانيان در جوار كوره پز خانه هاي محدوده خالزير از ســال هاي گذشته مطرح شده و 
مصوبه شوراي شهر را دارد؛ پاركي كه اكنون در فاز اول، براي ۱۴ تا 23هكتار آن برنامه ريزي شده، اما ايجاد 

آن با مشكالتي روبه رو است.
با وجود اين احداث بوستان دانش و طبيعت و ايرانيان براي خروج محله از وضعيت كنوني و يافتن سر و شكلي 
مناسب اهميت بااليي دارد. درصورتي كه وضعيت ساكنان داالن هاي كوره هاي آجرپزي و فعاليت هاي جاري 
در اين منطقه و همچنين سختي هايي كه در راه تملك از سوي شهرداري قرار گرفته، انجام اين كار در آينده 

نزديك را تا حدود زيادي غيرمحتمل كرده است.
جالبي كار اينجاست كه بخشي از اراضي خالزير، محل ضايعات فروشي هايي شده كه اجاره نامه دارند و موقوفه 
هستند. ما در شوراي شهر تهران به همراه مديران شــهرداري منطقه ۱9چندين جلسه را براي ساماندهي 
خالزير برگزار كرده ايم. برخي اعتقاد دارند در اين فضای ۱80هكتــاري، صدها معتاد و كارتن خواب تردد 
مي كنند و سكونت غيررسمي دارند؛ بنابراين ساماندهي سبب كوچ معتادان به جايي ديگر مي شود و نبايد هيچ 
مداخله اي در اين چند ده هكتار داشت. اما چنين رويكردي نه تنها حمايت از اين افراد آسيب ديده نيست، بلكه 
ظلم آشكار به ساير 300هزار جمعيت منطقه ۱9است كه از بسياري امكانات محروم هستند. اگرچه خيرين و 
سازمان هاي مردم نهاد سعي مي كنند با اقداماتي وضعيت بهداشت اين محدوده را ارتقا دهند، ولي بايد براي 

اينجا كاري اساسي صورت گيرد.

ث
مك

محدوديت هاي ترافيكي و دوربين هاي كنترل؛ وسايل بازدارنده از ورود ضايعات

در خالزير حدود 2000 واحد صنفي فعاليت مي كنند كه بيشترين مشكالت در اين واحدهاست زيرا  افراد در 
آن به خريد و فروش ضايعات و زباله مي پردازند. در اين خصوص نيروي انتظامي با شهرداري براي ساماندهي، 
ورود پيدا كردند. در فاز اول قرار شده است كه محدوديت ترافيكي در اين محدوده ايجاد شود. چون ماشين 
آالت سنگين در آن تردد مي كنند و حجم عظيم ضايعات و زباله توسط اين ماشين آالت جابه جا مي شود كه 
محدوديت هاي ترافيكي و دوربين هاي كنترل، مي توانند وسايل بازدارنده اي باشند كه از ورود حجم عظيم 
ضايعات جلوگيري كنند. از طرفي تغيير كاربري اصناف نيز مي تواند تأثير گذار باشد و اصنافي مانند گاراژها 

مي توانند به سمت تغيير كاربري مانند ايجاد نمايشگاه هاي خودروهاي نو و... بروند.

ث
مك

باید از خيابان مولوي بگذرید، بعد از دروازه 
غار؛ آنجا كه كوره هــاي آجرپزي نمایان گزارش

مي شوند. به جایي مي رسيد متفاوت تر از 
همه جاي شهر تهران. خانه هایي با بافت هاي فرسوده، 
كمبود امكاناتي مثل مدرسه، بيمارستان، فضاي سبز، 
امكانات تفریحي و ورزشي و البته وجود بازارهایي كه به 
بازار مكاره شهرت دارند و از شير مرغ تا جون آدميزاد در 
آنها پيدا مي شود. ساخت وسازهاي غيرمجاز، گاراژهاي 
غيرقانونــي، زمين هاي بایر، فضاهــاي ناامن و بي دفاع 
شهري، بازار مالخرها و اوراقچي ها و زباله گردها و ضایعات 
شــهري فریاد مي زنند. خالزیر جایــي در منطقه19و 
جنوبي ترین نقطه تهران است كه به عنوان بزرگ ترین 
مركز جمع آوري ضایعات و زباله در شهر شناخته شده 
است. خالزیر در مجموع 153هكتار است و به 3بخش 

شمالي، مياني و جنوبي تقسيم مي شود. 
خالزیر شــمالي در محدوده محله نعمت آباد كه عمدتاً 
داراي بافت مسكوني است، قرار دارد. خالزیر مياني داخل 
محدوده محله شهيدكاظمي قرار گرفته و  بخش جنوبي 
نيز طبق طرح تفصيلي باید به بوســتان 180هكتاري 
ایرانيان تبدیل شــود. محدوده اي كه زماني روســتاي 
دور افتاده بود، ولي امروز عنوان یكي از آسيب پذیرترین 
محله هاي پایتخت را یدك مي كشد. سؤال اما اینجاست 
كه چرا خالزیر هنوز ســاماندهي نشــده؟ بــا آنكه در 
دوره هاي مختلف مدیریت شهري اعالم شده اقداماتي 
براي سر و سامان گرفتن این نقطه از شهر در دستور كار 
قرار دارد. پاسخ به این سؤال تا حدي دشوار است. با این 
حال مي توان گفت؛ وجود برخي از باندهاي ســودجو، 
مالكيت نهادهاي خاص بر بخشي از زمين ها و افزایش 
قيمت زمين و به تبع آن سخت شدن كار تملك اراضي 
از سوي شــهرداري و تبدیل آن به عرصه هاي همگاني، 
حلقه هاي مختلف زنجير سامان نگرفتن خالزیر شده اند.
با وجود این، مدتي اســت كه با آغاز مجموعه اقدامات 
فرهنگي و اجتماعي در این محدوده شــاهد تغييرات 
اندكي در جهت بهبود و كاهش آسيب ها و معضالت در 
خالزیر هســتيم. ازجمله مهم ترین این اقدامات، ایجاد 
بوســتان ایرانيان است. بوســتان ایرانيان در خالزیر و 
محل كوره هاي آجرپزي منطقه 19حد فاصل بزرگراه 

آزادگان و بلوار شــقایق واقع شده اســت. علي محمد 
مختاري، رئيس سازمان بوســتان ها و فضاي سبز شهر 
تهران در این باره مي گوید: فاز اول پروژه عمليات عمراني 
بوســتان فرامنطقه اي ایرانيان در مســاحت 23هكتار 
آغاز شده اســت و بعد از تملك تا 44هكتار نيز افزایش 
پيدا خواهد كــرد. او ادامه مي دهد: با تصویب شــوراي 
شهر تهران قرار است در این بوستان مجموعه فرهنگي 
و اجتماعي بــا جاذبه هاي گردشــگري و كاربري هاي 
تاریخي و تفرجگاهي ایجاد شــود. مختاري مي گوید: 
سعي كرده ایم در این بوستان، شهروندان ضمن گذراندن 
اوقات فراغت با ارزش ها و سنت هاي گوناگون كشور آشنا 
شوند. این بوستان پارك موزه اي در حد پارك موزه ملي 
خواهد شدكه براي استفاده تمام شهروندان تهراني است؛ 
همچنين مي تواند كمبود امكانات فرهنگي و اجتماعي 

شهروندان اطراف محدوده خالزیر را هم پاسخگو باشد.
رئيس سازمان بوستان ها و فضاي سبز شهر تهران اضافه 
می كند: مطالعات اوليه ایجاد بوستان و طراحي آن انجام 

شده است. مطالعات به  صورت علمي و با هدایت شوراي 
راهبردي زیرنظر كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي 
شهر تهران است. مختاري در پایان مي گوید: این بوستان 
تا اردیبهشــت ماه ســال 1400مورد بهره برداري قرار 

خواهد گرفت.
علي توكلي، شــهردار منطقه 19نيز می گوید: بوستان 
ایرانيان 180هكتار بوده و در اراضي حد فاصل بزرگراه 
شــقایق و آزادگان )خالزیــر جنوبي( قــرار گرفته كه 
55هكتار از آن مربــوط به خالزیر جنوبــي و فعاليت 
ضایعات فروشان است. بيش از 600واحد صنفي فعال 
در خالزیر جنوبي مستقر هســتند كه با توجه به اینكه 
محدوده بوستان ایرانيان جزو پهنه فضاي سبز است، باید 
به بوستان تبدیل شود. اكنون فاز نخست بوستان ایرانيان، 

اجرایي شده است.
 در خالزیر در مجموع 10هزار نفر به صورت مســتقيم 
و غيرمستقيم شاغل هستند، ضمن اینكه 2هزار واحد 
فعال نيز مشغول به كارند. بخش عمده اي از این محدوده 

در اراضي موقوفه مروي قرار مي گيرد.
توكلي می گوید: تملك این بوســتان به طور كلي جزو 
اراضي موقوفه اســت. موقوفه اجاره نامه هایي را تنظيم 
كرده و به اشخاص داده است. براي همين براي احداث 
بوستان ایرانيان بخشي از این اراضي تملك شده و بخش 
دیگر نيز نيازمند انجام توافقات الزم با موقوفه اســت. 
احداث بوستان نيازمند تملك این اراضي است، اعتبار 
آن برآورد شــده و براي تامين اعالم شده است. ولي در 
شرایط فعلي به نظر نمي رسد بدون كمك سرمایه گذار 
خصوصي یا عمومي قابل تامين باشد. مذاكرات فشرده اي 

با سرمایه گذاران و ذي نفعان كليدي برقرار شده است.
شهردار منطقه 19ادامه می دهد: احداث یا عدم  احداث 
بوســتان، باعث كاهش زباله گردها نمي شود؛ چون این 
محدوده محل اشتغال آنها نيست، اما درخصوص اشتغال 
ضایعات فروشان، تدبيري اندیشــيده شده تا در مكان 
دیگري ساماندهي صورت گيرد كه نسبت به فضاي فعلي 

از هر لحاظ برتري دارد.

 طرح ساماندهي كوره پزخانه ها، بازار مالخرها و محدوده هاي جمع آوري زباله و ضایعات در جنوب تهران 
و اطراف بزرگراه هاي شهيد كاظمي و آزادگان به اجراي اقدامات فرهنگي و اجتماعي گره خورده است

ُخالزيرتا 1400سبز مي شود

پريسا اميرقاسم خاني
خبرنگار

علي اعطا
سخنگوي شوراي شهر تهران

اصغر عطايي
مدیركل خدمات شهري شهرداري تهران
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48ساعت بعد از پايان ليگ نوزدهم، كميته انضباطي اطالعيه داده 
و از مسئوالن باشگاه ها خواسته عليه تيم هاي ديگر حرف نزنند. 
خب حاال چه عجله اي بود؟ در ليگي كه قشنگ 12 ماه كامل طول 
كشيد، هر كسي هر چيزي دلش مي خواست به ديگران گفت و 
هزار جور دعوا و اتهام زني راه افتاد. به عنوان مشتي از خروار، فقط از 
دوستان دعوت مي كنيم مجادله امير قلعه نويي و افشين پيرواني را 
به ياد بياورند. بعد كميته انضباطي در تمام طول اين مدت ساكت 
بود و تازه يــادش افتاده بيانيه بدهد. جالب نيســت؟ آدم ياد آن 
مصاحبه فيروز كريمي مي افتد كه مي گفت در فالن ورزشگاه 90 
دقيقه عليه ما فحش دادند، بعد از پايان بازي بلندگو همه را دعوت 
به حفظ احترام كرد؛ برگشتم ديدم مردم رفته اند و فقط چند كالغ 

باقي مانده. احتماال منظورشان به كالغ ها بوده!

احتماال منظورشان به كالغ ها بوده

مديران باشگاه استقالل براي رفع خطر كسر امتياز و راحت كردن 
خيال هواداران، تن به ســفر پر از رنج اروپا براي مذاكره حضوري با 
وينفرد شفر و استراماچوني داده اند. واقعا كه مديريت كردن در فوتبال 
ايران چقدر سخت است. آدم ياد سفرهاي دشوار مهدي تاج به اروپا 
براي مذاكره با گزينه هاي مختلف هدايت تيم ملي مي افتد؛ سفرهاي 
سختي كه آخرش به عقد قرارداد درخشان با مارك ويلموتس منجر 
شد. سفرهاي تيم مديريتي محمدحسن انصاري فرد براي مذاكره با 
برانكو هم در همين دسته مي گنجد.  االن هم اين طفلي ها از طرف 
استقالل راهي اروپا شده اند. اميدواريم فقط حق ماموريت و فوق العاده 
بدي آب و هوا بگيرند. نمي شود كه آدم كار بي اجر انجام بدهد. حاال 
يا تخفيف مي گيريد و صلح مي كنيد يا 99درصد اين اتفاق نمي افتد 

كه باز فداي سرتان!

امان از اين سفرهاي سخت

سوءمديريت و بعضا سوءاســتفاده در فوتبال ايران بيداد مي كند. 
از سوي ديگر اين رشته ورزشــي هواداران زيادي هم دارد. وقتي 
مخاطب ميليوني مدام در معرض اين پيام است كه هر نوع اشتباه و 
تخلفي در مديريت فوتبال ايران بدون عقوبت باقي مي ماند، رفته رفته 
دلسرد مي شود. براي احياي اعتماد اين مخاطب، نياز جدي به برخورد 
شديد با خاطيان وجود دارد. مردم بايد ببينند در فوتبال هم حيف 
و ميل كنندگان اموال عمومي در مظان اقدام قانوني قرار مي گيرند. 
االن رسوايي بزرگ ويلموتس بهترين فرصت براي جلب اعتماد مردم 
است. مي توان معرفي 8 نفر از سوي سازمان بازرسي به قوه قضاييه را 
به فال نيك گرفت و اميدوار بود فتح باب خوبي براي صيانت از اموال 
مردم و از آن مهم تر، احساسات و عواطف آنها باشد. اين بار همه تشنه 
برخوردند و كاش اگر قصوري احراز شد، فرد خطاكار تاوانش را بدهد.

همه تشنه يك برخورديم

نكته بازي

كميته داوران فدراسيون فوتبال ظهر ديروز اسامي داوران 
2بازي مرحله نيمه نهايي را اعالم كرد كه بازي اول به كوپال 
ناظمي و بازي دوم به محمدحسين زاهدي فر رسيد. پيش 
از اين درباره داوري ديدار پرســپوليس و اســتقالل از رضا 
كرمانشاهي به عنوان گزينه اصلي نام برده مي شد و خيلي ها 
منتظر بودند نام اين داور رسما اعالم شود. اما آنطور كه رضا 
كرمانشــاهي مدعي شــده نام او در آخرين مراحل توسط 
مقامات باالي فدراسيون خط خورده است. كرمانشاهي روز 
گذشته به ورزش سه گفت: »تمام صحبت ها شده بود كه من 
قضاوت اين بازي را بر عهده داشته باشم و من كامال متمركز و 
آماده اين بازي بودم. اما با وجود اينكه كميته تخصصي داوران 
روي انتخاب من به نتيجه رسيده بود، زماني كه ابالغ داوري 
را پيش آقاي بهاروند مي برند ايشان به همراه آقاي سهرابي 

نام آقاي زاهدي فر را به عنوان داور داربي انتخاب مي كنند.« 
كرمانشاهي مدعي شد اســماعيل صفيري، رئيس كميته 
داوران هم به دليل اين اعمال نظر از سمت خود استعفا داده 
و براي نظارت اين مسابقه به ورزشگاه نخواهد آمد. البته اين 
پايان ماجرا نبود چراكه پس از حرف و حديث هاي فراوان در 
آخرين ساعات ديروز قضاوت داربي از زاهدي فر هم گرفته 
شد و در نهايت پيام حيدري به عنوان داور وسط براي داربي 

حكم گرفت.
  نه قرمز، نه آبي، فقط زرد طاليي!

جالب اينكــه انتخاب محمدحســين زاهدي فــر عالوه 
بر اينكه باعث اعتــراض همكار او در كميته داوران شــد، 
اعتراض هواداران هر دو تيم پرســپوليس و اســتقالل را 
نيز به دنبال داشــت! اين هم از آن اتفاقات جالب است كه 

هواداران هر دو تيم احتمال مي دهند داور به ضرر آنها سوت 
بزند و اعتراض هاي خود را خيلي زود شروع كردند. زاهدي فر 
سال گذشته هم درست در همين مرحله از جام حذفي بازي 
حساس دو تيم پرسپوليس و سپاهان را سوت زد. او با اخراج 
2بازيكن از ســپاهان اين تيم را 9نفره كرد اما در وقت هاي 
اضافه يك پنالتي مشكوك به سود سپاهان گرفت كه همان 
پنالتي به خاطره بد پرسپوليســي ها از اين داور بدل شده 
است. بالفاصله بعد از اعالم نام زاهدي فر به عنوان داور داربي، 
هواداران پرسپوليس در شبكه هاي اجتماعي با يادآوري همان 
بازي و همان پنالتي، از انتخاب اين داور انتقاد كردند. جالب 
اينكه نگراني استقاللي ها از انتخاب زاهدي فر نيز بيش از هر 
چيز به دليل قضاوت ضعيف او در بازي استقالل و سپاهان 
بود. صحنه معروف بازي استقالل-سپاهان در فصل گذشته 

و هند آشكار كي روش استنلي در محوطه جريمه كه پنالتي 
گرفته نشد، با قضاوت همين زاهدي فر اتفاق افتاد و هواداران 
استقالل را نگران كرد. ظاهرا نه قرمزها به زاهدي فر اطمينان 
دارند نه آبي ها، و اين وسط تنها تيمي كه از قضاوت اين داور 

سود برده سپاهان بوده است!
  حواشي پيش از موعد

در ليست اعالم شده توســط كميته داوران، نام محمدرضا 
ابوالفضلي و عليرضا ايلدروم به عنوان كمك هاي زاهدي فر 
ذكر شده و ناظر داوري اين بازي نيز حسن كامراني فر خواهد 
بود. اما مهم ترين مسئله اعالم نام اسماعيل صفيري به عنوان 
ناظر ويژه بازي است كه كرمانشاهي ديروز مدعي شد نظارت 
اين بازي را قبول نخواهد كرد. بايد ديد آيا تا روز بازي رئيس 
كميته داوران بــا مقامات عالي رتبه فدراســيون به توافق 
خواهد رسيد يا اين حاشيه ها همچنان ادامه خواهد داشت؛ 
حاشيه هايي كه خيلي زودتر از موعد هميشگي آغاز شده و 
داربي93 تهراني ها را به يك داربي ويژه تبديل كرده است. 
بعد از حرف و حديث هايي كــه درباره تعويق يا عدم تعويق 
اين مسابقه پيش آمد، حاال انتخاب داور بازي هم به سوژه اي 

مناقشه برانگيز براي اين بازي تبديل شده است.

   سوت جنجالي، قبل از شروع داربي
پس از انتخاب پرحرف و حديث زاهدي فر و اعتراض هاي كرمانشاهي، در آخرين ساعات ديروز ناگهان پيام حيدری به عنوان داور داربي معرفی شد

 كار كرمانشاهي به كميته اخالق كشيد
جنجال هاي صحبت هاي رضا كرمانشــاهي در عدم انتخابش به عنوان داور داربي تا عصر ديروز ادامه داشت. 
فدراسيون فوتبال عصر ديروز اين چنين به صحبت هاي اين داور واكنش نشان داد: » در پی طرح اظهارات كذب 
رضا كرمانشاهی، گزارش مربوطه به كميته اخالق فدراسيون ارجاع شد.«

رامين رضاييان بعد از پشت ســر گذاشتن يك دوران درخشان 
در تيم بسيار ضعيف الشــحانيه قطر به تيم قدرتمند الدوحيل 
پيوست. دوحيل در كنار السد، قدرتمندترين تيم هاي ليگ قطر 
هستند كه بهترين ســتاره ها را جذب مي كنند؛ بنابراين حضور 
رضاييان در اين تيم، پاداشي بود كه بابت درخشش در الشحانيه 

گرفت. رامين به عنوان دفاع راســت در اين تيم ضعيف قطري 
13گل به ثمر رســاند كه آمار بسيار خوبي اســت. حضور او در 
الدوحيل مخصوصا از اين جهت حائز اهميت اســت كه اين تيم 
قطري در ليگ قهرمانان آســيا در گروه پرسپوليس قرار گرفته 
اســت. دوحيل در بازي رفت 2 بر صفر پرسپوليس را شكست 
 داد و مسابقه برگشت قرار اســت روز 31شهريور در قطر برگزار

 شود.
رامين رضاييان يكي از ســتاره هاي سابق پرســپوليس بود كه 
البته دوســتان زيادي در اين تيم ندارد. حاال رويارويي او با تيم 
سابقش مي تواند جذاب باشــد. از نظر هواداران، رامين هميشه 

گزينه بازگشت به پرسپوليس است. اتفاقا سرخپوشان در پست 
دفاع راست ضعف هم دارند، اما يحيي گل محمدي از همان ابتدا 
گزينه ديگري را براي بازي در اين پست درنظر داشت. او ترجيح 
مي دهد دانيال اســماعيلي فر را جذب كند؛ انتقالي كه گويا در 

شرف انجام است.
در مورد رامين و يحيي يك نكته را هم بد نيســت بدانيد؛ اينكه 
گل محمدي قبال فرصت جذب رضاييان را در ذوب آهن داشته، 
اما اين بازيكن را از نظر فني تأييد نكرده است. اين موضوع كمتر 
شنيده شده را سعيد آذري، مديرعامل وقت ذوب آهن اوايل ليگ 
شانزدهم در خالل مشــاجره مجازي با يحيي افشا كرد. آذري 

نوشته بود: »ما 2 ســال پيش و قبل از انتقال رامين رضاييان از 
راه آهن به پرســپوليس، اين بازيكن را به گل محمدي پيشنهاد 
داديم. يحيي آن موقع اعالم كرد رضاييان در فاز دفاعي ضعيف تر 
از فاز تهاجمي است. حتي داريوش شجاعيان هم به صورت تستي 
در تمرينات ما شركت كرد، ولي كادر فني اعالم كرد اين بازيكن 
بايد جاي ديگري بازي كند تا پخته شــود و سپس به ذوب آهن 

بيايد؛ دريغ از اينكه وقتي بازيكني پخته شود او را مي خورند!« 
به هر حال ظاهرا يحيي خيلي به فوتبال رامين رضاييان اعتقادي 
 نداشــته و از اين منظر رويارويــي آنها مي توانــد جالب تر هم

 باشد.

   رامين عليه يحيي
  وقتي گل محمدي استعداد رضاييان را تأييد نكرد

كرمانشاهي : در اين فدراسيون 
را بايد گل گرفت

بعد از انتخاب زاهدي فر براي قضاوت داربي، 
رضا كرمانشــاهي كه از عدم انتخابش بسيار 
شاكي بود با چند رسانه مصاحبه كرد و اعتراض 
خود را به شديدترين شكل نشان داد. او ساعتي 
بعد از انتخاب زاهدي فر به ايسنا گفت: »10هفته 
بدون اشتباه سنگين ترين بازي ها را سوت زدم. 
پس از يك هفته كارشناسي كميته داوران من 
را انتخاب كرده اما در جلســه 20دقيقه اي با 
بهاروند، او نام من را خط زده و به همه گفته كه 
دستور از باال آمده است. اين باال كجاست؟ چرا 
با قضاوت من در داربي مشــكل دارند؟ همين 
شده كه وضعيت فوتبال ما همين است و در اين 
فدراسيون را بايد گل گرفت. آن وقت از حراست 
با من تماس مي گيرند كه مصاحبه نكنم تا آنها 
درستش كنند. معلوم نيست در اين فوتبال و آن 
فدراسيون چه مي گذرد.« كرمانشاهي البته به 
اين اعتراض ها بسنده نكرده و قرار يك نشست 
مطبوعاتي را نيز براي ساعت12 امروز )دوشنبه( 
با خبرنگاران گذاشته است. او اعالم كرده امروز 
همراه با نماينده شــهرش در مجلس شوراي 

اسالمي روبه روي خبرنگاران خواهد نشست.
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محمدرضا نصيــري| در روزهاي اخيــر و پس از 
محكوم شدن ايران به پرداخت غرامت به ويلموتس 
در فيفا، انتقادات زيادي از اين مربي بلژيكي صورت 
گرفته و او را به دزدي و كالهبــرداري از ما متهم 
كرده اند. طبيعي است وقتي كسي كاري نكرده، 
پولي بابت آن نگيرد، اما حكم صادرشده يك روال 
عادي و قانوني در فوتبال جهان است. همين االن 
مربيان سرشناسي داريم كه در خانه يا ويال يا جزيره 
شخصي شان لم داده اند و از باشگاه يا فدراسيون 
تحت قراردادشان پول و حقوق و غرامت مي گيرند. 
اگر اين كار اسمش دزدي است، شايد تنها متهم 
آن ويلموتس نباشــد و دزدگيرها بايد افرادي را 
وارد اقدامات قضايي كنند كه در اين دزدي شريك 

بوده اند و تصميم گيري به عهده آنها بوده.

در ســال هاي گذشــته مربيان مشــهوري مثل 
اســكوالري )۱۳.۶ميليون پوند(، كونته )۲۶.۲(، 
مورينيو )۱8( و حتي آنچلوتي و مربي معمولي و 
گمنامي مثل آورام گرانت از چلسي اخراج شده و 
پس از اخراج، ميليون ها پوند از آبراموويچ غرامت 
گرفته اند. مورينيو كه اواسط فصل گذشته  اخراج 
شد و جايش را به سولشر داد، ۱۹.۶ميليون پوند از 

باشگاه منچستريونايتد غرامت گرفت. 
مربي تا زماني كه تحت قرارداد باشــگاه باشــد، 
پس از اخــراج هم به تمام حــق و حقوق مندرج 
در قراردادش براساس زمان پرداخت تعيين شده 
خواهد رسيد. لورن بالن كه هم اكنون در باشگاه 
پاري سن ژرمن پست مديريتي دارد، در سال۲0۱۶ 
از ســرمربيگري تيم فوتبال همين باشگاه اخراج 

شد و ۱7ميليون پوند غرامت گرفت.مربي پس از 
اخراج تا زماني كه با باشگاه ديگري قرارداد امضا 
نكرده، مي تواند از مزاياي قرارداد با باشگاه قبلي اش 
بهره مند شود. به محض توافق با باشگاه جديد، دين 
از گردن باشگاه قبلي ساقط مي شود. براي همين 
اســت مربياني مثل آلگري در يكي دو سال اخير 
بدون تيم مانده اند وگرنه چنين مربياني مشتريان 
زيادي دارند. آنها اگر به تيم جديدي بروند، بايد با 
باشگاه قبلي خود تسويه كنند و با رقمي توافقي 

جدا شوند.
جدايي توافقي بيشــتر در آمريكا روال است؛ اگر 
يك مربي در مدت زمان پس از اخراج ۱7ميليون 
دالر طلب داشته باشد، با باشگاه توافق مي كند كه 
مثال در ازاي دريافت ۹ميليون دالر قرارداد طرفين 

فسخ شود.شــايد اگر مورينيو با ســابقه نزديك 
۳8ميليون پوند دريافت غرامــت، ربطي به ايران 
داشــت، االن بعضي منتقدان فرمان لشكركشي 
به پرتغــال را صادر كــرده بودنــد. پوچتينو هم 
پس از بركناري تا زماني كه قــراردادش در ژوئن 
۲0۲۳ به پايان برســد، از باشــگاه تاتنهام مبلغ 
۱۹ميليون پوند )حدود ۲0ميليون يورو( حقوق 
دريافت خواهد كرد. البته اين سرمربي آرژانتيني 
كه در اين مــدت گزينه نيمكــت تيم هايي مثل 
منچستريونايتد، منچسترسيتي، بارسلونا، بايرن 
مونيخ، پاري ســن ژرمن و... بــوده نمي خواهد تا 
۳ســال ديگر هم بدون تيم بماند و از يادها برود. 
او ترجيح مي دهد مثل مربيان بسكتبال و فوتبال 
آمريكايي با رقمي پايين تر با باشگاه لندني توافق 
كند و بقيه مهريه اش را حالل و جانش را آزاد كند، 
اما مشكل اينجاست كه هنوز مقصد مناسبي براي 
ادامه فعاليت مربيگري پيدا نكرده است.ســاري 
كه به تازگي از مربيگري يوونتوس بركنار شــده، 
مي تواند در ۶۲سالگي و در ۲ســال باقيمانده از 
قراردادش سالي 5.5ميليون يورو از باشگاه بگيرد 
و بازنشســتگي اش را با دود كردن روزي ۳ پاكت 
سيگار به شكل باشكوهي آغاز كند.سامي خديرا 

هم كه اين فصل در بازي هاي كمي براي يوونتوس 
به ميدان رفت، در ليست مازاد قرار گرفته  و براي 
فســخ قراردادش مبلغ ۶ميليون يورو درخواست 
كرده.در رئال مادريد هــم اوضاع به همين منوال 
است. باشگاه ۲ فصل است مي خواهد از شر ماريانو 
و بيل و خامس رها شــود، اما قرارداد موجود مانع 
مي شود. بيل و ماريانو ترجيح مي دهند روي سكوها 
بنشينند و حقوق نجومي شان را بگيرند تا اينكه با 
حقوقي كمتر به تيم ديگري بروند و بيشتر بازي 
كنند.پس غرامت دادن چيز عجيبي نيســت. اگر 
جنبه آن را نداريم و با سروصدا مي خواهيم جرزني 
راه بيندازيم، بهتر اســت هرگــز بازيكن يا مربي 
خارجي استخدام نكنيم. مديران با خيال راحت 
بابت حســاب پس ندادن در دوره پس از مديريت 
خود، به هر نحوي كه شــده، بــا غيرواقعي ترين 
رقم هاي ممكن اقدام به عقد قــرارداد با بازيكن و 
مربي خارجي مي كنند؛ ما هم بايد تيتر بزنيم كه 
فالن مربي از ما سرقت كرده. خير؛ او با استفاده از 
ساده لوحي يا بي كفايتي ما قراردادي قانوني بسته و 
پولش را مي خواهد. نمي شود ويلموتس و مورينيو 
را محاكمه كرد، ولي بازخواست از امضاكنندگان 

قرارداد يك موضوع منطقي است.

يكي از موفق ترين مربيان ليگ برتر ايران در اين فصل 
بدون ترديد محمود فكري بود. او در ميانه هاي راه به اين 
ليگ آمد و هدايت نســاجي را در يك سوم پاياني فصل 
به عهده گرفت، اما با نتايجي دور از انتظار در همين مقطع 
كوتاه و با شكست ناپذيري طي 10هفته متوالي به يكي از 
چهره هاي ويژه اين ليگ بدل شد. در پايان فصلي كه با 
كسب عنوان نهم براي نساجي به پايان رسيد، گفت وگويي 

با اين سرمربي جوان و موفق انجام داده ايم.
 فصل بسيار خوبي را ســپري كرديد. از 
روزهاي اولي كه به نساجي آمديد برايمان بگوييد. فكر 

مي كرديد تيم تا اين حد خوب نتيجه بگيرد؟
ما در نخســتين بازي خود بعد از كرونا توانستيم تراكتور را 
ببريم كه اين برد براي ما خيلي ارزشمند بود چون باعث شد 
بچه ها به آن شــخصيت و اعتمادبه نفس الزم برسند. وقتي 
بچه ها باور كردند كه چيــزي از تيم هاي بزرگ كم ندارند در 
بازي هاي بعدي مقابل ســاير تيم هاي مدعي مانند سپاهان،  
پرسپوليس و شهرخودرو هم بازي هاي قابل قبولي انجام داده 

و نتايج خوبي گرفتند.
 در كل از عملكرد خودتان در تيم نساجي تا 

چه حد راضي هستيد؟
خيلي راضي ام. هم من، هم بازيكنان و هم كل مجموعه باشگاه 
نساجي نتايج بســيار خوبي گرفتيم. با توجه به اينكه قبل از 
آمدن ما شرايط تيم خيلي خوب نبود و حتي نساجي يكي از 
گزينه هاي سقوط محسوب مي شد. اما الحمدهلل از زماني كه ما 

آمديم روند خوبي را در پيش گرفتيم. حتي بايد بگويم از راضي 
هم راضي ترم. با اين بازي هاي سختي كه داشتيم، با اين نفرات 
كمي كه در تيم بودند و هميشه تعدادي را به دليل مصدوميت، 
محروميت و بيماري نداشتيم نتايجي كه گرفتيم فوق العاده 

است و از اين بابت خدا را شكر مي كنم.
 شما مقابل تيم هاي مدعي مانند سپاهان، 
تراكتور و شهرخودرو نتايج خوبي كسب كرديد و باعث 
شديد استقالل شانس زيادي براي كسب نايب قهرماني 
داشته باشد. خودتان به عنوان يك استقاللي در اين 

ارتباط چه صحبتي داريد؟
خدا را شكر كه باعث ناكامي استقالل نشديم و باعث شديم 
استقالل اگر مقامي آورده يك ســهم كوچكي هم ما داشته 
باشيم. البته مقام نايب قهرماني نتايج زحمت تيم و مجموعه 
استقالل بوده، حاال ما هم رقيب هاي مستقيم استقالل را برديم 
و شايد يك كمكي كرده باشــيم. باز هم خدا را شكر، با وجود 

اينكه در تيم استقالل نبوديم اما خيرمان به آن تيم رسيد.
 البته همين هواداران استقالل به دليل يك 
اظهارنظر شما درباره قهرماني پرسپوليس، انتقاداتي 

را نسبت به شما داشتند و حمالت زيادي هم كردند!
ديگر اين چيزها در فوتبال هســت و بايد با اين فضاها كنار 
بياييم. به هرحال هم خودمان بايد سعي كنيم آرامش داشته 
باشــيم، هم اينكه از اين فضاها كه به وجــود مي آيد بتوانيم 
استفاده كنيم. اين واكنش ها مي توانند انرژي بيشتري به ما 

بدهند؛ آنها كه به ما بي احترامي مي كنند انگيزه بيشتري به ما 
مي دهند و آنها كه به ما احترام مي گذارند باعث روحيه گرفتن 
ما مي شوند. اگر ما زرنگ باشيم اتفاقا مي توانيم از اين فضاها 

استفاده بهينه بكنيم.
  اگر به عقب برگرديم، باز هم آن صحبت را در 

مورد قهرماني پرسپوليس انجام مي دهيد؟
به نظرم حاال بايد سعي كنيم به عقب برنگرديم و به جلو پيش 

برويم.
  هدف گذاري خودتان در مربيگري چيست؟ 
خيلي ها االن از شــما به عنوان يكي از مربيان آينده 

استقالل نام مي برند. نظر خودتان چيست؟
شخصا به چيزهاي كم قانع نيستم و تالش مي كنم تا پله پله باال 
بروم. اميدوارم كه اتفاقات خوب با تالش و زحمت برايم رقم 

بخورد. تا ببينيم خدا چه مي خواهد.
  ممكن اســت خيلي زودتر از آنچه تصور 
مي شد شرايط مربيگري در استقالل براي شما مهيا 

شود. قبول مي كنيد؟
بايد همه مسائل را به گذر زمان بســپاريم و ببينيم خدا چه 
مي خواهد. من حتي به خود اســتقالل هم راضي نيستم و به 
جايگاه هاي باالتري فكر مي كنم. ان شــاءاهلل همه اينها رقم 
بخورد. من انگيزه و انرژي الزم را بــراي اين تالش در خودم 
مي بينم. اميدوارم خدا هم كمك كند تا ببينيم چه شرايطي 

رقم مي خورد.

 تمام ویلموتس های فوتبال
نگاهي به بازيكنان و مربيان سرشناسي كه مانند سرمربي سابق تيم ملي ايران، درخانه 

نشسته اند و غرامت مي گيرند

 خطير از فعاليت هاي فوتبالي محروم شد
كميته اخالق فدراسيون رأی تازه خود را در خصوص معاون اسبق باشگاه استقالل صادر كرد. به نقل از سايت رسمی فدراسيون، بر 
اين اساس با توجه به پرونده آقای علی خطير مبنی بر نقض قوانين و مقررات كه به تماميت و اعتبار فوتبال كشور لطمه وارد كرده، 
مستندا به مواد 23 و 65 آيين نامه كميته اخالق دستور موقت مبنی بر منع فعاليت نامبرده در حوزه فوتبال صادر و اعالم می شود.

اميرحسين اعظمي| عبداهلل ويسي در يك 
ماموريت غيرممكن در نهايت پيكان را در 
ليگ برتر حفظ كرد. او در مورد روزهايي 
كه در اين چند ماه پشت ســر گذاشت به 
سؤاالت همشهري ورزشي پاسخ مي دهد.

  از بازي آخر مقابل سپاهان 
شروع كنيم. چه حسي در طول 90دقيقه 

داشتيد؟
اين آخرين بــازي ما بود و مي دانســتيم كه 
همه  چيز دســت خودمان اســت. دوســت 
نداشتيم در آخرين بازي به سپاهاني بخوريم 
كه سهميه ليگ قهرمانان مي خواهد ولي به هر 
حال اين قرعه براي ما از قبل رقم خورده بود. 
از يك طرف بايــد روي بازي خودمان تمركز 
مي كردم و از طرفي بــه فكر ديگر نتايج بودم 
و نگراني خاصي داشتم. واقعا استرس داشتم 
ولي خدا را شكر كه در آخر همه  چيز به خوبي 

براي پيكان تمام شد.
 شــما بعــد از تعطيلي با 
پرسپوليس، استقالل، تراكتور و سپاهان 
كه 4تيم پرقدرت ليگ هستند روبه رو 
شــديد و با اين قرعــه خيلي ها تصور 

نمي كردند در ليگ بمانيد.
بلــه، قرعــه ما ســخت بــود. در 
نخســتين بازي بعد از تعطيلي به 
پرســپوليس باختيم ولي ما بايد 

خيلي زود خودمــان را جمع و 
جور مي كرديم. مــا بعد از 

تعطيلــي ليــگ زندگي 
فوتبالــي جديــدي را 
شروع كرديم و آن زمان 
به بچه ها گفتم كه ليگ 

از همين حاال براي 
ما شروع مي شود. 
در  خوشبختانه 
وضعيت  ادامه 
براي ما به خوبي 

پيش رفــت. ما 
مي دانستيم كه براي ماندن 
در ليگ نبايد به اســتقالل، 

سپاهان و تراكتور ببازيم كه خوشبختانه اين 
اتفاق هم رخ داد.

 پيكان در خــط دفاعي هم 
عملكرد خوبي داشت. آيا در اين زمينه 

هم تغيير ايجاد كرديد؟
ما در 8بازي آخر فقــط ۳گل خورديم و اين 
بسيار مهم و تعيين كننده بود. پيكان در خط 
دفاعي بازيكنان خوبي داشت ولي مسئله مهم 
به دفاع تيمي برمي گشت كه ما در بازي هاي 
دوستانه ســعي كرديم روي اين موضوع كار 
كنيم. خوشــبختانه در بازي هايي كه بعد از 
كرونا انجام داديم از لحــاظ دفاعي عملكرد 

خوبي داشتيم.
 آيا در اين مدت پيش آمد كه 

نسبت به ماندن در ليگ نااميد شويد؟
اگر چنين حسي به من دست مي داد طبيعتا 
كار سخت مي شــد. در فوتبال بايد جنگيد، 
وقت گذاشــت و زحمت كشــيد. من ايمان 
داشتم كه مي مانم و اين را به مسئوالن باشگاه 

و كارخانه هم گفته بودم.
 ظاهرا در مصاحبه اي گفته 

بوديد كه چند ماه به اهواز نرفتيد؟
بله، من از فروردين ماه به اهواز نرفتم و در 
اين چند ماه فشار وحشتناكي را تجربه 
كردم. ما در خطر سقوط بوديم و بايد 
جاي من قرار مي گرفتيد كه ببينيد براي 
هر بازي چقدر استرس و فشار 
وجود دارد. من خوش شانس 
بودم كه ســكته نكردم و 
خدا را شــكر كه سالم 

هستم.
قرار  آيا   
پيكان  در  اســت 

بمانيد؟
فعال كه چيزي مشــخص 
نيست و من هم صحبتي با آقاي 
گرشاسبي و ديگر مسئوالن پيكان 
براي فصل آينده نداشــتم. هر 
احتمالي وجود دارد، بايد ببينيم 
شرايط چگونه پيش خواهد رفت.

   ویسي: خوش شانس بودم 
كه سكته نكردم

  بعد از تعطيلي ليگ، زندگي جديدي را شروع كرديم

     فكري: از راضي هم راضي ترم
در مربيگري به حضور روي نيمكت استقالل هم 
راضي نمي شوم و به جاهاي باالتري فكر مي كنم
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 حميدرضا بوجاريان
خبر نگار

بين همه ساختمان هاي آجر 3 سانتي 
چندطبقه كه سقف هاي شيرواني گزارش

فلزي رنگ ورو رفته دارند، ساختماني 
با نماي كامپوزیتي طوسي رنگ، حسابي به چشم 
مي آید. ساختمان تك طبقه است و سوت و كور آنقدر 
كه بازتاب صداي خودت را چندبار مي شنوي. رسم 
آزمایشگاه ها همين است. توليد هر صدا یا هر حركت 
اضافه اي یا حتي تغيير دما روي آزمایش محققان اثر 
مي گذارد؛ اینگونه است كه ساختمان خو گرفته به 
سكوت هاي ممتد، راهروهاي خلوت و روزهاي بلند 
آرامي كه در یكي از محله هاي جنوب شهر تهران 

مي گذرد.
در راهرویي كه سراسر سفيدرنگ است با كفپوش 
زرد، ده ها نفر پشــت اتاق هاي در بسته و ایزوله در 
حال پيش بردن فرایند توليد واكسن كرونا هستند. 
در مركز »تحقيق و توســعه توليد واكسن كرونا«، 
درها همه رمــز ورود دارند؛ جایي كه ویروس كرونا 
را مانند پازلي قطعه قطعه كرده اند و هر قطعه اش 
را به متخصصاني داده اند تا ساختارش را بشناسند و 
براي از بين بردنش با داروهاي نوتركيب تالش كنند؛ 
تالش هایي كه محققان ایراني مي گویند ثمر داده و 

فاز حيواني آن در مراحل پایاني تست است.
نزدیكي هاي ســاعت 11 صبح، هوا تب كرده و در 
محوطه كارخانه توليد دارو كمتر رفت وآمدي دیده 
مي شــود و اندك افرادي كه در ترددند، دنبال كار 
خودشانند و كسي به ما كه غریبه اي هستيم ميانشان 
كاري ندارد. بيشتر آنهایي كه دیده مي شوند دختراني 
جوانند با روپوش سفيد به تن مانند پرستاراني كه 
تصویرشان در بيمارستان هاي كرونازده زیاد دیده 
مي شود. مسير حركت آنها به ساختماني مي رسد كه 
در هر اتاقش دست ها و چشماني درگير رمزگشایي 
كووید-19 هستند. ساختمان عقب نشيني كرده 
و ایســتاده در نقطه اي دنج، بدون تابلویي خاص یا 

راهنمایي براي غریبه ها.

ورودي ساختمان2،  یك در بزرگ اتوماتيك دارد. 
سمت راســت ســالني تنگ و ترش قرار دارد كه 
بيشتر رفت وآمد افراد عادي از آنجا انجام مي شود. 
مدیركارخانه توليد دارو، »حســين جوادي مهر«، 
مردي است جاافتاده. پشــت ماسك سفيدي كه 
به صورتش زده جلوي دفتر كارش كه كنار در ورودي 
است، به اســتقبال آمده. دفترش نقلي است بدون 
وسيله اضافه و به اندازه اي كه به زحمت مي توان 5نفر 

را در آن جا داد.
جوادي مهر مي گوید: »از زماني كه كرونا شــروع 
شد، چند گروه از محققان ایراني در قالب 4پلتفرم 
توليد واكسن با هســته هاي علمي مختلف، توليد 
واكسن براي كرونا را كليد زده اند. توليد واكسن در 
ایران تقریبا همزمان با سایر كشورهاي جهان شروع 
شــد. محققاني كه روي این پروژه كار مي كنند از 
دانش آموختگان برجسته شيمي، ميكروبيولوژي، 
داروسازي و ســایر رشــته هاي مرتبط هستند و 
تعدادي از آنها هم محققان ایراني هســتند كه در 
جریان شــيوع كرونا عالقه مند به توليد واكسن و 
فعاليت داخل كشــور بودند و برخي از آنها از خارج 
كشور به ایران بازگشــته اند تا در این كار مشاركت 

داشته باشند.«
از نظر فرایند توليد واكســن گروهي كه او در این 
كارخانه توليد دارو دور هم جمع كرده است، جلوتر 
از گروه هاي دیگر است: »این كارخانه براي ساخت 
داروهاي هایتك هدف گذاري و راه اندازي شده بود. 
پيش از بروز و شيوع كرونا موفق شده بودیم واكسن 
آنفلوآنزا را بسازیم و به دليل اینكه زیرساخت هاي 
توليد این واكسن از قبل آماده بود در بحث ساخت 
واكسن كرونا كارمان را خيلي زود شروع كردیم. اگر 
این تجهيزات نبود، شاید مدت ها طول مي كشيد 
بتوانيم كار تحقيقات براي ساخت واكسن را شروع 

كنيم.« 
جوادي مهر معتقد اســت؛ ایــران در فرایند توليد 
واكسن همگام با كشورهاي دیگر در حال پيشرفت 
است: »ما پيشروترین گروه در كشور و خاورميانه 
هستيم كه داریم روي توليد واكسن كار مي كنيم. 

االن دست كم 100محقق برجسته در ایران بر توليد 
واكسن متمركز هستند و اطالعات خود را به خط 

مقدم توليد كننده واكسن منتقل مي كنند.« 

گفت وگوي شيشه اي
بخشي از فرایند توليد واكسن كرونا در سالني بسيار 
خنك، بي روح اما پرنور مي گذرد؛ ســالني كه بوي 
تميزي از دیوارهاي سفيد یخي اش به مشام مي رسد. 
در هر دو سوي سالن، اتاق ها در نظمي هندسي وار، 
درســت روبه روي هم قرار دارند و هر كدامشــان 

پنجره اي بزرگ دارند رو به چشم انداز اتاق.
این پنجره هاي بزرگ كاركــرد دیگري هم دارند، 
براي محققان چيزي شبيه دفترچه یادداشت اند. 
جایي براي نوشــتن عددها و فرمول ها، جمله ها و 
كلمه هاي ضروري و البته بيشــتر از آن هســتند. 
حرف زدن در البراتوارها قواعد سختگيرانه اي دارد؛ 
همانطور كه راه رفتن. به همين دليل است كه این 
شيشه هاي بزرگ فضاي عمومي و شفافي هستند 
براي مسئوالن و اعضاي دیگر تيم هاي تحقيقات كه 
روي آنها بنویسند، یادداشت بگذارند و سؤال بپرسند. 
تبادل نظر بدون شكستن ســكوت ممتد راهروها؛ 

نوعي گفت وگوي بدون مزاحمت.
اولين پنجره  رو به اتاق كنترل كيفيت است. همه 
آزمایش ها و مــوادي كه براي تحقيــق در توليد 
واكسن كرونا استفاده مي شود باید از این واحد تأیيد 
استاندارد بگيرد. پس از توليد مواداوليه واكسن هم 
باید دوباره محصول توليد شــده در این اتاق تست 

كيفيت شود.
زهرا، مســئول كنترل كيفيت، زني اســت با قد و 
قواره اي متوسط، چشماني قهوه اي و لباسي به رنگ 
آزمایشگاه. بيوتكنولوژي خوانده و فارغ التحصيل 
دانشگاه شهيد بهشتي است. 6سال است در شركت 
سازنده واكســن كار مي كند و براي اینكه مسئول 
كنترل كيفيت پروژه واكســن كرونا شود، شوراي 
داوري مؤسسه بعد از آزمون هاي مختلف و سخت، او 
را انتخاب كرده است. سرگرم كار با »ال پي سي« هاي 
چند طبقه اي است كه مي گوید نمونه اش حتي در 

كشورهاي ثروتمند منطقه و حتي برخي كشورهاي 
اروپایي پيدا نمي شود. ال پي سي دستگاهي است كه 
مو را از ماست بيرون مي كشد و با دقتي مثال زدني 
كوچك ترین خطا را در كيفيت مواداوليه یا محصول 
توليدي نشان مي دهد. خانم دكتر، از مانيتوري كه 
پر شده با جدول  هاي شلوغ زرد، سبز و قرمز چشم 
بر نمي دارد. رنگ هاي اصلي هر كدام از اتفاقي خبر 
مي دهند: »هر دارویي باید اســتانداردي به اســم 
فارماكوپه داشته باشد. این استاندارد معياري جهاني 
 HPS و LPS .است و همه باید آن را رعایت كنند
موجود و همينطور دي فكتورها و ac، با آناليز مواد، 
توانایي اثرگذاري واكسن و بررسي خطا در كيفيت 
مواداوليه نمي گذارند ماده اي بي كيفيت در فرایند 
توليد واكســن یا دارو وارد چرخه توليد شود. این 
تجهيزات به روز و مدرن اند و در كشور فقط یكي، دو 

نمونه از آنها وجود دارد.«
اتاقي كه مدیر كنترل كيفيــت در آن كار مي كند، 
بزرگ است و اتاق كوچك دیگري در آن پيش بيني 
شده مختص نگهداري از انبوه فيش ها،  پوشه ها و 
یادداشت ها؛ یادداشت هایي مستند به تجربه هاي 
كاري توليد واكسن، شرح واكنش به مواد استفاده 
شــده براي توليد محصول و موفق یا ناموفق بودن 
روش آزمایش. فيش ها و گزارش ها براي محققان 
در تيم هاي بعدي راهگشاست و از دوباره كاري آنها 
در مسيري كه یك بار پيموده شده است جلوگيري 

مي كند.
همه محصوالتي كه توليد مي شود، در اتاق خاصي 
نگهداري مي شود. باكتري یا ویروس در شرایط عادي 

ممكن است ماده سمي تب زا داشته باشد و در مراحل 
استرليتي باید تمام ميكروب ها را از هم جدا كرد تا 
عامل تب زا نداشته باشد؛ فرایندي كه اگر به درستي 

طي نشود اثر واكسن را از بين مي برد.

لطفا خيلي راه نرويد 
دما بين 20 تا 25 و رطوبت زیر 60درجه اســت و 
هوا بسيار مطلوب. بخش استریل شركت، تميزتر 
و یكدست سفيد اســت. دماي محيط كمتر شده 
و رطوبت هم به حداقل ممكن رســيده  است. هر 
اتاق دســتگاهي دارد كه براي ورود به آن باید رمز 
ورودش را بلد بود. شاید افزایش مراقبت ها به دليل 
ویروسي بودن بخش است و باید احتياط ها و تردد 
را محدود كرد. بخش تست هاي سلولوژي مهم ترین 
قسمت این بخش است. عباس زاده 34ساله با قدي 
بلند و ته ریشي كه صورتش را مردانه تر كرده است، 
متخصص دامپزشكي است و 4سال است با حيوانات 
مختلف براي تزریق انواع واكســن ها كار مي كند. 
او مســئوليت تزریق، خون گيري، جراحي و انجام 
تست هاي حيواني واكســن كرونا روي حيوانات را 
بر عهده دارد. در فضاي كوچك آزمایشگاهي تست 

حيواني، تردد و حركت افراد باید حداقلي باشد.
متخصصان این بخش مي گویند هر حركت یا یك 
قدم راه رفتن یك ميليون پارتيكل یا غبار را از روي 
زمين به هــوا بلند مي كند و این غبــار مي تواند بر 
نتایج آزمایش محققان اثر منفي بگذارد. در چنين 
شرایطي، عباس زاده همه فعل و انفعاالت حيواني كه 

واكسن به او تزریق شده را زیرنظر دارد.

خانواده موش هاي سفيد، نخستين دریافت كنندگان 
واكســن هاي توليــدي محققان ایرانــي بوده اند. 
عباس زاده مي گوید خانواده موش ها از وقتي واكسن 
گرفته اند، حالشان خوب اســت: »اول واكسن را به 
موش تزریق كردیم. حيوان آنتي بادي توليد كرد و 
بيمار نشد. حال موش سفيد آزمایشگاهي ما، االن 
خيلي خوب اســت.« حيوان پس از تزریق واكسن 
از نظر رفتاري، خورد و خوراك و وزن گيري كنترل 
شده است و حتي بازیگوشي و گوشه گيري حيوان 
بررسي مي شود. عباس زاده مي گوید: »دوره 3روزه 
خطر مدت هاست كه گذشــته و حيوان مشكلي 
ندارد. مرحله بعد تست واكســن روي حيوان هاي 
بزرگ تر است.«  هرچند تســت روي موش مثبت 
بود اما استرس زیادي روي تيم محقق و تزریق كننده 
واكسن وجود دارد. بعد از خون گيري، خون حيوان 
باید وارد بخش سلولوژي شود و مقدار آنتي بادي و 
دوزهایي كه استفاده شده است بررسي شود. اگر دوز 
واكسن به حد مطلوب برسد، آن زمان واكسن جواب 

مي دهد و دوز مناسب براي واكسن تعيين مي شود.

سختگيري هاي بهداشتي 
هر چه به بخش توليد كننده واكسن نهایي نزدیك تر 
مي شــویم هوا خنك تر و رطوبت كمتر مي شود. 
اتاق »الك« یا پاكســازي اتاقي اســت كه هر فرد 
قبل از ورود بــه بخش توليد واكســن، باید لباس 
خود را در آن تعویض كند تــا مانع ورود ویروس به 
داخل بخش شود؛ اتاقي با یك رختكن و كلي مواد 
ضد عفوني كننده، دستكش، كاله و لباس مخصوص. 

با لباس شخصي نمي شود وارد بخش توليد واكسن 
شد. اتاق تنگ است و در هر 2سمتش یك در وجود 
دارد. هيچ وقت هر دو در با هم باز نمي شوند تا مكش 
هوا ســبب انتقال ویروس  بخش ضد عفوني نشده 
به بخش توليد واكسن نشــود. اما این پایان ماجرا 
نيست. پوشــيدن لباس هاي آبي شبيه پزشكان 
اتاق عمل، مجوز اوليه بــراي ورود به بخش توليد 
واكسن است. بالفاصله پس از پوشيدن لباس باید 
وارد اتاقك باریكي شد كه به زحمت 2 نفر همزمان 
با هم در آن جا مي گيرند. روي لباس هاي یكدست 
آبي تازه پوشيده شده، باید دوباره لباس آبي كم رنگي 
پوشيد كه ضد عفوني  شده و بسته بندي است. لباس 
روي لباس و ماسك روي ماسك  زده مي شود. نفس 
كشيدن با ماسك هایي كه حداقل 7 الیه دارند كار 
سختي است. لباس ها 4تكه اند و هر تكه اش را باید 
جدا جدا پوشيد و از تماسش با زمين زرد رنگي كه 
هر2ســاعت یك بارضد عفوني مي شود جلوگيري 
كرد. دردسرهاي پوشيدن این لباس یادآور مشقتي 
است كه پرستاران و كادر درمان هر روز در بخش هاي 
بيماران مبتال به كرونا تحمل مي كنند. گرماي بدن 
بالفاصله زیاد مي شود و داخل لباس كوره  پرحرارتي 
است كه تب دارد. لباس ها طوري طراحي شده كه 
ویروس راهي براي نفوذ به بدن پيدا نكند. محققان 
در این شرایط 8ســاعت باید كار كنند؛ ایستاده با 
كمترین حركت و بيشــترین مراقبت. دماي هوا 
پایين تر از سالن قبل است و عدد 18.5درجه را براي 
تحمل پذیر كردن شرایط سخت كار نشان مي دهد؛ 
لباس هایي كه از تن به در كردنش طول مي كشد و 
پوشيدن دوباره اش مرثيه اي است براي محققان كه 

كسي حاضر نيست روزي 2بار تكرارش كند.

سانتريفيوژهاي فعال 
ميثم در دانشگاه صنعتي اصفهان رشته بيوتكنولوژي 
خوانده و وظيفه اش بررسي چند تكه از پازل ویروس 
كروناست. در بخشي كه او كار مي كند خبري از خود 
ویروس نيست. براي توليد واكسن، یك ویروس را 
قطعه قطعه مي كنند و به شكل یك پازل، هر تكه اش 
را دست محققي مي دهند تا آناتومي و اجراي آن را 
شناسایي كند. هر تكه هم براي خودش داستاني دارد 
كه باید در سانتریفيوژهاي مخصوصي بررسي شود. 
ميثم وظيفه اش بررسي نمونه دي ان اي ویروس و 
جداسازي و اســتخراج آن است. مي گوید در مركز 
توليد واكسن دنبال توليد داروي نوتركيب تازه اي 
براي مقابله با كروناست: »یكي از ژن هاي ویروس 

كرونا، دي ان اي است. 
اسم محصول ما» دي 

اكسين« است كه مي تواند ایمني جنرال و سلولي را 
در بدن افراد ایجاد كند.«

گزارش همشهري از مركز تحقيق و توسعه واكسن در ایران

نتایج آزمایش واكسن روي موش ها مثبت بوده و اميدواري به اثربخش بودن 
واكسن توليد شده را دوچندان كرده است 

يك روز با  سازندگان واكسن كرونا

 ادامه مطلب
 در صفحه17  
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فراز و فرودهاي قيمت 
ماسك و الكل

قيمت محصوالت بهداشتي از زمان شيوع كرونا چه 
تغييراتي  داشته است؟

اواخر بهمن ماه بــود كه خبرهايي از 
ورود كرونا به ايران شــنيده شد اما 
پس از تكذيب هاي مداوم، سرانجام 
در 30بهمن خبر ابتالي 2نفر در شهر قم تأييد شد. تأييد رسمي 
وجود كرونا در ايران موجب شد تا محصوالت بهداشتي مورد نياز 
براي مقابله با اين ويروس، ناياب شود يا با قيمت هاي عجيب در 
بازار به فروش برسد. هر چند در گذر زمان، مسئوالن امر تالش 
كردند تا با افزايش توليد محصوالتي مانند دستكش، ماسك و 
الكل ضدعفوني كننده در مســير رفع نياز مردم گام بردارند اما 
مقايسه سرانگشتي ميان قيمت مصوب اين محصوالت و قيمتي 
كه مصرف كننده در بازار پرداخت مي كند، اين واقعيت را عيان 
مي سازد كه هنوز ميان قيمت مصوب و قيمت بازار فاصله بسياري 
وجود دارد. در مطلب پيش رو تالش شده است تا قيمت مصوب 
محصوالت بهداشتي مرتبط با كرونا در بازه هاي زماني مختلف 
آورده شود، همچنين براي روايت قيمت ماسك، دستكش و مواد 
ضدعفوني كننده در بازار به گزارش هاي ميداني اي كه ماه هاي 

گذشته در رسانه ها منتشر شده بود، تكيه كرده ايم.

روز شمار

مائده امينی 
روزنامه نگار

نورا عباسي 
روزنامه نگار

 كاهش درآمد، بيكاري
و تحميل هزينه هاي سربار

كرونا چه تأثيري بر اقتصاد خانوار گذاشته است؟

اپيدمي كرونا هزينه هاي مستقيم و 
غيرمستقيم سنگيني را به خانوارها 
تحميــل كــرده و اقتصــاد آنها را 
تحت الشــعاع قرار داده است. بخشــي از هزينه هاي مستقيم 
در بخش درمان كرونا كه شــامل هزينه هاي انجام آزمايش و 
سونوگرافي قبل از تشخيص می شود. بخش ديگری از هزينه ها 
نيز برای درمان بيماران در بخش هاي بســتري، ســرپايي و 
مراقبت هاي ويژه، مراقبت از بيمــاران در منزل، تامين اقالم 
حفاظت فردي،تامين دارو و خوددرماني به سبد خانوار اضافه 
شده است. بخشي از هزينه های مستقيم هم مربوط به مسائل 
پيشگيري و بهداشتي اســت كه شــامل خريد محلول هاي 
ضدعفوني كننده، ماســك ، دســتكش ، الكل و... می شود. در 
مجموع هزينه هاي غيرمســتقيم به مراتب آسيب بيشتري به 

اقتصاد خانوارها زده است.
 از دســت دادن شــغل افراد مبتال به كرونا، ترس و اجتناب از 
مراجعه به بيمارستان ها براي ســاير بيماري ها )كه منجر به 
وخيم ترشدن وضعيت بيماري و پرداخت هزينه هاي سنگين تر 
می شــود( و همچنين تبعات رواني اين بيماری در ارتباط با 
مشــكالت اقتصادي از مهم ترين هزينه هاي غيرمســتقيم به 

خانوارها در اين شرايط است.
گرچه اقتصاد داخلي ايران پيش از شــيوع ويروس كرونا نيز 
شــرايط پرتالطمي را تجربه مي كرد اما كرونا اين اختالالت 
را تشديد كرده اســت. اين موضوع در حوزه اشتغال از هر دو 
ســمت عرضه و تقاضا، بازار كار را تحت تأثير خود قرار داده و 
تاثير زيادی بر كاهش درآمد خانوارها گذاشته است. تعطيلي 
و كاهش فعاليت هاي اقتصادي منجر به تعديل نيرو و كاهش 
تقاضاي كار شــده و به افزايش بيكاري در خانوارها دامن زده 
است. از طرف ديگر عرضه كار نيز كاهش يافته زيرا برخي افراد 
مستقيما با بيماري درگير شده اند و برخي ديگر غيرمستقيم 
با اقدامات خودمراقبتي و كاهش تعامالت، ساعات كاري خود 
را كاهش داده اند. فعاليت كســب و كارهايي كه مســتقيما از 
بحران كرونا متاثر شــده اند به ويژه كسب و كارهاي كوچك و 
متوسط به شدت كاهش يافته و اينگونه رفاه خانوارهاي زيادي 

يادداشت

مرتضي بكي
اقتصاددان

تحت الشــعاع قرار گرفته اســت. در اين ميان بيشترين ضربه 
اقتصادي را خانوارهايي متحمل شده اند كه داراي شغل دائم 

نيستند؛ مانند دستفروشان و كارگران ساختماني.
وقتــي دخالت هاي دولــت براي كنتــرل ويــروس كرونا و 
محدوديت هايي كه ايجاد مي كند، افزايش مي يابد نخســتين 
خروجي آن محدودشــدن فعاليت كسب و كارهاست؛ به ويژه 
كسب و كارهاي كوچك و اصناف. در اين ميان كسب و كارهاي 
پرخطر مانند گردشگري و رســتوران ها و به طور كلي بخش 
خدمات بيشــتر در معرض آســيب قرار مي گيرند. هم اكنون 
درصد بااليي از اين كســب و كارها با كاهــش عرضه و تقاضا 
مواجه شده اند و فروش شان به بيش از نصف كاهش پيدا كرده 
است. از آنجا كه اين كسب و كارها به شكل فردي يا خانوادگي 
اداره مي شــوند، اقتصاد اين خانوارها به شدت تحت تأثير قرار 

گرفته است.
 توليدات كســب و كارهاي بزرگ و بنگاه هاي اقتصادي هم 
به علت افــت تقاضا، كاهش پيــدا كرده و به ناچــار بعضي از 
آنها مجبور به تعديل كاركنان شــده اند. هر چند بخشــي از 
خســارت هاي ســنگين بيكاري از طريق بيمه هاي بيكاري 
جبران شــده اما نمي تواند همه هزينه هاي بيكاران را جبران 
كند. به عنوان مثال سابق بر اين، يك نيروي كار در يك فضاي 
كسب و كار، عالوه بر درآمد مســتمر، مزايا و اضافه كاري نيز 
دريافت مي كرد و برنامه مالي زندگي اش را براساس مجموع 
درآمد هاي موقت و ثابتي كه به دست مي آورد، تنظيم می كرد، 
درحالي كه در بيمه بيكاري حداقل ها به وي پرداخت مي شود 
و اين كاهش درآمدها تأثير بسزايي در سبد اقتصادي خانوارها 

گذاشته است. 
ناتواني در خريد و كاهش تقاضا هم منجــر به كاهش درآمد 
بنگاه هاي اقتصادي و كسب و كارهاي كوچك و متوسط شده 

است؛ اين موضوع به طور غيرمستقيم هزينه هايي را به خانوارها 
تحميل كرده اســت. زماني كه عرضه نيروي كار با محدوديت 
مواجه شود و مازاد عرضه كار به واسطه بيكاري ناشي از تعطيلي 
يا تعديل نيروي كار وجود داشــته باشد، بخشــي از خانوارها 
درآمدشان را از دست مي دهند و حمايت هايي كه دولت انجام 

مي دهد آنقدري نيست كه اين بحران را پوشش دهد.
از سويي در خانه ماندن در قالب دوركاري كه جزو برنامه هاي 
پيشگيري خانوارهاست هم هزينه هاي اضافه تري را خارج از 
هزينه هاي معمول بر خانوارها تحميل كرده اســت. همچنين 
موجب محروم ماندن آنهــا از خدمات عمومي و خدماتي كه از 
مجموع اقتصاد مي گيرند شده است؛ در واقع محدوديت هاي 
ناشــي از ويروس كرونــا مجموعــه اي از خدماتــي كه فرد 
مي توانست بگيرد را كاهش داده و از اين حيث رفاه اقتصادي 

خانوارها كاهش پيدا كرده است.
البته در شــرايط موجود خانوارها بــراي مديريت اقتصادي و 
گذران زندگي به ســمت كســب و كارهاي آنالين سوق پيدا 
كرده اند و از ظرفيت ايــن بخش ها برای جبران كســری ها 
اســتفاده مي كنند. همچنين در اين مدت اســتقبال از بازار 
سرمايه هم با رشد نسبتا خوبي مواجه بوده كه نشان مي دهد 
با وجود روند صعودي تورم، افزايش نقدينگي، كسري بودجه 
دولت، كاهش قيمت نفت و بيماري كرونا، بســياري از مردم 
بيكار ننشسته و سعي كرده اند در اين اوضاع نابسامان اقتصادي 
براي خود منبع درآمدي به وجود آورنــد؛ روندي كه كم كم با 

ماندن در شرايط كرونا بيش از اكنون فراگير خواهد شد.
در مجموع بايد گفت درآمد خانوارها، عرضــه، تقاضا و توليد 
همگي چرخه اقتصادي خانوارها را تشكيل مي دهد كه كاهش 
يا افزايش يكی از اين موارد در وضعيت ديگري تأثير مستقيم 

يا غيرمستقيم اقتصادي مي گذارد.

قيمت ماسك در كمتر از 4 روز از 10هزار تومان به 
18هزارتومان رسيد.

بسته 100 تايي دستكش التكس كه پيش از شيوع ويروس 3 اسفند
كرونا 30هزار تومان قيمت داشت، با قيمت بيش از 

۷0هزار تومان عرضه مي  شود. اين اتفاق در حالي رخ داد كه در 
همان بازه زماني رئيس اتحاديه صنف تهيه و توزيع كنندگان 
تجهيزات و لوازم پزشكي و آزمايشگاهي تهران، قيمت هر 
جعبه 100 تايي دستكش التكس داخلي را ۲5 هزار تومان و 

نوع وارداتي آن را 30 هزار تومان اعالم كرده بود.

۲8 اسفند

 بر اساس اطالعات سامانه 1۲4، قيمت ژل 
ضد عفوني كننده دست 30ميلي ليتر معادل 3500تومان، 
150ميلي ليتر معدل 13هزار تومان، ۲00ميلي ليتر معادل 

18هزار تومان، ۲50ميلي ليتر ۲۲ هزار تومان، 300ميلي ليتر 
۲4هزار تومان و...تعيين شد.

همچنين محدوده قيمت هر بسته 100عددي دستكش 
التكس 14 تا 18هزارتومان و قيمت ماسك سه اليه بنددار 

و كش دار به ترتيب 1100 و ۹۶۶0 تومان اعالم شد.

۲4 فروردين

 سازمان حمايت حداكثر نرخ مصوب فروش الكل
  اتانول ۹۶درصد به ميزان هر ليتر را 1۷ هزار تومان

 تعيين كرد.

3 ارديبهشت

ماسك تك اليه با قيمت مصوب يك هزار تومان و چند اليه 
۲هزار تومان در متروي تهران عرضه شد.

13 ارديبهشت

 ژل ضدعفوني كننده 30ميلي ليتري در بازار حدود ۶000 
تومان فروخته مي شد و قيمت ژل دست 100 ميلي ليتري 

در بازار به ۲5هزار تومان رسيد.
قيمت مصوب هر عدد ماسك سه اليه پزشكي توليد داخل 

براي مصرف كننده 810 تومان و قيمت مصوب هر عدد ماسك 
توليد نيمه صنعتي )كارگاهي( نيز 1۶00تومان اعالم شد.

14 ارديبهشت

نايب رئيس انجمن داروسازان ايران اعالم كرد كه  درحوزه 
ماسك و دستكش همچنان كمبود وجود دارد.

1۷ ارديبهشت

بر اساس اعالم دبيركل تجهيزات و ملزومات پزشكي، 
قيمت ماسك سه اليه معمولی 1۶00تومان و قيمت 

ماسك هاي N95 نيز از حدود 4500 تومان تا 15500 تومان 
تعيين شد.

۲۷ ارديبهشت

دبير ستاد لجستيك مقابله با كرونا وزارت صمت قيمت 
مصوب ماسك توليد كارگاهي را 1500 تومان اعالم كرد.

۲۶خرداد

رئيس مركز امور اصناف و بازرگانان وزارت صمت قيمت ماسك 
در داروخانه ها، فروشگاه هاي زنجيره اي و فروشگاه هاي 

اينترنتي را 1300 تومان و در سوپرماركت ها، خواربارفروشي ها، 
ايستگاه هاي مترو و اتوبوس 1500تومان بيان كرد.

30تير

نايب رئيس انجمن داروسازان تهران گفت كه ماسك 
سه اليه پرستاري صنعتي با قيمت مصوب دولتي در 

داروخانه ها پيدا نمي شود، اما همان برندهايي كه ماسك 
صنعتي توليد مي كنند، ماسك ها را بدون فاكتور و با 

قيمت باالي ۲000 تومان به داروخانه ارائه مي كنند.

13مرداد

در بازار بسته 50عددي ماسك سه اليه به قيمت 110هزار تومان 
به فروش مي رسد؛ يعني هر عدد ماسك ۲هزارو۲00تومان، اما 
در سامانه 1۲4سازمان حمايت براي يك عدد ماسك سه اليه 

صنعتي هزار و300تومان قيمت درج شده است. ناگفته نماند كه 
در اين سامانه بسته 100عددي دستكش التكس نيز با حداقل 

14هزار تومان و حداكثر 18هزار تومان و همچنين محلول 
ضد عفوني كننده يكي ليتري )با پايه الكل ۷0درصد( به قيمت 

33هزار تومان ثبت شده است. قيمت اين ميزان الكل در 
بهترين حالت در بازار به 38هزار تومان در هر ليتر مي رسد.

۲۷مرداد

رئيس سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان 
گفت كه ماسك سه اليه در صدر شكايت هاي مردمي در 

بازه زماني 1۶تير تا 31تيرماه قرار داشت.

۲8 مرداد

ماسك هاي معروف به N95 با قيمت هر عدد 50 هزار تومان 
فروخته شد.

۶ اسفند

صادرات ماسك، دستكش، لباس گان و محصوالت 
بهداشتي از جمله آب ژاول، صابون، كاغذ تيشو، 
منسوجات نبافته و الكل ممنوع شد.

1۲اسفند

سازمان حمايت اعالم كرد كه نرخ فروش ماسك سه اليه 
به مصرف كننده نهايي 410 تا 4۲0 تومان است.

14 اسفند

 رئيس انجمن داروسازان ايران اعالم كرد كه قيمت الكل 
در بازار سياه حداقل 5 برابر قيمت رسمي آن است.

1۶اسفند

به دليل نياز بازار به الكل، قائم مقام وزير صنعت، معدن و 
تجارت اعالم كرد كه توليد الكل در كشور تا اطالع ثانوي 

نيازمند هيچ گونه مجوزي نيست.

۲۲ اسفند

سازمان حمايت قيمت مصوب ژل ضدعفوني كننده 
 500ميلي ليتري را 30هزار تومان اعالم كرد، البته

 در اين بازه زماني به دليل ناياب شدن مواد 
ضدعفوني كننده و ماسك، بسياري از اين كاالها در 

دسترس مردم قرار نداشت و رئيس انجمن داروسازان 
ايران نيز در همين روز گفت كه هنوز هيچ اقدامي در 

راستاي توزيع ماسك و دستكش در داروخانه ها انجام 
نشده و هيچ ماسك و دستكشي هم به داروخانه ها تحويل 

داده نشده است.

۲5 اسفند

نخستين محموله وارداتي ماسك N95، ماسك سه اليه و 
تب سنج وارد كشور شد.

۲۷ اسفند

واردات ماسك اولويت اول دريافت ارز نيمايي قرار گرفت.

۶ اسفند

قيمت ماسك هاي پارچه اي قابل شست وشو در مترو 5و 
10 هزار تومان شد و ماسك هاي فيلتردار با ميانگين قيمت 

۲0هزار تومان فروخته مي شوند.

۲3 اسفند

تومانـــي
محاسبه سرانگشتی هزينه های ضروری يك خانواده 4 نفره برای پيشگيری از كرونا

 مقابله   

كوويد-1۹ ماهانه حداقل ۹00هزار تومان هزينه به يك خانواده چهارنفره تحميل مي كند. اگر مصرف 
الكل، ماسك ومواد شوينده را ضروري بدانيم، يك خانوار با بُعد استاندارد ماهانه بايد حدود يك 
ميليون تومان براي تامين اين اقالم كنار بگذارد تا شايد بتواند از خود در برابر ويروس رسيده از 
چين، مقاومت كند. بررسي هاي همشهري نشان مي دهد كه اگر اهالي اين خانواده استفاده از دستكش، كرم مرطوب كننده و 
قرص هايي كه به تقويت ايمني بدن كمك مي كنند را هم در سبد هزينه هاي خود قرار دهند، سبد هزينه مقابله با ويروس كرونا 
براي آنها به طور ميانگين تا يك  ميليون و 300هزار تومان افزايش پيدا مي كند. اين در حالي است كه حداقل درآمد يك كارگر يك 
ميليون و 800هزار تومان و ميزان يارانه پرداختي به يك خانواده چهارنفره، 18۲هزار تومان است. كارگراني كه سرپرست يك 
خانواده چهارنفره هستند براساس داده هاي اين گزارش بايد 45درصد حقوق و يارانه ماهانه خود را صرف مقابله با ويروس كرونا 
كنند. نرخ هايي كه در اين گزارش مبناي محاسبه قرار گرفته اند، نرخ هاي مصوب اجناس هستند و ميزان ميانگين مصرف افراد 
براساس پژوهش هاي ميداني درنظر گرفته شده است. اعداد اين گزارش در حالي بسيار خوش بينانه درنظر گرفته شده  است كه 
ايرج حريرچي، معاون كل وزارت بهداشت، در اواخر تيرماه سال جاري در وبيناري اعالم كرده است اگر هر خانوار ايراني به خاطر 
مسائل بهداشتي و درماني در ايام كرونا حدود يك ميليون و ۶00 هزار تومان )معادل 100دالر در ابتداي پاندمي كرونا( افزايش 
هزينه داشته باشد، هزينه هاي كمرشكن سالمت از 3.۷درصد به حدود 8درصد مي رسد. در خانوارهاي روستايي اين شاخص 

از 4.۹ به 1۲.۹درصد و در خانوارهايي كه داراي فرد بيشتر از ۶0 سال هستند، اين شاخص تا 1۲.3درصد افزايش پيدا مي كند.

 الكلوپدالكلی؛
ماهانه490هزارتومان

سر كه بچرخاني، ظرف هاي كوچك الكل دست همه ديده مي شود. در خانه ها، 
خودروها، روي ميزهاي كار، در  آسانســورها... ، همه جــا الكل يا محلولي بر 

پايه الكل براي ضدعفوني وجود دارد. اما مصرف الكل در آدم ها بسته به سبك 
زندگي آنها متفاوت است. بعضي ها ترجيح مي دهند كه دست شان را مدام با آب و 

صابون بشويند و بيشتر از دستكش  استفاده كنند. اما بعضي ديگر در اين ايام كرونايي 
وابستگي شديدي به الكل و مايع هاي ضدعفوني كننده پيدا كرده اند. بررسي هاي همشهري 

نشــان مي دهد كه به طور ميانگين، هر فرد روزانه به طور ميانگين 100ميلي ليتر الكل مصرف 
مي كند كه رقم مصرف او را براي يك ماه به 3ليتر مي رساند. بر اين اساس يك خانواده چهارنفره حدودا 12ليتر الكل در  ماه 
مصرف مي كند كه با توجه به قيمت امروز الكل )هر ليتر بين 38 تا 50هزار تومان( ماهانه حداقل 460هزار تومان به مخارج 
اين خانواده اضافه مي شود. اگر اعضاي خانواده اهل استفاده از پد الكلي براي پاك كردن گوشي هاي خود در روز باشند 
و روزي 4عدد پد مصرف كنند ماهانه بين 20 تا 30هزار تومان ديگر به سبد هزينه هاي آنها تحميل مي شود؛ يك خانوار 

چهارنفره به طور ميانگين 490هزار تومان هزينه ضدعفوني كردن دست ها، وسايل و... با الكل را مي پردازد.

دوركاری،مصرفاينترنتوتلفن
افرادرا2برابركردهاست

بسياری از اداره ها، شركت ها و حتی كارخانه ها پرسنل خود را دوركار كرده اند. آنها 
كه در خانه می مانند و كار می كنند اگرچه نسبت به بقيه هزينه كمتری برای تهيه 

اقالم بهداشتی ضروری مثل ماسك، الكل و ... می پردازند اما هزينه های ديگری به سبد 
آنها افزوده شده اســت. قبض های تلفن دوبرابری و هزينه سنگين استفاده از اينترنت 

اپراتورهای يكی از هزينه های پنهان مقابله با كروناست. برای مثال، روزنامه نگارانی كه اين 
روزها در خانه گزارش های خود را تهيه می كنند يا مدرسين و دانش اموزان و دانشجويانی كه 

مجبور به حضور در كالس های آنالين هستند، متحمل هزينه های زيادی در اين ايام شده اند. به خصوص 
كه در نيمی از اين ايام اپراتورها تصميم به حذف بسته های بلند مدت خود گرفتند و هزينه بسته های كوتاه مدت را هم افزايش دادند.   
اگرچه در حال حاضر بسته های بلند مدت اپراتورها دوباره در اختيار مشتريان گذاشته شده اما فارغ از مدتی كه دوركارها با گرانی 
و كاهش مدت زمان بسته ها مواجه بودند؛ در نهايت می توان گفت امروز مصرف و به تبع آن هزينه اينترنت و تلفن آنها يك و نيم تا 
دوبرابر مصرف عادی آنها برآورد می شود. البته فاكتور تلفن  و اينترنت فاكتوری است كه عموما امكان تعميم به خانواده را ندارد و به 
شكل فردی محاسبه می شود. بررسی های همشهری نشان می دهد كه عموما روزنامه نگاران به طور متوسط ماهانه 30 هزار تومان 
بيشتر برای اينترنت همراه خود و بين 30 تا 45 هزار تومان بيشتر از مصرف استاندارد خود برای مكالمات شان هزينه می كنند. عموم 
افراد برای اين باورند كه مصرف شان دو برابر شده است. گفت وگو با 10 معلم آموزش و پروش و دانش آموز هم نشان می دهد كه هزينه 
اينترنت آنها ماهانه بين 40 تا 60 هزار تومان افزايش پيدا كرده است چرا كه هر جلسه كالس آنالين حجم بسياری از اينترنت آنها 
را  می بلعد. به نظر می رسد راهكاری كه وزارت ارتباطات برای اين موضوع در نظر گرفته  است؛ تا حدی منطقی باشد. اين وزارتخانه 

اعالم كرده كه هزينه استفاده از »شاد« )شبكه اجتماعی دانش آموزان( با استفاده از اينترنت همراه يك  سوم محاسبه خواهد شد.

 ماسك؛ماهانه
بين360تا480هزارتومان

باالخره  رسانه ها در ايران تصميم گرفتند به اثربخشي ماسك اعتراف كنند. بعد 
از اينكه كمبودهاي بازار جبران و ماسك به تعداد كافي در بازار عرضه شد، قيمت 

ماسك اندكي متعادل تر شد. امروز هر ماسك سه اليه جراحي بين 2 تا 4هزار تومان 
قيمت دارد و هر بسته 50عددي ماسك حدودا 120هزار تومان قيمت گذاري شده 

است. براساس استانداردهاي جهاني، فرد بايد هر 3ساعت يك بار ماسك خود را عوض كند 
كه با توجه به اينكه كمتر كسي اين قاعده را رعايت مي كند، براي محاسبه هزينه اي كه خريد 

ماسك به يك خانواده تحميل مي كند بنا را بر اين گذاشتيم كه هر فرد روزانه تنها 2 ماسك جراحي 
مصرف كند. بر اين اســاس هر خانواده چهارنفره، )اگر 20روز در  ماه را بيرون از خانه باشند( حدودا 3بسته ماسك 50عددي 
مصرف مي كنند. بر اين اساس، خريد ماسك حداقل 360هزار تومان در  ماه به هر خانواده تحميل مي كند. اين در حالي است كه 
خيلي ها تمام 30روز  ماه را نه صرفا براي كار بلكه به داليل مختلفي مثل خريد، پياده روي و حتي سفر بيرون از خانه هاي خود 

هستند و اگر مبناي محاسبه را تغيير دهيم، هزينه تهيه ماسك تا 480هزار تومان هم باال مي رود.

1,000,000
این شماره

هزينههای
كرونا
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ماسك داريم تا ماسك
هزينه هاي مقابله با كرونا ميان فقير و غني مي تواند از چند هزار تومان تا چند ميليون 

تومان تفاوت داشته باشد
روزانه يك ماسك بخرد و بگذارد 
خانواده اش نان نداشــته باشند، 
يا نان بخرد و بدون ماسك وارد 
جمعيت و جاهاي شلوغ شهر شود؟ انتخاب حساسي كه حميد، 
كارگر روزمزدي كه درآمدش به صفر رســيده بود، بايد براي آن 
تصميم مي گرفت. او نيز مثل همه كارگران فصلي و روزمزد چاره اي 
ندارد جز اينكه هر روز خانه را براي يافتن كار ترك كند. با وجود 
كرونا، بيشتر روزها كاري نيست و بايد دست خالي به خانه برگردد 
و روزهايي كه كار باشد هم درآمدش چندان چشمگير نيست. او 
از ابتداي شيوع ويروس كرونا براي تهيه ماسك كه مسئوالن دائم 
به پوشيدن آن توصيه مي كنند دچار مشكل بوده است؛ »در يك 
هفته فقط 100هزار تومان كار كرده بودم. اين پول بايد خرج خورد 
و خوراك چند روز خانواده من را مي داد. چكار مي كردم؟ آيا بايد 
غذا مي خريدم يا ماســك؟ اوايل يك ماسك را حدود چند هفته 
زدم. نمي توانستم روزانه ماسك جديدي بخرم. البته هميشه هم 

به صورتم نبود، اما همان ماسك هم خراب شد.«
چاره كار براي او اين بود كه ماسك مشكي پارچه اي يك اليه اي را 
بخرد و هر بار آن را بشويد و استفاده كند. مي گويد: »در اين چند ماه 
من همين يك ماسك را اســتفاده كرده ام، نه بيشتر... آنهايي كه 
مي گويند همه جا ماســك بزنيد و هر چند ساعت يك بار هم آن 
را عوض كنيد، به نظرشــان من آن قدري پول دارم كه بتوانم اين 
كار را بكنم؟« نمي داند اين ماســك از كرونــا جلوگيري مي كند 

يا نه و مي گويد: »به هر حــال نمي توانم هزينه بيشــتري كنم. 
اگر مي خواهند ماســك بزنيم، خودشــان رايگان توزيع كنند«. 
خانواده اش هم جز همين ماسك مشكي رنگ يك اليه چندهزار 
توماني از چيز ديگري اســتفاده نمي كنند و مي گويد در محله ما 
تقريباً وضعيت براي همه مشابه است. هزينه هاي كرونا براي آنها 
به همين چند هزار تومان ختم شده كه البته خطر ابتال را برايشان 

چند برابر مي كند.
پوشــيدن ماســك اكنون در همه اماكن سربســته و در وسايل 
حمل ونقل عمومي اجباري اســت. البته جريمــه اي براي آن در 
نظر گرفته نشده، اما يك نوع اجماع عمومي براي آن شكل گرفته 
و باعث افزايش تقاضا براي ماســك و بقيه وســايل بهداشتي و 
ضدعفوني كننده ها شده اســت. البته اين موضوع نوع جديدي از 
نابرابري را ايجاد كرده است. شايد شما هم افراد تنگ دست زيادي 
را ديده باشيد كه يك ماســك را براي روزهاي طوالني استفاده 
مي كنند و قيد خريد و استفاده از بقيه وسايل ضدعفوني كننده مثل 
الكل را زده اند. كرونا فرقي ميان پولدار و فقير نمي گذارد. اما تأثير آن 
بر افراد بر اساس دسترسي آنها به سرپناه، بهداشت و ساير نيازهاي 
اساسي، متفاوت است. حتماً شــما هم تصوير آن پيرمردي كه از 
يك تكه گوني، ماسكي براي خود درست كرده بود و در شبكه هاي 

اجتماعي منتشر شده بود، يادتان هست.
ماســك و وســايل ضدعفوني كننده براي بعضي افراد ديگر اما 
هزينه هاي بيشتري به بار آورده است. دكتر احمد اكبرزاده، پزشك 

 رونق بازار
تجهيزات محافظ شخصي 

كرونا چقدر خرج روي دست شهروندان كشورهاي مختلف 
گذاشته است؟

افزايش اهميت ايمني شخصي براي 
جلوگيــري از ابتال بــه كوويد-19 
ميان مردم جامعه و همچنين كادر 
درماني در كشــورهاي مختلف جهان منجر به رشد بازار فروش 
تجهيزات محافظت شخصي شده است. همه گيري كرونا تقاضای 
بي ســابقه اي را براي تهيه محصوالت ايمني شــخصي،  مانند 
دستكش، ماسك، گان، شــيلد، عينك و مواد ضدعفوني كننده 
براي بخش درمــان و كل جامعه ايجاد كرده اســت؛ به ويژه در 
كشورهايي كه استفاده از تجهيزات محافظت شخصي، به خصوص 
ماسك، اجباري شده است و همراه نداشتن آنها جريمه هاي نقدي 

سنگين و حتي گاه حبس به دنبال دارد.
در ماه هاي آخر سال2019 كه اخبار شيوع كرونا به تدريج درحال 
جهاني شدن بود، چين توليد حدود نيمي از ماسك هاي بهداشتي 
جهان را به عهده داشت. با افزايش همه گيري، چندين شركت در 
كشورهاي مختلف توليد ماسك خود را افزايش دادند و كسب و 
كارهاي حاشيه اي نيز براي توليد تجهيزات ايمني به راه افتادند. 
در 5 ماه اول سال2020 نزديك به 70هزار شركت جديد توليد 
ماسك در چين ثبت شدند كه در مقايسه با سال2019 افزايشي 
1256درصدي به شــمار مي رود. همچنين براســاس گزارش  
بيزنس واير، ارزش 4907.2ميليون دالري بازار جهاني تجهيزات 
محافظت شخصي در سال2019 با شدت گرفتن همه گيري كرونا 
قطعا تا پايان سال2020 و سال هاي پس از آن دچار جهش خواهد 
شد. همچنين براساس نتيجه پژوهش نشريه اكونوميست، ميزان 
هزينه كشورها در بخش سالمت و درمان در ارتباط با كوويد-19 
افزايشي قابل توجه داشته است؛ اگرچه در بخش هاي نامرتبط 
به كرونا، اين هزينه ها با كاهش مواجه شده اند. براي مثال ميزان 
هزينه دولت آلمان براي تامين نيازهاي بخش محيط زيســت، 
درمان و بهداشــت با افزايش همه گيري كرونــا از 553ميليون 
يورو در3ماه اول سال2019 به 1.1ميليارد يورو در دوره زماني 
مشابه در سال جاري رسيده است كه بخشي از اين هزينه شامل 

تمهيدات پيشگيري و درماني هم هست.
با وجود آمار جسته و گريخته اي كه از خرج دولت ها براي تامين 
تقاضاي روزافزون شهروندان نگران از ابتال و بخش درمان وجود 
دارد، اين ارقام نمي توانند چشم اندازي دقيق از مخارج ماهانه يك 

گزارش

جهان

شبنم سيدمجيدي
روزنامه نگار

سميرا رحيمي
روزنامه نگار

شهروند براي جلوگيري از ابتال به كرونا به دست دهد، به ويژه به 
اين دليل كه بسياري از كشورها سطوحي از مقررات محدوديت  
رفت وآمد را حفــظ كرده اند و اين محدوديت هــا از هزينه كلي 
ماهانه شــهروندان مي كاهد. از اين رو با جســت وجوي قيمت 
رايج ترين اقالم مورد استفاده خانواده ها در دوران همه گيري كرونا 
در فهرست فروشگاه هاي آنالين هر كشور، تالش كرديم برآوردي 
تخميني از هزينه ماهانه يك خانوار تك نفره را در5 كشور مختلف 
جهان به دست آوريم. اين برآورد حدودي در مقايسه با متوسط 
درآمد ماهانه در كشورهاي مورد نظر و با تصور اينكه هر فرد در ماه 
به يك بسته 50تايي ماســك، يك جعبه 100تايي دستكش و 

نيم ليتر مايع ضدعفوني كننده دست نياز دارد، انجام شده است.
در كشور آلمان با متوسط درآمد ماهانه 4021يورو، هر فرد در ماه 
29يورو صرف خريد يك بسته 50تايي ماسك مي كند، در ازاي 
يك بسته 100تايي دستكش 15.5يورو و براي نيم ليتر محلول 
ضدعفوني كننده 4.9يورو پرداخت مي كند. مجموع اين هزينه ها 
برابر 49.5يورو، 1.2درصد از حقوق ماهانه يك شهروند آلماني 

را تشكيل مي دهد.
كانادايي ها با متوسط درآمد ماهانه 3261دالر در مجموع ماهانه 
81.5دالر براي خريد3 قلم تجهيزات محافظتي هزينه مي كنند؛ 
28دالر براي ماســك، 42.5دالر براي دستكش و 11دالر براي 
محلول ضد عفوني كننده. اگر كمك هزينه هايي كه دولت كانادا 
براي عبور از بحران اقتصادي كرونا به شهروندانش پرداخت كرد 
را ناديده بگيريم، حدودا 2.4درصد از حقوق يك شهروند كانادايي 

صرف خريد ملزومات محافظت شخصي در برابر كرونا مي شود.

يكي از بيمارســتان هاي تهران اســت و مي گويد: »ماهانه شايد 
يك و نيم ميليون تومان هزينه ماســك، گان و دســتكش و ساير 
وسايل پيشگيري مي كنم. در بيمارستان ماسك بايد هر 4ساعت 
يك بار عوض شود. دستكش را هم با ويزيت هر بيمار بايد تعويض 
كرد. همه اين هزينه ها نيز با خودمان بود و بيمارستان تا مدتي از 

پرداخت اين هزينه ها عاجز بود«.
يكي از اعضاي خانواده اي كه هر 5نفرشــان به كرونا مبتال شدند، 
مي گويد: »هزينه درمان كرونا براي هر نفر ما حدود 700هزار تا 
2ميليون تومان رقم خورد. هر بار مراجعه به بيمارستان و عكس 
گرفتن از ريه و... با بيمه حدود 100هزار تومان آب خورد. داروهايي 
كه تجويز مي شد سر يك هفته به اتمام مي رسيد و تا 4هفته حداقل 
بايد دارو مي خورديم كه براي هر كدام مان هفته اي حداقل 80هزار 
تومان مي شد«. هزينه هاي درمان براي آنها فقط به همين جا ختم 
نشده. مي گويد: »داروهاي تقويتي، تزريق سرم و چيزهاي ديگري 
هم بود. 4هفته اش براي هر كدام ما 400هزار تومان شد. هر كدام 
حداقل 2بار بيمارستان رفتيم. در نتيجه هزينه هاي من، پدرم و 

يكي از برادرانم هر كدام حدود 600تا 700هزار تومان شد«.
البته به گفته او اگر فردي بخواهد در بيمارستان بستري شود عالوه 
بر هزينه بستري در بيمارستان بايد پول داروهايي مثل فاويپيراويو، 
اينترفرون بتا و رمديسيوير را هم بدهد كه هزينه اش خيلي باالتر از 
تصور مي شود؛»مادرم و يكي ديگر از برادرانم هر كدام حدود 10روز 
در بيمارستان بســتري بودند و براي يكي شان يك و نيم ميليون و 

براي ديگري 2ميليون تومان پرداخت شد.«
او مي گويد: »جدا از اينها از روز اول شيوع كرونا هر روز از ماسك 
استفاده كرده ايم. شما حســاب كنيد مي گويند هر كس بايد هر 
2ساعت يك بار ماســك هاي جراحي را عوض كند. در خانواده ما 
اين اتفاق نشدني بود؛ چرا كه هزينه هاي ماسك برايمان ميليوني 
مي شد. روزي يك عدد استفاده مي كنيم. يك بسته ماسك 50تايي 
را 120هزار تومان مي خريم كه براي كل خانواده مان هر بسته در 
10روز تمام مي شــود. يعني ماهانه حدود 400هزار تومان فقط 
هزينه ماسك براي خانواده ما مي شود. الكل و مواد ضدعفوني كننده 
نيز ماهانه حدود 100هزار تومان برايمان هزينه در بر دارد. يعني 
كرونا جز دوران بيماري كه چندين ميليون برايمان هزينه داشت، 

در حالت عادي ماهانه 500هزار تومان هزينه دارد«.
نيلوفر كارمند است و از ابتداي كرونا دوركاري در شركت آنها در 
حال اجراســت و او فقط 3روز در هفته بايد به دفتر مراجعه كند؛ 
»كرونا عالوه بر هزينه ماســك و الكل و ضدعفوني كننده، براي 
من كه كارمند هســتم هزينه هاي ديگر هم داشته است. وسايل 
حمل ونقل عمومي خيلي شلوغ اســت. در خانه، مادرم به خاطر 
بيماري زمينه اي، جزو افراد پرخطر اســت. من نمي توانم ريسك 
كنم و با حمل ونقل عمومــي رفت وآمد كنم. نمي خواهم مادرم از 
من بيماري را بگيرد. در نتيجه تقريباً هــر روز براي رفت وآمد به 
شركت از تاكسي هاي اينترنتي اســتفاده مي كنم و در هر مسير 
حدود 20هزارتومان مي پردازم. روزانه 40هزار تومان مي شود.« 
اين هزينه را اگر در روزهــاي رفت وآمد او در يك ماه ضرب كنيد، 
بايد حدود 500هزارتومان در  ماه فقط هزينه رفت وآمد كند كه به 
گفته خودش اگر كرونا نبود اين هزينه به ماهي 200هزار تومان 
كاهش مي يافت. ادامــه مي دهد: »همه اينهــا را اضافه كنيد به 
هزينه هاي بيشتري كه به خاطر مراجعه نكردن به فروشگاه و انجام 
خريدهاي آنالين بايد پرداخت كنم. هــر بار خريد آنالين حدود 
10تا 15هزارتومان هزينه ارسال دارد و بعضاً اجناس نيز گران تر 
از مغازه هاســت. ما حتي مواد غذايي را به شكل آنالين خريداري 
مي كنيم. مبارزه با كرونا بيــش از آنچه فكر كنيد، برايمان هزينه 

داشته است«.

در تركيه به عنوان هجدهمين كشور جهان كه بيشترين درگيري 
را با كوويد-19دارد، هر شهروند مجبور است به صورت تخميني 
3.8درصد از حقوق ماهانه خود را براي محافظت از خود در برابر 
كرونا هزينه كند. متوســط درآمد ماهانه در اين كشــور حدود 
3200دالر است و حدود قيمت ماسك 43لير، دستكش 64لير 
و ضد عفوني كننده 16لير است و مجموع هزينه ماهانه خريد اين 

اقالم براي يك شهروند ترك حدود 123لير خواهد بود.
كانون اصلي شيوع همه گيري كوويد-19، پس از آلمان از كمترين 
سهم مخارج ملزومات محافظت شخصي از درآمد ماهانه برخوردار 
است، درصورتي كه متوسط حقوق ماهانه در چين را 8500يوآن 
درنظر بگيريم، يك شــهروند چيني با پرداخــت 45يوآن براي 
ماسك، 50يوآن براي دستكش و 34يوآن براي ضد عفوني كننده، 
1.5درصد از حقوق ماهانه خود، برابر 129يوآن را براي مقابله با 

كرونا خرج مي كند.
وجود انواع طرح كمك مالي به شاغالن و خانواده هاي استراليايي 
فشار احتمالي ناشي از همه گيري كرونا و اعمال محدوديت هاي 
تردد در اين كشور را تاحد قابل توجهي كاهش داده  است. با اين 
همه طبيعی است در ميان جمعيت استراليايي ها افرادي وجود 
دارند كه تحت پوشش چنين طرح هاي كمكي قرار نگيرند. چنين 
افرادي با درنظر گرفتن متوسط حقوق ماهانه 5216دالري در 
استراليا، ماهانه 60دالر براي خريد ماسك، 11دالر براي خريد 
دستكش و 10دالر براي خريد محلول ضدعفوني كننده هزينه 
مي كنند. مجموع هزينه ماهانه خريد اين اقالم برابر 81دالر است 

و 1.5درصد از حقوق ماهانه يك استراليايي را تشكيل مي دهد.

تومانـــي
محاسبه سرانگشتی هزينه های ضروری يك خانواده 4 نفره برای پيشگيری از كرونا

يك خانواده  مقابله   
چهارنفره ماهانه 
بين 900هزار تا 
يك ميليون و 
300هزار تومان در 
خوش بينانه ترين 
حالت براي مبارزه 
با ويروس كرونا 
پرداخت مي كند 

45درصد درآمد 
يك كارگر ساده 
مي تواند صرف 
مقابله با ويروس 
كرونا شود 

 بسته هاي اينترنت 
دو اپراتور بزرگ 
كشور در حالي 
حداقل 30درصد 
گران تر شده كه 
بسياري از افراد 
اين روزها دوركار 
شده اند 

 كرم دست و ويتامين بدن؛ 
250هزار تومان در  ماه 

پيامد شست وشــوهاي متعدد 20ثانيه اي، دســت هاي خشك و پوست هاي 
ملتهب است. شايد پيش از شيوع ويروس كرونا، نياز به كرم هاي مرطوب كننده 

كمتر احساس مي شــد اما امروز تقريبا در هر خانه اي يك يا حتي چند نوع كرم 
مرطوب كننده وجود دارد. قيمت كرم هاي مرطوب  كننده بسيار متفاوت است اما 

بررسي كرم هاي موجود در بازار نشان مي دهد كه براي خريد يك عدد از اين محصول 
بايد بين 15 تا 80هزار تومان كنار بگذاريد. يك خانواده چهارنفره حداقل يك بسته كرم 

مرطوب كننده مصرف مي كند كه ميانگين طيف قيمت حكايت از اين دارد كه حدود 45هزار تومان 
در  ماه هزينه خريد كرم مرطوب كننده براي يك خانواده در ايام كرونا خواهد شد. از سوي ديگر خريد قرص هاي مولتي ويتامين 
و تقويت كننده سيســتم ايمني بدن در اين روزها به گواه پزشكان داروخانه ها 2 تا 3برابر شــده است. هر بسته 60تايي 
مولتي ويتامين خارجي 150هزار تومان و هر بسته مولتي ويتامين ايراني حدود 43هزار تومان قيمت دارد؛ ميانگين قيمت 
هر بسته 60تايي را بر اين اساس مي توان 105هزار تومان درنظر گرفت. هر فرد بايد روزانه يك عدد از اين قرص ها را همراه غذا 
مصرف كند و اين يعني يك خانواده چهار نفره بايد 120قرص در  ماه مصرف كند. همه اينها يعني هزينه خريد مولتي ويتامين 
يك خانواده چهارنفره در  ماه را مي توان حدود 210هزار تومان درنظر گرفت. براساس محاسبات همشهري، مجموع هزينه 

خريد مولتي ويتامين و كرم مرطوب كننده در ماه براي يك خانواده چهار نفره حدود 250هزار تومان برآورد مي شود.

 شوينده ها؛ تحميل هزينه
 حداقل 50هزار تومانی 

همه  چيز در اين روزها مدام شسته مي شــود؛ از لباس گرفته تا پفك و چيبس!  
بررسي هاي ميداني همشهري نشان مي دهد بيشــتر افراد اين روزها 2دوبرابر 

مصرف نرمال خود براي خريد پودر ماشين، پودر دست، مايع ظرفشويي و مايع 
دست شويي هزينه مي كنند. يك خانواده چهارنفره، سابق بر اين ايام، هفته اي يك بار 

ماشين لباسشويي خود را روشــن مي كرد و به همين واسطه ماهانه يك بسته پودر 
ماشين 500گرمي )9هزار تومان( در سبد هزينه خود داشت. اما حاال خانواده ها مي گويند 

حداقل 6 و حداكثر 8بار در  ماه ماشين لباسشويي خود را روشن مي كنند و اين يعني هزينه پودر 
براي آنها از 9هزار تومان به حداقل 18هزار تومان رسيده است؛ 9هزار تومان اضافه بر مصرف نرمال. از سوي ديگر يك مايع 
دست شويي 4ليتري حدود 2 ماه پاسخگوي مصرف يك خانوار بوده كه بعضي از خانواده ها مي گويند حاال همان مايع )در بازار 
بين 33 تا 50هزار تومان قيمت  دارد كه ميانگين آن يعني 40هزار تومان مبنا قرار مي گيرد( تنها يك ماه كفاف آنها را مي دهد. 
مي توان نتيجه گرفته هزينه ميانگين خريد مايع دستشويي يك خانواده چهارنفره، از 20هزار تومان به 40هزار تومان در  ماه 
رسيده است؛ 20هزار تومان اضافه بر مصرف نرمال. درباره مايع ظرفشويي هم تقريبا همين قاعده برقرار است كه نتيجه آن 
تحميل بين 20 تا 30هزار تومان در  ماه به خانوار است. مصرف بيشتر اين سه قلم كاالي شوينده حدود 49 تا 50هزار تومان 
هزينه براي خانواده هايي با بُعد استاندارد تراشيده است. گفتني است كه در كنار همه اين اعداد و مفروضات گزارش، هزينه هاي 
بسياري هم وجود دارد كه امكان محاسبه آنها حتي به طور تقريبي هم وجود ندارد؛ هزينه هايي مثل دستمال كاغذي،  مايع 
ضدعفوني كننده ميوه و سبزي و افزايش بهاي قبض آب و برق كه مصرف آنها در روزهاي كرونايي در كشور چند برابر شده 
است. تقي زاده خامسي، معاون آب و آبفاي وزير نيرو گفته است: شيوع بيماري كرونا باعث تغيير الگوي مصرف آب خانوارها 

شده و ميزان مصرف آب شرب در كشور را 35درصد افزايش داده است.

دستكش ؛ماهانه 190هزار تومان
آحاد مردم از تب و تاب خريد دستكش افتاده اند و همين كاهش تقاضا قيمت اين 
كاال را نسبت به روزهاي اول شــيوع كرونا، پايين آورده است. با اين حال بسياري 
از افراد اين روزها همچنان بدون دســتكش از خانه خارج نمي شــوند. يك بسته 
100عددي دستكش  ساده نايلوني كه محافظت خاصي هم دربرابر ويروس براي 

فرد ايجاد نمي كند حدود 9هزار تومان قيمت دارد. از سوي ديگر دستكش هاي ونيل 
50تايي ايراني 60هزار تومان و دستكش هاي التكس 50تايي بين 80 تا 180هزار تومان 

قيمت دارد. امكان برآورد دقيق به واسطه اختالف فاحش قيمت براي دستكش وجود ندارد، 
اما ميانگين اين اعداد به ما مي گويد كه هر بسته 50تايي دستكش را مي توان با قيمت حدود 

60هزار تومان تهيه كرد. اگر هر فرد روزانه 2جفت دستكش استفاده كند و هر جفت به طور ميانگين 
1200تومان قيمت داشته باشد و اين فرد تنها 20روز از  ماه را بيرون باشد، او ماهانه 48هزار تومان براي خريد دستكش هزينه 

كرده است. به تبع اين محاسبه، هزينه اي كه دستكش به يك خانوار چهارنفره تحميل مي كند حدود 192هزار تومان است.

1,000,000
این شماره

هزينههای
كرونا
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اين روزها جامعه ما در حال تحمل 
اثرات دو مسئله بزرگی است كه هر يك از آنها 
به تنهايي اين قابليت را دارد كه روند جاری 
و معمول اداره هر كشوري را دچار اختالالت 
اساسي كند. در مواجهه با كرونا و مشكالت 
معيشتي ناشي از تحريم، فضاي فعلي جامعه 
و دورنمايي كه برای آن متصور است را چطور 

ترسيم مي كنيد. 
بیماري كرونا امروز سراســر دنیا را در نورديده و 
تأثیراتي به جاي گذاشــته است. ما در مواجهه با 
بحران، توفیق ها و ناكامي هايي را در كشورهاي 
مختلف شاهد هستیم. به نظر مي رسد كشورهايي 
كه پیش از روبه روشــدن با بحران، انباشــتي از 
سرمايه هاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي را با 
مديريت و برنامه ريزي كسب و ذخیره كرده اند، 
مواجهه نســبتاً موفقیت آمیزي بــا اين ويروس 
داشتند و توانستند جامعه خودشان را تا حدي در 
مقابل اثرات آن مصون نگاه دارند. دسته ديگري 
از كشــورها  در طیف میانه قرار مي گیرند؛ اينها 
ســرمايه هاي اجتماعي، اقتصــادي و فرهنگي 
داشــتند اما فاقد مديريت كارآمــد بودند. مثاًل 
آمريکا را ببینید؛ داراي اقتصاد اول دنیاست اما در 
مواجهه با اين بیماري دچار مشکالت مهمي شده 
است. برزيل و برخي كشورهاي ديگر هم چنین 
وضعي دارند. دســته سوم كشــورهايي هستند 
كه از يك طــرف فاقد ســرمايه هاي اجتماعي، 
اقتصادي و فرهنگي الزم بودند و از سوي ديگر، 
نتوانستند به خوبي و آنچنان كه الزم بود، مسئله 

را مديريت كنند.
ممكن است براي اين دسته بندي 

سه گانه نمونه هايي را ذكر كنيد؟
بله. در اين دسته بندي، ما كشورهاي اسکانديناوي 
يا امثــال نیوزلند را داشــتیم كــه خیلي خوب 
توانســتند با بحران روبه رو شــوند؛ بیماري را تا 
حد زيادي كنترل و میزان تلفات شــان را بعضاً 
تك رقمي كردند. در عین حال اقتصادشــان هم 
مجدداً فعال شــده و به صورت مديريت شــده و 
با كمترين مشــکل تقريباً به روال عادي زندگي 
برگشته اند. دسته دوم و سوم اما نتوانستند چنین 

كارنامه اي را در مواجهه با كرونا به ثبت برسانند.
مــا كجاي ايــن دســته بندي 

قرار مي گيريم؟
به نظر من در دسته سوم هستیم؛ جامعه ما مدت 
مديدي است كه دچار شکاف هاي عمیقي شده و 
عماًل بسیاري از سرمايه هاي اجتماعي و فرهنگي 
خود را از دست داده است. مسئله تحريم ها از يك 
سو و ضعف مديريت از سوي ديگر، ما را در وضع 
دشواري قرار داده است. ما تقريباً در يك بحران 
بین المللي و اقتصادي قــرار گرفتیم و نتايج آن 
را هــم در اعتراضاتي كه در ســال های 96و 98 
اتفاق افتاد، ديديم. از ســوي ديگر متأســفانه با 
سیاست هاي توسعه اقتصادي و اجتماعي غلط، 
جمعیت پراكنده كشور را در اطراف كالنشهرها و 
شهرهاي بزرگ تجمیع كرديم و اينها هر آن ممکن 
است مثل بمب ساعتي كالنشهرهاي ما را كه مراكز 
قدرت و ثروت كشور ما هستند، دچار چالش هاي 
جدي كنند. من در حوادث آبان  ماه اشاره كردم 
كه بايد شورش گرسنگان، بیکاران و محذوفین را 
جدي گرفت. اينها دير يا زود باالخره حیات شهري 

و كالنشهرهاي ما را تهديد خواهند كرد.
با نــگاه آسيب شناســانه، چه 
نقدهايي را به مدل مديريتي مواجهه با كرونا 

در كشورمان، وارد مي دانيد. 
به نظر مي رســد ما از اوايل بهمن ماه درگیر اين 
مسئله شديم، اما به دلیل برخي مالحظات ازجمله 
مسائل سیاسي  عمال مواجهه منطقي و عالمانه با 
بحران يك ماه عقب انداخته شــد و در نتیجه ما 
ناگهان با شیوع گسترده بیماري مواجه شديم. در 
واقع زماني ورود رسمي كرونا به كشور اعالم شد 
كه بیماري تقريباً از محدوده خود خارج شده بود 
و نمي شد جلوي آن را گرفت. برخي عوامل ديگر 
ازجمله مالحظاتي كه براي اعمال محدوديت در 
بعضي شهرهاي منشأ كرونا وجود داشت، مزيد بر 
علت شد. مجموعه اين مسائل سبب شد كه ما در 
اسفندماه با سستي و مداهنه با كرونا مواجه شويم 
و در نتیجه كرونا همه استان هاي ما را در برگرفت. 
مي توان گفت تنها سیاست محدودكننده اي كه 
اجرا شــد در تعطیالت نوروز بود كه اعالم كردند 
رفت و آمد بین شــهرها ممنوع اســت. كارهايي 
كه تقريباً همه كشــورها در همان اوايل بحران 
انجام دادند، اينجا با 2 ماه تأخیر و به مدت 15روز 
اجرايي شد. آن هم البته در اصل روغن ريخته را 
نذر امامزاده كردند چــون عید نوروز تعطیل بود 
و اجراي اين پروتکل ها در تعطیالت كار چندان 

دشواري نبود.
خب چرا اين اتفاق افتاد، شــما 

ريشه مسئله را در نخواستن مي دانيد يا در 
نتوانستن؟

دولــت اقتــدار و تــوان چنداني بــراي اجراي 
پروتکل هاي ســخت گیرانه نداشت، چون هم با 
مشکالت عظیم اقتصادي و معیشتي روبه رو بود، 
هم سرمايه هاي الزم براي مواجهه با چنین بحراني 
را در اختیار نداشت. ما مشکل بین المللي داريم 
و عماًل نمي توانیم از كمك بین المللي اســتفاده 
كنیم. در عین حال سرمايه اجتماعي ما به شدت 
آسیب ديده. میزان مشاركت در انتخابات اخیر به 
خوبي نشان مي دهد كه ما در اين زمینه چه وضعي 
داريم. سرمايه فرهنگي ما هم در اين سال ها آسیب 
جديدي ديده؛  ما به هر حال اعتقادات و باورهايي 
داشــتیم؛ باورهاي مذهبي، باورهاي اجتماعي و 
ارزش هاي اجتماعي اما متأسفانه طي سال هاي 
گذشته به شــدت دچار بحران ارزشي و اخالقي 
شده ايم. خیلي از بنیان هاي فکري، اجتماعي و 
مذهبي ما مورد چالش قرار گرفته است. عامل مهم 
بعدي، بدبیني جامعه نسبت به مديريت جامعه 
و بدبیني نخبگان سیاسي و اجتماعي نسبت به 
يکديگر است. از سويي شــاهد وجود مشکالت 
جدی در رابطه میان مردم و نخبگان هســتیم. 
اين مشکل حاصل سال ها تالشــي است كه در 
كشور براي ايجاد بدبیني نسبت به نخبگان جريان 
داشته است. ما آدم هاي سیاسي مهمي داشتیم كه 
مي توانستند روي مردم تأثیر و نفوذ داشته باشند. 
نخبگان مذهبي داشتیم، نخبگان فرهنگي و هنري 
داشتیم. اعتبار اينها به دلیل چالش هاي سیاسي 
در سال هاي گذشته خدشه دار شــده است. در 
واقع سرمايه اي كه مي توانست روزي به كار بیايد، 
آسیب جدي ديده. االن مکرراً  تأكید مي شود كه 
بیايید به مردم بگويید وضع خطرناك است ولي 
ماجرا مثل حکايت چوپان دروغگو شده؛ جامعه 
بیشــتر صداها را دروغ مي پندارد. به تعبیر بهتر، 
افراد چندانی وجود ندارند كه حرف شان اينقدر 
پیش مردم اعتبار داشته باشد كه بتوانند تأثیرگذار 
باشــند و جامعه را در اين شرايط خطیر كمك و 
راهنمايي كنند. در شرايطي كه مشاركت مدني در 
پايین ترين سطح قرار دارد، رابطه نخبگان با مردم 
در وضع بسیار بدي است.  اعتماد عمومي بسیار 
پايین است. در شرايط اقتصادي و بین المللي بسیار 
ســختي قرار گرفته ايم و حاال هم با اين ويروس 
مواجه شده ايم و خب،  معلوم است كه چه بر سر 

ما خواهد آورد.
شما معتقديد كه ما فرصت را براي 
مواجهه عالمانه و اثرگذار با كرونا از دســت 
داده ايم و مقصودتان اعمال محدوديت هاي 
گســترده در همان ابتداي بحران است، اما 
عده اي ازجمله برخي دولتمردان از همان ابتدا 
مي گفتند كه كشور از بنيه اقتصادي الزم براي 

تحمل چنين محدوديت هايي بي بهره است.
بله آقايان ترس شــان از اين بود كه اگر بخواهند 
پروتکل ها را كاماًل رعايت كنند، ممکن اســت 
مشکالت اقتصادي و معیشــتي به وجود بیايد. 
ولي من معتقدم داســتان كار مــا مثل آن مثال 
است كه گاوي سرش در خمره اي گیر كرده بود، 
 مي خواستند هم خمره ســالم بماند، هم سر گاو 
آسیب نبیند. نهايتاً ولي كار طوري انجام شد كه 

هم سر گاو بريده شد و هم خمره شکست.
اگر قرار باشــد به عنــوان يك 
جامعه شناس با همين شرايط موجود، راهكاري 
را به مسئوالن كشور ارائه كنيد، چه راهي پيش 

پاي شان مي گذاريد؟ 
من اتفاقا اوايل ســال درباره برساخت اجتماعي 
مسئله كرونا نوشــتم و به اين مسئله پرداختم. 
تخصص اصلي من مسائل اجتماعي ايران است. 
همیشــه نظرم اين بوده كه ما امروز مشــکالت 
عديــده اي در حوزه هاي اقتصــادي، فرهنگي، 
اجتماعي، شهري و... داريم كه همه انباشت شده 
و ما هنوز نتوانســته ايم راهکارهاي مؤثري براي 
حل آنها پیدا كنیم.  اما با وجود همه اين مشکالت 
و گرفتاري ها، ما كشــوري هســتیم كه مسئله 

اجتماعي نداريم.
اين مشكالت را مسئله اجتماعي 

نمي دانيد؟
مســئله اجتماعي يك امر تخصصي است؛ امري 
اســت كه اگرچه براي جامعه مشکل زاست، اما 
همگان  بايد نسبت به مشکل بودن آن وقوف پیدا 
كنند؛ يعني مردم، حاكمیت و نخبگان همه نسبت 
به مشکل بودن و مسئله بودن آن وقوف پیدا كنند و 
همه براي حل آن با يکديگر همدل شوند. دومین 
شرط در شکل گیري مسئله اجتماعي اين است 
كه همه كساني كه گفتیم، براي حل مشکل با هم 
همکاري كنند؛ يعني هم حاكمیت، هم نخبگان و 
هم مردم براي حل مسئله كمك كنند. اينجاست 
كه مشکل تبديل به مســئله اجتماعي مي شود 

و وقتي اين اتفاق بیفتــد، از درون آن راهکار هم 
پیدا مي شود. راه حل در اصل اين است كه اين سه 
ركن كه بیان كردم،  در كنار هم قرار بگیرند. االن 
درخصوص بسیاري از آسیب هاي جامعه، ذهنیت 
مشتركي وجود ندارد.  مي گويیم اعتیاد، مي گويند 
اين را بیگانــگان مي ســازند، مي گويیم كرونا، 
مي گويند چیز مهمي نیســت. روي هر چیزي 
دســت بگذاريم مي گويند اين توطئه خارجي 
است؛ يعني اعتقاد ندارند كه مسئله جدي است. 
البته خودشــان واقفند كه با يك مسئله جدي 
مواجه شده اند اما حاضر نیستند اين را به مردم 
بگويند. فکر مي كنند اگر بگويند، نشــانه ضعف 
اســت. از آن طرف به دلیل همین وضعیت، نوع 
مواجهه ما با مردم، مواجهه دوروزه است. جايي 
مي گويیم اوضاع خطرناك اســت، جاي ديگري 
مي گويیم عادي است. مردم تکلیف خودشان را 
نمي دانند. نخبگان و متفکران و دانشگاهیان ما هم 
دچار چندگانگي و پراكندگي هستند. در چنین 
شرايطي هیچ مشکلي تبديل به مسئله اجتماعي 
نمي شود و از درون آن راه حل بیرون نخواهد آمد.

كرونا هم نمي تواند تبديل به مسئله 
اجتماعي شود؟

من در آن مقاله اشــاره كردم كــه االن فرصت 
خیلي خوبي به وجود آمده اســت. درست است 
كه مردم و مديريت جامعه مسئله دارند يا نخبگان 
و مردم رابطه درســتي ندارند اما االن چیزي در 
میان هست كه اگر ســر آن توافق كنیم و با هم 
يکدل شــويم، مي تواند نقطه آغــازي بر خروج 
ما از شرايط بد پیشین هم بشــود؛ يعني حتي 
مي تواند كمك كند كه نه تنها مشکل فعلی بلکه 
يکايك مشکالتمان را حل كنیم و كشور را دوباره 
به مرز صحیح و اصولي برگردانیم. كرونا مسئله 
فراگیري است، مردم از آن واهمه دارند و احساس 
خطر مي كنند. از آن طرف باالخره حاكمیت هم 
اعتقاد دارد كه مســئله مهم است. نخبگان هم 

مي توانستند سر اين قضیه به اجماع برسند.
چرا اين اتفاق نيفتاد؟ 

شرطش اين بود كه اهتمام جدي از سوي مديريت 
جامعه شکل مي گرفت و نمي گذاشتند كه فضا 
عادي شــود. بعد كم كم از نخبــگان، معتمدان 
محلي و كساني كه روي مردم نفوذ دارند دعوت 
مي كردند تا همه به طور جــدي طي 2ماه تمام 
سرمايه هايي كه داريم را وسط بیاوريم تا بتوانیم بر 
ويروس كرونا مسلط شويم و آن را محدود كنیم. 
اگر چنین اتفاقي مي افتاد، يعني كرونا تبديل به 
يك مسئله اجتماعي مي شد و دولت، نخبگان و 
مردم همه با هم مشاركت و تمام سرمايه هاي خود 
را براي مواجهه با اين مسئله فعال مي كردند. با اين 
روش هم مي توانســتیم ويروس كرونا را كنترل 
كنیم و هم سرمايه اجتماعي قابل توجهي را براي 

مواجهه با ساير مشکالت مان به دست آوريم.
موضوع مشاركت را مطرح كرديد، 
مردم در گذشته در اتفاقاتي نظير سيل و زلزله 
نشان داده اند پتانسيل خوبي براي مشاركت 
در فرايند بازســازي پس از بحران ها دارند، 
به نظر مي رسد اين روحيه در مسئله كرونا كمتر 

ديده مي شود، چرا؟ 
اشاره خوبي كرديد، تجارب قبلي نشان مي دهد 
كه پتانسیل خوبي براي مشاركت مردم داريم؛ 
يعني مــردم عالقه دارند و حــس جوانمردي و 
يگانگي و روحیه انسان دوستانه آنها را وا مي دارد 
تا در مسائلي كه پیش مي آيد، كاري انجام دهند؛ 
خصوصاً در شرايط سخت. اما خب مي دانیم كه 
در حوادثي نظیر سیل و زلزله، برخالف كرونا عده 
محدودي از مردم درگیر بودند. كرونا تهديدي 

است كه تقريبا همه مردم را درگیر كرده است.
خب اينكه بايد حس مشاركت 

را تقويت كند...
مســئله زمان مهم اســت. زمان را بايد بتوانید 
پس انداز كنید. اگر زمان را از دســت بدهید، به 
لحظه اي مي رســید كه مردم خسته و بي تفاوت 
مي شــوند. آن اوايل ويروس كرونا هنوز از افراد 
دور بود اما ترس و وحشتي در سطح بین المللي 
به دنبال داشت كه  آمادگي براي مواجهه را بیشتر 
كرد درحالي كــه االن فرد مي بیند، دوســتش، 
فامیلش، خانواده اش كرونا گرفته اند،  كم كم اين 
حس به او دست مي دهد كه بايد تسلیم شود. مثل 
لشــکري مي ماند كه در ابتداي نبرد عزم جدي 
براي مواجهه با دشمن دارد اما وقتي كه عمالً سپاه 
دشمن به درونشان كم كم رخنه كرد، لشکر عمالً از 
هم مي پاشد. عده اي فرار مي كنند، عده اي تسلیم 
مي شوند و... . شرايط ما البته هنوز به آنجا نرسیده 

ولي داريم به آن سمت حركت مي كنیم.
مي توان االن اين روند را احيا كرد يا 

نه، فرصت از دست رفته؟
متأســفانه فرصت ها خیلي از دســت رفت. من 
به عنوان يك جامعه شــناس واقع بین، نمي توانم 
موافق اين جمله باشــم كه مي توان همه  چیز را 
برگرداند و از اول شروع كرد. ولي به عنوان كسي 
كه نسبت به اين جامعه احساس مسئولیت دارد و 
مي خواهد اين جامعه را به هر شکل ممکن دوباره 
سر پا نگه دارد و كاري بکند، مي گويم درست است 
كه ما در شرايط بدي هستیم، اما بايد تالش مان 
را بکنیم. بايد يك بار ديگر نیروها و انرژي خود را 

متمركز كنیم و به نتیجه برسیم.
در مقام يك جامعه شناس چرا افقي 

براي خروج از وضعيت فعلي قائل نيستيد؟
 چون متأسفانه گســیختگي بین آن سه ضلعی 
كه گفتم به وجود آمده و اثرات اين گســیختگي 
چنان درون جامعه فعال شده كه نمي توان افق 
چندان روشني را ديد. من به عنوان يك كنشگر 
اجتماعي، به عنوان كســي كه نسبت به جامعه 
احساس مسئولیت دارم، اين حرف ها را مي گويم 
با وجود اين ما بايد باز تالش كنیم. در يك لشکر 
نیمه شکست خورده هم اگر باز يك اراده جدي 
و اساســي به جريان بیفتد، ممکن است انسجام 
برگردد و پیروزي حاصل شود. من دلم مي خواهد 
اينطور باشد اما وقتي برخي اعمال و مواجهه ها يا 
برخي برخوردهاي مسئوالن را مي بینم، چندان 
شاخص هاي روشني براي خروج از اين وضعیت 

نمي بینم.
 يك مشــکل جدي ما در اين شــرايط، نداشتن 

ركن مهمي است كه بتواند 
ما را دوباره دور هم جمع 

كند. اين ركن مي تواند 
همــان ارزش هاي 
اجتماعي باشد كه 
متأســفانه امروز 
دچار اختالل شده 

است. 

 در تحليل شــرايط اجتماعي، يك مسئله 
اساسي هم نحوه كنشگري مردم است. شما 
در اين زمينه شرايط را طبيعي مي بينيد؟ چون 
برخي مي گويند، مدل مواجهه با مشكالت و 

دشواري ها نشان از نوعي بي تفاوتي دارد.
خب ببینید ما نمي توانیم انتظار داشــته باشیم 
هر اتفاقي كه در كشور مي افتد، بالفاصله شاهد 
واكنش مردم باشیم. اين مدل واكنش ها را بايد 
در كشورهايي كه داراي فضاي اجتماعي بازتر و 
فرايندهاي كاماًل دمکراتیك هستند ببینید كه 
هر اتفاق كوچکي ممکن است منجر به واكنش 
ســريع مردم شــود. چنین فضايي در كشور ما 
نیست. اما من اتفاقاً مي خواهم بگويم، بهتر اين 
اســت كه واكنش مربوط به هــر اتفاقي، همان 
زمان اتفاق بیفتد چون شــما باالخره شرايط را 
مي بینید، مي توانید پیش بیني كنید و در مواجهه 
با آن چاره اي بینديشــید. اما وقتي اتفاقات، به 
داليل مختلف، ازجمله شرايط امنیتي، واكنشي 
دربر نداشته باشد، تحوالت كم كم به زير پوست 
جامعه مي رود و شما از آن باخبر نمي شويد. اينها 
كم كم مي رسد به حدي كه ممکن است منجر 
به برون ريختگی های شــديد اجتماعی شــود. 
همان حکايت سوپاپ اطمینان است؛  سوپاپ را 
براي اين كار مي گذارنــد كه وقتي حرارت ديگ 
به حد مشخصي رسید، باز شود و از انفجار ديگ 
جلوگیري كند. وقتي ســوپاپ اطمینان وجود 
نداشته باشد، حرارت ديگ مرتب بیشتر و باالخره 

يك جايي منفجر مي شود.
با تمام اين اوصــاف، دورنما را چه 

مي بينيد، عاقبت به كجا خواهيم رسيد؟ 
احتمال هاي متفاوتي وجود دارد، يك احتمال اين 
است كه كشور درگیر اعتراضات كور شود؛ يعني 
هر از چندگاه، مثل ســال های96  و 98، عده اي 
بريزند و بشــکنند و نابود كنند و به هم بزنند كه 
البته وضع را بدتر خواهد كرد چون اعتراضات كور 
عقالنیت را به سیستم بر نمي گرداند بلکه فضا را 
سخت تر و امنیتي تر مي كند. يا مثاًل ممکن است 
ناكارآمدي سیستم در انتها موجب تغییراتي درون 
خود گردانندگان جامعه يا مســائل ديگر شود. 
االن فکر مي كنم ما شاهد چنین چیزي هستیم. 
كم كم سیستم اداره كشور با كنار گذاشته شدن 
يك جريان سیاسي، عماًل دارد يکدست مي شود. 
درحالي كه قباًل اســاس بر اين بوده كه سیستم 
براساس تعريف نانوشــته، با مشاركت دو جريان 
سیاســي جلو برود. اين ممکن است سبب شود 
دســتگاه اداره كشــور، اين دفعه كل جامعه را 
رودرروي خود ببیند؛ جامعه اي كه خواست هاي 
خود را به انحاي مختلف بروز دهد و نهايتاً آن را به 
درك بهتر و درست تری از شرايط جامعه سوق 
دهد. حالت دومش هم اين است كه كار به منوال 
گذشته ادامه پیدا كند و شرايط دشوارتر شود. 
البته بعضاً گفته مي شود كه در ايران سابقه تمدني 
و فرهنگي كشور باعث  شده كه در لحظات خاصي، 
اتفاقات ويژه اي بیفتد و كشور درست از لحظه اي 
كه در اوج بحران اســت،  به شــکلي بر 
شرايط غلبه  كند و از بحران خارج 
شود. اين پتانسیل ممکن است 

وجود داشته باشد.
در اين باره بيشتر 

توضيح مي دهيد.
ايران در طــول تاريخ جزو 
كشورهايي بوده كه به رغم 
همه گرفتاري ها و جنگ ها 
و مســائل ديگر، انســجام 
كشــوري خــود را حفــظ 
كرده است. اگرچه در بعضي 
جنگ ها بخش هــايي از ايران 
جدا شده اما شــاكله اصلي حفظ 
شده اســت. لذا ممکن است اين 
پتانسیل وجود داشته باشد كه در 
لحظات خاصي كــه گرفتاري ها زياد 
مي شود، نیرويي در قامت پتانسیل 
تاريخي و تمدني مداخله و كشــور 
را از بحــران خارج كنــد. من اين 
امکان را نفي نمي كنم اما اگر اين را 
بگذاريم كنار، تکلیف معلوم است؛ يا 
مديريت جامعه مجبور است مواجهه 
عقالني با جامعه پیــدا كند و كم كم 
از برخي رفتارهاي نه چندان درست 
خود عقب نشیني پیدا كند،  يا اينکه 

باز براساس رويکردهاي پیشین رفتار كند كه خب 
تکلیف معلوم است.

اگر اراده اي بــراي تغيير وضعيت 
وجود داشته باشد، راه برون رفت از اين وضعيت 

چيست؟
 بايد سرمايه هاي فرهنگي،  اجتماعي و اقتصادي 
خودمان را تحت يك مديريت واحد منسجم براي 
مواجهه با مشــکالت مان، تجمیع كنیم؛ راه حل 
اين اســت. زماني ما مي توانیم براي كرونا و ساير 
مشکالت مان راهکار پیدا كنیم كه آنها را تبديل به 
مسئله اجتماعي كنیم. لذا راه حل مشخص است، 
من نمي توانم ُمسکن تجويز كنم كه صرفاً درد را 
پنهان كند. بايد ريشه بیماري را بشناسیم و دارويي 
تجويز كنیم كه دارو منجر به بهبودي شود. بنابراين 
در مواجهه با مشکالت و معضالت اجتماعي-كه 
كرونا هم يکي از آنهاســت- اگر آنها را تبديل به 
مسئله اجتماعي كنیم، راه را درست رفته ايم اما اگر 

نتوانیم راه حلي وجود ندارد.
در مسائل اقتصادي، اينطور به نظر 
مي رسد كه مردم از مسئوالن نااميد شده اند و 
هر كسي به دنبال اين است كه خودش به نوعي 
گليم خود را از آب بيرون بكشد. مثالش همين 
گرايشي اســت كه مردم اخيرا به بازار بورس 
و قبال به بازارهاي ديگر همچون دالر و سكه 
از خود نشان داده اند، شما اين رويه را چطور 

مي بينيد؟ 
اتفاقاً يك جاي ديگر، به يك قاعده اي در ايران اشاره 
كردم و آن ســازگاري عرفي است. در طول تاريخ 
اگرچه سلسله هاي مختلفي در ايران بوده اند و هر 
دوره براي خودش نظم و نسقي داشته اما در واقع 
خوب كه نگاه كنیم، مي بینیم ايران به دلیل اينکه 
تقريباً گذرگاه بین شرق و غرب عالم بوده، در بخش 
عمده اي از تاريخ خودش، درگیر ناآرامي و هجوم 
و مواردي از اين دســت بوده است. بنابراين مردم 
همیشه احساس تهديد يا ناآرامي مي كردند. ايران 
تمدن بازرگاني داشته و در اثر عبور و مرور تجار، 
ثروت كشور ته نشین مي شده، اما در عین حال اين 
ثروت همواره در معرض هجوم و تهديد و تاخت و 
تاز بیگانگان بوده است. اين وضعیت باعث مي شده 
كه در كشور به رغم اينکه هنجارهاي واحدي وجود 
داشته، مردم به دلیل احســاس ناامني و تهديد، 
تالش كنند با دورانديشي، هركدام به شکلي زندگي 

خود را اداره كنند.
اين خوب است يا بد؟

مسلماً خوب نیست. اين براي انسجام اجتماعي كل 
كشور و جامعه و براي روندهاي توسعه شايسته و 
بزرگ، رخداد خوبي نیست، اما در عین حال براي 
يك شرايط بحراني كه در آن راه چاره اي نیست، 
 اين خود يك راه حل است چون باالخره هر كسي 
سعي مي كند، هر طور شــده مشکل خود را حل 
كند و اين شايد كمك كند جلوي بحراني ترشدن 
اوضاع گرفته شود. اگر اين راه حل نبود، شايد افراد 
به آخر خط مي رســیدند و اين آخر خط رسیدن 
مي توانست منجر به معارضه اساسي با گردانندگان 
جامعه شود. شــايد يکي از پیامدهاي ديگر اين 
رفتار اين باشد كه عماًل كار به جايي مي رسد كه 
مديريت كالن جامعه و مردم، هريك راهی غیر از 
راه مشترك را انتخاب می كنند. اين اوضاع، اوضاع 
خوبي نیســت  اما در عین حال از شــرايط بقا در 
كشوري است كه به لحاظ استراتژيك همیشه اين 

وضعیت را تجربه كرده است.
من در كتابم اصطالحي را براي اين وضع به كار بردم 
كه سازگاري عرفي است. شنیدم آقاي مهندس 
بازرگان هم جاي ديگري مفهومي شــبیه اين را 
به كار برده اســت. ســازگاري عرفي يعني اينکه 
وقتي شما نمي توانید با مديريت جامعه كار را به 
پیش ببريد، ســعي مي كنید خودتان به كمك 

اطرافیان تان راهي را پیدا كنید.
در اوايل بحث به حاشيه نشــينان 
اشاره كرديد، در سال هاي اخير شاهد سقوط 
طبقات اجتماعي بوديم، يعني محل سكونت 
افراد به تدريج و با تشديد مشكالت اقتصادي 
مثال از مركز شهر به پايين شــهر و از پايين 
به شهرك هاي اقماري تغيير يافته است. در 
سوي مقابل به ويژه در يكي دو سال اخير،  طبقه 
نوكيسه اي شكل گرفته كه مرتب دارد رشد 
مي كند، دادگاه هايي كه اين روزها تحت عنوان 
مفاسد اقتصادي برگزار مي شود، شاهد مثال 
اين وضع است. اين نوع از ساختار اجتماعي چه 

آسيب هايي را در ادامه خواهد داشت؟

ريشه اين وضع كه شما بیان كرديد، از يك طرف 
مشکالت عظیم و روندهاي غلط است كه كم كم 
دارد هر روز خط فقر را گسترش مي دهد و تعداد 
بیشــتري را در بر مي گیرد و از طرف ديگر، بحث 
تبعیض، بي عدالتي و فساد است. در واقع ما دچار 
يك نوع كژكاركردي در حوزه طبقات اجتماعي 
شده ايم. طبقات اجتماعي در حالت عادي، براساس 
يك نوع روابط سالم اقتصادي شکل مي گیرد؛ يعني 
اساس بر اين است كه افراد با توجه به استعداد و 
توانمندي هاي خود براي مديريت يا بهره گیري از 
فرصت ها و منابع كشور وارد میدان  شده و نهايتاً در 
يك رقابت سالم از آن مواهب برخوردار مي شوند. 
در اين فرايند، افراد قبل از اينکه خودشان برخوردار 
باشند، جامعه را برخوردار كرده اند. لذا اين سلسله 
مراتب اجتماعي، در شکل آرماني يك امر الزم براي 

رشد و ارتقاي جامعه است.
اما اگر محــور بهره مندي از منابع نه اســتعداد و 
توانمندي افراد، بلکه رانت باشــد، آن موقع است 
كه طبقات اجتماعي كژكاركرد مي شوند؛ يعني 
به جاي اينکه كاركردشان رشد و توسعه و بالندگي 
جامعه باشد، عماًل سبب فســاد و تباهي و تورم و 
اختالس و... مي شوند. نظام سلسله مراتب اقتصادي 
و اجتماعي كه امروز در كشــور ما به وجود آمده، 
دچار كژكاركردي هاي شديدي شده و نتیجه آن 

وضعي است كه االن داريم مي بینیم.
وقتي سلسله طبقات اجتماعي درگیر كژكاركردي 
مي شــود، جامعه پذيري افراد هم مشــکل پیدا 
مي كند؛ يعني خانواده ها به اين صرافت مي افتند 
كه انتهاي مسیري كه براي زندگي سالم و تربیت 
فرزند مفید و... دارند مي روند، ديگر نتیجه بخش 
نیســت و بايد طوري ديگري عمل كنند. به اين 

ترتیب ارزش هاي اجتماعي ما از دست مي رود.
مكرراً به بحث ارزش هاي اجتماعي 
اشاره كرديد و خطراتي كه آن را تهديد مي كند، 
امكان احياي اين ارزش هــا در جامعه فعلي 

وجود دارد؟
من با وجود همه حرف هايي كه گفتم و تحلیلي 
كه درباره جامعه و شرايط آن ارائه كردم، معتقدم 
ما همچنان يك سري پتانسیل هايي را به صورت 
مکنون در جامعه و در میان مردم داريم. اينها در 
روز مبادا ممکن است تحريك و فعال شود و اوضاع 
را برگرداند؛ اگرچه بسیار دشــوار. همین االن ما 
وقتي كه درگیر شدايد و مشکالت مي شويم، برخي 
ويژگي هاي اخالقي و انســاني مان مثل، مروت و 

انصاف بروز مي كند.
دو ساختار را در اينجا درنظر مي گیرم؛ يك ساختار، 
ساختار جامعه كلي است. در اين ساختار، با توجه 
به اينکه با جامعه بــزرگ و نوعاً جديد مواجهیم، 
صفت هايي همچون انصاف و مروت مغفول است؛ 
يعني ارزش هاي اجتماعي پیشین خودمان را به 

اين ساختار جديد منتقل كنیم.
ما قبل از اينکه وارد چنین جامعه بزرگي شويم، 
هويت طايفه اي و قبیله اي و محلي داشــتیم. در 
آن ساختار،  ارزش هاي مورد نظر اهمیت داشتند. 
به نظر من همین االن هم وقتي افراد درگیر نوعي از 
روابط و ساختارهاي نزديك به هم انساني مي شوند، 
آن صفــات تحريك و برانگیخته مي شــود. مثاًل 
ممکن است شما در مواجهه با دوستان نزديك تان، 
گاهي آنقدر گذشت كنید كه كمتر چنین چیزي 
در دنیاي توسعه يافته پیدا شود. معني اين حرف 
اين است كه گذشــت و صمیمیت در وجود فرد 
وجود دارد اما در ســاختار فعلي جامعه، محمل 
ظهور و بروز ندارد. ما اگر اين قدرت را داشتیم كه 
ارزش ها را به ساختار كالن جامعه منتقل كنیم، 
االن شرايط فرق مي كرد. اينکه مي بینیم افراد مثاًل 
در ادارات علیه يکديگر فعالیت مي كنند، به اين 
دلیل است كه نتوانستیم شرايطي ايجاد كنیم كه 
احساس صنف داشته باشند و به هم نزديك شوند، با 
ايجاد حس قرابت و صمیمیت مي توانستیم چنین 

شرايطي ايجاد كنیم.
اينکه مي گويم براي روز مبادا سرمايه هاي مخفي 
و پنهان را به جريان بیندازيم،  به اين دلیل است 
كه اين ســرمايه ها وجود دارد و اگر شرايط الزم 
فراهم شــود يا اراده اي براي ايجاد اين شــرايط 
به وجود بیايد، اين ســرمايه ها بروز پیدا خواهد 
كرد. نهايتاً مي رسیم به آن حرف ناپلئون بناپارت 
كه به فتحعلي شاه گفته بود، مردم شما پتانسیل 
و توانايي هــاي بزرگي دارند اما فاقــد مديران و 
فرمانروايان داهي و زيرك هســتند كه بتوانند از 

اين همه سرمايه بهره برداري كند.

خطر فرسايش سرمايه هاي 
اجتماعي و فرهنگي

گفت وگو با دكتر سعید معیدفر درباره كاستي هاي مواجهه مديريت جامعه با مشکل 
معیشت و گسترش كرونا به عنوان دو مشکل بزرگ اجتماعي در ايران

سعيد معيدفر، جامعه شناسي است كه رك و بي پرده سخن مي گويد. اين جامعه شناس در گفت وگو با همشهري به 
ريشه يابي علل ضعف عملكرد در مديريت بحران كرونا و اثرپذيري اين ناكارآمدي از ساختار اجتماعي و اعتماد 
عمومي مردم به ساختارهاي اداري كشور مي پردازد و معتقد است كه دولت در مديريت اين پديده با فرصت سوزي، 
آب ريخته را نذر امامزاده كرده است. او در اين گفت وگو آشكارا از انباشت مشــكالت اجتماعي در كشور سخن به ميان مي آورد و معتقد است كه 

نخبگان جامعه نيز در چنين وضعيتي دچار سرگرداني و چندگانگي شده و نمي توانند نقش خود را به خوبي در تحوالت اجتماعي كشور ايفا كنند.

فهيمه طباطبايي
خبرنگار

دچار يك نوع كژكاركردي در 
حوزه طبقات اجتماعي شده ايم. 
طبقــات اجتماعــي در حالت 
عادي، براســاس روابط ســالم 
اقتصادي شکل مي گیرد؛ يعني 
اساس بر اين اســت كه افراد با 
توجه به استعداد و توانمندي هاي 
خود براي مديريت يا بهره گیري 
از فرصت هــا و منابع كشــور 
وارد میدان شــوند و نهايتاً در 
يك رقابت ســالم از آن مواهب 

برخوردار مي شوند
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   بسته هاي بهداشتي ويژه كنكور به چابهار نرسيد
بسته هاي بهداشتي كه عنوان كردند بين داوطلبان كنكور توزیع 
مي شود اصال به چابهار نرســيد كه توزیع بشود. در روز كنكور هر 
كسي خودش ماسك و اسپري داشت و اگر مثال الزم مي شد كسي 
به دليل خيس شدن ماسك از عرق آن را تعویض كند ماسكي در 
حوزه هاي كنكور نبود  و اعالم مي كردند كه بسته بهداشتي به ما 

نرسيده است كه بخواهيم به شما بدهيم.
جعفري از چابهار 

   خبري از واريز افزايش حق مسكن كارگران نيست
مدام از افزایش حق مسكن كارگران خبر مي دهند ولي خبري از 
اجراي آن نيســت. نكته دیگر اینكه افزایش رقم 100هزار توماني 
آنقدر نيست كه این ميزان درخصوص آن اطالع رساني شود؛ درثاني 
در حقوق دریافتي مرداد ماه كه خبري از این افزایش ناچيز هم نبود.

كرم پور از تهران 

   رفتار بهداشتي اصفهاني ها نگران كننده است
به محض اینكه آمار مرگ ومير روزانه ناشــي از كرونا مثال 10نفر 
كاهش پيدا مي كند رفتار بهداشتي مردم اصفهان عادي مي شود 
و گویي اصال كرونایي در كار نبوده اســت. این روزها عده زیادي را 
مي توان در گوشه و كنار شــهر و بازار دید كه بدون هيچ ماسكي و 
بدون رعایت هيچ مورد بهداشتي با بچه هاي كوچك و كهنساالن 
در سطح شهر تردد مي كنند. مســئوالن این مرحله را باید كنترل 

كنند تا به موج سوم نرسيم.
محسني از اصفهان 

   مردم به احترام كادر درمان در تعطيالت سفر نروند 
اینكه دریا در این شرایط بحراني ناشــي از كرونا هنوز هم قرباني 
مي گيرد بسيار عجيب تر از هميشه است. ما كه 7 ماه است در خانه 
حبسيم و حتي خواهر و برادر خود را ندیده ایم متحيریم كه مردم 
چه اندازه ســفر مي روند كه حاال در خبرها مي خوانيم فالن جوان 
در دریا غرق شد. واقعا از مردم تقاضا داریم در تعطيالت پيش رو به 
احترام همه پزشكان و كادر درماني كه جانشان كف دستشان است 
و امثال ما كه ماه هاست به خاطر خودمان و دیگران رعایت مي كنيم 
و سفت وسخت مراقب جلوگيري از شيوع كرونا هستيم، در خانه 
بمانند تا آمــار مرگ ومير به خط صفر برســد؛ حتي اگر این وضع 

چندین ماه دیگر ادامه یابد.
خليلي از تهران 

   رتبه بندي بازنشستگان آموزش و پرورش در مهر98 چه 
شد؟

افرادي كه در نيمه اول سال98 به بازنشستگي مي رسيدند، احكام 
آنها دقيقا در تاریخ یك مهر ســال98 صادر شد درحالي كه قانون 
مصوب ابالغي رتبه بندي فرهنگيان نيز دقيقا در یكم مهرماه ابالغ 
شد. بنابراین این افراد در زمان اجراي قانون رتبه بندي بازنشسته 
محسوب مي شدند اما رتبه بندي شــامل آنها نشد. درنتيجه این 
ناهماهنگي تعداد زیادي از بازنشستگان فرهنگي در این تاریخ در 
محاسبه پاداش خدمت دچار زیان شدند. طبق قوانين موجود، افراد 
بازنشسته در این مقطع یكي از حالت هاي شاغل و بازنشسته را دارند 
و حالت سومي براي آنها وجود ندارد. از مسئوالن تقاضا داریم نسبت 
به اصالح این وضعيت و جبران خسارت این عده اقدام عاجل كنند.

رضايي از كرج 

  علت واريز ناقص حقوق بازنشستگان تأمين اجتماعي در 
مرداد ماه چيست

سال به ماه پنجم رسيد هنوز هم اما و اگرهاي حقوق بازنشستگان 
حل نشده است. مگر قرار نبود طرح همسان سازي  اجرا شود و شامل 
بازنشستگان تامين اجتماعي هم باشد چرا این اقدام صورت نگرفت 
و این چه رویه اي است كه سر بازنشستگان درآورده اند. تا كي قرار 
است با اعصاب و روان افرادي كه صادقانه جواني و سرمایه مالي شان 

را در اختيار تامين اجتماعي گذاشته اند بازي شود؟
سبزعلي از كرج 

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

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

با مردم

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

   يك روز با سازندگان  واكسن كرونا
قسمتي كه او كار مي كند، پر از ویروس و باكتري 
ضعيف شده اســت. تهدیدي كه مدت  هاست بر 
زندگي اش سایه انداخته است. ميثم معتقد است باید با ویروس زندگي كرد 
اما، ایمن و با رعایت بهداشت فردي و كاري: »پوشش و دستورالعمل هایي 
كه داریم را رعایت مي كنيم. پوشــش هاي زیادي هم داریم. با پوشش ها 
و دستورالعمل هاي سختگيرانه اي كه داریم، ریسك ابتال را كم مي كنيم 
اما در خانه هم اقدامات خاصي باید انجام داد تا اهالي خانه مبتال نشوند.« 
نتيجه تالش هایي كه او و دیگر همكارش مي كنند، محلولي است كه در 
آمپول هاي تست واكسن قرار مي گيرد. محلولي كه روي موش ها خوب 
جواب داده و نشانه اي است از اینكه او و همكارانش كارشان را درست انجام 
داده اند: »وقتي گفتند تست اوليه روي حيوان مثبت است به كار خودمان 
باور بيشتري پيدا كردیم. مي دانستيم كارمان باالخره  نتيجه مي دهد. خدا 

را شاكریم كه نتيجه همه آزمایش ها تا االن خوب بوده.« 
توليد واكسن باید به قدري باشد كه نيازها را تامين كند. براي این كار باید 
هم توليد باال باشد هم اقتصادي باشد هم نياز كشور را تامين كند. براي توليد 
واكسن در محيط آزمایشگاهي 200ليتر از ماده اوليه واكسن توليد شده 
است. اگر قرار باشد نياز كشور به واكسن تامين شود و براي اهداف انسان 
دوستانه به خارج كشور صادر شود باید خط توليد واكسن را هم طراحي 
و اجرا كرد. خط توليدي كه در یك شــهرك دارویي تقریبا تكميل شده 
و به زودي آماده بهره برداري مي شــود. شاید براي این كار نياز به استفاده 
از دانش و تجربه كشــورهاي دیگر مهم باشــد.  ميثم مي گوید:»درعلم 
بيوتكنولوژي باید از همه اتفاقات و مقاالت استفاده كرد. تجهيزات و فناوري 
توليد االن در سطح باالست. ما 20سال اســت كه نوتركيب ها را داریم و 
10سال است كه داریم صنعتي آن را توليد مي كنيم و در روند واكسن كرونا 

حتما این را با كشورهاي دیگر به اشتراك مي گذاریم.« 
آنطور كه رئيس كميته علمي ستاد مقابله با كرونا مي گوید، توليد واكسن 
 )Clinical trial( كرونا در كشور هنوز در فاز قبل از كارآزمایي باليني
است، یعني فاز مطالعات حيواني آن رو به پایان است. زماني یك واكسن وارد 
فاز تست انساني مي شود كه خط توليد آزمایشگاهي آن واكسن راه اندازي 
شده باشد. زماني مي توان گفت واكسني وارد تست انساني شده كه سازمان 
غذا و دارو، واكسن مورد نظر را از خط توليد آن تهيه و روي انسان تست كند.

ادامه از 
صفحه 12

8 ماه پس از حادثه اصابت موشــك پدافند هوایي بر اثر خطاي 
انساني به هواپيماي اوكرایني در نزدیكي فرودگاه امام خميني 
كه موجــب جان باختن 176نفر شــد، ســازمان هواپيمایي 
كشوري نتایج استخراج شده از جعبه ســياه هواپيما را منتشر 
كرد. تازه ترین یافته ها حاكي از آن اســت كــه مكالمات تيم 
پروازي تا 19ثانيه پس از اصابت نخســتين موشك ضبط شده 
است. به گزارش همشهري، از صبح روز 18دي ماه سال98 كه 
هواپيماي اوكرایني دقایقي پس از پرواز از فرودگاه امام خميني 
به مقصد اوكراین به طرز عجيبي ســقوط كــرد، گمانه زني ها 
درخصوص علت سقوط آغاز شــد تا اینكه 3روز بعد ستاد كل 

نيروهاي مسلح اعالم كرد اصابت موشــك هاي پدافند هوایي 
سپاه دليل ساقط شدن هواپيما بود. با وجود بررسي هاي اوليه 
درخصوص دليل سقوط هواپيما و بازداشــت چند نفر از افراد 
دخيل در این حادثه با حكم دادسراي نظامي تهران، اما بازخواني 
جعبه سياه هواپيما مي توانست جزئيات بيشتري از آنچه در این 
پرواز رخ داده را مشخص كند. روز گذشته تورج دهقان زنگنه، 
رئيس سازمان هواپيمایي كشوري جزئيات بازخواني اطالعات 
جعبه سياه هواپيما را اعالم كرد و گفت: بازخواني جعبه هاي سياه 
بوئينگ737 اوكرایني برابر با مقررات بين المللي و تحت نظارت و 
مسئوليت سازمان هواپيمایي كشوري ایران انجام شده است و در 
هنگام بازخواني، نمایندگان كشور آمریكا به عنوان طراح سازنده 
هواپيما، اوكراین ثبت كننده و بهره بردار، فرانســه ارائه دهنده 
خدمات و مشاور فني، نمایندگان كشور كانادا، انگلستان و سوئد 
كه اتباع شــان در این پرواز بودند و نماینده سازمان بين المللي 

هواپيمایي كشوري ایكائو در این فرایند حضور داشتند.
وي ادامه داد: جعبه ســياه ضبط كننده صدای درون كابين تا 
19 ثانيه پس از انفجار موشــك، مكالمات را ضبط كرده است. 

در كابين پرواز 3 نفر گروه پرواز حضور داشــتند كه یكی از آنها 
معلم بوده كه هر 3 متوجه شرایط غيرعادی بودند و متناسب با 
صدای غيرعادی كابين تا آخرین لحظه مشغول كنترل و هدایت 
هواپيما بودند. معلم خلبــان درون كابين برخی راهنمایی های 
الزم را می دهد و از این مكالمه می توان نتيجه گرفت كه هواپيما 
دچار مشكل الكتریكی شده كه باعث می شود گروه پروازی، واحد 
برق كمكی را روشن بكند و معلم خلبان تشخيص خود مبنی بر 
فعال بودن هر دو موتور هواپيما را در ثانيه های پس از انفجار به 

خلبانان اعالم می كند.
رئيس ســازمان هواپيمایی كشــوری ادامه داد: هيچ صدا و یا 
نشانه ای از وضعيت كابين مسافران در صدا ها و اطالعات ضبط 
شــده وجود ندارد و نحوه صحبت و واكنش گروه پروازی نشان 
از سالمت جســمانی آنها در این لحظات بوده است. با توجه به 
اینكه ضبط صدای كابين در 19 ثانيه بعد از انفجار متوقف شده 
و حداقل 2۵ ثانيه بعد از انفجار اول، موشــك دوم به مجاورت 
هواپيما رسيده است تحليلی درباره عملكرد و آثار موشك شليك 

شده دوم از اطالعات جعبه سياه به دست نيامد.

وی افزود: انفجار موشــك اول باعث آســيب قابل توجهی به 
هواپيما شــده و برخورد قطعاتی ناشــی از آن به هواپيما باعث 
قطع جعبه هاي FDR و CVR در 19ثانيه پس از آن شــده 
است. اطالعات استخراج شده در اختيار نمایندگان كشورهاي 
ذیربط قرار گرفته تا تحليل هاي ایمني و فني خود را در چارچوب 
استانداردهاي ایكائو به سازمان هواپيمایي كشوري ایران ارائه 

كنند. 

اسرار سقوط پرواز752
بازخواني جعبه سياه هواپيماي اوكرايني جزئيات 

تازه تري را برمال كرد

 اجير كردن آدمكش 2ميلياردي
براي انتقام جويي

با مــرگ مجــروح حادثه 
جنجالــي تيرانــدازي در داخلي

ســعادت آباد، ایــن پرونده 
پيش روي بازپرس جنایي قــرار گرفت و 

جزئيات تازه اي از ماجرا فاش شد. 
به گزارش همشــهري،  تحقيقــات در این 
پرونده از روز هفتم مرداد ماه امســال آغاز 
شد. ظهر آن روز ساكنان یكي از خيابان هاي 
ســعادت آباد صداي تيراندازي شنيدند و 
متوجه درگيري سرنشــينان 2 دســتگاه 
خودروي سوناتاي ســفيد و جك مشكي 
رنگ شــدند. در ایــن درگيــري خونين 
چند گلوله شليك شــد كه به خودروهاي 
پارك شــده كنار خيابان هم اصابت كرد 
و پيــش از رســيدن پليس، سرنشــينان 
هر دو خودرو فــرار كردنــد. درحالي كه 
تحقيقات از سوي مأموران كالنتري134 
شــهرك قدس ادامه داشت مشخص شد 
كه پســري جوان به دليل اصابت گلوله از 
ناحيه كمر و پا مجروح و به بيمارســتاني 
در شــمال غرب تهران منتقل شده است. 
او یكي از سرنشــينان ســوناتا بود كه در 
تحقيق از وي معلوم شد  عامالن تيراندازي 
خونين از افراد سابقه دار هستند. مأموران 
دریافتند كه دعواي آنها بر ســر یك دختر 
بوده اســت. در ادامه افرادي كــه در نزاع 
شركت داشــتند تحت تعقيب پليس قرار 
گرفتند و 1۵نفر از آنها یكي پس از دیگري 

دستگير شــدند. تمامي دستگير شدگان 
سوابق زیادي در پرونده شان داشتند؛ مانند 
قاچاق مواد مخدر از نوع شيشــه، درگيري 
مسلحانه، حمل سالح و مهمات غيرمجاز، 

نزاع و شرارت دسته جمعي. 
مجروح حادثه تيراندازي ســعادت آباد كه 
صاحب نمایشگاه اتومبيل بود روي تخت 
بيمارستان روز شنبه اول شهریور ماه پس 
از گذشت بيش از 20روز از حادثه، تسليم 
مرگ شد. در این شرایط گزارش مرگ وي 
ساعت16 شــنبه به قاضي ساسان غالمي 
بازپرس جنایي تهران اعــالم و تحقيقات 
جنایي درباره این پرونده جنجالي آغاز شد.

كينه مرگبار 
كارآگاهــان اداره دهم آگاهــي در جریان 
بررســي هاي خود دریافتند كه تيراندازي 
به خاطــر انتقام جویي بــوده و 2 برادر به 

نام هاي فرشيد و فرید دستور این جنایت 
را داده بودند.

ماجرا از این قرار بود كه مقتول مدتي قبل 
با دختري به نام ســارا دوســت شده بود. 
اما با یكدیگر دچار اختالف شــده و ســارا 
دوستي اش را با مقتول به هم زده بود. این 
دختر جوان مدتي بعد با یكي از 2 برادر به نام 
فرید دوست شد كه خبر آشنایي او به گوش 
مقتول رسيد. حتي چند شب قبل از حادثه 
تيراندازي سارا در جشن تولد فرید كه در 
فشم برگزار شده شــركت كرده بود و یكي 
از افرادي كه در مهماني حضور داشــت با 
مقتول تماس گرفته و گفته بود كه سارا در 

جشن تولد فرید حضور دارد.
مقتول كه از شــنيدن این خبر خشمگين 
شــده بود، براي انتقــام از ســارا و رقيب 
عشــقي اش به همراه دوســتانش قدم در 
مهماني گذاشتند و درگيري ميان 2رقيب 
شروع شد. مقتول با چاقویي كه همراهش 
بود فریــد را زخمي كــرد. او حتي فرید و 
برادرش را تهدید كرد كه براي انتقام جویي، 
بالیي بر ســر یكي از اعضاي خانواده شان 
خواهد آورد. این حادثه آتش كينه در دل 
2برادر را روشن كرد تا جایي كه آنها تصميم 

به انتقام هولناك گرفتند.

معامله براي آدمكشي
2 برادر به دنبال راهي براي انتقام بودند تا 
اینكه تصميم گرفتند یك آدمكش حرفه اي 
اجير كنند. آنها به سراغ مجرم سابقه داري 
رفتند كه كلكسيوني از جرایم در پرونده اش 
داشت. 2برادر از او خواستند تا جان مقتول 
را بگيرد. آنها با یكدیگر وارد معامله شدند 
و آدمكش اجير شده حاضر شد تا در قبال 
دریافت 2 ميلياردتومان دست به جنایت 
بزند. 2 برادر بخشــي از پــول را به عنوان 
پيش پرداخت به حساب آدمكش اجيرشده 
واریز كردند و  بعــد از این معامله آدمكش 
اجير شــده به همراه نوچه هایش، سدراه 
مقتول شده و شــروع به تيراندازي كردند. 
آنها درحالي كه مقتول زخمي شده بود، او را 
سوار ماشين شان كرده و یك ساعت و نيم 

در خيابان چرخاندند.
 آدمكش اجير شده و نوچه هایش، مقتول 
را درحالي كه گلوله خورده بود شــكنجه 
دادند و لــب هایش را با دســتور 2برادر با 
چاقو بریدند و بعد رهایش كردند. با به دست 
آمدن ایــن اطالعات در رونــد تحقيقات 
ماموران، هم اكنــون 1۵نفر در این پرونده 
بازداشــت شــده اند كه یكي از آنها قاتل 
اجير شده است. این شرور ســابقه دار در 
بازجویي ها به قتل مرد نمایشــگاه دار اقرار 
كرده و گفته است: من به خاطر پول حاضر 

شدم آدم بكشم.
متهم دیگري كه در ایــن پرونده جنجالي 
فراري شــده، یكي از 2برادر كينه جوست 
و تالش براي دســتگيري برادر دیگر ادامه 

دارد.

معجزه را با تمام 
وجودم حس كردم

 تالش ها براي نجات جوان 30ساله كه 
از 17ســالگي به جرم قتل در زندان به پيگيري

سر مي برد، نتيجه داد و با كمك خيرین 
و پرداخت وجه المصالحه درخواستي خانواده مقتول، 
احمد از زندان آزاد شد. او حاال در گفت وگو با همشهري 
از روزهاي حبس مي گوید و اتفاقاتي كه در این سال ها 

برایش رخ داد.
از اينكه بعد از اين همه ســال تحمل 

حبس، آزاد شده اي چه حسي داري؟
خيلي خوشحالم. من مدیون خواهرم و همه خيریني 
هستم كه براي نجات من تالش كردند و دست همه 
آنها را مي بوسم. دلم مي خواهد به دیدن تك  تك آنها 

بروم و تشكر كنم.
خودت فكر مي كردي كه از قصاص نجات 

پيدا كني؟
من 2بار پاي چوبه دار رفتم. هر 2بار قرار بود كه صبح 
روز بعدش قصاص شوم و در هر 2بار حكم كساني كه 
قرار بود همراه من قصاص شوند اجرا شد اما حكم من 
اجرا نشد و معجزه  را با تمام وجودم حس كردم. پس از 
این اتفاقات اميدوار شدم و حاال هم از اینكه به آرزویم 

رسيده ام، خيلي خوشحالم.
به 13ســال پيش برگرديم، روزي كه 
باعث شد كه به جرم قتل دستگير شوي. آن روز 

چه اتفاقي رخ داد؟
زمستان ســال 86بود. ما در رشت زندگي مي كردیم. 
آن روز ســوار موتورم بودم كه به خانه برادرم بروم كه 
پسر جواني ســر راهم را گرفت و خواســت كه او را تا 
جایي برسانم. او سوار شد و همان موقع دیدم كه 3نفر 
به دنبال ما هستند. ظاهرا با پسر جوان دعوایشان شده 
بود. سر راه مرا گرفتند و شروع كردند به فحاشي. به آنها 
گفتم به جاي فحش دادن حرفتان را بزنيد اما گوششان 
بدهكار نبود. بعد درگيري باال گرفت. براي دفاع از خودم 
چاقویي را كه همراهم بود بيرون كشيدم. در جریان 
درگيري ناگهان متوجه شدم یك نفر روي زمين افتاد. 
چاقو خورده بود اما باور كنيــد كار من نبود. من یادم 
است كه در این درگيري با چاقو ضربه اي به دست یكي 
از كساني كه با ما درگير شده بودند زدم اما همان فرد 
در اداره پليس و دادگاه شــهادت داد كه مقتول را من 
به قتل رسانده ام.  چون شاهد وجود داشت، به قصاص 
محكوم شــدم. در ابتدا به خاطر اینكه به سن قانوني 
نرســيده بودم به كانون اصالح و تربيت و بعد از آن به 

زندان الكان رشت منتقل شدم.
شرايط زندان چطور بود؟

تا 2 ماه كامال گيج بودم. كسي كه در شرایط من نبوده، 
هرگز نمي تواند حال مرا درك كند. اما بعد از آن تصميم 

گرفتم با ورزش سرم را گرم كنم.
فقط ورزش مي كردي؟

تا حدود 6سال پيش عالوه بر ورزش حرفه آموزي هم 
مي  كردم. از منبت كاري گرفته تا تراشــكاري. تا قبل 
از ناهار ســر كار بودیم و بعد از ناهار ورزش مي كردم. 

فوتبال، واليبال و بدنســازي. اما از حدود 6سال پيش 
گفتند كه زندانيان بند قتل نباید سر كارگاه ها بروند. 

بعد از آن فقط خودم را با ورزش سرگرم مي كردم.
گفتي 2بار پاي چوبه دار رفتي. چه شد 

كه حكمت اجرا نشد؟
بار اول ســال92 بود. در آن زمان فاصلــه انتقال به 
قرنطينه و اجراي حكم زیاد نبود. یك روز چهارشنبه 
اسمم را صدا زدند و مرا از بند به سلول قرنطينه بردند. 
همان روز ظهر آخرین مالقات با خانواده ام برگزار شد. 
به آخر خط رسيده بودم. وقتي خانواده ام آمدند گریه 
مي كردم و وصيت كردم كه مرا كنار مزار مادربزرگم 
دفن كنند. خانواده ام كه رفتنــد من ماندم و یكي از 
هم بندي هایم. او هم جرمش قتل بود و هر دوي ما قرار 
بود صبح روز فردا یعني پنجشنبه قصاص شویم. در 
آن لحظات همه اش فكر مي كردم كه چيزي به پایان 
زندگي ام نمانده اســت. نمي خواستم قصاص شوم. 
فكر كردم و ناگهان چيزي به ذهنم رسيد. در اخبار 
و روزنامه ها شــنيده بودم كه قانون مجازات اسالمي 
تغيير كرده و ماده اي به آن اضافه شــده كه براساس 
آن كساني كه زیر 18سال مرتكب قتل مي شوند در 
شرایطي قصاص نمي شوند. شروع كردم به سر و صدا 
كردن و به زندانبان ها گفتم كه من در 17ســالگي 
مرتكب قتل شده ام و نباید قصاص شوم. اولش حرفم 
را باور نكردند. التماس كردم كه مرا نزد رئيس زندان 
ببرند. وقتي فهميد كه در زمان قتل كمتر از 18سالم 
بوده، تعجب كرد و گفت كه بررسي مي كند. به سلول 
برگشــتم. دل توي دلم نبود. فقط چند ســاعت به 
اجراي حكم مانده بود. قبــل از طلوع آفتاب قرار بود 
قصاص شوم. حدود ساعت 10:30شب بود كه اسمم 
را صدا زدند. با خودم گفتم كارم تمام است. التماس 
كردم اما گفتند كه نترس قرار نيســت اعدام شوي. 
آنجا بود كه متوجه شــدم اجراي حكم من به دليل 
قانون جدید متوقف شــده و مهلت داده اند كه اعاده 
دادرسي كنيم و من دوباره محاكمه شوم. آن شب به 
بند برگشتم اما فردي كه با من بود چند ساعت بعد 

حكمش اجرا شد. 
دفعه دوم كي بود؟

سال9۵ بود. من دوباره محاكمه شده بودم اما قاضي 
قبول نكرد كه من در زمان ارتكاب جرم به بلوغ عقلي 
نرســيده بودم و دوباره حكم به قصاص من داده و این 
حكم تأیيد شــده بود. این دفعه شرایط اجراي حكم 
فرق كرده بود. یك هفته قبل از اجراي حكم، زنداني 
را به قرنطينه مي بردند تا در این یك هفته خانواده اش 
وقت داشته باشــند كه رضایت شاكي را بگيرند و بعد 
حكم اجرا مي شد. یك روز شنبه بود كه مرا به قرنطينه 
بردند. این بار هم یك زنداني دیگر همراهم بود. اسمش 
هادي بود. سه شنبه كه شد آخرین مالقات با خانواده ام 
برگزار شد. قرار بود حكمم صبح شنبه اجرا شود. باز هم 
خودم را در آخر راه دیدم اما این بار احساس مي كردم 
راه فراري ندارم. حال وحشــتناكي داشتم. فقط دعا 

مي كردم و با گریه از خدا مي خواستم كه نجاتم دهد. 
پنجشنبه شب بود كه برف شروع به باریدن كرد. بارش، 
جمعه هم ادامه داشــت. آنقدر بارید كه همه جاده ها 
بسته شدند. جمعه بود كه من و هادي را صدا زدند و 
گفتند كه حكم تان اجرا نمي شود. گفتند كه به خاطر 
برف همه راه ها بسته شده و مســئوالن اجراي حكم 
نمي توانند صبح شــنبه به زندان بياینــد. گفتند كه 
اجراي حكم ما 10روز عقب افتاده است. در آن لحظه با 
همه وجودم خدا را حس كردم. احساس مي كردم كه 
صدایم را شــنيده. نمي دانيد چه حالي داشتم. دوباره 
به بند برگشــتم و چند روز بعد گفتند كه اعالم شده 
6زنداني اي كــه در زندان الكان هســتند و در زمان 
ارتكاب جرم زیر 18سال داشتند اجراي حكمشان فعال 
متوقف شده است. درست 10روز بعد حكم هادي اجرا 
شد. زندانبان مي گفت كه اگر آن شب برف نمي بارید 

تو حاال زنده نبودي.
در اين مدت چه كســي براي گرفتن 

رضايت خانواده مقتول پيگير كارهايت بود؟
خواهرم. او همه دنياي من است. هم خواهرم است 
و هم مادرم. من زماني كه در زندان بودم مادرم دق 
كرد و مرد.  در این مــدت خواهرم همه زندگي اش 
را گذاشــت كه مرا نجات دهد. وقتي حكمم براي 
دومين بار اجرا نشــد، او آنقدر به مقابل خانه مادر 
مقتول رفت كــه درنهایت قبول كــرد كه در ازاي 
دریافت مبلغي رضایــت دهد. مــادر مقتول اول 
2.۵ميليارد تومان خواسته بود. بعد از آن خواهرم 
با جمعيت امام علي آشنا شــد و یكي از خيرین به 
نام خانم فرخنده جبارزادگان، تالش هاي او باعث 
شــد كه مادر مقتول به دریافت یك ميليارد تومان 
رضایت بدهد. بعد از آن پاي یكــي از خوانندگان 
محبوب كشورمان هم به پرونده من باز شد. مدتي 
بعد گزارش پرونده من در همشهري منتشر شد و 
با كمك خيرین در نهایت مبلغ درخواستي خانواده 
مقتول فراهم شد. درحالي كه او فقط تا پایان مرداد 
مهلت داده بود، روز 28مرداد بود كه این مبلغ فراهم 
و رضایت خانواده مقتول گرفته شــد. چند روز بعد 

هم من آزاد شدم.
دوست داشتي نخستين كسي كه در 

لحظه آزادي مي ديدي چه كسي بود؟
مادرم كه به رحمت خدا رفته بود. به خاطر من خيلي 
سختي كشيد و بعد خواهرم كه مثل مادرم دوستش 
دارم و حاال همه زندگي من است و همه خيریني كه 

كمك كردند از زندان آزاد شوم.
براي آينده ات برنامه اي داري؟

راســتش وقتي به زندان افتادم 17ســالم بود و حاال 
30ساله ام. در این سال ها با خود مي گفتم كه اگر آزاد 
شوم، كاري پيدا مي كنم و نزد خواهرم در كرج مي روم 
و كنار او و خانواده اش زندگــي مي كنم. حاال هم قرار 
است همين كار را انجام دهم. دلم مي خواهد كار كنم 

و زندگي ام را بسازم. 

گفت وگو با پسري كه از 17سالگي به 

جرم قتل در زندان بود اما پس از 13سال 

تحمل حبس با كمك خيرين آزاد شد

صدايي به من دستور فرار داد
 قاتل مامور پليس پایتخت در نخستين 

جلســه تحقيق كــه صبح دیــروز در دادسرا
دادســراي جنایي تهران تشــكيل شد، 
مدعي شــد كه در روز حادثه دچار توهم شــده است. 
به گزارش همشهري، شامگاه پنجشنبه مأموران ضربت 
سركالنتري چهارم سوار بر 2موتور در حال گشت زني 
بودند كه به راننده خودروي پرایدي مشكوك شدند و به 
او دستور ایست دادند، اما راننده مرموز  اقدام به فرار كرد 
تا اینكه پشــت چراغ قرمزي در محــدوده تهرانپارس 
گرفتار شــد. او براي اینكه به فرارش ادامه بدهد، دنده 
عقب گرفت و یكي از موتورهاي پليس را زیرگرفت كه 
این اتفاق باعث شهادت یكي از مأموران به نام گروهبان 

یكم حامد ضابط كه 21ســال بيشــتر نداشت شد. با 
دســتگيري متهم،  وي صبح دیروز براي تحقيق پيش 
روي بازپرس ساســان غالمي قرار گرفت و به قتل اقرار 
كرد. متهم كه متولد 68 اســت و 6ســابقه كيفري در 
پرونده اش دارد گفت:  من یك دختر 13ساله دارم. بچه 
تهران نيستم و اهل یكي از شهرهاي شمالي كشورم. آن 
شب مســافر زده بودم از شــمال به تهران. وقتي پياده 
شدند، حشيش و شيشه كشــيدم تا خوابم بپرد و بعد 
راهي شمال شوم، اما از بخت بدم 2گشت موتور سوار به 
من مشكوك شدند. دستور ایست دادند اما من ترسيدم. 
فرار كردم تا اینكه پشت چراغ قرمز گرفتار شدم. ترافيك 
بود و حدود 6تا ماشين جلوي من بودند. صدایي در ذهنم 

فقط مي گفت فرار، فرار. به همين   
دليل دنده عقب گرفتم، مي خواستم هر طور شده فرار 
كنم. وقتي وارد خياباني شدم، تازه فهميدم مأموران را 
زیر گرفته ام. اما فكر نمي كردم بالیي سرشان بياید. وارد 
خيابان كه شدم، با یك پ ژو207 برخورد كردم و از آینه 
دیدم كه دومين گشت موتور ســوار پليس در تعقيبم 
است. راننده پژو هم به دنبال من افتاد تا اینكه در نهایت 
با شليك چند تير هوایي جلوي من پيچيدند و دستگيرم 

كردند.
پــس از اعترافات متهــم، وي همراه قاضــي جنایي و 
كارآگاهان آگاهــي راهي محل حادثه شــد تا صحنه 

شهادت مامور پليس را بازسازي كند. 

قاتل مأمور پليس، صحنه قتل را بازسازي كرد 
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كمكهزينههاييكهمشوقگروههانيست
بابازگشاييســالنهاينمايشيوپروتكلهاي
اجرايي،برخيازگروههاينمايشيدلبهدريا
زدندونمايشهايخودرااجراكردند؛اجراهايي
باتعدادروزهايحداكثر۲۰روزهكهگاهيهمين
گروههاازادامهاجراانصــرافدادندوگاهينيز
سختيرابهجانخريدهوباوجودتماشاگرناكافي
هرشبرويصحنهرفتند.باهمهايناوصاف،هر
نمايشيكهقراردادشدرشورايحمايتازآثار
نمايشيدراينمدتبهتصويبرسيدهوبراساس
تقاضايگروهدرشورامطرحوتصويبميشد،
توانست۵۰درصدازمبلغمصوبشورايحمايت
راقبلازشروعدريافتكندو۵۰درصدديگرنيزبا
پاياننمايشبهگروههادادهشد.اينصحبتهاي
مديرانتئاترياست.مبالغيكهبهنظرميرسد
براساسســالنيكهدرآناجراانجامميشودو
باپيشنهادمديرسالن،مشخصشدهوميشود.

شناساييگروههاييكهاجرانداشتند
اماهمينحمايتباوجودويروسكروناتاكيادامه
داشتهووضعيتگروههاينمايشيكهاجرايي
نداشتهياكارشانمتوقفشدهوبهمرحلهاجرا
نرسيدهبهكجاميرســد؟مديرانتئاترعنوان
ميكنندكهاينگروههانيزشناساييشدهودر
آيندهاينزديكنوعبرنامهحمايتيشــاننيز

مشخصواعالمميشود.

1۵۰ميليونتومانبراي18تماشاخانه
يكيازايــنحمايتهــارقمياســتكهبه
تماشاخانهدارهادادهميشــود؛رقميتاسقف
۳۰۰ميليونتومانبهعنــوانكمكبالعوض؛
كمكيكهبهگفتهرئيسانجمنتماشاخانههاي

خصوصينصفشــدهوبودنشبدترازنبودنش
است.شاهينچگينيدربارهنحوهپرداختاين
كمكهزينهبالعوضبههمشــهريميگويد:
»قراربراينبودكهمبلغ۳۰۰ميليونتومانازمحل
شورايحمايتبهصاحبانتماشاخانههابدهند.
بعدازمدتياعالمشدكهازاينمبلغ۵۰درصد
آمادهاســت.باگذشــتيكماهازصحبتها،
قراردادهاييبامبالغ1۰تا۴۰ميليونتومانكه
بســتهبهظرفيتوفعاليتسالنهابود،بستهو
درنهايت1۵۰ميليونتومانبه1۵تماشــاخانه
رســيدكهدراينميانچندسالنمانندگندم،
همايسعادتوشــهرزادجاماندندكهنامهزده
شدكه۳سالنرانيزاضافهكنند.«ويدرادامهاز
گلهمنديانجمنصنفيتماشاخانهدارانگفتو
اينكه1۵۰ميليونتومانبراي18سالنوآنهم

بعداز۶ماهتعطيليبسياركماست.«

كاشقولكمكنميدادند
چگينيدرتوضيحبيشترميافزايد:»وضعيت

ماليتماشاخانههاوخيماست.تماشاخانههااگر
وعدهكمكنميگرفتند،تكليفشانمشخصبود
وتصميميميگرفتند،امابهاميداينكمكمالي
روزبهروزبدهكارترشــدندومنتظرماندند،اما
خبرينشد.بهنظرمبهتربودازابتداميگفتند
نيستتابسياريكهســالنهارااجارهكردند،
كاريميكردندوتكليفمشــخصميشد.«با
وجودرقمهايپايينوبرنامههايمقطعيمركز
هنرهاينمايشــي،حاالمركزعنوانكردهكه
برايظرفيتخاليماندهتماشاخانههانيزبرنامه
حمايتيخواهدداشت؛مركزيكهبهنظرباوجود
هيچحمايتوبودجهايتئاتررابهدندانگرفتهو

تالشدرنجاتآندارد.

برنامهايبراي۵۰درصدازصندليهايخالي
مركزهنرهاينمايشــيباتوجهبهاستفادهاز
۵۰درصدصندليهايســالنهاينمايشيكه
يكيازمهمترينچالشهايگروههاينمايشيو
مديرانتماشاخانههابرايازسرگيريفعاليتها

بودهوهست،۲برنامهرادرنظرگرفتهاست.در
ســالنهايتهران،ادارهكلهنرهاينمايشي
برمبنايقيمتبليت۳۰هزارتومانوبراســاس
تعدادبليتفروختهشــدهبرايهــرنمايش
بين۵۰تا۷۰درصدعددبهدســتآمده،ازاثر
حمايتميكند.باتوجهبهاعالمروابطعمومي
مركزهنرهاينمايشــي،ازآنجاييكهفرايند
بليتفروشيبراساسشيوهنامههايبهداشتي
اعالمشده،فروشبليتدرشــرايطمربوطبه
شــيوعويروسكروناصرفًاازطريقسايتهاي
فروشانجامميگيردوگزارشسايتهايفروش
مبنايتصميماينادارهكلخواهدبودوهماهنگي
مربوطبهاينمســئلهازسويادارهكلهنرهاي
نمايشيباسايتهايفروشبليتدرتهرانانجام

خواهدگرفت.

تنهايكميلياردتومانبرايتمامياستانها
درديگرشهرهانيزباتوجهبهتصميممعاونت
امورهنــريمبنيبرانعقــادتفاهمنامههاي
حمايتازفعاليتهاينمايشيدرسال۹۹،به
اينتفاهمنامههامبلغيكميلياردتومانصرفا
براياينامراضافهخواهدشــد.اينرقمدر
اختيارانجمنهنرهاينمايشياستانهاقرار
خواهدگرفتتابانظارتاداراتكلاستانهابا
توجهبهفعاليتهايانجامشدهوبادرنظرگرفتن
ميانگينقيمت۲۰هزارتومان)درشــهرهاي
كوچكتراينميانگينباتوجهبهسابقهقيمت
بليتدريكسالاخيرميتواندكمتر-حداقل
8۰۰۰تومان-باشد(ازگروههاينمايشيحمايت
شــود.البتهاينطرحتاآذرماهدرنظرگرفته
شدهواگراعتبارباشد،برنامهبعدازآذرماهنيز

ادامهدارد.

فهيمهپناهآذر
روزنامه نگار

بستههايحمايتيواطالعيههايحاویوعدهووعيدگره كور تئاتر ايران
نميتواندمشكلاينروزهاينمايشراحلكند

پايان اجراها براي محرم
تماشاخانههايتهراناجراهايخودراتا
هفتمشهريورماهادامهميدهند.عليرضا
حافظيوآرمينجبارهاصلكهاينروزها
»پزشكنازنين«نيلسايمونرادرديوار
چهارمرويصحنهدارند،اجراينمايش
راتاچهارمشهريوربهپايانميرسانند.
دراينتماشــاخانه»آپارتمانالله«نيز
اجرايخودراازاولشهريورآغازكرده
كهايننمايشبعــداز۷روزاجرايخود
تعطيلوبارديگررويصحنهميرود.در
تاالرمولويهم»جانكاه«بهكارگرداني
سعيدرسوليتا۵شــهريوررويصحنه
است.»اســطرالب«صدراصباحيهم
درمولويتــا۴شــهريوررويصحنه
است.»اوديسه۲۰۲۰«بهكارگردانيآرش
دادگراز۲۷مردادماهدرتاالرچهارســو
اجرايخــودراآغازكــردهودرتاالر
ســايه»فقطچهلروزهبــودم«ازروز
جمعه۲۴مردادماهاجــرايخودراآغاز
كردهاســت.»جواديه)بيستمتري(«
بهكارگردانيرضابهراميهمچنانروي
صحنهاست.درتئاترمستقلتهرانهم
نمايشهاي»كروكي«مهديكوشــكي
و»كوريوالنــوس«مصطفيكوشــكي
اجراهايخودرابهپايانميرســانند.
مجتبيجعفريپورهمنمايش»اسبهاي
پشــتپنجره«رادرتماشاخانهملكبه

پايانميرساند.

بازگشايي ايرانشهر 
نزديكبه۲۰۰روزازتعطيليايرانشــهر
ميگذردوبــاتوجهبهايــنتعطيلي،
ايرانشــهراجراهايخودراازسرگرفت؛
البتــههماكنوناز۲ســالننمايشــي
اينتماشــاخانهتنهايكسالنپذيراي
نمايششدهاست.شــامگاهچهارشنبه
۲۹مردادمــاهپسازوقفــه18۰روزه،
تماشاخانهايرانشهربانمايش»اسموكينگ
روم«بهنويســندگيمهــديزنديهو

كارگردانيسعيدزارعيبازگشاييشد.

اجراهاينصفونيمهوآزمونوخطاهايجديد
اينروزهاياستثناييدرتئاتربرايگروههايتئاتر

نمايشيكهبيشاز۶ماهاستكهبرنامهمدوني

براياجراندارندوازآيندهكاريخودبيخبرهستند،سخت
است؛ازيكسوســختياقتصاديومضيقههايماليواز
سويديگرسرنوشتكاريشانكهباصحنههايتئاترگره
خوردهاستوحاالنميتوانندباخيالراحترويصحنه
بروندومانندهرســالباوجودمشــكالتزياددرحوزه
نمايش،حداقلاجراييداشــتهباشندودلشانبهحضور

مخاطبانخوشباشد.دراينميان،مركزهنرهاينمايشي
نيزبهعنوانمتوليتئاترباتمــامكمبودهاهزينههاييرا
همچونكمكهايبالعوضياكمكهزينههايتئاترتامين
ميكند،امــاآنقدرايــنتعطيليبهتئاتــروصاحبان
تماشاخانههاخسارتواردكردهكهاينكمكهاهمراهبه

جايينبردهونخواهدبرد.

عليتاجديني
نویسنده و پژوهشگر

مولوي و امام حسينع 

درحديثنبوياســتكهفرمودنــد:»مثل
اهلبيتيكمثلسفينهنوحمنركبهانجاومن
تخلفعنهاغرق«.پسدوستياهلبيتعصمت
وتشبثبذيلمحبتوواليتايشانهمچون
توسلوراهيافتنبهكشتينوح؛يعنيسرمايه
نجاتدنياوآخرتباشد.امااينخاصيتكهدر
اهلبيتطهارتسالماهللعليهماجمعينگفتيم
بهاعتقادمولويمابينهمــهبرگزيدگانالهي
خواهازطبقهانبياواصحابويارانخاصايشان،
وخواهاولياومشايخراستينتعميمدارد؛چراكه
بهقولاصوليانمالكومناطحكمبهعقيدهاو
درهمهيكياستونيزمعروفاستكه»اثبات
شيء،نفيماعدانميكند«.پساينگروههمگي
درنجاتبشرازتوفانسهمگيناوهاموتخيالت
آشفتهوتهاجمآالمورنجهاومنازعاتدروني
بهمنزلههمانسفينهنوحباشند؛كههركهدرآن
كشتيدرآمدوبرنشست،نجاتيافتوهركه

تخلفكرد،غرقشدوبههالكرسيد.

بهراينفرمــودپيغمبــركهمن
همچوكشــتيامبتوفــانزمن

مــاواصحابيمچونكشــتينوح
هركهدســتاندرزنديابدفتوح

***
كآشــناهيچاســتاندربحرروح

نيســتاينجاچارهجزكشتينوح
اينچنينفرمودآنشــاهرُســل

كهمنمكشــتيدرايندريايكل
ياكســيكــودربصيرتهايمن

شدخليفهيراســتينبرجايمن
كشــتينوحيــمدردريــاكهتا

رونگردانــيزكشــتيايفتي
همچوكنعانســويهركوهيمرو

ازنبــيالعاصــماليومشــنو

مولويميگويدهرچندبهنظركوتاهبينتواين
كشــتيحقيروناچيزمينمايدوافكارخودرا
بلندتروعاليترازاينكشــتيميشماري،اما
بدانكهواقعامردرستبرعكساست؛يعني
افكارواوهامبشرمانندهمانكوهاستكهدرنظر
كنعانبلندودورازگزنــدمينمود،امادربرابر
توفانبسپســتوزبونبود.همچنينكشتي
واليتوبيعتانبياواوليانيزاگردرچشمتنگ
ودلتاريكتوپستوكوتاهمينمايددرواقع

بسياربلندومنيعاست.

مينمايدپســتاينكشتيزبند
مينمايدكــوهفكرتبــسبلند

پستمنگرهانوهاناينپسترا
بنگــرآنفضلحقپيوســترا

درعلــّوكــوهفكرتكــمنگر
كهيكــيموجشكندزيــروزبر

ت سوم
قسم

مثلاهلبيتيكمثلسفينهنوح
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كيوسك

بــار دیگــر شــهرهاي 
جنوبي عراق شاهد آشوب گزارش

و نا امني است؛ وضعيتي كه 
مصطفــي الكاظمي، نخســت وزیر این 
كشور را ناچار كرد بالفاصله پس از پایان 
سفر خود به واشنگتن عازم بصره شود. 
براســاس آخرین تحــوالت، معترضان 
عراقي در شــهرهاي بصره و ذي قار، در 
واكنش بــه ترورهاي ســریالي فعاالن 
اجتماعي-سياسي به خيابان ها آمده و 
پایگاه هــاي برخــي احزاب سياســي، 
ازجمله حزب الدعوه، جریان حكمت و 
)جریان هــای  صادقــون  جنبــش 
اسالمگراي شيعي( را به آتش كشيدند. 
در این درگيري ها كه تا ساعات بامدادي 
روز شنبه ادامه داشت، دست كم 11تن 
از معترضان و نيروهاي امنيتي مجروح 
شــده اند. روزنامه العربــي الجدید در 
این باره مي نویسد: بار دیگر فضاي تنش 
به شــهرهاي جنوبي عراق، مخصوصا 
بصره بازگشته؛ اســتاني كه در ساختار 
اقتصادي و فرهنگي عــراق از موقعيت 

استراتژیك برخوردار است.
ماجرا از آنجا شــروع شــد كه طي دو 
هفته گذشــته، 4تن از فعاالن مشهور 
جریان اعتراضي عراق در شــبكه هاي 
اجتماعي، بــه طرز مشــكوكي به قتل 
رســيدند. مخالفان مدعي هستند این 
قتل ها توسط گروه هاي مسلحي صورت 
گرفته كه خارج از كنترل دولت و ارتش، 
به شكل آزادانه در عراق فعاليت دارند. 
پيــش از این، ترور مشــكوك هشــام 
الهاشمي، تحليلگر مشــهور عراقي در 
بغداد نيــز فضاي مشــابهي را در ميان 
جریان های اعتراضي به وجود آورده بود. 
تمام اینها در حالي اســت كه براساس 
برآوردهــاي دولتي، اســتان بصره در 
ســطح عراق به عنوان كانون پدیده اي 
شناخته مي شود كه از آن با نام »سالح 

غيرقانونــي« یادشــده اســت. یكي از 
شــعارهاي دولت الكاظمي، پایان دادن 
به این پدیده و برخورد با تمام جریاناتي 
است كه بدون مجوز و خارج از چارچوب 
دولت مشغول فعاليت هاي مسلحانه در 

داخل خاك عراق هستند.
ســفر فوري الكاظمي به بصره، پس از 
وقوع دو ترور مشكوك از اهميت باالیي 
در تحوالت سياسي عراق برخوردار است. 
جالب آنكه در جریان این سفر، عالوه بر 
ژنرال ساعدي )فرمانده سازمان مبارزه 
با تروریســم كه به نوعي رقيب حشــد 
شعبي شناخته مي شود(، فالح الفياض، 
رئيس سازمان حشــد نيز الكاظمي را 
همراهــي مي كند. شــبكه الجزیره در 
این باره نوشت: الكاظمي تالش مي كند 
از طریق همراهي مداوم با تمام رهبران 
امنيتي، موضع قاطــع دولت و نه صرفا 
یك طيف از نيروهــاي امنيتي را براي 

طرف مقابل به نمایش بكشد.
همزمان با این تحوالت برخي از فعاالن 
سياســي و اجتماعي به دليل نگراني از 
ترورهاي مشابه، بصره را به مقاصد كربال، 

نجف و بغداد تــرك كرده اند؛ امري كه 
عمق بحران امنيتي در این استان را به 
خوبي نشان مي دهد. روزنامه العرب در 
تحليل این وضعيت، با اشاره به اختالفات 
دروني احزاب عراقي مي نویسد: جریان 
حزب الدعوه و مشــخصا ائتالف دولت 
قانون كه اكنون خود را خارج از دولت به 
شمار آورده، با ایجاد بحران هاي امنيتي 
به دنبال تضعيف دولت الكاظمي و بر هم 
زدن تمام برنامه هاي اجرایي این دولت 
طي یك سال آینده است. این در حالي 
است كه روند گفت وگوهاي استراتژیك 
عــراق و آمریكا پس از ســفر الكاظمي 
به واشنگتن پيشــرفت خوبي داشته و 
انتظار مي رود نتایج مثبتي بر وضعيت 
اقتصادي عــراق طي یك ســال آینده 

داشته باشد.
از ســوي دیگر اما برخي رســانه هاي 
ســعودي و آمریكایي با تأكيد بر ابعاد 
بين المللي بحران عراق تالش داشــتند 
تحوالت اخير در استان هاي جنوبي این 
كشور را به نزاع ميان ایران و آمریكا در 
منطقه پيوند دهند. براي مثال خبرنگار 

شبكه الحره در گزارش خود با اشاره به 
اتفاقات بصره مدعی شد: به نظر مي رسد 
ایــران از نتایج مذاكــرات الكاظمي در 
واشــنگتن راضي نبوده و بر این اساس 
زمينــه را بــراي افزایــش تنش ها در 
پایگاه هاي هواداران خود در عراق فراهم 
كرده اســت. این ادعــا در حالي مطرح 
مي شود كه ازجمله موارد اساسي توافق 
ميان هيأت هاي عراق و آمریكا، تعيين 
برنامه زماني 3ساله براي خروج نيروهاي 

ائتالف از خاك عراق بوده است.

خروج ائتالف از هشــتمين پايگاه 
نظامي در عراق

ائتالف بين المللي آمریكا روز یكشــنبه 
به طــور رســمي پایــگاه التاجــي در 
25كيلومتري شمال بغداد را تخليه كرد 
و در اختيار ارتش عراق قرار داد. مطابق 
معمول در روند تخليه سایر پایگاه هاي 
نظامي طي یك سال گذشته، نيروهاي 
آمریكایي عازم پایگاه عين االســد شده 
و نيروهاي غيرآمریكایــي خاك عراق 
را ترك كردند. گفته مي شود نيروهاي 

ائتــالف در آینــده اي نزدیــك، تمام 
پایگاه هــاي زیرنظر خود به اســتثنای 
پایگاه »حریر« در اقليم كردستان، پایگاه 
»عين االسد« در استان االنبار و همچنين 
»مركز فرماندهــي عمليات در فرودگاه 
بغداد« را تخليه خواهند كــرد. پایگاه 
التاجي )هشــتمين پایگاه تخليه شده( 
طي یك ســال گذشــته عمال كاركرد 
عملياتي نداشــته و از آن براي آموزش 

نيروهاي عراقي استفاده مي شد.

در پي وقوع قتل هاي سریالي فعاالن سياسي- اجتماعي در عراق، موج تازه اي از درگيري هاي خياباني در شهرهاي جنوبي این كشور آغاز شده است
بازگشت نا آرامي به جنوب عراق

  چگونه هند مسلمانان را به بهانه 
 كرونا بازداشت كرد

   چين روابط با پاكستان را تقويت 
 مي كند

   اعتراض هاي بالروس،  رئيس جمهور 
را به سمت مسكو هل داده است

سياوش فالح پور
خبرنگار

دعواي آمريكايي بر سر »پست« 
دعواي جمهوریخواهان و دمكرات ها برســر راي گيري پســتي، 
در نهایت دیروز به تصویب بودجه اي قابل توجه از سوي اعضاي 
دمكرات كنگره براي تامين هزینه هاي اداره خدمات پستي آمریكا 
منجر شد تا این بهانه هم از دست دولت دونالد ترامپ براي مختل 

كردن روند راي گيري در انتخابات گرفته شود.
نمایندگان پس از آنكه رئيس اداره خدمات پســتي آمریكا را به 
كنگره فراخواندند و سخنان او در مورد كسري بودجه را شنيدند، 
خيلي زود دست به كار شدند و یك بودجه 25ميليارد دالري براي 

كمك به این اداره تصویب كردند.
 لویيز دي جوي كه گفته مي شود از طرفداران دونالد ترامپ است 
اعالم كرده بود به دليل كسري بودجه شــدیدي كه اداره پست 
دارد، به سياســت هاي صرفه جویانه رو آورده و خدمات پست را 

طي ماه هاي آینده محدود خواهد كرد.
كاهش ساعت كار اداره پســت، كاهش تعداد صندوق هاي پست 
در سراسر آمریكا و همچنين توقف پرداخت اضافه كار به كاركنان 
برخي از مهم ترین برنامه هاي دي جوي براي جبران كسري بودجه 
ادعا شده بود؛ اقداماتي كه با انتقاد شدید دمكرات ها روبه رو شد و 
بسياري آن را كمك به ترامپ براي جلوگيري از اجراي راي گيري 
پستي اعالم كردند. حتي باراك اوباما، دونالد ترامپ را متهم كرد 
كه با انجام تغييرات در اداره پست، در پي از كار انداختن سيستم 
راي گيري پســتي و مختل كردن انتخابات اســت. باال گرفتن 
انتقادها باعث شــد تا رئيس اداره خدمات پستي از برنامه هایش 
صرف نظر كند. تصویب بودجه كالن 25ميليارد دالري نيز بهانه 

كسري بودجه را از او گرفت.
به نوشته وب ســایت » هيل « 257نفر در برابر 150نفر به طرح 
بودجه اداره پست رأي مثبت دادند. اتفاق جالب این بود كه 26نفر 
از جمهوریخواهان در اقدامي غيرمنتظره سمت دمكرات ها قرار 
گرفتند و برخالف خواســت حزب شــان رأي دادند. با این حال، 
مصوبه كنگره نيازمند تأیيد رئيس جمهور اســت و دونالد ترامپ 

اعالم كرده آن را به زودي وتو خواهد كرد.
در پي شيوع ویروس كرونا، شــماري از ایالت هاي آمریكا اعالم 
كردند قصد دارند به خاطر نگراني هاي بهداشتي، راي گيري پستي 
را جدي تر از گذشته پياده كنند. این به نفع دمكرات هاست، چرا 
كه آنها استراتژي خود را بر ترغيب مردم به حضور حداكثري در 
انتخابات متمركز كرده اند. ترامپ اما مخالف است و مي گوید كه 
راي گيري پســتي، احتمال تقلب در انتخابات به نفع جوبایدن را 

افزایش مي دهد.
پيش بيني مي شود دست كم 80ميليون نفر به صورت پستي رأي 
دهند كه این رقم 2برابر تعداد رأي دهندگان پستي در انتخابات 

ریاست جمهوري 4سال قبل است.

انتخابات آمريكا

 ريهام يعقوب؛ 
قرباني قتل هاي سريالي

در ميان قتل هاي ســريالي اخير، 
ترور ريهام يعقوب، پزشــك جوان 
عراقي بازتاب بسيار گسترده اي در 
فضاي اجتماعي اين كشــور داشته 
است. ريهام ازجمله فعاالن حقوق 
زنان بود كه مشــاركت پر رنگي در 
اعتراضات اكتبر سال 2019در استان 
بصره داشــت. او روز چهارشنبه در 
خودروي شخصي خود به همراه يكي 
از دوســتانش توسط موتورسواران 
ناشناس به قتل رسيد. ريهام يعقوب 
همچنين ازجمله فعــاالن نزديك 
به كنســولگري آمريكا در بصره به 
شمار مي رفت. ساعاتي پس از انتشار 
خبر ترور وي، مصطفي الكاظمي طي 
حكمي مسئول امنيت استان بصره را 
از سمت خود بركنار كرد. معترضين 
عراقي اين ترورها را تالشــي براي 
ايجاد فضــاي رعب و وحشــت و 
جلوگيــري از تكــرار اعتراضات 

خياباني قلمداد مي كنند. 
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دالبسوزكهسوزتوكارهابكند
نيازنيمشبيدفعصدبالبكند

عتابيارپريچهرهعاشقانهبكش
كهيككرشمهتالفيصدجفابكند

عكس:آسوشيتدپرس هزاراننفرازساكنانشهر»واكاويل«كاليفرنيایآمريكادرپیگسترشآتشسوزیجنگلهامحلزندگیخودراترككردند.

ســوم شــهریورماه1320زادروز یكــي از 
نویسندگان بنام ادبيات كودك ایران است. 
علي اشــرف درویشــيان كه از خانواده اي 

تنگدســت برخاســته بود، در آثارش به 
مشــكالت، تنگناها و آرمان هاي طبقه 

محروم توجه داشــت و در 
داســتان هایش به جهل 

و خرافــه و تقدیرگرایــي 
مي تاخت. او در آثارش كه اغلب مورد بي مهري اداره سانسور 
آن زمان قرار مي گرفت و گاه مجبور مي شد نوشته هایش را با 
نام مستعار منتشركند، به این بي عدالتي ها معترض بود و به 
انسان به عنوان موجودي آگاهي بخش كه مي تواند برتقدیر 

محتوم خود فایق آید و آن را دگرگون كند اعتقاد داشت.
واقعيت این است كه ادبيات كودك ایران در نيم قرن گذشته، 
تحوالت بسياري را ازسرگذرانده است. سليقه و ذائقه كودكان و 
نوجوانان تغييرات بسياري داشته و تلقي از ادبيات كودك نيز با 
دگرگوني هاي بسياري روبه رو بوده است، اما آنچه اهميت خود 
را از دست نداده، نگاه انساني به ادبيات كودك و به خود كودكان 
است. آنچه در آثار نویسندگاني همچون درویشيان همچنان 
براي نویسندگان نسل جدید آموزنده است، توجه به كودكان 

محروم و حضور فعال و كنشگرانه آنان در زندگي است.
درویشيان عالوه بر داســتان و قصه هایي كه براي كودكان و 
نوجوانان نوشته، چند مجموعه داستان و رمان براي بزرگساالن 
دارد كه بيشتر از خاطرات و گذشته خود او مایه گرفته است. 
درویشيان در زمينه جمع آوري فرهنگ مردم كرد نيز كاركرده 
است. همچنين با همكاري رضا خندان مجموعه 20 جلدي 
فرهنگ افسانه هاي ایران را گردآوري كرده است كه مي تواند 
منبع خوبي براي پژوهشگران افسانه هاي مردم ایران باشد. علي 
اشرف درویشيان در داستان هایش روایتگر زندگي كودكاني 
است كه براي زندگي بهتر تالش مي كنند. ماجراي بسياري 
از این داستان ها تجربه شخصي نویسنده است كه خود آنها را 
لمس كرده است: آثاري چون » فصل نان«، »همراه آهنگ هاي 
بابام«. در این داستان ها، ضمن روایت زندگي پرمشقت افراد 
تهيدست جامعه، شــخصيت هاي نوجوان به دنبال آگاهي و 
تغيير وضع موجودند: »روزنامه دیواري مدرســه ما«، »كي 

برمي گردي داداش جان«. 
درویشيان به عنوان نویسنده اي واقع گرا، ذهن جست وجوگري 
دارد. او از فقر و فالكت، فضيلت نمي ســازد، بلكــه از نگاه او 
پرداختن به مضمون هایــي چون فقر، تبعيــض و اختالف 
طبقاتي، تلنگري براي آگاه كردن جامعه است. او در ترسيم 
جغرافياي داســتان هایش با تكيــه بر زبان، آداب و ســنن 
زادگاهش آثاري بومي خلق كرده كه خواننده را غيرمستقيم با 

این فرهنگ آشنا مي كند.
درویشيان دربرخي از داستان هایي كه براي كودكان نوشته از 
فانتزي نيز بهره گرفته و كودك را با دنياي شيرین خيال آشنا 
مي كند. نمونه چنين داستان هایي » گل طال وكالش قرمز« و 

» رنگينه « است.
درویشيان ازجمله نویسندگاني است كه 
تا پایان عمر به آرمان هاي عدالت خواهانه 

خود وفادار ماند و همانند بسياري نان 
به نرخ روز نخورد و هزینه اش را نيز 
پرداخت؛ از نســل انسان هایي كه 

تكرار نمي شوند.

بدترین زمان تلویزیون دیدن، بالفاصله بعد از بيداري و لحظاتي 
قبل از خوابيدن است. طبق پژوهش هاي انجام شده روي مغز 
و رفتار كودكان، تلویزیون دیدن در ســنين قبل از مدرسه، 
به خصوص زیر 2 ســال، باعث كاهش عملكرد صحيح مغز، 

حافظه فعال، توجه و تمركز كودكان خواهد شد.

تورم كاالهــاي مصرفــي در این روزهــا صرفا به 
قيمت ها مربوط نمي شــود. تأثير تورم بيشــتر 
از آنكه روي كاالهاي مصرفي باشــد و بر گرده 
مصرف كنندگان فشــار وارد كند داراي یك بار 

رواني خاص اســت كه روان شهروندان را 
تحت فشار قرار مي دهد.

چند ســال پيش، یكي از مؤسســات 
پژوهشي در حوزه اقتصاد یكي از ایرانيان 
نخبه اقتصادي را براي سخنراني در آن 

همایش دعوت كرده بود. پروفسور برادران در آن سخنراني از 
تورم انتظاري و تبعات وحشتناك آن سخن گفت و امروز همه 
كلمات آن جلســه جان گرفته و در خيابان و تاكسي تا مترو و 

داخل خانه هاي شهروندان، خودش را جلو چشم مي اندازد.
شــرایط اقتصادي این روزهاي جهان تعریفي نــدارد و عامل 
اصلي آن وجود كرونا و تعطيلي كسب و كارهاست. جهان امروز 
كه عصر ارتباطات لقب گرفته در 5 ماه گذشته شاهد دو حمله 
پاندمي یك ویروس تقریبا ناشناخته بوده و فشارهایي در حد و 
اندازه جنگ جهاني را متحمل شده است اما نحوه تصميم گيري 
مدیران و رفتارهاي شهروندي ميزان خسارت ناشي از ویروس 

را كاهش یا افزایش داده است. 
متأسفانه مسئوالن وقتي وعده مي دهند و این وعده ها تحقق 
نمي یابد صرفا انتظار شــهروندان را باال مي برند و انجام ندادن 
تعهد باعث ریزش شدیدي در ســرمایه اجتماعي و اعتماد به 

دولت و مدیران دولتي مي شود.
در كشورهاي توســعه یافته دولت برآمده از مردم، همه هم و 
غمش را براي راحتي و سالمت شــهروندان به كار مي گيرد و 
بدون شــعار و وعده  تالش مي كند بهترین و كارشناسانه ترین 
تصميم را اتخاذ كند. دولت هاي توســعه یافته خود را در برابر 
تك تك شهروندان مســئول مي دانند و نســبت به سالمت و 
زیست آنها حساس هستند و رفته رفته این ارتباط دوطرفه شده 
و شهروندان هم همه توصيه هاي دولت را جدي تلقي كرده تا از 
گردنه هاي بحراني به سالمت گذر كنند. جوامع توسعه نيافته 
بيش از سالمت و آینده شهروندان، در پي كسب مقبوليت ولو 

با وعده هاي توخالي هستند. 
در جوامع توسعه نيافته شــاخصه هاي پایداري و توازن توسعه 
در حداقل قــرار دارد و یكي از مهم ترین شــاخصه ها، اعتماد 
متقابل شهروندان و دولت براي رســيدن به وفاق ملي و گذر 
از بحران هاي پيش آمده اســت. دولت فعلي وعده هاي محقق 
نشــده زیادي در كارنامه خود دارد و این پرونده هاي خالي در 
ذهن شهروندان چيزي جز كاهش اعتماد و سرمایه اجتماعي 

به همراه ندارد.

یك عضــو گروه مشــاوران علمي براي شــرایط 
اضطراري انگليس موســوم به »سيج« مي گوید: 
كرونا ویــروس براي هميشــه به این شــكل یا 
شــكل هاي دیگر حضور خواهد داشت. اظهارات 
والپورت بعــد از آن صورت مي گيــرد كه رئيس 
سازمان بهداشــت جهاني گفته بود اميدوار است 
كه پاندميك كرونا در مدت 2 سال به پایان برسد، 
همانطور كه غلبه بر آنفلوآنزاي اسپانيا 2 سال طول 

كشيده بود.
آقاي والپورت مي گوید: »جمعيت هاي متراكم تر 
و سفرها به این معناســت كه ویروس به راحتي 
مي تواند انتشــار پيــدا كند .« ضمــن آنكه وي 
 اضافه كرده اســت:» كه جمعيــت كنوني جهان
 نســبت به جمعيت دنيا در ســال 1918 خيلي 

بيشتر است.«
این عضــو گروه مشــاوران علمي براي شــرایط 
اضطراري انگليس موسوم به »سيج« كه با رادیو 
بي بي ســي 4 صحبت كرده است، مي گوید: براي 
كنترل این پاندميك به یك واكسيناسيون جهاني 
نياز اســت ولي كرونا ویروس مانند بيماري هایي 
همچون آبله نيســت كه به وسيله واكسيناسيون 

ریشه كن شود.
به گزارش ایسنا، والپورت مي گوید: این ویروسي 
اســت كه مي تواند به هر شــكلي براي هميشه با 
ما باشد و مطمئنا به واكسيناسيون هاي مكرر در 
آینده نياز دارد. بنابراین تا حدودي این پاندميك 
مانند آنفلوآنــزا خواهد بود و بــه فواصل منظم 

واكسينه نياز دارد.
»تدروس آدهانوم« رئيس سازمان بهداشت جهاني 
گفته بود: آنفلوآنزاي اسپانيایي كه در سال 1918 
پاندميك شــده بود، بعد از 2 سال توانسته بودند 
بر آن غلبه كنند و باتوجه به پيشرفت تكنولوژي 
مي توان در مدت زمان كوتاه تري پاندميك كرونا 

را متوقف كرد.

»تاریخ روي تردميل« و »از ثروت به 
قدرت« 2 عنوان كتابي اســت كه از 
سوي انتشــارات روزنه منتشر شده 

است.
تاریــخ روي تردميل نوعي نوشــتار 
اجتماعي است كه در قالب طنز بيان 
شده است. در این كتاب نویسنده به 
بهانه رویدادهاي تاریخي مختلف از 
قبيل مرگ یا تولد شخصيت هاي مهم 
به بيان مشكالت اجتماعي، سياسي و 

فرهنگي در قالب طنز پرداخته است.
در پشت جلد كتاب آمده است: »این 
كتاب، كنســرو تاریخ است؛ یك جور 
»حافظه تاریخي همراه« براي آنها كه 
از كوتاهي مدت حافظه تاریخي شان 
رنج مي برنــد. تقویــم 200 رویداد 

تاریخي اســت از زادروزها، مرگ هاي 
طبيعي )مثل چيزخور و كاردي شدن( و مرگ هاي غيرطبيعي 
)مثل ســكته(، جنگ ها، محاكمه ها، ســرنگوني ها، اختراع ها، 
عشق ها، دروغ ها و البته، رازها، براي بي حوصله ها، تاریخ گریزها و 
فراموشكارها. تاریخ تسمه تقالي بشري كه سده ها و هزاره هاست 
مثل همســتر در گردونه مي دود. مي دود و همچنان مي دود.« 
نویســنده كتاب، پدرام ابراهيمي از روزنامه نگاران طنزپردازي 
است كه ستون طنِز تاریخ روي تردميل را در روزنامه قانون دارد. 
انتشــارات روزنه چاپ دوم این كتاب را در 264صفحه به بهاي 

39هزار و 500 تومان منتشر كرده است.
»از ثروت به قدرت« نوشــته فرید زكریا نيز دیگر كتاب منتشر 
شده از سوي انتشارات روزنه است كه نجف شيخ سرایي، محسن 

توكليان و حسينعلي یارخي آن را به فارسي برگردانده اند.
زكریا در این كتاب درصدد پاســخ به این ســؤال است كه چه 
چيزي از كشورهاي ثروتمند، قدرت هاي بزرگ مي سازد یا آنكه 
چگونه كشورهاي ثروتمند به سمت گسترش و  توسعه نفوذ خود 
در فرامرزها روي مي آورند. زكریا در این كتاب تالش مي كند با 
توضيح سير صعودي تنها ابرقدرت فعلي جهان به این سؤاالت 
پاسخ دهد. از نظر زكریا روند تبدیل آمریكا به یك ابرقدرت مورِد 
جالب و  قابل توجهي است. طبق قاعده اكثر كشورهاي ثروتمند 
به قدرت هاي جهاني تبدیل مي شــوند، اما اواخر قرن نوزدهم 
درحالي كه ایاالت متحده ثروتمندترین كشــور جهان بود، به 
لحاظ نظامي و سياســي و  دیپلماتيك  قدرتي كوچك بود. این 
عدم تقارن و توازي را چگونه باید توضيح داد؟ زكریا در این كتاب 
درك جدیدي از تنش هــاي قدرت ملي و ســاختار دولت ارائه 
مي كند. این كتاب در 246صفحه به بهاي 59هزار و 500 تومان 

منتشر شده است.

مجله »نيویورك تایمــز« به روال 
معمول هفتگي خود ليســت آثار 
پرفروش را منتشــر كرده اســت. 
این هفته نيز دليا اُونــز در جایگاه 
نخســت قــرار دارد و »قتل هاي 
متالطــم«  »دریــاي  مامــا«، 

و »كليســاي جامــع خصوصــي« در نخســتين هفتــه از انتشــار در فهرســت 
پرفروش هــاي نيویورك تایمز قرار گرفتند. بــه گزارش همشــهري، این مجله هر 
هفته فهرســتي از آثار پرفــروش خــود در بخش هاي داســتاني، غيرداســتاني 
و كــودك و نوجوان در هفته پيــش رو را منتشــر مي كند. در ادامه مــروري داریم 
 بر پرفروش تریــن آثار داســتاني چاپــي و الكترونيك از نــگاه نيویــورك تایمز. 
»جایي كه خرچنگ ها آواز مي خوانند« نوشــته ِدليا اُِونز صد و یك هفته است كه 
در فهرســت پرفروش ها قرار دارد كه ركوردي كم نظير به حســاب مي آید، داستاني 
هيجان انگيز از روابط انساني و عشــق و تقالي انساني تنها براي حيات زني سال ها به 
تنهایي در جنگل زندگي كرده است ناگهان متهم به قتل مي شود و سرنوشتي نامعلوم 
در انتظارش است. ریس ویتراسپون، ســتاره هاليوود با معرفي این كتاب در فهرست 
آثار گــروه كتابخواني اش نقش زیادي در محبوبيت داســتاِن اُونز داشــت. »دریاي 
متالطم« نوشته استوارت وودز در نخستين هفته از انتشار در جایگاه دوم قرار گرفت. 
البته در هفته هاي اخير آثار سریالي فروش باالیي داشتند. پنجاه و چهارمين كتاب از 
مجموعه استون بارینگتون درباره مشكالتي است كه استون براي دنبال كردن مجرمين 
در نيویورك و كي وِست با آنها دست و پنجه نرم مي كند. »قتل هاي ماما« نوشته جيمز 
پترسون و ریچارد دليلو نيز در نخستين هفته از انتشار در جایگاه سوم پرفروش هاي 
نيویورك تایمز قرار گرفت. البته حضور پترســون در ميــان پرفروش ها اصاًل عجيب 
نيست. پترسون هفته پيش با كتاب »اولين پرونده« در ميان پرفروش ها قرار گرفت 
و این هفته با كتابي متفاوت در این فهرســت قرار دارد. مادري مجرد با مأمور پليسي 
همكاري مي كند تا پرونده جنایي مهمي را درباره اَعمال خالف قانون در یك دانشگاه 

پزشكي برمال كنند.
»كليساي جامع خصوصي« نوشــته جيمز لي برك در هفته نخست انتشار موفق 
شد در جایگاه چهارم پرفروش هاي نيویورك تایمز قرار بگيرد. بيست و سومين كتاب 
از مجموعه دیو روبيچو. كارآگاه دیو روبيچــو، از باقيمانده هاي یكي از قدیمي ترین 
خانواده هاي لویيزیانا اســت و حاال باید با قدیمي ترین دشــمن خانواده اش روبه رو 
شود. براي حل مشــكل دو خانواده مجبور است در زمان ســفر كند و با اَبرقهرماني 
ترســناك روبه رو شــود كه توانایي كنترل ذهن طرف مقابل را دارد و مي تواند آنان 
را در توهمــات انتخابي خود فــرو برد.نيمه ناپدیدشــده نوشــته»بریت بنت« با 
گذشــت یازده هفته از حضور در فهرســت پرفروش این هفتــه در رتبه پنجم قرار 
گرفت. زندگي دوقلوهاي رنگين پوســتي كه در شانزده ســالگي تصميم مي گيرند 
جامعه كوچــك مردم سياهپوســت را ترك كننــد و زندگي جدیــدي براي خود 
بسازند. كمي بعد كه با مشكالت جدیدي روبه رو مي شــوند یكي از دوقلوها به خانه 
 برمي گردد و دیگري هویت جدیدي براي خود به عنوان یك رنگين پوست مي سازد.
 »فهرست مهمانان« نوشته لوسي فولي یازده هفته است كه در فهرست پرفروش ها 
قرار دارد اما این هفته موفق مي شود، در رتبه ششم قرار بگيرد. »فهرست مهمانان« 
یكي از كتاب هاي برگزیده ریس ویتراسپون براي گروه كتابخواني اش هم است و شاید 
همين موضوع محبوبيتش را براي خوانندگان افزایش داده. داستان از زبان شش نفر 
مختلف روایت مي شود و به همين دليل مي توانيم با زوایاي مختلف داستان آشنا شویم. 
داستاني معمایي كه به خواننده نشان مي دهد كه یك نفر به قتل رسيده است اما تا 
لحظات پایاني نمي دانيم كه قاتل كيست.» 28 تابستان« نوشته الين هيلدربند در 
نهمين هفته از انتشار در جایگاه هفتم پرفروش هاي نيویورك تایمز قرار دارد. رابطه اي 
در سال 1993بين مالوري و جيك آغاز شد اما این رابطه حدود سه دهه مسكوت ماند 
و مالوري هنگام مرگ از فرزندش درخواســت مي كند كه با یك شماره تلفن تماس 
بگيرد. آن طرف خط جيك جواب تلفن را مي دهد. چطور چنين چيزي ممكن است 
كه شنيدن صداي یك مرد غریبه آخرین آرزوي مادر باشد؟ همسر جيك در كارزار 
انتخاباتي رقابت مي كند و كشف این رابطه مخفي پيامدهاي ناخوشایندي برایشان 

به همراه دارد.

براســاس تحقيقي كه بــه تازگي 
انجام شــده احتماال تعداد سيارات 
سرگردان در كهكشــان راه شيري 
از ستارگان بيشــتر است و بيش از 
100 ميليارد سياره سركش در این 
كهكشــان وجود دارند. به گزارش 

تلگراف، سياره سركش در حقيقت یك شيء آسماني است كه به طور مستقيم دور ستاره 
مدار نمي زند. چنين اشيای آسماني از سيستم سياره اي كه در آن شكل گرفته اند، خارج 
شده اند یا هرگز تحت تأثير گرانش هيچ ستاره یا سياره كوتوله قهوه اي قرار نگرفته اند و 
به همين دليل بي هدف در فضا حركت مي كنند. در همين راستا سازمان ناسا ماموریتي 
ترتيب داده تا با استفاده از تلسكوپ فضایي »نانسي گریس رومن« تعداد این سيارات 
سركش را بررسي كند. همچنين یك تحقيق جدید پيش بيني مي كند تعداد سيارات 

سركش از ستارگان كهكشان راه شيري بيشتر است.

محمودبرآباديیاد
نویسنده كتاب هاي كودكان

سالمتنقد و نظر ايمانمهديزاده
ویترینپژوهشگر توسعه پایدار

مهارت

دریچه

دانستني ها

ژنو:شهري در ســوئيس در تالش براي جذب و بازگرداندن 
توریست ها به شهر، به آنان 100 فرانك )84 پوند( پول توجيبي 
مي دهد. به گزارش ایندیپندنت، گردشگران در شهر ژنو این 
پول را نقدي دریافت نمي كنند، بلكه در قالب كارت هدیه براي 
دریافت كاال و خدمات، مورد استفاده قرار مي گيرد. این پول 
مي تواند در بيش از 100 كسب وكار مشاركت  كننده، ازجمله 
هتل پنج ستاره ماندارین اورینتال ژنو، هتل چهارفصل بورگ 

و همچنين 56 هتل دیگر استفاده شود.

پاپوآگينهنو:یك شركت چيني در كشور پاپوآ گينه نو گفته 
است در یك برنامه آزمایشي كاركنانش را با واكسن كرونا تلقيح 
كرده است. به گزارش دیلي ميل، این حركت موجب نگراني 
مقامات پاپوآ گينه نو شده كه مي گویند چنين مجوزي براي 
آزمایش واكسن صادر نشده است.یك مقام مسئول در زمينه 
همه گيري كرونا در این كشــور ضمن منع آزمایش واكسن 
كووید- 19 در پاپــوآ گينه نو گفت كه به عنــوان یك اقدام 
احتياطي پرواز حامل 180 كارگر چيني را پس فرستاده است.

لندن:مردهاي راننده تقریبا دو برابر زنان از شركت هاي 
بيمه شان ادعاي خسارت مي كنند. به گزارش ایندیپندنت، 
بنا به تارنمــاي »كانفيوزد«، مردها ســاالنه فقط حدود 
120 كيلومتر بيشتر از زنان رانندگي مي كنند، اما موارد 
 مقصر بودن آنها هنگام اعالم خســارت به شركت بيمه 
دوبرابر زنان اســت. مردهاي راننــده همچنين دوبرابر 
زنان براي به سرقت رفتن خودروشان استعالم خسارت 

مي دهند.

پكــن:رقابت هاي فوتبــال ليگ سراســري چيــن براي 
 نخستين بار پس از شيوع ویروس كرونا و همه گيري بيماري 
كووید- 19شاهد بازگشت تماشاگران به استادیوم ها بود. به 
گزارش یورونيوز، حدود 2 هزار نفر اجازه یافتند براي تماشاي 
دیدار 2 مدعي كســب عنوان قهرماني ایــن رقابت ها یعني 
تيم هاي »شــانگهاي اس آي پي جي« و »بيجينگ گوان« در 
استادیوم محل برگزاري مسابقه حضور یابند. نكته جالب اینكه 

تمام تماشاگرها پيش از این، تست كرونا داده بودند.

بازگشتتماشاگربهاستاديومهادرچينمردهادوبرابرادعايخسارتميكنندآزمايشغيرقانونيرويكاركنانچينيپولتوجيبي84پونديبهگردشگرها

نويسندگانيكهتكرارنميشوند

بدترينزمانتلويزيونديدنكودكان

افزايشتورمانتظاري
كاهشسرمايهاجتماعي

احتمالهميشگيبودن
كرونا

تاريخرويتردميل

قتلهايماماوكليسايجامعدرفهرستپرفروشها

100ميلياردسيارهسرگرداندرراهشيري

علياشرفدرويشيان
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ايران بي طرف 
وزارت كشور از مطبوعات مي خواهد در جنگ 

اروپا بي طرف بمانند 

سحرگاه روز نهم شهريور با يورش ارتش آلمان 
به جمهوري لهستان جنگ جهاني دوم آغاز شد. 
دولت ايران با اعالم رسمي بي طرفي سعي كرد 
كه خود را در داخل و خارج، از تأثير اين رخداد 
مصون بــدارد. 2 نمونــه از اعالميه هاي وزارت 
كشور كه در ســال1318 در روزنامه ها منتشر 
شده نشان از تالش دولت براي حفظ همه جانبه 

بي طرفي دارد.

اعالميه

چند نفري تهران بوديم؟
وقتي مغز به ما دروغ مي گويد 

اعالميه

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

ماجرای » 53نفر« را سياســي ترين 
پرونــده روزگار ســلطنت پهلوي 
اول نوشــته اند� همان دارودسته اي 
كه سركرده شــان، »تقي اَراني« بود؛ 
شــيمي دان تحصيل كرده در آلمان 
كه بــوي ماركسيســم، از گفته ها و 
نوشته هايش به مشام مي رسيد و وقتي 
آن گروه كشف شــد، باطن اشتراكي 
آن معلوم شــد؛ گروهي كه ميانگين 
سني شان 37سال بود و جز رأس آن- 
كه در زندان جــان باخته بود- بقيه، 
تنها 2روز پس از استعفاي رضاشاه از 

سلطنت، به خانه هاي خود برگشتند�
او انديشــه ورزي تمام عيــار بود؛ 
يك سوسياليســت ملي گرا و مؤمن 
بــه آرمان هــاي آزادي  خواهانه و 
عدالت طلبانه و البته كه ســويه هاي 
توجهات فكري اش  به زبان فارسي و 
مليت ايراني نيز مي رســيد؛ نكته اي 
كه درباره او مغفول مانده است� او كه 
چندسالي هم در بخش خاورشناسي 
دانشگاه برلين، زبان فارسي درس داده 
است، مثال در مجله ايرانشهر )شماره 
5-6، اسفند 1302( نوشته است: »��� 
هيجان ايران دوستي در عده زيادي از 
جوانان امروزي پيدا شده كه مليت را بر 
همه چيز مقدم مي شمارند و الحق اين 
يكي از نزديك ترين راه ها جهت نيل 
به كمال مطلوب براي ايرانيان است�« 
و البته در جاي ديگري از اين نوشته، 
نگاه مترقيانه اي هم به اتخاذ كلمات 
فارسي و غيرفارســي دارد: »درباره 
لغات معمولي بايد آنچه ممكن است 
لغات فارسي را جمع آوري كرده به كار 
برد و آنچه دســترس به لغات فارسي 
نداريم و از داشتن آنها ناگزيريم، لغات 
غربي را قبول كرد�« جالب است حتي 
او بر اين اعتقاد است كه اصطالحات 
علمــي بين المللــي را همانطور كه 
هست استعمال كنيم و مثال »بهترين 
ترجمه اي كه براي كلمه انرژي مي توان 

يافت همان خود كلمه انرژي است�«
جز اين، او به گــزاره هويت ملي نيز 
سخت پايبند است� از جمله، در آخرين 
شماره مجله دنيا )شماره 10-12، خرداد 
1314(، تأكيد مي كنــد: »بايد تمدن 
اروپايــي را فرا بگيريم و خود را مانند 
يك ملت متمدن مســلح كنيم��� ]اما 
از[ تمدن غرب بايد يك قدم هم جلوتر 
رفته عيوب اجتماعي آن مانند نزاع، 

بيكاري و بحران مرتفع شود��� �«

سياستمدار

 در پي 
عدالت و مليت

»تقي اَراني«، در 14بهمن 1318، 
در زندان جان باخت

فرزانه ابراهيم زاده  ���������������������������������������������������
»عبدالحسين فرمانفرمائيان  صبح چهارشنبه3۰ آبان وفات 
نموده مجلس ترحيم روز پنجشنبه اول آذر 3ساعت بعداز 
ظهر تا پنج بعداز ظهر در مسجد حاجيه شاهزاده خانم والده 
آن مرحوم واقع در خيابان شاهپور گذر وزير دفتر و مجلس 
ديگري روز جمعه 2 آذر از ســاعت دو بعد از ظهر تا چهار 

بعدازظهر، تجريش منزل آن مرحوم منعقد است.
حسن اسفندياري، خانواده فرمانفرمائيان 

ما با كمال تأســف بازماندگان آن مرحوم و خانواده محترم 
فرمانفرمائيان  مخصوصا آقايان محمدولي، محمدحسين، 
دكتر صبار فرمانفرمائيان  و آقاي مظفر فيروز را نسبت به اين 

مصيبت وارده تسليت مي گوييم.«
اين كادر كوچك تنها متني بود كه در روزنامه هاي آخرين 
روز آبان1318 درباره درگذشت يكي از چهره هاي تأثير گذار 
پنج دهه از تاريخ ايران منتشر شد. متني كه تقدم نام حسن 
اســفندياري كه پدر داماد بزرگ او بود نشان از اعمال نفود 
رئيس مجلس وقت براي انتشار همين چهار خط را داشت. 
خانواده عبدالحسين ميرزا فرمانفرما سال ها بود كه مغضوب 
شاه پهلوي بودند و نه فقط بخشي از باغ ها و امالك بزرگشان 
را از دست داده بودند كه يكي از مهم ترين اعضاي اين خانواده 
يعني نصرت الدوله در تبعيد به طرز هولناكي به قتل رسيده 
بود و كمر خانواده عبدالحسين ميرزا كهنسال را شكسته بود.
نوشتن درباره عبدالحسين ميرزا فرمانفرما هم كاري ساده 
و هم كاري سخت است؛ شاهزاده اي كه تبارش از دو سو به 
فتحعلي شاه مي رسيد. او بي ترديد يكي از مهم ترين مردان 
سياسي ايران از دوران مشروطه تا به سلطنت رسيدن پهلوي 
اول بود. مردي بانفوذ كه هر چند تنها 2 ماه به نخست وزيري 
رســيد اما بارها وزارت هاي مهمي چون عدليه و داخله و 
حكومت ايالت هاي مهمي چون كرمانشــاهان را به دست 
داشت و دو پسر او يعني نصرت الدوله فيروز و ساالر لشكر 
محمدحسن خان در پست هاي مهمي قرار گرفتند. با اين 
همه آنچه عبدالحسين خان را به چهره اي تأثيرگذار تبديل 
كرد نه از سمت هاي دولتي كه شايعاتي كه از نفوذ هاي پشت 
پرده در حوادث تاريخ معاصر داشت ريشه گرفته بود. او بعد 
از كودتاي سوم اســنفد12۹۹ تقريبا در هيچ سمتي نبود 
اما نفوذ زيادي به خاطر ارتباطات گســترده و نسبت هاي 
گسترده اش با خانواده قاجار و وصلت هاي سياسي اش داشت 
كه به اين شايعات دامن مي زد. شــايعاتي كه باعث شد تا 
شخصيت مهم و مرموز خان مظفر در سريال »هزاردستان« 
علي حاتمي با بازي درخشان عزت اهلل انتظامي او را در ذهن 
بياورد. اما واقعيت تاريخ اين است كه با اينكه ترديدي براي 
تأكيد علي حاتمي به حضور پشت پرده عبدالحسين ميرزا در 
حدود سال هاي 1318 كه فيلم در آنها اتفاق افتاده بود وجود 
داشت، نقش او در سياست از همان سوم اسفند12۹۹ كه 
پهلوي روي كار آمد كمرنگ و كمرنگ تر شد و با دستگيري 
و مرگ نصرت الدوله كامال از ميان رفت. اين نكته اي است كه 

فرزندانش نيز در خاطراتشان به آن اشاره مي كنند.

عبدالحسين ميرزا متولد1231 شمســي در تهران است. 
پدرش فيروز ميرزا پسر شانزدهم عباس ميرزا نايب السلطنه 
و وليعهد فتحعلي شــاه بود كه به نصرت الدوله اول معروف 
اســت و بعدتر لقبش را به نــوه بزرگــش داد. مادرش نيز 
شاهزاده حاجيه هما خانم دختر بهمن ميرزا پسر سي و هفتم 
فتحعلي شاه بود. زني كه در تاريخ نامش را نه تنها با مسجد 
و مدرسه شازده در سنگلج كه با بازسازي امامزاده داوود و 
موقوفاتي كه از خود به جاي گذاشت ثبت كرد. عبدالحسين 
ميرزا تحصيالتش را زيرنظر پدر و مادر آغاز كرد و بعد از آن 
به مدرسه دارالفنون رفت و بعد از پايان تحصيالت با لقب 
ساالر لشكر به فرماندهي قشــون آذربايجان منصوب و در 
ركاب وليعهد مشغول به خدمت شــد. بعد از 2سال لقب 
فرمانفرما را دريافت كرد و والي كرمان و بلوچســتان شد؛ 
پست هايي كه سكويي براي اين شاهزاده بود كه خيلي زود 
به عنوان برادر زن وليعهد و بعدتر داماد او شد. او سه خواهر 
تني داشت كه يكي از آنها  ماه سما خانم در جواني درگذشت، 
اما دو خواهر ديگرش اشــرف خانم سرور السلطنه همسر 
مظفرالدين شاه شــد و حاصل اين ازدواج دختري به اسم 
فخرالدوله بود كه نامش را در تاريخ نه به اسم پدر تاجدار و 
نه پسر سياستمدارش كه به اعتبار خودش مي شناختند. 
خواهر بزرگ تر عبدالحسين خان هم كسي نبود جز ملك تاج 
خانم نجم السلطنه كه حاصل ازدواجش با ميرزا هدايت اهلل 
خان وزير دفتر آشتياني، يك دختر به اسم آمنه دفترالملوك 

و دكتر محمد مصدق بود.
فرمانفرما يكي از خاكستري ترين شخصيت هاي تاريخي 
ايران است. او در دوران مشروطه به آزادي خواهان نزديك شد 
و در كابينه كوتاه مدت وزير افخم وزير عدليه بود و در كابينه 
اتابك هم اين سمت را حفظ كرد. در دوران استبداد صغير از 
كرمانشاه احضار شد تا به ايل بختياري برود. اما آنجا كه رسيد 

متوجه شد كه حاكميت برادرزنش به زودي سرنگون مي شود 
و براي همين به جاي سركوب آنها با مجاهدان همراه شد. 
در دولت هاي بعد از فتح تهران وزارت عدليه و وزارت داخله 
را داشت. او دوره اي هم حاكم فارس بود. فرمانفرما از دي تا 
اسفند12۹۴ كابينه اي تشكيل داد؛ كابينه اي كه در فترت 

مجلس سوم و چهارم بود و دولت ناپايدار.
او و پسرش نصرت الدوله كه يكي از سه عاقد قرارداد1۹1۹ 
بود و ساالرلشگر پسر دومش جزو كساني بودند كه روز سوم 
اسفند12۹۹ دستگير شدند و به زندان افتادند. بعد از آزادي 
فرمانفرما سعي كرد به رضاخان كه سابق بر اين مدتي رئيس 
قراوالن شخصي اش بود نزديك شود. او در مقابل درخواست 
سردار سپه كه در حال قدرتمندتر شدن بود براي واگذاري 
بخشــي از باغ بزرگش در حدود خيابان ســپه كوتاه آمد. 
زميني كه به ساالريه معروف بود و بعدها كاخ مرمر روي آن 
ساخته شد. هرچند رضاشاه به اين هم بسنده نكرد و وقتي 
نصرت الدوله را دســتگير كرد بخش ديگري از زمين هاي 
بزرگ فرمانفرما در كنار دروازه باغشــاه را به بهانه جريمه 
رشــوه او در قرارداد1۹1۹ مصادره كرد و از وســط باغش 
خيابان سپه و خيابان پاستور را گذراند. بخشي از باغ تجريش 
هم در تقسيم بندي پهلوي جزو خيابان جاده قديم شد. اما 
به شــهادت فرزنداني كه زندگي نامه هايشان منتشر شده 
آنچه او را از پا انداخت قتل نصرت الدوله در زندان ســمنان 
بود. رضاشــاه حتي اجازه گرفتن مراسم تشييع و ترحيم 
براي نصرت الدوله را نداد. به گفته مهرماه و ستاره دو دختر 

فرمانفرما غصه مرگ نصرت الدوله كمر شازده را شكست.
فرمانفرما هر چند تا 3۰سالگي قبل از ازدواج با عزت الدوله 
دختر مظفرالدين شاه و تاج الملوك كه دختر اميركبير بود 
ازدواج نكرده بود و بعد از آن نيز تا 2۰  سال همسر ديگري 
اختيار نكرد اما سرانجام در پنجاه سالگي بار ديگر ازدواج كرد 

و يكي از بزرگ ترين خانواده هاي اشــرافي را به وجود آورد. 
حاصل اين ازدواج هاي مكرر 2۴ پســر و 12 دختر بود كه 
تقريبا بيشترشان در زمينه هاي سياسي و فرهنگي و هنري 
صاحب اسم و رسمي شــدند؛ فرزنداني كه بخشي شان نام 
فيروز و بخشي ديگر فرمانفرمائيان  را به عنوان فاميل انتخاب 
كردند. او اين خانواده بزرگ را در بــاغ بزرگي در نزديكي 
باغشاه اسكان داده بود. باغ بزرگي كه عمارت هاي جداگانه 
داشت و زنان و فرزندانش در اين عمارت ها ساكن بودند. اين 
باغ آن قدر بزرگ بود كه مدرسه و درمانگاه اختصاصي داشت. 
البته اين باغ بزرگ كه محدوده شمال خيابان سپه تا نزديكي 
چهارراه وليعصر امروزي را دربرمي گرفت بخشي از زمين هاي 
فرمانفرما بود و باغ بزرگ رضوانيه در تجريش را هم داشت. 
باغي كه تنها بخشي از آن كه وقف انستيتو پاستور هست باقي 
مانده. در منطقه فرمانيه نيز زمين هايي داشت كه بخشي 
از باغ آن را سال ها بعد از مرگ نصرت الدوله سفارت ايتاليا 
خريد. اما آنچه فرمانفرما را براي ســال ها در حاشيه تاريخ 
نگه داشت جدا از حضورش در سياست، فرزندانش بودند. 
جدا از نصرت الدوله و ساالر لشــكر كه فرزندان عزت الدوله 
بودند بي ترديد مريم فيــروز بزرگ ترين دختر فرمانفرما و 
دخترش از بتول احشمي همسر كرمانشاهي بود كه بعد از 
طالق از پسر محتشم السلطنه يا حسن اسفندياري رئيس 
مجلس با نورالدين كيانوري آشــنا شــد و بعد از ازدواج به 
حزب توده پيوســت تا مقام دبيركلي رفت و لقب شاهزاده 
ســرخپوش را از آن خود كرد. او با برادرزاده اش مظفر كه 
با خواهرزاده صادق هدايت ازدواج كــرده بود براي انتقام 
خون نصرت الدوله اقداماتي كردند. ستاره فرمانفرما دختر 
فرمانفرما از معصومه خانم يكي ديگر از دختران شناخته شده 
او بود كه بنيانگذار سازمان مددكاران اجتماعي بود. صبار 
فرمانفرمائيان  برادر تني ستاره كه به فرنگ رفت و پزشكي 
خواند، مدتي رياست انستيوپاستور را داشت. او بود كه پدر 
را تشويق كرد تا بخشــي از باغ خيابان سپه و بخشي از باغ 
تجريش را وقف انيستيتو پاستور كند. منوچهر فرزند ديگر 
بتول خانم مدت زيادي جزو نمايندگان ايران در اوپك بود. 
عبدالعزيز پسر ديگر او يكي از مهم ترين معماران تهران و 
ايران از اواخر دهه3۰ تا پيش از انقالب بود و ساختمان هاي 
مهمي چون ساختمان بورس تهران و ورزشگاه 1۰۰هزار 
نفري آريامهــر )آزادي( را در كارنامه خــود دارد. او طرح 
تفصيلي تهران را نيز با پيتر گروئن آماده كرده بود. خداداد 
نيز يكي ديگر از پسران او، اقتصاددان و مدتي رئيس بانك 

مركزي و سازمان برنامه و بودجه بود.
درهرحال عبدالحسين خان فرمانفرما به نوشته فرزندانش 
با مصادره اموالش ضعيف و ناتوان شد و در نهايت 3۰آبان 
1318 بعد از دو سكته در 87 سالگي در رضوانيه شميران 
درگذشت. رضاشاه برگزاري مراسم و انتشار خبر درگذشتش 
را قدغن كرد و تنها به محتشم السلطنه اسفندياري اجازه 
انتشــار آگهي كوتاهــي را داد. او را در بــاغ توتي به خاك 

سپردند؛ جايي كه حاال كسي نمي داند دقيقا كجاست. 

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

نخستين قانون سرشــماري در ايران دهم خرداد ماه 
سال1318 تصويب شد و از همان سال به اجرا درآمد. 
روز دهم اســفند هم به مردم تهران اطالع داده شد در 
خانه هاي خود بمانند تا جمعيت تهران شمارش شود. 
پس از پايان سرشماري هم جمعيت تهران 5۴۰هزار 

نفر اعالم شد.
همان موقع استادان وقت دانشگاه تهران و كارشناسان 
به دولت هشدار جدي دادند كه مسئله بهداشت، تغذيه 
و مقابله با باليــاي طبيعي مانند زلزله كــه تهران در 
معرض آن قرار داشته و دارد، در شهري با اين موقعيت 
جغرافيايي و جمعيت با مشكالت فراواني روبه رو خواهد 
بود. قرار شد براي جلوگيري از افزايش جمعيت تهران 
و حومه قوانين سفت و سختي به اجرا در آيد كه 18 ماه 
بعد با حمله متفقين ايران اشغال شد و اين قانون نيز به 

فراموشي سپرده شد.
عددها با ما صريح و روشــن سخن مي گويند اما مغز ما 
با دقت و ظرافت ميانه خوبي ندارد. مغز انسان دوست 
دارد اطالعات ورودي را ســاده كند تا بتواند زودتر به 
حجم عظيم داده هايي كه در هر لحظه وارد آن مي شود، 
رسيدگي كند و براي ورود انبوه داده هاي بعدي آماده 

شود.
بــراي انجام اين وظيفــه مغز ما چنــد كار مهم انجام 
مي دهد كه در اصول يادگيري » گشتالتي « به عنوان 

»قوانين سازماندهي ادراك« نامگذاري شده اند.
مهم ترين قانــون »پراگنانز« نام دارد. براســاس اين 
قانون مغز ما دوست دارد هر رويداد وارد شده به ذهن 
را معني دار، ساده و كامل ببيند. اين عالقه مندي باعث 

سهل انگاري و ساده انگاري ما مي شود.
شــش قانون ديگر هم وجود دارد كه ادراك ما را براي 

اين ساده انگاري و كم دقتي تحت تأثير قرار مي دهند.
تمايل به كامل كردن تجربه هاي ناكامل )قانون بستن(

ادراك بهتر مطالب مشابه )قانون شباهت(
درك بهتر مسائل نزديك به هم )قانون مجاورت(

خط مستقيم، مستقيم ادامه مي يابد و دايره به صورت 
دايره )قانون ادامه خوب(

ما پديده ها را ساده درك مي كنيم )قانون سادگي(
آنچه درك مي كنيم به زمينه آن بســتگي دارد )قانون 

شكل و زمينه(
آمارها مرتب به ما يادآوري مي كنند كه پديده ها در چه 
وضعيت كمي قرار دارند ولي مغز ما دوســت دارد اين 
آمارها با شرايط ما هماهنگ باشند.در نهايت اين عددها 

هستند كه قدرت خود را به رخ ما خواهند كشيد.

آگهی

گزارش اول

شاهزاده خاكستری
  عبدالحسين فرمانفرمائيان 

چهره مقتدر سياسي درگذشت 

افراد برحسب شماره گذاري در تصوير: 
1- عبدالحسين ميرزا فرمانفرما 
 2- زهرا سلطان عزت السلطنه 
)همسر عباس ميرزا ساالر لشكر( 
3- مريم فيروز  )دختر بتول احشمي و 
عبدالحسين ميرزا فرمانفرما(

  4- احترام الملوك برزين 
)همسر دوم فيروز ميرزا نصرت الدوله( 
5- هما فرمانفرمائيان )دختر زهرا سلطان 
و عباس ميرزا( 
 6- فيروز ميرزا نصرت الدوله 
)پسر فاطمه خانم عزت الدوله و عبدالحسين 
ميرزا فرمانفرما(
 7- بداغ مجتهدي 
 ۸- مظفر فيروز 
)پسر آمنه دفترالملوك و فيروز ميرزا 
نصرت الدوله(
 ۹- علي اتحاديه )همسر هما 
فرمانفرمائيان(

  10- جباره فرمانفرمائيان 
)دختر معصومه خانم و عبدالحسين ميرزا 
فرمانفرما( 
11- ليلي )فيروزدخت( فيروز )دختر 
احترام الملوك برزين و فيروز ميرزا 
نصرت الدوله(؛ متعلق به منصوره اتحاديه 

خرداد 131۸

شهريور 131۸

ميرزا عبدالحسين خان فرمانفرمابه اتفاق محمد مصدق السلطنه خواهرزاده اش

شهريور 131۸

مهر 131۸



سيد محمد حسين محمدي�������������������������������������������������������������

جدال ميان عارف، فقيه و فيلسوف، جدالي قديمي است و از زمان حيات 
ائمه نيز وجود داشته است. در حوزه هاي علميه نيز اين نزاع به شكل هاي 
مختلف بروز و ظهور داشت. فضاي كلي حوزه نجف به فقه تمايل داشت 
و درنتيجه عارف و فيلســوف جايگاه چندان درخوري نداشتند. جريان 
كلي حوزه نجف به شكل كاماًل روشــني مرزبندي هاي خودش را با دو 
جريان ديگر روشــن كرده بود. در اين ميان ولي معدود كســاني بودند 
كه اگرچه در دسته فيلسوفان قرار مي گرفتند اما توسط جريان فقاهتي 

نجف مورد اعتماد و تكريم واقع مي شدند. دو نفر از اين افراد مرحوم شيخ 
محمدحسين غروي اصفهاني)كمپاني( و سيدحسين بادكوبه اي بودند. 
شهرت غروي اصفهاني به دليل وارد كردن بحث هاي فلسفي در علم اصول 
فقه بود، قدرت و اشتهار علمي او در اصول فقه سبب شده بود تا فقهاي 
هم عصرش او را به عنــوان چهره اي اصولي بپذيرنــد و از اين بابت مورد 
اكرام بود اما داستان سيدحسين بادكوبه اي داستاني كاماًل متفاوت بود. 
بادكوبه اي اگرچه در فقه و اصول جايگاه كمي نداشت و حتي بر مكاسب 
حاشيه نوشته بود، اما شهرت او به تمامه به فيلسوف بودنش برمي گشت. 
آيت اهلل خويي معتقد بود كه بادكوبه اي اسفار را حتي از غروي اصفهاني 

بهتر تدريس مي كند. قدرت تدريس او و تعابيري كه از شاگردانش نقل 
شده، سبب مي شود تا بتوان او را با قاطعيت مهم ترين استاد فلسفه نجف، 
در دوره خودش ناميد. بادكوبه اي توانست نسلي از شاگرداني را تربيت 
كند كه نبض فلسفه اسالمي را در دوران معاصر به دست بگيرند، بزرگاني 
همچون عالمه طباطبايي، سيدمحمدحسن الهي و شيخ محمدتقي آملي 
از جمله شاگردان او بودند. متأسفانه از زمان وفات سيدحسين بادكوبه اي 
از سال)1318( تا به امروز تحقيقات بســيار اندكي در رابطه با جايگاه و 
انديشه هاي او انجام شده اســت. اميد است در تحقيقات جديد، نقش و 

جايگاه او در فلسفه اسالمي بيش ازپيش روشن شود.

سيد حسين بادكوبه اي، مهم ترين استاد فلسفه 
در حوزه نجف است 

فيلسوف نجف

چهرهاول

13 18

المپيك برلن در تهران 
مردم ايران چگونه اخبار المپيك را دنبال مي كردند 
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آگهی

عبدالرضا نعمت الهي     در ارديبهشت1318 بازي هاي المپيك در آلمان و 
در اوج قدرت نازي ها به ميزباني شهر برلن برگزار مي شود. مردم ايران از طريق 
راديو و سينما براي نخستين بار در جريان بازي هاي المپيك قرار مي گيرند. اين 
دو آگهي كه در خرداد و مرداد1318در روزنامه اطالعات چاپ شــده، مردم ، 
جوانان و ورزشكاران را به استفاده از اين وسايل ارتباط جمعي به واسطه برگزاري 

المپيك ترغيب مي كند. 

فكاهی

نخستين صندوق پس انداز ملي

خالي ترين روز پايتخت
چگونه نخستين سرشماري رسمي برگزار شد

تهران

اقتصاد

اولين جرقه هاي فرمانفرمائيان 
موزه مردم شناسي؛ جلوه هاي معماري قاجاري در روزگار پهلوي اول

معماری

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

وقتي كه روبه روي كاخ شمس در مجموعه ســعدآباد مي ايستيد، بعيد است باور 
كنيد، معمار اين بنا همان كسي بوده كه به فاصله چند سال بعد بخشي از مهم ترين 
ساختمان هاي مدرن و بلندمرتبه تهران را ساخته است. از اين سال به بعد، هر چه 
جلوتر برويم درباره عبدالعزيز فرمانفرمائيان و خدمات او به معماري پهلوي بيشتر 
سخن خواهيم گفت اما آنچه درباره معماري كاخ شمس-كه امروزه به عنوان موزه 
مردم شناسي مجموعه سعدآباد شناخته مي شود- عجيب به نظر مي رسد طراحي 
پالن و ويژگي هاي معماري اين بناست. عمارت موزه مردم شناسي، 2600مترمربع 
زيربنا دارد و رضاشاه دســتور ســاخت آن را به فرمانفرمائيان كه از قضا يكي از 
خويشان سلسله قاجار بود، داد. فرمانفرمائيان كه تازه درس دانشگاهي خود را در 
فرنگ به پايان رسانده بود و در دانشكده معماري آن روزگار، چهره اي شناخته شده 
بود، در طراحي و ساخت اين بنا، شــوكت فراموش شده و مخدوش شده معماري 
قاجار را به رخ كشيده اســت؛ ساختمان ســري به تو دارد، كمترين ميزان نور از 
طريق پنجره ها به داخلش وارد مي شــود، جلوه و پوسته اش، حالت اشرافي گونه 
كاخ عالي قاپو و كاخ گلستان را به رخ مي كشاند و در تزئيناتش آنچنان اغراق شده 
كه مي توان آن را بنايي از معماري پهلوي اول اما ادامه دهنده سنت معماري قاجار 
دانست. سرنوشت اين كاخ هم در نوع خود عجيب بود؛ كاخ شمس يا كاخ شهناز كه 

3 سال صرف ساخت آن شد، بعد از انقالب، ابتدا به عنوان موزه ظروف معرفي شد، 
بعد تحويل نهاد رياست جمهوري شد، در سال1384و بعد از 10 سال، به فهرست 
اموال سازمان ميراث فرهنگي برگشت و در نهايت اكنون به موزه مردم شناسي و 

ظروف بدل شده است.

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

»اداره كل آمار و ثبت احوال نظر به ماده تصويب نامه هيأت وزيران آغاز سرشماري تهران 
و حومه را تا شعاع 6 كيلومتر از ساعت5 بعد از نصف شب جمعه 10 اسفند )۷ ساعت به 

ظهر( تا ساعت ۹ بعد از ظهر همان روز اعالم نموده است.«
اين خبر كوتاه كه در بخشي از صفحه اول روزنامه چهارشنبه هشتم اسفند1318 خواننده 
باالتر از 30سال را بي اختيار ياد نخستين قســمت مجموعه تلويزيوني »هزار دستان« 
مي اندازد كه هيچ كسي حق خارج شدن از خانه را ندارد تا نخستين سرشماري رسمي 
نفوس در تهراني كه آن سال ها روزبه روز بزرگ تر مي شد برگزار شود؛داستاني كه نه زاييده 
تخيل علي حاتمي كه روايتي واقعي در تهران اسفند1318 خورشيدي بود؛ روزي برفي و 
سرد كه تهران براي نخستين بار به طور كامل تعطيل شد. با اينكه اين نخستين سرشماري 
رسمي تهران و ايران نبود و پيش اين هم در دوره ناصرالدين  شاه يك دوبار و در دوره بعد از 
مشروطه و در اوايل سلطنت رضاشاه نيز نفوس ايران را شمارش كرده بودند، اما بي ترديد 
سرشماري 1318 نخســتين آمارگيري علمي و دقيق ايران بود، هرچند تا 1335 اين 

سرشماري ها آزمون و خطاهاي زيادي داشت و به صورت 
محلي انجام مي شد و داده ها جمع آوري و محاسبه مي شد، 
اما در نهايت با تاســيس مركز آمار سرشماري به صورت 
سراسري انجام شد. قانون سرشماري در تاريخ 10 خرداد 
1318 به تصويب مجلس رسيده بود و شمارش از تيرماه 
همان سال در شــهرهاي مختلف آغاز شده بود. كاشان 
نخستين شــهري بود كه آمارگيري در آن اجرا شد و در 
طول اين چند ماه 35 شهر سرشماري شدند و در نهايت 
در شهريور1320 درحالي كه سرشماري به گنبدكاووس 
رسيده بود نيمه تمام ماند. اما سرشــماري در تهران به 
نسبت شهرهاي ديگر با ســختي هايي همراه بود. تهران 
پررفت وآمد بود و بعدتر معلوم شد پرجمعيت ترين شهر نيز 
هست و محله هاي زيادي داشت كه تغييرات زيادي كرده 
بودند. براي همين براي سرشماري در پايتخت بايد شهر 
به طور كامل تعطيل مي شد. براساس برنامه اي كه پيش از 

اين در اول آذر1318 منتشر شد شهر به بخش هاي مختلف تقسيم شده و گروهي نيرو 
تربيت شدند تا به در خانه ها بروند و اطالعات مردم را بگيرند. در روزنامه۹ اسفند حدود 
سرشماري تهران كه تا شعاع 6 كيلومتري شهر بود و شهر به ۹ بخش شامل يك بخش 
مركزي و هشت بخش تقسيم شده بود. بخشي از اين مناطق اينگونه اعالم شد:»محيط 
آن از زير قلهك شروع و در مشرق از اراضي قصر فيروز گذشته ضرابخانه، مهران، عباس آباد، 
يوسف آباد، عشرت آباد، باغ صبا، اماميه، دوشان تپه، دوالب، اصفهانك، قبرستان ارامنه، 
سيدملك خاتون، امامزاده كل زرد، هاشــم آباد و نجف آباد را جزو سرشماري قرارداده از 
پشت كارخانه سيمان گذشته شامل دولت آباد، منصورآباد، حسين آباد، جوانمرد قصاب، 
فرح آباد، نازي آباد، علي آباد، اراضي اطراف ايستگاه و قلعه مرغي...«. نكته مهم اين بود كه 
تأكيد شده بود كه فقط جمعيت حاضر در شهر سرشماري مي شوند يعني كساني كه تا 
ظهر آن روز در تهران و حومه باشند. در اين راهنما آمده بود جمعيت مقيم عده نفوسي 
است كه اقامتگاه دائمي يا معمولي آنها در تهران و حومه است؛ خواه در آن روز در شهر 
باشند و خواه نباشند. جمعيت مقيم را هم به دو جمعيت مقيم حاضر و غايب تقسيم كرده 
بودند. پرسشنامه ها شخصي هر خانوار در پاكتي قرار مي گرفت و به رئيس خانواده تحويل 
داده مي شــد. بعد از ســاعتي آنها را جمع مي كردند. 
با وجود تعطيلي برخي از مراكز مانند ۷ بيمارســتان 
و ۹ داروخانه در سطح شــهر باز بودند. همچنين سه 
آمبوالنس براي حمل بيماران احتمالي در نقاط پايين 
 بودند. مأموران آتش نشاني و كارگران متوفيات هم بايد 
سرخدمت شان می بودند. روزنامه اطالعات همچنين 
براي سرگرمي مردم يك جدول با دو جايزه منتشر كرده 
بود كه مردم در خانه حوصله شان سرنرود. در شماره روز 
شنبه تصويري از خيابان هاي برفي و خالي تهران و اخبار 
سرشماري منتشر شد. نكته جالب اينكه در اين روز هيچ 
قطاري تا ساعت ممنوعيت وارد تهران نشد و مسافران 
براي ساعتي در ايستگاه هاي 6كيلومتري تهران توقف 
كردند. اين  سرشــماري نيمه تمام نشان داد جمعيت 
تهران به طور رسمي 540 هزار و 8۷نفر  است؛ جمعيتي 
كه بعد از 81سال بين 12 تا 15ميليون در نوسان است.

از سيلوي بزرگ تهران تا كارخانه بلور سازي ؛ آخرين گام هاي توسعه رضاشاهي 
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بهار1318 اگرچه با حركت نخستين قطار مسافربري از تهران 
به اهواز و بهره برداري رســمي از راه آهن سراســري كشور در 
نخستين روز فروردين، با خوش يمني آغاز شد اما حمله ايتاليا 
به آلباني در هجدهمين روز از همين ماه، بوي جنگ جهانگير 
ديگري را به مشام مي رساند. در چنين شرايطي محمود بدر، 
وزير دارايي، درحال پي ريزي بنيان »صندوق پس انداز ملي« 
بود كه قانون تأسيس آن در 18ارديبهشت به تصويب رسيد و 
بر اساس آن براي نخستين بار در ايران، حساب هاي پس انداز 
شــكل گرفت و به پس اندازهاي كمتر از 500 تومان، 4 درصد 
سود تعلق مي گرفت اما پس انداز بيش از 2هزارتومان سودي 
دريافت نمي كرد. هدف از سقف گذاشتن براي پس انداز اين بود 
كه دارندگان مبالغ بيشتر، به جاي آنكه سپرده خود را در بانك 

محل درآمدي بكنند، آن را به گردش بيندازند.
10خرداد مجلس شوراي ملي اليحه دولت مبني بر سرشماري 
جمعيت ايران را تصويب كرد و 4روز بعد سازمان هواپيمايي كل  
كشور كه رياست هيأت مديره آن بر عهده ابراهيم قوام شيرازي 
قرارگرفت، تشــكيل شــد. در بيســت و پنجمين روز خرداد 
نيز خط آهن گرمســار به ســمنان با حضور هيأت وزيران به 
بهره برداري رســيد. ۷4ميليون ريال براي ســاخت اين خط 

هزينه شده است.
تابستان1318 درحالي كه تب جنگ جهاني دوم در اروپا باال 
مي گرفت، سيلوي بزرگ تهران با گنجايش 64هزارتن و كارخانه 
بلورسازي در شهريورماه افتتاح شد تا آخرين گام هاي توسعه 
صنعتي در ايران عصر رضاشاهي برداشته شود. انعقاد قرارداد 
بازرگاني و كشتيراني ميان دولتين ايران و شوروي در 21بهمن 

از مهم ترين اخبار اقتصادي زمستان 1318 بود.

همه فن حريف
 شروان اميرزاده ����������������������������������������������������������������������������������������������������

از پرويز خطيبی، ترانه، فيلمسازی، نمايشنامه نويسی، روزنامه نگاری، خاطره نويسی، 
بازيگری، مجری گری ديده ايم، بد نيســت كاريكاتوری به اصطالح »پرديالوگ« از او 

ببينيم كه در نخستين شماره دوره جديد مجله توفيق در 4 آبان 1318 منتشر شد. 
اولی – رفيق آن موتوری را كه اول داشتی چه كردی؟

دومی – آن را دزد برد.
اولی – پس به شما خيلی ضرر زد.

دومی – خير به من ضرری وارد نيامد زيرا بيش از دو قسط آن را نپرداخته بودم.
اولی – در اين صورت دزد  بايد بقيه اقساط را بپردازد.

خيابان شاه از چهارراه الله زار

خيابان فردوسي از جلوي بانك ملي ايران 

در چهارراه خيابان پهلوي پاسبان در پاسگاه و دو نفر مامورين سرشمار گزارش بخش 
مربوطه را به يكديگر مي دهند�

نقشه تهران و حومه از نظر سرشماري

ارديبهشت 1318مرداد 1318

13
18

اد 
رد

خ

يك كالس درس در حوزه علميه نجف
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 سال ۱۳۱۸، سال بهت و نااميدي نويسندگان ايراني بود؛ در خارج از ايران جنگ جهاني 
دوم شروع شده بود و در داخل ايران، خفقان و استبداد رضاخاني نفس همه را گرفته 
بود. قتل فرخي يزدي و تقي اراني در زندان همه را بيش از پيش ترسانده بود تا حدي كه 
نويسنده جوان، »جهانگير جليلي« بيست ساله خودكشي كرد. همه اينها سبب شده 
بود كه جريان نوپاي رمان هاي اجتماعي كه در سال هاي قبل در حال پا گرفتن و باليدن 
بود، يكباره فلج شود و تعداد رمان هاي چاپ شده حتي به انگشتان يك دست هم نرسد.

در اين سال زين العابدين مؤتمن رمان تاريخي »آشيانه عقاب« را چاپ كرد. او پيش تر 

اين رمان را بين ســال هاي ۱۳۰۹ تا ۱۳۱۶ نوشته بود و ســال۱۳۱۸ آن را به چاپ 
رساند. ماجراي اين رمان هزارصفحه اي، رقابت خواجه نظام الملك و حسن صباح براي 
رسيدن به قدرت در دربار ملكشاه سلجوقي بود. شخصيت پردازي اين داستان تاريخي 
عامه پسند، از همان فرمولي پيروي مي كرد كه در واقعيت، رضاخان براي به قدرت و 
ثروت رسيدن پيش پاي نويسندگان و روشنفكران آن دوران گذاشته بود؛ »شورشي« 
فردي منفور بود و »قهرمان دوران« تنها با به خدمت حاكم درآمدن پيروز مي شد و 

به سعادت مي رسيد.
چهره ديگــري كه از اين ســال به طور جدي تر وارد عرصه داستان نويســي شــد، 
»حسين قلي مستعان« بود. او كه سابقه سال ها روزنامه نگاري در 2 دهه قبل را داشت، 

پيش از آن چندين رمان نوشته بود و حتي ترجمه قابل قبولي از »بينوايان« ويكتور 
هوگو را چاپ كرده بود. مستعان در ابتداي سال۱۳۱۸، فعاليت هاي روزنامه نگاري 
خود را مدتي كم كرد و در اين دوران فترت از روزنامه نگاري، رمان رمانتيك و عشقي 
»نوري« را نوشــت كه در عرض يك  هفته، ۱۵هزار نسخه از آن به فروش رفت.رمان 
»منادي حقيقت يا عاشق گويا در كســوت درويش قربان«، نوشته سيدمحمدباقر 
حجازي ديگر رمان چاپ شده در اين سال بود كه ارزش ادبي چنداني نداشت. حجازي، 
در عين حال كه با تجدد در جامعه مخالفت مي كرد، رضاخان را مي پرستيد و مردم 
را مقصر وضعيت آن روز جامعه مي دانست كه نتوانسته اند از زمينه هاي رشدي كه 

رضاخان ايجاد كرده، استفاده كنند.
 خفقان، نفس ادبيات داستاني را 

به شماره انداخته بود 

سال بهت

ادبيات

2و3صفحـــــــههاي

شاعري كه با   لبان دوخته نيز خاموش نشد
گزارش ويژه

پايان فرخي يزدي با آمپول هواي پزشك احمدي 

نمايش مشروطه با تمام خون دل ها، قتل ها، ناكامي ها، حرمان ها 
و انحطاط و ديكتاتوري اي كه بعدا گريبانش را گرفت، يك درام به 
تمام معناست. تمام تالش ها و بيم و اميدها و آزادي نيم بندي كه 
نسبت به گذشته، تازه در حال پا گرفتن بود يك طرف و برآمدن 
ديكتاتوري پس از آن و فروريختن همــه آن آرزوها و ويراني آن 

اندك آزادي هم يك طرف.
گروهي از بازيگران اين نمايش تلخ، نسلي از شاعران بودند كه شعر 
كالسيك فارسي را با مضامين تازه اي مثل »وطن« و »آزادي« 
آميختند. آنها نوعي شعر سياســي، با اصطالح ها و عبارات روز 
آفريدند كه پيش از آن در ادبيات فارســي به اين شــكل سابقه 
نداشــت. اما نكته قابل توجه آنجاست كه بيشــتر شاعران اين 
نسل، سرنوشتي شبيه به هم پيدا كردند. يا سر سبزشان را با زبان 
سرخ به باد دادند، يا اگر بخت يارشان بود و از مرگ جستند، به 
سرخوردگاني تبديل شدند كه آرمان ها و خواب و خيال هايشان 
درباره مشروطه را در دستگاه ديكتاتوري رضاشاهي گم كردند. 
»بهار« و »عشقي« و »عارف« و بســياري كسان ديگر، همه از 
همين عــده بودند. يكي ديگر از ايــن جماعت، »محمد فرخي 
يزدي« بود كه دوختن دهانش هم نتوانست صداي او را خاموش 
كند. تنها مرگ يا بهتر بگوييم قتل او بود كه توانست قدرتمندان 
زمانه را از شر او خالص كند كه تحت هيچ شرايطي حاضر نبود 
دست از افكار و گفتار آزادي خواهانه اش بردارد. اما ريشه تمايالت 

آزادي  خواهانه او به پيش  از اين زمان برمي گشت.
محمد فرخي يزدي متولد ۱2۶۸ خورشــيدي، دهقان زاده اي 
از اهالي يزد بود كه از نوجواني، هم طبع شــعر و هم روحيات و 
تمايالت آزادي خواهانه در او پيدا شده بود. مشروطه در تهران پا 
گرفته بود و آوازه آن به ساير نقاط مملكت هم رسيده بود و فرخي 
هم كه ذهني آماده پذيرش تفكرهاي ضداستبدادي داشت، به اين 
جريان عالقه مند شد. احمدشاه به جاي پدرش به تخت نشسته 
بود كه فرخي در يزد، به مناســبت عيد نوروز، شعري خطاب به 
ضيغم الدوله، حاكم يزد ســرود و در آن حاكم را به فروگذاشتن 

خوي ضحاكي توصيه كرد:
عيد جم شد  اي فريدون خو، بت ايران زمين

مستبدي، خوي ضحاكي است، اين خو نه ز دست
احتماال ضيغم الدوله توقع مدح و ثنا داشت كه اين شعر فرخي، 
او را عصباني كرد و دستور به حبس شاعر داد. روحيه بي پرواي 
فرخي در حبس هم فروكش نكرد و به دستور حاكم لب هاي او را 
دوختند. اندكي بعد از زندان فرار كرد و خبر ماجرا به تهران رسيد 
و نهايتاً ضيغم الدوله هم از حكومت عزل شد.فرخي هم در شعري 

سروده بود:
شرح اين قصه شنو از دو لب دوخته ام

تا بسوزد دلت از بهر دل سوخته ام
ضيغم الدوله چو قانون شكني پيشه نمود
از همان پيشه خود ريشه خود تيشه نمود

آتش فرخي تندتر از اين حرف هــا بود و تهران محفل پرجنب و 
جوش تري براي آزادي خواهي چون او. وي به تهران كوچ كرد و 
مقاالت و شعرهايش در روزنامه هاي مختلف چاپ شد. مدتي بعد 
روزنامه اي به نام »توفان« تأسيس كرد كه بنا به گفته خودش، نام 
آن را از اوضاع مملكت وام گرفته بود. توقيف روزنامه ها در آن زمان 
اتفاق رايجي بود كه چندباره گريبان همه نشريه هاي متمايل به 
مفاهيم جديد آزادي و برابري را مي گرفت. توفان هم مانند بقيه در 

امان نبود و چند باري توقيف شد.
فرخي وقتي كه رضاخان، رضاشاه شده بود، در مجلس هفتم به 
نمايندگي مردم يزد انتخاب شد و در ميان خيل بسيار نمايندگان 
موافق حكومت، به همراه تنها يك نفــر ديگر، اقليت مجلس را 
تشكيل مي دادند كه همين سماجت او در عدم سكوت و مبارزه اش 
حتي به تنهايي، ناسزا و كتك از سوي ساير نمايندگان را نيز برايش 
به همراه داشت. در اواخر دوران نمايندگي اش بود كه شبنامه اي 
در مخالفت با ظلم رضاشاه توســط عده اي نوشته و منتشر شد. 
شبنامه در منزل فرخي نوشته شده بود. ماجرا لو رفت و فرخي نيز 
كه اوضاع را چندان مناسب نمي ديد، به شوروي گريخت و مدتي 
در مسكو و پس از آن در برلين ساكن شد.در آنجا نيز از نگارش و 
مبارزه دست بردار نبود. سرانجام با اقدامات حكومت ايران، آلمان 
تصميم به اخراج او گرفت و با وساطت »تيمورتاش«، فرخي به 
ظاهر با تأمين جاني به ايران برگشت. حكومت از جانب فرخي 
نگران بود ولي از آنجا كه به ظاهر نمي خواست نقض پيمان كند، 
يكي از طلبكاران او را كه يك نفر كاغذفروش بود مجبور به شكايت 

از فرخي كرد. با اين ترفند پاي فرخي به زندان رسيد.

قبالً ثابت شده بود، بند كه هيچ، دوختن دهان شاعر هم نمي تواند 
او را خاموش سازد. در سال۱۳۱۶ در زندان ثبت، به ستوه آمد و با 
خوردن قدري ترياك، قصد پايان دادن به تمام خستگي هايش را 
داشت. اما نجاتش دادند و نتوانست به تصميم خودش زندگي اش 
را تمام كند. در سال۱۳۱۸ در زندان قصر، زمزمه هايي پيچيده 
بود كه احتماال به مناسبت ازدواج وليعهد )محمدرضا( زندانيان 
مشمول عفو شوند. اما معلوم شد كه هيچ عفوي براي زندانيان 
سياسي در كار نيست. همين اميد نيم بند هم نااميد شد. در همين 
هنگام يكي از معروف ترين شعرهايش را سرود و در آن ظالم را از 
عاقبت سخت بيم داد و در بيتي از اين شعر، عروسي وليعهد را به 

عروسي »قاسم« تشبيه كرد:
دلم از اين خرابي ها بود خوش زآن كه مي دانم

خرابي چون كه از حد بگذرد آباد مي گردد
دلم از اين عروسي سخت مي لرزد كه قاسم هم

چو جنگ نينوا نزديك شد داماد مي گردد
شايد فرخي خبر نداشت كه همين شعر براي او حكم تير خالص را 
دارد و به قيمت جانش تمام مي شود. شعر به دست رضاشاه رسيد 
و فرمان قتل شاعر صادر شد. سرانجام پزشك احمدي، فرشته 
مرگ دســتگاه ترور حكومت، با آلت قتاله اش به ســراغ فرخي 
رفت و با جاري شدن هوا در رگ هاي او، زندگي سراسر ماجراي 
شاعر پرهياهو كه هرگز و به هيچ ترتيبي حاضر به سكوت نشد، 
در ســال۱۳۱۸ پايان يافت. اگرچه برخي معتقدند كه احتماالً 
گورستان مســگرآباد منزل نهايي او بود، اما محل دفن فرخي 

هيچ گاه معلوم نشد.

پر گشودن زنان

اندوه زدايي از موسيقي كشور

عفت تجارت چي؛ نخستين خلبان زن ايراني

»موسيقي تغيير كند و از حالت حزن و اندوه بيرون آيد«

زنان

مطبوعات

ما  نان  مي خواهيم يك سال، يك خبر
بلواي نان در شهر هاي ايران مردم را به ستوه آورده  است 

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

در دوره و زمانه اي كه حكومت تالش وافري داشت، با اقدامات گوناگون، 
پر پرواز زنان را بگشــايد و به زعم خود امكان دور شــدن آنها از زمين 
سفت وسخت تعصبات را فراهم ســازد، عفت تجارت چي اين فرصت را 
از دست نداد و در ســال ۱۳۱۸به آرزوي دوره نوجواني خود جامه عمل 
پوشاند و در باشگاه هواپيماييـ  كه در همان سال تأسيس شده بودـ  براي 
آموزش خلباني نام نويسي كرد. در نوجواني در سينما فيلمي ديده بود كه 
زني خلبان هواپيما بود. واقعيت سينمايي با ميل و خيال عفت نوجوان 
در هم آميخت و چنان نيرو يافت كه خودش را به واقعيت واقعي تحميل 
كرد. پدرش مشوقش بود و او را ترغيب كرد كه نخستين زن خلبان ايراني 
باشد؛ اما او هم همچون همه پيشقراوالن، مسير صعب و حاسدان زيادي 
در پيش رو داشت. خودش در اين باره گفته: »در شروع كارم با مشكالتي 
نيز روبه رو شدم، مثاًل بعضي افراد ناشــناس به پدرم تلفن مي زدند و به 
دروغ مي گفتند هواپيماي دخترت سقوط كرده  است. در پاسخ به اين 
محرك ها گاهي عصباني مي شــدم و به پدرم مي گفتم چرا مرا وادار به 
اين كار كردي و مشوقم شدي تا خلبان شوم؛ ولي او معتقد بود در ابتداي 
هركاري مشكالتي وجود دارد و بايد با صبر و تالش با آنها مقابله كرد.« 
حتي از آنجا كه كسي در باشگاه هواپيمايي انتظار نداشت يك دختر براي 

آموزش خلباني نام نويسي كند، لباس مناسبي براي او و چند دختر ديگري 
كه به دنبال مطرح شدن نام عفت در جرايد در باشگاه ثبت نام كرده بودند، 
وجود نداشت. خودشان لباس هايشان را اندازه كردند و تمرينات شروع 
شد. ۵مهر ۱۳۱۸شروع تعليماتش بود و با هواپيماي نظامي بريتانياي 
»دي هاويلند تايگر موث«، كه مخصوص آموزش خلبانان مبتدي بود، 
آموزش ديد. در 27آبان ۱۳۱۹نخستين پرواز مستقلش را انجام داد كه با 
رضايت مربيانش همراه بود. تجارت چي در ۱۹فروردين ۱۳7۸، يك روز 

بعد فوت همسرش، در ۸2سالگي درگذشت.

  محمدناصر احدي   ���������������������������� 

در ســالي كه فرخي يــزدي و تقي اراني 
به جرم ايســتادگي در برابر ديكتاتوري، 
فساد، سوءاســتفاده از قدرت و نيز ترويج 
آزادي خواهي در زنــدان جان مي دهند، 
بهترين انتخاب نوشتن از اين دو است كه 
جزو چهره هاي مهم تاريخ مطبوعات ايران 
هستند. اما از آنجا كه در شماره هاي قبلي، 
چه در اين ســتون و چه در ساير مطالب، 
به قدر مقدورات از آنها سخن رانده شده، 
ترجيح بر اين شد در اين نوبت به نشريه اي 
بپردازيم كه گروهي از روشنفكران پرآوازه 
در آن قلم مي زدند. در ســال۱۳۱۸، اداره 

موسيقي كه از اداره هاي تابعه وزارت فرهنگ بود، »مجله موسيقي« را 
منتشر كرد. مديريت مجله را ســرگرد غالمحسين مين باشيان، فرزند 
غالمرضاخان مين باشــيان معروف به »ســاالر معزز«، بر عهده داشت 
كه همچون پدرش نظامي و موســيقي دان بود. مين باشيان از كودكي 
نزد پدرش و از ۱۸ســالگي به بعد با تحصيل در ژنو و برلين موســيقي 
آموخت و چون زياد با موسيقي ايراني مأنوس نبود، طبيعتا مطالب مجله 
موسيقي هم بيشتر به موسيقي كالســيك غرب و نقد كنسرت هايي 
كه در تهران برگزار مي شد، اختصاص داشت. همكاران اين مجله نيما 
يوشيج، عبدالحسين نوشين، ضياء هشترودي، صبحي مهتدي و حسين 
خيرخواه بودند. در جلد ســوم كتاب »از نيما تــا روزگا ما« آمده كه در 

سرمقاله شماره نخست اين مجله، غرض 
از انتشار آن چنين توضيح داده شده است: 
»در اين عصر فرخنده، كه جميع شــئون 
كشور و حيثيت ميهن رو به كمال حقيقي 
مي رود و براي احياي قواي مادي و معنوي 
اين سرزمين باســتاني همه گونه وسايل 
به كار برده می شود، نسبت به امر موسيقي 
نيز به نوبه خود... توجهات خاصي مبذول 
شده و مقرر فرموده اند كه موسيقي كشور 
تغيير كرده از حالت حــزن و اندوه بيرون 
 آيد... براي همين منظــور و نيز از آنجا كه 
يكي از وظايف اداره موسيقي كشور آشنا 
نمودن فكر و ذوق عامه به موسيقي علمي و 
ترويج آن است، به نشر اين مجله، كه براي 
نخستين بار در ايران اشاعه مي يابد، اقدام نمود و سعي خواهد داشت 
در هر شماره مطالب سودمند فني براي شناساندن ادبيات موسيقي و 
تركيبات استادان بزرگ و شرح زندگي آنها درج گردد و با گراورهاي 
مناسب زينت يابد.« در كنار مندرجاتي همچون تاريخچه مختصري از 
زندگي بتهوون در عالم موسيقي، پرورش ذوق موسيقي نزد خردساالن 
و مطالب ديگري در زمينه موســيقي، »افسانه هاي عاميانه« صادق 
هدايت و همچنين مقاالتي از او در باب ترانه هاي عاميانه و... در اين 
مجله منتشر مي شد. مجله موسيقي در سه دوره منتشر شد كه دوره 
اول آن تا شهريور۱۳2۰دوام داشت و در دو دوره بعدي نشر مجله از 

اداره موسيقي به اشخاص واگذار شد.

  احسان بهارم غفاري  ������������������������������������������������������������������

2سال قبل از اشغال كشور توسط انگلســتان و شوروي وضعيت تورم و 
ركود توانايي خريد مردم را كاهش داده بود. از ســال۱۳۱۸ تا ۱۳2۰، 
قيمت اقالم خوراكي بيش از ۵۰۰درصد تورم را به خود ديدند. نان يكي از 
اين اقالم بود كه به عنوان قوت روزمره مردم، دچار كمبود شديد و كيفيت 
نامطلوب شده بود. كمبود غله يكي از داليل اين موضوع بود و صادرات 
گندم به آلمان از ديگر داليل نبود نان مطلوب براي تغذيه مردم بود. وزير 
مختار آمريكا مي نويسد: »در اين سال ها به سبب پايين بودن نرخ دولتي 
خريد گندم و الزام به تحويل آن به دولت، رغبت چنداني نسبت به كاشت 

گندم وجود نداشت. عالوه بر اين رضاشاه در پي سياست صنعتي كردن 
كشور مقداري از محصول گندم را در مقابل واردات صنعتي به خارج صادر 
كرد. حكومت وقت همچنين نتوانست ميان توليد و مصرف غله در مناطق 
پرمحصول و نقاط كم محصول تعادل برقرار سازد و اين زمينه سود جويي 
و سوءاستفاده هايي را فراهم آورد.« وضعيت نان در آن سال ها تا حدي 
آشفته شد كه مردم دست به اعتراضات وسيع زدند و هر روز عده زيادي 
مقابل مجلس جمع شده و شــعار »ما نان مي خواهيم« سر مي دادند تا 
عاقبت، نان به عنوان مسئله اول مملكت درآمد و ملت، خواستار سرنگوني 
دولت وقت يعني قوام شــدند و دولت هاي بعدي نيز از اين امر مستثني 

نماندند تا عاقبت با رفتن متفقين رفته رفته مسئله نان از اولويت درآمد.

معراج قنبري، حسين سبحاني

غالمحسين مين باشيان



پيوند ذوق و پژوهش
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 که روح بخش 
جهان است نام آزادی

محمد فرخی یزدی را دو سال پیش از پایان 
حکومت رضاخان می میرانند تا آخرین صدای 

اعتراض مردم خاموش شود

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

مرگ فرخی یزدی نقطه پایان شــعر سیاسی 
اجتماعی مشروطه اســت� اگر ملک الشعراي 
بهار را منها كنیم كه با زیستن زیر سایه استبداد 
كنار آمده و به زندگی ادیبانه و آبرومندانه تن 
داده است، فرخی یزدی آخرین شاعری است 
كه از سال های مشــروطه مانده و ترور نشده و 
خودكشی نکرده و به اصطالحی كه در آن سال ها 
بسیاری رایج است چیزخور نشده و از سال های 
سخت رضاخانی جان  به در برده است� اما دو سال 
پیش از پایان حکومت رضاخان او را می میرانند 

تا آخرین صدای اعتراض مردم خاموش شود� 
فرخی یزدی وقتی شعر سیاسی می گوید مثل 
همه شاعران سال های مشروطه از زبانی بهره 
می گیرد كه برای عموم مخاطبان فهمیدنی باشد 
و از گنجاندن نام های غریب و بیگانه در شــعر 
ابایی ندارد� بعد از قــرارداد ۱۹۱۹ خطاب به لرد 

جرج كرزن وزیر خارجه بریتانیا می گوید:
لرد كرزن عصبانی شده است
داخل مرثیه خوانی شده است

ما بزرگی به حقارت ندهیم
گوش بر حکم سفارت ندهیم

آخر ای لرد، زما دست بدار
كشور جم نشود استعمار

بهر دلسوزی ما اشک مبار
تا نگویند ز الغای قرار

اما وقتی به شعر عاشقانه می رسد هنوز شاعری 
سنتی است� نظام نشانه های شــعر سنتی را 
به درستی می شناســد، مراعات نظیرها را به 
درستی رعایت می كند� اگرچه هیچ گاه شاعر 

سنتی صاحب سبک و درجه یکی نیست� 
فرخی یزدی نه روانی ایرج میــرزا را دارد، نه 
میل به نوگرایی تقی رفعت و میرزاده عشقی و 
ابوالقاسم الهوتی را� اما مزیت ویژه بسیاری از 

شعرهای او عاشقانگی است� 
شرح داغ دل پروانه چو گفتم با شمع
آتشی در دلش افکندم و آبش كردم

غرق خون بود و نمی خفت ز حسرت فرهاد
خواندم افسانه شیرین و به خوابش كردم

دل كه خونابه غم بود و جگرگوشه دهر
بر سر آتش جور تو كبابش كردم

او سنتی تر از بسیاری از شاعران مشروطه است 
و از قضا دشواری های شــعر سنتی را برگزیده 
است، از جمله ردیف هایی كه در بیشتر غزل های 
او حضور قطعی و قدرتمندشان را به شعر تحمیل 

می كنند�  
گرچه مجنونم و صحرای جنون جای من است

لیک دیوانه تر از من دل شیدای من است
آخر از راه دل و دیده سر آرد بیرون

نیش آن خار كه از دست تو در پای من است
با این همه، كم نیســتند شــعرهایی از او كه 
بیت هایی سنتی دارند و بیت هایی با ویژگی های 

شعر مشروطه� مثاًل آنجا كه می گوید: 
سال ها هر چه كه رشتیم به امید هوس

بر سر دار مجازات طنابش كردند
لب فروبسته ز دردیم و پریشانی و غم

گرچه خرسندی و تسلیم حسابش كردند
اما وقتی به بیت های مشروطه ای می رسد، نتیجه 

بیتی می شود مثل: 
پشت دیوار خری داغ نمودند و به ما

وصف آن طعم دل انگیز كبابش كردند
فرخی یزدی به شــاعر آزادی مشهور است� به 
تفاریق ایام ســال هایی را در زندان گذرانده و 
هیچ شاعری نیســت كه زندان كشیده باشد و 
برای آزادی شعر نسروده باشد� غزل های »قسم 
به عزت و قدر و مقام آزادی/ كه روح بخش جهان 
است، نام آزادی« و »آن زمان كه بنهادم سر به پای 
آزادی/ دست خود ز جان شستم از برای آزادی« 

مشهورترین غزل های آزادی خواهانه او است� 
آخــر اینکه فرخی یزدی شــاعری اســت با 
گرایش های سوسیالیستی اما خوشبختانه مثل 
ابوالقاسم الهوتی شعر خود را فدای گرایش های 
سوســیالیتی نمی كند و آن را به شکل رگه ای 
مالیم در شــعر خود نگه می دارد� »به روزگار 
قیامت به پا شــود آن روز/ كنند رنجبران چون 
قیام آزادی« یا »دهقــان دهد از زحمت ما یک 
نفس امــا/ آن روز كه دیگر ز حیاتش نفســی 

نیست«

سينماهايكشوربههرشكلوروشيگسترشمييابد

به نام »موسيقي«
انتشارنخستيننشريهتخصصي»موسيقي«

دولت، متولي فرهنگ است
تغييرناموزارتمعارفبهوزارتفرهنگ

پيت نفت ،  جاي صندلي سينما 

4صفحــــه

سينما 

موسيقی

فرهنگ

تئاتر و ترياك
پدرتئاترايرانعليهمصرفترياكآستينهاراباالميزند

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

ترياكبحرانسال1318بودهاست،راضي كردنسالمندانبهقطعمصرفترياككهبنا
بودهتاخريدوفروشوتوليدسرخودآنممنوعشود،وزارتفرهنگرابرآنمي داردتااز
طريقفنشريفوپاكنمايش،بهقولامروزي هاافكارعموميترياكي هاراآمادهكند،
بدينترتيبازسيدعليخاننصردرخواستاجراوگردآوريمتونمربوطبهمضرات
ترياكمي  كند.سيدعليخاننصر،پيشازاينكهپدرتئاترمدرنايرانباشد،رئيساداره
انحصارترياكبودوبهمصايباينمطاعآگاه!اوحتيازايندرخواست،همان طوركهدر

ايننامهآمده،دستبهقلمبردهونمايشنامه ايهمدراينزمينهنوشتهبود.
منبع:سازماناسنادوكتابخانهمليجمهورياسالميايران،شمارهسند:297/15152

  سعید مروتي ������������������������������������������������������������������������������

باناكاميپيشگامان)سپنتا،اوگانيانسومرادي(ديگرخبرياز
فيلمايرانينيست.سپنتاافسردهحالدراصفهاناست.تالشهاي
مراديراهبهجايينميبردواوگانيانسبساطمدرسهآرتيستياش
رابهكلكتهميبرد.فقطخانبابامعتضديماندهكهبادوربينشاز
هرمراسمرسميوحكومتيفيلمميگيرد.سال1318خانبابااز
مراسمافتتاحپيشاهنگيوافتتاحكارخانهريسندگيفيلمگرفت.
افتتاحهنرستانهنرپيشــگيدردايرهنمايشسازمانپرورش
افكارتوسطعليدريابيگي،عبدالحســيننوشينومعزالديوان
فكريخودشنقطهاميدياستكهاگرفيلمسازيتعطيلشده،
تربيتآرتيستهمچنانبرقراراســت.سينماهابافيلمخارجي
كمكمذائقهبرايسينماروهاميسازندوسالنسينماهمچنان
درتهرانوشهرستانهاساختهميشــود.دراينسالشهرهاي
سبزوار،اهوازوبجنوردبراينخستينبارصاحبسينماميشوند
كهميانشانسينماميهنســبزوارازهمهكوچكتراماجالبتر

بود.سينماميهنباظرفيتپذيرشحدود۶۰نفرتوسطغالمعلي
صادقزادهافتتاحميشود؛سينماييكهدرآنبهجايصندلياز
پيتخالينفتاستفادهميشد.ظاهرابرايسبزواريهانشستن
بهرويپيتحلبيزيادراحتنبود،چونسينماميهنفقطيك

سالدوامآوردوبعدتعطيلشد.

  حسین عصاران ������������������������������������������������������������������������

يكيازنتايجاقداماتادارهموسيقيكشــورراهاندازيوانتشار
نخستينمجلهتخصصيموسيقيبهنامموسيقيوبهمديريت
مينباشياندربهار1318بود؛مجلهايكهتاسال1357درسه

دورهمختلفادامهحياتداد؛
دورهنخســتاز1318تــا132۰،بــهمديريتغالمحســين
مينباشــيان)مديريتپنجشــمارهانتهاييايندورهبرعهده

علينقيوزيريبودهاست(.
دورهدوم:سال1328بهمديريتروبيكگريگوريان)پنجشماره(.

دورهسوم:از133۶تا1357،بهمديريتزاونهاكوپيان.
ايننشريهدردورهمديريتمينباشيان)1318-132۰(بهدليل
مشاركتنوانديشانيچونصادقهدايت،نوشين،نيما،مسعود
فرزاد،مجتبيمينويوچاپاشــعارنوينيماوبرخيمقاالتو
ترجمههايغيرمرتبطباموسيقي،بيشترازاهاليموسيقي،بين
اهاليادبياتودرقالبيكنشريهفرهنگيمعرفيشدهبود.در
دورههايبعدينيزهرچندكهوزنمقاالتمرتبطباموسيقايياش
بيشترشد،امابنابهنظرمحمودخوشنام»سهمسنگين،همچنان
ازآنموسيقيغربيوبهاصطالحموسيقيبينالملليبودوآنچهدر
زمينهموسيقيايرانانتشارمييافت،بيشتررنگباستانشناسانه
داشــت.«؛سرشتوسرنوشــتيكهبيشــترمجالتونشريات

موسيقيدرطولقرنبهآنمبتالبودند.

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

فرهنگستانايران،بهتأســيازنهاديمشابهدرفرانسهتأسيسشد.
دوميندورهنخســتوزيريمحمدعليفروغيبااصالحاتفرهنگي
متعدديهمراهمي شــود.از جملهفرهنگســتانايــرانكهدر29
ارديبهشتسال1314بهفرمانرضاشاهتأسيسشد.اساسنامهاين
نهادراوزارتوقتمعارف،اوقافوصنايعمستظرفهدر1۶مادهتصويب
ميكند.هدفازتشكيلفرهنگستانپيشازهرچيزاصالحزبانوخط
فارسيوالبتهپيراستنزبانفارسيازاصطالحاتولغاتخارجياست.
يكيازنخستيناقداماتفرهنگستانايران،تغييرناموزارتمعارف،
اوقافوصنايعمستظرفهبهوزارتفرهنگاست.ايناقدامامانخستين
گامدرتقســيموظايفمختلفايننهاداســتكهبعدترودرطول
2دههبعدبهتدريجبهچندينوزارتخانهونهادديگرتقسيمميشود.
بااينحالنامگذاريايننهادوگنجاندن3عنوانايننهادذيلكلمه
فرهنگسرآغازتشكيلنهاديچونوزارتفرهنگدرآيندهخواهد
بودوالبتهجداازآنتعريفكليفرهنگذيليكياچندنهاددولتي.
اينساختاركموبيشباتغييراتاندكيهمچنانمورداستفادهاستو
كاربرددارد.بااينحالهمهچيزازاينجاآغازشدكهفرهنگستانايران
تصميمگرفتنامفرهنگرابهجايوزارتمعــارف،اوقافوصنايع

مستظرفهپيشنهادكند.

فهرست  الكتب ناطق
كتابخانهتربيت؛مقصدپژوهشگران

نشر

  ندا زندي    �����������������������������������������������������������������������������������

كتابفروشانناصريه)ناصرخسرو(بهدنبالاحداثوزارتداراييوتخريب
مغازههايشانناگزيرازجابهجاييبودندكهخبردرگذشتمحمدعلي
تربيتبرتلخكاميشانافزود.تربيتآزاديخواهيبودكهتاكرباسمرگ
كتابدوستومروجكتابخوانيباقيماندوميراثارزشمنديازخود
برجايگذاشت.بهگفتهسيدحسنتقيزاده،محمدعليتربيتاطالع
زياديازكتبزمانخودونســخخطيوچاپيفارسي،عربيوتركي
داشتودراينبابعالمهبود.چناندرفنكتابشناسيخبرهبودكهبه

اولقب»فهرستالكتبناطق«دادهبودند.
محمدعليتربيتدر127۶بههمراهســيدمحمدشبستري،ميرزا
حســينخانعدالت،سيدحسنتقيزادهويوســفخانآشتياني
كتابخانهيابهاصطالحامروزيكتابفروشــيتربيــترادرنزديكي
مدرســهطالبيهدرتبريزتاســيسكردكهبهگفتــهادواردبراون
نخستينكتابفروشــيبهاســلوبنويندرآذربايجانبود.بهمرور،
دامنهفعاليتهاياينكتابفروشيچنانوسعتگرفتكهكتابهاي
جديدبههرزبانوازهرسويدنيادرآنچاپميشد.همهسالهنيز
فهرستيازكتباينكتابفروشي،بهســبكاهاليمغربزمين،از
طرفاينمؤسسهمنتشرميشــد.درمقدمهفهرستجالبوبديع
اينكتابخانهآمدهاست:»كتابخانهتربيتكهدرسال131۶هجري
]قمري[تاسيسشــدهدراينمدتخدماتيشايانبهعالممعارف
نموده،اكنونبهواسطهتوطيدعالقاتبااطرافعالموممالكمتمدنه
وجلبكتبنافعهازاقاصيممالكداراياغلبكتبمفيدهدرهرزبان
ودرهرفناستوازجميعبالدداخلهوخارجهباكمالامتنانبهقبول
خدماتوسفارشاتاربابمعارفواصحابعلمودانشحاضراستو
هرسفارشوطلبيكهمصحوبوجهوقيمتكتبمطلوبهباشدفورا
وبالتأخيرارسالميشود«.طولينكشيدكهاينكتابفروشيبهمحل
اجتماعروشنفكرانوآزاديخواهانبدلشداماتوسطاراذلواوباش
موردحمايترحيمچلبيانلو،ازمخالفانجنبشمشروطه،غارتو
طعمهحريقشد.پسازاينواقعهتربيتدستازتالشبرنداشتو

پسازآنكهتصديرياستادارهفرهنگومعارفآذربايجانرابرعهده
گرفت،مهمترينيادگارخوديعني»كتابخانهوقرائتخانهتربيت«
راتاسيسكردكهدرهمانسالنخستصاحببيشاز2هزاركتاب
شدو3سالبعدبيشاز5هزاركتابداشت.كتابخانهتربيتمقصد
پژوهشگرانشهرهاوكشورهايمختلفبود.محمدعليتربيتبعدها
درگيالننيزبهتاسيسكتابخانهمبادرتورزيد.تربيتدردورههاي
نهمتادوازدهممجلسشورايملينمايندهتبريزبودوسرانجامدر

27دي1318بهعلتبيماريدر۶2سالگيدرگذشت.

تئاتر

لبیاگردركارنامهخانلریبگزيم
برپراكندهكاریهایاوست
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پرويزناتلخانلریپيوندذوقوپژوهشبود؛ذوقشاعرانهراباپژوهش
وتحقيقوپركاریدرفرهنگوزبانفارسیدرآميختهبودوخانلری
شد.پژوهشگر،شاعر،نمايشــنامهنويسومترجمبودودرهمهاينها
زبانراگرامیمیداشت.خانلریدرنثرصاحبسبكبودوبارقههای
نحوگفتاروتنوعموضوعینثردركارهایاوديدهوبهجددنبالشد.
باكارهایاوبودكهتمايزنثردانشگاهی،روزنامهای،نمايشنامهایو
پژوهشیازيكقلمواحدرسميتيافتوبعدهاكسانیديگردنبالهرو

راهششدند؛گرچهكسانیكهبهمقصدرسيدندانگشتشماربودند.
لبیاگردركارنامهخانلریبگزيم،برپراكندهكاریهایاوست؛چراكه
تنوعكارهايشبسياریازبداعتهايشرادرخفانگهداشتوبعدها
ديگرانیباتمركزبريكیازنوآوریهایخانلری،آگاهانهياناآگاهانه،
صاحبنامشــدند.البتهدراينقضاوتنبايدفراموشكنيمكهميوه

همينتنوعكاری،دادوستدنثروموضوعبود.
»شايدبرمنعيببگيریكهچرادلازوطنبرنداشتهوترابهدياری
ديگرنبردهامتادرآنجاباخاطریآسودهتربهسرببری.شايدمرابه
بیهمتیمتصفكنی.راستیآنستكهاينعزيمتبارهاازخاطرم

گذشتهاست.امامنوتوازآننهالهانيستيمكهآسانبتوانيمريشه
ازخاكخودبركنيمودرآبوهوايیديگرنموكنيم.پدرانتو،تاآنجا
كهخبردارم،همهباكتابوقلمسروكارداشتهاند،يعنیازآنطايفه
بودهاندكهمأمورندميراثذوقوانديشهگذشــتگانرابهآيندگان
بسپارند.جانودلچنينمردمیباهزارانبندوپيوندبهزمينواهل
زمينخودبستهاست.ازاينهمهتعلقگسستنكارآسانینيست.
اماشايدماندنمنســببیديگرنيزداشتهاست.دشمنمنكهديو
فساداستدراينخانهمســكندارد.منبااوبسياركوشيدهام.همه

خوشیهایزندگیامدرسراينپيكاررفتهاست«.

شعر

ايران در کمربند دفاعي متفقين
روزنامهآمريكاييازخاورميانهگزارشميدهد

مطبوعات خارجی

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

روزنامهنيويوركتايمزدرتاريخ21اسفند1318ضمنخبريكه
درارتباطباتشكيلاتحاديهايازنيروهايمتفقينبرايدفاعاز
كشورهايخاورميانهانتشاردادهبود،ازتوافقجديدتجاريميان
ايرانوشورويخبردادونوشــتايرانيكيازكشورهايياست
كهازشمالهممرزباشوروياستوگفتهميشودايرانيكياز
كشورهايخاورميانهاستكهبريتانياوفرانسهيكارتش۶۰۰هزار
نفريرابرايدفاعازآندربرابرتهديــداتدرخاورميانهايجاد
كردهاند.بااســتنادبهخبرروزنامهنيويوركتايمزبهنظراينطور
ميرسدكهايراننيزدرزمرهكشورهايیبودهكهدرطرحتشكيل
نيروهايمتفقينبــرايدفاعازكشــورهايخاورميانهدربرابر
تهديدهايجنگيقرارداشتهاست.نيويوركتايمزدربارهتشكيل
ايننيرومينويسد:واحدهاينظاميارتشهايمتفقينازنيوزلند
تاسنگال)منطقهايكهخاورميانهوايرانرانيزدربرميگيرد(در
حالانجامتمريناتنظاميمشتركدرچارچوبايجاديكنيروي
واحدبرايدفاعازاينمناطقهستند.بهنوشتهنيويوركتايمزاين
نيرويواحدنظامي»ارتششرق«لقبگرفتهاست.بهنوشتهاين
روزنامه،ارتششرقاكنونمتشــكلازنيروهاييشاملنژادهاو

قوميتهايمختلف
ســرزمينهايي از
استكهســابقبر
ايــنتحتتســلط

امپراتوريهايبريتانياوفرانسهقرارگرفتند.البتهدراينگزارش
بهطوردقيقبهاينمسئلهاشارهنشدهكهنيروهاي»ارتششرق«
درحاليكهايراندرزمانرضاشاهازروابطنزديكيباآلماننازي
برخورداربود،چگونهودرچهشرايطيقراراستبهدفاعازايران
دربرابرتهديدهايخارجيبپردازد؟دراينخبربيشتربهجزييات
خبرتشكيلايننيروهادرمصر،سوريه،ليبي،فلسطينوساير

كشورهااشارهشدهاست.
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