
رقبای پاییزی کرونا 

اعتبار 20میلیون تومانی سفر 
برای ایرانی ها

وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي براي ارائه 
كارت هاي اعتباري 20ميليون توماني سفر به ايراني ها با يکی 

از بانک ها به توافق رسيد و اين طرح از صبح ديروز در سيستم بانکي كشور اجرايي 
شد. مديرعامل كانون اتومبيلراني و جهانگردي ايران آنطور كه به همشهري گفته 
است، واسطه انجام مذاكرات براي اختصاص كارت اعتباري 20ميليون توماني سفر 

به ايراني ها بوده است.

از همان اول شيوع ويروس هم دائماً ما را از پاييز ترساندند؛ 
پاييزي كه مي آيد و همراه خودش سرماخوردگي، آنفلوآنزا، 

آلودگي هوا، آلــرژي فصلي و غيره مــي آورد و همه اينها در كنــار كرونا براي 
خودش جهنمي به پا خواهد كرد. البته كه پاييز رسيد و موج سوم شيوع كرونا 
نيز در ايران آمد. حاال مي گويند همه شــهرهاي كشور در وضعيت قرمز شيوع 
 ويروس قرار دارنــد و آمار شــيوع و مرگ وميرهاي روزانه نيز ايــن موضوع را

 تأييد مي كند. 

سفر كارت  تنها در هتل ها، رستوران ها، فروشگاه ها و تاسيسات 
گردشگري كه پروتکل هاي بهداشتي را رعايت  مي كنند فعال است
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جوانمرد هنر ملي

زندي: هواداران
 استراماچوني را 

فراموش كنند

حكم قصاص 
محيط بان شكست

احتمال موج تازه 
تعطيلی مشاغل

زنی كه آنجا نبود

نگاهي بــه زندگي هنــري عباس 
جوانمرد  و گفت وگو بــا ايرج راد و 
هــادي مرزبــان و روح اهلل جعفری 

درباره اين هنرمند

فريدون زندي،  ستاره سابق استقالل 
مي گويــد دنبال ســرمربيگري   در 

استقالل است نه دستياري

قضات ديوانعالي دومين حکم قصاص 
محيط بان همداني را نقض كردند

قاســم نوده فراهانــی رئيس اتاق 
اصنــاف تهــران در گفــت و گو با 
همشهری: با موج تازه همه گيری 
كرونا نه تنهــا امکان بازگشــايی 
مشــاغل پر خطر وجود ندارد بلکه 
احتماال در جلســه روز شنبه ستاد 
كشــوری مقابله با كرونــا، فعاليت 
برخی صنوف با ريســک متوسط و 

حتی كم نيز مجددا ممنوع شود

محمدرضا پهلــوي  بــراي اينکه 
وليعهدي از ثريا نداشت او را طالق 

داد

تختي، در سال1336 براي دومين بار 
صاحب بازوبند پهلواني ايران شد

1500كشــته؛  بــا  زمين لــرزه 
120 روســتای مازندران بر اثر زلزله 

نابود شد

احمد شاملو در سال 1336 هوای تازه 
را منتشر می كند. كتاب پيشنهادهای 
تازه ای در شــعر پس از نيما به دست 

می دهد

ترافيک، چهــره تازه تهــران؛ تردد 
80هــزار خــودرو، مشــکل اصلي 

خيابان هاي پايتخت است

انتشار مجله »اطالعات بانوان«

گالری هنر جديد ســومين نگارخانه 
هنری بود

يادداشت
شیده اللمي  ؛ روزنامه نگار

از 7 ماه پيش تاكنون شــيوه تصميم گيري و مديريت 
كرونا در كشــور به عنوان يک بحران فراگير در كانون 
نقد و نظرهاي فراوان بوده است. جغرافياي گسترده ايران و تنوع فرهنگي و اجتماعي 
كه ســبک زندگي و آداب گوناگوني را ايجاد كرده يکي از پيچيدگي هاي پيش روي 

مديريت بحران كروناست.
از ابتداي شيوع كرونا در كشور با تشکيل ستاد ملي مقابله با كرونا يک مركز فرماندهي 
اصلي شــکل گرفت؛ يک هســته اصلي و مركزي كه مســئوليت تصميم گيري و 
سياستگذاري كالن را بر عهده داشته اســت. آنچه تاكنون در مهار و مديريت بحران 
كرونا در كشور گذشته به كارنامه اي منجر شده، شامل شماري از دستاوردهاي قابل 
دفاع، تعدادي از تصميمات نادرست و پرهزينه و همچنين مجموعه اي از ناكامي هاي 
قابل پيشگيري. قضاوت درباره عملکرد و اثربخشي تصميمات ستاد ملي كرونا، ساده 
نيست و نقد عملکرد ستاد از يک زاويه يا صرفا بر مبناي چند پيامد نادرست ممکن 
است ما را به جمع بندي يکطرفه و ناقصي برساند. مسئله كرونا پيچيده است و به شدت 
در حال تغيير. نگاه دقيق تر و بدون تعصب به عملکرد مديريتي كشورهاي مختلف 
نشان مي دهد با وجود همه تالش هايي كه براي تصميم گيري درست و مديريت بهنگام 
بحران انجام شــده، اما پيچيدگي بحران كرونا حتي قوي ترين كشورها در مديريت 
بحران را هم به خطا در تصميم گيري و در نتيجه بروز نتايج نامطلوب سوق داده و آنها 

را ناگزير از تجديدنظرهاي مکرر كرده است.
 در ايران يکي از مهم ترين كاستي ها از ابتداي اپيدمي كرونا، اصرار بر مديريت كامال 
متمركز با راهبري ســتاد ملي مقابله با كرونا بوده است؛ ســتادي كه با كارگروه ها، 
كميته ها و زيرمجموعه هاي متعددي فعاليت مي كند. تجربه ماه هاي گذشته نشان 
داده، تصميم گيري يکپارچه براي مديريت بحران كرونا در كشوري كه از نظر اجتماعي، 
فرهنگي و جغرافيايي ساختاري ناهمگون دارد، يکي از موانع تصميم گيري درست بوده 
است. در ماه هاي گذشته در بسياري از موارد، زماني كه بحران در منطقه اي از كشور اوج 
مي گرفت يا حتي زماني كه استان ها نيازمند تصميم گيري فوري در مواجهه با بحران 
پيش رونده كرونا در محدوده تحت مديريتشان بودند، عمال وابستگي به ستاد مركزي 
مقابله با كرونا مانع از اقدام مؤثر و به موقع مي شــد، آمار ابتال به سرعت باال مي رفت و 
نارضايتي كادر درمان از تصميم گيري هاي ديرهنگام هم باال مي گرفت. )البته همچنان 
هم اين شرايط وجود دارد و فعال براي بررسي ميزان اثربخشي تصميم اخير زود است.(

 اين مسئله يعني سرعت در تصميم گيري در ارتباط با بحران كرونا كه سريع االنتقال 
است و بدون فوت وقت گسترش پيدا مي كند، اهميتي دوچندان دارد. ما با يک ويروس 

به شــدت مهاجم و با سرعت انتقال بســيار باال و در عين حال 
به شدت در حال تغيير مواجه هستيم و مهار آن نيازمند سرعت 

باال در تصميم گيري است؛ اين همان نقطه اي است كه ما در بزنگاه هاي مختلف در 
7 ماه گذشته در ايران در آن عملکرد نسبتا ضعيفي داشته ايم. 

 كرونا 
و تصمیم درست تمركززدایي
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ادامه در 
صفحه17

 اين مردم، آب 
به نرخ روز مي خورند

بهره منــدي  اعــالم  باوجــود 
98درصدي جمعيت كشور از آب 
آشاميدني، هنوز دربرخی از مناطق  
متصل به شبکه آبفا، برخی از مردم 
از دسترسي به آب باكيفيت محروم 
مانده اند. برخی تصاوير شبکه های 
اجتماعی از مانــدن در صف خريد 
آب حکايــت دارد. در ســبزوار، 
اهواز، آبادان، هرمزگان، سيستان 
و بلوچســتان، خوزســتان، يزد، 
قزوين، بوشهر، بندرعباس، چابهار، 

بجنـــــــورد، 
اراك و حتــي 

شهر قدس در همسايگي تهران، آب 
هست، اما كم است.

 برخي معتقدنــد از زماني 
كه شــهردار شــده اید، به نســبت 
مســئولیت  هاي قبلي، محافظه كارتر 
شده اید. حتي این محافظه كاري را تا 
حدودي در نشست خبري امسال كه 
به مناسبت روز خبرنگار تدارك دیده 
شد، مي شد در شما دید. آیا این گزاره 

را قبول دارید؟
مــن خيلي تغييــر نکــرده ام. حداقل 
در اظهارنظر هــاي كارشناســي همان 
شيوه قبلي را ادامه مي دهم، اما موضع 

مســئوليتي من، بــه تناســب، تغيير 
كرده اســت، زيرا قبال به عنــوان دبير 
شــوراي عالي معماري و شهرسازي با 
رسانه ها صحبت مي كردم. آن مسئوليت 
2 دوره طــول كشــيد و در آن مــدت 
پرونده هاي بزرگي را بررســي كرديم 
كه االن با نتيجه آن عکــس يادگاري 
مي گيرنــد. ماننــد پديده شــانديز، 
هفت ســنگان و پرديس بــام كه تبليغ 
ساخت 60رستوران را در آبيک مي كرد 
و ممکن بود تبديل به يک پديده شانديز 

جديد شــود و ما جلــوی آن را گرفتيم 
و خيلي از پروژه هاي ديگــر. آن موقع 
موضع من موضع كنترل كردن بود. من 
خيلي اوقات انتقاد مي كردم يا موضوع را 
رسانه  اي مي كرديم تا جلو مفسده اي را 
بگيريم. ولي االن در موضع اجرا هستيم 
و بايد موتور خودرويي را كه روشن است 
و حركت هم مي كند، تعمير كنيم. حاال 
در عين اينکه نبايــد حرف هايي را كه 
قبال مي زديم زير پا بگذاريم؛ بايد كاري 

كنيم كه شهر هم درست حركت كند.

 شــرایط اداره تهــران به 
نســبت آن موقع چقدر تغییر كرده 

است؟
شــرايط بسيار ســختي داريم، چون هم 
تعهدات قبلي به شهرداري فشار مي آورد 
هم كاهش درآمد ها. بنا هم نداريم كه شهر 
را بفروشيم. ما االن ادعا داريم كه در حال 
بازنگري طرح تفصيلي هستيم. كاري را 
كه به شورا قول داده بودم پنج ساله انجام 
بدهيم دوســاله به هدف نزديک كرديم. 
علت هم اين است كه فکر مي كنيم براي 
سياســتگذاري فرصت چنداني نداريم و 
بايد مسير اداره شهر را در ريلي قرار دهيم 
كه هركس ديگر هم كه مي آيد در همين 
ريل حركت كند. البته مــردم هم بايد به 
شهر حساسيت داشته باشند تا اتفاقاتي 
كه در دوره هاي قبلي افتاد، تکرار نشود. 
چون با ادامه پيدا كردن اين اتفاقات، ديگر 
هيچ كس نمي تواند در اين شــهر زندگي 
كند. مثل گردونه باطلي اســت كه در آن 
شهر را مي فروشند تا برنامه ها را اجرا كنند، 
اما شهر قابل زندگي كردن نمي شود، چون 
جايي را كه براي كيفيت زندگي الزم بوده، 
قبال واگذار كرده ايم و از بين برده ايم. براي 
اين كار 2 اليحــه را در مجلس پيگيري 
كرديم. در مجلس قبل، همه كار ها انجام 
شد ولي ابالغ نشد. با اين مجلس مذاكره 
كرديم و گفتيم كه اين موضوع فقط بحث 

تهران نيست و بحث همه شهرداري هاست 
و حل شدن آن گره بزرگي را باز مي كند. 
اين دواليحه درآمد هاي پايدار شهرداري ها 
و دهياري هــا و اصالح قانــون ماليات بر 
ارزش افزوده اســت. نقطه هــدف اينها 
اختصاص بخشي از ماليات هاي محلي به 

شهردار ي هاست.

یك نظر این است كه تهران 
را باید با استقراض اداره كرد و شما را 
نقد مي كنند كه در این زمینه توانمند 
عمل نكرده اید و نتوانسته اید از بانك ها 
وام بگیریــد و فقــط در زمینه اوراق 

مشاركت موفق بوده اید.
 اوال كــه ما قانونــا محدوديــت داريم و 
نمي توانيم هرطور كه بخواهيم ســرمايه 
جذب كنيم. بايد سقف اين مخارج را در 
بودجه شــهرداري ديده باشيم. موضوع 
اوراق مشاركت را، چون در بودجه كشور 
ديده  شده، تعقيب مي كنيم. علت اينکه 
در جلــب منابــع بانکي موفــق نبوديم 
2اتفاق بــود. يکي اينکــه بانک مركزي 
خيلي منضبط تر از قبل شده است. بانک 
مركزي اجازه نمي دهد بانک ها بيشتر از 

منابعي كه در اختيار 
دارنــد، وام بدهند و 

فکر مي كنم االن اســتاندارد يک ششم را 
رعايت مي كنند.

مناطق داغ مسكن در تهران
 ميانگين قيمت مسکن در شهر تهران در شهريورماه 99 نسبت به فروردين امسال 58.8 درصد رشد كرده
اما اين رشد به صورت نامتقارن در ميان مناطق 22گانه تقسيم شده و از 33 تا 76 درصد در نوسان بوده است

ادامه در 
صفحه9

ادامه در 
صفحه3

 پرونده اي درباره همه اتفاقات اين فصل؛
از آنفلوآنزا وكاهش بارندگي تا ريزش در بازار سرمايه، 

تورم و انتخابات آمريکا 

 این مردم 
آب به نرخ روز می خورند

 نبود شبکه مناسب آبرسانی، قطعی های مکرر و كيفيت پايين آب
 در برخی مناطق كشور، مردم را مجبور كرده تا آب را 

با هر قيمتی از دالالن بخرند

17

4

1336 اگر از پشت بام یكي از ساختمان هاي خیابان 
بهشت، تهران را نظاره كنید، قطعا 2 تصویر شهر

متفاوت از پایتخت كشور جلو روي تان قرار 
مي گیرد. به شمال شهر كه نگاه كنید، پشت فضاي سبز و 
درختان پارك شهر، اغلب چهره اي نو را خواهید دید و شاید 
در دور دســت ها تاوركرین ها را ببینید كه مشــغول كار 
هستند. اما اگر زاویه دیدتان به جنوب شهر باشد، یا بناهاي 

تاریخي را خواهید دید یا بافت هاي قدیمي و فرسوده.
دفتر شهردار در خیابان بهشت و مركز تهران هم 2 ردیف 
پنجره دارد و چنین تصاویري از شهر را به نمایش مي گذارد. 
یكي رو به شــمال و دیگري رو به جنوب و از آنها مي توان 
2نماي متفاوت از شهر را دید. نماي شمالي با ساختمان هاي 
بلند، خیابان هاي وســیع، درختان و بنا هاي جدید و در 

جنوب، شهري یكدست صاف و خاكي رنگ با ساختمان هاي 
به هم فشــرده كوچك. پیروز حناچي عقیــده دارد كه 
ارزش هاي تهران در همه آن و مخصوصا در بخش قدیمي 
شهر پنهان شده است و زماني كه از او درباره درآمد هاي 
شهري از محل ساخت وساز مي پرسیم به این نكته اشاره 
مي كند كه چرا ســاختمان هاي بلندمرتبه جدید همگي 
در نیمه شمالي شهر ســاخته شــده اند. با او بعد از یك  
#سه شنبه_بدون_خودرو گفت وگو كردیم. اگرچه حس 
مي شد كه حناچي به خاطر ركاب زدن خسته باشد، اما در 
پاسخ به سؤال ما كه آیا پس از یك  دوچرخه سواري طوالني 
براي گفت وگویي مفصل آماده هســتید یا نه؟ گفت: »از 
زماني كه دوچرخه سواري مي كنم در طول روز شاداب ترم. 
دوچرخه سواري باعث مي شود سطح سالمتي بهبود پیدا 
كند و بســیاري از ناراحتي هاي كبدي، قلبي و عروقي هم 
رفع شــود.« در ادامه، گفت وگوي همشــهري را با پیروز 

حناچي مي خوانید.

محمدسرابی
خبرنگار

4

1

  خلوت خوابگاه ها
ازدحام پانسيون ها
 اجراي پروتکل هــا و رعايت فاصله 
اجتماعــي در خوابگاه هــاي دولتي 
تعداد زيادي از دانشــجويان را روانه 
پانسيون هايي كرده كه اولويت شان 
رعايت بهداشت و فاصله گذاري نيست
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ریل گذاري من
براي2دهه آینده

تهران است
تهران رويايی به روايت شهردار؛ 
در گفت وگو با همشهری، پيروز 
حناچی  از چالش های مديريتی 
پايتخت در 2دهــه آينده گفته 

است

  برنامه من براي 2 دهه اســت 
ولي نه به ايــن معني كه 2 دهه 
شــهردار خواهم بود. بلکه بايد 
ريل  گذاري كنيم كه اين اتفاق 
بيفتد و كاري كنيم كه اين مسير 

غيرقابل برگشت باشد 

  اگر مسير قبلي را ادامه دهيم 
اين شهر جاي زندگي نمي شود

دورکاری و لغو طرح ترافیك، جزو محدودیت های جدید کرونایی نیست
پيشنهادات جديد استانداری تهران درباره شرايط ويژه كرونا در پايتخت

استاندار تهران با اشاره به اينکه دستگاه هايی كه امکان 
دوركاری دارند و افرادی كــه بيماری های زمينه ای سالمت

دارند، می توانند از دوركاری اســتفاده كنند، گفت: 
دوركاری كاركنــان و لغو طرح ترافيک جزو پيشــنهادات اعمال 

محدوديت های جديد كرونايی نيست.
 به گزارش ايسنا، انوشيروان محســنی بندپی در حاشيه مراسم 
مانور مشترك مديريت بحران استان تهران، در خصوص پيشنهاد 
استانداری تهران مبنی بر اعمال محدوديت های جديد كرونا گفت: 
محدوديت های جديد مرتبط با كرونا با توجه به تراكم جمعيت در 
تهران پيشنهاد شده كه در جلسه چهارشنبه ستاد ملی كرونا مورد 
بررسی قرار خواهد گرفت. وی افزود: در اين پيشنهادات دوركاری 

كاركنان دولت و اجرای طرح ترافيک مطرح نيست بلکه با ورود به 
فصل پاييز و پديده وارونگی هــوا، قطعا نمی توان طرح ترافيک را 

در تهران لغو كرد.
همچنين دوركاری برای كاركنان استان تهران نيز مطرح نيست، 
اما بی ترديد كاركنانی كه بيماری هــای زمينه ای دارند مطابق با 
مصوبه سازمان اداری استخدامی كشــور می توانند از دوركاری 

استفاده كنند. 
محسنی بندپی با اشاره به اينکه هم اكنون ۴500 نفر به علت ابتال 
به بيماری كرونا در بيمارستان های استان تهران بستری هستند، 
افزود: روند ابتــال به بيماری كرونا در اســتان تهران متأســفانه 
همچنان افزايشی است و بهبود اين شرايط با همکاری و همراهی 

شــهروندان و رعايت پروتکل های بهداشــتی و عــدم ترددهای 
غيرضرور، امکان پذير است.

همچنين روز گذشته ايرج حريرچی، معاون كل وزارت بهداشت 
گفت: در تهران و اكثر اســتان های كشور وضعيت قرمز و هشدار 
وجود دارد و متاسفانه ماه هاست كه آمار مرگ و مير ناشی از كرونا 
سه رقمی شده و اكنون نيز با شيب فزاينده، مرز 170 مرگ روزانه 

را رد كرده است.
 او با بيان اينکه بيماران كرونايی پس از بهبودی تا ماه ها عوارض 
شديدی را تجربه خواهند كرد، گفت: گاهی ممکن است عوارض با 
فرد باقی بماند، مثال ممکن است در دراز مدت عوارض قلبی ديده 

شود و بايد اقدامات بلند مدتی را تدوين  و اجرايی كنيم.
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سخنگوي قوه قضاييه در نشســت خبري روز گذشــته، آخرين وضعيت 
پرونده هــاي قضايي را تشــريح كرد. غالمحســين اســماعيلي از صدور 
حكم رئيس ســابق هالل احمــر خبــر داد و گفت كه پرونــده در فرايند 
تجديد نظرخواهي است. از آنجا  كه هنوز حكم قطعي صادر نشده، از بيان جزئيات اتهامات 
و ميزان محكوميت معذور هستم و بعد از قطعيت دادنامه توضيحات تكميلي ارائه مي شود. 
به گزارش همشهري، علي اصغر پيوندي  در آذرماه سال گذشته يك روز پس از كناره گيري 
از رياست جمعيت هالل احمر توسط سازمان اطالعات سپاه بازداشت شد. پيش از اين يكي 
از مديران جمعيت هالل احمر و تعدادي ديگر از افرادي كه با اين نهاد همكاري داشتند، به 
اتهام فسادهاي مالي گسترده در حوزه خريد و توزيع دارو بازداشت شده بودند. يك روز پس 
از بازداشت پيوندي، محمود واعظي، رئيس دفتر رئيس جمهور قصد خروج رئيس مستعفي 
جمعيت هالل احمر را تأييد كرد و توضيح داد: »وي چند روز پيش براي اينكه در اجالسي 
در ژنو شــركت كند، اجازه گرفت، ما موافقت كرديم ولي نمي دانستيم كه ممنوع الخروج 

بود. اگر مي  دانستيم، مي گفتيم معاونش برود.«

مسئول »شخصي سازي« در انتظار محاكمه
ســخنگوي قوه قضاييه از وضعيت پرونده يك مديــر دولتي ديگر خبر داد؛ كســي كه 
اسماعيلي از او با عنوان »مسئول خصوصي سازي« ياد كرد. وي گفت: »پرونده فرد مذكور 
به دادگاه ارسال شده و دادگاه در تحقيقات انجام شده از ناحيه دادسرا اشكاالت و نواقصي 
را مالحظه كرد و پرونده براي رفع نقص به دادسرا بازگشت و اخيرا دادسرا رفع نقص كرده 
و پرونده به دادگاه برگشــته و مشــغول 
مطالعه هســتند و به زودي تعيين وقت 
خواهد شــد و در دادگاه مورد رسيدگي 
قرار مي گيرد.« مقصود سخنگو از مسئول 
خصوصي ســازي ، همان پوري حسيني، 
رئيس سابق ســازمان خصوصي سازي  و 
معاون وزير اقتصاد اســت كــه مردادماه 
سال گذشته بازداشت شد. روند بازداشت 
پوري حسيني نيز مانند پيوندي بود؛ او هم 
ساعاتي پس از پذيرش استعفايش توسط 
وزير، بازداشت شد. اتهامات غيررسمي وي 
اين بود كه  با سوءاستفاده از جايگاه خود، 
داد و ستدهاي شخصي خود و دوستانش 
را پيش مي برد و به جاي خصوصي سازي ، 
شخصي ســازي  مي كند. بازداشــت اين 
مديــر دولتــي، واكنش تلويحــي و تند 
رئيس جمهور را در پي داشــت كه گفت 
»دستگاه نظارتي در كشــور دچار خطا 
شده است و ان شاء اهلل به دست مسئوالن 
ارشد دستگاه هاي نظارتي اصالح شود.« 
به نظر مي رسد كه مقصود رئيس جمهور 
از دستگاه نظارتي همان سازمان بازرسي 
كل كشــور باشــد كه زمينه بازداشــت 
پوري حســيني را فراهم كرده بود. پيش 
از اين، 100 نماينده مجلس با تذكري خطاب به رئيس جمهور نسبت به حمايت روحاني و 
جهانگيري از رئيس سازمان خصوصي سازي  انتقاد كرده و خواستار عزل وي شده بودند. 
واگذاري شــركت هاي هپكو، هفت تپه، ماشين ســازي تبريز، آلومينيوم المهدي، كشت 
و صنعت مغان و برخي شركت هاي بزرگ در كرمانشاه و خراســان و... موضوعي بود كه 

نمايندگان از آن با عنوان »خيانت بزرگ« ياد كرده بودند.

نكته روز

روي خط ديپلماسي

كافه مجلس

رويترز و خبرسازي هاي مشكوك

خبرســازي هاي رويتــرز تاكنون در 
چند نوبت طي ماه هــاي اخير صداي 
دولتمردان كشورمان را درآورده است. 

اين حساسيت از آنجاست كه افكار عمومي دنيا انتشار خبرهاي 
دروغ از بزرگ ترين خبرگزاري هاي رســمي دنيا را كمتر انتظار 
دارند ولي اين خبرگــزاري بين المللي انگليســي خالف روال 
معمول عمل مي كند. رويترز 4مهرماه با انتشار گزارشي مدعي 
شــده بود كه ميزان صادرات نفتي ايران در  ماه سپتامبر نسبت 
به  ماه ميالدي قبل آن به طور چشمگيري افزايش داشته و رقم 
آن هم به يك ميليون و 500هزار بشــكه در 2بخش نفت خام و 

ميعانات رسيده است.
اين خبرگزاري پيــش از اين هم اصطالحــا در ارتباط با برخي 
آمارهاي نسبتا محرمانه كشورمان نيز »يكدستي« زده بود تا شايد 
جمهوري اسالمي را مجاب به انتشار آمارهايش كند. علي ربيعي، 
سخنگوي دولت در نشســت خبري هفتگي خود با خبرنگاران 
گزارش اخير اين رسانه مبني بر افزايش فروش نفت در شهريورماه 
را تلويحا تكذيب كرد و به ايرنا گفت: »االن اخبار مشكوك، جعلي 
و تحريك  كننده زياد منتشر مي شــود. دوستان رسانه اي دقت 
كنند كه انتشار برخي از اين خبرها غيردقيق، مشكوك و باهدف 
است. البته وزارت نفت همه تالش خود را براي فروش نفت به كار 
بسته است و ما دست روي دست نمي گذاريم و قطعا تالش خود 
را انجام مي دهيم و اتفاقا اين تالش ها براي فروش نفت در دوران 
تحريم چند برابر شــده اســت. اما با توجه به اينكه سياست ما 
انتشار اطالعات اينچنين در شرايط جنگ اقتصادي نيست، آمار 
دقيق مان را ارائه نخواهيم كرد. لذا شما قطعا نبايد به اين آمارها 
توجه كنيد.« ربيعي درباره منبع انتشار چنين شايعاتي نيز تذكر 
داد: »يكي دو منبع هست كه خود من دائما آنها را دنبال مي كنم، 
به شكل خيلي تحريك كننده اين اخبار را منتشر مي كنند و شايد 

مقاصد خيرخواهانه اي هم نداشته باشند.«
محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه كشورمان تيرماه سال97 
در اظهاراتي با اشاره به بخشــي از كاركردهاي رسانه اي رويترز 
با هدف خبرســازي عليه ايران گفته بود: »برخي رســانه هاي 
غربي ازجمله رويتــرز روزانه 50 خبــر دروغ دربــاره اقتصاد 
ايران منتشــر مي كند. ايــن خط اخبــار منفي عليــه ايران، 
 با هزينه سرســام آور يكي از كشــور هاي همســايه مــا دنبال

 مي شود.«
پيش از اين گزارش هاي اين خبرگــزاري ازجمله درباره تعداد 
كشته هاي هزار و 500نفره اعتراضات آبان98 حاشيه ساز شده 
بود. مقامات كشورمان در اظهارات متفاوتي رقم كشته ها را بسيار 
پايين تر اعالم كردند و درنهايت مجتبي ذوالنور، رئيس كميسيون 
امنيت ملي مجلس بعدتر در گزارشي تعداد كشته هاي حوادث 

آبان را 230نفر اعالم كرد.

  تمجيد سردار قاآني از آيت اهلل سيستاني
سردار اســماعيل قاآني، فرمانده نيروي قدس سپاه 
پاسداران انقالب اسالمي با قدرداني از نقش آفريني ها 
و حمايت هــاي سرنوشت ســاز مرجعيــت عراق از 
استقالل و استقرار امنيت در اين كشور تأكيد كرد: 
آيت اهلل سيســتاني نماد افتخار و اقتدار مرجعيت و 
قدرت بســيج كنندگي آن در جامعه عراق و جوامع 
اسالمي است. در روزهاي گذشته روزنامه كيهان در 

نوشته اي به قلم مديرمسئول اين روزنامه، انتقاداتي 
از آيت اهلل سيستاني مطرح كرده بود كه مورد گاليه 
مقامات عراقي و مسئوالن داخل كشور شد. به گزارش 
سپاه نيوز، سردار قاآني با اشاره به تحوالت سال هاي 
اخير منطقه در عرصه رويارويي با تروريسم تكفيري 
و شكست فتنه داعش به ويژه در كشور عراق، گفت: 
نقش آفريني هاي معظم له در حمايت و پشــتيباني 
مستمر از نيروهاي مســلح و مقاومت اسالمي عراق 
و خنثي شــدن نقشه دشــمنان امت اســالمي، از 
تأثيرات راهبردي و تاريخي برخــوردار بوده و همه 
 ما و مردم شــريف و مجاهد عراق قدردان ايشــان 

هستيم.

   تكذيــب ادعــاي انتقــال ســاح از ايران
 به ارمنستان 

 سفارت جمهوري اســالمي ايران در باكو با صدور 
اطالعيه اي انتشــار و تكرار اخبار درخصوص انتقال 
تســليحات و يــا نيروهاي وابســته بــه گروه هاي 
تروريســتي از خــاك جمهوري اســالمي ايران به 
سمت ارمنستان را به شــدت تكذيب كرد و نوشت: 
از تالش هاي برخي طرف هاي ثالث كه براي هموار 
كردن اهداف درازمدت خود در جمهوري آذربايجان 
نيازمند تخريب وجهه ايران هســتند، اظهار تأسف 
مي كند.علي ربيعي سخنگوي  دولت نيز از آمادگي 

ايران براي حل مناقشه طرفين خبر داد.

  تصور كنيد هيچ كشوري غير از ايران نيست
سردار حسين سالمي، فرمانده كل سپاه پاسداران انقالب اسالمي كه 
روز گذشته در جلسه علني مجلس حضور پيدا كرده بود، در سخناني 
گفت: ما انتظار داريم مجلس شوراي اسالمي در جايگاه يك قرارگاه 
عمل كرده و شبانه روز براي شكست دشمن در اين جنگ اقتصادي 
حركت كند. به گزارش ايسنا، او افزود: بايد تصور كنيم كه هيچ كشوري 
جز ايران در جهان وجود ندارد. آنگاه چگونه زندگي مي كرديم. سالمي 
گفت: غيظ آمريكا دائمي است و ماهيت آن استكباري است. اگر با او 
هم سازش كنيم، او به ما ضربه مي زند و اراده ما را از بين مي برد. سازش 
تنها يك فريب سياسي است كه هميشه از سوي قدرت هاي شيطاني 

عامل سست سازي  اراده ملت هاست.

    سكوت در برابر تحريم هاي ظالمانه
 كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسالمي در 
واكنش به ادعاي كشورهاي اروپايي درباره ادعاي نقض حقوق بشر 
در ايران، بيانيه اي صادر كرد و نوشت: جاي تعجب است كه برخي 
كشورهاي اروپايي كه خود را در جايگاه مدعي حقوق بشر قرار داده اند، 
چرا در مقابل تحريم هاي ظالمانه عليه بيــش از 80ميليون ايراني 
هيچ گونه اقدامي انجام نداده و موضعي اتخاذ نمي كنند؛ يا به بهانه 
تحريم از ارسال دارو براي كودكان بيماري هاي خاص ممانعت به عمل 
مي آورند و يا اينكه از طريق ارسال سالح براي برخي كشورهاي منطقه 
در قتل عام و كشتار هزاران كودك يمني مشاركت دارند و حاضر به 
پذيرش مسئوليت بين المللي نقض حقوق بشر در سياست هاي خود 

در مجامع منطقه اي و بين المللي نيستند. / همشهري

    مي توانستم از رأي اول تهران استفاده كنم
محمدرضا عارف، رئيس فراكسيون اميد مجلس دهم در ويدئويي 
كه اخيرا از او منتشر شده، گفته است: من مي توانستم از جايگاه 
خود به عنوان رأي اول تهران بهترين اســتفاده را كرده و اقدامات 
خوب فراكسيون اميد را به نام خودم تمام كنم. از هركدام از اعضاي 
فراكسيون اگر مي خواستم وقت خود را در مجلس به من بدهند، 
دريغ نمي كردند اما اين كار اخالقي نبود و مبناي كار من اخالق 
اســت  و نمي خواهم از جايگاه خود سوءاستفاده كنم. من رسالت 
خود را به قدرت رسيدن شخص خود نمي دانم و بابت آن هزينه هم 

داده ام كه همين توهين هايي است كه به من مي شود.

محسن تواليي
روزنامه نگار

كاركنان وزارت صمت 
محكوم شدند

ســخنگوي قوه قضاييه در 
نشست خبري ديروز از صدور 
احكام جديــد دادگاه هاي 
مفاسد اقتصادي خبر داد. بر 
اين اساس، قدرت احمدي، 
كارشناس حوزه معاونت امور 
صنايع وزارت صمت به جرم 
اخذ رشوه به مبلغ 10ميليارد 
ريال، به تحمل 10سال حبس 
تعزيــري، محمدحســن 
محمدي، كارمند وزارت صمت 
به 8سال حبس، مسعود رضا، 
معاون اداره صمت لرستان به 
تحمل 8سال حبس، محسن 
گودرزي نژاد به ۹ سال حبس، 
محسن ناصري گودرز به 7سال 
حبس، ناصر شهبازي و كارمند 
اداره صمت لرستان به تحمل 

6سال حبس محكوم شدند.

ث
مك

   رأي حداكثري در مقابل فشار حداكثري

به دنبال ســخنان موافقان و مخالفان رزم حسيني در جايگاه 
ناطقان مجلس قرار گرفت و قريب به 60دقيقه از ســوابقش در 
استانداري خراسان رضوي و كرمان گرفته تا رزمندگي اش در 
ايام جنگ و داشتن 4برادر جانباز ســخن گفت و خواهان رأي 
حداكثري مجلس در مقابل فشار حداكثري آمريكا شد. درنهايت 
هم سرگرداني قريب به 5 ماه وزارتخانه از يك سو و نزديك بودن 
مشي و روحيه عملكردي رزم حسيني با قاطبه مجلس يازدهم از 
سوي ديگر، سبب شد او با 175رأي موافق در برابر 80رأي مخالف 

و ۹رأي ممتنع راهي وزارت صمت شود.

ســــعودي ها در ادامــــه 
سياست هاي تنش آفرين عليه 
ايران، اين بار مدعي بازداشت 
يك تيم تروريستي مرتبط با ايران شده اند. 
ادعاي قبلي آنان درباره تــالش براي ترور 
سفير سعودي در آمريكا هرچند با آب و تاب 
فراوان ساخته و پرداخته شد اما هيچ گاه از 
حد يك ادعا فراتر نرفت. روز گذشته شوراي 
امنيت عربستان ســعودي در بيانيه اي ادعا 
كرد 10نفر از اعضاي يك شبكه را كه قصد 
عمليات تروريستي در عربستان  داشته اند، 
بازداشــت كرده اند كه از ميان آنان 3نفر در 
پايگاه هاي سپاه پاسداران در ايران آموزش 

نظامي ديده اند.
ســعودي ها البتــه مشــخصات افــراد 
بازداشت شــده را اعالم نكرده اند و صرفا به 
انتشار تصاويري از اقالمي كه مدعي شده اند 
از آنان به دســت آورده اند، بسنده كردند. در 
تصاوير منتشر شده تعدادي فشنگ، كلت، 
بي سيم، دوربين، چاقو، موبايل، تبلت و فلش 
مموري، دستگاه جوشــكاري و باتري و... به 

چشم مي خورد.
ســاعاتي بعد از انتشــار اين ادعا، ســعيد 
خطيب زاده، ســخنگوي وزارت امورخارجه 
ايران اتهامات مسئوالن سعودي به جمهوري 
اسالمي ايران را در امتداد مواضع بي اعتبار 
و تكراري اين كشــور طي سال هاي گذشته 
توصيف كرد و گفت: حاكمان سعودي با كنار 

گذاشتن عقالنيت سياسي  و اين بار در قالب 
نمايشي دست چندم، پرونده سازي دروغين 
عليه ايران را به عنوان حربه اي براي انحراف 
افكار عمومي و روشي براي سرپوش گذاشتن 
بر اقدامات شكست خورده خود برگزيده اند.

خطيب زاده بيان كرد: اتهام زني هاي تكراري، 
كليشه اي و بي ارزش حاكمان سعودي، راهي 
نيست كه عربســتان را به مقصد برساند و 
توصيه ما اين است كه عربستان سعودي به 
جاي سناريونويسي هاي بي ارزش و سفارشي، 

مسير صداقت و حكمت را انتخاب كند.
روابط ايران و عربستان از 5سال قبل يعني 
بعد از حمله ســعودي ها به يمن دچار تنش 
شده است و سعودي ها از آن پس پاي ثابت 

اقدامات ضد ايراني در جهان بوده اند.
اين دومين بار اســت كه در يك مــاه اخير 
اتهاماتي از اين دست به ايران وارد مي شود. 
2هفته قبل يك نشريه آمريكايي ادعا كرده 
بود كه سپاه پاسداران در انتقام خون سردار 
سليماني، فرمانده نيروي قدس سپاه، قصد 
ترور ســفير آمريكا در آفريقــاي جنوبي را 
داشــته اســت؛ ادعايي كه حتــي مقامات 
آفريقاي جنوبي هم در آن تشكيك كرده و 
از آن ابراز تعجب كردند. مقامات نظامي ايران 
در واكنش به آن ادعا تأكيد كردند كه عمليات 
احتمالي انتقام جوانمردانه و نسبت به عامالن 
دخيل در ترور سردار سليماني خواهد بود و 

نه يك سفير زن در آفريقاي جنوبي.

سعودي ها با آمريكا هم داستان شدند
2هفته بعد از ادعاي آمريكا درباره تصميم ايران به ترور سفير اين كشور 

در آفريقاي جنوبي، سعودي ها هم داستان مشابهي را مطرح كردند

حكم قضايي عليه مديران دولتي
سخنگوي قوه قضاييه آخرين وضعيت پرونده هاي رئيس 
سابق هالل احمر و سازمان خصوصي سازي  را تشريح كرد

قضايي

ديروز پس از 5ماه سرگرداني وزارت صمت، سرانجام مجلس به 
دومين گزينه رئيس جمهور براي تصدي اين كرسي در البه الي 

حواشي فراوان رأي اعتماد داد.
نشســت ديروز رأي اعتماد به عليرضا رزم حســيني در جاي 
خالي حسن روحاني برگزار شــد، دليل غيبت روحاني در اين 
نشست همچون بررسي رأي اعتماد به حسين مدرس خياباني 
-نخستين گزينه پيشنهادي اش براي تصدي وزارت صمت- 
مخالفت ستاد ملي كرونا با حضور او در بهارستان بود؛ غيبتي 
كه مورد اعتراض جمعي از نمايندگان قــرار گرفت اما با دفاع 
تلويحي محمدباقر قاليباف از چرايي عدم حضور رئيس جمهور 
خيلي پررنگ نشد. رزم حسيني به اين ترتيب بعد از محمدرضا 
نعمت زاده، محمد شــريعتمداري و رضا رحماني، چهارمين 
وزيري اســت كه در 2دولت روحاني هدايــت وزارت صنعت، 
معدن و تجارت را بر عهده مي گيرد؛ وزارتخانه اي كه از سال90 
از ادغام 2وزارتخانه  »صنايع و معادن« و »بازرگاني« تشــكيل 
شد و تالش هاي 2سال اخير حســن روحاني و دولتش براي 
جداسازي دوباره اين 2وزارتخانه، نه در مجلس همسوي دهم 
استقبال شد و نه مجلس يازدهمي ها كه مو را از ماست دولت 
بيرون مي كشند، به اين تصميم روي خوش نشان دادند؛ بسا 
كه رضا رحماني وزير سابق هم سر سبز وزارتش را به خاطر زبان 
سرخ نزديكانش به باد داد كه در مجلس دهم براي رأي نياوردن 
اليحه تفكيك وزارتخانه -برخــالف نظر دولت- با نمايندگان 

مذاكراتي كرده بودند. 
رزم حســيني حاال 9 ماه مانده به پايان دولــت دوازدهم بايد 
هدايت وزارتخانه اي را بر عهده بگيرد كه در 8سال گذشته يكي 
پرتالطم ترين وزارتخانه هاي دولت بود. سرنوشت رزم حسيني و 
وزارتخانه اش از يك جهت شباهت زيادي به سرنوشت وزارت 
بهداشت و محمدحسين طريقت منفرد در دولت دوم احمدي نژاد 
دارد؛ وزارتخانه اي كه با حاشيه ها و هياهوي بسيار از دست مرضيه 
وحيد دستجردي تنها زن وزير بعد از انقالب درآمد و به دست 

طريقت منفرد رسيد كه فقط 6 ماه بايد سكانداري مي كرد.

به اعتبار سردار
برخالف گمانه زني هايي كه اكثريــت مجلس را موافق عليرضا 
رزم حســيني براي تصدي وزارت صمت مي دانست، سخنان 
مخالفان او در نشست ديروز بهارستان نشان داد اگرچه در اقليت 
بودند اما ادله و مستنداتشــان در مخالفت با رأي اعتماد قابل 
تأمل و قوي بود. بحث دوتابعيتي بودن رزم حسيني، شائبه در 
رزومه اقتصادي و فعاليت هاي اقتصادي اش و نداشتن برنامه اي 
مدون براي گردانندگان وزارت صمت، 3محور اساسي سخنان 
مخالفان وزير پيشنهادي بود كه سبب شد موافقان براي جذب 
رأي مجلس هرچه در چنته داشتند رو كنند. محور اصلي مانور 

موافقان هم تأكيد بر حمايت شهيد سردار سليماني از او بود.
در همين راستا بود كه احسان اركاني، نماينده نيشابور و فيروزه 
در مقام موافق او گفت كه 2لقب شهيد زنده و خط شكن از سوي 
سردار شهيد سليماني به رزم حسيني داده شده است. اركاني 
از آيت اهلل علم الهدي امام جمعه مشــهد نقل كرد كه وقتي قرار 
بود رزم حسيني به اســتانداري خراسان رضوي منصوب شود، 
سردارسليماني به او گفته بود رزم حسيني هديه بنده به شماست، 
استانداري كه به خراسان رضوي مي آيد عنصر پرورش يافته در 
دفاع مقدس اســت. برگ برنده ديگر موافقان اما پخش كليپي 
با صداي نامفهوم از سردار قاسم سليماني بود كه مي گفتند از 
رزم حسيني دفاع مي كند؛ كليپي كه توسط اصغر عنابستاني 
به عنوان موافق رزم حسيني تهيه شده بود. در اين كليپ سردار 
قاسم سليماني در كنار رزم حسيني در جلسه اي نشسته بود كه 
به گفته عنابستاني مربوط به سال1395 بود. پخش اين كليپ 

در صحن مجلس اعتراض و فرياد نمايندگان را به دنبال داشت.

مراقب باشيد ليز نخوريد!
ويس كرمي ازجمله مخالفان نسبت به استفاده از نام شهيد  سردار 
قاسم سليماني در حمايت از وزير پيشنهادي صنعت، معدن و 
تجارت تذكر داد و گفت: خون شهيد لغزنده است، وقتي آن را سر 

امور جزئي خرج مي كنيد مراقب باشيد ليز نخوريد.
در بين تكاپوي موافقان براي جذب رأي وزير مطلوب شــان اما 
سخنان محمدحسين فرهنگي، سخنگوي هيأت رئيسه مجلس 
در مخالفت با رزم حسيني قابل توجه تر بود كه گفت: از مخالفان 
و موافقان خواهش مي كنم در اين جايگاه از نام سردار سليماني 

اســتفاده نكنند. هيچ ايرادي به مدت حضور آقاي رزم حسيني 
در لشكر و جبهه نيست و من نقطه قوت ايشان را همان سال ها 
مي دانم اما بعد از آن ابهامات زيادي وجود دارد. او ادامه داد:  چرا 
ايشان از كشور خارج شــدند و چرا مدت طوالني در كشورهاي 
مختلفي كه تروريست ها و فراريان در آنجا پناه گرفتند حضور 
يافته و واردات انجام دادند؟ كارهاي ايشان هپكو را به آن وضع 
كشــاند. فرهنگي ادامه داد: آقاي رزم حسيني در مدتي كه در 
داخل فعاليت اقتصادي داشته، كارهاي مشكوك زيادي دارد 
كه بايد توضيح دهد. ايشــان براي يك شركت صوري وام هايي 
گرفته است. در حوزه هاي اقتصادي هم كارهاي مفيد مثبتي 

نشده است.

چوب معرفي كنيم رأي مي آورد
محمدحسين فرهنگي همچنين با اشاره به اظهارات و دفاعيات 
رزم حسيني خاطرنشان كرد: آقاي رزم حسيني گفته من مسائل 
سال96 در مشهد را مديريت كردم، درحالي كه ايشان آن سال 
در مشــهد نبوده بلكه در كرمان بوده و در اســفندماه نيز براي 
3هفته به استراليا رفته بود. فرهنگي همچنين گفت: حرفي نقل 
شده از رئيس دفتر دولت كه گفته اگر ما چوب را هم به مجلس 
معرفي كنيم مجبورند رأي دهند، آيا اين اســتدالل درستي 
است؟ در پاسخ به اين ادعا اما حسينعلي اميري، معاون پارلماني 
رئيس جمهور اعالم كرد كه نقل قول از جناب آقاي واعظي، رئيس 
دفتر رئيس جمهور مبني بر اينكه اگر چوب هم به مجلس معرفي 

كنيم مجبورند رأي دهند، اساسي ندارد.

حسن روحاني، رئيس جمهور در مراسم 
تقديم اســتوارنامه ســفيران 6كشور 
اروپايي به آنــان تأكيد كــرد كه اجازه 
ندهند تحريم هاي غيرقانوني و يكجانبه 
آمريكا بر روابط اقتصــادي آنها با ايران 
تأثير بگذارد. سفراي كشورهاي دانمارك، 
 آلمان، نروژ، اســپانيا، پرتغال و چك به 
همراه سفراي كشورهاي عراق و عمان 
ديروز اســتوارنامه هاي خــود را تقديم 

رئيس جمهور كردند.
بــه گــزارش پايــگاه اطالع رســاني 
رياســت جمهوري، روحانــي در ديدار 
»هانس اودو موتســيل« ســفير جديد 
آلمان كه اخيرا به خاطر انتشار مطالبي 
در صفحه توييتر خود درباره اعدام نويد 
افكاري بــه وزارت خارجه هــم احضار 
شده و به وي اخطار داده شده بود، روابط 
تهران-برلين را ديرينه، دوستانه و خوب 

توصيف كرد و با اشاره به تأثيرات منفي 
تحريم هاي غيرقانوني آمريكا در روابط 
اقتصادي و تجاري جمهوري اســالمي 
ايران با كشورهاي دوست ازجمله آلمان 
تأكيد كرد كه همكاري هاي 2كشور بايد 
بدون توجه به اين تحريم ها گســترش 

يابد.
حســن روحاني همچنين روز سه شنبه 
هنــگام دريافــت اســتوارنامه  نصيــر 
عبدالمحســن عبداهلل، ســفير جديد 
عراق در تهران با تأكيد بر اينكه آيت اهلل 
سيستاني همواره نزد مردم و دولت ايران 
مورد احترام بوده است، تصريح كرد: نقش 
مرجعيت ايشان در ثبات و امنيت عراق 
بي بديل اســت. اين دلجويي روحاني از 
آيت اهلل سيستاني در حضور سفير عراق 
واكنشي به يادداشت پرمناقشه روزنامه 
كيهان در انتقاد از آيت اهلل سيستاني بود.

تبادل پيام با سفرا
روحاني در ديدار سفير جديد عراق   گفت كه نقش آيت اهلل 

سيستاني در امنيت عراق بي بديل است

ديپلماسي

مهلت 9ماهه 
رزم حسيني

 وزارت صنعت، معدن و تجارت بعد از 5ماه 
 سروسامان يافت و وزير خود را شناخت؛ وزيري

 كه ۹ ماه تا پايان دولت فرصت دارد در اين وزارتخانه 
بازار را سروسامان دهد

ت
ه مل

خان
س:

عك

فرزانه آييني
روزنامه نگار
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مــا  اينكــه  دوم  ادامه از 
نمي توانيم تسهيالت صفحه اول

بانكي بگيريم تا وقتي هنوز تســهيالت 
قبلي را تسويه نكرده ايم. استدالل ما اين 
است كه در مواردي مانند مترو، با مشكلي 
كه فقط شــهرداري بايــد آن را حل كند 
روبــه رو نيســتيم، بلكه يــك موضوع 
حاكميتي است و حاكميت نسبت به اين 
موضوع مســئوليت دارد. مجموعه اي كه 
حمل ونقل بيش از 2ميليون و 300هزار 
نفر را در روز انجام مي دهد، ديگر نمي تواند 
يك اتفاق محلي تلقي شود. آن زماني كه 
در دولت شركت مي كرديم اين را هميشه 
مطرح مي كرديم كه دو مسئله حمل ونقل 
عمومي و آلودگي هوا كه دو درخواســت 
اصلــي مردم تهــران اســت، حاكميتي 
محســوب مي شــود و همه در قبال آن 
مســئوليت دارند. احاله كــردن اين دو 
مسئله به شــهردار تهران، كوچك كردن 

صورت مسئله به حساب مي آيد.
درباره استقراض هم بايد بگويم اين هنر 
نيست كه بيشتر از منابع درآمدي تعهد 
ايجاد كنيم. البته من قبول دارم كه قرار 
نيست همه هزينه هاي توســعه شهر را 
از مــردم بگيريم. طبيعتا هركســي كه 
بيشتر از فضاي شــهري استفاده مي كند 
بايد هزينه اش را بپــردازد. اين يك اصل 
اســت. همه شــهر هاي دنيا هــم اين را 
رعايــت مي كنند.  گاهــي پيش مي آيد 
كه تاكســي هاي اينترنتي به ما اعتراض 
مي كنند كه شما چرا درصدي عوارض از ما 
مي گيريد. جواب ما اين است كه هر كسي 
بيشتر از فضاي شهر استفاده مي كند بايد 
هزينه بيشــتري هم بپردازد. ولي اينكه 
اســتقراض ايجاد كنيم براي پروژه هايي 
كه اولويت ندارد يا همه شهروندان از آن 
بهره مند نمي شوند، خالف چيزي است كه 
قولش را داده ايم. حتي خالف آموزه هايي 
است كه همه با آن شــناخته مي شويم. 
آموزه هاي ما از جنس مواضع سياســي 
نيست كه جهت آن عوض شود. من تالش 
مي كنم حرف هايي را كه در مســئوليت 
قبلي مي زدم در اين دوره اجرا كنم. البته 
به دوران سختي هم برخورد كرديم. هم 
كرونا، هم شــرايط تحريم و هم كاهش 
كمك هاي دولت مشكالت را حادتر كرده  
است، ولي فكر مي  كنم در همين شرايط 
هم مي شود، پارادايم شيفت)تغيير الگو( را 

به اجرا درآورد.
 تأثير كاهش ساخت وساز، 
محدوديت هــاي كرونــا و تحريم ها 
پذيرفتني اســت، اما در كنار آن آمار 
خزانه دار شــورا هم نشان مي دهد كه 
30درصد درآمد هاي شــهرداري از 
ابتداي امســال تاكنون محقق نشده 
است. آيا در اين شــرايط مي شود با 
روش هايي مانند اقتصــاد مبتني بر 
فرهنگ يا جذب ســرمايه گذاري كه 
هيچ انگيزه اي براي ســرمايه گذاري 

ندارد شهر را اداره كرد يا خير؟
 اقتصاد مبتني برفرهنگ فقط شــعار ما 
نيســت. اين جهت گيري عمومي است 
كه در دنيا اتفاق افتاده است و شعار سال 
گذشته يونسكو بود. اما اينكه بپرسيم: در 
شــرايطي كه ما داريم، اين هدف به طور 
كامل تحقق پيدا مي كند يــا خير؟ بايد 
گفت: خير. چون تحقق آن به گردشگري 
در مقياس ملي و بين المللي ارتباط دارد. 
در دولت هم براي 20ميليون گردشــگر 
در ســال برنامه ريزي صورت گرفته بود 
كه االن تحقق پيــدا نمي كند. اما اينطور 

نيســت كه نشــود 
هيــچ كاري انجــام 
داد، زيــرا اقتصــاد 
مبتني بــر فرهنگ 
از كم عارضه تريــن 
و پربازده تريــن نوع 
ســرمايه گذاري ها 
به شــمار مــي رود. 
نيــم  مي توا مثــال 
كارخانــه  ســيمان 
ري را تخريب كنيم 
و مقدار زيادي آوار 
و نخاله ساختماني 
از آن به وجود بيايد 
كه در محيط زيست 
جذب نمي شود و هر 
جا كه بريزيم عارضه 
دارد يا اينكه كارخانه 

را تبديل به هتل، رســتوران، كتابخانه و 
موزه كنيم كه بر منطقه ري تأثير بگذارد و 

گردش اقتصادي هم داشته باشد.
 ولي اينها براي شهر اتوبوس 

و مترو نمي شود...
اينهــا مقابل هــم نيســتند. بازآفريني 
كارخانه ســيمان و موارد مشابه توسط 
بخش خصوصي انجام مي شود. حرف شما 
زماني درست است كه ما از منابع عمومي 
شــهرداري برداريم و براي ســيمان ري 
صرف كنيم. درحالي كه كار بازآفريني اين 
كارخانه را با اتحاديه كارخانه هاي سيمان 
انجام مي دهيم. ايــن نمونه ها در جهان 
و ايران ســابقه دارد. ما در فرهنگسراي 

بهمن هميــن كار را انجــام داديم، يا در 
كارخانه شــمس كه تبديل به كتابخانه 
شد. البته كتابخانه از نوعي است كه بايد 
دائما به آن كمك كرد و بودجه اختصاص 
داد. اما در بعضي پروژه ها مي شود از دل 
خودش درآمد داشت و براي خودش خرج 
كرد چون جاذبــه دارد. اينها لزوما مقابل 
حمل ونقل عمومي نيســت. حمل ونقل 
عمومي از طريق اوراق مشــاركت تامين 

مي شود.
 از دفتر شما دو نماي متفاوت 
تهران ديده مي شــود. بــرج ميالد و 
ساختمان هاي بلند در شمال و بنا هاي 
متوســط و قديمي در جنوب. دوست 
داريد شــهر كدام يك از اين دو نما را 

داشته باشد؟
ســمت جنوب به نظر فرســوده و كهنه 
مي آيــد، اما ارزش هــاي كالبدي زيادي 
دارد. اصل و تاريخچــه تهران در جنوب 
اســت. در همين منطقه محله سنگلج و 
گذر مســتوفي را داريم. من فكر مي كنم 
هر طرف را كه به طرز درستي نگاه كنيم و 
ارزش هاي تهران را ببينيم و روي ارزش ها 
ســرمايه گذاري كنيم برنده مي شــويم، 
امــا موفقيت هاي ما در جايي اســت كه 
مردم هم اين را باور كننــد و با ما همراه 
شوند. اعتقاد دارم كه اگر در نشان دادن 
ارزش هاي تهران موفق باشيم مردم با ما 
همراهي مي كنند، چون هيچ عقل سليمي 
چيزي را كه باارزش است، از بين نمي برد. 
بايد نشان دهيم كه اينها ارزش هستند و 
چرا ارزش اند. مثال ما االن وليعصر را داريم 
كه يكي از زيبا ترين خيابان هاي دنياست. 
ارزش هاي وليعصر درخت هاي چنار، آب 
روان، پياده رو هاي عريض و كسبه  ريشه  
 دارش بوده است. مثال شــما يك مغازه 
قنادي را مي بينيد كــه نزديك يك قرن 
قدمت دارد و هنوز هم داير است. يا مثال 
آثــار تاريخي كوچك 
و بزرگــي داريــم كه 
همگي صاحب هويت 
هســتند. هرچقــدر 
بتوانيد به اين ارزش ها 
بيفزاييــد و كيفيت 
زندگــي را در ايــن 
محدوده بــاال ببريد، 
مردم با شــما همراه 
مي شوند. تصور كنيد 
در وليعصــر به جاي 
بي آرتي و خودرو هاي 
شخصي فقط يك خط 
ريلي شــهري وجود 
داشته باشــد و تمام 
آن به فضاي عمومي، 
حضور شــهروندان و 
كسب و كار مرتبط با 

آنها اختصاص پيدا كند.
اين روياي ماست...

 رؤياي ما هم هست ولي پول كافي براي 
انجام آن نداريم براي همين داريم سعي 
مي كنيــم تغيير ريل را انجــام بدهيم تا 
به اين نتيجه منجر شــود. وقتي يك برج 
مسكوني در تهران مي ســازيد مي تواند 
ارزش هاي معمارانه داشــته باشد يا مثل 
برجي كه در ميالن ســاخته شده است و 
فضاي سبز نماي آن معادل دو هكتار باغ 
است، كاركرد داشته باشد. اگر اينطور به 
شــهر نگاه كنيم آن موقع خيلي متفاوت 
مي شــود. ما از خيلي مكان-رويداد هاي 
شــهر عبور مي كنيم بــدون اينكه توجه 

كنيم در آن نقاط چه اتفاقاتي افتاده است. 
يادم هست در كوچه آب سردار در خيابان 
ايران كه در آنجا مأموران ساواك به شهيد 
اندرزگو تيراندازي كردنــد آثار گلوله ها 
تا 15– 10ســال قبل هنــوز روي ديوار 
ديده مي شــد. در دوره قبل كار تاريخي 
قشــنگي در ميدان بهارستان انجام شده 
كه بايد بيان شود. در نقطه اي كه لياخوف 
مجلس را به توپ بســت يك ماكت توپ 
نصب شــد. مي دانيم از سمت مناره هاي 
مسجد سپهساالر هم مدافعان مشروطه 
با تفنگ پاسخ مي دادند. در خيابان الله زار 
روزنامه هايي كه در تهران قديم منتشــر 
مي شــدند، دفتر داشــتند. اينها عقبه و 
خاطرات شهر اســت و حس تعلق ايجاد 
مي كند. اين نگاه به شــهر باعث مي شود 
شهروندان به شهر به چشم يك خوابگاه 
نگاه نكنند و به محيط خود حساس شوند. 
آن وقت اگر كسي اين ارزش ها را خراب 

كند مقابل او مي ايستند.
شما در اين زمينه چه هدفي 

داريد؟
ما داريم سعي مي كنيم شهر را در  ريلي 
قرار دهيم كه آينده تهران را بسازد. ما از 
فروش فضا هاي شهري دست برداشتيم. 
خيلي هم سخت است چون براي ما كاري 
نداشــت كه اين مســير را ادامه بدهيم. 
قوانين آنقدر تفسيرپذير است كه مي شود 
از آنها تفســير كرد يا به شــكل ديگري 
اســتفاده كرد ولي اعتقــاد داريم كه اگر 
مسير قبلي را ادامه دهيم اين شهر جاي 
زندگي نمي شــود و با آلودگي و ترافيك 
قابل برنامه ريزي هــم نخواهد بود. داريم 
تالش مي كنيــم كار ها را بــه انضباط و 
شــفافيت نزديك كنيم. امروز مي توانيم 
ادعــا كنيم كه مــا بــدون رعايت طرح 
تفصيلي پروانه نمي دهيم. پروانه دستي 
باعث مي شد اتفاقي در شهر بيفتد كه قابل 
دفاع نباشد. البته من ادعا نمي كنم تخلف 
وجود ندارد. تخلف ممكن اســت صورت 
بگيرد ولي به شكل مجوزي كه شهرداري 

بدهد نيست.
 تصــور نمي كنيــد زمان 

مسئوليت شما براي اين كار كم باشد؟
در بين شــهرداران تهران بــه جز 2 نفر، 
مدت زمان مســئوليت بقيه ميانگين 2تا 
3ســال بود ولي اين اصال مهم نيســت. 
برنامه من براي 2 دهه اســت ولي نه به 
اين معني كه 2 دهه شهردار خواهم بود. 
بلكه بايد ريل  گذاري كنيم كه اين اتفاق 
بيفتد و كاري كنيم كه اين مسير غيرقابل 
برگشت باشد و كسي نتواند از قاعده نظم 
و انضباط شــهري خارج شود. اگرچه در 
قالب برنامه هاي ساالنه حركت مي كنيم 
ولي افق ديدمان براي برنامه هاي فراتر از 
2 سال اســت. از دوره مسئوليت من هم 
نزديك 2 سال گذشــت و فكر نمي كردم 

دوام بياورم.
قبل از اين، شما را به عنوان 
يك شخصيت دانشــگاهي و علمي 
مي شناختيم اما خيلي از مديران منتقد 
زماني كه صاحب مســئوليتي شدند 
ناچار شدند از همان روش هاي گذشته 
تبعيت كنند كه در تهران فروش تراكم 
و تامين هزينه از راه صدور پروانه است. 
از طرف ديگر شهري داريم با بودجه و 
بدهي و تعهدات سنگين. در اين دوره 
هم بازگشت به فروش شهر را خواهيم 

داشت؟
شخصيت دانشگاهي و اجرايي مقابل هم 

نيستند. مگر نمي شود كه يك شخصيت 
آكادميك روحيــه اجرايي هم داشــته 
باشد؟ مهم اين اســت كه براي انجام هر 
كاري مباني نظري روشــن و مشخصي 
داشته باشــيد. اتفاقا برعكس اگر كسي 
مباني نظري نداشــته باشد، ممكن است 
اشــتباهات فاحشــي كند كه آن موقع 
متوجه نشود. شخصيت  هاي آكادميكي در 
محيط دانشگاهي موفق هستند كه عقبه 
اجرايي دارند. كساني كه از اين اصطالح 
استفاده مي كنند مي خواهند بگويند كه 
دانشــگاهي ها آدم هاي اجرايي نيستند. 
اين را هم مي توانند نتيجه بگيرند كه در 
سمت مقابل آدم هاي اجرايي توان علمي 
ندارند كه اين هم درست نيست. اين نگاه 
ما را از عقبه تخصصي دور مي كند. وقتي 
كه ما آن عقبه تخصصي را از مدير اجرايي 
بگيريم اگر خطا كند متوجه نمي شــود. 
براي كسي كه امروز در حوزه شهرسازي 
كار مي كند و روز ديگر ممكن است وارد 
خودروسازي شود، اصال اهميت ندارد كه 
اشتباه كند اما وقتي كسي عقبه آكادميك 
يا تخصصي داشته باشــد به خاطر اعتبار 
حرفه اي خودش هم كه شــده هيچ وقت 
خطا نمي كند؛ چون مي فهمد كه اگر خطا 

كند چه بار مسئوليتي دارد.
 پس پاسخ شما اين است كه 
ديگر شهرفروشي انجام نمي شود يا به 
گفته منتقدان سرانجام اين دوره هم به 

فروش تراكم ختم مي شود؟
تراكــم روح شهرســازي اســت؛ چون 
شهرسازي زماني اتفاق مي افتد كه شما 
جرمي را روي زمين بگذاريد. بحث ســر 
اين اســت كه جرم برج باشد يا نه؟ اينكه 
از تراكم بدون برنامه و مطالعه اســتفاده 
كنيد و به كســي كه پول بيشتري دارد، 
تراكم بيشتري بفروشــيد؛ مذموم است. 
حاال مي توانيم با استفاده از ظرفيت هاي 
قانونــي، ايده هايي را مطــرح كنيم كه 

استفاده منطقي از زمين را داشته باشد. 
 بلندمرتبه ســازي را هم 

مي شود مورد توجه قرار داد؟
ما يك مطالعه اي انجام داديم كه به همان 
دوران كار مــن در وزارتخانه برمي گردد. 
بعد از پالســكو به اين فكــر افتاديم كه 
ممكن اســت همه ســاختمان هاي بلند 
در معرض هميــن خطر باشــند و واقعا 
هم بودند. آتش نشاني برنامه اي را شروع 
كرد كه 999 نام گرفت. علت اين اســت 
كه هزار ساختمان بلند داريم كه ممكن 
است به دليل دسترسي محدود يا رعايت 
نكردن مقررات يا ضوابط ديگر در معرض 
خطر باشــند. اينكه به بلندمرتبه سازي 
دامن بزنيــد و حتي يكــي از اين برج ها 
در محدوده زير خيابان انقالب نباشــد، 
يا براســاس مطالعات طرح جامع نباشد، 
اين نادرست است وگرنه بلندمرتبه سازي 
يكــي از راه هــاي اســتفاده از زمين در 
شهر هايي است كه ديگر امكان استفاده 
از زمين ندارند. ما ديگر مانند اوايل انقالب 
نمي توانيم زمين عرضــه كنيم. كمربند 
دور شهر را بسته ايم و شهر هاي اطراف هم 
تهران را محاصره كرده اند و درگيري بين 
حريم ها هم اجازه توسعه شهر را نمي دهد. 
البته ممكن اســت بعــدا در دوره اي اين 
اتفاق بيفتد ولي در كوتاه مدت امكان پذير 
نيســت. در مقابل دسترســي ها و شبكه 
خدمات اجازه مي دهد كه در بعضي نقاط 
بلندمرتبه ســازي كنيد. ما كريدور هايي 
داريم كه نبايد آنهــا را ببنديم. هنوز هم 

تابستان ها در روددره فرحزاد يا در مسير 
دركه و دربند نسيم خنك مي وزد. در اين 
مسيرها نبايد جرم سنگين بگذاريم. اگر 
تراكم براساس مطالعه نباشد مذموم است. 
نبايد به راحتي اين مجوزها داده شــود. 
مطالعه اي كه ما انجام داديم نشان مي داد 
ارزش واقعي تراكم اينطور اســت كه اگر 
مثال يك واحد مسكوني 100متري براي 
يك خانواده 4نفــره اختصاص مي دهيم 
بايد 100مترمربــع فضا در همان منطقه 
براي نياز هاي آموزش، حمل ونقل، تجاري 
و... اختصــاص بدهيم. بــه همين دليل 
تراكم را بايد به اندازه نياز بفروشيم نه به 

اندازه حرص و آز.
 گره بســياري از مشكالت 
شهرها به دست مجلس باز مي شود. با 
آقاي قاليباف در سمت رياست مجلس 

جلسه داشته ايد؟ 
بله جلســه كارشناســي خوبــي بود و 
مهم تريــن چيزي كه گفتــم اين بود كه 
ضمــن تقدير از همه مســئوالن مجلس 
در دوره هاي مختلف، اين بار الزم نيست 
زمان زيادي براي شرح مشكالت بگذاريم 

چون آقاي قاليباف 
به عنــوان شــهردار 
پيشين از مشكالت 
شهر خبر دارند. اين 
يك فرصت اســت و 
مي شــود كار هــاي 
بزرگــي را بــراي 
شــهرداري ها انجام 
داد. درحــوزه مترو 
االن زيرساخت هاي 
مترو را فراهم كرديم. 
مثال ساخت خط 6و 
7و توســعه خط 4يا 
اتصال متروي تهران 
به پرنــد و پرديس 

بدون تامين واگن عملي نيســت اما يك 
واگن االن يك ميليون يورو قيمت دارد. ما 
واگن ملي را استارت زديم و برنامه ريزي 
شده است كه 85درصد واگن ها در داخل 

ساخته شود.
 حتي در شرايط تحريم؟

بلــه. قيمت ها تا 40درصد كمتر اســت. 
نگاه ما اين اســت كه نه فقط تهران بلكه 
كالنشــهر هاي ديگر هــم از توليد واگن 

داخلي بهره مند شوند.
 با وجود اين تا پايان ســال 
يك )رام( قطار مترو ساخته مي شود 
در حالي كه فقــط در تهران 200قطار 

ديگر الزم است.
مهم اين اســت كه اين پــروژه به نتيجه 
برسد. اگر انجام شود شركتي كه موتور را 
ساخته است مي تواند 100موتور ديگر هم 
بسازد. اگر پروژه به نتيجه برسد مي ماند   

مشكل اصلي  كه فقط تامين پول است.
 دربــاره اتوبوس هــا چه 
كاري مي شــود انجام داد؟ عمر مفيد 

اتوبوس هاي تهران تمام شده است.
عمر مفيد اتوبوس هاي شــهري براساس 
تصويــب دولت 10ســال اســت و االن 
10ســال رو به  پايــان اســت. آخرين 
اتوبوس هايي  كه وارد تهران شد مربوط به 
سال هاي 93-92 است و بقيه قديمي تر 
هســتند. ما امســال براي بازسازي هزار 
دســتگاه اتوبوس با دولت توافق كرديم. 
امكان بازسازي صددرصد اتوبوس وجود 
داردكــه با بازســازي نو مي شــود. االن 
250دستگاه به كارخانه ها ارجاع شده اند 

همچنيــن بــراي خريد  120دســتگاه 
اتوبــوس و 120دســتگاه ميني بــوس 
با ايران خودرو قرارداد بســتيم. بضاعت 
داخلي در شــرايط تحريم محدود شده 
است. پيشــنهاد ما به دولت اين است كه 
امكان واردات را داشته باشــيم. البته با 
اين قيمت ارز خيلي سنگين است. براي 
همين به اتوبوس هاي دست دوم هم فكر 
مي كنيم كه با قيمت هاي 300-200هزار 
دالر مي شــود اتوبوس دست دوم تا مدل 

2013را خريد.
  درباره استفاده از دوچرخه 
ايــن بحث مطرح شــده اســت كه 
زيرساخت هاي ما براي دوچرخه سواري 
فراهم نيست. نظر شما چيست و چه 

بايد كرد؟
ما ادعــا نمي كنيم كه دوچرخه  مشــكل 
ترافيك را حل مي كند اما اين هم يكي از 
روش هاي حمل ونقل ولي بسيار كم هزينه 
و پربــازده اســت. در بهبود ســالمتي 
شــهروندان و كاهش آلودگي هم تأثير 
دارد. به اندازه هركسي كه با دوچرخه در 
شــهر حركت كند از تعداد خودرو ها كم 
مي شــود. االن 50درصد حمل ونقل ما با 
خودرو انجام مي شود كه ميزان آلودگي 
آنها هم كم نيســت. موقعــي اين اتفاق 
مي افتد كه مردم بخواهند و زيرســاخت 
هم فراهم باشــد. در كشوري مانند هلند 
هم دوچرخه ســواري در شهر روتردام به 
اندازه آمســتردام زياد نشده است، هر دو 

شهر هم در يك كشور هستند.
مسير دوچرخه سواري در 

تهران چقدر است؟
االن حدود 170كيلومتر مسير دوچرخه 
در تهران داريم البته اين عدد با پارك ها 
حساب شده اســت. در اين دوره حدود 
40كيلومتر اضافه كرده ايم و داريم اضافه 
مي كنيم. به شهرداران مناطق ابالغ شده 
كه مسير هاي پيوســته را دنبال كنند تا 
مسير ها قطع نشود. در خيابان هايي مانند 
آزادي ساخت مسير دوچرخه به راحتي 
امكان پذير اســت. مي شــود در طراحي 
مجــدد از عرض پيــاده روي وســيع يا 
رفيوژ هاي باغچه  اي كه ساخت و نگهداري 
فضاي سبز آنها سخت است استفاده كنيم. 
در روز بدون خودرو با سفراي كشور هاي 
اروپايي از بيمارستان امام تا خيابان مفتح 
در مســير دوچرخه ركاب زديم. وســط 
بلوار كشــاورز وجود داشت و مسيرهاي 
كريم خان، طالقاني و ايرانشهر به آن اضافه 
شــده و نيز مســير هايي مانند ميرداماد 

به صورت رفت و برگشت درآمده است.
فكر مي كنيد سهم دوچرخه 
به چند درصــد حمل ونقل كل تهران 

برسد؟
روزي كه اين كار را شــروع كرديم سهم 
دوچرخــه در تهران 
زير نيــم درصد بوده 
است. االن به 9دهم 
درصد رسيده است. 
اميدواريم تا آخر سال 
به يك درصد برسيم. 
هدف گــذاري اصلي 
ما براي 4درصد است. 
مهــم اين اســت كه 
باور كنيم. اســتقبال 
سفراي كشــور هاي 
اروپايي كه خودشان 
هم دوچرخه داشتند 
و از ما نگرفتند، نشان 
داد كه اين كار عملي و ممكن است. البته 
مي گويند تهران شــيب دارد كه درست 
اســت ولي راه حل هايي مانند دوچرخه 
برقي وجود دارد. البته االن قيمت ها زياد 

شده است.
 آيا هنوز مانند زماني كه دبير 
شــوراي عالي معماري و شهرسازي 
بوديد، اعتقاد داريد كه برج هاي منطقه  
22مانع جريان هوا در تهران مي شود. 
سازمان هواشناسي و شركت كنترل 
كيفيت هــوا مي گفتند كه اين جريان 
هوا در ارتفاعات بســيار باالتر شكل 

مي گيرد.
اتفاقا در طــرح تفصيلي تهــران يكي از 
موضوعات همين بود. همــان وقتي كه 
ايــن بحث مطرح شــد شــهرداري يك 
مشاور تعيين كرد و آن مشــاور با نصب 
حسگر  جريان باد در نقاط مختلف و ثبت 
آن  نشــان داد كه قطعا تأثير مي گذارد. 
اصال در علم سياالت براساس اصطكاك، 
نمي توان استدالل كرد كه سطح صيقلي و 
سطح مضرس تفاوتي در جريان باد غالب 
ايجاد نمي كنند. جريان باد غالب تهران از 
جنوب غرب به شمال شرق است. همان 
موقع كه بررسي مي كرديم، وقتي كه باد 
در ايستگاه مهرآباد 6گره بود در ايستگاه 
رسالت به صفر مي رسيد. يا در گلباد هاي 
جنوبي - شمالي تهران كه از 50سال قبل 
در ايستگاه مهرآباد ثبت مي شود تفاوت 
معنــي داري به وجود آمده اســت. البته 
اينكه چقدر تأثير دارد قابل بحث اســت. 
اين جريان بــاد زير 10متــر در كيفيت 

زندگي تأثير دارد.

يادداشت

فاصله تا ايمني زياد و زمان كم است

هفتم مهرماه به مناســبت شهيد شدن 
تعدادي از آتش نشــانان در پااليشگاهي 
كه توسط دشمن بعثي بمباران شده بود، 
روز ملي آتش نشاني و ايمني نامگذاري شده است؛ حادثه اي كه در آن 
نيروهاي جان بر كف و كارآزموده آتش نشاني تن به كوه آتش زده و با 
ايثار و ازخودگذشتگي براي ايمني و سالمت مردم جانفشاني كردند. در 
اين حادثه آتش نشانان دليرانه به دل آتش زدند و در حال اطفاي حريق 
بودند كه بار ديگر پااليشگاه بمباران شد و آتش نشانان بي شماري حين 

عمليات به مقام واالي شهادت نايل شدند.
امروز 40سال از آن واقعه دردناك مي گذرد. آن انسان هاي واالمقام هم 
ديگر در كنار ما نيستند، اما رسم و مرام آنها هنوز در دل مردمان اين 
مرز و بوم خاموش نشده است؛ آنان كه در سال 1395در حادثه پالسكو 
شهادت را به جان خريدند تا مردمشان از گزند آتش در امان باشند و 
آن آزادمرد دستفروشي كه چندي پيش در حادثه سينااطهر يك تنه 
چندين نفر را از دل آتش بيرون كشيد، ستارگان درخشان همين مرز 

و بوم هستند.
زلزله، سيل، آتش سوزي، توفان و... ازجمله حوادثي هستند كه همواره 
جاي جاي كشــور را در معرض تهديد قرار مي دهند. با وقوع هر يك از 
اين بحران ها، مجددا چهره زيباي نوع دوستي، ازخودگذشتگي و ايثار 
مردم سرزمين مان نمايان  و صحنه هاي دل انگيز همياري به نمايش 
گذاشته مي شود. در اين حوادث خيل نيروهاي داوطلب، كاروان هاي 
امدادرسان، كمك هاي مالي و... به راه مي افتد تا مرهمي باشد بر آالم 
آسيب ديدگان. اما گستره حوادث و آسيب هاي وارد شده بر هموطنان 
گوياي اين است كه اين اقدامات كافي نيست و بهتر از اين هم ممكن 

و شدني است.
پيش بيني حوادث و مخاطرات و پيشگيري از وقوع خسارات ناشي از آنها 
در دنياي امروز ممكن شده است. سيستم هاي هشدار سريع براساس 
شناخت و پيش بيني عوامل خطرزا كامال قابل طراحي، برنامه ريزي و 
اجرا هستند. ضوابط و دستورالعمل هاي الزم براي جلوگيري از خسارات 
در انواع حوادث در دنياي امروز پيشرفت بســياري كرده و كارآمدي 
خود را به نمايش گذاشته است. قوانين و مقررات الزم براي اطمينان از 
ساخت وسازهاي ايمن و اجراي سيستم هاي مديريت ايمني مبتني بر 
مشاهدات و پيشرفت هاي علمي آماده و فراهم است، اما آنچه انسان را 
به تفكر فرامي خواند اين سؤال بزرگ است كه چرا در صحنه عمل و اجرا 

هنوز فاصله تا اين هدف زياد است؟
براي نشان دادن سرعت عمل انجام امور به عنوان نمونه به قانون مديريت 
بحران جديد كشور اشاره مي كنم. تصويب اين قانون در مجلس شوراي 
اسالمي سال ها به طول انجاميد و باالخره در تاريخ 1398/6/4قانون 
مذكور توسط رياست محترم جمهور ابالغ شد. از آن زمان تاكنون بيش 
از يك سال گذشته و مجموعه كشــور در حال تهيه و تصويب اسناد، 
دســتورالعمل ها و آيين نامه هاي اجرايي اين قانون است و هم اكنون 
عمال در بي قانوني محض قرار داريم. با گذر از اين زمان و پس از تصويب 
همه موارد ذكر شده، به مرحله اقدام براي اجراي قانون مي رسيم كه 
با تغييرات اساسي صورت گرفته در آن، زماني نيز به رفع چالش هاي 
اجرا خواهد گذشت و نهايتا چندين ماه ديگر نيز براي شروع كار و اقدام 
از دست خواهد رفت. اميد است اقدام با سرعت عمل بيشتر در مسيري 
كه مقصد آن روشن است در دستور كار تمام مسئوالن قرار گيرد؛ زيرا 

فرصت آنقدرها هم كه گمان مي كنيم زياد نيست.

خبر

شروع ساخت تقاطع غيرهمسطح 
باقري - فرجام

تقاطع غيرهمســطح بزرگراه شــهيد باقري با خيابــان فرجام 
كلنگ زني شد. اين پل با 250متر عرشه فلزي و مجموعا نزديك 
به 500متر طول به دليل اتصال شرق به غرب روي ترافيك خيابان 

فرجام و اطراف آن تأثير گذار خواهد بود.
به گزارش همشــهري، معاون فني و عمراني شهرداري تهران در 
مراســم كلنگ زني اين پروژه، گفت: در رويكرد جديد شهرداري 
تالش مي كنيم بخش اجرايي مناطق از كار هاي كوچك به كار هايي 
كه در سطح شهر اهميت دارد، سوق داده شوند و به همين دليل 

اجراي اين پروژه به منطقه سپرده شده است.
صفا صبوري ديلمــي افزود: بــراي قــرارداد اوليه ايــن پروژه 
17ميلياردتومان اعتبار از حوزه عمراني به منطقه 4 انتقال داديم 
و از مناقصه عمومي پيمانكار انتخاب شده است و اميدوارم در بهار 
1400 آن را بهره برداري كنيم. آرزوي مردم اين منطقه بوده كه 
اتصاالت روي بزرگراه باقري برقرار شود و اين پل ها مي تواند حتي 

در زمينه صرفه جويي در مصرف سوخت هم اهميت داشته باشد.
او افزود: مناقصه عمومي پروژه خيالستان هم در منطقه 8 برگزار 
شده و 2محله سبالن كه با بزرگراه امام علي از هم جدا شده اند، با 

اين طرح به هم متصل خواهند شد.
شهردار تهران نيز در اين مراســم با بيان اينكه پل هاي سواره رو 
براي ايجاد ارتباط اجتماعي ميان 2محلــه كارايي كافي ندارند و 
بايد طرح هاي فرهنگي و عمراني متعددي براي ايجاد ارتباط ميان 

محله هاي مختلف به اجرا در آورد، از مجريان پروژه قدرداني كرد.
پيروز حناچي كه به صــورت ويدئو كنفرانس ســخن مي گفت، 
اظهار كرد: بخش عمده اي از منطقه4 را فضاهاي صنعتي متروك 
در بر گرفته  و بايد براي خارج كردن اين منطقه از شــرايط حاضر 
تالش كرد. پروژه هايي همچون احداث اين تقاطع غيرهمســطح 
تأثير خــودش را براي منطقه خواهد گذاشــت و بر رضايتمندي 

شهروندان مؤثر خواهد بود.
او سپردن پروژه هاي عمراني به مناطق از ســوي معاونت فني و 
عمراني را مورد تقدير قرار داد و گفــت: مناطق براي بهره برداري 
انگيزه بيشــتري دارند، به خصوص چنين تقاطعي كه  ساعت ها 
وقت و مصرف ســوخت مردم را تحت تأثير قرار مي دهد. او افزود: 
بزرگ ترين پــروژه  تأثير گذار در منطقه 4 عبــور خط 10 مترو از 
آن اســت كه از وردآورد آغاز مي شــود و در انتها به قنات كوثر و 
خاك سفيد مي رســد و شــهرداري منطقه بايد براي تأثيرات آن 

برنامه داشته باشد.
بر اســاس اين گزارش، در مراســم ديروز همچنين فاز دوم باغ 

پرندگان تهران به بهره برداري رسيد.

رضا كرمي محمدي
رئيس سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران

حناچي: اقتصاد مبتنی 
برفرهنگ فقط شعار ما 
نيست. اين جهت گيری 
عمومی اســت كــه در 
دنيا اتفاق افتاده اســت 
 و شــعار ســال گذشته

 يونسكو  بود

شــهردار تهران: شرايط 
بسيار سختی داريم چون 
هــم تعهــدات قبلی به 
شهرداری فشار می آورد 
هم كاهــش درآمد ها و 
بنا هم نداريم كه شهر را 
بفروشــيم؛ چراكه قطار 
تهران از ريل خارج شده 

و بايد به مسير بازگردد
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ريل گذاري من براي 2دهه آينده تهران است
گفت وگوي صريح با پيروز حناچی، شهردار پايتخت

  قطار تهران از ريل خارج شده و بايد به مسير بازگردد
  تراكم را بايد به اندازه نياز بفروشيم نه به اندازه حرص و آز
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مسکن

چهره روز

خبر

رصد منطقه اي تحوالت بازار مســکن تهران از اختالف شديد ميزان رشد 
قيمت مســکن در مناطق مختلف حکايت دارد؛ به گونه اي كه ميزان رشد 
قيمت در منطقه پيشتاز 2.26برابر منطقه اي است كه كمترين رشد را تجربه 
كرده است. به گزارش همشهري، ميانگين قيمت مسکن در شهر تهران در 
شهريورماه99 نسبت به فروردين امسال 58.8درصد رشد كرده؛ اما اين رشد 
به قدري نامتقارن در ميان مناطق 22گانه تقسيم شده كه اختالف درصد رشد 

مناطق با ميانگين قيمت شهر بسيار متفاوت است.

تب قيمت مسكن در مناطق اداري
يکي از مشخصات بارز در تحوالت بازار مسکن تهران از ابتداي امسال تاكنون، 
پيشــروي مناطق اداري مانند مناطق 6، 7 و 3 در رشد قيمت بوده است. 
بررسي آمارهاي بانك مركزي نشان مي دهد از فروردين تا شهريور امسال، 
قيمت مسکن در منطقه6، به عنوان منطقه داراي بيشترين رشد قيمت در 
سال جاري، 76.4درصد رشد كرده كه اين ميزان 29.9درصد بيش از رشد 
ميانگين قيمت مسکن در شهر تهران اســت. در مقابل، در اين بازه زماني 
ميانگين قيمت مسکن در منطقه20، به عنوان منطقه داراي كمترين ميزان 
رشد، فقط 33.8درصد افزايش پيدا كرده كه 42.5درصد د از رشد ميانگين 
مسکن در شهر تهران كمتر است. همچنين متوسط قيمت مسکن در منطقه7 
تهران از فروردين تا شهريور امسال 70درصد رشد كرده كه 19درصد باالتر از 

ميانگين رشد قيمت مسکن شهر تهران است.

مسكن طبقه متوسط به 1.8ميليارد تومان رسيد
در  ماه گذشته با رسيدن ميانگين قيمت مسکن شهر تهران به 24ميليون 
و 288هزار تومان، عماًل ميانگين قيمت يك دســتگاه آپارتمان مطابق با 
الگوي مصرف در پايتخت به باالي 1.8ميليارد تومان رسيد. به عبارت ديگر، 
خانوارهاي متوسط تهران براي خريد يك آپارتمان 75متري در مناطق مياني 
و متوسط شهر تهران بايد حداقل يك ميليارد و 821ميليون تومان بپردازند. 
قبل از شروع موج جهشي قيمت مسکن در ميانه سال96، قيمت اين واحد 
مسکوني فقط 337ميليون تومان بود. اطالعات و آمار بانك مركزي نشان 
مي دهد 56.5درصد از مجموع معامالت مسکن شهر تهران در شهريور امسال 
به واحدهاي مسکوني با ارزش كمتر از يك ميليارد و 850تومان اختصاص 
داشته است. واحدهاي مسکوني كه در شهريور امســال با قيمت كمتر از 
يك ميليارد و 850ميليون تومان معامله شده، عمدتاً شامل واحدهايي است 
كه در شرايط عادي بازار مسکن مي توانست به عنوان مسکن مصرفي از سوي 
دهك هاي درآمدي متوسط رو به پايين خريداري شود اما نبود سياست هاي 
حمايتي براي خانه دار شدن طبقه متوسط در ايران و همچنين رشد نامتناسب 
درآمد خانوارهاي طبقه متوسط در مقايسه با رشــد هزينه ها، باعث شده 
بخش عمده همين واحدهاي مسکوني به ظاهر ارزان قيمت نيز از دسترس 
طبقات متوسط رو به پايين خارج شــود و به  دست سوداگران و متقاضيان 
سرمايه گذاري برسد. طبق نظر فعاالن بازار مسکن و اتحاديه مشاوران امالك 
تهران، در شرايط فعلي تا 85درصد معامالت مسکن به تقاضاي سرمايه گذاري 
اختصــاص دارد و در بهترين حالت فقط 15درصــد از مجموع واحدهاي 

مسکوني معامله شده به  دست تقاضاي مصرفي مي رسد.

یكه تازي منطقه یک در گراني مسكن
با تفکيك مناطق 22گانه شهر تهران براساس ميانگين قيمت يك مترمربع 
زيربناي مسکوني، همچنان منطقه يك پايتخت عنوان گران ترين منطقه را 
به  خود اختصاص مي دهد. در شهريور امسال ميانگين هر مترمربع زيربناي 
مسکوني در اين منطقه به 50ميليون و 792هزار تومان رسيده كه 62.2درصد 
باالتر از ميانگين قيمت در فروردين امسال است. در مقابل، منطقه18 تهران، 
با ميانگين قيمت 10ميليون و 413هزار تومان براي هر مترمربع زيربنا عنوان 
ارزان ترين منطقه شهر را از آن خود كرده است. در شرايط فعلي شکاف قيمتي 
ميان 2منطقه گران و ارزان پايتخت به 4.87 رسيده؛ يعني ميانگين قيمت 
مسکن در منطقه يك تهران 4.87برابر ميانگين قيمت مسکن در منطقه18 
تهران اســت. البته اين ارقام به صورت ميانگين وزني از همه معامالت اين 
مناطق استخراج شده و اگر قيمت پيشنهادي فروش در 2منطقه مورد بررسي 

قرار گيرد، شکاف قيمتي 2منطقه از 10برابر نيز مي گذرد.

منطقه5 همچنان روي بورس
بررسي معامالت انجام شده در بازار مسکن تهران بر حسب مناطق شهر حاكي 
از اين است كه در شهريور امسال، همچنان منطقه5 پرمعامله ترين منطقه 
تهران است و 15.4درصد از كل قراردادهاي مبايعه نامه خريدوفروش مسکن 
پايتخت به اين منطقه اختصاص داشته است. همچنين مناطق 10 و 2 تهران 
نيز به ترتيب با سهم هاي 9.5 و 9درصدي در رتبه بعدي مناطق پرمعامله قرار 
گرفته اند. براساس آمارها، در شهريور امسال، 72.8درصد از كل معامالت 
انجام شده در بازار مسکن به ترتيب بيشترين فراواني در 10منطقه 5، 10، 2، 4، 
14، 8، 7، 15، 1 و 11 اختصاص داشته و 12منطقه باقيمانده فقط 27.2درصد 

از كل تعداد معامالت را به خود اختصاص داده اند.

خبر خوب آقاي وزیر
فرهاد دژپســند، 
امور  وزيــــــر 
اقتصــــــادي و 
دارايي بــا اعالم 
اين خبــر كه 90 
هــزار ميليــارد 
تومان اوراق و اســناد خزانه در نيمه نخست 
سال منتشر شده است، مي گويد: مي خواهم 
اين خبر خوب را بدهم كه خوشــبختانه، در 
نتيجه تدابير انديشيده شده از سوي دولت، 
در 6 ماه گذشته، توانســته ايم كسري منابع 
خود را از محل فروش اوراق و واگذاري سهام 
شركت هاي دولتي جبران كنيم. خبر خوب 
آقاي وزير وقتي خوب تر خواهد شد كه مسير 
پولي سازي كسري بودجه دولت براي هميشه 
بسته شود و دولت تالش كند تا كسري بودجه 
سنگينش را از مسيري جبران سازد كه برآيند 
آن تقويت پايه هاي منابع مالي بودجه و كاهش 

فشار تورمي بر مردم باشد. 
حقيقت كســري تراز عملياتي بودجه دولت 
به ويژه با كاهش درآمدهــاي نفتي واقعيتي 
اســت انکارناشــدني و پايدارســازي منابع 
درآمدي دولت مشروط به انضباط مالي شديد 
اســت. اما شــايد خبر بد براي اقتصاد ايران 
به شدت در تنگناي كسري بودجه اين است 
كه دولت قصد دارد تا بودجه سال آينده اش 
را با انبســاط مالي حداكثــري ببندند و بيم 
آن مي رود در نتيجــه عدم تحقق منابع مالي 
ناشي از سياست انبســاط مالي ناخواسته از 
كانال بانك مركزي و صندوق توســعه ملي 
جبران شود. البته وزير اقتصاد نيك مي داند 
كه اگر بازار بدهي اوراق دولتي گسترش نيابد 
و عمق پيدا نکند، خبر خــوب او براي مردم 
دوام نخواهد يافت و به همين دليل سنگيني 
مسئوليت صدارت بر وزارت اقتصاد و دارايي 
ايجاب مي كند تا دولتمردان را قانع سازد به 
وقت تنگندستي بودجه به فکر باشند تا در روز 
مبادا گرفتار نشوند و مردم را گرفتار نسازند. 
در اين ميان خبر احتمالي تسعير نرخ ارز هم 
خبر خوبي نيست و اميد مي رود وزير اقتصاد 

از اين ايده و برنامه احتمالي دوري گزيند.

فروش  670 ميليارد 
تومان  اوراق بدهي دولتي

اين هفتــه670 ميليارد تومــان اوراق بدهي 
دولت به ســرمايه گذاران حقيقــي و حقوقي 
فروخته شد. به گزارش همشهري،در جريان 
هجدهمين مرحله از حراج اوراق بدهي دولتي 
يك بانــك ســفارش هاي  خود را بــه ارزش 
3.8هزار ميليارد ريال در سامانه  بازار بين بانکي 
ثبت كرد. وزارت اقتصاد نيز با فروش 2.8هزار 
ميليارد ريــال »اوراق اراد49« با نرخ بازده تا 
سررسيد 21درصد و 947ميليارد ريال »اوراق 
اراد54« با نرخ بازده تا سررســيد 20درصد 
)در مجموع به ارزش 3.8هزار ميليارد ريال( 
موافقت كرد. به عالوه، سرمايه گذاران حقيقي 
و حقوقي در فرايند خــارج از حراج و از طريق 
بورس 1.9هزار ميليارد ريال »اوراق اراد49« و 
هزار ميليارد ريال »اوراق اراد54« )در مجموع 
به ارزش 2.9هزار ميليارد ريال( را خريداري 
كردند. قرار است هفته آينده در روز سه شنبه 
15مهرماه نيز در مجموع 7هزار ميليارد تومان 
اوراق بدهي ديگر در بازار حراج بانك مركزي 

عرضه شود.

 متوسط قيمت يك مترمربع زيربناي مسكوني 
در مناطق 22گانه تهران- هزار تومان

درصد رشد قيمتشهريور 99فروردين 99منطقه شهري
3476.4، 19281، 434منطقه 6

2474.4، 13377، 980منطقه 22
4670، 27097، 112منطقه 3
2369.1، 13285، 766منطقه 7

1267.0، 7502، 485منطقه 16
3964.7، 24603، 042منطقه 2
5062.2، 31792، 316منطقه 1
1762.1، 10409، 737منطقه 9

1761.1، 11822، 062منطقه 21
1359.8، 8610، 517منطقه 12
3059.7، 18151، 883منطقه 5

2458.8، 15288، 295ميانگين تهران
1756.8، 11550، 191منطقه 14
1353.9، 8003، 451منطقه 19
1552.6، 10948، 450منطقه 11
2652.2، 17475، 398منطقه 4

1251.6، 7049، 950منطقه 17
2251.2، 15872، 127منطقه 8

2051.1، 13771، 743منطقه 13
1551، 10973، 579منطقه 10
1243.4، 8818، 938منطقه 15
1040.5، 7413، 412منطقه 18
1133.8، 8492، 592منطقه 20

نمايندگان مجلس در حالي ديروز به 
كليات طرح كوپــن الکترونيك رأي 
دادند كه در نتيجه هشدار جدي مركز 
پژوهش هاي مجلس مبني بر تورم زا 
بودن ايده خام وكالي مــردم، ماجرا 
به كميسيون برنامه و بودجه كشيده 
شــد تا بلکه اين طرح پخته تر شــود. 
محمدباقر قاليباف، رئيــس مجلس از مدافعان جدي الــزام دولت به 
پرداخت يارانه كاالهاي اساسي به صورت كوپن الکترونيك است، ولي 
هشدار بازوي كارشناسي مجلس نشان مي دهد اين طرح ممکن است 

در عمل اجرا نشود.

ماجرا چيست؟
به گزارش همشــهري، تعدادي از نمايندگان با قيد فوريت طرحي را 
براي پرداخت يارانه اعتبار خريد به 60ميليون ايراني  پيشنهاد كرده اند 
كه براساس آن 30هزار ميليارد تومان قرار است به حساب سرپرستان 
خانوار ريخته شود؛ شــبيه يارانه نقدي به ارث رسيده از دولت محمود 
احمدي نژاد كه حاال محمدباقر قاليباف از آن دفاع مي كند. درحالي كه 
مبلغ 30هزار ميليارد تومان، به گفته كارشناســان مركز پژوهش هاي 
مجلس، محل ترديد است به ويژه اينکه نمايندگان پيشنهاد ديگري هم 
داده اند كه 35هزار ميليارد تومان به سقف بودجه امسال كشور اضافه 
شود تا دولت بدهي اش را به سازمان تامين اجتماعي و سازمان تامين 
اجتماعي نيروهاي مســلح پرداخت كند كه 15هزار ميليارد تومان آن 
صرف تامين كاالهاي اساســي، 10هزار ميليارد تومــان براي تکميل 
طرح هاي نيمه تمام و 10هزار ميليارد تومان هــم براي ترميم حقوق 

بازنشستگان هزينه خواهد شد.

مركز پژوهش هاي مجلس چه مي گوید؟
مركز پژوهش هاي مجلــس اما مخالف اين طرح اســت؛ همچنان كه 
سياست تخصيص ارز 4200توماني براي واردات و نهاده هاي اساسي را 
ناكارآمد مي خواند و نسبت به خطر تورم شديد هشدار مي دهد. اين نهاد 
پژوهشي به نمايندگان يادآوري مي كند كه اگر تصميم دارند تا طرح شان 
را به قانون تبديل كنند، بايد 4گام جدي بردارند؛ نخست كمك به تامين 
كاالهاي اساسي اقشار كم درآمد براساس معيارهاي استحقاق سنجي، 
دوم پيشــگيري از اقدامات موازي و پراكنده مراجــع تصميم گيري و 
جلوگيري از افزايش كســري بودجه از طريق مصوبات مختلف، سوم 
جلوگيري از رشد پايه پولي از محل اســتقراض از بانك مركزي ناشي 
از تأمين ارز ترجيحي و در نهايت ايجاد منابع پايدار غيرتورمي بســته 
معيشتي. درحالي كه نمايندگان مي گويند هدف از تصميم شان اجراي 
طرح كوپن الکترونيك تا پايان امسال است، اما بازوي تحقيقاتي مجلس 
با تأكيد بر ضرورت مديريت كســري بودجه دولت مي گويد: از آنجا كه 
ممکن است طرح كوپن الکترونيك به احتمال زياد در سال هاي آينده 
هم اجرا شــود، بايد منابع مالي اين طرح واقعي ديده شود و به كسري 
بودجه بيشتر دامن نزند، اين منابع از جنس فروش دارايي نبوده و امکان 
استمرار اين منابع در سال هاي بعد وجود داشته باشد و بار سنگين اين 

تامين مالي تا حد امکان بر دوش افراد با درآمد باالتر باشد.
به گزارش همشهري، توصيه مركز پژوهش هاي مجلس در واقع تکرار 
سياست شکست خورده بازتوزيع منابع براي كم كردن فاصله طبقاتي به 
جاي تکيه بر افزايش شاخص رشد اقتصادي و عدالت اقتصادي مبتني 
بر آن است. اين روزها كه مردم به چشم خود شاهد بي اثر شدن يارانه هاي 
نقدي هســتند و طي سال هاي گذشــته دولت به دليل كسري بودجه 
شديد امکان افزايش ســقف اين يارانه ها را نداشته است، كارشناسان 
مركز پژوهش هاي مجلس مي گويند: ميزان يارانه اي كه در قالب كوپن 

الکترونيك به حساب سرپرســتان خانوار ريخته مي شود، بايد هر سال 
متناســب با نرخ تورم افزايش يابد؛ توصيه اي كه به دليل فشار سنگين 
كســري بودجه دولت در عمل شــدني نيســت و معلوم نيست مركز 
پژوهش هاي مجلس چرا خواســتار افزايش ســاالنه يارانه اي شده كه 
خودش اعتراف دارد ممکن است تورم زا باشد و باعث استقراض بيشتر 

دولت از بانك مركزي شود.

راهكارهاي پوپوليستي یا واقعي؟
مركز پژوهش هاي مجلــس براي اينکه نماينــدگان را راضي كند تا از 
تصويب فوري طرح تورم زا دست بردارند، 3راه براي اطمينان از تامين 
منابع مالي كوپن الکترونيك معرفي كرده است؛ نخست گرفتن ماليات يا 
عوارض از تراكنش هاي بانکي به نحوي كه از هر تراكنش باالي 10ميليون 
تومان، 5هزار تومان ماليات گرفته شود كه در يك سال 12هزار ميليارد 
تومان درآمد به دســت خواهد آمد. دوم اصالح نرخ ارز مبناي محاسبه 
حقوق ورودي گمركي كه مي تواند تا 30هزار ميليارد تومان براي دولت 
درآمد به همراه داشته باشد و سوم افزايش يك درصدي ماليات بر ارزش 
افزوده با هدف ايجــاد يك درآمد 13هزار ميليــارد توماني. به گزارش 
همشهري، درحالي كه انتظار مي رود نهاد تحقيقاتي مجلس به صراحت 
مخالفت خود را با طرح هاي فوريتي و داراي شائبه پوپوليستي اعالم كند، 
راه هاي نامطمئني را براي جفت و جور كردن پول جهت اجرايي شدن ايده 
خام نمايندگان پيشنهاد داده كه در عمل باعث شکننده بودن اين روش 
درآمدزايي و در نهايت كسري بودجه دولت، فشار به بانك مركزي و تورم 
شديد خواهد شد. روش هايي چون گرفتن ماليات از تراكنش هاي بانکي 
ازجمله راهکارهاي تکرارشونده اين نهاد در اكثر طرح هاي پيشنهادي 
نمايندگان اســت اما روشن نيســت كه آيا با فرض بســتن ماليات بر 
تراكنش هاي بانکي، مي توان در يك سال 12هزار ميليارد تومان درآمد 
ايجاد كرد و بيم آن مي رود كه ميزان اين ماليات سال آينده هم افزايش 
يابد؛ همچنان كه در شــرايط بد اقتصادي و معيشتي مردم، پيشنهاد 
افزايش يك درصدي ماليات بر ارزش افزوده هم چندان قابل اتکا نيست.

تهدید معيشت به بهانه حمایت
مركز پژوهش هاي مجلس با اشاره به پيشــنهاد تسويه بدهي دولت به 
نهادهاي تاميــن اجتماعي و يا اختصاص پول بــراي تکميل طرح هاي 
نيمه تمام هشدار مي دهد: اين پيشنهاد با هدف اصلي طرح مغايرت دارد و 
تورم زا خواهد بود كه مي تواند سياست هاي حمايتي مورد نظر نمايندگان 
را به ضد خود تبديل كند و بــا دامن زدن به كســري بودجه، موجبات 
استقراض بيشتر دولت از بانك مركزي و افزايش تورم در سال هاي آينده را 
فراهم آورد كه در عمل كاهش قدرت خريد مضاعف اقشار آسيب پذير را در 
پي خواهد داشت. اين مركز مي گويد طرح پيشنهادي مجلس سفره هاي 
مردم را كوچك تر مي كند اما محمدباقر قاليباف، رئيس مجلس معتقد 
است اين طرح به سفره مردم كمك خواهد كرد. كند شدن شاخص رشد 
اقتصادي و جهش نرخ تورم باعث شده تا براساس اعالم مركز پژوهش هاي 
مجلس، متوسط مصرف كاالهاي اساسي به ويژه براي دهك هاي پايين 
درآمدي كاهش يابد، به نحوي كه مصرف برنج خارجي 8درصد، گوشت 
گوساله 20درصد، گوشت گوســفند 29درصد، روغن نباتي 6درصد و 
قندوشکر 4درصد در سال 1398نسبت به سال 1395 كمتر شده است.

توزیع كوپن الكترونيک 
پيشنهاد بازوي تحقيقاتي مجلس اين است كه 30هزار ميليارد تومان 
پيشنهادشده اگر در دسترس باشــد، مي تواند بين 60ميليون ايراني 
توزيع شود اما اگر اين پول در دسترس نيست، بهتر است وزارت تعاون، 
كار و رفاه اجتماعي اين پول را بين 7ميليون خانوار يا 20ميليون ايراني 

توزيع كند. 

 كدام خانوار باید در اولویت قرار گيرند
پيشنهاد اين است كه اين يارانه بين 3ميليون و 156هزار خانوار نيازمند 
و تحت پوشش نهادهاي حمايتي كميته امداد و بهزيستي و 4ميليون و 

476هزار خانوار نيازمندي توزيع شود كه: 
  هيچ يك از اعضاي خانوار تحت پوشش نهادهاي حمايتي نيستند. 

  هيچ يك از اعضاي خانوار تحت پوشش بيمه هاي اجتماعي به غير از 
صندوق روستاييان و عشاير نيستند.

  خانوارهاي مستمري بگير كه مجموع مستمري ماهانه آنها كمتر از 
يك ميليون و 800هزار تومان باشد.

  هيچ يك از اعضاي خانوار سفر خارجي نداشته اند. 
  ارزش خودروي خانوار )به ارزش دي ماه 1398( كمتر از 50ميليون 

تومان است. 
  ميانگين خريد بانکي خانوار در 1398كمتر از 2ميليون و 300هزار 

تومان است. 
  ميانگين واريز به حساب خانوار در سال هاي 1395، 1396و 1397 

كمتر از 60ميليون تومان است.

انتقاد قاليباف از دولت
رئيس مجلس نابساماني شــبکه توزيع كاالهاي اساســي در كشور را 
ناشــي از بي توجهي دولت دانســت و گفت: ارزهاي 4200 توماني با 
نرخ تمام شــده كاالها نصيب دالالن شد و اين ناشــي از نابساماني در 
شبکه توزيع كشور است. درحالي كه مركز پژوهش هاي مجلس   هر دو 
طرح كوپن الکترونيك و ساخت يك ميليون مسکن در سال را تورم زا 
مي داند و نسبت به عواقب آن هشدارهاي جدي داده است، اما محمدباقر 
قاليباف مي گويــد: مجلس به دو موضوع توليد مســکن و طرح تامين 
كاالهاي اساسي در روزهاي اخير با هدفمندي و جهت گيري مشخص 
رأي مثبت داده  و اين دو طرح نشــان داد كه مجلس براي تحقق توليد 
مسکن و تامين كاالهاي اساســي مصمم است. درحالي كه نمايندگان 
اصرار داشتند تا تکليف اين طرح جنجالي را يکسره كنند، اما مخالفت 
نماينده دولت باعث شد تا ســرانجام تصميم گيري درباره جزئيات به 
بررسي در كميسيون برنامه و بودجه مجلس موكول شود. اما حميدرضا 
حاجي بابايي، وزير آموزش و پرورش دولت محمود احمدي نژاد و رئيس 
فعلي برنامه و بودجه مجلس تأكيد دارد: مجلس طبق اين طرح پيگير 
ارائه سبد رايگان به 20ميليون نفر و سبد كاال با 50 درصد تخفيف به 40 
ميليون نفر است. او ديروز در صحن علني مجلس گفت: »در اين طرح 
پيش بيني كرديم 30هزار ميليارد تومان منابع اختصاص دهيم كه از اين 
منابع به 20ميليون نفر در كشور كه در تهيه غذاي روزمره خود با مشکل 
مواجهند، كاالهاي اساسي را برسانيم و سبد كاال با 50درصد قيمت را 

براي 50ميليون نفر ديگر تأمين كنيم.«
به گزارش همشهري، كليات طرح نمايندگان براي توزيع پول در قالب 
كارت اعتباري خريد ديروز با 213رأي موافــق و تنها 5رأي مخالف و 
6رأي ممتنع به تصويب رســيد. نمايندگان مي گويند اين طرح نه تنها 
تورم زا نيست، بلکه به ســفره مردم كمك مي كند. كارشناسان ازجمله 
كارشناسان مركز پژوهش هاي مجلس اما به صراحت نظري مخالف با 
نظر اكثريت نمايندگان دارند و هشدار مي دهند كه تصويب اين طرح 

موج تازه اي از تورم را به همراه خواهد داشت. 

كليات  طرح كوپن الكترونيك از مجلس  رأي گرفت
  مركز پژوهش هاي مجلس به صراحت اعالم كرده طرح نمايندگان تورم زاست و بايد متوقف شود

 مناطق داغ بازار مسكن در تهران
در نيمه نخست امسال، آهنگ رشد قيمت مسکن در مناطق 

22گانه تهران از 33 تا 76درصد متغير بوده است

گزارش

قاســم نوده فراهاني رئيس اتاق اصناف تهــران در گفت وگو با 
همشهري: با موج تازه همه گيري كرونا نه تنها امکان بازگشايي 
مشاغل پر خطر وجود ندارد بلکه احتماال در جلسه روز شنبه ستاد 
كشوري مقابله با كرونا، فعاليت برخي صنوف با ريسك متوسط و 
حتي كم نيز مجددا ممنوع شود. ـ  موج سوم شيوع كرونا موجب 
از بين رفتن احتمال بازگشايي برخي مشاغل پر خطري شده كه 
از 8 ماه پيش تعطيل بوده اند.ـ   با مصوبه ستاد ملي مقابله با كرونا، 
مشاغل با ريسك متوسط و كم كه ازابتداي امسال كسب و كار خود را آغاز كردند، نيز درصورت تداوم شيوع 
كرونا به تدريج تعطيل مي شود. ـ  درصورت تصويب ستاد كشوري مقابله با كرونا، روند تعطيلي مشاغل نيز 
همانند زمان بازگشايي آن خواهد بود و فعاليت مشاغل به واحدهاي صنفي كم خطر كه مايحتاج ضروري 
مردم را تامين مي كنند، محدود و ساير صنوف تعطيل مي شود. ـ  فشار مضاعف افت تقاضاي ناشي از گراني، 
كاهش قدرت خريد و همه گيري مجدد كرونا و تعطيلي 8ماهه صنوف پر خطر موجب ركود بازار، زياندهي 

اغلب واحدهاي صنفي و تعطيلي و از بين رفتن تدريجي برخي رسته هاي شغلي شده است.
    

رعايت نکردن پروتکل هاي بهداشتي و فاصله گذاري اجتماعي و بازگشت موج سوم شيوع كرونا موجب 
تداوم تعطيلي مشاغل پر خطر و احتمال تصميم گيري ستاد كشوري مقابله با كرونا در جلسه روز شنبه 
هفته آينده خود براي تعطيلي برخي ديگر از مشاغل با ريسك متوســط و كم خواهدشد. به گزارش 
همشهري، موج تازه شيوع كرونا نه تنها به انتظارات مشاغل صنفي پر خطري كه از 8 ماه پيش كسب و 
كارشان تعطيل بوده پايان داد بلکه مسئوالن تشکل هاي صنفي از پايين كشيدن كركره نيمه باز برخي 
مشاغل كم ريسك و متوسطي خبر مي دهند كه از نيمه ارديبهشت ماه امسال به تدريج فعاليت خود را 
آغاز كرده اند، كسب و كارهايي كه حتي در زمان بازگشايي نيز به دليل افت تقاضاي ناشي از افزايش 
شديد قيمت ها و كاهش قدرت خريد مشتريان، حال و روز خوشي نداشته و دوران ركود را تجربه كرده اند.

روزگار ناخوش اصناف
رئيس اتاق اصناف تهران در گفت وگو با همشهري از احتمال دور تازه تعطيلي مشاغل و كسب و 

احتمال موج تازه تعطيلی مشاغل 

كارها به دليل باال گرفتن تب شيوع كرونا با تصميم ستاد ملي مقابله با كرونا خبر داد و گفت: كرونا از 
8 ماه پيش موجب شده اصناف دچار مشکالت عديده اي شوند. قاسم نوده فراهاني، افزود: با تعطيلي 
مشاغل در پی شروع همه گيري كرونا در ماه هاي پاياني سال گذشته، فروكش كردن موج فراگيري 
اين بيماري و بازگشايي تدريجي مشاغل را از ارديبهشت امسال شاهد بوديم. او افزود: با وجود اين 
برخي مشاغل پر خطر از 8 ماه پيش تاكنون همچنان تعطيل بودند كه اتاق اصناف تهران در چند 
روز گذشته درخواست بازگشايي اين  مشاغل را با رعايت پروتکل هاي بهداشتي به ستاد ملي مقابله 
با كرونا ارائه كرد اما موج تازه شيوع كرونا موجب شد تا اين ستاد اعالم كند كه نه تنها مجوز فعاليت 
واحدهاي صنفي پر خطر در ستاد مذكور صادر نخواهد شد بلکه احتمال تعطيلي برخي ديگر از 
صنوف با ريسك كم و متوسط نيز با تصميم ستاد كشوري مقابله با كرونا در جلسه روز شنبه هفته 
آينده وجود دارد.  نوده فراهاني تأكيد كرد، شرايط فعاليت اصناف تا پايان هفته جاري به اين صورت 
خواهد بود كه هنوز فعاليت صنف جديدي تعطيل نشده اما مجوزي براي بازگشايي صنوف پر خطري 
كه تعطيل مانده بودند نيز صادر نشده است. رئيس اتاق اصناف تهران مشاغل صنفي پر خطري را كه 
از 8 ماه پيش تا كنون همچنان تعطيل مانده اند شامل تاالرهاي پذيرايي، قهوه خانه ها و سفره خانه هاي 
سنتي، باشگاه ها و مجموعه هاي ورزشي، استخرها، آرايشگاه هاي زنانه و... دانست و افزود: متأسفانه 
با وجود درخواست هاي مکرر اين واحدهاي صنفي براي بازگشايي به دليل تداوم زياند هي و احتمال 

نابودي كسب و كارشان، نتوانستيم كاري براي اينگونه رسته هاي شغلي انجام دهيم.

 تعطيلي دوباره مشاغل در راه است
 رئيس اتاق اصناف تهران گفت: ســتاد كشــوري مقابله با كرونا در نشست شنبه هفته آينده خود 
دستورالعمل هاي جديدي را براي رعايت پروتکل هاي بهداشتي و تعطيلي برخي اصناف صادر خواهد 
كرد. نوده فراهاني افزود: اين شرايط ستاد ملي كرونا را ناگزير به اتخاذ تصميمات تازه اي براي رعايت 
اين پروتکل ها و تعطيلي مشاغل كرده است. به گفته او بازرسان اتاق اصناف نيز بر رعايت پروتکل هاي 
بهداشتي در واحدهاي صنفي نظارت داشــته و درصورتي كه اين واحدها دستورات ابالغي ستاد را 
اجرا نکنند با آنها برخورد و واحد صنفي متخلف را تعطيل مي كنند. رئيس اتاق اصناف تهران در مورد 
برخي انتقادها از رعايت نشدن پروتکل هاي بهداشتي در برخي مشاغل، گفت: اكثر واحدهاي صنفي با 
زدن ماسك، فاصله گذاري اجتماعي، كشيدن ديوارهاي نايلوني و استفاده از دستکش اين پروتکل ها 
را رعايت كردند اما بايد از مردم بخواهيم تا اين پروتکل ها را رعايت كنند تا هر روز شاهد مرگ يکديگر 
نباشيم. او افزود: از ابتدا نيز دليل بازگشايي مشاغل بهبود وضعيت ناشي از كاهش همه گيري كرونا 
بوده است اما اكنون به دليل شيوع و همه گيري اين بيماري، ستاد ملي مقابله با كرونا ناگزير به تداوم 
تعطيلي برخي مشاغل پر خطر و تعطيلي تدريجي ساير صنوف با ريسك متوسط و حتي كم شده است.

منتظرمصوبات تازه ستاد مقابله با كرونا
رئيس اتاق اصناف تهران با اشاره به اينکه اتاق اصناف جلسات متعددي با ستاد مقابله با كرونا در تهران 
برگزار كرده، گفت: جلسه اي كه روز شنبه هفته آينده ستاد مقابله با كرونا برگزار خواهد كرد به صورت 
كشوري خواهد بود و در اين جلسه همه راهکارهاي رعايت پروتکل ها براي مقابله با اين بيماري ازجمله 

احتمال بازگشت تعطيلي برخي مشاغل و صنوف بررسي و در مورد آن تصميم گيري خواهد شد.

موج تازه تعطيلي مشاغل از شنبه
 نوده فراهاني افزود: درصورت رعايت نشدن پروتکل هاي بهداشتي و تداوم همه گيري كرونا احتمال 
صدور حکم تعطيلي مجدد برخي مشــاغل وجود دارد. روند تعطيلي مشــاغل نيز همانند دوران 
بازگشايي كسب و كارها خواهد بود. او افزود: ابتدا مشاغل با ريسك متوسط و درصورت تداوم شيوع 
بيماري، مشاغل كم خطر نيز تعطيل شده و همانند سال گذشته فعاليت واحدهاي صنفي به كسب 
و كارهاي كم خطري مانند خواروبار فروشان، ســوپر ماركت ها و... محدود خواهد شد كه مايحتاج 
ضروري مردم را با رعايت همه پروتکل هاي بهداشتي عرضه مي كنند. اما همه  چيز به تصميم روز شنبه 

ستاد كشوري مقابله با كرونا بستگي دارد و اتاق اصناف نيز منتظر تصميمات جديد اين ستاد است.

اصناف

چشــم انداز حاصل  
از نتايــج ســامانه 
پيش بينــي آب وهوا 
نشان مي دهد متوسط 
بارش مهرماه امسال 
در برخــي از نواحي 
باران خيــز جنوب و 
شمال كشور كمتر از ميانگين خواهد بود اما بارش هاي جوي 
در مناطق كم باران مركز و شرق كشور مي تواند از ميانگين 
گذشته نيز بيشتر باشــد. به گزارش همشهري، آمارهاي 
مؤسســه تحقيقات آب وزارت نيرو از وضعيت بارش هاي 

جوي در سال آبي جديد )اول مهر 99 تا 31 شهريور 1400( 
حاكي است در يکي دو ماه آينده، ميزان بارندگي ها نسبت 

به ميانگين دوره هاي مشابه در سال هاي قبل كمتر باشد.

 شروع ضعيف سال آبي 
براساس گزارش چشــم انداز فصلي بارش كشور كه ديروز 
مؤسسه تحقيقات آب وزارت نيرو منتشر كرد، احتمال وقوع 
بارش نرمال يا باالتر از نرمــال در مناطق مركزي و برخي از 
مناطق شرق كشور، وجود دارد. بر اين اساس احتمال وقوع 
بارش كمتر از نرمال در  ماه آبان، در بيشــتر مناطق كشور 
پيش بيني مي شود. ضمن اينکه وضعيت بارش ها براي  ماه 

آذر نيز در بيشتر مناطق كشور به جز برخي مناطق شمال و چشم انداز بارش های پایيزی
شمال غرب كشور، كمتر از نرمال خواهد بود. بررسي گزارش 
مؤسسه تحقيقات آب وزارت نيرو بيانگر آن است كه وضعيت 
بارش در مهرماه، در نواحي شمال شرق، شمال غرب و جنوب 
شرق كشور، كمتر از نرمال است؛ به طوري كه احتمال وقوع 
وضعيت بارش كمتر از نرمال در ايــن مناطق، بين 50 تا 
75درصد است. همچنين مهرماه، احتمال وقوع بارش هاي 
نرمال و باالتر از نرمال در برخي از مناطق مركزي، جنوب 
غرب و شرق كشور با احتمال 50 تا 75درصد پيش بيني 
مي شــود. عالوه بر اين وقوع بارش هاي كمتــر از نرمال با 
احتمال وقوع بين 50 تا 75درصد در بيشتر مناطق كشور 
براي آبان ماه نيز پيش بيني مي شود. بررسي پيش بيني هاي 
مؤسسه تحقيقات آب وزارت نيرو از وضعيت بارندگي در 
فصل پاييز نشــان مي دهد در آذرماه نيز بيشــتر مناطق 

كشور داراي بارش كمتر از نرمال با احتمال وقوع بين 33 
تا 75درصد خواهند بود؛ هرچند در اين ماه، احتمال وقوع 
بارش باالتر از نرمال نيز در نواحي شمال شرق و شمال غرب 

كشور با احتمال بين 33 تا 75درصد وجود دارد.

 سواحل خزر پرباران مي ماند
پيش بيني ها نشــان مي دهد: در مهرماه امسال، اختالف 
بارش در بيشتر مناطق كشور نسبت به ميانگين بلندمدت 
بين منفي تا مثبت10 ميلي متر باشد اما اين اختالف براي 
بخش هايي از شمال غرب كشور بين منفي10 تا منفي75 
ميلي متر پيش بيني شده كه از كاهش بارش هاي اين مناطق 
حکايت دارد. البته برآورد مي شود در بخش هايي از سواحل 
درياي خزر اختــالف بارش ها از مثبــت25 تا مثبت75 

ميلي متر باشد و اين منطقه در مهرماه پرباران بماند. 

آب

 احمد ميرخدایی
خبرنگار
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شــاخص كل بورس تهران در مبادالت 
ديروز به رونــد نزولي اش كــه از ابتداي 
هفته شدت گرفته، ادامه داد و با شكستن 
منطقه حساس يك ميليون و 500هزار 
واحد كه يك خط حمايتي تكنيكي تلقي 

مي شود، وارد منطقه حساسي شد.
به گزارش همشهري، مبادالت روز گذشته 
نيز، همچون روزهاي پيشين، از همان آغاز با فشار فروش سهامداران در بورس 
تهران آغاز شد به طوري كه شاخص كل بورس تهران تا ساعت 10صبح بيش 
از 31هزار واحد كاهش يافت، اما از ساعت 10تحت تأثير حمايت سهامداران 
حقوقي، اندكي از فشار فروش سهام كاسته شد و در نهايت شاخص كل بورس 
تهران با 23هزار واحد كاهش به كار خود پايان داد و در محدوده يك ميليون 
492هزار واحد متوقف شد. داد و ستدهاي روز گذشته بازار سهام از يك جنبه 
اهميت فراواني داشت و آن شكسته شدن مرز يك ميليون و 500هزار واحد 
بود كه به نوعي خط تكنيكي و رواني بازار سهام بود. برآوردهاي تكنيكي نشان 
مي دهد شكسته شدن اين روند مي تواند دامنه نزول در بورس را عميق تركند 
و احتماال نقطه بعدي توقف شاخص يك ميليون و 350هزار واحد خواهد بود.

با اين ميزان نزول، بيش از 94هزار ميليارد تومان معادل 3.2ميليارد دالر )با 
احتســاب هر دالر 29هزار تومان( از ارزش كل بازار سهام كاسته شد. ديروز 
با وجود اين نزول، ارزش كل معامالت در مقايسه با روز دوشنبه 155درصد 
افزايش يافت و به 13هزار و 415ميليارد تومان رسيد. روز دوشنبه، در يك 
رويداد بي سابقه، كمترين ميزان معامالت از ابتداي سال تاكنون در معامالت 
بورس ثبت شــد و ســهامداران فقط 5هزار ميليارد تومان سهام داد و ستد 
كردند. در مبادالت ديروز نيز سهامداران حقيقي بيش از 1900ميليارد تومان 

نقدينگي از بازار خارج كردند.

چه خبر از برنامه هاي حمايتي؟
آنطور كه خبر ها نشــان مي دهد به دنبال تداوم روند نزولي بازار سهام عصر 
دوشنبه نشســت ويژه اي در ســازمان بورس با حضور مديرعامالن بانك ها 
برگزار شده و طبق مصوبه شوراي بورس هماهنگي براي تزريق منابع از سوي 
بانك ها به بازار سرمايه صورت گرفته است. هنوز زمان دقيق تزريق منابع مالي 

از سوي بانك ها به بازار سرمايه مشخص نيست، اما پيش از اين علي صحرايي، 
مديرعامل بورس تهران، گفته بود مصوبه شوراي بورس به بانك ها ابالغ شده 
است. به موازات اين رويداد، مصوبه ديگر شوراي بورس براي انجام عمليات 
بازارگرداني سهام همه شــركت هاي حاضر در بازار سهام يك به يك در حال 
اجراست و سهامداران عمده همه شركت ها موظف شده اند عمليات بازار سازي  
را آغاز كنند. ديروز در همين رابطه فرهاد دژپسند، وزير اقتصاد، گفت: بانك ها 
اقداماتي براي بازارگرداني انجام داده اند و سازمان تامين اجتماعي و شستا هم 
طبق دستور وزير رفاه، وارد شده اند. بعضي از حقوقي ها نيز در آستانه انعقاد 

قرارداد هستند و كار تا اواسط هفته آينده عملياتي مي شود.

نماگرهای بازارسهام در مبادالت دیروز
درصدتغییرمقدار تغییرمقدارنماگر

1.52-23028-1492901شاخص کل بورس-واحد
134158168155.67ارزش معامالت- میلیارد تومان

1.37-94-6775ارزش بازار- هزار میلیارد تومان

شاخص كل بورس تهران تا ساعت 10 صبح بيش از 31 هزار واحد كاهش يافت

 افت 2/  3 میلیارد دالری بورس؛
نزول شاخص به زیر خط حمایت

سوپرماركت

خروج قارچ از سبدهاي خريد 

شيوع كرونا از يك سو و وضعيت نامناسب اقتصادي مردم از سوي ديگر 
تقاضا براي خريد قارچ را كاهش داده و سرانه مصرف اين ماده غذايي 

باارزش در كشور افت محسوسي داشته است.
 به گزارش همشهري، افزايش تورم و كاهش قدرت خريد مردم باعث 
شده بيشتر خانواده ها اقالم اساسي را در اولويت خريد قرار دهند و از 
هرآنچه ضروري به نظر نمي رسد، چشم پوشي كنند تا بتوانند از پس 
تامين مايحتاج اصلي برآيند. يكي از اقالمي كه به نظر مي رسد تعداد 
زيادي از مردم آن را از ســبد خريد خود خارج كرده اند، قارچ است. 
اين محصول البته از ناحيه كرونا هم آســيب زيــادي ديد و تعطيلي 
طوالني مدت و محدوديت فعاليت رستوران ها، فست فودها و هتل ها 

تقاضاي خريد آن را به شدت كاهش داد. 
براساس آمار 50درصد قارچ توليدي كشور در رستوران ها و مراكز تهيه 
غذا استفاده مي شود و ادامه محدوديت فعاليت اين مراكز مصرف قارچ 
را به شدت كاهش داده است. حاال به نظر مي رسد اين كاهش تقاضاي 
خريد، توليد را هم با كاهش زيادي مواجه كرده و توليدكنندگان اين 
محصول شرايط چندان مناســبي ندارند. عضو هيأت مديره انجمن 
پرورش دهندگان قارچ از افت توليد قارچ در كشــور خبر داده و گفته 
است: براساس آمار و اطالعات توليد نسبت به سال گذشته 20درصد 
كاهش داشته است و ديگر جوابگوي تقاضا نيست. محمدحسن افشار 
در رابطه با وضعيت توليد قارچ خوراكي افزوده است: به دليل كمبود 
و تعيين مواداوليه، افت توليد را تجربه مي كنيم، زيرا بحران صنعت 
مرغداري به نوعي به توليد قارچ منتقل شــده؛ چراكه براي پرورش 
قارچ از كود مرغ و كاه و كلش گندم اســتفاده مي شود و در بسياري 
از موارد كود مرغي موجود نيســت. به گفته وي، توليد 20 تا 30تني 
قارچ در سال گذشته اخيرا به 15و 14تن كاهش يافته و اين در حالي 
است كه براساس آمار جهاني، ايران ششمين كشور توليدكننده قارچ 

در دنياست.
 ســاالنه 11 ميليون تن قارچ در دنيا توليد مي شود كه ايران با توليد 
180 هزار تن از اين محصول، در رتبه ششم بزرگ ترين توليدكنندگان 

قارچ قرار دارد.

قیمت فروش انواع قارچ در بازار تهران
قیمت - تومانمشخصاتنام کاال

6.500بسته 200 گرمی قارچ صدفی 
11.000بسته 350 گرمیقارچ صدفی
50015.000 گرمیقارچ صدفی
5.800بسته 200 گرمی قارچ دکمه ای
10.100بسته 400 گرمیقارچ دکمه ای
16.900بسته 800 گرمیقارچ دکمه ای
5.600اسالیس شده 250 گرمیقارچ دکمه ای 
9.800اسالیس شده 500 گرمی قارچ دکمه ای
16.700اسالیس شده 1000 گرمیقارچ دکمه ای

20.000هرکیلوقارچ صدفی فله

لوازم خانگی

وزانه  گزارش ر
بورس

ارز 

سوپرماركت

بازار  طال

قيمت هر دالر آمريكا ديــروز براي عبور 
از محدوده 30هــزار تومان مقاومت كرد 
و در محدوده 29هــزارو 200تا 29هزارو 

600تومان دادوستد شد.
به گــزارش همشــهري، با وجــود آنكه 
انتظار مي رفت قيمت هر دالر آمريكا روز 
سه شنبه از محدوده 30هزار تومان عبور 
كند اما اين اتفاق نيفتاد. برخي تحليلگران براين باورند انتشار خبر وضع بسته 
جديد تحريمي عليه ايران، مي تواند انتظارات منفي بازار را تشديد  كند و به 
عبور قيمت دالر از مرز 30هزار تومان در روز هاي آينده منجر شود اما به نظر 

مي رسد ترديد هاي دالر براي عبور از اين محدوده بي علت نيست.
برخي اطالعات نشان مي دهد فروش حواله هاي ارزي صادراتي در شهريور ماه 
امسال در سامانه نيما تا 77درصد رشد كرده و اين موضوع مي تواند جريان 
ورود ارز به چرخه مبادالت را بيشتر كند. از سوي ديگر با بهبود وضع صادرات 
نفت ايران و احتمال افزايش درآمد هاي نفتي در نيمه دوم ســال چشم انداز 
مسيرهاي دور زدن تحريم ها روشن تر شده است. بر اين اساس با تكيه بر اين 

دو عامل احتمال دارد از شتاب صعودي قيمت ارز در نيمه دوم سال كاسته 
شود. با اين حال اغلب تحليلگران با توجه به نامشخص بودن پايداري ورود 
ارز به كشور تحت تأثير تحريم ها و همينطور احتمال وضع تحريم هاي تازه و 

يكطرفه آمريكا با احتياط نسبت به آينده سخن مي گويند.
صمد كريمي، مدير اداره صادرات بانك مركزي اما با اطمينان بيشــتري در 
اين باره سخن مي گويد و درباره پيش بيني وضعيت ارزي كشور در نيمه دوم 
سال مي گويد: پيش بيني مي شود در نيمه دوم سال 1399 عرضه حواله هاي 
ارزي و اسكناس در بازار دوم در مقايســه با نيمه نخست سال جاري به طور 
چشمگيري افزايش يابد. به گفته او براساس اين عوامل بنيادين پيش بيني 
مي شود انتظارات و التهابات در نيمه دوم سال فروكش كند و بازار ارز از ثبات 
نسبي به مراتب بيشتري برخوردار شود و در مسير اصلي تعادلي خود به دور از 

هيجانات كوتاه مدت قرار گيرد.

قیمت دالر و درهم در مبادالت دیروز
قیمت )تومان(نوع ارز

29500دالر آمریكا
8030درهم امارات

3820لیر ترکیه
34400یورو

تغييــرات بازار طال و ســكه متاثر از 
تغييــرات قيمــت ارز، ديــروز هم 
افزايشــي بود و قيمت ســكه طرح 
جديد در مسير صعودي خود در يك 
قدمي 14ميليون تومان قرار گرفت. 
به گزارش همشــهري، روند افزايش 
قيمت طال و ســكه در بازار تهران از 
ساعات ابتدايي روز گذشته با 100هزارتومان افزايش آغاز شد و تا بعد 
از ظهر قيمت سكه طرح جديد با 300هزار تومان رشد به 13ميليون و 

900هزار تومان رسيد. 
براساس قيمت هاي مندرج در سايت اتحاديه طال و جواهر تهران، تا عصر 
روز گذشته قيمت سكه طرح قديم 13ميليون و 400هزار تومان بود كه 
نسبت به روز قبل از آن 400هزار تومان افزايش نشان مي داد. نيم سكه 
نيز با 250هزار تومان افزايش نسبت به روز قبل به 7ميليون و 700هزار 
تومان رسيد. ربع ســكه با 400هزار تومان رشــد با قيمت 4ميليون و 
850هزار تومان معامله شد و سكه يك گرمي بدون تغيير قيمت نسبت 

به روز قبل در 2ميليون و 300هــزار تومان ثابت ماند. قيمت طال نيز با 
وجود روند كاهشي انس در بازار تهران همچنان رو به افزايش بود و روز 
گذشــته هر گرم طالي 18عيار يك ميليون و 301هزار و 993تومان 
معامله شد. قيمت هاي ثبت شده براي طال و سكه به اعتقاد كارشناسان 

بازار، بي سابقه و ناشي از تغييرات قيمت ارز است. 
نايب رئيــس اتحاديه طال و جواهر تهــران در اين زمينــه گفت: تمام 
قيمت هاي طال و سكه براساس دالر آزاد محاسبه مي شود و اگر با دالر 
نيمايي و... محاسبه شود طال و سكه از كشــور قاچاق مي شود. محمد 
كشتي آراي با بيان اينكه نسبت تقاضا در بازار سكه بيشتر از عرضه است، 
گفت: همين موضوع موجب افزايش حباب سكه شده است به گونه اي 
كه هم اكنون حباب ســكه طرح جديد يك ميليون و 100هزار تومان، 
حباب نيم ســكه بهار حدود 600هزار تومان و حباب ربع سكه حدود 
400هزار تومان اســت. به گفته وي، طال در بــازار حباب ندارد ضمن 
اينكه تقاضاي موجود در بازار سكه بيشتر از سمت افرادي است كه قصد 
سرمايه گذاري دارند و در بازار مصنوعات طال هيچ تقاضايي وجود ندارد 

و كاماًل در ركود است.

عبور نرخ دالر از 29هزار تومان، كاهش شــديد عرضه و فرارسيدن فصل افزايش 
رسمي نرخ خودرو موجب رســيدن قيمت پرايد 111 به 135ميليون و پژو 206 

تيپ 2 به 222ميليون تومان در حاشيه بازار شد.
به گزارش همشهري، بررســي قيمت فروش انواع خودروهاي پرتيراژ داخلي در  

حاشــيه بازار حاكي از افزايش عجيب و غريب نرخ خودروهايي است كه به گفته 
فعاالن صنفي موجب صفر شدن معامالت در بازار خودرو شده است. از عبور قيمت 
پرايد 111 از مرز 135ميليون تومان گرفته تا نرخ بيــش از 220ميليون توماني 
پژو206تيپ2  و نرخ حدود 460ميليون توماني پژو 207 اتوماتيك، واقعيت تلخي است كه اين روزها در حاشيه بازار 
خودرو رقم خورده و قيمت اين خودروها روزانه و حتي در برخي موارد هر چند ساعت افزايش مي يابد. نزديك شدن نرخ 
دالر به مرز 30هزارتومان و مشكالت خودروسازان براي رشد توليد و عرضه خودرو و از سوي ديگر نزديك شدن به موعد 
ارائه درخواست افزايش قيمت هر 3 ماه يك بار )فصلي( خودروهاي داخلي توسط شوراي رقابت، طي يك هفته گذشته 
زمينه هجوم نقدينگي سرگردان به بازار خودرو و درج قيمت هايي در فضاي مجازي و حاشيه بازار براي اين خودروها 
فراهم كرده كه تا چند ماه پيش و با اقدامات دولت براي ساماندهي ثبت نام و فروش خودرو از طريق قرعه كشي، كمتر 

كسي حتي تصور شنيدن خبر آن را داشت.

افزايش كاغذي قيمت خودرو 
 رئيس اتحاديه فروشندگان خودرو با بيان اينكه متأسفانه شــاهد افزايش قيمت خودرو روي كاغذ هستيم و همين 
امر باعث شده تا قيمت ها واقعي نباشد و معامالت بازار خودرو به صفر برسد، گفت: به خريداران توصيه مي كنيم در 

شرايط فعلي به هيچ عنوان از بازار خودرو خريد نكنند؛ چرا كه در نهايت منجر به ضرر آنها خواهد شد. سعيد موتمني  
تأكيد كرد: به دليل وجود نداشتن سقف قيمت در بازار خودرو، هركسي هر قيمتي كه مي خواهد را براي فروش خودرو 
تعيين  مي كند و قيمت  هاي اعالم شده در بازار خودرو كامال سليقه اي و ساختگي است. او با بيان اينكه طي دو سه هفته 
گذشته، هيچ كدام از همكاران ما در صنف فروشندگان خودرو معامله اي نداشته يا قراردادي براي فروش خودرو منعقد 
نكرده اند، افزود: اين قيمت هاي نجومي كه بيشتر متاثر از نزديك شدن نرخ دالر به مرز 30هزار تومان است، موجب 
شده تا اين روزها بازار خودرو در ركود كامل به ســر ببرد. موتمني گفت: براي مثال ديروز قيمت محصوالت سايپا در 
نمايشگاه هاي خودرو و همچنين در فضاي مجازي كامال متفاوت بود و اختالف قيمت  محصوالت اين شركت به بيش 

از 10 ميليون تومان هم مي رسيد.

محدوده قیمتي برخي خودروهاي پر تیراژ داخلي در فضاي مجازي
حداکثر قیمت )تومان(حداقل قیمت )تومان(نام خودرو 
120.000.000136.000.000پراید 111
113.000.000120.000.000پراید 131
 118.500.000121.000.000پراید 132
110.000.000116.000.000پراید 151

EX 1 145.000.000151.000.000تیبا هاچ بك 
SX 132.000.000135.000.000تیبا صندوقدار 

210.000.000222.000.000پژو206 تیپ 2
265.000.000273.000.000پژو206 تیپ 5

443.000.000462.000.000پژو207 اتوماتیك 
259.000.000273.000.000پژو206 اس دي وي 8

شــكاف عميــق ميان 
نــرخ مصــوب و قيمت 
بازار باعث شــد ســتاد 
تنظيــم بــازار ديــروز 
بــراي ســومين بار در 
طــول 3ماه گذشــته 
نرخ مصــوب تخم مرغ 
را افزايش دهد. به گزارش همشــهري، براســاس آخرين 
تصميمات ســتاد تنظيم بازار قيمت يك شــانه تخم مرغ 
30عددي بــراي مصرف كننده 31هزار تومان اعالم شــد. 
براي نخستين بار بسته بندي هاي كم تعدادتر تخم مرغ نيز 
مشمول قيمت گذاري مصوب شــدند. به گفته دبير ستاد 
تنظيم بازار، مقرر شــد، بســته هاي تخم مرغ 30عددي 
شناسنامه دار داراي زنجيره ســرد حداكثر 31هزار تومان، 
بســته بندي هاي 20عــددي 22هزار تومان، بســته هاي 
15عددي 18هزار تومان، بسته های 9عددي 11هزار تومان 
و بســته های 6عددي 7هزار تومان عرضه شود. محمدرضا 
كالمي نرخ هاي اعالم شده را سقف قيمت اعالم و تأكيد كرد 
تمام برندهاي توليدكننده بايد زير نرخ هاي اعالم شده با هم 
رقابت كنند. قيمت هاي جديد براي تخم مرغ در حالي اعالم 
مي شود كه چالش قيمت اين محصول در بازار وارد ششمين 

 ماه خود شده است.

نوسان 6ماهه قيمت تخم مرغ
از ابتداي امسال كاهش شــديد تقاضا براي مرغ و تخم مرغ 
قيمت اين 2كاال را در بازار با افت شــديد و توليدكنندگان 
را با زياني هنگفت مواجه كــرد؛ تا جايي كه حجم زيادي از 
توليدات در حوزه مرغ و تخم مرغ كه براساس پيش بيني ها 
و محاسبات انجام شــده در ماه هاي پاياني سال قبل توليد 
شده بود، روي دست توليدكنندگان ماند و بسياري از آنها 
ناچار به امحاي محصوالت شــدند. كاهــش قيمت مرغ و 
تخم مرغ در بازار تا زير نرخ مصوب دولت در شرايطي بود كه 
از ابتداي امسال دستيابي به نهاده هاي توليد نيز به واسطه 
قطع واردات به مشــكل تازه اي در حوزه توليد دام، طيور و 
تخم مرغ تبديل شده و هزينه هاي توليد را افزايش داده بود؛ 
مشكلي كه همچنان نيز ادامه دارد و مهم ترين دليل افزايش 
نرخ محصوالت اين حوزه عنوان مي شود. تسهيل صادرات از 
ارديبهشت ماه تا حدودي از مشكالت توليدكنندگان مرغ 
و تخم مرغ كاست اما افزايش هزينه ها و بازار سياه نهاده ها 
چالش جديدي در حوزه قيمــت ايجاد كرد؛ اين بار به زيان 

مصرف كنندگان.

اولين نرخ مصوب
تيرماه امســال به درخواســت توليدكنندگان و بــا ارائه 
مستندات هزينه ها، ســازمان حمايت از توليد كنندگان و 
مصرف كنندگان قيمت هر شانه تخم مرغ 30عددي را بسته 
به وزن آن، حدود 20هزار تومان اعالم كرد. در اطالعيه اين 
ســازمان علت افزايش قيمت تخم مرغ، افزايش هزينه ها 
ازجمله حقوق و دســتمزد، حمل ونقل، خــوراك و غيره و 
همچنين حفظ و استمرار توليد، عنوان شده بود كه اشاره 
مستقيم به قيمت نهاده ها و زيان شديد مرغداران در 3 ماه 
ابتداي سال داشت. بر اين اساس سقف قيمت هر كيلوگرم 
تخم مرغ در مرغداري حداكثر 9هــزار و 500 و قيمت در 
خرده فروشي ها 12هزار تومان اعالم شد. اين در حالي بود كه 
در همان زمان قيمت هر شانه تخم مرغ در خرده فروشي ها 
به 32هزار تومان رسيده بود و در كمتر مغازه اي مي شد اين 
كاال را با نرخ مصوب پيدا كرد. توليدكنندگان نرخ اعالمي 
را موجب ضرر و زيان خود مي دانســتند و اعتقاد داشتند 
قيمت اعالمي براي فروش در خرده فروشي ها با هزينه توليد 

در مرغداري ها برابر اســت. روند افزايش قيمت تخم مرغ 
در ماه هاي مرداد و شــهريور نيز با شيب و شتاب بيشتري 
ادامه يافت و دولت را به افزايش دوبــاره قيمت مصوب در 

شهريورماه مجبور كرد.

اوجگيري قيمت تخم مرغ تا مرز 40هزار تومان
كمتر از يك ماه پيش به دنبال اوجگيري قيمت تخم مرغ و 
تداوم مشكل تامين نهاده هاي دام و طيور، دولت براي كاهش 
فاصله نرخ مصوب و بازار قيمت مصوب هر كيلو تخم مرغ در 
مرغداري ها را به 12هزار تومان و قيمت مصرف كننده را به 
14هزار و 500تومان تومان افزايش داد. اين دومين افزايش 
قيمت تخم مرغ در طول 2ماه بــود اما اين نرخ هم تقريبا از 
همان ابتدا رعايت نشد زيرا توليدكنندگان اعتقاد داشتند 
هزينه تمام شده توليد بسيار بيشتر از نرخ تعيين شده است و 

ادامه اين روند به توقف توليد منجر مي شود.
رئيس هيأت مديره اتحاديه مرغ تخم گذار تهران در آن زمان 
اعالم كرد پايبندي توليدكنندگان و فروشندگان به نرخ هاي 
اعالمي منوط به تامين نهاده هاست و گفت اطمينان خاطر 
مي دهد اگر نهاده ها تامين شــود قيمت ها اصالح مي شود. 
ناصر نبي پور البته از آن سوي ماجرا هم گفت و اعالم كرد در 
صورت محقق نشدن وعده هاي دولت و تداوم بازار سياه براي 
نهاده هاي دام و طيور، الــزام توليدكنندگان به رعايت نرخ 
مصوب منجر به نابودي توليد مي شود و »دولت شايد بتواند 
براي مدتي با زور و سركوب قيمت، بازار را كنترل كند اما اين 
كار موقتي خواهد بود و بعد از مدتي دوباره با انفجار قيمت 
مواجه مي شــويم«.  در آخرين روزهاي شهريورماه كاظم 
خاوازي، وزير جهادكشاورزي از حل مشكل تامين نهاده هاي 
توليد تا »5روز آينده« و كاهش قيمت تخم مرغ در بازار تا 
نرخ مصوب گفت. اما اين وعده محقق نشد تا دود حل نشدن 
مشكالت توليد همچنان به چشم مصرف كننده برود و بعد 
از افزايش نجومي قيمت گوشــت قرمز و پركشيدن قيمت 
مرغ، اين ارزان ترين و در دسترس ترين منبع پروتئين را هم 
از سبد خريد بسياري از مردم خارج كند. هرچه بود زور نرخ 
مصوب جديد هم به پركردن شكاف اختالف قيمت نرسيد. 
براساس نرخ گذاري شهريورماه قيمت هر شانه 30عددي 
تخم مرغ در بازار 29هزار تومان مي شــد و اين درحالي بود 
كه قيمت هرشانه تخم مرغ در سوپرماركت ها به 39هزار و 

600تومان رسيده بود.

توزيع گسترده تخم مرغ و اميد به كاهش قيمت در بازار
اعالم نرخ جديد براي تخم مرغ در حالي است كه 2روز پيش 
مديرعامل شركت پشتيباني امور دام كشور از توزيع گسترده 
اين محصول در ميادين و ديگر مراكز فروش خبر داده بود. 
محمدرضا طاليي اعالم كرد كه دفاتر شركت هاي پشتيباني 
امور دام در كل كشور موظف شده اند براي خريد تخم مرغ 
از مرغــداران با قيمت مصوب درب مرغــداري و توزيع آن 
هماهنگي هاي الزم را انجام دهند. او با اشاره به آغاز توزيع 
تخم مرغ با قيمت مصوب در كشــور اعالم كرد: مقرر شده 
شركت پشتيباني امور دام و اتحاديه مرغ تخم گذار نسبت 
به توزيع گسترده تخم مرغ با قيمت مصوب در سازمان هاي 
ميادين، فروشگاه هاي زنجيره اي، كارخانه ها و مصارف عمده 
تخم مرغ اقــدام كنند و محدوديتي نيــز در خريد و توزيع 
تخم مرغ با قيمت مصوب وجود ندارد. اگرچه با گذشت 2روز 
از اعالم اين خبر قيمت هرشــانه تخم مرغ در بازار هنوز از 
36هزار تومان پايين تر نيامده، ولي به نظر مي رسد مي توان به 
تعديل قيمت ها در بازار اميدوار بود. بايد ديد در كنار سياست 
تعيين دستوري قيمت، دولت تا چه حد مي تواند با كاهش 
مشــكالت توليدكنندگان، آنها را براي همراهي با دولت و 

كاهش فاصله قيمت با نرخ مصوب مجاب كند.

سهم بيش از 70درصدی 
انواع يخچــال و فريزر 
خارجی از بــازار ايران و 
ناتوانی توليدكنندگان 
داخلی در پركردن خأل 
توليد و نياز بازار با خروج 
شــركای كره ای زمينه 
كمبود و گرانــی انواع يخچــال و فريزر در بــازار را فراهم 
كرده است. به گزارش همشهری، يخچال و فريزر از جمله 
لوازم خانگی بزرگ و پرمصرف است كه با ممنوعيت واردات 
و افزايش نــرخ ارز، قيمت آن در بازار مصــرف تا چندبرابر 
افزايش يافته اســت. عالوه بر افزايش قيمت انواع يخچال 
و فريزر و يخچال و فريزرهای دوقلو در بازار خرده فروشی، 
ســهم انواع محصوالت بی كيفيت و فاقد گارانتی در بازار 
مصرف نيز افزايش يافته اســت. از ســوی ديگر مشكالت 
توليدكنندگان داخلی برای تخصيص ارز و تامين قطعات 
اصلی مانند كمپرســور يا ورق فوالدی كه تيراژ توليد آن 
در برخی شــركت ها يا كارخانه های داخلی جوابگوی نياز 
بازار نبوده يا مشكالت نظام عرضه كه موجب دالل بازی در 
بازار اين قطعات و افزايش قيمت آن شده، زمينه رشد هزينه 
تمام شده توليد و گرانی بيش از پيش انواع يخچال و فريزر در 
بازار را فراهم كرده است. عالوه بر آن، غيبت و افزايش بی رويه 
قيمت محصوالت برندهای مشهور يخچال و فريزر در بازار 
مانند سامسونگ، بوش ، ال جی و ... موجب افزايش سهم بازار 
محصوالت بی كيفيتی شــده كه تا چندی پيش خريداری 
در بازار نداشت. در شرايطی كه افزايش شديد قيمت انواع 

يخچال و فريزر اغلب مشتريان را ناچار به نگهداری و تعمير 
يخچال و فريزرهايی كرده كه در سال های اخير مستهلك 
شده اند، نابسامانی بازار تامين قطعات و ارائه خدمات پس 
از فروش اين محصوالت نيز فشار مضاعفی را بر متقاضيان 
دريافت خدمات مرتبط با تعميــر و نگهداری انواع يخچال 
و فريزر تحميل كرده اســت. جوالن قطعات بی كيفيت و 
فاقد اســتاندارد و گارانتی الزم و افزايش شديد قيمت آن 
شرايطی را فراهم كرده است كه تقاضا برای تعمير چندباره 
انواع يخچال و فريزر در بازار افزايش يابد. در شــرايطی كه 
نمايندگی های رسمی شــركت های خارجی  سامسونگ، 
بوش ، ال جی و ... با توجيه نبود قطعات برای انجام تعميرات 
از ارائه خدمات پس از فروش به خريداران اينگونه محصوالت 
خودداری می كنند، بازار گرانفروشی و عرضه قطعات تقلبی و 

بی كيفيت يخچال و فريزر نيز هر روز داغ تر می شود.  

قیمت برخی انواع یخچال و فریزر دوقلو در بازار تهران
قیمت ) تومان(مدل و مشخصات برند 
SR-10312.700.000سیلور

ES279.300.000الكترواستیل 
 XTR-T862SD11.400.000ایكس ویژن 

N706.650.000آنتیك 
 PRN-470BM6.480.000 نوفراست فیلور 

 RR30PN-RZ30PIN  45.000.000سامسونگ 
NR15-NF1515.500.000یخساران
NR592DN-NF592DNIC17.000.000نیسكان 
RH20D-NF20D17.500.000 دیاموند امرسان 

D4I  23.000.000بنس

تخم مرغ؛ هرماه يك نرخ مصوب
مقاومت بازار در برابر كاهش قيمت تخم مرغ، سياستگذار را وادار كرد براي 

سومين بار در طول 3ماه گذشته قيمت مصوب آن را افزايش دهد

قیمت فروش انواع تخم مرغ در میادین میوه و تره بار
قیمت- تومانمشخصاتنوع تخم مرغ
20.600بسته 20عددي- بسته بندي طلقيپوست سفید
12.600بسته 12عددي- بسته بندي طلقيپوست سفید
9.500بسته 9عددي- بسته بندي طلقيپوست سفید
6.600بسته 6عددي- بسته بندي طلقيپوست سفید

20.600بسته 20عددي- بسته بندي طلقيپوست قهوه اي
12.600بسته 12عددي- بسته بندي طلقيپوست قهوه اي
9.500بسته 9عددي- بسته بندي طلقيپوست قهوه اي
6.600بسته 6عددي- بسته بندي طلقيپوست قهوه اي

ترديد دالر براي سقف شكني

سكه به مرز 14ميليون تومان نزديك شد

گراني خودرو، دالري شد

ناتوانی توليد داخل در پر كردن خأل يخچال و فريزر وارداتی

و خودر

قیمت طال و ارز در بازار آزاد تا ساعت 16دیروز
قیمت)تومان(نوع دارایي

1.301.993طالي 18عیار)گرم(
13.900.000سكه طرح جدید
13.400.000سكه طرح قدیم

7.700.000نیم سكه
4.850.000ربع سكه

2.300.000سكه یك گرمي
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ارسالن مطهري با انتشار يك استوري از مجيد نامجومطلق انتقاد 
كرده كه اين مسئله واكنش هاي زيادي را به دنبال آورده است. در 
يك عكس العمل غيرمنتظره اما وريا غفوري، كاپيتان استقالل به 
تندي به ارسالن حمله كرده و گفته: »چه معني دارد بازيكني كه 
6 ماه است به استقالل آمده پايش را از گليمش درازتر كند؟ ما پول 
حرفه اي مي گيريم و بنابراين بايد رفتار حرفه اي هم داشته باشيم.« 
اين كه آيا نفس و نوع واكنش وريا به هم تيمي اش درست بود يا نه 
محل بحث است، اما قبل از هر چيزي بايد از غفوري پرسيد درازتر 
كردن پا از گليم، چه ربطي به سابقه حضور دارد؟ اگر كاري براي يك 
بازيكن كم سابقه غلط باشد، طبيعتا براي بازيكن پرسابقه هم غلط 
است. حاال بگذريم از اينكه خود شما هم در اين سال ها به دفعات 

خارج از جايگاهت به اركان باشگاه انتقاد كرده اي.

مگر به سابقه حضور است؟

در اين مدت قضاوت ها در مورد عملكرد احمد سعادتمند در منصب 
مديرعاملي استقالل ضدونقيض بوده است. او البته اشكاالت زيادي 
در كارش داشته كه مهم ترين آنها ناتواني در مديريت رابطه اش با 
فرهاد مجيدي و سوزاندن فرصت قهرماني در جام حذفي بوده است. 
در بحث نقاط مثبت مديريتي سعادتمند هم عمدتا به موفقيت او در 
حفظ شاكله اصلي تيم اشاره مي شد. استقالل در سال هاي گذشته 
بابت از دســت دادن برخي نفرات كليدي اش آسيب ديده و اين بار 
به نظر مي رسيد قرار است اتفاق ديگري رخ بدهد. با اين حال هنگام 
بازگشت تيم از قطر، 4 بازيكن استقالل يعني دياباته، ميليچ، چشمي 
و علي كريمي به ايران برنگشتند تا ابهاماتي در مورد ادامه حضورشان 
به وجود بيايد. حسين حسيني هم در آستانه جدايي است و شايد اگر 

اين نفرات هم نمانند، تنها امتياز مديريتي سعادتمند از بين برود.

تنها هنر سعادتمند به باد مي رود؟

رقم قراردادهــا اينقدر الكي در فوتبال ايــران باال رفته كه مالك 
تراكتور در كمال افتخار گفته: »قرارداد ما با عليرضا منصوريان 
فقط 2 ميليارد تومان است. « يك طوري كه انگار مثال عليمنصور 
كف قرارداد را گرفته. خب البته وقتي منصوريان 2 ميليارد تومان 
از باقيمانده مطالبات چند سال قبلش را به استقالل مي بخشد، 
ديگر معلوم اســت كه اين عددها براي او پولي نيســت. قسمت 
جالب تر اظهارات زنوزي اما جايي اســت كه مي گويد: »مديران 
دولتي متوجه معني صفرهايي كه جلــوي رقم قراردادها وجود 
دارد نمي شوند و همينطوري امضا مي كنند. « بله خب؛ اين فقط 
شما هستيد كه از معني صفرها در قرارداد امثال استوكس و اروين 
و كنستانت و توشاك و ليكنز و دنيزلي سردر مي آوريد. صفرهاي 
قرارداد مسعود شــجاعي هم كه خودش كال يك رنجنامه ديگر 

است! اصال شما بيا قرارداد بستن به مديران دولتي ياد بده.

فوق تخصص »صفر«

نكته بازي

هنوز يك  ماه نشــده آل كثير به پرســپوليس آمده، اما او 
در همين مدت كوتاه توانســته با گل هاي آســيايي، دل 
هواداران را ببرد و به بازيكن محبوب آنها تبديل شود. همين 
داستان بهانه اي شد تا در آستانه بازي حساس با پاختاكور، 
گفت و گويي با ستاره اين روزهاي پرسپوليس داشته باشيم؛ 
ستاره اي كه اعتقاد دارد تيمش پتانسيل و لياقت قهرماني 

آسيا را دارد و به چيزي جز اين هم فكر نمي كند.

 خيلي زود به بازيكن محبوب هواداران 
پرسپوليس تبديل شدي.

وقتي پيراهن قرمز را پوشيدم، فقط به اين فكر كردم كه چگونه 
بايد هواداران را خوشــحال كنم. بازي در پرسپوليس با بازي 
در بقيه تيم ها خيلي فرق دارد و حاال اين موضوع را بيشــتر 
از گذشــته مي فهمم. خب، بايد خدا را شــكر كنم كه خيلي 
زود توانستم خودم را پيدا كنم. وقتي گل مي زنم و هواداران 
خوشحال مي شوند، انگار دنيا را به من داده اند. اميدوارم جواب 
اعتماد آقا  يحيي و باشگاه را در بازي هاي آينده بدهم و طوري 

بازي كنم كه هواداران خوشحال شوند.
   البته در اين تورنمنت بدشــانس هم 

بوده اي چون 3 بار توپ هايت به تير خورده است.

واقعا حسرت خوردم كه توپ هايم گل نشد، خصوصا توپ دوم 
در بازي با السد. با اين حال، خدا را شكر مي كنم زماني گل زدم 

كه ديگر كاري از دست السد ساخته نبود.
   برويم سراغ خوشحالي بعد از گلي كه 

داشتي.
من بعد از گل به السد بي نهايت خوشــحال شدم، انگار روي 
هوا بودم. نمي دانســتم چه كار بايد بكنم، در نهايت پيراهنم 
را درآوردم و متأسفانه يك كارت زرد هم گرفتم. از اين به بعد 
بايد حواسم باشد كه پيراهنم را در نياورم. اگر هم به پاختاكور 
گل بزنم، خوشحالي جديدي رو مي كنم. باور كنيد در بازي با 
السد شرايط خاصي داشتم و گل مهمي زدم. اين گل تا االن 
مهم ترين گل دوران فوتبالم بود و نمي دانســتم چطور بايد 

خوشحالي كنم.
   در مورد بازي امروز با پاختاكور صحبت 
كن. از اينكه به تيم ازبك خورده ايد خوشــحال 

هستيد يا ناراحت؟
شــايد روي كاغذ قرعه اي مثل االهلــي راحت تر بود ولي در 
فوتبال هيچ چيز قابل پيش بيني نيست و نمي توان شرايط هر 
تيمي را فقط براساس يك بازي بررسي كرد. پاختاكور تيمي 
فيزيكي و پرقدرت است كه استقالل را حذف كرد ولي ما هم 
پرسپوليس هســتيم و دليلي ندارد از آنها بترسيم يا نگراني 
داشــته باشــيم. ما كادر فني توانايي داريم كه قطعا حريف 
را برايمان آناليز خواهند كرد. تمام هدفمان شكســت دادن 

پاختاكور و صعود به مرحله بعدي است.
   فكر مي كني پاختاكور برابر پرسپوليس 
با شيوه متفاوتي نســبت به ديدار برابر استقالل 

بازي كند؟
ما شناخت كافي از آنها داريم و نكاتي كه بايد بدانيم را كادر 
فني به ما مي گويد. هر بازي هم شرايط خاص خودش را دارد.

   در اين بازي هم گل مي زني؟
هر مهاجمي گل زدن را دوست دارد. واقعا دوست دارم گل بزنم 
ولي از همه مهم تر برد پرسپوليس است. فقط آرزو مي كنم اين 

بازي را ببريم.
  اين پرسپوليس پتانسيل قهرماني در 

آسيا را دارد؟
چرا نداشته باشد؟ ما تيم خوبي داريم و هدفمان چيزي جز 
قهرماني نيست. مي دانيم كه رقيبان سرسختي داريم ولي به 

چيزي جز قهرمان شدن فكر نمي كنيم.
   اين روزها عكسي هم از مادرت منتشر 
شده كه سخت در حال تماشاي بازي پرسپوليس 

است. در اين خصوص هم صحبت مي كني؟
من هر چه دارم از دعاي مادرم اســت. وقتــي در فوتبال يا 
زندگي تالش كنم، با دعاي مادرم به هدف هايم مي رسم. خدا 
هم از باال هوايم را دارد چون دعاي مادر پشت سرم است. من 
هر روز با مادرم صحبت مي كنم و هميشه از او مي خواهم كه 

دعايم كند.

 هواداران استراماچوني را فراموش كنند
    فريدون زندي،  ستاره سابق استقالل مي گويد دنبال سرمربيگري 

  در استقالل است نه دستياري

 شايد پرســپوليس ترجيح مي داد در 
يك چهارم نهايي مثال با االهلي عربستان 
مصاف بدهد، اما بــه هر حال بازي گوي 
و گلدان ها، مصاف بــا پاختاكور را براي 
شاگردان يحيي گل محمدي مقدر كرده 
است. بنابراين پرســپوليس اگر قصد 
تاريخ سازي دارد، بايد از سد تيم بدبدن 
ازبك بگذرد. مرور چند نكته در مورد اين 

بازي خالي از لطف   نيست.

1  بازي با پاختاكور از 2 جهت دشوار است؛ 
نخست اينكه اين تيم در همين مسابقات 
شهرخودرو و استقالل را برده و از نظر رواني 
آمادگي بااليي براي مقابله با ســومين تيم 
ايراني دارد و دوم اينكه پاختاكور 24ساعت 
بيشتر از پرسپوليس استراحت كرده است. 
بدون تعارف تيم ازبكســتاني براي غلبه بر 
استقالل خيلي هم به زحمت نيفتاد؛ درست 
برعكس پرسپوليس كه خيلي سخت تيم 
پرستاره السد را برد و بازيكنانش بعد از مسابقه 
از فرط خستگي روي زمين ولو شدند. بنابراين 
كار پرسپوليس ســخت است، اما فراموش 
نكنيم اين تيم نشان داده عالقه خاصي به 
انجام كارهاي سخت دارد. بنابراين اميدوار 

مي مانيم.
2   پرسپوليس براي رسيدن به اين مرحله 7 
بازي را پشت سر گذاشته و هر 7 مسابقه برابر 
تيم هاي عربي بوده اســت. حتي درصورت 
صعود هم در نيمه نهايي يك تيم عربي انتظار 
سرخپوشان را مي كشد. بنابراين پاختاكور 
تنها رقيب متفاوت سرخپوشــان در اين 
مسابقات به شــمار مي آيد و صد البته اين 
»تفاوت« بسيار هم كليدي است. پرسپوليس 
به هيچ وجه نبايد حريف ازبكستاني را با رقباي 
قطري يا اماراتي مقايسه كند، وگرنه تاوان 
سنگيني خواهد داد. تيم هاي عربي عموما 
گران ترين ســتاره ها را در فاز هجومي در 
اختيار دارند، اما ساختار دفاعي شان به شكل 

وحشتناكي آسيب پذير است. پرسپوليس 
دقيقا از همين نقطه به تعاون، شارجه و السد 
ضربه زد. پاختاكور اما در هر 3 خط متوازن 
است؛ آسان موقعيت گل مي سازد و سخت 
گل مي خورد. بنابراين ديگر فرصتي براي 
به تير زدن وجود ندارد. امشب پرسپوليس 
احتماال كمتر از مسابقات گذشته صاحب 
موقعيت خواهد شد و بايد قدرشناس تر باشد.

3   نقش تعيين كننده را در بازي امشــب 
مدافعان مياني و دروازه بان پرســپوليس 
دارند. عمده برنامه هاي تهاجمي پاختاكور 
روي استفاده از توپ هاي بلند استوار است. 
خوشــبختانه در پرســپوليس هم جالل 
حسيني و هم خليل زاده و كنعاني زادگان 
تســلط خوبي روي توپ هاي هوايي دارند. 
قد و بــاالي حامــد لك هم خوب اســت. 
اگر ايــن دژ دفاعي بي نقــص عمل كند، 
پرسپوليس نيمي از مسير صعود را پيموده 
است. يادمان باشد گل دوم پاختاكور برابر 
استقالل را روزبه چشمي به اين تيم هديه 
داد. مدافعان پرسپوليس اما نبايد مرتكب 
چنين اشتباهاتي شوند. به جرأت مي توان 
گفت داشته هاي تيم يحيي طوري هست 
كه پاختاكور را از رســيدن بــه گل محروم 
كند. مخصوصا كه سرخپوشــان با توجه 
به پيروزي هاي اخير به ســطح مناسبي از 

خودباوري هم رسيده اند.
 4   واقعيت اين اســت كه پاداش اصلي و 
چشمگير، با رســيدن به فينال در اختيار 
تيم ها قرار مي گيرد. بنابراين اين نســل از 
پرسپوليسي ها كه در شرايط خاص كرونايي 
موقعيت خوبي براي رسيدن به فينال پيدا 
كرده اند، بايد قدر اين فرصت را بدانند. اين 
يك تير و 10 نشان است. حيف است تيمي 
كه با لياقت به اين مرحله رســيده و بازي 
به بازي بهتر شــده، اين فرصت تاريخي را 
از دســت بدهد. تنها 2 گام تا فينال مانده؛ 
فينالي كه به صورت تك بازي در غرب آسيا 
برگزار مي شود. از اين بهتر چه مي خواهي 

پرسپوليس؟

 دژ سرخ در شب سرنوشت
4 نكته در مورد بازي پرسپوليس و پاختاكور؛ ديداري كه از ساعت 

21:15آغاز مي شود و به نوعي امتحان نهايي مدافعان به حساب مي آيد

دلتنگي طرف دوم
حاال شايد ترابي و عليپور هوايي شده باشند

بهروز رسايلي| آن اوايل كه پرسپوليس در قطر حاضر شده بود، 
همه جاي خالي مهدي ترابي و علي عليپور را احساس مي كردند. 
يعني بيشــتر اين تيم و هوادارانش بودند كه براي 2ستاره جدا 
شده احساس دلتنگي مي كردند. پرسپوليس سخت گل مي زد 
و خط حمله رمق نداشــت؛ بنابراين اســم اين 2بازيكن بعد از 

مسابقات حسابي پرتكرار مي شد.
 توفان بازي با الشــارجه و پس از آن برد با ارزش مقابل السد اما 
كاري كرد كه حاال احتماال دل طرف دوم براي پرسپوليس تنگ 
شده است! بعد از درخشش احســان پهلوان و عيسي آل كثير، 
خيلي به ندرت مي شد در فضاي مجازي نام و نشاني از عليپور و 
ترابي پيدا كرد. در عين حال اما اصال سخت نيست حدس بزنيم 
اين دو بازيكن بعد از تماشاي بازي و نيز تصاوير مربوط به شادي 
بازيكنان تا چه اندازه دل شــان مي خواست هنوز عضوي از اين 

تيم بودند.
عليپور و ترابي ظاهرا 2مسير متفاوت را انتخاب كرده اند؛ عليپور 
در فوتبال اروپا دنبال پيدا كردن راهي براي »بزرگتر« شــدن 
است و مهدي ترابي هم در كشــورهاي عربي، درآمدي سرشار 
و بيمه كننده براي تمام عمرش را جســت وجو مي كند. طبيعتاً 
نمي شود در مورد آنها، انگيزه ها و تصميمات شان حرف زد. آدم 
بايد به طور كامل جاي ديگران باشد تا حال و احوال شان را درك 
كند. مهم اما اينجاســت كه ترابي و عليپور ديگر عضو اين تيم 
نيستند؛ تيمي كه سينه خيز در آسيا جلو مي رود و تصميم دارد 

تا لحظه آخر دست از ماجراجويي برندارد.
خيلي ها رفتند؛ مسلمان، طارمي، رضاييان، احمدزاده، محرمي، 
بيرانوند و حتي برانكو؛ پرســپوليس اما ســر جايش ايستاده و 
خاطره مي سازد. حتي اگر اين تيم حذف هم شود، تمام نمي شود. 
تصوير اصلي، از تيمي است كه با پيراهن سرخ در قاب عكاس ها 
جا مي گيرد. تصاوير محو و فرعي، مربوط به ستاره هاي كوچ كرده 
است؛ از طارمي كه در پرتغال خوش مي درخشد تا بيرانوند كه 
به نيمكت آنتورپ چسبيده است. حاال عليپور و ترابي هم با هر 

سرنوشت و سناريويي، به همين جمع پيوسته اند.

يادداشت

آمادگي جسماني صاحب لوگوي جديد شد
رضا صالحي اميري، رئيس كميته ملي المپيك در نمايشگاه اسپورتكس 2۰2۰ از لوگوي جديد انجمن آمادگي جسماني رونمايي كرد. 
در مراسم رونمايي از لوگو، محمد مهدي فروردين، رئيس فراكسيون ورزش مجلس، افشين ماليي، رئيس فدراسيون، رضا شجيع، 
سرپرست نايب رئيسي فدراسيون، فرخ كيا، سرپرست انجمن آمادگي جسماني و سامان اكبرزاده، عضو هيأت رئيسه حضور داشتند.

عصر دوشــنبه احمد ســعادتمند از طريق ويدئوهايي كه 
روي سايت باشگاه استقالل قرار گرفت، گزارش كار خود و 
اتفاقات چند هفته اخير را به هواداران اين تيم اعالم كرد. 
مهم ترين بخش  صحبت هاي او درباره پيشــنهاد به آندره آ 
استراماچوني و داليل به توافق نرســيدن با اين سرمربي 
ايتاليايي بــود. اما بالفاصله بعد از حرف هاي ســعادتمند، 
استراماچوني با انتشار دو استوري در صفحه شخصي اش به 

اين صحبت ها پاسخ داد.
سعادتمند در صحبت هايش عنوان كرد: »استراماچوني كه 
شكايت 27۵صفحه اي براي فيفا ارسال و بيش از 2ميليون 
يورو درخواست كرده است، در پيشنهاد دوم خود از طريق 
فدريكو اعالم كــرد كه ما مي توانيم ۹00هــزار يورو براي 
بستن پرونده در فيفا بگيريم و يك ميليون و ۵00هزار يورو 
هم براي فصل آينده دريافت كنيم. در مجموع 2ميليون و 
400هزار يورو پيشنهاد استراماچوني به استقالل بود. ما هم 
اعالم كرديم توان پرداخت اين پول را نداريم. در مذاكرات 
بعدي اعالم كرديم كه براي آمدن استراماچوني آماده ايم 
كه 700هزار يورو را به ۸00هزار يــورو افزايش دهيم كه 
در 2 قسط به وي پرداخت خواهد شد. براي فصل بعد هم 
گفتيم كه يك ميليون و 200هزار يورو پرداخت مي كنيم. اما 
ايشان مجددا اعالم كرد كه نتوانستم آندره را متقاعد كنم.« 
اما استراماچوني در استوري اش كه به زبان فارسي منتشر 
شده ضمن تكذيب ارقام ۸00هزار يورو و 1.2ميليون يورو 
اعالم كرد سعادتمند هرگز چنين پيشنهادي به وي نداده 
است. سرمربي ايتاليايي نوشته است: »قلب هاي آبي عزيز! 
اگر ممكن اســت پرس وجو كنيد چه كسي، كجا و چگونه 
به من پيشــنهاد ۸00هزار يورو به عالوه 1.2ميليون يورو 
قرارداد جديد را دادند؟ كدام انســان عاقلي اين پيشنهاد 
را رد مي كند، درحالي كه من با مبلغي كمتر از اين به ايران 
آمدم. چطور از اين پيشنهاد خبر ندارم؟ شايد از فدراسيون 
اجازه ندادند كه من را برگردانند كه من احترام مي گذارم. 

شايد كسي دوســت ندارد ســرمربي تنها تصميم گيرنده 
جذب بازيكن باشد.« استراماچوني كه حاال ديگر خيلي ها 
معتقدند بازي سعادتمند با اســم او فقط براي مخالفت با 
فرهاد مجيدي بوده است، در بخش آخر استوري خود آورده 
اســت: »همه  چيز فيك بود، مثل اعدادي كه ديروز مطرح 
شد. هدفشون اين بود )هست( كه فقط به مردم نشون بدن 
كه تمام تالش شون رو كردند كه استراماچوني رو برگردونن 
ولي در واقع هيچ اقدامي اتفاق نيفتاده و فقط حرف بود كه 
به مردم بگويند داريم عمل مي كنيم. ديگر اين حرف ها را 
تمام كنيد و لطفا االن با من يا بدون من فقط تمركز كنيد 
براي ساختن يك تيم فوق العاده  و تالش براي قهرماني.« 
جالب است كه استراماچوني بعد از اين همه اتفاق هنوز هم 
حضورش در استقالل را به طور كامل منتفي نمي داند و در 
اســتوري اش از »با من يا بدون من« استفاده كرده است. 
هر چه هست، حرف هاي روز گذشــته اين مرد پرحاشيه 
ايتاليايي كه صحبت هاي ســعادتمند را كامال نقض كرده، 
مديرعامل استقالل را در موقعيت ضعف قرار داده و عبور از 

اين بحران را براي او مشكل تر از قبل كرده است.

امشب و فرداشب يك الليگاي اضافه داريم. اتلتيكو مادريد كه 
در بازي قبلي مقابل گرانادا در حضور 20دقيقه اي سوارس 2 
گل و يك پاس گل از اين هديه جديدش به دست آورد، امشب 
با اوئسكا بازي مي كند و احتماال بار ديگر هواداران بارسلونا با 
تماشاي ســوارس اين بار از ابتداي مسابقه حسرت خواهند 
خورد كه چرا سومين گلزن برتر تاريخ باشگاه را مفت از دست 
داده اند. رئال مادريد بعد از 2 نمايشي كه چندان قهرمانانه نبود، 
در سومين بازي فصل خود در زمين وايادوليد به ميدان مي رود. 
بارسلونا فردا در همين ساعت23با سلتاويگو بازي مي كند. در 
ايتاليا يك بازي هيجان انگيز بين 2 تيم ديوانه فصل قبل كه به 

هيچ تيمي رحم نمي كردند در پيش داريم و التزيو با آتاالنتا در 
ساعت22:1۵روبه رو مي شوند. اينتر هم سرشب با بنونتو بازي 
دارد. در جام اتحاديه انگليس هم غوغايي برپاســت. امشب 
2 بازي تكراري داريم. برايتون كــه اوايل همين هفته باخت 
غيرمنصفانه اي به منچســتريونايتد داد و ۵بار به تير دروازه 
اين تيم كوبيد، همزمان با آغاز نيمه دوم ديدار پرســپوليس 
با پاختاكور بار ديگر با تيم مشــكل دار سولشر ديدار مي كند 
و شــايد بتواند انتقام آن بازي ليگ را در جام اتحاديه بگيرد. 
بازي ديگر تكراري جام اتحاديه بين ليورپول و آرسنال برگزار 
مي شــود كه البته زمان آن فرداســت. 2تيم همين پريشب 
با هم بازي كردند. تاتنهام هم با مورينيو ديشــب به مصاف 
چلسي –تيم ســابق اين مربي- رفت كه يك داربي داغ بود. 
منچسترسيتي هم بعد از باخت وحشتناك خانگي ۵بر2 مقابل 

لستر مي تواند دق و دلي اش را سر برنلي خالي كند.

  به زبان فارسي سخت!
   سعادتمند: 8۰۰هزار به اضافه 1.2ميليون يورو مي داديم

  استراماچوني: مگر ديوانه ام اين پيشنهاد را رد كنم؟

 امشب فوتبال اشانتيون

   به پاختاكور گل بزنم
 خوشحالي جديدي رو مي كنم
  عيسي آل كثير،   ستاره اين روزهاي پرسپوليس مدعي است مهم ترين گل دوران
   فوتبالش را به السد زده و به همين خاطر نمي دانسته بايد چطور خوشحالي كند

 اميرحسين اعظمي
روزنامه نگار

تست دوپينگ مطهري مثبت شد؟
پس از افشاگري سعادتمند درخصوص شب زنده داري 
برخي از بازيكنان استقالل در قطر و بردن قليان به اين 
كشور، حاال شــوكي جديد به آبي ها وارد شده است. 
عصر ديروز يك خبرنگار عربستاني مدعي شد تست 
دوپينگ ارسالن مطهري مثبت شــده است! نواف 
االسيوي، خبرنگار معروف عربستاني در توييتر خود 
از مثبت شدن تست دوپينگ ارسالن مطهري، بازيكن 
تيم استقالل خبر داده است. اين خبر هنوز از سوي هيچ 
منبعي تأييد نشده و بيشتر يك شايعه بوده است. براي 

روشن شدن موضوع بايد چندروزي صبر كرد.

محمد زارعي|  فريدون زندي بعد از كنار 
گذاشــتن فوتبال اين روزها در كشــور 
زادگاهش آلمان مشغول مربيگري است. 
مديران اســتقالل كه به دنبال استخدام 
الكس نــوري به عنوان ســرمربي فصل 
بعد خود هســتند تــالش مي كنند او را 
به عنوان دســتيار جذب كننــد اما گويا 
زندي تمايلي به حضور در اســتقالل در 
برهه كنونــي آن هم به عنوان دســتيار 
ندارد. ستاره سابق استقالل و تيم ملي در 
اين ارتباط به روزنامه همشــهري گفت: 
»از دوستانم در ايران و رسانه هاي ايراني 
مي شنوم كه قرار است به عنوان دستيار در 

استقالل كار كنم. اما من با دينامودرسدن 
قرارداد و كارم را در اينجا دوســت دارم. 
البته هيچ پيشنهاد رسمي براي حضور در 
استقالل تا اين لحظه به من نشده است. 
من در تمام سال هايي كه در ايران بودم 
خاطــرات خوبي از حضور در اســتقالل 
داشتم و هميشه گفتم دوست دارم يك 
روز در اســتقالل مربيگري كنم. اما من 

دنبال سرمربيگري در استقالل هستم.«
زندي درباره استراماچوني كه هواداران 
استقالل به شــدت خواهان بازگشت او 
هستند گفت: »استراماچوني طي مدتي 
كه در اســتقالل بود نتايج خيلي خوبي 

گرفتــه بــود و هــواداران از او خاطرات 
خوبي دارند اما فكر مي كنــم ديگر بايد 
استراماچوني را فراموش كنند چون اگر 
قرار بود بيايد اصــال نمي رفت.« بازيكن 
سابق اســتقالل اضافه كرد: »متأسفانه 
شــرايطي پيش آمد كه اســتراماچوني 
صــالح ديد اســتقالل را رها كنــد و به 
كشــورش برگــردد. مطمئنا شــرايط 
براي ادامه كار او ســخت شــده بود كه 
تصميم گرفته برود. شــايد اگر من بودم 
يا مربي ديگــري هم بود هميــن كار را 
 مي كرد، شــايد هم مي ماند و با شرايط 

مي ساخت.«

مايكل آرتتا بعد از چند وقت دســتياري گوارديوال به نظر 
مي رسيد چيزهايي از ســبك و تاكتيك متخصص تيكي 
تاكا ياد گرفته باشــد اما او پس از نشســتن روي نيمكت 
آرسنال جوري رفتار مي كند انگار در همه اين مدت دستيار 
مورينيو يا كي روش بوده. او كه با همين شيوه مورينيويي و 
كي روشي توانسته بود مربيان بزرگ يا مهمي مثل كلوپ، 
مورينيو، گوارديوال، سولشر، لمپارد، برندن راجرز و... را ببرد، 
شيوه اش در بازي پريشب ليگ مقابل مدافع عنوان قهرماني 
جواب نداد و آرسنال3بريك به ليورپول بدون تياگو باخت. 
آرتتا از بازيكناني اســتفاده كرد كه نمونه خيلي بهتري از 

آنها را روي نيمكت يا سكوها داشت و بازيكناني مثل ساكا، 
سبايوس، توريرا، گابريل، پپه، اوزيل و... مي توانستند به جاي 
داويد لوييس، هولدينگ، بيرين، نايلز، ال نني و حتي ژاكا 
به ميدان بروند. فقط يك فقره بيريــن از اين جمع 2بار در 
يك بازي مرتكب خطاي پرتاب اوت شد كه آخرين بار بيش 
از 2سال پيش مت دوهرتي مقابل من سيتي چنين گافي 
داده بود. آرسنال به قدري منفعالنه بازي كرد كه اوباميانگ 
براي سومين بار در عمرش با پيراهن آرسنال نتوانست هيچ 
ضربه اي به سمت دروازه بزند كه پارسال مقابل لستر و يك 
سال قبل تر مقابل تاتنهام اين اتفاق برايش افتاده بود. تيم 

آرتتا از نظر شوت زني به دروازه حريفان بعد از وست بروم 
ضعيف ترين تيم ليگ اســت با تنها 24ضربــه در 3 بازي. 
او نمي توانــد بازي برده را بــا 3 امتياز تمام كنــد. از زمان 

سرمربيگري اش در آرسنال تاكنون 1۸امتياز در حالي از 
دست داده كه تيمش از حريف پيش بوده. توپچي ها با 
يا بدون آرتتا از سال201۵به اين سو در زمين 6تيم 
برتر ليگ برتر موسوم به بيگ سيكس در 27بازي 
تنها 10 تساوي به دســت آورده، بدون برد و تنها 
يك كلين شــيت )22گل زده و 66گل خورده(. 
20۸0روز از پيروزي توپچي هــا در خانه يكي از 
۵تيم بزرگ انگليس مي گذرد، يورگن كلوپ در 
آن زمان هنوز به ليورپول نيامده بود. آرسنال در 
۵ بازي آخر در آنفيلد 1۸گل خورده و تنها 4گل 

وارد دروازه ليورپول كرده است.

  دستيار گوارديوال عاشق مورينيو

رسول بهروش
روزنامه نگار
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مهدي داوري از عزم سازمان آتش نشاني براي جلوگيري 
از اخذ پايان كار بــراي ســاختمان هاي ناايمن گفت؛ ايمني

موضوعي كه مورد تأكيد اعضاي شوراي شهر تهران نيز 
قرار گرفت. به گزارش همشهري، در مراسم گراميداشت روز آتش نشان، 
رئيس شوراي اسالمي شهر تهران با تأكيد بر لزوم بهره گيري سازمان 
آتش نشــاني از شــبكه هاي اجتماعي بــراي تعامل با شــهروندان و 

اطالع رساني، گفت: »آتش نشانان مدافعان ايمني جامعه هستند.«
محسن هاشمي رفسنجاني با اشــاره به اينكه ايمني با احساس ايمني 
متفاوت اســت، افزود: »گاهي شــهروندان در يك ساختمان و فضاي 
ناايمن زندگي مي كنند ولي به علت ناآگاهي و رخ ندادن سانحه احساس 
امنيت و ايمني مي كنند و گاهي در يك ساختمان نسبتا ايمن زندگي 
مي كنند اما به دليل رخ دادن ســوانح در اطراف خود احساس ناايمني 
و ترس دارند. فضايي كه پس از ســانحه پالسكو و همچنين كلينيك 
سينامهر در شــهر تهران ايجاد شده بر احســاس ناايمني شهروندان 
دامن زده، درحالي كه شــايد طي چند ســال اخير گام هاي خوبي در 
استاندارد سازي  ساخت و پيشــگيري و همچنين در تامين و تقويت 
تجهيزات اطفاي حريق در شهر تهران برداشته شده است اما اين بهبود 

هنوز به مردم منتقل نشده است.«
هاشمي ادامه داد: »البته اين احساس ناايمني را مي توان يك فرصت 
نيز تلقي كرد به شرط آنكه سازمان آتش نشــاني و شهرداري در برابر 
آن منفعالنه عمــل نكنند درحالي كه امروز با توســعه فضاي مجازي 
و شــبكه هاي اجتماعي يكــي از مؤثرترين ابزارهــا در تحقق اهداف 
سازمان هاي مختلف اجتماعي اســتفاده از انتشار اطالعات و تعامل با 

شهروندان است.«
مهدي داوري، مديرعامل ســازمان آتش نشــاني نيز گفــت: »امروز 
آتش نشاني ســرمايه بزرگي در اختيار دارد و اين سرمايه اعتماد مردم 
است. بي ترديد اين اعتماد بزرگ ترين سرمايه اي است كه يك سازمان 
مي تواند به دست آورد و بايد خود را براي ارتقاي اين اعتماد به روز كند.«

او افزود: »براي حفظ اين ســرمايه همه بايد در سازمان آتش نشاني 
تالش كنيم. اين تالش ظرف يك سال گذشته در حوزه هاي مختلف 
مدنظر قرار گرفته. در يك سال گذشــته بيش از ۷1هزار ماموريت 
توسط اين سازمان انجام شــده كه 25درصد يعني معادل 2۷ هزار 
مورد مربوط به آتش سوزي ها و 6500 مورد نيز مربوط به آتش سوزي 
ســاختمان ها بوده، به اين ترتيب همه براي ارتقــاي توان عملياتي 

سازمان تالش كردند. امروز تجهيزات خوبي براي سازمان آتش نشاني 
تهيه شده كه يا در حال ورود به سازمان اســت و يا امروز در سازمان 
به كار گرفته شدند. با وجود شرايط سخت تحريم ها تالش ها همچنان 
ادامه دارد.« مديرعامل سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري 
تهــران در بخش ديگــري از صحبت هاي خود بــه موضوع آموزش 
آتش نشانان اشاره كرد و افزود: »يكي از اهداف اصلي سازمان، اجراي 
آموزش  نيروهاي اين سازمان است كه به طور جدي در دستور كار قرار 
گرفته و اميدواريم امسال نيز ادامه پيدا كند. همچنين تمرين هايي 
كه به افزايش توان عملياتي آتش نشانان كمك مي كند نيز در دستور 
كار قرار دارد. خالهايي وجود دارد كه نياز اســت ساير سازمان ها نيز 
ورود جدي داشته باشند اما مهم تر از همه اينها مشاركت و همكاري 
شهروندان است كه اگر نباشد نمي توانيم راه را با سرعت مناسب طي 
كنيم. قوانين نيز بايد به كمك ما بيايند تا در راســتاي ارتقاي توان 

عملياتي با عزمي جدي حركت كنيم.«
او افزود: »امروز نگاه سازمان تنها به توسعه ايستگاه ها و تجهيزات نيست. 
تمام ساختمان هاي جديداالحداث شــهر امروز شامل مقررات ايمني 
مي شوند و سرعت بازديد از اين ساختمان ها افزايش پيدا كرده، البته در 
اين مسير مشكالتي نيز وجود دارد اما اراده سازمان اين است كه اجازه 

ندهد هيچ ساختمان ناايمني در شهر پايان كار بگيرد.«
داوري با اشــاره به اينكه همه تالش ها در ســازمان آتش نشاني براي 
مقابله با بيماري كرونا انجام شده است، گفت: در شرايط شيوع بيماري 
كوويد- 19 همه آتش نشــان ها حتي در دوره تعطيالت فروردين ماه 
نيز در خيابان ها حضور داشتند و تمام تالش خود را به كار گرفتند. در 
اين راستا تجهيزات ابتكاري به همت كارشناسان سازمان ساخته شد 

و مورد توجه مردم و حتي دنيا قرار گرفت. آتش نشانان احساس تعهد 
خود به مردم را هميشه داشتند اما توان مقابله با حوادث جايگاهي دارد 

و به موارد ديگري نيز با هدف پيشگيري بايد توجه ويژه داشته باشيم.
در مراسم ديروز كه با حضور محسن هاشمي رفسنجاني رياست شوراي 
شــهر تهران، مجتبي يزداني معاون خدمات شهري شهرداري تهران، 
احمد مسجدجامعي و نماينده پســت برگزار شد از تمبر يادبود هفتم 

مهر ماه روز آتش نشان رونمايي شد.

وجود ۴۰۰ ساختمان مشابه پالسكو در تهران
رئيس سازمان مديريت بحران كشــور از وجود ۴00 ساختمان مشابه 
پالسكو در تهران خبر داد. به گزارش همشــهري، اسماعيل نجار در 
مانور مشترك مديريت بحران استان تهران با اشاره به بروز 1۷0 هزار 

حريق در كشور به صورت ســاالنه گفت: زحمت اطفاي اين حريق بر 
عهده آتش نشانان است امروز آتش نشانان با آمادگي جسمي و دانشي 
كه كسب كردند به همراه امكانات و تجهيزات فراهم شده جايگاه ويژه و 

قابل تقديري را كسب كردند.
وي افزود: آيا امروز در منازل شــهروندان تهراني كپسول هاي اطفاي 
حريق وجود دارد و آموزش هاي الزم براي اطفاي حريق هاي كوچك 
را مردم ديده اند؟ آيا  همه اعضاي خانواده مي توانند از اين كپســول ها 
اســتفاده كنند؟ بي ترديد بايد تمــام اعضاي خانــواده بتواننداز اين 
كپســول ها در جهت اطفاي حريق در منازل اســتفاده كنند تا ضمن 
جلوگيري از گسترش آتش سوزي از وقوع حوادث تلخ جلوگيري شود. 
در اين مسير رسانه ها مي توانند نقش آفرين باشند و با ارائه آموزش هاي 

اوليه به مردم از بروز بسياري از مشكالت جلوگيري كنند. 

  مشــكل حاشيه نشيني در 
شــهر هايي ماننــد تهران، گزارش

مشــهد، اهــواز، زاهدان و 
مانند آن به نظر غيرقابل حل مي آيد. در هر 
دهــه شــهرداري ها بخشــي از مناطق 
حاشيه نشين را با كمك برخي قوانين به 
شــهر متصل مي كنند و با خيابان كشي و 
ايجاد انشعاب هاي رسمي برق و آب آنها را 
در گروه محالت شهري قرار مي دهند ؛ اما 
در مجــاورت همين مناطق به ســرعت 
حاشيه ديگري شكل مي گيرد و مهاجران 
ساكن آن يك دهه بعد متقاضي پيوستن 
به شهر هستند. اگر اين منطقه نيز ظاهر 
شــهري پيدا كند و به محله  قبلي افزوده 
شود باز هم بايد شاهد هجوم مهاجران و 
ساخته شدن حلبي آباد ديگري در نزديكي 

آن بــود و اين رونــد يكســره ادامه پيدا 
مي كند. از طرف ديگر اين حاشــيه ها با 
وجود دريافت خدمات شهري ، هزينه هاي 
زندگي در شهر را پرداخت نمي كنند زيرا 
نمي تــوان از خانه هايي كه بــدون پروانه 
رســمي و روي زمين هايــي بــا اســناد 
كم اعتبار ساخته شده است انتظار پرداخت 

عوارض داشت.
به گزارش همشهري، مهاجرت ريشه در 
مشــكالت اقتصادي دارد و در سال هاي 
اخير به همين دليل شــدت گرفته  است. 
كمبود آب، تعطيلي كارخانه ها و مشكالت 
مالي باعث شــده اســت كه مهاجرت به 
شهرهاي بزرگ شدت بگيرد اما حاشيه ها 
محــدوده خدمات رســاني شــهرداري، 
نيروي انتظامي، وزارت بهداشت، آموزش 

و پــرورش و ارگان  هــاي ديگــر را دائما 
بزرگ تر مي كنند و دائما بر بار اداره شهر 

مي افزايند.
جمعيت شهري كه ســال 1335 حدود 
31 درصد بوده، در واپسين روزهاي سال 
1390 بــه ۷1 درصد رســيده و به دنبال 
آن جمعيت روستانشــين كشــور از 68 
درصد به 28 درصد ســقوط كرده است. 
ســال 13۴5 يك دهم جمعيت مشــهد 
حاشيه نشــين بوده كه اين عدد درسال 
1395 به يك ســوم يعني نزديك به يك 
ميليون نفر افزايش پيدا كرده اســت. نيم 
ميليون نفر هم در حاشيه شهرهاي استان 
اصفهان ساكنند. در كالنشهر 1/8 ميليون 
نفري تبريز، حــدود ۴00 هــزار نفر در 
سكونتگاه هاي غيررسمي سكونت دارند و 

ديگر مراكز استان ها نيز به اشكال مختلف 
با اين معضل درگير هستند.

براســـاس آخـــرين آمــار وزارت راه  و 
شهرســازي، هم اكنون 3هــزار منطقه 
حاشيه نشــين با جمعيــت 19ميليوني 
وجود دارد. به اين معنا كه 19 ميليون نفر 
از ميان جمعيت 60 ميليوني شهرنشينان 
كشور در حاشــيه هاي درندشت سكونت 
دارند و دائما بر تعداد آنها افزوده مي شود. 
شهردار تهران نيز سال گذشته از افزايش 
18درصدي حاشيه نشيني خبر داده بود. 
در واقع محدوده شرق ، جنوب و غرب شهر 
تهران كه شــامل بخش ها و شهرك هاي 
گوناگون مي شــود در پهنه وســيعي با 
مشكل حاشيه نشــيني روبه روست و در 
كرج مشكل ســكونت گاه هاي غيررسمي 

و شهر هاي حاشــيه اي يكي از مشكالت 
اصلي به حســاب مي آيد. در ســال هاي 
13۷5 تــا 1385 حدود 615 هــزار نفر 
جمعيــت خالــص مهاجرتي بــه تهران 
بوده اند. در ســال 1385 تا 1390 حدود 
230 هزار نفر بــه تهران و كــرج دوباره 
مهاجرت كرده اند. در سال 1390 تا 1395 
نزديك به 330 هزار نفر ديگر به جمعيت 

مهاجران تهران اضافه شده است.

گذرنامه شهري
اكنون حدود ۷5 درصد از ســاكنين تمام 
شهرستان هاي اطراف تهران، خارج از اين 
شهرستان ها متولد شده اند. از طرف ديگر 
بسياري از نامزدهاي انتخاباتي نيز بهترين 
مكان براي تبليغ خود را مناطق حاشــيه 
شــهري يافته اند تا بــا دادن قول هايي از 
آســفالت كردن خيابان گرفتــه تا ايجاد 
درمانگاه و مدرسه، بتوانند آراي ساكنان 

آنها را از آن خود كنند.
مدرس دانشــگاه و مشــاور بنياد مسكن 
انقالب اسالمي در اين باره مي گويد: »يكي 
از راهكارهــاي مؤثر و بازدارنــده در اين 
حوزه صــدور گذرنامه شــهري به منظور 
تردد شهروندان و مهاجران است. با ايجاد 
بســتر مناسب و زيرســاخت هاي الزم از 

ســوي ارگانهاي ذيربط مي تــوان ورود ، 
خروج ، سكونت و اقامت هاي كوتاه مدت 
و طوالني مــدت را در تهــران مديريت و 
از مهاجــرت بي رويه به كالنشــهر تهران 

جلوگيري كرد.«
زهــره آزادفالح مي افزايــد: »حال اينكه 
چه ســازماني عهده دار طراحــي، اجرا و 
پياده سازي  آن شــود و نيز سازمان هاي 
معين چه وظايفــي را عهده دار باشــند 
موضوعي اســت كه بايد بــه آن پرداخته 
شود«. او درباره داليل اقتصادي مهاجرت 
نيــز مي گويد:»صد البته بــا ايجاد رونق 
اقتصادي، بسترسازي مناســب و ايجاد 
امكانات زمينه اي در روستاها و شهرهاي 
كوچك شهروندان را ترغيب به اسكان در 

زادگاه و شهر خود كرد«.
علي فروغي، دكتــري تخصصي مديريت 
نيز با اشاره به روش هايي كه مي توان با آن 
مهاجرت را كنترل كرد، مي گويد:»شايد 
اصلي تريــن و ميانبر تريــن راهكارها در 
شرايط حال حاضر كه بتوان مهاجرت هاي 
گاه و بيگاه و به تبع آن ازدياد مشكالت و 
معضالت شهروندي را كنترل كرد طراحي 
ســازوكار صدور گذرنامه شهري به بهانه 
كنترل، علت و مــدت زمان ورود و خروج 

شهروندان باشد«.

40درصد شهرنشینان 
حاشیه نشینند

  19میلیون ايرانی در 3هزار منطقه حاشیه  نشــین کشور 
سكونت دارند

   کرج و زاهدان با 38.5 درصد و رشت با 9 درصد بیشترين و 
کمترين جمعیت ساکن در حاشیه هاي شهر را دارند

گفت وگو

تالش براي مطلوب شدن ويترين 
فرهنگي تهران

بوستان دانشــجو، نامي آشــنا براي 
پايتخت نشينان و البته ساير استان ها 
و شهرهاي كشور است. فضاي شهري 
كه درســت در قلب پايتخت قرار دارد 
و عمارت زيبا و تاريخي تئاتر شــهر را 
در دل خود جاي داده اســت. بوستان 
دانشــجو از گذشــته هاي دور پاتوق هنرمنــدان به ويژه فعاالن 
عرصه هاي تئاتر و نمايش بوده و هست، به همين دليل با عنوان 
»ويترين فرهنگي« از آن ياد مي شــود و بخشي از هويت تهران 
اســت. مدتي اســت حضور برخي از افراد مانند دستفروشــان،  
كارتن خواب هــا و حتــي توزيع كنندگان مواد مخدر و ...ســبب 
ترويج آســيب هاي اجتماعــي در اين بوســتان و ترك خوردن 
ويترين فرهنگي تهران شده است؛ آسيب هايي كه »محمدجواد 

حق شناس« در گفت وگو با همشهري آنها را تأييد مي كند.
به عنوان عضو شوراي اسالمي شــهر تهران که 
عهده دار کمیسیون فرهنگي و اجتماعي هستید، آيا وجود 
آسیب هاي اجتماعي متعدد در بوســتان دانشجو را تأيید 

مي کنید؟
به هر حال اعضاي شوراي اسالمي شهر تهران امين مردم هستند 
و قطعاً بايد با صداقت و صراحت ســخن بگويند. هر آنچه مردم 
در بوستان دانشجو مشــاهده مي كنند، ما هم ديده و شنيده ايم. 
بنابراين نمي توانيم بگوييم بوستان دانشجو عاري از آسيب است.

علت اين حجم از انواع آسیب در بوستان دانشجو 
چیست؟

آسيب ها كم كم ايجاد مي شوند. اين حجم از آسيب كه اكنون در 
بوستان دانشجو شاهد آن هســتيم يكباره ايجاد نشده و در گذر 
زمان و به دليل نبود مديريت درســت و نظارت كافي، اكنون به 

پاتوق بزه تبديل شده است.
 از اين بوســتان با عنوان ويتريــن فرهنگي ياد 
مي شود. دستاورد آسیب در ويترين فرهنگي پايتخت چه 

چیز خواهد بود؟
وجود هر نوع آســيب اجتماعي در هر نقطه از كالنشــهر تهران 
قطعاً سبب مخدوش شدن زيبايي ها مي شود. بوستان دانشجو از 
فضاهاي شهري بسيار مهم و حساس و در عين حال شناخته شده 
تهران اســت. وجود آســيب اجتماعي در چنين فضايي تبعات 
ناخوشايندتري خواهد داشت، به همين دليل بايد هرچه سريع تر 

راهكار مناسبي براي آن ارائه داد.
 آيا رفع آســیب ها دغدغه شــما و ساير اعضاي 

شوراي اسالمي شهر تهران است؟
وجود آسيب در بوستان دانشجو حقيقت اســت؛ هرچند تلخ و 
ناگوار. از 2سال پيش تالش براي رفع آسيب ها يا كاهش آنها به 
يك دغدغه بزرگ و جدي براي بنده و ساير همكاران در شوراي 
اسالمي شهر تهران تبديل شده و اميدوارم هرچه سريع تر بتوانيم 

راهكار منطقي و اصولي پيدا كنيم.
 هم اکنون برنامه اي نداريد؟

كاهش آسيب در بوســتان دانشجو نيازمند مشــاركت نهادها و 
دســتگاه هاي مختلف مانند شهرداري و شــوراي شهر و نيروي 
انتظامي اســت. بنابراين ايجــاد هماهنگي بين دســتگاه ها و 
برنامه ريزي اصولي زمان بر است، اما قول مي دهم در اسرع وقت 
اين كار محقق شود و شهروندان شــاهد فضاي امن در بوستان 

دانشجو باشند.

عزم آتش نشاني براي جلوگيري از پايان كار ساختمان هاي ناايمن
 در مراسم گراميداشت روز آتش نشان، مديرعامل سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري تهران نسبت به خطرات

 بناهاي ناايمن هشدار داد

محمدرضا محبوب فر
عضو انجمن آمايش سرزمين ايران

   سیاست های غلط و مشکالت اقتصادی متهمان اصلي رشد حاشیه نشیني
رشد حاشیه نشیني در سال هاي اخیر همزمان با  

وقوع بحران هاي مالي و اقتصادي در کشــور خبر 
از وقوع نابرابري هاي اجتماعي و تبعیض در داخل 
سیستم اقتصادي کشور مي دهد و سیاست هاي غلط و مشكالت اقتصادي از عوامل اصلي افزايش 
معنادار حاشیه نشیني به شمار مي آيند. در ايران و همه کشورهاي دنیا، جمعیت حاشیه نشین همیشه 
در کنار بافت قديمي، فرسوده، تاريخي و مذهبي سكني گزيده اند. البته بخش ديگري از اين جامعه 
حاشیه نشین در بیرون از خط و خطوط مرزي شــهرها مثل حلبي آبادها، گورستان ها و... مستقر 
هستند. الگوي استقرار حاشیه نشیني در کشور تغییراتي يافته است به اين صورت که بخشي از 
حاشیه نشین ها که قبال در مراکز شهرها ديده مي شدند و در بافت هاي فرسوده و مستهلك شهري 
بودند، با تكمیل ظرفیت بافت هاي فرسوده شهري به خط و خطوط مرزي کشیده شده اند. عالوه بر 
اين، حاشیه نشیني در داخل شهرهاي تهران، مشهد و قم افزايش پیدا کرده و کار به جايي رسیده که 
بسیاري از مناطق گردشگري، مكان هاي تاريخي، مذهبي مثل امامزاده ها، مقبره ها، تكايا و... جمعیت 
حاشیه نشین را در خود جا دهند. حتي در اطراف و حاشیه بسیاري از آرامستان هاي شهري، افرادي 
از اين حاشیه نشین ها حضور دارند که اين موضوع از يك پديده جدي خبر مي دهد. افزايش جمعیت 
در اطراف و حاشیه آرامســتان ها باعث نامتعادل شدن رشد و توسعه شهري، بروز ناهنجاري هاي 
اجتماعي، افزايش آمار جرم و جنايت و... شده اســت. درست است که شهرداري ها متولي اصلي 
حاشیه نشین ها هستند اما به دلیل بودجه هاي محدود، بحران هاي مالي و پولي نتوانسته اند در زمینه 
ساماندهي اين جمعیت حاشیه نشین موفق عمل کنند. از اين روبايد يك اراده سیاسي و عزم ملي 
نزد دولت، وزارتخانه ها و... ايجاد شود تا به کمك شهرداري ها بروند و معضل حاشیه نشیني حل شود. 
برهمین اساس، براين باورم که تجديدنظر در ساختارهاي سیاست داخلي، خصوصي و اقتصادي 
کشور به ويژه حذف بوروکراسي ها، کاهش تورم و گراني ها در حوزه مسكن باعث مي شود 8۰درصد 
از معضل حاشیه نشیني پشت سر گذاشته شــود. تا زماني که اين عزم ملي ايجاد نشود، مشكل 

حاشیه نشیني تداوم خواهد يافت.  

آخرين رتبه بندي شهرها از نظر میزان درصد جمعیت حاشیه نشین
درصدنام شهررتبه 

38.5کرج1
38.5زاهدان2
33کرمانشاه3
3۰مشهد۴
3۰اهواز5
3۰همدان6
28تبريز7
28کرمان8
26ارومیه9
25اراك1۰
21قم11
2۰تهران -  اصفهان  - شیراز12
9رشت13

 نگاهي به آمار و ارقام حاشیه نشیني
 و بدمسكني در ايران

منطقه: تعداد مناطق حاشیه اي ايران
میلیون نفر: جمعیت حاشیه نشینان کشور

  درصد: آمار حاشیه نشیني و بدمسكني 
جمعیت شهری ايران 

يك نفر از هر ۴  ايراني ســاکن ســكونت گاه 
غیررسمی و حاشیه نشین هستند

میلیون: تعداد خانوارهاي کشور
میلیون: تعداد خانوارهاي حاشیه نشین

درصد:آمار خانوارهاي حاشیه نشین کشور

میلیون نفر : جمعیت ســاکن در حاشیه و 
شهرك هاي اقماري اطراف تهران

    میلیون نفر از جمعیت شهری ايران 
 میلیون نفر از   جمعیت شهر نشین: 

حاشیه نشین ها و بدمسكن هاي کشور

کرج و زاهدان: بیشــترين جمعیت 
حاشیه نشین در کشور 

رشت : کمترين جمعیت حاشیه نشین 
در کشور
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منبع: وزارت راه و شهرسازي

    فهرست ساختمان هاي ناايمن در برابر حريق پايتخت منتشر مي شود
رئیس کمیسیون شهرسازي و معماري شوراي اسالمي شهر تهران گفت: به زودي با رونمايي از »سامانه پايش  ايمني ساختمان ها« لیست ساختمان هاي  ناايمن 
منتشر مي شود.   محمد ساالري، رئیس کمیسیون شهرسازي و معماري شوراي شهر تهران در حساب تويیتر خود از اجرا شدن مصوبه شوراي پنجم مبني بر 
ايجاد سامانه برخط پايش ايمني ساختمان هاي موجود شهر تهران در برابر خطر آتش سوزي و انتشار لیست ساختمان هاي ناايمن خبر داد و نوشت: »به زودي 
با رونمايي از سامانه پايش  ايمني ساختمان ها، لیست ساختمان هاي  ناايمن اعالم مي شود. شفافیت و  نظارت همگاني، ايمن سازي  ساختمان هاي  پايتخت را 
به نهضت عمومي تبديل مي کند. از اهتمام سازمان  آتش نشاني، معاونت  شهرسازي و سازمان فاواي شهرداري در اجراي مصوبه شوراي پنجم سپاسگزارم«.
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در 4ماه نخست امسال 4.5برابر 
منابع 
كل آتش سوزي هاي سال98 در طبيعي

كشــور، جنگل هــاي طبيعي، 
جنگل دست كاشت و مرتع در آتش افروخته 

خاكستر شدند.
براساس اطالعاتي كه ســازمان جنگل ها در 
اختيار همشــهري قرار داده اســت، سال98 
حدود 3هزارو905هكتار از مراتع و جنگل ها 
در سراسر كشور در آتش سوختند كه اين رقم 
در ســال97حدود 3هزار و976هكتار بود. اما 
آمار ســازمان جنگل هاي كشور حاكي از بروز 
1700آتش ســوزي طي 4 ماه نخست امسال 
اســت كه موجب خاكستر شــدن 17.5هزار 

هكتار جنگل و مرتع در كشور شده است.
افزايــش عجيب آتش ســوزي در عرصه هاي 
طبيعي كشور، گوياي شــرايط بحراني است 
كه به ســرعت هرچه تمام تــر مي تواند مرگ 
جنگل ها و مراتع ايران را رقم بزند. ســازمان 
فضايــي ايــران نيــز گزارشــي از وضعيت 
آتش ســوزي هاي جنگلي و مرتعي كشور در 
4 ماه نخست امسال منتشــر كرد كه نشان از 
آتش ســوزي در 40هزار هكتار جنگل  و مرتع 
دارد. البته اين آمار مي تواند شامل زمين هاي 

كشاورزي نيز باشــد كه براي تقويت زراعت، 
به آتش كشيده مي شــوند و بايد با عرصه هاي 
طبيعي به صورت ميداني تطبيق داده شــوند. 
اما اعداد اعالمي از سوي سازمان جنگل ها كه 
نهاد پاسدار عرصه هاي طبيعي كشور است به 
اندازه كافي نگران كننده اســت. طبق گزارش 
سازمان فضايي ايران، طي 7سال اخير 11هزار 
حريق در كشور در منابع طبيعي رخ داده كه 
1۲5هزار هكتار از پوشــش گياهي كشور را از 

بين برده است.
 

افزايش چشمگير عامل انساني
در سال 98، 60درصد آتش سوزي هاي رخ داده 
در منابع طبيعي كشور توســط عامل انساني 
آغاز شــد و 40درصد آن طبيعي بود. درعين 
حال عامل انساني آتش ســوزي در سال99به 
90درصد رســيد كــه اين موضــوع حاكي از 
افزايــش بي احتياطي ها و خســارت زني هاي 

عمدي به طبيعت كشور است.

وضعيت بحراني مناطق حفاظت شده
18ميليون هكتار اراضي طبيعي كشور تحت 
مديريت سازمان حفاظت محيط زيست كشور 
است كه ســال گذشــته 4هزار و 500هكتار 
از مناطق تحــت مديريت ســازمان حفاظت 
محيط زيســت كه شــامل مناطق چهارگانه 

حفاظت شــده، پارك هاي ملي، آثار طبيعي 
ملي و پناهگاه هاي حيات وحش اســت دچار 
آتش سوزي شــدند. اما وســعت آتش سوزي 
امســال فقط در 6ماهه نخست نسبت به همه 
سال هاي گذشته بيشتر بود. سازمان حفاظت 
محيط زيســت خبر داده اســت كه در 6ماه 
نخســت ســال جاري7هزار هكتار از مناطق 
حفاظت شــده دچار آتش ســوزي شدند كه 
حجم آتش سوزي در اين مناطق نسبت به همه 
سال هاي گذشته 1. 5برابر افزايش يافته است.

9استان درگير با آتش
در 6ماهه نخســت امســال در اســتان هاي 
آذربايجان شرقي، فارس، كردستان، خوزستان، 
بوشهر، كرمانشاه، مازندران، خراسان رضوي 
و تهــران بيشــترين حريق رخ داده اســت. 
آتش ســوزي عرصه هاي طبيعي ايران بيشتر 
در ۲نقطــه غــرب و جنوب غرب كشــور رخ 
مي دهد كــه تقريبا از اوايل ارديبهشــت آغاز 
و تا اواخر مهر و اوايل آبان به پايان مي رســد. 
مقطع ديگر از خردادماه آغاز و تا اواخر دي ماه 
ادامــه دارد. اين باعث مي شــود كــه توالي 
آتش سوزي در طول ســال ادامه يابد. مناطق 
حفاظت شده و جنگلي كشور چون بيشتر در 
بخش هاي صعب العبور قــرار دارند، زماني كه 
دچار آتش سوزي مي شوند با ۲مشكل مواجه 
مي شــوند. نخست شناســايي وسعت آتش و 
ديگري حمل تجهيزات كه رســاندنش به آن 
مناطق بسيار دشوار است مگر آنكه بالگردهاي 
اطفای آتش و هلي برد نيرو بــه مناطق اعزام 
شوند. بنابراين بيشتر از تجهيزات قابل حمل 
همچون دمنده هاي دستي استفاده مي شود تا 

سرعت اطفاي حريق كم شود.

 ميزان جنگل و مراتع آتش گرفته 
طي 3سال اخير

  سازمان جنگل ها: در4 ماه نخست سال 17/5هزار هكتار جنگل و مرتع خاكستر شد
  سازمان حفاظت محيط زيست: 4500هكتار از اراضي حفاظت شده تحت مسئوليت محيط زيست در آتش سوخت

22هزار هكتار از طبيعت ايران خاكستر شد

پيگيري 

واکنش محيط زيست به حذف سهم 
عوارض آالينده ها

نمايندگان مجلس يك فوريت طرح حذف سهم صندوق ملي محيط زيست 
از عوارض صنايع آالينده و اختصاص صددرصدي اين عوارض به شهرداري ها 
و دهياري ها را تصويب كردند. روزنامه همشــهري در گزارش روز گذشته 
خود به جدال مجلس با محيط زيست در ماجرای حذف سهم محيط زيست 
از صنايع آالينده پرداخت و حاال عيسي كالنتري، رئيس سازمان حفاظت 
محيط زيست كشور به ايسنا گفته است: حذف سهم محيط زيست از عوارض 
آاليندگي، نشانگر هدفگذاري مجلس براي مخالفت با محيط زيست است. 
عيسي كالنتري مدعي است، طي چندين سال گذشته، عوارض آاليندگي 
به جاي آنكه براي بهبود وضعيت محيط زيست صرف شود به علت كسري 
درآمد، صرف حقوق پرسنل برخي دستگاه ها شد. معاون رئيس جمهوري 
در اعتراض به اقــدام نمايندگان مجلس براي حذف ســهم صندوق ملي 
محيط زيســت از عوارض آالينده ها تأكيد كرد: »مشــكالت مالي نبايد از 
كيسه محيط زيست هزينه شود.« او با اعالم اين موضوع كه سازمان حفاظت 
محيط زيست مخالف جدي اقدام مجلس در حذف سهم محيط زيست كشور 
از جرايم آالينده هاست، گفت: تصميم برخي نمايندگان مجلس در حذف 
سهم محيط زيست از جرايم آالينده ها، مغاير با هدف مجلس شوراي اسالمي 
در بهبود وضعيت محيط زيست اســت. به گفته معاون رئيس جمهوري، 
تصويب طرح افزايش بودجه شهرداري ها و دهياري ها از محل حذف سهم 

محيط زيست از عوارض آاليندگی ضربه بزرگي به محيط زيست است.

طرح روز

مهدی اهلل پور مديرکل حفاظت محيط زيســت خراسان شمالی از 
درخواســت مردم محلی برای احداث راه در مياندشت، زيستگاه 

يوزپلنگ آسيايی ايران خبر داد.

داوود كاظمی

 سيدمحمد فخار
خبرنگار

وسعتآتشسوزيسال

3976هكتار1397

3905هكتار1398

17583هكتار1399)4ماهنخست(

اعتبار20میلیونتومانیسفربرایایرانیها
سفركارت  تنها در هتل ها، رستوران ها، فروشگاه ها و تاسيسات گردشگري كه 

پروتكل هاي بهداشتي را رعايت  مي كنند، فعال است

وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي 
براي ارائه كارت هاي اعتبــاري ۲0ميليون توماني گردشگري

سفر به ايراني ها با يكی از بانك ها به توافق رسيد و 
اين طرح از صبح ديروز در سيستم بانكي كشور اجرايي شد.

حســين اربابي، مديرعامل كانون اتومبيلراني و جهانگردي ايران 
آنطور كه به همشهري گفته است، واســطه انجام مذاكرات براي 
اختصاص كارت اعتباري ۲0ميليون توماني سفر به ايراني ها بوده 
است او در تشــريح جزئيات ارائه كارت هاي اعتباري ۲0ميليون 
توماني سفر به ايراني ها، گفت: اين كارت ها به صورت مستقيم به 

مردم ارائه مي شود.
علي اصغر مونسان، وزير ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي 
صبح ديروز و در مراسم امضاي تفاهمنامه ارائه كارت هاي اعتباري 
۲0ميليون توماني به ايراني ها براي سفر گفته است: »سفركارت« 
به مبلغ ۲0 ميليون تومان، با نرخ سود 4درصد و تنفس يك ماهه و 
مهلت بازپرداخت 18 ماهه به هر فرد متقاضي سفر اعطا مي شود. 
به گفته او، افراد مي توانند براي خريد تور از دفاتر خدمات مسافرتي 
مجاز، اقامت در مراكز اقامتي رسمي و تحت نظارت ميراث فرهنگي و 
مراكز رسمي فروش صنايع دستي از اين سفركارت كه مهلت اعتبار 

آن 5 ماه است، استفاده كنند.

20ميليون اعتبار سفر کجا هزينه مي شود؟
روزنامه همشهري اما در پيگيري جزئيات بيشتري از چگونگي ارائه 
اعتبار سفر به ايراني ها توسط سسيستم بانكي و شيوه استفاده از اين 
كارت ها در تماس با مديرعامل كانون اتومبيلراني و جهانگردي ايران 
دريافت كه كارت هاي اعتباري ۲0ميليون توماني تنها در تاسيسات 
گردشگري ازجمله هتل ها، اقامتگاه ها، رستوران ها، فروشگاه هاي 

واقع در مراكز گردشــگري وبرخي مراكز خريد وفروشــگاه هاي 
صنايع دستي داراي مجوز از وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و 
صنايع دستي قابل استفاده هستند و تنها در مراكزي كه پروتكل هاي 
بهداشــتي مرتبط با مقابله با كرونا در آنها به طــور كامل رعايت 
مي شود، مي توان از آنها اســتفاده كرد. به گفته مديرعامل كانون 
جهانگردي و اتومبيلراني ايران، ســفركارت هاي ارائه شــده براي 
سفر به هيچ وجه قابليت نقدشوندگي ندارند و تنها به صورت كارت 
اعتباري و براي پرداخت هزينه هاي سفر در تاسيسات گردشگري 
قابل استفاده هستند. به گفته اربابي، مبلغ موجود در سفركارت ها 
به صورت اعتبار است و پول نقد در آنها وجود ندارد كه افراد بتوانند 

اين كارت ها را از طريق عابربانك ها تبديل به پول نقد كنند.

25هزار ايراني 5هزار ميليارد ريال اعتبار سفر دارند
براساس پيگيري هاي همشــهري، بانكی كه مســئوليت كار را 
برعهده گرفته به عنوان نخستين بانكي است كه حاضر به پرداخت 
كارت هاي اعتباري ســفر به ايراني ها شده است، كف مبلغ درنظر 
گرفته شده براي پرداخت اعتبار ســفر به مردم را 5هزار ميليارد 
ريال اعالم كرده و به مسئوالن وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و 
صنايع دستي وعده داده است كه سقف اين مبلغ را درصورت تحقق 
تمامي اعتبار اوليه، افزايش دهد. برآورد همشهري مشخص كرد 
مبلغ 5هزار ميليارد ريال اعتبار درنظر گرفته شده براي پرداخت 
اعتبار ۲0ميليون توماني سفر در بانك عامل، تنها پاسخگوي سفر 
۲5هزار ايراني است. براساس آنچه مديرعامل كانون جهانگردي و 
اتومبيلراني ايران به همشــهري گفته است، شرط دريافت اعتبار 
۲0ميليون توماني سفر توسط مردم، مراجعه حضوري يا اينترنتي و 
ارائه درخواست سفركارت ۲0ميليون توماني است و پس از آن بانك 
عامل با اعتبارسنجي متقاضيان اين مبلغ را براي سفر در اختيار آنها 
قرار مي دهد. به گفته حسين اربابي، كاركنان دستگاه هاي اجرايي 
نيز مي توانند با ارســال معرفي نامه كارگزيني به بانك ها يا ارسال 
اسامي گروهي توسط دستگاه هاي اجرايي به بانك از سفركارت هاي 
۲0ميليون توماني بهره مند شوند. شيوه هزينه كردن سفركارت ها 
نيز بدين صورت است كه متقاضيان سفركارت بايد مبلغ ۲0ميليون 
تومان را ظرف مدت 5 ماه صرف هزينه هاي سفر كنند. متقاضيان 
سفركارت هاي ۲0ميليون توماني همچنين پس از 30روز تنفس 
بايد در مدت 18 ماه مبلغ هزينه شده در سفر را با نرخ سود ساالنه 

4درصد به بانك عامل بازگردانند.

   رعايت پروتكل هاي بهداشتي شرط استفاده از سفر كارت 20ميليون توماني
ارائه سفرکارت هاي 20ميليون توماني اما درست در شرايطي صورت گرفته که ستاد ملي مقابله با کرونا به صورت مداوم از شهروندان خواسته است که سفر 
نكنند اما حسين اربابي، مديرعامل کانون جهانگردي و اتومبيلراني ايران به همشهری می گويد: سفرهايي منجر به افزايش شيوع کرونا در کشور مي شود 
که به صورت انفرادي توسط مردم صورت مي گيرد. اما مسير استفاده از سفرکارت هاي 20ميليون توماني در چرخه اي فراهم شده که در آن پروتكل هاي 
بهداشتي کامال رعايت مي شود و مردم در اقامتگاه هاي غيرمجاز يا تاسيساتي که شيوه نامه هاي مقابله با کرونا را رعايت نمي کنند، امكان استفاده از آن  را 

ندارند.به گفته او، امكان فعال شدن سفرکارت ها در هر يك از تاسيسات گردشگري که پروتكل هاي بهداشتي را رعايت نكنند، وجود ندارد .
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ادامه از 
صفحه اول

پيشنهاد ويژه براي مخاطبان همشهري
احمد منتظري، كارشناس كنترل كيفيت آب و فاضالب كشور، ادعاي برخي نهادها مبني بر مطلوب نبودن 
كيفيت آب را رد مي كند و مي گوید: هر مسئولي وجاهت قانوني براي اظهارنظر درباره كيفيت آب را ندارد. فقط 
مسئوالن وزارت بهداشت هستند كه از نظر قانون مصوبه مجلس شوراي اسالمي مي توانند درباره كيفيت آب 
اظهارنظر كنند و ما پاسخگوي آنها هستيم. با صراحت مي توانم تأیيد كنم كه آب موجود در شهرهاي اراك، 
بجنورد و حتي بوشهر مشكلي به لحاظ آشاميدن ندارند و درباره این ادعا مطمئن هستيم و مي توانيم آنها را 
مورد آزمایش قرار دهيم. مي توانيم به پيشنهاد مخاطبان روزنامه همشهري در سراسر كشور، براي آزمایش 
آب یك منطقه پيشقدم شویم و ثابت كنيم كه ناسالم و غيربهداشتي بودن آب صحت ندارد و كيفيت آب  در 

محدوده استاندارد ملي ایران است.
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احمد آزادي، شهروند الرستاني 
از كیفیت بســیار بد آب در بیرم 
مي گويد كه موجب بروز بیماري هاي كلیوي و گوارشي 
براي مردم شده است؛ مســئله اي كه البته فقط شورا و 
دهیاري آن  را تأيید مي كنند، اما فرمانداري نه! آزادي 
عنوان مي كند: طي ســال هاي اخیــر نامه نگاري هاي 
متعددي با مسئوالن اســتان فارس و كشور داشته ايم 
كه مشكل آبرســاني به اين منطقه برطرف شود. سال 
پیش اعالم كردند كه 400میلیارد تومان بودجه براي 
اصالح شبكه آبرساني نیاز است و اين بودجه را ندارند. با 
اين افزايش قیمت ها ديگر امیدي به رفع شدن مشكل 
نداريم و بسیاري از ساكنان منطقه مهاجرت كرده اند  يا 

تصمیم به مهاجرت دارند.

زندگي مان با فرغون و دبه سپري شد 
پیرزن ساكن بشــیرآباد تربت جام هم مي گويد: همه 
زندگي ام با اين فرغون و دبه ها ســپري شــد. شب ها 
از كمردرد خوابم نمي برد و كســي هم نیســت به داد 
ما برسد. بشــیرآباد همان روســتايي است كه چندي 
پیش دهیارش از ســقط جنین 5زن باردار خبر داد كه 
هر روز مجبور بودند از قنات و چشــمه آب بیاورند. آب 
شرب176روستاي شوش تامین نمي شود و پس از سیل 

سال گذشته اين مشكل تشديد شده است.
در تازيان بندرعباس نبود دســتگاه آب شیرين كن و 
قطعي هاي مكرر مردم را مجبور به خريد آب مي كند. 
در چابهار مردم آب آشامیدني ندارند و براي هر بشكه 
10هزار تومــان پرداخت مي كنند كــه جوابگوي نیاز 
يك روزشــان هم نیست. در برخي شــهرها و مناطق 
استان هاي بوشهر و خراسان رضوي هم مردم از افزايش 
قیمت آب گاليه دارند. آبي كه تانكرها به خانه هايشان 
مي آورند آن قدر گران اســت كه فشــار مالي زيادي را 
تحمل  می كنند. هر چند كه تانكــرداران اين افزايش 
قیمت را ناشي از افزايش ناگهاني قیمت هر مترمكعب 
آب از ســوي اداره آبفا عنوان مي كنند. آنها مي گويند: 
تا همین يك ماه پیش هــر مترمكعب آب 8هزار تومان 
بود اما االن به 22هزار تومان رســیده است. با حساب 
استهالك ماشین و هزينه باالي ســوخت، آب را با چه 
قیمتي بفروشیم كه براي خودمان هم سود داشته باشد. 
در بجنورد هم سال هاست كه غیرقابل مصرف بودن آب 
لوله كشي مردم را به ســمت خريد آب تصفیه كشانده 
اســت. پرويز يزداني فروشــنده آب تصفیه در بجنورد 
مي گويد: آب اين منطقه كال شــرايط خوردن ندارد و 

مردم ناچار به خريد آب تصفیه هستند. آبي كه از سوي 
ما عرضه مي شود قیمت مشخصي دارد. هم اكنون قیمت 
هر لیتر آب 150تومان است كه نصف اين مبلغ را به اداره 
آبفا مي دهیم. هزينه هاي حفظ و نگهداري دستگاه هاي 
تصفیه هم آن قدر گران شده كه خیلي ها از خیر اين كار 

گذشته اند.

چرا كيفيت آب پایين است؟
براي پیگیري شرايط موجود به سراغ يكي از مسئوالن 
استان بوشهر مي رويم كه اطالعات خوبي در اين زمینه 
دارد، اما مايل به اعالم نامش نیست. او درباره مشكالت 
آب آشامیدني اين شهرستان مي گويد: بیشترين دلیل 
كیفیت بد آبي كه به دست مشتركان مي رسد فرسودگي 
شبكه هاي توزيع و انتقال است كه باعث مي شود آب  و 
امالح زيرزمیني وارد جريان لوله كشي شود و اصطالحا 
آن را نشتي مي گويند. بسیاري از شبكه هاي آبرساني 
در كشور با اين مشكل مواجه هستند و بودجه اي براي 
اصالح آنها نیســت. او ادامه مي دهد: بوشــهر به دلیل 
برخورداري از منابع آبي، اســتان محرومي است و بايد 

آب مورد نیاز مردم از استان هاي همسايه تامین شود. 
خطوط دوم و سوم انتقال آب به بوشهر از استان فارس 
)كازرون( صورت مي گیرد كه خط لوله آن بسیار قديمي 
و فرسوده است. البته كیفیت آب در مناطقي كه نوسازي 
در خطوط لوله كشي آنها انجام شده بهتر شده، اما بازهم 

بخش زيادي از مردم درگیر اين مسئله هستند.

دعواي آب
اداره آبفا در مناطقي كه با مشكل آب مواجه اند امكان 
توزيع آب در چند محله يا روســتا به صورت همزمان را 
ندارد. به همین دلیل آب را به تانكرداران مي فروشد و آنها 
هم قیمت  دلخواه خود را عرضه مي كنند. در اين شرايط 
آب حكم همان دارويي را دارد كه اگر در داروخانه پیدا 
نشود بايد در بازار آزاد هر بهايي براي آن پرداخت. مردم 
هم وقتي با مشكل كمبود آب يا آب بي كیفیت روبه رو 
مي شوند، نمي توانند بي آب بمانند و مجبور به پرداخت 
هر هزينه اي مي شوند. از سوي ديگر انتقال آب از استاني 
به استان ديگر هم مشكالت خود را دارد و بارها شاهد 
اختالف مردم 2استان براي انتقال آب بوده ايم. با توجه 

به شــرايط موجود و نظر كارشناســان به نظر مي رسد 
حل مشكل آب تنها با مديريت دولت قابل حل نیست 
و نیازمند ورود ســرمايه گذار بخش خصوصي اســت 
كه نسبت به اصالح شبكه و رســیدن آب با كیفیت به 

مشترك اقدام كند تا بازار سیاه آب به وجود نیايد.

تصور غلط در حذف امالح آب 
درباره شكايت هاي مردمي از كیفیت آب آشامیدني با 
كارشناس كنترل كیفیت آب و فاضالب كشور تماس 
گرفتیم. احمد منتظري كارشناس كنترل كیفیت آب و 
فاضالب معتقد است هزينه تولید آب بسیار باالست و آب 
تولید شده از لحاظ كیفیت و استاندارد در باالترين سطح 
قرار دارد، اما زماني كه به دست مصرف كننده مي رسد 
به دلیل فرســودگي شــبكه، موجب نارضايتي مردم 
مي شود. او ادامه مي دهد: بد بودن كیفیت آب در شبكه 
توزيع ما مبنايي ندارد. سال هاســت كه مردم به دلیل 
سوءتبلیغات تصور مي كنند كه اگر امالح آب را حذف 
كنند و آب را به صورت كامال تصفیه شــده )در حد آب 
مقطر( استفاده كنند، بهتر است، درحالي كه امالح آب 
به هیچ وجه نبايد حذف شود؛ چه با دستگاه هاي تصفیه 
و چه خريد آب از ايستگاه ها و چه مغازه هاي فروش آب 
تصفیه شده.. منتظري با تأكید بر اينكه بايد آگاهي مردم 
در اين باره افزايش پیدا كند، مي افزايد: تصفیه آب حتي 
مي تواند ســالمت مصرف كنندگان را به خطر بیندازد. 
منابع آبي ما اســتانداردهاي بااليــي دارند و نمي توان 
متفاوت بودن مزه آب در 2منطقه مختلف را به معناي 
كم بودن كیفیت و خارج بودن آب از مبناي استانداردها 
دانســت. البته تفاوت هايي در كیفیت آب شــهرهاي 
مختلف وجود دارد كه دلیل آن تفاوت چشــمه اصلي 
است. شما هیچ 2چشــمه آبي را نمي توانید پیدا كنید 

كه كیفیت، مشخصات و مزه شبیه به هم داشته باشند.

نبود شبكه مناسب آبرساني، قطعي هاي مكرر و كیفیت پايین آب در برخي 
مناطق كشور، مردم را مجبور كرده تا آب را با هر قیمتي از دالالن بخرند  اين مردم،آب به نرخ روز مي خورند

مریم سرخوش
روزنامه نگار

پیگیري

بهره برداري آزادراه شيراز - اصفهان 
اوایل 1400

آزادراه شیرازـ  اصفهان كه در ادامه كريدور آزادراهي شمال به جنوب 
قرار دارد، دي ماه ســال 89 كلنگ زني شــد و بنا بود طي 4 سال به 
بهره برداري برسد اما با گذشت 10 سال همچنان ساخت آن به اتمام 
نرسیده است. بار ديگر تاريخ افتتاح اين پروژه اواسط سال جاري اعالم 
شد و حاال طبق آخرين وعده مسئوالن قرار است اين طرح ملي اوايل 

سال 1400به بهره برداري برسد.
اين آزادراه كه در 10سال گذشته همواره با مشكل كمبود اعتبار روبه رو 
بوده، درصورت تكمیل و بهره برداري، فاصله بین دو شــهر تاريخي- 
توريستي اصفهان و شــیراز را 140كیلومتر كوتاه مي كند. همچنین 
موجب 1/5ســاعت صرفه جويي در زمان، كاهش مصرف سوخت به 
میزان 136میلیون لیتر در سال و تصادفات در مسیر 2استان اصفهان 
و فارس خواهد شد. محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه 
كشور ابتداي مرداد امسال از اختصاص هزار و 200 میلیارد تومان اعتبار 
به اين پروژه ملي خبر داد و عنوان كرد كــه همه تعهدات دولت براي 

پرداخت اعتبارات به آزادراه شیراز - اصفهان محقق شده است.
عنايت اهلل رحیمي، استاندار فارس نیز با بیان اينكه پروژه آزادراه شیراز- 
اصفهان ديگر مشكل تامین اعتبار ندارد، مي گويد: اين پروژه حداقل 
روي كاغذ هیچ مشكلي در تامین اعتبار ندارد و اخیرا نیز 500 میلیارد 
تومان از سوي وزارت دفاع براي تكمیل اين مسیر تخصیص داده شده 

است كه مابقي بودجه نیز از منابع داخلي تامین مي شود.
معاون هماهنگي امور عمراني اســتانداري فارس نیز در اين زمینه به 
همشهري مي گويد: آزادراه شیراز-اصفهان به طول حدود 225كیلومتر 
در 7قطعه در حال ساخت است كه 6قطعه آن تا پايان امسال و قطعه 

هفتم اوايل سال 1400به بهره برداري مي رسد.
محمود رضايي كوچي مي افزايد: عملیات ساخت اين پروژه حدود 80 
درصد پیشرفت فیزيكي دارد و با توجه به تخصیص منابع مالي، افزايش 
ماشین آالت، نیروي انساني و مشــاركت كارخانه هاي سنگ شكن و 

آسفالت، پروژه شتاب گرفته است.
وي عنوان مي كند: زيرســاخت هاي خدماتي آزادراه شیراز - اصفهان 
ازجمله مجتمع هاي خدماتي- رفاهي شــامل جايگاه هاي سوخت، 
رستوران و فروشگاه و همچنین ايستگاه پلیس و اورژانس متناسب با 
پیشرفت پروژه، ايجاد و راه اندازي خواهد شد. عوارض عبور از آزادراه نیز 

بدون توقف خودرو و به شكل الكترونیكي محاسبه و دريافت مي شود.
معاون هماهنگي امور عمراني اســتانداري فارس معتقد است پروژه 
آزادراه شــیراز - اصفهان جزو پروژه هاي اساسي و مهم كشور و مورد 
تأكید رئیس جمهوري، وزارت راه و شهرسازي و مديريت ارشد استان 
اســت و با توجه به اهمیت پروژه و منابع مالي تزريق شده، عزم دولت 
و مسئوالن استان بر اتمام طرح تا پايان فعالیت دولت در سال 1400 

خواهد بود.

فاطمه عباسي
روزنامه نگار

سيد مرتضي احمدپور
روزنامه نگار- تبريز

آذربايجان شرقي

  داغداران كرونا
 زندانيان را آزاد مي كنند 

كرونا امان همه را بريده و خانواده هاي زيادي 
به واسطه از دســت دادن عزيزانشان، داغدار 
شده اند. در اين میان، شهروندان تبريزي براي 
التیام آالمشان اقدام جالبي را پیش گرفته  اند. 
آنها به دلیل ممنوعیت برگزاري مراسم ترحیم 
و ســوگواري، هزينه هاي اين مراسم را صرف 
آزادســازي زندانیان جرايــم غیرعمد مالي 
مي كنند كــه به خاطر بدهي هاي ســنگین، 
امیدي به آزادي ندارند و برخي از آنها با وجود 
ســنین باال چند سالي اســت كه در حبس 
مانده اند. در اين باره مدير ستاد ديه آذربايجان 
شرقي مي گويد: تاكنون خانواده های زيادی 
در اين طرح شركت كرده  و تعداد قابل توجهی 
از زندانیان جرائم مالی آزاد شــده اند. از زمان 
شروع مشــاركت هاي مردمي هر هفته چند 

زنداني حكم آزادي شان را دريافت مي كنند.
رسول تقي پور با بیان اينكه براي اعتماد سازي  
خیران تمــام اطالعات به صورت شــفاف در 
دفتر ستاد ديه اســتان ارائه مي شود، عنوان 
مي كند: خیران مي توانند بــا زنداني تماس 
بگیرند و از صحت مراحل پرداخت بدهي شان 
مطلع شوند. عالوه بر اين، عكس و مشخصات 
زندانیان هم در اختیار خیران قرار مي گیرد تا 

اعتمادسازي كامل صورت بگیرد.
تقي پور با تأكید بر اينكه آذربايجان شــرقي 
نسبت به استان هاي ديگر شرايط بهتري در 
جمعیت زندانیان جرايم مالي دارد، مي گويد: 
مهم ترين هدف گذاري ســتاد ديــه، ترويج 
اين سنت حسنه در ساير شــهرهاي استان 
و همراهي همه شــهروندان است تا زندانیان 
بیشتري آزاد شوند. شهروندان هم مي توانند 
با هر هزينــه اي در اين امر خیر مشــاركت 
كنند. اين روزها مشــكالت مالي زيادشده و 
بر تعداد زندانیاني كه چك برگشــتي، سفته 
و بدهكاري هاي مالي دارند، افزوده مي شود، 
بنابراين مشــاركت همگانــي در اين زمینه 
مي تواند شهروندان بیشــتري را از مشكالت 

مالي رها كند.
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حميدرضا بوجاريان
خبر نگار

 خوابگاه كوي دانشگاه خلوت ترين 
روزهاي عمرش را سپري مي كند. گزارش

كرونا هرجا بخواهد مي رود و هر كار 
كه بخواهد مي كند و كســي جلودارش نيست. 
خوابگاه قديمي و معروف دانشــگاه تهران هم با 
وجود كرونا حال و هواي ديگري دارد. از هياهو و 
رفت وآمدهاي هميشگي دانشجويان و كتابخانه 
شلوغ خبري نيســت. اكثريت رفته اند و اقليتي 
امكان ماندن دارند. در سكوت نيمروزي پاييز، پسر 
جواني در محوطه پرسه مي زند. دانشجوي دكتري 
است و يكي از خوش اقبال ها كه در كوران كرونا زير 
سقف خوابگاه پير دانشگاه تهران، جايي براي ماندن 
دارد. با وجود اينكه كالس هاي دانشگاه ها از دور و 
مجازي شده، هنوز دانشجويان زيادي متقاضي 
گرفتن خوابگاه هستند؛ آنها كه كالس هاي عملي 
دارنــد و بعضا در تهــران در كنــار تحصيل كار 
نيمه وقتي هم براي خودشان دست و پا كرده اند، اما 
پروتكل ها و محدوديت ها اجرا شده و اتاق ها خلوت 
است. بسياري از آنها در جست وجوي همخانه اي 
هستند براي كاهش هزينه ها يا آواره پانسيون ها و 

خوابگاه هاي خصوصي.
دانشجوي دكتري خوش اقبال مي گويد: »كرونا 
همه مناسبات را تغيير داده؛ مسئله فقط درس و 
كالس نيست. دانشجوياني هستند كه در تهران كار 
نيمه وقت دارند و نمي توانند به بهانه تعطيل شدن 
كالس ها، قيد كارشان را بزنند و برگردند شهرشان. 
البته كم نيستند كساني كه رفته اند. كرونا همه 

معادالت را تغيير داده است.«

خداحافظ روزهاي پرهياهو
آفتاب به بلندترين ارتفاع خود از زمين رسيده و تيغ 
گرمايش را به صورت ساختمان هاي كوي مي كشد. 
تابستان گذشته و خنكاي پاييز خبر از تغيير فصل 
مي دهد. داخل پارك كوي دانشگاه، چند دانشجو 
نشسته  و گعده اي به راه انداخته اند. بلندبلند حرف 
مي زنند و از چند متري صداي نقد و نظرهايشان 

به شرايط كرونايي و محدوديت ها شنيده مي شود. 
كسي كوي دانشگاه را اينچنين سوت و كور و خالي 

از هياهوي دانشجويان به خاطر نمي آورد.
ســاختمان هاي كوي در خلوتي چرت مي زنند 
و مقصد ما اتاقي 16متري اســت در ميانه يكي 
از راهروهــاي بلند خوابگاه. اتاق 2تخته اســت؛ 
تخت هاي فلزي و تشك هاي تابدار در كنار يك 
يخچال سفيد كوچك و انبوه خرده ريزهاي رها 
شده روي فرش. اتاق كوچك اما گرم و صميمي 
اســت. منصور و مصطفي هم اتاقي انــد و هر دو 
دانشجوي مقطع دكتري. منصور ترم باالست و 
درس هايش فشرده تر از هر زمان ديگري شده و 
بيشــتر وقتش را صرف درس خواندن و تدريس 
خصوصي به دانشــجوهاي ترم پايين تر دانشگاه 
مي كند. كرونا اما بساط كالس هاي خصوصي اش 
را كســاد كرده و درآمدش را كم: »كســاني كه 
شــاگردم بودند به خاطر كرونا كالس هايشان را 
كنسل كردند. بيشتر كالس ها در خانه شاگردهايم 
برگزار مي شد. كسي دوست ندارد اين روزها  به 
خانه اش رفت وآمد كنند؛ براي همين كالس ها و 
درآمدم با هم كنسل شد.«  جعبه ماسك روي ميز 
و دستكش هاي فريزري ارزان قيمت روي يخچال، 
توي ذوق مي زند. منصور مي گويد: »كرونا كلي 
هزينه غيرمترقبه سرمان آوار كرده است. ماسك 
شده بسته اي 110هزار تومان. نصف هزينه اش را 
من مي دهم نصف ديگرش را مصطفي. از اول صبح 
تا آخر شــب هر كدام هر وقت بيرون برويم، يك 
ماسك بيشتر نمي زنيم.«  حرف منصور به اينجا كه 
مي رسد، ماسك آويزان شده به لبه تخت مصطفي 
از واقعيت ديگري خبر مي دهد. از اين واقعيت كه 
مي شود از ماسك هاي يكبار مصرف تا چندبار هم 
مصرف كرد؛ به شرط يك اتوي داغ غيرمستقيم به 

بهاي صرفه جويي در هزينه ها.

فاصله فيزيكي در خوابگاه 
نصف بيشتر تخت هاي هر اتاق در خوابگاه كوي 
خالي است و نصف ديگرش هم دانشجوها يكي 
درميان نشسته اند تا به قول خودشان فاصله شان 
از هم رعايت شده باشد. يكي از بچه ها كه بامزه تر 

از ديگران اســت، ميدان دار بزم طنز شبانه اتاق 
است و هرچند دقيقه يك بار با گفتن جوك هايي 
كه بوي كرونا هم از آن مي آيــد، حال ديگران را 
خوب مي كند. با وجود تالش هايي كه رضا براي 
شاد كردن محيط مي كند، اما يكي از دانشجوها 
خيلي دوســت ندارد خودي نشان بدهد و سعي 
دارد هر طور شده خودش را از ديگران جدا كند. 
او ملحفه سفيدي را از باال تا پايين تختش طوري 
كشيده كه هر چه هم اتاقي هايش دنبال »درزي« 
براي نفوذ به تخت حسين كه دانشجوي مقطع 
دكتري است، مي گردند، كمتر موفق به پيدا كردن 
راه نفوذش مي شوند. اتاق آفتابگير است و تخت 
حسين چسبيده به پنجره و بخشي از نور و فضا 
را براي او اختصاصي كرده است. به نظر نمي رسد 
كسي به اين موضوع اعتراض داشته باشد. نور به 
اتاق مي تابد و همين براي ساكنان ديگر كه پنجره 
را روزي چند ساعت براي تهويه هوا باز مي كنند، 
كافي است. رضا پســري سبزه روست و مي گويد 
حسين همه فكر و ذكرش را گذاشته كرونا نگيرد. 
ترس نفوذ كرده در دل حسين آنقدر جدي است 
كه او را از همــه مراوده هاي نزديك با هم اتاقي ها 
وهمكالســي هايش فراري داده است. اتفاقي كه 
رضا درباره اش مي گويد: »من و بچه هاي اتاق با اين 
رفتار حسين داريم بدبختي مي كشيم. حسين اگر 
مي توانست بينمان ديوار پالستيكي مي كشيد تا 
حتي نگاهمان هم به شكل مستقيم به هم نخورد.«  
از پشت ديوار پارچه اي سايه اي محو از مردي دراز 
كشيده در پس پرده به نمايش درمي آيد كه هر از 
چندي مچ پاهايش را تكان مي دهد. رضا، با تكان 
دادن سرش مي گويد: »حسين از كرونا يك غول 
ساخته و فكر مي كند با دور ماندن از بچه هاي اتاق، 
خطري تهديدش نمي كنــد. اينطوري به نظرم 
به خودش ســخت مي گيرد. فقط بايد بهداشت 
را رعايت كرد تا هم ما مشــكلي پيدا نكنيم و هم 

خودش.« 

املت هايي با 2تخم مرغ 
»يادش به خير پارســال، توي اتاق6نفر بوديم و 
يكي مادر خرج بود. خيلي وقت هــا املت با رب 

گوجه درست مي كرديم و 4-3نفره دور هم توي 
يك ظرف املت مي خورديــم. االن خيلي وقت 
است كه ديگر از املت خوردن هاي دسته جمعي 
خبري نيست. قباًل 3تا ماهيتابه داشتيم كه مال 
بچه هاي اتاق ما بود. االن با اينكه تعداد بچه هاي 
اتاق يك سوم قبل شده، هركس ماهيتابه خودش 
را دارد و كســي در ظرف ديگري غذا نمي خورد؛ 
حتي اگر10بار هم شسته شده باشد.« مرتضي 
راست مي گويد. برخي دانشجوها با اينكه مي توانند 
ظرف و ظروفشــان را در آشــپزخانه نه چندان 
بزرگ خوابگاه بشويند و در آب چكانش خشك 
كنند، ترجيح مي دهند ظرف ها را با خودشــان 
به اتاقشــان ببرند و در كيســه هاي پالستيكي 
نگهداري كنند؛ اتفاقي كه دانشجوهاي هم اتاقي 
مرتضي آن را رقم زده اند و ظروف غذاخوري شان 
را با وسواس در پالستيك پيچيده اند تا هم از گزند 
ناخنك زدن هاي گاه و بيگاه دانشجويان اتاق هاي 
ديگر كه ظرف ندارند در امان بماند و هم احتمال 

آلوده شدنشان به ويروس را كم كنند.

بازار سكه خوابگاه هاي خصوصي
وزارت علوم براي بازگشــايي دانشگاه ها درترم 
جاري، شرايط و ضوابط خاصي تعيين كرده است. 
براين اساس، تنها 40درصد ظرفيت خوابگاه هاي 
دانشجويي در ترم جاري براي اسكان دانشجويان 

قابل استفاده است. دليلي كه مسئوالن وزارت علوم 
براي اين كاهش ظرفيت اسكان اعالم كرده اند، 
رعايــت پروتكل هاي بهداشــتي و جلوگيري از 
ابتالي دانشــجويان اعالم شده اســت. پيش از 
اين هر اتــاق در خوابگاه ها بين 4تا 7نفر ظرفيت 
داشــت كه براســاس پروتكل هاي ابالغي، اين 
ظرفيت بايد به 2تا 3نفر كاهش پيدا كند؛ اقدامي 
كه به مذاق دانشجويان خوش نيامده و بسياري از 
كساني را كه ترم گذشته از اسكان در خوابگاه هاي 
دانشجويي استفاده مي كرده اند، آواره كرده است. 
در چنين شــرايطي تنها گروهي كــه از ابالغيه 
وزارت علوم در كاهش ظرفيت اسكان دانشجويي 
راضي اند، صاحبان خوابگاه هاي غيردولتي هستند؛ 
خوابگاه هايي كه زيرنظر وزارت ميراث فرهنگي، 
صنايع دستي و گردشگري فعاليت مي كنند و اين 
وزارتخانه متولي رسيدگي به وضعيت آنهاست؛ 
خوابگاه هايي كه با وجود ضرورت كاهش ظرفيت 
براي اســكان افراد، در نبود نظارت هاي كافي از 
سوي متوليان اين بخش از ظرفيت خود كم نكرده 
و با ظرفيت كامل در حال سرويس دهي به افرادي 
هستند كه تقاضاي اســكان دارند. كارمند يكي 
از خوابگاه هاي اطراف دانشگاه تهران در خيابان 
كارگر جنوبي، به همشهري مي گويد: اتاق هاي 
8تخته، 4تخته و 2تخته خوابگاه به طور كامل پر 
است و در مقايسه با گذشته يعني پيش از شيوع 

كرونا تغييري در آمار پذيرش نداشــته اند: »اتاق 
يك تخته نداريم، اما اتــاق 2تخته داريم كه االن 
پر شده. اتاق 4تخته هم داريم كه توي يك اتاق 
3نفر هســت و جا داره تا نفر چهارم هم پذيرش 
بشه. اتاق هاي 8تخته هم تقريباً كامل است. االن 
خيلي بيشتر از اول سال مشتري براي اقامت داريم 
و بيشترشان هم دانشجوهايي هستن كه امسال 

بهشون خوابگاه ندادند.«
 او كه خودش دانشجوي دانشــگاه تهران است، 
مي داند كه براي جلوگيري از ابتالي ســاكنان 
خوابگاه به كرونا بايد ظرفيــت پذيرش افراد در 
خوابگاه را كم كرد، اما به گفته او، مالك خوابگاه 
بيشتر دنبال پول درآوردن از وضعيت فعلي است تا 
ضررهاي چند ماه قبلش را جبران كند: »هر ساكن 
اتاق 8تخته 550هزار تومان، اتاق 4تخته 700هزار 
تومان و اتاق 2تختــه 950هزار تومان در ماه بايد 
كرايه بدهد. براي اينكه بهداشت رعايت شود هر 
روز دســتگيره ها و اتاق ها با الكل تميز مي شوند. 
سرويس بهداشتي هم هر شب شسته مي شود تا 
مشكلي براي كسي پيش نيايد.« با اين حال، اين 
كارمند خوابگاه مي گويد وسيله اي براي سنجش 
تب افرادي كه در خوابگاه ساكن هستند، ندارد و 
مالك خوابگاه هم پولي براي خريد اين دستگاه 
نداده است و كسي هم تاكنون از او نخواسته چنين 

كاري انجام دهد.

همشهري از حال و روز اين روزهاي خوابگاه هاي دانشجويي گزارش مي دهد

خلوتخوابگاهها،ازدحامپانسيونها
نگاه

يك روز به نام همه 
سالمندان جهان

سازمان ملل در سال1982 شوراي جهاني سالمندي 
را تشكيل داد و در همان سال طرحي را براي تعيين 
يك روز جهاني براي ســالمندان ارائه داد تا اينكه 
در سال1990 اين شــورا اول اكتبر را روز جهاني 
ســالمندان تعيين كرد. به همين مناســبت هم 
همه ساله در ايران هفته اي با عنوان هفته ملي سالمند 
تعيين شده كه امسال شــروع آن همزمان است با 
دهم مهر. توجه به روز جهاني سالمند در بسياري 
از كشورها جزو مناســبت هاي مهمي است كه با 
مراسم و برنامه هاي متفاوت برگزار مي شود.  كيفيت 
زندگي سالمندان در جهان به دليل افزايش اميد به 
زندگي در قرن حاضر يكي از موضوعات اجتماعي 
بسيار مهم و در عين حال مغفول مانده است.   ايران 
جزو كشورهايي است كه با سرعت بااليي در مسير 
سالمند شدن جمعيتش حركت مي كند درحالي كه 
مسايل و نيازمندي هاي ســالمندان، حقوق آنها و 
تكاليف جامعه و دولت در برابر اين قشر كه در آينده 
نزديك جمعيت بزرگي از كشور را تشكيل مي دهند، 
شناخته شده، مدون و بسامان نيســت. در ايران، 
مسئله سالمندي عمدتا از منظر بازنشستگي مورد 
توجه قرار گرفته اســت درحالي كه اين حوزه تنها 
بخش كوچكي از مسايل پيچيده و متنوعي است 
كه سالمندان با آن مواجه هستند.  در ايران همزمان 
با روز جهاني سالمند و هفته سالمند كه از فردا آغاز 
مي شود، همه ما و به ويژه سالمندان در شرايط دشوار 
و نگران كننده مواجهه با كرونا هستيم. با وجود اينكه 
به نظر مي رسد اين يك مســئله همگاني است اما 
روشن اســت كه تجربه اين روزها براي سالمندان 
كه نگراني هاي بيشتري درباره سالمت آنها وجود 
دارد به مراتب دشوارتر است. در اين بزنگاه همزمان 
توجه به 2نكته اساسي ضروري است نخست اينكه 
ســالمندان اين روزها را در شرايط آرامي بگذرانند 
و در معرض مخاطرات و آزارهاي جســمي و رواني 
نباشند و اطمينان خاطر داشته باشند كه درصورت 
ابتال به كرونا امكانات درماني مناسب در اختيار آنها 
قرار مي گيرد و ديگر اينكــه از نظر روحي و رفتاري 
اطرافيان آنها به گونه اي عمل كنند كه سالمندان 
اين تلقي را نداشته باشند كه قربانيان قطعي كرونا 
حتما از ميان آنها خواهد بود. اين موضوع مي تواند 
مصداقي از سالمندآزاري باشد و امنيت رواني و به 

تبع آن سالمت جسمي شان را به مخاطره بيندازد.

 اجراي پروتكل ها و رعايت فاصله اجتماعي در خوابگاه هاي دولتي تعداد زيادي از دانشجويان 
را روانه پانسيون هايي كرده كه اولويت شان رعايت بهداشت و فاصله گذاري نيست
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شبكه  انتخابات آمريكا براي روساي 
شبكه هاي اجتماعي شبيه به اجتماعي

يك كابوس شــده است. به 
گزارش بي بي سي، معموال دوره زماني بين 
پايان راي گيري و اعالم قطعي نتايج چند 
ساعت بيشتر طول نمي كشــد. اما اين بار 
احتماالً چند روز و شايد چند هفته زمان 
نياز باشد تا ميليون ها رأي پستي پردازش 
شود. شبكه هاي اجتماعي و پيام رسان ها 
معتقدند، اين دوره كــه دوره طرح ادعا از 
ســوي هر دو نامزد مدعي است، مي تواند 
ايــاالت متحده را بــه پرتگاهي خطرناك 
بكشــاند. اگر در ايــن دوره زماني، دونالد 
ترامپ و جو بايدن خود را برنده انتخابات 
اعالم كنند، شــرايط به طرز عجيبي دچار 
نوسان شده و جامعه به سمت يك بحران 
خواهد رفــت كه صحنه اصلــي همه اين 

ادعاها و آشــوب هاي احتمالي شبكه هاي 
اجتماعي خواهند بود. 3هفته پيش، مارك 
زاكربــرگ، رئيــس فيســبوك گفت كه 
»نگران« است. او در اين شبكه اجتماعي 
نوشــت: »با اين اختالفي كه بين مردم ما 
ايجاد شــده و اين موضوع كه اعالم نتايج 
نهايي ممكن است چند روز يا حتي هفته ها 
طول بكشــد، احتمال ايجاد ناآرامي هاي 
داخلي در سراسر كشــور افزايش خواهد 

يافت.«
موضوع شــبكه هاي اجتماعي از آنجايي 
بيشتر اهميت پيدا مي كند كه در انتخابات 
پيشــين رســوايي كمبريــج آناليتيكا و 
فيســبوك جنجالي شــد و حتــي پاي 
زاكربرگ را به كنگره آمريكا براي شهادت 

مقابل نمايندگان كشاند.

شروع داستان جديد
موضــوع از آنجا اهميــت دو چندان پيدا 
كــرده كه برخــي از دمكرات هــا مدعي 

شــده اند كه دونالد ترامپ، شكســت را 
نخواهد پذيرفت و كليد كاخ ســفيد را به 
اين آساني ها به بايدن واگذار نخواهد كرد. 
موضوعي كه ترامپ از پاســخ دادن به آن 
تاحدود زيادي طفره رفته اســت. با اين 
حال، به نظر مي رسد كه نقش شبكه هاي 
اجتماعــي در آن دوره بالتكليفــي براي 
مشــخص شــدن نتايج نهايي انتخابات، 
بســيار مهم باشــد. در اين ميان، شركت 
توييتر اعالم كرده اســت كــه اطالعات 
گمراه كننده اي را كه قصــد دارد اعتماد 
عمومــي را در انتخابــات تضعيف كند، 
برچســب گذاري يا حــذف خواهد كرد؛ 
به عنوان مثال ادعاي پيروزي قبل از تأييد 
نتايج انتخابات. از سوي ديگر فيسبوك نيز 
گفته است كه تبليغات مبارزات انتخاباتي 
اياالت متحــده را تا پيــش از اعالم نتايج 
قطعي پاك مي كند و هيــچ نقطه نظري 
درباره ادعــاي پيــروزي را تأييد نخواهد 
كرد. ضمن اينكــه اطالعات غلط در مورد 

 كابوس شبكه هاي اجتماعي
براي انتخابات آمريكا

ساسان شادمان منفرد
خبر نگار

جهان استارتاپي

 استارتاپي كه دوربين حرفه اي
براي موبايل مي سازد

حدود 7 ســال پيش، شــركت ســوني به طور رســمي از سري 
دوربين هاي QX خود كــه دوربين هايي به ســبك لنز بودند، 
رونمايي كرد. اين سري دوربين در واقع لنزهاي حرفه اي بودند كه 

روي گوشي تلفن همراه سوار مي شدند.
يك واحد تركيبي اپتيك - دوربين كه تلفن هوشمند روي آن قرار 
مي گرفت. اكنون يك استارتاپ لندني درحال توسعه يك دوربين 
با قابليت تعويض لنز است كه با اســتفاده از يك تلفن هوشمند 
عكاســي مي كند. اين دوربين كه نامش آليس )Alice( است، 
هم اكنون در مرحله نمونه اوليه قرار دارد و طبق اعالم اســتارتاپ 
فوتوگرام )photogram(، قرار است در اوايل سال آينده ميالدي 
آماده ورود به بازار شود. دوربين آليس به عنوان يك دوربين جمع و 
جور »ميكرو چهار سوم« )MFT( در حال ساخت است كه از يك 
برنامه تلفن هوشــمند به عنوان منظره ياب زنده و همچنين براي 
تنظيمات بهــره مي برد. 
تلفن هوشــمند كاربر در 
پشت ماژول دوربين قرار 
دارد و به صورت بي سيم از 
طريق واي فاي 5گيگاهرتز 
به آن متصل مي شــود و 
لنزهاي MFT )يا لنزهاي 
ديگر از طريق آداپتور( را 
مي تــوان در جلــو نصب 
كرد. در داخل بدنه آلومينيومي ماژول دوربين، يك حسگر تصوير 
11مگاپيكسلي قرار دارد كه گزارش شــده قادر به ضبط فيلم با 
كيفيت 4K با ســرعت 30فريم در ثانيه يا فول اچ دي با سرعت 
60فريم در ثانيه اســت. اندازه پيكســل 4.63ميكرومتر همراه 
با ساختار Quad Bayer كه ادعا مي شــود، باعث كاهش نويز 
مي شود. هوش مصنوعي از طريق يك تراشه اختصاصي، فوكوس و 
نوردهي خودكار و همچنين رنگ را كنترل مي كند و تثبيت كننده 
تصوير الكترونيكي نيز وجود دارد. محتواي ضبط شده را مي توان 
در يك حافظه ميكــرو اس دي ضبط كرد. تصاويــر و فيلم هاي 
ويدئويي همچنين مي توانند براي ويرايش يا به اشتراك گذاري در 
رسانه هاي اجتماعي به تلفن هوشمند ارسال شوند و نرم افزارهاي 
موجود قابليت تدوين و ويرايش اين تصاويــر را دارند. از آنجا كه 
هيچ اتصال كابلي بين تلفن هوشمند و ماژول دوربين وجود ندارد، 
مي توانيد آنها را جدا كرده و دوربيــن را بچرخانيد و نمايش آن را 
از ســمتي ديگر زيرنظر داشته باشــيد و اگر تلفن هوشمند روي 
صفحه به سمت ماژول دوربين سوار شده باشد، بخشي از گوشي 
از يك طرف بيرون زده اســت تا بشود عكس ســلفي هم گرفت. 
استارتاپ فوتوگرام مي خواهد طبق برنامه، اين دوربين را در فوريه 

سال2021 وارد بازار كند.

اســتفن كينگ در كتاب خود درباره 
مردي كه بــراي جلوگيــري از ترور دانش

جان اف كندي به گذشته سفر مي كند، 
نوشته است: »گذشته مقدر و ثابت است و تمايلي به 

تغيير ندارد.«
به گزارش ان پــي آر، داســتان هاي علمي- تخيلي 
بي شــماري به اين پارادوكــس پرداخته اند كه اگر 
در گذشــته كاري انجام دهيد كه آينده را به خطر 
بيندازد، چه اتفاقي ممكن است بيفتد. شايد يكي از 
مشهورترين نمونه ها فيلم »بازگشت به آينده« باشد. 
در اين فيلم مارتي مك فالي، شخصيت اصلي فيلم 
به گذشته بازمي گردد و به طور اتفاقي مانع مالقات 
و آشــنايي والدين خود مي شــود و بــه اين ترتيب 

موجوديت خود را به خطر مي اندازد.
اما ممكن است كه واقعا مك فالي در خطر بزرگي 
نبوده است. طبق مقاله جديد پژوهشگران دانشگاه 
كوئينزلند، حتي اگر ســفر در زمــان امكان پذير 
باشــد، اين پارادوكس درواقــع نمي تواند وجود 

داشته باشد.
پژوهشگران به اين نتيجه رسيده اند كه حتي اگر در 
گذشــته تغييري ايجاد كنيد، اساساً زمان به خودي 

خود اصالح مي شود و پارادوكسي اتفاق نمي افتد.

فابيو كاستا، پژوهشگر دانشگاه كوئينزلند مي گويد: 
فرض كنيد كه به شما بگويند كه در زمان سفر كنيد تا 

مانع بيماري نخستين بيمار كوويد-19شويد.
كاســتا كه بــه همــراه ژرمــن توبر، دانشــجوي 
كارشناسي ارشــد خود اين مقاله را نوشــته است، 
مي گويد: اگر شــما جلوي ابتالي آن فرد را بگيريد، 
اين اتفاق انگيزه شما را براي بازگشت و متوقف كردن 

اين بيماري همه گير در مكان اول از بين مي برد.
او مي گويد: اين يــك تناقض اســت. در واقع نوعي 
ناسازگاري است كه اغلب مردم را به اين فكر مي اندازد 

كه سفر در زمان نمي تواند در جهان ما اتفاق بيفتد.
»پارادوكــس پدربزرگ« اصطالحي اســت كه يك 
مســافر زمان، پدربزرگ خود را مي كشــد و به اين 

ترتيب از تولد مسافر زمان جلوگيري مي شود.
اين پارادوكس منطقي باعث سردرگمي پژوهشگران 
شــده اســت. نظريه نســبيت عام اينشــتين كه 

جلوگيــري و كاهــش 
هوش 

انتشــار كربــن يكي از مصنوعی
بزرگ ترين چالش هاي 
جهان امروز است. براي مشاغل بزرگ، 
اين به معناي يك حركت استراتژيك 
و مديريت شــده به ســمت افزايش 
استفاده از منابع انرژي تجديدپذير و 
در عين حــال كارآمدي همــه ابعاد 

فعاليت هاي آنهاست.
فوربس در گــزارش خــود، مديريت 
انفرادي اين كار را دشوار توصيف كرده 
است، حتي براي سازماني در مقياس 
يك غول فناوري به نام مايكروسافت يا 
شركتي بزرگ مانند شل كه در حوزه 
انــرژي فعاليت مي كند. بــا اين حال، 
همكاري هاي مشــترك موقعيت هاي 
جديــدي را ايجاد مي كند كــه فراتر 
از كار انفرادي اســت. عــالوه بر تعهد 

اين شــركت ها در زمينه دستيابي به 
كربن صفــر، فرصتي وجــود خواهد 
داشت كه آنها به شــركت هاي ديگر 
در اكوسيستم گســترده مشتريان و 
تأمين كنندگان خــود كمك كنند تا 
اهداف زيســت محيطي و ايمني آنها 
هم برآورده شــود. متخصصان هوش 
مصنوعي مايكروســافت با همكاري 
دانشمندان داده شركت شل، تاكنون 
چند پــروژه تحقيقاتــي را در مناطق 
عملياتي به اجرا درآورده اند. نتيجه اين 
همكاري، توسعه 47اپليكيشن مجزا 
براي كاهش ردپا و تأثيرات كربن ناشي 
از كسب وكارهاي مرتبط با توليد انرژي 
بوده است. ذخيره داده و محاسبه حجم 
كار از طريق پلتفرم Azure شــركت 
مايكروسافت انجام مي شود، به طوري 
كــه يافته هــا و بهره وري هاي حاصل 

از يك منطقــه عملياتــي را مي توان 
براي هــر منطقه ديگر بــه كار گرفت. 
اين به معنــاي تكنولــوژي »همانند 
ديجيتــال«)digital twin( بــراي 
ايجاد يك مدل مجازي شبيه ســازي 
شــده از كل فرايند توليد انرژي است. 
در واقــع، ايــن راه حل ها عــالوه بر 
بهينه ســازي  عملكرد خود شركت ها، 
براي هر سازماني كه با آنها كار مي كند 

هم ارائه مي شود.
جودســون آلتوف، معــاون اجرايي 
مايكروسافت در امور تجارت جهاني، 
مفهوم تكنولــوژي همانند ديجيتال 
را اينگونه توصيف مي كند: قراردادن 
يك »پارچه حسگر« در همه مناطق 
عملياتي شركت شل كه تاكنون بيش 
از 10ميليــارد عمليات اندازه گيري و 
مشاهده را انجام داده است. عملياتي 

كه به اين روش انجام شــد، توليد و 
توزيع گاز طبيعي مايع به وسيله شل 
بود. مدل هايي كه به طــور همزمان 
ساخته مي شــوند، به الگوريتم هاي 
هوش مصنوعي اين امكان را مي دهند 
كه كارآمدترين شبيه ســازي هايي را 
كه مي توان براي پارامترهاي عملياتي 
انجام داد، به دقت محاســبه كنند تا 
مقدار دي اكســيد كربن انتشار يافته 
در ايــن فراينــد، كاهش يابــد. اين 
موضوع باعث مي شود كه پژوهش ها 
و آزمايش هايــي كه ســال ها زمان 
مي برند، با سرعت بســيار بااليي در 

دنياي ديجيتال به سرانجام برسند.
يــك اپليكيشــن ديگر هــم، ميزان 
فرســايش و خوردگــي تجهيــزات 
حفاظتي كارگــران را نظارت و ثبت 
مي كند. به اين ترتيــب كارگراني كه 
در معرض محيط ها و مواد خطرناك 
هستند، مي توانند اين تجهيزات را در 
زمان مناسب تعويض كنند تا ايمني 

آنها در محل كار تضمين شود.

 فنــاوري باعث شــده 
تخيالت انسان روزبه روز حمل و نقل

بيشتر شــكل واقعيت 
به خود بگيرد. يكي از اين تكنولوژي ها 
لباسي مجهز به جت است كه مي تواند 
يك پرستار يا بهيار را به وسيله پرواز در 
عرض چند دقيقه بر بالين بيمار برساند. 
به گزارش بي بي سي، اين فناوري پس از 
يــك ســال مذاكــره بين ســرويس 
آمبوالنس هوايــي Great North و 
شــركت صنعتي Gravity نخستين 
آزمايش خــود را در منطقه درياچه اي 
Lake District با موفقيت پشت سر 
گذاشت. در اين آزمايش كه در منطقه 
Langdale Pikes انجــام شــد 
»ريچارد براونينگ« بنيانگذار صنايع 
اصلي Gravity و خلبان ارشد آزمايش 
تنها در عرض چند دقيقه از پايين دره به 
يك سايت شبيه سازي  شده پرواز كرد. 
»انــدي ماوســان« مديــر عمليات 
GNAAS )ســرويس آمبوالنــس 
هوايــي Great North( ايــده اين 
تكنولوژي را فوق العاده و زندگي بخش 
مي داند. او مي گويد: اين نوآوري يعني، 
يك پيراپزشــك يا امدادگــر مي تواند 
مســيري كه پيــاده 30دقيقه طول 
مي كشد را فقط در 90ثانيه پرواز كرده 
و خود را بر بالين بيمار برساند. ماوسان 
مي گويد: هر ماه ده ها بيمار در مسيرهاي 
سنگالخي و درياچه ها گرفتار مي شوند. 
او كه مديريت اين عمليات را بر عهده 
دارد تأكيــد مي كنــد: ما بــا اين كار 

مي توانيم همه احتياجــات را برطرف 
كنيم. پيش از انجام آزمايش، وقتي اين 
فكر تنها روي كاغذ آمده بود درباره اينكه 
ايده چقــدر عملياتي و كارآمد باشــد 
هــراس داشــتيم، اما آنچــه در طول 
آزمايش ديديم ما را اميدوار كرد و بايد 
بگويــم در نوع خود فوق العاده اســت. 
ماوسان معتقد است اين آزمايش عملي، 
پتانسيل بي نظير استفاده از لباس جت 
براي رساندن خدمات حياتي پزشكي و 
پيراپزشــكي به افراد نيازمند را اثبات 
كرد. »ريچــارد براونينگ« مؤســس 
صنايع Gravity كه آزمايش اين پرواز 
مبتكرانه توسط او انجام شد، مي گويد 
در اين لباس جت 2موتور كوچك روي 
هردو بازو تعبيه و يك موتور نيز در پشت 
قرار داده شده است كه مثال به يك بهيار 
اجازه مي دهد حركاتش را تنها با تكان 
دادن دســت ها كنترل كند. ماوسان 
مي گويــد: مهم تريــن و در واقــع 
حياتي تريــن مزيت ايــن لباس جت، 
سرعت آن است. اگر اين ايده آنطور كه 
انتظار داريم بگيرد، بهيار پرنده با يك 
كيت پزشكي مجهز به مسكن هاي بسيار 
قوي براي كوهنوردها يا آنهايي كه در اثر 
پياده روي در مناطق صعب العبور دچار 
شكستگي پا شــده اند و يك دستگاه 
پرتاب شــوك براي آنهايي كه احتماال 
دچار حمله قلبي شده اند، مي تواند در 
سريع ترين زمان ممكن خود را به نقطه 
حادثه برساند. جت پك يا لباس جتي 
زمان يك ساعته رسيدن به بيمار را براي 
پرستاران، بهياران و حتي در مواقع لزوم 
پزشكان به چند دقيقه كاهش مي دهد 

و اين يعني فرق بين مرگ و زندگي.

پرواز پرستار پرنده 
نخستين اورژانس هوايي با پرواز شخص امدادگر آزمايش خود را با موفقيت 

پشت سرگذاشت تا پروسه نجات بيماران شاهد تحولي جديد باشد

فيسبوك و توييتر اين روزها بيشتر از دمكرات ها و جمهوريخواهان، نگران آينده 
انتخابات هستند

راي گيري را نيز حــذف خواهد كرد. چند 
 Axios روز پيش نيز، ســايت خبــري
گزارش داد كه گوگل هم تبليغات مربوط 
به انتخابات را پس از روز راي گيري مسدود 
مي كند تا پاســخي به همين نگراني داده 
باشــد. بدين ترتيب حاال مطمئن خواهيم 
شــد كه اگر ترامپ ادعاي پيروزي كند، 
شــرايط به وجود آمــده در شــبكه هاي 
اجتماعي بزرگ، مانع از انتشــار اين ادعا 
خواهند شد. اين مي تواند خطرناك ترين 
لحظه اي باشد كه هريك از اين شركت هاي 
رسانه هاي اجتماعي با آن روبه رو شده اند. 
بدين ترتيب آنهــا مجبور خواهند شــد 
هزاران پست سياســي را سانسور كنند. 
با شدت گرفتن شــور و نشاط، نامزدهاي 
رياست جمهوري ممكن است قول انتقام 
از تصميماتي را بدهند كه اين شبكه هاي 
اجتماعي مجبور به اتخــاذ آن در چنين 
فضايي شده اند. البته تمام شواهد تاكنون 
نشان داده است كه اين اتفاق رخ نخواهد 
داد. با اين حال نمي تــوان كتمان كرد كه 
چنين داستاني، مي تواند به معني مشكالت 
جدي نه تنها براي اياالت متحده، بلكه براي 

آينده رسانه هاي اجتماعي باشد.

پيشينه سوءاســتفاده از شبكه هاي 
اجتماعي

سوءاستفاده از شبكه هاي اجتماعي چندين 
سال است كه در دنياي رقابت هاي سياسي 
و انتخاباتي عملي شده است. در انتخابات 
پيشــين اياالت متحده، يــك اتفاق پاي 
مارك زاكربــرگ، رئيس فيســبوك را به 
كنگره باز كرد تا توضيحاتي را درخصوص 
سوءاستفاده از شــبكه اجتماعي اش ارائه 
دهد. مؤسســه »كمبريــج آناليتيكا« در 
جريان انتخابات ســال2016 به كمپين 
ترامــپ، تحليل هاي آماري مــي داد. آنها 
در ايــن راه به وســيله يــك اپليكيشــن 
شخصيت شناسي از اطالعات 87ميليون 
كاربــر فيســبوك سوءاســتفاده كردند. 
ايالت هــاي ميشــيگان، پنســيلوانيا و 
ويسكانســين كــه ترامــپ، راي هــاي 
الكترال آنهــا را با اختــالف كمتر از يك 
درصد اختالف به حســاب خود واريز كرد، 
سوژه اي براي جمهوريخواهان در تبليغات 
هدفمندشــان بود؛ يعني همان چيزي كه 
مؤسسه كمبريج آناليتيكا، آن را تخصص 

خود مي داند.

اثبات تئوريك امكان سفر در زمان
سفر در زمان سوژه فيلم هاي علمي-تخيلي بسيار بوده است اما براي نخستين بار دانشمندان از لحاظ 

تئوري و بدون پارادوكس امكان آن را حداقل روي كاغذ ثابت كرده اند

»منحني هاي بسته شبه زمان« امكان پذير است، به 
لحاظ تئوريك به يك ناظر اجازه مي دهد كه به گذشته 
سفر كند و با گذشته اين دانشــمندان ارتباط برقرار 
كند. اين در حالي است كه اين وضعيت به طور بالقوه 

وجود خود آنها را به خطر مي اندازد.
اما اين پژوهشــگران مي گويند چنين تناقضي لزوماً 
وجود نخواهد داشت، زيرا رويدادها خودشان را با هم 

تطبيق مي دهند.
توبر با اشاره به مثال بيمار صفر ويروس كرونا مي گويد: 
شما ممكن است سعي كنيد مانع آلوده شدن بيمار 
صفر شويد، اما با اين كار، خود شما يا فرد ديگري مبتال 

به ويروس مي شويد.
به عبارت ديگر، يك مســافر زمان مي تواند تغييراتي 
ايجاد كند، اما درنهايت آنچه مقدر است، اتفاق مي افتد 
و همان نتيجه حاصل مي شــود. البته ممكن اســت 
براساس همان خط زماني اول اين نتيجه رخ ندهد، اما 
به گونه اي است كه مسافر زمان همچنان موجوديت 

دارد و هنوز براي بازگشت به گذشته انگيزه دارد.
توبر مي گويد: مهم نيست كه شــما چه كاري انجام 
داده ايد، مســئله اين اســت كه رويدادهاي مهم در 

اطراف شما دوباره واقع مي شوند.
مقاله »پويايي برگشت پذير با منحني هاي بسته شبه 
زمان و آزادي انتخاب« چندي پيش در مجله معتبر 
Classical and Quantum Gravity منتشر 
شد. به نظر مي رسد كه اين يافته ها با مطالعه ديگري 
كه مربوط به سفر در زمان است و در تابستان گذشته 
 Physical Review Letters در مجله معتبــر
منتشر شده، مطابقت دارد. اين مطالعه نشان داد كه 
تغييرات ايجاد شده در گذشته تغييرات شديدي در 

آينده ايجاد نخواهد كرد. 

هوش مصنوعي در خدمت كاهش آالينده ها
مايكروسافت و شركت شل با همكاري يكديگر، از اپليكيشن هاي ويژه براي كاهش انتشار دي اكسيد كربن استفاده مي كنند

عمادالدين قاسمي پناه
خبر نگار

زهرا خلجي
خبرنگار
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اميرهوشنگ مهريار، روانشــناس خانواده با بيان 
اينكه مــردم بايد بدانند در شــرايط كنوني تنها 
نيســتند و اين وضعيت براي همه افراد يكسان 
است، گفت: ابهام و بي اطالعي از آينده باعث شده 
تا شــاهد برخي رفتارهاي پرتنش در خانواده ها و 
جامعه باشــيم. او با تأكيد بر اينكه زندگي با كرونا 
تجربه تازه اي اســت كه به دليل نوپديد بودن آن، 
پژوهش هاي زيادي در مورد اثراتش انجام نشده، 
ادامه مي دهد: در نگاه خوش بينانه مي توانيم اميدوار 
باشيم اين ويروس مي تواند پيامدهاي مثبتي هم 
داشته باشــد؛ مثال والدين كارمندي كه تا قبل از 
شيوع ويروس در خانه حضور چشمگيري نداشته 
و فرصت ديدار با فرزندانشــان را نداشتند، حاال 
به دليل دوركار شدن بيشتر در كنار خانواده هستند، 
اما همين در كنار هم بودن باعث افزايش تماس ها 
و درگيري ها در بين اعضاي خانواده مي شــود و 
شكاف ها و تعارضاتي كه قبال وجود داشته ممكن 
است سر باز كند. به گفته مهريار، انسان موجودي 
است كه آمادگي سازگاري با شــرايط و محيط را 
دارد  و  انســان ها مي توانند خود را با اين شرايط 
وفق دهند كه البته تأثير نپذيرفتن از اين شرايط، 
بستگي به خاستگاه اصلي فرد و خانواده دارد. به 
گفته اين روانشناس، برخي افراد با طوالني شدن 
شيوع ويروس تصور مي كنند ديگر قدرت تحمل 
محيط هاي شلوغ را ندارند؛ درحالي كه مغز انسان 
قدرت سازگاري با محيط را دارد و اين عادت هايي 
كه در چندماه اخير سراغ برخي افراد آمده به تدريج 
از بين مي رود و با عوض شدن شرايط، مردم كم كم 
به شرايط جديد خو مي گيرند. او ادامه داد: پيشرفت 
تكنولوژي فرصتي است تا از امكانات فضاي مجازي 
در روزهايي كه كارمندان دوركار شده اند، استفاده 
كنند. در اين شرايط ممكن است در زمينه آموزش، 
كســب و كار و... تغييراتي اساسي به وجود بيايد 
و افراد ناچار باشــند به جاي حضوردر محل كار از 
امكانات اينترنتي براي مشاغل خود استفاده كنند. 
به گفته اين روانشناس، عارضه خو گرفتن با تنهايي، 
به خودي خود عارضه اي رواني محسوب نمي شود؛ 
مگر اينكه از قبل زمينه بيماري رواني در فرد وجود 
داشته باشد و حاال با در خانه بودن و دور ماندن از 

اجتماعات خانوادگي بروز پيدا كرده است.

 انسان قدرت سازگاري
 با هر شرايطي را دارد 

توصیه

آمــار مبتاليــان  ديروز

3677
آمار بهبوديافتگان  تا ديروز

378727
آمــار جان باختگان ديروز

207
كل آمــار جان باختگان

25986

روانشناســان مي گويند در زمانه كرونا بايد روابــط اجتماعي را با 
مناسبات جديد بازتعريف كنيم؛ هر چند اين شرايط موقتی است، 
اما طوالني شدن اپيدمي و گسست نسبي روابط اجتماعي، بيش از 
آنچه فكر مي كنيم پيامدهاي منفي بر سالمت روان بر جاي مي گذارد

توجــه بــه مخاطــرات كوويــد- 19بــر 
ســالمت روان بــه حاشــيه رفتــه اســت

نزوا   هشدار: خطر ا
كشنده است

مهديه تقوي راد ؛ خبرنگار|  انتشار گسترده ويروس كرونا و رسيدن 
به موج سوم ابتالي همگاني به اين ويروس، استرس ها و نگراني هاي 
ناشي از همزيســتي با اين ويروس را گســترش داده و باعث بروز 
اختالالت شايعي مثل افسردگي و اضطراب بيشتر شده است. وجوه 
فيزيكي درگيري با اين بيماري در ماه هاي گذشــته آنچنان پررنگ 
و در مركز توجه بوده كه توجه به پيامدهاي اين اپيدمي بر ســالمت 
روان را به حاشيه برده است. اما طوالني شدن بيماري حاال نشانه هاي 
نگران كننده اي از بروز اختالالت روان را آشكار كرده است. بخشي از 
مهم ترين اين اختالالت ناشي از انزواي تحميلي و محدوديت روابط 

انساني است.
غيرقابل پيش بيني بودن كرونا و پيامدهاي آن بر زندگي در روزها و 
ماه هاي پيش رو، دوري از اقوام و اختالل در روابط دوستي، مشخص 

نبودن زمان كنترل و درمان بيماري در كنار 
توصيه به قرنطينه خانگــي و حفظ فاصله 
اجتماعي، سبك زندگي كامال متفاوتي را 
ساخته است. در ايران، دورهمي ها و روابط 
گرم خانوادگي بخشي از عادات اجتماعي و 
سنت هاي حسنه است. قطع اين ارتباطات، 
پيامدهايي را در پي دارد؛ مثل احســاس 
بيشتر افسردگي و همچنين افزايش خشم 
و عصبانيت؛ پيامدهايــي كه در گروه هاي 
مختلف به شــكل متفاوتي بروز مي كند و 
شــدت اثرگذاري آن هم مي تواند بيشتر 
يا كمتر باشــد. خطر انزوا مي تواند كشنده 
باشد؛ آنجا كه به بيماري ها و اختالالت روان 
پيوند مي خورد و با تأثيرگذاري بر سيستم 
ايمني ما را در برابر ابتال به بيماري ها ازجمله 
همين كرونا آسيب پذيرتر مي كند. به گفته 
روانشناسان، پيوند بســيار نزديكي بين 
سالمت روان و سالمت فيزيكي و جسمي 
ما در زمانه كرونا وجود دارد و به همين دليل 

بايد مهارت هاي خودمراقبتي و سازگاري با زندگي در شرايط اپيدمي 
بيماري در جامعه تقويت شود. سيدحســن موسوي چلك، رئيس 
انجمن مددكاران اجتماعي ايران معتقد است محدود شدن ارتباطات 
اجتماعي با وجود كرونا روابط اجتماعي را به شدت تقليل داده و افرادي 
كه تاب آوري پايين تري دارند بر اثر اين انزواي تحميلي با مخاطرات 
روحي بيشتري مواجه مي شوند. او با بيان اينكه ارتباطات اجتماعي 
يكي از مولفه هاي اثرگذار بر سالمت روان است، به همشهري مي گويد: 
هر چيزي كه بر چرخه و زنجيره روابط انساني تأثير منفي داشته باشد، 
مي تواند بر سالمت روان جامعه هم تأثيرات منفي موقت يا پايداري 
بگذارد. فعال مهم ترين استراتژي براي در امان ماندن جان انسان ها 
پيشگيري از شيوع بيماري از طريق ماندن در خانه است. ممكن است 
اين استراتژي در كوتاه مدت توسط افرادي كه تاب آوري بااليي دارند، 
مديريت شود و بتوانند در شرايط فعلي خودمراقبتي داشته باشند 
و از ساير ظرفيت ها براي حفظ ارتباطات خود استفاده كنند، اما در 
بلندمدت بايد مهارت هاي جديدي جايگزين شود تا انزوا و زندگي 
انفرادي به اختالالت روحي و رفتاري نينجامد. به گفته موسوي چلك، 
با طوالني شدن اپيدمي كرونا، تأثيرات منفي آن بر سالمت روان بيشتر 

در جامعه نمايان مي شود؛ چراكه بسياري از افراد مهارت تاب آوري و 
خودمراقبتي را بلد نيستند، تحت تأثير فشارهاي اقتصادي و خبرهاي 
ناگوار قرار دارند و در عين حال چشم اندازشان درباره آينده مبهم 
است. درواقع پايان بحراني را كه در آن قرار گرفته اند نمي توانند تصور 
كنند. اين شرايط منجر به بروز احساس ناتواني در كنترل شرايط شده 

و آنها را افسرده كرده يا اينكه منجر به احساس خشم مي شود.

ديد و بازديدهاي مجازي مشكل را حل مي كند؟
تلفن هاي هوشــمند قابليت جديد زندگي همه ما هســتند، اما 
موسوي چلك مي گويد: ارتباطات تصويري در فضاي مجازي كارايي 
و اثربخشي روابط چهره به چهره را ندارد، اما بي تأثير هم نيست. به 
گفته او، يكي از راهكارهاي مهم براي سازگاري با شرايط موقت كنوني 
تعيين اهداف كوتاه مدت و همچنين باال بردن 

مهارت هاي فردي است.
رئيس انجمن مددكاران اجتماعي ايران ادامه 
مي دهد: قرنطينه شــدن در خانه بخشي از 
امكانات و مهارت هاي ما را محدود مي كند. 
اين موضوع را بايد به عنوان يك شرايط واقعي 
پذيرفت. براي مثال بخش هايي از روحيات فرد 
كه به مهارت زندگي و تعامل با ديگران مربوط 
مي شود، كم رنگ تر مي شود و اين مسئله در 
ميان افرادي كه دوركار شده اند نيز مشاهده 
مي شــود. در محيط كار ارتباط با همكاران و 
دوستان مي تواند زمينه اي براي پويايي و نشاط 
افراد باشد، ولي در زمان دوركاري فرصت هاي 
يادگيري از ديگران كمتر مي شــود و حس 

مثبت تعامل با همكاران از دست مي رود.
به گفته او، داشتن يك برنامه منظم در خانه چه 
براي كار و چه براي زندگي روزمره به تاب آوري 
بيشتر در شــرايط بحران كمك مي كند: با 
ورزش و مطالعه كردن، تشــكيل گروه هاي 
مجازي با همكاران و دوستان و انجام كارهاي مورد عالقه كه پيش تر 
فرصتي براي آن نبوده، مي توان مقداري از نگراني ها را كم كرد. با وجود 
اين به علت اينكه انســان موجودي اجتماعي است، ممكن است در 
بازه هاي زماني مختلف و شرايط گوناگون تغيير كند و حتي ممكن است 
تمايل به انزوا پيدا كرده و از بودن در جمع گريزان باشد كه اين موارد 
نشانه هايي از افسردگي است. موسوي چلك در خصوص چگونگي رفع 
انزوا در مدت قرنطينه خانگي مي گويد: اگر فضاي مجازي مي تواند يك 
مسكن كوتاه مدت براي ماندن در خانه و جايگزيني براي حفظ ارتباط 
با ديگران باشد، اما حسي كه در ارتباط چهره به چهره وجود دارد به 
هيچ عنوان در فضاي مجازي قابل انتقال نيست؛ به همين دليل است كه 
توصيه به خودمراقبتي شده است. به گفته او، ما بايد به فكر اين باشيم 
كه بتوانيم دوران  گذار از كرونا را با استفاده از ظرفيت ها، امكانات و 
خالقيت هاي خودمان سپري كنيم و تنوع برنامه ها مي تواند در اين راه 
كمك بيشتري به جلوگيري از بروز افسردگي و انزوا كند و در نهايت 
اينكه ما بايد بپذيريم كه در بروز اين شرايط قرنطينه خانگي و دور 
ماندن از اجتماع ما هيچ نقشي نداشته ايم؛ چراكه پذيرش اين مسئله 

مي تواند فشارهاي رواني وارد بر ما را كمتر كند.

برخي افراد با طوالني شدن 
دوران شيوع ويروس تصور 
مي كنند ديگر قدرت تحمل 
محيط هاي شلوغ را ندارند؛ 
درحالي كه مغز انسان قدرت 
ســازگاري با محيط را دارد 
و ايــن عادت هايــي كه در 
چندماه اخير ســراغ برخي 
افراد آمــده به تدريج از بين 
مي رود و  مــردم كم كم به 

شرايط جديد خو مي گيرند
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پاييز زير سايه  كرونا 
و محك حيات اجتماعي

    تحوالت 9ماه اخیر، جامعه ایراني را به 
شرایطی رسانده كه به باور من در 40سال 
اخیر بي بدیل بوده است. واقعیت این است 
كه ساختار اجتماعي و فرهنگي جامعه ایراني به 
تبع تحوالت ساختار سیاسي ایران خصوصا بعد از 
انتخابات مجلس و نیز تحوالت ساختار اقتصادي 
ایران از فروردین امسال با گسترش كروناویروس 
و تشدید تحریم هاي بین المللي و وضعیت ساختار 
داخلي اقتصاد، بســیار متحول شــده اســت. كرونا بدون شــک حتي 
پایدارترین اقتصادها را هم كوچک كرده است، چه برسد به اقتصادهاي 
متكي به نفت یا تحــت تحریم هاي بین المللــي. داده هاي متقن علمي 
و گزارش هاي رصد تحوالت اقتصادي و اجتماعي جامعه ایراني نشــان 
مي دهد كه شــرایط حاكم بر این 9ماه كه بخش كوچكي از نوك پیكان 
سیاستگذاري هاي اقتصادي، سیاسي و اجتماعي ایران است بیش از هر 
چیز رفتار شهروندان ایراني را تغییر داده است. جامعه شناسان كالسیک 
بر این باورند كه ضرورت دارد پدیده هاي اجتماعي را با پدیده هاي دیگر 

تبیین كرد.
بر این اساس باید گفت كه به هم پیوستگي پدیده هاي اقتصادي، اجتماعي، 
سیاســي و فرهنگي در هیچ دوره اي بــه این اندازه نبوده اســت. آنچه 
این روزها مشاهده مي كنیم برآیند  موج تالش براي حضور در بازار سهام، 
بازار طال و بازار دالر و هرگونه تالشــي براي گریز از نقدینگي به صورت 
غیركاالیــي یا ریالي اســت؛ تالش هایي كه حتي در بســیاري مواقع با 

رفتارهاي خشونت آمیز در صف هاي خرید دالر همراه بوده است.
بخشــي از اعتماد اجتماعي را مي توان با اعتماد شهروندان یک جامعه 
به واحد پولي سنجید. به راســتي چند درصد ایراني ها تعهد عملي براي 
انباشت ســرمایه به  صورت واحد پولي ایران دارند. داده هاي رفتارهاي 
فرهنگي ایرانیان در چند ســال اخیر نشــان مي دهد كه میزان اعتماد 
كنشگران جامعه ایراني در سطح اعتماد نهادي، سازماني و فردي به شدت 
كاهش یافته است و وضعیت 9ماه اخیر به بغرنج  شدن و پیچیده ترشدن 

اوضاع انجامیده است.
به نظر مي رســد بیش از هر زمان دیگر كارایي ســاختارهای اجتماعي، 
اقتصادي، سیاسي و فرهنگي با میزان اعتماد عمومي به عملكرد و كارایي 
آن نظام سنجیده مي شود. جایگاه و نقش ســرمایه اجتماعي در فرآیند 
توســعه جامعه و پیشگیري از آســیب هاي اجتماعي و عوارض ناشي از 
فرسایش آن سبب شده اســت كه ســرمایه اجتماعي نظیر سایر انواع 
سرمایه هاي فیزیكي، اقتصادي، سیاسي، فرهنگي، نمادین و... مورد توجه 

اندیشمندان و مسئوالن قرار گیرد.
ســرمایه اجتماعي به شــبكه اي از روابط و پیوندهاي مبتني بر اعتماد 
اجتماعي بین فردي و بین گروهي و تعامالت افراد با گروه ها، سازمان ها و 
نهادهاي اجتماعي اطالق مي شود كه قرین همبستگي و انسجام جمعي و 
برخورداري افراد و گروه ها از حمایت اجتماعي و انرژي الزم براي تسهیل 
كنش هاي آنان در جهت تحقق اهداف فردي و جمعي است.بر این اساس 
مفهوم ســرمایه اجتماعي، مورد توجه اغلب صاحب نظران تلفیق گراي 

معاصر قرار گرفته است.
 برخي چون پارسونز، هابرماس و گیدنز به طور عام و كساني چون كلمن 
)1988(، بوردیو )1986(، فوكویامــا )1999( و پانتام )2000( به طور 

خاص، سرمایه اجتماعي را مورد توجه قرار داده اند.
سرمایه اجتماعی یكي از در دسترس ترین مفاهیمي است كه مي تواند 
وضعیت جامعه ایراني را براي ســنجش اعتماد عمومي و جمعي تحلیل 
كند. براساس داده هاي اجتماعي متقن باید گفت كه سرمایه اجتماعي 
)برآیند یا مجموع مولفه ها یا ابعاد( در ایران كم و رو به متوسط است. اگر 
روند موجود )كاهش ســرمایه اجتماعي قدیم و عدم تولید و جایگزیني 
سرمایه اجتماعي جدید( تداوم یابد احتماال در آینده نیز میزان سرمایه 
اجتماعي در ایران كاهش خواهد یافت. بحران هاي اجتماعي و اعتراضات 
جمعي در 3سال اخیر نشان داده است كه بسیاري از اعتراضات اجتماعي 
خاستگاه طبقاتي دهک هاي پایین اجتماع و نیز حاشیه هاي بیرون از متن 
نظام شهرنشیني بوده است. به همین دلیل به نظر مي رسد براساس الگوي 
اتفاق افتاده، سیر تحوالت چند ماه اخیر و كاهش قدرت خرید جمعي- در 
بخش اعظم طبقه متوسط و طبقه متوســط رو به پایین- شرایط برای 
ایجاد كنشگري خارج از عرف مبتني بر كاهش سرمایه اجتماعي و اعتماد 

عمومي فراهم خواهد شد.
از طرف دیگر با تأمل در نظریه ها و رهیافت هاي معتبر جامعه شــناختي 
مي توان نتیجه گرفت كه »اعتماد« متغیري مهم و تأثیرگذار در جوامع 
مدرن و در حال گذار اســت كه منجر به كنش هــاي فعاالنه یا منفعالنه 
نسبت به محیط مي شود. در فقدان یا ضعف اعتماد سیاسي و اجتماعي، 
رفتارهاي تقدیرگرایانه، مصلحت جویانه، بدبینانه یا انزواطلبانه جایگزین 

مي شود. 
اعتماد شخص در دوران مدرن فراتر از سنت، خویشاوندي و اجتماع هاي 
محلي است، به همین دلیل باید گفت كه جلب اعتماد از سوی سازمان  ها 
و نهادهاي اجتماعي، سیاسي و دولت، مهم ترین منبع هاي تأمین سرمایه 

اجتماعي است. 
و در نهایت اگر از بُعد سیاســي به قضیه نگاه كنیــم تمركز منابع قدرت 
و ضعف جامعه مدني در روندي تاریخي و درازمدت موجب شــده است 
كه سرمایه اجتماعي اعتماد سیاســي در ایران، سرمایه اي آسیب پذیر 
باشــد. فرهنگ سیاســي جامعه ما در طــول تاریخ معاصــر به دالیل 
مختلف با عناصري از بدبیني و بي اعتمادي و به تبع آن رقابت ستیزي و 
مشاركت گریزي همراه بوده است. پاره اي از بي اعتمادي هاي سیاسي در 
ایران، ناشي از انباشت تجارب تاریخي مردم این كشور است كه به صورت 
زندگي سیاسي درآمده است كه به صورت بالمنازع در طول تاریخ در حال 

تكرارشدن است. 
با توجه بــه مجموع ایــن به هم پیوســتگي های اجتماعي، سیاســي، 
اقتصــادي و فرهنگــي در شــرایط كرونــا و اوج گیــری بي اعتمادي 
 اجتماعي، سیاســي و فرهنگي، اگر در سیاست هاي كلي اعتماد برانگیز 
عمومي، تجدیدنظري اصالح گرایانه صورت نگیرد، پاییز پیش رو خزان 

دل انگیزی نخواهد بود.

از همان اول شیوع ویروس هم دائماً ما را از پاییز 
ترســاندند؛ پاییزي كه مي آید و همراه خودش 
ســرماخوردگي، آنفلوآنزا، آلودگي هوا، آلرژي 
فصلي و غیره مي آورد و همه اینها در كنار كرونا 
براي خودش جهنمي به پا خواهد كرد. البته كه 
پاییز رسید و موج سوم شیوع كرونا نیز در ایران 
آمد. حاال مي گویند همه شــهرهاي كشــور در 
وضعیت قرمز شــیوع ویروس قرار دارند و آمار 
شیوع و مرگ ومیرهاي روزانه نیز این موضوع را 
تأیید مي كند. البته دلیل این موج سوم، فقط پاییز 
و خواص بیماري زاي این فصل نیســت، بلكه باز 
شدن مدارس همزمان با افزایش سفرها و كاهش 
رعایت پروتكل ها میان مردم از اصلي ترین دالیل 
اوج گیري شیوع ویروس در آغاز پاییز بوده است. 
حتي شاید بتوان گفت موج سوم كرونا هیچ ربطي 
به شیوع ســرماخوردگي، آنفلوآنزا و بقیه موارد 

ترسناك پاییز نداشته است.
ثمیله نوربخش، فوق تخصص بیماري هاي عفوني 
و گرمســیري، در گفت وگو با همشــهري این 
موضوع را تأیید مي كند: جدا از كرونا، پاییز امسال 
نسبت به هر ســال دیگري، عفونت هاي تنفسي 
و ویروســي دیگر كم شده اســت. سال گذشته 
در همین روزهاي ابتدایي مهرماه با موج جدید 
سرماخوردگي ها مواجه بودیم، اما امسال هنوز 

چنین موجي شروع نشده است.
او دلیل این موضــوع را حضور كمتــر افراد در 
اجتماع مي دانــد. كاهش ارتباطــات و در خانه 
ماندن كودكان و دوركاري ها و حتي استفاده از 
ماسک در روابط بین فردي، باعث شده عفونت ها 

كمتر از هر سال دیگري منتقل شود.

كاهش بيماري هاي عفوني برخالف هميشه
دكتر نوربخش ادامه مي دهــد: البته موضوع درباره 
كرونا متفاوت است. ویروس كرونا قدرت سرایت بسیار 
باالیي دارد و متأسفانه هیچ مستثنایي قائل نمي شود. 
هر كسي در معرض این ویروس قرار بگیرد به سرعت 
به آن مبتال خواهد شد. اگر نوع ارتباطات اجتماعي، 
امسال به همین صورت باقي بماند، احتمال مي رود 
كه عفونت هاي دیگر نســبت به سال هاي گذشته، 
كاهش یابد. ما هر ســال با باز شــدن مدارس موج 
بیماري هاي عفوني را داشــتیم كه امسال هنوز این 
موج به وجود نیامده است. او مي گوید: اگر شخصي با 
عالئم تنگي نفس به مراكز درماني مراجعه كند و اگر 
عفونت هایي مثل مننژیت را كنار بگذاریم، نخستین 
گزینه تشخیص، كروناســت. كرونا عالئم متفاوتي 
با آنفلوآنزا دارد. آنفلوآنزا به شكل حاد بروز مي كند 
اما كرونا مي تواند بدون عالمت یا خفیف باشد. كرونا 
مرموز اســت. تا امروز هنوز موارد ابتال به آنفلوآنزا را 

میان مراجعانم كه بیشتر كودكان هستند، ندیده ام.

راهي جز تست براي تشــخيص آنفلوآنزا از 
كرونا وجود ندارد

دكتر نوربخش ماه هــاي انتهایي ســال 98 را كه 
همزمان با فصل ســرما و زمستان و شیوع آنفلوآنزا 
بود، به یاد مي آورد: در ماه هاي انتهایي ســال 98 
زماني كه كرونا تازه داشت پا مي گرفت و ما درباره 
آن اطالعات نداشتیم، افرادي با عالئم كرونا مراجعه 
مي كردند كه برایشان تشخیص آنفلوآنزا مي دادیم. 
هر ســال به مریض هایي كه زمینه آســم و آلرژي 
داشتند توصیه مي كردیم واكسن آنفلوآنزا را بزنند 
و حاال كه به گذشــته برمي گــردم مي بینم، حتي 
آنهایي كه واكســن زده بودند با عالئمي مشــابه 
آنفلوآنزا مراجعه مي كردند و امروز فكر مي كنم این 
افراد به كرونا مبتال شــده بودند. اما ما هنوز كرونا 
را نمي شــناختیم. او درباره نوع تشخیص كرونا از 
آنفلوآنزا مي گوید: امروز چهره كرونا عوض شــده 
است. پارســال در ابتداي ورود این ویروس، عالئم 
تنفسي شدید تر بود، اما االن در بســیاري ازافراد 

زیر 50ســال عالئم خیلي خفیف است، طوري كه 
وقتي به بیماران مي گوییم به كرونا مبتال شده اید 
باورشــان نمي شــود و مي گویند ما فقط بي حال 
هستیم. عالئم شایع و تیپیک كرونا را امروز كمتر 
مي بینیم. درصورت شیوع آنفلوآنزا، افتراق میان این 
ویروس با كرونا مشكل خواهد بود. درنتیجه راهي 
جز تست ویروسي براي تشــخیص و تمیز این دو 
وجود نخواهد داشت. این فوق تخصص بیماري هاي 
عفوني مي گوید: به ندرت امكان دارد كه 2ویروس 
همزمان وارد بدن یک فرد شوند. بیش از همزماني 
بروز ویروس ها در بدن یک نفر، مهم ترین نگراني، 
بحث افتراق میان این بیماري هاست. براي تشخیص 
كرونا از آنفلوآنزا باید از روش هاي سختي استفاده 
كنیم. آنفلوآنزا، هم قابل پیشــگیري است و هم با 
دارو و درمان قابل كنترل است. براي كرونا چنین 
امتیازاتي وجــود ندارد، به خصــوص درگروه هاي 
پرخطر اگر نتوانیم آنفلوآنزا را از كرونا تشــخیص 

دهیم، شرایط سخت مي شود.

واكسن هاي چيني عوارض داشتند
البته همزمان با موج جدید كرونا، وزارت بهداشت 
از پیش خرید واكسن كرونا از سوي ایران خبر داد. 
سیما الري، سخنگوي وزارت بهداشت اعالم كرد كه 
براي خرید واكسن از دانشگاه آكسفورد انگلستان، 
چند شــركت چیني و شــركت هاي معتبر دیگر 
ثبت نام شده است و نیز مذاكرات با یک فرد ایراني 
در هند براي خرید واكسن كرونا در حال پیگیري 
اســت. البته كه با وجود همه اینها تأكید مي شود 
دست كم تا 6 ماه دیگر از واكسن خبري نخواهد بود. 
درباره واكسن هاي موجود، به خصوص انواع چیني 

و روسی آن نیز تشــكیک وجود دارد، به خصوص 
واكسن ســاخت روســیه از نظر ایمني و نداشتن 
عوارض هنوز مورد تأیید هیچ مرجع معتبر جهاني 
مثل سازمان بهداشــت جهاني قرار نگرفته است. 
دكتر ثمیله نوربخــش، فوق تخصص بیماري هاي 
عفوني نیز درباره اینكه كدام واكسن مي تواند براي 
پیشگیري از ابتال به كرونا بهتر عمل كند، مي گوید: 
واكســن آنفلوآنزا هم زماني در سال هاي دورتر از 
اروپاي شــرقي یا كره وارد مي شد كه عارضه هایي 
داشت و بعدتر از كشورهایي مطمئن تر مثل فرانسه 
و هلند آوردند كه عوارض خیلي كمتري داشــت. 
مسلما واكسن كرونا نیز اگر از جاهاي معتبري بیاید 
بهتر است. در گذشته از واكسن هاي چیني و كره اي 

عوارض زیادي مي دیدیم.

بدن همه مبتاليان به كرونا، آنتي بادي ندارد
این فوق تخصص بیماري هاي عفوني درباره اینكه 
كرونا تا چه زماني با ماست، مي گوید: تا موقعي كه 
واكسیناسیون انجام نگیرد، این ویروس با ماست. هر 
چند درباره واكسن نیز تا مورد استفاده قرار نگیرد، 
نمي توان با اطمینان ســخن گفت. در اوایل شیوع 
ویروس بعضي ها معتقد بودند بعد از اینكه ویروس 
در جامعه بچرخد، به افرادي مي رسد كه نسبت به 
آن ایمن هستند و دیگر مبتال نخواهند شد و ویروس 
درنهایت متوقف مي شود. اما امروز مي دانیم كه بدن 
بعضي ها با وجود ابتال به ویروس كرونا، آنتي بادي 
نمي ســازد و حتي درصورت یک بار ابتال نسبت به 
این ویروس به هیچ وجه ایمن نیســتند. من براي 
اطمینان بعضي افراد را حتي تا 6بار آزمایش كردم 

اما بدنشان آنتي بادي تولید نكرده بود.

رقبای پاییزی کرونا
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همين صفحه

پیش بیني ها از وضعیت بورس 
در پاییز 99 چه مي گویند؟

آب و هوا در پاییز امسال
 چه وضعیتي دارد؟

  تحليل گران بازار سرمايه معتقدند اين 
بازار ســقوط يا ريزش نكرده و صرفا در 

اصالح قيمتي قرار دارد 
دوران رشد  غیرمتعارف سهم ها به سر آمده است. 
بعضي از تحلیل گران بازار ســرمایه دیگر مانند 
گذشته آینده خوبي براي بورس متصور نیستند 
و روزهاي ســبز بازار را به اما و اگرهاي مختلفي 
گره زده اند؛ بازاري كه اگرچه شاید مي توانست 
بهترین مقصد براي هدایت نقدینگي ســمي و 
سرگردان این روزها باشــد، اما درنهایت قرباني 
ترس سهامداران تازه نفس و سودهاي سرسام آور 

3 ماه نخست سال جاري شد. 

اما و اگرهاي 
ريزش پاييزي 

باران، كم و با تأخير 
مي بارد

فعاالن بازار نگران موج بعدی گرانی 
كاالهاي اساسي در 3 ماه آینده 

هستند 

در خط مقدم
 تورم

دو روي سكه پاييز كرونايينقش آفريني بي كم وكاست اضطراب
عادات جدید بهداشتي، عفونت هایي مثل آنفلوآنزا و سرماخوردگي را كاهش دادندگپ و گفت با كورش ساساني )روان درمانگر( درباره گرفتاري هاي ذهني در پاییز99

آخرین پیش بیني ها از وضعیت كرونا در پاییز99 چه مي گویند؟چرا پاییز امسال را پاییزي متفاوت از سال هاي گذشته مي دانند؟

چرا با شروع فصل پاییز همیشه باید منتظر روزهایي با چهره متفاوت بود؟ انگار خاصیت این فصل نه در گیاه كه از ریشه 
تک تک ما خود را باال كشیده و لرز را بر ما تحمیل مي كند؛ پاییز دزد، پاییز لرزهاي شبانگاهي و پاییز برگ ریز. اما تعبیر ما 
از پاییز فقط در كلمه محدود نمانده است. این فصل به گونه اي خود را به جسم و روح ما تحمیل مي كند كه انگار گریزي از 
آن نیست. هرچند امسال با همه تفاوت هایش هر روز این مفعول بودن را به ما تحمیل كرده است، اما وقتي از آمدن پاییز 

صحبت مي شود، از پاییزي متفاوت نام مي برند كه با گذشته هاي خود نیز تفاوت هایي خواهد داشت. 

پارسال همین موقع ها بود كه داشــتیم میان دلگیري هاي پاییز، كاغذهاي پشت شیشه داروخانه ها را ورانداز 
مي كردیم كه نوشته بودند: »واكسن آنفلوآنزا رسید«؛  همان رســم آشنا و همیشگي پاییزي. كه روزنامه ها و 
اخبار هم هي یادآوري كنند واكسن ساالنه را به خصوص براي گروه هاي پرخطر مثل سالمندان و كودكان بزنید. 
اما امسال آیین شروع پاییز متفاوت است. بیماري هاي دوقلو كه شامل آنفلوآنزاي فصلي و كووید-19مي شود، 

همه  چیز را به هم ریخته است. 

شبنم سيدمجيدي 
روزنامه نگار

دو روي سكه پاييز كرونايي
بروز آنفلوآنزا مي تواند همه  چیز را بدتر كند

 یا اینكه برعكس، عادات جدید بهداشتي
شیوع آنفلوآنزا را هم كاهش دهد

آخرین پیش بیني ها از وضعیت كرونا در پاییز99 چه مي گویند؟

   پارسال همين موقع ها بود كه داشتيم ميان 
دلگيري هاي پاييز، كاغذهاي پشــت شيشه 
داروخانه ها را ورانداز مي كرديم كه نوشته بودند: 
»واكسن آنفلوآنزا رسيد«؛  همان رسم آشنا و هميشگي پاييزي. كه روزنامه ها و اخبار هم هي يادآوري 
كنند واكسن ساالنه را به خصوص براي گروه هاي پرخطر مثل سالمندان و كودكان بزنيد. اما امسال 
آيين شروع پاييز متفاوت است. بيماري هاي دوقلو كه شامل آنفلوآنزاي فصلي و كوويد-19مي شود، 
همه  چيز را به هم ريخته است. تحقيقات هم نشان مي دهد اين امكان وجود دارد كه به هر دو بيماري 
همزمان دچار شويد. بدبختانه، تاريخ نيز نشان داده است كه مردم هرگز آنفلوآنزا را جدي نگرفته اند. 
در سال 98 فقط حدود 2ميليون نفر واكسن آنفلوآنزا دريافت كردند و توجه نكردند كه آنفلوآنزاي 
فصلي مي تواند مرگبار باشد. سال گذشته 13هزار مورد ابتال و 108مورد فوت بر اثر آنفلوآنزا داشتيم 

و اين در حالي است كه برخالف ويروس كرونا، آنفلوآنزا، هم واكسن دارد و هم دارو و درمان.

قبل از شیوع بیماری كووید-19 چه اتفاقاتی  زندگی در پاییز را به خطر می انداختند؟

ني
هرا

ن ت
سی

س:ح
عك

پاییز99
این شماره

به ندرت امكان دارد كه دو ویروس همزمان وارد بدن یک 
فرد شوند. بیش از همزمانی بروز ویروس ها در بدن یک نفر، 
مهم ترین نگرانی، بحث افتراق میان این بیماری هاست. برای 
تشخیص كرونا از آنفلوآنزا باید ازروش هاي سختي استفاده 

كنیم. آنفلوآنزا هم قابل پیشگیری است وهم با دارو و درمان قابل كنترل است. 
برای كرونا چنین امتیازاتی وجود ندارد

كامل دلپسند 
استاد جامعه شناس



2  چهارشنبه 9 مهر 99  شماره 8051 14 3 0 2 3 6 3 0 درنگ

نورا عباسی
روزنامه نگار

نگار حسینخانی
روزنامه نگار

پاییز 99

این شماره

چرا پاییز امسال را پاییزی متفاوت از سال های گذشته می دانند؟

 نقش آفرینی
بی كم وكاست اضطراب

گپ و گفت با كورش ساسانی )روان درمانگر( درباره 
گرفتاری های ذهنی در پاییز99

چرا با شروع فصل پاییز همیشه باید منتظر روزهایی با چهره 
متفاوت بود؟ انگار خاصیت این فصل نه در گیاه كه از ریشــه 
تك تك ما خود را باال كشیده و لرز را بر ما تحمیل می كند؛ پاییز 
دزد، پاییز لرزهای شــبانگاهی و پاییز برگ ریز. اما تعبیر ما از 
پاییز فقط در كلمه محدود نمانده است. این فصل به گونه ای خود 
را به جسم و روح ما تحمیل می كند كه انگار گریزی از آن نیست. 
هرچند امسال با همه تفاوت هایش هر روز این مفعول بودن را به 
ما تحمیل كرده است، اما وقتی از آمدن پاییز صحبت می شود، از 
پاییزی متفاوت نام می برند كه با گذشته های خود نیز تفاوت هایی 
خواهد داشت. قرار است چه اتفاقی رخ دهد؟ آیا هجوم بی تفاوت 
كرونا بر جامعه قرار است دست یاری ای چون پاییز با خود داشته 
باشد؟ آیا این همه زیبایی در فصل خزان در فریبی پیچیده شده و 
ما را مرعوب خود خواهد كرد؟ درباره همه این نگرانی ها با كورش 

ساسانی، روان درمانگر صحبت كرده ایم.

با شروع فصل پاییز، مردم 
چه شــرایطی را از نظر روانی تجربه 

خواهند كرد؟
اگر بخواهیم موضوع پاییز را به تنهایی و 
به عنوان فصلی از سال درنظر بگیریم، این 
روشن است كه تغییر از فصل تابستان به 
پاییز اغلب با مسائل روانی همراه است؛ مشكالتی كه از هر فرد به فرد 
دیگر و بسته به شرایط زندگی افراد متفاوت است. مثال با كاهش نور 
در این فصل و ترشح كمتر هورمون مالتونین، افراد با مشكل كم خوابی 
و یا مسائل  خلقی روبه رو خواهند شد. اما این تأثیر و تغییر حداقِل آن 
چیزی است كه می توان برای پاییز امسال پیش بینی كرد. مردم این 
روزگار به سمت شرایط سخت تری گام برمی دارند و اصلی ترین دلیل 

این مشكالت، بی ثباتی اقتصادی و فقر فراگیر و روزافزون است.
پس به نظرتان، ورود به فصل پاییز ممكن است شرایط 

زندگی كردن را برای افراد سخت تر كند؟
افراد جامعه برخالف گذشته كه با فاصله زمانی بیشتری در وضعیت 
تهدید مالی قرار می گرفتند، حاال هر روز با این مسئله روبه رو هستند. 
این شرایط آزار دهنده می تواند همه جوانب جسمی و روانی افراد را 
تحت تأثیر قرار دهد. مسئله دیگر آن چیزی است كه مردم به عنوان 
هدف و چشم انداز برای خود متصور شده بودند كه اكنون در بسیاری 
از بخش های زندگی شان ویران شده و هر روز افراد بیشتری در ترسیم 
چشم اندازهای تازه، ناتوان تر می شوند. از سویی، كاهش ارزش پول 
ملی توان مهاجرت كردن را برای قشــری كه قباًل از چنین امكانی 
برخوردار بودند، محدود كرده و گریختن از این وضعیت برای بسیاری 
ناممكن شده است. به استثنای قشر خاصی كه همچنان می توانند به 
گزینه مهاجرت فكر كنند، اكثر مردم جامعه، دیگر قادر به انجام چنین 
تصمیم گیری هایی نیستند. حال شــیوع ویروس كرونا و موج های 
جدید این پاندمی را هم به چنین وضعیتی اضافه كنید. با توجه به 
اینكه مردم اراده ای برای مبارزه با این بیماری نمی بینند، كرونا هم 

اهرمی برای آسیب و مرگ ومیر بیشتر شده است.
پیش بینی تان از پاییز پیش رو چیست؟

از نظر روانی ویروس كرونا هرچه ماناتر شود، منابع محدود عاطفی و 
روانی مردم را بیشتر از بین خواهد بُرد. اضطراب، استرس، افسردگی، 
خشم و مسائل بین فردی باعث می شود پیش بینی مثبتی از پاییز 

پیش رو نداشته باشیم.
برای گذر از این ورطه و آسیب كمتر، چه راهكارهایی 

را به مردم پیشنهاد می كنید؟
كاری كه می توان در این وضعیت انجام داد در وهله نخست مراقبت 
از جسم و روان است كه در این مرحله نیز افراد نیاز به تغذیه مناسب، 
مراجعه به موقع به پزشك و رسیدگی به روان خویش دارند. اما همه 
این موارد نیازمند توان مالی مناسب اســت كه روزبه روز از تعداد 
مردمی كه چنین توانی را دارند كاسته می شود. در مرحله بعد باید 
درنظر گرفت كه این موارد چقدر برای آدم ها در اولویت است و چه 
میزان از مردم جامعه حاضرند كاری برای جسم و روان خود انجام 
دهند. تغییرات خلقی پاییز ممكن است به عنوان یك اولویت برای 
عده زیادی از مردم اصاًل مطرح نباشــد. تغییرات خلقی در 2ماه از 
سال وقتی از تابستان به پاییز می رســیم یا از زمستان به بهار وارد 
می شویم وجود دارد، اما امروز با وضعیتی درگیریم كه هر روز همین 
اندازه زندگی مان با این تغییرات عدیده و بعضاً ناراحت كننده رو در 
روست. نقشی كه استرس در جامعه ایفا می كند، حاال در وضعیت 
از كار انداختن ساختار روانی آدم هاست و تاب آوری مردم را پایین 
آورده است. شاید این توصیه ها بیشتر برای قشر برخوردار جامعه 
كاركرد داشته باشد چون هیچ كدام از ما در خأل زندگی نمی كنیم 
و تا حدود زیادی از وضعیت زندگی اطرافیان مان مطلع هســتیم. 
جامعه مدام تحت تأثیر اتفاقات، اخبار، عقاید و نظرات گوناگون است. 
بنابراین نمی توان بخشی را از جامعه جدا كرده و به این نتیجه برسیم 
كه آن بخش را خوب و باقــی را رها كنیم. عبارت »پاییز متفاوت« 
چندان برای جامعه موضوعیت ندارد، چون براساس جدول مازلو، 
بسیاری از افراد جامعه درگیر كِف نیازهای آن جدول هستند. آنها 
فقط می خواهند زنده بمانند و شرایط موجود را بگذرانند. در چنین 
وضعیتی دیگر، افــراد دغدغه مراقبت جســمی و روانی از خود را 

ندارند.
پس به نظرتان به جای پاییز متفاوت، باید گفت جامعه 

پاییز سختی را خواهد گذراند؟
شاید پاییز امسال برای قشر كوچكی از جامعه مانند پاییزهای دیگر 
سپری شود اما بخش بزرگی از جامعه پاییز سختی در پیش دارد، زیرا 
زندگی  آدم های این بخش از جامعه بیش از همیشه با ابهام و ایهام 

روبه رو است.

آب و هوا در پاییز امسال چه وضعیتی دارد؟

باران،كموباتأخیرمیبارد
صادق ضیاییان، مدیركل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی كشور: كشاورزان 

برای اطالع از تاریخ دقیق كشت حتما با جهادكشاورزی استان خود در ارتباط باشند

بررسی میانگین شدت بارش های 10 سال اخیر در قیاس با 50 سال 
گذشته نشان می دهد كه نمودارها روند كاهشی را طی می كنند. 
البته در یكی دوسال گذشته شاهد بارش های زیادی بودیم اما 3 
سال پیش از چنین شرایطی برخوردار نبودیم و وضعیت كم بارشی 
را در زمینه باران، میان استان های كشــورمان داشتیم. باید دید 
آیا امسال نیز آسمان ســخاوت نشــان خواهد داد و ما را غرق از 
بارش های پربركتش خواهد كرد یــا اینكه باید در انتظار روزهای 
سخت كم بارشی باشیم. معموال وضعیت بارندگی در پاییز به صورت 
متناوب است اما وقتی مقدار آن كم و زیاد شود، معموال به مسئله 

گرم شدن كره زمین و تغییرات اقلیمی برمی گردد.

چرا بارش كم است؟
»برای فصل پاییز انتظار داریم هم بارش هــا دیرتر از نرمال و حد 
معمول همیشگی آغاز شود و هم انتظارمان این است كه بارش های 
پاییزی كمتر از میزان معمول همیشــگی رخ دهد. اینكه اشــاره 
می كنم كه پاییز كم بارشــی را خواهیم داشت به معنای آن نیست 
كه اصال بارش باران را نداشــته باشــیم اما مســئله این است كه 
به صورت نســبی وضعیت بارش ها از سال گذشــته كمتر است.« 
صادق ضیاییان، مدیركل پیش بینی و هشــدار ســریع سازمان 
هواشناســی در گفت وگو با همشــهری در مورد علت بارش كم 
می گوید: »با توجه به شاخص های دور پیوند انسو )ENSO( كه 
ما رصد كردیم و وضعیتی كه انتظار داریم وجود داشته باشد فكر 
می كنیم كه پرفشار جنب حاره ای دیرتر موقعیتش را عوض كند و 

همچنان در عرض های باالتر باقی بماند. وقتی پرفشار جنب حاره ای 
در عرض های باالتر باقی بماند منجر می شود كه سامانه های بارشی 
نفوذ خوبی را به سمت كشور ما نداشته باشند و بارش ها كمتر از حد 
نرمال اتفاق بیفتد«.   پرفشار )پرارتفاع( جنب حاره ای مانند سقفی 
جلوی صعود هوا و رطوبت به تراز 850 هكتوپاسكال را گرفته و ابرها 
را تضعیف می كند و با افزایش دما در ابرها موجب تبدیل شدن ابر به 
شرجی و ناپدید شدن ابر می شود. این افزایش دما موجب جلوگیری 
از بارش می شود. همچنین در شرایط قوی مانند سدی جلوی نفوذ 
امواج بارشی و ابرها به منطقه را خواهد گرفت. مناطق جنوبی كشور 
ما و عربستان معموال از این پرفشار رنج می برند و از وجود این پرفشار 
احساس ناراحتی می كنند؛ چرا كه این پرفشار موجب افزایش دما و 

كاهش بارش در جنوب كشور می شود.

سیل را نمی توانیم پیش بینی كنیم
وجود بارش های كم در پاییز امســال دلیلی بر این نیســت كه ما 
سیل نداشته باشیم. مدیركل پیش بینی و هشدار سریع سازمان 
هواشناسی اظهار می كند: » ســیل را نمی توان  از قبل پیش بینی 
كرد و فقط در كوتاه مدت قابل رصد و هشدار است؛ مثال چند روز یا 
چند ساعت قبل از وقوع آن. بیشتر از این معموال پیش بینی دادن 

سیل امكان پذیر نیست«. 

كشاورزان به گوش باشند
باید كشــاورزان به خصوص دیم كاران با توجه به اینكه بارش ها با 
تأخیر خواهند بود كشت دیم خود را مدیریت و به موقع برای این 
كار اقدام كنند. ضیاییان می گوید: »معموال جدول تاریخ كشــت 
توسط سازمان هواشناسی كشور به كمك وزارت جهادكشاورزی 

خدیجه نوروزی
روزنامه نگار

آماده می شود. این جدول برای استان های مختلف متفاوت است و 
بهتر است كشاورزان حتما با جهادكشاورزی خود در ارتباط باشند 
و اطالع دقیق را دریافت كنند و ببینند تاریخ پیشنهادی چه زمانی 
است. چون محصوالت مختلف تاریخ های كشت متنوعی دارند«. 

به گفته وی، انتظار می رود نوار شمالی كشور وضعیت بهتری نسبت 
به سایر مناطق در میزان بارش ها داشته باشد، به خصوص در آخر 
فصل پاییز به نظر می رســد وضعیت بهتری داشته باشیم. مناطق 
واقع در حاشــیه زاگرس در  ماه های مهر و آبان به نظر می رسد كه 
سال كم بارشــی را تجربه كنند ولی در آذر ماه كمی این وضعیت 
تعدیل می شــود. در مجموع زاگرس به خصوص زاگرس مركزی 
واقع در استان های چهارمحال و بختیاری، كهگیلویه و بویر احمد و 
تمام استان هایی كه سرمنشا آب شان به زاگرس منتهی می شود، 

پیش بینی می شود دچار مشكل شوند.

دمای هوا 
طبق پیش بینی سازمان هواشناسی كشور، برای دمای هوا در ماه 
مهر انتظار می رود نیمه شــرقی كشور و نوار شــمالی هم دمای 
نرمال و در برخی مناطق حتی كمتــر از نرمال را هم تجربه كنند. 
در مناطق جنوب غربی هم انتظار می رود دما برای مهر ماه قدری 
بیش از نرمال باشد. برای آبان ماه اغلب نقاط كشور وضعیت نرمالی 
را تجربه خواهند كرد ولی نیمه غربی كشور به ویژه جنوب غرب بین 
نیم تا یك درجه افزایش دما را تجربه می كنند. در آذر ماه انتظار این 
است كه افزایش دما بین  نیم تا یك درجه برای اغلب مناطق كشور 

وجود داشته باشد.

قبل از شیوع بیماری كووید-19 چه اتفاقاتی، زندگی در پاییز را به خطر می انداختند؟

رقبای پاییزی کرونا
خواندن و شنیدن آمار مبتالیان و جانباختگان كرونا به بخشی از عادت های زندگی 
روزمره ما تبدیل شده است و دیگر نمی توان راحت از كنار اخبار مرگ ومیرهای 
كرونایی عبور كرد. براساس آخرین آمار بیش از 32میلیون نفر در جهان به این 
بیماری مبتال شده اند و نزدیك به 994 هزار نفر نیز جان خود را از دست داده اند. در این میان بسیاری فصل 
پاییز و زمستان را بستری مناسب برای اوج گرفتن خسارت های جانی كرونا می  دانند و زنگ خطر كرونا در 
فصل پاییز را به صدا درآورده اند. اما پاییز امسال، تنها با كرونا دست و پنجه نرم نمی كنیم، چراكه قبل از 
ظهور این ویروس ناشناخته و در پاییزهای گذشته، عوامل متعددی مانند آلودگی هوا، گازگرفتگی، سكته 

قلبی و ... مرگ را به ما نزدیك و نزدیك تر كرده بودند؛ عواملی كه هنوز پای ثابت آمار مرگ ومیر هستند. 

آلودگی هوا
یافته های جدید موسسه مكس پالنك آلمان نشان از این واقعیت 
دارد كه »همه گیری« آلودگی هوا طول عمر جمعیت جهان را به 
طور متوسط حدود 3سال كاهش داده و باعث بروز 8.8 میلیون 

مرگ زودرس در سال می شود.
بر اســاس یافته های این مطالعه، در مقایســه با سایر 

عوامل مرگ زودرس، آلودگی هوا ســاالنه 19برابر 
ماالریا، 9برابر ایدز و 3برابر الكل قربانی می گیرد.

آنطور كه در این پژوهش آمده است، آلودگی هوا 
در گام اول موجب افزایش مرگ ومیرهای ناشــی 
از بیماری قلبی و ســكته مغزی می شود و تقریبا 

نیمی از مرگ ومیرهای ناشــی از آلودگی هوا به این 
بیماری ها بازمی گــردد و بیماری های ریوی و ســایر 

بیماری های غیرواگیر از جمله دیابت و فشار خون باال در رتبه 
دوم مرگ های مرتبط با آلودگی هوا قرار دارند. نكته قابل توجه 
این است كه تنها 6درصد مرگ ومیر ناشی از آلودگی هوا مربوط 

به سرطان ریه است.
براساس نتایج به دســت آمده، با كنترل آلودگی هوا می توان به 
طور بالقوه از 5.5 میلیون تلفات در سراسر جهان پیشگیری كرد.
 آمار كشته شــدگان آلودگی هوا تنها مربــوط به پژوهش های 
جهانی نیســت، چراكه خاطــرات فصل پاییز در بســیاری از 
شــهرهای بزرگ ایران نیز با آلودگی هوا گره خورده اســت و 
براساس گفته عیسی كالنتری، رئیس سازمان حفاظت محیط 
زیست، ســاالنه 30هزار نفر به علت آلودگی هوا جان خود را از 

دست می دهند.
آلودگی هوای كالنشــهرها در ایران ســبقه طوالنی دارد و 

آنطور كه علیرضا رئیســی، معاون وزیر بهداشت، در آذر 
ســال 98 اعالم كرده بود »در سال های 92 تا 9۴ شاهد 
كاهش غلظت آالینده های هوا بودیم، اما از سال 9۴ تا 
96 افزایش غلظت و آلودگی هوا را داشتیم و هم اكنون 
این آلودگی 3.3برابر حد مجاز جهانی اســت. میزان 
مرگ ومیر ناشی از آلودگی هوا در تهران در سال 9۷، 

بالغ بر 3هزار نفر از افراد باالی 30ســال بود كه بیماران 
مزمن تنفسی 85 نفر، سرطان ریه 96 نفر، بیماران قلبی 1058 
نفر و ســكته های مغزی 526 نفر بودند.« و این اعداد و ارقام به 
ما می گویند كه خطرات جانی آلودگی هوا هر سال گسترده تر 

می شوند.

سکته قلبی
آلودگــی هــوا زمینــه را برای شــدت گرفتن 
بیماری های مختلف مهیا می كند اما از میان 
تمام این بیماری های كشنده، سكته قلبی 
در جایگاه اول قــرار دارد. درواقع می توان 
گفت كه با آمدن اولیــن روزهای پاییز و 
شدت گرفتن آلودگی هوا، بیماران قلبی 

بیش از دیگران در معرض خطر قرار دارند.

نشت گاز
مرگ خاموش نامی اســت كه بر مسمومیت با 
گاز CO گذاشته شده و هر سال فصل پاییز كه 
می رسد صفحه حوادث از اخبار جانباختگانی 
پر می شود كه به دلیل ســهل انگاری یا خرابی 
سیستم گرمایشی به كام مرگ كشیده شده اند. 
سازمان اورژانس كشور سال گذشته گزارشی از 
میزان گازگرفتگی و مسمومیت با گاز CO در 
فصل پاییز منتشر كرد و در این گزارش آمده بود 
كه از ابتدای مهر تا 15آذر آن سال، 9۷نفر در 
كشور بر اثر مسمومیت با گاز CO فوت كرده اند. 
در فصل پاییز سال گذشــته،  هزار و 969 نفر 
در كل كشــور با گاز CO دچار مســمومیت 
شدند و بیشترین موارد مسمومیت مربوط به 
استان های تهران با ۴13 نفر، خراسان رضوی با 
2۴۴ نفر، فارس با 199 نفر و آذربایجان شرقی 
با 139 نفر بود. همچنین در آمار  بیشــترین 
فوتی ناشی از مسمومت با CO، استان های 
اصفهان و آذربایجان شــرقی هركدام با 
11نفر و فارس با 10نفــر در رتبه های 
اول و دوم قرار داشــتند. در این میان 
استان های گیالن، سمنان، خوزستان، 
اردبیــل و آذربایجان هركــدام با یك 
كشته، كمترین آمار تلفات جانی ناشی 

از نشت گاز را داشتند.

آنفلوآنزا
روزهای اولی كه كرونا ظاهر شــد، 

بســیاری آن را به آنفلوآنزای فصلی 
تشبیه می كردند؛ بیماری ای كه هر سال 

پاییز زنده می شود و با از بین رفتن سرما فروكش می كند و شاید همین 
نگاه موجب شد تا بســیاری فصل گرما را عامل نابودی كرونا بدانند. 
هرچند گذر زمان نشان داده است كه كرونا كشنده تر از آنفلوآنزاست 

اما در این میان نباید خطرات آنفلوآنزای فصلی را دست كم گرفت.
براساس اطالعات موجود، به طور متوسط آمار مرگ ناشی از ابتال به 
آنفلوآنزا حدود 0.1 درصد است و اگر بخواهیم آمار ارائه شده از 
جانب چهره هایی مانند مسعود مردانی، عضو كمیته كشوری 
مبارزه با بیماری های واگیر وزارت بهداشت و عضو كمیته 
علمی ستاد ملی مقابله را مبنا قرار دهیم باید بگوییم كه 
»12 درصد از موارد بستری بیمارستانی كووید- 19 
فوت می كنند«. این آمار به ما می گوید در حال حاضر 
قدرت مرگ آور بودن كرونا بیش از آنفلوآنزاست اما 

نباید از خطرات آنفلوآنزای فصلی غافل شد.
براســاس اطالعاتی كه رئیس مركز روابط عمومی 
و اطالع رسانی وزارت بهداشــت در رابطه با آنفلوآنزا 
در پاییز سال گذشته منتشــر كرده بود »در یك فصل 
آنفلوآنزا حدود 20درصد مردم جامعه مبتال می شــوند. از آغاز فصل 
اخیر )پاییز 98( جمعــا 103نفر از هموطنان مان بــه دنبال ابتال به 

آنفلوانزا فوت كردند«.
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1
فیلم ببینید

ســینماها در این چند  ماه كه كرونــا بر زندگی و 
جهان ما خیمه زده است، بسیار آسیب پذیر شده اند 
اما »بی حسی موضعی« حســین مهكام با بازی 
حبیب رضایی، پارســا پیروزفر، بــاران كوثری، 
حسن معجونی و سهیل مستجابیان شاید بتواند 
از جذاب ترین و تماشــایی ترین فیلم هایی باشد 
كه حا لتان را تغییر دهد. با اینكه 2هفته می شود 
كه این فیلم روی پرده اســت، اما حداقل مهرماه 
را هم مهمان سینماها خواهد بود. برای روزهای 
اول پاییز در سینما فیلم »روزهای نارنجی« آرش 
الهوتی هم روی پرده آمده. این فیلم كه نخستین 
اثر سینمایی اوســت، درباره زنی چهل وپنج ساله 
و واسطه اســتخدام كارگران فصلی است. هدیه 
تهرانی، علی مصفا و مهــران احمدی در این فیلم 
نقش آفرینــی می كنند كه حتما به تماشــایش 
می ارزد. »آقای سانســور« هم می تواند انتخاب 
دیگری برای عالقه مندان سینما باشد. این فیلم 
به كارگردانی علی جبارزاده مهرماه را روی پرده 
خواهد ماند. در این فیلم بهرام افشاری، محمدرضا 
فروتن، بهــاره رهنما و بهنــوش بختیاری بازی 
می كنند. »كاكا«ی علی ســرآهنگ و »منگی« 
رسول كاهانی هم می تواند از دیگر انتخاب هایتان 
باشد. برای تماشای این فیلم ها می توانید بلیت تان 
را آنالین خریداری و در ســینما آن را روی پرده 

تماشا كنید.
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این شماره

نبرد تنگاتنگ در پاییز 99
مبارزه انتخاباتی بایدن و ترامپ چگونه به پایان می رسد؟ 

پنجاه و نهمین انتخابات ریاســت جمهوری آمریكا قرار است در 
نیمه پاییز 1399آغاز شــود. 13آبــان 1399رأی دهندگان به 
538عضو مجمــع برگزینندگان )آرای الكتــرال( رأی خواهند 
داد و در روز 24آذر 99مجمع برگزیننــدگان رأی نهایی خود را 
برای انتخاب رئیس جمهور به صندوق های رأی خواهند ریخت تا 
مشخص شود چه كسی، دونالد ترامپ و مایك پنس یا افراد دیگری 
در كاخ سفید زمامدار خواهند شد. درحال حاضر تنها رقیب دونالد 

ترامپ، جوبایدن نامزد دمكرات ریاست جمهوری آمریكاست.
اما ایــن دور از انتخابات آمریكا زیرســایه ســنگین همه گیری 
كووید-19انجام خواهد شد؛ وضعیتی كه كمپین های تبلیغاتی 
2 نامزد ریاســت جمهوری را فلج كرده اســت و صاحب نظران از 
پیش بینی نتیجه احتمالی انتخابات ناتوان شــده اند. براســاس 
گزارش ســی ان ان، نوع واكنش ترامپ به ویروس كرونا تمامی 
نقشه های جمهوریخواهان برای مبارزه با دمكرات ها را نقش برآب 
كرد، درحالی كه نامزد دمكرات ها جو بایدن نیز فعالیت های خود 
را به مصاحبه هایی از راه دور تلویزیونی و تماس های تصویری با 

حامیانش محدود كرده است.

پیروز پیشگویی ها كیست؟
جدیدترین نظرسنجی ها حاكی از آن هستند كه هم پیروزی قطعی 
بایدن بسیار محتمل است و هم موفقیت روی لبه تیغ دونالد ترامپ. 
درنظرسنجی های انجام شده میزان برتری بایدن از ترامپ از 6.8درصد 
فراتر نرفته است. با این همه این برتری و محبوبیت باالتر برای بیش از 
یك سال تداوم داشته است. اما انتخابات معموال نتیجه شسته رفته ای 
ندارد، به ویژه در عصر ترامپی. از این رو با وجود برتری هایی كه بایدن 
درنظرسنجی ها دارد، هرگز نمی توان او را در حریم امن پیروزی مطلق 
متصور شد. هلموت نورپوت، استاد علوم سیاسی كه از سال 1996تا 
به حال نتیجه5 انتخابات از 6انتخابات ریاست جمهوری آمریكا را به 
درستی پیش بینی كرده است باور دارد احتمال پیروزی ترامپ در این 
انتخابات 91درصد است. او نه تنها پیروزی مجدد ترامپ را پیش بینی 
كرده است بلكه معتقد اســت كه آرای الكترال ترامپ از 304رأی در 

سال 2016به 362رأی خواهد رسید.

چه كسی آرای ایالت های چرخشی را می برد؟
براســاس قانون انتخابات آمریكا، هر ایالــت دارای آرای مجمع 
برگزینندگان اســت كه صرف نظر از ابعاد پیــروزی یك نامزد 
انتخاباتی در رای گیــری ایالتی، به برنده انتخابــات ایالتی داده 
می شود. این به آن معنی است كه تعدادی از ایالت های چرخشی 
سرنوشت انتخابات را به دست خواهند گرفت، از این رو مسئوالن 
كارزارهای انتخاباتی دو نامزد ایــن ایالت ها، هدف قرار خواهند 
گرفت. ایالت  های میشــیگان، اوهایو، آیووآ، فلوریدا، كارولینای 
شمالی و پنسیلوانیا از گذشته چنین وضعیتی داشته اند. اینطور 
به نظر می آید كه بایدن در این ایالت ها توانسته رقیب خود را از دور 
خارج كند زیرا درنظرســنجی های ایالتی به جز در 2 ایالت آیووآ 
و اوهایو، از ترامپ جلوتر است. البته درصد برتری ترامپ در این 
دو ایالت نیز به ترتیب یك و 1.3درصد است درحالی كه محبوبیت 
بایدن در دیگر ایالت ها 7.8درصد بیشتر از ترامپ است. اما سیاست 
آمریكا درحال حاضر یك ملغمه تمام عیار اســت و بخش هایی از 
آمریكا كه هرگز تا پیش از این بستر نبردهای انتخاباتی نبوده اند، 
به ایالت های چرخشــی تبدیل شــده اند. آریزونــا ازجمله این 
ایالت هاست كه البته جمهوریخواهان تنها یك بار در سال 1952در 
این ایالت پیروز انتخابات نشده اند. شاید بتوان گفت ایالت تگزاس 
كه از دهه 1970به مامن ازلی جمهوریخواهان تبدیل شده است، 
امن ترین ایالت برای پیروزی ترامپ باشــد. درنظرســنجی های 
انجام شده در تگزاس كه به تنهایی 38رأی الكترال دارد، ترامپ 
0.8درصد جلوتر از بایدن است. اما بایدن در سفر تبلیغاتی خود 

به این ایالت توانسته بود درنظرسنجی ها از ترامپ سبقت بگیرد.

برنده نهایی كیست؟
اگرچه شــهروندان آمریكایی پس از پیروزی ترامپ در انتخابات 
ســال 2016اعتماد خود را به نتیجه نظرســنجی های ایالتی از 
دست داده اند، اما مفســران همچنان با اتكا بر این داده ها تالش 
دارند نتیجه احتمالی انتخابات را بسنجند. آنچه از نتایج كلی این 
نظرســنجی ها برمی آید، برتری بایدن است. دست كم بایدن در 
ایالت های كلیدی، پیروز میدان است. مثال در ویسكانسین، جایی 
كه ترامپ در سال 2016در رقابتی نزدیك از آن پیروز بیرون آمد، 
بایدن 6امتیاز جلوتر ایستاده است. بایدن همچنین در آریزونا كه 
ذاتا ایالتی جمهوریخواه درنظر گرفته می شود با اختالف ناچیزی 
برتر از ترامپ قرار گرفته اســت. رقابت در كارولینای شمالی كه 
همواره جمهوریخواهان در آن محبوبیت داشــته اند و همچنین 
فلوریدا و تگزاس از این هم نزدیك تر می شــود. در این ایالت ها 
اختالف میان نتایج نظرسنجی ها كمتر از 5 امتیاز بوده و این یعنی 
برای فهمیدن نتیجه قطعی انتخابات كه كمتر از 2 ماه تا آغازش 

زمان باقی است، باید در انتظار رقابتی تنگاتنگ باقی بمانیم.

امكان تعویق انتخابات وجود دارد؟
پنجاه و نهمین انتخابات ریاســت جمهوری آمریكا قرار اســت 
روز ســوم نوامبر برابر 13آبان 99اجرا شــود. اما با وجود آشوبی 
كه همه گیری كرونا به پا كرده اســت عده ای از مفسران سیاسی 
احتمال به تعویق افتــادن انتخابات را غیرممكــن نمی دانند. با 
این همه چنین تصمیمی نیازمند همكاری های بی سابقه دوطرف 
رقابت انتخاباتی است، زیرا ترامپ این قدرت را ندارد كه با صدور 
فرمانی اجرایی انتخابات را به تعویق بیندازد یا متوقف كند. آمریكا 
در ســال 1918، زمانی كه با همه گیری آنفلوآنزای اســپانیایی 
و مرگ 675هزار نفــر در اثر این بیماری درگیر بــود، انتخابات 
میان دوره ای خود را برگزار كرد. از این رو متوقف شدن انتخابات 

امسال به دلیل همه گیری كرونا چندان محتمل به نظر نمی آید.

سمیرا رحیمی
روزنامه نگار

چطور از پاییز 99 لذت ببریم؟

پاییزم!  ای قناری غمگینم
مروری بر جذاب ترین محصوالت فرهنگی و هنری در پاییز سال 99

می گویند پاییز كه جوالن می دهد، باید یك جا نشست و به چیزهایی فكر 
كرد كه تابستان، توان آن را نداشته به ما نشان دهد. تا به حال چیزی درباره 
»افسردگی پاییزی« شنیده اید؟ انگار مطالعات نشان داده كه اشخاص در 
فصل پاییز بیش از سایر فصل ها مستعد افسردگی هستند. علت هم اوضاع جوی فصل است. مثال اخوان 

می گوید: »ای فصل فصل های نگارینم/ سرد سكوت خود را بسراییم/ پاییزم!  ای قناری غمگینم«.
همه  اینها دست به دست هم می دهد تا حس  و حالی از تنها بودن و یكه  افتادن بر ما مستولی شود. اما برای 
غلبه بر این حس و حال باید به چیزهایی پناه برد كه ما را از دل جهان امروزی كنده و دنیای دیگری برایمان 
می سازند. در اینجا می خواهم بگویم در فصل پاییز می توانید منتظر چه اتفاقات تازه ای در فرهنگ و هنر 

باشید.

ویداد دنبال كنید جشنواره و ر
قرار است نخستین جشنواره فیلم كوتاه »سلفی 20« پاییز امسال به صورت آنالین برگزار شود. این رویداد 
با دریافت 420 اثر از فیلمســازان حرفه ای و مردمی، هم اكنون در مرحله انتخــاب آثار برای راهیابی به 
رقابت نهایی و مرحله داوری است. از سوی دیگر یازدهمین دوساالنه ملی سرامیك ایران هم آبان و آذر در 
فرهنگسرای نیاوران تهران برگزار خواهد شد. و درنهایت »حراج تهران«. مسئوالن این حراج از دوره جدید 
این رویداد فرهنگی-هنری در پاییز خبر داده اند. حراج تهران كه قرار بود تیرماه برگزار شود، به دلیل شیوع 
كرونا به تأخیر افتاد. دوره سیزدهم این رویداد با حراج »هنر معاصر و مدرن« در فصل پاییز برگزار می شود.

تئاتر تماشا كنید

اگر اهل نمایش هستید »در انتظار گودو«ی امیررضا 
كوهستانی مهرماه هم روی صحنه باغ كتاب تهران 
خواهد بود. این نمایش با بازی لیلی رشیدی، مهین 
صدری، الهام كردا، مونا احمــدی، خزر معصومی 
یك ماه است كه اجرا می شود. »عشق روزهای كرونا« 
محمد رحمانیان هم پاییــز در فضای باز اجرایش 
ادامه پیدا می كند. این نمایــش 6اپیزودی با بازی 
چهره هایی چون مهتاب نصیرپور، ســیما تیرانداز 
و بهنوش طباطبایــی در كافه باغ مجموعه رودكی 
اجرا می شود. اما آن سو تر »برگشــتن افتخار آمیز 
مردان جنگ« به كارگردانی حســین شهبازی تا 
2آبان در سالن استاد انتظامی خانه هنرمندان روی 
صحنه خواهد بود. داستان این نمایش 3سال بعد 
از اتمام جنگ جهانی دوم، در هامبورگ است. این 
نمایش براساس نمایشنامه »بیرون، پشت در« اثر 
ولفگانگ بورشرت نوشته شده. نمایش »دراكوال« به 
كارگردانی پویا امینی تا 9آبان در تماشاخانه سپند 
و »تاجر ونیزی« شكســپیر این  بار به كارگردانی 
گووان مهر اســماعیل پور روی صحنه تاالر رودكی 
خواهد بود. نمایش »هجــوم« علی صفری هم كه 
برداشتی آزاد از رمان »وقفه در مرگ« ژوزه ساراماگو 
اســت روی صحنه می رود. هجوم نگاهــی تازه به 
نمردن بین اقشار مختلف جامعه دارد، افرادی كه در 
ابتدا سرمست جاودانگی می شوند و كاربرد تأثیرگذار 

مرگ را بر زندگی خود از یاد می برند.

فیلم ها و سریال های خارجی را دنبال كنید
البته در این پاییز، فیلم ها و ســریال های خارجی تازه ای هم به بازار خواهد آمد. مثال فیلم Mank دیوید 
فینچر با بازی گری اولدمن و لیلی كالینز كه نتفیلیكس آن را تهیه كرده است. اما Tenet كریستوفر نوالن 
شاید از مهم ترین فیلم  هایی باشد كه همه انتظارش را در پاییز امسال می كشند. درباره من به پایان دادن به 
اوضاع فكر می كنم )Im thinking of ending things(، می گویند كه این فیلم چارلی كافمن یك رؤیای 
 On طوالنی است. پس پیشنهاد می شود این فیلم را نیز كه پاییز می آید تماشا كنید. در همین  ماه همچنین
the rocks سوفیا كوپوال در سینماها، Rebecca بن ویتلی محصول نتفلیكس اكران خواهد شد. كمدی 
The climb مایكل آنجلو كوینو و جاسوسی اكشِن No time to die كری فوكوناگا نیز در پاییز امسال روی 
پرده سینماهای جهان خواهند رفت. اما اگر از دسته سریال  بین ها باشید می توانید پاییز امسال فصل چهارم 
  Away را دنبال كنید. البته فصل دوم سریال های )this is us( و این ما هستیم )The Crown( فارگو، تاج
Rached و the boys هم به دست عالقه مندانش خواهد رسید. اما امسال باید منتظر چند سریال جدید 
هم باشید. قرار است We are who we are به كارگردانی لوكا گواداگینو و روز سوم )the third day( به 
كارگردانی مارك موندن و فیلیپا لوتورپه با بازی جود ال و كاترین واترستون از HBO مجموعه هایی جدیدی باشند كه به دام تان بیندازند.

كتاب بخوانید و موسیقی گوش كنید
هیچ می دانستید به تازگی رمان»فیلیپ و دیگران« سیس نوتبوم، از زبان هلندی با ترجمه سامگیس زندی 
در انتشارات فرهنگ آرش منتشر شده است؟ نوتبوم از مهم ترین نویسندگان روشنفكر اروپایی محسوب 
می شود كه همچنان زنده است. اما رمان »بیگ سور« جك كرواك با ترجمه فرید قدمی را كه در این فصل 
در انتشارات روزنه منتشر خواهد شد از دست ندهید. قدمی می گوید كه این اثر اوج خالقیت و تفكر كرواك 
است. هرچند مهم ترین اثر داستانی او »در جاده« است؛ رمانی كه به عنوان یكی از 3كتاب ستایش شده نسل 
بیت شناخته می شود. با این حال از این اظهارنظر قدمی می توان دریافت كه می شود منتظر اثر خواندنی 

دیگری از نویسنده عجیب و غریب آمریكایی بود.
اما در موسیقی، آلبوم »بیرون افتادن از زمان« پیشنهاد می شود. این اثر جدید گروه جاده ابریشم كه كیهان كلهر 
نوزانده و آهنگساز بین المللی ایرانی نیز سال هاست عضو آن است، هجدهم مهرماه منتشر خواهد شد. باید منتظر 
اثری كامال متفاوت بود، چراكه در این اثر، موسیقی برای 8ساز، 3خواننده و افكت های الكترونیك نوشته شده. 
آهنگساز، اُزوالدو گولیُجف آرژانتینی است. شیار اول این آلبوم به نام »زمزمه های قلب« همراه با تصویرسازی های 
كه ورك مورات اهل سوریه ارائه خواهد شد. این آلبوم البته در ایران منتشر نمی شود و باید منتظر ماند و دید چطور می توان آن رابه دست آورد.

پیش بینی ها از وضعیت بورس در پاییز 99 چه 
می گویند؟

اما و اگرهای 
ریزش پاییزی 

تحلیل گران بازار سرمایه معتقدند 
این بازار سقوط یا ریزش نكرده و 
صرفا در اصالح قیمتی قرار دارد 

دوران رشد  شارپی ســهم ها به سر آمده است. بعضی از 
تحلیل گران بازار سرمایه دیگر مانند گذشته آینده خوبی 
برای بورس متصور نیستند و روزهای سبز بازار را به اما 
و اگرهای مختلفی گره زده اند؛ بازاری كه اگرچه شاید 
می توانست بهترین مقصد برای هدایت نقدینگی سمی 
و سرگردان این روزها باشــد، اما درنهایت قربانی ترس 
سهامداران تازه نفس و سودهای سرسام آور 3 ماه نخست 
سال جاری شد. بررسی های همشهری از تحلیل گران 
مختلف نشــان می دهد كه پاییز و به خصوص مهرماه، 
روزهای بهتری در انتظار بازار سرمایه و سهامدارانی است 
كه صبوری كرده اند، اما در نهایت معلوم نیست سرنوشت 

مائده امینی 
روزنامه نگار

پاییز پرتردیدی در انتظار بورس است 
یكی از مهم ترین عوامل مؤثر 
در وضعیت پاییزی بورس، 
انتخابات آمریكا خواهد بود. 
انتظار می رود پیروزی دمكرات ها در انتخابات آمریكا، موجب 
آزادســازی صادرات نفت و افزایش درآمد دولت شود و این 
شرایط در كوتاه مدت در رونق بورس هم مؤثر است. هم اكنون 
بورس رشد نامتعارفی را تجربه كرده و این درحالی است كه این بازار می باید حداكثر به 
اندازه افزایش نرخ ارز افزایش پیدا می كرد یا پابه پای تورم پیش می رفت. اما هم اكنون، با 
وجود كاهش شاخص بورس، همچنان فاصله بسیار زیادی با افزایش نرخ ارز و شاخص 
تورم در این بازار دارد. نگارنده، به صورت خوش بینانه ای معتقد است كه رشد شاخص 
بورس تا عددی بین 1250 تا 1300واحد بیشتر پیش نخواهد رفت. بنابراین نمی توان 
آینده امیدواركننده ای برای بورس در فصل جاری متصور بود، زیرا طی چند ماه گذشته 
افزایش ارزش بسیاری از ســهم ها به بیش از ارزش ذاتی آنها رســیده است. البته این 
احتمال وجود دارد كه نرخ ارز و نرخ تورم آن قدر افزایش یابد تا این قیمت ها توجیه پذیر 
شود كه آن هم به نفع ســهامداران نیست، زیرا ارزش ســرمایه و پول آنها كاهش پیدا 
می كند و كیفیت زندگی پایین می آید. من امید زیادی به پاییز امسال برای بازار سرمایه 
 P/E ندارم. درواقع واقعیت های اقتصادی موجود امیدها را از بین می برد. در حال حاضر
در بازار ما 20 است؛ یعنی 5درصد سود در سال! كه این میزان در شرایطی كه نرخ تورم 
30 تا 40درصد است، بی معناست. بنابراین یا باید نرخ تورم آن قدرافزایش یابد و یا این 
قیمت ها شكسته خواهد شد. این را هم بگویم كه دستكاری شاخص ها شاید به صورت 
موقت بتواند روی تحلیل ها اثر بگذارد، اما به صورت بلندمدت امكان پذیر نیست و چندان 

نباید به اعدادی كه محصول این دستكاری هاست دل بست.
 اما چه شد كه بورس در این سرازیری افتاد؟ واقعیت این است كه دولت تالش بسیاری 
كرد كه نقدینگی سرگردان را به سمت بازار سهام ســوق دهد، اما موفق نبود. درواقع 
دولت با این ترفند سعی كرد از شدت هجوم نقدینگی به بازار ارز، طال، خودرو، مسكن و... 
بكاهد. بنابراین درست است كه در ظاهر تازه واردها باعث رشد نامتعارف شاخص بورس 

به این صورت شدند، اما علت اصلی، همان منفی بودن نرخ بهره واقعی قلمداد می شود.
از سوی دیگر افزایش حضور شركت ها در بازار بورس هنوز به تعمیق بازار كمكی نكرده 
است. به طور مثال بزرگ ترین شركت عرضه شــده به بازار سهام شستا بود كه در حدود 
10درصد باعث عمق بازار شد، درحالی كه در مورد عمق بازار، باید در حدود  40تا 50درصد 

سهم به صورت شناور داشته باشیم. 
در پایان، ذكر این نكته ضروری اســت كه تنها راه نجات بازار بورس تقویت بخش واقعی 
اقتصاد است. امكان ندارد بدون افزایش تولید، بورس پررونقی داشته باشیم. رشد در این 
شرایط حباب است. اگر دولت به جای سوق دادن ســرمایه ها به بورس، آنها را به سوی 
شركت ها و بنگاه های اقتصادی ســوق می داد، نقدینگی مازاد منجر به افزایش سرمایه 
شركت ها و توسعه آنها یا تاسیس شركت های جدید می شد، به ویژه در شرایط فعلی تحریم 
كه به افزایش قیمت كاالهای خارجی انجامیده است و می توان ادعا كرد تولیدات بسیاری 
از صنایعی كه در گذشته به دلیل ارزان بودن نرخ ارز صرفه اقتصادی نداشت امروز مقرون 
به صرفه است. افزایش قیمت سهم باید ناشی از افزایش سود یك كارخانه یا شركت باشد 

كه تولید پربازده تری برای خود رقم زده است.

آبان؛  ماه سرنوشت ساز بورس 

جای پول ترسو در بورس نیست. این حقیقتی است 
كه بارها و بارها گفته شده، اما به نظر می رسد گوش 
ســهامداران هیجان زده بدهكار آن نبوده است. در 
روزهای ابتدایی پاییز99 با تحلیل شاخص متوجه 
خواهیم شــد كه شــاید بازی های كوتاه مدت بورس خیلی ها را خسته كند و 
باعث شود آنها از این قطار پیاده شوند. شاخص، بعد از تثبیت در یك میلیون و 
700هزار واحد و رسیدن به یك میلیون و 750هزار می تواند به سرعت رشد كند 
اما این اتفاق در صورتی رخ می دهد كه كف یك  میلیون و 500هزار را از دست 
ندهد  یا ناگهان ریزش عجیب و غیرقابل پیش بینی ای برای بورس پیش نیاید.

البته سازمان بورس سیاست های حمایتی مختلفی را درنظر گرفته است؛ مثال 

این سازمان انتشــار اوراق اختیار فروش برای بعضی نمادها را در دستور كار 
خود قرار داده است. این موضوع به ما نشــان می دهد كه در نمادهای بزرگ و 
سهم های بنیادین كف قیمتی بسته شده است و كسانی كه سهام این شركت ها 
را در قیمت های مناسبی خریداری كرده اند چندان متضرر نخواهند شد. من 
پیش بینی می كنم كه بیشــترین ضرر در پاییز امسال به سهامدارانی تحمیل 
می شود كه سهام شركت های مختلف را بدون بررسی و تحلیل و صرفا با شنیدن 

شایعاتی در قله های قیمت خریداری كرده اند.
اما پاییز امسال اتفاق مهمی هم در خود دارد و آن انتخابات آمریكاست. براساس 
آمار نظرسنجی  هایی كه اكونومیست منتشر كرده است، آرای جو بایدن بیشتر 
است. اگر این عضو حزب دمكرات انتخاب شود، بورس روزهای سبزی را دوباره 
به خود خواهد دید. اما اگر ترامپ دوباره انتخاب شود، بورس ریزش خواهد كرد، 
چراكه دوباره ترسی بر بازار سرمایه حاكم خواهد شد. البته ممكن است دولت 
پیش از انتخابات آمریكا رفتار حمایتی خود را در قبال بورس از ســر بگیرد تا 

استقالل اقتصاد ایران از انتخابات آمریكا را به رخ جهانیان بكشد.

غالمرضا سالمی
تحلیل گر اقتصادی

تحلیل گرانی كه معتقدند نگاه بلندمدت به بورس است 
كه برای سهامدار سودهای رؤیایی می سازد. خط فكری 
آنها بر این محور پیش می رود كه سهامدارانی كه سال 
92 از بازار سرمایه خارج شدند، بازندگان اصلی این بازی 
بودند و حاال هم وقت آن رســیده كه سهم های طالیی 
شكار شوند و در پرتفوی سرمایه گذاران قرار گیرند. اما 
استراتژی ما باید چگونه باشد؟ نگرانی های این روزهای 
بورسی ها چقدر باید جدی گرفته شود و بازار سرمایه قرار 

است در پاییز چه رفتاری از خود نشان دهد؟ 

بورس تا پایان سال چه می شود، به خصوص كه انتخابات 
آبان آمریكا می تواند تأثیرهای گســترده ای بر اقتصاد 
ایران بگذارد. درحالی كه بیشتر تحلیل گران بورس بر این 
باور بودند كه رشد شارپی این بازار تا ارائه صندوق سوم 
دولت ادامه خواهد داشت، اما خروج پی درپی سهامداران، 
سریال اظهارات كارشناسی نشده، حمایت های بی فایده 
و بدون برنامه و... همه و همه دســت به دست هم دادند 
كه سهامداران را دلســرد كنند و مقدمات خروج شان 
فراهم شود. این در حالی اســت كه در مقابل، هستند 

زهره پدارم نیا
كارشناس بازار سرمایه

زهرا رستگارمقدم
روزنامه نگار
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نگرانسركشيقيمتها
بازاركاالهاياساسيدرپاييزدچارچهوضعيتيميشود؟

باوجــوداينكه
بــرايجلوگيرياز
ايجادتورمتوســط
كاالهاياساسييك
نرخثابــتارزبراي
چنيــنكاالهايــي
درنظرگرفتهشــده،امابهدليلنوسانقيمت
جهاني)برمبنــايدالر(،اينكاالهاميتوانند

مانندسايركشورهايدنياتورمايجادكنند.
مادر6ماهگذشته،شاهدسيرصعوديقيمت
كاالهاياساسي،روغنخام،دانههايروغني،
انواعكنجاله،ذرتوجوداميوگندمبوديم.
بخشــيازاينافزايشقيمتهــا،مربوطبه
شــرايطآبوهوايياســت؛بهعبارتديگر،
وضعيتدربسياريازكشورهايتأمينكننده
چنينمحصوالتيبرايبازارهايايران-بهويژه
كشورهايمستقلمشــتركالمنافعياهمان 
C. I. S-مناســبنبود.ازسويديگرباتوجه
بهشرايطكروناشــاهداينبوديمكهبسياري
ازكشورها،ذخايراستراتژيكخودراافزايش
دادند.دراينشرايطتوليدكنندههاييمانند
روســيهواوكراينبرايصادرات،محدوديت
ايجــادكردندوازســويديگركشــورهاي
مصرفكننــدهماننــدهنــدوچيــن-كه
خريدهايشــانبرقيمتبازارجهانياثرگذار
است-باتوجهبهشــرايطفعليتالشكردند
تاذخايراستراتژيكشانراباالببرندواينروند
موجبشدهتاتقاضايكاالهمخوانياشرابا
عرضهازدستبدهدوسيرصعوديمستمري
راتجربهكند.باتكيهبرايــنتوضيحاتبايد
گفتپرداختارز4200تومانيبرايكاالهاي
اساســياثرگذاربودهاست،اماافزايشقيمت
جهانينيزبربازارداخليايراناثرگذاشــته

است.
درايراننيزشــاهدافزايــشتقاضاوكاهش
عرضهبوديم.مرورآمارواردات6ماهنخســت
سالبهماميگويدكهدراقالممختلف،واردات
كاهشيافتهاســتوجزذرت،وارداتتمام

اقالمكاالهاياساسيكهشــاملارز4200
تومانیميشوند،كاهشيافتهاست.بهعنوان
مثالكنجالهوروغنبهترتيبنسبتبهسال
گذشــتهباكاهش63و56درصــديمواجه
شدهاند.ايناتفاقاتموجبميشودتاجريان
پيوستهورودكاالبهكشوربايكوقفههمراه
شــودوتأثيراينوقفهبربازارداخلبهشكل
اثراتتورميخودرانشانميدهد؛بهعبارت
ديگركاهــشعرضهوثباتتقاضــازمينهرا
برايگرانفروشياينكاالهامهياكردواكنون
اختالفقيمتتاحديشــدتگرفتهاســت
كهزنجيرههــايمصرفكنندهدچارصدمات
سنگينيشدهاندوشبكهدامپروريوپرورش
طيوردرتامينخــوراكطيــورودامدچار

مشكلشدهاند.
بهويژهدرپــرورشطيورگوشــتيكهدوره
پرورشكوتاهمدتاســت،اثراتنابســاماني
بازاربهوضوحمشاهدهميشــودومرغداران
زياديهماكنــونبهدليلآنكــهتامينمواد
وخوراكبرايشانبهصرفهنيســت،ازتوليد
منصرفشدهاند.تبعاتايناتفاقرادرماههاي
آيندهبهشــكلكاهشتوليدمــرغخواهيم
ديدواگراينرويهادامهداشــتهباشــدمادر
ماههايپايانيسالباكمبودشديدترگوشت
مرغمواجهخواهيمشــد.دليلاصليكاهش
وارداتكاالهاياساســيرابايددرتأمينارز
كاالجســتوجوكرد.بانكمركزينتوانست
ارزالزمبــرايوارداتراتامينكند.مجموعه
اينفرآيندهاكهنشأتگرفتهازمشكالتبانك
مركزياست،موجبشدتاترخيصوزنيكاال
دركشوربهشــدتكاهشپيداكند.در6ماه
گذشتهنيازبازارتأميننشــدهاستوشاهد
عطشخاصيدربازاركاالهاياساسيهستيم
وبرايناســاسبايدبگوييمكهوظيفهوزارت
صمت،بانكمركزيوستادتنظيمبازار،تأمين
كسرياينكاالهاياساســياستوبايدنياز
ماههايآتيرانيزحــلوفصلكنند.درواقع
پاييز99بايدبيشازسالگذشتهتأمينكاال
وترخيصوزنيكاالازگمركانجامشودواگر
ايناتفاقنيفتدبدونشــكشاهدسركشي

مجددقيمتهاخواهيمبود.
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كاوهزرگران
رئیسکمیسونکشاورزیاتاقبازگانیتهران

نقدبازار

درخط مقدم تورم

آوينآزادي
خبرنگار

پاییز99
این شماره

گوشت،لبنيات،مرغ،تخممرغو...ازسبدخوراكيآحادمردمحذفشدنينيستند.قيمتآنهاروزبهروزباالتر
ميرودوآوردنايناقالمبهسفرههاسختترمیشود.هرچندوقتيكبار،قيمتيكيازاينكاالهاناگهان
دوبرابرميشود،اعتراضهاباالميگيرد،ستادتنظيمبازاربهميانميآيدوقيمتاندكيكاهشپيداميكندو
تمام.غائلهميخوابدواعتراضهاتاگرانيبعديآرامميشود.تخممرغنخستينكااليخوراكيایبودكهدرروزهايپايانيشهريوروابتدايي
مهرماهخبرهايگرانياشدررسانههاپيچيد.دالر4200تومانياينبارهمبهكارنيامدودرآستانهپاييز99،قيمتتخممرغتقريبادوبرابر
شدامااگر»كره«رافاكتوربگيريم،بهنظرميرسدفصلآراميدرانتظاربقيهكاالهايخوراكياست.گزارشمركزپژوهشهايمجلسنشان
ميدهدكهتغييراتقيمتدرپاييزسالگذشتهبهگونهايبودهاستكهبافرضثابتبودندرآمدخانوار،خانوارشهريوروستاييبهترتيب
در3ماهپاييزيكهگذشت6.5و7درصدازقدرتخريدخودراازدستدادهاند.اماپاييزامسالچطور؟آيادوبارهقراراستكاالهاياساسيرا
گرانتربخريم؟بهخصوصكهمركزآمارايرانميگويدكهرشدقيمتكاالهاياساسيتاآستانهپاييزادامهداشته،بهنحويكهدرشهريور99،

قيمتحملونقل،4.۸درصدوقيمتشير،پنيروتخممرغ،۸.6درصدافزايشيافتهاست.

لبنيات
سريالگرانيادامهدارد

سفرههاينهفقطايرانيهاكههمهمردمجهانبهلبنياتوابستهاست.براســاسگزارشمركزآمارايران،دريكماهشهريورلبنيات7درصدگرانشده
است.اولمهرماه،درحاليكهزمانزياديازافزايشقيمتشيرخامولبنياتنميگذشت،كارگروهتنظيمبازار،اعالمكردكهقيمتجديدمرغوشيرخام
باتوجهبهافزايشقيمتكنجالهسويادوبارهتعيينوابالغميشود.تالحظهتنظيماينگزارش،قيمتجديديبرايلبنياتاعالمنشدهاستامابهنظر
ميرسدپاييزامسالافزايشقيمتاينقسمازكاالهاياساسيرابرايهمهايرانبههمراهداشتهباشد.سيدمحمدرضابنيطبا،سخنگويانجمنصنايع
فراوردههايلبنيايراندربارهبازارلبنياتبههمشهريميگويد:پيشبينيقيمتعموماازتوانيكتوليدكنندهخارجاست؛چراكهاساسازنجيرهاتفاقاتي
كهدرصنعتكشورماميافتددراختيارتوليدكنندهنيســتومدامهزينههايتازهايبهتوليدكنندهتحميلميشودومنطقبازاروبنگاهداريايجاب
ميكندكهدرنهايتقيمتهايتازهدردستوركارتوليدكنندهقراربگيرد.فراموشنكنيملبنياتهمازتورم26درصديچندماهابتداييسال99درامان
نبودهاست.اوآيندهكوتاهمدتصنعتلبنياترااينگونهپيشبينيميكند؛قيمتشيرخامرا3100تعيينكردهبودنداماكارخانههاهماكنونبهقيمت
3600ميخرند.خوددامدارهاحرفازكيلويي5هزارتومانميزنند.توليدكنندهلبنياتهممجبوراستكهدرنهايتشيررامتناسبباهمينافزايش
قيمتدراختيارمصرفكنندهبگذارد.ميخواهمبگويمهيچچارهايجزافزايشقيمتدرصنعتلبنياتنداريمواينتصميمينيستكهتوليدكنندههاي
اينصنعتآنراگرفتهباشندياازآنراضيباشــند؛درواقعراهديگريبرايادامهحياتآنهاباقينماندهاست.بنيطباادامهميدهد:قيمتتمامشده
محصوالتلبنيتحتتأثيرپارامترهايمهميمثلقيمتشــيرخام،موادبستهبندي،قيمتارزوحقوقودســتمزداست.اينعواملبهازايهركيلو

محصوللبني،حداقل1000تومانبرقيمتنهاييلبنياتتأثيرخواهدگذاشت.

تخايتمالسلوحا
انيسمهعبسسلاجم
رداكرامااهرا
ازناهندمميدج

رناليتاكاتسر
واتودبختنمگا
يهبدنموربكسير
يياهنرجفهنارت
نردمافعتساقيب
گمتسرهفافايا
نداهنرتوبكهط

مداربزراكتشپ
شنتااكاكبيرج
يركابديهشهراوز
تقومزلفهبشدتم
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افقي:
1-رنگسوگواري-گرمترين
ســياره-جانوريشبيهراسو
كهدرزمستانرنگشسفيد

ميشود
2-هنــگام-خانــمكارآگاه
داســتانهايآگاتاكريستي

-افسرده
3-قطعيبرايكتاب-ديگر

4-نگاهكــردن-خوبيهاو
نيكيها-پدرعرب

5-سربندمردانسيستاني-
شهرباباطاهر-دوستي

6-كنــدهكاريرويچوب-
زينوبرگاسب-مترجم

7-قســمتيازپا-اكســير-
سنگيزينتي

8-نخستينموذناسالم-از
الفباييوناني-تصميمگرفته

9-افــراد-ورزشــيباتوپ
بيضي-داراياخالقورفتار

خشك
10-بلبل-رستگاري-نوك

بينوك!
11-مخففاگــر-محروم-

اسلحهساموراييها
12-چارچوبعكس-نوعي
پارچهضخيموخشنكهآب
درآننفوذنميكند-حكومت

اتحاديهاي
13-خميده-خالفكار

14-ميانگين-اقامتگزيدن-
زائدهسربندپايان

15-نمايشــنامهشكسپير-
خاليكردن-مربوطبههنر

 
عمودي:

1-دعــايمســتحبيروز
جمعه-آفتابپرســت-برپا

داشتن
2-ضميــرانگليســي-لقب
محمدتقــيبهــار،شــاعرو
روزنامهنــگارايرانــي-عمر

بيپايان!
3-درگاه-محافظانگشتان-

شكاك
4-دائمي-گليزينتي-واحد
اندازهگيرياختالفپتانسيل

الكتريكي
5-ارث-استواري

6-برادرپدر-ترسناك-بدون
معطلي

7-خيمهوخــرگاه-اثريبه
قلمفئودورداستايوفســكي-

كاشفميكروبسل
8-تختسلطنت-شهريدر

آلمان-نقلشده
9-نوعيموسيقيغربي-ياري
رسانندهبهآســيبديدگان-

درنگ
10-بيرغبتي-اندامتنفسي

ماهي-پارچهكهنه

11-كتابابنبابويه-مجاني
12-نوعيآينه-سخنچين-

لباسمردانهعربي
13-نمايشبــاســازوآواز-
دورترين-بيمارياختاللعمل

كبد
14-مرگوميــرجمعــي-
پايتخــتبورونــدي-حيوان

باركش
15-سجدهشــونده-متوسل

شدن-رنگيبرايقالي

اعداد1تا9راطوريدرخانههايسفيدقراردهيدكههررقمدرسطرها،ستونهاومربعهايكوچك3در3يكبارجدولاعداد|3760
ديدهشود.پاسخهادرادامهآمدهاست.
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قيمتكاالهاياساسيدرپاييزسالجاريچهتغييريخواهدكرد؟

فعاالنبازارنگرانموجبعدیگرانیكاالهاياساسيدر3ماهآيندههستند

تخممرغ
مشكلنهادههاياوليه
حلنشود،تخممرغ
دوبارهگرانميشود

پاييز99بــرايتخممرغباحواشــي
بســياريمواجهبــود.درروزابتدايي
اينفصل،قيمتاينكاالياساســي
ازحدودشــانهاي20هــزارتومانبه
38هزارتومانرســيد.ايندرحالي
اســتكهتخممرغازجملهكاالهايي
استكه70درصدنهادههايآنيعني
خوراكمرغازخارجوباارزدولتيوارد
ميشود.بهنظرميرسدتجربهشكست
استفادهازارزدولتيبرايكاهشقيمت
گوشتهمچنانبهكارسياستگذاران
نيامدهاســت.وزيرجهادكشاورزيبر
اينباوراستكهقيمتتخممرغبايد
بهگونهايتنظيمشــودكهنهمرغدار

آســيبببيندنهمصرفكننده.
ناصرنبيپور،رئيسهيأت
مديــرهاتحاديــهمــرغ
تخمگذاراســتانتهران
دراينبارهبههمشــهري

ميگويد:اگرنهادههاباقيمت
مناسبدســتمرغداربرسد،قيمت
تخممرغهمين12هــزارتومانيكه
هستباقيميماندامااگرسوياوذرت
ماراتاميننكننــدقيمتتخممرغدر
پاييزامسالغيرقابلپيشبينياست
وممكناستبهشــكليمهارنشدني
قيمتباالبرود.دراينصورتاساســا
امــكانتوليدتخممرغوجــودندارد؛
چراكهتوليــدمرغتخمگــذارمانند
مرغگوشــتينيســتكهمرغداراگر
امروزجوجهنريزد،45روزديگرجوجه
خواهدريخت.مرغتخمگذارشــرايط
ويژهايبرايتوليدنيــازدارد.امااگر
نهادههارادراختيارمابگذارندنهتنها
قيمتهادربازارتنظيمخواهدشــد
بلكهحتيصادراتمانبهكشــورهاي

همسايهدوبارهبرقرارميشود.

گوشت
اگرعرضهداممناسب
باشد،كاهشقيمت
ادامهپيداميكند

گوشتقرمزدرآستانهپاييزكاهشقيمت
راتجربهكردهاست.افزايشعرضهدرپاييز
عموماكاهشقيمتگوشتقرمزدراينفصل
رارقمميزند.قيمتگوشتكهزمانيدرسال
بهكيلويي195هزارتومانهمرسيدهبوددر
مهرماهامسالبانرخمصوب110هزارتومان
معاملهميشــود.علياصغرملكي،رئيس
اتحاديهگوشتگوسفنديبراينباوراست
كهنميتوانقيمتگوشتراپيشبينيكرد.
اوبههمشهريميگويد:همهچيزدرلحظه
اتفاقميافتد.امكانبرنامهريزياصالوجود
ندارد.هماكنونعرضهدامخوباســتودر
هفتهاولمهرماهاينباالبودنعرضه،موجب
شدهكهقيمتگوشتكاهشپيداكند.در
همهبازارها،عرضهوتقاضاســت
كهشــرايطراتعيينميكند.
گوشتهمازاينقاعدهمستثني
نيست.اوبراينباوراستكهاگر
عرضهمناسبدامادامهپيداكند
وسياســتهاونظارتهايالزم
برايجلوگيريازقاچاقآنبهدرستي
پيگيريشود،گوشــتقرمزافزايشقيمت
چندانيراتجربهنخواهدكرد.گفتنياستكه
درهفتهاولمهرماه،قيمتگوشتگوسفندي
دركشتارگاهكيلويي95هزارتومانتعيين
شدكهنرخآندرمغازه)شقهبدوندنبه(به
108هزارتومانهمميرسد.دربارهگوشت
مرغاماماجرافــرقميكند.قيمتاينكاال
در6ماهنخســتســالجاريافزايشقابل
توجهيراتجربهكردهوبهنظرميرسداين
روندهمچنانادامهداشتهباشد.قيمتهر
كيلومرغدرابتدايامسال7هزارتومانبودهو
درلحظهتنظيماينگزارشبه12هزارتومان
رسيدهاست؛1.7برابر.بررسيهايهمشهري
نشانميدهدكهفعاالنبازاربراينباورندكه
افزايشقيمتمرغتاپايانمهرماهباشــيب

ماليميادامهخواهدداشت.
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  ورودي كوي نصر نيازمند سرعت گير است
ورودي كوي نصر، گيشا مقابل خيابان دوم و خيابان يكم به سرعت گير 
شكيل و كم ارتفاع نياز دارد تا از صدمات به دليل سرعت زياد خودروها 

كاسته شود.
جمعي از اهالي كوي نصر، گيشا

   گوشي هوشمند واينترنت نداريم 
ســه دانش آموز هســتيم كه در پايه هاي نهم و ســوم و اول درس 
مي خوانديم اما از وقتي همه  چيز اينترنتي شد از درس جامانده ايم. سال 
گذشته به سختي به پايان رسيد و دائم در منزل همسايه بوديم. امسال 
با اضافه شدن خواهر كوچكم كه راهي كالس اول شده ديگر نمي توانيم 
مدام مزاحم همسايگان شويم، پدرم هم پول كافي براي خريد گوشي 

ندارد. مدرسه هم كه تعطيل است تحصيل ما چه مي شود؟
دانش آموز پايه نهم از كرج

  اخاذي به روش مؤسسه استاندارد
نمايندگان مؤسسه استاندارد به مغازه ها مراجعه  و درستي ترازوها را 
بررسي مي كنند. بعد از اتمام كار با اينكه ترازو درست است 50 هزار 
تومان مي گيرند و اگر نپردازيد براي شما تخلف و جريمه ثبت مي كنند. 

اين چه مدل نظارت كردني است!
دشتي از تهران

  گاز مايع در پاكدشت ناياب شده است
چند وقتي است كه گاز مايع در پاكدشت پيدا نمي شود و هر جا هم كه 
گاز داشته باشند به چند برابر قيمت آن را مي فروشند، وقتي اعتراض 
مي كنيم مي گويند همين است كه هست. صرف نظر از استفاده براي 
سوخت خودرو كساني كه در منزل هنوز از كپسول استفاده مي كنند 

چه گناهي كرده اند؟
عليرضا يزدانفر از پاكدشت

   گيشه هاي اخذ عوارض اتوبان را جمع كنند
با توجه به حذف دريافت نقدي عوارض بزرگراه ها بهتر اســت جهت 
جلوگيري از ترافيك و حركت روان اتومبيل ها، موانع ها و كيوسك هاي 

اخذ عوارض را بردارند.
 طاهربلغار از تهران

   همسان سازي  بي اثر حقوق ها 
همسان سازي  حقوق قشر بازنشسته و... در صورتي رضايت بخش و 
مطلوب مي شود كه كنترل قيمت ها تمام قد و موشكافانه باشد. چون 
اگر بنا باشد هرچند مدت صعود قيمت رخ دهد كه اين سال ها ساعتي 

رخ مي دهد به خودي خود اين همسان سازي  هاخنثي مي شود.
بازنشسته تأمين اجتماعي از كرج

كرونا و تصميم درست تمركززدايي
تأخير در تصميم گيري بهنگام هزينه هاي زيادي  ادامه از 

به بار آورده كه بخشي از آن جبران شدني نيست. صفحه اول
اين موضوع نه تنها در استان هاي دور از مركز)تهران( نمود عيني دارد 
كه در تهران هم عالوه بر چندگانگي تصميم گيري و نظارت ضعيف بر 
اجراي پروتكل ها، بسياري از تصميمات اجرايي پس از اينكه كرونا وارد 
پيك هاي جديد شــده يا بحران باال گرفته، اتخاذ مي شود و سرعت 
تصميم گيري دستگاه هاي سياستگذار از سرعت پيشروي كرونا كمتر 
است. زماني كه بحث تمركزگرايي در مديريت بحران مالك عمل قرار 
مي گيرد، اين موضوع به مراتب، بحراني تر مي شــود. البته در ماه هاي 
گذشته دولت اختياراتي را به استانداري ها تفويض كرده بود، اما حدود 
و ثغور اين اختيارات روشــن نبود و در بســياري از موارد تصميمات 
مديران، استاني اعالم مي شد، ولي با اعالم تصميم ديگري از ستاد ملي 
مقابله با كرونا در مركز عمال مصوبات استاني غيرقابل اجرا تلقي شده و 

در تضاد با تصميمات مركز قرار مي گرفتند و بالاثر مي شدند.
تصميم اخير ستاد ملي مقابله با كرونا براي تفويض اختيارات بيشتر 
به استان ها براي تصميم گيري در زمينه تعطيلي، ممنوعيت سفر و... 
كه به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي انجام شده، 
مي تواند مسير تازه اي را براي مديريت بحران كرونا در كشور باز كند. 
اين واگذاري اختيارات بيشتر و به نوعي تمركززدايي از تصميم گيري 
يكي از مشــكالت اصلي را كه تأخير در تصميم گيري است از پيش 
پاي مديران اجرايي در استان ها برمي دارد. تا پيش از اين آنها بايد در 
انتظار تصميم گيري ستاد مركزي مي ماندند، اما االن بسته به شرايط 
منطقه تحت مديريتشــان براي تعطيلي، ممنوعيت سفر و هر اقدام 
پيشگيرانه اي مي توانند تصميم گيري و به فوريت اقدام كنند. پيامد 
مثبت ديگر اين تمركززدايي، جلب مشاركت بيشتر مديران استاني 
است؛ چه در دستگاه هاي دولتي و چه نهادهاي علمي و دانشگاهي. 
دامنه اين مشــاركت با افزايش اختيار حكومت هاي محلي مي تواند 
به مشاركت بيشــتر مردم و نهادهاي مردمي محلي هم منجر شود؛ 
مشاركتي كه در ماه هاي گذشته از ظرفيت هاي آن به درستي استفاده 
نشده اســت. مديريت بحران به صورت متمركز عمال نقش نهادهاي 
مختلف به ويژه نهادهاي مردمــي را در مهار بحران كم رنگ مي كند. 
همگان منتظرند كه ستاد مركزي چه مي گويد؛ بنابراين ابتكار عمل 
و واكنش هاي جمعي مؤثري كه اتفاقــا الزمه مديريت بحراني چون 

كروناست، كاهش مي يابد.
عالوه بر اينها، اما نكته مهم تري هــم وجود دارد كه نبايد از آن غفلت 
كنيم. تمركززدايي در تصميم گيــري اگر صرفا به صورت يك مصوبه 
و ابالغيه باشد، اما سازوكارهاي وابســته به آن تعريف نشود به نتايج 
موردانتظار نمي رسد و ممكن است خودش به ناكامي ديگري منجر 
شود. ســتاد ملي مقابله با كرونا و اصوال دولت در مركز اگرچه اختيار 
تصميم گيري را به مديران اســتاني واگذار كرده و از اين جهت يك 
گام به جلو برداشته اند، اما در نظارت كالن بر عملكرد استان ها بدون 
مداخله هاي بازدارنده و در تامين ملزومات و امكانات موردنياز استان ها 
بايد نقش پشتيبان و كامال فعالي داشته باشند؛ به ويژه آنكه استان هاي 
مختلف از نظر ميزان توسعه يافتگي، برخورداري از امكانات بهداشتي 
و درماني و زيرساخت ها شرايط يكساني ندارند و روشن است كه صرف 
واگذاري اختيار تصميم گيري به مديران براي مديريت موفق بحران 

كنوني كافي نيست.
 يعني اين واگذاري تصميم گيري، از مسئوليت مركز براي رصد مداوم 
و مديريت كالن كم نمي كند كه اتفاقا انتظار مي رود با مشاركت بيشتر 
استان ها مديريت همه جانبه مركز بر بحران هاي پراكنده ناشي از كرونا 

در نقاط مختلف كشور بهتر و دقيق تر شناسايي شده و مهار شود.

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

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

با مردم

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

كوتاه از حادثه

 مرگ مرموز 
دختربچه 3ساله

 بــا مــرگ مرمــوز دختربچه 3ســاله در 
بيمارســتان، تحقيقات براي كشف راز اين 

مرگ آغاز شده است.
به گزارش همشهري، ظهر دوشنبه گذشته 
به قاضي مصطفي واحدي كشــيك جنايي 
تهران خبر رســيد كه كودكــي در يكي از 
بيمارســتان هاي تهران به طرز مشــكوكي 
جانش را از دســت داده اســت. با دســتور 
قاضــي، تحقيقات آغاز و با حضــور ماموران 
در بيمارستان و بررسي هاي اوليه  مشخص 
شد كه كودك ساعتي قبل توسط مادرش به 

بيمارستان انتقال يافته است.
مادر وي به پزشــكان گفته بود كه كودكش 
از شــب قبل دچار تب و لرز شده و پزشكان 
احتمــال دادند كه وي مبتال به كرونا شــده 
است. به همين دليل از او تست كرونا گرفتند. 
ســاعتي بعد اما دختربچــه به دليل وخامت 
حالش، جانش را از دســت داد و همزمان با 
فوتش جواب تست كروناي او منفي اعالم شد. 
در ادامه مسئوالن بيمارستان از مادر كودك 
شناسنامه و مدارك هويتي اش را خواستند 

كه او ادعا كرد مداركش گم شده است. 
از سوي ديگر مشخص شــد كه پدر كودك 
معتاد به مواد مخدر و در كمپ بستري است. 
در اين شرايط بازپرس جنايي تهران دستور 
انتقال جســد دختربچه به پزشكي قانوني را 
صادر كرد تا علت اصلي مرگ وي مشــخص 

شود. 
عالوه بر اين، دستور داد تا تيمي از كارآگاهان 
جنايي با انجام تحقيقات اســرار مرگ وي را 

فاش كنند.

حكم قصاص 
محيط بان شكست

حكم قصاص محيط بان همداني كه 
به دليل شليك مرگبار به شكارچي داخلي

غيرمجــاز محكوم شــده بود، در 
ديوانعالي كشور نقض شد تا او اميد تازه اي براي 

زندگي به دست بياورد.
به گزارش همشــهري، اين محيط بان كه سعيد 
موميوند نــام دارد و يكي ديگــر از همكارانش، 
20آذرماه سال95 هنگام گشت زني در منطقه 
حفاظت شده نشر در استان همدان با شكارچيان 
غيرقانوني مواجه شدند. شــكارچيان كه 2نفر 
بودند سوار بر يك خودروي پيكان وارد زيستگاه 
شده و قصد شكار داشتند. در اين شرايط بود كه 
محيط بانان به آنها دستور ايست دادند و خودرو 
را متوقف كردند. آنها در همان بررسي هاي اوليه 
در خودروي شــكارچيان سالح غيرمجاز كشف 
كردند و بررسي هايشــان ادامه داشت تا اينكه 
يكي از شكارچيان تالش كرد فرار كند. موميوند 
به اين شكارچي دستور ايست داد و به تعقيب او 
پرداخت. شكارچي غيرمجاز قصد داشت به هر 
قيمتي كه شده از آنجا فرار كند و اين درحالي بود 
كه تعقيب او توسط مرد محيط بان ادامه داشت. 
در ادامه، سعيد موميوند تالش كرد با تيراندازي 
او را متوقف كند و به گفته خودش، مي خواست 
تير هوايي شليك كند اما به دليل ناهموار بودن 
مسير تعادلش را از دست داد و وقتي شليك كرد 
ناخواسته گلوله اش به شــكارچي در حال فرار 

اصابت و او را مجروح كرد.

مرد محيط بان شــكارچي مجروح را ســوار بر 
خودروي محيط باني به مركز درماني منتقل كرد 
و پزشكان اعالم كردند كه گلوله به لگن شكارچي 
اصابت كرده اســت. به نظر مي رسيد او به زودي 
مداوا خواهد شد اما به يكباره ورق برگشت و وي 
پس از حدود 17روز، در روز هشتم دي ماه روي 
تخت بيمارســتان جانش را از دست داد تا اتهام 

قتل او به گردن محيط بان بيفتد.
موميوند كه تا آن روز در بازداشت به سر مي برد، 
حاال در برابر اتهام سنگين قتل عمد قرار گرفته 
بود. او فكرش را هم نمي كرد كــه هنگام انجام 
وظيفه دچار چنين دردسر بزرگي شود. موميوند 
در روزهايي كه در بازداشــت به سر مي برد بارها 
صحنه تيراندازي را با خودش مرور كرد و معتقد 
بود كه ناخواسته باعث جان باختن شكارچي شده 
است. با وجود اين پرونده او به اتهام قتل عمدي 
به دادگاه كيفري يك استان همدان فرستاده و او 
محاكمه شد. در جلســه محاكمه با وجود اينكه 
موميوند بار ديگر به دفــاع از خودش پرداخت و 
گفت ناخواسته مرتكب قتل شده، اما اولياي دم 
مقتول اصرار داشتند كه او به عمد دست به اسلحه 
برده و خواسته شان قصاص است. در اين شرايط 
بود كه قضات دادگاه وارد شــور شــدند و عمل 
محيط بان را قتل عمد و او را گناهكار تشخيص 

دادند و به قصاص محكوم كردند.
صدور اين رأي براي مرد محيط بان و همكارانش 
باوركردني نبود، چراكه آنها معتقد بودند هنگام 

انجام مأموريت و در شرايطي نامتعادل تيراندازي 
صــورت گرفته اســت. از ســويي در خودروي 
شكارچيان اسلحه غيرمجاز كشــف شده بود و 
اين مسئله نشــان مي داد كه وي شكارچي بوده 
است. به همين دليل بود كه متهم به قتل به رأي 
دادگاه اعتراض كرد و پرونده به ديوانعالي كشور 

فرستاده شد.
در صورتي كه قضات ديوان رأي دادگاه را تأييد 
مي كردند او بايد پــاي چوبــه دار مي رفت، اما 
چند ماه بعد قضات عالي رتبه ديوانعالي كشــور 
بعد از بررسي پرونده و چگونگي وقوع حادثه، رأي 
دادگاه را نقض كردند و پرونده را براي بررســي 
مجدد به شــعبه هم عــرض دادگاه كيفري يك 

استان همدان فرستادند.
نقــض رأي اوليه باعث شــد تــا موميوند براي 
دومين مرتبه محاكمه شــود. او در دومين دور 
از محاكمه باز هم جزئيات روز حادثه را شرح داد 
و به بي گناهي اش اصرار كرد اما خانواده مقتول 
اصرار داشــتند كه او به عمد مرتكب قتل شده و 
براي صدور حكم قصاص پافشاري مي كردند. در 
پايان اين جلسه قضات دادگاه باز هم موميوند را 
مجرم تشخيص دادند و به قصاص محكوم كردند.

صدور دومين حكم قصــاص در اين پرونده كار 

را براي محيط بان ســخت تر كرد. اما راهي جز 
اعتراض به رأي دادگاه نداشــت و چند ماه قبل 
پرونده بار ديگر به ديوانعالي كشور فرستاده شد. 
نظر قضات ديوان براي او سرنوشت ساز بود و براي 
شنيدن آن لحظه شــماري مي كرد تا اينكه روز 
گذشته سرانجام قضات ديوانعالي كشور نظر خود 

را اعالم و بار ديگر حكم دادگاه را نقض كردند.
سرهنگ جمشــيد محبت خاني، فرمانده يگان 
حفاظت سازمان محيط زيست در اين باره گفت: 
متوجه شديم كه ديوان اعتراض ما را پذيرفته و 
رأي قصاص كه دادگاه صــادر كرده بود را نقض 
كرده اســت. اميدواريم كه غيرعمــد بودن اين 
حادثه اثبات شــود و محيط بان نجات پيدا كند. 
محبت خاني درباره جزئيات حادثه اي كه 4سال 
قبل رخ داده گفت: به همكارانم خبر داده بودند 
كه شكارچياني سابقه دار در منطقه حضور دارند، 
وقتي آنجا رسيدند در ماشين شكارچي ها، سالح 
غيرمجاز و شكار بوده است. در جريان تعقيب و 
گريز نيز تير هوايي به دليل ناهمواربودن زمين به 
بدن فرد شكارچي متخلف مي خورد. با وجود اين، 
قاضي اين را قبول نكرد و پرونده پس از 2مرتبه 
محاكمه و صدور قصاص با 2مرتبه نقض حكم از 

سوي ديوانعالي كشور مواجه شده است.

قاتل مرد دالرفروش، به دار مجازات آويخته شد
از  ســرقت  عامــل 

دالرفروش هاي خيابان جنايي
فردوســي كه در جريان 
سرقت از سومين طعمه اش او را به قتل 

رسانده بود، به دار مجازات آويخته شد.
به گزارش همشــهري، جنايتي كه اين 
مرد رقم زد صبح ششــم فروردين96 

رخ داد.
آن روز مأموران گشت پليس راهور در 
خيابان خارك، متوجه درگيري راننده 
يــك پرايد با مــردي شــدند كه روي 
صندلي جلو نشسته بود. مأموران وقتي 
به  خودروي پرايد نزديك تر شدند، راننده 
را ديدند كه به سمت مرد ديگر اسلحه 
كشيده و او را تهديد مي كند. آنها دست 
به كار شدند تا مرد مسلح را به دام اندازند 
اما ناگهان صداي شــليك چند گلوله 
به هوا بلند شد و مردي كه كنار راننده 
نشســته بود روي صندلي افتاد. راننده 
با ديدن مأموران از ماشين پياده شد و 
تيغ موكت  بري را روي گردنش گذاشت 
و آنها را تهديد كرد كه اگر نزديك شوند 
دست به  خودكشــي مي زند. مأموران 
سعي كردند او را آرام كنند و اسلحه اش 
را از او بگيرند امــا لحظاتي بعد، راننده 
از زير صندلي ماشــين اسلحه ديگري 
برداشــت و با هر دو اســلحه به سمت 
مأموران نشانه رفت. او با تهديد ماموران، 
سوئيچ خودروي پليس را گرفت و پس 
از آن پشت فرمان پرايد خودش نشست 

و پا به فرار گذاشت.
در ادامه مردي كه داخــل پرايد هدف 
گلوله قرار گرفته بود را به بيمارســتان 
منتقــل كردنــد. او رضا نام داشــت و 
در چهارراه اســتانبول در كار خريد و 
فروش دالر بود. 5گلوله به دست، كتف، 
شكم و سينه وي اصابت كرده بود و در 
بيمارستان درحالي كه به سختي حرف 
مي زد به مأموران گفت: مرد پرايدسوار 
بي سيم و اسلحه به  دست داشت و مدعي 
شد كه مأمور است. او به سمت من آمد 

و گفت كه روز قبل شــخصي دوستش 
را فريب داده و 30هزاردالر از او سرقت 
كرده اســت. بعد از من خواست سوار 
ماشينش شوم و درخصوص كساني كه 
دالر مي فروشند اطالعاتي در اختيارش 
قرار دهم. من هم بــه او اعتماد كردم و 
سوار ماشينش شدم اما او به من اشاره 
كرد و گفت تو همان شــخصي هستي 
كه دوســتم را فريب دادي. بعد پشت 
بي سيم اعالم كرد كه »مركز، مظنون را 

دستگير كردم«. 
مرد مجروح ادامه داد: من كه شوكه شده 
بودم فريــاد زدم بي گناهم اما او ناگهان 
اسلحه اش را به سمتم گرفت و خواست 
هرچه دالر دارم در اختيارش قرار دهم. 
به او گفتم اول صبح است و هنوز كار را 
شــروع نكرده ام و دالر همراهم نيست. 
پس از آن با هم درگير شــديم كه او با 
اسلحه اش به من شليك كرد و با ديدن 

مأموران از ماشين پياده شد و فرار كرد.

حكم مرگ 
مــرد دالرفروش پــس از گفتــن اين 
جزئيات به كام مرگ رفــت و گزارش 
قتل وي به بازپرس جنايي تهران اعالم 
شد. با دســتور وي گروهي از مأموران 
جست وجو براي يافتن قاتل دالرفروش 
را آغاز كردند تا اينكه بعد از گذشــت 
2ماه از حادثه، مخفيگاه وي در محمديه 
قزوين شناســايي و او دســتگير شد. 
مأمــوران در بازرســي از مخفيگاه وي 
2قبضه كلت كمري، شوكر، گاز اشك آور 
و تعدادي پالك خودرو كشــف كردند 
و به بازجويــي از وي پرداختند. متهم 
36ساله مدعي شد كه ناخواسته دست 
به قتل مرد دالرفروش زده اســت. وي 
گفــت: به خاطر بيماري پــدرم و خرج 
عملش نياز به پول زيادي داشــتم. اگر 
پول را جور نمي كردم، پاهايش را قطع 
مي كردند. ناچار شــدم نقشــه سرقت 
بكشــم. از طرفي برادرم هم ورشكست 

شده و با وجود 2فرزند كوچك به زندان 
افتاده بود و بايد پول طلبكاران او را هم 
جور مي كردم. به همين دليل تصميم به 
سرقت از دالرفروش ها گرفتم اما قصد 

كشتن كسي را نداشتم. 
وي ادامه داد: كلت ها را اواسط سال95 
زماني كه براي تفريح به سليمانيه عراق 
رفته بودم خريدم. داستان خريدنش هم 
اين بود كه قصد كشتن مادرم با سالح ها 
را داشتم اما سرنوشت جور ديگري رقم 
خورد و فرد ديگري با ســالح ها كشته 
شــد. او درخصوص نقشه قتل مادرش 
هم گفت: مــادرم وقتي 13ســالم بود 
مرا به همراه 2برادر ديگرم گذاشــت و 
رفت. او با پدرم اختالف داشت و خواهر 
8ساله ام را هم با خود برد كه بعدا متوجه 
شدم به اروپا رفته است. ديگر از او خبر 
نداشتم اما كينه عجيبي در دلم نسبت 
به او داشــتم. تا اينكه اواخر سال94 در 
فيسبوك مادرم را پيدا كردم و وقتي با 
او چت كردم متوجه شدم كه قرار است 
به زودي به ايران بيايد. مي خواســتم با 
كلت ها به سراغش بروم و انتقام بگيرم 

اما هرگز او را نديدم. كلت ها از آن به بعد 
نزد من ماند تا اينكه به خاطر فقر مالي 
و نياز شــديد به پول، تصميم گرفتم از 
دالرفروش ها سرقت كنم. براي اين كار 
يك پالك سرقتي خريدم و روي ماشينم 
چسباندم. بعد هم بي سيم و تجهيزات 
پليسي خريدم و ســراغ دالرفروش ها 
رفتم. از 2نفر توانستم سرقت كنم اما نفر 
سوم پي به نقشه ام برد و مقاومت كرد. 

من هم ناچار شدم شليك كنم.
اين مــرد پس از اقرار بــه جنايت روانه 
زندان شد و مدتي بعد در دادگاه كيفري 
استان تهران پاي ميز محاكمه رفت و با 
اصرار خانواده مقتول به قصاص محكوم 
شــد. حكم به تأييد قضات ديوان عالي 
كشور رسيد و پرونده براي انجام مقدمات 
اجرا به شــعبه اجراي احكام دادسراي 
جنايي تهران فرســتاده شد. اولياي دم 
همچنان اصرار داشتند كه حكم قصاص 
اجرا شود و در اين شرايط مرد محكوم 
به قصاص، چند روز قبــل در محوطه 
زندان رجايي شــهر پاي چوبه دار رفت 

و قصاص شد.

 بازداشت راننده اتوبوس 
در ماجراي مرگ مسافر

»ما مادرت را كتك زديم«. اين دروغ بچگانه 
از زبان پسر همســايه كافي بود تا جنايتي 
هولناك در يكي از محله هاي شــمال شهر 
مشهد رقم بخورد. در جريان اين جنايت پسر 
جواني با ضربه كلنگ مردي 30ســاله را به 

قتل رساند و متواري شد.
به گــزارش همشــهري، صبح ديــروز به 
قاضي كاظــم ميرزايي، كشــيك جنايي 
مشهد خبر رســيد جواني 30ســاله كه از 
2 روز پيش به دليل جراحت شديد در يكي 
از بيمارستان هاي مشهد بستري بود، جانش 

را از دست داده است. دليل مرگ مرد جوان 
اصابت ضربه هولناك كلنگ بود و پزشكان 
هرچه تالش كردند نتوانستند او را از مرگ 

نجات دهند.

درگيري سر جاي پارك 
با حضور قاضــي جنايي در بيمارســتان، 
معلوم شد كه مرد 30ســاله در جريان يك 
درگيري در محلــه اي در منطقه كالهدوز 
مجروح شــده بود و عامل اين جنايت يكي 
از همسايه هايشان است. مادر مقتول گفت: 

شب حادثه وقتي به خانه برگشتم، ماشين 
را داخــل كوچه پارك كــردم. همان موقع 
يكي از همسايه ها آمد و گفت كه نبايد اينجا 
پارك كنم. به او گفتم كه اينجا نه تنها جلوي 
در خانه كسي نيست بلكه مشاع است و هر 
كسي مي تواند ماشــينش را پارك كند اما 

او دست بردار نبود. برســر همين مسئله با 
هم مشاجره كرديم و به خانه رفتم و ماجرا 
را به بچه هايم گفتم. او ادامه داد: آن شــب 
پسر 30ســاله ام آمده بود كه به ما سر بزند. 
او متاهل است و 2 فرزند هم دارد كه گاهي 
بچه هايش را نزد من مي آورد. پســرم وقتي 

به دنبال مرگ مسافري در يكي از ايســتگاه هاي بي آرتي تهران، راننده اتوبوس با دستور 
بازپرس جنايي بازداشت شد.

به گزارش همشهري، دوشنبه شب گذشته گزارش مرگ مردي جوان به قاضي مصطفي 
واحدي كشيك جنايي تهران اعالم شد و با دستور وي گروهي از مأموران راهي محل حادثه 
شدند. آنطور كه مشخص بود اتوبوس، مســافري را زير گرفته و او جانش را از دست داده 
بود. با دستور قاضي تحقيقات در اين خصوص آغاز شد. شاهدان مي گفتند كه مرد مسافر 
پس از تهيه بليت وارد سكوي ايستگاه شد و درست زماني كه قصد سوار شدن به اتوبوس 
را داشت ناگهان راننده درها را بست و حركت كرد. مسافر جوان نيز زير چرخ هاي اتوبوس 
افتاد و جانش را از دست داد. راننده اتوبوس اما روايت ديگري را بازگو كرد. او گفت: من از 
آينه سكوها را ديدم  و مسافري نبود. من هم درها را بستم اما ظاهرا متوفي از پشت اتوبوس 
آمده و بي آنكه بليت تهيه كند قصد سوار شدن به اتوبوس را داشته اما من متوجه نشدم و 
حركت كردم. راننده در حالي چنين روايتي مطرح مي كند كه عالوه بر شاهدان، متصدي 
ايستگاه هم عنوان كرد كه مسافر بليت تهيه كرده و روي سكو بود. بازپرس جنايي تهران 
دستور بررسي هاي بيشتر، تحقيق از شاهدان ديگر و بازبيني تصاويردوربين هاي مداربسته 
را صادر كرد. عالوه بر اين از كارشناسان تصادف خواست تا علت اصلي اين حادثه مرگبار را 

مشخص و مقصران را اعالم كنند.
وي همچنين دستور بازداشت راننده را صادر كرد. تحقيقات در باره اين پرونده ادامه دارد.

در همين حال سرهنگ احسان مومني رئيس اداره تصادفات پليس راهور فاتب پايتخت 
درباره اين حادثه گفت: ساعت 21:10دوشنبه در ايستگاه ضلع جنوبي ميدان ونك مسافري 
كه قصد ورود به اتوبوس را داشت به دليل بسته شدن در اتوبوس به بيرون پرتاب شد. پس 
از آن اتوبوس از روي وي رد شد كه منجر به فوت او شد. وي گفت: بالفاصله تيم كارشناسي 
منطقه 3 پليس راهور فاتب در محل حاضر شد و پس از ايمن سازي  محدوده حادثه، بررسي 

علت دقيق اين حادثه آغاز شده است.

ماجرا را شنيد به مقابل خانه همسايه  رفت. دروغ بچگانه جنايت آفريد
كمي بعد متوجه شديم آنها درگير شده اند 
و يكي از پسرهاي همسايه ناگهان با كلنگ 
ضربه اي به پســرم زد و گريخت. او غرق در 
خون روي زمين افتاد و وي را به بيمارستان 

برديم كه درنهايت جانش را از دست داد.

دروغ بچگانه 
در ادامه تيم تحقيق راهي خانه همســايه 
شدند اما اثري از عامل جنايت نبود. پدرش در 
تحقيقات گفت: آن شب وقتي با زن همسايه  
برسر جاي پارك مشاجره كرديم، پسرش به 
مقابل خانه ما آمد. همان موقع پسر كوچكم 
كه كمي مشكل ذهني هم دارد به دروغ به او 

گفت كه ما مادرت را كتك زديم. پسر جوان 
عصباني شد و از ساختمان نيمه كاره مجاور 
كه كارگران در آنجا مشغول كار بودند بيلي 
برداشت و فرياد زد كه به چه حقي مادرش را 
كتك زده ايم. در همين هنگام پسر ديگرم كه 
در خانه بود او را ديد و دويد و كلنگي برداشت 
و ضربه اي به او زد. پســر جوان نقش زمين 
شدم و پســرم با ديدن اين صحنه پا به فرار 
گذاشت. حاال هم نمي دانيم كه او كجا رفته و 

از مخفيگاهش خبر نداريم. 
با اظهارات اين مرد و مشخص شدن راز اين 
جنايت، قاضي ميرزايي دســتور بازداشت 
قاتل فراري را صادر كــرد و تحقيقات براي 

دستگيري او ادامه دارد.

قضات ديوانعالي كشور دومين 

حكم قصاص محيط بان همداني 

را نقض كردند
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»تئاتربدونگروهنميتواندبهحياتخودادامهدهد.«،»تئاتر
بدونآزاديرشدنميكند.«،»هنرتئاترمثلآبروانياست
كهنميتوانجلويآنراگرفت.«اينهاصحبتهايياستكه
عباسجوانمرددرتكگفتوگوهاوحضورشدرمحافلتئاتري
مدامتكرارميكرد.هرچند۴۰سالكارنكرد،اماهميشهبودو
صحبتهايشميتوانستگرهگشاباشد.جوانمردهنرمنديبود
كههيچگاهنامشفراموشنميشودويكيازستونهاياصلي
تئاترايرانبهشمارميرود؛فرديكهگروههنرمليراتشكيل

داد؛فرديكهدرســال1۳۳۷دورههايآموزشگويندگيو
كارگردانيرادرتلويزيونمليايرانتشــكيلدادودرسال
1۳۳۹سازمانتئاترهايتلويزيونيرادرقالب6گروهتئاتري
تاســيسكرد.دراينگزارشكوتاهازنقشجوانمرددررشد

تئاترمليوراهاندازيتئاترتلويزيونيصحبت
شدهودرآنايرجرادوهاديمرزباناز
ويژگيهايمنحصربــهفردجوانمرد

گفتهاند؛هنرمنديكهنبودشبا
وجودعدمفعاليتشدراين

۴۰ســالبيشازپيش
ديدهخواهدشد.

نگاهيبهزندگيهنريعباسجوانمرد
وگفتوگوباايرجراد،هاديمرزبانوروحاهللجعفري

جوانمرد هنر ملي
فهيمهپناهآذر

روزنامه نگار

تازه هاي نشر

ياوريگانه
روزنامه نگار

و  جنايــي  رمان هــاي 
نويسندگانشــان همــواره 
مورد عالقه قشــر وسيعي از 
كتابخوانــان بوده انــد و اين 
عالقه در طول تاريخ منجر به 
ساخت فيلم ها و سريال هاي 
متعددي با اقتبــاس از اين 
آثار پر مخاطب شــده است. 
از بيــن نويســندگان ايــن 
ســبك »ادگار آلن پو« را 
پدر ســبك نوين كالسيك 
داســتان جنايي مي دانند 
كه نويســنده هاي زيادي 
همچون داستايوفســكي و 
آگاتا كريســتي متأثر از او 
بوده اند. در داســتان هاي 
جنايي عمومــاً قتلي اتفاق 
مي افتد و شخصيت اصلي 

داســتان در پي كشف راز اين قتل اســت. گاهي اتفاق مي افتد كه 
شخصيت هاي قاتل و يا مقتول نيز به نوعي اهميت مي يابند. اما رمان 
»خواهرم، قاتل زنجيره اي« رماني جناييـ   روانشناسيـ   خانوادگي 
است. جناياتي اتفاق مي افتد و حوادث داستان و شخصيت ها حول 
اين جنايات شكل مي گيرند، اما هيچ راز و رمزي وجود ندارد. قاتل 
مشــخص اســت و خيلي به جزئيات جنايت او پرداخته نمي شود. 
موضوعي كه مهم است؛ شخصيت قاتل و همراهانش و به ويژه راوي 
است. اينكه چطور و با چه پيشينه خانوادگي اين شخصيت ها شكل 
مي گيرند و چالشي كه با آن در بزرگسالي روبه رو مي شوند داستان 

را پيش مي برد.
خواهرم، قاتل زنجيره اي داســتاني است از زبان زني نيجريه اي كه 
خواهر كوچكش عــادت بد و عجيبي دارد؛ عادت كشــتن مردها. 
بريت ويت، نويســنده بريتانيايي نيجريه اي داستان، به زيبايي در 
قالب تريلري جذاب و پُر كشــش به روابــط خانوادگي به خصوص 

رابطه دو خواهر با خلق و خوي 
كاماًل متفاوت در دل خانواده اي 
عجيب و پيچيــده مي پردازد. 
ســحر قديمي، مترجم كتاب 
در پيشــگفتار خود مي نويسد: 
»شــخصيت مكمل داستان، 
برخالف شــخصيت اصلي كه 
زني كمال گرا، منطقي، دقيق و 
وظيفه شناس است، درباره طرز 
تفكر مردان و نگاهشان به زن ها 
ترديدي ندارد و از اين رو گريزان 
از قيد و بند مي كوشد به آنچه 
درست مي پندارد عمل كند و 
انتخاب هايش نيــز كم و بيش 
آگاهانه است. زيبايي به عنوان 
موهبــت و ويژگي اساســي و 
اجتناب ناپذير در زندگي نقش 
پررنگي در اين داستان دارد و 
در كشوري با سنت هاي كهن 
مي تواند سرنوشت انسان ها را 
عوض كند. رمان خواهرم، قاتل 
زنجيره اي به ســادگي شروع 
مي شود، در بخش هايي كوتاه 
با ضرباهنگ تريلــري جذاب 
روايت مي شود و در فصول آخر 

به آميزه قابل توجهي از دوست داشتن، از خودگذشتگي، وفاداري، 
شــوخ طبعي دور از ذهن، خاطرات تلخ خانوادگــي در زمينه اي 
از باورهاي مردســاالرانه و تقالي زن ها براي اثبات شــخصيت و 
هويتشــان در وراي وجوه ظاهري و مبارزه با فشارهاي اجتماعي 

تبديل مي شود.«
ماجرا توسط كورده، سرپرستار يك بيمارستان روايت مي شود. او 
همواره آماده است تا به خواهرش، آيوال كمك  كند و دردسرهايش 
را رفع و رجوع كند، اما ماجرا زماني پيچيده مي شود كه طعمه بعدي 
آيوال يكي از دكترهاي بيمارســتان و شــخصيتي است كه كورده 
دوستش دارد. حاال كورده بايد دست به انتخاب بزند. اين بار ديگر 

هيچ اشتباهي قابل بخشش نيست.
اويينكان بريت ويت، در ســال 1988، در الگوس بــه دنيا آمد و 
كودكي اش را در نيجريه و انگلســتان گذرانــد. او فارغ التحصيل 
نويسندگي خالق و حقوق از دانشگاه هاي كينگستون و ساري است. 
بريت ويت بعد از دريافت مدركش در سال 2012به نيجريه برگشت 
و كارش را در سمت دستيار ويراستار در مؤسسه كاچيفو، دفتري 
انتشــاراتي در نيجريه، شروع كرد. ســپس مدير توليد آجاپاورلد، 
شركت محصوالت آموزشي و ســرگرمي مخصوص كودكان شد. 
در اين مدت، داســتان كوتاه هم مي نوشــت و نخستين مجموعه 
داستانش، با عنوان راننده، در سال 2010منتشر شد. خواهرم، قاتل 
زنجيره اي، نخستين رمان بريت ويت در سال 2019نامزد دريافت 
جايزه ادبيات داســتاني زنان، جايزه ادبي بوكر، برنده جايزه كتاب 
لس آنجلس تايمز براي بهترين داســتان جنايي و همينطور جايزه 
خوانندگان گودريدز شده است. فصل اول اين رمان تنها دو جمله 
دارد: »آيوال با اين كلمات احضارم مي كند- كورده، من او را كشتم. 
اميدوار بودم ديگر اين كلمات را نشــنوم. « در ادامه مي بينيم كه 
كورده درصَدد پاك كردن آثار جنايت مقتول مرد شماره سه است. 
اما اين رفتار انتقام جويانه از مردها كه ناخودآگاه توســط آيوال رخ 
مي دهد ريشه در كجا دارد؟ رمان داراي 77فصل است كه نام 7فصل 
آن پدر است. نويسنده در اين فصول مدام به بچگي اين دو خواهر 
در ارتباط با مرد زندگيشان يعني پدر گريز مي زند تا نشان دهد كه 
به راستي شــخصيت  همگي ما در كودكي و در مواجه با مهم ترين 

انسان هاي اطرافمان شكل مي گيرد.
رمان خواهرم، قاتل زنجيره اي نوشــته اويينكان بريت ِويت ترجمه 
سحر قديمي از سوي انتشــارات ققنوس با قيمت 35000تومان 

منتشر شده است.

رمان »خواهرم، قاتل 
زنجيره اي« رماني 
جناييـ   روانشناسي 
ـ  خانوادگي 
است. جناياتي 
اتفاق مي افتد و 
حوادث داستان و 
شخصيت ها حول 
اين جنايات شكل 
مي گيرند، اما هيچ 
راز و رمزي وجود 
ندارد. قاتل مشخص 
است و خيلي به 
جزئيات جنايت او 
پرداخته نمي شود

 »خواهرم، قاتل زنجيره اي« 
رماني جناييـ   روانشناسي ـ  خانوادگي است

عادتبدكشتنمردها ياد

قدرت جوانمرد

عباس جوانمرد در طول زندگي هنري خود، بيش از 40نمايش صحنه اي 
و تلويزيوني را كارگرداني كرد. هادي مرزبان درباره فقدان اين هنرمندان 
به همشهري مي گويد: »همه اين روزها نگراني وجود دارد؛ همانطور كه 
هر فردي مي داند مانند خوانش داستان رستم و سهراب كه سهراب كشته 
مي شــود، يك روز هر آدمي مي ميرد و هيچ وقت مرگ را براي عزيزانش 
نمي خواهد. جوانمرد هم عزيزي بود كه از دســت رفت. او يك قدرت در 
تئاتر ايران بود. بازيگران زيادي را آموزش داد و عالقه وافري به تئاتر ملي و 
نمايشنامه هاي ايراني داشت. بازيگراني كه در گروه او كار مي كردند، انگار 
كه يك دوره دانشگاهي را مي گذراندند؛ بازيگراني كه در كارهاي گروهي 
و حين كار آموزش مي ديدند.« مرزبان در ادامه از عباس جوانمرد به عنوان 

يكي از ستون هاي تئاتر 
ايــران يــاد مي كند كه 
اين ســتون محكم ترين 
و اســتوارترين ســتون 
بــوده و باقــي مي ماند. 
مرزبان با اشــاره به ارج 
نهادن هنرمندان توسط 

جوانمرد خاطره اي را بــه نقل از او عنوان مي كند: »قبــل از انقالب گويا 
جلسه اي براي درجه بندي حقوق هنرمندان گذاشته مي شود. هر چه ارقام 
براي حقوق هنرمندان پيشنهاد مي شود، عباس جوانمرد آن را رد كرده و 
با آن مقدار دستمزد مخالفت مي كند. مديركل وقت به جوانمرد پيشنهاد 
مي دهد كه خودش رقمي تعيين كند و جوانمرد پاسخ مي دهد بايد حقوق 

يك هنرمند باالتر از مقام عالي در يك وزارتخانه باشد.«

 واكنش اصغر فرهادي 
به خبر درگذشت عباس جوانمرد

اصغر فرهادي در پي درگذشــت عباس جوانمرد نوشــت: »بســيار از او 
آموختم، بيش از هر آموزگاري در اين جهان.«

اصغر فرهــادي در اين متن نوشــت: »عباس جوانمرد آمــوزگار بزرگ 
زندگي من، يك ســال پس از آخرين ديدارمان چشم از جهان فروبست. 
27سال پيش، آغاز آشنايي من و پريســا)بخت آور( با چنين مرد زالل و 

سخاوتمندي بود كه آرام 
آرام چشــم هايمان را به 
افق هايي دورتر گشــود. 
بسيار از او آموختم؛ بيش 
از هر آموزگاري در اين 
جهان. نه فقط در هنر و 
تئاتر، مهم تــر از اين در 

نگاه به انســان. در ابتداي زندگي مشــتركمان، پدرانه در كنارمان بود و 
بودنش باعث دلگرمي. ياد عزيزش هميشه با من و خانواده ام خواهد ماند.« 

كودتايي كه نقطه اول فعاليت هنر ملي بود

هميشه به ياد نوشين و اساتيد

تمرين نمايش در آپارتمان شاهين سركيسيان

مردي كه نمي توان انكارش كرد

مكتبي كه همچنان ادامه دارد

كودتاي 28مرداد شايد نقطه آغازين تشكيل گروه هنر ملي بود؛ گروهي كه جوانمرد درباره شكل گيري اش 
در گفت وگويي كه نزديك به 20 سال پيش داشته، گفته است: »در سال هاي 1332 به بعد كه در كشور هيچ 
نقطه روشني از لحاظ موقعيت تئاتري وجود نداشت، چند تن از فارغ التحصيالن هنرستان هنرپيشگي، دور 
هم جمع شدند، به اميد پيدا كردن يك راه و روندي براي تئاتر. در اين مدت كه حدود يك سال  شد، اين گروه 

با آخرين اطالعات و اجراها و مسائل روز تئاتر دنيا آشنا  شد و در جمع خود به تبادل نظر نشست. آن موقع افرادي چون علي نصيريان، اسماعيل داورفر، جمشيد 
اليق، لطيف پور، ملكي، رضا بديعي و من دور هم جمع شده  بوديم تا كاري كنيم؛ هر چند هنوز گروهي با عنوان گروه هنر ملي وجود نداشت. كساني بوديم كه 
فارغ التحصيل شده و جاي كار و فضا نداشتيم؛ فضاي خفقان آور بعد از كودتاي 28مرداد بود. به دنبال منفذي مي گشتيم، نه فقط براي نفس كشيدن خودمان، 

بلكه براي نفس كشيدن جامعه؛ چون اگر تئاتر نباشد، نه خوني هست، نه جرياني و نه تبادلي، و وقتي هم آزادي نباشد، تئاتر نمي تواند نشو و نما پيدا كند.«

جعفري معتقد است كه در شــخصيت جوانمرد بايد 
به اين نكته اشاره شــود كه او عالوه بر آنكه نويسنده، 
پژوهشگر، بازيگر و سرپرست هنر ملي بوده در وهله اول 
انساني است كه براي شأنيت بخشيدن به كرامت هاي 

انساني بها مي داد و در هر شرايطي پايبند آن بود.
اين پژوهشگر تصريح مي كند: »در اين راه نشان داد كه 
ابتدا بايد يك هنرمند قبل از آنكه به هنر خود بپردازد 
به لحاظ انساني، خويشتن خويش را بشناسد تا بتواند 
آيينه تمام نما از جلوه يك انسان در جامعه باشد.« اين 

كارگردان تئاتر همچنين يكي از ويژگي هاي منحصر به فرد جوانمرد را بها دادن و ارج نهادن به پيشكسوتان و همه 
آن كساني دانست كه در عرصه فرهنگ و هنر فعاليت كرده و نقش بسزايي از خود به يادگار گذاشته اند و با اشاره به 
شخصيت افرادي چون عبدالحسين نوشين اضافه مي كند: »استاد جوانمرد سال هاي سال با احترام از نوشين به عنوان 
استادش ياد مي كرد و هميشه از اساتيدش در هنرستان هنرپيشگي مي گفت. جوانمرد قبل از آنكه به هنر بپردازد 
در زمينه ورزش و روزنامه نگاري تجربه اي ارزنده داشت و در اين حوزه ها نيز از اساتيد خود ياد مي كرد كه يكي از آنها 
دكتر بنايي بود كه در آن زمان رئيس پيشاهنگي ايران محسوب مي شد. جوانمرد در زمره افرادي به شمار مي رود كه 

بعد از كودتاي 28 مرداد سال 32 در عرصه نمايش فعاليت و به خوبي نقش خود را ايفا  مي كند.« 

جعفــري در ادامــه از آشــنايي  جوانمرد با شــاهين 
سركيسيان مي گويد و اينكه اين ارتباط آنقدر صميمي 
و عاطفي بود كه هميشه از سركيسيان ياد مي كند و او 
دبير گروه هنر ملي بود. جعفري يادآور مي شود: »استاد 
جوانمرد و هم نسالنش ازجمله علي نصيريان، جمشيد 
اليق، منوچهر والي، جميله شــيخي، فهيمه رحيم نيا 
و... به مدت 3سال در آپارتمان شــاهين سركيسيان و 
زيرنظر او به تمرين و يادگيري هنر نمايش پرداختند. 
در اين 3سال جمع آنها با عنصر عشق و ايمان به آنچه 
انجام مي دادند، حفظ شد. در آن آپارتمان نمايش هاي 
زيادي تمرين شــد، اما اين آثار به دليل كمبود امكانات 
و نبود سالن هيچ وقت اجرا نشد. وقتي پايه اصلي گروه 
هنر ملي در آپارتمان سركيسيان شكل گرفت، جوانمرد 
به دليل عالقه زيادي كه به شــاهين سركيسيان داشت 
همراه او به ترجمــه نمايشــنامه هايي ازجمله »دختر 
دهاتي« نوشــته كليفورد اودتــس پرداخت.« جعفري 
همچنين از نگارش نمايشنامه هاي تك پرده اي مي گويد 
و اينكه تجربه صحنه اي جوانمرد با نمايش تك پرده اي 

»محلل« بود و وقتي كه اين تجربه به واقعيت پيوســت 
او و ساير همكارانش به اين سمت ســوق يافتند. بعد از 
آن نمايشنامه تك پرده اي »مرده خورها« با اقتباسي از 
داســتان صادق هدايت و »افعي طاليي« علي نصيريان 
نوشته شد و اين نمايش ها آغاز كار رسمي گروه ملي به 
شمار آمد. روح اهلل جعفري در پايان مهم ترين كار جوانمرد 
كه بسيار تأثيرگذار بوده و هست را ساماندهي، راه اندازي 
و اجرايي كردن هنر نمايش و اجراي زنده آن در تلويزيون 
ايران مي داند: »آثار نمايشــي كه هر هفته در تلويزيون 
پخش مي شد و مخاطبان را با هنر نمايش آشنا مي كرد.«

روح اهلل جعفري، پژوهشگر و كارگردان تئاتر سال ها 
با عباس جوانمرد دوستي و همكاري داشته. جعفري 
عالوه بر نگارش كتاب »گروه هنري ملــي از آغاز تا 
پايان« كه به فعاليت اين گروه در ســال هاي 1335 
تا 1357 در 2جلد پرداخته در نگارش كتاب »ديدار 
با خويش« كه خاطرات عباس جوانمرد است، همراه 
اين هنرمند بوده است. جعفري با عنوان اين مطلب كه 
استاد جوانمرد يكي از ستون هاي ماندگار تئاتر معاصر 
ايران است، به همشهري مي گويد: »او جزو آن دسته 
از هنرمنداني اســت كه تاريخ اجتماعي- سياسي- 
فرهنگي و هنري جامعه خود را طي دوره هاي مختلف 
زندگي و با دقت رصد كرده اســت و آنچه در جامعه 
به وقوع مي پيوســت درنظرش بي تفاوت نبوده است. 
بر همين اساس هنگامي كه به سمت حوزه هنر نمايش 
مي آيد با پشتوانه اي از شناخت دقيق اجتماع و مردم 
و فرهنگي كه در آن رشد پيدا كرده، دست به خلق آثار 

نمايشي مي زند و بدون واســطه مي تواند با مخاطب 
دوره اش ارتباط برقــرار كند.« جعفــري مي افزايد: 
»جوانمرد آموخته بود كه براي انتقال معناي درست 
يك اثر نمايشــي بايد به فضيلت هنر بپردازد و به آن 
بها بدهد؛ به همين جهت در اين راستا تمام تالشش 
را به كار برد تا در برابر مخاطبان اين مهم را به نمايش 
بگذارد. جوانمرد مردي است كه نمي توان او را در تاريخ 

تئاتر و هنر ايران انكار كرد.«  

جوانمرد كتاب هاي متعددي هم مانند »تئاتر، هويت و نمايش ملي«، »شهر طاليي« و »تكمله اي بر تعزيه 
و نمايش ملي« منتشر كرده اســت. ايرج راد نيز درباره عباس جوانمرد به همشهري مي گويد: »جوانمرد 
حق ويژه اي به گردن تئاتر مملكت دارد. او عالوه بر اينكه بنيانگذار هنر ملي بود، همراه بزرگاني چون علي 
نصيريان و كساني كه در آن زمان با هم بودند، اين گروه را تاسيس كرد و بهترين نمايش ها را در سنگلج به 

اجرا گذاشت.« راد در ادامه توضيح مي دهد: »عباس جوانمرد بسياري از نمايشنامه هاي بهرام بيضايي را روي صحنه برد؛ هنرمنداني كه در طول تمرين ها 
و اجراي نمايش زيرنظر جوانمرد آموزش ديدند و همواره آموختند. يكي از كارهاي مؤثر جوانمرد تاسيس تلويزيون خصوصي در اداره هنرهاي دراماتيك 
بود و بعدها در تلويزيون ملي اجراهايي را به صورت زنده داشــتند. نمايش هايي كه او همراه گروهش اجرا مي كرد با اجراي عمومي مواجه بود. شيوه اجراي 
نمايش، نوع كار و ارتباط با تماشاگر و توانمندي با سبك و سياقش هميشه مطرح بود.« اين بازيگر قديمي در ادامه از عدم فعاليت جوانمرد مي گويد و اينكه 
باوجود عدم فعاليت جوانمرد، شاگردانش در مكتب او، كار او را ادامه دادند و هنوز هنرمنداني هستند كه شكل و شيوه اجرايي او را ادامه مي دهند. راد نظم، 
وقت شناسي و احترام هميشگي به همه را از ويژگي هاي عباس جوانمرد عنوان مي كند و مي گويد: »ما يك هنرمند بزرگ را از دست داديم؛ اگر چه سال ها 

كار نمي كردند، اما سايه شان بر سر تئاتري ها بود«.
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كيوسك

شكست دور از انتظار طرح فرانسه در 
لبنان براي تشــكيل دولت جديد، گزارش 1

فضاي سياسي اين كشور را بار ديگر 
دچار آشوب و بحران كرده است. احزاب مسيحي 
افراطي مجــددا حمالت خــود را نه تنهــا عليه 
حزب اهلل، بلكه عليه تمام بازيگران سياسي شيعه 
در لبنان از ســر گرفته اند. مجموعه هاي كانوني 
اعتراضات اكتبــر 2019بار ديگر بــراي حضور 
گسترده معترضان در خيابان ها فراخوان مي دهند 
و البته وضعيت اقتصادي و نرخ تورم نيز در سايه 
ســقوط آزاد لير مقابل دالر، روزبــه روز وخيم تر 
مي شود. در چنين شرايطي امانوئل مكرون، متولي 
طرح شكست خورده فرانسه براي تشكيل دولت، 
روز دوشنبه مواضع بسيار تندي را عليه مجموعه 
احزاب و نيروهاي حاكم بر لبنان بيان كرد. اگرچه 
در متن ســخنان مكرون، حجم حمــالت عليه 
شــيعيان و به ويژه حزب اهلل بيشــتر به چشــم 
مي خورد، اما او براي نخستين بار از متحد خود در 
لبنان، يعني سعد  حريري نيز به تندي انتقاد كرد.

رئيس جمهور فرانسه عملكرد احزاب سياسي لبنان 
در قبال طرح خود را با عنوان »خيانت« توصيف 
كرد و گفت: نمي توانــم در اين باره از نقش منفي 
ايران ســخن بگويم. نشــانه اي در تأييد اين ادعا 
وجود ندارد. شيعيان نقش مخربي داشتند، اما در 
طرف ديگر، احزاب سني هم »مشكالت خاصي« را 
به وجود آوردند. منظور مكرون از مشكالت خاص، 
بحراني است كه توسط ســعد  حريري و متحدان 
وي بر سر وزارت امور دارايي لبنان ايجاد شده و در 
نهايت به دليل پافشــاري شيعيان بر موضع خود، 
طرح فرانسه را با شكست روبه رو كرد. مكرون در 
اين باره افزود: حريري با اضافه كردن قيد مذهبي و 
طايفه اي در فرايند توزيع وزارتخانه ها دچار اشتباه 
شــد؛ چراكه در طرح فرانســه چنين مسئله اي 
وجود نداشت. اهميت انتقادات بي سابقه مكرون 
از حريري زماني بيشتر مي شــود كه بدانيم اين 
سخنان، ساعاتي پس از مكالمه تلفني مكرون با 

پادشاه عربستان سعودي بيان شده است.
اما اينها صرفا بخش كوتاهي از ســخنان مكرون 
بود و حمالت وي به شــيعيان ســهم بيشتري از 
سخنان تند رئيس جمهور فرانسه داشت. او خطاب 
به حزب اهلل گفت: شــما نمي توانيــد درحالي كه 
خود را يك حزب سياســي مي دانيد با سالحتان 
ديگران را دچار رعب و وحشــت كنيد. حزب اهلل 

نمي تواند هم در پارلمان كرســي داشته باشد و 
هم در خارج از خاك لبنان با استفاده از نيروهاي 
شــبه نظامي نقش آفريني كند. من برخالف ساير 
متحــدان فرانســه همچنان معتقــدم حزب اهلل 
نماينده بخشي از مردم لبنان است و بر اين اساس، 
هنوز به اســتفاده از گزينه تحريم باور ندارم، اما 
حزب اهلل، جنبش امل و ساير نيروهاي شيعه لبنان 
به زودي بايد مسير موردنظر خود در آينده لبنان 

را انتخاب كنند.

آمريكا و عربستان؛ خروج حزب اهلل از حاكميت
پس از سفر تاريخي مكرون به بيروت و مذاكرات 
مســتقيم وي با نمايندگان حــزب اهلل، به تدريج 
صداي انتقادات برخي متحدان غرب در اين كشور 
نسبت به عملكرد فرانسه شنيده شد. براي مثال 
ســمير جعجع، رئيس حزب تندروي قوات بدون 
اشاره به نام مكرون گفت: با سياست هاي دوگانه راه 
به جايي نمي بريم. اگر بنا بر فشار حداكثري عليه 
متحدان ايران است، مذاكره با آنها بر سر يك ميز 
چه معنايي دارد؟ حزب اهلل ثابت كرده كه حاضر به 
تغيير رويه خود نيســت و بر اين اساس، تا زماني 
كه حزب اهلل در ســاختار قدرت )پارلمان، دولت 
و دســتگاه قضايي( حضور داشته باشد، نمي توان 
انتظــار هيچ تغييــر مثبتي را در لبنان داشــت. 
اين جمالت را مي توان خالصه اي از چشــم انداز 
دولت ترامپ و حاكمان فعلي عربستان ســعودي 
نسبت به لبنان دانســت؛ چشم اندازي كه اولويت 
خود را خروج حــزب اهلل از حاكميــت، حتي به 
قيمت فروپاشــي دولت، اقتصــاد و جامعه لبنان 
قرار داده است. بر اين اســاس، مي  توان سياست 

جديد واشنگتن و رياض را در اعمال تحريم هاي 
اقتصــادي، نه تنها عليه حــزب اهلل، بلكه عليه هر 
شــخصيت يا نيرويي كه با آن همكاري مي كند، 

نيز درك كرد.

فرانسه: حفظ ثبات و تغيير تدريجي
نداز دولــت ترامــپ و  در مقابــل چشــم ا
عربستان سعودي، فرانسه با نگاه ديگري تحوالت 
لبنان را ارزيابي مي كند. اين كشــور پيش از هر 
چيز، نســبت به احتمــال نفوذ تركيــه در لبنان 
حساسيت داشته و اين مســئله را تهديدي براي 
منافع اســتراتژيك خود به شمار مي آورد؛ آن هم 
درحالي كه دسترســي تركيه به سواحل يا حتي 
بنادر لبنان مي تواند سرنوشــت معادالت شــرق 
درياي مديترانه را به سود اين كشور تغيير دهد. به 
اين ترتيب، هرگونه فروپاشي سياسي يا اقتصادي 
در لبنان كــه راه را بــراي ورود بازيگران جديد، 
ازجمله تركيه فراهم كند، حكم خط قرمز را براي 
فرانسه دارد. اگرچه مواضع منفي فرانسه نسبت به 
نفوذ ايران در منطقه، ســالح حزب اهلل و... روشن 
است، اما اولويت اين كشــور، جلوگيري از وقوع 
فروپاشي در لبنان به حساب مي آيد. مكرون در  ماه 
گذشته پس از پايان سفر كوتاه خود به بيروت در 
مصاحبه با تلويزيون دولتي فرانسه گفت: ممكن 
است برخي دوســتان ما با افزايش فشار و حتي 
تحريم لبنان موافق باشــند، اما به باور من، خالي 
كردن عرصه قدرت در لبنان در نهايت به ســود 
بازيگران ديگر تمام مي شــود. مــا در كنار حفظ 
مواضع خود بايد به دنبــال ايجاد تغيير مقطعي و 

تدريجي در لبنان باشيم. 

با شكست طرح فرانسه براي تشكيل دولت، احتمال آغاز تحريم هاي جديد غرب عليه سياستمداران لبناني افزايش يافته است
سياستمداران لبنان، زير تيغ تحريم

   شبكه تحريم های هدفمند برای به زانو درآوردن حزب اهلل
راه حل سياســي براي پايان بحران لبنان اجرايي مي شــود در حقيقت ادامه 1 فشار بيشتر بر حزب اهلل: بخش اول تحريم هاي جديدي كه درصورت عدم يافتن 
فشارهاي مالي سيســتماتيك عليه حزب اهلل و چهره هاي شاخص اين گروه است؛ از 
ممنوعيت معامالت بانكي با شخصيت ها يا شركت هاي وابسته گرفته تا مسدود كردن 
دارايي هاي حزب اهلل در كشورهايي نظير امارات، تركيه، مالزي و... . هدف از اين تحريم ها 
همزمان با محاصره اقتصادي سوريه، بستن تمامي شريان هاي مالي حزب اهلل و در نتيجه 

ضعيف كردن اين گروه است.
انهدام پوشش سياسي حزب اهلل: جنبش شيعي امل به رهبري نبيه بري )رئيس  پارلمان لبنان( همواره نزديك ترين متحد و پوشــش سياسي براي حضور 2
حزب اهلل در ساختار قدرت لبنان بوده است. مي توان گفت شيعيان در سايه اتحاد اين 
دو گروه به مؤثرترين نيروي سياسي و نظامي در لبنان تبديل شده اند؛ نيروهايي كه از 
قضا چشم انداز مشتركي نســبت به بخش عمده مســائل منطقه نيز دارند؛ از رژيم 
صهيونيستي گرفته تا سوريه. آمريكا در نخســتين گام، با تحريم علي حسن خليل، 
معاون نبيه بري و وزير دارايي سابق لبنان نشان داد كه خواهان ضربه به اين اتحاد و از 
بين بردن پوشش سياسي حزب اهلل است. مي توان انتظار داشت كه در آينده، نيروهاي 

بيشتري از اين جريان تحريم شوند.

)بزرگ ترين حزب مســيحي لبنان( ديگر متحد بااهميت حزب اهلل به شمار 3 انزواي حزب اهلل و تخريب ائتالف ها: فراتــر از جنبش امل، جريان آزاد ملي 
مي رود كه نقش مهمي در ائتالف 8مارس )حاميان مقاومت( دارد. اين جريان هم اكنون 
عالوه بر فشارهاي داخلي، از ســوي آمريكا در معرض خطر تحريم به دليل حمايت از 
حزب اهلل قرار گرفته است. جالب آنكه برخي تحليلگران لبناني معتقدند اين تهديد، 
برخالف جنبش امل، مي تواند منجر به فاصله گرفتن جريان آزاد ملي از حزب اهلل شود. 
جبران باسيل، رهبر جديد اين حزب پس از ميشــل عون در برخي مسائل منطقه اي 

چشم انداز متفاوتي با حزب اهلل دارد.
عليه نيروهاي سياسي لبنان تا حد زيادي مي تواند غافلگير كننده باشد؛ چراكه 4 ممنوعيت هرگونه تعامل با حزب اهلل: بخش چهارم تحريم هاي احتمالي غرب 
قربانيان آن به جاي ائتالف 8مارس، نيروهاي وابسته به غرب و عربستان سعودي خواهند 
بود. در اين ميان گفته مي شود حلقه سياستمداران نزديك به سعد حريري، اصلي ترين 
اهداف تحريم را شكل مي دهند؛ نيروهايي كه از ديد غرب و مخصوصا عربستان سعودي، 
نقش خود براي مقابله با حزب اهلل را به خوبي ايفا نكرده و از طريق همكاري با اين حزب، 
نوعي مشروعيت به آن بخشيده اند. درصورت اجرايي شــدن اين تحريم ها، جايگاه 

حريري در ميان اهل سنت لبنان بيش از پيش تضعيف خواهد شد.

60سال مناظره  انتخاباتي در آمريكا 

رقابت نامزدهــاي انتخابات رياســت جمهوري آمريكا بــا برگزاري 
نخســتين مناظره بين دونالد ترامپ و جو بايدن، وارد مرحله جديد 
و حساسي شده اســت. نخســتين مناظره از 3مناظره برنامه ريزي 
شده رقباي دمكرات و جمهوريخواه، ســحرگاه امروز به وقت تهران 
)سه شنبه شب به وقت آمريكا( با اجراي كريس واالس، مجري برنامه 
تلويزيوني فاكس نيوزساندي در شهر كليولند ايالت اوهايو برگزار شد.

ســوابق 2نامزد، ديوان عالي، همه گيري كرونا، اعتراض هاي نژادي 
و خشونت در خيابان ها، ســالمت انتخابات و اقتصاد، 6محور اصلي 

مناظره را تشكيل مي دادند.
دومين مناظره، 15اكتبر )24مهر( در شــهر ميامي ايالت فلوريدا و 
سومين و آخرين رويارويي نامزدها 22اكتبر)يكم آبان( در شهر نشويل 

ايالت تنسي برگزار مي شود.
زمان و مكان برگزاري مناظره مايك  پنس، معاون اول رئيس جمهور و 
كامال هريس، نماينده سنا و نامزد بايدن براي معاونت رياست جمهوري 
نيز 7اكتبر )16مهر( در شهر سالت ليك سيتي در ايالت يوتا ست. همه 
اين مناظره ها ساعت 21 تا 22:30 به وقت نيويورك و 4:30 تا 6 به وقت 

تهران بدون پخش آگهي تبليغاتي برگزار خواهد شد.
دومين مناظره با اجراي استيو اســكالي، دبير بخش سياسي شبكه 
تلويزيوني سي-اســپن و ســومين مناظره با اجراي كريستن ولكر، 
خبرنگار كاخ سفيد شبكه تلويزيوني ان بي  سي نيوز پخش مي شوند. 
مجري مناظره معاون هاي رياســت جمهوري نيز سوزان پيج، مدير 

دفتر روزنامه يو اس اي تودي در واشنگتن است.
انتخاباتــي  مناظره هــاي 
در تاريــخ آمريــكا همواره 
تأثيــر غيرقابل انــكاري بر 
نظر رأي دهنــدگان و نتيجه 
نهايي انتخابات داشته است. 
نخستين مناظره انتخاباتي در 
تاريخ اين كشور به سال 1858 
برمي گردد كه در آن، آبراهام 
لينكلن و اســتفان داگالس 
براي ورود به سنا بدون حضور 
مجري و تماشــاگر با يكديگــر رقابت كردند. اما نخســتين مناظره 
انتخابات رياست جمهوري در آمريكا، 26سپتامبر 1960 بين جان اف 
كندي، نماينده دمكرات ها و ريچارد نيكسون، نامزد جمهوريخواهان با 

اجراي فرانك مك گي در شيكاگو از تلويزيون پخش شد.
گروه كندي همه تالش خود را كردند كه او جلوي دوربين سرزنده و 
مرتب به نظر برسد، اما رقيبش كه تازه از يك بيماري بهبود يافته بود، 
بارها در حال پاك كردن عرق پيشاني اش ديده شد. همين باعث شد 
كه نظرسنجي ها از 70ميليون آمريكايي كه مناظره را از تلويزيون ديده 
بودند، نشان دهد از ديد بينندگان، كندي جوان پيروز مناظره بوده، 
درحالي كه از ديدگاه آنهايي كه فقط صداي نامزدها را از راديو شنيده 
بودند، نيكسون باتجربه، موفق  تر ظاهر شده بود. اقبال مردم به نامزد 
دمكرات ها بعد از اين مناظره جهش قابل توجهي داشــت و در نهايت 

كندي توانست به كاخ سفيد راه پيدا كند.
در ســال 1980، رونالد ريگان نامزد جمهوريخواهان،  جيمي كارتر، 
رئيس جمهور را در مناظره انتخاباتي شان شكست داد. رمز موفقيت او، 
بيان گيرا و كوتاهش بود. ريگان در پاسخ يكي از صحبت هاي انتقادي 

بلند كارتر فقط يك جمله گفت: »باز هم تكرار كرديد.«
20ســال بعد يعنــي در رقابت هــاي انتخابات رياســت جمهوري 
سال 2000، عملكرد ضعيف ال گور، نامزد دمكرات در برابر جورج بوش 
باعث شد او پست رياست جمهوري را از دست بدهد. آه كشيدن ها و 
چشــم برگرداندن هاي او در طول پاسخ هاي رقيب جمهوريخواهش 

كمكي به ال گور نكرد.

حقوقدانان در خط مقدم انتخابات
دونالد ترامــپ و جو بايدن با افزايش احتمــال تنش ها حين و بعد از 
برگزاري انتخابات رياست جمهوري آمريكا، با تشكيل تيم هاي حقوقي، 

خود را براي روزهاي پرچالش  ماه نوامبر آماده مي كنند.
به نوشته ســايت خبري پوليتيكو، دمكرات ها و جمهوريخواهان بر 
سر زمان و چگونگي شمارش رأي هاي پســتي اتفاق نظر ندارند و به 
همين دليل چالش هاي بعد از انتخابات ممكن است تا روزها و شايد 
هفته هاي بعد از آن هم ادامه داشته باشد و حتي احتمال دارد دستگاه 

قضا به اجبار وارد عمل شود.
برگزاركنندگان انتخابات انتظار دارند شاهد روزهاي پرهرج ومرجي 
پس از رأي گيري امسال باشند؛ حتي بدتر از جدال 2دهه قبل جورج 
بوش و ال گور كه در نهايت با ورود ديوان عالي بعد از يك  ماه به پايان 

رسيد.
در يك سو، تيم ترامپ، تعداد زيادي وكيل و حقوقدان را از 3 سازمان 
حقوقي بزرگ استخدام كرده  و آموزش داده اند. هزاران وكيل داوطلب 
و ناظر انتخاباتي از سرتاسر كشور براي كمك به نامزد جمهوريخواهان 
چه در روز رأي گيري و چه در روزهاي بعد از آن در شهرها و ايالت هاي 
گوناگون به ميــدان آمده اند. آنها در حــال آماده كردن پيش نويس 
دعوي احتمالي بــراي بعد از انتخابات- كه احتمال اختالف بر ســر 

تعداد رأي ها وجود دارد- هستند.
اين وكال از ايالت هايي كه بيشــتر متمايل به ترامپ هستند، ازجمله 
كاليفرنيا، نيويورك و ايلينوي  به ايالت هاي رقابتي تر گسيل شده اند تا 

با قوانين محلي انتخابات در آن اماكن آشنا شوند.
فقط يك تيم 20نفره از حقوقدانان، تمركز خود را بر فرايند انتخابات 
در 17ايالت كليدي مانند پنسيلوانيا، ويسكانسين و ميشيگان كه هدف 

كارزار انتخاباتي رئيس جمهور است، گذاشته اند.
در ســوي ديگر، دمكرات ها نيز تالش خود را نسبت به 4سال پيش 
دوبرابر كرده اند. براساس ادعاي كارزار انتخاباتي بايدن، آنها گروهي 
از حقوقدانان را به رهبري دانا ريموس، مشاور ارشد بايدن و باب باور، 
مشاور ارشد انتخاباتي رئيس جمهور سابق آمريكا گردآوري كرده اند. 
اين گروه بــه موضوعاتي ماننــد آموزش رأي دهنــدگان، چگونگي 
واكنش به ســركوب طرفداران و مقابله با انتشــار اطالعات نادرست 

خواهند پرداخت.

انتخابات آمريكا

  روزنامه دولتــي چايناديلي در صفحه 
نخست خود، عبور آمار تلفات ويروس كرونا 
در جهان از مرز يك ميليون نفر را مورد توجه 
قرار داده است و نوشته كه با گذشت 10 ماه از 
شيوع كرونا در چين، بيش از يك ميليون نفر 
در جهان قرباني اين ويروس شده اند. طبق 
آمار دانشــگاه جانز هاپكينز، تقريبا نيمي 
از جانباختگان در 3كشــور آمريكا، هند و 
برزيل بوده اند. تعــداد قربانيان در آمريكا 
بيش از 210هزار نفــر، در هند 96هزار نفر و 
در برزيل 142هزار نفر اعالم شده است. در 
چين، اندكي بيش از 4هزار و 600نفر قرباني 
ويروس شده اند اما دولت توانسته گسترش 
آن را متوقف كند. آمار غيررســمي از مرگ 
2ميليون نفر در جهان حكايت دارد. در ميان 
كشورهاي جهان، چين با وجود جمعيت باالي 
خود عملكرد بسيار خوبي در مهار ويروس 

داشته است.

  در آســتانه آغاز فصل ســرد سال در 
نيمكره شمالي زمين، روزنامه ديلي تلگراف به 
موضوع كمبود واكســن آنفلوآنزا در انگليس 
پرداخته است. به نوشته اين روزنامه، كمبود 
واكسن در برخي مناطق اين كشور باعث شده 
كه جمعيت سالمند كه بيش از ديگران به آن 
احتياج دارند، دچار مشكل شوند. طبق گزارش 
ديلي تلگراف، دولت انگليس قصد دارد در يك 
طرح بي ســابقه، 30ميليون نفر را امسال در 
مقابل آنفلوآنزا واكسينه كند. در مرحله اول، 
افراد باالي 50سال واكسن را دريافت مي كنند. 
در اين بين، باالي 65ساله ها اولويت دارند. يك 
سامانه آنالين براي درخواست واكسن و ثبت 
مشــخصات افرادي كه تزريق واكسن به آنها 
ضروري است نيز راه اندازي شده است. مراكز 
تزريق واكســن اعالم كرده اند در هفته اول، 
10برابر بيش از سال قبل واكسن تزريق كرده اند.

روزنامه چاينا ديلي ]چين[

بيش از يك ميليون قرباني

روزنامه ديلي تلگراف ]انگليس[

مشكل سالمندان براي دسترسي 
به واكسن آنفلوآنزا

 درگذشت امير كويت
و مسئله جانشيني

تلويزيون دولتي كويت عصر روز گذشته با قطع 
برنامه هاي جاري خود، خبر درگذشت شيخ صباح 
االحمد الجابر المبارك الصباح، امير اين كشور در 
91سالگي را اعالم كرد. او پانزدهمين امير در تاريخ 
ســرزمين كويت و پنجمين امير بعد از استقالل 
كويت از استعمار بريتانيا بود. مهم ترين پيشينه 
شــيخ صباح پيش از رســيدن به منصب امارت 
كويت، وزارت خارجه به شــمار مــي رود. او طي 
4دهه مديريت وزارت خارجه را بر عهده داشت و 
بر همين اساس، بسياري از رسانه ها او را با عنوان 
سردار ديپلماسي توصيف مي كردند. جالب آنكه 
مشي ديپلماسي همواره با او باقي ماند، تا جايي 
كه در حل ديپلماتيك بسياري از مناقشات منطقه 
خاورميانه و خليج فارس طي 2دهه گذشته نقش 
مؤثري داشت. شيخ صباح پس از وفات امير سابق 
كويت وليعهد نبود، اما به دليل وضعيت جســمي 
وخيم وليعهد وقت، پس از رايزني هاي فشــرده 
مجلس امت كويت در سال2006 به عنوان امير اين 

كشور برگزيده شد.
در دوران شــيخ صباح، اصالحــات اجتماعي 
قابل توجهــي، به ويژه در حــوزه زنان در كويت 
به وقوع پيوســت؛ از اعطاي حــق رأي گرفته تا 
نمايندگي پارلمــان، وزارت و اخيرا هم حق ورود 
به مشاغل نظامي براي زنان. همچنين آزادي هاي 
سياسي و رســانه اي كويت در دوران وي، نسبت 
به ساير كشــورهاي عربي خليج فارس پيشرفت 
فوق العاده اي داشت. شــيخ صباح طي سال هاي 
گذشته بارها از سوي نهادهاي بين المللي به عنوان 
يك سياستمدار مصلح مورد تقدير قرار گرفت، با 
اين حال اما تمام تالش هاي ساليان آخر عمر وي 
براي پايان جنگ يمــن و همچنين محاصره قطر 

بي نتيجه ماند.

مسئله جانشيني
ساعاتی پس از انتشار خبر وفات امير كويت، ديوان 
پادشاهی اعالم كرد شــيخ نواف االحمد، وليعهد 
83 ساله اين كشور امروز در مقابل مجلس امت به 
عنوان امير جديد كويت سوگند ياد می كند. اگرچه 
در نگاه اول می توان گفت اين خبر به معنای روشن 
شدن تكليف جاشين شيخ صباح در كويت است، 
اما وضعيت جسمی وخيم و همچنين كهولت سن 
وليعهد مانع از آن می شــود كه پرونده جانشينی 
در كويت را به طور كلی بسته بدانيم. جالب آنكه 
شــيخ صباح، خود نيز در شرايطي مشابه به دليل 
وضعيت جسمي نامناسب وليعهد وقت، به عنوان 
امير كويت انتخاب شده بود. روزنامه الوطن پيش 
از اين نام 3شــخصيت را به عنــوان گزينه هاي 
جانشيني امير كويت در صورت وخامت وضعيت 
جسمي وليعهد فعلي مطرح كرده بود؛ شيخ احمد 
الفهد )رئيس شوراي المپيك آسيا(، شيخ محمد 
سالم الصباح )معاون نخســت وزير( و شيخ ناصر 
المحمد )نخســت وزير ســابق كويت(. عالوه بر 
اين، اســامي ديگری نيز در برخي از رسانه هاي 
عربي به عنوان گزينه هاي احتمالي با شانس كمتر 
مطرح شده بود؛ ازجمله شيخ ناصر االحمد، فرزند 
امير كويــت و وزير دفاع، شــيخ جابر المبارك، 
نخست وزير اسبق و شــيخ صباح خالد الحمد، 
نخست وزير كنوني كويت. گفته مي شود سازمان 
اخوان المسلمين كه طي سال هاي گذشته به نفوذ 
قابل توجهي در مراكر قدرت كويت دســت پيدا 
كرده، از انتخاب احمد الفهد به عنوان جانشــين 
امير كويت حمايت مي كنــد. روزنامه الوطن در 
اين باره مي نويســد: انتخاب الفهد به عنوان امير 
كويت، منجر به افزايش نفوذ قطر و تركيه در اين 
كشور مي شود؛ امري كه بدون شك معادله قدرت 
در خليج فارس را بيش از پيش آشفته خواهد كرد.

همزمــان با ادامــه درگيري هــا ميان 
آذربايجان و ارمنســتان برسر منطقه گزارش 2

»ناگورنو قره باغ«، تالش هاي بين المللي 
براي اعالم آتش بس و آغاز مذاكــرات نيز ادامه دارد؛ 

تالش هايي كه تا به اينجا ناكام مانده است.
درگيري ميان نيروهاي نظامي 2 كشــور جمهوري 
آذربايجان و ارمنســتان، ديروز در سومين روز پياپي 
ادامه پيدا كرد تا مردم منطقه قره بــاغ، بار ديگر يك 
جنگ خونين را تجربه كنند. طبق گزارش خبرگزاري 
فرانسه، شــمار تلفات در دوســوي ميدان از 100نفر 
گذشته است. هر 2 كشور مدعي تحميل تلفات سنگين 
به طرف مقابل شده اند. وزارت دفاع ارمنستان ديروز 
اعالم كــرد، نيروهاي جدايي طلــب در قره باغ موفق 
شــده اند حمالت نيروهاي آذربايجاني را در خطوط 
درگيري دفع كرده و آنهــا را عقب بزنند. طبق ادعاي 
اين وزارتخانه، تعداد زيادي از نيروهاي آذربايجان در 
درگيري هاي روز سوم كشته شــده اند. بر اين اساس، 
نيروهــاي ارمني موفق شــده اند 50هواپيماي بدون 
سرنشــين، 4هلي كوپتر و دســت كم 80تانك ارتش 
آذربايجان را در مناطق درگيري منهدم كنند. در سمت 
مقابل، وزارت دفاع آذربايجان ايــن ادعاها را رد كرده 
است. به ادعاي آذربايجان، نيروهاي اين كشور حوالي 
نخستين ساعات بامداد توانسته اند حمله غافلگيرانه 
نيروهاي ارمني را دفع كننــد. وزارت دفاع آذربايجان 
همچنين ادعاي ارمنســتان مبني بــر بازپس  گيري 
ارتفاعات استراتژيك از نيروهاي آذري را رد كرده است. 
آذربايجان روز دوشنبه اعالم كرده بود موفق شده يكي 
از مهم ترين ارتفاعات منطقه قره باغ را تحت كنترل خود 
در آورد. تســلط بر اين ارتفاعات كمك مي كند جاده 
متصل كننده ايروان، پايتخت ارمنستان، به استپاناكرت، 
مركز قره باغ، زير آتش نيروهاي آذربايجان قرار گيرد. 

آذربايجان برخالف ارمنستان، تعداد تلفات خود را اعالم 
نكرده اســت. نيروهاي جدايي طلب ارمني در قره باغ 
اعالم كرده اند دست كم 85نيروي خود را در درگيري ها 
از دست داده اند. بيش از 200نفر هم زخمي شده اند. 
گفته مي شود در دوسوي مرز، دست كم 11غيرنظامي 
نيز كشته شده اند؛ 9نفر در سمت آذربايجان و 2نفر در 

سمت ارمني هاي قره باغ.
درگيري ها در مناطق جنوبي قره بــاغ، يعني مناطق 
فضولي و جبرائيل شــدت بيشــتري دارد. طرفين با 
استفاده از آتش باري سنگين توپخانه، مشغول حمله 
به مواضع يكديگر هستند. همزمان ستون هاي زرهي 
دوطرف در پســت هاي مرزي موضــع گرفته و آماده 
پيشروي در مناطق تحت كنترل طرف مقابل هستند. 
در درگيري هاي روزهــاي اخير براي نخســتين بار 
در 3دهه تنش ميان 2كشــور، به شــكل گسترده از 

پهپادهاي تهاجمي و شناسايي استفاده شده است.

جدي شدن تالش هاي بين المللي
ارمنستان و آذربايجان ديروز براي نخستين بار اعالم 
كرده اند كه تعــدادي گلوله توپ بــه عمق خاك آنها 
اصابت كرده  است. ارمنســتان اعالم كرده كه يكي از 
گلوله ها يك اتوبوس را هدف قــرار داده اما اين حمله 
تلفات جاني نداشــته اســت. طبق اعالم وزارت دفاع 
ارمنســتان، يك نفر نيز در حمله پهپادي آذربايجان 
در شهر واردنيس در عمق خاك ارمنستان كشته شده 
است. با توجه به نزديكي مناطق درگيري به خاك ايران، 
تعدادي گلوله توپ و خمپاره نيز در مناطقي از استان 
اردبيل فرود آمده اســت. كشيده شــدن درگيري ها 
به داخل خاك آذربايجان و ارمنســتان، نگراني هاي 
بين المللي بــراي ادامه جنگ را افزايش داده اســت. 
شوراي امنيت ســازمان ملل در نخســتين ساعات 
بامداد امروز به وقت تهران )ساعت 17سه شنبه به وقت 
نيويورك( به درخواست رســمي بلژيك براي بررسي 

وضعيت جنگ قره باغ تشــكيل جلسه فوق العاده داد. 
موضوع با اعمال فشــار آلمان و فرانسه در دستور كار 
شــوراي امنيت قرار گرفته اســت. آلمان و فرانسه از 
نخستين روز آغاز درگيري ها خواستار پايان دادن به 
اين رويارويي و اعالم آتش بس فوري شده بودند. فرانسه 
در كنار روسيه و آمريكا عضو »گروه مينسك« است كه 
طي 2دهه گذشته ميانجيگري بين 2همسايه را برعهده 
داشته است؛ اقدامي كه البته تاكنون نافرجام بوده است. 
دولت فرانسه ديروز اعالم كرد قصد دارد گروه مينسك 

را براي پايان دادن به بحران بارديگر فعال كند. 

بازي متفاوت تركيه
ارمنستان در حلقه امنيتي روسيه قرار دارد و به همين 
دليل از حمايت مسكو برخوردار است. والديمير پوتين 
خواستار توقف درگيري ها و آغاز مذاكرات شده است. 
در سمت مقابل، تركيه حامي اصلي آذربايجان است. 

آنكارا اما به دنبال فروكش كردن درگيري ها نيست و 
رجب طيب اردوغان، رئيس جمهور تركيه، در تماسي 
تلفني با الهام علي اف، رئيس جمهور آذربايجان، به او 
پيشنهاد داده از فرصت پيش آمده استفاده كند و يك بار 
براي هميشه مناقشه قره باغ را به پايان برساند. مسكو 
به آنكارا توصيه كرده است در جهت توقف درگيري ها 
عمل كند. ارمنستان روز دوشنبه دولت تركيه را متهم 
كرد كه حدود 4هزار مزدور سوريه اي را براي كمك به 
ارتش آذربايجان به مناطق درگيري منتقل كرده است؛ 
ادعايي كه از سوي تركيه رد شد. ديروز هم وزارت دفاع 
ارمنستان اعالم كرد كه جت جنگنده اف-16متعلق به 
تركيه، جت جنگنده سوخو-25ارمنســتان را بر فراز 
آسمان ارمنستان، ساقط كرده است. تركيه و آذربايجان 
اين ادعا را رد كرده اند. اردوغــان ديروز هم اعالم كرد 
كه كشــورش آماده حمايت از آذربايجان براي آزادي 

»مناطق اشغالي« تحت كنترل ارمنستان است.

 تالش هاي نافرجام
براي توقف جنگ در قره باغ

 آذربايجان و ارمنستان به ادامه جنگ براي تعيين
تكليف منطقه مورد مناقشه قره باغ اصرار دارند

سياوش فالح پور
خبرنگار

نتايجتازهتريننظرسنجيها

43.2 % 49.3 % 

مناقشه تاريخي قره باغ
قره باغ بخشي از خاك آذربايجان است كه تحت 
كنترل جدايي طلبان ارمني است. از ديرباز اقوام 
ارمني و آذري در ايــن منطقه زندگي مي كرده اند 
اما اكثريت هميشه با مسيحيان ارمني  بوده است. 
همزمان با فروپاشي شوروي، جدايي طلبان ارمني 
در اين منطقه اعالم استقالل كردند؛ اقدامي كه با 
حمايت دولت ارمنستان همراه و به درگيري ميان 
باكو و ايروان منجر شــد. دوطرف بين سال هاي 
1988تا 1994درگير يك جنگ خونين شدند كه 
حدود 30هزار كشته به جا گذاشت. با ميانجيگري 
روسيه، 2كشور در سال 1994توافق آتش بس امضا 
كردند اما تنش ميان آنها طي تمام 26سال گذشته 
ادامه داشته است. طبق اين توافق، قره باغ و مناطق 
حايل بين آن و خاك ارمنستان، تحت كنترل ايروان 
قرار گرفت. 2كشور بارها در درگيري هاي كوچك 
و بزرگ رودرروي هم قــرار گرفته اند. آخرين بار 
نيروهاي دوطرف در سال 2016طي 4روز عليه هم 

آتش گشودند كه بيش از 200كشته به جا گذاشت.

 محمدامين خرمي 
خبرنگار
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خيالنقــشتودركارگاهديدهكشــيدم
بهصورتتونــگارينديدمونشــنيدم

اگرچهدرطلبــتهمعنانبادشــمالم
بهگردســروخرامانقامتتنرســيدم

عکس:فوتوداتکام زندگیوشکاردرشمالمغولستان،جايیكهدمایهواتامنفی40درجهكاهشمیيابد

ـ  بايد حتما چنين اتفاقي مي افتاد تا حساسيت 
عمومي نسبت به مسئله اي تكراري ايجاد شود. 

كاري كه ناظر پخش بازي پرسپوليس- السد 
انجام داد، رويه معمول صدا و سيما بود. فقط 
اين بار سانسور چند ثانيه زودتر شروع شد. 
احتماال ناظر پخش محترم كمي هول شده 

و دســتش زودتر روي آن دكمه معروف رفته. مشابه اش 
در فوتبال هاي خارجي بارها پيش آمده بود بي آنكه اين 
همه واكنش و حساسيت ايجاد شــود. اين بار اما ميزان 
حساســيت و اهميت بازي و خود رخــداد )گل برتري 
پرسپوليس در دقايق پاياني( كار دست صدا و سيما داد و 
حاال نفس ماجرا زير سؤال رفته. جاي توبيخ ناظر پخش، 
مديران باال دستي بايد در اصل ماجرا تجديد نظر كنند. 
اينكه كدام نابغه روز اول به اين نتيجه رسيده كه پيراهن 
درآوردن بازيكن قابل پخش نيســت ولي مثال مسابقات 
شنا را مي شــود روي آنتن برد، خودش ماجرايي است. 
نتيجه چنين تصميمي با كمي ناشــي گري به سانسور 
لحظه اي منجر شد كه ميليون ها ايراني مشتاقانه چشم 
انتظارش بودند. خراب كــردن طاليي ترين لحظه بازي 
و لك انداختن بر هيجان و شــادي مردمي كه در ميانه 
كرونا و دالر 30 هزار توماني و هزار و يك مشــكل ديگر، 

دلخوشي شان همين فوتبال است.
- خيلي ها را مي شناســم كه از تلويزيون فقط مســابقات 
فوتبال را تماشا مي كنند. قبال 90 هم مي ديدند كه با تدبير 
مدير شبكه 3 تعطيل شــد تا خيال دوستان راحت شود كه 
از شر عادل فردوسي پور خالص شوند. مانده بود پخش زنده 
فوتبال )كه البته فقط نامش زنده است( كه حاال با از دست 
رفتن اعتماد عمومي و گرفتن حال انبــوه دنبال كنندگان 
بازي پرسپوليس، صدا و ســيما همين مخاطب فوتبالي را 
هم از دســت بدهد. مخاطبي كه حاال امكان اين را دارد كه 
در رســانه هايي ديگر فوتبالش را ببيند و اينگونه با تحقير و 
توهين مواجه نشــود. ديگر خبري از عادل فردوسي پور و 
مزدك ميرزايي هم نيســت و كيفيت كار اغلب گزارشگران 
فعلي رســانه هاي اينترنتي اگر بهتر از خياباني و يوسفي و 

سيانكي نباشد بدتر هم نيست.
ـ اگر فكر مي كنيد از دســت دادن مخاطــب فوتبالي براي 
متوليان امر اهميتي دارد، كمي به عقب برگرديد. به همين 
ماجراي تعطيلي برنامه 90 كه چگونه ســر موضوعي كه نه 
سياسي بود و نه حساســيت امنيتي داشت با افكار عمومي 
لجبازي شد. ته اين ماجرا هم معلوم است؛ مخاطب ريزش 
مي كند مهم نيســت. نهايتا ناظر پخش توبيخ مي شود يا در 
بدترين حالت شغلش را از دست مي دهد و مسئله به اشتباه 
فردي تقليل داده مي شود. سؤال اصلي هم سرجايش مي ماند 

و هيچ پاسخ قانع كننده اي به آن داده نمي شود.
مي پرسيد چرا ؟ چون برايشان مهم نيست. به همين سادگي.

هفتــه اول مهــر، فصل طوالنــي انگــور در پهنه 
كشــورمان به اوج و انتهــا مي رســد. در مناطق 
سردسير، مثل شرق كردستان، فصل انگور، 2 هفته 

پايان شــهريور و ابتداي مهر است كه همچون 
نــوروز، بهانــه رفت وآمدها و به خويشــان 
سرزدن و به طبيعت روســتاها پناه بردن 
است. انگور رسيده در منطقه بيجار گروس 

در شرق كردستان، دليل شيريني اســت تا مهاجرت كرده ها و 
از وطن دورافتاده ها چند روزي دوباره ســاكن كوهســتان ها و 
دشت هايي شوند كه شــيرين ترين ثمر هر ساله اش انگور است. 
براي جوان ترها، شيفتگي ميانساالن و به ويژه كهنساالن به انگور 

و فصل آن، كمي عجيب و اغراق شده به نظر مي رسد.
تفاوت اين احساسات، در نگاه 2 نســل به خود انگور است. براي 
جوان ترها، انگور هم ميوه ديگري اســت كه در هر ميوه فروشي 
كوچك و بزرگي پيدا مي شــود، اما بزرگ ترها، در پس هر خوشه 
انگور، يك سال ســختي و مراقبت و چشم هاي دوخته به آسمان 
مي بينند. درحالي كه انگور براي جوان ترها تنها زرد و سبز و قرمز 
است، براي قديمي ترها عزيزي با نام ها و ويژگي هاي مختلف است. 
از نظر آنها، شاهاني، عســكري، نفتي، مثقالي، ميرزايي، كشمش 
زرد و قرمز، خليلي، كبود، گزنه اي، سياه، زواري و ياقوتي و ديگر 
انواع انگور، هركدام نه فقط طعم متفاوت، كه تشــخيص و حتي 

كاركرد متفاوتي دارند.
تقليل همه اين نام ها و شــخصيت پشتشــان به انگور زرد و سبز 
و قرمز، نشــانه اي از فراموشــي يك ميراث معنوي كالن و كهن 
اســت. الگوي تنبلي در حفظ و پاسداشــت جزئيات و كاهلي در 
جست و جوي معنا و مفاهيم پديده ها و رسوم كهن، گاهي باليي 

فراتر از نابودي ميراث معنوي به همراه خواهد داشت.
ناديده گرفتن جزئيات، گاهي مي تواند مهلك باشد. براي نمونه، 
وقتي رويكرد به انگور و مناسباتش را به مسئله حقيقت و كشف 
آن بسط بدهيم، اين بي توجهي به جزئيات مي تواند حتي ويرانگر 
باشد. در چه جامعه اي شايعات و دروغ ها و در همه گيرترين شكل 
آن اخبار جعلي، صبح توليد مي شوند و شــب نشده به واقعيتي 
خلل ناپذير تبديل مي شوند؟ تشــخيص درستي اكثريت مطلق 
اين اخبار كذب، كمي حوصله و مسئوليت پذيري و گاهي به اندازه 
چند كليك كوشش مي خواهد. اما كسي كه از قبل تصميم گرفته 
انگور را فقط يك ميوه معمولي بدون تاريخ و افسانه بداند، نيازي 

به تالش براي دانستن چيزي بيشتر از آن نمي بيند.
جزئيات مهم هســتند. از آن مهم تر، تالش بــراي قبول كردن و 

حفظ آن است.
اين تالش، مطالعه و تفكر و جســت وجوگري و پرسشگري است. 
آگاهي از جزئيات اســت كه تصوير كالن را شفاف تر مي كند. اگر 
جزئيات را فراموش كنيم و ناديده بگيريم، تصوير واقعي از كليات 
هم از دست خواهد رفت و واقعيت قلب و به خورد ما داده مي شود.

اختالالت يادگيري، اختالالتي 
هستند كه كودك به رغم هوش 
خوب و فراهم بودن فرصت هاي 
يادگيــري مناســب، در زمينه 
كســب يكــي از مهارت هــاي 
خواندن، نوشتن، رياضي يا همه 
آنها، دچار مشكل است و تقريباً 

در 10درصد كودكان ديده مي شود. علت اين اختالالت 
عوامل ارثي و عواملي مثــل تولد نارس، وزن كم هنگام 

تولد و ساير صدمات به مغز است.
در اختالل رياضي كه موضوع اين مطلب است، مشكل 
اصلي كودك در يادگيري اعــداد و مهارت هاي رياضي 
مثل شمارش، محاســبات، مفاهيم و استدالل رياضي 

است.
عالئم كودكان دچار اختالل رياضي بدين شكل است كه 
در يادگيري، شناسايي، خواندن و نوشتن اعداد مشكل 
دارند؛ درشــمارش اعداد، اشــياء و محاسبات رياضي 
مشكل دارند و حتي براي جمع و تفريق اعداد تك رقمي 
از انگشــتان كمك مي گيرند و هنگام انجام محاسبات 
پيچيده تــر گيج و ســردرگم مي شــوند؛ در يادگيري 
مفاهيم رياضي مثل كوچك تر، بزرگ تر، مساوي، مثاًل 
رديف كردن اعداد از كوچك به بزرگ مشكل دارند؛ در 
شناســايي و درك معناي عالئم رياضي شــامل جمع، 
تفريق، ضرب، تقســيم، و انجام 4عمل اصلي مشــكل 
دارند. همچنين در يادگيري جدول ضرب، جهت يابي و 
تمايز راست و چپ و كپي كردن اشكال هندسي مشكل 
دارند و نسبت به انجام تكاليف رياضي بي ميل هستند 

و امتناع مي كنند.
وجود اين اختالل سبب مي شود تحصيل و درس خواندن 
به خصوص درس رياضي براي كودك عذاب آور، اعتماد 
به نفسش كم و نسبت به انجام تكاليف و رفتن به مدرسه 
بي ميل شــود و حتي از رفتن به مدرســه امتناع كند و 
دچارمشــكالت رفتاري مثل لجبازي و پرخاشــگري 
به ويژه موقع انجــام تكاليف رياضــي و درنهايت دچار 

اضطراب و افسردگي شود.
تعداد زيادي از مبتاليان به طور همزمان دچار مشكالت 
توجه وتمركز، اختالل خواندن، نوشتن و مشكالتي در 

مهارت هاي حركتي نيز هستند.
توصيه مي شــود درصــورت وجود هرگونه مشــكل 
يادگيري و تحصيلي با روانپزشــك كودك و نوجوان 
مشورت شود. اين كودكان با همكاري گفتاردرمانگران 
و معلمان مجرب در زمينه اختالالت يادگيري درمان 

مي شوند.

پنجشــنبه هاي خانم جوليا، 
داستاني است كوتاه و پليسي به 
قلم »پيه رو كيارا«درباره خانم 
جولياي جــوان و غمگين كه 
بدون هيچ ردي از ويالي كنار 
درياچه اش ناپديد مي شــود. 
همســر او مفقود شدن جوليا 
را به يك كارآگاه اطالع داده و 

به اين ترتيب جست وجو آغاز مي شود. اين جست وجو 
كارآگاه را به اليه هــاي زيرين جامعــه محلي و آرام 
بورژوازي مي برد؛ جايي كه برخالف ظاهر ســاكت و 
آرام خود، مملو از خودســتايي و رازهاي ســر به مهر 
است و اشباح اسرارآميزي در اطراف خانه وياليي پرسه 
مي زنند. زماني كه تحقيقات كارآگاه سرعت مي گيرند، 
اين داستان پليسي كالسيك به يك قصه هيجان انگيز 
موش و گربه بــازي حقوقي تبديل مي شــود. فضاي 
داســتان در يك شــهر كوچك در دهه 50 ميالدي 
دركشــور ايتاليا اتفاق مي افتد. خانم جوليا كه همسر 
يك وكيل اســت، هر هفته با قطار به ميالن مي رود 
تا دخترش را كه در يك مدرســه شبانه روزي درس 
مي خواند ببيند و در عين حال به يك قرار عاشــقانه 
هم برود. يــك روز او به همراه يك چمــدان ناپديد 
مي شود و حاال معما اين اســت كه آيا جوليا خودش 
شــوهرش را ترك كرده يا اتفاقي وحشتناك تر براي 
او افتاده است. پنجشنبه هاي خانم جوليا اثري بسيار 
خواندني است. بخش هايي از كتاب در ميان نامه هايي 
به عقب و جلو مي رود كه توجه بــه تاريخ اين نامه ها 
براي دنبال كردن بهتر اثر حائز اهميت اســت. فضاي 
ملودراماتيك اين داســتان پليسي، تا حدي خواننده 
را به ياد رمان هاي آگاتا كريستي مي اندازد و به دليل 
كوتاه بودن داستان، تعداد كاراكترهاي آن نيز محدود 
است. پايان داستان كمي غيرمعمول است كه اين نيز 
از ويژگي هاي داســتان هاي كالسيك معمايي است. 
پيه رو كيارا )23مارس 1913- 31دســامبر 1986( 
نويسنده ايتاليايي در لوينو )شمال ايتاليا( به دنيا آمد. 
پدرش اهل سيسيل بود. مادرش ويرجينيا مافعي اهل 
كامناگو، دهكده پايمونتس در شهر لسا بود. وي كه در 
خالل جنگ جهاني دوم توسط شبه نظاميان فاشيست 
تحت تعقيب قرار گرفت، ســال 1944به ســوئيس 
گريخت. وي 2 ســال بعد به ايتاليا بازگشت و فعاليت 
نويسندگي را آغاز كرد. پنجشنبه هاي خانم جوليا در 
152 صفحه با قيمت 24 هزار تومان از ســوي نشر نو 

عرضه شده است.

مجموعــه  از  نشســت  ســي وپنجمين 
درس گفتارهايي درباره شمس تبريزي، امروز، 
چهارشنبه نهم مهر ساعت 11 صبح با سخنراني 
محمد طاهري خسروشــاهي، مســئول مركز 
آموزش زبان فارسي به دانشجويان غيرايراني 
دانشگاه تبريز، به »شيخ ابوبكر سله باف تبريزي، 
استاد شــمس« اختصاص دارد كه به صورت 
مجازي پخش خواهد شد. به گزارش همشهري، 
درباره ابوبكر سلّه باف، در تذكره ها و كتب رجال 
اّطالعات زيادي وجود ندارد. نخستين كسي كه 
از ابوبكر سلّه باف به عنوان پير شمس ياد كرده، 

فريدون سپهساالر است و افالكي نيز در مناقب به اين موضوع اشاره كرده است. خوِد 
شمس نيز بارها از شيخ ابوبكر به عنوان پير خود ياد كرده است. به اعتقاد شمس، شيخ 
ابوبكر سلّه باف به حّد مستي از خدا رسيده بود و داراي درك وااليي بود كه اگر كسي 
چون موالنا، براي او وعــظ مي كرد، چنان به عمق آن پي مي برد كه طاقت شــنيدن 
نداشــت. عالقه مندان مي توانند با مراجعه به صفحه اينستاگرام مركز فرهنگي شهر 
كتاب به نشــاني Instagram/bookcityculturalcenter اين درس گفتار را 

به صورت زنده مشاهده كنند.

همه ما لحظه شنيدن صداي ضبط شده مان 
را براي نخســتين بار تجربــه كرده ايم. »اوه! 
اين منم؟ امكان نــداره!« اينها احتماالً فقط 
چند كلمه از صحبت هايي هســتند كه بعد 
از اين تجربه از دهانتان خارج شــده اســت. 
اگر واقعيت را بخواهيــد، ضبط صوت دروغ 
نمي گويد! اين دقيقاً صداي خودتان اســت. 

ولي چرا تا اين اندازه با صدايي كه در ســرتان مي شــنويد، فرق مي كند؟ بيشتر 
چيزي كه ما مي شنويم نتيجه انتقال هواست. استخوان ها و بافت هاي داخل سر 
هم مي توانند امواج صوتي را به بخش حلزوني منتقل كنند. وقتي حرف مي زنيد، 
تارهاي صوتي تان امواج صوتي اي ايجاد مي كنند كه از راه هوا به گوش داخلي تان 
مي رسند. اما اســتخوان ها و بافت هاي داخل ســر هم اين امواج صوتي را به طور 
مستقيم به بخش حلزوني گوش مي رسانند. به اين ترتيب، صدايي كه موقع حرف 
زدن در سرتان مي شنويد، با صداي واقعي كه ضبط صوت ضبط كرده تفاوت دارد.

 صندوق بين المللي پول نسبت به بهبود شاخص  هاي كالن 
اقتصاد ايران خوش بين است و معتقد است كه رشد اقتصادي 
ايران در ســال 2001ميالدي )1381-1380( با 4درصد 
افزايش باالتر از متوسط رشد اقتصادي خاورميانه است. اين 
گزارش حاكي اســت، نرخ تورم ايران از 20/4درصد در سال  

2000)1379-1378( به 13درصد كاهش خواهد يافت.
همچنين پيش بيني صندوق بين المللي پول براي ايران متكي 
بر افزايش چشمگير درآمد نفت اســت. افزايش نرخ رشد و 
كاهش نرخ تورم، حاصل اصالحات ساختاري و پويايي دروني 
اقتصاد ايران نيست، بلكه شــكنندگي اقتصاد ايران از لحاظ 
وابستگي همچنان به جاي خود باقي است، زيرا اين افزايش 
قيمت نفت است كه نرخ رشد اقتصادي ايران را باال مي برد و در 
همان حال به بانك مركزي امكان مي دهد كه رشد نقدينگي 
را تا اندازه اي مهار كرده و از نرخ تورم بكاهد و دليل مشروط 
بودن پيش بيني فوق اين اســت كه نرخ رشد 3/14درصدي 
اقتصادي كه صندوق بين المللي پول براي ايران در سال جاري 
پيش بيني كرده همچون نرخ 4درصد در سال 2001هنوز با 
هدف برنامه 5 ساله ســوم در زمينه دستيابي به نرخ رشد 6 

درصد در سال فاصله زيادي دارد.

سعيدمروتينقد و نظر
روزنامه نگار

آرمانمسعوديتاب آوريروايت
 روانپزشك كودك و نوجوان

جوادنصرتي
ويترينروزنامه نگار

دريچه

دانستني ها

20 سال پيش 

بيرونانداختنفرزند30سالهازخانه
مکزيکوسيتي: مرد30 ساله اي در مكزيك براي چندمين بار 
از مادرش بابــت بيرون انداختن او از خانه شــكايت كرد. به 
گزارش آديتي سنترال، اين مرد زندگي در خانه والدين اش را 
حق طبيعي خود مي داند. مادر خانواده اما عكس و فيلم هاي 
بسياري از او در حال بازي هاي ويدئويي ضبط كرده و از بيكار 
بودن او شاكي است. يادآوري اين نكته نيز ضروري است كه در 
برخي كشورها والدين فقط تا سن 18سالگي مسئوليت قانوني 

نگهداري از فرزندانشان را عهده دار هستند.

شهردارشدنپسازمرگ
بخارست: نامزدي كه در روماني بيشترين آرا را براي شهردار 
شدن به دست آورد و مي توانست شهردار شود، پيش از شهردار 
شدن به دليل كرونا جان باخته بود. به گزارش بي بي سي، يون 
آليمان، عضو حزب سوسيال دمكرات )PSD(، كه براي سومين 
بار به عنوان شهردار كانديدا شــد، 64درصد آرا را در روستاي 
دوسال در جنوب روماني كســب كرد. مقامات اعالم كردند كه 
طبق قانون، نمي توانستند نام آليمان را كه به علت كوويد-19در 
15سپتامبر درگذشته بود، از برگه هاي رأي گيري حذف كنند.

استتارشکارچيباطعمهها
آمازون: محققــان حشــره اي را يافته اند كــه از انبوه 
حشــره هاي ديگري كه شــكار مي كند، پوششی تهيه 
و با آن خــودش را اســتتار مي كند. به گــزارش آديتي 
 ســنترال، در ميــان 7هزار حشــره شناخته شــده اي 
كه به شكار حشــرات ديگر مي پردازند، اين گونه، با نام 
علمي rostrum، تنها گونه عجيب و شگفت انگيز ميان 
حشرات به حساب مي آيد كه قرباني هايش را روي بدنش 

مي چسباند.

دردسرهايپدرسياهپوست
كارولينا: مــرد رنگين پوســتي در آمريكا كه پســربچه اي 
سفيد پوست را به فرزندي پذيرفته بود از سوءظن ديگران به 
بچه دزد بودن او گاليه كرد. به گزارش بي بي سي، اين مرد كه 
اكنون فرزندش به 16سالگي رسيده، گفت: نخستين بار جاني 
7 سالش بود كه در خيابان شروع به گريه كرد. وقتي مي خواستم 
او را بغل كنم گريه اش ادامه داشت و پيرزني به پليس زنگ زد و 
من نزديك بود دستگير شوم. او پس از چندي متوجه شد چنين 

مشكلي ميان والدين رنگين پوست شايع است.

لكانداختنبرشاديعمومي

پنجشنبههايخانمجوليااختاللرياضيبينشانتاك،راهگمميشود

شيخابوبکرسّلهباف؛درسگفتارشهركتاب

چراازصدايضبطشدهخودشگفتزدهميشويم

همشهري 9مهر 1379
چشماندازاقتصادايرانروشناست

امروز زادروز مردي اســت كه براي موســيقي 
دســتگاهي ما ارزش و اهميت فراواني داشته و 
دارد. در بيان ميزان اهميت كلنل علينقي وزيري 
همين بس كه پيش از او موســيقي ما صاحب 
خط )نت( نبود. به اين معني كه تمام شاگردان و 
هنرآموزها نزد استاد مي نشستند و به زخمه هاي 
او بر ساز گوش مي دادند و انگشت گذاري و مهارت 
او را اگر درست درك مي كردند، بعد مي نواختند. 
چيزي به نام نت در موسيقي دستگاهي ما به اين 
شــكل مدون و حتي مي توان گفت كالسيك، 
وجود نداشــت. موسيقي دســتگاهي، آوازي و 

رديفي ما فقط سينه به سينه از استاد به شاگرد منتقل مي شد. حال اين را كه در بين 
راه اين سينه به سينه شدن ها چه بالهايي سر قطعه اصلي مي آورد، خدا مي داند و بس. 
اما سرهنگ موسيقي ايران زمين، كلنل علينقي وزيري، نت نويسي را وارد موسيقي 
دستگاهي كرد و به ماندگاري بســياري از قطعه ها و از ميان نرفتن شان كمك كرد. 
مؤسس مدرسه عالي موسيقي را از روي شاگردان او نيز مي توان شناخت و محك زد. 
شاگرداني همچون ابوالحسن خان صبا، روح اهلل خالقي، موسي معروفي و اسماعيل 
مهرتاش كه خودشان آبروي موسيقي اين مرز و بوم هستند. خود استاد نيز نوازنده 
زبردست تار بوده است. شيوه نوازندگي او با مهارت مثال زدني پنجه، سرعت مضراب 
و از همه مهم تر پختگي و بياني همراه بوده كه مرحوم روح اهلل خالقي در خاطره هاي 
خود مي گويد وقتي صداي سازش را شــنيدم، ابتدا خيال كردم كسي پيانو مي زند.  
آثار منتشرشــده او به صورت كتاب، همچون دستور تار و تعليمات موسيقي، يا آثار 
صوتي اش، همچون ســرود خاك ايران و دخترك ژوليده، و حتي آثار نمايشي اين 
استاد برجسته بسيارند. اما بهتر است هر عالقه مند به موسيقي دستگاهي بداند كه 
نشانه هاي عرضي شامل كرن و سري يادگاري نمادين از زحمات اوست كه بر پيكره 

بيشتر قطعه هاي ايراني نقش بسته است و زدودني نيست.
علينقي وزيري )9 مهر 1265 –18شهريور 1358(

علينقيوزيري،كلنلموسيقيايران

زادروز
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جلوگيري از انتشار عكس 
دختر نخست وزير

در گزارشي كه سازمان اطالعات و امنيت )ساواك( به شهرباني قم ارسال كرده، از آنها خواسته 
شده است كه نسبت به پخش عكس دختر نخست وزير )منوچهر اقبال( درحالي كه گردنبندي 
از صليب دارد، جلوگيري شود. در اين گزارش آمده است رئيس ساواك قم از شهرباني خواسته 
افرادي كه قصد دارند اين عكس را به آيت اهلل بروجردي نشان دهند را دستگير كند تا اين كار 
كه قرار بود در ميانه نماز جماعت رخ دهد، اتفاق نيفتد. به  نظر مي رســد كه دختر مورد نظر 

گزارش، همان مريم اقبال، همسر شهريار شفيق پسر اشرف پهلوي باشد. 

 مرتضی برکتی�����������������������������������������������������������������������������

24 بهمن 1336، ثريا به تنهايي با تشريفات سلطنتي از تهران به 
مسافرتي رفت كه بازگشتي نداشــت. يك ماه بعد در 24 اسفند، 
وزارت دربار بيانيه اي صادر و رســما اعالم كرد كه شاه همسرش 
را طالق داده است. زندگي هفت ســاله ثريا و محمدرضا تقريبا 
هيچگاه باآرامش نبود و آنها هم صرفا با گروه كوچكي از درباريان 
ارتباط داشــتند كه در حلقه اول محمدرضــا بودند. در روزهاي 
منتهي به كودتاي 32 در يك ســفر اوديســه وار از كالردشت به 
سوي سرنوشتي نامعلوم پرواز كردند و شــايد هيچ گاه شاه فكر 
نمي كرد روزي دوباره به  عنوان پادشاه به تهران بازگردد. اما 3 روز 
بعد ورق برگشت و محمدرضا دوباره شــاه شد و ثريا ملكه دربار. 
مشكل اصلي زماني بروز كرد كه در سال 1333، عليرضا برادر تني 
محمد رضا بر اثر سانحه هوايي فوت كرد. محمدرضا تا آن زمان 13 
سال مي شد كه شاه بود و دو بار ازدواج كرد اما فرزند پسري نداشت 
تا به  عنوان وليعهد معرفي كند و به همين دليل با مرگ عليرضا، 
خاندان پهلوي با يك شــوك بزرگ و مســئله بحران جانشيني 
روبه رو شد. با مرگ عليرضا پهلوي و تحريكات تاج الملوك )ملكه 
مادر( و اشرف، مسئله وليعهدي شكلي جدي تر به خود گرفت، چرا 
كه ثريا تا آن زمان نتوانســته بود فرزندي به دنيا آورد. از آن پس 
درمان ثريا توسط پزشكان متخصص خارجي آغاز و در سفر هاي 
متعدد به اروپا و آمريكا پيگيري شد، اما ثمري نبخشيد. با حضور 
ثريا در دربار، به  دليل اينكه او ريشه هاي ايلياتي و نسبي بختياري 
داشــت بســياري از خان  زاده هاي بختياري، به دربار راه يافتند. 
اين در حالي بود كه در گذشــته ميان پهلــوي  و بختياري ها در 
چندين نوبت جنگ و خونريــزي رخ داده و 
حتي رضاشــاه، فرمان مــرگ چند تن 
 از اعضاي ايل بختيــاري را داده بود. 
اين موضــوع در دربار مسئله ســاز 
شد. اشــرف پهلوي به عنوان موتور 
محرك ماجــرا وارد قصه شــد و 
به شدت بر ضد  ثريا دسيسه چيني 
كرد؛  طوري كه ايــن دخالت ها بر 
زندگي شاه و ثريا ســايه انداخت و 
حتي موجب بحث هايي ميان اين 
زن و شــوهر شــد. كار تا 
جايــي باالگرفت كه 
ثريا به شاه پيشنهاد 
ســلطنت  از  داد 
كناره گيري 
كند 

يا يكي از بــرادران ناتني را بــراي وليعهدي برگزيند، اما شــاه 
نپذيرفت. ثريا با اين پيشنهاد شــايد در خياالت به سر مي برد كه 
محمدرضاشاه نيز مثل شاه ادوارد، پادشــاه مستعفي انگلستان، 
براي عشــق از مقام ســلطنت كناره گيري كند. شــاه ادوارد در 
ســال 1937 ميالدي بــا واليــس سيمپســون، زن آمريكايي 
مطلقه اي ازدواج كرد. در آن زمان، كليســاي انگلســتان اجازه 
نمي داد افراد مطلقه در كليســا ازدواج كننــد. بنابراين، ادوارد 
درصورت ازدواج با سيمپســون، ديگر نمي توانســت فرمانرواي 
انگلســتان و متعاقباً، رئيس عالي كليســاي انگلســتان )مقام 
تشــريفاتي اي كه به فرمانرواي انگلســتان تعلق دارد( باشد. به 
همين دليل او ســلطنت را به برادرش، جورج ششم، واگذار كرد 
 كه بعدها هم اليزابت دوم، ملكه  فعلي بريتانيا، جانشــين او شد. 
راه حل ديگري هم پيشنهاد شد؛ ازدواج مجدد شاه درعين حضور 
ثريا؛ كه اين نيز با توجه به مخالفت شديد ثريا كنار گذاشته شد. 
در نهايت ثريا در بهمن ماه 36 از تهران خارج شــد؛ همان زمان 
شــايعه اي در محافل درباري پيچيد كه شاه و ثريا به زودي از هم 
جدا مي شوند؛ خبري كه يك ماه بعد، رسميت يافت. حسين عالء 
به عنوان وزير دربار در اعالميه اي متن شــاه در اين مورد را رسما 
اعالم كرد؛ »ثريــا پهلوي در تمام مدت همســري از هيچ گونه 
خدمت و عطوفت و خيرخواهي نسبت به ملت ايران خودداري 

نفرموده و از هر حيث شايستگي مقام شــامخ خود را داشته اند و 
در اين مورد نيز با كمال عالقه و محبتي كه في مابين وجود دارد، 
آمادگي خود را براي قبول هر نوع تصميمي كه از طرف ذات شاهانه 
اتخاذ شود اعالم كردند. با اظهارنظر هيأت مشورتي، موافقت و با 
صرف نظر از احساسات شخصي خود در برابر مصالح عاليه مهمي 

تصميم خويش را به جدايي اتخاذ كردند.« 
اين قول معروف وجود دارد كه اگر ثريا براي شاه وليعهدي مي آورد، 
شاه هيچ گاه او را طالق نمي داد. سال ها بعد يك مجله درباره ثريا 
نوشــت: »همه چيز و همه نشــانه ها گواه بر اين است كه خاطره 
ثريا فراموش نخواهد شــد. هنوز در ســينما ها، پشت ويترين ها، 
در تقويم ها و در هر كوچه و برزن عكس هاي شــاه و ملكه سابق 
)ثريا( ديده مي شود. اين حادثه از نوعي نيست كه چند روزي گرم 
و پرشور بر سر زبان ها باشــد و يك مرتبه در فراموشي افتد. ثريا 
فراموش نخواهد شد چون كه نه شاه مي تواند او را فراموش كند و نه 
اينكه ملت خاطره اش را از ياد خواهد برد«. در خاطرات اسداهلل اعلم 
وزير دربار محمدرضا پهلوي آمده است كه ثريا در سال 1354 در 
نامه اي از شاه خواسته بود كه آپارتماني در پاريس برايش خريداري 
كند و شاه نيز با اين خواسته او موافقت كرد. يك سال بعد نيز در 
آبان 1355 تقاضاي مستمري ماهانه به مبلغ 6 تا 7 هزار دالر كرده 

بود كه اين بار شاه از او به خشم آمد.

 مصطفی شوقی�������������������������������������������������������������
با تير برنو، هواپيماي نظامي- اكتشافي كه باال سرشان مانور 
مي داد را سرنگون كردند؛ ســرتيپ ژاندارم شريف رئيس 
ستاد ژاندارمري كل كشور، ســتوان يكم خلبان مشعوف و 
2 درجه دار كشته شدند. دادشاه و همراهانش پيش از اين 
كويين كارول رئيس اداره برنامه اصل 4 ترومن، برســتيل 
ويلسو  مشاور حوزه عمران، محســن شمس معاون ايراني 
ويلســون، هراند خاك چيــان راننده ارمني خــودرو را در 
كميني در راه زاهدان به چابهار كشته بودند وآنيتا كارول، 
همســر كويين كارول را ربوده بودند كه 7 روز بعد، جسد 

آنيتا پيدا شد.
دادشاه يا مير دادشــاه، زمين داري بلوچ بود كه در منطقه 
مكران زندگي مي كرد. ســال ها او و خانــواده اش در ميان 
اختالفــات عشــيره ها و طايفه هــاي منطقه سيســتان 

و بلوچســتان در ائتالف هــاي قومي و طايفه اي شــركت 
مي جستند. با روي كار آمدن رضاشاه، دوران ملوك الطوايفي 
و حكمراني محلي با تكيه بر اصالت قومي خاتمه يافت. در 
سيستان نيز دوست محمدخان در برابر حكومت مركزي به 
جنگ و گريز پرداخت تا اينكه اسير و براي تبعيد به تهران 
فرستاد شد، اما با كشــتن نگهبانان از تهران فرار كرد و در 
نهايت در اطراف نيشــابور دستگير و اعدام شــد. تا وقايع 
شهريور 20 و تبعيد رضاشاه، سيستان و بلوچستان تقريبا 
روزهاي آرامي داشت تا اينكه دوباره گروه ها و ائتالف هاي 
طايفه اي داستان اختالفات محلي را از سر گرفتند. ماجراي 
دادشاه از 1325 شروع شــد اما به داليل بســيار ازجمله 
آشفتگي بسيار زياد سياســت در دهه 20 شمسي و حضور 
بازيگران پرنفوذ محلي كه با يكديگر در منازعه بودند دولت 
مركزي مجالــي نمي يافت كه در اين ماجــرا به طور جدي 

ورزشی

جهان پهلوان 
فراتر از زمان
تختي، در سال1336 براي 
دومين بار صاحب بازوبند 

پهلواني ايران شد

  جواد نصرتي  ��������������������������������

هيچ کس در تاريخ معاصر ايران، 
همچون غالمرضا تختي برازنده 
لقب پهلوان نيست� در سال هايي 
که کشتي از پهلواني عبور مي کرد، 
تختي بارها نشان پهلواني کشور 
را به بازو بســت و حتي وقتي که 
دستش از بازوبند و مدال هم دور 

ماند، پهلوان مردم بود�
تختي، در دهه اي که همراه با ديگر 
ستاره هاي کشتي ايران مدال هاي 
جهاني و المپيك را درو مي کرد، 
3سال پياپي در سال هاي 35، 36 
و 37 به عنوان پهلوان اول کشور 
انتخاب شد� کشــتي پهلواني در 
ايران، ريشه در زورخانه داشت و 
براي تختي هم که از گود زورخانه ها 
به ســكوي قهرماني المپيك و 
مســابقات جهاني رســيد، اين 

پهلواني ها بازگشت به ريشه بود�
کشتي پهلواني در ابتداي دهه20 با 
شكل جديد رسميت پيدا کرده بود 
و در دهه30، با شكوه زيادي برگزار 
مي شد� اهميت اين رقابت ها چنان 
بود که بازوبند پهلواني، توســط 
محمدرضا پهلوي، شاه ايران، به 

پهلوانان اهدا مي شد�
تختي پيش از اين، 3ســال براي 
عنوان پهلواني با ديگر پهلوانان 
پنجه در پنجــه انداخته بود، اما 
ناکام ماند� در يكي از رقابت هاي 
معروف، تختي در ســال1331 با 
احمد وفادار پهلوان نامي خراساني 
کشــتي گرفت، اما حريف فنون 
ناب وفادار نشــد� با اين حال، به 
رسم پهلوانان، هر دو کشتي گير 
همچنان دوست نزديك يكديگر 
باقي ماندند و هر بار که تختي پيش 
از مســابقات بزرگ براي زيارت 
امام رضا)ع( به مشــهد مي رفت، 
مهمان  خانه وفادار مي شد؛ چون به 
گفته خودش، آبگوشت خانه وفادار 
به تمام غذاهاي ديگر مي ارزيد� 
فراتر از بازوبند و رقابت بر سر آن، 
منش دستگيرانه تختي و فروتني و 
افتادگي اش، او را به الگوي پهلواني 
مردم تبديل کرده بود و دهه ها بعد 
از زندگي حرفه اي او، جامعه ايران، 
او را به رفتارهــاي پهلوانانه اش 

مي شناسد�

بلوچي بود دادشاه
طغيان در بلوچستان نگاه ها را به اين بخش از ايران جلب كرد

وارد شــود. از ســوي ديگر گزارش هاي متعددي از ردپاي 
انگليسي ها در ماجراهاي آن سال هاي سيستان و بلوچستان 
به  دليل نفوذ تاريخي اي كه در اين منطقه داشتند و اينكه 
هنوز تا آن زمان از خليج فارس خارج نشده بودند و به نوعي 
منطقه تحت سيطره سياسي و نظامي شان بود، ديده مي شود. 
بر همين اســاس، دادشــاه يكباره برخالف رويه مرسوم به 
مديران اصل 4 ترومن كه عازم ســفر به منطقه سيستان و 
بلوچستان بودند حمله كرد و آنها را كشت. اصل 4 ترومن در 

واقع برنامه كمك هاي عمراني ازسوي آمريكا به ايران بود. 
بســياري معتقدند كه حضور اصل 4 آمريكايي در منطقه 
تحت نفوذ بريتانيا به نوعي مي توانست از نفوذ آنها در منطقه 
بكاهد و شايد اقدام دادشــاه با تحريك انگليسي ها صورت 
گرفته باشد. اين گمانه تنها در حد يك فرضيه مطرح است 
چه آنكه اقدام دادشــاه با توجه به فضاي آن روزهاي ايران 
مســئله اي مهم و جدي و مخاطره انگيز در ارتباط ايران و 

آمريكا تلقي مي شد.
در نهايت دولت مركزي در ســال 1336 با كمك خوانين 
محلي مخالف دادشاه با او به نبرد پرداخت. او براي مدتي به 
پاكستان فرار كرد تا اينكه گروهي از خوانين حامي دادشاه از 
طرف محمدرضا پهلوي به او پيام رساندند كه امان مي گيرد 

اگر دست از ياغيگري بردارد. دادشاه امان نامه را پذيرفت و 
سر قرار تامين امان حاضر شــد؛ تنها شرط تسليم او آزادي 
برادرش، احمد شاه در پاكستان بود ولي گويا جدلي درگرفت 
كه منجر به تيراندازي شــده و در نهايت دادشاه و همراهان 

از جمله برادر ديگرش محمدشــاه كشته شدند. مدتي بعد 
پاكستان برادر ديگر او يعني احمدشاه را به ايران تحويل داد 
كه گفته مي شود بدون محاكمه اعدام شد. دادشاه آخرين 

ياغي كالسيكي بود كه ايران به  خود ديد.

اقبال نخست وزيري
منوچهر اقبال به نخست وزيري رسيد 

وقتي حسين عالء در سال 34 از وزارت دربار به نخست وزيري رسيد، منوچهر اقبال كه در دهه 
پيش در كابينه هاي مختلف وزير بود به كاخ شاه راه يافت. او البته در سال هاي متمادي خود 
را به شاه ثابت كرده و شايد نخستين نفري بود كه حتي پيش از ديكتاتوري و استبداد شاه در 
دهه هاي 30 و 40 با عنوان »جان نثار« شاه را مورد خطاب قرار مي داد. منوچهر اقبال، استاد 
كرسي بيماری هاي عفوني دانشگاه تهران بود و ريشه در شرق ايران و كاشمر داشت. در ابتداي 
سال هاي دهه 20 شمسي خود را به اندازه يك سياستمدار و دولتمرد باال كشيد و در كابينه هاي 
مختلف، وزير بهداري، كشور، راه و اســتاندار بود. پس از فاجعه 16 آذر 32 و حمله نيروهاي 
نظامي به دانشكده فني و شهادت 3 دانشجو، اقبال به رياست دانشگاه تهران رسيد و بعد از آن 
در سال 1335 وزير دربار شد. در آنجا اقبال به منوچهر روي آورد و او را از يك سياستمدار ميانه 
و درجه دوم به راس هرم قدرت ايران كشاند. در وزارت دربار به منظور تحكيم موقعيت خود نزد 

خانواده شاه، دخترش، مريم را به عقد پسر اشرف پهلوي، شهريار شفيق در آورد.
از قرار معلوم سنت وزير دربار، نخست وزير مي شود در آن سال ها مستمر بود؛ چه آنكه بعد 
از حسين عالء او نخست وزير شد و عالء به جاي خودش در وزارت دربار برگشت. منوچهر 
اقبال بعد از سيزده به در 1335، نخست وزير شد و كابينه اي تشكيل داد كه به عنوان يك 
دولت مطيع نزد شاه درآمد. اقبال براي احياي سنت پارلماني البته حزب مليون را تشكيل 
داد؛ در مقابل حزب مردم به رهبري اسداهلل علم، ديگر فرد مطيع در دستگاه شاه و به  عنوان 
حزب مخالف وارد شد. در محافل سياسي آن موقع به اين دو حزب، عنوان »بله قربان« و 
»البته قربان« لقب داده بودند. در رقابت سياسي البته علم هميشه در سال هاي بعدي به  
عنوان فردي مخالف منوچهر اقبال باقي ماند و اين مسئله را مي توان در خاطراتش به  صورت 
مشهود ديد كه حتي گاهي وقت ها به نفرت نيز مي رسد. دولت اقبال، دولت مطلوب شاه بود؛ 
در اين دولت بود كه ايران، اسرائيل را »دفاكتو« شناخت )دفاكتو به معنی شناسايی موقتی 
و به منظور برقراری مناسبات سياسی در سطح پايين است. در اين نوع رابطه، دو كشور نه 
سفير مبادله كرده ونه قراردادهای دوجانبه امضا مي نمايند( در همين دولت، سران پيمان 
سنتو به تهران آمدند و روابط سياسي ايران و مصر با جنگ لفظی ميان جمال عبدالناصر و 
شاه قطع شد و مدت مدت 2 ساله فعاليت نمايندگان مجلس، به 4 سال افزايش يافت. دولت 
اقبال كه مي رفت ركورد ماندگاري را در دولت هاي بعد از اشغال ايران بزند پس از 3 سال 
و 4  ماه سقوط كرد. داستان از يك تقلب گسترده در انتخابات دوره بيستم مجلس شروع 
شد؛ دولت با دست بردن در نتيجه انتخابات، 104 كرسي مجلس را به نفع خود كرد. كار به 
جايي رسيد كه حتي شاه نيز از اين ماجرا اظهار نارضايتي نمود و به همين دليل اقبال استعفا 
كرد و شريف امامي نخست وزير شد. در تجديد انتخابات البته دوباره منوچهر اقبال نماينده 
مجلس باقي ماند اما عمر سياسي او به پايان رسيده بود؛ روز ششم اسفند 1339دكتر منوچهر 
اقبال - رئيس دانشگاه تهران، رهبر حزب مليون و نماينده مجلس بيستم - در ساختمان 
دانشكده پزشكي دانشگاه تهران مورد حمله و توهين دانشجويان قرار گرفت و اتومبيل وي 
به آتش كشيده شد. اقبال پس از اين تحوالت عازم لندن شد و سپس در آبان1342 به ايران 
بازگشت و ازسوي شاه به جاي عبداهلل انتظام به  عنوان مديرعامل شركت ملي نفت ايران 

منصوب شد. او در اين پست تا آخر عمر باقي ماند و در آذر 1356 درگذشت.

زنی 
 که آنجا نبود

 محمدرضا پهلوي
 براي اينكه وليعهدي از ثريا نداشت 
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  سيد محمد حسين محمدي  ������������������������������������������������������������������������
اگر اخوان المسلمين را مهم ترين حزب سياسي تاريخ اهل سنت بدانيم، حزب  الدعوه 
نيز همان  جايگاه را در تشــيع دارد. حزب  الدعوه االسالميه، در سال1336 زيرنظر 
مرجع وقت، آيت اهلل سيدمحســن حكيم و با حضور محمدباقر صدر، سيدمرتضي 
عسكري )عالمه عسكري(، محمدحسين فضل اهلل، محمدمهدي حكيم و برخي ديگر 
از شخصيت هاي حوزوي و غيرحوزوي تأسيس شد. سياست هاي اصلي حزب  الدعوه را 
شهيد محمدباقر صدر تعيين مي كرد و آيت اهلل سيدمحسن حكيم نيز اگرچه به شكل 
رسمي عضو حزب نبود، اما غيرمستقيم به حزب  الدعوه كمك مي كرد و حتي بسياري 
از وكالي او در شهرهاي مختلف به عضويت حزب  الدعوه درآمده بودند. هدف اصلي از 
تأسيس حزب  الدعوه به دست گرفتن قدرت بود، اما اعضاي حزب پيش از هر چيزي 

به كادر سازي  و تربيت نيرو نياز داشتند، آن هم در زمانه اي كه جريان هاي چپ تقريبا 
تمام عراق را از نظر فكري تغذيه مي كردند. حزب  الدعوه در وهله اول توانست موفقيت 
بسيار زيادي ميان حوزوي ها، دانشجويان و حتي اساتيد دانشگاه به دست بياورد و خود 
را به عنوان يك گفتمان جدي در مقابل جريان هاي شيوعي)كمونيستي( مطرح كند، 
اما زمان زيادي از اين پيروزي نگذشته بود كه حزب بعث، شروع به قلع وقمع  اعضاي 
حزب الدعوه كرد. بسياري از اعضا كشته شدند، بسياري ديگر شكنجه شدند و برخي 
نيز به ايران بازگردانده شــدند. با شكل گيري انقالب اسالمي در ايران، حزب الدعوه 
از جمهوري اســالمي حمايت كرد و حتي شــهيدصدر عبارت معروف »ذوبوا في  
الخميني« را خطاب به شاگردانش نوشت. اما همزمان فشار حزب بعث نيز بر شيعيان 
عراق چندين برابر شد. اين اتفاق سبب شد تا حزب  الدعوه تصميم به مبارزه مسلحانه 

بگيرد. محمدباقر صدر با كمك عده اي اسلحه تهيه كرد و در تالش بود تا با نقشه اي از 
پيش تعيين شده اوضاع را به دست بگيرد اما با دستگيري و شهادت او، حزب در اين 
مرحله شكست خورد. پس از شهادت محمدباقر صدر، مركزيت حزب عمال به ايران 
منتقل شد. مهم ترين شاگردان و حلقه اصلي روحانيون اطراف شهيدصدر در ايران 
بودند و انقالب اسالمي نيز فرصت را براي فعاليت هاي آزادانه آنان فراهم كرده بود، اما 
با نبود شهيدصدر، اختالفاتي ميان اعضاي حزب  الدعوه بر سر شوراي فقهي و ميزان 
قدرت اجرايي اين شورا به وجود آمد كه درنهايت منجر به انشعاب و افول قدرت حزب 
 الدعوه شد. حزب  الدعوه هم اكنون نيز فعاليت هاي سياسي خود را ادامه مي دهد، اما 
اينكه ميزان شباهت حزب  الدعوه كنوني با زمان شهيد محمدباقر صدر تا چه اندازه 

است، در صالحيت اين متن نيست.

حزب شيعي در 
مقابل حزب شيوعي

حزب  الدعوه در عراق تاسيس شد

چهرهاول
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ورود نخستين دستگاه حروفچيني فارسي به ايران
روزنامه اطالعات به الينوتايپ مجهز شد 

تأثير مرگ استالين 
روابط شوروي با ايران ترميم مي شود 

مطبوعاتخارجی

  برنا ايزدپناه ���������������������������������������������������������
ســرانجام پس از 72ســال از اختراع الينوتايپ توسط 
يك آلماني االصل مقيم آمريكا )اوتمار ِمرِگنت هالِر( اين 
فناوري به كشور ما راه پيدا كرد. به همت عباس مسعودي، 
پايه گذار اطالعات و معاون او ســيف اهلل مشك ريز، اين 
روزنامه نخستين واحد حروفچيني ماشيني فارسي در 
ايران را تأسيس كرد. اهميت اين موضوع به حدي بود كه 
در اسفندماه1336 شخص محمدرضا پهلوي براي افتتاح 
و راه اندازي دســتگاه هاي الينو تايپ فارسي به موسسه 
اطالعات، دعوت و اخبار آن در همان روزنامه و نيز نشريه 
شركت الينو تايپ منعكس شد. در حروفچيني دستي، 
حروف مختلف را از آلياژي از سرب، قالب ريزي مي كردند 
و در خانه هاي جعبه مخصوصي به نام »گارســه« كه در 

برابر حروفچين قرار مي گرفت جا مي دادند. اين حروف 
براي چيدن  هــر كلمه و متعاقباً يك ســطر، در صفحه 
كوچكي به نام »ورساد« قرار مي گرفت و مجموعه آنها يك 
ستون و سپس صفحه را تشكيل مي داد. در نهايت پس از 
چاپ روزنامه، حروف بايد دوباره در خانه هاي مخصوص 
گارســه قرار مي گرفت. ماشــين الينوتايپ قالب ريزي 
حروف و حروفچيني را همزمان انجام مي داد، به شكلي 
كه با اســتفاده از يك صفحه كليد مخصوص، يك سطر 
كامل، مرتب و ريخته گري مي شــد.  براي مثال سرعت 
حروفچيني دستي توسط يك متصدي با تجربه حدود 
60سطر در ساعت بود، درحالي كه ماشين الينوتايپ  اين 
امكان را مي داد كه پس از 6 ماه تمرين، همان حروفچين 

بتواند 180سطر را در يك ساعت آماده چاپ كند.

زمين لرزه با 1500کشته
120 روستای مازندران بر اثر زلزله نابود شد دورازمركز

صنعت

  مرضيه ثمره حسينی  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
 دوازدهم تيرماه سال 1336 زلزله اي 7ريشتري استان مازندران را به شدت لرزاند. بندگي، ناندل، سنگ چال، آمل 
و الريجان بيش از ساير مناطق آسيب ديدند. اين زلزله 120روستا را به كلي ويران كرد و بيش از 1500نفر را به كام 
مرگ فرستاد. بر اساس گزارش ها، شدت زلزله به قدري بود كه در استان هاي خراسان و آذربايجان نيز احساس شد. 
در اولين ساعات پس از زلزله، ارتش، سربازان خود را براي كمك رساني به شهرهاي زلزله زده اعزام كرد.  سواي انجمن 
شيروخورشيد سرخ، اداره ها و سازمان هاي مختلف دولتي با اعالم شماره حساب از مردم تقاضاي كمك كردند. انجمن 
ملي تربيت بدني با صدور بيانيه و اعالم شماره حساب، از ورزشكاران سراسر كشور استمداد جست. استانداري ها و 
فرمانداري ها نيز با صدور اعالن هايي خواستار ارسال كمك هاي مالي مردم شدند: »برادران و خواهران مصيبت ديده 
ما در مناطق وسيع و پراكنده در درون جنگل ها و دامنه كوه هاي دورافتاده، سرگردان و پريشان و بي خانمان مانده و 
به انتظار كمك هموطنان خويش چشم به راهند«. در فاصله كوتاهي، كمك هاي مردمي روانه مناطق زلزله زده شد. 
تنها در يك مورد، كاركنان اداره هاي دولتي سبزوار، معادل يك روز حقوق خود را به آسيب ديدگان اختصاص دادند.

منابع: 
اسناد آرشيو ملی ايران، پرونده های 230/35002، 293/75877 و �293/121759

امبرسز، نيکالس، تاريخ زمين لرزه های ايران، ترجمه ابوالحسن رده، تهران: آگاه، �1370

  آرش نهاوندي    ���������������������������������������������������������������������
روزنامه نيويورك تايمز در تاريــخ 5 ژانويه 1958 )15دي 1336( 
يكي از اخبار خود را به بهبود روابط سياســي ميان ايران و شوروي 
اختصاص داد و به نقل ازخبرگزاري رويترز از تهران نوشت: ناظران 
بر اين باورند كه تالش ها براي ايجاد روابط بهتر ميان ايران و شوروي 
به روابط صميمانه تري ميان 2 كشور نسبت به چند دهه قبل )و زمان 
زمامداري ژوزف استالين( منجر شده است. از زماني كه هواداران 
سياست هاي استاليني از كرملين اخراج شدند )پس از مرگ استالين، 
نيكيتا خروشچف رهبر شوروي شد و در جريان يك سخنراني در 
كنگره اين حزب جنايات دوران استالين را محكوم كرد و نويد دوران 
تازه اي از رهبري را در شوروي داد(، اتحاد شوروي نقش فعال تري در 
عرصه هاي تجاري، اقتصادي، اجراي طرح هاي توسعه و كشاورزي و 
همكاري فني با ايران آغاز كرده است. براساس اين گزارش، نيكالي 
پگوف سفير شوروي در ايران، پس از ترك مسكو به سمت تهران، 
چمداني پر از طرح ها و نقشه هاي ساخت سد، نيروگاه و كارخانه با 
خود به ايران آورد. عالوه بر اين شوروي اعالم كرده كه خدمات فني و 
اقتصادي نيز به ايران ارائه خواهد داد. اين يكي از اقدامات جدي دولت 

شوروي در راستاي بهبود روابط با ايران تلقي مي شود.
همچنين به نيكالي پگوف در تهران اجازه داده شــده است كه در 
سالگرد انقالب روسيه سخناني را از طريق راديو دولتي ايران قرائت 
كند. پگوف در سخنان خود روابط دوستانه ايران و شوروي را ستود و 
بر اين نكته تأكيد كرد كه اتحاد شوروي خواستار حفظ صلح و ثبات 
در منطقه خاورميانه است. با اين حال برخي از روزنامه ها در تهران 
اقدام دولت شوروي در بهبود روابط با ايران را با ديده ترديد مي نگرند. 
در اين روزنامه ها نسبت به صداقت شوروي درباره اينكه اين كشور به 

 دنبال صلح و امنيت در خاورميانه است، ايجاد ترديد شده.

ايتاليايي ها با ايران قرار داد نفتي مي بندند
روزنامه نيويورك تايمز در تاريــخ 7 آوريل 1957 )18 فروردين 
1336( تيتر زد: ايتاليا احتمــاال در ايران از امتياز نفتي برخوردار 
خواهد شــد. به نوشــته اين روزنامــه در صورتي كه براســاس 
گزارش هاي تأييد نشــده، قرارداد نفتي ميان تهــران و رم امضا 
شده باشد، 75 درصد سود ناشي از فروش نفت عايد ايران خواهد 
شد. شركت دولتي ايتاليايي، انته ناسيوناله ايدروكاربوري كه با نام 
»ايني« در عرصه بين الملل شناخته مي شود، مدتي است درصدد 
است امتياز اســتخراج نفت از منابع دست نخورده ايران را كسب 
كند. شركت هاي خصوصي از آمريكا و كشورهاي ديگر هم براي 
كسب امتياز استخراج نفت در خارج از محدوده 100هزار مايلي كه 
كنسرسيوم در آن به فعاليت مشغول است، با دولت ايران مذاكره 
كرده اند، اما تاكنون تالش همه اين شركت ها بي نتيجه بوده است، 
دليل موفق نشدن اين شركت ها نيز موافقت نكردن آنها با اعطاي 
ســود بيش از 50 درصد فروش نفت به دولت ايران بوده است. اما 
زمزمه هايي در محافل بين المللي به گوش مي رسد مبني بر اينكه 
ايتاليايي ها حاضر شده اند باالتر از سقف استاندارد كنوني در منطقه 
خاورميانه به ايران ســود پرداخت كنند. همچنين گزارش هايي 
حكايت از آن دارد كه ايتاليايي ها قرارداد وسوســه كننده اي را با 
دولت ايران امضا كرده اند كه براســاس آن دولت ايران 75 درصد 
از سود ناشي از عوايد نفت را دريافت خواهد كرد. 25 درصد سود 
نيز نصيب كمپاني ايتاليايي ايني خواهد شد. گزارش هايي نيز در 
دست است كه دولت ايران به آلمان غربي پيشنهاد اعطاي امتياز 
نفتي داده است. گزارش هايي هم در دست است كه نشان از تمايل 
ژاپن براي دريافت امتياز نفتي از دولت ايران در خارج از محدوده 

فعاليت كنسرسيوم دارد.

با تابلوي زحمكتشان 
   شروان اميرزاده     �������������������������������������������������������������

اين كارتون در سال1336 در تهران مصور 
منتشر مي شود� صفحه دهن كجي تهران مصور 
به طنزهاي تند سياسي اختصاص دارد� در اين 
كارتون دكتر مظفر بقائي را مي بينيم كه تابلوي 
حزب زحمتکشان ايران به دست، قصد دارد 
بازهم وارد صحنه سياست شود�

شعرفکاهی

يالِ بلندِ اسبِ تمنا
احمد شاملو در سال 1336 هوای تازه را منتشر می كند� كتاب پيشنهادهای 

تازه ای در شعر پس از نيما به دست می دهد
������������������������������������������������ مرتضی كاردر

نه به خاطِر آفتاب، نه به خاطِر حماسه
به خاطِر سايه ي باِم كوچكش

به خاطِر ترانه يي
كوچك تر از دست هاي تو

»هواي تازه« نتيجه آزمون و خطايي است كه 
احمد شاملو در »آهنگ هاي فراموش شده« و 
»قطعنامه« در شعر پس از نيما آغاز كرده است. 
حاال او در سومين مجموعه شعر خود گام رو به 
جلويي در مسيري كه نيما آغاز كرده برمي دارد. 
آرام آرام از شيوه نيمايي فاصله مي گيرد و شعري 
آغاز مي كند كه بعدها به نام شعر سپيد يا شعر 
منثور )شعري كه در نثر اتفاق  مي افتد( يا شعر 
شاملويي شناخته مي شود. هواي تازه در حقيقت 
نقطه آغاز احمد شاملويي است كه مي شناسيم. 
هواي تازه مجموعه اي است از شعرهاي سپيد 
و شعرهاي نيمايي شعرها و ترانه هايي به زبان 
محاوره و اندك شعرهايي كالسيك. كتاب در 
حقيقت مجموعه كاملي است كه سليقه هاي 

گوناگون مخاطبان را برآورده مي كند. 
نه به خاطِر جنگل ها، نه به خاطِر دريا

به خاطِر يك برگ
به خاطِر يك قطره

   روشن تر از چشم هاي تو
بي ترديد احمد شــاملو در فاصله مجموعه اول 
و دوم از 1326 و 1330 تــا 1336 مشــغول 
دســت و پنجه  نرم كردن با شكل هاي گوناگون 
زبان فارسي بوده است؛ از زبان متن هاي كهن 
و شعر و نثر فارسي تا شــعرهاي عاميانه و زبان 
مردم كوچه و بازار. او بــه درجه اي از اجتهاد در 
زبان فارسي مي رسد كه هر چه پيش تر مي رويم 
جلوه هاي بيشتري در شعر و نثر و ترجمه هاي 
شاملو پيدا مي كند. ويژگي هاي شعر شاملويي 
آشكارا در هواي تازه خود را نشان مي دهد. شاعر 
منطق ترجيع و تكرار را مي داند. جادوي سجع را 
مي فهمد. مي داند چگونه از وزن عروضي نيمايي 
فاصله بگيرد و در عين حال آهنگ كالم را حفظ 
كند. نقطه آغاز باستان گرايي هاي زباني كه بعدها 
يكي از ويژگي هاي اصلي شعر شاملو مي شود، 

هواي تازه است.
او در هواي تازه نمونه هايي از شعر سپيد به دست 
مي دهد كه هنوز هم از جاودانه هاي شعر فارسي 
است، مثل »از زخم قلب آبائي«. تركيب سازي هاي 
بديعي مثل »دختــران روِد گل آلود«، »دختران 
هزار ستوِن شعله به تاِق بلند دود!«، »دختران روز 
بي خستگي دويدن/ شب/ سرشكستگي« جلوه 
ديگري از استادي در زبان فارسي است. جابه جايي 
اركان جمله نيز از يكي ديگر از شــيوه هاي خلق 
شعر نو است كه شاملو آغاز مي كند؛ »لب هايتان 
كداِم شما/ لب هايتان كدام/ـ   بگوييد ـ/ در كاِم او 

شكفته، نهان، عطر بوسه يي؟«
ـ به خاطِر يك چپر نه به خاطِر ديوارهاـ 

ـ به خاطــِر نوزاِد  نه به خاطِر همه انســان هاـ 
دشمنش شايد

ـ به خاطِر خانه ي تو نه به خاطِر دنياـ 
به خاطِر يقيِن كوچكت

كه انسان دنيايي ست
به خاطــِر آرزوي يك لحظه ي مــن كه پيِش 

تو باشم
به خاطِر دســت هاي كوچكت در دست هاي 

بزرِگ من
و لب هاي بزرِگ من

بر گونه هاي بي گناهِ تو
شــعرهاي نيمايي وجه اندك فراموش شــده 
كارنامه شاعري احمد شاملوست. احمد شاملو 
يكي از پيروان نيما يوشيج است و در شعر نيمايي 
نمونه هايي از بهترين ها را به دست داده است. 
شــعر مرگ وارطان )مرثيه اي بــراي وارطان 

ساالخانيان( كه ســال ها براي گريز از سانسور 
در حكومت پهلوي به نام مرگ نازلي منتشــر 
شده، يكي از درخشان ترين نمونه هاي شعرهاي 
نيمايي است. شاملو در نســبت ميان سنت و 
نوگرايي و شعر و نثر و وزن و بي وزني به تعادل 
رسيده است. از هر كدام از اين ويژگي ها، به اندازه، 
بهره مي برد. شعر نيمايي او در حقيقت از هواي 
تازه آغاز مي شود و شعرهايي مثل مرگ وارطان 
و بعد در شعرهايي مثل » در فكر آن كالغم، در 

دره هاي يوش« به كمال مي رسد. 
شــاعر هواي تازه تفاوت هاي بسياري با شاعر 

آهنگ هاي فراموش شده و قطعنامه دارد.
به خاطِر پرستويي در باد، هنگامي كه تو هلهله مي كني
به خاطِر شبنمي بر برگ، هنگامي كه تو خفته اي

به خاطِر يك لبخند
هنگامي كه مرا در كنارِ خود ببيني

بازســرايي  منظومه هاي عاميانه يكي ديگر از 
مجموعه كوشش هاي شــاملو در شعر و زبان 
فارسي اســت. در هواي تازه »پريا« و »يه شب 
مهتاب« و »بــارون« ارائه مي شــوند و بعدها 
شــعرهاي ديگري مثل »دختــراي ننه دريا«. 
الگويي كه راهي تازه در شــعر عاميانه و ترانه 
فارسي آغاز مي كند. بعدها شــاعران بسياري 
مي كوشند تا نمونه هاي ديگري از آنها به دست 
دهند. احمد شــاملو در جنبه هاي گوناگوني 

آغازگر و مؤسس بوده است. 
به خاطِر يك سرود

به خاطِر يــك قصه در ســردتريِن شــب ها 
تاريك تريِن شب ها

به خاطِر عروسك هاي تو، نه به خاطِر انسان هاي 
بزرگ

به خاطِر سنگفرشي كه مرا به تو مي رساند، نه به 
خاطِر شاهراه هاي دوردست

 شعر شاملو همواره سياسي بوده است. هنوز هم 
بسياري از شعرهاي او به قرائت سياسي خوانده 
مي شوند. اما او در شعر سياسي نيز مي كوشد تا 
از معيارهاي شاعرانه عدول نكند. كمتر شعرهاي 
سياســي اي در كارنامه او مي تــوان يافت كه 
نشانه هاي شعر شاملويي را نداشته باشد. شعري 
كه بندهايــش در تكه تكه اين متــن آمده نيز 
همواره قرائتي سياسي داشته،  اگرچه در حقيقت 
شعري عاشقانه اســت. مقصود از مرتضا كه در 
شعر عموي سياوش )پسر شاملو( است، مرتضي 
كيوان )شاعر و تنها عضو غيرنظامي حزب توده 
كه پس از كودتاي 28 مرداد، اعدام شد( است و 
شعر سال ها زمزمه نيمه شب چپ گرايان بوده 
است. شاملو هيچ وقت خود را به شاعر چپ گراي 

صرف تقليل نمي دهد. 
به خاطِر ناودان، هنگامي كه مي بارد
به خاطِر كندوها و زنبورهاي كوچك

به خاطِر جارِ سپيِد ابر در آسماِن بزرِگ آرام
سكه شعر سپيد يا شعر منثور به نام احمد شاملو 
ضرب شده. نوگرايان ديگري پيش از شاملو شعر 
سپيد را آغاز كرده بودند؛ مثل هوشنگ ايراني، 
غالمحسين غريب، محمد مقدم و ديگران، اما 
استمرار و اقتدار شاملو و نسبتي كه او ميان خود و 
حركت نيما تعريف مي كند و جايگاه تازه اي كه به 
زبان شعر مي دهد و شبكه گسترده اي از نخبگان 
و رسانه ها كه از او حمايت مي كنند و مرجعيت 
و بدعت هاي او را به رسميت مي شناسند، سبب 
مي شود كه شاملو را به  عنوان آغازگر شعر سپيد 

بشناسيم. 
به خاطِر تو

به خاطِر هر چيِز كوچك هر چيِز پاك بر خاك 
افتادند
به ياد آر

عموهايت را مي گويم
از مرتضا سخن مي گويم.

در يازدهــم آذر 1300شمســي ميــرزا 
كوچك خان جنگلــي در راه خلخال بر اثر 
سرما درگذشت و نهضت آزاديخواهي جنگل 
كه با قدرت گرفتن رضاخان به شدت تحت 
فشار بود، به پايان رسيد. ميرزا كوچك خان 
شخصي وطن پرســت و آزاديخواه بود و از 
محبوبيت بسياري نزد مردم گيالن برخوردار 
بود. پس از مرگ رضاشاه، برگزاري مراسم 
يادبودي براي ميرزا مورد توجه مردم گيالن 
قرار گرفت. در ســال1336 شمســي، در 
مسجد سليمان داراب رشت، مراسم يادبودي 
براي ميرزا برگزار شد. شــهرباني رشت كه 
به طوركامل برگزاري اين مراسم را زير نظر 
داشت، در گزارشي به اســتانداري گيالن 
شرحي از اين مراســم ارائه كرد: »]در اين 
مراسم[ از مبارزات و فداكاري هاي كوچك 
جنگلي در راه استقالل ميهن و نجات برادران 

مسلمان از دست كفار سخنراني و سپس مدعوين به طور دسته جمعي در مزار او حاضر شده، آقاي مدني مدير 
سابق روزنامه پرورش پس از نثار دسته گل به آرامگاه شهدا، از رشادت و نبرد او با بيگانگان سخنراني و اضافه 
نموده كه چون دشمنان نمي توانستند ميرزا را دستگير و نابود نمايند، به او پيشنهاد حكومت گيالن نموده، 
ليكن نامبرده از قبول چنين حكومتي خودداري و با ادامه مبارزات وطن پرستي و آزاديخواهي در سال1300 
شمسي در جنگل، شربت شهادت نوشيد«. در اين مراسم بسياري از سرشناسان شهر رشت از جمله رئيس 

شركت بيمه، كاركنان اداره دارايي، مديران روزنامه فكر جوان و بدر منير حضور داشتند.

منبع:  اسناد آرشيو ملي ايران، پرونده �290/3554
نهضت جنگل و اتحاد اسالم، به كوشش فتح اهلل كشاورز، تهران سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران، �1391

حروفچينی روزنامه اطالعاتاحمد شاملو - عکس از ابراهيم هاشمی

یادبودی برای ميرزا کوچک خان

شهيد سيد محمدباقر صدر



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

سال هاي پس از كودتا، سال هاي سانسور و اختناق بود. در اين سال 
نويسندگان پيشرو و جدي عزلت نشين بودند يا مجال كار كردن و 
خلق اثر نداشتند. در اين ميان رسول پرويزي كه پيشينه سياسي 
داشت و در دوران محافظه كاري مجله »سخن«، داستان هايي در 
آن منتشر كرده  بود، مجموعه داستان »شلوارهاي وصله دار« را 
منتشــر كرد. پرويزي با الهام از جمالزاده، داستان هايي در قالب 
خاطره از ايام كودكي نقل مي كرد؛ داستان هايي كه پيرنگ هاي 
پيچيده و شــخصيت هاي پررنگي نداشتند و بيشتر ماجراهايي 

بودند درباره فقر، جدال كهنه و نو، نظام آموزشــي خشن و... كه 
با زبان شيرين و رنگ آميزي طنز پرويزي خواندني از كار درآمده 
 بودند. يكي ديگر از رهروان جمال زاده در داستان نويسي، ابوالقاسم 
پاينده بود كه در اين سال »در سينماي زندگي« را منتشر كرد. 
اين مجموعه داستان، تركيبي از خاطره و موعظه  بود. پاينده كه 
مترجم آثار عربي هم بود، در نثرش از كلمات عربي بسيار استفاده 
مي كرد. با اينكه زبان داستان هايش بســيار اديبانه بود، اما توان 
قصه گويي و زبان توصيفي و سرخوشــانه اي به ياري اش مي آمد 
و داستان هايش را خواندني مي كرد. عبدالحسين صنعتي زاده كه 
يكي از نخستين نويسندگان علمي  -تخيلي نويس ادبيات داستاني 

ايران بود )اما او را بيشتر با داستان هاي تاريخي اش مي شناختند(، 
آخرين رمان خود » نادر فاتح دهلي« را در اين سال منتشر كرد. اين 
اثر بازتاب روزگار پس از كودتا بود. صنعتي زاده كه تسلط حسين 
مسرور را در آميختن تخيل و تاريخ نداشت، هركدام را جداگانه 
روايت مي كرد، از اين رو قصه اش چندان منسجم و يكپارچه نبود. 
با اين حال يك پيام اخالقي براي روزگارش از دل تاريخ داشت؛ هر 
بنياني كه با خشونت برپا شود، سرانجامي جز سرنگوني و ويراني 
نخواهد داشت. داستان هاي تاريخي مانند سال قبل در اين سال 
هم حضوري غيرقابل انكار داشتند. حمزه سردادور يكي از ستارگان 
دوران رونق پاورقي، رمان هاي »كيميا گران« و »در پس پرده« را 

كه سال هاي قبل به شكل پاورقي در اطالعات هفتگي منتشر كرده 
بود، در قالب كتاب به بازار فرستاد. شــاپور آرين نژاد هم به سراغ 
زندگي اسرارآميز و جذاب حسن صباح رفت و روايتي هيجان انگيز 
از جنگ ها وگريز هاي صباح با سلجوقيان نوشت. در كنار اين آثار 
مانند ديگر ســال هاي مياني دهه1330، حسين قلي مستعان 
همچنان با نثر روان و پرجزئياتش پاورقي هاي مجالتش را به شكل 
كتاب چاپ مي كرد. او در اين سال كتاب هاي »عشق«، »عشق 
مقدس« و »هوس« را منتشر كرد. عشق مقدس كه از 2كتاب ديگر 
معروف تر بود، روايت عشق جواني نصراني به حميرا، دختري عرب 

بود كه در دل حوادث كربال و شهادت امام حسين)ع( رخ مي داد.
رهروان جمال زاده و هدايت، تحت تأثير 

اين دو، داستان هايي منتشر كردند

سال رهروان قديم

 داستان 

2و3صفحـــــــههاي
گزارش ويژه

فردوسی؛ پدربزرگ مال های ایرانی
چگونه يك برند می ميرد؟

ترافيك، چهره تازه تهران 
تردد 80 هزار خودرو، مشكل اصلي خيابان هاي پايتخت است 

معماری

اقتصاد

يك سال، يك خبر 

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

وضعيت ترافيك و ازدياد اتومبيل ها در ســال 1336 به جايي رســيده 
بود كه ترافيك هاي طوالني و قفل شدن ماشــين ها را در پي داشت. در 
آن زمان طبق آمــار، بيش از 80 هزار خــودرو در خيابان هاي تهران به 
آمدوشد مشغول بودند و هر هفته نيز 150 دستگاه خودرو به اين تعداد 
اضافه مي شد. از يك سو ازدياد خودروها و از سوي ديگر  رعايت نكردن 
قوانين توســط رانندگان و همچنين ترافيك هاي بلندمدت باعث شد 
تا اواخر آبان  ماه ســال1336، وزارت فرهنگ و شهرباني دوباره از مردم 
درخواست كنند كه راكبان، مراقب جان عابران پياده و به ويژه محصالن 
باشند. رئيس شهرباني وقت در مصاحبه اي اعالم كرد: »محصلين هر روز 
چهار بار به مدرسه مي روند و جان آنها با اين  همه كثرت اتومبيل بسيار 
در خطر است. مردم هم بايد به فرزندان خود مقررات را آموزش دهند تا 
خطري جان فرزندان شان را تهديد نكند«. از طرف ديگر اين تعداد خودرو 
باعث آلودگي بسيار زياد هوا شده بودند، به طوري كه بسياري از رسانه هاي 
آن زمان به نقد وضعيت موجود پرداختند. روزنامه اطالعات درباره اين 
موضوع آن زمان مقاله اي مفصل منتشر كرد. در آن مقاله آمده بود: »شهر 
تهران داراي آب وهواي بسيار متغير و ناسالم است و كمتر شهري در ايران 
مي توان يافت كه اختالف درجه حرارت آن در تابســتان و زمستان 45 
درجه سانتي گراد باشد كه همين باعث شده سالمت مردم اين شهر دائما 
در حالت عدم تعادل باشد. فراواني ماشين هاي گوناگون متحرك و ثابت كه 
با مصرف نفت و بنزين خود اكسيژن هوا را گرفته و به گاز كربنيك تبديل 

مي نمايند، بر بدي آب وهوا تأثيرات بسياري گذاشته است«. 

انبوه خودروها و كارخانه هاي صنعتي در اين شهر همگي بر اين وضعيت 
بد تأثير گذاشته بودند. از طرفي ساختمان سازي هاي انبوه در تهران نيز 
باعث شده بود كه در آن سال ها، عموم كشتزارها و مراتع و باغات تهران 
تخريب و به برج ها و ســاختمان هاي بتوني و آجري تبديل شود. رونق 
ساختمان ســازي باعث شــده بود در اطراف تهران، روزبه روز بر تعداد 
كارخانه ها و كوره هاي آجرپزي و ديگر مصالح ساختماني شــان افزوده 
و دود آنها مستقيما به  سمت پايتخت رهسپار شود. جالب است بدانيد 
در ابتداي دهه30 هيات هايي سوئيسي كه مسئله آب وهواي شهرهاي 
آسيايي را بررسي مي كردند، به تهران آمدند و همان زمان در گزارش خود 
درباره تهران نوشته بودند: »وضعيت هواي تهران فاجعه است. اكسيژن 
اين شهر حتي از شهري مانند آبادان كه پااليشگاه هاي نفت در آن است، 
به مراتب كمتر است و معلوم نيســت اين مردم با اين هواي آلوده چطور 

نفس مي كشند؟!«.

زمين لرزه با 1500کشته
 120 روستای مازندران بر اثر زلزله نابود شد

باید حرفي داشت، شكلِ بيان پيدا مي شود 
گالری هنر جديد سومين نگارخانه هنری بود

در روزگار نوجواني، گالري ارژنگي را در خيابان فردوسي ديده بود. 
متولد1309 بود و روزهاي جواني را در عالم سينما و تئاتر سپري 
مي كرد. ژازه تباتبايي )سيدعلي طباطبايي( در سال1336 گالري 
»هنر جديد« را بر پايه آنچه از گالري ارژنگي به ياد داشت، در خانه 

قديمي محل تولدش در خيابان بهار به راه انداخت.
بعد از گالري آپادانا در ســال1328 در دهه1330 سه گالري و 
تعدادي باشــگاه و تاالر هنري ايجاد شد. »گالري استتيك« در 
سال1333 توســط ماركو گريگوريان در جنوب شرقي ميدان 
فردوسي تاسيس شد. »هنر جديد« دومين گالري تاسيس شده 
در دهه1330 و سومين گالري رسمي ايران بود. »آتليه كبود« در 
سال1339، سومين و آخرين گالري اين دهه بود كه توسط پرويز 
تناولي در خيابان ولي عصر كنوني، پايين تر از پارك ساعي قرار 
داشت. از ديگر مراكز هنري ايجادشده در اين دهه بايد از »باشگاه 
مهرگان« كه محلي براي مباحثه و مناقشــه ميــان نوگرايان و 
شاگردان كمال الملك بود، از »تاالر فرهنگ« كه بيشتر از نمايش 
آثار هنري، شاهد ســخنراني مقامات دولتي بود و از »تاالر رضا 
عباسي« كه در ســال1338 براي حمايت از هنرمندان ايجاد 
شــد، نام برد. هنر جديد با هدف نمايش آثار هنرمندان ايراني 
تاسيس شــد اما با نمايش آثاري از »ماريا ساتوري«، »لوئيس 
لدرر«، »خوان ميــرو«، »وينچنزو بيانكينــي« و... جايگاهي 
بين المللــي پيدا كرد. داريــوش كيارس در مقالــه »تاريخچه 
گالري هاي تهران« در شماره216 نشــريه تنديس مي نويسد: 
»پس از نمايش هاي گروهي، در سومين نمايشگاه، مجسمه هاي 
آهني و نقاشي هاي وينچنزو بيانكيني را براي يك ماه به تماشا 
گذاشــت. 9تابلو از اين مجموعه، از دكتر هاكوپيان )رياســت 
اداره روابط بين المللي و انتشــارات( و ســيمين دانشور )مدير 

مجله نقش و نگار( بود. مجسمه هاي آهني 
بيانكيني كه از ميله هاي مســتعمل بود، 
بعدتر اساس مجسمه سازي ژازه تباتبايي 
شــد. در كاتالوگي كه براي اين نمايش 
درآمد، مطلبي از بيانكيني به نقل از مجله 
»اخبار« دانشگاه تهران و مطلبي از فوسكو 
مارائيني و بريده هايي از مطبوعات بود. اين 
كاتالوگ بيســت وچهار صفحه و به مبلغ 
ده ريال فروخته مي شــد.« فعاليت هاي 
اين گالري توسعه يافته بود و براي ادامه، 
به مكان ديگري نياز داشــت؛ از اين رو در 
ســال1338 به خيابان تخت جمشــيد 
)طالقاني(، كوچه طباطبايي مقدم، كوچه 
پاييز نقل مكان كرد؛ جايي كه امروز، طبقه 
سوم ساختماني متروك است. محل جديد 

با يك نمايشگاه گروهي افتتاح شد. در سال1340 واحد انتشارات 
اين گالري نيز تاســيس شــد. داريوش كيارس در همان مقاله 
اضافه مي كند:  »بخشــي با عنوان »واحد انتشارات« در گالري 
تأسيس شد و كتابچه هايي درآمد. نخستين كارت پستال هاي 
داخل جعبه در ايران را در همين سال، گالري منتشر كرد. واحد 
انتشارات سبب شد كاتالوگ نمايش ها كيفيت يابد، چنانچه گاه 
كاتالوگ تبديل به كتابي جمع و جور مي شد«. اين واحد در كنار 
كاتالوگ نمايشگاه ها، كتاب هايي مانند مجموعه شعرهاي خسرو 
سينايي )1342( و كتابي از آثار ناصر اويسي )1350( را منتشر 
كرد. به دليل روابط گســترده ژازه، »هنر جديد« به محلي براي 
آمدوشد و گردهمايي هنرمندان و نويسندگان تبديل شده بود. 

او روحيه عجيبي داشت و درباره خود چنين 
مي گفت: »يك روز نويســنده ام و يك روز 
نقاش از خواب برمي خيزم و يك روز شخص 
ديگر و اين آتش درون من هميشــه هست 
ولي من قالب را هر روز يك جور مي يابم. بايد 
حرفي داشت، شــكل بيان پيدا مي شود«. 
او به كودكان و جوانان عالقه زيادي داشت 
و در تالش براي انجام كاري بود. در نهايت 
چنين شد كه شاگردان اول و دوم مقطع هاي 
دبستان و دبيرستان، رايگان در كالس هاي 
آموزشي گالري ثبت نام مي كردند. ژازه در 
مقدمه كاتالوگ يكي از نمايشگاه ها چنين 
نوشته اســت: »گالري هنر جديد در نظر 
ندارد تاريخ ورق بزند، زندگي امروز و مردم 
امروز را فراموش كند و گذشته و افتخارات 
آن را به تنهايي بســتايد؛ براي همين هيچ وقت نمايشگاه هاي 
گالري جديد به اجناس كپك زده و خاك گرفته اختصاص داده 
نمي شود؛ بلكه به احســاس ملت زنده و آنچه امروز وجود دارد، 
توجه مي كند«.  اين گالري يكي از نگارخانه هاي فعال در دهه هاي 
1340 و 1350 بود. گرچه فعاليت مستمر و منظمي نداشت اما در 
پهنه هنر و ادبيات معاصر بسيار مؤثر بود. ژازه در 1352 گالري اي 
را در اسپانيا تأسيس كرد و بيشتر در سفر بود. روزهاي تحول و 
دگرگوني نيز به سرعت فرا رسيد و عمر اين گالري پايان يافت. 
براي دريافت اطالعات بيشتر درباره رويدادهاي اين گالري، به 
سلسله   مقاله هاي داريوش كيارس در شماره هاي 216، 217 و 

218 نشريه تنديس رجوع مي توان كرد.

معراج قنبري

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

سال 1336 با كناره گيري حسين عالء 
از نخست وزيري و انتصاب منوچهر اقبال 
به جاي وي در ميانــه فروردين  ماه آغاز 
شد. چند روز بعد و در نخستين روزهاي 
ارديبهشت، سد گلپايگان به بهره برداري 
رسيد. ظرفيت اين سد يك ميليارد متر 

مكعب در سال برآورد شد.
دراين ميــان چنــد روز بعــد از اينكه 
موافقتنامــه ترانزيتي ايران و شــوروي 
مبادله شــد، موافقتنامه دولت ايران و 
آمريكا مبني بر 23 ميليون دالر كمك 
نظامي به ايــران نيــز در 27 خرداد به 
امضا رســيد. براســاس اين موافقتنامه 
مبلغ ذكر شــده در قــرارداد ظرف يك 
 ســال به  صورت اقســاط به ايران داده 
مي شــد. همچنين قرار شــد درصورت 
لزوم، مقاديري جنگ افــزار نيز به ايران 
داده شود. به  دنبال اين موافقتنامه، روز 
20 تير ماه مجلس شــوراي ملي قانون 
جذب سرمايه هاي آمريكايي را تصويب 
كرد تــا روابط اقتصادي دوكشــور وارد 

مرحله ويژه تري شود.
استخدام متخصصان خارجي براي اداره 
كارخانه هــاي ســيمان، تصويب قانون 

تاسيس پليس گمرك، افتتاح تاسيسات 
گمرك خسروي و بهره برداري از كارخانه 
قند چناران با ظرفيت 6 هزار تن در سال 
از ديگر اخبار مهم اقتصادي كشــور در 
تابستان بود. كارهاي انجام شده در پاييز 
و زمســتان 1336 براي توسعه تجارت 
خارجي ايران چشمگير بود؛ در مهرماه 
دولت ايران براي راه اندازي فروشــگاه با 
يك شركت آلماني قرارداد بست و چند 
روز بعد صادرات 25 هزار تن برنج از ايران 

به شوروي درمقابل واردات 80 تن شكر، 
انجام شد. در آبان  ماه نيز بانك بازرگاني 
ايران به كشــورهاي اتريش، سوئيس و 
ايتاليا هر يك  200 ميليون ريال اعتبار 
داد تا بتوانند از ايران كاال خريداري كنند. 
در بهمن  ماه نيــز موافقتنامه بازرگاني 
ايران و ايتاليا امضا و چنــد روز بعد نيز 
اجازه تاســيس بانك اعتبارات ايران با 
مشاركت بانك هاي ايران و فرانسه صادر 

شد.

رنگين کمان شرکاي اقتصادي ایران
ايران همزمان با  آمريكا و شوروي قرارداد همكاري اقتصادي مي بندد 

 به انتخاب 
عبدالرضا نعمت الهی

آگهی

دی 1335

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

در معرفي اين بنا، به جاي تمركز هميشــگي بر جزئيات تخصصي 
معماري، بايد بيشتر از هميشه از ارتباط سازه و مردم گفت؛ چرا كه 
اين بنا نامش »فروشگاه فردوسي« است؛ فروشگاهي كه از سال1351 
با نام فروشگاه زنجيره اي شهر و روستا به كار فروش ارزاق، به قيمت 
ارزان به مردم مشغول بود. فردوسي اولين فروشگاه زنجيره اي كشور 
است كه در سال1336 با افتتاح اولين شعبه آن در خيابان فردوسي، 

متولد مي شود.
 در طراحي ســازه، نكته اي كه بيش از همه به چشم مي آيد، تمركز 
معمار بر اســتفاده حداكثري از فضا، تالش براي گسترش فضاهاي 
داخلي، چيدمان بخش هاي مختلــف و قرارگرفتن طبقات در كنار 
هم است. مي گويند اين ساختمان اولين ســاختماني است كه در 
آن پله برقي نصب شده )چنين روايتي درباره بازار رضاي مشهد نيز 
وجود دارد( اما خانم هاي چادري اجازه اســتفاده از آن را نداشته اند؛ 
چرا كه اين امكان وجود داشــته كه چادرشان الي پله ها گير كند و 

حادثه بيافريند. 
چند سال پيش از افتتاح اين فروشگاه، يالمار شاخت، اقتصاددان آلماني 
به دكتر مصدق پيشنهاد مي دهد براي عرضه دائمي كاالهاي مورد نياز 
مردم، فروشگاهي زنجيره اي در تهران و ديگر شهرهاي كشور گشايش 
يابد. در بيســت و دوم آذرماه1336 در خيابان فردوسي ساختماني 
افتتاح شد و نام فردوسي بر آن نقش بست و مديريتش را به امير متقي 
واگذار كردند اما جدي ترين چهره اي كه توانست به رونق اين فروشگاه 
كمك كند، منوچهر نيك پور بود كه با شعار »نرخ ثابت، قيمت ارزان 
و كاالي مرغوب« انقالبي در تولد فروشگاه هاي زنجيره اي به پا كرد. 
چنين فروشگاهي اما از بازي سياست به دور نماند و همزمان با افتتاح 
شعب مختلف در قلهك و درياكنار و ...، آرام آرام به معادالت سياسيون 
راه پيدا كرد. در سال 1340، دولت تمام سهام آن را خريد و عمال به يك 
شركت دولتي بدل شد. مي گويند در قيام مردمي 15 خرداد 1342، 
مردم با شكستن شيشه هاي اين فروشگاه، اعتراض خود را به حكومت 
نشان دادند؛ شايد به اين خاطر كه فردوسي اولين فروشگاهي بود كه 
مي شــد در آن بوتيك هاي پرزرق و برق روز دنيا را ديد. بعد از آن در 
جلسه 15 فروردين1344 كه با حضور محمدرضا پهلوي برگزار شد، 
شاه از وزير اقتصاد پرسيد كه »شركت معامالت خارجي چه كارهايي 
انجام مي دهد؟« از پاســخ وزير وقت مشخص شد كه اين شركت، 7 
قلم از اجناس مورد نياز موسســات دولتي را خريداري كرده و بعضا 

به نمايندگي از طرف دولت، معامالتي هم با خارجيان انجام مي دهد. 
پس از پايان جلسه، نخست وزير اعالم كرد كه طرحي تهيه شده كه 
فروشگاه فردوسي و شركت معامالت خارجي كه هر دو عمال يك كار 
را انجام مي دهند در يكديگر ادغام شوند. فردوسي بعدها به فروشگاه 
شهر و روســتا تغيير نام داد، تا دهه80 اوج گرفت و تعداد شعب آن 
در ايران به بيش از 750 شعبه رســيد و ديگر نامش تعاوني مصرف 
شهر و روستا بود و مســئوليتش فروش اجناس كوپني به مردم. در 
سال1381، دولت اين فروشگاه را با 52 ميليارد تومان بدهي، منحل 

كرد و ساختمان هايش را به مزايده گذاشت.

زني از خاندان مردان سياست
نگاه به مسائل زنان از چشم يك زن

زنان

ستایش یگانه     ������������������������������������������� 

در سال1336، رماني منتشر شد به نام »بوسه 
تلخ« كه فضايي عصبي و پرتنش داشت. نويسنده 
اين رمان ملكه بقايي كرماني، خواهر مظفر بقايي 
بود. پدر ملكه، ميرزا شهاب الدين كرماني، معروف 
به ميرزا مشارالملك، نماينده مردم سيرجان در 
دوره هاي چهارم و پنجم مجلس شوراي ملي بود. 
ميرزا شهاب الدين سال ها رياست مدرسه هاي 
نصرت ملي، شهاب، سعادت و مدرسه ملي را بر 
عهده داشت و به همراه سليمان ميرزا اسكندري 
و عده اي ديگر حزب سوسياليســت را تأسيس 
كرد. پس، عجيب نبود كه فرزندانش به تحصيل 

و سياست و مسائل اجتماعي توجه نشان دهند. وي  جز مظفر، 6 دختر به 

نام هاي ملكه، تاجي، مريم، رابعه، ايران دخت و 
اختر داشت. ملكه كه در تهران و پاريس تحصيل 
كرده بود، براي حقوق زنــان فعاليت مي كرد و 
چند اثر درباره شرايط زندگي زنان ايراني نوشت؛ 
»زن ها چه مي گويند؟« و رمان بوسه تلخ از اين 
جمله اند. آثار او از نخستين نمونه هاي داستاني 
است كه از ديد يك زن به مسائل زنان پرداخته 
اســت. گويا ملكه در امور عام المنفعه همچون 
آموزش نيز مشاركت داشته و تصويري از او در 
حال سخنراني در افتتاحيه دوره دوم دبيرستان 
شهپر در روزنامه »سياســت ما« به تاريخ 26 
فروردين 1334 منتشر شده است. او سال هاي 
پاياني عمــرش را در آمريكا گذراند و مجموعه 

»شكسته باالن« را در سال 1363 در لس آنجلس منتشر كرد.
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4صفحــه

جنايت در دهه30

نثر

كارهاي عشيري ريتم و ضرباهنگ را به  عنوان 
عنصري برجسته در زبان به نمايش گذاشت

علي اكبر شيرواني ���������������������������������������������������������������������������

دهه 30 دير بود براي شروع جدي داستان  پليسي، ولي امير عشيري 
و ديگر پاورقي نويسان اين دهه، جريان پليسي نويسي را كليد زدند. 
اقبال عمومي به شــرلوك هلمز و ديگر آثار ترجمه در رونق بازارش 
بي تأثير نبودند، گرچه پركاري عشيري به اندازه عوامل ديگر مؤثر بود. 
هم خواست داستان پليسي و هم شيوه شخصي امير عشيري ريتم را 
در زبان فارسي پررنگ كرد و اگر تا پيش از اين نويسنده ها با تكيه بر 
لهجه و لحن و نحو كالم فضاسازي مي كردند، كارهاي عشيري ريتم 

و ضرباهنگ را به  عنوان عنصري برجسته در زبان به نمايش گذاشت 
و سرعت در داســتان، با جمالت كوتاه و بلند و لغات ساده و سخت 
تنظيم شد. بر كارهاي عشيري خرده  گرفته اند كه فضاي بومي ندارد و 
شايد به تبع همين نقد بشود به بومي  سازي زبان فارسي خرده گرفت. 
بر آن خرده مي توان گرفت كه داستان هاي پليسي در مهد خود، بر 
سنت اجتماعي و داستان نويسي بنا شــده اند و كار عشيري آغاز راه 

بود، نه امتداد سنت.
»در اين گفت وگو بوديم كه دستي از داخل ماشين لبه كتم چسبيده 
و با يك تكان مرا به جلو كشيد. ژاك همينطور كه مچ دستم را محكم 

چسبيده بود دست ديگرش را رو شانه ام گذاشت و سعي كرد تا مرا به 
زور داخل ماشين نمايد. من ديدم مقاومت در برابر اين دو نفر بي فايده 
اســت و اصوال چنين تصميمي هم نداشتم، چون مي بايست دستور 
نلسون را اجرا كنم و صددرصد مطمئن بودم كه او قدم به قدم تعقيبم 
مي كند. اين بود كه به ژاك گفتم الزم به اعمال زور و فشار نيست. بعد 
با پاي خود سوار ماشين شــدم و هنوز جابه جا نشده بود كه طپانچه 
مردي روي پهلويم قرار گرفت. او همان كســي بود كه تا چند دقيقه 
قبل توي كافه نشسته بود. به او گفتم آيا رفتن به كاباره ليدو اسلحه 

الزم دارد؟«.

روبه رو شدن با 
لحظه پايان زندگي 

آنجا كه اضطراب محو مي شود 

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

 از مرگ استاد ابوالحسن صبا موسيقيدان 
و نوازنده چيره دست ايراني كه در آذر  ماه 
سال 1336 دارفاني را وداع گفت، داستان 
جالبي بر جاي مانده است� همايون خرم 
در يادداشتي درباره آخرين خاطره اش 
از ابوالحســن صبا مي گويد: »دو يا سه 
روز قبل از مرگ اســتاد در تاالر فارابي 
كنسرت داشتيم و من به  عنوان نوازنده 
اول ويولن در كنســرت حضور داشتم� 
استاد مرا بين دو اجرا طبق معمول صدا 
زدند تا درباره اجرا صحبت كنيم� در بين 
قدم زدن صحبت هاي بســياري كرديم 
و من به خوبي يادم مانده كه حين سخن 
گفتن ايشان مدام دو شعر را كه گويي بر 
زبانشان افتاده بود، زمزمه مي كردند و هر 
از چند گاهي آنها را تكرار مي كردند� يكي 
از مصرع ها اين بود: »شيشه عمرم شب 
يلدا شكست« و ديگري به اين مضمون 
كه »به كجاي اين شب ژنده بياويزم، قباي 
ژنده خود را«� چند روز پس از اين اجرا و 

در شب يلدا استاد فوت كردند«�
استاد ابوالحســن صبا در طول 40 سال 
فعاليت هنري آثار، قطعات و نوشته هاي 
زيادي از خود بر جاي گذاشت و سازهاي 
زيادي كه با مهارت و ظرافت به  دست خود 
وي ساخته شده نيز از او به يادگار مانده 

است� او پزشك، اديب و موسيقيدان بود�
نحوه مواجهــه افراد با مــرگ يكي از 
مهم ترين لحظات زندگي انسان هاست� 
پذيرش مرگ به  عنــوان تنها قطعيت 
زندگي همه انسان ها نتيجه زندگي آگاهانه 
و رضايتمندانه و نشانه وجود خردي اصيل 
و كمياب است كه در ادامه زندگي پويا و 
پربار به  دست مي آيد� آرامش در هنگام 
مرگ با زندگي معني دار شده توسط انسان 

به  دست مي آيد�
اضطراب مرگ يكي از 4 اضطراب اصلي 
انســان بودن و اصلي ترين آنهاســت� 
ماهيت انسان حركت به سوي مرگ است 
و دانستن و پذيرفتن آن زندگي انسان را 

پررنگ تر و زندگي مدارتر مي سازد�
اروين يالــوم در كتــاب روان درماني 
اگزيستانسيال اين 4 اضطراب اصلي را 
مرگ، تنهايي، آزادي )به معناي آزاد بودن 
براي انتخاب معناي زندگي( و بي معنايي 

زندگي مي داند�
 داشــتن آزادي براي انتخــاب معناي 
زندگي و پذيرش تنهايي عميق انساني 
مرگ را پذيرفتني كرده و اينگونه ما را از 
اضطراب هاي عميق انسان بودن تا آنجا كه 

بتوانيم، رها مي كند�

خواننده »مهتاب«
يك روز بايد به مردم جواب بدهيم 

ميراث اعتقاد يك نسل پرشور
ثبت رسمي هنرستان هنرهاي زيباي ميرك

موسيقی

تجسمی

  ندا زندي   ����������������������������������������������������
 داستان خاندان علمي و خدماتشان به چاپ و نشر 
ايران يكي ديگر از ماجراهاي مفصل و جذاب تاريخ 
نشر است؛ خانداني كه ماجراي دلدادگي شان به 
كتاب و كلمه، از عصر ناصري با حاج ميرزا علي اكبر 
كتابفروش شــروع مي شود و توســط فرزندش، 
حاج محمداسماعيل علمي در »شركت تضامني 
علمي و پسران« تداوم مي يابد و سپس به زندگي 
5پسر، 15نوه پسري و چند نوه دختري وي تسري 
مي يابد. حاج محمداسماعيل در خيابان ناصرخسرو 
مغازه اي به نام »كتابفروشــي علمي« داشت. او 
به همراه محمدعلي ترقي، مؤســس انتشــارات 
خيام، به قصد خريد كتاب هاي فارســي به هند 
مي رفت و كتاب هايي را كه با خــود مي آورد در 
تهران مي فروخت و بعدها به چاپ كتاب هم دست 

يازيد. پس از فوت او، محمدعلي علمي- فرزند ارشد 
وي- هم مغازه پدر را اداره مي كرد و هم به كار نشر 
مشغول بود. »تاريخ بيست ساله« حسين مكي، 
»شرح زندگاني من« نوشته عبداهلل مستوفي و... 
بخشي از آثار برجسته اي است كه او به طبع رساند. 
محمدعلي تا مدتي تحت نام »شــركت تضامني 
علمي« فعاليت كرد و سپس ســازمان »چاپ و 
انتشارات علمي« را تشــكيل داد. او همچنين به 
همراه پسرانش، به ويژه احمد علمي، براي مدتي 
از بزرگ ترين ناشــران كتب درســي در كشور و 
 از ناشــران فعال دهه30 بود. مهــدي آذريزدي
)مؤسس بنگاه آذر و نويسنده( و عبدالرحيم جعفري 
)داماد محمدعلی علمی و مؤســس انتشــارات 
اميركبير( از كســاني بودند كه كارشان را در كنار 

»علمي« ها آغاز كردند.

پيشنهاد: مجله »پيمان« )فصل نامه فرهنگي 
ارمنيان(، شماره  64 »يادي از سلطان جاز ايران، 

ويگن دردريان«؛ نوشته ايساك يونانسيان

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

هرچند كمال الملك با تأسيس مدرسه صنايع مستظرفه، علناً شيوه 
آموزش هنر در ايران را متحول كرد، اما بــا روي كارآمدن حكومت 
پهلوي و سياســت هاي جديد رضاشاه، ســاختار آموزشي به شكل 
عمومي و آموزش هنر به شكل مشخص دستخوش تغيير مجدد شد 
كه مهم ترين تغيير، تأسيس هنركده هنرهاي زيباي دانشگاه تهران در 
سال1319 بود. اما فارغ از اين تغييرات كه در نهايت به قدرت گرفتن 
جريان هنر مدرنيستي در ايران منتهي شد، پيروان جرياناتي چون 
شيوه كمال الملك يا نگارگري همچنان در پي حفظ ميراث گذشته 
بودند. ازجمله مي توان به ثبت رسمي هنرستان هنرهاي زيباي ميرك 
اشاره كرد كه توسط ميرمصور ارژنگي در سال1297 در شهر تبريز 

بنا شده بود. ميرمصور ارژنگي بعد از پايان تحصيل در مدرسه صنايع 
مستظرفه به زادگاهش برگشت و كوشيد تا آموزه هاي استاد را به كار 
گيرد. يكي از اين اقدامات تأسيس هنرستان هنرهاي زيباي ميرك 
بود كه دومين مدرسه هنر در ايران بعد از مدرسه صنايع مستظرفه 
تهران به حساب مي آيد. با اين حال اين هنرستان با سابقه تازه بعد از 
39سال فعاليت در سال1336 به شكل رســمي ثبت و به رسميت 
شناخته شــد. هنرستان ميرك را مي توان باســابقه ترين هنرستان 
هنرهاي تجسمي داير در ايران ناميد. با اينكه اين هنرستان 2 بار به 
شكل موقت تعطيل شده است، اما از سال1393 تا امروز همچنان در 
شهر تبريز داير است. با اينكه به سختي مي توان آن را همچنان بخشي 
از يك سنت قديمي ناميد اما اين مدرســه به شكلي نمادين ميراث 

اعتقاد يك نسل پرشور است.

انتشار مجله »اطالعات بانوان«
الگويي براي مجالت زنان در دهه هاي بعد

مطبوعات

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

روزنامه »اطالعات« در دهه30 به مؤسسه مطبوعاتي حرفه اي و بزرگي 
بدل شده بود كه از هنگام آغاز به كارش در 1305 آرام آرام رشد كرده 
و مقاطع پرآشــوبي مثل سال هاي پس از شــهريور1320 يا روزهاي 
كودتاي1332 را پشــت سر گذاشــته بود. اطالعات روزنامه اي مورد 
توجه مردم بود و عباس مسعودي، بنيادگذار آن، از همان ابتدا سوداي 
گسترش كارش را داشت. »مطبعه اطالعات« در 1311 و كتابخانه آن 
در 1318تأسيس شد. در 1320 مجله »اطالعات هفتگي« از راه رسيد 

كه انتشار آن هنوز هم ادامه دارد. بعد از آن، 
در 1327 مجله »اطالعات ماهانه« منتشر 
شد كه رويه اي سياسي، ادبي و علمي داشت و 
انتشارش تا سال1337 ادامه يافت. اطالعات 
ماهانه تنها نشريه مؤسسه اطالعات در 1327 
نبود؛ در اين سال، انتشار »اطالعات هوايي« 
كه روزنامه اي ويژه ايرانيان خارج از كشور بود 
نيز به سردبيري حميد مشهور آغاز شد. در 
فروردين1336 يكي از مهم ترين نشــريات 
مؤسســه اطالعات كه مخاطبان اصلي اش 
زنان بودند، يعني مجله هفتگي »اطالعات 
بانوان« به صاحب امتيازي و مديرمســئولي 
قدسي اميرارجمند، همسر عباس مسعودي، 
منتشر شد. روي جلد شماره نخست اطالعات 

بانوان عكسي از ثريا اسفندياري،  چاپ شده و تنها تيتر جلد زير آن آمده 
بود: »پيام علياحضرت ملكه ثريا به زنان ايران«. در صفحه دوم، متن 
پيام ثريا به چاپ رسيده بود كه به زنان و دختران ايراني توصيه كرده 
بود »بايد با آگاهي و روشــن بيني وظايف سنگيني را كه در خانواده و 
اجتماع بر عهده« دارند انجام دهند و »الزم اســت كه هر چه بيشتر با 
مطالعه كتب و نشريات سودمند و استفاده از تجربيات ديگران، سطح 

فكر خود را ارتقا« دهند.
در پايين اين متن، از زنان مستعد كه ذوق و هنري در خود سراغ دارند 
دعوت به همكاري شده است. يكي از مطالب جالب اين شماره داستاني 
است با عنوان »زن من هم دماغش را عمل 
كرده است!« در صفحه10 كه نويسنده اش 
»فادي« معرفي شده اســت. اين داستان را 
مي توان به عنوان سندي براي رواج عمل هاي 
زيبايي در ايران از قديم االيام در نظر گرفت. 
شماره نخســت »اطالعات بانوان« 5ريال 
قيمت داشت و در 32صفحه مطالبي درباره 
مد و لباس، خانه داري و تربيت فرزند، شعر، 
پاورقي و گزارش هايــي از فعاليت هاي زنان 
محتواي آن را تشــكيل مــي داد. اين مجله 
به الگوي اصلي مجالت زنــان در دهه هاي 
بعدي تا امروز بدل شــد و حتــي از بعضي 
مجالت كنونــي زنان به مراتب پيشــروتر و 

خواندني تر بود.

تماشاگر گريزان از تكرار، مضامين تازه را در سينماي فارسي مي پسندد

 اجراي محاكمه ماري دوگان به روايت تهران مصور 

سال بلبل مزرعه و شب نشيني در جهنم 

درام دادگاهي در تماشاخانه تهران اجرا مي شود 

سينما 

تئاتر 

  سعيد مروتي �����������������������������������������������������������������������������
سال 37 سال تداوم مشكالت و دشواري هاي ســينماي ايران است. 
سالي كه همچنان شريك درآمدش )شهرداري( با عوارض 40  درصدي 
جيبش را مي زند و تازه رقيب قديمي )فيلم خارجي( با ســالح تازه و 
جذابش )دوبله فارسي( ســينماداران را تشويق مي كند كه بين فيلم 
فرنگي و فيلمفارســي، اولي را انتخاب كنند. فيلمفارسي به سختي و 
اغلب در سينماهاي نه چندان مطرح اكران مي شود، در بهترين حالت 

به فروشي متوسط مي رسد و مطبوعات هم فحشش مي دهند.
»بلبل مزرعه« اين روند را بر هم مي زند. مجيد محسني مي تواند صفا و 
صميميت روستايي آمده به شهر را به شكلي باورپذير به نمايش بگذارد. 
فروتني و خلوص مجيد محسني در بلبل مزرعه، استقبال تماشاگران 
از فيلمي را به همراه دارد كه قواعد گيشــه در آن رعايت نشده. مجيد 
محسني جلوي دوربين دوست داشتني است و پشت دوربين هم احمد 
شيرازي با اختيارات كامل ايستاده تا سر و شكل فني فيلم هم قابل قبول 
از كار درآيد. ستاره سينما هم سنت معمول و متداولش را كنار مي گذارد 

و جاي فحاشي، بلبل مزرعه را يك فيلمفارسي خوب مي نامد.

سناريوي حسين مدني ميثاقيه را ترغيب مي كند كه پا پيش بگذارد 
و موشق ســروري هم به عنوان كارگردانـ  دكوراتور از راه مي رسد تا 
»شب نشــيني در جهنم« شــكل بگيرد. اختالف ميان تهيه كننده و 
كارگردان، پاي ساموئل خاچيكيان را به ماجرا باز مي كند. ورود براي 
تمام كردن ماموريتي نيمه كاره و حاصل هم فيلمي است كه تقريبا هيچ 
ربطي به»ســاموئل« ندارد. تيپ حاج جبار خسيس )عزت اهلل وثوق( 
و شاگرد طنازش )ارحام صدر( براي تماشاگر جذاب و شيوه استفاده 
از دكور هم در سينماي فارسي مســبوق به سابقه است. شوخي هاي 
مذهبي فيلم واكنشي منفي در پي ندارد و كسي احساس بي احترامي 
به اعتقاداتش نمي كند )سال ها بعد عده اي طور ديگري با شب نشيني 
طرف مي شوند(. فيلم مي فروشد، به فستيوال برلين مي رود و كميسيون 
نمايش از آن تقدير مي كنــد. بازتاب انتقادي فيلــم هم در مجموع 
موفقيت آميز است. ســينمايي نويس ها در شب نشيني نشانه هايي از 
پيشرفت سينماي فارسي را مي بينند. البته جز دكتر هوشنگ كاووسي 
كه نه  تنها فيلم را مي زند كه به منتقد تأييد كننده شب  نشــيني )فرخ 

غفاري( هم رحم نمي كند.

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

ملودرام »محاكمه ماري دوگان«، نوشته بايار ويه، در سال 1927 در 
برادوي به صحنه مي رود. اين نمايش داستان دختري خدمتكار در كافه 

است كه توسط مرد ميليونري به قتل مي رسد. در سال 1929كمپاني 
متروگلدين مير فيلمي براســاس اين ملودرام به كارگرداني بايار ويه 
براساس همين نمايشنامه مي سازد. اين عكس از رپرتاژ آگهي، نمايش 

محاكمه ماري دوگان در هفته نامه تهران مصور است.
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در خدمت كتاب
داستان اول از تالش يك خاندان ناشر: محمدعلي علمي 

نشر

وانكاوی معاصر   حسين عصاران   ���������������������������������������������������������������������������������ر

هر چند خود ويگــن در گفت وگوهــاي مختلفش، اجــراي راديويي ترانه 
»مهتاب«را در سال1336 ســرآغاز معروفيت گســترده خود مي داند اما 
دست كم از 3 ســال پيش، صدا و چهره او در فيلم هاي »چهارراه حوادث« و 
»خون و شرف« روي پرده سينما ديده و شنيده شده بود. همچنان كه پيش 
از آن هم )3-2 سالي پيش از آغاز مشهورشدن الويس پرسلي در آمريكا( با 
اجرا در »كافه شميران« صاحب اسم و عنوان شده بود. ويگن، جوان ارمني 
همداني كه گيتارش را از يك ســرباز آمريكايي به قيمت4 تومان خريده و 
پيش شــوهر خواهرش، باريش، نوازندگي آن را فراگرفته بود، خوش تيپ، 
خوش اندام و خوش چهره كه يادآور دين مارتين و گيتارش بود، كت و شلوار  
نمي پوشيد، فضاي موسيقي  كارهايش، نه ايراني بود و نه شرقي، واژه ها نيز در 
دهانش ادايي رسمي نداشتند. ويگن، بي شك آغازگر فضاي ديگري در تاريخ 
ترانه ايران است؛ هنرمندي كه توجه به كيفيت كالم ترانه ها را فداي تمايز 
فضاي موسيقايي  كارهايش نكرد. همچنان كه با وجود دستيابي به باالترين 
سطح محبوبيت و شهرت، به جاي افتادن به ورطه مردمي خواندن، سليقه 

شنيداري عمومي را ارتقا داد.
شايد اين بخش از گفته هايش در سال هاي آخر عمر، فشرده اي از همه نگرش و 
رويكرد او در اين راه باشد؛ »كساني كه سنشون باال بود مي گفتن اومده بچه هاي 
ما رو خراب كنه... اما من مي جنگيدم... چون مي دونستم كه جوونا مي خوان... 
كسي راهي رو براي من باز نكرده بود... يه عده از خواننده ها كه ميان و به اصطالح 
جا پاي من مي ذارن... نمي دونن كه يك روز مثل من بايد بعد پنجاه سال بشينن 

به مردم جواب بدن....«

ساختمان كنونی هنرستان ميرك
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