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 با توجه به پيروزي جو بايدن  به نظر شما چه 
سناريوهايي پيش روي 2كشور درخصوص روابط آينده 

و به طور مشخص درباره برجام وجود دارد؟
اينكه ما فكر كنيم همه مشــكالت ما با آمدن بايدن حل 
خواهد شد، اشتباه است. بايد به ســوابق تاريخي روابط 
ايران و آمريكا توجه كنيم. بســيار مهم اســت كه نسل 
جوان ما از سوابق تاريخي ايران با آمريكا، انگليس و روسيه 
آگاهي داشته باشــند. بايد درنظر گرفت كه اين كشورها 
طي ســده هاي اخير چه رفتاري با ايران داشــتند و چه 
بالهايي سر كشــور ما آورده اند. از تصرفات ارضي گرفته 
تا كودتا، اين كشورها در ايران دخالت داشته اند. ماهيت 
اين 3كشور اســتكباري و امپرياليستي است كه همواره 
در جهت منافع خودشان عمل مي كنند. آمريكا با وجود 
ادعاهاي خود درباره حقوق بشر، آزادي و دمكراسي، چه 
دمكرات ها و چه جمهوريخواهان در عمل و به سادگي با 
رژيم هاي ديكتاتوري كنار آمده و تعامل دارند. هر دو حزب 
از اسرائيلي كه جنايت هاي آن براي جهانيان محرز است، 
حمايت مي كنند و موجوديت و حاكميتي به نام فلسطين 

و مسائلي مانند حقوق بشر موضوعيتي براي آنها ندارد.
با اين حال، ادعاي اينكه هيچ تفاوتي ميان بايدن و ترامپ 
نيست، اشتباه است، زيرا در هر صورت اين 2نفر نماينده 2 
حزبي در آمريكا هستند كه هر كدام از آنها بخشي از جامعه 
آمريكا را نمايندگي مي كنند. اما دربــاره ترامپ بايد اين 
نكته را مورد توجه قرار داد كه وي يك پديده منحصر به فرد 
در آمريكا بود. مقداري شــبيه جورج بوش پسر بود ولي 
در واقع با او فاصله داشت. ترامپ ويژگي هايي داشت كه 
حداقل در داخل حزب جمهوريخواه كسي شبيه ترامپ 
وجود نداشته اســت.    در عرصه سياست خارجي، حزب 
دمكرات و در رأس آن اوباما و بايدن همه جانبه گرا هستند، 
بر اقدام در چارچوب سازمان هاي بين الملل تأكيد دارند، 
درحالي كه حزب جمهوريخواه و در رأس آن آقاي ترامپ 
يكجانبه گرا و انزواطلب هستند. به همين دليل هم موجب 
شد كه روابط آمريكا با اكثر كشورهاي دنيا تخريب شود و از 
بسياري از قراردادهاي بين المللي خارج شود. در ارتباط با 
ايران هم اين تصور را داشت كه مي تواند ايران را به مذاكره 
مجدد درباره برجام مجبور كند. اما مواضع آقاي بايدن در 
چارچوب سياست همه جانبه گرايي تعريف مي شود. در 
تبليغات انتخاباتي هم اعالم كرده است كه آمريكا به برجام 
بازخواهد گشت و به تعهدات خود در اين توافق عمل خواهد 
كرد، با اين شرط كه ايران هم به تعهدات خود عمل كند. 
اين موضع آقاي بايدن را مي توان مثبت تلقي كرد. در طرف 
ايران هم اين آمادگي وجود دارد كه در همان چارچوب 5+1 
و برجام مذاكرات ادامه پيدا كند تا اجراي تعهدات برجام 
از ســوي تمامي اعضا از سر گرفته شــود و در نتيجه آن 
تحريم هاي ظالمانه اي كه در دوره ترامپ تصويب شــد، 

كنار گذاشته شوند.
 عده  اي بر اين باور ند كه بازگشت آمريكا 
با رياست جمهوري بايدن به اين سادگي نخواهد بود 
به نظر شما موانع احتمالي بازگشت آمريكا به برجام چه 

مسائلي خواهند بود؟

چارچوب برجام تعريف شده است؛ اگر آقاي بايدن صداقت 
داشته باشد، به غير از بازگشت به برجام و لغو تمام تحريم ها، 
بايد خســارت هايي را كه به دليل نقض تعهدات از سوي 
آمريكا به ايران تحميل شده اســت، جبران كند. در اين 
صورت نشــان خواهد داد كه آمريكا به صورت جدي به 

توافقات خود پايبند است.  
   مســئله اي كه در اين باره مطرح است اين است كه 
ايران از ِقبل نقض تعهدات از سوي آمريكا، متحمل 
خسارت هاي زيادي شده است و با تداوم وضع موجود 
و تحريم ها، خسارت هاي بيشتري متحمل مي شود و در 
مقابل، آمريكا در چنين موقعيتي قرار ندارد و به دليل 

تداوم نقض تعهدات هزينه اي متحمل نمي شود.
هر مذاكره اي بايد به نتايجي معطوف باشد. تعجيل در انجام 
مذاكرات مي تواند به نتيجه مذاكرات لطمه بزند؛ به همين 
دليل، ايران نبايد به گونه اي عمل كند كه نشــان دهد به 
مذاكره نياز دارد. اقدامات و مواضع ايران طي 3سال گذشته 
قانوني بوده و اين آمريكاست كه دچار خطا شده است؛ اين 
مسئله اي است كه اروپايي ها هم آن را قبول دارند؛ بنابراين 

آمريكا بايد نقض تعهدات خود در برجام را جبران كند.
  برخالف دولت ترامــپ، دمكرات ها در 
مقايسه با حزب رقيب خود، از قدرت اجماع سازي  و 
ائتالف سازي  بيشتري در سطح بين الملل برخوردار 
هستند. آيا امكان عدم توافق ميان ايران و آمريكاي 
بايدن و احتمال بازگشت شرايط به دوره قبل از برجام و 

ائتالف سازي  بين المللي عليه ايران وجود دارد؟
ايران پيش از ترامپ، يك توافقي را با تيــم بايدن، اوباما 
و كري امضا كرده اســت و ترامپ به عنوان رقيب آنها به 
رياست جمهوري رســيده و تعهداتي را كه توسط آنها به 
امضا رسيده، نقض كرده است؛ بنابراين اگر آنها صداقت 
داشته باشند، دليلي براي عدم توافق وجود ندارد. اما با فرض 
عدم توافق ايران و آمريكا درباره بازگشت آمريكا به برجام، 
تالش آمريكا براي فشــار به ايران از طريق ايجاد ائتالف 
بين المللي بايد از سوي كشورهاي اروپايي و ساير كشورها 
ازجمله چين و روسيه مورد پذيرش واقع شود. در همين 
دوره ترامپ، اين كشورها حاضر نشدند كه در سمت آمريكا 
عليه ايران قرار بگيرند. در موارد مختلف، كشورهاي اروپايي، 
چين و روسيه پيشنهادها و قطعنامه هاي آمريكا عليه ايران 
را رد كردند و حاضر به همراهي با آن كشور نشدند؛ بنابراين 
همراه كردن اين كشــورها براي اقدامات غيرقانوني كار 

چندان ساده اي نيست.
 ايــران در دوره ترامــپ 3ســال 
صبراستراتژيك پيشه كرد تا اينكه دوره ترامپ پايان 
يافت. آيا ممكن است كه سناريوي مشابهي در دولت 
آمريكا مطرح باشد مبني بر اينكه دولت آمريكا براي 
مذاكره با ايران منتظر تغيير دولت و برگزاري انتخابات 
در ايران بماند تا با يك دولت تازه نفس براي مذاكره 

اقدام كند؟ 
بايد درنظر داشــت كه توافق برجام عالوه بر كشورهاي 
اروپايي، روسيه و چين، در آمريكا توسط حزب دمكرات 
و تيم بايدن، كري و اوباما و در ايران هم توسط دولت آقاي 

روحاني و آقاي ظريف به سرانجام رسيد؛ بنابراين دليلي 
وجود ندارد كه آنها با همين تيمي كــه در ايران توافق را 
با خود آنها امضا كرده اند، از مذاكرات مجدد درباره همان 
توافق امتناع كنند؛ لذا به تأخير انداختن مذاكرات با اين 

پيش فرض موضوعيتي ندارد.
 دولت آقــاي روحاني به لحاظ شــرايط 
سياسي داخل كشور و درحالي كه كمتر از يك سال 
تا پايان دولت باقي مانده است، در موقعيت مذاكره با 

آمريكا قرار دارد؟
 همانطور كه در گذشته، همين دولت و تيم آقاي ظريف، 
قريب به 2سال اجازه مذاكره با آمريكا را داشتند و توافق 
برجام توســط حاكميت مورد تأييد قــرار گرفت، به نظر 
نمي رسد مانعي در مسير مذاكرات مجدد ميان اين دولت 
با دولت آقاي بايدن در آمريكا وجود داشته باشد. من همان 
زماني كه مذاكرات برجام جريان داشت، به آقاي ظريف 
گفتم: »مطمئن باشيد اگر شما به توافقي برسيد كه منافع 
ايران در آن تامين شــده باشد، حتما مقام معظم رهبري 
حمايت خواهند كرد.« بنابراين اگر برجام هم مورد تأييد 

ايشان نبود، به جايي نمي رسيد.
 بايدن در دوره تبليغات انتخاباتي، مخالفت 
خود را با سياست هاي عربستان در يمن اعالم و حتي 
بحث تنبيه عربســتان را مطرح كرده بود. آيا با آغاز 
رياست جمهوري وي، سياست هاي منطقه اي آمريكا 
در خاورميانه دستخوش تغييرات عمده اي خواهد شد؟

به طور كلي بايد توجه داشت كه سياست هاي آمريكا فارغ از 
وابستگي دولت به دمكرات ها و جمهوريخواهان در ارتباط 
با رژيم صهيونيســتي تغيير چنداني نخواهد كرد. هر دو 
حزب در حمايت از رژيم صهيونيستي هيچ گونه ترديدي 
ندارند. حمايت از اين رژيم سياست ثابت اين كشور است. با 
اين حال، ترامپ يك استثنا بود و اقدامات وي مانند انتقال 
سفارت و پايتخت رژيم صهيونيستي به بيت المقدس و به 
رسميت شناختن اراضي اشغالي به عنوان خاك اسرائيل 
برخالف قطعنامه هاي سازمان ملل بود كه به نظر نمي رسد 
در آينده تصميمات اين چنيني از سوي دمكرات ها دنبال 
شود. بايد توجه داشت كه روابط اوباما با نتانياهو در دوره قبل 
چندان مناسب نبود و زماني كه نتانياهو به آمريكا سفر كرده 
بود، اوباما از او براي ديــدار دعوت نكرد. با اين حال، هر دو 
حزب به تعهدات خود براي حفظ امنيت رژيم صهيونيستي، 
تامين امنيت و انرژي و نفت اين رژيم و برتري نظامي آن 
كامال پايبند هستند. در ارتباط با كشورهاي عربي، مواضع 
حزب دمكرات و جمهوريخواه در آمريكا مي تواند تا حدودي 
متفاوت باشد؛ با توجه به اينكه دمكرات ها درباره مسائلي 
مانند دمكراسي و حقوق بشر مدعي هستند، اگر حادثه 
قتل خاشــقجي در دوره دمكرات ها اتفــاق مي افتاد، 
مواضع آمريكا تا حدودي مي توانست متفاوت از ترامپ 
باشد. جناياتي كه عربســتان در يمن مرتكب مي شود، 
به طور كلي شــعارهاي غرب و آمريكا در زمينه حقوق 
بشــر را ناديده گرفته اســت كه تداوم اين اقدامات در 
آينده مي تواند عكس العمل دولت دمكرات بايدن را در 

پي داشته باشد.

بالفاصله بعد از قطعي شدن انتخاب جو بايدن 
به عنــوان چهل و ششــمين رئيس جمهور ديپلماسی

آمريكا و پايان دوران ترامپ در كاخ سفيد، 
رئيس جمهور و وزير خارجه با يادآوري ســابقه ايران در 
ديپلماسي مســئوالنه، از دولت جديد آمريكا خواستند 
اشتباهات گذشــته را جبران كند و به مسير ديپلماسي 
برگردد. صحبت هاي ديروز حســن روحانــي و توييت 
محمدجواد ظريف دربــاره انتخابات آمريكا را مي شــد 
به عنوان پيامي از ايران به دولت آمريكا تفسير كرد؛ پيامي 
كه بر انتظارات ايران از دولت جديد اين كشور كه قرار است 
بهمن ماه مستقر شود، تأكيد مي كرد. پيام ظريف و روحاني 
به جو بايدن، رئيس جمهور جديــد آمريكا، پيام تبريك 
نبود، بلكه توصيه ای بود در جهت اينكه دولت آينده آمريكا 
به جبران خسارت هاي 4سال گذشــته ترامپ برآمده و 
اشتباهات گذشته را جبران كند. ارســال پيام تبريك از 
طرف روساي جمهور ايران به روســاي جمهور پيروز در 
آمريكا مرســوم نيســت و پس از انقــالب فقط محمود 
احمدي نژاد بــه بــاراك اوبامــا در دور اول انتخابش در 

سال2008 پيام تبريك فرستاده بود. 
محمود احمدي نژاد در آن سال در پيامش به اوباما كه بعد 
از جنگ طلبي هاي جورج بوش به كاخ سفيد راه يافته بود با 
انتقاد از سياست خارجي مبتني بر جنگ طلبي، اشغالگري 
و زورگويي آمريكا نوشته بود: »ملت بزرگ و تمدن ساز و 
عدالت جوي ايران از تحوالت اساسي، عادالنه و واقعي در 

سياست ها و رفتارها استقبال مي كند.«
 دونالد ترامپ، رئيس جمهور فعلــي آمريكا كمتر از 3ماه 
ديگر كاخ ســفيد را تحويل دمكرات هايــي كه به دنبال 
بازگرداندن آمريكا به قراردادهاي بين المللي مثل معاهده 
پاريس، يونسكو و توافق هسته اي برجام هستند، می دهد. 
ترامپ ارديبهشت96 از برجام خارج شد و با راهبرد فشار 
حداكثري روي ايران؛ شديدترين تحريم ها را عليه ايران 
اعمال كرد. ديروز حسن روحاني، رئيس جمهور با اشاره به 
نتيجه انتخابات رياست جمهوري آمريكا، گفت: سياست 
پرآسيب و نادرســت دولت آمريكا در 3سال اخير، نه تنها 
توسط مردم سراســر جهان تقبيح شد، بلكه در انتخابات 

اخير از سوي مردم اين كشور نيز با مخالفت روبه رو شد. 
به گزارش پايگاه اطالع رســاني رياست جمهوري، حسن 
روحاني روز يكشــنبه در يكصد و هفتادونهمين جلسه 
ســتاد هماهنگي اقتصادي دولت گفت: »اينك فرصتي 
براي دولت آينده آمريكا پيش آمده اســت كه اشتباهات 

گذشته را جبران كند و با احترام به قواعد جهاني، به مسير 
پايبندي به تعهدات بين المللي، بازگردد.« 

رئيس جمهور افزود: »جمهوري اســالمي ايران، همواره 
به تعهدات خود در صورت رعايت مسئوالنه از سوي همه 
اطراف تعهد، پايبند بوده و تعامل سازنده با جهان را راهبرد 
خود مي داند.« روحاني با تأكيد بر پيروزي مقاومت ملت 
ايران در جنگ اقتصادي تحميل شده توسط دولت آمريكا، 
گفت: »مردم ايران بــا مقاومت قهرمانانه خــود در برابر 
جنگ تحميلي اقتصادي، اثبات كردند كه سياست فشار 

حداكثري آمريكا محكوم به شكست است.«
 رئيس جمهور تصريح كرد: »اينك زمان آن اســت كه در 
سايه همكاري و هم افزايي ايران و همسايگان، شاهد ارتقای 
امنيت و توســعه در منطقه باشيم و مســير ثبات و رشد 
اقتصادي كشور، با قوت و ســرعت هرچه بيشتر، پيموده 
شــود.« محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه اســالمي 
ايران هم روز يكشــنبه در توييتي نوشــت: مردم آمريكا 
حرف خود را بيان كردند، جهان در حال نظاره است كه آيا 
رهبران جديد آمريكا قلدري فاجعه آميز و بي قانوني رژيم 
سابق آمريكا را كنار خواهند گذاشت و چندجانبه گرايي، 

همكاري و احترام به قانون را خواهند پذيرفت؟
ظريف همچنين نوشــت: ســابقه ايران ]روشن است[؛ 

عزتمداري، منافع ملي و ديپلماسي مسئوالنه

محمد صدر، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام 
در گفت وگو با همشهري به تحليل مناسبات 

ايران و دولت آينده آمريكا پرداخت
پيام از ايران به دولت جديدآمريكا كافه مجلس

 واكنش مجلس
به پايان ترامپ

مجلســي ها واكنــش متفاوتي نســبت به 
رانده شــدن ترامپ از قدرت و پيروزي جو 
بايدن در انتخابات رياست جمهوري آمريكا 
داشتند؛ اغلب از خروج ترامپ از عرصه قدرت 
استقبال كرده اما هشدار داده اند كه با آمدن 
بايدن نيز قرار نيست اتفاق بهتري رخ دهد. 
در رأس اين واكنش ها محمدباقر قاليباف با 
انتشار فيلمي از سيدحسن نصراهلل، دبيركل 
حزب اهلل لبنان كه در آن شكست ترامپ در 
انتخابات اخير آمريــكا را پيش بيني كرده 
بود، آيات 21 تا 26 سوره النازعات را توييت 
كرد.آياتی كه از »معجزه بزرگ تر« حضرت 
موســي)ع( در برابر فرعون سخن مي گويد.

از سوي ديگر نيز ســيدنظام الدين موسوي، 
نماينده تهران هم نوشت:  »ظاهرا شر ترامپ 
از ســر جهان كم شد، اما شــر امپرياليسم 
آمريكا همچنان باقي است،  ترامپ از مريخ 
نيامده بود.  اين زامبــي زهرآلود، محصول 
هميــن كارخانه ليبرال سرمايه ســاالري و 
مترسك اليگارشي آمريكا بود كه پس از پايان 
تاريخ مصرف، با زور رسانه، روانه زباله دانش 
مي كنند.  اما زامبي ها هنوز هســتند.« در 
لواي تعابير و واكنش هاي اغلب احساســي 
نمايندگان به انتخــاب بايدن و خداحافظي 
ترامپ با قدرت، يعقوب رضا زاده، عضو هيأت 
رئيسه كميســيون امنيت ملي و سياست 
خارجي هم از بررســي تحوالت و انتخابات 
آمريكا در جلسه هفته آينده اين كميسيون 
خبر داد. رضازاده به ايســنا گفت: بررســي 
انتخابات آمريكا وظيفه دستگاه ديپلماسي و 
وزارت خارجه است، اما قطعا در اين بررسي 
كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي نيز 
همراه خواهد بود تا به بررسي مشتركي دست 
پيدا كنيم، لذا جلســات مشتركي تشكيل 
خواهد شد. ورود كميسيون امنيت به صورت 
ويژه به تغيير قدرت در آمريكا در حالي است 
كه هفته پيش مجلس يك فوريت طرحي را 
به تصويب رساند كه با هدف لغو تحريم هاي 
آمريكا عليه ايران دولــت را ملزم به احياي 
غني سازي  20 درصد و احياي قلب رآكتور 

مي كرد.

آزمون صداقت 
بايدن

  روحاني: فرصتي براي دولت آينده آمريكا پيش آمده كه اشتباهات گذشته را جبران كند
  ظريف: جهان در حال نظاره است كه آيا رهبران جديد آمريكا قلدري فاجعه آميز و بي قانوني 

رژيم سابق آمريكا را كنار خواهند گذاشت؟

   ادعاي اينكه هيچ تفاوتي ميان 
بايدن و ترامپ نيست اشتباه است

   اگر تيم بايدن صداقت نشان دهد 
دليلي براي عدم توافق وجود ندارد

 اصغر صوفی
خبرنگار

 4سال پس از رياست جمهوري دونالد 
ترامپ جمهوريخــواه در آمريكا كه 
مثل يك كابوس براي دنيا گذشت؛ 
جو بايدن به عنوان رئيس جمهور جديد اين كشور وارد كاخ سفيد خواهد شد. 
او بهمن ماه دولت را از جمهوريخواهان مي گيرد و احتماال اولويتش در دولت   
ترميم ظاهر بيشتر فروريخته آمريكا در دنيا باشد، ويرانه اي كه ترامپ براي او 
به جا گذاشته است با بازگشتن به معاهده پاريس، يونسكو، برجام و توافق هاي 
بين المللي كه ترامپ از آنها خارج شده بود، سخت ترميم خواهد شد. بايدن 
كار دشواري را به خصوص با ايران دارد، او كه در دولت اوباما از معماران توافق 

هسته اي بود،  وعده بازگشــت به برجام را داده است با اين حال كار دشوار او 
جايي آغاز مي شــود كه بخواهد تحريم ها را عليه ايران لغو كند. در سيستم 
آمريكا اساسا اعمال تحريم كار آسان تري از لغو آن است، تحريم هايي كه با 
دستور رئيس جمهور اعمال و اجرا مي شوند براي لغو شدن احتياج به تصميم 
كنگره دارند. اين ميراثي است كه ترامپ و ائتالف سعودي- صهيونيستي براي 
ايران، دنيا و دولت آينده آمريكا به جا گذاشته اند. با محمد صدر، عضو مجمع 
تشخيص مصلحت نظام كه از مديران ارشد وزارت خارجه در دولت اصالحات 
بود درباره آينده مناسبات ايران و دولت جديد آمريكا به گفت وگو پرداخته ايم. 

او معتقد است بازگشت به برجام آزمون جدي بايدن است.
  نظاره گر اقدامات عملي آمريكا هستيم

سعيد خطيب زاده، سخنگوي وزارت خارجه هم 
در برنامه من طهران شبكه العالم درباره انتظارات 
ايران از دولت جديد آمريكا گفت: ليســتي از 
موارد پاســخگويي رئيس جمهور جديد آمريكا 
پيرامون تعهدات به ايران آماده شده كه بايدن 
بايد جبران مافات كند، آمريكا چاره اي جز احترام 
و بازگشت به مسير قانونمداري ندارد. وي آمريكا 
را ناقض برجام دانست و گفت: آمريكا در موضع 
شرط گذاري براي ايران نيست، آنها ميلياردها 
دالر به ملت ايران خســارت زدند. سخنگوي 
وزارت خارجه تصريح كــرد: آمريكا بايد توبه و 
جنگ اقتصادي عليه ما را متوقف كند، تفاوت بين 
اردوگاه بايدن و ترامپ آشكار است اما نظاره گر 
اقدامات عملي هستيم. سخنگوي وزارت خارجه 
خاطرنشان كرد: ميز مذاكرات برجام پابرجاست 

و براي همه جا هست اگر چه مسير سخت است.
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تهران نفس کشید

پایتخت ایران امیدوار به آسمان آبی، نفس تازه کرده است. پس از 
چند روز انتظار، بارش باران و وزش باد کیفیت هوای تهران را بهتر 

کرد و شاخص آلودگی به عدد 80 رسید. 
مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران در همین ارتباط به 
همشهری گفت: در تمیز شدن هوای تهران نقش باد از باران بیشتر 
بود به شکلی که تهویه طبیعی چند روز اخیر باعث شده  بین 12 تا 
18 آبان فقط 2 روز شاخص باالی 100 داشته باشیم. در این مدت 
5 روز قابل قبول و 2 روز ناسالم برای گروه های حساس داشتیم. 

حسین شهیدزاده با اشاره به اینکه طي این مدت در زمینه فعالیت 
منابع آالینده تغییر خاصی رخ نداده است، افزود: در این بازه زمانی 
باالترین آالینده که شاخص هم بر اســاس آن تعیین شد ذرات 
معلق بیشتر از2.5 میکرون بود. نزدیک 60 درصد این ذرات معلق 
بر اثر حمل و نقل ایجاد می شــود که منشا حدود 32.8 درصد از 

این نوع آلودگی نیز خودرو های دیزلی هستند. 
او تاکید کرد: مقایســه آبان امسال با آبان ســال پیش اطالعات 
زیادی به دســت نمی دهد. بهتر این اســت که آن را در یک بازه 
10 ساله مقایســه کنیم. با این روش می  توان دریافت که غلظت 

آالینده ها در طوالنی مدت رو به کاهش بوده است.
امسال معیار های محاسبه شاخص و شیوه ارزیابی سختگیرانه تر 
شده است. شــهیدزاده در این باره شــرح داد: آلودگی ناشی از 
باالرفتن غلظت آالینده ها اســت و شــاخص بر اســاس  غلظت 
تعیین می شود. بر این اساس میزان مشخصی از آلودگی که قباًل 
شاخص را به عدد 100 می رساند اکنون به اعداد شاخص باالتری 

می رساند. 
در آبان امسال تا روز شنبه 9 روز قابل قبول و 8 روز ناسالم برای 
گروه های حساس داشــتیم اما در مدت مشابه آبان 98 روز های 

قابل قبول به 14 روز می رسید.
مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران درباره بارش ها در 
پاییز گفت: هواشناسی از قبل اعالم کرده بود که امسال هم میزان 
بارش ها کمتر است و هم دیرتر اتفاق می افتد در نتیجه ما انتظار 

داشتیم که میزان آلودگی به نسبت سال گذشته بیشتر باشد. 
او درباره تاثیر محدودیت های کرونا در کاهش آلودگی هوا تصریح 
کرد: ما پیش از این هــم میزان آلودگی در روز هــای تعطیل را 
سنجش می کردیم و مشخص بود که تعطیلی  در پاک شدن هوا 
تاثیر خیلی زیادی ندارد. در این زمینه چند فرضیه مطرح است 
یکی اینکه سهم صنایع بیش از چیزی است که تصور می شود در 
نتیجه وقتی حرکت خودرو ها کمتر می شود اما کارخانه ها به کار 

خود ادامه می دهند باز هم میزان آلودگی هوا زیاد است. 
شــهید زاده با شــرح دلیل دیگــر باقی ماندن آلودگــی هوا در 
روز های تعطیل گفــت: فرضیه دیگر این اســت که خودرو های 
ســنگین و دیزلی که سهم بیشــتری از تولید آلودگی نسبت به 
ســواری ها دارند، شــب ها در هنگام تردد هوا را کماکان آلوده 
می کنند. می دانیم که محدودیت های اخیر شــامل دورکاری و 
آموزش مجازی برای جلوگیری از انتشار بیماری کرونا از طریق 
فاصله گذاری اجتماعی نقش مهمی دارد، امــا به دلیل افزایش 
استفاده از خودروی شخصی در محدوده های اجرای طرح ترافیک، 

میزان تاثیر آنها در کاهش آلودگی هوا کاهش یافته است. 

ناوگان فرسوده و بي رمق حمل ونقل 
عمومي تهران سال هاســت با وجود حمل ونقل

بودجه ناکافي ســرپا مانده است. با 
اینکه دولت  موظف است بخشي از هزینه تجهیز و 
توســعه این ناوگان را بپردازد، اما سال هاســت از 
وظیفه اش شانه خالي مي کند. مترو و اتوبوسراني 
پایتخت با همــه ظرفیت کار مي کنــد؛ آن هم در 
روزگاري که موج سوم کرونا در شهرها مرز هشدار 
را رد کرده و ســهم پایتخت از آمــار مرگ ومیرها 
روزانه بین 150تا 200نفر است؛ در شرایطي که با 
تعطیلي شــهر موافقت نمي شــود و رعایت فاصله 
اجتماعي در مترو غیرممکن اســت و  کار به جایي 

رســیده که درصورت تداوم رونــد فعلي، متروي 
پایتخت دیگر تاب وتوان روي پــا ماندن ندارد. به 
گزارش همشــهري، کمک براي توســعه مترو و 
نوسازي اتوبوس هاي شهر به حدي ضروري است که 
محسن هاشمي رفسنجاني دیروز خواستار کمک 
فوري دولت شد. او که در جلسه دیروز شوراي شهر 
تهران صحبت مي کرد، از رئیس جمهور خواســت 
هرچه ســریع تر یک میلیارد دالر از محل صندوق 
توســعه ملي براي ســاماندهي ناوگان حمل ونقل 

عمومي اختصاص یابد.
رئیس شوراي شهر تهران با اشاره به افزایش ابعاد 
گذشته شیوع کرونا افزایش چشمگیري داشته، اما تلفات کرونا در تهران ادامه داد: »با اینکه در هفته 

متأسفانه ستاد ملي کرونا هنوز پاسخي به پیشنهاد 
کارشناسي شوراي شهر و مجمع نمایندگان تهران 
مبني بر تعطیلي 2هفته اي تهران نداده اســت. در 
تهران روزانه 150 تا 200نفر به دلیل ابتال به کرونا 
و آلودگي هوا کشته مي شوند و این میزان تلفات در 

هیچ شهري در جهان وجود ندارد.«
بر همین اســاس هاشمي رفســنجاني به ضرورت 
تقویت ناوگان حمل ونقل عمومي اشاره کرد و ادامه 
داد: »با وجود تشدید نیاز به تقویت ناوگان اتوبوس، 
میني بوس و تاکســیراني و متروي تهران به دلیل 
ایجاد فاصله اجتماعي و افزایــش آلودگي هوا، اما 
هیچ اقدام مؤثري در طول 7ســال گذشته انجام 
نشده است؛ از این رو حاال که با آزاد سازي  برخي از 
دارایي هاي ایران و افزایش فروش ارز توسط بانک 
مرکزي، وضعیت منابع دولــت بهبود پیدا کرده از 
رئیس جمهور انتظار داریم که دســتور تخصیص 
حداقل یک میلیــارد دالر به صورت فــوري براي 
ساماندهي بحران سیســتم حمل ونقل عمومي در 

تهران را صادر کند.«
پیش تر شهردار تهران هم در نامه اي به رئیس دفتر 
مقام معظــم رهبري و 2مقام دولتي درخواســت 
اســتفاده از منابع صندوق توسعه ملي براي خرید 
اتوبوس و واگن مترو را کرده بــود. پیروز حناچي 

در نامه اي به رئیــس دفتر مقام معظــم رهبري، 
رئیس سازمان برنامه و بودجه و دبیر شوراي عالي 
هماهنگــي و امور اقتصــادي، وضعیــت ناوگان 
حمل ونقل عمومي تهــران را وخیم توصیف کرده 
و خواستار کمک از محل صندوق توسعه ملي براي 

خرید اتوبوس و واگن مترو شده بود.
محمــد علیخانــي، رئیــس کمیســیون عمران 
و حمل ونقل شــوراي شــهر تهران هم با انتقاد از 
بي توجهي دولت ها در دوره هاي مختلف به مترو و 
اتوبوسراني از عمل نکردن دولت به وعده هایش در 

این زمینه گالیه کرده بود.

گره جديد آزادسازي اوراق مترو و اتوبوس
یکي از مشکالت توسعه متروي تهران به پرداخت 
پــول اوراق فروختــه شــده از ســوي بانک هاي 
عامــل برمي گــردد؛ جدیدترین موضــوع در این 
خصــوص 1500میلیارد تومان اوراقي اســت که 
بانک رفاه به  بانک مرکزي واگــذار نمي کند تا به 
دست شهرداري تهران برسد.علي امام، مدیرعامل 
شــرکت راه آهن شــهري تهران و حومــه در این 
باره گفــت: »  درحالي که بانک رفــاه 100 درصد 
تضامین الزم براي آزادسازي 1500میلیارد تومان 
اوراق مشارکت را از شهرداري مي خواهد، سازمان 
تأمین اجتماعي گره جدیدي ایجــاد کرده و با ما 

همکاري الزم را ندارد. متأسفانه این موضوع هنوز 
به جایي نرسیده؛ این در حالي است که شهرداري 
تهران ملک هاي متعــددي را معرفي کــرده، اما 
فرایند وثیقه گذاري در دفترخانه با کندي در حال 
پیشرفت اســت.« به گفته او برخي امالک نیازمند 
مفاصاحساب سازمان تأمین اجتماعي هستند، اما 
از آنجا که این سازمان طلب سنگیني از شهرداري 
تهران دارد، همکاري الزم را نمي کند و معتقد است 
که شــهرداري باید بدهي هاي خود را بپردازد؛ از 
این رو نه تنها مشکل آزادســازي اوراق حل نشده، 
بلکه گره جدیدي ایجاد و کار کامال متوقف شــده 
است. علي امام افزود: »طي ماه هاي گذشته حدود 
200میلیــارد تومان از مبلــغ اوراق در وثیقه قرار 
گرفته اســت، اگر بانک رفاه حاضر مي شد همین 
مبلغ را هــم آزاد کند، گشایشــي برایمان حاصل 
مي شد، ولي بانک رفاه حاضر به آزادسازي این رقم 
نیســت و انتظار دارد وثیقه 1500میلیارد توماني 
کامل شود و بعد نســبت به آزادسازي مبلغ اوراق 
اقدام کند. با وجود اینکه معاونت مالي شــهرداري 
تهران پیگیر این موضوع هســت، اما بــا توجه به 
شواهد، هنوز دورنماي روشني از این موضوع نداریم 
و اگر حل نشدن این مسائل تا آذر ماه ادامه داشته 
باشد در افتتاح 12ایستگاه مترو که قرار بود تا پایان 

سال محقق شود، تأخیر ایجاد خواهد شد.«

 حمل ونقل همگاني تهران
 در وضعيت اضطرار

محســن هاشــمي از رئیس جمهور خواســت هرچه سریع تر 
یک میلیارد دالر از محل صندوق توســعه ملي براي ساماندهي 

ناوگان حمل ونقل عمومي پایتخت اختصاص یابد

تهران یکي از کالنشهرهاي دنیاست که به جرأت مي توان از 
آن به عنوان شهر تاریخي نام برد؛ بناهاي تاریخي و ارزشمند 
تهران آنقدر زیاد هستند که براساس آمار، باالي 2500بناي 
واجد ارزش تاریخي در آن وجود دارد؛ بناهایي که اما هنوز 
به ثبت آثار ملي نرسیده اند و متأسفانه طي سال هاي اخیر 

شاهد تخریب و نابودي شماري از آنها بوده ایم.
از جمله تازه ترین آنها مي توان به کلیساي ادونتیست ها در 
خیابان سي تیر اشاره کرد که با وجود برخورداري از شرایط 

واجد ارزش تاریخي بودن، هفته گذشته تخریب شد.

همین مســئله باعث شد تا احمد 
مســجدجامعي، در جلسه دیروز 
شوراي شــهر تهران نســبت به 
موضوع واکنش نشان دهد و بگوید: 
»در محدوده اي که به آن چهارراه 

ادیان مي گوییم و در تقاطع خیابان هاي جمهوري و سي 
تیر قرار دارد، کلیسا، کنیســه، آتشکده، مسجد و همه 
اینها کنار هم هستند و معتقدان به هر کدام از این ادیان 
ابراهیمي در معابد خود حاضر مي شــوند. این موضوع 
از ویژگي هاي خاص شــهر تهران به حساب مي آید که 
تقریبا در بین پایتخت هاي دنیا منحصر به فرد اســت. 
خبري که داده شده این اســت که یکي از معابد دیني 

قرار است به ساختمان تجاري تبدیل شود. شهرداري 
در این باره توضیح بدهد. من با شــهردار منطقه و مدیر 
میراث و همینطور با برخي کارشناســان شــهري هم 
گفت وگو داشته ام. مدیر میراث مي گوید گزارش هایي که 
از مجوز ما مي گویند کامل نیست. مجوز پیشین یکساله 
بوده و االن چند سال از آن زمان گذشته و براي تخریب 
نیاز به مجوز جدید است که با توجه به شرایط این روزها 
بعید بود مجوز تخریب داده شود. مدیر میراث مي گوید 
اینجا اجــازه ندارند به ارتفاع 17متر و نیم ســاختمان 
بســازند نهایتا 10متر و نیم است ولي شهرداري مجوز 
ساختمان 4 طبقه داده است. البته اینها نیاز به بررسي 
دارد و کمیســیون معماري و شهرســازي الزم است 
درباره آن اظهارنظر کند.« این عضو شورا با بیان اینکه 
در مساجدي، بارها هیأت امنا و امام جماعت آن عوض 
شــده اند اما اصل مســجد تجارتخانه نمي شود، افزود: 
» نگرانم که گرفتار پول پایگي شویم. محلي که مي گویم 
جایي است بین سي تیر و کافه نادري. فرد سرمایه داري 
اینجا را تملک مي کند و بناي پیشین را از بین مي برد و 
مجوز ساخت وساز تجاري مي گیرد. در این قضیه میراث 
و شــهرداري نقش دارند. « مســجدجامعي همچنین 
تذکر داد که پول پایگي باعــث تخریب بخش مهمي از 
خیابان ولیعصر شده اســت. به گفته او خیابان ولیعصر 
یک قسمت قاجاري دارد که از چهارراه سپه و خیابان 
امام خمیني تا راه آهن امتداد دارد و عمدتا قاجاري است. 
یک قسمت دیگر آن از چمران تا تجریش است. که آن 
هم آثار قاجاري بســیاري دارد اما به دلیل ســودآوري 
باالي ساخت وساز در این اماکن بخش مهمي از خیابان 

ولیعصر و فضاي پیراموني آن خیلي آسیب دیده است.

تنها راهكار، هماهنگي بین میراث، شهرداري و قوه 
قضايیه است

با همه اینها حفظ بناهاي تاریخي و ارزشمند شهر طي 

یک سال گذشته، از اولویت هاي مدیریت شهري بوده 
است. اما اینکه این مسئله چقدر پشتیباني حقوقي دارد 
و به رسمیت شناخته مي شود، بسیار حائز اهمیت است. 
تجربه در شهر تهران نشــان داده، همیشه واجد ارزش 
بودن یک بنا، سبب جلوگیري از تخریب آن نشده است. 

حسن خلیل آبادي، رئیس کمیته 
میراث فرهنگي شوراي شهر تهران 
در این باره مي گوید: »تهران، ري 
و تجریش جزو شهرهاي قدیمي 
به شمار مي روند که آثار میراثي، 

فرهنگي و تاریخي درآن فراوان هســتند. ما در تهران 
خانه اي داریم که 200ســال قدمت دارد. محله هایي 
داریم مانند عودالجان، بازار و... که بیش از 200ســال 
قدمت دارند، ولي در طرح هاي توسعه، بسیاري از این 
خانه ها و محله ها که هویت تهران بودند، تخریب شدند 
و جاي خود را به اتوبان  و بزرگراه دادند؛ درحالي که در 
توسعه شهر انسان محور، توسعه شهر باید در حاشیه و 
اماکني که ساکني در آن وجود ندارد، صورت بگیرد. « 

خلیل آبادي دلیل این امــر را منافع اقتصادي مي داند؛ 
»در گذشــته بســیاري از خانه ها و محله هاي تاریخي 

به دست افراد سودجو یا دالالن اقتصادي افتادند یا در 
اثر بي توجهي مسئوالن از بین رفتند. تنها راهکار حفظ 
اماکن ارزشمند و تاریخي شهر، هماهنگي و یکپارچگي 
بین مسئوالن میراث فرهنگي، شهرداري، قوه قضاییه 
است. ما باید بتوانیم روي ابنیه تاریخي و فرهنگي، براي 

شهروندان حساسیت ایجاد کنیم. «

هنگامي که کاري از دست شهرداري بر نمي آيد 
در شــهر تهران، امالک از نظر ارزش تاریخي 2 دسته 
هســتند؛ یکي بناهایي که ثبت ملي مي شوند و دسته 
دیگر بناهایي که ارزش تاریخي دارند و در طرح تفصیلي 
ثبت شده اند. شهرداري براي صدور پروانه بناها، همواره 
از میراث فرهنگي اســتعالم مي گیرد و در این عرصه 
میــراث فرهنگي متولي اســت. در این میــان، به نظر 
مي رسد موضوعي که براي کلیساي ادونتیست ها مطرح 
شده، به مجوز تخریبي برمي گردد که میراث فرهنگي 

به مالک داده است. 
ابوالفتح شــادمهري، مدیــر بافت و بناهــاي تاریخي 
شــهرداري تهران در این رابطه مي گوید: »شهرداري 
تهران سال 93کلیساي ادونتیســت ها را به عنوان یک 

ارزش تاریخي به میــراث فرهنگي معرفي کرد، اما آنها 
اعالم کردند کــه این بنا ارزش تاریخــي ندارد. میراث 
فرهنگي مجوز تخریب را به مالک کلیساي ادونتیست ها 
داده اســت. پس از نظر میراث فرهنگي دیگر کاري از 
دست شهرداري برنمي آید و اگر شهرداري مانع تخریب 

شود، علیه ما به دیوان شکایت مي برند. « 
به گفته او البته میراث فرهنگي اســتان تهران دستور 
داده تا ساخت وســاز در محل کلیسا متوقف شود تا بار 

دیگر این اقدام مورد بررسي قرار گیرد.
شــادمهري مي افزاید: »اداره بافت هــاي تاریخي یک 
سامانه اي طراحي کرده  که در آن بناهاي داراي ارزش 
تاریخي، معرفي مي شوند تا شــهروندان به ارزش آنها 
پي ببرند. این اقدام مي تواند کمــک کند تا کنترل ها 
بیشتر شــود. در همین خصوص مقرر شــده تمامي 
بناهاي ارزشــمند موجود در حصار ناصري شناسایي 
شده تا ســامانه بافت هاي تاریخي به روزرساني شود. 
تاکنون حدود 340بنا در تهران ثبت ملي شده اند که 
از نظرهاي مختلف داراي ارزش هســتند. نزدیک به 
2500بناي داراي ارزش تاریخي نیز در تهران شناسایي 

شده است. « 

 
اعضاي شــور اي شــهر تهران یــک فوریت الیحه 
شهرداري در خصوص تأسیس ســازمان مدیریت 
آب هاي سطحي شهر را بررسي کردند و به تصویب 

رساندند. دویست و چهل و هفتمین جلسه شوراي 
اسالمي شهر تهران روز گذشــته به ریاست محسن 
هاشمي رفسنجاني برگزار شد و پس از قرائت دستور 
جلسه، رئیس شوراي اسالمي شهر تهران  مثل چند 
جلســه اخیر به ضرورت تعطیلي حداقل 2هفته اي 
تهران به خاطر اوج گیري کرونا اشــاره کرد و اینطور 

گفت که متأسفانه ستاد ملي کرونا هنوز پاسخي به 
پیشنهاد کارشناسي شوراي شهر و مجمع نمایندگان 
تهران مبني بر تعطیلي 2 هفته اي تهران نداده است.

گرانفروشي آرم طرح ترافیك
رئیس کمیته بودجه و نظارت مالي شــوراي شهر 
تهران دیروز با ارائه گزارش حسابرســي از سازمان 
حمل ونقل و ترافیک شــهرداري اعــالم کرد: »در 
ارزیابي کلــي کمیته صورت هاي مالــي و گزارش 
حسابرس منتخب شــورا، عدم رعایت شفافیت در 

صورت هاي مالــي و قراردادها، مباحــث مالیاتي، 
عدم پایبندي به رعایت اساسنامه و مصوبات و الزامات 
قانوني مصوب شوراي اسالمي شهر تهران، واگذاري 
امالک بدون اخذ مجوزهاي قانوني، گرانفروشي آرم 
ورود به محدوده طرح ترافیک در سنوات گذشته و 
جریمه ناشي از آن در ســال مالي 1393 سازمان 
مشاهده شــده اســت.« به موجب بند ج ماده 44 
آیین نامه مالي شهرداري ها و بند 30 ماده 71 قانون 
شوراهاي اسالمي کشور رسیدگي نهایي و ممیزي 
حساب شهرداري ها به وسیله شوراي اسالمي شهر 

انجام مي شــود.  مجید فراهاني با بیان این مطلب 
گفت: »از طریق بررسي گزارش هاي مالي و گزارش 
حسابرســان موارد نقض و تخلف در ســازمان به 
شهردار اعالم و پیگیري هاي الزم براساس مقررات 

قانوني انجام مي گیرد.«
بــا این توضیحــات، گزارش حســابرس رســمي 

شوراي اسالمي شــهر تهران 
درخصوص حسابرسي سازمان 

حمل ونقل و ترافیک شــهرداري تهران با 14 رأي 
 موافق به تصویب اعضاي شوراي شهر تهران رسید.

با مصوبه شوراي شهر 
سازمان مديريت آب هاي سطحي  تهران تأسیس شد

زينب زينال زاده
خبرنگار

بي توجهي به تقويت ناوگان حمل ونقل عمومي تهران در حالي است که طبق قانون، دولت ها موظف 
بوده اند و هستند در بخش هاي مختلف به توسعه اين ناوگان کمك کنند.

  کمك دولت طبق مصوبه مجلس: مصوبه مجلس شوراي اسالمي 13سال پیش دولت را ملزم کرده 
است تا براي توسعه حمل ونقل عمومي در شهرها به مديريت شهري کمك کند. مجلس شوراي اسالمي 
طرحي را به تصويب رساند و دولت را موظف کرد تا مبلغ يك میلیارد دالر را به تجهیز و توسعه ناوگان 
حمل ونقل عمومي شهرها اختصاص دهد. برهمین اساس، 60درصد اين مبلغ يعني 600میلیون دالر 
بايد به تهران اختصاص پیدا مي کرد، اما دولت وقت هم اين مصوبه را ناديده گرفت. با توجه به اينكه 
شوراي نگهبان اين مصوبه را براي 2سال يعني تا ســال 89قابل تمديد دانسته بود، اين فرصت که 
مي توانست بخش عمده اي از ناوگان اتوبوسراني پايتخت را نوسازي و تجهیز کند و کمكي به توسعه 

خطوط و خريد واگن هاي مترو باشد، با بي توجهي دولت وقت هدر رفت.
  يك سوم قیمت بلیت: يكي ديگر از منابعي که دولت موظف است از طريق آن به مترو کمك کند، 
پرداخت يك سوم سهمش در بهاي بلیت است؛ سهمي که تا کنون ريالي از آن به شهرداري پرداخت 

نشده است.
   اوراق مشارکت: صدور مجوز فروش اوراق مشــارکت ساالنه براي توسعه حمل ونقل عمومي هم 
يكي از منابعي است که قانون به دولت محول کرده است. با وجود صدور مجوز انتشار، اين منبع کمكي 
دولت به شهرداري هم همواره پشت سد بي اعتمادي به شهرداري به عنوان نهادي نیمه دولتي و عمومي 
مي ماند و عدم پذيرش تضامین شهرداري از سوي بانك هاي عامل که زيرنظر بانك مرکزي فعالیت 
مي کنند، سنگ بزرگ پیش پاي کمك هاي دولتي به ناوگان حمل ونقل است. درحالي که 50درصد 
تضامین اين اوراق بايد از سوي دولت ارائه شود و 50 درصد ديگر را شهرداري تامین کند. به عبارتي 

ديگر حتي بانك  ها مي توانند در پرداخت سهم 50 درصدي دولت سرعت به خرج دهند.

تعهدات قانوني براي تقويت حمل و نقل 

كليساي تاريخي قرباني منافع اقتصادي شد
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گزارش همشهري از ناهماهنگي هاي بین نهادهاي مسئول که تخریب اماکن 
واجد ارزش تاریخي در تهران را رقم مي زند

بيم تخريب اماكن ارزشمند تاريخي در خيابان سي تير 
مريم میرزايي، معمار بافت تاريخي شهر

خیابان سي تیر يا خیابان اديان در اواسط سلطنت ناصر الدين شاه قاجار تاسیس شده است و قدمت 150ساله 
دارد و در زمان تاسیس جزو محله دولت، در حصار ناصري بوده است. اين خیابان در طول تاريخ محل سكونت، 
نیايش و کسب و کارپیروان اديان مختلف بوده که در کنار هم زندگي مسالمت آمیزي داشتند. در اين خیابان 
3 کلیسا، 3 مسجد، يك آتشكده و يك کنیسه وجود داشته است. طي روزهاي اخیر کلیساي ادونتیست در 
معرض تخريب قرار گرفته و بیم آن مي رود که ساير اماکن تاريخي در خیابان سي تیر هم به همین سرنوشت 
دچار شوند. چون اين خیابان و محوطه اطراف آن داراي اماکن تاريخي بي شماري هستند که تعدادي از آنها 
مانند خانه منسوب به ايرج میرزا، سرلشگر شیباني و2 خانه واقع در کوچه سیمي تخريب شده اند. کلیساي 
ادونتیست هم به لحاظ قدمت، سبك معماري، ارزش همزيستي اديان کنار هم و واقع شدن در بافت تاريخي 
شهر، داراي ارزش بااليي است. اين کلیسا خريداري شده است. مالكان سال 94 داخل کلیسا را تخريب کرده 
و با عكس هاي تخريب شده کلیسا، همان سال مجوز تخريب آن را از سازمان میراث فرهنگي اخذ کرده اند که 
شهرداري وقت هم مجوز تخريب صادر مي کند؛ درحالي که ملك ارزش تاريخي و معماري دارد. دوستداران 
و فعاالن میراث تاريخي تهران تا سال 99مانع از تخريب کلیسا مي شوند و طبق روال مجوزهاي صادر شده از 
طرف سازمان میراث فرهنگي، اگر ملكي مجوز تخريب بگیرد و تا سال بعد تخريب نشود، مجوز تخريب ملك 
لغو خواهد شد. البته اين مورد بايد در نامه سازمان میراث ذکر مي شد. به هر ترتیب به تازگي تخريب کلیسا 
به جريان افتاده است. در بناهايي از اين دست نابساماني در مديريت و ناهماهنگي میان دستگاه هايي چون 
میراث فرهنگي و شهرداري و ديگر ارگان هاي ذيربط و نبود سیستم نظارتي يكپارچه بر عملكرد دستگاه هاي 

مربوطه از اصلي ترين عوامل تخريب بافت تاريخي هستند.
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محدوده کلیساي تخريب شده در خیابان سي تیر

 پريسا امیرقاسم خاني 
خبرنگار
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آنچه باعث شد ايران از گشــايش هاي برجامي بهره مند نشود، 
قلــدري ترامپ و زورگويــي غيرمعقــول او بود كه بــا اعمال 
تحريم هاي سخت عليه شــركت ها و كشورهاي همكار با ايران، 
اجازه عادي سازي شرايط را ندارد؛ حاال با فرض بهبود شرايط با 
حذف ترامپ از معادالت تصميم گيري آمريكا، ايران بايد قاعده 
مشخصي براي ازسرگيري همكاري هاي قبلي با محيط بين الملل 
داشته باشد و در اين مسير براســاس منافع ملي، حتي با خود 
آمريكا نيز به عنوان يك كشــور قانوني، روابط اقتصادي برقرار 
كند تا منافع آنها نيز در گرو حفظ هرگونه معاهده احتمالي باشد.

نكته ديگر اينكه در يادآوري برجام، اين مسئله بايد مدنظر باشد 

كه زورگويي ترامپ باعث ترك همه شــركاي تجاري و صنعتي 
ايران از كشور شد، پس اگر روزي قرار به بهبود اوضاع باشد، بايد 
در مورد كســاني كه همكاري با ايران را قطع كردند نيز مسئله 
زورگويي ترامپ مدنظر قرار گيرد و دليــل قطع همكاري آنها 
احصا شود. در اين شرايط اگر شــركت يا كشوري چندين برابر 
روابط با ما، با آمريكا ارتباط داشته و به واسطه زورگويي ترامپ و 
حفظ تجارت خود با ايران قطع همكاري كرده، نمي توان اجازه 
ازســرگيري همكاري را به او نداد. مانند كشــوري كه سال ها 
شريك اول ايران در خريد نفت بوده و زير سايه زورگويي ترامپ، 
نه تنها ديگر نفتي از ايران نخريد بلكه مجبور شد از برداشت پول 

بلوكه شده ايران نيز جلوگيري كند.
البته مي توان تضاميني در همكاري هاي جديد براي شركت هاي 
خارجي و كشــورهاي ديگر ايجاد كرد كه در موارد احتمالي در 
آينده، قادر به ترك بي هزينه ايران و قطع رابطه با ما نباشند؛ اما 
دنياي تجارت، دنياي بده بستان و چانه زني است و اين احتمال 
وجود دارد كه خارجي ها با چنين شرايطي حاضر به همكاري با ما 
نشوند. پس يكي از اصول در گشايش هاي احتمالي اين است كه 

ايران با نگاهي به قواعد تجارت بين المللي و درك اثرات زورگويي 
ترامپ بر اين فضا وارد ميدان شود.

جداي از همه اين حرف ها، بايد »استفاده از توان داخلي و توجه 
به بومي سازي ها« اكيداً در هرگونه گشايش سياسي و اقتصادي 
احتمالي مدنظر قرار بگيرد؛ چراكه اگر چيزي قرار است ما را از 
تكرار آســيب هاي تحريم ايمن كند، ارج نهادن به همين توان 
داخلي و بومي سازي هاســت. ما در جريــان تحريم ها گرچه با 
حذف شــدن از نظام بانكي و نقل وانتقال پول جهاني آســيب 
جدي ديده ايم اما به جــز نظام پولي، در صنايــع و حوزه ها نيز 
از جايي ضربه خورده ايم كه به بيرون وابســتگي داشته ايم. در 
حقيقت تحريم ما را ناچار كرد در برخي از حوزه ها به بومي سازي 
بپردازيم و به توان داخلي ميدان بدهيم ازاين رو يكي از نكاتي كه 
در هرگونه عادي سازي روابط بين الملل بايد مدنظر قرار بگيرد، 
اين است كه بومي سازي ها در معرض خطر قرار نگيرند و به جاي 
سركوب شدن با واردات و رقيب تراشي، امكان ارتقاي توانمندي 
و كيفيت با اســتفاده از تعامل با خارج و دريافت دانش فني روز 

را پيدا كنند.

گفت وگو

خوف و رجاي واردات با ارز متقاضي 
مشكالت تامين و تخصيص ارز مورد 
نياز بــراي واردات برخــي كاالهاي 
اساســي و محصــوالت صنعتــي 
موجب دپوي ايــن اقالم در گمركات 
كشــور و كمبود و گراني آن در بازار 
خرده فروشي شده است. اين شرايط 

موجب شد تا پس از تأكيد مقام معظم رهبري براي مقابله با گراني 
بي دليل برخي كاالها، مسئوالن تنظيم بازار در نشستي فوق العاده 
راهكارهايي را براي تســريع ترخيص كاال از بنادر كشور اتخاذ 
كنند. صدور مجوز واردات با ارز متقاضي ازجمله تصميماتي است 
كه براي ترخيص كاالهاي مانده در گمركات كشور اتخاذ و موجب 
نگراني برخي افراد در زمينه تأثير اين سياستگذاري بر افزايش 
نرخ ارز شده است. با مهدي كريمي تفرشي، رئيس هيأت مديره 
خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان تهران و عضو هيأت مديره 

كنفدراسيون صنعت ايران گفت وگو كرده ايم.

سياست هاي اخير براي تســهيل واردات و ترخيص 
كاالهاي دپو شده در گمركات تا چه حد كارساز خواهد بود؟

بازگشــت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد كشــور راهكاري 
براي عالج بحران ارزي فعلي است اما با اتخاذ اين شيوه واردات براي 
ترخيص كاالهاي دپو شده در بنادر و گمركات كشور بايد مشخص 
شــود كه مابه ازاي صادرات و ارز حاصل از آن، كاال وارد كشور شده 
است. در همين راســتا براســاس تصميم جديد وزارت صمت ثبت 
ســفارش ارز متقاضي به زودي آغاز مي شــود و واردات كاال توسط 
كســاني كه ارز در خارج از كشــور دارند، مجاز خواهد شــد. با اين 
روند صادركنندگاني كه از سال 1398 به بعد تعهد ارزي داشته اند، 
مي توانند مجوز واردات از محل تعهدات صادراتي خود را دريافت كرده 
و كاالهاي با اولويت وزارت صمت را وارد كنند. همچنين براســاس 
مصوبه جديد دولت، صادركنندگان مي توانند براي رفع تعهدات خود 
با يك واردكننده يا يك تأمين كننده كاال تهاتر و از فرداي انجام اين كار 
نسبت به واردات كاال اقدام كنند. در اين فرايند كاالهاي اولويت دار و 
ضروري مورد نياز مردم و مواداوليه كارخانه ها در اولويت ثبت سفارش 
قرار دارند، فهرست كاالهاي اولويت دار مشخص شده و صادركنندگان 

مي توانند با واردات اين كاالها رفع تعهدات ارزي كنند.
برخي از احتمال افزايش نرخ ارز با صدور مجوز واردات 

با ارز متقاضي خبر مي دهند، نظر شما چيست؟
تجربه واردات با ارز متقاضي در اوايل دهه 70و 91نشان داد كه اين 
اقدام باعث افزايش نرخ ارز مي شود چرا كه در آن سال ها بازار ارز تا اين 
حد متشنج نبود. همچنين براساس سياست هاي دولت، مقرر شده 
تا مشكل كاالهاي رسوبي در بنادر و گمركات به دليل مديريت منابع 
ارزي با استفاده از ارز متقاضي حل شود. تجربه چند روز گذشته نيز 
به خوبي نشان مي دهد كه باال رفتن نرخ ارز در روزهاي ابتدايي هفته 
گذشــته و كاهش آن در روزهاي پاياني هفته مذكور متاثر از اخبار 
منتشر شده در زمينه انتخابات آمريكا بوده و واردات بدون انتقال ارز 
نيز تأثيري در افزايش قيمت دالر در ايام پاياني هفته گذشته يا ابتداي 
هفته جاري نداشته است. دپوي ميلياردها دالر به وزن ميليون ها تن 
كاال در گمركات كشور كه براي واردات آن به كشور منابع مالي صرف 
شده آن هم در حالی كه بازار كشور با كمبود و افزايش قيمت كاالها 
مواجه است، رويكردي غلط اســت. با اين شرايط مي توان گفت كه 
هدف از فراهم شدن امكان واردات با ارز متقاضي آن است تا تعهدات 
ارزي مرتفع و واردات در مقابل صادرات به همانند قبل رونق گيرد. اما 
اين بار هدف اصلي واردات مواداوليه موردنياز كارخانجات و قطعات 
و تجهيزات است. در واقع معناي اين سياستگذاري آن است كه ارز 
خارج شده به دليل صادرات كاال از كشور، مجددا با واردات كاالهاي 

مورد نياز خطوط توليدي به چرخه اقتصاد كشور بازگردد.
مخاطرات احتمالي واردات بــا ارز متقاضي بر بازار و 

توليد چيست؟
واقعيت آن اســت كه اكنــون به دليل معطلي بــراي تخصيص ارز 
مورد نياز مواداوليه و ماشــين آالت وارداتــي، خطوط توليد برخي 
از كارخانجات كشــور خوابيده و توليد در بســياري از كارخانجات 
با مشكل مواجه شــده اســت. با وجود اين نبايد از تبعات احتمالي 
آزادسازي واردات بدون انتقال ارز و ضربه هاي احتمالي آن به بازار ارز 
كه مي تواند فشار مضاعفي را به توليدكنندگان وارد كند، غافل شد. 
هر چند هدف دولت از موافقت با ارز متقاضي، تسهيل توليد و رفع 
تعهدات ارزي است اما اگر كنترل دقيقي بر اين شيوه واردات وجود 
نداشته باشد، شــرايط الزم براي اين شيوه مبادله ارزي مهيا نباشد 
و زيرساخت هاي الزم ايجاد نشود، اين شيوه واردات  مي تواند منجر 
به ضربه به توليد و افزايش فســاد، رانت و گسترش قاچاق در كشور 
شود. اما شفاف سازي  منبع تامين و اجراي درست اين شيوه انتقال 
ارز مي تواند به توسعه واردات در مقابل صادرات كمك كرده و منجر 
به تسهيل ترخيص و واردات كاالهايي شود كه ماه هاست در گمركات 
و بنادر معطل تخصيص ارز و ترخيص مانده و بعضاً در معرض فساد 
قرار دارند. اين كاالها عمدتا شامل كاالهاي اساسي مانند روغن، برنج 
يا مواداوليه توليد است. عالوه بر آن فراهم شدن امكان واردات كاال 
با ارز متقاضي مي تواند به شدت رسوب كاال در گمرك را كاهش داده 
و سرعت مبادالت تجاري كشــور را افزايش دهد. درصورتي كه اين 
مصوبه مانند برخي مصوبات قبلي در مرحله اجرا دچار تغيير نشود، 
حجم بااليي از كاال هاي رسوب شده در گمرك، به سرعت ترخيص 
و با بهبود تامين كاال، ســير صعودي قيمت ها كندتر شده يا متوقف 

مي شود.
به نظر شما واردات با ارز متقاضي تأثير منفي بر بازار 

ارز خواهد داشت؟
تصميمات جديد دولــت در زمينــه واردات كاال از محل صادرات و 
همچنين واردات از محل ارز متقاضي بدون شفافيت و نظارت كافي، 
تقاضا براي ارز در بازار را باال برده و در شرايطي كه امكان عرضه بيشتر 
ارز به بازار وجود ندارد، مي تواند به افزايش قيمت ارز، شــكل گيري 
تورم بيشتر و فشار بيشتر به اقشــار ضعيف و حتي متوسط جامعه 
منجر شود. همچنين گراني نرخ ارز و افزايش ســهم قاچاق از بازار 
كاالها به توليد كشور ضربه مي زند. براي رفع اين نگراني ها بايد افراد 
مدعي اســتفاده از ارز متقاضي براي واردات حتما مورد شناسايي و 
ارزيابي قرار گرفته و حساب هاي آنها بررســي شود. همچنين بايد 
منشأ ارز متقاضي حتما مشخص و شــفاف باشد تا منجر به تخلف و 
سوءاستفاده احتمالي در بازار ارز و اقالم كااليي نشود. در واقع شفافيت 
منشأ تأمين ارز موضوع بسيار مهمي است كه درصورت ناديده گرفته 
شدن، تبعات منفي احتمالي زيادي را به اقتصاد كشور تحميل خواهد 
كرد. غفلت از شفافيت در منشأ تامين ارز مي تواند به قاچاقچيان كاال 
و ارز اجازه فعاليت دهد. با اين روند بــه كارگيري ارز متقاضي براي 
واردات كاال بايد همراه با سياســت كنترلي شديد و نظارتي حساب 

شده و دقيق باشد.

چشم انداز اقتصاد ايران در عصر پساترامپ
4فعال و كارشناس اقتصاد در پاسخ به همشهری تشريح كردند

اقتصاد در آستانه 
ركود و كسادي

در تازه تريــن گزارش شــاخص مديــران خريد  گزارش
)شــامخ(، وضعيــت فعاليت هــاي اقتصــادي 
به خصوص در بخش هاي كشــاورزي و خدمات 
نابسامان برآورد شده است. رسيدن عدد شامخ به 
44.47واحد در مهرماه، عماًل بيانگر افزايش انقباض در بخش هاي مولد 
اقتصادي و دورنماي ناخوشايند توليد اســت كه جز با رفع چالش هاي 

اصلي اين حوزه مرتفع نمي شود.
به گزارش همشــهري، كمبود و گراني مواداوليه يكــي از اصلي ترين 
گاليه هاي فعاالن اقتصــادي بوده كه به خصوص در 7 ماه گذشــته در 
شاخص مديران خريد )PMI( موسوم به شامخ نيز منعكس شده است؛ 
حاال در تازه ترين گزارش شامخ در كنار اين عامل اساسي، چالش كاهش 
قدرت خريد بازار و افت تعداد ســفارش ها نيز اضافه شــده كه مفهوم 
نهايي آن ركود و كسادي و تعطيلي ناگزير بخش مولد و افزايش بيكاري 

خواهد بود.

توليد گران و فروش پايين
مركز پژوهش هاي اقتصادي اتاق ايران سيزدهمين دوره شامخ را منتشر 
كرده كه از تداوم انقباض در اقتصاد و حتي بدتر شدن آن حكايت دارد. 
براساس اين گزارش، عدد شاخص شامخ در مهر 1399به 44.47واحد 
رســيده كه نســبت به ماه قبل نيز 2.39واحد كاهش نشان مي دهد و 
پايين ترين رقم شامخ در سال جاري محسوب مي شود. بررسي اطالعات 
مربوط به شــامخ مهرماه حاكي از اين است كه رشد قيمت مواداوليه و 
لوازم خريداري شــده براي توليد همچنان چالش اصلي فعاليت هاي 
اقتصادي بوده؛ اما اين بار كاهش فروش نيز به عنوان چالشــي جديد 
به مشكالت آنها اضافه شــده و عماًل به كاهش مقياس توليد و كاهش 
استخدام نيروي كار منجر شده است. گزارش شامخ مهرماه، از تشديد 
وضعيت ركــود در فعاليت اكثــر بنگاه هاي اقتصــادي به خصوص در 
بخش هاي خدمات و كشاورزي حكايت دارد و نشان مي دهد در اين ماه 
نسبت به شــهريور، كاهش در فعاليت بنگاه ها با شدت بيشتري ادامه 

پيدا كرده است.

ركوردشكني افزايش قيمت مواداوليه
آمارها حاكي از اين اســت كه در مهرماه امسال، شاخص قيمت خريد 
مواداوليه يا لوازم خريداري شده براي توليد به 93.17واحد رسيده كه 
باالترين رقم در طول دوره استخراج شامخ كل اقتصاد )از مهر 98تا مهر 
99( بوده و بار ديگر ركورد بيشترين مقدار خود طي 13ماهه گذشته 
را شكسته است. از ســوي ديگر، بررسي ها نشــان مي دهد تنگناهاي 
ايجاد شــده براي فعاليت هاي اقتصادي باعث شــده شاخص ميزان 
اســتخدام و به كارگيري نيروي انساني نيز نســبت به ماه قبل كاهش 
پيدا كند و به 44.51برسد. اين كاهش عمدتاً به دليل كاهش استخدام 
در بخش خدمات بوده كه در بحران كرونا با بيشــترين آسيب مواجه 
بوده است. از ديگر نكات شــامخ كل اقتصاد در مهر امسال، تداوم روند 
كاهشي شــاخص ميزان فروش كاالها يا خدمات بوده كه در اين ماه به 
41.85واحد رسيده و طبق اعالم فعاالن اقتصادي، اين كاهش عمدتاً 
ناشي از افزايش قيمت ها و در پي آن كاهش سفارش ها بوده است. در 
حقيقت، باال رفتن قيمت نهايــي كاال و افت همزمان قدرت خريد بازار 
عماًل ظرفيت توليد را تحت تأثير قرار داده و ناگزير بنگاه هاي اقتصادي 
بايد با ظرفيت  كمتري توليد كنند. اين در حالي اســت كه در ماه هاي 
گذشــته، برخي از بنگاه هاي اقتصادي باوجود باال رفتن هزينه توليد 
مجبور شده بودند محصول نهايي را زير قيمت نهايي عرضه كنند تا با 
حفظ گردش مالي، قادر به تداوم فعاليت باشند. حاال اما، با توجه به افت 
جدي تقاضاي محصول در بازار، به نظر مي رسد نه تنها اين بنگاه ها، بلكه 
ساير بنگاه هايي كه تاكنون مشكلي نداشــتند نيز بايد منتظر چالش 

جديدتري به نام كسادي بازار باشند.

صنعت در حاشيه امن
گرچه نماي كلي اقتصاد ايران در مهرماه بيش  از پيش منقبض شــده 
است؛ اما داده هاي منتشر شده از سوي مركز پژوهش هاي اقتصادي اتاق 
ايران براي شاخص مديران خريد صنعت در مهرماه از وضعيت بهتر اين 
بخش از اقتصاد حكايت دارد. طبق اعالم اين مركز، شامخ بخش صنعت 
در مهرماه همچنان باالي 50واحد باقي مانــده و با 2.31واحد كاهش 
نســبت به ماه قبل، به رقم 52.22واحد رسيده اســت؛ اما همچنان در 
مقايسه با ساير بخش هاي اقتصاد وضعيت مساعدتري را تجربه مي كند.

اطالعات مربوط به بيســت و پنجمين دوره شامخ صنعت حاكي از اين 
است كه در مهر امسال، شاخص موجودي مواداوليه خريداري شده در 
بخش صنعت با افزايش شيب روند كاهشــي خود طي 6 ماه گذشته به 
37.46واحد رسيده كه كمترين مقدار در 25 ماه قبل است. همچنين در 
اين ماه، قيمت مواداوليه خريداري شده بخش صنعت نيز به 94.82واحد 
رسيده كه بيشترين مقدار طي 25 ماه گذشــته )از شروع انتشار شامخ 
تاكنون( بوده است. درنتيجه روند نابسامان اين دو زيرشاخص و به تبع 
كمبود و رشد قيمت مواداوليه، شاخص قيمت فروش محصوالت توليدي 
نيز در مهرماه رشد كرده و به 74.81رسيده كه باالتر از شهريور است و 

از گراني بيش ازپيش قيمت مصرف كننده در سطح بازار حكايت دارد.
در اين ميان، كمبود مواداوليه از يك سو و نوسانات شديد قيمتي از سوي 
ديگر باعث شــده تا توليدكنندگان بخش صنعت، مواداوليه موردنياز 
خود را در قيمت هاي بسيار باال تأمين كنند و براي جبران هزينه هاي 
تحميلي، قيمت فروش خود را نيز افزايش دهند؛ اما همزمان به واسطه 
كاهش ســفارش ها و افت مقدار فروش، عماًل تحقق هزينه تمام شده 
توليد از محــل فروش گران تر محصول نهايي نيز با مشــكالتي مواجه 

شده است.

دورنماي توليد از منظر فعاالن اقتصادي
كمبود مواداوليه و افزايش شــديد قيمت ها به خصوص در بخش توليد 
صنعت، باعث شده در مهرماه نيز روند افزايش قيمت فروش محصوالت 
توليدي و نامســاعدتر شــدن وضعيت فروش و دخل وخرج بنگاه هاي 
اقتصادي ادامه پيدا كند. بر همين اساس، نظرسنجي هاي انجام شده 
براي شامخ مهرماه حاكي از اين است كه همه توليدكنندگان يك صدا 
از افزايش شــديد و نابســاماني قيمت ارز، كمبود مواداوليه موردنياز 
خود و همچنين قوانين مخل كسب وكار شــكايت دارند و اين موضوع 
را زمينه ســازي توقف برخي از خطوط توليد عنــوان كرده اند. در اين 
نظرسنجي ها گرچه ازنظر اكثر فعاالن اقتصادي به علت نوسانات شديد 
قيمتي، پيش بيني شــرايط حتي براي ماه آينده نيز ميسر نيست؛ اما 
همزمان با برگزاري انتخابــات آمريكا در آبــان 99، اندكي انتظارات 
خوش بينانه نسبت به افزايش فعاليت هاي توليدي در ماه آينده وجود 
دارد كه البتــه تحقق آن منوط بــه وقوع تحوالتــي در زمينه تأمين 
مواداوليه، تثبيت نرخ ارز و تعديل هزينه توليد متناسب با قدرت خريد 
بازار خواهد بود؛ در غيراين صورت، توليد داخلي عماًل براي ادامه حيات 

با چالش هاي جدي مواجه مي شود.

تازه ترين گزارش شاخص مديران خريد )شامخ( ترسيم كرد

اقتصاد ايران با پيروزي جو بايدن به عنوان رئيس جمهوري آينده آمريكا چه مسيري در 
پيش خواهد داشت و آيا مستأجر جديد كاخ سفيد، فرصت است يا تهديد؟ تحريم ها چگونه 
برداشته مي شود و راه پيش روي ايران چه خواهد بود؟ آيا دولتمردان و سياستمداران ايراني 

نقشه جديدی براي مديريت اقتصاد ايران در دوران جديد دارند؟ 
به گزارش همشــهري، با فروكش كردن انتظارات اوليه از پيروزي جو بايدن، پيش بيني 
مي شود به تدريج مشكالت موجود اقتصادي به ويژه در بازارها دوباره نمايان شود به همين 

دليل كارشناسان مي گويند؛ مهم اين است كه استراتژي آينده اقتصاد ايران در مواجهه با 
گشايش احتمالي در كانال هاي تحريمي چگونه تعريف خواهد شد. علي مروي اقتصاددان، 
حسين سالح ورزي نايب رئيس اتاق ايران، پدرام سلطاني نايب رئيس پيشين اتاق ايران 
و محمدرضا نجفي منش از فعاالن اقتصادي در يادداشــت هاي جداگانه براي همشهري، 
چشــم انداز آينده اقتصاد ايران پس از پيروزي جو بايدن در انتخابات آمريكا و احتمال 

بازگشت اين كشور به برجام را تحليل كرده اند. 

اينكه در مدت 2.5 ماه باقيمانده تا انتقال قدرت در آمريكا چه 
اقدامي بايد انجام داد، بايد واقع بين باشــيم چرا كه جو بايدن 
2.5 ماه سخت و پيچيده اي در پيش دارد و تا آن زمان، دونالد 
ترامپ زخم خورده و عصباني است و او به دليل خشم و ناراحتي 
از شكست تالش خواهد كرد تا دست كم در مورد ايران مسير 
پيش روي بايدن را سخت تر كند و به همين دليل انتظار مي رود 
او قبل از پايان رياست جمهوري اش فشار تحريم ها را بيشتر يا 
موانع جديدي ايجاد كند كه دست بايدن را ببندد تا دست كم 
رئيس جمهور جديد آمريكا براي برداشــتن تحريم ها نياز به 
مجوز سنا داشته باشــد كه به نظر در اختيار جمهوريخواهان 
خواهد بود. به هميــن دليل فضــاي نااطميناني همچنان در 
اقتصاد ايــران حاكم خواهد بود و حتي ممكن اســت ترامپ، 
ماهيت تحريم هــا را از اقتصادي به تحريم هاي حقوق بشــر و 
مبارزه با تروريســم گره بزند كه در اين صورت فضا براي مانور 

بيشتر بايدن محدود خواهد شد.
بديهي است كه در دوره انتقال قدرت، باالخره تيم آقاي ظريف 

با تيم آقاي بايدن وارد ارتباط اوليه خواهند شــد، هرچند در 
موضع گيري رســمي اين ديدارها و مذاكــرات احتمالي انكار 
خواهد شــد اما ارتباط گرفتن با تيم آقاي بايدن از سوي تيم 
آقاي ظريف اقدام قابل دفاعي است و بايد صورت بگيرد هرچند 
تندروها در ايران با اين مسئله موافق نباشند و رسما مخالفت 

كنند و روي خوش نشان ندهند.
از سوي ديگر تنها انتظار از دولت ايران در ماه هاي باقيمانده 
از عمر خويش با درنظر گرفتن دوره انتقال قدرت در آمريكا و 
مستقر شدن تيم آقاي بايدن هم بايد منطقي باشد و دست كم 
تالش شود تا نفس هاي حبس شده در اقتصاد و به ويژه فعاالن 
اقتصادي را احيا كنند و انتظــار كار خارق العاده اي از لحاظ 
اقتصادي نمي توان داشت. به ويژه اينكه رئيس جمهور بعدي 
آمريكا اولويت نخستش در دوره انتقال قدرت، انتخاب وزرا 
و تيم اجرايي اش و چانه زني با مجلس سنا براي گرفتن رأي 
اعتماد براي پســت هاي كليدي خواهد بود. پس از استقرار 
بايدن در كاخ سفيد، او اولويت هاي مهم تري ازجمله كرونا، 
اقتصاد، نظــام درماني ، بيمــه و ماليــات دارد و در عرصه 
بين الملل هم اولويت هاي بايدن شــامل حل مشــكالت با 
همســايگان خود ازجمله كانادا و مكزيك و پــس از آن با 
كشورهاي اروپايي، ژاپن،  كره جنوبي، استراليا و البته روابط 
با چين و روســيه خواهد بود. به همين دليل دســت بايدن 
براي اينكه بخواهد مسئله ايران را در اولويت خود قرار دهد، 
چندان باز نيســت و نبايد توقع اتفاق خارق العاده ای داشته 

باشيم.
تنها اتفاق ممكــن در ارتباط بــا ايران در ماه هاي نخســت 

رياست جمهوري بايدن اين خواهد بود كه او با تكيه بر رويكرد 
بشردوســتانه، قدري فضا را بهتر كند تا ايران بتواند از منابع 
ارزي خود براي خريد دارو و كاالهاي اساســي و بشردوستانه 
بهره ببرد و شــايد هم مقداري از فشار بر فروش نفت ايران كم 
كند البته مشــروط به اينكه منابع ارزي كشــور در چارچوب 
توافق براي كاالهاي بشردوستانه به مصرف برسد. بنابراين تا 
6 ماه نخست رياست جمهوری بايدن اتفاق مهمي درخصوص 
پرونده ايران رخ نخواهد داد و به طور طبيعي، دولتمردان بايدن 
منتظر نتايج اتفاقات آينده و انتخابات رياست جمهوري بعدي 
خواهند نشست و تا پاييز ســال 1400اين فرايند انتظار طول 

خواهد كشيد.
سؤال ديگر و انتظار مهم تر اين است كه دولت فعلي ايران چه 
كاري مي تواند انجام بدهد. واقعيت اين است كه دولت به معناي 
قوه مجريه در ايران در ساختار حاكميتي اختيارات ويژه ندارد 
و قدرت مانور آن محدود اســت و دامنه اختيارات قوه مجريه 
به ويژه در حوزه عمل و اجرا بسيار كم است و هرچند در ظاهر 
دولت اختياراتي دارد، اما اين اختيارات مشروط به هماهنگي 
و چراغ سبز نهادهاي ديگر اســت. به همين دليل بايد سطح 
انتظارات از دولت را مديريت و منطقي كنيم و همين كه دولت 
در مدت باقيمانده بتواند شرايط را براي تسهيل تجارت خارجي 
فراهم كند، به نظر كفايت مي كند چــرا كه بدون هماهنگي و 
همراهي ساير قوا نمي تواند كار چنداني انجام دهد. هرچند كه 
دولت آقاي روحاني به ويژه در 3 سال اخير ضعيف عمل كرد و در 
حوزه هاي اقتصادي غيرمرتبط با تحريم ها هم عملكرد مناسبي 

نداشت و وعده هايش را فراموش كرد.

 منافع ملي 
مالك عمل باشد
محمدرضا نجفي منش 

رئيس كميسيون تسهيل 
كسب وكار اتاق تهران

    نگاهمان 
به داخل باشد

    حسين سالح ورزي
 نايب رئيس اتاق بازرگاني ايران

 راه پيش روي
 ايران
 علي مروي

  اقتصاددان

گشــايش هاي احتمالــي در مبــادالت مالــي 
ايران با ساير كشورها پس از  رســيدن بايدن به 
رياست جمهوري ، همانقدر كه مي تواند فرصت در 
دل خود داشته باشد مي تواند تهديد برای اقتصاد 
ايران باشد. واقعيت اين است كه اگر گشايش مالي، 
صرفا منجر به برقراري درآمد نفت و فروش ساير 
محصوالت خام و باالدستي از طريق شركت ها و 
نهادهاي دولتي و شبه دولتي شود و ارز حاصل از 
آن براي ســركوب قيمت ها در واردات و سرپوش 
گذاشتن بر منشا واقعي تورم يعني چاپخانه بانك 
مركزي استفاده شود؛ ما همچنان كشوري فقير 
و آســيب پذير باقي مي مانيم كه مستعد ميزباني 
و رشد كســب و كارهاي آينده دار و ارزش آفرين 
نيســت. بهره مندي از مواهب گشــايش فضاي 
بين المللي، عمدتا نيازمند همان چيزهايي است 
كه فعاالن اقتصادي ايران در بخش خصوصي نيز 

براي خلق و توسعه كسب و كار به آن نياز دارند.
- برقراري اســتانداردهاي حكمرانــي خوب در 

سياستگذاري و مديريت اقتصاد كالن
- ارتقاي كيفيت فضاي كســب و كار كشــور در 
سايه توجه به معناي واقعي »حاكميت قانون« در 

نظام اقتصادي
- رها كردن اقتصاد ايران از بند سوبسيدهايي كه 
مشوق ناكارآمدي هستند و مقررات گذاري هاي 
غيراصولي و غيرمسئوالنه اي كه بستر نااطميناني، 

رانت و فسادند.
با حركت اقتصاد كشور به سمت آزادسازي مي توان 
اميدوار بود كه نظم ، تعادل و ثبــات به عملكرد 
شبكه بانكي كشــور نيز بازگردد و ايران آرام آرام 
خود را از بيماري مزمن تورم نيز دور كند. تورمي 
كه هزينه فرصت سرمايه گذاري در توسعه فناوري 
و كاربست نوآوري در صنعت و تجارت ايران را به 
شكل غيرقابل تحملي افزايش داده است. در كنار 
اين موارد، شفاف سازي  نظام مالي و بانكي كشور، 
يكي از ضروريات توسعه اقتصاد داخلي و ميزباني از 
سرمايه گذاران و مطرح شدن به عنوان يك بازيگر 

در اقتصاد جهاني است.
بايد به خاطر داشت اســتانداردهاي مورد انتظار 
اف اي تي اف در حوزه مبارزه با پولشــويي، پيش 
و بيش از آنكــه در خدمت اهــداف كليدي اين 
نهاد باشــد ضامن ثبات و ســالمت و قابليت اتكا 
در رفتارهاي تجــاري و اعتباري بنگاه ها و فعاالن 
اقتصادي ايراني خواهد بــود و زمينه اي را فراهم 
مي كند تا قانــون ضمانت اجرايــي قراردادها در 
نظام اقتصادي را افزايش دهد و فضاي كســب و 
كار ســالم و شــفاف را براي كارآفرينان داخلي و 
سرمايه گذاران و شركاي خارجي آنها فراهم آورد.

واقعيت اين اســت كه حتي اگر لغو تحريم هاي 
اياالت متحده راهي براي آزادسازي ذخاير ارزي 
دولت در خارج از كشــور ايجاد كند، كه اين خود 
يك اگر بسيار بزرگ است، اما بدون خروج ايران 
از ليست سياه اف اي تي اف فعاالن بخش خصوصي 
شانس زيادي براي نقش آفريني در فضاي تجارت 
بين الملل نخواهند داشــت و بدون اصالح عميق 
و اساسي در شــيوه حكمراني اقتصادي و فضاي 
كســب و كار، جايــگاه رقابت پذيــري ايران در 
اقتصاد جهاني نيز تغيير محسوسي نخواهد كرد 
و به صورت خالصه اين گشايش تبديل به همان 
تزريق پــول نفت به بازار مصرف خواهد شــد كه 

تهديدش حتما از فرصت آن بيشتر است.
در واقع فكر مي كنم بايــد موضوع تحريم ها و لغو 
يا عدم لغو آن را، موضوعي فرعي و حاشــيه اي و 
كم اهميت بدانيم و كماكان بــر انجام تكاليف بر 
زمين مانده خــود در اصالح ســاختاري اقتصاد 
ايران متمركز شويم. اين اصالحات ساختاري هم 
تاب آوري اقتصاد كشور را درصورت ادامه تحريم ها 
بيشتر خواهد كرد؛ هم شــانس تعريف بازي هاي 
برد-برد بــا طرف هاي خارجي درصــورت لغو يا 
كاهش تحريم ها را افزايش خواهد داد و هم هزينه 
بازگرداندن تحريم ها را افزايش و احتمال آن را در 
تنش ها و درگيري ها و اختــالف نظرهاي بعدي 

كاهش مي دهد.

گرچــه خطــر ترامــپ دفع شــده اما 
دمكرات ها ماهرانه و با پنبه سر مي برند. 
شــرط توفيق ما پرهيز از جوگيري )چه 
مثبت و چه منفــي( در تعامل با آمريكا و 
رفع اشتباهات خصوصا اقتصادي گذشته  
است. بدترين ســناريوي ممكن هم اين 
است كه دوقطبي افراط و تفريط در تعامل 
با آمريكا را به انتخابات 1400بكشانيم. 
جالب اســت كه اكثر ايراني هــا اعتقاد 
داشــتند حتما ترامپ رأي مي آورد و اثر 
رأي آوري ترامــپ در بازارهاي مختلف 
پيشخور شده است و انتخاب بايدن باعث 
سقوط قيمت در بازارهاي مختلف خواهد 
شد و نگراني جدي اين است كه مسئوالن 
ايــن ريزش را بــه درســتي تصميمات 
خودشان نســبت بدهند و دوباره چرخه 

اشتباهات تكرار شود.
 تجربه برجام نشــان داد كه نبايد صرف 
وصول توافــق بــا آمريكا بــه حيثيت 
رئيس جمهور آينده گره زده شــود و در 
تعامل با آمريكا عالوه بر اينكه بايد نقش 
بقيه كشــورها خصوصا چين را درست 
تعريف كنيم، از تيمي حرفه اي و مسلط 
مشــتمل بر افرادي خبــره در اقتصاد و 
حقوق بين الملل براي مذاكره بهره ببريم. 
يادمان باشــد كه برجام مشكل مبادالت 
بين المللي ما را حل نمي كرد، چون براي 
رفع تحريم هايي كه بــه نظام پرداخت و 
نظام تحويل كاالي فرامــرزي ما اصابت 
مي كند، چندان پاسخي نداشت و صرفا 
تحريم پيام رسان )ســوئيفت( را برطرف 
مي كرد كه فقط به  لو رفتن شبكه دورزني 
تحريم ها كمك مي كرد. يا اينكه در مقابله 
با رويكرد حقوقي اوباما بــراي زمينگير 
كردن و مشروعيت بخشي به تحريم هاي 
ايران، مسئوالن كشور رويكردي امنيتي را 

اتخاذ كردند كه بعضا دچار سياست زدگي 
نيز مي شد. اگر بايدن همان مسير اوباما را 
برود كه دور از انتظار نيســت، رويكرد ما 
بايد بعد حقوق بين الملــل هم پيدا كند 
و دوران انتقال قدرت در آمريكا بهترين 
زمان براي اقداماتي ا ست كه موضع كشور 

در مذاكرات را تقويت مي كند:
الف- تقويت ذخاير ارز و طالي كشــور: 
نبايد حكومت ريزش شديد ولي مقطعي 
ارز و طال را به تقويت ذخاير ترجيح دهد. 
آزادسازي ذخاير ارزي كشور، نبايد باعث 

عرضه فراوان آنها در بازار شود.
 ب-بازسازي شــبكه دور زدن تحريم ها: 
در سال هاي اخير به دليل پيگيري شديد 
تيم ترامپ و تصميمات اشتباه مسئوالن، 
آسيب شديدي به شبكه دورزنی تحريم ها 
وارد شده و تا رسيدن به توافقي مناسب و 
پايدار بايد اين شبكه ترميم و تقويت شود.
 ج- تسريع در اخذ تصميمات اقتصادي 
كليــدي: حــذف ارز 4200 تومانــی، 
انحصارزدايــي و حــذف قيمت گذاري، 
طريــق  از  محرومــان  از  حمايــت 
عادالنه ســازي يارانه انرژي و اســتقرار 
ماليات بر مجمــوع درآمــد، مهم ترين 
تصميمات كليــدي حكومت و دولت در 
ماه ها و سال آتي هستند و عمده مشكالت 
اقتصادي را با همين ها مي توان حل كرد.

 د-مقابلــه حقوقي بــا تحريم ها: عمده 
تحريم ها ناقض اصول بديهي و پذيرفته 
شــده حقوق بين الملل است و به همين 
دليل پيگيري هوشمندانه اوباما در كنار 
غافل بودن مســئوالن ما باعث شــد كه 
اجراي تحريم ها با وجود نقض اين اصول، 
در ســطح بين الملل تبديل به رويه شود 
پس بايد جريانــي براي پيگيري حقوقي 

شكست اين رويه ايجاد كرد.

واقع بين باشيم
پدرام سلطاني

  نايب رئيس سابق
 اتاق ايران
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ســونامي ريــزش 
قيمت خودرو كه با 
مشخص شدن نتايج 
انتخابــات آمريكا و 
كاهش نرخ دالر از اواســط هفته گذشته 
آغاز شده بود، در ابتداي هفته جاري شدت 
گرفت و باعث شــد تا پرايد 131با قيمت 
90ميليون و پژو 206تيپ2 به 200ميليون 
تومان نيز در بازار خودرو مشتري نداشته 

باشد.
به گزارش همشهري، نبض كاهش قيمت ها 
در بازار خودرو تندتر مي زنــد. بازاري كه 
تا چندي پيش با وجــود افزايش قيمت با 
بحران تقاضا روبه رو بود، اين روزها به دليل 
ريزش شــديد قيمت ها موج ركود تازه اي 
را تجربه مي كند. شيب تند كاهش قيمت 
خــودرو از ابتــداي هفته جــاري موجب 
شــده تا مالكان خودروهاي صفر كيلومتر 
كه خودروهاي خريداري شــده را به اميد 
افزايش بيشتر قيمت ها با پيروزي احتمالي 
ترامپ در انتخابات آمريكا و افزايش بيشتر 
نرخ دالر دپو كرده بودنــد، اين روزها براي 
فروش اين خودروها بــا تخفيف هاي ويژه 
به تكاپو بيفتند، اما انتظار مشــتريان براي 
كاهش بيشتر قيمت خودروهاي داخلي و 
وارداتي شرايطي را رقم زده كه اكنون كمتر 
خريــداري حاضر به خريد خودرو اســت. 
موضوعي كه يك كارشناس صنعت خودرو 
در گفت وگو با همشهري با اشاره به آن اعالم 
كرد، بيشــترين ريزش قيمت خودروهاي 
داخلي تا پايان هفته جــاري اتفاق خواهد 
افتــاد و به كاهــش 30درصــدي قيمت 
خودروها منجر مي شــود. فربد زاوه با بيان 
اينكه در هفته هاي آينــده به دليل اقتصاد 
رفتاري مشــتريان خودرو، ركود حاكم بر 
بازار خودرو تشــديد خواهد شد، در مورد 
قيمت خودروهاي وارداتي نيز گفت: فرصت 
2 تا 3ماهه انتقال قدرت از جمهوريخواهان 
به دمكرات ها در آمريكا، بهترين زمان براي 
تصميم گيري سياستگذاران براي واردات 
همه كاالها ازجمله خودرو با اســتفاده از 
منابع ارزي بلوكه شــده در خارج از كشور 
است و درصورت تحقق اين امر مي توانيم 
شــاهد كاهش حداقل 50درصدي قيمت 

خودروهاي خارجي تا پايان امسال باشيم.

سقوط آزاد پرتيراژها
گزارش ميدانــي خبرنگار همشــهري از 
قيمت هاي درج شــده براي فــروش انواع 
خودروهاي داخلي و وارداتي در آگهي هاي 
فروش فضاي مجازي و برخي نمايشگاه هاي 
خودرو در سطح شهر تهران حاكي از كاهش 
ســاعتي قيمت خودرو متناسب با كاهش 
نرخ ارز در چهار راه اســتانبول اســت. اين 
ريزش قيمت ها و تالش مالكان خودروهاي 
صفر كيلومتــر براي فــروش هر چه زودتر 
خودروهايشــان، زمينه تشــديد ركود در 

بازار بي مشــتري خودرو را فراهم كرده و 
اغلب متقاضيان احتمالــي خريد خودرو 
نيز اين روزها تنها نظاره گر ريزش و تعيين 
نهايي قيمت خودرو هستند. با اين شرايط 
قيمت پرايد 131 كه تا چند هفته پيش به 
مرز 135ميليون تومان و روز شــنبه هفته 
جاري به 109ميليون تومان كاهش يافته 
بود، در بازار ديروز به محدوده قيمتي كمتر 
از 90ميليون تومان رســيد، اما براي پرايد 
با اين قيمت نيز خريــداري در بازار وجود 
نداشــت. در محصوالت ايران خودرو نيز 
قيمت پژو 206تيپ2 كه روز شــنبه هفته 
جاري تا 224ميليون تومان كاهش يافته 
بود، با افت بيش از 50ميليون توماني قيمت 
نسبت به 2هفته پيش به محدوده قيمتي 
200 تا 210ميليون تومان نزديك شــد. 
با افت شــديد قيمت خودروهاي پرتيراژ، 
قيمت خودروهاي مونتــاژي و وارداتي نيز 
ســير نزولي به خود گرفته است، به نحوي 
كه قيمت ساندرو استپ وي اتوماتيك كه 
تا 2هفته پيش به مرز 630ميليون تومان 
نزديك شده بود، در بازار ديروز با افت بيش 
از 50ميليون توماني قيمت نسبت به ابتداي 
هفته جاري به 569ميليون تومان برسد و 
خودروهاي خارجي بيــش از 3ميلياردي 

نيز افت قيمت حدود يك ميليارد توماني 
را تجربه كرد.

نقره داغ دالل هاي بازار خودرو 
نايب رئيــس اتحاديه نمايشــگاه داران و 
فروشــندگان خودرو با بيان اينكه ريزش 
قيمــت دالر و افت شــديد قيمت خودرو 
دالالن را نقره  داغ كرده و كساني كه به اميد 
قيمت هاي باالتر خودرو خريداري و آن را به 
ابزاري براي سرمايه گذاري تبديل كردند، 
بايد آماده زياني بزرگ باشــند، اعالم كرد: 
اكنون پرايد 111 به قيمــت 90 ميليون 
تومان هم مشــتري ندارد. با افزايش قابل 
توجه تعداد فروشندگان و كاهش عجيب 
خريدار در بازار خودرو روبه رو هستيم و تا 
ابتداي هفته گذشــته گمان نمي رفت كه 
كسي حاضر باشــد خودرويي را به قيمت 
50 ميليون تومان ارزان تر خريداري كند. 
حبيب اهلل كاشاني نسب با تأكيد بر ادامه دار 
بودن رونــد ريزش قيمت خــودرو، افزود: 
قيمت پژو 206 تيپ 2 قبال به 260 ميليون 
تومان رســيده بود اما اكنــون خريداران 
پيشنهاد 210 ميليون توماني براي خريد 
اين خــودرو را نمي پذيرند. بــه گفته او، 
ســرمايه گذاران بازار خودرو به سرعت در 

حال خروج از اين بازار هستند. امير حسن 
كاكايي، استاد دانشگاه علم و صنعت نيز با 
بيان اينكه از هفته گذشته افت قيمت دالر 
باعث ريزش قيمت ها در بازار خودرو شد، 
گفت: هر چند كه به تازگي، مجوز آزادسازي 
قيمت 45 درصد توليــدات ايران خودرو و 
سايپا صادر شده، اما خوش بين هستيم كه با 
تثبيت نرخ ارز، قيمت خودروها نيز كاهش 
يافته و در نهايت تثبيت شــود. به گفته او، 
اگر خودروسازان هرچه بيشتر براي توليد 
تمركز كرده و سرمايه گذاران نيز با مشاهده 
رشد توليد، به سرمايه گذاري در خودرو و 
قطعات مربوطه بپردازند، آنگاه قيمت  هاي 
غيرمنطقــي كاهش يافته و بــه نرخ هاي 

متعادل، اقتصادي و منطقي بازمي گردد.

 تغيير لحن و تكاپوي فروشندگان خودرو
بررســي قيمت ديروز خودروهاي داخلي 
در آگهي هاي فروش فضاي مجازي و نحوه 
پاسخگويي فروشندگان اينگونه خودروها 
در پاسخ به تماس تلفني خبرنگار همشهري 
نيز حاكي از تالش آنها بــراي فروش اين 
خودروها حتي با تخفيف هــاي به مراتب 
بيشتر نسبت به قيمت هاي اعالم شده است 
اما اين روزها كسي خريدار خودرو نيست 
و به گفته برخي فروشــندگان خودرو در 
فضاي مجازي، اغلب تماس هاي خريداران 
احتمالي نيز براي كشــف قيمت و ميزان 
كاهش روزانه نرخ اين خودروها در حاشيه 
بازار است. با اين شرايط ديروز فروشندگان 
خــودرو در آگهي هاي فــروش اينترنتي 
قيمت پرايد 111  را تا 12۷ ميليون، پرايد 
131 حــدود 109 ميليــون و پرايد 132 
 را تــا 111 ميليون تومــان كاهش دادند. 
همچنين قيمت اعالم شــده بــراي تيبا 
معمولي به 12۷ ميليــون، تيبا 2 به حدود 
140 ميليون، ساينا 138 ميليون و كوييك 
و كوييك آر به ترتيب 148 و 158 ميليون 
تومان اعالم شد. در بازار مجازي محصوالت 
ايران خــودرو نيز قيمت پــژو 206 تيپ 2 
حــدود 210 ميليــون، پــژو 206 تيپ 5 
حدود 2۷5ميليــون، پــژو 20۷ دنده اي 
پانوراما 398 ميليون و پژو 20۷ اتوماتيك 
439 ميليون تومان اعالم شــد. همچنين 
در بازار ديروز قيمت هر دســتگاه سمند 
ال ايكس ساده 193 ميليون و سمند سورن 
24۷ ميليون، دنا معمولي 2۷8 ميليون، دنا 
پالس دنده اي ساده 330 ميليون، دنا پالس 
دنده اي توربو را 381 ميليون تومان اعالم 
كردند. در گروه خودرو هــاي مونتاژي نيز 
فروشندگان خودرو در فضاي مجازي قيمت 
پژو 2008 را يــك ميليارد و 100 ميليون، 
 C37 حدود ۷88 ميليون، سيتروئنS هايما
حدود 985ميليون، ســراتو 900 ميليون، 
ســاندرو اتوماتيك 525ميليون و ساندرو 
استپ وي اتوماتيك را حدود 5۷0ميليون 

تومان اعالم كردند.

قيمت هر دالر آمريكا 
ديــروز تــا ســطح 
24هزار و 250تومان 
كاهش يافت؛ با اين 
حال كارشناســان بر اين باورند كه بازار ارز 

همچنان در شوك است.
قيمــت هــر دالر آمريــكا ديروز بــاز هم 
تحت تأثير كاهش ريســك سيستماتيك 
ناشي از شكست ترامپ در انتخابات آمريكا 
با نزول مواجه شــد و تا ســطح 24هزارو 
250تومان عقب نشــيني كرد با اين حال 
روند نزولي قيمت در اين محدوده متوقف 
شد. كارشناســان بر اين باورند كه بازار ارز 
همچنان در شوك است و اين احتمال وجود 
دارد كه قيمت هر دالر آمريكا تا ژانويه يعني 
آغاز به كار رئيس جمهــور جديد آمريكا تا 

سطح 20هزار تومان كاهش يابد.
به گزارش همشهري، روند نزولي قيمت دالر 
در مبادالت ديروز هم ادامه يافت و قيمت هر 
دالر آمريكا تا محدوده 24هزارو 250تومان 
كاهش يافت. با اين حــال اين انتظار وجود 
داشــت كه قيمت هر دالر آمريكا به دليل 
تأثير انتخابات آمريكا تا مرز 22هزار تومان 
كاهش يابد. به زعم برخي كارشناســان با 
توجه به آنكه حجــم منابع ارزي هم اكنون 
كفاف مصــارف ارزي را نمي دهد نمي توان 
چندان انتظار داشــت قيمت دالر با نزول 
بيشــتري مواجه شــود اما برخي ديگر از 
كارشناسان معتقدند اثر عوامل غيراقتصادي 
در قيمت دالر بايد كاهش يابد و چون صعود 
قيمت دالر تحت تأثير عوامل سياسي بوده در 
نتيجه نزول قيمت دالر تداوم خواهد يافت. 
در عين حال برخي ديگر از كارشناسان بر 
اين باورند كه هم اكنون بازار ارز در شوك فرو 
رفته است و فروشندگان و خريداران چنداني 
در بازار وجود ندارد و علت اينكه قيمت ها در 

مبادالت ديروز درجا زد همين عامل بود.

شوك در بازار ارز
سيد بهاءالدين حسيني هاشمي، كارشناس 
اقتصادي در پاسخ به اين پرسش همشهري 
كه چرا روز گذشــته روند نزولي قيمت ارز 
چندان محسوس نبود و حتي متوقف شد 
گفت:اين روند طبيعي است زيرا بازار وارد 
يك شوك اوليه شده و نمي تواند هم اكنون 
مالك عمل ما باشد چون هنوز اتفاق عملي 
خاصي نيفتاده و اين كاهش چند روزه هم 
عمدتا ناشي از عوامل رواني بوده است يعني 
اينكه نه آمريكا به برجام بازگشته است و نه 
تحريم ها برداشته شده بنابراين نزول قيمت 

صرفا ناشي از يك شوك رواني است.
او افزود: بــا وجود اينكه بــازار فعال در يك 
شوك به سر مي برد من اعتقاد دارم كه قيمت 
ارز وارد يــك روند نزولي شــده و اين روند 
ادامه خواهد داشــت با وجود آنكه احتماال 
قيمت هاي فعلي تا ژانويه يعني سر كار آمدن 
دولت جديد آمريكا باقي خواهد ماند اما بعد 
از آن قيمت هر دالر آمريكا در ژانويه تا سطح 

20هزار تومان كاهش خواهد يافت.
او در ادامــه توضيح داد: بــازار ارز در حال 
تخليه اثر عوامل غيراقتصادي اســت زيرا 
رشد ســاالنه 20تا 30درصد به دليل تورم 
براي قيمــت ارز طبيعي اســت اما هرچه 
قيمت ارز بيشتر از اين مقدار رشد كند ناشي 
از عوامل غيراقتصادي است بنابراين هرچه 

اين عوامل غيراقتصادي فروكش كند قيمت 
ارز با كاهش بيشــتري مواجه مي شود. من 
فكر مي كنم قيمت ارز تا زمــان آغاز به كار 
رئيس جمهوري جديد آمريكا به محدوده 

20هزار تومان برسد.
او درباره آينده بلندمدت قيمت ارز توضيح 
داد:بعد از رســيدن قيمت ارز به محدوده 
20هزار تومــان نزول بيشــتر قيمت دالر 
بستگي به اقدامات دو طرف دارد و چنانچه 
اقداماتي براي كاهش سطح تنش ها انجام 
شود قيمت دالر مي تواند تا محدوده 15هزار 

تومان كاهش پيدا كند.
حسيني هاشمي ادامه داد: همچنين روند 
نزولي قيمت ارز بستگي به اين دارد كه ايران 
چگونه از شرايط به وجود آمده استفاده كند 
و فضاي سياســي را به نفع خودش تغيير 
دهد. اگر شرايط سياسي به گونه اي باشد كه 
اقداماتي براي رفع تحريم ها و گشايش هاي 
سياسي انجام شود اين احتمال وجود دارد 
كه قيمت ارز تا 15هزار تومان و حتي كمتر 
هم كاهش پيدا كند. در واقع هر اقدام مثبتي 
كه دو طرف انجام دهنــد منجر به كاهش 

قيمت دالر خواهد شد.

بهبود انتظارات 
حسين نصيري، كارشــناس اقتصادي اما 
بر اين باوراســت كه نــزول كنوني قيمت 
ارز بيشــتر جنبه رواني دارد و نمي تواند در 
بلندمدت تداوم داشته باشد. او در اين باره به 
همشهري گفت:يك نوع خوش بيني سياسي 
در مورد انتخاب بايدن در ميان افرادي كه ارز 
را براي پوشش ريسك خريداري كرده بودند 
وجــود دارد و چون عرضه ارز توســط اين 
افراد بيشتر شده است قيمت ارز با كاهش 

مواجه شد.
او افزود:چون مردم نســبت بــه جو بايدن 
به عنوان رئيس جمهوري آمريكا در مقايسه 
با ترامپ خوش بين تر هســتند در نتيجه 
انتظارات براي آينده تغيير كرده اســت و 
اميدوارند كه رفتار هاي آمريكا در قبال ايران 
آرام تر، نرم تر و قابل پيش بيني تر نســبت 
به دوره ترامپ شود و همين عامل ازجمله 
داليل افزايش عرضه ارز در روز هاي گذشته 
بوده است. با اين حال به نظر نمي رسد اين 

جريان چندان تداوم داشته باشد.
او ادامه داد: انتخاب بايدن انتظارات نسبت 
به آينده را تغيير داده است و اين انتظارات 
نسبت به آينده منجر به كاهش قيمت دالر 
طی چند روز گذشته شده است اما با توجه 
به اينكه دولت خــود بزرگ ترين دارنده ارز 
است و سياســت هايش نشان نمي دهد كه 
چندان در تالش براي كاهــش قيمت ارز 
باشد بعيد اســت كه قيمت ارز بيش از اين 

كاهش پيدا كند.
 نصيري افــزود: آنچه بيــش از هر   چيزی 
براي اقتصاد اهميت دارد بحث ثبات قيمت 
ارز اســت و فعاالن اقتصادي انتظار دارند 
اين ثبات تــداوم يابد بنابرايــن دولت بايد 
تالش كند تا بدون درنظرگرفتن قيمت ارز 
ثبات را در بازار حفظ كند. به گفته او يكي 
از زمينه هاي ايجاد ثبات در بازار ارز تاسيس 
بورس ارز است كه مي تواند ثبات ايجاد كند 
و در عين حال با استفاده از ابزار هايي مانند 
فيوچرز ها و آپشن ها زمينه پوشش ريسك 

متقاضيان ارزي فراهم شود.

ارزش كل معامالت خرد ســهام در روز 
يكشنبه به 2100ميليارد تومان محدود 
شــد كه پايين ترين رقم معامالت خرد 
روزانه از زمان ترور سردار سليماني به اين 
سو است. ارزش معامالت خرد سهام در روز يكشنبه در مقايسه 
با معامالت روز شنبه 50درصد كاهش نشان مي داد. در جريان 
مبادالت ديروز همچنين 550ميليار تومان از پول سهامداران 

حقيقي از كف سامانه معامالت بازار سهام خارج شد.
به گزارش همشهري، شــاخص كل بورس تهران ديروز براي 
دومين روز متوالي به نتايج انتخابات آمريكا واكنش نشان داد و 
با 22هزارو 400واحد كاهش مواجه شد. با اين ميزان نزول بيش 
از 104هزار ميليارد تومان از ارزش سهام شركت هاي حاضر در 

بازار سهام كاسته شد.
پيروزي جو بايدن، نامــزد حزب دمكرات ايــاالت متحده در 
انتخابات رياست جمهوري بازار هاي داخلي را متاثر كرده است. 

با اين حال به نظر مي رســد اثر رواني اين رويداد ظرف چند روز 
آينده به پايان برســد. در مبادالت ديروز به دنبال واكنش هاي 
بازار طال و ارز، بازار سهام هم به اين رويداد سياسي براي دومين 
روز متوالي واكنش نشان دادو با 22هزارو 400واحد كاهش به 
يك ميليون و 240هزار واحد رسيد. با اين ميزان نزول بيش از 
104هزار ميليارد تومان از ارزش ســهام شركت هاي حاضر در 
بورس و فرابورس كاسته شــد. ارزش سهام شركت هاي حاضر 
در بازار ســهام، ظرف روز هاي شنبه و يكشنبه جمعا 22۷هزار 

ميليارد تومان افت كرده است.
با وجود اين تحليلگران بر اين باورند كه اثر اين رويداد موقتي و 
گذراست؛ چرا كه بازار سهام از قبل اثر انتخاب بايدن را پيش خور 
كرده است. حتي برخي كارشناسان بر اين باورند كه محاسبات 
سهامداران در شرايط فعلي درباره اثر كاهش قيمت دالر بر بازار 
سهام غلط است، زيرااساسا شركت هاي بزرگ بورس هرگز نفعي 
از افزايش قيمت دالر نبرده اند، چون اساســا اجازه نداشته اند 

شتاب ريزش قيمت خودرو تندتر شد

قيمت پرايد131به 90 و نرخ پژو206تيپ2 تا 200ميليون تومان كاهش يافت

روند كاهش نرخ دالر در روز يكشنبه كند شد

ارزش مبادالت خرد بورس به پايين ترين حد از زمان ترور سردار شهيد سليماني رسيد

فربد زاوه، كارشناس بازار خودرو در گفت وگو با همشهري: بيشترين ريزش قيمت خودروهاي 
داخلي تا پايان هفته جاري خواهد بود و قيمت اين خودروها تا 30درصد كاهش مي يابد.

بازگشت قيمت پرايد به زير 100ميليون

بازار ارز در شوك نزولي

گارد جنگي بورس در دوره صلح

ترشي بخريم يا درست كنيم؟
در زمينــه ترشــي برند فــراوان اســت، هم 
شركت هاي صاحب نام و معروف صنايع غذايي 
ترشيجات توليد مي كنند و هم كم نام و نشان ها 
اما همانطور كه انتظار مي رود بازار دست دو، سه 
برند خاص است. بيش از 10شركت صنايع غذايي معروف يا شناخته 
شده در زمينه توليد ترشــي و ديگر محصوالتي كه در اين رده قرار 
مي گيرند مثل شورها، سس ها و انواع ديگر چاشني و البته مرباهاي 

مختلف فعاليت مي كنند. 
قديمي ترها مثل مهرام، مجيد، بيژن، كامبيز، اروم آدا و بدر در سال هاي 
اخير كم كم جا را براي جديدترهايي مثل اصالت و پســند و برتر باز 
كرده اند اما اگر قفســه ســوپرماركت ها را مالك مقايسه قرار دهيم، 
برندهاي بدر و برتر در زمينه ترشي از سايرين پيشي گرفته اند و سهم 
بزرگ تري از بازار را در اختيار دارند. تنوع محصول در اين دو برند بيشتر 
از ديگر برندها به نظر مي رسد و به گفته فروشنده ها به نسبت تنوع باال، 
مشتري بيشــتري هم دارند. البته مدتي است كه همه شركت هاي 
توليدكننده به افزايــش تنوع محصوالتشــان روي آورده اند و حتي 
محصوالتي عرضه مي كنند كه به گفته فروشندگان بازارپسندي بااليي 
هم ندارند. اين محصوالت يا صرفا به دليل متفاوت بودن با ســايرين 
توليد مي شوند يا ذائقه ســازي . از تنوع كه بگذريم به بحث نه چندان 

شيرين قيمت مي رسيم. 
صرف نظر از افزايش 30تا50درصدي كه ترشيجات هم همپاي ديگر 
اقالم مصرفي از ابتداي امسال تجربه كرده اند، در بين برندهاي مختلف 
معموال اختالف قيمت كمي در محصوالت مشــابه وجود دارد. بازه 
قيمتي ترشيجات درحال حاضر و براي محصوالت توليدشده در نيمه 
اول امسال بين 11تا نزديك به40هزار تومان متغير است و از آنجايي 
كه وزن معمول شيشه هاي ترشــي موجود در سوپرماركت ها اغلب 
650تا 6۷0گرم اســت اين بازه قيمتي براي وزن هاي نسبتا يكسان 

تعيين شده است. 
نكته جالب اين است كه در ميان تمام برندها ترشي سير از همه گران تر 
و ترشي ليته و بندري از همه ارزان تر است كه البته گراني ترشي سير به 
گراني خود سير برمي گردد. با اين حال به نظر مي رسد بازارپسندترين 
ترشي همچنان ترشي هاي مخلوط و جديدا هم ترشي فلفل باشد كه 
اولي حدودا 11تا 12هزار تومان قيمــت دارد اما فلفل كمي گران تر 
اســت و 18تا 25هزار تومان در برندهاي مختلف متغير است. براي 
انواع ترشي سير، قيمت باالي 20هزار تومان مي رود و تا 40هزار تومان 

هم مي رسد.
اما ترشي جزو مواد غذايي اي اســت كه خيلي از خانواده ها آن را در 
منزل تهيه مي كنند و پاييز هم كه فصل درســت كردن ترشي است. 
اگر نگاهي به قيمت اقالم مورد نياز براي تهيه ترشي بيندازيم به اين 
نتيجه مي رسيم كه يكي، دو روز وقت گذاشتن و آماده كردن چند ظرف 
ترشي براي چند ماه، از خريد هر ماه يا شايد هرهفته براي خانواده هاي 
پرتعداد و پرمصرف به صرفه تر است. يك ظرف 3ليتري سركه سفيد 
يا قرمز بسته به برند بين 30تا 40هزار تومان قيمت دارد. سركه قرمز 
برند معروف وردا 39.900و برند برتر 33.500تومان است. براي تهيه 
ترشي به چند قلم از سبزيجات مثل بادمجان، هويج، گل كلم و غيره 
نياز است و البته سبزي هاي معطر. هر كيلو كلم قرمز و كلم سفيد در 
بازار 2.000تومان به باالست. هويج هر كيلو 5.800، بادمجان هر كيلو 
10.800و پياز 8.800قيمت دارند اما قيمت گل كلم بسيار باالتر و تا 

30.000تومان هم ديده شده است.
 براي سبزي معطر هم بايد بين 3تا 5هزار تومان پرداخت. يك حساب 
و كتاب ساده نشان مي دهد تهيه 2كيلو ترشي مخلوط يا ليته در منزل 
چيزي بين 26تا 30هزار تومان هزينه مي برد درحالي كه يك شيشه 
آماده نيم كيلويي آن در سوپرماركت 12هزار تومان قيمت دارد. يك 

سوم قيمت براي يك چهارم وزن.
 

قيمت فروش برخي از انواع ترشي در سوپرماركت هاي تهران
قيمت- تومانمشخصاتبرند
39.900سير گل- 670گرميبيژن
10.800بندري- 700گرميكامبيز
11.500فلفل-630گرميمجيد

18.900مخلوط زيتون و فلفل دلمه- 680گرمياصالت
12.000مخلوط- 660گرمي مهرام 

22.500سير مرواريد- 650گرميبدر
12.000ليته- 670گرميهايپراستار

12.500كلم قرمز- 700گرمياروم آدا
11.000مخلوط- 670گرميكامبيز
10.800مخلوط ليتهبرتر

با وجود افزايش تعداد سهامداران حقيقي، بدون 
احتساب دارندگان سهام عدالت، به 16ميليون 
نفر، آمارهاي دريافتي همشهري نشان مي دهد 
كه ارزش سبد دارايي اغلب سهامداران حقيقي 
رقمي ناچيز است.  آمارهاي همشهري نشان مي دهد كه ارزش سبد 
سهام 40درصد سرمايه گذاران بورس كمتر از 4ميليون تومان و ارزش 
سبد سهام ۷0درصد آنان زير 40ميليون تومان است. اين آمار گوياي 
اين واقعيت است كه 11ميليون نفر از مجموع 16ميليون دارنده كد 
ســهامداري عمال بخشــي از پس انداز خود را كه ميانگين ارزش آن 
كمتر از 40ميليون تومان است، به جاي سپرده گذاري در بانك وارد 
بورس كرده؛ اين آمار فرضيه فروش گسترده اموال منقول و غيرمنقول 

براي ســرمايه گذاري در بورس را  دســت كم براي طيف وسيعي از 
سرمايه گذاران، منتفي مي كند.

افزايش تعداد حرفه اي هاي بورس
افزايش توجه به بازارسرمايه به ويژه در نيمه نخست امسال به هجوم 
گسترده دارندگان نقدينگي به سمت بازار سرمايه شد. طبق آخرين 
داده ها، تعداد ســهامداران بورس، بدون احتســاب مشموالن سهام 
عدالت، به 16ميليون نفر رسيده است. پيش تر آمارهاي سپرده گذاري 
مركزي اوراق بهادار )سمات( نشان مي داد كه در دوره اوج رونق بورس 
در تير و مرداد امسال، روزانه به طور متوسط 800 هزار نفر سهام معامله 
مي كردند؛ درهمان مقطع روزانه 100 هــزار كد معامالتي جديد در 

بورس صادر مي شد. آمارهاي سمات نشان مي دهد كه در نيمه نخست 
امسال نيمي از 16ميليون دارنده كد سهامداري يعني 8 ميليون نفر 
آنان دست كم يك معامله در بورس انجام داده اند. ضمن اينكه در اين 
دوره 3.8ميليون سرمايه گذار دست كم هر هفته بيش از 2 معامله در 
بازار سهام انجام داده  بودند و احتماال معامله  در بورس به شغل اصلي يا 

شغل دوم اين دسته از سرمايه گذاران تبديل شده بود.

از ميان سبدها
اطالعات آماري همشهري نشان مي دهد كه از مجموع كل 16ميليون 
نفر عضو جامعه سهامداران)بدون احتساب مشموالن سهام عدالت(، 
ارزش دارايي هاي 40درصد ســهامداران در بورس كمتر از 4ميليون 
تومان است؛ يعني ارزش سبد دارايي 6ميليون و 400هزار سهامدار در 
بورس كمتر از 4ميليون تومان است. به نظر مي رسد اين افراد عمدتا 
شامل سهامداران تازه واردي هستند كه احتماال در دوره رشد بازار در 
نيمه نخست امســال جذب معامله گري در بورس شده اند و احتماال 
در دوره نزول 3ماهه اخير، با بيشترين كاهش ارزش دارايي هايشان 

مواجه شــده اند. اين اطالعات نشــان مي دهد از مجموع 16ميليون 
سهامدار حاضر در بازار سهام ارزش سبد سهام 11ميليون و 200هزار 
نفر، شامل ۷0درصد از كل جمعيت سهامداران، كمتر از 40ميليون 
تومان است. پيش از اين رئيس سازمان بورس گفته بود در 4 ماه امسال 
بيش از 100هزار ميليارد تومان نقدينگي وارد بازار سهام شده است. 

مقايسه ارزش كل نقدينگي وارد شده به بورس با ميزان دارايي بخش 
عمده سهامداران نشان مي دهد نقدينگي را عمدتا سهامداران حقيقي 
بزرگ يا حقوقي ها و ســرمايه گذاران نهادي وارد بازار سهام كرده اند. 
پيش از اين نيز مديرعامل بــورس اوراق بهادار تهران اعالم كرده بود 
كه مجموع پولي كه سهامداران حقيقي از 19مرداد به اين سو، يعني 

در دوره نزول، از بورس خارج كرده اند 35هزار ميليارد تومان است.

تركيب دارايي 16ميليون سهامدار حاضر در بازار سهام
ارزش سبد سهامتعداد سهامدار

كمتر از 4ميليون تومان 6400000
كمتر از 40ميليون تومان 11200000

يك عكس فوري با سبد سهامداران ايراني

ارزش سبد 70درصد سهامداران بورس؛ زير 40ميليون تومان
سهام

خودرو

ارز

سوپرماركت

قيمت برخي از خودروهاي داخلي در حاشيه بازار ديروز
قيمت بازار )تومان(قيمت كارخانه)تومان(نام خودرو

GLX 101.260.000205.000.000پژو 405بنزيني
121.547.000225.000.000پژو پارس سال
110.111.000200.000.000پژو 206تيپ 2

93.140.000250.000.000رانا
131.666.000252.000.000سمند سورن 

LX 116.735.000196.000.0000سمند
EF7 بنزيني lx 114.962.000208.000.000سمند

166.122.000370.000.000دنا پالس
430.000.000 152.237.000پژو I 207  دستي 

197.055.000485.000.000پژو I 207  اتوماتيك
405.574.000655.000.000هايما S7 توربو اتوماتيك

X231 76.800.000132.000.000تيبا
130.015.000155.000.000كوئيك دنده اي 

90.000.000-پرايد 131

بورس

دالر هاي صادراتي شــان را باالتر از 1۷هزار تومان بفروشــند. 
شاهين چراغي، عضو شوراي بورس ديروز با انتشار مطلبي در 
فضاي مجازي نوشت: قيمت ارز از 33 به 23هزار و500 تومان 
رسيده و معادل 40 درصد نزول داشــته است. سرمايه گذاران 
نمي دانند اصوالً ارز حاصل از صادرات شــركت ها در ســامانه 
نيما در نيمه نخست ســال با مبلغي نزديك 1۷ هزار تومان به 
فروش مي رفت. اخيراً اجازه داده بودند دالر حاصل از صادرات 
پتروشيمي ها كمي افزايش پيدا كند كه قيمت آن هم همچنان 
با ارز آزاد تفا وت اساسي داشت. به گفته او قيمت باالي دالر عماًل 
عايدي ای براي شركت هاي پتروشيمي ها نداشت اما با افزايش 
حجم فروش قطعاً سود پتروشــيمي ها افزايش مي يابد. ضمناً 
هزينه ارزان فروشي و جابه جايي ارز را نخواهند داشت. به عقيده 
او عمده سرمايه گذاران چون تحليلي از وضعيت بازارهاي جهاني 

و تجارت و.... ندارند، لحظه اي تصميم مي گيرند.

نماگر هاي بازار سهام در مبادالت ديروز
درصدتغييرمقدار تغييرمقدارنماگر

1.77-22401-1240485شاخص كل بورس-واحد
48.22-3808-4089ارزش معامالت- ميليارد تومان

1.77-104-5777ارزش بازار- هزار ميليارد تومان
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ليگ بيســتم به خاطر ممنوعيت جذب مربي خارجي به محل 
ظهور مربيان دهه شصتي و تئوريسين تبديل شده؛ اتفاقي كه 
خيلي هم مبارك است. يكي از اين مربيان آقاي وحيد بياتلو است 
كه در نود اروميه چهره شد و اين فصل هدايت ماشين سازي تبريز 
را برعهده دارد. استاد بعد از نخستين باخت ليگي برابر شهرخودرو 
چنان به تنگ آمده كه خطابه اي نمناك در نشست خبري ايراد 
كرده و گفته دلش مي خواهد به حال اين فوتبال گريه كند. مشكل 
سرمربي ماشين گويا قوانين ايفمارك است كه اجازه نداد چند 
بازيكن اين تيم به ميدان بروند. او به رئيس ايفمارك يعني زهره 
هراتيان طعنه زده كه: »يك زن تصميم گيرنده فوتبال ايران شده 

است. « خب يعني اگر آقا بود، مشكلي وجود نداشت؟ 

اگر »آقا« بود، مشكلي وجود نداشت؟

كمال كاميابي نيا آنقــدر كارت هاي رنگي گرفتــه كه همه را 
كالفه كرده. نخســتين اخراجي فصل پرسپوليس بعد از بازي 
با سايپا داوران را مقصر دانسته و گفته: »يا بايد پستم را عوض 
كنم يا ليگم را. « تغيير ليــگ را خيلي توصيه نمي كنيم، چون 
تجربه ليگ قهرمانان آسيا در چند سال اخير نشان داده استاد 
كاميابي نيا اتفاقا زيرنظــر داوران بين المللي خيلي راحت تر از 
زمين اخراج مي شــود. به تعبيري او بايد قدر داوران آسان گير 
داخلي را بداند. از ســوي ديگر بقيه جاها كمك داور ويدئويي 
دارند و كال به سود كمال نيست كه تصاوير خطاهايش بازبيني 
شود! پس شــما لطف كن همين جا بمان، اما سبك بازي ات را 
عوض كن. اينكه آدم يك كارت داشته باشد، بعد در يك قدمي 
بازيكن حريف قيچي برگردان بزنــد و يك دقيقه بعد لب خط 

طولي آنطور تكل برود، تقصير هيچ كس نيست جز خودش.

سبك بازي ات را عوض كن

بعضي بازيكنان هم هســتند كه اول يك اســم در مي كنند و 
بعد چند سال زير سايه همان اسم به اســتراحت مي پردازند. 
رضا شــكاري عزيز از همين دسته اســت؛ بازيكني كه زماني 
در ذوب آهن و تيــم ملي جوانان درخشــيد و گارديــن از او 
به عنوان يكي از 60 استعداد آينده فوتبال آسيا نام برد، اما االن 
سال هاست كه خبري از او نشده. در اين مدت اسم رضا شكاري 
را فقط موقع تغيير تيم شــنيده ايم؛ آن هم تغييراتي كه غالبا 
مسالمت آميز نبوده و با كلي تبعات حقوقي انجام شده است. از 
ذوب آهن به روبين گازان، از گازان تا دم در پرسپوليس، از آنجا 
به تراكتور و حاال هم فســخ يكطرفه با تيم تبريزي. مي گويند 
شكاري دوباره گزينه پرسپوليس شده است. خيلي هم خوب؛ 
فقط كاش در اين مدت كمي هم فوتبال بازي كردن، هنرنمايي 

و گل زدن از او مي ديديم.

فقط اسمش را مي شنويم

نكته بازي

اميرحسين اعظمي|  اولين تجربه مربيگري مهدي 
رحمتي در ليگ برتر با پيروزي پرگل شهرخودرو 
مقابل ماشين سازي آغاز شد تا او گام اول را محكم 
برداشته باشد. رحمتی كه اين روزها تازه متوجه 
شده مربيگري در فوتبال ايران چقدر سخت است، 
در گفت و گو با همشهري ورزشي از آخرين شرايط 

خودش و تيمش صحبت كرده است.

 از بازي با ماشين سازي شروع كنيم 
كه با بردي شيرين براي شهرخودرو همراه شد.

خدا را هزار مرتبه شكر مي كنم كه ليگ را با برد شروع 
كرديم. در اين مدت مسئوالن باشگاه، بازيكنان، كادر 
فني و ديگر اعضاي تيم ازجمله تداركات و كادر پزشكي 
همه زحمت كشيدند تا با شــرايطي مناسب ليگ را 
شروع كنيم و خوشبختانه نخستين بازي را هم برديم. 
با اين حال راه سختي در پيش داريم چون ليگ برتر 
ايران مثل يك ماراتن است. با اين حال اميدوارم اين 

روند را ادامه دهيم.
 مثل اينكه با به تعويق افتادن ليگ 

مخالف بوديد؟
اين موضوع بــه تيم هايي كه برنامه ريــزي كردند و 
در زمان مقرر، تمرينات و ديدارهــاي تداركاتي را با 
سخت ترين شرايط پشت سر گذاشتند، لطمه مي زند. 

ما هم يكي از اين تيم ها هستيم.
 مهدي رحمتي با شــهرخودرو چه 

هدفي را در ليگ امسال دنبال مي كند؟
تيم ما براي فصل جديد بازيكنان زيادي از دست داد 
و نفراتي هم كه به تيم اضافه شــدند با نظر و تفكرات 
خودم آمدند. ما تالش كرديــم تا يك هماهنگي بين 
بازيكنان جديد و بازيكنان فصل گذشته ايجاد كنيم 
و اين هماهنگي در آينده هم بيشتر خواهد شد. تيم 
ما جوان تر شــده و تالش مي كنيم تا نتايج دلخواه را 
بگيريم و به هدف هايي كه داريم نزديك شويم. ترجيح 

مي دهم در مورد هدف هايمان صحبت نكنم ولي تالش 
مي كنيم تا نتايج خوبي بگيريم و هواداران را خوشحال 
كنيم. بايد از آقاي حميداوي هم تشكر كنم كه شرايط 

الزم را براي موفقيت شهر خودرو فراهم كرد.
 افزايش قيمــت بازيكنان در روند 
نقل و انتقاالتي شهرخودرو چقدر تأثير داشت؟

ما در زمينه جذب بازيكــن زود اقدام كرديم و قبل از 
اين گراني ها با بازيكنان موردنظرمان قرارداد بستيم. 
جدا از اين به جز اكبر صادقي كه قراردادش را تمديد 
كرديم، اكثر بازيكنان فصل گذشته ما قرارداد داشتند 

و مشكلي از اين بابت نداشتيم.
 خيلي ها اعتقــاد دارند قانون منع 
جذب بازيكن خارجــي باعث باال رفتن قيمت 
بازيكنان ايراني شده است. در اين خصوص چه 

نظري داريد؟
وقتي قرار است برخي تصميمات براي فوتبال ما گرفته 
شــود، به خوبي در مورد آن تصميم فكر نمي شود و 
نتيجه اش همين مي شــود كه ديديد و مي بينيد. من 
معتقدم كه فوتباليست ها زحمت مي كشند، خصوصا 
در اين شــرايط ســخت كه بيماري كرونا وجود دارد 
و شرايط اقتصادي هم ســخت است ولي منع حضور 
بازيكنان خارجي، قيمت ها را مثل حباب كرد. برخي 
مبالغ نبايد اينقدر باال مي رفت و اگر بازيكنان خارجي 
اين اجازه را داشتند به فوتبال ايران بيايند اين اتفاق 

رخ نمي داد.
 ظاهرا از اينكه بعضي از باشــگاه ها 
قبل از شــروع ليگ با بازيكنان و مربيان شما 

مذاكره داشتند، حسابي شاكي هستيد.
دوســت ندارم از تيمي اســم ببرم. برخي از تيم ها با 
مبالغي هنگفت سراغ بازيكنان ما آمدند و در شرايطي 
كه با شهرخودرو قرارداد داشتند، با آنها مذاكره كردند. 
اين مذاكره حرفه اي نبود و جا دارد از بازيكنانم تشكر 

كنم كه پاي قراردادهايشان ايستادند و با ما ماندند.

 پرونده نقل و انتقاالتي شهرخودرو 
بسته شده؟

ما يك دفاع وسط مي خواستيم كه هنوز هم دنبالش 
هستيم. ليست ما هنوز جا دارد. در ضمن يك سهميه 

ليگ برتري هم مي توانيم بگيريم.
 داستان خداحافظي مهدي رحمتي از 
فوتبال به كجا رسيد؟ چند هفته پيش در زمين 
چمن هتل آكادمي ديداري با عادل فردوسي پور 
داشــتيد و به او گفتيد از فوتبال خداحافظي 

نكرده ايد.
من هنوز بــراي خداحافظــي از فوتبــال تصميمي 
نگرفته ام. مگر روز اول كه آمدم ســالم كردم كه حاال 

بخواهم خداحافظي كنم.

 پس امسال هم شاهد حضور مهدي 
رحمتي در چارچوب دروازه خواهيم بود.

اگر شرايط زانويم اجازه مي داد بازي مي كردم ولي بايد 
به زانويم برسم كه البته اين مسئوليت جديد كارم را 
سخت كرده اســت. حاال بايد ببينم شرايط در آينده 
چگونه پيش خواهد رفت ولي در ايران مربيگري واقعا 
سخت اســت. فكر نمي كردم مربيگري اينقدر سخت 
باشد. من فعال درگير مسائل تيم هستم ولي اگر زانويم 
اجازه بدهــد و در اين زمينه مصدوميت و مشــكلي 

نداشته باشم، ان شاءاهلل بازي خواهم كرد.
 مربيگري ســخت تر از دروازه باني 

است؟
مربيگري سخت تر است چون بايد در يك تيم 40نفر 

را اداره كنم. وقتي در فوتبال ايران مسئوليتي را قبول 
مي كنيد قطعا كار شما سخت خواهد بود.

 در مربيگري الگوي خاصي داريد؟
من فوتبال هاي روز دنيا را مي بينم و يك مربي مي تواند 
از هر تيم يا از سبك هر مربي استفاده هاي الزم را ببرد. 

من الگوي خاصي ندارم.
 مربي مورد عالقه تان چه كسي است؟

نمي دانم. سؤال سختي پرسيديد.
 فكر مي كنيد امسال كدام تيم مدعي 

اول قهرماني است؟
تيم هايي كه هزينه هاي هنگفت انجام دادند مي توانند 
مدعي باشند. ليگ امسال به 2 قسمت تقسيم مي شود 
ولي از حاال نمي توان گفت كدام تيم شانس اول است.

     سرمربي اين فصل شهرخودرو تازه متوجه شده مربيگري در فوتبال
  ايران چقدر سخت است. او اعتقاد دارد ليگ ايران مثل يك ماراتن است

يكسرگيجهدوستداشتني
4 نكته در مورد دشت اول استقالل در ليگ بيستم

بهروز رســايلي| استقالل نخستين بازي ليگ بيستم 
را با پيروزي 2 بر صفر برابر مس رفســنجان پشت 
سر گذاشت. اين يك پيروزي نه چندان دشوار، برابر 
رقيبي نه چندان قدرتمند بود، امــا به هر حال هر 

مسابقه داستان هاي خاص خودش را دارد.

1  استقالل برخالف 4 فصل گذشــته امسال توانست 
هفته اول ليگ برتر را با پيروزي پشت سر بگذارد. يكي از 
مهم ترين داليل ناكامي آبي ها در كسب عنوان قهرماني 
در اين مدت، از دســت دادن امتيازات ابتداي فصل بوده 
است. برخالف باور عموم كه بيشتر امتيازات پايان فصل 
را سرنوشت ســاز مي دانند، تيم هاي مدعي با امتيازات 
بازي هاي ابتدايــي روي دور مي افتند، شــخصيت پيدا 
مي كنند و با آرامش بيشتر گام هاي بعدي را برمي دارند. 
صد البته فعال براي قضاوت زود اســت؛ مخصوصا از اين 
جهت كه تيم محمود فكري در نخستين گام يك تيم تازه 
ليگ برتري شده را برد، اما به هر حال همين هم غنيمت 

است و به تيم و كادر فني اعتماد به نفس مي دهد.
2  استقالل در بازي با مس رفســنجان 2 فاز متفاوت 
داشت؛ زهرآگين در حمله و متزلزل در دفاع. خب البته 
اين قصه جديدي نيســت و تمام فصل گذشته با همين 
حكايت گذشت، اما نكته اينجاست كه به دليل باز نشدن 
پنجره هاي نقل وانتقاالتي، محمود فكري نتوانســت از 
خريدهاي جديدش سود ببرد. شايد در مسابقات بعدي با 
افزوده شدن محمدحسين مرادمند به قلب خط دفاعي يا 
مهدي مهدي پور به خط مياني، ضريب آسيب پذيري اين 
تيم كاهش پيدا كند. در عين حال اما خط حمله همچنان 
پوئن بزرگ فكري است؛ مخصوصا كه مهاجمان اين تيم 

در يك سال گذشته كنار هم بازي كرده اند و هماهنگي 
خوبي دارند.

3  اگر قرار باشد در روز خوب استقالل يك چهره ويژه 
انتخاب كنيم، او وريا غفوري خواهد بود. تجربه نشــان 
داده كاپيتان استقالل هر زمان انگيزه مضاعف براي بازي 
دارد، خوش مي درخشد. اين بار هم تالش او براي جلب 
نظر سرمربي تيم ملي منجر به يك نمايش خوب ديگر 
شــد. غفوري كه در تازه ترين ليست تيم ملي هم غايب 
است، نخستين گل فصل آبي ها را زد و بعد نشان داد كه 
با دوربين روي سكوها دنبال دراگان اسكوچيچ مي گردد.

4  در فوتبال ايران عبارتي به عنوان »دردسر شيرين« 
جا افتاده كه مخصوص مربيان با ابــزار كارآمد متعدد 
اســت. در حقيقت وقتي مربي در بعضي پست ها آنقدر 
بازيكن خوب دارد كه نمي داند بهتر اســت كدام يكي 
را انتخاب كند، از اين اصطالح اســتفاده مي شود. شرح 
حال محمود فكري است در ليگ بيستم؛ او درون دروازه 
رشــيد مظاهري را دارد، اما خب حســين حسيني هم 
در بازي اول كلين شــيت كرد. در دفاع چپ گران ترين 
انتقال ليگ انجام شده و محمد نادري را جذب كرده اند، 
اما در همين مسابقه نخســت هم ديديم هروويه ميليچ 
خيلي خوب و مؤثر بازي كــرد. اوج گرفتاري اما مربوط 
به خط حمله اســت؛ جايي كه در ديدار اول ارســالن 
مطهري به بهانه ناآمادگي شــيخ دياباته فيكس شد و 
گل هم زد، اما شيخ بازيكن نيمكت نيست و نهايتا بايد 
ديد چه كســي به عنوان نفر اصلي كنــار مهدي قائدي 
قرار مي گيرد. فكري خوشبخت است كه اين همه حق 
 انتخاب دارد، اما گاهي بيرون نشاندن ستاره ها هم ساده

 نيست.

يكي از عجايب روزگار اين است كه هنوز هم نظرســنجي هاي سايت كنفدراسيون 
فوتبال آسيا در داخل كشور، حتي توسط برخي رسانه هاي رسمي تا اين اندازه جدي 
گرفته مي شود. در تازه ترين نمونه، بشار رســن به عنوان بهترين هافبك غرب آسيا 
انتخاب شده و اين مسئله بازتاب وسيعي در مطبوعات كشور داشته است. بشار در اين 
نظرسنجي با 53درصد آرا توانست رقبايي مثل ماشاريپوف، اكرم عفيف و حتي مهدي 
قائدي را پشت سر بگذارد؛ بازيكن استقالل كه آشكارا مهاجم است و قرار گرفتن او در 
ليست هافبك ها، به خودي خود اعتبار اين نظرسنجي ها را نشان مي دهد! پرسپوليس 
به فينال ليگ قهرمانان آسيا رســيده و هواداران زيادي دارد؛ بنابراين اگر بشار رأي 
نمي آورد و مثال محسن ربيع خواه بدون حتي يك دقيقه بازي در اين تورنمنت نامزد 
مي شد، باز بسياري از مردم به او رأي مي دادند. نكته جالب اينجاست كه بالفاصله بعد 
از جدايي شجاع خليل زاده از پرسپوليس، اين بازيكن درنظرسنجي انتخاب بهترين 
مدافع غرب آسيا از رقبا جا ماند. اين در حالي است كه شايد شجاع واقعا برازنده كسب 
اين عنوان بود، اما راي دهندگان بيش از هر چيز ديگري به موضوع نگاه هواداري دارند. 
اينكه AFC چرا اين نظرسنجي ها را برگزار مي كند روشن است؛ آنها عاشق كليك هاي 
مفت چند صد هزار نفري هســتند. هواداران هم دوست دارند روي كل كل با هم رأي 
بدهند. آنچه نمي دانيم اين است كه چرا خبرگزاري ها و رسانه هاي معتبر كشور تا اين 
اندازه براي اين رقابت كليكي بي ارزش اعتبار قائل مي شوند و سايت كنفدراسيون را 

فربه مي كنند.

مفتنميارزد
   داستان عجيب نظرسنجي هاي كنفدراسيون

  فوتبال آسيا

دراگان اسكوچيچ براي بازي دوستانه مقابل بوسني 23بازيكن 
را به اردوي تيم ملي دعوت كرده كه در اين ليســت 23نفره 
نكات جالب توجهي به چشم مي خورد. اين ليست نسبت به 
ليست قبلي كه براي بازي با ازبكستان به اردو دعوت شدند 
5تغيير در خطوط مختلف دارد. علي كريمي، مهدي ترابي، 
سامان قدوس، سردار آزمون و مهدي طارمي اين بار دعوت 
نشــده اند و به جاي اين 5نفر مرتضي پورعلي گنجي، سعيد 
عزت اللهي، اكبر ايماني، كريم انصاري فرد و ساسان انصاري 
در ليست قرار گرفته اند. بيماري سردار در يكي دو هفته اخير 
و نيمكت  نشيني طارمي در پورتو دليل غيبت اين دو بازيكن 
در ليســت بوده اســت. عالوه بر اين 2 نفر عليرضا بيرانوند، 
عليرضا جهانبخــش، مهدي ترابي، علــي كريمي و محمد 
محبي نيز ديگر بازيكناني هستند كه اسكوچيچ از آنها اسم 
برده و تأكيد كرده در ليست بازيكنان موردنظر او هستند اما 
هم اكنون امكان حضور آنها وجود ندارد. با اين اوصاف شايد 
تنها بازيكناني كه غيبت آنها در ليســت اسكوچيچ عجيب 
به نظر مي رسد وريا غفوري و رامين رضاييان باشند. 2 مدافع 
راست ثابت تيم ملي طي سال هاي اخير كه از ابتداي حضور 
اســكوچيچ به تيم ملي دعوت نشــده اند. رضاييان هر هفته 
در تركيب الدوحيل قرار مي گيــرد و نمايش هاي خوبي هم 
دارد؛ وريا غفوري هم شــنبه بعد از زدن نخستين گل فصل 
استقالل با شــادي بعد از گلش به اسكوچيچ پيغام داد كه او 
را بيشــتر و بهتر ببيند. در نقطه مقابل، بازيكناني كه حضور 

آنها در ليست جديد اســكوچيچ عجيب و غيرمنتظره بوده 
اكبر ايماني و ساسان انصاري هستند. ايماني، هافبك دفاعي 
تراكتور در زمان كي روش هم به تناوب به اردو دعوت مي شد 
اما مدت ها بود نامش در ليست هاي ملي ديده نمي شد. ايماني 
از باشــگاهي دعوت شــده كه پيش از اين دژاگه، شجاعي و 
حاج صفي را در تمام اردوهاي تيم ملي داشت اما اسكوچيچ از 
اين جمع 3نفره فقط به حاج صفي اعتقاد دارد و 2بازيكن ديگر 
را به هيچ يك از اردوهايش دعوت نكرده است. ساسان انصاري 
كه به عنوان يكي از 4مهاجم دعوت شده در ليست اسكوچيچ 
قرار گرفته در هفته اول ليگ نيمكت نشين فوالد بود اما در 
دقيقه55 به زمين آمد و در دقيقه97روي يك ضربه پنالتي 
كه خودش از حريف گرفته بود گل تساوي فوالدي ها را زد. او 
با 35دقيقه بازي، نمره7.61را از سايت متريكا گرفت و بهترين 
بازيكن تيمش در اين ميدان شد. اما نكته اينجاست كه اگر 
همين يك بازي مالك دعوت او بــه تيم ملي بوده پس البد 
اكبرمنادي، امين قاسمي نژاد و يونس شاكري كه ستاره هاي 
هفته اول بودند و نمراتشــان باالتر از ساســان بوده هم بايد 
دعوت مي شدند. اگر هم عملكرد سال گذشته انصاري مالك 
بوده كه كافي است اســكوچيچ يك بار ديگر نگاهي به آمار و 

عملكرد او در فصل گذشته بيندازد.

دعاهاي علي دايي و دوســتدارانش مي گيــرد. پس از آنكه 
كريستيانو رونالدو در 2 فيفادي قبل تر به دليل نيش خوردن 
از زنبور بازي تيم ملي پرتغال را از دست داد و نتوانست فاصله 
گل هاي ملي خود را كه 8تا از علي دايي 109گله كمتر است، 
كمتر كند، در فيفادي قبلي هم تست كروناي او مثبت از آب 
درآمد و كريســتيانو كه متعجب شده بود و هيچ نشانه اي از 
ويروس چيني نداشت، هر چه آزمايش مي داد باز هم نتيجه 
مثبت مي شد. به همين ترتيب او 3 بازي ملي ديگر را هم از 
دست داد كه يكي از آنها مقابل حريف دلخواهش يعني سوئد 
بود كه پذيراي بيشترين گل هاي ملي اين بازيكن به عنوان 
يك تيم بود. كرونا باعث شــده رقابت هــاي يورو2020هم 
دست كم يك ســال به تعويق بيفتد. فرض كنيد رونالدو با 
پرتغال در اين مسابقات حضور مي يافت كه دست كم 3 بازي 
در مرحله گروهي مي توانســت به ميدان برود، جدا از ســه 
چهار مسابقه دوستانه و تداركاتي براي آماده سازي پيش از 

اين رقابت ها. رونالدو به همين سادگي همه اين بازي ها را از 
دست داد تا نتواند حتي يك گل به گل هاي ملي اش اضافه 
كند. او در بازي با اســپانيا هم به طرز عجيبي توپ را به تير 
دروازه كوبيد و در بازي با فرانســه نيز مدافعان تيم قهرمان 
جهان و بازي تدافعي پرتغال زحمت متوقف كردن كريستيانو 
را كشيد. حاال يك اتفاق ديگر در راستاي توقف تعداد گل هاي 
ملي او در حال رخ دادن اســت. 2 باشگاه يوونتوس و ناپولي 
به دليل فشردگي مسابقات باشــگاهي و همچنين ريسك 
آزادســازي بازيكنان به مقصد اردوهاي تيم هاي ملي قصد 
دارند ملي پوشان خود را در فيفادي اين دفعه ممنوع الخروج 
كنند. معلوم نيســت يوونتوس بتواند حريف رونالدو شود؛ 
كه تعصب شــديدي به تيم ملي دارد و حاضر نيســت هيچ 
مســابقه اي را با پيراهن پرتغال از دســت بدهد. پرتغال در 
تعطيالت موقت فوتبال باشگاهي 3 بازي با فرانسه و كرواسي 
و آندورا دارد. شما اگر رونالدو بوديد و براي ثبت يك ركورد 
تاريخي ديگر تنها به 8گل ملي نياز داشتيد، آيا از بازي مقابل 
آندورا چشم مي پوشيديد؟ خصوصا اينكه اين ديوگو پس از 
آنكه در ليورپول موفق شد جاي فيرمينو را در تركيب ثابت 
ليورپول بگيرد، در تيم ملي پرتغال هم شاخ و شانه مي كشد 
و در آخرين بازي اين تيم 2 گل به تيم ملي سوئد زد تا كسي 

ياد جاي خالي رونالدو نيفتد.

ساسان،اكبر،دراگان
  چند نكته از ليست 23نفره اسكوچيچ 

  براي بازي با بوسني

يكتصميمبدعليهرونالدو
   براي نگهداري ركورد علي دايي

   ابر و باد و مه و خورشيد و فلك در كارند

تغييرات كرونايي
ساســان انصاري كه يكي از پرحرف و حديث ترين بازيكنان 
فهرست اسكوچيچ بود، عصر ديروز به دليل ابتال به كرونا شانس 
حضور در اردوي تيم ملي را از دست داد. مجتبي نجاريان هم 
ديگر بازيكني است كه به دليل كرونا از فهرست تيم ملي خط 
خورده است. با اعالم فدراسيون مهدي شيري و علي كريمي 

جايگزين اين بازيكنان شده اند.

رحمتي:زانويماجازهبدهد
دوبارهبازيميكنم
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  محمد عليخانــي: ايمني در 
مسير دوچرخه بزرگراه شهيد 

دوران
با توجه به مكاتبات انجام گرفته با 
شهرداري مبني بر ارائه مستندات 
و مطالعات مصــوب پروژه احداث 

مسير دوچرخه در حاشيه بزرگراه شــهيد دوران و قسمتي از 
بزرگراه شهيد ياســيني، ازجمله مكاتبه شماره160/12509 
مورخ1399/06/13 و شماره160/10108 مورخ1399/05/14 
و با توجه به عدم كفايت اطالعات ارسالي و همچنين با توجه به 
بازديدهاي كارشناسان از بخش هاي اجراشــده اين پروژه در 
2هفته اخير حكايت از اجراي ناصحيــح، ناايمن، خطرآفرين 
و منقطع پــروژه موردنظــر دارد، به نحوي كــه باعث هدايت 
دوچرخه سوار به بخش بزرگراهي و وقوع حوادث احتمالي در 

بزرگراه مي شود.

  زهرا صدراعظم نوري: برخورد 
با تردد موتورســيكلت ها در 

پياده راه ها
 يكــي از معضالتي كــه در حوزه 
حمل ونقل و ترافيك شــهر تهران 
باعــث زير پــا گذاشــتن حقوق 

شهروندان شده اســت، توقف و تردد موتورسيكلت سواران در 
پياده روها و محل هاي غيرمجاز اســت كه هرساله باعث بروز 
حوادث ناگوار و افزايش آلودگي در مســير تردد شــهروندان 
مي شود. رســيدگي به اين موضوع در راستاي رعايت حريم و 
حقوق شهروندان و عابرين پياده اســت. از ابتداي دوره پنجم 
شوراي شهر در غالب طرح ها و حين بررسي برنامه پنج ساله سوم 
شهرداري يكي از چالش ها اين مسئله بوده و با توجه به تأكيد 
فراوان بر ارتقای ايمني شهر، متأسفانه به رغم وجود قوانين شفاف 
و مشخص در بسياري از مراكز پرخطر و پرتردد و مركزي شهر 
تهران شاهد تصرف پياده راه ها و پارك موتورسيكلت ها در مسير 

عابرين و حتي مصدوميت شهروندان هستيم.

  ناهيد خداكرمي: شهرداري 
پروتكل ها را اجرا نمي كند

 ديگر كم كم به مرگ هــاي روزانه 
200نفــر در تهــران مي رســيم. 
در  نفــر  6هــزار  هم اكنــون 
بيمارســتان هاي تهران بســتري 

هستند كه نزديك 3هزار نفرشان به دستگاه متصل هستند و به 
همين دليل امكان باالرفتن آمار مرگ ومير وجود دارد. بنابراين 
رعايت پروتكل ها از سوي كليه ســازمان ها و نهادها امر مهمي 
است كه متأسفانه با وجود تأكيد مكرر، شاهديم كه آنگونه كه 
بايد دستورالعمل هاي ضعيف كنترلي هم اجرا نمي شود. متأسفانه 
در شهرداري نيز اوضاع به همين منوال است و شاهديم كه هر 
روز يك برنامه افتتاحيه، بازديد و برنامه هاي مختلف حضوري 
طراحي مي شود. اين كار در شرايط فعلي چه ضرورتي دارد؟  بهتر 
است كه از پتانسيل رسانه اي استفاده كنيد و پروژه هايي كه قرار 
است افتتاح شوند را با حداقل افراد افتتاح كنيم و به جاي آن از 

قدرت رسانه استفاده كنيم و خودمان به فاجعه دامن نزنيم.

  محمد جواد حق شــناس: 
اجرايي نشدن برخي مصوبات 

شوراي شهر
شــهرداري تهران موظف اســت 
مصوبات شوراي شــهر را در زمان 
قانوني خود به واحدهاي مربوطه 

ابالغ كند و اين واحدها نيز مصوبات را اجرا كنند؛ درحالي كه در 
برخي موارد به ويژه درخصوص مصوبات كميسيون نامگذاري 
اين مهم انجام نشــده است. در شوراي شــهر زحمات زيادي 
كشيده مي شــود تا مصوباتي تنظيم شوند و به تصويب برسند 
لذا بعد از اينكه اين مصوبات ابالغ مي شوند انتظار اين است كه 
اين مصوبات اجرا شوند و اين در حالي است كه برخي از مصوبات 
به مرحله اجرا نمي رســند و حتي برخي ابالغ هم نمي شوند. 
شهرداري موظف است مصوبات شوراي شهر را در زمان قانوني 
خود به واحدهاي مربوطه ابالغ كند اما در برخي از موارد ازجمله 

مصوبات كميسيون نامگذاري شاهد آن هستيم.

در  جلسه ديروز يك فوريت اليحه تأسيس سازمان 
مديريت آب هاي سطحي شــهر از سوي شهردار 
تهران با رأي اعضاي شــوراي شهر تصويب شــد. صفا صبوري ديلمي، 
معاون فني و عمران شهردار تهران كه روز گذشته مهمان اعضاي شوراي 
شهر بود در توضيح اين فوريت گفت: »شركت خاكريز آب مأموريت هاي 
شهرداري را به عهده دارد و 530 كيلومتر شبكه اصلي در تهران از سوي 
اين شركت ساخته شده است.« او به ضرورت ساخت كانال و نجات تهران 
از جاري شدن سيل هم اشــاره و عنوان كرد: »در دهه ۷0 وقتي كارها 
براي ساخت كانال خيام شروع شد بايد 250 ميليون از بانك جهاني وام 
مي گرفتيم كه اين وام تنها به يك شــركت واگذار مي شد. اكنون اداره 
دارايي معتقد است از اين شركت سود برده شده و بايد ماليات بپردازد. 
از سوي ديگر نيز شهرداري نيازمند يك سازمان است كه متولي كامل 
در حوزه آب باشــد.« او ادامه داد: »چون كانال ها زيرزمين هســتند و 
ديده نمي شوند، نگهداري كمتري از آنها مي شود. درحالي كه به اندازه 
بزرگراه ها، كانال ها هم نياز به نگهداري دارند و با تشــكيل اين سازمان 

چند ساختار در شهرداري حذف مي شود.«
 زهرا صدراعظم نوري در جريان بررسي يك فوريت اين اليحه گفت: 
»چه موضوعي مهم تر از آب و محيط زيســت در شهر تهران از لحاظ 
فوريت وجود دارد؟ در شهرداري تهران آب متولي ندارد. همه  چيز در 
اين مجموعه متولي دارد جز آب. وقتي نزوالت جاري مي شود بايد در 
كانال و مسيري قرار گيرد و به مقصد برسد. نزوالت آسماني و جاري 
شدن آب نياز به متولي دارد و متولي آن وزارت نيرو نيست. وقتي سيلي 
رخ مي دهد و خرابي به بار مي آيد اصال وزارت نيرو پاســخگو نيست. 
وظيفه اين وزارتخانه تامين آب مصرفي شــهروندان است، اما اينكه 
مسيل هايي كه بتواند دبي آب را پاسخ دهد، اليروبي به موقع انجام شود 

و مواردي از اين دست با اين وزارتخانه نيست.«
پس از صحبت هاي رئيس كميسيون سالمت، محيط زيست و خدمات 

شهري شوراي شهر تهران اين اليحه با 13رأي تصويب شد.
در نشست روز گذشته صورتجلسه 50تا 52 نامگذاري معابر شهر تهران 
به نام شهدا و پزشكان توسط محمدجواد حق شناس، رئيس كميسيون 
فرهنگي و اجتماعي شوراي اسالمي شــهر تهران در دستور كار قرار 

گرفت كه در نهايت نامگذاری 49معبر تصويب شد.

ادامه از 
صفحه3

 همراه الهــام فخاري، يكــي از 2عضو اصالتا 
اصفهاني شوراي شــهر تهران است. بيانش با گفت و گو

لهجه نصف جهان وجهي است كه او را از ساير 
اعضا متمايز مي كند. عرقي كه به تهران دارد، اما در كالم و 
رفتارش به وضوح ديده مي شود. تقريبا در همه موضوعاتي كه 
در جريان بررسي طرح ها و لوايح پارلمان شهري تهران مطرح 
مي شود، حضوري فعال دارد. سيدمحمود ميرلوحي، عضو 

۶۴ساله شوراي شهر تهران يكي از كهنه كار هاي اين دوره 
است. وي نماينده شــورا در هيأت 3نفره تطبيق مصوبات 
شوراي شهر در فرمانداري تهران هم هست و از آراي پارلمان 
شهري پايتخت دفاع مي كند. او همچنين از سوي شورا مأمور 
رسيدگي به پرونده امالك واگذار شده به غير در دوره پيشين 
مديريت شهري شده و پيگيري هايش در اين پرونده براي 
بازپس گيري امالك، پايش را به دادگاه هم باز كرده است، اما 
خودش مي گويد همچنان در انجام اين ماموريت مصمم است.
سيدمحمود ميرلوحي سه شنبه هفته گذشته به همشهري 
آمد و چند ســاعتي مهمان ما بود. وي عــالوه بر ديدار و 

گفت وگو با مديران روزنامه، ســري هم به تحريريه زد و با 
روزنامه نگاران و خبرنگاران گروه هــاي مختلف خوش و 
بش كرد. او در پايان ديدارش از همشــهري، هنگامي كه 
مي خواست پشت رل ماشين شخصي بنشيند و مؤسسه را 
ترك كند، در پاسخ به پرسشي درباره نتيجه انتخابات آمريكا 
با ضرس قاطع بايدن را پيروز اين انتخابات دانست. ميرلوحي 
سابقه اســتانداري 2استان ســمنان و آذربايجان غربي و 
همچنين مســئوليت معاونت پارلماني وزارت كشــور در 
دولت اصالحات را در كارنامه دارد و مي گويد كه عالقه اش 
به تحليل هاي سياست بسيار زياد است و ساعتي از روز را 

صرف خواندن خبرها و گزارش هاي سياسي در روزنامه ها، 
خبرگزاري ها و فضاي مجازي مي كند.

رئيس كميته اقتصادي شوراي شهر تهران در گفت وگوي 
تفصيلي با ما از ســير تا پياز اقدامات شورا در اين 3سال و 
اندي را گفت؛ بســته محرك اقتصادي و اقدامات مديريت 
شهري براي جبران كاهش درآمدهاي شهر در بحران كرونا، 
حضور در هيأت تطبيق، رسيدگي شورا به باغ هاي تهران و 
درنهايت آخرين اخبار درخصوص اقدامات شورا و شهرداري 
براي بازپس گيري امالك، محور اين گفت وگوي يك ساعت و 

نيمه بود كه در ادامه مي خوانيد.

سيدمحمود ميرلوحي از ريل گذاري براي شفافيت در اداره شهر تهران طي 3سال گذشته خبر مي دهد

باوجودكاهشدرآمدهاشهررارويپانگهداشتهايم
سازمان مديريت آب هاي سطحي  تهران 

تأسيس شد

ات
ي بي

هد
ي/ م

هر
مش

س: ه
عك

مجيد جباري
خبرنگار

با بحران كرونا و شــيوع اين بيماري، 
پايتخت با افزايش هزينه ها و كاهش درآمدهاي 
شهر مواجه شده كه تصويب بسته محرك اقتصادي 
توانست بخشي از اين كاهش درآمدها را در نيمه 
اول سال جبران كند. با توجه به اينكه اين وضعيت 
همچنان ادامه دارد، مديريت شهري براي ماه هاي 
پيش رو چه سازوكاري را براي افزايش درآمدهاي 

شهر به كار خواهد بست؟
در موضوع درآمدها شوراي پنجم از همان آغاز كار به 
مسئله منابع پايدار بسيار حساس شد. وقتي شرايط 
گذشته را مرور كرديم، ديديم كه با توقف پروژه هاي 
بزرگ و بدهي هاي سنگين شهرداري مواجه شده ايم؛ 
بر همين اســاس، راه هاي مختلف درآمد را بررســي 
كرديم. يك طرف گفته مي شد شهر فروشي شده است 
كه متأسفانه واقعيت داشت. يكي از چهره هاي رسانه 
ملي نقل مي كند كه با يكي از معاونان شهردار اسبق 
صحبت كرده و او گفته اگر جاي مجسمه فردوسي هم 
كسي درخواست ساخت برج داشــته باشد، موافقت 
مي كنيم. آن رويكرد، نتيجه اش نوبنياد است؛ ببينيد 
اتوبان شــهيدبابايي چه وضعيتي پيدا كرده اســت؛ 
منطقه 5و 22هم همينطور. متأسفانه در كوچه هاي 
زير 20متر بلندمرتبه سازي  شد. در منطقه هاي 1، 2و 
3هم همينطور؛ اتفاقاتي افتاد كه شــاهدش هستيم 
يا متأسفانه مي بينيم كه در تخلف ماده 100به ازاي 
صدور هر پروانه، 1.2تخلف رخ داده است. دليلش هم 
اين است كه چون نگاه، درآمدزايي بوده، گفته مي شود 
سازندگان به تخلف تشــويق مي شدند. 10سال قبل 
از شــوراي پنجم، 128هكتار از باغ هاي تهران تحت 
عنوان برج باغ ها قلع و قمع شــدند. نتيجه همه اين 
داستان ها تامين نشدن بودجه و بدهي هاي گسترده 
بود؛ به نحوي كه به اندازه 4ســال بودجه شهرداري 
بدهي روي دست ما ماند. در اين شرايط، بانك ها ديگر 
به شهرداري تســهيالت ندادند و مجوز انتشار اوراق 
قرضه براي شهرداري تهران متوقف شد. طبيعي است 
شوراي پنجم از ابتداي شروع به كارش بايد با تدبير، 

مشكالت و موانع درآمدي را حل مي كرد. 
آن هم در شــرايطي كه ميراث دار 

بدهي هاي سنگين شده بود؟
بله، قبل از شيوع كرونا و بازگشت تحريم هاي ظالمانه 
ترامپ، اگر ايــن تدابير نبود، مي شــد تصور كرد كه 
تهران براي اداره شهر با چه مشكالتي مواجه مي شد 
و بدهي ها با چنين روندي حتمــا از 69هزار ميليارد 
تومان به 100هزار ميليارد تومان مي رســيد؛ كنتور 
ســود بانكي لحظه به لحظه اين بدهي ها را افزايش 
مي داد. با توجه به مجموعه اين شرايط، منظومه اي از 
رويكردها و اقدامات را شروع كرديم و امروز خوشحاليم 
بگوييم در سال 98متمم بودجه را در شرايط تورمي 
و تحريمي تصويب كرديم. با اينكه برخي نســبت به 
آن ترديد داشــتند، اما امروز جواب گرفته ايم. ضمن 
اينكه بودجه ســال99 را هم انبســاطي ديديم. در 
شرايطي كه پروانه ها 30درصد هم از نظر تعداد و هم 
از نظر متراژ كاهش پيدا كرده، اما مي بينيم كه شهر با 
بودجه انبساطي امسال پيش مي رود. درست است كه 
گزارش ها حاكي از تحقق 60درصدي بودجه بود، اما 
آخرين گزارش ها در جلسه هم انديشي يكشنبه پيش 
با آقاي شهردار و معاونانش بخشي از دغدغه ها را رفع 
كرد. بر اين اساس فكر مي كنيم بودجه امسال محقق 
شود. ما به جاي اينكه بنشــينيم و تسليم ضربه هاي 
مهلك كرونا به اقتصاد شــهر باشيم، با تصويب بسته 
محرك اقتصادي به كرونا ضربه زديم. امروز خوشحاليم 
بگوييم كه مديريت شــهري تهران توانست با وجود 
افزايش هزينه ها و كاهش درآمدها، شــهر را روي پا 
نگــه دارد. پروژه هاي عمراني، متــرو، خريد اتوبوس 
كه هفته پيش شاهدش بوديم و همچنين پروژه هاي 
كوچك مقياس محلي، اتفاقات خوبي است؛ درصورتي 
كه خوب به آن پرداخته شود. سخن شوراي پنجم و 
كميته اقتصاد شورا ثابت كرد كه تهران ظرفيت هاي 
فراواني دارد و نيازي به قلع و قمع باغ ها، شهرفروشي 
و تخلفات ساختماني و استقراض هاي بي حد و حصر 
نيست. اگر دولت محترم با عمل به تعهداتش در توسعه 
حمل ونقل عمومي، پرداخت سهمش در توسعه مترو، 
تامين اتوبوس ها و... به كمك شهرداري بيايد، مي توان 
درنهايت تصميمات مناسب براي رضايت شهروندان 
و حل و فصل چند گره مزمن در توسعه شهر گرفت. 
مي شــود حمل ونقل عمومي را تا 50درصد افزايش 
داد، مترو را به ۷.5تا 8.5ميليون سفر روزانه رساند و 

اتوبوس ها را نوسازي كرد.
برنامه سوم توسعه تهران به زعم برخي 
كارشناسان بلندپروازانه است. نظر شما چيست؟ 
چقدر مي توان به رفع موانع توســعه پايتخت در 

آينده اميدوار بود؟
هنگامي كه برنامه سوم توسعه شهر تهران را نوشتيم 
و با حساســيت زياد و كارشناســي هاي دقيق آن 

را تصويب كرديــم، در ابتدا شــايد خيلي ها تصور 
مي كردند اين برنامه به قول شما بلندپروازانه است، 
اما تجربه هايي كه در شــرايط سخت به دست آمد و 
آوردن متمم بودجه، بستن بودجه انبساطي و مهم تر 
از همه به اجــرا درآوردن آن، به اين معناســت كه 
درصورت بهبود شــرايط، برداشته شدن تحريم ها و 
امكان جذب سرمايه گذاري خارجي در تهران، فراهم 
شدن جلب سرمايه ايرانيان و مهيا شدن شرايط براي 
فعاليت كسب و كارها در تهران و رونق گردشگري، 
فكر مي كنم مي توان اميدوار به رفع موانع توســعه 

تهران بود.
2اليحه مهم و حياتــي براي مديريت 
شهري در مجلس شوراي اســالمي در دستور 
كار قرار دارد؛ همكاري شوراهاي شهر به عنوان 
پارلمان هاي محلي و مجلس شــوراي اسالمي 
به عنوان پارلمان ملي در زمينه چانه زني و پيگيري 
براي تصويب چنين لوايح و طرح هايي كه حيات 
و منابع درآمد پايدار شهرها به آن وابسته است، 
اهميت زيادي دارد. نقش شــوراي شهر در اين 

زمينه چطور بايد باشد؟
درست است كه از نظر سياسي با مجلس يازدهم در 
2جناح غيرهمسو قرار داريم، اما با توجه به اينكه تعداد 
قابل توجهي از نمايندگان مجلس يازدهم سابقه كار در 
مديريت شهري دارند، در شوراهاي شهرها عضويت 
داشته اند و شناختي كه از مشــكالت شهرها دارند و 
همچنين با عنايت به اينكه فراكسيون مديريت شهري 
هم در مجلس شكل گرفته، مي توانند نگاه مثبتي به 
چالش ها داشته باشــند و به مديريت شهري كمك 
كنند. اگر مجلس دهم كمي با احتياط قدم برداشت، 
ما انتظار داريم كه اين مجلس فراتر برود و تصميمات 
شجاعانه تري براي شهرها و به خصوص تهران بگيرد. 
اين شهر 15درصد جمعيت كشور را در خود جا داده 

اســت. در اين شرايط ســخت، با مشكالتي مثل 
بدهي هاي سنگين،  شرايط درآمدي،كرونا و... 
طبيعتا انتظار داريــم كارهاي نيمه تمامي كه 
ادامه آنها ضروري است، با نگاه و نظر مساعد و 

مثبت مجلس يازدهم پيش برود.
 شــما يكي از 3عضو هيأت 

تطبيق مصوبات شــوراي شــهر 
تهران در فرمانداري هســتيد. در 
شرايطي كه انتظار مي رفت نماينده 
دولت)فرمانــدار( در ايــن هيأت 

با شوراي شــهر همراه تر باشد، در 
برخي مواد مثل نامگذاري معابر شهر، 

عكس اين قضيه اتفاق افتاد. فكر مي كنيد 
دليلش چيست؟ 

تركيبي كه قانون براي هيأت تطبيق پيش بيني 
كرده، تركيب خوبي اســت. درواقع فرماندار و 
نماينده قوه قضاييه و مــن به عنوان نماينده 
شــوراي شــهر در اين هيأت حضور داريم. 
به نظرم مسير، مسير مناسب و خوبي بوده 
است. همانطور كه قانون هم حكمتش اين 
بوده كه در شهري مثل تهران تصميمات 
شورا مورد توجه بوده و به نحوي نباشد كه 
فاصله بين شــورا و هيأت تطبيق وجود 
داشته باشد، مناسبات خوب بوده است. 
يك جايي بحثي در مورد نامگذاري پيش 

آمد كه آن هم با توجــه به راهنمايي اخير هيأت 
تطبيق به نظر مي رســد موضوع حل شود. شايد 
بشود گفت كه موضوع بررسي باغ ها و نامگذاري 
خيابان ها و معابر در شوراي شــهر درواقع نبايد 
مشمول بررســي هيأت تطبيق تلقي شود؛ چون 
هيأت تطبيق مصوبات را با قوانين باالدستي تطبيق 
مي دهد. در موضوع نامگذاري و باغ ها، رأي اعضاي 
شورا مالك است. چنين موارد و تفسيرهايي مطرح 
شــده و هيأت حل اختالف هم ظاهرا همين نكته 
را اخيرا مورد توجه قرار داده است و فكر مي كنيم 
اين موضوع حل و فصل شود. تهران است و حدود 
20هزار عنوان كوچه و معابر كه رقم كمي نيست. 
شوراي شهر مرتبا از سوي بسياري از مؤسسات، 
ان جي او ها و نهادها با تقاضــاي تغيير نام مواجه 
مي شــود و لذا اين كار، دائمي است. حاال يكي از 
اين نام ها درخواست نام مرحوم بازرگان، مرحوم 
مصدق و مرحوم شــجريان اســت؛ درحالي كه 
معموال 60درصد اين نامگذاري ها درخواســت 
بنيادشــهيد و خانواده معظم شــهدا، چهره هاي 

فرهنگي، انجمن شــعرا و... است و كاري است 
كه هميشــه ادامه دارد. به نظر مي رسد چون 
رقباي ما به اين مسئله دامن مي زنند، اين كار 
بيش از حد حساس شده است؛ درصورتي كه 
كار روتين است و ما هم از اينكه به بخشي 

از مطالبات شــهروندان عمل مي كنيم، 
خوشــحاليم. وقتي مي گوييم تهران، 

شــهري براي همه، نمي شــود صرفا يك ديدگاه و 
جناح را درنظر گرفت. تهــران اطلس فرهنگ ها و 
خرده فرهنگ ها و اقوام و مذاهب اســت و نمي شود 

اينها را ناديده گرفت.
در اســفند 9۶ لغو مصوبه برج باغ را 
داشتيم و قرار بود به جاي آن طرح خانه باغ بيايد. 
اين حمايتي كه از مالكان يك باغ وجود دارد، با 
توجه به اينكه طرح خانه باغ هنوز به مرحله اجرا 
نرســيده، قابليت اجرا دارد و با توجه به اجرايي 
نشدن مصوبه خانه باغ، آيا اين انگيزه را مي تواند 
ايجاد كند كه باغداران به اين نتيجه برســند كه 

منافع شان با حفظ باغ ها تامين مي شود؟
طرح خانه باغ تصويب شــده است و بستگي به مالك 
دارد؛ ممكن است مالك نخواهد و تصور ديگري داشته 
باشــد، اما االن اگر مالك باغي براســاس اين مصوبه 
تقاضايي بكند، در اين طرح، حمايت از او پيش بيني 

شده است.
به نظر شما اين مصوبه توجيه اقتصادي 

دارد؟
من به شخصه معتقدم كه بله، توجيه اقتصادي دارد. 
ما به زودي به نقطه اي خواهيم رســيد كه اين مقدار 
فضاي ســبزي كه در تهران هست، ارزش بسيار پيدا 
مي كند. به نظر ما تلقي اشتباهي قبال وجود داشته و 
فكر مي كردند فقط كسي كه مي تواند برج باغ بسازد، 
قيمت زمينش ارزش افزوده دارد، اما بايد اين تلقي را 
تغيير داد. ما پيش بيني كرديم مي شود به شركت هاي 
بزرگ، امتياراتي بدهيم و اينها با همان 15درصدي كه 
به آنها اجازه داده مي شود، به نمايشگاه هاي خاص و 

مراكز اقتصادي تبديل شوند.
 امالك واگذار شده به مديران، ادارات، 
مؤسسات و ان جي او ها در دوره پيشين مديريت 
شهري موضوعي است كه شهروندان آن را پيگيري 
كرده و بازپس گيري آنهــا را مطالبه مي كنند. 
شورا و شــهرداري در بحث بازپس گيري 
اين امالك، اقداماتي كرده و فهرســتي 
هم از افراد و مؤسســاتي كه اين امالك را 
دريافت كرده اند در اختيار شوراست. به نظر 
مي رسد مالحظاتي در انتشار اين فهرست 
وجود دارد. آيا جديت قبل، هنوز هم در 

اين زمينه وجود دارد؟
اتفاقي كــه در اين دوره افتاده اين اســت 
كه مــا معتقديــم اراده  قوي، مســئول و 
منضبطي شــكل گرفته كه ببيند شهرداري 
چه دارايي هايي دارد؛ به خصــوص اينكه ما با 
مشــكالت و موانعي براي تاميــن منابع مواجه 
شده ايم؛ چراكه به قول معروف، چراغي كه به خانه 
رواست به مسجد حرام اســت. اين سؤال هم پيش 
آمد كه دليل اينكه شــهرداري 69هــزار ميليارد 
تومان بدهي به بار آورده چه بوده و چرا از منابع 
خودش استفاده نكرده است؟ لذا رفتيم يكي يكي 
به دارايي ها يا راه هاي ايجــاد درآمد و ايجاد 
ارزش افزوده و منابع پايــدار فكر كرديم كه 
درنتيجه به آدرس هايي رســيديم كه اين 
آدرس ها را رها نكرديم. يكي از آنها امالكي 
بود كه به امالك نجومي معروف شــد و 
هنوز هم متأســفانه دامنه اين داســتان 
جمع نشده است. ديگري امالكي بود كه 
به مؤسســات و ادارات و نهادها واگذار شده 
بود. ما در اوايل مهرماه96 مصــوب و اعالم كرديم 
كه تلقي شــوراي پنجم از بند 6ماده 55 اين است 
كه شــهرداري ها كال به 2روش مي تواننــد درباره 
ملك خودشــان تصميم بگيرند؛ يا طبق آيين نامه 
و مقرراتي فروش آن كامال مشــخص است و روش 
ديگر اين است كه حق بهره برداري از ملك و امالك را 
طبق بند 6ماده 55به غيرواگذار كنند كه آن هم تابع 
چارچوبي است. به اين شكل كه يك هيأت، انجمن و 
مركز حقيقي و حقوقي كه كاربري هاي مددكارانه و 
خيريه اي يا فرهنگي و امثال اينها را دارد، درخواست 
مي دهد و شهرداري هم بعد از بررسي ساختمان آن 
را تامين مي كند. اين هم تابع ضوابطي است. ما تلقي 
را از قانون اعالم كرديم و شــهردار اول ما گزارشي 
از تغيير و تحول ارائــه داد و اعالم كرد كه 6۷4فقره 
ملك در اختيار اشــخاص حقيقي و حقوقي است. 
ما پيگيري كرديم، اما احساس كرديم كه تلقي اين 
اشــخاص و ادارات از مصوبه شورا جدي نيست. من 
به عنوان مسئول كميته اقتصادي و آقاي حبيب زاده 
به عنوان معاونت نظارت كه بيشتر با اين موضوع در 
شورا مواجه بوديم، به يك ديدگاه و نقطه مشتركي 
رسيديم و بعد از مرور قانون، كار شروع شد. جلساتي 
با مدير سازمان امالك و مستغالت شهرداري داشتم، 
متوجه شدم كه هنوز هم امالك ناشناخته زيادي به 
غير از 6۷4 ملك وجود دارد. تالشي براي شناسايي 
امالك شــكل گرفت كه ابتدا منجر به شناســايي 

1000ملك و در ادامه 1300و درنهايت 190۷ملك 
شــد تا اينكه بحث بازپس گيري مطرح شد. برخي 
شــهرداران مناطق با همت و تالش بيشتر برخي از 
اين امالك را پــس گرفتند و بعضــي ديگر عقب تر 
حركت كردند؛ لذا االن تقريبا به ديدگاه مشــتركي  
در شورا و شــهرداري رســيده ايم كه دليلي ندارد 
اين امالك در اختيار غير باشــد؛ مگر اينكه بگوييم 
بعضي از ملك ها مازاد اســت كه بايد فروخته شوند؛ 
يا اينكه برخي از اين امالك در طرح هســتند و قرار 
است يك يا 2سال ديگر تخريب و طرحي در آن اجرا 
شــود كه در اين صورت بايد اجاره آنها در اين مدت 
اخذ شود. اين امالك هم فقط در ساختمان ها نبود؛ 
متأسفانه در پارك ها هم مي بينيم كه 800هزار متر 
دكه و امكانــات اقتصادي ديگر با چنين شــرايطي 
واگذار شــده اســت. آنها هم نحوه بهره برداري شان 
مشخص نبود، اما حاال انضباط فكري وارد مجموعه 
شهرداري و 400واحد تخليه شــده است و پرونده 
400واحد ديگر در قــوه قضاييه براي باز پس گيري 
و دريافت اجاره بها در جريان اســت. كارهاي خوبي 
در اين زمينه انجام شده است. هزار ملكي كه دست 
خيريه ها و بخش هــاي مختلف اســت، بايد ميزان 
فعاليت هايشان متناسب سازي  شــود و شهرداران 
مناطق هر 3 ماه يك بار بروند و بررسي مجدد كرده و 
ارزيابي كنند كه فعاليت ها متناسب باشد. متأسفانه 
برخي از اين امالك توســط افرادي كــه ملك را در 
اختيار گرفته بودند، اجاره داده شــده اســت. حاال 
ممكن اســت افكار عمومي بگويند كه چرا ليســت 
منتشر نشــده؛ درحالي كه ليســت به نوعي انتشار 
يافته است و ما درصدديم كه اين امالك به شهرداري 
برگردانده شوند. بدون ترديد از وقتي كه استارت كار 
را زده ايم هر هفته بدون سست شدن و بدون انقطاع، 
واحدهايي را پس گرفته  و يك قدم بيشــتر به قانون 
نزديك  شده ايم و باور داريم كه كارمان را درست انجام 
داده ايم. در اين ميان، اگر هم كساني نقدي دارند، نقد 
خود را مطرح كنند، اما طوري نباشد كه اين زحمات 

ناديده گرفته شود.
بخشــي از آنها در اختيــار نهادها يا 
نام هاي خاصي است كه به نظر مي رسد زور شورا و 
شهرداري به آنها نمي رسد. چقدر به بازپس گيري 

اين امالك اميدواريد؟
شوراي پنجم كاري را در حال انجام دارد. حساب هاي 
به جا مانده و بررسي نشــده در حال بررسي است و 
مرتبا گزارش هاي حسابرسي سال93 ارائه مي شود. ما 
هم مي توانستيم مثل دوره گذشته كه به وظايفشان 
توجه نكردند، بي توجه باشيم و اين حسابرسي ها را به 
گردن دوره بعدي شورا بيندازيم، اما وقت گذاشتيم 
و كار را به جلو برديم. كميته بودجه شــورا و معاونت 
پايشي كه راه انداختيم كار سنگيني را انجام مي دهد. 
آقاي فراهاني خيلي در اين بخش زحمت مي كشد، 
كميسيون برنامه و بودجه هم همينطور. لذا مالحظه 
مي كنيد ما رويكردهاي جدي را بــراي انجام كارها 
در شــورا اتخاذ كرده و امانتداري از اموال عمومي را 
در پيش گرفته ايم؛ حتي بودنــد افرادي كه تقاضاي 
واحد براي انجام كارهايشان داشتند كه با بي توجهي 
مواجه و متوجه شــدند كه در اين دوره از اين كارها 
خبري نيســت. ما اين توقعات و مطالبات را متوقف 
كرديم. در برخي جاها به نــام خيريه اتفاقاتي افتاده 
كه اين موارد در تلفيق سال93 آمده است و به زودي 
تعيين تكليف مي شود. مگر مي شــود ده ها ميليارد 
از شهرداري و زمين از شــهرداري بگيرند و نامش را 
خيريه بگذارنــد؟ در اين دوره عالوه بــر توقف روند 
قبل، در حال بازپس گيري امالك هستيم؛ از نهادها 
هم پس مي گيريم. متأسفانه يك منطقه آسايش بين 
برخي از اين نهادها و شهرداري وجود داشته و خيلي از 
اين اتفاقات هم در همين جا رخ داده است. هم اكنون 
اما نصف اين امالك يا پس گرفته شــده يا در مسير 
بازپس گيري اســت. اينكه ما به صددرصد موفقيت 
برسيم، ممكن اســت در زمان محدودي كه داريم، 
دير يا زود شود. با اين حساب ما در يكي، دو ماه آينده 
اميدواريم هم تحقيق و تفحص ها را جمع كنيم و هم 
اليحه به نقطه مطلوبي برسد كه تقريبا تكليف روشن 
شود و ترديدي هم در آن نيست. بسياري از كارهايي 
كه ما در اين دوره آغاز كرديم، اقداماتي است كه در 
كشور نمونه نداشته است. ما اين كارها را شروع كرديم: 
در سامانه باغ ها، سامانه شفافيت، سامانه شهرسازي 
و صدور پروانه اقداماتي صورت گرفته كه بسيار مؤثر 
است و مانع اقداماتي مي شــود كه در گذشته وجود 
داشته است. درواقع شهر شيشه اي به عنوان يكي از 
شــعارهاي اين دوره با عملكرد اين دوره از مديريت 
شهري روي ريل قرار گرفته و راه زيادي در اين مسير 
طي شده است. قطاري كه در اين راه به راه افتاده در 
مسيري قرار گرفته كه بســياري از كارها را با نظارت 

چشم افكار عمومي بي بازگشت كرده است.

رئيس كميته اقتصادي شوراي شهر تهران در گفت وگوي تفصيلي با همشهري از اقدامات مديريت شهري براي جلوگيري از فساد در اداره شهر مي گويد

  اگر دولت به تعهداتش در قبال مديريت 
شهري عمل كند، شاهد تصميمات مناسبي 
براي رضايت شــهروندان و حل و فصل چند 

گره مزمن تهران خواهيم بود
  تهران اطلس فرهنگ ها و خرده فرهنگ ها 
و اقوام و مذاهب است و نمي شود اينها را در 
نامگذاري خيابان ها و معابر شهر ناديده گرفت

   انتظــار داريــم مجلس يازدهــم فراتر 
از تصميمــات مجلــس دهم عمــل كند 
و تصميمات شــجاعانه تري براي شهرها و 

به خصوص براي پايتخت بگيرد
   اگر تدابير شورا و شهرداري نبود براي اداره 
شهر با انبوهي از مشــكالت مواجه مي شديم و 
بدهي ها با چنين روندي حتما از 69هزار ميليارد 

تومان به 100هزار ميليارد تومان مي رسيد
  متأسفانه يك منطقه آسايش بين برخي از 
اين نهادها و شهرداري وجود داشته و خيلي 

از اين اتفاقات هم در همين جا رخ داده است

تذكرات جلسه ديروز شورا
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هوايتهراندرشرايطقابلقبول
كارشناس هواشناســي در مركز پيش بيني و 
مخاطرات جوي در اين زمينه به همشــهري 
مي گويد: »با توجه به ناپايــداري هوا، امكان 

افزايش آالينده ها وجود ندارد.«
اميرحســين نقشــينه با بيان اينكــه هواي 
كالنشهر تهران در شــرايط قابل قبول است، 
توضيح مي دهد: »هواي شهرهاي صنعتي تا 
زماني كه پديده جــوي خاصي چون بادهاي 
شــديد رخ ندهد يا تردد خودروها و فعاليت 
آالينده ها كاهش نيابد، در شــرايط سالم قرار 

نمي گيرد.«
به گفته وي، حتي در همين شرايط قابل قبول 
هم برخي ايستگاه هاي ســنجش آاليندگي 
به صورت مقطعي و در برخي از ساعت هاي روز 
شرايط را ناســالم اعالم مي كنند. براي مثال، 
روز گذشته )يكشنبه 18آبان( در شرايطي كه 
اغلب شهرهاي كشور در شرايط سالمي قرار 
داشتند، يكي از ايستگاه هاي فعال در كالنشهر 
مشهد، هوا را با شاخص 170 ناسالم براي همه 

گروه ها نشان مي داد.

ورودسامانهجديدبارشيازامروز
فريبا گودرزي، كارشناس سازمان هواشناسي 
نيز پيش از اين در گفت وگو با همشهري تأكيد 
كرده بود كه يكشنبه و دوشنبه در شمال شرق 
و شرق كشور شاهد كاهش 5 تا 7درجه اي دما 
خواهيم بود. نقشينه با اشاره به اين پيش بيني 

توضيح مي دهد: »روز گذشــته )يكشــنبه( 
با كاهش محســوس دما در ســواحل شمال 
و شمال شــرق، در اغلب شــهرهاي شمالي 
شــاهد كاهش دما بوديم. براي مثال ساري 
و گرگان 10، بجنورد 13، قزوين 7، رشــت 
و كرج 6، تهران 4 و اردبيــل 5درجه كاهش 
دما داشتند. اين كاهش دما امروز )دوشنبه( 
هم در شمال و شمال شــرق كشور ادامه پيدا 
مي كند. همچنين در اين 2روز بارش ها اغلب 
در سواحل شمال، خراســان شمالي و شمال 
خراســان رضوي و در ارتفاعات به صورت برف 
بود؛ به طوري كه ما براي يكشنبه هشدار سطح 

زرد )آگاهي( صادر كرديم.«
كارشــناس هواشناســي در مركز پيش بيني 
و مخاطرات جوي اما هشــدار را در مناطقي 
چون كردستان، كرمانشاه و ايالم كه احتماال 
با بارش هايي با شــدت بيشتر مواجه خواهند 
شــد، در ســطح نارنجي )آماده باش( اعالم 
مي كند. نقشــينه تأكيد مي كند كه امروز از 
ميزان بارش ها به تدريج كاسته مي شود و اغلب 
بارندگي ها در ارتفاعات البرز مركزي و شمال 
خراســان رضوي خواهد بود، اما از بعدازظهر 
با ورود موج جديد بارشــي به كشور، در نيمه 

غربي شــاهد رگبار، رعد و برق و تندبادهاي 
لحظــه اي خواهيم بــود. وي با بيــان اينكه 
موج جديد بارشــي كه از اواخر امــروز و روز 
سه شنبه فعال مي شود در روزهاي چهارشنبه 
و پنجشــنبه نيمه شــمالي را تحت تأثير قرار 
مي دهد، مي گويد: »چهارشــنبه و پنجشنبه 
در نيمه شمالي كشور و شمال استان فارس، 
بوشــهر و كهگيلويه و بويراحمد شاهد بارش 

خواهيم بود.«

احتمالرانشدرمحورهايشمال
نقشــينه در صحبت هاي خود تأكيد مي كند 
كه بارش ها در ارتفاعات به صورت برف خواهد 
بود و به ويــژه جاده هاي كوهســتاني درگير 
سامانه بارشي و لغزنده هستند. رئيس پليس 
راه مازندران هم به عنوان يكي از اســتان هاي 
درگير سامانه بارشي جديد، از احتمال ريزش 
سنگ و رانش با توجه به بارش ها در محورهاي 
شــمال خبر مي دهد و از رانندگان مي خواهد 
از ســفرهاي غيرضــروري بپرهيزند. عليرضا 
قدمــي همچنيــن از احتمــال مه آلودگي و 
كاهش ديد در محور سوادكوه استان مازندران 
مي گويد. در خوزستان هم مسئوالن مديريت 

بحران با توجه به پيش بيني بارش ها، هشدار 
هواشناسي را از سطح زرد )آگاهي( به نارنجي 
)آماده باش( تغيير داده انــد. در زنجان نيز با 
توجه به كاهش محسوس دما و شدت گرفتن 
بارندگي، مســئوالن از احتمال آب گرفتگي و 

سيالبي شدن مسيل ها خبر داده اند.
بعــد از ســيل در روســتاي »بــري« ماكو، 
كارشناســان توصيه مي كنند: شــهروندان 
در بوشــهر، كهگيلويه و بويراحمــد، فارس، 
خوزســتان، لرســتان، خراســان شــمالي، 
چهارمحــال  و بختياري و كرمانشــاه از تردد 
و توقف در حاشــيه رودخانه ها و مســيل ها 

خودداري كنند.
     

پيش بيني هاي هواشناســي نشان مي دهد از 
دهه سوم آبان و زمستان، بارش هايي در سطح 
نرمال داشته باشــيم. با وجود اين، قائم مقام 
شــركت مديريت منابع آب ايــران از كاهش 
74درصدي بارش ها در پاييز امســال نسبت 
به پاييز سال گذشــته خبر مي دهد. به گفته 
محمد حاج رسولي ها ميزان بارش در حوضه 
خليج فارس و درياي عمان كه عمده آب هاي 
سطحي را در خود جاي داده، كاهش بيشتري 
داشته است. البته حاج رســولي ها هم مانند 
فريبا گودرزي، كارشــناس هواشناسي كه در 
گفت وگو با همشهري از زمستان پربارش خبر 
داده بود، به بارش هاي فصــل آينده اميدوار 
است تا بخشي از كمبودهاي پاييز جبران شود.

 سامانه هاي جديد بارشي عالوه بر كاهش آلودگي هوا در شهرها و كالنشهرها
ايران نفس كشيد حال و هواي پاييزي به اغلب مناطق كشور بخشيده است

سيدهزهراعباسي
خبر نگار

پيگيري كارآفرينان

فصل برداشت زعفران در خطه خراسان آغاز شده و هزينه هاي آن به 
هزار و يك دليل افزايش يافته است؛ هزينه هايي كه قرار بود با نرخ جديد 
اعالم شده از سوي شوراي ملي زعفران جفت و جور شود، اما كشاورزان 
از لحاظ نشدن اين قيمت ها در خريد محصوالتشان مي گويند. قيمت 
زعفران، مهر گذشته از سوي شــوراي ملي زعفران تعيين شد و قرار 
بود هر كيلوگرم گل زعفران حداقل 150هزار تومان، پوشال زعفران 
16ميليون تومان و نگين زعفران 20ميليون تومان خريداري شود. اما 
زعفران كاران خراسانات مي گويند كه هيچ كدام از اين قيمت ها لحاظ 
نمي شود و در اوج برداشت محصول دوباره قيمت ها سقوط كرده است. 
به گفته آنها در ابتداي برداشت هر كيلوگرم زعفران تا 300هزار تومان 
معامله مي شد، اما اكنون قيمت به 50هزار تومان رسيده است. قيمت 
نگين زغفران هم از كيلويي 24ميليون به زير 10ميليون تومان رسيده 
است. مديركل جهادكشاورزي خراســان جنوبي اما از خريد حمايتي 
زعفران خبر مي دهد و به همشهري مي گويد: »امسال با هدف حمايت 
از كشاورزان و جلوگيري از افت قيمت، خريد حمايتي زعفران از سوي 
دولت آغاز شده و تا پايان آذر ادامه دارد. پيش بيني مي شود امسال توليد 
زعفران در استان نسبت به سال گذشته 3.5درصد افزايش داشته باشد 

و پيشنهاد تمديد مهلت خريد تا 30دي ماه داده شده است.«
غالمرضا قوســي با اشــاره به تعيين 4مركز خريد حمايتي زعفران 
در بيرجند، قاين و ســرايان و فردوس اظهار مي كند: »كشــاورزان با 
مراجعه به مراكز خريد و با معرفي  جهادكشاورزي، زعفران را در اختيار 
مراكز قرار مي  دهند. كارشناســان اين مركز از نظر ظاهري زعفران را 
بررسي خواهند كرد.« اين مســئول با تأكيد بر اينكه اولويت خريد با 
زعفران كاران استان است و ســقف خريد از هر كشاورز 10كيلوگرم 
تعيين شــده، بيان مي كند:  »هر كيلوگرم نگين 13ميليون تومان و 
پوشــال مرغوب 11ميليون تومان خريداري خواهد شد. 30درصد 
قيمت به صورت نقد و بقيه هم پس از اعالم نتايج آزمايشــگاهي طي 
مدت 3 ماه پرداخت مي شود.«  عضو هيأت رئيسه شوراي ملي زعفران 
هم با بيان اينكه خريد حمايتي طرح بسيار خوبي است و نرخ پيشنهادي 
دولت به واقعيت نزديك است، مي گويد: »بهتر بود نحوه پرداخت تغيير 
مي كرد و كشاورزان در ابتدا 70درصد پول خود را دريافت مي كردند و 
30درصد باقي به ماه هاي بعد موكول مي شد، زيرا كشاورزان نيازمند 

نقدينگي بيشتر هستند و بايد به تقويت بنيه مالي آنها توجه شود.«
علي حسيني با تأكيد بر اينكه دولت بايد از زعفران كاران واقعي خريد 
حمايتي داشته باشــد، عنوان مي كند: »كشــاورز خرده  مالك گل را 
مي چيند، زعفران را جدا می كند و ســپس مي فروشد، اما افرادي كه 
كشت انبوه دارند روزي چند تن مازاد گل زعفران به بازار عرضه مي كنند 
و دالالن با قيمت هاي پايين آنها را خريداري می كنند و با قيمت هاي 

باالتري مي فروشند.« 

سينا سيدي راد 33ســاله بود كه به فكر راه اندازي كسب و كاري در 
زمينه توليد ماشين آالت و قطعات بتوني افتاد؛ جواني اهل تبريز كه 
زندگي كارمندي به مذاقش ســازگار نبود و با دســت خالي توانست 
كارگاهي كوچك راه بيندازد تا تحولي در زندگي اش ايجاد كند. او حاال 
به يكي از كارآفريناني تبديل شده كه در بسياري از روستاهاي محروم 
سيستان وبلوچستان و كرمان به صورت مستقيم و غيرمستقيم براي 

جوانان شغل ايجاد كرده تا از مهاجرت شان جلوگيري كند.
سيدي راد كه حاال 41سال دارد درباره 
آغاز فعاليتش به همشــهري مي گويد: 
»باور غلطي كــه در بين مــردم وجود 
دارد، اين اســت كه فكر مي كنند براي 
راه اندازي يك شــغل نيازمند ســرمايه 
هنگفت هســتند، اما من ثابت كردم با 
دست خالي هم مي توان به نتيجه رسيد. من در اداره اي كار مي كردم 
كه ماشــين آالت بتوني وارد مي كرد. محصوالت وارداتي هم قاعدتا 
گران بود و بســياري از مراكز توان خريد اين قطعات را نداشتند و از 
دستگاه هاي قديمي و سنتي استفاده مي كردند. آنجا بود كه تصميم 
گرفتم كارگاهي براي توليد اين ماشين آالت راه اندازي كنم و با اندك 
پس اندازي كه داشتم به همراه يكي از دوستانم مغازه اي كوچك اجاره 
و كار را شروع كردم.«  او اضافه مي كند: »ساخت دستگاه هاي قطعات 
بتوني در كشــور آلمان انجام مي شــود، اما ما توانستيم با مهندسي 
معكوس و تغيير قسمت هاي مهم و طراحي مجدد دستگاه ها، آنها را 

با قيمتي ارزان تر توليد كنيم.«
سيدي راد كه حاال با يك گروه 15نفري فعاليت مي كند، محصوالت 
توليدي اش را بــه شــهرها و روســتاهاي محروم تر اســتان هاي 
سيستان وبلوچستان و كرمان و با قيمتي اقتصادي و حتي به صورت 
قسطي مي فروشــد تا به قول خودش در روســتاهاي محروم شغل 
پايدار ايجاد كند: »دستگاه هاي ما از نوع اتومات و نيمه اتومات است 
و سعي مي كنيم دستگاه هايي را براي روستاييان ارسال كنيم كه كار 
كردن با آن برايشان آسان تر باشد. اكنون با بسياري از شهرداري ها 
و دهياري ها قرارداد همــكاري داريم و هدفمان اين اســت كه در 
بخش هاي محروم، مردم به ويژه جوان ها را پاي كار بياوريم تا مجبور 
نباشند براي پيداكردن كار به شــهرها مهاجرت كنند. به طور مثال 
يك دســتگاه بلوك زني مي تواند براي 3 يا 4نفر به صورت مستقيم 
و براي 10نفر به صورت غيرمستقيم اشتغال ايجاد كند.«  اين جوان 
تبريزي كه به تازگي كتابي در زمينه كارآفريني ترجمه كرده است، 
ادامه مي دهد: »من معتقدم جوانان زيادي هستند كه با ورود به اين 
زمينه كاري مي توانند براي خودشان كسب و كاري راه اندازي كنند و 

تا جايي كه بتوانم كمك مي كنم كه به هدفشان برسند.«

مريمسرخوش
خبرنگار

فاطمهعباسي
خبرنگار

كارشناسانهواشناسي
نويددادهبودندباآغاز
بارندگيهــادرهفته
سومآبان،تهرانوكالنشــهرهايصنعتينفستازهميكشندو
باالخرهسالمتهوادرشرايطقابلقبولقرارخواهدگرفت.اتفاقي
كهشهروندانتهرانيوبسياريازكالنشهرهايكشورديروزشاهد
آنبودندوباآسمانصافروبهروشدند.بررسيهوادرشهرهايي
چونتهران،مشهد،اصفهان،اهواز،كرجواراككهدرمهرو2هفته
اولآباناغلبآلودهبودندهمايــنپيشبينيراتأييدميكند؛
بهطوريكهبهجزتعدادمحدوديازايستگاههاوآنهمبهصورت
مقطعي،هوادراغلبشهرهايكشوردروضعيتقابلقبولقرار
دارد.همچنينباتوجهبهپيشبينيفعاليتسامانهجديدبارشياز
روزسهشنبههفتهجاري،احتماالدرروزهايآيندههمباناپايداري

هوا،مشكلآلودگيدركالنشهرهايصنعتينخواهيمداشت.

خريدحمايتيواقساطياززعفرانكاران كارآفرينيجوانتبريزيدرجنوبشرق

   كوهنوردان تهراني مراقب باشند
عالوهبرلغزندگيجادههاوسيالبيشدنمسيلها،كارشناسهواشناسيدرمركزپيشبينيومخاطراتجوي
دربارهشرايطكوهستانهاهمهشدارميدهد.بهگفتهنقشينهارتفاعاتتهرانازروزپنجشنبهشاهدبارش

برفخواهدبودوبههميندليلبايدازفعاليتهايكوهنورديپرهيزكرد.
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 پروژه هاي انتقال آب در حالي 
محيط
در سراسر كشور اجرا مي شود زيست

كه ذينفعان واقعي انتقال آب 
در تصميم گيري ها دخالت داده نمي شوند. در 
نتيجه، دعــواي گســترده  اي بين حوضه 
آبريز دهنده و گيرنده هر روز وجه تازه اي به 
 خود مي گيــرد. اخيرا نيز جمعــي از مردم 
چهارمحال وبختيــاري با تشــكيل زنجيره 
انساني در كنار جاده شهركرد – اصفهان به 
اجراي طرح انتقال آب بهشــت آباد اعتراض 

كردند.
طرح انتقال آب بهشت آباد يكي از پروژه هايي 
است كه از يك سرشاخه كارون براي سيراب 
كردن بخش شــرب، صنعت و كشاورزي در 
اســتان هاي مجاور )يزد، اصفهان و كرمان( 

اجرا مي شــود. همزمان پروژه هاي بســيار 
ديگري براي انتقال آب در اين حوضه آبريز 
انجام شده اســت. انتقال آب با اجراي پروژه 
كوهرنگ 3نيز هم اكنون در همين حوضه در 
حال اجراست و مسئوالن وزارت نيرو وعده 
داده اند تا 2 سال آينده آبگيري سامانه تونل 
سوم كوهرنگ انجام شود. اين در حالي است 
كه اثرات مخرب زيست محيطي اين پروژه ها 
بارها گوشزد شده و براي برطرف شدن اين 

دغدغه ها نيز كاري صورت نگرفته است.

اعتراضاتمحيطزيستيرامنحرفميكنند
يوسف فرهادي بابادي، فعال محيط زيست و 
مدير كمپين صداي پاي آب در گفت وگو با 
همشهري البته برگزاري تجمعات اعتراضي 
نسبت به اجراي طرح هاي انتقال آب در ايام 
كرونا را درست نمي داند و توضيح مي دهد: 
در مورد هيچ كــدام از پروژه هاي انتقال آب 

در اين منطقه اتفاق تازه اي نيفتاده اســت. 
ولي با اين حال مردم چهارمحال وبختياري 
در مخالفــت با اجــراي پروژه بهشــت آباد 
تجمع كردنــد. پيش تر نيز مــردم اصفهان 
در اعتراض به عدم اجــراي اين پروژه تجمع 
كرده بودند. كشــاورز اصفهانــي آب مورد 
نياز خود را از »دولــت« مي خواهد و مردم 
چهارمحال وبختيــاري نيــز مخالف اجراي 
پروژه هــاي وزارت نيرو هســتند. برگزاري 
تجمعات تقلبي و تقليل مســئله به موضوع 
قوميتي و استاني نيز، مسئله آب را به سطح 
ديگري منتقل مي كند. يعني به جاي اينكه 
به اثرات زيست محيطي پروژه ها نگاه شود، 
موضوع انتقال آب به يك ســاحت سياسي 
وارد مي شود و به مسئله اي امنيتي و گاه ملي 
تبديل مي شــود. در نتيجه ضرورت اجراي 
پروژه ها در سطحي ديگر بررسي و از مسير 

محاكم تخصصي و دادگاه ها خارج مي شود.

نتيجــه تغييــر زميــن بــازي از حــوزه 
محيط زيســت بــه سياســت، اين اســت 
كه در مــورد بســياري از پروژه هاي انتقال 
آب اساســا بدون حضور مؤثــر ذي نفعان 
تصميم گيري مي شــود. به گفته يوســف 
بابادي، فعاالن محيط زيســت در اســتان 
چهارمحال وبختيــاري بــه ايــن نتيجــه 
تخريــب  مشــكالت  كــه  رســيده اند 
محيط زيست، ناشي از استقرار حكمراني بد 
در حوزه آب است و چالش موجود نيز صرفا 
تخريب زيستگاه نيســت.او مي گويد: پيش 
از اين اعتراضات محيط زيســتي ها معطوف 
به تخريب هــاي هر پروژه بــه تفكيك بود. 
ولي به مرور به اين نتيجه رسيديم كه نظام 
تصميم گيري در حوزه آب اساسا از پايه غلط 
است و شوراي عالي آب نيز مرجع صالح براي 
تصميم گيري در حوزه آب نيست. بنابراين 
رفع مشــكالت ناشــي از اجراي پروژه هاي 
انتقال آب بايد با شــكل گيري پارلمان آب 
انجام شود. در واقع ســاختار تصميم گيري 
و تصميم ســازي ايراد دارد. چون ذي نفعان 
واقعي در آن حضــور ندارنــد و در نتيجه، 
احداث سد خرســان در منطقه اي با ارزش 
تاريخي بســيار زياد مصوب مي شود كه نه 
مردم، نه ســازمان حفاظت محيط زيست و 
نه حتي وزارت ميراث فرهنگي نقشي در اين 

ساختار ندارند.

طرحهايضدمحيطزيست
نبــود ارزيابي هاي زيســت محيطي، بخش 
ديگري از مشكالتي است كه محيط زيست 
ايران با آن دســت به گريبان است. مسعود 
تجريشــي، معاون محيط انســاني سازمان 
حفاظت محيط زيســت در مورد ملي  اعالم 
كردن طرح هــاي انتقال آب ادعــاي تاييد 
نشــده اي را مطرح مي كند و مي گويد: قبل 
از اينكه هــر طرح انتقال آب مطرح شــود، 
شــروع مي كنند به قطع كردن آب مردم در 
شــهرها. كاري كه با اصفهان كردند. درست 
زماني كه بحــث انتقال آب بهشــت آباد و 
كوهرنگ3مطــرح بود، مدتــي آب مناطق 
مرفه نشــين را قطع كردند. صداي اعتراض 
مردم كه بلند شــد آنها هم به هدف شــان 
رسيدند. از نظر او بخشــي از موضوع حقابه 
گرفتني و بخشي نيز دادني است و سازمان 
حفاظت محيط زيست هم در گرفتن حقابه 
زيســت محيطي كوتاهي كرده است. وزارت 
نيرو نيز سندهاي تخصيص حقابه را محرمانه 
نگه مي دارد و كسي نمي داند سهم هر بخش 
چقدر است.مسعود تجريشي در گفت وگو با 
همشهري با اشــاره به تأثير حذف ميراب ها 
و افزودن پمپ به چاه هاي آب و سدســازي 
بي رويه در برهم زدن چرخه آب در كشــور 
مي گويد: تا زماني كه ســطح آگاهي مردم، 
كارشناســان و مســئوالن باال نرود اوضاع 

محيط زيســت همين خواهد بود. چون هر 
قدر سازمان حفاظت محيط زيست مخالفت 
كند باز هم تأثير ندارد و آنها با بهره گيري از 
بي اطالعي مردم اقدام بــه اجراي طرح هاي 
خود مي كنند.به گفته معاون محيط زيست 
انساني سازمان حفاظت محيط  زيست كشور، 
هم اكنون 45طرح در كشــور بدون داشتن 
مجوز زيســت محيطي در حال اجراست كه 
سازمان حفاظت محيط زيست فهرست آنها را 
به وزارت نيرو ارسال كرده است. اين طرح ها 
كامال غيرقانوني اســت و براي هريك از اين 
طرح ها نيز حداقل 10نامه اعتراضي نوشته 
شده است. اين رويه فقط مربوط به سدسازي 
و انتقال آب نيست؛در مورد جاده سازي هم 
همين اوضاع وجود دارد.طرح هاي انتقال آب 
بدون ارزيابي زيست محيطي و يا بدون توجه 
به بندهاي تعهدات در حال اجراست. آخرين 
نمونه آن عدم تعهد مجري پروژه انتقال آب 
بهشت آباد است كه كارفرما موظف به اجراي 
همه تعهدات 26گانه زيســت محيطي بود 
و تاكنون يــك بند را هم اجرا نكرده اســت. 
بدين ترتيب بازنده نهايي پروژه هاي انتقال آب، 
مردم و محيط زيست هستند. نتيجه آن نيز 
عالوه بر تخريب ها، افزايش گردوغباري است 
كه در وهله اول چشم اندازهاي زيست محيطي 
را تخريب و در نهايت زيستگاه هاي انساني را 

خالي از سكنه خواهد كرد.

  فعاالن محيط زيست: پروژه هاي انتقال آب اثرات مخرب زيست محيطي دارد 
  معاون سازمان حفاظت محيط زيست به همشهري گفت: تاكنون ده ها نامه اعتراضي به سازمان ها نوشته ايم

  قرارگاه خاتم االنبياء: تنش هاي آبي تشديد شده است

 اجراي 45 طرح  عمراني
بدون مجوز محيط زيست

گزارش

روزانه30هكتارمنطقهحفاظتشده
درآتشسوختهاست

طي 234روز گذشــته از ســال جاري، ۷01۷ هكتار از مناطق 
حفاظت شده كشــور در آتش سوخته اســت. اين يعني هر روز 
30هكتار از ارزشــمندترين مناطق طبيعي كشور خاكستر شده 

است.
به گزارش همشــهري، آخريــن مورد آن آتش ســوزي بيش از 
300هكتار از جنگل هاي توسكستان گرگان بود كه پس از 8روز 
حريق متوالي، شعله آتش سرانجام با بارش باران خاموش شد تا 
اعزام 3بالگرد و تعدادي نيرو كه با همكاري مســئوالن محلي به 
منطقه اعزام شــده بودند، براي مهار اين آتش، نتيجه دلخواه را 

نداشته باشد.
در سال 99، استان كرمانشاه با 1802هكتار بيشترين آتش سوزي 
را در مناطق چهارگانه داشت و استان هاي فارس، بوشهر، تهران، 
قزوين، خوزســتان و مازندران به ترتيب ركورددار آتش ســوزي 

مناطق چهارگانه حفاظت شده پس از كرمانشاه بودند.
رضا حسن هراتي، رئيس گروه برنامه ريزي، حفاظت و پشتيباني 
دفتر زيستگاه هاي سازمان حفاظت محيط زيست به ايسنا گفته 
اســت، ۷01۷ هكتار از مناطق چهارگانه كشور كه امسال دچار 
آتش سوزي شــدند، تحت مديريت ســازمان محيط زيست قرار 
داشتند و در مدت مشابه سال گذشته اين عدد 4۷60هكتار بود 
كه نشان مي دهد سطح مناطق حفاظت شده كه خاكستر شده، 

امسال 34درصد افزايش داشته است.
طبق قوانين  18 ميليون هكتار از اراضي كشور با عنوان مناطق 
چهارگانه شامل پارك ملي، مناطق حفاظت شده، اثر طبيعي 
ملي و پناهگاه حيات وحش تحت مديريت ســازمان حفاظت 
محيط زيســت قرار دارند كه براســاس بند »پ« ماده 6قانون 
شــكار و صيد، حفاظت  و مديريت اين مناطــق در زمينه هاي 
تخريب و آتش سوزي با ســازمان حفاظت محيط زيست است 
و بقيه، اراضي ملي محســوب مي شــوند كه مديريــت آنها با 
 ســازمان جنگل ها،مراتع و آبخيزداري است. مجموعه مناطق

 حفاظت شده شامل مناطق جنگلي مانند پارك ملي گلستان، 
كوير مانند پارك ملي كوير و مرتع مانند پناهگاه حيات وحش 

موته و يا پارك ملي بمو است.
بيشترين علت آتش ســوزي مناطق حفاظت شده طي سال هاي 
اخير، آنگونه كه هراتي گفته اســت، كشــاورزاني هســتند كه 
زمين هاي كشــاورزي خود واقع در كنار مناطق حفاظت شــده 
را آتش مي زنند و آتش به آن مناطق ســرايت مي كند. آنها حتي 
به علت اختالفات قومي، محلــي و قبيله اي زمين هاي يكديگر را 
هم آتش مي زنند كه دامنه آن به مناطق حفاظت شــده سرايت 
مي كند. همچنين برخي مواقع اين آتش سوزي ها تعمدي است؛ 
مثال يك متخلف شكار را دســتگير كرده اند و او نيز براي تالفي 

مناطق را آتش مي زند.

زهرارفيعي
خبرنگار
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ايثارگران بدانند

پرداخت حقوق كاركنان اخراجي 
نيروهاي مسلح

ماده 1۴ قانون حقوق و مزاياي مســتمر، پس انداز ثابت، حق بيمه و 
بيمه درماني مشــمولين ارتش بيان مي دارد: پرسنلي كه با داشتن 
حداقل 20 سال قدمت خدمت اخراج مي شــوند به عائله تكفل آنان 
وجوهي معادل ســه پنجم حقوق مندرج در ماده 1۵۴ قانون ارتش 

پرداخت مي گردد.
همچنين در تبصره ماده 18۷ قانون مقررات استخدامي سپاه مصوب 
21 مهرماه سال ۷0 كساني كه بازخريد، مستعفي و يا اخراج مي شوند 
صرفا مشمول دريافت مبلغ ريالي مرخصي هاي استفاده نشده براساس 
آخرين حقوق و مزاياي دريافتي و كسور بازنشستگي و پس انداز شده 
و دريافتي ديگري به صورت مستمر از اين بابت نخواهند داشت. اين 
موضوع مشــكالت عديده اي براي خانواده برخي از پرسنل اخراجي 

به ويژه آناني كه سابقه خدمت طوالني داشتند ايجاد كرده بود.
 در راســتاي رويكرد حمايتي به عائله تحت تكفل پرسنل نيروهاي 
مسلح، رفع مشكالت و مسائل موجود پس از اخراج از خدمت، وحدت 
رويه مقررات مربوط بــه رهايي از خدمت در ارتش ســپاه و نيروي 
انتظامي، بهره مندي عائله پرسنل از امكانات و خدمات بيمه درماني، 
توانمندسازي و تقويت نظام تامين اجتماعي نيروهاي مسلح و ارتقاي 
سطح اميد به آينده در ميان پرسنل نيروهاي مسلح اليحه اي  تقديم 
مجلس شد. براساس اين اليحه ماده 1۴ قانون حقوق و مزاياي مستمر 
ارتش مصوب سال 68 و ماده 19۷ قانون استخدامي نيروي انتظامي 
مصوب سال 82 و ماده 18۷ استخدامي ســپاه اصالح شد. برابر اين 
اصالحيه به عائله تحت تكفل آن گروه از كاركنان نيروهاي مســلح 
كه پس از سال 1368 با داشتن حداقل 1۵ سال تمام سابقه خدمت 
براساس نظر مراجع قضايي و هيأت هاي مربوط به رسيدگي به تخلفات 
نيروهاي مسلح اخراج شده اند براساس نظر هيأت هاي يادشده ماهانه 
وجوهي معادله سه پنجم حقوق بازنشستگي آنان پرداخت مي شود. با 
تصويب اين اليحه در مجلس كليه كاركنان نيروهاي مسلح كه سابقه 
خدمت آنان 1۵ سال باشــد مي توانند از حقوق و مزاياي معادل سه 
پنجم حقوق بازنشستگي برخوردار شوند. كاركناني كه اخراج شده و 
شرايط مندرج در اصالحيه قانوني را دارند با مراجعه به رده خدمتي 

مي توانند پيگير موضوع باشند.

مسئوالن ســازمان تامين اجتماعي 
مي گويند پيشــنهاد افزايش ســن 
بازنشستگي به طور جدي مطرح شده 
اســت و درصورت اجرايي شدن اين 
قانون، شامل حال بيمه شدگان جديد 
و افراد كم سابقه مي شود. آنطور كه 
علي حيدري، نايب رئيس هيأت مديره 
ســازمان تامين اجتماعي مي گويد 
درخواست افزايش سن بازنشستگي 
يكي از درخواست هاي اين سازمان 
براي اصالح قانون بازنشستگي است.

قانون بازنشستگي كه اكنون در ايران 
مالك عمل است، مصوب 13۵۴است 
و مسئوالن سازمان تامين اجتماعي 
معتقدند در آن زمان ســن اميد به 
زندگي ۵8 ســال بــود و در نتيجه 
حداقل ســن الزم براي بازنشستگي 
۵۵ سال با 30 سال سابقه يا 60 سال 
با كمتر از 30 ســال ســابقه بود، اما 
هم اكنون سن اميد به زندگي افزايش 

يافته است.
طبــق اعــالم وزارت بهداشــت، 
شــاخص اميد به زندگي در ايران در 
سال 99به ۷6 سال رســيده  است. 
شــاخص اميد بــه زندگــي يكي از 
كاربردي ترين شــاخص هاي آماري 
براي جمعيت شناسان است كه به آن 
متوسط طول عمر هم مي گويند. اين 
شاخص نشان مي دهد هر فردي كه 
متولد مي شود، اميد دارد تا چه سني 

زنده بماند و زندگي كند.
افزايش ســن اميــد بــه زندگي به 
لحاظ توسعه اقتصادي و اجتماعي، 
امــري مثبت تلقــي مي شــود، اما 
مي تواند چالشي براي صندوق هاي 

بازنشستگي باشد.
ميكائيل عظيمي، رئيس هيأت مديره 
مؤسســه راهبردهاي بازنشستگي 
)صبا( در مــورد ايــن چالش ها به 
همشــهري، مي گويد: »اگر ســن 
بازنشســتگي در تناســب با اميد به 
زندگــي تغيير نكند و ثابــت بماند، 
اتفاقي كه مي افتد اين است كه نظام 
بازنشســتگي بايد تعداد سال هاي 
بيشتري حقوق بازنشستگي پرداخت 
كند. پس اگر سن بازنشستگي ثابت 
باشــد، تهديدي براي صندوق هاي 

بازنشستگي خواهد بود.« 

 هم اكنون با درنظر گرفتن سن ورود 
به بازار كار )18سال تمام( مي توان 
به اســتناد تبصره 3 ماده ۷6 قانون 
كار با داشتن حداكثر 3۵سال سابقه 
پرداخت بيمه بدون شــرايط سني 
براي مردان و زنان فرد را بازنشسته 
كرد. اين به آن معناســت كه فرد در 
۵3سالگي امكان استفاده از خدمات 
بازنشستگي را دارد. اين بازنشستگي 
زودهنــگام نســبت بــه شــاخص 
اميد بــه زندگي موجب مي شــود 
تامين اجتماعي حدود 2۷سال ناچار 
به پرداخت حقوق بازنشستگي باشد.

آنطور كه احمد ميدري، معاون رفاه 
اجتماعي وزارت تعــاون، كار و رفاه 
اجتماعي مي گويد، اگر فكري براي 
صندوق هاي بازنشســتگي نشود در 
آينــده نزديك با وضعيتــي بحراني 
روبه رو مي شويم، مشــابه وضعيتي 
كه براي مؤسسه هاي مالي غيرمجاز 
به وجود آمد. به گفته او، پيشــنهاد 
ارائه شــده در گذشــته اضافه شدن 
ســن بازنشســتگي به ميزان 6 ماه 
در هر ســال اســت كه البتــه حاال 
مشخص نيســت در اصالحيه اي كه 
ســازمان تامين اجتماعي به مجلس 
مي فرســتد، تقاضاي افزايش ســن 
بازنشســتگي دقيقا به همين ميزان 

خواهد بود. ميــدري تأكيد مي كند 
مســيري كه ما در ايــران در زمينه 
ســن بازنشســتگي پيش رفته ايم 
معكوس مســيري اســت كه جهان 
رفته است: »در ديگر كشورها هرچه 
ســن اميد به زندگي باال رفته، سن 
بازنشســتگي هم بيشتر شده است؛ 
درحالي كه ما در ايــران خالف اين 
روند حركــت كرده ايــم؛ به گونه اي 
كه در ســال 1332كه متوسط سن 
اميد بــه زندگي، خيلــي پايين تر از 
شرايط كنوني بود، سن بازنشستگي 
براي مردان 6۵ و براي زنان 60سال 
تعريف شــد، اما به مرور و با افزايش 
اميد بــه زندگي در ســال هاي بعد، 
اين رونــد رو به كاهش گذاشــته و 
هم اينك ميانگين سن بازنشستگي 
براي كاركنان دولتي مرد ۵0و براي 
زنان ۴۵ســال اعالم شده است. اين 
موضوع عالوه بر كاهــش بار مالي از 
نظر پيامدهاي اجتماعي و فعال نگه 
داشتن جمعيت در زندگي اجتماعي 
و توجــه بــه نيازهــاي اجتماعي و 
سالمت افراد هم مهم است.« به گفته 
او، دولت بايد هرچه سريع تر درباره 
افزايش سن بازنشســتگي تصميم 
بگيرد؛ در غيراين صورت سرنوشتي 
مشابه مؤسسات اعتباري در انتظار 

صندوق هاي بازنشستگي خواهد بود.
ايــن پيشــنهاد اگرچــه از ســوي 
سازمان هاي باالدســتي ضروري و 
اجتناب ناپذير اســت، امــا دبيركل 
كانون عالــي انجمن هــاي صنفي 
كارگري كشــور تكــرار طرح هاي 
قبلي براي افزايش سن بازنشستگي 
را اقدامي بدون مشــورت با شركاي 
اين سازمان مي داند و به همشهري 
مي گويد: ذينفعان اين ســازمان با 
افزايش ســن بازنشســتگي موافق 
نيســتند. بــه گفتــه او، ســازمان 
تامين اجتماعي هنوز در مورد مسئله 
افزايش سن بازنشستگي با شركاي 
كارگري و كارفرمايي خود مشورت 
نكرده اســت. درصورت افزايش سن 
بازنشستگي بايد زنجيره اي از قوانين 
كار و تامين اجتماعــي تغيير كند: 
»ســن ورود به بازار كار 18سالگي 
است. بيمه هاي كارفرمايي اجباري 
است و فرد با 30سال يا نهايتا 3۵سال 
ســابقه بيمه مي تواند بازنشســته 
شــود. به نظر مي رســد ســازمان 
تامين اجتماعــي بايــد ســال آغاز 
بيمه پردازي را بازنگري كند تا بتواند 
از چالش هايي كه از آن رنج مي برد با 

كمترين هزينه عبور كند.« 
دبيــركل كانون عالــي انجمن هاي 
صنفي كارگري كشــور معتقد است 
افرادي كه به شــكل قراردادي كار 
مي كنند، از اجراي اين قانون متضرر 
مي شــوند: »هم اكنــون 90درصد 
جامعــه كارگــري كشــور درقالب 
قراردادهاي كوتاه مــدت با كارفرما 
همــكاري مي كنند. در بســياري از 
موارد با اتمــام دوره هاي قرارداد 3و 
6ماهه، كارگر براي مدتي بيكار شده 
يا براي او بيمه اي رد نمي شــود. اين 
موضوع موجب مي شــود كارگران با 
وجود ســال ها كار به دليل پيوسته 
نبودن پرداخت حق بيمــه يا بيكار 
مانــدن، مجبور شــوند ســال هاي 
طوالني تــري كار كنند تا مشــمول 
شرايط بازنشستگي شوند؛ بنابراين 

افـزايـــش سن 
نشســتگي  ز با

بــه نفــع اكثريــت افــراد جامعه 
كارگري نيست.«

 بررسي طرح افزايش سن بازنشستگي در گفت وگو 
 با موافقان و مخالفان

افزايش سن بازنشستگي 
بر سر دوراهي

ســابقه ارائه طرح هايي براي نجات 
صندوق هاي بازنشســتگي در ايران 
به ســال هاي دور بازمي گردد؛ پيش 
از آنكه آنها اين چنين زيان ده شــده 
و زير بار فشــارهاي اقتصادي كمر 
خم كرده باشند؛ سال هايي كه شايد 
نگراني از ورشكستگي اين صندوق ها 
مانند امروز تهديدي نزديك و جدي 
به شــمار نمي رفت. كارشناسان و 
تحليلگراني كه مشكالت اقتصادي 
صندوق هــا را پيش بيني مي كردند، 
پيش تر طرح هايي را براي پيشگيري 
از بروز اين مشكالت ارائه كرده بودند؛ 
طرح هايي كه يكي از محوري ترين آنها 
افزايش ســن بازنشستگي در ايران 
است و مخالفان زيادي چه در جامعه 
و چه در حوزه قانونگذاري داشــته 
است. با وجود اين مخالفت ها درنهايت 
طرح هايي كه مي توانســت از شدت 
بحران امروز صندوق تامين اجتماعي 
كم كند، به محاق رفت. اما حاال دوباره 
زمزمه اجراي همان طرح هاي رد شده 
در ســال هاي قبل به گوش مي رسد؛ 
اين بار به دليل چشــم انداز وضعيت 
اقتصادي صندوق ها و نيز مشــخصا 
سازمان تامين اجتماعي و مشكالت 
ريز و درشتي كه ديگر نمي توان آنها 

را پنهان كرد.

چطور بار تعهدات سازمان تامين اجتماعي سنگين شد؟
چرا با وجود ســال ها تجربه در حــوزه بيمه، درحالي كــه بنيانگذاران 
تامين اجتماعي آينده اي روشــن براي اين ســازمان ترسيم مي كردند، 
تامين اجتماعي به وضعيتي دچار شــده كه در پرداخت حقوق و مزاياي 
بازنشستگان خود با مشكل مواجه شده است؟ براي پاسخ به اين سؤال بايد 
به ليست بلندباالي تعهدات غيربيمه اي كه بر پيكره تامين اجتماعي تحميل 
شده است، نگاه كرد. ايجاد تعهدات حمايتي پرشمار بر بدنه تامين اجتماعي و 
تبديل كردن اين سازمان بيمه اي به سازماني حمايتي پيكره تامين اجتماعي 
را دچار مشكل كرده است. تعهداتي مانند بيمه زنان سرپرست خانوار با اعمال 
10درصد حق بيمه مصوب قانون كار، بيمه زنان خانه دار و دختران مجرد با 
مبالغي بسيار كمتر و بازنشسته كردن آنها در مدت 10سال بيمه پردازي با 
نرخ 12يا 14درصد ازجمله اين تعهدات است. رئيس هيأت مديره مؤسسه 
راهبردهاي بازنشستگي صبا در اين باره مي گويد:  ايجاد تعهدات حمايتي 
براي سازمان تامين اجتماعي و وارد كردن اين ســازمان به اموري غير از 
بيمه اتفاق پرهزينه اي براي تامين اجتماعي بوده اســت. درواقع سازمان 
تامين اجتماعي تعهداتي را كه برعهده حاكميت است، پذيرفته كه اصوال 
مسئوليتي براي ايفاي آن ندارد. تامين معيشت گروه هاي كم برخوردار و 
مانند اينها باعث شده است تامين اجتماعي درگير تعهدات بسيار سنگيني 
شود. 17سال است در اين باره هشدار داده مي شود، اما نهادهاي باالدستي و 

سياستگذار به اين هشدارها توجهي نكرده اند.

ث
مك

ادامه در 
صفحه 12

حميدرضا بوجاريان
خبر نگار
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 پيــروزي بايــدن و پايــان يــك دوره اي 
رياســت جمهوري ترامپ براي شركت هاي فناوري

فناوري جهان از چين گرفته تا سيليكون ولي 
يك اتفاق مهم و حســاس به حســاب مي آيد. صنايع بزرگ 
تكنولوژي كه اصطالحا به آن بيــگ تك)Big Tech( گفته 
مي شود، مانند ساير شركت هاي بزرگ آمريكايي، از كاهش 
مالياتي كه در دوران رئيس جمهوري دونالد ترامپ اعمال شد، 
بهره مند شدند. با اين حال، همه سياست ها و اقدامات ترامپ 
در زمان رياست جمهوري او به نفع صنايع بزرگ تكنولوژي 

نبوده است.
البته سياســت هايي كه در تعارض با منافع اين شــركت ها 
بود، باعث توقف رشد ســريع »بيگ تك« در 4سال گذشته 
نشد. اپل، آمازون، مايكروســافت، گوگل، فيسبوك، تسال و 
نتفليكس در مجموع اكنون چيزي حــدود 8تريليون دالر 
ارزش دارند. اين در حالي است كه اين ميزان بعد از انتخابات 
2016رقمي معادل 2/4تريليون دالر بود. با اين حال، هنوز 
هم رهبران شركت هاي فناوري احتماال مشتاق تغيير هستند.

اهالي اين صنعت همچنين، انتخاب سناتور كاماال هريس را 
به عنوان معاون بايدن و كسي كه تجربه كار در حوزه فناوري 

دارد، تحسين كرده اند.

مهاجرت كاركنان ماهر
ســيليكون ولي محدوديت هاي ترامپ در مورد برنامه هاي 
ويزا را كه شــركت هاي فناوري براي به كارگيري كاركنان 
ماهر خارجي به آن متكي هستند، بارها محكوم كرده است. 
بايدن متعهد شده است كه در مورد مهاجرت موضع بازتري 
اتخاذ كند. به گفته وب سايت او، ازجمله سياست هاي بايدن 
اين است كه »آخرين فارغ التحصيالن دوره هاي دكتري در 
رشته هاي STEM )علوم، تكنولوژي، مهندسي و رياضيات( 
را كه آماده مشــاركت در اقتصاد جهاني هستند« از هرگونه 

محدوديت مهاجرت معاف كند.
جالب آنكه مديران عامل برخي از بزرگ ترين شــركت هاي 

لي،  سيليكون و
گــوگل،  ازجملــه 

مايكروسافت و تسال مهاجر 
هستند.

جنگ سرد با چين
دولت ترامپ نســبت به بسياري از مســائل مرتبط با چين 
و حوزه فنــاوري ازجمله غول مخابراتــي چيني)هوآوي(، 
فعاليت هاي شــركت هاي فناوري چيني مانند تيك تاك و 
صادرات تجهيزات نيمه هادي آمريكا به برخي از شركت هاي 

چيني، رويكردي تهاجمي داشته است.
كاخ ســفيد همچنين تعرفه هايي را بر كاالهاي آمريكايي 
ســاخته شــده در چين اعمال كرد. اين تعرفه ها شركت ها 
را مجبــور به تجديــد نظــر در توليد در چيــن مي كند و 
مصرف كنندگان به اين ترتيب با تهديد افزايش قيمت روبه رو 
مي شوند. اين در حالي است كه اين اقدامات منجر به تجديد 

حيات مجدد شغل هاي توليد فناوري در آمريكا نمي شود.

ماده 230و قوانين ضد انحصار
2مورد مهم براي غول هــاي فناوري، يعني فشــار قوانين 
ضد انحصــار و ماده 230قانــون حفظ حرمــت ارتباطات، 
پيچيده تر هستند. مشخص نيســت كه آيا سيليكون ولي از 

رياست جمهوري بايدن در اين دو مورد سود مي برد يا خير.
بايدن مانند ترامپ، خواستار لغو ماده 230است. اين قانون 
از توانايي شركت هاي فناوري در تعديل محتواي مطابق نظر 
خود محافظت مي كند، بدون اينكه مسئوليتي داشته باشد. 
به عنوان مثال، ارسال كلمات نفرت انگيز از سوي كاربران در 

شبكه هاي اجتماعي.

بــا 
حــال،  ايــن 
و  دمكــرات هـــا 
جمهوريخواهــان داليــل 
مختلفي براي مخالفت با اين قانون 
دارند. دمكرات ها مي خواهند شركت هاي فناوري 
را مســئول حذف ســخنان نفرت انگيز و اطالعات غلط از 
پلتفرم هاي خود بداننــد. جمهوريخواهان اما ادعا مي كنند 
كه با حذف يا تعديل هرگونه محتوا، شركت هاي فناوري به 

سوگيري و سانسور روي مي آورند.
در مورد فشار قوانين ضد انحصار بر بزرگ ترين شركت هاي 
فناوري هم، كارشناسان بر اين باورند كه صرف نظر از اينكه 
چه كسي وارد كاخ سفيد مي شــود، احتماال سال آينده هم 
اين فشارها ادامه خواهد داشــت. قانونگذاران دمكرات در 
سال هاي اخير از اجراي گســترده قوانين ضد انحصاري در 

مورد »بيگ تك« حمايت كرده اند.

سرمايه گذاري و مقررات
به شــكل قابل توجهي انتظار مــي رود كه دولــت بايدن 
بي طرفي اينترنتي)net neutrality( را احيا كند كه به گفته 
كارشناسان، براي اكوسيستم فناوري خوب است. برنامه هاي 
او براي سرمايه گذاري در آموزش عالي مي تواند به نفع »بيگ 

تك« باشد كه متكي به نيروي كار بسيار ماهر است.
بايدن همچنين متعهد شده است كه 20ميليارد دالر براي 
ساخت زيرساخت هاي پهن باند در جوامعي كه اكنون از آن 
بي بهره هستند، سرمايه گذاري كند. اين اقدام مهم مي تواند 
به كاهش شــكاف ديجيتال كه با همه گيري كرونا برجسته 

شده است، كمك كند.

شركت هاي بزرگ فناوري جهان كه در دوران ترامپ 
سال هاي سختي را پشت سر گذاشته اند حاال به 

رياست جمهوري بايدن و همچنين معاونت هريس 
با سابقه فناوري اميدوار هستند 

اميد غول هاي فناوري 
به بايدن

عمادالدين قاسمي پناه
خبر نگار

جهان استارتاپي

استارتاپي براي پيشگيري از تصادف

تلفات جاده اي يكي از دردناك ترين و پرتكرارترين تجربيات انسان 
از زمان اختراع وســايل نقليه اي مانند دوچرخه، موتورسيكلت و 
خودرو بوده است. همه ساله  برنامه هاي گسترده اي در حوزه هاي 
مختلف براي كاهش اين تلفات اجرايي مي شود، اما به نظر مي رسد 
كه اين تالش ها تاكنون كارايي چنداني نداشته است. اما امروزه، 
فناوري هوش مصنوعي مي تواند به جامعه در اين زمينه خدمات 
بسيار زيادي را برساند. اســتارتاپ Provizio كه يك استارتاپ 
تركيبي سخت افزاري و نرم افزاري در حوزه فناوري بهبود ايمني 
خودرو اســت، در آســتانه يك دور ســرمايه گذاري 6ميليون و 
200هزار دالري قرار دارد. به گزارش تك كرانچ، اين اســتارتاپ 
ايرلندي كه در سال2019 تاسيس شده، داراي يك پلتفرم حسي 
»پنج بعدي« است كه به گفته كارشناسانش، تصادفات رانندگي را 

در زمان واقعي پيش بيني مي كند. 

»فناوري پلتفرم پيشگيري از تصادف« مجموعه اي از حسگرهاي 
بينايي اختصاصي، يادگيري ماشيني و رادار با قابليت فوق العاده و 
برد باالست كه براي جلوگيري از برخورد در سرعت باال و در همه 
شرايط آب و هوايي شكل گرفته است. تيم متخصصان استارتاپ 
Provizio از كارشناسان روباتيك، هوش مصنوعي و توسعه حسگر 
رادار تشكيل شده است. به عبارت ســاده تر مي توان گفت كه اين 
استارتاپ به خودروها در جاده هاي مختلف كمك مي كند تا خطرات 
احتمالي را پيش بيني كرده و جلوي فاجعــه را بگيرند. بري لون، 
مديرعامل استارتاپ Provizio در اين خصوص مي گويد: »هدف ما 
كاهش و به صفر رساندن مرگ وميرهاي جاده اي است. اين هدفي 
است كه باعث مي شود ما تمام تالش خود را در اين استارتاپ به كار 
ببنديم تا بتوانيم آن را انجام دهيم. در اينجا ما يك تيم باورنكردني 
را تشكيل داده ايم كه به صورت روزانه در حال رشد و توسعه است. 
هوش مصنوعي، آينده پيشگيري از تصادف هاي رانندگي به حساب 
مي آيد و رادارهاي پنج بعدي Provizio با استفاده از هوش مصنوعي 
در مرحله نخست كار براي رسيدن به اين هدف قرار دارد.« برخي از 
كارشناسان و متخصصان اين استارتاپ، سابقه همكاري نزديك با 
سامانه خودروهاي خودران ويمو شركت گوگل را داشته اند و اكنون 
تجربيات گذشته را در راه توسعه سيستم جديد به كار گرفته اند. با 
دريافت اين سرمايه، استارتاپ Provizio فرصت خوبي براي توسعه 

كارش خواهد داشت.

  شكايت از فيسبوك
كميســيون فدرال تجارت آمريكا به زودي به دليل نقض قوانين 
ضد انحصار شــكايتي را عليه فيســبوك مطرح خواهــد كرد. به 
گزارش انگجت، فيسبوك متهم است با ادغام شركت ها و كنترل 
اطالعات، در فرايند رقابت آزاد اختالل هايي را ايجاد كرده است. 
البته اين شكايت نمي تواند باعث آن شود كه فيسبوك مجبور به 
ترك اينستاگرام يا واتساپ شود. پيش تر وزارت دادگستري آمريكا 
نيز شكايتي را عليه گوگل درخصوص قوانين ضدانحصار به ثبت 

رسانده بود كه مربوط به همكاري اين شركت با اپل مي شد.
  مجوز اينترنت استارلينك در كانادا صادر شد

مقامات كانادايي اجازه آزمايش اينترنت ماهواره اي اســتارلينك 
در اين كشور را صادر كردند. به گزارش انگجت، استارتاپ فضايي 
اسپيس ايكس به زودي سرويس اينترنت ماهواره اي استارلينك را 
به كانادايي ها ارائه خواهد داد. طبق برنامه قرار است اسپيس ايكس 
اين طرح آزمايشــي را ابتدا در روســتاهاي كانادا به مرحله اجرا 
درآورد. اين خدمــات در آمريكا با هزينــه ماهانه 99دالر عرضه 
مي شود. اسپيس ايكس در اي ميل خود براي كاربران توضيح داده 

كه در اوايل ارائه اين سرويس دچار اختالل هايي خواهد بود.
  »اسپيس شيپ2« به مدار زمين مي رود

شــركت »ويرجين گاالكتيك« حدود 2هفتــه ديگر هواپيماي 
فضايي »اسپيس شيپ2« خود را به طور آزمايشي به مدار زمين 
خواهد فرستاد. به گزارش انگجت، ابتدا قرار بود اين پرواز در روز 
22اكتبر انجام شود، اما با توجه به شرايط و مشكالت پيش آمده 
اين پرواز براي بازه زماني 19تا 23نوامبــر يعني 29آبان تا 3آذر 
برنامه ريزي مجدد شده است. ويرجين گاالكتيك، از  ماه گذشته 
در تدارك اين پرواز بوده است. فروش بليت براي سفر به مدار زمين 
از ســال2021و پس از پرواز ريچارد برانسون، مدير ارشد شركت 

آغاز خواهد شد.
  ساخت پايانه تاكسي هاي پرنده در فلوريدا

اســتارتاپ آلمانيLilium Aviation در پي ســاخت يك پايانه 
حمل ونقل به مساحت 5200مترمربع در آمريكاست. به گزارش 
ساينس تايمز، درحالي كه به نظر مي رسد تاكسي هاي پرنده آينده 
حمل ونقل هوايي خواهند بود، با ســاخت اين پايانه بزرگ، شايد 
به زودي شاهد پرواز اين تاكسي ها در آســمان اورالندو در ايالت 
فلوريدا باشيم. تاكسي پرنده اســتارتاپ »ليليوم« يك هواپيماي 
عمودپرواز است كه با 36موتور تمام برقي كار مي كند. طبق اعالم 
كارشناسان اين استارتاپ، اين تاكســي پرنده موقع برخاستن از 

زمين، حركت آن، 6برابر نرم تر و آرام تر از يك بالگرد است.
  روبوسوسك هاي همه كاره

محققان دانشگاه »سوكوبا« سوســك هاي روباتيكي ساخته اند 
كه مي توانند كارهاي مختلفي انجام دهند و به جاهايي بروند كه 
روبات هاي ديگر نمي توانند بروند. به گزارش ديلي ميل، محققان 
اين دانشگاه از سوســك هاي ماداگاســكار براي الهام گرفتن و 
ديدن چگونگي رســيدن آنها به مكان هايي كه روبات هاي عادي 
نمي توانند به آن برســند، اســتفاده كرده اند. اين سوسك هاي 
روباتيك داراي الكترودها، باتري و يك تراشه آنتن در داخل خود 
هستند و يك پيكسل نيز به پشت آنها بسته شده است تا به عنوان 
نمايشــگر عمل كند. از اين روبات ها مي تــوان در نظافت منزل و 
هل دادن و حركت دادن اشــيايي كه در دســترس قرار ندارند، 

استفاده كرد. 

ايــن روزهــا بيت كويــن 
به عنوان مشهورترين پول رمز ارز

ديجيتال يا رمــزارز جهان 
دوران اوجي را پشت سر مي گذارد. قيمت 
بيت كوين اين روزها از 15 هزار دالر هم 
فراتر رفته و قيمت آن ديگر مانند ســال 
201۷ نجومــي شــده اســت. ســايت 
بيت كوين روز گذشته گزارش داده كه 39 
شــركت ديگر جهان هم مجوز تجارت با 
بيت كويــن را دريافت كرده انــد تا حتي 
انتظارها براي ادامــه افزايش قيمت آن 
ادامه داشته باشد. شــايد اين اوج گيري 
زماني كليد خورد كه ســرويس مشهور 

Paypal اعــالم كــرد كاربران 
مي تواننــد در آينــده نزديــك 
حساب شــان را بيت كوين هم 
شــارژ كننــد. ســرمايه گذاري 

شركتي در واقع يكي از داليل اصلي 
ادامه دار شــدن روند صعــودي قيمت 

بيت كوين اســت. بيت كوين در يك ماه 
گذشته 5 هزار دالر افزايش قيمت داشته 
كه رشــد قيمت 2 هزار دالر آن تنها در 

روزهاي اخير بوده است.
همچنين گزارش شــده كه بــه تازگي 
1000 واحــد بيت كويــن اســتخراج 
شــده در سال 2010)مشــهور به دوران 

ساتوشــي( از مخفيگاه كاربــري خارج و 
 جابه جا شــده اند. در واقــع يك تراكنش
5.15 ميليون دالري زير پوست بالك چين 
به ناگهان رقم خورده است.  چند ماه پيش 
شــركت تحليلــي ميكرواســتراتژي در 
مجموع 425 ميليون دالرروي بيت كوين 
ســرمايه گذاري كرد. يك ماه بعد شركت 

اسكوئر كه در حوزه امور مالي فعال است 
هم 50 ميليون دالر براي خريد بيت كوين 
خرج كرد. اوج ماجرا زماني بود كه پي پل 
به عنوان غول صنعــت پرداخت جهان 
هم قابليت تــازه اي را بــراي معامله 
بيت كويــن، اتريــوم، اليت كويــن و 
بيت كوين كش اعالم كرد كه قرار است 
تا اواخر ســال عملياتي شود. همچنين 
براســاس داده هــاي شفاف ســازي تتر 
)پرطرفدارترين رمزارز پايدار كه سومين 
رتبه را از لحاظ حجم بازار در بين رمزارزها 
دارد( سرمايه بازار اين رمزارز پايدار براي 
نخســتين بار در تاريخ آن از 1۷ ميليارد 
دالر عبور كرد. رشــد تتــر معموال رابطه 
مســتقيمي با افزايش قيمت بيت كوين 

دارد.

ماهواره 6G چين در مدار زمين
درحالي كه هنوز بسياري از كشورها درگير نسل پنجم شبكه ارتباطات همراه هستند 

چيني ها به صورت عملياتي با يك پرتاب مهم براي نسل ششم خيز برداشتند 

100ثانيه خبر

قايق رادارگريزی كه به زيردريايی تبديل می شود 

بــرای انجام عمليات  ســری 
غواصی نياز است كه دشمن حمل و نقل

شــما را در رادار خود نداشته 
باشد؛ بنابر اين داشتن وسيله ای كه پنهان 
از ديد دشمن باشــد، ارزش بسياری دارد.  
VICTA قايقی است كه با تبديل شدن به 
زيردريايی، كارايــی بااليــی را از خود به 

نمايش می گذارد.
به گزارش وب سايت نيو اطلس، اين وسيله 
 SubSea در حال حاضر توسط شــركت
Craft انگلســتان درحال توســعه است. 
ابعاد ويكتا 11/95متر در 2/3متر اســت و 
می تواند 6غواص را بــا خود برای ماموريت 
حمل كند. اين قايق به وســيله يك ناخدا و 
يك ناوبر هدايت می شود. بدنه كامپوزيت 
مشــكی مات آن از فيبر كربن با هسته فوم 
Diab ساخته شده است تا وزن خوبی داشته 
باشد. هنگام شــروع ماموريت، ويكتا مانند 
يك قايق معمولی به ســرعت در سطح آب 

حركت می كند. در ايــن حالت، يك موتور 
ديزلی با قدرت ۷25اسب بخار اين قايق را 
به پيش می برد. حداكثر سرعت آن 40گره 
)۷4كيلومتر در ساعت( است. هنگامی كه 
نياز به پنهان شدن داشــته باشد، ويكتا از 
حركت ايستاده و با جمع وجور كردن خود 
ظرف 2 دقيقه به زير آب می رود و تبديل به 
يك زيردريايی می شود. در اين حالت همه 
سرنشــينان بايد لباس مخصوص غواصی 
بر تن  كنند. غواصــان و خدمه همه از يك 
سيســتم هوای مدار باز نفس می كشــند. 
ميزان اكســيژن برای تنفس هــر 8نفر به 
مدت 4ســاعت در ايــن زيردريايی فراهم 
است. در حالت زيردريايی، ويكتا 6پيشرانه 
برقی خواهد داشت كه از يك باتری ليتيوم 
يون تغذيه می كنند. اين وســيله می تواند 
با حداكثر ســرعت 8گره )15 كيلومتر در 
ساعت( زير آب حركت كند و تا عمق 30متر 

پايين برود.

رازهاي ركوردشكني 1۵ هزار دالري بيت كوين 

هنوز مدت زمان زيادي از عملياتي شدن 
نسل پنجم تلفن همراه يا همان 5G در 
نقاط معدودي در دنيا نگذشته است كه 
چيني ها نخستين ماهواره ارتباطي 6G را 
راهي فضا كردند و بار ديگر نشــان دادند 
مي  خواهند پيشتاز حوزه فناوري باشند. 
پيش بيني مي شود اين فناوري با سرعت 
100برابري نسبت به 5G انتقال اطالعات 
را امكان پذير مي كند. با ارسال اين ماهواره 
ارتباطي به فضا مي توان انتظار داشت كه 
دهه آينده، زمان اســتفاده از اين شبكه 

ارتباطي باشد.
 ،6G به گزارش آسياتايمز، عالوه بر ماهواره
چين موفق به ارسال 13ماهواره ديگر به 
مدار زمين شده است. تلويزيون مركزي 
چين گزارش داد كه اين دستگاه ها توسط 
موشــك حامل Long March-6 كه از 
مركز پرتاب ماهواره Taiyuan بلند شده 

است، به فضا فرستاده شدند.
ماهواره 6G در ميــان 3 ماهواره چيني 
بود كــه همراه با 10ماهواره ســنجش از 
دور تجاري ساخته شــده توسط شركت 
آرژانتيني Satellogic به مدار پرتاب شد. 
اين ماهواره به نام دانشــگاه علم و صنعت 
الكترونيك چين و به طور مشترك توسط 
 Chengdu Guoxing،فناوري هوافضاي
UESTC و فناوري MinoSpace پكن 

ساخته شده است.
اين فناوري براي بررسي عملكرد فناوري 
6G در فضا اســتفاده مي شــود زيرا باند 
فركانس 6G از فركانس موج ميلي متري 
5G به فركانس تراهرتز گسترش مي يابد.

ژو يانگشنگ، عضو آكادمي مهندسي چين 
مي گويد: اين ماهواره نخستين آزمايش 
فني كاربرد ارتباطات تراهرتز در فضاست. 
اين فناوري بيش از 100برابر سريع تر از 
5G اســت و انتقال بدون اتــالف در فضا 
را براي دستيابي به ارتباطات از راه دور با 

توان كمتري امكان پذير مي كند.
لو چوان، رئيس مؤسســه فناوري صنعت 
ماهواره اي UESTC مي گويد: اين فناوري 
اجازه مي دهد تا تراهرتز به طور گسترده 
در اينترنت ماهواره اي اســتفاده شــود. 

اين ماهواره داراي يك سيستم بارگيري 
ســنجش از راه دور نوري براي نظارت بر 
بالياي زراعي، جلوگيري از آتش ســوزي 
جنگل ها، بررســي منابــع جنگلداري و 
نظارت بر صرفه جويــي در مصرف آب و 
ســيل كوه ها و همچنين ارائــه تصاوير و 

داده هاي ماهواره اي است.
فناوري 6G هنوز در مراحل ابتدايي خود 
قرار دارد و بايد قبل از در دســترس بودن 
فناوري، بر چندين مانع فني در تحقيقات 
اساسي، طراحي ســخت افزار و تأثيرات 

زيست محيطي غلبه كند.
عالوه بر اين، برخي از دانشــمندان نگران 
 ،6G هستند كه زيرســاخت هاي جديد
ادغام بيشــتر فناوري هاي ارتباطي فضا-
هوا-زمين و دريا و اســتفاده از يك دامنه 
فركانســي جديد براي انتقــال داده ها بر 
ابزارهاي نجومي يا سالمت عمومي تأثير 
بگذارد يا براي اســتفاده محققان بسيار 
گران و ناامن باشد. »وانگ رويدان« معاون 
مركز ملي زيرساخت علوم و فناوري طي 
يك نشست در پكن درباره تحقيقات علمي 
ديجيتال گفت: اشتراك، تجزيه و تحليل و 
مديريت داده هاي تحقيقاتي براي نوآوري 
علمي و فناوري در عصر داده هاي بزرگ، 

بسيار اهميت دارد.
درهميــن حــال، رصدخانه ملــي نجوم 
چين روز جمعه اعالم كرد كه تلســكوپ 
راديويي كــروي 500متــري را به عنوان 
بزرگ ترين تلســكوپ راديويي تك ديش 
جهان بــراي كار تحقيقاتي ســال آينده 
به روي دانشــمندان جهاني باز مي كند. 
اين رصدخانه پس از گذراندن يك سري 
ارزيابي هاي فني و عملكــردي در ژانويه 
2021فعاليت كامل خــود را آغاز خواهد 

كرد.
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آمــار مبتاليــان  ديروز

9۲۳۶
آمار بهبوديافتگان  تا ديروز

۵۲0۳۲9
آمــار جان باختگان ديروز

۴۵9
كل آمــار جان باختگان

۳8۲91

روي ديگر واقعيت
در حالي جامعه كارگري با افزايش سن بازنشستگي 
مخالفت و اجــراي آن را تضييع كننده حقوق خود 
ارزيابي مي كند كــه ســازمان تامين اجتماعي در 
شــرايطي قرار گرفته اســت كه بايد بيــن راه هاي 
سخت و سخت تر يكي را انتخاب كند. آمارها نشان 
مي دهد 1۴ميليون نفر مستمري بگير تامين اجتماعي 
هستند؛ درحالي كه درصد بيمه پردازان اين سازمان 
به نسبت افزايش مستمري بگيران افزايش نداشته 
اســت. ازجمله داليل كاهش تعــداد بيمه پرداز را 
مي توان مشــكالت اقتصــادي و در نتيجه كاهش 
اشــتغال در جامعه، افزايش قراردادهاي موقت كار 
و شانه خالي كردن كارفرمايان از بيمه پردازي براي 
كارگران دانســت؛ اتفاقي كه موجب سبقت گرفتن 
هزينه هاي تامين اجتماعي از درآمدها شــده است. 
آنطور كه عظيمــي، رئيس هيأت مديره مؤسســه 
راهبردهاي بازنشستگي صبا به همشهري مي گويد، 
محاسبه سن بازنشستگي نيازمند ابراز عقيده و نظر 
نيست؛ موضوعي تخصصي اســت و بايد با زبان آمار 
و اعداد درباره آن صحبت كــرد: »همه برآيندهاي 
اقتصادي نشان مي دهد ســازمان تامين اجتماعي 
درآمدي بــه انــدازه هزينه هايي كه بــراي ايفاي 
تعهداتش صرف مي كند، ندارد و عمال دچار كسري 
شديد نقدينگي است.« كارشناسان معتقدند براي 
تراز كردن وضعيتي كه سازمان تامين اجتماعي امروز 
با آن دست به گريبان است، روش هاي مختلفي در 
اختيار دارد كه مي تواند از طريق آن مشــكالتش را 
دســت كم تا حدودي برطرف يا براي مدتي ترميم 

كند.
عظيمي دراين بــاره توضيح مي دهــد: »هر يك از 
متغيرهايي كه براي تراز كردن وضعيت معادله كنوني 
در تامين اجتماعي به كار گرفته شود، مي تواند بخشي 
از كمبودها را جبران كند. بــراي اجراي هر كدام از 
اين متغيرها نيازمند تغيير در قوانين و ساختارهاي 
دستمزدي هســتيم و با اعمال همزمان آنها جبران 
بخشي از كسري بودجه در تامين اجتماعي امكانپذير 

مي شود.« 

نرخ حق بيمه ها واقعي نيست 
به گفته عظيمي، نرخ هاي حق بيمه اي كه اكنون در 
صندوق هاي بازنشستگي دريافت مي شود، منطبق 
با نيازهاي مصرفي اين صندوق نيست. ادامه اين روند 
نه تنها به نفع تامين اجتماعي نيســت، بلكه شكاف 
ميان درآمد و هزينه ها را بيشــتر از چيزي كه امروز 
است، افزايش مي دهد: »براي اينكه تامين اجتماعي 
بتواند از شرايط سخت امروز خود بگذرد بايد نرخ حق 
بيمه 11۲درصد باشد. اين عدد اكنون تنها ۲7درصد 
است. اين روند و ادامه آن قطعا تامين اجتماعي را با 
چالش هاي بزرگ و نگران كننده اي مواجه مي كند.« 
او معتقد اســت محاســبات كنوني و شاخص هاي 
اقتصادي در صندوق هاي بازنشســتگي بايد اصالح 
شود و در اين اصالح شاخص ها، تعهدات صندوق هاي 
بيمه يا متغيرهايي كه به آن جهت مي دهد، كاهش 
يا تغيير پيدا كند: »متغير سن بازنشستگي مهم ترين 
موضوع صندوق هاي بازنشستگي است. در اين ميان 
اگر با افزايش سن بازنشســتگي مخالفت شود، بايد 
سراغ كاهش حقوق و دستمزدها رفت كه گزينه دوم 
در شرايط كنوني نمي تواند گزينه مقرون به صرفه اي 

براي جامعه هدف باشد.«

نسبت وخيم بيمه پرداز به بازنشسته 
آمارهــاي مركــز آمــار ايــران نشــان مي دهد 
جمعيت كشــور رو به ســالمندي مي رود و اين به 
معناي آن اســت كه تعــداد بيمه پردازهاي جديد 
هر روز كمتــر خواهد شــد. براســاس آمارها در 
حالي ســال 1۳۵۴به ازاي هــر ۳۵بيمه پرداز يك 
مســتمري بگير وجود داشته اســت كه اين آمار با 
سقوطي چشــمگير به ازاي هر ۶بيمه پرداز به يك 
مســتمري بگير در ســال9۳كاهش يافته اســت. 
كاهش تعداد مســتمري بگير در ســال هاي بعد از 
اين نيز روند پرشتاب تري به خود گرفته؛ به گونه اي 
كه اكنون 1۴ميليون مســتمري بگير از ســازمان 
تامين اجتماعي مســتمري دريافــت مي كنند. اما 
وجوهي كه در ســال هاي گذشــته از بيمه پردازان 
از ســوي تامين اجتماعي دريافت شده، كجا هزينه 
شده است؟ برخي كارشناسان بر اين باورند سازمان 
تامين اجتماعي بايد حق بيمه اي كه ماهانه از حقوق 
بيمه شــدگان كسر و به حساب اين ســازمان واريز 
مي شد را در ســرمايه گذاري هاي ســودده هزينه 
مي كرد، اما عمال به داليل مختلــف اين اتفاق رخ 
نداده اســت. با وجود اين، عظيمي ايــن ديدگاه را 
رد مي كند و به همشــهري مي گويد كــه حتي با 
سرمايه گذاري هاي پربازده در بخش هاي مختلف، 
اين سازمان تنها با تأخيري چندساله با بحران كنوني 
روبه رو مي شد: »حتي اگر سرمايه گذاري هاي بسيار 
پربازدهي از ســوي تامين اجتماعي در مؤسسات 
مالي و توليدي انجام مي شد، بحران كنوني نه امروز 
كه ۶سال ديگر خود را نشان مي داد.« او انتقادها از 
دولت براي پرداخت نكردن حــق بيمه ۳درصدي 
خود به تامين اجتماعــي و درنهايت بروز بحران در 
تامين اجتماعي به واسطه نبود اين پرداخت ها را نيز 
استداللي نادرست مي داند و مي گويد: »بعيد مي دانم 
حتي اگر دولت همه ديون خود را به تامين اجتماعي 
پرداخت مي كرد، تغييري در وضعيت اين سازمان 
از نظر دريافتي هــا و پرداختي ها ايجاد مي شــد و 

مي توانستيم جلوي بحران كنوني را بگيريم. «

سرنوشت مؤسسات 
اعتباري در انتظار 

صندوق هاي بازنشستگي

ادامه از صفحه 10

رئيس پليس اماكــن فرماندهي انتظامــي تهران بزرگ به همشــهري 
مي گويد متخلفــان در مرحلــه اول تذكــر مي گيرنــد، در مرحله دوم 
و ســوم بين ۳00هــزار تومان تا يك ميليــون تومان جريمه مي شــوند 
و در صورت تكــرار براي بــار چهارم واحــد صنفي آنها پلمب مي شــود

همشــهري از آغاز طــرح محدوديت ســاعتي از فــردا و جزئيات 
بيشــتر جريمه ها و نحوه برخورد بــا متخلفان گــزارش مي دهد 

اتحاديه براي اجراي بندهاي بخشنامه به تمام واحدهاي 
صنفي تحت پوشش اتحاديه ابالغ شده است؛ بنابراين 
عذري براي باز بودن مشاوران امالك بعد از ساعت 18روز 
۲0آبان ماه وجود ندارد.« مصطفي قلي خسروي تأكيد 
مي كند، همه مشاوران امالك داراي مجوز از اين اتحاديه 
بايد اين بخشــنامه را اجرا كنند و استثنايي در اين باره 
وجود ندارد: »با اينكه ساعت اعمال محدوديت درست 
در زمان اوج كار مشــاوران امالك است، اما با اين حال 
به قانون تمكين مي كنيم و انتظار داريم ســازمان امور 
مالياتي هم در پايان سال مالي علي الراس اقدام به تعيين 
ماليات براي مشــاوراني كه با اين محدوديت ها لطمه 
ديده اند، نكند.«  او معتقد است بيش از 80درصد اصناف 
محدوديت هاي ابالغــي را رعايت مي كنند و درصورت 
تخلف، متخلفان هم با جريمه های تعيين شده از سوي 
ستاد ملي مقابله با كرونا روبه رو مي شوند و هم با جريمه 
اتحاديه: » قوانين ستاد ملي كرونا در برخورد با متخلفان 
در مرحله اول تذكر، در مرحله دوم و سوم جريمه و در 
مرحله چهارم پلمب واحد است. عالوه براين، اتحاديه 
نيز در مرحله اول با كساني كه ابالغيه را رعايت نكرده اند، 
برخورد و اقدام به پلمب يك هفته اي واحد صنفي متخلف 
خواهد كرد. اقدام اتحاديه قانوني است و عالوه بر مقررات 

ستاد ملي مقابله با كروناست.«

ناراضيان محدوديت ها
گرچه محدوديت كار اصناف موضوع تازه اي نيست و در 
هفته ها و ماه هاي گذشته واحدهاي صنفي در گروه هاي 
شغلي چندگانه با محدوديت هايي براي فعاليت روبه رو 
بودند، اما به نظر مي رســد اعمال مقررات محدوديت 
ساعت كار براي برخي كسب و كارها و اصناف كار سختي 
است. بابك رهنما، مشــاور امالك در منطقه ۵تهران 
معتقد است، مشاور امالكي كسبي نيست كه منجر به 
ايجاد تجمع و شيوع ويروس كرونا شود: »معموال بيشتر 
واحدهايي كه براي خريد و فروش يا رهن و اجاره فايل 
شده اند، خالي از سكنه هستند؛ بنابراين جاي نگراني 
بابت انتقال بيماري به خانه هاي مردم نيســت. عالوه 
بر اين، خيلي از خريد و فروش هــا در فضاي مجازي يا 
سرپايي انجام مي شــود و طرفين فقط براي رد و بدل 

كردن مدارك و پول يكديگر را مي بينند.« 
او مي گويــد، در دوره قبل محدوديت هــا هم خيلي از 
مشــاوران امالك به ظاهر تعطيل بودند، اما معامالت 
خود را در واحدهاي »كركره پايين« انجام دادند: »وقتي 
خريدار و فروشنده سر ساعت پاي معامله مي آيند، كركره 
مشاور امالك پايين كشيده مي شود و طرفين داخل بنگاه 
يا حتي داخل خانه اي كه مورد معامله اســت، كارشان 
را انجام مي دهند. محدوديت ها فقــط كار را مقداري 
ســخت مي كند، اما جلوي معامالت را نمي گيرد.« اما 
حرف هاي سامان كريميان، فروشنده پوشاك در يكي 
از پاساژهاي ميدان ولي عصر)عج( هم جالب توجه است. 
او به همشهري مي گويد بيشتر اصناف و كسبه اي كه در 
اين پاساژ هستند، عالقه مند به اعمال قرنطينه و تعطيلي 
سراســري بودند تا محدوديت ســاعت كار: »براساس 
قراردادي كه با مسئوالن پاســاژ و اجاره دهنده مغازه 
دارم، درصورتي كه پاساژ به هر دليل تعطيل شود، بابت 
روزهاي تعطيل نبايد اجاره اي به مالك پرداخت كنم. 
محدوديت ساعت 18به بعد باعث شده از شمول اين بند 
از قرارداد اجاره خارج شوم. اين شرايط به ضرر ماست.« 
او مي گويد، خريدار از ساعت 18به بعد براي خريد وارد 
پاساژ مي شــود؛ درحالي كه بايد در اين ساعت پاساژ را 
تعطيل كرد و ضررش براي مســتأجران است: »دولت 
هيچ حمايتي از ما نمي كند. ما مانده ايم با اجاره اي كه 
بايد بپردازيم. با اين حال تابع قانونيم؛ هر چند نه از سوي 

اتحاديه به ما براي تعطيلي ابالغي داده شده و نه مديران 
پاساژ چيزي گفته اند.«

 جلوي تخلفات را مي گيريم 
همزمان با اجراي سياســت هاي جديــد دولت براي 
مقابله با كرونا و اجراي سياســت محدوديت ساعتي، 
اهرم هاي نظارتــي و قانوني تازه اي بــراي برخورد با 
متخلفان پيش بيني شــده است و در روزهاي گذشته 
هماهنگي هايي ميان نيروي انتظامي، سازمان تعزيرات 
حكومتي، بازرسي اصناف، نمايندگان وزارت بهداشت 
و دستگاه هاي ديگر انجام شــده است. رئيس پليس 
اماكن فرماندهي انتظامي تهران بزرگ در اين باره به 
همشــهري مي گويد، همه اتحاديه ها و دستگاه هاي 
اجرايي مصمم به اجراي دقيق و بدون اغماض مقررات 
ابالغي تازه در محدود كردن فعاليت واحدهاي صنفي 
از ۲0آبان هستند: »سال گذشته تجربه خوبي را براي 
محدود كردن فعاليت اصناف با همكاري اتحاديه ها و 
مجموعه هاي نظارتي كسب كرديم. در آن زمان مانند 
امروز همه رده هاي شغلي داراي اين محدوديت ها بودند 
و با شــناخت كامل از توانايي ها و محدوديت هايي كه 
داريم تالش كرديم با استفاده از ظرفيت هاي تازه ايجاد 
شده، براي حفظ سالمت عمومي و جلوگيري از شيوع 
بيشتر بيماري اقدام كنيم.«  سرهنگ نادر مرادي، ادامه 
مي دهد: »مدعي نيستيم همه اصناف يا همه رده هاي 
شغلي اين محدوديت ها و ساعت آن را رعايت مي كنند. 
ممكن است برخي به هر دليل اين محدوديت ها را جدي 
نگيرند كه با اين دسته از متخلفان در مرحله اول با تذكر، 
در مرحلــه دوم با ۳00هزار تومان و در مرحله ســوم با 
يك ميليون تومان جريمه اعمــال قانون خواهيم كرد و 
درصورت تكرار تخلف براي مرتبه چهارم واحد متخلف 
پلمب خواهد شد.« اين مقام انتظامي به آماري از برخورد با 
متخلفان كرونايي در بخش اصناف در گروه هاي شغلي كه 
محدوديت هاي آنان در هفته هاي قبل اجرايي شده است، 
اشــاره مي كند و مي گويد: »از آغاز طرح فاصله گذاري 
درتهران، ۵7هزار مورد بازديد از اصناف انجام شده است 
كه از اين تعداد ۳۶هزار مورد تذكر به واحدهاي متخلف 
ارائه شده است. عالوه بر اين، ۴۲0واحد نيز پلمب شده 

و با متصديان آنها به شكل جدي برخورد شده است.«

اوضاع كرونا در بسياري 
از شهرهاي كشور، قرمز 
و بحراني است. تالش ها 
براي اجــراي تعطيلي 
سراســري و اعمــال 
قرنطينــه عمومــي راه 
به جايي نبرده اســت. با 
وجود نامه نگاري ها و توصيه هاي كارشناسان بهداشتي 
و مسئوالن دولتي و غيردولتي براي تعطيلي در شهرهاي 
قرمز و بحران زده، درنهايت ســتاد ملي مقابله با كرونا 
تصميم گرفت فعاليت همه مشــاغل گروه هاي ۲، ۳و 
۴غير از مشــاغل خدماتي و امدادي از ساعت ۶عصر به 
بعد به مدت يك ماه ممنوع شود. اين تصميم در حالي 
گرفته شد كه عليرضا رئيسي، ســخنگوي ستاد ملي 
مقابله با كرونا گفته هيچ درخواستي براي تعطيلي تهران 

به ستاد ملي مقابله با كرونا داده نشده بود. اظهارات اين 
مقام مسئول در حالي است كه استانداري و ستاد مقابله 
با كرونا در تهران مي گويند كه در ۲ ماه گذشــته بارها 
درخواست تعطيلي داشــته اند و تعدادي از نمايندگان 
مجلس تهران نيز بارها گفته اند كه درخواست تعطيلي 
۲تا ۳هفته اي تهران را دارند. طرح جديد ستاد ملي مقابله 
با كرونا نه تنها در تهران كه از ۲0آبان در همه استان هايي 
كه به تشخيص استانداران در وضعيت قرمز قرار دارند، 
اجرا مي شود. استان ها و كالنشهرهايي كه شيوع كرونا در 
آنها پرشتاب است، ملزم به اجراي اين طرح خواهند بود.

تجربه گذشته نشان مي دهد بسياري از محدوديت هاي 
تعيين شده به رغم محدودتر بودن تعداد اصناف و مشاغل 
مشمول اجراي محدوديت ها يا به درستي اعمال نشده 
است يا متخلفان روش هاي ديگري براي ادامه كار خود 
برگزيده اند. گرچه مسئوالن مدعي اند نظارت هاي جدي 

براي اجراي درست پروتكل ها و اجراي ممنوعيت ها انجام 
شده است، اما گفته هاي مسئوالن با واقعيت هاي ميداني 

تفاوت هاي جدي دارد.

  ابالغ بخشنامه محدوديت كار به اصناف
يكــي از چالش هايي كه خبــر آن در دور قبلي اجراي 
محدوديت ساعت كار واحدهاي صنفي از سوي واحدهاي 
اصناف داده شد، ابالغ نشدن محدوديت ها و قرار گرفتن 
واحدهاي صنفي در شمول اجراي اين قانون بود. به نظر 
مي رسد در دور جديد اعمال محدوديت ها اين كاستي 
برطرف شده است. رئيس اتحاديه مشاوران امالك تهران 
در اين باره به همشهري مي گويد، بخشنامه جديد ديروز 
به اتحاديه ها ابالغ شده است و همه واحدهاي زيرمجموعه 
اتحاديه بايــد آن را اجرا كنند: »بالفاصلــه بعد از ابالغ 
بخشنامه ستاد كرونا، مفاد بخشنامه و نيز الزامات قانوني 

 استــان هاي قـرمــز 
 از فردا چگونه نيمه تعطيل مي شوند

خبر انتقال ويروس كروناي جهش يافته از 
راسو به انسان در دانمارك موج جديدي 
از نگراني در اروپــا و حتي دنيا به وجود 
آورده اســت. جهش در ويروس كرونا 
باعث جمع آوري ميليون ها راســو در 
سراسر دانمارك شــده و حتي بخشي 
از اين كشور تحت قرنطينه قرار گرفته 
است. مقامات دانماركي با توجه به ۵ نوع 
تغيير در كدهاي ژنتيك ويروس مي گويند 
ممكن است اثر واكسن هاي كوويد-19در 
آينده تضعيف شود، اما واقعا بايد نگران 
جهش جديد كرونا و موج جديدي از اين 

بيماري همه گير باشيم؟

ابهام در خطرناك بودن جهش ويروس
براساس گزارش ها، بيش از 200نفر تاكنون 
به ســويه هاي جديد مربــوط به كرونا 
ويروس منتقله از راسو آلوده شده اند. اما 
سازمان بهداشت جهاني مي گويد: براي 
نتيجه گيري در اين باره هنوز زود است. 
سوميا سوامينتان، مي گويد: بايد منتظر 
بمانيم و ببينيم مــوارد جديد ابتال چه 
پيامدهايي دارد. اما فكر نمي كنم كه در 

مورد تأثير اين جهش خاص بر روند توليد 
واكسن به اين زودي به نتيجه اي برسيم.

ويــروس كرونا مانند همــه ويروس ها 
با گذشــت زمان جهش پيدا مي كند و 
هيچ مدركي وجود ندارد كه جهش هاي 
موجود در دانمارك خطر بيشتري براي 
مردم ايجاد كند. دانشمندان دانماركي 
به خصوص در مورد يك سويه مربوط به 
راسو كه در 12نفر يافت شده است نگران 
هستند، به گفته آنها، حساسيت كمتري 
به آنتي بادي هاي ضد ويــروس دارد و 
همين امر نگراني در مورد توليد واكسن را 
افزايش مي دهد. بر همين اساس انگليس 
ممنوعيت فوري براي كليه مســافران 
دانماركي را به دليل نگراني در مورد فشار 

جديد تحميل كرده است.
دكتر ماريســا پير،  اپيدميولوژيست از 
مؤسسه تحقيقات فرانسوي سيراد معتقد 
است با اينكه جهش نگران كننده است، 
اما هنوز تصوير كاملي از آن وجود ندارد. 
او توضيح مي دهد: هر بار كه ويروس بين 
حيوانات منتشر مي شود، تغيير مي كند. 
اگر تغييرات بيش از آنچه هم اكنون درون 

انسان جريان دارد باشــد يعني اينكه 
هر واكسن يا درماني كه به زودي توليد 
مي شود، ممكن اســت مانند قبل عمل 
نكند. اين يك زنجيره بسيار غيرمعمول 
است: ويروسي كه در اصل از يك حيوان 
وحشــي -احتماال يك خفاش- به بدن 
انسان راه يافته، احتماال از طريق ميزباني  
تعدادي حيوانات ناشناخته باعث ايجاد 

يك بيماري همه گير شده است.

راسوها چطور مبتال شدند؟
ويروس كرونا در مزارع توليد راسو از 
طريق كارگران آلــوده به آنها منتقل 
شده است. در موارد كمي، ويروس از 
راسو به انسان منتقل و دچار تغييرات 
ژنتيك شده است. گزارش شده است 
كه جهش در برخي از سويه هاي مربوط 
به راسو، شامل پروتئين سنبله ويروس 
است كه توسط برخي از واكسن ها توليد 

مي شود.
دكتر پير به بي بي ســي مي گويد: اگر 
جهش روي يك پروتئين خاص باشد كه 
هم اكنون توسط سازندگان واكسن براي 

ايجاد پاسخ ايمني در انسان شود مورد 
هدف گرفته است، بدان معناست كه اگر 
اين سويه ويروس جديد از بدن راسو به 
انسان منتقل شود، حتي با واكسيناسيون 
هم انسان شروع به انتشار آن مي كند و 

واكسن ديگر با آن مقابله نمي كند.
ساالنه بيش از ۵0ميليون راسو براي توليد 
خز عمدتا در چيــن، دانمارك، هلند و 
لهستان متولد مي شــوند. حاال شيوع 
كرونا در مزارع راسو در هلند، دانمارك، 
اسپانيا، ســوئد، ايتاليا و اياالت متحده 
گزارش شده است و 17ميليون حيوان 

بايد از بين بروند.
راســو مانند موش خرما بــه ويروس 
كرونا حساس است و مانند انسان، آنها 
مي توانند طيف وسيعي از عالئم كرونا را 
نشان دهند. دانشمندان گمان مي كنند 
كه ويــروس در مزارع راســو از طريق 
قطرات عفوني، خــوراك و يا گردوغبار 

ناشي از مدفوع منتشر مي شود.
پروفسور ژوان سانتيني از دانشگاه كالج 
لندن مي گويد: راسو به مخزن ويروس 
تبديل شده اســت و بنابراين نظارت بر 

ساير حيوانات وحشي و خانگي نيز الزم 
اســت. آنچه ما مي دانيم اين است كه 
راســوها ويروس را از انسان مي گيرند 
آن را بين خود پخش مي كنند و به انسان 

برمي گردانند.
دانشــمندان در دانمارك در حال انجام 
مطالعات ژنتيك روي گونه هاي مربوط به 
راسو هستند كه قصد دارند آنها را با ساير 
محققان به اشتراك بگذارند تا بررسي هاي 

بيشتري در اين رابطه انجام شود.
پروفسور ســانتيني مي گويد: ما بايد 
بفهميم كه اين جهش ها كجا هستند و 
چه تأثيري در انتقــال ويروس و ميزان 
آلودگــي آن دارد، چراكه اگر ويروس 
در حال تغيير باشــد يا دامنه ميزبان 
گسترده تري داشته باشد، واقعا ترسناك 
است اما ممكن است اينگونه نباشد، ما 
هنوز چيز زيــادي نمي دانيم. برخي از 
دانشمندان خواستار محدوديت جديد 
در توليد راســو شــده اند و مي گويند 
كه پرورش اين حيوان مانع از پاســخ و 
بهبود انســان در برابر بيماري همه گير 

كوويد-19 مي شود.   

ونایی  راسوهای کر
 دغدغه جدید جهانی

مقامات بهداشتی دانمارک با مشاهده جهش جدید ویروس کرونا در 17 میلیون راسو، 
درباره خطرناک تر شدن این ویروس ابراز نگرانی کرده اند

 حميدرضا بوجاريان
خبرنگار

   459 هموطن جان دادند
روز گذشته بار ديگر ركورد جديدي در آمار جان باختگان 
كرونا ثبت شد. تعداد فوتي هاي اين بيماري به باالترين 
ميزان آن در 263روز گذشته رســيد؛ 4۵9نفر در يك 
شبانه روز. حاال در اين شرايط تنها 141مرگ ديگر در روز 
ما را به عدد 600قرباني روزانه كرونا كه از سوي متخصصان 
و فعاالن حوزه سالمت پيش بيني شده، مي رساند. آمار 
مبتاليان روز گذشته هم براي دومين روز، باالي 9هزار نفر 
اعالم شد يعني 9هزار و 236نفر. نخستين بار روز شنبه 
بود كه شــمار مبتاليان روزانه به باالي 9هزار نفر رسيد 
و به نظر مي رســد روند ابتالي باالي 9هزار نفر همچنان 
صعودي خواهد بود. از ابتداي پاييز تا روز گذشته، 13هزار 
و 813نفر جانشان را از دســت داده اند. از 7آبان، روند 
فوتي هاي باالي 400نفر آغاز شد. از آن روز ميزان فوتي ها 
جز در 3 روز هشتم، نهم و دهم آبان، بيش از 400نفر ثبت 
شــد. آمار مبتاليان روزانه هم كه در آخرين روز مهر به 
۵هزار و 616نفر رسيده بود از ششم آبان يكباره در مرز 
7هزار نفر قرار گرفت و با رونــد صعودي كه طي كرد، در 
2 روز گذشته باالي 9هزار نفر را ثبت كرد. براساس اعالم 
وزارت بهداشــت، تاكنون 38هزار و 291نفر جانشان را 
از دســت داده و 682هزار و 486نفر هم مبتال شده اند. 
مسئوالن مي گويند اين آمار تنها مربوط به افرادي مي شود 
كه مراجعه به بيمارستان داشته اند و براي رسيدن به عدد 
واقعي بايد آمارها را سه برابر كرد. همه اينها در شرايطي 

است كه تنها 48روز از آغاز پاييز گذشته است.

آنسو
زهرا خلجي

خبرنگار
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    پاندمي اطالعات و قربانيان آن
منصور ساعي، استاديار ارتباطات پژوهشــكده مطالعات فرهنگي و ارتباطات: سواد 
رسانه اي در كنار سواد سالمت مهم است. جامعه ما از سواد سالمت كافي هم برخوردار 
نيست. نمي داند يك پيام ســالمت جديد را با سبك زندگي و محيط كار خود چگونه 
تطبيق دهد. كاهش حداقلي سواد رسانه و ســواد سالمت مردم ناشي از بي اعتمادي 
اجتماعي نسبت به نهادها و نســبت به يكديگر اســت. ميزان اعتماد اجتماعي به 
نهادها پايين است. شفافيت خبري پايين است. با به حاشيه رفتن رسانه هاي رسمي 
مثل روزنامه هاي چاپي، خبرگزاري ها، راديو و تلويزيون، بازار رســانه هاي يك شبه و 
غيررسمي گرم مي شود. پس در يك نتيجه گيري كلي، همه اين عوامل دست به دست 

هم مي دهد كه جامعه دچار اختالل ارتباطي شود و شايعات مختلفي راجع به دولت، 
واكسن كرونا، درمان آن و... را باور كند و در نهايت دست به عمل هاي خاصي بزند. در 
هر صورت پديده اينفودمي در جامعه ما به نوعي قربانيان زيادي خواهد داشت و شايد 
مهم ترين قرباني آن بي اعتمادي نهادي به سيستم و فروپاشي سرمايه اجتماعي است. 
سردرگمي و عادي سازي  خود مسئله هم نتيجه منفي ديگري است. كرونا موضوع مهمي 
نيست اما زماني كه جامعه دچار ناهماهنگي شناختي مي شود، در مواجهه با اين پديده 
ميزان حساسيت خود را از دست مي دهد و با بهانه هاي زيادي آن را جدي نمي گيرد؛ مثال 

مي گويد كرونا يك مسئله سياسي است يا بيماري مهمي نيست و ... .

یادداشت یک

دوشنبه 19 آبان 1399   23 ربيع االول 1442       شماره 8080  

مديريت بحران در دوران كرونا
مسئوالن و رسانه ها چطور به سؤاالت كرونایي مردم 

پاسخ دادند؟

   مدیریــت بحــران موضوعي گروهي اســت و 
همكاري همه عوامل درگیــر در بحران در داخل و 
بیرون سازمان هاي رســانه اي را مي طلبد و اگر این 
مهم جامه عمل نپوشــد، منجر به خســارت هاي 

جبران ناپذیري براي كشور و مردم مي شود.
شیوع ویروس كرونا نیز یک بحران را در كشور رقم 
زد و باید گفت ما در شرایطي با كرونا مبارزه مي كنیم كه از مرجعیت خبري 
رسانه ها به دلیل عملكرد گذشته برخي مسئوالن به ویژه در موضوع بنزین و 

حوادث متعدد پس از آن كاسته شده است.
در این میان نباید فراموش كرد كه مشكالت مربوط به اطالع رساني درمورد 
حوادث و اتفاقات مهم، مســبوق به سابقه اســت و به نوع رویكرد و راهبرد 
خبرسازان، مسئوالن و میزان سواد رســانه اي آنان برمي گردد. تمام قرائن و 
شواهد به ما نشان مي دهد مسئوالن بر خالف اشــتهایي كه براي استفاده از 
رسانه ها جهت انتشار گزارش كار و دیده شدن دارند، رسانه را نمي شناسند، 
با اصول و تاكتیک ها آشنا نیستند و اطالعات شــان به آرایش رسانه اي 40، 

50سال قبل برمي گردد.   
آنها به آرایش رسانه اي جدید، میزان دسترسي مخاطبان، تكثر رسانه ها و عزم 
رسانه هاي دشمنان درخصوص استفاده از سوژ ه هاي اینچنیني چندان آگاه 
نیستند. از سوي دیگر به واسطه عملكرد نادرست برخي رسانه ها در اعتراضات 
بنزیني، ماجراي ســقوط هواپیماي اوكرایني، سیل و...، اعتبار شان به شدت 

آسیب دید.
در چنین شرایطي باید دانست اطالع رساني صحیح، دقیق، جامع و قابل اعتماد 
در موضوعات بهداشتي و درماني اهمیتي بسیار بیشتر از سایر موضوعات دیگر 
دارد و هرگونه تعلل در این خصوص خطایي نابخشودني است و نقض حقوق 
مردم. در آغاز این بحران 29بهمن بود كه اعالم رسمي انجام و موارد مشكوكي 
در قم اطالع رساني شد. در واقع اول اسفندماه شــاهد انتشار این خبر بودیم 
كه دو نفر بر اثر ابتال به ویروس كرونا فوت كردند، از هفته اول تا 15 اسفند ما 
شاهد كوچک نمایي و عادي سازي  بحران ویروس كرونا بودیم و این موضوع در 
عملكرد مطبوعات مشاهده مي شد، یعني مطبوعات به جاي آنكه غفلت و تعلل 
خود را جبران كنند، به واقع نمایي موضوع بپردازند، به سرعت مردم را نسبت 
به این بحران حساس كنند و در كنار آن آموزش هاي الزم را براي مقابله با این 
ویرس ارائه دهند، در این مقطع تحت تأثیر مسئوالن قرار گرفتند و موضوع را 

كوچک نمایي و عادي  نمایي كردند.
در آن مقطع رسانه ها به صراحت به نقل از مسئوالن اعالم كردند كه همه  چیز 
تحت كنترل اســت و جاي نگراني وجود ندارد و همین موضوع ســبب شد 
تا فرصت اولیه و مهم مقابله با ویروس كرونا از كشــور گرفته شــود؛ چراكه 
حساســیت هاي الزم در میان مردم و در آن مقطع ایجاد نشد. در آن روزها 
شاهد بودیم كه از ساختارهاي موجود همچون سازمان مدیریت بحران كشور 
و پدافند غیرعامل استفاده نشــد تا تجربیات آنها براي مقابله با بحران كرونا 

مورد بهره برداري قرار بگیرد.
در واقع ما در دوران شیوع كرونا شاهد تعارضات ساختاري در عملكرد متولیان 
رسمي شامل دولت و رسانه ها بودیم. ما در كشور سازمان هایي به نام سازمان 
مدیریت بحران كشور و سازمان پدافند غیرعامل داریم. سؤال من این است 
كه در این بحران كرونا كه بحران بسیار وسیع، گسترده، طوالني، داراي تبعات 
و صدمات بسیار زیادي بوده و خواهد بود، چرا دولت نباید از امكانات این دو 
سازمان استفاده كند؟ ســازمان هایي كه در شرایط عادي هزینه هاي زیادي 
را متوجه كشور و حاكمیت كرده و باید در شرایط بحران از آنها استفاده شود 
و اصال به همین دلیل به وجود آمدند. پس چرا از این ســاختار استفاده نشده 
است؟ اگر ناكارآمد هستند، چرا وجود دارند؟ اگر كارآمد هستند و مي شود از 

آنها استفاده كرد، پس چرا كاركرد الزم را ندارند؟ 

نیم نگاهي به روال فعالیت اطالع رساني رسانه ها و مسئوالن به ما مي گوید كه 
از 15 اسفند سال گذشته دولت به طور كامل وارد میدان شد كه در این راستا 
رسانه ها هم با تمام قوا وارد كار شدند و ســعي كردند تا بسته هاي آموزشي، 
اطالع رســاني بهتر و گســترده تري را ارائه و هماهنگي بیشــتري را میان 

بخش هاي مختلف ایجاد كنند.
در این مقطع شــاهد فعالیت هاي كمي و كیفي قابل قبولي از سوي رسانه ها 
بودیم، در عین حال این به مفهوم نبود اشكاالت در عملكرد مطبوعات نبود، 
در همین مقطع هم شاهد پیام هاي متعارض و متناقضي به لحاظ محتوایي، 
شــكلي و آماري درخصوص موضوعات مهمي همچون قرنطینه از ســوي 

مطبوعات، رادیو و تلویزیون و رسانه هاي رسمي بودیم.
البته پیام هاي متعارض را مسئوالن به رسانه ها اعالم مي كردند كه آنها هم بنا 
به ضرورت كار ناچار بودند آن را به مردم انتقال دهند و همین موضوع سبب 
مي شد كه مردم با یک بالتكلیفي مواجه شوند. براي مثال زدن یا نزدن ماسک، 
رعایت كردن و  رعایت نكردن فاصله اجتماعي ازجمله موضوعاتي بود كه در 

این پیام هاي متعارض شاهد بودیم.
به طور كلي در دوره بحران همه رســانه ها با تمام قوا وارد میدان شــدند، اما 
به دلیل آنكه حجم بحران بسیار گسترده و داراي مدل رفتاري نامشخص است، 

هنوز ما شاهد پیام هاي متعارضي هستیم.
در مجموع از 15 اســفندماه عملكرد رســانه ها در خور تحســین اســت و 
خوشبختانه رسانه ها پس از غفلتي كه در شــروع كرونا داشتند، امروز شاهد 
هستیم كه براساس نظرســنجي ها میزان اعتماد مردم رو به افزایش است و 
به مرور مشــكالتي كه در فقدان مرجعیت خبري بود، در حال جبران و احیا 
شدن است. اگر رسانه ها از این پس كارشــان را خوب انجام دهند و براي ایام 
پساكرونا استراتژي داشته باشــند، مي توانند آن مرجعیت از دست رفته یا 

آسیب دیده را به نوعي ترمیم و احیا كنند.

روزبه روز مي گذرد و بحــران كووید- 19یک بهمن 
اطالعاتي درســت كرده كه مدیریت آن براي همه 
دشوار است. »ویروس« در صدر اخبار همه رسانه ها، 
چه رسمي و چه غیررســمي، قرار دارد و حتي شاید 
تا امروز به بیوگرافي خود ما هم اضافه شــده باشد. 
در طوفان اطالعات علمي مربــوط به ویروس كرونا، 
پیام هاي غیرواقعي یا جعلي نیز تكثیر یافته اند. اخیراً 
مطالعات دانشگاه MIT نشان داد كه رسیدن حقیقت 
به  دست مخاطبان در توییتر 6برابر بیشتر از انتشار 
دروغ طول مي كشد. این موضوع وقتي خطرناك است 
كه با ویروسي ســر و كار داریم كه جان انسان ها را به 
خطر مي اندازد. با 2پژوهشگر و استاد ارتباطات درباره 
شایعات رسانه اي در زمینه ویروس كرونا و اینفودمي 

این ویروس صحبت كردیم.

جديد بودن ويروس و عدم قطعيت علم
ســیده زهرا اجاق، اســتادیار پژوهشكده مطالعات 
فرهنگــي و ارتباطــات مي گویــد: شــایعات، 
میس اینفورمیشن یا فیک نیوز به ویژه در مورد بیماري 
كووید-19 به این دلیــل پیش مي آیند كه موضوع 
جدیدي اســت. او ادامه مي دهد: مســئله دیگر این 
است كه راه درماني براي كرونا نداریم و وقتي یكي از 
نزدیكانمان درگیر این بیماري شود، به دنبال راه حل 
مي رویم. این موضوع بستری مهیا مي كند كه به طرف 
راه حل ها و اطالعاتي برویم كه از لحاظ علمي تأیید 
شده نیستند و بعد مي آییم در فضاي مجازي در مورد 
آن مي نویسیم. مثل اینكه قرقره آب نمک براي درمان 
كووید-19خوب اســت یا اینكه دود كردن اســفند 
باعث از بین رفتن ویروس مي شود. چنین شایعاتي 
به این دلیل به وجود مي آینــد كه راه درمان نداریم و 
به دنبال این هستیم كه شكاف دانشي خود را درباره 
موضوع پر كنیم. ویروس كرونا پدیده جدیدي است و 
علم درباره آن تازه در حال شكل گیري است و هر روز 
تغییر مي كند. ممكن است اطالعاتي كه هفته پیش 
درست بوده، این هفته تكذیب شود. اجاق مي گوید: 
عدم قطعیت علمي همیشــه وجود دارد اما در مورد 
ویروس كرونا این عدم قطعیت روزانه شــده است و 
فرصتی مهیا مي كند تا افــرادي به جعل اطالعات و 
انتشار اطالعات نادرست بپردازند. بعد از شیوع بیماري، 
مطالعات نشان داد كه در همه دنیا و در همه سنین و 

میان زنان و مردان، جست و جو براي این ویروس در 
صدر جست وجوهاي اینترنتي قرار گرفته است. 50تا 
70درصد جست وجو هاي اینترنتي براي كووید-19 
افزایش یافته. او ادامه مي دهــد: جدید بودن پدیده، 
وضعیت ناپایدار علم در مورد آن، به دنبال راه حل بودن 
و افزایش جست و جو درباره آن شرایط را مهیا مي كند 
كه شایعه در مورد كرونا تولید شود و راحت تر گسترش 
یابد. این اســتاد ارتباطات مي گوید: در پژوهشي كه 
در حال انجام آن هستیم و هنوز كامل نشده، متوجه 
شــدیم فقط در پلتفرم اینســتاگرام با 2تیپ افراد 
مواجهیم كه فیک نیوز یا اخبار جعلي را در مورد كرونا 
بیشتر منتشر كرده اند. یک عده طرفداران طب سنتي 
هستند كه راهكارهایي براي درمان كووید-19 ارائه 
مي كنند یا اینكه از مردم مي خواهند به واكسن »نه« 
بگویند یا مي گویند مردم موش آزمایشگاهي شده اند 
و... . گروه دوم هم مي خواهند افكار عمومي را به سمت 
خاصي ببرند. گروه هایي هســتند كــه اینفودمي را 
اینگونه تهییج كرده اند كه اگر از ماسک استفاده كنید، 
كاري را مي كنید كه دولت از شما خواسته و در حقیقت 
به خواسته هاي دولت جواب مثبت مي دهید. اینگونه 
افراد بیشــترین اخبار جعلي را درباره كووید-19 در 

اینستاگرام منتشر كرده اند.

شايعات را چطور بشناسيم؟
اجاق با بیان اینكه در همه دنیا این انتظار مي رود كه 
شخص توانایي و مهارت تمیز اطالعات درست از غلط 
را داشته باشد، مي گوید: با این حال نهادهایي كه به طور 
مشخص به دولت ها متصل هستند، شكل گرفته اند 
كه فكت چكینگ یا حقیقت یابي مي كنند و صحت و 
سقم اطالعاتي را كه به خصوص در شبكه هاي مجازي 

منتشر مي شود بررسي و اشتباهات و مطالب جعلي 
را برمال مي كنند. در نتیجه مخاطبان در كشورهایي 
مثل هلند یا انگلیس به راحتي به اطالعات دسته اول 
درباره كووید-19 دسترســي ندارند چون اطالعات 
ابتدا توسط فكت چكرها غربالگري و اطالعات نادرست 
از مردم دور مي شود. با این حال حجم و تنوع اطالعات 
غلط خیلي زیادشــده و بنابراین از دســت آنها هم 
گاهي در مي رود. به گفته او، در ایران متأسفانه چنین 
نهادهایي شكل نگرفته اند. این استاد دانشگاه ادامه 
مي دهد:  اي كاش از مهــارت روزنامه نگارها یا افراد 
متخصص در شبكه و امنیت شبكه استفاده مي شد 
تا حقیقت یابي به شكل منسجم انجام شود و مردم از 
مضرات و خطرات بعضاً سهمگین این شایعات در امان 
بمانند. واقعا یک شایعه ممكن است با جان آدم ها بازي 
كند. در ایران تا زماني كه چنین نهادي شكل نگرفته 
و ضرورت آن دیده نشده اســت، باید به  خود آدم ها 
یاد دهیم كه چطور اطالعات نادرســت را از درست 
تشخیص دهند. او درباره ویژگي دیس اینفورمیشن 
یا اطالعات غلط مي گوید: این اطالعات عمدتاً لحن 
مستبدانه اي دارند. بیشتر منفي اند و اصال مثبت به 
قضیه نگاه نمي كنند؛ مثل همان شایعه اي كه درباره 
تجارت اعضاي بدن متوفیان كرونا شكل گرفت. هدف 
آنها این است كه ترس و بي اعتمادي ایجاد كنند. آنها 
مســتنداتي ارائه نمي دهند. مردم اگر بخواهند در 
شرایط هرج و مرجي كه در فضاي مجازي ایراني وجود 
دارد، گمراه نشوند، باید سراغ اطالعاتي بروند كه همراه 
با مستندات است؛ مثال جاي معتبري كه این موضوع را 
تأیید كرده یا به یک لینک معتبر ارجاع داده شده است. 
یكي دیگر از ویژگي هاي شایعات این است كه اطالعات 
درست را با اطالعات غلط تركیب مي كنند؛ یعني مثال 

در مورد تجارت اعضاي بدن متوفیان كرونا، اطالعات 
درست مثل این موضوع كه این روزها تعداد زیادي از 
افراد به خاطر ابتال به كرونا فوت مي كنند و به شكل 
ویژه اي دفن مي شوند را در كنار اطالعات نادرستي 
قرار داده اند كه از اعضاي بدن این افراد سوءاستفاده 
مي شود. اســتادیار پژوهشــكده مطالعات فرهنگي 
و ارتباطــات مي گوید: ناخودآگاه مــردم در دام این 
شایعات مي افتند. شما فكر كنید یكي از عزیزانتان به 
كرونا مبتال شود و به سرعت نیازمند اطالعات هستید. 
مثال مي خواهید بدانید در قرنطینه خانگي دقیقا چه 
كار كنید و بعد از چه زماني ویروس از مریض به شما 
منتقل نمي شود؟ مثال یكي از منابع مي گوید 48ساعت 
بعد از اینكه تب مریض قطع شد دیگر به شما انتقال 
نمي یابد. من در مورد این موضوع در منابع فارسي هیچ 
مطلبي پیدا نكردم. یک نفر كه مهارت خواندن زبان 
انگلیسي ندارد به راحتي مي تواند در دام شایعات بیفتد 
و در جست و جوي رسیدن به پاسخ، اطالعات غلطي را 

به دست آورد كه ذهنش را دگرگون كند.

شايعه پردازان مي توانند افراد ساده انگار يا افراد 
ضد اجتماع باشند

منصور ساعي، استادیار ارتباطات پژوهشكده مطالعات 
فرهنگي و ارتباطات نیز دربــاره خبرهاي جعلي به 
همشهري مي گوید: این اخبار معموال عمدي است 
و ســازمان ها و نهادها یا افرادي آنها را مي سازند. این 
اخبار مي تواند جنبه هایي از واقعیت را داشته باشد اما 
داده هاي خالف واقع نیز میان آنها گنجانده شده است. 
این موضوع صرفاً محدود به كرونا نیست، اما در 9 ماه 
گذشته كه ویروس كرونا به ایران آمد، در رسانه هاي 
رسمي و اجتماعي با حجم عظیمي از اطالعات درباره 

این ویروس مواجه شدیم. او ادامه مي دهد: اخبار جعلي 
معموالً در رسانه هاي رســمي مثل رادیو، تلویزیون، 
مطبوعات و خبرگزاري ها كمتر دیده مي شوند؛ چرا 
كه متخصصان آنها را چک مي كنند و تأیید مي شوند. 
روزنامه نــگاران و افراد متخصص، تعهــد و نظارتي 
حرفه اي دارند. اما در رســانه هاي اجتماعي به  علت 
اینكه با خیل عظیمي از كاربــران و تولیدكنندگان 
محتوا مواجهیم، الزماً نمي توانیــم بگوییم كه همه 
متخصص هســتند. شــایعه پردازان مي توانند افراد 
مختلفي باشــند؛ از افراد ســاده انگار كه همه  چیز را 

باور مي كنند تا افراد ضد اجتماع و هكرها.

تركيب پاندمي و اطالعات
این اســتاد دانشــگاه با بیان اینكه بعضي از افراد تا 
محتوایي را مي شــنوند یا مي خوانند به سرعت آن 
را بازنشــر مي كنند بدون آنكه صحت و سقم آن را 
بســنجند، مي افزاید: كل این فراینــد را اینفودمي 
مي نامیم. اینفودمي تركیبي از پاندمي و اینفورمیشن 
اســت؛ یعني همه گیري اطالعات. وقتي اطالعات 
همه گیر مي شود، به گونه اي گسترش مي یابد كه با 
اطالعات متناقض مواجه مي شویم. در چنین شرایطي 
قدرت تشخیص از دست مي رود و دچار سردرگمي 
می شویم. ممكن است عقیده اي را باور كنیم كه به در 
پیش گرفتن یک نوعي از رفتار منجر شود. در نهایت 
به آن اختالل ارتباطي مي گویند. او مي گوید: بخشي 
از این موضوع به حضور كاربران مختلف با قصدها و 
غرض هاي متنوع برمي گردد؛ بعضي اغراض سیاسي، 
ضد اجتماعي و... دارند. پدیده اینفودمي، راستي آزمایي 
اطالعات را با دشواري مواجه مي كند. جامعه ما روزانه 
با انبوهي از اطالعات متناقض مواجه است كه منجر به 
سردرگي رفتاري میان آنها مي شود. دكتر ساعي ادامه 
مي دهد: كرونا پدیده اي نامرئي است یعني مثل سیل 
یا آوار یا دیگر بالیا نیست كه قابل دیدن باشد؛ پدیده اي 
است كه تا براي نزدیكان یک فرد پیش نیاید، آن را باور 
نمي كند. آشناسازي جامعه با این پدیده كار دشواري 
است. اینكه جامعه قبول كند كه این موضوع جدي 
است، دشوار اســت. پدیده اي بي سابقه است یعني 
ســابقه تاریخي مثل زلزله ندارد. این پدیده ناآشنا 
در كنار اینفودمي باعث شــده جامعه دچار اختالل 

باورپذیري شود.

اكبر نصراللهي
 رئیس دانشكده ارتباطات و مطالعات رسانه دانشگاه آزاد اسالمي

چرا شایعه هاي مجازي درباره كرونا صحت ندارد؟

پاندمي كرونا به پاندمي اطالعاتي منجر شد 
گفت وگو با استادان ارتباطات درباره همه گیري اطالعات مربوط به ویروس كرونا كه در 

نهایت به اختالل باورپذیري در جامعه منجر مي شود
   صبح كه چشم هايمان را باز مي كنيم، از راديو اخبار جديد ويروس كرونا، تعداد كشته ها و تعداد زخمي ها پخش مي شود. 
در واتساپ بين چت كردن با دوستان و خانواده، اطالعاتي هم درباره كرونا مي خوانيم. در تلويزيون اخبار مربوط به ويروس 
و نوع پخش آن را مي بينيم. دوباره در روزنامه ماجراي يك كنفرانس مطبوعاتي درباره نوع درمان ويروس را مرور مي كنيم. 

در توييتر روي مقاله اي درباره بيماري كرونا كليك مي كنيم و آن را مي خوانيم. شايد براي همسر و فرزندانمان هم دوباره آن را ارسال كنيم.

شبنم مجيدي 
روزنامه نگار

14 همين صفحه

پاندمي كرونا به پاندمي 
اطالعاتي منجر شد

چرا شایعه هاي مجازي درباره كرونا صحت ندارد؟

صبح كه چشم هایمان را باز مي كنیم، از رادیو اخبار جدید ویروس كرونا، 
تعداد كشته ها و تعداد زخمي ها پخش مي شود. در واتساپ بین چت كردن 
با دوستان و خانواده، اطالعاتي هم درباره كرونا مي خوانیم. در تلویزیون 

اخبار مربوط به ویروس و نوع پخش آن را مي بینیم. 

تمام احتماالت 
گل خوردن از كرونا

آیا ویروس كووید-19 از طریق گل و گیاه منتقل مي شود؟ 

با همه گیري كرونا، همانطور كه بسیاري از كسب وكارها و صنایع به خطر 
افتاد، براي فعالیت هاي اقتصادي صنایع گل و گیاه هم دردسرایجاد شد. 
نگراني بزرگ از نامشخص بودن پاسخ یک پرسش باعث شد تا مراكز ارائه 

خدمات گل و گیاه بخش زیادي از مشتریان خود را از دست بدهند.

پرسشهای
کرونایی

این شماره

هزینه درمان كرونا چقدر است؟

   بررسي مبالغ درمان درصورت مبتال 
شدن به ويروس كوويد-19

   اطالعات موجود نشان مي دهد كه 
افراد بهبود يافته از كرونا درصورت 

رعايت نكردن پروتكل ها
 باز هم مبتال خواهند شد
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باران و سرما باعث افزایش شدت و تعداد بیماري مي شود؟ 
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چرا كرونا بيشتر جان مردان را مي گيرد؟

مصائبكليشههاي
اجتماعيوژنتيك

 
واقعيت عجيــب از همان اوايل 
همه گيري كرونا خود را نشــان 
داد. داده هاي به دســت آمده از 
چين اختالف آماري حيرت آوري را آشكار كرد: كوويد-19مردان را 
بيشتر از زنان مبتال می كرد و به كام مرگ مي كشيد. اين اختالف در 
ديگر كشورهاي آسيايي هم ديده مي شد. در كره جنوبي، كشورهاي 
اروپايي، ايتاليا و در نهايت هم در آمريكا آماري مشابه مشاهده شد. 
تا اواسط ماه اكتبر 2020، تقريبا 17هزار مورد مرگ در ميان مردان 
بيشــتر از زنان رخ داده بود. براســاس آخرين آمار مركز كنترل و 
پيشگيري از بيماري هاي آمريكا، در ازاي هر 10قرباني زن در آمريكا، 
12مرد جان خود را از دست داده اند. در ايتاليا نسبت ابتال براساس 
جنســيت 3مرد در برابر يك زن بود و چيني ها احتمال مرگ ومير 
مردان در اثر ابتال به كرونا را 2.4 برابر بيشتر از زنان برآورد كردند. اين 
تفاوت جنسيتي يكي از وجوه هشداردهنده ويروس كرونا بوده كه 
آن دسته از افراد ناآشنا با نقش جنسيت در ابتال به بيماري را بهت زده 

ساخته است.
اما پژوهشگراني كه روي ارتباط ميان جنسيت و ابتال سال ها مطالعه 
كرده اند از اين رويداد متعجب نيســتند. در ابتداي مواجهه با اين 
واقعيت كه مردها بيشــتر از زن ها به كرونا مبتال مي شــوند و آمار 
مرگ وميرشان هم باالتر است، مجموعه اي از فرضيه ها شكل گرفت. 
يكي از مظنونين اصلي، مدل رفتار مردانه بود؛ اينكه ممكن اســت 
مرد ها به داليل اجتماعي بيشتر در معرض ويروس قرار بگيرند، مثال 
بي تناسبي نيروي كار مردانه باعث مي شود مرد ها بيشتر از زن ها با 
افراد آلوده در تماس باشند. همچنين اين احتمال وجود دارد كه ريه 
مردها در كشورهايي كه نخســتين آمار مرگ ومير بيشتر مردان را 

منتشر كردند، به دليل مصرف سيگار آسيب پذيرتر بوده باشد.
آنچه با گذشت 10 ماه از آغاز همه گيري خود را نشان داد اين بود كه 
سيستم ايمني مردها نسبت به عفونت ناشي از ويروس كرونا واكنش 
ضعيف تري از خود بروز مي دهد كــه اين خود مي تواند عاملي براي 
افزايش آمار مرگ ومير در ميان آنها باشــد. در واقع، به گفته فرانك 
ماويس ژارويس، يكي از محققان دانشگاه توالن كه در حوزه تفاوت 
جنسيتي ابتال به بيماري ها مطالعه دارد، مي توان گفت ميزان ابتالي 
مردان و زنان اختالف قابل توجهي با يكديگر ندارد، آنچه تفاوت قابل 
توجهي دارد، شدت درگيري با بيماري است كه در جمعيت مردان 

بيشتر از زنان است.
واقعيت اين است كه زنان به لطف هورمون هاي زنانه و كروموزوم هايي 
مملو از ژن هاي مرتبط با ايمني، از سيســتم ايمني قدرتمندتري 
برخوردارند. به گفته صبرا كلين، ميكروبيولوژيســت دانشگاه جانز 
هاپكينز، حدود 60ژن در كروموزوم ايكس با عملكرد ايمني بدن در 
ارتباط است و افرادي كه از دو كروموزوم ايكس برخوردارند مي توانند 

از كمك دوبرابري اين ژن ها بهره ببرند.
آكيكو ايواســاكي كه در دانشــگاه ييل آمريكا روي دفاع سيستم 
ايمني دربرابــر ويروس ها مطالعه دارد، پــس از آغاز همه گيري بر 
چگونگي تفاوت جنســيتي بر ميزان ابتال به كرونا متمركز شــد و 
تمامي سلول هاي ايمنيT، سلول هاي B، كيتوكين ها، كيموكين ها 
و نوتروفيل ها را مورد بررسي قرار داد و متوجه شد واكنش سلول هاي 
T در بيماران مرد، عملكردي ضعيف داشت. سلول هاي T نه تنها در 
رديابي و كشتن سلول هاي عفوني نقش دارند، در ايجاد واكنش هاي 
 T آنتي بادي هم كمك مي كنند. به گفته ايواســاكي، ســلول هاي
تنظيم كننده اصلي واكنش هاي ايمني بدن محســوب مي شوند و 
اگر ضعفي در آنها وجود داشته باشد، اساســا رهبر اركستر ايمني 
بدن از دست رفته است. قدرت سيســتم ايمني فارغ از جنسيت با 
باالرفتن سن كاهش پيدا مي كند. اما اين كاهش براي زنان شبيه به 
پايين آمدن آرام از يك تپه و براي مردان شبيه به سقوط از يك صخره 
است. پژوهش هاي ايواساكي نشان داد  كه واكنش سلول هاي T در 
مرداني كه در دهه های 30و 40زندگي خود به سرمي برند با واكنش 

ايمني زناني كه در دهه90 زندگي خود هستند برابري مي كند.

عالوه بر وجود اين ضعف، براســاس مقاله اي كه در  ماه سپتامبر در 
نشريه ساينس منتشر شــد، گروهي از محققان در بررسي وضعيت 
1000بيمار مبتال به كوويد-19 با حال وخيم شــاهد خودتخريبي 
مولكولي در بــدن بيماران بودنــد. به اين معني كــه مولكول هاي 
جنگجوي سيستم ايمني بدن عليه سيستم دفاعي بدن بيمار اقدام 
كرده و گارد دفاعي بدن را از بين مي برد. اين واكنش خودتخريبي هم 
در مردان بيشتر از زنان مشاهده شده است. محققان در اين پژوهس 
مولكول هاي موسوم به آنتي بادي هاي خودكار كه با سيستم ايمني 
بدن تركيب شده و آن را خنثي مي كنند رديابي كردند. اين مولكول ها، 
دسته اي از مولكول ها به نام اينترفرون نوع a 1 را غيرفعال مي كردند و 
منجر به افزايش تعداد ويروس در بدن مي شدند. 95 نفر از 101فردي 
كه مولكول هاي آنتي بادي خودكار در آنها رديابي شد، مرد بودند. به 
گفته محققان مؤسسه كارولينسكاي ســوئد به داليلي ناشناخته، 
احتمال ايجاد اين مولكول ها در مردان بيشــتر از زنان است. كمبود 
ســلول هاي T در كنار آنتي بادي هاي خنثي كننده به معني يورش 
شديدتر بيماري به بدن است و همين موضوع مي تواند بار ويروسي 
در بدن مــردان را افزايش دهد. فراتر از ايــن اختالفات بيولوژيكي، 
ناديده گرفتن ديگر جنبه هاي جنسيتي، مانند هنجارهاي اجتماعي 
و الگوهاي رفتاري ساده انگارانه خواهد بود. به طور كلي مردان كمتر از 
زنان نگران ابتال به كوويد-19هستند و براساس نظرسنجي دانشگاه 
كمبريج، زنان رويكردي محتاطانه تر نســبت به اين بيماري دارند و 
بيشتر از مردان توصيه هاي متخصصان در زمينه استفاده از ماسك و 
رعايت فاصله اجتماعي را رعايت مي كنند. به گفته سارا هاوكز، محقق 
كالج لندن، اين الگوي رفتاري قدمتي دست كم چند صد ساله دارد 
و در ســال 1662ميالدي پل گرانت، يكي از نخستين افرادي كه در 
حوزه اپيدميولوژي فعاليت داشت در پژوهش هايش به تأثير بيولوژي 
و الگوهاي رفتاري در تفاوت در حوزه ســالمت مردان و زنان اشاره 
كرده بود. هاوكز مي گويد كه يكــي از نكات مثبت همه گيري كرونا 
همين موضوع است؛ درك ناگهاني تأثير عوامل اجتماعي جنسيتي و 
بيولوژيكي بر طول عمر افراد، تجربه آنها از بيماري و ميزان خطر ابتال. 

اكنون اين بحث به موضوعي واقعي تر و ملموس تر تبديل شده است.

سميرامصطفينژاد
روزنامه نگار

آيا مبتال شدگان به كرونا دوباره مبتال مي شوند؟

سراب مصونيت از كرونا
اطالعات موجود نشان مي دهد كه افراد بهبود يافته از كرونا درصورت رعايت نكردن پروتكل ها، باز 

هم به مبتال خواهند شد

تالش براي صــدور گواهينامه مصونيت 
كرونا از جانب برخي از كشورها، نخستين 
اقدامي بود كه براساس تئوري مصونيت 
مبتاليان به كرونا از ابتالي دوباره شكل گرفت. كشورهايي مانند 
استوني و شيلي ازجمله كشورهايي بودند كه چند ماه پس از شيوع 
كرونا اين تئوري را در دستور كار خود قرار دادند و پيگير اجرايي 
كردن ايده گذرنامه مصونيت بودند. قرار بود كه اين گذرنامه به فرد 
بهبود يافته از كرونا اجازه بدهد تا ضمن سفر از از اماكني كه دچار 

ممنوعيت هاي كرونايي شده بودند، بازديد كند.
اين نگاه چنان بر مقاالت علمي و پ ژوهش ها غالب شد كه اواسط 
ارديبهشت ماه چند محقق در كره جنوبي احتمال ابتالي دوباره به 
ويروس كرونا را رد كردند و گفتند فردي كه از بيماري كوويد-19 
بهبود يافته، يك بار ديگر به اين بيماري مبتال نمي شود و مواردي 
كه دوباره مثبت شده اند، به دليل نتيجه نادرست آزمايش است نه 

ابتالي مجدد به ويروس كرونا.
گذر زمان نشــان داد كه بايد بر چنين ديدگاه هايي خط بطالن 
كشيد چرا كه تحقيقات جديد گروهي از محققان دانشگاه نوادا 
آمريكا نشان داد سيستم ايمني بدن انسان درصورت ابتالي مجدد 

به ويروس كرونا، نمي تواند از شدت بيماري كوويد-19 كم كند.
عالوه بر اين تحقيق ابتالي دوباره يك جوان 25ساله آمريكايي 
به عنوان ســند ابتالي مجدد به كرونا، مــورد توجه قرار گرفت. 
اين فرد در  ماه آوريل به كرونا مبتال شــده بود و به  سرعت روند 
بهبودي را طي كرد اما چند هفته بعد با نشانه هاي شديدتر راهي 
بيمارستان شــد؛ عالئمي كه نشــان از ابتالي دوباره او به كرونا 

داشت.
گسترش چنين ديدگاه هايي موجب شــد تا مسئوالن سازمان 
بهداشت جهاني وارد ميدان شوند و به مقابله با اين تفكر بپردازند. 

اين سازمان با انتشار بيانيه اي نسبت به تصميم برخي از كشورها 
مبني بر دادن »گذرنامه ايمني« يا »گواهي فقدان ريســك« به 
افراد بهبود يافته از كرونا، هشــدار داد. در اين بيانيه تأكيد شده 
است كه هيچ مدركي مبني بر مصون بودن بهبوديافتگان كرونا 
از ابتالي مجدد وجود ندارد؛ »هم اكنون هيچ مدركي وجود ندارد 
مبني بر اينكه افراد بهبود يافتــه از كوويد-19 كه در خون خود 

پادتن ويروس كرونا دارند، دوباره به اين بيماري مبتال نشوند.«
همچنين اين ســازمان به دولت هاي سراسر جهان درخصوص 
صدور گواهينامه ايمني و مصونيت براي افراد مبتال شده به كرونا 
هشدار داد و اعالم كرد كه اين مســئله مي تواند خطر گسترش 

ادامه دار بيماري را افزايش دهد.
بحث مصونيت از ابتالي دوباره به كرونا موجب شد تا برخي ديدگاه 
ايمني جمعي را پيگيري كنند.  براساس اين ديدگاه به دليل آنكه 
فرد كرونايي، براي بار دوم مبتال نمي شــود، بايد شرايط را براي 

ابتالي جمعي - كه منجر به ايمني جمعي مي شود- مهيا كرد.
اين نگاه نيز از ســوي رئيس ســازمان بهداشت جهاني به شدت 
مورد انتقاد قرار گرفت. تدروس آدهانوم رئيس سازمان بهداشت 
جهاني در يك نشست رسانه اي مجازي، رسيدن به ايمني گله اي 
را از نظر اخالقي و علمي مســئله دار دانســت. براساس گفته او 
»ايمني جمعي مفهومي اســت كه براي واكسيناسيون استفاده 
مي شود، در اين روش درصورت رسيدن به آستانه واكسيناسيون، 
مي توان از جمعيت در برابر يك ويروس خاص واگيردار محافظت 
كرد. به عنوان مثال، براي سرخك تخمين زده شده است كه اگر 
95درصد از جمعيت واكسينه شوند 5درصد باقيمانده از انتشار 
ويروس در امان خواهند بود. هرگز در تاريخ بهداشــت عمومي، 
ايمني گله اي به عنوان استراتژي براي پاسخگويي به يك شيوع 

استفاده نشده است چه برسد به يك بيماري همه گير«.

پرسشهای
كرونايی

این شماره

نوراعباسی
روزنامه نگار

آيا ويروس كوويد-19 از طريق گل و گياه منتقل مي شود؟ 

تمام احتماالت گل خوردن از كرونا
با همه گيري كرونا، همانطور كه بسياري از 
كسب وكارها و صنايع به خطر افتاد، براي 
فعاليت هاي اقتصادي صنايع گل و گياه هم 
دردسرايجاد شد. نگراني بزرگ از نامشخص بودن پاسخ يك پرسش 
باعث شد تا مراكز ارائه خدمات گل و گياه بخش زيادي از مشتريان 
خود را از دست بدهند. پرســش اين بود: آيا ويروس كرونا از طريق 
گل و گياه قابل انتقال است؟ مانند بسياري از ديگر پرسش هايي كه 
همه گيري كرونا در ميان ساكنان سياره زمين ايجاد كرده است، اين 
پرسش هم پاسخي قطعي ندارد و همه پاسخ ها به آن تقريبي و براساس 
احتماالت است. واقعيت اين است كه هيچ مدرك مستحكمي درباره 
امكان آلوده شدن گياهان توسط كوويد-19 وجود ندارد. دليل اصلي 
اين است كه سلول هاي گياهي برخالف ســلول هاي حيواني داراي 
ديواره هستند و نه غشاي ســلولي. ذرات كوويد-19 توانايي نفوذ به 
غشاي سلولي را دارند، اما به دليلي بزرگي بيش از اندازه امكان عبور از 
ديواره سلول گياه را ندارند، در نتيجه نمي توانند وارد بدن گياه شوند 
و حتي اگر وارد شــوند نيز گيرنده اي براي آنها در سلول هاي گياهي 

وجود ندارد.
اما اين به آن معني نيست كه گل ها و گياهان امكان انتقال ويروس را 
ندارند. درصورتي كه افراد حامل گل به كوويد-19 مبتال باشند و روي 
گل و گياهان عطسه يا سرفه كنند يا حتي آنها را بو بكشند، اين امكان 
وجود دارد كه ويروس روي سطح گياهان، برگ ها، گل ها، ساقه ها و 
حتي ظرف و جعبه حاوي گل ها باقي بماند. مشخص نيست ويروس 
تا چه مدت روي اين سطوح باقي خواهد ماند و محققان هنوز درباره 
امكان انتقال ويروس توسط گل ها به قطعيت نرسيده اند. با اين همه 
ممكن است افرادي كه به بيماري مبتال هستند نادانسته آن را توسط 
گل ها و گياهان انتقال دهند؛ از اين رو توصيه مي شود هر فردي كه قصد 
حمل گل ها و گياهان را دارد از ماسك و دستكش استفاده كند تا از 

پخش شدن احتمالي بيماري جلوگيري شود.
جيم توماس، استاد اپيدميولوژي دانشگاه كاروليناي شمالي هم معتقد 
است از آنجا كه گياهان تا زماني كه به دست مشتري برسند توسط افراد 

زيادي لمس مي شوند، احتمال انتقال بيماري توسط آنها افزايش پيدا 
مي كند. به گفته اين محقق احتمال مبتال شــدن به كرونا به واســطه 
خريد گل يا ارسال و هديه دادن آن به ديگران همان اندازه باالست كه 
احتمال ابتال به بيماري به واسطه دريافت بسته از پست يا صرف غذا در 
محيط رستوران. اما رائول فرانك، محققي ديگر از دانشگاه بال استيت، 
معتقد است: احتمال انتقال بيماري توســط گل ها بسيار پايين است، 
اما نبايد احتياط را فراموش كرد. يكــي از راه هاي محتاط بودن در اين 
حوزه استفاده از خدماتي است كه كمترين ميزان لمس در آنها صورت 
گيرد و يا از اجراي پروتكل هاي بهداشتي در آنها اطمينان وجود داشته 
باشد، زيرا هرنوع خدمات تحويل بسته يا كاال مي تواند احتمال ابتال به 
بيماري را افزايش دهد. همچنين توجه به شست وشــوي دست ها در 
زمان لمس گل ها و گياهان يا بسته هاي حاوي آنها و توصيه به گيرنده 
گل ها در رعايت بهداشــت پس از دريافت بسته مي تواند احتمال ابتال 
را كاهش دهد. درواقع براي پاكســازي گل هــا و گياهان هيچ اقدامي 
نمي توان انجام داد جز اينكه پس از لمس كردن آنها دست ها را شست 
و تا حد امكان براي چند ســاعت از آنها فاصله گرفت؛ به ويژه از بوئيدن 
آنها براي چندساعت خودداري كرد. در اصل، بهترين كار آن است كه 
گل ها را همانجايي كه هميشه مي گذاريد بگذاريد و از راه دور از ديدن 

آنها لذت ببريد.

سباثروتي
روزنامه نگار

هزينه درمان كرونا چقدر است؟

حال بدتر، خرج بيشتر
بررسي مبالغ درمان درصورت مبتال شدن به ويروس كوويد-19

تشخيصودرمانبيماري
همــوارهپرهزينهبوده
است.هراندازهكهبيمه
قدرتمندباشد،افراددربخشيازمسيردرمانمجبور
بهپرداختهزينههايگزافخواهندشــد.اگرچه
هزينههــايغيرماديبيماريمعمــوالمخربترو
سنگينترازهزينههايمادياست،امااصليترين
معيارسنجشهزينههايدرمانصورتحسابياست
كهبيماربرايدريافتخدماتدرمانيپرداختميكند.
باآغازهمهگيريكرونا،تمامينظامهايبهداشتيو
دولتهابايكغافلگيريبزرگمواجهشدندوماهها
طولكشيدتاسازوكاراقتصاديكشورهاباوضعيت
جديدهمخواهيپيداكندوشــهروندانراازفشار
سنگينهزينههايبيماريتاحدوديبرهاند.هماكنون
باگذشتكمترازيكسالازآغازهمهگيرياگرچه
بخشيازهزينههايتشخيصودرمانبيماريكوويد-
19راشركتهايبيمهودولتهابرعهدهگرفتهاند،
امادرمجموعدربيشتركشورهادرماناينبيماري
پرهزينهاست.برايمثالدراياالتمتحدهآمريكاكه

انجامتستكرونابرايعمومبهصورترايگانانجام
ميشود،هزينهبستريشدنبيماراندربيمارستان
متناسبباوخامتحالوسنبيماراز34هزاردالر
تا45هزاردالرمتغيراست.امادربيشتركشورهاي
اروپاييكهازثباتاقتصــاديباالتريبرخوردارند،
ازجملهفرانسه،تماميهزينههايتشخيصودرمان

كروناتوسطدولتپرداختميشود.
هزينهتشخيصودرمانكرونادرايرانبانوعپوشش
بيمهونوعبيمارســتانيكهبيماراندرآنبستري
ميشوندارتباطمستقيمدارد.معموالدرصورتيكه
افرادبهخواســتهخود،بدونداشتنعالئموبدون
دستورپزشكاقدامبهانجامتستكروناكنند،هزينه
حدودي300تا700هزارتومانيآن)تستPCR(را
بايدازجيببپردازندوايننخستينبخشازمجموع
هزينههايكمرشكنياستكهافراددرصورتنداشتن
بيمهيابيمهتكميليويامراجعهبهبيمارستانهاي
خصوصيبهاميددريافتخدماتبهتر،بايدبپردازند؛
اگرچهانجامتستهايتشخيصيكرونابرايگروههاي
حساسدرمراكزاعالمشــدهتوسطعلومپزشكي

رايگاناعالمشدهاست.همچنينهزينهداروهايي
كهدرمراحلپيشرفتهبيماريبايدتهيهشوند،هزينه
بستريدرآيسييويادربخش،هزينهتاميناكسيژن
وديگرانواعهزينههااسترسودردبيماريكهدرذات
خودترسناكاستراچندبرابرميكند.رضارحيمي،
پرستاريكيازبيمارستانهايتاميناجتماعيتأييد
ميكندكههرچهوخامتبيماريافزايشپيداكند،
هزينههايبيمارباالترميرود،زيــرابايدداروهاي
كميابتروگرانقيمتتريرامصرفكند.اماابتالبه
مدلخفيفبيماريهزينههاييقابلتحملترخواهد
داشت.اگرچههزينهويتامينهايتزريقيبهبيماران
معموالتحتپوششهيچبيمهايقرارنميگيرد.در
ادامهبهبخشيازهزينههايشناختهشدهورايجتر
درمانكرونااشارهميشود.بعضيازارقامبرگرفتهاز
گفتوگوباپرستاررحيميازيكيازبيمارستانهاي
ويژهبستريبيمارانكرونايياستخراجشدهاست.
بهگفتهاينپرســتارهزينههايباالبردوشافرادي
سنگينيميكندكهازپوششبيمهبرخوردارنيستند
واصوالافراددارايبيمهازدرمانرايگانبهرهميبرند.

سميرارحيمی
روزنامه نگار

هزينهتشخيصودرمانكروناچقدراست؟
متوسطهزينههايبســترييكبيماركروناييبرايوزارت

بهداشت:18تا20ميليونتومان
هزينهبستريدربخشعموميبيمارستانهايخصوصيبراي

بيماريخفيفبدونپايهبيمه:حدود5تا30ميليونتومان
هزينهبستريدربخشمراقبتهايويژهبيمارستانخصوصي
برايبيماريشديدبدونپايهبيمه:حدود100تا130ميليونتومان
هزينهپرستارخصوصيدربيمارستانخصوصي:حدودروزي

يكميليونتومان
مدتزمانبستريبرايبيماريباشدتكم:حداقليكهفته

مدتزمانبستريبرايبيماريباشدتباال:حداقل20روز
هزينهبستريدربيمارستاندولتي)بخشعموميومراقبتهاي

ويژه(برايبيمارانبدونپايهبيمه:2تا5ميليونتومان
متوسطهزينهاعالمشدهازسويوزارتبهداشتبرايدرماندر

بخشعموميبيمارستاندولتي:2.5ميليونتومان
متوسطهزينهاعالمشدهازسويوزارتبهداشتبرايدرماندر

بخشمراقبتهايويژهبيمارستاندولتي:5ميليونتومان
متوسطهزينههرروزبستريدربيمارستاندولتيبدونپايه

بيمه:450هزارتومان
متوسطهزينههرروزبستريدربيمارستانخصوصي:800هزارتومان

ونكومايسين:هرويال50هزارتومان
دوزموردنياز:تقريباروزي3دوزبهمدتحداقل10روز
هزينهتاميندارو:يكميليونو500هزارتومان

سووداك:200تا300هزارتومان
دوزموردنياز:نامشخص

انواعآنتيبيوتيكها:ورقي20تا40هزارتومان
مدتزمانمصرف:يكهفتهتا15روزحداقل

روزي3عدد

تعرفهاعالمشدهتوسطوزارتبهداشتبراي
آزمايشگاههايدولتي:230هزارو380تومان

تعرفهاعالمشدهتوسطوزارتبهداشتبراي
آزمايشگاههايخصوصي:586هزارو560تومان

مبلغپرداختشدهتوسطبيمارانبرايانجام
آزمايشPCR:از300تا700هزارتومان

مبلغپرداختشدهتوسطبيمارانبرايانجام
آزمايشآنتيبادي:حدود110هزارتومان

رمدسيوير:مدلوارداتييكميليونو
300هزارتومانومدلايرانيحدود740هزار

تومان
دوزاستفادهبراييكمريض:6تا10دوز
هزينهتاميندارو:4ميليونو440هزار

تومانتا13ميليونتومان
آيويآيجي:هر5گرمحدود3ميليون

تومان)قيمتدربازارآزاداگرپيداشود(
دوزموردنيازبيمار:حداقل15گرم
هزينهتاميندارو:15ميليونتومان

پالســمادرماني:ارزشمقداركافياز
پالسمايفردبهبوديافته5ميليونتومان
اكتمرا:يكميليونو800هزارتومان

corona virus
بستري

يموردنيازورايج
داروها

رايبيمارانعادي
ب

يموردنيازبراي
داروها

بيمارانبدحال

تستمولكوليPCRو

آنتيبادي
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عوارض كرونا تا چه مدت پس از بهبودي باقي مي ماند؟

گمانه زني هاي ترسناك درباره آينده
دكتر نوربخش، فوق تخصص بيماري هاي عفوني و گرمسيري: هنوز با قطعيت نمي توان از ميزان 

ماندگاري عوارض كرونا در بدن صحبت كرد 

كشور هنوز درگير شيوع كوويد-19است؛ بيماري 
نوظهوري در علم پزشكي  كه براي شناخت ابعاد 
گسترده آن نياز به گذشت زمان و انجام تحقيقات 
كوتاه مــدت و دراز مدت دارد. بخشــي از اين 
شناخت مربوط به عوارضي است كه اين بيماري 
در بدن در دراز مدت ايجاد خواهد كرد؛ چرا كه 
آگاهي از اختالالت و شناخت عوارضي كه ممكن 
است به تدريج در بدن افراد ايجاد شود و تا مدت ها 
باقي بماند براي افزايش سالمت عمومي جامعه 
مهم و ضروري است. اما از آنجا كه علم پزشكي 
در حال برداشــتن قدم هاي اوليه براي شناخت 
كوويد-19 و عوارض آن است، بنابراين هيچ كدام 
از نظريه ها و تحقيقات ارائه شــده قطعي نيست 
و فقط در حد حدس و گمان از ســوي محققان و 

متخصصان علم پزشكي مطرح مي شود.

اختالالت رواني
در بيماري كوويــد-19 آنچه بيش از همه  چيز مورد 
توجه قرار گرفته عوارض دســتگاه تنفسي است كه 

مبتاليان و كساني كه ماســك زده اند را درگير خود 
كرده اســت اما دكتر ثميله نوربخش، فوق تخصص 
بيماري هاي عفوني و گرمسيري كودكان، اختالالت 
عصبي، عضالني و روانشناختي را هم از عوارض اين 
بيماري عنــوان مي كند و به همشــهري مي گويد: 
»ممكن اســت فرد مبتال به كرونا تظاهــرات اوليه 
نداشته باشد اما اختالالت روحي و رواني و افسردگي 
در وي بــروز كنــد. در مراجعاني كه داريــم گاه با 
نوجوانان و كودكانــي روبه رو مي شــويم كه دچار 
مشكالت خلق و خو هستند. وقتي سالمت چند ماه 
قبلشــان را بررســي مي كنيم متوجه مي شويم كه 
كرونــا گرفته اند. البته چون ايــن بيماري پديده اي 
نوظهور است بايد حداقل 10سال زمان از آن بگذرد 
و تحقيقات وسيعي در موردش انجام شود تا بتوان با 
قطعيت درباره عوارض كوتاه مــدت و بلندمدتي كه 
ممكن اســت در بدن ايجاد مي كند صحبت كرد و 
نظريه داد. ممكن اســت كوويد- 19در مرحله حاد 
بيماري روي سيســتم مغز و قلب اثــرات نامطلوبي 
بگذارد و يا اختالالت تمركزي يا لخته در هر نقطه اي 
بدن به وجود آورد اما اينكه اين آسيب ها چه عوارض 
بعدي ايجاد خواهد كرد و تا چه مدت می ماند معلوم 

نيست«.

كاهش ظرفيت تنفسي 
در مقطع كوتاهي كه از شــيوع كوويد-19 گذشته در 
كودكان عوارض درازمدتي نداشــته اما در بزرگساالن 
به ويژه آنهايي كه بيماري هاي تنفســي داشته اند اين 
احتمال وجود دارد كه دچار محدوديت تنفســي شوند 
و ظرفيت تنفسي ريه براي ســال ها كاهش يابد. دكتر 
نوربخش مي افزايد: »وقتي ويروس وارد بدن مي شــود 
مغز و اعصــاب، قلب و ريه را درگير مي كند كه بيشــتر 
از هر چيز ريه ها را درگيــر مي كند. در برخي افراد ديده 
شــده كه عوارض ريوي به رغم اينكه دوره حاد عفونت 
خوب مي شود، تغييرات ريه باقي مي ماند و همه نگرانند 
از اينكه نكند طوالنی مدت باشد. بايد ديد كه آيا بعد از 
يك سال باز هم باقي خواهد ماند يا خير. ترسي كه وجود 
دارد اين اســت كه تغييرات ريوي در دراز مدت بخواهد 
باقي بماند. از عوارض كرونا، تخريب نســج ريه اســت 
كه ممكن است اين تغييرات تا ســال ها برنگردد. البته 
خيلي رايج نيســت اما مواردي هم گزارش شده است. 
تظاهرات كرونا بسيار متنوع اســت و در مورد عوارض 
نمي توان بدون گذشت زمان و تحقيقات به طور قطعي 

اظهارنظر كرد«.
قطعا ريه افرادي كه مبتال شده اند حساس خواهد شد و 
با كوچك ترين تحريكي حتي گردوغبار مي تواند موجب 

سرفه هاي مكرر شود. يا اينكه فرد با فعاليت هاي سرعتي 
دچار تنگي نفس خواهد شد.

احتماالت
آنچه روشن است بررسي اثرات بلندمدت هنوز زود است 
اما در مورد آسيب ها و عوارض كرونا حدس هايي وجود 

دارد. گفته مي شود افراد مبتال به آرتروز كه از كوويد-19 
رنج مي برند، ممكن است وارد يك روند التهاب مزمن و 
مكرر شوند و يا اينكه سندرومی پس از حضور در ICU در 
بسياري از بيماران رخ دهد كه شامل از دست دادن توده 
عضالني در اندام و خســتگي هنگام انجام فعاليت هاي 
روزانه مانند پياده روي يا غذا خوردن اســت. تظاهرات 

گوارشي، نارسايي كبد و پانكراس و بيماري هاي كليوي 
از عوارضي است كه در كوتاه مدت ممكن است در برخي 
مبتاليان بروز پيــدا كند. اضطراب دائمي و ســندروم 
افســردگي به ويژه بين كادر درمــان و مبتاليان نيز از 
مهم ترين عارضه هاي اين بيماري است كه تحقيقات در 

مورد اين عوارض در دنيا در حال بررسي است.

آيا كودكان به كرونا مبتال مي شوند؟

سطح پايين ويروس در بدن هاي كوچك
تحقيقات دانشمندان انگليسي نشان داده از ميان كودكان مبتال به كرونا كه عالئم بيماري را از خود نشان 

مي دهند، ۵۵درصد از بي حالي و ضعف رنج مي برند

هميشه كودكان در هر جامعه اي جزو اقشار بي دفاع 
و ضعيف هستند و مورد حمايت كمپين ها، انجمن ها 
و... قرار مي گيرند. شــايد با شيوع ويروس كرونا 
بيشتر نگراني جامعه آسيب پذير بودن اين گروه 
در كنار افراد ســالمند و بيمار بــود، اما كم كم با 
گذشت زمان مشخص شد ويروس كرونا سياست 
و استراتژي  متفاوتي برگزيده است. در همان ماه 
نخست كودكان در دســته بيماران قرار نگرفته 
بودند و كمتر كودكي بود كه به اين ويروس مبتال 
شــود و جان خود را از دست بدهد. همين امر اين 
سؤال را ايجاد كرد كه آيا كودكان هم به كرونا مبتال 

مي شوند؟

كودكان؛ ناقالن خاموش 
همان روزهــا و ماه هــاي اول بود كه آمارهــا، عدد و 
داده هــاي عجيبي را دربــاره انتقال ويــروس كرونا 
نشــان مي داد. يكي از عجايب اين بــود كه كودكان 

-ضعيف ترين گــروه جامعه- در برابــر ويروس كرونا 
آسيب پذير نيستند. مدت ها مرگ كودكي در اثر ابتال 
به كرونا گزارش نشد و خيلي ها اين شائبه را پروراندند 
كه كودكان كرونا نمي گيرند. اما چندي نگذشــت كه 
پزشــكان اين جمله را به اين صورت تصحيح كردند؛ 
كودكان هم به كرونا مبتال مي شــوند، با اين قيد كه 
بيمار نمي شوند يا بيماري شــان عالئم خفيفي دارد؛ 

آنها ناقالن پنهان  هستند.
گرچه اين نتايج نيز قطعي نبود و همين گزاره اصالحي 
هم دستخوش تغييراتي قرار گرفت. دانشمندان پس 
از مدتي به اين نتيجه رسيدند كه كودكان نيز به كرونا 
مبتال مي شوند، اما ممكن است اين بيماري يا خود را 
نشان ندهد يا با عالئم ويژه اي از خود نشان دهد. مثال 
دانشمندان آمريكايي گفتند كه سطح كوويد-19 در 
بدن كودكان آلوده به ويروس با يكديگر متفاوت است، 
همانطور كه بنا بر آمار، مردان بيش از زنان، سالمندان 
بيش از جوانان و كودكان و افــراد داراي بيماري هاي 
زمينه اي بيشتر از افراد ســالم در مقابل اين ويروس 
آسيب پذير هستند. تحقيقات روي 800 بيمار مبتال 
به كرونا كه زير سن 1۷ســال بوده اند نشان مي دهد 

كودكان به ســطوح پاييني از ويروس مبتال شده اند. 
كودكان ناقالن خاموش كوويد-19 بــوده و از اين رو 
الزم است بزرگساالن نسبت به اين موضوع هوشياري 
الزم را داشته باشند و بيشــتر از خود مراقبت كنند و 
پروتكل هاي بهداشتي را به فرزندانشان آموزش دهند.

شايع ترين عالئم كرونا در كودكان
محققان بيمارستان ماساچوست آمريكا و بيمارستان 
عمومي كودكان هم در مطالعه اي اعالم كردند شواهد 
نشــان مي دهد كودكان نقش بزرگي در گســترش 
كوويد-19 در جامعه دارنــد. در اين تحقيق 192نفر 
زير 23سال مورد آزمايش قرار گرفته اند. اين در حالي 
اســت كه كودكان مبتال به كوويــد-19 كه عالئمي 
از خود نشــان نمي دهند و در جامعه حضــور دارند، 
مي توانند با شدت بيشتري باعث انتقال ويروس شوند. 
به هر ميزان كه ويروس در مجاري تنفسي بيشتر باشد، 
آن فرد مي تواند به ميــزان قابل توجهي ويروس را در 
جامعه منتشــر كند. بايد گفت كه كودكان در مقابل 
عوامل بيماري زا مقاوم نيســتند و بايد به كودكان به 
ديد ناقالن خاموش و فعال ويــروس كرونا نگاه كرد. 

همانگونه كه در ايران نيز آمار ابتال و شيوع اين بيماري 
بين كودكان زماني رو به افزايش رفت كه خانواده ها با 
خيال راحت كودكان شان را در 3ماه تعطيلي تابستان 
آزاد گذاشتند و كمتر از رفت وآمدهاي آنان جلوگيري 
كردند و كودكان و نوجوانان هم با اتــكا به اين گفته 
دانشــمندان چندان نگران ابتال به ويروس نبودند. اما 

واقعا اين ويروس با چــه ويژگي هايي در بدن كودكان 
خود را بروز مي دهد؟ به گفته دانشــمندان بسياري 
از كودكان مبتال به كرونا عالئمي ندارند. با اين حال، 
تحقيقات دانشــمندان انگليسي نشــان داده از ميان 
كودكان مبتال به كرونا كه عالئم بيماري را از خود نشان 
مي دهند، ۵۵درصــد از بي حالي و ضعف رنج مي برند. 

همچنين ۵3درصد اين كودكان از ســردرد شكايت 
داشته و بيش از ۵0درصد آنها عالئم تب دارند. گلودرد 
با 38درصد، بي اشتهايي با 3۵درصد، مشكالت مختلف 
پوستي شامل خارش، التهاب، جوش و... 1۵با درصد و 
اسهال با 13درصد از شايع ترين عالئم كرونا در كودكان 

مبتال بوده است.

آيا ويروس كرونا از طريق حيوانات منتقل مي شود؟

ناقل اهلي 
هيچ مدركي درباره اينكه سگ يا گربه به ويروس كرونا 

آلوده باشند وجود ندارد

آيا حيوانات خانگي هم به ويروس كرونا مبتال مي شــوند؟ آيا اين حيوانات  
مي تواند ناقالن ويروس در خانه هاي شما باشند يا نه؟

مدركي موجود نيست
ندا كه از چندروزگي يك توله ســگ را بزرگ كرده و حــاال اين عدد را به 
چند ماه رســانده، مي گويد هر دو در قرنطينه خانگي هســتند. او به گفته 
رئيس جامعه پزشــكان متخصص داخلي ايران اشاره مي كند كه گفته بود 
نگهداري از حيوانات خانگي درصورت  حضور نداشــتن آنها در خيابان ها و 
حفظ سالمت، موجب ابتال به بيماري كرونا نمي شود. مدتي پيش سازمان 
جهاني بهداشت اعالم كرد كه شــواهدي مبني بر مبتال شدن سگ و گربه 
خانگي به ويروس كرونا در دست نيســت، اما اين نبايد موجب شود كه از 
شستن دست ها با آب و صابون پس از تماس با حيوانات خانگي غفلت شود. 
مدتي پيش سازمان بهداشت جهاني )WHO(، در اين باره تحقيق مي كرد 
تا مشخص كند كه آيا سگ آلوده به ويروس، آن را از سطح آلوده برداشته يا 
بيمار شده است. اما اين سازمان هم هيچ مدركي درباره اينكه حيواناتي مانند 

سگ يا گربه بتوانند به ويروس كرونا آلوده شوند، ارائه نمي كند.

حيوانات خانگي كمياب مي شوند
هر چند در ابتدا اين نگراني وجود داشــت كه براي ترس از ابتال، خانواده ها 
حيوانات خانگي خود را رها كنند، اما كم كم اين ماجرا ابعاد تازه اي پيدا كرد. 
شيرين كه مدتي است ساكن كشــور كاناداست مي گويد: با جدي تر شدن 
قرنطينه در آن كشــور، تقاضا براي پذيرش و نگهداري از حيوانات خانگي 
افزايش داشته اســت. همچنين اين نكته حائز اهميت است كه فرد آلوده 
توانايي شــيوع ويروس را به حيوانات دارد. اين درحالي است كه اطالعات 
نشان مي دهد، سگ از نظر عفونت در سطح پايين جامعه بوده و هيچ عاليمي 
 از خود نشان نمي دهد. ســازمان جهاني بهداشت حيوانات معتقد است كه 
هيچ شواهدي وجود ندارد كه حيوانات اهلي اين بيماري را گسترش دهند 

يا خود بيمار شوند.

با حيوان تان ماسك بزنيد
اين سؤال مشترك بين همه سرپرستان حيوانات خانگي وجود دارد كه آيا 

كوويد -19 تهديدي براي سگ ها يا گربه هاست يا اين حيوانات مي توانند 
اين ويروس را حمل كنند؟ تا اين لحظه، پاسخ خير است. براي نخستين بار 
در 26 فوريه حيواني مورد آزمايش قرار گرفت و سطح پاييني از ويروس را 
در بدنش نشان داد. آزمايش هايي در 28فوريه و 2مارس تكرار شد و نتايج 

مثبت ضعيف مشاهده و پيگيري شد. 
حتي دانشمندان به شكل قطعي تري آب پاكي را روي دست مردم ريختند؛ 
اگر در منطقه اي باشيد كه بسياري از افراد به ويروس كرونا مبتال شده اند، 
هيچ مدركي بر آلوده شدن حيوانات اهلي و ديگر حيوانات وجود ندارد. اما 

براي رفع نگراني بايد به چه نكات ايمني توجه كرد. 
دپارتمان زراعت هنگ كنگ صاحبان حيوانــات خانگي توصيه كرده كه 
اقدامات بهداشــتي را فراموش نكنند؛ شستن دســت قبل و بعد از ارتباط 
و تماس با حيوان و مواد غذايي يا لوازم او و همچنين اجتناب از بوســيدن 
آنها. افراد بيمار نبايد با حيوان تماس داشته باشند. اگر در وضعيت سالمتي 
حيوانات خانگي تغييري ايجاد شــود، بايد هر چه ســريع تر به دامپزشك 
مراجعه كرد. اما براي احتياط بيشتر سازمان بهداشت جهاني توصيه مي كند، 
بايد دســت تان را قبل و بعد از تماس با حيوان بشــوييد و به صورت خود و 
حيوان خانگي تان ماسك بزنيد. تا جاي ممكن حيوان را از خانه بيرون نبريد.

كدام غذاها و خوراكي ها ممكن است ويروس كوويد-19را منتقل كنند؟ 

داغ مصرف كنيد
دكتر درستي، متخصص تغذيه: هرنوع ويروسي در حرارت باالي ۷0درجه از بين مي رود

بســياري از مردم متصورند كه 
امكان انتقال ويروس از طريق 
مواد غذايي وجود دارد؛ از همين 
روســت كه برخي گروه هاي غذايي مانند گوشت و لبنيات 
از ســبد خوراك خانواده ها به طور كامل حذف شده است. 
حتي برخي از مردم به جاي خريد نان تازه به خريد نان هاي 
بسته بندي شده صنعتي روي آورده اند. تشديد وسواس ها 
حتي به حذف كامل مواد باز هم منجر شــده و تمايل براي 
خريد مواد غذايي بسته بندي بيشتر شده است. نااطميناني 
از اينكه امكان ابتال از چه گروه غذايــي وجود دارد در اين 
مدت بسياري از مردم را مستاصل كرده است. از طرف ديگر 
حذف ســرخود برخي گروه هاي غذايي، به مرور ســالمت 
جامعه را تهديد خواهد كرد و آســيب هاي زيــادي را در 

درازمدت متوجه افراد خواهد كرد.

حرارت؛ يك اصل مهم
دكتر احمدرضا درستي مطلق، دكتري حرفه اي علوم تغذيه، 
در گفت وگو با همشهري درباره اينكه امكان ابتال از طريق 
چه غذاهــا و خوراكي هايي كمتر اســت، مي گويد: »هيچ 
ويروسي نسبت به حرارت باالي ۷0درجه سانتي گراد قدرت 
مقاومت ندارد و غيرفعال مي شود و از بين مي رود و با سرد 
شدن همان غذا دوباره هم فعال نمي شود. لذا از زماني كه 
ويروس كرونا منتشر شد سازمان جهاني بهداشت از همان 
ابتدا اعالم كرد در مورد غذاهايي كه داغ مصرف مي شوند 
نگراني اي از بابت ويروس روي آنها نداريم«. بنابراين درصد 
امكان انتقال از غذاهاي ســرد و بسته بندي شده به نسبت 
غذاهاي گرم و داغ بيشتر اســت. از نظر تئوري هم امكان 
انتقال ويروس از بسته بندي مواد غذايي وجود دارد. گرچه 
محققان مي گويند انتقال ويروس از سطوح غيرزنده بسيار 
كم است و يك تا 2ساعت بيشــتر زنده نمي ماند، اما براي 
احتياط مي توان بعد از خريد مواد غذايي بسته بندي شده، 
قبل از بازكردن آنها را آغشته به محلول هاي ضد عفوني كرد.

ضدعفوني كردن مواد غذايي خام
غذاهايي كه قابليت حــرارت دادن و پختن ندارند مانند 

برخي ميوه  ها و ســبزيجات خام را بايد قبــل از مصرف 
حتما با محلول هــاي ضدعفوني كننده شست وشــو داد. 
اين متخصص تغذيه مي افزايد: »مي توان يك قاشق مايع 
ظرفشــويي را در يك ظرف 4 ليتري آب ريخت و ميوه  ها 
و سبزيجات را به مدت ۵دقيقه را در آن قرار داد و آبكشي 
كرد. به اين ترتيب ويروس ها به طور كامل از بين خواهند 

رفت«. 
درخصوص استفاده از انواع لبنيات مانند شير، ماست و پنير 
اگر نگراني در مورد انتقال ويروس وجود دارد بايد حتما از 
برندهاي معتبر و به صورت بسته بندي شده خريداري كرد 
و قبل از بازكــردن، دِر ظرف را با مــواد ضدعفوني كننده 

شست وشو داد و سپس با آرامش خاطر مصرف كرد.
دكتر درستي ادامه مي دهد: »انواع گوشت مصرفي هم اگر 

به شكل سالم و از جاهاي مورد اطمينان تهيه و خوب پخته 
شوند و داغ مصرف شوند مشــكلي از بابت انتقال ويروس 

نخواهند داشت. 
همچنين هنگام خريد نان اگر نان داغ تازه از تنور بيرون 
آمده را از شاطر بگيريم، به شــرطي كه داخل يك كيسه 
گذاشته و به دســتمان دهد با خيال راحت مي توان آن را 
مصرف كرد. اگر هم امكان خريد نان تازه وجود ندارد بعد 
از خريد بهتر است حتما آن را گرم و سپس استفاده كرد. 
به اين ترتيب ما مي توانيم تمام گروه هاي غذايي شامل نان، 
غالت و برنج، سبزيجات، ميوه جات، لبنيات )شير، ماست، 
پنير و...( و گوشــت، مرغ، ماهي، مغــز دانه ها، حبوبات، 
چربي ها، روغن هــا و قندها را بدون نگرانــي از دارا بودن 

ويروس كرونا مورد مصرف قرار دهيم«.
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کرونای خفیف چگونه است؟
هیچ نظر قاطعی در این باره وجود ندارد. هر لحظه تحقیقات جدیدی 
می آید و نتایج تحقیق قبلی را فاقد اعتبــار می کند اما همچنان همه 
منابع قابل اتکای جهانی بر این باورند که بارزترین عالئم کووید-19 
تب، سرفه خشــک و تنگی نفس است.  اما درباره ســایر عالمت ها، 
گزارش های متنوع زیادی وجود دارد. عالئم پوستی، احساس خستگی، 
قرمزی چشم، سوزش گلو، ســردرد زیاد، از بین رفتن حس بویایی و 
چشایی و ...از عالئم دیگر کرونا ویروس هستند که البته به نظر می رسد 
تا زماني که کووید-19 به دســتگاه های تنفســی فرد حمله نکرده و 
تنفس او را دچار مشــکل نکرده، می توان گفت که فرد مبتال شده، با 
نوع خفیف آن درگیر شده است.   البته کم نیستند افرادی که در کل 
دوره عفونت شان بی عالمت مانده اند و صرفا ناقل این ویروس بوده اند. 
به عبارت دیگر بیماری خفیف کووید-19 ممکن است شبیه بسیاری 

از بیماری های دیگر باشد. 

چه زمانی سراغ تست دادن برویم؟ 
تست های آزمایشگاه ها و درمانگاه های خصوصی در ایران، نرخ های باالیی 

دارند. مشهورترین بیمارســتان در تهران که مدعی است از کیت های 
کره ای اســتفاده می کند،  برای انجام این آزمایش، 700هزار تومان از 
شما طلب می کند. آزمایشگاه ها و درمانگاه های خصوصی دیگر هم بین 
400 تا 600 هزار تومان برای انجام تســت PCR نرخ گذاری کرده اند. 
اما چه زمانی واقعا نیاز به انجام این تست هاست؟ واقعیت این است که 
از یک گلودرد ساده حتی در این ایام نباید به سادگی گذشت. ماریا ون 
کرکوف یکی از مقام های سازمان جهانی بهداشت در یکی از اظهارات 
خود گفته است که حدود 40درصد از موارد انتقال بیماری قبل از پدیدار 
شدن عالمت های بیماری رخ می دهند. به نظر می رسد از آنجا که امکان 
هزینه  کردن مدام برای هر عالمت ساده وجود ندارد، بهتر است که اگر 
صرفا گلودرد، بدن درد، احساس خســتگی و ... دارید سراغ تست دادن 
نروید و ترجیحا خود را قرنطینه کنید. اگر امکان قرنطینه،  دورکاری و ... 
برای تان وجود ندارد بهتر است حتما از ماسک سه الیه پزشکی استفاده و 
فاصله خود را با دیگران حفظ کنید. اما اگر عالئم شما تشدید شد، مثال به 
بدن درد، سرفه خشک، تب یا سنگینی قفسه سینه و ... اضافه شد حتما 
برای تست PCR اقدام کنید و با مشورت یک پزشک برای بستری شدن 

سراغ یکی از بیمارستان ها بروید. 

آوین آزادی 
روزنامه نگار

چــرا در بیشــتر نقاط دنیــا مــوارد ابتال به 
کووید-19 در حال افزایش اســت؟ بسیاري 
از کشورها در ابتداي تابستان قرنطینه کامل 
را به پایان رســاندند و آمار شــیوع نیز شکل 
کاهشــي داشــت، اما در پاییز بود که بیشتر 
مناطق دوباره شاهد افزایش قابل توجه ویروس 
بودند. بازگشایي مدارس و دانشگاه ها منجر به 
اختالط بیشــتر افراد از خانواده هاي مختلف 
شــد، اما آیا افت دماي هوا نیز مي تواند سهم 

مهمي در این زمینه داشته باشد؟
مي دانیم که افراد بیشــتري در فصل ســرما 
دچار سرماخوردگي و آنفلوآنزا مي شوند. اما 
دالیل بالقوه متعددي براي این امر وجود دارد. 
یکي از این دالیل این اســت که مردم اوقات 
بیشتري را در داخل و فضاي بسته مي گذرانند 
و در نتیجه بیشتر در کنار هم نفس مي کشند 
و ســرفه و عطســه مي کنند. به احتمال زیاد 
رفت وآمد با اتوبوس یا متروي شــلوغ گزینه 
بیشــتر افراد خواهد بود و کمتر پیاده روي یا 
دوچرخه سواري در هواي سرد و مرطوب پاییز 

و زمســتان رخ مي دهد. یک نظریه دیگر این 
است که افراد درصورت کمبود نور خورشید، 
ویتامین دي کمتري تولید مي کنند و بنابراین 

سیستم ایمني ضعیف تري دارند.
با این حال مطالعات نشــان داده اســت که 
افزایش ســاالنه ســرماخوردگي و آنفلوآنزا 
به ویژه همزمان با کاهش دما و رطوبت نسبي 
در محیط بیروني اتفاق مي افتد. ویروس هاي 
آنفلوآنزا زنــده مي مانند و در هواي ســرد و 
خشــک به راحتي منتقل مي شوند. بنابراین 
منطقي است که فکر کنیم همین مورد ممکن 
است در مورد ویروس کرونا که داراي اندازه و 

ساختاري تقریباً مشابه است، صادق باشد.
آزمایش هاي مرتبط بــا ویروس هاي کرونا و 
ویروس هاي مشابه نشان داده است که وقتي 
دما و رطوبت نسبي زیاد باشد، این ویروس ها 
روي سطوح به خوبي زنده نمي مانند، اما دماي 
مناســب اتاق مي تواند محیط ایده آلي براي 
دوام چند روزه آنها باشــد و در دماي یخچال 
و رطوبت نســبي پایین ممکن است یک ماه 
یا بیشــتر دوام بیاورند. گزارش هاي مکرري 
درباره شــیوع کوویــد -19میــان کارگران 
کارخانه هاي بســته بندي گوشت که تحت 

چنین شــرایطي کار مي کنند، گزارش شده 
اســت. با این حال این موضوع را باید درنظر 
گرفت که یک دلیل شیوع در این کارخانه ها 
هم مي تواند این موضوع باشد که افراد زیادي 
در کنــار هم کار مي کننــد و معموال به دلیل 
وجود صداي ماشین آالت زیاد فریاد مي کشند 
یا از ماسک کمتري استفاده مي کنند. شرایط 
زندگي آنها نیز ممکن است انتقال ویروس را 
آسان تر کند. تجربه هاي ویروس هاي مختلف 
کرونا در سال هاي دیگر نیز کمي داستان هاي 
متفاوتي را نشان مي دهد؛ مطالعه اي در زمینه 
وضعیت هوا در همه گیري ویروس ســارس 
در چین در ســال2003 انجام شد که نشان 
مي داد اوج عفونت ها در شــرایط آب و هوایي 
بهاري رخ داده است. البته چون این ویروس 
بعدا از بین رفت هیچ راهي بــراي تأیید این 
موضوع و پیگیــري مطالعات وجــود ندارد.  
شــیوع منظم ویروس مرس نیز در بهار )ماه 
مارس تا مي( اتفاق مي افتد. البته این موضوع 
ممکن اســت به آب و هوا زیاد مربوط نباشد و 
بیشتر به بیولوژي شتر مربوط باشد. انسان ها 
مي توانند ویــروس مــرس را از یکدیگر یا از 
شترها بگیرند. شــترهاي جوان منبع اصلي 

عفونت هستند و حیوانات جدید معموال در  ماه 
مارس متولد مي شوند. مي توانیم به آنچه در 
نیمکره جنوبي در طول زمستان رخ داده است 
نگاه کنیم. آفریقاي جنوبي بیش از 700هزار 
مورد ابتال به کرونا را در  ماه جوالي گزارش کرد 
اما نیوزلند در همین  ماه توانست به خوبي آن 
را کنترل کند.  با نگاهي به این موضوع مي توان 
فهمید که هواي ســرد عامل اصلي در تعیین 
میزان ابتال در این ماه ها نبوده است. نیوزیلند 
به دلیل جغرافیا، کیفیت سیستم هاي مراقبت 
بهداشتي و واکنش عمومي مناسب، توانست 
از گسترش ویروس جلوگیري کند و حتي در 

هواي بدتر نیز مي تواند این کار را انجام دهد.
در کل به نظر مي رســد آمادگي براي شیوع 
بیشتر کرونا در ماه هاي ســردتر اتفاق بدي 
نباشد. اما چیزي که به طور قطع یاد گرفته ایم 
این اســت که ویروس جدید مي تواند همه ما 
را متعجب کند. همچنیــن مي دانیم تماس 
نزدیک با دیگران فرصت خوبي براي انتشــار 
ویروس فراهم مي کند و ایــن هیچ ربطي به 
اینکه آب و هوا چگونه اســت، ندارد. بنابراین 
بهتر است در فضاهاي بســته همچنان زدن 

ماسک و فاصله اجتماعي را رعایت کنیم.

ابتال به ویروس کووید-19 را چگونه تشخیص بدهیم؟

عالئم خفیف ها 
نتایج نظرسنجی همشهری نشان می دهد  که 88درصد مبتالیان به کرونای خفیف بدن درد 

را تجربه کرده اند
مرز باریک بین سرماخوردگی و کرونا،  همه را حسابی کالفه کرده است. دیگر گلودرد یک اتفاق 
ساده نیســت و می  تواند هراس زیادی به دل بیندازد. امروز تشخیص کرونا از آنفلوآنزا و حتی 
سرماخوردگی آسان نیست و حتی اگر کیت های کرونا،  شما را منفی قلمداد کنند باز درصدی 
از خطا در میان این کالف پیچیده حس آرامش را از بیمار می گیرد. سازمان بهداشت جهانی که در این روزها همه هم و غمش را 
بر این پاندمی ویروسی گذاشته است، اعالم کرده تب، خستگی و سرفه های خشک رایج ترین عالئم ابتال به بیماری کووید-19 
به شمار می روند. البته بعضی از بیماران ممکن اســت عالئم دیگری مثل از بین رفتن بویایی و چشایی، درد و کوفتگی، گرفتگی 
بینی، آبریزش بینی، گلودرد یا اسهال داشته باشند. بر اساس نتایج پژوهش های این سازمان، از هر 5 نفر مبتال، یک نفر نیاز به 
مراقبت های بیمارستانی دارد. از سوی دیگر سی.ان.ان در یکی از گزارش های خود اعالم کرده که تقریبا 80درصد از مبتالیان به 
کرونا، با نوع خفیف آن - البته با طیف گسترده ای از عالئم- مواجه می شوند. نتایج نظرسنجی  همشهری از 115 فردی که در 6ماه 
گذشته به نوع خفیف این ویروس چینی مبتال شده اند، نشان می دهد که 76درصد این افراد بویایی و چشایی خود را از دست داده 

بودند. 50درصد گفته اند که احساس خستگی مفرط داشته اند و 88درصد هم بدن  درد را تجربه کرده بودند. 
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 اعداد 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفید قرار دهید که هر رقم در سطرها، ستون ها و مربع هاي کوچک 3 در 3 یک بار جدول اعداد | 3789
دیده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.
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آنچهدربارهسرماوكروناميدانيم
باران و سرما باعث افزایش شدت و تعداد بیماري مي شود؟ 

شبنم مجیدی 
روزنامه نگار
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  ساماندهي شركت نيشكر هفت تپه ضروري است
اتفاقاتي كه در روزهاي مختلف به دليل اخــراج، نپرداختن حقوق، 
تعطيلي شــركت و... روي مي دهد آرامش معدود كارگران شــركت 
نيشكر هفت تپه در خوزستان را برهم زده و روزي نيست كه بتوانيم با 
آرامش كار كنيم. همه عصبي و كم طاقت شده ايم. مگر مديريت يك 
شركت براي كسي كه تخصص و مهارت داشته باشد چقدر كار سختي 
است كه هر روز يك داستان داريم؛ آيا مسئوالن ارشد نبايد ساماني به 

وضعيت اين شركت بدهند تا كارگران با آرامش كار كنند؟
از كارگران نيشكر هفت تپه

  تعطيلي ساعت6، دردي را دوا نمي كند
تعطيلي از ساعت 6عصر تا صبح روز بعد تأثير چنداني در كاهش شيوع 
كرونا نخواهد داشت چرا كه در ســاعات فعال روز، مردم همچنان در 
كار و فعاليت و استفاده از وسايل حمل ونقل عمومي و زندگي عادي 
هســتند. دولت بايد با تخصيص بودجه هاي بيشتر و پرداخت كمك 
هزينه به مردم تعطيلي چند هفته اي تهران و شهرهاي بزرگ را انجام 
دهد تا به معناي واقعي جلوي شيوع اين ويروس منحوس گرفته شود.

اسالمي از تهران 

  چه كسي زيان سهامداران بورس را مي دهد
اگر تا چندي قبل سهامداران بورس افرادي عادي بودند، امروز بخش 
عمده سهامداران خرد بازار سرمايه مردم عادي هستند كه به دعوت 
مسئوالن به اين بازار آمده اند تا بتوانند در اين وضعيت متزلزل اندكي 
روي پاي خود بايســتند، اما دقيقا بعد از اينكه شمار زيادي از مردم 
عادي وارد بورس شدند سهام شركت هاي مختلف در حال ريزش است 
و هيچ اميدي هم به بهبودي نيســت. با انتخاب رئيس جمهور جديد 
آمريكا همه بازارها تكان خوردند و به نفع مردم حركت كردند، اما بازار 
سهام همچنان در حال سير نزولي اســت و هيچ كس هم دلش براي 

سهامداران نمي سوزد.
قهرماني از زنجان 

   فروشگاه هاي متروكه قدس را مراكز درماني كنند
پس از انقالب در سال ۵۷ تعداد زيادي از فروشگاه هاي زنجيره اي  قدس 
و پارس در نقاط مختلف تعطيل شدند و امالك آنها همچنان به حال 
خود رها و در بسياري از موارد متروكه شده كه چهره زشتي به محل آن 
فروشگاه و اطرافش داده است و درثاني بالاستفاده ماندن مصداق حق 
الناس است. مي توان از پول هاي بازپس گرفته شده از اختالسگران و 
منابع ديگر آنها را با تغيير كاربري به مكان هايي مفيد و عام المنفعه 
تبديل كرد مخصوصا در اين موقعيت كه اپيدمي كرونا فراگير شــده 

مي توان آنها را تبديل به مراكز درماني و داروخانه كرد.
محمدحسين عسگري از تهران 

  هرس نكردن درختان كانوني براي ولگردها ساخته است
با توجه به رشد چنارهايي كه در اتوبان مدرس هستند و پوشيده شدن 
چراغ خيابان با شــاخ و برگ درختان و نيز هرس نكردن بموقع آنها، 
پس از تاريكي هوا، پياده روي ورودي مدرس محل تجمع ولگردها و 
افراد بي خانمان شده و در مألعام و بي پروا مواردي ديده مي شود كه 
بسيار نابهنجار است. از مســئوالن تقاضا داريم به وضعيت اين مسير 

رسيدگي كنند.
دارايي از تهران 

  تأخير در رسيدگي به پرونده قضايي همچنان ادامه دارد
تأخيردررسيدگي به برخي از شــكايات مردمي و طوالني شدن روند 
رســيدگي به پرونده هاي قضايي، امكان ارتكاب جــرم و جنايت را 
بيشترمي كند. از مسئوالن قوه قضاييه مصرانه خواهشمنديم با وضع 
قوانيني جديد رسيدگي ســريع به پرونده ها در اولويت قرار بگيرد تا 

ميان شاكيان تنش و كينه هاي جديد ايجاد نشود.
اوالدي از قزوين

  بوستان فراز را دريابيد
از نيروي انتظامي و شــهرداري منطقه ۵ تهران درخواست مي كنيم 
بوستان فراز واقع در ضلع شرقي ستاري شمالي را دريابند. اين بوستان 
جوالنگاه ناهنجاري هاي اجتماعي است؛ به طوري كه براي خانواده ها 

ناامن شده است.
احمدي از تهران

  كمر فرشبا فان از گراني خم شده است
وضعيت هنر 3 هزار ساله در آذربايجان خوب نيست و فرشبافان زير 
بار افزايش قيمت مواداوليه و هزاران مشكل ديگر كمر خم كرده اند و 
بسياري همانند من دست از كار كشيده اند. قبال هم مشكالت بسياري 
براي صنف ما بود اما اكنون افزايش ناگهاني مواداوليه، بافندگان را در 
خريد مواداوليه ناتوان كرده اســت. اگر مسئوالن واقعا حفظ اشتغال 

برايشان اهميت دارد به داد فرشبافان آذربايجان شرقي برسند.
نعيمي از تبريز

  كودكان كار چهارراه دردشت امان مردم را بريده اند
كودكان كار چهارراه دردشــت كه متأسفانه هر روز هم به تعدادشان 
اضافه مي شود با سماجت هايي كه براي پاك كردن شيشه خودرو چه 
تميز باشد چه كثيف دارند، موجب عصبانيت رانندگان و عدم تعادلشان 
در رانندگي مي شوند و كسي هم با آنها كاري ندارد. لطفا جلوي اين 

كودكان را بگيريد.
 از ساكنان منطقه دردشت تهران

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

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

با مردم

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

پاسخ مسئوالن

كوتاه از حادثه

انفجار لوله گاز 4نفر را 
مجروح كرد

بي احتياطي هنــگام نصب انشــعاب گاز در 
روستايي حوالي شهرستان كوار استان فارس، 

باعث انفجار لوله گاز و مجروحيت 4نفر شد. 
به گزارش همشهري، ســرهنگ علي بابايي، 
فرمانده انتظامــي كوار گفــت: در پي اعالم 
مركز فوريت هاي پليسي 110 مبني بر وقوع 
آتش ســوزي در روســتاي اكبرآباد، تيمي از 

مأموران راهي آنجا شدند. 
وي افزود: مأمــوران در بررســي اوليه مطلع 
شــدند كه 3نفر پيمانــكار اداره گاز در حال 
نصب انشــعاب گاز در يك مغازه بوده اند كه 
برخورد پيكور با لوله اصلي گاز منجر به انفجار 
و آتش سوزي شده است. سرهنگ بابايي ادامه 
داد:  در اين حادثه هر 3پيمانكار به همراه مالك 

مغازه مجروح و راهي بيمارستان شدند.

قتل با آچار فرانسه
جوان مشــتري كه پس از درگيري صاحب 
انبار او را با ضربات آچار فرانسه به قتل رسانده 
بود، به دام پليــس افتاد. به گــزارش پايگاه 
خبري صبح ايران، مدتي قبل با پيدا شــدن 
جسد مردي 4۵ســاله در زيرزمين خانه اش 
در مهرشــهر كرج، تحقيقات براي كشف راز 

جنايت آغاز شد. 
مأموران با حضور در محل حادثه متوجه شدند 
كه مقتول يكي از كســبه مهرشهر است كه 
زيرزمين خانه اش را تبديل به انبار كاال كرده 
بود، اما روز حادثه وقتــي خانواده اش متوجه 
غيبت او شده بودند، با حضور در انبار با جسد 
وي مواجه شــده بودند. در ادامه كارآگاهان 
متوجه شدند كه مقتول در روز حادثه با يكي از 
مشتريانش قرار كاري داشته و اين مرد آخرين 

كسي بوده كه با وي بوده است. 
سرهنگ محمد نادربيگي، رئيس پليس آگاهي 
اســتان البرز گفت: اين مرد دستگير شد و در 
بازجويي ها  به ارتكاب جنايــت اعتراف كرد. 
متهم گفت كه روز حادثه براي خريد به انبار 
مقتول رفته اما بر ســر معامله اي كه قرار بود 
انجام دهند به اختالف خــورده و با همديگر 
درگير شــدند كه در نهايت متهــم با ضربات 
آچار فرانســه اي كه در همان محل بود، مرد 
4۵ساله را به قتل رساند. رئيس پليس آگاهي 
استان البرز ادامه داد: پس از اعترافات اين مرد 
براي وي قرار بازداشت صادر شد و تحقيقات 

تكميلي در اين پرونده ادامه دارد.

اعالم مقصران آتش سوزي مرگبار 
در كلينيك

بازپرس امــور جنايي تهــران از اعالم 
مقصران حادثه آتش ســوزي كلينيك پيگيري

ســينامهر شــميران توســط هيأت 
كارشناسان رسمي دادگستري و مشخص شدن ميزان 

قصور آنها خبر داد.
به گزارش تســنيم، مصطفي واحدي درباره آخرين 
وضعيت رســيدگي به پرونده اين حادثه كه شامگاه 
10تيرماه رخ داد و 19كشــته و تعــدادي مصدوم بر 
جا گذاشــت، گفت: طبق نظر هيأت كارشناســي، 
آتش ســوزي از محل ســقف اتاقك انبار ملزومات و 
مكان اتاقك سانترال اكسيژن آغاز شده و بي توجهي 
به الزامات فني و ايمني منجر به افزايش دماي محيط 
در اين محل و نشت اكســيژن از اتصاالت مربوط به 
شبكه لوله كشي در اتاقك سانترال شده و اين موضوع 
با انباشت سيلندر هاي يدك در اين فضاي نامناسب 

باعث تشديد و سرعت يافتن آتش سوزي شده است.
وي افزود: طبق نظر هيأت كارشناســي، جرقه هاي 
ناچيز از ســقف اتاقك به داخل آن رسوخ كرده و در 
ادامه با انفجار هاي صورت گرفتــه از اين ناحيه، آتش 
به مواضع عمودي و افقي سازه ساختمان، ضلع نماي 
جنوبي كلينيك، طبقه همكف و ديگر طبقات گسترش 

يافته است.
بازپرس شعبه11 دادسراي امور جنايي تهران تأكيد 
كرد: هيأت كارشناســي عوامل زيادي را در توســعه 
ابعاد اين حادثه برشــمرد؛ ازجمله عدم رعايت اصول 
و موازين ايمني در جانمايي، طراحي و اجراي ســازه 
و ساختمان و جابه جايي بدون رعايت موازين ايمني 
اتاق سانترال گاز اكســيژن از زيرزمين به حياط كه 
تغيير در نقشه محسوب مي شود، نبود سيستم هاي 
اعالم و اطفای آتش سوزي در ساختمان، عدم رعايت 
اصول و موازين فني در جانمايي دستگاه ها و تجهيزات 
برودتي روي بام سازه غيرمجاز و مدار هاي الكتريكي 
مرتبط با آن در حياط ساختمان، ضعف آموزش پرسنل 
كلينيك در مواجهه با آتش سوزي، عدم نظارت صحيح 
معاونت درمان دانشــگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي 
بر مركز و عدم رعايت ضوابط قانوني در اعطاي پروانه 
بهره برداري و مجوز هر سه مركز توسط وزارت بهداشت 
و اهمال و سهل انگاري شهرداري منطقه يك در نحوه 

بهره برداري و گسترش بدون ضابطه فضاي اين مراكز.
وي گفت: هيأت كارشناســي درصد قصور اشخاص و 
نهاد هاي دخيل در حادثه را در جدولي به مقام قضايي 
اعالم كرد كه طبق اين جدول 1۷سازمان، وزارتخانه 

و شخص حقيقي و حقوقي مقصر شناخته شده اند.
واحدي ادامه داد: هيأت مؤسسان كلينيك )مؤسس 
بخش مركــز جراحي محدود، مركــز تصويربرداري 
و درمانــگاه تخصصــي داخلــي(، هيأت مديــره 
و مديرعامــل كلينيــك حدود ۵۵درصد، مســئول 
تأسيسات كلينيك، پيمانكار شارژ و تست سيلندر ها 
و پيمانكار تأمين كننده اكسيژن در مجموع 3درصد، 
مسئوالن فني كلينيك حدود 2درصد، مدير مؤسسه 
تصويربرداري ســينا مهر حــدود يك درصد، وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با محوريت معاونت 
درمــان آن وزارتخانه در حدود 14درصد، دانشــگاه 
علوم پزشــكي شهيدبهشــتي و معاونت درمان آن 
حدود 10درصد، ساختار مديريت شهري متشكل از 
شهرداري منطقه يك، شهرداري تهران، آتش نشاني و 
شوراي شهر تهران مجموعاً حدود 10درصد، معاونت 
امور عمراني وزارت كشور در حدود 2درصد، معاونت 
ســاختمان و مســكن وزارت راه و شهرسازي حدود 
يك درصد، شــركت هاي بيمه و بيمه مركزي حدود 
2درصد، معاونت نظارت بر اجراي استاندارد سازمان 
ملي استاندارد حدود 2درصد و سازمان اورژانس تهران 
و وزارت كار در حدود يك درصد در اين حادثه مقصر 

شناخته شده اند.

اين مقام قضايي تصريح كرد: هيأت كارشناسي به طور 
مفصل و مبسوط به نقش اين ســازمان ها و اشخاص 
حقيقي و حقوقي در اين حادثه پرداخته و نظرات خود 

را در اين باره اعالم كرده اند.
 به طــور مثال در نظريه كارشناســي ذكر شــده كه 
مؤسسان و هيأت مديره و مديرعامل بايد آيين نامه و 
دســتورالعمل هاي مربوط به تأسيس مراكز جراحي 
محــدود و درمانگاه هاي تخصصي داخلــي و مراكز 
تصويربرداري را رعايت و در اخذ پروانه بهره برداري و 
ارائه مدارك درباره تأسيس مراكز وفق مقررات عمل 
مي كردند، هيأت مديره بدون تصويــب همه اعضا و 
برخالف نقشــه مصوب در كميسيون ماده20 وزارت 
بهداشت اقدام به جابه جايي اتاق سانترال كرد و همين 
امر با سهل انگاري دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي 
در نظارت و اعالم اين تخلف به وزارت بهداشت نقش 

مهمي در وقوع حادثه داشت.
وي گفت: متهمان اين پرونده با اخذ وثيقه آزاد هستند، 
اما با توجه به  نظــرات هيأت كارشناســي به تعداد 
متهمان پرونده اضافه مي شــود كه پس از احضار در 
وقت معين بايد درباره اتهامات خود پاسخگو باشند. 
البته طبق قانون، اشــخاص حقيقي و حقوقي دخيل 
در اين حادثه، مي توانند نســبت بــه  نظريه مذكور 
ظرف يك هفته از زمــان ابالغ اعتــراض كنند و اگر 
اعتراضاتي واصل شــد كه قابل تأمل و نشــانگر ايراد 
نظريه كارشناسي باشــد، قطعاً به آنها توجه و نظريه 

تكميلي كارشناسي از هيأت اخذ خواهد شد.

آزاديقاتل2مردباپرداختخونبها

مستندات گرانفروشي بليت بين شهري را ارائه كنيد
روابط عمومي سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي كشور پيرو چاپ 
پيام مردمي با عنوان »نظارتي بر بليت هاي بين شــهري نيست« در 
ستون با مردم پاسخ داده است: ضمن سپاس از انعكاس ديدگاه هاي 
مردمي و ظرفيت ايجاد شده براي پاسخگويي به استحضار مي رساند: 
براســاس بند ۷تصميمات متخذه در هشتادونهمين جلسه كارگروه 
تنظيم بازار، افزايش نرخ 20درصــدي در ايام اجراي طرح نوروزي تا 
زمان اعالم رسمي وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشكي مبني 
بر عادي شدن شرايط درخصوص شيوع كرونا تداوم خواهد داشت و 
افزايش نرخ ديگري نيز تاكنون تصويب و اجرايي نشده است، با وجود 
اين درصورت ارائه مستنداتي دال بر تخلف از موارد اعالم شده، موضوع 

قابل بررسي و پيگيري خواهد بود.

ريزش آوار در كارگاه ساخت مترو در خيابان 1۷شهريور حادثه تلخي را رقم زد و به 
جان باختن كارگري در زير آوار منجر شد.

به گزارش همشهري، اين حادثه ساعت 10:۵2صبح ديروز در كارگاه مترو در خيابان 
1۷شهريور، تقاطع بلوار قيام اتفاق افتاد و دقايقي بعد آتش نشانان راهي محل حادثه 
شدند. بررسي هاي اوليه نشان مي داد حادثه به شكلي غيرقابل پيش بيني رخ داده و 
يكي از كارگران زير آوار گرفتار شده و با مرگ دست و پنجه نرم مي كند. سيدجالل 
ملكي، سخنگوي آتش نشاني تهران به همشهري گفت: 3دقيقه از اعالم اين حادثه 
مي گذشت كه آتش نشانان 2 ايســتگاه، خود را به محل حادثه رساندند و عمليات 
نجات آغاز شد. او ادامه داد: شواهد نشان مي داد كارگران در قسمت يكي از َشفت هاي 
عمودي كه قرار بود در آينده به عنوان بخش تهويه و خروج اضطراري افراد استفاده 
شود و ارتباط مستقيمي با تونل حفاري نداشت، در حال كار بودند كه ناگهان بخشي 
از آن تخريب شده بود و شواهد نشــان مي داد يكي از كارگران زير آوار گرفتار شده 
است. در اين شرايط عوامل امدادي كارگاه پيش از رسيدن آتش نشانان در حال امداد 

و نجات بودند كه آتش نشانان نيز به كمك آنها شتافتند.
ملكي در ادامه گفت: با توجه به سست بودن خاك محل حادثه هر لحظه ممكن بود بار 
ديگر شاهد ريزش باشيم و همين موضوع كار همكارانم را دشوارتر مي كرد. با وجود 
اين آتش نشانان پس از مدتي تالش موفق شدند با كنار زدن آوار كارگر حادثه ديده را 
كه جواني 3۵ساله از اتباع كشور افغانستان بود از زير حجم زياد خاك بيرون بكشند 
كه در معاينات امدادگران اورژانس معلوم شــد وي جانش را از دست داده است. به 
گفته ملكي، كارگر جانباخته تحت نظر شركت پيمانكاري كار مي كرد. هرچند اين 
حادثه در كارگاهي عمراني اتفاق افتاده بود، اما پس از آن مســئوالن مترو تصميم 

گرفتند فعاليت بخشي از خط ۷مترو را متوقف كنند. 
براساس گزارش مديريت ارتباطات و امور بين الملل شــركت بهره برداري متروي 
تهران، به علت ايمن سازي  و تحكيم بيشــتر تونل در حال ساخت ايستگاه شهداي 
1۷ شهريور در خط ۷ متروي تهران، مسافرگيري از ايستگاه مولوي تا ايستگاه بسيج 
تا اطالع ثانوي انجام نمي گيرد. از سوي ديگر، ماجراي اين حادثه مرگبار به بازپرس 
جنايي تهران گزارش شد و با دستور وي جسد متوفي به پزشكي قانوني انتقال يافت. 
همچنين بازپرس جنايي تهران دستور داد تا پرونده اين حادثه براي رسيدگي بيشتر 

به دادسراي محل ارجاع شود.

حادثه به روايت مديرعامل مترو
در همين حال علي امام، مديرعامل متروي تهران جزئيات بيشتري از اين حادثه را 
بازگو كرد و گفت: پيمانكار در حال حفاري گالري تاسيسات ايستگاه 1۷ شهريور در 
تقاطع خط 6و ۷ بود كه قسمتي از سقف گالري ريزش كرد. وي ادامه داد: 4 كارگر 
در حال حفاري در اين قسمت بودند كه با ريزش قسمتي از سقف، 3 كارگر فورا خود 
را نجات دادند، اما متأسفانه يكي از كارگران زير آوار مدفون شد كه همكارانمان در 
سازمان آتش نشاني پس از پيدا كردن پيكر اين فرد اعالم كردند كه متأسفانه او جان 
باخته است. مديرعامل متروي تهران با بيان اينكه تونل اصلي خط مترو حفاري شده، 
اما هنوز كارهاي نيمه كاره باقي مانده اســت گفت: حفاري گالري تاسيسات كه به 
پله هاي اضطراري، هواكش و غيره اتصال دارد در حال انجام بود كه اين اتفاق رخ داد. 
خاك در محدوده قيام و مولوي بسيار سست است، با اين حال براساس برنامه ريزي ها 

ايستگاه 1۷ شهريور در بلوار قيام در پايان سال جاري افتتاح خواهد شد.

 ريزش آوار در كارگاه ايستگاه متروي 17شهريور
 جان كارگري را گرفت

حادثهدرمترو

مردي كه در 2 پرونده جداگانه، 2 نفر را به قتل رسانده 
و به 2بار قصاص محكوم شــده بود موفق شد در هردو 
پرونده بــا پرداخت ديه از اوليــاي دم رضايت بگيرد و 
از مجازات مرگ رهايــي يابد. مرد زندانــي كه اتهام 
كالهبرداري از داخل زندان را هم در پرونده اش داشت 
پس از گذشت 13سال حبس، چند روز پيش آزاد شد.

به گزارش همشــهري، اين مرد كه ســيامك نام دارد 
نخستين جنايت را هشتم آبان ســال 86رقم زد. او در 
جريان يك درگيري در پايتخت جواني را به قتل رساند 
و خيلي زود از سوي پليس دستگير شد. وي در اعترافات 
خود گفت: من و مقتول كري خواني داشتيم و روز حادثه 
با مقتــول و نوچه هايش در يكــي از محله هاي تهران 
قرار گذاشــتيم. من هم به همراه دوستانم راهي محل 
قرار شديم و درگيري كه شروع شد مقتول را با انگيزه 

انتقام جويي به قتل رساندم.
اين مرد پس از بازسازي صحنه جنايت روانه زندان شد 
و مدتي بعد در دادگاه كيفري پاي ميزمحاكمه رفت و 
به قصاص محكوم شد. حكم صادر شده به تأييد قضات 
ديوان عالي كشور رسيد و سيامك در يك قدمي چوبه 

دار قرار گرفت.

قتل در زندان 
مرد جنايتكار درحالي كــه انتظار اجراي حكم قصاص 
را در زندان رجايي شهر مي كشيد مرداد ماه سال 94در 
درگيري در زندان، يكي از زندانيان را به قتل رســاند. 
مقتول به اتهام قتل يك راننده تاكسي در مرداد سال 
84بازداشت و به قصاص محكوم شده بود. او هم مانند 

سيامك انتظار اجراي حكم قصاصش را مي كشيد كه روز 
حادثه آنها با هم به دليل اختالفاتي كه در زندان داشتند 
درگير شدند  و سيامك سر مقتول را به آكواريوم خالي 
كه كنار راهرو قرار داشــت كوبيد و همين اتفاق باعث 
مرگ وي شد. به دنبال اين حادثه، ســيامك به اتهام 
دومين جنايتي كه در زندان مرتكب شده بود محاكمه 

و به قصاص محكوم شد.

كالهبرداري در زندان
دومين حكم قصاص اين مرد نيز در ديوان عالي كشور 
تأييد شد و او همچنان در انتظار اجراي حكم بود. اين در 
حالي بود كه اولياي دم در هر دو پرونده اصرار به اجراي 
حكم مرگ او داشتند. به اين ترتيب وي پاي چوبه دار 
رفت اما در واپسين لحظات با التماس و گريه موفق شد 

از اولياي دم مهلت بگيرد.
وقتي حكم اجرا نشد، سيامك شــروع به رايزني براي 
جلب رضايت خانواده مقتوالن كــرد. آنها مدتي بعد 
نظرشان را تغيير دادند و خواستار ديه شدند. مرد زنداني 
اين بار براي جور كردن پول ديه و آزادي از زندان نقشه 
كالهبرداري كشيد. او از زندان با افراد مختلف تماس 
مي گرفت و با چرب زباني اعتماد آنها را جلب مي كرد. 
سپس طعمه هايش را به بهانه هاي مختلف ازجمله برنده 
شدن در قرعه كشي پاي دستگاه خودپرداز مي كشاند 
و از آنها مي خواســت براي دريافت جايزه خود گزينه 
انگليسي را انتخاب كنند و بعد مي گفت كه كليدهايي 
را فشــار دهند و درنهايت با اين شــگرد حسابشان را 
خالي مي كرد. اما خيلي زود لــو رفت و پرونده ديگري 

درخصوص كالهبرداري هاي سريالي نيز براي او تشكيل 
شد. اين مرد به اتهام كالهبرداري در دادگاه محاكمه و 
به ۷سال زندان محكوم شد اما مدتي بعد موفق شد پول 

ديه يكي از مقتوالنش را به اولياي دم بپردازد.

درگيري با وحيد مرادي 
سيامك موفق شد از نخستين حكم قصاص رهايي يابد 
اما هنوز پرونده قتل دوم در جريان بود. رايزني هاي وي 
ادامه داشت تا اينكه جرم ديگري به پرونده او اضافه شد. 
وي تير سال 9۷در زندان  رجايي شــهر و در درگيري 
خونيني كه منجر به قتل وحيد مرادي، شــرور مطرح 
كشور شد، حضور داشــت. وحيد مرادي به تازگي به 
اتهام قتل دستگير و به اين زندان منتقل شده بود كه در 
جريان اين درگيري به قتل رسيد و معلوم شد سيامك 
هنگام درگيري با چاقو يــك ضربه به كمر وحيد زده و 
او را زخمي كرده است. او به اتهام زخمي كردن شرور 
معروف و شركت در نزاع منجر به جنايت نيز محاكمه 

و به پرداخت ديه و تحمل 3سال زندان محكوم شد.

آزادي پس از 13سال
مرد تبهكار همچنــان در زندان بود و در اين شــرايط 
تالشش براي گرفتن رضايت در دومين پرونده قتلي كه 
مرتكب شده بود ادامه داشت تا اينكه توانست با پرداخت 
ديه به خانواده مقتول، رضايت آنها را هم بگيرد. به اين 
ترتيب او از مجازات قصاص گريخــت و حاال تنها با 2 
اتهام كالهبرداري در زندان و شركت در درگيري منجر 
به قتل وحيد مرادي مواجه بود. از ســوي ديگر وي كه 

توانســته بود رضايت خانواده هر دو مقتول را بگيرد از 
لحاظ جنبه عمومي جرم در قتل اول به 10سال زندان 
و در قتل دوم به 8سال زندان محكوم شد. احكام صادر 
شده در ديوان عالي كشور تأييد شــد و مرد زنداني با 
توجه به اينكه باالترين حكم درخصوص اتهاماتش اجرا 
مي شود، چند روز پيش بعد از گذشت 13سال حبس 

از زندان آزاد شد.

قابخاصگوشيگرانقيمت،سارقراگيرانداخت
وقتي مالباخته آگهي فروش گوشي  موبايلش را كه مدتي قبل 

به سرقت رفته بود در سايت ديوار ديد با توجه به قاب خاصي داخلي
كه گوشي اش داشت آن را شناخت و همين باعث دستگيري 

سارق شد.
به گزارش همشهري، چند روز قبل زني جوان در يكي از خيابان هاي غرب 
تهران در حال حرف زدن با گوشي گران قيمتش بود كه سارق موتورسواري 
به او نزديك شد و با سرقت گوشي فرار كرد. سارق ماسك به صورت زده بو د و 
همين باعث شد كه زن جوان چهره او را نبيند. با اين حال وي با پليس تماس 
گرفت و معلوم شد كه او چندمين نفري اســت كه در مدتي كوتاه، قرباني 

سارق موتورسوار شده و گوشي اش به سرقت رفته است.
طبق بررسي هاي انجام شده توسط پليس، سارق موتورسوار فقط سراغ زنان 
و دختراني مي رفت كه در خيابان با گوشي شان در حال حرف زدن بودند و 

در يك چشم بر هم زدن، گوشي را مي قاپيد و فرار مي كرد.
درحالي كه تحقيقات پليس براي شناسايي متهم ادامه داشت، زن مالباخته 
نزد مأموران رفت و گفت كه سارق را شناسايي كرده است. او توضيح داد: 
موبايل گران قيمت من يك قاب خاص داشت. قابي كه يكي از دوستانم برايم 
درست كرده بود. روز گذشته در سايت ديوار چشمم به گوشي ام با همان قاب 

خاص اش افتاد. فردي آن را براي فروش آگهي كرده بود و مطمئن هستم كه 
آن فرد سارق گوشي ام است.

ماموران با هماهنگي داديار دادسراي ويژه سرقت، با متهم به بهانه خريد 
گوشــي قرار صوري گذاشــتند و زماني كه وي در محل قرار حاضر شد، 
دستگيرش كردند. او پسري دانشجوســت و به گفته خودش هيچ سابقه 
كيفري ندارد. وي تاكنون به 8فقره سرقت اقرار كرده و شاكيان نيز شناسايي 
شده اند. جوان دانشــجو در بازجويي ها گفت: من كارمند استخر بودم كه 
به خاطر كرونا بيكار شــدم. پس از آن به دنبال كار گشتم اما تالشم نتيجه 
نداد. از سوي ديگر مخارج زندگي سنگين بود و بايد پول دانشگاه را هم جور 
مي كردم. همه اينها دليلي شد تا وسوسه سرقت به جانم بيفتد. وي ادامه 
داد: شگردم اين بود كه سوار بر موتور مي شدم و با پرسه زدن در خيابان ها 
به ويژه در غرب تهران، زنان تنهايي كه سرگرم صحبت با موبايلشان بودند 
را شناســايي كرده و گوشي هايشــان را مي قاپيدم. بعد از سرقت، تصوير 
گوشي هاي مسروقه را در سايت ديوار قرار مي دادم براي فروش، اما فكرش 

را هم نمي كردم كه با يك سهل انگاري كوچك دستم رو شود.
اين متهم بازداشت شده و تحقيقات از وي براي كشف جرايم احتمالي ديگر 

و شناسايي شاكيان ادامه دارد.
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موفقيت هاي بين المللي ســينماي ايران در 
ســال هاي آغازيــن دهــه 70، به ويــژه سينما

موفقيت هاي عباس كيارستمي، سبب شده 
بود كه ارسال فيلم ايراني براي بخش فيلم هاي غيرانگليسي 
زبان اسكار موضوعيت پيدا كند، اگرنه در سال هاي دهه 60 
و سال هاي آغازين دهه 70 كســي به اسكار غيرانگليسي 
زبان توجه نمي كرد و از ســال 1356تا ســال 1373هيچ 
نماينده اي از ايران به اســكار معرفي نشــده بود. ســال 
1373»زير درختان زيتون« كيارســتمي به اسكار ارسال 

شد و سال بعد »بادكنك سفيد« جعفر پناهي.
اما در سال 1376بود كه بحث ارسال نماينده سينماي ايران 
به اسكار قوت گرفت. سياستگذاران و منتقدان سينمايي 

دو دسته شــدند. عده اي طرفدار ارسال 
»گبه« ســاخته محســن مخملباف به 
اسكار بودند و شماري ديگر مي خواستند 
»بچه هاي آســمان« مجيــد مجيدي 
به اسكار ارسال شــود. جدال »گبه« و 
»بچه هاي آســمان« جدال ســينماي 
دهه 60 و سينماي دهه 70 بود. محسن 
مخملبــاف اگرچه نماينده ســينماي 
انقالبي دهه 60 بود، اما بــه مرور زمان 
تعديل و به ســينماي روشــنفكري كه 
مطلوب سياستگذاران سينما بود، نزديك 

شده بود. گبه نمونه اي از فيلم هاي روشنفكري بود كه بعدها 
در كارنامه مخملباف تكرار نشد. 

جدال مخملبــاف و مجيدي وجه اســتعاري ديگري هم 
داشت. مجيد مجيدي بازيگر شماري از فيلم هاي مخملباف 
مثل »بايكوت« و »دو چشم بي ســو« بود و حاال در مقام 
كارگردان با او رقابت مي كرد. بچه هاي آسمان سومين فيلم 
مجيد مجيدي محسوب مي شد. درست است كه فيلم دوم 
او »پدر« در عرصه هاي بين المللي هم موفق شده بود، اما 
موفقيت او هنوز به پاي موفقيت هاي بين المللي مخملباف 
نمي رسيد. طرفداران ارســال »گبه« معتقد بودند هر چه 
محسن مخملباف مي سازد مي تواند گزينه اي بالقوه براي 
جايزه هاي جهاني باشــد، بماند كه آنها فرق جشنواره كن 
و جايزه اسكار را نمي دانســتند. ناگفته نماند كه استيالي 

محسن مخملباف بر سينماي دهه 60 و 70 و نسبت نزديك 
او با سياستگذاران فرهنگي چيزي نبود كه به راحتي بتوان 

بر آن غلبه كرد. 
بچه هاي آسمان انتخاب نشد و گبه به اسكار رفت و طبيعي 
بود كه اقبالي براي رسيدن به جمع نامزدهاي نهايي اسكار 
نداشته باشد و بچه هاي آسمان ماند براي سال بعد. بچه هاي 
آسمان سال 1998به عنوان نماينده ايران به اسكار ارسال 
شد و در كمال ناباوري به جمع 5 فيلم اسكار غيرانگليسي 
زبان راه يافت. نخستين بار بود كه فيلمي از سينماي ايران 
مي توانست به جمع 5 نامزد نهايي اسكار برسد. اما بچه هاي 
آسمان رقيب سرسختي داشــته به نام »زندگي زيباست« 
ساخته روبرتو بنيني. فيلمي كه انگار اصاًل ساخته شده بود 
تا اسكار بگيرد. زندگي زيباست اسكار سال 1998را برد و 
حسرتي هميشگي براي سينماي ايران ماند كه چرا بچه هاي 

آسمان را سال گذشته به اسكار ارسال نكرد.
 سال هاي بعد ســال هاي موفقيت هاي 
بين المللي مجيد مجيدي بود، »بچه هاي 
آســمان« و »رنــگ خــدا« جايزه هاي 
بسياري نصيب سينماي ايران كردند. در 
سال هاي بعد هر گاه كه مجيد مجيدي 
فيلمي مي ســاخت يكــي از گزينه هاي 
اســكار به شــمار مي رفت. به اســكار 
فرستادن فيلم هاي مجيدي شايد به نوعي 
جبران مافات نيز محســوب مي شد. از 
6 فيلم بعــدي او 3 فيلــم »رنگ خدا«، 
»آواز گنجشك ها« و »محمد رسول اهلل«، 
به عنوان نماينده ايران به اسكار معرفي شدند و هيچ كدام به 
جمع نامزدهاي نهايي اسكار غيرانگليسي زبان راه نيافتند. 
مجيد مجيدي پس از بيد مجنــون و پروژه  طوالني محمد 
 رسول اهلل به سينمايي كه خاستگاه او بوده بازگشته است.  
او در »خورشيد« زندگي كودكان كار را دستمايه خلق فيلم 
كرده اســت؛ فيلمي كه طعم »بدوك«، »پدر«، »بچه هاي 
آسمان« و »رنگ خدا« را دارد. حاال به عنوان نماينده ايران 
در اسكار 2021انتخاب شده است. او براي انتخاب به عنوان 
نماينده ايــران رقيبان قدرتمندي مثــل »درخت گردو« 
را كنار زده اســت. پنجمين بار اســت كه فيلمي از مجيد 
مجيدي نماينده ايران در جايزه اسكار مي شود. آيا خورشيد 
مي تواند به انتظار 23ساله مجيدي براي كسب جايزه اسكار 

پايان دهد؟ 

 از حاال بايد انتظار بكشيم بلكه در 
سحرگاه 21بهمن ماه مصادف با گزارش

9فوريه 2021همزمــان با اعالم 
فهرست اوليه نامزدهاي اسكار نود و سوم، يك نام 
از ايران هم شــنيده شــود. البته از ديروز ديگر 
مي دانيم كه براي اين انتظار بايد گاهي به آسمان 

نگاه و خورشيد را آرزو كنيم.
همزمان با تغييرات زمانبنــدي در برنامه هاي 
اســكار 2021در ايران هم معــادالت معرفي 
فيلم بــراي بخــش بهترين فيلــم بين المللي 
كه در ســال هاي گذشــته عنوان بهترين فيلم 
غيرانگليســي زبان را يــدك مي كشــيد دچار 
دگرگوني شد. فارغ از تعويق زمان اعالم نماينده 
سينماي ايران در اسكار نود وسوم، نتيجه اعالم 
شده در روز گذشته از سوي اعضاي انتخاب فيلم 
براي اسكار نشان داد كه شرايط حاكم بر معادالت 
سياســي به ناگاه تغييريافته اياالت متحده هم 
در ايــن انتخاب كــه البته بي تعــارف انتخاب 

عقالني تري هم هست، بي تأثير نبوده است.
اصل خبر از اين قرار اســت كــه هيأت معرفي 
نماينده ســينماي ايران به مراسم اسكار شامل 
محمدعلي نجفــي )كارگردان(، ســيدجمال 
ساداتيان )تهيه كننده(، آتيال پسياني )بازيگر(، 
كمال تبريزي )كارگردان(، سيدمحمد داوودي 
)فيلمبردار(، نرگس آبيار )كارگــردان(، فرهاد 
توحيــدي )فيلمنامه نويس( ، آنتونيا شــركاء 
)منتقد( و رائد فريدزاده )دبير شوراي بين الملل 
و معــاون بين الملــل بنياد ســينمايي فارابي( 
روز گذشــته تصميم گرفتند تا از ميان 3 فيلم 
»خورشيد« ســاخته مجيد مجيدي، »درخت 
گردو« ساخته محمدحسين مهدويان و »يلدا« 
ساخته مسعود بخشــي فيلم خورشيد را براي 

تابش در آسمان رقابت اسكار انتخاب كنند.
البته پيش تر نام فيلم هايي چــون جهان با من 
برقص )ســروش صحت(، خانه پدري )كيانوش 
عياري(، شــناي پروانه )محمد كارت(، روزهاي 
نارنجــي )آرش الهوتــي(، تومــان )مرتضي 
فرشــباف(، مســخره باز )همايون غنــي زاده(، 

مردن در آب مطهر )نويد محمودي(، كشتارگاه 
)عباس اميني( و حمال طال )تورج اصالني(هم در 
فهرست اوليه هيأت انتخاب براي معرفي به عنوان 
نماينده سينماي ايران در اسكار ديده مي شد اما 
از ميان مجموع گزينه ها ابتدا ســه فيلم و دست 
آخر فيلم خورشيد اين عنوان مهم را كسب كرد تا 
چشم و چراغ سينماي ايران در بزرگ ترين رقابت 

سينمايي دنيا باشد.
خورشيد بعد از درخشش در جشنواره ونيز نشان 
داد كه موضوع انساني نه در ايران كه در تمام دنيا 
به دل تماشاگران مي نشيند و انتخاب اين فيلم هر 
چند كه هنوز طبق مقررات اســكار براي مسافر 
آمريكا شدن در كشور به نمايش درنيامده است، 

انتخابي صحيح است.  
مجيدي چندين بار با فيلم هايش از سوي ايران به 
اسكار معرفي شده و يك بار هم با بچه هاي آسمان 
تا گام آخر براي كسب مجسمه هم به پيش تاخت. 
حاال و درحالي كه بسياري از ما اميدواريم تا فيلم 
هرچه سريع تر در يك بازه يك هفته اي در يك 
يا چند سالن سينما در كشور به نمايش دربيايد 
و الاقل در فهرســت اوليه اعالمي در زمســتان 
بدرخشــد علي مصفا تهيه كننده فيلم يلدا لب 
به گاليه گشوده و مدعي است فيلم يلدا ساخته 
مسعود بخشــي براي نمايندگي ايران در اسكار 

نود و سوم حائز شرايط و شانس بيشتري است. 
او در متنــي نوشــته:»براي انتخــاب و معرفي 
فيلمي بــه آكادمي علوم و هنرهاي ســينمايي 
آمريكا در رشــته بهترين فيلــم خارجي جوايز 
اسكار، معيارهاي مشــخصي وجود دارد. امتياز 
پخش بين المللي، جوايز و جشنواره هاي معتبر 
و به ويژه نمايش عمومي فيلم در ساير كشورها 
عالوه بر كشــور توليدكننده - مشخصا آمريكا 

و اروپا كه صنعت ســينماي تثبيت شــده تر و 
قوي تري دارند- مهم ترين اين معيارها هستند. 
با محك اين معيارهاست كه هر كشوري به شيوه 
معقول و منطقي يك فيلم انتخاب و به آكادمي 
معرفي مي كند. يلدا پخش كننــده بين المللي 
دارد و خريدارانش تا كنون آن را در كشــورهاي 
آلمان، اتريش، لوكزامبورگ، فرانســه، بلژيك و 
سوئيس اكران كرده اند و ايتاليا، اسپانيا، يونان، 
برزيل و تركيه با بازگشايي سالن ها فيلم را روانه 
سينماهايشان خواهند كرد. اين فيلم در ايران هم 
از خرداد ماه روي پرده سينماهاي هنر و تجربه 
رفته و باوجود شرايط سخت سينماها در دوران 
شــيوع ويروس كرونا، همچنــان از موفق ترين 
فيلم هاي اين گروه سينمايي است و دست آخر 
اينكه يلدا جشــنواره هاي جهاني را با حضور در 
مسابقه بين الملل جشــنواره ساندنس و كسب 
جايزه بــزرگ داوران اين مهم ترين جشــنواره 
مستقل آمريكا شــروع كرده و در جشنواره هاي 

بسياري درخشيده است.«
مصفا هرچنــد از طريق اين متن كوشــيده تا 
يلدا را گزينــه اي بهتر براي احــراز نمايندگي 
سينماي ايران در اسكار معرفي كند اما نمي توان 
از اين مهم غافل شــد كه حســاب اســكار با 
حساب جشــنواره هاي ديگر جداســت و اتفاقا 
تمام برگزيده هاي اســكار در ادوار گذشــته به 
هر تماشــاگري ثابت مي كند كــه رأي اعضاي 
آكادمي اسكار به نفع فيلمي ثبت نمي شود كه 
حتي در زمان نمايشش در جشــنواره اي مثل 
فجر هم نتوانست هيچ گروهی از مخاطبان اعم 
از خواص يا عوام را در سالن پابند و با رضايت به 
بيرون سالن هدايت كند. يلدا بي ترديد يك فيلم 
در قواره هاي آماتوري است كه از بد حادثه هم 
تهيه كننده، هم كارگردان و هم سرمايه گذاران 
درجه يكي دارد ولي بايد تعارف را كنار گذاشت 
و اقرار كرد اگر قرار بود به هر دليل فيلم خورشيد 
نماينده ما در اسكار 93نباشد بي ترديد درخت 
گردو حرف هاي جدي تري براي گفتن داشــت 
و هر نتيجه اي هم براي خورشــيد رقم بخورد 
نافي اين اســتدالل نيست كه شــب طوالني و 
كسل كننده يلدا در برابر تاللو خورشيد حرفي 

براي گفتن ندارد.

آيا خورشيد مي تواند به انتظار 23ساله مجيدي
 براي كسب جايزه اسكار پايان دهد؟ 

داريوش خنجي با فيلمسازان 
فيلم كوتاه ايران گفت وگو كرد 

گبه يا بچه هاي آسمان؟ 
خورشيد يا درخت گردو؟

مرتضيكاردر
روزنامه نگار

مسعودمير
روزنامه نگار

يادداشت

آرشنهاوندي
مترجم

فرناندوسوالناس)2020-
و ســينماگر )1936
سياستمدارآرژانتينيكه
روزشنبهبراثرابتالبهكرونادر84سالگيدرگذشت،ازهنرمنداني
بودكهباآثارشمسائلتاريخي،سياسي،اجتماعيوفرهنگي
كشورشوديدگاههاياغلبچپوراديكالرانقدميكرد.جنگ،
فقر،رويدادهايتلخزماناســتعماروتبعاتدورانديكتاتوري
موضوعاتاغلبفيلمهايســوالناسبود.اوهمراهتعدادياز
كارگردانانهمعصرشبرساختفيلمهاييمتفاوتازفيلمهاي
هاليووديتأكيدميكردومعتقدبودكهفيلمسازينيزميتوانددر
خدمتهدفمبارزهباامپرياليسمونيروهاياستعمارگركشورهاي
جهانسومقرارگيرد.سوالناسرانمادسينمايآرژانتينميدانند.

سينمايسوم
سوالناس فيلمسازي را در سال1962 با فيلم كوتاه »ادامه راه رفتن« 
آغاز كرد. در ســال1967 فيلم مستند »ســاعت كوره ها« را ساخت؛ 
اين فيلم سه گانه اي است كه همراه اوكتاويو خنتيو، ديگر كارگردان 
آرژانتيني ساخته است. اين فيلم، مســتندي 4ساعته بود كه به نماد 
سينماي سياســي متعهد و مقاومت در برابر ديكتاتوري تبديل شد 
و ركورد محبوبيت ميان مخاطبان ســينما در آرژانتين را شكســت؛ 
فيلمي كه در آرژانتين ممنوع و به صورت مخفيانه نمايش داده شد، اما 
در ايتاليا، آلمان و فرانسه نمايش داده شد و جوايزي از جشنواره هاي 
معتبر سينمايي دريافت كرد. در اين فيلم، سياست هاي ساخت فيلم 
در كشورهاي جهان سوم مورد نقد قرار مي گيرد. اين فيلم از آثار مهم 
»سينماي سوم« است. سينماي ســوم، نهضتي است كه همزمان با 
انتشار اين فيلم در آمريكاي التين ظهور كرد. فيلمسازان عضو نهضت 
سينماي ســوم در فيلم هاي خود ســرمايه داري و هاليوود را تقبيح 
مي كردند. اين كارگردان يكي از نويســندگان بيانيه »به سمت يك 

سينماي سوم« بود.

فيلمهاييدربارهپرونوغارت
يكي از فيلم هاي مهم ســوالناس »پرون: ارتقاي سياسي و دكتريني 
براي در دست گرفتن قدرت«، مستندي است حاصل يك گفت وگوي 
طوالني ميان فرناندو سوالناس و خوان دومينگو پرون، رئيس جمهور 
وقت آرژانتين. اين مستند از سوي جوانان طرفدار پرون مورد تحسين 
و تمجيد قرار گرفت. سوالناس و گروه فيلمسازان عضو نهضت سينماي 
سوم نيز از چپگرايان حامي پرون، رئيس جمهور وقت آرژانتين بودند. 
سوالناس و دوستان همفكرش پس از كودتا و روي كار آمدن ديكتاتوري 
در آرژانتين تحت پيگرد قرار گرفتند. سوالناس دستگير شد  و مدتي را 
در زندان گذراند. مستند ديگر فرناندو سوالناس كه سروصداي زيادي 
به پا كرد »خاطرات غارت« )خاطرات قتل عام(، درباره وضعيت و شرايط 
ســخت اقتصادي و اجتماعي آرژانتين است. اين فيلم در سال2004 
در جشــنواره بين المللي فيلم برلين نمايش داده شــد. در اين سال 
سوالناس، جايزه خرس طاليي يك عمر دستاورد هنري را از جشنواره 

برلين دريافت كرد.

فيلمهايداستانيباخاطراتيازدورانتبعيد
فرناندو سوالناس عالوه بر آثار ســينمايي مستند، فيلم هاي داستاني 
موفقي نيز ساخته است. تانگوها محصول 1985 نخستين اثر داستاني 
سوالناس در جشنواره فيلم ونيز تحسين شد. داستان ساخت اين فيلم 
به حدود يك دهه قبل بازمي گردد. سوالناس كه در سال1976 در زمره 
فعاالن سياسي چپ قرار داشت به ســبب ادامه فعاليت هاي سياسي 
خود عليه نظام ديكتاتوري حاكم بر آرژانتين و بر اثر فشارهاي حكومتي 
ناگزير به ترك آرژانتين و رفتن به پاريس در تبعيدي خودخواسته شد. 
او در آنجا با مشــاهده زندگي آرژانتيني هاي در تبعيد تصميم گرفت 
فيلمي براساس زندگي آنها بســازد. فيلم »تبعيد گاردل«، نخستين 
ثمره دوران بازگشت دوباره حكومت دمكراسي در آرژانتين است. در 
اين فيلم، داستان تعدادي از تبعيدي هاي آرژانتيني در پاريس روايت 
مي شــود كه با برگزاري كالس هاي تانگو تالش دارند ارتباط خود را 
با فرهنگ آرژانتيني همچنان حفظ كنند. ســوالناس در سال1988 
به دليل ساخت فيلم »جنوب« جايزه بهترين كارگرداني را از كن كسب 
كرد. اين دو فيلم جزو تجربيات ارزشمند فرناندو سوالناس در زمينه 

فيلم هاي داستاني است.

سناتوروسياستمدار
سوالناس عالوه بر سينما دســتي هم در سياست داشت. در سال92 
به عنوان سناتور از شــهر بوئنوس آيرس، پايتخت آرژانتين انتخاب و 
سال بعد به عنوان نماينده گروه سياسي جبهه بزرگ وارد پارلمان شد. 
در سال 2007 از ســوي حزب نهضت پروژه جنوب كانديداي حضور 
در انتخابات رياست جمهوري آرژانتين شد؛ حزبي كه متعلق به چپ 
ميانه و حاصل ائتالف احزاب سوسياليست آرژانتين بود. سوالناس در 

سال2019 به حزب جبهه همگاني پيوست.

بايد تعارف را كنار گذاشت و اقرار كرد 
اگر قرار بود به هر دليل فيلم خورشيد 
نماينده ما در اسكار 93نباشد بي ترديد 
درخت گردو حرف هاي جدي تري براي 

گفتن داشت

 مجيــدی در »خورشــيد« 
زندگــي كــودكان كار را 
دســتمايه خلق فيلم كرده 
اســت؛ فيلمــي كــه طعم 
»بدوك«، »پدر«، »بچه هاي 
آسمان« و »رنگ خدا« را دارد

اتفاق بــزرگ روز آخر 
از سلســله نشست هاي 
تخصصي جشنواره فيلم 
كوتاه تهران گفت وگوي زنده با داريوش خنجي، فيلمبردار بزرگ 
ســينماي جهان بود. اين امكان كه از طريق صفحه اينستاگرام 
انجمن سينماي جوان و به صورت اليو فراهم شده فرصت مغتنمي 
را در اختيار فيلمبرداران، مشتاقان و عالقه مندان به سينما قرار 

داده بود.
البته كــه هرســاله و در اين رويــداد هنري شــاهد برگزاري 
نشست هايي از اين دست هستيم؛ اما بي اغراق مي شود گفت در 
بخش فني و مشخصا فيلمبرداري، جشنواره فيلم كوتاه ميهماني 
در حد و اندازه داريوش خنجي نداشته است. به كار گيري دانش 
بصري در كنار نحوه تعامل و كاركردن با بزرگان سينماي جهان 
براي او كه خود را صاحب سبك در زمينه فيلمبرداري نمي داند 
و در هر پروژه جديد چون آدم تازه كاري فيلمبرداري اش را آغاز 
مي كند تجربه شورانگيزي بود كه شنيدن آن از زبان اين فيلمبردار 
بزرگ لذت آن را دوچندان مي كرد. خنجي در اين برنامه زنده از 
روش نورپردازي اش گفت، همينطور استفاده از لنزهاي متنوع در 
يك فيلم يا حتي به كار گيري لنز آنامورفيك در فيلمي كه نيكول 
كيدمن بازيگر آن بوده است كه البته همه خواسته كارگردان بوده 

است. او در جايي ديگر از نحوه آشــنايي و همكاري اش با ديويد 
فينچر گفت و اينكه قبل از آشــنايي و شروع همكاري با فينچر 
عكاسي مي كرده، در تالش كشف و دستيابي به رنگ سياه به قول 
خودش اصيلي بوده است و اينكه مي خواسته با اضافه كردن اليه اي 
از نقره روي نگاتيو در تالش براي رسيدن به رنگي خاص از سياهي 
بوده است. همان سياهي كه در فيلم هفت به شكلي مشخص و در 
قامت يك كاراكتر به كار گرفته شده است. او در جواب اين سؤال 
كه نحوه و مالك انتخاب فيلمنامه هايي كه به دستش مي رسد 
چيســت، گفت در ابتدا فيلمنامه ها توســط دستيارش خوانده 
مي شود و نهايتا فيلمنامه اي براي ساخت انتخاب مي شود كه با 
روحيات او سازگاري داشته باشد. و اينكه او در همه انتخاب هايش 
ســعي مي كند از فيلم هاي به اصطالح پاپ كورني فاصله بگيرد، 
وقتي فيلمنامه انتخاب شد در گفت وگو با كارگردان سعي مي كند 
با انتخاب كليدواژه ها و شيوه روايت قصه فيلم و آشنا شدن با دنياي 
ذهني كارگردان به سبك نورپردازي مدنظر فيلمساز برسد. او در 
ادامه گفت در سر صحنه فيلمبرداري خيلي كم حرف است و تماما 
در خدمت خواسته هاي كارگردان است. چرا كه او هم كسي است 
مثل بقيه عوامل فيلم كه همگي بايد در خدمت شكل گيري فيلم 
باشند. از خنجي درباره اينكه چقدر از نقاشي در روش فيلمبرداري 
و نورپردازي اش بهره مي برد سؤال شد كه او از تأثير نقاشي هاي 

ادوارد هاپر بر كارهايش نام برد و  اينكه به روش به كارگيري نور در 
نقاشي هاي اين هنرمند عالقه مند بوده است. او در آخر از اينكه 
نمي تواند فارسي صحبت كند به عنوان حسرت هميشگي اش در 
زندگي اش نام برد چرا كه او وقتي خيلــي كوچك بوده ايران را 
ترك كرده است؛ اما با اين حال سينماي ايران را تحسين مي كند 
چرا كه بار احساسي خوبي دارند و از فيلمبرداري هاي خوبي نيز 
برخوردارند. قرار گرفتن نام اين فيلمبردار خالق، توانمند و صاحب 
سبك ايراني در كنار رومن پوالنسكي، ديويد فينچر، وودي آلن، 
آلن پاركر، برناردو برتولوچي، وونگ كار واي، سيدني پوالك، دني 
بويل، ميشاييل هانكه و جاشوا و بن سفدي نشان دهنده نبوغ و 
تســلط تكنيكي اين فيلمبردار بزرگ سينماي حال حاضر اروپا 

و آمريكاست.
سي و هفتمين جشــنواره بين المللي فيلم كوتاه تهران امسال 
به دليل شــرايط كرونا به شكل هر ســاله برگزار نشد و فيلم ها و 
نشست هاي تخصصي همه به صورت آنال ين برگذار شد و همين 
موضوع شرايطي را ناخواسته فراهم كرد كه با تالش محمودكالري 
شرايط گفت وگو با داريوش خنجي فراهم شد چرا كه او به دليل 
شرايط ايجاد شده مجبور به خانه نشيني شده است ؛ فرصتي كه 
شايد به نوعي مديون كرونا هســتيم. چرا كه او در حالت عادي 

خيلي فرصت گفت وگو ندارد.

چپبزرگ
بهبهانهمرگفرناندوسوالناس

سينماگربزرگآرژانتيني

اميرحميدينويدالماستراشخورده
روزنامه نگار

 فيلم مجيد مجيدي نماينده ايران در اسكار نود و سوم شد
 اما گاليه هاي سازندگان فيلم هاي جامانده، تازه آغاز شده است

مسير خورشيد تا اسكار
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مشاور امنيت ملي
جدي ترين گزينه براي پســت مشاور 
امنيت ملي بايدن، آنتوني بلينكن  58ساله 
است. بلينكن در تيم كمپين انتخاباتي 
بايدن هم مشــاور او در زمينه سياست 
خارجي بود. ريشه روابط بلينكن با بايدن 
به سال هاي 2002 تا 2008 و فعاليتش در كميته سياست خارجي 
مجلس ســنا برمي گردد؛ كميته اي كه رياست آن با بايدن بود. 
بلينكن در دولت باراك اوباما بين سال هاي 2015 و 2017، معاون 
وزير خارجه يعني جان كري بود. پيش از آن هم معاون مشــاور 
امنيت ملي رئيس جمهور بود. او بين سال هاي 2009 تا 2013 هم 
مشاور امنيت ملي بايدن بود. بلينكن هر بار كه بايدن براي حضور 
در انتخابات پا به ميدان گذاشته، همراه او بوده و مسائل مربوط 
به سياست خارجي او را مديريت كرده است. به همين دليل او را 
يكي از وفادارترين اعضاي تيم بايدن مي دانند. او معتقد به حضور 
پررنگ آمريكا در مسائل جهاني و مديريت بحران هاي جهاني از 
سوي اين كشور است. كارنامه آنتوني بلينكن نشان مي دهد كه او 
تا چه حد به بايدن نزديك است و بدون شك يكي از معماران اصلي 

سياست خارجي دولت او طي 4سال آينده خواهد بود.

وزارت خارجه
مشاور امنيت ملي در آمريكا نزديك ترين 
فرد به رئيس جمهور به حساب مي آيد اما 
مهم ترين فرد در زمينه سياست خارجي 
اين كشور، وزير خارجه است. با توجه به 
اينكه كرونا طي چند ماه اول آغاز به كار 
دولت، مشغله اصلي جو بايدن خواهد بود، او ترجيح مي دهد 
سكان وزارت خارجه را به دست كسي بســپارد كه با هدايت 
اين وزارتخانه كليدي بيگانه نباشــد. براي اين پست، 2گزينه 
مهم مطرح اســت. يك گزينه ويليام برنز 64ساله ديپلمات 
بازنشســته و رئيس بنياد كارنگي در واشنگتن است. كارنگي 
يكي از مهم ترين انديشــكده هاي سياست خارجي آمريكا به 
شمار مي رود. او در كارنامه خود معاونت وزير خارجه و سفارت در 
كشورهاي مختلف ازجمله روسيه را دارد. برنز را اغلب به هدايت 
مذاكرات محرمانه در خاورميانه مي شناسند. او در كنار ديگران، 
در مذاكرات هسته اي با ايران و امضاي برجام نقش كليدي ايفا 
كرد. ويليام برنز  در مذاكرات محرمانه هسته اي با ايران در عمان 
كه به مذاكرات بعدي در اروپا منتهي شــد، سرپرست هيات 
مذاكره كننده آمريكا بود. بازگشت او به وزارت خارجه اين پيام 
را به كشورهاي جهان مي رساند كه بازگشت به چندجانبه گرايي 

يكي از اصول مورد نظر بايدن در سياست خارجي آمريكا ست.
گزينه مطرح ديگر، ســوزان رايس 
اســت. رايس 55ســاله است و در 
دولت بــاراك اوباما در پســت هاي 
مشاور امنيت ملي و نماينده آمريكا 

در ســازمان ملل فعاليت داشته اســت. او در دوره بيل 
كلينتون هم پســت هاي ديپلماتيك متعدد داشته است. 
رايس رابطه دوستي طوالني با بايدن دارد و به همين دليل 
يكي از گزينه هاي اصلي وزارت خارجه است. او حتي جزو 
گزينه هاي مطرح براي پست معاون رئيس جمهور بود اما 
بايدن در نهايت كاماال هريس را انتخاب كرد. همان موقع، 
بسياري معتقد  بودند او سوزان رايس را براي پست وزارت 
خارجه مدنظر دارد. احتمال رأي آوردن رايس نسبت به برنز 
كمتر اســت. جمهوريخواهان در كنگره به خاطر عملكرد 
رايس در وزارت خارجه آمريكا در زمان حمله به سفارت اين 
كشور در بنغازي ليبي به شدت منتقد او هستند. او يكي از 

مخالفان جنگ عراق بوده است.

وزارت دفاع
وزارت دفاع شايد به طور مستقيم در 
صحنه سياست خارجي حضور نداشته 
باشد اما فعاليت هاي آن كامال با عرصه 
سياســت خارجي گره خورده است. 
گزينه اصلي بايدن براي وزارت دفاع، ميشل فلورنوي است. 
او 59ساله است و در بيشتر ســال هاي دولت باراك اوباما، 
معاون وزير دفاع بود. فلورنوي بنيانگذار مركز امنيت نوين 
آمريكاست كه اكثر اعضاي تيم بايدن كه در حوزه امنيت 
ملي و سياســت خارجي آمريكا فعاليت دارند، عضو آن 
هستند. در سال 2016 از او به عنوان بخت اول تصدي پست 
وزارت دفاع در كابينه هيالري كلينتون ياد مي شد. هرچند 
كلينتون رقابت را به ترامپ واگذار كرد. ميشــل فلورنوي 
معتقد اســت كه آمريكا بايد در مورد تجهيزات نظامي اش 
يك بازنگري كلي داشته باشد تا چين نتواند نسبت به آن 

دست باال پيدا كند.

نماينده آمريكا در سازمان ملل
آمريكا به يك فرد زبده براي پســت 
نمايندگي خــود در ســازمان ملل 
نياز دارد؛ چراكه روابط اين كشــور 
با ايــن نهاد بين المللي طي 4ســال 
رياست جمهوري ترامپ به شدت آسيب ديده است. ترامپ 
مخالف چندجانبه گرايي بود؛ اصلي كه جزو اصول بنيادين 
سازمان ملل به شمار مي رود. بايدن بايد عالوه بر ترميم چهره 
آمريكا در سازمان ملل، به فكر بازگشت به توافقنامه هاي 
بين المللي باشد كه به دســتور ترامپ آمريكا از آنها خارج 
شده اســت. اصلي ترين گزينه بايدن براي پست نماينده 
آمريكا در ســازمان ملل، وندي شــرمن 71ساله است كه 
هدايت مذاكرات هسته  اي با ايران را به عهده داشت. او يكي 
از باتجربه ترين ديپلمات هاي آمريكايي اســت كه در دوره 

اوباما، معاون سياسي وزير خارجه بود.

كيوسك

 مديسون كاتورن 25ساله
جوان ترين نماينده كنگره آمريكا

عنــوان جوان تريــن 
نماينده كنگره آمريكا از 
سال1965تاكنون در 
جريان انتخابات اخير به مديسون كاتورن، جمهوريخواه 25ساله 
اهل ايالت كاروليناي شمالي رسيد. او موفق شد رقيب دمكراتش را 
در يازدهمين رقابت منطقه اي در اين ايالت براي راهيابي به مجلس 

نمايندگان شكست دهد. 
اين سخنران انگيزشي و صاحب يك شــركت سرمايه گذاري در 
حوزه امالك، 3 ماه پيش 25ساله شد تا حداقل سني براي عضويت 
در كنگره را كســب كند. او كه 2 ماه ديگر يعني از ابتداي ســال 
2021رسما پشت كرسي كنگره مي نشــيند، نخستين نماينده 

متولد دهه 1990 در اين مجلس خواهد بود.
كاتورن در انتخابات كنگره كه هفته گذشته همزمان با انتخابات 
رياست جمهوري آمريكا برگزار شد، با به دست آوردن 54.5درصد 
آرا يعني بيــش از 243هــزار رأي، رقيبش، مــو ديويس، نامزد 
دمكرات ها و دادســتان نيروي هوايي اين كشور را با 42.4درصد 
رأي پشت سر گذاشــت. اين محافظه كار تندرو، ابتداي تابستان 
امسال نيز در رقابت هاي اوليه براي انتخابات كنگره در يك پيروزي 
غيرمنتظره توانسته بود رأي اعتماد جمهوريخواهان را در رقابت 
با ليندا بنت، نامزدي كه ترامپ معرفي كرده بود، به دست بياورد. 
كاتورن كه در يك حادثه رانندگي در سال2014 دچار معلوليت 
شــد، در كارزارهاي انتخاباتي زودهنگام خود به رقيبش به دليل 
خودداري از شركت در مناظره انتقاد مي كرد و با اينكه بارها حمايت 
خود از ترامپ را اعالم كرده، در ويدئويي گفته بود كه پشــتيباني 

رئيس جمهور آمريكا از رقيبش هراسي در او ايجاد نكرده است.
كاتورن، روز سه شــنبه بعد از قطعي شدن پيروزي اش در توييتي 
خطاب به ليبرال ها نوشــت: »بيشــتر گريه كنيــد.« اين جوان 
همچنين روز چهارشــنبه به فاكس نيوز گفت: »وقت آن اســت 
كه يك حــزب جمهوريخواه نو ظهــور كنــد. جمهوريخواهان 
بايد جســورتر باشــند.« او، توســعه نظام ســالمت بر پايه نياز 
خدمات گيرندگان و افزايش همبستگي بين مردم را از اولويت هاي 
كاري خود عنوان كــرد. كاتورن مانند خيلــي از محافظه كاران، 
طرفدار قوانين حمل اسلحه، ســخت تر شدن مهاجرت و مخالف 
سقط جنين اســت. او خودش را يك »محافظه كار طرفدار قانون 
اساسي« مي داند كه قصد دارد اصول آمريكايي مانند »استقالل، 
آزادي و برابري« را اجــرا و از ارزش هاي معنوي و خانوادگي براي 

ساخت »آمريكاي بزرگ« دفاع كند.
به گزارش واشنگتن پســت، او 3 ماه پيش بعد از انتخاب شــدن 
به عنوان نماينده جمهوريخواهان براي انتخابات كنگره گفت: »اگر 
به اينكه جوانان مي توانند جهان را تغيير بدهند باور نداريد، پس 

تاريخ آمريكا را نمي شناسيد.«
كاتورن كه قبــال به عنوان 
دســتيار مــارك مــدوز، 
نماينــده جمهوريخــواه 
كنگره كه اكنــون رئيس 
دفتــر ترامــپ اســت، 
فعاليت مي كرده، هدفش 
از راه يافتــن بــه مجلس 
نماينــدگان را مبــارزه با 
چپ گراهايي مانند نانسي 
پلوسي، رئيس و الكساندريا 
اوكاســيو كورتز عضو اين 
مجلس عنوان كرده است. 
اوكاسيو كورتز 2سال پيش 
در 29سالگي به كنگره راه 

پيدا كرد و تا پيش از اين جوان ترين عضو آن بود.
كاتورن معتقد اســت افرادي مانند پلوســي و اوكاسيو كورتز به 
»باورها، آزادي ها و ارزش هاي آمريكا« لطمه زده اند. او همچنين 
در وب سايت خود نوشت: »من يك جنگجوي تمام عيار هستم كه تا 
به حال از پس سخت ترين چالش ها در زندگي برآمده ام. من آماده  

نبرد با ليبرال ها در كنگره هستم.«
اين جوان 25ساله تحصيالت خود را در رشته علوم سياسي در كالج 
هنري پاتريك بعد از يك ترم رها كــرد. او دليل اين كار را كاهش 
توانايي هاي يادگيري بعــد از حادثه اي كه برايش پيش آمده بود، 
عنوان كرده است. كاتورن با اينكه هنوز در آغاز راه زندگي سياسي 
خود است، بارها در رسانه ها و شبكه هاي مجازي حاشيه ساز شده 
است. نخستين بار در سال2017 بعد از سفرش به آلمان و بازديد 
از قلعه آشيانه عقاب، اقامتگاه محبوب آدولف هيتلر، توجه ها را به  
خود جلب كرد. به نوشته سي ان ان، او بعد از اين سفر در پستي در 
صفحه اينستاگرامش عنوان »پيشوا« را براي هيتلر به كار برده و 
نوشته بود كه اين سفر در فهرست آرزوهايش بوده است. رقيبش 
ديويس، امسال با استناد به اين پست، او را محكوم به نژادپرستي 
كــرد و در توييتي نوشــت: »خانه تعطيالت هيتلر در فهرســت 

آرزوهاي من نيست.«
كاتورن بارها در مقــام دفاع از خود برآمد. او به آسوشــيتد پرس 
گفت كه »نژادپرستي مشمئزكننده است« و مدعي شد كه بازديد 
از آشــيانه عقاب، محلي كه رژيم نازي نقشه هاي شرورانه خود را 
طراحي مي كرد، يك تجربه سورئال براي او بوده است. اين نماينده 
جمهوريخواه همچنين در مصاحبه اي هر نوع گرايش به نازيسم و 
برتري نژاد سفيد را رد كرد و گفت: »مردم آمريكا براي جلوگيري 
از نفوذ نازيسم به اين كشــور جنگيده اند و من از اين بابت خدا را 
شكر مي كنم.« او در مقابل، رقيبش را متهم به اشاعه »تئوري هاي 

توطئه« و »متعصب بودن« كرد.
كاتورن همچنين به دليل اين ادعا كه پيش از حادثه اي كه منجر به 
معلوليتش شده، قصد حضور در آكادمي نيروي دريايي آمريكا را 
داشته مورد انتقاد قرار گرفته است. منتقدانش معتقدند اين ادعا 
يك فعاليت تبليغاتي گمراه كننده بوده اســت. خودش نيز بعد از 
مدتي قبول كرد كه درخواست او براي پيوستن به نيروي دريايي، 
پيش از تصادف رد شده بود. چندي پيش هم چند زن ادعا كردند 
كه در دوران مدرسه از ســوي كاتورن مورد آزار قرار گرفته اند كه 

البته او همه اين اتهام ها را رد كرده است.

  جوبايدن از حزب دمكرات، حاال ديگر 
به عنوان رئيس جمهور اياالت متحده به 
همه جهان معرفي شده است. احتماال 
نخستين سؤالي كه اين روزها در ذهن خيلي از ما مطرح مي شود 
اين است كه در اين شرايط، سقف و كف قيمت دالر در ايران چقدر 
خواهد بود؟ در علم اقتصاد تئوري مهمي با عنوان »تئوري برابري 

قدرت خريد« به اين سؤال پاسخ مي دهد؛ بر اين اساس مهم ترين 
پارامتري كه نرخ برابري پول 2 كشــور را معلوم مي كند؛ تفاوت 
نرخ تورم آنهاست. طبق اين تئوري وقتي تورم درآمريكا 2درصد 
است؛ تنها زماني ما در ايران تثبيت ارزش ريال را خواهيم داشت 
كه تورم در كشور ما هم 2درصد باشد و بماند. در همسايگي ايران، 
عراق، افغانستان،  اردن كشورهايي هستند كه به تكنولوژي تورم 
ثابت دســت پيدا  كرده و با نرخ 3.5درصدي مستمرتوانستند به 
ثبات ارزش پول ملي خود در برابر دالر برســند. اصل ماجرا اين 
اســت و اتفاقات سياسي عموما به شــكل موقت روي قيمت ارز 
تأثير مي گذارند. اگر امســال تورم 40الي 45درصدي در ايران 
داشته باشــيم و تورم آمريكا مثل همه 10 ســال گذشته حدود 
2درصد باقي بماند، برآورد من اين اســت كه دالر در بازه 22تا 

26هزارتومان - شــايد بعد از نوسان هاي زياد- در پايان زمستان 
امسال متعادل خواهد شــد. البته اين پيش بيني درصورتي قابل 
اتكاست كه تنش سياسي جديدي به كشور وارد نشود يا تحريم 
تازه اي گريبان اقتصاد ايران را نگيــرد و نبايد فراموش كنيم كه 
امروز قيمت دالر، قيمت قابل اتكايي نيســت چرا كه تحت تأثير 
اخبار سياسي نوسان هاي لحظه اي شــديدي را تجربه مي كند. 
شــايد ديگر كم كم بايد بپذيريم كه حقايــق تلخي در اقتصاد ما 
وجود دارد. براي مثال همين كه متغيرهــاي كليدي اقتصادي 
ما، به شــمارش آراي يك ايالت در آمريكا وابســتگي غيرقابل 
انكاري دارد، نشــان دهنده ضعف در ساختارهاي موجود است و 
با اظهارات مقام هاي مســئول تضاد دارد. اين وضعيت هيجاني 
در بازارهاي ارز عموما به واســطه نااميدي مردم از تصميم گيري 

مقام هاي مسئول ايجاد مي شود. فعاالن بازار ارز امروز پيش بيني 
كرده اند كه چه درصورت بازگشت جوبايدن به برجام، چه بدون 
آن، حضور رئيس جمهور تازه آمريكا مي تواند مجوزي براي فروش 
بيشتر نفت ايران باشــد و پيچيدگي هاي نقل و انتقال پول را در 
مراودات بين المللي ما كم كند. اين پيش بيني آنها را بر آن داشته 
كه نسبت به فروش دالر هاي موجود هرچه سريع تر اقدام كنند و 
همين فروش زودتر از هراس ارزان  شدن يا پايين آمدن نرخ، فشار 
عرضه را باال برده و ناخودآگاه موجب ريزش قيمت ارز شده است 
چرا كه انتظار ارزان شــدن در بين فعاالن اقتصادي ايجاد شده و 
به نظر مي رسد فشار اين انتظار در بازار امروز ارز خالي شده است. 
به نظر مي رسد كه تا پايان زمستان امسال، بايد منتظر  نوسان هاي 

لحظه اي در بازار ارز باشيم.

 معماران برجام
در كابينه بايدن

پست هاي كليدي سياست خارجي آمريكا در دولت بايدن را اعضاي تيم 
اوباما در مذاكرات هسته اي با ايران در دست خواهند گرفت

بازگردانــدن آمريكا از مســيري كه طي 
4سال رياست جمهوري دونالد ترامپ رفته، 
بخش مهمي از ماموريت جو بايدن پس از 
استقرارش در كاخ سفيد است. در اين ميان 
يكــي از اولويت هاي او سياســت خارجي 
آمريكاســت. ترامپ يك كشور بحران زده 
را به جانشينش تحويل مي دهد و به همين 
دليل است كه تيم انتقالي بايدن از چند روز 
قبل كار خود را براي تعيين تركيب كابينه 
آغاز كرده  است. هدف، تحويل گرفتن امور 
از دولت ترامپ بدون فوت وقت اســت. هم 
در داخل آمريكا و هم در خارج، چشــم ها 
به بايدن اســت تا سياســت هاي اشــتباه 
ترامپ را يكي پــس از ديگري اصالح كند 
و آمريكا را دســت كم به جايي برساند كه 
4سال قبل بوده است. فارغ از موضوع اصالح 
سياســت ها، هر گروهي از بايدن انتظاري 
دارد. از جناح چپ حزب دمكرات به رهبري 
برني ســندرز گرفته كه خواستار تشكيل 
يك كابينه متفاوت متشــكل از چهره هاي 
ترقي خواه است تا شــركت هاي مستقر در 
سيليكون ولي و وال اســتريت كه خواستار 
تغيير قوانين تجــارت به خصوص تجارت 
خارجي و پايان دادن به جنگ هاي تجاري 
بي حاصل آمريكا هستند. هرچه باشد، آنها 
بودند كه با حمايت مالي از كمپين بايدن، 
براي خالص شدن از شر ترامپ سنگ تمام 

گذاشتند.
بايدن بــا انتخاب يك زن سياهپوســت 
به عنوان معاون رئيس جمهور، يك بار در 
همين ابتداي راه تاريخ ساز شده است اما 
به نظر مي رسد بازهم قصد دارد در تاريخ 

آمريكا ردي از خود به جا بگذارد. 2پست 
كليدي در كابينه آمريكا هميشه در اختيار 
مردان بوده اســت؛ وزارت خزانه داري و 
وزارت دفاع. او احتماال در كابينه خود اين 
وزارتخانه ها را براي نخستين بار به دست 
زنان خواهــد ســپرد. او همچنين وعده 
داده كه رئيس جمهور همه مردم آمريكا 
باشــد. بنابراين به نظر مي رسد در نهايت 
كابينه اي متشكل از چهره هاي دمكرات، 
ميانه رو، ترقي خواه و حتي جمهوريخواه 
معرفي كند. معروف اســت كه مي گويند 
بايدن به تيم هاي تشــكيل شــده از رقبا 

اعتقاد دارد.
بدون شك براي بايدن مهار بحران كرونا 
اولويت اول است. كرونا روزانه جان بيش از 
هزار آمريكايي را مي گيرد و بايدن منتقد 
سرسخت ترامپ به دليل عملكرد ضعيفش 
در زمينه مهار اين بحران بوده اســت. به 
همين دليل همه نگاه ها  از االن به انتخاب 
او براي وزارت بهداشت است. براي آمريكا 
اما هميشــه وزراي خارجه، دفاع، مشاور 
امنيت ملي و نماينده اين كشور در سازمان 
ملل جزو چهره هاي كليدي دولت بوده اند. 
گزينه هاي مهمي براي اين سمت ها مطرح 
هســتند كه چهره هاي گمنامي نيستند 
و اغلب امتحان خــود را در دولت باراك 
اوباما پس داده  اند؛ موضوعي كه مي تواند 
به كشــورهاي جهان در تنظيــم روابط 
خود با آمريكا طي 4ســال پيش رو كمك 
كند. براي بايــدن بازگرداندن چهره هاي 
كاركشته سياست و ديپلماسي به صحنه 
تصميم سازي، از اهميت بااليي برخوردار 
است؛ افرادي كه در وزارت خارجه و ديگر 
نهادهاي كليدي آمريكا از ســوي ترامپ 

كنار گذاشته شده بودند.

بــا وجود آنكــه همچنان 
دونالد ترامپ و ستاد وي 
تأكيد دارند كار انتخابات 
رياست جمهوري آمريكا به پايان نرســيده و بايد براي ورود به مرحله 
اقدامات قضايي در اين باره آماده شد، بخش بزرگي از رهبران سياسي 
جهان در پيام هايي رسمي پيروزي جو بايدن را به وي تبريك گفته اند. 
اين پيام ها كه رنگ و بوي تعجيل در آن ديده مي شود، قبل از هر چيز 
بيانگر يك واقعيت است؛ جهان از شكست ترامپ و پيروزي رقيب وي 
در انتخابات راضي است. در ادامه، مهم ترين واكنش ها به نتايج انتخابات 

آمريكا را بررسي كرده ايم.
آمريكا: يكي از خبرسازترين پيام ها، تبريك زودهنگام جاستين ترودو، 
نخست وزير كانادا براي بايدن بود. او تنها دقايقي پس از اعالم پيروزي 
بايدن توسط شبكه سي ان ان، به او تبريك گفت و اظهار اميدواري كرد 
»جهان در كنار دولت جديد آمريكا بــا چالش هاي بزرگ فعلي مقابله 
كند«. اختالف مواضع شــديد ترودو با ترامپ بر ســر مسائلي ازجمله 
حقوق مهاجران و محيط زيست يكي از ســوژه  هاي مهم رسانه ها طي 

سال هاي گذشته بود.
2 توييت جداگانه نيكوالس مــادورو، رئيس جمهور ونزوئال در واكنش 
به پيروزي بايدن نيز بسيار خبرساز بوده است. مادورو در اين توييت ها 
ابتدا نتيجه انتخابات را به مردم آمريكا، جو بايدن و كاماال هريس تبريك 
گفته و سپس همچون هميشه براي گفت وگو با اين كشور اعالم آمادگي 
كرده است. اين در حالي اســت كه دولت ترامپ، خوان گوايدو، رهبر 
مخالفان مادورو را به عنوان رئيس جمهور قانوني ونزوئال به رســميت 

شناخته است.
از جمله مهم ترين واكنش ها در داخل آمريكا نيز مي توان به پيام هاي 
باراك اوباما، هيالري كلينتون و حتي جب بوش، برادر كوچك جورج 
دبليو بوش، از چهره هاي شاخص حزب جمهوريخواه اشاره كرد. اوباما 
در پيام خود با تبريك پيروزي تاريخــي و قاطع بايدن، از مردم آمريكا 
خواســت به وي فرصت داده و از او حمايت كنند. جب بوش هم كه از 
دوران مناظره هاي داخلي حزب جمهوريخواه در سال 2016 با ترامپ 
روابط پر تنشي داشته، پيروزي بايدن و هريس در انتخابات را به مردم 

آمريكا تبريك گفت.
اروپا:بخش عمده تحليلگران، شكســت ترامــپ را به معناي پيروزي 
اتحاديه اروپا مي دانند؛ تحليلي كه البته با تبريك هاي زودهنگام سران 
كشورهايي نظير آلمان و فرانسه همخواني دارد. در پيام تبريك آنگال 
مركل، صدراعظم آلمان آمده: از صميم قلبم براي شما خواهان پيروزي 
و موفقيت هستم. ما با تكيه به شــراكت و روابط تاريخي خود قادر به 
عبور از چالش هاي فعلي هستيم. امانوئل مكرون نيز كه بارها در تقابل 

با ترامپ قرار گرفته بود، پيروزي بايدن را مقدمــه اي براي رويارويي 
مشترك فرانسه و آمريكا با چالش هاي جهاني به شمار آورد. عالوه بر 
اين، بوريس جانسون، نخســت وزير انگليس هم ضمن تبريك، بحران 
محيط زيســت، تجارت و مســائل دفاعي را اصلي ترين سرفصل هاي 

همكاري آمريكا در دوران جديد ناميد.
جالب آنكه صادق خان، شهردار مشهور لندن و ازجمله شخصيت هاي 
بين المللي كه روابط پر تنشي با ترامپ داشت نيز در صفحه توييتر خود 
پيروزي بايدن را تبريك گفت و نوشــت: بياييد ديوارها را خراب كرده 
و به جاي آن پل بسازيم. پيام هاي جداگانه مقامات عالي رتبه اتحاديه 
اروپا و پيمان ناتو از ديگر واكنش هاي قابــل توجه در اروپا به پيروزي 

بايدن بوده است.
آسيا: از جمله نخستين قدرت هاي آســيايي كه پيروزي بايدن را به 

ارسال پيام هاي تبريك رهبران جهان به جو بايدن، تنها دقايقي پس از اعالم پيروزي او در انتخابات آغاز شد
استقبال جهان از شكست ترامپ

انتظار براي كاهش نرخ ارز 

 ميثم هاشم خاني
اقتصاددان

مجله تايم در جلدي ويژه به مناسبت پيروزي 
بايدن، جمله معروفي از ســخنراني او را روي 
جلد خود آورده است: »زمان التيام فرارسيده 
است.« بايدن در سخنراني روز شنبه  خود كه 
پيروزي اش را اعالم كرد، گفت كه رئيس جمهور 
همه مردم آمريــكا خواهد بود؛ چه آنها كه به 
او رأي داده و چه آنها كــه به او رأي  نداده اند. 
بايدن گفت كه به دنبال التيام زخم هاي آمريكا 
ناشي از دوره رياست جمهوري ترامپ است. 
تايم تالش زيادي براي شكســت ترامپ و 
پايان دوره رياســت جمهوري او كرده است. 
اين مجله 2هفته قبل هم براي نخســتين بار 
در تاريخ 97ســاله انتشارش، لوگوي خود را 
تغيير داد و به جاي آن از عبارت »راي دهيد« 

استفاده كرد.

روزنامه العربي الجديد حمايت بخشــي از 
چهره هاي شــاخص حزب جمهوريخواه 
و همچنين شــبكه فاكس نيوز از بايدن را 
نشــانه اي از قطعي بودن پيروزي بايدن در 
انتخابات به شمار آورده است. به نوشته اين 
روزنامه، مرحله انتقال قدرت در آمريكا عمال 
با طرح نام گزينه هاي احتمالي براي دولت 
بايدن آغاز شده اما همچنان روشن نيست 
دولت ترامپ تا چه اندازه براي پيشــرفت 
سريع امور با نمايندگان بايدن همراهي كند.

هفته نامه اشپيگل ]آلمان[

هفته نامه تايم ]آمريكا[

روزنامه العربي الجديد ]قطر[

عظمت را دوباره به آمريكا 
بازمي گردانيم

زماني براي التيام

بايدن؛ چهل و ششمين 
رئيس جمهور آمريكا

مجله آلماني زبان اشپيگل روي جلد خود طرحي 
از جو بايدن كار كرده كه در حال برگرداندن سر 
مجســمه معروف آزادي در نيويورك به جاي 
خودش اســت، اما در باالي طرح، شعار ترامپ 
نوشته شده است: »عظمت را دوباره به آمريكا 
باز مي گردانيم.« اشپيگل طي 4سال حضور ترامپ 
در كاخ سفيد، تندترين انتقادها را از او مطرح 
كرده است. 3سال قبل، اين مجله در اعتراض به 
سياست  هاي ترامپ و تخريب وجهه آمريكا در 
جهان از سوي او، در طرح جلد خود رئيس جمهور 
آمريكا را با شمشيري در دست نشان داد كه سر 

مجسمه آزادي را قطع كرده است.

   جوان ترين هاي كنگره
مديســون كاتــورن در واقع بين 
جوان ترين نماينــدگان كنگره در 
تاريخ آمريكا، رتبه ســوم را دارد. او 
فقط چند ماه با جد جانســون كه در 
ســال1965 چند روز پس از 25ساله 
شدن از ايالت تنسي به كنگره راه پيدا 
كرد، فاصله دارد. جوان ترين نماينده 
كنگره در تاريخ آمريــكا نيز ويليام 
چارلز كول كليبورن از ايالت تنسي 
بوده كه ســال1797 در 22سالگي با 
اينكه شرط حداقل سني را براي احراز 
اين پست نداشت، به كنگره راه يافت.

 محمدامين خرمي 
روزنامه نگار

سياوش فالح پور
روزنامه نگار

رســميت شــناخت و براي او پيام تبريك صادر كرد، هند بود. ناريندا 
مودي، نخست وزير هند، در پيام خود از »پيروزي بزرگ بايدن« سخن 
گفت. مودي همچنين در پيامي جداگانه به ريشه هندي )مادري( كاماال 
هريس اشــاره كرده و جايگاه او در دولت بعدي آمريكا را مايه افتخار 
دانسته است. از سوي ديگر يوشيهيدي سوگا، نخست وزير ژاپن نيز در 
پيام خود به بايدن و هريس نسبت به تقويت ائتالف اين كشور با آمريكا 
براي تضمين »صلح، امنيت و آزادي در اقيانوس هاي هند و آرام« ابراز 
اميدواري كرد. در مقابل اما تا ساعات پاياني روز يكشنبه، هيچ پيامي از 

سوي رهبران چين و روسيه براي جو بايدن ارسال نشد.
خاورميانه: اگر حساســيت انتخابات آمريكا براي منطقه خاورميانه 
نسبت به اروپا يا كشورهايي نظير روسيه بيشتر نبوده باشد، كمتر هم 
نيست؛ حساســيتي كه با روابط هر يك از قدرت هاي منطقه با ترامپ 
طي 4سال گذشته نسبتي مستقيم دارد. همانطور كه انتظار مي رفت، 
شيخ تميم بن حمد، امير قطر نخستين رهبر منطقه اي بود كه پيروزي 
بايدن را در پيامي صميمي به وي تبريك گفت. در ادامه، روساي جمهور 
عراق و لبنان نيز با ارسال پيام هاي تبريك نسبت به كاهش تنش هاي 
منطقه اي طي سال هاي آينده ابراز اميدواري كردند. امير جديد كويت 
و ســلطان جديد عمان، ازجمله ديگر رهبران خليج فارس بودند كه به 

فاصله چند ساعت، پيروزي بايدن را تبريك گفتند.
اما در سوي ديگر معادله، رهبران خاورميانه اي كه مي توان گفت نتيجه 
انتخابات چندان به نفعشان نيست هم به تدريج وارد صف كشورهايي 
شدند كه پيروزي بايدن را به رسميت شناخته و به وي تبريك مي گويند. 
در ميان اين كشورها، امارات اول از همه پيام تبريك خود را صادر كرد. از 
نامه محمد بن زايد، وليعهد ابوظبي گرفته تا توييت هاي محمد بن راشد، 
نخســت وزير امارات كه در آنها تصاوير مالقات هاي خود با بايدن طي 

سال هاي گذشته را منتشر كرده بود.
پس از اين، عبدالفتاح سيســي، رئيس جمهور مصر نيز با ارسال پيام 
گرمي، پيــروزي بايدن را تبريك گفــت. اما فراتر از اينها، دســتگاه 
قضايي مصر، تنها ســاعاتي پس از اعالم نتايــج انتخابات، 5زنداني 
مصري-آمريكايي را به طــور موقت از زندان آزاد كــرد. جالب آنكه 
رهبران حزب دمكرات بارهــا از رفتارهاي ترامپ نســبت به دولت 
سيســي انتقاد كرده و درباره نقض گسترده حقوق بشر در اين كشور 
سخن گفته اند. اما شايد مهم تر از تمام اين واكنش ها، سكوت عربستان 
سعودي و تبريك خشك و خالي دولت تركيه بوده است. فواد اوكتاي، 
معاون رئيس جمهــور، عالي ترين مقام تركيه به شــمار مي آيد كه تا 
ساعات پاياني روز يكشنبه پيروزي بايدن را تبريك گفته است. در اين 
ميان استقبال احزاب مخالف دولت از پيروزي بايدن به خوبي بيانگر 
چالش هايي است كه ســال هاي آينده پيش روي تركيه و مخصوصا 
دولت اردوغان قرار خواهد داشت. تمام اينها در حالي است كه حتي 
مقامات ميان رتبه سعودي نيز واكنشي به انتخابات آمريكا و پيروزي 
بايدن نداشته اند؛ امري كه از يك سو بيانگر واكنش منفي اين كشور به 
پيروزي بايدن است و از سوي ديگر، اميد به تغيير معادالت انتخاباتي 

آمريكا در روزهاي آينده دارد.

سمانه معظمي
روزنامه نگار
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   برپاييكالسآنالين»ادبيات،فلسفه،هنروعلم«
انجمن علمي- دانشــجويي زبان و ادبيات فارســي دانشگاه عالمه 
طباطبايي با حضور مهدي پارسا، كالس آنالين »ادبيات، فلسفه، هنر 
و علم« را  برگزار خواهد كرد. ثبت نام اين نشست كه از23آبان ماه 
ساعت 15شروع مي شود با عنوان ششمين نشست آنالين » ادبيات، 
فلســفه، هنر و علم« از 
طريــق اينســتاگرام و 
واتساپ انجام مي گيرد. 
دوستداران اين نشست 
مي توانند از طريق تلفن   
در    0902964554
atu_  واتساپ يا صفحه
lit_elmi در اينستاگرام  

ثبت نام كنند.

   نمايش»هفتخوانكودكان«درنمايشنما

فيلم نمايــش »هفت خوان كودكان« به نويســندگي و كارگرداني 
حسين مزيناني از توليدات ســال 1398 مركز تئاتر كانون پرورش 
فكري كودكان و نوجوانان در قالب طرح نمايش نما در فضاي مجازي 
اكران مي شود. به گزارش همشــهري، اين نمايش ويژه كودكان 5 
تا 12 سال اســت و هنرمنداني چون محمدرضا معجوني، حسين 
مزيناني، فرشيد عسگري و ماني كالته در آن ايفاي نقش مي كنند. 
عالقه مندان مي توانند تا پايان آبــان 1399 فيلم اين نمايش را در 

پايگاه اينترنتي نمايش نما به نشاني th. kpf. ir تماشا كنند.

   نخستينكنفرانسملينمايشنامهپژوهي
كــــانـــــون نمايشنامه نويسان و مــترجــــمان تئاتر 
 ايران با همكاري مؤسســه فرهنگي هنري سپندار جاودان 

خــرد »نخســتين كنفرانــس ملــي نمايشــنامه پژوهي 
 ايــران« را در نيمــه دوم دي مــاه 1399 برگــزار مي كند. 
رياســت اين كنفرانس را زهرا حياتي بر عهــده دارد و دبير 
 علمي كنفرانس، پروفســور فرهاد ناظرزاده كرماني اســت. 
دبير اجرايي  نخســتين كنفرانس ملي نمايشــنامه پژوهي 

هم بر عهده حســين 
اســت.   جمالــي 
آخرين مهلت ارسال 
مقــاالت  چكيــده 
تا10آذرمــاه 1399 
و آخريــن مهلــت 
ارسال اصل مقاالت 
 1399 آذر   30 

است.

ياد

يك سال از آسماني شدن آموزگار اسوه، دكتر انوشيروان 
هدايت گذشت. شــادروان دكتر هدايت، استاد جراحي 
دانشگاه علوم پزشكي تهران، از نوابغ 
پزشكي معاصر كشــورمان بود كه 
بيش از نيم قرن بــه درمان بيماران 
و تربيت پزشــكان كشــور همت 
گماشــت. دكتر انوشــيروان 
هدايت، عالوه بر اســتادي در 
طب، اســتاد جامــع فضايل 
اخالقــي و مظهــر نجابت و 
فضيلت و آزادگي و گذشــت 
و مهرباني بود. او تأكيد بســيار 
بر رعايت اصول شــرح حال و 
معاينه دقيق بيمار و نيز احترام 
به  شأن انســاني و رعايت اصول 
اخالقي داشت. آموزه هاي اين پزشك 
دردآشــنا در انجام جراحي به موقع و 
بجا و با حداقل آســيب به بيمار براي 
شاگردانش هميشــه راه گشا بوده. با 
آنكه پزشكي مجرب و كارآزموده و از 
خانداني با افراد سرشناس فرهنگي و 
علمي برخاسته بود، هيچ گاه دنبال 

مقامــات و موقعيت هاي دولتي نبود و ســوداي قدرت و 
شهرت نداشــت. دكتر هدايت، شاگرد مستقيم و دوست 
صميمي اسطوره جراحي ايران، پروفسور يحيي عدل بود 
و هميشه به استاد خود احترام مي گذاشت. با آنكه پس از 
انقالب اسالمي به وي پيشنهاد طبابت در خارج از كشور 
را دادند، بر سر قول خود كه در زمان تأسيس بيمارستان 
شريعتي به پروفسور عاملي داده بود، ماند و نيز به توصيه 
پروفسور عدل مبني بر اينكه در دانشگاه تهران بماند و به 
درمان بيماران بپردازد و پزشك و جراح براي ايران تربيت 
كند، عمل كرد. او مطب شخصي نداشت و از سود و منفعت 
مالي براي خود چشم پوشــي كرد و تا آخر عمر پربار خود 
فقط در بيمارستان دولتي دانشگاهي دكتر شريعتي، به 
معالجه و مداواي بيماران پرداخــت. دكتر هدايت تأكيد 
مي كرد كه دانشــجويان و پزشكان  شــأن واالي انساني 
بيماران را مدنظر داشــته باشــند، چرا كه برخي از اين 
بيماران به دليل مشكالت مالي، آسيب پذيرترند و شما با 
برخورد انساني خود به اينگونه بيماران و خانواده هاي شان، 
كرامت انساني مي بخشيد و اندكي از بار سنگين بيماري را 
از دوش شان مي كاهيد. او تأكيد مي كرد من با سرمايه اين 
ملت درس خوانده ام و اينك نيز هّم و تالش خود را به كار 
مي گيرم تا به مردم اين مرز و بوم خدمت كنم. استاد عاشق 
ايران بود و هميشــه مي گفت كه هيچ وقت از ناماليمات 
روزگار خســته و نااميد نشــدم، چون اعتقاد داشتم كه 
هرچه در توانم بود براي كشورم انجام دادم و اكنون وجدانم 
آسوده است. اســتاد هدايت رفت و به پزشكان جاويد نام 
اين سرزمين پيوست. نام بلند او هميشه در تاريخ طب و 
جراحي اين سرزمين باقي خواهد ماند. اميدوارم راه و رسم 
پزشــكان جراحي عمومي ايران، راه و رسم استاد هدايت 

باشد و به اين رويكرد باقي و برقرار باشد.

   لوچو،كشتيهزارساله

ديروز در  توييتر، عكس هايي از مسابقات كشــتي »لوچو« در مازندران  مورد توجه 
كاربران قرار گرفت. قدمت مسابقات سنتي كشتي لوچو به هزار سال پيش برمي گردد. 
كشــتي لوچو يكي از ورزش هاي محلي مازندران در شمال ايران است كه همچنان 

طرفداران زيادي دارد. 

   ۸محلهتهرانبرايعكاسي
صفحه اينســتاگرامي در حوزه عكس براي 
عالقه مندان به عكاسي اقدام به معرفي 8 محله 
از تهران با سوژه هاي تاريخي كرده است. اين 
صفحه با نوشتن اين مطلب كه خيلي هامان 
دوست داريم در يك خيابان يا خانه قديمي 
عكس داشته باشيم اين محله ها را به ترتيب: 
محله عودالجان، عمارت كاظمي، حمام نواب، 
خانه موزه مدرس، بازارچه عودالجان، خانه 
فاموري، خانه موتمن االطبا و پشت بام حمام 

نواب معرفي كرده است.

   محسنتنابندهبهكرونامبتالشد
محسن تنابنده، بازيگر و كارگردان سينما و 
تلويزيون كه بيشتر او را با نقش نقي معمولي 
در سريال طنز پايتخت مي شناسيم، چند 
روز پيــش، با انتشــار پســتی در صفحه 
اينستاگرامش به نحوه ماسك زدن برخي 
شــهروندان بي مالحظه معترض شــده و 
خواهان رعايت بهداشت عمومي و ماسك 
زدن در اماكن عمومی شده بود. او در اين 
پســت نوشــت:» بعد از ديدن اين عكس 
از ريشه كن شــدن كرونا توي ايران قطع 
اميد كردم.« محسن تنابنده خودش هم به 

تازگي به كرونا مبتال شده است.

دست فرمان

مجالتهمشهري:24،بچهها،تندرستي،داستان،دانستنيها،جوان،سرزمينمن،سرنخ
ضمائمهمشهري:استانها،محله،دوچرخه،سهچرخه
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عكس:ايرنا،علیاصغرقزلسفلو آخريننسلازپاالندوزهایگرگاننگرانبهفراموشیسپردهشدناينحرفهقديمی.

»ميالن كوندرا« در كتاب »مواجهه« يادداشتي 
كوتاه درباره رماني به نام » كار شــب « 

نوشته كه هنوز در ايران ترجمه نشده 
است. نويســنده اين رمان » توماس 
گالوينيك« است و »كوندرا« از او 
به عنوان نويسنده جوان اتريشي ياد 

مي كند. تاريخ نوشتن اين يادداشت 
سال 2008است و آنگونه كه »كوندرا« نوشته اين كتاب را از 
سر تصادف به دست گرفته و خوانده است و اين مطلب كوتاه را 

درباره آن نوشته است.
» يوناس مردي سي ساله يك روز صبح از خواب بيدار مي شود 
و در مي يابد كه دنياي اطرافش خالي است و در آن بني بشري 
پيدا نمي شــود؛ آپارتمانش، خيابان ها، فروشگاه ها، كافه ها- 
همه  چيز، بي هيچ تغييري، درست مثل ســابق اند و نيز آثار 
آدم هايي كه تا همين ديروز در آن جاها به سر مي برد ه اند، اما 
خودشان ديگر نيستند. كتاب به توصيف گشت زدن يوناس در 
اين دنياي وانهاده شده مي پردازد، اول با پاي پياده و بعد سوار 
بر خودروهايي كه مدام عوض شان مي كند، چون هيچ يك از 
اتومبيل ها راننده ندارند و همه در دسترس اند. او قبل از آنكه 
خودش را بكشــد، چند ماهي دور دنيا مي گردد و نوميدانه 
به دنبال رد و اثري از زندگي خودش، خاطرات خودش و حتي 
خاطرات آدم هاي ديگر مي گردد. او خانه ها، كاخ هاي ييالقي و 
جنگل ها را نگاه مي كند و به نسل هاي بي شماري فكر مي كند 
كه سابق بر اين همه اين چيزها را مي ديدند، اما حاال رفته اند 
و در مي يابد كه هر آنچه مي بيند فراموشــي است، فراموشي 
محض است، فراموشي اي است كه وضعيت نهايي اش كوتاه 
زماني ديگر تحقق مي يابد، يعني در همان لحظه اي كه خودش 
هم مي رود. و من باز به آن ايده مبرهن)به آن ايده كه به نحو 
حيرت انگيزي مبرهن اســت( مي انديشم كه تمام چيزهايي 
كه وجود دارند)ملت، انديشــه، موسيقي( مي توانند الوجود 
نيز بشــوند. « اين تصوير آخرالزماني، ايــن روايت نامعمول 
در جهاني وانهاده شــده، مي تواند از زاويــه اي ديگر، تصوير 
انسان هاي سرگشته اي باشــد كه در شهر زندگي مي كنند و 
جهان شان، ارتباطا ت شــان، روياها و افكار و اعمال شان همه 
محصول فراموشــي است. محصول نديده شــدن و نديدن، 
محصول آن رخدادي كه در نتيجــه اش همه ما به حال خود 
واگذاشته شده ايم تا خوشبخت يا بدبخت بمانيم. در چنين 
وضعيتي ما همه تبديل به »يوناس«هايي تنها مي شويم. يك 
روز صبح كه از خواب بيدار مي شويد، وقتي چون غريبه اي تنها 
در شهر خود، در كوچه و محله خود قدم مي زنيد، وقتي ميان 
جمعي تنها، بي حرف و در سكوت به بيرون خيره مي شويد، در 
اتوبوس و مترو و تاكســي و ماشين خود كه از اين سوي شهر 
به سمت ديگر مي رويد، »يوناس« تنهاي درون تان نوميدانه 
به دنبال رد و اثري از نسل انسان هايي است كه روزگاري در اين 
شهر ساكن بودند، زندگي مي كردند، به ياد مي آوردند، مشاهده 
مي كردنــد و در هم كالمي همديگر كلماتــي مي آموختند، 
عاشق مي شدند، شكست مي خوردند و بار ديگر دست روي 

زانوي شان مي نهادند و برمي خاستند.
چنين اســت كه در متن هياهو، در متــن آن چيزي كه ما 
به ظاهر مي بينيم، با شــلوغي بســط يافته اش، با ترافيك و 
تاكسي ها و ســاختمان هايش، با جوي خيابان و درخت هاي 
چنار و آلودگي هوايش، چيزي عميق تر خانه كرده است و آن، 
چيزي نيست جز فراموشي يا چنان كه »كوندرا« به ما يادآور 

مي شود:»فراموشي محض«.
نيست شدن، صورت غايي اين فراموشــي است. حالتي كه 
شخصيت اصلي رمان »كار شب« به شكل هولناكي با آن مواجه 
مي شود و در نتيجه نوميدانه براي يافتن رد و اثري از چيزي 
كه پيش از تنهايي تجربه كرده به جســت و جو برمي خيزد. 
غريبه اي در شــهر »يوناس« مي تواند نامي براي تك تك ما 
باشد. هر آنچه در داستان به ناگهان نيست شده، چيزي است 
كه در برابر ديد قرار دارد، اما ديده نمي شود. تنهايي و فراموشي، 
نتيجه نهايي اين نديده شدن اســت. ما در متن اين وضعيت 
است كه در جســت و جوي زندگي هســتيم، پيش از آنكه 
نيست شويم. شهر، عرصه مواجهه است؛ جايي براي تعامل و 
تبديل شدن و حركت كردن. ما زماني واجد شرايط كامل براي 
زيستن در چنين محيطي هستيم كه آن فراموشي، آن رفتن 
و ناپديد شدن اتفاق نيفتد. به لطف حضور انسان است كه اين 
قلمرو ناهمگون و پر از ساختمان و ماشين تبديل به جايي براي 
زيستن مي شود. جايي كه ما مي توانيم انسان هايي را ببينيم 
كه به گفته فوئنتس، نويسنده بزرگ مكزيكي:» خورشيد شان 
را با خود دارند و تو مي تواني از وراي نگاه كردن به آن همه  چيز 

را بپذيري. «
*كتابمواجههدربرگيرندهيادداشتهاييازكوندرادرباره
ادبياتوهنراســتكهباترجمهفروغپورياوريازسوي

انتشاراتآگهچاپوروانهبازاركتابشدهاست.

تصــادف ســاختگي از آن نوبرانه هاي ســبك رانندگي در ايران اســت. برخي 
تصادفات ســاختگي براي اخاذي از راننده ها و عمدتا خانم هاي راننده و توسط 
موتورسيكلت سوارها رخ مي دهد. برخي از تصادفات ساختگي براي گرفتن خسارت 
از بيمه صورت مي گيرد كه تعداد آنها هم كم نيست و به گفته رئيس سازمان نظام 
پزشكي كشور، تنها 1160مورد تصادف ساختگي در سال 1398شناسايي شده 
است. اگر به تصادفي كه با شما مي شود مشكوك شديد و نكته اي غيرطبيعي به نظر 

آمد، احتياط بيشتري كنيد و بالفاصله با پليس تماس بگيريد.

داوودپنهانيقصه شهر
روزنامه نگار

حميدضياييپرور
روزنامه نگار

لندن:كميسيون اتحاديه اروپا هشدار داده، زناني كه در اتحاديه 
اروپا زندگي مي كنند از امروز تا پايان ســال را گويي مجاني كار 
مي كنند. به گزارش اينديپندنت، شــعبه اجرايي اتحاديه اروپا 
اعالم كرد، متوسط دستمزد ساعتي زنان، 16 درصد از همكاران 
مردشان كمتر است و اين با حدود 2 ماه حقوق ساالنه زنان برابري 
مي كند. شكاف جنسيتي در دستمزدها در اروپا در 8 سال گذشته، 
فقط يك درصد كاهش يافته است. اين يعني زنان بايد 84 سال 

ديگر صبر كنند تا دستمزدشان با مردان برابر شود.

نيويورك: يك شخص ناشناس بيش از يك ميليارد دالر 
بيت كوين را از يك كيف پول ديجيتال كه بيش از 5 سال 
در حالت خاموش بوده، جابه جا كرده اســت. به گزارش 
اينديپندنــت، ارزش 69369 بيت كوين جابه جا شــده 
)1ميليارد دالر( اكنــون 58 برابــر ارزش آن در آخرين 
باري است كه سال 2015 بيت كوين ها به اين كيف پول 
انتقال داده شــده اســت. آن زمان بيت كوين 250 دالر 

ارزش داشت.

قاهره: دامپزشك ها در قاهره پايتخت مصر با هزينه اي 
معادل 12ميليون تومان پاي شكســته يك مرغ را عمل 
كردند تا صاحبش او را بــراي دوره نقاهت به خانه ببرد. 
به گزارش ديلي ميل، اكنون اين دو دامپزشــك خبر از 
موفقيت اين عمل جراحي مي دهند كه به درخواســت 
 صاحــب مرغ انجام شــده بــود. در اين عمــل جراحي 
از پالتين براي ترميم شكســتگي هاي پاي مرغ استفاده 

شده بود.

لندن: پس از آخرين قرنطينه و محدوديت هاي اعالم شده 
توسط مقامات انگلستان، مردم اين كشور بدون توجه به 
اين قوانين نخســتين روز آفتابي را جشن گرفته و برخي 
حتي بدون ماسك راهي پارك ها شدند. به گزارش سايت 
بريتانيايي متــرو، آنها كه براي نمونــه فقط حق مالقات 
همزمان يك نفــر در بيرون از خانه را داشــتند به صورت 
دسته جمعي در فضاي سبز و به بهانه روزي آفتابي ديده 

شدند.

نخستينروزآفتابيدربريتانياجراحي12ميليونتومانيپايمرغجابهجايييكميليارددالربيتكوينتفاوتحقوقزنانومرداندراروپا

ايستادندربرابرفراموشي

مواظبتصادفساختگيباشيد

 حضرتاميرالمؤمنينعليع:
الّطاعه للَّ اقوي سبب؛ فرمانبرداري خداوند، محكم ترين وسيله است.

  اذان ظهــر:  11:48   غروب آفتــاب: 17:02   اذان مغرب: 17:21
   نيمه شب شــرعی: 23:05   اذان صبح: 5:09   طلوع آفتاب: 6:35

رفتمبهباغصبحدميتاچنمگلي
آمدبهگوشناگهمآوازبلبلي

چونكرددردلماثرآوازعندليب
گشتمچنانكههيچنماندمتحملي

بسگلشكفتهميشوداينباغراولي
كسبيباليخارنچيدهاستازاوگلي

چنم، از چيدن گرفته شده، هماني كه امروز مي گوييم »رفتم گلي بچينم«. به برداشتن 
و جمع كردن چيزي هم مي گويند، مانند جمع آوري دانه هاي رشته مرواريد. سنايي 

غزنوي سروده است:
اي روي تو چون باغ و همه باغ بنفشه/خواهم كه بنفشه چنم از باغ تو يك مشت

اين برداشتن و برچيدن را شاعران هم براي گل و گياه استفاده كرده اند و هم در نگاه 
عاشقانه شان براي دور كردن درد و آرامش بخشــيدن به محبوب؛ مثال خاقاني وقت 

دندان درد يار سروده است:
بگشاي به دندان گره از رشته جانم /تا درد چنم زان سر دندان كه تو داري

ناصر خسرو نيز از شاخه، عقل مي چيند:
ميوه معقول به دست خرد /از شجر حكمت او مي چنم

چنم و چدن، كه از همين چيدن است، در يك رباعي از ابوسعيد ابوالخير  چنين آمده است:
آواِز در آمد، بنگر يار من است /من خود دانم كرا غم كار من است /سيصد گل سرخ بر 

رخ يار من است /خيزم بچنم كه گل چدن كار من است

دردتبچينم!

فضاي مجازي

»مبارزه عليه وضع موجود« نوشته ســابينه فون ديركه 
به ج ن ب ش دان شــ ج ويي آل م ان در فاصله سال هاي 1955 
تا 1985 مي پردازد. اين كتاب را محمد قائد، نويســنده 
و روزنامه نگار به فارســي برگردانده و به تازگي از ســوي 
نشر نو منتشر شده اســت. ورود شــماري از دانشجويان 

ناراضي آلمان به ساختار دولت آن كشــور در دهه 1980 از مهم ترين تحوالت 
اروپا در ســال هاي پس از جنگ جهاني دوم بود. جوانان آن كشــور، سرخورده 
از وقايع و بي اعتماد به نســل پيش، ابتدا 2 راه در پيش گرفتند: درس خوانده ها 
اگزيستانسياليست هايي شدند با لباس هايي همواره سياه به عالمت سوگواري 
براي جامعه اي كه در آن منظور از حرف زدن، كتمان حقيقت است و مقصود از 
سكوت انكار آن و جوانان طبقه كارگر عربده جوياني شدند لباس هاي چرمي به تن 
و سوار بر موتورسيكلت هايي پر سر و صدا. دسته اول طبقه متوسط را نگران مي كرد 
و دسته دوم او را مي ترساند. اواخر دهه 1960 اوضاع نگران كننده تر شد؛ كساني 
سالح برداشتند تا نظامي را كه به نظرشان فاســد و دروغگو مي رسيد سرنگون 
كنند. همزمان با فروريختن ديوار برلين، شماري از جوانان پرخاشگر دهه 1960 
در حكومت آلمان واحد، صاحب شغل و مقام بودند. آيا وضع موجودي كه مسئوليت 
آن با اين گروه هم هست همان چشم انداز زيبايي است كه وقتي دانشجو بودند 
وعده اش را مي دادند، و آيا اين دانشجويان سابق به ناراضيان آتي مجال خواهند داد 
كه به همين ترتيب وارد صحنه شوند و سهمي از گوي و از ميدان به دست آورند؟ 
سابينه فون ديركه متولد سال 1960، استاديار آلماني در دانشگاه پيتسبورگ 
است. از او مقاالت متعدد و خواندني اي در نقد و بررسي هاي مطالعات آلماني و 
سياست و جامعه آلمان منتشر شده است. اين كتاب 258صفحه اي با شمارگان 

هزار و 100نسخه به بهاي 62هزار تومان منتشر شده است.

ويترين

مبارزهعليهوضعموجود

نسيمسوداگري
متخصص جراحي عمومي

اومطبنداشت

رويدادهاي فرهنگي و هنري

به ياد انوشيروان هدايت،پزشك نيك انديش
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اقتصاددان 
کاردان

»علینقی عالیخانی«، 24 تیر 
1350، از ریاست دانشگاه تهران 

کناره گرفت

  حمیدرضا محمدي ����������������������

از متخصص ترین کارگزاران عصر 
پهلوي بود و از آنجا که در فرانسه، 
دکتري اقتصاد دریافت کرده بود، 
مناسب ترین آدم براي آن بود که 
هفت سال عنان وزارت اقتصاد را 

در اختیار بگیرد�
»علینقي عالیخانــي« از معدود 
رجال آن دوره بود کــه به تولید 
ملي سخت اعتقاد داشت؛»تفاوت 
اصلي اش این بود که حمایت خیلي 
شدیدي از صنایع داخلي کردیم��� 
مثال��� براي بنده خیلي مهم تر بود 
که کارخانه هاي نساجي داخلي کار 
کنند، تا تاجري که از خارج جنس 
وارد مي کند� این است که حمایت 
از صنایع داخلي برایم خیلي مهم 
بود��� براي شما قابل تصور نیست 
آن موقع تا چه اندازه وضع اقتصاد 
داخلي و صنایع بد بود�« و این در 
نخستین ماه هایي بود که به وزارت 

رسیده بود�
از جمله بنیان هایــي که او نهاد و 
کمتر درباره اش صحبت شــده، 
نمایشگاه بین المللي تهران است� 
ماجرا به سال 1348برمي گردد که 
او به کمیسیون اقتصادي سازمان 
ملل متحد براي آســیا و خاوردور 
)اِکافــه( قبوالند، »نمایشــگاه 
آسیایي« ســاالنه آن در تهران 
برگزار شــود؛ »هدف من این بود 
اینجا یك محوطه اي باشد��� براي 
نمایشگاه دائمي� « و البته خواهان 
هم پیدا کرد؛ مثال » ازدربار به من 
تلفن کردند که شما از این زمین هاي 
نمایشگاه بدهید براي بیمارستان 
قلب که علیاحضــرت، ملكه مادر 
اســمش را انتخاب کنند�« ولي 
مسئله آن بود که »به هیچ قیمت 
نمي خواستم زمین هاي نمایشگاه 
را به کســي بدهم، اگر مي زدند، 
دیگر نمایشگاهي باقي نمي ماند� 
مي خواســتم براي نمایشــگاه 
باشد�« جالب آنكه بزرگراه شهید 
چمران فعلي که آن زمان پارك وي 
نام داشــت، به خواست او ساخته 
شد� »براي اینكه ما مي دیدیم اگر 
بخواهیم این نمایشگاه کارش را 
درست ادامه بدهد، کافي نیست به 
خیابان پهلوي آن زمان اتكا کنیم�« 
و در نهایت ساختمان هاي نمایشگاه 
را »در مدت خیلــي کوتاهي، زیر 
یك سال، ساختیم� « و البته او اضافه 
مي کند، در آن زمان، هتل هیلتون 
)اســتقالل(، باشگاه شاهنشاهي 
)انقالب( و پارك شاهنشــاهي 
)ملت( ساخته شــده بود اما هنوز 
خبري از شــهربازي، بیمارستان 
قلب ملكه مادر )شهید رجایي( و 

رادیوتلویزیون )صداوسیما( نبود�

سياستمدار

1 3 5 0
نماد هاي لرزان 

شهرنشیني
هویت بخشي به روستایيان مهاجر

 جمال رهنمایي   �����������������������������������������
ساختن نمادهایي كه نشانه یك شهر یا كشور در 
جهان باشد، قدمتي به اندازه تمدن بشري دارد. 
برج شهياد در ميدان آزادي تهران بنایي بود كه 
با همين هدف در سال1350در غرب شهر افتتاح 
شد. تاریخ نمادگرایي نشان مي دهد كه هر چيزي 
مي تواند معناي نمادین پيدا كند؛ اشياء طبيعي 
)سنگ ها، گياهان، حيوانات، انسان ها، كوه ها، باد، 
آب و آتش( یا ساخته هاي انسان )ساختمان ها، 
كشتي و اتومبيل( و یا حتي اشكال انتزاعي )اعداد، 
دایره و مكعب(. در حقيقت تمام جهان یك نماد 
بالقوه است. این روزها هویت شهرها با فضاهاي 
فرهنگي، بناهاي كاربردي، ميزان سهولت زندگي، 
نوع آب و هوا و عوامل مرتبط با سالمت زندگي مانند 
وضعيت آلودگي هوا و آلودگي هاي صوتي، سهولت 
تردد و دسترســي، قيمت خدمات و هزینه هاي 
زندگي ارزیابي مي شــود. به عبارت دیگر امروز 
كيفيت زندگي شهروندان نماد هویت یك شهر 
است و براي همين دیگر از عكاسان دوره گردي 
كه با دوربين هاي فوري و موتور سيكلت، جوانان 
شهرســتاني را به محض ورود به تهران در كنار 
برج آزادي در یك قاب ثبــت مي كردند، خبري 
نيست. مي توان درباره جزئيات مهندسي، تحليل 
تناســبات زیبایي شناســانه و تاریخي این نماد 
هویتي شهر تهران سخن گفت كه بسيار هم گفته 
شده است. به نظر مي رسد در كنار این تحليل هاي 
هنري، زیبایي شناختي و اسطوره اي، مي توان به 
نياز یك سلسله تازه تاسيس كه پرشتاب در پي 
فراهم كردن هویتي براي خودش و شهرنشيناني 
در حال گذار از زندگي روستایي به شهرنشيني 
بود نيز پرداخت. بنایي كه در ورودي این پایتخت 
تازه تاسيس و در مكان روستایي قدیمي به نام 
»ته ران«ساخته مي شود تا به ساكنان این شهر 
تعلق خاطر و دلبستگي بدهد و حس دردناك 
جدایي از روستا را در آنان التيام بخشد؛ نمادي 
براي پاگرفتن حكومتي استوار كه محكم بر زمين 
استوار شده و روستایيان ایراني را پایتخت نشين 
كرده است. شــهري كه حاال آنقدر بزرگ شده 
كه تامين غذاي ســاكنين آن مصرف بي رویه 
ســفره هاي آب زیرزميني را به  دنبال داشته و 
دچار فرونشيني شده اســت؛ بحراني كه شاید 
پایه هاي این نماد شهرنشــيني پایتخت را نيز 

سست و لرزان كند.

  مرتضی برکتی همدانی   ������������������������������������������������������������������
»کورش آســوده بخواب که ما بیداریم��� « این جمله اي بود که 
محمد رضاشاه در پاسارگاد، جایي که منسوب به مقبره کورش 
است خطاب به او گفت� 20مهر 1350شمســي، 30سال بعد از 
پادشاهي اش، او جشني به پا کرد که به گمانش عظمت سلطنت 
خود را به رخ تاریخ پادشاهي ایران مي کشید� جایي که او با یك 
رجعت تاریخي خود را احیا کننده حیات پادشاهي ایران مي دانست 
کمي آن سوتر از حاشیه شهر شیراز بود� جایي که خانه هاي مخروبه 
و حلبي آباد ها به شهر تكیه داده بود را دیوار کشیده بودند تا سران 
کشورهایي که به جشن دعوت شده بودند، منظره اي غیر از آنچه 
طراحان جشن در چادرهاي بزرگ و مراسم رسمي و شام مجلل 

ترتیب داده بودند را نبینند�
برگزاري جشن هاي 2500ساله در سال هاي پایاني دهه30شمسي 
مطرح شد� بر اساس اسناد موجود این جشن قرار بود در ابتداي 
دهه40شمسي برگزار شود اما آمدن و رفتن دولت هاي متعدد، 
نداشــتن بودجه کافي براي برگزاري جشني مجلل و درگیري 
شــاه با اصالحاتش و حضور مخالفان جدي از میان رجال نسل 
اول دوره پهلوي، مانع برگزاري این جشن ها شد تا اینكه بعد از 
تاج گذاري شاه و وزارت دربار اسداهلل علم این مسئله به صورتي 
جدي در دســتورکار قرار گرفت� از اول قرار بود جشن در فارس 

و تخت جمشید برگزار شود و از این رو پیشنهادهاي متعددي از 
سوي برخي مورخان براي نمادسازي هایي از عصر ایران باستان 

به سوي استانداري فارس و کمیته برگزاري جشن ها سرازیر شد�
در نهایت با توجه به نبود زیرساخت ها براي پذیرایي از مهمانان 
که از سران کشورها و دولت هاي مختلف بودند، قرار شد خیمه ها 
و چادرهاي بزرگي براي این کار آماده شــود� شهرکي موقت از 
چادرها و زیرساخت هاي جانبي از وسایل براي چادرها آماده شد� 
در مستندي که بعدها در این مورد ساخته شد، گفته مي شود که 
بسیاري از دعوت شدگان به جشن برخي از وسایل این چادرها را 
بعد از اقامت چندروزه با خود برده اند که در نوع خودش بســیار 
جالب توجه بود که رئیس دولت یا همراهانش وسایل اتاق را بدزدند�
از سوي دیگر نوع آماده سازي  مراسم، آن را تبدیل به یك جشن 
بسیار پرخرج کرد و بســیاري از روزنامه هاي خارجي برگزاري 
بي مورد آن را مورد انتقاد قراردادند� شــاید به همین دلیل بود 

که برخي از روساي دولت ها ترجیح دادند که در مراسم حضور 
نیابند و معاون خود را بفرســتند� در نهایت 20پادشاه و امیر، 
5شهبانو، 21شاهزاده، 16رئیس جمهور، 3نخست وزیر، 4معاون 
رئیس جمهور و 69وزیرخارجه در مراسم شرکت کردند� مهم ترین 
غایب مراسم نیكسون، رئیس جمهور آمریكا و بزرگ ترین متحد 
شاه بود که معاونش را به تهران فرستاد� از بریتانیا هم خود ملكه 

الیزابت نیامد اما فیلیپ، همسرش را به جشن فرستاد�
با گذشت ســال ها هنوز هزینه هاي جشن به عنوان یك مسئله 
مهم و انتقادي در برگزاري این مراسم مورد توجه است، به صورتي 
که عددهاي مختلفي براي آن بیان مي کنند� برخي کل هزینه اي 
که براي جشن شده اســت را 22میلیون دالر ارزیابي کرده اند� 
طرفداران ایده برگزاري این جشــن عنوان مي کنند که نیمي 
از هزینه ها توســط بخش خصوصي و صاحبان صنایع پرداخت 
شده است� عبدالرضا انصاري، که مسئول مستقیم برگزاري جشن 

بود این مسئله را بدون ارائه ســندي بیان مي کند� ژان لوروریه 
روزنامه نگار فرانسوي که در این مورد گزارش هاي متعددي نوشته 
اســت، کل هزینه ها اعم از پروژه هاي زیرساختي مثل فرودگاه 
شیراز و برگزاري جشــن را عددي در حدود 500میلیون دالر 
برآورده کرده است� ویلیام شــوکراس، نویسنده کتاب معروف 
آخرین سفر شاه که به دالیل ســقوط محمدرضاشاه پرداخته 
است هزینه جشن هاي 2500ســاله را، 300میلیون دالر عنوان 
مي کند� جنجالي ترین بخش جشن، شامي بود که خوراك هایش 
در رستوران گران قیمت ماکسیم در پاریس طبخ و با هواپیما به 

شیراز فرستاده شد�
شاید تصویري که از جشن هاي 2500ساله در ذهن مردم مانده، 
رژه اي باشد که سربازان سلســله هاي پادشاهي ایران در برابر 
مهمانان با ساز و برگ و لباس هاي و گریم هاي همان دوران رفتند� 
در میانه رژه بادي تند برخاست و مهمانان که زیر نور آفتاب بودند 

را به شدت اذیت کرد�
جشن هاي 2500ساله، عبور محمدرضاشاه از دیكتاتوري دهه40 
به اســتبداد بود� جایي در میانه تاریخ که او با لحني خاص گفت 
»کورش آسوده بخواب که ما بیداریم��� « بعدها در گزارش هاي 
متعدد ساواك عنوان شد که این جمله به طنزي عمومي نزد مردم 

تبدیل شده است�

تعبير خواب كورش 
جشن هاي 2500ساله 20مهر 1350برگزار شد

  فرزانه ابراهیم زاده   ������������������������������������������������������

روزنامه هاي عصر روز 24مهرماه 1350در كنار گزارش هاي 
تكميلي از جشن هاي 2500ساله شاهنشاهي، عكس اول 
خود را به تصویري از بنایي بلند و ســفيدرنگ اختصاص 
دادند كه در ســه راه مهرآباد تكميل شــده بود؛ بنایي كه 
مهندس جوان 24ســاله اي آن را طراحي كرده و قرار بود 
یادمان این جشن باشــد، اما براي سال ها نمادي از تهران 

شد؛ »برج آزادي«.
محمدرضا پهلوي كه بدون هيــچ آیيني و تنها با خواندن 
سوگند پادشــاهي در شــهریور 1320بر تخت سلطنت 
نشســته بود، بعد از تثبيت قدرتش در دهه40 و باال رفتن 
ثروت كشور به خاطر سهم بيشــتر از درآمد نفت، تصميم 
داشت تا ایران را هر چه بيشتر در صدر خبرها بياورد. او در 
سال1345در ششمين سال تولد وليعهدش، آرزوي دیرینه 
خود، یعني جشن تاجگذاري را در كاخ گلستان انجام داده 
و فرح پهلوي، مادر وليعهد را به عنوان نایب السلطنه انتخاب 
كرده بود. اما این جشــن آنطور كه مي خواســت و به زعم 
وي شكوه و عظمت باستاني ایران را براي قدرت نمایي در 
منطقه پرآشوب خليج فارس و در ميان كشورهاي آسيایي 
نمایش نمي داد. شــاه ســوداي تبدیل ایران به مهم ترین 
كشور منطقه و حتي آسيا را در ســر مي پروراند؛ رؤیایي 
كه باید با نمایش شكوه و تمدن قدیم و جدید ایران پيوند 
مي خورد. ایده برگزاري جشن هایي در ستایش سلطنت 
در ایران در اواخر دهه30 مطرح شد، اما كمبود منابع مالي 
مستمر، آن را تا سال45به تعویق انداخت و در نهایت بعد 
از مدت ها برنامه ریزي قرار شد در مهرماه 1350در تهران 
برگزار شود. همان نيمه دوم دهه40، هيأتي انتخاب شد تا 
براي برگزاري هر چه بهتر این جشن ها برنامه ریزي كند. 
ایده هاي بسياري همراه با ردیف بودجه هاي مفصل تنظيم 
شد. جدا از برگزاري جشن ها و دعوت از مهمان ها، یكي از 
مهم ترین برنامه هاي كميته برگزاري، ساخت یادماني براي 
برگزاري این جشــن بود. ابتدا تصميم گرفته شد تا بنایي 
را به شكل طاق نصرت، با اعتباري بالغ بر 6ميليون تومان 
در غرب تهران كه مهم ترین ورودي پایتخت بود بسازند. 
طرح آن را نيز »اميرنصرت منقح« و »یوسف شریعت زاده« 
تهيه كردند، اما بعد از اینكه قيمت نفت افزایش پيدا كرد 
و دســت دولت در تخصيص اعتبارات، قدري بازتر شــد، 
برنامه جشن هاي 2500ساله را نيز مفصل تر كردند. اعالم 
شــد كه طرح طاق نصرت به اندازه كافي عظمت ندارد و 

تصميم گرفتند بناي عظيم تري بسازند. 
در شهریور 1345فراخوان یك مسابقه 
معماري در روزنامه ها درج شد و شوراي 
مركزي جشــن هاي 2500ساله تهيه 
طرح ساختماني به نام »شهياد آریامهر« 
را به مسابقه گذاشت و از معماران دعوت 
كرد كه طرح هاي خــود را تا دهم آبان 
1345به دبيرخانه تحویل دهند. در ميان 
طرح هاي ارائه شده، طرحي از یك جوان 
24ساله فارغ التحصيل دانشكده هنرهاي 
زیباي دانشگاه تهران در رشته معماري 

به اسم حســين امانت، با آنچه در ذهن طراحان جشن ها 
بود تناسب زیادي داشت. این طرح كه البته بعدها تغييرات 
كوچكي كرد برجي بلند بود كه با اســتفاده از نشانه هاي 
معماري ایران در دوره هاي مختلف تاریخي طراحي شده و 
در كنار نمادهاي مدرن، نشاني از گذشته باشكوه تاریخي 
ایران به خصوص در زمينه معماري داشــت. طرح امانت با 
وجود جواني او بسيار جسورانه و البته بسيار گسترده بود و 
همين باعث مي شد تا ساخت آن را با مشكالتي مواجه كند.

برخي از كارشناســان تاریخ معماري با بدبيني معتقدند 
كه نقش هوشنگ سيحون به عنوان استاد امانت و یكي از 
داوران این مســابقه در انتخاب طرح او را نمي توان نادیده 
گرفت. امانت پيش از شركت در این مسابقه، طرحي شبيه 
آن را در دانشگاه آماده كرده و نمره خوبي هم از آن گرفته 
بود. در كنار این، طرح هاي دیگري كه در این مسابقه شركت 
كردند هم هنوز موجود است و نشان مي دهد كه جسارت 
امانت براي طراحي این برج بيش از دیگران است. مهم ترین 
منبع الهــام امانت جدا از اســتفاده از المان هاي معماري 
ایراني در دوره هاي مختلــف، طاق ضربي هاي ایراني بود 
كه روي چهارپایه اســتوار شده است. این پایه ها در امتداد 
خود پيچ خورده و داخل بنا به یك گنبد هرمي شكســته 
ختم مي شوند. بدین ترتيب كل بنا به یك گنبد مي رسيد. 
حســين امانت در گفت وگویي كه ســال85 انجام داده 

گنبد را دستاورد بزرگ معماري ایران و 
مظهر نبوغ معماران این سرزمين دانسته 
است. بنا داراي 2قوس بزرگ رو به شرق 
و غرب اســت و حالتي دروازه گونه دارد. 
قوس زیرین به شــكل هاللي و ملهم از 
ایوان مدائن است و قوس باالیي به شكل 
جناغي با الهام از معماري دوران اسالمي 
ساخته شده. بدین ترتيب 2دوره بزرگ 
معماري تاریخي ایــران در برج آزادي 
با هم تلفيق شــده اند. اما انتخاب طرح، 
تازه اول راه بود و مشكالت زیادي براي 
تكميل این برج وجود داشت. مهم ترین مشكل این سازه 
به دليل بزرگي و گستردگي آن، انتخاب پيمانكاري بود كه 
اجرایش كند. با بررسي هاي زیاد سرانجام شركت »َمپ« به 
مدیریت »محمد پورفتحي« براي این كار انتخاب شد كه با 
مهندسان ایراني و اروپایي فعاليت مي كرد. سرپرست كارگاه 
ساخت وساز نيز ایرج حقيقي بود. محل قرار گرفتن برج نيز 
اهميت زیادي داشت. این برج باید در جایي ساخته مي شد 
كه عالوه بر اینكه از نقاط مختلف تهران قابل مشاهد باشد 
دروازه این شهر هم به شمار آید؛ هرچند كه از ابتدا، غرب 
تهران براي ساخته شدن این یادمان قطعي شده بود. غرب 
تهران راه ورودي و دسترسي این شهر به مرز هاي غربي بود. 
از آنجا كه نگاه حكومت در دهه های30 و 40 بيشتر متمایل 
به غرب بود، این خود نمادي از تمایل به این ایده محسوب 
مي شد. از سوي دیگر محل ســاخت این برج باید نزدیك 
فرودگاه مهرآباد، به عنوان مهم تریــن ورودي تهران براي 
مسافران غربي مي بود تا نخســتين تصویري كه از تهران 
و ایران در ذهن بياورند، این نماد یا یادمان باشد كه اتفاقا 
زمين مناسبي هم در سه راه مهرآباد وجود داشت. این منطقه 
و روستایي نزدیك به آن از دوران ناصرالدین شاه به مهرآباد 
معروف بود. روستایي كه بعدها فرودگاه بين المللي تهران 
را در آن ساختند متعلق به معيرالممالك بود كه به عنوان 
مهریه آن را پشت قباله عصمت الدوله دختر ناصرالدین شاه 

انداخت و براي همين به مهرآباد معروف شد. سه راه مهرآباد 
با گســترش تهران، غربي ترین نقطه شهر بود و در ابتداي 
خيابان آزادي كنوني قرار داشــت كه به عنوان اصلي ترین 
محور غربي - شرقي شهر، غرب تهران را به دماوند در حد 
شرقي تهران مي رساند. سازه برج چنان طراحي شده بود 

كه از زاویه دید آن كوه دماوند دیده شود.
11آبان 1346شــاه و اميرعباس هویدا نخســت وزیر و 
نيك پي شهردار وقت به محل ســاخت این برج رفتند و 
با دفن دو لوح طالیي و نقره اي شبيه تخت جمشيد این 
برج را كلنگ زدند. عمليات ساخت برج از اردیبهشت ماه 
1348آغاز شد و به مدت 18 ماه تا مهر 1350طول كشيد. 
تا چند روز قبل از جشن هاي 2500ساله، بخش هایي از 
كار مانند ســنگفرش ميدان و جمع آوري داربست ها به 
پایان نرســيده بود. هزینه ســاخت این برج با احتساب 
ســاماندهي و طراحي ميدان پيرامــون برج 45ميليون 
تومان شد. مساحت زیربناي این ميدان حدود 78هزار 
مترمربع و بناي آن به صورت دروازه اي به ارتفاع 45متر 
است كه 5متر آن زیر زمين قرار دارد. طاق برج از زمين 
23متر فاصله دارد و داراي 8 بخش مجزاســت. عرض 
پایه این بنا 64متر و ســاخت آن 30 ماه زمان برده است. 
در محوطه ميدان حدود 65هزارمترمربع طراحي شده 
و در ساخت این برج 25000قطعه ســنگ به كار رفته 
است. نكته جالب اینكه سنگ هاي نماي بنا كه از معدني 
در جوشقان آورده شده بود با تناسب خاصي در كنار هم 
قرار گرفتند؛ تناسبي كه در آن زمان به وسيله كامپيوتر 

محاسبه شد.
برج در ابتدا فقط به عنوان یادمان به افتتاح رســيد اما در 
سال هاي بعدي با توجه به طراحي هاي تكميلي در طبقات 
پایين تر تبدیل به فضاي نمایشگاهي و موزه  و سالني براي 
اجراي كنسرت شد. برج  آزادي در آستانه 50سالگي است و 
در این 5دهه شاهد اتفاقات تاریخي بسياري از جمله انقالب 
اسالمي بوده كه در نهایت نيز نام این برج و ميدان اطرافش 

را از شهياد به آزادي تغيير داد.

آزادي چطور در غرب تهران نشست

حسین امانت 
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 جشــن هاي 2500ســاله شاهنشــاهي ایــران با نام رســمي 
»دو هزار و پانصدمين سال بنيانگذاري شاهنشاهي ایران به  دست 
كورش بزرگ« مجموعه جشــن هایي بود كه در زمان ســلطنت 
محمدرضا پهلوي از سه شنبه 20مهر تا شنبه 24مهر1350 با حضور 
سران 70كشور، زیرنظر سازماني به نام »شوراي مركزي جشن هاي 
شاهنشاهي« در تخت جمشيد برگزارشد. این جشن مخالفان بسيار 
و موافقان اندكي داشت. امام خميني )ره( كه در نجف و در تبعيد 
به سر مي بردند طی بيانيه اي، برگزاري این جشن را چراغ هایي در 
گورستان خواندند. در بخشي از این سخنرانی آمده: »شاهنشاهي 

ایران از اولي كه زایيده شده اســت تا حاال روي تاریخ را سياه كرده 
است. جنایات شاه هاي ایران روي تاریخ را سياه كرده است، برج، از 
سر درست كردند، سر مردم را مي بریدند، قتل عام مي دادند بعد برج 
درست مي كردند با آن. براي این شاهان، ما ملت اسالم باید جشن 
بگيرد؟! ملت ایران موظف است كه با این جشن ها مبارزه منفي كند، 
مثبت نه الزم نيست، از خانه بيرون نيایند وقتي كه این جشن ها 
هست، شركت نكنند در جشن ها، جایز نيست شركت كردن در 
این جشن ها. هرچه مي توانند از زیر بار اینطور چيزها بيرون بروند.«

منبع: كوثر، جلــد اول، مجموعه ســخنرانی های حضرت امام 
خمينی)ره(، صص 239-229

واكنش امام خمينی ) ره( 
به جشن هاي 2500 ساله 
 روي تاریخ را 

سیاه کرده

وانکاوی معاصر ر

چادرهای مخصوص مهمانان در جشن های 2500ساله



  سیدمحمد حسین محمدی  �������������������������������������������������������������

متولد كربال بود و نسبش به بابل مي رســيد، اما به دليل تبعيدش به سمنان به 
»عالمه سمناني« مشهور شد. سال ها در نجف اشرف شاگردي آخوند خراساني را 
كرده بود و در حلقه اصلي شاگردان او بود. حتي برخي گفته اند آخوند خراساني از 
يادداشت هاي كالسي او براي نگارش بخش هايي از كتاب »كفايه االصول« استفاده 
كرده است. به دليل بيماري چشــم نتوانست در نجف بماند و به همين جهت به 
موطن اصلي اش مازندران برگشت. ســال هاي اقامتش در مازندران، سال هاي 
حكومت رضاخان بود. وي سخنراني هاي متعددي عليه حكومت رضاخاني داشت. 
جمله معروف او كه »هركسي با قرآن مخالفت كند كافراست، اگرچه رضاخان 

باشد« از يادگارهاي مبارزاتي اوست كه سبب شد 6 ماه زنداني اش كنند و سپس 
به سمنان تبعيد شود.

شهرت عالمه ســمناني بيش از هرچيزي مربوط به تسلط فوق العاده او بر علوم 
مختلف است. او در فقه، اصول، فلسفه، كالم و شعر متبحر بود. كتاب »حكمت 
بوعلي« او تا به امروز از مهم ترين و معتبرترين كتاب ها در باب فلسفه سينوي است. 
عالمه محمدتقي جعفري درباره عالمه ســمناني و كتابش چنين نوشته است: 
»شخصيتي كه معظم له از ابن سينا خواه از جنبه ديني و روحي و خواه از نظر علمي 
و فلسفي مورد تتبع و تحقيق قرار داده اند، از عهده هيأتي از دانشمندان و فالسفه 
و مورخين محقق ساخته نيست، زيرا اسلوب تشريح و تحليل و قضاوت معظم له 
داراي تمامي شرايط علمي و فلسفي و تحقيق و تتبع كه تخصص هر يك تحمل 

زحماتي كه  عمر طوالني را الزم دارد، انجام داده اند«.
همچنين بسياري از اهالی شــعر و ادب، او را به عنوان شــاعري اديب و ممتاز 
ستوده اند. همين تسلط و انس او با شعر بود كه سبب شد نيما يوشيج نيز در شمار 
دوستان و ارادتمندان او قرار گيرد. شدت عالقه و انس ميان عالمه سمناني و نيما 
به حدي بود كه نيما درباره او چنين سرود: منم كه طالح و درمانده ام در اين فكرت/ 
تويي صالحي اي حائري ز من مگريز/ تو نيك كي كني از حال جزء استقراء/ هم آن 
چنان كه ز كلي قياس بر همه   چيز/ ابونواس و غزالي و طوسي اين سه تويي/ كه 

كس نخوانده و نشناسدت به حق و تميز.
عالمه سمناني 21دي ماه 1350 در سن نودوسه سالگي در سمنان دعوت حق را 

لبيك گفت و در حرم مطهر رضوي به خاك سپرده شد.

جامع معقول و 
منقول

آيت اهلل محمد صالح حائري 
 مازندراني و رفاقت با نيما

چهرهاول

1 35 0
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دورازمركز

خانم دادستان
صدور حكم اعدام دو مجرم در شروع كار

زنان

اولين پرده ساواك- سازمان 
ساواك طي 6 ماه 140نفر از اعضاي سازمان مجاهدين خلق را دستگير كرد

حوادث

درآمدهاي نجومي از نفت 
خودروهاي توليدي ايران ناسيونال به مرحله صادرات رسيد

اقتصاد

خاطره ای از ذوق و فراموشی قاجار
باغ فردودس از آِن كه بود؟

معماری

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

متولد ســال1324 در تهران بــود، امــا دوره ابتدايي  را در 
شهرستان زنجان گذراند. دوره متوسطه را در دبيرستان هاي 
»بوستان« و »عبرت« تهران ســپري كرد و در سال 1344 
خورشيدي وارد دانشكده حقوق دانشگاه تهران شد. در سال 
1350 در رشته حقوق قضايي از دانشگاه فارغ التحصيل شد. 
همان سال، خدمت دولتي را از شهرســتان ميانه با سمِت 

داديار دادســراي عمومي شــهر آغاز كرد و در دي 1351، 
با منصوب شدن به عنوان دادســتان ميانه، ربابه نجفي زاده 
نخستين بانوي دادستان ايراني نام گرفت. البته اگر دادستان 
مرد ميانه به خدمت سربازي اعزام نمي شد، چه بسا ربابه اين 
فرصت را به دست نمي آورد كه مطابق مقررات جانشين او 
شود. نجفي زاده در 2هفته اول خدمتش براي 2مجرم تقاضاي 
اعدام كرد. ربابه مقيد به حجاب بود و روزها با چادر سر كارش 
حاضر مي شد. او به پرونده هاي متعددي رسيدگي مي كرد و 

با عشق و عالقه در انجام هرچه بهتر وظيفه اي كه به او محول 
شده بود مي كوشيد. در دوران دادستاني ربابه نجفي زاده در 
ميانه، ضابطين دادگستري، 5پاسگاه ژاندارمري و شهرباني، 

يك بازپرس و يك داديار تحت نظر وي خدمت مي كردند.
او در سال1356 به تهران منتقل و دادرس دادگاه شهرستان 
تهران شــد. نجفي زاده در ســال هاي بعد از انقالب نيز در 
سمت هاي مختلفي به كار گرفته شد. او در سال 1377 بر اثر 

ابتال به سرطان خون درگذشت.

 حسنا مرادي   �������������������������������������������������������������������������������������������������������������

اول شهريور1350، روز خاصي در تاريخ ساواك است. نيروهاي ساواك به طور همزمان به چند 
خانه تيمي در تهران حمله و اعضاي گروهي گمنام را دستگير كرده بودند. اين افراد، همه عضو 
سازماني بودند كه از سال1344 رسما كار خود را شروع كرده بود، با اين حال تا آن زمان نه اسم 
مشخصي داشت و نه چندان كار چشمگيري به انجام رسانده بود. ساواك در گزارش هايش 
نام »سازمان آزاديبخش ايران« را برايشان انتخاب كرد، چراكه بعضي از اعضاي اصلي آن در 
سال هاي قبل از اعضاي جوان »نهضت آزادي« بودند. البته اين گمنامي و بي نامي، خيلي طول 
نكشيد و چند ماه بعد، در زمستان 1350، اعضاي مركزيت اصلي سازمان كه در زندان بودند، 
تصميم گرفتند خودشان نامي براي گروهشان انتخاب كنند و اسم آن را »سازمان مجاهدين 

خلق ايران« )منافقين آينده( گذاشتند.
ماجراهايي كه سبب دستگيري آنها شد، چندان پيچيده نبود. در سال1349، سازمان تعدادي 
از اعضاي خود را براي آموزش نظامي به پايگاه هاي الفتح در سوريه و لبنان فرستاد. با بازگشت 
تعدادي از اين افراد به ايران، مجاهدين خلق تصميم گرفتند شــروع بــه طراحي و اجراي 
عمليات هاي مسلحانه كنند و يكي از بهترين زمان ها براي اين عمليات ها، برگزاري جشن هاي 
دوهزاروپانصدساله شاهنشاهي در مهر ماه1350 بود. حضور سران كشورهاي خارجي و پوشش 
گسترده خبري اين جشن ها، سبب مي شد نام مجاهدين خلق در همه دنيا بر سر زبان ها بيفتد 
و تبليغات خوبي برايشان باشد. براي همين به اين فكر افتادند كه هر طور شده براي خود اسلحه 
و تســليحات نظامي فراهم كنند. اول تالش كردند در چمدان اعضايي كه بعد از پايان دوره 
آموزش شان در سوريه و لبنان به ايران برمي گشتند، اسلحه و مواد منفجره جاسازي و مخفيانه 
آنها را وارد ايران كنند. اما جاسازي 2نفر از اعضا در فرودگاه بيروت لو رفت و آنها دستگير شدند. 
نقشه دوم اين بود كه از داخل ايران اسلحه بخرند. همين شــد كه به سراغ شاهمراد دلفاني 
رفتند. شاهمراد در سال هاي قبل با يكي از اعضاي سازمان، در زندان بود و همديگر را از آنجا 
مي شناختند. ناصر صادق و محمد بازرگاني كه مسئول تداركات و از مركزيت سازمان بودند، 
به واسطه شناخت قبلي اي كه از او داشتند، سراغ او رفتند و براي جلب اعتمادش، اطالعات 
زيادي در اختيارش گذاشتند، غافل از اينكه شاهمراد، در اين سال ها به خدمت ساواك درآمده 
و نيروي نفوذي ساواك است. آنها بين حرف هايشان به اين هم اشاره كردند كه قصد دارند از اين 
سالح ها براي برهم زدن جشن هاي دوهزارو پانصدساله استفاده كنند. دلفاني هم اين موضوع 

را به سرعت به ساواك منتقل كرد.
با نزديك شدن به زمان برگزاري جشن هاي دوهزارو پانصدساله شاهنشاهي، ساواك با اينكه 
هنوز همه شبكه اين سازمان بي نام را شناسايي نكرده بود، صبر بيشتر را جايز ندانست و روز اول 
شهريور به تعدادي از خانه هاي تيمي سازمان در تهران حمله كرد. بعضي از اعضاي مركزيت 
هم مانند بهمن بازرگاني در خانه هايشان دستگير شدند. شهريور و مهر آن سال، بسياري از 
اعضاي مركزيت، كادر اصلي و حتي سمپات ها )هواداراني كه هنوز وارد تشكيالت نشده بودند( 
دستگير شدند. اعضاي سازمان نه تنها موفق نشدند در برگزاري جشن هاي دوهزارو پانصدساله 
خللي وارد كنند، بلكه 2عملياتي هم كه با هدف كار تبليغاتي براي آزادي دستگيرشــده ها 
ترتيب داده بودند، با شكست مواجه شد. در عمليات اول، آنها سعي كردند شهرام پهلوي نيا، 

پسر اشــرف پهلوي را بدزدند كه با مقاومت او و دخالت دربان ساختمان محل استقرار او، در 
عملياتشان شكست خوردند. عمليات دومشان، منفجر كردن دكل هاي برق منطقه كن در زمان 
برگزاري جشن هاي دوهزارو پانصدساله بود كه اين عمليات هم ناكام ماند و مجريانش دستگير 
شدند. تا پايان سال1350، بيش از 120نفر از افراد مرتبط با سازمان، در سراسر ايران دستگير 
شدند. اين موضوع براي گروهي كه كمي بيشــتر از 150نفر و كمتر از 200نفر عضو داشت، 
ضربه سنگيني بود. از 12نفر مركزيت سازمان، 11نفرشان دستگير شدند يك نفر باقيمانده 

در ايران نبود و دستگير نشد.
دادگاه هاي اين افراد به مرور در زمســتان 1350 تشــكيل شــد و درنهايت، در فروردين و 
خرداد1351، 9نفر از 11نفر مركزيت اصلي سازمان اعدام شدند. مسعود رجوي كه از مركزيت 
سازمان بود، به دليل همكاري گسترده با ســاواك و لودادن تعداد زيادي از اعضاي سازمان و 
شبكه و اهداف و نحوه كارشان، از اعدام نجات يافت و محمدرضاشاه حكم اعدامش را به حبس 
ابد تبديل كرد. بهمن بازرگاني هم بعد از اعدام برادرش در 30فروردين 1350، با تالش فراوان 
خانواده اش و وساطت بســياري از دولتمردان مانند حسين فردوست، حكمش به حبس ابد 

تبديل شد.
اين اتفاق، با اينكه ضربه سنگيني به بدنه سازمان وارد كرد، اما سبب شد نام سازمان مجاهدين 
خلق بر سر زبان ها بيفتد و آنها كه پيش از اين به صورت محدود و در گمنامي فعاليت مي كردند، 
بين قشــر تحصيل كرده و طبقه متوسط شناخته شوند. از ســوي ديگر حذف بنيانگذاران 
سازمان، در سال هاي بعد سرآغاز بسياري از تغييرات مانند تغييرات ايدئولوژيك و خط مشي 

مبارزه شان شد.
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در نخستين روزهاي سال1350، دولت مقررات صادرات و واردات را در سال جاري اعالم 
كرد و براساس آن، ورود يخچال، بخاري، تلويزيون، راديو و پارچه هاي نخي مجاز شناخته 
شد. درحوزه عمراني هم پااليشگاه 2ميليون تني شــيراز در مسير ساخت قرار گرفت. 
اقتصاد كشور در فصل بهار شاهد تحوالت مهم در حوزه مديريتي بود. دكتر عبدالعلي 
جهانشاهي به رياست بانك مركزي تعيين شد، خداداد فرمانفرمائيان كه رئيس قبلي 
بانك مركزي بود، به مديرعاملي سازمان برنامه رسيد و مهدي سميعي رداي سفير سيار 
اقتصادي را به تن كرد. در تابستان، اقتصاد كشور شاهد اعالم  2خبر مهم در حوزه عمراني 
بود؛ روز هفتم تير سد ارس به بهره برداري رسيد. اين سد كه ساخت آن از سال1342 و 
براساس پروتكلي ميان ايران و شوروي آغاز شده بود، با حضور محمدعلي صفي اصفيا 
)معاون نخســت وزير ايران( و ميخائيل )يفرموف نايب رئيس شوراي وزيران شوروي(، 
به صورت رسمي به بهره برداري رسيد. در سي و يكمين روز تيرماه هم نخستين قرارداد 
بندري ايران و شوروي امضا شد. همچنين در تابستان، خودروهاي توليدي ايران ناسيونال 
به مرحله صادرات رسيد؛ براين اساس در 10مرداد 300دستگاه ميني بوس به روماني 
فروخته و اول شهريور نيز 150دستگاه اتوبوس اين شركت به كويت صادر شد. اين درحالي 
بود كه اقتصاد كشور در انتظار سرازيرشــدن درآمدهاي چندبرابرشده ناشي از فروش 
نفت بود،  به طوري كه در 31شهريور شاه اعالم كرد تا پايان سال درآمد كشور از نفت به 
ارقام نجومي مي رسد. در ابتداي پاييز و درحالي كه دولت خود را براي برپايي جشن هاي 
دوهزاروپانصدساله در تخت جمشيد آماده مي كرد، 5مهر راه آهن ايران به صورت رسمي 
به اروپا متصل و راه آهن شرفخانه - رازي )مرز تركيه( افتتاح شد. اين راه آهن از روي پل 

موسوم به »قطور« مي گذشت و بزرگ ترين پل راه آهن در خاورميانه محسوب مي شد. 
چندروز پس از برگزاري جشن هاي دوهزاروپانصدساله در 24مهر )كه وزير دربار در 2آبان 
هزينه جشن ها را 16ميليون و800هزار دالر اعالم كرد( نيز يك قرارداد مهم در زمينه 
پتروشيمي ميان ايران و ژاپن به امضا رسيد. در زمستان 1350 و درحالي كه اخبار كشور 
از يك سو هنوز تحت تأثير حواشي حضور نظامي ايران در جزاير ابوموسي، تنب بزرگ 
و تنب كوچك و ازسوي ديگر مشــغول روايت حوادث مربوط به درگيري هاي خياباني 
مأموران امنيتي با گروه هاي مسلح بود، در دي ماه بانك جهاني 50ميليون دالر به بانك 
توسعه صنعتي و معدني ايران اعتبار داد و شركت مس سرچشمه هم با يك ميليارد ريال 
سرمايه تأسيس شد. در اين ميان افزايش 9ميليارد ريالي اعتبارات عمراني برنامه چهارم 
و توافق ايران و آلمان در زمينه تأسيس شركت مختلط نفت، از مهم ترين اخبار اقتصادي 

اسفند1350 بود.

  سعید برآبادي  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
درباره باغ فردوس سخن گفتن، ارجاعي زماني و مكاني به 2موضوع اساسي دارد؛ اول اهميت سينما 
در تهراِن امروزي و دوم نقش ســپردن كاربري هاي مختلف در جهت حفــظ و نگهداري بناهاي 
تاريخي. باغ فردوس كه از مجموعه كاخ باغ هاي شميران است در ييالقات تهران آن زمان براي گذران 
تابستان هاي گرم خاندان قاجار ساخته شد. بعدها معماري زيباي اين كاخ كه متشكل و نماينده 
تمام ويژگي هاي معماري اواخر قاجار بود چنان مورد توجه سفرنامه نويسان خارجي قرار گرفت كه 
حتي رضاشاه هم نتوانست آن را در فهرست آثار تخريبي بياورد و خوشا كه اين باغ از بولدوزرهاي آن 
زمان در امان ماند و حتي در سال 1316 مرمت شد و در اختيار آموزش وپرورش براي بهره برداري 
يك دبيرستان قرار گرفت. اين كاخ كه به كاخ محموديه هم مشهور است در اراضي حسينعلي خان 
معيرالممالك و به سبك گوش فيل ساخته شد. در كار ساخت اين كاخ معماران اصفهاني و يزدي 
آنچه از هنر تزئينات در چنته داشــتند رو كردند. زمين هاي قســمت جنوبي و سراشيبي باغ نيز 
با سنگچين هايي به صورت 7قطعه مســطح و مطبق درآمد و روي هريك از قطعات ، استخري با 
فواره هاي متعدد احداث شد. استخرها به گونه اي ساخته شده بودند كه از فواصل دورتر، بزرگ تر 
به نظر مي آمدند كه اين مجموعه خود يادآور تصور معماري قاجار از مفهوم باستاني باغ ايراني است. 
تاريخ اين باغ همچنين گواه اين است كه هر عمارت مهم نيازمند مرمت و مراقبت است؛ موضوعي كه 
پسر حسينعلي خان از آن چندان چيزي نمي دانست و درنهايت در سال هاي بعد، بهانه اي براي ويراني 
باغ شد و به همين خاطر تاريخ اين باغ پر است از كاربري هاي دولتي و حكومتي كه يكي دبيرستان 

شاپور تجريش در عصر پهلوي است و ديگري، موزه سينما هم اكنون.

   شروان امیرزاده     �����������������������������������������������������������������������������������������������������فحش به بل

توفيق، 21 ارديبهشت 1350

فکاهی

اینجا كات نگویيد 
مخالفت مردم كاشان با توليد فيلم 

آگهی
به انتخاب 

عبدالرضا نعمت الهی

 مرضیه ثمره حسینی ��������������������������������������������������

در ســال1350 چند گروه فيلمبرداري براي ساخت فيلم 
سينمايي در كاشان حضور پيدا كردند. حضور اين گروه ها با 
واكنش و اعتراض برخي اهالي كاشان همراه شد، به شكلي 
كه بسياري از مخالفان تالش كردند با جمع شدن در منزل 
آيت اهلل مدني، دست به تحصن بزنند. فرمانداري كاشان اين 
وقايع را در گزارشي به اطالع وزارت كشور و سازمان اطالعات 

و امنيت رساند؛ »فعاليت هنرپيشگان در منطقه و نحوه كار 
آنان با توجه به وضع فعلي و مذهبي بودن آن موجب نگراني و 
عدم رضايت روحانيون گرديده. اين شهرستان هنوز تعصبات 
مذهبي خود را حفظ كرده و اينگونه مسائل و فعاليت ها را 
به طوركلي نمي پسندد و با ورود هر يك از اين اكيپ ها، ايجاد 
درگيري و تصادم حاصل مي شود«. فرمانداري در اين گزارش 
به درگيري هاي رخ داده در زمان فيلمبرداري فيلم »طوقي« 
و »صالت ظهر« در كاشــان اشــاره مي كند؛ به ويژه زمان 

فيلمبرداري صحنه اي مربوط به فيلم طوقي و تصويربرداري 
از مسجد و صف جماعت نمازگزار كه با اعتراض روحانيون و 

اهالي، به درگيري و دخالت شهرباني منجر شد.
درنهايت، پــس از مكاتبات ميــان وزارت فرهنگ و هنر و 
وزارت كشور و سازمان اطالعات و امنيت، به تهيه كنندگان 
فيلم هاي سينمايي ابالغ شد تا هرگونه فيلمبرداري در شهر 
كاشان را متوقف سازند. منبع: اسناد آرشيو ملي ايران، پرونده 
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  محمد مقدسي������������������������������������������������������������������������������

رمان نويســي، قهرمان صحنه ادبيات داســتاني ايــران در پايان 
دهه 1340بود و در ادبيات داســتاني اين دهه سال به سال رونق 
بيشتري پيدا كرده و جاي داســتان كوتاه و پاورقي، همقطاران و 
پرچمداران دهه هاي قبل را درنظر خوانندگان گرفته بود. در پايان 
دهه 1340، ســاختار اجتماعي جامعه، مدرن تر شــد و جمعيت 
طبقه متوسط باســواد افزايش پيدا كرد. اين طبقه كه در دهه هاي 
قبل با پاورقي هاي مجالت از داستان سيراب شده بودند، برخالف 
دهه های 1320و 1330كه داستان كوتاه رونق داشت، بعد از سال ها، 

داستان هاي بلند نزدشان مقبول افتاد. سطح توقع آنها از داستان هم 
باال رفته بود؛ داستان هايي مي خواستند كه از لحاظ داستانگويي و 
شخصيت پردازي كيفيت بهتري داشته باشند و تصويري واقعي تر 
از جامعه به خوانندگانشــان عرضه كنند. از اين رو نيمه پاياني دهه 
1340و نيمه ابتدايي دهه 1350دوره پختگي رمان نويسي ادبيات 
داستاني فارسي بود. ادبيات اقليمي در اين سال حضور پررنگي در 
داستان هاي منتشرشده داشت. احمد محمود در سير صعودي اي 
كه از داستان هاي دهه 1330خود آن را شروع كرده بود، در اين سال 
دو مجموعه داستان »غريبه« و »زائري زير باران« را منتشر كرد. در 
اين دو مجموعه، محمود ديگر نويسنده  تازه كار سابق نيست؛ او از 

حضور خود در داستان ها كاســته  بود، گفت وگوها واقعي  تر نوشته 
شده بودند و صحنه پردازي ها، نشانه هاي يك نويسنده بزرگ را با 
خود به همراه داشتند. محمود دولت آبادي، نويسنده اقليم خراسان، 
در ســال هاي منتهي به دهه 1350در اوج خالقيت و صالبت ادبي 
قرار داشت و هر سال داستاني جديد به ادبيات فارسي مي افزود. 
رمان كوتاه »گاواره بان« در ادامه همان فضاي داستاني اي بود كه 
او در آثار قبلي اش درباره روستا ترسيم كرده  بود. قصه داستان در 
مورد پسري بود كه به وسيله حكومت از خانواده جدا و به خدمت 
اجباري فرســتاده مي شد. سربازي اجباري، ســرآغاز فاجعه اي 
بود كه نيروي كار ســنتي خانواده روســتايي را حذف مي كرد 

و نتايج آن ســبب از هم پاشيدن خانواده پســر روستايي مي شد. 
دولت آبادي برخالف آثار قبلي خود كه زبانشان توصيفي و ساكن 
بود، در گاواره بان زباني سرشار از حركت و عمل داستاني داشت. امين 
فقيري نويسنده اي شيرازي بود كه پيش تر با استفاده از تجربيات 
معلمي خود در روستاهاي دورافتاده استان هاي كرمان و فارس 
اثر خواندني و قابل اعتناي »دهكده پرمالل« را نوشته بود. فقيري 
در اين سال 2 مجموعه داستان »كوفيان« و »غم هاي كوچك« 
را منتشر كرد، اما از خالقيت و صداقت كتاب اولش خبري نبود و 
نتوانسته بود از زيرسايه موفقيت كتاب اول بيرون بيايد و قدرت 

هنري اش را وسعت ببخشد.

سليقه نويسندگان و خوانندگان داستان ها، 
طي يك دهه از پاورقي و داستان كوتاه، به 

سمت داستان بلند و رمان رفته بود

سال آخر

داستان

2و3صفحـــــــههاي
گزارش ويژه

معبد فوتبال ورزش ۱۰۰ هزار نفري براي ۹۰ هزار نفر
استاديوم آزادي 24مهر1350 افتتاح شد

اجتماعی

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

آنهايي كه براي نخستين بار وارد استاديوم آريامهر/آزادي شده اند 
هرگز جادوي اين ورزشگاه افسانه اي را فراموش نمي كنند؛ انگار 
رنگ سبز چمن در ســاختار هندســي مدور آن دور مي زند، با 
هياهوي تماشاگران آميخته مي شود و تماشــاگران را به درون 

خود مي مكد.
ديدن آن ســبزي و حس كردن آن امواج هيجــان، وقتي كه از 
تونل هاي طبقه پايين روي سكوها مي رويد، با هيچ تجربه ديگري 
قابل مقايسه نيست و شما را چنان مســخ مي كند كه از همان 
لحظه، براي مواجهه بعدي ثانيه شماري مي كنيد. معبد فوتبال، 

بعد از نخستين ديدار، هميشه شما را به خود مي خواند.
اين ورزشگاه، در اسفند 1350با بازي پرســپوليس و كروزيرو 
افتتاح شد و از آن سال، جايگاه افسانه اي بهترين روزهاي فوتبال 
ايران بوده است. ورزشــگاه آريامهر كه بعد از انقالب، آزادي نام 
گرفت، بزرگ ترين ورزشگاه ايران و مخوف ترين استاديوم فوتبال 
آسياست. يكي از نمادين ترين ورزشــگاه هاي دنيا، خانه رقابت 
افسانه اي پرسپوليس و تاج/استقالل بوده و تيم ملي ايران در آن، 
هميشه مدعي پيروزي است. كار ساخت اين ورزشگاه باشكوه كه 
قلب مجموعه ورزشي بزرگي با نام خودش است زيرنظر عبدالعزيز 
فرمانفرماييان شروع شد و در سال1353رسما به عنوان ورزشگاه 
اصلي بازي هاي آســيايي تهران افتتاح شــد. اما پيش از شروع 
رسمي، ورزشگاه 100هزار نفري گشايش يافت و تاج  وپرسپوليس 
در آن بازي مي كردند. قلب فوتبال ايــران، يكي از معروف ترين 
ورزشــگاه هاي دنياست و بار ها درنظرســنجي هاي رسانه هاي 
بين المللي، به عنوان يكي از سرشناس ترين استاديوم هاي دنيا 

انتخاب شده است.

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

24مهر 1350درســت در زماني كه برج سفيد رنگ يادمان جشن هاي 
2500ساله داشت براي افتتاح رسمي آماده مي شد، درهاي بزرگ ترين 
ورزشگاهي كه تا آن روز در خاورميانه ساخته شــده بود روي مردم باز 
شدند؛ ورزشگاهي كه بعد از گذشــت 49سال هنوز يكي از بزرگ ترين 

ورزشگاه هاي منطقه است؛ » استاديوم آزادي«.
داستان ساخت استاديومي با گنجايش 100هزار نفر تماشاچي فوتبال 
البته ربطي به جشن هاي 2500ساله نداشت و بازگشايي اش همزمان 
با اين جشن ها به نوعي فرمايشــي بود؛ چرا كه درهاي اين استاديوم در 
10شهريور 1353همزمان با آغاز بازي هاي آسيايي تهران روي مردم باز 

شد؛ بازي هايي كه دليل ساخت اين استاديوم بود.
بازي هاي آسيايي با شعار »هميشه به پيش« در سال 1951ميالدي 
در دهلي نــو پايتخت هند افتتاح شــد. براســاس تصميم گيري 
كنفدراســيون آســيايي، قرار بود هفتمين دوره ايــن بازي ها در 
سپتامبر 1974)شهريور 53( در تهران برگزار شود. اما مهم ترين 
استاديوم شهر يعني امجديه توانايي برگزاري اين بازي  ها را نداشت. 
اين باعث شد تا به مناسبت اين بازي ها استاديومي بزرگ در تهران 
ساخته شود. مناقصه ساخت اين اســتاديوم را مهندس عبدالعزيز 
فرمانفرماييان و شركت آرمه برنده شد و فرمانفرماييان خود شخصا 
طراحي اين استاديوم را انجام داد. عبدالعزيز فرمانفرماييان، پسر 
عبدالحسين فرمانفرما و بتول احشمي و برادر تني مريم فيروز بود. 
او كه در رشته معماري در دانشگاه بوزار پاريس تحصيل كرده بود 
بخشــي از خانه پدري را تبديل به آتليه كرد امــا بعد از مرگ پدر 
همراه با ساخت بيمارستان هزارتختخوابي )بيمارستان امام خميني 
فعلي( همراه نورالدين كيانوري كه بعدها شــوهر خواهرش شد، 
ساخت اســتاديوم آزادي را آغاز كرد. فرمانفرماييان در دهه40 با 

راه اندازي شركت آرمه در مناقصه هاي مهمي شركت كرد و توانست 
بناهاي بزرگي را طراحي و بسازد.

از آنجا كه فرمانفرماييان همراه ويكتور گروئن طرح جامع شهر تهران را 
تدوين كرده بود براي ساخت يك ورزشگاه بزرگ در غرب تهران محلي 
را پيش بيني كرد. زمين مناســبي در فاصلــه 20كيلومتري تهران به 
وسعت 460هكتار در كنار بزرگراه تازه درحال ساخت كرج انتخاب شد و 
فرمانفرماييان كارهاي مناقصه ساخت بخش هاي مختلف اين استاديوم 

را از سال1349 آغاز كرد.
ايده ســاخت اين اســتاديوم را فرمانفرماييان پيش از اين از استاديوم 
مكزيكوســيتي گرفت. او كه در اوايل دهه 60ميالدي به مكزيك رفته 
بود با ديدن اين استاديوم تصميم گرفت اگر روزي قرار باشد استاديومي 
در تهران بسازد از الگوي اين استاديوم بهره بگيرد؛ استاديومي كه شبيه 
كوهي آتشفشان در حال فوران بود. ســاخت اين استاديوم آتشفشاني 
درســت در نقطه مقابل آتشفشــان خاموش تهران يعني دماوند قرار 
مي گرفت. اما مهم ترين مشكل ساخت اين استاديوم بودجه 80ميليون 
توماني و زمان كم يعني 17 ماه بود كه در اختيار فرمانفرماييان قرار داشت. 
براي همين تصميم گرفتند به جاي به كارگيري بتن در استخوان بندي 
بنا از خاك فشرده استفاده كنند. خاكبرداري اين مجموعه به علي رضا 

رادپي  سپرده شد.
از مجموع 460 هكتار مساحت كل اين مجموعه را 145هكتار جنگل، 
45 هكتار چمن تزئيني، 7 هكتار چمن مصنوعي و 400هزار مترمربع 
ساختمان هاي اداري تشكيل مي دهد. ساخت استخر را هم به پيمانكار 
طراح المپيك مونيخ دادند. اين ورزشــگاه در زمان ساخت چهارمين 
استاديوم بزرگ دنيا بود. اما براساس حساب و كتاب هاي انجام شده در 
طبقه اول اين اســتاديوم 35هزار و در طبقه دوم 55هزار صندلي براي 
نشستن و 10هزار نفر براي ايستادن جا هست و 90هزار نفر گنجايش 

دارد.

دور تا دور زمين چمن ورزشگاه پيســت دووميداني است. ورزشگاه با 
4 برج نوري بعد از غروب آفتاب روشــن مي شود و اســكوربورد آن در 
ابعاد 507در 20متر طراحي شده است. بيشترين ديد تماشاگر از مركز 
زمين در جهت هاي شمال و جنوب 136متر و در جهت شرق به غرب 
126متر است. افتتاح اوليه اين ورزشگاه در سال 50همزمان با جشن هاي 
2500ساله به طور موقت و براي برگزاري مراسم نيايش جشن ها برگزار 
شد. استاديوم 100هزار نفري ميزبان بازي هاي آسيايي تهران در سال 
53بود و مقررشــد براي المپيك تهران كه قرار بود در دهه80 ميالدي 
برگزار شود آماده شــود كه به خاطر وقوع انقالب اســالمي، برگزاري 
المپيك در تهران كنسل شد. اين ورزشگاه در ابتدا تنها براي بازي هاي 
ملي استفاده مي شد، اما از سال 60به عنوان ورزشگاه اصلي تهران براي 
بازي هاي فوتبال دو تيم مهم پايتخت )پرســپوليس و استقالل( مورد 
استفاده قرار گرفت. اين ورزشگاه هنوز يكي از بزرگ ترين استاديوم هاي 

ايران است.

 

خدايا برف بس است!
معراج قنبريبرف مصيبت بار در سردترين سال قرن

بار سنگين گراني  يك سال، يك خبر

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

در سال1350، بانك مركزي بررسي هايي درباره بودجه خانواده براساس 
سال1347به عمل آورد كه در آن نشان مي داد هزينه خوراك و پوشاك 
در كل ايران و هزينه مسكن در تهران بيشترين ميزان درآمد خانواده ها را 
به خود اختصاص مي دهد. در مطالعه بانك مركزي، تعداد افراد هر خانواده 
شهري 5نفر درنظر گرفته شــده و نتيجه گيري براساس خانواده هايي 
بود كه در 32شهر ايران زندگي مي كردند. اين مطالعات نشان مي داد، 
متوسط هزينه يك خانوار شهري حدود 110هزار و 29ريال بوده كه سهم 

عمده آن براي تامين خوراك، پوشاك و مسكن به مصرف رسيده است 
كه متوسط درآمد يك خانوار، معادل 115هزار و 513ريال بوده است. 
همچنين گزارش هاي بانك مركزي نشــان مي داد كه متوسط درآمد 
هر خانوار شــهري براي زندگي در تهران معادل 161هزار و 722ريال 
و براي زندگي در 9شــهر بزرگ ديگر كشــور 96هزار و 9.6ريال و در 
22شهر كوچك معادل 90هزار و 791ريال بوده است و به همين دليل 
مي توان اين سه گروه را نماينده 3گروه درآمدي كشور درنظر گرفت. در 
نهايت هزينه مسكن در تهران، باالترين ميزان درآمد خانوارها را به خود 

اختصاص  داد و جزو گران ترين هزينه هاي خانوارها به شمار مي آمد.

الناز بایرام زاده ��������������������������������������������������������������������

سرماي استخوان سوز از اواســط دي ماه آغاز شد، مدارس را به 
تعطيلي كشاند و راننده تاكسي ها را به ناچار خانه نشين كرد. آنها 
هيچ خوش نداشتند كه ماشين هايشان به هم كوبيده شود؛ سرما 
رفته رفته سراســر ايران را فرا گرفت. در مناطق شمالي و غربي 
سپيدي بيشتري به چشم مي خورد. برف در اشعار شعرا و تصانيف 
سروده شــده، زيبا جلوه كرده بود. بارش برف باعث خوشحالي 
كودكان و ذوب شدن و جاري شدن آن، باعث فراواني نعمت بود. 
اما سال1350اين نگاه ها را تغيير داد. اين برف قرار  رفتن نداشت. 
آمده بود كه يك ماه بماند. حوادث ناشي از اين بوران مصيبت بار، 
در حدود يك ماه تيتر اول جرايد بود؛ تيترهاي جذاب و تلخ؛ خدايا 
از سرما مرديم!، خدايا برف بس است!، در شهرستان ها همه چيز 
يخ بسته، برف به 6متر رسيد، شميران از تهران جدا شد، راه آهن 
آذربايجان بسته شــد، گيالن تا عيد فلج است، ما از چنگال ديو 
سفيد گريختيم، 2متر برف در رشت!، امروز برف تهران را فلج كرد.
تهران پر شده بود از تصادفات رانندگي و افتادن مردم روي زمين 

ليز و يخ زده و شكسته شدن دست و پا. تيغه هاي گريدرهاي 
شهرداري بر اثر سرما شكســته بود. مردم به سراغ پارو زن ها 
می رفتند؛ پارو زن هاي حرفه اي كه سال هاي قبل در كوچه ها 
و خيابان ها براي برف پاروكردن فرياد مي زدند، آن ســال از 
آب گل آلود ماهي گرفته و قيمــت پاروكردن برف را پنج برابر 
سال هاي پيش اعالم كردند. پارو نيز افزايش قيمت زيادي پيدا 
كرد و ناياب شد. در شهرستان ها وضع بسيار بدتر از پايتخت 
بود، زنجان، اردبيل، تبريز، خراسان، رشت و... همگي درگير 
برف بودند. خراســان با دماي منفي 36درجه تنها 4 درجه با 
قطب جنوب فاصله داشت و شــماري از مردم خراسان كه به 
اين سرماي بي سابقه عادت نداشتند، از سرما خشك شده و 
جان سپردند. شهركرد نيز ركورد دماي بي سابقه اي را تجربه 
كرد؛ منفي 27درجه كه باعث از بين رفتن احشــام و دام هاي 
روســتاييان زحمتكش و فوت عده زيادي از مردم شــد. در 
رشت اما وضع بسيار بدتر بود، برف چنان باريده بود كه مردم 
نمي توانستند مردگان را دفن كنند و براي قطع شدن بارش 
برف، كساني كه عزيزشان يخ زده و فوت كرده بود دست به دعا 

برداشتند. قيمت برنج دوبرابر شــده بود و مردم با كمبود آرد 
مواجه شــده بودند. در مازندران به علت ريزش برف سنگين، 
27 ساعت برق شهر شهسوار )تنكابن( قطع شد. در سنندج 
ارتفاع برف به بيش از85سانتي متر رسيد. در گردنه حيران يك 
اتوبوس با 30سرنشين بر اثر لغزنده بودن جاده، ليز خورد و به ته 
دره سقوط كرد و تمامي سرنشينانش در سرما با زندگي وداع 
كردند. در سردشت 60نفر زير بهمن خفه شدند، 40نفر از اين 

عده اهالي دهكده اي بودند كه در خواب گرفتار بهمن شدند.
اين بوران خانمان سوز تنها به اينجا ختم نشد. گرگ هاي گرسنه بر 
اثر سرما از ارتفاعات پايين آمدند و به شهرها و مردم حمله كردند. 
در همين شرايط بود كه در بعضي شــهرها باران باريد و باعث 
جاري شدن سيل شد. بر اثر اين حادثه مارهاي زيادي به شهرها 
و خانه هاي مردم سرازير شدند. سرما، گرگ، مار و مثلث مرگ. 
ميزان خسارت ها هرگز دقيق اعالم نشد. بيش از 4000نفر كشته 
شدند و حدود 200روستا در برف محو شد. ايران در نيم سده  اخير 
ديگر آن سرما را به خود نديد. تنها افتخار اين برف ثبت در كتاب 

ركوردهاي گينس بود؛ ركورد مرگ، ويراني و خاموشي.

مشاجره های »آدم و حوا«
روايت طنز از فرازونشيب هاي زندگي زناشويي

سريال

 محمد مسعود احدي   ������������������������������������������������������������������
از آنجا كه غالب مخاطبان تلويزيون را خانواده ها  تشكيل مي دهند، 
سريال هايي با محوريت خانواده و زوجين خيلي زود راه خود را به 
تلويزيون بازكردند و به محبوبيت زيادي دست يافتند. باالگرفتن 
تب درام هاي خانوادگي در دهه 60ميالدي در هاليوود و نمايش 
بسياري از آنها در ايران، دست اندركاران سريال سازي در تلويزيون 
ملي ايران را مجاب به ســاخت مجموعه هايي از اين دســت كرد. 
يكي از نخستين سريال هايي كه در قالب طنز به روايت روابط بين 
زوج ها مي پرداخت، »آدم و حوا« بود كه مســعود اسداللهي عالوه 
بر نويســندگي و كارگرداني، ايفاي نقش اصلي آن را هم برعهده 
داشت. اختالف و دعواي زوجين و آشــتي و صلح آنان، دستمايه 
داســتان هاي مختلف اين ســريال بود. در خالصه داستان آدم و 
حوا آمده است: »كوشش هاي دختر و پســري جوان كه با وجود 
مخالفت هاي موجود، براي تشــكيل يك زندگي مشترك تالش 
مي كنند، درحالي كه عدم تفاهم، زن و شوهر ديگري را به جدايي 
سوق مي دهد«. اسداللهي نخستين بار در آدم و حوا عالقه خود را به 
بيان موضوعات خانوادگي طبقه متوسط شهرنشين نشان داد و در 
ادامه با ساخت »طالق« به اقبال عمومي دست يافت. آدم و حوا كه 
در سال 1350از تلويزيون ملي پخش شد از بازيگراني مانند زهره 
شكوفنده، آهو خردمند، غالمحســين بهمنيار، محمد ورشوچي، 

اصغر سمسارزاده و داريوش اسدزاده بهره مي  جست.

هزينه خوراك، پوشاك و مسكن در تهران 
بيشترين ميزان درآمد خانواده ها را مي بلعد

 اولين بازي 
پرسپوليس و كروزيرو



4صفحــه

زر زریاب

نثر

زمانه  شبيه عباس زرياب خويي كم 
ديد

علي اكبر شيرواني ����������������������������������������������������������������������������
 عنوان هايي چون مورخ، شرق شناس، نسخه شناس، پژوهشگر، نويسنده، 
مترجم و ديگر القاب به قامت عباس زرياب خويي خوش مي نشســت در 
زمانه اي كه شبيه زرياب، زر ناب شده بود. زرياب هم ترجمه هاي درخشاني 
داشــت، هم تصحيح هاي دقيق و هم تأليفات ماندگار و در هر سه نثرش 
مختصر، گويا و مؤثر بود. زبان زرياب، بــه اقتضاي كار در دايره المعارف و 
بررسي موضوع واحد از جنبه هاي گوناگون، اقتصادي و حساب شده بود 
و به عنوان مثال، كلمات ربط كمتر از معمول در آثارش به چشم مي خورد 

و از طرفي ديگر، نثرش خالي از ذوق و ادبيات و آنچنان كه از نوشته هاي 
دانشگاهي توقع مي رود، مالل آور و خشك نيست. با توسعه دانشگاه ها و 
دانش دانشگاهي، مقاله نويســي جايگاه يافت و اندكي بعدتر و با توسعه 
رسانه هاي غيرمكتوب، كوتاه نويســي هرچه بيشتر اقبال جست و زرياب 
نقشه راهي براي اين هر دو بود. نوشته هاي زرياب، به خصوص مقاالتش، 
منشأ فرم هايي بود كه در دهه هاي بعد با نام هايي پا به عرصه گذاشتند و 
هنوز مي تواند چنين باشــد؛ »بيهقي حس يا احساس تاريخ داشته است. 
مقصود از حس يا احساِس تاريخي انگيزه دروني و عشق باطني به دانستن 

تاريخ و تحقيق و ضبط آنست و بيهقي اين حس را داشته است و تاريخ خود 
را بداعِي اين احساس و شوق باطني نوشته است، نه به دستور سلطاني يا 
وزيري و نه به اميد اخذ پاداش و صله اي؛ زيرا او از همان روزگار جواني كه در 
ديوان رسايل شاگرد ابونصر مشكان بوده است تقويم داشته و حوادث را بر 
آن تعليق مي كرده است و نسخه هاي اسناد و مكاتبات دولتي را براي ضبط 
در تاريخي كه قصد داشته است بنويسد نگاه مي داشته است و در اين باب او 
را با طبري مي توان مقايسه كرد. در جايي مي گويد: مرا كه بوفضلم اين روز 

نوبت بود كه اين همه ديدم و بر تقويم اين سال تعليق كردم.« 

موسيقي به روايت »كانون«
راه اندازي واحد توليد صفحه در »كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان«

نسيم تغييرات 

موسيقی

تجسمی

  ندا زندي   ��������������������������������������������������������������������������������
 در سال 1350، با اينكه از مرگ صادق هدايت 20سال مي گذشت، 
اما چاپ كتاب هاي اوـ  كه روزبه روز بر تعداد مخاطبانشان افزوده شده 
بودـ  سر و ســامان درستي نداشت تا ســرانجام در اين سال وكالت 
تمامي امور صادق هدايت به جهانگير هدايت، برادرزاده او، ســپرده 
مي شود. مرگ ناگهاني خالق »بوف كور« در سال 1330، واكنش هاي 
بسياري در ميان اهل فرهنگ برانگيخت. عده اي كه در زمان حيات 
او مخالفش بودند يكباره به رفيق گرمابه و گلستانش تبديل شدند و 
بازار افسانه پردازي درباره هدايت داغ شد. در چنين فضايي، بسياري 
از ناشران به چاپ آثار هدايت عالقه مند شدند تا اينكه »سگ ولگرد« 
توسط كانون معرفت به چاپ رســيد، اما كيفيت پايين چاپ كتاب 
موجب ناراحتي دوســتان هدايت و انتقاد از خانواده او شد. براساس 
كتاب »در جست وجوي صبح«، در اين وضعيت، عبدالرحيم جعفري 
كه از مدت  ها پيش مايل به چاپ آثار هدايت بود، توسط دكتر پرويز 
ناتل خانلري به اعتضادالملك )پدر هدايت( معرفي مي شود و پيشنهاد 

بسيار خوبي براي حق التاليف به او مي دهد كه جاي چون وچرا باقي 
نمي گذارد و حق انتشار برخي آثار هدايت به اميركبير مي رسد. پس از 
فوت اعتضادالملك، حق التاليف آثار هدايت به برادر بزرگش، سرلشكر 
عيسي خان، مي رسد و بعد از مدتي نيز طي قراردادي ميان عبدالرحيم 
جعفري و محمود هدايت، ديگر برادر صادق، )به وكالت از طرف تمامي 
ورثه( حق نشر تمامي آثار هدايت به اميركبير واگذار مي شود. پس از 
15سال ميان وراث اختالف درمي گيرد و چون با ناشر ديگري قرارداد 
بسته مي شود كار به شكايت و دادگستري مي كشد. در سال 1350، 
جهانگير هدايت )فرزند عيســي( عهده دار امور مربوط به كتاب هاي 
عمويش مي شود. وي در گفت وگويي كه با مجله »صدا« داشته،  ارائه 
نشدن اطالعات دقيق فروش و مبهم بودن وضعيت چاپ كتاب ها را 
علت نارضايتي وراث از انتتشارات اميركبير مي داند. به هر روي چاپ 
كتاب هاي هدايت با نامه نگاري ها و پيگيري هاي بســيار به دســت 
انتشارات جاويدان مي افتد و تا ســال 1357 كه چاپ كتاب به كلي 

ممنوع مي شود، اين روند ادامه مي يابد.

روزنامه ای كه بولتن بود
ناديده گرفتن وضع واقعي كشور

مطبوعات

 محمدناصر احدي    �������������������������������������������������������������������
پيش تر گفتيم كه »كميســيون مطبوعات جشن هاي شاهنشاهي 
ايران« در 27اسفند 1339 تشكيل شد تا مطبوعات هم در برگزاري 
جشن هاي 2500ساله شاهنشاهي انجام وظيفه كنند. كمي بيش از 
يك دهه بعد از اين تاريخ، در روز يكشنبه سوم مرداد 1350، شماره 
نخست »روزنامه جشــن شاهنشاهي ايران« منتشــر شد. در كنار 
عنوان روزنامه، تصويري از منشور )اســتوانه( كورش ديده مي شد و 
در پايين سرلوحه روزنامه، به رنگ قرمز چنين نوشته شده بود: »اين 
روزنامه يك بار در تاريخ طي 100شماره و در تيراژي برابر تيراژ همه 
جرايد سراسر كشور و همراه با آنها انتشار مي يابد«. اين اعالن رسماً 
بازگوكننده نگراني زايدالوصف گردانندگان اين نشريه از بابت متهم 
شدن به انتشــار بولتن روزانه جشن هاي شاهنشــاهي است. در آن 
دوران، انتشار بولتن هاي رنگارنگ ســازماني به اندازه امروز متداول 
نبود و چه بسا دست اندركاران اين روزنامه دوست نداشتند همچون 
مسئوالن برگزاري جشن ها كه به ريخت وپاش و حيف وميل كردن 
منابع عمومي متهم بودند، براي نشستن بر سر اين خوان رنگين مورد 
طعن و لعِنـ  حداقلـ  هم صنفان آزاده شــان واقع شوند. دم خروس 
اين اعالن آنجايي بيرون مي زند كه مي گويد اين روزنامه »در تيراژي 
برابر تيراژ همه جرايد سراسر كشور« منتشر مي شود؛ چراكه اساسا 
آمار تيراژ مطبوعاتـ  باز همانطور كه در شــماره هاي پيشين ذكر 
كرديمـ  قابل اســتحصال نبود و هميشــه در ميان جرايد بر سر آن 
اختالف وجود داشــت. از تيترهاي اين شماره مي توان به »روزشمار 
2500سال شاهنشاهي ايران زمين«، »100لوحه آزادي و آزادگي«، 
»روزشمار انقالب سفيد« و »روز به روز و ساعت به ساعت همراه با آيين 
جشن هاي شاهنشاهي« اشاره كرد. در صفحه اول در مطلبي با عنوان 

»هدف هاي جشن شاهنشاهي«ـ  كه حكم سرمقاله را داردـ  چنين 
آمده: »... مي خواهيم به دنيا نشان دهيم كه عامل اصلي موجوديت 
و ثبات و پيشرفت ما اعتقاد به آيين شاهنشاهي است و جشن بيست 
و پنجمين سده بنيادگذاري شاهنشــاهي فرصت مناسبي به دست 
مي دهد تا با اين آيين مقدس تجديد عهد و ميثــاق كنيم«. جدا از 
ناديده گرفتن وضع واقعي كشور و محروميت هاي ملموسي كه مردم 
را مي آزرد، استدالل كودكانه نويسنده و دليل تراشي ايدئولوژيكش، 
به خوبي، بي بنياد بودن اين جشن پرهزينه را عيان مي سازد. روزنامه 
جشن شاهنشــاهي به وزارت اطالعات و جهانگردي تعلق داشت و 
زيرنظر ايرج نبوي، روزنامه نگار و كارگزار مطبوعاتي، اداره مي شــد. 
خسرو معتضد  نيز از نويسندگان مقاالت تاريخي اين روزنامه بود كه 
خود در اين باره گفته: »... به مناسبت جشن هاي كذايي آن وزارتخانه 
نشريه اي به نام روزنامه شاهنشاهي به ضميمه تمام جرايد كشور، هر 
روز چاپ مي كرد كه من نيز كه كارشناس ارشد مطبوعات بودم بنا 
به دســتور وزارتخانه و بنا به خواهش تلفني ايرج نبوي روزنامه نگار 
معروف كه سال ها ســردبيري مجالت معروف و روزنامه هاي صبح 
تهران را داشــت به نوشــتن مقاالت تاريخي در آن پرداختم«. تيتر 
شماره آخر اين روزنامه، به تاريخ 30آبان 1350، چنين بود: »ما اين 
دفتر را مي بنديم درحالي كه تاريخ دفتر خود را مي گشايد«. به راستي 

كه دفتر تاريخ پر از داستان  دفترهاي بسته شده است.

150شب اجراي حالت چطوره مش رحيم و گلدونه خانم

زير سايه قيصر

تجربه هاي نو در زبان و مضمون

سينما 

تئاتر 

سعيد مروتي ������������������������������������������������������������������������������

سينماي بازارچه اي، سينماي قيصري و فيلم جاهلي. اين حكايت تعداد 
قابل توجهي از فيلم هاي اكران سال 50 است. سالي كه با رقابت فردين 
با خودش آغاز مي شود كه در اكران نوروزي به صورت همزمان 3فيلم 
روي پرده دارد. ســينماي جاهلي، تحت تأثير فيلم قيصر، ژانر غالب 
سينماي ايران در ابتداي دهه 50 است. فردين در »ايوب« )فريدون 
ژورك( نقش جاهلي بازي مي كند و از تيپ آشنايش فاصله مي گيرد. 
»احمد چكمه اي« )نادر قانع( بازســازي قيصر است. »زير بازارچه« 
)رضا صفايي( حال و هواي جاهلي دارد و »سه تا جاهل« )پرويز نوري( 
هجويه اي است بر فيلم كيميايي. در سالي كه هر نوع اقتباس از قيصر 
راهگشا براي فتح گيشه محسوب مي شود؛ عباس شباويز تهيه كننده 
قيصر هر آنچه از اكران اين فيلم سود كرده را در پروژه بلندپروازانه و 
پر هزينه محصول مشترك ايران و هندوستان، »هماي سعادت« برباد 
مي دهد. درحالي كه در همين سال فيلم ارزان قيمتي چون »بده در راه 
خدا« )رضا صفايي( به عنوان يكي از آخرين فرصت ها براي تماشاي تقي 

ظهوري، تماشاگر مي يابد.
در سالي كه بسياري مشغول تكه پاره كردن قيصر به اميد تكرار موفقيت 
تجاري اش هستند، كيميايي با داش آكل گامي تازه برمي دارد. اقتباسي 
جنجالي از داستان صادق هدايت كه خيلي هم به ادبيات وفادار نيست؛ 
با فيلمبرداري نعمــت حقيقي، عضو تازه تيــم كيميايي، مهم ترين 
فيلم ســال50 اســت كه مطبوعات فراوان به آن مي پردازند. فيلمي 
با مجموعه اي از بهترين و ســينمايي ترين لحظه هاي ناب سينماي 
كيميايي، كه البته انتظار تهيه كننده اش را در گيشه برآورده نمي كند.

فيلم ديگري كه مطبوعات در سال50 برايش سنگ تمام مي گذارند 
»خداحافظ رفيق« )امير نادري( است؛ اينطور كه رفقاي مطبوعاتي 
نادري مي نويسند نهضت سينماي ارزان خياباني با خداحافظ رفيق 
آغاز مي شود. روايتي تلخ و تأثير گذار از رفيق بازان رفيق ُكش كه هرقدر 

فيلمش با موفقيت تجاري مواجه نمي شود، صفحه موسيقي و ترانه اش 
)جمعه ساخته منفرد زاده با صداي فرهاد( گل مي كند.

در حال و هواي جاهل و لوطي ها، »سه قاپ« )زكريا هاشمي( دريچه اي 
به سوي واقع گرايي و ارائه تصويري ملموس از آدم هاي حاشيه نشين، 
مي گشــايد. »فرار از تله« )جالل مقدم( بهتريــن و پرحاصل ترين 
فيلمســازنده اش هم در همين ســال به نمايش مي آيــد. نمونه اي 
مثال زدني در توضيح توانايي و قريحه سينمايي جالل مقدم. سال50 
هر نوع ايستادن زير پرچم سينماي متفاوت و جوان سينماي ايران، 
نه تنها اعتبار كه هزينه توليد فيلم را فراهم مي كرد كه گاهي نتيجه اش 
مي شد فيلم آشفته و خام دستانه اي چون»آدمك« )خسرو هريتاش( 
كه كمتر كسي را راضي از ســالن به بيرون مي فرستد. سال 50، سال 
كمدي نئورئاليستي فارسي هم هست. سال »درشكه چي«. سالي كه 
جوانه هاي ســينماي متفاوت در حال ثمر دادن است و اگر فيلم هاي 
اين جريان گيشه اي متوسط يا ضعيف داشته اند، بسياري از فيلم هاي 
جريان اصلي هم ضرر مي دهند. سينماي موج نو كه هنوز موج نو ناميده 
نمي شود در ابتداي دهه 50، دوره كوتاه اما پر شوري را سپري مي كند. 

دوره اي كه خيلي طوالني نيست.

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

بنا به گزارش هايي كه وزارت فرهنــگ و هنر از توليدات فرهنگي 
و هنري در پايان هر سال منتشــر مي كرد، نمايش هاي »گلدونه 
خانم« و »حالت چطوره مش رحيم« از اسماعيل خلج، 150شب 
در سالن صدنفره كارگاه نمايش اجرا شد. اين نمايش برخالف ساير 
نمايش هاي كارگاه بر مســير تئاتر تجربي راهي تازه گشود. شايد 
عنوان تئاتر تجربي به نمايشــنامه هاي اسماعيل خلج در نگاه اول 
كمي عجيب به نظرآيد اما با واكاوي معناي آن مي توان براي اين دو 
نمايش جايگاهي ديگر در تئاتر ايران درنظر گرفت؛ به اين اعتبار كه 
اگر تئاتر تجربي تا پيش از اين بر تجربه هاي اجرايي آربي آوانسيان از 
متن هاي پيچيده عباس نعلبنديان استوار بود و تجربه و تئاتر مبتني 
بر شهود تجربي، صرفا در تئاتر آزمايشگاهي گرتفسكي معنا داشت، 
اكنون با موفقيت اين دو نمايشنامه از خلج، تجربه اي تازه در تئاتر 
ايران به سرانجام رسيده بود. اما تجربه تازه اسماعيل خلج چه بود؟ 
او زبان تازه اي را در نمايشنامه نويسي فارسي به كار گرفت كه پيش 
از اين سابقه نداشت، او نوعي از زبان مدرن مبتني بر بازي كلمات را 
با گفتارهاي زبان روزمرهـ  به قول خودشـ  ته شهري درآميخت. 
حاصل اين آميختگي، جلب توجه مخاطبــان تازه اي براي كارگاه 

نمايش بود. با اجراهاي اسماعيل خلج، كارگاه نمايش معناي خود را 
دقيق تر به مخاطبان آن سال ها تفهيم كرد. كارگاه نمايش نيز جايي 
براي تجربيات تازه شد؛ كارگاهي براي ساختن زبان تازه، فضاي تازه 
و مضاميني تازه در نمايشنامه نويسي ايران. بنابراين مي توان تئاتر 
اسماعيل خلج را دست كم در اين سال هاي آغاز فعاليتش مسيري 
تازه در تئاتر تجربي ايران دانست. تئاتري كه مي خواست از تكرار و 
تقليد فاصله گيرد. موفقيت اين دو نمايش در سال1350موجب شد 

تا در ششمين جشن هنر شيراز بار ديگر اجرا شود.
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ماجراهاي مالي و معنوي يك ميراث ادبي 
اختالف خانوادگي بر سر چاپ كتاب هاي صادق هدايت

نشر

  حسين عصاران   �����������������������������������
پــس از گردهمايي هنرمنــدان صاحب نام 
عرصه هاي مختلف در »كانون پرورش فكري 
كودكان و نوجوانان« و سامان گيري نسبي 
واحدهاي مختلف آن، احمدرضا احمدي نيز 
ايده  راه اندازي واحدي در زمينه توليد صفحه 
براي كودكان و نوجوانان را پيگيري و اجرايي 
كرد. )ابتدا در قالب زيرشــاخه اي از »مركز 
سينمايي« آن كانون و سپس به شكل واحدي 

مستقل به نام »مركز توليد صفحه و نوار«(.
هر چند كانون پيش از اين و در سال1344 
انتشار روايت شــنيداري داستان »دخترك 
دريا« را )در قالب 2صفحه گــرام و به عنوان 
ضميمه كتابي به همين نــام( تجربه كرده 
بود، اما در ســال1350 و به دنبال انتشــار 
روايت شــنيداري داســتان »ماهي ســياه 
كوچولو« نوشــته  صمد بهرنگي بود كه در 
مسير توليد و انتشار مجموعه اي از بهترين 
آثار شنيداري دوران شــكل گرفت. آثاري 

قابل تأمل در گونه هاي مختلف؛ از »صدا براي 
كودكان« )»بزي كه گم شد« و »پسرك چشم 
آبي« و...( و »صدا بــراي نوجوانان« )»كوتي 
و موتي« و »آوازهاي امــروز« و...( گرفته تا 
سرگذشت گويي از بزرگان موسيقي ايران و 
جهان )زندگي و آثار »ويوالدي«، »ابوالحسن 
صبا« و...( و »رديف هاي موســيقي ايراني« 
)»نغمه اصفهان« پايــور( و... اما گذر زمان 
چنين مي نماياند كه مهم ترين، شاخص ترين 
و چه بســا دلپذيرترين اتفاق اين عرصه، در 
توليد و انتشار مجموعه »صداي شاعر« نمود 
يافته است. مجموعه اي كه در روندي متفاوت 
از خوشايند اركان راديو در زمينه  هم نشيني 
»شــعر«و »موســيقي«، راهي تازه در اين 
عرصه گشود و ســطح سليقه عالقه مندان را 
در چگونگي شــنيدن »شــعر« ارتقــا داد. 
همچنان كه كيفيت طراحي جلد و ارائه اين 
آلبوم هاـ  كه با بهره  گيري از هنِرشاخص ترين 
گرافيســت هاي آن دوره انجام مي شدـ  به 

تك تك آثار ايــن مجموعه نيز هويت هنري 
مستقلي بخشــيد تا اين چنين تراز هنري 
هر كــدام از اين كارها از ســطح چند آلبوم 
شنيداري شايسته، به ســمت يك آوردگاه 
ديداري و شنيداري هنرمندانه و دلپذير ارتقا 
يابد. مجموعه  »صداي شاعر« را ـ  شامل10 
آلبوم شعرخواني در قالب صفحه گرام 10اينچ 
)33دور( و 4 آلبــوم هم در قالب كاســتـ  
مي توان شاخص كيفيت توليد و انتشار آثار 

شنيداري در سال هاي پسين آن دانست.

  حافظ روحاني    �������������������������������������������������������������������������
طبق نخستين اساس نامه دانشكده هنرهاي زيبا، اين دانشكده داراي 
2 رشته است كه در اساس نامه شعبه خوانده شده اند؛ شعبه معماري 
و شعبه نقاشــي. در ماده دوم اســاس نامه كه به تاريخ 9شهريور ماه 
ســال1319به تصويب رسيده، هدف از تأســيس دانشكده تدريس 
معماري، نقاشي، حجاري و قسمت هاي ديگر هنرهاي زيبا ذكر شده. 
دانشكده تا اواخر دهه1340 بر مبناي همين اساس نامه اداره مي شود. 
با اين حال تأسيس هنركده هنرهاي تزييني در سال1339 اتفاق مهمي 
است؛ چون نه فقط ساختار اين دانشكده به روزتر است كه در عين حال 
رشته هاي ديگر هنري نيز در اين نهاد آكادميك تازه تأسيس تدريس 
مي شود. از طرف ديگر دهه1960و رويكردهاي جديد به هنر آنچنان 
همه گير هست كه ايران را هم كم و بيش تحت تأثير قرار دهد. شايد از 
همين رو شيوه تدريس دانشكده هنرهاي زييا در اواخر دهه1340 بيش 

از حد كهنه به نظر مي رسد.
با اين حال 2تغيير در دانشگاه تهران در نو شــدن ساختار دانشكده 
هنرهاي زيبا واجد اهميت اســت؛ رياست كوتاه مدت دكتر فضل اهلل 
رضا كه به مدت يك سال )1348– 1347( به رياست دانشگاه تهران 
منصوب مي شود و به تبع اين تغيير، كنار رفتن دكتر هوشنگ سيحون 
از رياست دانشكده هنرهاي زيبا در سال 1348و پس از 7 سال و آغاز 

رياست دو ساله محمدامين ميرفندرسكي بر دانشكده. به نقل از مرتضي 
مميز، اين تغييرات به معني آغاز اصالح ســاختار دانشكده هنرهاي 
زيباست كه در سال1352در زمان رياست محمود كوثري در دانشكده 
با تشكيل گروه هاي آموزشي مختلف به نتيجه مي رسد. با جايگزيني 
گروه هنرهاي تجسمي به جاي شعبه نقاشي، رشته هاي جديد هم به 

دروس گروه هنرهاي تجسمي افزوده مي شود.

تأثير فيلم جريان ساز كيميايي در هر دو جبهه 
سينماي فارسي و موج نو قابل مشاهده است

پيشنهاد: مطالعه كتاب »پنجاه سال با كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان«
 ،2016 ،jordan centerforpersian studies :به كوشش تورج دريايي، ناشر

برسان سالم ما را
 ديروز و امروز محمدرضا شفيعي كدكني 

در شعر نو فارسي 

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

»به كجا چنين شتابان؟«/ َگَون از نسيم پرسيد/ »دل من 
گرفته زين جا/ هوس سفر نداري/ ز غبار اين بيابان؟«/ 

»همه آرزويم، اما/ چه كنم كه بسته پايم���«�
»به كجا چنين شتابان؟«/ »به هر آن كجا كه باشد به جز 
اين سرا سرايم«/ »سفرت به خير! اما، تو و دوستي، خدا را/ 
چو ازين كوير وحشت به سالمتي گذشتي/ به شكوفه ها 

به باران/ برسان سالم ما را«�
زمانه اســت كه نحوه قرائت شعر را تعيين مي كند� اگر 
به جزوه ها و نشريات سياسي و ادبي دهه 50 بنگريم يا 
كتاب هاي خاطرات مبارزان ســال هاي پيش از انقالب 
را مرور كنيم، شعر »به كجا چنين شتابان« و مجموعه 
»در كوچه باغ هاي نشابور« اثر م� سرشك )محمدرضا 
شفيعي كدكني( كه در سال1350 منتشر مي شود، يكي 
از شعرهاي سياسي نمونه اي دهه50 است� اما اكنون وقتي 
آن را به عنوان يكي از عمومي ترين نمونه هاي شعر كوتاه 
نيمايي، فارغ از زمينه هاي تاريخي و سياسي و اجتماعي، 

مي خوانيم شايد وجه سياسي شعر را درنيابيم�
براســاس قرائت سياســي مي توان همه شعرهاي 
شفيعي كدكني را سياسي خواند و جنگل و دريا و باران 
و شب و موج و حتي َگَون و نسيم را نمادها و نشانه هاي 
سياسي درنظر گرفت، اما بنابر قرائت متعارف امروزي، 
شفيعي كدكني شاعري اســت طبيعت گرا كه همواره 
طبيعت را دست مايه خلق شعر كرده� شعرهاي مشهور 
او مثل »به كجا چنين شــتابان؟« و »غــزل براي گل 
آفتابگردان« يا »اي مهربان تر از برگ در بوسه هاي باران« 

شعرهايي طبيعت گرايانه اند�
از منظري سنت گرايانه، محمدرضا شفيعي كدكني يكي از 
نمونه هاي اعتدال در شعر امروز به شمار مي رود� شاعري 
نيمايي كه پيرو مكتب اخوان ثالث اســت و هيچ گاه از 
چارچوب هاي نيمايي - اخواني عدول نمي كند و به همراه 
شاعراني مثل اسماعيل خويي و اميرهوشنگ ابتهاج 
شكلي از شعر نيمايي را نمايندگي مي كند كه به پسند 
عموم مردم بســيار نزديك است� اما از منظري پيشرو 
او شاعري محافظه كار به شمار مي آيد كه در حقيقت از 
شعر نوقدمايي پيش تر نيامده و مسئله اش مسئله انسان 
امروز نيست و چنان كه دكتر رضا براهني در همان سال ها 
گفته غزل سرايي است كه شعرهاي خود را بدون قافيه و 

به شكل پلكاني مي نويسد�
دوگانه محمدرضا شــفعيي كدكني به شعر او محدود 
نمي شود� او در سال هاي جواني استاد دانشگاه تهران 
مي شود� شاعر جواني كه شعر نو مي گويد به جمع استاد 
بزرگان دانشگاه تهران يعني ســنت گراياني كه همه 
عمر در شعر نو به ديده ترديد نگريسته اند، راه مي يابد 
و حضور او در اثبات شــعر نو در دانشگاه انكارناپذير 
است� آنچه او درباره شــعر امروز در كتاب هاي »ادوار 
شعر فارسي« و »موسيقي شعر« و »با چراغ و آينه« و��� 
نوشته، هنوز معتبرترين متون دانشگاهي درباره شعر نو 
است و جايگزين نيافته� هر چه پيش تر مي آييم جايگاه 
او به عنوان استاد دانشــگاه تهران رفيع تر مي شود و 
در سال هاي اخير گاه شكلي اسطوره اي پيدا مي كند� 
نمي توان جايگاه دانشــگاهي او را در اقبال عمومي به 
شعرهاي او بي تأثير دانست� حتي شايد بتوان گفت كه گاه 
شخصيت دانشگاهي اوست كه شعرهايش را پيش مي برد� 
اما از سوي ديگر، وقتي او بر جاي استاد بزرگان مي نشيند، 
كم كم شبيه ايشان محافظه كار مي شود و در ديدگاه هاي 
خود تجديد نظر مي كند، مثالً در سال هاي اخير آشكارا و 
پنهان به مخالفت با شعر سپيد و هرگونه شعر بدون وزن 
مي پردازد يا حتي به جايي مي رســد كه نيما را متأثر از 

خانلري مي داند و���
منظومه دكتر محمدرضا شفيعي كدكني مجموعه اي است 
از تحليل ها و داوري هاي كتبي و شــفاهي از شعر كهن 
فارسي و عرفان خراساني تا نظريه هاي صورت گرايان 
روس و شعر نو كه تا زماني كه او مشغول تجديد نظر در 
ديدگاه هاي خود است، انتظار هر اتفاق تازه اي در آنها 
غيرمنتظره نيست� در سال هاي گذشته، شعرهايي از او 
به ميان عموم مردم راه يافته اما آنچه اكنون مي سرايد 
بيشتر الگويي است براي اعتدال گرايان/ محافظه كاران 

شعر امروز� سال هاست كه شعر او تمام شده�

شعر 

دگرگوني ساختار دانشكده هنرهاي زيبا و 
شروع كارگروه هنرهاي تجسمي 
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