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 فيلتر سيگار 

از خيابان وليعصر

گلوله چهارم 

 با حضور فعاالن مردمي 
و اعضاي شوراي شهر انجام شد

ترور رزم آرا در مســجد سپهساالر 
فقط به سه گلوله نیاز داشت

یادداشت
حميدرضا اسالمی ؛ عضو شوراي سردبیري

چند نوســان مهم و مرگبار در ماه هاي اخیر در تعداد 
مبتالیان و فوت شدگان کرونا نشان از لزوم بازنگري در 

سیاست ها و شیوه  هاي مقابله دارد.
به  رغم همه انتقادهایي که به نحوه اطالع رساني، نظام آمارگیري و محتوا و شکل گیري 
اجراي پروتکل هاي بهداشتي وجود دارد، نظام بهداشت و درمان کشور با همراهي 
نهادهاي دیگر و مردم توانست کارنامه نسبتا قابل قبولي در موج اول کرونا از خود به 
جاي بگذارد. این کارنامه قابل قبول خیلي زود باعث خوش خیالي مردم و کم توجهي 
نهادهاي مسئول شد. بنابراین، موج دوم کرونا به وضوح نتیجه گشایش هاي بدون 
مالحظه پس از عید و ســبك انگاري مردم در مراقبت از خود بود. چنین انتقادي به 
هیچ وجه در مقابله با لزوم بازگشایي کسب و کارها و بخش خدمات دولت نیست. این 
انتقاد متوجه ارزیابي نادرست از رفتار اجتماعي، ضرورت هاي بازگشایي و زمینه هاي 
فرهنگي و رواني آن است. شــوك افزایش تعداد درگذشتگان و مبتالیان موج دوم 
که در برخي نقاط پیش از موج اول، بیمارستان ها و کادر درمان را درگیر کرد، باعث 
تغییر رویکرد اجتماعي به موضوع شد. به عقیده نگارنده، کاهش جان باختگان بعد از 

موج دوم، عمدتا محصول همه گیري استفاده از ماسك و رعایت 
فاصله اجتماعي بود. این روندي است که باید بپذیریم ادامه آن 

ممکن بود. جامعه ایران تقریبا به سادگي مي توانست آن روند را ادامه دهد و احتماال 
اکنون در وضعیتي مي بود با تعداد جان باختگان دورقمي.

 مقابله با کرونا 
به شوك جديد نياز دارد

  هفته سرنوشت ساز 
در بازارسهام
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ادامه در 
صفحه3

خيز سوم کرونا 
212روز از شیوع رسمي کووید-19 در کشور مي گذرد و در این مدت براساس اعالم وزارت 
بهداشت تاکنون 416هزارو198نفر مبتال و 23هزارو952نفر جانشان را بر اثر ابتال به این 
بیماري از دست داده اند. از دیروز)28شهریور( آمار ابتال به کرونا به باالترین میزان آن طي 
ماه هاي گذشته رســید و روي عدد 3هزارو49 قرار گرفت تا باردیگر پیك جدیدي از این 
بیماري ثبت شود. از اول فروردین تا 28شهریور، کشور چندین پیك بیماري را تجربه کرده 
که شدیدترین آنها در 7فروردین با ثبت 2هزارو389مورد ابتال و 157مرگ، در9 اردیبهشت 
با 2هزارو819 ابتال و 50فوت، در 15خرداد با 3هــزارو574 ابتالي جدید و 59فوت، در 
31تیر با 2هزارو625 ابتال و 229مرگ و در 28شهریور با 3هزارو49مورد جدید و 144فوتي 
بود. با نگاهي به میزان شیوع کووید-19 در 2فصل بهار و تابستان، مشخص مي شود که با 
هربار تعطیلي و یا اقدامات مخاطره آمیز مثل بازگشایي اصناف، برگزاري آزمون ها و برپایي 
مدارس، بر تعداد موارد ابتال و در ادامه فوت بیماران افزوده شده است. به  طوري که تحت 
تأثیرات این اقدامات، به فاصله 10 تا 20روز بعد، آمارها افزایش قابل توجهي پیدا مي کنند. 
بررسي میزان شیوع بیماري در نخستین  ماه از سال نشان مي دهد باال رفتن آمار ابتال در این 
ماه، به دلیل شروع سفرهاي نوروزي از هفته قبل از تعطیالت و پیك طبیعي بیماري پس 
از نزدیك به 35روز شیوع بیماري در کشور، اتفاق افتاد. در اردیبهشت روند صعود شیوع 
از نهمین روز آغاز شد که نتیجه تعطیالت نوروز و مسافرت رفتن ها بود. در خرداد باالترین 
میزان مربوط به پانزدهمین روز  ماه بود که آمار 3هزارو574 ابتالي جدید را ثبت کرد. روند 
صعود شیوع تا 18خرداد ادامه داشت که تحت تأثیر بازگشایي اصناف بود. در تمام 31روز 
تیر اما آمار ابتالي روزانه از 2هزار نفر پایین نرفت که نشــان مي دهد 2دوره مسافرت در 
خرداد، در باال بردن آمارها نقش داشته است. در مرداد تعداد ابتالي روزانه کووید-19 باالتر 
از 2هزار نفر ماند. افزایش موارد ابتالي روزانه در شــهریور از هفدهمین روز آغاز شد و در 
28شهریور به 3هزارو49نفر رسید. به نظر مي رسد این آمار هم تحت تأثیر تعطیالت اوایل 
شهریور و اواسط مرداد و همچنین برگزاري آزمون هاي سراسري و بازگشایي مدارس باشد.

همین صفحه و صفحه هاي 10 و 12 را بخوانید

روند ابتال به ويروس كرونا  در ٦ماه گذشته

3

نقشه راه شهر امن 
برای زنان

مدیرکل امــور بانوان شــهرداري 
تهران با بیان اینکه دســتورالعمل 
طرح ارتقــاي امنیت بانــوان در 
محیط هاي شــهري آماده و براي 
نظرخواهي به مناطق ارسال شده 
است، گفت: امیدواریم حداکثر تا 
مهرماه بتوانیم این دستورالعمل را 
نهایي و براي اجــرا به همه مناطق 
ابالغ کنیم.  زهرا بهروزآذر گفت: پیرو 
اجراي برنامه »تهران شهري براي 
همه« درنظر داریم شــهر را براي 
همه گروه هاي مختلف اعم از زنان، 
سالمندان، کودکان و... آماده کنیم. 
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در حاشيه سياست

  رفتار جالب رهبر انقالب با پسر و دختر جوان حين كوهپيمايي
علي غالمي، اســتاد دانشــگاه در برنامه تلویزیوني بدون توقف شــبكه 3 سيما ماجراي 
روبه رو شــدن دختر و پســر جوان با مقام معظم رهبري در كوه را بازگو كــرد. به گزارش 
خبرآنالین، وي گفت: یك بار كه رهبر انقالب براي كوهپيمایي تشــریف برده بودند با یك 
دختر و پسر كه از نظر ظاهر )پوشش( وضعيت جالبي نداشتند روبه رو مي شوند. در آن لحظه 
آن دو جوان از اینكه با رهبر معظم انقالب روبه رو شــده بودند غافلگير مي شوند؛ اما ایشان 
به آنها مي گویند: »سالم عليكم؛ ســالم عليكم«. غالمي گفت: رهبر انقالب از آن دو جوان 
پرسيده بودند كه آیا زوج هستند؛ كه در پاسخ شنيده بودند خير. رهبر انقالب خطاب به آن دو 
فرموده بودند: اگر قصد ازدواج داشتيد، تشریف بياورید تا خود من صيغه عقد شما را جاري 
كنم. این استاد دانشگاه اظهار داشت: بعد از مدتي همان دو جوان با یك دسته گل به بيت 
رهبري مراجعه كرده و گفته بودند الوعده وفا! آماده ایم تا رهبر انقالب صيغه عقد ما را بخوانند.

  طرح مجلس، تضعيف جمهوريت است
قائم مقام حــزب اصالح طلب اتحــاد ملت ایران اســالمي، طرح اصالح قانــون انتخابات 
ریاست جمهوري را رویكرد ســلبي مجلس در قبال حق انتخاب مردم عنوان كرد و به ایرنا 
گفت: بسياري از كارشناسان با این طرح مخالفند چون آن را در جهت كاهش حق انتخاب 
مردم قلمداد مي كنند. آذر منصوري گفت: بخش عمده طرح در حال بررســي در مجلس 
شوراي اســالمي بر ماده 3۵ قانون انتخابات و معطوف به واجدان شرایط نامزدي انتخابات 
ریاست جمهوري است. مجلس با این طرح، به جاي تقویت جمهوریت، رویكرد سلبي را در 

قبال حق انتخاب مردم پيگيري مي كند.

  وعده يا شوخي مسئوالن با مردم؟!
 محسن هاشمي رفسنجاني، رئيس شوراي شهر تهران، در حساب تویيتري خود نوشت: »این 
روزها همزماني چالش هاي تحریم، تورم، بيكاري، ركود و كرونا، موجب پدیده بحران هاي 
همزاد در اقتصاد كشور شده و در چنين شرایطي مردم از مسئوالن انتظار حل مشكالت را 
دارند اما متأسفانه هر زمان مسئوالن در مورد گشایش مشكالت صحبت كرده اند، براي مردم 

جنبه جوك و شوخي داشته است. «

نكته روز

 عليه خود 
اجماع درست نكنيم

زهره الهيان یكي از همان نماینده هایي اســت كه كميســيون 
تخصصي اش در مجلس اشــتباه تعيين شده اســت. او با مدرك 
دكتراي تخصصي بيماري هاي داخلي از دانشــگاه علوم پزشكي 
تهران در سياســي ترین كميســيون تخصصــي مجلس یعني 
كميســيون امنيت ملي و سياســت خارجي عضو شــده است و 
طبيعي است وقتي پزشكي بخواهد درباره مسئله حقوق بين الملل 
اظهارنظر كند یا برعكس یك حقوقــدان بخواهد براي یك بيمار 

نسخه بپيچد سر به بيراهه مي زند.
الهيان كه با سابقه »مسئول خواهران در سازمان بسيج دانشجویي 
كشــور« به عضویت كميســيون امنيت ملي در آمده است، روز 
پنجشنبه در تویيتي عجيب نوشــت: »نظر مجلس این است كه 
ایران قبل از آمریكا ماشه را بچكاند، ماشه خروج از برجام قبل از 
پایان شهریور و بازگشت خودكار تحریم ها از سوي ایران چكانده 

شود؛ این یعني نجات اقتصاد ایران از چنگال برجام.« 
این اظهارنظر الهيان در حالي مطرح شد كه همه اعضاي برجام، 
دبيركل سازمان ملل، رئيس دوره اي شوراي امنيت و حقوقدانان 
بين الملل كه اخيرا بيانيه اي نوشته بودند، جملگي معتقدند آمریكا 
هيچ حق مشروعي در اســتفاده از مكانيسم ماشه ندارد، عالوه بر 
این در جلسات شوراي امنيت كه آمریكا تالش كرده تحریم هاي 
تســليحاتي را عليه ایران بازگرداند، به غير از یك كشور كوچك 
یعني دومينيكن هيچ كشوري با این كشور همراهي نكرده و بقيه 
اعضاي شوراي امنيت سمت ایران ایستاده بودند.اظهارنظر زهره 
الهيان موجي از واكنش هاي مختلف را برانگيخت تا جایي كه به 
مباحثه اي مجازي بين علي عليزاده تحليلگر ساكن لندن كه در 
شبكه افق سيماي جمهوري اســالمي هم در مقاطعي به عنوان 
كارشــناس برنامه حضور پيدا مي كرد و مالك شریعتي، نماینده 

فعلي مجلس تبدیل شد. 
عليزاده نوشت: »این موضع گيري خانم الهيان یك شوخي بيشتر 
با خودش و افكار عمومي نيست. برجام انتخاب كليت نظام بود و 

ادامه اش هم تصميم كليت نظام خواهد بود.« 
ادعاي عليزاده با واكنش مالك شریعتي نماینده تهران كه به لحاظ 
فكري به طيف زهره الهيان نزدیك است همراه شد. او كه در ایام 
تصویب برجام به عنوان كارشناس به همراه عليرضا زاكاني - رئيس 
وقت كميسيون برجام مجلس - در پارلمان حضور داشت در پاسخ 
عليزاده نوشت: به عنوان كســي كه در مدت فعاليت كميسيون 
ویژه برجام شــبانه روز در مجلس بودم و از جزئيات اخبار حتي 
منتشرنشده مطلع بودم، مي گویم دســتور تصویب 20دقيقه اي 
برجام یك دروغ بزرگ اســت و شــخص آقاي الریجاني تصميم 
گرفت گزارش دقيق و جامع كميســيون و طرح پيشنهادي اش 
را كنار بگذارد و نظر دولت را پيش ببــرد. و باالخره رضا نصري، 
حقوقدان بين الملل كه در تویيتر به دیپلماسي رسانه اي ایران در 
جنگ رواني اي كه آمریكا راه انداخته است كمك مي كند نوشت: 
»بازگشت خودكار تحریم ها از سوي ایران چكانده شود«؟! به چه 
سمت؟ سمت شقيقه ایران؟ حال كه شوراي امنيت وجاهتي براي 
موضع آمریكا قائل نيست و قطعنامه هاي قبلي را منسوخ مي داند 
عليه خود اجماع درســت كنيــم؟ قطعنامه هایــي را احيا كنيم 
 كه در آن غني سازي ممنوع شــده؟ بهانه حصر دریایي بدهيم؟ 

چرا؟«
الهيان رئيس كميته حقوق بشــر مجلس هم هست. او قرار است 
بلندگوي دفاع از ایران در برابر اســتدالل هاي ضدحقوق بشري 
باشد. طبق اطالعات وب سایت شــخصي او، تخصص او در حوزه 
حقوق بين الملل در این حد است: »دوره آموزشي حقوق بين الملل 
در پژوهشگاه علوم انســاني و مطالعات فرهنگي وابسته به وزارت 

علوم تحقيقات و فناوري«.

چراامروزوفردااتفاقينميافتد
با توجه به ادله و شواهد و نيز مواضعي كه طرفين مختلف درباره طرح آمريكا براي بازگرداندن تحريم هاي سازمان ملل منتشر كرده اند، امروز و فردا در ميدان عمل قرار 
نيست اتفاقي درباره ايران بيفتد و صرفا تحريم هايي از طرف آمريكا اعالم مي شود كه عمال هم اكنون نيز وجود دارد. در ادامه برخي از اين ادله و مواضع را مرور مي كنيم. ث

مك

 پيام تسليت رهبر معظم انقالب
به مناسبت درگذشت حاج علي شمقدري  

حضرت آيت اهلل خامنه اي در پيامي درگذشــت مرحوم آقاي حاج علي 
شمقدري را تسليت گفتند. به گزارش پايگاه اطالع رساني دفتر مقام معظم رهبري

رهبري، متن پيام رهبر انقالب اسالمي به اين شرح است:
                                                      بسم اهلل الرحمن الرحيم

با تأثر فراوان اطالع يافتم كه دوست و همراه قديمي، مرد مؤمن و انقالبي و متشرع، پدر شهيد 
و برادر شهيد، مرحوم آقاي حاج علي شمقدري رحمت  اهلل عليه دارفاني را وداع كرده است.
اينجانب در بيش از نيم قرن آشنايي با اين برادر باايمان و پرتالش، همواره او را در جبهه حق، 
به پايداري و غيرت و صدق و وفا شناخته  و از او جز نيكي و مجاهدت نديده ام، رحمت و رضوان 
خدا بر او باد. وظيفه مي دانم كه به همسر مؤمن و صبور و فرزندان صالح و مكرم و نيز به ديگر 
بازماندگان و همه دوستان و آشنايان آن مرحوم تسليت عرض كنم و حشر او با شهيدان و 

بندگان صالح را از خداوند مسئلت نمايم.
سيدعلي خامنه اي  /  ۲۸ شهريور ۱۳۹۹

طبلتوخاليترامپ
تحریم هاي ادعایي آمریكا امروز در حالي اعالم مي شود 

كه شانسي براي پذیرش از طرف سازمان ملل ندارد

  دبيركل سازمان ملل: نظر شوراي امنيت مهم است
آنتونيو گوترش، دبيركل سازمان ملل كه ذي ربط ترين 
فرد براي اعالم بازگشــت يا عدم بازگشت قطعنامه هاي 
شوراي امنيت عليه ايران است و بارها بر لزوم حفظ برجام 
تأكيد كرده در تازه ترين موضع گيري با استناد به نظرات 
قبلي اعضاي شــوراي امنيت درباره طرح آمريكا تأكيد 
كرد: موضع ما بسيار ساده و به همان صورت باقي است. 
اين شوراي امنيت به عنوان يك ركن سازمان ملل متحد 

است كه وظيفه تفسير قطعنامه هاي شوراي امنيت را دارد؛ از اين رو ما همانگونه عمل 
مي كنيم كه شوراي امنيت عمل كند.

  رويترز: ترامپ فرمان جداگانه صادر مي كند
خبرگــزاري رويترز گــزارش داد كه دونالــد ترامپ، 
رئيس جمهــور آمريكا قصد دارد با صــدور يك فرمان 
اجرايي، امكان تحريم هر شخص يا شركتي كه اقدام به 
تجارت سالح با ايران كند را فراهم سازد؛ اين فرمان به 
وضوح نشان مي دهد كه دولت آمريكا قائل به اين است كه 
دولت هاي جهان قائل به بازگشت تحريم هاي سازمان ملل 

عليه ايران نيستند وگرنه نيازي به صدور فرمان جديد نبود.

  انگليس: برجام را دور نمي ريزيم
دومينيك راب، وزير خارجه انگليس، نزديك ترين متحد 
آمريكا در جهان گفته اســت: دولت لندن برجام را دور 
نخواهد انداخت. حفظ برجام در غياب توافقي جايگزين 

مورد تأكيد لندن است.

  روسيه: تحريم ها مؤثر نيست
سرگئي الوروف، وزير خارجه روسيه: تحريم هايي كه با آن  
مي خواهند ايران را از پاي درآورند، هيچ گاه مؤثر نبوده و 

اكنون نيز مؤثر نخواهد بود.

  ظريف: بولتون هم برجام را خوانده بود!
محمدجواد ظريــف، در توييتي خطــاب به همتاي 
آمريكايي خود نوشت: پمپئو! باز هم اشتباه مي كني. 
هيچ اتفاق جديدي در ۲۰ سپتامبر رخ نمي دهد. كافي 
است قطعنامه ۲۲۳۱ را بخواني. حتي بولتون كه رئيست 
را قانع كرده بود تا به تو دستور دهد »به مشاركت آمريكا 
در برجام خاتمه دهي« اين قطعنامه را خوانده بود. به 
تعبير بولتون فرايند »ساده«، خودكار يا سريع نيست، 

بلكه به صورت تعمدي، »پيچيده و طوالني مدت« طراحي شده است. آمريكا يك 
عضو برجام نيست.

  نظر متفاوت از نيويورك تا الهه
رضا نصري، حقوقدان بين المللي يك مستند متفاوت براي 
اعتراف آمريكا به خروج از برجام ارائه كرده و با اشاره به 
دعوي حقوقي ايران و آمريكا كه در دادگاه الهه در جريان 
است، نوشته است: وكالي آمريكا در دادگاه بين المللي 
دادگستري مكرراً از پايان مشــاركت آمريكا در برجام 
سخن گفتند! جالب است آمريكا نزد يك ارگان سازمان 
ملل )شوراي امنيت( مي گويد همچنان »شركت كننده« 

اســت و نزد يك ارگان ديگر )دادگاه بين المللي دادگستري( از پايان مشاركتش در 
برجام مي گويد!

  آمريكا عضو برجام نيست
محسن عبداللهي، حقوقدان هم با تأكيد بر اينكه ايران 
و ديگر كشــورهاي عضو برجام، آمريكا را عضوي از 
توافق هسته اي نمي دانند، گفت: اياالت متحده وقتي 
عضو برجام نيست، حقي هم در مورد مداخله درباره آن 
ندارد. اگر سازوكاري براي از بين رفتن و نابودي برجام 
وجود داشته باشد، اين سازوكار مانند مكانيسم ماشه، 

سريع، يكجانبه و خودسرانه قابل اعمال نيست.

پيام تبريك روحاني به نخست وزير جديد ژاپن
رئيس جمهور در پيام تبریك خود به سوگا یوشيهيده، نخست وزیر جدید ژاپن، 

ابراز اميدواري كرد روابط دو كشور همانند دوره شينزو آبه نخست وزیر پيشين دولت
این كشور، گسترش یابد. براساس گزارش پایگاه اطالع رساني ریاست جمهوري، 
حسن روحاني در این پيام گفت: رایزني هاي مستمر مقامات جمهوري اسالمي ایران و ژاپن 
به ویژه در سال2019 ميالدي به مناسبت نودمين سالگرد برقراري روابط سياسي كه با بازدید 
متقابل سران دو كشور از پایتخت هاي یكدیگر مصادف گردید، فصل نویني را براي گسترش 
هرچه بيشتر روابط در تمامي زمينه هاي مورد عالقه دو كشور گشود. اميدوارم در پرتو رهبري 
جناب عالي، روابط دوســتانه جمهوري اســالمي ایران و ژاپن و همكاري هاي مشترك در 

حوزه هاي مختلف به ویژه در عرصه هاي اقتصادي و تجاري، بيش از پيش گسترش یابد. 

دونالــد ترامپ در آخریــن هفته هاي دوران 
ریاست جمهوري به سياق قماربازها هر روز یك ديپلماسي

برگه جدید رومي كند. برگه ترامپ براي ایران 
اما نه براي پيروزي، بلكه براي  رهایي از یك شكست سنگين 
رومي شود. بازگشت تحریم هاي ســازمان ملل كه وعده آن 
براي امروز و فردا داده شــده آنقدر غيرعملياتي اســت كه 
رئيس جمهور آمریكا مجبور شــده براي اجراي آن به قاعده 
دیگري متوسل شود؛ فرمان اجرایي! این تصميم بعد از آن 
صورت گرفت كه آنتونيو گوترش، دبيركل سازمان ملل آب 
پاكي را روي دســت دولتمردان آمریكا ریخت و اعالم كرد 

درباره بازگشت تحریم ها، شوراي امنيت تصميم مي گيرد.
ترامپ در تبليغات ریاست جمهوري 4سال قبلش برجام را 
یك توافق افتضاح معرفي كرد و وعده پاره كردن آن را داد؛ 

اتفاقي كه اردیبهشت سال 97با خروج آمریكا از برجام انجام 
شد، اما برجام باقي ماند. ترامپ در 2سال اخير همه مسيرها 
را براي به نابودي كشــاندن برجام رفت تا اینكه از یك سال 
قبل با نزدیك شدن به سررسيد پایان تحریم هاي تسليحاتي 
ایران كه براي 27مهر امسال یعني 2هفته قبل از انتخابات 
ریاست جمهوري آمریكا برنامه ریزي شده تالش هاي آمریكا 
وارد فاز تازه اي شــد. دولت آمریكا ابتدا یك قطعنامه براي 
تمدید تحریم تسليحاتي ایران ارائه داد كه از 1۵عضو شوراي 
امنيت فقط 2كشور آمریكا و دومينيكن با آن موافقت كردند.
دولت آمریكا در دومين قدم دســت به طراحي یك شگرد 
فریبكارانه زد و با ادعاي عضویت در برجام سازوكار موجود در 
توافق هسته اي را براي بازگرداندن تحریم هاي سازمان ملل به 
شمول تحریم تسليحاتي كليد زد؛ درحالي كه حتي متحدان 
اروپایي آمریكا هم حقي بــراي آمریكا براي فعال كردن این 

سازوكار كه به اسنپ بك موسوم است، قائل نشدند.
در شوراي امنيت هم همان 13دولت قبلي با صدور بيانيه هاي 

تأكيد كردند كه آمریــكا عضو برجام نيســت و نمي تواند 
از ســازوكار برجام اســتفاده كند و بر همين اساس دولت 
اندونزي به عنوان رئيس قبلي شــوراي امنيت و دولت نيجر 
به عنوان رئيس فعلي این شــورا، هيچ كدام شكایت آمریكا 
را قبول نكردند تا آمریكا در آخرین گام ادعا كند براســاس 
توافق هسته اي اگر شوراي امنيت نتواند قطعنامه اي درباره 
تحریم هاي ایران ارائه دهد، پس از 30روز تمام تحریم هاي 
قبلي احيا مي شــود و اواخر وقت امروز آن 30روز به اتمام 
مي رســد؛ درحالي كه ناظران بر این باورند تحریم هایي كه 
آمریكا ادعاي بازگشــت آن را دارد به دليــل عدم همراهي 
سازمان ملل صرفا تحریم یكجانبه است و تمهيدات بين المللي 
در ســازمان ملل ازجمله الزام دبيركل براي تشكيل كميته 
تحریم یا الزام كشورها براي ارائه گزارش در اجراي قطعنامه ها 
را شامل نمي شود و از همه مهم تر اینكه در دبيرخانه سازمان 
ملل و سایت شوراي امنيت كماكان قطعنامه 2231استناد 

دارد و خبري از قطعنامه هاي قبلي نيست.

 اسماعيل سلطنت پور
خبرنگار

معاون ارزیابي قرارگاه مركزي خاتم االنبياء 
گفت احتمال اینكه در ماجراي شليك به دفاعي

هواپيماي اوكراین از سوي پدافند ایران، 
جنگ الكترونيك صــورت گرفته باشــد، وجود دارد. 
هواپيماي مسافربري خطوط اوكراین 18دي ماه دقایقي 
پس از پرواز از فرودگاه امام خميني)ره( هدف 2فروند 
موشــك ســامانه پدافنــدي قــرار گرفــت و همه 
176سرنشين این هواپيما جان باختند. در همان روز، 
ایران در انتقام ترور ســردار ســليماني، پایگاه هوایي 

عين االسد آمریكا را موشك باران كرده بود و وضعيت 
كشور اضطراري بود.  امير عبدالعلي پورشاسب كه در 
برنامه دســتخط تلویزیون حضور پيدا كــرده بود در 
توضيح این ماجرا گفت: در رابطه با هواپيماي اوكراین 
هنوز بررسي هایمان به آنجایي كه باید، نرسيده است. او 
با اشاره به نمونه هاي مشابه جنگ الكترونيك گفت: اگر 
خاطرتان باشد در سوریه، ترك ها هواپيماي روسيه را 
زدند كه بحراني هم بين 2كشور درست شد. این یك 
جنگ الكترونيك بود و در تركيه هم ثابت شد. وي گفت 

حتي بعدها ترتيبي دادند كه سوریه، هواپيماي ماهان احتمال جنگ الكترونيك در ماجراي هواپيماي اوكراين
جمهوري اسالمي را بزند. وي افزود: در ماجراي شليك 
به هواپيماي اوكراین هم حدس من این است كه یك 
جنگ الكترونيك توسط آمریكا صورت گرفت، حتي آن 
روز شليك كروز از مرز هم به پدافند ها گزارش شده بود.  
وي در عين حال در این برنامه تلویزیوني به جنگ ایران 
با داعش اشاره كرد و گفت كه جنگ با داعش از تمام 
جنگ هاي یكصد سال اخير ســخت تر بوده است. به 
گفته وي ارتش تحت فرماندهي نيروي قدس در سوریه 
حضور پيدا كرد و حداقل 10تن از فرماندهان ارتش از 

شهداي مدافع حرم هستند.
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مادري مهربان كــه آغوش 
گرمش هميشــه پناه انسان گزارش

بــوده و همه داشــته هایش 
بي منت در اختيار ما، ســال هاي سال است 
حال و روز خوبي ندارد. اختصاص یك روز 
براي پاكســازي زميــن، )19ســپتامبر؛ 
29شهریور( گرچه كمترین كار براي سياره 
ســبزي اســت كه به ازاي بخشــش هاي 
بي انتهایش چيزي از ما طلب نمي كند، اما 
فرصت مناسبي است براي آگاه سازي  مردم 
سراســر دنيا راجع به خطرات توليد زباله و 
پيدا كردن راهكارهایي براي زندگي بدون 
زباله. زمين حالش خوب نيست، حتي اگر 
كرونا و قرنطينه باعث شــده باشد كه مدت 
و  آلودگي هــا  از  دور  كوتاهــي، 
دست اندازي هاي بشر، نفس بكشد. اما خيلي 
زود دوبــاره ميليون ها خــودرو و هزاران 
كارخانــه راه افتادنــد و برداشــت هاي 
سيري ناپذیر بشر از محيط زیست آغاز شد تا 
زمين با تنگي نفس روبه رو شود. روز جهاني 
پاكسازي زمين دقيقا زماني است كه همگان 
كم كم در انتظار اوج گرفتن آلودگي هاي هوا 
هستند و همچنان در برخي كشور ها مثل 
ایران، زباله ها در هر كجاي شهر و طبيعت از 

سوي برخي با بي توجهي رها مي شوند.
به همين بهانه، داوطلبان ســازمان هاي 
مردم نهاد شهر تهران و جمعي از اعضاي 
شوراي شهر و مدیران شهري، در آستانه 
روز پاكســازي زمين، خيابــان وليعصر 
تهران را از »ته سيگار« پاكسازي كردند. 
جالب اینكه در فاصله صبح تا ظهر بيش 
از 20كيلوگــرم فيلتر ســيگار از معابر 

خيابان وليعصر جمع آوري شد.

پاكسازي طوالني ترين خيابان خاورميانه 
در 7محور

اما دیروز جمعه، انجمــن خانه نجات ایران 
با همكاري ســتاد سمن هاي شــهر تهران 
پویش روز جهاني پاكســازي زميــن را با 
محوریت پاكســازي طوالني ترین خيابان 
خاورميانــه از صبح در 7محــور آغاز كرد و 
هنگام پاكسازي، برخي شهروندان تهراني 
نيز با آگاهي از خطرات فيلتر ســيگار براي 
زمين و محيط زیســت به یــاري داوطلبان 
محيط زیستي آمدند. 5تن از اعضاي شوراي 
شــهر تهران ازجمله شــهربانو اماني، الهام 
فخاري، سيد آرش حسيني ميالني، حجت 
نظري و محمدجواد حق شناس هم با شركت 
در این پویش، از اول صبح با حضور در بين 
داوطلبان محيط زیســتي بــه جمع آوري 
فيلترهای ســيگار در باغچه هاي حاشــيه 
پياده روها پرداختند و مسير ميدان تجریش 
تا خيابان راه آهن را در 7محور پاكســازي 
كردند. سال گذشته بيش از 3هزار نفر در این 
پاكسازي حضور داشتند اما امسال شرایط 
ویژه اي كه بحران كرونــا ایجادكرده، اجازه 
مشاركت بيشتر مردم را نداد. با این حال اما 
100نفر از داوطلبان، پاكسازي امسال زمين 

را از پارك ملت آغاز كردند.

دعوت از مديران به چالش »يك بطري 
ته سيگار«

در حاشــيه این پویش، رئيس كميسيون 
فرهنگي شــوراي شــهر تهــران، مدیران 
شهري و كشوري را به چالش »یك بطري 
ته سيگار«دعوت كرد و گفت: »من در مدت 
كمتر از 20دقيقه فقــط در پياده رو پارك 

ملت در خيابان وليعصر به اندازه یك بطري 
یك ليتري ته سيگار از زمين و باغچه جمع 
كردم و این نشان مي دهد كه ما تا چه اندازه 

این آالینده خطرنــاك را نادیده گرفته ایم. 
به همين منظور براي جلب توجه بيشــتر 
مســئوالن به اهميت حفظ خاك از فيلتر 
ســيگار، آقایان محســن هاشــمي رئيس 
شوراي شهر تهران، پيروز حناچي شهردار 
تهران، رحماني فضلي وزیر كشور و نيز وزیر 
جهادكشــاورزي را به پيوســتن به چالش 
جمع آوري »یك بطري ته ســيگار« دعوت 

مي كنم.« 
محمدجواد حق شــناس اضافه كرد: »من 
این بطري ته سيگار را تا پایان دوره شورا در 
دفتر كارم نگه مي دارم تا از این طریق باعث 
ایجاد حساسيت همكاران و مدعوین شوم. با 
پيوستن هر یك از ما به این پویش اميدوارم 
روزي برســد كه دیگر فيلترهاي سيگار را 
روي زمين نبينيم و بيش از این باعث نابودي 

آب و خاك و منابع طبيعي مان نشویم. «

سطل هاي ته سيگار در خيابان وليعصر
صدرالدیــن عليپور، مدیرعامل ســازمان 
مدیریت پسماند شــهرداري تهران نيز كه 
به همــراه برخي معاونان و مشــاوران خود 
به ایــن پویش پيوســته و مســير ميدان 

وليعصر تا خيابــان آذربایجــان را از فيلتر 
ســيگار پاكســازي كرده بود، به مطالبات 
سازمان هاي مردم نهاد براي نصب سطل هاي 
ویژه جمع آوري فيلتر ســيگار پاسخ داد و 
گفت: »این وعده را مي دهم كه تا پایان آبان، 
سطل هاي ویژه جمع آوري فيلتر سيگار را در 
سراسر خيابان وليعصر تهران نصب مي كنيم 
تا به تدریج این مهم را در سراسر شهر تهران 

گسترش دهيم.«
حجت نظري، عضو شــوراي شهر و رئيس 
ستاد سمن هاي شهر تهران، هم درحالي كه 
در كنار داوطلبان محيط زیســتي مســير 
ميدان منيریه تا ميــدان راه آهن را از فيلتر 
سيگار پاكســازي مي كردند، گفت: »ستاد 
سمن هاي شهر تهران قصد دارد با همكاري 
ســازمان هاي مردم نهاد پویش یك بطري 
ته ســيگار را به منظــور آگاهي رســاني به 
شهروندان و مسئوالن شــهري و كشوري 
از خطرات فيلتر ســيگار ادامه دهد.« او نيز 
رضا اردكانيان وزیر نيرو، محمدرضا جوادي 
یگانه معاون فرهنگي و اجتماعي شــهردار 
تهران، آرش ميالني عضو شــوراي شهر و 
سعيد طهماسبي رئيس شبكه تشكل هاي 

زیســت محيطي شــهر تهران را به چالش 
جمع آوري یك بطري ته سيگار دعوت كرد.

پيشينه روز جهاني پاكسازي زمين 
روز جهاني پاكسازي زمين براي نخستين 
بار در ســپتامبر ســال2008 انتخاب شد. 
محوریت هدف این روز كاهش توليد پسماند، 
جایگزیني مواد چندبار مصرف و تجدیدپذیر 
با پســماندهاي غيرقابل تجزیه است. ایده 
این روز براي نخســتين بار از جنبشي بود 
كــه در ابتدا بــا همراهي 50هــزار نفر در 
استوني آغاز شــد و كم كم توجه مردم را از 
سراســر جهان جلب كرد. در این روز مردم 
استوني در 5 ســاعت به تميزي خانه هاي 
خود و شــهر پرداختند. شعار این روز مردم 
اســتوني »بيایيد این كار را انجام دهيم« 
بود. ایــن جنبش كم كم آنقدر گســترش 
 یافت كــه به یك ســازمان جهانــي با نام

)Let’s Do It World (LDIW تبدیل شد 
و امروزه 157كشور را براي پاكسازي زمين 
متحد كرده است. این روز هر ساله در نيمه 
دوم سپتامبر توسط سایت رسمي روز جهاني 

پاكسازي زمين مشخص مي شود.

با حضور فعاالن مردمي و اعضاي شوراي شهر انجام شد

19سپتامبر مصادف با 29شهریور به نام روز جهاني 
پاكسازي زمين نامگذاري شده است

جمع آوري 20 كيلو فيلتر 
سيگار از خيابان وليعصر 

یادداشت

مدارا كنيم

جمله »شهر ما، خانه ما«، به گوش همه 
ما آشناست و بي درنگ اغلب ما را به یاد 
پرتاب نكردن زباله به خارج از خودرو و 
حفظ پاكيزگي شهر مثل خانه خودمان مي اندازد. اما این همه ماجرا 
نيست. در مدت قرنطينه كه به اجبار مدتي همه خانه نشين شده 
بودیم، سعي كردیم از فضاهاي خانه مان بهينه تر استفاده كنيم. مثال 
ممكن بود از آشــپزخانه به عنوان دفتر كار استفاده كرده باشيم تا 
همزمان در جلسه باشيم و چشم مان به غذاي روي گاز باشد. حتي 
ممكن است در گوشه اي از پذیرایي ورزش كرده  باشيم؛ درحالي كه 
همزمان عضو دیگري از خانواده، اخبار شيوع كرونا در جهان را از 
تلویزیون پيگيري مي كرده است. اینها به این معناست كه تقریبا  
در فضاي محدود، زمان بيشتري را مسالمت آميز با یكدیگر سپري 
كردیم؛ موضوعي كه همچنان در برخي از خانواده ها دنبال مي شود. 
آنهایي كه دوركار هستند، اینكه چطور در خانه هم زندگي كنند، 
هم كارهاي مربوط به شــغل، تحصيــل و ورزش را پيگيري كنند 
بيشتر از سایرین مي فهمند و براي آنكه خلل كمتري در امور ایجاد 

شود، اصولي را براي خانواده تعریف كرده اند.
در این بين با شــرایط فعلي شــيوع كرونا در شــهر و حساسيت 
روزافزون به حفظ فاصله اجتماعي، تعدادي از همشهریان مان نيز 
انتخاب كرده اند كه به جاي اســتفاده از خودروي شخصي شان با 
دوچرخه در شهر تردد كنند. طبيعي است كه به خاطر آسيب پذیر 
بودن دوچرخه ســوار، احتياط بيشــتري براي عبــور از كنار آن 
مي طلبد. همانند استفاده مشترك از فضاهاي خانه، در سطح شهر 
و خيابان هم به حفظ آرامش خيال و ســالمتي همه همشهریان و 
كاهش حوادث ترافيكي نياز داریم و باید با هم مدارا كنيم. نمونه اش 
درست مثل زماني كه من نوعي به عنوان راننده خودرو مي خواهم به 
هر طریقي ماشينم را به خط ایست پشت چراغ برسانم تا نخستين 
نفري باشم كه به ســمت دیگر چهارراه پرواز مي كند و خودم را به 
دوچرخه سواري كه منتظر سبز شدن چراغ بوده، نزدیك  كنم. اما 
طي تالشــم باید حقوق شــهروندي را نيز به یاد آورم و اجرا كنم؛ 
چراكه ممكن است دوچرخه سواري نزدیكم هول كند و روي زمين 
بيفتد یا براي حركت مجبور شود حق خود از معابر شهري را نادیده 
بگيرد  و صبوري به خرج دهد تا من اول عبور كنم. وقتي شــهر ما 
خانه ما باشد، من به عنوان راننده خودرو براي جلو ایستادن به اندازه 
حتي یك خودرو، هيجان زده نمي شوم، فاصله ام را با دوچرخه سوار 
حفظ مي كنم و صبورانه منتظر ســبز شدن چراغ مي مانم. در این 
شرایط دوچرخه سوار به محض سبز شدن چراغ، با آسودگي خاطر 

از چهارراه عبور مي كند.
نتيجه آنكه مدارا كردن با دوچرخه سواران -كه این روزها بيش از 
پيش به دنبال سهم شان از شهر هستند- از سوي رانندگان خودرو 
و موتورسيكلت كه براي ساليان ســال مالكان بالمنازع خيابان ها 
بود ه اند، مفهوم »شهر ما خانه ما« یا بهتر از آن »شهر خوب، شهروند 

خوب« را تداعي مي كند.

ريحانه وحيديان
شهروند دوچرخه سوار

 زينب زينال زاده
خبرنگار

چهارراه گلوبنــدك، گلوگاه بازار تهران اســت و از 
چهارراه هاي قدیمي پایتخت محســوب مي شــود. 
چهارراهي در تقاطع خيابــان 15 خرداد و خيام كه 
روزانه بيش از هزاران عابر پياده و چند صد دستگاه 
وسيله حمل ونقل اعم از موتورســيكلت، اتوبوس و 
تاكســي در آن رفت وآمد مي كنند. وجود این حجم 
از جمعيت و خودرو نتيجه اي جز شلوغي و ترافيك 
ندارد و به همين دليل مدیریت شهري براي رفع این 
مشكل، احداث زیرگذر را در دســتور كار قرار داد. 
زیرگذري كه قرار بود نهایتاً یكساله بهره برداري شود 
كه بنا به دالیلي محقق نشد. براساس آخرین بازدید 
خبرنگار همشــهري همراه با مدیــر و ناظر پروژه، 
مشخص شد عمليات اجرایي سرعت مناسبي گرفته 
و پایيز امسال بخشي از ضلع غربي زیرگذر چهارراه 
گلوبندك به روي عابــران پياده و مســافران مترو 

بازگشایي مي شود.

روگذر چاره كار نبود
شــلوغي، آلودگي صوتي و ترافيك معضالتي هستند 
كه این روزها جزءالینفك چهارراه گلوبندك شده اند. 
موتوري ها نقطه به نقطه این معبــر گلوگاهي را قرق 
كرده اند و اندك جایي هم براي پارك تاكسي ها و پياده 
و سوار شدن مسافران اتوبوس ها وجود دارد. عابران هم 
براي عبور از ضلع شرقي به غربي یا برعكس چاره اي 
جز عبور از عرض خيابان و وسط خودروها و البه الي 

موتورها ندارند.
صحنه هاي سرســام آوري كه اگر یك بار تجربه كنيد 
براي بار دوم ترجيح مي دهيد مســيرتان را طوالني تر 
كنيد تا گذرتان به این چهارراه نيفتد. احداث پل روگذر 

نخستين راهكار حل معضالت چهارراه گلوبندك بود 
كه توسط متوليان شــهري مطرح مي شود اما پس از 
واكاوي توسط كارشناسان حوزه عمران و حمل ونقل 
مردود مي شود و آنها دليل این مردودي را ناكارآمدي 
پل روگذر در این محور مهــم و پرتردد عنوان كردند. 
گزینه بعدي احداث زیرگذر بود كه مورد استقبال قرار 
گرفت و سال 1395كلنگ ساخت آن در ضلع شرقي 
چهارراه گلوبندك درســت جنب ایســتگاه متروي 

15خرداد به زمين زده شد.

حفر تونل در عمق 27متري
براساس طرح اوليه قرار مي شود تونل در عمق 12متري 
حفر و حدود 160متر هم طول داشته باشد. این تونل 
در ابتدا براي عبور عابران از ضلع غربي به شــرقي یا 
بالعكس طراحي مي شود كه پس از شروع كار، متوليان 
تصميم مي گيرند تغييراتي در طراحي زیرگذر ایجاد 
كنند تا بتوانند خدمات بهتر و بيشتري به مردم بدهند. 

 مجيد جباري
خبرنگار

در پویــش جمــع آوري ته ســيگار، 
محمدجواد حق شــناس، محســن 
هاشمي رفسنجاني رئيس شوراي شهر 
تهران، پيروز حناچي شهردار پایتخت، 
عبدالرضا رحماني فضلي وزیر كشور، 
كاظم خاوازي وزیر جهادكشــاورزي 
را و حجت نظري هم، رضا اردكانيان 
وزیر نيرو، محمدرضــا جوادي یگانه 
معاون امور فرهنگي و اجتماعي شهردار 
تهران، سيدآرش حسيني ميالني عضو 
شوراي شهر و سعيد طهماسبي رئيس 
شبكه تشــكل هاي زیست محيطي 
شهر تهران را به چالش جمع آوري یك 

بطري ته سيگار دعوت كردند

گلوبندك 1400
بخشي از ضلع غربي زیرگذر محدوده 15 خرداد، پایيز براي دسترسي مردم به سكوي ایستگاه مترو بازگشایي 

مي شود؛ زیرگذري كه نقش مهمي در تردد آسان تر و با فاصله شهروندان از یكدیگر خواهد داشت

با تغييرات ایجادشــده تونل در 2طبقه حفر مي شود 
یكي در عمق منفي 18متر و دیگري هم منفي 9متر. 
به گفته رضا فدایي فر، مدیر پروژه، تونل ها به گونه اي 
طراحي شده اند كه از یك سو مســافران به ایستگاه 
مترو وارد مي شوند و از سوي دیگر مي توانند در مسير 
غربي- شــرقي تردد كنند. او مي گویــد: »با طراحي 
جدید، ایــن تونل به طور كلي حــدود 350متر طول 
دارد و براي تردد آســان مردم 10دستگاه پله برقي و 

8دستگاه آسانسور پيش بيني شده است.«
حذف ورودي مقابل حسينيه كرباليي ها

دو ورودي در ضلع غربي وجود دارد یكي در شــمال 
خيابان 15خرداد یعني كنار حســينيه كربالیي ها و 
دیگري در جنوب. فدایي فر در بازدید از پروژه به مسدود 
شدن ورودي كنار حسينيه كربالیي ها اشاره مي كند: 
»ورودي و خروجي ها به پله هاي برقي و آسانسور مجهز 
مي شوند و این كار نياز به فضاي وسيع و مناسبي دارد. 
ورودي پيش بيني شده كنار حسينيه كربالیي ها عرض 
كمي داشت و عماًل امكان نصب پله برقي وجود نداشت. 
بنابراین از طرح تعریض در ورودي بخش جنوبي ضلع 
غربي زیرگذر استفاده كردیم و همين كار روند عمليات 
عمراني را به تأخير انداخت.« با اتمام عمليات عمراني 
و بهره برداري از زیرگذر چهارراه گلوبندك، رفت وآمد 

مردم به سهولت انجام مي شود.

تردد زيرزميني مسافران مترو
اواخر سال گذشــته بود كه مدیریت و هدایت پروژه از 
شهرداري منطقه 12سلب و به سازمان فني و عمراني 
شهرداري تهران واگذار شد و عمليات عمراني پروژه هم 
تير ماه شروع  شد. به گفته مسعود ميرزایي ناظر پروژه، 
در همين مدت كوتاه عمليات عمراني بيش از 50درصد 
پيشرفت داشته است. او مي گوید: »ایستگاه مترو در ضلع 
غربي ورودي و خروجي ندارد و به همين دليل كارها را 
در ضلع غربي شتاب دادیم و بهره برداري از این ضلع در 
اولویت قرار گرفت.« كارگران مشــغول كارند و هجوم 
نابهنگام و ناگهاني بيماري كووید-19هم آنها را بيكار 
نكرده و به گفته ميرزایــي كارها با رعایت پروتكل هاي 
ســتاد مقابله با كرونا توســط كارگران پيش مي رود. 
ناظر پروژه زیرگذر گلوبنــدك مي گوید: »101كارگر 
در شــيفت روز و 45كارگر در شــيفت شب مشغول 
كارند و اواخر پایيز بخشــي از ضلع غربي زیرگذر كه به 
ایستگاه مترو منتهي مي شود بهره برداري خواهد شد.« 
این بهره برداري بدون نصب آسانسور و پله برقي انجام 
مي شود تا بار ترافيك مســافران را از ضلع شرقي كمتر 
كند اما بــه گفته ميرزایي پس از مــدت زمان كوتاهي 
تجهيزات مربوط به آسانسور و پله برقي نصب مي شوند.

فيلم عمليات 
اجرايي  پروژه 
گلوبندك را با 
اسكن اين كد 
ببينيد
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د 
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مقابله با كرونا به شوك جديد نياز دارد

اما تصور هموطنان ایــن بود كه این كاهش، 
كاهشي كنترل شــده و پایا ست كه البته این 
ارزیابي خطایي بــزرگ بود و اكنون در حــال تحمل عواقب این 
اشتباه هستيم. خطاي همزمان بخش هاي بزرگي از مردم و نظام 
مقابله با كرونا )شــامل اغلب نهادهاي حكومتي و همچنين ستاد 
مقابله با كرونا( باعث مي شــود كه زمينه مناسبي براي انداختن 
تقصير به گردن طرف مقابل فراهم آید. دولت براي جبران تقصير 
راه برقراري مجموعــه اي از تنبيهات و جرایــم را در پيش گرفته 
است اما همزمان از اتخاذ سياستي محكم، قابل فهم و قابل اجرا در 
زمينه ایجاد فاصله اجتماعي و رعایت بهداشت خودداري مي كند. 
مي توان حدس زد كه دولت )ستاد مقابله با كرونا( از قدرت كافي یا 
همدلي درون حكومتي براي تصویب و اجراي برخي محدودیت ها و 
جرایم برخوردار نيست. مثال بسياري از مردمي كه رعایت كنندگان 
سفت و سخت بهداشت و فاصله اجتماعي هستند، توقع داشته اند 
دولت )كه شامل نيروي انتظامي و قوه قضایيه هم مي شود( قواعد 
سخت تري براي ترددهاي بين شــهرها و درون شهرها وضع كند. 
وقتي از چنين مقرراتي خبري نيســت و مقررات وضع شده فقط 
شــامل كاركنان دولت مي شود، این اســتنباط كه زور ستاد ملي 
مقابله با كرونا به نهادهاي دیگر نمي رسد، قوت مي گيرد. در مورد 
برگزاري آیين هاي تاســوعا و عاشــورا هم چنين اتفاقي افتاد. هر 
چند این مراسم در بسياري از موارد با حداكثر رعایت هاي ممكن 
برگزار شد اما مواردي هم بود كه آن نظم پوالدین مورد نياز به هم 
خورد و در آن موارد جز خود مردم، كسي یا نهادي براي هدایت امر 
وجود نداشت. یك نمونه شاید نه چندان مهم اما قابل ذكر، برگزاري 
كنكورهاي مختلف بود. سازمان سنجش سعي بليغي براي رعایت 
پروتكل هاي بهداشــتي در محل هاي آزمون ها به خرج داد، اما در 
بسياري از حوزه ها، خانواده داوطلبان ساعت ها جلوي حوزه هاي 
آزمون با فاصله هاي اندك ماندند. براي انتظار این دسته از افراد هيچ 
دستورالعمل روشن و هشدار دقيقي صادر نشده بود. اتومبيل هاي 
پليس هم در ساعت  هاي برگزاري آزمون از محل عبور مي كردند و 
احتماال هيچ دستوري مبني بر تذكر به اجتماع كنندگان از مقامات 
باالتر به آنها داده نشــده بــود. همزماني نســبي 3 اتفاق كنكور، 
مراسم عزاداري محرم و سفرهاي تابســتاني باعث شده است كه 
تا مدت ها هر گروه و نهادي بتواند دیگران را به سهل انگاري متهم 
كند. اكنون زمان آن رســيده كه مجموعه تجارب 7 ماهه ارزیابي 
مجدد شود. در كنار آن الزم اســت یك تكان محدود و مناسب به 
جامعه ایران وارد شود. این تكان مي تواند )به عنوان مثال( تعطيلي 
كوتاه چندروزه باشــد. این امر مي تواند سطح هوشياري و دقت را 
در جامعه باال برده و توجــه عمومي را مجددا به این بليه خطرناك 
افزایش دهد. همزمان الزم است از مجموعه حاكميت شامل قواي 
سه گانه صداي واحدي مبني بر اراده كنترل وضعيت شنيده شود. 
مشكالت ساختاري روابط قوا در ایران را همه مي دانيم، اما از سوي 
دیگر حفظ جان شهروندان آنقدر اهميت دارد كه براي همصدایي 
هر تالش و ازخودگذشتگي سياسيـ  اجتماعي را توجيه كند. دولت 
با جيب هاي خالي و مشكالت روز افزون چاره اي جز تكيه بر توان 

اجتماعي و قدرت مردم در مقابله با كرونا ندارد.

مدیركل امور بانوان شهرداري تهران 
با بيــان اینكه دســتورالعمل طرح بانوان

ارتقاي امنيت بانوان در محيط هاي 
شــهري آماده و براي نظرخواهي به مناطق ارسال 
شــده اســت، گفت: اميدواریم حداكثر تا مهرماه 
بتوانيم این دستورالعمل را نهایي و براي اجرا به همه 

مناطق ابالغ كنيم.
 به گــزارش همشــهري، زهرا بهــروزآذر در مورد 
سرانجام طرح ارتقاي امنيت بانوان در محيط هاي 
شهري كه در منطقه 10 به صورت پایلوت اجرایي 
شد، گفت: پيرو اجراي برنامه »تهران شهري براي 
همه« درنظر داریم شــهر را بــراي همه گروه هاي 
مختلف اعم از زنان، ســالمندان، كودكان و... آماده 
كنيم. زهرا بهروزآذر، با بيان اینكه نيمي از جمعيت 
شهر ما را زنان تشكيل مي دهند، افزود: بعضا زنان 
تجاربي از القاي حس ناامني در برخي فضاهاي شهر 
دارند و این حس مانع از حضور آنها در شهر مي شود 
كه ما به عنوان مسئوالن شهري وظيفه داریم ضمن 

امن كردن فضا، حس امنيت را نيز ارتقا دهيم.
او با بيان اینكه در این مســير منطقه 10 به صورت 

پایلوت انتخاب شده 
بود و نتایــج حاصل 
از ایــن منطقه احصا 
و جمع بندي شــد، 
گفــت:» براســاس 
تجارب كســب شده 

در منطقه 10، دستورالعملي براي مناطق 22 گانه 
تدوین شــده اســت كه در 4گام اجرایي همچون 
شناسایي نقاط ناامن و بي دفاع در سطح مناطق، ثبت 
روي نقشه جي اي اس منطقه، اولویت بندي و رفع 
آنها، این طرح را دنبال مي كنيم. به گفته مدیركل 
امور بانوان شهرداري تهران در منطقه 10، 80 نقطه 
ناامن براي زنان با كمك اهالي شناسایي و به دنبال 

آن، حدود 50 نقطه به طور كامل رفع خطر شد.
بهروزآذر گفت:این فضاهاي ناامن از طریق گفت وگو 
با زنان، شورایاران و معتمدین محل و مدیران نواحي 
شناســایي مي شــوند كه بعد از آن موضوعات در 
كارگروه محلي به ریاست شــهردار منطقه بررسي 
شــده و پس از اولویت بندي، راهكارهاي رفع این 

فضاها انتخاب و مشكل رفع خواهد شد.

نقشه راه شهر امن برای زنان 

ادامه از 
صفحه اول

گزارش تصويري 
برنامه پويش ديروز 

را با اسكن اين كد 
ببينيد

   ارديبهشت سال آينده؟ 
طراحي زيرگذر گلوبندك در عين ساده بودن پيچيدگي خاصي دارد اما ميرزايي از بهره برداري در سال 1400مي گويد: »براي 
ايجاد فضاي مطلوب و البته جذاب براي مردم، چند باب واحد تجاري و كافي شاپ هم طراحي شده است. در حقيقت تالش 
كرديم با طراحي جذاب مردم را به تردد از اين زيرگذر ترغيب كنيم. بهره برداري از زيرگذر چهارراه گلوبندك بار ترافيك اين 
گلوگاه را تا حدود زيادي كم مي كند و ميزان تصادفات را هم كاهش مي دهد.« با توجه به ميزان پيشــرفت عمليات عمراني 
و كارهاي باقي مانده ناظر پروژه به صراحت از بهره برداري در ســال 1400مي گويد: »تا پايان امسال ضلع غربي به طور كامل 
بهره برداري مي شود و ارديبهشت سال آينده هم كل پروژه افتتاح مي شود.« با استناد به گفته هاي ميرزايي سال 1400پايان 

خوش گلوبندك خواهد بود.

برنامه جامع ارتقای امنيت زنان در شهر

اقدامشاخصردیف

شناسایی و رفع فضاهای خالی و تبدیل آن به مقیاس انسانی مقیاس1

کاهش تراکم جمعیت )ازدحام( از طریق تعریض معابر جهت رفع ازدحام 2
برخورد فیزیکی افراد و باال رفتن احساس امنیت

فرم فضا3
 ایجاد خوانایی در فضا از طریق نصب تابلو های مسیر یابی 
 ایجاد هارمونی رنگ و شکل جهت ایجاد احساس آرامش و 

امنیت

آلودگی دیداری4
از بین بردن اغتشاشات بصری در محله و منطقه با هدف کاهش 

خشونت های شهری در مکان های تجمع معتادان، پاتوق های 
اراذل و اوباش ، فضاهای مخروبه و رها شده و...

نور و روشنایی5
رفع تاریکی، کم نوری و توزیع نامناسب سامانه روشنایی در 

تمامی معابر مانند خیابان، کوچه، پل عابر پیاده، پل های سواره، 
زیر گذر و...

دسترسی حمل ونقل 6
عمومی

ایجاد دسترسی مناسب و راحت به خدمات حمل و نقل عمومی 
 وضوح مسیر در روز و شب

کیفیت و امنیت 7
پیاده روها

 ایجاد آزادی عمل فرد پیاده برای توقف، مکث، تغییر جهت و 
تعامل با دیگران

رؤیت پذیری مکان8

 رفع بوته زارها، پوشش های گیاهی، نرده ها، دیوارها، گوشه ها 
و آالچیق های مانع رؤیت پذیری 

 از بین بردن شکاف و محل های مخفی شدن، کنج ها، فضاهای 
بدون کار کرد و همچنین موانع کاهش دهنده دید در معابر

ایجاد نظارت اجتماعی9

 استقرار کانکس نیروی انتظامی 
 حضور پارکبان ها

 استقرار کانکس یا دکه های فروش
نصب دوربین های مداربسته در معابر، زیر گذرها، پل های عابر 

پارکینگ های ماشین و دیگر فضاهای عمومی

 ایجاد کاربری های متنوع نظیر تجاری، اداری و تفریحی در طول تنوع کاربری و فعالیت10
روز و شب جهت افزایش نظارت غیر رسمی 

 توسعه و بهسازی پیاده روها جهت حضور خانواده ها و ایجاد نظارت اجتماعی11
نظارت از طریق مردم در فضا
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   وعده ساماندهي بازارگاه
نحوه توزيع نهاده هاي دامي از طريق سامانه بازارگاه وزارت جهادكشاورزي و جوالن دالالن در زنجيره توزيع نيز از مواردي است كه فعاالن حوزه 
دام و طيور نسبت به آن انتقاد جدي دارند، اما وزير جهادكشاورزي بدون ذكر جزئيات، مي گويد: تغييرات اساسي در سامانه بازارگاه اتفاق افتاده 
و مالحظات نهاد هاي نظارتي و تشكل هاي صنفي درخصوص بازارگاه  اعمال و مشكالت آن برطرف شده است و به اين ترتيب نهاده دامي كه وارد 
مي شود، لحظه به لحظه تا مصرف مورد پايش قرار مي گيرد. او اظهار مي كند: برنامه  مفصلي براي توزيع نهاده هاي دامي داريم كه قوه قضاييه، 
تعزيرات و نهاد هاي نظارتي نيز با ما  در اين خصوص همكاري مي كنند. ِگرم به ِگرم نهاده هايي را كه امروز وارد كشور مي شود، مي توانيم رهگيري 
كنيم كه به كجا رفته است. خاوازي همچنين وعده داده است: براي گروه هايي كه درخصوص توزيع نهاده هاي دامي تخلف كرده اند، تشكيل 

پرونده شود و با ارجاع به قوه قضاييه، تخلف آنها مورد پيگرد قانوني قرار  گيرد.

مسکن

چالش آثار تورمي طرح جهش توليد مسكن
به زعم مخالفان، اجراي طرح جهش توليد مسکن منجر به رشد تورم خواهد شد

 اصالح زنجیره تولید 
به جای قیمت گذاری دستوری

مهار قيمت کره و تخم مرغ در دستور کار قرار گرفت

 هفته سرنوشت ساز در بازارسهام

 طرح 2فوریتي جهش توليد و تأمين مسکن که 2فوریت آن در جلسه 19شهریور مجلس 
به تصویب رسيده بود، هفته جاري به رأي نمایندگان گذاشته خواهد شد، با این حال این 
طرح مخالفان جدي دارد که معتقدند تصویب این طرح مي تواند به افزایش پایه پولي و 
در نهایت تورم منجر شود؛ حتي یك جمع 21نفره با امضاي نامه اي خواستار لغو 2فوریت 
این طرح در مجلس شدند. به گزارش همشهري، به دنبال کاهش عرضه در بخش مسکن 
وتعلل هاي جدي براي ساخت مسکن در چند سال گذشته که یکي از عوامل رشد قيمت 
به ویژه در 2سال گذشته بوده است، کميسيون عمران مجلس به تازگي طرحي را با نام 
جهش توليد مسکن تدوین کرده که قرار اســت هفته جاري به رأي نمایندگان مجلس 
گذاشته شود. این طرح با این دیدگاه نوشته شده است که در طول سال هاي گذشته ميزان 
عرضه مسکن متناسب با تقاضا نبوده؛ در نتيجه در تالش است از طریق سياستگذاري هاي 
تازه وزارت راه و شهرسازي و اقتصاد را مکلف کند تا ظرف مدت مشخصي 2ميليون واحد 
مسکوني ساخته شود. هرچند تأیيد مفاد کلي این طرح نياز به تصویب مجلس دارد اما 
برخي معتقدند این طرح به دليل نحوه تخصيص منابع از سوي نظام بانکي منجر به افزایش 
پایه پولي و تورم خواهد شد و اثراتي مشابه مسکن مهر دارد. برهمين اساس روز چهارشنبه 
یك جمع 21نفره که خود را اقتصاددان و یا پژوهشگر اقتصادي معرفي کرده اند با امضاي 
یك متن توضيحي، خواستار لغو 2فوریت این طرح شدند. به نظر مي رسد امضاکننده هاي 
این نامه عمدتا همان افرادي هســتند که چندي پيش در نامــه اي به رئيس جمهوري 
خواستار جلوگيري از روند پرشتاب صعودي شاخص هاي بورس هم شده بودند. اگرچه 
هنوز به طور کامل نحوه تامين منابع مالي اجراي این طرح مشخص نيست و تورم زا بودن 
یا نبودن این طرح بستگي زیادي به محل تامين مالي این طرح دارد اما برخي اطالعات 
نشان مي دهد که قرار است بخش مهمي از منابع مالي آن از طریق نظام بانکي تامين شود؛ 
با این حال اطالعات دیگري نيز نشان مي دهد که بخش دیگري از منابع ریالي مورد نياز 
براي ساخت این واحد هاي مسکوني از طریق ابزار هاي مالي ازجمله صندوق هاي زمين و 

ساختمان تامين خواهدشد که اثرات تورمي نخواهد داشت.

رشد تورم و تشديد نابرابري
آنطور که مخالفان این طرح استدالل مي کنند: این طرح داراي اشکاالت متعدد در نظام 
تأمين مالي است که بزرگ ترین مشــکل آن در نحوه تأمين منابع الزم براي این طرح 
است. در این طرح بانك ها موظف شده اند که حجم تسهيالت اعطایي به بخش مسکن 
را تا 2۵درصد از کل تسهيالت افزایش دهند که با فرض رشد 20درصدي تسهيالت در 
سال آینده، حجم آن برابر 300هزار ميليارد تومان خواهد بود. با توجه به اینکه منابع 
موجود در نظام بانکي به دليل رکود اقتصادي و مضيقه بسياري از صنایع، قفل شده است 
و منابع اختصاص یافته به توليد نيز دچار محدودیت هاي جدي است، تحقق این حجم از 
تسهيالت براي بخش مسکن الجرم یا باید از طریق کاهش سهم باقي بخش هاي اقتصاد 
حاصل شود و یا با افزایش شدید نقدینگي. اولي موجب ضربه به بدنه نحيف توليد کشور 

مي شود و دومي باعث افزایش شدید تورم و فشار بر اقشار ضعيف کشور.
اقتصادداناني که با امضاي نامه اي به اجراي این طرح اعتراض کرده اند بر این باورند که 
به دالیل مختلف امکان کاهش تسهيالت بخش هاي مختلف وجود ندارد و تأمين مالي 
این طرح صرفا با افزایش نقدینگي و با ایجاد تورم هاي باال ممکن خواهد شد. موضوعي 
که خصوصا در شرایط فعلي اقتصاد ایران فشار بيشــتري بر نرخ ارز و بر اقتصاد ایران 

بار خواهد کرد و کمر توده مردم را زیر بار سنگين تورم بيش از پيش خم خواهد کرد.
به گفته این جمع این طرح در شکل فعلي آن، به دالیل متعدد با مخاطرات بزرگي همراه 
است که ضمن عدم توفيق در حل پایدار مسئله مسکن، مي تواند به تورم بيشتر و تشدید 
نابرابري در توزیع ثروت بينجامد. با وجــود این مخالفت ها دیروز محمود محمودزاده، 
معاون مسکن و ســاختمان وزارت راه و شهرســازي در مقام دفاع از این طرح برآمد و 
گفت: به نظرمن این طرح قابليت اجرا دارد. قبال هم در کشور، اجراي آن را تمرین کرده 
بودیم؛ هم ساختار نيروي انساني مربوطه را داریم و هم مصالح ساختماني آن در کشور 
به اندازه کافي توليد مي شود و موجود است؛ کار، کار بسيار بزرگي است و مشارکت همه 

بخش هاي کشور را مي طلبد.

 در 2هفته گذشــته، در کنار سقف شکني هاي 
پي درپي قيمت دارایي هاي سرمایه اي نظير ارز، بازار

سکه، مسکن و خودرو، تخم مرغ و کره نيز به عنوان 
کاالهاي مصرفي پا به دور رشد قيمت گذاشتند و تا صددرصد 
گران تر شدند. در این شرایط، بازهم متوليان بازرگاني داخلي 
ســاده ترین و البته تنها راه معمول در کشور را انتخاب کردند و 
عاقبت با دستور کارگروه ستاد تنظيم بازار، خط و مرز مشخصي 
براي قيمت این کاالها تعيين شد. قيمت هر شانه تخم مرغ باید از 
حوالي 40هــزار تومان به 26هزار تومــان برگردد و قيمت هر 

کيلوگرم کره داخلي نيز باید نهایتا 80هزار تومان باشد.
به گزارش همشهري، در جلسه اخير کارگروه ستاد تنظيم بازار 
که با حضور اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس جمهور تشکيل 
جلسه داد، صادرات بي رویه تخم مرغ به عنوان عامل اصلي شارژ 
قيمت این محصول در بازارهاي داخلي معرفي  و مقرر شــد با 
هماهنگي وزارت جهادکشاورزي و انتقال مسئوليت نظارت بر 
صادرات تخم مرغ به ایــن وزارتخانه، اقدامات الزم براي تنظيم 
قيمت تخم مرغ در بازار داخلي انجام شود. پيش ازاین در مورد 
کره نيز با اســتناد به اینکه حذف ارز دولتي براي واردات کره از 
یك سال پيش متوقف شده، دليل موجهي براي تأیيد افزایش 
قيمت این محصول به تأیيد نرسيده بود و درنهایت مصوب شد 
قيمت هر کيلوگرم کره داخلي براي فروش در بسته بندي هاي 
خرده فروشي 80هزار تومان باشد؛ قيمتي که گرچه نسبت به 
قبل افزایش قابل توجهي دارد، اما ازنظر توليدکنندگان کره هيچ 

حاشيه سودي براي توليدکننده به همراه نخواهد داشت.

نگاه ستاد تنظيم بازار به معادله تخم مرغ
از اظهارات وزیر جهادکشــاورزي درباره تصميم ستاد تنظيم 
بازار براي قيمت تخم مرغ چنين برمي آید که در نشست اخير، 
کمبود نهاده ها و صادرات بي رویه به عنوان 2متهم اصلي براي 
آشفتگي بازار تخم مرغ شناسایي شده و قرار است براي هرکدام 
به فراخور وضعيت موجود تصميم گيري شــود. کاظم خاوازي 

مي گوید: ســاالنه یك ميليون و 30هزار تن تخم مرغ در کشور 
توليد مي شود که 60هزار تن آن مازاد بر مصرف داخلي است، 
اما در هفته هاي اخير، تقاضاي صادرات زیــاد بوده و صادرات 
بي رویه موجب به هم ریختگي بازار تخم مرغ و افزایش قيمت آن 
شده است. طبق گفته خاوازي، در همين راستا رئيس جمهوري 
به معاون اول خود دستور پيگيري داده و درنهایت با نظر ستاد 
تنظيم بازار مقرر شده صدور مجوز صادرات تخم مرغ در اختيار 
وزارت جهادکشاورزي باشد تا ميان توليد و صادرات توازن ایجاد 
شود. وزیر جهادکشاورزي مي گوید: صادرات تخم مرغ به اندازه 
قابل مالحظه اي کاهش مي یابد و به اندازه اي انجام مي شود که 

بازار داخلي اشباع شده و قيمت  به حالت تعادل برگردد.

توليد كره با نرخ دولتي توجيه ندارد
پيش از تشکيل جلسه ستاد تنظيم بازار براي تصميم گيري در 
مورد بازار تخم مرغ، این ستاد مصوبه اي براي تنظيم بازار کره ابالغ 
کرد که براساس آن قيمت خرده فروشي هر قالب کره 100گرمي 
از 4۵00تومان به 8هزار تومان افزایش یافت. این مصوبه در حالي 
ابالغ شد که در فضاي مجازي شایعاتي مبني بر سهميه بندي 
فروش کره در فروشگاه هاي زنجيره اي دست به دست مي شد، 
اما تصویب نرخ نســبتا معقول براي کره باعث شد مشکلي در 
زنجيره توزیع این کاال ایجاد نشود. حذف ارز ترجيحي از واردات 
کره در سال98 و اتمام موجودي کره هاي وارداتي در گمرك و 
کارخانه هاي لبنيات، دليل اصلي درخواست توليدکنندگان کره 
براي افزایش قيمت این محصول بود که بخشي از آن موردقبول 
ستاد تنظيم بازار قرار گرفت. البته توليدکنندگان کره معتقدند 
قيمت هاي جدید براي کره ایراني همچنان صرفه اقتصادي ندارد 
و با احتساب هزینه بسته بندي، توزیع و سود خرده فروشي، هيچ 

حاشيه سودي براي کارخانه هاي لبنياتي به همراه ندارد.

الزامات شكست قيمت تخم مرغ
در گزارشي که هفته گذشــته با عنوان »نگاه نگران توليد به 

دروازه واردات« در روزنامه همشــهري منتشر شد، براساس 
آمار مشخص شده بود که از ابتداي سال جاري تا 20شهریور، 
واردات کنجاله سویا به عنوان اصلي ترین نهاده مورداستفاده 
در مزارع مرغداري 60درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل 
کاهش یافته و فضاي توليد را بــراي واحدهاي مرغ تخم گذار 
به شدت نامساعد کرده است؛ تا جایي که عظيم حجت، عضو 
هيأت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتي کشور به خبر آنالین 
مي گوید: به واسطه مشــکالت مرغداران درخصوص تأمين 
نهاده  ها، مرغداري ها جيره غذایي مرغ هاي تخمگذار را کاهش 
داده اند. به گفته او، از آنجایــي  که 8۵درصد جيره غذایي مرغ 
تخمگذار ذرت و سویاست، وقتي جيره کاهش مي یابد یا تغيير 
مي  کند، مرغ تخم نمي گذارد و وقتــي پروتئين جيره غذایي 
کاهش مي یابد، سایز تخم مرغ ریز مي شود. بر همين اساس در 
جلسه ستاد تنظيم بازار براي قيمت تخم مرغ، مقرر شده نياز 

توليدکنندگان به نهاده هاي دامي تا 10روز آینده برطرف شود 
تا زمينه عملي براي کنترل قيمت تخم مرغ بدون آسيب زدن 
به توليد مهيا باشد. وزیر جهادکشاورزي با اشاره به تأمين منابع 
مالي براي واردات نهاده هاي موردنيــاز دامداران و مرغداران 
کشور مي  گوید: حداکثر تا 10روز آینده محموله هاي عظيم 
نهاده هاي دامي مخصوصا کنجاله ســویا وارد کشور مي شود 
و به ســرعت در اختيار دامداران و مرغداران قــرار مي گيرد. 
به گفته خاوازي، ایــن نهاده ها نياز دامــداران و مرغداران را 
به طور کامل برطرف کرده و واردات آنها به طور مستمر ادامه 
مي یابد. نکته قابل توجه اینکه این نهاده ها طبق روال قبلي، با 
دالر 4200توماني وارد کشور شده و با قيمت مصوب در اختيار 
توليدکنندگان قرار مي گيرند، ضمن اینکه قرار است فرایند 
تأمين نهاده هاي دامي به صــورت هفتگي در دفتر معاون اول 

رئيس جمهور پایش  شود.

 با رشد 148هزار واحدي شاخص کل بورس تهران در مبادالت هفته 
قبل اميدواري ها به تداوم روند صعودي قبلي افزایش یافته است. با این بورس

حال فشــار فروش از ســوي ســهامداران حقيقــي در هفته قبل، 
تردید هایي را در تداوم روند صعودي ایجاد کرده است. این موضوع هفته جاري را به 
هفته اي سرنوشت ساز براي بازار سهام کرده است؛ چرا که رشد شاخص ها مي تواند 
سيگنال پرقدرتي براي ورود دوباره منابع مالي سهامداران حقيقي به بازار صادرکند 
و پول هاي پارك شده درکنار بورس را دوباره راهي بازار سهام کند. در چنين شرایطي 
اعالم آمادگي صندوق توسعه ملي براي تزریق نقدینگي به بازار سهام، اميدواري ها 

را براي رشد شاخص در هفته جاري دو چندان کرده است.
به گزارش همشهري، پس از یك دور نزول مداوم شاخص کل بورس تهران ظرف 
یك ماه، از هفته پيش شــاخص هاي بورس تحت تأثير حمایت هایي که از سوي 
ســهامداران حقوقي با روش بازارگرداني شد شــروع به رشدکرد. شاخص کل 
بورس تهران در مبادالت هفته قبل نزدیك بــه 148هزار واحد افزایش یافت. با 
این حال شدت فروش سهام از سوي سهامداران حقيقي در هفته قبل همچنان 
زیاد بود. سهامداران حقيقي اغلب اوقات در صف هاي فروش ایستاده بودند. بازار 
سهام عمدتا تحت تأثير عمليات بازارگرداني سهام از سوي سهامداران حقوقي با 
رشد مواجه شد. در روز هاي سه شنبه و چهارشنبه هفته قبل اما ورق تا حدودي 
برگشت و رفته رفته سهامداران حقيقي هم وارد بازار شدند. عمليات بازارگرداني 
هم از سوي سهامداران حقوقي به طيف گسترده تري از سهام شرکت ها گسترش 
پيدا کرد. این موضوع منجر شد تا »شاخص کل هم وزن« هم، برخالف روز هاي 
قبلش با رشد مواجه شود. با این حال هنوز مشــخص نيست آیا در هفته جاري 
رویه معامالت مشابه روز هاي سه شنبه و چهارشنبه خواهد بود یا عرضه سهام از 
سوي سهامداران حقيقي دوباره افزایش خواهد یافت. این موضوع هفته جاري 
را به یك هفته سرنوشت ســاز براي بازار سهام تبدیل کرده است. مي توان گفت 
چنانچه افزایش عرضه ها از ســوي ســهامداران حقيقي منجر به نزول شاخص 
شود، احتماال این نزول براي یك دوره ميان مدت ادامه خواهد یافت اما چنانچه 
شاخص ها رشد کنند، سهامداران حقيقي هم براي ورود دوباره به بورس ترغيب 
مي شوند.  با تزریق نقدینگي جدید بازار سهام دوباره در ميات مدت رشد خواهد 
کرد. برخي عوامل نشان مي دهند که احتماال روي دوم سکه در هفته جاري اتفاق 

خواهد افتاد. تحت تأثير 3عامل احتماال شاخص کل بورس تهران در این هفته  با 
رشد مواجه خواهد شد.

3عامل سرنوشت ساز
بررسي ها نشان مي دهد بازار سهام در هفته جاري تحت تأثير 3عامل تغيير جریان 
پول از اوراق بدهي به سهام، تزریق منابع از سوي صندوق توسعه ملي و بازگشایي 
نماد پاالیشگاه ها در بورس اســت.  آمار نشــان مي دهد که حجم عرضه از سوي 
صندوق هاي سرمایه گذاري با در آمد ثابت افزایش یافته است.  این نشان مي دهد 
با کاهش ریسك سيســتماتيك بازار، ســرمایه گذاران ترجيح مي دهند به جاي 
دریافت سود مشخص به سمت ســهامداري گرایش پيدا کنند. در واقع هر زمان 
که شاخص هاي بورس نزول مي کنند، بخشي از نقدینگي راهي سرمایه گذاري در 
اوراق بدهي از طریق صندوق هاي ســرمایه گذاري با درآمد ثابت مي شود.   زمانی 
که سرمایه گذاران احساس کنند ریسك هاي بازار ســهام کاهش پيدا کرده است 
پول هاي پارك شده را در بازار اوراق بدهي که اصطالحا به پارکينگ معروفند دوباره 
وارد بازار سهام مي کنند. در چنين شرایطي افزایش عرضه ها از سوي صندوق هاي 
سرمایه گذاري با درآمد ثابت که سبد سهامشــان عمدتا شامل اوراق بدهي است 
به ویژه در روزهاي سه شنبه و چهارشــنبه بيانگر آن است که احتماال سهامداران 
حقيقي دوباره قصد دارند پول هاي پارك شــده را وارد بورس کنند.  این مي تواند 

منجر به رشد دوباره شاخص هاي بورس شود.
دومين عامل مهم کــه مي تواند نقش تعيين کننــده اي در معامالت هفته جاري 
داشته باشــد، حضور جدي صندوق توســعه ملي است. قرار اســت یك درصد از 
منابع صندوق توســعه ملي در صندوق تثبيت بازار ســرمایه سپرده گذاري شود. 
این صندوق پنجشنبه هفته قبل براي این کار اعالم آمادگي کرد. برآورد مي شود 
تحت تأثير تزریق یك درصد از منابع صندوق توســعه ملي به بازارسهام نزدیك به 
2۵هزار ميليارد تومان نقدینگي جدید واردبازارسرمایه شود. به این ترتيب درهفته 
جاري این 2 عامل به مهم ترین مولفه هاي اثرگذار براي ســرمایه گذاري در بورس 
تبدیل می شوند. چنانچه این 2 عامل بتواند به ایجاد تعادل در بورس کمك کند، 
سایر سهامداران حقيقي نيز براي ورود دوباره به بورس ترغيب مي شوند.  حجم ورود 
نقدینگي به بازار سهام با افزایش بيشتري مواجه مي شود و این افزایش نقدینگي 

به معناي رشد بيشتر شــاخص هاي بورس خواهد بود. سومين عامل تأثير گذار در 
معامالت هفته، بازگشایي نماد پاالیشگاه ها در بورس است که قرار است بعد از چند 
هفته معامالتشان آغاز شود. به زعم تحليلگران نحوه معامالت سهام این شرکت ها 

نقش تعيين کننده اي در مبادالت این هفته  خواهد داشت.

نقش پااليشگاه ها
محمد آرام، کارشناس بازار سرمایه در پيش بيني خود از معامالت هفته جاري به 
3عامل اشاره مي کند و مي گوید: انتشار گزارش هاي شش ماهه از سوي شرکت ها 
و همينطور قيمت ارز نقش زیادي در معامالت هفته جاري دارد با این حال اعمال 
تخفيف هایي از ســوي دولت براي خوراك پاالیشگاه ها و شرکت هاي توليد کننده 
محصوالت پتروشــيمي مي تواند منجر به افزایش تقاضا در بورس در هفته جاري 
شود. محمدرضا کفاش، یك کارشناس دیگر بازار سرمایه هم به نقش پاالیشگاه ها 
اشاره مي کند و مي گوید:معامالت بورس در هفته جاري بستگي به نحوه معامالت 
پاالیشگاه ها و شرکت سرمایه گذاري تامين اجتماعي دارد. نوسان قيمت سهام این 
شرکت ها مي تواند معادالت  را تغيير دهد. ناصر کشاورز، یکی دیگر از کارشناسان 
بازار ســرمایه نيز با بيان اینکه معامالت هفته جاري بســتگي به نحوه معامالت 
پاالیشگاه ها بعد از بازگشایي نمادشان دارد به بورس نيوز مي گوید: بازار هم اکنون 
سردرگم است، بنابر این رشد یا نزول بازار سهام در هفته جاري بستگي زیادي به 

نحوه بازگشایي نماد پاالیشگاه ها و معامالت آنها دارد.
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 سازمان جنگل ها به عنوان 
محيط
یك معاونــت درون وزارت زيست

جهادكشاورزي تضاد اهداف 
جدي با وزارتخانــه مربوطه دارد. رویكرد 
یكي افزایش حداكثــري توليد و دیگري، 
حفاظــت از منابــع طبيعي اســت. وزیر 
جهادكشاورزي نيز اخيرا از سرمایه گذاران 
بخش خصوصي خواســته بــه طرح هاي 
جنگل و مرتع وارد شــوند و از ســازمان 
جنگل ها، مراتع و آبخيزداري خواســته با 
كشــاورزان، زارعان و باغدارانــي كه در 
عرصه هاي منابع طبيعي كاشــت درخت 

انجام داده اند، مدارا كند.
كاظم خاوازي، وزیر جهادكشــاورزي در 
نشستي كه با مدیران ســازمان جنگل ها 
داشت، اعالم كرد: »مردم ایران به جنگل 
و مرتع توجه ویژه دارند و مــا باید از این 
ظرفيت عظيم اســتفاده كنيــم.« این در 
حالي اســت كه ایــن دو بخــش به دليل 
خشكسالي هاي پي درپي و طوالني مدت 
وضعيت مطلوبي ندارند و تنها در 2ســال 
اخير اســت كه وضعيت مراتــع به دليل 

بارندگي ها اندكي بهبود یافته است.
وزیر جهادكشاورزي در این جلسه اشاره 
كرده اســت كــه نقدینگي موجــود در 
جامعه مي تواند در بخــش جنگل و مرتع 
سرمایه گذاري شود و متخصصان اقتصادي 
باید در این موضوع ورود كنند. وی گفت: 
این سرمایه گذاري مي تواند فراتر از گياهان 

دارویي و توسعه زراعت چوب باشد.

سهمرويكرداقتصاديبهمنابعطبيعي
بازده دیرهنگام ســرمایه گذاري در بخش 
زراعت چوب باعث شد نقدینگي كمتري 
در این بخش وارد شود. هادي كيادليري، 
دبير مرجع ملي كنوانسيون تنوع زیستي 
كشور در نقد تخصصي رویكرد وزیر جدید 
جهادكشــاورزي به همشهري گفت: وزیر 

كشاورزي مسئول توليد محصول غذایي 
در یك فرایند اقتصادي در كشــور است؛ 
درحالي كه هيچ كس بــه منابع طبيعي با 

رویكرد اقتصادي نگاه نمي كند.
به گفته او، ماهيت سرمایه گذاري خصوصي 
كســب درآمد در زمان كوتاه اســت و در 
زماني كه بهره بــرداري از جنگل ها انجام 
مي شد، نتوانســتيم هم به بهره برداري از 
منابع چــوب بپردازیم و هــم جنگل ها را 
حفظ كنيم؛ چون نــگاه اقتصادي صرف 
به جاي نگاه اكولوژیــك به منابع طبيعي 

حاكم بود.
كيادليــري با اشــاره به شــرایط ناپایدار 
اقتصادي در كشــور یادآور شــد: ارزش 
پول ملي به شــدت در حال نوسان است 
و مخاطرات ســرمایه گذاري باالست؛ در 
نتيجه ســرمایه گذار ترجيح مي دهد در 
طرح هاي زودبازده ســرمایه گذاري كند 
و این همان نكته اي اســت كه براي منابع 
طبيعي ســم اســت. وقتي طرح تنفس 
جنگل هم مطرح شــد، تالش آن بود كه 
نگاه اقتصــادي به منابع طبيعــي به نگاه 
اكولوژیك و توقف بهره بــرداري از چوب 
تغيير كند. طرح هاي جایگزین پس از آن 

نيز رویكرد حفاظتي داشت.
به اعتقاد او، اقتصاد »درون زا« كه براساس 
آن سيســتم، خود هزینه هایش را تامين 
كند، نباید در منابع طبيعي حاكم شــود. 
كيادليري كه دبير مرجع ملي كنوانسيون 
تنوع زیســتي اســت، مي گویــد: منابع 
طبيعــي كشــور تخریب شــده و در این 
شرایط استفاده از رویكرد اقتصاد درون زا 
صحيح نيســت، ولي مي تــوان از راه هاي 
دیگري همچون ارزش گــذاري خدماتي 
كه طبيعت در اختيار انسان قرار مي دهد، 
كسب درآمد كرد؛ به طور مثال مي توان از 
پروژه هاي راهسازي یا از همان 12ميليون 
گردشگري كه به استان هاي شمالي كشور 
سفر مي كنند، براي حفظ طبيعت عوارض 

كسب كرد.
وزیر جهادكشــاورزي البته در بخشي از 

ســخنانش تأكيد داشــت كه ســازمان 
جنگل ها رفتار مسالمت آميز با كشاورزان 
در عرصه هاي منابع طبيعي داشته باشد. 
این اظهارات از ســوي باالتریــن مقام در 
حوزه منابع طبيعي در شــرایطي صورت 
گرفته است كه به اعتقاد هادي كيادليري، 
چنيــن اظهارنظــري با قوانيــن موجود 
مغایرت دارد و مجــري قانون نمي تواند با 

متخلف مدارا كند.
دبير مرجع ملي كنوانسيون تنوع زیستي 
مي گوید: چنين اظهارنظري زمينه را براي 
متخلفان در آینده فراهم مي كند و ممكن 
است عده اي به اميد مدارا وارد عرصه هاي 
ملي شوند. این رویكرد اشتباه در گذشته 
نيز وجود داشــت؛ دليل اصلي این اشتباه 
هم آن اســت كه ســازمان منابع طبيعي 
كشــور در دل وزارتخانه كشاورزي است؛ 
درحالي كه اهداف ایــن دو بخش كامال با 
یكدیگر متفاوت هستند و در برخي موارد، 

مغایرت دارند.

مغایرت قانوني اظهارات مسئوالن در دولت 
و مجلس از نظر هادي كيادليري زمينه را 
براي تصرف منابع طبيعــي فراهم كرده 
است. به گفته او، سازمان جنگل ها و مراتع 
باید از وزارت جهادكشاورزي جدا شود و 
به عنوان یك وزارتخانه یا نهاد مستقل عمل 

كند تا نگاه پوپوليستي نيز حذف شود.

وزارت از جنگلهــا ســازمان
جهادكشاورزيجداشود

از ميان 20وزارتخانه موجود، یك دستگاه 
در كشور وجود دارد كه وظيفه اش حفاظت 
از توان اكولوژیك كشــور در عرصه هاي 
منابــع طبيعي اســت. حاال كنشــگران 
محيط زیســت مي پرســند، چــرا وزیر 
جهادكشاورزي باید از دســتگاهي كه از 
نظر بودجه و امكانات ضعيف است، بخواهد 
نگران معيشت مردم باشــد؟ این سؤالي 
اســت كه محمد درویش، كویرشناس و 
فعال محيط زیســت نيز از هــواداران این 

جریان پرسيده است.
محمــد درویش به همشــهري مي گوید: 
اگر سایر سازمان ها درســت عمل كنند، 
تــوپ را در زميــن ســازمان جنگل هــا 
نمي اندازند. حفاظــت از جنگل ها و مراتع 
یك استراتژي راهبري و حاكميتي است 
و مي تواند به بهبود كيفيــت آب و خاك 
كشور و توليد اكسيژن و مقاومت در برابر 
تغيير اقليم كمك كند. به گفته این فعال 
محيط زیست، در سرزميني كه آب، خاك و 
هوا ندارد، نمي توان زندگي كرد و اگر وزیر 
جهادكشاورزي متوجه این موضوع نباشد، 
دیگر از كدام مســئول مي تــوان انتظار 
داشت؟ اصال چرا باید وزیر كشاورزي فشار 

مضاعف به سازمان جنگل ها وارد كند؟ 
او راه حل را در ایجاد معيشــت جایگزین 
براي جامعه محلي نزدیك رویشــگاه هاي 
جنگلي بــه جــاي بهره بــرداري صرف 
از جنگل هــا و عرصه هــاي منابع طبيعي 
مي دانــد و مي گوید: اگر رویشــگاه هاي 

جنگلي كه 7درصد از خاك كشور هستند 
برایمان مهم است باید مثل كشور بوتان، 
آب، بــرق و گاز رایــگان در اختيار مردم 
محلي گذاشته شود تا براي تامين مایحتاج 

خود سراغ جنگل ها نروند.
محمد درویش معتقد است: روند مدیریت 
در كشور بدین صورت است كه هر مدیري 
فقط به زمــان محدود تصــدي خود فكر 
مي كند و به همين دليــل هم هر مدیري 
مي آید مي گوید ویرانه تحویل گرفته است؛ 
درحالي كه این ویرانه با چنين نگرش هایي 
همچنان ویــران مي ماند و تــا زماني كه 
سازمان جنگل ها به وزارتخانه اي مستقل 

تبدیل نشود، مشكل حل نمي شود.
به اعتقاد او، مسئوليت منابع طبيعي كشور 
هم اكنون در اختيار وزارتخانه اي )وزارت 
جهادكشاورزي(  است كه از خدا مي خواهد 
وسعت عرصه هاي منابع طبيعي كم شود 
و به زمين هاي كشــاورزي بــراي توليد 
محصول بيشتر افزوده شود تا بيالن توليد 

گندم و برنج در آنها باالتر برود.
به گفته او، براي وزارت جهادكشاورزي، 
ســوختن جنگل ها و كاهــش زادآوري 
محيط زیســت اهميت ندارد، بلكه تفكر 
غالب این اســت كه از هــر چيزي پول 
درآورد و اگــر هم برایش مقــدور نبود، 
تغييــر كاربــري در عرصه هــاي منابع 

طبيعي اجرا شود.
درویش تأكيد كرد: به همين دليل اســت 
كه وقتي مدیریــت نمي توانــد از كوه ها 
پول دربياورد، اجــازه معدنكاوي مي دهد 
و اجازه مي دهد جنگل ها به دامگاه و اراضي 
كشاورزي تبدیل شــود. او با تأكيد بر این 
موضوع كــه نابودي عرصه هــاي طبيعي 
مصداق بارز خام فروشــي و همان خطري 
اســت كه مقام معظم رهبري به شــدت 
نســبت به آن هشــدار داده اند، گفت: در 
حالي پارك هاي ملي را بــا معدنكاوي از 
دست مي دهيم كه رئيس سازمان حفاظت 
محيط زیست كشــور مي گوید قدرتي در 

برابر مافياي معدن ندارد.

تضادمنافعدرحفظمنابعطبيعيوجنگلها
  وزارت جهادكشاورزي در تالش براي كاستن از وسعت عرصه هاي طبيعي به نفع كشاورزي است، سازمان جنگل ها اما بر حفظ این عرصه ها تأكيد دارد

  فعاالن محيط زیست: تشكيل وزارت جنگل ها و منابع طبيعي راهكار حل بحران در تضاد منافع است

خبرهاي كوتاه

آتش3هكتارازجنگلهاومراتعبويراحمدراسوزاند
3فقره آتش سوزي در جنگل ها و مراتع شهرستان بویراحمد موجب 
ســوختن 3هكتار از این محدوده شــد. علت هر ســه آتش سوزي 
عامل انســاني بوده اســت. به گزارش پایگاه اطالع رســاني سازمان 
جنگل ها، عباس حســن زاده، رئيس اداره منابع طبيعي شهرستان 
بویراحمد اعالم كرد: این آتش سوزي ها در جنگل ها و مراتع ارتفاعات 
مناطق »رهمالي«، »فيروزآباد« و »ده شــيخ« به وقوع پيوســتند.  
آتش سوزي»رهمالي« ســاعت21 شروع و ســاعت یك بامداد نيز 
مهار شد، آتش ســوزي ده شيخ ساعت22 شــروع و ساعت24 مهار 
شد و آتش ســوزي فيروزآباد ساعت24 شروع و ســاعت یك بامداد 
مهار و خاموش شــد. رئيس اداره منابع طبيعي شهرستان بویراحمد 
درخصوص ميزان خسارات وارده این آتش سوزي ها خاطرنشان كرد: 
درپي این 3 مورد آتش ســوزي 3هكتار جنگل و مرتع دچار خسارت 

شدند.

اختصاص۴۰ميليوندالريدولتبرايمديريتپسماند
دولت 40ميليون دالر براي مدیریت پســماند با اولویت استان هاي 
ســاحلي كشــور تخصيص داد. احمدرضــا الهيجــان زاده، معاون 
محيط زیست دریایي و تاالب هاي ســازمان حفاظت محيط زیست 
در این باره گفت: تخصيص این ميزان اعتبار براي مدیریت پســماند 
با هدف اصلي پيشــگيري از توليد پســماند و به دنبال آن استفاده 
مجدد، بازیافت، بازیابي و به عنوان آخرین گزینه، دفع ایمن با اولویت 
استان هاي ساحلي كشور درنظر گرفته شده است. به گزارش سازمان 
حفاظت محيط زیست، ساالنه 300ميليون تن زباله پالستيكي توليد 
مي شود كه از این مقدار حدود 8ميليون تن وارد اقيانوس ها مي شود. 
در سال201۵ خسارت تخمين زده شده ناشي از زباله هاي دریایي به 
صنایع ماهيگيري و آبزي پروري، حمل ونقل دریایي، كشتي ســازي  
و گردشگري دریایي در كشــورهاي عضو همكاري اقتصادي آسيا و 

اقيانوسيه، 11.2ميليارد دالر بوده است.

دستگيريشكارچيغيرمجازپاركمليگلستان
فرمانده انتظامي گاليكش از دستگيري یكي از شكارچيان غيرمجاز 
سابقه دار معروف به اسماعيل پلنگ در پارك ملي گلستان در شرق این 
استان خبر داد. این فرد به اتهام شكار غيرمجاز حيوانات حمایت شده 
مانند قوچ، ميش، مرال، كل و بز تحت تعقيب قرار داشت. وي بارها در 
جدال با محيط بانان موفق به فرار شده بود. به گزارش ایرنا، سرهنگ 
فریدون جهان تيغ گفت: از محل دستگيري این فرد عالوه بر كشف 
یك قبضه اسلحه جنگي كالشــنيكف، مقادیري فشنگ جنگي نيز 
كشف شد. این متخلف حرفه اي پس از شكار حيوانات وحشي اقدام 
به حمل الشــه ها به مراكز سكونتگاهي و فروش الشــه حيوانات به 
قيمت گزاف مي كرد. پارك ملي گلستان ميزبان 13۵0گونه گياهي 
و 302گونه جانوري ازجمله نيمي از گونه هاي پستانداران ایران است 
كه به همين دليل به عنوان ذخيره گاه زیســت كره در ميراث جهاني 
یونسكو به ثبت رسيده است. براساس آخرین سرشماري حيات وحش 
با محوریت گونه هاي علفخوار، بيش از ۵هزار رأس قوچ و ميش، كل و بز 

و آهو در این پارك شناسایي و سرشماري شده اند.

هعفنملاماعتيشم
ولابلارتشاكلام
شمسااحمامادنا
يدقيقلتهروان
ماچولبجاورمع
يرماسيگدنزدرت

نغرفمدوويلاه
هسفقتكالفانما
هردقبنزربدتم
رمتتلاهجنيلاب
نيدلومولازتو
جانعرتاومرال
يدتبمكيباهبنا
دامادريمزوماون
هريلدومحمناطلس
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عليرضا جهانبخش در نخســتين بازي  فيكس فصل جديدش براي برايتون 68دقيقه بازي 
كرد، يك گل زد، يك پاس گل داد و آغاز شكوهمندي را براي خودش در فصل2020-21 
رقم زد. تيم برايتون فصل جديد فوتبال انگليس را دوشنبه گذشته با شكست مقابل چلسي 
در نخستين هفته ليگ برتر آغاز كرد. در آن مسابقه جهانبخش در تركيب اصلي تيمش نبود 

و از دقيقه79 به زميــن رفت. اما 3روز بعد برايتون در مرحلــه دوم رقابت هاي جام اتحاديه 
انگليس در ورزشگاه فالمر مقابل تيم پورتسموث قرار گرفت و جهانبخش اين بار در تركيب 
اصلي تيمش از ابتدا به زمين رفت. او كه پس از 2۴0روز به تركيب برايتون رسيده بود انگيزه 
زيادي براي اثبات شايستگي هايش به گراهام پاتر داشت و نزديك بود در همان ثانيه37 بازي 
روي يك ارسال چيپ از سمت راست محوطه جريمه پورتسموث، گلزني كند كه ضربه اش 
روي تور دروازه فرود آمد. مهاجم ايراني در دقيقه7 با يك پاس عمقي ويكتور گيوكرس را با 
دروازه بان حريف تك به تك كرد اما اين موقعيت از دست رفت. در دقيقه2۴ هم فرصت خوبي 
را براي استيفنس فراهم كرد كه شــوت اين بازيكن به تير عمودي دروازه اصابت كرد. بازي 
مؤثر و پرجنب و جوش جهانبخش باالخره در دقيقه38 باعث گلزني برايتون شد. عليرضا با 
توپ ربايي در يك سوم دفاعي حريف صاحب توپ شد و بعد از پاسكاري با پاسكال گروس با 
يك سانتر چيپ استثنايي توپ را روي سر مك آليستر فرود آورد تا گل اول تيمش با پاس گل 
زيباي او به ثمر برسد. نيمه اول با همين يك گل به پايان رسيد اما در نيمه دوم جهانبخش 

شخصا دست به كار شد و گل دوم برايتون را با يك شوت استثنايي از راه دور زد. در دقيقه53 
ايراني شماره16 برايتون حمله سريعي را از زمين خودي براي تيمش تدارك ديد و با سرعت 
زياد، خودش را به محوطه جريمه پورتسموث رساند تا پاس گيوكرس را دريافت كند و با يك 
شــوت زيبا از روي خط محوطه جريمه، دروازه حريف را باز كند. اين نخستين بار است كه 
جهانبخش براي برايتون در يك بازي هم گل مي زند و هم پاس گل مي دهد. او آخرين بار در 
آوريل 2018 براي آلكمار اين كار را انجام داده بود. برايتون بعد از درخشش جهانبخش 2گل 
ديگر هم به ثمر رساند و پورتسموث را ۴بر صفر برد. اما گراهام پاتر ترجيح داد در دقيقه68 
جهانبخش را از بازي خارج كند تا براي بازي هاي ليــگ در هفته آينده او را آماده در اختيار 
داشته باشد. جهانبخش با همان 68دقيقه حضور در ميدان، بهترين بازيكن زمين شناخته 
شد و جايزه ويژه اي دريافت كرد. آماري كه جهانبخش را به اين عنوان رساند 55لمس توپ، 
31پاس صحيح از 38پاس )82درصد(، 5پاس كليدي، 2بار خلق موقعيت، ۴تكل صحيح، 

۴شوت، يك پاس گل و يك گل بود.

از ديشب با ديدار بايرن مونيخ و شالكه بوندس ليگاي فصل جديد رسما آغاز شد و امشب هم دورتموند در ساعت21در 
يك بازي دشــوار از مونشــن گالدباخ پذيرايي مي كند تا هر 2 مدعي اصلي قهرماني يعني بايرن و دورتموند افتتاحيه 
سختي را سپري كرده باشند. سري آ هم از امروز اســتارت مي خورد با 2 ديدار بين تيم هاي فيورنتينا- تورينو و هالس 
ورونا- رم. امروز در ليگ برتر چند ديدار داريم كه هيچ كدام حساس و حياتي نيست؛ اورتون- وست برومويچ )ساعت16(، 
ليدز- فوالم )ساعت18(، منچستريونايتد-كريستال پاالس )ســاعت21( و آرسنال- وستهام )23:30(. براي تماشاي 
نخستين بازي حساس فصل بايد تا فردا ساعت20صبر كنيد و بازي ليورپول در زمين چلسي را ببينيد. نخستين بازي 
فصل منچسترسيتي هم دوشنبه در زمين ولوز برگزار مي شود. در هفته دوم الليگا مي توانيد اين ديدارها را پيگيري كنيد؛ 
ويارئال- ايبار، ختافه- اوساسونا، سلتاويگو- والنسيا اما رئال مادريد و بارسلونا كه به خاطر حضور در ليگ قهرمانان فصل 
قبل بازي هفته اول آنها به تعويق افتاده بود فردا و پس فردا الليگا را افتتاح مي كنند. رئال مادريد ساعت 23:30يكشنبه در 
زمين سوسيداد بازي دارد كه بازي سختي است و بارسلونا هم ساعت 19:30دوشنبه در ورزشگاه خانگي اتلتيك بيلبائو 

نخستين بازي فصل خود را زيرنظر رونالد كومان انجام خواهد داد.

  فوتبال اروپا آغازتر شد

استقالل نگران شيخ و رشيد
در روزهايي كه استقالل با الكس نوري براي نشستن روي نيمكت اين تيم وارد مذاكره شده، شيخ دياباته به استقالل نامه زده 
و مدعي شده اگر تا پايان امروز طلب 438 هزار دالري اش را نگيرد، قراردادش را با آبي ها فسخ مي كند. جدا از اين استقاللي ها 

اين روزها نگران رشيد مظاهري هم هستند، بازيكني كه شايعه شده كميته تعيين وضعيت راي به محروميتش داده است!

سرانجام خبر عقد قرارداد رسمي بين باشــگاه تراكتور و عليرضا منصوريان 
منتشر شد تا اين مربي استقاللي براي ليگ بيستم روي نيمكت تيم تبريزي 
بنشــيند. در اين ميان آنچه مسلم اســت اينكه عليمنصور در تبريز اصال كار 
آساني نخواهد داشــت. دســت كم تجربه 2 مربي ايراني كه در شرايط شبيه 
به منصوريان روي نيمكت تراكتور نشســتند، اين موضوع را به خوبي آشكار 
مي كند. مجيد جاللي از ابتداي ليگ ســيزدهم هدايــت تراكتور را برعهده 
گرفت و بعد از 23هفته در حالي از اين تيم كنار گذاشته شد كه تنها 7 امتياز 
با صدرنشين فاصله داشت. يحيي گل محمدي هم در ليگ هفدهم در حالي 

سرمربي تراكتور شد كه اين تيم به خاطر محروميت از جذب بازيكن شرايط 
دشواري داشت. با اين حال مداراي باشگاه با گل محمدي هم بيشتر از 18هفته 
طول نكشيد. بنابراين روشن است كه منصوريان فرصت زيادي براي اثرگذاري 
روي تيم ســرخپوش تبريزي ندارد؛ مخصوصا اگر به ياد بياوريم محمدرضا 
زنوزي، مالك فعلي باشگاه هم ابايي از اعمال تغييرات مداوم در كادرفني ندارد 

و منصوريان هفتمين نفري است كه با تصميم او سرمربي تراكتور مي شود.
در اين ميان شايد يكي از خوش شانسي هاي منصوريان اين باشد كه مسابقات 
ليگ بيستم هم تا اطالع ثانوي بدون حضور تماشــاگران برگزار خواهد شد. 
به اين ترتيب او در فضاي آرام تري كارش را شــروع مي كند و نيازي نيســت 
بابت واكنش سريع و احتمالي هواداران نگران باشــد. اين تجربه براي آينده 
منصوريان هم بسيار كليدي اســت و او بعد از نشــيبي كه در دوران هدايت 
اســتقالل و ذوب آهن تجربه كرد، بايد نشــان بدهد هنوز توانايي هايي براي 

نشان دادن دارد.

  فرار از سرنوشت يحيي
كار منصوريان در تبريز ساده نيست

عليرضا منصوريان كه بعد از بركناري از ذوب آهن در ميانه هاي فصل 
گذشته خانه نشين شده بود، ســرانجام به نيمكت تراكتور رسيد؛ 
فرايندي كه در تحقــق آن، قانون منع جذب مربــي خارجي و نيز 
عدم توافق باشگاه تبريزي با دايي، كريمي و نكونام مؤثر بوده است. به 
هر حال براي علي منصور در تيم جديدش، آرزوي موفقيت مي كنيم، 
اما جمله جالب او در جلسه معارفه اين بود: »به خاطر هواداران پرشور 
تراكتور و شخص آقاي زنوزي تراكتور را انتخاب كردم.« يعني يك 
طوري كه انگار منصوريان از بارســلونا و منچسترسيتي پيشنهاد 
داشت، اما نتوانست احساسات پاك هواداران تراكتور را ناديده بگيرد! 
آقا شما كه مدت هاست در خانه نشستي، رسيدنت به استقالل تقريبا 
غيرممكن اســت و نيمكت خاصي هم باقي نمانده؛ در اين شرايط 
پيشنهاد تراكتور رسيده و قبول كردي، ديگر چرا دنبال داليل فرعي 

و منت گذاشتن بر سر هواداران مي روي؟

مرسي كه پيشنهاد بارسا را رد كردي!

مدير باشگاه ماريتميو در پرتغال گفته از 2 ماه پيش مذاكره و توافق با 
علي عليپور صورت گرفته بود. مهدي رسول پناه، سرپرست باشگاه 
پرسپوليس هم عليه مهاجم سابق سرخ ها مصاحبه كرده كه: »آقاي 
عليپور؛ اين رسمش نبود كه ما را سر كار بگذاري. شما كه با باشگاه 
پرتغالي توافق كــرده بودي، چرا براي مذاكره نمايشــي با ما اقدام 
كردي؟« خب شايد به نوعي حق با رسول پناه باشد، اما سرپرست 
باشگاه زياد هم نبايد سخت بگيرد. همين االن سرمربي تيم او كسي 
است كه در نخستين جلسه تمريني با سرخپوشان افشا كرد 10روز 
قبل از عقد قرارداد با پرسپوليس ســفارش جذب اوساگونا را داده 
بود؛ يعني درســت همان زماني كه يحيي گل محمدي سرمربي 
شهرخودرو بود و به صورت اخالقي بايد براي جذب بازيكن در اين تيم 
تالش مي كرد. باالخره از هر دستي بدهي، از همان دست مي گيري!

خب اين به آن در

در قطر مهدي ترابي با كاروان پرســپوليس تماس گرفته و با يحيي 
گل محمدي صحبت كرده اســت. ترابي كه يكي از وزنه هاي فني 
سرخپوشــان بود و جدايي غيرمنتظره اي از اين تيم داشت، در اين 
گفت وگوي تلفني براي باشگاه سابقش آرزوي موفقيت كرده است. 
گويا خود ترابي هم در قطر حضور دارد و در حال مذاكره براي يافتن 
تيمي جديد است. همه اينها در حالي است كه حضور او در مسابقات 
ليگ قهرمانان، به شدت مي توانست براي پرسپوليس كارگشا باشد. 
كسي انتظار ندارد ترابي قيد پيشنهادهاي كالن را بزند و در پرسپوليس 
بماند، اما شايد او مي توانست با باشگاه بعدي اش شرط كند كه پس از 
پايان ليگ قهرمانان به آنها ملحق خواهد شد. اگر چنين امكاني به وجود 
مي آمد، قطعا پرسپوليسي ها خيلي خوشحال تر مي شدند. نه اينكه او 

در قطر بيكار باشد و با تماس تلفني حال قرمزها را بپرسد.

تماس تلفني به چه درد مي خورد؟

نكته بازي

  توفانِ علي جي
 عليرضا جهانبخش با يك گل   و يك پاس گل بهترين 

بازيكن   برايتون در مقابل پورتسموث شد
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10پيشنهاد براي توزیع واكسن آنفلوآنزا
  همشهري،  3 روز مانده به اول مهر در گفت وگو با کارشناسان، سازوکار توزیع عادالنه واکسن آنفلوآنزا 

را بررسي کرد
رزمندگان با چه معياري جانباز شناخته 

مي شوند؟
 در دوران دفاع مقدس شاهد حماســه هایي بوده ایم که باورش براي خيلي از افراد سخت 
است. بسياري از رزمندگاني که دچار مجروحيت مي شدند، به دفعات با رهاکردن درمان 
خود مجدداً به جبهه هاي نبرد برگشته و مشغول دفاع در برابر دشمن می شدند. بسياري 
از آنان حتي مجروحيت هاي خود را پنهان مي کردند تا مبادا از اعزام مجدد آنان به جبهه ها 
خودداري شود. برخي به صورت سرپایي درمان شده و به دنبال سوابق درماني نبودند. شرایط 
جنگي فضاي جبهه ها را طوري رقم زده بود که اکثر مدارك درماني در بيمارســتان هاي 
صحرایي یا نابود شدند یا به مرور که امكان بایگاني آنها فراهم نبود از بين رفتند. با توجه به 
شرایط کنوني رزمندگاني که فاقد صورت سانحه و مدارك درماني همزمان بودند با مشكالت 
جدي در روند تشكيل پرونده جانبازي مواجه شدند. برخي از اقدامات گذشته مجلس و 
نهادهاي متولي این امر نيز نتوانست راهكار مناسبي براي پایان دادن به این پيگيري ها باشد.

ماده61 قانون تنظيم بخشــي از مقررات مالي دولت )شــماره2( بيان مــي دارد: افراد و 
رزمندگاني که در دوران دفاع مقدس و حوادث زمان انقالب اسالمي دچار آسيب جسمي، 
روحي و رواني شده اند ولي صورت سانحه و مدارك باليني همزمان ندارند، با معرفي یگان هاي 
اعزام کننده و نهادهاي متولي توسط کميسيون احراز بنياد شهيد و امور ایثارگران و با نظر 
کميسيون پزشكي، جانبازي آنها مورد تأیيد قرار مي گيرد و متناسب با ميزان جانبازي، تحت 

پوشش بنياد شهيد و امور ایثارگران قرار مي گيرند.
این ماده قانوني در اجرا با مشكالت عدیده اي مواجه و عمال اجراي آن متوقف شد. مجلس 
شوراي اسالمي در قانون برنامه ششم توســعه مجدداً به این موضوع ورود کرد و با احياي 
ماده61 به دنبال پایان دادن به این مشكل بود. در بندالف ماده8۷ قانون برنامه ششم توسعه 
آمده است: دولت مكلف است در اجراي ماده61 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم 
بخشي از مقررات مالي دولت )شماره2( مصوب 1393/12/4 به نحوي برنامه ریزي نماید که 
تا 2سال اول اجراي قانون برنامه کليه مشموالن ماده مذکور تعيين تكليف گردند. یگان هاي 
اعزام کننده نهادهاي متولي موظفند گواهي مورد نياز افراد مشمول این ماده و صورت سانحه 
را به کميسيون احراز بنياد شهيد و امور ایثارگران ارائه دهند. در تبصره ذیل این بند آمده 
است: بنياد شهيد و امور ایثارگران موظف است رزمندگان 8سال دفاع مقدس که صورت 
سانحه هاي باليني همزمان مجروحيت را ندارند اما مجروحيت آنها توسط کميسيون پزشكي 
نهاد اعزام کننده نيروهاي مسلح احراز مي شود را به عنوان جانباز تلقي نماید و حداقل ۵درصد 
جانبازي به آنها تعلق مي گيرد. اجراي این تبصره مانع از احراز جانبازي بيش از درصد مذکور 
توسط بنيادشهيد و امور ایثارگران نيست. با عنایت به اینكه احراز و تشخيص جانبازي در 
ماده61 به بنياد واگذار شده بود و در بند الف نيز به این موضوع اشاره شده است اما تبصره ذیل 
آن به کميسيون هاي پزشكي نهاد هاي اعزام کننده در نيروهاي مسلح هویت تازه اي بخشيد، 
به این معنا که رزمندگان فاقد صورت سانحه و مدارك باليني همزمان مجروحيت، چنانچه 
توسط کميسيون پزشكي نهاد هاي اعزام کننده در نيروهاي مسلح، احراز شوند به عنوان 
جانباز تلقي شده و بنياد موظف است جانبازي آنها را بپذیرد و حداقل ۵درصد جانبازي به 
آنان اعطا کند. البته تعيين درصد مانع از احراز جانبازي بيش از درصد مذکور توسط بنياد 
نخواهد بود. بنابراین براي تعيين جانبازي رزمندگان فاقد صورت سانحه و مدارك باليني 

همزمان مجروحيت این روال باید جاري باشد:
 1 - مجروحيت آنها توسط کميسيون پزشكي نهاد اعزام کننده در نيروهاي مسلح احراز شود.

2 - بنياد موظف است آنان را به عنوان جانباز بپذیرد.
3 - بنياد حداقل ۵درصد جانبازي به آنان اعطا کند.

4 - این ۵درصد مانع از احراز جانبازي بيش از ۵درصد آنان نخواهد بود.

ایثارگران بدانند     مسئوالن شيوه نامه شناسایي افراد پرخطر را آماده كنند
با نزديك شدن به زمان توزيع واكسن و آغاز پاييز، ستاد مركزي مديريت بحران سازمان نظام 
پزشكي، بيانيه اي منتشر و در آن بر مديريت نحوه توزيع واكسن و نظارت بر دسترسي افراد در 
گروه هاي پرخطر تأكيد كرد: »مسئوالن بهداشتي كشور بايد شيوه نامه تقسيم بندي جمعيت و 
شناسايي افراد پرخطر را بسيار سريع آماده كنند تا از هرج و مرج، ايجاد بازار سياه، رشد پديده 
قاچاق و برخوردار نشدن افرادي كه واقعا به واكسن نياز داشته اند جلوگيري شود.« در بخش 
ديگري از اين بيانيه، همچنين عنوان شده تا بازگشايي مدارس، دانشگاه ها، پادگان ها و... با 
احتياط كامل و پس از بررسي تمام جوانب و وضعيت همه گيري ويروسي در هر منطقه، كمك 

گرفتن از نظرات كارشناسي مسئوالن و فعاالن بهداشتي و درماني كشور انجام شود.

 تنها 3روز به توزیع رسمي واکسن آنفلوآنزا 
مانده و هنوز بســياري از پرسش ها درباره 
نحوه دسترســي به آن بي پاســخ است. 
چگونگي توزیع عادالنه واکسن و جلوگيري 
از ورود آن به بازار سياه، چالش جدیدي براي 
نظام سالمت به شمار مي رود. با اینكه پيش 
از این سخنگوي وزارت بهداشت و معاونان 
سازمان غذا و دارو درباره اولویت بندي توزیع 
این واکسن توضيح داده اند اما هنوز مشخص 
نيست افراد از کدام مرجع مي توانند واکسن 
را تهيه کنند و آیا متقاضيان تامين مي شوند 
یا خير؟ متخصصان حوزه دارو و درمان در 
گفت وگو با »همشــهري« پيشنهادهایي 
داده اند تا واکسن به دست افرادي برسد که 
در اولویت قرار دارند. آنها بر نظارت جدي 
بر توزیع واکسن براي جلوگيري از ورود به 
بازار سياه و رسيدن به دست مافياي دارو و 
همچنين شفاف ســازي اطالعات مربوط 
به آن و اعالم موجودي داروخانه ها تأکيد 
مي کنند. پيش از این ســازمان غذا و دارو 
اعالم کرده بود 2.۵ميليون دوز واکسن در 

اختيار معاونت بهداشت وزارت بهداشت قرار 
مي گيرد تا به صورت رایگان در ميان گروه 
خاص توزیع شود. این گروه خاص، مادران 
باردار، ســالمندان، زندانيان، کادر درمان، 
مبتالیان به بيماري هاي زمينه  اي و خاص و 
همچنين نيروهاي مسلح اند. براساس اعالم 
قبلي این سازمان، توزیع دارو تنها با کد ملي 
انجام مي شــود و هر نفرتنها مي تواند یك 
واکسن بگيرد. همچنين به گفته سخنگوي 
وزارت بهداشــت، افراد گروه هاي خاص 
مي توانند این واکسن را از مراکز بهداشت 
دریافت کنند و 4.۵ميليون نفــر از افراد 
باالي 6۵ســال هم از داروخانه باید تهيه 
کنند. قيمت هر واکسن 42هزارو۵00تومان 

اعالم شده است.
با اینكه وزارت بهداشت ميزان دوز توزیعي 
واکسن و اولویت دریافت کنندگان واکسن 
را اعالم کرده اما فعاالن حوزه دارو مي گویند 
هنوز هيچ ســامانه اي براي ثبت کدملي 
براي آنها درنظر گرفته نشــده و آنها حتي 
نمي دانند که واکســن بــه داروخانه هاي 
بخش خصوصي تعلق مي گيــرد یا خير. 
نكته دیگر اینجاست که تنها داروخانه هاي 
مرجع که سهميه دارو دارند و معموال انواع 

داروهاي مهم را در اختيار دارند، سامانه ثبت 
مشخصات افراد را دارند که این مسئله نشان 
مي دهد قرار است واکسن تنها از طریق این 
داروخانه ها توزیع شود؛ یعني داروخانه هاي 
دولتي. این در حالي است که علي فاطمي، 
نایب رئيس انجمن داروســازان ایران به 
همشــهري مي گوید که این اتفاق منجر 
به ایجاد صف هــاي طوالني در مقابل این 
مراکز مي شود و با توجه به شيوع کرونا، 

با پروتكل هاي بهداشتي مغایرت دارد.
»واکسن باید در داروخانه هاي خصوصي 

هم در دسترس باشد، هرچند که ظاهرا 
قرار نيست یكباره عرضه شود و به تدریج در 
کشور موجود مي شود. اما نكته اینجاست 
که در هر مرحله، باید به صورت گردشــي 
در داروخانه ها موجود شــود. مردم هم تا 
یك ماه دیگر فرصت تهيه آن را دارند.« او به 
پيشنهاد انجمن داروسازان به سازمان غذا و 
دارو اشاره مي کند و مي گوید باید موجودي 
واکسن در داروخانه ها رسانه اي شود تا افراد 
بدانند از کجا بایــد تهيه کنند: »اولویت با 
کادر درمان و بيماران خاص اســت و در 
مرحله بعد افراد عــادي. این موضوع باید 
در رســانه ها به طور مرتب مطرح شود تا 

واکسن به دست افرادي که واقعا نياز دارند 
برســد. مردم هم عجله نكنند. متأسفانه 
برخي دوست دارند از همان اول واکسن 
بخرند، درحالي که نگهداري از آن سخت 
است و باید بالفاصله اســتفاده شود.« به 
گفته فاطمي، 13هزار داروخانه در کشور 
وجود دارد که بهترین شــبكه مویرگي 
توزیع عادالنه واکسن به تمام کشور است: 
»معاونت غذا و داروي دانشگاه هاي علوم 
پزشــكي با همكاري انجمن داروسازان 
باید فرمولي براي توزیع عادالنه واکســن 

تهيه کند.« این داروساز مي گوید اظهارنظر 
مســئوالن هم به نگراني مردم دامن زده، 
سازمان غذا و دارو اعالم مي کند که مردم 
نگران نباشند و واکسن به اندازه کافي وارد 
شده اما وزیر بهداشت مي گوید که مسير 
انتقال پول براي خرید واکسن قفل 

شده است.

مافياي دارو دندان تيز كرده
ماجرا اما به توزیــع منطقي دارو 
محدود نمي شــود. مافياي دارو، 
دندانــش را براي شــروع توزیع 
واکســن تيز کرده تا آن را در بازار 
سياه و حتي کشورهاي همسایه که 
واکسن به چندین برابر قيمت در 
ایران فروخته مي شود، بفروشند. 
عباس آقازاده کــه رئيس مجمع 
سازمان نظام پزشكي است، مخالف 
اختصاص واکسن به سازمان ها و 

ارگان هاي خاص است. او به »همشهري« 
مي گویــد: »وقتي بــراي نهادهاي خاص 
ســهميه واکســن درنظر گرفته مي شود، 
باتوجه به امنيتي بودن اطالعات آنها، بعدا 
مشخص نمي شود چه کساني تزریق کرده اند 
و چه کساني تزریق نكرده اند. بنابراین باید 
ارزیابي دقيقي صورت گيرد، ساختار سني و 
ميزان جمعيتي که باید این واکسن را تزریق 
کنند، باید تهيه شــود.« انتقــاد دیگر این 
مسئول در سازمان نظام پزشكي بر قيمت 
واکسن است. او مي گوید واکسن 6دالر است 
و با ارز4200 توماني، 42هزار تومان نباید 
فروخته شود. باید مشخص شود که تفاوت 
این قيمت را چه کساني دریافت مي کنند: 
»قيمت واکسن در کشــورهاي همسایه 
خيلي بيشتر از ایران است، بنابراین زماني 
که وارد بازار مي شود، به شدت این پتانسيل 
را دارد که به کشــورهاي همسایه قاچاق 
شــود، معموال هم در روند قاچاق، زنجيره 
ســرد نگهداري از دارو رعایت نمي شود و 
معموال با قاطر و روش هاي نامناسب حمل 
مي شود.« به گفته او، در کنار همه اینها، 
مافياي دارو در ایران منتظر است تا از 
شرایط بهره برداري کند و به دليل 
فعاليت این مافيا، بخش زیادي از 
این واکسن مي تواند قاچاق شود و 
آنها براي توزیع دندان تيز کرده اند. 
بنابراین مســئوالن باید نظارت هاي 
بســيار جدي در این زمينه داشته باشند: 
»امسال ۷برابر هرسال واکسن وارد مي شود و 
نباید اجازه داد واکسن سر از عراق و پاکستان 
دربيــاورد.« او به وضعيت واکســن هاي 
تقلبي هم اشــاره مي کند و مي گوید تنها 
واکسن هایي که بارکد وزارت بهداشت دارند 
باید مورد اســتفاده قرار گيرند. به گفته او، 
این واکســن در داروخانه هــاي مرجع که 
سامانه ثبت اطالعات دارند موجود مي شود 
و افراد با مراجعه به آنها مي توانند واکسن را 

تهيه کنند.

 زهرا جعفرزاده
خبرنگار

طرح: بهرام غروي

  براي جلوگيري از ورود واكسن آنفلوآنزا به بازار سياه بايد نظارت جدي وجود داشته باشد
  نبايد براي ارگان ها و سازمان هاي خاص، سهميه جداگانه اي درنظر گرفته شود

  بايد كد ملي خريداران واكسن در سامانه داروخانه ها ثبت شود؛ سهم هر نفر يك واكسن باشد
  توزيع واكسن در داروخانه ها نبايد به صورت سهميه اي باشد و تمام داروخانه ها از ميزان مناسبي از اين واكسن برخوردار شوند

  توزيع واكسن بايد از طريق شبكه ارجاع و خانه هاي بهداشت صورت گيرد؛ مناطق حاشيه اي و محروم در اين توزيع ها نبايد 
فراموش شوند

  توزيع واكسن تنها محدود به داروخانه هاي دولتي نباشد؛ واكسن بايد در اختيار تمام داروخانه ها قرار گيرد؛ محدوديت توزيع 
واكسن در داروخانه هاي دولتي مي تواند منجر به ازدحام جمعيت شود

  اطالعات و موجودي مربوط به دسترسي داروخانه ها به واكسن در اختيار رسانه ها قرار گيرد 
  كادر درمان در اولويت توزيع قرار گيرند؛ در مرحله بعد بيماران خاص و سپس مردم عادي 

  معاونت غذا و داروي دانشگاه هاي علوم پزشكي با همكاري انجمن داروسازان، فرمولي براي توزيع عادالنه واكسن تهيه كنند
  اطالعات ارائه شده درباره واكسن از سوي مسئوالن شفاف باشد
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خبرهاي كوتاه

  پاسخ وزارت ارشاد به مناظره حجاب
پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات با انتشار 
آماري از پيمایش وزارت ارشاد درباره حجاب، 
به مناظره جنجالي شبكه چهار درباره حجاب 
و سخنان یكي از مهمانان برنامه واكنش نشان 
داد. اخيرا آقاي مهدي نصيري، سردبير پيشين 
روزنامه كيهان در برنامــه تلویزیوني »زاویه« 
در شــبكه چهار به یافته اي از نتایج موج سوم 
پيمایش ملي ارزش هــا و نگرش هاي ایرانيان 
اشــاره كرد كه در تعارض جدي با یافته هاي 
واقعي این پيمایش اســت. وي گفته اســت 
»براســاس آمار وزارت ارشاد ۷0 درصد مردم 
ایران مخالــف الزام به حجاب هســتند.« در 
پيمایــش ارزش هــا و نگرش هــاي ایرانيان 
)پژوهش ســال 1394 در ســطح شهري و 
روستایي( سؤال شده اســت »تا چه اندازه با 
این جمله كه »همه خانم ها باید حجاب داشته 
باشند حتي اگر به آن اعتقاد نداشته باشند« 
موافق یا مخالف هســتيد؟« براســاس نتایج 
به دست آمده، ۵3.1 درصد موافق این گزینه 
بوده و تنها 22.2 درصد با آن مخالفت كرده اند. 
لذا اظهارنظر آقــاي نصيري با ایــن یافته ها 
ناهمخوان اســت. /روابط عمومي پژوهشگاه 

فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت ارشاد

  تقدير تركيه از عمليات نظامي ايران
حسين ذوالفقاري، معاون امنيتي و انتظامي 
كشــور در گفت وگوي تلفني هفته قبل خود 
با محتــرم اینجــه، قائم مقام وزارت كشــور 
تركيه با بيان اینكه نيازمند تقویت همكاري 
و مشــاركت براي مبارزه با همه عوامل برهم 
زننده نظــم و امنيت در جدار مرز مشــترك 
ایران و تركيه هســتيم، گفت: ایران در مقابله 
با عوامل تروریســت منطقه كه درصدد برهم 
زدن روابط دوستانه 2كشور هستند، مماشات 
نمي كند. براساس گزارش پایگاه اطالع رساني 
وزارت كشور، محترم اینجه نيز ضمن تقدیر از 
عمليات نظامي اخير جمهوري اسالمي ایران 
عليه مواضع گروهك هاي تروریســت عنوان 
كرد: اميدوارم با تــداوم چنين عمليات هایي 
هدف دولت هاي متخاصم در بي ثبات ســازي  
منطقه و از بين بردن ارتباط 2كشور با استفاده 
ابزاري از گروهك هاي معاند و تروریست خنثي 
شود. سپاه  اخيرا مقر گروهك هاي ضد انقالب 

در شمال عراق را منهدم كرده بود.

انفجــار دوماه و نيم قبل 
ســاخت هسته اي تاسيســات 

سانتریفيوژهاي پيشرفته 
نطنز، اعتراض رســمي ایران در جلسه 
شوراي حكام را در پي داشت. نهادهاي 
امنيتي كشور در گزارش محرمانه خود 
از علل و عوامل این حادثه، این انفجار را 

ناشي از خرابكاري اعالم كرده بودند.
پيــكان اعتــراض ایران نه تنها ســایر 
گمانه زني ها در جریان ایــن پرونده را 
دفع مي كند، مسئوليت حادثه را به طور 
مستقيم متوجه عوامل خارجي و نفوذي  
دخيل در این ماجــرا مي كند؛ موضع 
ایران را هم در حفاظت از تأسيســات و 

برنامه هسته اي خود تقویت مي كند.
نماینــده ایران در آژانــس بين المللي 
انرژي اتمي در جلســه روز پنجشنبه 
شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي 
اتمي اعــالم كرد: »انفجــار نطنز یك 

خرابكاري بــود. ما نســبت به چنين 
ماجراجویــي خطرناكــي هشــدار 
مي دهيم. این اقدامات بدخواهانه باید 
توسط آژانس و اعضاي آن قویا محكوم 

شوند.«
بهروز كمالوندي، ســخنگوي سازمان 
انرژي اتمي چندي پيــش در جریان 
انفجار 12تيرمــاه نطنز، آن را پروژه اي 
خرابكارانه توصيف كــرده و گفته بود: 
»بررسي هاي امنيتي خرابكارانه بودن 
این اقدام را تأیيد مي كند و آنچه مسلم 
است اینكه در نطنز انفجار رخ داده است، 
اما در اینكه ایــن انفجار چگونه صورت 
گرفته و با چــه موادي انجام شــده و 
جزئيات آن چيست را مسئوالن امنيتي 

در وقت مناسب اعالم خواهند كرد.«
این در حالي است كه كيوان خسروي، 
ســخنگوي شــوراي عالي امنيت ملي 
یك روز پــس از حادثه اعالم كرده بود: 
»بررسي هاي فني و امنيتي انجام شده 
از ســوي دســتگاه هاي ذیربط، علت 
وقوع حادثه در مجتمع هسته اي شهيد 

احمدي روشــن در نطنز را كه بامداد 
پنجشــنبه 12تيرماه به وقوع پيوست، 
به صورت دقيق مشــخص كرده است. 
فرضيه هاي مختلف در مورد علت این 
رخداد با بررسي دقيق آثار، نحوه و ميزان 
تخریب ایجاد شده، علت اصلي حادثه 
مشخص شــده اســت. به دليل برخي 
مالحظات امنيتي، علــت و چگونگي 

بروز این حادثه در زمان مناسب اعالم 
خواهد شد.«

غریب آبادي، ســفير كشورمان با اشاره 
به انفجار اخير نطنــز و اینكه این یك 
خرابكاري در صنعت هسته اي ایران از 
سوي دشمنان كشــورمان بوده است، 
گفــت: »جمهــوري اســالمي ایران، 
اهميت باالیي براي امنيت هســته اي 

ایران در نشست فصلي شوراي حكام آژانس بين المللي هشدار داد

نماینده ایران در آژانس بين المللي انرژي اتمي: انفجار نطنز خرابكاري بود

تيرماه امسال انفجاري در يكي از سوله هاي تأسيسات نطنز رخ داد.

حق واكنش متقابل در انفجار نطنز
كافه مجلس

  شركاي جنايات صهيونيست ها 
محمدباقر قاليباف، رئيس مجلس تأكيد كرد كه براي حل مســئله فلسطين هيچ 
راه حلي بدون مشــاركت مردم این كشــور وجود نخواهد داشــت و خيانتكاران، 
دوزخيان زمين و آسمان ها هســتند. محمدباقر قاليباف در صفحه شخصي خود 
در تویيتر نوشت: »خيانتكاران به آرمان  فلسطين در تمام جنایات صهيونيست ها 
شریك هستند. دست ظالم را با اشتياق مي بوسند و بر صورت مظلوم چنگ مي زنند. 
یوم النكبه ثاني را رقم زدند. هيچ راه حلي بدون مشاركت مردم فلسطين وجود نخواهد 
داشت و خيانتكاران، دوزخيان زمين و آسمان ها هستند.« اخيرا دولت هاي بحرین 
و امارات توافق صلحي را با رژیم صهيونيستي امضا كرده اند كه موجب خشم مردم 

فلسطين و ملت هاي مسلمان در سراسر جهان شده است.

  شاخص ها هنوز مشخص نيست
رئيس كميسيون شــورا ها و امور داخلي مجلس گفت: شــاخص هاي افرادي كه 
مي توانند در انتخابات ریاســت جمهوري شــركت كنند هنوز مشــخص نشده و 
نمایندگان به دنبال تعيين این شاخص ها هستند. محمدصالح جوكار در گفت وگو با 
باشگاه خبرنگاران جوان درباره بررسي طرح اصالح قانون انتخابات ریاست جمهوري 
در این كميسيون گفت: با توجه به اینكه در هر دوره از انتخابات شاهد وجود اشكاالتي 
در قانون بودیم، جمعي از نمایندگان تصميم گرفتند تا طرحي را براي رفع آن تدوین 
كنند. وي تأكيد كرد: در انتخابات ادوار گذشــته شاهد حضور افراد متعددي براي 
كاندیداي ریاست جمهوري بودیم؛ درحالي كه شایستگي الزم را نداشتند. یكي از 
دالیل آن خأل قانوني در این زمينه است. جوكار ادامه داد: در طرح جدید ذكر شده 
فردي مي تواند كاندیداي ریاست جمهوري شود كه سابقه ریاست قوه، معاون رئيس 

قوه، نمایندگي مجلس، وزیر، استاندار یا شهردار كالنشهر را داشته باشد.

  سيرك ترامپ در بالكن كاخ سفيد
امير عبداللهيان، دستيار ویژه رئيس مجلس در دیدار با اشتفان شلتس، سفير اتریش 
گفت: اگر رفتار استكباري و تحقيرآميز آمریكا در این موضوع دخيل نبود، نيازي به 
نمایش سيرك ترامپ در بالكن كاخ سفيد وجود نداشت. امير عبداللهيان با انتقاد 
از رفتار استكباري كاخ سفيد در نمایش عادي سازي  روابط امارات  و بحرین با رژیم 
صهيونيستي گفت: آمریكا با توسل به زور و رفتار آمرانه در صدد اجبار حاكمان برخي 
كشورهاي خليج فارس براي ایجاد رابطه با تل آویو است. وي افزود: نمایش ساختگي 
سازش امارات و بحرین با تل آویو صرفا هدف انتخاباتي دارد و فاقد ارزش است. اشتفان 
شلتس، سفير اتریش در تهران نيز عنوان كرد: اتریش، ایران را كشور مهم و داراي 

نقشي بسزا در منطقه به ویژه در مبارزه با تروریسم و داعش مي داند.

  آخرين خبرها از استيضاح زنگنه 
ابوالفضل ابوترابي، نماینده نجف آباد در تشریح روند طرح استيضاح بيژن زنگنه وزیر 
نفت در مجلس، گفت: هفته گذشته متقاضيان اســتيضاح وزیر نفت براي بررسي 
این موضوع جلسه اي در دفتر آقاي قاليباف رئيس مجلس برگزار كردند. به گزارش 
تسنيم، وي با بيان اینكه وزیر نفت نيز در این جلسه حضور داشت، افزود: در این جلسه 
متقاضيان استيضاح سؤاالت و محورهاي استيضاح را مطرح كردند و وزیر توضيحاتي 
را مطرح كرد. ابوترابي با بيان اینكه پس از استماع توضيحات زنگنه متقاضيان اعالم 
كردند كه از توضيحات وي قانع نشــده اند، ادامه داد: بنابراین نمایندگان بر ادامه 
پيگيري اســتيضاح تأكيد كردند و امضا هاي خود را پس نگرفتند. آنها همچنين 

خواستار مطرح شدن این طرح در كميسيون انرژي و جلسه علني مجلس هستند.

  دنبال حاشيه نيستيم 
حسين نوش آبادي، نماینده ورامين، پيشــوا و قرچك گفت: مجلس در كنار دولت 
است و ما براي دولت شمشير نكشيده ایم. مجلس به توصيه هاي مقام معظم رهبري 
به صورت ویژه عمل مي كند. ما دنبال حاشــيه نيســتيم. به گزارش مهر، وي ادامه 
داد: اولویت ما مردم و رفع مشكالت مردم عزیز اســت و در این راستا از سياسيون 
مي خواهيم، به فكر مردم بوده و در پي حواشي جریان ها و احزاب نباشند، از مسئوالن 
نيز مي خواهيم در پي رفع مشكالت مردم باشند. نوش آبادي افزود: مردم از مجلس 
انتظار حرف هاي تكراري را ندارند، باید به فكر یك دولت حزب اللهي باشيم، ليست 

ریاست جمهوري آینده تا هم اكنون به 30نفر رسيده است.

  گزينه صمت قابل دفاع باشد
رئيس كميسيون صنایع و معادن مجلس خطاب به رئيس جمهور نوشت: گزینه اي 
را براي وزارت صمت به مجلس معرفي كنيد كه خودتان حاضر به دفاع از او باشيد. 
عزت اهلل اكبري تاالرپشتي، رئيس كميســيون صنایع و معادن مجلس در حساب 
كاربري خود در تویيتر، خطاب به رئيس جمهور نوشت: در شرایط جنگ اقتصادي 
وزیر صمت را عزل كردید، بعد حاضر نشــدید از گزینه خودتان در مجلس حمایت 
كنيد. وي تأكيد كرد: با برخورد غيرمسئوالنه، بازارِ گرفتار التهابات را بدون متولي رها 

و معيشت مردم را هدف گرفته اید. 

قائل است. در این زمينه، توجه شما را 
به یك موضوع مهم درخصوص انفجار 
اخير در تأسيســات هســته اي شهيد 
احمدي روشــن )نطنز( جلب مي كنم. 
همانطور كــه قبال اعالم شــد، نتيجه 
خرابكاري بــود. ما نســبت به چنين 
ماجراجویي خطرناكي هشدار مي دهيم. 
این اقدامــات بدخواهانه باید توســط 
آژانس و اعضاي آن قویا محكوم شوند.«

ســفير و نماینده دائم ایــران در دفتر 
ســازمان ملل و ســایر ســازمان هاي 
بين المللي مستقر در وین، در سخنراني 
در نشســت فصلي شــوراي حــكام با 
اســتناد به قطعنامه هاي آژانس نسبت 
به خرابكاري در تاسيســات هسته اي 
كشورهاي عضو، با یادآوري مسئوليت 
آنها، گفت: »در قطعنامه هاي مختلف 
كنفرانس عمومي تأكيد شــده اســت 
»هرگونه حمله مسلحانه و تهدید عليه 
تاسيسات هسته اي اختصاص داده شده 
به مقاصد صلح آميز و تحــت پادمان، 
نقض اصول منشور ملل متحد، حقوق 
بين الملــل و اساســنامه آژانس تلقي 

مي شود«.
در همين چارچوب، ایــران حق خود 
مي داند تا ضمن حفاظت از تاسيسات 
هســته اي خود، بــه هر شــيوه اي كه 
صالح مي داند، واكنــش الزم را نيز به 
این تهدیــدات به طور مقتضي نشــان 
دهد.« او همچنين تأكيد كرد: »چنين 
اقدامات بدخواهانــه، تأثيرات منفي بر 
برنامه هسته اي ایران نخواهد گذاشت، 
بلكه به عنوان انگيزه اي براي تســریع 

پيشرفت هایش خواهد بود.«

رافائل گروسي: در سطح همكاري مورد نياز با ايران قرار دارم
مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي درباره همكاري هاي اخير آژانس و ايران به شبكه خبري بي بي سي گفت: ما اختالف  هايي 
داشتيم. امسال ما مسير سختي را طي كرديم. چند هفته پيش كه در تهران بودم، توانستيم اين مسائل را حل كنيم. هم اكنون 
توانسته ايم به خوبي فعاليت كنيم. رافائل گروسي درباره اين همكاري ها توضيح داد: من در سال جاري از ايران خواستم كه 
براي بازرسان ما دسترسي به چند محل انجام شود كه نشد و اين موجب شد كه ما در تنگنا قرار بگيريم. مهم بود كه ما اين 
مسئله را حل كنيم. ما به طور مستقيم با آنها صحبت كرديم و آنها صميمانه ما را پذيرفتند. من با رئيس جمهور روحاني و وزير 
امور خارجه ظريف صحبت كردم و توانستيم با هم به توافق برسيم. او همچنين با اشاره به دسترسي بازرسان آژانس به يكي از 
2محل تعيين شده توسط آژانس كه از سوي ايران انجام شد، گفت: اين پايان ماجرا نيست، اما درباره دستاوردمان بايد بگويم، 
چيزي كه ما به دست آورديم، بازگشت به فعاليت معمول مان بود كه بايد داشته باشيم. ما دوباره فعاليت مي كنيم. گروسي در 
پاسخ به اين سؤال كه آيا سطح همكاري آژانس با تهران را سطح متفاوتي از زمان انجام شدن توافق هسته اي در نظر مي گيرد، 

گفت: اكنون در آن سطح همكاري مورد نيازم قرار دارم.

ث
مك

محسن تواليي
خبر نگار
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بحران هاي انساني ممكن است زندگي زنان و مردان را به صورت هاي 
متفاوتي تحت تأثير قراردهد. بيماري عالم گير كرونا نيز از اين قاعده 
مستثنا نيست. زنان در برابر كويد- 19، نسبت به مردان به نتايج 
بهتري رسيده اند.  بخشي از آن به لطف يك كروموزوم X اضافي و 
هورمون هاي جنسي مانند استروژن است كه موجب واكنش هاي 
ايمني بهتري به ويروس ايجاد كنندة كوويد- 19مي شود. اما هرگونه 
برتري از اين دست، هنگامي كه سخن از تأثيرات اجتماعي و اقتصادي 
بيماري عالم گير به ميان مي آيد، نتيجه عكس مي دهد؛ در اينجا 
بيشترين فشارها بر دوش زنان آوار مي شود. آنتونيو گوترش، دبيركل 
سازمان ملل، هفته گذشته هشدار داد: »كوويد-19تأثير اجتماعي و 
اقتصادي ويرانگري بر زنان و دختران داشته است و دهه ها پيشرفِت 
محدود و بي ثبات را در زمينه برابري جنسيتي از مسير خود خارج 
كرده است.« از آنجايي كه دولت هاي سراسر جهان براي جلوگيري از 
گسترش ويروِس كرونا، مرزها را بسته و سرعت فعاليت هاي اقتصادي 
را كند كرده اند، پيش بيني مي شود اقتصاد جهاني در سال 2020بيش 
از 5 درصد كوچك شود كه اين بدترين ركود از زمان جنگ جهاني 
دوم به بعد است. با اين حال اين دست مشكالت اقتصادي در مقايسه 

با زنان، بر مردان تأثيرات متفاوتي دارد؛ زناني كه 39درصد از نيروي 
كار جهاني را به صحنه مي آورند، 54درصد از كِل از كار بيكارشدن ها 
مربوط به آنان است. آوني امين ، دانشمندي كه در زمينه بهداشت 
جنسي و تناسلي و در مورد خشونت عليه زنان در سازمان بهداشت 
جهاني )WHO( كار و تحقيق مي كند، توضيح داد: »آنچه به شكل 
نامتناسبي بر زنان تأثير گذاشته است ، نبوِد امنيت و از دست دادن 
شغل است، زيرا زنان به كار در بخش هاي غيررسمي بدون حقوق 
و مزايا و حمايت مالي تمايل دارند.«  طبق اطالعاتي كه شــركت 
مشاوره مديريتِي مكينزي و كامپني، گرد آورده است، شغل زنان 
1/8برابر بيشتر از مردان در معرض خطر قرار دارد. به گفته امين، 
»زنان به كار در بخش هاي غيررسمي تمايل دارند؛ بنابراين وقتي 
اقتصاد فرومي شكند، نخستين كساني اند كه شغل خود را از دست 
مي دهند.« خطر فقط در جبهه اقتصادي نيست؛ زنان 70درصد نيروي 
كار در عرصه بهداشت جهاني را تشكيل مي دهند و در سطح بااليي در 
خط مقدم جبهه بهداشت جهاني حضور مي يابند. درنتيجه، بيشتر در 
معرض بيماران آلوده قرار مي گيرند. داده هايي كه كمپين جهاني براي 
برابري جنسيتِي سازمان ملل )UN Women( گردآوري كرده است، 

نشان مي دهد كه از كل كاركنان بهداشت بان آلوده به كوويد- 19، 
72درصد در اسپانيا و 66درصد در ايتاليا زن بوده اند.

بار سه گانه
هنگامي كه زنان مي توانند شغل خود را حفظ كنند اما طي بيماري 

عالم گير مجبور به كار در خانه اند، مسائل جديدي پيش مي آيد. 
چندين ســاعت مراقبت هاي بي مزد و مواجب، به بار روزانه اي 
كه قباًل زنان به شكل نامتناســبي به دوش مي كشيدند، اضافه 
مي شود. بنابر اطالعات سازمان بين المللي كار، قبل از اين بيماري 
عالم گير، 76.2درصد از كل ساعات مراقبت هاي بي مزد و مواجب 
را زنان انجام داده اند، يعني بيش از ســه برابر مردان. اگر هم به 
آسيا و اقيانوسيه بنگريم، اين ميزان به 80درصد افزايش مي يابد. 
درحالي كه زنان در زمان قرنطينه، مجبور به ماندن در خانه بودند، 
در فرانســه، آلمان و اياالت متحده آمريكا زمان بيشتري را به 
مراقبت از كودكان پرداختند. در موارد ديگر نيز، مادران شاغل، 
كمتر وقتشان را صرف كارهاي درآمددار مي كنند ولي بيشتر 
به كارهاي خانه مي پردازند. امين بــا بيان اينكه تأثير ]بيماري 
عالم گير[ در كم آوردن زمان، و نيز به طور ضمني بر آرامش رواني 
و سالمت روان زنان بسيار زياد است، افزود: زنان »بار سه گانه« 
مسئوليت هاي خانگي و خانوادگي، مراقبت از بيماران و نيز كار 

را به دوش مي كشند.
منبع:الجزيره

 چرا زنان
 بهاي گزاف تري 
مي پردازند؟

آنسو

همشــهري از رونــد صعــودي آمــار مبتالیــان و فوتي هــاي كرونا، 
ازدحــام بيمــاران نيازمنــد به بســتري و تدابير مســئوالن اســتاني 
بــراي افزایــش بيمارســتان هاي كوویــد-19 گــزارش مي دهــد 

28 استان كشور در وضعيت قرمز و هشدار قرار دارند

هستند. معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشكي تبریز 
درباره وضعيت شــيوع كرونا در استان به همشهري، 
مي گوید: 9شهرســتان در وضعيت قرمز قرار گرفته 
و تعداد مبتالیــان و فوتي ها هم طــي روزهاي اخير 
افزایش یافته است. عباسعلي درستي با بيان اینكه هر 
تجمعي باعث افزایش آمار مبتالیان مي شــود و قطعا 
طي روزهاي آتي در مدارس موارد مثبت كرونا مشاهده 
خواهد شــد، می گوید: با وجــود رعایت 70درصدي 
پروتكل هاي بهداشتي از سوي مردم، اتفاقات روزهاي 
اخير ازجمله افزایش مسافرت ها به استان در آخرین 
تعطيالت تابســتاني، عدم رعایت پروتكل ها از سوي 
برخي مردم و تجمعات مرتبط با قهرماني تيم فوتبال 
تراكتور دليل افزایش آمار ابتال به كرونا در استان است. 
در  آذربایجان غربي هم طي حــدود 2 ماه اخير، تعداد 
مبتالیان 2رقمي بود، اما روز پنجشــنبه 3رقمي شد 
و روندي نگران كننده را رقــم زد. در اردبيل هم روند 
بستري ها سير صعودي داشت و 4شهر این استان در 
وضعيت قرمز قرار گرفته اند. براســاس اعالم دانشگاه 
علوم پزشكي استان شــيوع ویروس كرونا در اردبيل، 
مشگين شهر، خلخال و گرمي بحراني شده و شهروندان 
باید پروتكل هاي بهداشتي را بيشــتر از سایر مناطق 

مراعات كنند.

افزايش بيمارستان ها براي بستري بيماران كرونا
نمودار مبتالیان به ویروس كرونا در قم از هفته گذشته 
به صورت چشمگيري اوج گرفته و تراكم زیاد بيماران 
در بيمارستان ها رقم خورده است. هم اكنون بيش از 
600بيمار مبتال به كرونا در این استان بستري هستند 
كه حال عمومي نزدیك به 120نفر وخيم گزارش شده 
است. این در حالي است كه تعداد بستري هاي بيماران 
كرونایي در پيك اول حدود هزار نفر بود و 5بيمارستان 
قم درگير این مسئله بودند. تداوم این روند بحراني هم 
موجب شد كه رئيس دانشگاه علوم پزشكي روز گذشته 
جلســه اي اضطراري با حضور روساي بيمارستان ها 
تشكيل دهد. در این جلسه مقرر شد بيمارستان فرقاني 
در كنار بيمارســتان هاي اميرالمومنين و كامكار به 
بستري مبتالیان كرونا اختصاص پيدا كند. عالوه بر 
این، قرار است بيمارستان تامين اجتماعي امام رضا)ع( 
نيز درصورت تكميل 3بيمارستان اشاره شده، نسبت 
به پذیرش بيماران مبتال به كرونا آمادگي داشته باشد. 
از سوی دیگر به دليل شرایط بحرانی شيوع این ویروس 
هرگونه تجمع و گردهمایی در سطح استان هم ممنوع 

اعالم شده است.
جان باختــگان كرونایي در البرز هــم دوباره 2رقمي 
شــد و تنها در 24ســاعت كووید-19 جان 10نفر از 
شهروندان البرزي را گرفت. محمد فتحي، سرپرست 
دانشگاه علوم پزشكي البرز از بستري شدن 91بيمار 
داراي عالئم این بيماري خبر مي دهد و مي گوید: »از 
روز پنجشنبه گذشته شاهد افزایش چشمگير موارد 
بستري و مرگ ومير در استان هستيم و تا ظهر دیروز 
آمار بيمــاران قطعي، محتمل و مشــكوك در مراكز 

درماني بستري استان 482 نفر است.«
در كرمانشاه آمار بســتري ها از 4هزار نفر گذشت تا 
مراكز درماني این اســتان دوباره بــا اوج گيري كرونا 
مواجه شوند. اكنون از مجموع 14شهرستان كرمانشاه 
8شــهر )پاوه، ثالث باباجاني، داالهو، سرپل ذهاب، 
ســنقر و كليایي، صحنه، گيالنغرب و هرســين( در 
وضعيت قرمز به سرمي برند. مهدي محمدي، رئيس 

كميته اطالع رساني ستاد مدیریت كروناي دانشگاه 
علوم پزشــكی در گفت وگو با همشــهري از كاهش 
حساســيت مردم نســبت به رعایــت پروتكل هاي 
بهداشتي خبر مي دهد و مي گوید: »مردم دیگر توجهي 
به استفاده از ماسك و رعایت فاصله اجتماعي ندارند.« 
معاون امور بهداشتي دانشــگاه علوم پزشكي استان 
همدان هم از روند افرایشي ابتال در شهرهاي استان خبر 
مي دهد و مي گوید: »هم اكنون هيچ یك از شهرستان ها 
در وضعيت قرمز نيست، اما مردم باید نسبت به رعایت 
پروتكل هاي بهداشتي توجه بيشتري داشته باشند؛ 
چرا كه در وضعيت حادتري نســبت به گذشته قرار 

گرفته ایم.«
در سمنان مثبت شدن تست كروناي 13نفر از كاركنان 
یكي از فروشــگاه هاي زنجيره اي موجي از نگراني را 
رقم زد؛ اتفاقي كه البته با واكنش جدید ستاد مقابله 
با كرونا هم مواجه شد. قاسم شریفي، مدیركل دفتر 
مدیریت عملكرد، بازرســي و امــور حقوقي و رئيس 
كميته بازرسي و ارزیابي این ستاد در این باره مي گوید: 
»در بازرسي هاي سرزده از فروشگاه ها و مراكز عرضه 
در استان ابتالي 13نفر از كاركنان یكي از فروشگاه هاي 
زنجيره اي استان تأیيد شد. بر این اساس، تذكر جدي 
به صاحبان اصناف داده مي شود كه درصورت مخفي 
نگه داشتن ابتالي كاركنان خود، مجازات سنگيني در 

انتظارشان خواهد بود.« 

اصفهان در صدر ابتال 
در اصفهان اتفاقي تلخ رقم خورده  و  بيشــترین آمار 
هم مربوط به مركز اســتان اســت. براســاس اعالم 
دانشگاه علوم پزشكي اصفهان فقط در یك شبانه روز 
از 900بيمار شناسایي شده مبتال به كرونا در استان، 
500بيمار از كالنشــهر اصفهان بوده اند. مدیر درمان 
دانشگاه علوم پزشكي اصفهان درباره وضعيت شيوع 
كرونا در اســتان مي گوید: »تعداد بيمــاران نيازمند 
به بســتري طي چند روز اخير در حال افزایش است. 
در اردیبهشــت و خرداد 300بيمــار و امروز بيش از 
1100بيمار بستري در استان داریم؛ این در حالي است 
كه بيماران بدحال تري نسبت به دوره قبلي داریم و با 
وجود خدماتي كه دریافت مي كنند و شناخت بيشتري 
كه به بيماري داریــم، اما باز هم آمار فوت شــدگان 

باالست.«
بهروز كليدري تأكيد مي كنــد: زنجيره بيماري را در 
استان قطع نكرده ایم و به همين دليل شرایط درست 
نمي شود. سه  شنبه هفته گذشته 2700بيمار در كشور 
مبتال شدند كه 938نفر مربوط به استان اصفهان بودند. 
به این معنا كه 40درصد مبتالیان از استان اصفهان 
بودند و درصدر بروز بيماري در كشور قرار داریم. طي 
یك هفته گذشــته هر روز بين 700 تا 1000بيمار 
جدید در استان شناسایي شدند و طي یكي، دو هفته 
آینده تجربه تعداد بيشتري خواهيم داشت. همچنين 
مرگ ومير بيشتر طي 2 تا 4هفته آینده را پيش بيني 

مي كنيم.«

استمرار وضعيت قرمز در شمال كشور
شهرهاي شمالي هم با وضعيت قرمز و هشدار مواجه 
هستند و این استعداد را دارند كه با توجه به سفرهاي 
پایان فصل تابستان، بحراني شدیدتر از 2پيك قبلي را 
تجربه كنند. به گفته مسئوالن دانشگاه علوم پزشكي 
گيالن، آمار فعلي مبتالیان به كرونا نسبت به خرداد 
دوبرابــر افزایش پيدا كرده اســت. آبتين حيدرزاده، 
معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي گيالن با اعالم 
این خبر به همشــهري مي گوید: »رشت، الهيجان، 
تالش، لنگرود، آستارا و رودسر در وضعيت قرمز هستند 
و تعداد مبتالیان به كرونا در این مناطق باالست.« به 
گفته وي، تعداد بيماران ترخيص شده روزانه در استان 
گيالن نيز كاهش یافته و روند درمان بيماران كرونایي 
طوالني تر از قبل شده است؛ به طوري كه این بيماران با 
وضعيت شدیدتري بستري مي شوند و عالوه بر این، بار 

اضافي بر دوش كادر درمان آمده است.
هرچند براســاس اعالم ســخنگوي وزارت بهداشت 
مازندران در وضعيت قرمز قرار دارد، اما بيمارستان هاي 
این منطقه شرایط باثباتي در پذیرش بيماران كرونایي 
دارند و شيب آماري كرونا در این استان طي روزهاي 
اخير روندي نسبتا نزولي داشــته است؛ شرایطي كه 
البته تثبيت شده نيست و احتمال صعودي شدن آمارها 
كماكان وجود دارد. سيدعباس موسوي، رئيس دانشگاه 
علوم پزشكي مازندران در این باره مي گوید: ادامه روند 
نزولي شيوع كرونا در اســتان مستلزم جدي گرفتن 
استمرار رعایت پروتكل هاي بهداشتي است؛ در غير این 
صورت هر نوع سهل انگاري مي تواند با توجه به شيوع 

آنفلوآنزا در پایيز مازندران را با پيك كرونا مواجه كند.

آمار بستری هاي كرونا در استان هاي مختلف افزایش 
چندبرابري مبتالیان را نشان مي دهد. مرگ وميرهایي 
كه تا همين چند روز پيش در بسياری شهرها تك  رقمي 
بودند، 2رقمي شده اند. این روزها در بسياري از مراكز 
درماني از شمال غرب تا شرق و مركز كشور مردم صف 
كشيده اند و چشم انتظار خالي شدن تخت ها هستند 
تا بيماران بدحالشــان را در آي سي یو و حتي اورژانس 
بستري كنند؛ شاید راه نجاتي باشد براي ریه هایي كه 
تاب نفس كشيدن ندارد. انگار قرار هم نيست كه صف ها 
كوتاه شود؛ چراكه كرونا این روزها در آغاز فصل پایيز و 
با همدستي آنفلوآنزا شرایط حادتري را رقم زده است. 
اواخر خرداد بود كه مسئوالن علوم پزشكي از تيرماهي 
سياه خبر دادند كه مردم را سوگوار فوتي هاي ناشي از 
كرونا خواهد كرد؛ هشدارهایي كه خوشبختانه موجب 
افزایش حساسيت ها نسبت به رعایت دستورالعمل هاي 
بهداشتي شد و تداوم همين روند هم بود كه پيك كرونا 
را در تير ماه بهبود بخشــيد و وضعيت قرمز را به زرد و 

سپس سفيد رســاند. البته در همان روزها هم كرونا 
قرباني مي گرفت، اما آمارها دیگر آنقدر دلهره آور نبود 
و شاهد آرامش نسبي بودیم؛ آرامشــي كه البته زیاد 
طول نكشــيد و دوباره موج دیگري از كرونا در سراسر 
كشور رقم خورد؛ موجي كه افزایشــي شدن آن را به 
آخرین تعطيالت و سفرهای روزهاي پایاني تابستان، 
حضور و برگزاري دوباره در مراسم مختلف و تجمعات 
غيرضروري، برگزاري كنكور، بازگشــایي مدارس و... 
ربط مي دهند و زنگ خطر شــيوع بيماري را دوباره به 
صدا درآورده است؛ زنگ خطري كه رنگ بندي كرونا را 
هم حذف كرده و شهرهاي مختلف را در وضعيت قرمز و 

هشدار قرار داده است.

4برابر شدن بستري ها در شمال غرب
ایرج حریرچي در ســفري كه پنجشنبه شب به تبریز 
داشت در گفت وگویي خبري اعالم كرد: »روند شيوع 
كرونا در شــهرهاي مختلف كشــور به مرحله انفجار 

رسيده و درصورت ادامه این روند، آمار كشته هاي كرونا 
به 45 هزار نفر هم خواهد رسيد.« او افزایش بستري ها 
در تبریز را از 40نفر به 160نفــر و در قم از 10نفر به 
160نفر عنوان كــرد؛ اتفاقي كه در بررســي ميداني 
2بيمارســتان اختصاص یافته به بيماران كرونایي در 
تبریز شاهد آن بودیم. ظهر دیروز آمار مرگ ومير ناشي 
از كرونا تنها در یكي، دو ســاعت 5نفر اعالم شد و در 
همان زمان بيش از 30بيمار بدحال )به دليل پرشدن 
ظرفيت تخت هاي آي ســي یو( در صف انتظار بخش 
اورژانس بيمارستان امام رضا)ع( و 20بيمار بدحال در 
نوبت بستري آي ســي یوي بيمارستان سيناي تبریز 
چشم انتظار خالي شدن تخت ها بودند. براساس اعالم 
یكي از مسئوالن كادر درمان بيمارستان امام رضا)ع( 
تبریز هر 3بخش آي سي یوي بيمارستان امام رضا)ع( 
و 500تخت اختصاص یافته این بيمارستان به بيماران 
كرونایي طي چند روز گذشته پر شده و در حال تخليه 
600تخت دیگر براي اختصــاص به بيماران كرونایي 

مريم سرخوش كشورگشايي كرونا 
خبرنگار

با آمــار اخير، ایــران در ســه ماه 
فروردین، اردیبهشــت و شــهریور 
آمار باالی 3 هزار ابتال را تجربه كرده 
است. باالترین عدد ابتالي روزانه در 
ایران تاكنــون در 15خرداد با عدد 
3هزار و 574نفر ثبت شــده است و 
حاال بعد از 105روز بــار دیگر آمار 
ابتالي روزانه از عــدد 3هزار مبتال 
فراتر رفته اســت. اگر رونــد ابتال 
افزایشــي باشــد و منحني از روند 
خرداد پيروي كند در روزهاي آینده 
هم این احتمال وجود دارد كه نمودار 
ابتالي روزانه همچنان باالي 3هزار 

نفر بایستد

همه  چيز از یك ســري اخبار 
جســته وگریخته از شــرق 
دنيا آغاز شــد. مي گفتند یك 
سرماخوردگي ســاده بيشتر 
نيست اما روزي رسيد كه آنقدر 
بزرگ و نزدیك شد كه تا دم در 
خانه مان آمد. طوري كه هربار 
كه مي خواســتيم وارد خانه خودمان شویم باید عمليات 
گندزدایي را پشت سر مي گذاشتيم. هركسي از این دوره 
سخت و تازه قرنطينه، تجربه اي كسب مي كند. این متن 
هم تجربه یك مادر 40ســاله در دوران كرونایي است كه 
فرزندش تا چند هفته دیگر 6ساله مي شود و با همسرش در 

مونترال كانادا زندگي مي كند.
ترس از دست دادن را 10سال قبل زمان مهاجرت به صورت 
عميق تجربه كرده بودم و نمي خواستم با آمدن این ویروس 
كذایي هيچ چيز را از دست بدهم. براي همين سعي كردم 
خودم و خانواده ام را قرنطينه كنم. كارم را كم و كمتر كردم 
تا وقت بيشتري را براي بي حوصلگي و بازي با پسرم بگذارم. 
مدت ها بود براي خرید بيرون نرفته بودم. همسایه ها هم 
خودشان را قرنطينه كرده بودند. صداي هياهوي بچه ها 
در پارك روبه روي خانه دیگر شنيده نمي شد و نقاشي هاي 
رنگين كمان جاي تصویرهاي واقعي و چهره هاي خندان در 

پشت پنجره خانه ها قاب شده بود.
این تغيير بزرگ براي من زماني آغاز شد كه بعد از تقریبا 
یك ماه و نيم به تنهایي براي خرید از خانه بيرون رفتم. به 
خانم رهگذري لبخند زدم و متوجه شدم كه لبخند من را 
نمي بيند چون ماسكي كه بر چهره داشتم، مانع مي شد. به 
چشمان هم خيره شدیم و احساس كردم كه زیر ماسكش، 
او هم به من لبخند مي زند و حال مرا درك می كند. دلم از 

این تغيير لرزید.
هرروز خبرهاي جدید و آمارهاي تكان دهنده در اســتان 
كبك راه گریز از این شرایط را سخت تر و سخت تر مي كرد. 
جریمه هاي سنگين، ممنوعيت ورود كودكان به بسياري از 
مراكز خرید و در آخر هم اجباري شدن استفاده از ماسك 
در فضاهاي عمومي. روزها در پي هم گذشتند و حاال براي 
ما این سوي دنيا 5 ماه از نخستين روزهاي قرنطينه گذشته 
است. همگي مثل آدم هاي فضایي شده ایم. هرروز صبح 
ماســك به صورت از خانه بيرون مي رویم و بسياري از ما 
به شــرایط عادت كرده ایم. دیگر براي ورود به فروشگاه ها 
سخت مان نيست اگر درجه تب را كنترل كنند و سؤاالت 
مكرر »تب دارید؟ سرفه نمي كنيد؟ و...« را بپرسند. ماسك و 
ژل ضدعفوني هم مثل بقيه وسایل زندگي بخشي از زندگي 
ما شده است. دیگر فراموشــش نمي كنيم و آن را در سبد 

خرید خانه جاي داده ایم.
خرید كردن هم برایمان راحت تر شده است. ماه هاي اول 
قرنطينه با وسواس خاصي ميوه ها و سبزي ها را مي شستم 
و ضدعفوني مي كردم طوري كه وقتي از آشپزخانه بيرون 
مي آمدم از خستگي انگار یك كار تمام وقت انجام داده بودم، 
حاال این كار هم عادي شده است مثل یك اتفاق تكراري و 

روزمره در زندگي.
دولت استاني در كانادا مي گوید شرایط تحت كنترل است 
و همه  چيز خوب است. آمارها اگر واقعي باشند مرگ ومير 
به 2تا 3نفر در روز رسيده است و تعداد مبتالیان آنقدر زیاد 
نيست. نمي دانم این فصل از زندگي در دنيا چطور قرار است 
خاتمه یابد اما جدال بر سر ساختن نخستين واكسن كرونا 
هم به جاي خوشحالي برایم ترس به همراه دارد. فكر اینكه 
چند نفر دیگر قرباني سوءاستفاده قدرت هاي جهان شوند، 

وجودم را مي لرزاند.
راستش را بگویم واقعيت براي من در این سر دنيا تغييري 
نكرده اســت. مي دانم كــه همه  چيز نمي توانــد از یك 
سرماخوردگي ساده شروع شده و در تمام دنيا این حجم 
از قرباني را گرفته باشد. به نظر من هنوز شرایط تحت كنترل 
نيست چرا كه من نمي توانم پسرم را مقابل در مدرسه اش 
در آغوش بگيرم و ببوسم، نمي توانم ماسكم را بردارم و به او 
لبخند بزنم، حتي نمي توانم او را تا مقابل در مدرسه همراهي 
كنم؛ براي من همچنان همه  چيز »ممنوع« است. فاصله ها 
از آنچه فكر مي كنيم بيشتر شده است. حتي از 2متري كه 
قانون برایمان گذاشته و مقابل مدرسه و خيابان هاي اطراف 
خط كشي شده است. ما خيلي وقت است كه انسان هاي 
آزادي نيستيم، فرقي نمي كند كجاي این دنيا باشيم چون 
هنوز هيچ چيز در هيچ كجاي دنيا تحت كنترل نيست؛ حتي 

عشق آن هم در روزهاي كرونایي.

همه  چيز »ممنوع« 
است؛ حتي عشق

تجربه زيسته 

مهديه مصطفايي
كانادا

مهدي دادخواه تهراني
مترجم

ويرجينيا پيترومارچي
نویسنده

بازگشت به آمار باالي 3هزار مبتال در روز
آمار روزانه ابتال به كرونا پس از يك دوره كاهشي در كشور بارديگر رو به افزايش گذاشت و طبق اعالم وزارت بهداشت در 24ساعت منتهي به ظهر جمعه 28شهريور 3هزار 
و 49بيمار جديد مبتال به كوويد-19در كشور شناسايي شد كه يك هزار و 593تن از آنها بستري شدند. آخرين بار آمار 3 هزار و 574مبتال در ايران در پانزدهم خرداد ثبت 

شده بود و حاال 105روز پس از ثبت اين ركورد بار ديگر منحني روزانه ابتال باالي عدد 3هزار ايستاده است.
با نزديك شدن به آخرين روزهاي شهريور، پيامدهاي سفرهاي تابستاني در دهه اول و دوم شهريور در نمودارهاي كرونا خود را نشان مي دهد. تعطيالت شهريور همزمان با 
تاسوعا و عاشوراي حسيني با موج گسترده اي از سفرهاي مردم به شهرهاي مختلف همراه شد. امسال تعداد زيادي از هيئت ها براي پيشگيري از شيوع كرونا برنامه هايشان 
را تغيير داده، تعطيل كردند يا اينكه برنامه هاي سوگواري را با حضور تعداد محدودتري از عزاداران و رعايت سختگيرانه پروتكل ها برگزار كردند اما اين تمام ماجرا نبود؛ 
موجي كه در سفرهاي نيمه شهريور و همزمان با تاسوعا و عاشورا خود را نشان داد عمال موج ديگري را به نمودار ابتال به كرونا در ايران اضافه كرد؛ اوج گيري دوباره آمار ابتال 
آن هم پيش از آغاز فصل سرما. همان زمان نگراني هاي زيادي را در پي داشت. با توجه به دوره نهفتگي كوويد-19حاال و در اين روزها كه به ماه مهر نزديك مي شويم آمار 

روزانه ابتال جهش دوباره اي را ثبت كرده است.
ايران در 3 ماه اخير شهريور، مرداد و تير در هيچ روزي، آمار باالي 3هزار ابتال را ثبت نكرده بود و آخرين باري كه آمار روزانه ابتال به كرونا باالتر از 3هزار تن ثبت شد به نيمه 
خرداد بر مي گردد. نزديك ترين آمار سه هزارتايی، در روز در تاريخ 13خرداد امسال با 3هزار و 117مبتال ثبت شد و در روزهاي چهاردهم و پانزدهم خرداد ادامه پيدا كرد. 
پيش از اين در فروردين و ارديبهشت هم سه روز با آمار باالی 3هزار ابتال ثبت شده بود. به اين ترتيب با آمار اخير ايران در سه ماه فروردين، ارديبهشت و شهريور آمار 
باالی 3 هزار ابتال را تجربه كرده است. باالترين عدد ابتالي روزانه در ايران تاكنون در 15خرداد با عدد 3هزار و 574نفر ثبت شده است و حاال بعد از 105روز بار ديگر آمار 
ابتالي روزانه از عدد 3هزار مبتال فراتر رفته است. اگر روند ابتال افزايشي باشد و منحني از روند خرداد پيروي كند در روزهاي آينده هم اين احتمال وجود دارد كه نمودار 
ابتالي روزانه همچنان باالي 3هزار نفر بايستد. احتمالي كه با توجه به وضعيت شهرهاي مختلف كشور و قرار گرفتن 28 استان در وضعيت قرمز دور از انتظار نيست. طبق 
اعالم وزارت بهداشت و براساس آخرين اطالعات كرونا در كشور، استان هاي تهران، مازندران، گيالن، قم، اصفهان، خراسان رضوي، آذربايجان شرقي، كرمان، خراسان 
شمالي، سمنان، يزد، زنجان و قزوين در وضعيت قرمز هستند. همچنين استان هاي آذربايجان غربي، البرز، فارس، لرستان، هرمزگان، اردبيل، بوشهر، كرمانشاه، كهگيلويه 

و بويراحمد، خراسان جنوبي، مركزي، ايالم، چهارمحال و بختياري، گلستان و خوزستان در وضعيت هشدار قرار دارند.

آمــار مبتالیــان  دیروز

3.049
آمار بهبودیافتگان  تا دیروز

355.505
آمــار جان باختگان دیروز
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کمبود؛ آبگرمکن و پکیج را گران کردقیمت میوه های وارداتی دالری شد سیاستگذاری متناقض در تولید و واردات شکر 

مشكالت تخصيص ارز واردات شكر خام، موانع تامين مواداوليه و رشد هزینه هاي تمام شده توليد شكر داخلي 
موجب گراني و عرضه چند نرخي انواع قندوشكر در بازار خرده فروشي شده است. به گزارش همشهري، با 
وجود كيفيت بهتر و قيمت باالتر شكر توليد داخل نسبت به برخي انواع شكر وارداتي، ضعف نظارت بر بازار 
و ناتواني مشتریان در تشخيص انواع شكر زمينه سوءاستفاده عرضه كنندگان از طریق فروش شكر وارداتي 
به نرخ شكر ایراني را فراهم كرده است. مدیرعامل قند لرستان با اشاره به تفاوت نرخ شكر دولتي و وارداتي 
گفت: مشكالت زیادي براي واردات شكر خام وجود دارد اما دولت با قيمت گذاري 6هزارو 600توماني شكر 
داخلي و 7هزار و 300توماني شكر وارداتي، تناقض آشكاري را در سياستگذاري  این محصول استراتژیك 
اجرا مي كند. جبارعلي زارعي ممقاني، افزود: چگونه مشخص مي شود در بازار كدام محصول شكر داخلي و 
كدام وارداتي است؟ آیا مرجعي براي شناسایي وجود دارد؟ این موارد، نشان دهنده تناقض آشكار است كه 
درصورت ادامه این سياست ها كارخانجات ورشكسته مي شوند ، همه  چيز به سود دالالن و واردكنندگان 

خواهد بود و پيش بيني مي شود توليد این محصوالت در سال 1400 با مشكالت جدي مواجه شود.

مشكالت تامين مواداوليه و رشد هزینه تمام شده توليد، زمينه كمبود و افزایش قيمت انواع لوازم خانگي 
مانند آبگرمكن، شوفاژ و پكيج را فراهم كرده است. به گزارش همشهري، گراني انواع لوازم خانگي در حالي 
موجب اقبال مشــتریان به تعمير و نگهداري و خرید محصوالت دست دوم شده است كه این روزها بازار 
انواع وسایل گرما ســاز به خصوص آبگرمكن و پكيج نيز كمبود و گراني این اقالم را تجربه مي كند. دبير 
انجمن توليدكنندگان لوازم خانگي یكي از دالیل كمبود پكيج و آبگرمكن را اقبال پيمانكاران و سازندگان 
ساختمان به خرید كلي این اقالم براي در امان ماندن از نوسان قيمت ها دانست و گفت: قباًل دو شركت 
توليدكننده بزرگ ایراني به بازارهاي مهمي مثل آلمان، پكيج و آبگرمكن صادر مي كردند اما اكنون به دليل 
كمبود مواداوليه، اولویت آنها تامين بازار داخلي است. اسماعيل بازارچي افزود: كمبود چنداني در عرضه و 
توليد آبگرمكن وجود ندارد یا اگر هست بسيار كمتر از آن چيزي است كه جلوه داده مي شود. باید تدبيري 
اندیشيده شود تا آبگرمكن و پكيج خریداري شده همان لحظه نصب شود اما متأسفانه بين خرید و نصب 

این اقالم وقفه مي افتد و مشكالتي را براي آمارهاي توليد كنندگان ایجاد مي كند.

گراني انواع ميوه و تره بار در شرایطي موجب گالیه مردم و فعاالن صنفي شده است كه افزایش نرخ ارز 
زمينه قيمت هاي نجومي4قلم ميوه مجاز وارداتي را فراهم كرده است. به گزارش همشهري، افزایش 
اخير نرخ ارز به گراني ميوه هاي وارداتي مانند آناناس، موز، نارگيل و انبه دامن زده ونرخ هر عدد آناناس 
از مرز 100هزار تومان عبور كرده است. رئيس اتحادیه ميوه و سبزي فروشندگان ميوه و سبزي تهران با 
بيان اینكه كمبودي در عرضه ميوه هاي نوبرانه پایيز وجود ندارد، گفت: قيمت كنوني هر كارتن آناناس 
600 تا 620 هزار تومان و معادل هر عدد آناناس 100 هزار تومان اســت كه به هيچ عنوان قابل قبول 
نيست. اسداهلل كارگر از افزایش قيمت برخي اقالم ميوه و صيفي خبر داد و گفت: طي یك هفته اخير 
قيمت چند قلم كاال بي رویه افزایش یافته است كه اتحادیه به عنوان مصرف كننده بزرگ تر، نسبت به این 
موضوع گالیه مند است. او نوسانات نرخ ارز را یكي از عوامل این گراني برشمرد و گفت: قيمت كنوني هر 
كيلو موز در ميدان مركزي 18 هزار تا 23 هزار تومان است كه با احتساب حداكثر 3۵ درصد سود، در 

خرده فروشي ها عرضه مي شود.
قیمت برخی انواع آبگرمکن و پکیج درفروشگاه های اینترنتی  نرخ مصوب برخی انواع قند و نبات در میادین میوه و تره بار شهرداری تهران  قیمت برخی انواع میوه در میدان مرکزی میوه و تره بار تهران  

فوت وفن

راسته بازار

   شارژ درست باتري موبایل هاي هوشمند 
و پرهيز از برخي باورهاي نادرســت فاقد 
مبناي علمي ازجمله عوامل مؤثر در افزایش 
طول عمر و اســتفاده بهينه از این كاالي 
دیجيتال است كه این روزها به  دليل نوسان 
نرخ ارز و كمبود در بــازار با افزایش قيمت 
مواجه شده است. با دانستن نكاتي مي توانيم 
عمر باتري گوشي موبایل را چند برابر كنيم.

  در شارژ ماندن طوالني مدت آن، ازجمله 
باورهاي غلط است. توجه داشته باشيد كه 
اگر در تمام شب موبایل شما در شارژ باشد 
مشكلي پيش نمي آید؛ چرا كه فناوري هاي 
جدید گوشــي موبایل به  گونه اي است كه 
از شارژ شــدن باتري پس از كامل شارژ آن 

جلوگيري مي كند.
  پرهيز از استفاده از سيم  كابل شارژهاي 
تعبيه شــده در مكان هاي عمومي از دیگر 
الزامات افزایش طول عمر باتري گوشــي 
موبایل اســت؛ چرا كه اغلــب كابل هاي 
شارژي را كه در رستوران ها ، فروشگاه  ها و 
فرودگاه ها مي بينيد، اصلي نيستند و با توجه 
به استاندارد نبودن ولتاژ برقي كه به موبایل 
مي رسانند، موجب صدمه به باتري مي شود.
  شارژ كردن 100 درصد گوشي موبایل 
نو قبل از استفاده، باور غلط دیگري است؛ 
چرا كه وقتي موبایل از كارخانه خارج شده 
و روشن مي شود دیگر نيازي به شارژ شدن 
100 درصدي نداشته و این موضوع اثري بر 
سالمت طوالني مدت باتري گوشي موبایل 

شما ندارد.
   شــارژ كردن باتري گوشــي موبایل با 
رســيدن به 2درصد باور نادرست دیگري 
است. باید بدانيد كه هر گاه كه موبایل شما از 
بي شارژي خاموش شود، احتمال كار نكردن 
باتري آن بيشتر است، پس بهتر است قبل 
از اینكه شارژ باتري گوشي موبایل شما به 
كمتراز 10 درصد برسد، آن را به شارژ بزنيد.

  توجه داشته باشيد كه برخي اپليكشين ها 
و نرم افزارها در اصطالح شارژ باتري گوشي 
موبایل شــما را مي خورند، پس بهتر است 
آنهــا را در گوگل جســت و جو نكنيد و در 
زمان هایي كــه از اینگونه اپليكيشــن ها 

استفاده نمي كنيد آن را ببندید.
  در زمان هایي كه گوشي موبایل شما شارژ 
كمي دارد كه به آن احتياج دارید، از خاموش 
كردن گوشي خودداري كنيد؛ چرا كه روشن 
و خاموش كردن گوشي تلفن همراه، انرژي 
مضاعفي را از باتري گوشي موبایل مي گيرد 
كه با توجه به آن خاموش كردن گوشي براي 
صرفه جویي در انرژي، اصال به صرفه نيست. 
مي توانيد براي كاهــش مصرف انرژي، نور 
صفحه نمایش گوشي را كم كنيد، داده هاي 
دستگاه را خاموش كرده و برنامه هاي اضافي 

را ببندید.

    اگر به  دليل شــغل یا عالقه تان نيازمند 
خرید چرخ خياطي و گلدوزي نو هســتيد 
یا قصد تعمير و به روز كردن اینگونه لوازم 
خانگي را دارید، با رعایت نكات بهداشــتي 
و فاصله گذاري اجتماعي در دوران شــيوع 
كرونا، بهتر است سري به راسته بازار فروش 
و تعميرات آن در خيابان خيام تهران بزنيد.

     دراین راسته بازار كه در ميدان محمدیه- 
خيابان خيام واقع شــده، فروشندگان در 
پاســاژهاي چند طبقه و بزرگ انواع چرخ  
برقي خياطي و گلدوزي خانگي و صنعتي 
برندهاي معروف ایراني از كاچيران گرفته 
تا ژانومــه و چرخ هاي خياطــي قدیمي و 
برخي قطعات و لوازم آن را به مشــتریان 

عرضه مي كنند.
   گرچه وضعيت تاميــن قطعات یا تنوع 
چرخ خياطي هاي ایراني و خارجي عرضه 
شده در بورس چرخ خياطي خيام نيز مانند 
سایر بازارها كاهش چشمگيري داشته، اما 
هنوز هم مي توانيد با كمي صبر و حوصله 
محصوالت یا قطعات نو و دست دوم ایراني و 

خارجي مناسب را پيدا كنيد.
    اغلب قطعات و چــرخ خياطي هاي 
دســت دوم عرضه شــده در این راسته 
بــازار از طریــق مرزهــاي شــرقي و 
كشــور پاكســتان راهي بازار پایتخت 
شده اســت و بدون ضمانت و گارانتي 
 معتبــر بــه فــروش مي رســد، پس
 به هنگام خرید انواع دست دوم چرخ خياطي 
یا قطعات و لوازم مرتبط با آن در صورتي كه 
فاقد تخصص و مهارت الزم براي سنجش 
ميزان سالمت اینگونه محصوالت هستيد، 
بهتر است با خبرگان اینگونه لوازم خانگي 

مشورت كنيد.
     هنگام خرید چرخ خياطي نو به خصوص 
انواع خارجي، حتما دقت كنيد كه اطالعات 
درج شــده روي بســته بندي با بدنه چرخ 
خياطي همخواني داشته و محصول داراي 
خدمات پس از فروش و گارانتي معتبر باشد؛ 
چرا كه این روزها تاميــن قطعات و انجام 
تعميرات برخي انواع چرخ خياطي بسيار 

وقت گير و هزینه بر شده است.

شارژ نادرست باتري موبايل

بورس چرخ خیاطي

جدیدترین آمار منتشر شده از سوي وزارت صنعت، معدن و 
تجارت )صمت( نشان مي دهد كه از بين 26 كاالي منتخب 
صنعتي، توليــد 16 كاال بين 1.4 تــا 1۵9 درصد افزایش 
داشته و ماشين لباسشویي و انواع تلویزیون در رتبه دوم و 
سوم بيشترین افزایش تيراژ توليد قرار دارند. براساس این 
آمار در چهارماهه نخست امســال بعد از الياف اكریليك با 
1۵9 درصد افزایش توليد، بيشترین افزایش توليد مربوط 
به برخي اقالم لوازم خانگي، شامل ماشين لباسشویي و انواع 
تلویزیون است كه توليدشان با 70.4 و 61.2 درصد در چهار 
 ماهه اول امســال به ترتيب به 290 هزار و 400 دستگاه و 
341 هزار و ۵00 دستگاه رسيده است. توليد این دو محصول 
 در مدت مشابه سال گذشــته 170 هزار و 400 دستگاه و

 211 هزار و 800 دستگاه بوده است. توليد یخچال فریزر نيز 
در این مدت با افزایش 12.4درصدي از 446 هزار دستگاه 
در 4ماهه اول سال گذشته به ۵01 هزار و 100 دستگاه در 
مدت مشابه امسال رسيده است. اما چرا با وجود این آمارهاي 
اميدواركننده، در بازار لوازم خانگي خبري از كاهش قيمت 

نيست؟

اتهام احتكار
كيوان گــردان، مدیركل صنایع بــرق و الكترونيك وزارت 
صنعت، معــدن و تجارت هفته گذشــته در یــك برنامه 
تلویزیوني توليدكننــدگان، توزیع كنندگان لوازم خانگي و 
همچنين مردم را متهم به احتكار محصوالت كرد و در پاسخ 
به این سؤال كه چرا با وجود افزایش توليد، لوازم خانگي ارزان 
نمي شود، گفت: با توجه به افزایش توليد، توليدكنندگان باید 
مكلف باشند كه كاالها را عرضه كنند اما برخي آمارها نشان 
مي دهد ميزان توليد با ميزان نصب در منازل تطابق ندارد. 
وقتي ميزان نصب كمتر است به این معني است كه یا كاال 
در انبارها مانده یا افرادي لوازم خانگي را خریده  و در منازل 
احتكار كرده اند. این گفته گردان در حالي اســت كه مردم 
به عنوان آسيب دیدگان اصلي نابساماني بازار لوازم خانگي 
مدت هاست به دليل سير صعودي قيمت ها توان خرید ندارند 
و شواهد نشان مي دهد آمار خرید از ابتداي امسال به شدت 
پایين آمده است. از ســوي دیگر به گفته دست اندركاران 

توليد، مشكالت تامين مواداوليه - چه داخلي و چه وارداتي- 
به ویژه از ابتداي امسال شرایط توليد را براي توليدكنندگان 
ســخت كرده و هزینه هاي  آنها را افزایش داده است. گفته 
مي شود بسياري از توليدكنندگان لوازم خانگي با چيزي در 

حدود نيمي از توان توليد فعاليت مي كنند.

فوالد، همچنان مشكل اصلي توليد
رشــد روزافزون قيمت ارز، باال رفتن هزینه توليد و كمبود 
مواداوليه از سوي توليدكنندگان به عنوان مشكالت و موانع 
اصلي توليد بيان مي شود. سخنگوي انجمن توليدكنندگان 
لوازم خانگي در این زمينه مي گوید: بعد از خروج كره اي ها 
بازار 60 تا 70درصد خالي شد، بنابراین توليد باید افزایش 
یابد اما در افزایش توليد و جبران این 60 درصد مشكالتي 
در زمينه تامين ارز، ورق فوالدي و محصوالت پتروشيمي 
وجود دارد. ورق فــوالدي با ارز آزاد 12هــزار تومان تمام 
مي شــود، در بورس به دســت توليدكننده نمي رسد و در 
بازار آزاد 2۵هزار تومان خرید و فروش مي شــود. در چنين 
شرایطي این مصرف كننده اســت كه در نهایت تحت فشار 
قرار مي گيرد. حميدرضا غزنوي، با بيان اینكه با وجود توليد 
باالي ورق فوالد، ميزان عرضــه ورق فوالد در بورس كفاف 
همه توليد كنندگان را نمي دهد و بسياري از توليدكنندگان 
ورق فوالد ســرد كه ورق گرم را از فــوالد مباركه گرفتند، 
محصوالتشان را در بورس عرضه نمي كنند، تصریح كرد: یكي 
از انتظارات توليدكنندگان این است كه ورق هاي باكيفيت به 
صنایعي مثل خودرو و لوازم خانگي داده شود اما مشكل این 
است كه به هر كسي كه پروانه بهره برداري گرفته از طریق 

بهين یاب ورق فوالدي مي دهند و كسي پيگيري نمي كند 
كه چه تعــدادي از آنها به ازاي ورقي كــه گرفته اند، توليد 
داشته اند. تأكيد این مقام صنفي بر مشكالت تامين فوالد 
به این معنا نيســت كه مواداوليه تنها مشكل صنعت لوازم 
خانگي است. رشد هزینه هاي توليد از دستمزد تا حمل ونقل 
و حامل هاي انرژي، هزینه هاي توليد را باال برده است و این 
در كنار تنگناي ارزي و دشــواري تامين مواداوليه وارداتي، 
توليد كم هزینه را غيرممكن كرده اســت. كمتر از یك ماه 
پيش ســخنگوي انجمن توليدكنندگان لوازم خانگي در 
گفت وگو با همشهري از طرح توليدكنندگان براي ساخت 
لوازم خانگي ارزان با هدف تامين نياز اقشار كم درآمد خبر 
داد؛ طرحي كه برمبناي آن قرار است با حذف برخي امكانات 

ویژه، محصوالتي با قيمتي پایين تر توليد شود.

دولت: كمبودي وجود ندارد
با وجود گفته هاي سخنگوي توليدكنندگان، مسئوالن دولتي 
با استناد به آمارهاي افزایش توليد، كمبود ارز و مواداوليه را 
قبول ندارند. مدیركل صنایع برق و الكترونيك وزارت صمت 
در برنامه بررسي مشكالت بازار لوازم خانگي درباره مشكالت 
تامين ارز مواداوليه توليد گفت: با توجه به وضعيت توليد ما 
در شرایط تحریم و رسيدن عمق ساخت داخل در صنعت 
لوازم خانگي به بيش از 60 درصد، به نظر نمي رســد چنين 
مشكالتي وجود داشته باشــد. گردان با بيان اینكه »آمارها 
مي گوید حــال صنعت لوازم خانگي خوب اســت«، افزود: 
در پنج ماهه اول امســال ۵82 هزار دستگاه یخچال فریزر 
توليد شده بود كه در مدت مشــابه سال جاري با 13درصد 

 افزایش به 660 هزار دستگاه رسيده است. وي افزود: توليد 
ماشين لباسشــویي نيز در ۵ماهه اول امسال با ۵8درصد 
افزایش از 233 هزار دســتگاه در مدت مشابه سال گذشته 
به 368هزار دستگاه رسيده است. همچنين با وجود اینكه 
بعد از اینكه دو شركت كره اي تامين كننده قطعات و خدمات 
فني مهندسي شركت هاي داخلي، كشــور را ترك كردند، 
توليد تلویزیون 63.۵ درصد افزایش داشته و توليد آن از 29۵ 
هزار دستگاه در پنج ماهه اول ســال گذشته به 482 هزار 
دستگاه در مدت مشابه امسال رســيده است. این درحالي 
است كه قبال تقریبا 70 تا 80 درصد بازار تلویزیون در اختيار 

برندهاي كره اي بود.

فوالدساز: توليد داخل كامل نيست
گرچه آمارها از افزایش توليد خبر مي دهد اما به نظر مي رسد 
برخالف آنچه دولت و وزارت صنعت قصد دارد نشــان دهد، 
حال صنعت لوازم خانگي چندان هم خوب نيست. كاهش 
تقاضا به دليل افت توان اقتصادي مردم و كمبود نقدینگي نزد 
فروشندگان لوازم خانگي از یك سو و تداوم مشكالت تامين 
فوالد از دیگر سو عرصه را بر توليد تنگ كرده و اگر دولت در 
زمينه تامين فوالد بــا كارخانه ها همكاري نكند، وضعيت از 
آنچه امروز هست بدتر خواهد شد. به گفته مدیر فروش داخلي 
فوالد مباركه، این شركت 100درصد محصوالتش را در بورس 
عرضه مي كند؛ هم به صورت مســتقيم در تاالر بورس و هم 
به صورت اختصاصي به توليدكنندگان خودرو و لوازم خانگي. 
محمد تاجمير ریاحي معتقد است دليل كمبود ورق فوالدي 
این است كه قبال واردات داشتيم، اما حاال واردات كامال حذف 
شده و دليل دوم هم مربوط به سایر توليدكنندگان محصوالت 
مورد نياز صنایع است كه با وجود پيگيري هاي وزارت صمت 
هنوز محصوالتشان در بورس عرضه نمي شود. به گفته او، با 
توجه به افزایش توليد در صنایع پایين دستي در زمينه برخي 
از كيفيت ها و ورق هاي خاصي كه در كشور قابل توليد نيست، 
كمبود وجود دارد، با این حــال از نظر آماري تقریبا صنعت 
فوالد مي تواند به اندازه نياز كشــور توليد كند اما مشكل در 
برخي محصوالتي است كه الزاما باید وارد شود و هنوز امكان 

توليد آنها در داخل وجود ندارد. 

  بازار تابع توليد است
رئیس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي در گفت وگو با همشهري، مشکالت تولید را عامل نابساماني در بازار لوازم خانگي 
مي داند و مي گويد: شرکت هاي تولیدي در 2سال گذشته با نصف و بعضا با يك سوم توانشان کار کرده اند که دلیل عمده آن نبود 
يا گراني مواداولیه و ارز بوده است. اين در شرايطي است که خأل واردات نیز هنوز احساس مي شود و مجموع اين عوامل، گراني 
و کمبود در بازار را رقم زده است. اکبر پازوکي با تأکید بر ضرورت حمايت دولت از تولید مي افزايد: براي پر کردن خأل واردات 
بايد مواداولیه ارزان و ارز براي تامین واردات مواداولیه خارجي در اختیار تولیدکنندگان داخلي قرار گیرد تا بتوانند بازار را 
اشباع کنند و قیمت ها را کاهش دهند. وي معتقد است اگر تولیدکننده به تولید در 3شیفت کاري برسد، اين میزان تولید 
اضافه ضمن اشباع بازار، صادرات و ارزآوري به همراه دارد و تولید کننده با کسب درآمد ارزي مي تواند قیمت خود را بشکند.

تداوم گراني در بازار لوازم خانگي با وجود افزایش آمار توليد، به معمایي پيچيده تبدیل شده و دولت و توليدكنندگان یكدیگر را عامل نابساماني بازار مي دانند

احتكار، لوازم خانگي را گران كرد يا فوالد؟ چند و چون

فروش بازار کفش، نصف پارسال

تولیدکنندگان و فروشندگان کفش 
ازجمله اصنافي بودند که به واسطه 
شــیوع کرونا و از دست دادن بازار 
شب عید، ضرر و زيان بسیار زيادي را 
متحمل شدند. بازار کفش از ابتداي 
امسال تاکنون نیز رونق چنداني را 
شاهد نبوده و برگزاري غیرحضوري کالس هاي درس هم باعث 
شد امید چنداني به فروش اول مهر نداشته باشند. با اين حال 
تغییر فصل و آغاز بارندگي ها شايد بتواند رونق را به مغازه هاي 
کفش فروشــي برگرداند. با مهــدي عبداللهي، نايب رئیس 

اتحاديه کفش ماشیني گفت وگو کرده ايم.

وضعیت تولید و فروش کفش بعد از رکود ناشي از 
کرونا چگونه است؟

توليدي ها از چند ماه قبل از عيد با پيش بيني فروش آخر سال و شب 
عيد حجم زیادي كفش توليد كردند اما با از دســت رفتن بازار شــب 
عيد، بخش زیادي از این اجناس در توليدي ها و كارخانه ها دپو شــد 
و باتوجه به اینكه این اجناس، فصلي و مربوط به نيمه اول ســال بود 
سرمایه زیادي از توليدكنندگان از دست رفت. اما با این حال از برج 3و 
4 امســال توليدكننده ها با پيش بيني براي 6 ماه دوم سال، كار توليد 
كفش هاي پایيزه و زمستانه را آغاز كردند، چون دولت هم ابتدا اعالم 
كرد كه مدارس بازگشایي نمي شود اما بعد با تغيير این تصميم اعالم 
شد كه كالس ها حضوري خواهد بود و این انگيزه اي شد كه توليد از سر 
گرفته شود. اما این توليد به هيچ وجه در حد سال هاي گذشته نبود و 

در تيراژي بسيار پایين تر از هر سال انجام گرفت.

آماري از میزان کاهش تولید و فروش داريد؟
 فروش مغازه هاي كفش به شــدت پایين آمده و در بهترین شــرایط 
۵0 درصد سال گذشته است. در گفت وگویي كه با بعضي فروشندگان 
كفش هاي ورزشي و بچگانه داشتم، اعالم كردند كه فروش شان تا امروز 
به نصف مدت مشابه پارسال هم نرسيده است. طبيعتا با كاهش فروش 
مغازه ها، توليدي ها هم حجم توليد و فروش شــان پایين آمده است؛ 
چون مغازه ها با توجه به ركود بازار و فروش نرفتن اجناس شــش ماه 
اول سال جنس كمتري خریداري كردند. البته توليدي ها با توجه به 
نامشخص بودن شرایط و ادامه شيوع كرونا با احتياط كامل پيش رفتند 
و با كمتر از ۵0 درصد ظرفيت، توليد را شروع كردند. چون هم اكنون 
بازار آرام است و ظرفيت و كششــي براي توليد بيشتر از این ندارد. به 
نظر مي رســد این وضعيت فعال تغييري نمي كند مگر اینكه تغييرات 
آب و هوایي زود اتفاق بيفتد و بارندگي داشته باشيم كه بازار تغيير و 
 تحول خاصي داشته باشد، اما به  طور كلي و با شرایط موجود رونق  بازار 

۵0 درصد پارسال است.

تغییرات قیمتي در چند ماه اخیــر چگونه بوده 
است؟

متأســفانه ثبات نرخ در بــازار نيســت و قيمت مواداوليــه مرتبا در 
 حال افزایش اســت، حقــوق كارگر افزایــش یافته و كارگــر زبده و

 آموزش دیده هم كم و گران است و عواملي از این دست هزینه توليد 
را براي كارخانه ها افزایش داده است. قيمت های مواداوليه رویه، زیره، 
چرم، چسب، جعبه و كارتن، افزایش بســيار زیاد داشته اند. تغييرات 
نرخ مواداوليه توليد به قدري لحظه اي است كه بعضي از توليدكننده ها 
فاكتور را نمي بندند؛ به این معني كه فقط تعداد و مشــخصات جنس 
را مي نویســند و قيمت را خالي مي گذارند و به روز و براســاس زمان 
تحویل قيمت را محاسبه و فاكتور را كامل مي كنند. این به هيچ عنوان 
پسندیده نيســت ولي با توجه به افزایش روزبه روز هزینه ها مجبورند 
این كار را انجام دهند. چسبي را كه امروز قيمت كردم نسبت به 4 روز 
پيش 1۵ هزار تومان گران شده بود و بهانه هم این است كه ماده اوليه 
توليد آن وارد كشور نمي شود. دیگر اجناس هم به همين نسبت تغيير 
قيمت داشته اند. در مواداوليه ای كه كامال ساخت ایران است هم همين 
افزایش قيمت دیده مي شــود؛ چون 30 تا40 درصد ماده اوليه بخش 

عمده اي از آنها وارداتي است و با ارز آزاد وارد كشور مي شود.

قیمت )کیلوگرم- تومان( مشخصات  نام محصول 

11.000بسته بندی نایلونی نبات تخت و خرد شده 

13.۵00بسته بندی نایلونینبات چوبدار زرد - سفيد و طعم دار 

13.000بسته بندی نایلونی- زرد و سفيد نبات شاخه باریك و ریز  

11.۵00بسته بندی نایلونی زرد و سفيد نبات شاخه درشت 

9.200فله   قند شكسته  

9.100فله و بسته بندی  قند حبه پرسی

91.000 بسته بندی 10 كيلوگرمی قند شكسته   

46.۵00بسته بندی ۵ كيلوگرمی قند شكسته 

9.000فلهقند كله   

28.300بسته بندی سه كيلوگرمیقند شكسته

حداکثر قیمت)کیلوگرم- تومان( حداقل قیمت ) کیلوگرم- تومان ( نام محصول 

40.000۵۵.000 انبه  

12.00020.000انجير زرد 

۵.00010.000انجير سياه 

8.00014.000  انگور بی دانه زرد

10.00016.000 انگور بی دانه قرمز 

8.00013.000هلو انجيری  

23.000 12.000گالبی شاه ميوه  

8.00012.000شليل

8.00013.000 سيب دو رنگ  

7.00012.000 هلو هسته جدا

قیمت )تومان(مشخصات  نام  و برند محصول 
1.600.000مدل B3115 شمعك دائمآبگرمكن دیواری بوتان  

24.000۵.980.000- مدل بيتا Bita 24پكيج شوفاژ دیواری بوتان 

24.008.990.000 - مدل M24FF)فن دار(پكيج ایران رادیاتور

1.170.000مدل B3218i آیونایز - بدون شمعكآبگرمكن دیواری بوتان

1.714.000مدل كيانا 3020 - رادیاتوری دیواری - بدون شمعكآبگرمكن گازی فوری ایران شرق

1.410.000مدل كيهانآبگرمكن دیواری ایران شرق

10.260.000 28.000- مدل پرال پرو آبگرمكن دیواری بوتان    

28.00011.3۵0.000- مدل L28FFپكيج ایران رادیاتور

24.0008.۵00.000- مدل هرما پكيج شوفاژ دیواری لورچ

2.8۵0.000مدل 60-10آبگرمكن گازی ایستاده برفاب

بازار لوازم خانگي گويا قرار نیســت به اين 
زودي ها رنگ ارزاني به خود ببیند. افزايش 
قیمت لــوازم خانگي که از ابتداي امســال 
نمودار آن شیب تندي به خود گرفت و دست 
بسیاري از اقشار را از کاالهاي مورد نیازشان 
کوتاه کرد، قرار بود با افزايش تولید داخلي، 
بهبود شرايط تامین مواداولیه و تولید لوازم 
خانگي ارزان قیمت مهار شود اما وعده هاي 
مسئوالن در اين زمینه چندماهه شد و هنوز 
خبري از ساماندهي بازار نیست. در شرايط 
ممنوعیت صد درصدي واردات لوازم خانگي، 
تمام بار تامین نیاز بازار بر دوش تولیدکنندگان 
داخلي است اما به نظر مي رسد اين بار براي 
شانه هاي نه چندان قوي تولید داخلي کمي 
سنگین است. آمارها البته از افزايش تولید در 
برخي از کاالها خبر مي دهد اما حتي در زمینه 
همین کاالها هم شــاهد بهبود در وضعیت 
بازار و کاهش قیمت هاي اوج گرفته نیستیم. 
دست اندرکاران صنعت و بازار هرکدام ساز 
خود را مي زنند و آنچه مردم در بازار شاهدش 

هستند؛ گراني است و گراني.

فرخنده رفائی
خبر نگار
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سرمايهگذاران

این شماره

ســهامداران تازه وارد یكي از مهم ترین اتفاق هاي ســال99 
بازار ســرمایه اند. آنها مانند بورس بازان حرفه اي نيستند كه 
به روزهاي منفي بازار به چشــم فرصت نگاه كنند. هر روزي 
كه شــاخص كل روند اصالح را در پيش مي گيرد، ظهر نشده 
آمار خروج پول حقيقي از بازار به صدر اخبار بورســي مي آید؛ 
ميزان خروج پول حقيقي از بورس كه از بيستم مرداد تا بيستم 

شهریور ماه اصالحي طوالني را تجربه و از مرز ده هزار ميليارد 
هم عبور كرد؛ مثال تا پایان ســيزدهم شــهریور ماه، از بورس 
تهــران 12هزار و940ميليارد تومان و از فرابــورس ایران نيز 
2 هزارو220ميليارد تومان از معامالت سهام خارج شده بود اما 
چه در سر سهامداران تازه مي گذرد؟ چرا با وجود همه توصيه ها 
براي استفاده از پول مازاد در بورس همچنان هستند كساني 
كه خودرو، خانه و... خود را فروخته اند و به جرگه بورســي ها 
پيوسته اند؟ شبنم یكي از این سهامداران است. او كه به واسطه 
كرونا از كار بيكار شده و از اردیبهشت سال98 به بورس آمده 

با رشد بازار ســرمایه در ایران در سال هاي اخير، 
به خصوص در ســال1399، شــاهد ورود تعداد 
زیادي از ســرمایه گذاران جدید هستيم. مطابق 
با آخرین داده هاي شركت ســپرده گذاري مركزي، در فروردین  ماه 1399 
تعداد یك ميليون و 202هزار نفر در سامانه سجام ثبت نام كرده اند كه نسبت 
به فروردین 1398، رشد 95درصدي نشــان مي دهد. به لحاظ ریالي، ارزش 
معامالت خرد در این مدت 406هزار ميليارد تومان است كه نسبت به مدت 

مشابه رشد 700درصدي نشان مي دهد.
با این حال شــاخص بورس، حركت اصالحي خود را از اواخر مرداد ماه آغاز 
كرد به طوري كه از كانال 2ميليون و 100هــزار واحد، وارد كانال 1ميليون و 
600هزار واحدي شده است )اصالحي معادل با 24درصد با بيش از رشد دو 
ســه روز اخير(. به عبارت دیگر، اگر چه از ابتداي سال شاهد صف هاي خرید 
جمع نشــده ميليوني بودیم، از ابتداي آخرین ماه تابســتان سال جاري، این 
صف هاي خرید به صف هاي فروشي تبدیل شدند كه نگراني سرمایه گذاران 
خرد، سهامداران عمده و مســئولين كشــوري را برانگيخته است. اگر چه 
كاستي ها در سياســتگذاري هاي ســازمان بورس و وزارت اقتصاد و انفعال 
نهادهاي مالي ازجمله شركت هاي سبدگرداني و بازارگرداني غيرقابل انكار 
است اما از نگاه من، بخشي از نوسانات روزهاي گذشته بازار سرمایه ناشي از 
هيجانات بيش از حد در ميان سرمایه گذاران خرد است. دليلي كه این مسئله 
را مطرح كردم این موضوع است كه براي سرمایه گذاري چند عامل مهم وجود 
دارد. ازجمله این عوامل مي توان به متغيرهاي اقتصاد كالن )تورم، نرخ ارز، 
رشد اقتصادي و...( و متغيرهاي مالي و ارزش گذاري )نسبت قيمت به سود یا 

p/e، ارزش جایگزیني و...( اشاره كرد.
به لحاظ متغيرهــاي اقتصاد كالن در بخش حقيقي اقتصــاد )یعني توليد و 
اشــتغال(، اقتصاد ایران با چالش هاي متعددي روبه رو اســت. فروش نفت 
به سختي انجام مي شود، رشــد اقتصادي كشور منفي اســت و در 10ساله 
گذشته، عماًل سرمایه گذاري خاصي انجام نشده است. بنابراین، این موضوع كه 
مردم به واسطه بهبود چشم انداز متغيرهاي اقتصاد كالن وارد بورس شده اند، 
منتفي است. با این حال، این سؤال پيش مي آید كه مردمي كه از ابتداي سال 
با هيجاني خاص، سرمایه ها و پس اندازهاي خود را وارد بازار سرمایه كرده اند، 
چه تغييراتي را مشاهده كرده اند كه از ابتداي شهریور ماه، همچنان با هيجاني 
خاص تر شروع به فروش سهام هاي خود كرده اند؟ ممكن است یك پاسخ این 
باشد كه متغيرهاي مالي بنيادین )همچون ســودآوري  شركت ها و...( دچار 
تغييرات اساسي شده است كه صف هاي خرید روزهاي گذشته به صف هاي 
فروش این چند روز تبدیل شده است. وقتي به این متغيرها نگاهي مي اندازیم، 
متوجه مي شــویم كه پاســخ منفي اســت. با افزایش دالر نيمایي و بهبود 
چشم انداز اقتصاد جهاني به واسطه اخبار مرتبط با كشف واكسن ویروس كرونا، 
به نظر مي رسد نه تنها تشكيل صف هاي فروش و هيجانات اخير بازار توجيهي 
ندارد بلكه كامال عكس آن منطقي تر جلوه مي كند. با این حال، سؤال مهمي 
كه در این راستا به وجود مي آید این پرسش اســت كه دليل نوسانات منفي 
روزهاي گذشته چه بوده است؟ مي دانيم كه وضعيت متغيرهاي اقتصاد كالن 
و متغيرهاي بنيادین سرمایه گذاري تغيير محسوسي نداشته است. بنابراین، 

باید به سراغ دالیل دیگري رفت.
اقتصاد رفتاري كه به مطالعه متغيرهاي روانشناختي مؤثر بر تصميم گيري هاي 
مالي افراد مي پردازد، پاسخ هاي قانع كننده اي را براي ما فراهم مي كند. در این 
علم گفته مي شود كه افراد عمدتاً به واســطه ساختار ذهني، دچار خطاهاي 
مختلفي در تصميم گيري ها و قضاوت هاشــان مي شــوند. این خطاها باعث 
مي شود كه ما از منطق و عقالنيت فاصله بگيریم و تصميم هایي را اتخاذ كنيم 
كه به نفع ما نيستند. خطاهاي تصميم گيري انواع مختلفي دارند و هر كدام 

به نحوي بر انتخاب هاي ما اثرگذار است.
یكي از خطاها كــه با عنوان خوش بيني بيش از حد شــناخته مي شــود، بر 
تصميم هاي سرمایه گذاري ما اثرات مخربي دارند. این خطا باعث مي شود كه ما 
بدون توجه به پارامترهاي مهم سرمایه گذاري ازجمله ریسك و بازدهي، مقدار 
آنها را بيش از حد در نظر بگيریم. به طور مثال، وقتي بازار روند صعودي دارند، 
خيلي از افراد ممكن است با خود اینگونه فكر كنند كه این روند تا مدت هاي 
مدید ادامه پيدا مي كند و مي توانند هر روز پولدار و پولدارتر شوند. با این حال، 
مي دانيم كه اصالح و ریزش جزء ویژگي هاي بازار ســرمایه اســت و هر روند 
صعودي حتماً با یك روند نزولي همراه خواهد بــود. بنابراین، در بازار مثبت 
و سبزپوش، سرمایه گذاران، به خصوص تازه واردان، به این ذهنيت مي رسند 
كه روند مثبت بازار ادامه دار است و دچار حدي از خوش بيني مي شوند. نتيجه 
این رفتار را مي توان به تشكيل هاي صف هاي خرید ميليوني طيفي متنوعي از 
سهام ها دید. از ابتداي سال، سهام هایي )بدون هيچ گونه منطق سرمایه گذاري( 
وجود داشتند كه براي روزهاي متمادي، قيمت هاي آنها در حال افزایش بود. 
در مقابل، وقتي بازار به دالیل مختلف رنگ ســبز خود را به رنگ قرمز تبدیل 
كرد، مردماني كه تا چند روز پيش در صف خرید سهام  بودند، فروشنده بزرگ 
آن شدند. به عبارت دیگر، خوش بيني جاي خود را به بدبيني مفرط داد. نكته اي 
كه مي خواهم در اینجا تأكيد كنم این موضوع است كه تبدیل صف هاي خرید 
به صف هاي فروش با هيچ یك از منطق هاي اقتصادي و مالي سازگاري ندارد 
و تنها مي توان با تحليل روانشناســي بازار به تحليل آن پرداخت. یافته هاي 
اقتصاد رفتاري نشــان مي دهد كه یكي از عواملي كه مي تــوان آینده بازار را 
پيش بيني كرد توجه به همين ســيكل خوش بيني و بدبيني است. به عبارت 
دیگر، در كنار دیگر عوامل، تبدیــل حال خوب به حال بد ســرمایه گذاران 
مي تواند پيش بيني كننده بازار باشد كه با استفاده  از ابزارهاي هوش مصنوعي 
و یادگيري ماشين قابل اندازه گيري است. به عنوان یك سرمایه گذار خرد توجه 
به تأثيرگذاري عوامل روانشناختي بر تصميم گيري هاي مالي و سرمایه گذاري 
از اهميت فراواني برخوردار است. به عبارت دیگر، اگر مي خواهيد اثرات مخرب 
خطاهاي تصميم گيري را كاهش دهيد، نخستين گام آگاهي از آنهاست. با این 
حال، باید به این نكته توجه كنيد كه صرف آگاهي كافي نيست زیرا سيم پيچي 
مغز طوري طراحي شده است كه ما را به خطا و اشتباه مي اندازد. یك راهكار 
مؤثر علمي در این راستا، استفاده از تكنولوژي  براي تصميم گيري هایمان است.

نتيجه خوش بيني و بدبيني هاي 
سرمايه گذاران خرد 

عملكرد فعاالن بازار سهام از نظر اقتصاد رفتاري چگونه تحليل مي شود؟

اميرمحمد تهمتن
پژوهشگر اقتصاد مالي و رفتاري

پول ها را از بورس خارج نكنيد
رفتار توده اي یا گله اي نوعي رفتار اســت كه 
در بازارهاي مالي دیده مي شود و در آن افراد، 
بدون منطق یا تحليل با تقليد از گروهي دیگر، 
رفتاري را انجام مي دهند. این روزها نيز با توجه به پایين آمدن قيمت بعضي ســهام هاي 
بورسي، شاهد چنين رفتاري ميان سرمایه گذاران به ویژه افراد تازه كار هستيم كه به فروش 
سهام هاي خود اقدام كرده اند. این در حالي است كه افراد حرفه اي بازار سرمایه در چنين 
زمان هایي كه قيمت ها در كف قرار دارد، اقدام به خرید مي كنند. در واقع با توجه به شرایط، االن مقرون به صرفه ترین 
زمان براي خرید سهام در بورس است. اگر افراد سرمایه خود را خارج كنند، حتما ضرر مي كنند؛ چرا كه با توجه به ارائه 
سهام داراي دوم و شركت هاي پاالیشي، بورس قطعاً وضعيت بهتري پيدا خواهد كرد. توصيه مي شود كه سرمایه گذاران 
فعاًل در بورس باقي بمانند و از رفتار گله اي پرهيز كنند و به نوسانات دامن نزنند. به نظر مي رسد كه افرادي كه از بورس 
خارج شده اند سرمایه خود را به سمت بازار مسكن برده اند و همين موضوع یكي از دالیل افزایش دوباره قيمت مسكن 
است. این عده نيز افراد اندكي هستند كه از طریق رانت هاي اطالعاتي و اقتصادي درآمد باالیي كسب كرده اند و با ورود 
این درآمدها به مسكن، به گراني آن دامن زدند. به جز اینكه بخشي از نقدینگي سرگردان وارد بازار مسكن شده است، 
دليل دیگري براي افزایش قيمت مسكن در 6 ماه گذشته نمي توان متصور بود. افرادي كه سرمایه هاي كمتري دارند به 

سمت بازار طال رفته اند چرا كه قيمت انس جهاني نيز روند صعودي داشته است.

مهدي پازوكي
اقتصاددان

سرنوشت پول سرگردان مردم و پروژه هاي نيمه تمام دولت
به واقع خرید و فروش هایي كه در بازار بورس 
اتفاق مي افتــد را نمي توان مصداق درســت 
سرمایه گذاري دانست. وقتي سرمایه دار سهام 
خود را به خریدار مي فروشــد، انتظار مي رود ســرمایه  وارد چرخه توليد شود، درحالي كه 
چنين نيست. این مبلغ از جيب خریدار به جيب فروشنده مي رود، بي آنكه شركتي كه سهام 
آن خریداري شــده، هيچ نفع و ضرري از این معامله برده باشــد. متأسفانه بازار بورس این 
روزها شمایل مركزهایي چون كازینو و مكاني براي قماربازي به خود گرفته است. قيمت سهام نيز با ارزش دارایي هاي 
شركت هاي فروشنده ارتباطي ندارد. اما به محض آنكه بعضي از خریداران صحبت كارشناسان را جدي گرفته و از این 
بازار خارج شوند، همه فروشنده خواهند شد و قيمت بورس بسيار بيش از آن چيزي كه هم اكنون سقوط كرده، كاهش 
خواهد یافت. آنها كه خارج مي شوند با ســرخوردگي پول هاي خود را در بانك ها گذاشته و از سود 18درصد كه بسيار 
پایين تر از نرخ تورم است، بهره مند خواهند شد. عده اي دیگر نيز به سراغ خرید ملك خواهند رفت. اما به نظرم راهكار 
این است كه دولت در این ميان در بازار سرمایه، سهام  شركت هاي خود را بفروشد تا این پول صرف خرید سهامي شود 
كه عرضه اوليه هستند.اما پيشنهاد بهتر توجه به پروژه هاي نيمه تمام دولتي است كه تعدادشان بيش از 10هزار پروژه  
است. اگر دولت تصميم بگيرد كه از منابع مالي موجود در بورس استفاده صحيح كند، بهتر است سهام شركت هایي را كه 
پروژه نيمه تمام دارند بفروشد تا پول مستقيم سرمایه گذاري شده و پروژه ها تكميل شود. افرادي كه سهام آن شركت ها 
را خریداري مي كنند در واقع مالك و مدیر خواهند شد. در اصل چون سرمایه الزم براي تكميل پروژه ها در اختيار دولت 
نيست، پول هاي سرگشته در بورس را مي توان صرف تكميل این پروژه ها كرده و باعث توليد، رشد اقتصادي و اشتغال شد.

احمد حاتمي يزد
 كارشناس اقتصاد

بازار ارز و طال، هدف نخست فراري ها
شــواهد نشــان مي دهد اغلب افرادي كه در 
ماه هاي اخير وارد بازار سرمایه شده اند، از طبقه 
متوسط و صاحب پس اندازه و سرمایه هاي خرد 
هستند. بازدهي منفي بورس در چند هفته اخير به نگراني این سرمایه گذاران خرد دامن 
زد و باعث شد آنها حداقل بخشي از سرمایه خود را از بورس خارج كنند. این افراد كه عمدتاً 
تازه كارهاي بورس هستند، با دلهره وارد این بازار شدند و با توجه به هشدارها درباره ریزش 
احتمالي این بازار، دست به ماشه بودند. با نخستين ریزش، پول هایشان را به سرعت خارج كردند. آنها در وهله نخست، 
بازار ارز و طال را هدف قرار مي دهند و در مرحله بعدي، افراد با سرمایه بيشــتر ممكن است به سمت بازار خودرو نيز 
بروند. اما با توجه به گراني هاي مسكن، دور از ذهن به نظر مي رســد كه این خرده پس اندازها به سمت این بازار برود. 
جایي براي سپرده هاي بانكي نيز وجود ندارد، چرا كه هنوز نرخ سود بانكي از تورم كمتر است. احتماالً فقط افراد محتاط 
با ریسك پذیري كم، سرمایه خودرا به ســمت بانك ها ببرند كه تعداد آنها اندك خواهد بود. این بي ثباتي ها و حركت 
نقدینگي ميان بازارهاي مختلف، تبعاتي دومينووار دارد و عالوه بر اثرات منفي اقتصادي، تبعات رواني و اجتماعي نيز 
به جا مي گذارد. نگراني هاي دائمي مردم درباره از دست رفتن سرمایه هایشان ممكن است تبعات اجتماعي- سياسي 

نيز داشته باشد.

مرتضي افقه
اقتصاددان و استاد دانشگاه

نظرسنجي روزنامه همشهري از 250نفر از نسل جدید فعاالن بازار سرمایه

تبديل هيجان به ترس
74درصد از جامعه آماري همشهري گفته اند كه بعد از تبليغات رسانه اي و 

سفارش هاي دوستان به بورس پيوسته اند

مائده امينی 
روزنامه نگار

بازار سرمايه روزهاي پرفراز و نشيبي را پشت سر مي گذارد و كاهش ميانگين بازدهي در اين بازار، باعث بي اعتمادي عده اي از 
سرمايه گذاران به ويژه مبتدي ها شده است. به نظر مي رسد بخشي از سرمايه ها از اين بازار در حال خروج و به سمت بازارهاي 
ديگر است كه بعضي تحليلگران، آن را حركتي اشتباه از سوي ســرمايه گذاران كم تجربه  عنوان مي كنند. بر اين اساس، 
همشهري، درباره مسير حركت سرمايه گذاران و قدم بعدي آنها يك نظرسنجي ترتيب داد. 10نفر چهره اقتصادي و كارشناس 
بازارهاي مالي به نظرسنجي همشهري پاسخ دادند و قريب به اتفاق آنها خروج سرمايه ها از بازار سهام را تحت شرايط فعلي، 
اقدام درستي عنوان نكردند. به عقيده آنها، كوچ سرمايه ها از بازاري كه بعضي التهابات در آن طبيعي است، در قدم نخست، به 
ضرر توليدكنندگان و صاحبان بنگاه هاي اقتصادي و در مرحله بعدي به ضرر سرمايه گذاران خردي است كه سرمايه اندك خود 
را به اميد سود در اين بازار نگه داشته اند. البته كه نگراني براي از دست دادن همان اندك سرمايه باعث خروج عده اي از بازار 
سهام شده است. كارشناسان اقتصادي، پيش بيني و انتخاب يكي از بازارها به عنوان مقصد بعدي سرمايه گذاران كوچ كرده از 
بورس را كاري بسيار دشوار و تابع شرايط مختلفي ازجمله ميزان سرمايه و دارايي هاي پولي افراد، ريسك پذيربودن يا نبودن 
آنها، نياز به نقدشوندگي سريع سرمايه هايشان و... دانسته اند. در نهايت تحليل ها نيز درباره مقصد بعدي سرمايه ها، متفاوت 
بوده است. عده اي، سپرده هاي بانكي را به عنوان محلي امن و بدون ريسك عنوان كردند كه براي بعضي از مردم با سرمايه خرد 
كه توان خريد مسكن و خودرو را ندارند، جذابيت ايجاد مي كند. اين در حالي است كه عده اي ديگر محل سپرده هاي بانكي را 
با توجه به عقب ماندن سود سپرده ها از نرخ تورم، مقصد جالبي براي سرمايه هاي مردم ندانستند و بازار طال و ارز را به عنوان 
يك دارايي نقدشونده، محل سرمايه گذاري مردم پيش بيني كردند. يك نفر از 10كارشناسي كه از آنها نظرسنجي شد، هدايت 
بخشي از سرمايه هاي كالن به بازار مسكن را دور از ذهن ندانست و آن را دليل عمده گراني هاي روزافزون اين بازار عنوان كرد.

شبنم سيدمجيدي- نگار حسينخاني- سميرا مصطفي نژاد
روزنامه نگار

مقصد بعدي سرمايه 
افرادي كه در بورس هستند ریسك پذیرند و 
حتما سرمایه خود را به بانك منتقل نخواهند 
كرد. احتماال سرمایه خارج شده از بورس ابتدا 
وارد بازار طال و ارز و در مرحله بعدي وارد بازار مســكن خواهد شد. زیرا ممكن است تصور 
كنند كه بازار مسكن دیگر جاي رشد ندارد. اما بازار طال دائما درحال نوسان است از این رو 
این انتظار وجود دارد كه قيمت ارز یا طال افزایش پيدا كند. البته این به آن معني نيست كه 
هيچ بخشي از پول هاي خارج شده از بازار سرمایه وارد بازار مسكن یا بانك ها نمي شوند. اینها همه احتمالند. مثال اگر 
هزار ميليارد تومان پول از بازار سرمایه خارج شود. ممكن است 10درصد از این پول به بانك ها، 50درصد به بازار ارز 
و طال و 40درصد به بازار خودرو و مسكن روانه شود. نخستين پيامد ریزش بازار سرمایه دشوار شدن كنترل شاخص 
قيمت در بازار است و در چنين شرایطي وقتي پول از بازار سرمایه خارج شــود، قيمت ارز و طال و پس از آن خودرو و 
مسكن افزایش پيدا مي كند. این یعني بي اثر شدن تالشي كه مجموعه نظام سياستگذاري براي جذب پول از طریق 

بازار سرمایه و كنترل فشارهاي تورمي مي كرد.

علي ديني تركماني
 اقتصاددان 

ورود حقيقي ها به بازار طال
مــن معتقدم كه ریــزش كنونــي در بورس 
ارتباطي بــا حقيقي هاي خرده پــا و تازه وارد 
ندارد. اما مسلما بعضي فروشنده هاي این بازار 
كه اكنون ریزشي شده  است همين تازه واردها هستند كه البته سرمایه چنداني هم ندارند. 
با این فرض، آنهایي كه االن پول خود را از بازار ســرمایه خارج كرده اند و جزو تازه  واردان 
حقيقي هستند احتماال وارد بازار طال و در مرحله بعد وارد بازار ارز خواهند شد. زیرا ورود به 
بازار مسكن و خودرو سرمایه بيشتري نياز دارد. در كل اعتقادي به ریزش باالي بازار سرمایه ندارم. در رصدي كه طي دو 
هفته پيش از ریزش بازار سرمایه داشته ایم متوجه شدیم تعداد افراد خارج شده آنقدر كه گفته مي شود زیاد نيستند و 
بيشتر آنها یا حقوقي هایي هستند كه صف هاي فروش ایجاد كردند یا حقيقي هایي كه سهم ها را خریده اند. عمده خرید 
و فروش بازار سرمایه توسط حقوقي ها انجام مي شود. آنچه اكنون به خاطر حجم مبلغ پایين وضعيت بها و درصد شناوري 
باال در بازار سرمایه اتفاق افتاد این بود كه ریزش ها با كمترین جا به جایي سهم اتفاق افتاد. در نتيجه بازار سهام ریسكي تر 
شده و زمينه خروج عده اي كه توان زیان را نداشتند یا تازه واردیني كه از اصل پول آنها و نه از سودشان كم شد را فراهم 
كرد. از سویي دیگر این وضعيت منجر به ایجاد بي اعتمادي به دو منبع شد: اول دولت كه مشوق بزرگ سرمایه گذاري 

در بورس بود و دوم خود بازار سرمایه كه در نظارت عملكرد ضعيفي از خود نشان داد.

آلبرت بغزيان
 اقتصاددان 

پول فروش سهام كجا مي رود؟ آیا برداشت پول از بازار 
سهام به اشتباه دوم سرمایه گذاران تبدیل مي شود؟

مقصد بعدي 
نقدينگي

نظرسنجي همشهري از 10كارشناس 
اقتصادي و تحليلگر بازارهاي مالي درباره 

اولویت سرمایه گذاري ها بعد از بورس و 
تبعات خروج نقدینگي از بازار سرمایه
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سرمايهگذاران

این شماره

مي گوید: »دوستانم در فروردین هي به من اصرار مي كردند كه 
پولت را به بورس بياور. مي خواهند شستا را عرضه كنند. سود 
خوبي دارد«. او یكي از افرادي است كه از روزهاي اصالح بازار 
سرمایه ترسيده و پشيمان است كه چرا زودتر پولش را از بازار 
خارج نكرده است؛ »فروردین تا خرداد سود خوبي عایدم شد. 
فكرش را هم نمي كردم كه در مرداد و شهریور آنقدر ضرر كنم 

كه همه آن سود از بين برود.« 
در نظرســنجي ای كه روزنامه همشــهري از بين 250نفر از 
سهامداران این روزهاي بازار سرمایه برگزار كرده است، 185نفر 
)74درصــد( گفته اند كه در ســال99 و به واســطه تبليغات 
رسانه اي و سفارش هاي دوســتان خود به بورس پيوسته اند. 
80درصد جامعه آماري تازه وارد ما اما اعــالم كرده اند كه در 
روزهاي اصالح حاضر به فروش ســهام خود نيستند و ترجيح 
مي دهند صبوري كنند. در مقابل اما 20درصد تازه واردها به هر 

شيوه اي كه توانسته اند پول خود را از بازار بيرون كشيده اند.

سهامداران تازه وارد ترسيده اند 
ســهامداران ســال99 این روزها مي ترســند و مضطرب اند. 
پرس وجوهاي همشــهري اما نشــان مي دهد بيشتر آنها بعد 
از مطالعه خبرها، تحليل ها و... كه این روزها منتشــر شــده 

تصميــم گرفته اند صبوري كننــد و به اميــد افزایش قيمت  
سهم هایشــان بمانند. نگار خانه دار اســت و مي گوید: من در 
بدترین زمان ممكن- اواخر مرداد ماه- به بازار پيوســتم. هم 
تازه كارم هم چيزي از بازار نمي دانم اما تورم آنقدر باالرفته كه 
دیگر درآمدهاي من و همسرم كفاف نمي دهد. پس انداز اندكي 
داشتم كه آن  را براي بيشتر شــدن وارد بورس كرده ام. مردد 
هستم اما چه راه دیگري براي ما باقي مانده تا از پس خرید یك 
خودروي ساده بربيایيم؟ فعال صبوري مي كنم تا بازار بگردد و 

ضررم جبران شود.
شيرین اما دندانپزشكي است كه رویكرد متفاوتي دارد: با شيوع 
ویروس كرونا مطب ما خالي از مشتري شد. تقریبا به جز یكي،دو 
كيس اورژانســي در روز، هيچ بيمار دیگري به اینجا نمي آید. 
تصميم گرفتم پولي كه براي خرید ابزار و تجهيزات مطب كنار 
گذاشته بودم را وارد بورس كنم. حاال آن پول نصف شده است 
و من هر روزي تالش مي كنم جلوي ضرر را بگيرم نمي شــود؛ 
چرا كه براي فروش ســهم هایم در صف مي مانم. راستش اگر 
مي توانستم سهم ام را بفروشم حتما این كار را مي كردم؛ چرا كه 
در این مدت قيمت آن تجهيزات هم دوبرابر شده و این در حالي 

است كه درآمد ما تقریبا از نصف كمتر شده است.
آرش هم كه یكــي از نيروهاي داوطلب هالل احمر اســت از 

خرداد ماه وارد بازار سرمایه شــده و فعال قصد خروج ندارد. او 
مي گوید: ضرر اصلي را متحمل شــده ام. آنقدر صبر مي كنم تا 

بازار برگردد. من توان جبران این خسارت را ندارم.
مرتضي هم كــه كارمند یكــي از بخش هاي دولتي كشــور 
اســت اصال حال خوشــي ندارد. او مي گوید: در ابتداي سال 
مي خواستم خودروي خود را عوض كنم. دیدم قيمت  206به 
120ميليون تومان رسيده و من 80ميليون بيشتر نداشتم. به 
توصيه یكي از دوســتان خودروي قبلي را فروختم و با پولش 
سهام خریدم كه تا شهریور بتوانم از پس خرید ماشين بربيایم. 
206اما به 165ميليون تومان رسيد و پولي كه وارد بازار كرده 
بودم بعد از 40روز ضرر به 75ميليون كاهش پيدا كرده است. 
نمي دانم چه كنم. آب از سرم گذشته است. مجبورم صبوري 

كنم.
كامران هم روزنامه نگاري است كه تازه و در سال99 به جرگه 
بورسي ها پيوسته و توانســته همه پول خود را خارج كند. او 
مي گوید: بعد از ســه، چهار روز منفي خوردن، هر روز در صف 
فروش نشستم تا باالخره توانستم 200ميليون تومان از پرتفوي 
خودم خارج كنم. من تحمل ضرر ندارم. اگر بدانم ســرمایه ام 
از بين رفته تا صبح خوابم نمي برد. راســتش را بخواهيد من 

نمي توانم به حرف مسئوالن اعتماد كنم و صبور باشم.

صبور و سهامدار باشيد 
آرامش خيلي ها از اصالح طوالني بازار سرمایه به هم ریخته است. 
آنها دولت، مسئوالن و حتي كارشناسان بازار سرمایه را مقصر 
مي دانند و بر این باورند كه اگر تبليغات رسانه اي گسترده درباره 
ورود به بازار سرمایه انجام نمي شد آنها امروز اینهمه متضرر نشده 
بودند. اما از سوي دیگر بعضي كارشناسان این نقد را نمي پذیرند 
و تأكيد مي كنند كه بارها گفته شده بود كه نوسان در ذات بازار 
سرمایه است. اگر كســي برخالف همه توصيه ها خانه، خودرو، 
زمين و... خود را فروخته و به ميدان آمده، خودش مسئول ریسك 
بزرگي است كه كرده است. محمدحســن ابراهيمي سروعليا، 
معاون نظارت بر بورس ها و ناشران سازمان بورس هم در این باره 
گفته است: »برخي از سهامداران تازه وارد كه در روز هاي صعودي 
بازار به آن پيوســته اند، تجربه روند هاي نزولي را نداشــته و با 
مشاهده كاهش قيمت سهم اقدام به فروش مي كنند كه این شيوه 
هيجاني به نفع آنان نيست«. بعضي كارشناسان مي گویند خروج 
پول در روزهاي كنوني بازار در درازمدت به ضرر سهامدار است اما 
به نظر مي رسد گوش خيلي ها به این حرف ها بدهكار نيست؛ مثال 
در روز یازدهم شهریور افراد حقيقي نزدیك هزار و400ميليارد 
تومان از بازار ســهام خارج كردند كه در نــوع خودش ركورد 

قابل توجهي بوده است.

افت شديد قيمت سهام شركت ها و همچنين شاخص بورس موجب شده تا 
عده اي از سهامداران و تازه واردان به بازار سرمايه دست به اشتباه اول كه 
همان فروش سهام است بزنند كه چنين رفتارهاي هيجاني ای نشات گرفته از 
ضعف در تحليل بازار است كه در اكثر موارد جز ضرر و زيان چيزي برايشان در 
پي نداشته است. اما بايد ديد در بازار نزولي و يا در بازار متعادل، سهامداران 

چه بايد بكنند كه منجر به اشتباه دوم و در نهايت متضرر شدنشان نشود.

نگاه بلندمدت به بورس داشته باشند

اولين نكته اي كه هر سهامداري الزم است به آن توجه كند این است كه بر اساس 
جو بازار تصميم نگيرد. هر ســرمایه گذاري براي یك خرید مناسب و ارزنده اي 
باید وضعيت شركت مورد نظر را رصد كند. از سویي دیگر افراد براي جلوگيري از 
اشتباه و خطا قبل از اجرایي كردن هرگونه تصميمي با كارشناسان و مشاوراني كه 
در شركت هاي مشاور سرمایه گذاري و كارگزاري ها و صندوق هاي سرمایه گذاري 
حضور دارند مشورت كنند و دقت بيشتري در خرید و فروش ها به خرج دهند و 
در نهایت تصميم منطقي بگيرند. چون نمي توان به سهامداران گفت در زماني كه 
بازار نزولي است یا شاخص منفي است سهام شان را بفروشند یا نگه دارند؛ چون 
ممكن است كسي خرید خوبي انجام داده باشد و ماندنش در این شرایط به نفعش 
باشد و دیگري ممكن است سهمي را در قيمت هاي باال خریداري كرده باشد و 
انتظاري نباشد كه به همان قيمت برگردد؛ بنابراین باید یك جابه جایي در پرتقوي 
خود داشته باشد تا بتواند جلوي ضرر و زیان را بگيرد. اما واضح است كه كساني كه 
وارد بورس مي شوند باید سرمایه گذاري بلندمدت را مدنظر داشته باشند گرچه 
در زمان انتخاب یك سهم باید یك سري متغيرهاي بنيادي لحاظ شود. صرفا فقط 

به دنبال این نباشيم كه تحت هر شرایطي در صف خرید یا فروش قرار بگيریم.

با نوسانات همراه نشوند

زمان هایي در بازار بورس هســت كه ضرورتي ندارد ســهامداران مدام خرید و 
فروش كنند. گاهي الزم است هيچ اقدامي نكنند و فقط نظاره گر باشند. نباید 
با هر نوساني، چه منفي و چه مثبت، اقدام به خرید یا فروش سهم كرد. ماهيت 
بورس ســرمایه گذاري بلندمدت اســت؛ بنابراین باید در این بازار صبور بود و 
حوصله به خرج داد و كمتر مرتكب اشــتباه شد. نگاه كوتاه مدت قطعا منجر به 
رخداد اشتباهات زیادي مي شود و ممكن است سرمایه ها را بر باد دهد. رفتارهاي 
هيجاني، جو عمومي بازار را نيز به هم مي ریزد تا جایي كه معامالت دیگر ماهيت 

واقعي ندارند و مطابق با اصول بنيادي و تحليلي نمي توان بازار را تحليل كرد.

سهم ها را به سهام ارزنده تبديل كنند

خرید با قيمت هاي باال و در نظر نگرفتن ریسك بازار، از اشتباهاتي است كه برخي 
سهامداران مرتكب آن مي شوند. ســهام ها در بازار بورس 2مدل هستند؛ بخشي 
سهام ارزنده اي هستند كه متناسب با افت بازار افت پيدا كرده اند ولي هنوز انتظار 
براي برگشت آنها وجود دارد و روند رو به مثبت را مجددا طي مي كنند ولي اینكه 
دوباره بتوانند قيمت هاي قبلي را لمس كنند دیگــر در كوتاه مدت وجود ندارد. 
چنين انتظاري حداقل در یك بازه دو یا سه ماهه خيلي منطقي نيست. بخش دوم 
بازار، متعلق به سهم هاي متوسط و كوچك است كه دور از ارزش واقعي شان شيب 
صعودي قيمت ها را تجربه كردند كه در شرایط موجود بازار به نظر مي رسد با افت 
قيمتي بيشتري مواجه باشند. احتماال برخي از سهم هاي صنایع كوچك و متوسط 
نيز با افت مواجه خواهد شد. اما به طور كلي در نگاه ميان مدت باالي 6 ماه و بلندمدت 
باالي یك سال؛ اكثر سهم ها دوباره بر مي گردند. بنابراین صعودي شدن شاخص ها 
و قرار گرفتن روي شيب صعودي و كسب سود نياز به كمي ماندگاري دارد و صبر و 
حوصله مي طلبد. توصيه مي كنم افراد سهم هایشان را به سهام ارزنده تبدیل كنند 
كه معموال هم از ســهم هاي بزرگ و شاخص ساز و پرمعامله هستند یا اینكه روي 
سهم هاي موجودشان نگاه بلندمدت تري داشته باشند. با توجه به مشاوره هایي كه 
مي گيرند سهم هایي را نگه دارند كه عوامل بنيادي از جمله قيمت هاي بازارهاي 
جهاني، اثرات سياستگذاري هاي اقتصادي دولت، اثرات كاهش ریسك سياسي یا 

بهبود اوضاع سياسي داخلي و بين المللي روي آن سهم ها تأثير گذار است.

بايد بدون هيجان انتخاب
خوبي داشته باشند

هر روند صعودي كه هر كسي در هر بازار ســرمایه گذاري تجربه مي كند باید 
این اطمينان را داشته باشد كه نمي تواند همه سود را براي خود نگه دارد و حتما 
بخشي از آن سود را به همان بازار پس مي دهد. اما در این بين موضوع مهم این 
است كه ما بتوانيم تشخيص دهيم كه بازار چه روندي دارد. اگر روند صعودي 
است الزم نيست تالش كنيم كه نقاط باالي بازار را بفروشيم و پایين تر را بخریم 

چون معموال این شناسایي سخت است و امكان پذیر نيست.
در بازارهایي كه روند صعودي شيب تندي دارد معموال شما هر سهامي كه بخرید 
سود مي كنيد. در بازارهایي كه متعادل هستند بعضي سهم ها بازده مثبت و برخي 
بازده منفي دارند. در بازه هایي كه شدیدا صعودي هستند مالك سرمایه گذاري 
باید مسائلي مانند تجدید ارزیابي باشد و بررسي اینكه شركت دارایي هاي زیاد و 
ارزش جایگزیني باالیي داشته و پرسود باشد. در بازار متعادل مانند بازار اكنون، 
معموال شركتي سود بهتر و مطمئن تري مي دهد كه پشتوانه سودآوري مناسب 
دارد؛ به عنوان مثال شــركت هایي كه محصول صادراتي زیادي دارند و درآمد 
ارزي شان باالست و در مجامع تقسيم سود باالیي دارند. بنابراین بهتر است در 
این بازار، سهامداران پرتقوي خود را اصالح كنند و به سمت شركت هایي بروند 
كه از اساس سودآوري مناسب دارند. همچنين دید به بازار باید بلندمدت باشد و 
در این مدل حداقل 3ماه، برخالف مدلي كه بازار سود باالیي دارد و روند صعودي 
است كه دیدگاه خيلي كوتاه مدت است. افراد در كوتاه مدت باید سعي كنند بدون 
هيجان انتخاب خوبي داشته باشند چون قرار است كه با آن سهم مدت طوالني 
بمانند برخالف رالي هاي صعودي قوي كه شما سهمي را براي بازه زماني خيلي 
كوتاه مي خرید، خرید با دید طوالني مدت لزوما خيلي نياز به بررسي ندارد. اما 
زماني كه روند مانند هم اكنون متعادل است باید وقت بيشتري گذاشت و انتخاب 
بهتري كرد. گاه ممكن است تصميم گيري چندین روز زمان ببرد چون هيجان 

بازار باالست و موجب مي شود افراد اغلب انتخاب بدي بكنند.

صبور باشيد و نظاره گر
سهامداران در بازار نزولي چه كنند كه تبدیل به اشتباه دوم نشود؟

خديجه نوروزي
روزنامه نگار

علي رحماني
كارشناس بورس

حسن قاسمي
مدیرعامل كارگزاري آینده نگر خوارزمي

حميد مير معيني
كارشناس بورس

وليد هالالت
كارشناس بورس

بازگشت به بانك ها به شرط كاهش تورم
بسياري از افرادي كه وارد بورس شدند، براي 
ســرمایه گذاري بلندمدت به این بــازار نگاه 
نمي كردند و با توجه به نگاه كوتاه مدت شــان 
طبيعي است كه با توجه به شــرایط بازار، حاال به سمت فروش ســهام خود بروند. البته 
نمي توان با قطعيت گفت كه آنها بعد از بورس، سرمایه خود را به سمت چه بازاري مي برند. 
این موضوع بستگي به ميزان ســرمایه آنها و فاكتورهاي دیگر دارد. خرید مسكن از توان 
خيلي ها خارج شده است و ميزان سود بانكي نيز از نرخ تورم جا مانده است. در نتيجه این دو بازار شاید جذابيت الزم را 
در شرایط فعلي براي سرمایه گذاران ایجاد نكنند. اما اگر چند ماه شرایط باثباتي را تجربه كنيم، احتمال آنكه خيلي از 
پول ها به حساب هاي سپرده بانكي بازگردد، بسيار زیاد است. البته این درصورتي است كه سود سپرده ها حداقل به اندازه 
تورم شود. باید حواسمان باشد كه مردم مجبور شده اند به دليل شرایط بي ثبات اقتصادي، دائم پول هایشان را جابه جا 
كنند كه به نفع توليد و اقتصاد نيست. شركت هاي بازار سرمایه نمي توانند روي تامين سرمایه از طریق مردم حساب 
كنند. اگر پس اندازهاي مردم به سمت توليد برود )یا از طریق سپرده گذاري در بانك ها و ارائه وام به توليدكنندگان یا 
از طریق سرمایه گذاري در بورس( تبعات مثبتي دارد. اما شرایط اقتصادي به شكلي است كه مردم هميشه نگران اند و 
براي حفظ ارزش پول خود دائم سرمایه را ميان بازارهاي مختلف جابه جا مي كنند. در نتيجه به صورت سيستمي پول ها 

خرج سرمایه گذاري بلندمدت نمي شود و به بي ثباتي دامن مي زند.

ميثم رادپور
تحليلگر مسائل اقتصادي

عباس هشي
 كارشناس اقتصاد

سرمايه هاي خرد در جيب هاي بزرگ
مردم چرا وارد بازار بورس شدند؟ اعتماد مردم 
به دولت در ســال97 با تك  نرخي نشدن ارز، 
دالر گران شده و كاهش ارزش پول ملي سلب 
شد. آنها به دنبال این  بودند كه پول هاي خود را كجا ســرمایه گذاري كنند. وقتي درباره 
خروج پول از بازار سهام توسط مردم صحبت مي شود، در واقع درباره چه حجمي از این پول 

صحبت مي كنيم؟ به این بازار باید انفرادي نگاه شود.
 اینكه هر كس چه مبلغي در اختيار دارد و با خروج، پولش را به چه بازاري تزریق خواهد كرد. این مردم هيچ یك پول 
عمده اي براي ورود اثرگذار به هيچ بازاري ندارند. این مردم عادي به بازارهاي مختلفي فكر مي كنند؛ آنها در بازار دالر، 
سكه و طال بسيار آسيب دیده و از آن ترسيده اند. براي ورود به بازار مســكن  هم بستگي دارد به اندازه یك آپارتمان 
سرمایه داشته باشد یا نه؟ نهایتاً اكثر مردم مجبور خواهند شــد پول هاي خود را به بانك ها بازگردانند. درحالي كه 
پيش تر، پول خود را به خاطر كم ارزش شدن پول ملي از بانك خارج كرده بودند. حاال با حذف سه صفر از جلوي آن 

مبالغ برداشت شده، آسيب رواني هم دیده اند.
دولت روحاني در سال هشتم خود، با كاهش تصدي گري و بنگاه داري، و با عرضه سهام در بورس، سعي كرد بدهي چند 
دهه اي دولت ها به مردم را پرداخت كند. این دولت سعي كرد سهام را بين مردم تقسيم كند. درحالي كه سهام ارائه شده 
از سوي بعضي شركت ها، 20درصد ارزش كل سهام شركت هم نبود. بورس كه قرار بود محل امن سرمایه گذاري باشد، 
حاال به دست مافياي بورسي، هلدینگ ها و شــركت هاي بزرگ خصولتي افتاده. آنها بورس را دچار نوسان مي كنند تا 

سرمایه جذب شده و سودهاي بزرگ را به جيب هاي خودشان هدایت  كنند.

ادغام طرح هاي نيمه تمام همگن 
بهترین بازار موجود درصورتي كه زیرساخت ها 
فراهم شود، بازار سرمایه است. این پول باید 
جذب بخش هاي مولد شــود تــا در بنگاه ها 
اشتغال زایي پایداري ایجاد كند. این عمل باعث افزایش و جهش توليد و افزایش صادرات 
خواهد شد. پيشنهاد من این بود كه طرح هاي نيمه تمام همگن در هم ادغام شده و در قالب 
بازار سرمایه ارائه شــود. پول هایي كه مي تواند هر بازاري را آشفته كند، در بازار سرمایه و 
بنگاه ها كمك  كننده به توليد، صادرات و اشتغال  وارد شود. در شرایط تحریم كه قادر به فروش و صادرات نفت نيستيم، 
باید از تهدیدها فرصتي بسازیم. اما در این مدت هيچ اقدام مثبتي در این راستا نشد و اميدواریم مسئوالن به فكر این 
باشند كه پول ها را در بازار سرمایه حفظ كنند. اما افرادي كه نگاه بلندمدتي به بازار سرمایه دارند با این نوسانات از بازار 
خارج نمي شوند. آن دسته كه ریزش مي كنند، پول هاي خود را معموال در بانك ها سپرده گذاري خواهند كرد. با توجه به 
محدودیت هاي بازار ارز و سيستم هاي كنترلي بانك مركزي، خرید و فروش در این بازار چندان آسان نخواهد بود. طال 
نيز شرایط نگهداري خاصي دارد و هر سرمایه اي هم قادر به ورود در مسكن و خودرو نيست. زیرا پول هایي كه وارد بازار 
سرمایه شده با حداقل مبلغ از 5ميليون هم سرمایه گذاري شده كه این مبالغ براي بازار مسكن و خودرو مناسب نيست. 

از این رو اكثرا به بانك ها رو خواهند آورد.

عباس آرگون
كارشناس اقتصادي

بازار طال و اقتصاددان
ارز

بازارخودرو  
و مسكن

سپرده هاي 
بانكي

* لطفعلي بخشي

* آلبرت بغزیان

* عباس هشي

* احمد حاتمي یزد

* مهدي پازوكي

* مرتضي افقه

* وحيد شقاقي شهري

* عباس آرگون

* علي دیني تركماني

* ميثم رادپور

پيش بيني تحليل گــران اقتصــادي درباره محل 
بيشترين سرمايه گذاري ها بعد از بورس )درصد(

نظر كارشناسان اقتصادي درباره اينكه 
نقدينگي هاي ناشــي از فروش سهام، 

بيشتر به سمت كدام بازارها مي رود

حركت مخرب نقدينگي 
با توجه به اینكه تورم امسال عدد باالي 30 تا  

35درصد خواهد بود و عمــوم مردم هم فهم 
درســتي از وضعيت كنوني اقتصاد دارند و با 
توجه به بي اعتمادي جامعه به وضعيت اقتصادي و شرایط تورمي كه در پيش رو خواهيم 
داشت، به نظر من، بورس از بازار دارایي خارج نخواهد شد. اما سرمایه ميان بازارهاي موجود 
در بازار دارایي جا به جا خواهد شــد. در ابتدا ممكن است سمت بازارهایي كه نقدشوندگي 
باالتري دارند مثل بازار دالر و طال برود؛ زیرا مردم هميشه به سراغ بازارهایي مي روند كه نقدشوندگي باالتري دارند و با 
سرمایه اندك مي توان در آنها خرید انجام داد. پس از آن به تدریج به سمت بازار خودرو و مسكن خواهد رفت. همچنين 
شاید بخش كوچكي از خانوارها كه به هيچ وجه ریسك پذیر نيستند به سمت نظام بانكي بروند.بازار سرمایه اگر به خوبي 
مورد استفاده قرار گيرد و نقدینگي به سوي آن برود مي تواند براي تامين مالي اقتصاد نقش مهمي ایفا كند. درحالي كه 
بازار طال و ارز بازارهاي سوداگري هستند و نفعي براي اقتصاد ندارند و حركت نقدینگي به سمت آنها منجر به افزایش 
تقاضا و باالرفتن قيمت در آنها خواهد شد و در نهایت بر اقتصاد، توليد، واردات و معيشت مردم اثري منفي خواهد داشت.

وحيد شقاقي شهري
اقتصاددان

پول بورس بازان خرده پا 
براي اینكه بفهميم پول فروش ســهام بازار 
سرمایه روانه كدام بازار مي شــود باید ابتدا 
دید پول خارج شده از بورس در چه مقياسي 
است. مثال اگر كسي در بورس 20تا 30ميليون تومان سرمایه داشته نمي تواند به سمت 
بازار مسكن و خودرو برود پس به اجبار به سمت بازار سكه و ارز خواهد رفت. اما اگر مقياس 
پول خروجي ميلياردي باشد، احتمال حركت پول به سمت بازار مسكن و خودرو بيشتر 
خواهد بود. این درحالي است كه بيشتر ســهامداران بورس كه با یك نوسان كوچك ترســيده و پول خود را از بازار 
خارج مي كنند، سهامداران خرده پا هســتند، در نتيجه به سمت بازار طال و ارز كشــيده خواهند شد. طبيعتا سود 
16درصدي بانك ها نيز براي سهامداراني كه به دنبال سود 200درصدي بوده اند جذابيتي نخواهد داشت. این شكل از 
سرمایه گذاري هيچ كمكي به توليد نمي كند و در نتيجه خروج آن از بازار سرمایه نيز هيچ ضرري به آن وارد نخواهد 
كرد. هجوم مردم به بورس باعث شد تمركز از بازارهاي مسكن و خودرو برداشته شود و قيمت در این بازارها تعدیل 
شود. اما از سویي دیگر توقع مردم را نسبت به سود دهي ســرمایه گذاري باال برده است. بعضي از افراد توقع دارند در 
بازار سرمایه سود 200درصدي داشته باشند و همين توقع مانع از سرمایه گذاري هاي سازنده در بخش هاي توليدي 

خواهد شد.
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روستاهاي دیروز، حاشيه هاي امروز 
ملک آباد تا همین يكي دو دهه پیش روستايي خوش 
آب و هوا با فقط 36خانوار بود و حاال به يكي از محله هاي 
جرم خیز البرز با بیــش از 17هزار نفر جمعیت تبديل 
شده. ملک آباد قلمرويي جدا از شهر با كوچه هاي تنگ و 
باريک است كه در كنج ديوارهاي دودگرفته اش، ديدن 
مردي يا زني در خود فرورفته تصويري معمول است. 
مهاجران بیش از يک دهه  اســت در خیابان هاي اين 
محله ساكن شده اند تا نزديک عضو زنداني خانواده شان 

در قزل حصار باشند.
در خرمدشــت و مهدي آباد  هم اوضاع بهتر نیســت. 
مهدي آباد تا 20 سال قبل روستايي با جمعیتي كمتر 
از 100 نفر بود اما امروز شهركي چند هزار نفري است 
كه گاهي به نام »شهرك زندان« خوانده مي شود و حاال 
اغلب ســاكنان آن، افرادي هستند كه يک محكوم در 

زندان دارند.
نزديكي به زندان و جرم خیز بودن موجب شــده است 
قیمت ملک و اجاره خانه در اين محله ها  بسیار پايین 

باشد.

وصله هاي ناجور كرج
منصور رحمتي در پژوهش خود تأكید كرده است هیچ 
شواهدي مبني بر اثرپذيري محیط سكونتگاهي اطراف 
از زندان وجود ندارد اما به هر حال اين محله ها به عنوان 
مناطق حاشیه اي و كمتر توسعه يافته شناخته مي شوند.
ســاكنان اين محله ها هم با يافته هاي پژوهش موافق 
هســتند. آنها تأكید مي كنند جرم خیز بودن محله ها 
ارتباطي به حضور خانواده زنداني ها ندارد بلكه بیشتر 
ناشي از وجود زندان ها، تراكم جمعیت مهاجر، تقابل 

فرهنگ ها و رهاشدگي از سوي مسئوالن است.
يكي از ســاكنان ملک آباد در اين باره به همشــهري 
مي گويد:»خیلــي از خانواده هــاي زنداني ها به خاطر 
نزديكي به زندان اينجا زندگي مي كنند اما از نظر ما اين 
مسئله زياد ربطي به وضعیت محله ندارد. در كل اينجا 

محله اي رها شده است«.
حســین كه اعتقاد دارد خالفكاران به پشتوانه  حضور 
خانوادگــي و فامیلــي در منطقه قــدرت گرفته اند، 
مي افزايد:»مردم بومــي و خانواده هاي معمولي براي 
مقابله با خالف هاي ريز و درشت در اين محله همكاري 

نمي كنند؛ چون از اين آدم ها مي ترسند«.
يكي از ساكنان محله خرمدشــت اما نظري متفاوت 
دارد و وجود زندان در نزديكــي اين محله ها را عاملي 
براي ريختن قبح جرم و خالف مي داند. احمد به وعده 
چندساله مسئوالن البرز براي انتقال زندان هاي استان 
به خارج از شهر و ساماندهي محله هاي حاشیه اي اشاره 
مي كند كه هنوز به نتیجه نرســیده است؛»مسئوالن 
مدت هاســت مي گويند طــرح انتقــال زندان ها در 
كارگروهي تخصصي در دست پیگیري است اما گويا 

اين كارگروه تخصصي هنوز نتیجه نداده«.
او امیدوار است تكرار نام اين محله ها در رسانه هايي چون 
همشهري به جلب توجه فعاالن اجتماعي و مسئوالن و 
به يک اقدام عملي براي سامان دادن به محله و حمايت 

از خانواده هاي آسیب ديده منجر شود.
يكي از بانوان ســاكن در مهدي آباد  هــم فقر را دلیل 
سكونت اجباري اش در اين منطقه مي داند و مي گويد:  
»بسیاري از ســاكنان اين منطقه به نان شب محتاج 
هســتند و نمي توانند جاي ديگري بروند. مهم ترين 
مشــكل ما وجود معتادان و خانواده هايي است كه در 

زمینه خريد و فروش مواد مخدر فعالیت دارند«.
او با گاليه از مواردي مانند ســرقت، دعوا و زورگیري 
و ناامني در محله، مي افزايد:»همیشــه نگران آينده 

بچه هايم هستم. از ســاعت 9شــب به بعد ما بیرون 
نمي رويم؛ چون محله چهره ديگري به خود مي گیرد«.

همزیستي اجباري 
از نگاه اهالي رهاشدگي اين محله ها عامل اصلي قدرت 
گرفتن خالفكاران و قوانین خاص آنهاســت. محلي ها 
مي گويند اين مناطق عــالوه بر میزبانــي از خانواده 
زنداني هاي قزل حصار، محلي براي تجمع خالفكاران 

شده است.
فروشنده كیوســک روزنامه فروشي ورودي ملک آباد، 
وجود خالفكاران و موادفروشان را عاملي براي بدنامي 
محله مي داند. به گفته او، بخشــي از زنداني هايي كه 
خانواده شان اينجا ساكن هســتند، جرمي مرتبط با 
مواد مخدر دارند و گاهي حتي چنــد عضو خانواده در 
خريد و فروش مواد سهیم اند و به همین دلیل مهم ترين 
خالف در اين محله مصــرف و خريد و فــروش انواع 

مواد مخدر است.
به گفته يكي ديگر از اهالي با وجود تمام خالف هاي ريز و 
درشت در اين منطقه، مردم عادي و ساكنان بي حاشیه 
چاره اي جز تحمل ندارند. همزيستي اجباري كه اغلب 

نتیجه فقر است و ناچاري.

حبس ابد و رخت سياه نوعروس
در يكی از كوچه  پس كوچه هاي، زني زير درخت نشسته 
و آن طرف تر مردي تلوتلو خوران زير درختان خشک 
راه مي رود. چند ماهي از عروســي اش نگذشته بود كه 
همسرش در يک دعواي خیاباني در يكي از شهرستان ها 
متهم به قتل و حبس طوالني  شــد. مي گويد : »اوايل 
باور نداشتم كه روي ديگر زندگي چقدر مي تواند سیاه 
باشــد. روزها غصه مي خوردم كه چه بايد كنم. پدر و 
مادري باالي سرم نبود. آمدم اينجا تا نزديک همسرم 
باشم. كمي كه گذشــت براي گذران زندگي شروع به 
خريد و فروش مواد كردم و بعدها خودم مصرف كننده 
شدم. از همسرم كه هنوز در زندان است، طالق گرفتم 
و حاال سال هاست در اين محله و خرابه هاي آن زندگي 

مي كنم«.
صداي فرياد چند جوان رشته كالمش را پاره مي كند. 
زني میانسال هراسان به سمت جوان ها مي رود. نزديک 
مي شود و دست يكي را مي گیرد و از معركه دور مي كند. 
دنبالش مي رويم. به سختي اعتماد مي كند و باالخره 
راضي مي شود چند جمله اي صحبت كند. همسرش 
در زندان قزل حصار است و حاال بچه هايش در اين محله 
نااهل بارآمده اند؛»اين بچه ها طوري شده اند كه جاي 
ديگري نمي توانند زندگي كنند. بايد بین آدم هايي شبیه 
به خودشان باشند. كجا مي توانم بروم؟ اين فقط مشكل 
ما نیست. خانواده هاي زيادي هستند كه مردشان در 
زندان است و خودشان مانده اند و بچه هايي كه در میان 

خالفكاران بزرگ مي شوند«.
با اين همه او و چند زن ديگر كه همسرانشان به دلیل 
دزدي، ضرب و جرح يا قتل در زنــدان افتاده اند، براي 
امرار معاش عروسک سازي مي كنند تا حداقل دامان 

خانواده شان از خريد و فروش مواد مخدر پاك بماند. 
البته برخالف اين گروه، برخي خانواده ها طور ديگري 
زندگي را مي گذرانند. يكــي از اهالي از خريد و فروش 
خانوادگي مواد مخدر مي گويد كه با وجود زنداني بودن 
مرد خانواده هنوز از سوي فرزندانش ادامه دارد. برخي پا 
جا پاي شوهر، برادر و پدر مي گذارند و با داشتن خط هاي 
موبايلي كه به دلیل داشتن مشتري چند صد میلیون 

تومان مي ارزد، خرج كل خانواده را تأمین مي كنند.
ديگري با افسوس سر تكان مي دهد و مي گويد:»جبر 
زمانه آنها را به جايي كشانده كه به چیزي جز قوانین 
محله فكــر نمي كنند. برخي نوجوانــان در اين محله 
محروم و فقیر بدون گواهینامه و سوار بر ماشین هاي 

مدل باال طوري مي تازند كه گرد و خاك عبورشان در 
فضا مي پیچد. مي دانید پول ماشین مدل بااليشان از 

كجا آمده؟«.
به گفته او، برخي از كــودكان و نوجوانان محله مخبر 
حرفه اي هستند و با تلفن همراه هر حركت مشكوك و 

حضور مأموران را به خالفكاران اطالع مي دهند.

طرح انتقال 20زندان در برنامه ششم
همسايگي با زندان فقط مشــكل البرز نیست و طبق 
آمار غیررســمي حدود 80زندان در مراكز شــهري و 
میان جمعیت قرار دارند مانند زندان فشافويه در جنوب 
تهران كه ســاكنان آن مناطق هم درگیر تبعات اين 

همسايگي هستند.
براساس قانون برنامه ششم توسعه، انتقال 20 زندان به 
خارج از مراكز جمعیتي در دستور كار قرار گرفته است؛ 

زندان هايي كه اغلب در كالنشهرها قرار دارند.
معاون پیشــگیري از وقوع جرم دادگستري البرز هم 
با اشاره به وجود 4ندامتگاه استان توضیح مي دهد كه 
انتقال اين زندان ها از كانون هاي جمعیتي البرز به قوه 

قضايیه گزارش شده است.
جعفر داراب خاني با اين توضیح كه اطراف شــهرهاي 
البرز، خیزش و كانون خیلي از جرائم شده، مي افزايد: 
»وجود زندان موجب شده اســت بسیاري از مجرمان 
ساكن در حاشــیه شــهرها وارد محیط هاي شهري 
البرز و حتي استان هاي مجاور شوند و به ارتكاب جرم 

بپردازند«.

انتقال زندان هاي البرز در دستور كار 
نماينده نظرآباد، ساوجبالغ و طالقان در مجلس شوراي 
اســالمي با اشــاره به موضوع انتقال زندان هاي البرز 
به همشــهري مي گويد:»با توجه به مشكالتي كه به 
واسطه وجود زندان ها در حاشیه شهر به وجود آمده و 
ناهنجاري ها و هنجارشــكني هايي كه شهر را متاثر از 
خود كرده است، در مجلس شوراي اسالمي پیگیر انتقال 

زندان هاي البرز هستیم«.
علي حدادي مي افزايد: »در جلســه اي با وزير كشور و 
رئیس قوه قضايیه موضوع را مطرح كرديم و اين امر در 

دستور كار قرار گرفته است«. 
وي معتقد اســت محله هاي ملک آباد و مهدي آباد 
به دلیل حضور اهالي بومي و برخي از خانواده هايي 
كه هیچ مشكلي ندارند، نبايد بدنام شوند. ساماندهي 
مجرمان و برخي خانواده هاي مســئله دار و انتقال 
آنها مي تواند بسیاري از مشــكالت اين محله ها را 

رفع كند«.

سيكل زندان و حاشيه
نكته اي كه نبايد فراموش كرد، سیكل زندان و حاشیه 
است؛ حضور خانواده زندانیان در اطراف زندان هاي كرج، 
حاشیه نشیني را هم پررنگ تر كرده است. از سوي ديگر، 
طبق آمار چند سال پیش سازمان زندان ها 80درصد 
زنداني هاي كشور در مناطق محروم و حاشیه ها زندگي 
مي كنند. همین آمار كافي است تا مسئوالن به حاشیه ها 
و مناطق جرم خیز توجه ويژه اي نشان دهند. اين آمار، 
43درصد جمعیت زنداني هاي كشور را هم مربوط به 
جرائم مواد مخدر اعالم كرده بود؛  جرمي كه اين روزها در 
محله هاي حاشیه اي كرج و اطراف قزل حضار به راحتي 
در جريان اســت و حتي دامان خانواده زنداني هاي در 

حبس را هم گرفته است.
نبايد فراموش كرد كه وجود زنــدان در هر منطقه اي 
شعاعي غیرمتعارف از خود ايجاد مي كند. البرز و به ويژه 
شهر كرج هم از اين قاعده مستثني نیستند. آيا زمان آن 
نرسیده كه مسئوالن البرز فكري براي اين محله هاي 

خودمختار و آسیب هاي اجتماعي آن كنند؟

ملک  آباد و مهدي آباد تا يكي دو دهه 
پیش روســتاهايي خــوش آب وهوا 
بودند كه نزديكي به زندان آنها را به 
محله هايي حاشیه نشین و آسیب پذير 

تبديل كرده است

زندگي در دو قدمي زندان
 وجود زندان هاي قزل حصار، كچويي، رجايي شهر و ندامتگاه مركزي در البرز 

موجب مهاجرت خانواده زندانی ها و شكل گیری محله های حاشیه ای شده است كه 
شرايط مناسبی برای زندگی ندارند

طي چند دهه گذشــته، 
كرج ميزبان مهاجراني از 
سراسر كشور بوده است. 
این امر در دودهه گذشته شدت بيشتري گرفته، با این مالحظه كه بخشي 
از این مهاجران خانواده زنداني هایي هستند كه در بند قزل حصار، كچویي 
فردیس، رجایي شهر و ندامتگاه مركزي دوران محكوميت چند ساله و گاه 
ابد خود را مي گذرانند. بسياري از این خانواده ها به دليل فقر یا نزدیكي 
به زندان عضو زنداني خود، مجبور بــه زندگي در این محله هاي محروم 
شده اند. گروهي از آنها پس از پایان محكوميت عضو زنداني خانواده خود، 
خاك محله  دامنگيرشان كرده است و ماندگار شده اند. منصور رحمتي، 
استادیار جغرافياي سياسي دانشــگاه محقق اردبيلي در پژوهشي به 
بررسي این موضوع پرداخته و تأكيد كرده اســت بيش از همه، زندان 
قزل حصار خانواده زنداني ها را به اینجا كشانده. بنابر نتایج تحقيق او، 
وجود زندان قزل حصار در مكان فعلي در اطراف كرج موجب شده است 

خانواده  زنداني ها، فضاي پيرامون زندان را به عنوان محل سكونت خود 
انتخاب كنند كه این خود منجر به تشكيل بافت جمعيتي خاصي در منطقه 
شده. براساس اعالم بهزیستي، 80درصد زنداني هاي البرز بومي نيستند 
و همين موضوع موجب افزایش مهاجرت خانواده زنداني ها به استان ده 
ساله البرز شده است. موج مهاجرت به البزر در شرایطي رقم خورده كه 
این استان با داشتن فقط 0/3مساحت كل، 3درصد جمعيت كشور را در 
خود جاي داده و پس از تهران، رتبه دوم تراكم جمعيت را دارد. ملك آباد، 
خرم دشت و مهدي آباد بيش از همه محله هاي حاشيه اي ميزبان خانواده 
زنداني هاي قزل حصار شده اند؛ محله هایي كه بعضا با قوانيني خاص اداره 
مي شوند و نهادهاي حاكميتي آنچنان كه باید نتوانسته اند آنها را مطيع 
شهر كنند. بســياري از زنداني هاي قزل حصار هم بعد از آزادي به دليل 
حضور خانواده شان در این محله ها ساكن دائمي مي شوند و به همين دليل 
گاه بسياري از اختالف هاي داخل زندان به خيابان هاي شهرك كشيده 

شده است.

فتانه احدي
كرج-خبرنگار 

اجراي 5مرحله طرح پاكسازي در ملك آباد
فرمانده انتظامي شهرستان ساوجبالغ به همشهري مي گوید: »از ابتداي سال 99تا كنون 5مرحله طرح پاكسازي در خيابان هاي ملك آباد انجام 

شد و طي آن 52قاچاقچي و فروشنده مواد مخدر و 24معتاد دستگير شدند«.
سرهنگ علي سليماني با بيان اینكه طرح پاكسازي این محله ها به صورت مستمر ادامه دارد، مي افزاید:»نيروي انتظامي آمادگي دارد طي یك 
هفته به جمع آوري كل معتادان این مناطق حاشيه اي اقدام كند اما محلي براي نگهداري معتادان مشخص نشده است. نداشتن جا، مشكل بزرگي 

است كه باید از سوي مسئوالن استان حل شود. به محض ساخت چنين مكاني نيروي انتظامي ساوجبالغ آمادگي جمع آوري معتادان را دارد«.
سرهنگ سليماني درباره راه اندازي كالنتري در ملك آباد هم توضيح مي دهد: »محل مورد نظر براي ساخت كالنتري شناسایي شده و ساختمان 

كالنتري از سوي شهرداري و شوراي شهر در مرحله ساخت است و به محض تكميل، تجهيز خواهد شد«.

ث
مك

براســاس اعالم بهزيستي، 80درصد 
افرادي كه در زندان هاي البرز زنداني 
هستند، بومي نیستند و همین موضوع 
موجب افزايش مهاجرت به اين استان 

ده ساله شده است

تبعات وجود زندان در ميان شهر
یك جامعه شناس با بيان اینكه استان البرز به دليل وجود 4زندان بزرگ شرایط بسيار خاصي دارد به همشهري مي گوید:»حضور زنداني هاي 
حبس ابد از سایر استان ها در البرز موجب مهاجرت خانواده آنها به این استان و افزایش آسيب هاي اجتماعي شده كه مهم ترین آن گسترش  

حاشيه نشيني و افزایش كودكان كار و زنان خياباني است«.
تارا كریمي  با تأكيد بر اینكه ساماندهي و انتقال زندان و زنداني ها به خارج از شهر باید به صورت جدي در دستور كار مسئوالن استاني و كشوري 

باشد، مي افزاید:»انتقال زندان ها مي تواند تا حد زیادي از جرم خيزي و مهاجرت بي رویه به این استان نوپا كم كند«.
وي با بيان اینكه حتي تصور وجود زندان در داخل شهر هم بر افكار عمومي اثر منفي دارد، تصریح مي كند:»وجود زندان در شهر و زندگي در 
كنار زندان موجب مي شود قبح بسياري از جرائم براي خانواده ها به ویژه نوجوانان بریزد و ارتكاب به جرم افزایش یابد؛ اتفاقي كه در ملك آباد 

رخ داده هم همين است«.
او با تأكيد بر اینكه حضور سرپرست خانواده در زندان، خانواده را در معرض از هم گسيختگي قرار مي دهد، ادامه مي دهد:»تجمع خانواده هاي زنداني ها در یك منطقه 

به دليل اینكه خود در معرض انواع آسيب و از هم گسيختگي هستند، موجب افزایش ضریب جرم خيزي مي شود«.

ث
مك

ســاكنان مناطق حاشیه زندان هاي 
البرز معتقدند جرم خیز بودن محله ها 
ارتباطي به حضور خانواده زنداني ها 
ندارد بلكه بیشــتر ناشــي از وجود 
زندان هــا، تراكم جمعیــت مهاجر، 
تقابل فرهنگ ها و رهاشدگي از سوي 

مسئوالن است
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   جوي هاي بي استفاده كوچه ها بهسازي شوند
با اجراي طرح فاضالب كه در اكثر نقاط تهران اجرایي شده است 
جوي هاي آبي كه دیگر محل گذر فاضالب نيست به حال خود 
رها شده و بعضا تبدیل به محل انباشت زباله و نخاله شده است. 
به نظر مي رسد دليلي ندارد این جوي ها به حال خود رها شوند و 
مسئوالن مي توانند با اجراي طرحي هماهنگ همه جوي هاي 
فاضالب شهر را ساماندهي و بهسازي كنند تا با همسطح كردن 
آنها مسيرهاي عمومي گسترده تر شود و در جاهایي كه امكان 

دارد به فضاهاي حاشيه سبز ملحق شوند.
عبادتي از تهران 

   بهداشت زير صفر در بازار خودروي كيانمهر
بارها از مسئوالن خواستيم و حتي التماس كردیم كه به وضعيت 
بهداشــت بازار خودروي كيانمهر توجه كننــد، ولي كمترین 
اهميتي داده نشد تا اكنون كه كرونا بيداد كرده و متأسفانه یكي 
از كسبه در اثر كرونا فوت كرده و چند نفري نيز بيمار شده اند. 

لطفا به داد كسبه این بازار برسيد.
عمران محمدي از كرج

تهرانسر از دست وانت هاي دوره گرد آسايش ندارد
تهرانسر شرقي چســبيده به فرودگاه مهرآباد و واقع در شمال 
شــهرك جاده مخصوص و جنوب جاده قدیــم و غرب اتوبان 
آزادگان از آلودگي صوتي باالیي برخوردار است. حاال تصور كنيد 
در همه ساعات شــبانه روز وانتي ها هم به عنوان خریدار لوازم 
دست دوم با بلندگوهاي دستي تبليغات كار خود را بكنند. در 
هر ساعتي كه اراده كنيد باالخره وانتي دوره گردي در گوشه اي 
از منطقه در حال فعاليت اســت؛ درحالي كه ذهن ســاكنان از 
صداهاي فرودگاه، اتوبان، خودرو و هواپيما به اندازه كافي خسته 

است. لطفا با این وانتي ها برخورد جدي شود.
احمد ثاني از محله پاسداران تهرانسر شرقي

  رسانه ها نزدن ماسك را ترويج مي كنند
بعد از مســابقه فوتبال روز سه شــنبه پرســپوليس تصاویر و 
گزارش هایي منتشر شد كه د ر آن خبرنگاران ورزشي و بازیكنان 
بدون ماسك دور ميز بزرگي جمع بودند و تنها یك نفر ماسك 
بر صورت داشت و چند نفر هم ماسك شــان زیر چانه شان بود 
و باقي هيچ ماسكي نداشتند! آیا اینگونه قرار است مقابل موج 

سوم كرونا بایستيم؟
مهراني از تهران

   جلوي عطاران متقلب براي درمان كرونا را بگيرند
بعضي عطاري ها با معرفي چند داروي گياهي و ســنتي درمان 
كرونا را امكانپذیر دانسته و فروش همان داروها را تبليغ مي كنند 
و عده اي هم از سر ناآگاهي اقدام به خرید آن داروهاي گياهي 
توصيه شــده مي كنند. انتظار مي رود مسئوالن محترم ضمن 
اطالع رساني ها باهشــدارهاي جدي و مقتدرانه بااین شيادان 

برخورد كنند.
رسولي از زنجان 

 
   چرا سامانه سهام عدالت به بورس متصل نمي شود

مگر نه اینكه سهام عدالت سهمي شبيه دیگر سهام بازار است؟ 
پس چرا با گذشــت چند  ماه هنوز این سامانه به بورس متصل 
نشده است تا آنهایي كه تمایل دارند از طریق صفحات آنالین 
بورس بتوانند خرید و فروش كنند؟ چه اصراري اســت فروش 
سهام شهروندان به صورت یك شكل و سيستمي باشد؟ شاید 
كسي دلش بخواهد سهمي را نگه دارد یا سهمي را بفروشد و با 
پول آن سهمي دیگر بخرد اما در شرایط كنوني چنين امكاني 

نيست.
ابوذري ازتهران

   تقلب در درج تاريخ مصرف روي كاالها
متأسفانه هنوز هيچ كس و هيچ ســازمان و ارگاني موفق نشده 
كوچك ترین الزامي براي چاپ ليزري با دوام یا چاپ  با جوهر 
چاپ پاك نشدني روي كاالها ایجاد كند تا جلوي تقلب و تخلف 
در این زمينه گرفته شــود. در تمام دنيا تاریخ مصرف و توليد 
و قيمت كاالها به اجبار باید با كيفيــت و خوانا روي كاال درج 
شده باشد و اگر حتي یك مورد تخلف دیده شود به شدت با آن 
برخورد مي شود؛ آن وقت در اینجا قيمت كاال را چند  ماه جلوتر 
درج مي كنند و یا حتي تاریخ مصرف شــير را دو سه روز جلوتر 
مي زنند و بسيار پيش آمده است كه به رغم درست بودن تاریخ 

شير ترشيده است. لطفا فكري براي برخورد با متخلفان شود.
عسگرآبادي از كرمان 

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

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

با مردم

پاسخ مسئوالن

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

 كارگر جــوان كــه در جریان 
حادثــه اي هولنــاك بــه چاه داخلي

35متري خانه اي در حال ساخت 
سقوط كرده بود به طرز معجزه آسایي از مرگ 
نجات یافت. شرایط این كارگر طوري بود كه 
بعد از خــروج از چاه با پاهاي خودش ســوار 

آمبوالنس شد.
به گزارش همشــهري، ســاعت 10:46صبح 
دیروز به مركز فرماندهي آتش نشــاني تهران 
خبر رســيد كه كارگري در یك ساختمان در 
حال ساخت به چاه ســقوط كرده و وضعيت 
نامعلومــي دارد. 4دقيقــه از ایــن تمــاس 
مي گذشــت كه آتش نشــانان از 2ایســتگاه 
خود را به محل حادثه در خيابان آذربایجان، 
نرســيده به خيابان اردیبهشت رساندند. آنجا 
ســاختماني در حال تخریب بود و قرار بود به 
جایش ســاختمان دیگري ســاخته شود. در 
این شرایط بود كه امدادگران تالش خود براي 
بيرون كشيدن كارگر و نجات او را آغاز كردند.

سيدجالل ملكي، سخنگوي آتش نشاني تهران 
در این باره به همشهري مي گوید: »از چند روز 
قبل عمليات تخریب ســاختمان قدیمي آغاز 
شده بود و در این مدت چاهي به عمق 35متر 
براي انجام آزمایش خاك در آنجا حفر و بدون 
درپوش و حفاظ رها شده بود و در این شرایط 
كارگر جوان كه حدود 21سال داشت به دليل 

بي احتياطي داخل چاه سقوط كرده بود.«
هيچ كس از شرایط كارگر حادثه دیده اطالعي 
نداشت و معلوم نبود بعد از سقوط چه بر سرش 
آمده اســت. عمق زیاد چاه از یك سو و تجربه 
حادثه هاي مشابه از سوي دیگر احتمال مرگ 
او را باال برده بود. به همين دليل آتش نشانان 
وقت را از دســت ندادند و در كوتاه ترین زمان 
ممكن تــالش كردند خود را بــه انتهاي چاه 

برسانند.
ملكــي در این باره مي گویــد: »وقتي نجاتگر 
آتش نشــاني خود را به عمق چــاه 35متري 
رســاند همكارانم در دهانه چاه منتظر خبري 

از سرنوشــت كارگر حادثه دیده بودند. همه 
ســكوت كرده بودند تا خبري از انتهاي چاه 
برسد و دقایقي بعد نجاتگر از طریق بيسيم خبر 
داد كه كارگر زنده است و آسيب چنداني ندیده 
است.« زنده ماندن كارگر جوان چيزي شبيه 
معجره بود. او 35متر یعنــي چيزي به اندازه 
ساختماني 10طبقه سقوط كرده و زنده مانده 
بود و این باعث خوشحالي همه نيروهاي حاضر 
در این عمليات شد. دقایقي بعد آتش نشانان 
با اســتفاده از تجهيزات ویژه كارگر را بيرون 
كشيدند و نكته جالب اینكه او بعد از سقوطي 
هولناك ســراغ دمپایي هایش را مي گرفت و 
مي گفت دمپایي هایــش را در انتهاي چاه جا 

گذاشته است.
به این ترتيب آتش نشانان كارگر آسيب دیده 
را از چاه بيرون كشــيدند و درحالي كه قصد 
داشــتند او را روي برانــكارد قــرار داده و به 
اورژانس تحویل دهند، او بــا پاهاي خودش 
سوار آمبوالنس شــد و براي مداواي جراحات 

جزئي اي كه داشت به بيمارستان منتقل شد.
ســخنگوي آتش نشــاني تهران درباره اینكه 
چطور این كارگر پس از سقوط 35متري زنده 
مانده است مي گوید: »اول و آخر ماجرا لطف 
خدا بود كه این جوان از این حادثه جان سالم 
به در برد اما در بررسي ها به این نتيجه رسيدیم 
به دليل تنگ بودن چاه، او هنگام ســقوط به 
دیواره برخورد كرده و ســرعت سقوط گرفته 
شده است و هنگامي كه به انتهاي چاه رسيده 
روي خاك نرم ســقوط كرده و به این ترتيب 

زنده مانده است.« 
ملكي همچنين براي پيشگيري از وقوع چنين 
حوادثي توصيه هایي دارد: »هنگام ساخت وساز 
معموال چاه ها با بي احتياطي رها مي شــوند و 
دهانه آنها به درستي پوشانده نمي شود. انجام 
این كارها مي تواند تا حدودي از وقوع حوادث 
جلوگيري كنــد. در این حادثــه یك معجره 
توانست جان كارگر جوان را نجات دهد، این 

اتفاق به ندرت رخ مي دهد.«

حسرت تمام نشدني

 19سال در حسرت دیدار مادري بود كه هيچ تصوري از 
او نداشت و در همه این سال ها حتي یك عكس هم از او دادسرا

ندیده بود؛ زن جوان كه حاال 22ساله و مادر شده است، 
بعد از 19سال دوري توانســت با كمك مأموران پليس آگاهي تهران 
مادرش را در آغوش بگيرد. مادري كه تا چند وقت پيش نمي دانست 
زنده اســت یا نه، اما حاال مي گوید كه پس از پيدا كردن مادرش هنوز 
حسرتي كه در همه این سال ها در دلش بود به پایان نرسيده است، چرا 
كه مادرش تمایلي به دیدن او ندارد. به گزارش همشــهري، یازدهم 
شهریور ماه زني جوان به دادسراي جنایي تهران رفت و براي پيدا كردن 
مادرش كمك خواست. وي گفت كه وقتي دختري 3ساله بوده پدر و 
مادرش از یكدیگر جدا شــدند، دیگر مــادرش را ندیده و در همه این 
سال ها در حسرت دیدن او بوده است. بعد از استعالم هاي صورت گرفته 
از ثبت احوال مشخص شد مادر وي زنده است و چند روز قبل با كمك 
مأموران پليس آگاهي، این مادر و دختر هر دو در اداره آگاهي تهران 
حاضر شــدند و یكدیگر را مالقات كردند. زن 22ساله حاال از 19سال 

دوري و احساسي مي گوید كه بعد از پيدا كردن مادرش دارد.
چرا اين همه سال از مادرت دور بودي؟

وقتي 3ساله بودم پدر و مادرم از یكدیگر جدا شدند. خاطره اي از آن 
دوران یعني 3ســالگي ام در ذهنم نمانده اما آنطور كه شنيدم پدر و 
مادرم با یكدیگر اختالفات شدیدي داشتند كه در نهایت از هم طالق 

گرفتند. بعد از جدایي من پيش پدرم ماندم و مادرم را دیگر ندیدم.
او هم در اين مدت به ديدنت نيامد؟

ظاهرا به دليل اختالفاتي كه با پدرم داشت از زندگي ما بيرون رفت. 
از طرفي پدرم بعد از جدایي از مــادرم ازدواج كرد و با اینكه نامادري 
وارد زندگي ما شد اما هميشه به من محبت مي كرد و ارتباط خوبي با 
من داشت. با این حال دلم مي خواست براي یك بار هم كه شده مادر 

خودم را از نزدیك ببينم.
چرا از پدرت نخواستي، آدرس و نشانه اي از مادرت 

به تو بدهد؟
پدرم اصال از مادرم خبر نداشــت. بعد از طالق نمي دانســت او كجا 
زندگي مي كند. در واقع او اصال دوست نداشت از مادرم حرفي بزند. هر 
وقت بحث او را به ميان مي كشيدم جوري برخورد مي كرد كه متوجه 
مي شدم دوست ندارد از او چيزي بگوید. به همين دليل دیگر حرفي 
نمي زدم. حتي چندبار از خانواده پدري ام هم پرس و جو كردم اما هيچ 
كدام از آنها از مادرم و خانواده مادري ام خبري نداشتند و نمي دانستند 
كجا زندگــي مي كند. حتي شــماره تلفني هم از او نداشــتند. باور 
مي كنيد كه حتــي یك عكس هــم از او به من نشــان نمي دادند؟ 
نمي دانستم شبيه مادرم هستم یا نه. دلم پر مي كشيد براي دیدنش. 
خصوصا در نوجواني دوست داشتم بدانم مادرم چه شكلي است. اصال 
زنده است یا نه. این همه سؤال در ذهنم رژه مي رفتند و من همچنان 

در حسرت دیدن او بودم.
چرا بعداز 19سال تصميم گرفتي مادرت را پيدا كني؟

از 3ســالگي كه مــادرم رفت تا االن كه 22ســاله ام هميشــه دلم 
مي خواست به دنبالش بگردم اما اجازه نداشتم. تا اینكه ازدواج كردم 
و خودم مادر شدم. یك كودك خردسال دارم كه از وقتي مادر شده ام 
احساسي درونم زنده شده كه به من مي گفت برو مادرت را پيدا كن؛ 
او زنده است. احساسم را با شوهرم در ميان گذاشتم و او هم گفت برو 
حتما مادرت را پيدا كن. همين باعث شد تا تصميم بگيرم جست و جو 
براي پيدا كردن مادرم را شروع كنم. به دادسراي جنایي و اداره آگاهي 
تهران رفتم و خواستار یافتن مادرم شدم. با انجام استعالم هاي الزم از 

طریق ثبت احوال مشخص شد كه مادرم زنده است.
در تهران زندگي مي كند؟

آنطور كه مــادرم برایم تعریف كرده بعد از جدایــي از پدرم، مجددا 
ازدواج كرده كه حاصل زندگي دومش یك پسر نوجوان و یك دختر 
خردسال است. باورتان مي شود او در همه این سال ها در تهران زندگي 
مي كرده و من از این موضوع بي خبر بودم. هر دو در یك شهر بودیم 

اما این همه سال همدیگر را ندیدیم و من در حسرت دیدارش بودم. 
حتي نشــانه اي از خانواده مادري ام هم نداشتم، اگر داشتم حتما به 
سراغشان مي رفتم. این همه سال با این آرزو زندگي كردم كه قبل از 

مرگم حتي براي یك بار هم كه شده مادرم را ببينم.
چه احساسي داشتي وقتي مادرت را بعد از 19سال 

مالقات كردي؟
به آرزویم رسيدم. هميشــه در زندگي دلم مي خواست مادرم را پيدا 
كنم و او را در آغوش بگيرم، به خصوص از وقتي كه خودم مادرم شدم. 
وقتي به من گفتند كه مادرت زنده اســت، همه اميدهایم زنده شد. 
یك هفته گذشت تا اینكه مأموران پليس آگاهي به من زنگ زدند و 
گفتند روز بعد بيا اداره آگاهي. شــب عجيبي بود تا صبح نخوابيدم. 
باورم نمي شد كه مادرم زنده است و من مي خواهم بعد از 19سال او را 
ببينم. صبح وقتي قدم در اداره پليس گذاشتم زني ميانسال را دیدم 
كه كنج اتاق نشســته بود. خودش بود ؛ مادرم بود؛ زني كه این همه 
سال چشم انتظارش بودم و اكثر شب ها به شوق دیدار او مي خوابيدم. 

یكدیگر را در آغوش گرفتيم و گریه كردیم.
بعد از آن روز دوباره مالقاتش كردي؟

روز اول كه در اداره آگاهي دیدمش به همراه شوهرش آمده بود. اتفاقا 
شــوهرش مرد خوبي بود و چون خودش برادر و خواهر ناتنی داشت 
مي گفت شرایط مرا درك مي كند. او گفت هر وقت خواستي مي تواني 
مادرت را ببيني. بعــد از آن دو بار دیگر هم او را دیدم اما احســاس 
مي كنم مادرم خيلي خوشحال نيست و تمایلي به مالقات و ارتباط با 
من ندارد. من در یكي از مالقات ها دخترم را كه نوه اش مي شد بردم 
تا مادربزرگش را ببيند. اما مادرم خيلي بي تفاوت بود و انگار حســي 
نسبت به نوه اش نداشت. چندبار هم در واتس اپ، تلفني و تصویري 
صحبت كردیم. این بي تفاوت بودن مادرم خيلي مرا تحت تأثير قرار 
داده و شاید به همين دليل بوده كه در همه این سال ها  سراغم نيامده 
است. با این حال دلم مي خواهد كه بداند در همه این سال ها خيلي 
دلتنگش بودم. سال هاست با او حرف نزده ام و خيلي دلم مي خواهد 

این همه سال نبودنش را جبران كنم اما...

زن 22ساله پس از 19سال دوري مادرش را با كمك مأموران پليس آگاهي تهران در آغوش كشيد

در جست وجوي عتيقه 
با بيل مكانيكي و لودر

قاچاقچي عتيقه كه از رانند  ه هاي لودر و بيل 
مكانيكي براي حفاري زمين و رسيدن به گنج 
كمك گرفته بود، دســتگير شــد. به گزارش 
همشهري این اتفاق چند روز پيش در روستاي 
كيله علياي شهرستان پيرانشهر رخ داد. ماجرا 
از این قرار بود كه آن روز مرد روستایي با دیدن 
بيل مكانيكي و لودري كه در حال حفاري در 
تپه باستاني روستا بودند به ماجرا مشكوك شد. 
آنها غریبه و در حالي مشــغول حفاري زمين 
بودند كه آنجا یك تپه باســتاني بود كه گفته 
مي شد در دل آن اشياي تاریخي زیادي وجود 
دارد. مردم روستا ماجرا را به پليس خبر دادند 
و طولي نكشيد كه مأموران راهي آنجا شدند. 
راننده لودر و بيل مكانيكي مي گفتند از اینكه 
آنجا یك تپه باستاني بوده، خبر نداشته اند. آنها 
توضيح دادند: مردي نزد ما آمد و مدعي شد كه 
از پيمانكاران یكي از وزارتخانه هاست. او گفت 

كه براي نصب دكل مخابراتي در روستایي در 
حوالي پيرانشــهر نياز به لودر و بيل مكانيكي 
دارد. ما هم حرفش را باور كردیم و همراه وي 
راهي محلي شدیم كه قرار بود دكل ها در آنجا 
نصب شــود. آن مرد محل هایي را نشان داد و 
خواست كه كار حفاري را شروع كنيم. ما نيز 
شروع به كار كردیم و نمي دانستيم كه آن مرد 
قصد دیگري دارد. مامــوران مردي را كه این 
2راننده را استخدام كرده بود دستگير كردند. 
در تحقيق از این مرد كه اهل یكي از شهرهاي 
اطراف پيرانشــهر بود معلوم شد كه وي قصد 
رسيدن به اشــياي تاریخي در تپه باستاني را 
داشــته و با فریب راننده لودر و بيل مكانيكي 
قصد داشته از آنها براي حفاري زمين استفاده 
كند. با مشــخص شــدن این حقيقت، هر 2 
راننده بي گناه آزاد شــدند و براي متهم اصلي 

پرونده قرار قانوني صادر شد.

20ساعت عمليات در 
دره 200متري

سقوط گردشــگري در دره 200متري شروع 
عملياتي سخت و نفســگير براي امدادگران 
هالل احمر بود؛ عملياتي كه پس از 20ساعت 
تالش پایان خوشي نداشت و به كشف جسد 

این گردشگر در عمق دره منجر شد.

به گزارش همشــهري، شــامگاه چهارشنبه 
گذشته اعضاي یك گروه گردشگري كه به دره 
ویژدرون استان ایالم رفته بودند در تماس با 
شماره 112هالل احمر اعالم كردند كه یكي 
از نفرات گروه دچار حادثه شده است. آنطور 
كه آنها گفته بودند این جوان به دره اي عميق 
سقوط كرده بود. تاریكي هوا و سخت گذر بودن 
منطقه اجازه آغاز عمليــات نجات را نمي داد، 
با این حال بامداد پنجشــنبه با روشن شدن 
آسمان 2 تيم واكنش سریع و تيم كوهستان 
استان ایالم از طریق بالگرد و 4 تيم كوهستان 
دیگر از شهرستان ملكشــاهي و مركز استان 
به صورت زميني راهي محل حادثه شدند. علي 
اصغر علي اكبــري، مدیرعامل جمعيت هالل 
احمر اســتان ایالم در این باره به همشــهري 
گفــت: نجاتگران هالل احمر پــس از حضور 
در محل وقوع حادثه با اســتفاده از تجهيزات 
تخصصي كوهستان و بستن كارگاه توانستند 

خود را به محل حادثه برسانند.
وي ادامــه داد: محلي كه جوان 35ســاله به 
آنجا ســقوط كرده بود در عمــق 200متري 
دره قرار داشــت و همين موضوع عمليات را 
دشــوار مي كرد. زماني كه نجاتگــران به فرد 
حادثه دیده رسيدند متوجه شدند كه او بر اثر 
سقوط جانش را از دســت داده است. با وجود 
كوهستاني بودن و شرایط ســخت حاكم بر 
منطقه و صعب العبور بودن مســير و تاریكي 
هوا این عمليات متوقف نشد و نجاتگران این 
جمعيت توانستند پيكر گردشگر حادثه دیده 
را با استفاده از تجهيزات مخصوص كوهستان 
از دره بيرون بكشــند و این عمليات ســاعت 
1:30بامداد جمعه پس از 20ساعت تالش به 
پایان رسيد و پيكر متوفي به مراجع ذیصالح 

تحویل داده شد.

پل مكانيزه چهارراه سرسبز در مدار بهره برداري است
روابط عمومي معاونت حمل ونقل ترافيك شهرداري تهران پيرو 
چاپ پيام مردمي با موضوع خرابی پل مكانيزه چهارراه سرســبز 
در ســتون با مردم پاســخ داده اســت:» كليه یونيت ها پس از 
انجام تعميرات الزم فعال شــده و هم اكنون پل یادشده در حال 

سرویس دهي است.«

تغيير نام ميدان گلها از شهرداري منطقه 5پيگيري شود
روابط عمومي منطقه 2شهرداري تهران پيرو چاپ پيام مردمي با 
موضوع اعتراض به تغيير نام ميدان گلها به شورایاري در ستون با 
مردم پاسخ داده است: » ميدان مورد نظر در محله سعادت آباد در 
شهرداري منطقه 2نيست و به محدوده شهرداري منطقه 5مرتبط 

است.«

پل مكانيزه سردار جنگل در حال سرويس دهي است
روابط عمومي معاونت حمل ونقل ترافيك شهرداري تهران پيرو 
چاپ پيام مردمي با موضوع تعطيلي پــل عابر مكانيزه در تقاطع 
نيایش سردار جنگل در ستون با مردم پاسخ داده است: » حسب 
پيگيري به عمل آمده اقدامات الزم انجام شــده و پله هاي برقي 

مذكور در حال سرویس دهي هستند. «

كارگر جوان پس از سقوط 

در چاه 35متري زنده ماند

 الهه فراهاني
خبرنگار

پس از مرگ پدر، اختالفات 2 برادر بر 
سر ارثيه پدري تمامي نداشت تا اینكه جنايي

برادر بزرگ تر در اقدامي هولناك 
برادر كوچك تر خود را مقابل چشــم مردم با 

شليك 5گلوله به قتل رساند.
به گزارش همشهري، شامگاه چهارشنبه 
كسبه و افرادي كه از خياباني در جنوب 
غرب تهران عبور مي كردند شاهد صحنه 
هولناكي بودند؛ مردي جوان درحالي كه 
اسلحه شــكاري به دست داشت مقابل 
مغازه نانواني ایســتاده و در حال جر و 
بحث با شــخص دیگری بودكه  با دیدن 

اسلحه به وحشت افتاد و وارد مغازه نانوایي 
شد. مرد مسلح به دنبالش دوید و ثانيه هایي 

بعد صداي شليك بلند شد. شاهدان با دیدن 
این صحنه وحشت كردند، اما مرد مسلح به شدت 

عصباني بود و تهدید مي كرد كه اگر كسي جلو برود و 
مانعش شود شليك مي كند. او پس از آنكه 5گلوله به 
برادرش شليك كرد از مغازه خارج شد و درحالي كه 
اسلحه را به ســمت مردم گرفته بود با تهدید آنها پا 

به فرار گذاشت.
پس از فرار مرد مسلح، شاهدان به پليس زنگ زدند. 

طولي نكشيد كه مأموران كالنتري در محل حاضر 
شدند. مرد زخمي به بيمارستان انتقال یافت تا تحت 
درمان قرار بگيرد. اما تالش پزشــكان براي نجات 

او بي فایده بود و به دليل شــدت جراحات جانش را 
از دســت داد. ماجرا به قاضي جنایي تهران مخابره 
شد و گروهي از كارآگاهان جنایي براي بررسي 

موضوع راهي محل حادثه شدند.
تيم جنایي به تحقيق از شاهدان و بازبيني 
تصاویر دوربين هاي مداربسته پرداختند. 
مشخص شد كه قاتل كســي جز برادر 
بزرگ تــر مقتــول نيســت. آنطور كه 
مأمــوران در جریان تحقيقــات اوليه 
متوجه شدند مقتول )برادر كوچك تر( 
جواني 35ساله و قاتل كه برادربزرگ تر 
او مي شد مردي 45ساله بود. بررسي ها 
حكایت از این داشــت كه 2 برادر در كار 
خرید و فروش ملــك بودند و مدتي قبل با 
مرگ پدرشان اختالفاتشان بر سر ارثيه پدري 
شروع شــده بود. به گفته شــاهدان و اطرافيان 
دعواي 2 برادر بر سر ارثيه ادامه داشت تا جایي كه 

شب حادثه این جنایت مسلحانه رخ داد.

بازداشت
3ساعت زمان كافي بود تا مأموران با به دست آوردن 
اطالعات و ســرنخ هاي كافي، متهم بــه قتل را در 

مخفيگاهش دســتگيركنند. مأموران در بازرسي از جنايت مسلحانه به خاطر ارثيه پدري
مخفيگاه وي، اسلحه شكاري را كه با آن جنایت رخ 
داده بود كشف كردند. با وجود این متهم به قتل در 
بازجویي هاي اوليه منكر تيراندازي به سمت برادرش 
شد و گفت: قبول دارم كه بر سر ارثيه پدري با برادرم 
اختالف داشتم و بارها با یكدیگر درگير شده ایم اما 

من به سمت برادرم شليك نكرده ام.
او درحالي منكر جنایت شــد كه همه مدارك عليه 
وي بود؛اظهارات شــاهدان و تصاویر ثبت شده در 
دوربين هاي مداربسته نشان مي داد كه قاتل كسي 
جز او نيســت. وقتي تصاویر و فيلم هاي ثبت شده 
مقابل وي قرار گرفــت و متهم تصاویر خودش را در 
حال تيراندازي دید دیگر چاره اي نداشــت جز اقرار 
به جنایت. او گفت: وقتي پدرم فوت شد، اذیت هاي 
برادرم شروع شــد. اختالف ما بر سر ارثيه و امالك 
پدرم بود. به عنوان نمونه من مي خواســتم یكي از 
ملك هاي پدرم را بفروشم اما او اصرار داشت كه آن را 
بسازیم. گاهي هم بر سر اجاره امالك پدرم با یكدیگر 
درگيري داشــتيم تا حدي كه از او به شدت كينه به 
دل گرفتم و تصميم گرفتم او را به قتل برسانم. وي 
ادامه داد: چند روز قبل یك اسلحه شكاري از فردي 
در تهران خریدم و روز حادثه به سراغ برادرم كه در 
خيابان مقابل مغازه نانوایي همســایه با دوستانش 
ایستاده بود رفتم. وقتي او را دیدم با هم بحث كردیم 

و دعوا كه باال گرفت اقدام به تيراندازي كردم.
متهم پس از اقرار به جنایت به پزشكي قانوني معرفي 

شد تا سالمت رواني وي بررسي شود.

نجات باورنكردني
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حضور در ورك شاپي از عباس كيارستمي، آنقدر كه 
به مخاطب یا تماشاچي عام انگيزه اي مضاعف براي 
فيلمسازي مي دهد، شاید به فيلمســازان آماتور یا 

نيمه حرفه اي ندهد.
فيلمسازي آنطور كه شما فكر مي كنيد كار دشواري 

نيست.
این چيزي اســت كــه مســتند »كيارســتمي و 
عصاي گمشــده« به كارگرداني محمودرضا ثاني و 
تهيه كنندگي بهروز نشان، سعي در بسط و تبيين آن 
دارد. به گونه اي كه مي بينيم حتي مترجم او یا كسي 
كه ورك شاپ را برگزار كرده است نيز دوربين به دست 
مي گيرند و ســعي مي كنند قدم به قدم توصيه هاي 
كيارستمي را تجربه كنند، و در نهایت فيلم هایي را 
توليد مي كنند كه كيارستمي آنها را دوست مي دارد. 
»كيارستمي و عصاي گمشده« در واقع سهل بودن 
فيلمسازي را بر دشواري آن مقدم مي كند. و خود این 
را برعهده مي گيرد كه بگوید این ســهل بودن با چه 

شرط و شروطي محقق مي شود.
ایــن البتــه در عين حالي اســت كــه توصيه هاي 
كيارستمي، نكاتي طالیي و بنيادین را در فيلمسازي 
به فيلمسازان آماتور یا نيمه حرفه اي و حتي حرفه اي 

»گوشزد« مي كند.
محمودرضا ثاني وقایع این ورك شاپ را كه كيارستمي 
در سال2012 در مورسياي اسپانيا برگزار كرده است 
در 90دقيقه به تصویر كشــيده و خود تدوین آن را 

برعهده گرفته است.
فيلم شامل صحنه هایي اســت كه كارگردان خود از 
جلســات مختلف كارگاه تصویربرداري كرده، و نيز 
تكه هایي از راش هایي كه عباس كيارستمي طي دوره 
ورك شــاپ اینجا و آنجا با دوربين دستي اش گرفته 
است و در كنار آن تكه هایي از فيلم هاي هنرجویان آن 
كارگاه. شاید یكي از مهم ترین نكاتي كه كيارستمي 
در این ورك شاپ یادآوري مي كند »درست تعریف 
كردن« اتفاقاتي است كه قرار است در فيلم رخ دهد. 
گویا به هنرجویان مي گوید كه این درســت تعریف 
كردن به  معناي طي كــردن نيمي از راه اســت. تا 
آنجا كه به یكي از هنرجویان مي گوید تو ســوژه ات 
را آنچنــان با اعتماد به نفس تعریــف كردي كه من 
فقط دلم مي خواهد ببينم در نهایــت آن را چگونه 
ساخته اي. یا هنرجویي دیگر را از سوژه اش منصرف 

مي كند، چون آن را با اما و اگر هــاي متعدد تعریف 
مي كند.

باز كردن چشم سوم، دیگر توصيه كليدي كيارستمي 
به هر عالقه مند به فيلمسازي اســت. او به ما یادآور 
مي شود كه همه 2 چشم براي »نگاه كردن« دارند، 
اما این چشم ســوم اســت كه »مي بيند«. تنها این 
چشم سوم اســت كه قصه هاي نهفته در پدیده ها را 
تشخيص مي دهد... مي بيند. اگر این چشم سوم فعال 
شود دستمایه هاي گزیده تري براي كار در دسترس 
خواهد بود؛ و این امر خودبه خود ارزش اثر را چند پله 

باالتر مي كشد.

عالوه بر همه ارزش هایي كه مينيماليســم مي تواند 
براي یك اثر در بر داشــته باشد، كيارستمي زدودن 
عناصر اضافي فيلم را به عنوان یك عنصر اقتصادي هم 
در پروسه توليد فيلم به هنرجویانش یادآور مي شود.

جنس سينمایي كه كيارســتمي پيشنهاد مي كند 
چندان پایبند فيلمنامه نمي تواند باشد و كيارستمي 
شرایط تصویربرداري و لوكيشن ها و آدم هایش را در 
این ميان به عنوان عاملي تعيين كننده به هنرجویانش 
یادآور مي شود. كيارستمي ســينمایي را كه تهي از 
آدم باشد- حداقل در این ورك شــاپ- به رسميت 
نمي شناسد. انســان را محور همه  چيز مي داند و به 
هنرجویان تأكيد فــراوان مي كند كــه آدم ها را در 
شرایط طبيعي شــان ببينند و به تصویر بكشند و بر 
باورپذیر بودن این آدم ها با یكي از هنرجویان چك و 
چانه مي زند، در نهایت وقتي مي بيند در پي قبوالندن 
یك ایده است به او تأكيد مي كند كه فيلمساز نباید به 
فيلم به مثابه یك »مانيفست« بنگرد. »كيارستمي و 
عصاي گمشده« یك سند آموزشي تفصيلي دست اول 
از سبك و ســياق منحصر به فردي است كه عباس 
كيارستمي در فيلمســازي دارد؛ سبك و سياقي كه 
البته اصراري در دیكته كردن آن به هنرجویانش ندارد 
اما برشــي نادر در كالبد نگره سينمایي كيارستمي 
است و نوري بر یك زاویه نســبتا ناشناخته یا كمتر 

دیده شده از او تابانده است.
شاید به همين دليل اســت كه كيارستمي در همان 
مورســيا به محمودرضا ثاني تأكيد مي كند كه: »به 
ایران برگشــتي در نخســتين فرصت این فيلم ها را 

مونتاژ كن تا براي آیندگان به یادگار بماند.«

وقایع نگاري یك ورك شاپ

نگاهي به مستند »كيارستمي و عصاي گمشده«
فرزدقاسدي

شاعر و مترجم

مچالگي
  نمایشگاه انفرادي حسين 

آزادي
28شهریور تا 8مهر

ميدان هفت تير، مفتح جنوبي، 
بن بست شيرودي پالك 2۵، 

گالري اعتماد

درهمتنيدگي
  نمایشگاه انفرادي
28شهریور تا 9مهر

خيابان كریمخان زند، خيابان ســنایي، كوچه ســيزدهم، 

پالك۵، گالري شيرین

دهليز
  نمایشگاه انفرادي 

طراحي
سمانه یوسفي

28شهریور تا 8مهر
ميدان ونــك، خيابان 
شهيد خدامي، پالك 

72، گالري والي

كاريكاتوردرنشرياتسالهاي1٣٣۵تا1٣۵۵
  نمایشگاه گروهي كاریكاتور قاســم حاجي زاده، اردشير 

محصص و...
28شهریور تا 2مهر

خيابان پاسداران، خيابان گلستان دهم، پالك 44، ساختمان 

فرین، گالري كاما

كلكسيونر
  نمایشگاه گروهي
28شهریور تا 1۵مهر

خيابــــان شـــــریعتي، 
پایيــــن تر از حســــينيه 
ارشــاد، نرســيده به همت، 
گل نبي)غــرب(، ميــدان 
احمدي روشــن)كتابي(، 
خيابان ساساني پور، خيابان 

دریا، گالري آرتيبيشن

آخ
  نمایشگاه انفرادي شهروز صدر

28شهریور تا 8مهر

خيابان كریمخان زند، خيابان شهيد عضدي)آبان جنوبي(، 
خيابان سپند، پالك 69، گالري ایرانشهر

بيپايانونامعلوم)ازمجموعهانسان(
  نمایشــگاه انفرادي 

كوشا اسدي
28شهریور تا 14مهر

خيابــان نوفل لوشــاتو 
كوچه لوالگــر پالك ۵، 

گالري آران

آهنجش
  نمایشگاه گروهي
28شهریور تا 7مهر

خيابان وليعصر، باالتر از پارك وي، نرســيده به زعفرانيه، 
پالك 2880، گالري طراحي هنر

 نظام الدین: اگر هتل این پالژ با همه تفریحاتش نبود، مگه 
مي شــد توي این ده دوام آورد؟ )رو به ناصر(: تو اگر اینجا 

بودي، چه كار مي كردي؟ 
ناصر: تمام وقتم را صرف نقاشي مي كردم.

 نظام الدین )با بي حوصلگی(:  اي بابا! نقاشي هم مگه شد زندگي! 
 

تابستان گرم سال 1339 وقتي خســرو پرویزي براي نگارش فيلمنامه آرامش قبل از 
توفان، شــخصيت هنرمند نقاشــي را طراحي كرد كه براي تفریح و كشيدن تابلوهاي 
نقاشي راهي سواحل شمالي كشور مي شد، وسوسه بهره گيري از یكي از برجسته ترین و 
آوانگاردترین نقاشان ایران براي این نقش رهایش نمي كرد. پرویزي به ماركو گریگوریان 
فكر مي كرد كه بيش از هر كسي شباهت بسياري به گریگوري پك و ریچارد ویدمارك 
داشت؛ همين هم شد. مذاكراتش با استودیو تهران به نتيجه رسيد، فيلمنامه به تدریج 
نوشته شد، اما در نهایت پرویزي ترجيح داد ناصر ملك مطيعي كه پيش تر در فيلم هاي 
خطيبي، دریابيگي، كوشــان، رئيس فيروز، خاچيكيان، یاســمي و كســمایي خوش 
درخشيده بود و تماشاچيان دهه هاي 20 و 30فریفته جاذبه و استایل و بازي اش بودند 
را در نقش نقاش انتخاب كند. اما ماركو كه مدیران استودیوهاي بزرگ سينمایي پس 
از دیدن فيلم پرویزي، بيش از هر چيز او را به عنوان مكمــل براي ارتباط كاراكترهاي 
فيلم هایشان مي خواستند و پرسوناي سينمایي اش جان مي داد براي نقش آنتاگونيست، 
آدم به آخر خط رسيده و شخصيت گرفتار در گرداب تباهي، نقش مقابل ملك مطيعي 

را بازي كرد.
اما ماركو گریگوریان، 10ســال پيش از توليــد دومين فيلم خســرو پرویزي، پس از 
بي ســتاره ها و پيش از شهرتش در ســينما، براي تحصيل نقاشــي، راهي ُرم شده بود 
و پس از 4ســال مداوم تجربه و آموزش در ایتالياي پس از فاشيســم كه به شكوفایي 
هنري درخشاني رسيده بود، ســال 1336 از ایتاليا بازگشت و گالري مدرنش در ضلع 
جنوب غربي ميدان فردوســي باالي داروخانه رامين را راه اندازي كرد. اینچنين شد كه 
ماركو، این شــاگرد اختصاصي روبرتو ِملي و این پرورش یافته ناتوراليسم كمال الملكي 
و دانش آموخته برجســته مكتب پتگرها، بيــش از آنكه اندوخته هایش در مدرســه 
كمال الملك بر او تأثيرگذار باشد، آثار تجسمي اش باالتر از هرچيز وامدار گرایش هاي 
اكسپرسيونيســتي شــد؛ كســي كه با آثار خاكي - كاهگلي آوانگاردش، با طرح هاي 
دوبعدي سياه و سفيد چاپ لينو و با محصوالت حكاكي عجيب و غریبش )مواد تجربه 
نشده و نامعمول نقاشي آن دوره( آوازه اي غریب یافت. حركت درخشانش در راه اندازي 
و برگزاري بي ینال تهران )همراه چنگيز شهوق و احسان یارشاطر( به عنوان بزرگ ترین 
رویداد هنري ایران و مقدمه اي اثرگذار بر جشن هنر در سطح جهاني و همينطور تربيت 
نسلي از نقاشــان بزرگ)ســيراك ملكونيان، زنده رودي، پيالرام، بانگيز، گلپایگاني، 
پوالدي و...( در دانشكده هنرهاي زیبا، از او بيش از هر هنرمندي، شخصيتي جریان ساز، 
پيشرو، نوخواه، پيشاهنگ و آزاد ســاخت. در حقيقت ماركو گریگوریان به عنوان یكي 
از تأثيرگذارترین هنرمندان 100سال اخير ایران با عضویتش در هيأت داوران بي ینال 
ونيز و با شناخت جریان هاي روز، به خصوص دركش از پاپ آرت، پرفورمنس و با اشراف 
و آگاهي از تحوالتي كه اوایل قرن بيستم، كوبيســم در اروپا پدید آورده بود، با رویكرد 
دمكراتيكش در بي ینال ها كه با آن كمال الملكي ها، سنت گراها، نوگراها و نوسنت گراها 

را در كنار هم قرار داده بود و با وجود دلبستگي و حمایتش از هنرهاي سنتي، به خصوص 
شيفتگي و تأثيرش از نقاشــي قهوه خانه اي و دوستي نزدیكش با حسين قوللرآغاسي و 
محمد مدبر، تالش كرد تا با گذر از امپرسيونيسم و پست امپرسيونيسم قرن نوزدهمي 

ایران، مسير هنر ایران را به سوي مدرنيسم سوق دهد.
با این جایگاه ارزنده و بلند، ماركو گریگوریان كه سينماي خوش ذوق آن دوران با تركيب 
اســامي گریگوري پك و ریچارد ویدمارك او را به اســم گریگوري مارك شناساند، در 
فيلم هاي پرهيجان اواخر دهه 30و اوایل دهه 40ظاهر شــد و در آرامش قبل از توفان، 
كليد، طالي ســفيد، گرگ صحرا، آخرین گذرگاه، شهربزرگ و بعدها مردي در توفان و 
حرفه اي، بازي هاي گيرا و قدرتمندي براي تماشاچيان تشنه فيلم هاي جنایي، پليسي و 
وسترن هاي ایرانيزه شده آن دوران ارائه كرد كه جزئيات هنر بازیگري اش از رویكردهاي 
فيگوراتيو گرفته تا ژست ها )با كت، كروات، روب دوشامبر، كاله حصيري( و المان هاي 

دراماتيك در بازي، درخشان و مرعوب كننده بود.
پایيز خنك ســال 1339 زمان اكران آرامش قبل از توفان وقتي پرده ها كنار رفت و نور 
آپارات به تصاویر جان داد، حرف هایي از زبان كاراكترها به گوش رسيد )دیالوگ ابتداي 
این نوشتار در ميانه فيلم بين ماركو در نقش نظام الدین و ملك مطيعي در نقش ناصركه در 
آن سكانس ماركو با توصيف محل یكنواخت و كسل كننده از زندگي و كارش مي گوید( كه 
انگار گویاي شرایط زیست هنرمند در آن دوران  بود؛ چيزي كه انگار داشت وضعيت كسب 
و كار نقاشي را بيان و انتخاب شغل بازیگري در سينما به عنوان هنر - صنعتي پردرآمد و 

با وسعت مخاطبان و گستره انبوه تماشاچيان را گوشزد مي كرد.
اما به فاصله اندكي، تحولي كه مدرنيسم دهه ۵0و توســعه اي كه نوگرایي فرهنگ در 
آن دوران به وجــود آورد، هنر جهاني ایران را به نقطه اي رســاند كه تجار بزرگ رونقي 
وصف ناپذیر به هنر دادند؛ نمونه اش نلسون راكفلر، سياستمدار ثروتمند و مجموعه دار 
برجسته و پرآوازه آمریكایي است كه در ســال 13۵6 همزمان با افتتاح موزه هنرهاي 
معاصر تهران، با اشتياق بسيار چند اثر از هنرمندان ایران ازجمله ماركو را به مانند دیگر 
تاجران دوســتدار هنر مدرن، به خوش قيمت ترین رقم ممكن خریداري كردند. این نه 
به معناي آن اســت كه خرید آنها و اصال خریداري آثار هنري صرفا تكاني به هنر عظيم 
و گرانسنگ تجســمي در دنيا وارد آورد و نه اینكه آنچنان كه بسياري از دغدغه مندان 
هنردوست معتقدند لطمه اي به فردیت و اصالت و  شــأن هنرمند زند و نه اینكه صدمه 
به اتكاي او و به دنياي ناخودآگاه و متعالي كه در آن زیست مي كند، وارد كند و یا اینكه 
اصال چنين رفتاري به مثابه ثروت در خدمت هنر تعبير شود، بلكه این فراگرد، انگار كه 
مي خواهد نشان دهد تحول درســت فرهنگي و توسعه حساب شده هنر، چطور و تا چه 
ميزان مي تواند به دگرگوني اقتصاد فرهنگ و انتخاب آزادانه و از سر دلبستگي هنرمند 
به مدیوم دلخواهش مؤثر عمل كند و اینگونه به نظر مي رسد كه ماركو گریگوریان نمونه 

شاخص هنرمند درخشان چنين دوراني است.

درباره ماركو گریگوریان مرد شهریور؛ به مناسبت سالروز 
درگذشتش در شهریور ماه 1386

ماركوگريگوريان؛جريانساز،پيشرو،آزاد
علياصغركشاني

خبرنگار

راهنما
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كيلومترها دورتــر از ميز 
مذاكرات صلح افغانستان گزارش

در دوحــه، درگيري ها در 
مناطق مختلف این كشور ميان نيروهاي 
دولتي و طالبان ادامــه دارد و همچنان 
خبــري از آتش بــس  نيســت. در ميز 
مذاكرات هــم خبري از بحث بر ســر 
آتش بس نيســت و طرفيــن در مرحله 

تعيين شيوه كار مذاكرات مانده اند.
درگيري ها به گونه اي در افغانستان ادامه 
دارد كه گویي مذاكرات صلح هرگز آغاز 
نشده است. طبق اعالم مقام هاي دولتي 
در كابل، تنها طي روز پنجشنبه گذشته 
27نيروي دولتي و 37نيروي طالبان در 
5استان كشته شده اند. دیروز رسانه هاي 
افغان به نقل از مقام هاي پليس كابل نيز 
نوشــتند كه در یك عمليات، غيرت اهلل 
معروف به مال سنگين، یكي از فرماندهان 
ارشد طالبان و شــماري از نيروهایش 
را كشــته اند. گفته مي شود مال سنگين 
در بســياري از عمليات هاي تروریستي 
انجام شده در كابل طي سال هاي اخير 

نقش داشته است.
درگيري ها حتي شــنبه هفته گذشته، 
همزمان بــا افتتاح مذاكــرات صلح نيز 
ادامه داشــت؛ همــان روزي كه دولت 
خواســتار اعالم آتش بس فوري شد اما 
طالبان با آن مخالفت كرد. محمد نعيم 
وردك، ســخنگوي جدیــد طالبان در 
گفت وگو با تلویزیون طلوع افغانســتان 
ضمن رد این خواســته، گفت: »معني 
نمي دهد كه 20سال جنگ را یك ساعته 
به پایان برســانيم.« طبق اعالم وزارت 
دفاع افغانستان، نيروهاي طالبان در روز 
آغاز مذاكرات در 18 اســتان از مجموع 
34 استان افغانستان دست به عمليات 

زده اند.
خواسته تيم مذاكره كننده كابل از روز 
اول اجراي آتش بس بوده است. عبداهلل 
عبداهلل، رئيس شــوراي مصالحه ملي 
افغانستان در سخنراني مراسم افتتاحيه، 
گفت:  »اشتباه محاسباتي است كه فكر 
كنيم خونریزي بيشــتر، به روند صلح 
كمــك مي كند.« معصوم اســتانكزي، 
رئيس هيأت مذاكره كننده كابل  نيز از 

ابتدا خواسته فوري این هيأت را برقراري 
آتش بس اعالم كرده است.

براي طالبــان امــا اســتيصال دولت 
افغانستان كه از یك ســو درگير جنگ 
است و از سوي دیگر با مشكالت متعدد 
داخلي به خصوص بحران كرونا دســت 
به گریبان اســت، فرصتي مهم به شمار 
مي رود. طالبان ترجيح مي دهد با دولتي 
مذاكره كند كه تحت فشار است  تا بتواند 
در نهایت دســت پر از مذاكرات خارج 
شــود. بنابراین مي توان درك كرد كه 
سران طالبان به چه دليل عجله اي براي 
پایان 2دهه جنگ ندارند. محاســبات 
استراتژیك در دوحه اما به قيمت ادامه 
خونریزي در افغانستان تمام شده است. 
نيروهاي هــر دو طــرف همچنان در 
درگيري ها كشــته و زخمي مي شوند. 
فراتر از این، مردم افغانســتان هستند 
كه در ميانه این جنگ طوالني همچنان 

قرباني مي شوند.

خيز طالبان براي حذف آمريكا
برگزاري مذاكــرات صلــح در دوحه، 
بخشــي از توافقي اســت كه 6 ماه قبل 
طالبان و آمریكا در همين شــهر امضا 
كردند. هدایت تيم مذاكرات در سمت 
طالبان را مال عبدالغني بــرادر، معاون 
سياســي طالبان و از بنيانگــذاران این 
گــروه و هدایــت تيــم مذاكره كننده 
آمریكا را زلماي خليلزاد، فرستاده ویژه 
دونالد ترامپ در امور افغانستان و سفير 
پيشين آمریكا در كابل، به عهده داشتند. 
اكنون به نظر مي رسد مقام هاي طالبان 
رفته رفته به خروج خليلزاد از مذاكرات 
تمایــل پيدا كرده انــد. تيم هاي تماس 
نمایندگان طالبــان و كابل دیروز اعالم 
كردند بر سر انجام مذاكرات بدون حضور 
»یك ميانجــي یا طرف ســوم« توافق 
كرده اند. گفته مي شود عدم حضور فرد 
خارجي در جریان مذاكــرات، یكي از 
موارد اختالف دو طــرف طي روزهاي 

اخيــر بوده اســت. حذف طرف ســوم 
به معناي حــذف آمریــكا از مذاكرات 
خواهــد بود. ایــن در حالي اســت كه 
خليلزاد در روز نخست مذاكرات اعالم 
كرده بود در خالل گفت وگوها در دوحه 
خواهد بود تا به پيشرفت روند مذاكرات 

كمك كند.

طالبان به دنبال تشكيل حكومت
بخــش دیگــر توافق، موضــوع خروج 
نيروهاي آمریكایي اســت كه طبق یك 
جدول زمان بندي در حال انجام است. 
طبق توافق ميــان آمریــكا و طالبان، 
12هــزار نيروي آمریكایي مســتقر در 
افغانستان طي 14 ماه خاك این كشور 
را ترك مي كننــد؛ موضوعي كه طالبان 
از آن با عنوان »پيروزي« خود در جنگ 
20ساله یاد كرده است. شمار نيروها از 
12هزار نفر به 8هزارو600نفر رسيده و 
قرار است تا 3 ماه دیگر به 4هزارو500نفر 

كاهش پيدا كند.
ســهيل شــاهين، ســخنگوي پيشين 
طالبان،  مــاه گذشــته در گفت وگو با 
همشهري تأكيد كرد كه طالبان به عنوان 
»طرف عمده و طــرف پيروز جنگ« در 
مذاكــرات حاضر خواهد شــد. او گفت: 
 »ما یك طرف عمده مذاكرات هســتيم. 
به هر حال ما 20ســال مبارزه كرده ایم 
و پيروز جنگيم؛ براي آزادي افغانستان 
مبارزه كرده ایم. آمریكایي ها این را قبول 
كرده   و همپاي ما توافقنامه امضا كرده اند. 
هدف عمده ما ایجاد یك نظام اســالمي 
در افغانستان اســت و با این نگاه در ميز 
مذاكرات حاضر خواهيم شد.« موضوع 
تشــكيل »نظامي اسالمي همه شمول« 
در افغانستان از ســوي مالعبدالحكيم 
حقانــي، رئيس هيــأت طالبــان، در 
سخنراني افتتاحيه و محمدنعيم وردك 
در گفت وگو با رسانه هاي مستقر در هتل 
محل مذاكرات در دوحه نيز مطرح شده 
اســت. مالعبدالحكيم حقاني بار دیگر 
شامگاه پنجشنبه بر این موضوع تأكيد 
كرد. تأكيد طالبان بر پيروزي در جنگ 
و پافشاري بر ضرورت تشكيل یك نظام 
اسالمي كه از آن به »امارت اسالمي« یاد 
مي شود، باعث تشــدید بي اعتمادي در 
آغاز راه گفت وگوها شده است؛ وضعيتي 
كه نگراني ها درمورد نوع حكومت آینده 

افغانستان را افزایش داده است.
یكي از اعضاي ارشــد طالبان حاضر در 
مذاكرات دیروز در گفت وگو با شــبكه 
ســي بي اس آمریكا پا را فراتــر از این 
گذاشت و گفت: »طالبان از جنگ خسته 
اســت اما نمي تواند 20ســال مبارزه را 
قرباني كند؛ اكنون دیگر زمان حكومت 
طالبان فرا رسيده اســت.« به گفته این 
عضو هيأت مذاكره كننــده طالبان كه 
نامش از سوي ســي بي اس اعالم نشده، 
طالبان معتقد اســت دولت افغانستان 
یك دولت فاســد بوده و بایــد از قدرت 
كنار برود. او گفت: »نوبت طالبان است 
كه براي 3 تا 5سال آینده بر افغانستان 
حكومت كند. طالبان با همه كشــورها 
ازجمله آمریكا كار خواهد كرد تا نشان 
دهد كه شــریكي قابل اعتماد اســت. 
برنامــه اول ما یافتن راه حلي سياســي 
اســت؛ برنامــه جایگزین ما امــا قطعا 
رسيدن به قدرت از طریق نظامي است.« 

محمدامين خرمي
خبرنگار

احتمال وقوع درگيري هاي 
مسلحانه پيش از انتخابات

پليس فدرال آمریكا روز گذشــته نســبت به وقــوع درگيري هاي 
مسلحانه ميان گروه هاي افراطي تا پيش از انتخابات ریاست جمهوري 
آمریكا در 13آبان مــاه ابراز نگرانــي كرد. كریســتوفر راي، مدیر 
اف بي آي، در توضيحات خود دربرابر اعضاي كنگره آمریكا با تأكيد 
بر این نكته گفت: نيروهاي ما تا كنون چندین درگيري مسلحانه را 
در حاشيه تظاهرات ضد نژادپرســتي در ایالت پورتلند و همچنين 
تجمعات مدني در شهر كينوشا رصد كرده اند. ما با گروه هاي مسلحي 
روبه رو هســتيم كه با یكدیگر اختالف نظر جدي دارند و حاضر به 
استفاده از ســالح درصورت وقوع درگيري هستند. این وضعيت در 
چندین شهر وجود دارد و من را نگران كرده است. به نوشته رویترز، 
جریانات راست گراي افراطي و در مقابل، گروه هاي ضد نژادپرستي، 
اصلي ترین كانون هاي مسلح در برخي از شهرهاي آمریكا به شمار 
مي روند كه ممكن اســت تا پيش از انتخابات ریاست جمهوري و یا 

حتي بعد از آن، درگيري هاي مسلحانه با یكدیگر داشته باشند.
شبكه الجزیره در تشــریح این موقعيت كم ســابقه اي كه در تاریخ 
معاصر آمریكا به وجود آمده، مي نویســد: شــخصيت ترامپ نقش 
اساسي در ورود آمریكا به مرحله هرج و مرج خواهد داشت. ممكن 
است او، درصورت شكســت مقابل بایدن، حاضر به پذیرش نتایج 
انتخابات نشود. رمز اصلي در این معادله، »راي گيري پستي« است 
كه راه را براي مانورهاي بعدي ترامپ با هدف مقابله با نتایج رسمي 

باز خواهد گذاشت.
واشنگتن پست نيز در گزارشي با واكاوي سناریوهاي احتمالي پس 
از انتخابات آمریكا مي نویســد: بيش از 60درصد از راي دهندگان 
آمریكایي از طریق پست در انتخاب شركت مي كنند. بر این اساس، 
قطعا آرای اصلي جو بایدن با تأخير وارد فرایند شــمارش و اعالم 
رسمي خواهد شــد. ممكن اســت ترامپ نتایج این بخش از آرا را 
با بهانه تقلب یا شــفاف نبودن به رسميت نشناســد و حتي براي 
جلوگيري از اعتراضــات، فرمان حضور ارتش در شــهرها را صادر 
كند. تمام اینها در حالي اســت كه او قطعا از حاميانش به شــكل 
مستقيم یا غيرمســتقيم براي حضور در تظاهرات خياباني كمك 

خواهد خواست.
44روز مانده به انتخابات ریاست جمهوري، همچنان بایدن براساس 
همه نظرسنجي ها دست برتر را نسبت به حریف جمهوري خواه خود 
دارد. این در حالي است كه بحران كرونا، فشار اقتصادي مضاعفي را بر 
بخش قابل توجهي از شهروندان آمریكایي، به ویژه استفاده كنندگان 
از بيمه بيكاري وارد كرده است. از سوي دیگر، تنش هاي اجتماعي، 
نظير منازعات حاميان و مخالفان نژادپرســتي، رو به افزایش است. 
مجموعه این تحوالت نشان مي دهد انتخابات پر حاشيه اي در انتظار 

آمریكا است.

كيوسكانتخابات آمريكا

  روزنامه العربي الجديد در صفحه نخست خود 
به آخرين تحوالت بحران ليبي در شمال آفريقا 
پرداخته است. به نوشته اين روزنامه، مذاكرات 
سياسي براي پايان بحران ليبي، پس از استعفاي 
ســراج، رئيس دولت وفاق ملي، در  ماه آينده 
از سر گرفته مي شــود. اگرچه بازيگران متعدد 
بحران ليبي در اين مذاكرات شركت مي كنند اما 
محوريت گفت وگوها با روسيه و تركيه خواهد بود. 
العربي الجديد همچنين در گزارش خود، به نقل 
از منابع آگاه در تركيه، مدعي شده »مذاكرات 
آنكارا و مســكو متمركز بر مســائل سياسي 
است و شــامل تحوالت ميداني-نظامي ليبي، 
ازجمله درگيري هاي شهر سرت و پايگاه الجفره 
نمي شود«. همزمان با پيشروي رايزني هاي تركيه 
و روسيه، اردوغان بار ديگر حمالت لفظي تندي 
را عليه فرانسه و رئيس جمهور اين كشور آغاز 
كرده است. به گفته او، امانوئل مكرون به دفاع 
از كودتاچيان نظامي عادت كرده و نقش منفي 
در تحوالت منطقه خاورميانــه و مديترانه ايفا 
مي كند. اردوغان همچنين خطاب به فرانســه 
و اتحاديه اروپا گفته: حضــور تركيه در ليبي يا 
مديترانه ارتباطي به شما ندارد. بهتر است به جاي 
دخالت در امور تركيه به دفاع خود از كودتاچيان 
تروريست در ليبي خاتمه دهيد. بر اساس آمار 
مورد ادعای اين روزنامه، شــبه نظاميان تحت 
امر خليفه حفتر كه از سوی اردوغان به عنوان 
كودتاچی خطاب می شود در يک سال گذشته 
بيش از 200 شــهروند غير نظامی را در شمال و 
غرب ليبی به قتل رسانده اند. گفته می شود حفتر 
نسبت به مذاكرات روســيه و تركيه خوشبين 
نبوده و به ســادگی حاضر به پذيرش نتايج آن 
نيست.تركيه طرفدار دولت وفاق ملي و روسيه 

طرفدار حفتر است.

روزنامه  العربي الجديد ]قطر[

ليبي؛ استعفاي سراج به حل 
بحران سرعت مي بخشد

 یك هفته پس از آغاز مذاكرات صلح افغانستان در قطر، هيچ نشانه اي از پيشرفت 
در گفت وگوها دیده نمي شود

افغانستان؛ آتش بس دور از دسترس

اسكان پناهجويان لسبوس در كمپ موقت

نيروهاي پليس یونان روند اسكان هزاران پناهجو را كه پس از آتش سوزي در 
كمپ »موریا« بار دیگر آواره شده اند، در كمپي موقت در فاصله 5كيلومتري در 
منطقه »كارا تپه« آغاز كرده است. تصاویر منتشر شده در شبكه هاي اجتماعي 
از كمپ موقت كارا تپه كه با چادر برپا شده، از شرایط وخيم بهداشتي این كمپ 
حكایت دارد. یك وعده غذا و آب بين پناهجویان توزیع مي شــود. 2هفته قبل 
كمپ موریا به طور كامل در آتش سوخت و بيش از 12هزار نفر در خيابان هاي 
جزیره لسبوس یونان سرگردان شده اند. پناهجویان درخواست باز شدن مرزها 
و انتقال به آلمان را دارند اما مقام هاي دولت یونان اعالم كرده اند كمپي جدید 
براي اسكان پناهجویان تاسيس خواهند كرد. موریا از ابتدا براي اسكان 3هزار نفر 
ساخته شده بود و اسكان بيش از حد پناهجویان در این كمپ، شرایط بسيار بد 
بهداشتي را براي آنها ایجاد كرده بود. پناهجویان جزیره لسبوس، اتباع 70كشور 
از آسيا، خاورميانه و آفریقا هستند كه در رؤیاي رسيدن به زندگي بهتر در اروپا 
از طریق تركيه به یونان رفته اند. بيش از 70درصد این افراد افغان هستند. صدها 

ایراني نيز در ميان آنها دیده مي شوند.
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 شش روز بود كه دندان درد دست 
از سر آقاي »نجات« برنمي داشت. 
بعد از ســال ها، نجات دچار درد 
خفيف فك شــده بود. درســت 
شش روز پيش، نيمه هاي شب، 
درحالي كه ملحفه گل گلي زرد 
را تا ميانه هاي پيشاني باریك و 
كوتاهش باال كشــيده بود و در 

رؤیاي رنگي ِســير مي كرد، یكباره انگار سوزن به لثه و 
فك پایيني اش فرو كرده باشــند از جا جهيد. بي اختيار 
ناليد و دنده به دنده شد. هنوز چشمانش گرم نشده بود 
كه دوباره ســوزن را فرو كردند. نجات تو خودش گلوله 
شــد. حس  كرد كه با آن وضع اســفناك و تا اندازه اي 
قزميت و غم انگيز نمي تواند بخوابد. نصف شــب هر چه 
تو یخچال، دارو و قرص  مانده از ماه ها و سال ها پيش را 
زیر و رو كرد مســكن به دردخور پيدا نكرد. از سر اجبار 
سه استامينوفن معمولي را با نصف ليوان آب گرم توي 
پارچ فلزي روي ميز آشــپزخانه سر كشــيد. روي بند 
انگشــتش خميردندان ماليد. ماليــدش به دندان هاي 
انتهاي فكش. به زور پلك بر هم گذاشــت. هر چه كرد 
خواب به چشمانش نيامد. سوزن جایش را به زغزغ هاي 
ممتد و كشدار داده بود. حسي گنگ و آزاردهنده دست 
انداخته بــود بيخ فك و آرواره اش. چــراغ اتاق خواب را 
روشن كرد. از البه الي كتاب هاي جيبي طبقه اول كتابي 
برداشــت. جلد كتاب نارنجي و ســفيد بود. روي جلد 
نوشته شده بود: »قول؛ نوشــته فریدریش دورنمات«... 
نه، بي فایده بود. دلزده كتاب را كنار گذاشــت. كشــو 
ریلي پایين كتابخانه را بــاز كرد. البه الي كتاب هاي ده 
دوازده صفحه اي دوران كودكي اش، یكي را شانســي و 
به زور بيرون كشــيد. روي جلد كتاب نوشته شده بود: 
»كالغ پير؛ نوشــته م ـ ع فســخت«. بي ميــل و دلزده 
كتاب را باز كرد. ورق هایش را بو كرد. بوي كاغذ كاهي 
مانده در انبار مي دادند. بوي سال هاي بچه گي، بي درِد 
دندان و بدبختي و مكافات  و نكبت. با نوك زبانش چند 
ورق را  تر كرد. كتاب را باز كرد. داســتان را خواند؛ قصه 
كالغ پيري بود كه آخرهاي عمرش، پســربچه دندان 
شكسته بازیگوشي با تيركمان مي زند و دخل بال سمت 
چپش را مي آورد. كالغ كه نمي توانسته پرواز كند، كنج 
خرابه اي مي نشيند و روزگار مي گذراند كه دست بر قضا 
تازه داماِد خوش قدوباالیــي پيدایش مي كند و به بالش 
دواگلي مي زند. غــذا و آب و دانه و خرت و پرت به كالغ 
 مي خوراند و تا روزي كه دوباره بپــرد و برود، تيمارش

 مي كند.
كتاب كه به آخر رسيد، نجات هم خوابش برد. نزدیك 
صبح دوباره از خواب پرید. درد پنجه مي كشــيد به سر 
و صورتش. بي معطلي لباس پوشيد. از خانه بيرون زد. 
تا ساعت 10صبح یعني یك ساعت و نيم بعد از زماني 
كه باید در اداره كارت مي زد، هفــت درمانگاه و مطب 
و بيمارســتان عوض كرد. براي پر كردن و عصب كشي 
سه دندان دســت كم باید دو ميليون و پانصدوشصت 
هزار تومان مي پرداخت. چندبــار تقویم كوچكش را از 
كيفش درآورده بود و ورق زده بود. تا سر برج یازده روز 
مانده بود. تتمه پول عابربانكــش هفتصدویازده هزار 
تومان بود. نه، نمي شــد. باید با درد دندان تا یازده روز 
دیگر و شاید هم بيشتر مي ساخت. تا عصر از دندان درد 
به خودش پيچيد. چندتایي ناسزا هم حواله در و دیوار 
كرد. زیرلبي و آهسته، بي آنكه كسي بشنود، ليچارهاي 
آب نكشيده اي را حواله داد. ناسزا گاهي آدم  را به تعادل 
مي رساند. گاهي ولو شده موقتي، آرامش برباد رفته  را 
دست كم براي لحظه هایي برمي گرداند. آن روز  ناسزاها 
كاربرد چنداني نداشــتند. درد، پنجه مي كشيد به فِك 
نجات و آرامش برباد رفته هم گریخته بود و برنمي گشت. 
غروب تاب نياورد. خسته از ناسزا و فضيحت هاي بي ثمر، 
راهي یكي از مطب هایي شد كه صبح بهشان سر زده بود. 
راهي شد براي كشيدن هر سه دندان. گور باباي دندان. 
دندان به چه كار مي آید اصال. سوار اتوبوس شركت واحد 
شد. تو اتوبوس از درد چشــمانش را روي هم گذاشته 
بود و در خلسه اي زجرآور دستش را گذاشته بود روي 
آرواره اش كه از درد داغ شده بود. داِغ داغ. كالغ پيِر قصه 
شب پيش از پيش چشــمانش بال مي زد و مي رفت و 
دوباره برمي گشت. اتوبوس سراشــيبي خيابان كارگر 

را پایين مي رفت.

 بازگشایي مراكز آموزشي در برخي كشورها، پس 
از تعطيلي چندماهه به علت همه گيري ویروس 
كرونا، بازتاب هاي متفاوتي را در عرصه جهاني 

به دنبال داشــت. بازگشایي مدارس 
در ایران نيز موافقــان و مخالفاني در 
بين متخصصان نظام سالمت داشته 
است. برخي كشورهاي اروپایي با حفظ 

رعایت بهداشت و فاصله گذاري فيزیكي، در بازگشایي مدارس 
فرصتي را براي كودكان و نوجوانان فراهــم آورده اند تا آنان 
بتوانند با تمرین و پشتكار با مقررات جدید اجتماعي كنار بيایند 
و زندگي در عصر كرونا را تجربه كنند و از این رهگذر، موجب 
بهبود خالقيت، تاب آوري و هوش اجتماعي در نوجوانان شوند. 
برخي از مخالفان بازگشایي مدارس در ایران به تعداد كمتر 
دانش آموزان یا نسبت بزرگ تر تعداد معلم ها و مربيان به تعداد 
دانش آموزان در مدارس كشــورهاي اروپایي اشاره مي كنند. 
و باال بودن سایر شاخص ها و اســتانداردها راتوجيه مناسبي 
براي بازگشایي مدارس در این كشورها مي دانند و معتقدند كه 
به علت وجود زیرساخت هاي بهداشتي و اجتماعي، آنان احتماال 
مي توانند اصول و شيوه نامه هاي بهداشتي و فاصله گذاري را 
با موفقيت بيشتر اجرا كنند. البته چنين تصميم هایي حتي 
در كشورهاي پيشــرفته هنوز با تالش و خطا همراه است و 
پشتوانه اي از شــواهد علمي و تحقيقاتي ندارد. اتخاذ چنين 
تصميمي براي فرزندان دلبنــد و دانش آموزان این مرزوبوم، 
نيازمند بررسي شرایط ملي و منطقه اي، توسط كارگروه هاي 

تخصصي نظام سالمت و نظام آموزشي و تربيتي است.
صرف نظر از چنين بحث هایي، یكي از نكاتي كه طي تعطيلي 
مدارس در این چندماه بيشتر از قبل ذهنم را مشغول مي كرد، 
این سؤال بود كه: »واقعا این حجم عظيم از موضوع هاي علمي 
كه در كتاب هاي درسي انباشته شده تا چه اندازه براي بهبود 
زندگي نسل آینده ما مفيد هستند؟« و كدام گره از زندگاني 
این بچه ها را در این آشوب هاي قرن 21، قرار است باز كنند؟ 

یك بازنگري تخصصي در محتواي كتاب ها و دروس مدارس، 
مناسب به نظر مي رسد تا ميزان مناسبي از واقعيت هاي علمي 
و مهارت هاي اجتماعي در برنامه مراكز آموزشي گنجانده شود. 
چه بهتر كه نتيجه دوازده سال زحمت و رفت وآمد و هزینه هاي 
زیاد، ابزار مناسبي باشد در دست عزیزان نسل آینده تا موفق و 
خوشحال تر زندگي كنند. به شيوه اي كه آموزش مهارت ها در 
كالس هاي درس، نوجوانان ما را براي زندگي بهتر و تاب آوري 
بيشــتر فردي و اجتماعي آماده كند. مهارت هایي كه به حل 
مسائل خردوكالن زندگي در هزاره سوم، به آنان یاري دهد و در 
عرصه رقابت جهاني با سایر ملل و اقوام، از نظر خالقيت و مهارت 

و اخالق انساني، حرفي براي گفتن داشته باشند.

اینكه فرزند شــما كتاب مي خواند كافي نيست. باید براي آنها 
جذابيتي ایجاد كنيد تا درباره آنچه خوانده اند با شــما صحبت 
كنند. هدف از مطالعه كتاب، درك مطالب موجود در آن است. 
بچه هایي كه داراي قدرت بيان و گفت وگوي درخور درباره آنچه 
خوانده اند هستند، درك عميقي هم از اطالعات كتاب دارند. باید 
بكوشيد براي آنها جذابيتي ایجاد كنيد تا درباره آنچه خوانده اند 
با شما صحبت كنند. چنين كاري این امكان را براي شما فراهم 
مي كند تا حتي درباره آنچه آنها فكــر مي كنند هم بدانيد و به 
آنها در تصحيح درك غلط از آنچه در كتاب وجود داشته كمك 
كنيد و اطمينان داشته باشــيد كه فرزندتان اطالعات درستي 
را دریافت كرده اســت. بچه ها احتياج دارند 2نــوع مطالعه را 
تمرین و تجربه كنند تا خواننده اي كارآزموده شــوند؛ خواندن 
براي لذت و خواندن بــراي دریافت اطالعات. هــردو نوع این 
مطالعه ها با مكالمه و گفت وگو درباره كتاب تقویت مي شــود و 
حاال سؤال اینجاست كه چطور شــما آنها را به خواندن ترغيب 

و تشویق كنيد؟ 
گاماول: پيش از شــروع خواندن هر كتاب یــا موضوعي، از 
فرزندتان بخواهيد تا درباره ذهنيتي كه نســبت به آن موضوع 
دارد با شــما صحبت كند. از این كار به نام »فعال كردن دانش 
پيشين« نام برده مي شود. در این شــيوه، با آگاهي از پيشينه 
دانش بچه ها درباره یك موضوع، راحت تر مي توان گام هایي را 

براي تشویق آنها به سمت مطالعه برداشت.
گامدوم: از فرزندانتان بخواهيد تا پيشگویي كنند كه چه چيزي 
را از خواندن كتاب مورد نظر یاد خواهند گرفت؟ ســپس شما 
سراغ كتاب رفته و ببينيد پيشگویي آنها تا چه حد درست بوده 
است. اگر درست نبود از آنها بخواهيد تا شيوه كارشان را تغيير 
دهند و به این یقين برسند كه ما هميشه درست فكر نمي كنيم، 
اما مي توانيم راه هاي اشــتباه را تغيير دهيــم و این كار براي 
پرورش و رشد افكار ما الزم و ضروري است. این كار دسترسي 
به شــخصيت نهفته آنها را امكانپذیر مي كنــد و والدین بدون 
هيچ گونه دخالتي از افكار و دغدغه هاي فرزندشان آگاه مي شوند.
گامســوم: از آنها بخواهيد درباره كتاب خوانده شده، با شما 
صحبت كنند. براي مثال از فرزندتان بخواهيد شخصيت هایي 
را كه به آنها عالقه مند شده توصيف كند.»تصویرپردازي« گام 
بســيار مهمي در مطالعه به حساب مي آید. شــما باید توانایي 
خلق تصویر را در ذهنتان از مطلب خوانده شده داشته باشيد. 
در داســتان باید متن، نقش یك فيلم را براي شما بازي كند. 
درصورتي كه در ادبيات غيرداستاني، شما باید توانایي برقراري 
ارتباط با افكار ویژه حقيقي براي یادآوري دوباره آنها را داشته 

باشيد.
خواندن فكر كردن است و این روش به بچه ها كمك مي كند تا 

هرگز از مطالعه روي گردان نباشند.
استيتمن ژورنال، نویسنده: ليزا گارت

كتاب »فروید« نوشــته 
جاناتان ليــر را مجتبي 
عليرضــا  و  جعفــري 
طهماســب به فارســي 
برگردانده اند و از سوي 
نشر نو منتشر شده است. 
نسخه اصلي كتاب سال 
2015 توسط انتشارات 
راتلــج در نيویــورك 

منتشر شده است.
نویسنده این كتاب، بخش بزرگي از زندگي 

خود را به آموختن و آموزش فلســفه در دانشــگاه 
گذرانده اســت. او دانش آموخته روانشناسي بوده و 
به درمان بيماراني هم پرداخته كه از پس هزینه هاي 
روانكاوي برنمي آمدنــد. او در این كتاب تالش كرده 
اندیشه هاي فلسفي اش را با تجارب باليني اش تلفيق 
كند. جاناتان لير همانطور كه خود گفته، در این كتاب 
زندگي نامــه فروید را ننوشــته و دلمشــغول فراز و 
فرودهاي زندگي او نيست. در كتابش تاریخ اندیشه 
و تاریخ فرهنگ هم ننوشته است. به گفته مؤلف اثر، 
كتاب پيش رو، كندوكاوي در مفاهيم كانوني روانكاوي 
فروید و اهميت ماندگاري شان است و او سعي كرده در 
تشریح مباني روانكاوي فروید، ساده و روشن بنویسد. 
او 40 سال اســت كه مشغول بررســي اندیشه هاي 
فروید است. كتاب پيش رو، 7 فصل دارد كه به ترتيب 
عبارتند از: »تأویل ناهشــيار«، »ميل جنسي، اروس 
و زندگي«، »تأویل رؤیا«، »انتقال«، »اصول كاركرد 
ذهن«، »ســاختار روان و زایش روابط موضوعي« و 
»اخالق و مذهب«. پيش از این فصول هم درآمدي با 
عنوان »گفت وگوي غریب« درج شده است. در بخش 
»درآمد: گفت وگوي غریب« 7 عنوان »قاعده بنيادین 
فروید«، »روایتي شایســته از روانشناسي اخالق«، 
»اخالق ســتيزي روانكاوي«، »صداقــت«، »انگيزه 
برابري خواهي«، »سفر زندگي« و »درآمدي فلسفي 
بر غيرفيلسوفان« آمده اند. ترجمه فارسي این كتاب 
از روي ویراســت دوم آن انجام شــده است. فلسفه 
ذهن، اراده آزاد و تعين گرایي، عقالنيت، ماهيت خود، 
ذهنيت، اخالق و دین ازجمله موضوعاتي هســتند 
كه در این كتاب به آنها پرداخته شــده و حيطه هایي 
از فلسفه هستند كه گفته شــده فروید بر آنها تأثير 

داشته است.
فروید در 414 صفحه، با شمارگان هزار و 100 نسخه 

و به قيمت 78 هزار تومان منتشر شده است.

در هر زمينه علمي و ادبي نخستين  كساني 
كه پایه گذار یا پيرو روش هاي نویني بوده اند 
از ارزش خاصــي برخوردارنــد. در زمينــه 
كتابشناسي و كتابداري یكي از نخستين  هاي 
ایران زميــن خانبابا  مشــار،  زاده 1279ش  
اســت. براي پي بردن به ارزش كار او كافي 
است تصور كنيم بایستي نام 20هزار كتاب را 
با توجه به داشتن امكانات و تكنولوژي عصر 
حاضر جمع  آوري كرده و فهرستي توصيفي و 
تحليلي از آنها تهيه كنيم. به طور حتم كاري 
سخت و طاقت فرساســت. خانبابا  مشار اما 

این كار را بدون داشتن امكانات امروزي انجام داد. او كه در خانواده اي از مالك ها 
دودمان قاجار تهران  زاده شــده بود مدت 21ســال در وزارت دارایي مشغول به 
خدمت بود. در آنجا افزون بر ایفاي نقش مستوفيان، به مطالعه نيز مي پرداخت. او 
براي جمع آوري فهرست  و احاطه بر موضوع  20هزار كتاب یاد شده، مسافرت هاي 

زیادي در ایران و كشورهاي اسالمي انجام داد.
خانبابا مشار )زاده 1279ش، درگذشته 1359ش(

محققان آمریكایي، دســتي روباتيك ابداع كرده اند كه مي تواند به پزشــكان در 
تشخيص و درمان بهتر بيماري ها كمك كند.

به گزارش ایسنا و به نقل از تك اكســپلور، این دست روباتيك مي تواند به زودي به 
پزشكان كمك كند تا با دقت بيشتري به شناسایي و درمان اشخاص بيمار بپردازند.
محققان »دانشگاه هوستون« )University of Houston( آمریكا، نوعي پوست 
الكترونيكي ابداع كرده اند و همچنين یك دست روباتيك ساخته اند كه مي تواند 
با اســتفاده از یك نيمه رســانا كه قابليت تحرك باالیي دارد، داده هاي حياتي را 
جمع آوري كند و به ارزیابي آنها بپردازد.  كونجيانگ یو  )Cunjiang Yu(، استادیار 
مهندسي مكانيك دانشگاه هوستون و از محققان این پروژه اظهار كرد: این نيمه رسانا 
را مي توان به سادگي براي ساخت، مقياس بندي كرد تا براي كاربردهاي گوناگون 

مناسب باشد.
او ادامه داد: ابداع اینگونه ابزارهاي الكترونيكي مي تواند راه را براي ابداع سيستم هاي 
الكترونيكي پيچيده تري هموار كند كه نرمــي بافت هاي بيولوژیكي را دارند. این 
پوست هوشمند و دست روباتيك مي توانند كاربردهاي بسياري در پزشكي داشته 

باشند.

ناسا در تصویر روز خود، عكس هایي از سياره 
مشتري منتشر كرد كه در تاریخ 25 آگوست 
توسط تلسكوپ فضایي هابل به ثبت رسيده 

است.
به گزارش دیلي ميل، ســياره مشــتري كه 
406ميليون مایــل از ســياره زمين فاصله 
دارد، بزرگ ترین ســياره منظومه شمسي با 
رنگ هایي خيره كننده است. تركيب داده ها 

در نورهاي ماوراي بنفش، مرئي و فروسرخ نزدیك، دید جدیدي از مشتري را به 
محققان ارائه مي دهد؛ دیدگاهي كه راجع به اتمسفر غليظ گازي این سياره است.
در این تصویرها، قسمت هایي از جو مشتري كه در ارتفاعات بيشتر هستند، به ویژه 

در باالي قطب ها، به دليل جذب اشعه فرابنفش به رنگ قرمز به نظر مي رسد.

به منظور افزایش سطح مبادالت اقتصادي ميان 2كشور، ایران و اردن كميته مشترك 
اقتصادي تشكيل مي دهند. به گزارش روابط عمومي اتاق تعاون جمهوري اسالمي ایران، 
محمدرضا رمضاني، دبيركل اتاق تعاون در نشســت پيش از ظهر دیروز خود با سفير 
اردن همچنين خاطرنشان كرد: جمهوري اسالمي ایران با كشور اردن همكاري هاي 
اقتصادي دارد و با توافق براي تشكيل كميته اقتصادي سطح این همكاري از این پس 
افزایش مي یابد. محمدرضا رمضاني، تشكيل كميته مشترك ميان اتاق تعاون و دولت 
اردن را كمك به توسعه همكاري هاي اقتصادي 2كشــور دانست و گفت: اعزام هيأت 
اقتصادي اتاق تعاون به كشور اردن مي تواند به توسعه همكاري هاي اقتصادي و تجاري 

ميان 2كشور منجر شود.

فرزامشيرزاديداستان
داستاننويسوروزنامهنگار

 مهارتتاب آوري محمدكامراندرخشان
ویترینروانپزشك

دانستني ها

سالمت

20 سال پيش 

ميســوري:مار 62ســاله اي در باغ وحش سنت لوئيس 
آمریكا بدون اینكه جفتي داشــته باشد 3تخم گذاشت و 
جانورشناس ها را شگفت زده كرد. به گزارش ایندیپندنت، 
نه تنها این مار پيرترین مار تحت اســارت دنياست، بلكه 
از گونه اي اســت كه بســياري از آنها پيش از رسيدن به 
دهه60 عمرشان دیگر تخمگذاري نمي كنند. پيش بيني 
 مي شــود طي یك ماه نوزاد هاي این مــار از تخم خارج 

شوند.

سائوپائولو:پنگوئني كه پس از قــورت دادن یك ماسك 
تنفسي در ســاحل شــمالي ایالت ســائوپائولوي برزیل 
جان باخته بــود فقط یكي از هزاران جانوري اســت كه در 
اثر زباله سازي هاي جدید بشــر از ميان مي روند. به گزارش 
اسپوتنيك، بســياري از مردم پس از استفاده از ماسك آن  
را دور می اندازند و بافت گياه مانند این ماسك ها حيوانات را 
گول مي زند. پنگوئن هاي ماژالني در جزایر فالكلند زندگي و 

در فصل سرد به سواحل برزیل مهاجرت مي كنند.

بانكوك:شاليكار هاي تایلند براي از ميان بردن آفت ها، 
حلزون هــا و برنج هاي باقيمانده از اواخر فصل برداشــت 
مزرعه هاي خود، از گله اي متشكل از هزاران اردك استفاده 
مي كنند. به گزارش رویترز، یكي از شــاليكار ها مي گوید 
هرســال بيش از 10هزار اردك براي پاكسازي 70هكتار 
شاليزار به اینجا آورده مي شــوند. تایلند به عنوان دومين 
توليد كننــده برنج جهان از روش هاي خــاص خود براي 

افزایش محصول استفاده مي كند.

خارطوم:هرساله در چنين روزهایي )اواسط ماه سپتامبر( 
دولت سودان دسترســي به اینترنت را محدود مي كند تا 
از تقلب 500هزار دانشــجویي كه ممكن است به وسيله 
اینترنت پرسش ها و پاسخ هاي آزمون هایشان را به دست 
آورند پيشگيري كند. به گزارش آدیتي سنترال، این قطعي 
اینترنت از شــانزدهم تا بيست وچهارم ســپتامبر روزانه 
3ســاعت اتفاق مي افتد و طي آن دانش آموز ها مي توانند 

بدون دسترسي به اینترنت امتحان بدهند.

پيشگيريازتقلبباقطعاينترنتپاكسازيشاليزارباگلهاردكهاعاقبتزبالهسازيباماسكمار62سالهبدونجفتتخمگذاشت

روزگارروبهزوالآقاينجات

فرويدسهگامبرايتشويقبچههابهمطالعهبازگشاييمدارسدرهمهگيريكرونا

خانبابامشار

تشخيصبيماريهابادستروباتيك

2تصويرجديدمشتريازنگاههابل

ايرانواردنكميتهمشتركاقتصاديتشكيلميدهند
همشهري 29شهریور 1379
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نامه اي براي آزادي

 11 ماه بعد از ترور رزم آرا توسط خليل طهماسبي، مهدي كاشاني وكيل او در نامه اي به بازپرس شعبه اول 
دادسراي شهرستان تهران بوده و خواستار آزادي موكل خود شده اســت. او در این نامه نوشته  كه اسناد 
به دست آمده نشان مي دهد اقدامات رزم آرا به دستور انگليس منجر به تضعيف سلطنت مشروطه مي شده 
است، وكيل طهماسبی در این نامه بار دیگر بر بی گناهی موكل خود تاكيد دارد كه در گوشه زندان به سر 

می برد. این نامه قبل از قانون مجلس شوراي ملي براي آزادي خليل طهماسبي نوشته شده است.

سند

وان كاوی معاصر ر

رزم و بزم
»حاجيعلي رزم آرا«، 16اسفند 

1329ترور شد

حميدرضا محمدي����������������������

در آن هفت فقره نامــه، جز با 
عنوان »سپهبد عزيزم« خطابش 
نمي كرد، و البته او هم، اشــرف 
پهلــوي را، بــا عناويني چون 
»عزيز مهربانــم« مورد توجه 
قرار مي داد� و ايــن همه درباره 
شــخصيت باصالبتــي چون 
»حاجيعلي رزم آرا« اســت كه 
يك نظامي كاركشــته و مقتدر 
و يگانه درجه دار ســپهبدي 
بود؛ موضوعي كــه درباره اين 
نخســت  وزير مقتــول، كمتر 
مورد بحث قرار مي گيرد� اگرچه 
رابطه اشرف با هژير هم بسيار 
حســنه بود اما درباره رزم آرا 
ماجرا طور ديگري بود� مكتوبات 
ميان آن دو كــه چنين گواهي 
مي دهند� نامه هايي كه به اعتقاد 
كاوه بيات، »اگرچه فاقد تاريخ 
نگارش هســتند ولــي از نظر 
محتوايي، در فاصله آبان1327 
تا مراحل نخست رياست وزرايی 
رزم آرا در تابستان1329 نوشته 

شده اند�«
در يكي از اين مكتوبات، اشرف 
نوشــته كه »خواستم به وسيله 
اين دو ســه ســطر بهترين و 
پاك ترين احساســات خود را 
براي شما فرســتاده��� خود را 
مرهون شما دانسته و تا آنجا كه 
عمرم باقيست جز يك دوست 
مهربان و صميمي براي شــما 
نخواهم بود���« و در جاي ديگر، 
»���احساسات پاك و مهر مرا كه 
قلبي ناشي از عطوفت سرچشمه 
گرفته بپذيريد�« در اين ميان، 
او اما در همين مرقومه اعتراف 
مي كند »در اثــر نامهرباني ها و 
ناماليمــات زمــان طفوليت و 
عنفوان جواني تا چه اندازه تشنه 
محبت و مالطفت هســتم���« و 
اين همه را زني نوشــته كه به 
غرور شهره بود و هرچيز را طلب 

مي كرد، فراهم مي شد�
و البته از نوشته هاي رزم آرا هم 
نمي شود گذشت كه در يكي شان 
آورده كه »مهر و محبت و عالقه 
حقيقي و واقعي با مرور ايام ظاهر 
شده، اثرات خود را بروز مي دهد� 
من هنوز كاغذ روز گذشته تو را 
كه در لحظه حركت نوشته، مرا 
براي يك عمر مرهون مراحمت 
كرده اي، مي خوانم� هر قدر بيشتر 
در عبارات آن دقيق مي شوم از 
طرز فكر و توجه تو لذت برده و 
بر ايمان من افزوده مي شود���«؛ 
عاشقانه هايي كه اگر دستخط 
آنها در دســت نبود، شايد باور 
وجودشان در سطح يك حاكميت 

كشور ممكن نمی شد�

سیاستمدار  شاهي
كه شاه نبود 
 زندگي زیر سایه 
قزاق چكمه پوش

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

5گلوله اي كه در مراســم فارغ التحصيلي 
حقوق دانان جوان در دانشــگاه تهران در 
15بهمن ســال1327 به سوي محمدرضا 
پهلوي شليك شــد، هيچ كدام به او آسيب 
نرساند و شــاه جوان از این سوء قصد جان 
ســالم به در برد. انگشــت اتهام به سمت 
مخالفين داخلي و رقباي سياسي شاه اشاره 
رفت و در نهایت حزب توده كه مسبب این 
ترور معرفي شده بود، منحل و اعضاي ارشد 

آن دستگير شدند.
محمدرضاشــاه در طول سلطنت 37ساله 
خود همواره زیر ســایه اقتدار مثال زدني 
پدرش بــود. او این نقطه ضعف شــخصي 
را با حذف رقباي احتمالــي خود، جبران 
مي كــرد و حتــي در محافــل خصوصي 
نقشــه ترور خودش را به ســپهبد رزم آرا 
نســبت مي داد كه به گمــان وي از طرف 
انگليســي ها بــراي بركنــاري او تالش 
مي كرد. در 2ســال آخر ســلطنت، حجم 
بدبينــي و خود بزرگ بيني شــاه به خوبي 
در مصاحبه هایي كه با رســانه هاي داخلي 
و خارجي انجام مي داد مشــهود بود. روي 
دیگر این خود بزرگ پنداري و ســوء ظن، 
بي اعتمادي عميق شاه به شخص خودش 
بود و هنگامي كه در سال57 توفان انقالب 
وزیــدن گرفت، این نقطه ضعــف كار او را 

یكسره كرد و دودمان پهلوي را بر باد داد.
نزدیكان رضاشاه از قول وي نقل مي كردند 
كه او پسر بزرگش را فاقد توانایي الزم براي 
حفظ تاج و تخت خود مي دانست و اشرف، 
دختر بزرگش را براي این سمت مناسب تر 
عنوان می كرد،انتخابي كه به دالیل فرهنگي 
و سياســي از ســوي كارپردازان تفویض 

سلطنت در سال1320 مردود اعالم شد.
ویژگي هاي شــخصيتي و انگيزه هاي فردي، 
منابع اصلــي توانایي هاي فردي به شــمار 
مي روند و این هردو در شاه جوان در اندازه هاي 
رداي پادشاهي نبود. روانشناسان شخصيت 
معتقدند ما به صورت ناهشــيار در ميانه سه 
انگيزش دروني هســتيم كه هر كدام از آنها 

مي تواند در یك شخص برجسته تر باشد.
انگيزه اول قدرت جویي است. افراد داراي 
این انگيزه قدرت طلب و جاه طلب هستند 
و تسلط بر دیگران و كسب جایگاه رهبري 
براي آنها اولویت اول زندگي است. انگيزه 
دوم ميل به پيشرفت است. افراد داراي این 
انگيزه همواره در حــال رقابت با دیگران و 
حتي خودشــان براي پيشروي و موفقيت 
هستند. انگيزه ســوم ميل به پيوندجویي 
و صميميت اســت. براي این افــراد ایجاد 
رابطه صميمانه با دیگران و توســعه دامنه 
ارتباطات و حلقه اطرفيان اولویت دارد. این 
تمایالت دروني، نوع اهداف و سمت و سوي 
تمایالت ما را در زندگي مشخص مي كنند 
و ما به وسيله این منابع دروني به سوي انواع 
سبك هاي زندگي و رفتار هدایت مي شویم.

شرایط بيروني مي توانند این تمایالت ما را 
تقویت كنند. اما اگر این انگيزه ها كمرنگ یا 
ناكافي باشند حتي قدرت یك پادشاهي هم 
نمي تواند جایگزین این ضعف دروني باشد.

7سال بعد از اینكه فوزیه از خانواده سلطنتي ایران جدا شد و 
به مصر رفت، محمدرضاشاه كه هنوز دهه اول پادشاهي اش 
را تمام نكرده بود با زن دیگري ازدواج كرد. شاه از ازدواج اول 
پسري نداشت كه به عنوان جانشين و وليعهد سلسله پهلوي 
بگمارد. 2سال قبل از ازدواج در دانشــگاه تهران ترور شده 
و زخم برداشته بود. بعد از آن ســعي كرد به صورت آهسته 
موقعيت خود را در سياست ایران از یك شاه تشریفاتي ارتقا 
بخشد و با تغيير مجلس مؤسسان، قوانين را تا حدودي به نفع 
خود تغيير دهد. با این حال در حالت تجرد به ســر مي برد و 
تالش هایش هم بي ثمر مانده بود تا اینكه عروس جدید خانواده 
ســلطنتي را از ميان خانواده اي برگزید كه سابقه درگيري 
و پدركشــتگي با خاندان پهلوي داشــت.  ثریا اسفندیاري 
بختياري، فرزند خليــل بختياري از خان هــاي ایل بزرگ 
بختياري بود كه مادري آلماني داشت و به همين دليل چهره 
او را نزد بسياري متمایز می كرد. او كه در لندن به سر مي برد 
در جشن سفارت ایران در انگلســتان با شمس پهلوي آشنا 
شد كه به دنبال عروسي براي برادر مجردش بود. عكس او به 
تهران ارسال شد و شاه از وي خوش اش آمد. ثریا كه در رؤیاي 
هنرپيشگي سينما و حضور در هاليوود سير مي كرد یكباره 

مثل همان داســتان عاميانه و كارتوني هاليوود در كاخ شاه 
ایران لباس عروس به تن كرد. به نظر مي رسد كه شاه به شدت 
از عروس جدید خود رضایت دارد اما بحران هاي زیادي پيش رو 
بود. شاه كه براي مراسم عروسي كنسرو و نوشيدني از بلژیك 
سفارش داده بود و بسياري از اهالي صنوف و تجار مجبور شدند 
هدیه اي به تهران بفرستند. یكباره با مسئله بحران جانشيني 
در عين ازدواج مجدد روبه رو شــد. ثریا اسفندیاري در ادامه 
زندگي مشترك با شاه نتوانست براي او كال فرزندي به دنيا 

بياورد؛ چه پسر و چه دختر. نازایي همسر دوم محمدرضا در 
كنار بحران هایی مثل مسئله نفت و كودتاي 28مرداد زندگي 
شاه را پرتالطم كرد. شاه در صبح روز 25مرداد در كالردشت 
درحالي كه از طریق بي سيم باخبر شــد كه طرح بركناري 

مصدق موفق نشده است با هواپيما به بغداد رفت و از 
آنجا به رم پرواز كرد. در سه روزي كه شاه دوباره به 
قدرت بازگشت، ثریا مي گوید كه شاه بسيار نااميد 
بود و اساسا اميدي به بازگشت به قدرت نداشت و 
در هتل محل اقامت به عنوان یك شاه تبعيدي فكر 
مي كرد تا اینكه یكباره ورق برگشت و شاه و ثریا به 
ایران بازگشتند. یك سال بعد از كودتاي 28مرداد 
32، شاه مسئله بچه دار نشــدن را جدي دید و با 
ثریا براي درمان به آمریكا رفت. اما چندین سال 
رفت وآمد اطباي مختلف شاه را متقاعد كردند 
كه از ثریا نمي تواند وليعهدي داشــته باشد. 
 طالق شاه و ثریا در اسفند 1336اعالم شد. 
ثریا مدتي در ایتاليا زندگــي كرد و با یك 
كارگــردان ایتاليایــي زمينه هــاي یك 
زندگي مشــترك را آغاز كرده بود كه او 
نيز در حادثه اي هواپيمایي درگذشت. ثریا 
اسفندیاری  3 آبان 1380 در سن 69سالگی 

بر اثر ســكته مغزی در پاریس درگذشت و او رادر 
قبرستانی در مونيخ آلمان دفن كردند.

كاخ تنهايی 
ثریا اسفندیاری با محمد رضا پهلوی ازدواج كرد

مدرك تحصيلی ثريا اسفندياری

مجموعه تمبر يادبود جشن شاه و ثريا

گلوله چهارم 
ترور رزم آرا در مسجد سپهساالر فقط به سه گلوله نياز داشت 

  مصطفی شوقی ����������������������������������������

نجار پشت مسجد سپهساالر)شهيد مطهری( 
صف پاسبان ها را شكافت و در حالتي كه خم شده 
بود سه گلوله شــليك كرد؛ گلوله چهارم اما در 
اسلحه ماند و بيرون نيامد؛ نخست وزیر به زمين 
افتاد و مردمي كه در حياط مســجد سپهساالر 
ایستاده بودند هر كدام به سویي گریختند. ضارب 
قدي نسبتا بلند داشت، موهایش كم بود و صورتي 
كشيده داشت. پاسبان ها كه به خود آمده بودند، 
دوره اش كردند. او با حركت چاقویي نسبتا بلند 
سعي مي كرد كه آنها را دور كند اما باالخره گير 
افتاد و به كالنتري برده شد. از ميدان بهارستان 
تا بيمارستان ســينا در ميدان حسن آباد راهي 
نبود اما حاجعلي رزم آرا جان داده بود. »رزم آرا« 
نامي بود كه او در دوراني كه داشتن نام خانوادگي 
براي ایرانيان اجباري شــد برگزید؛ شاید دليل 
این امر به ریشه هاي نظامي گري در خانواده اش 
بر می گشت كه او نيز به رســم آنها رفته بود. در 

دوراني كــه ایران در  گذار از ســلطنت قاجار به 
پهلوي به سر مي برد، رضاخان گروهي از افسران 
نظامي جوان را دور خود جمع كرده بود كه در نبرد 
با دولت هاي خودساخته محلي در سراسر ایران در 
كنارش بودند. رزم آرا یكي از آنها بود كه در نبرد با 
سميتقوی یاغي در آذربایجان و عشایر لر حضوري 
جدي و نسبتا تأثيرگذار داشــت. در دوراني كه 
ارتش ایران در حال نوسازي بود توسط رضاشاه 
به فرانسه فرستاده شــد و در دانشكده نظامي 
سن سيرو درس خواند. بعدها در ایران از افسري 
نظامي به عنوان یك اســتاد دانشگاه جنگ در 
رشته هاي جغرافيا تغيير مسير داد. در زماني كه 
ایران در شرف اشغال نظامي توسط متفقين بود او 
كه در شوراي عالي جنگ با درجه سرتيپي حضور 
داشت از ایده ترك مخاصمه دفاع مي كرد. رضاشاه 
در این جلسه حضور داشت و شاید شنيدن این 
مسئله از سوي افســر جوان و تحصيل كرده اش 
بسيار ســخت بود اما رزم آرا بيش از هر كسي از 
پوشــالي بودن آرایش ارتش رضاشاهي در برابر 

یك حمله نظامي آگاه بود. 
بعد از شهریور20 و اشــغال نظامي ایران توسط 
قواي سه كشور شوروي، انگليس و آمریكا و قواي 
متحد، رزم آرا همچنــان در ارتش و در مناصب 
دانشــگاهي و تداركاتي حضور داشت. اما او كه 
گمان نمي رفت تا 10سال دیگر به عنوان باالترین 
افسر ارتش، بعد شــاه در جایگاه ریاست ستاد 
حضور پيدا كند، بعد از تســویه افسران ارتش و 
زنداني شدن عده بسياري از آنها از جمله فضل اهلل 
زاهدي به اتهام دفاع از آلمان بختش باز و به این 
پست گمارده شد. در این ســال ها او یك رقيب 
جدي به نام سرلشكر حسن ارفع داشت؛ هر سال 
بين این دو، ستاد ارتش دست به دست مي شد. 
یك سال او رئيس بود و ســال دیگر رزم آرا. در 
اطراف رزم آرا بيشتر افسران جوان و جویاي نام 
و در كنار ارفع طيفي از افســران محافظه كار و 
سياست باز حضور داشتند. در غائله آذربایجان 
رزم آرا این شانس را داشــت كه به عنوان رئيس 
ســتاد ارتش دوباره در راس ستون هاي ارتشي 
به ســوي هدفي حركت كند. او البته زماني به 
تبریز و نقاط دیگر تحت سيطره فرقه دمكرات 
رســيد كه تقریبا از نظر نظامي كار خاصي قرار 
نبود انجام شود و قواي نظامي فرقه تجزیه طلب 
دمكرات آذربایجان با ترك مواضع خود فرار كرده 
بودند. همكاري شــاه و رزم آرا با خاتمه عمليات 
آذربایجان به پایان رسيد و گفته مي شود از آنجا 
كه شاه وعده نخســت وزیري به او را وفا نكرده 
بود این رابطه تا حدود زیادي آسيب دید. با این 
حال در سال1327 او ســپهبد شد. در سوداي 
نخســت وزیري، رزم آرا در انتخابات سال1328 

دخالت گسترده اي كرد كه البته در ابتدا موفق 
شد اما پس از اینكه نخســت وزیر هژیر توسط 
فدائيان اسالم كشته شــد، انتخابات هم باطل 
و انتخاباتي دیگر برگزار شــد. در این انتخابات 
افرادي كه مخالف سياســي او بودند در جبهه 
ملي به مجلس راه یافتند. در یك بازي سياسي 
عجيب او در ســال1329 نامزد نخست وزیري 
شــد اما در مجلس منتقدان جدي و پرنفوذي 
مثل محمد مصدق را داشت و در بيرون مجلس 
هم طيف مذهبي - سياســي به رهبري آیت اهلل 
كاشاني به مخالفت با او مي پرداختند.  ماجراي 
نفت یكي از مهم ترین پرونده هاي این ســال ها 
بود كه در مجلس با برگزاري جلسات كميسيون 
نفت به رهبري دكتر مصــدق راه جدیدي را در 
تاریخ معاصر ایران باز كرده بود. اختالف تاریخي 
شركت نفت ایران و انگليس بر سر مسئله نفت و 
برقرار نشدن حق و حقوق ایران از قرارداد نفت، 
ایران و انگلستان را در آســتانه كارزاري بزرگ 
قرار داده بود. در حالي  كه طرف انگليسي خيلي 
تمایل به برهم زدن قرارداد نداشت، ایراني ها در 
تالش بودند كه از سد شركت نفت ایران و انگليس 
بگذرند و قرارداد جدید عادالنه اي را برقراركنند. 
انگليسي ها پس از تحوالت نفت شمال از آنجا كه 
نگاه آمرانه و از باال به پایينی به موضوع داشتند، 
قــرارداد جدیدي را پيشــنهاد دادند كه اندكي 
وضعيت موجود را بهبود مي داد. این قرارداد كه 
به » قرارداد گس گلشائيان« معروف شد از سوي 
رزم آرا حمایت مي شد اما اقليت مجلس به رهبري 
مصدق با آن به شدت مخالف بود. رزم آرا چنين 
استدالل مي كرد كه ما توان فني در اختيار گرفتن 

كامل صنعت نفت را نداریم و باید به افزایش سهم 
ایران از سود حاصل، به 50درصد رضایت دهيم. 
این موضع گيــري او را مهم تریــن مانع احقاق 
 حقــوق ایرانيان نزد افكار عمومــي مطرح كرد. 
تير خليل طهماســبي، نجار پشــت مســجد 
سپهساالر در روز16اسفند ماه1329 این مخالف 
ایده ملي شدن نفت ایران را ساكت كرد. فرداي 
ترور رزم آرا، كميســيون نفت به ریاست محمد 
مصدق الیحه ملي شــدن صنعت نفت ایران را 
تصویب كرد؛ 13روز بعد، این الیحه به تصویب 

مجلس رسيد و به عنوان قانون درآمد.
حذف رزم آرا طرفداران بســياري داشت؛ از 
مخالفان تنــدروي مجلســي اش به رهبري 
مصدق گرفته تا جناح هاي سياســي. حتي 
گفته مي شود محمدرضاشاه نيز كه از قدرت 
روزافزون این نظامي كاركشته در هراس بود، در 
نهایت از این قتل سياسي بهره برد. عده اي هنوز 
معتقد هستند كه اسداهلل علم وزیر كار كابينه 
رزم آرا و از محارم بسيار نزدیك شاه او را با زور به 
مجلس ختم در مسجد سپهساالر و در واقع به 
محل قتل برده است. در یك تحليل كلي به نظر 
مي رســد طيفي از آدم هاي مختلف كه شاید 
با هم خيلي همراهي نداشــتند از نتایج ترور 
رزم آرا سود بردند. قاتل پس از مدتي حبس با 
رأي مجلس با عنوان اینكه از بين بردن رزم آرا 
منجر به ملي شدن نفت و به منفعت ایران است 
از محاكمه به دور ماند و به عنوان یك قهرمان 
آزاد شد.  رزم آرا شــاید نظامي كاركشته و با 
دانش جغرافيا و نقشه كشي بود اما در سياست، 

ظاهرا هيچ نقشه اي نداشت.

فرار از زندان
 اعضاي زنداني شوراي مركزي حزب 

توده از زندان قصر فرار كردند

5روز بعد از فرار بزرگ، دادستان تهران در نامه اي به اداره 
زندان قصر تهران خواستار ارسال سوابق زندانيان فراري شد� 
دكتر حسين يزدي، دكتر نورالدين كيانوري، احمد قاسمي، 
عبدالحسين نوشين و جواد معيني غفور رحيمي كساني 
هستند كه در اين نامه از آنها نام برده شده است )سند اول(� 
داستان بازداشت رهبران حزب توده بعد از ترور نافرجام 
محمدرضا شاه شكل گرفت؛ جايي كه شاه زخمي از تيري 
كه در دانشگاه تهران خورده بود خواستار غيرقانوني شدن 
حزب توده شــد� اعضاي حزب فكر نمي كردند كه چنين 
اتفاقي رخ دهد و زماني كه برخي از رهبران حزب از سالگرد 
تفي اراني برمي گشتند بازداشت شدند� يزدي، كيانوري، 
قاسمي، بقراطــی، جودت و چند تن ديگر از اعضاي كميته 
مركزي و هيأت سياســي حزب در ميان بازداشت شدگان 
بودند� حزب خيلي زود ســعي كرد كه زيرزميني شود و 
زندگي مخفي را در پيش گيرد� رهبران حزب عمال 2گروه 
شدند؛ يك گروه كه در زندان بودند و گروهی ديگر مثل يا 

رضا رادمنش، احسان طبري، فريدون 
كشاورز و ايرج اسكندري به شوروي و يا 
كشورهای ديگر رفتند� بهرامي كه بعدها 
در زندان كشته شد دبيراول موقت حزب 

در ايران شد� 
گــروه زندانيــان كــه از چهره هاي 
شناخته شده بودند در زندان قصر به سر 
مي بردند كه كميته مركزي حزب توده 
تصميم گرفت از سازمان افسران نظامي 
حزب توده كه به شدت تشكيالتی مخفي 
بودند بخواهد با توجه به اينكه در زندان 
مي توانند عملياتي را انجام دهند نسبت 

به فرار زندانيان اقدام كنند� سازمان افسران حزب توده برای 
حكومت وقت ناشناخته بود و ريسك باالي حضور آنها در 
اين ماجرا مي توانست ســاختارهاي حكومت را نسبت به 
تشكيالت نظامي مخفي در ارتش و نهادهاي نظامي حساس 
كند� با اين حال حزب توده اين ماجرا را پذيرفت� كيانوري 
بعدها در كتاب خاطرات خود مي گويــد: »دوستان ما در 
سازمان افسري با تالش موفق شدند 2 افسر شهرباني را به 
عنوان افسران نگهبان داخلي و خارجي به زندان قصر منتقل 
كنند� البته يكي از آنها از قبل بود� اين كار دشواري نبود، زيرا 
كار در زندان براي افسران شهرباني، هيچ كششي نداشت 
و معموال افسران بي دست و پا به زندان منتقل ميشدند� 

اين دو نفر در شيفتهاي مختلف بودند 
تا باالخره موقعيت را به گونه اي فراهــم 
كردند كه در يك شيفت قرار بگيرند� 
دوستان ما در سازمان افسري روي 
يك برگ كاغذ ستاد ارتش، يك حكم 
ساختگي به امضای رزم آرا درست كردند 
و با يك كاميون نظامي به زندان مراجعه 
و درخواست تحويل ما را براي انتقال 
كردند� چون تحويل گرفتن ما سابقه 
داشت، افسر نگهبــان خارجي زندان 
»قبادي« تلفن را بر داشت و يك شماره 
جعلي گرفــت و وانمود كرد كه در حال 
صحبت و كسب اجازه براي تحويل ماست� افرادي كه براي 
انتقال ما آمده بودند، شامل يك افسر و تعدادي سرباز بودند� 
باالخره به داخل بند خبر دادند كه اين افراد براي انتقال 
آماده شوند� در اين موقع ساير زندانيان شروع به داد و فرياد 
كردند كه رفقاي ما را كجا ميبريد، ميخواهيد آنها را اعدام 
كنيد� البته ما به يك نفر كه مورد اعتماد بود و مسئوليت ساير 
زندانيان را داشت جريان را گفته بوديم كه پس از خروج ما 
سايرين را آرام و خيالشان را راحت كند كه اتفاق سوئی براي 
ما نيفتاده است� ما را به خانههاي امني كه از قبل تهيه شده بود 
منتقل كردند� مدتي پس از خروج ما مامورين زندان متوجه 
ميشوند كه افسر نگهبان زندان حضور ندارد� به داخل بند 

تلفن ميزنند و مي بينند كه افسر نگهبان داخل  هم نيست� 
به مركز شهرباني تلفن مي زنند و آنها با ستاد ارتش تماس 
مي گيرند و متوجه فرار ما مي شوند� بالفاصله گشت در شهر به 
راه افتاد ولي كار از كار گذشته بود و ما در شهر تهران مخفي 
شده بوديم«� گروه زندانيان فراري بعدها از ايران خارج شدند 
و عمدتا به شوروي رفتند� ستوان رفعت زاده از افسراني كه 
در اين ماجرا دست داشت بعد از انقالب به ايران بازگشت و 
در حزب توده تا زمان دستگيري در سال62 در اركان حزبي 
حضور داشــت� بعد از اين ماجرا سرتيپ محمد دفتري در 
اعالميه اي اعتراف كرد كه ماجرا با همكاري افســراني از 

شهرباني رخ داده است )سند دوم(�

سند اول سند دوم
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به جرأت مي توان ريشه تمام تحركات سياســي حوزه علميه پيش از انقالب را به 
شاگردان آخوند خراســاني وبه طور ويژه ميرزا محمدتقي شيرازي)ميرزاي دوم( 
بازگرداند. ميرزاي دوم نسلي از شــاگرداني را تربيت كرده بود كه در برابر ظلم سر 
سازش نداشتند و هركدام به هر نحوي و به مقتضاي شرايط زمانه شان دستي در 
فعاليت هاي سياسي داشــتند. از ميان بي شمار شــاگردان ميرزاي دوم و آخوند 
خراســاني، يكي ميرزاعلي اكبر نوقاني بود. نوقاني همچنان كه از نامش پيداست 
از تبار خراســان بود و مدتي نيز در شمار شــاگردان اديب اول)عبدالجواد اديب 

نيشابوری( قرار داشت. شايد، آراسته بودن و عالقه به شعر و ادبيات را نيز از استادش 
اديب اول به ارث برده بود. بعد از آن به نجف مهاجرت كرده و درس فقه و سياست را 
از آخوند خراساني و ميرزاي دوم فرا گرفت. او بعد از بازگشت از نجف، به شهر آباء و 
اجدادي اش بازگشت و عالوه بر تدريس و خطابه، توليت مدرسه صالحيه)نواب( را 
به عهده گرفت. نوقاني ازجمله علمايي بود كه از وجوهات، استفاده شخصي نمي كرد 
و معاش اش را از راه موقوفاتي كه از جده مادري اش به او رسيده بود، تامين مي كرد.

دوران مديريت او بر مدرسه نواب، نقطه عطفي در تاريخ اين مدرسه چهارصدساله 
است. او توانست موقوفات مدرسه را برگرداند و با اموال به دست آمده از آن، مدرسه 
را چه ازنظر ظاهري و چه ازنظر تحصيلي ارتقا ببخشد. عالقه نوقاني به انديشه هاي 

ميرزا مهدي اصفهاني و مكتب تفكيك سبب شــده بود تا مدرسه نواب به كانوني 
براي ترويج انديشه هاي تفكيكيان بدل شود. خود او نيز در علوم اعتقادي دستي 
بر آتش داشت و جزو نخســتين روحانيوني به شمار مي رود كه در مقابل تفكرات 

ماترياليستي كتاب نوشته است. 
نوقاني، روابط دوســتانه اي با آيت اهلل خميني)ره( داشــت و جــزو فعاالن اصلي 
اعتراضات واقعه گوهرشاد به شمار مي رود. بعد از وفات او در سال 1329نيز پسرش 
محمدعلي نوقاني راه پدر را هم ازنظر سياسي و هم ازنظر علمي ادامه داد و يكي از 
كساني بود كه از پانزده خرداد 1342وارد مبارزات سياسي عليه حكومت پهلوي 

شد.

 فرزند خلف 
ميرزاي دوم
درگذشت ميرزاعلي اكبر نوقاني

چهرهاول
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پرستار هاي 
انگليسي 

اجتماع دستفروشان در اطراف 
ميدان تازه تاسيس همدان تا 

آموزش قابله ها در شيراز 

دورازمركز

آگهی
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نمايندگان مجلس كه سينه چاك انگلستان هستند، با پالكارد »ما خواهان نشر اسكناس هستيم« جلوي در مجلس نشسته اند.

فكاهی

قرباني قرارداد الحاقي
تصويب قرارداد الحاقي نفت، همه شئون كشور را تحت تأثير قرار داد

يل ايران
عباس زندي، به جوان ترين پهلوان ايران تبديل شد

اعالميه شهردار براي مبارزه با گراني 
دانش آموزان دبيرستان اتحاد متحد مي شوند

اقتصاد

تهران

ما خواهان نشر اسكناس هستيم

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

نوروز1329 با نخســت وزيري علي منصور  آغاز و او جانشين ساعد مراغه اي شد كه در 
قبوالندن قرارداد الحاقي نفت به مجلس ناكام مانده بود. در ميانه هاي فروردين، كابينه 
منصور به مجلس معرفي شد كه در ميان وزرا، نام علي اميني به عنوان وزير اقتصاد ملي به 
چشم مي خورد. اميني كه از 1312 و با ورود داور به وزارت ماليه، از دادگستري نقل مكان 
كرده بود، پس از سال ها فعاليت در حوزه مسئوليت هاي اقتصادي باالخره به رأس وزارت 

اقتصاد ملي رسيد؛ اگرچه اين سمت ديري نپاييد.
درحالي كه اقتصاد كشــور در فصل بهار روزهاي پرتالطمي را پشت سر مي گذاشت و 
موضوع تصويب قرارداد الحاقي نفت همه شئون كشور را تحت تأثير قرار داده بود، اعتصاب 
كارگران كارخانه هاي نساجي شاهي )قائمشهر( و كشته شدن عده اي دراين نا آرامي ها بر 
وخامت اوضاع افزود. در چنين شرايطي و پس از ناكامي دولت منصور در به تصويب رساندن 
قرارداد الحاقي در مجلس، پنجم تيرماه فرمان نخست وزيري براي حاجعلي رزم آرا صادر 
شد. او درحالي دولت نيم بند خود را درميان امواج سهمگين مخالفت ها به مجلس معرفي 
كرد كه جنجال هاي پيرامون قرارداد الحاقي به اوج رسيده بود و رزم آرا مجبور شد اليحه 
قرارداد گس- گلشاييان را پس بگيرد. ديدگاه نخست وزير كه معتقد بود »ما توان فني 
در اختيارگرفتن كامل صنعت نفت را نداريم و بايد به افزايش سهم ايران از سود حاصل، 
به 50درصد رضايت دهيم« رزم آرا را در جايگاه »خائن به منافع ملي ايران« قرارداد كه 

به ترور او در 16اسفند ماه منتهي شد. امضاي قرارداد همكاري ايران و آمريكا در زمينه 
استفاده از اصل4 ترومن به مبلغ 500هزار دالر، امضاي موافقتنامه هاي بازرگاني ايران 
با شوروي و آلمان و درنهايت تصويب طرح ملي شدن صنعت نفت در جلسه علني روز 
24اسفند و تأييد آن از سوي مجلس سنا در 29اسفند، از مهم ترين اخبار اقتصادي پاييز 

و زمستان 1329 بود.

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

ورزش

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

عباس زندي، خيلي زود به چيزهايي دست يافت كه تصورش براي ديگران محال است. 
در ســال 1329، وقتي كه تنها 19سال سن داشت پشــت رقبايش را به خاك ماليد تا 
جوان ترين پهلوان ايران شود و بازوبند پهلواني را در دست كند. او بعدا در سال هاي 1333، 
1334و 1335هم بازوبند پهلواني را از آن خود كرد. جوان سنگلجي، در المپيك لندن 
در سال 1327تنها وقتي كه 17سال سن داشت روي تشك رفت و در جواني، سرمربي 
تعدادي از اعجوبه هاي تاريخ كشتي ايران شد. زندي، از آن نسل از كشتي گيران بود كه 
از زورخانه راهشان به تشك و سالن باز شد. او كه تا انتهاي عمر با لقب پهلوان شناخته 
مي شد، نخستين ورزشكار تاريخ ايران است كه سه دوره متوالي در المپيك شركت كرد. با 
اين حال، دست او در هر سه دوره از مدال خالی ماند. اوج درخشش او، رقابت هاي جهاني 
1954توكيو بود كه همراه با مرحوم جهانبخت توفيق، نخستين مدال هاي طالي تاريخ 
كشتي ايران را كسب كردند. مرحوم زندي در 32سالگي سرمربي تيم ملي شد و اين بار 
به عنوان مربي، غالمرضا تختي و امامعلي حبيبي را همراهي مي كرد. تختي گفته است 
كشتي را در باشگاه مرحوم زندي آموخته و بارها و بارها مغلوب زندي شده است. زندي 
هم گفته است كه تختي در رقابت هاي كشتي پهلواني تعمدا به او باخته است تا قهرماني 

به كشتي گير پيشكسوت برســد. زندي و تختي بارها وزن هاي خود در كشتي را عوض 
كردند تا شانس مدال گرفتن ديگري تقويت شود و تختي گفته است چند مدال خود را به 

همين خاطر مديون زندي است.

توفيق 17اسفند1329

غالمحسين ابتهاج، شهردار وقت تهران براي مقابله با گراني 
طاقت فرسای مواد غذايي در بازار تهران دست به كار مي شود� شهرداري 
براي نظارت بر قيمت كاال هاي اساسي نرخنامه منتشر مي كند� عكس 
نرخ تخم مرغ و چاي در قهوه خانه ها از نرخنامه مجله بلديه تهران اخذ 
شده است�

دبيرستان هاي تهران رقابت سنگيني در موفقيت هاي علمي و ورزشي 
و هنري با يكديگر داشتند� مديران دبيرستان اتحاد در تابستان سال 
تحصيلي1329 در يک گرد همايي بزرگ همه دانش آموزان اين دبيرستان 
را به دبيرستان فرامي خوانند تا يک رژه بزرگ پيشاهنگي ساخته شود�

آبادان در سال1329 و قبل از ملي شدن صنعت نفت؛ در بيمارستان شــركت نفت ايران و انگليس، پرستاران انگليسي مشغول 
خدمت  بودند�

از راست: جهانبخت توفيق، غالمرضا تختی، حبيب اهلل بلور، محمدعلی فردين و عباس زندی

 به انتخاب
 عبدالرضا نعمت الهی

ارديبهشت  1329فروردين 1329 
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  محمد مقدسي     ����������������������������������������������������������������������������������������������
 در ســال هاي آخر دهه۱۳۲۰، به خاطر محدوديت هاي فراواني كــه دولت و دربار به 
حزب توده تحميل كرده بودند، بيشتر فعاليت هاي اين حزب تعطيل  شد و  اين ركود به 
ادبيات داستاني هم راه پيدا كرد. با حضور باال و غلظت نگاه چپ گرا، داستان نويسي به 
كاري مبارزاتي و ايدئولوژيك تبديل شده بود و در اين فضا آثار ادبي اي كه ديدي هنري 
و زيباشناسانه  فراي سياست داشته باشند، به تعداد انگشتان دست هم نمي رسيدند. با 
اينكه جو حاكم بر ادبيات داستاني سال هاي دهه۱۳۲۰، بيشتر به سمت ادبيات رئاليسم 
سوسياليستي تمايل داشت اما روشــنفكران و نويسندگاني هم بودند كه نه تنها عضو 
نحله هاي وابسته به حزب توده نبودند، بلكه به هنر متعهد حزبي هم اعتراض داشتند. 

سازمان يافته ترين واكنش، به نگاه هنري تبليغي نويسندگان همسو با حزب توده، انتشار 
مجله »خروس جنگي« بود. اين مجله را »انجمن هنري خروس جنگي« منتشر مي كرد 
كه خود را سوررئاليست  مي خواندند. غالمحســين غريب، نويسنده داستان هاي اين 
نشريه بود. او خود را از قيد  همه سنت هاي هنري و غيرهنري آزاد مي دانست. از آثار او 
در اين دوره مجله مي توان داستان هاي »دشمن«، » دوران زمين« و »صنم شيشه اي« 
را نام برد. اين مجله، پس از 5شماره توقيف شد.تبلور فضاي سياسي و اجتماعي كشور 
را مي توان در حضور پررنگ داستان هاي تاريخي در آسمان ادبيات اين سال ديد. هراس 
از هرج ومرج، امنيت جويي و آرامش طلبي نويسندگاني كه مي توانستند التهاب فضاي 
سياسي و اجتماعي مملكت را حس كنند، آنها را به سمت نوشتن رمان هاي تاريخي 

سوق مي داد. جواد فاضل، نويسنده  جوان و تازه كاري بود كه چند سالي می شد  با نوشتن 
پاورقي هاي عاشقانه كار خود را شروع كرده بود. او در اين سال، رمان »الريجان در عشق 
و خون« را كه داستاني رمانتيك و پرســوز و گداز با نگاه به وقايع دوران مشروطه بود، 
منتشر كرد. داستان  تاريخي »زندگاني نادرشاه پسر شمشير« نوشته نصراهلل الرودي 
هم ديگر اثر تاريخي اين سال، داستاني كم مايه با زمينه تاريخي اما غيرمستند بود. رمان 
»كتاب«، اثر ديگري بود كه جعفر شريعتمداري تهراني ملقب به »درويش« به تقليد 
از داستان هاي روانشناسانه اروپايي نوشته بود و در اين سال منتشر شد. سال۱۳۲۹، 
سال شكوفايي عشق جالل آل احمد و سيمين هم بود. در سال۱۳۲۷، آن دو در اتوبوس 

اصفهان به تهران همديگر را ديده بودند و بعد از ۲سال آشنايي، با هم ازدواج كردند.
ادبيات داستاني، تحت تأثير تعطيلي حزب 

توده، كم فروغ شد

سال ركود

 داستان 

2و3صفحـــــــههاي
گزارش ويژه

دندان پزشك شاعر
انتشار مجله نداي زنان در سال ۱۳۲۹

يك ديپلم به فروش مي رسد 
رواج معامالت مدرك ديپلم براي استخدام 

زنان

يك سال، يك خبر

معماری

ستایش یگانه   �������������������������������������������������������������������������������

مريم ميرهادي در سال ۱۲۹۲ شمسي در شيراز متولد شد. او در 
كودكي پدر و مادرش را از دســت داد و تحت سرپرستي عمويش، 
سرهنگ سيدابوالقاســم ميرهادي، قرار گرفت. مريم تحصيالت 
متوسطه اش را در تهران گذراند و در سال۱۳۱۰، براي تحصيل در 
رشته زبان و ادبيات فرانسه به دانشگاه سوربن پاريس رفت. ۳ سال 
بعد، وارد مدرسه عالي طب شد و در سال۱۳۲۰، با نوشتن رساله 
دكتري خود درباره سفليس دهان، با درجه عالي فارغ التحصيل شد. 
همان سال به تهران بازگشــت و طبابت را در ابتداي بازار تجريش 
آغاز كرد. او كه قريحه نويســندگي و شــاعري داشــت، شعرها و 
نوشته هاي خود را در نشريات به چاپ مي رساند. ۲ ديوان از او باقي 

مانده و تخلصش در بيشتر شعرهايش ناهيد بود. 
او صاحب  امتياز و مدير روزنامه »نداي زنان« بود كه ۳۲ شــماره 
از اين روزنامه هفتگي از ۲۱ مهر ۱۳۲6 تا اول شــهريور ۱۳۲۷ در 
4 صفحه منتشر مي شد. ميرهادي پس از تعطيلي روزنامه، مجله 
نداي زنان را در ســال ۱۳۲۹ منتشر كرد كه بيشــتر به ادبيات و 
مســائل اجتماعي مي پرداخت و همانطور كه از نامش پيداســت 
ويژه زنان بود. اين مجله به صورت ماهانه تا سال ۱۳4۲ در تهران 
به چاپ مي رسيد. ميرهادي در ســال ۱۳۳۱ از سوي سنديكاي 
دندان پزشكي ايران در يازدهمين كنگره جهاني دندان پزشكان در 
لندن شركت كرد. در سال۱۳۳4، از سوي وزارت فرهنگ به  مدت 
۲ سال در دانشگاه پاريس و در رشــته بيماري هاي دهان و دندان 
كودكان به تحصيل پرداخت و توانست با دريافت مدارك تخصصي 
از اين دانشگاه فارغ التحصيل شود. او در انجمن سلطنتي بهداشت 

لندن نيز عضويت داشت. 
مريم ميرهادي در ۲8 اسفند ۱۳5۹ درگذشت و در بهشت زهراي 

تهران به خاك سپرده شد.

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

يكي از موضوعاتي كه در  ســال هاي منتهي به ۱۳۳۰ 
در رسانه ها مطرح بود، ماجراي ديپلمه هاي زيادي بود 
كه در كشور از هر سو به دنبال شغل دولتي مي گشتند 
و آمار زيادي از دانشــجويان با ايــن مدرك تحصيلي 
به چشــم مي آمد. از آنجا  كه طبق قوانين دولتي تنها 
ديپلمه ها به استخدام رســمي دولت درمي آمدند، هر 
كسي به دنبال دريافت مدرك ديپلم بود تا شغلي پيدا 
كند و از مناسبات و مزاياي كار دولتي سود ببرد. همين 
امر باعث شــده بود كه شايســتگي تخصصي، علمي 
و حتي اخالقي ســازمان هاي اداري زير سؤال برود و 
رسانه ها دست به انتقاد از اين تصميم عجوالنه دولتي 
بزنند و از ديپلمه ها به عنوان مشتي بي سواد كه تنها به 
فكر معيشت هســتند، نام ببرند. يكي از روزنامه هاي 
آن  زمان در اين باره نوشــته بود: »وقتي ارزش علم از 
ميان بــرود، يك ورقه چاپي معــرف صالحيت آدم ها 
مي شود و طبيعي اســت كه هركس به دنبال آن ورقه 
برود و خريدو فروش ديپلم امري عادي شود؛ جواناني 
كه حتي ليسانس در دســت دارند و هنوز يك عبارت 
فارسي را درست نمي توانند بخوانند، كلمات عادي را 
غلط مي نويسند و با اين سواد كم، مايه بدنامي كساني 
مي شوند كه زحمت كشــيده و رنج تحصيل را بر خود 

هموار كرده اند تا به  مدارج علمي دست يابند«. 

داستان آرامگاهي كه منفجر شد
آميزه ای از معماری سنتی و مدرن 

رفقا، جاسوسي مي كنند 
كشف شبكه گسترده جاسوسي شوروي در ايران

مطبوعات خارجی

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

روزنامه نيويورك تايمر در ۱۰می ۱۹5۰)۲۰ارديبهشــت ۱۳۲۹( 
از حضور يــك حلقه جاسوســي در ايــران خبر داد. به نوشــته 
نيويورك تايمز، گزارش شــده يكي از مقامات ارشــد كميسيون 
تجاري اتحاد شوروي كه 4 ماه قبل خود را تسليم مقامات غربي كرده 
بود، اسناد، نام ها و جزئيات يك شبكه گسترده جاسوسي شوروي 
در ايران را به دولت تهران و مقامات غربي داده  ولی  البته نام او هنوز 
فاش نشده است. او به مقامات غربي وعده داده بود يك ماه ديگر نيز 
در مقام خود باقي بماند تا بتواند اطالعات بيشتري از فعاليت هاي 
جاسوسي شوروي گرد آوري كند، در اين زمان او توانست اسنادي 
را كه نقشه فعاليت شوروي در ايران را نشــان مي دهد به خارج از 
شوروي منتقل كند. ايران نخستين كشوري است كه در آن نخستين 
جرقه درگيري در دوران جنگ سرد زده شد، )بحران بر سر خروج 
نيروهاي شــوروي از ايران و قضيه آذربايجان كه به بروز اختالفات 
عميق و درگيري سياسي ميان آمريكا و شوروي انجاميد(. يكي از 
مقامات دولتي ايران در اين باره گفته است كه دولت شوروي از برمال 
شدن اسرار شبكه جاسوسي خود در ايران آگاه شده است. ناكامي 
دولت ايران در برخورد با اين حلقه جاسوسي نگراني هايي را در ميان 
فرماندهان عالي رتبه ارتش اين كشور و دپپلمات هاي غربي ايجاد 

كرده است. 
اگر ايران زماني در ســازمان ملل متحد اســناد مربوط به شــبكه 

جاسوسي شوروي را ارائه دهد، لطمه شــديدي به اعتبار شوروي 
وارد خواهد شد.

طبق گزارش مقام ســابق تجاري شوروي كه اســناد را از روسيه 
خارج كرده؛ اين شبكه جاسوسي از ســفارت شوروي در تهران كه 
بنايي است محصور شــده در ديوارهاي بلند، خط مي گرفته است. 
مأموران ايراني كه در اين شــبكه جاسوسي فعاليت مي كردند، در 
پوشــش مالقات كننده بيماران به بيمارستان شــوروي در تهران 
مي رفتند. پزشــكان و كارمندان اين بيمارســتان با جاسوس هاي 
ايراني ارتباط برقرار كرده و اسناد را از آنها مي گرفتند و به شوروي 

منتقل مي كردند.

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

ســال۱۳۲۹، نقطه عطفي در كارنامه معماري پهلوي به شــمار 
مي رود؛ ســالي كه در آن، آرامگاه ســازي  به عنوان يكي از انواع 
معماري فرهنگي به چنان جايگاهي می رسد كه محسن فروغي 
از دربار محمدرضا دســتور ســاخت آرامگاهي براي رضاشاه را 

دريافت می كند. 
اهميت اين بناي ۹هزار متري كه ۲5متر ارتفاع  داشت و در ۲طبقه 
ساخته شده بود، همجواري با حرِم حضرت عبدالعظيم بود. فروغي 
در ابتدا ارتفاع اين آرامگاه را اندكي )حدودا ۷متر( كوتاه تر از گنبِد 
حرم درنظر گرفت تا احتــرام به معماري اســالمي و مهم ترين 
شخصيت مذهبي تهران قديم را ارج نهد. پس از آن، مسئله اصلي 
اين بود كه چگونه پيكر رضاخان به ايــران برگردانده و در محل 
مورد نظر دفن شود. هفدهم ارديبهشت ماه۱۳۲۹، هواپيمايي كه 
از قاهره به جده و از آنجا به طواف كعبه رفته بود، جنازه رضاشاه را 
به كشور آورد. سپس با قطاري مخصوص آن را به تهران و آرامگاه 

تازه سازش آوردند.
اگرچه اين آرامــگاه ديگر وجود ندارد امــا نگاهي به عكس هاي 
آن، به خوبي نشــان مي دهد كه محسن فروغي در ساخت آن، به 
درجه اي از همساني سنت و مدرنيستم رسيده كه توانسته است 
با كمترين تزئينات و استفاده از سنگ مرمر ساده، تشخص ايراني 
و باستاني بودن را به اين بناي مدرن بدهد. بعدها او اين ايده را به 
عالي ترين اثر خود، يعني آرامگاه سعدي در شيراز هم منتقل كرد 
و توانست اسلوبي براي معماري آرامگاهي بسازد كه هنوز در خاطر 

بسياري از ايرانيان باقي  است.

روند ســريع تحوالت انقالب، با كمترين ميزان تخريب بناهاي 
تاريخي همراه بود، اما آرامگاه رضاخان نه به عنوان يك اثر معماري 
بلكه به عنوان يك ســاختمان سياســي، هدف تخريب برخي از 
چهره هاي فعال آن دوره شــد، تا جايي كــه آيت اهلل خلخالي در 
ارديبهشت۱۳5۹ با وجود مخالفت هاي بني صدر اين ساختمان 

و محوطه تاريخي اطرافش را تخريب كــرد. همان روز، روزنامه 
كيهان در گزارشي به اين نكته اشاره كرد كه مقاومت بنا در برابر 
كلنگ هاي تخريب كنندگان به حدي بوده كه آنها مجبور شده اند 
از مواد منفجره و گريدر، بولدوزر، جرثقيل و وسايل قوي مكانيكي 

براي تخريب استفاده كنند.

احمد دهقان، قرباني اختالف هاي 
دربار و حزب توده شد

ضارب:من يك آدم ناباب را از سر راه پيشرفت وطن حذف كرده ام

ششم خردادماه۱۳۲۹، ســاعت در حال نزديك شدن به ۷ 
و خيابان الله زار شــلوغ بود. مرتضي احمدي در تماشاخانه 
تهران در حال تمرين تئاتر و محســن دّولو در دفتر نشريه 
»تهران مصور« مشغول كشــيدن كاريكاتور بود؛ نشريه اي 
كه محل آن در طبقه دوم همين تماشــاخانه قرار داشت. 
ناگهان صداي گلوله همه را به دفتر احمد دهقان، مدير اين 

نشريه كشاند. دهقان زخمي در حال خروج و ضارب حسن 
جعفري،كه از كارمندان شــركت نفت ايران و انگليس بود، 
اسلحه به دســت و هاج و واج خود را در انتهاي راه مي ديد.
دهقان پس از ترور به بيمارستان شماره۲ ارتش انتقال يافت 

و پس از عمل جراحي روي طحالش درگذشت.
احمد دهقان تا اوايل دهه۱۳۲۰ زندگي پر فراز و نشــيبي 

معراج قنبري

داشت و تجربه هاي فراواني را از سر گذرانده بود. روزنامه نگار 
و اهل سياســت بود. زاده اصفهان بود و پــس از فعاليت در 
روزنامه اطالعات، درســت در دوره كناره گيري رضاشــاه، 
به كمك مســعودي مدير اطالعات، انتشــار دوباره مجله 
تهران مصــور را آغاز كرد. ايــن مجله را عبــاس نعمت از 
سال۱۳۰8 منتشــر مي كرد كه پس از مدتي تعطيل شد. 
نخستين شماره دوره جديد اين نشريه در ۲۷مرداد۱۳۲۱ 
به مديريت احمد دهقان و سردبيري عبداهلل واال با نگاهي 
ضد كمونيستي منتشر شد. ماجراي ترور او همچنان در ابهام 
است. او مرد سياست بود و دوره اي عالقه مند به احمد قوام 
و رزم آرا و نزديك به دربار و از ارادتمندان به شــاه. نماينده 

مجلس بود و نشريه اش توپخانه اي بر ضد  حزب توده.
برخي معتقدند حسن جعفري عضو گروه كيانوري - روزبه 
در حزب توده بوده  است. عده ديگري بر اين عقيده اند رزم آرا 
كه رفته رفته از دربار فاصله می گرفت  و در فكر كودتا عليه 
شاه بود، اين ترور را ترتيب داد. اما رزم آرا و كيانوري هر دو 
دست داشــتن در قتل دهقان را رد كردند.روزنامه »اميد 
ايران« وصيت نامه جالبي از حســن جعفري منتشر كرد. 
او اهل مالير بود و خودش را قهرمان مي دانســت و بر اين 
عقيده بود كه بايد مجسمه من را در مالير بسازيد! چرا كه 
من در راه كشور، يك آدم ناباب را از سر راه پيشرفت وطن 
حذف كرده ام. هيچ كس جز او نمي دانست كه در آن اتاق و 
آن لحظه چه گذشته. جعفري در طول زمان بارها روايت ها 
و اعترافاتش را تغيير مــي داد. از اينكه من دهقان را زدم تا 
اينكه ما دو نفر بوديم و شخصي به نام جاويد كه مرا همراهي 
مي كرد گلوله را شليك كرد. در نهايت اما خود او بود كه به 

دار آويخته شد.
حســن جعفري در محاكمه اي جنجالــي و با وجود تالش 
وكالي مدافعش محكوم و در ۲5فروردين ماه۱۳۳۰ اعدام 
شد. بعدها اسنادي به دست آمد كه نشان مي داد قاتل اصلي 
شخصي به نام قبادي از افسران توده اي شهرباني با نام هاي 
مستعار »جاويد« و »دهقان نائيني« بوده است. براي مطالعه 
بيشتر درباره اين ترور، می توان به دو كتاب »بي گناهي كه 
به دار آويخته شد« نوشته ابوالقاسم تفضلي و »اسرار قتل 
احمد دهقان«، رجوع كرد. روايت علي قلي پور، نويســنده 
كتاب »پرورش ذوق عامه در عصر پهلوي«، در شماره ۱۰ از 

پادكست »راديونيست« هم بسيار شنيدني است.

دفتر دهقان در تهران مصور - محل تروراحمد دهقان

محل ترور
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علي اكبر شيرواني ���������������������������������������������������������������������������������

جريان هاي ماركسيستي و توده اي به  معناي عام، سال هاي قبل از 1329 در 
ايران ريشه دوانده بود و احسان طبري همان سال ها نامش به اين ريشه ها 
گره خورد. طبري نويسنده  به معناي مرســوم نبود؛ دنبال رهبري فكري 
بود، ادبيات برايش ابزار بود و به كارها و القاب متفاوتي شناخته مي شد. اما 
منكر تأثيرش و محبوبيتش نمي توان شد. طبري در قصه و داستان دستي 
داشت و چند اثر منتشر كرد و زبان و نثرش، مثل كارهاي غيرداستاني اش، 
از ايده  و آرمان هايش نشأت مي گرفت. تاريخ، داستان تاريخي و نثر تاريخي 

و شاعرانگي، تقاطع اصلي كارهاي طبري ست كه آگاهانه و ناآگاهانه، در 
نسل هاي بعدي سياسي هاي چپ گرا دنبال شــد. به واقع احسان طبري 
در نثر راهي نگشود و تمايزي ايجاد نكرد و حتي گره هايي را كه ادبيات با 
گرايش هاي چپ داشت به كج راهه برد و نثري سطحي و كم مايه را الگوي 
برخي كرد.  ارزيابی زبان طبری صرف نظر از ارزيابی ساير وجوه اوست كه 

در جای خود جای سخن دارد.
»البان قامتي بلند ولي خم خورده، پوســتي دباغي شده و به رنگ قهوه اي 
براق از عرق، ريشي سياه با تارهاي سفيد و سيمايي پرمهاب و جذاب داشت. 
آهنگ صدايش بم، لرزان و گرم بود. شــايد همين چهره و آهنگ بود كه 

جماعت را به دور بساطش گرد آورده بود. وي سخت غرق افكار و سخنان 
خود بود و ميل داشت جمعيتي را كه با جذبه و توجه بسيار به كلماتش گوش 
فرامي داد، قانع سازد. وي ازجمله چنين مي گفت: از فرات تا هرات را به قدم 
ســياحت پيموده ام. اقوام گوناگونند، عادات دگرگونند، كشورها فراوانند. 
در سر راه خود زايش شهرها و ساختن جاده ها و معابد بسياري را به چشم 
ديده ام. در اراضي شاهنشاه، خورشيد غروب نمي كند. از جنوب تا هنديان 
پنجاب، از شمال تا سكاهايي كه در پوست خرس زندگي مي كنند. به همان 
اندازه كه مردم گوناگونند، زبان ها گوناگوننــد. به همان اندازه كه زبان ها، 

دين ها. به همان اندازه كه دين ها، دل ها.«

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

مرجعيت نيما در شعر پذیرفته شده است� دست كم 
پيروان و هم نسالن نيما مرجعيت او را پذیرفته اند� 
در سال ۱۳۲۹ »افسانه« به شــکل كتاب با مقدمه 
احمد شاملو چاپ می شود� شــاملوی ۲۵ساله در 
مقدمه افسانه می نویسد: »افســانه را می توان در 
شمار قدیمی ترین آثار نيما یوشيج به حساب آورد� 
شاید افسانه قبل از »منظومه محبس« )كه برتلس 
مستشرق نامی معاصر روس آن را ترجمه كرده و در 
اتحاد شوروی انتشار داده است( سروده شده باشد، 
زیرا پيداست كه شــاعر هنوز ایدئولوژی اجتماعی 
خود را نيافته بوده است، و این نيروی عظيمی كه »كار 
شب پا« و »آی آدم ها« و »پادشاه فتح« و »مادری و 
پسری« را خلق كرده، هنوز در مجرای صحيح خود 
به كار نيفتاده بوده است� معذلک افسانه در زمان خود 
تازه ترین كار به سبک رمانتيک بوده؛ عشقی برای 
»سه تابلو مریم« و شهریار برای »هذیان دل« خود 
از آن پيروی كرده اند� تأثير این منظومه در شهریار 
به اندازه ای بود كه پرسان پرسان برای مالقات استاد 
به مازندران رفت، و منظومه »دو مرغ بهشتی« را زیر 

تأثير این سفر پرداخت�«
كتاب دیگری كه در سال ۱۳۲۹ منتشر می شود »دو 
نامه« است� شين پرتو مجموعه شعرهای خود را در 
سال ۱۳۲۵ برای نيما می فرستد و نيما نامه ای مفصل 
برای او می نویســد� پرتو نيز به نامه پاسخ می دهد 
و چهار ســال بعد دو نامه را در قالب یک كتاب )۱۰۴ 

صفحه به قيمت ۲۰ ریال( منتشر می كند� 
ارزش دو نامه یکی از این جهت است كه بار دیگر وجه 
تازه ای از نيمای نظریه پرداز را نشان می دهد و دیگر 
اینکه سندی است بر مرجعيت نيما� پرتو خطاب به نيما 
می نویسد: »شما نخستين كسی هستيد كه مکتب 
جدیدی در شعر فارسی ایجاد كرده و پایه صحيحی 
برای رفرم شعر فارسی بنا نهاده اید� شما، نيما خان 
من، پيشوای شــعر نو ما هستيد� كوشش پيوسته و 
خستگی ناپذیر و دیوانه وار شما، بيشتر از یک ربع 
قرن، برای ایجاد و شناساندن شعر آزاد فارسی را از 
حالت خمودگی و تيرگی های یکنواختی بيرون آورده 
و نه فقط روح زنده ای به آن داده بلکه به چهره شعر 
فارسی رنگ و زیبایی تازه ای افزوده است� شعر نو از 

هر اساس با شما آغاز می شود�«
نامه پرتو نشــان می دهد در همه سال هایی كه 
كسانی مشغول طرد و انکار نيما بودند، جوان ترها 
و و كســانی كه ارزش كارهای نيما را درک كرده 
بودند، كارهای او را دنبال می كردند� »من اغلب 
قطعه های شعر نوین تان را كه در مجله موسيقی 
كشور و یا جای دیگر انتشــار می یافت با عالقه 
زیادی هر یک را چندین بار خوانده و بی اغراق باید 
بگویم همان لذتی را كه خواندن شعرهای زیبای 
زبان های بيگانه برده ام در شعرهای جدید شما نيز 

دریافته ام، شاید هم بيشتر�«
پرتو در نامه خود كنایه ای هم به شاعران سنتی 
و نظریه پردازان دانشــگاهی می زند� »اما نکته 
خنده دار اینجاســت كه در نخســتين كنگره 
نویســندگان ایران كه از طرف انجمن فرهنگی 
ایران و شوروی تشکيل یافته بود یکی دو سخنران 
درباره لزوم رفرم در شعر فارسی حرف هایی گفتند 
بی آنکه به كارهایی كه تــا آزن زمان انجام یافته 
اشــاره نمایند� كاری كه انجام یافته آن را انجام 
نشــده وانمود كردند و لطفًا دستوری می دادند 
كه كسی آن را آغاز كند� چقدر این عمل زشت و 
حق ناشناسانه است نسبت به كسانی كه در این راه 
سال ها زحمت كشيده و عمر عزیز خود را بر سر 
این كار گذاشته اند� آن كه مي خواهد درباره شعر 
نو صحبت كند سرآغاز كار و گفته اش بایستی نام 

نيما باشد«�  
علی شيرازپور پرتو متولد ۱۲۸۶ در كنگاور است� 
تحصيالت خود را در تهران می گذراند� در ســال 
۱۳۰۴ برای ادامه تحصيل به فرانســه می رود و در 
ســال ۱۳۰۹ پس از اخذ دكتری ادبيات فرانسه به 
ایران بازمی گردد� كارمند وزارت خارجه می شود 
و معاون كنسولگری ایران در بمبئی� پرتو در آن 
سال ها دوست نزدیک صادق هدایت است و هدایت 
را همراه خود به بمبئی می برد� آثار شــين پرتو 
گوناگون است؛ از شعر و داستان تا تصحيح و ترجمه 

و كتاب های نظری� 
پرتو در مقام نظر از نيما كم نــدارد، چرا كه ادبيات 
فرانسه را به خوبی می داند و با دیدگاه های شاعران 
مدرن فرانسه آشناست� »در هنر باید هدفی داشت� 
هدفی بزرگ و دنيایی� هدف هنر زیبایی است و شعر 
هم نباید بدون كمترین حس زیباپرســتی ساخته 
شــود� زیبایی كالم، زیبایی فکر، زیبایی واژه�«اما 
آیا او در شعرهای خود هم به حکم هایی كه می دهد 

وفادار است؟ 

دولتيها
شكل گيري اداره كل هنرهاي زيبا

مجسمهايباسرنوشتمبهم
مجسمه ملك المتكلمين در ميدان حسن آباد نصب مي شود

موسيقی

تجسمی

بادبزنخانمویندرمیر
تئاتر سعدی مهم ترين مركز تئاتر هنری در تهران

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

  حسين عصاران ������������������������������������������������������������������������

در بهمن ســال1329 وقتي »اداره كل هنرهــاي زيبا« به ظاهر 
درون ساختار وزارت »فرهنگ« )اما در واقع مستقل از آن( شكل 
گرفت، مهرداد پهلبد )شوهر شمس پهلوي و برادرزاده غالمحسين 
مين باشيان( اين امكان را يافت تا براي اداره  تحت نظرش رديف 
بودجه اي مستقل و با اهداف مشخص دريافت كند. پيش از اين، 
همه  شــئون هنر دولتي به هنرستان موســيقي و يك مجموعه 
كوچك مربوط به صنايع دســتي و يك اركستر سمفونيك نيمه 
تعطيل خالصه مي شــد كه ذيل اداره  »صنايع مستظرفه« اداره 
مي شد؛ اما با 1۵۰هزار تومان »عطيه ملوكانه« و سپس تصويب 
رديف بودجه  مشخص، دوره يكه تازي و صاحب اختياري مهرداد 
پهلبد بر گســتره هنر ايران آغاز شد و با تشكيل وزارت »فرهنگ 
و هنر« در 13۴2 رسميت و تا انقالب ســال13۵۷ ادامه يافت. 
نقطه عطفي مهم براي كليت هنر و در نتيجه موســيقي كه جدا 
از سر و سامان گرفتن وضعيت اركستر سمفونيك يا شكل گيري 
اركسترهاي پنج گانه هنرهاي زيبا، به شكل گيري رقيبي جدي 
و هميشگي بر سازمان راديو )و ســپس راديو و تلويزيون( و از آن 
مهم تر نيرويي پس  زننده براي هنر مستقل غيرحكومتي انجاميد. 
در چنين ســاختاري معناي »هنرمند دولتي« و »هنر دولتي« 
يارگيري گســترده اي كرد و در ادامه اش سانســور هم روندي 

سيستماتيك يافت.

  حافظ روحاني  ����������������������������������������������������������������������
 مجسمه ملك المتكلمين از واعظان مشــهور مشروطه كه در 
دوران استبداد صغير در باغ شاه كشته شد در ميدان حسن آباد 
تهران نصب شد. اين مجسمه را ابوالحسن صديقي از جنس برنز 
و به ارتفاع 3متر ساخته بود. اين مجسمه تا دهه ۵۰ در اين ميدان 

نصب بود سپس به داليل نامعلومي از اين ميدان حذف شد.

نخستینچاپخانهزرتشتیاندرتهران
كيخسرو خسرواني؛ نخستين ناشر متون زرتشتي 

نشر

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

كيخسرو خسرواني از زرتشتيان ساكن يزد 
بود كه در نوجواني به هندوستان رفت و پس 
از 12سال به ايران بازگشت و در همان اوان 
جواني مغازه اي به نام »راستي« در خيابان 
منوچهري تهــران به راه انداخــت. او كه در 
ابتدا با فروش نوشت افزار روزگار مي گذراند 
پس از مدتي متوجه شــد كه چاپخانه هاي 
تهران آگاهي اندكي از زبان زرتشتيان دارند 
و به همين دليل متون زرتشتي با اشتباه هاي 
فراوان چاپ مي شود. اينگونه بود كه ماشين 
چاپ كوچكــي خريد و به عنوان نخســتين 
زرتشتي به عرصه چاپ و نشر پا نهاد. از آنجا 

كه تا سال 1328خورشيدي زرتشتيان از داشتن سالنماي زرتشتي 
محروم بودند، او در نخستين قدم به انجام اين مهم همت گمارد، كاري 
سترگ كه پس از او توسط دخترش، پريرخ خسرواني، ادامه يافت و 

هيچ گاه متوقف نشد.
چاپ آثار اصلي و مهمي همچون كتاب اوستا يكي ديگر از دغدغه هاي 
اصلي كيخسرو خسرواني بود. بر اساس گزارشي كه در تارنماي خبري 
زرتشتيان درج شده است: »او توانســت با ياري روانشاد موبد رستم 
شهزادي و سازمان فروهر، ماتريس حروف دين دبيره را از هندوستان 
وارد ايران كند و در سال 13۴۵خورشــيدي نخستين آموزش نامه  
حروف دين دبيره را به چاپ رساند. پس از اين كتاب اوستا با برگردان 
و قلم روانشاد موبد اردشير آذرگشســب و موبد رشيد شهمردان در 

چاپخانه راستي به چاپ رسيد«.

مجله »هوخت« كه در آن زمان تنها نشــريه زرتشــتي بود و مجله 
»فروهر« هر دو در ايــن چاپخانه به طبع می رســيدند. با افزايش 
فعاليت هاي چاپخانه راستي، پيش از سال 13۵2، به جاي بزرگ تري 
در خيابان انقالب نقل مكان كرد و »با 1۵ماشين پيشرفته آلماني در 
زمينه حروفچيني، ليتوگرافي و صحافي كار خود را توسعه داد تا جايي 
كه به غير از آثار تخصصي مربوط به زرتشتيان، آثار ناشران ديگر را در 

زمينه هاي گوناگون نيز به چاپ رساند«.

تئاتر

جالدهانميمیرند؛
دقميكنند

ايستادن بوروكرات ها پشت در قانون

مطبوعات

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

در 19 دي  ماه سال 1329، طرحي در مجلس شوراي ملي به تصويب 
رسيد كه به موجب آن كليه قوانين مطبوعاتي، جز قانون پنجم محرم 
1326 قمري، ملغي  شد. تصويب اين طرح به تحصن مديران مطبوعات 
و نمايندگان اقليت مجلس كه در قبال تضييع حقوق مطبوعات توسط 
دولت در مجلس متحصن شده بودند خاتمه داد؛ اما هم مطبوعاتي ها و 
هم هيأت حاكمه به خوبي آگاه بودند كه اين پايان ماجرا نيست و اين 
رشته سر دراز دارد. چند روز بعد، در 2۷ دي ، رئيس شهرباني كل كشور 
)سرتيپ دفتري( در مكاتبه اي به نخست وزير )حاجعلي رزم آرا( اعالم 
كرد كه جرايد توقيف شده از طريق پست به واليات مي رسد و اداره پست 
و تلگراف، در زمينه توزيع نكردن اين جرايد، با شهرباني تشريك مساعي 
نمي كند. فردايش جواب رسيد كه بايد »با وزارت پست و تلگراف و تلفن 
مذاكره و تماس گرفته، قرار صحيحي براي اين كار گذاشــته شود.« 
اينكه نتيجه مذاكره و تماس با وزارت مربوطه چه شــده زياد اهميتي 
ندارد، مهم اين است كه هيوالي بوروكراسي گاهي حتي مي تواند خود 
بوروكرات ها را ببلعد. اول بهمن، از دفتر مخصوص شاهنشاهي مرقومه اي 
به دفتر نخست وزيري گسيل شد كه چه نشسته ايد كه روزنامه »فرياد 
غرب« در شماره دوم خود مطلبي تحت عنوان »اسرار زندگاني سياسي 
و داخلي محمدرضا شــاه پهلوي« ترهاتي به »ذات اقدس همايوني و 
خاندان سلطنتي« نسبت داده كه مصداق بارز نشر اكاذيب است و بايد 
نويسنده آن مورد تعقيب قرار بگيرد. در حاشيه پاييِن اين نامه، 2 دستور 
به 2 جاي مختلف وجود دارد كه در هر دو آنها از قيد فورا براي رسيدگي 
به اين مسئله استفاده شده است. نتيجه چه شده؟ تازه 2روز بعد، در سوم 
بهمن، از دفتر نخست وزيري نامه اي با قيد فوريـ  محرمانه به وزارت 
دادگستري ارسال شده كه »فورا مسئولين روزنامه نامبرده را به  عنوان 
نشر اكاذيب طبق ماده 269مكرر و ساير مقررات قانون مجازات عمومي 

تحت تعقيب قرار داده و نتيجه را اعالم فرمايند«.
كشــمكش ها براي تصويب قوانيــن جديد مطبوعاتــي ادامه دارد و 

نامه هاست كه ميان افراد مسئول و غيرمســئول در اين باره رد و بدل 
مي شود. 3 اسفند، از دفتر مخصوص شاهنشاهي به نخست وزير نامه اي 
ارسال مي شود كه در آن آمده »آقاي ساعد سفيركبير ايران در تركيه 
راجع به قانون مطبوعاتي تركيه شرحي به دفتر مخصوص اشعار داشته 
و نتايج مطلوبي كه در جلوگيري از هتاكي گرفته اند شرح داده و ضمنا 
اشاره مي كند كه خوب است در ايران هم اين موضوع مورد دقت و توجه 
قرار داده شود...«. اينكه كشفيات آقاي ساعد درباره مجازات هتاكي در 
جرايد تركيه چه بوده موضوعي علي حده است، جالب حاشيه اي است 
كه بر اين نامه نوشته شــده: »البته اين مقررات خوب است ولي با اين 
مجلس و اين اوضاع چطور مي شود چنين مقرراتي وضع كرد. قوانين ما 
از اين هزاران بار ماليم تر بود و همه را با تحصن در مجلس از بين بردند. 
اگر چنين طرحي به مجلس ببريم دوباره غوغا خواهد شــد.« همين 
»حاشيه« هاست كه نشان مي دهد جالدها اگر هم نميرند، باالخره از 

غصه قوانين خودشان دق مي كنند.

كوشان بعد از چند آزمون و خطا سرانجام نقشه راه سينماي فارسي را تهيه كرد
موفقیتشرمسار سينما 

  سعيد مروتي ������������������������������������������������������������������������������
بعد از 2شكست تجاري و يك فيلم با فروش متوسط در گيشه، دكتر 
كوشان با محاسبات دقيق تر و گروهي كارآزموده تر سراغ فيلم بعدي اش 
رفت. داستاني كه از والكن انتخاب كرد را به علي كسمايي سپرد تا بر 
اساس آن سناريو بنويسد. سست بودن فيلمنامه يكي از مشكالتي بود 
كه در مورد فيلم هاي قبلي مكرر مورد اشاره قرار مي گرفت. نكته ديگر 
مســئوليت هاي فراوان كوشــان بود كه به صورت توامان كارگردان، 
فيلمبردار و مونتور و تهيه كننده بود. فيلمبرداري بد هم ترجيع بند بيشتر 
اظهارنظر ها درباره »طوفان زندگي«، »زنداني امير« و »واريته بهار« بود. 
كوشان اينجا هم دست به تغيير زد و از نوري حبيب، فيلمبردار مصري 
االصل بهره گرفت. اهميت حاشيه صوتي از قبل براي كوشان ثابت شده 
بود و اين بار سراغ چهره شاخصي چون مهدي خالدي رفت و كنارش 
ترانه ها را نواب صفا و رهي معيري، از بهترين هاي دوران سرودند. صداي 
دلكش، خواننده پرآوازه آن ســال ها خودش حكم ارزش افزوده اي بر 
فيلم داشت و كوشان عالوه بر صدا از سيماي دلكش هم براي فيلمش 
بهره گرفت. به اينها بايد خط ملودرام فيلم را اضافه كرد كه در سينماي 
تازه به راه افتاده فارسي، حكم نقشه راه را داشت؛ ماجراي دختر پاكدامن 
روستايي كه اغوا مي شود، سر از شهر درمي آورد و به خوانندگي در كافه 
رو مي آورد. روستا مظهر پاكي و شهر محلي است كه پليدي در آن موج 
مي زند. راه حل هم اســتفاده از جذابيت هاي شهر )كافه، خيابان هاي 
شيك و...( و بعد انتقاد از آن و بازگشت به روستاست كه ثبات و آرامش 

و عشق و ازدواج را به همراه دارد. »شرمسار« با لحاظ كردن همه اين 
موارد، به موفقيت دست يافت. فيلم از 6 دي 1329 در 2سينماي ركس 
و متروپل اكران مي شود و اينطور كه كوشان مي گويد 1۰2 شب روي 
پرده دوام مي آورد و مي فروشد. مهم ترين عامل موفقيت شرمسار جداي 
از خط قصه اش، دلكش است. ظاهرا بسياري از تماشاگران براي تماشاي 
دلكش كه خواننده محبوب راديو بود، به تماشاي شرمسار شتافتند؛ 
فروشي كه خون تازه اي در رگ هاي پارس فيلم به جريان مي اندازد و 
كوشان را مصمم به تجهيز امكانات استوديويش مي كند. موفقيت تجاري 
شرمسار باعث مي شود جريان فيلمسازي در ايران جدي تر گرفته و افراد 

ديگري هم به حضور در اين عرصه ترغيب شوند.

شعر

نیماخان من
انتشار افسانه و دو نامه در سال ۱۳۲۹ بیش 
از هر چیز از پذیرش مرجعیت نیما یوشیج 

در مقام پیشوای شعر نو خبر می دهد 

پيشنهاد: پروژه تاریخ شفاهي ایران در »بنياد مطالعات ایران«؛ گفت وگو با مهرداد پهلبد، ۱۹۸۴
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كاتالوگ نمایش بادبزن خانم ویندرمير به كارگردانی عبدالحسين نوشين كه در سال ۱۳۲۹ در تئاتر سعدی به روی صحنه رفت�
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