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ایستادهدربرابرکرونا

گزارش همشهری از روی ناخوش
زندگــی در بیمارســتان فیروزگر
تهران

برخی پرسنل بیمارستان 3بار کرونا
گرفتهاند و همچنان در حال کار در
بخشهای مراقبتهای ویژه هستند

باوربه اینکه واکسن کرونا به زودی
تولید میشود،حساسیت مردم رابه
پیشگیری کاهش داده است

 5كارشناسشناختهشده بازار سرمايه از راهكارها و سياستهايي
ميگويند كه ميتواند به كنترل هيجانات بورس منجر شود
همراهگفتوگوهاييبا داریوش روزبهانه ،مهدی طحانی،
مهدی رضایتی ،محمد گرجی آرا و ولید هالالت 4

حسين مرعشي از ناتواني اصالحات درتنظيم روابط با قدرت وضرورت تغيير راهبرد بهسوي اصالحات اقتصادي گفت

وقتحرفهاي       قشنگگذشتهاست

عكس :همشهري /حسين تهراني

بايد به سال 68برگرديم ،زماني كه تصميم گرفتيم و كشور را
به حركت درآورديم
امسال احتماال سال پاياني تحريمهاي سنگين عليه ايران است
و تا قبل از اينكه تحريم ها بشكنند نبايد كشور بشكند
اســحاق جهانگيري ،محمدرضاعارف ،محســن هاشــمي،
سردار حسيندهقان  ،رضا اردكانيان  ،عباس آخوندي از جمله
كساني هستند كه ابراز عالقه به كانديداتوري كرده اند
ماهان درمورد تصميمات ملي تصميمگير نيست ،دولت است
كه تصميم ميگيرد كه پروازهاي پكن انجام بشود يا نه !
2

610فضای ورزشــی ،تعداد زيادي بوســتان بزرگ پايتخت و فضاهاي شــهري برای اجرای مراســم مــاه محرم بــا رعایتپروتکلهاي بهداشــتی آماده حضــور هیئتها و عزاداران هســتند.

يادداشت

سید محمد بهشتی؛ معمار و استاد دانشگاه

لزوم حضور شهردار
در جلسات هيأت دولت
شرايط و موقعيت تهران با شهرهاي ديگر تفاوت دارد،
زيرا پايتخت كشور است و شــهرداري تهران و اصوال
مديريت شــهري در تهران وظايفي دارد كه فراتر از مديريت امور جاري شهر است.
شهردار تهران مسئوليتهاي ملي دارد اما در شهرهاي ديگر مسئوليت شهردار محدود
به شهر است .حتي اگر شــهرهاي پرجمعيت را درنظر بگيريم ،باز هم محدوده اين
مسئوليتها در داخل شهر جاي ميگيرد ،ولي شرايط تهران از اين نظر متفاوت است.
در اين وضعيت شهردار تهران بايد در موقعيتهايي كه تصميمات ملي بر مديريت
شــهري در تهران ســايه مياندازد ،حضور داشته باشــد تا تصميمات با حضور او
بهصورت سنجيدهتر اخذ شود.
متأسفانه در قوانين و مقررات عمال تفاوتي بين شهر تهران و شهرهاي ديگر ديده
نشده است و فقط به جمعيت زياد آن توجه ميشــود .درحاليكه تهران به لحاظ
مقياس مسئوليتهاي ملي متفاوت است .اگر بررسي كنيد ،ميبينيد كه عملكرد
نهادهاي ديگر هم وقتي در تهران يا در شهرهاي ديگر قرار داشته باشند ،متفاوت
اســت .مثال موقعيت يك اداره كل در تهران با همان اداره كل در مركز يك استان
تفاوت دارد ،زيرا در تهران تحتتأثير اهميت و جايــگاه وزارتخانه خود قرار دارد.
پايتخت بودن اين تفاوت را ايجاد ميكند.
وقتي نهادهاي كشور تصميماتي ميگيرند كه سايهآن روي شهر تهران ميافتد،
حق اين است كه قانونا شهردار هم عضو اين گروه تصميمگير باشد نه اينكه هربار
و فقط به اقتضاي موضوع از شهردار دعوت كنند .نكته ديگر اين است كه هر زمان
دولت روابط مناسبي با شهرداري داشته ،از شهردار در جلسات هيأت دولت دعوت
كرده است .بايد پرسيد به چه استداللي از شهردار دعوت ميشد و به همان استدالل
بايد اين كار را تداوم داد .نه اينكه دولت اوقات تلخي خود را به اين شكل و به اعتبار
اينكه حضور شهردار در قانون تصريح نشده است ،نشان دهد .اگر نياز بود كه اين كار
به شكل قانون هم درآيد ،خود دولت بايد اين كار را انجام دهد.
انتقادي كه به اين مســئله وارد ميشــد ،اين بود كه چرا لزومــا حضور مديران و
گفتوگوي آنها با يكديگر بايد امور را پيش ببرد و چرا سازمان ادارات ارتباط كافي
را تامين نميكنند .بايد پاســخ داد كه اگر اين مالقاتها را كنار بگذاريم ،پس بايد
هيچ جلسهاي تشكيل نشود و نظام اداري به شكل خودكار امور را اجرا كند! جلسات
امكان دستيابي به تصميم معقول ،مورد توافق و ســريع را فراهم ميكنند .اكنون
شاهد هستيم كه وقتي مسئولي به بازديد از يك استان يا يك پروژه ميرود ،جلسات
متعددي با حضور مسئوالن استاني برگزار ميشود و در آن مديران سطوح مختلف
حضور پيدا ميكنند تا طرحها را بررسي و نظرات خود را بيان كنند .تصميمگيريها
هم بــه همين همفكريها بســتگي دارد .اين روشــي عملي بــراي جلوگيري از
بروكراسيهاي طوالني اداري و رســيدن به جمعبنديهاي نهايي است .به همين
دليل تصور ميكنم حضور شــهردار تهران در جلسات هيأت دولت ميتواند زمينه
همكاري مفيد و مؤثر ميان ارگانها را فراهم كند.

ویژه برنامه روز عاشورا و تاسوعا در میادین بزرگ
شهرهای کشور
در جلسه ديروز کارگروه برگزاری مراسم محرم و صفر کمیته امنیتی
شهر
اجتماعی انتظامی ســتاد ملی کرونا مقرر شد در همه شهرها در روز
تاسوعا و عاشورا یک مراسم میدانی بزرگ با رعایت همه دستورالعملها
برگزار شود .در همین راســتا هماهنگی های الزم با صدا و سیمای استانی و مراکز
برای پوشش سراسری مراسم انجام شده است.

نگاه

ديدگاه

محسن مديرروستا؛ بازپرس سابق دادسراي امور جنايي تهران

رضا كربالئي؛ روزنامهنگار

اقتصاد و مردم؛ رويداد يا روند؟
قابل پيشبيني بــود و تجربه هم ثابــت كرده كه
بهدليل منفي ماندن نرخ بهــره بانكي در يك بازه
زماني طوالني ،بهتدريج مــردم تصميم بگيرند كه
بخشي يا تمام سپرده خود را از شبكه بانكي خارج و
در ساير بازارها ازجمله خودرو ،مسكن ،ارز و بورس سرمايهگذاري كنند .دولت
هم از اين فرصت بهره برد و به مردم عالمت داد كه در بورس ســرمايهگذاري
كنند دستكم به 2دليل واضح؛ نخست جلوگيري از نوسان شديد قيمتها در
بازارهاي ارز ،مسكن و خودرو و دوم استفاده از ظرفيت بازار سرمايه و بانك براي
فروش اوراق بدهي و سهام خود .در يك افق بلندمدت دولت هدف كاهش نرخ
تورم را دنبال ميكند و اگر در اين فرايند ،تحليل به جاي هيجان حاكم شود،
مشخص خواهد شد كه اقتصاد را بايد با روندها سنجيد نه رويدادها و نوسانات
مقطعي در بازارها.
ترس و نگراني اين روزهاي سهامداران تازه وارد شده به بورس هم ناشي از اين
است كه آنها روي انتظارات تورمي و البته وعده حمايت تمام قد دولت از بورس
حســاب ويژه باز كرده و در نتيجه اكنون اعتماد مردم نسبت به سياستهاي
اقتصادي دولت در حال تضعيف اســت و گفتههاي دولتمردان در اين روزها
چندان مورد توجه قرار نميگيرد .براي تقويت اعتماد تضعيف شده مردم نسبت
به سياستهاي اقتصادي الزم است تا كيفيت مشاركت مردم در اقتصاد و هدايت
نقدينگي و ايجاد ثبات نسبي در بازارها ،چارچوب اظهارنظرها ،برنامهريزيها و
تصميمگيريها در يك روند روشن و با تصويري واقعبينانه تحليل شود و مردم
را به سمتي سوق داد كه روندنگر باشند نه رويدادنگر.
حاكم شــدن نگاه بلندمدت بر رفتــار اقتصادي مردم و ســطح كيفي و كمي
مشاركت آنها در اقتصاد كشور ،زماني ممكن خواهد بود كه جهتگيري و افق
آينده اقتصاد روشن و محافظت شــده در برابر تهديدهاي بيروني و مخاطرات
داخلي باشــد .از اين منظر تالش براي افزايش ســطح تــابآوري اقتصاد در
برابر متغيرهاي مختلف يك ضرورت اســت .آنچه در يك سال اخير در حوزه
اقتصاد كشــور رخ داده ،محصول و معلــول انتظارات تورمــي و تالش مردم
براي عقب نمانــدن از تورم بوده و البته ناگفته پيداســت كه دولت تالش كرد
تا از اين رويداد يك فرصت بسازد .فرصت ايجاد شده از سوي دولت مبتني بر
مشاركت دادن مردم در اقتصاد از كانال بازار سرمايه هرچند ميتواند احتياط
در تصميمگيريهاي هيجاني و عوامگرايانه در ســطوح مختلف قانونگذاري و
اجرا را به ارمغان آورد و جلوي بســياري از رويهها و تصميمهاي خلقالساعه
اثرگذار بر اقتصاد را بگيــرد و زمينه را براي حاكم شــدن عقالنيت اقتصادي
در تصميمگيريها و تصميمسازيها فراهم ســازد ،اما روي ديگر سكه ،خطر
كوتاهنگري دولتمردان و سياســتمداران در مشاركت دادن مردم در اقتصاد از
كانالهاي محدود و با هدفهاي كوتاهمدت است .اين نگرش ناصواب درصورت
ادامه نهتنها اعتماد مردم را تضعيف ميســازد كه تصور يك شبه ره صد ساله
رفتن را جايگزين تفكر آهســته و پيوسته قدم برداشــتن ميسازد .در نتيجه
مردم از اين پس براي مشاركت در اقتصاد به جاي آنكه روندها را تحليل كنند
و افق بلندمدت را درنظر بگيرند ،ســرمايههاي خود را در معرض ريسكها و
فرصتهاي آني و كوتاهمدت قرار ميدهند.
راز ماندگاري و مشاركت پايدار و مســتمر مردم در اقتصاد اين است كه زمين
بازي را از داوري و بازيگري سياستمداران گرفت و هزينه بازي آنها را افزايش
داد .براي اصالح مسير آينده اقتصاد البته هم اركان حاكميت و هم مردم بايد
سرمايهگذاري كنند نه اينكه هزينه خطاهاي تصميمگيري را مردم بپردازند؛
اگر قرار باشــد مردم هزينه خطاها و توصيههاي كوتاهمدت را بدهند بارديگر
براي موضعگيري دولت بدبيني ايجاد مي شود .مراقب باشيم و فراموش نكنيم
كه اقتصاد را با روندها ميسنجند ،نه رويدادها.

تجاوزبهعنفوشرايطاحرازآن
اين روزها خبرهــاي زيادي با موضــوع تجاوز در
شــبكههاي اجتماعي منتشر ميشود .افراد زيادي
پيش از آنكه پرونــدهاي در محاكم دادگســتري
تشكيل شده باشــد ميگويند كه مورد آزار و اذيت
قرار گرفتهاند و افرادي كه انگشت اتهام به سويشان نشانه گرفته شده نيز چنين
جرم سنگيني را انكار ميكنند و در اين ميان برخي كاربران شبكههاي اجتماعي
نيز به اين فضا دامن ميزنند .در اين شرايط مهمترين پرسش اين است كه جرم
تجاوز به عنف چگونه ثابت ميشود؟ و آيا اتهام زدن به افراد بدون طرح شكايت
از آنها در دادگاه ممكن است تبعات حقوقي بهدنبال داشته باشد؟
مطابق بخشــي از ماده 224قانون مجازات اســامي« ،هرگاه كسي با زني كه
راضي به زناي با او نباشد در حال بيهوشي ،خواب يا مستي زنا كند رفتار او در
حكم زناي به عنف اســت .در زنا از طريق اغفال و فريب دادن دختر نابالغ يا از
طريق ربايش ،تهديد يا ترساندن زن اگرچه موجب تسليم شدن او شود نيز حكم
فوق جاري است ».در اين ميان بعضي افراد كه قرباني ميشوند بهدليل ترس از
آبرو و مسائل شخصي حاضر به طرح شكايت در محاكم نيستند و برخي از اين
حوادث تلخ هرگز در جايي بازگو نشده و به رازي سربه مهر تبديل ميشوند .از
سوي ديگر نيز ممكن است برخي افراد به داليلي نظير تنبيه كردن ،انتقامجويي
و ...شكايتهاي واهي مطرح و به دروغ عنوان كنند كه به آنها تجاوز شده است.
اما صرفنظر از اين مسائل چطور ميشــود وقوع تجاوز به عنف را اثبات كرد؟
نخستين گام فرد بزهديده شكايت در دادگاه كيفري يك استان است .جرم تجاوز
به عنف ازجمله جرائمي است كه بهطور مستقيم در صالحيت دادگاه كيفري
است و از همان ابتدا در دادگاه رسيدگي ميشود .البته گاهي بهدليل اينكه جرم
ديگري مثل آدم ربايي نيز در پرونده تجاوز مطرح شده دادسرا ميتواند بهدليل
فوريت دستوراتي را براي جمعآوري ادله صادر كند؛ چرا كه ممكن است بهدليل
فوت وقت مدارك از بين برود.
شــاكي پس از طرح شــكايت بايد بتواند ادعايش را اثبات كند .اين نوع جرم
بهگونهاي است كه در خفا انجام ميشود و به شكل علني نيست .پس به ندرت
پيش ميآيد شــاهدي براي اين ادعا وجود داشته باشــد اما با قرائن و شواهد
ديگري ميشود درباره وقوع اين جرم به نتيجه رسيد .بهطور مثال يكي از اين
راهها نتيجه معاينه قرباني در پزشكي قانوني است كه تا حدودي ميتواند بيانگر
واقعيت باشد.
از سويي بايد بين جرم رابطه نامشروع و تجاوز به عنف تفكيك قائل بود .احراز
تجاوز به عنف شرايط خاصي دارد .اگر اين رابطه با رضايت باشد رابطه نامشروع
رخ داده و اگر بدون رضايت باشــد تجاوز به عنف محسوب ميشود .همچنين
بيهوش كردن فرد يا ايجاد حالتي كه وي از شرايط عادي خارج شود ،و مشخص
شــود كه او رضايت نداشــته نيز از مصاديق تجاوز به عنف است .حتي ممكن
است رضايت فرد به ظاهر باشد اما به واسطه دارويي كه خورانده شده قوه تعقل
نداشته باشــد و با وجود رضايت ظاهري اين مورد نيز تجاوز به عنف محسوب
ميشود .در اين ميان قاعده مهم فقهي وجود دارد كه اگر در وقوع جرائم حدي
مثل تجاوز شك و ترديد ايجاد شــود كه اين جرم رخ داده يا خير ،وقوع جرم
احراز نميشود؛ چرا كه مجازات تجاوز به عنف اعدام و از مجازاتهاي غيرقابل
بازگشت است.
اما در سوي ديگر حواشي ايجاد شــده در شبكههاي اجتماعي ادعاهايي بدون
مدرك وجود دارد .افرادي كه اتهام تجاوز به عنف را متوجه افراد ديگر ميدانند
اگر نتوانند ادعايشــان را اثبات كنند چه مجازاتي در انتظارشان خواهد بود؟
براساس ماده 697قانون مجازات اسالمي ،بخش تعزيرات اگر فردي جرمي را به
شكل واهي به فرد ديگري منتسب كند به اتهام افترا قابل تعقيب است و مجازات
وي 6ماه حبس خواهد بود.

ويژهنامه روابط ايران و آلمان نازي
در آستانه جنگ جهاني دوم

پيوند «ايران باستان»
با هيتلر

سيف آزاد رســما نمادهاي نازي را
در نشريه ايران باستان منتشر كرد

خط سوم ،رايش سوم

روابط ايــران و آلمان زيرســلطه
انگليس!

دكترشاختواردمیشود

رابطه اقتصــادي ايــران و آلمان
زيرسايه انگلستان

ميدان ششضلعي

نگاهي به معمــاري منحصر به فرد
آلمانيها در نقشه شهرسازي همدان

همراه با عكسها
و اسنادي كه برای اولين بار
چاپ میشود

ترامپ ميداند راهحل كجاست

واكنش سخنگوي جديد وزارت خارجه به اظهارات رئيسجمهور آمريكا
درباره توافق زودهنگام
سخنگوي جديد وزارت امور خارجه در نخستين نشســت خبري خود در مورد اظهارات
رئيسجمهــور آمريكا مبنــي بر حصول توافــق با ايران بعــد از پيــروزي در انتخابات
رياستجمهوري اين كشور و اينكه او هربار در موضعگيريهاي خود مدتزماني كه اين
توافق حاصل ميشود را كمتر ميكند ،گفت :احتماال هرچه به انتخابات رياستجمهوري
آمريكا نزديك ميشــويم اين مدتزمان ادعايي آقاي ترامپ كمتر و كمتر ميشود .آقاي
ترامپ ميداند راهحل در كجاست .همانطور كه مقام معظم رهبري گفتند آمريكاييها بايد
توبه كنند و به برجام برگردند .سعيد خطيبزاده كه اخيرا جايگزين سيدعباس موسوي
بهعنوان سخنگوي دستگاه ديپلماسي شده اســت ،گفت :به اظهاراتي كه در اين ارتباط
ميشنويد نبايد توجه كنيد و سياست ما نيز هماني است كه مقام معظم رهبري بيان كردند.
به گزارش ايســنا ،ســخنگوي وزارت خارجه همچنين در ارتباط بــا موضوع پولهاي
بلوكهشــده ايران در كرهجنوبي گفت :روابط ايران و كرهجنوبي شاهد يك چالش بزرگ
است و متأسفانه اين كشور نتوانسته به تعهدات قانوني خود در برابر ايران عمل كند .وي
با بيان اينكه بين 2كشور مذاكراتي در جريان است و ما اميدواريم اين مذاكرات به سرعت
به نتيجه برسد و از اساس مشكالت حل شود ،گفت :براي ما اين قابلقبول نيست كه يك
كشور مستقل از تحريمهاي يكجانبه آمريكا تبعيت كند .خطيبزاده گفت :بهنظر ميرسد
مذاكراتي كه در جريان است مذاكرات مثبتي باشد و ما اميدواريم هرچه زودتر نتايج آن را
ببينيم .او همچنين در مورد اخبار منتشرشده مبني بر اظهار تمايل رئيسجمهور ونزوئال
براي خريد موشك از ايران و دستور او به وزير دفاع اين كشور براي بررسي اين امر گفت:
رئيسجمهور ونزوئال اين اظهارات را در پاسخ به ادعاهاي مضحك يكي از مقامات كشورها
مطرح كرده بود .وي ادامه داد :ما درخواستي در اين ارتباط دريافت نكردهايم.
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تغییر شیوه برگزاری مراسم عزاداری
(ره)
در حسینیه امام خمینی

امسال به دلیل شیوع ویروس کرونا و تأکید رهبر معظم انقالب به رعایت دستورالعملهای ستاد ملی
مقابله با کرونا این مراسم بدون حضور جمعیت و تنها با حضور یک سخنران و یک مداح برگزار میشود

پروتكل برگزاري نماز ظهر عاشورا

در همين حال ،شــروط برگزاري نماز جماعت ظهر عاشورا نيز از
سوي وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي اعالم شد .به گزارش
ايرنا ،سيدعلي مهديان ،معاون برنامهريزي ،نظارت و ارزيابي ستاد
اقامه نماز كشور با اشاره به اعالم نظر كارشناسي وزارتخانه بهداشت
گفت :براساس پاسخ وزارت بهداشت يكي از شرايط برگزاري نماز
جماعت ظهر عاشورا اين است كه نماز فقط در فضاي باز و با رعايت
فاصلهگذاري اجتماعي بالمانع اســت و استفاده از ماسك توسط
نمازگزاران و همه افراد شركتكننده در مراسم فريضه نماز الزامي

دستاوردهاي گازي براي دولت آينده
رئیس جمهوری با بیان اینکه همه فازهای پارس جنوبی جز
دولت
یک فاز افتتاح و تمام شــده است ،گفت :در گاز کامال خودکفا
شدهایم و دستاوردها و طرحهای گاز ،یادگار بزرگی است که
برای دولت آینده گذاشتهایم .به گزارش ایرنا ،حسن روحانی در دومین روز
از هفته دولت در آیین افتتاح طرحهای ملی وزارت نفت که به صورت ویدیو
کنفرانس در اســتانهای خوزســتان ،بوشــهر ،هرمزگان ،لرستان ،ایالم،
کرمانشاه،آذربایجان غربی و تهران برگزار شد ،یادآور شد« :امروز در غرب
کشور هم گاز را به ترکیه و هم به عراق صادر میکنیم و هم قادر هستیم گاز
را به کشورهای شرقی صادر کنیم ،ما خط لوله گاز را در مرز پاکستان بردیم
که کار عظیمی در دولت یازدهم و دوازدهم انجام گرفت ،الحمدهلل امروز یک
انرژی پاکی در اختیار همه خانواده ها قرار گرفته است».

28خرداد؛ انتخابات 1400

سيزدهمين انتخابات رياستجمهوري 28خردادماه سال بعد برگزار ميشود
خرداد مــاه ســال آينده،
انتخابات سيزدهمين دوره انتخابات
رياســت جمهوري برگزار
ميشود .رقابت دور قبلي  29ارديبهشت
ماه  96برگزار شــده بــود و ايــن بار به
پيشنهاد وزارت كشــور و با تأييد شوراي
نگهبان سيــزدهميــن دوره انتخـابـات
رياستجمهوري 28خردادماه سال بعد
برگزار خواهد شــد .يك دوره انتخابات
ميــاندورهاي ديگر مجلــس خبرگان
رهبري نيز با فوت آيتاهلل هاشم بطحايي،
آيتاهلل محمدعلي تســخيري و آيتاهلل
ابراهيم اميني نمايندگان اســتان تهران
همزمان با انتخابات رياســتجمهوري
قطعي شده است.
وزارت كشور 2تاريخ ۲۱و ۲۸خرداد۱۴۰۰
را براي انتخابات پيشــنهاد داده بود كه
شوراي نگهبان با تاريخ دوم موافقت كرده
است .رئيس ستاد انتخابات كشور درباره
مراحل انتخابات ۱۴۰0هم گفته« :تقويم
انتخابات رياستجمهوري از اسفند آغاز
ميشــود كه آن هم مرحله استعفا براي

متوليان امر اســت كه 3ماه قبل از شروع
بايد انجام شود .وضعيت انتخابات شوراها
و خبرگان رهبري هم به اين شكل است و
فرايند انتخابات اين دو نیز اسفند امسال
آغاز خواهد شد».
براســاس گزارش پايگاه اطالعرســاني
وزارت كشور ،جمال عرف ،معاون سياسي
وزير كشور هم درباره برگزاري انتخابات
مرحله دوم مجلس كه جمعه 3هفته ديگر
برگزار ميشــود گفته« :مقررات مرحله
دوم انتخابــات ۲۱شــهريورماه مجلس
يازدهم مانند مرحله اوليه اعمال خواهد
شــد ،يعني افراد بايد اســتعفاي خود را
۶ماه قبل از انتخابات ارائه دهند و سپس
ثبتنام كنند».
تبليغات مجازي خواهد بود

انتخابــات مرحله دوم مجلــس يازدهم
در حوزههايــي كه هيچيــك از نامزدها
نتوانستند حدنصاب 20درصد آرا را كسب
كنند با معرفي 2نفر كــه باالترين رأي را
داشتهاند برگزار خواهد شد.

براســاس توضيحــات جمــال عــرف؛
«براي كســاني كه فوت شدند ،كسي كه
اعتبارنامه وي رد شد و كسي كه مدركش
تأييد نشد هم جانشين تعيين خواهد شد.
۱۱حوزه در ۹اســتان و ۲۴شهرستان در
مرحلــه دوم حضور دارند كــه انتخابات
در اين حوزهها در ۲۱شــهريورماه برگزار
خواهد شــد .تمام تمهيدات الزم تدوين
و ابالغ شده است .مهمترين اتفاقي كه در
اين حوزه افتاده اين است كه ما تبليغات
و تجمعات حضوري و ميداني نداريم .قرار
شد از ظرفيت فضاي مجازي استفاده شود.
همچنين قرار شد با تأييد شوراي نگهبان
از ظرفيت صداوســيماي مراكز استانها
هم استفاده شود .دســتورالعمل اين كار
تدوين و ابالغ شده است .چارچوبي كه در
خبرگان رهبري وجود دارد و ستادي در
استانها براي خبرگان وجود دارد همين
براي مجلس هم اســتفاده ميشــود .در
انتخابات شهريور ديگر حد نصاب نداريم و
هركسي با هر ميزان رأي باال به مجلس راه
پيدا ميكند».

حسين مرعشي در مصاحبه با همشهري با رد شعار به عقب برنميگرديم ،از ناتواني اصالحات
در تنظيم روابط با قــدرت و ضرورت تغيير راهبرد به ســوي اصالحــات اقتصادي گفت

وقتحرفهايقشنگ
گذشتهاست

بايد به سال 68برگرديم ،چون اگر آمار و ارقام را
در سال 68بررسي كنيم ،هر ايراني50 ،درصد يك
ايراني در سال 56ثروت داشته است .ما در آن ايام
تصميم گرفتيم و كشور را به حركت درآورديم

فرزانه آئيني

خبرنگار

محور مصاحبه حــال و روز اصالحات بود و اينكه
گفت وگو چشــمانداز جريان اصالحات در آينده سياسي
كشور چگونه خواهد بود .بدون هيچ تعارفي و به
صراحت گفت :اصالحات سياسي و فرهنگي در شرايط فعلي
كشور راه به جايي نميبرد .بايد به سمت اصالحات اقتصادي و
اجتماعي گام برداشت كه بر سر آن ميتوان با نظام مفاهمه كرد.
ســپس در تأييد ضرورت گامبرداشــتن به سمت اصالحات
اخيرا پيشنهاد شما درباره فروش
پتههاي نفتي خبرساز شده است؛ پيشنهادي
كه در آن به صراحت عنوان ميكنيد دولت دالر
و ســكههاي مردم را بگيرد و در ازاي آن پته
نفتي واگذار كند تا بتواند سال پاياني را بدون
دغدغه پشت ســر بگذارد .در اين پيشنهاد،
سود دولت عيان اســت ،اما چه چيزی عايد
مردم ميشود؟

بهطور كلي در بازار نفت دنيا اگر يك بشكه نفت
توليد شود ،حدود 3بشــكه نفت خريد و فروش
ميشــود؛ يعني معامالت كاغذي نفــت 3برابر
معامالت واقعي نفت اســت .در ايــران هم چون
انحصار توليد و صادرات نفــت در اختيار دولت
بوده ،هيچوقت در بازار انرژي ايران نفت از سوي
مردم خريد و فروش نشده است؛ درحاليكه اين
معامالت همچون اوراق قرضــه دولتي و بورس
است.
در ايران در شــرايطي كه بــراي تامين نيازهاي
ضروري كشــور با كمبــود منابــع ارزي مواجه
هســتيم ،چيزي بيــن 40تا 50ميليــارد دالر
بهصورت ســكه طال يا ارز مثل دالر و يورو دست
مردم است و به تعبيري از چرخه اقتصاد ملي خارج
شده .از آنجا كه مردم از اين پولها و سكهها صرفا
براي حفظ ارزش پولشان که كم نشود ،نگهداري
ميكنند ،اين كاغذهاي نفتــي دقيقا جايگزين
مناسبي براي سكهها و اسكناسهاي ارز خارجي
دست مردم اســت و پول را هم به چرخه اقتصاد
ملي بازميگرداند.
پيشبيني من اين اســت كه امسال سال پاياني
تحريمهاي ســنگين عليه ايران است و تا قبل از
اينكه تحريمها بشــكنند ،نبايد كشور بشكند و
دچار بحرانهاي اقتصادي حاد شود و ما بهراحتي
با ذخاير موجود در ايران ميتوانيم كشور را يكي،
دو ســال ديگر اداره كنيم تا فشاري بر مردم وارد
نشود .وقتي ما بتوانيم 10تا 20ميليارد دالري كه
دست مردم اســت را به چرخه اقتصاد ملي وارد
كنيم ،معنياش اين است كه قيمت دالر افزايش
نمييابد و كاالهاي مورد نياز مردم گران نميشود
و كشور در شرايط نرمال اداره ميشود تا انشاءاهلل
تحريمها رفع شود.
ميشــود گفت يكي ،دو ســالي
كشور را با پول مردم اداره كنيم تا ببينيم رفع
تحريمها چه ميشود؟

طبيعي است ،مردم كه طال را مصرف نميكنند،
خوراكشان كه نيســت ،مردم طال و ارز را بهخاطر
اينكه ارزشش حفظ شــود ،نگهداري ميكنند.
ارزش كاغذي كه 100بشــكه نفت است ،حفظ
ميشود؛ همانطور كه طال ارزشش را حفظ ميكند.
اين پيشنهاد را من زماني كه قيمت هر بشكه نفت
25دالر بود ،مطرح كردم .االن قيمت هر بشــكه
40دالر است و بعد از كرونا حداقل قيمت هر بشكه
60دالر ميشود و اين يعني مردم سود ميكنند.
شما اشاره كرديد كه تحريمها نهايتا
2ســال ديگر ادامه مييابند .اگر تحريمها
باقي ماندند و شرايط به همين منوال و حتي
دشوارتر شد ،مردم ضرر نميكنند؟

قاليباف :اگر شهيد سليماني نبود داعش به قلب اروپا ميرسيد
عكس
خبر

محمدباقر قاليباف رئيس مجلس شوراي اسالمي صبح روز گذشــته با ماركوس اليتنر ،سفير سوئيس در تهران ديدار و
گفتوگو كرد .قاليباف در اين ديدار با اشاره به اينكه اگر شهيد سليماني نبود داعش به قلب اروپا ميرسيد ،گفت :امروز
ترامپ متوجه شده كه فشارهاي حداكثري عليه ايران نتيجهاي نداشته و درماههاي پيشرو و سال آينده ،وضعيت اقتصادي
ايران بهمراتب بهتر خواهد شد /.عكس :خانه ملت

فكر ميكنم پايان امســال مــا از تحريمها عبور
ميكنيم .مردم هم ضــرر نميكنند؛ چون دولت
حداقل كفي را براي سود تضمين ميكند و مثل
اوراق مشاركت حداقل سود را براي مردم درنظر
ميگيرد.

شما مؤسس شــركت هواپيمايي
ماهان هستيد .زمستان گذشته با اعالم رسمي
مشاهده ويروس كرونا در كشــور ،فعاليت
هواپيمايي ماهان بهشدت محل نقد مردم قرار
گرفت و در فضاي مجازي به خاطر عد مقطع

عكس :همشهري /امیر رستمی

دفتر مقام معظم رهبــري در اطالعيهاي اعالم كرد
رهبری مراسم عزاداري در حسينيه امام خميني(ره) امسال
بهصورت عمومــي برگزار نميشــود .در متن اين
اطالعيه آمده است« :ضمن عرض تسليت به مناسبت فرارسيدن
ايام عزاداري ســيدو ساالر شــهيدان حضرت اباعبداهلل الحسين
عليهالسالم و ياران با وفاي ايشان به اطالع ميرساند مراسم عزاداري
در حسينيه امام خميني(ره) امسال بهعلت رعايت دستورالعملهاي
بهداشــتي و ضوابط اعالمي ســتاد ملي مقابله با كرونا بهصورت
عمومي برگزار نميشود و مشــروح برنامههاي عزاداري در حضور
رهبر معظم انقالب اسالمي(مدظلهالعالي) از شبكه يك سيما پخش
خواهد شد .اميد است به بركت عرض ارادت و عزاداريهاي خالصانه
همه ارادتمندان اهلبيت عليهمالسالم بهويژه ملت حسيني ايران،
دفع بال و بيماري نزديكتر شود .انشاءاهلل».
براساس اعالم پايگاه اطالع رساني دفتر حفظ و نشر آثار حضرت
آيتاهللالعظمي خامنهاي ،امســال به دلیل شیوع ویروس کرونا و
تأکید رهبر انقالب به رعایت دستورالعملهای ستاد ملی مقابله با
کرونا این مراسم بدون حضور جمعیت و تنها با حضور یک سخنران
و یک مداح برگزار میشود .این مراسم از شب هفتم تا شب دوازدهم
محرم (چهارشنبه  ۵شهریور تا دوشنبه  ۱۰شهریورماه) به مدت
6شب برگزار خواهد شد.

است .مهديان اضافه كرد :استفاده از سجاده و مهر شخصي توسط
نمازگزاران ضروري اســت و كنترل تــردد و ورود و خروج جهت
جلوگيري از تجمعات بايد توســط مسئوالن برگزاري انجام شود.
وي ادامه داد :همچنين سطوح مشترك محلهاي برگزاري قبل و
بعد از مراسم توسط مسئوالن برگزاري گندزدايي شود و در ورودي
محل برگزاري ،امكانات ضدعفوني دست فراهم و تعبيه شده باشد.
با وجود اطالعيه دفتر مقام معظم رهبــري و پروتكلها و ضوابط
اعالم شده از سوي وزارت بهداشت و ستاد اقامه نماز كشور درباره
چگونگي برگزاري برنامههاي عزاداري و نماز جماعت ظهر عاشورا،
روز يكشنبه دادستان كل كشور طي ســخناني از رئيسجمهور
درخواســت كرده بود تا ممنوعيت برگزاري مراســم عزاداري در
مســاجد و تكايا را رفع نمايد .محمدجعفر منتظــري با طرح اين
موضوع به رئيسجمهور گفته بود« :با عنايت به اينكه ممنوعيت
برگزاري مراسم در مساجد و تكايا و محيطهاي بسته جزو مصوبات
ســتاد ملي كرونا نبوده و بهصورت ناگهاني توســط معاون وزير
بهداشت اعالم گرديده و انتقادات فراواني را به همراه داشته است،
لذا مقرر فرمایيد برگزاري مراسم در مساجد و تكايا با رعايت همان
دستورالعملهاي بهداشتي مصوب مجاز اعالم شود».
پيشتر و در آستانه شروع ايام محرم ،كميته اطالعرساني ستاد ملي
مديريت و مقابله با كرونا ،طي اطالعيهاي بر رعايت «دقيق و كامل
دستورالعملهاي بهداشتي از سوي مردم ،سخنرانان و مسئوالن
هيئات مذهبي ،تكايا و حسينيه ها» در ايامماه محرم تأكيد كرده
بود .براساس اين اطالعيه ،برگزاري مراســم عزاداري عمومي در
فضاهاي سربسته صرفاً در ايام مشخص شده و ساعات محدود و در
مساجد ،حسينيهها و تكايايي مجاز است كه به تشخيص كارگروه
استاني داراي شرايط مناسب بهداشتي و مديريتي هستند.
همچنين ،برگزاري مراســم در اماكن مجاز صرفا با رعايت اصول
«كاهش زمان مراسم ،تراكم حداقلي ،آلودگيزدايي منظم ،رعايت
فاصله يك و نيم متر و استفاده مستمر و همگاني از ماسك» انجام
ميشود.
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اقتصادي از دوگانه افغانســتان و چين سخن گفت و اينكه در
شرايط منطقهاي-خاورميانه  -سوداي دمكراسي غربي داشتن
بيراهه است.
از او پرسيدم طي 23سالي كه از عمر اصالحات ميگذرد ،چه
چيزي باعث شد شعارهايي بدهيد كه مطالبه عمومي را باال ببرد
و حاال در اجراييكردنش نــاكام ماندهايد؟ بيدرنگ و با خنده
د آدم را ســگ بگيرد ،جو نگيرد» و در
تأكيد كرد كه« :خدا كن 
جاي ديگري از مصاحبه حرفش را اينگونه تكميل كرد كه« :ما
بايد بدانيم كه وقت حرفهاي قشنگ گذشته است».
باز از او پرسيدم يعني فعاالن و چهرههاي پراقبالترين جريان

پيشبيني مــن اين اســت كه
امسال ســال پاياني تحريمهاي
سنگين عليه ايران است و تا قبل
از اينكه تحريمها بشكنند ،نبايد
كشور بشكند و دچار بحرانهاي
اقتصادي حاد شود و ما بهراحتي
با ذخاير موجود در ايران ميتوانيم
كشور را يكي ،دو سال ديگر اداره
كنيم تا فشاري بر مردم وارد نشود
پروازهايش به چين از سوي مردم تقبيح شد،
چرا اين پروازها انجام ميشد و چرا توجهي به
خواسته جامعه نشد؟

من هماكنون سمتي در ماهان ندارم .اما بايد بگويم
ماهان كه درمورد تصميمــات ملي تصميمگير
نيست؛ ماهان مسافر و بار جابهجا ميكند و دولت
است كه سياستگذاري ميكند و تصميم ميگيرد
كه پروازهاي پكن انجام بشود يا نه! حرف بيخود
كه نميشود زد؛ مثال در مورد آلوده شدن آمريكا
و اروپا هم ماهان پرواز داشت يا تصميمگير بود؟

نقد ماهان به اين دليل بود كه در اوج
شــيوع كرونا ودرحاليكه پروازهاي خارجي
ديگر كشورها متوقف شده بود مكررا در مسير
تهران -پكن در تردد بود!

از روزي كه دولت تصميم گرفت مســافر جابهجا
نشود ،مسافري جابهجا نشــد ،ولي بله پروازهاي
ماهان ادامه داشــت و بار ميآورد و بخش مهمي
از بار انتقال دارو ،تجهيزات پزشــكي و مواداوليه
كارخانهها از سوي ماهان انجام می شد.
چرا فقط پرواز ماهان برقرار بود؟

بهخاطر اينكه شــركتهاي ديگــر ،هواپيمايي
كه بتواند به دوردست پرواز كند ،ندارند .ماهان
ناوگان پيشرفتهاي در اختيار دارد و هواپيماهايش
ميتوانند بدون ســوختگيري 16ســاعت پرواز
كنند ،هيچ شركت داخلي ديگري هم اين امكان
راندارد.
23ســال از بروز و ظهور جريان
اصالحات می گذرد .هنوز اين جريان بر ســر
تحقق شعارهاي اوليه در بحث جامعه مدني،
مانده است؛ همين توقف و عدمپيشرفت ،هم
منجر به دلســردي مردم از اين جريان شده
و هم چهرههاي اين جريــان را به نقد درون
گروهي واداشــته؛ آنچنان كه جمعي از آن
تعبير بهخودزني ميكنند ،بهنظر شما گره كار
اصالحات درپیشبرد آرمانهايش چه بود؟

من در اينباره نظراتم متفاوت اســت كه تاكنون
درباره آن ســخن نگفتهام؛ اساســا در جمهوري
اسالمي در كالن نظام و در رهبري نظام سيستمي
به نام واليت فقيه مستقر است .پيش از هر چيزي
بايد بگويم كه دوســتان اصالح طلب امروزي ما
در دوران امام اين سيســتم را مســتقر كردند و
دوســتان اصولگرايمان نيز در اين  30سال اخير
بعد از رهبــري حضرت آيــتاهلل خامنهاي اين
سيستم را تقويت كردند .با اين نوع سازماندهي
و تقســيم كاري كه در جمهوري اسالمي وجود
دارد اساســا خيلي از چيزيهايي كه دوســتان
روشنفكر ما و يا نخبگان و طبقه متوسط كشور در
اين سالها شعارش را دادهاند و دنبالش بودهاند
محقق نميشود.
يكي از مهمترين دســتاوردهاي استقرار واليت

سياســي همه اين ســالها جوگير بودند؟ گفت« :به گذشته
كاري ندارم ،االن بايد آينده را ســاخت ،در عرصه سياسي و
فرهنگي كار ما بسيار سخت و نشدني است ،چون نميتوانيم
در اين مسائل با قدرت اصلي نظام بهنظر مشترك برسيم ،چون
مشتركاتمان كم است».
گفتم بازگشت اصالحات به شعارهاي اقتصادي يعني بازگشتن
و عقبنشيني به سال ،68بيترديد سر تكان داد و تأييد كرد:
«بله ،بايد به سال 68برگرديم و كشور را به حركت درآوريم».
مشروح مصاحبه همشهري با حسين مرعشي ،سخنگوي حزب
كارگزاران سازندگي درپي ميآيد.

فقيه در كشور امنيت ايران است ،يعني واقعا اگر
قدرتي به نام واليت فقيــه و هدايتهاي واليت
فقيه نبود ما نميتوانسيم در منطقهاي كه بسيار
متشنج است ،به حفظ تماميت ارزي و امنيت ايران
اميدوار و مطمئن باشيم .يك دستاورد ديگر ،در
حوزه سياستهاي منطقهاي و بينالمللي ايران
حفظ استقالل ايران اســت؛ يعني از نقطهاي كه
روزگاري سران پيروز جنگ جهاني دوم ميآمدند
در كنفرانس ايران مينشســتند ،پادشاه ايران را
تبعيد ميكردند و بايد سياستمداري مثل فروغي
پيدا ميشد تا رايزني كند و محمد رضا را به جاي
پدر بنشاند  -آن هم با خفت بيسابقهاي كه كف
ماشــين پنهانش ميكردند تا به دور از چشــم
مأموران انگليسي براي سوگند به مجلس برود -به
نقطهاي رســيدهايم كه رئيسجمهــور آمريكا
ميگويد ايــران ميخواهــد در انتخابات آمريكا
دخالت كند! اين استقالل ايران مرهون يك قدرت
مركزي به نام واليت فقيه است.
البتــه در حوزههايــي هم دســتاوردهاي كمي
داشــتهايم .هر گروهــي كه بخواهنــد به آينده
ايران فكر كنند اگر بتوانند بــا آن گروه مركزي
مسائلشان را حل كنند حتما پيشرفت خواهند
كرد؛ مثال در دوران اصالحات  3پروژه سياســي
توســعه احزاب ،توســعه مطبوعات و اســتقرار
شوراهاي شهري مطرح بود ،در  2پروژه اول دولت
ناموفق بود چون وارد اختالفــات دولت با قدرت
مرکزی شد ،اما در بحث شــوراها موفق شدند و
خيلي هم پيشرفت خوبي بود.
يادم هست همان ايام با آيتاهلل هاشمي صحبت
ميشــد ميگفتند «مگر ميشود كه ما سنندج،
چابهار ،زاهدان و ايرانشــهر را دســت منتخبان
خود مردم بدهيم و انتظار داشــته باشــيم اين
واگراييهــاي داخلي حل شــود؟» خب ديديم
اتفاقي نيفتاد و مباحث حل شد.
مهمترين مســئلهاي كه ما بايد بهدنبالش باشيم
اين است كه آيا ميتوانيم مسائلمان را با باالترين
سطح رهبري نظام هماهنگ كنيم؟ اگر هماهنگ
كنيم ميتوانيم موفق باشــيم ،من تصور ميكنم
با تجربههاي تلخ و شــيريني كه ما از  76تاكنون
داشتهايم عجالتا در بحث توسعه سياسي و توسعه
فرهنگي نميتوانيم به يك تفاهم ملي برسيم كه
همه قبول داشته باشند و جلو برويم.
دليلش چيست؟

جواب خيلي ساده است ،شما به منطقهاي كه در
آن زندگي ميكنيد ،نگاه كنيد ،ما كه در يك كشور

ما همــان گروهي هســتيم كه
توانســتيم دو تا 20ميليون براي
آقاي خاتمي از مردم رأي بگيريم و
توانستيم در نظام او را بهعنوان يك
رئيسجمهور موفق جا بيندازيم،
ما همــان گروهي هســتيم كه
ميتوانســتيم دوســوم مجلس
ششــم را بگيريم ،چرا وقتي كه
ما ميتوانســتيم همه اين كارها
را انجام دهيــم ،امروز به نقطهاي
رســيدهايم كه يك فراكســيون
10نفره هــم در مجلس يازدهم
نداريم؟ اين نقص كار ماست

اروپايي زندگي نميكنيم! ايران يك كشور آسيايي
در منطقه خاورميانه است.
شمال كشــور را نگاه كنيد ،ميبينيد كه پوتين
بهدنبــال حكمراني دائمي خود اســت تا به يك
تزار جديد بدل شــود .تركيه را كه بيشتر سابقه
دمكراسي دارد ،در منطقهببينيد ،اردوغان جوري
قوانين را اصالح ميكند كه انگار درصدد بازسازي
ســاطين عثماني اســت .جنوب ايران هم كه
تكليفش مشخص است .ما در منطقهاي نيستيم
كه بهسادگي جوانههاي دمكراسي و حقوق بشر
از دلش بيــرون بيايد ،اگر بخواهــم امروز حرف
مهمي به شما بزنم ،آن اين اســت كه از نظر من
شايد بهتر اين است كه اصالحطلبان و نظام به يك
جمعبندي جديدي برسند .ما يك حداقلي براي
اصالحات تعريف كنيــم و اين حداقل را در بحث
توســعه اقتصادي و اجتماعياي كه ميتوانيم بر
سر آن با نظام تفاهم كنيم ،جلو ببريم .مثل تجربه
چين ،مگر در چين دمكراسي هست؟ مگر آزادي
در چين به مفهوم غرب وجــود دارد؟ خير ،يك
سيستم بسته كمونيســتي چين را اداره ميكند
اما 40سال مكرر است كه رشد اقتصادي 8درصد
را تجربه ميكند.
يعني نظرتان اين است كه اصالحات
بعد از 24ســال فرازونشيب بر سر شعارهاي
سياسي به نقطه احياي اقتصاد بازگردد؟

صبــر كنيد ،حــاال من از شــما بهعنــوان يك
روزنامهنگار ميپرسم ،شما ترجيح ميدهيد كه
كشور و مردم در اين دعواها و كشمكشها فقير
بشوند و ايران كشــوري مثل افغانستان بشود ،يا
اينكه ترجيح ميدهيد حتي در نظامي كه حقوق
شهروندي را بهمعناي غربياش قبول نميكند،
كشور دچار عقب ماندگي اقتصادي نباشد؟
شــما دوقطبي جديــد «چين -
افغانستان» را مطرح ميكنيد؟

من واقعيت را ميگويم ،اگر اصالحطلبان بتوانند
با نظام به تفاهم برســند و توســعه اقتصادي و
اجتماعي را پيش ببرند...
شما بهتر ميدانيد كه اصالحطلبان
بيشتر از هر زماني رانده شدهاند ،در انزوايي
كه به آن دچار شــدهاند چگونه با قدرت به
تفاهم برسند؟

همه رانده شدهاند! مگر اصولگراها رانده نشدهاند.
آقايان علياكبــر ناطقنوري ،علــي الريجاني،
محمدرضا باهنر ،مرتضي نبوي و بادامچيان كجا
هستند؟ آقاي ميرســليم با 5رأي گوشه مجلس
نشسته است .اين يعني همه رانده شدهاند.
آنهايي كه قــدرت گرفتهاند چه
كسانياند؟

آنها كساني هستند كه صرفا براساس شاخصهاي
قدرت برنامهريزي كردهاند و كارشــان را پيش
بردهاند.
گرفت؟

تنظيمات آنها قدرت را از شــما

ببينيــد ،اشــكال از زماني شــروع شــد كه ما
نتوانســتيم خودمان را با قــدرت تنظيم كنيم،
ما همان گروهي هســتيم كه توانســتيم دو تا
20ميليون براي آقاي خاتمي از مردم رأي بگيريم
و توانستيم در نظام او را بهعنوان يك رئيسجمهور
موفق جا بيندازيم ،ما همان گروهي هستيم كه
ميتوانستيم دوسوم مجلس ششــم را بگيريم،
چرا وقتي كه ما ميتوانســتيم همه اين كارها را
انجام دهيم ،امروز به نقطهاي رسيدهايم كه يك
فراكسيون 10نفره هم در
ادامه در
صفحه11
مجلس يازدهــم نداريم؟
اين نقص كار ماست،حتي نقص كار آقاي ناطق
و امثالهم است.
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610فضاي ورزشي و تعداد زيادي بوستان بزرگ براي اجراي مراسم ماه محرم با رعايت پروتكلهاي بهداشتي آماده حضورهيئتها و عزاداران هستند

شهر،خادم  عزادارانحسینی

نگاه
محرم آلترناتيو ندارد
امیر محسنی

مدیرعامل سازمان ورزش شهرداری تهران

مجيد جباري

خبرنگار

امروز پنجم محــرم ،ماه
شهر
عــزاداري سيدالشــهدا
عليهالسالم است و كمكم
به ايام تاسوعا و عاشوراي حسيني نزديك
ميشويم .امســال اما با توجه به شرايط
ويژه شهر و ضرورت رعايت فاصلهگذاري
اجتماعي و ديگر پروتكلهاي بهداشتي،
شــهرداري تهران عالوه بر خدماتي كه
هرسال به عزاداران حسيني ارائه ميدهد،
اقدامي هم در جهت آســايش عزاداران
حســيني و همچنين حفظ ســامت
شهروندان در اين ايام انجام داده است.
پيرو همين سياســت ،پيروز حناچي،
شهردار تهران يك روز مانده به آغازماه
محرم ،در ابالغيهاي بر شناسايي عرصهها
و اماكن عمومــي روباز و غيرمســقف
مناســب و بدون مزاحمت بــا اولويت
فضاهاي بيروني فرهنگسراها و بوستانها
تأكيد كــرد .به اين ترتيب و براســاس
ابالغيه شــهردار ،فضاهاي عمومي شهر
شــامل ميادين اصلي ،فرهنگســراها،
بوســتانها و همچنيــن مجموعههاي
ورزشــي پايتخت بهطور رايــگان براي
برپاييهيئتهاي مذهبي سوگواران امام
حسين(ع) اختصاص يافت.
4بوســتان بانوان ميزبانهيئتهاي
زنانه

مديركل امــور بانوان شــهرداري تهران
با اشاره به شــرايط ويژه كرونا و دستور
شــهردار تهران براي برگزاري مراســم
عزاداريماه محرم گفت« :اداره كل امور
بانوان با هدف پاسخگويي به نياز مخاطبان
براي برگزاري مراســم محــرم با رعايت
ضوابط بهداشتي ،ويژهبرنامه «زير آسمان
روضه» را با همكاري ســازمان تبليغات
اســامي در دهه اول محرم و در فضاي
باز 4بوستان بانوان به اجرا در ميآورد».

عكس :همشهري /حامدخورشيدي

اول  -شاید کمتر کسی گمان می برد کرونا بیاید
و ماندگار شــود؛ البته این نکته به ظرافت بماند
که ،هر آمدنی را رفتنی اســت ولی در حال حاضر ،چاره ای جز پذیرش
طلب سهم خود
این واقعیت نیســت که کرونا؛ دیوانه وار و ستیزه جو ،در ِ
از زندگی نوع بشــر برآمده و او را وادار به عقب نشــینی کرده است .این
عقبنشینی اما ،تا جایی بازاری است و خریدار دارد که با اعتقادات مردم
نیامیزد .این ادعا ،نه به واسطه تئوری و تحلیل های علوم اجتماعی و جامعه
شناسی ُمهر تأیید می خورد ،بلکه ،با نگاهی دقیق و مبتنی بر مردم شناسی
حاصل می شــود و گواهش همین بیرق های عزایی است که این روزها
در تمام شهر برافراشته شده و پیراهن های سیاهی که بر قامتماناندازه
شده است.
دوم -محرم آمد؛ این آمدن اما از جنس رفتن نیست .نگارنده معتقد است،
سخن گفتن پیرامون تمام شــدن محرم ،خود ،نقض غرض است ،چه به
فرموده آن پیر سفرکرده« ،این محرم و صفر اســت که اسالم را زنده نگه
داشته» و اسالم عزیز ،بیش از 14قرن است که چون کوه استوار بر جای خود
مانده است .از این رو گزافه نیست اگر بگوییم محرم هر سال در تقویمها تکرار
می شود؛ نمی رود ،تمام نمی شود ،بلکه هر سال چون پیچکی باالرونده ،بر
درخت تناوری که از سال  61هجری در زمین کربال به ودیعه ن هاده شد،
می پیچد و باال می رود .محرم «آلترناتیو» نمی شناسد و از این روست که
پی راهکار
کرونا با تمام نیروی تهاجمی خود ،در مقابلش زانو میزند .مردمِ ،
می گردند و مسئوالن نیز .همه به سرعت آن را باز مییابند و مصداق حدیث
نورانی نبی مکرم اســام حضرت محمد صلی اهلل علیه و آله می شوند که
فرمود« :المومن کیس فطن حذر» مومن زیرک ،هشیار و محتاط است.
سوم  -باورمردم به این که ِ
برکت جان ها و نوای نی ها به لبیک یا حسینی
است که قرن ها در دل تاریخ پیچیده ،پروتکل های تازه ای از سوی ستاد
ملی کرونا در باب اقامه عزا ،نوشــت  .همه دســت به کار شدند تا ایران
حسینیه شود .مدیریت شــهری تهران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و
نخواهد بود ،چه ،توجه به شــعائر دینی و مناسک و آیین های مذهبی را
رسالت خود برشمرده و همواره در این مسیر گام برداشته است .سازمان
ورزش شــهرداری تهران هم این بار در قامتی دیگر ظاهر شد و به عنوان
متولی امر ،آستین همت باال زد و فضاهاي باز مجموعه های ورزشی خود
را در اختیار متقاضیان قرار داد.
آخر -بر اساس تدابیر و دستورالعمل ستاد ملی مقابله با کرونا ،برگزاری
مراسم عزاداری باید در اماکن روباز با حفظ فاصله اجتماعی و رعایت همه
موازین بهداشتی در مدت زمان حدود دوســاعته برگزار شود .مدیریت
حد بضاعت خود ،شرایط
شهری تهران ،بر همين اساس ،کوشیده است در ّ
و امکانات الزم برای حضور محتاطانه اما پرشور عزاداران حضرت ثاراهلل را
برآورده سازد؛ چه  ،آب دریا را اگر نتوان کشید  /هم به قدر تشنگی باید
چشید و امید واثق دارد این بیماری منحوس به برکت عزاداری و رثای بر
ساالر شهیدان و اصحاب و خاندان مطهرشان ،برای همیشه محو شود.

تاكنون 30هيئت درخواست برپايي مراسم و ايجاد ايستگاههاي صلواتي را به سازمان ورزش شهرداري تهران ارائه كردهاند

   در عزاي سيدالشهدا ،مردم نقش اصلي را دارند

پيروز حناچي ،شهردار تهران
تبليغات محرم هدف مقدس ماســت و آن را بخشــي از وظايف خود
ميدانيم .در عين حال ،شــهروندان برگزاركننده هيئتهاي عزاداري
هستند و اميدواريم فاصلههاي اجتماعي در مراسمها رعايت شود.
هماكنون شــهر به عزاي اباعبداهلل مزين شده اســت .در مراسم عزاي
سيدالشهدا معموال مردم نقش اصلي را دارند و شهرداري و ساير نهادها
نقششان ياريگري است .امسال بهدليل شرايط خاص كرونا و پروتكلهاي
بهداشتي اعالمشده از سوي ستاد ملي مقابله با كرونا عزاداريها شكل
خاصي دارد و مردم براي برگزاري مراسم به فضاهاي باز هدايت شدهاند.
به همين دليل شهرداري تهران نيز محيطهاي روباز خود را بنا به تشخيص
نهادهاي ذيربط در اختيار هيئتها قرار داده است .مطابق هر سال پرچمهاي
عزاداري امامحسين(ع) در مسيرهاي بزرگراهي نصبشده و بزرگترين
پرچم عزاي اباعبداهلل اكنون روي تپههــاي عباسآباد به اهتزاز درآمده
است .همچنين تابلوها و سازههاي تركيبي تبليغاتي شهرداري به محرم
اختصاص يافتهو حتي از بخش خصوصي هم درخواســت كرديم در كنار

زهرا بهــروزآذر ادامــه داد« :ماه محرم
ظرفيتهاي عظيمي براي فرهنگسازي
دارد و وقايع عاشــورا زمينههاي الگويي
بســياري براي جامعه بهدنبــال خواهد
داشت كه در اين بين ،نقش زنان در خور
توجه است ».او خاطرنشــان كرد« :اين
اداره كل همچنين برنامههاي ديگري را در
كنار مراسم «زير آسمان روضه» تدارك
ديده كه ارائه مشــاوره ســبك زندگي و

تبليغ خود روي تابلوهاي شهري ،نمادي از محرم
را بهكار ببرند .تمام تلويزيونهاي شــهري هم
به محرم اختصاص يافته اســت .از سوي ديگر،
شــهرداري ۵۰هزار پرچم امامحسين(ع) تهيه
كرده كه مردم ميتوانند بر سردر منازل و مغازهها
نصب كنند .سازمان فرهنگي هنري شهرداري هم
مراسم تعزيه ،نقالي و پردهخواني را در بعضي از محوطههاي باز شهري درنظر
گرفته است .ساختمانهاي اداري شهرداري ازجمله ساختمانهاي ميادين و
محورهاي اصلي شهر هم سياهپوش شدهاند .شهر تهران آنقدر بزرگ است
كه اگر كمتر از 700تابلو براي محرم نصب كنيم ،به چشم نميآيد اما تمامي
معابر شهري و نقاطي كه در آنها تابلو قرار داشت ،با شعارهاي محرم مزين
شده است .ايستگاههاي مترو و شبكه حملونقل هم سياهپوش شدهاند.
البته امسال نمايشگاه عطر سيب بهخاطر شرايط كرونايي كشور در دهه اول
محرم در فضاي مجازي فعال خواهد بود و اميدواريم اين امكان وجود داشته
باشد كه در دهههاي بعد محرم آن را به فضاي نمايشگاهي منتقل كنيم.

خانواده و نمايشگاه پوستر با موضوع نقش
زنان در قيام عاشــورا ازجمله آنهاست».
ثبتنــام ازهيئتهــاي بانوان توســط
سازمان تبليغات اســامي و در سايتي
كه به همين منظور ايجاد شــده ،انجام
ميشــود وهيئتها ميتوانند براي رزرو
فضا براي مراسمهاي عزاداري ،به آدرس
 www.pishraftyaran.irمراجعه
كنند.

مجموعههاي ورزشــي در خدمت
سوگواران حسين(ع)

در كنــار اماكــن و فضاهــاي عمومي
شهر ،مديريت شــهري پايتخت امسال
مجموعههاي ورزشــي خود را هم براي
عزاداري محرم اختصاص داده است.
آنطور كه مديرعامل ســازمان ورزش
شهرداري تهران ميگويد ،شهرداري
تهــران در مناطق 22گانــه پايتخت

410زميــن چمــن و 200مجموعه
ورزشي دارد كه همه اين مجموعهها با
همه ظرفيت آماده استفاده شهروندان
و سوگواراني هســتند كه ميخواهند
طبق روال هرســال و البته با رعايت
فاصلهگذاري و پروتكلهاي بهداشتي،
براي امام حسين(ع) سوگواري كنند.
در هميــن زمينــه ،امير محســني
به همشــهري گفت« :پيرو دســتور
شــهردار و تأكيدات معاونت فرهنگي
و اجتماعي شهرداري تهران ،پيش از
فرا رسيدنماه محرم ،براي در اختيار
قــرار دادن مجموعههاي غيرآبي خود
بههيئتهاي عزاداري آمادگيمان را
اعالم كرديم».
محســني با اشــاره به اينكه هماكنون
بهدليل شــيوع ويروس كرونا ،بخشي
از مجموعههاي اين ســازمان غيرفعال
اســت ،تصريح كرد«:با توجــه به ابالغ
ســتاد مقابله با ويروس كرونا ،ميتوان
بخشي از برنامههاي ايام سوگواري ماه
محرم را در فضاهاي ورزشي برگزار كرد.
براي همين تاكنون 30درخواســت از
سويهيئتهاي سوگواري به سازمان
ورزش شــهرداري تهران رسيده كه با
همه درخواستها موافقت شده است».
مديرعامل ســازمان ورزش شهرداري
تهران بــا بيان اينكه ايــن 30مجموعه
ورزشــي در مناطق مختلــف پايتخت
پراكنــده هســتند ،خاطرنشــان كرد:
«مجموعههاي ورزشي سازمان با رعايت
همــه پروتكلهاي بهداشــتي ،بهطور
رايگان ميزبان مراســم عــزاداران امام
حسين(ع) هستند».
بر همين اســاس،هيئتهــاي مذهبي
متقاضي ميتوانند در روزهاي پيشرو،
پس از دريافت معرفي نامه از ســازمان
تبليغات اسالمي ،درخواستهاي خود
را براي بررســي و دراختيار گذاشــتن
فضاي برگزاري مراسم به سازمان ورزش
شهرداري تهران ارسال كنند.

3
الف)ميادين،فضاهايعموميوفضاهاي
بيرونيفرهنگسراهايشهر:
 -1ميدان نبوت
 -2ميدان آزادي
 -3ميدان بهارستان
 -4ميدان امام خميني
 -5ميدان وليعصر
 -6ميدان امام حسين
 -7ميدانگاه امير كبير
 -8بوستان ملت
 -9بوستان نهجالبالغه
 -10بوستان آب و آتش
 -11اراضي عباسآباد و فضاي پل طبيعت
 -12فرهنگسراي گلستان (بوستان فدك)
 -13فرهنگسراي بهمن
 -14فرهنگسراي بهاران (بوستان بهاران)
 -15فرهنگسراي امام
 -16فرهنگسراي شفق (بوستان شفق)
 -17فرهنگسراي خاوران
 -18فرهنگسراي ابن سينا
 -19فرهنگسراي انديشه
 -20فرهنگسراي ارسباران
 -21فرهنگسراي اشراق
 -22فرهنگسراي قرآن

ب) بوســتانهاي مختــص برگــزاري
هيئتهاي عزاداري بانوان:
منطقــه  :15بوســتان پرديــس بانوان-
سهراه افسريه ،ضلع جنوب غربي ميدان
افسريه
منطقه  :19بوستان واليت -بزرگراه نواب،
تقاطع بزرگراه تندگويان
منطقه  :18بوســتان قائم(نرگس) :يافت
آباد ،خيابان شهيد حسيني
منطقه  :16بوستان شــهربانو -نازي آباد-
شهيد شرفي

ج)برخيمجموعههايورزشيشهرداري
براي برپاييهيئتهاي عزاداري:
منطقه  :2مجموعه ورزشي شهداي طرشت
منطقه  :14مجموعه ورزشي غروي
منطقــه  :5مجموعــه ورزشــي آيــتاهلل
سعيدي
منطقه  :17مجموعه ورزشي جانبازان
منطقه  :8مجموعه ورزشي فدك
منطقه  :10مجموعه ورزشي گلچين
منطقه  :4الزهرا
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سهامداران توصيه كرد كه سهامشــان را نگهداري كنند
و صبور باشند.
عوامل بنيادي مؤثر بر بازار

عكس :همشهري /امیر پناهپور

پرهيز از فروش هيجاني سهام

 5كارشناسشناختهشده بازار سرمايه از راهكارها و سياستهايي
ميگويند كه ميتواند به كنترل هيجانات بورس منجر شود
روند نزولي بورس در مبادالت ديروز هم ادامه
بورس
يافت .اگرچــه بهزعم فعــاالن قديمي بازار
سرمايه ،اين نزول يك روند طبيعي براي بازار
سهام اســت ،اما اين نزول يك تفاوت آشكار با نزولهاي
قبلي دارد و آنهم ورود خيل گسترده سهامداران تازهوارد
و كمدانش به بازار سرمايه است كه با نوسانهاي صعودي و
نزولي بورس آشنا نيستند و همين عامل موجي از انتقادها
را در جامعه و همينطور فضاي مجازي به راه انداخته است.
كارشناســان اما بر اين باورند كه نوسان بازار سهام پس از
صعودهاي پرشتاب طبيعي است و به سهامداران توصيه
ميكنند كه از فروش هيجاني سهامشان پرهيز كنند .به
گفته آنها ،روند نزولي بازار ســهام ظــرف چند روز آينده
بهپايان ميرسد.
بهگزارش همشــهري ،شــاخص كل بورس تهران كه
از 11روز پيش وارد يك دوره اصالح شــده اســت ،در
مبادالت ديروز باز هم نزول كرد و با 3.2درصد كاهش به
محدوده يكميليونو608هزار واحد رسيد .كارشناسان
بر اين باورند كه احتماال اين منطقه ،نقطه پاياني نزول
يا اصالح شاخص اســت و احتماال بهزودي دوره نزول
به پايان خواهد رســيد ،به همين دليل به سهامداران
توصيه ميكننــد كه از فروش هيجاني سهامشــان كه
منجر به تشكيل صفهاي فروش سنگين در بازار سهام
شــده اســت ،خودداري كنند .چند روز پيش محمود
واعظــي ،رئيس دفتــر رئيسجمهوري هــم محدوده
يكميليونو600هزار واحد را نقطه پايان نزول شاخص و
منطقه بازگشت بازار دانسته بود .باوجود اين ،سهامداران
بهويژه تازهواردان اين حرفها را باور ندارند و همان كه
در دوره صعود مدام انتظار داشــتند شاخص تا ابد رشد
كند ،اين روزها هم نقطهاي براي پايان نزول شــاخص
متصور نيســتند و مدام بهصورت هيجاني در صفهاي
فروش قرار ميگيرند .اين رويكرد رفتاري در سهامداران
غيرحرفهاي ،موجي از واكنشها و انتقادهاي غيرعقاليي
را در جامعه و شبكههاي اجتماعي بهراه انداخته است،
اما كارشناسان و فعاالن كهنهكار بازار سرمايه كه بارها
چنين نزولهايي را تجربه كردهاند ،اين رفتار سهامداران
تازهوارد را ناشــي از دانش مالی انــدک آنها ميدانند و
معتقدند نزول كنوني بازار سهام يك رفتار كامال طبيعي

پيشنهاد تغيير دامنه نوسان

براي بازار سهام است و به ســهامداران توصيه ميكنند
كه سهام خود را نفروشند.
نزول بورس طبيعي است

داريوش روزبهانه ،يك كارشــناس بازار سرمايه در پاسخ
به اين پرسش كه علت نزول بورس چيست ،ميگويد :در
يك جمله بايد بگويم اين نزول خيلي طبيعي ،الزم و كامال
بديهي اســت و علت آن رشد سريع و بيســابقه و تقريبا
هيجاني ماههاي اخير بازار ســهام بودهو اين يك واكنش
كامال طبيعي و منطقي براي بازار سهام است.
او با بيان اينكه نزول فعلي بــورس درواقع ،اصالح روندبه
رشد قبلي بازار سهام بوده است ،تأكيد ميكند :هر رشدي
كه در بازار اتفاق ميافتد با يك منطقي انجام ميشــود.
منطق رشــد قبلي بورس ،افزايش قيمــت دالر ،تجديد
ارزيابي دارايي شــركتها و برآوردهــاي جديد از ارزش
جايگزيني شــركتها بود و اكنون محركها و اثرات آن
رشد به پايان رسيده است.
او توضيح داد :زماني كه بازار سهام به مرزهاي اين منطق
رسيد و اثرات اين برآوردها بر سهام شركتها نمايان شد،
بورس وارد دوره اصالح شد .در واقع با تثبيت قيمت دالر،
ميزان رشد بازار از نظر جايگاه دالري به باالترين حد خود
رسيد .نســبت قيمت به درآمد بازار در سطوحي باالتر از
ميانگين كل بازار قرار گرفت و رشدي كه بايد در قيمتها
ديده ميشد ،انجام شد.
روزبهانه با تأكيد بر اينكه اين نزول كامال طبيعي اســت،
ادامه ميدهد :شما خواهيد ديد كه بهزودي همين منطق
دركف كانال نزولي فعال خواهد شــد و همين بازگشــت
از رونــد صعودي به نزولــي در زماني كــه اصالح به كف
محدوده خود برسد ،اعمال ميشــود و منطق اصلي بازار
فعال ميشود.
روزبهانه در پاسخ به اين پرســش كه كف روند نزول بازار
سهام كجاست ،ميگويد :بهزودي و ظرف روزهاي آينده كه
خيلي دور نيست ،روند اصالح قيمتها به پايان ميرسد.
اين تحليلگــر بازارهاي مالــي توضيح ميدهــد :بازارها
در جهتهــاي مختلف كنــش و واكنش يــا اصطالحا
 overreactionدارنــد .زمانــي كه شــاخص بورس به
باالترين حد خود رسيد ،يك واكنش به اين روند صعودي

مكث

وليد هالالت ،يك تحليلگر بازارهاي مالي هم درباره اينكه براي توقف نزول شاخص چه بايد كرد ،ميگويد :يكي از راهكارهاي
جلوگيري از نزول فرسايشي بازار اين است كه دامنه نوسان به 20درصد يا 50درصد افزايش يابد .يا مدلهاي ديگري نظير
اينكه دامنه نوسان 10درصد باشد و هر نمادي كه براي زمان مشخصي با صف خريد يا فروش مواجه شد ،دامنه نوسان آن به
15درصد برسد .او ادامه ميدهد :اگر اين كار انجام شود ،اوال سهامداراني كه تصميم قاطع گرفتهاند سهام خود را بفروشند،
سريعتر خارج ميشوند و ثانيا بازار خيلي سريع به تعادل ميرسد .در برگشت بازار هم اگر نمادي ارزنده باشد ،بهسرعت به
جايگاه قبلي خواهد رسيد .از اين زاويه بهنظرم بايد دامنه نوسان را باال برد و بدترين اتفاق براي بازار كاهش دامنه نوسان
است .او با بيان اينكه مهمترين كار هماكنون اين اســت كه به هر طريقي ،پديده صفمحوري حذف شود ،تأكيد ميكند:
پديده صفمحوري عامل تشديد هيجان هم در صعود و هم در نزول است .حال اگر افزايش دامنه نوسان به 20درصد نيازمند
بازارگردان است ،ميتوان آن را حداقل به 10درصد افزايش داد و تبصرههايي براي آن درنظر گرفت.

مهدي رضايتي ،يك تحليلگر ديگر بازارهاي مالي درباره
داليل نزول بازار سهام ،ميگويد :همزماني چندين عامل
در چند هفته دست بهدست هم داد تا شرايط موجود پديد
بيايد .عامل بنيادي نخست ،تثبيت نرخ ارز بود كه منجر
به روشنترشدن چشمانداز پيشرو ،حداقل براي چند ماه
آينده يعني تا زمان انتخابات آمريكا شد و عامل دوم رشد
آرام نرخ بهره است .اين 2عامل گپ تورم مورد انتظار و نرخ
بدون ريسك را بهشدت كاهش دادند.
او ميافزايد :ســاير عوامل عمدتا مربوط به جريان ورود و
خروج پول است .ســرعت ورود پول تاحدي كاهش يافته
ي سهام
بود ،اما شدت خروج را به افزايش گذاشت .آزادساز 
عدالت ،كاهش ســقف اعتبار كارگزاران ،كاهش ســقف
سرمايهگذاري صندوقها در سهام به 5درصد ،عرضههاي
اوليه و افزايش حجم عرضه در نمادهاي دولتي همه خروج
پولهايي را رقم زدند كه تا حد زيادي تعادل بازار را برهم
ريخت .ميشود خبر عرضه ســلف پرابهام نفتي را هم به
نگرانيهاي بازار اضافه كرد.
رضايتي تأكيد ميكند :در هر صورت انــدازه بازار بزرگ
شده و حمايت با تزريق پول بسيار دشوار است .بهتر است
سياستگذار به فكر استفاده از ابزارهاي ديگري باشد .اگر
انتظارات تورمي كنترلشده باشد ،كاهش نرخ سود مشكلي
پيش نميآورد و در اين برهه بسيار مفيد است .باالخره اگر
قرار است تامين مالي از بازار انجام شود ،بايد جريان ورود
پول از بانك به بازار سرمايه تداوم داشته باشد.
بهگفته او ،افزايش تدريجي ســقف اعتبــار كارگزاران و
سقف معامالت سهام صندوقهاي سرمايهگذاري ميتواند
كمككننده باشــد .همچنين كاهش سرعت عرضههاي
اوليه ،مديريت فروش ســهام عدالت و مديريت عرضهها
توســط دولت همگي ابزاري هســتند كه دولت ميتواند
استفاده كند تا بازار به تعادل برسد.
اين تحليلگر بازارهــاي مالي اضافه ميكند :ســناريوي
خوب براي بازار به تعادلرســيدن در محدودههاي فعلي
اســت و احتماال هرگونه برگشت پرشــتاب با عرضه زياد
مواجه خواهد شــد .در اين بين نمادهايي هســتند كه با
بيشواكنشي افت شــديدي را تجربه كرده و در يك بازار
متعادل ميتوانند رشــد قيمتي داشــته باشند .ميشود
اميدوار بود كه در روزهاي آينده از فشار فروش كاسته شده
و نمادها بهتدريج مسير خود را جدا كنند.

نشان داد و وارد دوره اصالح شــد و همين اتفاق در زمان
نزول هم بهزودي رخ خواهد داد.
او در پاسخ به اين پرسش كه چه توصيهاي به سهامداران
دارد ،ميگويد :بهنظر من سهامداران بهتر است از فروش
سهامشان صرفنظر كنند .البته ممكن است بازار در يك
محدوده مشــخص بــراي مدتي با نوســانهاي مقطعي
مواجه شــود يعني اينكه روند خاصي نداشــته باشد و با
نوســانهاي مثبت و منفي حركت كند .با اين حال ،بهتر
است سهامداران از فروش سهام صرفنظر كنند.
روزبهانه همچنين در پاســخ به اين پرسش كه بازار سهام
دوباره از چه زماني شروع به رشــد خواهد كرد ،ميگويد:
بازار به يك محرك يا اخبار بنيادي براي رشد نياز دارد زيرا
فعال محركهاي بنيادين قبلي كه منجر به رشد شاخص
بورس شده بودند ،به پايان رسيده است اما ميتوان گفت
احتمال اينكه بعــد از پايان انتخابات آمريــكا دوباره اين
محركهاي بنيادين ظهور كند ،وجــود دارد و فعال براي
قضاوت زود است.
خودكشي از ترس تشكيل حباب

مهدي طحاني ،يك كارشناس ديگر بازار سرمايه در پاسخ
به اين پرسش كه داليل نزول بازارسهام چيست ،ميگويد:
ريشــه اين نزول ،ترس ،اضطراب ،نبود تحليل ،هيجان و
كجسليقگي در اعمال قوانين و مقررات بازار سرمايه است.
او در پاسخ به اين پرســش كه آيا اين ترس و اضطراب در
سهامداران وجود دارد يا در مسئوالن ،ميگويد :اين ترس
و اضطراب هم در ســهامداران و هم در مســئوالن وجود
دارد ،اما نقطهاي كه منجر به نزول بازار سهام شد ،ترس و
استرسي بود كه مسئوالن بازار سرمايه از رشد بيش از حد
شاخص داشتند.
بهگفته او ،مسئوالن ميترسيدند بازار سهام دچار حباب
شود ،در نتيجه از ترس مرگ ،خودكشي كردند.
او توضيح ميدهد :يك ترســي در مسئوالن بازار سرمايه
ايجاد شــده بود كه بازار ســهام در حال رشــد بيرويه و
حبابگونه اســت درحاليكه بازار در حال رشــد نبود و
فقط سهام چند صنعت يا شــركت بزرگ كه تأثير زيادي
در شاخص دارند ،در حال رشد بود ،با اين حال مسئوالن
بازار سرمايه تالش كردند با اخبار و قوانين و مقررات بازار
را كنترل كنند كه منجر به نزول بازار ســهام شد .طحاني
ادامه ميدهد :يك سري دستورالعملها مثل محدوديت
در معامالت سهام صندوقهاي ســرمايهگذاري ،كاهش
ي سهام عدالت ازجمله
درصد اعتباري كارگزاران و آزادساز 
مقرراتي بود كه زمينه نزول شاخص را فراهم كرد و انتشار
اوراق سلف نفتي هم مزيد بر علت شد .در واقع بازار سهام
يكباره متوجه برنامههاي پيشروي بازار سرمايه با توجه
به وضع مقررات جديد شــد و همين عاملي براي ورود به
روند نزولي بود.
طحاني در پاسخ به اين پرسش كه روند نزولي بازار سهام
تا كجا ادامه دارد ،ميگويد :طبق صحبتهاي رئيس دفتر
رئيسجمهوري ،كف نزول بازار سهام محدودههاي فعلي
است و بازار ســهام هماكنون آماده بازگشــت است .او به

ورود افراد كمدانش به بازار

محمد گرجيآرا ،يك كارشــناس ديگر بازار ســرمايه با
طرح اين ســؤال كه در وضعيت فعلي چه اتفاقي رخ داده
كه اصالح بازار شــديدتر بهنظر ميرسد ،ميگويد :همان
هيجاني كه در صعود بازار شاهد آن بوديم ،در نزول هم در
حال رخدادن است.
او توضيح ميدهد :در ماههاي اخير برخي افراد كه دانش
و چشمانداز روشني از ارزش ذاتي سهم ندارند ،بهصورت
مستقيم وارد بازار شــدند و با هيجان خريد كردند؛ رفتار
هيجاني در بورس باعث شــده كه در نــزول هم در همه
قيمتها فروشنده وجود داشته باشــد و از طرفي با افت
قيمتها ،فشار فروش هم افزايش پيدا كند.
اين كارشناس بازار ســرمايه در تبيين راهكارهاي فعلي
براي گذر از هيجان در بازار ســرمايه ،ميگويد :مهمترين
كاري كه دولت ميتواند براي كاهش هيجان انجام دهد،
اين اســت كه با سياستهاي مشــخص و معين ،اعتماد
را برگرداند و با فعاالن اقتصادي در بازار ســرمايه بهطور
مستقيم گفتوگو كند .او ميافزايد :براي كنترل هيجان،
سياستگذاريها بايد براي سرمايهگذاران قابل پيشبيني
باشد و به سياستهاي اعالمي نيز پايبند باشيم .همچنين
ابعاد طرحهاي اقتصادي كامال مشــخص و روشن باشد و
اطالعرسانيها كامل و غيرقابل تفسير انجام شود.
گرجيآرا ادامه ميدهد :موضوع بعدي اين است كه افراد
حقيقي هم بايد به سمت استفاده از خدمات نهادهاي مالي
حركت كنند؛ ســهامداران بر ارزش ذاتي سهمهايي كه
ميفروشند ،آگاه باشــند و درباره آن مطالعه كرده باشند
و اگر تحليلي از ســهم ندارند ،مبالغ را بــه صندوقهاي
سرمايهگذاري بســپارند تا آنها درمورد آن تصميمگيري
كنند.
بهگفته گرجيآرا ،اين حجــم از هيجاني كه هماكنون در
بازار وجود دارد ،باعث شــده كه براي برخي ســهمها كه
پيش از اين صف خريدهاي ســنگين داشتند ،صفهاي
فروش ايجاد شود.

فشار داخلي و خارجي عليه صنعت نفت را كم كنيد

راز سكوت مصلحتي زنگنه
و پاسخ به انتقادها
اين روزهــا بيژن زنگنــه ،مرد
نفت
شمارهيك وزارت نفت در برابر
شديدترين فشارها و انتقادهاي
منتقدان و مخالفانش قرار دارد اما او ديروز و در
فاصلــه يكهفتــه پــس از نامــهاش بــه
رئيسجمهور ،به برخي از انتقادها پاسخ داد و
گفت :سكوت او ناشي از مصلحت كشور است؛
نه اينكه او زبان برای پاسخ دادن نداشته باشد.
به گزارش همشــهري19 ،مردادماه امســال
114نماينــده مجلس در نامهاي به روســاي
قواي سهگانه كشــور بهصورت علني مخالفت
خود را بــا ادامه وزارت زنگنه بــر وزارت نفت
اعالم كردند و اقدام اين نمايندگان در شرايطي
كه بهنظر ميرسد مسير اســتيضاح براي آنها
جواب نميدهد ،فشارهاي داخلي را همزمان
با فشار حداكثري ناشــي از تحريمها بر زنگنه
بيشتر كرد .آنها مدعي شدهاند صدارت زنگنه
بر وزارت نفت حداقل در 7سال اخير مردم ايران
را متحمل صدها ميليارد دالر زيان و عدمالنفع
كرده است.
آنها ادعا كرده بودند كه زنگنه به سرمايهگذاري
داخلي در صنعت نفت كمتوجه است و دنبال
خامفروشي است و مخالف احداث پااليشگاهها
و پتروپااليشــگاهها .ايــن نماينــدگان كــه
برخيشان داراي سابقه چندماهه نمايندگي
مجلس هستند ،دوباره قرارداد با توتال فرانسه
بر ســر فاز 11پارسجنوبي ،قرارداد گازي با
امارات يا همان كرسنت ،مخالفت زنگنه با كارت
سوخت و تشديد قاچاق سوخت ،عدماجراي
قــرارداد گازي با پاكســتان ،اختالفات ايران
با تركيه در مــورد انتقال گاز به آن كشــور و
محكوميت ايران به اعطاي ۱.۵سال گاز مجاني
به تركيه و راهبرد غلــط در مديريت قرارداد
گازي با تركمنســتان را مطرح كرده و مدعي
شدهاند كه ادامه تحمل او به هيچ وجه به صالح
كشور نيست2 .روز بعد زنگنه به رئيسجمهور
نامه مينويســد و از او ميخواهد تا مسئله در
دســتور كار ســران قوا قرار گيرد تا ادعاها و
پاسخهاي دو طرف شنيده شود و روساي 3قوه
قضاوت كنند.
ديروز اما سكوت زنگنه شكست؛ هرچند گفت
بهخاطر مصلحت كشور ســكوت ميكند .او
توضيح داد :بنيان پااليشگاه ستاره خليجفارس
در زمان من گذاشته شده و اسنادش هم موجود
است ،افزايش ظرفيت پااليش پااليشگاههاي
داخلي را نيز شاهد هستيد ،چه فردي پااليشگاه
بندرعباس را به ظرفيت نهايي رسانده است؟!
وي افزود :اگر اين دولت نبود حتي يك واحد
پااليشــگاه ســتاره خليجفارس هم عملياتي
نميشد و اين پيشــرفتها و كارها با مديريت
جلو رفت ،خون دل خورديم تا اين پااليشگاه
به نتيجه رســيد .وزيــر نفت تصريــح كرد:

اگر ما به پااليشگاهســازي اعتقاد نداشــتيم
چطور ۳۶۰هزار بشــكه ميعانات گازي براي
پااليشگاههاي ســيراف اختصاص داديم؟ اگر
اعتقادي به زنجيره خوراك نداشتيم چگونه در
تامين بنزين مورد نياز كشور خودكفا شديم.
وي با بيان اينكه عدهاي بهدنبال تخريب هستند
و اينگونــه القا ميكنند كه همــه بديها مال
ماست ،تصريح كرد :البته هر كجا كه الزم باشد
جواب ميدهيم و زبانمان قطع نشده است ،اما
اگرســكوت ميكنيم بهدليل مصلحت كشور
اســت ،زيرا نان ما برخالف عــدهاي در دعوا
بهدست نميآيد و فردي كه ميخواهد خدمت
كند به آرامش نياز دارد.
وزير نفت با تأكيد بر اينكه ما به پااليشگاهسازي
اعتقاد داريم و بيش از يكميليون بشكه براي
ساخت پااليشــگاه مجوز داديم ،اما كسي به
فكر توسعه پااليشگاه نيست ،به پروژه ساخت
پااليشگاه جاسك اشــاره كرد و گفت :مجوز
۳۰۰هزار بشكهاي ساخت پااليشگاه جاسك
را يك شــركت دولتي گرفته و بيش از 7سال
هم مجوز دارد؛ چرا اجرا نميكند؟ پااليشگاه
آناهيتا چرا اجرا نميشود؟ آنهايي كه توسعه
اين پااليشگاهها به آنها سپرده شد پاسخ دهند.
طرحهاي پتروشــيمي جنوب فارس چرا اجرا
نميشود؟ من مانع آن شدم؟!
او همچنين گفت :اگر چهاربرابر شدن صادرات
فرآورده ،جلوگيري از خامفروشي نيست پس
چيست؟ صادرات فرآوردههاي نفتي در سال۹۸
نسبت به ســال ۹۱چهاربرابر شده كه ناشي از
توسعه پااليشگاهها و جايگزيني مصرف داخل
با گاز است .اين اگر افتخار نيست پس چيست؟
وزير نفت تصريح كرد :آيا تخصيص خوراك به
پتروشيميها خامفروشي است يا نيست؟ اگر
درآمد پتروشيمي از ۱۱ميليارد دالر در سال۹۲
به ۲۵ميليارد دالر تا ســال ۱۴۰۰ميرســد
جلوگيري از خامفروشي نيست؟
سندتان كجاست؟

وي درباره قاچاق ســوخت هم بــا بيان اينكه
عدهاي ميگويند روزانه ۴۰ميليون ليتر بنزين
سوخت قاچاق ميشــود كه اين عدد غيرقابل
باور اســت ،تصريح كرد :عــدهاي ميگويند
كارت هوشــمند بنزين را حذف كرديد دهها
ميليــارد تومان ضــرر زديد .ســند اين ادعا
كجاست؟ چگونه محاسبه كرديد؟ سندتان و
محاسبهتان را ارائه دهيد .زنگنه ادامه داد :كجا
من كارت هوشمند ســوخت را حذف كردم؟
كارت هوشمند بنزين هميشه بوده ،اكنون نيز
هســت .آنجا كه كارت هوشمند سوخت بوده
و هســت گازوئيل بوده كه بيشــترين قاچاق
سوخت را دارد .مسئول مبارزه با قاچاق سوخت
كه من نيستم!

خطر در کمین بازار صادرات گاز و برق ایران
غفلت از سياستهاي توسعه محور بلندمدت در حوزه گاز و بيتوجهي
انرژی
به البيهاي قدرتمند انتقال انرژي در خاورميانه و جهان ،ميتواند ايران
را بهعنوان يكي از بزرگترين دارندگان منابع انرژي جهان به حاشيه
براند و از انتفاع مالي اين بازار محروم كند .خطر حذف تركيه و عراق از بازار صادراتي
انرژي ايران فقط اتفاقاتي است كه ميتواند در كوتاهمدت بر صادرات انرژي ايران تأثير
بگذارد؛ بهرهبرداري از خط لوله تاپي و بينيازي همســايگان شــرقي از گاز ايران و
همچنين تالش روسها براي سيطره بر بازار گاز اروپا نيز مسائلي است كه شايد كمي
ديرتر جايگاه انرژي ايران را متزلزل كنند.
به گزارش همشهري ،وابســتگي عراق به واردات انرژي از ايران و غيبت رقيب جدي
براي پر كردن جاي ايران در اين بازار بهقدري بدیهی بوده كه حتي آمريكا نيز در جريان
اعمال تحريمهاي ظالمانه نتوانسته است راه چارهاي براي منع اين مبادالت بیابد .اما
حاال آنگونه كه در خبرها آمده است عراقيها در حال زمينهسازي براي حذف انرژي
وارداتي از ايران هستند و حتي معتقدند از سال آينده ميالدي ،وابستگي كمتري به
برق و گاز ايران خواهند داشت.
تغییر موازنه انرژي با تركیه گازدار

تركيه بهعنوان يكي از قديميترين مشتريان گاز ايران ،در كنار اينكه تركمنستان و
روسيه را نيز بهعنوان رقباي جدي ايران به ميدان آورده ،اخيرا ً موفق به كشف ذخيره
گاز طبيعي 320ميليارد مترمكعبي در ميدان گازي ســاكاريا در درياي سياه شده و
بهطورجدي اميدوار است از واردات ساالنه 12ميليارد دالر گاز طبيعي بينياز شود.
برآوردها نشان ميدهد درصورتيكه تركيه بتواند ساالنه 10ميليارد مترمكعب گاز
طبيعي در ميدان گازي ساكاريا توليد كند ،ممكن است يكپنجم گاز موردنياز خود
را براي 32سال آينده فقط از اين منطقه تأمين كند.

حميدرضا صالحي ،عضو هيأت نمايندگان اتاق تهران به ايسنا ميگويد :با اعالم پيدا
شدن ميدان گازي جديد در تركيه قطعاً شرايط تغيير خواهد كرد و نخستين نتيجه آن،
كاهش نياز اين كشور به واردات گاز است و ازاينرو احتماالً قرارداد جديدي براي خريد
گاز ايران منعقد نخواهد كرد .او ميافزايد :از سوي ديگر با توجه به نگاه صادرات محور
دولت تركيه ،احتماالً آنها در آينــدهاي نهچندان دور به صادرات گاز نيز فكرخواهند
كرد كه عراق بازاري در دسترس براي آنها خواهد بود و اين به معني تهديد مستقيم
بازار ايران است.
تالش عراقيها در سه جبهه

عراق بهواسطه اقتضاي زمان ،در شرايط فعلي نيازمند مساعدت ايران در تأمين انرژي
است و ايران نيز در رابطهاي دوجانبه از اين فرصت اســتفاده ميكند؛ اما عراقيها
نشان دادهاند كه در كنار همكاري صميمانه ايران ،قرار نيست بيخيال مذاكره با رقبا
شوند .اواسط خرداد بود كه در جريان سفر رضا اردكانيان ،وزير نيرو به عراق ،ضمن
وصول نيمي از مطالبات صادرات برق به اين كشور ،قرارداد 2سالهاي نيز براي تداوم
صادرات برق در سالهاي 2020و 2021به امضا رسيد؛ اما حاال ،از يكسو در جريان
سفر مصطفي الكاظمي ،نخستوزير عراق به آمريكا8 ،ميليارد دالر قرارداد در حوزه
انرژي با شركتهاي آمريكايي امضا شده و از سوي ديگر بغداد تالش ميكند ضمن
جذب سرمايهگذاريهاي سعودي ،شبكه برق خود را از طريق عربستان و كويت به
شبكه برق خليجفارس متصل كند .اين دو اتفاق بهمعناي كاهش وابستگي به انرژي
ايران در عراق و ظهور رقيبي جدي براي تأمين برق در بازار اين كشور است .معاون
نخســتوزير عراق معتقد است كه اين كشــور اگر بتواند قراردادهاي چند ميليارد
دالري كه با شركتهاي آمريكايي امضا كرده را اجرايي كند و سرمايهگذاري سعودي
را جذب كند ،قادر خواهد بود واردات گاز و برق ايران را در سال آينده كاهش دهد.
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كالبد نحيف و زخمخورده گردشگري

خبرنگار

وام ميدهيم سفر كنيد

اعداد  1تا  9را طوري در خانههاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها ،ستونها و مربعهاي كوچك  3در  3يكبار
ديده شود .پاسخها در ادامه آمده است.

سخت
متوسط
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ساده

500كنشگر و متخصص محيطزيست از مجلس خواستند
مانع از انتقال آب مازندران به سمنان شود

زهرا رفيعي

خبرنگار

 ۵۰۰نفر از شهروندان ،كنشگران و
آب
متخصصان محيطزيســت كشور
خطاب بــه مجمــع نمايندگان
مازندران خواستهاند كه مانع از انتقال آب مازندران
به سمنان شوند .در درخواست آنها حتي موضوع
استيضاح وزير نيرو بهعنوان كارفرماي طرحهاي
انتقال آب بينحوضهاي از البرز شمالي به سمنان
مورد تأكيد قرار گرفته است.
تصميمگيــري در مــورد بودجه ســال آينده از
چند هفته ديگر در مجلس شــروع خواهد شــد
و امضاكننــدگان ايــن نامه نيــز خواهان تالش
همهجانبه براي جلوگيري از تخصيص مجدد منابع
مالي به ساخت سدهاي فينسك ،روزيه و كسيليان
در بودجه عمومي سال 1400كل كشور شدهاند.
يك اشتباه محاسباتي

ولياهلل فرزانه ،عضو مجمع نمايندگان مازندران
در مجلس نيز در گفتوگو با همشهري ميگويد:
موضوع ســد فينســك در مرحله اخــذ نظرات
كارشناسي است .مجمع نمايندگان مازندران با
احداث اين سد كه سرشــاخههاي رودخانههاي
مازندران و سدشــهيد رجايي را تهديد ميكند،
مخالف است و وزارت نيرو بايد به سؤاالت اساسي
در اين حوزه پاسخ دهد ،اما فعال بحث استيضاح
مطرح نيست .رئيس فراكســيون محيطزيست
مجلس يازدهــم نيز در گفتوگو با همشــهري
اطمينانخاطر داد كه تا زماني كه پاســخ قاطع
و روشن كارشناسان دريافت نشــود ،تا آنجا كه
اختيارات نمايندگي اجازه ميدهد ،اجازه نخواهد
داد اين سد ساخته شود.
ســميه رفيعي ميگويد :نبايد در مورد اين ســد
ســليقهاي عمل كرد .نظــرات كارشناســان را
شــنيدهام و منتظر نظر دولتيها هســتم .انتقال
آب بينحوضهاي از نظر متخصصان حوزه آب در
دنيا از اساس اقدامي شكست خورده است و صرفا
زماني صورت ميگيرد كه چار ه ديگري نباشــد و
پاي يك موضوع اســتراتژيك در ميان باشد .اين
نماينده مجلس با اشاره به اينكه نياز آبي سمنان
به منابع آبي جديد بايد دقيق احصا شود ،ميگويد:
توسعهاي كه در ســالهاي اخير بهخصوص طي

8سال گذشته در اين منطقه رخ داد ،بدون درنظر
گرفتن منابع آبي و ظرفيت برد (تحمل) آنجاست.
متوليان بايد بيايند در مورد دليل گسترش انواع
طرحهاي توسعه صنعتي در منطقه كويري سمنان
توضيح دهند .اگر انتقال آب به سمنان استراتژيك
شده بايد كســي به ســؤاالت موجود پاسخ دهد.
مسئوالن هم بايد پاسخگوي عملكرد خود باشند؛
نه اينكه موضوعات را بحراني كنند و چالش بسازند.
بازيگران پنهان در انتقال آب

پيش از دســت زدن به حقابــه حوضههاي آبريز
بايد نظر متخصصان شنيده شود .به گفته سعيد
سلطاني ،رئيس دانشكده منابع طبيعي اصفهان
بهطور كلي تجربيات در دنيا نشان داده است كه
انتقال آب بينحوضهاي كار درستي نيست؛ مگر
اينكه به داليل استراتژيك چارهاي جز اين نباشد؛
بهطور مثال انتقال آب زايندهرود به كاشان و يزد
بهدليل اين بوده كه از قبل بارگذاري صورت گرفته
است .اين در حالي است كه درصورت تامين حقابه
زايندهرود از اســتان چهارمحال و بختياري ،اين
رود كفاف نيازهاي خود را ميدهــد ،اما دولت با
اتخاذ سياستهاي توسعهاي اشتباه و انتقال آب
به هر روش ،شــرايط را به جايي رسانده است كه
ديگر نميتوان يزد و كاشان را بدون آب گذاشت.
البته فارغ از شرب ،اين شائبه در مورد انتقال آب
به يزد براي صنايع فوالد و كشــاورزي گلخانهاي
هم وجود دارد.
اســتدالل اين متخصص براي غلط بودن انتقال

آب براي كشــاورزي و صنعت اين است كه اگر
جايي آب ندارد ،يعني آن اقليم براي كشــاورزي
مناسب نيست و اگر جايي آب دارد ،همانجا بايد
كشــاورزي و صنعت توســعه پيدا كند .از سوي
ديگر در قوانين باالدستي ،اولويت اول ،تامين آب
شرب و در مرحله بعد تامين حقابههاي زيستي
محيطي است ،اما بازيگران پنهان بازي را تغيير
ميدهند .سعيد سلطاني ،متخصص آب ميگويد:
اشــتباهي كه در حوزه انتقال آب مشهود است،
وجود ســايه سياســت روي منابع آبي است كه
بعضا مصوبات را ناديده ميگيــرد؛ اينكه پروژه
انتقال آب به محل تولد فــان رئيسجمهور يا
وزير و معاون بستگي داشته باشد ،كار صحيحي
نيست .اگر آبي در مازندران هست ،بايد كشاورزي
را در همان مازندران گسترش داد؛ ضمن اينكه
الگوي مصرف آب در بخش كشــاورزي آنچنان
كه طبيعت به اصفهانيها ياد داد بايد تغيير كند
و به سمت كشاورزي گلخانهاي برود .مشكل مهم
ديگر «اشتباه محاسباتي» در پروژههاي انتقال
آب اســت و اين متخصص آب ميگويد :در اين
پروژهها هميشــه ميانگين آورد رودخانه در يك
بازه زماني بلند مدنظر قرار ميگيرد؛ درحاليكه
ما در حوضههاي آبريز بعضا با خشكســاليهاي
بلندمدت مواجهيم .به جــاي «ميانگين» بايد
روي  20تا 30درصد برنامهريزي كرد و مازاد آب را
درصورت استراتژيك بودن مسئله انتقال داد؛ در
غيراين صورت به گيرنده آب توهم پرآبي ميدهد
و بهدهنده ،مشكالت اكولوژيك تحميل ميكند.
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اتــاق خودرو -كاهــش ابعاد
جسم بر اثر كاهش دما
 -2پــول ژاپن -خواســتن...
است -نامور
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ندارد -رسول
-4تر و تازه -پايتخت سنگال-
سوغات اصفهان
 -5عهدهدار -از برادران يوسف
نبي(ع) -هواپيماي جنگي
 -6نوشــين ،گوارا -مجهز به
سالح -متناوب
 -7دريا -بزرگداشت -سنگ
قپان
 -8دلانگيز -اقامت گزيدن-
فالكت و خواري
 -9نوعــي پارچــه بــراق-
قضاوت -رنگ نشده!
 -10وريــد -اطرافشــهر-
كودك
 -11مقام و مرتبه اجتماعي-
مركــز بالروس -نخســتين
پايتخت امپراتوري عثماني
 -12قورباغه -نژاد مردم پرو-
صداي افتادن اشياي فلزي
 -13بنــاي ديدني اســتان
كرمان -از فروع دين -عجله
 -14ابريشم مصنوعي -مانع
تابش آفتاب -زير خاك پنهان

كردن
 -15كوتاهتر از مسير اصلي-
نوعي سقف شيبدار
عمودي:
 -1كشــت بارانـــــــي-
هيجانانگيز -دستگاهي براي
خشككردن موي سر
 -2معروف و مشــهور -پرنده
سوگوار
 -3كوشــا -زبان عربي -توپ
چوگان
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عرب
 -5تكرار حرفي -مترســك-
اصالح خرابي
 -6خواهــان -كمتوجــه و
بياعتنا نســبت به ديگري-
دشنام دادن
 -7بلندترين قلــه زاگرس-
پرتاب گلوله از تفنگ -نوعي
نوشيدني ميوهاي
 -8پدر علم فيزيك و مهندسي
نوين ايران
 -9پيروان -تيري كه با كمان
اندازند -رماني نوشــته رضا
اميرخاني
 -10دوتا نون -كوچكترين
جزء انرژي -قطعي براي كتاب
 -11خرس بومي شرق آسيا-
پيشوا -صدمترمربع

 -12بشــارت دهنـــــده-
جالدهنده كفش -خداي هندو
 -13واحد اندازهگيري مقاومت
الكتريكي -بخش هاللي انتهاي
ناخن -نفت درياي شمال
 -14نوازنده تنبك -شــهري
در ايالت باواريــاي آلمان كه
استراحتگاه هيتلر بود
 -15بيبندو باري -بيكس-
بسيار زياد
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سياست پاسكاري

تــاش وزارت ميراث فرهنگي ،گردشــگري
و صنايعدســتي حتي براي حمايــت مالي از
تاسيسات گردشــگري ايران بينتيجه مانده و
س جمهوري
حاال وزير ميراثفرهنگــي به رئي 
هشدار داده است كه بيكاري وسيع در نيمه دوم
سال دامان گردشــگري ايران را خواهد گرفت.
وزارت ميــراث فرهنگــي ،گردشــگري و
صنايعدستي حاال ســتاد مقابله با كرونا را كه
خود عضوي از آن اســت بهدليل سياستهاي
آن ســتاد در ايجاد محدوديتهاي مســافرتي
بهمنظور مقابله با كرونا به انتقاد گرفته اســت.
ث فرهنگي،
علياصغــر مونســان ،وزير ميــرا 
گردشگري و صنايعدســتي ديروز اعالم كرد:
«در ســطح ملي به كرات ايــن موضوع مطرح
است كه ســفر موجب تشــديد كرونا ميشود؛
درصورتي كه رعايت نكــردن فاصله اجتماعي،
ازدحام و استفاده نكردن از ماسك ،عامل اصلي
شيوع اســت و ســفر كمترين تأثير را دارد».
اين اظهارات در شــرايطي مطرح شده است كه
ســتاد ملي مقابله با كرونا بهعنوان سياستگذار
اصلي كشــور در جريان مهار و ريشهكني كرونا
در ايران بارها اعالم كرده اســت كه سفر ،عامل
انتقال بيماري به نقاط مختلف كشور است .حاال
اما وزير ميراث فرهنگي ميگويد ســفر ،عامل
انتقال بيماري نيست بلكه رعايت نكردن فاصله
اجتماعي و ماسك نزدن است كه اين بيماري را
گسترش ميدهد.

واقعيت آن اســت كه وزارت ميراث فرهنگي ،گردشگري و صنايعدســتي نتوانسته در
مقابله با ورشكســتگي ،تعطيلي و حتي تعديل گســترده شاغالن مســتقيم در صنعت
گردشگري ايران چارهانديشي قابل قبولي كند و حاال توپ را به زمين رئيسجمهوري ،ستاد
اندازد.
مقابله با كرونا و سياســتهاي ابالغ شده در آن ستاد براي محدودســازي سفر مي

حتي حسين اربابي ،مديرعامل كانون جهانگردي و ايرانگردي ايران در جلسه شوراي معاونين
وزارت ميراثفرهنگي ،گردشــگري و صنايعدســتي و در اظهاراتي عجيب از تصويب وام
۵۰۰ميليارد توماني در هيأت مديره يكي از بانكها براي دادن وام سفر با سود 4درصد به مردم
خبر داده و گفته اســت كه احتمال افزايش اين وام تا۲۰هزار ميليارد تومان نيز وجود دارد.
ث فرهنگــي ارائه كرده
او كه اين ســخنان را در آســتانه هفته دولت در حضور وزير ميرا 
اســت در تشــريح جزئيات بيشــتر گفته اســت« :اين وام 4ماه تنفــس دارد و مدت
بازپرداخت آن نيز8ماه اســت كه ميتواند عاملــي براي تحريك بازار و تقاضا باشــد».
همين ديروز اما حرمــتاهلل رفيعي رئيس انجمن صنفي دفاتر خدمات مســافرت هوايي و
جهانگرديايرانبههمشهريگفت:وضعيتصنعتگردشگريبهمرحلهانفجاروالتهابرسيده
و حتي فعاالن گردشگري به فكر برگزاري تجمع هستند.
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شدند يا به بازار بورس و ســرمايه كوچ كردند.
رئيس انجمن صنفي دفاتر خدمات مســافرت
هوايي و جهانگردي ايران زيان وارد شده به دفاتر
خدمات مسافرتي كشــور را نيز تاكنون بالغ بر
3هزار ميليارد تومان اعالم كرده است.

جمشــيد ســلطانمرادي ،رئيــس جامعــه
هتلــداران اســتان مازنــدران نيز خبــر داده
اســت كه از 300هتل موجود در اين اســتان
20درصــد يعني معــادل 60هتل بــه فروش
گذاشته شدهاند .چون هتلهاي مازندران ديگر
مســافر ندارند و تنها يك درصد ظرفيت اقامت
در هتلهاي اين اســتان تكميل شــده است.
حرمتاهلل رفيعي ،رئيــس انجمن صنفي دفاتر
خدمات مســافرت هوايي و جهانگــردي ايران
نيز 2روز قبــل به صداي ميــراث گفته بود كه
۵هزار شركت خدمات مسافرتي فعال در ايران
وجود دارند و با شــيوع كرونا در كشور تاكنون
4هــزار دفتر خدمات مســافرتي بهطور مطلق
تعطيل شــدهاند و آن يكهزار شركت باقيمانده
هم بهصــورت نيمــه تعطيل فعال هســتند.
او پيشتر نيــز به همشــهري گفتــه بود كه
بالغ بر ۸۰درصــد دفاتر خدمات گردشــگري
كشــور تعطيل شــدهاند .اين دفاتــر يا منحل

شــهريورماه در تقويــم گردشــگري ايــران
آخرينماه از فصل سفر است .اما اينبار كرونا و
اتفاقات پيشاز آن كاري با صنعت گردشگري
كشور كرده است كه حتي هشــدار علياصغر
مونسان ،وزير گردشــگري به حسن روحاني،
رئيسجمهــوري نيز زخمهــاي كالبد نحيف
گردشــگري ايــران را التيــام نخواهــد داد.
هفته گذشته ،امير سزاوار ،رئيس جامعه حرفهاي
هتلداران استان خراسان رضوي اعالم كرد كه
در  6ماه گذشته خسارت وارد شده به هتلهاي
شهر مشــهد حدود ۹۰۰ميليارد تومان است.
بهگفتــه او ،تنها 60هتــل از 238هتل موجود
در شهر مشــهد يعني يك چهارم از هتلهاي
اين شهر به ضريب اشغال تا 6درصد رسيدند و
80درصد از 9هزار شاغل مستقيم هتلهاي شهر
مشــهد ،يعني 7هزار و 200شاغل مستقيم در
هتلهاي اين شهر تعديل ،اخراج و بيكار شدهاند.

مكث

وزيــر ميــرا ث فرهنگــي،
گردشگری گردشــگري و صنايعدســتي
ســرانجام پس از 8مــاه كه از
شيوع بيماري كرونا در ايران ميگذرد ،اذعان
كرد كه اين صنعت ،در حال ورشكستگي است
و تاكنون 12هزار ميليارد تومان نيز آســيب
ديده است.
علياصغر مونسان اين ســخنان را در شوراي
معاونــان و مديران وزارت ميــراث فرهنگي
ابراز كــرد و خبر داد كه با ارســال نامهاي به
رئيسجمهوري ،هشــدار داده اســت نيمه
دوم امســال بيــكاري گســترده دامــان
صنعت گردشــگري ايران را خواهد گرفت.
اظهــارات ديرهنــگام علياصغر مونســان
درخصــوص وضعيــت وخيــم صنعــت
گردشــگري ايران و حتي نامه هشدارآميز او
به رئيسجمهــوري در مورد وقــوع بيكاري
گســترده در صنعت گردشــگري ،درست
در شــرايطي ابراز شده اســت كه بسياري از
هتلها و شركتهاي خدمات گردشگري از
ماهها قبل تعطيل ،ورشكســته شدند و يا به
مهاجرت اجبــاري به بازار بورس و ســرمايه
تن دادند و از اين صنعت خداحافظي كردند.
ماههاســت كه فعاالن صنعت گردشــگري
ايران در رســانهها ازجمله در همين روزنامه
همشهري فرياد ميزنند كه بايد فكري براي
نجات صنعت در حال نابودي گردشگري ايران
شود .اما وزير ميراثفرهنگي حاال ترجيح داده
است درست در آستانه هفته دولت اعتراف كند
با صنعت درحال ورشكستگي و موج بيكاري
گسترده در آن مواجه هستيم.

سه شنبه  4شهریور شماره 8022

سايه سياست بر سر پروژههاي انتقال آب

وزير ميراثفرهنگي به خطر ورشكستگي
صنعت گردشگري ايران اذعان كرد
فعاالن صنعت گردشگري از 8ماه قبل تاكنون نسبت به تعطيلي
و بيكاري گسترده در صنعت گردشگري هشدار دادهاند
محمد باریکانی
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تحول در اينترنت اشياء
با سنسورهاي بدون باتري

محققان سنسورهاي جديدي ساختهاندكه نياز به باتري ندارند و
ميتوانند تا 20سال بدون نياز به تعمير و نگهداري كار كنند
عمادالدين قاسميپناه

خبرنگار

بســياري از تحليلگــران
فناوری پيشبيني ميكنند كه طي
دهه آينده شاهد يك انفجار
در تعداد دســتگاههاي اينترنت اشياء يا
بهاصطالح درســتتر اينترنــت چيزها
( )IoTخواهيــم بود و سنســورها نقش
مهمي در اين پيشبيني بازي ميكنند.
بهگزارش سايتك ديلي ،اين در
حالي است كه سنسورها داراي
اشكاالت خاص خود هستند و
بسياري از اين مشكالت مربوط
به محدود بــودن منبع انرژي و
عمر محدود باتريهاي آنهاست.
امــا اكنــون اســتارتاپ
 Everactiveسنســورهاي
صنعتي را به نحوی توسعه داده
است كه بهصورت شبانهروزي
كار ميكنند ،به حداقل تعمير
و نگهداري نياز دارند و ميتوانند
بيش از 20سال عمر كنند.
نكتــه مهم در ايــن فنــاوري ،مدارهاي
يكپارچــه بســيار كــم مصــرف
 Everactiveاست كه انرژي را از طريق
منابعي ماننــد نور داخلي و ارتعاشــات،
براي توليد داده بهدســت ميآورند .اين
سنســورها بهطور مداوم آن دادهها را به
داشــبورد ابري  Everactiveارســال
ميكنند كه به كاربران تجزيه و تحليل و
هشدارهايي را در زمان واقعي ارائه ميدهد
تا به آنها كمك كند كــه از قدرت كامل
دستگاههاي  IoTصنعتي استفاده كنند.
ديويد ونتزلوف ،معاون بخش تكنولوژي
اين شــركت ميگويد :اين كار به وسيله
چيپهاي كم مصرف ممكن ميشود كه
بهطور مــداوم تحت نظارت هســتند .از
آنجا كه منبع قدرت ما نامحدود اســت،
نميتوانيــم گزينههاي ديگــري مانند

خاموش نگهداشــتن راديو يا كار ديگري
را انجام دهيم تا انرژي باتري ذخيره شود.
 Everactiveمحصــوالت نهايي را روي
چيپهاي خود ميســازد و مشــتريان
ميتوانند تعداد زيادي از آنها را به سرعت
نصب كنند .نخستين محصول اين شركت
تلههاي بخار را كنترل ميكند كه ميعانات
را خارج از سيستمهاي بخار آزاد ميكند.
اين سيستمها در صنايع مختلفي استفاده
ميشــوند و مشــتريان Everactive

شامل شــركتهايي در بخشهاي نفت
و گاز ،كاغذ و توليد مواد غذايي هســتند.
 Everactiveهمچنين سنسوري براي
نظارت بر دستگاههاي دوار مانند موتورها
و پمپها توليد كرده است كه در نسل دوم
چيپهاي بدون باتري اين شــركت ارائه
ميشود .با وجود جلوگيري از صرف هزينه
و محدوديتهاي مرتبط با سنســورهاي
ديگر ،اين شــركت معتقد است كه اين
سنســورها نقش مؤثري در كارخانههاي
آينده دارند .ونتزلوف ميگويد :اين فناوري
كال به تعمير و نگهداري و باتري نياز ندارد
و از انرژي حاصل از منابع خارجي تغذيه
ميشود ،همچنين همواره به سيستم ابري
متصل است .كارهاي بسياري وجود دارد
كه ميتوانيد با ايــن فناوري انجام دهيد،
آنقدر كه درك آن براي شــما گيجكننده
و بسيار دشوار است.

#هوشمند

23023629

از «راياتبعه» تا احراز هويت همگاني در اينترنت

100ثانيه خبر

ث درباره اعطاي گذرنامه به اتباع خارجي براي فعاليت در فضاي مجازي كشور ،اين روزها حسابي داغ شده ،اما
بح 
مقامات شورايعالي فضاي مجازي ،مدتهاست بر احراز هويت همگاني در اينترنت ۳تأكيد دارند
ايــن روزهــا ،صحبتهاي
اینترنت رســول جليلــي ،از اعضاي
شــورايعالي فضاي مجازي
درباره اصطالح جديــدي به نام «راياتبعه»
باعث بحثهاي جديد ميان فعاالن فضاي
آنالين كشور و شــبكههاي اجتماعي شده
است .هر چند گروهي با شوخي و بهعنوان
يك ايده با اين مسئله برخورد كردهاند ،اما
طرح چنين مســئلهاي مدتهاســت در
شورايعالي فضاي مجازي پيگيري ميشود.
جليلــي در مصاحبهاي كه اخيرا منتشــر
شده اعالم كرده كه پليس كشــور بايد در
فضاي مجازي براي گذرنامه افراد خارجي
كه ميخواهند «راياتبعه» يا «تبعه فضاي
مجازي كشور» باشند فكري كند.
در ايــن گفتوگو كــه متن كامــل آن در
خبرگزاري مهر منتشر شــده تأكيد كرده
از يك ســو مجلس بايد بحث حكمراني در
فضاي مجازي را در دستور كار قرار دهد و از
طرف ديگر نيز گفته كه وزارت امورخارجه
بايد ابعاد بينالمللــي حكمراني در فضاي
مجازي را تدوين كند .او همچنين ميگويد:
ممكن است كسي بخواهد بهصورت مجازي
در ســرزمين فضاي مجازي ما زيست كند،
اين زيست بايد قانونمند باشد .به گفته اين
عضو حقيقي شــورايعالي فضاي مجازي،
به همين خاطــر پليس ما بايــد در فضاي
مجازي براي گذرنامه كساني كه ميخواهند
«راياتبعه» و يا تبعه فضاي مجازي باشند،
فكري كند .رسول جليلي در اين رابطه تأكيد
ميكند:اگر قرار اســت افراد خارجي وارد
فضاي مجازي ما شوند ،بايد براي آن قاعده
و قانون گذاشــت .از آنجايي كــه ورود اين
اشخاص به فضاي مجازي از طريق فرودگاه
واقعي انجام نميشود و پليس مهاجرت آن
را چك نميكند ،مقــررات متفاوتي براي
ورود بهصورت مجــازي ميطلبد .در اينجا
بايد مسئله را بشناســيم و براي آن راهكار
تدوين كنيم .هرچند صحبتهاي اين عضو
شــورايعالي فضاي مجازي درباره اعطاي
گذرنامهاي بهنــام «راياتبعه» بــراي اتباع

  دوچرخه جيپ بهزودي ميآيد

دوچرخه برقي كوهستان 2( Full Suspensionكمك فنره) جيپ
با قدرت بــاال و قيمتي باورنكردني اوايل ســپتامبر (كمتر از  2هفته
ديگر) به بازار عرضه خواهد شد .به گزارش انگجت ،اين دوچرخهاي
است كه به آساني تپهها و كوهها را ميپيمايد و داشتنش آرزوي هر
دوچرخهسواري است .اين دوچرخه يك موتور الكتريكي 750واتي
دارد كه در زمان اوج ،ميتوانــد تا 1500وات نيز برســد و به لطف
باتريهاي 48ولت 14/5آمپر بر ســاعتي ،ميتواند مســافتي بين
48تا 97كيلومتــر را نيز طي كند .وزن اين وســيله نقليه نيز حدود
36كيلوگرم است.

  كشف RX J1140+0307

تلسكوپ فضايي هابل تصوير يك كهكشان زيبا با سياهچالهاي كمجرم
منتشر كرد .ناســا با انتشار تصوير اين كهكشــان نوشت :اين عكس
بهوسيله دوربين پيشرفته ( )ACSهابل ثبت شده است .اين دوربين
كه در سال2002روي هابل نصب شده اســت ،با ديد وسيع ،تصاوير
باكيفيت و فوقالعادهاي را ثبت ميكند .كهكشان جديد مارپيچيشكل
است و RX J1140+0307نام دارد .بدينترتيب از اين اسم ميشود
دريافت كه چه معمايي پيش روي اخترشناسان قرار دارد.
كشورهاي ديگر بهنظر كاربران شبكههاي
اجتماعي تازه آمده اســت ،اما پيش از اين
هم مقامات شــورايعالي فضاي مجازي بر
الزام احراز هويت همه افــراد براي فعاليت
در فضاي آنالين تأكيد داشــتهاند .هر چند
اين طرح منحصر به ايران بوده و در كشوري
حداقل بهصورت رسمي گذرنامه دادن براي
فعاليت مجازي مطرح نشده است.
در جستوجوي اينترنت سوم

پيش از ايــن دبيــر شــورايعالي فضاي
مجازي در گفتوگــوي اختصاصي خود با
همشهري ايده اينترنت سوم را برای ايران
مطرح كرده بود .به گفتــه فيروزآبادي ،در
كنار مدل اينترنــت كاليفرنيايي و اينترنت
چين ما بايد مدل اينترنت خود را داشــته
باشــيم .او درباره جزئيات ايده اينترنت ۳
به همشــهري ميگويد :اين مــدل جديد
شــبكه ملي اطالعات ،همراه بــا ارتباط با
جهان است .اينترنتي است كه در آن هويت
مشخص ميشود .در آن احراز هويت داريم و
اميدواريم در چارچوب شبكه ملي اطالعات
روي اينترنــت كاركنيم ،ولــي هركس به
آن داخل ميشــود ،هويت مشخصي دارد.
دبير شورايعالي فضاي مجازي همچنين

چندي قبل در همايش «سياســتگذاري و
حكمراني عمومي» هم اين مسئله را بهعنوان
يك دغدغه مطــرح كرد و گفــت :از موارد
ديگري كه در اين دوره پساصنعتي مطرح
است ،اين اســت كه هنوز مسئله هويت در
فضاي مجازي حل نشده و تمام اتصاالت و
ارتباطات در يك گمنامي صورت ميگيرد.
سعيدرضا عاملي ،دبير شورايعالي انقالب
فرهنگي هم در گذشــته بهصورت رسمي
اعالم كرده بود كه «با تكميل چرخه شبكه
ملي اطالعات ايران بايد به فكر حكمراني نوع
سوم اينترنت باشد».
وي در مراسمي تأكيد كرده بود :بحث 2تكه
شــدن اينترنت ديگر يك فرضيه نيســت،
اتفاقي اســت كه رخ داده اســت .اينترنت
االن حكمران چينــي و آمريكايي دارد .اگر
اين  2اينترنت وجــود دارند،آيا نميتوانيم
يك اينترنت سوم را ايجاد كنيم؟ بهنظر من
ما ظرفيت طراحــي اينترنت با قابليتهاي
كشور خودمان را داريم ،اگر اميدوارانه شبكه
ملي اطالعات را پيش ببريم بايد به اينترنت3
فكر كنيم.
قطع ارتباط با دنيا؟

محمد جواد آذري جهرمي ،وزير ارتباطات

چندي پيش در گفتوگو با همشهري با
اعالم اينكه آمريكا و چين هر دو بهدنبال
يكجانبهگرايــي هســتند ،در اين رابطه
گفته بــود :اينكه ما بايد بــراي خودمان
مدل داشته باشيم و پشت توسعه فضاي
مجازي ايدئولوژي داشــته باشــيم كه
اسير يكجانبهگرايي آمريكاييها در اين
فضا نشــويم ،حرف درستي است .ما بايد
ايدئولوژي خودمان را در توســعه فضاي
مجازي داشته باشــيم كه كليد واژه آن
ميشود «شبكه ملياطالعات» .اما عدهاي
تعبيرشان از شــبكه ملي اطالعات اين
است كه بايد دور خودمان ديوار بكشيم.
استقالل را با قطع ارتباط با دنيا مساوي
ميدانند .اســتقالل معنايش اين نيست
كه ارتباطمان را با دنيــا قطع كنيم .هر
وقت از شــبكه ملي اطالعــات صحبت
ميكننــد ،كلمات فيلترينــگ و حذف
وابســتگي به ســرويسهاي خارجي را
كنارش ميآورند؛ اين تعبير غلطي است.
ديدهام كه در برخي تريبونها ميگويند
ما هم بايد مثل چين باشــيم .هر وقت ما
هم بيشــتر از يك ميليارد نفر جمعيت
داشتيم ،ميتوانيم ادعا كنيم ميخواهيم
مثل چين باشيم.

آزمايش سوخت آمونياك در هواپيما
شركت  Reaction Enginesو انجمن
حملونقل
تسهيالت علوم و فناوري بريتانيا()STFC
هوایی
يك مطالعه مفهومي را در مورد استفاده از
آمونياك بهعنوان سوخت جت انجام دادهاند .با تركيب
فناوري مبدلهاي حرارتــي  Reaction Enginesو
كاتاليزورهاي پيشرفته  ،STFCآنها اميدوارند كه يك
سيستم پيشــران پايدار با ميزان پايين انتشار گازهاي
گلخانهاي براي هواپيماهاي آينده توليد كنند.
به گزارش نيواطلــس ،موتورهاي جت مــدرن از انواع
مختلفي از ســوختهاي مبتني بر نفت سفيد استفاده
ميكنند كه داراي چگالي انرژي بســيار بااليي هستند
و ميتواننــد هواپيماهــا را فراتر از ســرعت صوت به
پرواز درآورند و مســافران و محمولهها را در سراســر
جهان جابهجا كنند .متأســفانه ،چنين سوختهايي از
سوختهاي فسيلي حاصل ميشوند و ميزان دي اكسيد
كربن قابل توجهي منتشر ميكنند.
يكي از راههاي دســتيابي به كاهــش آاليندهها ،توجه
به گزينههاي ديگــر براي ســوختهاي معمول جت
در صنعت حملونقل هوايي اســت .مشكل اين است
كه اكثر اين گزينههــا چگالي انرژي بســيار كمتري

  چين در پــي راهاندازي بزرگتريــن پايگاه دادههاي
ژنتيك دنيا

چينيها با جمعآوري اطالعات ژنتيك بيش از 700ميليون مرد در
اين كشور ،بزرگترين پايگاه داده ژنتيك جهان را تاسيس ميكنند.
به همين دليل جمعآوري نمونه خــون بيش از 700ميليون مرد در
اين كشور آغاز شده كه شــامل نوجوانان و كودكان نيز ميشود .به
گزارش تك تايمز ،دولت چين اين كار را با همكاري مدارس ،شعب
پليس در سراسر چين و برخي نهادهاي دولتي ديگر انجام ميدهد.
اين برنامه به پيشــبرد طرحهاي جامع بهداشت و سالمت در چين
كمك كرده و به مقابله با بيماريهاي واگيردار در نقاط مختلف اين
كشور ميپردازد.

  انگليسيها از فيسبوك و گوگل ماليات ميگيرند

وزارت دارايي انگلســتان از شــركتهاي گوگل و فيسبوك ماليات
خواهد گرفت .به گزارش «ميل آن ساندي» ،وضعيت خراب اقتصادي
و كاهش درآمدها باعث شده تا دولت انگلستان به فكر درآمدزايي از
شركتهاي فناوري باشد .انگليســيها آوريل گذشته و پس از آنكه
مشخص شد روند مذاكرات جهاني درباره وضع ماليات بر شركتهاي
فناوري ،بسيار آهسته است ،قانون ماليات بر سرويسهاي ديجيتال
خود را معرفي كرد .بهنظر ميرســد كه اين اقدام بــه رابطه تجاري
انگليس و آمريكا ضربه وارد كند.

  كوچكترين ابررايانه جهان

شركت ژاپني  NECاز عرضه پلتفرم جديدي به نام اسايكس آئورورا
خبر داده كه كوچكترين ابررايانه جهان بهحساب ميآيد و در عرصه
هوش مصنوعي كاربرد بسياري دارد .بنابر اعالموبسايت «تكرادار»،
اين پلتفرم ارائه خدمات هوش مصنوعي در عرصه بانكداري ،بهداشت
و درمان و براي استفاده مؤسسات مالي و اعتباري را تسهيل ميكند.

پيش از اين ،از آمونياك براي سوخت موشك استفاده شده و
دانشمندانبهدنباليافتنيكراهحلاقتصاديبرايهواپيماهاهستند

نسبت به سوختهاي استاندارد صنعت هوايي دارند و
البته مشــكالت ديگري هم دارند .بهعنوان مثال ،براي
استفاده از فناوري امروزي باتريها ،هواپيماهاي آينده
بايد بســيار كوچك و با برد كوتاه باشــند و همچنين
ظرفيت بارگيري كمي داشــته باشــند .بر اين اساس،
هيدروژن مايع ميتواند يك جايگزين مناســب باشد،
اما بايد بخش اعظمي از آن مورد اســتفاده قرار بگيرد.
در نتيجه هواپيماها بايد بهطور كامل دوباره طراحي و
زيرساختهاي جديدي بنا شوند.
ايده استفاده از آمونياك بهعنوان سوخت هواپيما موضوع
جديدي نيست .اگرچه اين ماده تنها يك سوم از چگالي
انرژي ديزل را داراست ،اما نسبتا به آساني به مايع تبديل
و ذخيره ميشــود .اين ســوخت قب ً
ال در دهه 1950و

کرونا Xعلم
   شناسايي 2داروي ديگر براي مهار كوويد19-

محققان دريافتند 2داروي مشــابه به نامهاي واكولين 1-و آپيليمود ميتوانند
مانع از آلوده شدن سلولها به ويروس كروناي جديد شوند .به گزارش بيجيآر،
دانشكده پزشكي هاروارد اعالم كرده است كه اين داروها كام ً
ال جديد نيستند ،اما
براي معالجه بيماران كوويد19-مجددا مورد استفاده قرار گرفتهاند .واكولين 1-و
آپيليمود (1-Vacuolinو  )apilimodسالها پيش توليد شده و آنزيمي به نام
 PIKfyve kinaseرا هدف قرار ميدهند .اين آنزيم در عفونت كوويد19-نقش
دارد و به همين دليل ممكن اســت اين داروها در درمان ايــن بيماري مؤثر واقع
شوند« .توماس كرشهاوزن» استاد زيستشناسي سلولي در انستيتوي بالواتنيك
در  HMSو بوستون16 ،سال پيش واكولين 1-را كشف كرد .آپيليمود نيز توسط
شركت درماني  LAMتوليد شده اســت .محققان چند سال پيش دريافتند كه
اين 2داروي مشابه ميتوانند ويروس ابوال را ساقط كنند.
با ورود ويروس كرونا مطالعه روي اين دارو ادامه يافت؛ چراكه كرشهاوزن دريافت
كه روند ورود ســلول به ابوال و كوويد19-مشــابه اســت .مطالعات منتشر شده
دراينباره نشــان ميدهد كه مهاركنندههاي  PIKfyve kinaseميتوانند از
بروز عفونت از طريق 2-SARS-CoVيــا  ebolavirus Zaireجلوگيري
كنند .كرشهاوزن ميگويد :يافتههاي ما نشــان ميدهد كه هدف قرار دادن اين
كيناز از طريق يك ضدويروس مولكول كوچك در برابر 2-SARS-CoVممكن
است يك استراتژي مؤثر براي كاهش پيشــرفت يا وخامت كوويد19-باشد .اين
دارو در آزمايشــگاه موفق عمل كرده و حاال قرار اســت روي 140بيمار مبتال به
كوويد19-براي ارزيابي ايمني ،تحمل و اثربخشــي در كاهش بار ويروســي در
بيماران آزمايش شود.

   داروي فشار خون شدت كوويد19-را كمتر ميكند

داروهاي فشار خون باال ،خطر ابتال به بيماري جدي يا مرگ از طريق كوويد19-را

1960به وسيله موشــك معروف X-15مورد استفاده
قرار گرفته بود و آن را بــه مجموعهاي از ماموريتهاي
زيرمداري فرســتاده بود .اين ســوخت همچنين فاقد
كربن است .مشكل اصلي پيدا كردن روشي مناسب براي
استفاده اقتصادي در حملونقل هوايي است .براي حل
اين مشكل ،شركت  Reaction Enginesيك سيستم
پيشرانه جديد را كه براســاس فناوري مبدل حرارتي
توليد كرده ،براي موتور هايپرسونيك  SABERتوسعه
داده است .اين سيستم ســپس در آزمايشگاه STFC
 Rutherford Appletonواقــع در آكسفوردشــاير
ارزيابي شد.
در اين سيستم جديد ،آمونياك مانند نفت سفيد ،سرد
ميشود و بهصورت مايع تحت فشار قرار ميگيرد و در
بالهاي هواپيما ذخيره ميشود .گرماي ناشي از موتور
به وسيله موتور مبدل حرارتي ،آمونياك را گرم و رآكتور
شــيميايي را تغذيه ميكند و در اينجا يــك كاتاليزور
مقداري از آمونيــاك را به هيــدروژن تجزيه ميكند.
مخلوط آمونياك و هيدروژن سپس موتور جت را تغذيه
ميكند و اين در حالي اســت كه آنچه منتشر ميشود
عمدتا شامل نيتروژن و بخار آب است.

يكســوم كاهش ميدهد .به گزارش ســاينسديلي ،محققان دانشگاه آنگلياي
شرقي 28هزار بيمار را كه از داروي فشار خون باال استفاده ميكردند ،مورد مطالعه
قرار دادند .آنها دريافتند كه خطر ابتال به بيماري شديد كوويد19-و مرگ براي
افرادي كه مهاركنندههاي آنزيم تبديلكننده آنژيوتانسين يا مسدودكننده گيرنده
آنژيوتانسين مصرف ميكنند ،يكسوم كاهش يافته است .محقق برجسته دكتر
«واسيليوس وسيليو» از دانشكده پزشكي دانشــگاه آنجليا نورويچ ميگويد :ما
متوجه شديم كه خطر مرگومير و پيامدهاي بحراني بهمراتب در اين بيماران كمتر
است؛ بنابراين ممكن است درواقع آنها نقش محافظتي داشته باشند؛ بهخصوص
در بيماران مبتال به فشار خون باال.
او تأكيد كرد :اگرچه متخصصان درباره اثر محافظتي اين داروها مطمئن نيستند،
اما ميتواند دليل كم شــدن خطر بيماري اين باشد كه داروها از ايجاد ،ACE2
آنزيمي كه رگهاي خوني را منقبض ميكند ،جلوگيري ميكند.

   كرونا و اثر بيماري متابوليك در اندامهاي مختلف بدن

ساخت يك مدل متابوليكي براي كوويد19-از ســوي محققان دانشگاه مرداك
استراليا و دانشگاه كمبريج نشان ميدهد اين بيماري ،اندامهاي مختلف بدن را
بهطور همزمان درگير ميكند .به گزارش ســاينسديلي ،در اين تحقيقات نمونه
پالسماي خون تعدادي از بيماران كوويد19-و يك گروه از افراد سالم ،جمعآوري
شد تا امكان تشــخيص تفاوتهاي متابوليك بين 2گروه فراهم شود .با تجزيه و
تحليل نمونههاي پالسما محققان شاهد يك ردپاي بيولوژيكي از بيماري شامل
افزايش ريسك اختالل در عملكرد كبد ،ديسليپيدمي يا چربيپريشي ،ديابت و
بيماريهاي قلبي و عروقي بودند.
به عقيده محققان ،اين ردپاي بيولوژيك نشاندهنده ايجاد تغييرات سيستمي در
ساختار بيوشيميايي بدن است و ارتباطي با زمان نمونهگيري و شدت عالئم بيماري
ندارد .مهمترين مشاهدات انجام گرفته در اين تحقيقات ،درگير شدن اندامهاي
مختلف بدن توسط بيماري و همچنين مبتال شدن بيماران به ديابت و آسيبهاي
كبد است كه ارتباطي با شدت عالئم تنفسي ندارد؛ بنابراين الزم است همزمان با
اقدام براي درمان مشكالت تنفسي ،براي درمان عوارض بيماري در ساير اندامها
نيز اقدام شود تا بيماران بهطور كامل بهبود يابند.
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خلوتبودن ،تاريكي نسبي ،طوالني بودن عرشه پل ،حضور معتادان و ...ازجمله عوامل ايجاد احساس عدمامنيت در زنان
براي عبور از پلهاي عابر پياده است

تجربه تلخ زنانه براي عبور از پلهاي عابر

كارشناسان معتقدند ايجاد كاربري متنوع و ايجاد شلوغي كاذب همچون حضور دستفروشان روي پل
احساس امنيت را در زنان افزايش خواهد داد
الهام مصدقيراد

خبرنگار

چرا احســاس امنيت زنان در زمان عبور از
پلهاي عابر پياده كمرنگ است؟

حس امنيت بر روي برخي پلهاي عابر

تعدادي از زناني كه با همشهري گفتوگو كردند،
اعالم داشتند حضور برخي افراد بهصورت دائمي
روي پلهاي عابرپياده ،احساس امنيت در آنها
ايجاد كرده است .يكي از اين زنان به همشهري

برخی از بانوان میگویند با حضور دستفروشان و نوازندگان در پلهای عابرپیاده ،احساس امنیت بیشتری دارند .عكس :همشهری /محمد عباسنژاد

تالش براي ارتقای امنيت زنان در شهر

مكث

گفتوگوي همشهري با تعدادي از زنان ساكن
تهران نشان ميدهد خلوتي بيش از حد ،طوالني
بودن عرشــه پل ،تاريكي نســبي و حتي نوع
معماري سازه در ايجاد احساس عدمامنيت در
آنها براي عبور از روي پل نقش دارند .به جز اين
دستهبنديهاي اصلي ،وجود چند عامل ديگر
در همين فضا احســاس عدمامنيــت در زنان
را پررنگتر ميكند .حضــور افراد بيخانمان،
معتادان و محصور بودن نماي پلها با تابلوهاي
تبليغاتي و يا شكل تونلي آنها ازجمله اين موارد
است .شايد معتادان يا افراد بيخانمان با ظاهري
ژنده و نامرتب مزاحمتي براي زنان ايجاد نكنند،
شــايد طوالني و خلــوت بودن عرشــه پلها
حادثهاي را براي زنان رقــم نزند اما به هرحال
آنها احســاس عدمامنيت را تجربه ميكنند؛
احساســي كه نوع و ميزان آن با مردان بسيار
متفاوت بوده و حتي در مواقعي قابل درك براي
آنها نخواهد بود.
اين احساس عدمامنيت تا جايي براي زنان قوي
عمل ميكند كه خانم جوانــي در گفتوگو با
همشهري ميگويد« :ساعت 10شب از خودروي
دوستم در كنار پل عابر پياده واقع در بلوار نيروي
زميني پياده شدم .همسرم در آن سوي پل در
انتظارم بــود اما خلوتي بيــش از حد و تاريكي
عرشه پل مرا ترســاند و از همسرم تقاضا كردم
خودش به اين ســمت پل آمده و مرا همراهي
كند ».تعدادي ديگر از زنان نيز لحظات سخت
و ناخوشايندي را در زمان عبور از روي پلهاي
عابر پياده تجربه كردهاند؛ «چند سال قبل فرزند

محمدرضا جوادي يگانه ،معاون اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران روز گذشته در صفحه شخصي خود در توييتر به اجراي طرح « ارتقاي احساس امنيت
زنان در شهر » اشاره كرد و نوشت « :يكي از مهمترين وظايف اجتماعي شهرداري تهران ،تامين و ارتقاي احساس امنيت زنان و كودكان و مقابله با آزار جنسي
است .اين طرح كه توسط اداره كل اموربانوان و با همكاري شهرداري منطقه 10اجرا شده ،گام اول در اين مسير است ».زهرا بهروز آذر،مديركل بانوان شهرداري
تهران نيزچندي قبل به همشهري گفت « :زنان ساكن منطقه 10فضاهاي ناامن منطقه را معرفي كرده و اقداماتي براي تامين امنيت اين نقاط به اجرا درآمده
و قرار است اين طرح در تمامي مناطق اجرايي شود».

پل هاي عابرپياده به مثابه نشانه شهري

ايجاد كاربري روي پلهاي عابرپياده،موضوعي است كه زهرا فسايي،
دانشآموخته دكتري شهرسازي به آن اشاره كرده و بهعنوان راهحلي
براي ارتقای احســاس امنيت زنان مورد تأكيد قــرار ميدهد .او به
همشهري ميگويد« :با ايجاد جذابيت در بعضي پلهاي عابر ،استقبال
عابران پياده از آنها افزايش يافته و عرشه پل شلوغتر و امنتر خواهد
شــد .بهعنوان مثال ايجاد گالريهاي دورهاي روي عرشه پلها ،اين
شرايط را فراهم خواهد كرد ».اين شهرساز همچنين به تبديل پلهاي
عابرپياده به «نشانههاي شهري» اشاره كرده و معتقد است« :طراحي
خاص و زيبا براي هر كدام از اين پلها ،آنها را به نشانهاي در شهر تبديل
كرده و تصوير ذهني منسجمي براي شــهروندان ايجاد ميكند كه
ميتواند منتقلكننده احساس آرامش بيشتري در آنها شود».

مكث

پل عابر پياده معموال نخستين و
گزارش مطمئنترين گزينه براي عبور از
عرض يك معبر پر از خودرو است.
اين سازه شــهري كه عابران پياده براي تامين
ايمنيشــان از آن بهره ميگيرنــد ،در ميان
پيامهاي شهروندان به شهرداريها درصد بااليي
از مجموع درخواستها را بهخود اختصاص داده
است .اما همين سازه تامينكننده ايمني ،نمره
مطلوبــي در تامين امنيت بهويــژه براي زنان
دريافت نميكند .بهگفته كارشناسان اجتماعي،
پلهاي عابر پياده بهدليل خصوصيات سازهاي و
ظاهريشان يا ويژگيهايي كه در سالهاي اخير
به آنها افزوده شده ،در زمره بيدفاعترين نقاط
شــهري قرار دارند.تجربيات نامطلوب بعضي
زنان در استفاده از پلهاي عابر پياده ،تا مدتها
بعد مانع اســتفاده دوباره آنها از اين سازههاي
شهري شده است.
چند ســال قبل بعد از آنكه عرشه پلهاي عابر
پياده بهعنوان مكان نصب بيلبوردهاي تبليغاتي
و محلي براي كسب درآمدهاي شهري انتخاب
شد ،گاليه شهروندان و كارشناسان اجتماعي از
اين اتفاق آغاز شد .آنها معتقد بودند كور كردن
اين پلها با نصب تابلوهاي تبليغاتي و در واقع
حذف چشمان نظارهگر ،امنيت آن را خدشهدار
كرده و احتمال وقوع بزه را بهويژه در ســاعاتي
خاص افزايش خواهد داد .به همين دليل مدتي
بعد ،بيلبوردهاي تبليغاتي حدود 50سانتي متر
باالتر نصب شدند ،تا عرشه پل از ديد خودروهاي
عبوري و عابران در معابر پنهان نماند .اين اقدام
يكي از تأثيرگذارترين اقدامــات براي افزايش
احساس امنيت بهويژه در زنان محسوب ميشد.
با اين حال اما عبور بخش قابلتوجهي از زنان از
روي پلهاي عابر پياده ،با احساس امنيت كامل

همراه نيســت .علی اعطا ،ســخنگوي شوراي
شــهر تهران نيز به تازگي اعالم كرده موضوع
امنيت زنان در پلهاي عابر پيــاده را پيگيري
خواهد كرد.

خردسالم را در كالسكه گذاشــته و در ساعات
بعدازظهر ،قصد عبــور از روي پل را داشــتم.
در ميانه پل مردي ايســتاده بــود و با بازكردن
لباس خود ،قســمتي از بدنش را نمايان كرده
بود .وحشــتزده با جيغهاي ممتد درحاليكه
سعي ميكردم تعادل كالسكه را هم حفظ كنم
خود را به انتهاي پل رســانده و از پلهها پايين
آمدم ».این خانم شهروند با بيان اينكه خاطره
تلخ آن روز را بعد از ســالها فراموش نكردهام
ميافزايد« :همچنان براي عبور از عرض معابر
پر از خودرو چارهاي جــز انتخاب پل عابر پياده
ندارم .بهخصوص براي گذر از عرض بزرگراهي
كه در اطراف محل سكونتم قرار دارد».
سال 87و براساس يك پژوهش دانشگاهي در
تهران ،پلهاي عابر پياده در زمره بيدفاعترين
فضاهاي شهري شــناخته شدند .فضاهايي كه
بهويژه زنان احساس عدمامنيت را در آن تجربه
كرده و حتي با مواردي نظيــر متلك ،لمس و
حتي نمايش اندام جنسي مواجه شدهاند .اعظم
آهنگر ،جامعهشناس و استاد دانشگاه تهران كه
مسئوليت انجام اين پروژه را بهعهده داشته به
همشهري ميگويد «:نتايج اين بررسي نشان
داد 35درصد نمايش اندام جنسي در پلهاي
عابر پياده رخ داده و بيشتر زناني كه اين تجربه
تلخ را گذرانده بودند ديگر از پلهاي عابر پياده
استفاده نميكردند ».او البته اين را هم ميگويد
كه اين نوع خاص از رفتار بيماران جنســي در
سالهاي اخير و با گسترش فضاي مجازي به
اين عرصه منتقل شــده و تا حدودي كمتر در
عرصههاي عمومي شهر ديده ميشود.

ميگويد« :رويپل عابرپيــاده واقع در ميدان
تجريش هميشــه يك نوازنده حضور داشته و
ساز ميزند .همين موضوع به من آرامش داده و
حتي در ساعات خلوت بهراحتي از روي پل عبور
ميكنم ».يكي از مواردي كه زنان بارها در مورد
كاهش يا افزايش حس امنيتشــان به آن اشاره
داشتند ،ساعت تردد و مكان تردد بود .آهنگر،
نيز به اين مسئله اشاره داشته و ميگويد« :برخي
پلهاي عابرپياده كه در مركز شهر مثال محدوده
بازار يا مناطق اداري قرار گرفتهاند در روز بهدليل
حضور جمعيت قابل توجــه،براي خانمها امن
محسوب ميشوند ،اما همان پلها بعد از اتمام
ساعت كاري و هنگام شب و خالي شدن منطقه
از جمعيت،احساس ناامني بسياري را منتقل
ميكنند .در مقابل برخي ديگر از پلها به واسطه
حضورشان در مكانهايي ديگر ،در ساعات روز
خلوت بوده و هنگام شب شلوغ شده و احساس
امنيت زنان را ارتقا ميدهند».
نمونه اين مورد ،پلهاي عابرپيادهاي است كه در
نزديكي بوستانها و برخي مراكز تفريحي قرار
دارند كه اغلب در شبها شاهد حضور جمعيت
گردشگر است .اين جامعهشــناس با تأكيد بر
اينكه پژوهشهاي داخل و خارج از كشور نشان
دادهاند زمان ،مكان و نوع پوشش در ميزان بروز
بزه در مكانهاي عمومي نقــش مؤثري بازي
ميكند ،ميافزايد« :زنان در فضاهاي عمومي
نسبتا شلوغ ،احســاس امنيت بيشتري دارند.
ميتوان در بعضي پلهاي عابرپياده كه فضاي
وسيعتري دارند ،امكان حضور دستفروشان را
فراهم كرد و بهعبارتي شلوغي كاذب ايجاد کرد
تا حس امنيت در زنان ايجاد شود .همچنين بهتر
است عرشــه پلهاي عابري كه روي بزرگراهها
قرار دارند،با بيلبوردهاي تبليغاتي پوشانده نشود
تا بيماران و مزاحمان بهدليل وجود چشــمان
نظارهگر كمتر دست به رفتارهاي نامتعارف زده
و زنان احساس امنيت بيشتري كنند».

پل عابر پیاده در محله پالیسبرگ ( )Paliesbergهلند ازجمله پلهای
نا امن برای شهروندان به حســاب میآید که با تغییر ظاهر در سال
 ،2015امنيتش افزایش یافت.
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  تراكتور امروز آسيايي ميشود؟

تبريزيها اگر بتوانند امروز در نيمه نهايي جام حذفي ،مسجد سليمان را شكست دهند
پيش از بازي فينال ،حضورشان در ليگ قهرمانان آسيا را تضمين خواهند كرد
اولينبازيمرحلهنيمهنهاييجامحذفيايرانازساعت 19:30امشب
در ورزشگاه يادگار امام تبريز برگزار ميشود .اگرچه بعد از قرعهكشي
تالشعاعبازيحساسپرسپوليسواستقالل
اينمرحلههمهچيزتح 
قرار گرفت و در روزهاي اخير همه درباره اين بازي صحبت ميكردند،
اما بايد پذيرفت كه ديگر بازي اين مرحله هم خالي از حساســيت
نيست و بهخصوص براي تراكتور كه ميزباني بازي امشب را بر عهده
دارد ،از اهميت زيادي برخوردار است .تراكتور با مالكيت زنوزي طي
2فصل اخير بودجه بسيار زيادي را صرف خريد بازيكن و مربي كرده
اما هنوز هيچ نتيجهاي از اين ولخرجيها نگرفته و جامحذفي تنها
اميد باقيمانده اين تيم پرطرفدار است .تراكتوريها ليگ را با كسب
رتبه چهارم به پايان رساندند تا سهميه آسيايي آنها هم همچنان در
هالهاي از ابهام و منوط به مشخصشدن قهرمان جامحذفي باشد .اگر
ازجمع4تيمباقيماندهدرجامحذفينفتمسجدسليمانبهقهرماني
اين جام برسد ،سهميه آسيايي تراكتور منتفي خواهد شد و اين تيم
كال جايي در جمع 4نماينده ايران نخواهد داشت .اگر پرسپوليس يا
استقالل به قهرماني برسند ،تراكتور بهعنوان چهارمين نماينده ايران
به آســيا ميرود و بايد كارش را در ليگ قهرمانان از مرحله پليآف
آغاز كند .اما اگر خود تراكتور بتواند به قهرماني جامحذفي برسد،
آن وقت بهعنوان يكي از2نماينده مستقيم ايران پا به مرحله گروهي

  همه قربانيان يك بعدازظهر عجيب

3داور ،يك فدراسيون ناموفق و وزارتخانهاي
كه با پاسخگويي ميانهاي ندارد

بهروز رسايلي| وضع حيرتانگيزي كه سر معرفي داور داربي پيش آمد ،حتي از استانداردهاي
كج و معوج فوتبال ايران هم خارج بود .يعني هرج و مرج و بيسازماني در اين فقره بيداد ميكرد؛
عريانتر و زشتتر از هر زمان ديگري .شرح داستان را خودتان بهتر ميدانيد؛ اينكه ابتدا اسم
محمدحسين زاهديفر بهعنوان داور مســابقه پرسپوليس و استقالل در مرحله نيمهنهايي
جام حذفي اعالم شد ،سپس رضا كرمانشاهي به تندي عليه فدراسيون فوتبال و حتي وزارت
ورزش مصاحبه كرد ،بعد كميته داوران انتخاب زاهديفر را گردن نگرفت و نهايتا پيام حيدري
بهعنوان قاضي اين بازي معرفي شد.اين اتفاقات پيدرپي كه ظرف فقط چند ساعت رخ داد،
به معني واقعي كلمه باورنكردني بود؛ طوري كه در همه آشفتگيهاي سابق فوتبال ايران هم
مشابهش را نديده بوديم .حاال بازي پرسپوليس و استقالل كه به اندازه كافي هم حساس هست
و بايد برنده داشته باشد ،در چنين فضاي ملتهبي آغاز ميشود.

رضا كرمانشاهي
حوادث عجيب روز يكشنبه عالوه بر دامن زدن به حواشي كاذب داربي 3،داور سرشناس
فوتبال ايران را هم قرباني كرد .وضع رضا كرمانشــاهي كه روشن است .شنيده ميشداو

رقابتهاي ليگ قهرمانان در فصل آينده خواهد گذاشت .طبعا اين
گزينه آخر كه با كسب جام نيز همراه است ،مطلوبترين گزينه براي
تراكتور و هواداران پرشمار اين تيم خواهد بود.
7سالبعدازتنهاقهرماني
تراكتور تاكنون 4بار به فينال جامحذفي ايران رسيده3 ،بار بازنده
شده و يكبار نيز طعم قهرماني در اين رقابتها را چشيده است .تنها
قهرماني اين تيم در فصل 92-93بهدست آمد كه علي كريمي هم
در اين تيم بازي ميكرد و در پايان همان فصل از فوتبال بازنشسته
شد .تراكتور اين بار هم بازيكنان باتجربهاي در تركيبش دارد و شايد
با تكيه بر همين بازيكنان بتواند موفقيت 7سال قبل را دوباره تكرار
كند .احسان حاجصفي در تمام هفتههاي اخير ليگ از بازيكنان آماده
و مؤثر تراكتور بوده است .اشكان دژاگه كه بعد از كرونا خيلي دير به
تبريز برگشت و هفتهها دور از آمادگي بود ،در هفتههاي پاياني ليگ
نشانههايكوچكيازبازگشتبهفرممطلوبرابروزدادوحاالميتواند
در حساسترين مراحل جامحذفي عصاي دست تراكتور باشد .حتي
مسعود شــجاعي هم ميتواند در هفته پيشرو كه حساسترين
مقطع 2فصل اخير براي تراكتوريهاست ،باالخره دينش را به اين
تيم ادا كند .از اينها گذشته رضا اسدي و رشيد مظاهري هم بهعنوان
آمادهترين بازيكنان هفتههاي اخير تراكتور ميتوانند اين تيم را تا

انتخاب اول كميته داوران براي قضاوت اين مســابقه بود ،اما بــا تغيير داور داربي ،چنان
عصباني شد كه جواب تلفن تكتك خبرگزاريها را داد و از تندترين ادبيات ممكن استفاده
كرد .كرمانشاهي خشمگين همه پلهاي پشت سرش را ويران كرد .وقتي كسي ميگويد:
«در اين فدراسيون را بايد گل بگيرند» ،ساده نيست كه منتظر بازگشتش به حوزه داوري
باشيم .به عالوه فدراسيون در موضعي قرار گرفت كه ناچار شد صالحيت كرمانشاهي را زير
سؤال ببرد و بگويد او از نظر كميته صيانت از سالمت مسابقات ،شايسته قضاوت نبوده؛ در
اين صورت اوال بايد گناه كرمانشاهي براي افكارعمومي تشريح شود و ثانيا آقايان توضيح
بدهند كه چنين داوري چرا به راحتي در ساير ديدارها سوت ميزده است.
محمدحسين زاهديفر
قرباني دوم اين ماجرا محمدحسين زاهديفرد بود؛ كسي كه حاال اسمش بهعنوان يك
داور سوگلي و ســفارشپذير جا ميافتد .وقتي جايي خارج از كميته داوران زاهديفر را
قاضي داربي ميكند ،اين مسئله بهشدت بحثبرانگيز است؛ آنقدر كه رضا كرمانشاهي
به صراحت ميگويد« :شــايد وزارت ورزش قصد دارد يك تيم خــاص را برنده كند و به
همين دليل داور بازي عوض شده است ».كميته داوران  2داور را براي بازي چهارشنبه
درنظر گرفته بود كه زاهديفر بين آنها نبود .به اين ترتيب روشــن نيست چطور اسم او
اعالم شده است.
پيام حيدري
قرباني سوم داستان ،كسي است كه بايد بابت انتخابش بهعنوان داور داربي خوشحال باشد،

كريمي به داربي ميرسد
علي كريمي به داربي ميرسد .به گزارش ورزش  ،3هافبك كليدي آبيها كه در جريان ديدار با پيكان آسيب ديده
بود ،روز گذشته در محل تمرين استقالل حاضر شد و با پشت سر گذاشتن تستهاي آمادگي جسماني جواز حضور
در تمرينات را پيدا كرد .كريمي پيش از اين هم اعالم كرده بود هر طور شده ميخواهد در داربي حذفي بازي كند.

فينال جامحذفي و حتي قهرماني در اين رقابتها باال بكشند.
اوليندر ليگ،نخستيندرحذفي؟
برخالف تراكتور كه 4بار به فينال جامحذفي ايران رســيده ،نفت
مسجدسليمانهيچتجربهايازرسيدنبهمراحلباالياينمسابقات
ندارد و حضورش در مرحله نيمهنهايي در واقع شگفتي مسابقات اين
فصل بوده است .نفتيها در مراحل قبلي شاهين بوشهر ،شهرخودرو
مشهد و گلگهر ســيرجان را حذف كردهاند كه بردن شهرخودرو
و گلگهر در خانه حريف بهدست آمده و نتيجه قابل توجهي براي
شاگردان مهدي تارتار بوده است .شكل بازي نفت مسجدسليمان
كه اساسا مبتني بر دفاع فشرده و تجمع در زمين خودي است ،اين
تيم را در ليگ برتر به ركورددار تساويهاي بدون گل تبديل كرد و
تا هفته شانزدهم در ليگ برتر شكستناپذير نگه داشت .درست در
همان دوران بود كه تيم تارتار در سيرجان و مشهد هم با 2پيروزي
يك بر صفر توانست گلگهر و شــهرخودرو را از جامحذفي حذف
كند .اما تيم مسجدسليمان در دور برگشت ليگبرتر ديگر آن تيم
غيرقابلنفوذي نبود كه در دور رفت ديده بوديم .تيم شكستناپذير
نيمفصل اول ،در دور برگشت 6بار شكست خورد و بيش از دوبرابر
دور رفت دروازهاش باز شد .جالب اينكه نخستين باخت اين تيم در
همان نخستين هفته از دور برگشت رقم خورد و تيمي كه طلسم
شكستناپذيري نفت را شكســت ،همين تراكتور بود كه حاال در
جامحذفي ميزبان آنهاســت .تراكتور و نفت مسجدســليمان در
نخستين هفته ليگ در مسجدسليمان به تساوي بدون گل رسيده
بودند و در نخستين هفته دور برگشت ،بازي آنها در تبريز با تكگل
اكبر ايماني به نخستين باخت فصل براي نفت مسجدسليمان بدل
شد .امشب تراكتور ميتواند در جامحذفي هم نخستين تيمي باشد
كهنفتمسجدسليمانراحذفميكند.

اما مسلما استرس پيدا كرده كه چطور بار به اين سنگيني را بلند كند .با اتفاقاتي كه افتاد،
اين بازي از حالت عادي خارج شده و قضاوتش بهمراتب سختتر خواهد بود .هر يك سوت
اشتباه حيدري در مسابقه پرسپوليس و اســتقالل ،هزار تحليل و تفسير حاشيهاي پيدا
خواهد كرد .وقتي از بدنه جامعه داوري در سالمت مسابقه تشكيك ايجاد ميشود ،ديگر
تكليف هواداران تيفوسي روشن اســت .حيدري در اين بازي حق هيچ اشتباهي ندارد و
البته كه اين ذهنيت ،براي هر داوري يكبار رواني وحشتناك ايجاد ميكند.
فدراسيون فوتبال
چه ميشود گفت در مورد سازمان بيرئيسي كه دست به طال ميزند ،خاكستر ميشود؟
در مورد مجموعهاي كــه تا خرخره در بحران قــرارداد ويلموتس فــرو رفته و برخي از
سكاندارانش به نهادهاي قضايي ارجاع شدهاند؟ در مورد تشكيالتي كه از پس سادهترين
كار دنيا ،يعني معرفي يك داور براي يك بازي بر نميآيد؟ بگذاريد بگذريم.
وزارت ورزش
به رســم عادت اين ســاليان ،قاعدتا بعد از پايان داربي بايد منتظر صفكشــي برندهها
و بازندهها و تهمتزني بــه وزارت ورزش ميبوديم .اين بار اما جريان زير ســؤال بردن
وزارتخانه ،از  3روز قبل از بازي آغاز شــد .آن هم نه از طرف هــواداران عادي ،بلكه داور
حذفشده از قضاوت داربي زحمت اســتارت زدن حواشي را كشيد .جالب اينجاست كه
وزارت ورزش باز هم مثل 90درصد مواقع ساكت است .نه توضيحي ،نه توجيهي ،نه تالشي
براي اعاده آبرو .هيچ!

نكته بازي
بدترين خبر براي قائدي

اگر تا لحظهاي كه شما اين مطلب را ميخوانيد داور داربي باز هم
عوض نشده باشد ،قرار است فردا پيام حيدري مسابقه پرسپوليس و
استقالل را سوت بزند .اگر يك نفر در جهان وجود داشته باشد كه از
اين موضوع ناراحت باشد ،او مهدي قائدي است .پيش از بازي2هفته
پيش استقالل و پيكان ،پيام حيدري قائدي را كشيد كنار و به او
گفت«:الكيخودترازميننينداز.منحواسمهستوازاينخطاها
نميگيرم ».اين اتفاق بعد از آن رخ داد كه چند هفته پشت سر هم،
پنالتيهاي بحثبرانگيز به سود استقالل اعالم ميشد .در نتيجه در
بازي با پيكان قائدي اصال خوب نبود و بعد از مسابقه هم مدعي شد
پيام حيدري تمركزش را به هم ريخته است .حاال اين 2نفر خيلي
زود دوباره به هم رسيدهاند؛ در يك موقعيت بهمراتب حساستر.
ويژگي منحصربهفرد استوكس

همانطور كه پرسپوليســيها اعالم كرده بودند ،قرارداد منعقد
شده بين اين باشگاه و آنتوني استوكس بسيار سفت و سخت بود؛
آنقدر كه مهاجم ايرلندي اين همه شدت را تاب نياورد و وسط راه،
با يك باشگاه اسكاتلندي قرارداد بست .كال استوكس يك ويژگي
منحصربهفرد دارد و آن هم اين اســت كه تعداد قراردادهاي او از
بازيهايش بيشتر است .آن موقعي كه همه بازيكنان دنيا مشغول
تمرين و آمادهسازي هستند ،استوكس دارد با باشگاههاي مختلف
مذاكره ميكند و آن زماني كه بقيه دارند به قراردادشــان عمل
ميكنند ،استوكس پيچيده و دنبال عشق و حالش رفته است .اصال
بعيد ميدانيم حتي اسم تيمهايي كه در آنها بازي كرده را از حفظ
باشد؛ يعني بعيد است بداند در ايران اول براي تراكتور بازي كرد يا
پرسپوليس .اين وسط فقط دست مديراني كه با اين نماد تعهد و
وظيفهشناسي قرارداد بستند ،درد نكند.
االن كرونا به چه درد ميخورد؟

عجيبترين خبر روز هم مثبت شدن تست كروناي پيانيچ ،ستاره
سابق يوونتوس است .پيانيچ كه اخيرا به بارسلونا پيوسته ،تست
داده و معلوم شــده كرونا دارد .اين خبر از آن جهت عجيب است
كه ما در ايران به اين نتيجه رسيدهايم كه فوتباليستها بعد از سر
و شكل گرفتن جدول و تعيينتكليف تيمهايشان مبتال به كرونا
نميشوند .اينجا تا اعالم كردند ليگ شروع ميشود ،كرور كرور
بازيكن كرونايي پيدا شد؛ يعني حتي مورد داشتيم كه تيمي بدون
آغاز تمريناتش 6بازيكن كرونايي رو كرد .در طول مسابقات هم تا
يك جايي همين داستان ادامه داشت ،اما ناگهان ديگر هيچكس،
در هيچ تيمي در هيچ ردهاي مبتال نشد .به سالمتي ليگ 2هم تمام
شد و خبري از كرونا نبود .االن هم ما از پيانيچ متعجيم .كروناي او
نه به درد يوونتوس ميخورد و نه بارسا.

تماس كومان با سوارز
رونالد کومان ،سرمربی هلندی بارسلونا روز گذشته در تماسی تلفنی به لوییس سوارز اطالع داده که او را در تیمش
نمی خواهد .انتظار می رود بارسلونا به زودی به شکل توافقی قرارداد لوییس سوارز را فسخ کند تا دوران این مهاجم
اروگوئه ای در نیوکمپ پس از  6سال به پایان برسد.

كاپيتان «خارجيستيز»

4سؤال از جالل حسيني كه مدافع قانون منع جذب
بازيكنان و مربيان خارجي است
بهروز رســايلي| طبيعي اســت كه قانون
انحصاري و آماتوري منع جذب بازيكنان
و مربيان خارجي در درجه اول بسياري از
اهالي فوتبال ايران را خوشــحال ميكند.
باالخره اينها از اين ســفره نان ميخورند
و هرچه شــريك كمتر باشد ،طبيعتا بهتر
اســت .با اين حال ،كمتر كسي شهامتش
را دارد به صراحت از چنيــن قانوني دفاع
كند؛ حتي شــادمانترين انحصارطلبان
هم خــوب ميدانند چنيــن مقرراتي در
فوتبال حرفهاي دنيا منســوخ شده و اصال
فرق فوتبال باشگاهي و ملي ،همين حضور
خارجيهاست .در اين ميان فقط يك چهره
سرشناس هست كه سرش را باال ميگيرد
و خيلي صريح از قوانيــن جديد حمايت
ميكند .او كسي نيست جز جالل حسيني،
كاپيتان پرسپوليس كه پيش از اين هم به
دفعات در مصاحبههايش توصيه كرده بود
باشگاهها بهجاي جذب بازيكنان خارجي،
بودجه موجود را صرف راضي نگه داشتن
داخليها كنند .حاال پرافتخارترين بازيكن
تاريخ ليــگ برتر بار ديگــر حرفهايش
را تكرار كرده و به حمايــت همهجانبه از
مقررات جديد برخاسته است .در اين مورد
چند نكته قابل ذكر وجود دارد:
 1بدون تعارف ما اگر جاي بازيكني مثل
بشــار رســن بوديم ،از موضعگيريهاي
پياپي جالل حســيني عليــه بازيكنان
خارجي شاكي ميشديم .شما فرض كنيد
كاپيتان زنيت چپ و راســت عليه حضور
بازيكنان خارجي در ليگ روسيه مصاحبه
كند ،آيا اين موضوع براي ســردار آزمون
ناخوشايند نخواهد بود؟ واقعا همين بشار
رسن براي پرسپوليس بازيكن بدي بوده؟
 2جــال حســيني 4قهرمانــي ليگ
برترياش را بهطور كامل زيرنظر مربيان
خارجي يعني كرانچار و برانكو كسب كرده
و در 2قهرماني ديگــر او هم ورنر لورانت و
گابريل كالدرون دخيل بودهاند .به عالوه
او ازجمله مديحهســرايان هميشــگي
كيروش و ايوانكوويچ بوده است .آيا واقعا

اين مربيان در سرنوشــت فني و فوتبالي
جالل تأثيرگــذار نبودهاند؟ آيا او ميداند
كه با اجراي اين قبيل قوانين ،ديگر خبري
از اين مربيان نخواهد بود؟
 3بهطور كلي بخش قابل مالحظهاي از
مصاحبههاي حسيني در مورد دغدغههاي
مالــي و نوســان در پرداخت دســتمزد
بازيكنان اســت .حاال او تصــور ميكند با
منع هزينه كردن ارز ،دست و بال باشگاهها
هم باز ميشود و ديگر اين مشكالت پيش
نخواهد آمد .با اين اوصاف بايد از حسيني
پرســيد آيا ريختوپاشهــاي نامتعارف
فقط مربــوط به جذب خارجيهاســت؟
آيا در ايران يكي مثــل مرتضي تبريزي را
نداشتيم كه يك پول هنگفت و بيثمر خرج
رضايتنامهاششد؟اصالچرامديرانهمين
باشگاه پرسپوليس هنوز پول رضايتنامه
يحيي گلمحمــدي را به شــهرخودرو
ندادهاند؟ مديري كه بخواهد هزينه اضافي
انجام بدهد يا بدقولــي كند ،ديگر برايش
داخلي و خارجي فرقي نميكند.
 4اتفاقا خوب است حســيني بهعنوان
پرافتخارتريــن بازيكن تاريــخ ليگ برتر
به اين ســؤال جواب بدهد كه چشمانداز
خودش براي باشگاه پرسپوليس چيست؟
تكرار همين قهرمانيها يا سرانجام كسب
يك جام آســيايي؟ برانكو هزار بار تأكيد
كــرد قهرماني آســيا بدون اســتفاده از
بازيكنان خوب خارجي غيرممكن است؟
آيا حسيني نظري غير از اين دارد؟ همين
استقالل بدون شيخ دياباته يا فوتباليستي
در سطح مامه تيام ،در ليگ قهرمانان آسيا
چه ميكند؟ خود پرســپوليس اگر سال
حضورش در فينال آسيا يك مهاجم مثل
دياباته داشت ،چقدر شانس قهرمانياش
بيشــتر ميشــد؟ اينها فوتباليستهاي
خوبي هســتند كه متناســب با بودجه
فوتبال ايران جذب شــدند؛ چرا چون 4تا
مربي و بازيكن بد هم آمــده ،بايد مرزها
را ببنديم؟ آيا ايــن مصداق خودتحريمي
نيست؟
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ناكامي نورسيدهها

  بايرن مونيخ اجازه نداد بيستوسومين
    تيم هم   طعم قهرماني اروپا را بچشد

ناصر الخليفي به آرزوي ديرينهاش يعني فتح ليگ قهرمانان
اروپا نرسيد و تنها تيم حاضر در دور يكچهارم پاياني (بايرن
كه از سد ديگر تيم داراي سابقه قهرماني گذشت) موفق شد
جام را تكرار كند .از 41تيمــي كه فينال را تجربه كردهاند،
پاريسنژرمن به نوزدهمين تيمي تبديل شد كه دستش
از جام كوتاه مانده .هر  7تيم اخيري كه براي نخستين بار
راهي فينال ليگ قهرمانان اروپا شدهاند ،بازيشان را واگذار
كردهاند .آخرينبار دورتموند در فصل  1996-97موفق به
كسب قهرماني در نخستين حضورش در فينال شد.

بعد از بازي در بندر مارسي جشن ناكامي پاريسنژرمن در
ليگ قهرمانان برپا شد چون مارسي تنها تيم فرانسوي فاتح اين
جام باقي ماند .عدهاي هم كه خودشان را براي جشن قهرماني در
پاريس آماده كرده بودند ،بعد از شكست پياسجي گفتند اين
همه راه آمدهاند ،وقتشان بيهوده تلف نشده باشد؛ اين شد كه
دست به شورش و آتش زدن اماكن عمومي زدند.
نكته طعنهآميز اينكه زننده تــكگل پيروزيبخش بايرن
كسي بود كه 9ســال در آكادمي پاريسنژرمن پرورش يافت.
كينگزلي كومان دورهاي هم در يوونتوس حضور داشــت .حاال
هم پياسجي هم يووه بايد حســرت از دســت دادن چنين
پديدهاي را بخورند .كومان در24سالگي تعداد جامهاي خود را به
عدد20رساند .اين پانصدمين گل تاريخ باشگاه در ليگ قهرمانان
بود كه تنها از رئال ( )567و بارسا ( )517كمتر است.
اين دومين سهگانه بايرن بود كه با ركورد بارسلونا در تعداد
ســهگانهها برابري كرد .بايرن 11بارد ر فينال حضور داشــته
درحاليكه پاريسنژرمن تنها 12بار اين تورنمنت را تجربه و
نخستين فينالش را بازي كرده و اليپزيش هم كه تا نيمهنهايي
باال آمده بود تنها 11سال حيات دارد؛ درست به اندازه سالهاي
راهيابي بايرن مونيخ به فينال ليگ قهرمانان اروپا .بايرن با اين

قهرماني تعداد جامهاي خود در ليگ قهرمانان را به عدد 6رساند
و با ليورپول برابري كرد؛ يكي پايينتر از ميالن و مجموع جامهاي
بايرن و ميالن به تعداد جامهاي رئال مادريد رسيد .تعداد بردهاي
بايرن در بازي رودررو به پاريسنژرمن نزديك شد؛ 4برد در برابر
5باخت در 9بازي.
نيمار و امباپه همچنان در تيم فرانسوي ميمانند و در شرايط
كرونايي هيچ تيمي توانايي خريد آنها را ندارد و الخليفي هم تا
قهرمان نشدن در اروپا دست از سر ستارگانش برنميدارد .اما
اين بازي ديدار خداحافظي چند بازيكن بود .خاوي مارتينس
احتماال به بيلبائو برميگردد .تياگو ســيلوا كه 23بار بهعنوان
كاپيتان در پاريس جام را باالي سر برده ،پس از 289بازي براي

كريمبا 600هزاريورودرآتن

  دوري از خانواده ،انصاريفرد را به يونان ميكشاند؟
كريم انصاريفرد مهاجم 30ســاله تيم ملي ايران ،فصل گذشته و درحاليكه
پيراهن ناتينگهامفارست انگليس را به تن داشت ،تصميم گرفت به فوتبال آسيا
برگردد .او پيش از حضور در فوتبال انگليس ،موقعيت خوبي در فوتبال يونان
داشــت ولي حضور در جزيره چندان برايش موفقيتآميز نبود تا كريم اينبار
چالش جديدي را تجربه کند و راهي فوتبال قطر شــود .البته خيليها بر اين

اين تيم جدا ميشود و در 34سالگي احتماال به چلسي ميرود.
تياگو آلكانتارا هم كه اين اواخــر تازه يادش افتاده بود بهترين
بازيهايش را براي بايرن بــه نمايش بگذارد بهاحتمال فراوان
به ليورپول خواهد رفت .مذاكره براي تمديد قرارداد آالال هم
ادامه دارد .كوتينيو و اودريوسوال با پايان قراردادشان به بارسا
و رئال برميگردند.
روند گلزني در ديدارهاي پياپي توسط پياسجي متوقف
شد و اين تيم نتوانست از ركورد گل زده در 34بازي متوالي كه
با رئال مادريد اشتراك داشت عبور كند .آخرينبار جو هارت
(منسيتي در سال )2016توانسته بود از پاريس در يك بازي
اروپايي گل نخورد.بايرن مونيخ نخستين تيم ليگ قهرمانان

عقيده بودند كه حضور در فوتبال قطر يك بازگشت به عقب براي انصاريفرد
بهحساب ميآيد ولي پيشنهاد مالي باشگاه السيليه آنقدر وسوسهانگيز بود
كه كريم درنهايت راهي ليگ ستارگان شود.
او فصل آينده هم با اين تيم قرارداد دارد ولي طبق گزارشهاي رسيده،
كريم بهزودي به پايتخت يونان ســفر ميكند تا قراردادي 3ســاله با
آ.ا.ك آتن امضا كند .گفته ميشــود انصاريفرد بعد از گذشت 12ماه
از حضــورش در دوحه تصميم نهايياش براي بازگشــت به فوتبال
اروپا را گرفته و خبرهاي موثق حاكي از آن است كه مبلغ قرارداد
او 600هزار يــورو خواهد بود .شــايد يكــي از مهمترين داليل

اروپا از فصل ( 2007-08منچســتريونايتد) است كه بدون
حتي يك شكست قهرمان مسابقات ميشود .البته با اين تفاوت
كه بايرن همه بازيهايش را برد (11بازي كه بهدليل شرايط
كرونايي و تكبازي در ديدارهاي حذفي 2بازي از روال عادي
كمتر بود) .تيم آلماني در 30بازي آخرش شكست نخورده و
فقط يك تساوي داشته.
رئيس يوفا تأييد كرده كه ممكن اســت ديدارهاي مراحل
حذفي ليگهاي اروپايي در فصل آِينده هم تكبازي باشــد؛
مدل جام جهاني .ديدار ســوپرجام اين فصل اروپا هم ساعت
 23:30سوم مهرماه بين بايرن و سويا در ورزشگاه پوشكاش آرنا
مجارستان برگزار خواهد شد.

احتمال بازگشــت انصاريفرد به يونان ،دوري از خانوادهاش باشد.
او كه 2ســال پيش با همســر يونانياش ازدواج كــرد ،در قطر
دور از خانواده زندگي ميكرد ولي حضــور در يونان ميتواند
بسياري از مشكالت را حل كند .خبر بازگشت كريم به يونان
در حالي رسانهاي شده كه چندماهي است شايعه بازگشت
او به پرسپوليس هم بر سر زبانها افتاده اما بهنظر ميرسد
مبلغ باالي رضايتنامــه او از طرفي و مبلغ بــاالي قرارداد
خودش باعث شــده تا پرونده اين انتقال خيلي زود بسته
شود.
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سقوط آزاد صنعت گردشگری
فاطمه عباسی

خبرنگار

داخلی و خارجی در اســتان به  200نفر رسیده بود که در مقایسه با سال
گذشته کاهش چشمگیری را نشان می دهد .سید مصطفی فاطمی درباره
وضعیت شاغالن در حوزه گردشگری استان اضافه می کند :حدود ۱۵هزار
نفر در حوزه گردشگری ،صنایع دستی و میراث فرهنگی در استان اشتغال
داشته اند که  ۶۵۰۰نفر از آنها که در حوزه صنایع دستی مشغول فعالیت
بودند ،اکنون درآمدی ندارند .همچنین  ۶۰۰نفر از راهنماهای تور نیز از
روزی که کرونا آمده ،بیکار شده اند و حاال با مشکالت جدی معیشتی روبرو
هستند .وی ادامه میدهد :اکنون بزرگترین نگرانی ما خروج زیرساختهای
گردشگری و نیروی انسانی متخصص از این حوزه است .به همین منظور در
حال تدوین برنامه ای هستیم تا دستگاه های اجرایی و صنایع و معادن بزرگ
به عنوان معین برخی از مجموعه ها و تاسیسات گردشگری عمل کنند و
ضمن دریافت خدمات از آنان کمک کنند تا زیرساختهای گردشگری از
دست نرود .فاطمی با اشاره به پیشرو بودن هفته دولت ،بیان می کند :در
این هفته با مشارکت سرمایهگذاران بخش خصوصی  ۴۰طرح گردشگری
بهرهبرداری میشود که می تواند زمین ه اشتغال مستقیم بیش از ۲۸۰نفر را
فراهم کند .به گفته این مقام مسئول با ارائه تسهیالت با بهره کم ،بخشودگی
مالیاتی ،بیمه و غیره به صنعت گردشگری ،در ایام پساکرونا میتوان جانی
تازه به این صنعت بخشید.

شیوع ویروس کرونا در چند ماه گذشته ،صنعت گردشگری را که قرار بود
جایگزینی برای درآمدهای نفتی باشد و موجب ارزآوری در کشور شود،
دستخوش رکود کرد .بسته شدن مرزها و ممنوعیت تردد استانی ،تعطیلی
اجباری مشاغل مرتبط با بازار گردشگری را در پی داشت .پیش از این نیز در
ماه های پایانی سال  98صنعت گردشگری ایران با افزایش قیمت بنزین و
ارز با رکود مواجه شده بود و در این زمینه بسیاری از آژانسها و شرکتهای
گردشگری ورشکست شدند ،اما با آمدن کرونا تمام معادالت برای رونق
گردشگری به هم خورد .هتلها ،اقامتگاههای بومگردی ،خانه مسافرها و
مشاغل وابسته به آنها مانند تولیدکنندگان و فروشندگان صنایع دستی،
رستورانها و کافهها ،اماکن تفریحی و تاریخی و ...خسارت زیادی دیدند.
هر چند با اتمام موج اول بیماری برخی از محدودیتها برداشته شد و گمان
میرفت فعالیتهای گردشگری به رونق سابق خود بازگردند ،اما با آغاز موج
دوم و قرمز شدن وضعیت بسیاری از استان ها ،این تصور نیز رنگ باخت.
مسئوالن وزارت میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی کشور ،میزان
خسارت ناشی از کرونا به صنعت گردشگری در  6ماه گذشته را  12هزار
میلیارد تومان برآورد کرده اند که بخش قابل توجهی از آن در استان های
گردشــگر پذیر مانند اصفهان ،فارس ،یزد،
گیالن ،مازندران ،خراسان رضوی و آذربایجان
شرقی بوده است .در این گزارش زیان ناشی از
رکود گردشگری در این استانها در
روزهای مسئوالن وزارت میراث فرهنگی،
کرونایی را بررســی کردیم که در ادامه می
گردشگری و صنایع دستی کشور،
خوانید.

راه اندازی سفرهای هوشمند در اصفهان

ضلع دیگر این مثلث یعنی استان اصفهان نیز
با محدودیتهای قانونی اعمال شده توسط
ســتاد مقابله با کرونا و لغو سفرها ،خسارت
مالی سنگینی را متحمل شد .قرار بود با آغاز
ســال نو میالدی ،طرح «اصفهــان »۲۰۲۰
میزان خسارت ناشــی از کرونا به در مرکز اســتان اصفهان آغاز به کار کند تا
زمینهساز رونق صنعت گردشگری شهر باشد،
رکود شدید در مثلث طالیی گردشگری
سال گذشته بود که مثلث طالیی گردشگری صنعت گردشگری در 6ماه گذشته اما کرونا حتی همین طرحها را نیز از کارایی
بین  3استان اصفهان ،یزد و فارس ایجاد شد را  12هزار میلیــارد تومان برآورد انداخت .حیدر صادقی ،معاون گردشــگری
میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
تا با معرفی ظرفیتهای این  3استان
مرکزی کرده اند که بخش قابل توجهی از
اصفهان در این باره به همشــهری می گوید:
کشور ،حوزههای سرمایه گذاری و مبادالت
بین استانی تقویت شود اما طولی نکشید که آن در اســتان های گردشگرپذیر از همان ابتدای شیوع ویروس در چین ،شاهد
کرونا همه معادالت را بر هم زد و کمر صنعت مانند اصفهان ،فارس ،یزد ،گیالن ،کاهش چشمگیر گردشــگران چینی بودیم
و پس از آن نیز با شیوع کرونا در ایران ،ناچار
گردشگری و هتلداری را خم کرد .شهر یزد در
بهار سال گذشته میزبان  20هزار گردشگر مازنــدران ،خراســان رضــوی و به تعطیلی تاسیسات گردشگری شدیم .وی
با بیان اینکه تاسیسات گردشگری اصفهان
بود و گردشگران خارجی از  66کشور جهان آذربایجان شرقی بوده است
تاکنون  800میلیارد تومان خسارت دیدهاند،
از این شهر قدیمی بازدید کردند اما مسئوالن
به تازگی اعالم کردند امســال بازدید گردشــگران از استان یزد به دلیل اضافه می کند :اکنون ضریب اشغال هتل ها به کمتر از  10درصد رسیده
همهگیری کرونا  99درصد کاهش یافته است .مدیرکل میراث فرهنگی و  70درصد مشاغل حوزه گردشگری در معرض خطر نابودی قرار دارند.
استان یزد در این زمینه از خسارت هزار میلیارد تومانی در سه ماه ابتدای نزدیک به 100درصد بازارهای خارجی را از دست داده ایم .صادقی با تاکید
سال خبر می دهد و به همشهری می گوید :بسیاری از تاسیسات گردشگری بر راه اندازی سفرهای هوشمند و اکوتوریسمی می گوید :با توجه به شرایط
از مجموعه های اقامتی و پذیرایی گرفته تا مجموعههای تفریحی و صنایع ویژه کنونی می توان به جای حذف مسافرت ،سفرهای اکوتوریسمی و غیر
دستی وابسته در حال تعطیل شدن هســتند .امسال تعداد گردشگران انبوه را جایگزین و با رعایت پروتکل های بهداشتی ،مردم را به دیدن مناطق
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متــن كـامـل درسایت

شیوع کرونا خسارات جبران ناپذیری را به صنعت گردشگری و کسب و کارهای مرتبط با آن
وارد کرد و فصل بهار و تابستان که می توانست اوج رونق گردشگری باشد ،با باالترین رکود
در این صنعت همراه شد
شدند که تاکنون  11میلیارد تومان با بهره  12درصد به آنها پرداخت شده
است .اما در مازندران دهها هزار خانه مسافر بدون مجوز در کنار مشاغل
جنبی گردشگری وجود دارد که مالکان آنها این چند ماه درآمد چندانی
نداشتند .بنابراین زیانی که به کل گردشگری مازندران وارد شده بیش از
مبلغ اعالم شده است.
گیالن به دنبال تزریق سرمایه درگردش

بازدید گردشگران از اماکن تاریخی و تفریحی به علت همهگیری کرونا در برخی استانها تا  99درصد کاهش داشته است .عکس :ایسنا

کویری و عشایری و روســتاهای بکر ترغیب کرد .استاندار اصفهان نیز از
تو
تشکیل ستادویژهاحیای صنعتگردشگریاصفهانزیرنظر شورایگف 
گوی دولت و بخش خصوصی استان خبر می دهد و می گوید :باید تمهیدات
زندگی با کرونا را در تمامی امور بیندیشیم و در این راستا این ستاد موظف
است تا 15شهریور نسبت به تهیه و تدوین آییننامهها و دستورالعملهای
خود اقدام کند.
پیشنهاد ویژه فارس

معاون گردشگری میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی استان فارس
نیز با اعالم خسارت حدود  600میلیارد تومانی کرونا به زیر ساختهای
حوزه گردشگری و صنایع دستی این استان میگوید :سال گذشته نیز این
استان در پی وقوع سیل فروردین آسیب های زیادی دید و امسال نیز کرونا
استان فارس را از حضور گردشگران محروم کرده است .موید محسنینژاد
معتقد است این دوران می تواند فرصت خوبی برای دو روزه شدن تعطیالت
آخر هفته باشــد تا با حفظ پروتکل های بهداشــتی موجبات سفر برای
گردشــگران داخلی فراهم و زیان اقتصادی وارده به حوزه گردشگری تا
حدی جبران شود.
عنایتاهلل رحیمی ،استاندار فارس نیز تاثیر تعطیلی پنجشنبهها در توسعه
گردشــگری داخلی را قطعی میداند و می گویــد :این تصمیم میتواند
قسمتی از هزینههای تحمیل شده کرونا بر اقتصاد و صنعت گردشگری را
جبران و منجر به رونق این صنعت شود.
فعالیت  3درصدی هتلهای مشهد

یکی از استان هایی که بیشترین تاسیسات گردشگری را در کشور دارد و به

تبع آن بیشترین خسارت را هم از شیوع کرونا دیده ،استان خراسان رضوی
است که به گفته معاون گردشــگری میراث فرهنگی این استان ،میزان
این خسارت از ابتدای اسفند تا پایان مرداد  2هزار و  140میلیارد تومان
بوده است .یوسف بیدخوری با بیان این که در حال حاضر فقط  ۶۱هتل
با  ۳درصد اشغال در اســتان فعالیت دارند و حدود دو سوم دفاتر خدمات
مسافرتی استان نیز تعطیل شــدهاند به همشهری می گوید :تسهیالتی
برای حمایت مشاغل آسیب دیده و هتل ها از سوی ستاد مبارزه با کرونا
در نظر گرفته شده که به واقع تسهیالت نیست ،زیرا این اعتبار باید طی
یکسال با سود  ۱۲درصد بازپرداخت شود و به همین دلیل عمال گره ای از
مشکالت حوزه گردشگری و هتلداری باز نمیکند .هیچ دوره و تنفسی برای
بازپرداخت اقساط این تسهیالت تعیین نشده و کسانی که متقاضی استفاده
از آن باشند باید در هر صورت اقساط آن را طی حداکثر یک سال به طور
کامل تسویه کنند ،در صورتی که احتماال ویروس کرونا حداقل میهمان
یکی دو سال آینده ما است.
ارائه تسهیالت به واحدهای زیان دیده مازندران

اشکان جهانآرای-مازندران :هرساله زمان پیک حضور مسافران
در مازندران ،تعطیالت نوروز است و درآمد اصلی فعاالن حوزه گردشگری
استان در همین مدت به دست میآید .اما درآمد از این صنعت تا اردیبهشت
امسال تقریبا صفر بود .معاون گردشگری مازندران به همشهری میگوید:
میزان خسارت وارد شده به تأسیسات گردشگری استان به استناد ارقام
ثبت شده از سوی فعاالن گردشگری استان بیش از  530میلیارد تومان
بوده است .مهران حســنی میگوید :در این زمینه  303واحد با مجموع
درخواست  17میلیارد و  300میلیون تومان تسهیالت به بانکها معرفی

فرشته رضایی -گیالن :گیالن در سالهای اخیر همواره جزو پنج
استان اول گردشگری کشور بوده ،اما در ایام کرونا بسیاری از هتل ها خالی
ماندند .معاون گردشگری میراث فرهنگی گیالن به همشهری می گوید:
مجموع آسیبهای مالی اعالم شده به بیش از 2هزار و 600واحد تأسیسات
گردشگری گیالن تا پایان تیر  723میلیارد و  22میلیون تومان بوده است.
به گفته حمیدرضا آذرپور ،همچنین از این میزان 24میلیارد و 568میلیون
تومان خسارت هم متوجه بخش صنایع دستی شده است .او می افزاید:
درباره پرداخت تسهیالت به واحدهای گردشگری گیالن قرار بود بانک ها
استمهال بدهی را انجام دهند ،یعنی با سه ماه تاخیر اقساط را دریافت کنند
که بسیاری از بانک ها در این زمینه همکاری نکردند .از سوی دیگر در حال
رایزنی با مسئوالن در تهران هستیم که مبلغی با عنوان سرمایه درگردش
به این واحدها پرداخت شود تا بخشی از ضررهای خود را پوشش دهند.
بهره برداری از پروژه های جدید گردشگری

سید مرتضی احمدپور– آذربایجان شرقی :آذربایجان شرقی در
ســالهای اخیر تالش زیادی کرده تا جایگاه خود در پذیرش گردشگر را
افزایش دهد اما با شیوع کرونا تمام تالشها بینتیجه ماند .به گفته احمد
حمزه زاده ،مدیرکل جدید میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی
استان ،خســارت بر حوزه گردشگری اســتان تا اواخر خردادماه بیش از
 500میلیارد تومان شد و  30هزار نفر نیز در این زمینه آسیب دیده اند.
مدیر کل میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی استان برای رونق
گردشگری استان از افتتاح  13پروژه گردشــگری در هفته دولت خبر
میدهد .ویژگی عمده این پروژه ها توجه به نقاط جدید گردشــگر پذیر،
افتتاح پروژه هایی مانند پارک آبی و هتل به ســبک سنتی و گردشگری
بر محوریت بوم گردی است که در فضای باز امکان خدمات دهی را دارد .
آنچه مسلم اســت این که دیر یا زود ویروس کرونا از سراسر جهان رخت
برمیبندد و دوباره مرزها گشوده شده و تعامالت بینالمللی آغاز میشود؛
شرکتهای هواپیمایی ،هتلها و… فعالیت خود را از سر گرفته و مردم
مجددا اقدام به ســفر و گردشگری خواهندکرد .اما ســوالی که در اینجا
پیش میآید این اســت که دولت و وزرات میراثفرهنگی ،گردشگری و
صنایعدستی برای دمیدن روحی دوباره بر پیکر بیجان صنعت گردشگری
کشور چه تمهیداتی اندیشیدهاســت؟ اکنون صنعت گردشگری کشور
به روزهای پساکرونایی و وعدههای مســئوالن چشم دوخته تا از بحران
«ورشکستگی» خارج شود.
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وقت حرفهاي قشنگ گذشته است
ادامه از
صفحه 2

اين نقص كار شماســت يا نيروي
قهريه شما را از ميدان به در كرد؟

مگر اين نيروي قهريه قبلتر هم نبود؟ چرا نتوانســت ما
را كنار بزند؟ من براي پاسخ به اين ســؤال كمي به عقب
برميگردم ،شما فكر ميكنيد اينكه مرحوم اميركبير كه
صدراعظم هم بود ،از امير نظامي بيفتــد و در حمام فين
به قتل برســد به نفع مردم بود؟ اينكه آقــاي اميركبير را
شاه جوان بركنار كرده ،بله ،بركنار كرده است اما چرا بايد
اميركبير به سالم نوروزي شاه نرود تا از امير نظامي هم عزل
شود و بعد تبعيد و كشته شود؟ اگر اميركبير ميتوانست
خودش را در قدرت حفظ كند ،حتما ميتوانست دو ،سه
سال بعد از آن دوباره در معرض خدمات باالتري قرار گيرد.
ما بايد كامال واقعگرا باشــيم .بله ،حتما كساني بودهاند و
هستند كه دوست نداشتهاند و دلشــان نميخواسته كه
آقاي ناطق نوري درصحنه سياســي كشور باقي بماند و يا
محمد خاتمي در عرصه سياسي كشور بدرخشد ،اما ما هم
با اشتباهاتمان و نشناختن روابط قدرت و نشناختن شرايط
كشور و شرايط خودمان در اين مسير تأثيرگذار بودهايم و
همه كشور ضرر كرده است.

از مثال شما ميتوان اين برداشت را كرد كه
چهرههايي كه به حاشيه رانده شدهاند ،خودشان را از
رعايت عرف تعامالت قدرت كنار كشيدهاند؟

من ميگويم يك جريان سياسي  -اجتماعي بايد متناسب
با واقعيتها و آن مقدار كه امكان حركت دارد ،حركت كند؛
نميتواند آن مقداري كه برايش ايدهآل است را مالك قرار
دهد .ممكن است ما ايدهآلهايي داشته باشيم اما واقعيتها
ما را به امور ديگر رهنمون ميكند.

(با خنده) يك ضربالمثل قديمي است كه ميگويد «خدا
كند كه آدم را سگ بگيرد ،جو نگيرد».
يعني اين همه سال شما جوگير بوديد؟

كلي ميگويم ،من به گذشته كاري ندارم ،االن بايد آينده
را ساخت ،اما اگر بپرســيد اصالحات در شرايط فعلي در
چه عرصههايي ميتواند موفق باشــد ،من پاسخ ميدهم
عرصه اقتصادي و اجتماعي! در عرصه سياسي و فرهنگي

اين را از چه زماني فهميديد؟

خيلي وقت اســت ،من در مجلس پنجم در خدمت شيخ
عبداهلل نوري و بعد هم آقاي انصاري يك فراكسيون اقليت
را اداره ميكرديم ،اقليتي بوديم كــه اكثريت را زمينگير
ميكرديم ،اما من كه عضوي از اين اقليت بودم ،در مجلس
ششم كامال كنارنشستم .نه نطق پيش از دستور داشتم ،نه
مصاحبه كردم و برخالف اينكــه در مجلس پنجم رئيس
كميســيون بودم ،نه عضو هيأترئيسه شــدم و نه رئيس
كميسيوني ،كامال كنار ايســتادم و فقط يك جمله گفتم:
«چراغ گوشهنشينان مدام ميســوزد ».چون ديدم با اين
دوستان جديد نه ميتوانم همراهي كنم و نه رقابت ،چون
آنها ميخواستند همه مســائل ايران را ظرف 6ماه اصالح
كنند .نشستم كنار و  5تا طرح اقتصادي مهم را هماهنگ
كردم و كارهايش را پيش بردم.
ما بهعنوان عناصر سياسي و كســاني كه باالخره جمعي از
مردم ممكن است به آنها اعتماد داشته باشند بايد متناسب
با واقعيتها حركت كنيم .توصيه امروز من اين است كه در
بحث اصالحات اقتصادي و اصالحات اجتماعي كه ميتوانيم
با مجموعه نظام به يك مفاهمه برسيم ،وارد ميدان شويم.
در بحــث خودانتقــادي اصالحات برخي
مدعياند كه كارگــزاران ،اصالحطلب نيســتند و
در ائتالفي با اصالحات همراه و هممســير شدهاند.
كارگزاران سازندگي اصالحطلبند؟

ما خودمان را بنيانگذار اصالحطلبان ميدانيم .خيلي هم

حسين مرعشي در مصاحبه با همشهري با رد شعار به عقب برنميگرديم ،از ناتواني اصالحات
در تنظيم روابط با قدرت و ضرورت تغيير راهبرد به سوي اصالحات اقتصادي گفت

شرح آن ساده اســت .ما در دوره آقاي هاشمي توانستيم
مملكت را از مجلس چهارم به مجلس پنجم منتقل كنيم
و رياســتجمهوري ششــم را رقم بزنيم،اين كار ما بوده
است .كار دوســتان ديگر ما كه خيلي دوستشان داريم و
خيلي خيلي اصالحطلبند ،اما نتيجه كارشان اين شده كه
مجلس ششــم را داده و مجلس هفتم را تحويل گرفتهاند
و رياســتجمهوري آقاي خاتمي را هم واگذار كرده و به
احمدينژاد تحويل دادهاند.
منتقدان شما معتقدند شما كندرو بوديد و
در بزنگاههاي سياسي آنچنان كه بايد ،ظاهر نشديد؟

ما مدعي نيستيم ،اما به عمل كار برآيد به سخنداني نيست.
حتما ما نميتوانيم مانند دوستان نطقهاي پرشور كنيم ،ما
ميانهرو بوديم؛ چراكه رهرو آن است كه آهسته و پيوسته
رود .ما بايد بدانيم كه وقت حرفهاي قشنگ گذشته است.
در شــرايط فعلي بهنظر نميرسد پيوسته
رفتن شامل حال شما هم بشود؟

بله .در شرايط فعلي كارمان خيلي سخت شده ،اما بسيار
به آينده اميدواريم.

شعارهاي شما براي آينده شايد مفيد باشد،
اما بحث من كنكاش گذشته است .آيا ميدانستيد مسير
افزايش مطالبات عمومي  -كه فكتهايش را برشمرديد
كه در ايران و در منطقه شدني هم نيست -اشتباهي
است و بر اين روند اصرار داشتيد؟

زمان برد تا اينكه به اين نتيجه برسيم .مگر در خود انقالب
اسالمي و در آغاز پيروزي حرفها و شعارهايي زده نشد كه
بعد فهميديم اشتباه است و مســير را اصالح كرديم ،مگر
صنايع و بانكها را ملي نكرديم؟ آيا همــه اينها منجر به
رشد اقتصاد شد؟
ريشه همه اينها كجاست؟

اصالحات يك ضرورت تاريخي كشــور
است؛ اينكه چه بخشهايش شدني است
يا كدام بخشها نشدني است ،اينها قابل
بحث هستند كه بايد با اهداف ملي و مهم
كشور مورد بررســي قرار گيرد .اما آنچه
امروز بهنظر من ضروري است اين است
كه اصالحات را بهصورت جدي در 2حوزه
اقتصادي  -اجتماعي ببينيم و كشور را از
فقير و ضعيف شدن نجات دهيم

عموما پايه انقالب اصالح است .وقتي مردم را با شعارهاي
چپ بياوريد ،نميتوانيد عملكرد راست داشته باشيد و دچار
تضاد ميشوید .حاال اينكه شما ميگويید اصالح اصالحات؛
روندي را كه در اين مسير طي شده ،باید ديد.
اصال از اصالحات چيزي باقي مانده است؟

اصالحات يك ضرورت تاريخي كشــور اســت؛ اينكه چه
بخشهايش شدني اســت يا كدام بخشها نشدني است،
اينها قابلبحثند كه بايد با اهداف ملي و مهم كشور مورد
بررسي قرار گيرد .اما آنچه امروز بهنظر من ضروري است
اين اســت كه اصالحــات را بهصورت جــدي در 2حوزه
اقتصادي  -اجتماعي ببينيم و كشــور را از فقير و ضعيف
شدن نجات دهيم.
يعني ميگويید جريان اصالحات بهلحاظ
بروز و ظهور سطح شعار به سال 68برگردد؟

بله به سال 68برگرديم؛ چون اگر آمار و ارقام را در سال68
بررســي كنيم ،هر ايراني 50درصد یک ايراني در سال56
ثروت داشته است .ما در آن ايام ،تصميم گرفتيم و كشور را
به حركت درآورديم.

شــما از اصالح شــعار جريان اصالحات
ميگوييد اما بهنظر ميرســد از نظــر اقبال عمومي
شانسي براي تصاحب رياستجمهوري در  1400نداريد
چرا كه در اســفندماه گذشته خود شما مدعي شديد
كه 50درصد كرســيهاي تهران در مجلس را ليست
كارگزاران خواهد گرفت اما حتي يك كانديداي اين
ليست هم وارد مجلس نشد؟

درســت اســت .اما در مــورد انتخابــات آينــده تمام
ظرفيتهايمان را به ميدان خواهيم آورد هرچند نميدانيم
از مشاركت ما در انتخابات توسط نظام استقبال خواهد شد
يا نه؟ ما هنوز پالس مثبت دريافــت نكردهايم .به هر حال
سناريوهاي مختلفي روي ميز هست؛ يكي اينكه تعدد ثبت
نام داشته باشيم تا ببينيم كه چهكسي تأييد ميشود .همه
اتفاقنظر داريم كه اگر كانديداي اصالحطلبي به ميدان آمد
از آن حمايت كنيم.
براســاس الگوي احــراز صالحيتهاي
انتخاباتهاي اخيــر ،كانديداي اصالحطلبي كه مورد
اقبال باشــد احتمال رد صالحيتش زياد است.فكر
نميكنيــد اصالحات از فقدان كانديــداي مؤثر رنج
ميبرد؟

فعال كه عشق به خدمت در جريان اصالحات موج ميزند
و ما از تعدد كانديداها رنج ميبريم و خيليها رد صالحيت
نشدهاند .اســحاق جهانگيري ،محمدرضا عارف ،محسن
هاشمي،حسین دهقان ،رضا اردكانيان و عباس آخوندي
ازجمله كســاني هســتند كه ابراز عالقه به كانديداتوري
كردهاند اما بايد از بين اينها به يك گزينه برسند.
آقاي ظريف چطور؟

نشنيدم اظهار عالقه كرده باشد كه بيايد چون او واقعيتها
را بهتر ميشناسد.
اصالحات زماني توانسته تأثيرگذار باشد و
نتيجه انتخابات را به سود خود تمام كند كه مشاركت
مردم از انتخابات گسترده باشد ،در شرايط فعلي كه
دلسردي از اين جريان ديده ميشود و شرايط اقتصادي
هم مردم را از بهبود اوضاع نااميد كرده چطور ميشود
نتيجه انتخابات 1400به سود اين جريان باشد؟

براي انتخابــات پيشرو  2فرض مطرح اســت؛ فرض اول
اينكه گردانندگان انتخابــات مايل به برگزاري انتخابات با
ديد مشاركت متوسط مثل انتخابات مجلس يازدهم باشند
كه دراين شرايط تعداد كانديداهاي احراز صالحيت شده

محدود خواهد بود.
فرض ديگر اين اســت كــه بهخاطر
شــرايط منطقهاي و بينالمللي نياز
باشــد كه اســتقبال حداكثري به
صندوقهــاي رأي صــورت گيرد
و مــردم ترغيب بــه رأي دادن و
مشــاركت انتخاباتي شوند كه
در اين فرض بايد كانديداهايي
وارد ميدان شــوند كــه مردم
را تحتتأثيــر قــرار دهنــد.
دراين ميــدان در هيچيك از
كانديداهاي احتمالي كه من
از آنها نام بردم اين پتانسيل
وجود نــدارد كه مــردم را به
حضور در پاي صندوقهاي رأي
ترغيب كنند .در اين فرض فردي
كه داراي رزومه روشن و قابل دفاع
باشد بايد ميداندار انتخابات شود.
ضمن اينكه تأكيد ميكنم حتما بايد
بتواند بــا رهبري هماهنگ باشــد .به
عقيده من رئيسجمهور آينده بايد داراي
دو ظرفيت باشد .او هم بايد بتواند قدرت
رهبري را پشت دولت بياورد .از سوي ديگر بايد
بتواند كارشناسان و مديران دولتي و خصوصي
را براي بهبود شرايط پاي كار بياورد.

عزمي در دفاع از رزومه آيتاهلل
هاشــمي از جانب كارگزاران ديده ميشود
که گويا ســعي دارند به او قداســت بدهند،
چرا كارگزارانيها نقد آيتاهلل هاشــمي را بر
نميتابند؟

من چنين حسي را ندارم .هيچكس نبوده كه نتوان
نقدي به او وارد كرد .آيتاهلل هاشمي كاركردهاي
مثبت فراواني داشــته اســت اما حتما اشتباهات
خاصي هم در عرصه سياسي داشــتهاند و در اين
ترديد ي نيست.
اما من بر اين باورم كه مهمترين ضرري كه كشور
در دوران بعد از جنگ متحمل شد ،فاصلهاي بود
كه ميان آيتاهلل هاشــمي با مقام معظم رهبري
افتاد .من اين را بزرگترين ضربه به كشــور تلقي
ميكنم .اگر به هر تدبيري آن اتحاد سالهاي اوليه
حفظ ميشــد امروز رقم توليد ناخالص ملي اقتصاد
ايران بهجــاي 400ميليــارد دالر2500 ،ميليارد
دالر بود.

عكس :همشهري /امیر رستمی

شما از واقعگرايي ميگوييد اما كارگزاران
سازندگي همواره همپاي ديگر احزاب اصالحطلب در
بزنگاههاي سياسي شــعارهاي جامعه مدني را مطرح
ميكرد و همان بحث حقوق شهروندي كه شما اشاره
كرديد ،كه شدني نيست ،مكررا محل مانور سياسي-
انتخاباتي اين جريان بوده اســت .سؤالم اين است كه
چرا و چه چيزي باعث شد كه شعاري بدهيد كه مطالبه
عمومي را باال ببرد و حــاال در اجراييكردنش ناكام
ماندهايد؟

كار ما بسيار سخت و نشدني است ،چون نميتوانيم در اين
مسائل با قدرت اصلي نظام بهنظر مشترك برسيم ،چون
مشتركاتمان كم است.
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گزارش همشهري از روي ناخوش زندگي در بيمارستان فيروزگر تهران

ايستاده در برابر كرونا

برخي پرسنل بيمارستان 2بار كرونا گرفتهاند و همچنان در حال كار در بخشهاي مراقبتهاي ويژه هستند
باور به اينكه واكسن كرونا بهزودي توليد ميشود ،حساسيت مردم را به پيشگيري كاهش داده است
حميدرضا بوجاريان

خيابان بهآفرين در قلب تهران مثل بيشتر
گزارش خيابا نهاي شــهر پرترافيك اســت.
ساختمانهاي چند ده طبقه كنار چند مركز
درماني و مجتمع تجاري ،خياباني پرترافيك ساخته است.
بيمارســتان قديمي فيروزگر بزرگترين مركز درمان
بيماران كرونا در مركز پايتخت است .ورودي بيمارستان با
ديواري شيشــهاي و فوارهاي بازيگوش تزئين شده اما
پشت اين ديوار زيبا ،جدال ميان مرگ و زندگي در جريان
اســت .جنگ جهاني ويروس 6ماهه شده و تنها سنگر
مقاومــت مقابلش سفيدپوشــاني هســتند كه در
بيمارستانها تالش براي نجات جان زخم برداشتهها از
ويروس را در دستور كار گذاشتهاند .زخم برداشتههايي
كه نه سن و سالشان با هم يكي است نه زندگيهايشان.
همشهري سري به اين بيمارســتان زده و با پزشكان و
پرســتاران بخش ريه بيماران كرونايي درباره بيماران
بستري در بخش مراقبتهاي ويژه پرسيده است.

نگهبانان بيمارســتان ،افراد خوشمشربي هستند .مامورند
جلوي كساني را كه ميخواهند براي عيادت بيمار وارد شوند
بگيرند .با وجود آنها راهروهاي بيمارســتان ،خلوت است و
تعداد افراد غيربيمار در آن كم .نگهبان بيمارستان ميگويد
دوســت ندارد جلوي خانوادههايي را كه دلشان براي ديدن
عزيز روي تختشــان پر ميكشــد بگيرد اما چارهاي ندارد و
مجبور است .ديداري كه اگر ممكن شود شايد آخرين ديدار

گاليههاي كادر درمان

مكث

خيليها از تالش كادر درمان قدرداني ميكنند و آنها را مدافعان سالمت ميخوانند .اما پرستاران و كادر درمان
ميگويند تعدادي از مردم فكر ميكنند پزشكان دارند وظيفه خود را انجام ميدهند و پولش را ميگيرند .يكي از
پرستاران ميگويد«:اين حرفها جانكاه است و در جان آدم رسوب ميكند ».هر روز خبري از درگذشت پزشك،
پرستار ،كادر خدمات بيمارستان و كساني ميرسد كه جانشان را براي بهبود حال بيماران مبتال به كرونا از دست
دادهاند .تعدادشان حاال بيش از 160نفر شده است و هر روز هم بيشتر ميشود .با فوت هر كدامشان ،جاي خاليشان
پر نميشود و آنها كه در سنگر ماندهاند بايد جور يار سفر كرده را هم بكشند .اين يعني خستگي بيشتر و افزايش
احتمال ابتال به بيماري .همه اينها را بايد كنار كمبود تجهيزات و فرسوده بودنشان گذاشت و فهميد هيچ دليلي
نميتواند عاملي باشد براي بيتوجهي به پروتكلهاي بهداشتي و ماسك نزدن.

عكس :همشهري /محمد عباسنژاد

خبرنگار

تا قبل از قيامت باشد .ديداري كه برخيها در حسرتش تا آخر
عمر ميسوزند و ميسازند .پيرمرد حدود هفتادوچند سال
دارد .بازتاب نور المپهاي مهتابي آويزان روي سقف بخش
مراقبتهاي ويژه بر سر كمپشت پيرمرد مو سفيد ،چهرهاش
را نوراني كرده است .مرد ســخت راه ميرود اما خندان است
و خندهاش پشــت ماســكي بزرگ كه صورتش را پوشانده،
پيداست .دست دخترش را محكم در دست گرفته كه دكترها
باورشان نميشد مرد سن و سالدار از درهاي بخش بيماران
كروناي بيمارستان با پاي خودش بيرون بيايد .دختر كه دست
بر قضا از كادر درماني بيمارستاني ديگر است و همراه شوهرش
براي انجام كارهاي ترخيص پدر به بيمارستان آمده .از اينكه
بيماري پدرش خواب و خوراك را از آنها گرفته حرف ميزند
اما خوشحالياش را ازســامت دوباره پدر پنهان نميكند:
«پدرم از 23مرداد در بيمارســتان بستري شــد .تعادل در
حركت نداشت و تب و لرز شديدي همه بدنش را گرفته بود.
استخوان درد زياد و افت پالكت خونش در باالترين حد بود.
درنهايت كارمان به بخش مراقبتهاي ويژه كشيد ».آنطور
كه منيژه جوانمرادي ميگويــد او و خانوادهاش نميدانند
پدرشان چطور بيمار شده است .اتفاقي كه برايشان عالمت
سؤالي جدي ايجاد كرده است« :پدرم خيلي تميز است .اهل
اينكه جايي برود هم نيســت و در اين چندماه حتي از خانه
بيرون نرفته است .بچهها هم قبل ديدن پدرم سعي ميكردند
همه قواعد بهداشتي را رعايت كنند .حتي وسواس بيشتري
هم براي رعايت پروتكلهاي بهداشــتي به خــرج داديم اما
پروتكلها حريف كرونا نبودند و پدرم بيمار شد».
كرونا با هر ترفندي كه شــده خودش را به خانهها و كساني
كه آسيبپذيرترند ميرســاند .روزهاي سختي كه خانواده

جوانمرادي آن را تجربهاي تلــخ در زندگي خود ميدانند:
«نميدانم چرا با همه مراقبتهايي كه كردم پدرم بيمار شد.
شايد بايد براي رفتوآمد با پدرم بيشتر سختگيري ميكردم.
شايد روش انتقال بيماري عوض شده است و ما خبر نداريم».
گروههاي هدف كرونا كدامند؟

فكــر ميكرديم بيمــاري يكيدوماهه ختمبهخير شــود و
بســاطش را جمع كند و برود .اما همه حســاب و كتابها با
پايداري بيماري و جهش ويروس كرونا به هم ريخت .نهتنها
ويروس ضعيفتر از قبل نشــد كه حاال رنــگ عوض كرده و
بيماران بيشتري را درگير ميكند .نسرين سليمي ،پرستار
بخش ريه عفوني بيمارســتان فيروزگر ،تفاوتهاي بيماري
را به چشــم ديده چون خودش هم تجربه ابتال به بيماري را
داشته است« :بيماري بهنظر من سنگينتر شده است .دوره
اول شيوع بيماري سطح اكسيژن خون افراد مبتال نهايتا به
88درصد ميرسيد .االن سطح اكسيژن خون بيمار به  60هم
ميرسد .لخته شدن خون هم موضوع عاديشده ديگري است
كه قبال يا نبود يا خيلي كم اتفاق ميافتاد ».براي كرونا فرقي
ندارد چه كسي را مبتال ميكند .فقير يا غني .بيماران بستري
در بيمارستان فيروزگر تهران كه در مركز شهر قرار دارد از همه
اقشار جامعه هستند؛ پزشكان ميگويند كرونا هم كارخانهدار
را بيمار كرده هم كارتنخواب را .ســليمي ميگويد اين باور
كه بيماري بيشتر ميان طبقات ضعيف جامعه رايج است را
نميتوان باور درستي دانست يا دستكم اينكه شواهد زيادي
براي اثبات آن وجود ندارد .به گفته او ،كرونا افرادي را درگير
كرده كه فارغ از مسئله درآمد و طبقه اجتماعي ،ويژگيهاي
خاص و مشتركي با هم دارند« :بيماري اصال ارتباطي به توانايي
مالي فرد ندارد .براساس تجربهام ميتوانم بيماران كوويد19-
را كه تا امروز ديدهام به  3گروه تقسيم كنم .كارمندان شاغل در
بخش دولتي و خصوصي ،بيماران نيازمند استفاده از خدمات
شيميدرماني و مراقبتهاي خاص و ســوم افرادي كه فكر
ميكنند بيمار نميشوند و نياز به مراقبت در خود احساس
نميكنند .تعداد اين دســته آخري هر روز دارد بيشتر از روز
قبل ميشود درحاليكه با همه وجود و از هر طريقي از مردم
خواستهايم پروتكلهاي بهداشتي را رعايت كنند ».آنطور كه
پرستاران و كادر درمان بيمارستان فيروزگر ميگويند ،تعداد
زيادي از افراد مبتال در موج دوم ،كساني بودهاند كه دوركاري
نداشتهاند و زمان بيشــتري را در محيطهاي اداري و شغلي
نسبتا پرجمعيت سپري كردهاند.

از سر و رويش ميبارد .بيمارســتانش با داشتن 140تخت
مراقبتهــاي ويژه ،تبديل شــده بــه يكــي از مهمترين
بيمارســتانهاي پذيراي بيماران مبتال به كروناي پايتخت؛
بيمارستاني كه دستكم 100تخت مراقبت ويژه را تنها براي
بيماران مبتال به كرونا كنار گذاشــته است .چنين امكاناتي
باعث شده بيمارستانش هم محل مراجعه بيماران مبتال به
كرونا باشد و هم مقصدي باشد براي پذيرش بيماران ارجاع
شــده از مراكز درماني ديگر .هرچند دقيقه يكبار تختي كه
بيماري مبتال به كرونا روي آن دراز كشيده و دستگاههايي به
او وصل است ،وارد ساختمان مختص بيماران كرونا ميشود.
رئيس بيمارســتان فيروزگر ميگويد هماكنــون روزهايي
كه كادر درمان و بيمارســتان ميگذرانند ،روزهاي خلوتي
درمقايسه با هفتهها و ماههاي گذشــته است« :بيمارستان
فيروزگر براي زمان بحران ،ظرفيت 600تخت بيمارستاني
دارد .با شيوع كرونا مجبور شديم براي جلوگيري از اختالل
در ارائه خدمات درمانــي به بيمــاران غيركرونایی ،بخش
تازهتأسيس بيمارســتان را براي مراقبت از بيماران كرونايي
درنظر بگيريم و با اين كار تالش كرديم ارتباط بيماران كرونايي
با غيركرونايي قطع شود ».زماني ادامه ميدهد« :ارديبهشت
امسال و همزمان با اوج دوباره بيماري270 ،تخت بيمارستان
در اختيار بيماران كرونا قرار گرفت .ساختمان جديد امكانات و
تجهيزات خوبي دارد اما فشار بر كادر درمان بهشدت سنگين
و فرساينده است .بيشتر همكاران ما كه در بخش مراقبت از
بيماران مبتال به كرونا كار ميكنند ،خودشان هم درگير اين
بيماري شده و دستكم يكبار مبتال شدهاند ».در بيمارستان
فيروزگر تالشهاي ستودني ليال بختياري ،روايت مشترك
همه كادر درمان و پرســنل بيمارستان اســت .سرپرستار
بخش مراقبتهاي ويژه كه هم درمرحله اول شيوع بيماري
و هم در اپيدمي دور دوم ،كرونا گرفت .بيمــاري او در دوره
دوم به خانوادهاش منتقل شد و پدر و مادر اين پرستار هر دو
حاال مبتال به كرونا و در بيمارستان فيروزگر بستري هستند.
بختياري همچنان در بيمارستان حاضر است و حاال هم بايد
مراقب بيماران ديگر باشد و هم مراقب حال پدر و مادرش كه
حال يكي از آنها وخيم است .كادر درمان بيمارستان فيروزگر
تهران به خبرنگار همشــهري ميگوينــد ،تجربههايي كه
درمواجهه با كرونا در6ماه گذشته بهدست آوردهاند تجربههاي
منحصربهفردي بوده اســت؛ هرچند بسيار دردناك و طاقت
فرسا .ميگويند كوويد 19-ويروس بسيار پيچيدهاي است
با رفتارهاي ناشناخته و متفاوت در بازههاي زماني مختلف.
تغيير رفتار ويروس و هدف گرفتن بيمــاران جوانتر يكي از
تغييرات مهم بيماري در دوره دوم شيوع آن به نسبت دوره اول
است؛ «سن افرادي كه به بيماري مبتال ميشوند ،كمتر شده
اما هنوز هم در كل آمار فوت افراد مسن باالتر است .درگيري
ريه به نسبت قبل بيشتر شده است واگر در گذشته تعداد فوت
افراد جوان كمتر گزارش ميشــد امروز حتي فوت كودك
4ساله هم در اصفهان داشــتهايم .با اين حال روند كلينيكي
بيماري تغييري نكرده است .اين اتفاق معنايش اين است كه
ديگر كسي درمقابل بيماري از نظر سن و سال مصون نيست
و همه بايد با ماسك زدن و رعايت موارد بهداشتي از جان خود
و ديگران مراقبت كنند».

در بيمارستان فيروزگر و بين كادر درمان اين برداشت وجود
دارد كه يكي از داليل متأخر كمتوجهــي عدهاي به رعايت
پروتكلهاي بهداشتي ،شــنيدن خبر توليد واكسن است.
واكسني كه حتي اگر هم توليد شود ،معلوم نيست با چه قيمت
و چه زماني بهدست عموم افراد جامعه برسد .سليمي ميگويد:
«واكسن فقط براي پيشگيري از بيماري كارايي دارد .حتي
اگر ساخته شــود بايد در كل جهان توزيع شــود و توليد آن
بهصورت انبوه مقدماتي الزم دارد .تا بهدست ما برسد معلوم
نيست چند سال زمان ميبرد و قيمتش هم ممكن است باال
باشد .بنابراين اميد به واكسن حداقل براي آيندهاي نزديك
به 2سال خواهد بود».
كرونا مشكل كوچك كمدرآمدهاست

بخش ريه بيمارستان تقريبا پر اســت اما در هر بخش تعداد
كمي پرســتار و نيروي خدماتي حضور دارند و فشار كار بر
دوش آنها كه ماندهاند ســنگين اســت .در موج دوم ،تعداد
زيادي از نيروهاي بيمارســتان كرونا گرفتنــد .در جدال با
بيماري بيشتر كادر درمان توانستهاند با موفقيت كوويد19-
را شكست بدهند و دوباره سركارشان برگردند اما با وجود اين،
افراد زيادي داوطلب گفتوگو درباره تجربهشــان از بيماري
نيستند .ســميه نوري ،پرســتار جوان بيمارستان فيروزگر
3سال است دوره طرح پرســتارياش را در اين بيمارستان
ميگذراند؛ يكي از مراكــز اصلي ارائه خدمــات درماني به
بيماران مبتال به كرونا .او اســفند پارســال عاليم بيماري را
احساس كرد و بعد آزمايشها نشان داد ريههايش درگير شده
است .قرنطينه و عمل به توصيههاي پزشكان دوباره سرپايش
كرد و مشتاقتر از قبل براي حضور در بيمارستان .اشتياقي كه
باعث شده با بيمارانش بيشتر از قبل ارتباط بگيرد .از نگاه او كم

نيستند بيماراني كه بهدليل ناتواني براي خريد ماسك و مواد
ضدعفونيكننده ،درگير كوويد 19-ميشوند .نوري ميگويد
در اين ماهها مراقبت از بيماران مبتال به كرونا و مخصوصا بعد
از بازگشاييها ،پرستار تعداد زيادي از كارگران روزمزدي بوده
كه درآمد روزانهشان به ســختي به 50هزارتومان ميرسد.
آنها كه خرجشــان همينطوري هم به دخلشــان نميرسد
چه برسد به اينكه بخواهند ماسكهاي چند هزار توماني يا
دستكش جعبهاي چند ده هزار توماني تهيه كنند .براي تهيه
هركدامشان بايد قيد درآمد يكي  -دو روز كار ،تازه اگر آن هم
پيدا شود را بزنند « :اوايل شيوع بيماري كه ماسك و دستكش
گران بود و ناياب ،تعداد بيماران هم بيشتر بود .وقتي گاليه
ميكردم چرا ماسك و دســتكش تهيه نكردند ،ميفهميدم
پول نداشتند تا از خودشان در مقابل ويروس محافظت كنند».
از نگاه تعداد ديگري از پرسنل بيمارستان فيروزگر مشكالت
مالي اگرچه دليل مهمي براي رعايــت نكردن پروتكلهاي
بهداشتي از سوي مبتاليان است اما تنها علت اثرگذار نيست.
پرســتاري كه 6ماه گذشــته را هر روز پاي صحبت بيماران
مبتال در بخش مراقبتهاي ويژه نشســته ،داليل ديگري از
رعايت نشدن مقررات بهداشــتي بيان ميكند «:دوره اول
شيوع بيماري ،بيماراني داشــتيم كه هيچ اميدي به زندگي
نداشتند .آنقدر از مشكالت زندگي روزمره اشباع شده بودند كه
ميگفتند ابتال به كرونا درد آخرشان است نه اول .االن تعداد
اين افراد كمتر شده ،يعني بيماري همه گروهها را درگير كرده،
طبقات باال ،متوسط و ضعيف جامعه .همه جور بيماري داريم
با هر توانايي مالي».
افزايش ابتالي جوانان به كرونا

فرهاد زماني ،رئيس بيمارســتان فيروزگر است و خستگي

چرا ثبتنام وام ازدواج متوقف شده است؟
معاون ســاماندهي امور جوانان وزارت ورزش و جوانان
درباره مشكالت ايجاد شده براي ثبتنام «وام ازدواج»
گفت :افزايش متقاضيان وام ازدواج و همچنين ميزان
تخلفات خريــد و فروش آن ،شــبكه بانكــي را دچار
سردرگمي كرده؛ اين در حالي است كه هرچند در روند
پرداخت وام ازدواج تأخيري ايجاد شده است ،اما جاي
نگراني نيست و وامهاي متقاضيان تا پايان امسال حتما
به دستشان ميرسد.
به گزارش ايسنا ،محمدمهدي تندگويان گفته است كه
هماكنون شــبكه بانكي براي پرداخت وام ازدواج دچار
مشكالت و سردرگميهايي شده زيرا هم از يك سو دولت
با افزايش تقاضاي وام و موضوع تبعات سني مواجه شده
و از سوي ديگر ميزان تخلفات خريد و فروش وام ازدواج

در جامعه بسيار زياد شده است و برخي نيز وام دريافتي
را براي امر ازدواج تخصيــص نميدهند و در واقع براي
دريافت وام ،ازدواج تشريفاتي را ثبت ميكنند .او ادامه
داد :اما زماني كه نرخ وام ازدواج به قدري افزايش مييابد
كه بهعنوان متاع ،قابل معامله ميشود ،متقاضيان صوري
ايجاد ميكند؛ لذا رقم وام و تعــداد متقاضيان افزايش
مييابد كه به نوبهخود افزايش مشكالت كشور را نيز به
دنبال خواهد داشت.
معاون ســاماندهي امور جوانان وزارت ورزش و جوانان
تأكيد كــرد كه البته جــاي نگراني نيســت و وامهاي
متقاضيان هرچنــد با تأخير ،اما تا پايان امســال حتما
پرداخت خواهد شد.
تندگويــان معتقد اســت :باتوجه به حجــم متقاضي

موجود ممكن است برخي از بانكها در ابالغ اعتبارات
و سهميهبندي اســتانها دچار ديركرد شــوند؛ البته
همه افــراد وام ازدواج را دريافت ميكنند و مشــكلي
وجود نــدارد و تا پايــان ســال ،دولت با تمــام توان
اعتبارات را تسويه ميكند اما بهدليل مشكالت موجود
پيشبينيهاي تامين اعتبار دچار مشكالتي شده است.
تندگويان همچنين در پاسخ به اينكه برخي مخاطبان
مراجعهكنندگان وام ازدواج به بانكها عنوان ميكنند
رقم وام ازدواج در ســالجاري بــه ۷۰ميليون تومان
افزايش يافته است ،آيا رقم اعالمي را تأييد و افزايش رقم
وام صحت دارد يا خير؟ گفت :وام ازدواج براي سالجاري
۵۰ميليون به ازاي هر زوج است كه همانگونه كه پيش از
اين اعالم شده باز پرداختش ۷ساله است.
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چند و چون

فوت وفن

تامين مالي توليد در بازار سرمايه

نگهداري از مبل چرم

تشديد تحريمهاي اقتصادي و ركود بازار
موجب فشار بيشتر به واحدهاي توليدي
براي تامين منابع مالي و رشد توليد شده
است .با مهدي كريميتفرشي ،رئيس
هيأتمديره خانه صنعت ،معدن و تجارت
جوانــان تهران و عضــو هيأتمديره
كنفدراسيون صنعت ايران گفتوگو كردهايم.

یک چینی و یک ژاپنی درخیابانهای تهران

تامين مالي از جمله مشكالت واحدهاي توليدي در دوره
ركود است .چه راهكاري براي رفع اين مشكل وجود دارد؟

با توجه به شرايط اقتصادي و ركود برخي از صنايع ،اكنون تأمين مالي يا
نقدينگي بنگاههاي اقتصادي و توليدي به يكي از مهمترين دغدغههاي
سياستگذاران كشور تبديل شده است .براي رفع اين تنگنا ،بازار سرمايه
با توجه به ظرفیتي كه دارد ميتواند به تحقق جهش توليد كمك بسياري
كند؛ به شرطي كه تمركز اين بازار روي تجهيز منابع مالي بخشخصوصي
و بنگاههاي اقتصادي باشد .بازار بورس با جمعآوري سرمايههاي اندك
مردم ميتواند آن را در خدمت توليد و اشتغال قرار دهد .ايجاد يك بازار
سرمايه قوي و كارآمد زيرساخت اساســي تأمين مالي بلندمدت براي
بنگاههاي توليدي هر كشور را تشكيل ميدهد.
تأثير بازار سرمايه بر جذب نقدينگي سرگردان و تزريق
آن به بخش توليد چگونه خواهد بود؟

مشكالت ناشــي از تحريمهاي اقتصادي و تأثيرات آن در بخش توليد،
تجارت و تنگناهاي ارزي ،باعث شــده تا اكنون نيــاز بنگاهها به تزريق
نقدينگي ،بيش از پيش شود .در اين چارچوب ميتوان با جذب و هدايت
پولهاي ســرگردان به سمت بازار ســرمايه و تامين مالي شركتهاي
توليدي به رشد توليد و رونق اقتصادي كشور كمك كرد .از سوي ديگر
بازدهي سرمايهگذاري در بورس در درازمدت بيش از ساير بازارهاي رقيب
خواهد بود .همچنين شفافيت مالي ،سرمايهگذاري با جذب سرمايههاي
ن بــه واحدهاي توليدي و
اندك و پساندازهاي راكد و ســوق دادن آ 
صنعتي ،كنترل حجم نقدينگي و تورم ،رشد توليد ناخالص ملي ،كمك
به افزايش اشــتغال ،توزيع عادالنه ثروت و سرعت باالي نقدشوندگي
سرمايه ســهامداران از ديگر مزاياي تامين مالي واحدهاي توليدي از
طريق بازار بورس است.

نقدينگي وارد شده به بازار ســرمايه تا چه حد جذب
بنگاههاي توليدي ميشود؟

بر اساس آمارها در ســال 98حجم كل معامالت بازار سرمايه نزديك
به هزارهزارميليارد تومان بــوده كه حدودا ۴۵درصد از حجم نقدينگي
موجود در كشور را شامل ميشود .همچنين ارزش بازار سرمايه شامل
بورس و فرابورس حــدود ۲۳۰۰هزارميليارد تومان بود كه نســبت به
۶۳۰۰هزارميليارد تومان كل توليد ناخالص ملي كشور بيش از  ۳۳درصد
ارزش داشته است .با وجود اين الزمه حضور بنگاههاي توليدي در بورس
و تامين بخشي از منابع مالي موردنيازشان براي رشد توليد ،شفاف بودن
ت آنهاســت .حتي ميتوان گفت كه اكنون بازار سرمايه در تامين
فعالي 
نقدينگي واحدهاي توليدي رقيب جدي براي نظام بانكي محســوب
ميشود ،گرچه در نهايت شركتهاي بورسي نقدينگي خود را بهعنوان
حسابجاري وارد بانكها ميكنند.
دولت چه نقشي در تسهيل روند تامين مالي واحدهاي
توليدي از طريق نقدينگي جذب شده در بورس دارد؟

ميتوان گفت جهش توليد زماني محقق ميشــود كه بازار سرمايه در
راستاي حمايت از توليد نوآورانه و دانشبنيان تقويت شود .بازار سرمايه
ميتواند با ارزشگذاري فناوري و تقويت آن موجب جذب سرمايه ناشي
از فروش ســهام سازمانها و شــركتهاي دانشبنيان در بورس شود.
همچنين حمايت از بازار سرمايه از طريق اعمال سياستهاي حمايتي و
تشويقي مانند كاهش ماليات ،تثبيت قوانين و مقررات ،هدايت نقدينگي
به سمت اين بازار ،تسهيل فرايند افزايش سرمايه شركتهاي بورسي،
پذيرش و عرضه سهام شركتهاي جديد در بازار سرمايه و نيز گسترش
فرهنگسازي از ملزومات رشد اقتصادي كشــور با تكيه بر تامين مالي
بنگاههاي توليدي از طريق بازار ســرمايه است .عالوه بر آن اكنون بازار
ســرمايه بهعنوان يك ابزار برتر براي تامين مالي دولت از طريق فروش
داراييها و شركتهايش محسوب ميشود و چنانچه دولت بتواند از اين
فرصت براي افزايش بهرهوري و تامين مالي شركتها استفاده كند ،روند
ورود پول به بازار سرمايه نيز بيش از پيش تقويت ميشود.

سوزوكي گراند ويتاراي ژاپني يا چانگان  CS35چيني؛ كدام خودرو در شرايط كنوني بازار ارزش خريد دارد؟

علي ابراهيمي
چند سالي است كه تب خريد خودروهاي
دبیر گروه بازار
شاسي بلند بهخصوص از انواع اتوماتيك
و آپشنال آن در بازار خودروی ايران داغ شده است .اين رشد تقاضا موجب
شد تا طي يك دهه گذشته خودروســازان كرهاي حاكم بالمنازع بازار
ايران در عرضه اين خودروها شوند؛خودروسازاني كه با عرضه محصوالت
برندهاي كيا ،هيوندايي و سانگ يانگ سهم عمده بازار خودروهاي شاسي
بلند را تصاحب كردند اما شركتهاي خودروسازي ايراني نيز براي عقب
نماندن از بازار اين خودروها مونتاژ و عرضه برخي خودروهاي كراس اور
ژاپني و حتي چيني را در دســتور كار قرار دادند .مونتاژ انواع سوزوكي

توقف مونتاژ سوزوكي گراند ويتارا و افت شديد توليد انواع
چانگان در ايران خودرو و سايپا و از سوي ديگر رشد شديد
قيمت انواع خودروی داخلي و وارداتي موجب ركود بازار
خودرو و سوق دادن محدود مشتريان اين خودروها به بازار
خودروهاي كاركرده براساس قيمتهاي حاشيه بازار شده
است .حذف قيمت از آگهيهاي فروش خودرو در فضاي
مجازي و جاماندن خودروســازان از اعالم رســمي نرخ
محصوالت مونتاژي نيز به نابساماني بازار اين خودروها
دامن زده است .با اين شرايط عالوه بر مشخصات فني و
امكانات رفاهي ،براي بررسي ارزش خريد اين دو خودرو
بايد قيمت حاشــيه بازار انواع دستدوم سوزوكي گراند
ويتارا و چانگان را معيار مقايسه قرار داد.
دگرديسي ويتارا در ايران خودرو

بعد از واردات بسيار محدود ســوزوكي گراند ويتارا در
مدلهــاي  2006و  ،2007ايران خــودرو مونتاژ اين
خودرو در مشهد را آغاز و سرانجام نخستين سري آن را
در مدل  1386به بازار عرضه كرد .ابتدا سري نخست اين
محصول با پيشرانه  2.0ليتري مونتاژ شد اما ايران خودرو
در سال  88توليد نسخه  2.4ليتري با جعبه دنده دستي
و اتوماتيك را جايگزين نسخه  2.0ليتري کرد كه هر دو
نوع خودرو نيز داراي دو تيپ نيمهفول يا كالس  5و تيپ
فول در كالس  8بودند .اما اين پايان ماجراي ارتقاي مونتاژ
ســوزوكي نبود و ايران خودرو سرانجام نسل سوم ويتارا
( )JTرا پس از يكدهه مونتاژ در ابتداي تابســتان 95
متوقف کرد و در شهريور همان سال نسخه نيوفيس اين
خودرو كه در سال  2012به بازار جهاني عرضه شده بود
را در شهرك صنعتي بينالود مشهد ،مونتاژ و تنها با نسخه
فول در كالس  9و اندكي بعد در كالس  10عرضه كرد.

مسافرتهاي طوالني چندان راحت نيست .مواد داخل
كابين نيز در بعضي نقاط همچون قاب دور كنسول کیفیت
ندارد و انتظارات را برآورده نميكند .با وجود اين بهدليل
ابعاد مناسب كابين ،سرنشينان هر دو رديف با محدوديتي
از ناحيه سر ،پاها و زانوها مواجه نخواهند بود .محفظه بار
نيز فضاي كافي را در اختيار اســباب و وسايل موردنياز
براي مسافرتهاي خانوادگي قرار ميدهد .همچنین با
توجه به قدمت باال ،شمايل بيروني سوزوكي ويتارا چندان
جسورانه و مدرن بهنظر نميرســد و تا حد امكان سعي
شده از خطوط ساده و غيرسيال در اين قسمت استفاده
شــود تا در هزينههاي توليد صرفهجويي شود .گرچه در
مدل نيوفيس شاهد ســپر ،چراغها و جلو پنجره جديد
هستيم كه در آن از ســادگي نسخه پيشين تا حد امكان
پرهيز شده ،اما هنوز هم نسبت به رقباي چيني و كرهاي
جديد حرف چنداني براي گفتن ندارد .سوزوكي ويتارا در
ابتدا به يك پيشرانه 4سيلندر 2ليتري با قدرت  140اسب
بخار و گشتاور 183نيوتن متر و جعبه دنده چهارسرعته
اتوماتيك (پنجسرعته دستي) مجهز شده بود .شتاب صفر
تا  ،100بيشينه سرعت و مصرف سوخت تركيبي اين مدل
بهترتيب برابر است با  13.6ثانيه ( 12.5ثانيه براي مدل
دستي) 170 ،كيلومتر بر ساعت ( 175كيلومتردستي)،

 9.4ليتر در هر  100كيلومتر ( 9.1ليتر دستي) ،اما پس
از آن ويتارا به يك پيشرانه  2.4ليتري با قدرت  169اسب
بخار و  227نيوتن متر گشتاور تجهيز شد كه توان حاصل
توســط جعبه دنده پنجسرعته دســتي يا چهارسرعته
اتوماتيك و با  2عدد ديفرانسيل به سوي تمامي چرخها
انتقال مييافت .شتابگيري ويتارا با پيشرانه حجيمتر
بهبود يافت و به رقم  12ثانيه ( 11.7ثانيه دستي) رسيد.
حداكثر سرعت و مصرف ســوخت تركيبي اين مدل نيز
معادل  175كيلومتر بر ســاعت (185كيلومتردستي) و
9.7ليتر در هر 100كيلومتر (9لیتردســتي) رسيد ،اما
هنوز هم نميتوان ســوزوكي ويتارا را خودرويي چابك
و پرشــتاب قلمداد كرد و حتي نســخه  2.4ليتري نيز
شتابگيري سريعي ندارد .از نظر ايمني نيز اين خودرو
موفق به كسب  4ســتاره ايمني در بخش حفظ امنيت
بزرگســاالن و  3ســتاره در حفاظت از كودكان از سوي
مؤسسه يوروانكپ شده است كه در قياس با محصوالت
چيني حاضر در بازار ايران ،سطح ايمني مناسبي به نظر
ميرسد ،اما در مقابل حريفان كرهاي امتياز كمتري دارد.
حســگر پارك دندهعقب ،EBD ،ABS ،ترمز كمكي،
6عدد كيسه هوا جلو-پردهاي-جانبي ،كمربند ايمني پيش
كشنده و محدود كننده ،قفل مركزي لمسي و سانروف

نقد و بررسي ارزش خريد

گرچه از نظر قيمت و مشخصات فني مقايسه سوزوكي گراند ويتاراي كالس  10با چانگان CS35قياسي معالفارق است
اما اين  ۲خودرو بهدليل شباهت ظاهري متقاضيان يكساني داشته و بسياري از افراد براي انتخاب يكي از اين  ۲خودرو
دودل هستند .در شرايطي كه عرضه سوزوكي گراند ويتاراي  2400ليتري كالس 10و چانگان CS35از ايران خودرو و
سايپا متوقف و قيمت رسمي براي فروش و پيشفروش آن به مشتريان اعالم نميشود ،بررسي قيمتهاي حاشيه بازار اين
دو خودرو نشان از فاصله دو برابري نرخ فروش انواع صفر كيلومتر اين خودروها در مدل  98دارد .فاصله قيمتي كه حتي
ل پايين و كاركرده نيز كفه ترازوي خريد را به نفع متقاضيان چانگان سنگينتر ميكند؛ چراكه فروشندگان
در انواع مد 
فضاي مجازي قيمت فروش صفر كيلومتر سوزوكي گراند ويتاراي كالس  10مدل  98را 950ميليون تومان اعالم ميكنند،
اما قيمت نوع فول چانگان CS35در اين آگهيها 405ميليون تومان و نوع ساده آن حدود 380ميليون تومان اعالم
ميشود .با اين شرايط اگر بهدنبال خريد خودرويي با قدرت باالتر و فضاي كابين بيشتر با وجود كابين خشك و نامناسب و
آپشنهاي حداقلي هستيد و به هر دليلي دل خوشي از خودروهاي كرهاي و چيني موجود در بازار نداريد ،بايد با هزينهاي
دو برابري به سراغ خريد سوزوكي گراند ويتارا با برندي ژاپني در انواع كالس 5تا10برويد .اما درصورتي كه خواستار هزينه
كمتر براي سوار شدن بر خودرويي تقریبا شاسي بلند از انواع چيني هستيد كه با وجود قدرت و شتاب بسيار پايين آپشن
و امكانات رفاهي نسبتا خوبي ارائه ميكند ،چانگان CS35گزينه مناسبي براي خريد خواهد بود.

از فضاي كابين تا مشخصات فني

طراحي فضاي كابين سوزوكي ويتارا در مقايسه با ساير
خودروهاي شاسي بلند ژاپني ،كرهاي و حتي چيني ،ساده
و قديمي اســت .گرچه صندليها بهصورت ارگونوميك
ســاخته شــده و بدن را بهخوبي در بر ميگيرد اما براي

آسيب كرونا به فروشندگان نوشت افزار

گراند ويتارا ،هايما ،مینی كراس اور دانگ فنگ ،رنو كپچر و در نهايت پژو
 2008در ايران خودرو ،انواع چانگان در سايپا و انواع محصوالت جك و
چري در كرمان خودرو و مديران خودرو تالشي براي پاسخگويي به اين
تقاضا بود .اما با آغاز دور تازه تحريمها و قطع همكاري خودروســازان
شركاي چيني و اروپايي با شركاي ايراني ،نهتنها مونتاژ و عرضه اغلب اين
خودروها متوقف شد بلكه خودروسازان ايراني را با تعهدات معوق ناشي از
پيشفروش اين خودروها به مشتريان مواجه كرد .اين شرايط توليد و رشد
بيرويه قيمت خودرو موجب تغيير سبد تقاضاي مشتريان از محصوالت
كرهاي و ژاپني به خودروهاي چيني شد .با وجود اين سوزوكي گراند ويتارا

و پژو  2008آخرين خودروهاي شاسي و نيمه شاسي بلندي بودند كه ايران
خودرو به بازار عرضه كرد و در نقطه مقابل سايپا نيز تمركز خود در توليد
و عرضه اين نوع خودروها را بر انواع نيمه فول و فول چانگان گذاشت.
گرچه انواع فول سوزوكي گراند ويتارا و چانگان از نظر قيمت و امكانات
فاصله زيادی باهم دارند اما با توقف فروش رسمي اين خودروها اكنون
بازار مدلهاي كاركرده دنده دستي و نيمه فول اين خودروها همچنان
داغ است .با توجه به قدرت موتور ،امكانات رفاهي ،شرايط بازار ،قيمت و
بودجه خانوارهاي ايراني سوزوكي گراند ويتاراي ژاپني يا چانگان CS35
چيني كدام خودرو ارزش خريد دارد؟

ارزآوري صنعت آبميوه

ازجمله امكانات رفاهي اين خودرو است.
چانگان CS35چيني

چانگان CS35خودرويي شاسي بلند ساخت كشور چين
است كه توسط سايپا مونتاژ و عرضه ميشود .اين خودرو
نخستين بار طي ســال  ۲۰۱۲در نمايشگاه خودرو پكن
معرفي شد و پس از آن سايپا تصميم گرفت اين شاسي
بلند كوچك شهري را در ايران مونتاژ كند .از رقباي مهم
اين خودرو در ايران ميتوان بهام ويام  ،X22رنو ساندرو
استپ وي و بسترن  B30اشاره كرد .از نظر فني چانگان
 CS35داراي موتور  ٤سيلندر 1.6ليتري Blue Core
است .اين موتور  ١٢٥اســب بخار قدرت  ١٦٠نيوتن متر
گشــتاور دارد .گيربكس اين خودرو نيز چهارســرعته
اتوماتيك و شتاب صفر تا  100آن حدود  15ثانيه است
كه رقم چندان قابل توجهي بهنظر نميرســد و در اين
زمينه رقبايي مانندام ويام ايكس  ،۳۳ليفان ايكس  ۶۰و
جك اس  ۳دارد .اما اين خودرو سطح مناسبي از آپشنها
را ارائه ميدهد كه در نســخه اتوماتيــك اين تجهيزات
بيشتر است .همچنين بسياري از مالكان از عملكرد اين
خودرو ابراز رضايت ميكنند امــا ضعف خدمات پس از
فروش ،كمبود قطعات در بــازار و افت قيمت باال در بازار
خودروهاي دستدوم از مهمترين نقاط ضعف آن است.
از جمله آپشنها و امكانات رفاهي اين خودرو ميتوان به
رينگ  ۱۷اينچي آلومينيومي ،ســانروف ،كروز كنترل،
سيستم ضدسرقت ،كامپيوتر سفری و صندلي چرمي با
قابليت تنظيم صندلي راننده در  ۶جهت ،سنسور پارك
دندهعقب ،هشداردهنده بســته نبودن كمربند ايمني،
دكمههاي تنظيم روي فرمان ،چراغهاي جلو هالوژن با
قابليت تنظيم ارتفاع ،شيشه باالبر برقي جلو و عقب ،چراغ
مهشكن عقب ،زير آرنجي مركزي عقب و سيستم تهويه
مطبوع ،آينههاي جانبي برقي مجهز بــه چراغ راهنما،
آينههاي جانبي با قابليت تاشــوی برقــي ،كمربندهاي
ايمني مجهز به سيستم پيشكشنده و قابل تنظيم ارتفاع،
ريموت كنترل تاشو ،قفل مركزي ،گرمكن شيشه عقب،
چراغ مطالعه و برف پاككن عقب اشاره كرد.

تداوم گراني در بازار مرغ

تعطيلي مدارس و دانشگاهها با تداوم كرونا ،فروش نوشت افزار را بسيار كاهش داده و اين صنف را با مشكالت
مالي مواجه كرده است .به گزارش همشهري ،نامشخص بودن تكليف بازگشايي مدارس و دانشگاهها و برگزاري
حضوري كالسهاي درس نهتنها والدين و دانشآموزان را در تعليق نگه داشته بلكه فروشندگان نوشتافزار را
هم با ابهام و البته افت شديد فروش مواجه كرده است .ماههاي مرداد و شهريور هرسال اوج فروش نوشت افزار
بود ،ولي امسال اين صنف بدترين سال كاري خود را تجربه ميكنند .رئيس اتحاديه فروشندگان نوشتافزار و
لوازم مهندسي در اين زمينه گفت :بهدليل شيوع ويروس كرونا و تعطيلي مدارس ،صنف فروشندگان نوشتافزار
با كاهش فروش و ركود عجيبي مواجه شدهاند ،بهطوري كه فروش اين صنف نسبت به سالهاي گذشته حدود
 ۶۰تا  ۷۰درصد كاهش داشته است .موسي فرزانيان اظهار كرد :با توجه به اينكه قرار نيست مدارس باز شود و
دانشآموزان هم خريد نميكنند ،بنكداران و خردهفروشان هم اين محصوالت را نميخرند .وي درباره افزايش
قيمت نوشت افزار نيز گفت :با توجه به افزايش نرخ ارز و تغيير ارز مورد نياز برخي واحدهاي توليدي ،قيمتها
در سالجاري افزايش يافته اما در كل بهدليل ركود حاكم بر بازار ،ميزان اين افزايش کمتر از نرخ دالر است.

صنعت توليد آبميوه و كنسانتره يكي از صنايع رو به رشد كشور اســت كه با وجود مشكالت فراوان،
ارزآوري خوبي در سالهاي اخير براي كشور به همراه داشته است .به گزارش همشهري ،ظرفيت باالي
كشور در زمينه توليد ميوه در تمام فصول باعث شده صنعت توليد آبميوه در كشور طي سالهاي اخير
حركت رو به جلويي داشته باشد و بتواند عالوه بر ايجاد اشــتغال و تامين نياز بازار داخلي ،صادرات به
كشورهاي مختلف را نيز هدف قرار دهد .گرچه اين صنايع در مسير توليد و صادرات با مشكالتي از جمله
تحريم در سطح بينالمللي و واسطهگري و گراني در سطح داخلي مواجه هستند .به گفته سخنگوي
گمرك ايران در 4ماه نخست امسال بيش از  ۳۸ميليون دالر آبميوه برابر با  ۴۷هزار و  ۹۹۵تن به ۳۵
كشور جهان صادر شده كه بيشترين ميزان اين صادرات به كشورهاي همسايه بوده است .سيدروحاهلل
لطيفي افزود :صادرات آبميوه ايراني ،مخلوط آبميوهها ،مخلوط با سبزيجات ،عصاره ميوه ،اسانس آبميوه،
تخمير بدون الكل ،آبميوه تغليظ شده ،آب انواع مركبات شامل پرتقال ،گريپفروت ،آب انگور ،آب سيب
و آب آناناس را شامل ميشود.

قيمت مرغ در فروشگاههاي محصوالت پروتئيني همچنان باالتر از نرخ مصوب است .به گزارش همشهري،
درحاليكه مرغداران  4ماه پر زيان را از ابتداي امسال تجربه كردهاند و ناچار شدند براي كاهش ضرر بخشي از
توليدشان را از بين ببرند ،در يكيدوماه اخير و پس از تعيين نرخ مصوب براي اين محصول ،قيمت آن همواره
باالتر از نرخ مصوب بوده و گرانتر بهدست مصرفكنندگان رسيده است .درحاليكه سازمان حمايت نرخ مصوب
گوشت مرغ گرم را15هزار تومان تعيين كرده ،به گفته نايبرئيس كانون مرغداران گوشتي درحال حاضر قيمت
هر كيلوگرم مرغ گرم  ١٧هزار و  ٥٠٠تومان است .حبيب اسداهللنژاد مباحث مطرح شده مبني بر افزايش قيمت
در آستانه ماه محرم را تكذيب كرد اما افزايش قيمت مرغ در ماههاي آينده را دور از انتظار ندانست .وي گفت:
بهدليل كمبود شديد و باالرفتن قيمت ،نهادهها مرغداران حتي مرغهاي با وزن پايين را به بازار عرضه و سالنهاي
پرورش را خالي ميكنند و با شرايطي كه وجود دارد احتماالً در ماههاي آينده شاهد افزايش قيمت خواهيم بود.
افزايش شديد قيمت نهادهها باعث شده قيمت تمامشده هر كيلوگرم مرغ زنده به 14هزار و 500تومان برسد
درحاليكه قيمت مصوب مرغ زنده از سوي سازمان حمايت 12هزار تومان تعيين شده است.

قیمت بعضي انواع مداد و مدادرنگي در بازار تهران

قیمت بعضي انواع آبميوه در سايتهاي فروش آنالين

قیمت بعضي انواع گوشت مرغ بستهبندي در ميادين ميوه و ترهبار تهران

نام محصول

مشخصات

مداد

مشكي فكتيس -مدل - Graphite Pencilبسته 12عددي

مداد

مشكي استدلر -مدل  -Camelبسته 3عددي

مداد

مشكي آريا -كد -3001بسته 12عددي

مداد رنگي

12رنگ پارسيكار -مدل 12-JM885

مداد

قرمز فابركاستل -بسته 12عددي

مداد

ي آريا -مدل ويتراي كد  -A6بسته 12عددي
مشك 

مداد

آريا -مدل فلورسنت -مجموعه 4عددي

مداد

مشكي استدلر -طرح چوب كد 12360

مداد رنگي

12رنگ -آرت الين -مدلP/IL-12 ECP

مداد رنگي

12رنگ مارتينو -مدل MA512

قيمت ( تومان)

نام محصول

مشخصات

قيمت ( تومان)

6.400

آبميوه پرتقال شيشهاي راني

200ميليليتری

3.500

18.800

آب پرتقال تكدانه

200ميليليتري

3.000

13.800

آبميوه پرتقال فروتلند ميهن

200ميليليتري

3.000

27.800

آبميوه يانگ مخلوط بلوبري ،انار -ليمو ساناستار

500ميليليتری

14.400

42.000

آب انگور قرمز تكدانه

يك ليتري

15.000

17.000

نكتار هفتميوه سنايچ

200ميليليتری

3.000

6.000

آبميوه سنايچ سيب سبز

يك ليتري

16.000

5.700

آبميوه گازدار انگور قرمز تاك بهنوش

يك ليتري

6.300

14.200

نكتار مخلوط هفتميوه سان استار

يك ليتري

14.000

40.900

نكتار هلو ميهن

200ميليليتري

2.700

نام محصول

بدون پوست ،شش ،گردن ،بال

مشخصات

28.300

ساق مرغ

بدون پوست و سر ساق

31.200

مغز ران

بدون پوست و بدون استخوان

30.600

سينه مرغ

قيمت ( کیلوگرم-تومان)

ران مرغ

بدون پوست بدون دنبالچه

26.100

بازوي كبابي

ساده

23.000

بال كبابي

ساده -بدون نوك بال

24.100

ران و سينه

بدون پوست

27.400

سينه مرغ

بدون پوست ،شش ،گردن ،بال

28.600

شنيتسل

بدون آرد

33.700

گردن مرغ

بدون پوست

8.100

مبلمان چرم يكي از شيكترين و زيباترين
سبكها براي مبلمان است ،اما آنچه باعث
شده كمتر در دكوراسيون منازل يا ادارات
محبوبيت داشته باشد سختي نگهداري
آن است .براي نگهداري از اين نوع مبلمان
بايد نكاتي را مراعــات كرد كه اگر رعايت
نشــوند مجبور خواهيد بود هرسال اين
مبلها را تعويض كنيد.
گــرد و خاك ،دشــمن مبــل چرمي
اســت .عمر چرم را كوتاه ميكند و ظاهر
درخشــنده آن را از بين ميبرد .بنابراين
گردگيري مبل چرمي بسيار مهم است.
گردگيري مبل چرم را بهتر اســت با يك
پارچه ميكروفايبر تميز و خشــك انجام
دهيد.
دقت كنيد كه بــراي گردگيري مبل
چرم هرگز از پارچه خيس استفاده نكنيد،
ميتوانيد از آب مقطــر براي نمدار كردن
پارچه و گردگيري استفاده كنيد ،اما آب را
بهصورت مستقيم روي مبل چرم نريزيد يا
با افشانه به مبل نپاشيد .آب دشمن چرم
است و باعث تغيير رنگ چرم شده و آن را
خراب ميكند.
چرم معموال گردوخــاك و كثيفي را
زودتر نشان ميدهد بنابراين براي مراقبت
و تميز كــردن آن عالوه بــر گردگيري
ميتوانيد درزهــا و روي آن را جاروبرقي
بكشيد .براي اين كار كمترين مكش را در
جاروبرقيتان فعــال كنيد ،چراكه مكش
باالي جاروبرقي به مبل چرم شما آسيب
ميزند.
نور خورشــيد هم مانند آب دشــمن
مبلمان چرمي است و عالوه بر از بين بردن
درخشندگي چرم اگر مستقيم به مبل بتابد
سبب سوختگي آن ميشود؛ پس يا پرده
را کنار نزنید و يا روي مبل چرمي روكش
بكشيد .گرما هم دشمن چرم است ،مبل
را كنار پكيج ،بخاري يا شوفاژ قرار ندهيد.
رنگ مبــل چــرم پس از گذشــت
مدتزماني كمرنگ ميشــود و زيبايي
اوليه خود را از دست ميدهد .براي اينكه
با اين مشــكل روبهرو نشــويد ميتوانيد
از اســپريهاي جالدهنده و براقكننده
مخصوص اســتفاده كنيد .البته استفاده
بيشاز حد از اين اسپريها نيز مبل چرمي
را آسيبپذير ميكند .بهترين كار استفاده
هر 6ماه يكبار از اسپري است.

راسته بازار
بورس طالي غرب تهران
معروفترين بورسهاي طال و جواهر شهر
تهران را راسته طالفروشيهاي بازار بزرگ
و خيابــان كريمخان ميداننــد .البته اين
دو راســته بازار ،قديميترين و كاملترين
مراكز خريد طال و جواهرات تهران بهشمار
ميروند .اما اگر ساكن غرب تهران هستيد
و ميخواهيد طال بخريد ،يك مركز خريد
بسيار كامل در نزديكي شماست.
مجتمع تجــاري و اداري الماس غرب
يكي از چند مركز خريد طال و جواهر منطقه
صادقیه است .اين مجتمع در سال1387
افتتاح شد و ســاختمان آن شامل 2بخش
تجاري و اداري اســت .بخــش اداري اين
مجموعه در 4طبقه و مشتمل بر  50واحد
اســت و طبقات همكف و زيرين مجتمع
به بورس طال و جواهر اختصاص دارد.
مغازههاي اين مركز و كل پاساژ مجهز
به سيســتم دوربين مدار بســته و اطفاي
حريق است و تقريبا همه مغازهها نيز مجهز
به تابلوهاي نمايــش آخرين قيمت طال و
سكه هســتند ،بنابر اين اگر غير از خريد
طال و جواهر ،مايل به خريد ســكه به قصد
سرمايهگذاري هم هستيد ،مجتمع الماس
غرب بهترين جاست.
اين مجتمع در منطقه صادقيه ،خيابان
ســتارخان ،بين فلكــه اول صادقيه و پل
يادگار ،نبش خيابان خســرو واقع شده و
جز ايام تعطيل ،هر روز از ســاعت  10الي
 13:30و  16الي 21پذيراي مراجعين است.
مجتمع الماس غرب از لحاظ دسترســي و
رفتوآمد هم شرايط آساني براي مراجعان
دارد و ميتوانيد بهراحتي و ظرف كمتر از
10دقيقه از متروي طرشــت به اين مركز
خريد برسيد.
در اين مجتمع نسبتا جديد ،انواع طال و
جواهرات بهروز را در مدلها و قيمتهاي
متفاوت ميتوانيد پيدا كنيد .البته نميشود
گفت كه خريــد از اين مركز ،نســبت به
خريد از راسته طالفروشيهاي بازار بزرگ
بهصرفهتر است ،ولي اين اطمينان را داشته
باشيد كه آنچه ميخريد شــيك ،بهروز و
ماندگار است.
مزيت ايــن مركز خريد اين اســت كه
در فاصله كمي از آن 2پاســاژ بزرگ طال و
جواهر ديگر هم وجود دارد كه البته نسبت
به مجتمع الماس غرب قديميتر هستند.
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عاقبت گنجهاي نابرده رنج
مروري بر شيوههاي كالهبرداري
براساس وعده يافتن گنج
داستان پيدا كردن گنج توسط فردي سادهدل
سمیرا رحیمی
را همه يكبار در زندگي شنيدهاند .خالصه
روزنامهنگار
يك نفر از كسي شنيده كه مرد يا زني فقير و
سادهدل در روستايي دورافتاده در خرابهاي بهجا مانده از حمامي قديمي كه
كسي به آن توجهي نداشته ،خمرهاي طال پيدا كرده و ثروتمند شده است.
در جوامع كوچك و بزرگ باب است كسي كه يكشبه به نان و نوايي برسد
را يابنده گنجي بادآورده بنامند .همين داستانهايي كه سينهبهسينه در
ميان نسلها و افراد ميچرخند و كسي توجه چنداني به جزئيات و حقيقي
بودن آنها ندارد ،سالهاست كه به طعمهاي طاليي براي كالهبرداران تبديل
شده است؛ طعمهاي كه نهتنها يكشبه كسي را ثروتمند نميكند ،بلكه گاه
و بيگاه جان و مال افراد را هم بر باد ميدهد .ذات پنهان بودن گنج باعث
ميشود كالهبرداران بهراحتي افراد را قانع به پنهانكاري كنند .بيشتر
افرادي كه در دام كالهبرداران گنجيابي میافتند ،براي بردن نهايت بهره از
گنجي كه به آنها وعده داده شده ،به اطرافيان خود درباره آنچه قراراست
انجام دهند چيزي نميگويند و همين پنهانــكاري كار كالهبرداران را
سادهتر ميكند.

درنگ

این شماره

گنج

23023630

زيرخاكي چيست؟

جويندگانياجوندگانميراث
شيوا نوروزي
روزنامهنگار

دفينههــا مجموعهاي از ســكهها ،طالها،
نقرهها و اشــياي باارزشي هســتند كه در

قديم زير خاك دفن شدهاند .گنجينههايي
كه هميشه در طول تاريخ دستيابي به آنها
آنقدر وسوسهبرانگيز بوده كه جويندگانش از
تمام ابزارها و راهها براي بيرون كشيدنشان
از دل خاك بهره بردهاند .اين روزها هم كم

نيســتند افرادي كه بدون داشتن تجربه با
بيل و كلنگ به جان خاك ميافتند و قدمت
تاريخ را برهم ميزنند و تا ميتوانند تخريب
ميكنند تا به گنج برسند.
همه بهدنبال زيرخاكي هستند اما بايد ديد
شيء كشف شده در دســتان كيست و چه
نگاهي به آن دارد .تعريف عتيقهشناسان از
زير خاكي با باستانشناسان متفاوت است
و هر كــدام ارزش را در چيزي ميبينند كه
ديگري نميبيند .حامد خيرالدين يكي از

عتيقهشناســان در گفتوگو با همشهري
ميگويد «:از نظر عتيقهشناسان هر شيء
قيمتي مانند ســكه ،طال ،نقره ،سنگهاي
قيمتــي و ...كــه قدمتي بــاالي حداقل
100ســال دارنــد ،زير خاكي محســوب
ميشود .اشياي كشفشده باارزش توسط
جويندگان گنــج يا افراد غيركارشــناس
معموالً معــروف به اشــياي «زيرخاكي»
است .از نظر بســياري از كارشناسان اين
فن ،كوزههاي تاريخي يا اشياي اين چنين

فاقد ارزش مادي هستند و تا مدتها خريد
و فروش نميشدند البته جديدا بسته به نوع
جنس بهصورت غيرقانوني و قاچاق خريد و
فروش ميشوند».
اين نــگاه در حالي اســت كه بــراي يك
باستانشــناس زير خاكي ارزش مادي يك
شيء قدمتدار نيســت و ارزش فرهنگي و

غارت تمدنهای ايران زير زمين
مروري بر بعضي از مهمترين پروندههاي گنجيابي در 40سال اخير ايران
شبنم سیدمجیدی
روزنامهنگار

ميراث چوپان دروغگو

چند سالي ميشود كه داستان چوپانهايي كه مقداري سكه عتيقه پيدا كرد ه
بودند و براي فروش آنها به افراد غريبه پيامك ميفرستادند از تب و تاب افتاده
اســت .اين تكنيك كالهبرداري در ابتدا قربانيان زيادي داشت ،اما بهتدريج از
ميزان افرادي كه به دام اين كالهبرداران ميافتادند ،كاســته شد .ولی اين به
آن معني نيست كه تكنيك پيامك چوپان هنوز قرباني نميگيرد .از اوايل دهه
 1390و بهويژه از سال  1394به بعد اين شگرد كالهبرداري رواج پيدا كرد و هنوز
هم مورد استفاده شيادان قرار میگیرد« .سالم ،من چوپاني هستم كه چندين
گوسفند و گاو دارم .ميخواهم درباره روزي حاللي كه خدا نصيبم كرده به شما
بگويم .چندوقت پيش خودم (يا عمويم) حين چراندن گوسفندها در پايين تپه
مقداري وسيله طال داخل يك كوزه پيدا كردم .چند مجسمه و هزار سكه طال.
شماره شما را با استخاره بهدست آوردم .چون آشنايي در شهر ندارم از ناچاري
به شما پيام دادم .حاال بيا و در حق ما برادري كن .اينها را برايم بفروش و سهمت
را بردار ،يا بيا و اينها را از ما بخر .اما تو را قسم ،به كسي درباره اين موضوع چيزي
نگو» .اين متن پيامكي است كه شكلي از آن را تقريبا هركسي يكبار دريافت
كرده اســت و همواره افرادي وجود دارند كه فريب آن را بخورند؛ حتي امروز و
پس از اطالعرسانيهاي فراوان پليس و مردم .افراد فريبخورده با چوپان قرار
گذاشتهاند و تعداد زيادي سكه تقلبي خريدهاند يا حتي جان خود را از دست
دادهاند .در سال  95دو مرد توسط 6كالهبردار و فروشنده سكههاي تقلبي به
ضرب چاقو كشته شدند .اين افراد پس از گذاشتن قرار با خريداران ،به آنها حمله
كردند و پس از ربودن كيف حاوي 120ميليون تومان پول نقد ،خريداران را به
قتل رساندند .در 18آذر سال  1397فرمانده انتظامي خوزستان از كشف و ضبط
تعدادي سكه تقلبي در دزفول خبر داد .فرد مجرم با استفاده از همين تكنيك
248ميليون تومان از مردم كالهبرداري كرده بود .در 27دي  1398هم پليس
شهر اليگودرز 700سكه تقلبي و در ارديبهشت 1399حدود 600سكه تقلبي
از 2كالهبردار بهدست آورد .از اين سكهها براي كالهبرداري با تكنيك چوپان
دروغگو استفاده ميشد.
فروش زمين گنج

پليس شهرستان رامسر در 22ارديبهشت  1399از دستگيري باندي چهارنفره
خبر داد كه عدهاي را بــه طمع گنج فريــب داده و ميليونها تومــان از آنها
كالهبرداري كرده بودند .اين افراد با شناسايي عالقهمندان به كشف گنج ،به آنها
وعده فروش زميني را ميدادند كه درون آن گنج پنهان شده است .مالباختگان
به طمع گنج براي ديدن زمينها سر قرار ميرفتند و اعضاي باند پس از گرفتن
ميليونها تومان پيشپرداخت ،در خودروي آنها نقص ايجاد میکردند و از محل
ميگريختند .اين باند 2فقره كالهبرداري به مبلغ 98ميليون تومان را به همين
شيوه انجام داده بود.
بدلاندازي و كشف طال از چاه فاضالب

خبر كالهبرداري عجيب ديگري به بهانه كشف گنج در اواخر سال 1395منتشر
شد .كالهبرداران دستگيرشــده در اين پرونده در نقش چاهكن به خانههاي
قربانيان ميرفتند و پس از گذشت مدتي از حفر چاه ،با صاحبخانهها تماس
ميگرفتند تا از كشف چند قطعه طالي عتيقه حين حفر چاه در خانه آنها خبر
دهند .اين افراد مدعي ميشدند عذاب وجدان مانع از آن شده تا عتيقهها را به
مالخر بفروشند و به اين شــكل صاحبخانه را فريب ميدادند تا قطعه تقلبي،
شامل مجسمه و سكههاي تقلبي را از آنها بخرد .به گفته يكي از مالباختهها ،آنها
مجسمهاي را به او نشــان دادند و قطعهاي از آن را كندند و اصرار كردند از طال
بودنش مطمئن شود و قرباني پس از اطمينان از طال بودن آن قطعه50 ،ميليون
تومان در ازاي مجسمه تقلبي به آنها پول پرداخت كرده .اين شيوه كالهبرداري
در سال  98یک بار ديگر تكرار شد .فردي سیودوساله از اتباع افغانستان ،خود را
بهعنوان چاهكن معرفي ميكرده و ادعا داشته كه حين حفر چاه تعدادي مجسمه
طال پيدا كرده است ،اما بهدليل ايراني نبودن قادر به فروش آنها نيست .او قيمت
هر مجسمه را 200ميليون تومان اعالم و با بريدن تكهاي از مجسمه و تعويض
آن تكه با قطعهاي طالي خالص خريدار را مجاب به اصلبودن آنها ميكرد .نمونه
مشابه ديگر بدلاندازي در خرداد  98در اصفهان رخ داد .در اين مورد ،كالهبردار
خود را دوست كارگر سابق مالباخته معرفي و ادعا كرد چند مجسمه طال حين
حفر چاه پيدا كرده و دوستش ،مالباخته را بهعنوان فردي مطمئن براي فروش
مجسمهها معرفي كرده است .كالهبردار براي جلب اعتماد مالباخته سر يكي از
مجسمهها را در اختيار او قرار داده و مالباخته پس از تأييد عيار طالي قطعه ،به
خريد 16مجسمه طال به قيمت 500ميليون تومان از كالهبردار رضايت داده
بود .اما پس از تحويل مجسمهها ،به تقلبي بودن تمامي آنها پي ميبرد .اين باند
سهنفره با شناسايي افراد ثروتمند اصفهان از آنها كالهبرداري ميكردند .پليس
پس از دستگيري آنها 4قالب ريختهگري مجسمه نيز كشف كرد و دريافت اين
باند از 13نفر در استانهاي مختلف كشــور بيش از يكميليارد و
600ميليون تومان كالهبرداري كرده است.

دستدرازي به ســايتهاي تاريخي ايراني طي
دهههاي طوالني ادامه داشــته است .از زمان
سلسله قاجار بهدليل كمسوادي و بيگانه بودن
با فرهنگ و ميراث ايراني ،بخشهاي عمدهاي از
آثار تاريخي ،ازجمله هنرهاي تزئيني و آثار مربوط
به قبل از دوران اســامي تا پس از ساسانيان از
ايران خارج شدند .طي سالها اجازه داده شد تا
موزههاي فرانسه و انگليس با آثار بهسرقترفته
از مكانهاي باستاني و تاريخي ايراني ،پر شود.
محوطههاي باســتاني از جنديشاپور گرفته تا
سيلك ،از بيستون گرفته تا شهر سوخته ،از تپه
حسنلو گرفته تا تمدن جيرفت و ...طي دهههاي
طوالني همواره غارت شدند و اين موضوع بعد از
انقالب اسالمي ايران با وجود ممنوعيت قاچاق و
مجازاتي كه براي گنجيابان و دالالن آثار تاريخي
درنظر گرفته شــد ،ادامه يافت و بازارهاي اروپا،
ژاپن و آمريكا پر شــد از ميراث بهسرقترفته
ايراني .شواهد نشان ميدهد كه حفاظت از اين
ميراث هرگز بهدرســتي صورت نگرفته است
و كاوشهاي غيرقانوني با وجــود برخوردهاي
انتظامي ،همچنان با شدت ادامه دارد .داستانهاي
سرقتها بسيار است و حتي فقط نام بردن از آنها
امري است دشــوار .اما چند مورد از پروندههاي
جنجالي از غارت ميراث و گنجينههاي ايراني كه
در چند دهه اخير اتفاق افتاده را در ادامه مرور
خواهيم كرد.

گنجينه گمشده جوبجي

در سال 1386كارگراني كه در روستاي جوبجي ،زمين را براي انجام عمليات لولهكشي ميكندند،
بهطور تصادفي به يك گنج باستاني باشكوه رسيدند .اين گنجينه كه شامل جواهرات و سنگهاي
قيمتي ميشد ،در 2تابوت برنزي قرار داده شــده بود .بيشتر اشيا از طال ساخته شده و متعلق
به 600تا 700سال پيش از ميالد مسيح ،يعني از زمان حكومت پارسها قبل از هخامنشيان
تا اوايل دوره امپراتوري هخامنشي بود .روســتاي جوبجي در نزديكي شهر رامهرمز در استان
خوزستان واقع شده است .اين آثار باستاني كشفشده که به زيبايي طراحي شده بودند شامل
حلقه ،دستبند ،دكمهسردست ،گردنبند ،زنجيره ،دكمه ،آويز ،مهره ،سنجاق ،خنجر سلطنتي و
انواع مجسمههاي برنز ميشد .در آن زمان اين اشياي تاريخي براي رسانهها به نمايش درنيامد.
در آن زمان اسفنديار رحيممشايي ،رئيس ميراث فرهنگي كشور بود .او وعده انتقال گنجينه
كشفشده به عمارت صميمي رامهرمز را داده بود .با اين حال بعد از پيدا شدن اين گنج ،تا سالها
محل نگهداري آن افشا نشد .بخشي از اين اشــيا در نمايشگاههايي يكي در هلند و ديگري در
آلمان به نمايش درآمدند ،اما هنوز نيز با گذشت 13سال از سرنوشت دقيق آنها خبري نيست.
بسياري از باستانشناسان و اهالي رامهرمز نگرا ن هستند كه اين گنج به كلكسيونرهاي خصوصي
يا موزههاي بينالمللي فروخته شده باشد .كشف اين گنج باعث شد جوبجي بارها غارت شود و
تخريبها بهحدي زياد بود كه حفرههاي ايجادشده باعث سستي خاك منطقه و خطر ريزش شد.
باالخره در سال 97عمليات نجاتبخشي اين محوطه تاريخي آغاز شد كه منجر به كشف چند
تابوت باستاني ارزشمند متعلق به دورههاي مختلف تاريخي شد .با وجود آغاز كاوشها ،باز هم
شكارچيان گنج در خفا تونلهايي 20متري به سمت اين محوطه حفاري كردند.

زخمكلنگهايمجازي

افرادی در فضای مجازی با وعده پيداكردن گنج ،فراخوان حفاري محوطههای تاریخی ميدهند

نامش را گذاشــتهاند آموزش دفينهيابي .دهها پكيج آموزشي100هزار توماني ،اپليكيشن
مائده امینی
هزار و 2هزار توماني ،كانالهاي تلگرامي با بســتههاي آموزشي 10هزار توماني و ...در عصر
روزنامهنگار
تكنولوژي و مدرنيسم ،وجود دارند و به كاربرانشان پيداكردن گنج در محوطههاي باستاني
را ياد ميدهند .همين چند وقت پيش ،فردي با نام مستعار پوآرو كه خود را سالها نخبه باستانشناسي خطاب كرده
است140 ،خودرو با 500سرنشين را به حوالي نيكآباد اصفهان برده و از هركدام از آنها 300هزار تومان دريافت كرده بود.
500نفر در عصر تكنولوژي و ارتباطات ،بيل و كلنگهايشان را برداشتند و به جان محوطه ارزشمند تاريخي در استان
اصفهان افتادند تا «گنج» پيدا كنند! پوآرو اگرچه در ابتداي كار متواري شده بود اما در نهايت دستگير شد تا به قول
فرمانده يگان حفاظت ميراثفرهنگي كشور ،درس عبرتي براي سودجويان باشد .پوآرو البته تنها گنجياب اين روزها
نيست .يك جستوجوي ساده در گوگل نتايج حيرتانگيزي در اين حوزه روي مانيتور شما مينشاند.
گنجهايي از جنس نقل و نبات

سايتهايي كه پكيج آموزشي گنجيابي به شما ميفروشند ،كم
نيستند .دهها ســايت مخصوص اين كار طراحي شده كه عموما
درآمدهاي خوبي هم دارند .براي مثال ،وبسايتي با نام دفينه ،به

ادعاي خودش «بهمنظور ارائه فايلهاي معتبر در زمينه گنج ،دفينه
و گنجيابي زيرخاكي براي دانشپژوهان» فراهم شده است .اين
وبسايت بستههاي مختلفي براي آموزش دفينهيابي دارد و تمام
ي وتصويرياش را بدون اينكه فيلتر باشد ،به راحتي
محصوالت صوت 

نگاهي به گنج و گنجيابي در داستانها و فيلمها

پنهانشدهزيركلمات

روياي يكشبه پولدارشدن ،گنج پيداكردن
زهرا رستگارمقدم
و رد خوشبختي را در خرابهها گرفتن ،خوابي
روزنامهنگار
نيست كه يكباره از ســر خيلي از ما بيرون
برود .جز آن دسته كه زندگيشان تباه چنين رؤيايي است ،هر يك از ما نيز در
دورهاي از زندگيمان براي ويرانهاي نقشه كشيده يا نقشه چاپ شده در كتابي
را دنبال كردهايم .از آنجا كه ادبيات و سينما نيز در ايجاد چنين رؤيايي بيتقصير
نبودهاند ،داستان گنجهاي كوه سليمان و غار عليبابا و چهلدزد بغداد كه مملو
از شمشهاي طال و كوزههاي لببهلب از اشرفي بود افسانه است .اما كسي هم
نميداند كه چه باليي بر سر آن همه اشرفي و سكه طال و نقره آمد و آيا چيزي
براي آيندگان باقي مانده است؟ در اينجا به چند نمونه از اين داستانها و فيلمها
اشاره خواهيم كرد.

اگــر «گنجنامه شــيخ
بهايي» ،كتاب «راههاي
موفقيــت و مديريــت
زمان» را كه بــه گنج تعبير شــده ،قصه موالنا و
داســتان «كيمياگــر» پائلو كوئيلــو را كه از آن
اقتباس كرده و به گنج معنوي و آنچه در هر انساني
پنهان است ،كتابهاي راهنماي پيداكردن گنج
و شناســايي آن را كنار بگذاريم ،ميتوان به چند
داستان جالب درباره گنج اشاره كرد.

كتاب

تمدن از دست رفته جيرفت

همهچيز از يك باران سيلآسا در سال 1380در جيرفت آغاز شد .سيل نه فقط مردم
تنگدست روستا را از خشكسالي نجات داد ،بلكه گنجهاي پنهان در دل زمين را بيرون
آورد و سرنوشت مردم اين منطقه را تغيير داد .بارش شــديد ،خاك را كنار زد و آثار و
اشياي نفيسي را بيرون آورد كه حاكي از وجود تمدني 5هزار ساله در منطقه بود .فرداي
روزي كه نخستين گلدان ســنگي با نقش و نگاري ظريف پيدا شد ،همه مردم با بيل و
كلنگ به منطقه هجوم بردند تا گنج پنهان را از دل زمين بيرون بياورند9 .ماه غارت از
سوي روستاييان و قاچاقچيان باعث شــد بيش از 2000گور شكافته شود .تنها از دل
هر گور 30شيء گران قيمت بهدست آمده بود .بسياري از اين اشياي قيمتي در مدت
كوتاهي از نيويورك ،پاريس و لندن ســردرآوردند .حتي روستاييان ،زمين منطقه را
قطعهبندي كردند و سهم هركس يك تكه بود تا در آن كندوكاو كند .سر انجام از اوايل
سال  1381نخستين حفاريهاي رسمي در منطقه آغاز شد .برخي از اهالي ،آثاري كه
در سالهاي قبل بهدســت آورده بودند را به ميراث فرهنگي اهدا كردند .كاوشها به
كشف قديميترين بناي مذهبي بينالنهرين و چند بناي ديگر و كتيبههاي مختلف در
منطقه منجر شد .همچنين شهري با وسعت مشابه شهر سوخته پيدا شد كه در مركز
آن دژي وجود داشت كه در سال 1388و پس از چند فصل كاوش ارتفاع آن به 23متر
رسيد .امروزه ميتوان بسياري از اشياي جيرفت را در موزه لوور پاريس و تعدادي را در
سوئيس و لندن ديد .تعداد زيادي نيز بهدست دالالن اسرائيلي و آمريكايي افتادند و به
گالريهاي خصوصي رفتند.

ميفروشد .بررسيهاي همشهري نشان ميدهد كه هيچ نظارتي بر
فعاليتهاي اين سايت وجود ندارد و بهنظر ميرسد دغدغهاي هم
براي سامانبخشيدن به اين فعاليتها تاكنون حس نشده است.
سايتهاي مختلفي با وجود مخالفتهاي ميراث فرهنگي همچنان
مشغول فروش پكيجهاي گنجيابي هستند؛ «چطور جاي گنج را در
خواب ببينم»« ،طالهاي هخامنشيان كجا هستند؟» و صدها شعار
عجيب ديگر .بستههاي آموزشي اين سايتها با نرخی بين  89تا
200هزار تومان به فروش ميرسند .البته اگر با مديران سايتها
تماس بگيريد خواهيد ديد كه برايتان پيشنهادهاي گرانتري هم
دارند؛ مثال بستههاي ويآيپي تضميني و 10ميليون توماني و...
آنها ديويديهايشان را به همراه كتاب و نقشهها ميفروشند و
يكي از اين فروشندهها به همشهري ميگويد :ما اصول را به شما ياد
ميدهيم .شما روي آثار و نشانهها مسلط ميشويد و بعد ميتوانيد
حفاري را آغاز كنيد .وقتي از او دليل و تضمين علمي ميخواهيم
كتاب ناياب گنجنامه شيخ بهايي را معرفي ميكند و وقتي سراغ
مجوز ميگيریم ميگويد :شما نگران اين چيزها نباشيد.
اينستاگرام پر از هشتگ دفينه شده است

بيش از  ۱۰هزار پســت در اينســتاگرام با هشــتگهايي چون

«گنجنامه» با عنوان فرعي داستانهاي گنج نمكي را ويليام فاكنر نوشته و احمد
 1اخوت گردآوري و ترجمه كرده است .اين كتاب سه داستان دارد كه همگي
درباره گنج هســتند .نام كتاب هم به همين دليل گنجنامه گذاشــته شده .يكي از
داستانهاي كتاب« ،طال هميشه نيست» با همين عنوان در زمان حيات نويسنده و
توسط خود فاكنر منتشر شد و اكنون در مجموعه داستانهايش چاپ ميشود .داستان
«گنج» هيچگاه به اسم خود نويسنده چاپ نشــد و تنها بهصورت جزئي از يك رمان
منتشر شد .داستان سوم كتاب هم با عنوان «عمه مولي» اثري ترجمه  -تاليف است؛
يعني در اصل ،در مجموعه «موسي نازل شو» بهصورت پراكنده چاپ شده .اين داستان
توسط فاكنر در قالب داستان بلندتري با نام «آتش و اجاق» آورده شده است.
قلعه متروك» خسرو باباخاني؛ داستان پدري است كه به نقشه گنجي
«گنج 
 2دســت پيدا كرده و به داليلي اصرار دارد كه پســر نوجوانش را هم در سفر
اكتشافي و پرخطرش همراه كند؛ «صداي نقال در فضاي قهوهخانه ميپيچد .هرچه
دقت كردم تا شايد چيزي از حرفهايش بفهمم ،موفق نشدم تنها چند كلمه درباره گنج
و جن و احضار ارواح شنيدم و اينكه نامش هوشنگ است و بابا با احترام هوشنگ درويش
صدايش ميزند».
«جزير ه گنج» رابرت لوئيس استيونسون؛ اثري پرحادثه و بهيادماندني است
 3كه جذابيت و خيالانگيزي آن پس از گذشــت دههها همچنان مخاطب را
شگفتزده ميكند .استيونسون شاعر و نويسنده و مقالهنويس اسكاتلندي است كه از
سوي بسياري از نويسندگان ازجمله خورخه لوئيس بورخس ،ارنست همينگوي ،جيمز
ماتيو بري و روديارد كيپلينگ ستايش شده است .اين كتاب نيز پس از «رابينسون
كروزوئه» دانيل دفو ،برجستهترين داستان ماجرايي بهشمار ميرود .جزيره گنج درباره
راهزنان دريايي است كه نخست به شكل داستان دنبالهدار در مجله و سپس به شكل
كتاب منتشر شد.
«اسرار گنج دره ج ّني» ابراهيم گلســتان؛ داستان علي ،كشاورزي است كه
 4هنگام شخم زمينش به گنجي بزرگ ميرسد .او پنهاني و به تكرار مقداري از
اشيای گنج را براي فروش به شهر ميبرد و بهزودي زندگي مجللي براي خود فراهم

دفينهيابي ،گنــج ،طال ،فلزيــاب و ...وجــود دارد .يكي ردياب
ميفروشد ،ديگري آموزش ميدهد و هزينه ميگيرد و آن يكي
هم كه در ظاهر دنبال پول نيست ،با جذب فالوور و گرفتن تبليغات
براي خود درآمدزايــي ميكند .يكي از اين پيجهــا رديابي را با
عنوان كاملترين ردياب گنجيابي ،داراي تفكيك فلزات گرانبها
و ســنگهاي قيمتي و آالرم اختصاصي طال! 60ميليون تومان
براي فروش گذاشته است .هر ويدئوي اين صفحه ،حداقل 6هزار
بازديد خورده و بستر فوقالعادهاي براي درآمدزايي براي او فراهم
كرده .بررسيهاي همشهري نشان ميدهد كه قيمت دستگاههاي
فلزياب بين  10تا 60ميليون تومان است .البته بعضي فروشندگان
اين دستگاهها را به دالر معامله ميكنند؛ 23هزار دالر30 ،هزار
دالر .دســتگاهها به همراه پك آموزشــي در اختيار مشــتريان
قرارميگيرد و آنها را مطمئن به يافتن گنج ميكند!
اين در حالي است كه يگان حفاظت از ميراث فرهنگي كشور بارها
گفته است كه هرگونه توليد ،عرضه و تبليغ دستگاههاي فلزياب
ممنوع است.
خائنان به ايران باستان

محصول اين صفحات بــيدر و پيكر اينســتاگرامي فردي با

ميكند .خريداران عتيقه در شهر ،علي را تشويق ميكنند كه از همسر روستايياش
معصومه جدا شود و با زني شهري ازدواج كند .عدهاي از اهالي روستا و خريداران عتيقه
درصددند تا به محل گنج دست پيدا كنند .در لحظهاي كه مراسم عروسي بر پاست
انفجار دينامت كارگران جادهسازي خانه پوشالي علي را ويران ميكند و همه ،حتي
همسر سابق و تازهاش را از دست ميدهد .گلستان ،فيلمي براساس اين داستان ساخت
كه  ۲هفته پس از اكران به پايين كشيده شد.
فيلمهاي زيادي با موضوع جستوجوي گنج ساخته شده
است .در اين ميان سينماي ايران نيز از آن غافل نبوده است؛ از
گنج قارون تا گنج محمدعلي سجادي ،محسن قصابيان و. ...
حتي در تلویزيون هم نمونههايي از آن قابل پيگيري است كه تازهترين آن سريال «زير
خاكي» جليل سامان بود كه با بازي گوهر خيرانديش ،پژمان جمشيدي و ژاله صامتي
درماه مبارك رمضان سالجاري پخش شد.
«اينديانا جونز»؛ رشــته فيلمهاي ســينمايي درباره يك باستانشناس
 1ماجراجو به همين نام و مخاطرات بزرگ اوست .اين فيلمها حاصل همكاري
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اطالعات تاريخي پشت آن است كه به آن بها
و ارزش ميدهد و آن را غيرقابل ارزشگذاري
مادي ميكنــد .اما در تشــخيص قيمت و
قدمت اشياي باســتاني هم تفاوت نگا هها
وجود دارد .هر كارشناســي در تشــخيص
قدمــت از تجربه و دانش خــود در اين كار
بهره ميبرد و برخي نيز از ابزارهايي استفاده
ميكنند .روش ســاليابي قطعي با كمك
آزمايشهاي علمي و دقيق ميتوانند قدمت

دقيق و قطعي اشيا را تخمين بزند .ساليابي
نســبي هم عموما روش تعيين سن اشيا از
طريق مطالعه و تفسير شيء بر پايه يافتهها
و دانســتههاي باستانشناسي است .گرچه
عتيقهشناســان بيشتر به شــكل چشمي
و از طريق تجربــه قدمت آثــار را تخمين
ميزنند .در بســياري از مــوارد ميتوان با
تكيه بر روشهاي بهكار رفته و تكنيكهاي
ســاخت ،تزئينات مورد استفاده قرار گرفته
شده و حتي جزئياتي مانند رنگ اين تزئينات

به قدمت آثار باســتاني پي بــرد .از آنجا كه
عتيقهشناسان بيشتر روي طال و سكههاي
قيمتي متمركــز هســتند حداكثر قدمت
اشياي قيمتي كه به دستشان ميرسد به
گفته خيرالدين ،تا 4هزار سال است .اشياي
قيمتي عتيقه زير خاكي كشف شده عموما
بين  2تا 3هزار ساله است .البته ممكن است
شــيء باالي اين قدمت هم وجود داشــته
باشــد اما تعداد آن بســيار اندك است .اما
در باستانشناســي قدمت اشــياي كشف

شــده و لوحها و كتيبهها مانند ابزار سنگي
دوره پارينه ســنگي تا 800هزار ســال نيز
ميرسد؛ سنگهايي كه براي عتيقهشناس
ارزش مادي ندارد اما براي باستانشــناس،
بسيار ارزش فرهنگي و تاريخي دارد .شايد
راحتتر آب كردن زيــر خاكيهايي مانند
طال  ،ســكه و ...اســت كه عتيقهشناسان و
جويندگان طال را به اين ســمت سوق داده
كه به هر بهايي براي يافتن زيرخاكي ،دفينه
و هر چيز ارزشمند ديگري راهي كوه و كمر

غارت غار كلماكره

نام مســتعارش پوآرو بود .او كه خود را نخبه
باستانشناســي ميداند در يك فراخوان از
تمامي طرفــداران خود در فضــاي مجازي
خواســت تا در روزهاي اخير بــه نيكآباد
در نزديكي شــهر اصفهان بروند .آنطور كه
فيلمهاي او در فضاي مجازي پخش شــده
است و براساس ادعاي خودش  ۵۴۰نفر با ۱۴۰
خودرو در اين كالس آموزش گنجيابي شركت
كردهاند .هزينه شركت در اين برنامه براساس
شنيدهها ،بيش از 300هزار تومان بوده است.
پوآرو تنها سودجو و خائن به ميراث فرهنگي
كشــور نيســت .كانال گنجگرام ،آكادمي
گنجيابي و هزار و يك صفحــه و كانال ديگر
اين روزها به كسب درآمد از اين راه مشغول
شدهاند .اما چهكسي ميتواند خسارتهايي كه
او پيش از اين به آثار باستاني كشور زدهاست
را جبران كند؟ اصال آيا آماري از دفينههايي
كه خود او پيدا و از اموال كشــور غارت كرده
وجود دارد؟
استيون اسپيلبرگ كارگردان آن و جورج
نويــس دســتيار و
لــوكاس ،فيلمنامه
ِ
تهيهكننــده آن اســت .هريســون فورد
هنرپيشه آمريكايي نقش شخصيت اصلي
اين فيلمها را بر عهده داشــت؛ ماجراجوي
بيپروايي كه بهدنبال دستنيافتنيترين
گنجهاي دنياست.
«گنجينه ملي»؛ نيكالس كيج در
 2اين فيلم سينمايي ماجراجويانه كه
نوعي مدرن از مجموعــه فيلمهاي اينديانا
جونز است ،نقش يك تاريخشناس را دارد كه
بهدنبال گنجينهاي است كه از ابتداييترين
روزهاي كشف آمريكا مخفي مانده است .در
اين بين يكي از همكاران او به وي خيانت و
تالش ميكند زودتر از او به گنج برسد .اين
فيلم تركيبي سرگرمكننده از فيلم اكشن و
داستاني ماجراجويانه است.
«خوب ،بد ،زشت»؛ شاهكار سرجو
 6لئونــه نهتنهــا يكــي از بهترين
فيلمهاي ساخته در ژانر وسترن اسپاگتي
(فيلمهاي وسترن ايتاليايي) است بلكه يكي
از بهترينهاي ژانر وســترن با داستاني در
پيداكردن گنجينه است .كلينت ايستوود،
لي وان كليــف و ايالي واالك ســه بازيگر
اصلي اين فيلم هســتند كه بهدنبال يك
گنجينه دفنشده هستند.

گنج
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شــوند؛ از بيابانهاي بيآب و علف گرفته تا
جنگل و ارتفاعات ســخت و كوهستاني .اما
بايد اين سؤال اساسي را از تمام جويندگاني
كه بهدنبال گنج هســتند تــا آن را به تاراج
ببرند پرسيد كه اگر به آنها خبر دهند كه از
4هزار سال قبل از اجدادشان شيء تاريخي
شــامل يك كتيبه ،يك پرتره يــا تعدادي
سكه بهدست رسيده ،انتخاب ميكنند اين
گنجينه ارزشــمند را حفظ كنند يا آن را با
مبالغي ناچيز از كف بدهند؟

گنجينه ساساني در تبرستان

جام شيردال؛
از ايران تا آمريكا

گنجينه غــار كلماكره كه از
آن بهعنوان يكي از 6گنجينه
پرآوازه جهان ياد ميشود ،شايد چندين هزار
اثر مكشوفه داشته باشــد كه همه آنها از راه
قاچاق بهدست آمده و در سراسر جهان پراكنده
است .جام شــيردال ايراني ،يكي از آثار باستاني پربحث
ايراني است كه از اين غار بهدســت آمده .زماني كه يك
قاچاقچي عرب قصد انتقال شيردال از سوئيس به آمريكا را
داشت ،پليس فرودگاه آمريكا آن شيء را ضبط ميكند و
پس از بررسي كارشناسان آمريكايي مشخص ميشود اين
شيردال مربوط به تمدن و فرهنگ ايران است .قاچاقچي
مذكور قصد داشت اين جام را به قيمت يكميليون دالر به
يك مجموعهدار خصوصي بفروشد .شيردال از آن جهت
جنجالي شد كه آمريكاييها براي بازگرداندن آن 10سال
تعلل كردند .تا اينكه در ســال 1392محمدعلي نجفي،
رئيس سازمان ميراث فرهنگي وقت ،مقابل دوربينهاي
خبري ،شــيردال را از جعبه بيرون آورد و اعالم كرد كه
آمريكاييها اين جام 2700ساله را به نشانه حسن نيت به
او دادهاند .از همان زمان بحثهايي درباره اصالت شيردال
ســر گرفت .تعدادي از باستانشناسان ميگفتند از نظر
ظاهر هيچ تفاوتي با اشياي مكشــوفه كلماكره ندارد ،اما
بعضي ديگر آن را نســخه تقلبي شــيردال واقعي عنوان
ميكردند.

درنگ

این شماره

يكي از مناطق مهم باستانشناســي ايران و جهان كه گنجينه ارزشمند آن طي سالها به
يغما رفت ،غار كلماكره در استان لرستان و در شهرستان پلدختر است .غارت غار كلماكره از
سال 1368آغاز شد؛ يعني زماني كه يك شكارچي در تعقيب يك بز كوهي آن را كشف كرد
و در نخستين بازديد خود يك سكه قديمي از آن پيدا كرد و به ارزش غار پي برد .او دفعات
بعد مجهزتر وارد غار شد و اشياي بيشتري يافت و كمكم آنها را به فروش رساند .كمكم افراد
محلي ،قاچاقچيان ،حفاران ،دالالن و خريداران آثار هنري ،اشیاي موجود در اين غار ،شامل
سكه ،ماسكهاي زرين مجســمهها ،جامهاي نقرهاي و كوزههاي سفالي مربوط به دوران
هخامنشيان و مادها را به يغما بردند؛ تا جايي كه وقتي سازمان ميراث فرهنگي از وجود اين
غار مطلع شد ،چيزي از اشياي تاريخي آن باقي نمانده بود .بعدا ً غار كلماكره بهعنوان ششمين
گنجينه باستانشناسي دنيا معرفي شد كه گنجينه بسياري از موزهها به آن تعلق دارد؛ غار
كلماكرهاي كه تازه در سال 1384در فهرســت آثار ملي قرار گرفت و سالها بدون نگهبان
رها شده بود و فقط چند باري ورودي غار براي جلوگيري ازهجوم غارتگران توسط سازمان
ميراث فرهنگي سيمان شــده بود! در يك گزارش ثبتي درباره اثر در سال 1382قيد شده
است ...« :طي 3سال اول همهروزه بيش از 100نفر در گوشه و كنار غار مشغول جستوجو و
كندوكاو و در حقيقت تخريب اعجابانگيز بودند .»...مديركل ميراث فرهنگي لرستان مدعي
بود كه 2300اثر از غار كلماكره در جهان پراكنده است .بارها نمايشهاي ويژهاي از اين آثار در
نيويورك ،لسآنجلس ،لندن و وين برپا شده است .همچنين در موزههاي لوور ،متروپوليتن،
ميهو كيوتو و ...آثاري از اين غار نگهداري ميشود .گفته ميشود اين اشيا متعلق به يكي از
فرمانروايان محلي در جنوب لرستان در دوران عیالميها بوده است.

يكي ديگر از داستانهاي مربوط به پيدا شدن ارزشمندترين گنجينههاي ايراني به زمستان
سال 1396بازميگردد .در آن زمان ،يگان حفاظت ميراث فرهنگي مازندران طي 2عمليات
جداگانه طوالني و پيچيده و نفوذ در باند تعــدادي از حفاران غيرمجاز ،موفق به توقيف اين
افراد به همراه گنجينه ارزشمندي از اشياي دوره ساساني شدند .اين گنجينه باارزش ،شامل
انواع ظروف نقره ،زيورآالت طال و نقره ،كالهخود و غيره مربوط به دوره ساســاني ميشد
كه از شــرقيترين محدوده تبرستان باستان و استان گلســتان امروزي نزديك مرز كشور
تركمنستان بهدست آمده بود .باستانشناسان ايراني ميگويند اين مجموعه از نظر مضامين
و نقوش بهكاررفته در آن ،در ميان همه ظروف نمايش داده شده از دوره ساساني در موزهها و
مجموعههاي خصوصي دنيا بينظير است.

جام طاليي مشگينشهر

در سال 1393بود كه مديركل
وقت ميراث فرهنگي اســتان
اردبيل از كشف 2جام طاليي
و نقرهاي در مشگينشهر خبر
داد .جام طاليي كه از حفاران
غيرمجاز كشف شــده بود با
نقوش برجسته و نقش و نگار
توجه باستانشناسان را بهخود
جلب كرد و بار ديگر توانست
ادعاي وجود تمدني كهن در
منطقه را اثبات كند .به گفته
رئيس ميراث فرهنگي مشگينشهر ،اين جام مربوط به عصر آهن  ،2يعني هزاره اول قبل از
ميالد است .از آن زمان جام طاليي مشگينشهر از ديد عموم كنار رفت و مسئوالن ميراث
فرهنگي از افشــاي محل آن خودداري و نمايش آن را به زمان تكميل موزه مشگينشــهر
موكول كردند.

آيا گنجي از پادشاهان و سلسلههاي تاريخي ايران باقي مانده است؟

گنجهايپادشاهي
همچنانمدفوندردلخاك

احتمال اينكه زي ِر بناهاي تاريخي و پادشاهي به جا مانده
گنجهاي عظيمي نهفته باشد ،بسيار باالست
نميتوان با آنچه از دل اين سرزمين اجدادي تا به حال بيرون كشيده
خدیجه نوروزی
شــده ،ادعا كرد كه بزرگترين گنجهاي جهان متعلق به ماســت،
روزنامهنگار
اما ميتوان با رجوع به اســتنادات تاريخي به اين نتيجه رسيد كه تا
پيداكردن بزرگترين گنجهاي ايران راه درازي داريم .آنچه مورخان داخلي و خارجي درباره ايران و
خزائن پادشاهان قبلي نوشتهاند اينطور بر ميآيد كه گنجي بزرگ در دل خاك مدفون است و ما تنها
كمي از وجود آن اطالع داريم .براساس اطالعات تاريخي ،بزرگترين گنج ايران يا گنجينه پادشاه بزرگ
ايرانيان در زمان سلسله هخامنشيان ،داريوش سوم هخامنشي كه در بين سالهاي  ۳۸۰تا  ۳۳۰قبل
از ميالد پادشاهي و زندگي ميكرده است ،شايد بزرگترين گنج تمامي دورانها در سراسر جهان نيز
باشد .علي اكبر عشقي يكي از باستانشناسان با سابقه كشور در گفتوگو با همشهري اطالعاتي در
مورد اينكه آيا گنجي از پادشاهان و سلسلههاي تاريخي ايران باقي مانده است ،ميگويد.
چند نمونــه از گنجهايــي كه از
پادشاهان و سلســلههاي تاريخي ايران به جا
مانده مثال ميزنيد؟

بله بهعنوان مثال وقتي تخت جمشيد سوخت خزائن
سكه و طالي خيلي زيادي در خود داشت كه موقع
كاوش باستانشناسي بهدست آمد .يا در كاوشهايي
كه در غار كلماكره لرســتان انجام شده خزينههاي
شاهي زيادي وجود داشت؛ گنجهايي كه پادشاهي
در جاهايي مخفي ميكردند تا درصورت لزوم از آن
بهرهبرداري كنند اما جنگها و سرنگوني حكومتها
موجب شده تا نتوانند به آن دست پيدا كنند.
گنجهاي دست نيافته از پادشاهان
سلسلههاي تاريخي باز هم باقي مانده است؟

قطعا وجود دارد و زير خاك مدفون است اما در اين
سالها نيز گنجينههاي زيادي توسط قاچاقچيان از
كشور خارج شده است.
گنجهايي كه كشف شدهاند بيشتر
مربوط به چه سلسلههاي تاريخي هستند؟

بيشتر مربوط به دوره هخامنشي هستند .همچنين
ميتوان به دورههاي ساساني ،اشكاني و شوش اشاره
كرد .در كاوشهاي باستانشناسي يك مجموعه
ســكه زيادي مربوط به دوره اشكاني بين خراسان
شمالي و استان گلســتان بود .متأسفانه گنجهاي
پيدا شده مربوط به دوره شــوش را فرانسويها از
ايران خارج كردند.

از كدام سلســله پادشــاهي آثار
تاريخي كمي در ايران وجود دارد؟

با اينكــه دوره اشــكانيان طوالنيترين حكومت
بوده اما مکشــوفات كمي از آن دوره در دسترس
است .با اينكه  500سال در ايران حكومت كردند
اما ما كمترين دادههاي باستانشناســي را از آن
دوران داريم.
چرا؟

ساسانيان ســعي كردند اطالعات مربوط به دوره
اشكانيان (چه سينه به سينه چه ب ه صورت مكتوب)
را نابود يــا كتمان كنند تا چيزي ب ه دســت مردم
دورههاي بعد نرسد.

چقدر توانســتهايم از كاوشهاي
باستانشناســي و گنجينههايي كه بهدست
آوردهايــم در جهت منافع ملــي در مجامع
بينالمللي بهره ببريم؟

در گذشــته تحقيقات كمتر از اكنــون بود .چون
تحقيقات در حوزههاي تاريخي ايران از جمله دوره
اشكانيان يا ساسانيان االن خارج از حوزه سياسي
ايران هستند ،راه به جايي نبردهايم .مثال عراق زماني
جزو حكومت ساسانيان ،هخامنشيان و اشكانيان
بود .جالب است بدانيد بسياري از اطالعات ما خارج
از مرزهاست .بسياري از كاوشها در حد اطالعات و
بررسيهاي اوليه است و در آرشيو ميراث فرهنگي
قرار ميگيرد و در اختيار باستانشناسان گذاشته

ميشود .البته اين را نيز بگويم كه برخي از نقشههاي
تاريخي كشــف شــده (مربوط به دوره صفويه و
قبلتر از آن) خيلي به درد ما خورده و بســياري از
باستانشناسان خارجي در گذشته وقتي به ايران
آمدند با استناد به آن نقشهها در سفرنامههايشان
نوشتهاند كه بهعنوان مثال خليجفارس متعلق به
ماست نه عربها.
در كدام نقطه كشــور بيشتر بايد
بهدنبــال گنجهاي سلســلههاي تاريخي و
پادشاهي بود؟

در دوره تاريخي سلســله حكومت ساســانيان و
هخامنشــيان بيشــتر در فارس بوده .چون ورود
اوليه از اين سرزمينها بوده و بسياري از كاخهاي
تابستاني آنها در فارس است .مادها در غرب نزديك
همدان ساكن بودند .اشــكانيان از نواحي خراسان
حكومتشــان را شــروع كردند .در دوره اسالمي
صفاريان در سيستان و طاهريان در خراسان بودند.
البته نميتــوان در كل فقــط روي نقطه خاصي
متمركز شد.
آيا كاوشــگران احتمال ميدهند
كه زير بناهاي تاريخي پادشــاهي به جا مانده
گنجهاي عظيمي نهفته باشد؟

قطعا وجود دارد اما بسياري از محوطههاي تاريخي
ما هنوز كاوش نشدهاند .بايد به اين نكته توجه داشت
كه زماني كه باستانشناســان محوطه تاريخي را
كاوش ميكنند در حقيقت آنجا را تخريب ميكنند
و در حقيقت با تخريب آن محوطــه ما به جاي به
دستآوردن چيزي ،چيزي هم از دست ميدهيم.
بنابراين هر قدر اين بناها كمتر تخريب شــوند يا
حداقل وسايلي استفاده شود كه نياز به كاوش نباشد،
مانند استفاده از دستگاههاي اسكن ،گنجينهها را
بيشتر حفظ خواهيم كرد .در آينده قطعا ابزارهايي
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ساخته و طراحي ميشوند كه بدون كاوش هم بتوان
به گنجينههاي نهفته در دل خاك دست يافت؛ حتي
زير اين بناها .بنابراين بايد سعي كنيم كاوشها را به
نسلهاي آينده بسپاريم .از طرفي فقط پيدا كردن
گنجينهها مهم نيست و بايد دقت كرد كه يافتههاي
ارزشمند نياز به حفاظت و نگهداري هم دارد.

برخي گنجيابان ميگويند سفالها
ارزشي ندارند و گنج نيســتند .آيا همينطور
است؟

خير .اين تصورات در گذشته بود اما با پيشرفت علم
و تكنولوژي باستانشناسان به اين نتيجه رسيدهاند
كه اين ســفالها هم ارزش مطالعاتي دارد .حتي
اكنون دانههاي گياهي سوخته قدمتدار و خاك
هم ارزش مطالعاتي دارد.
آيا در كاوشهاي انجام شــده شهر
تاريخي مدفون هم پيدا شده؟

براســاس اطالعات تاريخي ،باستانشناســان به
دنبال شهر هگمتانه مادها در اطراف همدان هستند
كه هنوز پيدا نشده است .اما محدوده شهر گور در
استان فارس كشف شده و باستانشناسان در حال
كار روي آن هستند .شهر نيشابور كه در زمان شاپور
اول ساساني ساخته شد اما براي كشف محدوده آن
بايد به عمق بيشتري از خاك نفوذ كرد.

چند متر بايد براي رسيدن به گنج
حفاري كرد؟

كاوش بستگي به استراتژي و هدفي دارد كه ما به
دنبالش هستيم .بايد ببينيم محوطه چه دورههايي را
از سر گذرانده و بايد گمانههاي پلكاني را عميق بزنيم
تا دورههاي آن را شناسايي كنيم .معموال حاشيه
يك محوطه را ب ه صورت پلكاني كاوش ميكنند و
ب ه صورت شيب پايين ميروند تا بتوانند به اطالعات
مورد نظر برسند.

90سالقانونگذاري
برايمقابلهباجويندگانگنج
وكيل پايه يك دادگستري :قوانين موجود براي
يابندگان غيرمجازگنج  ،قدرت بازدارندگي ندارند
عالقه به پيداكردن گنج و حفــر زمين براي
نورا عباسی
رسيدن به عتيقه ريشه در تاريخ دارد و هرقدر
روزنامهنگار
اين عالقه شــدت و حدت بيشــتري گرفت،
قوانين مربوط به آن نيز حجم بيشتري از كتاب قانون را بهخود اختصاص
دادند.
در ايران نخستين قانون در زمينه آثار فرهنگي -تاريخي موسوم به قانون
عتيقات كه پيشنويس اوليه آن را باستانشناسي به نام هرتسفلد تهيه
كرده بود ،در آبان ســال 1309به تصويب مجلس شــوراي ملي رسيد.
اين قانون كه در نهايت بهوســيله ذكاءالملك فروغي نوشته شد به قانون
عتيقات معروف شد .براساس روال تاريخي ،بايد گفت كه اين قانون پايه
اصلي قوانين مربوط به ميراث فرهنگي بهحساب ميآيد .در قانون عتيقات،
تقسيم اشيای عتيقه كشفشده بين دولت و يابنده مجاز بود و حتي سهم
كاشف از معافيتهايي مانند عوارض گمركي بهرهمند ميشد.

در ادامه راه يعني ســال 1352با تالش فيروز باقرزاده ،رئيس وقت مركز
باستانشناســي ايران ،بحث تقسيم اشيای كشف شــده در كاوشهاي
باستانشناختي متوقف شد.
قانون مجازات اســامي نيز بخشــي از مواد خود را به بحث جويندگان
گنج اختصاص داد و براســاس موادي از اين قانون كه در سال 1357به
تصويب رسيد ،به موضوعاتي همچون تخريب ،تخلف از ضوابط مصوب،
خارجكردن اموال تاريخي -فرهنگي از كشور ،حفاري غيرمجاز و ...اشاره
شده است.
قوانين مربوط بــه ميراث فرهنگي و برخورد بــا جويندگان گنج در گذر
سالها تغيير كردهاست و آنطور كه عبدالصمد خرمشاهي ،وكيل پايه يك
دادگستري به خبرنگار همشهري توضيح ميدهد از سالها پيش بحث
حفاري و كاوش به قصد پيداكردن گنج و عتيقه ممنوع اعالم شده بود و
اين بحث در قانون عمومي سابق و قوانين خاص هم وجود داشت.
براســاس گفته او ،هماكنون بــراي حل و فصل پروندههــاي مربوط به
گنجيابي بر ماده  562قانون مجازات اســامي تكيه ميشــود .براساس
ماده  ۵۶۲قانــون مجازات اســامي هرگونه حفــاري و كاوش به قصد
بهدستآوردن اموال تاريخي  -فرهنگي ممنوع بوده و مرتكب به حبس
از ۶ماه تا  ۳سال و ضبط اشيای مكشوفه به نفع سازمان ميراث فرهنگي
كشور و آالت و ادوات حفاري به نفع دولت محكوم ميشود .چنانچه حفاري
در اماكن و محوطهها 
ي تاريخي كه در فهرســت آثار ملي به ثبت رسيده
است ،يا در بقاع متبركه و اماكن مذهبي صورت گيرد عالوه بر ضبط اشيای
مكشوفه و آالت و ادوات حفاري مرتكب به حداكثر مجازات مقرر محكوم
ميشود.
در تبصره اول اين ماده آمده اســت كه هر كس اموال تاريخي  -فرهنگي
موضوع اين ماده را حسب تصادف به دست آورد و طبق مقررات سازمان
ميراث فرهنگي كشــور نســبت به تحويل آن اقدام نکند به ضبط اموال
مكشوفه محكوم میشود.
در تبصره دوم نيز به بحث ميزان مجازات تعيينشده براي مجرمان اشاره
شــده اســت :خريد و فروش اموال تاريخي -فرهنگي حاصل از حفاري
غيرمجاز ،ممنوع است و خريدار و فروشنده عالوه بر ضبط اموال فرهنگي
مذكور ،به حبس از 6ماه تا  3سال محكوم ميشوند .هر گاه فروش اموال
مذكور تحت هر عنوان از عناوين بهطور مستقيم يا غيرمستقيم به اتبا ع
خارجي صورت گيرد ،مرتكب به حداكثر مجازات مقرر محكوم ميشود.
آنطور كه خرمشاهي توضيح ميدهد :براساس تعريف قانون هر شئيای
كه بيش از 100قدمت داشته باشد از نظر ميراث فرهنگي عتيقه محسوب
ميشود ،بهطور كلي هرگونه تخريب ،تغييرات ،حكاكي روي آثار تاريخي،
بر همزدن وضعيت تپهها و آثار تاريخي ،مرمت و تعمير بدون اجازه سازمان
ميراث فرهنگي از  6ماه تا 3ســال حبس دارد .در اين ميان اگر دستگاه
حفاري يا گنجياب بدون همكاري با سازمان ميراث فرهنگي باشد به نفع
دولت ضبط ميشود.
در كنار بحث تصويب قوانين مربوط به ميراث فرهنگي و اشيای عتيقه،
نگراني ديگری در رابطه بــا ميزان بازدارندگي ايــن قوانين وجود دارد؛
موضوعي كه خرمشاهي اينگونه به آن پاسخ میدهد؛ متأسفانه در كشور
ما حفظ آثار تاريخي و فرهنگي آنچنان كه بايد جدي گرفته نميشود .ما
به قوانين جديد و جريمههاي سنگين مالي نياز داريم .مجازات حبس با
توجه به سياســت حبسزدايي ،ديگر بازدارندگي ندارد .در اين قوانين
بحث جريمه مالي تحت عنوان جبران خســارت عنوان شده است ،شايد
فرد بتواند از نظر مالي بخشي از خســارت وارده را جبران كند اما اگر آن
شيء عتيقه به كشور ديگري قاچاق شود ،ديگر خسارت معنوي وارد شده
قابل جبران نيست.
حبسزدايي موضوعي اســت كه در چند سال اخير از سوي دستگاه قضا
پيگيري ميشود و در بســياري از حوزهها گرهگشــا بوده است .رد نگاه
حبسزدايي در قوانين مربوط به ميراث فرهنگي نيز قابل مشاهده است
تا جايي که ابراهيم شــقاقي ،مديركل حقوقي سازمان ميراث فرهنگي،
صنايعدستي و گردشگري سال گذشــته در اين رابطه به خبرنگار ايسنا
گفته بود :از اواسط ســال ،97قانون «جايگزين حبس» تصويب شد ،در
همان زمان در جلسه با ميراث فرهنگي نسبت به اتهامهايي كه ميتوانند
جايگزين حبس شوند ،نيز پرسش شد ،ما جرمهايي مانند حفاري غيرمجاز
را مطرح كرديم .در نتيجه قاضي در زمان اجــراي حكم خود ،با تصويب
اين جايگزينها ،اعالم ميكنــد كه مجرم بايــد در خدمات عمومي در
دستگاههايي مانند شهرداريها يا ميراث فرهنگي خدمت كند ،اين قانون
در همه كشور قابل اجراست.
با نيمنگاهي بــه روند تاريخي قوانين مربوط به موضوع اشــيای عتيقه و
گنجيابي بايد گفت كه هر چند قوانين مربوط به گنجيابي يا خريد و فروش
اشيای عتيقه در گذر زمان تغيير كرده و لباسي نو بر تن كردهاست اما هنوز
هم اين قوانين چند قدم عقبتر از سارقان ميراث فرهنگي
گام برميدارند.
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جشن دخترانه در كوير

خانم گل در فكر اروپا

ســارا شــيربيگي با 48گل زده و
35پاســي كه فصل پيش داد يكي
از بهترين بازيكنان ليگ فوتســال
بود .او كه براي پنجمين سال متوالي
است كه خانمگل ليگ شده ،امسال
براي تيم هيأت فوتبال خراسان بازي
كرد .شــيربيگي هفتماه پيش در
يكي از بازيهاي ليگ مصدوم شــد
و با همين زانــوي مصدوم بازي كرد
اما 3هفته پيش در مشــهد زانويش
را جراجي كرد و 2ماه ديگر ميتواند
تمريناتش را آغــاز كند .او گفته كه
فصل آينده شايد براي يكي از تيمهاي
اروپايي بازي كند .او فصلهاي قبل
هم پيشــنهادهايي را براي لژيونر
شدن داشــت اما بهخاطر اينكه از
خانوادهاش دور نباشد ،ترجيح داده
بود در ايران بماند .در جدول گلزنان
بعد از شيربيگي ،نرجس كريمينسب
از تيم دختران كويــر مس كرمان با
28گل ،شــهين افالكي از ســايپا
با 26گل ،راحلــه رفيعي از پااليش
نفت آبادان با 24گل ،مهســا كمالي
از مس رفســنجان با 22گل و زهرا
قليزاده از مس رفسنجان با 20گل،
5گلزن برتر اين فصل بودند .در بين
بازيكناني هم كه بيشترين پاس گل
را اين فصل دادهاند ،بعد از شيربيگي،
مهسا كمالي ،نرجس كريمينسب،
شهين افالكي و فهميه زارعي از تيم
ملي حفاري اهــواز قرار دارند .ليگ
فوتسال با قهرماني مس رفسنجان،
نايبقهرماني سايپا و سومي مشترك
تيم ملي حفاري اهواز و هيأت فوتبال
خراسان به پايان رسيد.

مس رفسنجان از دسته دو به دسته يك و بعد به ليگبرتر
فوتسال صعود كرد و امسال هم قهرمان شد
شهر به اســتقبالت ميآيد ،با درختان ســبزش ،درختاني
ليلي خرسند
كه با خوشــههاي صورتي و زرد آرايش شدهاند ،با پستهها؛
خبرنگار
پستههايي كه همه ثروت مردم شــهر هستند .انگار مردم
لبخندهايشان را از همين پســتهها به ارث بردهاند .كرونا وضعيت شهر را بحراني كرده ،كمتر
كسي را بدون ماسك ميبيني اما مهرباني را ميتواني از چشمهايشان بخواني و لبخندشان را از
پشت ماسكها ببيني .تا ميدانند مهماني ،بيشتر تحويلت ميگيرند .باورت نميشود از باغهاي
سبز كه بگذري ،به شن و ماسه برسي ،به كوير .اين سبزي و خشكي در كنار هم رفسنجان را زيبا
كرده .بناها و خانههاي قديمي ،بادگير معين ،تنگه راگه ،غار ميرزا و ...مجذوبت ميكند .اما رملها
و اودرج 1500ساله ،تاريخيترين درخت پسته هستند كه بيشتر از هر چيزي دلت را ميبرند.

رفسنجان مثل هر شهر ديگري يك روز عادي
را ميگذراند ،كافهها بازند ،بازاريان مشــغول
به كار ،باغداران براي برداشــت پسته آماده
ميشوند و...اما در گوشهاي از شهر دل توي دل
دختران نيست ،دختراني كه براي خودشان
رؤيا ميبافند؛ رؤياي قهرماني .چند نفرشــان
دختران همين شهر هستند ،همانهايي كه
 3سال پيش تيم را قهرمان ليگ يك كردند تا
تيم را به ليگ برتر بياورند .آنها  9سال قبل هم
تيم را از دسته دو به دسته يك رسانده بودند.
امسال ميتوانند قهرمان شوند؟
ليگ فوتسال قرار بود اسفند تمام شود اما كرونا
كه آمد همهچيز به هم خورد .شــروع دوباره
هم با اما و اگرها زيادي همراه شد ولي حاال در
رفسنجان قرار است فينال برگزار شود .سايپا
از تهران آمده ،تيمي كه در شهر خودش باخته
و حاال ميخواهد تالفي كند .كرونا اجازه نداده
بازي تماشاگر داشته باشد و مسيها هم مثل
ســايپاييها اين امتياز را از دست دادهاند اما
روز بازي كه ميشود ،تماشــاگران به جلوي
در ورزشگاه هجوم ميآوردند .حتي مردان را
هم ميشود بين تماشاگران ديد .از مسئوالن
باشگاه هم آمدهاند تا از نزديك بازي را ببينند.
اما حراســت نه قاطعانه به مــردان ميگويد

و نماينــده ســتاد كرونا هم به تماشــاگران
اجازه ورود نميدهد .چند نفري كه ســابقه
بازي در فوتبال و فوتســال داشــتهاند ،تنها
تماشاگران بازي ميشوند .نزديك به 30نفر
داخل سالن هستند .مسيها كه در بازي رفت
 2گل زده بودند 4 ،گل ديگــر هم ميزنند و
قهرمان ميشوند .مســئوالن ،حراستيها را
قانع ميكنند كه بايد در جشن قهرماني حاضر
باشــند .هفتههاي پيش بميها كه در ليگ
فوتبال زنان قهرمان شده بودند ،در شهرشان
جشــن قهرماني گرفتند .مسئوالن مس آنها
را مثال ميزنند كه در جشــن كنار تيمشان
بودند .آنها ميگويند سالها براي تيم زحمت
كشــيدهاند و حق دارند كــه در بهترين روز
كنار تيم باشند .شــايد منظورشان اين است
كه حق دارند با تيم عكــس يادگاري بگيرند.
همراه مسئوالن چند نفري از تماشاگران هم
خودشان را به داخل سالن ميرسانند .بيش از
60نفر در سالن هستند ،از هم فاصله دارند اما
بعضيها ماسكها را كنار زدهاند ،اين كارشان
در روزهايي كه كرونا در رفســنجان شــدت
گرفته ،نگرانكننده است.
دختران رفسنجان سر از پا نميشناسند .حق
هم دارند ،ســال اولي كه به ليگ برتر آمدند،

در يك قدمي ســقوط بودند ،ســال قبل يك
پاي فينال و امســال قهرمان .همه از قهرماني
خوشــحالند ،حتي تيم رقيب .ســايپاييها
باختهاند و بايد ناراحت باشــند ولي براي تيم
قهرمان تونل شــادي ميزنند و شايد اين به
يادماندنيترين اتفاق شب قهرماني باشد .نيلوفر
اردالن ،كاپيتان سابق تيم ملي ،براي نخستين

ما فدا شديم

سرمربي تيمي كه قهرمان شده ،چه انتظاري بايد از مسئوالن باشگاه داشته باشد؛ دستمزد بيشتر براي
فصل بخواهد يا پاداش كالن؟ عاطفه رضايي ،ســرمربي تيم فوتسال مسرفسنجان كه تيم را از ليگ
يك به ليگ برتر و بعد از ۲سال به قهرماني رسانده ،توقع زيادي ندارد ،تنها گاليهاش اين است كه چرا
مسئوالن براي قهرماني تيم او بنر نزدهاند .او با آب و تاب از حمايتهاي باشگاه حرف ميزند؛ باشگاهي
كه  ۱۳-۱۴سال است اسپانسر ثابت تيم است .بيشترين دستمزد را به بازيكنانش ميدهد و حتي براي
برد تيمش پاداش ميدهد .براي تيم زنان داشتن اسپانسر ثابت،رؤياست ،پرداخت كامل مبلغ قراردادها
دستنيافتني و گرفتن پاداش غيرممكن .در اين شرايط براي آنها بازي براي تيم مس شايد آرزو باشد
اما كدام بازيكن مرد حاضر است براي تيمي بازي كند كه بيشترين دستمزدش براي يك فصل ۷۰-۸۰
ميليون تومان باشد و بيشــترين پاداشاش ۳ميليون؟ رضايي از مربيگري در رفسنجان ميگويد و
تالشهايي كه او و همدورهايهايش سالها قبل براي قهرماني امروز كردهاند.
امسال سال خوبي براي كرمانيها بود؛
تيم فوتبال مردان مس به ليــگ برتر آمد ،تيم
زنان شهرداري بم قهرمان ليگ فوتبال شد و تيم
شما هم قهرمان ليگ فوتسال .اين اتفاقات دليل
خاصي دارد؟

مثال پاداش قهرماني چقدر بود؟

باالترين قرارداد در تيم شما چقدر بود؟

 ۷۰-۸۰ميليون تومان.

و بيشترين پاداشي كه دادهاند؟

وقتي به پليآف صعود كرديم نفري  ۳ميليون تومان
پاداش دادند.
با اين وضعيت همه بازيكنان براي فصل

رضايي ،سرمربي اين تيم ثبات اسپانسر را
دليل اصلي اين قهرماني ميداند

ميمانند.

شايد اگر از واليباليها اين سؤال را بپرسيد ،ميگويند
فوتساليها هنر نكردهاند كه قهرمان شدهاند ،حتما
ميگويند اگر هــر تيم ديگري هم اسپانســر ثابت
داشــت ،االن قهرمان ميشد .درســت است تيم ما
 ۱۳-۱۴سال است كه اسپانسر ثابت دارد و داشتن
اسپانسر ثابت خيلي مهم است .غصه همه تيمهاي
ورزشي زنان ،نداشتن اسپانســر ثابت است اما بايد
قبول كنيم كه آدمهايي هم بايد باشند كه بتوانند اين
اسپانسر را حفظ كنند.

كرونا اجازه ميدهد فصل بعد را شروع

فقط اسپانسر مهم است؟

نه .اينكه يك شــهر يا يك استان چقدر استعداد هم
داشته باشد مهم است .ما از شهرهاي ديگر هم بازيكن
ميگيريم اما مهم استعدادهايي هستند كه در خود
شهرمان هستند .شهرهاي ما استعدادهاي بااليي در
فوتبال و فوتسال دارند .اينكه مردم هم چقدر ورزش
را دوست داشته باشند ،مهم است .نميتوانم بگويم
در رفسنجان همه فوتسال دوست دارند ،منظورم از
همه ،مسئوالن هستند .بعضيها اصال دوست ندارند
ما باشيم.
شما از يك طرف ميگوييد مسئوالن
حمايت ميكنند و از طرف دیگر ميگوييد تيم را

شــركت بدهيم .همه جا همينطوري اســت؛ براي
اينكه تيم ملي فوتسال قهرمان آسيا شود ،خيليها
فدا شدند كه در تيم فعلي نيستند .به هر حال براي
موفقشدن يك تيم ،يك عده بايد از خودگذشتگي
كنند و صبر و تحمل داشته باشند .خيلي از ما زنان اين
كار را كردهايم .اگر از خودگذشتگي و فداكاريهاي
يك عــده از زنان نباشــد ،يــك عده ديگــر موفق
نميشوند.

گفتيد كالسهاي واليبال در رفسنجان
خيلي شلوغتر از كالسهاي فوتسال بوده اما كمتر
شده اســمي از واليبال زنان كرمان يا شهرهاي
ديگرش باشد.

از خدايشان است كه بمانند اما بايد ببينيم تا شروع
فصل چه اتفاقاتي ميافتد .فعال داريم با قهرماني كيف
ميكنيم و به فصل بعد فكر نميكنيم.

وقتي مديريت سازماني خوب باشد ،از تيمها درست
كنند؟
حمايت كنند ،ايــن اتفاقات هم ميافتــد .خود ما نميدانم .كرونا كه امسال ما را خيلي اذيت كرد .ليگ
قهرماني را مديون حمايتهاي خــوب مديرانمان 5ماه تعطيل شــد .بعد از 5ماه دوباره تمرينكردن
هستيم .اين قهرماني جواب حمايتها بود.
خيلي سخت بود؛ اينكه بعد از يك مدت طوالني تيم
ايــن حمايتهــا
تمرين و بدنســازي انجام بدهد
و روي فرم بيايد و براي رسيدن
سالهاي قبل نبود؟
امسال سومين ســالي بود كه در
به فينال بازي كند ،سخت بود.
ليگ برتر بوديم .قبــل از اينكه براي موفقشــدن يك تيم ،بازي فينال هم كه بدون تماشاگر
به ليگ برتر بياييم ،بيشــترين يكعدهبايدازخودگذشتگي برگزار شد .خيلي بد است كه در
حمايتي كــه از فوتســال زنان
شــهر خودت قهرمان شوي اما
ميكردند اين بود كه تيم بدهند كنند و صبر و تحمل داشته
تماشاگران كنارت نباشند.
و اسمشــان در ليگ باشد .اما در باشــند .خيلي از مــا زنان
تصور عمومي اين
است كه در شهرهاي كوچك
اين ۳ســال حمايتها متفاوت ايــن كار را كردهايــم .اگر از
بــود ،در اين حد بود كــه تيم به
اهميتــي بــه ورزش زنان
قهرماني برسد .اين حمايتها در خودگذشتگيوفداكاريهاي
نميدهند اما در كرمان اينطور
نيست؛ بم تيم فوتبال دارد و
حد حمايت از تيم مردان نبود اما يك عده از زنان نباشد ،يك
در مقايسه با ديگر تيمهايي
رفسنجان تيم فوتسال.
خوبكهبود.در عده ديگر موفق نميشوند
رفسنجان شهر پولداري است؛
ليگ زنان است ،خيلي
كشــاورزياش خوب اســت.
مــس بــا ديگر
تيمهايي كه در ليگ زنان هستند ،چه تفاوتهايي پسته دارد؛ مس سرچشــمه هست .اما اگر هزينهاي
ميشود بايد مديريت هم خوب باشد14 .سال است
داشت؟
ما هر چه خواستيم در اختيارمان گذاشتند .بازيكن كه رفسنجان تيم فوتســال دارد .اينكه يك باشگاه
مليپوش خواســتيم ،برايمان گرفتنــد .هر بازيكن بهطور ثابــت از يك تيم حمايت كنــد ،خيلي مهم
است .ميدانيد كه اسپانسرها از تيمهاي زنان حمايت
ديگري كه خواستيم ،آوردند.
نميكنند .حداكثر چند سال يك اسپانسر از يك تيم
امكانات چطور؟
همهچيز خوب بــود؛ از خوابگاه گرفتــه تا اردوهاي حمايت ميكند اما اسپانسرها در كرمان ثبات دارند.
خوب ،سالن خوب و ..همهچيز به ما دادند .با بازيكنان در فوتبال ،شهرداري بم و شهرداري سيرجان حمایت
هم قراردادهاي خوب بستند .پاداشهاي خوبي هم خوبي از زنان كردهاند .در فوتســال هم مس حامي
خوبي برايمان بوده است.
به اعضاي تيم دادند.
هنوز ندادهاند اما گفتهاند پاداش قهرماني ويژه است.
ما بعد از هر بردي كه در ليگ داشتيم ،پاداش گرفتيم.
براي صعود به پليآف پــاداش گرفتيم ،قراردادهاي
همه بازيكنان تسويه شده است .هيچ كدام از تيمهاي
ديگر هنوز با بازيكنان تسويه نكردهاند.

ســال اســت كه مربيگري ميكند و حاال به
نايبقهرماني تيمش هم راضي است .هفتههاي
اول فصل فرشــته كريمي ،ستاره تيمش را ب ه
خاطر مصدوميت از دست داد و در نيم فصل
دوم هم فاطمه ارژنگي مصدوم را نداشت .او تيم
جوان را تا پاي فينال آورد اما مهمترين درسي
كه به بقيه ميدهد ،خوشــحالي از قهرماني

رقيب است.
در جشــن قهرماني از يك بازيكن تقدير ويژه
ميشود؛ از فاطمه اعتدادي .اعتدادي بازيكن
تيم ملي است .او سال قبل به رفسنجان آمد،
زماني كه تيم در ميانههاي جدول بود .با آمدن
اعتدادي مس مدعي قهرماني شد و امسال هم
همه اعتراف ميكنند كه قهرماني را مديون او

هستند .كساني كه بازيهاي مس را ديدهاند،
تأييد ميكننــد كه اعتدادي همــهكاره تيم
است؛ عقب زمين ميايســتد هم توپ و بازي
را مديريت ميكند و هم بازيكنــان را .اجازه
نميدهد همتيميهايش بازي را به خشونت
بكشــند .حتي در بعضي از روزها تمرين تيم
هم با او بــوده .به خاطر هميــن كارهايي كه

و اينكه در شروع
بتوان اين اسپانسر را مجاب
كرد كه تيم بدهد ،ســخت
است؟

دوست ندارند.

بعضي از مسئوالن را ميگويم كه دوست ندارند .اگر
دوست داشتند يك بنر براي قهرماني تيم ميزدند.
وقتي تيم مردان به ليگ برتر رفت ،كل شــهر پر بود
از بنر .نميگويم حمايت نكردنــد ،خيلي هم خوب
حمايت كردند ولي يك جاهايي مــا هم انتظاراتي
داريم .دوست داشــتيم براي ما هم يك بنر ميزدند
ولي نزدند .البته اين چيزها مهم نيست .با يك بنرزدن
هيچ اتفاقي نميافتد ولي ما هم دوست داشتيم به ما
اهميت بدهند.
خيليها حمايت را مالي ميدانند.

بله ،از اين نظر هم خيلي حمايت كردهاند .همه فكر
ميكنند كه در ورزش زنان ،فقط بحث مالي وســط
است و اگر پول باشد همهچيز حل است .واقعيت هم
همين است؛ پول حرف اول را ميزند ولي مسائل ديگر
هم مهم است.
گفتيد در موفقيت يك تيم مهم است
كه مردم شهر هم آن تيم را دوست داشته باشند.
مردم رفســنجان چقدر درگير فوتســال زنان
هستند؟

پارسال كه تيم ،نايبقهرمان شد ،خيلي چيزها تغيير
كرد .درست است كه در شهر خيلي از فوتسال زنان
نميگويند اما وقتــي روزنامهها از نايبقهرماني تيم
مينويســند ،عكس بچهها در روزنامهها و كانالها

منتشر ميشــود ،تأثير خيلي خوبي ميگذارد .االن
خيلي نگاه مردم به فوتســال زنان تغيير كرده است.
تابستان سال گذشته كالسهاي آموزشي گذاشتيم،
250دختر از شــهرها و روســتاهاي اطراف از اين
كالسها استقبال كردند؛ از دختر 7ساله و 2ساله در
اين كالسها بودند.
قبال اينطور نبود؟

نه اصال .من ســال 1380فوتسال را شــروع كردم.
نگاه اين نبود كه دختر ميتواند فوتبال يا فوتســال
بازي كنــد .خانوادهها اجازه نميدادند .مســئوالن
هم ميگفتند كــه دليلي ندارد كه براي فوتســال و
فوتبال زنان هزينه كنند .سنگاندازي ميكردند .تا
همين چند سال پيش اگر كالسهاي واليبال زنان
پر از جمعيت بود ،كالسهاي فوتسال با 4نفر برگزار
ميشد .اما حاال نگاهها عوض شده .به هر حال يك عده
بايد فدا شوند تا عدهای پيشرفت كنند .مهم اين بود
كه ما ايستاديم و كم نياورديم.
شما فدا شديد؟

نسل ما فدا شد؛ نه پول بود و نه كسي حمايت ميكرد.
ما چند نفر بوديم كه ايســتاديم و كار كرديم تا االن
رفسنجان تيمي داشته باشــد كه بتواند به قهرماني
برسد .ما از اين شــهر به آن شهر ميرفتيم تا بتوانيم
در كالسهاي مربيگري شركت كنيم .از اين اداره به
آن اداره ميرفتيم تا بتوانيم يك تيم در يك مسابقه

كرده ،عاطفه رضايي سرمربي تيم تشكر ويژه
از او ميكند.
جشــن قهرماني تمام ميشود ،سالن پيام نور
رفسنجان دوباره به روزهاي سكوت برميگردد
و بايد منتظر شروع فصل جديد باشد؛ فصلي
كه معلوم نيســت كرونا اجازه شــروع به آن
بدهد يا نه!

كار نميكنند اما نقش آنها خيلي مهم بود .بدون اينكه
ريالي بگيريم ،تيم تشــكيل ميداديم .براي ما فقط
مهم اين بود كه تيم تشكيل بدهيم .از جيب خودمان
هم هزينه ميكرديم ولي پاي كار بوديم.

و االن چرا ميخواهيد برويد ،گفتهايد
كه از مس ميرويد؟ از ســر خســتگي تصميم
لحظهاي گرفتهايد يا اين رفتن جدي است؟

ليگ خيلي سختي داشــتيم .خيلي طوالني شد و
خسته شدم .درست اســت كه از ما خيلي حمايت
ميشود ولي مشكالتي هست كه انرژي ميگیرد .به
هر حال بازيکنان از شهرهاي مختلف و با فرهنگهاي
متفاوت میآیند و جمع و جورکردن آنها مشکالت
خودش را دارد .هر تیمی مســائل خــودش را دارد؛
بهخصوص اگر تيم زنان باشد.
ميزنيد؟

مدام از مشــكالت خاص زنان حرف

مشكل اصلي زنان اين است كه هنوز جامعه ،ورزش
كردن آنها را نپذيرفته .وقتي ميشــنوي زن را چه
به ورزش ،در خانه بنشــيند و بچهداري كند ،دلت
ميگيرد .تا اين فرهنگ عوض نشــود ،هيچچيزي
درست نميشود.

قانع كردن مديــران براي
اينكه از يــك تيم حمايت
كنند ،كار راحتي نيســت.
بايد توانايي اين كار را داشته
باشي .شــايد باورتان نشود
وليرفسنجان50تيمواليبال
داشــته ،اما چرا هيچوقت
پيشرفت نكردهاند؟

دقيقا .قانع كردن مديران براي
اينكه از يك تيم حمايت كنند،
كار راحتي نيست .بايد توانايي
اين كار را داشــته باشي .شايد
باورتان نشــود ولي رفسنجان
50تيم واليبال داشــته ،اما چرا
هيچوقت پيشرفت نكردهاند اين
خودش مسئله است .به هر حال
ورزش زنان مشــكالت خودش
را دارد .كمتر با هم ميســازند؛
اين ميگويد من باشم ،آن ميگويد من باشم .اما در
فوتسال ما چند نفر بوديم كه با هم كار كرديم .يك
گروه خاص بوديم ،با هم كنار آمديم و پايه فوتسال را
درست گذاشتيم .چند نفر از آنها ازدواج كردند و ديگر

ميزنند؟

هنوز ايــن حرف را

وقتي براي قهرماني يك تيم يك
بنر نميزنند ،يعنــي هنوز اين
حرفها هست.
و بهخاطــر ايــن
حر فها ميخواهيــد از تيم
برويد؟

اگر اين مسائل براي من مهم بود
كه تيم به اينجا نميرسيد .از قبل
گفته بودم كــه ميخواهم بروم.
دوست دارم در تيمهاي پايه كار
كنم .البته هنوز تصميم قطعي را
نگرفتهام .فعال خوشحالم و به اين
مسائل فكر نميكنم .بايد ببينم در آينده چه اتفاقي
ميافتد .شايد به قول شما در لحظه تصميم گرفت ه و
بايد منتظر باشم و در موقعيت بهتري به اين موضوع
فكر كنم.

اعتدادي همهكاره تيم
گفته ميشود در تيم شما فاطمه اعتدادي همه كاره است و اگر او نبود
تيم قهرمان نميشد.

او بازيكن بزرگي است .ما با بازيكنان بومي در دسته يك قهرمان شديم
ولي وقتي به ليگ برتر ميآيي بايد هزينه كني .يكي از هزينهها اين است
كه بايد بازيكن بزرگ بگيري .ما هم بــراي اينكه نتيجه بگيريم ،همين
كار را كرديم .وقتي بازيكن بزرگ داري هم تيم نتيجه ميگيرد و هم
بازيكنان چيزهاي زيادي از او ياد ميگيرند .اعتدادي در ســه
دوره جام ملتهاي آسيا شركت كرده15 ،سال است كه بازي
ميكند .اگر هر سال يك تجربه هم بهدست آورده باشد و آن
تجربه را در اختيار بازيكنان جوان ما بگذارد ،آنها چيزهاي
زيادي ياد ميگيرند .ما همه جوره از تجربيات او استفاده
ميكنيم .همه بازيكنان تيم ملي عالي هستند و خدا
را شــكر ما عاليترين بازيكن اين تيم را به رفسنجان
آوردهايم.
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جلوگيري از تخريب و ريزش بورس كار سختي نيست

براي دولتمردان و مســئوالن كاري ندارد اگر اراده كنند كه جلوي
ريزش بورس را بگيرند .اگر اين اصالح سنگيني كه هماكنون شاهد
آن هســتيم ادامه يابد بازار وارد فاز ريزش ميشود .آن وقت است
كه تبعات آن دامن همه كشــور را خواهد گرفت .وقتي مسئوالن
سراسيمه 50ميليون كد بورسي صادر ميكنند و سعي در ورود به
همه جا دارند بايد به انتظار تبعات آن هم باشند.
عدلي از تهران

پيوند كليه در همدان انجام نميشود

بهدنبال شيوع ويروس كرونا از اسفند ســال گذشته تاكنون هيچ
پيوند كليهاي در بيمارستان بهشتي همدان انجام نشده و عملهاي
انجام شده براي هفت پيوند كليه در تهران بوده است .اين موضوع
مشكالت بسياري براي بيماران ايجاد كرده است .يكي از نزديكان
من كه به تازگي در تهران پيوند شده اســت مدام مجبور به آمد و
شد بين تهران و همدان است كه بسيار نگرانكننده است .اگر هم
قرار باشد در تهران بمانند از پس هزينههاي اقامت برنميآيند و در
اين شــرايط بد اقتصادي و بحراني شيوع كرونا مجبور به آمد و شد
هستند .بحث اين اســت كه اگر در تهران امكان پيوند كليه هست
پس در همدان كرونا زده هم اين امكان هست.
دانشمند از همدان

سگهاي پارك سرخه حصار بي آزارند

نحوه جمعآوري سگهاي بيصاحب در پارك سرخه حصار بسيار
نامناسب است .اين سگها اغلب اهلي و رها شده هستند و آسيبي به
مردم نميزنند اما برخي افراد كه فوبيا دارند به 1888زنگ ميزنند
و عوامل اجرايي آنها نيز با رفتار نامناسب اين حيوانات بيآزار را از
پارك منتقل ميكنند .به جاي برخــورد بد با اين حيوانات بيگناه
با نصب بنرهاي اطالعرســاني مردم را از بيآزار بودن اين حيوانات
مطلع كنند و عوامل اجرايي جمعآوري اين سگها را براي برخورد
با گرانفروشان و ملتهبكنندگان بازار بهكار گيرند .در عين حال در
بنرها اطالعرساني و فرهنگسازي كنند كه مردم چگونه با حيوانات
مواجه شوند.
دلسوخته وطن

فداكاري در آتش

مــرد مســتأجر وقتــي نماينده
انتظامي دادستان و مأمور كالنتري را با حكم
تخليه در مقابل خانه ديد ،خودش
را آتش زد .در ايــن ميان مأمور كالنتري قلهك با
فداكاري جانش را به خطر انداخت تا مرد مستأجر
را نجات بدهد اما خودش با 60درصد سوختگي
راهي بيمارستان شد .بهگزارش همشهري ،ظهر
شنبه گذشته مرد 51ســالهاي كه بهشدت دچار
سوختگي شده بود به بيمارستان سوانح سوختگي
تهران منتقل شد اما تالشها براي نجات او بيفايده
بود .صبح روز بعد وي جانش را از دســت داد و با
گزارش ايــن ماجرا به قاضــي مصطفي واحدي،
كشــيك جنايي تهران ،تحقيقات براي مشخص
شدن علت سوختگي اين مرد آغاز و معلوم شد كه
او اقدام بهخودســوزي كــرده بود .مامــوران در
بررسيهاي بيشتر متوجه شــدند كه متوفي به
همراه پسرش مســتأجر آپارتماني حوالي قلهك
بودند .اما صاحبخانه از مدتــي قبل حكم تخليه
آپارتمان را گرفته بود و روز حادثه يعني ظهر شنبه
مأمور كالنتري به همراه دادورز و نماينده دادستان
براي اجراي حكم تخليه به آنجا رفته بودند .مرد
مستأجر اما با ديدن آنها روي خودش بنزين ريخته
و فندك را روشن و اقدام بهخودسوزي كرده بود.
اين اما همه تراژدي نبود ،چرا كه مأمور كالنتري
قلهك وقتي ديد مرد مستأجر در ميان شعله آتش
ميســوزد به كمك او رفت و تالش كرد آتش را
خاموش کند و مــرد را نجات دهد اما خودش هم
آتش گرفت و در اين حادثه بهشدت مصدوم شد.
پس از آن هر دو مجروح به بيمارســتان منتقل
شدند كه مرد مستأجر فوت شد ،اما مأمور فداكار با
سوختگي 60درصدي به آيسييو منتقل شده و
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تالش پزشكان براي نجات جانش ادامه دارد.

جدال با مرگ و زندگي

قهرمان اين حادثه آتشين ،پرويز كرمپور نام دارد.
او متولد دوم فروردين ســال 64اســت و حاال در
بيمارســتان با مرگ و زندگي دســت و پنجه نرم
ميكند .همســرش در گفتوگو با همشــهري
ميگويد« :درخواســت من از مردم و تمام كساني
كه اين گزارش را ميخوانند اين است كه براي پرويز
دعا كنند تا از اين برزخ نجات پيدا كند ».او توضيح
ميدهد« :شــوهرم در اين حادثه دچار 60درصد
سوختگي شده است .دســت ،صورت و شكمش
بهشــدت آســيب ديده و چون درد زيادي داشته
بيهوشــش كردهاند تا داخل ريــهاش لولهگذاري
كنند ».زن جوان ادامه ميدهد« :من و پرويز سال
 85ازدواج كرديم و از همان زمان برايم تعريف كرد
كه از كودكي دلش ميخواســته پليس شــود .به
همين دليل در آزمون شركت كرده و سال  83به
آرزويش رسيد و پليس شد .چند سالي ميشد كه
در كالنتري قلهك خدمت ميكرد و حاال پزشكان
ميگويند كه اگر ريتم ضربان قلبش نرمال شود آخر
هفته تحت عمل جراحي قرار ميگيرد».
روز حادثه

آن روز چه اتفاقــي افتاد؟ همســر مأمور فداكار
ميگويد« :چند روز قبل يكي از بستگان نزديكم
فوت شــد .پرويز مرخصــي گرفته بــود كه به
شهرستان برويم اما بهدليل كرونا مراسم عزاداري
برگزار نشد و سفر ما هم لغو شد .من بهخاطر داغي
كه ديده بوديم حالم بد بود و در خانه بودم و گريه
ميكردم .پرويز پيش من مانده بود تا آرامم كند.

وقتي آرامتر شــدم او به كالنتري زنگ زد و گفت
ســفرش را لغو كرده است ».ســتوان دوم پرويز
كرمپور ،در كالنتري قلهك مأمور اجرا ست .وقتي
به كالنتري زنگ زد به او گفتند خيلي روز شلوغي
است و چند حكم اجرا دارند .همسر مامور مجروح
ادامه می دهد« :شــوهرم خيلي مسئوليتپذير
است و كارش را با دل و جان انجام ميدهد .وقتي
شــنيد كه كار زياد اســت فورا حاضر شد كه به
كالنتري برود ».مامور فــداكار وقتي به كالنتري
رســيد به همراه نماينده دادستان و دادورز راهي
ساختماني در قلهك شــدند .صاحبخانه كه يك
زن بود ،حكم تخليه خانهاش را از دادگاه گرفته بود
تا مستأجرش را بيرون كند .ظاهرا اين زن همسر
سابق مرد مستأجر بود و چون خانه به اسم او بود،
بعد از جدايي حكم تخليه گرفته بود .همسر مأمور
فداكار آنچه درباره حادثه شنيده را اينطور تعريف
ميكند« :مرد مستأجر حاضر نبود خانه را تخليه
كند و براي اعتراض به حكم روي خودش بنزين
ريخت .اين مرد مقابل واحد و كنار آسانسور روي
خودش بنزين ريخت .بعد كبريــت را از جيبش
درآورد كه خودش را بســوزاند .شوهرم با ديدن
اين صحنه از پشت ســر او را در آغوش ميگيرد
و ســعي ميكند آرامش كند .با صحبت كبريت
را از دستش ميگيرند اما مرد مستأجر ميگويد
بهدليل بنزيني كه روي خودش ريخته چشمانش
دچار سوختگي شده است .شــوهرم كه كبريت
را از او گرفته و خيالش راحت شــده بود به داخل
آپارتمان ميرود تا از آشپزخانه براي مرد مستأجر

آب بياورد .اين مرد امــا ناگهان فندكي كه داخل
جيبش بود را بيرون ميآورد و خودش را به آتش
ميكشد ».مرد مستأجر همانطور كه شعلههاي
آتش زبانه ميكشــيد وارد آپارتمان شد .مأمور
فداكار با ديدن او تالش كرد كه آتش را خاموش
كرده و او را نجات بدهد .اما بهدليل اينكه لحظاتي
قبلتر مرد مستأجر را در آغوش گرفته بود تا اجازه
ندهد خودش را بسوزاند ،لباسهاي خودش نيز
آغشــته به بنزين بود .همســر مأمور فداكار می
گوید« :شوهرم لباسهايش گر گرفته بود و با اين
حال تالش ميكرد آتش خودش و مرد مستأجر را
خاموش كند .شاهدان هم به كمكشان شتافتند و
لباس ها را از تنشان خارج كردند و به اورژانس زنگ
زدند .آنها به بيمارســتان منتقل شدند اما در اين
حادثه مرد مستأجر جانش را از دست داد و شوهرم
حاال در بيمارستان بستري است .پس از اين حادثه
رئيسكالنتري و همكاران شوهرم از هيچ كمكي
به ما دريغ نكردهاند .شوهرم مرد دلرحمي است.
برايم تعريف ميكرد كه در يكي دو مورد كه براي
اجراي حكم تخليه رفته بود ،بچههاي فرد مستأجر
به سراغش رفتند و او را عمو صدا زده و درخواست
كمك كردهاند .شوهرم دلش به حالشان سوخته و
با صاحبخانه صحبت كرد و در نهايت با پا درمياني و
ضمانت او ،حكم تخليه اجرا نشده است » .براساس
اين گزارش ،مأمور فداكار يك پسر 10ساله و يك
دختر 4ساله دارد كه چشم انتظار بهبودي پدرشان
و بازگشت او به خانه هستند و تالش پزشكان براي
نجات جان او ادامه دارد.

قلع و قمع درختان بلوط كوهكاله

درختــان زيادي در منطقه كوهكاله در اســتان لرســتان به بهانه
راهشكافي قلع و قمع شدهاند اين در حالي است كه مسئوالن در اين
رابطه پاسخگو نيستند .مسئول محيطزيست استان عنوان ميكند
در بخش پاپي كه اين اتفاق رخ داده منطقه حفاظت شــده نداريم
و اين محدوده جزو مناطق حفاظت شده تحت مديريت ما نيست.
مسئول منابع طبيعي خرم آباد نيز ميگويد اداره كل منابع طبيعي
لرستان بايد پاســخگو باشد و ما اجازه نشــر و بحث درباره خبر را
نداريم .مديركل منابع طبيعي هم پاسخگو نيست و درختان كوكاله
در پاپي همچنان قلع و قمع ميشوند.
شيرزادي از خرم آباد

پمپ بنزين نزديك به منابع نفت شهران نگرانكننده است

يك مســئول شــوراي شــهر از منابع نفت شــهران و سوهانك
صحبتهايي كــرد كه باعث دلگرمي شــد ،اما توقــع داريم همه
مسئوالن به فكر باشــند نه اينكه فقط در حد خبر و طرح موضوع
عنوان شود .اكنون موضوع نگرانكننده پمپ بنزين نزديك منبع
نفت شهران است كه فاصله آن با منابع نفت كم است و اين مسئله
ميتواند خطرساز باشد .از مسئوالن توقع بررسي موضوع را داريم.
شهروند ساكن شهران

جاده جنگلي زيباي ديلمان به سياهكل را دريابيد

نبودن جاده جايگزين مناســب براي عبور صدهــا كاميون حامل
سيمان از جاده جنگلي سياهكل ســبب تخريب اين جاده جنگلي
شده است .مسئوالن برنامهاي داشته باشند تا اگر راه جايگزيني در
شرايط حاضر براي اين جاده ندارند ،حداقل از كاميونهاي حامل
سيمان كه از اين جاده عبور ميكنند ،عوارض بگيرند و آن را خرج
نگهداري و مرمت جاده كنند تا جاده از اين وضع اسفبار درآيد.
حميد زنگانه از الهيجان

6ماه معطلي براي وام ازدواج

بهرغم اخبار و شعارهايي كه درخصوص وام ازدواج مطرح ميشود،
وضعیت پرداخــت وام ازدواج افتضــاح اســت .اول فروردين99
ازدواجمان را ثبت كردهايــم و از آن زمان تا امروز در نوبت دريافت
وام هستيم .بانكها ميگويند بودجه نداريم يا ميگويند در نوبت
بمانيد .با شــرايط ســخت كنوني بدون كمك و وام چطور زندگي
كنيم.
زوج جوان از تهران

چراغهاي هميشه خاموش جاده ماهدشت

جاده ماهدشت از مسكن مهر ماهدشــت به سمت مهرشهر داراي
چراغ هست ولي اين چراغها هميشــه خاموش است .درحاليكه
رفتوآمد شبانه در اين جاده زياد و بدون نور كافي خطرناك است.
فاطمه حسيني از ماهدشت كرج

جويهاي آب تهران؛ نيازمند اليروبي

اغلب جويهــاي آب و فاضالب در خيابانهاي مختلف از شــمال
تا جنوب شهر تهران نيازمند اليروبي هســتند .از مسئوالن تقاضا
داريم تا پاييز نيامده و بارندگيها شروع نشده فكري براي نظافت و
اليروبي اين جويها كنند.
سعيدي از تهران

مردم به داد خانواده 6قلوها برسند

خبر تولد 6قلوهاي كرجي در شــرايط فعلي خوشــحالكننده و
نگرانكننده اســت زيرا بدون كمك مالي مسئوالن و مردم ممكن
اســت دغدغههاي خانواده 6قلوها چند برابر شود .شماره حسابي
براي كمك به اين خانواده اعالم و بر آن نظارت شــود تا هموطنان
انسان دوست آنان را از مستاجري نجات داده و بتوانند يك پرستار
استخدام كنند .صدا و سيما و مسئوالن ســازمان هايي مثل بنياد
مستضعفان هم به داد اين خانواده برسند .هر جاي ديگر دنيا باشد
نهايت حمايت از چنين خانوادهاي به عمل خواهد آمد.
شهروند دغدغه مند از كرج

كيارشكوچولو؛قربانيبياحتياطي
«پسرم كنار تكيه ايستاده بود و همين كه دستش
داخلي را به ميلهاي كه آنجا قرار داشــت زد ،خشك شد».
اين حرفهاي پدر داغدار كيارش كوچولو است كه
ناباورانه پسر 4و نيم سالهاش را بر اثر برقگرفتگي از دست داد .او
حاال بهدنبال شناســايي و مجازات مقصران مرگ جگرگوشهاش
است.
به گزارش همشهري ،ساعت  9شبيكشــنبه كيارش كوچولو
از خانهشــان در كوچه هادي واقع در خيابان خليجفارس تهران
خارج شد تا با دوستانش بازي كند .از چند روز قبل و همزمان با
شروعماه محرم ،در كوچه تكيهاي برپا شده بود و شبها در آن
كيارش 4و نيم ساله ،چند قدم از
مراسم عزاداري برگزار ميشد.
ِ
خانه دور شد و كمي آن طرفتر از خانهشان ،كنار يك تير چراغ
برق كه نزديك تكيه قرار داشت رفت و روي زمين نشست .پدرش
هم از خانه بيرون آمد .او جلوي در ايستاده بود و با گوشه چشمش
گاهي كيارش را نگاه ميكرد .پسربچه با چند نفر ديگر از همسن
و ساالنش ســرگرم بود .بازيهاي كودكانه كيارش و دوستانش
ادامه داشــت تا اينكه چند لحظه بعد وقتي پدرش نگاهش را به
سوي پســرش چرخاند صحنه عجيبي ديد .پسربچه بيحركت
ايســتاده بود و تكان نميخورد .مرد شوكه شد .هنوز به درستي
نميدانست چه اتفاقي افتاده است .با قدمهاي بلند خودش را به
پسرش رساند .دست و پايش خشك شده بود و تكان نميخورد.
كنار تير چراغ برق ميلهاي قرار داشت و كمي باالتر كابل برقي به
ميله متصل بود و در نگاه اول بهنظر ميرســيد كه كيارش دچار
برقگرفتگي شده است .پدر وقت را از دست نداد و فورا پسرش را
بغل كرد و او را به بيمارستان فياضبخش كه در آن نزديكي است
رساند اما تالش پزشــكان براي نجات كيارش كوچولو به جايي

اتصالسيمبرقدريكتكيهجانپسري4ونيمسالهراگرفت

نرسيد و او ناباورانه مقابل چشــمان بحتزده پدرش روي تخت
بيمارستان جان باخت.
حادثه به روايت پدر

روز گذشته كيانوش گراوند ،پدر كيارش بعد از آنكه پيكر نحيف
پسرش را از پزشكي قانوني تحويل گرفت آن را در يكي از قطعات
بهشتزهرا به خاك ســپرد .زماني كه او با جگرگوشهاش وداع
ميكرد كمتر از 24ساعت از اين حادثه ميگذشت .او ساعتي بعد
از مراسم خاكسپاري در گفتوگو با همشهري ،جزئيات بيشتري
از تلخترين اتفــاق زندگياش را بازگو كــرد .او ميگويد :از چند

طراحي نقشه سرقت پاي بساط ترياك

مجرم سابقهدار به بهانه مصرف ترياك با مرد جوان طرح
پليس
آگاهي دوستي ريخت و قدم به خانه آنها گذاشت تا نقشه سرقت
ميليونياش را عملي كند.
به گزارش همشــهري ،اواخر ارديبهشتماه مأموران
پليس در جريان ســرقت از يك خانه وياليي در
شهرك وليعصر تهران قرار گرفتند و راهي آنجا
شدند .صاحبخانه زن جواني بود كه ميگفت
شب قبل در خانهشــان حضور نداشتند و
صبح كه به خانه برگشتند متوجه شدند
كه دزدان با تخريب در ورودي ،وارد خانه
شده و همه اموالشان را سرقت كردهاند.
با اين شكايت تحقيقات براي شناسايي
و دســتگيري دزدان آغاز شــد .مأموران
در جريان بررســي دوربينهاي مداربسته
اطراف متوجه شدند كه سرقت حدود ساعت
8صبح رخ داده اســت .فيلمها نشان ميداد كه
2مرد با يك خودروي وانت بــه مقابل خانه مالباخته
رفته و بعد از تخريب در وارد آنجا شده و بعد از سرقت اموال
و انتقال آنها به وانت ،گريختهاند .مأموران در نخســتين اقدام تصاوير
دوربينهاي مداربســته را در اختيار شــاكي قرار دادند و او با مشاهده
چهره دزدان ،يكي از آنها را شناخت .وي گفت كه اين مرد ،فردي به نام
وحيد است كه به تازگي با شوهر او دوست شده است .با شناسايي يكي
از سارقان ،دستور بازداشت وي صادر شد و مأموران در جريان بررسيها
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متوجه شدند كه وحيد يك مجرم سابقهدار است كه سوابق متعددي در
زمينه سرقت دارد و حدود يك سال پيش از زندان آزاد شده است .زماني
كه مأموران در جســتوجو براي پيدا كردن مخفيگاه او بودند
متوجه شدند كه وحيد 16مردادماه به جرم سرقت از
خانهاي ديگر توسط پليس دستگير شده و دوباره به
زندان افتاده است .با اين اطالعات وي از زندان
به اداره آگاهي منتقل شد و در بازجوييها به
ارتكاب سرقت اعتراف كرد .او گفت :براي
ارتكاب سرقت ،ابتدا با شوهر شاكي طرح
دوستي ريختم و چون او هم مواد مصرف
ميكرد به بهانه مصــرف مواد يكبار به
منزل وي رفتم .آن روز پس از بررســي
كليه جوانب و وضعيت منزل ،نقشه سرقت
را كشيدم و در روز سرقت چون ميدانستم
كسي در منزل حضور ندارد ،يك وانت كرايه
كردم و راهي آنجا شــديم .در بين راه به راننده
گفتم كه قصد انتقال مقداري از اثاثيه خانهام را دارم
و حتي از او براي انتقال اثاثيه به وانت كمك گرفتم و پس از
سرقت ،همه اموال را به شخصي به نام مهيار به مبلغ 200ميليون تومان
فروختم.
سرهنگ علي عزيزخاني ،رئيس پايگاه هشتم پليس آگاهي تهران با بيان
اين خبر گفت :پس از اعترافات مرد ســارق ،وي راهي بازداشتگاه شد و
تحقيقات تكميلي براي كشف ديگر جرايم او ادامه دارد.

روز قبل در نزديكي خانهمان يك تكيه زدند .هرچند نديدهام در
آنجا زياد عزاداري كنند اما شــبها گاهي نوحه از بلندگو پخش
ميكنند.
وي ادامه ميدهد :آن روز كيارش از خانه بيرون رفت تا با بچهها
بازي كند .من جلوي در ايستاده بودم و ديدم پسرم كنار تير چراغ
برقي كه نزديك تكيه بود خشك شده و تكان نميخورد .آنجا كه
يك ميله فلزي بود و يك سيم برق كه از تير برق براي تكيه گرفته
شده بود به ميله چسبيده بود .همان موقع او را سوار موتورسيكلتم
كردم و به بيمارستان بردم.
پدر داغــدار درباره آخريــن لحظات زندگي پســرش ميگويد:
چشمانش باز بود و من را نگاه ميكرد .به سختي نفس ميكشيد
و بعد از چند دقيقه نفسش قطع شد .پزشكان بيمارستان ،حدود
2ساعت براي نجاتش تالش كردند اما فايدهاي نداشت.
اين مرد كه بهجز كيارش پســر 2ســاله ديگري هم دارد ادامه
ميدهد :بعد از فوت پسرم وقتي به محل حادثه برگشتم تا موضوع
را پيگيري كنم مســئوالن تكيه به دروغ داســتان ديگري برايم
تعريف كردند .آنها گفتند يكي از بچهها كيارش را هل داده و سر
او به تير چراغ برق خورده اســت درصورتي كه وقتي پيكر پسرم
را از پزشــكي قانوني تحويل گرفتم به من گفتنــد علت فوت او
برقگرفتگي از ناحيه دست راست است .من قصد شكايت كردن
نداشتم اما بخاطر دروغي كه به من گفتند در دادسرا شكايت كردم
و اين پرونده را پيگيري ميكنم تا مقصران اين حادثه مشــخص
و مجازات شوند .براســاس اين گزارش ،هماكنون پروندهاي در
اينباره در دادســراي امور جنايي تهران تشكيل شده و بازپرس
مصطفي واحدي دستور بررسي علت حادثه و شناسايي مقصران
را صادر كرده است.

حريق اسرارآميز در خانه قديمي
تحقيقات درخصوص آتشسوزي مرموز در خانهاي
دادسرا قديمي در پايتخت كه باعث مرگ مردي جوان شد
از سوي تيم جنايي آغاز شده است.
بهگزارش همشهري ،شامگاه يكشنبه دوم شهريورماه گزارش يك
حادثه آتشسوزي به آتشنشاني اعالم شد و گروهي از آتشنشانان
راهي محل حادثه كه خانهاي قديمي حوالي پامنار بود شــدند.
بررســيها حكايت از اين داشــت كه ملك 200متري بهدليل
نامعلوم و مرموزي طعمه حريق شده است .دود و شعلههاي آتش
به بيرون زبانه ميكشــيد كه آتشنشانان پس از حضور در محل
به  2گروه تقسيم شدند .گروه اول عمليات خود را براي مهارآتش
آغاز كردند و گروه دوم وارد خانه شدند تا افرادي كه در آنجا گرفتار
شده بودند را از خطر مرگ نجات بدهند.پس از مهار آتش ،زن و
مردي جوان كه داخل خانه گرفتار شــده بودند را بيرون آوردند.
آنها زن و شوهر بودند كه بهشدت دچار سوختگي شده بودند .در
اين شرايط ماجرا به اورژانس گزارش شد و زوج جوان براي درمان
به بيمارستان سوانح و سوختگي انتقال يافتند .تالش براي نجات
مصدومان آغاز شد اما ساعت يك بامداد سوم شهريورماه مرد جوان
بهدليل شدت سوختگي به كام مرگ رفت .در اين شرايط گزارش
مرگ وي به قاضي مصطفي واحدي كشيك جنايي تهران اعالم
شد و او دستور داد تا از زن جوان پس از بهبودي تحقيق شود .از
سوي ديگر تيم كارشناسي را تعيين كرد تا علت اين آتشسوزي
اسرارآميز مشخص شود .عالوه بر اين دستور تحقيق از شاهدان را
داد تا ابعاد پنهان اين حادثه مرگبار آشكار شود.

ســريال تصادفات مرگبــار در جادههاي
اســتان اردبيل اينبار در محور اردبيل -
سرچم با كشتهشدن  5نفر ادامه يافت.
بهگزارش ايسنا ،در اين حادثه رانندگي كه
حوالي ظهر ديروز سوم شــهريور رخ داد،
2خودروي سواري با تريلي برخورد كردند
و 5نفر جان خــود را بر اثــر بياحتياطي
رانندگان از دســت داده و در دم كشــته
شدند.
در اين رخداد دلخراش صاحبان خودروي
رانا و پرايد كه پشــت ســر هــم حركت
ميكردند ،بر اثر ســبقت در داخل تونل
شماره 3اردبيل  -سرچم از يك خودروي
تريلي دچــار ســانحه شــدند و 5نفر از
سرنشــينان هر دو خــودرو در دم جان
باختند.
در اين تصــادف مرگبار 3نفــر مصدوم از
طريق اورژانــس به بيمارســتان اردبيل
منتقل شدند كه حال يك نفر از آنها وخيم
گزارش شده است.
پليس راه اســتان اردبيل علت اين حادثه
دلخراش را بياحتياطي راننده 2خودروي
ســواري در ســبقتگرفتن از تريلي در
داخل تونل اعالم كــرده كه در نهايت اين
بياحتياطي به مــرگ 5نفر از اعضاي يك
خانواده منجر شده است.
در هفتههــاي اخيــر جادههاي اســتان
اردبيــل اعم از شــمال و جنوب شــاهد
تصادفات مرگبــاري بوده كــه وقوع اين
حوادث ضمن هشــدار به تمام رانندگان
در رعايت مقــررات راهنمايي و رانندگي
تالش مديران استاني را براي ايمنسازي
جادههــا و چهارباندهكــردن آنها بيش از
گذشته ميطلبد.

غرقشدن مرگبار
مادر و دختر در
درياچه سد
فرمانده انتظامي شهرســتان گلپايگان از
غرقشدن 2نفر كه مادر و دختر بودند ،در
سد گلپايگان خبر داد.
سرهنگ علي ســبحاني در اينباره گفت:
مأمــوران انتظامي شهرســتان گلپايگان
از طريق تمــاس مردمي با ســامانه110
از كشف 2جسد در ســد گلپايگان مطلع
و بالفاصلــه به محــل اعزام شــدند .در
بررســيهاي به عمل آمده مشخص شد،
2زن 45ساله و 16ســاله كه مادر و دختر
بودند در اين سد غرق شده و جان خود را
از دست دادهاند.
اين مقام انتظامي با اشــاره به اينكه علت
كارشناســي وقوع اين حادثه در دســت
بررسي است ،خاطرنشان كرد :اجساد براي
اقدامات قانوني به پزشــكي قانوني انتقال
داده شدند.
وي ضمن همدردي و ابراز تأسف از وقوع
اين حادثه دلخراش از شهروندان خواست
كه مراقب فرزندان خود باشــند تا از وقوع
حوادث تلخ و غيرقابل جبران پيشــگيري
شود.

مرگ غمانگيز كودك
پس از خوردن باتري
در حادثهاي غمانگيز ،دختر 18ماهه بعد از
خوردن باتري قلمي جانش را از دست داد.
به گزارش همشهري ،ساعت 14يكشنبه
دوم شهريورماه مأمور كالنتري 124قلهك
با قاضي مصطفي واحدي كشيك جنايي
تهران تماس گرفت و خبر از مرگ كودك
يكسال و نيمه داد.
با دســتور قاضي جنايي تحقيقات در اين
خصوص آغاز و مشخص شد كه دختربچه
يكســال و نيمه به همراه خانوادهاش در
يكي از شهرســتانها زندگي ميكرد .اين
كودك از يك هفته قبل زماني كه مشغول
بازي بــود ناگهــان باتري قلمــي خورد.
خانوادهاش كه متوجه اين ماجرا شــدند
بالفاصله دخترشان را به مركز درماني در
شهرستان محل زندگيشان بردند .درمان
دختربچه آغاز شد و اگرچه پزشكان موفق
شدند باتري را از گلوي كودك خارج كنند
اما باتري باعث پخش شدن عفونت در بدن
دختربچه شده بود .همين مسئله باعث شد
كه حال دختر وخيمتر شــود و براي ادامه
درمان به بيمارستاني در تهران انتقال يابد.
اما تالش براي نجــات دختربچه بيفايده
بود و او به كام مرگ رفت .با دستور قاضي
جنايي جسد دختربچه به پزشكي قانوني
منتقل شــد و تحقيقات در اين خصوص
ادامه دارد.
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گزارش نشست خبري رونمايي از سامانه حافظه ملي ايرانيان و سنا

مأموران سيا ،پيشكاران كودتا
در مستند كودتاي ،53سند تازهاي
درباره كودتاي 28مرداد منتشر ميشود

کتاب

آرش نهاوندي
روزنامه نگار

در فيلم «كودتاي»53
«تقــي اميرانــي»
كارگردان ايراني اين
فيلــم تــاش كرده
از زوايــاي جديــدي
نگاهي داشــته باشد
بــه مداخلــه بريتانيا
در كودتاي 28مرداد
ســال .1332فيلــم
مستند «كودتاي»53
در سالگرد اين كودتا
در روز 19اوت28( 2020مرداد  ،)1399انتشــار يافته است .بهنوشته
نيويوركتايمز ،تقي اميراني در مستند كودتاي 53نگاهي وسواسگونه
به وقايعي كه منجر به بركناري دكتر محمد مصدق ،نخســتوزير وقت
ايران از قدرت شد ،داشته است .بررسي اسناد و مدارك براي ساخت يك
مستند از تاريخ گذشته كاري است بسيار جالب و جذاب ،اما تقي اميراني
مستند خود را با صحنهاي پرتعليق شروع كرده است .او در ابتداي مستند
كودتاي 53پس از ورود به مركز اسناد امنيت ملي در واشنگتن به سمت
يك قفسه ظاهرا عادي و مملو از اســناد بهظاهر معمولي ميرود و رو به
دوربين ميگويد :اينها اسنادي هستند كه بهطور ويژه سرنوشت كشور
مرا تغيير دادند .تقي اميراني كه در تهران متولد شده و تحصيالت خود
را در انگلستان به پايان رسانده ،بيشتر سالهاي فعاليت حرفهاياش را
در تلويزيون گذرانده و بيش از يكدهه براي ساخت مستند كودتاي53
فعاليت كرده؛ مستندي كه بهطور وسواسگونهاي در آن به دوران مهمي از
تاريخ كشورش پرداخته است .وي درباره هدف خود از ساخت اين مستند
ميگويد :قصد داشتم از زواياي جديد نور جديدي بر مداخله بريتانيا در
كودتاي سال28( 1953مرداد  )1332بتابانم .در اين فيلم ،كار استادانهاي
در زمينه تلفيق و تدوين تصاوير آرشيوي از گسترهاي از منابع و سالها
انجام گرفته؛ بهگونهاي كه از درون فضاهاي متفاوت و ساليان متمادي
يك تصوير استوار و محكم پديد آمده است.

مرتضی کاردر

خبرنگار

كتابخانه ملي تعطيل است و امكان
گزارش دسترسي پژوهشگران به كتابخانه
فراهم نيســت .امــا از راهروهاي
تودرتــوي كتابخانه خبرهاي تازهاي شــنيده
ميشود 2 .ســامانه جامع ملي سنا و حافظه ملي
ايرانيان  ،عصر دوشــنبه  ،با حضــور معاون اول
رئيسجمهور رونمايي شد؛2ســامانهاي كه كار
پژوهشــگران و عالقهمندان به كتاب و اســناد
تاريخي و نشريههاي قديمي ايراني را بسيار آسان
خواهد كرد« .سنا» سامانه نشريات ايراني است و
سامانه ملي «حافظه ايرانيان» مجموعهاي است از
4شبكه كتابخانههاي كشور و مركز اسناد كشور و
فهرستگان نسخ خطي و بانك نشريات ايران.

۳هزار كتابخانه به هم متصل شدهاند

صبح دوشنبه نشســت خبري رونمايي از  2سامانه
حافظه ملي ايرانيان و ســنا در كتابخانه ملي ايران
برگزار شد و اشرف بروجردي ،رئيس كتابخانه و مركز
اسناد ملي ايران ،فرايند شكلگيري اين  2سامانه ملي
را تشــريح كرد« :هيچگاه شبكهاي در كشور موجود
نبود كه امــكان ارتباط كتابخانههــا را فراهم آورد و
جوابگوي نياز انديشمندان باشد .هر چند در بعضي
مقاطع شبكههايي مثل تبيان شكل گرفت ،اما آنها
هم نتوانستند جوابگو باشــند .امروز خوشبختانه در
كتابخانه ملي شبكهاي راهاندازي شده كه اطالعات
همه كتابهاي كتابخانههاي ايران را در اختيار دارد
و  ۳هزار كتابخانه را با يكديگر مرتبط ميكند .ما در
اين مدت منابع را دريافت و به يكديگر متصل كرديم و
اكنون از طريق شبكه در اختيار عموم قرار ميدهيم تا
هر فردي متناسب با نياز و رويكردي كه دارد ،به كتاب
مورد نياز خود دسترسي پيدا كند».

دنيا موجود است .براي اين كار اطالعات  ۱۸۶۸پايگاه
را گردآوري كرديم و يك ميليــون و  ۱۴هزار كتاب
خطي در ايران و جهان به زبان فارسي فهرستنويسي
و در سامانه بارگذاري شده است».
همه نشريههاي ايراني از ابتدا تا امروز

سومين بخش سامانه ملي بانك نشريات كشور است.
همه نشريات ايراني از دوره قاجار تا امروز در اين بانك
قرار گرفتهاند .رئيس كتابخانه ملي گفت ۶۴ « :هزار
عنوان نشريه ،روزنامه ،بولتن و مجله گردآوري شده
است و در دسترس عموم عالقهمندان قرار دارد».
ســميه توحيدلو ،معاون پژوهش و منابع ديجيتال
كتابخانه ملي نيز درباره سما و بانك نشريات كشور
گفت« :همه نشريهها و روزنامهها و مجلهها گردآوري

اسناد ملك طلق كسي نيست

بروجردي درباره شــبكه مركز اسناد ايران ،بهعنوان
چهارمين شبكه از سامانه حافظه ملي ايرانيان ،گفت:
«مراكز اسناد در ايران بسيار پراكنده هستند ،با وجود
آرشيو ملي ،بعضي از كســاني كه اسناد را در اختيار
دارند گمان ميكنند كه اسناد ملك طلق آنهاست و

اسناد را در اختيار كسي قرار نميدهند .ما به عنوان
كتابخانه و مركز اسناد ملي وظيفه داريم تا اسناد را در
اختيار عموم قرار دهيم ،به ويژه كساني كه ميخواهند
در اسناد پژوهش كنند .يكي از كارهايي كه كتابخانه
ملي در سالهاي اخير انجام داده ،رايزني با خاندان
و شخصيتها و مراكزي است كه اســناد ارزشمند
تاريخي را در اختيــار دارند .اين اســناد نيز پس از
رايزنيها و كوششهاي بســيار گردآوري شده و در
سامانه قرار گرفته است».
تعطيلي كتابخانه به دستور ستاد ملي كرونا بوده

چرا اين روزها كتابخانه ملي تعطيل است؟ پرسشي
كه بسياري از عالقهمندان به كتاب و كتابخواني در
شبكههاي اجتماعي مطرح كردهاند و هنوز پاسخي

دسترسي راحت و رايگان به اسناد و كتابها براي عموم مردم

سامانهاي با بيش از يك ميليون نسخه خطي

بانك نســخههاي خطي دومين شــبكه اين سامانه
است .به گفته اشــرف بروجردي« ،سازمان اسناد و
كتابخانه ملي در سالهاي گذشته فهرست آثار خود
را فراهم كرده بود ،كتابخانه مجلس هم منابع خود
را فهرستنويســي كرده بود ،كتابخانه ملي در سال
 ۱۳۹۶در نخستين گامي كه برداشت توانست كتب
خطي كشور عراق را فهرســتنگاري كند ،اما كاري
كه از سال گذشته آغاز شد و امروز رونمايي ميشود
فهرستگان همه كتابهاي خطي ايران و جهان است،
يعني همه كتابهاي خطي ايراني كه در كتابخانههاي

و ديجيتال شــدهاند .ما نشــريات را تا سال ۱۳۸۰
درسامانه قرار دادهايم ،چرا كه ممكن است بعضي از
روزنامهها و مجالت بخواهند از آرشيوهايشان استفاده
كنند و آنها را به فروش برســانند .اینها گام نخست
ما براي ديجيتال كردن نشــريات اســت و بهزودي
توجوي متني نيز در همه نشريات فراهم
امكان جس 
خواهد شد».

اشرف بروجردي  ،رئيس كتابخانه و مركز اسناد ملي ايران

بسياري از پژوهشگران براي دسترسي به كتابها و سندها و مجلههاي كتابخانه ملي و كتابخانههاي ديگري
مثل مجلس با دشواريهاي بسياري مواجه ميشوند؛ آنقدر كه قيد دستيافتن به سندها را از طريق كتابخانه
ملي ميزنند .هرگاه كه خبر راهاندازي سامانهاي شنيده ميشود  ،نگراني اصلي پژوهشگران ايراني ،ميزان
راحتي دسترسي به سامانه است .آيا در سامانه جديد دسترسي عموم عالقهمندان راحت خواهد بود؟ اشرف
بروجردي در پاسخ به اين پرسش روزنامه همشهري گفت« :دسترســي به اسناد حق مردم است و ما در
سالهاي اخير كوشش كردهايم تا راه دسترسي به اسناد را به راحتترين شكل ممكن فراهم كنيم .اكنون نيز
دسترسي به سامانه ملي بدون نياز به هزينه يا ارائه مدرك و سند خواهد بود .اما قاعدت ًا بخشي از اسناد جنبه
ملي و امنيتي دارند  ،به ويژه اسنادي كه وزارت خارجه يا وزارت دفاع در اختيار ما قرار داده است .نميتوانيم
به عموم اجازه دسترسي بدهيم و درباره اين اسناد براي پژوهشگران سطح دسترسي تعيين كردهايم ».سميه
توحيدلو نيز در ادامه پاسخ بروجردي گفت« :سامانه سنا بهراحتي در دسترس است .براي تأييد فقط نياز به
ايميل و عضويت ساده دارد و محدوديتي ندارد .دسترسي به اسناد هم برخالف بسياري از كتابخانهها و مراكز
اسناد ايران و ديگر كشورها فع ً
ال رايگان است .ما اميدواريم پژوهشگران ايراني هميشه راحت و رايگان به
سامانهها دسترسي داشته باشند».

«نامتعادل»؛ نخستين فيلم پساكرونايي در سينماهاي آمريكا

نيافتهاند .رئيــس كتابخانه ملي گفــت« :تعطيلي
كتابخانه در پي دستور ســتاد ملي كرونا انجام شده.
زماني فكر ميكرديم كتابخانه ملي شــامل دستور
تعطيلي نميشود ،اما از سازمان بازرسي براي بازديد
ابالغيه تعطيلي همه نهادها به كتابخانه ملي آمدند و
ناگزير به تعطيلي كتابخانه شديم .البته در روزهاي
تعطيلي همكاران ما مشغول كار روي  2سامانه ملي
بودند و تعطيلي سبب شــد راهاندازي سامانه سنا و
سامانه حافظه ملي ايرانيان تســريع شود .االن هم
به محض اينكه اعالم شــود ،وضعيت از حالت قرمز
درآمده كتابخانه ملي بازگشايي ميشود».

مشاركت «داربيشر» در كودتا

يادداشتهاي بازرگان بدون نقطه است

اما نمايش سندي از گفتوگوي «نورمن داربيشر» ،مأمور سابقاماي6
(ســرويس جاسوســي خارجي بريتانيا) كه در جريان ساخت سريال
بريتانيايي«پايان يك امپراتوري»در ســال 1985انجــام داده بود ،از
دســتاوردهاي مهم فيلم كودتاي 53محسوب ميشود .خطوط مربوط
به مصاحبه با «داربيشــر» در اين سند توســط «رالف فينس» بازيگر و
كارگردان مشهور آمريكايي در فيلم«كودتاي ،»53خوانده شده است.
پيشتر نيز در گزارشهــاي خبري و كتابها به نقش «داربيشــر» در
كودتاي 28مرداد 1332نيز اشــاراتي شــده بود البتــه اميراني خود
ترديدهايي نسبت به واقعي بودن دستكم بخشي از اظهارات «داربيشر»
دارد.

بروجردي در حاشيه نشست از گردآوري اسناد شوراي
انقالب و اسناد دفا ع مقدس خبر داد؛ «گردآوري اسناد
شوراي انقالب اسالمي و اسناد دفاعمقدس يكي ديگر
از پروژههاي كتابخانه ملي است كه به زودي به ثمر
خواهد رســيد .بعضي از اين اسناد هنوز طبقهبندي
نشده اند و امكان انتشار ندارند .پژوهشگران كتابخانه
توجوي سندها شهر به شهر و استان به
ملي در جس 
استان رفتند تا به اسناد دفاعمقدس دسترسي پيدا
كنند .اسناد شوراي انقالب هم دشواريهاي خاص
خودش را دارد .صورتجلسههايي بوده كه بايد به دقت
پياده شود؛ مث ً
ال مرحوم مهندس بازرگان كه بسياري
از صورتجلسهها و سندهاي شــوراي انقالب به خط
ايشان اســت ،بدون نقطه مطلب مينوشت .فرايند
بازخواني و تصحيح و ديجيتال كردن اين اسناد زمان
ميبرد .اما بهزودي شاهد رونمايي مستقل اين اسناد
نيز خواهيم بود».

ترديدها درباره گفتوگوي داربيشر

سینما

فيلم در سينماها برسيم ،خود عميقا آرامشبخش است .در آخر هفته گذشته
فيلم نامتعادل بهعنوان نخستين فيلم پســاكرونايي در 26درصد از سالنهاي
سينماي آمريكا در 44ايالت اين كشــور نمايش داده شد .تمام اين سينماها با
50درصد ظرفيت خود ،اين فيلم را نمايش دادند و پروتكلهاي بهداشتي از قبيل
پوشيدن ماسك و فروش بليت بهصورت غيرمستقيم و غيرلمسي رعايت شده بود.
براساس اين گزارش ،فيلم ترسناك نامتعادل ،از روز جمعه در 1238سالن سينما
ازجمله درايواينهاي كاليفرنيا و سالنهاي بزرگ نمايش فيلم در سنآنتيونيوي
تگزاس ،اوكالهما سيتي و اورالندو به نمايش درآمده است.
فيلم نامتعادل در درايواينهاي ايالت كاليفرنيا فروش بااليي داشته است .الزم به
ذكر است كه هنوز مجوزي براي بازگشايي سالنهاي سينما در 7ايالت آمريكا،
ازجمله كاليفرنيا ،نيوجرسي و نيويورك صادر نشده است .اين در حالي است كه
25درصد سالنهاي سينماي آمريكا در اين 7ايالت واقع شدهاند .در اين اياالت
و بهويژه ايالت كاليفرنيا فيلمها همچنــان ضمن رعايت پروتكلهاي مربوط به
فاصلهگذاري اجتماعي در درايواينها نمايش داده ميشوند .داستان اين فيلم

راسل كرو در نمایی از فیلم

با نمايش فيلم «نامتعادل» ،ســينماي هاليوود بهتدريج و بهطور محتاطانهاي
براي نخستينبار پس از شيوع ويروس كرونا به سالنهاي نمايش فيلم در آمريكا
بازگشت.
به نوشته نيويوركتايمز ،اين فيلم به كارگرداني درك بورت و با بازي راسل كرو
و درحاليكه هزينه توليد آن 33ميليون دالر بوده تاكنون در داخل خاك آمريكا
4ميليون دالر فروخته و در عرصه بينالملل نيز فقــط 8ميليون فروش كرده
است كه در شرايط عادي كامال نااميدكننده بهنظر ميرسد ،اما با توجه به اينكه
همچنان بيشتر سينماهاي آمريكا تعطيل هستند و سينماهايي كه باز هستند نيز
تنها مجاز هستند50درصد ظرفيت خود را به تماشاگران اختصاص دهند ،فروش
فيلم نامتعادل در نخستين آخر هفته پس از اكران در گيشه موفقيتآميز ارزیابی
شده است .مارك گيل ،مدير اجرايي استوديوهاي سولتيس كه پخش اين فيلم را
عهدهدار است ،ميگويد كه انتظار داشته اين فيلم در گيشه سينماهاي آمريكاي
شــمالي در مجموع 30ميليون دالر فروش كند .او در ادامه ميافزايد :اينكه ما
توانسته ایم در اين دوران ديوانهكننده نامطمئن به هدف خود در زمينه نمايش

فیلم

درباره فردي از نظر ذهني نامتعادل به نام تام كوپر است كه درصدد خودكشي
است و ميخواهد با تهديد كردن و درگير شدن با نيروهاي پليس خود را به كشتن
دهد(.به اين اقدام «خودكشي توسط پليس» ميگويند) در همين حين او وارد
خانهاي ميشود و تمام ساكنان خانه را به قتل ميرساند و سپس خانه را آتش
ميزند و ميگريزد.

استاد محمدرضا شجریان
به خانه رفت

مو
سیقی

محمد رضا شجريان
نيم قرن پيش در حافظيه شيراز

پس از روزها نگراني حاال خبرهاي خوشي
از بيمارستان جم ميرسد .استاد محمدرضا

شجريان از بيمارســتان مرخص و به منزل
منتقل شدند.
بيمارســتان جم كه در روزهاي اخير ،در
صفحه اينســتاگرام خود در اطالعيههاي
مكرر وضعيت سالمتي اســتاد محمدرضا
شجريان را گزارش كرده است،در اطالعيه
شماره 10از ترخيص شهســوار آواز ايران
خبر داد .در متن اطالعيه بيمارستان جم،
پس از آرزوي ســامتي براي استاد ،آمده
است« :شرايط عمومي قلبي ،ريوي ،تنفسي
ايشان پايدار اســت و بعد از اتمام دوره نياز
به بستري در بيمارســتان ،با حال عمومي
قابلقبــول جهــت ادامه درمــان زيرنظر
پزشكان معالج به منزل ترخيص شدند».
دكتر حســن عباســي ،پزشــك معتمد
محمدرضا شــجريان نيز با انتشار عكسي
قديمي از ايشان در حياط بيمارستان جم،
در صفحه اينستاگرام خود نوشت« :استاد
از بيمارستان ترخيص شدند .ادامه درمان
در خارج از بيمارســتان خواهد بود .كادر
پزشكي هميشــه در خدمت ايشان حاضر
است».

البته اين امكان وجود دارد كه آنگونه كه تقي اميراني ميگويد ،ســند
گفتوگوي «داربيشر» يك بمب خبري نباشــد .اميراني براي بهدست
آوردن اين ســند با يك خبرنگار به نام «نايجل هاوكز» گفتوگو كرده
بود .هاوكز فردي بود كه در سال 1985به محتويات اين سند اشاره كرده
بود .اميراني سپس با «استيفن دوريل» نويسنده كتابي درباره اماي ،6
سرويس جاسوســي خارجي مالقات كرد و دريافت كه وي يك كپي از
سند گفتوگوي «داربيشــر» را در اختيار دارد .البته اين سند همچنان
باعث ايجاد پرسشهاي زيادي در ذهن كارشناسان شده است؛ چراكه
گفتوگوي «داربيشر» درباره نقشش و نقش بريتانيا در كودتاي،1332
هيچگاه نسخهاي از سريال«پايان يك امپراتوري» كه از تلويزيون پخش
شد ،نمايش داده نشد .يكي از محققاني كه درباره اين سريال تحقيقاتي
انجام داده ميگويد از اين مســئله اطمينان ندارد كــه از اين گفتوگو
فيلمبرداري شده باشــد ،اما يكي از فيلمبرداراني كه در تيم سازندگان
سريال«پايان يك امپراتوري» بوده ،به ياد ميآورد كه گفتوگو با داربيشر
فيلمبرداري شده بود .اميراني و والتر مورچ ،تدوينگر كهنهكار و شناخته
شده فيلم كودتاي 53اما براي بهدست آوردن تصاويري از اين گفتوگو
تالشهاي زيادي انجام دادند ،اما در نهايت موفق به پيدا كردن تصاويري
از مصاحبه داربيشر ،نشدند .اين مسئله پرسشهاي بيشتري را در ذهن
ايجاد ميكند؛ اينكه آيا داربيشر هيچگاه در برنامه پايان يك امپراتوري
حضور داشته و از وي مصاحبهاي درباره وقايع كودتاي ،1332گرفته شده؟
و آيا مصاحبه وي از سريال پايان يك امپراتوري ،حذف شده؟ اگر چنين
است ،چهكسي اين گفتوگو را حذف كرده است .بر اين اساس ميتوان
اين پرسش را مطرح كرد كه آيا فيلم كودتاي 53در همه ابعاد يك فيلم
قابل اعتماد است؟ شايد بهطور كامل روايتي قابل اعتماد از رويدادهاي
منتهي به كودتاي 1332نباشــد ،اما هم بهعنوان يك داستان محققانه
و داســتاني كارآگاهي و هم بهعنوان فيلمي كه نگاهــي عميق دارد به
رويدادهايي كه نتايج و عواقبش بر تاريخ كنوني ايران نيز سايه انداخته،
ميتوان آن را فيلمي جذاب ارزيابي كرد.

نظرات ديگر نشريات و منتقدان درباره «كودتاي»53

فيلم «كودتاي »53در اواخر ســال 2019و ســال 2020از سوي
تماشاگران و عالقهمندان به سينما بهعنوان محبوبترين مستند
بينالمللي انتخاب شده است .اين فيلم همچنين در رشته بهترين
مستند براي دريافت جايزه سينماي مستقل بريتانيا ،انتخاب شده
است .جو مورگنسترن در والاستريت ژورنال فيلم كودتاي 53را
بهمثابه دروازه بلند تاريخ خاورميانه توصيف كرده است .وي نوشته
است :تقي اميراني در مستندي كه انعكاسي از تاريخ معاصر است
به بررســي وقايع منتهي به كودتايي كه منتهي به سرنگوني دكتر
محمد مصدق ،يكي از نخستوزيران سابق ايران شد ،ميپردازد.
او همچنين اين فيلم را همراه و بهنوعي مكمل فيلم «صحراي اول»
( )Desert Oneفيلمي از «باربارا كاپل» كه در آن به عمليات ناكام
نجات گروگانهاي آمريكايي در سال 1980ميپردازد ،دانسته است.
او همچنين فيلم «كودتاي »53را درسي بزرگ و مهم از تاريخ دانسته
كه با گفتوگوها و تصاوير شگفتانگيز و خيرهكننده غني شده است.
اين گفتوگوها و اين تصاوير درواقع با دقتي عالي و شگرف در هم
آميخته شدهاند .پيتر برادشاو نيز در گاردين درباره فيلم كودتاي53
نوشته است :اين فيلمي گيرا و جذاب از تقي اميراني درباره كودتا
عليه نخستوزير سابق ايران است؛ كودتايي كه فصلي شرمآور از
تاريخ را رقم زد .اين مستندي است درباره يك كودتاي بريتانيايي.
«كودتاي ،»53مستندي قوي و بااستحكام است كه به مانند يك
فيلم هيجانانگيز گيرايي و جذابيت دارد .كريس بارسانتي در مجله
اســلنت ،فيلم «كودتاي »53را روايتي عالي و استادانه از كودتاي
انگليسي  -آمريكايي ســال  1332در ايران توصيف كرده است.
منتقد اين مجله ،همچنين با مطرح كردن اين پرسش كه زماني كه
واقعهاي ديگر راز سر به مهري نيست ،آيا تأييد آن مهم است؟ نوشته
است :فيلم كودتاي 53تقي اميراني فيلمي مستند و پرسروصدا و تا
حدي اغراقآميز است كه در آن روند سرنگوني دولت دكتر محمد
مصدق بررسي ميشود.
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انتخابات آمريكا

دولت ترامپ تالش ميكند روند عاديسازي روابط كشورهاي
عربي با رژيم صهيونيستي را تا پيش از انتخابات سرعت دهد

كيوسك

وضعيت روابط مهمترين كشورهاي اسالمي با رژيم صهيونيستي
كشور

وضعيت رابطه

اندونزي

به رسميت نميشناسد

ايران

به رسميت نميشناسد

اردن

به رسميت ميشناسد

عربستان

به رسميت نميشناسد

عراق

به رسميت نميشناسد

پاكستان

به رسميت نميشناسد

تركيه

به رسميت ميشناسد

فلسطين

به رسميت ميشناسد

مالزي

به رسميت نميشناسد

مصر

به رسميت ميشناسد

توضيحات
اسرائيليها بدون «دعوت رسمي» از سوي وزارت امور مهاجرت اندونزي اجازه ورود به خاك اين كشور را ندارند .با اين حال،
روند سفرهاي گردشگري و تجاري ميان طرفين طي سالهاي گذشته با وجود اين محدوديتها رو به افزايش است
پس از پيروزي انقالب اسالمي تمامي روابط دوجانبه ميان ايران و رژيم صهيونيستي قطع شد .ورود به خاك ايران با گذرنامه
اسرائيل به هيچ عنوان ممكن نيست
اردن از سال 1994با امضاي معاهده صلح ،روابط خود با رژيم صهيونيستي را در سطوح مختلف آغاز كرد .طي سالهاي اخير
تنشهاي متعددي ميان طرفين رخ داده اما اصل برقراري روابط رسمي همچنان پا برجاست
با وجود تغيير چشمگير مواضع رسانهاي -سياسي پادشاهي سعودي نسبت به رژيم صهيونيستي طي سالهاي اخير اما هنوز روابط
رسمي ميان طرفين وجود ندارد گذرنامه اسرائيل مجوز ورود به خاك عربستان را ندارد
براساس قانون اساسي عراق از زمان صدام ،هيچگونه روابطي ميان اين كشور با رژيم صهيونيستي وجود ندارد .با اين حال روابط
دولت اقليم كردستان عراق با اسرائيل بر كسي پوشيده نيست
دولت اسالمي پاكستان از ابتدا رژيم صهيونيستي را به رسميت نشناخته و براي گذرنامه آن نيز اعتباري قائل نيست .مواضع
ضداسرائيلي پاكستان در دوران نخستوزيري عمران خان بار ديگر پر رنگ شده است
از جمله ميراث آتاتورك براي جمهوري تركيه ،به رسميت شناختن اسرائيل و برقراري روابط با اين رژيم بوده است .هماكنون
روابط تجاري گستردهاي ميان طرفين وجود دارد .با اين حال از زمان روي كار آمدن دولت اسالمگرا در تركيه ،سطح روابط سياسي
كاهش جدي داشته است
تشكيالت خودگردان فلسطين در سال 1993با پذيرش معاهده اوسلو وارد روابط رسمي با رژيم صهيونيستي شد .شهروندان
فلسطيني در جريان انتفاضه ،مخالفت خود با اين معاهده را اعالم كردند
اسرائيليها بدون مجوز رسمي از وزارت كشور مالزي نميتوانند وارد اين كشور شوند .از سوي ديگر ماهاتير محمد در پاسخ به فرمان
ترامپ براي ممنوعيت ورود شهروندان برخي كشورهاي اسالمي به آمريكا اعالم كرد اسرائيليها ديگر حق ورود به مالزي را ندارند
مصر نخستين كشور عربي است كه در سال 1974رژيم صهيونيستي را به رسميت شناخته و با آن وارد رابطه شد .پيش از اين،
مصر رهبر مقاومت عربي عليه اسرائيل بود

وجود دارد؛ چه از طريق تشويق كشورهايي كه
آمادگي چنين توافقي را دارند و چه از طريق
اجبار برخي از اين كشورها .زمان ،اصليترين
عامل فشــار عليه دولت آمريكاست؛ آن هم
در شــرايطي كه اين دولت نياز جدي به يك
دستاورد سياست خارجي دارد.
گزينههاي بعدي كدامند؟

سیاوش فالحپور

خبرنگار

درحاليكــه فقــط 70روز تا
گزارش انتخابات رياســتجمهوري
آمريكا باقي مانده ،تالشهاي
دولت ترامپ براي خلق دستاوردي قابلتوجه
در حوزه سياست خارجي به اوج خود رسيده
اســت؛ تالشهايي كــه پــس از ناكامي در
پروندههاي چين ،كرهشمالي ،ايران ،روسيه و
حتي اتحاديه اروپا ،حاال به شكل بيسابقهاي
بر روابط عربي -اسرائيلي متمركز است .در اين
چارچوب و تنها يك هفته بعد از توافق ميان
امارات و رژيم صهيونيستي ،بار ديگر سفرهاي
وزرا و مشاوران ترامپ به خاورميانه براي تكرار

سناريوي امارات توسط ديگر كشورهاي عربي
آغاز شده اســت .مايك پمپئو ،وزير خارجه
آمريكا روز گذشــته براي سفري 6روزه عازم
خاورميانه شد .نخستين مقصد او در اين سفر
فلسطين اشــغالي بود و پس از آن نيز تا روز
جمعه از كشورهاي بحرين ،سودان و امارات
بازديد خواهد كرد .همچنيــن به گفته كاخ
سفيد ،خاورميانه هفته بعد نيز ميزبان جرد
كوشنر ،داماد و مشاور ارشــد دونالد ترامپ
است .گفته ميشــود روبرت اوبراين ،مشاور
امنيت ملي آمريكا نيز در اين سفر كوشنر را
همراهي خواهد كرد.
روزنامه العربي الجديد با اشاره به اين سفرها
مينويسد :نوعي تعجيل در تكرار توافق ميان
امارات و اسرائيل براي ساير كشورهاي عربي

تشديد حمالت طالبان در آستانه مذاكرات صلح
پس از تكميل فهرست
آسيا
هيــأت مذاكر هكننده
گروههاي افغان ،تركيب
هيأت مذاكرهكننده طالبان نيز ديروز
اعالم شــد تــا همهچيز بــراي آغاز
مذاكرات صلح افغانســتان در دوحه
آماده شود؛ در كابل اما همچنان بوی
باروت است كه فضا را پر كرده است.
ســاكنان كابل طي 2هفتــه اخير،
صبحها را با صــدای انفجار بمبهاي
مغناطيســي آغاز كرد هاند و شبها
را با خبر انجام عمليات ترور توســط
موتورســواران ناشــناس بــه پايان
رســاندهاند .بمبگذاريهاي پيدرپي
و حمالت خمپــار هاي بــه پايتخت
افغانستان و افزايش چشمگير ناامني
در پايتخت در روزهاي گذشته باعث
شد تا وزارت كشور افغانستان ديروز
ژنرال جمعــهگل همــت را به جاي
اماناهلل واحــدي بهعنــوان فرمانده
پليس كابل منصوب كند.
كابــل در طول 6ماه گذشــته ،كمتر
هدف حمــات بزرگ طالبــان بوده
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اوجگيري بايدن بعد از سخنراني بزرگ
اولين نظرسنجي بعد از همايش ســاالنه دمكراتها نشان ميدهد كه
محبوبيت جو بايدن  ،نامزد اين حزب در ميان هــواداران آن افزايش
يافته است.
بهگزارش ســيانان ،بايدن آخر هفته در شــب آخر همايش ساالنه
دمكراتها ،سخنراني پذيرش نامزدي اين حزب را انجام داد .بسياري
نگران بودند كه بايدن بهخاطر سن باال و گافهايي كه در ماههاي اخير در
سخنرانيها و مصاحبههايش داده با يك سخنراني ضعيف و پرايراد ضربه
سنگيني به بخت پيروزياش در انتخابات پاييز بزند اما اتفاقي كه افتاد
كامال برعكس بود و سخنراني او با استقبال زيادي مواجه شد .در واقع ،در
نخستين نظرسنجي بعد از اين سخنراني ،مشخص شده كه محبوبيت
او در ميان دمكراتها بيشتر شده است .براساس نظرسنجي ايبيسي
نيوز/ايپسوس ،افراد بيشتري نسبت ب ه نظرسنجيهاي پيشين گفتهاند
كه بايدن نامزد مطلوبشان است.
نرخ محبوبيت او در ميان بزرگساالن 8درصد رشد كرده است .در ميان
رأيدهندگاني كه ثبتنام كردهاند هم شــرايط به نفع بايدن بوده و او
شاهد 5درصد رشده بوده اســت .بهصورت كلي ميتوان گفت كه نرخ
محبوبيت او در تمامي گروهها ،حدود 10درصد افزايش يافته اســت.
چنين افزايش نرخ محبوبيتي ،يك اتفاق بزرگ بــراي بايدن و تيم او
بهشمار ميرود .بايدن در نظرســنجيها ،فاصلهاي دورقمي با دونالد
ترامپ نامزد جمهوريخواهان دارد و از اين نظر چندان نگراني ندارد .او در
همين نظرسنجي 52،به 42درصد از ترامپ پيش است .نگراني بزرگ
او و ســتادش ،محبوبيت او در ميان دمكراتها بوده است .مسئله اين
است كه وقتي تنها 2نامزد براي انتخاب وجود دارد كه رأيدهندگان از
هيچكدام از آنها خوششان نميآيد ،ممكن است تمايل براي رفتن پاي
صندوق رأي پايين بيايد و در نتيجه مشاركت كم شود .عالوه بر آن ،اين
خطر هم وجود دارد كه بسياري ا ز رأيدهندگان مردد ،در آخرين لحظه
نظر خود را تغيير دهند .همين شرايط بود كه در سال 2016باعث شد
ترامپ باالتر از هيالري كلينتون قرار بگيرد .اگر اين نظرسنجي را مالك
قرار دهيم ،ميتوانيم اينطور بگوييم كه بايدن رأيدهندگاني كه به او
تمايل بيشتري دارند را مجاب كرده تا ثابت قدم بمانند .اين يعني ترامپ
بهسختي ميتواند تفاوت فاحش خود با بايدن در نظرسنجيهاي ملي
را كاهش دهد ،چون قرار نيست رأيدهندگان در آخرين لحظات نظر
خود را تغيير دهند و همچنان به بايدن وفادار خواهند ماند .در همين
نظرسنجي مشخص شده كه 38درصد مردم نه بهخاطر نفرت از ترامپ،
كه بهخاطر خود بايدن به نامزد دمكرات رأي ميدهند .اين ميزان قبال
29درصد بود .عالوه بر آن ،ميزان افرادي كه گفتهاند حمايتشان از بايدن
«قاطع و بسيار قوي» است از 82درصد به 87درصد رسيده است .آمريكا
اين هفته شاهد برگزاري همايش ســاالنه حزب جمهوريخواه است و
آنطور كه رسانهها گزارش دادهاند ،قرار است ترامپ در همه 4شب آن
بهصورت مجازي حضور داشته باشد.
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اســت .دليلــش توافقي اســت كه
ســران اين گروه با آمريــكا در دوحه
به امضا رســاندند .كاهش حمالت در
كابل ،بارها از ســوي رهبران طالبان
بهعنوان نشــانه متعهد بودن آنها به
توافــق دوحه عنوان شــده اســت.
هفته گذشــته همزمان بــا برگزاري
مراســم گراميداشــت صد و يكمين
سالروز استقالل افغانســتان ،زماني
كه 14خمپاره به كابــل اصابت كرد،

بار ديگر وحشــت سراســر اين شهر
را فراگرفــت .بــر اثر ايــن حمالت،
3نفر كشــته و 16نفــر ديگر زخمي
شدند .يكي از خمپارهها نيز همزمان
با برگزاري مراســم اســتقالل ،ارگ
رياســتجمهوري را هــدف قرار داد
و تعدادي از كاركنــان آن را زخمي
كرد .هيچ فرد يا گروهي مســئوليت
اين حمله را برعهده نگرفته ،اما طبق
معمول ،انگشت اتهام نهادهاي امنيتي

طبيعتا جدول برنامههاي پمپئو و كوشــنر
نشــان ميدهد بحرين و ســودان هماكنون
اصليترين گزينههــاي عربي بــراي تكرار
سناريوي امارات هستند؛ واقعيتي كه با مواضع
اين دو كشور نسبت به رژيم صهيونيستي نيز
همخواني دارد .ازجمله نشانههاي موجود در
اين زمينه ،مالقات علنــي بنيامين نتانياهو
با عبدالفتاح برهان ،رئيس شــوراي نظامي
حاكم بر ســودان در سال گذشــته بود .اين
در حالي اســت كه ســودان تا پيش از اين،
عضوي مهم از كشورهاي حامي مقاومت عليه
اسرائيل به شمار ميآمد كه حاكميت آن در
اختيار «نظاميان اســامگرا» قرار داشت .اما
بهنظر ميرسد چندين دهه فشارهاي غرب،
تحريم و البته بايكوت اقتصادي ســودان از
سوي كشــورهاي عربي خليجفارس ،زمينه
را بــراي تغيير مواضع اين كشــور آفريقايي
نسبت به مسئله فلسطين فراهم كرده است.
نظامياني كه پس از سقوط دولت عمر البشير،

به سمت طالبان نشانه رفته است.
روز چهارشــنبه هفته گذشــته نيز
انفجــار يك بمــب مغناطيســي در
خــودروي ميرعبدالباقي امين ،فعال
صلح و رئيس شــوراي علمي وزارت
معارف افغانســتان ،كشته شدن او را
بهدنبال داشت .بســياري اين حمله
را ارســال پيامي به مذاكــرات صلح
دانســتهاند .حلقه بحران امنيتي در
كابل را حمالت روز شنبه تكميل كرد؛
انفجار 4بمب در يك روز ،يك كشته
و 5زخمي به جا گذاشت .غيراز كابل،
شهرستانهاي نزديك به پايتخت نيز
هدف حمالت متعدد نيروهاي طالبان
بودهاند.
مقامهاي امنيتي افغانســتان ،شبكه
حقانــي ،از گروههــاي زيرمجموعه
طالبان را عامل حمالت كابل ميدانند.
اين حمــات يا با هماهنگي ســران
طالبان و با هدف تحت فشار قرار دادن
گروههاي افغان در آســتانه مذاكرات
انجام ميشــوند يا نشانه جدي شدن
انشــعاب در طالبان اســت؛ انشعابي
كه طي ســالهاي اخير ايجاد شده و
اكنون با جدي شدن مذاكرات فعالتر
شده است.

حاكميت ســودان را در اختيــار گرفتهاند
ازجمله متحدان امارات به شــمار ميروند .از
سوي ديگر پادشــاهي بحرين نيز با ميزباني
از كنفرانس اقتصادي منامه در سال گذشته
نشان داد موقعيتي ويژه در چشمانداز روابط
عربي -اسرائيلي طي ســالهاي آينده دارد.
اين كنفرانــس در حقيقت رونمايــي از فاز
اقتصادي طرح موسوم به «معامله قرن» بود
كه با حضور كوشنر و چند تن از سياستمداران
مطرح رژيم صهيونيستي نظير تزو ليوني در
پايتخت بحرين برگزار شد .عالوه بر تمام اينها،
رسانههاي اسرائيلي متعددي ازجمله هاآرتص،
معاريو ،اسرائيل امروز و ...از سودان و بحرين
بهعنوان گزينههاي بعدي عاديسازي روابط
عربي -اسرائيلي نام بردهاند.
پــس از اين دو كشــور نــام قطــر و عمان
بهعنــوان محتملتريــن گزينههــا مطرح
اســت .قطــر در ســال 1996و در اقدامي
بيسابقه ،مجوز تاســيس يك دفتر تجاري
براي رژيم صهيونيســتي در دوحه را صادر
كرد؛ اگرچــه اين دفتــر در ســال 2000و
در اعتــراض بــه ســركوب انتفاضــه دوم
مردم فلســطين بســته شــد .فراتر از اين،
شــيمون پــرز ،رئيسجمهور ســابق رژيم
صهيونيستي نيز در ســال 2007در سفري
رسمي به دوحه با امير وقت قطر ،شيخ حمد
بن خليفه آلثاني ديدار كرد .البته بايد توجه

داشــت كه در ســايه اختالفات شديد ميان
محورهاي قطر و امــارات در منطقه ،ممكن
است عاديســازي روابط دوحه و تلآويو در
اين مقطع زماني رخ ندهد .سلطنت عمان نيز
ازجمله كشورهاي عربي است كه همواره بدون
پنهانكاري قابل توجهي ،از آمادگي خود براي
عاديسازي روابط با رژيم صهيونيستي سخن
گفته است .ازجمله مهمترين تحوالت صورت
گرفته در اين زمينه ،ســفر رسمي بنيامين
نتانياهو به مســقط و مالقات وي با سلطان
قابوس بــود .دولت عمــان همچنين بهطور
رسمي از توافق امارات و اسرائيل استقبال كرده
و آن را گامي در مسير ثبات سياسي خاورميانه
خوانده است .اما آخرين كشور عربي كه فعال
از احتمال ورودش به باشگاه دوستان اسرائيل
نام برده ميشــود عربستان ســعودي است.
مواضع اين كشــور در دوران قدرت گرفتن
محمد بنسلمان به طرز چشمگيري گوياي
تمايل رهبران رياض براي نزديك شــدن به
تلآويو است .با اين حال نبايد فراموش كرد
كه عربســتان در عصر ملك عبداهلل ،مبتكر
طرح «صلح عربي» بود؛ طرحي كه اســاس
آن بر صلح در ازاي عقبنشــيني اسرائيل به
مرزهاي  1967است .حاال اما نهتنها خبري
از عقبنشيني نيست بلكه رژيم صهيونيستي
براســاس معامله قرن بهدنبال الحاق بخش
بيشتري از سرزمينهاي فلسطيني است.

هزاران نفر در بيتالمقدس (عليه
نخستوزير) راهپيمايي كردند

معترضان در بالروس،تهديد
حكومت نظامي را ناديده گرفتند
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قبرس به متهمها پاسپورت ميفروشد

مزرعهداري وسط مجتمعمسكوني

جراحي تومور 50كيلويي

فرار گربه قاچاقچي از دست پليس

نيكوزيا :دهها نفر از محكومان و متهمان به پولشــويي،
كالهبرداري و چهرههاي سياســي« ،پاسپورت طاليي»
قبرس را خريــداري كردهاند .به گــزارش اينديپندنت،
فروش پاسپورت به متهمهايي كه تحت تعقيب اينترپل
هستند در حالي صورت ميگيرد كه نشت اطالعات بيش
از ۱۴۰۰درخواست تأييدشــده ،پرسشهاي بسياري را
نزد افكار عمومي ايجاد كرده است .عضويت اين كشور در
اتحاديه اروپا هم حساسيت اين ماجرا را افزايش داده است.

لوبلين :مزرعهداري در لهســتان كه زميــن زراعياش را به
پيمانكارهاي ساخت خانههاي مسكوني نفروخته بود پس از
ساخت اين مجتمع بزرگ هنوز هم وسط بلوكهاي آن مشغول
زراعت است .بهگزارش آديتيسنترال ،اين مرد هر ساعتي از
روز ممكن است كمباين و تراكتور آورده و مشغول كشت و كار
شود .كاهش قيمت اين خانههاي مســكوني بهدليل زراعت
قانوني او باعث شــده قيمتهاي باالتري به او پيشنهاد شود
اما اين مزرعهدار هرگز به فروش زمينش راضي نشده است.

دهلي :تومور50كيلويي كه به گفته پزشكان بزرگترين
تومور تخمدان در تاريخ پزشــكي است با موفقيت از بدن
يك زن 52ســاله خارج شــد .به گزارش آديتيسنترال،
جداي از شكسته شدن اين ركورد جهاني ،اهميت اين عمل
جراحي در اين بود كه پزشكان به زنان درباره حساسيت
تغييرات بدنيشان هشدار دادند .براي نمونه اين زن سالها
متوجه تورم ناحيه شــكم بود اما بدون مراجعه به پزشك
تصور ميكرد اين بزرگي شكم فقط ناشي از چاقي است.

كلمبو :گربهاي كه در يكي از زندانهاي سريالنكا به قاچاق
موادمخدر و حملونقل سيمكارت مشغول بود تنها يكهفته
پس از دســتگيري از دســت پليس فرار كــرد .بهگزارش
خبرگزاري فرانســه ،مأموران زندان اين گربه را درحاليكه
۲گرم هروئين و ۲سيمكارت به همراه يك كارت حافظه در
كيســه كوچكي بر گردن خود حمل ميكرد بهدام انداخته
بودند .پيش از اين هم شاهيني كه در اين زندان رفت و آمد
ميكرد به دليل حمل مواد ممنوعه زندهگيري شده بود.

تابآوري

فريبا عربگل

رواق منظر چشم من آشيانه توست

كرم نما و فرودآ كه خانه خانه توست

به لطف خال و خط از عارفان ربودي دل
لطيفههاي عجب زير دام و دانه توست

دریچه

روانشناس كودك

پاسخ به كودكان هنگام بحران

ناز و نياز در نگاه شمس

همه افراد به یک نحــو به يك حادثه يا
اتفاق واكنش نشان نميدهند .عوامل
مختلفي روي پاسخ آنها به حوادث
و بحرانها تأثيــر دارد .در
شيوه پاســخدهي كودكان
و نوجوانان به بحران موارد
زير تأثيرگذار است:

ســيامين نشســت از مجموعــه
درسگفتارهايــي درباره شــمس
تبريزي ،چهارشــنبه پنجم شهريور
ســاعت  ۱۱صبــح با ســخنراني
محمودرضا اسفنديار به «ناز و نياز در
نگاه شمس تبريزي» اختصاص دارد
كه بهصورت مجــازي پخش خواهد
شد .يكي از مهمترين كليد واژههاي
درك عرفان شــمس و بزرگترين
تعليم او بــه موالنا نيازمنــد بودن،
احســاس نيازكردن و چگونه اظهار
نيازكردن است .از نظر جناب شمس،
اهل ناز در اين راه بيبهرهاند و سالك
عاشق بايد نياز كردن را بياموزد تا به
غايت و پايان نياز كه همانا رســيدن به بينيازي است ،برسد .نياز تنها راهگشاي
ارتباط با خداست .به گزارش همشهري ،در مكتب تربيتي شمس نيز مريد بايد راه
نياز در پيش گيرد و طلب بي آغازد و در اين راه اصرار بورزد و ابرام كند تا توجه و
قبول استاد را قابل شود .او همواره به موالنا نهيب ميزند كه نياز مهمترين شرط
سلوك عاشــقانه اســت« :تو ايني كه نياز مينمايي ،آن تو نبودي كه بينيازي و
بيگانگي مينمودي ».در اينجا نيز اين نياز است كه جوي وجود مريد را به درياي
هستي پير ميرساند و مقدمهاي براي وصول به كمال مطلق ميشود.
عالقهمندان ميتوانند با مراجعه به صفحه اينستاگرام مركز فرهنگي شهر كتاب
به نشاني  Instagram/bookcityculturalcenterاين درسگفتار را بهصورت
زنده مشاهده كنند.

شــرايط خانوادگي و
نحوه واكنش والدين و
اطرافيان :نحوه واكنــش والدين و بزرگســاالن روي

واكنش و پاسخدهي فرزندانشان تأثير ميگذارد .فرزندان
ما اگر ببينند اطرافيانشان با آرامش و اطمينان بيشتري
رفتار ميكنند ،آنها هم ممكن است همين كار را بكنند.
آنها اكثر اوقــات از نگراني والدين آگاه هســتند و طي
وقايع اســترسآور حســاستر هم ميشــوند .پس اگر
والدين پاسخهاي هيجاني شــديد يا رفتارهاي خاصي
نشــان دهند كودك يا نوجوان نيز ممكن اســت همان
كار را بكند.
ميزان آسيب تجربه شده :واكنش كودك و نوجوان
همچنين بســتگي به اين دارد كه چقدر آسيب و مرگ
طي بحران و بعد از آن متوجه وي شده است .اگر يكي از
اعضاي خانواده يا دوستان ،بيمار يا بستري يا فوت كرده
باشد احتمال بيشــتري وجود دارد تا كودك يا نوجوان
دچار مشكل روانپزشكي شود.
  سن و وضعيت شناختي :سن و توانايي شناختي فرد،
از عوامل تعيينكننده روي نحوه واكنش و پاسخدهي به
مشكالت و بحرانهاست .بهطور مثال يك كودك 6ساله
ممكن است نگرانياش را با چسبيدن به والدين ،زودرنج
بودن و گريهكردن يا عصبانيت و تحريكپذيري نشــان
دهد ،درحاليكه يك نوجوان ممكن است نگرانيهايش
را بهطور مستقيم نشان ندهد و رفتارهايي چون بحث و
جدل با والدين و اطرافيان ،درگيرنشدن در امور درسي و
افت عملكرد تحصيلي و همچنين بروز رفتارهاي پرخطر و
ناايمن از خود نشان دهد .در دوره نوجواني تفكر غالب اين
است كه مرگ و خطر براي من اتفاق نميافتد ،من آنقدر
قوي هستم و روي اوضاع كنترل دارم كه اين اتفاقات بد
كه ديگران مشغول دستوپنجه نرمكردن با آن هستند،
براي من رخ نميدهد .همين تفكر ،نوجوان را به ســمت
رفتارهاي پرخطر و ناايمن ميكشاند .درنتيجه نوجوانان
ممكن است فكر كنند كه آنها به مثال ويروس كرونا مبتال
نميشــوند و در نتيجه رفتارهاي بهداشتي و محافظتي
را انجام نميدهند .از طرفي ديگر نوجوانان ممكن است
براي جلب توجه جنس مخالف و همساالن يا براي تأكيد
بر استقاللطلبي و مخالفت با والدين و بزرگترها ،خود را
در معرض رفتارهاي خطرناك قرار دهند.
  تجربيات قبلي فرد :اينكه معموالً يك شــخص طي
زندگي خود چه ناكاميها ،اســترسها و شكستهايي
را تحمل كرده اســت و چگونه با آنها كنار آمده ،بر نحوه
پاسخدهي او به استرسهاي جديد مؤثر است .همچنين
اگر گذشــته كودك يــا نوجواني لبريز از شكســتها و
حوادث تلخ و ناگوار باشد ،روي نحوه نگرش او به زندگي و
بحرانهاي تجربهشده تأثير دارد.
ميزان تابآوري ،ســازگاري و شــرايط رواني و

خصوصيات سرشتي :همه كودكان و نوجوانان معموالً
به يك روش به اســترس پاســخ نميدهنــد .بعضيها
واكنشهاي شــديدتر و طوالنيتري نشــان ميدهند و
برخي آرامتر با حادثه روبهرو ميشوند .برخي دچار ترس
و اضطراب شديد ميشــوند و نياز به مداخالت تخصصي
درماني پيدا ميكنند ،ولي برخي ديگر ســعي ميكنند
بهنحوي به ديگران كمك كنند و احساســات خود را با
انجامكاري مفيد و كمك به همنوعان خويش تســكين
دهند.
شــرايط اقتصادي و اجتماعي خانواده و جامعه:

شرايط موجود در جامعه از نظر رفاه اقتصادي و اجتماعي،
دسترســي به منابع همگاني و كمكهــا و حمايتهاي
ديگران ،بر نحوه نگــرش كودك و نوجوان بــه ماجرا و
واكنش احساسي و رفتاري او تأثير ميگذارد .اينكه فكر
كنيم جامعه به ما كمــك ميكند و ما را حمايت ميكند
متفاوت است تا اينكه فكر كنيم تنها هستيم ،هركسي در
اين آشفتهبازار به فكر خودش است ،با متخلفان برخورد
درست قانوني صورت نميگيرد و جامعه رهايمان كرده
است.

حجرههاي بازار تبريز سياهپوش شد   .عكس :ايرنا /علی حامد حق دوست

بومرنگ

فرورتيش رضوانيه

روزنامهنگار

معامله در البي ساختمان
ميخواهيــد موبايلتان را بفروشــيد.
آگهي آن را در يك وبسايت نيازمندي
منتشــر ميكنيد .چند ثانيه بعد يك
متقاضــي تمــاس ميگيرد و
مشــخصات آن را از شــما
ميپرسد ،سپس ميگويد
كه بــه خانهتان ميآيد.
يك ســاعت بعد خريدار را كه يك مرد جوان است در البي
ســاختمان مالقات ميكنيد .وقتي در حال صحبت كردن
هستيد ،پيراهنش كنار ميرود .ميبينيد كه كلت و دستبند
به كمر دارد .وقتي چشمهاي متعجب شما را ميبيند ،به شما
ميگويد كه پليس است.
بعد از آنكه گوشي را چك ميكند و مطمئن ميشود كه سالم
است ،با نرمافزار بانك گوشــي خودش مبلغ را به حسابتان
واريز ميكنــد ،اما پيامكي دريافت نميكنيــد .هرقدر صبر
ميكنيد خبري نميشود.
او ميگويد ديرش شده و بايد برود .براي اينكه خيالتان راحت
شود پيامك واريز بانكي را كه به گوشي خودش ارسال شده،
براي شما ارسال ميكند .با دقت آن را نگاه ميكنيد .شماره
كارت و حتي پسوند نام فاميلتان هم آنجاست .او خداحافظي
ميكند و ميرود .هرقدر صبر ميكنيد پيامك بانك نميآيد.
روز بعد بهخودپرداز مراجعه ميكنيد ،اما موجودي حسابتان
تغييري نكرده.
از متصدي باجه كمك ميخواهيد .او پيامكي را كه خريدار
گوشي به شما نشــان داده بود ميبيند و ميگويد كه جعلي
است ،چون چنين تراكنشي ثبت نشــده .اكنون كه در حال
خواندن اين متن هستيد ،پليس ،جواني را بازداشت كرده كه
دقيقا به همين شيوه از صاحبان آگهي فروش گوشي و لپتاپ
در يك ســايت نيازمندي رايگان كالهبرداري ميكرد .او كه
مدرك كارشناسي ارشد برنامهنويســي دارد ،با جعل عنوان
پليس اعتماد قربانيان خود را جلب ميكــرد .كالهبردارها
بيسواد نيستند.
آنها ميتوانند تحصيلكرده باشند و از شيوههاي هوشمندانه
و بهروز بهــره بگيرند و با اســتفاده از مهندســي اجتماعي
مــردم را فريب دهند .ايــن كالهبردارها هميشــه خريدار
نيستند .آنها گاهي خود را فروشنده معرفي ميكنند و اموال
مســروقه يا قالبي را به ديگران ميفروشــند .اما بايد درنظر
داشت در سالهاي گذشــته نيازمنديهاي همشهري وقوع
اين كالهبرداريها را به حداقل رســانده بــود ،زيرا هويت
آگهيدهنــده را از طريق تلفن ثابت تأييــد ميكرد و مانند
حاال نبود كه هر كســي بتواند با هويت جعلي در سايتهاي
نيازمندي رايگان هر ادعايي را مطرح كند و به شــهروندان
دستبرد بزند.

پزشكي

علي مالئكه

روزنامهنگار و پزشك

ويترين

آيا داروي رمدسيوير بر كرونا
مؤثر است؟

صداي غذا خوردن يك حلزون
وحشي

شــركت آمريكايــي گيليــاد ،داروي
ضدويروسي رمدسيوير را در سال۲۰۰۹
بهعنوان درماني براي عفونت با ويروس
مرگبار ابوال كه در غرب آفريقا شايع
شــد ســاخت ،اما اين دارو تأثير
چنداني بر اين ويروس نداشت.
در ابتداي شيوع ويروس كرونا ،اين
دارو بهطور اضطراري براي درمان بيماران بدحال استفاده
شد و بررسيهاي اوليه هم اميدهايي را درباره مؤثر بودن
آن بر ويروس كرونا برانگيخت.
يك بررســي كه در اوايل ارديبهشــت در مجله پزشــكي
نيوانگلند منتشر شد نشان داد درمان بيماران بستري بهعلت
كوويد 19-با داروي رمدســيوير ،مدت بهبودي را بهطور
ميانگين به ۱۱روز رسانده است ،درحاليكه در بيماراني كه
داروهاي ديگر دريافت كرده بودند ،اين مدت ۱۵روز بود.
اما پژوهش جديــدي كه اخيرا در مجله انجمن پزشــكي
آمريكا (جاما) منتشر شده است ،به اين نتيجه رسيده است
كه رمدسيوير بر بهبودي بيماران تأثير قابلتوجهي ندارد.
بيماراني كه رمدســيوير را دريافت كرده بودند ،نسبت به
بيماراني كه اين دارو برايشان تجويز نشــده بود ،بهبودي
بيشــتري پيدا نكردند؛ ميزان مرگوميــر در 2گروه هم
مشابه بود.
از طرف ديگر گرچه بيماران دريافتكننده رمدســيوير در
مجموع عالئم شديد كمتري را گزارش كردند ،اين بيماران
به ميزان بيشتري عالئم جزئي تا متوسط و نيز عوارض جانبي
دارو را بروز دادند.
رمدســيوير با مهار كردن آنزيمي عمل ميكند كه نقشي
اساســي در تكثير ويروسها ازجمله كروناويروسها دارد.
گرچه اين دارو كارآمدي چنداني در برابر ويروس ابوال نشان
نداد ،اما اثرات جانبي منفي هم نداشت و نشان داده شد كه
دستكم اين دارو بيخطر است.
شركت گيلياد اعالم كرده است؛ دولتها در كشورهاي رو به
توسعه ميتوانند با پرداخت ۲۳۴۰دالر دوره 5روزه دارو را
بخرند .اما يافتههاي جديد پرسشهايي درباره ارزش داشتن
خريد مقادير باالي اين دارو را مطرح ميكند.
البته گروهي از پژوهشــگران ميگويند :نتايج اين بررسي
جديد لزوما بهمعناي بيتأثير بودن رمدســيوير نيســت.
آنها ميگويند بايد بررسي بيشــتري انجام شود تا معلوم
شود كدام دســته از بيماران از اين دارو سود ميبرند .در
بررسي اوليه درماه مه ،رمدســيوير در بيماراني بيشترين
تأثير را داشــت كه نياز به مقدار كم تا متوســط اكسيژن
اضافي داشتند.

كتــاب «صداي غــذا خوردن
يك حلزون وحشــي» نوشته
اليزابــت تووا بيلي بــا ترجمه
كاوه فيضاللهي از ســوي نشر
نو منتشر شد.
اين كتاب غيرداستاني ،درباره
زني اســت كه ميكوشــد از
بيماري ناشناختهاي كه روح و
جسماش را ميخورد جان سالم بهدر ببرد.
كتاب شعر نيســت ،اما اليزابت تووا بايلي تاريخ طبيعي
حلزون را به شيوهاي شاعرانه بررسي كرده است.
يك روز دوستي هديهاي سرنوشتســاز به او ميدهد:
گلداني بنفشــه با يك حلزون جنگلي قهوهاي كوچك،
تنها حيوان خانگي كه او در اين شرايط توان نگهدارياش
را دارد .كمكم معلوم ميشــود كه ميان شــيوه زندگي
حلزون و ســبك جديــد زندگي نويســنده در بيماري
شباهتهاي غيرمنتظرهاي وجود دارد؛ حلزون برخالف
ظاهر آســيبپذيرش موجودي مقاوم اســت كه از پس
چالشهاي چند صد ميليون ساله حيات در زمين برآمده
اســت و درسهــاي گرانبهايي ميتــوان از او آموخت؛
درسهايي كه براي آموختنشــان بايد وقت نامحدود و
تمركزي ابر انساني داشته باشيد تا آهستهترين حركتها
را ببينيد و آهستهترين صداها را بشنويد ،حتي صداي غذا
خوردن يك حلزون وحشي را .اص ً
ال بهتر است يك بيماري
مزمن ناشناخته داشته و بستري و زمينگير باشيد!
بايلي در گفتوگويي درباره انگيزهاش از نوشتن كتاب
ميگويد« :بعضي مشاهداتم درباره حلزونم را نوشتم و
يكي از دوســتانم چنان از آن خوشش آمد كه پيشنهاد
كرد تبديل به يك مقالهاش كنم .بهنظر ميرســيد كه
خوانندگان مقاله از آن خيلي لذت ميبرند .چند سال كه
گذشت با خودم فكر كردم شايد بتوان كتابي دربارهاش
نوشت ،اما مطمئن نبودم كه چيز بيشتري براي نوشتن
وجود داشته باشد .شروع به خواندن منابع علمي درباره
شكمپايان كردم ،عاشقشان شدم و فهميدم كه چيزهاي
خيلي بيشتري براي گفتن هست .يكي از داليل نوشتن
اين كتاب آن بود كه احســاس ميكردم به حلزون يك
تشــكر زندگينامهاي بدهكارم و دليــل ديگرش آنكه
احساس كردم اين داستان ميتواند به كسان ديگري كه
دوران سختي را در زندگيشان ميگذرانند كمك كند».
صداي غذا خوردن يك حلزون وحشي در  ۱۹۲صفحه ،با
قيمت  ۴۲هزار تومان از سوي نشر نو منتشر شده است.

سالمت
بقاي 3هفتهاي ويروس كرونا روي گوشت مرغ
پژوهشگران با هدف تخمين ميزان ماندگاري ويروس كرونا روي گوشت سفيد
و قرمز بخشهايي از گوشت و مرغ منجمد را با ويروس كرونا آلوده و آنرا براي
مدتي نگهداري كردند.
آنها دريافتند كــه ويروس كرونا پس از ۲۱روز هنوز روي گوشــتهاي منجمد
باقي مانده است .با دريافت اين دادهها دانشمندان هشدار دادند كه اين موضوع
ميتواند تأييد كند كه چطور كرونا از طريق موادغذايي قادر است به ديگر كشورها
منتقل شود.
به تازگي با شيوع مجدد كرونا در ويتنام و نيوزلند بعد از چندماه كه هيچ موردي
ديده نشــده بود دوباره اين بيماري در اين 2كشور شــيوع يافته و اين يافتهها
ميتواند علت اصلي بروز دوباره بيماري را روشن كند .بهعبارتي واردات بستههاي
موادغذايي آلوده ميتواند منبع مهمي از شيوع دوباره ويروس كرونا در كشورها
باشد.
اين در حالي است كه بازار بينالمللي غذا بسيار گســترده است و اين موضوع
ميتواند رويدادهاي غيرمترقبهاي را بههمراه داشته باشد.
پروفسور «جيمز وود» دامپزشك دانشگاه كمبريج در اين مورد به روزنامه تلگراف
گفت :بايد توجه داشت با در دست داشــتن اين يافتهها كارگران كارخانههاي
موادغذايي بايد بسيار هوشيار باشند تا درصورت آلوده بودن گوشت و موادغذايي
به بيماري آلوده نشوند و بسيار مهم است تا ميزان سالمت و آلودگي بستههاي
مواد غذايي براي واردات و صادرات مورد بررسي بيشتري قرار بگيرد.

دانستنيها
پخش زنده سفر مريخنورد «استقامت»
از «چشمهاي ناسا»
ناسا اعالم كرد؛ همگان ميتوانند
مســير ماموريت «مارس»۲۰۲۰
و سفر مريخ نورد «استقامت» به
سياره ســرخ را بهصورت زنده از
طريق برنامه «چشــمهاي ناسا»
دنبــال كننــد .به گــزارش فيز،
مدير طراحــي و ناوبري مأموريت
«مارس »۲۰۲۰در آزمايشــگاه
پيشران جت ناسا گفت« :چشمهاي ناسا روي منظومه شمسي» دادههاي مسير
را كه گروه ناوبري براي ترســيم مسير «اســتقامت» به مريخ استفاده ميكند،
ي ميكنند .بنابراين اگر ميخواهيد در اين سفر با ما همراه باشيد ،امكان
تصويرساز 
آن وجود دارد« .چشمهاي ناســا» ( )NASA's Eyesمجموعهاي از برنامههاي
تجسم رايانهاي است كه توسط تيم برنامههاي كاربردي و فناوري توسعه تصويري
در آزمايشگاه پيشران جت ناسا ( )JPLايجاد شده است كه تصاوير دقيقي از مناظر
سيارات و فضاپيماهاي مورد مطالعه در ماموريتهاي ناسا تهيه ميكند.

د برای اولين بار
سن
اين چاپ میشود

سند

نامهاي به پدرم

آخرين فرياد من «زنده باد ايران» است

براساس اسناد پرونده ،وصيتنامه محسن جهانسوزي ،كوتاه و همراه با طلب حالليت
و اجازه از پدر براي رضايت از ازدواج خواهرش با اصالن غفاري است كه از افسران تحت
بازجويي در پرونده اوست .او خطاب به پدرش مينويسد كه به هيچ وجه نام خانواده
را لكهدار نكرده است .فراز پايان نامه او بسيار جالب است .او ميگويد كه آخرين فرياد
من «زنده باد ايران» است.
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سنديك

ويژهنامه روابط ايران و آلمان نازي در آستانه جنگ جهاني دوم

سند چهار

اين اسناد برای اولين بار
چاپ میشود

محسنجهانسوز
افسري كه به جرم نازيسم اعدام شد
سنددو

سند پنج

مصطفي شوقي ������������������������������������������������������������

سندسه

جواني با سر پرشــور كه در هنگامه برتريطلبي نژاد آريايي
يكباره به جوخه آتش سپرده شد .محســن جهانسوز كه نام
كمي از او در تاريخ معاصر ايران هست ،افسر دانشكده نظام بود
و به جرم انديشه نازيسم در  1318اعدام شد .طنز زمانه اينكه
در آن روزگار دولت ايران بســيار به هيتلر نزديك بود و از نظر
اقتصادي و سياسي با عالقه بســيار در يك همكاري دوجانبه
بهسر ميبردند كه رشك بريتانيا را برانگيخته بود .در آن زمان
هيتلر تازه به لهستان و فنالند و برخي از كشورهاي ديگر حمله
كرده بود و هنوز متفقين به شكل بعدي بهوجود نيامده بودند.
در چنين مقطعي بود كه گروهي از دانشجويان دانشكده افسري
را به رهبري افسري جوان به نام محســن جهانسوز به اتهام
همراهي با نازيها دستگير كردند .محسن جهانسوز ،مترجم
كتاب «نبرد من» هيتلر بود .بنا بر اسنادي كه براي نخستين
بار از پرونده قضايي ،محاكمه و بازجويي گروه افسران متهم به
نازيسم در همشهري منتشر ميشــود ،رهبر اين گروه يعني
محسن جهانسوز به افســران ،كتاب و نوشتههاي غيرنظامي
همانند «تاريخ 18ساله آذربايجان» را براي خواندن ميداده
و به گفته ســتوان حكمي در بازجويي «انتقادات به ترقيات
كشــور ازجمله راهآهن» ارائه كرده است (سند يك) .محسن
جهانســوز نيز در بازجويي خود كه توســط شهرباني صورت
گرفته به صراحت بيان كرده اســت كه نسبت به جمهوري و
مشروطه بدبين است و بايد كشور توسط يك ديكتاتوري اداره
شود (سند دو) .بهنظر ميرسد كه جهانسوز بهشدت تحتتأثير
مدل حكومتي هيتلر در آلمان بوده است و در شيوه حكمراني
عالقهمند به رايش سوم.
در پرونده ستوان محســن جهانسوز و ديگر رفقايش كه در
تيپ كرمانشاه مشغول به خدمت بودهاند ،اسنادي موجود
است كه شــخص رضاشــاه از اينكه گروهي از نظاميان در
ارتش نســبت به برقراري سيستمي نظير نازيها در آلمان
عالقهمند هستند ،بيمناك شده است بهطوري كه يك مأمور
ويژه را شخصاً براي بازجويي از جهانسوز و نظارت بازرسي
از تيپ كرمانشاه به اين شهر ميفرستد (سند سوم) .فشار
براي بازجويي از افسران زنداني براي كشف شبكه احتمالي
ضدسلطنت بسيار زياد اســت بهطوري كه حتي برخي از

سربازان وظيفه كه با اين افسران مراوده داشتهاند نيز براي
مدتي زنداني ميشوند .فشــارها بهصورتي است كه طبق
نامهاي كه رئيس بازداشتگاه موقت مينويسد يكي از زندانيان
مبتال به سكته قلبي است و بايد مراعاتش شود .در اين نامه كه
در مورد افسري به نام اسداهلل فضلالهي است گفته شده كه
او سعي كرده خودكشي كند (سند چهارم).
رهبري اين عمليات را سرپاس مختاري با اختيار تامي كه از
شاه گرفته بود و در نامههايش به رئيس ستاد ارتش و اركان
ديگر نيروهاي نظامي و حتي وزرا مشخص است ،بر عهده
داشت .در اســناد موجود مكاتبات متعددي وجود دارد كه
افرادي كه حتي قرار بود با خواهر محسن جهانسوي ازدواج
كنند نيز بازجويي شدند تا حداقل سرنخي درباره شبكهبودن
اقدام محسن جهانسوز بهدست بيايد كه بهنظر ميرسد با
توجه به اعدام او ،نافرجام بود .سرپاس مختاري بيعالقه نبود
كه شبكهاي همانند 53نفر بسازد اما موفق نشد.
در نهايت در تاريخ 21اســفند 1318رضاشاه حكم اعدام
محسن جهانســوز كه توســط دادگاه نظامي صادر شده
بود را تأييد كرد (سند پنجم) .حكم اعدام يك روز بعد در
محل لشگر دو مركز اجرا شد .فرداي سيزده به در ،1319
اشياي متعلق به محسن جهانســوز به كرمانشاه فرستاده
شد .ليست اشياي متعلق به او وجه نقد  178ريال ،ساعت
مچي با بند چرمي ،يك كراوات دو رشته ،كمربند و قرآن
كوچك يك مجلد است (سند ششــم) .محسن جهانسوز
برخاسته از انديشههاي ايرانگرايانهاي است كه در دوران
رضاشاه به شكلي افراطي اجرا ميشد .در چنين شرايطي
جالب اينجاست كه خود رژيم نتوانست فضاي خاصي كه
ايجاد كرده بود را با شيوع نازيسم كنترل كند و جهانسوز
كه در ســوداي ايران برتر روياپــردازي ميكرد به جوخه
آتش سپرده شــد .برخي معتقدند كه رضاشاه براي اينكه
انگليسيها را متقاعد كند كه او و سيستم ،طرفدار و سمپات
آلمانيها نيســتند ،جهانســوز را اعدام كرد و بر او سخت
گرفت .اين گمانه بهنظر ميرسد كه بسيار تكبعدي است؛
چه آنكه با اعدام يك ستوان ارتش ،سياست رايج نزديكي با
آلمانها در دولتهاي نخستوزيراني چون محمود جم و
علي منصور به كنار نميرفت.
محسن جهانسوز ،جهانسوز رؤياي نبرد من شد.

سند شش

ايران به روايت دولت رايش سوم

اينعك 
سهابرایاولينبار
بارچاپمیشود

ايران؛ پارس نوين

كتاب مصور «ايران ،پارس نوين» در سال  1316توسط انتشارات
آتالنتيس ـ ورالگ در برلين ،در اوج قدرت نازيها در آلمان منتشر
شده .آكسل فون گرفه در اين كتاب با بيش از 170عكس و سند
سعي ميكند ،تصوير تازهايي از ايران دوران رضاشاه به آلمانيها و
اروپاييها عرضه كند .بدون شك دولت نازي در انتشار اين كتاب
نقش مهمي داشته اســت .فون نويرات وزير امور خارجه دولت
رايش سوم مقدمهاي بر اين كتاب نوشته و پيشرفت و توسعه ايران
را توصيف كرده .در اين ويژهنامه براي نخستين بار مجموعهاي از
عكسهاي اين كتاب منتشــر ميشود .عكسهاي اين مجموعه
شامل عكسهايي است كه از شهرهاي ايران و با همكاري دولت
برداشته شــده .عكسهاي تهران اين مجموعه پيش از اين در
همشهري سنگ و الماس منتشر شده.

عكس هيتلر با صليب شكسته
تصوير آدولف هيتلر در قاب عكس اصلي مخصوص پيشوا با آرم
صليب شكسته و عالمت مخصوص آدولف هيتلر كه به رضاشاه
تقديم شدهاست .اين عكس در كاخ صاحبقرانيه در مجموعه
كاخ موزه نياوران نگهداري ميشود .در قسمت پايين عكس
به زبان آلماني نوشتهاســت :اعليحضرت همايوني -رضاشاه
پهلوي  -شاهنشاه ايران  -با بهترين آرزوها  -برلين ۱۲مارس
 - ۱۹۳۶امضاي آدولف هيتلر
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پيوند «ايران باستان» با هيتلر

سيف آزاد رسما نمادهاي نازي را در نشريه ايران باستان منتشر كرد

پنبهكاري خوزستان

پل راهآهن روي كارون  ،نزديك اهواز

بندر بوشهر ،كنار خليجفارس

دكان دواتگري در اصفهان

قوه برق كارخانه نساجي اهواز

«خدا… ايران»؛ اين شعار كه ميتوان از آن به عنوان نخستين تعابير
ديكتاتوري در عصر پهلوي نــام برد ،بعدها در عصر محمدرضاشــاه
به ســهگانه «خدا ،شاه ،ميهن» تكميل شد .نخســتين كسي كه اين
عبارت را بهكار برد ،ســيفي آزاد روزنامهنگاري بود كه روزنامه «ايران
باستان» را منتشر ميكرد .روزنامهاي با تمايالت بهشدت شوونيستي
(شكوهطلبي و ميهنپرستي افراطي) كه سيف آزاد آن را منتشر ميكرد.
او روزنامهنگاري بود كه در فضايي كه رضاشاه و روشنفكراني كه اطرافش
را گرفته بودند بر ايدئولوژي باستانگرايي ميدميدند و فضاي كشور
بهشدت متأثر از ايران باستان بود.
شماره اول روزنامه در بهمن 1311منتشر شد .ايران باستان روزنامهاي
بوده سياسي ،اقتصادي؛ مصور و مرام و مسلك آن چنان كه در عنوان
هر شماره ذكر شده« ،شناســانيدن ايران امروز به خارجه و ايرانياني
كه در خارج زندگي ميكنند خصوصا پارســيان مقيم هندوســتان،
راهنماييهاي تجارتي و صنعتي به ايشــان ،معرفي پارســيان مقيم

آلمانيها در ايران

تبليغات ضدآلماني در مطبوعات
خارجي در زمان جنگ جهاني دوم
به حدي زياد شده بود كه برخي از
كشورها مجبور شدند رابطه سياسي
خود را با آلمان قطع كنند .در سال
1319يك سال قبل از اشغال ايران
اداره سوم سياسي وزارت خارجه
گزارش مطبوعات منطقه را در مورد
آلمانيهاي رانده شده از كشورهاي
همجوار ايران ،بازتاب ميداده
است .در يكي از اين گزارشها كه در
روزنامه اوريان چاپ بيروت منتشر
شده ،السكوسكي مخبر لهستاني
اين رسانه در گزارشي نوشته است
كه پس از قطع رابطه سياسي آلمان
با عراق حدود 5هزار آلماني به ايران
آمدهاند و در شهرهاي مختلف ساكن
شدهاند .اين روزنامه همچنين از
اخراج 200آلماني ديگر از افغانستان
و سفر آنها به تهران نوشته است.
در اين گزارش آمده است كه تنها
200نفر از افراد داراي شغل هستند و
بقيه تحت نظر شهرباني ايران زندگي
ميكنند .در نهايت روزنامهنويس اين
گزارش نتيجهگيري كرده است كه
ايرانيان تمايلي نسبت به آلمانيها
ندارند.
وسايل حمل و نقل جديد در شاهرود

هند ،عالقهمندي ايشان به ايران و ايرانيان و ». ...براساس اسناد موجود
ســيفآزاد پول چاپ روزنامه خود را از پادشاه افعانستان و كمكهاي
دولتي ايراني و انجمنهاي مرتبط با پارسيان مقيم هند دريافت ميكرده
است .سيف آزاد در زماني كه رابطه تجاري ايران و آلمان بهشدت اوج
گرفت با آلمانيها مرتبط شد و بهعنوان بلندگوي تبليغاتي آنها عمل
كرد ،به طوري كه رسما نمادهاي نازي را در ايران باستان منتشر كرد.
او در سال 1314به آلمان رفت و شروع به چاپ پيشرفتهايي كرد كه
آلمان نازي تحت حكومت هيتلر در شــئون مختلف علمي و صنعتي
كسب كرده بود ،به همينخاطر بخشي از كليشههاي روزنامه كه عمدتا
مربوط به پيشرفتهاي آلمان ميشد ،مستقيما از كشور آلمان به ايران
فرستاده شده بود و در روزنامه ايران باستان به چاپ ميرسيد .سيف آزاد
عالوه بر نشريه ايران باستان كه در تهران منتشر كرد ،نشريه «صنايع
آلمان و شرق»« ،ايران نو مصور»« ،راهنماي بانوان» و «آزادي شرق» را
در برلين آلمان چاپ ميكرد.

خانه رعيتي در گيالن

مازندران ،مهمترين محل برنجخيز ايران

سپيدهدم در ايران

خاطرات يك جاسوس آلماني كه در ايل قشقايي پنهان شد

كتاب «سپيدهدم در ايران» خودنوشت برنارد شولســته هولتوس از نظاميان آلماني كه براي
جاسوســي به ايران آمده بود ،يكي از بهترين منابع شناخت نزديك حضور آلمانها در بزنگاه
جنگ جهاني دوم در ايران است .او معاون اداره يكم سازمان جاسوسي و ضدجاسوسي آلمان
نازي بود .هولتوس در سال 1941در پي صلح ميان آلمان و شوروي ،به همراه همسرش با سمتي
پوششي بهمنظور شناسايي منطقه قفقاز به ايران آمد و در تبريز مستقر شد .با استفاده از عوامل
آلماني و آلمانوفيل و گسترش شبكه خبرچيني ،توانست اطالعات بسيار مهمي براي آلمان تهيه
كند .با اشغال ايران توسط متفقين ناگزير از منطقه آذربايجان به تهران فرار كرد و در پي آن ،بر
آن شد فعاليتش را در افغانستان ادامه دهد اما در بيرجند دستگير و مجددا به تهران بازگردانده
شد .با اين همه ،پس از چندي فرار كرد و سرانجام به قلمرو ايل قشقايي و بويراحمدي رفت و در
آن جا به كمك آلمانيهاي ديگر مانند ماير فعاليتهاي جاسوسي و اطالعاتي خود را ادامه داد.
بخش عمده خاطرات نويسنده مربوط به همين دوران است .وي در اين نوشتار عالوه بر شرح
رويدادها و عمليات و وظايفي كه برعهده داشته است ،اطالعات ارزشمندي درباره جنبههاي
مختلف زندگي عشاير قشــقايي را بيان ميكند .او بعد از مدتي دستگير ميشود و به زندان
انگليسيها ميافتد و با پايان جنگ جهاني دوم آزاد ميشود.

هارونيه در طوس
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نامه به ايرانيان

ماجراي آلمانيها در ايران بهقدري براي انگليســيها و
ديگر كشورهاي متفقين بزرگ شــد كه پيش از اشغال
ايران در فضاي پرتالطم روزهاي منتهي شده به شهريور
 20و اشغال ايران آنها در نامهها و اعالنهايي كه از طريق
هواپيماها به ميان شهرها پخش ميشد نسبت به حضور
آلمانيها در ايران هشدار ميدادند .همشهري به يكي
از اعالنها دست پيدا كرده است كه متن بسيار جالب
توجهي دارد.
در بخشــي از اين اعالن هشــدارآميز با عبارت ساده
«ايرانيان» آمده اســت« :هزارها آلماني در خاك شما
هستند .اينها به تدبير مقامات مهمي در صناعت حانز
گشتهاند و فقط منتظر يك كلمه از هيتلر هستند كه
منابع اصلي ماليه شما را تار و مار سازند .سفارت آلمان
براي اينها تشكيالت جامعي ترتيب داده و هر كدامشان
به مأموریت مخصوصي معيناند .شــما ميدانيد به
تحريكات آلمانها چه فتنه و آشــوبي در عراق توليد
شد .قطعا اينها هيچ ترديدي نخواهند داشت در ايران
هم همين كار را بكنند».
اشــاره اين اعالن بــه كودتاي رشــيدعالي گيالني
ضدانگليسيها اشــاره دارد .رشــيد عالي گيالني،
بعد از 2ماه ،حكومتــش برافتاد .پس از شكســت
كوششهايش در عراق به ايران رفت .پس از اشغال
ايران در جنگ جهاني دوم بــه آلمان گريخت و در
برلين زندگي ميكرد .در آنجا بــا هيتلر ديدار كرد
و دولت آلمان او را بهعنــوان رئيس دولت عراق در
تبعيد به رسميت شناخت.
در ادامه اين اعالن هشدارآميز گفته شده است كه
«آقاياني كه در ايران اختياراتي دارند از تحذيرات
مكرر ما راجع به خطر مانــدن آلمانيها در خاك
شما تجاهل كردهاند و اين مخاطره تنها براي شما
نيست براي انگليس و روس هم همين حال را دارد.
ما مصصم به رفتن آلمانها هستيم و اگر ايرانيها آنها
را بيرون نيفكنند انگليس و روس اين كار را خواهند كرد».

نيشابور ،مقبره عمر خيام

يك زن رعيت گيالني

خط سوم ،رايش سوم

روابط ايران و آلمان زيرسلطه انگليس!
رحيم نيكبخت ����������������������������������������������������������������������������

روابط ايران و آلمان در دوره رضاشاه پيشينه و زمينههايي دارد .البته
در دوره قاجار و پس از جنگهاي ايران و روس ،رفتوآمدهايي هم
بين ايران و آلمان وجود دارد امــا بهطور جدي روابط ايران و آلمان
در دوره مشروطه شــكل ميگيرد و آلمان با توجه به جبههگيري
سياسياي كه عليه كشــورهاي انگليس و روسيه دارد ،مورد توجه
شــخصيتهاي ملي ما قرار ميگيرد .در واقع آلمــان در آن دوره
دشمن دشــمن ماســت كه با اين طرز تلقي ،دوست ما محسوب
ِ
ميشود .با سلطنت رضاشاه و به قدرترســيدن او ،روابط ايران و
آلمان با توجه به اينكه آلمان شكست خورده جنگ جهاني اول است،
با نظر و با صالحديد انگليسيها كه پس از وقايع انقالب بلشويكي
صاحب اختيار سراسر ايران شده بودند ،گسترش مييابد و به نوعي
ميتوان گفت كه بخشي از تمدن جديد كه ميبايست در ايران توسط
خود انگليسيها اجرا شود ،به آلمانيها واگذار ميشود .آلمانيها هم
شروع به فعاليتهايي در حوزه راهآهن و ساختمانسازي و صنايع
ميكنند و روابطي هم ايجاد ميشــود .با توجه به سابقهاي كه بين
ايران و روشنفكران دوران مشــروطه با آلمان داشتهايم و به هيچ
وجه پيشينه منفياي نيســت ،نظر روشنفكران ما نسبت به آلمان
و آلمانيها در مجموع مثبت است .اين تسلسل هم در دوره پس از
مشروطه و هم در دوره رضاشاه وجود دارد و به چشم ميخورد .اما در
بطن تاريخ ميبينيم كه روابط ايران و آلمان تابع يك قانون نانوشته
يا نظام سلطه ديگري است كه انگليسيها آن را طراحي كرده و به
اجرا گذاشتهاند .بدين شكل تا زماني كه به منافع انگليس خدشهاي
وارد نشده اين روابط بههيچ وجه مورد پرسش قرار نميگيرد اما به
محض اينكه منافع انگليس ايجاب ميكند كه نيروها و كارشناسان
آلماني در ايران نباشند ،بهســرعت بدون اينكه حتي مقدماتش را
فراهم كنند ،ايران را اشغال و رضاشاه را از سلطنت خلع ميكنند.
در واقع روابط ايران و آلمان به نوعي تحت سيطره و نظر انگلستان

است .حتي در شهريور 1320كه ايران را اشغال ميكنند ،درصدد
تغيير سلطنت هم برميآيند و زمزمههاي تجزيه ايران را هم مطرح
ميكنند .در اين بين سلســلهاي از اسناد و مكاتبات در وزارت امور
خارجه و وزارت دربــار پهلوي اول وجود دارد كه نشــان ميدهد
حكومت ايران و شخص رضاشاه با توجه به روابطي كه با انگليسيها
دارد ،انتظار اين را نداشتند كه انگليس ،ايران را اشغال كند .قدرت
و منافع انگليس است كه تعيين ميكند ايران از جنوب توسط آنها
و از شمال توسط اتحاد جماهير شوروي اشغال شود .به هر روي آنها
در سوم شهريور 1320ايران را اشغال ميكنند .مباحث امنيتي با
توجه به فعاليتهايي كه آلمانيها داشتند و اينكه در تكاپوي يك
حركت جهاني بودهاند و كارشناساني كه به ايران رهسپار كرده بودند
و مستشاراني كه در ايران حضور داشتند ،در موردشان اجرا ميشده
اما ميبينيم كه در چند مرحله با فشار انگليسيها ،حكومت ايران
آنها را از ايران اخراج ميكند و صرفاً وجود كارشناســان آلماني در
ايران ،بهانهاي بيش براي انگليسيها نيست كه ايران را اشغال كنند.
در جنگ جهاني اول همانطور كه ميدانيد آلمان و عثماني در مقابل
روسيه و انگليس قرار داشتند و در بين رجال ملي و روشنفكراني كه
در آن دوره صاحبنظر بودند ،دشمن دشمن ما دوست ما محسوب
ميشد و به همين دليل عده قابل توجهي از روشنفكران ما در همان
دوره به آلمان رفتند و شهر برلن يكي از كانونهاي فعاليت جريان
تجددگرايي معقول ايران بود .حسين كاظمزاده ايرانشهر و تيمي كه
همراه او بودند در آلمان مســتقر ميشوند و فعاليتهاي فرهنگي،
علمي و تبليغي خود را آغاز ميكنند .با توجــه به آنكه در آن دوره
آلمان هادشمن دشــمن ما بودند ،حس آلماندوستي بين رجال و
روشنفكران ما به شدت و با استحكام وجود داشت .حتي اشعاري هم
داريم كه مث ً
ال عارف قزويني و شاعران ديگر به طرفداري از آلمانيها
در آن دوره سرودهاند و اين موضوع نشــان ميدهد كه در آن دوره
حس آلماندوستي ميان نخبگان كشور وجود داشته است.

مدخل صحن مطهر

بندر پهلوي

محرمانه از رايش سوم

در اوج جنگ جهاني دوم درحاليكه بسياري از آبراهههاي مرزي و بينالملل بهدليل
نزاع دريايي ميان آلمانها و انگليسيها بسته و يا سفر دريايي با مخاطراتي همراه بود
در شرايطي كه آلمانيها بهشدت در حال پيشروي به مرزهاي كشورهاي ديگر اروپايي
بودند ،دولت هيلتر بهدنبال بازكردن راههايي براي صادرات صنعتي به كشورهايي نظير
ايران بود كه از دوستي و مودت با آنها برخوردارشده بود .در همين رابطه وزير مختار
آلمان در ايران در 4ارديبهشت 1319به وزارت خارجه ايران آمد و بستهاي از اقدامات
صنعتي از جمله احداث كارخانه و يا ارسال ريل راهآهن را به دولت ايران پيشنهاد داد.
بر اين اساس كارخانه ساخت پنبه ،ريل و ديزل موتور راهآهن ،ماشينهاي كشاورزي
و ...به ايران پيشنهاد شد.
نكته مهم اين سند كه قيد محرمانه دارد اين است كه دولت آلمان بهرغم مشكالتي كه
براي توليد واگن راهآهن دارد حاضر است تعداد 341واگن به ايران بفروشد .اين نامه
توسط وزير امورخارجه به وزير دارايي ارسال شده است.

جايي در ايالت آذربايجان
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دكتر شاخت وارد میشود

دكتر شاخت بعد از آزادي از زندان متفقين در ديدار با محمد مصدق

رابطه اقتصادي ايران و آلمان زير سايه انگلستان

دهقان در موقع شخم

وقتي هيتلراز درون ويرانيهاي جنگ جهاني اول در رؤياي احياي امپراتوري آلمان كه نامش را
رايش سوم گذاشته بود به سر ميبرد ،در ايران رضاشاه برنامههاي توسعه آمرانه و بازسازي ايران
باستان را شــتاب داده بود .تالقي اين دو ديدگاه كه از نظر ماهيت تا حدودي به هم شبيه بودند،
ايران و آلمان را به هم نزديك كرد .ضمن اينكه ايران به دليل حسن خلق و رفتار مهندسان آلماني
در پروژههاي ساختماني و تا حدودي فني ،خاطره خوبي از آنها داشت .در اين زمان البته تبليغات
ك بودن نژاد آريايي دو ملت ايران و آلمان ،در اين نزديكي و همراهي
نژادي آلمانيها مبني بر مشتر 
نيز بيتأثير نبود.
تجربه تاريخي ايرانيها و آلمانيها در حوزه اقتصادي نيز بر ســود دوسويه همراه بود ،بهطوري
كه خبري از امتيازهاي يكطرفه تجاري و اقتصادي مرسوم ميان ايران با روسيه و انگلستان نبود
و همين ماجرا دليل ديگر بر ميل دو طرف بر ادامه مبادالت اقتصادي و به تبع آن سياســي بود.
در همين سالها امتياز حمل پست هوايي در سراسر ايران به شركت آلماني يونكرس داده شد.
در پروژه بزرگ ساخت قسمتي از راهآهن ايران در شمال كشــور مقاطعهكاران آلماني بهكار
گرفته شدند .از سوي ديگر در .1930م اداره امور بانك ملي ايران نيز به كارشناسان آلماني داده
شد كه البته با اختالس مدير آلماني بانك همراه شد و او به همين دليل به زندان افتاد .در كنار
اين مسائل نيز ساختمانهاي جديدي در محوطه ارگ تهران نيز به مهندسان آلماني سپرده

شد .اولين اقدام مهم اقتصادي ايران و آلمان با سفر دكتر شاخت ،وزير اقتصاد آلمان به تهران در
سال  1314بنا شد .جايي كه قراردادي تجاري ميان  2كشور به امضا رسيد كه بر اساس آن ايران
در مقابل صادرات مواد خام ،دانش فني و مهندسي و تجهيزات از آلمان وارد كرد .با 5برابر شدن
حجم مبادالت اقتصادي ميان ايران و آلمان ،خط كشتيراني مستقيم بين هامبورگ و خرمشهر
برقرار شد و شركت هواپيمايي لوفتهانزا پرواز مستقيم تهران ـ برلن را در دستور كار قرار داد.
تا پيش از اشغال ايران در شهريور  ،1320آلمانيها بزرگترين شريك تجاري ايران بودند و همين
مسئله بر فضاي روشنفكري و سياسي ايران نيز سايه انداخته بود بهطوري كه نگاه به آلمان بهعنوان
يك مسئله مهم توسط تحصيلكردگان جديد ترويج ميشد .همين مسئله تا پيش از آغاز جنگ
جهاني باعث نگراني انگليسيها شــده بود ،ضمن اينكه با پيمان دوستي شوروي و آلمان عم ً
ال
انگلستان در ايران تنها شده بود و در برابر توسعهطلبي آلمانيها در موضع خوبي نبود .بازتاب اين
مسئله كم و بيش در ميان رسانهها وجود داشت.
پس توسعه روابط اقتصادي ايران و آلمان شكل گرفت و نشريه
اتاق تجارت ايران و آلمان هم در ِ
فعال نيز داشت .در شــماره  5اين نشــريه كه در ابتداي جنگ جهاني دوم منتشر شده است،
نويسنده مقاله از موضع باال سياستهاي اقتصادي انگلستان را مورد حمله قرار ميدهد و آن را
مخل امنيت اقتصادي دنيا ميداند.

صحراي تركمن

پل ورسك

كارت پستالی از ميدان پهلوي (امامخمينيره ) -شهر همدان

مسجد جامع گوهرشاد

ميدان ششضلعي

نگاهي به معماري منحصر به فرد آلمانيها در نقشه شهرسازي همدان
مرتضي بركتي همداني ��������������������������������������������������������������
خيابانهاي همدان را ميتوان نمونه بارزي از ميراث حضور آلمانيها
در ايران دانســت؛ كشــوري كه مردم تا آن زمان خاطــره خوبي از
آن داشتند و عملكردشــان هم به دور از رفتار آمرانه انگليسيها و
روسها در تاريخ ايران بود .همدان شــهري تاريخــي و پررمزوراز
است .در 1307شمسي كه نوشــدن شهرها در دستور كار حكومت
قرار گرفت .كارل فريش ،معمار آلماني نقشهاي هوايي از كهنشهر
همدان تهيه كرد تا فضاي عمومي شــهر را از باال ببيند و نسبت به

طراحي جديد اقدام كند .كارل فريش از باال منظرهاي حيرتانگيز را
ديد .همدان از معدود شهرهاي متحدالمركز است كه همه خيابانها
و گذرها در ميدانگاهي به هم ميرسد .بر همين اساس او طرحي نو
زد كه شــهري با ميدان مركزي را طراحي كند .در واقع او ميداني را
طراحي كرد كه خيابانها بهصورت شعاعي دورش قرار گرفته بودند.
طرح ،توسط يك تيم طراحي نقشه متشكل از كارل فريش ،گرهارد
رودنبرگ ،گراندلر ،اشتونباخ ،به همراه يك مهندس كمك ايراني به
نام سيفاهللخان سليماني و يك مهندس از شوروي به نام والديمير
چارويف تهيه شد .اجراي نقشه اين تيم طراحي براي همدان تقريبا

از سال 1310تا 1332در چندين فاز به طول انجاميد .ميدان مركزي
در كنار بافت قديمي شهر ،سبزهميدان كنوني ،مدرسه بزرگ ،مسجد
جامع و اصليترين راسته بازار ،قبل از خيابانكشي احداث شد .ساخت
ميدان و خيابانهاي ششگانه تا سال1312به طول انجاميد؛ گرچه
ي آن تا سال 1316هنوز انجام ميشد .فاز دوم
ي و محوطهساز 
كفساز 
كار بعد از شكلگيري نماي اصلي ميدان با تخريب خيابان شورين
(شهداي كنوني) و بعد داريوش (شــريعتي امروز) با خيابانكشي و
ي تا ســال 1316بهطول انجاميد و مرحله بعدي يعني
محوطهساز 
خيابان بوعلي نيز به همين ترتيب در دستور كار قرار گرفت.

همدان(اكباتان قديم) در دامنه البرز

