
 همشهري همزمان با روز ملي صادرات 
تنگناهاي تجارت خارجي و مشكالت فعاالن بخش خصوصي را بررسي مي كند 

گفت وگو با رئيس كل سازمان توسعه تجارت
و يادداشتي از نايب رئيس اتاق بازرگاني ايران

مديرعامل انجمن ديابت ايران در گفت وگو با همشهري: 
 مشكل كمبود انسولين قلمي، به دليل دراولويت نبودن اختصاص ارز است؛

در داروخانه ها مكمل ها با ارز دولتي به وفور پيدا مي شوند

  بحران ادامه دار يك داروي حياتي
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 هنرمندي كه از مردم
 الهام مي گرفت

 خانواده ها چگونه 
به جنگ مومو  بروند؟

هنرمندی كه گرافيك 
را به حرفه تبديل كرد 

 اعتراض سياسي
جرم امنيتي نيست

خبرسازان مهر

افغانستان بر مدار 
ديپلماسي صلح

 هياهوي
 سينماي فارسي

  بازگشت خوشبختي  
با ليگ قهرمانان

دولت به دنبال تشكيل 
استان جديد نيست

پيــام تســليت دبيركل يونســكو 
به مناسبت  درگذشت استاد شجريان

ماجراي چالش مومو بــار ديگر اين 
روزها پررنگ شده اما اين مسئله تنها 
يكي از موارد جهانی قلدري سايبري 

يا مجازي به حساب مي آيد

يادداشــتي از ســاحل گرامــي، 
روانشناس كودك|17

برگزاري نمايشگاه »مميز، هنر به مثابه 
حرفه« در موزه گرافيك ايران

گفت وگــو با محســن خاكــزاد، 
حقوقــدان و قاضي ســابق درباره 
اجراي قانون جرم سياسي، نقص ها 

و نقاط قوت قانون

پرونده درنگ دربــاره محمد رضا 
شــجريان، توفــان كرونــا، جنگ 
همســايگان ايران، ركوردشــكنی 
سكه و ارز و درخشش پرسپوليس 

در ليگ قهرمانان آسيا

 همزمان با ادامه درگيري هاي خونين
چهره هاي سياسي افغان، سفرهاي 
منطقه اي را براي اجماع در حمايت از 

مذاكرات صلح  آغاز كرده اند

نظر صاحب نظران 50سال پيش چه بود؟

نقد آغداشلو به نخستين نمايشگاه 
تاالر ايران

 از امشــب و در كمتر از 2 ماه شاهد 
كوتاه ترين بازگشت ليگ قهرمانان 

اروپا  در تاريخ خواهيم بود

با وجود ارائه طرح اســتان گلساران 
به مجلس 
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بيماران ديابتي به دردسر افتاده اند. آنها از 
يــك داروخانه بــه داروخانــه ديگر در جامعه

جست وجوي انسولين قلمي هستند و هر 
بار دســت خالي برمي گردند؛ اين وضعيت چند ماهه 
بيمــاران مبتال بــه ديابت اســت كه بــراي كنترل 
بيماري شــان ناچار به تزريق انسولين  هستند. اين بار 
اولي نيســت كه كشــور با كمبود انســولين قلمي يا 
انسولين هاي آنالوگ و خارجي مواجه مي شود؛ حتي 
به گفته رئيس هيأت مديــره انجمن ديابت ايران، يك 
سالي مي شود كه اين مشكل ايجاد شده، اما حاال تعداد 
بيشتري از بيماران از نبود انسولين قلمي شكايت دارند 

و اعتراض شــان را بــه انجمن ديابت ايــران برده اند؛ 
به طوري كــه مديرعامــل اين انجمن به همشــهري 
مي گويد، روزانه صدها نفر از اين بيماران با آنها تماس 
مي گيرند و نگران وضعيت بيماري خود و فرزندانشان  
هستند. سال گذشته كه فشار اين كمبودها شروع شد، 
300سازمان مردم نهاد نامه اي به رئيس سازمان ملل 
نوشــتند و به تأثير تحريم ها بر تامين داروي بيماران 
ديابتي اشاره كردند. اما پاســخي نگرفتند. بعد از آن 
تابستان امســال هم تعدادي از پزشكان دست به قلم 
شدند و براي رئيس جمهوري نامه اي نوشتند و نسبت 
به عواقب نبود اين دارو براي ديابتي ها، هشدار دادند. 
در اين نامه آمده بود كــه از 5ميليون مبتال به ديابت، 
بيش از 600هزار نفر تزريق روزانه انسولين دارند و بايد 
براي نجــات آنها اقدام فوري شــود، اما زور دســتور 

رئيس جمهوري براي رفع مشــكل ايــن بيماران به 
تحريم ها نرسيد و بحران پابرجا ماند. حاال هم با بلندتر 
شــدن صداي اعتــراض بيمــاران و ايجاد هشــتگ 
»انسولين نيست« در فضاي مجازي، هشدارها نسبت 
به شرايط بيماران نگران كننده شــده است. در 2روز 
گذشته سازمان غذا و دارو دليل اين اتفاقات را مشكل 
تامين ارز و انتقال آن به شــركت هاي خارجي طرف 
قرارداد به دليل تحريم ها اعالم كرد. رئيس اين سازمان 
گفت كه قلم انســولين يكــي از ارزبرترين داروهاي 
وارداتي است و هر سال معادل 600ميليارد تومان ارز 

براي واردات آن هزينه مي شود. در 
جاي ديگري هم صحبــت از عدد 

140تا 150ميليون يورو براي واردات انســولين هاي 
آنالوگ يا قلمي شده است. 

كمي باالتر از دروازه غار و 
جايي كه گود هاي قديمي شهر

قرار داشت، حاال 3پارك 
كوچك تر به هم پيوســته و »بوستان 
زندگي« را ساخته اند. بوستان زندگي 
تنها پارك جديد تهران است كه نرده و 
حصار دارد زيرا پارك هايي كه قبل از آن 
در محله هرندي ساخته شده بود، مورد 
هجوم فروشندگان و مصرف كنندگان 
مواد مخدر قرار مي گرفــت، اما نرده  و 
ستون ها مي تواند بوستان را از اين آفت 
حفظ كند. بوستان زندگي از پارك شهر 
و از دانشــگاه تهران بزرگ تر اســت و 
حصــار دور تا دور آن به ســبك پارك 
شهر، با همان نرده ها و سنگ ها ساخته 

شده است.
اهالي محله هرندي كه شاهد زيرسازي 
خيابــان پيرامونــي با دســتگاه هاي 
سنگين عمراني بودند، اكنون مي توانند 
از بوستان 24هكتاري زندگي بهره مند 
شوند. در شمال خيابان شوش نزديك 

ابتداي خيابان خزانه بخارايي و جايي 
كه نمــاد دروازه غار با آجر و كاشــي 
بازآفريني شده است، نرده هاي بوستان 
زندگي، وعده امكاناتــي را مي دهد كه 
كيفيت زندگي در اين منطقه را  افزايش 

خواهد داد.
شهردار تهران در مراسم افتتاح بوستان 
زندگي، گفــت: »ما كمربند ســبز را 
گســترش مي دهيم و نهــال كاري در 

محدوده  مجاور شهر را به صورت مداوم 
انجام مي دهيم اما تأثيــر آن به اندازه 
ايجاد فضاي ســبز درون شهر نيست، 
زيرا هم هواي شــهر را بهتر مي كند و 
هم بر كيفيت زندگي مردم تأثير دارد.«
پيــروز حناچي گفــت: »معموال همه 
كالنشــهرها با عارضه افزايش قيمت 
زمين در شهر روبه رو هســتند كه در 
نتيجه آن، سرانه مســاحت واحد هاي 

مســكوني كاهش پيدا كرده اســت. 
مردمي كه در ايــن خانه هاي كوچك 
زندگي مي كننــد، نيازمند فضاي باز و 
سبز هســتند. مكاني كه در آن حضور 
داريم و نتيجه زحمات همكارانم است، 
از تلفيــق 3 پارك بهــاران، خواجوي 
كرماني و حقاني و با تملك زمين هاي 
مابين آنها ساخته شده كه با مساحت 
24 هكتار از پارك شهر و دانشگاه تهران 

بزرگ تر است.«
 او با اشــاره به اينكه در محدوده قانوني 
شهر، پارك هاي زيادي افتتاح شده كه 
تعداد آن در جنوب شــهر بيشتر است، 
گفت: »در منطقه14 هــم پارك هاي 
زيادي ماننــد وثوق الدولــه نزديك به 
بهره برداري است و به زودي پارك هاي 
حكيم، اخوان، چهار باغ و گل ها افتتاح 
خواهند شد. هر جا مردم را داشته باشيم، 
مي توانيم جرياني به وجود بياوريم كه با 
هيچ دستگاه دولتي نمي توان انجام داد. 

عارضه هاي اجتماعي 
محله ها نيز ريشــه 

در فقر دارد كه با توانمند ســازي  مردم 
مي توان آن را كنترل كرد.«
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روز ملي صــادرات در تقويم 
شمســي نمادي اســت كه 
ضــرورت توجه بــه باالترين 
اولويــت اقتصــاد ايــران را 
گوشزد مي كند. اقتصاددانان 
و اقتصادگردانــان با يكديگر 
بر ســر اين موضوع اتفاق نظر دارند كه صادرات غيرنفتي 
مهم ترين مسير براي رسيدن به توســعه اقتصادي است. 
جهش توليد كه مورد تأكيد مقام معظم رهبري قرار دارد، در 
سايه رونق بخشي به صادرات امكان پذير خواهد شد؛ چراكه 
رونق صادرات از دو جهت، مسير را براي رونق توليد فراهم 
خواهد كرد. از يك طرف با افزايش ارزآوري شــرايط براي 
واردات تكنولوژي، ماشين آالت و مواداوليه مورد نياز توليد 
مهيا مي شود؛ از سوي ديگر تقاضاي خارجي براي كاالهاي 
توليد داخل افزايش مي يابد كه بهترين نوع براي باالرفتن 

تقاضا در اقتصاد به شمار مي آيد.
در كنار اين مفاهيم پايــه اي در اقتصاد بايــد تأكيد كنم 
كه اهميت صادرات در شــرايط فعلي فراتر از تعريف هاي 
كالسيك آن قرار دارد. مســئله كمبود ارز به واسطه اعمال 
سخت ترين تحريم هاي اقتصادي، براي پول ملي و اقتصاد 
ايران دردسرساز شده است. در اين شرايط كه صادرات نفت 
به حداقل رسيده و جابه جايي وجوه ارزي محدوديت هاي 
فراواني را تجربه مي كند، بار اصلي تاميــن منابع ارزي بر 

دوش صادرات غيرنفتي افتاده است.
از اواخر سال گذشــته در كنار مسئله تحريم، مانع ديگري 
نيز سد راه صادركنندگان قرار گرفت. شيوع ويروس كرونا 
به كاهش تقاضاي جهاني منجر شــد تا دشواري هاي فتح 
بازارهاي صادراتي براي فعاالن اقتصادي دوچندان شــده 
باشــد. با وجود اين مي تــوان پذيرفت كه ايــن دو مانع از 
اختيارمان خارج اســت اما ايجاد مانع سوم از طريق اعمال 
سياست هاي داخلي براي فعاالن اقتصادي غيرقابل پذيرش 
اســت. آنچه فعاالن صادراتي طي ماه هاي گذشــته با آن 
مواجه شده اند، موانعي اســت كه از تصميمات يكجانبه و 

خلق الساعه ناشي مي شود.
با شرايط جاري اقتصاد ايران، انتظار مي رود بخش صادرات 
در باالترين اولويت اقتصادي كشــور بــه لحاظ حمايت و 
تصميم ســازي هاي مؤثر قرار بگيرد؛ چراكه عبور از چالش 
تأميــن ارز و در ادامه فراهم ســازي مواداوليــه موردنياز 
بخش توليد و تأمين كاالهاي اساســي، در گــرو توجه و 
سياستگذاري شايسته در اين بخش است. با وجود اين اما 
سياستگذاران ارزي مسير معكوسي را در پيش گرفته اند و 
فشــار بر صادركنندگان به قدري افزايش يافته كه ميزان 
صادرات غيرنفتي در نيمه نخست امسال افت 35درصدي 
را نسبت به مدت مشابه سال گذشته تجربه كرده است. طي 

2سال گذشته كه سياســت رفع تعهد 
ارزي با روش هــاي غيرمعمول، ابالغ و 

اجرا شده است، بارها نسبت به خطر خروج صادركنندگان 
خوشنام از چرخه فعاليت، هشدار داده شد. 

يادداشت
غالمحسين شافعی؛ رئيس اتاق ايران

مانع سوم صادرات را برداريد

محمد سرابي
خبرنگار
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نگاه
كسری عليزاده؛ روزنامه نگار

در روزهايی كه مردم ايران با سه چالش نفس گير »تحريم های 
ظالمانه«، »تنگنای اقتصادی« و »پيشروی كرونا«، دست و 
پنجه نرم می كنند، گروهی از شهروندان به چالش چهارمی 
تحت عنوان »تامين دارو و تجهيزات پزشكی« گرفتار شده اند 
كه اگر بی تدبيری ارزی، دست كم در اين حوزه رخ نمی داد، 
اين اتفاق آخر، بروز نمی كرد يا قطعاً شــدت آن بسيار كمتر 

از االن بود.
»ديابتی«ها دســته خاصی از گروه مبتال به چالش چهارم را 
تشــكيل می دهند كه جمعيت آنها بيش از 5 ميليون نفر در 
كشور برآورد می شود به طوری كه حدود 600 هزار نفر از آنها، 
برای غذا خوردن و زنده ماندن، بايد حتماً »انسولين« مصرف  
 كنند. )بخشی از اين جمعيت 600 هزار نفری، مبتال به ديابت 
نوع يك هستند كه در مقايسه با افراد مبتال به ديابت نوع دو، 

كامالً به تزريق روزانه انسولين وابسته اند.(
شرط حيات ديابتی های نوع يك، مصرف روزانه »انسولين« 
است. مايع تزريقی »انســولين« اگر در دسترس ديابتی نوع 
يك نباشد، او فقط می تواند »آب« بخورد در غير اين صورت، 
مصرف مواد خوراكی و خوردن غذا بدون تزريق آنی انسولين،  
بالفاصله باعث افزايش غلظت قندخون فرد ديابتی نوع يك 
می شود و فرد به سرعت به كما رفته و با ريسك باالی مرگ 

روبه رو می شود. 
طبق اطالعات و ارقامی كه در حوزه نظام سالمت افراد ديابتی 
براساس داده های ســال 98 موجود است، مصرف انسولين 
ساالنه كشور چيزی معادل 21 ميليون فقره انسولين قلمی 
است كه البته عالوه بر اين نوع انســولين، از ساير مدل های 
انسولين نيز استفاده می شود. با توجه به افزايش تعداد مبتاليان 
به ديابت در ســال جاری، برای تامين مناسب )واردات( اين 
ميزان انسولين، رقمی بين 80 تا 150 ميليون دالر در سال 

نياز است.
به رغم سادگی معادله پزشكی »نياز به انسولين«، اما فرآيند 
تامين و توزيع اين »مايع حيات« مختص ديابتی ها به قدری 
معيوب و پرمسئله شده كه درد آن برای افراد ديابتی ديگر 
غير قابل تحمل است. در كنار اين كميابی انسولين، عرضه 
نوار تست قند خون نيز در داروخانه ها تقريباً متوقف شده 
است. ديابتی ها در نبود اين دو كاالی وارداتی، چاره ای جز 
تسليم شدن در برابر خطرات بهم  خوردن غلظت قندخون 

در بدن شان را ندارند.
روند كميابی شديد انســولين قلمی- مدلی از انسولين كه 
تزريق آن درد كمتری دارد و اثر آن بر كنترل قندخون بيشتر 
است- كه از اواخر سال گذشته شروع و تا ماه گذشته ادامه پيدا 
كرده بود، در هفته های اخير حادتر شده است. هفته اول مهر 
ماه، 120 پزشك متخصص و صاحبنام در نامه ای سرگشاده به 
رئيس جمهور، درباره عواقب »تداوم عدم دسترسی ديابتی های 
نوع يك به انسولين و نبود اين داروی حياتی در داروخانه ها« 

هشدار دادند. آن نامه البته به يك دستور 
مكتوب خطاب به وزير بهداشــت برای 

پيگيری فوری منجر شد كه آن هم در نهايت، ظاهراً در اختيار 
مقامات بانك مركزی قرار گرفته است. 

تاوان ارز 4200 اين بار  در»انسولين«

ادامه در 
صفحه19

كوچ  صادرات به بازارهاي همسايه
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 »زندگي« به دروازه غار لبخند زد
بهره برداري از  بوستاني وسيع تر از دانشگاه تهران در محله هرندي

حناچي: به زودي پارك هاي حكيم، اخوان، چهار باغ و گل ها افتتاح مي شوند

در ايتاليا، فرانسه، انگليس و آلمان هم آمار مبتاليان، دوباره اوج گرفت
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 روز جوالن كـرونا 
 337 در ايـران و جهان

در مرگبارترين روز كرونا در ايران

هموطن جانشـان را از دست دادند
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عبداهلل عبداهلل، رئيس شوراي عالي 
مصالحه ملي افغانستان كه در رأس دیپلماسی

هيأتي به تهران آمده است، ديروز در 
دومين روز سفرش به ايران با رئيس جمهور و دبير 

شوراي عالي امنيت ملي ديدار كرد.
حســن روحاني در ديدار عبداهلل بــا بيان اينكه 
راه حل مشكالت افغانستان گفت وگوهاي سياسي 
و مذاكره بين االفغاني است، يادآوري كرد دخالت 
و حضور آمريكا به عنوان يك كشــور متجاوز در 
افغانستان با خواست و نظر مردم اين كشور همسو 

نبوده است.
او در عين حال خاطرنشــان كــرد: دولت آمريكا 
كه در سياســت هاي خــود در منطقــه و جهان 
شكست خورده و موفقيتي نداشته است، به دنبال 
بهره بــرداري انتخاباتــي از مذاكــرات صلح در 

افغانستان است.
رئيس جمهور در ادامه با اشاره به روابط خوب ايران 
و افغانستان به عنوان 2كشور دوست و همسايه، بر 
توسعه و تعميق روابط تهران-كابل تأكيد كرد و 
گفت: توافق بلندمدت بين 2كشــور مي تواند به 

توسعه و تعميق روابط در همه زمينه ها بينجامد.
روحاني در اين ديدار به مقام افغان پيشنهاد اتصال 

خط لوله گاز و فرآورده هاي نفتي داد.

عبداهلل عبداهلل، رئيس شوراي عالي مصالحه ملي 
افغانستان نيز در اين ديدار، از حمايت ها و مواضع 
جمهوري اســالمي ايران درخصوص تحوالت و 
تالش ها براي برقراري صلــح و امنيت پايدار در 
اين كشور قدرداني كرد و گفت: جمهوري اسالمي 

ايران دوست و همسايه خوب افغانستان است.
عبداهلل همچنيــن از ميزباني ايــران از مهاجران 
افغانســتاني طي ســال هاي متمــادي جنگ و 
درگيري در اين كشور قدرداني كرد و گفت: پيام 
حمايت ايــران را به كابل خواهم بــرد و توافقات 

2كشور را پيگيري خواهم كرد.
عبداهلل عبــداهلل عصر ديروز هم بــا دريابان علي 
شــمخاني، نماينده مقام معظم رهبــري و دبير 

شوراي عالي امنيت ملي به رايزني نشست.
دبير شوراي عالي امنيت ملي كشورمان گفت وگوي 
بين االفغاني، حفظ جمهوريــت و حقوق اقوام و 
مذاهب و تبعيت از قانون اساسي را از مؤلفه هاي 
اصلي و بسيار تأثير گذار در برقراري ثبات و امنيت 
پايدار در افغانستان برشمرد و هرگونه اقدام خارج 
از چارچوب هاي ارزشي و ملي را خيانت به سال ها 

مجاهدت و ايثار ملت افغانستان دانست.
او با بيــان اينكه نبايــد منافع بلندمــدت مردم 
زجركشــيده افغانســتان را فداي برخي منافع 

زودگذر كرد، گفت: جمهوري اســالمي ايران در 
طول ۴0ســال گذشــته با حمايت همه جانبه و 
پذيرش بيش از ۳ميليون نفر از مهاجران افغاني، 
در عمل حســن همجواري و حق همســايگي را 
ادا كرده اســت و انتظار دارد مسئوالن اين كشور 
نيز با وحدت و همدلي اجازه رخنه و پياده شــدن 
نقشه هاي شوم بيگانگان براي ايجاد اختالف ميان 

2كشور را ندهند.
در ادامه اين ديدار عبداهلل عبداهلل هم در سخناني 
با قدرداني از حمايت ها و مواضع اصولي جمهوري 
اسالمي ايران در قبال افغانستان، گسترش روابط با 
كشور دوست و برادر ايران را از اصول و اولويت هاي 

سياست خارجي كشورش برشمرد.
وي حمايت جمهوري اســالمي ايــران از روند 
صلح در افغانســتان را مايه دلگرمي دولت و ملت 
افغانســتان ذكر كرد و افزود: جمهوري اسالمي 
ايران همواره نقــش تعيين كننــده اي در ايجاد 
ثبات و آرامش منطقه اي به ويژه در افغانســتان 

ايفا كرده است.
عبداهلل در نخســتين روز ســفرش به ايــران با 
محمدجواد ظريف، وزير خارجه ديدار كرده بود 
و رايزني با محمدباقــر قاليباف، رئيس مجلس از 

ديگر برنامه هاي او در سفر ۳روزه بود.

نكته روز

راه حل سياسي یا اقتصادي؟
رئيس قوه قضاييه روز گذشته طي سخناني در جلسه شوراي عالي قوه 
قضاييه گفت كه »مشكالت معيشتي امروز مردم، راه حل هاي اقتصادي 
دارد، نه راهكار سياسي.« سيدابراهيم رئيسي راهكار حل مشكالت را 
»اقتصادي« مي داند و به مسئوالن و سياسيون توصيه مي كند كه »از 
حاشيه سازي  پرهيز كنند و به مسائل اصلي مردم بپردازند.« مقصود او از 
»حاشيه سازي« ها، احتماال حاشيه هايي است كه طي روزهاي گذشته 
بين سران قواي مقننه و مجريه و مشــاورانش شكل گرفته است. اوج 
اين مناقشه در پي اظهارات روحاني درباره صلح امام حسن)ع( شكل 
گرفت. حسن روحاني چهارشنبه گذشته با بيان اينكه »امام حسن)ع( 
امام صلح و پيوند بود«، در سخناني گفت: »اگر در روز صلح، جنگيديم 
و در روز جنگ، صلح كرديم، هر دو خطا و اشتباه است.« جنجالي ترين 
واكنش ها به اين اظهارات از سوي مجتبي ذوالنوري، رئيس كميسيون 
امنيت ملي مجلس بود كه سخنان روحاني را توجيهي براي »مذاكره 
با دشمن« توصيف كرد و خواســتار »اعدام« و مجازات رئيس جمهور 
شد. در مقابل، گروهي از مســئوالن و فعاالن سياسي همسو با دولت 
براي پايان بخشيدن به اين دعواهاي سياسي و پيداكردن راه حل براي 
مشكالت، برگزاري رفراندوم و مراجعه به آراي عمومي را توصيه كردند.

ادبيات سياســي مورد اســتفاده 2جناح سياســي دولت و مخالفان، 
بيانگر فهم متفاوت آنها از ريشه مشكالت كشور و نيز راه حل آنهاست؛ 
درحالي كه دولت و طيف هاي همســوي با آن، راه حل مشــكالت را 
»سياسي« مي دانند، گروه هاي مخالف دولت بر اين مسئله اصرار دارند 
كه مشــكالت راه حل »اقتصادي« و »مديريتي« دارد. اظهارات ديروز 
رئيسي يادآور سخنان اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس جمهور بود 
كه پيش تر گفته بود »مشكالت امروز راهكار سياسي دارد، نه اقتصادي.«

بخشي از اين اختالف ديدگاه برخاسته از جهان بيني 2 طيف سياسي در 
كشور است؛ بر اين مبنا، اصولگرايان معتقدند كه شرايط و بحران هاي 
امروز كشور ناشي از آن اســت كه دولت مشكالت و راهكارهاي آن را 
نمي شناسد و يا شايد اقتصاددانان شايسته اي براي پيدا كردن راه حل 
مشكالت ندارد. بنابراين، اگر دولت و تيم اقتصادي ديگري جايگزين 
آنها شوند، ممكن است راهكارهاي اقتصادي را پيدا كرده و بر مشكالت 
كشــور فائق آيند. اما به نظر مي رسد بخشــي از اين اختالف نظرها، 
وســيله اي براي مرزبندي با دولت و ايجاد تمايز گفتماني در آستانه 
انتخابات است. دولت و گروه هاي همسو با آن، راه حل مشكالت را فراتر 
از سبك ها و شيوه هاي صرف مديريتي و اقتصادي  و در سپهر سياسي 
مي جويند؛ بنابراين ديدگاه، مشكالت اقتصادي ريشه هاي بنيادين در 
سياست دارد و تا زماني كه گشايش هاي الزم در عرصه هاي سياسي 

حاصل نشوند، غلبه بر مشكالت اقتصادي امري دشوار خواهد بود.
حسن روحاني، رئيس جمهور چهارشنبه هفته گذشته گفته بود دولت 
هر چه در توان داشته براي معيشت مردم عمل كرده است. او 16مهر 
هم از رقبا خواسته بود دست از سياه نمايي و تخريب دولت حداقل تا 
پايان كرونا بردارند و گفته بود اداره كشور در شرايط جنگ اقتصادي، 

مشكالت خود را دارد.

عبداهلل عبداهلل در ادامه مذاكرات خود در تهران با روحانی و شمخانی مالقات كرد
پیام حمایت ایران از صلح افغانستان

2 روز بعد از اتمام تحريم تسليحاتي ايران كه در نتيجه توافق هسته اي و بعد از 5سال از برجام 
محقق شد، مقامات ايران از آمادگي خود براي تبادالت نظامي و تسليحاتي خبر داده اند، وزير دفاعی

دفاع به صراحت گفته است ايران قصد فروش سالح به كشورهايي را دارد كه ضد آمريكايي 
هستند.وی در عين حال از حصول توافق هايی مهم با روسيه و چين برای نوسازی تجهيزات و سيستم های 
نيروی هوايی خبر داد.  امير حاتمي، وزير دفاع جمهوري اسالمي ايران در گفت وگو با شبكه الجزيره در اين 
رابطه تأكيد كرد كه پايان تحريم هاي تسليحاتي عليه ايران فرصتي است كه بتوانيم از اين طريق سالح مورد 
نياز خود را وارد و سالح خود را به ديگران صادر كنيم. وي با بيان اينكه ما حق خريد و فروش تسليحاتي را از 
حلقوم آمريكايي ها بيرون كشيديم گفت: با روسيه و چين براي مرحله بعد از پايان تحريم هاي تسليحاتي 
تفاهمنامه هاي نظامي داريم. امير حاتمي در عين حال خاطرنشان كرد كه ما به هيچ عنوان خواهان مسابقه 
تسليحاتي كه منطقه را به بشكه باروت تبديل مي كند، نيستيم و آماده امضاي معاهدات نظامي و امنيتي با 
كشورهاي حوزه خليج فارس به منظور ايجاد ثبات در منطقه هستيم. وي در بخش ديگري از اين مصاحبه 
تأكيد كرد كه در رابطه با سامانه موشكي خود با آمريكا گفت وگو نخواهيم كرد و هيچ طرفي حق ندارد چنين 
درخواستي از ما داشته باشد. وزير دفاع همچنين در مصاحبه با يك برنامه تلويزيوني ايران هم با اشاره به 
اينكه ايران حتما از فرصت لغو تحريم تسليحاتي استفاده مي كند گفت: دوستاني داريم در همسايگان و 
كشورهاي بزرگ كه عالقه مند به تامين بخشي از نيازهاي خود از طريق ما هستند. حاتمي اضافه كرد: ما 
حتما محصوالت خود را با اصولي كه در جمهوري اسالمي به آن اعتقاد داريم به بسياري از كشورهايي كه 
مورد دشمني آمريكايي ها هســتند اما حق دفاع مشــروع دارند، عرضه مي كنيم. از سوي ديگر سعيد 
خطيب زاده، سخنگوي وزارت امور خارجه كشورمان هم ديروز در نشست خبري كه به دليل شرايط كرونايي 
كشــور با حضور تعداد محدودي از خبرنگاران برگزار كرد در پاســخ به اين ســؤال كه بــا توجه به رفع 
محدوديت هاي تسليحاتي از 27مهرماه عليه ايران، تهران قرار است از چه كشورهايي سالح خريداري كند، 
خاطرنشان كرد: ما با تسليح منطقه و تبديل كردن منطقه به انبار تسليحات موافق نيستيم. خطيب زاده با 
بيان اينكه ميزان هزينه هاي ايران در ارتباط با مسائل نظامي در مقايسه با ديگر كشورهاي منطقه ازجمله 
امارات متحده عربي، عربستان سعودي و حتي عراق بسيار كم است، تصريح كرد: ما سال هاست كه خريد 
نظامي نداريم و در واقع خريد نظامي ما صفر است. سخنگوي وزارت امور خارجه كشورمان با تأكيد بر اينكه 
ايران قدرت خود را از مردمش مي گيرد نه از سالح، اظهار كرد: البته ما خودمان را از بهره برداري از اين بازار 
و استفاده از فناوري هاي جديد در اين حوزه محروم نمي كنيم ولي مسئوالنه عمل مي كنيم. ايران از يك دهه 
قبل با قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل از خريد و فروش ســالح هاي سبك و نيمه سنگين ازجمله 
جنگنده، بالگرد و مهمات منع شده بود كه 5سال پيش در پي توافق هسته اي مقرر شد پس از 5سال همه 
تحريم هاي تسليحاتي ايران خاتمه يابد و به رغم تالش هاي آمريكا كه با رايزني هاي گسترده و حتي تهديد 

آميز درصدد بود تحريم ها تمديد شود در نهايت بامداد روز 27مهر ماه اين تحريم ها برچيده شد.

خریداران سالح ایران
وزير دفاع: ايران قصد فروش سالح به كشورهايي را دارد كه ضدآمريكايي هستند

دومين دور از مذاكرات مربوط به سانحه 
هواپيمايي اوكراين بيــن مقامات اين دیپلماسی

كشور و مسئوالن حقوقي وزارت خارجه 
كشــورمان روز گذشته برگزار شــد. اين مذاكرات به 
رياست محســن بهاروند، معاون حقوقي و بين المللي 
وزارت امور خارجه با هيأت اوكرايني به رياست يوگني 
ينين، معاون وزير امور خارجه اوكراين در تهران برگزار 
شد. 18دي ماه سال گذشته در همان روزي كه عمليات 
شــليك موشــك به پايگاه نظامي عين االسد آمريكا 
صورت گرفته بود، پــرواز752 هواپيمايي بين المللي 
اوكراين – هواپيماي بوئينگ- لحظاتی پس از پرواز از 
فرودگاه امام خميني)ره( به اشتباه مورد هدف  2 فروند 
موشك ســامانه پدافندي ايران قرار گرفت و تمامي 
176سرنشين اين پرواز جان باختند. جعبه  سياه اين 
هواپيما روز جمعــه 27 تيرماه امســال بــا رعايت 
پروتكل هاي فني و امنيتي و همراهي پليس فرودگاه ها 
و تيم تخصصي از محل اين ســازمان به فرودگاه امام 
خميني)ره( منتقل و به فرانســه- كشــور ســازنده 

هواپيما- ارســال شد. دور نخســت مذاكرات ايران و 
اوكراين درباره ابعاد حقوقي و خسارت اين سانحه دهم 
مردادماه سال جاري در اوكراين برگزار شده بود. روز 
گذشته بعد از برگزاري دور دوم مذاكرات، معاون وزير 
امور خارجه با بيان اينكه رويكرد جمهوري اســالمي 
ايــران مبتني بــر شــفافيت اســت، تأكيــد كرد: 
ايران درخصوص اين سانحه چيزي براي پنهان كردن 
ندارد و آماده است تا صادقانه مردم و هيأت اوكرايني را 
از جزئيات سانحه مطلع سازد. رئيس هيأت ايراني در 
اين ديدار، با ابراز تأســف و همدردي با خانواده هاي 
جان باختگان ســانحه هواپيمــاي اوكرايني، گفت: 
هواپيماي اوكرايني در اثر خطاي انساني مورد اصابت 
قرار گرفت و جمهوري اسالمي ايران تالش خواهد كرد 
تا طــرف اوكرايني نيز از اين موضــوع اطمينان يابد. 
معاون حقوقــي و بين المللــي وزارت امــور خارجه 
همچنين مصمم بودن جمهوري اســالمي ايران براي 
رسيدگي كيفري و مجازات خاطيان، برقراري عدالت و 
پرداخت غرامت به بازماندگان را مورد تأكيد قرار داد. 

دومين دور مذاكرات درباره هواپيماي اوكراین
سخنگوي وزارت خارجه در واكنش به اظهارات وزير خارجه كانادا: مقامات كانادايي در نشست هايي 

كه در پشت در هاي بسته حضور پيدا مي كنند، مؤدبانه تر رفتار مي كنند

ششمين جلسه رســيدگي به اتهامات 
محمد امامي، يكــي از تهيه كنندگان قضایی

سريال معروف شــهرزاد كه نامش با 
فساد صندوق ذخيره فرهنگيان و بانك سرمايه گره 
خورده است ديروز برگزار شد. امامي متهم است به 
اينكه از طريق نفوذ در مديران وقت بانك سرمايه و 
صندوق ذخيره فرهنگيان و شــركت هاي وابسته به 
نهاد هاي مزبور و از مجراي پرداخت رشوه موفق شده 
اســت مبالغ قابل توجهــي را در پوشــش دريافت 
تسهيالت و ضمانت نامه و يا قرارداد حق العمل كاري 
از نهاد هاي مزبور براي شبكه منسوب به خود خارج 
كند. فيلم هاي معروفي مثل »ابد و يك روز« سعيد 
روســتايي، »خوب بد جلف« پيمان قاســم خاني و 
»كاناپه« كيانوش عياري با سرمايه او ساخته شده اند. 
در روزهاي اخير موجي راه افتاده بود مبني بر اينكه 
هنرمندانــي كــه در پروژه هاي مختلــف از امامي 
حقوق هاي نامتعارف گرفته اند بايــد اين پول ها را 
برگردانند؛ با اين حال در جلسه ديروز دادگاه نماينده 
دادســتان گفت: »امامي مي خواهد ما را در مقابل 
هنرمندان قرار دهد، اما متوجه شده ايم كه هنرمندان 
ســوءنيت نداشــته اند و ما حتي آنها را احضار هم 
نكرده ايم«. به گزارش ميــزان، قهرماني خطاب به 

امامي گفــت: »آقاي امامي شــما مــا را در مقابل 
ســينمايي ها قرار ندهيد اتفاقاً شما سينما را كثيف 
كرده ايد.« در بخشي از جلســه دادگاه نيز نماينده 
بانك سرمايه گفت: آقاي امامي با پول هاي هنگفتي 
كه به برخي از بازيگران داده اند باعث شده اند تا نظام 

دستمزد بازيگران در سينما تغيير پيدا كند.

پول هاي كالن در حساب هاي بانک ها
در بخشي از جلســه دادگاه محمد امامي به گردش 
مالي خود در بانك هاي سرمايه و ملت اشاره كرد و به 
اين ادعا كه صبح حســاب بازكرده و عصر تسهيالت 
گرفته است پاسخ داد. او مدعي شد 18ميليارد تومان 
گردش مالي اش در بانك سرمايه بوده است. وي در 

پاســخ به ســؤال رئيس دادگاه گفت: 22مهر سال 
92افتتاح حساب كردم و در پايان برج 9 تسهيالت 
گرفته ام. متهم امامي خاطرنشــان كرد: جمله اي را 
آقاي قهرماني )نماينده دادستان( بار ها مطرح كرد و 
مدعي شد كه من اساسا پولي نداشته ام و وارد بانك 
سرمايه شدم و تمامي پول ها از محل تسهيالت بوده 
است. الزم است  بگويم نخستين همكاري من با بانك 
سرمايه بود و پيش از گرفتن تسهيالت، 18 ميليارد 
گردش داشتم و در بانك ملت نيز بيش از ۴5 ميليارد 

تومان گردش داشتم. 
بخشــي از جلســه اين دادگاه به مجادلــه نماينده 
دادستان و متهم گذشت. جلسه بعدي پنجم آبان ماه  

ساعت 8:۳0 برگزار خواهد شد.

 مجادله نماينده دادستان با متهم امامی 
در ششمين جلسه دادگاه

 شما سينما را 
كثيف كرده اید!

پيش تر غالمحسين اسماعيلي، سخنگوي قوه قضاييه 
از بازداشــت 6 نفر از عوامل مرتبط با اين سانحه خبر 
داده بود. از سوي ديگر مقامات كانادا كه اخيرا پرونده 
قضايــي جديــدي عليه ايــران در اين موضــوع راه 
انداخته اند، اظهارات غيرديپلماتيكي بر زبان آورده اند 
كه ديروز با واكنش سخنگوي وزارت خارجه همراه شد. 
به گزارش ايســنا، ســعيد خطيب زاده در ارتباط با 
كارشكني هاي كانادا در ارتباط با پيگيري پرونده اين 
موضوع، گفت: كانادا در ايــن موضوع طرفيتي ندارد. 
طرف ما اوكراين است و ما با اين كشور در مورد ابعاد 
حقوقي اين موضوع، جبران خســارت به خانواده ها و 
خطوط هواپيمايي رايزنــي و گفت وگو مي كنيم. وي 
همچنين در ادامه  صحبت هاي خود سخنان اخير وزير 
خارجه كانادا را دور از ادب دانست و اظهار كرد: ادبيات 
او بسيار سخيف اســت و ادب به ما اجازه نمي دهد كه 
همانند ادبيات وزيــر خارجه كانــادا صحبت كنيم. 
خطيب زاده با بيان اينكه در ديداري كه مقامات كانادا 
ازجمله وزير خارجه اين كشور با آقاي ظريف در مورد 
اين موضوع در حاشيه برگزاري اجالس امنيتي مونيخ 
شــركت داشــته اســت، گفت: مقامات كانادايي در 
نشست هايي كه در پشــت در هاي بسته حضور پيدا 
مي كنند، مودبانه تر رفتار مي كنند و دو زانو مي نشينند 

ولي در بيرون از در هاي بسته، رفتار ديگري دارند.

همفكري رئيس جمهور با متخصصان كرونا
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روحاني: همه بايد تغيير سبك زندگي را باور كنيم

همزمان با تشديد بحران  كرونا، رئيس جمهور متخصصاني از سراسر 
دولت

 
كشور را فراخواند تا در جلسه اي مشورتي، درباره  تجارب و يافته هاي 
اين مــدت و همچنين راهكارهــاي جديد مبارزه بــا  كوويد-19 
همفكري شود. رئيس جمهور در اين جلسه درباره مبارزه با شيوع ويروس كرونا 
گفت: كار اصلي تغيير سبك زندگي است. هر درمان و راه حل ديگر به جاي خود 
ممكن است مؤثر باشد اما تغيير سبك زندگي اساس مسئله است، يعني همه بايد 

باور كنيم شرايط امسال و سال بعد با شرايط سال هاي پيش متفاوت است. 
حســن روحانی با بيان اينكه بر مبناي نگاه بدبينانه معلوم نيست اين بيماري تا 
چه زماني ادامه دارد، افزود: اگر واكسن مؤثري به وجود آمد يا درمان مؤثري ايجاد 
شد، شرايط ديگري اســت ولي مبنا بر اين باشد كه همچنان امسال و حتي سال 

ديگر با اين مشكل روبه رو باشيم.
رئيس جمهور همچنين در بخشي از اين جلسه در ســخناني كه بخش هايي از 
آن را ايرنا منتشر كرد گفت: هم بايد مردم را آگاه كنيم و هم در عين حال آنان را  
نترسانيم. ترساندن از سويي منجر به عدم  همراهي مي شود، چراكه با گذشت زمان 

عادي تلقي مي شود. مردم اگر با ما همراه نشوند ما موفق نمي شويم.
وي افزود: اگر ما براي ماسك جريمه مي گذاريم مردم بايد بدانند كه اين كار براي 
كمك به آنان است، نه اينكه ما براي پول مردم كيسه دوخته باشيم. اصاًل چنين 

چيزي نيست.
 رئيس جمهوري همچنين در بخش ديگري از سخنانش افزود: اقدام رهبري براي 
مدنظر قرار دادن مصوبات ستاد ملي كرونا براي همه ما درس بزرگي است و مردم 
بايد به بزرگان بخش پزشــكي اعتماد كنند و آنچه مي گويند را به عنوان مرجع 
مورد نظر قرار دهند. روحاني قرار گرفتن دين، علم، تخصص، مناسك ديني و امور 
بهداشتي در كنار هم را از نقاط قوت كشور در مبارزه با شيوع بيماري كرونا عنوان 
كرد و گفت: دين و علم در موضوع مبارزه با كرونا كنار هم قرار گرفتند و از هم فاصله 
نگرفتند. رئيس جمهوري با بيان اينكه اگر مراجع عظام تقليد و رهبري به ستاد 
ملي كرونا كمك نمي كردند، خيلي مشكل پيدا مي كرديم، ادامه داد: همه يكصدا 
در اين كشور حرف زدند كه مسئله مهمي است. روحاني با اشاره به اين موضوع 
كه متخصصان و بزرگان پزشكي ما با لحن واحدي صحبت نمي كنند خطاب به 
متخصصان علوم پزشكي كشــور گفت: خواهش مي كنم با ادبيات واحد با مردم 

صحبت كنيم و نگاه ها و لحن ها را به هم نزديك كنيم.
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ادامه از  شهردار درباره خانه هاي فرسوده محله هاي 
اطراف كه تبديل به محل تجمع معتادان صفحه اول

شده  است، گفت: »يكي از وظايف سازمان نوسازي شهر تهران 
همين موضوع است. اگر ما كاري بكنيم كه اين مناطق به ارزش 
واقعي خودشان نزديك بشود، يعني ارزش زمين به ارزش واقعي 
خودش برســد، اين كار اتفاق مي افتد. ايــن نگراني مربوط به 
نقاطي اســت كه فراموش مي شــوند، يعني خدماتي به آنها 
نمي رسد، اقداماتي براي بهبود كيفيت زندگي در آنها صورت 
نمي گيرد و آن ارزش زمين نازل مي شــود و ايــن خانه ها به 
خانه هايي تبديل مي شوند كه افرادي با كمترين بضاعت در آنها 
ساكن شوند و متعاقبا مشكالتي ايجاد شود. شهرداري مستقيم 
نمي تواند به اين موضوع ورود كند؛ چرا كه ضابط قضايي نيست. 
اين يك كار مشترك است بين دستگاه هايي كه در سطح شهر 
هستند ؛ ما برنامه هايي براي انجام اين كار هم در حوزه فرهنگي 

و اجتماعي و هم نوسازي داريم.«

پارك  شب ها بسته است
مديرعامل سازمان بوستان ها و فضاي سبز شهرداري تهران در 
مراسم بهره برداری بوســتان زندگی اظهار كرد: »به جز پارك 
شهر، تنها بوستان زندگي است كه با ديوار محصور شده. طول 
ديوار اطراف اين بوســتان حدود 2كيلومتر است و در هاي آن 
چند ساعت بعد از تاريكي هوا به نسبت فصل بسته خواهد شد.«

علي محمد مختاري با بيان اينكه اين بوســتان 7ورودي براي 
تسهيل دسترسي ســاكنان محله و 2دسترسي سواره رو دارد، 
گفت: »بازچرخاني و تصفيــه آب در درياچه اين بوســتان و 
خــودداري از كاشــت چمــن به دليــل رعايــت مالحظات 
زيست محيطي صورت گرفته است. مسير پياده روي، آمفي تئاتر، 

شهربازي و كتابخانه از امكانات ديگر بوستان زندگي است.«
علي آقامحمدي، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز طي 
سخناني در اين مراسم اظهار كرد: »مشكل وجود معتادان در اين 

محله قابل حل است، اما بايد كار به دست مردم محله سپرده شود 
و از ظرفيت همه نهادها همگام با يكديگر استفاده كنيم تا به كمك 
جوانان محل براي اصالح امور اقدام شود.« اسداهلل حاجي زماني، 
رئيس هلدينگ شهرســازي قرارگاه خاتم االنبيا نيز در حاشيه 
آيين افتتاح 24هكتاري بوستان زندگي در محله هرندي، گفت: 
»احداث اين مجموعه با همكاري شهرداري تهران و قرارگاه خاتم 
از اواخر سال 94 آغاز شده و در مرحله بعدي در اين بوستان قرار 

است ساختماني براي كودكان اين منطقه ساخته شود.«

منابع آلودگي هوا
شــهردار تهران در حاشيه افتتاح بوســتان زندگي در جمع 

خبرنگاران اظهــار كرد: »باوجود كم شــدن فعاليت ها  در اثر 
بيمــاري كرونا، از اول ســال تا 24 مهــر 15 روز هواي پاك، 
152 روز قابل قبول، 43 روز ممنوع براي گروه هاي حســاس 
و 2روز كامال ناســالم داشــتيم. در روز هاي جمعه غروب از 
ســاعت 8تا ســاعت 12ميزان ذرات معلق تهران در مقياس 
2.5ميكرون به شدت زياد مي شــود. اين نشانه 2نكته است؛ 
يكي اينكه خودروهاي ســنگين در سطح شــهر استاندارد 
نيســتند و ديگر اينكه منابع آلوده كننده خارج از شهر هم در 
اين آلودگي موثرند كه در وضعيت وارونگي دما به شكل حادي 
خود را نشان مي دهد.« پيروز حناچي افزود: »مسير اصلي ما 
كاهش آالينده هاي هواي تهران است كه اين موضوع را تعقيب 
مي كنيم؛ مســير معاينه فني، طرح ترافيــك، كنترل مراكز 
آالينده مثل معادن شن و ماسه يا كنترل و ارائه گزارش براي 
جلوگيري از سوخت مازوت در زمستان، موضوعاتي هستند كه 
به طور دائمي تعقيب مي كنيم. معاينه فني خودرو هاي خودمان 
يا اســتفاده از اتوبوس هاي گازي و برقي بــراي حمل ونقل 
عمومي تهران نيز از ديگــر موضوعاتي هســتند كه به طور 
جدي پيگير هســتيم. يكي ديگر از كارها توسعه و استفاده از 
اتوبوس هايي با سوخت ال ان جي است كه در دستور كار قرار 
دارد و اگر به قطعيت برسد، اطالع رساني مي كنيم.« او ادامه 
داد: »خودروهاي شخصي آلودگي ايجاد مي كنند، اما آلودگي 
مؤثر و درجه يك نيســت؛ بيشــترين حجم آلودگي مختص 
صنايعي است كه سوخت هاي نامناســب استفاده مي كنند، 
مثل نيروگاه ها كه در زمستان ها از ســوخت مازوت به جاي 
گاز اســتفاده مي كنند و باعث آلودگي بيشتر مي شوند. اينها 
نيز چون خارج از محدوده قانوني است به تهران چيزي داده 
نمي شــود چون خيلي از اينها خارج از حريم تهران هستند، 
اما آاليندگي دارنــد. مثال نيروگاه شــهيد رجايي قزوين كه 
100 كيلومتر با ما فاصله دارد اما وقتي سوخت مازوت مصرف 
مي كند، روي آلودگي هوا تأثير مي گــذارد.« حناچي گفت: 
»بخشــی از آلودگی مربوط به تاكسي ها و اتوبوس هاست كه 
رفع اين موضوع در دســتور كار قرار دارد؛ اين خودروها اكثرا 
دوگانه سوز يا گازســوز هســتند اما گاز co توليد مي كنند. 
موتورهاي دو چــرخ كاربراتوري و بنزيني نيــز تا 10 درصد و 

حدود 16 درصد آلودگي را به خودشان اختصاص مي دهند.«

 بوستاني وسيع تر از دانشگاه تهران با 24هكتار در محله هرندي به بهره برداري رسيد

»زندگي« به دروازه  غار لبخند زد
پيروز حناچي: به زودي پارك هاي حكيم، اخوان، چهار باغ و گل ها افتتاح مي شوند

شهر در افق پيش رو

 از خيالستان زندگي تا مربي ورزشي
 در بوستان ها

طي روزهاي آينده اجراي طرح ها و پروژه هاي جديدي در شــهر 
تهران كليد مي خورد كه اغلب آنها براي توسعه سرانه هاي فضاي 
سبز، تفريحي و ورزشي انجام مي شوند. در ميان اين پروژه ها، آغاز 
احداث پروژه اي با نام خيالستان زندگي در قالب يك پل با رويكرد 
پياده محوري و فضاي سبز به اجرا درخواهد آمد، جذاب مي نمايد؛ 
اين در حالي است كه پيروز حناچي، شــهردار تهران هم ديروز 
گفت: »در منطقه 14 پارك هاي زيادي افتتاح مي شود. به زودي 
پارك هاي حكيم، اخوان، چهار باغ و گل ها افتتاح خواهد شــد.« 
به گزارش همشــهري، در ادامه تعــدادي از برنامه ها، طرح ها و 

پروژه هايي كه به زودي به اجرا درمي آيند، آمده است.

آغاز احداث پروژه خيالستان زندگي؛ به زودي
عمليات اجرايي پروژه پيوند پهنه هاي مجاور بزرگراه امام علي)ع( 

معروف به »خيالستان زندگي« به زودي آغاز مي شود.
به گزارش همشــهري، مديرعامل ســازمان مهندسي و عمران 
شــهر تهران در رابطه با اين پروژه، گفــت: »اقدامات پيش نياز 
به منظور فراهم ساختن شرايط آغاز عمليات اجرايي پروژه احداث 
خيالستان زندگي ضمن تحويل كارگاه انجام شده است. همزمان 
با آماده ســازي  طرح هاي مقدماتي پروژه، فعاليت هايي از قبيل 
نقشه برداري جهت صحت سنجي كدهاي طرح اوليه، گمانه زني و 
سونداژهاي الزم جهت تعيين ميزان باربري شمع ها و آزمايش هاي 
تكميلي ژئوتكنيك در حال انجام اســت.« علي پيوسته با بيان 
اينكه اقدامات الزم براي رفع معارض هاي تاسيساتي موجود در 
مسير پروژه هم در دستور كار قرار گرفته، افزود: »پروژه احداث 
خيالســتان زندگي با هدف افزايش ســرانه فضاي ســبز، ايجاد 
دسترســي هاي محلي و تسهيل دسترسي به ايســتگاه مترو در 
محالت سبالن، تسليحات و لشگر تعريف و طراحي شده است.«  
پروژه خيالستان زندگي با پيوند عرصه هاي شهري مجاور بزرگراه 
امام علي)ع( و ايجاد كاربري هاي متنــوع پياده محور، در بخش 
حد فاصل پل هاي خيابان شــهيدحيدري تا خيابان فتاحي اجرا 
مي شود. شــهردار منطقه 8نيز كه پروژه در محدوده كاري اين 
منطقه به اجرا درمي آيد، در همين ارتباط گفت: »از 2سال پيش 
در اتاق فكر برنامه ريزي اقدامات آتي نسبت به كمبودهاي سرانه 
منطقه بحث و بررسي شد و با نتايج استخراج شده متوجه شديم 
در ناحيه 3به شدت با كمبود ســرانه فضاي سبز مواجه هستيم. 
براســاس اين نتايج، اقدامات پيش نياز به منظور فراهم ساختن 
شرايط آغاز عمليات اجرايي پروژه ســاخت خيالستان زندگي با 

تحويل كارگاه انجام شده است.«
مهناز استقامتي گفت: »پروژه با پيوند عرصه هاي شهري مجاور 
بزرگراه امام علي)ع( و ايجــاد كاربري هاي متنوع پياده محور، در 
بخش حد فاصل پل هاي خيابان شهيدحيدري تا خيابان فتاحي 

اجرا مي شود.«
به گفته او، طرح خيالســتان زندگي در ارتباط مستقيم با محله 
سبالن و محله لشگر و ارتباط غيرمستقيم با محله هاي تسليحات 
و وحيديه است و به وسيله آن، 2پل ستاري تا حيدري با عرشه اي 
به فاصله 25هزار مترمربع، روي بزرگراه امام علي)ع( به هم پيوند 
مي خورند. استقامتي اين پروژه را فرامنطقه اي عنوان كرد و گفت: 
»تا به حال در هيچ كجاي ايران، پلي براي ايجاد فضاي ســبز و 
تفرجگاه ايجاد نشده اســت. براي اجراي اين طرح، همه جهات 
ازجمله نما، پوشش گياهي، دسترسي و ايجاد امنيت الزم بررسي 
و پيش بيني شده و تالش ما اين است كه حداكثر تا يك سال و نيم 
آتي، طرح خيالســتان زندگي را به بهره برداري برسانيم. در كنار 
اجراي اين پروژه، پاركينگ زيرسطحي 100 واحدي نيز درنظر 

گرفته خواهد شد.«

استقرار مربي ورزشي در بوستان ها
مديرعامل سازمان ورزش شــهرداري تهران از اســتقرار مربي 
ورزشي در بوســتان هاي پايتخت براي آموزش وسايل ورزشي 
پاركي خبر داد. امير محســني گفت: »در 2200 بوستان تهران 
وسايل ورزشــي پاركي داريم. به تازگي نحوه استفاده از 30 نوع 
وســايل پاركي را در قالب ويدئوي آموزشــي توليد كرده ايم كه 
توضيح داده شده تمامي اين وسايل اســتاندارد هستند؛ اين در 
حالي است كه پزشكان و كارشناسان فيزيوتراپي و طب، استفاده 
از اين وســايل پاركي را در ويدئوهايي آموزش مي دهند. حال در 
اقدامي ديگر، به زودي مربي هاي ورزشــي در بوستان ها استقرار 
مي يابند؛ اگرچه صبح ها در برخي از بوستان هاي تهران، مربي هاي 
ورزشي در ايستگاه هاي ورزش بوســتان ها، نسبت به راهنمايی 

شهروندان اقدام مي كنند.«

تدوين پيش نويس اليحه بودجه ۱۴۰۰
تدوين نهايي بودجه سال آينده به زودي آغاز مي شود؛ اقدامي كه 
پس از مشخص شدن فرايندهاي بودجه نويسي صورت مي گيرد. 
حامد مظاهريان، معاون برنامه ريزي، توسعه شهري و امور شوراي 
شهردار تهران در همين ارتباط از آغاز فرايند تدوين پيش نويس 
اليحه بودجه ســال 1400 شــهرداري تهران خبر داد و گفت: 
»براساس الزامات قانوني بايد بودجه ســال آينده تا آخر دي ماه 
به شوراي شهر تقديم شود. شورا نيز طي 3 ماه پس از آن، فرصت 
براي رسيدگي و تصويب دارد.« او افزود: »رويكردهاي موردنظر 
مديريت شهري در چارچوب برنامه سوم توسعه شهر و اولويت هاي 
مدنظر مديريت شهري و شوراي شهر تهران تدوين و براي هريك 

از برنامه ها رديف بودجه مشخصي درنظرگرفته مي شود.«

   نيازي به تملك مغازه ها نيست
علي محمد سعادتي، شهردار منطقه ۱2

پيش تر بخشي از بوستان زندگی، خيابان بوده و مسير مســتقيم خيابان به صورت يك رينگ دور پارك 
كشيده شده است. برخي از مغازه ها كه شغل شان فروش مصالح ساختماني است، االن معترض هستند. به 
اين ترتيب كه چون تردد عبوري و گذري كاهش پيدا كرده، كسبه)صاحب سرقفلي هستند و مالكيت آن 
براي شهرداري است( معتقدند مغازه ها را از ما خريداري كنند. اما اولويت ما در تملك ها ساختمان ها و بناهاي 
داخل كوچه هاي كم عرض و فشرده در بافت فرسوده است؛ به اين شكل كه با تملك اين بناها مسير بن بست 
كوچه باز شده و مســيري را باز مي كند. اگر در مورد اين مغازه ها هم چنين اتفاقي رخ داده است، آنها بايد 
بازنگري در صنف خود انجام دهند چراكه مسير خودرويي تا مغازه ها وجود دارد و ملكي در خيابان نيست كه 
ما تملك كنيم. راهكارش اين است كه به تدريج سرمايه گذار خصوصي يا خوِد صاحبان سرقفلي بيايند و با گرفتن مجوز عمليات تخريب 
و نوسازي را انجام دهند، البته نوسازي مغازه ها بايد همخوان با بافت تاريخي منطقه ۱2باشد و شغل و فعاليتي ايجاد كنند كه سنخيت 
با محله داشته باشد و بتواند از مخاطب محلي پذيرايي كند، همچنين با بوستان تفريحي زندگي سنخيت داشته باشد. حاال اينكه اين 
محدوده طرح است، اصال مطرح نيست و من هم به آقاي دكتر حناچي توضيح دادم. اتفاقا جاده جلوي آن هم كامال آسفالت و مرتب است 
و چيزي در طرح نيست كه ما آن را خريداري كنيم. برخي از امالك را ما تملك كرديم كه بوستان را بزرگ تر كنيم، ولي امالكي كه در بيرون 
از بوستان قرار دارد و مانعي هم در خيابان ايجاد نكرده است، نمي توانيم تملك كنيم. برخي از زمين ها را طي سال هاي گذشته شهرداري 
تملك كرده يا اينكه از ابتدا سند برخي زمين ها به نام شهرداري بوده است. زماني كه براي احداث بوستان ديوار كشيديم  طبيعتا امالكي 
را بايد تملك مي كرديم و خانواده ها از محدوده بوستان خارج مي شدند. درباره آسيب هايي كه در گذشته در اين بوستان وجود داشت 
بايد بگويم كه شبكه مواد مخدر و شبكه آسيب هاي اجتماعي يك نظام عرضه و تقاضا دارد. يعني يك شبكه توزيع وجود دارد و يك شبكه 
مصرف. اين بوستان تا قبل از اينكه كنترلي در ورود و خروج آن وجود نداشت، توزيع كننده مواد مخدر وارد پارك مي شد، جنس خودش 
را به فروش مي رساند و از سمت ديگر پارك خارج مي شد. كسي هم در اين عرصه 25هكتاري نمي توانست اين افراد را تشخيص دهد، 
اما االن شرايط متفاوت است. هم اكنون از آنجا كه محدوده پارك به دروازه هايي ختم مي شود، قابليت مديريت، كنترل و شناسايي دارد. 
در واقع مدام با دوربين هاي مداربسته و هم با عوامل اجرايي مي توانيم ورود و خروج  افراد را كنترل كنيم. در نتيجه شبكه توزيع مواد 
ريسك بااليي خواهد داشت و وقتي توزيع در بوستان اتفاق نيفتد، طبيعتا مصرف كننده ها هم رغبتي براي حضور در بوستان نخواهند 
داشت. در عين حال، وظيفه شهرداري اين است كه زيرساخت ها را جهت اجراي پروژه براي شهروندان و خانواده ها ايجاد كند. به هر 

حال، بوستان زندگي مانند نوزادي است كه امروز متولد شده و نياز به نگهداري و مراقبت دارد.

جنوب تهران 2 دروازه داشت كه يكي 
دروازه غار و يكي دروازه حضرتي بود. 
دروازه حضرتــي در مســير حركت 
به ســمت حرم حضرت عبدالعظيم ســاخته شــده بود و در اطراف آن 
شيشه گران ارمني كليساي خود را ساخته بودند. سفير سركش روسيه 
كه با رفتار غيرديپلماتيك و غيراخالقي خود به غضب مردم تهران گرفتار 
شد نيز ابتدا در همين كليسا دفن شده بود، ولي جسد او بعدا به روسيه 

منتقل شد. دروازه بعدي كه ساختند، دروازه غار بود. 
گفته مي شــد اينجا تعدادي غــار وجود داشــت و يكــي از فرزندان 
موسي بن جعفر كه دستگاه خالفت در تعقيب او بود، به يكي از غار هاي 
اين محدوده پناه برده بــود. محدوده بزرگــي درون مناطق 13 تا 15 
تهران شامل چهل پارچه آبادي بود كه تا ري ادامه داشت و گاهي به آنها 
روستا هاي غار هم گفته مي شد. اينجا بعد از ورامين يكي از مراكز اصلي 
تامين غالت تهران بود. بعد از برداشتن حصار طهماسبي- كه آثار آن در 
مغازه اي در بازار حضرتي ديده مي شود - تعدادي از اين روستاها درون 
شهر قرار گرفت. يكي از نقاطي كه در جنگ جهاني بمباران شد، همين جا 
بود اما ايــن اتفاق در گزارش هاي رســمي نيامده و بيشــتر بر بمباران 
سلطنت آباد تأكيد شده است. اين محدوده خاك سرخ چسبناكي داشت 
كه براي ساخت آجر از آن استفاده مي شد. تعداد زيادي كوره آجرپزي در 

اينجا ساخته شده بود كه دودكش هاي بلندي داشت. 
در جنگ جهاني دوم مشخص شــده بود كه صنايع تهران در جنوب آن 
قرار دارد و زماني كه خلبانان به اين دودكش ها رســيدند، آنها را بخشي 
از كارخانه هاي صنعتي تصور كرده و اقدام بــه بمباران كردند. البته در 
زمينه شناسايي منطقه صنعتي اشتباه نكرده بودند زيرا راه آهن، سيلو، 
شيشه سازي  و شهرك هاي اقماري كارگري مانند نازي آباد هم در اطراف 
آن ساخته شده بود. جواديه هم مشابه آن بود. توليد آجر باعث شده بود 
كه براي تامين خاك حجم زيادي خاكبرداري انجام شــود كه گود ها را 
ايجاد كرد. من در سال هاي قبل از انقالب به اين منطقه آمده بودم. بايد 
40پله پايين مي رفتيم تا به كف گود مي رســيديم و مرحوم عالي نسب 
در آن زمــان خيلــي در اين منطقه فعال بود. كســي هــم زياد اطالع 

نداشــت. افرادي از مساجد 
محله به او خبر مي دادند كه 
چه كســي چه نيازي دارد و 
او مشابه جنسي كه خودش 
مصــرف مي كرد بــراي آنها 
هــم تامين مي كــرد. در آن 
ســال ها كارخانه پشم بافي 
كاشــان پتو توليــد مي كرد 
و آقاي عالي نســب از همان 
پتو ها براي خانــه خودش و 
براي نيازمنداني كه در دروازه 
غار ســاكن بودند، خريداري 
مي كــرد. محلــه دروازه غار 

مهاجرنشين بود و همين االن هم در اطراف اين پارك مي توانيد مساجد 
و حســينيه هاي اقوام مختلف را ببينيد. دروازه غار از اين نظر بي نظير 
بود. مسجدي هم در اين محله قرار داشت كه شهيد هرندي در آن امام 
جماعت بود. او شغل پارچه فروشي داشت و در هنگام نماز لباس روحاني 
خود را به تن مي كرد. اينجا يك مسجد شوشــتري ها هم بود كه كال به 

خانم ها اختصاص داشت يا مسجدي كه خادم آن يك بانو بود. 
كساني كه در نام خود پسوند غار داشتند، در بازار و بعد از آن در جبهه 
شناخته مي شــدند. بعد از انقالب اين گود ها را پركردند زيرا مجموعا 
زندگي قابل قبولي در اينجا جريان نداشــت. گروهي از ســاكنان را به 
شــهرك المپيك انتقال دادند و گروهي را به كيانشــهر كه در دست 
ســاخت بود. اين اتفاق تقريبا در زمان آيت اهلل هاشــمي اتفاق افتاد و 
ساخت بوســتان بهاران و خواجوي كرماني در آن موقع انجام شد. من 
فكر مي كنم بايد اينجا مطالعه اي درباره ساختار اجتماعي انجام شود 
تا ببينيم چقدر مي توان ناهنجاري ها را با ســاخت بوستان برطرف يا 
كنترل كرد. بايد ديد چطور مي توان اين تغييرات را به تغيير ســبك 
زندگي هدايت كرد تا از ســرمايه گذاري  انجام شــده به بهترين شكل 

استفاده شود.

احداث ورودی ایستگاه نواب در خط 7 مترو

مراسم بازگشايي ورودي خط7 مترو در نواب با حضور مديران 
شركت مترو و شهردار منطقه 11 برگزار شد.مترو

به گزارش همشــهري،  تا كنون ايستگاه هاي ميدان صنعت، 
دانشــگاه تربيت مدرس، شــهيد نواب صفوي، رودكي، كميل، بريانك، 
هالل احمر، ميدان محمديه، مولوي و بســيج، در خط 7 متروي تهران به 
بهره برداري رسيده اند. در اين بين، در ايستگاه نواب -كه در تقاطع خط 7 
و 2 قرار دارد- مســافران تنها از طريق سكوي خط 2 امكان ورود به خط 7 
مترو را داشتند تا اينكه روز گذشته با بهره برداري از ورودي شرقي آن، تمام 
ظرفيت هاي ايستگاه فعال شده و دسترسي مسافران به مترو تسهيل شد. 
براي ساخت ورودي مجزاي خط 7 در ايستگاه نواب نياز به فضاي مناسبي 
بود كه با تالش شهرداري منطقه 11 معارضان رفع و امكان ساخت ورودي 

در بخش شرقي نواب فراهم شد.
سيدمناف هاشــمي، معاون حمل ونقل و ترافيك شهرداري تهران در اين 
رابطه با ابراز رضايت از بازگشايي ورودي خط 7 مترو در مجاورت ايستگاه 
نواب به همشــهري گفت: »موقعيــت مكاني، ظرفيت مســافر پذيري و 
تقاطعي بودن ايستگاه نواب باعث شده اين ايستگاه در عرصه خدمت رساني 
ناوگان ريلي سهم بسياري داشته باشد؛ چراكه روزانه حدود 50هزار سفر 

درون شهري در اين خط انجام مي شود.«
او با بيان اينكه خط 7 مترو عميق ترين خط متروي تهران اســت، گفت: 

»عمق ايســتگاه نواب در خط7 مترو حدود 48متر است و به همين دليل 
براي تردد آسان تر شهروندان ورودي جديد به پله هاي برقي تجهيز شده 
است. حال با بهره برداري از ورودي جديد، دسترسي مردم به خيابان هاي 

دامپزشكي، جيحون و رودكي، آسان تر شده است.«
نصراله آباديان، شهردار منطقه11 هم در مراسم بازگشايي ورودي خط7 
متروي نواب گفت: »سال ها قبل ساختمان هاي زيادي در نواب ساخته و به 
واسطه اين ساخت و سازها جمعيت زيادي هم در آنها ساكن شدند. متأسفانه 
برخالف تراكم جمعيتي، دسترســي به حمل ونقل عمومي خيلي مساعد 
نبود، بنابراين با مشاركت شركت مترو اين امر محقق شد و با بهره برداري 
از ايستگاه هاي خط 7 زمينه دسترسي به حمل ونقل انبوه براي مردم فراهم 
شده است.« او با اشــاره به تحقق شــعار و هدف دسترسي به حمل ونقل 
عمومي با طي مسافت 350متري، عنوان كرد: »در مديريت شهري منطقه 
به دنبال تحقق اين شعار بوديم و با اقدامات انجام شده به صراحت مي توان 
اظهار كرد امروز ســاكنان اين منطقه از درب منزل با طي كردن 350متر 
مي توانند به نخستين ايستگاه مترو يا اتوبوس يا تاكسي دسترسي داشته 
باشند.« به گفته آباديان، تا شــهريور سال آينده تمام ايستگاه هاي خط 7 

مترو كه در محدوده منطقه 11 قرار دارند، به بهره برداري مي رسد.
خط 7متروي تهران، در مسير شرقي- غربي قرار داشته و 27كيلومتر طول 

و 22ايستگاه دارد.

احمد مسجدجامعي
عضو شوراي شهر تهران

 برآورد خسارت كرونا در كالنشهرها 
روی ميز وزارت كشور

رايگان، آموزش مديريت بحران ببينيد 

برآورد ريالي ميزان آسيب و خسارتي كه 
كرونا به كالنشــهرها وارد كرده از سوي مالی

مجمع كالنشهرهاي ايران جمع بندي و 
براي ارائه به ستاد ملي مقابله با كرونا در وزارت كشور 

ارسال شده است.
كمال مرادي، دبيــر مجمع كالنشــهرهاي ايران در 
گفت وگو با پايگاه خبري شهر، با بيان اينكه شهرهاي 
ايران در خط مقدم مبارزه با كرونــا بودند و در اين راه 
هزينه هاي زيادي را متحمل شــدند، گفت: »مجمع 
كالنشــهرهاي ايــران بــرآورد ريالي از آســيب ها و 
خسارت هاي كرونا به كالنشــهرها را انجام داده و قرار 
است بعد از نشست مجمع با معاون اول رئيس جمهوري 
كه احتماال در يكي دوهفته آينده برگزار مي شود، رقم 
دقيق ارائه شود. در ستاد ملي مقابله با كرونا نيز قاعدتا 
درباره جبران خســارت ها و اينكه دولت تا چه ميزان 

مي تواند به كالنشــهرها كمك كند بحث و بررســي 
مي شود.«

دبير مجمع كالنشــهرهاي ايران، 9 كالنشهر ايران را 
جزو متضررترين شــهرها در مواجهه با ويروس كرونا 
عنوان كرد و افزود: »به طور قطع كالنشهرهاي تهران، 
مشهد و كرج در رتبه نخســت كالنشهرهايي هستند 
كه بيشترين آسيب و زيان را از ويروس كرونا ديده اند. 
درواقع شهرهاي دارای بيش از يك ميليون جمعيت در 

معرض آسيب بيشتري قرار گرفته اند.«
مرادي با اشاره به كمك هاي دولت به شهرداري ها هم 
گفت: »در دولت دوازدهم براي نخســتين بار مصوبه 
تهاتر بدهي هاي دولت و شهرداري به سرانجام رسيد 
و با پيگيري هــاي مجمع كالنشــهرهاي ايران دولت 
بدهي هاي بانكي شهرداري را با بدهي هاي خود به اين 

نهاد تهاتر كرد و اين روند همچنان ادامه دارد.«

 مديريت معاون آموزش و مشــاركت هاي مردمي 
سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر بحران

تهران گفت: شهروندان مي توانند با ثبت نام 
در ســامانه آموزش مجازي مديريت بحران در دوره هاي 
آموزشي رايگان آن شركت كنند. به گزارش همشهري، 
حيدر كلهري با بيان اينكه شهر تهران با مخاطرات زيادي 
ازجمله زلزله، آتش سوزي، سيل، توفان و رعد و برق مواجه 
است، افزود: از اين رو مطالب آموزشي مديريت بحران در 
2بخش تئوري و عملي تقسيم بندي شــده و در سامانه 
آموزش مجازي مديريت بحران قرار داده شــده است. او 
ادامه داد: با توجه به شكل طراحي سامانه آموزش مجازي، 
مطالب تئوري شامل آمادگي در برابر زلزله، آتش سوزي، 
سيل، توفان و... است كه بيش از 80درصد مطالب آموزشي 
اين دوره را شامل مي شود و به روش مجازي به مخاطبان 

آموزش داده مي شود. كلهري گفت: شــهروندان پس از 
كســب حداقل امتياز الزم در آزمون بخــش تئوري كه 
به صورت مجازي در اين سامانه انجام مي شود، مي توانند 
در فرصتي مناسب در دوره عملي كه با رعايت پروتكل هاي 
بهداشتي در پايگاه ويژه مديريت بحران مناطق 22گانه 

برگزار مي شود، حضور يابند.
 معاون آموزش و مشاركت هاي مردمي سازمان مديريت 
بحران شهر تهران با بيان اينكه شروع و پايان دوره آموزشي 
ابتدا و پايان هر ماه اســت، گفت: فرايند سامانه آموزش 
مجازي به شكلي طراحي شــده كه دوره آموزشي هر ماه 
يك بار برگزار شــود و امكان شــركت در آزمــون نيز در 
هر دوره فقط يك بار امكانپذير اســت. شــهروندان براي 
 ثبت نام در اين ســامانه آموزشــي مي توانند به نشــاني

 tdmmo. tehran. ir مراجعه كنند.
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یادداشت

راه حل؛ اعتماد به صادركنندگان است

خوشــبختانه یا بدبختانه، خوب یا بد، 
ایران كه روزي دوميــن صادركننده 
اوپك و فاصلــه اش با كشــور اول به 

كمترین اندازه رسيده بود، به دليل اینكه ظرفيت سازي توليدي 
نكرد و نيز به دليل تشدید تحریم ها از بازار جهاني نفت بيرون مانده 
اســت. عالوه بر این در صادرات گاز نيز ناكامي تاریخي را تجربه 
كرده ایم و تراز گاز ایران در تجارت خارجي درخشان نيست. به این  
ترتيب و با توجه به تحوالت بازار انرژي به ویــژه تأمين انرژي از 
منابعي غيراز نفت و گاز و نيز وارد شــدن آمریكا و روسيه به صف 
صادركنندگان نباید اميدوار بود كه ایران بتواند بار دیگر به آساني 

درآمدهاي رؤیایي از صادرات نفت به دست آورد.
این واقعيت را اگر قبول نكنيم به دردسرهاي ناشناسي مي افتيم 
و اگر قبول كنيم، باید به دنبال راهكارهایی برای حل این مسئله 
باشيم. یك فكر بسيار ناكارآمد این است كه ایران نيازهاي وارداتي 
خود را محدود و در نتيجه حجم تجارت خود را كوچك و كوچك تر 
كند. با توجيه اینكه هم اكنون نيز ســهم ایران از تجارت جهاني 
كمتر از نيم درصد است؛ كوچك تر شدن حجم تجارت بيش از این 
به معناي این است كه دنيا به ایران نيازي ندارد و قدرت چانه زني 

ایران به سمت صفر می رود.
راه دیگر این اســت و عقل و منطق نيز این را مي گوید كه توسعه 
صادرات را در دســتور كار قرار داده و از آن مهم تر اینكه تجارت 
خارجي را محور توسعه قرار دهيم كه این بحث را براي روز و وقت 
دیگري مي گذارم؛ اما حاال دیگر هيچ تردیدي نيســت كه براي 
دوری از كوچك تر شــدن اقتصاد باید توسعه صادرات در دستور 
كار باشد. توسعه صادرات در حرف شيرین و دلچسب است اما در 
عمل ســخت و نفس گير. چرا؟ چون همه شركت ها و كشورهاي 
جهان براي بزرگ تر كردن اقتصاد خود نياز دارند بازارهایشان را از 
مسير توسعه صادرات بزرگ تر كنند و یك جنگ بزرگ و مردافكن 

در این مسير وجود دارد.
برخالف تصور برخي از سياستمداران و سياستگذاران كه از دور 
دســتي بر آتش دارند و با جزئيات صادرات به مثابه سخت ترین 
بخــش از زنجيره فعاليت هــاي اقتصادي آشــنایي ندارند، باید 
تأكيد كرد صــادرات كاال و خدمــات نياز به آمادگــي ذهني و 
اجراي فوق العــاده اي دارد. این آمادگي ذهنــي در ایران معناي 
دیگري دارد؛ به این ترتيب كه دولت ســاالري تاریخي در ایران و 
استيالي بوروكرات ها بر بازرگانان در دهه هاي متوالي و در سایه 
درآمدهاي نفت به توليد مناسبات ارباب- رعيتي ميان بازرگانان 

و بوروكرات ها و سياستمداران ایجاد كرده است.
در این نوع مناسبات بازرگانان همواره متهم  و بدهكارند و همواره 
باید اطاعت امر مي كردند. درنتيجه چنين مناســباتي بوده و 
هست كه صادرات ایران فاقد اســتواري و فاقد كيفيت از ابعاد 
گوناگون است. طرف هاي اصلي واردكننده كاالها و خدمات از 
ایران كمتر از انگشتان دودست است و شمار كاالهایي كه صادر 
مي كنيم نيز چنين است. از ســوي دیگر نهادها و سازمان ها با 
تكبر و غرور بازرگانان را كارمندان خود مي دانند كه باید هرچه 
آنها گفتند را اطاعت كنند. چنين شده است كه ارزش صادرات 
ما با كشــورهاي به مراتب كوچك تر از ایران بــا فاصله اي بعيد 

دورمانده است.
واقعيت این اســت كه اقتصاد ایران بدون توســعه صادرات خفه 
مي شود و سياســت و امور اجتماعي و فرهنگي نيز در موقعيت 
نه چندان نيرومند مي مانند. براي عبور از این مرحله و توســعه 
بر مبناي صادرات باید در نخســتين گام یك  خانه تكاني اساسي 
در ذهن مدیران اداره كننده جامعه شــكل بگيرد و آن اعتماد به 

صادركنندگان است.
 تا روزي كه اعتمــاد به صادركننــدگان واقعيت پيــدا نكند و 
صادركنندگان از هرسو با بدبيني مواجه شــوند، كاري از پيش 
نمي برند. روزگار را بر صادركننــدگان اگر تنگ تر كنيم و اعتماد 
باقيمانده به فنا برود، یقيــن بدانيد این بخــش از فعاليت هاي 
اقتصادي به فالكت مي افتد. مدیران ســازمان ها و مؤسسه هاي 
دولتي و نهادهاي سياستگذار در دولتي هستند و در دولت دیگري 
نيســتند و نباید براي اینكه خود را پيروز نشان دهند، فشار را بر 
دوش صادركنندگان بيندازند. تجربه نشان داده است در هرجایي 
كه آدم هاي اصيل و ناب و ميهن دوست رفته اند، جاي آنها را افراد 
چاپلوس و ناجور و كســاني كه تخصص، شــخصيت و پرنسيب 
ندارند گرفته اند و آن فعاليت را به تــه دره مرگ اخالقي و مادي 
كشانده اند. حاال و در روز صادرات باید اعتماد به بازرگانان را اصل 

اساسي قرار دهيم.

تجارت

كوچ ناگزير صادرات به بازارهاي همسايه
آمارها نشان مي دهد كه با تشدید تنگناهاي تجارت خارجي، نقش همسایگان در تضمين صادرات ایران پررنگ تر شده است

براساس آمارهاي منتشرشده از 
وضعيت تجارت خارجي ایران 
در شــرایط جنگ اقتصادي، 
مجموع صادرات ایران در 6ماهه 
امســال، در تنگناي تحریم و 
كرونا و خودتحریمي هاي داخلي 35.2درصد نســبت به  
مدت مشابه سال قبل كاهش پيدا كرده است. البته نكته 
اميدواركننده اینكه چرخش تجاري ایران به سمت تعامل 
با همسایگان تا حدودي اثرگذار بوده و 59درصد از همين 
صادرات جزئي، در تجارت با 15كشــور همسایه محقق 

شده است.
به گزارش همشــهري، تالقــي محدودیت  هاي داخلي و 
خارجي نظير تحریم، كرونا و تنش ارزي باعث شده ابعاد 
تجارت خارجي ایران در سال1399 به شدت كوچك شود؛ 
با وجود این، به دليل بسته شدن گلوگاه درآمدهاي نفتي 
دولت، صــادرات به عنوان مجراي تأميــن نيازهاي ارزي 
كشــور مورد توجه قرار گرفت و صادركنندگان غيرنفتي 
به عنوان سربازان خط مقدم جنگ اقتصادي مطرح شدند. 
اما در ادامه، وخامت شرایط و پيچيدگي اوضاع باعث شد 
با همين سربازان خط مقدم نيز برخوردهاي غيردوستانه 
شده و در نتيجه با تنگ شــدن عرصه بر صادركنندگان 
خوشنام و شناسنامه دار، اهميت تسهيل و تقویت صادرات 

در جنگ اقتصادي به فراموشي سپرده شود.

صادرات در منگنه مشكالت
براســاس آمارهایي كه به تازگي از ســوي مدیركل دفتر 
عربي و آفریقایي سازمان توسعه تجارت ایران ارائه شده، 
مجموع صادرات ایران در 6ماهه امسال بالغ بر 13ميليارد 
و 566ميليون دالر بوده كــه البته 8ميليارد و 16ميليون 
دالر از این رقم به صادرات 15كشــور همسایه اختصاص 
داشته است. در این دوره زماني، عراق و امارات در رتبه اول 
و دوم مقاصد عمده صادرات ایران در منطقه قرار گرفته اند.

با توجه به اینكه از 2ســال پيش و بــا اعمال تحریم هاي 
ظالمانه آمریــكا، سياســت دولت دوازدهم بــر تقویت 
دیپلماســي اقتصادي با همســایگان و عبور از تحریم با 
تجــارت منطقه اي قــرار گرفت، حاال طبق ایــن آمارها 
مي توان موفقيت نسبي این سياست را اعالم كرد؛ اما این 
ارقام بسيار دور از ارقامي است كه به زعم صادركنندگان 
بخش خصوصي بــا رفع موانع صــادرات منطقه اي قابل 
تحقق بوده اســت. نكته دیگر اینكه گرچــه در تجارت 
6ماهه امسال، ســهم تجارت با همسایگان از كل تجارت 
خارجي ایران رشد كرده اما سهم 59درصد این كشورها 

از صادرات ایران بيش از اینكه ناشي از افزایش صادرات از 
مبدأ ایران به این مقاصد باشــد، برخاسته از افول جدي 
صادرات ایران به سایر كشورها بوده است. به عبارت دیگر؛ 
در حالي 59درصد )معادل 8.16ميليارد دالر( از مجموع 
13ميليارد و 566ميليون دالر صــادرات ایران در 6ماهه 
امسال به  حساب همسایگان نوشته شده كه كل صادرات 
ایران با 35.2درصد كاهش از 20ميليارد و 948ميليون 
دالر در 6ماهه سال98 به 13ميليارد و 566ميليون دالر 
در 6ماهه امسال رسيده و فقط حفظ بخشي از صادرات به 
كشورهاي همسایه باعث بهبود سهم آنها از صادرات كشور 
شده است. بررســي آمار صادرات ایران به عراق، به عنوان 
بزرگ ترین شــریك صادراتي در منطقه شاهدي بر این 
مدعاست و نشان مي دهد كه صادرات ایران به این كشور از 
4ميليارد و 663ميليون دالر در 6ماهه سال98 به 2ميليارد 
و 9۷1ميليون دالر در 6ماهه امســال رســيده و حدود 
60درصد كاهش پيدا كرده؛ با این وجود، عراق همچنان 

شریك نخست تجاري ایران در منطقه باقي مانده است.

موانع صادرات به همسايگان
ســختگيري در مورد بازگشــت ارز حاصل از صادرات و 
الزامي شدن پيمان سپاري ارزي، بزرگ ترین چالشي است 
كه در 3-2 سال اخير گریبانگير صادركنندگان شده و در 
سال جاري با سختگيري هاي بيشــتري ادامه پيدا كرده 
اســت. تا جایي كه پس از اتمام مهلــت صادركنندگان 
براي بازگشــت ارز حاصل از صادرات سال هاي 9۷ و 98، 
كارت بازرگاني كساني كه بدهكار ارزي محسوب مي شوند 
باطل شــده و عمال از گردونه صادرات حذف شــده اند. 
البته بانك مركزي نيز بنا به اقتضائــات دوره تحریم ها و 
سوءاســتفاده هایي كه از ابزار صادرات براي خروج ارز از 
كشور انجام شــده، به ناچار براي بازگشــت ارز حاصل از 
صادرات سختگيري مي كند تا مجراي ورودي ارز به كشور 
جاري بماند؛ اما آنگونه كه از اظهارات روســاي اتاق هاي 
بازرگاني در اغلب شهرســتان ها برمي آید، در ســایه این 
سختگيري ها عمال صدور و تمدید كارت بازرگاني متوقف 
شده یا به تعداد اندك در جریان است كه معناي آن چيزي 
جز محدودترشدن صادرات در ماه هاي آتي نخواهد بود. 
فارغ از این سختگيري ها، بخشــنامه هاي خلق الساعه و 
ممنوعيت هاي متواتر صادراتي در 3-2 ســال اخير نيز 
ضربات مهلكي بر پيكره صادرات و بازارهاي صادراتي ایران 
وارد كرده و عمال به حذف ایران از رقابت بازارهاي خارجي 
كمك كرده اســت. این مســئله، تا حدودي در كاهش 
ســنگين صادرات ایران به عراق و حتــي تقویت قاچاق 

صادرات از ایران به این كشور نيز مؤثر بوده؛ چراكه بخش 
عمده كاالهاي ممنوعه صادراتي ایران، مربوط به كاالهاي 
و محصوالت غذایي بوده كه سهم باالیي از صادرات ایران 
به عراق و افغانستان را شامل مي شود و در مقابل به واسطه 
برطرف نشــدن نياز بازار مقصد و ســود سرشار صادرات 
غيرقانوني این اقالم، خروج قاچاقي این اقالم ممنوعه رواج 

بيشتري پيدا كرده است.

برش 6ماهه از صادرات به همسايگان
مدیركل دفتر عربي و آفریقایي ســازمان توسعه تجارت 
ایران مي گوید: از مجمــوع كل صــادرات 13ميليارد و 
566ميليون دالري ایران در 6ماهه امســال، 8ميليارد و 
16ميليون دالر به 15كشور همســایه صورت گرفته كه 
عراق، امارات، افغانســتان، تركيه و پاكستان در رتبه اول 
تا پنجم قرار گرفته اند و كشــورهاي روســيه، جمهوري 
آذربایجان، عمان، كویت و قطر نيــز در رتبه 6 تا 10قرار 
مي گيرند. براساس آمارهاي ارائه شده از سوي فرزاد پيلتن 
در 6ماهه امسال، 12ميليارد و ۷99ميليون دالر از مجموع 
صادرات ایران یعني حدود 94درصــد از كل صادرات به 
20كشور انجام شده كه بخش عمده آن به چين اختصاص 
داشته است. طبق اظهارنظر این مقام مسئول در سازمان 
توسعه تجارت، در ميان این 20كشور، 6كشور عربي شامل 
عراق با 2ميليارد و 9۷1ميليون دالر، امارات با یك ميليارد 
و 933ميليون دالر، عمان بــا 165ميليون دالر، كویت با 
۷3ميليون دالر و قطر با 62ميليون دالر قرار دارند و جمعاً 
حدود 39.4درصــد از كل صادرات 6ماهــه ایران حدود 
5ميليارد و 348ميليون دالر به آنها اختصاص داشته است.

در گفت وگوي اختصاصي همشهري با معاون وزیر صنعت و 
رئيس كل سازمان توسعه تجارت ایران اعالم شد

سايه كرونا برصادرات غيرنفتي 
برگزاري مراسم امسال روز ملي صادرات )29مهر ماه( در حالي به آبان ماه موكول شده 
كه طبق بررسي آمارهاي تجارت خارجي كشورمان، حاكي از سير نزولي صادرات اغلب 
اقالم كااليي مشمول سبد صادرات غيرنفتي است. عالوه بر فشار تحريم ها، نوسان نرخ 
ارز، ممنوعيت ها و محدوديت هاي صادراتي، الزام صادركنندگان به بازگشت ارز حاصل 
از صادرات براي تامين منابع ارزي كشور نيز ازجمله عواملي بوده كه به دليل مشكالت 
نقل و انتقال ارز براي صادر كنندگان مشكل ساز شده است. شايد به همين دليل است 
كه برخالف ســال هاي گذشــته در گزينش اين صادركنندگان نيز مالك اصلي ايفاي 

70درصد تعهدات براي بازگشــت ارز 
حاصل از صادرات بوده است. اين عوامل 
موجب شده تا ميزان صادرات غيرنفتي 
كشورمان طي نيمه نخست امسال از 
نظر ارزش با افت 34درصدي نســبت 
به مدت مشابه سال گذشته مواجه شود. 
با حميد زادبوم، معــاون وزير صنعت، 
معدن و تجارت و رئيس كل ســازمان 
توسعه تجارت ايران گفت وگو كرده ايم.

با توجه به شيوع كرونا آخرين وضعيت صادرات غيرنفتي طي نيمه نخست 
امسال چگونه بوده است؟

نه تنها در 6ماهه نخست امســال بلكه در 3 فصل نخست سال 2020ميالدي به علت شيوع 
كرونا، ميزان تجارت جهاني متاثر از كاهش شــدید تقاضا و متعاقب آن افت توليد ناخالص 
داخلي كشورها سير نزولي داشته است. اما ميزان این كاهش در كشورهاي مختلف متفاوت 
بوده است؛ اما به طور كلي بخشــي از كاهش آمارهاي تجارت جهاني مربوط به شيوع كرونا 
بوده كه كشــور ما نيز از این قاعده مستثني نبوده اســت. عالوه بر كرونا مشكالت ناشي از 
تحریم هاي اقتصادي موجب كاهش ميزان تجارت خارجي كشــورمان طي 6ماهه نخست 

امسال شده است.
آمارهاي تجارت خارجي در نيمه نخست امسال چقدر كاهش يافته است؟

طي 6ماهه نخست امسال ارزش صادرات غيرنفتي به حدود 13ميليارد و 566ميليون دالر 
رسيده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 34درصد كاهش داشته است. ميزان واردات 
كاال طي 6ماهه نخست امسال نيز به 16ميليارد و ۷83ميليون دالر رسيده كه نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته از نظر ارزشي 22درصد و از نظر وزني 1.3درصد كاهش داشته است. این 
آمار و ارقام نشــان مي دهد كه تجارت خارجي ما با كاهشي مواجه شده كه بخش اعظم آن 
به دليل شيوع كرونا و كاهش حجم تقاضاي جهاني مشتریان بوده است، اما در مورد كشورمان 
از آنجا كه با ۷كشور مرز زميني و با 8كشــور همسایه دیگر مرز دریایي داریم، به دليل بسته 
شدن مرزهاي كشورمان با كشورهاي همسایه طي 2ماهه نخست امسال، با كندي مراودات 
تجاري مواجه شــدیم كه از خرداد ماه به مرور مشكالت مرتفع شــد؛ گرچه هنوز با یكي از 

كشورها محدودیت هاي تردد مرزي را شاهد هستيم.
 با وجود كاهش ارزش صادرات در كداميك از بخش ها شاهد افزايش صادرات 

بوده ايم؟
 از نظر بخشي با وجود كاهش 34درصد ارزش صادرات غيرنفتي در بخش صنایع كشاورزي 
و غذایي با رشد حدود 13درصدي ارزش صادرات طي 6ماهه نخست امسال نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته مواجه بوده ایم. در مورد كشــورها نيز شاهد كاهش یا افزایش مبادالت 
تجاري بوده ایم، اما با وجود همه محدودیت هاي ناشــي از شــيوع كرونا و تحریم ها، حجم 
تجارت خارجي كشورمان طي 6ماهه نخست امسال به 30ميليارد و349ميليون دالر رسيده 
است. اميدواریم با كاهش محدودیت هاي كرونایي در 6ماهه دوم بتوانيم این كاهش را جبران 

كنيم؛ هر چند كه شرایط شيوع كرونا در نيمه دوم امسال مشخص نيست.
يعني بيشــترين تأثيرپذيري كاهش صادرات غيرنفتي از شيوع كرونا يا 

تحريم ها بوده و عمده ترين شركاي تجاري ايران چه كشورهايي بوده اند؟
ميزان این تأثيرپذیري خيلي قابل محاسبه وتفكيك نيست، اما با توجه به اینكه طي 6ماهه 
نخست امسال، توليد كشــور چندان تحت تأثير نبوده و ميزان صادرات كاهش یافته است، 
به دليل محدودیت ترددهاي ارزي بين ایران و كشورهاي همسایه به دليل شيوع كرونا بوده 
اســت. از نظر شــركاي تجاري نيز به ترتيب چين، عراق، امارات متحده عربي، افغانستان، 
تركيه و پاكستان طي 6ماهه نخست امسال، بزرگ ترین كشورهاي هدف صادراتي بوده اند 
و چين، امارات متحده عربي، تركيه، هند و فدراسيون روســيه شركاي نخست ایران براي 

واردات بوده اند.
اما حتي مراسم امسال نيز تحت تأثير افت صادرات بوده و بازگشت ارز، شرط 

نخست گزينش صادركنندگان نمونه بوده است، علت چيست؟
امسال ميزان استقبال صادركنندگان از مراسم روز ملي صادرات و انتخاب صادركنندگان 
نمونه نسبت به سال گذشته بيشتر بوده است. كارگروه انتخاب صادر كنندگان نمونه براساس 
مصوبه هيأت وزیران تشكيل شده و براساس شاخص هایي كه این كارگروه تعيين مي كند، 
صادر كنندگان نمونه انتخاب مي شــوند. اما یكي از شــاخص هاي انتخاب صادر كنندگان 
نمونه این بــوده كه باید بيش از ۷0درصــد تعهدات ارزي خود را ایفا كرده باشــند. حدود 
50صادر كننده نمونه انتخاب شده و لوح تقدیر آنها آماده شــده، اما بنابر مصوبه ستاد ملي 
مقابله با كرونا برگزاري این مراسم به تعویق افتاده و احتماال به آبان ماه امسال موكول شده 
اســت. همچنين عالوه بر تقدیر 3 هفته پيش بانك مركزي از صادركنندگاني كه بيشترین 
بازگشت ارز حاصل از صادرات را داشــته اند، امروز وزارت صنعت مراسمي را براي تقدیر از 
39صادركننده اي كه در فصول مرتبط به بيش از 10ميليون دالر تعهد ارزي خود در فصول 
مرتبط سال98و 99عمل كرده اند، لوح تقدیر داده خواهد شد، اما این تقدیر به معناي مراسم 

تقدیر از صادر كنندگان نمونه نيست.

حسين سالح ورزي
نایب رئيس اتاق بازرگاني ایران
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آمار ها نشــان مي دهد نرخ 
بازده اوراق بدهي دولتي در 
بازار سرمايه به محدوده 19تا 
20درصد رسيده است؛ اين 
موضوع از افزايش انتظارات 
تورمي در آينده حكايت دارد. به گزارش همشــهري، 
قيمت اوراق بدهي در بازار سرمايه تحت تأثير انتظارات 
تورمي رو به كاهش اســت و به دنبال آن نرخ بازده اين 
اوراق به ويژه اوراق بدهي با سررسيد هاي بلندمدت تر 
در حال افزايش است و نسبت به چند ماه پيش با رشد 
زيادي مواجه شده است؛ به طوري كه نرخ بازده اوراق 
بدهي از اواخر بهــار تاكنون از محــدوده 13درصد با 
7درصد افزايش، اكنون به محدوده 20درصد رسيده 
اســت. از نظر اقتصادي اين رشــد نرخ بــازده اوراق 
بدهي در معامالت بازار ثانويه به معناي آن اســت كه 

سرمايه گذاران انتظار دارند در آينده تورم افزايش يابد.

روند نرخ اوراق بدهي دولتي 
آمار ها نشان مي دهد اواخر ســال قبل، نرخ سود اوراق 
بدهي دولتي در بازار ســرمايه و مشخصا اسناد خزانه، 
پس از يك دوره افزايش، به كانال 20 درصد رسيد، اما 
از اوايل ارديبهشت ماه امسال شاهد تغيير مسير و ورود 
نرخ سود اين اوراق به كانال 13درصد بوديم. اين روند 

مدتي ادامه داشــت تا اينكه رفته رفته دوباره نرخ سود 
اسناد خزانه اسالمي از اواخر بهار شروع به رشد كرد و 
درنهايت در مرداد ماه امسال كه مصادف بود با آغاز نزول 
بازار سهام نرخ سود اسناد خزانه اسالمي به 18درصد 
رســيد. اكنون اما تحت تأثير افزايش انتظارات تورمي 
و رشد در ساير بازار ها نرخ ســود اين اوراق به محدوده 

20درصد رسيده است.
 افزايش نرخ سود بازار بدهي انعكاسي از رفتار صاحبان 

نقدينگي در فضاي مه آلود اقتصاد ايران است.

پيام افزايش تورم
به طور كلي يك رابطه معكوس ميان قيمت و سود اوراق 
بدهي وجود دارد و اين رابطه معكوس منجر مي شود با 
كاهش جذابيت اين اوراق نرخ سود افزايش يابد. آمار ها 
نشان مي دهد كه هم اكنون كاهش جذابيت اين اوراق به 
اين منجر شده است كه نرخ سود اسناد خزانه اسالمي به 
سطح 20درصد برسد، اما چرا چنين اتفاقي در حال رخ 
دادن است؛ درحالي كه همين چند ماه پيش نرخ سود 
اين اوراق و در دوران اوج صعود شــاخص هاي بورس 
در محدوده 13تا 14درصد بــود. در ادبيات اقتصادي 
وجود تورم يا انتظارات تورمي بر قيمت اوراق بدهي اثر 
كاهشي خواهد داشت؛ به عبارتي انتظارات تورمي منجر 
به كاهش قيمت اوراق بدهي يا افزايش بازده اوراق بدهي 

مي شود و همچنين چنانچه انتظار داشته باشيم تورم در 
آينده كاهش يابد قيمت اوراق بدهي افزايش مي يابد 
و در مقابل بــازده آن كاهش پيــدا مي كند. در چنين 
شرايطي آمار ها نشــان مي دهد كه قيمت اوراق بدهي 
دولتي به ويژه در سررسيد هاي بلندمدت تر به پايين ترين 
سطح خود رسيده است و اين موضوع منجر به افزايش 
نرخ اوراق بدهي به ســطح 20درصد شده است. باالتر 
بودن نرخ ســود اوراق بلندمدت نسبت به كوتاه مدت 
نشانگر باال بودن انتظارات تورمي است و اين به معناي 
آن است كه سرمايه گذاران انتظار دارند در آينده تورم با 

رشد بيشتري مواجه شود.
اما اين همه ماجرا نيست؛ به نظر مي رسد بخشي از داليل 
كاهش جذابيت بازار اوراق بدهي رشد بازار هاي موازي 
ازجمله طال و ارز بوده است كه برخي از سرمايه گذاران را 
ترغيب كرده در اين بازار ها سرمايه گذاري كنند. درواقع 
رشد  شتابان قيمت ها در بازار طال و ارز به اين منجر شده 
كه اوراق بدهي كه براساس مكانيزم بازار قيمت گذاري 
مي شود، با افت قيمت مواجه شود و رابطه معكوس ميان 
قيمت و سود اوراق بدهي باعث شد كه نرخ سود اوراق 

بدهي دولتي هم اكنون به سطح 20درصد برسد.

افزايش نرخ بهره 
اكنون پرسش اين است كه آيا سطوح فعلي در نرخ اوراق 
بدهي باقي خواهد ماند؟ برخي اطالعات نشان مي دهد 
كه سياستگذار پولي در تالش است پس از افزايش نرخ 
ســود بين بانكي نرخ ســود بانكي را هم افزايش دهد. 
با وجود آنكه اطالعات كاملي دربــاره ميزان افزايش 
نرخ سود در دست نيســت، اما به نظر مي رسد تالش 
سياستگذار پولي اين است كه نرخ سود بانكي را متناسب 
با نرخ بازار اوراق بدهي تعيين كند؛ به ويژه آنكه دولت 
در حال جبران كسري بودجه اش از طريق فروش اوراق 
بدهي است و از ابتداي ســال تاكنون 70هزار ميليارد 

تومان اوراق بدهي فروخته است.
مطابق گزارش هاي بانك مركزي نرخ سود بين بانكي 
در ابتداي سال جاري حدود 18 درصد بوده كه در مدت 
3 ماه يعني تا  12خرداد ماه به كمترين مقدار خود يعني 
8 درصد رسيده اســت. پس از آن، تغيير مسير داده و 
سير صعودي آن آغاز شده؛ به طوري كه در مدت 4 ماه به 
حدود 20 درصد رسيده است. حاال خبر هاي غيررسمي 
حاكي از آن اســت كه بانك مركزي در تالش است از 
طريق افزايش نرخ سود بانكي به مقابله با تورم برود. با 
توجه به نامشخص بودن سياست هاي تغيير نرخ سود 
بانكي هنوز مشخص نيست اين موضوع تا چه ميزان بر 
بازار اوراق بدهي تأثير خواهد گذاشت، اما شواهد نشان 
مي دهد با وجود كاهش نرخ سود بين بانكي نرخ بازده 
اوراق بدهي تغيير چنداني نكــرده و عمدتا نرخ بازده 
اوراق با سررســيد كوتاه مدت دچار نوسان شده است. 
به طور كلي باال رفتن نرخ بهــره باعث كاهش قيمت 
اوراق بدهي مي شــود و بالعكس؛ بنابراين وجود تورم 
به واســطه تأثير گذاري آن بر نرخ بهره بر قيمت اوراق 

بدهي اثر گذار است.

افت قيمت در بازار طال 
و ســكه كه از يكشنبه 
آغاز شده بود ديروز هم 
ادامه يافت و همانطور 
كه پيش بيني مي شد 
كاهش نرخ دالر قيمت طال و سكه را هم پايين 

كشيد. 
به گزارش همشــهري، روز دوشنبه همزمان با 
افت حدود 700توماني قيمــت دالر، هر قطعه 
تمام سكه طرح جديد با 500هزار تومان كاهش 
قيمت نسبت به يكشنبه، 15ميليون و 500هزار 
تومان معامله شــد و هر قطعه تمام سكه طرح 
قديم با 100هزار تومان افت در قيمت 14ميليون 
و 700هزار تومان تثبيت شد. ديروز نيم سكه كه 
روز يكشنبه هم از كانال 9ميليوني هفته گذشته 
خود پايين آمده بود  هم اين فاصله را بيشتر كرد 
تا با 300هزار تومان افت در مقايســه با روز قبل 
8ميليون و 300هزار تومان معامله شــود. ربع 
سكه روز دوشــنبه 5ميليون و 800هزار تومان 
معامله شــد كه 100هزار تومان افت قيمت را 
نشان مي داد. قيمت سكه يك گرمي اما بي تغيير 
ماند و در 2ميليون و 900هزارتومان تثبيت شد. 
براساس نرخ هاي ســايت اتحاديه طال و جواهر 
تهران تا ســاعت 17ديروز همچنيــن هر گرم 
طالي 18عيار با قيمت يك ميليون و 397هزار و 
565تومان معامله شد كه نسبت به روز قبل افتي 
در حدود 70هزار تومان را تجربه كرد. افت قيمت 
ديروز در بازار طال و سكه را شايد بتوان ناشي از اثر 
مستقيم نرخ ارز دانست اما به اعتقاد كارشناسان 
با توجه بــه كاذب بودن قيمت هــا در اين بازار 

كاهش قيمت مي تواند ادامه دار باشد.
افزايش شديد قيمت سكه و صعود آن به باالي 
16ميليون تومــان در هفته گذشــته به گفته 

مســئوالن اتحاديه طال و جواهر تهران تقاضا را 
بيش از 30درصد كاهــش داده بود. رئيس اين 
اتحاديه علت كاهش قيمت طال در روزهاي اخير 
را كاهش تقاضا و مبارزه با قاچاق طال عنوان كرده 
است. ابراهيم محمدولي در اين باره معتقد است 
با توجه به سفر اخير رئيس  كل بانك مركزي به 
عراق و احتمال بازپس گيري طلب هاي دالري 
ايران از اين كشور، بازار طال واكنش نشان داده 
و قيمت ها در ايــن بازار روند كاهشــي به خود 

گرفته است.
او همچنين معامالت غيرقانوني و قاچاق طال را 
هم در افزايش كاذب نرخ ها مؤثر دانسته و گفته 
كه در روزهاي گذشــته به دليل قاچاق طال به 
بيرون مرزها قيمت طال با نوســان هايي روبه رو 

شد و مبارزه با قاچاق طال، اين بازار را آرام كرد.

قیمت طال و سکه در بازار آزاد تا ساعت 17 دیروز
قیمت)تومان(نوع دارایی

1.397.565طالی 18 عیار)گرم(
15.500.000سکه طرح جدید
14.700.000سکه طرح قدیم

8.300.000نیم سکه
5.800.000ربع سکه

2.900.000سکه یک گرمی

نرخ بازده اوراق بدهي دولتي تحت تأثير انتظارات تورمي در بازار سرمايه به 20درصد رسيد
ارز ، سکه و طال را پايين کشيدچشم انداز تورمي بازار اوراق بدهي

کاهش 50 درصدی خريد بيسکويت 
بيســكويت هنــوز هــم از ارزان ترين 
ميان وعده ها يا دسرها محسوب مي شود 
و خبر خوب اينكه پيشــرفت كشور در 
زمينه توليد اين محصوالت بسيار خوب 

بوده است.
به گزارش همشهري، گذشــته از جهش خوبي كه صنايع غذايي 
كشور در يك دهه گذشــته از خود نشان داده اند، توليد شيريني، 
شــكالت و البته بيســكويت به طور ويژه و قابل توجهي در ايران 
پيشرفت داشته و تنوع بســيار زياد اقالم موجود در ويترين ها و 
قفسه هاي سوپرماركت ها هم اين موضوع را تأييد مي كند. از لحاظ 
كيفيت نيز بسياري از محصوالت در اين حوزه با نگاه صادراتي و 
سالمت محور توليد مي شود و نه تنها تقاضاي بازار مصرف داخلي 
را با انواع سليقه ها پاسخگو اســت بلكه توان رقابت با محصوالت 
خارجي را هم دارد. با اين حال همچنان كه در ســاير عرصه هاي 
توليد شاهد هستيم، آثار تورم و كاهش توان خريد مردم بر توليد 
و بازار اين محصول هــم تأثيرگذار بوده و به گفته فروشــندگان 
مخصوصا از ابتداي امسال فروش انواع بيسكويت تقريباً به نصف 

رسيده است.
 بيســكويت البته هيچ گاه در فهرســت هاي خريد جايگاه بااليي 
نداشــته و به نوعي خوراكي تفريحي به حساب مي آيد، اما هرچه 
هست در 6ماه گذشــته جايگاهش از آنچه بود هم پايين تر آمده 
است. قيمت بيسكويت در سوپرماركت ها از 500تومان تا 65هزار 
تومان و كمي باالتر براي انواع بســته هاي بيســكويت پذيرايي و 
آنهايي كه ويژگي خاصي دارند، به طور مثال از غالت كامل توليد 
شــده اند يا رژيمي هستند، متغير اســت. يك پاكت 400گرمي 
بيسكويت غالت صبحانه سيب و دارچين موسلي 65هزار تومان 
براي مصرف كننده قيمت خورده يا پك دو عددي بيسكويت جو و 

نارگيل كوپا، 60هزار تومان قيمت دارد. 
وافل ها يا همــان ويفرهــاي داراي مغــز مايع هم نســبت به 
بيســكويت هاي ســاده و خشــك قيمت خيلي باالتري دارند. 
براي يك بســته 660گرمي وافل كاراملي يا دارچيني برند كاله 
بايد 40هزار تومان بپردازيد. اما قيمت بيســكويت هاي پذيرايي 
جعبه اي برندهاي مختلف چيزي بين 15تا 25هزار تومان است؛ 
مثال يك جعبه بيســكويت 900گرمي نارگيلي گرجي 20هزار 
تومان قيمت دارد و جعبه 890گرمي بيسكويت سالمت 25هزار 
تومان. بيسكويت هاي جعبه اي ستاك هم 24هزار تومان قيمت 
دارند، اما وزن بســته بندي آنها از بقيه كمتر و حدود 700گرم 

است.
بيسكويت هاي ســتاك به دليل اســتفاده از غالت كامل و جو در 
تركيب مواداوليه، رژيمي محسوب مي شوند و در دوسه سال اخير 
به دليل همين ويژگي به رغم قيمت باالتر مشتري هاي زيادي پيدا 
كرده اند. اما هرچه فراواني بيسكويت هاي رژيمي بيشتر مي شود 
سهم شوكوبيسكويت ها از قفسه هاي سوپرماركت ها در حال كاهش 
است. اين بيسكويت هاي شكالتي كه در برندهاي شيرين عسل، 
فرمند و باراكا در ابتداي ورودشــان به بازار مشتري هاي فراواني 
داشــتند اين روزها نمود زيادي در مغازه ها ندارند كه مغازه دارها 

يكي از داليل آن را افزايش تنوع محصوالت مي دانند.
 شوكو بيسكويت هاي 100گرمي باراكا 9هزار تومان، 125گرمي 
فرمند 15هزار تومان و 155گرمي شــيرين عسل 10هزار تومان 
قيمت دارند. از جعبه اي ها و بسته هاي بزرگ كه بگذريم در ميان 
بيسكويت هاي با بسته بندي يك نفره بي ترديد ساقه طاليي از بقيه 
معروف  تر و پرطرفدارتر است. اين بيسكويت محبوب با اينكه طي 
2سال گذشته قيمتش 4برابر شده اما مشتري هاي خود را حفظ 

كرده و همچنان پرمشتري است. 
ســاقه طاليي هايي كه هم اكنون در ســوپرماركت ها به فروش 
مي رســند قيمت 3هــزار و 500توماني دارند، اما فروشــنده ها 
مي گويند سفارش هاي جديدشان با قيمت 4هزار تومان يا بيشتر 
عرضه خواهد شــد. افزايش قيمت ســاقه طاليي سال پيش هم 
خبرساز شد و اين بيسكويت دوســت داشتني برند مينو چندين 
نوبت افزايش قيمت را تجربه كــرد و البته تغييراتي هم در وزن و 
تعداد بيسكويت هاي انواع ليواني آن رخ داد كه البته از طرف شركت 
مينو تكذيب شــد، اما شــواهد چيزي غير از آن نشان مي داد. به 
هرحال در آخرين تغييري كه در عرضه اين نوع بيسكويت رخ داده 
انواع ساده ليواني در يك جعبه مقوايي و با قيمت 10هزار تومان 
عرضه شده است يعني 6هزار و 500تومان بيشتر از قيمت همين 
بيسكويت بدون جعبه! ديگر انواع ساقه طاليي از جمله شهد توت، 
شكالتي و پرتقالي در همان بســته بندي قديمي با قيمت 4هزار 

تومان عرضه مي شوند.

قیمت فروش بعضی انواع بیسکویت در سوپرمارکت های تهران
قیمت - تومان مشخصاتبرند 
14.000نارگیلی- 210 گرمی ستاک

3.000کرمدار کاکائویی- 120 گرمیشیرین عسل
2.500ویفر شکالت پرتقالیکوپا

2.500ویفر خانواده کاکائویینادری
9.500دایجستیو- 210 گرمیجمانه
1.000جو با شهد توت- 35 گرمی بنیس

4.000شکالتیمینو- ساقه طالیی
2.000وانیلیمینو- پتی بور
3.500کاکائویی- 100 گرمی گرجی- پتی بور

34018.000 گرمی جعبه ایدایجستیو

سوپرماركت

تجارت

كالن

ارز

نرخ بازده اسناد خزانه اسالمي)اخزا( در بازار سرمایه
بازده سادهبازده مؤثرتاریخ سررسیدقیمت نام نماد

18/49 %18/8 %18-05-870،0001400اخزا713
16/03 %16/42 %07-04-900،0001400اخزا716
19/16 %19/03 %24-08-829،0001400اخزا723
17/91 %18/3 %28-04-881،5011400اخزا722
18/12 %18/11 %28-07-845،9001400اخزا721
17/54 %18/06 %24-03-897،0001400اخزا720
19/09 %18/74 %13-10-812،2001400اخزا811
20/56 %19/39 %18-03-748،0041401اخزا814
17/41 %17/81 %21-04-887،0351400اخزا804
17/7 %18/1 %22-04-885،0001400اخزا805
18/43 %18/74 %19-05-870،0001400اخزا806
17/85 %17/88 %19-07-851،0001400اخزا807
18/62 %18/53 %17-08-835،4831400اخزا808
18/92 %18/66 %23-09-820،5001400اخزا809
18/35 %18/05 %06-10-820،5301400اخزا810
19/29 %18/81 %11-11-801،0001400اخزا812
21/37 %20/01 %06-04-734،6161401اخزا815
20/51 %19/49 %19-02-758،0261401اخزا813
21/55 %20/03 %03-05-724،2291401اخزا816
21/87 %20/27 %12-05-718،4581401اخزا817
22/01 %20/22 %14-06-707،0961401اخزا818
23/63 %20/14 %22-03-615،0021402اخزا819
24/31 %19/98 %06-08-576،1001402اخزا820
24/01 %19/65 %06-09-572،5001402اخزا821
23/33 %20/67 %19-10-658،0001401اخزا902
22/85 %20/18 %10-11-657،0001401اخزا903

بــازار ســهام ديــروز به 
گمانه زني هــا در مــورد 
افزايش نرخ ســود بانكي 
براي دوميــن روز متوالي 
واكنش منفي نشــان داد 
و با يك نزول ســنگين بيش از 3.4درصد افت كرد 
و تحت تأثيــر اين نزول بيــش از 203هزار ميليارد 
تومان از ارزش سهام شركت هاي حاضر در بورس و 

فرابورس كم شد.
به گزارش همشــهري، از هفته پيش كه خبر هاي 
غيررسمي در مورد افزايش نرخ سود افزايش يافته 
بازارسهام دوباره وارد يك روند نزولي شده و اين روند 
نزول، هر روز عمق بيشتري پيدا مي كند؛ به طوري 
كه از چهارشنبه هفته قبل تاكنون بيش از 485هزار 
ميليارد تومان از ارزش سهام شركت هاي حاضر در 

بازار سهام كاسته شده است. 
اگرچه ريسك هاي فعلي بازار سهام افزايش يافته و 
يكي از اين ريسك هاي كنوني سهامداران، برگزاري 
انتخابات آمريــكا در آبان ماه و نتايــج حاصل از آن 
است، اما به نظر مي رسد فعاالن بازار سهام اين روز ها 
به غيراز عوامــل بين المللي حساســيت زيادي به 
سياستگذاري هاي داخلي ازجمله تعيين دستوري 
قيمت ها و خبرهاي مربوط به تغييــرات نرخ بهره 
پيدا كرده اند. به طور كلي بازار سهام با نرخ بهره يك 
رابطه عكس دارد و زماني كه نرخ سود بانكي افزايش 
يابد شــاخص هاي بورس افت و با كاهش نرخ بهره 

شاخص هاي بورس رشد مي كنند.

همشهري 2 هفته قبل از برنامه هاي بانك مركزي و 
شوراي پول و اعتبار براي افزايش نرخ سود بانكي خبر 
داده بود، اما از چند روز پيش به دنبال سخنان برخي 
مقامات مسئول، شائبه رشد نرخ سود بانكي افزايش 
يافته است. به نظر مي رسد دولت به دليل رشد تورم در 
تالش است از طريق افزايش نرخ سود بانكي نقدينگي 
را در نظام بانكي حبس كند تــا از اثرات تورمي آن 
بكاهد. موافقان معتقدند؛ در شرايط كنوني و به دليل 
افزايش اثرات تورمي نقدينگي، راهي براي كنترل 
نقدينگي جز افزايش نرخ سود بانكي وجود ندارد؛ با 
اين حال مخالفان بر اين باورند كه افزايش نرخ سود 
بانكي صرفا به تعويق انداختن مشــكالت تورمي به 
آينده است و در سال هاي بعد اثرات تورمي افزايش 
نرخ سود بانكي دوباره اقتصاد ايران را تحت تأثير  قرار 
مي دهد؛ چرا كه تورم كنوني اقتصاد ايران نيز ناشي از 
نرخ سود  باال در سال هاي گذشته است كه منجر به 

خلق نقدينگي عظيم شده است. 
در چنين شرايطي اما گويا بانك مركزي عزمش را 
جزم كرده تا با افزايش نرخ سود بانكي از شدت اثرات 
تورمي نقدينگي در كوتاه  مــدت بكاهد؛ موضوعي 
كه به نظر مي رســد هنوز اتفاق نظــر كاملي درباره 

آن دردولت وجود نــدارد. ديروز حســن روحاني، 
رئيس جمهوري در همين باره گفت: بانك مركزي 
براي هدايت نرخ سود بين بانكي از ابزارهاي قانوني و 
بازار باز استفاده كند. عمليات بازار باز، حركتي مفيد 
براي به جريان انداختــن اوراق دولتي و نقدينگي و 
تدبيري مهم براي ترغيب مشاركت مردم و پويايي 

آنها در بازار محسوب مي شود.

واکنش منفي به افزايش نرخ سود
در مبادالت روز گذشته بحث افزايش نرخ سود بانكي 
بحث اصلي فعاالن بازار سرمايه بود و ترس ناشي از 
رشد نرخ بهره بر معامالت سهامداران اثر گذاشت؛ 
به طوري كه در دادو ســتد هاي روز گذشته ارزش 
كل معامالت به شكل محسوســي كاهش يافت و 
به 6248ميليارد تومان رسيد. اين ميزان معامالت 
در مقايسه با مبادالت روز يكشــنبه 36درصد و در 
مقايسه با معامالت يكشــنبه و دوشنبه هفته قبل 
كه ارزش كل معامالت افزايش يافته بود، دست كم 

70درصد افت نشان مي دهد. 
بر اين اســاس ديروز در مجموع شاخص كل بورس 
تهران 51هزارو 891واحد افت كرد و با 3.43درصد 

كاهش به يك ميليــون و 462هزار واحد رســيد. 
تحت تأثير اين نزول بيش از 203هزار ميليارد تومان 
از ارزش كل ســهام شــركت هاي حاضر در بورس 
و فرابورس كاســته شــد و ارزش كل بازار سهام به 

6715هزار ميليارد تومان رسيد.

اثر کاهش نرخ بهره
هنوز مشخص نيست ميزان نرخ سود بانكي تا چه حد 
افزايش خواهد يافت، اما برخي گمانه زني ها حاكي از 
آن است كه احتماال اين نرخ تا 23درصد رشد خواهد 
كرد. به زعم برخي كارشناسان؛ بازار سرمايه، با توجه 
به آنكه انتظار مي رود نرخ تورم در سال جاري بيش 
از 25درصد باشد در نتيجه افزايش نرخ سود بانكي تا 
اين ميزان نمي تواند منجر به خروج نقدينگي از بازار 
سهام شود. امين دامچه، يك تحليلگر بازار سرمايه 
در اين باره به ايرنا گفت: افزايش نرخ سود بانكي تا 26 

درصد مشكلي را براي بورس ايجاد نمي كند، با توجه 
به اينكه تورم كشور باالي 30 درصد است، جذابيت 
چنداني براي خروج نقدينگي از بازار سرمايه و ورود 
آن به ســمت بانك وجود ندارد. به گفته او، اگر قرار 
باشد نرخ سود بانكي بيش از اينها افزايش يابد با توجه 
به تورم ايجاد شده در كشور مشكالتي براي بانك ها 

ايجاد مي شود و دچار ورشكستگي خواهند شد.
بهاء الدين حسيني هاشمي يك كارشناس اقتصادي 
اما نظر ديگري دارد و معتقد است در شرايط كنوني 
افزايش نرخ ســود بانكي فوايدي دارد كه در مقابل 
مضرات آن بيشتر است. به گفته او، افزايش نرخ سود 
ســپرده هاي بانكي ضمن پايداري سپرده ها امنيت 
بازارهاي ديگر را هــم تأمين مي كند، گرچه ممكن 
است التهاباتي مانند افزايش هزينه مالي بنگاه هاي 
اقتصادي در كوتاه مدت ايجاد شود كه البته در مقابل 

ساير هزينه هاي آنها بسيار ناچيز است.

عقب نشيني دالر
چند روز بعد از سفر رئيس كل بانك مركزي و انجام توافق هايي براي آزاد شدن 
منابع ارزي بلوكه شده ايران در اين كشور ديروز باالخره مقاومت قيمت دالر 
شكست و قيمت هر دالر آمريكا تا لحظه تنظيم اين گزارش تا محدوده 31هزارو 
300تومان عقب نشيني كرد. به گزارش همشهري، قيمت هر دالر آمريكا كه 
ظرف روز هاي گذشته به مرز 32هزار تومان رسيده بود ديروز با نزول مواجه 
شد. اين در حالي است كه گمانه زني ها درباره تداوم رشــد قيمت دالر ظرف روز هاي قبل نگراني ها را 
افزايش داده بود، چرا كه قيمت هر دالر آمريكا به شدت در محدوده 32هزار تومان مقاومت مي كرد و با 
وجود عرضه هاي سنگين از سوي سياستگذار پولي قيمت دالر حاضر به عقب نشيني نبود. در روز هاي 
گذشته بانك مركزي روزانه 50ميليون دالر در بازار متشكل ارزعرضه كرده است با اين حال در روز هاي 
نخست قيمت ارز عقب نشيني نكرد تا اينكه در مبادالت ديروز باالخره مقاومت   دالر شكست و قيمت هر 
دالر آمريكا در ميانه هاي ظهر به 30هزارو 900تومان رسيد اما بعد از آن دوباره با مقداري رشد به سطح 
31هزارو 300تومان رسيد. ديروز همچنين صرافي بانك ملي قيمت هر دالر آمريكا را 957تومان كاهش 
داد. اين نزول بعد از سفر چند روز پيش عبد الناصر همتي به عراق براي آزاد كردن منابع ارزي ايران كه 
گفته مي شود بيش از 5.5ميليارد دالر است اتفاق افتاد. هنوز مشخص نيست آيا اين نزول تحت تأثير 
اين سفر بوده است يا خير. تحليلگران تكنيكال پيش از اين بر اين باور بودند كه قيمت هر دالر آمريكا در 

ناحيه 33تا35هزار تومان با يك مقاومت روبه رو خواهد شد و نزول خواهد كرد.

قیمت ارز در صرافي هاي مجاز تا ساعت 17دیروز- ارقام به ریال
درصدتغییرمقدار تغییرقیمتنرخ ارزها

3.1-308،9909،570دالر
3.31-362،02012،000یورو

0.05-418،670210پوند انگلیس
0.61-87،930540درهم امارات

0.07-41،16030لیر ترکیه
0.06-355،900200فرانک سوئیس

0.35-48،410170یوان چین
2.51-294،6007،400ین ژاپن

0.48-244،2401،180دالر کانادا
0.21-229،270490دالر استرالیا
0.16-212،860330دالر نیوزیلند

سايه افزايش نرخ سود بر سر بازار سهام
ارزش كل بازار سهام ديروز 203هزار ميليارد تومان كاهش يافت

بورس

نماگرهاي بازار سهام درمبادالت دیروز
درصد تغییرمقدار تغییرمقدارنماگر

3.43-51891-1462382شاخص کل بورس- واحد
35.75-3476-6248ارزش معامالت- میلیارد تومان

2.93-203-6715ارزش بازار- هزار میلیارد تومان

بازار  سكه و طال

صادرکننده ها سربازان  خط مقدم جنگ اقتصادي هستند
معــاون اول رئيس جمهــور بــــا بيــــان اينكــه 
توليــد كننــدگان و صادر كنندگان سربازان خط مقدم 
در جنگ اقتصادي عليه كشورمان هستند، گفت:در اين 
برهه حساس كنوني هر كس كه بخواهد بخش خصوصي 
را از اقتصاد حذف كند جفا به كشور كرده است زيرا آنها در 

اين شرايط اقتصادي بيشترين خدمت را به كشور خود ارائه دادند.
به گزارش پايگاه اطالع رســاني دولت، اســحاق جهانگيري ديروز در نشســت 
شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل44 گفت: نبايد بگذاريم فضا براي فعاليت 
بخش خصوصي ناامن شود. مهم ترين وظيفه شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي 
اصل44 قانون اساسي فراهم كردن بستري مناسب براي فعاليت بخش خصوصي 

است. اوافزود: جهت گيري هاي اقتصادي كشور بايد مطابق آنچه مقام معظم رهبري 
گفته اند تدوين شود. 

بر اين اساس نهادهاي عمومي نبايد به هيچ وجه رقيب بخش خصوصي باشند و 
بخش خصوصي بايد ميداندار اصلي اقتصاد كشور باشد. او با اشاره به وضعيت بيكاري 
فصل تابستان نسبت به تابستان سال گذشته، گفت: فقط حدود 40 هزار نفر در 
بخش صنعت شغل خود را از دست داده اند درحالي كه در همين مدت بيش از يك 
ميليون و 200 هزار فرصت شغلي از دســت رفته است. بخش خصوصي در حوزه 
صنعت تالش بسياري براي تامين ارز و جلوگيري از بيكار شدن كارگران انجام داده 
است، به طوري كه برخي از آنها خانه و خودروي خود را براي تامين هزينه هاي توليد 

واحد توليدي خود فروخته اند.
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باز خدا پدر محمدحسن انصاري فرد را بيامرزد كه با وجود يك دنيا 
ايراد و اشكال در كارش، اقال موقع خداحافظي با بازيكنان مازاد، 
عكاس آفيش مي كرد و يك تابلوفرش به طرف هديه مي داد. صد 
البته فاكتور تابلو فرش ها هم مثل كت و شلوار به حساب باشگاه 
صادر شده كه عيبي هم ندارد. االن اما وضعيت باشگاه پرسپوليس 
طوري شــده كه مازادهاي اين تيم با بدترين حالت ممكن رانده 
مي شوند. آن از طفلي محسن ربيع خواه كه كلي معطلش كردند 
و در كمال بي احترامي قراردادش را فسخ كرد، اين هم از محمد 
انصاري كه بايد تمريناتش را روي چمن دانشكده شهيد بهشتي 
انجام بدهد. قطعا در فوتبال ايران هميشــه احتمال بدتر شدن 

شرايط هست . شايد  نفر بعدي در غذاي مازادها سم بريزد!

همان تابلو فرش را هم ندادند

عصر يكشــنبه ظرف 5 دقيقه 2 مصاحبه كوتاه پشت سر هم از 
محمود فكري و پرويز مظلومي روي خروجي ســايت رســمي 
باشــگاه اســتقالل رفت. هر دو مصاحبه هم واو به واو عين هم 
بودند. فقط فكري گفته بود »عده اي« دنبال به هم زدن آرامش 
استقالل هستند، اما مظلومي به جاي عده اي از كلمه »برخي« 
اســتفاده كرده بود. جا دارد مديران با درايت باشگاه استقالل به 
اين مغايرت هم ورود كنند تا اتحاد ســرمربي و سرپرست به هم 
نخورد. در مجموع مضمون هر دو مصاحبــه، تالش براي بر هم 
زدن تجمع هواداران استقالل بود. صد البته ما هم دل خوشي از 
اين قبيل تجمعات و حركات پوپوليستي مشابه آن نداريم، اما اين 
مدل مصاحبه هاي سفارشي هم واقعا توي ذوق مي زند. فكري و 
مظلومي اگر بحثي دارند بايد خودشان آزادانه بيان كنند، نه آنكه 

مطابق اوامر سرپرست باشگاه حرف بزنند.

اصال هم سفارشي نيست

طبيعتا رســانه ها بايد از حرف زدن بازيكنان استقبال كنند، نه 
از ســكوت كردن آنها. با اين همه اجازه بدهيد استثنائا از سكوت 
سنگين حامد لك به نيكي ياد كنيم. دروازه بان 30ساله فوتبال 
ايران در اين سال ها عمدتا با حواشي اش شناخته مي شد. به همين 
دليل هم وقتي پيش از شروع ليگ قهرمانان آسيا به پرسپوليس 
پيوســت، هواداران خيلي از اين موضوع استقبال نكردند. با اين 
همه لك در قطر فراتر از انتظار ظاهر شد و به معناي واقعي كلمه 
عالي عمل كرد. او جزو ستون هاي پرسپوليس در مسير راهيابي 
به فينال ليگ قهرمانان آسيا بود و عجيب اينكه از همان زمان تا 
به حال يك كلمه هم حرف نزده است. اگر قرار است اين سكوت 
به ادامه نمايش هاي لك در همين ســطح كيفي منجر شود، ما 

آرزو مي كنيم او تا آخرين روز فوتبالش يك كلمه هم حرف نزند!

چه سكوت قشنگي

نكته بازي
خوشــبختي يعني از فينال ليگ قهرمانان اروپا در فصل قبل تا 
نخســتين بازي مرحله گروهي فصل جديد تنها 58روز فاصله 
باشد. از امشب ليگ قهرمانان فصل جديد با 4 مسابقه كه 2 تاي 
آن جذاب است آغاز مي شــود. گل بازي هاي امشب و اين هفته 
ديدار تيم هاي منچســتر و پاري ســن ژرمن در پاريس است، 
تيم هايي كه فصل قبل هم با هم بازي كردند و پاريس در انگليس 
2 هيچ برد و بازي برگشت 3 بر يك به سود منچستر پايان يافت. 
با تك و توك نمونه هاي تســت كرونا كه در فوتبال مثبت اعالم 
مي شود هواداران مي ترسند مثل دوران نسبتا طوالني قرنطينه 
بدون فوتبال دوباره موهبت تماشــاي مســابقات اين ورزش را 
از دســت بدهند. بايد دعا كنيم بيماري ها فعال در همين سطح 
خفيف كه زالتان و رونالدو به آن دچار شده اند و عالمت خاصي هم 
نداشتند، بماند. البته افرادي مثل مگواير، كپا، لوكاس واسكس، 
سرخي روبرتو، اوتامندي، بيرين و... اگر به كوويد-19دچار شوند، 
شــايد براي عالقه مندان فوتبال نگران كننده نباشد. ديگر بازي 
اين گروه دشوار بين اليپزيش و باشــاك شهير برگزار مي شود. 
امشب چلسي هم با سويا بازي دارد. يعني قهرمان 2 فصل قبل 
ليگ اروپا به مصاف قهرمان فصل قبل اين تورنمنت و ســلطان 
ليگ اروپا مي رود. 2 تيم اين فصل شانسي براي آزمايش كردن 
بخت خود در ليگ اروپا ندارند چون در گروهي قرار گرفته اند كه 
در كنار رن و كراسنودار چاره ديگري جز اول يا دوم شدن ندارند. 
اگر مي توانستند در اين گروه سوم شوند بقيه راه را در ليگ اروپا 

ادامه مي دادند.
  پي اس جي- منچستر

 2 تيم بازي آخر ليگ داخلــي خود را با پيــروزي 4گله مقابل
  نيم و نيوكاســل به پايان برده اند. پي اس جي بدون نيمار و دي 
ماريا و چند بازيكن ديگر پا به مسابقه ليگ گذاشت اما اكنون آنها 
براي بازي امشب در دسترس هستند. غافلگيري مهم اين بازي 
نخستين حضور كاواني با پيراهن منچســتريونايتد مقابل تيم 

سابق است. مهاجم اروگوئه اي راه زالتان را در پيش گرفته و در 
سن باال از تيم فرانسوي راهي تيم انگليسي شده است. او حاضر 
نشد قراردادش را تمديد كند و به عنوان بازيكن آزاد با قراردادي 
دوساله به يونايتد پيوست. حاال امشب مشخص مي شود او براي 
پاريس بهتر بود يا جانشينش، ايكاردي البته اگر ايكاردي به اين 
بازي برسد كه كمي بعيد است. كاواني 33ساله از سال2013تا 
فصل قبــل 200گل ازجملــه 30گل در ليــگ قهرمانان براي 
پاريسي ها زده است. پاردس و وراتي مشكلي براي اين بازي ندارند 
اما دنيلو پريرا به خاطر تماس با رونالدو در اردوي تيم ملي پرتغال 
مبتال به كرونا شده و 2 بار تســت او مثبت از آب در آمده است. 
كرر و برانت هم مصدوم اند و به اين بازي نمي رســند. در تركيب 
منچستر كه به نظر مي رسد باخت 6 بر يك به تاتنهام را فراموش 
كرده اند، پوگبا و فان دبيك هم در دســترس هستند. پوگبا در 
بازي با نيوكاسل در تركيب اوليه نبود اما اين بار قضيه فرق دارد. 
او ستاره برد خارج از خانه فصل قبل من يونايتد در زمين پي اس 
جي بود. برونو فرناندز هم كه در بازي ليگ باالخره موفق شد بعد 
از 18 پنالتي يك پنالتي خراب كند، مؤثرترين بازيكن منچستر 
است. او در 18بازي در ليگ برتر روي 20گل تأثير مستقيم داشته 
)11گل + 9پاس گل( است. در اين فصل به طور ميانگين 3.5پاس 
كليدي در هر بازي داده كه فقط دي بروين با آمار 4.7از او بهتر 
است؛ در عوض از لحاظ خلق موقعيت گلزني با 14مورد بهترين 
عملكرد را در ليگ داشته. اره را كه اين فصل به عنوان بازيكن آزاد 
از منچستر به پي اس جي رفت براي نخستين بار مقابل تيم سابق 
خود بازي خواهد كرد. بيشتر ســايت ها روي برد قاطع ميزبان 
شرط بسته اند.تركيب احتمالي پاريس: ناواس، فلورنتزي، ديالو، 
كيمچمبه، كورتزاوا، گويه، اره را، رافينيا )سارابيا(، دي ماريا، نيمار و 
امباپه تركيب احتمالي يونايتد: دخه آ، ون بيساكا، ليندلوف، مگواير، 
لوك شــو، ماتيچ )مك تاميني(، پوگبا، برونــو فرناندز، گرينوود، 

رشفورد، مارسيال )كاواني(

بهروز رســايلي|  بعد از چند روز پرتنش، محسن 
ربيع خــواه قراردادش با پرســپوليس را به طور 
رسمي فســخ كرد و به حضور چهارساله اش در 
اين تيم پايــان داد. نوع جدايــي ربيع خواه از 
پرســپوليس طوري بود كــه هم اكنون مديران 
و مربيان باشــگاه از اين بابت تحت فشــار قرار 
دارند. بسياري از هواداران عقيده دارند حرمت 
اين بازيكن حفظ نشد و او مي توانست به شكلي 
پســنديده تر از تيم جدا شود. حقيقت آن است 
كه نه موقع جذب ربيع خواه و نه ســال هاي اول 
حضور او در پرسپوليس هيچ كس تصور نمي كرد 
زماني جدايي اين بازيكن به يك بحران نسبي در 
 پرسپوليس تبديل شود، اما حاال اين اتفاق رخ داده

 است.

   موج اول؛ تخريب و تحقير
ربيع خــواه ابتداي ليگ شــانزدهم به پرســپوليس 
پيوست و اين در حالي اســت كه كمتر كسي شانس 
فيكس شدن براي او قائل بود. بسياري بر اين باور بودند 
كه با حضور محمد انصاري و محمدامين آرام طبع در 
پســت دفاع چپ، جايي براي ربيع خواه باقي نخواهد 
ماند. او اما از فرصت مصدوميت رقبايش استفاده كرد 

و از همان مسابقه اول فيكس شد. بعدها ربيع خواه در 
پست هايي مثل دفاع وسط و هافبك دفاعي هم تست 
شــد. او بين مناطق مختلف زمين جابه جا مي شــد، 
اما به نــدرت از تركيب بيرون مي رفــت. حقيقت آن 
اســت كه در تيم پر از فانتزي باز پرسپوليس، كيفيت 
ربيع خواه شمار زيادي از هواداران و منتقدان را متقاعد 
نمي كرد، اما برانكو به اين بازيكن اعتقاد راسخ داشت. 
سرمربي كروات سرخپوشان جمله مشهوري داشت 
با اين مضمون: »از ربيع خواه انتقاد مي كنند چون به 
موهايش ژل نمي زند. « بعدتر به نوعي حتي بازي دادن 
به ربيع خواه براي برانكو حيثيتي شــد؛ تا جايي كه او 
بعضا زياده روي مي كرد. مثال يك بار در داربي تهران، 
برانكو احمد نوراللهي آماده را نيمكت نشــين كرد تا 
ربيع خواه فيكس شود. اين مسئله به ضرر تيم و خود 
بازيكن تمام شد. آن بازي را استقالل با گل وريا غفوري 
يك بر صفر برد، اما هواداران پرسپوليس موقع تعويض 
شــدن ربيع خواه به اندازه زدن يك گل شادي كردند! 
حتي يك بار عادل فردوسي پور در توصيف عالقه برانكو 
به اين بازيكن گفته بود: »حتي پدر ربيع خواه هم اينقدر 
به او اعتقاد ندارد. « با اين حال روزگار گذشت و گذشت 

و به آقاي معمولي پرسپوليس عزت داد.

  موج دوم؛ ستايش از سرباز آرام
محســن ربيع خواه به تدريج در پرسپوليس پيشرفت 
كرد، اما منصفانه اين پيشــرفت از نظــر فني آنقدرها 
چشــمگير نبود. او به عنــوان يك هافبــك دفاعي تا 
روزهاي آخر فوتبالش عمدتا نشاني از تكل هاي دقيق، 
شوت هاي خطرناك و حتي ضربات سر مؤثر بروز نداد، 
اما ويژگي هاي رفتاري او، بي حاشيه و در خدمت تيم 
بودنش باعث شد به تدريج مورد حمايت افكار عمومي 
قرار بگيرد. زماني كه حتي گابريل كالدرون هم به عنوان 
جانشــين برانكو به ربيع خواه اعتماد كرد، روشن شد 
مربيان كارآزموده به وجود مختلف شاگردان شان توجه 
مي كنند. به عالوه محســن به تدريج تبديل به »آچار 
فرانسه« تيم شده بود و هر كجاي پرسپوليس مي لنگيد، 
مي شد روي او حساب كرد. بار اولي كه پرسپوليس به 
نيمه نهايي آسيا رسيد، در يك هشتم نهايي يك مصاف 
سخت با الدوحيل داشــت. كمال كاميابي نيا هم قبل 
از اين بــازي كتفش را جراحي كرد، امــا ربيع خواه در 
بهترين نمايش دوران حضورش در پرســپوليس، 90 
دقيقه نام تائه هي را مهار كرد تا قرمزها باال بيايند. حاال 
او رفته و خاطراتش بر جا مانده؛ هرچند مســلما موقع 

جدايي سزاوار احترام بيشتري بود.

اميرحســين اعظمي| ميثم تيمــوري مدافع چپ تراكتــور فصل آينده هم 
همكاري اش را با اين تيم ادامه خواهد داد. او تراكتور را قوي  ترين تيم ايران 
توصيف مي كند و معتقد اســت كه آنها به چيزي جز قهرماني در ليگ برتر 
فكر نمي كنند. تيموري درخصوص وضعيــت فعلي تراكتور، حضور عليرضا 
منصوريان روي نيمكت اين تيم و مسائل مختلف ديگر به سؤاالت همشهري 

ورزشي پاسخ مي دهد.
  بعد از اتمام ليگ گفته بودي كه چند پيشنهاد داري، ولي مثل 

اينكه درنهايت در تراكتور ماندني شدي؟
بله، من چند پيشنهاد داشتم ولي خوشبختانه در تراكتور ماندم. من قرارداد داشتم 
و البته در مورد يك سري از مسائل با مسئوالن باشگاه صحبت كردم و خوشحالم كه 
دوباره براي تراكتور و هواداران پرشور اين تيم بازي خواهم كرد. اميدوارم كه نسبت 

به فصل گذشته عملكرد بهتري داشته باشم.
  تعدادي از بازيكنان تراكتور جدا شدند و چند بازيكن جديد هم 

جذب كرديد. فكر مي كني اين تغييرات تراكتور را قوي تر كند؟
ما تيم خوبي داريم، به هر حال اين طبيعي اســت كه در پايان هر فصل هر تيمي 
ريزش داشــته باشــد. تيم ما هم بازيكنان خوبي به خدمت گرفته و احتماال چند 
بازيكن ديگر هم با نظر كادر فني به تيم اضافه شــوند. اميــدوارم فصل جديد را با 

نتايجي خوب شروع كنيم.
  اين تيمي كه بسته شده مي تواند در هر سه جام مدعي باشد؟

بله، ما تيم خوبي داريم و در هر سه جام دنبال موفقيت هستيم. يكي از هدف هاي 
مهم ما قهرماني در ليگ برتر است و من هم دوست دارم براي نخستين بار قهرماني 

در ليگ برتر را همراه با تراكتور تجربه كنم.
  رقابت با پرسپوليس، استقالل، سپاهان و... سخت نيست؟

ما تراكتور هستيم، قوي ترين تيم ايران. به چيزي جز قهرماني هم فكر نمي كنيم. ما 
بازيكنان بسيار خوبي داريم، همينطور يك كادر فني باتجربه و مديريتي عالي كه 

شرايط خوبي را براي تيم فراهم كرده اند.
  كار كردن با عليرضا منصوريان چطور است؟

منصوريان يك مربي باانگيزه است و تالش مي كند تا تفكراتش را در تيم جا بيندازد. 
او نيازي به تعريف ندارد و در اكثر تيم هايي كه كار كرده، عملكرد خوبي داشته است. 

اميدوارم منصوريان در تراكتور هم روزهاي خوبي را تجربه كند.
  در مورد عدم حضور بازيكنان و مربيان خارجي در فوتبال ايران 

چه صحبتي داري؟
اين تصميم خوبي بود كه گرفته شــد. با اين تصميم بازيكنان ايراني بيشتر ديده 
مي شوند و مي توانند خودشان را نشان دهند. در سال هاي گذشته خيلي از بازيكنان 
ايراني ديده نشدند ولي حاال اين فرصت را در اختيار دارند تا خودشان را ثابت كنند.
 ولي در هيچ كدام از ليگ هاي معتبر دنيا چنين تصميمي گرفته 

نمي شود.
به هر حال اين تصميمي است كه مسئوالن فوتبال ما گرفته اند و بازيكنان ايراني 

هم بايد از آن استفاده كنند.
  فكر نمي كني اين تصميم، قيمــت بازيكنان ايراني را به 

شكلي عجيب و غيرمنطقي باال برد؟
فوتباليست هر چقدر پول بگيرد، حقش است!

 سفيد و سياه آقاي معمولي
  موقع خريد محسن ربيع خواه، هيچ كس تصور نمي كرد فروش او به يك بحران تبديل شود

 تيموري: قوي ترين تيم ايران هستيم و قهرماني مي خواهيم
 مدافع چپ تراكتور از قانون منع حضور خارجي ها در ليگ ايران استقبال مي كند

 پيشنهاد رسمي االهلي براي نوراللهي
تيم االهلي قطر احمد نوراللهي را مي خواهد. االهلي پيشنهاد رسمي خود را مستقيما به باشگاه ارسال كرده و منتظر جواب 
است. پيش از اين يحيي گل محمدي، سرمربي پرسپوليس با جدايي خليل زاده و رسن مخالفت كرده بود و به  نظر مي رسد 
تمايلي به  جدايي احمد هم نداشته  باشد. هر چند با اختالفي كه كاپيتان با باشگاه دارد، شايد خود او به رفتن راغب باشد.

تجمع خارج از برنامه آبي ها
  هواداران استقالل بي توجه به توصيه  مسئوالن باشگاه 

  يك بار ديگر مقابل مجلس تجمع كردند

روز گذشته هواداران اســتقالل يك بار ديگر مقابل مجلس تجمع كردند تا به شرايط تيم 
خود اعتراض كنند. اما نكته جالب اين تجمع اين بود كه اين بار مسئوالن باشگاه از يك روز 
قبل به هواداران هشدار داده و مخالفت خود را با اين تجمع ابراز كرده بودند. روز يكشنبه 
پرويز مظلومي و محمود فكري، سرپرست و سرمربي آبي پوشان در مصاحبه هايي جداگانه 
با سايت اين باشگاه كه البته شــباهت فراواني هم با يكديگر داشتند، از هواداران استقالل 
خواستند گول حاشيه سازان را نخورند و درحالي كه تيم روزهاي خوبي را سپري مي كند 
از هرگونه تجمع و اعتراض بپرهيزند. اما تعدادي از هواداران بدون توجه به اين توصيه ها از 
صبح روز دوشنبه در اطراف مجلس شوراي اسالمي گرد هم آمدند تا صداي اعتراض خود 

را به گوش نمايندگان مجلس برسانند و يك بار ديگر عليه وزير ورزش شعار بدهند. آنچه 
تجمع ديروز هواداران استقالل را عجيب تر مي كند اين است كه در روزهاي اخير – الاقل از 
زمان تجمع قبلي تا ديروز- اتفاق جديدي در باشگاه استقالل رخ نداده و مشكل خاصي به 
مشكالت كالن اين باشگاه اضافه نشده است. آبي پوشان با كادر فني و بازيكنان جديدشان 
مشغول تمرين هستند و مطالبات شفر هم در حال پرداخت شدن است. مشكلي اگر هست 
صرفا بالتكليفي هروويه ميليچ و علي كريمي است كه آن هم بعيد است ربطي به وزير ورزش 
و نمايندگان مجلس داشته باشد. مسئوالن استقالل ديروز با آوردن اميد علي دفتري كادر 
فني خود را نيز تكميل كردند تا با تمام قوا به آماده سازي تيم براي شروع ليگ برتر بپردازند. 
طي روزهاي اخير براي تكميل كادر فني اســتقالل صحبت از آمدن اميد نمازي بود اما از 
آنجا كه نمازي تأكيد كرد فقط به عنوان دستيار اول به استقالل مي آيد اين انتقال منتفي 
شــد. آبي ها ديروز آخرين جاي خالي موجود در كادر فني را با اميد علي دفتري پركردند 
كه از لحاظ كار اجرايي در فوتبال ايران مربي تازه كاري محســوب مي شود اما كالس هاي 
مربيگري را در آن سوي مرزها گذرانده اســت. او احتماال طراحي تمرينات تيم فكري را 

برعهده خواهد داشت.

  بازگشت خوشبختي  با ليگ قهرمانان
   از امشب و در كمتر از 2 ماه شاهد كوتاه ترين بازگشت ليگ قهرمانان اروپا  در تاريخ خواهيم بود 



7 سياست سه شنبه 29 مهر 99  شماره 8066  2 3 0 2 3 6 0 8

پرونده يك نماينده مجلس، 
نخستين پرونده اي است كه ذيل عنوان 
اتهامي جرم سياســي برايش دادگاه 
تشكيل شــد. نقاط ضعف قانون جرم 
سياسي چيست و چه انتظارات حداقلي 
مي توان از آن داشت و چرا تاكنون به آن 

عمل نشده بود؟
اساســا قانون خوب قانوني اســت كه بر 
بسترهاي درســت اجتماعي و فرهنگي 
تدوين و تصويب شود؛ كما اينكه ما به طور 
مثال قانون انتشــار و دسترسي آزاد به 
اطالعات را داريم كه بيش از ۱0سال از آن 

مي گذرد، ولي عمال آن قانون هم نتوانسته 
در بستر فعاليت هاي اجتماعي، سياسي و 
حقوقي جامعه خوب تعريف شود و خوب 
خودش را نشــان دهد. مسئله واقعي اين 
است كه به نظر مي رســد متن اين قانون 
به نحوي نيست كه جامعيت داشته باشد 
و به مثابه آنچه در كشــورهاي ديگر در 
اين قالب تعريف شــده و طيف وسيعي 
را تحت پوشش قرار مي دهد، قانون ما به 
اين شكل نيست. اين قانون مي توانست از 
جامعيت خيلي بهتر و بيشتري برخوردار 
باشــد؛ به همين علت نيز جامعه حقوقي 
و فعاالن اجتماعي به رغــم اينكه به خود 
اين قانون و تصويب متني با عنوان قانون 
جرم سياسي اقبال نشان دادند، خيلي از 
متن آن و مفادش رضايت ندارند و شايد 
به همين علت اســت كه اســتناد به اين 
قانون چه در دســتگاه قضايــي و چه در 
فضاي سياســي و اجتماعي زياد نبوده و 
اثر چنداني ندارد. اين خــأ واقعا وجود 
دارد كه چرا در طول ۴سال تصويب اين 
قانون، بايــد اخيرا پرونــده اي تحت اين 
عنوان در محاكم دادگســتري باشد؟ آن 
هم شروع رســيدگي  ها با يكي از كساني 
باشد كه نماينده مجلس است. صرف نظر 
از مواضع ايشان، اينكه شروع رسيدگي و 

بهره مندي از قانون با رسيدگي به اتهامات 
يك نماينده مجلس اســت، اثر خوبي بر 
مخاطبان و فعاالن اجتماعي و سياســي 
نمي گذارد. بهتر بود كه رسيدگي به جرائم 
به اين استناد با مواردي شروع مي شد كه 

عموم مردم با آن درگيرند.
چــرا درخصــوص حــق 
اعتراضات و برگزاري  تجمعات مصرح 
در قانون اساسي به جاي تشكيل محاكم 
امنيتي از اين قانون براي بازداشتي هاي 

سال هاي اخير استفاده نمي شود؟
اينكه چرا در اين موارد به جاي تشــكيل 
محاكــم امنيتــي از ايــن قانــون براي 
بازداشت هاي اخير اســتفاده نمي شود، 
به خود متن قانون برمي گردد. متن قانون 
دست مرجع رسيدگي كننده را خيلي باز 
گذاشته است؛ يعني به آن اجازه مي  دهد 
تا در انگيزه متهمان كنكاش كند. طبيعتا 
قانون خوب، قانوني اســت كه خيلي فضا 
براي تفســير در آن باز نباشد. با توجه به 
متن ماده۱ قانون جرم سياسي فعلي كه 
مي گويد چنانچه جرائم مصــرح در اين 
قانون با انگيزه اصالح امور كشور و بدون 
اينكه قصــد ضربه زدن به اصــل نظام را 
داشته باشد، محقق شــود، جرم سياسي 
محسوب مي شود، احراز اين انگيزه اصالح 

امور و نداشــتن قصد ضربه زدن به اصل 
نظام را به دادســرا واگذار كرده و بسته به 
تفسيري كه مقام قضايي در دادسرا داشته 
و نگاهي كه به متهم دارد، مي تواند دايره 
شموليت و عدم اســتفاده از اين قانون را 

گسترش بدهد.
از حيث بررســي تطبيقي، 
نظامات حقوقي مترقي دنيا چه هدفي 
از تدوين قانون جرم سياسي داشته اند 
و در ايران كيفيــت تدوين اين قانون 
چگونه بوده است؟ درواقع نوع نگاهي 
كه بر سر تدوين چنين قانوني در حقوق 
كيفري وجود داشت، چه بوده و آيا در 
چارچوب حقوق شــهروندي و تحقق 
قواعد جامعه مدنــي مطلوبيت دارد؟ 
همچنين آيا حقوق آزادي بيان و امنيت 

در بيان نظر را پاسداري مي كند؟
در بســياري از كشــورها كــه از الگوي 
مردم ســاالري تبعيت مي كنند، تفاوت 
عمده در »مســالمت  آميز بــودن عمل با 
انگيــزه اصالح امور« اســت. بدين لحاظ 
به نظر مي  رســد كه قانون جرم سياسي 
ما نگاه ويژه اي به ايــن دارد كه مرتكبان 
قصد ضربه زدن به اصل نظام را نداشــته 
باشند كه خود اصل نظام هم تفسيرهاي 
متعددي دارد كه اساســا چــه مواردي 

مي تواند مشمول اصل نظام باشد. به نظر 
مي رسد در قانون اساسي ما برخي مباحث 
و اصول و الگوهايي را كه تــا ابد غيرقابل 
تغيير اعالم شده، مي شود به عنوان اصل 

نظام درنظر داشت.
 مثال آيــا بازداشــت هاي 
اعتراضات دي ماه96 و آبان و دي98را 

مي شد ذيل اين قانون تفسير كرد؟
در بسياري از موارد مثل اعتراض به گراني 
بنزين كه به عدم اطالع  رســاني درســت 
برمي گردد يا موارد ديگري كه ناشــي از 
فشارهاي اقتصادي اســت و جنبه مدني 
دارد، قاعدتــا مي شــود از ظرفيت قانون 
جرم سياسي استفاده كرد؛ چون بسياري 
از نقدها درواقع متوجــه اصل و تماميت 
نظام نيست؛ حتي مي شد در ماده2 قانون، 
دايره جرائم را گســترده تر كــرد. از اين 
طريق مي شــد زمينه را فراهم كرد تا هم 
دلبســتگي هاي افراد به نظام بيشتر شود 
و هم دايره انتســاب جرائم امنيتي كاسته 
شود. طبيعتا يك نظام حقوقي مطلوب كه 
بر بستر مردم ساالري ديني شكل گرفته، 
درصدد اســت تا فضا را به سمتي ببرد كه 
شهروندان احساس نكنند با هر نوع عمل 
اعتراضي، قصد آنها ضربه بــه اصل نظام 

تفسير خواهد شد.

 گفت وگو با محسن خاكزاد، حقوقدان و قاضي سابق 
درباره اجراي قانون جرم سياسي، نقص ها و نقاط قوت قانون 

عليرضا زاكانی، رئيس مركز پژوهش های مجلس اولين كسی بود كه به اتهام جرم سياسی محاكمه و تبرئه شد.   عكس: خبرگزاري مهر

اعتراض سياسي، جرم امنيتي نيست
در حاشيه سياست

  دور، دوِر تندروهاست
غالمعلي رجايــي، فعــال سياســي اصالح طلــب، در گفت وگو 
با اعتمادآنالين به سياه نمايي »تندروها« عليه دولت اشاره كرده و 
گفته كه بعد از مجلس جديد، دور دورِ تندروهاست. وي ضمن تأييد 
برخي »ناكارآمدي هاي دولت« هشدار داد: »رفتارهاي راديكال به 
حدي نگران كننده شده  كه حاكميت بايد براي جلوگيري از تداوم 
اين روند چاره انديشي كند. چون تندروها در مقاطعي حتي دست 
به اسلحه بردند يا با حرف هايشــان كاري كردند كه عده اي به خود 
اجازه دهند با اسلحه شخصيتي چون سعيد حجاريان را ترور كنند.«

  پيشنهاد متفاوت محسن رضايي براي درآمدزايي
دبير مجمع تشــخيص مصلحت نظام از دولت خواست با صادرات 
تســليحات پيشــرفته ايران، به درآمدهاي ارزي جديدي دست 
يابد. محسن رضايي در صفحه اينســتاگرام خود با اشاره به اتمام 
تحريم هاي تسليحاتي ايران، نوشت: هر چند تحريم هاي تسليحاتي 
ايران يك اقدام ظالمانه بوده و االن هم با آزاد شدن و رفع تحريم هاي 
تســليحاتي، آمريكا و اروپا به آن پايبند نخواهند شد، اما دولت با 
برنامه ريزي درست بايد از شــكاف هاي بين المللي و همچنين نياز 
بسياري از كشورهاي جهان به تسليحات پيشرفته ايراني استفاده 

كند و به درآمدهاي ارزي جديدي دست يابد.

  رزمايش كرونايي 2سال قبل از ورود كرونا!؟
رئيس سازمان پدافند غيرعامل كشور طي سخناني از رزمايش كرونا 
در سال 96 خبر داد! به گزارش مهر، سردار غالمرضا جاللي در نشست 
خبري گفت: ما در ســال 96، دوســال قبل از ورود كرونا به كشور 
رزمايش مقابله با ورود كرونا به كشور را در فرودگاه امام خميني )ره( 
برگزار كرديم كه مدارك آن موجود اســت. همچنين بيش از 200 

آمبوالنس مخصوص براي تهديدات ميكروبي را تهيه كرديم.

  مجلس از رأس امور پايين آمده است
محمود ميرلوحی، فعال سياســی اصالح طلــب، ورود نمايندگان 
فعلي به مجلس را حاصل نوع نگاه شورای نگهبان به صالحيت های 
نامزدهای اصالح طلب و ردصالحيت بســياری از آنها دانست و به 
نامه نيوز گفت: »كسانی كه اكنون بر صندلی نمايندگی نشسته اند 
عرصه را بی رقيب ديدنــد و در آن فضا شــعارهايی دادند كه اصال 
نمی دانستند چه راهكاری برای اجرايی شدنشان وجود دارد. واقعا 
اين نمايندگان مجلس را به هر شــكلی از رأس امــور بودن پايين 
آورده اند و اصال نبايد از چنين نمايندگانی انتظار حل مشكالت را 
داشت«. ميرلوحي با اشاره به ارائه بسته اقتصادي از سوي نمايندگان 
در ابتداي ورودشــان به مجلس گفت: »ديديم كه هيچ اتفاقی بر 
آن بسته رخ نداد زيرا خودشــان هم نمی دانستند می خواهند چه 
كار كنند. نه تنها نماينــدگان كاری برای اقتصــاد نكردند بلكه با 
موضع گيری نابهنگام برخی از آنها دالر گران و بر ميزان مشكالت 

مردم افزوده می شود«.

هفته گذشته نخستين جلسه دادگاه جرم سياسي با حضور عليرضا زاكاني، رئيس مركز پژوهش هاي 
مجلس به عنوان متهم برگزار شد. شاكي اين پرونده آنطور كه گفته شده وزارت اطالعات بود و نهايتا هم 
دادگاه رأي به تبرئه زاكاني داد. به گفته علي القاصي مهر، دادستان تهران به اتهامات 5متهم براساس 
قانون جرم سياسي رسيدگي خواهد شد و عالوه بر اين، 18پرونده ديگر نيز مصداق جرم سياسي است 
كه در روزهاي آينده به آنها رسيدگي مي شود. اين اتفاق يك رويكرد مثبت در دوراني است كه ابراهيم رئيسي، رياست قوه قضاييه را برعهده گرفته 
است؛ دوراني كه از آن به عنوان دوران تحول ياد مي شود و اخيرا با سند امنيت قضايي يك گام بلند ديگر در جهت احقاق حقوق شهروندي در حوزه 
قضايي برداشته شده است. احمد مومني راد، سخنگوي هيأت منصفه جرائم مطبوعاتي و سياسي اظهار داشت: دومين پرونده جرم سياسي هم 
روز يكشنبه در شعبه 9 دادگاه كيفري يك استان تهران با حضور هيأت قضايي به رياست قاضي محمدي كشكولي و با حضور هيأت منصفه جرائم 
مطبوعاتي و سياسي برگزار شد. متهم اين پرونده، نعمت احمدي، يكي از وكالي مشهور بود كه با اتهام نشر اكاذيب، دفاعيات خود را شرح داد. 
در اين دادگاه هيأت منصفه به اتفاق آرا نعمت احمدي را مجرم و همچنين با اكثريت آرا در عين حال مستحق تخفيف دانست. تشكيل پرونده هاي 
امنيتي متعدد پس از اعتراضات دي ماه96 و آبان و دي98 با اين پرسش مواجه بوده كه آيا نمي شد بخش هاي گسترده اي از اين پرونده ها ذيل قانون 
جرم سياسي با تخفيف مجازات و شرايط سهل و ساده تر مندرج در اين قانون حل وفصل مي شد؟ درباره ظرفيت بهره مندي جامعه مدني و عموم 

مردم از اجراي اين قانون جرم سياسي و البته موانع آن با محسن خاكزاد، حقوقدان و قاضي سابق دادگستري گفت وگو كرديم.

  قانون جرم سياسي بايد پااليش شود

محسن تواليي
خبرنگار

   نياز به پااليش است
فكر مي كنم همين كه بعد از چند دهه قانون جرم سياسي تصويب شد، نشان دهنده اين 
است كه تغييري در رويكرد قانونگذاري و نوع نگاه به افرادي وجود دارد كه واقعا قصد اصالح 
و انگيزه توسعه كشور را دارند و هدف شان ضربه زدن به حاكميت نيست. طبيعي است كه 
هر قانوني نيازمند اصالح است و مطابق زمان و بر مبناي پيشرفت هاي حقوقي بايد تغيير 
كند. نفس تصويب قانون جرم سياسي به رغم اينكه خيلي دير انجام شد، ايده خوبي است و 
تأكيد رئيس محترم قوه قضاييه كه چرا اين قانون اجرا نمي شود، باز هم يك حركت و نگاه رو 
به جلوست؛ به همين دليل به نظر مي رسد كه بايد سعي كنيم اين قانون را مورد پااليش قرار 
دهيم و ايرادات آن را برطرف كنيم؛ به نحوي كه قسمت عمده تري از افرادي كه واقعا قصد 

خوب و مطلوب را و نيت شان اعتالي كشور است و تمايل به بهره مندي از يك حكمراني 
دارند، بتوانند از اين قانون بهره مند شوند و قطعا نواقصي كه 

وجود دارد بايد با اصالحاتي اجرا شود. ولي نفس تشكيل اين 
دادگاه ها قطعا بر رويه قضايي ما تأثير مي گذارد؛ هر چند كه 
شروع با رسيدگي به اتهامات يك نماينده مجلس بوده، ولي 

تأكيدات رئيس قوه و شروع به اين رسيدگي  ها مطمئنا 
بي تأثير بر اين موارد نيســت؛ با توجه به رويكرد 

جديدي كه در قوه قضاييه وجود دارد و مي شود 
با يك انعطاف بيشتر زمينه را براي بهره مندي 
عموم مردم و نه فقط صاحب  منصبان قدرت از 

اين موضوع فراهم كرد.
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پیگیری گزارش

ترميم زخم كهنه نقش جهان
شوراي عالي شهرسازي و معماري سرانجام حكم نهايي تخريب هاي 
صورت گرفته در حريم درجه يك میدان نقش جهان اصفهان را صادر 
و اعالم كرد كه مخالــف اقدامات انجام شــده و تخريب هاي صورت 
گرفته در بافت تاريخي ضلع شــرقي میدان ثبت جهاني شده نقش 

جهان اصفهان است.
به گزارش همشهري، شــوراي عالي معماري و شهرسازي در جلسه 
شــهريورماه خود مصوبه مخالفت با احداث گذر آقانجفي و تخريب 
حريم درجه يــك میدان نقش جهان اصفهــان را تصويب كرد. اين 
شورا در مصوبه  خود اعالم كرد: »نظر به مخدوش شدن يكپارچگي 
و انسجام بافت فرهنگي و تاريخي شــهر اصفهان، بي توجهي به اثر 
جهاني میدان نقش جهان،عدم  لزوم ايجاد پیاده راه با توجه به فاصله 
اندك با پیاده راه پیرامون میــدان نقش جهان، اثرات تخريب بناها و 
رهاسازي فضاهاي به وجود آمده بر كیفیت خدمات و زندگي ساكنان 
و نارضايتي ايشان، با هرگونه تخريب و تملك بنا به منظور احداث يا 

امتداد گذر موجود مخالفت مي شود.«
اين مصوبه افزوده است: »با عنايت به لزوم ساماندهي وضعیت موجود، 
ضمن تأكید بر حفظ كلیه پالك هاي موجود در گذر پیشنهادي )بدنه 
خیابان حافظ، ســاباط و پالك هاي مجاور طبق نقشه پیوست( مقرر 
شــده، طرح ســاماندهي با تأكید بر ايجاد و احیاي فضاهاي شهري، 
پشتیبان محله و میدان نقش جهان و توجه به احیاي بناها و فضاهاي 
ارزشــمند فرهنگي در جهت تداوم هويت تاريخــي گذر، ظرف مدت 
يك ماه از تاريخ ابالغ مصوبه، توســط شــهرداري اصفهان تهیه و پس 
از تصويب در كمیسیون ماده 5، جهت ابالغ به دبیرخانه شوراي عالي 
شهرسازي ارائه شود.« شوراي عالي معماري و شهرسازي تأكید كرد: 
»نظر به مشــكالت و نارضايتي هاي به وجود آمده براي ساكنان در اثر 
اقدامات بي برنامه و نیز لزوم توجه به جلب مشاركت مردمي در احیاي 
بافت، ضروري است مديريت شــهري اهتمام ويژه به بهبود وضعیت 
كالبدي موجود داشته باشد و اقدامات اجرايي از نوع بهسازي، كف سازي 
و بدنه ســازي با قید فوريت توسط شــهرداري انجام پذيرد.« روزنامه 
همشهري بهمن ماه سال98 در سلســله گزارش هايي به تخريب هاي 
صورت گرفته در حريم درجه يك میدان نقش جهان اصفهان پرداخت و 
متذكر شد كه اهمال در ابالغ حريم میدان نقش جهان و 116اثر تاريخي 
پیرامون اين میدان ثبت جهاني شده توسط دفتر ثبت آثار تاريخي وقت، 
دست متولیان شــهري اصفهان براي زير و رو كردن حريم درجه يك 
میدان نقش جهان و تخريب بناهاي تاريخي واقع در اين بافت تاريخي 
را باز گذاشت.  با انتشار گزارش هاي مرتبط به تداوم طرح احداث گذر 
آقا نوراهلل نجفي در روزنامه همشهري، حساســیت ها افزايش يافت و 
نمايندگان مجلس و مســئوالن وزارت راه و شهرسازي به ديدار بافت 
تاريخي تخريب شده رفتند و در مخالفت با احداث گذر سخن گفتند. 
اكنون شوراي عالي معماري و شهرسازي كشور نظر نهايي را صادر و در 
مصوبه اخیر خود احداث اين خیابان و تخريب هاي انجام شده را عامل 
مخدوش شدن يكپارچگي بافت تاريخي اصفهان خوانده و از شهرداري 
و مديريت شهري اصفهان خواسته است به ساماندهي ويرانه هاي برجاي 

مانده اقدام و فضاهاي شهري اين بافت تاريخي را احیاء كنند.

  هنوز سند تك برگ پالك هاي وقفي كوه دماوند به نام منابع طبیعي صادر نشده است دماوند؛نیازمندشفافسازی
   سكوت معنادار مسئوالن سازمان جنگل ها بر ابهام بازگرداندن كوه دماوند به منابع طبیعي افزوده است

ماه ها از ماجراي وقف بخش هايي از 
محيط 
كوه دماوند مي گذرد و هنوز تكلیف زیست

پالك هاي ثبتي كه محل اختالف 
سازمان هاي ثبت اســناد، اوقاف و امور خیريه و 
ســازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداري اســت، 

مشخص نشده است.
مديركل ســازمان جنگل هــا و مراتع اســتان 
مازندران- ســاري در آخرين مصاحبــه قبل از 
بازنشستگي به همشــهري اعالم كرد كه »سند 
دماوند به نفع منابع طبیعي صادر شده، اما تحويل 
آن موكول به ارائه سند دفترچه اي است كه آن هم 
در اختیار ماست و سند اوقاف بايد ابطال شود.« 
پس از انتشار اين مصاحبه، در پیگیري هاي بعدي 
روزنامه همشــهري درباره ســرانجام پالك هاي 
وقفــي 68، 69، 35و 37كه همگــي منتهي به 
قله دماوند شده است، پاسخ شــفافي از سازمان 
جنگل ها و مراتع به دست نیامد و مشخص نشد كه 
آيا اسناد تك برگ اين پالك ها در اختیار سازمان 

جنگل ها قرار گرفته است يا خیر؟ 
سكوت طوالني مسئوالن ســازمان جنگل ها نیز 
بر ابهام ماجرا افزود. مديران سازمان هاي مرتبط 
بر وقف ناپذير بودن كــوه دماوند تأكید دارند، اما 
هیچ يك سند تك برگ دماوند به نام منابع طبیعي 
را ارائه نكرده  و از همان زمــان كه موضوع وقف 

دماوند و تالش براي صدور سند تك برگ دماوند 
به نام منابع طبیعي اعالم شد تاكنون، اين موضوع 

در پیچ و خم هاي اداري مسكوت مانده است.

پرونده دماوند براي مردم شفاف سازي شود 
محمد درويش، كنشگر محیط زيست در گفت وگو 
با همشهري درباره انتظارات مردمي در ماجراي 
وقف دماوند، مي گويد: انتظار مي رفت ســازمان 
جنگل ها بتواند درســت در زماني كه معاون اول 
رياست جمهوري همه دســتگاه هاي مربوطه را 
براي حل وفصل پرونده وقف دماوند بسیج كرده، 
كوه دماوند را از اوقاف به منابع طبیعي بازگرداند. 
مسئوالن اين دســتگاه ها صراحتا اعالم كرد ه اند 
كه اراضي ملي قابل وقف نیستند و انتظار مي رود 

مسائل شفاف به مردم توضیح داده شود.
او با اشــاره به اينكــه در مورد اســناد نزديك به 
2میلیون هكتار از عرصه هاي ملي با سازمان اوقاف 
اختالف نظر وجود دارد، مي گويد: نه تنها توضیحي 
در مورد اسناد وقف دماوند داده نشد، بلكه مديركل 
منابع طبیعي مازندران ناگهان بازنشسته اعالم شد. 
گفتند بازنشستگي به موضوع اطالع رساني درباره 
وقف دماوند ارتباط ندارد، اما مدير بعدي با سكوت 
درباره پرونده و عدم مصاحبه با خبرنگاران، به اين 
شائبه دامن زد كه اتفاقا اين بازنشستگي می تواند 
به اين پرونده مرتبط باشد. اين اتفاقات، تأسف آور 
اســت و فعاالن محیط زيســت در مورد عملكرد 
سازمان جنگل ها و مراتع در صیانت از انفال مطالبه 

دارند و خواستار پیگیری هرچه سريع تر موضوع و 
بازپس گیری انفال هستند.

محمد درويش مي گويد: سازمان جنگل ها حداقل 
مي توانســت اســناد پالك هاي مورد اختالف با 
سازمان اوقاف را در پرونده وقف كوه دماوند منتشر 
كند و فراكسیون محیط زيست مجلس، واكنش 
جدي و شــفاف به اين موضوع نشان دهد؛ چون 
اين موضــوع مطالبه جدي مردم و تشــكل هاي 

محیط زيستي است.
اين فعال محیط زيست مي گويد: نبايد تصور شود 
چون جامعه درگیر مشــكالت اقتصادي اســت، 

موضوع وقف جنگل آقمشــهد و دماوند فراموش 
شده است. نهادهاي دخیل در اين دو پرونده بايد 
از طريق رســانه ها به مردم پاسخ بدهند. كساني 
كه قصور كرده اند بايد پاســخگوي مردم باشند؛ 
چون اگر مردم مطمئن شوند يك سیستم شفاف 
خاطیان را پايش و به سزاي اعمال شان مي رساند، 
آن وقت خودشان براي حفظ منابع طبیعي كشور 

تالش مضاعف مي كنند.
اظهارنظرهاي صورت گرفته پس از انتشــار خبر 
وقف بخش هايي از كوه دماوند از سوي نهادهاي 
مرتبط، بــر وقف ناپذير بودن »قلــه دماوند« نیز 
تأكید دارد. براســاس قانون، حريم قله دماوند از 
ارتفاع 2200متري به باالســت. محمد درويش 
در اين باره مي گويد: منابع طبیعي بايد به صورت 
شفاف به مردم اعالم كند كه همه اسناد مالكیت 
دماونــد از ارتفــاع 2200به بــاال در اختیار اين 
ســازمان قرار گرفته اســت، اما اطمینان داريم 
بخش هاي قابل توجه اين قلمرو در اختیار منابع 

طبیعي قرار نگرفته است.

مجلس در حال بررســي پرونده وقف دماوند 
است

سمیه رفیعي، نماينده تهران و رئیس فراكسیون 
محیط زيست مجلس نیز در گفت وگو با همشهري 
درباره آخرين تالش هاي مجلس براي رسیدگي 
به ماجراي وقف دماوند اعالم كرد: اسناد 4دستگاه 
مرتبط به پرونــده وقف دماوند پــس از مدت ها 

پیگیري در اختیار مجلس قرار گرفت و هم اكنون 
اين اسناد در حال بررسي از سوي تیم كارشناسي 
است، اما نكته واضح در پرونده وقف دماوند، قصور 
چند دستگاه مرتبط است. مجلس نیز تا رسیدگي 
نهايي به اين پرونــده، موضوع وقــف دماوند را 
پیگیري خواهد كرد؛ چون انفال آنچنان كه مقام 
معظم رهبري بارها فرموده اند قابل وقف نیست و 
مجلس هم ماجراي وقف دماوند را به عنوان حقوق 

عامه پیگیري خواهد كرد.
معاونت حقوقي رياســت جمهوري چندي قبل 
پیش نويس اليحه  حل اختالفات ديرينه سازمان 
اوقاف و سازمان جنگل ها را ارائه كرد و حاال سمیه 
رفیعي، رئیس فراكســیون محیط زيست مجلس 
چاره حل اختالف بر ســر منابع طبیعي را اجراي 
اصل 45قانون اساسي مي داند. او مي گويد: مبناي 
تصمیم گیري در بحث اراضي ملــي اعم از دريا، 

كوه، مرتع و جنگل، اصل 45قانون اساسي است.
اصــل 45قانون اساســي تأكیــد دارد: »انفال و 
ثروت هاي عمومي از قبیل زمین هاي موات يا رها 
شده ، معادن ، درياها، درياچه ها، رودخانه ها و ساير 
آب هاي  عمومي ، كوه ها، دره ها، جنگل ها، نیزارها، 
بیشه هاي طبیعي ، مراتعي  كه حريم نیست ، ارث 
بدون وارث و اموال مجهول المالك و اموال  عمومي 
كه از غاصبین مسترد مي شود، در اختیار حكومت 
اسالمي  اســت تا طبق مصالح عامه نسبت به آنها 
عمل نمايد. تفصیل و ترتیب استفاده از هر يك را 

نیز قانون معین مي كند.«

 زهرا رفيعي
خبرنگار

اسناد چهار دستگاه مرتبط 
بــه پرونــده وقــف دماوند 
پس از مدت هــا پیگیري در 
اختیار مجلــس قرار گرفت 
و هم اكنون اين اســناد در 
حال بررســی از سوي تیم 

كارشناسي است
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نگاه

 نگاه هاي غيركارشناسي
 به تفكيك استان ها

منطقه خراسانات جزو مناطقي از كشور 
اســت كه از دل آن 3استان تشكيل شد 
و مطالعــات حاكي از رضايــت مردمي 
در تفكيك و تشــكيل 2استان خراسان 
جنوبي و خراسان شمالي است. هرچند 
كــه مديــركل سياســي، انتخابات و 
تقسيمات كشوري استانداري خراسان رضوي هم اين رضايتمندي 
مردمي را تأييد مي كند اما معتقد است از نگاه كارشناسي روندي كه 

هم اكنون در تقسيمات كشوري وجود دارد، درست نيست.
محمدعلي نبي پور در اين باره به همشــهري مي گويــد: اينكه يك 
اشتياق سيري ناپذير براي ارتقاي واحدهاي تقسيمات كشوري وجود 
دارد، منطقي نيست. محور قانون تقسيمات كشوري، جمعيت است 
و خيلي از مواقع بر اساس اعمال نفوذ و پيگيري هاي غيركارشناسي، 
برخي واحدهاي تقسيمات كشوري ارتقا پيدا كرده اند كه نه تنها باعث 
نارضايتي مردم شده بلكه گاهی تبعات امنيتي هم به دنبال داشته و 

باعث مشكالت و اختالفاتي شده است.
وي ادامه مي دهد: مشكل اساسي كه بايد حل و فصل شود اين است 
كه ما در تخصيص بودجه  براساس واحدهاي تقسيمات كشوري پيش 
مي  رويم؛ يعني هروقت واحد تقسيمات ارتقا پيدا مي كند، بودجه آنجا 
هم افزايش خواهد داشت. اين باعث شده اشتياق براي ارتقا و جذب 
بيشتر بودجه در مناطق مختلف شــكل بگيرد. مثال اگر يك بخش 
تبديل به شهرستان مي شود، سرفصل بودجه جديدي برايش تعريف 
مي شود. اين مسئله باعث مي شــود كه همه به دنبال افزايش سهم 

منطقه خودشان از بودجه باشند.
اين مســئول درباره كاهش بوروكراسي با تقسيمات جديد كشوري 
هم می گويد: ارتقاي واحدهاي تقســيمات كشوري موجب كاهش 
بوروكراسي اداري نمي شود اما دسترسي مردم به خدمات را آسان تر 
مي كند. نكته مهم تفويض اختيارات و كاهش تمركز گرايي در سيستم 
اداري كشور اســت كه اگر اين معضل حل و فصل نشود، هرقدر كه 
واحدهاي تقســيمات را كوچك كنيم بازهم مشكالت بوروكراتيك 
وجود خواهد داشت. به نظر من بايد طرح جامع تقسيمات كشوري در 

دستور كار قرار گرفته و تصويب شود.
نبي پور تأكيد مي كند: نمي توانيم اين مسئله را ناديده بگيريم و آن 
را رد كنيم كه ارتقاي يك واحد تقســيمات كشوري موجب تسهيل 
در روند توســعه مي شــود، زيرا فلسفه تقسيمات كشــوري ايجاد 
رضايتمندي و تسهيل توسعه مناطق مختلف كشور است؛ همانطور 
كه در 2استان خراسان  شــمالي و جنوبي ما شاهد بهترشدن اوضاع 
و رضايت مردم هستيم. البته اين تصميم گيري و ارتقا در تقسيمات 
كشوري بايد در چارچوب قوانين و قواعد موجود شكل بگيرد، چراكه 
هم در حوزه سياست و هم در حوزه امنيت از اهميت ويژه اي برخوردار 

است.

تكذيب موافقت وزارت كشور با تشكيل گلساران
در پاسخ به مطرح شدن دوباره طرح تشكيل اســتان گلساران و ارائه آن به 
هيأت رئيسه مجلس، زهرا احمدي، مدیركل تقسيمات كشوري وزارت كشور 
مي گوید: در حوزه تقسيمات كشــوري، همواره مطالبات و تقاضاهایي براي 
تبدیل یا ارتقا مطرح است، اما تغيير و تحوالت تقسيماتي در سطح تشكيل 
استان جدید یا كاهش تعداد استان هاي كشور، مقوله اي كامال تخصصي است 

كه بار مالي فراواني دارد. وزارت كشور هم بارها 
اعالم كرده كه هيچ برنامه اي براي تشكيل استان 
جدید در كشور ندارد. اعالم موافقت وزارت كشور 
با تشكيل استان گلســاران هم واقعيت ندارد و 
در مقاطع مختلف، نظر كارشناســي و تخصصي 
مبني بر مخالفت با تشــكيل استان جدید اعالم 

شده است.

ث
مك

با وجود ارائه طرح استان گلساران به مجلس 

 طرح تشكيل استان در شمال اصفهان با پيگيری نمايندگان موافق به هيأت رئيسه مجلس 
ارائه شده اما وزارت كشور همچنان از عدم تغيير در تقسيمات كشوری خبر می دهد

دولت به دنبال تشكيل استان جديد نيست

تنها پرونده موجود در مجلس 
شوراي اسالمي براي تشكيل 
استاني جدید، »گلساران« با 
مركزیت كاشان است. شاید اگر كرونا جلسات علني مجلس دهم را تعطيل 
نمي كرد، اكنون مردم این منطقه هم به آرزوي چند ساله شان نزدیك شده 
و منتظر تأیيد این طرح از سوي وزارت كشور و دولت بودند. سال هاست كه 
مردم كاشان، آران و بيدگل، نطنز، خوانسار، ميمه و گلپایگان چشم انتظار 
تشكيل استاني جدید در شــمال اصفهان هستند تا شاید از بار مشكالت 
اداري و بودجه اي كم شود. خواسته اي كه نمایندگان این شهرستان ها را 
مجاب كرده تا بار دیگر فرایند پيچيده و طوالني قبل را تكرار كنند و اميدوار 
باشند كه این بار پيش از پایان دولت دوازدهم، نظر مساعد دولت را براي 
تشكيل استان گلساران جلب كنند. هر چند كه نه تنها درباره تشكيل استان 
گلساران كه در تفكيك استان فارس و دیگر استان هاي بزرگ مقياس ازجمله 
سيستان، كرمان و مازندران هم دولت و وزارت كشور بارها اعالم كرده اند 
كه هيچ برنامه اي براي تشكيل استان  جدید ندارند ودر واقع دولت مخالف 
تشكيل استاني جدید است. در این باره جمال عرف، معاون سياسي وزیر 
كشور هم چندي پيش در مراسم معارفه مدیركل تقسيمات كشوري معاونت 
سياسي وزارت كشور بر این مســئله تأكيد و عنوان كرده بود كه مدیركل 
جدید تقسيمات كشوري هم عالوه بر پيگيري جدي تصویب الیحه نظام 
تقسيمات كشوري و سياست هاي مربوطه، دقيقًا باید در چارچوب قوانين 

و قواعد موجود حركت كند؛ زیرا چالشــي ترین موضوع هم اكنون نواقص 
قانوني است كه باعث برداشت هاي بعضًا مطابق با سالیق، شخصي سازي 
مطالبات و شــكل گيري نوعي چانه زني در تقسيمات كشوري شده است. 
همشهری این طرح ارائه شده به مجلس را پيگيری كرده است. گفت وگو 

با جواد ساداتی نژاد، نماینده كاشان و آران و بيدگل را در ادامه می خوانيد.

مریم سرخوش 
خبرنگار

بـا وجـود مخالفت هایي 
كه با تفكيك  اسـتان ها 
وجـــود دارد، چـــه 
ضـرورتي در ایجاد یك 
استـان جدید احساس 

مي كنيد؟ 
قانون تقســيمات كشــوري در ايران به سال ۱3۱6 
برمي گردد كه 4 رده  شامل استان، شهرستان، بخش 
و دهســتان اســت. اين نظام 4رده اي در تقسيمات 
كشوري دنيا منسوخ شده است. نظام هاي تقسيمات 
كشوري عموما 2رده اي شده اند تا مردم سريع تر به مركز 
دسترسي پيدا كرده و مسائل شان را حل و فصل  كنند؛ 
به همين دليل است كه بايد به دنبال حذف اتالف وقت، 
از دست دادن سرمايه گذاران و افزايش بهره وري براي 

كاهش فسادها ي اداري و تسهيل امور مردم باشيم.
چرا تا كنــون اصالحاتي بــراي قانون 

تقسيمات كشوري صورت نگرفته است؟
قانون تقسيمات كشوري اصالحاتي داشته، اما پايه آن 

همان قانون اولي است كه در سال ۱3۱6به وجود آمد. 
از قانون برنامه دوم توســعه تا االن قرار است دولت ها 
اليحه اصالح آن را تحويل مجلس بدهند، اما امســال 
برنامه ششم هم به پايان مي رسد و هنوز شاهد اين اتفاق 
نيستيم. البته در دولت دهم براي رفع اين مسئله كاري 
انجام شد كه به سامان نرســيد؛ ايجاد فرمانداري ويژه 
براي شهرستان هاي داراي ظرفيت و بزرگ كه فرماندار 
صاحب اختياراتي باشد و درگيري رده استاني را شاهد 

نباشيم، اما همين فرمانداران ويژه هم فقط در حد معاون 
استاندار ماندند؛ به همين دليل طرح تعيين اختيارات 
فرماندار ي هاي ويژه را به مجلس ارائه كرده ايم كه اعالم 

وصول هم شده است.
با وجود این، تنها استان اصفهان شرایط 
تفكيك را نــدارد و برخي اســتان هاي دیگر هم 

مي توانند به 2 تا 3استان تقسيم بندي شوند؟
بله، در كشور ما برخي استان ها بزرگ مقياس هستند؛ 

مثل اصفهان، فارس، سيستان و بلوچستان و كرمان. 
قبال خراسان هم چنين وضعيتي داشت، اما به 3استان 
تقسيم  شد و شاهد كاهش مراحل اداري در اين منطقه 
هستيم. ســال گذشــته با امضاي 46نماينده از مركز 
پژوهش ها در مجلس دهم درخواست كرديم كه درباره 
امكان سنجي استان هاي بزرگ مقياس مطالعاتي انجام 
شــود. در اين مطالعات، 3بعد ظرفيت هاي توســعه، 
رفاه اجتماعــي و رضايتمندي مردمي اين اســتان ها 
مورد بررســي قرار گرفت. همچنين 3استاني كه قبال 
تفكيك شــده بودند )قزوين، اردبيل و خراسان هاي 
شمالي، جنوبي و رضوي( هم مورد مطالعه قرار گرفتند. 
مقايسه اي هم با 3كشور فرانسه، تركيه و چين صورت 
گرفت كه نتيجه اين بود؛ تمركز گرايي حذف و اختيارات 

واگذار شود.
با این مطالعه به چه نتيجه اي رسيدید؟

 اصفهان 24شهرســتان دارد و اســتاندار شايد سالي 
يك بار يا دوبار هم نتواند به همه شــهرها سركشــي 
كند. مردم هــم مجبورند براي هــر كار اداري، حتي 
درخواست مجوزها به مركز استان مراجعه كنند. فقط 
 از يك شهرستان كاشــان 570پرونده در كميسيون 
ماده 5 استان اصفهان معطل مانده  و منتظر طي مراحل 
اداري است. اين عدد را به ساير شهرها هم اضافه كنيد. 
گاهي سرمايه گذاراني كه قصد گرفتن يك زمين دارند 
2سال درگير كارهاي اداري مي شــوند و درنهايت از 
خير كار مي گذرند. بوروكراســي اداري در استان هاي 
بزرگ مقياس هزينه هاي زيــادي از نظر مالي و جاني 
دارد. ما در يــك بازه زماني آمار مــرگ 500نفري در 
جاده  كاشان به اصفهان را داشــته ايم كه در ترددهاي 
روزانه براي انجام كارهاي اداري صورت گرفته اســت. 
از سوي ديگر در سال 97حق ماموريت ادارات دولتي 
كاشان و آران و بيدگل براي رفت وآمد به مركز استان 
20ميليارد تومان اعالم شــده است و شما به اين رقم، 
هزينه هاي مردم و بخش خصوصي را هم اضافه كنيد. 
اگر اين عدد را در تورم سال هاي 98و 99ضرب كنيد، با 
عدد سرسام آوري  كه به دست مي آيد، ضرورت تشكيل 
استاني جديد در شمال اصفهان را بيشتر درك مي كنيد.
آیا كاشــان و شهرهاي شــمال استان 
ظرفيت هاي كافي براي تشكيل استان جدید را دارند؟

در مطالعه اي كه در دانشگاه كاشان انجام شد، تنها 
شهرستان كاشان در 45شــاخه مورد بررسي قرار 
گرفت و در 35شاخه از ۱3اســتان كشور باالتر بود. 
كاشان با 400هزار نفر جمعيت يك فرمانداري دارد و 
ديگر شهر استان با 40هزار نفر يك فرمانداري. همان 
شهر با 50كارخانه يك اداره صنعت دارد و كاشان هم 
با 2500كارخانه يك اداره صنعت. اين يكسان نگري 
باعث توقف و مانع توسعه اســت. همچنين در اين 
مناطق، شــاهد افزايش مهاجرت ها هستيم. مردم، 
حاشيه نشــيني در مركز اســتان را به ســكونت در 
شهرستان ترجيح مي دهند؛ به همين دليل جمعيت 
شهرهاي ما در بسياري از استان ها از ۱00هزار نفر به 
30هزار نفر رسيده است. البته با توجه به ظرفيت هاي 
تمدني، تاريخي، فرهنگي، صنعتي، اقتصادي، نيروي 
انساني و حوزه ماليات در شمال استان اصفهان هم 

شرايط براي ايجاد يك استان جديد وجود دارد.
 در دوره قبل هم طرح تشكيل استان 
گلساران تا صحن علني مجلس رفت، اما مطرح 
نشد. مطرح شدن دوباره این طرح در هيأت رئيسه 

همان فرایند قبل را خواهد داشت؟ 
سال گذشته با تغييراتي كه در تعداد شهرستان هاي 
استان پيشــنهادي گلساران انجام شــد، اين طرح 
درنهايت در نوبــت صحن قرار گرفــت، اما به دليل 
كرونا مجلس چند وقتي تشــكيل جلسه نداد و اين 
زمان از دســت رفت. در روز آخري كه مجلس دهم 
به كار خود پايان داد، استان پيشــنهادي گلساران 
دســتور دوازدهم صحن بود، تا دســتور نهم صحن 
رأي گيري انجام شــد و زمان براي رســيدن به اين 
دستور كم آورديم. در مجلس يازدهم هم، طرح ارائه 
و اعالم وصول شده است. پس از رسيدگي كميسيون 
به صحن مجلس ارســال مي شــود كــه فرايند آن 
مي تواند 6 تا 7 ماه زمان ببرد. هم اكنون كاشان، آران 
و بيدگل، نطنز، خوانسار، گلپايگان و ميمه)قرار است 
به شهرســتان تبديل  شود(، شــهرهاي گلساران را 

تشكيل مي دهند.
چقدر به تصویب این طرح اميدوارید؟ 
هم اكنون تنها طرح تفكيك استان در هيأت رئيسه 
مجلس، همان طرح اســتان گلساران است. كاشان 
دانشگاه علوم پزشــكي، حج و زيارت و حوزه علميه 
مستقل از اســتان اصفهان دارد و بودجه جدا براي 
برخي دســتگاه ها. همچنين تنها شهرستان ايران 
است كه نماينده ولي فقيه مســتقل از مركز استان 
در آنجا مستقر است. طرح تفكيك شمال استان به 
نفع كليت كشور است و حتما به كاهش بوروكراسي 
و ســرعت انجام امور در ســاير شهرستان ها كمك 
مي كند. دولت هم بايــد از تحقق چنين طرح هايي 
اســتقبال كند؛ زيرا رفاه و رضايتمندي اجتماعي را 

به ارمغان مي آورد.
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ســازمان بيمه ســامت هم از  ادامه از 
وضعيت پوشــش بيمه اي اين صفحه اول

دارو گايه دارد. سرپرست اين سازمان 2سال قبل 
گفته بود كه براي اين انسولين ها 200ميليارد تومان 
هزينه پرداخت شده كه بيشترين هزينه براي يك 

دارو بوده است.
 حاال همه اين فشــارها دست به دســت هم داده تا 
مسئوالن ســازمان غذا و دارو و برخي متخصصان 
بيماران را به استفاده سرنگي انسولين تشويق كنند.  
2روز پيش سازمان غذا و دارو اعام كرد؛ 2محموله 
انواع انســولين قلمي از گمرك ترخيص شده و در 
هفته جاري به نسبت آمار بيماران در داروخانه هاي 
منتخب توزيع مي شــود. محموله هــاي بعدي اين 
دارو هم در فاصله هاي زماني مشخص وارد مي شود. 
رئيس سازمان غذا و دارو، اما به بيماران توصيه كرد با 
مشورت پزشك به جاي قلم از ويال انسولين رگوالر 
كه تفاوتي با انسولين قلمي ندارد، استفاده كنند. به 
گفته او، انسولين قلمي به دليل تفاوت فاحش قيمت 
نسبت به ساير كشورهاي منطقه به زودي براساس 
كد ملي بيماران توزيع مي شود، اما ترغيب بيماران 
به استفاده از انســولين تزريقي، با واكنش بيماران 
و البته فعــاالن حوزه بيماران ديابتي مواجه شــده 
است. موافقان مي گويند: روش استفاده متفاوت، اما 
دارو همان ميزان كنترل كننده است، ولي مخالفان 
اعام مي كنند براي استفاده از انسولين داخلي، بايد 
ميزان دوز مصرف كنترل شود و نمي توان يكباره از 
بيماران خواست  از روش و نوع جديد دارو استفاده 
كنند. يكي از همين متخصصان مي گويد كه برگشت 
بيماران ديابتي به اســتفاده از انسولين هاي انساني 
تزريقي براي آنها عقبگرد اســت؛ اين درحالي است 
كه افراد ســالمند و كودكان براي تزريق با سرنگ 

مشكل دارند.
قلم انسولين، وسيله اي براي تزريق انسولين است كه 
از يك كارتريج و يك درجه تنظيم دوز دارو تشكيل 
شده و با استفاده از سرسوزن يكبار مصرف، تزريق 
مي شود. اين قلم ها 2نوع  دارند؛ يا از قبل پر شده اند و 
يكبار مصرف  هستند و يا مخزن دارو دارند و چندبار 
مصرفند. در قلم هاي چندبار مصرف، از كارتريج هاي 

آماده انسولين استفاده مي شود؛ بنابراين زماني كه 
دارو به اتمام مي رسد، كارتريج جديد جايگزين آن 

مي شود.
در نوع يكبار مصرف، قلم حاوي انســولين است و 
پس از تمام شدن دور انداخته مي شود. قلم انسولين 
به دليل ســهولت در نگهداري و حمل ونقل، نسبت 
به ويال انســولين و ســرنگ، همچنين دقت باالتر 
در تنظيم دوز موقع تزريق، اســتفاده آســان براي 
افراد دچار لرزش و همينطور درد كمتر، متقاضيان 

زيادي دارد.
انسولين، ماده اي حياتي است كه براي بيماران مبتا 
به ديابت نوع يك اســتفاده مي شود. با اينكه آماري 
از تعداد تزريق كنندگان انســولين با وجود پوشش 
بيمه اي و سهميه بندي انسولين ها وجود ندارد، اما 
برآورد مي شود حدود 8ميليون نفر در كشور مبتا به 
اين بيماري  هستند. براساس آمار پاييز سال گذشته 
وزارت بهداشت، 11درصد جمعيت باالي 25سال 
كشــور مبتا به ديابت  هســتند كه ســهم ابتاي 
تهراني هــا از اين آمار 12.8درصــد جمعيت باالي 
25سال است. 10درصد مبتايان مرد و 11.5درصد 
زن هستند. بيشــتر از 90درصد اين افراد به ديابت 
نوع2 مبتا هســتند و گفته مي شــود به طور كلي 

75درصد مبتايان از بيماري شان باخبرند.

بيماران ديابتي: نگرانيم
رضا، يكــي از بيماران ديابتي اســت كه از ســال 
90روزانه 50سي  سي انســولين تزريق مي كند. او 
جوان 34ساله اي اســت كه حاال نگران تمام شدن 
قلم هاي انسوليني است كه از بازار آزاد خريده و حاال 
همان هم پيدا نمي شود. او به همشهري مي گويد كه 
اخيرا يكي از اين قلم ها را كه قيمتش35هزار تومان 
است در بازار سياه 100هزار تومان خريده: »مسئله، 
نبود انســولين نيســت؛ بلكه تغيير سبك زندگي 
بيماران ديابتي است. انسولين هاي سرنگي، قاعده 
و شرايط خودشان را دارند و البته در كنترل ديابت 
مؤثر هستند، اما به دليل اينكه خيلي ها بلد نيستند از 
آنها استفاده كنند، مصرف انسولين شان با قلم است. 
همان ابتدا هم كه قلم انسولين وارد بازار شد، با هدف 

تجاري و اقتصادي بيماران مبتا به ديابت به استفاده 
از آن تشــويق شــدند. حاال اما با نبود اين قلم ها، 
ديابتي ها دچار مشكل شده اند.« بيماران مي گويند: 
از سال 91، قلم انسولين به شــكل عجيبي در بازار 
ناياب شــده؛ به طوري كه حتــي داروخانه ها ديگر 
پوشش بيمه اي نمي دهند. در دور جديد هم از دي 
سال گذشته بحران قلم انسولين شروع شد. همان 
موقع سازمان هاي بيمه گر اعام كردند كه به دليل 
باال رفتن تعداد مصرف كننده هاي قلم انســولين، 
توزيع آن بايد سهميه بندي شود، اين اتفاق هم افتاد.

هر عدد قلم 100هزار تومان!
رضا مي گويد: ماهانه به 5قلم نيــاز دارد كه قبا با 
بيمه آنها را تهيه مي كرده. او بعد از ســهميه بندي 
3قلم را با بيمه مي خــرد و 2تاي ديگــر را از بازار 
آزاد. قيمت آزاد آن 35هزار تومان بود. به گفته او، 
هر قلم 300سي سي انســولين دارد كه يك بيمار 
معمولي روزانه 50سي ســي مصــرف مي كند و تا 
6روز هم مي تواند از همان قلم استفاده كند. با بيمه 
همين قلم حدود 3هزار تومان خريده مي شد: »يك 
مدت به دليل شرايط كاري ام بيمه ام قطع شد و هر 
5قلم را آزاد مي خريدم. مســئله اينجاست كه حاال 
در بازار آزاد هم پيدا نمي شــود و اگر كسي بخواهد 
هر يك قلم را در بازار سياه 100هزار تومان بخرد، 
براي 5عدد بايد 500هزار تومان پول بدهد. به اين 
هزينه ها نوار و سوزن دستگاه تست قند را هم بايد 
اضافه كرد؛ بنابراين در مــاه حدود 700، 800هزار 
تومان هزينه يك فرد ديابتي عادي مي شود.« اين 
بيمار ديابتي مي گويد كه از قبل مقداري قلم و دارو 
خريده و وقتي تمام شود، نمي داند چطور بايد آن را 
تهيه كند: »قبا اعام شده بود كارخانه اي قرار است 
راه اندازي شود كه قلم هاي انسولين توليد مي كند، 
اما با تمام شــدن بحران، دوباره ماجرا مســكوت 
مي ماند. حاال دوباره حرف از خط توليد اين كارخانه 
شده است. مسئله، تحريم ها و فرهنگ مصرف است. 
جامعه بيمــاران ديابت، به اين نــوع مصرف عادت 
كرده اند.« كمبود انســولين قلمي تنها مشكل اين 
بيماران نيست. متفورمين خارجي هم، هم اكنون 

به ســختي در داروخانه ها پيدا مي شود و بيماران 
مي گويند نوع ايراني آن عوارض گوارشي بدي دارد 
و خيلي ها تمايل به مصرف ندارند. به همه اينها بايد 
نبود نوار و سوزن تست قند خون را هم اضافه كرد 
كه به دليل كمياب شــدن، چند برابر قيمت اصلي 

فروخته مي شود.

اوضاع بيماران نگران كننده است
تمام مشكات بيماران مبتا به ديابت روي ميز امير 
كامران نيكوسخن، مديرعامل انجمن ديابت ايران 
است. او هر روز با سيلي از تماس ها مواجه است كه 
از او درباره قلم هاي انسولين مي پرسند و او پاسخي 
ندارد: »زندگي با اين قلم ها بــراي بيماران راحت 
است. يك اقدام بدون درد و بي دردسر است كه در 
هر جايي مي تواند اســتفاده شود. خيلي از بيماران 
مشكل لرزش دست يا بينايي دارند، حمل آن آسان 
است و مشكل عفونت و آلودگي ندارد و به طور كلي 
كيفيت زندگي ايــن بيماران را باال برده اســت.« 
به گفته او، مشكل تنها قلم نيست، انسولين استفاده 
شده در اين قلم انساني نيست و سريع اثر مي كند، 
اما انسولين انســاني تا زمان اثردهي زمان مي برد؛ 
مثا فرد بايد 20دقيقه قبل از غذا آن را مصرف كند.

خيلي وقت ها افراد به دليل مشكاتي كه برايشان 
ايجاد مي شود استفاده درســتي از آن نمي كنند، 
اما در نوع زود اثر آن، ديگــر نياز به اين ماحظات 
نيست. در انسولين انســاني اثر دارو 8تا 12ساعت 
است، اما دوام انســولين خارجي 24ساعته است و 
نياز به تزريق مجدد در روز ندارد. اينها انســولين 
نوتركيب هستند. وي افزود: انسولين هاي انساني 
هم در كنترل ديابت تأثير دارند، اما استفاده از آنها 
راحت نيست: »مي گويند بيماران از انسولين هاي 

انساني با روش تزريق سرنگي اســتفاده كنند، اما 
مسئله اينجاســت كه دوز مصرف بايد بار ديگر از 
سوي پزشك كنترل شود و اين اقدام نياز به چندبار 
رفت وآمد به پزشــك دارد؛ آن هم در شرايطي كه 
به دليل شيوع كرونا گفته مي شود مراجعه ها كمتر 
شــود. بيماران ديابتي به دليل نوع بيماري شــان 
بيشــتر از ديگران در معرض ابتا بــه كرونا قرار 
دارند.« براســاس اعام نيكوســخن، پيش از اين 
از ســوي 2انجمن ديابت ايــران، نامه نگاري هاي 
زيادي با سازمان بهداشــت جهاني، سازمان غذا و 
دارو و وزارت بهداشت و بانك مركزي انجام شده، 
اما اين نامه نگاري ها نتيجه اي نداشته است. مسئله 
بر سر اولويت تخصيص ارز اســت. در داروخانه ها 
مكمل ها بــا ارز دولتي به وفور پيدا مي شــوند، اما 
براي اين دارو ارز اختصاص داده نمي شود. به گفته 
او، قلم انسولين از چند منبع خارجي از كشورهاي 
دانمارك، چين، فرانســه و... وارد مي شد. در ايران 
هم كارخانه نوونورديســك تاسيس شده تا دارو را 
توليد كند. شــركت پويش دارو هم انسولين توليد 
مي كند كه منبع آن از چين است، اما با وجود اين دو 
منبع، باز هم با كمبود مواجه شده ايم: »متأسفانه به 
شركت هاي وارد كننده انسولين ارز كافي از سوي 
بانك مركــزي اختصاص داده نشــده و آنها هم با 
وجود اينكــه چند محموله تــا االن وارد كرده اند، 
اما هنوز پولش را نگرفته اند؛ بــه همين دليل هم 
 نمي تواننــد محموله هاي ديگــري را وارد كنند.« 
مديرعامل انجمن ديابت ايران، شــرايط بيماران 
ديابتي را نامطلوب مي دانــد و مي گويد كه اوضاع 
آنها بسيار بد است و اگر به ســرعت براي رفع اين 
كمبودها تصميم فوري گرفته نشود، به طور جدي 

با مشكل روبه رو خواهيم شد.

گزارش همشهري از كمبود انسولين قلمي و نگراني بيماران مبتا به ديابت درباره تهيه دارو و ملزومات تزريق

مديرعامل انجمن ديابت ايران در گفت وگو با همشهري: مسئله بر سر اولويت اختصاص ارز است. در داروخانه ها 
مكمل ها با ارز دولتي به وفور پيدا مي شوند، اما براي اين دارو ارز اختصاص داده نمي شود

  بحران ادامه دار يك داروي حياتي
يادداشت

زنگ محروميت در جنوب شرقي ايران
 گذري بر احوال مدارس سيستان و بلوچستان در زمان كرونا

اگر وضعيت شــيوع كرونــا در تهران و 
شــهرهاي برخوردار ديگر قرمز است و 
تعداد كشته شدگان هر روز باال مي رود، 

وضعيت پوشش تحصيلي كودكان و نوجوانان در استان سيستان و 
بلوچستان از قرمز هم گذشته و دانش آموزان زيادي به ويژه دختران 
به دليل دسترسي نداشــتن به تكنولوژي و لوازم آموزش از راه دور، 

اقدام به ترك تحصيل مي كنند.
قبل از شــيوع ويروس كرونا هم وضعيت آمــوزش عمومي در اين 
استان اصا خوب نبود و همواره در جدول هاي آماري وزارت آموزش 
و پرورش يا وزارت رفاه جزو 5اســتاني محســوب مي شد كه نرخ 
پوشش تحصيلي پاييني داشت تا آنجا كه محمدرضا واعظ مهدوي، 
مشاور وزيرتعاون، كار و رفاه اجتماعي آذر سال گذشته اعام كرد ؛ 
نرخ پوشش تحصيلي مقطع متوسطه دوم در سيستان و بلوچستان 

56درصد است و 44درصد از دانش آموزان ترك تحصيل مي كنند.
حاال حســاب كنيد اســتاني كه در وضعيت عــادي، دچار چالش 
در آموزش عمومي بود و كمبود فضاي آموزشــي شهرســتان ها و 
روســتاهاي آن، كودكان و نوجوانان را آزار مــي داد، بعد از كرونا و 
جايگزين شدن آموزش مجازي به جاي حضوري چه وضعيتي پيدا 

كرده است؟ 
فعاالن نهادهاي مدني و معلمان اين استان هر روز آمار جديدي از 
ترك تحصيل دانش آموزان در روستاها و شهرستان هاي سيستان 
و بلوچســتان ارائه مي دهند. كودكان يا نوجوانانــي كه تا پيش از 
كرونا، به مدد همــكاري نيكوكاران و انجمن هــاي خيريه، امكان 
تهيه كتاب درسي و لوازم تحرير را داشــتند، امسال چگونه از پس 
خريد گوشــي تلفن همراه، تبلت يا لپ تاپ برمي آيند؟  معلمي از 
شهرستان دشتياري استان بلوچستان در اينستاگرام خود نوشت: از 
32دانش آموز كاسم در سال گذشته تنها 21نفر امسال به مدرسه 
مي آيند، 11نفر ديگر به علت فقر مالي و گراني هزينه هاي تحصيل 
آموزش مجازي، ترك تحصيل كرده اند. معلم ديگري از شهرستان 
سرباز نوشته كه دانش آموزان مدرسه شان به نزديك نصف رسيده 
چون دختران مثل گذشته اجازه ادامه تحصيل ندارند و پسران هم 
به علت تورم هاي اخير به كار روي آورده انــد. از طرفي واقعا نظارتي 
روي والديني كه مانع از تحصيل فرزندشان مي شوند، وجود ندارد. 
كرونا يا تورم، فقر فرهنگي يا كمبود معلم و مدرسه، فرقي نمي كند، 
علت هرچه كه باشــد، باعث شــده كودكان و نوجوانان كمتري در 
جنوب شرقي ايران بتوانند درس بخوانند و باسواد شوند. بچه هايي 
كه در همه جدول هاي پوشش تحصيلي در رديف آخر قرار دارند و 

جايگاهشان بهبود پيدا نمي كند.

فهيمه طباطبايي
خبرنگار
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 با اينكه آمار دقيقي از تعداد كساني كه مورد 
تهديد اكانت مومو قرار گرفته اند وجود ندارد، اینترنت

اما با ادعاي قرباني شدن يك كودك 11ساله در 
استان خوزســتان به نظر مي رســد كه اين چالش در حال 
گســترش اســت. همچنين اظهارات برخــي كاربران در 
شبكه هاي اجتماعي ازجمله توييتر، توجه مردم و به خصوص 
خانواده هايي را كه داراي فرزندان كم سن و سال تر هستند 
برانگيخته است. اين موضوع البته مختص ايران نيست و از 
ســال 2018اين چالش به تدريج در سراسر جهان گسترش 
يافت، به طوري كه كشورهايي از آمريكاي شمالي تا جنوبي و 
از اروپا تا آســيا را درنورديد. حتي ســال 2018در يكي از 
شهرهاي آرژانتين گفته شد كه يك دختر 12ساله به خاطر 
اين چالش خودكشي كرده است. با اين حال هرگز ارتباط اين 

خودكشي با چالش مومو رسما تأييد نشد.

از تبار قلدري اینترنتی
»قلدري مجازي يــا اينترنتــي«)Cyberbullying( و آزار 
اينترنتي)Cyberharassment( يكي از روش هايي است 
كه براي ارعاب، تهديد و اخاذي مورد استفاده قرار مي گيرد. از 
آنجايي كه در اين به اصطالح چالش مومو هم تهديد كاربران 
براي انجام كاري در ميان است بســياري آن را در اين حوزه 

طبقه بندي مي كنند.
در ســال هاي دورتر اينگونــه جرايم به وســيله تلفن هايي 
صورت مي گرفت كه نمايشگري براي نشــان دادن شماره 
تلفن تماس گيرنده نداشــت. همچنين بعضــي از انواع اين 
قلدري ها را در اينستاگرام مي توان مشاهده كرد. در سال هاي 
گذشــته برخي از اراذل و اوباش با هدف جلب توجه مردم و 
ارعاب رقيبان تصاويري ويدئويي از خود منتشر مي  كردند. 
قربانيان آزار و اذيت يا قلدري اينترنتي ممكن است براساس 
ماهيت آنالين بودن اين رويداد، از هويت شخص يا اشخاص 
آزاردهنده يا علت آزار و اذيت آنها آگاه نشوند. اين آزار و اذيت 
مي تواند تأثيرات گســترده اي بر قرباني داشــته باشد، زيرا 
محتواي مورد اســتفاده براي آزار و اذيت قرباني مي تواند به 
راحتي در ميان بسياري از افراد پخش و به اشتراك گذاشته 
شود و اغلب مدت ها پس از رويداد اوليه، قابل دسترسي است.

كمين  اينترنتــي )Cyberstalking( هم نوعي آزار و اذيت 
آنالين است كه در آن از وسايل ارتباطات الكترونيكي براي 

تعقيب قرباني استفاده مي شــود. اين خطر نسبت به ساير 
اشــكال مزاحمت هاي اينترنتي خطرناك تر تلقي مي شود، 
زيرا به طور كلي تهديدي جدي براي امنيت قرباني است. افراد 
كمين گذار ممكن است پيام هاي مكرر براي تهديد يا آزار و 
اذيت قربانيان ارسال كنند و ممكن اســت ديگران را براي 

تماس با قرباني ها ترغيب كنند.

حقه قدیمی
پس از آنكه اكانت مومــو پيامي از قربانــي دريافت كرد، 
مي تواند شــماره تلفن او را ذخيره كند. برخي از كاربران 
از ارسال لينكي از سوي مومو خبر داده اند كه با لمس اين 
لينك در واقع موقعيت مكاني قرباني افشا مي شود كه يك 
حقه قديمي اســت. با اين حال، كارشناسان حوزه سايبر 
مي گويند كه اين چالش در قالب فيك نيوزها هم مي تواند 
طبقه بندي شــود و حقه ديگري براي ســرقت اطالعات 
كاربران اســت. در بعضي موارد مومو به كاربران مي گويد 
درصورتي كه اوامر او را اجرا نكننــد، اطالعات خصوصي 
آنها را فاش مي كند. اين روشــي متداول بــراي اخاذي و 
سوءاســتفاده در دنياي مجازي و واقعي است. با اين حال، 
كارشناسان امنيت سايبري هنوز از ماهيت و فعاليت مومو 

اطالعات زيادي ندارند.

 نبرد با قلدرهاي آنالین
برخي از متخصصان چالش مومــو را خطرناك نمي دانند و 
مي گويند كه اين چالش هم، ماننــد چالش هاي قبلي پس 

جهان استارتاپي

 توسعه گوشت مصنوعي
با كمك استارتاپ ها

محققان دانشگاه خصوصي تافتس )Tufts( در ايالت ماساچوست با 
مهندسي ژنتيك سلول هاي گاوي، گوشتي را توليد كرده اند كه حاوي 
 A بتا كاروتن، ماده مغذي گياهي  است كه در بدن انسان به ويتامين
تبديل مي شود. به گزارش وب سايت نيو اطلس، محققان پيش بيني 
مي كنند كه گوشت هاي آزمايشگاهي در آينده مي توانند از نظر تغذيه 
به گونه اي طراحي شوند كه داراي مجموعه گسترده اي از مزايا براي 
 Aسالمتي باشند. ده ها ميليون نفر در سراسر جهان از كمبود ويتامين
رنج مي برند.  كمبود تغذيه اي يك مشكل خاص در كودكان محسوب 
مي شود، زيرا همه ســاله حداكثر نيم ميليون كودك، بينايي خود را 
به دليل كمبود ويتامينA از دست مي دهند. در دهه1990ميالدي، 
دانشمندان با افزودن چندين ژن بتاكاروتن، يك نوع برنج را مهندسي 
ژنتيك كردند. اين برنج كه با نام »برنج طاليي« شناخته مي شد، طي 
2 دهه گذشته به موضوعي براي بحث در مورد سالمت مواد غذايي 
اصالح شده ژنتيك تبديل شد. البته تعداد كشورهايي كه از اين نوع 
برنج استفاده مي كنند، زياد نيست. محققان دانشگاه تافتس تصميم 
گرفتند تا بررســي كنند كه آيا مي توان به همان روش برنج طاليي، 
گوشت مصنوعي با ارزش غذايي باال در آزمايشگاه توليد كرد. البته 
مشــكل اينجا بود كه گاوها هيچ يك از ژن هاي توليد بتا كاروتن را 
ندارند. به همين منظور، محققان ســلول هاي عضالني گاو را براي 

توليد اين ژن ها و ساير عناصر غذايي گياهي مهندسي كردند.
دانشمندان و اســتارتاپ ها ممكن اســت به يخچال هاي فروشگاه ها 

نزديك شــده باشــند، با اين حال، بايد اذعان كرد كه بيشــتر تمركز 
تحقيقات در اين زمينه، به توليد و بررسي روش هاي كشت محصوالت 
رايج مانند استيك گوشــت گاو و مرغ سوخاري معطوف شده است. از 
بزرگ ترين آزمايشگاه هاي اســتارتاپي جهان در زمينه توليد گوشت 
 مصنوعي كه به آن »گوشــت تميز« نيز گفته مي شــود، مي توان به 
Finless Foods در سانفرانسيســكو، Higher Steaks در لندن و 
IntegriCulture در توكيو اشاره كرد؛ استارتاپ هايي كه تالش شان 
بر فرستادن گوشــت هاي مصنوعي به بازار در ســال2021متمركز 
شده است. در اين ميان، اســتارتاپ ژاپني توانسته از دولت اين كشور 
ســرمايه اي بالغ بر 2ميليون و 700هزار دالر به عنوان سرمايه گذاري 
مرحله اوليه دريافت كنــد. اين موضوع اهميت توليد گوشــت هاي 
مصنوعي را در دنيايي كه پيش بيني مي شــود، در آينده اي نزديك با 
كمبود مواد غذايي روبه رو خواهد شــد به خوبي نشان مي دهد. در اين 
ميان بايد گفت كه تحقيقات جديد به سادگي يك مفهوم مهم را به اثبات 
مي رساند. اين مطالعات نشــان مي دهد كه چگونه مي توان مهندسي 
غذايي را به طور مؤثر روي گوشت هاي آزمايشگاهي مورد استفاده قرار 
داد. اين مطالعه مشخص كرد كه مجموعه گســترده اي از برنامه هاي 
كاربردي در مورد اين نوع مواد افزودني براي گوشت هاي آزمايشگاهي 
وجود دارد. نه تنها افزودن مواد مغذي امكان پذير است، بلكه مي توان 
غذاهاي درماني توليد كرد؛ يعني گوشتي را در آزمايشگاه كشت كرد كه 

داراي داروها يا تركيباتي است كه مي تواند جذب دارو را افزايش دهد.

هيچ چيزي آزاردهنده تر از اين نيست 
كه يك آهنگ در ذهن شما گيركند و فناوری

نتوانيــد آن را تشــخيص دهيــد. 
خوشبختانه، اگر مي توانيد آهنگ را با صداي بلند 
بخوانيد، جست وجوي گوگل به شما كمك مي كند، 
اين معضل را برطرف كرده و بفهميد كه اين آهنگ 
چيست و چه كســي آن را خوانده يا ساخته است. 
ويژگي Hum to Search در اپ گوگل در دسترس 
است و با زمزمه كردن، سوت زدن يا هر كار ديگري 
كه مي توانيد براي تقليد آهنــگ انجام دهيد، كار 
مي كند. البته بايد به اين نكته نيز اشاره كرد كه نتايج 
هميشه دقيق نيستند، اما به هرحال براي رها شدن 
از ســردرگمي، ايــن مي تواند يك شــروع خوب 

به حساب بيايد.

روش كار
ابتدا برنامــه گــوگل را بــاز كنيــد و روي نماد 
»ميكروفون« در نوار جســت وجو كليك كنيد. در 
دستگاه هاي اندرويدي، همچنين مي توانيد از طريق 

ابزارك جســت وجوي گوگل كه در صفحه اصلي 
شما قرار دارد، روي نماد »ميكروفون« ضربه بزنيد. 
زماني كــه صفحه »گوش دادن« ظاهر مي شــود، 
دكمه »جست وجوي آهنگ« را خواهيد ديد كه بايد 
روي آن ضربه بزنيد. حاال آهنگي را كه مي خواهيد 
شناســايي كنيد، زمزمه كرده و يا شبيه آن سوت 
بزنيد. اين ابزار همچنين مي تواند موسيقي واقعي را 
كه در حال پخش است، شناسايي كند. اگر گوگل 
بتواند موارد مشابهي را پيدا كند، نتايج با برچسب 
درصد مطابقت نشان داده مي شود. اگر آهنگ شما 
در نتايج نيست، روي »بيشتر نتايج« ضربه بزنيد. در 
نهايت اگر گوگل موفق نشود آهنگ مورد نظر شما 
را شناسايي كند، صفحه اي را مي بينيد كه مي گويد: 
»Unable To Find Match«. مي توانيــد روي 
»دوباره امتحان كنيد« ضربه بزنيد تا جست وجوي 

ديگري به شما بدهد.

شروع با پيكسل 2
به گزارش همشــهري، گــوگل ســامانه هوش 

مصنوعي شناسايي موســيقي را در سال2017با 
پيكســلPixel 2(،2( راه اندازي كــرد. اين يك 
تالش كوچك در داخل شركت بود كه به تلفن ها 
امكان شناسايي موســيقي، حتي بدون اتصال به 
شبكه اينترنت را مي داد. ســال بعد، گوگل هوش 
مصنوعي را بــه يك اپ گســترش داد؛ جايي كه 
كاربران مي توانستند از برنامه بپرسند چه آهنگي 
در حال پخش شدن است. بايد گفت كه اين فناوري 
انتظار ندارد كه كاربر يك خواننده كامل باشــد و 
نتايج براساس لحن تنظيم شــده است نه جنس 
صدا. در نتيجه ارائه شده براي جست وجوي شما، 
ويدئوكليپ هاي مربوط به موسيقي، تجزيه و تحليل 
آهنگ و حتي كاورهاي موجــود براي آن نيز ارائه 
مي شــود. همچنين پيوندي براي گوش دادن به 
آهنگ در سرويس هاي اصلي ارائه آن وجود دارد. 
اين فناوري در برنامه دستيار گوگل نيز كار مي كند. 
اين ويژگي هم اكنون به 20زبان در دسترس است 
و گوگل اميد دارد كه در آينده، تعداد زبان ها را نيز 

افزايش دهد.

پيداكردن آهنگ با زمزمه  در 3 سوت

 کشورهای دارای بیشترین آگاهی
 درباره قلدری مجازی

عمادالدین قاسمي پناه
خبر نگار

از مومو تا 
قلدري مجازي 

ماجراي چالش مومو بار ديگر اين 
روزها پررنگ شده اما اين مسئله 
تنها يكي از موارد جهانی قلدري 

سايبري يا مجازي به حساب مي آيد

چطور از ويژگي جديد گوگل براي پيدا كردن آهنگي كه ريتمش ذهن تان را درگير كرده استفاده كنيد؟

ماجراي شبكه هاي اجتماعي در انتخابات این دوره آمریكا بيشتر از هر وقت 
دیگري حساس است. اكنون بررسي هاي فني نشــان داده كه پلتفرم مهم 
فيسبوك الگوریتم خود را طوري تغيير داده تا از دیده شدن اخبار برخي از 
وب ســایت هاي خبري خاص جلوگيري كند. اما در خالل حواشي انتخاباتي 
ریاست جمهوري آمریكا، این اقدام بيشتر منجر به نادیده گرفتن رسانه هاي 
چپ گرا شده است. به گزارش وال استریت ژورنال، این تصميم در پي جنجال 
انتخابات2016 ریاست جمهوري اتخاذ شده است؛ زماني كه فيسبوك به افشاي 
اطالعات كاربران خود متهم شد. در آن رســوایي كه با نام كمبریج آناليتيكا 
معروف است فيســبوك بابت آنكه اطالعات كاربرانش را بدون اجازه آنها در 
اختيار یك شركت پردازش داده ها قرار داده بود، 5ميليارد دالر جریمه شد. 
این اطالعات در رقابت هاي انتخاباتي2016 آمریكا مورد استفاده قرار گرفتند.

اما حاال 4سال بعد از آن رســوایي، مدیرعامل فيسبوك »مارك زاكربرگ« 
تغييرات در الگوریتم این شبكه اجتماعي را تصویب كرد تا نشان دهد نقش 
شــبكه هاي اجتماعي به ویژه غولي به نام فيسبوك در كارزارهاي سياسي و 
انتخاباتي تا چه حد پررنگ اســت. این اقدام پس از آن صورت گرفت كه این 
غول شبكه هاي اجتماعي در ابتدا در ســال2017 اعالم كرد كه قصد دارد تا 
حضور اخبار سياسي را به حداقل رسانده و در عوض روي پست هاي دوستانه 

و خانوادگي تمركز كند.
با این حال طبق گزارش وال استریت ژورنال، مدیران سياسي فيسبوك نگران 
 Daily بودند كه این تغييرات الگوریتم در رسانه هاي راست گرا مانند روزنامه
Wire بيشتر از رسانه هاي چپ گرا تأثير بگذارد. به همين دليل زاكربرگ از 
مهندسان خود خواست الگوریتم را مجددا طراحي كنند تا سایت هاي داراي 
گرایش چپ بيشتر از آنچه در ابتدا برنامه ریزي شده بود، در این تغيير دخيل و 
در واقع كمتر دیده شوند. به این ترتيب سایت خبري Mother Jones )یك 
مجله آمریكایي كه بر اخبار، تفسيرها و گزارش هاي تحقيقاتي تمركز دارد و 
گرایش سياسي آن ليبرال یا ترقي خواه توصيف مي شود( در ميان سایت هاي 
آســيب دیده قرار گرفت. سخنگوي فيســبوك درباره این تغيير الگوریتم 

مي گوید: تغييرات ایجاد شده براي جلوگيري از نشر اخبار منفي نبوده است.
در سال 2019 سردبيران Mother Jones نوشتند كه مخاطبان فيسبوك آنها 
كاهش چشمگيري داشته است كه به زیان حدود 600هزار دالري طي 18 ماه 
منجر شد. مدیرعامل این سایت »مونيكا بائرلين« روز جمعه در تویيتي نوشت 
كه این كاهش به این معني است كه سازمان نمي تواند برخي از پروژه هاي خود را 
دنبال كند. بائرلين تأكيد كرد او و سایر مقامات این سایت فكر نمي كردند سایت 
آنها به طور خاص مورد هدف قرار گرفته باشد: چيزي كه من را عصباني مي كند 
این است كه هميشه نسبت به این اقدام فيسبوك شك داشتم. من اطمينان 
داشتم كه این اتفاق تصادفي نيست! چيزي شبيه یك مزاحم براي آنها بودیم.

در سال2016 فيســبوك متهم شــد كه در مقاالتي كه در بخش موضوعات 
پرطرفدار خود تبليغ مي كند، داراي تعصب ضد محافظه كارانه است كه منجر 
به حذف كامل این بخش شد و راه را براي انواع مطالب مشكوك از منابع نامعتبر 
باز كرد. فيسبوك رابطه تنگاتنگي با كسب و كارهاي خبري دارد و دور از انصاف 
است اگر بگویيم این تغييرات در صنعت رسانه، خللي ایجاد نمي كند. تبليغات و 
تغييرات مداوم اخبار این شبكه اجتماعي عظيم تأثير مستقيم اقتصادي بر این 

صنعت، به ویژه اخبار محلي داشته است.

متهم شدن الگوریتم فيسبوك 
تحقيقات فني نشان مي دهد با دستور زاكربرگ الگوريتم شبكه اجتماعي 

مشهور جهان طوري تغيير يافته كه اخبار رسانه هاي ضد ترامپ كمتر ديده شود 

از مدتي فراموش مي شــود. با اين حال از آنجــا كه جامعه 
هدف اين چالش، كودكان و نوجوانان هســتند، بايد جدي 

گرفته شود.
در وهله اول، بايد به اين نكته توجه كــرد كه اين چالش به 
دستاويزي براي مسدود كردن اپليكيشــن هاي غيرايراني 
تبديل نشــود، چراكه چالش هاي مشــابه مي تواند هم در 

پيام رسان هاي ايراني و هم در دنياي واقعي رخ دهد.
هشدارهاي پليس در بسياري از كشــورها مي تواند از بروز 
چنين مســائلي جلوگيري كند، همانطور كه در كشور خود 
ما پليس فتا متولي اين امر اســت و در روزهاي گذشته اين 

موضوع را پيگيري كرده است.
شــركت هاي فنــاوري در اين موضــوع مي توانند بســيار 
كمك كننده باشــند. به عنوان مثال، مايكروســافت پس از 
انتشــار اخباري در مورد ارتباط بازي ويدئويي ماين كرافت 
با چالش مومو اعالم كرد كه بخش مربوط به خودكشــي را 
در اين بازي متوقف مي كند. همچنين شبكه هاي اجتماعي 
با استفاده از امكانات فني و شناسايي اين موارد مي توانند به 

كاربران هشدار دهند.
آموزش استفاده درست از اينترنت و فضاي مجازي از سوي 
رسانه ها، مدارس و خانواده ها به كودكان كمك مي كند كه 
مخاطرات اين فضا را به درســتي درك كننــد. يكي از اين 
آموزش ها پس از بــه دام افتادن قرباني، مســدود كردن و 

ريپورت اكانت مومو است.
از آنجا كه شماره قرباني به وسيله اكانت مومو ذخيره مي شود، 
احتماال درصورتي كه شما حساب كاربري خود را هم حذف 
كنيد و يك حساب جديد بسازيد، باز هم از سوي اكانت مومو 
پيام هايي دريافت مي كنيد. بنابراين مطمئن ترين روش اين 
است كه آن شماره تلفن)خط و سيم كارت( را كنار بگذاريد 
و از يك خط و سيم كارت جديد اســتفاده كنيد. حتي اين 
امكان وجود دارد كه از ســيم كارت هاي مختص ديتا براي 
فعاليت هاي اينترنتي استفاده شود تا امكان شماره گيري با يا 

به آن خط وجود نداشته باشد.
افرادي كه خود را به عنوان مومــو معرفي مي كنند، در ابتدا 
براي جلب اعتماد كاربران كه اكثريت آنها در رده سني 5تا 
12سال هستند، تالش مي كنند. مومو در بسياري از موارد 
پس از جلب اعتماد قربانــي از او مي خواهد كه ديگر اعضاي 
خانواده را از روند بازي و چالش مطلع نكند. بنابراين، برقراري 
ارتباط مناسب ميان فرزندان و والدين، شايد مهم ترين عامل 

پرهيز از به دام افتادن كودكان و نوجوانان باشد.
دست آخر اينكه توصيه مي شود به شــماره ها و اكانت هاي 
ناشناس پاسخ ندهيد و بالفاصله آنها را از فهرست مخاطبان 

خود حذف كنيد.
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محافظ ها چقدر 
مطمئن هستند؟ 

راهنما

مردمانخستهازكرونا؛مشكلتازهدولتها

همزمان با اوج گرفتن دوباره كرونا در جهان سازمان جهاني بهداشت هشدار داده كه پيش 
از استفاده گسترده از واكسن مؤثري براي كرونا تعداد كشته هاي جهاني ممكن است به 
2ميليون نفر برسد. اين گزارش مي گويد تقريبا از هر 10نفر در سراسر جهان ممكن است 
يك نفر قبالً آلوده شده باشد، اما »اكثريت قريب به اتفاق مردم جهان همچنان در معرض 
خطر هستند«.  به همين دليل هم تعداد زيادي از كشورها به قرنطينه دوباره و تعطيلي 
گسترده فكر مي كنند؛ ايده اي كه البته در تعدادي از كشورها اجراي آن به سادگي ممكن 
نخواهد بود. گاردين گزارش داده، در جمهوري چك، كشوري كه در روزهاي اخير آمار 
شيوع كرونا در آن جهشي چشمگير داشته، مخالفت با استفاده اجباري از ماسك به 
خشونت و برخورد نظامي منتهي شده است. گاردين، تعداد معترضان را حدود 2هزار نفر 
برآورد كرده است. مقاومت مردم در برابر اجراي قرنطينه و سياست هاي محدود كننده 
تنها مشكلي نيست كه در پراگ، پايتخت جمهوري چك گزارش شده باشد، شهرهاي 
مختلف آلمان اعتراضات مشابهي داشتند و در لندن هم مردم اگر بتوانند و جريمه نشوند 
براي اجراي سختگيرانه سياست هاي پيشگيرانه همراهي نمي كنند. اين مقاومت و بعضا 
احساس خشمي كه افراد در خود احساس مي كنند در هر جامعه اي با شيوه اي متفاوت 
نمود پيدا مي كند؛ از مقاومت در برابر استفاده از ماسك گرفته تا اعتراض هاي خياباني 
و واكنش هاي ديگر. طوالني شدن دوره بيماري كرونا در جهان و ناسازگاري شيوه هاي 
پيشگيري از اين بيماري با زندگي اجتماعي و عادات روزمره مردم در دنياي مدرن، حاال 
و در آغاز فصل سرما كه پيش بيني مي شود با افزايش فزاينده آمار ابتال و مرگ ومير ناشي 
از كوويد-19 همراه باشد به مشكل پيچيده اي تبديل شده است. اين شرايطي است 
كه نه تنها در ايران كه در بيشتر كشورهاي جهان ديده مي شود و سهل گيري مردم در 
مراقبت هاي بهداشت فردي و اجتماعي كه الزمه كنترل كروناست در بيشتر كشورهاي 
جهان از الگوي مشابهي پيروي مي كند و در اين ميان تنها كشورهايي توانسته اند همچنان 
بخش زيادي از جامعه را براي اجراي پروتكل هاي بهداشتي با خود همراه كنند كه به 
استفاده از نيروهاي نظامي و پليس در اجراي پروتكل ها متوسل شده و جرايم سنگيني 

را بابت اجرا نشدن پروتكل هاي بهداشتي از مردم دريافت مي كنند. اين موضوع هم البته 
راه حل بدون پيامدي نيست؛ مردمي كه تحت تأثير كرونا كسب و كارشان آسيب ديده، 
درآمد زيادي ندارند و در عين حال در معرض استرس مداوم ابتال به كرونا هستند يا فرد 
و افرادي از نزديكان و دوستانشــان را از دست داده اند، نسبت به دريافت اين جرايم و 
فشارهاي از باال هم واكنش منفي نشان مي دهند. دولت هاي سراسر جهان جهت تالش 
براي كاهش سرعت انتشار ويروس مجبور شده اند رفت وآمد عمومي را محدود كنند با 
تعطيل كردن مشاغل و اماكن، سعي بر كنترل شيوع اين ويروس دارند  كه تأثير مخربي بر 
اقتصاد داشته است. طبق اعالم سازمان همكاري اقتصادي و توسعه )OECD(، خسارات 
وارد شده به اقتصادهاي بزرگ جهان در جريان پاندمي كرونا 4برابر بحران مالي جهاني 
2009 است. در همين حال، سازمان ملل متحد گفته است كه به دليل تاثير كوويدـ  19 تا 

پايان سال ممكن است تا 265ميليون نفر با خطر گرسنگي روبه رو شوند.
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صدرنشینیایراندرجدول
مرگومیركرونادرجهان

 آمار جهاني مبتاليان به كوويدـ19 ناشي 
از كروناويــروس جديد بــه 40ميليون و 
2۸۷هزار و ۳۷4 نفر رسيد و تاكنون مرگ 
يك ميليون و 11۸هزار و ۳96نفر نيز بر اثر 
اين بيماري تأييد شده است. ۳0ميليون و 
121هزار و ۷10نفر از مبتاليان به كوويدـ19 
هم تاكنون بهبود يافته اند. روند افزايش 
آمار ابتال به بيماري كوويدـ19كه تاكنون 
در 215كشــور و منطقه در جهان شيوع 
يافته، ادامــه دارد و اين بيماري همچنان 
در دنيا قرباني مي گيــرد. آمريكا با بيش 
از .۸ ۳ميليون مبتــال و همچنين بيش از 
224هزار قرباني تاكنون، همچنان در صدر 
فهرست كشورهاي درگير با بيماري كوويد-

19قرار دارد. هند و برزيل نيز با آمار ميليوني 
مبتاليان پس از آمريكا به ترتيب با بيش از 
.۷ 5 و .5 2ميليون بيمار كوويدـ 19، جايگاه  
دوم و ســوم را در جهان به خود اختصاص 
داده اند. هم اكنون 4 كشور اياالت متحده، 
برزيل، هند و مكزيك به ترتيب ركورددار 

قربانيان اين بيماري در دنيا هستند.
بر اســاس اطالعات پايگاه اطالع رسانی  
»ورلداُمتر«، ايران با آمار ۳۳۷ جانباخته 
كرونا كه ديروز ثبت شد، در صدر جدول 
جهانی مرگ و مير ناشی از كوويد-19 قرار 
گرفت. اين صدر نشينی در آمار روزانه مرگ 
و مير است و ايران فاصله معناداری با ساير 

كشورها دارد.
مساله بسيار مهم درباره شيوع كرونا در 
ايران باال بودن نرخ مرگ و مير ناشی از 
اين بيماری است. در حالی كه در ديگر 
كشورهای جهان شمار مبتاليان روزانه 
به دليل غربالگری دقيق و بيشتر با آمار 
باالتری اعالم می شــود، ايران نسبت 
به ميانگين جهانــی مبتاليان كمتری 
را شناســايی كرده اما آمار مرگ و مير 

باالتری دارد.
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هفته جاري با افزایــش آمار ابتــال در تعدادي از 
كشورهاي اروپایي آغاز شد؛ آماري كه نشان دهنده 
باال گرفتن موج دوم بيماري كرونا در اروپاست و با 
سرعت نسبتا باالیي هم پيش مي رود؛ آمار مبتالیان 
به كرونا در جهان صبح دیــروز از مرز40 ميليون 
نفر عبور كرد و بسياری از كشورهای جهان حتي 
آن دسته كه سياســت هاي سختگيرانه اي را براي 
كنترل كووید-19اجرا و پيش بيني كرده بودند با 
پيک جدید شيوع كرونا مواجه شده اند. دولت ها در 
تحليل این وضعيت اغلب همسو هستند و می گویند 
بخشي از این شرایط پيچيده ناشي از تغيير رفتار 
مردم است؛ مردمي كه براي اجراي سياست هاي 
محدود كننده مانند گذشته همكاري نمي كنند و 
از زندگی در شــرایط محدود كننده كرونا خسته 
شــده اند. در مقابل مردم هــم معتقدند دولت ها 
كارنامه قابل قبولــی در بحران كنونــی ندارند و 
نتوانسته اند آنطور كه باید در این شرایط بحرانی 
از جامعه آسيب دیده از پاندمی حمایت اجتماعی 

كنند. سازمان جهاني بهداشت هشدار داده است 
كه اگر ســرعت انتقال كوویــد-19 در اروپا كند 
نشود، به زودي ظرفيت تعداد زیادي از بخش هاي 
مراقبت هاي ویژه در تعدادي از شهرهاي اروپایي 
تكميل مي شود. آنگال مركل، صدراعظم آلمان در 
روزهاي اخير بار دیگر از مردم خواست همانند بهار 
یک همكاري جمعي براي كاهش ســرعت انتقال 
كرونا داشته باشند. آمار ابتال به كرونا در آلمان هم با 

وجود همه سختگيري ها رو به افزایش است.
مــركل در برنامــه ویدئویي هفتگــي اش گفت: 
»ماه هاي دشــواري پيش روي ماســت. زمستان 
چگونه خواهد بود؟ كریسمس چگونه خواهد بود؟ 
همه اینها بسته به شــيوه رفتار ما در این روزها و 
هفته هایي است كه مي گذرد. رفتار روزمره ماست 

كه بر همه اینها تأثير مي گذارد.«

فرانسه: ساعت 9شب همه جا تعطيل!
فرانسه در 24ســاعت منتهي به روز شنبه با ثبت 

32هزار و 427مورد بيمار مبتال بــه كرونا ركورد 
جدیدي را ثبت كرد. پــس از آن هم آمارهایی كه 
رسيده هفته بسيار ســختی از نظر شيوع بيماری 
را در این كشور نشان می دهد. در پاریس و  8شهر 
دیگر فرانسه، فعاليت رستوران ها، كافه ها، سينماها و 
سایر مؤسسات محدود شده و آنها باید نهایتا ساعت 
9شب كركره ها را پایين بكشــند و تعطيل كنند. 
این كشور در حال اعزام 12هزار افسر پليس اضافي 
براي اجراي قوانين جدید پيشگيري از كرونا در این 
كشور است. این سختگيري ها در فرانسه در حالي 
است كه بســياري از صاحبان رستوران ها توجه به 
پروتكل ها را به تدریج كاهش داده اند. آنها مي گویند 
قرنطينه چند ماه گذشــته آنها را از نظر اقتصادي 

ویران كرده است.
خاویــر دنامــور، صاحــب چندین رســتوران در 
پاریس به بخش انگليســي یورونيــوز گفته: »من 
حــق دارم رویكرد دولت را زیر ســال ببــرم. فكر 
مي كنم این اقدامي فاجعه بار براي ماست و ساعت 
كار رســتوران ها حداقل باید تا 11شــب باشد تا 
ما دســت كم بتوانيم زنده بمانيــم. هيچ مدركي 
وجود ندارد كه نشان دهد این اختالف چندساعته 
بر انتقــال ویروس در جامعه تأثيــر زیادي خواهد 

گذاشت.«

انگلستان: تشديد اليه به اليه محدوديت ها
در انگليس، یک رویكــرد منطقه اي به اصطالح 
»ســه الیه« براي مهار شــيوع كرونا توســط 
بوریس جانســون پيش بيني شده و دولت بسته 
به آمار ابتال و ميزان شــيوع كرونا در هر منطقه، 
محدودیت هاي تدریجي شدیدتري را براي مهار 
كووید-19در هر یک از این 3منطقه پيش بيني 
و اجرا مي كند. براي مثــال در روزهای اخير در 
شــهرهایي كه در الیه دوم قرار داشتند، مانند 

لندن و یورك طرح ممنوعيت معاشــرت با افراد 
خانواده اجرا شد؛ درحالي كه مناطق دیگري كه 
در الیه سوم قرار داشتند، تعطيلي گسترده مراكز 
عمومي را تجربه مي كردند و معاشرت با دیگران 
حتي در محيط هاي باز خارج از خانه هم براي آنها 

ممنوع اعالم شده بود.
در ایرلند شــمالي، قرنطينه از روز جمعه به مدت 
4هفته به اجرا گذاشته شده است. همه كافه ها، بارها 
و رستوران ها باید بسته شوند و مدارس نيز به مدت  
2هفته تعطيل مي شــوند. آمار مرگ ومير ناشي از 
كرونا در انگلســتان از 44هزار نفر گذشته و شيوع 

دوباره بيماري در این كشور نگران كننده است.

آلمان: سفر نكنيد و در خانه بمانيد
آلمان كه به دليل سرعت كم گسترش كووید-19در 
هنگام شــيوع همه گيري در جهان بســيار مورد 
ستایش قرار گرفته و جزو كشورهاي نسبتا موفق 
براي مهار كرونا بوده هم در روزهاي اخير شــاهد 

افزایش سریع آمار ابتال به كروناست. 
روز شــنبه، مركز كنترل بيماري ها در مؤسســه 
رابرت كوچ، شناســایي 7830مورد جدید ابتال به 
كرونا در یک شــبانه روز را گزارش كرد؛ عددي كه 
یک ركورد جدید و البته زنگ خطري براي آلمان 
است. مانند اكثر كشورها، آلمان در تالش است تا از 
تجمعات و برقراري ارتباط نزدیک مردم با یكدیگر 

جلوگيري كند.
آلمان در مجموع 356هــزار و 387 مورد ابتال به 
ویروس كرونا و آمار نسبتا كمي یعني 9767مورد 

مرگ ناشي از كووید-19را ثبت كرده است.
مركل از آلماني ها خواسته از سفرهاي غيرضروري 
اجتناب و مهماني ها را لغو كنند و تا جاي ممكن در 

خانه بمانند.
او در گفت وگوي ویدئویي اش با مردم از آنها پرسيد: 

»چه چيزي ما را در پيک اول كرونا نجات داد؟ اینكه 
ما كنار هم ایســتادیم و از قوانيــن پيروي كردیم. 
پيشگيري، مؤثرترین درماني است كه ما هم اكنون 
عليه پاندمي كرونا در دســت داریــم و اكنون در 
شرایطي هستيم كه توجه به پروتكل ها بيش از هر 

زمان دیگري الزم است.«

ايتاليا: تشديد محدوديت ها، مقاومت مردم
منطقه لومباردي شمالي ایتاليا، جایي كه بيماري 
كرونا در اروپا اواخر فوریه از آنجا آغاز شــد هم این 
روزها اقدامات جدیدي را براي مهار كووید-19كه 
دوباره به این منطقه بازگشــته، آغاز كرده اســت. 
محدود كردن باشگاه ها و برخي مراكز پرجمعيت و 
نيز تقویت دوره هاي آموزشي آنالین بخشي از این 
سياست هاســت. این اقدامات پس از آن انجام شد 
كه لومباردي، پرجمعيت ترین شهر منطقه شمالي 
ایتاليا، بار دیگر در صدر شــهرهاي مبتال به كرونا 
قرار گرفت و در یک روز بيش از 2000بيمار جدید 
مبتال به كرونا در آن شناسایي شــد. در این شهر 
ایتاليا بيمارستان ها به شدت تحت فشار هستند و 
تخت هاي بخــش مراقبت هاي ویــژه در حال پر 

شدن است.
جنوب كامپانيا منطقه پرخطر دیگري در ایتالياست 
كه شيوع كرونا در موج دوم در آن باال گرفته است. 
این منطقه هم محدودیت ها را تشدید كرده است؛ 
ازجمله تعطيلي مدارس و مهدهاي كودك به مدت 
2هفته. اما فرماندار منطقه پس از اعتراض والدین 
شــاغل به این تعطيلي گســترده، از بخشي از این 
سياســت هاي محدود كننده، عقب نشيني كرد و 

اجازه داد مراكز مراقبت روزانه باز بمانند.
دنيا ســرگردان اســت در مواجهه با ویروسي كه 
همچنان هيچ ميلي به مهار شــدن و عقب نشيني 

از ميدان ندارد.

افزایش آمار ابتال به كرونا دولت هاي جهان را به شــدت نگران كرده است. حتي 
آلمان، كشــوري كه كمترین ميزان آمــار مرگ ومير را در ميان كشــورهاي 
اروپایي داشــته حاال با افزایش ســریع آمــار مبتالیان جدید مواجه اســت

دولت هاي اروپایي سياست هاي محدود كننده را تشدید كرده اند

رکورد شکنی کرونا در جهان
شيده اللمي
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ساعت2 و چند دقيقه دیروز عدد 337 احتماال پيام مشتركي 
بود كه خيلي از ایراني ها به هم فرستادند. براي خيلي ها هم 
شاید این 3رقم معنایي نداشت و آنقدر از مرگ ومير و كرونا 
شــنيده و خوانده اند كه عددها در ذهن شان معنا و كاركرد 
هميشــه را ندارد. 337كشــته كرونا در یک روز در ایران، 
ركوردي اســت روي همه ركوردهــاي مرگ ومير كرونایي 
از ابتداي شــيوع كووید-19در ایران. سيماســادات الري، 
سخنگوي وزارت بهداشت دیروز اعالم كرد كه در 24ساعت 
منتهي به 28مهر 337ایراني به دليل ابتال به كرونا جانشان را 
از دســت داده اند. این آمار براي روز قبل از این یعني 27مهر 
252تن اعالم شده بود. جهشي ناگهاني یعني 31.7درصدي 
در آمار جان باختگان كرونا آن هم در زماني كه شــهرهاي 
كشــور در ظاهر روزهاي عادي را مي گذرانند؛ رستوران ها و 
كافه در حال پذیرایي از مشتریانشان اند، باشگاه هایي كه باید 
بسته باشند، از صبح زود آفتاب نزده كركره ها را باال داده اند 
و صداي تند موسيقي از زیرزمين هایشان به گوش مي رسد. 
در مركز تهران، شهري كه روزهاست از وضعيت قرمز عبور 
كرده اتوبوس ها و واگن هاي مترو آكنده از جمعيتي اســت 
كه شانه به شانه هم ایستاده اند و ماسک ها را تا بيخ چشم ها 
باال كشيده اند. انبوه جمعيت مستاصلي كه راهي شهر شده 
براي لقمه اي نان. ســازمان ها و اداره ها به روال هميشــگي 
مشــغول كارند و چيزي از تردد و سفرهاي درون شهري در 
اوج بحران مرگباري كه از سر مي گذرانيم كم نشده است و 
كم نيستند كساني كه به رغم هشدارها و جریمه ها به تازگي 
از سفر بازگشته اند. 337جان باخته كرونا در یک روز عددي 
است كه گویي تحقق زودهنگام پيش بيني مرگ ومير روزانه 
600نفر در ایران را كه برخي مقامات وزارت بهداشت و پزشكان 
دست اندركار درمان كرونا در ایران آن را براي زمستان امسال 
برآورد كرده اند، پيش رویمان گذاشته است. طبق اعالم وزارت 
بهداشت استان هاي تهران، اصفهان، قم، آذربایجان شرقي، 
خراسان جنوبي، سمنان، قزوین، لرستان، اردبيل، خوزستان، 
كرمانشاه، كهگيلویه و بویراحمد، گيالن، بوشهر، زنجان، ایالم، 
خراســان رضوي، مازندران، چهارمحال و بختياري، البرز، 
آذربایجان غربي، مركزي، كرمان، خراسان شمالي، همدان، 
یزد و كردســتان در وضعيت قرمز قرار دارند و اســتان هاي 
هرمزگان، فارس و گلستان نيز در وضعيت هشدار هستند. 
هرجا كه هستيد، اگر مي توانيد و كار ضروري ندارید، در خانه 
بمانيد. تمام خریدها و رفت و آمدها را متوقف كنيد. ما را چه 
شده كه بي ترس از مواجهه اینقدر نزدیک با مرگ، زندگي را 
در حضور كرونا از سر گرفته ایم و بي محابا پيش مي بریم؟ شما 

بترسيد! در خانه بمانيد.

337جان باخته در ایران 
ركوردی كه همه ركورد ها را زد

هشدار

وقتي شما شيلد به صورت دارید و در معرض انتقال ویروس 
آنفلوآنزا هستيد، این اتفاق مي افتد:

وقتي در معرض  ویروس كرونا هستيد، شرایط متفاوت 
است:

ماسک هاي جراحي و ماسک هاي سه الیه خانگي همچنان 
در جلوگيري از انتشار قطرات تنفسي آلوده به  كووید-19 
مؤثرتر هستند. از این ماسک ها همراه با شيلد یا به تنهایی 

استفاده كنيد.

بعضي  محققان مي گویند محافظ هاي مناسب صورت، اگر 
درست ساخته و پوشيده شوند، مي توانند پوشش اضافي ایجاد 

كنند؛ زیرا چشم ها، دهان و بيني را مي پوشانند اما استفاده از 
آنها همراه ماسک انتخاب درست تري است.

96 درصد

68 درصد

2 متر

پس از 5دقیقه  
آنفلوآنزا منتقل 

نمی شود

بعد از 5دقیقه، کرونا 
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تنفسي فرد می رساند
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   متخصص مسائل آسیاي مركزي 
و قفقاز: درصورت رسیدن جنگ 

ارمنستان و آذربايجان تا مرزهاي ايران، 
پاسخ ايران حتمي است

   عملكرد پرسپولیس در لیگ قهرمانان 
آسیا فراتر از انتظار بود

یادداشت یک
مهم ترین اخبار مهرماه99 كدام خبرها بودند؟

روح مخدوش و بوي ناخوش پاييز
درگذشــت محمدرضا شــجریان گرچه در مهرماه امسال 
خبر تكان دهنده اي بود، اما با وجود دریغ بســياري كه این 
خبر در جامعه پدید آورد، درگذشت او خيلي غافلگير كننده 
نبود. این هم از آن روست كه در چند ســال اخير، جامعه چنين مصيبتي را انتظار مي كشيد. ما 
دنبال كننده هاي وضعيت سالمت استاد، فهميده بودیم اميد صحت او، به مویي بسته است. اما 
گمان من این است كه مهم ترین واقعه در مهرماه 99، بازگشت بي رحمانه كووید 19 به جامعه بود. 
از آنجا كه در دنيا و معنویت، هيچ دلواپسي ای براي شجریان وجود نداشت، باید گفت كه او نام نيكي 
است كه همواره عالقه مندان فراواني خواهد داشت. نام استاد شجریان در تاریخ مانا خواهد بود، 
چون آوازي بلند، چنان كه در دو دهه گذشته مردمي زیست. شجریاني كه از كار و كنسرت ممنوع 
شده بود، صداي مناجات و مثنوي خواني اش پيش از هر افطار، در این چند رمضان مردم را به او 

وابسته تر كرد. اما مهر امسال...
شيوع ویروس كرونا زیر پوســت شــهر، روح مردم را مخدوش كرد. آنچه اتفاق افتاده بود، در 
مهرماه به بحران رسيد. در این سال ها بارها خواهش و توصيه كرده  بودیم كه مسئوالن مردم را 
از خود دانسته و هر آنچه سرنوشت مردم وابسته و متكي به آن است، از آنها پنهان نكنند. كاش 
با مردم مهربان بودند و به هر بهانه به فكر برخورد نمي افتادند؛ خصوصا با جوانان، فرهيختگان و 
متخصصان. مهرماه امسال این دوري را به نقطه تلخي رساند. نمي دانيم در آبان ماه چه خواهد شد، 
اما آنچه از رنگ رخساره مردم خبر مي دهد، بي سابقه و خطرناك است. درگذشت استاد شجریان 
بهانه شد تا جامعه براي بيان غم، نارضایتي و نگراني بغض كند و بگرید. مردم مي خواستند غم 

روزگارشان را بدل به عزایي عمومي كنند.
جمعيتي كه مقابل بيمارستان جم ایستاده بودند و انتظار مي كشيدند، قلب همه مان را تكان داد. 
این مهر هشدارهایي براي ما داشت. هشدار اینكه حوادثي كه در مشهد رخ داد، نمایش گونه هاي 
بهشت زهرا و... را باید جدي گرفت. چرا كه باید از نمایش خشونت به مردم بپرهيزیم. از بهمن ماه 
سال گذشــته این اميد در ما شــكل گرفت تا كرونا عاملي بر بازگشت اميد و همبستگي ملي 
شود. مسئوالن تغيير رویه داده و بيشــتر به مردم اهميت دهند. اما این اتفاق رخ نداد. پس از 
حادثه هواپيماي اوكرایني، جامعه نيازمند آن بود تا مسئوالن با مردم صميمانه و روراست تر یا 
سياستمدارانه تر برخورد كنند، اما چنين نيز نشد و این است كه بوي خوشي از مهرماه به مشام 
نمي رسد. هرچند اميد است كه اشتباه كرده باشيم. و اما باز هم شجریان: با اینكه موسيقي و صداي 
شجریان را دوست دارم، متأسفانه بعيد مي دانم شجریان دیگري به این زودي ها ظهور كند. آنكه با 
پشتكار كيف كوچكي از وسایلش را به دوش مي انداخت و به بيرجند سفر مي كرد تا صداي مداحي 
را در آن خطه بشنود. آنكه راه سفر را كوتاه مي كرد، تا صداي قرآن خواني در بوشهر را از نزدیک 
گوش كند. در روزگاري كه هر كس دو دانگ صدا دارد، صدایش را عرضه مي كند و مي خواهد 

شهره شود، ظهور هنرمندي مانند محمدرضاي شجریان محال است.

14 همین صفحه

6مهر، مردم در روســتاها و شــهرهاي مرزي 
اردبيل، با صــداي انفجار توپ هــاي جنگي از 
خواب بيدار شدند. پایيز در نزدیكي مرز ایران و 
در منطقه قره باغ، با جنگ آغاز شد. آن روز صبح، 
آذربایجان 2بالگرد نظامي را به ارتفاعات قره باغ 
فرســتاد و هر دو بالگردش به سرعت از سوي 
جدایي طلبان منطقه قره باغ ســرنگون شدند. 
همين شــد كه آذربایجان هم منطقه قره باغ را 

زیر آتش توپخانه و موشک هاي خود قرار داد. 

جريمه كردن شوخي بزرگي استرؤياي نواهايي تازه از خراسان
مهرماه 99 نه تنها هيچ مهري در دل ننشاند

 كه مزین بود به آوازهاي تلخ جدایي 
دولت در مدیریت بحران كرونا همان نمره اي را مي گيرد كه براي مدیریت 

ارز، بالیاي طبيعي، كاهش اعتماد عمومي و بحران هاي دیگر گرفت
بيم آن دارم كه در این فراغ، دست كوتاه ما، آواز بلند او را یاري نكند. پس مرگ چه باشد، وقتي نواي دستان 
روي پرده گوش هایمان صدایي مي نشاند كه هيچ آواي دیگري یاراي بلندي آن نيست. مهرماه 99 نه تنها هيچ 
مهري در دل ننشاند كه مزین بود به آوازهاي تلخ جدایي؛ جدایي كودكان از مدرسه، جدایي مادران و پدران و 

فرزنداني داغ دیده از عزیزي و جدایي ما از آواز ایران، از مكنت، مال و هر آنچه زندگي را معنا مي دهد. 

درست است كه شــب و روزهاي زندگي مان با كرونا گره خورده و لحظه اي از زندگي مان فارغ از اندیشه كرونا 
ثبت نمي شود، اما یک خبر در مهرماه بحث هاي كرونایي را به سمت و سوي جدیدي برد؛ خبري از جریمه هاي 
كرونایي. نوزدهمين روز مهر ماه بود كه حســن روحاني، رئيس جمهور در جلســه ســتاد مقابله با كرونا از 

جریمه هاي كرونایي رونمایي كرد. 
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علي اكبر قاضي زاده 
استاد روزنامه نگاري

دم عيسي

تركش هاي جنگ
 آن سوي »ارس«

خطر ترك تحصيل 
در مناطق

 مرزي و روستايي

گفت وگو با رضوان حكيم زاده 
 درباره چالش هاي آموزشي در مهر99

چهره
مهر

این شماره

بررسي 5 روزنامه پرمخاطب ایران نشان مي دهد
 كه كرونا، دالر و البته محمدرضا شجریان  بيش از سایر موارد 

در ماه مهر تيتریک را به خود اختصاص داده اند

تقديم به مرد 
محبوب
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توس فقط شجريان را كم داشت
روشن شدن چراغ گردشگري موسيقي و تأثير اجتماعي 

حضور استاد شجریان در خراسان
افشین داورپناه، مردم شناس و عضو هیأت علمي پژوهشگاه 

علوم انساني و مطالعات اجتماعي
تصور كنيد كه از این پس هر شــامگاه 
در شــهر توس چنين محفلي برپاست؛ 
بزرگانــي چون جابربن حيــان، دقيقي 
توسي، شيخ توسي، امام محمد غزالي، 
خواجــه نظام الملــک، خواجــه نصير، 
در مجلسي، بر گرد اســتاد محمدرضا 

شجریان نشســته اند و او در برابر فردوســي بزرگ دارد غزلي از 
حافظ را در ســه گاه مي خواند. »ابوحامد محمد غزالي« )برادر 
بزرگ تر امام محمد غزالي( نيز كه قرن ها پيش،  شأن الهي و انساني 
موسيقي را دریافته و در »كيمياي سعادت« موسيقي را ستوده 
بود، ایستاده است و از شــجریان مي خواهد كه شعري از سعدي 

در ابوعطا بخواند.
عجبا كه »شيخ طوسي« در گوشه این محفل، درست روي پله هاي 
آرامگاه فردوسي، نشسته است و با صداي شجریان و شعر سعدي، 
ســرش را تكان مي دهد و »به به« و »آفرین« مي گوید. »محمد 
معشوق توسي« عارف شوریده حال و مورد احترام بزرگاني چون 
عطار نيشابوري هم آن طرف تر با زلف هاي پریشان و چشم هاي 
بسته، در خلسه اي عميق فرو رفته  است. امام محمد غزالي، احمد 
گلچين معاني، مهدي اخوان ثالث، عماد خراساني، محمد قهرمان 
)پژوهشگر، مصحح و شاعر خراساني(، ذبيح اهلل صاحب كار )شاعر 
و محقق( و...، كه مزار همگي در محوطه آرامگاه فردوسي بزرگ 

است، نيز در چنين محفلي حضور دارند.
منطقه توس از دیرباز و پيش از آنكه بسياري از شهرهاي بزرگ 
كنوني در خراسان ســر بر بياورند، یكي از قطب هاي فرهنگي و 
نخبه پرور ایران بوده است؛ كســاني كه آثار و نام شان در پيوند با 
فرهنگ این آب و خاك ماندگار شده  است. در واقع به یمن نام و 
یاد بزرگاني كه از توس برخاسته اند یا اینک در توس آرميده اند، 
این خطه را باید همچنان یكي از مناطق فرهنگي و هویتي ایران 

دانست.
در كنار پيشينه و آثار تاریخي، اینک با حضور استاد محمدرضا 
شجریان، بيش از پيش بر »ارزش ها« و در عين حال جذابيت هاي 
گردشگري »توس« افزوده شده  اســت. در مراسم تشييع استاد 
شجریان، چه در تهران و چه در مشهد، با وجود دشواري مسافت 
و ممنوعيت هاي كرونا و محدودیت هاي مراسم، عالقه منداني از 
شهرها و روستاهاي دور و نزدیک حاضر شده  بودند و این عجيب 
نيست. او حدود 60سال براي مردم خوانده  است؛ از سال1۳۳1 
كه براي نخســتين بار تالوت قرآن او از رادیو خراســان پخش 
شــد، تا حضور در گلها و چاووش و اجراي آثاري چون »بيداد«، 
»آســتان جانان«، »یاد ایام« و... تا هنوز كه هنوز است. حضور 
او در شــهر توس، نه به عنوان صرفا یک خواننده موفق، مردمي 
و درجه یک و نه به عنوان یک موسيقي دان، یک معلم موسيقي 
یا یک ردیف دان، كه به عنوان هنرمندي یگانــه در تاریخ ایران 
و بخشــي از ميراث فرهنگي این ســرزمين، بلكه به عنوان یک 
كنشگر اجتماعي و مهم تر از همه به عنوان یک »سمبل« مي تواند 
نقشــي تعيين كننده در بازتعریف و هویت بخشي مجدد به شهر 

توس و گردشگري این شهر داشته باشد. این بار حتما بحث مهم 
»موسيقي گردشگري« یا »گردشگري موسيقي« كه پيش از این 
با خاكسپاري استاد »محمدرضا لطفي« در گرگان و مزار استاد 
»پرویز مشكاتيان« در نيشابور، به گونه اي دیگر مطرح شده  بود، 
به شكل جدي تري اهميت خود را نشــان داد. در طول 60سال 
نسل هاي گوناگون شنونده آثار شجریان بوده اند. در شادي و غم، 
و رویدادهاي تاریخي كشور با آنها زیسته اند، عاشق شده اند، فارغ 
شده اند، خاطره  ساخته اند و...؛ حتما از این به بعد عده اي هم صرفا 
به توس خواهند رفت و در كنار فردوسي و اخوان و... لحظاتي را در 
آرامگاه شجریان حضور پيدا كنند. شاید از این پس بتوان توس را 
نماد موسيقي كشور دانست؛ شهري كه مي تواند به جایگاهي براي 
اجراي برنامه هاي موسيقي، آنچنان كه در دیدگاه شجریان بود، 
یا به جایگاهي براي رخدادهایي در حوزه موسيقي ایراني )سنتي 
و محلي( و جایي براي اجراي نكوداشت ها و جشنواره هاي هنر و 
بزرگان موسيقي تبدیل شود؛ شجریاني كه با تكيه بر گنجينه هاي 
فرهنگ و هنر ایراني- اسالمي همواره براي عشق و مهرورزي و 
انسانيت خواند. آیا فضاي سياســي- فرهنگي خراسان امروز، با 
صرافت و هوشياري، زمينه ها و امكانات بهره برداري از این ظرفيت 
فرهنگي- هنري )و گردشگري( را براي اعتالي فرهنگ و هنر این 

مرز و بوم فراهم خواهد كرد؟
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طلوع خورشید از خراسان 
آیا حضور شجریان در بارگاه فردوسي، نوید روزهاي پرشور 

اركستر و موسيقي از این شهر است؟
علي مرادخاني

 مديرعامل موزه موسیقي
سياست هاي كلي فرهنگي چندان منوط 
به سرزمين یا جغرافياي خاصي نيست، 
چنانچه با درگذشــت استاد محمدرضا 
شجریان، دولتمند خالف از تاجيكستان، 
عاليم قاســمف از آذربایجان و عبداهلل 

عبداهلل از افغانستان تاثر و تأسف خود را درباره مرگ او ابراز و اعالم 

كردند. از سراسر دنيا پيام هایي رسيد و این جغرافيا شكست. این 
جادوي هنر است كه خط هاي سرزمين ها، در آن، چندان مدخلي 
ندارد. در اینجا، جغرافياي انساني است كه حرف نخست را مي زند.
محمدرضا شجریان نه تنها در موسيقي كه در ابعاد گوناگون هنري، 
مردي فعال، هــوده و تأثيرگذار بود. از ایــن رو، تغيير فضاي توس 
پس از حضور او در آرامگاه فردوسي، شاید دیگر چندان وابسته به 
شرایط سياسي و اجتماعي موجود نباشد. از آنجا كه هنر هميشه 
تلطيف كننده سبک و سياق سياست و جامعه بوده، فضاي منجمد و 
یخ زده موجود را گرم و زندگي بخش كرده است. به این واسطه است 
كه دل هاي مردم به هم نزدیک تر شده و فضاي دوستي و وحدت در 
جامعه ایجاد مي شود. به گمانم حضور محمدرضا شجریان بي شک 
تأثير بسياري بر شهر توس خواهد گذاشت، هرچند در جاي جاي 
مكان هایي كه به فرهنگ ایراني و زبان فارســي مجهز است، این 
حضور مؤثر خواهد بود. همانطور كه در قطعه هنرمندان، شيراز و 
هر جایي كه هنرمندي خفته اســت، بي قراراني قرار كرده و گاهي 
به نوایي فضاي شهر آن محل را گوش نوازتر مي كنند. مثل حضور 
و صداهایي كه گاهي از كنار خاك پرویز مشكاتيان در جوار بارگاه 
عمر خيام به گوش مي رسد. مقبره اي كه گهگاه به ساز و نوایي مجهز 
است. پس به خيالم، در آینده، شاهد اتفاقات فرخنده اي خواهيم 
بود. همه آنها كه دستي بر مسئوليت دارند، كمک مي كنند، چنانچه 
تا پيش از این كرده اند، شــاهد اتفاقات خوشي در آینده باشيم. به 
گمانم باید براي این حضور فكر كرد. شجریان انسان بزرگي بود و از 
این پس با نام او و امكاني كه از حضور او در شهر ایجاد شده، اتفاقات 
خوبي را در موسيقي شاهد خواهيم بود. همانگونه كه حاال آواهایي از 
شرق شنيده مي شود، خورشيد هميشه از خراسان طلوع كرده است.
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توس؛ گردشگران تازه اي به خود 
خواهد ديد 

هادي شیرازي
دبیر جامعه تورگردانان ايران

آنها كه روزگاران بســياري پيش از این 
مي خواستند به دیدار محمدرضا شجریان 
بيایند و نتوانســتد، آنها كه ســال هاي 
ســال صدایش  را زمزمه مي كردند و با 
آن خاطره دارند، آنها كه دلســوخته از 
رفتنش شده اند؛ حاال ســراغ توس را از 

نقشه ها مي گيرند؛ تعداد مســافران توس آینده نه چندان دور 
توس... كم نيســت. هر كدام از این مشــاهير، كه در جاي جاي 
ایران به خاك سپرده  شــده اند، هواخواه هایي دارند كه در قالب 
»گردشگر« به شكل فردي یا با تورهاي سياحتي به آرامگاه ها و 
قبور آنها سر خواهند زد. شک نكنيد كه گردشگري داخلي - شاید 
بعد از ریشه كن شدن كرونا- در منطقه توس افزایش پيدا خواهد 
كرد اما درباره گردشگري خارجي من اندكي تردید دارم. نام استاد 
شجریان اگرچه نام بلندي بود اما بيش از آنكه هواخواه خارجي 
داشته باشد، در دل هواخواهان ایراني نشسته است. البته مي توان 
گفت كه بعضي از گردشــگران خارجي هم كه بر ادبيات، تاریخ، 
زبان یا موســيقي ایران كار كرده یا در این حوزه مطالعه دارند یا 
ایراني هاي مقيم خارج كشور، احتماال در آینده اي نه چندان دور 
به هواي استاد به توس خواهند آمد؛ حاال یا دسته جمعي یا فردي. 
نگارنده به عنوان دبير جامعه تورگردانان ایران بر این باور است اگر 
گردشــگر خارجي قصد دیدن توس و آرامگاه فردوسي را داشته 
باشد، قطعا حضور شجریان مي تواند عزم دیدارش را جزم تر كند 
و بازدید آرامگاه یكي از بزرگ ترین خواننده هاي ایراني- در سبک 
اصيل- را در برنامه خود قرار دهد اما واقعيت این است كه تعداد 

این قسم از مسافران كمتر از گردشگران داخلي بود.
در انتها باید گفت كه جاذبه هاي مختلف یک منطقه، چه ملموس 
باشد چه غيرملموس، چه تاریخي باشد چه هنري، هرچه به هم 
نزدیک تر باشد، ایستایي مسافران را در آن منطقه بيشتر مي كند. 
اگر تا پيش از این قرار بود یک مســافر براي مثال نيم ســاعت تا 
نهایتا 45دقيقه، جهت بازدید از آرامگاه حكيم ابوالقاسم فردوسي 

زمان بگذارد و از آن فضا استفاده كند، حاال با حضور محمدرضا 
شجریان، زمان بيشتري را براي ماندن در توس در نظر مي گيرد. 
به خصوص كه آرامگاه مهدي اخوان ثالث هم در همان محدوده 
قرار دارد. مجموعه این عوامل مي تواند منجر به توسعه گردشگري 
فرهنگي- تاریخي در توس شود. من فكر مي كنم انتخاب توس، 
با نگاه توریسم نه هيچ جهت گيري دیگري، انتخاب مؤثري براي 

رشد حضور گردشگران در این منطقه خواهد بود.

4

حضور شجريان، مي تواند منجر به 
توسعه مراكز فرهنگي هنري شود 

بتول گندمي 
 عضو شوراي شهر مشهد 

بر اســاس برخي داده هاي منتشر شده، 
گرایش به موســيقي در شــهر مشهد 
روزبه روز افزایــش پيدا مي كند. اگرچه 
در فضاي این شهر همواره مخالفت هاي 
علني بــراي اجراي كنســرت ها وجود 
داشته اما تمایل بخشي از مردم مشهد 

به شنيدن موســيقي غيرقابل انكار اســت. فراموش نكنيم كه 
محدودیت  هاي موجود، شوق شــنيدن بيشتري خصوصا براي 
جوانان توليــد خواهد كرد. حاال، با حضور محمدرضا شــجریان 
پيش بيني مي شود كه اميد به توسعه موسيقي، مراكز فرهنگي و 
هنري و حتي اقامتي در همجواري آرامگاه ایشان داشته باشيم. 
من بر این باورم كه اگرچه نمي تــوان در كوتاه مدت به برگزاري 
كنسرت هاي كوچک و حضور خوانندگان و نوازندگان موسيقي 
ســنتي در حوالي آرامگاه شــجریان خوش بين بود اما قطعا در 
درازمدت حضور ایشان به اصالح روند كنوني،  افزایش گرایش هاي 

فرهنگي هنري و توسعه موسيقي كمک خواهد كرد.
در سه،چهار سالي كه گذشت، ما بر توسعه مراكزي كه مي تواند 
بر ماندگاري زائر و گردشگر در شهر مشــهد كمک كند تمركز 
كردیم. ما بر این باوریم كه یكــي از مراكزي كه مي تواند حضور 
ماندگار گردشــگران را افزایش داده و در چرخه اقتصادي شهر 
تأثير بســزایي بگذارد، آرامگاه فردوسي و شهر توس است. شهر 
توس شرایط دسترســي مطلوبي نداشــت و از طرفي امكانات 
كافي در آرامگاه فردوسي وجود نداشت. گردشگران وقتي وارد 
توس مي شدند به نوعي یک فضاي روســتایي بدون امكانات و 
خدمات را تجربه مي كردند. در مدتي كه گذشــت تالش كردیم 
تا با تغيير این فضــا انگيزه را براي بازدید توس در گردشــگران 
زیارتي مشهد ایجاد كنيم. بر همين اساس، طرح جلوخان آرامگاه 
فردوسي اجرا و ظرفيت قابل توجهي ایجاد شد. همچنين كم كم 
با بهبود دسترســي ها و زیباسازي فضا با اســتفاده از المان هاي 
مناســب و طراحي ورودي، در نهایت آرامگاه تا حدي خاصيت 
»دعوت كنندگي« پيدا كرد. گفتني است كه ادامه طرح توسعه 
آرامگاه در حال مطالعه و بخش دیگر آن در حال اجراست تا شرایط 
كامال مطلوب شود. هنوز جاي كار بسيار است؛ چرا كه امروز به 
خاك سپردن محمدرضا شجریان مي تواند انگيزه ها براي بازدید 
از توس را دوچندان كند و كم كم تبدیل به بلندگویي براي دعوت 
از مشتاقان فردوسي، اخوان ثالث و حاال خسروي آواز ایران براي 

حضور در مشهد شود.

مهرماه 99 نه تنها هيچ مهري در دل ننشاند كه مزین بود به آوازهاي تلخ جدایي 
رؤياي نواهايي تازه از خراسان

خاكسپاري محمدرضا شجریان در شهر توس چه تغييراتي در آینده این شهر به وجود مي آورد؟
 از گردشگري تا كنسرت و تأثيرات اجتماعي 

   بیم آن دارم كه در اين فراغ، دست كوتاه ما، آواز 
بلند او را ياري نكند. پس مرگ چه باشد، وقتي نواي 
دستان روي پرده گوش هايمان صدايي مي نشاند كه هیچ آواي ديگري ياراي بلندي آن نیست. 
مهرماه 99 نه تنها هیچ مهري در دل ننشاند كه مزين بود به آوازهاي تلخ جدايي؛ جدايي كودكان 
از مدرسه، جدايي مادران و پدران و فرزنداني داغ ديده از عزيزي و جدايي ما از آواز ايران، از مكنت، 
مال و هر آنچه زندگي را معنا مي دهد. شايد اين بزنگاه تاريخي فراغ، از ما انسان هايي ديگر بسازد. 
شايد اين دوري هاي بي جايگزين ادب مان كند براي روزهايي كه قدردان لحظه ها باشیم و ارج 

بنهیم اش. اما آنچه اينجا خود را با آن تسال داده ايم مرور روزهايي است كه گمان زهرش از خاطر 
هیچ كدام مان نمي گذشته. شايد اگر قرار باشد به تفسیر آن بنشینیم، هنوز در ذهن امیدوارمان 
ذره اي هوش زيستن يافت شود تا گمان ببريم كه هر تلخي به شیريني خیالي آبستن است كه 
رؤياها را در خود مستحیل كرده؛ رؤياي نواهايي تازه از خراسان؛ رؤياي حضور مردي در بارگاه 
فردوسي تا زبان را پاسداري كند و روح تازه اي بر شهر كهنه توس بگستراند؛ رؤياي طلوع، آواز، 
گردش در حیات هنر و كنار مردماني كه رؤياپردازي را دوست دارند. در اين كوتاه، به همین بیم و 

امیدها پرداخته ايم تا تاريخ چه بر سرمان بیاورد.

نگار حسینخاني، مائده امیني 
روزنامه نگار
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نورا عباسی
روزنامه نگار

دنباله دار  درگيري هاي 
ميان ارمنستان و آذربايجان از كجا 
شروع شد و ايران چه نگراني هايي 

در اين زمينه دارد؟ 
بهرام اميراحمديان، پژوهشگر حوزه 
قفقاز، اوراسيا و بالكان با اشاره به اينكه 
درگيري هاي ميان آذربايجان و ارمنســتان سابقه خيلي طوالني 
دارد، مي گويد: »بعد از فروپاشي اتحاديه شوروي، اين اختالفات 
آغاز شــد. قره باغ يك منطقه ارمني نشــين در خاك آذربايجان 
است كه زبان و دينشان با مردم آذربايجان متفاوت است. در دوره 
شوروي اين منطقه به عنوان يك استان خودمختار شناخته شد. 
در آستانه فروپاشي شوروي، اين منطقه اعالم كرد كه مي خواهد 
به خاك ارمنستان كه در غرب اين منطقه واقع است، بپيوندد. البته 
قره باغ با ارمنستان مرز مشتركي ندارد و داخل كشور آذربايجان 
است«. اين اســتاد دانشــگاه مي گويد: »جنگ قره باغ ادامه پيدا 
كرد و با كمك هاي ارمنســتان، جدايي طلب ها، مسلح و مرتكب 
جنايت هاي جنگي شــدند. آنها به ويژه در منطقــه خوجالي، به 
قتل عام مردم عادي دست زدند. اما در نهايت در سال1994 بدون 

رسيدن به نتيجه اي، آتش بس اعالم شد. در اين زمان گروهي به نام 
»مينسك« متشكل از كشورهاي روسيه، آمريكا و فرانسه تالش 
كردند تا با مذاكره راجع به اين موضوع تصميم گيري كنند. سال ها 
مي گذرد و هنوز به جز چند نشست ميان سران دو كشور آذربايجان 
و ارمنستان، هيچ اقدامي براي رسيدن به نتيجه انجام نشده است«.
او با اشاره به اينكه در چنين شرايطي، تماميت ارضي، اولويت دارد 
و كشورها و دولت ها موظف اند تماميت ارضي خود را حفظ كنند، 
ادامه مي دهد: »اين حقي اســت كه به همه كشورها داده شده و 
براي حفظ اين تماميت ارضي مي تواننــد اقداماتي انجام دهند و 

حتي نيروي نظامي به كار گيرند«.
دوباره دامنه آتش ميان دو كشــور فروزان شده و 
آذربايجان به مناطق تحت اشغال ارامنه جدايي طلب، حمله 

نظامي كرده است. حاال براي ايران چه اتفاقي مي افتد؟ 
به گفته بهرام اميراحمديان، ايران با ارمنستان از طريق رود ارس 
در شمال غربي كشــور، 40كيلومتر مرز مشترك دارد. نيروهاي 
جدايي طلب با پشتيباني ارمنستان سرزمين هايي را اشغال كرده اند 
و عالوه بر قره باغ، مناطق پيراموني آن را هم گرفته اند. در نتيجه مرز 
مشترك ما به 120كيلومتر افزايش يافته است كه 80كيلومتر آن، 

سرزمين هاي اشغالي است.
متخصص مسائل آسياي مركزي و قفقاز ادامه مي دهد: »ايران در 
شرايطي قرار گرفته كه با دو كشور، همسايه است و با هر دو روابط 
نزديكي هم دارد. ما مي خواهيم در جوار مرز با هم همكاري داشته 

باشيم، از آب ارس استفاده كنيم، سد بزنيم و...«.
او درباره نگراني هاي ايران درصورتي كــه اين درگيري ها به يك 
جنگ تمام عيار تبديل شود، مي گويد: »در شــمال ايران، در آن 
طرف رودخانه، يك سرزمين اشغالي است كه دولتي ندارد. اگر در 
اين سرزمين اتفاقي بيفتد كه ايران را تحت تأثير قرار دهد، ايران به 
كدام دولت بايد مراجعه كند؟ از ديگر سو، اگر دامنه جنگ افزايش 
يابد، تبعات ديگري هم براي ايران دارد. ممكن است سيل آوارگان 
يا فراري هاي از جنگ به ايران بياينــد. همين تازگي ها هم چند 

خمپاره ناشي از اين درگيري ها، داخل ايران افتاده است«.
اين اســتاد دانشــگاه با بيان اينكه مطمئنا وقتي جنگ تمام عيار 
صورت بگيرد كــه اميدواريم ايــن اتفاق نيفتــد، مرزهاي ايران 
تحت تأثير قرار مي گيرد، ادامه مي دهد: »اين منطقه، جنگي خواهد 
بود و خساراتي به ما وارد خواهد شــد. درصورت تبديل شدن به 
جنگ تمام عيار و رسيدن جنگ به مرزهاي ايران، قطعاً ايران پاسخ 

نظامي خواهد داد. بر اساس دكترين نظامي، ايران تهديدات خود 
را در محل ايجاد تهديد از بين مي برد. ايران همين حاال نيز هشدار 
جدي داده و اگر جلوي اشتباهات جنگي آذربايجان و ارمنستان 
گرفته نشــود، عكس العمل ايران حتمي است. جمهوري اسالمي 
يك قدرت منطقه اي است و تمام مرزهاي ايران تحت كنترل است. 
ما هميشه در حال آماده باش هستيم، بنابراين اگر درگيري ها در 

آذربايجان شدت بگيرد، براي ايران جاي نگراني وجود ندارد«.
امير احمديان مي گويد: »با توجه به همه اين موارد، مواضع ايران 
مشخص است. ايران عالقه مند است كه آذربايجان سرزمين هاي 
اشــغالي را پس بگيرد و مصالحه كند. ايران از ارمنستان خواسته 
از جدايي طلب هاي داخل خاك آذربايجــان، حمايت نكند. اين 
جدايي طلب ها شــهروند آذربايجان بوده انــد، اما جنايت جنگي 
مرتكب شده اند و دست به كشتار زده اند و سرزمين هايي را اشغال 

كرده اند. بايد نيروهاي ارمني به ارمنستان برگردند«.
او مي گويد: »كشــورها بايد بپذيرند از حقوق بين المللي تبعيت 
كنند تا محيط آنارشيك به وجود نيايد. از لحاظ حقوقي تا زماني كه 
سازمان ملل، تغييري در مرزهاي سياسي نداده يا خود آذربايجان 

موافقت نكرده باشد، قره باغ جزو آذربايجان است«.

در آستانه فصلي سرد
طال و ارز ركوردهاي تاريخي  خود را در مهرماه امسال پشت سر 

گذاشتند 

ماه،  ماه طال بود؛ هر 
18عيار  طالي  گرم 
در كمتر از يك ماه، 
25درصد گران شد. اعداد آستانه پاييز امسال، اعداد عجيبي 
بودند؛ سكه 16ميليون توماني، دالر 30هزار توماني در تقويم 
تاريخ اقتصاد ايران در پاييز ســال هزار و سيصد و نود و نه، 
ماندگار شدند. انگار اساسا امســال، مهر، ماه مهرباني براي 
بازارها نباشد. نرخ ها در همه بازارها، لحظه به لحظه افزايش 
پيدا مي كردند بي آنكه چشم اندازي براي متوقف شدن اين 
روند براي آنها وجود داشته باشد. يك ماه مانده به انتخابات 
آمريكا، فشارها بر بدنه اقتصاد ايران به حداكثر خود رسيد 
و به جز بازار ســرمايه، تقريبا در همه بازارها بازدهي مثبت 
بود. بررسي هاي همشهري نشان مي دهد كه تنها بازاري كه 
در نخستين ماه پاييز امسال )در بازه زماني يكم تا بيست و 
سوم( بازدهي منفي براي خود به ثبت رسانده، بازار سرمايه 
 بوده اســت. بازدهي شــاخص كل بورس در مهر ماه منفي
 0.6درصد برآورد مي شود و در اين درحالي است كه هر گرم 
طالي 18عيار در همين مــدت، 25درصد و هر دالر آمريكا، 

16.5درصد گران تر شده اند.

عقب گرد بازار سرمايه
همبستگي نرخ دالر و شاخص كل بازار، 
در بررســي نمودار تاريخي اين دو بارها 
ثابت شده است. افزايش نرخ دالر براي 
شــركت هايي كه درآمد ارزي دارند و صادرات محورند همواره 
منجر به سودسازي شده است. همين مهم عموما باعث مي شود 
كه شــاخص كل بازار با افزايش نرخ دالر رشــد كند. گروه هاي 
پتروشيمي،  پااليشي، معدني و... بعد از گراني ارز، سود بيشتري 
براي ســهامداران مي ســازند. از نيمه هاي پاياني مرداد اما ورق 
برگشته است؛ اتفاقي كه پيش از اين هم يك بار در تاريخ اقتصاد 
ايران رخ داده اســت. در دو ماه و نيم اخير بــا وجود افزايش نرخ  
مهارنشدني دالر، بازار سرمايه عقب نشسته و درجا زده است؛ انگار 
كه راه دالر از بورس جدا شده باشد؛ اتفاقي كه خيلي ها ريشه آن 
را در بازدهي سرسام آور بازار سرمايه در 4ماه نخست سال جاري 
مي دانند. به نظر مي رسد شــاخص افزايش شاخص كل از حدود 
500هزار به 2ميليون واحد آنقدر با شــيب تندي انجام شده كه 
حاال وقت اصالح آن رسيده و سودها پيشخور شده اند. در چنين 
بســتري، ديگر حتي دالر 32هزار توماني كمكــي به باال رفتن 
شاخص نمي كند. بررسي هاي همشهري نشان مي دهد كه شاخص 
كل بازار ســرمايه در پايان يكم مهر ماه سال جاري يك ميليون و 
590هزار واحد و در پايان بيست و ســوم مرداد ماه، بعد از فراز و 
نشيب هاي بسيار به يك ميليون و 580هزار واحد رسيده است؛ 
بورس در 3هفته نخست مهرماه،  0.6- درصد براي سهامدارانش 

بازدهي داشته است.

ركوردهاي مهرماهي دالر
قيمــت دالر در پايان يكــم مهرماه 
27هزار و 200تومــان بود؛ نرخي كه 
خيلي ها در همان زمان هم آن را واقعي 
نمي دانســتند و بر اين باور بودند كه انتخاب جوبايدن به عنوان 
رئيس جمهور آمريكا و تقويت احتمال مذاكره ايران با اين كشور 
مي تواند آن را تعديل كند يا حتي به 15يا 16هزار تومان برگرداند. 
رئيس كل بانك مركزي در مهرماهي كه گذشت بارها خبرهايي 
مثبتي درباره نرخ ارز در اينســتاگرام خود منتشر كرد؛ خبرهاي 
مثل آزاد شدن منابع بلوكه شــده ارزي ايران كه گمان مي رفت 
بتواند ترمز دالر را بكشد اما نشد آنچه بايد مي شد. نرخ ارز بي توجه 
به همه تالش ها راه افزايش را پيش گرفته بود. اگرچه در مقطعي 
از مهرماه نرخ دالر براي 2 روز كاهشي شد و از 29هزار تومان به 
27هزار تومان رســيد اما در نهايت در پايان روز بيست و چهارم 
مرداد مهرماه دالر با قيمت تاريخي 31هزار و 700تومان معامله 
شــد. مقاومت 30هزار توماني دالر بعد از چنــد روز درجا زدن 

شكسته شد و بازدهي اين بازار به 16.5درصد رسيد.

سرسام قيمت در بازار طال 
بيشترين بازدهي از آن طال بود. قيمت 
سكه تمام طرح جديد در روز نخست ماه 
نخســت پاييز، 13ميليون و 200هزار 
تومان بــود. در كمتر از يك ماه اما، قيمت ســكه به 16ميليون و 
500هزار تومان در بيست وچهارم مهر ســال جاري رسيد. طال 
البته وابستگي بدون اما و اگري به دالر- در ايران- ندارد و متاثر 
از قيمت جهاني آن هم هست. روند افزايش قيمت طالي جهاني 
از هفته هاي ابتداي شيوع كرونا در جهان آغاز شد. هر اونس طال 
از فاصله هجدهم مارس تا ششم آگوست )بيست ونه اسفند 98تا 
شانزده مرداد 99( از 1400دالر به 2هزار دالر رسيد كه اين خود 
نيز مي تواند يكي از علل افزايش قيمت طال در ايران باشد. ترديدها 
هم از جايي آغاز مي شود كه هر اونس طالي 2هزار دالري چندان 
دوام نياورد و از بعد از ششم آگوســت تا امروز روند كاهشي را در 
پيش گرفت. در ابتداي مهرماه سال جاري هر اونس طال 1900دالر 
بود كه اين نرخ در بيست و پنجم مهر ماه در شيب ماليم كاهشي به 
1890دالر رسيد اما در ايران قيمت طال هرگز كاهشي نشد. قيمت 
يك گرم طال 18عيار در روز نخست مهر، يك ميليون و 200هزار 
تومان بود كه در بيست و چهارم مهرماه به يك ميليون و 500هزار 
تومان رسيد و بازدهي اين بازار پرتالطم در ايران درحالي كه در 
همين بازه زماني در جهان منفي يك درصد بود، 25درصد برآورد 

شده است.

تركش هاي جنگ آن سوي »ارس«
متخصص مسائل آسياي مركزي و قفقاز: درصورت رسيدن جنگ ارمنستان و آذربايجان تا 

مرزهاي ايران، پاسخ ايران حتمي است

6مهر، مردم در روستاها و شهرهاي مرزي اردبيل، با صداي انفجار توپ هاي جنگي از خواب 
بيدار شدند. پاييز در نزديكي مرز ايران و در منطقه قره باغ، با جنگ آغاز شد. آن روز صبح، 
آذربايجان 2بالگرد نظامي را به ارتفاعات قره باغ فرستاد و هر دو بالگردش به سرعت از سوي 
جدايي طلبان منطقه قره باغ سرنگون شدند. همين شد كه آذربايجان هم منطقه قره باغ را زير آتش توپخانه و موشك هاي خود قرار 
داد. روزهاي مهر در حالي با درگيري جدي نظامي ميان جمهوري آذربايجان و ارمنستان ادامه پيدا كرد كه اين دو كشور طي سال ها و 
به دفعات بر سر منطقه قره باغ با هم درگير شده اند و آخرين آنها نيز 2 ماه پيش از اين بود. تبعات كشمكش هاي ميان اين دو كشور، براي 
ايران فقط به صداي انفجارها ختم نشد. اصابت خمپاره هاي طرفين جنگ به خاك ساحلي رود ارس و روستاي قره باغ اصالندوز موجب 
وحشت ساكنان شد. سه خمپاره به اطراف روستاي پرويز خانلو در آذربايجان شرقي اصابت كرد و دو خمپاره هم به منازل مسكوني 
اين روستا خسارت وارد كرد. ساكنان روستاهاي مرزي ايران از بيم جنگ حتي منطقه را براي مدتي ترك كردند. البته كه همه ايراني ها 
جانب احتياط را نگه نداشتند و خيلي ها هم زير دود خمپاره و صداي موشك، از باالي تپه ها به تماشاي جنگ آن سوي مرزها نشستند؛ 
انگار كه يك فيلم اكشن زنده را تماشا می كنند! همين موضوعات باعث شــد تا ايران به هر دو كشور آذربايجان و ارمنستان هشدار 
جدي دهد كه هيچ گونه تعرضي را تحمل نمي كند. سعيد خطيب زاده، سخنگوي وزارت امور خارجه ايران نيز  بر لزوم احترام به تماميت 
ارضي جمهوري آذربايجان، رعايت اصل عدم تعرض به غيرنظاميان و توقف درگيري ها و آغاز گفت وگوهاي جدي و زمان دار تأكيد كرد.

شبنم مجيدي
روزنامه نگار

درست است كه شب و روزهاي زندگي مان با كرونا گره خورده و لحظه اي از زندگي مان فارغ 
از انديشه كرونا ثبت نمي شــود، اما يك خبر در مهرماه بحث هاي كرونايي را به سمت و سوي 
جديدي برد؛ خبــري از جريمه هاي كرونايي. نوزدهمين روز مهر ماه بود كه حســن روحاني 
رئيس جمهور در جلسه ســتاد مقابله با كرونا از جريمه هاي كرونايي رونمايي كرد. براساس اين دستورالعمل جديد، 
رانندگان تاكسي درصورت استفاده نكردن از ماسك 100هزار تومان جريمه مي شوند و اگر مسافر بدون ماسك را سوار 
كنند هم بايد 20هزارتومان هزينه جريمه بدهند. نكته مهم اين دستورالعمل جديد در برخورد با افراد بود؛ چرا كه مقرر 
شد تا اگر فرد مبتال به كرونا قرنطينه را رعايت نكند، 200هزار تومان و همچنين فردي كه در سطح جامعه ماسك نمي زند، 
50 هزار تومان جريمه  شوند. براي بررسي تجربه جهاني در مديريت كرونا و پاسخ به اين سؤال كه چرا دولت براي كنترل 

كرونا به گزينه دريافت جريمه رسيده است با صادق زيبا كالم، استاد علوم سياسي دانشگاه تهران گفت وگو كرده ايم.

از نظر شما عملكرد مسئوالن كشور در مديريت 
اين بحران تا چه حد قابل قبول اســت؟ و فارغ از بحث 
مديريت اين ويروس در ايران اگر بخواهيم نگاه كلي به 
مديريت كشورهاي ديگر در برابر ويروس كرونا داشته 
باشيم، بايد كدام كشورها را در فهرست موفق ها قرار داد؟
شــايد اغراق نباشــد كه بگوييم كارآمدترين و جدي ترين 
مراقبــت در قبــال كرونا از جانب كشــور چين اجرا شــد. 
مديريت كرونا تنها موردي بود كه نشــان داد اقتدارگرايي و 

ديكتاتورگرايي يك مزيت دارد؛ چرا كه كشــور چين دست 
به قرنطينه جدي زد و براي شهروندانش راه گريزي در برابر 
قرنطينه باقي نگذاشت. تا آنجا كه بنده اطالع دارم هيچ كشور 

ديگري نتوانست اينگونه دست به كنترل كرونا بزند.
بحث نحوه اجــرای قرنطينه در كشــورهاي ديگر نيز وجود 
داشت و دولت ها  براساس مسائل اقتصادي و اجتماعي دست 
به تصميم گيري زدنــد. تقابل قرنطينه و مســائل اقتصادي 
تنها در ايران مشكل ساز نشــد، چرا كه كشورهاي ديگر نيز 
چنين مسئله اي را تجربه كردند اما در اين ميان يك تفاوت 

بارز ميان كشــورهاي توسعه يافته و 
در حال توســعه با ايران وجود دارد؛ 
ميزان خســارت پرداختــي از جانب 
كشورهاي پيشرفته به مردم در قبال 
انجام قرنطينه، قابل مقايســه با ايران 

نيست.
مسئله بعدي درباره مديريت كرونا به 
اين موضوع بازمي گردد كه كشورهاي 
پيشــرفته تالش كردند تــا امكانات 
بيمارستاني شان را گسترش دهند اما 
ما متأسفانه شــاهد گسترش خدمات 
درمــان نبوديــم و اين خــأ هر روز 

مديريت را سخت و سخت تر مي كند.
اگر بخواهيم با توجه به 
نكاتي كه شما به آنها اشاره كرديد، 
دســت به تحليل وضعيت كنوني 
بزنيم، بايد بگوييم نحوه مديريت 
كرونا در ايران خوب بود يا مبتني بر 

آزمون و خطا پيش رفت؟
در پاسخ به اين سؤال الزم است كه با 
ديدي كلي تر به موضــوع نگاه كنيم. 

اگر شما كارنامه مديريتي كشــور در برخورد با بحران هايي 
همچون زلزله،  سيل،  باال رفتن ارز، كاهش اعتماد عمومي و... 
را بسنجيد به اين نتيجه مي رســيد كه در تمام اين عرصه ها 
عملكرد در سطح يكسان قرار داشت، بنابراين يك نمره مشابه 

دريافت مي كند.
به عبارت ديگــر اينگونه نبوده اســت كه در مســئله زلزله 
كرمانشاه نمره مديريت مسئوالن 20 باشــد اما در موضوع 
كرونا نمــره پايين دريافــت كنند. در واقع نحــوه مديريت 

مائده اميني 
روزنامه نگار

0.6-  درصد
بازدهی

16/5 درصد
بازدهی

25 درصد
بازدهی

بحران در ايران در سطح پايينی قرار دارد. همان نمره اي كه 
به مديريت سيل و زلزله داده ايم را بايد اكنون به نام مديريت 

كرونا ثبت كنيم.
دليل اين اتفاق چيست؟ 

به اين دليل كه افراد متولي حل مشكل سيل و زلزله در كشور 
ما همان افرادي هســتند كه براي مديريــت ديگر بحران ها 

ازجمله كرونا وارد ميدان مي شوند.
بــه  مربــوط  ايــن 
ظرفيت مديريتي يــا همان بحث 
محدوديت هاي مالي كشــور در 

دوران تحريم است؟
اين دو موضوع در هم تنيده هســتند 
و بايــد بگويم كه مديريت نادرســت 
بحران هايــي ماننــد كرونــا به دليل 
مديريت نادرســت و ظرفيــت مالي 
محدود اســت. در روزگاري كه ما از 
كرونا صحبــت مي كنيــم، همزمان 
مشــكلي به نام تنش ارزي كشــور را 
فرا گرفته است، براي مديريت كشور 
در قبال باال رفتن ارز بايد چه نمره اي 
داد؟ از نظر من هر نمره اي كه در اين 
حوزه به مسئوالن مي دهيم بايد بسط 
داده شــود، همان نمره را به موضوع 

مديريت كرونا داد.
مقصود اين است كه در كارنامه كشور، 
بحران هاي مختلفي مانند ارز، نااميدي 
نســل جوان،  كاهش اميــد، بالياي 
طبيعي و البته كرونا وجود دارد. اينگونه نيست كه مديريت 
كشور در حوزه كرونا باالترين نمره را كسب كرده باشد اما در 
دروس ديگر كمترين نمره را داشته باشد. كم و بيش عملكرد 

دولت در تمام اين بحران ها همانند هم بوده است.
بنابراين يك نحوه مديريت نادرست در مقابله با تمام بحران ها 
ازجمله كرونا وجود دارد، اين شيوه در تمام موضوعات بسط 
پيدا كرده است، پس نبايد فكر كرد كه تنها در حوزه مديريت 
كرونا نمره منفي كسب شده است بلكه بسياري از شيوه هاي 

مديريت بحران نيز در همين سطح قرار دارند.
ما شــاهد بوديم كه در روزهاي اخير موضوع 
جريمه كردن افرادي كه ماســك نمي زنند، مطرح شد. 
 به  نظر شما جامعه ما تا چه اندازه ظرفيت پذيرش چنين 
تصميماتي را دارد و اينكه جريمه كردن تا چه حد مي تواند 

از قدرت بازدارندگي برخوردار باشد؟
از نظر من چنين تصميماتي تغييري در كشور ايجاد نمي كند 
و جريمه كردن يك شوخي بزرگ است. شايد يك راننده را با 
سازوكار موجود بتوانند جريمه كنند اما جريمه كردن عابران 

پياده دور از ذهن است.
يعني جريمه مالي اثرگذاري ندارد؟

نه. هيچ اثري ندارد.
چرا؟ اين مربوط به بستر فرهنگي جامعه است؟

نه، دليلش اين است كه بر ســر اعمال اين جريمه ها اما و اگر 
بسياري وجود دارد. جريمه كردن عابران پياده امري دور از 
ذهن به نظر مي رسد. از نظر من شايســته ترين كاري كه در 
اين حوزه مي توان انجام داد اين اســت كه وسايل مورد نياز 
بهداشــتي براي مقابله با كرونا مانند ماسك و الكل با قيمت 
كمتر در اختيار مردم گذاشته شود. در اين صورت خود مردم 

به سمت رعايت پروتكل هاي بهداشتي حركت مي كنند.
به نظر من ارزش دارد كه به شكل آزمايشي يك طرحي را اجرا 
كنند و به افراد بدون ماسك در مترو و اتوبوس، ماسك رايگان 
بدهند، نمي دانم اين چه هزينه اي ايجــاد مي كند اما به نظر 

مي تواند راهگشا باشد.
به نظر شما چرا مسئوالن در اين مسير حركت 
كردند و مجبور به استفاده از جريمه شدند؟ به اين دليل 

بود كه فرهنگسازي جواب نداد يا...
مســئوالن ما  مي خواهند به مردم نشــان دهند كه در حال 
انجــام فعاليت هاي مهــم و اثرگذاري هســتند. دليل ديگر 
هم اين اســت كه مي خواهند نشــان دهند بخشــي از اين 
اتفاقات مربوط به مشكل فرهنگي است و اگر مردم را جريمه 
 كنند، ماســك مي زنند. ما مي دانيم كه بخشــي از كوتاهي

 مردم ما براي ماسك زدن با مشكالت مالي گره خورده است و 
بنابراين نبايد تمام داليل اين حوزه را به موضوعات فرهنگي 

ربط داد.

در كارنامه كشور، بحران هاي 
مختلفي مانند ارز، نااميدي 
نســل جوان،  كاهش اميد، 
بالياي طبيعي و البته كرونا 
وجود دارد. اينگونه نيســت 
كه مديريت كشور در حوزه 
كرونا باالترين نمره را كسب 
كرده باشد اما در دروس ديگر 
كمترين نمره را داشته باشد. 
كم و بيش عملكرد دولت در 
تمام اين بحران ها همانند هم 

بوده است

چهره
مهر

این شماره

جريمهكردن
شوخيبزرگياست

صادق زيبا كالم )استاد علوم سياسي( در نقد مديريت در مبارزه با كرونا، مي گويد 
مديريت اين بحران همــان نمره اي را مي گيرد كه بــراي مديريت ارز، بالياي 

طبيعي، كاهش اعتماد عمومي و بحران هاي ديگر مي توانيم بدهيم
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جاه طلبي هاي يك مرد ناكام
درباره احمد سعادتمند كه مهر ماه از مديرعاملي استقالل 

بركنار شد

احمد سعادتمند ابتداي 
99، هنگامي كه سال ها 
جاه طلبي اش در ورزش 
نتيجه داد و مديرعامل باشگاه استقالل شد، هيچ گاه گمان نمي كرد 
دوره مديريتش كوتاه باشــد؛ در حد 7ماه. پيش از آن رياست در 
هيأت مديره اســتقالل را تجربه كرده و تنها 4 ماه دوام آورده بود، 
چه خاستگاه او نشستن در جلسات هيأت مديره به دور از ديدگان 
رسانه ها و هواداران نبود. ســعادتمند چيزي بيشتر خواسته بود، 
چه زماني كه در مازندران مديــركل اداره ورزش بود، در يكي از 
استان هاي كشــور و چه زماني كه سرپرستي در فدراسيون هاي 
مختلف ورزشــي را تجربه كرد، بي آنكه تالش براي رســيدن به 
رياست يك فدراســيون بزرگ به نتيجه برســد. ترجيح مي داد 
مسندنشين باشد، در يكي از فدراسيون هاي ورزشي يا يك باشگاه 
پُرطرفدار. يعني جايي كه به اندازه كافي پُررنگ باشد و به چهره اي 
مشهور از طريق ورزش تبديل شود. پس بي  دليل نبود كه  هنگام 
سرپرستي يك فدراسيون ورزشــي براي رياست آن فدراسيون 
خيز بردارد. نامزدي در انتخابات فدراسيون واليبال، وزنه برداري، 
هندبال، اســكي و... جز ناكامي براي او چيزي به همراه نداشت. 
رايزني ها پاسخگو نبود و حتي قدرتي نداشت كه بر مسند رياست 
فدراسيون نجات غريق و غواصي بنشيند. در انتخابات فدراسيون 
واليبال البته اميدوار بود به آنچه پيش از آن نرسيده بود، دست يابد، 
اما ورود محمدرضا داورزني به كارزار، معادالت سعادتمند را به هم 
ريخت. مرد مورد اطمينان مسعود سلطاني فر، وزير ورزش و جوانان 
در اين وزارتخانه عهده دار مديركل اداره استعداديابي و توسعه هم 
بود، اما سلطاني فر پست باالتري براي سعادتمند در نظر گرفته بود 

تا ديده شود؛ مديرعاملي باشگاه استقالل.

بدون بمب
احمــد ســعادتمند ورژن تكامل نيافتــه محمد رويانيــان و علي 
فتح اله زاده بود. اولي مردي با يونيفرم نظامي كه پيش از تصدي پست 
مديرعاملي باشگاه پرسپوليس، شناخته شده بود و در جمع سرخ ها 
عالوه بر ديده شــدن بيشتر، ســعي كرد فعاليت زيرساختي براي 
باشگاه انجام دهد. دومي سال ها در دوره هاي مختلف مديرعاملي 
استقالل را تجربه كرده و به واســطه حضور طوالني مدت خود در 
اين پست، موفقيت هايي هم به دست آورد. فتح اله زاده اما مديرعامل 
پُرسروصدايي بود كه به حرف هاي درشت و تركاندن بمب مشهور 
اســت. اتفاقا با جدايي فتح اله از اســتقالل، ســعادتمند سرانجام 
مديرعامل شد. پيش از آن، در هيأت مديره باشگاه  آبي ها در قامت 
يك منتقد ظاهر شد و در جلسات اين هيأت نسبت به مبلغ باالي 
قرارداد بازيكنان و هزينه باالي باشگاه داري واكنش نشان داده بود. 
در قامت مديرعامل اما همان مسيري را رفت كه قبلي ها رفته بودند، 
در تضاد با زماني كه در هيأت مديره حضور داشــت. او براي تمديد 
قرارداد بازيكناني مانند فرشيد اسماعيلي، محمد دانشگر و... مبالغ 6، 
7و 8ميلياردتومان درنظر گرفته بود. با اينكه وريا غفوري با استقالل 
قرارداد داشت، مبلغ قرارداد اين بازيكن محبوب را افزايش داد. وريا 
نزد ســعادتمند هم محبوب بود و البته از معدود دوستانش در اين 
تيم. كادرفني استقالل ازجمله فرهاد مجيدي، سرمربي وقت آبي ها 
هيچ گاه نخواست كه جلسه اي با مديرعامل بگذارد. هر گاه سعادتمند 
زمينه را براي اين ديدار فراهم كرد، مجيدي پيغام فرستاد هر وقت 
حق وحقوق بازيكنان را پرداخت كرد، به ديدار او مي رود. يك بار حتي 
سعادتمند در مجموعه ورزشي انقالب محل تمرين استقالل حاضر 
شد تا با مجيدي صحبت كند اما رفتار سرد سرمربي، مديرعامل را 
به گوشه رينگ برد. البته سعادتمند بيشــتر از بازيكنان و اعضاي 
كادرفني تمايل به ديدار با هنرمندان داشت تا خود را به عنوان يك 
فرد سرشناس تثبيت كند؛ گرچه چنين رفتارهايي سعادتمند را به 

جايي نرساند.

خشم هواداران
پيش از ماجراي اســتقالل، ســعادتمند احتمال مي داد سر از 
تيم رقيب دربياورد. ظاهرا ســلطاني فر وعده هايي داده بود، چه 
سعادتمند در شبكه هاي اجتماعي درباره پرسپوليس مي نوشت. 
همين پُست ها هنگام حضور در استقالل برايش دردسرساز شد، 
از اين باب كه او مديري پرسپوليســي است. سعادتمند با همان 
تفكرات فتح اله زاده ولي در قامت يك مدير مدرن ظاهر شــد. در 
هيأت مديره مخالف حضور اســتراماچوني بود، معتقد بود والتر 
زنگا مربي بهتري اســت، حتي اگر مبلغ پيشنهادي زنگا دو برابر 
استراماچوني باشد. استراماچوني 500هزار دالر براي خودش و 
150هزار دالر براي دستيارانش درخواست كرده بود، درحالي كه 
زنگا با يك ميليون دالر با استقالل قرارداد مي بست. سعادتمند 
به ديگر اعضاي هيأت مديره قــول داده بود كه نيمي از اين مبلغ 
را از طريق اسپانسر هزينه خواهد كرد. اتفاقي كه هيچ گاه نيفتاد 
و مخالف حضور استراماچوني در دوره مديريت خودش گفت كه 
زمينه بازگشت اين مربي ايتاليايي را فراهم مي كند. او در شرايطي 
كه مجيدي با استقالل، پرسپوليس را شكست داده بود، به ايتاليا 
رفت و خبر از مذاكره خود با اســتراماچوني داد تا در صدر اخبار 
ورزشي قرار بگيرد؛ همانطور كه مي انديشيد، فارغ از اينكه وكيل 
اين مربي در قطر بود و استراماچوني هم مذاكره با سعادتمند را 

تكذيب كرد؛  خشم هواداران و اعضاي هيأت مديره را برانگيخت.

سرانجام بي ثمر
براي اينكه در چشــم همگان باشــد، با رفتار پوپوليستي يك بار 
گفت كه چرا پفك نمكي مينو قرمز باشد و آبي نباشد. وعده داد 
پفك آبي اين كارخانه را وارد بازار مي كند و اتفاقي نيفتاد. مانند 
وعده قرارداد بستن با يك برند بزرگ ايتاليايي براي تامين كت و 
شلوار اعضاي تيم كه به جايي نرسيد. گفت امكانات يك باشگاه 
بدنسازي به مدت 3ســال در اختيار بازيكنان استقالل است، اما 
بازيكنان را به باشگاه راه ندادند. با همين وعده ها 7 ماه در استقالل 
ماند. بي آنكه طلب شــفر را پرداخت كند تا پنجره نقل وانتقاالت 
استقالل بسته نشود كه آبي ها در ليگ قهرمانان آسيا دست بسته 
نباشند. اســتقالل در دوره او، جامي به دست نياورد، درحالي كه 
شانس قهرماني در جام حذفي بود. اين جام از دست رفت، مجيدي 
كنار كشيد و مجيد نامجومطلق به عنوان سرمربي موقت تنها به 
موفقيت نسبي در ليگ قهرمانان رسيد. سعادتمند ماند با انباشت 
بدهي ها، بدون آنكه پولي به اين باشگاه بياورد. البته تمام بدهي ها 
مربوط به دوره مديريت او نبود، اما بدهي به مربياني چون شفر و 
استراماچوني و بازيكناني مانند دياباته رقمي حدود 3ميليون دالر 
مي شود. تمام اين اتفاقات از سعادتمند يك مدير ناكارآمد ساخت 
تا برخالف رويه معمول كه مديران عامل استقالل و پرسپوليس را 
وزير ورزش انتخاب و عزل مي كرد، اين بار اعضاي هيأت مديره در 

بيانيه اي صريح و 8بندي حكم اخراج سعادتمند را امضا كردند.

خطرتركتحصيل
درمناطقمرزيوروستايي

 گفت وگو با رضوان حكيم زاده )معاون وزير آموزش وپرورش( 
درباره چالش هاي آموزشي در مهر99

هرساله آموزش وپرورش با عدد و رقم، همزمان با آغاز ثبت نام هاي سال 
تحصيلي جديد، آمار بازماندگان از تحصيل را اعالم مي كند. با توجه به 
مشكالت اقتصادي و بحران كرونا و تعطيلي مدارس و آموزش مجازي كه 
نياز به ابزاري مانند گوشي، تبلت و سرعت اينترنت قابل قبول دارد، به نظر مي رسد آمار بازماندگان از تحصيل در سال جديد 
افزايش يافته است. در مهر ماه امسال حرف و حديث ها درباره بازماندگان از تحصيل در فضاي مجازي بسيار پررنگ تر از قبل 
بود، چرا كه امسال دانش آموزان به خاطر كرونا از تحصيل حضوري در مدارس محروم شدند و كساني قادر به حضور آنالين در 

فضاي مجازي هستند كه گوشي موبايل تا حدودي پيشرفته و تبلت داشته باشند.

15ميليون ثبت نامي در ســال 
تحصيلي مهر

بيش از 15ميليون دانش آموزان در 
سال تحصيلي جديد ثبت نام كرده اند 
كه حدود 8ميليون و 477هزار نفر آنها 
در دوره ابتدايي مشغول به تحصيل 
شده اند. يك ميليون و 523هزار كالس اولي تا امروز ثبت نام شده اند 
كه نسبت به سال گذشــته، هم در دوره ابتدايي و هم كالس اولي 
افزايش ثبت نام را نشان مي دهد. رضوان حكيم زاده، معاون آموزش 
ابتدايي وزير آموزش وپرورش ضمن ارائه اين آمار و اطالعات درباره 
اين پرسش كه با توجه به آمار ثبت نامي ها چه تعداد در مهر از دايره 
آموزشي جا مانده اند مي گويد: »همكاران ما در حال انجام محاسبات 
هستند و وقتي كه نهايي شود آن را اعالم مي كنيم. اما هم اكنون 

آماري در دست نداريم كه بخواهيم براساس آن نظر بدهيم«.
او به شرايط خاص مناطق روستايي و مرزي كشور اشاره مي كند 
و مي گويد: »با اينكه با همكاري ســازمان ها و ارگان هايي كه قول 
مســاعدت براي خريد تبلت و تلفن همراه داده بودند توانسته ايم 
بخشــي از نيازهاي مناطق محروم را مرتفع كنيم، اما اين مناطق 
با چند مشــكل عديده براي آموزش از راه دور مواجه هســتند و 
دانش آموزان مناطق مرزي و روســتايي بيشتر از ساير مناطق در 
خطر ترك تحصيل هستند و بهتر است مدارس در اين مناطق به 
شكل حضوري باشد. ابتدا به ساكن بايد گفت كه بيشتر دانش آموزان 
ابتدايي در خانواده هايي بي سواد رشــد و نمو يافته اند و حتي اگر 
تمام امكانات و بسترهاي اينترنتي در اين مناطق هم فراهم باشد 
نمي توانند خيلي از آموزش هاي آنالين بهره مند شــوند، چراكه 
والدين شان قادر به همراهي و كمك به فرزندان نيستند. مشكل دوم 
كمبود امكانات و نبود اينترنت پرسرعت و گاه قطعی مكرر است كه 
بازهم كار آموزش از راه دور را براي دانش آموزان اين مناطق سخت 
مي كند. در بســياري از اين مناطق حتي اگر مدرسه هم تعطيل 
باشــد كودكان به بهانه بازي دور هم جمع مي شوند و در اين بين 
فقط تنها چيزي كه وجود دارد اين اســت كه از آموزش حضوري 

محروم مانده اند. از آنجا كه اكثر مناطق مرزي و روستايي تا حدودي 
در وضعيت سفيد قرار دارند بهتر ديديم تا آموزش در اين مناطق به 
شكل حضوري باشد، وگرنه اين دانش آموزان از دايره تحصيل خارج 

مي ماندند كه اين مسئله به دور از عدالت آموزشي بود«.

پايبندي به يك اصل
اين اصل در تمام دنيا برقرار اســت كه هيچ آموزشــي جايگزين 
آموزش حضوري نمي شود. تجربه همه كشــورهاي دنيا از كرونا 
اثبات كرده كه دانش آموزان براي آموزش نياز به حضور فيزيكي در 
فضاي بيرون از خانه دارند و ماندن در خانه فاجعه هاي زيادي را به بار 
مي آورد. از طرف ديگر نرفتن به مدرسه موجب چاقي، بي تحركي، 
به هم خوردن تنظيم خواب، افزايش خشــونت، بهانه گيري هاي 
بي مورد و... مي شود. كودكان ارتباطات خود را با دوستان از دست 
مي دهند؛ به ويژه در خانواده هاي امروزي كه فرزندان كمي دارند 
و بچه ها از طريق مدرســه مهارت هاي ارتباطي و اجتماعي را ياد 
مي گيرند. بر همين اساس هم بود كه عده اي از والدين با بازگشايي 
مدارس در مهرماه و آموزش حضــوري موافق بودند. البته بعضي 
والدين هم با انتقادهــاي تند خود در فضاي مجــازي اين اقدام 
آموزش وپرورش را عجوالنه و از ســر بي تدبيري در شرايط كرونا 
دانستند. حكيم زاده درباره اين موضوع مي گويد: »تمام تصميمات 
ما با هماهنگي ســتاد ملي كرونا و وزارت بهداشــت است. قبل از 
بازگشايي مدارس هم جلسات متعددي را با وزارت بهداشت داشتيم 
و در جلسه اي هم كه قبل از بازگشايي داشتيم همكاران ما در وزارت 
بهداشت تأكيد كردند با توجه به اينكه شرايط مناطق سفيد، زرد و 
قرمز ممكن است به سرعت تغيير وضعيت دهند، بنابراين نمي توان 
به اين مبناها استناد كرد. در آغاز سال تحصيلي جديد، آموزش و 
پرورش موظف شد تمام پروتكل هاي سختگيرانه را در همه مناطق 
اجرا كند تا امكان بازگشايي مدارس فراهم باشد. حتي در مناطق كم 
جمعيت روستايي هم كه جزو مناطق سفيد هستند، دانش آموزان 
را ملزم به زدن ماسك كرديم و تأكيد كرديم اگر تعداد دانش آموزان 
زياد اســت حتما فاصله گذاري هاي اجتماعي رعايت شود. كاري 

كه ما انجام داديم مشــابه حركتي بود كه در دنيا اتفاق افتاده بود 
و مدارس در همه جاي دنيا بازگشــايي شده بود و همچنان هم با 
وجود اينكه ما تعطيل كرده ايم آنها به فعاليت خود ادامه مي دهند«. 

وسواس خانواده ها بيشتر شده است
يك بُعد ديگر فاجعه هاي آموزشــي كه شايد بيشتر در مهر ماه به 
چشــم آمد و درباره آن بحث و واكنش هايي ديده شد وسواس و 
حساس شدن خانواده ها به حضور فرزندان در مدرسه بود كه معتقد 
بودند پروتكل هاي بهداشتي از سوي كودكان رعايت نمي شود. البته 
انتشار عكس هاي بســياري از حياط مدارس و حتي كالس ها در 
فضاي مجازي و به تصوير كشيدن دانش آموزاني كه ماسك نداشتند 

خديجه نوروزي
روزنامه نگار

دم عيسي
عملكرد پرسپوليس در ليگ قهرمانان آسيا فراتر از انتظار بود

سعيد مروتي
روزنامه نگار

يا در خطرناك ترين حالت ممكن در حال تعويض ماسك خودشان 
با دوست بغل دستي شان بودند هم به اين وسواس ها براي حضور 
نيافتن در مدرسه دامن زد و عده اي ترجيح دادند فرزندشان مدتي 

مدرسه را ترك كند تا مجبور به حضور در اين فضا نباشد.
معاون وزير رعايــت نكردن پروتكل هاي بهداشــتي از ســوي 
دانش آموزان را رد مي كند و مي افزايد: »بازديدهاي ما و بازديدهاي 
وزارت بهداشت به هيچ عنوان اين شايعات را تأييد نمي كند، چرا 
كه كودكان كشور حدود 8 ماه اســت كه در معرض دريافت اخبار 
كرونا هستند و تجربه ماسك زدن را در اين مدت داشته اند. البته 
به اين نكته هم اشــاره كنم كه در خيلي از كشورها براي كودكان 
كمتر از 12سال به هيچ عنوان زدن ماسك در داخل مدرسه الزامي 
نيست، ولي ما جزو كشورهايي هســتيم كه زدن ماسك را براي 
تمام رده هاي سني آموزشــي الزامي كرديم. اينكه والدين دچار 
حساسيت شده اند طبيعي است و ما نيز در دستورالعمل هايمان 
نقش مهمي براي خانواده ها درنظر گرفته ايم و مرتب اعالم كرده ايم 
كه خانواده ها نيز مي توانند حضور داشته باشند و نظارت كنند. بايد 
به اين نكته توجه شود كه حضور كودكان در مدرسه يك انتخاب 
نيست، حتي كشــورهايي كه آمار ابتالي روزانه در آنها باالست و 
تلفات كروناي بيشتري نسبت به ما داشتند به دليل آسيب هايي 
كه تعطيلي مدارس به روان كودكان وارد مي كند بحث بازگشايي 
مدارس را جدي گرفته اند. به عنوان مثال در انگلستان اعالم كرده اند 
مدارس آخرين جايي هستند كه بسته مي شوند و نخستين جايي 
هستند كه باز مي شــوند. صدراعظم آلمان هم گفته بود كودكان 
در مدارس اولويت ملي براي ما هستند و مواردي از اين دست كه 
بازگرداندن كودكان به مدارس را يك مسئوليت اخالقي مي پندارند. 
اين گفته ها و تأكيدات نشان مي دهد آسيب هاي آموزش از راه دور 

خيلي زياد است«.

محمود مواليي
روزنامه نگار

باخت در دربي و حذف شدن در جام حذفي، انواع و اقسام حاشيه هاي بعد از شكست 
به رقيب سنتي را به همراه داشت. انتقادها از يحيي بعد از فرافكني غيرمنطقي اش 
و لجبازي در نپذيرفتن اشتباهات فني اش اوج گرفته بود. رفتن علي علي پور )كه 
قابل پيش بيني بود( و مهدي ترابي )كه فسخ يك طرفه اش اوج بي سر وساماني باشگاه را نمايان مي كرد( شرايط را بحراني تر كرد. 
ورود به بازار نقل و انتقاالت هم كمتر هواداري را راضي كرد. حامد لك در حالي با پرسپوليس قرارداد بست كه رشيد مظاهري راهي 
استقالل شده بود. بعد از عملكرد ضعيف رادو در چند بازي و به خصوص اشتباهش در دقايق پاياني دربي كه جاي برنده و بازنده را 
عوض كرد، هوادار انتظار جذب دروازه باني را داشت كه شماره يك و جانشيني شايسته براي بيرانوند باشد. اما تصوير حامد لك 

بيشتر با وقت تلف كردن هاي اعصاب خرد كنش در اذهان ثبت شده بود.

 پس از جدايــي علي پور و ترابي، حضور عيســي آل كثيــر، انتخاب 
هيجان انگيزي به شمار نمي آمد. به عنوان بازيكني سی و يك ساله، مسن 
و بدون آينده خوانده شد و يك برنامه زنده تلويزيون، رسما او را مصداق 
بارز گران شدن بازيكنان دانست. در سطح رسانه هاي مكتوب هم اوضاع 
خيلي به نفع آل كثير نبود؛ كسي براي عيسي فرش قرمز پهن نكرده بود. 
بقيه خريد هاي پرسپوليس هم جز تا اندازه اي احسان پهلوان، در حد و 

اندازه هاي باشگاه ارزيابي نشدند، چون هيچ كدام نام بزرگي نداشتند.
 پرسپوليس در چنين شــرايطي و با اندوخته اي ناچيز )يك امتياز از

2 بازي( وارد قطر شد.
درحالي كه كرونا به نفع رقيب سنتي عمل كرده بود، پرسپوليس براي 

باال رفتن از گروه كار سختي در پيش داشت، به خصوص اينكه تيم يكي 
از مهم ترين محسناتش )حفظ اسكلت تيم( را هم تا حدودي از دست 
داده بود و با از كف دادن 3ستاره مهم و تأثير گذار و 7 بازيكن جديد 
)كه هوادار از خريدن اغلبشان رضايت نداشت( وارد تورنمنت شد؛ 
تورنمنتي فشرده و نفسگير با حضور همه رقباي تا دندان مسلح غرب 
آسيا كه تكرار دستاورد 2سال پيش در آن زيادي روياپردازانه به نظر 
مي رسيد. تيم منسجم و همگون برانكو كه به فينال آسيا رفته بود، به 
تيمي تبديل شده بود كه بايد عادت قديمي اش را كنار مي گذاشت 
و با تغييرات گســترده كنار مي آمد. تركيب تازه اي كه با يك بازي 
تداركاتي مقابل شــهر خودرو به قطر آمده بود كارش را با بردهاي 

اقتصادي شروع كرد تا به مرور به هماهنگي برسد. بردهايي كه نقش 
يكي از مهره هاي تازه در آن پررنگ بود. حامد لك با سيوهايش، هم 
پرسپوليس را در تورنمنت نگه داشت و هم ذهنيت افكار عمومي را 
در مورد خودش تغيير داد. باخت به الدوحيل با توجه به مناســبات 
پيچيده گروه، كار را سخت كرد. هر چند در پس اين باخت هم مي شد 
هماهنگي تدريجي پرسپوليس نوين يحيي را مشاهده كرد؛ تيمي كه 
با وحيد اميري )مرد هميشه مؤثر و زحمتكش پرسپوليس( و عيسي 
آل كثير )كه هنوز سايه علي پور باالي سرش محسوس بود( از همان 
جلو پرس مي كرد و در خطوط مياني و دفاعي جا مي افتاد، از اتمسفر 
ويژه تورنمنت ها بهره مطلوبي گرفت. در مسابقاتي كه بيشتر از آنكه 
شبيه ليگ قهرمانان باشد يادآور جام ملت ها بود، پرسپوليس بازي 
به بازي بهتر مي شد. بعد از 2برد ناپلئوني مقابل التعاون و شكست 
برابر الدوحيل، پرســپوليس يحيي از بازي با الشارجه، شكل گرفت 
و خريدهاي جديدش شمايل ستاره گون يافتند. الشارجه اي كه در 
2بازي قبلي 10گل به رقباي پرسپوليس زده بود تسليم سرخپوشان 
شد. ياران قديمي )شــجاع، رســن، وحيد اميري كمال و سيامك 
نعمتي( همان قدر درخشــان بودند كه بازيكنان تازه. نتايج عجيب 
گروه، پرسپوليس را صدرنشــين و به ديدار با ژاوي و السد فرستاد. 
درخشــش ويژه آل كثير هم از همين جا شروع شد؛ با آن گل دقايق 
پاياني ديگر كسي به جاي خالي علي پور فكر نمي كرد. شادي گلش 
كه از نگاه ناظــران و محافظت كنندگان اخــالق عمومي، غيرقابل 
پخش بود، باعث شد تماشاگر مشتاقي كه پاي تلويزيون ميخكوب 
شده بود، شاهكار عيســي را با تأخير ببيند. موتور گلزني آل كثير با 
2ضربه سر كالسيك روشن شده بود و بازي نيمه نهايي غرب آسيا، 
نوبت نمايش توانايي درســت قطع كردن توپ و چسباندنش به تور 
بود. با زدن 2گل فرشاد پيوسي به پاختاكور پرسپوليس ديگر ستاره 
الهام بخش اش را يافته بود؛ ستاره اي كه در ليگ قهرمانان بيشتر از 
نيم فصل دوم ليگ برتر پارسال گل زده بود. محروميت در فاصله چند 

ساعت مانده تا فينال غرب آسيا، بازهم نام عيسي را در صدر اخبار قرار 
داد. باز هم شادي گل خبرســاز شد و محروميت شش ماهه، شوكي 
به قهرمان ايران وارد كرد كه نتيجه اش مي توانست تمام شدن كار 
و تسليم در برابر النصر باشــد. پرسپوليس بدون بهترين گلزنش در 
تورنمنت، مقابل النصر ايستاد و اين بار جانشين جوانش گلزني كرد. 
شوك ناشي از محروميت، تنها در 20دقيقه اول بازي تأثير گذار بود 
و بعد پرسپوليس شد همان تيم شگفت انگيزي كه پس از درگذشت 
ناباورانه كاپيتانش از انتهاي جدول به صدر رفت؛ همان تيمي كه با 
پنجره بسته به فينال آسيا رفت و 4دوره پي درپي قهرمان ليگ برتر 
شد. در مهرماه شــگفت انگيز 1399 و در هنگامه اوج گرفتن كرونا 
و دالر 30هزار توماني، پرسپوليس تنها بهانه را براي شادي جمعي 
ايجاد كرد. در اواخر مهر، تيم راه يافته به فينال آسيا با انبوهي حاشيه 
و مشكل مواجه شده است. زخم هاي كهنه دهان باز كرده اند و ياران 
وفادار ساز جدايي كوك كرده اند. حال و هواي تيم به هم ريخته اواخر 
مهر، شباهتي به تيم درخشان و الهام بخش نخستين روزهاي ماه اول 
پاييز را ندارد؛ آيينه اي تمام نما از فوتبال ايران كه حتي سرحال ترين 
تيم اين ســال هايش هم بعد از موفقيتي بزرگ نمي تواند از تداوم و 
ثبات برخوردار باشد. تيمي كه بايد با 3غايب در فينال حاضر مي شد، 
شايد با دست هاي خالي تري به ديدار نهايي برود. اينكه تا انتهاي آذر 
كه قرار است فينال برگزار شود چه خواهد شد را كسي نمي داند. اينكه 
پرسپوليس بعد از مهر ماه شگفت انگيز، همچنان مي خواهد قله ها را 
فتح كند هم اراده اي است كه شايد معطوف به قدرت همه اركان تيم 
نباشد. اوضاع پيچيده تيمداري در ايران و بحران اقتصادي بي سابقه 
در همه اين سال ها، شايد انگيزه ماندن در ارتش سرخ و جنگيدن براي 
قهرماني آسيا را مقابل پول هنگفت عرب ها كمرنگ كرده باشد. تازه 
با حفظ تمام بازيكنان هم، كار در مقابل نماينده شرق آسيا اصال ساده 
نيست. تا آخر پاييز اين سيب هزار چرخ خواهد زد، اما آنچه در مهرماه 

شگفت انگيز 99 رخ داد در خاطره ها خواهد ماند.

تمام تصميمات ما با هماهنگي ســتاد ملي 
كرونا و وزارت بهداشت است. قبل از بازگشايي 
مدارس هم جلســات متعــددي را با وزارت 
بهداشت داشتيم و در جلسه اي هم كه قبل 
از بازگشايي داشــتيم همكاران ما در وزارت 
بهداشــت تأكيد كردند با توجه بــه اينكه 
شــرايط مناطق ســفيد، زرد و قرمز ممكن 
است به سرعت تغيير وضعيت دهند، بنابراين 

نمي توان بر اين مبناها استناد كرد

چهره
مهر

این شماره
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تقديم به مرد محبوب 
بررسي 5 روزنامه پرمخاطب ايران نشان مي دهد كه كرونا، دالر و البته محمدرضا شجريان

 بيش از ساير موارد در ماه مهر تيتريك را به خود اختصاص داده اند
شيوع افسارگسيخته همه گيري 
كرونا در كشــور و تأثيــر آن بر 
اقتصادي كه پيش از آغاز همه گيري هم در حال احتضار بود، مدت هاست 
كه به مهم ترين موضوعات روز تبديل شده اند. اوج گرفتن هردو مشكل 
در ماه مهر باعث شد بسياري از روزنامه هاي كشور در نخستين روزهاي 
 ماه پاييز توجه ويژه اي به آنها داشته باشند. باالرفتن قيمت دالر و طال، 
تورم مهارنشدني و جهش لحظه به لحظه قيمت مواد مصرفي، مشكالت 
دانش آموزان در استفاده از آموزش آنالين، درگيري ها و ناسازگاري هاي 
دولت و مجلس، نزديك شــدن به انتخابات رياست جمهوري آمريكا و 
مناظره جنجالي دونالد ترامپ و جو بايدن، درگيري آذربايجان و ارمنستان 
بر سر منطقه قره باغ و وضعيت بازار مســكن و بازار سرمايه همگي از 
اخبار مهم روزهاي پاييز سال99 بودند كه طی چند ساعت همگي آنها 

تحت تأثير واپسين ساعات زندگي استاد محمدرضا شجريان و مرگ غمبار 
او در نيمه دوم ماه مهر قرار گرفتند؛ رويدادي كه عالوه بر ميليون ها ايراني، 
صفحات اول بيشتر روزنامه هاي كشور را هم سياهپوش كرد. با نيم نگاهي 
به اين اخبار و موضوعات، صفحات اول 5روزنامه پرمخاطب كشور،  ايران، 
  سازندگي، همشهري، شــرق و هفت صبح را در ماه مهر مورد بررسي 
قرار داده ايم تا نحوه پرداختن به اين موضوعات را در قالب تيتر و عكس 
صفحه يك در آنها بررسي كنيم و همانطور كه انتظار مي رود موضوع كرونا، 
بيشــترين ميزان توجه را از تيترهاي يك روزنامه ها به خود جلب كرده 
است. اگرچه تمامي روزنامه هاي بررسي شده تقريبا همه موضوعات روز را 
در صفحات مختلف خود پوشش داده اند اما ما در اين مطلب، بدون تأكيد 
بر نام روزنامه اي خاص صرفا به دنبال يافتن فراواني اسامي، موضوعات و 

چهره ها در تيتر و عكس يك اين پنج روزنامه هستيم.

سميرا مصطفي نژاد
روزنامهنگار

دالر بي سر و سامان
جهش روزانــه قيمت 
دالر،  تالش بــراي مهار 
قيمــت ارز و تاميــن و 
آزادســازي منابع ارزي 
در كشورهايي كه هنوز 
با ايران مراودات تجاري و 
اقتصادي دارند، موضوع 
ديگري است كه فراواني 

آن در مجموع تيتر يك صفحــات اول روزنامه هاي مورد بررســي تا روز 
23مهر  99به 10مورد رسيده است. بيشترين تيترهاي مرتبط با موضوع 
دالر به روزنامه هفت صبح اختصاص دارد. ســفر رئيس بانك مركزي به 
عراق به منظور آزادسازي منابع ارزي ايران در قالب تامين واردات كاالهاي 
اساسي توجه ويژه روزنامه ها را به خود جلب كرد و3 روزنامه از 5 روزنامه روز 
22مهر تيتر يك خود را به اين موضوع اختصاص دادند. تالش دولت براي 
مهار قيمت ارز و دادن اولتيماتوم به صرافي ها، طرح مشكالت بازگشت  ارز، 
گلگي وزير بهداشت از نرسيدن ارز وعده داده شده براي مهار كرونا، بررسي 
وضعيت رشد نرخ دالر و اعالم بازگشت 8 ميليارد دالر ارز صادراتي به كشور 
و تالش براي مديريت و تنظيم بازار ارز كشور به واسطه افزايش سقف خريد 
كارگزاران ارزي از ديگر موضوعاتي است كه در تيترهاي يك روزنامه ها به 
آنها اشاره شده است. عالوه بر تيترهاي يك، بيش از هفت مطلب مرتبط 
به وضعيت دالر و ارز و مشكالت اقتصادي ناشــي از آن در صفحات يك 

روزنامه هاي بررسي شده به چشم مي خورد.

شجريان و ديگر هيچ
برخــالف پرتكرار ترين موضوع 
در تيترهــاي اول روزنامه هاي 
مورد بررســي تا 23مهرماه كه 
موضــوع همه گيــري كرونــا 
بــود، محبوب تريــن چهره در 
عكس هاي يك صفحــات اول 
اين روزنامه ها، استاد محمدرضا 
شجريان بوده است. طي 18روز، 

با احتساب ويژه نامه روز 18مهر روزنامه همشهري، 5 روزنامه 11بار از تصوير 
استاد شجريان چه به صورت پرتره، يا به صورت پالكارد يا پوستري در دستان 
دوستداران او در برابر بيمارستان جم و يا در توس، حين خاكسپاري او استفاده 
كرده اند. با توجه به فراواني باالي تصوير اســتاد شجريان در عكس هاي يك 
صفحــات اول روزنامه ها، در كنــار انتخاب نام او به عنوان ســومين موضوع 
پرتكرار در تيترهــاي اول روزهاي ماه مهر مي تــوان او را به عنوان مهم ترين 
كانون توجه روزنامه هاي مورد بررســي اعالم كرد. دومين فراواني باالي يك 
چهره در عكس هاي يك صفحه اول روزنامه هــا به دونالد ترامپ )4مورد از8 
مورد عكس دو نفره در كنار جو بايدن بوده است( اختصاص دارد كه جنجال 
 مناظره او با بايدن باعث شد 8بار از چهره او به عنوان عكس يك در روزنامه هاي

 مورد بررسي اســتفاده شــود. تصاويري از تيم پرســپوليس پس از ترامپ 
در عكس هاي يك ايــن روزنامه ها، 5بار تكرار شــده و در نهايت تصاويري از 
محمد جواد ظريف و آيت اهلل هاشمي رفسنجاني هركدام 3 بار در صفحات يك 

روزنامه هاي بررسي  شده منتشر شده اند.

ناگهان اين درد بي درمان
موضــوع همه گيــري كوويد-19 كه بــه ناگهان 
گريبانگير جهان و ايران شــد و مديريت وضعيت 
قرمزي كــه در كشــور به وجود آورد، بيشــترين 
فراواني را ميان تيتر هاي يك روزنامه هاي مورد نظر 
داشته است؛ به ويژه روزنامه هاي ايران و همشهري 
بيشترين تعداد تيترهاي يك مرتبط با موضوع كرونا 
را ميان روزنامه هاي مورد بررسي داشته اند. در 90 
صفحه اول روزنامه هاي مورد بررسي تا روز 23مهر 
1399، 17 بــار در تيتر اول به كلمه كرونا اشــاره 
شده است و 19تيتر به مطالبي اختصاص دارد كه 
به صورت مستقيم واژه كرونا در آنها استفاده شده و 
يا به موضوع همه گيري كوويد-19پرداخته اند. اگر 
موضوع واكســن آنفلوآنزا- به دليل اهميت آن در 
كنترل تلفات ناشي از كرونا- و دشواري دسترسي به 
آن را هم به موضوع همه گيري كوويد-19 ارتباط 
دهيم، مي توان تعــداد تيترهاي يــك مرتبط با 
همه گيري را 20مورد درنظــر گرفت. از ميان 19 
تيتري كه در آنها از كلمه كرونا استفاده شده، 2 مورد 
به موضوع ابتالي رئيس مجلس شوراي اسالمي به 
كرونا و حضورنيافتن رئيس جمهور در جلسه سران 
قوا به توصيه ســتاد مقابله با كرونا اختصاص دارد. 
ديگر تيترها به موضوعاتــي مانند وضعيت وخيم 
گنجايش بيمارســتان ها براي بســتري بيماران 
مبتال به كوويد-19، آمار مبتاليان و درگذشتگان، 
بررســي خطر ناقالن خاموش در تشــديد شيوع 
بيماري، گفت وگو با رئيس ســتاد مديريت مقابله 
با كرونا در شــهر تهران درباره نقاط قوت و ضعف 
مديريت همه گيري در كشور، روند وضع و اجراي 
محدوديت هاي تردد در شهر تهران، هشدار نسبت 
به استفاده از ماسك و رعايت فاصله گذاري اجتماعي 
و موضوعاتي از اين دست پرداخته است. عالوه بر 
تيتر اول، در تيترهاي جانبي صفحه اول روزنامه هاي 
مورد بررســي در بازه زماني اعالم شــده، بيش از 
34بار به صورت مستقيم )اســتفاده از نام كرونا( يا 
غيرمستقيم )استفاده از موضوعات مرتبط با بيماري 
مانند محدوديت هاي كرونايي، استفاده از ماسك يا 

مديريت بحران( به موضوع كرونا اشاره شده است.

داغي كه تكذيب نشد
وضعيت سالمت اســتاد آواز ايران، 
محمدرضا شجريان چند سالي است 
كه موجب نگرانــي عالقه مندان و 
طرفدارانش شده بود و هر از گاهي به 
لطف شايعه پراكنان، دل ميليون ها 
ايراني در غم او فرو مي ريخت و پس 
از چند ساعت اخبار دروغين تكذيب 
مي شــد. اما روز پنجشنبه 17مهر 
ميليون ها نفر، بــا اندوه باورنكردني 
مرگ اين اســطوره ايرانــي مواجه 
شدند و اين بار انتظار چشمان نگران 
و اشــكبار عالقه مندان او براي ديدن خبر تكذيب، بي نتيجه ماند و خبر 
هيچ وقت تكذيب نشد. از روز سه شنبه 15مهر آثار نگراني جامعه از وضعيت 
سالمت استاد در البه الي تيترهاي يك روزنامه هاي مختلف كشور كامال 
محسوس بود. روز 19مهر تصوير استاد شجريان را مي شد روي صفحه اول 
تقريبا تمامي روزنامه هاي كشور مشاهده كرد و با احتساب ويژه نامه هايي 
كه روز 18مهر منتشر شدند، در مجموع 9بار در تيترهاي اول روزنامه هاي 
مورد بررسي به نام استاد شجريان، مراسم تشــييع او و يا اخبار بيماري و 
داغداري مردم اشاره شده اســت. پوشش اخبار درگذشت و تشييع استاد 
به طور كامل، ديگر اخبار روز 19مهر را تحت تأثير خود قرار داد و عالوه بر 
تيترهاي اول، در طول هفته سوم مهر بيش از 21بار به نام استاد يا اخبار 
مرتبط به او در مطالب و تيترهاي درج شده در صفحات اول روزنامه هاي 

مورد بررسي اشاره شده است.

بده بستان دو قوه
با آغاز بــه كار دوره يازدهم 
مجلس شــوراي اسالمي، 
زمينه اصطــكاك و چالش 
ميــان دولــت دوازدهم و 
مجلــس تحت تأثير تفاوت 
گرايش هاي سياســي آغاز 
شد. جديد ترين اختالف نظر 
ميان اين دو قوه برسر اليحه 
بودجه 1400 است كه همزمان با پايه ريزي سند دخل و خرج سال1400 
در سازمان برنامه و بودجه تشديد شده است. درحدي كه رئيس مجلس 
به تازگي در نامه اي به حسن روحاني اعالم كرد كه مجلس اليحه بودجه 
را بدون اصالحات ســاختاري نخواهد پذيرفت. پيش تــر در تيرماه هم 
نمايندگان خواســتار طرح ســؤال از رئيس جمهور و حتي استيضاح او 
شده  بودند. اين دســت اختالف ها و درگيري هاي ميان دو قوه در مهرماه 
سال99 در دسته تيترسازترين موضوعات ماه بودند و تا 23مهر، 8 بار در 
تيترهاي اول روزنامه هاي مورد بررسي به اين موضوعات اشاره شده است؛ 
انتقاداتي كه به صورت مســتقل متوجه عملكرد دولت يا مجلس است و 
جنجال هايي كه برسر عدم دسترســي مردم به واكسن آنفلوآنزا به وجود 
آمد از ديگر موضوعات مورد توجه روزنامه ها بوده است. انتقاد از حمالت 
متعدد مجلس به دولت، بحث برسر مختصات كابينه مناسب براي دولت 
آينده از ديد مجلس، تشــكيل كميســيون قضايي در مجلس و بررسي 
رويارويي اصالح طلبان و اصولگرايان در انتخابات رياست جمهوري بعدي 
از موضوعاتي است كه به ويژه روزنامه شرق در تيترهاي اول خود به آنها 
پرداخته است. همچنين در مطالب درج شده در صفحات اول روزنامه ها، 
بيش از 50 بار به مسائل مرتبط با مجلس يا دولت، يا چالش هاي مرتبط به 

آنها و انتخابات آتي رياست جمهوري اشاره شده است.

قره باغ، بورس، فساد و فوتبال
كمترين فراواني يــك موضوع ميان 
تيترهاي يك صفحات اول روزنامه ها 
به موضوعاتي مانند بودجه، مســكن 
و قيمت ســكه اختصاص يافته است. 
هريــك از ايــن موضوعات 2بــار در 
تيترهاي يك مطرح شــده اند. فساد 
اقتصادي، پيگيري هــاي قوه قضاييه 
براي برخورد با مفســدين اقتصادي و 
برگزاري دادگاه هاي مختلف در همين 

حوزه 3 بار و بررسي بازي هاي پرسپوليس در رقابت هاي ليگ قهرمانان 
آسيا و برد هاي اين تيم هم 3 بار در تيترهاي يك تكرار شده اند. در نهايت 
در تيترهاي يك روزنامه ها در اين بازه زماني به موضوع درگيري ارمنستان 
و آذربايجان برســر منطقه قره باغ، آتش بس ميان دو كشور و پادرمياني 
كشورهاي مختلف براي متوقف شدن اين درگيري 4 بار اشاره شده است 
و موضوع بورس، پيش بيني آينده آن، احتمال ســقوط يا رشد و تحليل 
عملكرد كارگزاران بورس هم 4بار در تيتر اول روزنامه هاي مورد بررسي 

بازتاب يافته اند.

نبرد تن به تن در واشنگتن
تا تعيين تكليــف رئيس جمهور آينده 
اياالت متحده آمريــكا كمتر از يك ماه 
زمان باقي مانده اســت. نزديك بودن 
به چنين رويداد جهانــي مهمي، اين 
موضوع را مشــخصا در صــدر اخبار 
جهان و ايران قرار خواهد داد. 2رويداد 
جنجالي مناظره ميــان دونالد ترامپ، 
رئيس جمهــور كنوني آمريــكا و جو 
بايدن، رقيب دمكــرات او در كنار خبر 

ابتالي ترامپ و همســرش مالنيا به كرونا، خبر بستري شــدن و پس از 
آن مرخص شــدن زودهنگام او از بيمارســتان به جنجالي ترشدن فضاي 
انتخاباتي آمريكا دامن زدند. به اين ترتيب موضوعات مرتبط با انتخابات 
رياست جمهوري آمريكا و حواشــي آن، 5بار تيتر اول روزنامه هاي مورد 
بررسي در مهرماه را به خود اختصاص دادند. عالوه بر اين تيترهاي يك، به 
موضوعاتي مانند حواشي مناظره ترامپ و بايدن، داليل اشاره ترامپ به ايران 
در مناظره، تحليل نظرسنجي ها درباره انتخابات رياست جمهوري آمريكا 
و تبعات ابتالي ترامپ و همسرش به كوويد-19 بيش از 10بار در صفحات 
يك روزنامه ها اشاره شده است. اصلي ترين نقطه تمركز اما مناظره انتخاباتي 
ميان ترامپ و بايدن بوده اســت زيرا بسياري از رســانه هاي جهان آن را 
خجالت آور و پايين تر از سطح يك مناظره رياست جمهوري توصيف كردند.
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افقي:
1- به هــوش بــاش- بلند و 

رفيع- عامل ايجاد بيماري
2- محفل- شكل- قهرمان 

داستان ايلياد
3- رهايي- افســانه گوي- 

ياري كننده
4- برافراشته- شيوه و روش

5- فيزيــك دان انگليســي 
كه قوانين الكتروليز را وضع 

كرد- محمل- نفس خسته
اختصــاري  نشــانه   -6
»رجوع كنيد«- گرفتاري و 

مزاحمت- فيلمنامه
7- به اندازه الزم- خجالتي- 

تازه به راه افتاده
8- ترس- مجموعه شعري 
ســروده زنده ياد ســپيده 

كاشاني- نيش سرما
9- پيشــكش- سرشــت و 

نهاد-  ماه گرفتگي
10- از مهم ترين وسترن هاي 
تاريخ سينما ساخته هاوارد 
هاكس- شــهري در هند- 

نشانه مصدر جعلي
11- مخفــف اگر- برشــته 
شــده- مهم تريــن عامــل 
حركت و پيشرفت در انسان 

است
12- آهن ربــا- شــهري در 

آذربايجان غربي

13- محــل نمايــش آثار 
هنري- فالني- گروهي

14- اگرچه- از سازها- همراه 
فالن

15- حقيقــي و واقعي- قوم 
حضرت موسي)ع(- جملگي

  
عمودي:

1- از شهر هاي مهم آلمان- از 
پادشاهان سلسله ساساني

2- قايق موتوري- همسايه 
كلمبيا و پرو- كلمه استثناء

3- اراذل و اوبــاش- تأكيد 
شده- دوست داشتني

4- هم معني- وضع موجود
5- سنگريزه- درس دادن- 

نوعي شيريني خرمايي
6- رنگ پاكيزگــي- از آثار 
شعري ســيدعلي موسوي 
گرمارودي- حرف دهن كجي
7- كاال- اقامــت گزيــدن- 

عنكبوت پشمالو
8- دشــمن- از گويش هاي 
اصلــي زبان كــردي- رنگ 

آرامش بخش
9- زياده گو- اهل رشت- از 

هفت سين نوروز
10- ام الخبائــث- درزي در 
لباس براي تنگ كردن- ابزار 

برف روبي
11- حــروف ادغــام- عالم 

ديني مسلمان- زشت
12- شيريني ســوغات قم- 

سرگردان
13- گوشــه اي در دســتگاه 
شــور- از بنيانگذاران فكري 

انقالب كبير فرانسه- بي نظير
14- حرص- غده درون ريز در 

قاعده مغز- مادر
15- آنكه به زيردستان لطف 
و مهرباني مي كند- همســر 

رستم دستان

 اعداد 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها و مربع هاي كوچك 3 در 3 يك بار جدول اعداد | 3775
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت

721936548
436857921
859412736
398721465
165349287
274568319
642195873
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517283694

متوسط
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6   9  7   1
 1   3   2  
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 6   5   8  
4   1  3   7
  1 6  9 3   489623571
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574319628
316782954
892465713

ساده

متوسط

723518496
645927831
819436725
238791654
154862973
976345218
367254189
492183567
581679342

سخت

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

ساده

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

چهره
مهر

اين شماره
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بهعنوانيكپرستاركمآوردهام
سال هاســت پرســتارم و تجربه چندماه گذشــته به اندازه 17سال 
گذشته ام سخت و طاقت فرسا بوده است. من واقعا كم آورده ام و ديگر 
توان ندارم كه شب ها بدون ثانيه اي نشستن و استراحت خدمت كنم 
درحالي كه امكاناتي نظير ونتيالتور و دستگاه اكسيژن كم است و تحمل 
زجر كشيدن بيماران را ندارم و هر آن فكر مي كنم اگر فرزند من يا پدر 
و مادر من جاي اينها باشند چه حالي دارم. همه اينها را اضافه كنيد به 
نپرداختن حقوق و مزايا و تأخير در پرداخت آن و شرايط بد اقتصادي. 
من در جايگاه خودم از كساني كه رعايت اصولي ايمني براي جلوگيري 
از ابتال به كرونا را نمي كنند نخواهم گذشت. لطفا به داد هم برسيم و 

همه رعايت كنيم تا كرونا ريشه كن شود. 
پرستارخستهازتهران

درمسكنمهرهشتگردآجررويآجرنميرود
ما مستأجرين مدت هاست منتظر تكميل شدن واحدمان در مسكن 
مهر هشتگرد هستيم اما دريغ از اضافه كردن حتي يك آجر. مسئوالن 
كه مدام ادعاي حل مشكل مسكن را دارند به همين تكميل واحدهاي 
نيمه كاره هم بپردازند كلي از مشكل مســكن كم كرده اند واقعا چرا 
توجهي نمي شود. فقط مدام مي گويند پول برسانيد كه بودجه نداريم 

وقتي هم پول مي رسانيم خبري از پيشرفت كار نمي بينيم.
متقاضيمسكنمهرهشتگرد

خرابي20روزهتلفنهادرمركزمخابراتالغدير
20روز است تلفن هاي مركز تلفن الغدير واقع در خيابان خاوران مشكل 
دارند و كسي پاسخگو نيست. بارها اهالي و همسايگان تماس گرفته اند 
و طرح مشكل كرده اند كه مي گويند تلفن شما در ليست خرابي قرار 
گرفته است و تنها شما نيستيد و به گفته خودشان نزديك 500تا خط 
تلفن اين مشكل را دارند. اگر بتوانيد تماسي با خطي حاصل كنيد بعد 
از 20ثانيه قطع مي شــود. واقعا اگر قراربود مركز تلفن بسازند تا االن 
ساخته بودند، چرا درست كردن اين خطوط بايد اين همه زمان ببرد؟
نجفيازتهران

زمينهايبالتكليف
يك زمين خالي واقع در خيابان نشوه در حكيميه تهرانپارس، تبديل 
به محل جمع آوري زباله شده و متاسفانه ساكنين محلي اصال رعايت 
نمي كنند؛ درحالي كه تا سطل زباله تنها چند قدم فاصله بيشتر نيست 
اما باز هم برخي همسايگان زباله هاي خود را در اين زمين رها مي كنند. 
قبال با شــهرداري هم تماس گرفتيم، ماموران شهرداري هم به افراد 

مورد نظر تذكر دادند اما ظاهرا مؤثر واقع نشده.
رحيميازتهران

كمبودتختبيمارستانيدرنهاوند
براي بستري بيمار كرونايي خود در نهاوند و همدان سرگردان شديم و 
دست آخر بيمارمان را با آمبوالنس خصوصي با چند برابر قيمت به اميد 
پذيرش در بيمارستان هاي كرمانشاه به كرمانشاه برديم و با كلي پارتي 
بازي و پول اضافي توانستيم بيمارمان را بستري كنيم. به داد مردم برسيد. 
شهبازيازنهاوند

واكنشمناسبنسبتبهجنگآذربايجانوارمنستان
تبعات جنگ بين آذربايجان و ارمنســتان ناخواسته دامن شهرهاي 
مرزي ايران را گرفته و گاها موشك و خمپاره به شهرهاي مرزي اصابت 
مي كند. حتي اگر قطره اي خون از دماغ كسي بيايد تكليف چيست؟ 

چرا واكنش مناسب به اين اتفاقات مرزي نشان داده نمي شود؟
غريبنوازازتهران

جوالنسگهايولگرددركمالشهركرج
تعداد زيادي سگ ولگرد شــب و روز در گوشه و كنار كمالشهر پرسه 
مي زنند و از جهت تازه ســاز بودن و بافت قديمي فرقي بين حضور 
سگ هاي ولگرد نيســت. در يك نوبت يك گله سگ حداقل 15تايي 
مقابل بانك ملي تجمع كرده بودند و كســاني كه در نوبت عابر بانك 
ايستاده بودند جيغ مي زدند. جالب اينكه بانك ملي در بافت قديمي 
و در مركز شهر واقع شده است. آيا قرار نيست مسئوالن فكري براي 

اين وضعيت بكنند. 
زارعرفيعازكمالشهركرج

ميزخدمتاداراتدكوراست
ميزخدمتي كه در همه ادارات جلوي ورودي تعبيه شده دكور است و 
كسي پشت آن پاسخگو نيست. اغلب يك تلفن براي پاسخگويي روي 
آن هست كه كسي آن سوي خط نيست. برخي افراد نيز مي آيند و با 
گفتن يك اسم باال مي روند و برخي مانند ما نه كسي را مي شناسند و نه 
اسمي را مي دانند و نه تلفنشان پاسخگويي مي شود. اين روند اسمش 

خدمتگزاري و خدمت نيست.
نصيريازتهران

مانعسومصادراترابرداريد
فعاالن بخش خصوصي در اتاق بازرگاني، صنايع،  ادامهاز

معادن و كشاورزي ايران با تشكيل كميته ارزي صفحهاول
از همان روزهاي ابتدايي اعمال تحريم ها، مباحث مربوط به بازگشت 
ارز حاصل از صادرات را مورد واكاوي قرار دادند و پيشنهادهاي مدوني 
براي اصالح سياســتگذاري در اين بخش به دولــت ارائه كردند اما 
تصميمات در اين زمينه پشت درهاي بسته و بدون مشورت با بازيگران 
اصلي حوزه صادرات اتخاذ شــد. جاي گاليــه دارد كه حتي همين 
تصميمات در مقاطع مختلف تغيير كرد و مصوبات جديد كه تناقض 
زيادي با بخشــنامه هاي قبلي داشــت، عطف به ماســبق شــد تا 
صادركنندگان را كه رئيس جمهور آنها را سرداران مبارزه با تروريسم 

اقتصادي لقب داده است، سرگردان و گرفتار كند.
صادركنندگاني كه بار اصلي ارزآوري به كشــور را در شرايط دشوار 
ارزي به دوش گرفته اند، امروز تحت فشارهايي قرار دارند كه ناشي از 
رويكردهاي فراتحريمي و فراكرونايي است. انتظار مي رود مانع سوم 
صادرات از ميان برداشته شــود تا به مناسبت روز ملي صادرات، پيام 
اميدواركننده اي به جامعه اقتصادي مخابره شود. همانطور كه دولت 
محترم براي نخستين بار مســئوليت انتخاب صادركنندگان نمونه 
و ممتاز كشــور را بر عهده اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي 
ايران به عنوان پارلمان بخش خصوصي كشــور گذاشته است، انتظار 
مي رود مطابق با قانون بهبود مستمر محيط كسب وكار، شرايط را براي 
مشاركت فعاالن بخش  خصوصي در تصميمات و بخشنامه هايي كه بر 

سرنوشت آنها اثرگذار است، فراهم كند.

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

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

با مردم

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

كوتاه از حادثه

يادداشت

قتل2جواندر
درگيريخانوادگي

درگيري خانوادگي در اروندكنار حادثه تلخي 
را رقم زد و موجب جان باختن 2نفر شد.

اين نزاع يكشنبه شب در اروندكنار اتفاق افتاد 
و به دنبال آن مأموران پليس براي تحقيق راهي 
محل وقوع جنايت شدند. ســروان اميرسام 
كمايي، معاون اجتماعي فرماندهي انتظامي 
شهرســتان آبادان در اين باره بــه ايرنا گفت: 
يكشنبه شــب در پي وقوع نزاع خانوادگي در 
شــهر اروندكنار آبادان مأموران كالنتري اين 
شــهر به محل اعزام شــدند. بررسي ها نشان 
مي داد در اين درگيري 2جوان به شدت مجروح 
شده اند كه هردو نفر بر اثر شدت جراحات وارده 
جان خود را از دست دادند. سروان كمايي ادامه 
داد: در جريان تحقيقات مأموران 4نفر از عوامل 
اين درگيري دستگير شدند و تحقيقات در اين 

خصوص در جريان است.

وقتي خواســتگار دختر جوان از 
ازدواج بــا او منصــرف شــد، پيگيري

برادرهايش كه شاهد افسردگي 
خواهرشــان بودنــد تصميم بــه انتقام جويي 
گرفتنــد. غافل از اينكــه نه تنها جــان جوان 
خواستگار، بلكه جان خواهرشان را هم به خطر 

خواهند انداخت.
به گزارش همشهري، همه اين ماجرا از چند ماه 
پيش شروع شد. يعني زماني كه دختري 18ساله 
به نام نيلوفر از طريق واتس آپ با پسري 18ساله 
به نام بنيامين آشنا شد. پسر جوان در همان روز 
نخست آشــنايي، چنان دلباخته نيلوفر شد كه 
به او پيشــنهاد ازدواج داد و قول داد كه به زودي 
به خواســتگاري اش خواهد رفت. اما خيلي زود 
ورق برگشت و يك شب بنيامين پيامكي به دختر 
جوان ارسال كرد و گفت از او متنفر است و ديگر 
نمي خواهد او را ببيند. او حتي تهديد كرد كه اگر 
دختر جوان به تماس هايش ادامه دهد، آبرويش 

را مي برد.
دختر جوان پس از اين اتفاق به شــدت افسرده 
و بيمار شــد. 2 برادر وي وقتي پي به اصل ماجرا 
بردند تصميم گرفتند نقشه انتقام جويي بكشند و 

طولي نكشيد كه حادثه عجيبي رقم خورد.

گروگانگيريخونين
چند روز پيش وقتي بنيامين تازه به خانه برگشته 
بود، صداي زنگ در را شنيد. او برگشت و در را باز 
كرد، اما در همين هنگام 2پســر جوان را مقابل 
خود ديد. آنها با تهديد چاقو، بنيامين را ســوار 
خودروي پرايــدي كرده و با ســرعت زياد آنجا 
را ترك كردند. يكي از دوســتان بنيامين در آن 
طرف خيابان متوجه ربوده شدن او شد و و فورا 
با پليس تماس گرفت و ماجــرا را گزارش كرد. 
طولي نكشيد كه مأموران در محل حادثه حاضر 
شدند و تحقيقات آغاز شد. آنها با بررسي تصاوير 
دوربين هاي مداربسته در آن حوالي موفق شدند 
شماره پالك خودروي گروگانگيران را به دست 
آورند و جست وجو براي دستگيري آنها آغاز شد.

يكساعتبعد
درحالي كه هويت صاحب پرايد به دست آمده بود، 
مأموران متوجه شــدند كه بنيامين يك ساعت 
پس از ربوده شدن، با دســت و پاي بسته و سر و 
صورت غرق خون در يكــي از محله هاي جنوب 
تهران رها شده است. او كه به بيمارستان منتقل 
شده بود به مأموران گفت كه گروگانگيران او را به 
خانه اي حوالي جنوب تهران برده و يك ساعت وي 
را شكنجه كرده  اند. پسر جوان چنان مورد ضرب 
و شــتم قرار گرفته بود كه تنها توانست همين 
جمالت را بگويد و تالش پزشكان براي درمان او 
شروع شد. در اين شرايط مأموران با سرنخ هايي 
كه از گروگانگيران به دست آورده بودند توانستند 

هر 2 گروگانگير را دستگير كنند.

خودكشينافرجام
دو متهم دستگيرشــده با يكديگر بــرادر بودند 
و براي تحقيقات به شــعبه چهارم دادســراي 
جنايي تهران منتقل شدند. آنها در بازجويي ها به 
گروگانگيري و شكنجه پسر 18ساله اقرار كردند 
و انگيزه خود را انتقام جويي دانستند. يكي از آنها 
گفت: از چند وقت پيش متوجه رفتارهاي مرموز 
خواهر 18ســاله ام شــده بوديم. او مدام گوشي 
به دست بود و در واتس آپ چت مي كرد تا اينكه 
3-2 روز قبل متوجه شــديم حالش به شدت بد 
شده است. او به افسردگي شديدي مبتال شد و من 
و برادرم مطمئن شديم كه پاي يك پسر درميان 
اســت. به همين دليل به بررسي گوشي موبايل 
خواهرمان پرداختيم و فهميديم كه او با پسري به 
نام بنيامين در ارتباط بوده است. آنها حتي قرار 
ازدواج گذاشته بودند اما آخرين چت شان نشان 
مي داد كه بنيامين خواهر ما را تهديد و او را ترك 
كرده بود. متهم ادامه داد: اين موضوع خيلي ما را 
عصباني كرد. تصميم گرفتيم از خواستگار فريبكار 
انتقام بگيريم. براي اجراي نقشه گروگانگيري به 
پسر جوان زنگ زديم و پرسيديم آيا او ماده مخدر 
گل مي فروشد؟ چون شنيده بودم كه او گلفروش 
هم هست و مي خواستيم به بهانه خريد مواد او را 

گروگان بگيريم، اما نقشه مان نگرفت. وي گفت: 
روز حادثــه به كمين او نشســتيم و تعقيب اش 
كرديم و وقتي وارد خانه شان شد، زنگ را زديم كه 

به محض اينكه در را باز كرد او را ربوديم.
متهم در ادامه گفت: ما پسر جوان را به خانه مان 
برديم و در آنجا مقابل چشــمان خواهرمان وي 
را تا حد مرگ كتــك زديم. اما خبر نداشــتيم 
كه خواهرمان هنوز عاشــق اوســت. او التماس 
مي كرد كه رهايش كنيــم. قصدمان اين بود كه 
يك شبانه روز او را شكنجه كنيم، اما يك ساعت 
بعد خواهرم به تصور  اينكه مي خواهيم بنيامين 
را به قتل برســانيم، اقدام به خودكشــي كرد. او 
يك مشــت قرص خورد و بعد خودزني كرد. ما 
هم از ترســمان، گروگان را در جنوب تهران رها 
كرديم و خواهرمان را به بيمارستان رسانديم كه 

خوشبختانه زنده ماند.
اين 2 متهــم پس از اعتراف بــه گروگانگيري با 

دستور بازپرس جنايي تهران بازداشت شدند.

دستگيري دزدان مسلح طالفروشي
كمتر از 24ساعت پس از حمله دزدان 

مسلح به يك طالفروشــي در يكي از داخلي
روستاهاي اســتان كرمان، مأموران 

موفق به دستگيري 2نفر از آنها شدند.
به گزارش همشهري، اين ســرقت شامگاه يكشنبه 
27مهرماه رخ داد. آن شــب چند مرد مسلح با ورود 
به يك طالفروشي در روستاي اسالم آباد شهرستان 
رودبار جنوب شروع به تهديد مرد طالفروش كردند 
و وقتي با مقاومت او روبه رو شــدند اقدام به ضرب و 
شتم وي كردند. دزدان سپس مقداري طال و تعدادي 
ساعت گران قيمت را از مغازه سرقت و هنگام خروج 
از آنجا براي ترساندن مردم اقدام به تيراندازي هوايي 
كردند. سپس همگي سوار يك خودروی پژو405 كه 
در انتظارشان بودند شدند و اقدام به فرار كردند. با فرار 
دزدان ماجرا به پليس گزارش شد و تيمي از مأموران 
راهي محل سرقت شدند. تحقيقات اوليه آغاز شد و 
مأموران با بررسي دوربين هاي مداربسته و همچنين 

اظهارات شاهدان به نخستين سرنخ ها از دزدان فراري 
دست يافتند.

تحقيقات ادامه داشت تا اينكه روز گذشته فرماندار 
و رئيس شوراي تامين شهرســتان رودبار جنوب از 
دستگيري 2نفر از دزدان مســلح خبر داد و گفت: با 
تالش مأموران انتظامي و سربازان گمنام امام زمان 
2نفر از ســارقان طالفروشي كه شــامگاه يكشنبه 
به صورت مســلحانه يك طالفروشي را مورد سرقت 

قرار دادند دستگير شدند.
وي ادامــه داد: در اين دســتبرد مســلحانه حدود 
150گرم طال و 10ســاعت بــه ارزش 600ميليون 
تومان سرقت و صاحب مغازه نيز از ناحيه پا مجروح 
شده بود. دزدان مســلح با تيراندازي اقدام به ايجاد 
رعب و وحشــت كرده و با يك خودروي پژوی فاقد 
پالك گريخته بودند اما با ايــن حال مأموران موفق 
شــدند 2نفر از آنها را دســتگير كنند و تحقيقات از 

متهمان ادامه دارد.

اسرار مرگ زني در پايتخت
با مرگ يك زن در پايتخت به ضرب چاقو، تحقيقات كارآگاهان براي كشف راز اين حادثه آغاز شد.

به گزارش همشهري، بامداد ديروز به بازپرس جنايي تهران خبر رسيد كه زني 45ساله بر اثر اصابت يك ضربه 
چاقو به قفسه سينه اش جان باخته است. مرگ وي مرموز بود و بازپرس دستور تحقيقات را صادر كرد. بررسي ها 
حكايت از اين داشت كه زن جوان توسط اعضاي خانواده اش درحالي كه چاقو خورده بود به بيمارستان منتقل شد 
اما تالش براي نجات او بي فايده بود و وي جانش را از دست داد. كارآگاهان در ابتدا به تحقيق از اعضاي خانواده 
وي پرداختند. آنها مي گفتند كه زن جوان از مدت ها قبل دچار مشكالت روحي و رواني شده بود و قرص اعصاب 
مصرف مي كرد. شب حادثه نيز قرص هايش را مصرف كرده و همه خوابيده بودند اما نيمه هاي شب با شنيدن سر 
و صدا از داخل سالن پذيرايي از خواب بيدار شدند. آنها مي گفتند وقتي از اتاق بيرون آمدند با پيكر غرق در خون 

زن جوان روبه رو شدند و فورا او را به بيمارستان رساندند.
اعضاي خانواده قرباني در حالي مدعي هستند كه زن جوان دست به خودكشي زده كه پزشكان احتمال دگركشي 
و قتل را مطرح كرده  اند. در اين شرايط بازپرس جنايي تهران دستور انتقال جسد به پزشكي قانوني را صادر كرد 

تا با انجام تحقيقات وي ژه مشخص شود كه اين حادثه قتل است يا خودكشي؟

مرد بسيجي وقتي براي امر به معروف وارد يك درگيري 
در شــرق تهران شــد، هدف ضربه چاقو قرار گرفت و 

جانش را از دست داد.
به گزارش همشهري، شامگاه يكشنبه 27مهرماه بود 
كه گزارش يك درگيري خونين به پليس اعالم شد. در 
جريان اين دعوا مردي40ساله به نام محمد محمدي كه 
از اعضاي حوزه مقاومت بسيج بود با ضربه چاقو زخمي 
شده و براي درمان به بيمارســتاني در شرق پايتخت 
انتقال يافته بود. اگرچه مرد بسيجي تحت درمان قرار 
گرفت اما شدت ضربه و خونريزي به حدي بود كه وي 

جانش را از دست داد. گزارش اين درگيري مرگبار به 
بازپرس جنايي تهران اعالم شد.

درگيريبايكزن
تحقيقات مأموران پليس در محــل، راز اين درگيري 
مرگبار را فاش كرد. ماجرا از اين قرار بود كه لحظاتي 
قبل از حادثه، پســري جــوان كه از اشــرار منطقه 
تهرانپــارس بود درحالي كه ســوار بر خــودروي پژو 
405خود بود، قصد داشت كنار خيابان پارك كند و نان 
بخرد. اما همان لحظه آينه ماشين او با دست زن جواني 

برخورد كرد. همين   باعث اعتراض زن جوان به راننده 
شد. ماجرا به اينجا ختم نشد، چون جوان شرور شروع به 
فحاشي كرد و مشاجره او و زن جوان باال گرفت. در اين 
هنگام جوان شرور از ماشين پياده شد و اهالي محل نيز 
به هواخواهي از زن جوان وارد مشاجره شدند و از راننده 

خواستند تا به درگيري پايان بدهد و از محل برود. 
جوان شــرور وقتي با اعتــراض اهالي محــل روبه رو 
شد پشت فرمان ماشــينش نشســت و از آنجا رفت  
اما لحظاتي بعد براي قدرت نمايي به همراه 6شــرور 
ديگر درحالي كه سوار بر پرايد و موتور بودند به محل 

بازگشتند تا خودي نشان بدهند. اشرار مقابل نانوايي 
شروع كردند به عربده كشــي و فحاشي به زن جوان و 
اهالي محل. در اين ميان مرد بسيجي سعي داشت با امر 

به معروف و نهي از منكر، اشرار را به آرامش دعوت كند و مرگ مرد بسيجي در درگيري با اشرار
به درگيري خاتمه بدهد اما ناگهان يكي از اشرار با چاقو 
ضربه اي به او  زد و وقتي وي غرق در خون نقش زمين 

شد، آنها فرار كردند.
پس از اين اتفاق گروهي از مأموران اداره دهم پليس 
آگاهي تهران با دستور بازپرس جنايي مأمور رسيدگي 
به اين پرونده شدند و با حضور در محل حادثه و تحقيق 
از شاهدان، ســرنخ هايي از مهاجمان به دست آوردند. 
آنها ساعتي بعد 2 نفر از اشــرار را به دام انداختند اما 
5نفر ديگر فراري هستند كه جست وجو براي بازداشت 
آنها ادامه دارد. در همين حــال بازجويي از متهمان 
دستگير شده نيز براي شناسايي عامل اصلي جنايت 

در جريان است.

راههايروياروييخانوادههابامومو

اين روزها خيلي ها درباره چالشي در فضاي مجازي 
به نــام مومو صحبــت مي كننــد و از خطرات آن 
مي گويند؛ خطراتي كه گفته مي شود حتي گاهي 
ممكن است به قيمت جان كودكان و نوجوانان تمام 
شود. اما اين چالش چيســت و چطور نوجوانان را 
درگير خود مي كند؟ چه كنيم كه فرزندمان گرفتار 
مومو نشود و اگر گرفتار شد، بهترين راه رويارويي 

با آن چيست؟
جامعه هدف اين بازي كودكان و نوجوانان هستند؛ 
به اين شكل كه در واتســاپ پيامي ارسال و از آنها 
خواسته مي شــود كه اين نرم افزار را نصب كنند. 
كودك هم برحســب كنجكاوي ايــن كار را انجام 
مي دهد و نرم افزار در گوشــي اش نصب مي شود؛ 
غافل از اينكه با اين كار به راحتــي همه اطالعات 
داخل گوشــي اش مثل  عكس، شــماره تماس ها، 
رمزهاي بانكي و... در اختيار نرم افزار قرار مي گيرد. 
در ادامه با استفاده از همين اطالعات به كودك گفته 
مي شــود كه مثال خانواده تو چندنفره است. تو با 
خانواده ات ديشــب كجا رفته بوديد و... ؛ طوري كه 
كودك باور كند تحت نظر اســت. در اين شرايط، 
ويدئوهايي ترســناك بــراي او فرســتاده و گفته 
مي شود كه بايد اين فيلم را نيمه شب تماشا كني. 
اين چالش مرحله به مرحله ســخت تر مي شــود و 
در ادامه از او خواســته مي شود كارهاي خطرناكي 
مثل خط انداختن روي دست و... را انجام دهد و در 
شرايطي كه كودك از نرم افزار حرف شنوي نكند به 
او گفته مي شود يا بايد خودت را بكشي يا اينكه ما 
به خانواده ات آسيب مي رسانيم. در چنين شرايط 
ســختي كودك كه در اين مدت فيلم هاي خشن 
تماشــا كرده و ذهنش آماده شده، تحت فشار قرار 
مي گيرد و فكر مي كند كه اگر دستورهاي نرم افزار 
را عملي نكند، ممكن است باليي بر سر خانواده اش 
بيايد. او در اين شرايط دچار اضطراب خيلي شديدي 
مي شــود و ممكن اســت خدايي ناكرده دست به 

كارهاي خطرناكي بزند.
اين نرم افــزار به دليل اينكه كــودكان باورپذيرتر 
هستند، آنها را به عنوان جامعه هدف انتخاب مي كند 
و شماره تلفن بچه ها را هم يا از طريق دوستان شان 
به دســت مي آورد يا اينكه خــود نوجوانان از روي 
كنجكاوي سراغ مومو مي روند. اما اين سؤال پيش 
مي آيد كه درحالي كه زبان اين نرم افزار انگليســي 

اســت چطور بچه ها با آن ارتباط برقرار مي كنند؟ 
اخيرا برخي افراد نسخه فارســي اين اپليكيشن را 
ســاخته اند و پيام ها براي كودكان به زبان فارسي 
فرســتاده مي شــود. هرچند در ايــران لزوما اين 
چالش به  خودكشي منتهي نمي شــود، اما اغلب 
موجب سوءاســتفاده مالي و گرفتن شارژ موبايل و 
سوءاستفاده هايي از اين دست مي شود. همچنين 
ممكن است از طريق اطالعاتي كه از بچه ها درباره 
محيط زندگي شان گرفته مي شود،  براي باجگيري، 
سرقت يا سوءاستفاده هاي جنسي نيز استفاده شود.

اما بهترين واكنش والدين به اين چالش خطرناك 
چه مي تواند باشــد؟ اول اينكه آنها بايد بر فعاليت 
فرزندشان در فضاي مجازي نظارت داشته باشند؛ 
به خصوص درمورد بچه هاي كمتر از 15سال. اين 
روزها كه بچه ها از طريق شبكه هاي اجتماعي درس 
مي خواننــد، حضور آنها در شــبكه هاي اجتماعي 
عادي شــده اســت، اما پدر و مادرها بايــد بدانند 
فرزندشــان با چه كســي در اين محيط در ارتباط 
است. هرگونه تغيير رفتاري در بچه را جدي بگيرند 
و روي آن حساس باشند؛ مثال اينكه بچه نيمه شب 
بيدار مي شود و سراغ موبايلش مي رود يا اينكه در 
طول روز كمتر صحبت مي كند، مضطرب است يا 
زخم هايي روي بدنش وجود دارد و... . از اين نكات 

نبايد به راحتي گذشت و بايد آنها را پيگيري كرد.
اين روزها با توجه به موجي كه درخصوص مومو به 
راه افتاده، اين بازي بيشتر شناخته شده و خيلي ها 
هم از روي كنجكاوي به سمت اين بازي مي روند. در 
اين خصوص الزم اســت والدين نسبت به هرگونه 
رفتار مشكوك كودكان و نوجوانان هوشيار باشند، 
با فرزندان شان صحبت و آنها را نسبت به خطرات 
اين نرم افزار آگاه كننــد و اينكه مومو چه تهديدها 
و عواقبي دارد را براي شان بازگو كنند و اگر از سوي 
مومو تهديد شدند، بدانند كه همه اينها در حد حرف 
و تهديد اســت و هيچ خطري آنها را به طور واقعي 
تهديد نمي كند و به بچه ها هيچ آزاري نمي رسد. در 
كنار همه اين توصيه ها، اگر والدين با مورد مشكوكي 
مواجه شــدند، عاقالنه ترين كار كمــك گرفتن از 

پليس فتاست.

 انتقام عجيب
ساحلگرامي از خواستگار خواهر

روانشناس كودك

خواب مرگبار راننده پرايد
خوابآلودگيرانندهپرايدباعثبرخوردآنباگاردريلكنارجادهشدومرگ4نفررارقمزد.بهگزارش
همشهري،اينخودروبامدادديروزدرمسيرقم-جعفريهدرحالحركتبودكهبهداليلنامعلوميناگهان
ازمسيرخارجشدوباگاردريلكنارجادهبرخوردكرد.شدتاينحادثهبهحديبودكههر4سرنشين
پرايدبهعلتشدتجراحاتواردهجانخودراازدستدادند.سرهنگمختارپناهي،رئيسپليسراهقم
دراينبارهبهايرناگفت:علتحادثهطبقنظركارشناسان،بياحتياطيازجانبرانندهپرايدبهعلتتوجه
نكردنبهجلوناشيازخستگيوخوابآلودگياست.ويدرادامهبهرانندگانيكهدرساعتهايخلوت
بهخصوصدرشبهاوتاريكيرانندگيميكنندتوصيهكرد:رانندگيدرمعابربرونشهريدرساعات
خلوتباعثخوابآلودگيوخستگيرانندهومنجربهكاهشتمركزوديدشدهوپسازهوشيارشدن

حتياگربرايكنترلخودرواقدامشود،گاهيمنجربهخروجخودروازمسيرميشود.

دخترجوانازترسكشتهشدن

خواستگارش،تصميمهولناكيگرفت
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هنرمندی كه گرافيك را به حرفه تبديل كرد 
ياوريگانه
روزنامه نگار

موسيقي ياد

كاوهجاللي
روزنامه نگار- تورنتو 

 از رفتــن محمدرضا شــجريان 
بيــش از 10 روز مي گذرد و حاال 
كه اندك  اندك غبار اندوه بر سر 
و روي ما نشسته و كمتر چشم را تيره مي كند، مي توانيم فاجعه را تنها 
قدري شفاف تر بنگريم؛ چراكه تماشاي چشــم انداز كامِل مصيبت، 
سال ها زمان مي طلبد. فراسوي اين آوارِ حزن و وراي همه اين افسوس ها 
و دريغ ها، آنچه بيش از همه به چشم مي آيد، ناهمزماني استاد آواز با 
زمانه اي بود كه در آن باليد و به بلوغ رسيد. در حقيقت از جايي به بعد 
)حدودا مي شود سال هاي پاياني دهه 70( نه زمانه آنچنان بود كه بتواند 
سايه سنگين او را تاب آورد، نه او در قاب عصرش مي گنجيد و نه تعداد 
هم سنگانش از عدد انگشتان يك دست فراتر مي رفت؛ هرچه پيش تر 
رفت تنهاتر شد و اين ناهمزماني تاريخي، بيشتر و بيشتر جلوه كرد. اين 
ناهمزماني )Asynchronous (كه الجرم به سوءتعبير، كژ خواني و 
بدفهمي راه گشوده، نه انگشت اتهام به سوي كسي بلند و نه زبان طعنه 
به روي كسي گشاده مي دارد. هرچه كه هست ناكامي درك عمومي از 
فهم پديده اي است كه از جنس روزگار ما نبود و لوني ديگرگونه داشت.
تنها صدايش نبود كه انــگار از عالمي ديگر مي آمــد، خود نيز گويي 
وجودي احضار شــده از دوراني طاليي بود كه هيچ نسبتي با روزگار 
كنوني نداشــت. به عصري تعلق داشــت كه نبوغ و سخت كوشي و 
انضباط هنري به هم آميخته بود و برخالف امــروز، فلك به رايگان به 
كسي حشمت نمي بخشــيد؛ برهه اي كه بي كم وكاست همه چيزش 
به همه چيزش مي آمد: شاعر و تصنيف ساز خواننده اش مي شد عارف 
قزويني، نوازنده و آهنگسازش مي شد درويش خان يا ابوالحسن صبا، 
سياست مدار و اديبش مي شد ملك شعراي بهار و فروغي. زمانه اي كه 
هرچند هنرمند قدر نمي ديد و بر صدر نمي نشست )عارف دربه در اين 
شهر و آن شهر شد، عشقي به قتل رسيد، محمدتقي بهار به محبس افتاد 
و به تبعيد رفت، قمر در فقر و تنگدستي درگذشت و...( اما دست كم اگر 
غيراز ُحسن خداداد، عمري بر ســر حرفي مي گذاشتي )چندان كه او 
گذاشت( و زحمت بسيار مي كشــيدي )چندان كه او كشيد( و از پاي 
فتاده و سرنگون از ميان خون مي گذشتي )چندان كه او گذشت( مقبول 

طبع مردم صاحب نظري مي شدي.

 سلوكش نََسب به وقتي مي برد كه گوهر هنر خريدار حقيقي داشت و 
كسي يوسف خود را به زر ناسره نمي فروخت. از عهدي سخن مي گوييم 
كه مادر گيتي نوابغ سخت كوش بسيار در دامن مي پروراند و پدر پير 
فلك همچون روزگار ما به عارضه ستروني دچار نگشته بود؛ جماعت 
از هر سو كه دست تمنا بلند مي كردند به دامان بزرگي چنگ مي زدند 
و هنوز اين چنين برهوتــي در هنر در منظر نظر نبــود كه فقدان هر 
قافله ساالري خسراني بي جبران براي اهل كاروان باشد. او از آن قافله به 
روزگار ما رسيد و برما پوشيده است كه دست تقدير بود يا شعبده چرخ 
گردون كه چنين مي خواست. هرچه بود كه او يگانه عصر خويش شد: 
بي جانشين، بي هماورد و بي مثال. او در اوج قله هاي مه آلود دوردست 
سكني داشت و جماعِت هم عصر بيگانه با زيستي پرمشقت و پرزحمت 
كه صالح و فالح را از كام شير بيرون مي كشد، خوكرده به مفت بَري و 
همواره در پي يك شبه ره صدساله پيمودن، بي خبر از مشقت ايستادن 

بر اصولي كه الزمه اسباب بزرگي است، حيران فهم او بودند.
چنين رويكردي به زندگي و هنر در عصر ما ناگزير به سرگشــتگي و 
ناهمزماني تراژيك مي انجاميد، چرا كه دوران متوسط ها و عصر معروف 
شدن هاي يك شــبه بي زحمت، تاِب درك او نمي آورد. وقتي اسباب 
شــهرت و افتخار با غمزه اي در برابر عكاسان فالن مجلس رونمايي يا 
فحاشي و پرده دري در شبكه هاي اجتماعي يا فاش گويي اسرار مگوي 
اندروني بهماني فراهم اســت چه نيازي به 40 ســال طلبگي و دمي 
نياسودن از آموختن، چه جاي رنج سفر به جان خريدن و با حاج قربان 
سليماني يا عثمان محمدپرست هم نفس شدن. كو نيازي براي تتبع در 

نغمه هاي دشتستاني يا فهم آوازي از اشعار قدما.
 چون قافله ســاالران اين قافله در پيش اجل يكي يكي پَســت شدند 
معاصرانش، بي امكان مقايسه او با هماوردي همسنگ، حرف و هنرش 
را درك نمي كردند؛ يا در تحليل به خطــا مي رفتند يا بر آفتاب خاك 
مي پاشيدند تا نور كمتر چشمان شان را بيازارد. نگاه به مرثيه سرايي ها 
و ستايش نامه هاي امروزي نكنيد. پر بيراه نيست اگر براي رفع تهمِت 
بت تراشي و روشن تر شدن اين ناهمزماني تراژيك هم كه شده فقط به 
يكي از همين موارد سرگشتگي در تحليل اشاره كنيم و اينكه چطور 
امروزه اتهامي قديمي به حجتي براي ارج نهادن بدل گشته است. به 
يادآوريد كه چطور كسي كه امروز به سبب استفاده از اشعار سعدي و 
حافظ ستايش مي شود و او را پاسدار ادب فارسي لقب داده اند، در زماني 
نه چندان دور، به خاطر همين كار به پرســش گرفته مي شد كه چرا 
موسيقي ايراني را در قيد شعر فارسي به بند كشيده و به تحليل برده 
است. مي گفتند موسيقي خود هنر كاملي است كه زير سايه او )مافياي 
آواز( و اشعار قدما به انحطاط رفته و سپس، بيشتر تحت تأثير رضا براهني 
كه شعر فارسي را حتي از وزن نيمايي هم رها ساخت، فرياد وااسفا سر 
مي دادند كه كجاست نيمايي كه منجي موسيقي ما باشد. اين كژ خواني 
سمتي ديگر هم داشت: وقتي عده اي محو زيبايي اشعار و حسن سليقه 
ادبي خواننده مي شــدند و ديگر بداعت و فن در تلفيق آواز و شــعر يا 
نو آوري در تحرير را از خاطر مي بردند و از اين غافل مي ماندند كه اين 
مالحت شنيداري حاصل همان قدرت آسماني در بيان جمالت آوازي 
است. جز اين است انگار كه براي تصحيح آن انگاره غلط و رسيدن به 
همزماني با دّره نادره موسيقي آوازي نياز به زمان داشتيم؟ نه آنكه خيال 
كنيد خدايي ناكرده روز واقعه را انتظار مي كشيديم تا بعد آن بخواهيم با 

ابراز ارادتي از نمِد شهرِت متوفا كالهي سهم بريم.
حاال كه بازار رقت انگيز مصادره اين گنج شــايگان كه به رايگان به ما 
سپرده شده، سخت گرمتر از پيش است بايد لحظه اي آرام بگيريم و با 
خود بينديشيم كه  شان و مقام اين ميراث سترگ ُجز به دانايي به جاي 
آورده نخواهد شد؛ چراكه خود بارها از قول حافظ گفته بود كه كارش: 
»لطيفه اي است نهاني كه عشق از آن خيزد/ كه نام آن نه لب لعل و خط 
زنگاري است«. هرچند كه دست خداي خوانان اكنون از دامن او كوتاه 
شده، اما هنوز فرصت براي جبران اين ناهمزماني تراژيك باقي است؛ 

چراكه او با 7 هزارسالگان سربه سر است و از بند زمان جهيده.
در سراسر اين و جيزه ضمير و صفت، جز يك بار، جاي نام او را گرفتند 
چراكه لَختي كه قلم بروي مي گريســت تا به نام او مي رسيد افعال از 

پذيرفتن صورت ماضي تن مي زدند.

بختيــار،  اللــه 
اسالم شــناس و 
قرآن پــژوه ايراني 
- آمـريـــكايي، 
يكشنبه 27 مهر 
)18 اكتبر(، پس 
از مبارزه با يك بيماري خوني نادر، در 82سالگي 
در شــيكاگوي آمريــكا درگذشــت. پدرش، 
ابوالقاسم بختيار، نخستين پزشك ايراني بود 
كه از دانشــگاه هاي آمريكا فارغ التحصيل شد 
و مادرش هم، هلن جفريز پرستار بود و پس از 
ازدواج، همراه همسرش سال ها در ايران زندگي 
كرد و در منطقه چهارمحال و بختياري، چنان 
در ارتقاي سطح بهداشــت عمومي مردم آن 
منطقه كوشــيد كه منطقه اي حفاظت شده و 
قله اي به افتخار او نامگذاري شــده است. الله 
هفتمين و آخرين فرزند خانواده بود كه هفتم 
مرداد 1317در تهران  زاده شد، اما 6ماهه بود 
كه مادرش، پــس از جدايي از همســرش به 
آمريكا رفــت و او در آن كشــور پرورش يافت. 

اواخر دهه 30، در رشــته تاريخ از دانشــگاه 
چتم در پنســيلوانيا ليســانس گرفت. همان 
ســال ها در آمريكا با معمار ايراني، نادر اردالن 
ازدواج كرد و در ســال1341همراه 2دخترش 
راهي ايران شــد. او از همان اوايــل زندگي در 
ايران، در كنار ويليام چيتيك و هانري كربَن در 
كالس هاي درس فلسفه و عرفان سيدحسين 
نصر در دانشــگاه تهران حاضر مي شد و همين 
هم، مسير زندگي اش را تغيير داد. او كه تحت 
تعاليم مســيحيت كاتوليك رشــد پيدا كرده 
بود، تقريبا چيزي از اســالم نمي دانســت، اما 
به مرور به راهي تازه آمد و در سال1343، رسما 
جامه مسلماني بر تن كرد. او در سال1370 از 
دانشگاه نيومكزيكو در فلسفه، فوق ليسانس و 
در روانشناسي تربيتي، فوق ليسانس و دكتري 
گرفت و سپس مشغول درمان باليني و مشاوره 
شد و مركز مشــاوره اي به نام مؤسسه اخالق- 
روانشناسي ســنتي را تأســيس كرد. ترجمه 
انگليســي بختيار از قرآن در فروردين 1386 
منتشر شد كه در واژگان و آيات فراواني فهمي 
متفاوت با تفاسير و ترجمه هاي پيشين به دست 
داده است. او انتشــار آثار اسالم شناسانه اش را 

ادامه داد كه بيش از 20جلد را دربرمي گيرد.

تسليت دبيركل يونسكو به مناسبت 
درگذشت استاد شجريان

پسازاينكهبرگزارينمايشــگاه»مميز،هنربهمثابه
حرفه«چندباربهتأخيرافتاد،سرانجامايننمايشگاهدر
تاريخ۲آبانبهصورتغيرحضوريدرموزهگرافيكايران
گشايشخواهديافت.مهرداداحمديشيخاني،مسئول
كميتهاسنادوآرشــيوانجمنصنفيطراحانگرافيك
ايران،دربارهايننمايشــگاهبههمشــهريگفت:اين
نمايشگاهقراربوددرارديبهشتدرخانههنرمندانايران
برگزارشودكهبهدليلشيوعويروسكرونابهشهريورو
همزمانبارونماييازپالكخيابانيبهناماســتادمميز

موكولشد.امامجددابااوجگيريكروناوتعطيلي
مراكزفرهنگيوهنري،ايننمايشگاهدرشهريور
همبرگزارنشدتادرنهايتتصميمبراينشدكه

درآبانودرموزهگرافيكايرانبرپاشود.
همچنيناونيشامينالهي،دبيرايننمايشگاه،
گفت:درايننمايشگاه۲5اثراز۲۳گرافيست
بههمراه54اثراز54هنرمندمدعوبهنمايشدر
خواهدآمد.همچنينگزيده16اثرازنمايشگاهي

ازآثارطراحانبينالملليكهپيشتربههمت
مجله»نشــان«وباهمكاريبنيادمميز

براييادبوداستادمميزبرگزارشده
بودنيزدرايننمايشگاهدرمعرض
ديدتماشــاگرانقرارخواهد

گرفت.

بهدليلشــرايطحادپاندميكرونادركشور،افتتاحيه
نمايشگاهبهصورتمجازيبرگزارخواهدشدواينمراسم
ازطريقاليواينستاگرامانجمنطراحانگرافيكايرانبه
نمايشدرميآيد.احمديشيخانيدربارهعلتبرگزاري
ايننمايشگاهدرشــرايطفعليگفت:اگرنمايشگاهرا
برگزارنميكرديم،يكسالكاروبرنامهريزيبهنتيجه
نميرسيدواينهمهتالشوزحمتازبينميرفت.براي
اينكهسالمتكســيبهخطرنيفتد،افتتاحيهنمايشگاه
بهصورتمجازياست،امادرروزهاييكههمهموزههابا
اجازهادارهموزههابازهستند،موزهگرافيكايرانهم،با
رعايتپروتكلها،پذيرايعالقهمندانبهتماشاياين

آثارخواهدبود.
احمديشيخانيافزود:موضوعآثارنمايش
دادهشدهدرايننمايشگاه،گرافيكبه
مثابهحرفهاستومرحوممرتضيمميز
كسيبودكهگرافيكرادرايرانبهشغلي
مســتقلتبديلكرد.پيشازايشان،
گرافيكدرايرانصرفاكاريهنريبودو

بهعنوانحرفهشناختهنميشد.
بهگفتهامينالهي،دبيرنمايشگاه»مميز،
هنربهمثابهحرفه«،كتابايننمايشــگاه
كهشاملتمامآثاربهنمايشدرآمدهاست،
آمادهشــدهوبهزوديچاپخواهدشد
يابهصورتالكترونيكيدردســترس
عالقهمندانقرارخواهدگرفت.اين
نمايشگاهازشنبهسومآبانبهمدت

۲ماهدرموزهگرافيكايرانواقعدرپاركپليستهران
بارعايتپروتكلهايبهداشتيبرايبازديدعالقهمندان

دايرخواهدبود.

سي وسومين جشــنواره فيلم كودك و 
نوجوان، امسال متفاو ت تر از سال هاي 
گذشــته مراســم افتتاحيه خود را در 
اصفهان برگزار كرد. جشــنواره اي كه 
قرار است آثار سينمايي شركت كننده 
در ايــن دوره از پلتفرم هاي اينترنتي و 
تلويزيون هاي تعاملي نمايش داده شوند 
و برنامه هاي جنبي از جمله كارگاه هاي 
آموزشي به صورت آنالين برگزار  شود. 
تجربه جديد كه به گفته عليرضا تابش، 
دبير اين دوره از جشنواره باب جديدي 
روبه روي ديگر جشنواره هاي سينمايي 

باز خواهد كرد.
عليرضا تابش، مدير بنياد ســينمايي 
فارابي و دبيــر اين دوره از جشــنواره 
به همشــهري مي گويد: »بــا توجه به 
شــرايط موجود تصميم بر اين شد كه 
براي برگزاري جشنواره از بستر فضاي 
مجازي استفاده كنيم و در حقيقت يكي 
از دستاوردهاي نمايش فيلم ها در فضاي 
مجازي و برگزاري ورك شاپ ها به شكل 
آنالين، فراگير شــدن جشنواره است. 
تمام كــودكان و نوجوانان مي توانند به 
تماشــاي اين فيلم ها بنشينند و آنها را 

داوري و ارزيابي كنند.«
تابش در ادامــه با عنــوان اين مطلب 
كه در هر صورت جشــنواره در فضاي 
مجــازي به طــور كامــل نمي توانــد 
جايگزين جشــنواره هاي سينمايي به 

شكل فيزيكي باشد،  توضيح مي دهد:» 
نمي توانيــم انكار كنيم كه با شــرايط 
موجــود فضاي مجــازي كمك كننده 
نيست؛ بلكه ما با نسل جديد از برگزاري 
جشنواره هاي سينمايي روبه رو هستيم. 
جشــنواره فيلم كودك و نوجوان، باب 
جديــدي روبه روي ســينماي ايران و 
رسانه هاي جديد باز كرده است. فيلم ها 
در اين دوره به شكل آنالين اكران داده 
مي شــود و اين اكران تا سال گذشته 
براي ما دنياي ناشناخته اي بوده و حاال 
بــا تجربه هايي كه به دســت مي آوريم 

مي توانيم به سمت كامل برگزار شدن 
اين نوع و شكل برگزاري جشنواره پيش 

برويم.«
تابش همچنين به برگــزاري كارگاه ها 
و اينكــه كارگاه ها در فضــاي مجازي 
توانسته با اســتقبال روبه رو شود اشاره 
مي كنــد. تابش از حســن برگزاري در 
فضــاي مجــازي مي گويــد: »يكي از 
محسنات برگزاري  جشــنواره به اين 
شكل اين اســت كه پنلي در اختيار و 
مي توانيم نظرســنجي كاملي از رفتار 
و نظــرات مخاطبان داشــته باشــيم 

و اين  موضــوع مي تواند بــه برگزاري 
بهتر برنامه ها كمــك كند.« همچنين 
در اين دوره از جشــنواره جلســات نقد 
و بررســي فيلم ها نيز گاه بــا حضور كم 
اهالي رسانه و گاه به شكل زنده اينترنتي 
پخش مي شود. در اين رويداد سينمايي 
فيلم هاي منتخب در 3 پلتفرم فيليمو، 
نماوا و تيوا از ساعت 10 صبح تا 22 براي 

عالقه مندان نمايش داده مي شــود. 
يك سري از فيلم ها نيز به شكل 
محدود در ســينما فرهنگ 

نمايش داده مي شود.

جنابآقاياحمدجاللي
سفيرونمايندهدائمجمهورياسالميايران

دريونسكو

12اكتبر 2020
سفير ارجمند

با اندوه فراوان از درگذشــت محمدرضا شــجريان 
آگاه شدم، انســاني كه قلب بســياري را در ايران، 
فارســي زبانــان منطقه و سراســر جهــان متاثر 
ســاخت. از طرف يونســكو به شــما، خانواده وي 
و مــردم ايــران صميمانــه تســليت مي گويم. از 
 دلبستگي تان به ايشان و سنگيني اين فقدان آگاهم. 
آقاي شــجريان نه تنها خواننده اي با اســتعداد و 
استادي كامل در ســبك هاي موســيقي سنتي 
ايران بود، بلكــه هنر خود را براي دفــاع از اهداف 
بشردوستانه و آموزشــي و تربيتي مصروف داشت. 
در كنار تخصص موســيقيايي اش، او با صداي رسا 
و مصمم، حصارهاي جدايي ميان افراد، كشورها و 
فرهنگ ها را درنورديد. بر اين اســاس بود كه پس 
از اجراي آوازي اشــعار عمر خيام در اين سازمان، 
جايزه پيكاسو يونسكو را در ســال 1999دريافت 
كرد. همچنين در ســال 2007، در مراسمي كه به 
افتخار شما، به عنوان رئيس پيشين مجمع عمومي 
يونسكو و پايان ماموريت 10ساله نزد اين سازمان 
 برگزار شــد، مدال موتزارت يونسكو به او اعطا شد. 
آقاي شجريان طي بيش از 6دهه، با فضيلت هنري 
خود، زيبايي شعر كالسيك پارسي، ازجمله اشعار 
ســعدي، حافظ، موالنا جالل الديــن رومي، عطار 
و عمر خيام را در پرتو تازه اي به نمايش گذاشــت. 
وي اين امكان را براي نسل جديد فارسي زبانان در 
كشورهاي مختلف فراهم ساخت تا هويت فرهنگي 
و ميراث مشــترك خود را باز يابند و بــا اين كار، 
پيوندهاي فرهنگي مردمان منطقه را اســتحكام 

بخشيد.
آقاي شــجريان در چند ســال اخير شــجاعانه با 
بيماري جنگيد و در عين حال پيوند عميِق خود را 
با مردم ايران نگاه داشت، مردمي كه او از آنان الهام 
مي گرفت و براي آنان مي خواند. او با آثار خود نشان 
داد كه راه هاي بســياري وجود دارد كه فرهنگ، با 
آشكار ساختِن آدميِت مشــترك مان، ما را به هم 
نزديك تر كند. از ديــدگاه او، هــدف همه هنرها 
انسانيت است كه بايد بر جهان حكمفرما باشد. اين 
نگاه، ارتباط تنگاتنگ با رســالت يونسكو دارد كه 
مي گويد: ســنگر دفاع از صلح را مي بايد در انديشه 

زنان و مردان ساخت.
ميراثمحمدرضاشجرياندردلهاو

انديشههامانزندهخواهدماند.
لطفاهمدرديعميقماراپذيراباشيد.

ارادتمند/اُدرياَزوله

هنرمنديكهازمردم
الهامميگرفت

باگذشــتبيشاز
1۰روزازفوتاستاد
شجريان، محمدرضا
واكنشهابهدرگذشت
ايشانهمچنانادامه
داردوچهرههــاي
بينالمللياينضايعهراتسليتميگويند.ادري
ازوله،دبيركليونســكو،كهپيشتردرهنگام
درگذشتاستادشــجريانباانتشارتوئيتيبه
زبانفارسي،ازايشانبهعنوان»اسطورهوميراث
جاودانموسيقيســنتيايراني«يادكردهبود،
درنامهايبهاحمدجاللي،سفيرونمايندهدائم
جمهورياســالميايراندريونسكو،بارديگر
اينضايعهراتسليتگفت.متننامهازولهبدين

شرحاست:

فصلتازهبرگزاريجشنوارههايسينمايي
گفت وگوي همشهري با عليرضا تابش، دبير سي و سومين جشنواره فيلم كودك ونوجوان 

الله بختيار، اسالم شناس و قرآن پژوه ايراني- آمريكايي درگذشت

درپينماياندناسالمرحماني

توفيقعشقرويتوگنجيستتاكهيافت تجسمي

شنواره
ج

ياد



19 2 سه شنبه 29 مهر 99  شماره 8066 جهان 3 0 2 3 6 4 0

كيوسك

 عبداهلل عبداهلل در تهران است، گلبدين 
حكمتيار به اسالم آباد سفر كرده و يك گزارش

هيأت 21نفره به نمايندگي از دولت، 
احزاب و گروه هاي سياسي افغان چند هفته است كه 
در دوحه مشــغول مذاكره براي آغاز گفت وگوهاي 
فراگير صلح اســت. در افغانســتان اما درگيري ها 
بي وقفه ادامه دارد و مردم همچنــان قرباني اصلي 

جنگ هستند.
عبداهلل عبداهلل، رئيس شــوراي عالي مصالحه ملي 
افغانستان، كه پس از ســفر به هند و پاكستان، به 
ايران سفر كرده، امروز ديدارهاي خود در تهران را به 
پايان مي رساند. عبداهلل در تهران تأكيد كرد كه ادامه 
جنگ در افغانستان، به سود هيچ كشوري نيست. او 
در گفت وگو با صداوسيما گفت كه از ادامه جنگ در 
افغانستان هرچند درگام نخســت مردم اين كشور 
رنج مي  برند، اما جنگ اثرهاي ناگواري بركشورهاي 

منطقه به ويژه از رهگذر اقتصاد دارد.
رئيس شــوراي مصالحه ملي افغانســتان با هدف 
همراه كردن ايران با مذاكرات صلح به تهران ســفر 
كرده اســت. ايران از ابتدا به خاطــر نقش محوري 
آمريكا، منتقــد اين مذاكرات بوده امــا اعالم كرده 
در چارچوب مذاكرات فراگير صلح افغانســتان، از 
مواضع دولت مركزي اين كشــور حمايت مي كند. 

ايران معتقد اســت گفت وگوها با محوريت آمريكا، 
بي نتيجه خواهد بود. شايد به همين دليل باشد كه 
هيات هاي مذاكره كننده از سوي طالبان و كابل در 
همان آغاز مذاكرات اعالم كردند هيچ طرف ثالثي را 
در گفت وگوها نمي پذيرند؛ خواسته اي كه به حذف 
آمريكا از روند گفت وگوهاي دوحه منجر شد. ديروز 
نيز حســن روحاني تنها راه حل جنگ افغانستان را 
مذاكرات بين االفغاني دانســت و بر حمايت ايران از 
اجماع منطقه اي براي پايــان دادن به جنگ در اين 

كشور تأكيد كرد.
عبداهلل عبداهلل پيش از تهران، طي ســفر به هند و 
پاكســتان، تالش كرد مقام هاي سياسي و امنيتي 
در اين دو كشــور را نيز با مذاكرات صلح افغانستان 
همراه كند. هند از نقشي كه پاكستان در مذاكرات 
با طالبان ايفا كرده ناخشنود است و به نظر مي رسد 
به همين دليل، مواضعش چندان همراه با مذاكرات 

دوحه نبوده است.
همزمان با حضــور عبــداهلل در تهــران، گلبدين 
حكمتيــار، رهبر حزب اســالمي افغانســتان، نيز 
ديروز در راس هيأتي سياســي به پاكســتان سفر 
كرد. حكمتيار قرار است با شاه  محمود قريشي، وزير 
خارجه، عمران خان، نخســت وزير و عارف علوي، 
رئيس جمهور اين كشور و ديگر مقام هاي پاكستاني 
در مورد گفت وگوهاي صلح افغانستان ديدار و مذاكره 
كند. حكمتيار جزو رهبران جهادي افغانستان است 
كه اكنون سمت رسمي در حكومت اين كشور ندارد 

اما سفر او به پاكستان در حمايت از مذاكرات صلح 
اتفاقي مهم به شمار مي رود. حكمتيار ازجمله رهبران 
ارشد مجاهدين است كه در دوران اشغال افغانستان 
توسط شــوروي، روابط نزديكي با پاكستان داشت. 
به نظر مي  رسد او نيز اكنون براي پايان دادن به جنگ 
در كشورش، به دنبال فعال كردن ارتباطات خود در 

منطقه است.
تلويزيون طلوع افغانســتان ديروز در گزارشي خبر 
داد كه احتماال طي روزهاي آينده، ديگر چهره هاي 
سياسي افغان نيز به كشورهاي منطقه سفر خواهند 
كرد تــا به ايجاد اجمــاع منطقــه اي در حمايت از 

گفت وگو ها كمك كنند.

مذاكرات بي نتيجه در دوحه
تالش هاي ديپلماتيك سياسيون افغان براي كمك 
به گفت و گوهايي اســت كه خود حال و روز خوبي 
ندارند. يك ماه از افتتاحيه گفت وگوها با حضور وزير 
خارجه آمريكا در دوحه مي گذرد اما اعضاي هيأت 
مذاكره كننده طالبان و نمايندگان كابل هنوز حتي بر 
سر چارچوب انجام مذاكرات هم به نتيجه نرسيده اند. 
گروه هاي تماس دو طرف طي روزهاي اخير پس از 
يك وقفه چند روزه، بار ديگر نشســت هاي خود را 
آغاز كرده اند اما هنوز به نتيجه مشخصي نرسيده اند.

گفته مي شود هيأت طالبان مذهب حنفي را به عنوان 
مبنــاي مذاكرات صلــح مطرح كرده انــد. طالبان 
همچنين به انجام مذاكرات در چارچوب توافق صلح 

 همزمان با ادامه درگيري هاي خونين در افغانستان، چهره هاي سياسي افغان 
سفرهاي منطقه اي خود را براي ايجاد اجماع در حمايت از مذاكرات صلح آغاز كرده اند

افغانستان بر مدار ديپلماسي صلح

 كمك ناخواسته چين
به انتخاب مجدد ترامپ

ديو والتون سال گذشته يكي از هزاران مزرعه دار در آيوا بود كه به خاطر 
جنگ تجاري دونالد ترامپ عليه چين خسارت سنگيني را متحمل 
شده بود؛ جنگ تجاري واشنگتن و پكن، صادرات دانه سويا به چين 
را محدود و زندگي هزاران مزرعه داري كه وابستگي زيادي به توليد و 

صادرات اين محصول بنيادين كشاورزي دارند، تلخ كرده بود.
به گزارش سي ان ان، حاال يك سال بعد از آن روزهاي سياه، محصولي 
كه او كشت داده مشترياني در خارج از آمريكا پيدا كرده و كشت هفته 
گذشته او، از مســير رودخانه مي سي ســي پي به يك بندر مي رود تا 
صادر شود. هرچند كشت و صادرات محصوالت به ميزان قبل از جنگ 
برنگشته، اما شرايط براي والتون و هزاران نفر مانند او، بسيار بهتر شده 
است. بســياري از اين مزرعه داران، حاميان ترامپ هستند و صادرات 
دوباره، هواداري آنها از ترامپ را مجددا به اوج رســانده است. والتون 
درباره عملكرد ترامپ گفته است: »مشكالت تجاري با چين به پايان 
نرسيده، اما فكر مي كنم او پيشــرفت خوبي در اين زمينه داشته و در 
دور دوم رياست جمهوري خود،  پيشرفت بيشتري هم خواهد داشت.«

او با وجود اين صحبت ها، خود را يك رأي دهنده مستقل مي داند و گفته 
است كه هنوز تصميمش را نگرفته به چه كسي رأي بدهد، اما نگراني 
او درباره اينكه جو بايدن، رقيب دمكــرات دونالد ترامپ در انتخابات 
رياســت جمهوري احتماال در مســئله تجارت ضعيف تر خواهد بود، 

نشان دهنده تمايل مزرعه داران در اين ايالت كليدي به ترامپ است.
جنگ تجاري ترامپ با چين، به صورت ســهمگيني بر كســب و كار 
كشتكاران سويا اثر منفي گذاشت. صادرات به چين؛ بزرگ ترين بازار 
كشاورزان آمريكايي، به شدت كم شد، قيمت سويا سقوط كرد و انبارها 
به صورتي تاريخي پر شــدند. اما چين امسال، به موقع خريد محصول 
پاييزه سويا از كشاورزان آمريكايي را از سر گرفته. اين تصميم چين، 

خبر بسيار خوبي براي كشاورزان و البته ترامپ است.
كشــاورزان يكي از حاميان سرسخت ترامپ هســتند و مي توانند در 
ايالت هاي كليدي، جايي كه براساس نظرسنجي ها رقابت سخت تر از 
سال 2016خواهد بود، به نفع ترامپ وارد شوند. در سطحي پايين تر، 
اين حمايت حتي مي تواند به انتخاب ســناتورها و نمايندگان مجلس 
جمهوريخواه هم كمك كند؛ يعني اين كشــاورزان نه تنها مي توانند 
كاخ سفيد  كه ســنا را هم قرمز )رنگ حزب جمهوريخواه(  نگه دارند. 
ترامپ در ســال هاي اخير، ميلياردها دالر كمك دولتي به كشاورزان 
داده اســت. يكي از اين موارد، 23ميليارد يارانه براي جبران كاهش 
و قطع صادرات سويا به چين در پي شــروع جنگ تجاري بوده است. 
دولت امسال هم 10ميليارد دالر به كشاورزان براي مقابله با پيامدهاي 

همه گيري كرونا داده است.
وعده ترامپ براي اختصاص يك بسته حمايتي بزرگ ديگر در انتهاي 
تابستان، حمايت ها از او در ميان كشاورزان را ، از زمان شروع همه گيري 

كرونا به اوج رسانده است.
همين 6ماه پيش اما شرايط كامال برعكس بود و حمايت كشاورزان از 
ترامپ  در پايين ترين سطح خود در 4سال اخير بود. همه گيري، شوك 
شديدي به كشاورزان وارد كرد و بســياري از آنها مجبور بودند در پي 
قطع زنجيره تقاضا از سوي رستوران ها و فروشگاه ها، محصوالت خود 
را از بين ببرند. كمك هاي دولتي، روند شتابان ورشكستگي كشاورزان 
را آرام كرد، اما همچنان آنها روزهاي سياهي داشتند. در ميانه تابستان 

هم توفان استوايي مزارع را از بين برد.
ترامپ در  ماه ژانويه فــاز اول توافق تجاري با چيــن را امضا كرد، اما 
بسياري معتقد بودند نمي شود انتظار داشت چين به زودي خريدهاي 
عمده كشاورزي را از ســر بگيرد. چين همچنان از وعده خود عقب 
است و تا ميانه تابستان، حدود يك سوم تعهدات تجاري خود را اجرا 
كرده و 11ميليارد دالر از آمريكا محصوالت كشاورزي خريده است. 
با اين حال، نيمي از مزرعــه داران معتقدند چين وعده خود را عملي 
خواهد كرد. گرانت كيمبرلي، مزرعه دار و مدير اتحاديه دانه سويا در 
آيوا گفته اســت: »ما در فاز يك به همه اهداف خود نمي رسيم؛ چون 
چين خريدش را دير شــروع كرد، اما اگر آنها با همين سرعت خريد 
كنند، احتماال سال بعد به اهدافمان خواهيم رسيد. شرايط واقعا خوب 

به نظر مي رسد.«
هدف جنگ تجاري ترامپ رســيدن به توافقــي جامع تر با چين بود؛ 
توافقي كه به گفته دولت آمريكا، به رفتارهاي ناعادالنه تجاري چين، 
ازجمله ســرقت مالكيت معنوي و انتقال اجباري فناوري پايان دهد. 
اما تعرفه هاي »اين به آن در« باعث شد تا چين محصوالت كشاورزي 
آمريكا را هدف قرار دهد. با وجود توافق فاز يك،  بسياري از مشكالت 
پابرجا هستند. كمك هاي دولتي ترامپ مزرعه داران را سرپا نگه داشت؛ 
هرچند انتظار مي رود ميزان پول دريافتي آنها امســال افت كند، اما 
كمك هاي دولت باعث خواهد شد تا درآمد خالص مزارع آنها 23درصد 
رشد داشته باشد. مزرعه داران آيوا، بيشتر از هر ايالتي ديگر در موج اول 
كمك هاي دولتي مورد حمايت دولت قرار گرفتند و يك ميليارد دالر 
يارانه دريافت كردنــد. در دور دوم، 450ميليون دالر ديگر در انتهاي 

تابستان به آنها تحويل داده شد.
برايان فيلپــات، رئيس هيأت مديره يكي از بزرگ ترين شــركت هاي 
كشاوري آمريكا گفته است: »كشاورزان معموال اينطور فكر مي كنند 
كه كسي به فكر آنها نيست. من فكر مي كنم آنها از اينكه هر چند سال 
يك بار در يك جنگ تجاري شكست مي خوردند خسته شده بودند تا 
اينكه 4سال پيش، يك نفر آنها را به رسميت شناخت و آماده بود تا براي 

آنها جنگ تجاري به راه بيندازد.« 

انتخابات آمريكا

  روزنامه  آي چاپ لندن در گزارشــي به 
نقل از يكي از مشاوران دولت انگليس نوشته 
است كه روند توليد واكسن در اين كشور در 
مراحل پاياني است اما به تعطيالت كريسمس 
نمي رسد. به نوشــته اين روزنامه، 5شركت 
انگليســي در حال كار روي واكســن كرونا 
هســتند و تا ماه مارس سال 2021)فروردين 
1400( محصول خــود را روانه بازار مي كنند. 
تعطيالت كريسمس و سفرهاي آن مي تواند 
انگليس را در بحران كرونا بيش از پيش فرو 
ببرد. روزنامه  آي همچنين نوشــته است كه 
شركت هاي انگليســي احتماال اوايل سال 
آينده ميالدي به دارويي براي درمان كرونا نيز 

دست پيدا خواهند كرد.

  روزنامه گاردين بــه وضعيت بحراني 
بيمارستان ها در مناطق شــمالي انگليس 
پرداخته اســت. به نوشــته اين روزنامه، 
اطالعات فاش شــده دولتي نشان مي دهد 
درحالي كه موج دوم شــيوع ويروس كرونا 
در اين كشور آغاز شــده، بيمارستان هاي 
مناطق شــمالي تخت خالي براي پذيرش 
بيماران جديد ندارند. گاردين نوشته كه به 
عنوان مثال در منچستر، 82درصد تخت ها 
را بيماران مبتال به كرونا اشــغال كرده اند و 
اين وضعيت رسيدگي به ديگر بيماران را با 

مشكل روبه رو كرده است.

  روزنامــه االخبار در گزارش نخســت 
خود به بحران دولت لبنان اشــاره كرده و 
مي نويســد: با وجود تأخير يك هفته اي در 
رايزني هاي سياســي از سوي ميشل عون، 
تا كنون مخالفان حريري نتوانسته اند هيچ 
گزينه مطرح ديگري را بــه جاي او معرفي 
كنند. در اين گزارش همچنين به نقل از منابع 
آگاه گفته شــده حزب اهلل به رغم حمايت از 
نخست وزيري حريري، هيچ تعهدي مبني 
بر پذيرش شــرايط صندوق بين المللي پول 

نداده است. 

روزنامه  آي ]انگليس[

واكسن كرونا 5 ماه ديگر مي رسد

روزنامه گاردين ]انگليس[

بحران كرونا در شمال انگليس

روزنامه االخبار ]لبنان[

 حريري پنجشنبه
نخست وزير است

با وجود تمــام بحران هاي 
سياسي و اقتصادي عراق، 
پيشــروي هاي مصطفــي 
الكاظمي، نخســت وزير اين كشــور عليه مخالفانش همچنان ادامه دارد؛ 
پيشــروي هايي كه از طرح قانون جديد انتخابات آغاز شــده و تا تغيير و 
تحوالت گسترده در ســاختار امنيتي، اصالح نظام گمركي و اخيرا تغيير 
موضع و چيدمان نظامي نيروهاي مسلح عراق در جريان است. بر اين اساس 
روز گذشته دفتر نخســت وزيري عراق با صدور بيانيه اي از خروج نيروهاي 
وابسته به حشد شــعبي از پايگاه هاي نزديك به اربيل در مرز استان نينوا و 
ورود واحدهايي از ارتش عراق به جاي آنها خبر داد. بخش عمده رسانه هاي 
عراق اين خبر را مرتبط با تنش هاي ميان ائتالف بين المللي و حشد شعبي 
ارزيابي كرده اند؛ تنش هايي كه 3هفته قبل با حمالت راكتي به پايگاه حرير 

در شمال شهر اربيل، بار ديگر تشديد شده بود.
اگرچه آن حمالت كه با شليك 6راكت از نقطه اي نامشخص به سوي پايگاه 
حرير رخ داده بود هيچ خسارت جاني و مالي به دنبال نداشت، اما با واكنش 
بسيار شديد نهادها و مقامات اقليم كردستان عراق روبه رو شد. ازجمله اين 
واكنش ها، بيانيه وزارت امور داخلي اقليم در صبح روز بعد بود كه طي آن، 
حشد شعبي رسما به عنوان عامل حمالت معرفي شده بود. هشيار زيباري، 
عضو ارشد حزب دمكرات كردستان نيز در سخناني تند و بي سابقه ادعا كرد: 
اجازه نمي دهيم اقدامات غيرقانوني حشد شعبي در جنوب عراق، در اقليم 
كردستان تكرار شــود. روزنامه العربي الجديد در اين باره مي نويسد: دولت 
بغداد طي هفته هاي اخير از سوي اقليم كردســتان و همچنين بخشي از 
نمايندگان كرد پارلمان براي اتخاذ تصميمي قاطع نسبت به اين حمالت در 
معرض فشار شديدي قرار گرفته است. به ادعاي اين روزنامه، اربيل خواستار 
اجراي تحقيقات شفاف درباره عوامل حمله و همچنين عقب نشيني نيروهاي 

حشد شعبي از مرزهاي اقليم بوده اســت. البته اين نخستين بار نيست كه 
بخشي از مخالفان حشد شــعبي كه عمدتا از جريانات نزديك به آمريكا به 
شمار مي روند مطالبه عقب نشيني حشد از مناطق كردي را مطرح كرده اند. 
براي مثال در سال 2018نيز مطالبه اي مشابه، همراه با درخواست كاهش 
اختيارات و تجهيزات نيروهاي حشــد از ســوي برخي نمايندگان كرد  و 
مسيحي پارلمان عراق مطرح شده بود. اما اين درخواست سرانجام با ورود 
دولت عادل عبدالمهدي و همچنين دادگاه عالي اين كشور مورد پذيرش 
قرار نگرفت. بر اين اســاس، تصميم روز گذشــته دولت الكاظمي از منظر 
رســانه هاي عراقي به عنوان رخدادي مهم و تعيين كننده در معادله قدرت 

جديد تفسير شده است.

وضعيت ميداني در مرز نينوا و اربيل
به گزارش رويترز، از عصر روز يكشنبه ورود تدريجي نيروهاي ارتش عراق 
به مناطق مرزي ميان نينوا و اربيل آغاز شده است. اين خبرگزاري همچنين 
مدعي شده كه نيروهاي حشد )گردان 30يا مشــهور به حشد الشبك( تا 
عصر روز يكشــنبه، حدود 10كيلومتر از مواضع پيشين خود عقب نشيني 
داشته اند، اگرچه هنوز نشانه اي مبني بر خروج كامل اين نيروها از منطقه 
ديده نمي شود. شبكه العربيه عربســتان نيز در خبري به نقل از منابع آگاه 
مدعي است اتاق فرماندهي عمليات در اين منطقه، پس از نشستي مشترك 
ميان فرماندهان حشد شعبي، ســتاد فرماندهي ارتش و نخست وزيري در 

بغداد به نيروهاي ارتش واگذار شده است.
سامي بكداش، مسئول رسانه اي گردان 30حشــد شعبي با تأييد بخشي 
از اين اطالعات به شبكه الميادين گفت: براســاس فرامين فرماندهي كل 
قواي مسلح، برخي تغييرات در نقاط استقرار نيروهاي نظامي در مرز ميان 
استان هاي نينوا و اربيل صورت گرفته اســت. بكداش البته هرگونه خروج 

نيروهاي حشد شعبي از استان نينوا را تكذيب كرده است.

ادامه تحقيقات درباره منشأ حمله
اگرچه اقليم كردستان به سرعت نيروهاي حشد شعبي را مسئول حمالت 
معرفي كرده، اما اين ادعا تاكنون از سوي دولت مركزي عراق مورد تأييد قرار 
نگرفته است. احمد مال طالل، سخنگوي نخست وزير عراق ضمن تكذيب 
تمام ادعاها و شايعاتي كه تاكنون درباره منشأ حمالت به پايگاه حرير مطرح 
شده گفت: كميته اي مشترك از حشد شعبي، سازمان مبارزه با تروريسم و 
نماينده نخست وزير براي رسيدگي به اين پرونده تعيين شده است و انتظار 

مي رود تا كمتر از يك ماه ديگر نتايج تحقيقات به طور علني منتشر شود.
اين در حالي است كه برخي منابع عراقي از متواري شدن 3تن از متهمان 
اصلي حمله به پايگاه اربيل در هفته گذشته خبر داده اند. به نوشته روزنامه 
العربي الجديد، 3متهم اصلي اين حادثه درحالي كه بازداشت شده بودند با 
جزئياتي كه هنوز روشن نيســت از محل بازداشت خود گريخته و به سوي 
مرز عراق و سوريه متواري شده اند. مجاهد الطائي، روزنامه نگار عراقي با اظهار 
بدبيني نسبت به عملكرد دولت الكاظمي در اين زمينه مي نويسد: همانطور 
كه پرونده ترور هشام الهاشمي و ساير فعاالن سياسي در استان هاي جنوبي 
عراق بي نتيجه مانده، بعيد است تحقيقات در پرونده حمله به پايگاه الحرير 

هم به نتيجه روشن و قابل پيگردي ختم شود.

در روزهای اخير نيز شهروندان با اطالع رسانی 
گســترده در فضای مجازی تحــت عبارت 
»انسولين نيســت«، ســعی دارند ضمن همدردی با جامعه مبتال 
به ديابت، توجه مســئوالن مرتبط را به موضوع »نبود انسولين« و 
چاره جويی سريع برای آن، جلب كنند. اما واقعيت نهفته در ماجرای 

»انسولين نيست«، چيست؟
قحطی »انسولين« در كشــور يك ظاهر فريبنده دارد و يك باطن 

عبرت آموز. 
ظاهر ماجرا آن است كه گفته می شود »چون درآمد نفتی كشور تحت 
تاثير مسايل مختلف از جمله تحريم كاهش پيدا كرده است، منابع 
ارزی نيز كم شده و در نتيجه، امكان واردات انسولين وجود ندارد«. 
مسئوالن در كنار اين گفته، از »سختی حمل و نقل بين المللی كاال 
در دوره محدوديت های جابجايی كرونايی« هم ســخن می گويند 
تا در نهايت، همه اشكال را به گردن مســايلی خارج از اراده و تدبير 

مديران بيندازند.
اما واقعيت تلخ در قضيه انسولين به »تصميمات اقتصادی دولت در 

حوزه ارز« برمی گردد.

متاسفانه تاوان »دالر 4200 تومانی« را مثل خيلی از كسانی كه اين 
»ارز رانتی« آنها را دچار مصيبت كــرد، ديابتی ها هم بايد با قحطی 

انسولين بپردازند.
اصل ماجرا از اين قرار است كه دولت برای مالحظه حال افراد ديابتی، 
برای تامين انسولين، ارز 4200 تومانی تخصيص می دهد. اما به علت 
اختالف شديد بين قيمت تمام شده انسولين وارداتی با دالر 4200 
تومانی در داخل و قيمت واقعی آن براساس دالر بازار )قيمت روز ارز(، 
بخشی از انسولين های فوق العاده ارزان )ارزانی به خاطر تخصيص ارز 
با نرخ پايين تر از بازار(، به جای آنكه دست ديابتی ها برسد، در بازار 
سياه با قيمت حداقل 8 برابری، خريد و فروش می شود. بخشی هم 

ظاهراً به كشورهای همسايه قاچاق می شود.
به اين ترتيب، دولت يارانه  ارزی معادل 8 برابر قيمت واقعی انسولين، 
از طريق تخصيــص دالر 4200، برای واردات ايــن دارو آن هم در 
شرايط سخت تامين ارز، پرداخت می كند به اين اميد كه ديابتی ها 
با كمترين هزينه و بهترين شكل، به اين خوراك دارويی روزانه شان 
دسترسی داشته باشند غافل از اينكه، مسير معيوب و رانتی پرداخت 
يارانه ارزی، به ضدهدف دولت تبديل شده و اين قاچاقچی ها و دالالن 
بازار دارو هستند كه از اين يارانه بهره مند می شوند. در ماه های اخير 
به علت تداوم افزايش نــرخ دالر در بازار،  »رانــت دالر 4200« هم 

جذاب تر شــده و همين مسئله، مسير دسترســی مصرف كننده به 
داروهايی كه با اين دالر وارد می شــود را محدودتر كرده است چون 
رانت جوها بــرای بهره برداری از اختالف قيمــت داروهای وارداتی، 

فعال تر از قبل شده اند.
در اينكه، منابع ارزی مورد نياز برای تامين دارو تحت تاثير تحريم و 
كاهش درآمدهای نفتی، كاهش پيدا كرده شــكی نيست اما همين 
منابع محدود با يك تدبير بســيار ســاده می تواند بــه بهترين نحو 
تخصيص داده شود تا بدون توزيع رانت به سودجويان، جامعه هدف 

دولت برای حمايت يارانه ای، بتوانند از اين منابع بهره مند شوند.
مدل اقتصادی صحيح برای توزيع و تخصيص انسولين ارزان، پرداخت 

مستقيم يارانه به حساب ديابتی ها است.
افراد ديابتی هر كدام دارای پرونده بيمه درمانی هستند كه داروخانه ها 
براساس نسخه پزشك در اين پرونده، ماهانه به آنها انسولين تخصيص 
می دهند. اگر واردات انسولين با نرخ واقعی دالر در بازار صورت بگيرد و 
دولت براساس مصرف ماهانه ديابتی ها به انسولين قلمی، مابه التفاوت 
قيمت واقعی انسولين با قيمت حمايتی را به صورت يارانه نقدی به 
حساب شان واريز كند، در اين صورت، منافذ سودجويی و بهره برداری 

رانتی در مسير واردات و توزيع انسولين مسدود می شود.
انسولين قلمی در كشورهای مختلف با قيمت 10 تا 35 دالر فروخته 

می شــود كه البته قيمت نوعی از آن در آمريكا باالی 90 دالر است. 
اما همين دارو در بازار ايران چنانچه بــدون دفترچه بيمه، فروخته 
شود، قيمت آن برای خريدار حدود يك تا دو دالر است! اين اختالف 
نجومی قيمت انسولين در ايران با بقيه كشورها بخصوص كشورهای 
اطراف، علت اصلی »مواجهه هموطنان ديابتی با قحطی انسولين« 
و البته علت »كشــف كاميون های قاچاق دارو در بيرون از مرزهای 

ايران« است.
اگر اسم مدل فعلی »تامين ارز برای واردات دارو« را حيف و ميل منابع 
ندانيم در بدترين حالت می توان مســير  فعلی را نتيجه بی تدبيری 
عنوان كرد. تعيين قيمت پايين تر از نرخ واقعی برای يك كاال باعث 
می شود صف »دريافت رانت« برای آن كاال شكل بگيرد و در نهايت 
به جای آنكــه »مصرف كننــده« از قيمت مصنوعــی )به اصطالح 
حمايتی( نفع ببرد، جيب رانت جوها پر  می شــود و فساد حاصل از 

اين قيمت گذاری، مشكالت متعدد ديگر برای كشور به بار می آورد.
به نظر می رســد جواب نامه 120 پزشــك درباره »مشكل تامين 
انسولين«، بايد به صورت مشترك توســط وزارت بهداشت و بانك 
مركزی به صورت يك مدل عملياتی غيررانتی در حوزه تخصيص و 
تامين ارز برای واردات دارو، داده شود. در غير اين صورت، مشكالت 

موجود، بيشتر هم خواهد شد.

تاوان ارز 4200 اين بار در »انسولين«
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اين گروه با آمريكا تأكيد دارد. در مقابل، هيأت كابل 
بر مبنا قرار دادن مذهب جعفــري در مذاكرات نيز 
تأكيد دارد و معتقد اســت قانون اساسي افغانستان 

بايد محور قرار گيرد.

ادامه جنگ در افغانستان
آتش بس موقت در افغانستان، مهم ترين موضوعي 
است كه به نظر مي رسيد با آغاز گفت وگوهاي صلح در 
دوحه اعالم شود. اما نه تنها هنوز حرفي از آتش بس 
نيست بلكه درگيري ها با شدت بيشتري در مناطق 
مختلف اين كشــور ادامه دارد. حمالت طالبان در 
2استان هلمند و قندهار در جنوب افغانستان طي 
روزهاي اخير بــه درگيري هاي كم ســابقه در اين 
منطقه منجر شده است. هزاران نفر از مردم از شهرها 
و روستاهاي مختلف ازجمله از شهر لشگرگاه مركز 
هلمند آواره شــده اند. همزمان با ادامه درگيري ها 
در جنوب افغانســتان، بمب گذاري هــا و حمالت 
تروريستي نيز در اين كشــور ادامه دارد؛ حمالتي 
كه يك سر آن به داعش و ســر ديگرش به طالبان 
وصل مي شود. روز يكشــنبه، انفجار يك خودروي 
بمب گذاري شــده در نزديكي ساختمان پليس در 
شهر فيروزكوه در اســتان غور در مركز افغانستان، 
12كشته و بيش از 100زخمي به جا گذاشت. بيشتر 
تلفات اين حمله مربوط به مردم عادي بوده اســت. 
هنوز هيچ گروهي مســئوليت اين حمله را به عهده 

نگرفته اما طالبان، متهم شماره يك آن است.
ناتواني هيأت هــاي مذاكره كننــده در دوحه براي 
تعيين چارچوب مذاكرات و اعالم آتش بس، اميدها 
به آينده صلح در افغانســتان را كم رنگ كرده است. 
ســفرهاي ديپلماتيك به كشــورهاي منطقه براي 
همراهی آنها با مذاكــرات، نقش مهمي در موفقيت 
مذاكرات خواهد داشت اما پيش از آن، اين گروه هاي 
افغان هستند كه بايد دور يك ميز بتوانند اختالفات 

ريشه اي خود را به خاطر صلح كنار بگذارند.

 عقب نشيني حشدشعبي 
از مناطق كردنشين عراق

 با دستور مصطفي الكاظمي، نيروهاي ارتش عراق 
جايگزين حشد شعبي در مرز استان هاي نينوا و اربيل شدند

 محمدامين خرمي 
روزنامه نگار

سياوش فالح پور
روزنامه نگار
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مراعهديستباجانانكهتاجاندربدندارم
هوادارانكويشراچوجانخويشتندارم

صفايخلوتخاطرازآنشمعچوگلجويم
فروغچشمونوردلازآنماهختندارم

عكس:ايرنا روستایپلكانیسرآقاسيدشهركرد

شرم آور است، ولي در حرفه ما روزنامه نگارها 
بريدن سر يك معلم فرانسوي توسط يك 
افراطگراي چچني يك خبر  جذاب است. 
اين اتفاق بهانه اي است براي كوبيدن 

بر طبل اخــراج مســلمانان از اروپا. 
هواداران راست افراطي هم ضمن ابراز 

ناراحتي و انزجار از اينكه به اين بهانه مي توانند بر اسالم هراسي 
دامن بزنند و پروژه پاكسازي اروپا را پيش ببرند، خوشحال اند. 
پرسش اينجاست كه از منظر اخالق روزنامه نگاري اين اتفاق 
بايد به چه شيوه اي پوشش داده مي شد؟ البته نياز به توضيح 
نيست كه كشتن يك انسان  بدون محاكمه و با تصميم شخصي 
محكوم است. اما مشكل اينجاست كه رسانه هاي دنيا در چنين 

مواقعي معموالً اين اتفاق را يك سويه پوشش مي دهند.

راهگشابودنرويكردروزنامهنگاريصلح
در عالم كار رسانه اي، شيوه اي هســت به نام »روزنامه نگاري 
صلح«. گرچه اين شــيوه بيشــتر در مناطــق درگير جنگ 
به كار مي آيد، اما رويكرد آن در نگريســتن به اتفاق ها بسيار 
راهگشاســت. به طور خالصه روزنامه نگاري صلح، رويكردي 
تحليلي به كشمكش دارد. در يك كشمكش نه فقط دو طرف، 
كه طرف هاي درگير را مشخص مي كند. براي منابع فرارسمي 

ارزش قائل است. راه حل هاي صلح آميز را پوشش مي دهد.
غفلت رســانه ها در ماجراي قتل معلم فرانسوي اين است كه 
نمي گويند، چه مي شود كه آن روس چچني تبار دست به اين 
قتل مي زند. آن را تقليل مي دهند به نارضايتي يك مسلمان. تنها 
سراغ منابع رسمي مي روند و بيانيه هاي آنان را پوشش مي دهند. 
از كارشناسان هم نمي پرسند كه چه كنيم اين اتفاق تكرار نشود. 
براي نمونه ، نگاهي به شيوه پوشش اين خبر در رسانه هاي دنيا 
بيندازيد. گويي مسلمانان ميكروب يا ويروس هايي هستند كه 
بدون هيچ  دليلي، اگر يك غيرمسلمان )بيگانه( به آنان نزديك 
شود، به او حمله مي كنند و او را از بين مي برند. يوهان گالتونگ-

پدر روزنامه نگاري صلح- بحثي دارد به نام »چرخه قساوت«. 
او نشــان مي دهد كه رويكرد روزنامه نگاري مرســوم معموالً 
تمايل دارد كه اتفاق ها را خطي ببيند. مثل مورد اخير؛ معلمي 
سر كالس به پيامبر اســالم)ص( توهين كرده، يك مسلمان 
عصباني مي شود و انتقام مي گيرد. اما رسانه ها هيچ گاه به اين 
مهم نمي پردازند كه در فرانسه، چه اتفاقي براي نسل هاي دوم و 
سوم مهاجران مي افتد كه اين چنين نفرتي عليه جامعه  دارند؟ 
پس از نظر گالتونگ، قساوت چنين ساده اتفاق نمي افتد. كسي 
كه اتفاق بدي را تجربه مي كند، اول شوكه مي شود و مي ترسد، 
سپس غمگين و بعد عصباني مي شود. پس از عصبانيت احساس 

ناخشنودي مي كند و سپس انتقام مي گيرد.

رسانهوبرداشتننقابوحشت
زماني كه بحث هاي مرتبط با قتل ها و شكنجه هاي فجيع داعش 
داغ بود دو كتاب سر و صداي زيادي به پا كرد. كتاب هايي مثل 
»10روز با داعش« يورگن تودنهوفر آلماني و »به من گفتند تنها 
بيا« سعاد مخنت مراكشي االصل. هر دو كتاب  به جاي اينكه 
تنها اتفاق را منعكس كنند، به ميان همين افراد افراطگرا رفتند 
و سخت ترين و مؤثرترين ســالح را عليه آنان به كار گرفتند؛ 

برداشتن نقاب وحشت از چهره آنان.
نشان دادند كه اينها از سيا ره ديگري پا به زمين نگذاشته اند و 
از دل رفتارهای تبعيض و تحقيرآميز جوامع اروپا زاده شده اند. 
جنگ و ناامني در سوريه و عراق بستري شد كه اينها بتوانند 
انتقام بگيرند. اما تا رســيدن به مرحله انتقام ســال هاي تلخ 
زيادي را تجربه كردند. سعاد مخنت، زاده آلمان است. بخش 
مهمي از كتاب او درباره اين است كه چطور با اينكه »آلماني 
خالص« نبوده، توانسته روزنامه نگار شود. بارها از تبعيض عليه 
خودش مي نويسد و ســختي هاي »آلماني خالص« نبودن. 
متأسفانه، رسانه هاي رويدادگرا كه فرايندها را نمي بينند و در 
عوض راحت ترين كار ممكن را انجام مي دهند؛ زدن برچسب 
وحشي گري و بدويت. به اين موضوع نمي پردازند كه چگونه 
يك شهروند عادي تبديل به »جان جهادي« مي شود و با لهجه 

بريتانيايي َسر مي بُرد.
 اين رويدادگرا بودن رســانه ها، دشمن ترسناكي براي جامعه 
مي ســازد كه گرچه به ظاهر وحدت داخلي را حفظ مي كند، 
ولي باب دندان تفكر داعشي هم هست؛ چون مي تواند بيشتر 
افكارعمومي دنيا را بترساند و با همين ترس قدرت خود را به رخ 
بكشد. تجربه مي گويد اين شيوه جوابگو نيست و نتيجه عكس 
دارد. البته براي رفع اين مشكل تنها رسانه ها نبايستي دست 
به كار شوند. رسانه ها بايد فرايندها را هم بنگرند و سراغ كساني 
بروند كه براي اين مشكل راه حلي دارند. وگرنه شايد در انتقام ها 

دست ما نيز به خون آغشته باشد.

تا دو دهه قبــل جامعه با معضلي 
به نــام »مزاحم تلفنــي« مواجه 

بود. اين افراد بيمار دو گروه 
بودند. نخست كساني 

كه تماس مي گرفتند 
و حرف هاي بي ربط 

مي زدند و معموال در جواب هم بد و بيراه مي شنيدند. 
گروه دوم هم وقت و بي وقت تلفن خانه ها را به صدا در 
مي آوردند و به جاي حرف زدن فــوت مي كردند. اين 
روش مزاحمت هرچند اكنون منسوخ شده اما همچنان 
عده اي با مراكز امدادي تماس مي گيرند و براي اپراتورها 
مزاحمت ايجاد مي كنند. زماني هم كه مشتركان تلفن 
همراه توانستند پيامك ارســال كنند، نوع جديدي از 
مزاحمت ها ابداع شــد. پيام هاي كوتاه ناشناســي كه 
روابط زوجيــن را برهم مي زد و باعــث بروز اختالفات 
خانوادگي مي شــد. پس از آن اتصال سيم كارت ها به 
اينترنت هم مشكالت تازه اي را به جامعه تحميل كرد و 
فيس بوك، واتساپ، اينستاگرام و تلگرام هر كدام يكي 
پس از ديگري ميليون ها شاكي خصوصي ساختند و بر 
حجم پرونده هاي انتظامي و قضايي افزودند. اما چرا اين 
اتفاق رخ داد. نخست آنكه ما هيچ وقت هنگام وارد كردن 
تكنولوژي، آموزش را در كنــار آن قرار نداده ايم. وقتي 
اتومبيل به ايران آمد، نخستين قرباني تصادف رانندگي 
يك نابغه موســيقي بود. در واقع زنگ هشدار ضرورت 
به روز كردن فرهنگي عمومي از همــان روز به صدا در 

آمد، اما كسي به آن توجهي نداشت. 
موتورســيكلت، موبايل و اينترنت هــم بدون آموزش 
عمومي به جامعه عرضه شد و مردمي كه نمي دانستند 
چطور بايد از آن استفاده كنند، هر يك روشي متفاوت 
را در پيش گرفتند. هنوز بســياري از كاربران اينترنت 
تصور مي كنند از آنجايي كه فضــاي مجازي با دنياي 
واقعي تفاوت دارد در آنجا مي توانند هر كاري دلشــان 
بخواهد انجام دهند. به ديگران توهين مي كنند، شايعه 
مي سازند و حتي دست به تخلف و جرم مي زنند. وقتي 
به آموزش عمومي توجه نشــود، احترام بــه قانون و 
مقررات هم هرروز بيشــتر از قبل رنگ مي بازد، براي 
همين بسياري از مردم عقده و خشم و ناراحتي خود را 
پشت فرمان اتومبيل و موتورسيكلت يا در شبكه هاي 
اجتماعي تخليه مي كنند، بدون آنكه به پيامدهاي عمل 
خود اهميت بدهند. براي همين است كه آمار تصادفات 
هر روز بيشتر از قبل مي شود و فضاي مجازي هم آلوده تر 

و خطرناك تر به نظر مي رسد.

  دروازهشميران؛شاهراهايران

شاه طهماســب صفوي در دوران ســلطنت خود به دليل 
عالقه اي كه به تهران و آب وهواي آن داشــت، دستور داد 
كه دور تا دور تهران را حصار يا ارگي بكشند و 4 تا 6 دروازه 
هم براي شــهر بنا كنند. عالوه بر ســاختن حصار و برج و 
باروي تهران، 4 دروازه هم در اطراف شهر بنا شد كه دروازه  

شميران هم يكي از اين دروازه ها بود.
سال ها پس از آن يعني در حدود 1200قمري حصار تهران 
با 4 دروازه شميران، قزوين، حضرت عبدالعظيم)ع( و دوالب 
كه در مسير جاده هاي اصلي منتهي به تهران قرار داشتند، 
همراه با 114برج و عناصر مهم شهري مثل مسجدجامع، 
ارگ ســلطنتي، بازار و 4 محله عودالجــان، چاله ميدان، 
بازار و سنگلج ســاختار شهر را به تدريج شــكل دادند. در 
اين دوره، شهر سر و شكل قرون وسطايي داشت. مجموعه 
بازار از كاروانسراها، تيمچه ها و داالن هاي متعدد تشكيل 
مي شد و گذرهاي اصلي محله را به هم وصل مي كرد؛ مثل 
گذر امامزاده يحيي)ع( يا گذر اصلي محله عودالجان كه به 

دروازه شميران مي رسيد.

  ساختخيابانهايمركزشهر
البته در دوره اي كه آقامحمدخان قاجار، تهران را به عنوان 
دارالخالفه براي پايتختي انتخاب كرد، نقش هاي سياسي و 
اداري شهر و در نتيجه نقش هاي اقتصادي و اجتماعي آن در 
قياس با گذشته اهميت بيشتري پيدا كرد و اين نقش هاي 
جديد در ســازمان كالبدي آن دگرگوني هاي زيادي را در 
شهر ايجاد كرد. سال 1284قمري ناصرالدين شاه به سبب 
تنگي فضاي شهر و براي افزايش محدوده تهران دستور داد 
حصار دوره صفوي را تخريب كنند و حصاري جديد بسازند. 
به همين دليل بارو و خندق شمالي شهر به امتداد خيابان 
انقالب كنوني تغيير مكان داد و 3 دروازه يوسف آباد، دولت و 
شميران در آن ساخته شدند. بسياري از خيابان هاي كنوني 
مركز شهر هم در اين دوره ساخته شدند. گرچه سال ها پس 
از آن و در اواخر قاجار و بعد هم پهلوي اول براي گسترش 
شهر اين دروازه ها يكي يكي تخريب و به فراموشي سپرده 

شدند. 

رمــان »تقريبــا نابغــه« نوشــته 
بنديكت ولس را حســين تهرانی به 
فارســي برگردانده و اخيرا از ســوي 
 انتشارات ققنوس منتشر شده است.

اين رمان براســاس ماجرايي واقعی 
نوشته شــده، البته شــخصيت های 
داستان تخيلی هســتند و نويسنده 
مطابق ذوق ادبی اش ماجرا را بسيار 

هيجان انگيز كرده است.داســتان از اين قرار اســت 
كه فرانســيس دين با مادر افســرده اش در يكی از شهرهای 
كوچك آمريكا در فقــر مطلق زندگی می كنــد. اين جوان 
پدرش را هرگز نديده و حتی اسم و رســم او را نمی شناسد. 
مادرش هم از دادن هرگونه اطالعــات درباره پدر حقيقی او 
خودداری می كرده تا اين كه پســر تصميم می گيرد به خاطر 
مشــكالت عديده مالی، ترك تحصيل كنــد و داوطلبانه به 
ارتش بپيوندد، بلكه با شــركت در جنگ با عراق، كمك خرج 
خانواده شود. مادر كه به خاطر مشكالت روحی در آسايشگاه 
روانی بســتری است با شــنيدن اين خبر خودكشی ناموفق 
می كنــد و برای پســرش نامه ای بــه جا می گــذارد كه در 
 آن بــرای اولين بار راز بــزرگ زندگی اش را افشــا می كند.

رمــان »تقريبــا نابغــه« پــس از انتشــار بالفاصلــه جزو 
پرفروش ترين كتاب های سال می شــود، چرا كه راز بزرگی 
را افشــا می كند. بنديكت ولس، نويســنده كتــاب در واقع 
بنديكت فون شــيراخ اســت، نوه بالدور فون شــيراخ، يكی 
از ســران نــازی كــه در دادگاه نورنبرگ به جــرم جنايت 
عليه بشــريت به 20ســال زنــدان محكوم شــد. بنديكت 
به محض رســيدن به ســن قانونی و قبل از نويسنده شدن، 
به اختيار و با رضايــت قلبی، نام خانوادگــی جديدی برای 
خــود برگزيد تا بــا اين جنايتكار وجه مشــترك نداشــته 
باشــد. در ضمن او برادر آريادنه فون شــيراخ و پسرعموی 
 فرديناند فون شــيراخ اســت كه هر دو نويســنده هستند.

 بنديكــت ولــس )زاده 1984 در مونيــخ( رمــان نويــس 
آلمانی - سوئيسي است. سومين رمان وی Fast Genial در 
سال 2011 پرفروش ترين كتاب آلمان شد. چهارمين رمان 
ولس نيز با عنوان Vom Ende der Einsamkeit در فوريه 
2016 منتشــر شــد. اين كتاب بيش از 80 هفته در ليست 
پرفروش ترين های آلمان باقی ماند و جايزه اتحاديه اروپا برای 
ادبيات به وی اهدا شــد. بنديكت ولس، نويســنده ای بسيار 
خوش ذوق و خالق است كه در عين ساده  نويسی، نثری زيبا 
دارد و مفاهيم را در قالب جمالتی كوتاه منتقل و با خوانندگان 

آثارش بسيار راحت ارتباط برقرار می كند.
كتــاب »تقريبا نابغه« در شــمارگان 1100 نســخه  با قيمت 

48هزارتومان از سوی انتشارات ققنوس منتشر شده است.

يكي از كارگردان هايي كه طي 3دهه توانست نوآوري را با پركاري 
پيوند بزند ساموئل خاچيكيان است. به هر حال كمتر كارگردان 
ايراني ماننــد او در درازاي 3 دهــه )1350-1330( به گونه اي 
پيوسته و پركار درگير فيلم سازي بوده  است. او در زمره نخستين 

كارگردانان ايراني بود كه عناصر تكنيكي را براي سينما به كار برد و با دكوپاژ سر صحنه 
فيلمبرداري مي رفت. به عنوان فيلم سازي نوآور، ساخت فيلم هاي جنايي را در ايران به راه 
انداخت. بسياري از بازيگران نامدار سينماي ايران با بازي در كارهاي خاچيكيان به سينما 
آمدند و برخي از فيلم هايش همچون ضربــت )1343( و عقاب ها )1363( از كارهاي 
پرفروش زمان نمايش خود بودند. شناخته شده ترين فيلمي كه توسط خاچيكيان پس 
از انقالب كارگرداني شد فيلم عقاب ها )1363( بود كه يكي از برترين كارهاي سينماي 
دفاع مقدس لقب گرفت. او نزديك به 50سال كار و تالش در سينماي ايران، 46 فيلم 

بلند سينمايي ساخت و بسياري از فيلم هاي كارگردان هاي ديگر را تدوين كرد.
ســاموئل خاچيكيان،  زاده 29 مهر 1302 - درگذشــته 30مهر 1380( كارگردان، 

تدوين گر، نويسنده، آهنگساز فيلم و تهيه كننده نامدار ايراني ارمني تبار بود.

چند شب پيش خواب عجيبي ديدم. خانه مان كمي در جزئيات 
تغيير كرده بود اما بيشــتر عناصرش، همان چيزهايي 

بودند كه در واقعيت هستند. خانه ما پنجره هايش 
بزرگ تر از حد معمول بود. نمايي باز از شــهر را 
پيش روي آدم مي گذاشــت. همين باعث شد تا 

در تاريكي شب، خيلي روشن ببينيم كه چگونه حجم بســيار وسيعي در حد دريا، شهر 
را مي بلعد و جلو مي آيد؛ دريايي با رنگ خاكستري، بي وقفه به سمت ما نزديك مي شد. 
ســاختمان ها، دكل هاي برق، پل ها و خيابان ها به آرامي زير آب مي رفتند. درياي خواب 
من، ساحل را كوچه مان انتخاب كرد. درست چسبيده به خانه هاي روبه رويي. آنچه من 
را شگفت زده مي كرد، نماي دور دســت دريا بود. افقش، هم زيبايي خاص خودش را به 
رخ مي كشــيد و هم دلهره به جان مي انداخت. براي آنكه تصوير بهتري داشته باشم، راه 
پشت بام را در پيش گرفتم.با طي كردن همان ده پانزده پله تا پشت بام، صداهاي عجيب 
و غريبي به گوشم رسيد. عين بوق كشتي ها. انگار كسي در صور مي دميد. دريا بي خودي 
بساطش را پهن نكرده بود. صدها كشتي به سمت ما حركت مي كردند. دور و بَرشان پر از 
قايق و كشتي  بود كه آرايش نظامي داشتند. پرچم ها برافراشته و سينه هركدام سپر. باالي 
سرشان هم، جنگنده ها، كولي وار مي رقصيدند. به خودم كه آمدم ديدم همسايه ها هم زودتر 
از من روي پشت بام حاضر شده اند. از آقا رضا، همسايه سمت چپي پرسيدم: »چه شده؟« 
شانه باال انداخت و جوابي نداد. بنده خدا حسابي ترسيده بود. من مانده بودم كه مردم چرا 
در زيرزمين خانه پناه نگرفته اند؟ بدترين جا را انتخاب كرده بودند. سر چرخاندم ببينم 
نيروهاي دريايي تا كجا پيش روي كرده اند كه متوجه شدم هواپيماي غول پيكري، باالي 
سرمان بود. هر لحظه منتظر فرو افتادن بمبي چند تُني از اين هركول پرنده بوديم ولي آرام 
گذشت و رفت. بدون آنكه آسيبي برساند. شايد هم به قلب و مغز تك تك ما فشاري وارد 
كرده بود؛ جبران ناپذير. جنگنده هاي ديگر در برابرش براي من يكي، جوجه پرنده هايي 
بودند كه در آسمان مي چرخيدند و خطري نداشتند. تصورم اما اشتباه از آب درآمد. شليك 
شــديد يكي از آنها به انتهاي كوچه اصابت كرد. تپه كوچكي كه گاهي محل بازي ما در 
كودكي مي شد، از هم پاشيد و تبديل به دود و گرد و خاك شد. بقيه هم شروع به شليك  

كردند و آسمان خاكستري شد و شعاع ديدمان حداكثر به 500متر مي رسيد.
جنگنده هاي كوچك با گذشت ساعت، شليك شان را كمتر مي كردند ولي در عوض اين 
كشتي ها بودند كه تا خود صبح، توپخانه شان لحظه اي از كار نيفتاد. در همين حين، چهره 
خلبان يكي از جنگنده ها را به وضوح ديدم. هيچ كالهي نداشت. قيافه اش برايم آشنا مي زد. 
او همان كارمندي بود كه در كوچه ما خانه اجاره اي داشت. هماني كه هر روز صبح موقع 
رفتن به ســركار، او را مي ديدم. مردي كه روزهاي پاييز و زمستان، كالهي بافتني بر سر 
مي كرد و پشت غربيلك ماشين، نگاهش را به جلو مي دوخت و منتظر مي ماند تا ماشين 
گرم شود. چند باري ديدم كه كاپوت ماشينش را باال زده و مشغول َور رفتن با موتور است 
و فنر گاز آن لكنته را مي كشد تا از اگزوز دود سياهي بيرون بزند. به نظر مي رسيد چيزي در 
حلقوم آن طفلك گير كرده. ماشين او مثل هزاران ماشين ديگر آلودگي وحشتناكي دارد. 
اگرچه او يك ماشين نسبتا  لوكس دارد اما انگار ترجيح مي دهد  با آن در شهر تردد كند.  
صبح كه از خواب بلند شدم، اول از همه به پشت پنجره اتاق رفتم. كوچه در آرامش، روزگار 

سپري مي كرد اما منواكسيد كربن هواي شهر، از حد مجاز باالتر رفته بود.

اگر انســان ها تا ابد زندگي مي كردند و اگر پير نمي شدن، اگر 
بدون مردن هميشه سالم در اين جهان زندگي مي كردند خيال 

مي كني هرگز به خود زحمت فكــر كردن به چيزهايي را 
مي دادند كه االن ذهن شان را مشغول كرده؟ ما درباره 
همه  چيز فكر مي كنيم، تقريبا همه  چيز؛ فلسفه، روان 

شناســي، منطق، دين و ادبيات. اگر قــرار بود براي 
هميشه زنده بمانيم چه كسي به معناي زنده بودن فكر 

مي كرد؟ چه اهميتي داشت ؟ يا حتي اگر براي كسي اهميتي داشت، احتماال فقط فكر 
مي كردند كه خب، كلي وقت دارم بعدا بهش فكر مي كنم. ولي ما نمي توانيم تا بعد صبر 

كنيم. بايد همين لحظه به آن فكر كنيم. هيچ كس نمي داند قرار است چه اتفاقي بيفتد.  
هاروكي موراكامي

عليشاكرنگاه
روزنامه نگار

طهران قديمبومرنگ فرورتيشرضوانيه
ويترينروزنامه نگار

برلين: شــهردار برلين با ارائه مجوز به بيلبوردي جنجالي، 
شهروندان ماسك نزده را هدف قرار داد. در اين بيلبورد، زني 
مسن به تصوير كشيده شده كه با دستش به كساني كه ماسك 
نزده اند، هشدار مي دهد و به نوعي به آنان توهين مي كند. به 
گزارش اسپوتنيك، اين تبليغ واكنش هاي زيادي را از سوي 
كاربران اينترنتي به همراه داشته است. بسياري از كاربران بر 
اين باورند كه استفاده از ماسك به حدي حياتي است كه براي 
تبليغ آن و سرزنش افرادي كه از ماسك استفاده نمي كنند، 

بايد دست به انتشار اينگونه بيلبوردها زد.

شيكاگو:جوان منتقدي كه قصد داشت با رئيس جمهوري 
آمريكا درباره سياســت هاي او صحبت كنــد، از طبقه 
شــانزدهم برج ترامپ آويزان شــد. به گزارش ســايت 
بريتانيايــي متــرو، او كه تهديــد كرده بــود درصورت 
موفق نشــدن، خود را از اين برج به پايين پرتاب مي كند، 
سرانجام توسط پليس دســتگير شد. پيش از اين، او طي 
ويدئويي خود را عضو جنبش بلك اليــوز مدر يا دفاع از 
حقوق سياهان معرفي كرده و سياست هاي ترامپ را زير 

سؤال برده بود.

منچستر:گارســوني كه پس از كرونا درآمدش تقريبا قطع 
شده بود، مجبور شد طوطي اش را بفروشد. به گزارش سايت 
بريتانيايــي مترو، رومئوي 31ســاله بــه خبرنگارها گفت: 
سال هاست اين طوطي در خانه من زندگي مي كند و جمله هاي 
بســياري را ياد گرفته و مدام تكرار مي كند. همين قابليت او 
قيمت هاي پيشــنهادي براي طوطي را باال بــرد و اكنون كه 
در آمدي ندارم، مجبورم يكي از پيشنهادها را بپذيرم. او پيش 
از فروش طوطي اش تالش كرده بود با مربيگري در باشــگاه 
درآمد كسب كند اما باشگاه ها هم پس از مدتي تعطيل شدند.

واشنگتن: حدود 18 نوع زنبور سرخ آسيايي يك سال پس از 
شناسايي براي نخستين بار، در واشنگتن پيدا شدند. به گزارش 
اينديپندنت، هفته گذشته دانشمندان در كميسيون كشاورزي 
واشنگتن)WSDA( يك زنبور ســرخ نادر را گرفتند و از نخ 
دندان براي اتصال يك ردياب قوي به بدن او استفاده كردند. 
آنها توانستند اين زنبور را با استفاده از ردياب، پس از آزادسازي 
تا جنگل دنبال كنند، اما محققان ارتباط با اين حشره را پس از 
آنكه به محيطي با پوشش گياهي انبوه وارد شد، از دست دادند 

و او را روي رادار گم كردند.

فرارزنبورسرخازدستدانشمندانفروشطوطيپسازبيكاريآويزانشدنازطبقه۱۶برجترامپتوهينبهماسكنزدهها

آيارسانههاشريكجرم
قتلمعلمفرانسويهستند؟

تقريبانابغهمزاحمتلفنی

ساموئلخاچيكيان

آقايكارمندكمترگازبده!

ِكلك 

 حضرتاميرالمؤمنينعليع:من حسنت سريرته حسنت عالنيته؛
كسي كه نهانش نيكو باشد، آشكارش نيز نيكو شود.

  اذان ظهر:  11:49  غــروب آفتــاب: 17:22  اذان مغرب: 17:41
  نيمه شب شــرعي: 23:07  اذان صبح: 4:52  طلــوع آفتاب: 6:16
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نقدهای  
پيشپنجاه سال 

   شروان اميرزاده   ������������������������������������������������������
 در دهه40 چيزي كه فراوان اســت نقد مهم و به همين 
فراواني ا ست نقدهاي جنجالي، نقدهاي مغرضانه، مراسالت 
دوســتانه، فحاشــي هاي پراكنده، زدوبندهاي جاهالنه، 
به انضمام انواع نقد سازنده و نسازنده و حتي نثرهايي خوب 
در خدمت نقدهاي بد و نقدهايي بد بــا نثرهايي بدتر. در 
واقع بايد گفت نقد فيلم در دهه40، بيشتر زمينه اي براي 
بازنمايي شخصيت و فرديت روشنفكرانه آن عصر بوده تا 
نوشتاري براي ادارك هنر سينما. منتقد سينما در دهه40 

اهميتي پيدا مي كند كه نه پيش از آن، و نه پس از آن دارد. 
هر عالقه مندي به سينما، فقط با خواندن فهرست نقدهاي 
فيلم در دهه40 دچار سرگيجه خواهد شد. حال بيراه نيست 
اگر بگوييم از حيث كميت، دهه40 عصر طاليي نقد است 
و از حيث كيفيت عصري پيچيده و كســالت بار. اما جانب 
انصاف ما را وادار مي كند تا بگوييم همه منتقدان نام آشناي 
سينماي ايران نظير پرويز دوايي، شميم بهار، بيژن خرسند، 
جمشــيد ارجمند، كيومرث وجداني، هوشنگ كاووسي 
و بســياري ديگر، اگر بهترين نقدهاي خود را در دهه40 

ننوشته باشــند، دســت كم عجيب ترين آنها را در همين 
دهه به رشته تحرير درآورده اند! يك صفحه براي نقد فيلم 
در دهه40 حتي قطره اي از درياي نقد در آن ســال ها هم 
نيست. ما كار را راحت كرديم و به نقدهاي 50سال پيش 
پرداختيم. معموال وقتي مي گويند چيزي مال 50سال پيش 
است، يعني كهنه شده. اين نقدها هم كهنه اند و بايد گفت 
سال1349 عصاره يك دهه نقدهاي متنوع است. بنابراين ما 
دقيقا از 50سال پيش، يعني از سال پاياني دهه40، 1349 

آغاز مي كنيم.

نظر 
صاحب نظران 

پنجاه سال 
پيش چه بود؟
در سال1349 موجي 

از انتشار نقدهايي 
عليه فيلمفارسي آغاز 

مي شود� رقابتي در 
فحاشي درمي گيرد، 
زدوخوردهاي قلمي 

بسياري رخ مي دهد و 
بحث حتي از نشريات 

تخصصي سينما به 
روزنامه ها مي رسد� 

روزنامه كيهان و 
اطالعات تصميم 
به انتشار سلسله 

گزارش هايي درباره 
فيلمفارسي مي گيرند� 
اين گزارش يك نمونه 
است كه 19آذر1349 
در روزنامه اطالعات 

منتشر مي شود، 
آن هم با تمركز بر 

فيلمفارسي�

كتاب سينما عليه مجالت سينمايي
دانشگاه شيراز )پهلوي سابق( در ســال1347 چند شماره نشريه 
دانشجويي سينمايي منتشر مي كند� اين نشريه متعلق به انجمن فيلم 
اين دانشگاه است كه دانشجويان راه اندازي كرده اند� پاييز و زمستان 
50 سال پيش، اعضاي اين انجمن، 2شماره نشريه تحت عنوان »كتاب 
سينما« منتشر مي كنند، يك شماره هم به سال بعد موكول مي شود� 

اما كار اساسي را در همان 2شماره اول انجام مي دهند� بهمن طاهري از 
گردانندگان و نويسندگان اين نشريه دانشجويي - و شايد به اصطالح 
درست تر - آماتوري است� او نقدي منتشر مي كند كه بسيار مورد 
توجه منتقدان حرفه اي آن سال ها قرار مي گيرد� اهميت اين نقد را كه 
بايد نقِد نقد فيلم در ايران يا نقد نقدنويسي منتقدان فيلم بدانيم، در 

اين است كه با وجود چندين نشريه سينمايي در آن سال و انبوهي از 
منتقدان حرفه اي، ناگهان نشريه اي دانشجويي دست به سنجش يك 
دهه نقدنويسي منتقدان مي زند و منتقدان حرفه اي را با تصويري از 
نقد فيلم در نشريات مواجه مي كند كه هيچ اطالعي از آن نداشته اند� 
»حرف هايي درباره نوشته هاي سينمايي و پديده اي فجيع در ايران به 

نام انتقاد فيلم« نوشته بهمن طاهري در دومين شماره كتاب سينما، 
آذر1349، منتشر مي شود� از 50سال پيش تاكنون نام بهمن طاهري 
را به عنوان مترجم كتاب هاي »نشانه ها و معنا در سينما« نوشته پيتر 
وولن، »پازوليني به روايت پازوليني« نوشته ازولد استك و »درك 

فيلم« نوشته الن كيسبي ير ديده ايم�

1234
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 جالل آل احمد 
از بهمن محصص مي نويسد

رشتي 
ايتاليايي شده

نقد آغداشلو به نخستين نمايشگاه تاالر ايران

نمي توانيم هنر دوره 
خودمان را بسازيم 

در اين سلسله نوشــته ها از آيدين آغداشلو كه اقدام به بازنشــر آن مي كنيم، تقريبا 
هيچ كس از نقد تند او بي نصيب نمانده. جوان جوياي نام در اين – به اصطالح – نقدها، 
راه همه نقاشان را بر خطا تصور مي كند. اين نوشته هاي آغداشلو مهم و فراموش شده 
است، زيرا آن قدر تند و بي منطق نوشته شده اند كه به رغم بازنشر بسياري از مطالب 
درباره نمايشگاه هاي تاالر ايران و بعدها تاالر قندريز در سال هاي اخير، اشاره اي به آن 
نمي شود. اما يك نكته را روشن مي كند، سماجت جواني كه مي خواهد نامي ميان نام ها 
داشته باشد. او از سر خشم، با داليلي مبهم، به همه آثار يك سال نقاشي ايران تاخته 
است. او بعدها درباره اين نقدهاي عجيب تجديد نظر مي كند و حتي به مسيري مي رود 
كه در اين نوشته آن را نقد كرده اســت، اما آنچه امروز در اختيار داريم مجموعه اي از 
تندروي هاي مبهم عليه نقاشي معاصر ايران است كه ارزش مطالعه دوباره دارد. اين 
نوشته در نشريه انديشه و هنر با مديريت ناصر وثوقي منتشر مي شود. در اين سلسله 
يادداشت به هم پيوسته، نخست نقدي بر نخستين نمايشگاه تاالر ايران در تير ماه1343 
را مي خوانيم و سپس نقدي بر نمايشــگاهي كه به منظور بزرگداشت حسين مجابي 
برگزار شده و در آخر هم نقدي به نمايشگاه »تك چهره« در گالري صبا و باز متني به 
شيوه مخالف خواني عليه بيژن جزني، كامران كاتوزيان، مهدي ويشكايي و چند تن 
ديگر. آخرين نوشته درباره مرتضي مميز است و كنايه به كار گرافيك او در كتاب هفته.

اين نقد نيست، بلكه يك جستار به معني دقيق كلمه است. جستاري در بهمن محصص، نه صرفا به عنوان يك نقاش، به عنوان 
يك دوست نقاش. آل احمد كه فارسي را چنان مي نوشت كه مي توانست به قول روزنامه نگاران آن زمان، طرف را »دراز« كند، 
اين بار با لطافتي كه از شخصيت زمخت او بعيد است درباره دوست خود و آثار دوست خود نوشته است. اجازه دهيد بار ديگر 
تأكيد كنيم كه اين نقد نيست و گامي فراتر گذاشته و بگوييم حتي جستار، به آن معني امروزي هم نيست، بلكه نوشتاري 
براي يادآوري دوستي ها و تالش براي ادراك اين هنرمند پيچيده است. اين نوشته را از نوشته هاي مهم دهه 40 مي دانيم، 
زيرا تصويري كه آل احمد از محصص مي سازد، دقيقا همان تصويري است كه در مستند »في في از خوشحالي زوزه مي كشد« 
به كارگرداني ميترا فراهاني مي بينيم. آل احمد در اين يادآوري و مرور آثار، به فهمي عميق و دقيق از محصص نايل مي شود. 
شيوه اي كه اگر آل احمد براي دشمنان خود هم به كار مي برد، حاصل »نقد« و تعريفي تازه از نقد كه مي توان آن را كوششي 
نوشتاري در فهم آثار دانست. همان طور كه حاصل گفت وگوي بهمن محصص با نوشتار جالل آل احمد، طرحي هايي براي 

كتاب »نون والقلم« اوست كه نمونه هايي از آن را مي بينيد.

نقد تجسمی
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عکس يادگاری حاضران در نمايشگاه تاالر ايران

آيدين آغداشلو



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

خواندني هاي تئاتــر در دهه40 انــواع گوناگــون دارند، اينكه 
مي گوييم »خواندني« به خودي خود نكته اي دارد. همه مي دانيم 
كه تئاتر هنري ديداري و شــنيداري اســت، و يا به قول معروف 

»سمعي و بصري« است. 
بنابراين خواندني هاي تئاتر را نمايشــنامه ها، نقدها، گزارش ها، 
مرورنويسي ها و در نهايت گفت وگوهاي مطبوعات با هنرمندان 
تئاتر تشــكيل مي دهد. پس در خواندني هاي تئاتر آن چه پيش 

چشم نداريم، جلوه هاي ديداري و شــنيداري تئاتر است. با اين 
حال در يك دسته بندي كلي، مي توان اين بازنمائي ناقص از هنر 
تئاتر در دهه40 را به چند دسته تقســيم كرد؛ نقد نمايشنامه، 
مرورنويسي براي اجراها و نيز نقد اجراها و در آخر مقاالتي درباره 

نقد وضعيت كلي تئاتر. 
در اين صفحــه به مهم تريــن خواندني هاي تئاتــر در دهه40 
مي پردازيم. برخــي از مهم ترين نقدهاي تئاتــر در دهه40 را 
منتقدان ننوشته اند. يعني »منتقد تئاتر«، به عنوان كسي كه كار 
آن ديدن نمايش ها به طور مرتب و نوشتن مطالبي مربوط به آن 

باشد، بدون اينكه در نوشتن و يا كارگرداني خود را صاحب ادعا 
بداند. مسئله برعكس است، برخي از مهم ترين نقدهاي تئاتر در 
دهه40 از آن كساني ا ست كه خود دستي در هنر تئاتر دارند. اما 
اين يك قاعده نيســت، گاهي برخي از تحصيل كرده هاي رشته 
تئاتر، مانند پرويز ممنون، زندگي حرفــه اي خود در دهه40 را 
وقف نگارش نقــد مي كنند. نوع ديگــري از خواندني هاي تئاتر 
مروري  است بر اجراها و چند ســطري تشويق و يا انتقاد از بازي 
فالن بازيگر و توصيف دكور و مســائلي از اين دست كه در بحث 
نقد تئاتر اهميتــي ندارند. اما يكي از رويدادهــاي مهم نقد در 

دهه1340 اين است كه نويســندگاني كه در نشريات دهه40 
قلم اندازي مي كنند، به نمايشنامه به صورتي مستقل از اجرا نگاه 
مي كنند، به اين معنا، نمايشــنامه براي آنها مانند يك اثر ادبي 

مستقل است. 
2نمونــه از اين نقدها يكــي از نجف دريابندري بر نمايشــنامه 
» اي بي كاله  اي باكاله« از غالمحســين ساعدي است  و ديگري 
مجموعه نقدهايي از بهرام بيضائي، سيروس پرهام، شميم بهار 
و كريم امامي درباره نمايشــنامه »ابر زلف و ابر زمانه« از محمد 

اسالمي ندوشن.

خواندني هاي تئاتر 
نقد تئاتر

2و3صفحـــــــههاي
شبي در مجلس پهلوان اكبر 

اكبر رادي )1318-1386(

 بهرام بيضائي، اكبر رادي، غالمحسين ســاعدي، نصرت اهلل نويدي و بســياري ديگر در دهه40 به ديدن 

نمايش هاي يكديگر مي روند و درباره آثار هم مي نويسند� جز اينها مهم ترين نقدهاي تئاتر در دهه40 را جالل 

آل احمد بر آثار بهمن فرسي و خجسته كيا مي نويسد� نقد اكبر رادي بر اجراي نمايش »حسن كچل« نوشته 

علي حاتمي و كارگرداني داوود رشيدي، از نوشته هاي خواندني درباره تئاترهاي دهه40 است� براي آشنايي 

با اين نقدها، نقد اكبر رادي بر اجراي »پهلوان اكبر مي ميرد« نوشته بهرام بيضايي و با كارگرداني و بازيگري 

عباس جوانمرد، از كتاب دستي از دور بازنشر شده است؛ نقدي كه دي ماه1344 منتشر شد�

با من به الله زار بياييد!
پرويز ممنون

در ميان منتقدان تئاتر در آن ســال ها تنها منتقدي كه به تئاتر الله زار توجه 
مي كند، پرويز ممنون است� پيش از او بسياري به ديدن نمايش هاي الله زاري 
مي رفتند، اما مطالب آنها صرفا در2 نوع ديدگاه خالصه مي شد، يكي نوشته هاي 
خشــمناك درباره ابتذال تئاتر الله زاري و ديگري اشــاره به وضعيت بحراني 
كاركنان اين تئاترها� اما در دهه40، پرويز ممنون تصميم مي گيرد به ديدن اين 
نمايش ها برود و آنها را از نظر نمايشي، بدون قضاوت هاي اخالقي و زيباشناختي 
بررسي كند� حاصل گشت و گذار پرويز ممنون در تئاترهاي الله زار، مطالب زير 

است كه همگي در روزنامه آيندگان منتشر مي شوند�
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گذاشته»انزواتاريخ«راكياتندرزندگينامهفصلعنوانبه درستيسنبل دلفرهاد
اوآثارناميدنبرايبلكه،انسانيكبه عنوانتندركيابراينه تنهاعنواناين.است
ضميمهبه عنوانراكياتندرازآثاريگزيدهكتاباين.استدرستيانتخابهم
دركياتندركليديومهمآثارازبخشــيبامي توانآنخواندنباكهاستآورده
راكتاباينضميمهازديگريبخش.شــدآشناشعروادبياتخلقونقدزمينه
،نفيسيسعيدازمي دهد؛تشــكيلتندركيادربارهصاحب نظراناظهارنظرهاي
تاگرفتههمدانيمشــفق،خانلريناتلپرويز،صفــاذبيح اهلل،صورتگرلطفعلي
ورويايييداهلل،طاهبازســيروس،براهنيرضانظير،قدمااينازبعدنســل هاي

شفيعي كدكنيوديگران.

،زندگينامهبهاولبخشدرنويســنده.دارد6بخشعابديكاميارشناختنامه
وديدگاه هاتحليلوبررســيبهسومبخشدر،اوآثارتحليلبهدومبخشدر
بهپنجمبخشدرونثرنويســيبهچهارمبخشدر،كياتندرادبيقضاوت هاي
كياتندرآثارازمنتخبيششمبخشدرپاياندرومي پردازدديگرانبراوتأثير
تاليفاتيمعدودازسنبل دلفرهادكتابمانندهمكتاباين.است شدهبازنشر
وجدينگاهي،بهتربه عبارتياداردكياتندرآثاربهتحليلينگاهيكهاســت
درگيرآنباخودزندگيسراســركياتندركهبي توجهيومطلقنفيازدوربه
ومعاصرانآثارنقدوادبــيآثارخلقازرااوهممســائلهميننهايتدروبود

پيشينياندوركرد.

ادبيات به مثابه هنر
شميم بهار

اين نوشته از شميم بهار نقدي بر نقدهاي ادبي دهه40 است كه شهريور 1344 
براي انتشار در نشريه انديشه و هنر مي نويسد؛ نوشته اي كه نقد هنري و نقد ادبي 
را تفكيك نمي كند و از ادبيات چنان سخن مي راند كه از هنر. در يك كالم، ادبيات 
به مثابه هنر. اهميت اين نوشته گشودن مسيري تازه در ادبيات معاصر، به منظور 
نگاهي منتقدانه به آثاري است كه در زمان خود بسيار مورد توجه بوده اند، ازجمله 
نقدهاي جالل آل احمد در كتاب »ارزيابي شتابزده«، »مركب محو« از محمدعلي 
جمالزاده و »روز اول قبر« از صادق چوبك. شميم بهار به جاي اين نام هاي آشنا از 
آثار ديگري سخن به ميان مي آورد كه شايسته نقد بوده اند، اما درباره آنها سكوت 

مي شود. او از »سرود سراب« نوشته امير گل آرا، »غصه  اي و قصه اي« نوشته محمود كيانوش و »پنجره« نوشته 

روستا باختري حرف مي زند و مي نويسد: »هميشه اما نمي توان سكوت كرد«. اما اكنون پس از گذشت سال ها 

از انتشار اين نوشته مي دانيم دست كم در اين سال ها هنوز اين نام هاي ناآشنا، جاي نام هاي آشنا در ادبيات 

معاصر را نگرفته اند. اگر باز به مسئله ادبيات به مثابه هنر بازگرديم و اين نقد را در زمينه تاريخي دهه40 نگاه 

كنيم، از ميان اين سطور مي توان به اهميت نظري اين نقد پي برد؛ نقدي كه در پي ادبيات به مثابه هنر است و 
هر اثر ادبي اجازه ورود به ساحت هنر را ندارد، مگر به اذن منتقد هنري/ ادبي.

ادبيات آينده
حرف هاي تندر كيا

ناصر وثوقــي در توضيح دليل انتشــار 
ويژه نامه كه يك پيشگفتار به قلم خودش 
و 2مطلب يكي با عنــوان »آينده چپ« 
و ديگري با عنوان »آينده شــعر« دارد، 
مي نويســد ]بدون تغيير رســم الخط[: 
»ا.وه ــ. ]انديشــه و هنر[ تيول كســي 
نيست؛تنفســگاه آزاد همه  كســاني  
تتتكه به هوايي پــاك نياز اصيل دارند. 

نه پسندهاي باب روز اســت و نه خوش داشــته اي هواآميز. به اثر 
مي انديشــيم و ارزش هاي نهفته در آن«. تندر كيا را به عنوان شاعر 
مي شناســيم، اما آثار عجيب او، ازجمله شــاهين ها و نمايشنامه 
»تيسفون« و ادعاها و ديدگاه هاي عجيب او درباره زبان، هنر، ادبيات و 
شعر مشهور است. ناصر وثوقي از معدود عالقه مندان به ادبيات معاصر 
ايران است كه تندر كيا را نفي نمي كند، بلكه به گفت وگو با او مي نشيند. 
اين كار و اين فرصت را هيچ كس به تندر كيا نداده بود. از اين نظر متني 
كه باز نشر مي شود واجد يك اهميت اساسي است. در اين گفت وگو 
درباره آينده شعر فارسي بحث مي شــود و در كنار آن درباره جامعه 
ادبي آن روزگار نيز سخن به ميان مي آيد. اين نوشته نشان مي دهد 
كه هرتحولي در ادبيات آينده ايران، در گرو نگاهي عميق به ادبيات 
گذشته است. تندر كيا ادبيات معاصر را با همين ديدگاه نقد مي كند. 
او به 6پرسش مجله انديشه و هنر درباره شعر نو پاسخ داده است كه 
پاسخ هاي او به ترتيب در اسفند 1339، اسفند 1340 و مهر 1341 در 
اين نشريه منتشر مي شود. آنچه مي خوانيد بخشي از اين پاسخ هاست.


	01(07-29)
	02(07-29)
	03(07-29)
	04(07-29)
	05(07-29)
	06(07-29)
	07(07-29)
	08(07-29)
	09(07-29)
	10(07-29)
	11(07-29)
	12(07-29)
	13(07-29)
	14(07-29)
	15(07-29)
	16(07-29)
	17(07-29)
	18(07-29)
	19(07-29)
	20(07-29)
	21(07-29)
	22(07-29)
	23(07-29)
	24(07-29)

