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عبور کرونا از خط قرمز؛ هر 3دقیقه يک ايرانی جانش را 
به دلیل ابتال به کوويد-19 از دست می دهد

 پايان کار خطوط مترو و اتوبوس از امروز 3٠:٢٠ 
خواهد بود

 مديران سالن هاي سینما و تئاتر معتقدند
تعطیلي ساعت 6 غروب  فرقي با تعطیلي کامل ندارد

کرونا در آستانه ســومین ماه پايیز هشدارها را به واقعیت  
بدل کرد و وضعیت قرمز به سیاه رســید. شمار قربانیان 

ديروز 458هموطن بود. روند ابتال و جان باختن  بر اثر اين بیماري در ٢3 اســتان 
صعودي است.ديروز سعید نمكی، وزير بهداشت در پیامكی از مردم خواست تا جايی 

که می توانند از منزل خارج نشوند.
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نويد تأثيرگذاري ۹۰درصدي 
واكسن كرونا

بازگشت
درمقابلبازگشت

ســیدجالل دهقانــي فیروزآبادي 
اســتاد روابط بین الملل دانشــگاه 
عالمــه طباطبايــي در مصاحبه با 
همشهری از سیاست بايدن در قبال 

برجام و رويكرد ايران گفت

يادداشت
عليرضاسلطاني؛ روزنامه نگار و کارشناس اقتصاد سیاسي 

اقتصــاد ايــران ايــن روزهــا متاثــر از انتخابات 
رياست جمهوري آمريكا بار ديگر گرفتار توفان شده 
است؛ توفاني که برخالف توفان مستمر ٢سال گذشته تحت تأثیر خروج آمريكا 
از برجام )که کشتي اقتصاد ايران را از ســاحل ثبات به سمت مناطق عمیق و 
پرالتهاب دريا کشاند(، اين بار اقتصاد ايران را احتماال به سمت ساحل ثبات و امن 
مي کشاند اما واقعیت اين است که اين توفان نیز براي اقتصاد ايران کم هزينه و 
بدون درد نیست. شكست ترامپ در انتخابات رياست جمهوري آمريكا اقتصاد 
ايران را با نوسان قیمت در بازارهاي مرجع مانند ارز، طال، بورس و ساير کاالهاي 
سرمايه اي دچار تالطم کرده است. بنابراين همانگونه که دولت در ماه هاي اخیر 
به دلیل افزايش لجام گسیخته و البته طبیعي قیمت ها تحت فشار قرار داشت و 
انتظار اين بود که اقدام مؤثري براي مديريت و کنترل اين شرايط انجام دهد، 
هم اکنون نیز اين انتظار وجود دارد که دولت با استفاده از ابزارهاي اقتصادي، 
نوسان قیمت ها را مديريت نمايد تا در يک فرايند تدريجي و هدفمند قیمت ها 

واقعي شوند.
به طور طبیعي بازيگــر اصلي کنوني بازارها در ايــران، انتظارات رواني موجود 
در جامعه و اقتصاد اســت. نگراني بزرگ نیز اين اســت که نقدينگي آزاد شده 
از بازارهاي ارز، سكه و ديگر کاالهاي ســرمايه اي در شكل سیلي بنیان کن به 
سمت ديگر بازارها حرکت کند. بازاري که به طور منطقي مي تواند میزبان سیل 
نقدينگي آزادشده باشد، بازار سرمايه است اما اين بازار نیز به دلیل رشد حبابي، 
غیرواقعي و بدون منطق اقتصادي در ماه هاي اخیر فاقد ظرفیت الزم براي جذب 
نقدينگي است. در واقع بازار سرمايه ايران در شرايط کنوني و برخالف بازارهاي 
سرمايه ديگر کشورهاي جهان که پس از انتخاب بايدن در مسیر صعودي و رشد 
قرار گرفتند، در مسیر نزولي قرار گرفت؛ هرچند به لحاظ منطق اقتصادي اين 
واکنش بازار سهام ايران طبیعي به نظر مي رسد، چراکه به اعتقاد ناظران در حال 
رسیدن به شرايط طبیعي و واقعي خود اســت. بنابراين بازار سرمايه ايران در 
کوتاه مدت نمي تواند ملجايي مطمئن و قابل اتكا براي اقتصاد ايران براي رهايي 
از غول بزرگ نقدينگي باشد که با نوسان قیمت در بازارهاي ارز و طال و کاالهاي 
سرمايه اي فعال شده و به دنبال قرباني جديد است. راحت ترين قرباني، امالك و 
مستغالت است که به شدت از سوي اين غول بزرگ تهديد مي شود. سخت ترين 
راه حل هم هدايت اين غول به جايگاه واقعي خود يعني حوزه تولید اســت که 
اتفاقا به شــدت به آن نیاز دارد اما واقعیت اين اســت که غول نقدينگي ايران 
عالقه اي به حوزه تولید و آرام گرفتن در آن ندارد؛ چراکه اصوال اين نقدينگي نه 
محصول تولید بلكه محصول اقتصاد رانتي و داللي است که سال هاي متمادي 

در اقتصاد ايران جا خوش کرده است.
البته اين روزهــا دالالن حرفه اي که از هیچ فرصتي براي کســب ثروت بدون 
زحمت حتي به قیمت فقیرشــدن و بــه زحمت افتادن اکثريــت مردم دريغ 
نمي ورزند، حال و هواي خوشي ندارند؛ هرچند خیلي از آنها آنقدر در ٢سال اخیر 
ثروت به جیب زده اند که از بابت نوسان قیمت ها در بازارهاي مختلف، چندان 
نگران و ناراحت نباشند. منظور اين يادداشت اکثريت افرادي که با هدف حفظ 
اندوخته هاي اندك خود و جلوگیري از فقیرترشــدن، رو به بازار ارز و سكه و يا 
بازارهاي ديگر آوردند نیست. اين گروه اکثريت که در اين روزها به شدت نگران 
هســتند، اگرچه به نفع دالالن بزرگ و در زمین آنها بازي کرده و مي کنند اما 

به طور مستقیم گناهي در به هم ريختن بازار ندارد. منظور 
دالالني هســتند که با سوءاســتفاده از فضاي سیاسي و 

اقتصادي و با راه انداختن جو روانــي و ايجاد قیمت هاي کاذب و غیرواقعي، در 
فكر ثروت اندوزي و به هم ريزي بازار هستند. 

اقتصادايران
درشوكانتخاببايدن

ديدگاه
سيدمصطفیموسوی؛ معمار و طراح شهری

در حدود 7٠ســال پیش، هشــتم نوامبر)هجده 
آبان( را به نام »روز شهرسازي« نامگذاري کردند. 
چند سال از جنگ جهاني دوم گذشته بود. دنیا در 
بحبوحه نوسازي و توســعه سريع شهرها قرار داشــت. پیشرفت سريع دانش 
وتكنولوژي ساختمان ســازي  از طرفي و میل شــديد به بازسازي خرابي هاي 
جنگ از ســوي ديگر، در کنار سیل مهاجرت روســتايیان به شهرها، همگي 
دست به دست هم داده بود تا به سرعت شهرهاي مدرن با ساختمان هاي بلند، 
بزرگراه هاي متعدد و خیابان هاي شلوغ و پر سر و صدا شكل بگیرند. در تعريف 
اين دنیاي در حال توسعه، ساختمان هاي بلند و بي روح و بزرگراه هاي عريض 
و طويل نماد پیشــرفت و قدرت شــدند. هويت و رنگ و آب و معناي زندگي 
اجتماعي در کوچه پس کوچه هاي شــهرهاي مدرن هــرروز کم رمق تر و کم 
رونق تر شد. اين عصر تحول، چنان پرشتاب و پر تأثیر سپري شد که حتي اگر 
همین امروز قرار باشد براي احیای شهرها و محالت و فضاهاي اجتماعي تالش 

شود، شايد چندين دهه و صده هم تكافوي اين اصالح را نكند.
سال ها به طول انجامید تا اساتید و صاحب نظران مختلف و خصوصاً متخصصین 
رشته نوپاي شهرسازي توانستند تصويري واقعي از چهره نازيباي تصمیمات 
نادرست مديران و سیاستگذاران شهري را که در آن وقت اثرات آن در کالبد و 

محتواي شهرها سیران و جريان داشت نشان دهند.
در تمام اين ســال ها که توســعه بي قاعده و نــا آگاهانه شــهرها رخ مي داد، 
شهرســازاني بودند که تمام توان و دانش خود را به کار بردند تا در حد توان و 
بضاعت خويش، حتي اگر شــده اندکي، بر اين رونــد ويرانگر که معنا و هويت 
زندگي را نشانه رفته بود، اثر بگذارند و از تخريب شهرو نا امني زندگي اجتماعي 

شهروندان جلوگیري کنند.
قريب به 4٠روز پیش شهر ما و جامعه تخصصي و دانشگاهي ما يكي از بهترين 
و فاضل ترين شهرسازان اين مرز و بوم را از دست داد. استادي تمام عیار که به 
محض ورود به دانشكده شهرسازي، نگاه ما-تازه فارغ التحصیالن معماري- را 
دگرگون ساخت. او به ما آموخت که شهر موجود زنده اي است وراي مجموعه اي 
از ساختمان هاي معماري و ســاخته شده، شهر متولد مي شــود، رشد و نمو 
مي کند، شــكل مي گیرد، در طول حیاتش بیمار مي شــود و تغییر مي کند و 
بالندگي و سرزندگي آن در اين تغییر و تحول ذاتي اوست. او به ما ياد داد قرار 
نیست ما شهرساز شويم تا آن را براســاس تمايالت و ارزش هاي خود بسازيم. 
استاد ما به ما آموخت شهر را بايد با همه اشكالش، با همه کژي ها و کمبود هايش، 
اول بپذيريم و فراموش نكنیم آنچه ما نمي پسنديم لزوما حذف شدني نیست و 
آنچه ما مي پسنديم نیز لزوما جزء صحیحي از شهر نخواهد بود. شهر پديده اي 
پیچیده و چند وجهي اســت که زندگي تک تک ساکنینش درشكل گیري آن 

مؤثر و بر زندگي آحاد ساکنینش تأثیرگذار است.
معلم کم نظیر شهرسازي ما، شــهر را عرصه خودنمايي و هنرنمايي معماران 
و شهرسازان و شــهرداران نمي دانســت و ما را نیز به گرامیداشت اين ارزش 
فرامي خواند، او شــهر را بســتر شــكل گیري هزاران خاطره، اتفاق و داستان 
مي دانست ومعتقد بود که اين فرهنگ مردمان است که در کالبد شهرها جان 

گرفته است و جان شهر ها هم در گرو آن است.
روز جهاني شهرسازي بهانه اي شد تا ياد و خاطره دکتر سیدمحسن حبیبي- 
استاد برجسته شهرسازي و طراحي شهري- را گرامي بداريم. امید است نگاه 
پويا و نظر بلند او به شهر و شهرســازي در فضاي تخصصي جامعه شهرسازان 

بیش از پیش دنبال شود.
خدايش آورد رحمت   و غفرانش بر او جاري 

 هماره خاطرش زنده   و نام و ياد پاينده

بهيادمعلمشهرسازی

 نقض طرح تنفس
در قلب هيركاني

در شــرايطی که چنــد متخصص 
از صدور مجوز برداشــت 3میلیون 
مترمكعب چوب از جنگل هیرکانی 
خبــر می دهند ســازمان جنگل ها 

موضوع را تكذيب کرد

بيماری های آينده

 كافه اي كه
 قلب تئاتر شد

1 3 5 1

ما در آينده گرفتار کدام بیماري هاي 
رواني خواهیم بود؟ 

کدام غذاها و خوراکي ها ممكن است 
ويروس کوويد-19 را منتقل کنند؟

قلب ها بیمارتر می شوند

افتتاح تئاتر شــهر با اجراي نمايش 
باغ آلبالو

ترافیک و کــودکان کار؛ موضوعات 
مهم پايتخت  در سال 51

2همينصفحه

نتايج اولیه تست بالیني يا انساني يک واکسن در حال آزمايش کرونا 
خبر خوش تأثیرگذاري 9٠درصدي آن را نويد مي دهد.هوشمند

آنطور که نیويورك تايمز گزارش کرده، واکســن مشــترك شرکت  
آمريكايي فايزر و شــرکت آلماني بیو ان تک پس از تزريق بــه افراد داوطلب باعث 
شــده تا 9٠درصد آنها بدون عوارض جانبي خاصي در مقابــل نوع جديد ويروس 

کرونا ايمن شوند.
اين يک موفقیت بزرگ در مسیر ساخت واکسن بیماري کوويد-19 به حساب مي آيد 
که جهان را دچار يک بحران تمام عیار طي ماه هاي گذشته کرده است. پیش از اين 
مقام هاي سازمان بهداشت جهاني گفته اند حتي واکسني با تأثیرگذاري 5٠درصد 

و بدون عوارض جانبي مي تواند گزينه تولید انبوه و جهاني باشد.
خبر اين موفقیت تنها 48ســاعت پس از نهايي شدن شكســت دونالد ترامپ در 
انتخابات رياست جمهوري آمريكا منتشر شد. ترامپ تالش بسیاري داشت از اعالم 

چنین خبري استفاده سیاسي براي جمع کردن رأي داشته باشد.
مقام هاي شرکت مشــهور دارويي فايزر اعالم کرده اند که نتايج اولیه مرحله سوم 
آزمايش اين واکسن نشان مي دهد که 7روز بعد از تزريق نوبت دوم و ٢8روز بعد از 

نوبت اول، ايمني در مقابل ويروس حاصل مي شود.
با اين حال محققان مستقل مي گويند نبايد براي اين خبر هیجان زده شد و بايد تا 
انتشار نتايج نهايي و پايان کامل تست انساني صبر کرد. با  تمام اينها جهان آنقدر 

درگیر بحران و وحشت شده است که اين خبر يک نور  امید به حساب مي آيد.
در صورت تأيید اين نتايج در پايان آزمايش بالیني اين واکسن که هنوز ادامه دارد 
اين کشف مي تواند از لحاظ اهمیت در رديف واکسن هاي تاريخي جهان ازجمله فلج 
اطفال و سرخک قرار بگیرد. مقام هاي اين ٢شرکت قصد دارند به زودي درخواست 
خود را براي مجوز اســتفاده اضطراري از اين واکســن به مقام هاي سازمان غذا و 
داروي آمريكا ارائه کنند. مجوز اضطراري اين امكان را مي دهد اين واکسن پیش از 
نهايي شدن آزمايش انساني و احتماال در اواخر  ماه جاري میالدي به کادر درمان و 

گروه هاي پرخطر در ٢دوز تزريق شود.
دکتر آلبرتا بورال، مديرعامل فايزر روز گذشته در گفت وگو با خبرنگاران اين موفقیت 
را لحظه اي تاريخي و روزي بزرگ براي علم و بشريت دانست. هرچند چین و روسیه 
اقدام به تولید و تزريق واکســن هاي خود براي کوويد-19 کرده اند اما هنوز هیچ 

واکسني نتوانسته مجوز جهاني را براي تولید انبوه دريافت کند.
سی ان ان اعالم کرده اعالم موفقیت واکسن شــرکت فايزر باعث رشد بورس های 
جهانی و بورس آمريكا شده است. شــاخص داو جونز روز گذشته با اعالم اين خبر 

شاهد رشدی 5 درصدی بود. بورس انگلیس هم رشدی مشابه  را تجربه کرد. 
در آسیا نیز شاخص بازارهاي سهام شاهد رشد قابل توجه بود. قیمت جهاني نفت 

نیز ديروز 1٠درصد افزايش يافت.
کارشناسان همزماني اين خبر امیدبخش را با پیروزی بايدن عوامل اصلی اين رشد 

و پاسخ مثبت بازار می دانند.

٢ روز پس از شكست ترامپ در انتخابات، نتايج جديد آزمايش انساني 
 واکسن مشــترك ٢شــرکت آمريكايي و آلماني، باعث يک خوشحالي

و امید جهاني براي پايان بیماري کوويد-19 شده است

نويدتأثيرگذاري90درصديواكسنكرونا

ادامهدر
صفحه17

نوساندالرهيجانبورس
همشهريداليلريزشبازارسهامونوسانقيمتارز

ودامنهآنرادرگفتوگوباكارشناسانبررسيكرد
دالركهاولهفتهرابا23هزارتومانشروعكردهبود
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   ماس: همكاري با آمريكا درباره برجام 

وزير امور خارجه آلمان در پي پيروزي جو بايدن در انتخابات آمريكا 
گفت كه سياست هاي جداگانه كشورهاي اروپايي و آمريكا بر سر 
برنامه هسته اي و موشكي ايران كارآمد نيست و اين كشورها بايد 
رويكردي همســو در پيش بگيرند. به گزارش ايسنا، ماس بر اين 

باور اســت كه پيروزي جو بايدن در انتخابات 
رياست جمهوري آمريكا  مي تواند باعث 

افزايش دامنه همراهــي و همكاري 
كشورهاي اروپايي و آمريكا در ارتباط 
با توافق هسته اي با ايران شود. وزير 
امور خارجه آلمــان در گفت وگويي 
با راديو دويچلنــد فونك، تحوالت 

سياســي در آمريكا را به  مثابه 
فرصتــي جديد براي 

همــكاري اروپا و 
دانسته  آمريكا 

است:  گفته  و 
ما بايد مجددا 
دور هم جمع 

شويم.

با توجه به پيروزي جو بايدن در 
انتخابات رياست جمهوري آمريكا و وعده 
وي براي بازگشت به برجام، فكر مي كنيد 
نگاه دولت بايدن به روابط با ايران و به طور 

كلي مسائل ايران چگونه خواهد بود؟
من فكــر مي كنم همانطور كه جــو بايدن در 
مبارزات انتخاباتي هم مــورد تأكيد قرار داده، 
سياســت كلي وي بازگشت به برجام است. به 
هر حال، برجام در دوره رياست جمهوري اوباما 
و دمكرات ها به امضا رســيد كه بايدن هم در 
نقش معاون رئيس جمهور ايفاي نقش مي كرد. 
به نظر مي رسد كه بايدن رويكردي متفاوت از 
ترامپ در پيش خواهد گرفت. ترامپ در همه 
زمينه ها ازجمله در برجام مخالف سياست هاي 
اوباما بود و براي از بين  بردن دســتاوردهاي 
اوباما تالش كرد و بر اســاس وعده اي كه براي 
خروج از برجام داده بود از ايــن توافق خارج 
شــد. رويكرد بايدن اما در مقابل اين اســت. 
برجام يكي از دســتاوردهاي دمكرات ها بوده 
است. پيشــنهاد بازگشــت به برجام از سوي 
آمريكا و دولت بايدن مطرح خواهد شــد. من 
نام اين را سياست »بازگشت در برابر بازگشت« 
گذاشــته ام. به معناي اينكه بايدن بازگشــت 
آمريكا به برجام را در مقابل بازگشت ايران به 
شرايط قبل از خروج ترامپ از برجام و اجراي 
كامل تعهدات از سوي ايران پيشنهاد خواهد 
داد. نكته اينجاست كه بايدن بازگشت آمريكا 
به برجام را به عنوان يــك امتياز به ايران تلقي 
خواهد كرد. بر اين اســاس از ايران مي خواهد 
كه متقابال امتيازاتي را به آمريكا واگذار كند. 
درخواســت اين امتيازها از ايران مي تواند در 
همان مرحله اول بازگشت آمريكا به برجام يا 

در مراحل بعدي صورت بگيرد.
فكر مي كنيد موضع ايران در برابر 
امتيازطلبي احتمالي دولت بايدن در قبال 
بازگشت آمريكا به برجام چه خواهد بود؟ 
آيا ايران زير بار اين خواسته آمريكا خواهد 

رفت؟
منافع ايــران ايجاب مي كند كه زيــر بار اين 
خواسته ها نرود. سياست ايران بايد اين باشد كه 
بازگشت آمريكا به عنوان يك امتياز را نپذيرد، 
بلكه اصرار بر اجراي تعهداتي باشد كه آمريكا 
در برجام امضا كرده است. از منظر ايران، ِصرف 
بازگشــت آمريكا به برجام امتيازي محسوب 
نمي شود. اما اعتقاد من بر اين است كه بايدن 
به نقطه صفر برجام بازنخواهد گشت. يعني با 
ميراثي كه ترامپ در حوزه هســته اي بر جاي 
گذاشته است، دمكرات ها تالش خواهند كرد 
از آن به عنوان اهرم فشار بر ايران براي دريافت 
امتيازات بيشتر اســتفاده كنند. بر اين اساس 
سياســت »تعديل تحريم هــا در برابر تعديل 
برجام« را مطرح خواهنــد كرد. اين به معناي 
درخواســت بازنگري در بعضي از مفاد برجام 

خواهد بود.
 نظر من اين است كه ايران به هيچ وجه نبايد 
بازگشــت آمريكا به برجــام را به عنوان يك 
امتياز بپذيرد. ايران بايد بر موضع خود مبني 
بر بازگشــت آمريكا به تعهداتــش در برجام 
پافشاري كند. مذاكره در مورد تعديل و اصالح 
برجام به هيچ وجه به مصلحت كشور نخواهد 
بود. اگــر بنا بر مذاكره بــراي اصالح و تعديل 
برجام باشد، همان بهتر كه پيرامون يك توافق 

و ســند جديد با مالحظه منافــع ملي ايران 
مذاكره در قالب 1+5 صورت بگيرد. بنابراين، 
مذاكرات فراتر از برجــام تأمين كننده منافع 
ايران نخواهد بــود. به نظر من ايــران بايد به 
مقاومت خود ادامه دهد و نبايد با مواضع خود 
اين تصور را نزد دولتمردان آمريكايي ايجاد كند 
كه آنها مي توانند به زعم خود به دليل شرايط 
اضطراري كه ايران در آن قرار گرفته اســت، 
از تهران امتياز بگيرند. ما در ايران بايد به يك 
اجماع نظر درباره سياست هسته اي و چگونگي 
برخورد با آمريكا برسيم و از ايجاد دودستگي 

در داخل كشور به شدت بايد پرهيز كنيم.
به هر حال ايران در شرايطي قرار 
گرفته اســت كه بايد در راستاي تعديل 
فشــارها و تحريم ها اقدام كند و تصميم 
بگيرد. در شــرايط حضور بايدن در كاخ 
سفيد، ايران چه تصميماتي براي اين منظور 

مي تواند اتخاذ كند؟
اگر آمريكا احســاس كند كه ايران در شرايط 
اضطراري قرار گرفته و نياز بــه مذاكره دارد، 
طبيعتا هيــچ امتيازي به ايــران نخواهد داد. 
الزم است كه ايران همچنان به سياست هاي 
اصولي خود پافشــاري كند. به لحاظ منطقي 
هم اين آمريكايي ها هستند كه بايد به تعهدات 
خودشــان بازگردند. اگر بنا بر انجام مذاكره 
باشــد، بايد در چارچوب گــروه1+5 درباره 
چگونگي اجراي كامل برجام توســط آمريكا 
كه نقض عهد كرده اســت، صــورت بگيرد؛ 
توافقي كه طبــق آن ايران بــه تعهدات خود 
پايبند بوده و طرفين ديگــر ازجمله آمريكا و 
اروپا هــم بايد به تعهدات خود پايبند باشــد. 
سياست اصولي ايران بايد پافشاري بر اجراي 
برجام از ســوي همه طرفين باشــد؛ توافقي 
كه قطعنامه2231 ســازمان ملل پشتوانه آن 
است. به نظر من پيشگامي و ذوق زدگي ايران 
براي انجام مذاكرات با آمريــكا و القاي نياز به 
مذاكره، پالس مناسب و واقع بينانه اي به كاخ 
سفيد ارســال نمي كند؛ بنابراين تأكيد ايران 
بايد بازگشت آمريكا به تعهدات خود در برجام 
باشد، نه اينكه ايران ملزم و متعهد به پذيرش 

تعهدات بيشتر بشود.
به نظر شما، امتيازطلبي احتمالي 
دولت بايــدن پيرامون چــه موضوعاتي 
مي تواند مطــرح شــود؟ موضوعات در 

چارچوب برجام يا خارج از برجام؟

سياســت بايدن در گام بعد، سياست »تسري 
در برابر توقف تحريم ها« اســت؛ به نظر من در 
همان ابتداي امضاي برجام هــم دولت اوباما 
به دنبال همين سياســت بود. يعني تســري 
برجام به حوزه هاي موشــكي و منطقه اي در 
برابر توقف تحريم ها كه ايران به شــدت با آن 
مخالفت كرد. با توجه به ميراثي كه ترامپ براي 
دمكرات ها بر جاي گذاشته است، بعيد به نظر 
مي آيد كه دولت بايــدن بخواهد از نقطه صفر 
برجام شروع كند و بدون مطالبه امتياز از ايران، 
اجراي تعهدات خود در برجام را از سر بگيرد. 
به نظر من، آمريكا خواسته هاي خود را از طريق 
همه جانبه گرايي و همكاري بــا اروپا و حتي 
روســيه و چين به منظور اعمال فشار بر ايران 
پيش خواهد برد؛ چراكه اروپايي ها نيز، هم در 
دوره اوباما و هم در دوره ترامپ، مطالبات خود 
براي محدودكردن فعاليت هاي موشكي و نفوذ 
منطقه ايران را انــكار نكرده اند. طرح اينگونه 
مطالبات فرابرجامي و زياده خواهانه، شــرايط 
ســختي را احتماال براي ديپلماسي هسته اي 
ايران رقم خواهد زد و موضوعات را از قبل هم 
پيچيده تر می كند. ايــران نبايد اجازه و امكان 
طرح سياست تسري توسط بايدن به موازات 

ديپلماسي هسته اي را بدهد.
ايران طي 3سال گذشته با وجود 
تحمل فشــارهاي حداكثــري، حاضر به 
پذيرش زياده خواهي هاي آمريكا نشد، چرا 
بايدن بايد به ادامه همان سياست ها در قبال 

ايران پافشاري كند؟
اســتدالل برخي مبني بر بازگشت بي دردسر 
بايدن به برجام خوش بينانه و منطبق با واقعيت 
نيست. مسئله اينجاست كه هدف اوباما، ترامپ 
و بايدن در زمينه مهــار، كنترل، نظارت هاي 
گسترده و محدودسازي فعاليت هاي هسته اي 
ايران يكسان است و تنها شيوه هاي دستيابي 
به اين هدف در دولت هاي مختلف تفاوت دارد؛ 
ترامپ از طريق اعمال فشــارهاي حداكثري 
اين هــدف را دنبال مي كــرد، دمكرات ها اما 
تالش مي كنند كه از طريــق تعامل، مذاكره 
و چندجانبه گرايــي ايــن اهــداف را پيش 
ببرند. بهترين ســناريو براي ايران اين است 
كه بايدن به اين نتيجه برســد كه سياســت 
فشــار حداكثري ترامپ بي نتيجه بوده و اين 
سياســت را كنار بگذارد. در داخل كشور نيز 

ما به اجمــاع نظر و وحدت عمــل نياز داريم. 
اگر صداهاي مختلف از داخل ايران شــنيده 
شود، نخواهيم توانست دســتاوردهاي خود 
را حفظ و منافع كشــور را تاميــن كنيم. من 
به عنوان دانشــجوي روابط بين الملل بر اين 
باورم كه اگر آمريكايي ها احساس كنند مذاكره 
با آمريكا در ايران به عنوان يك موضوع منازعه 
و رقابت مطرح اســت، مطمئنا از اين فرصت 
براي مطالبه امتيازات بيشتر و فرار از تعهدات 
خود استفاده خواهند كرد. بنابراين جناح ها، 
احزاب و گروه هاي سياسي در داخل كشور بايد 
به گونه اي عمل كنند كه آمريكايي ها نتوانند از 
اختالفات داخلي و ايجاد شكاف در حاكميت در 
راستاي منافع خود بهره برداري كنند. پرهيز از 
ذوق زدگي و شــتابزدگي براي مذاكره امری 
بسيار مهم و حياتي است. ايران در مواجهه با 
دولت جديد آمريكا بايد صبر استراتژيك همراه 
با ابتكار عمل ديپلماتيك و سياســت خارجي 

همه جانبه نگر پيشه كند.
برخي معتقدنــد همانطور كه 
ايران براي تغيير دولت ترامپ در آمريكا 
صبر استراتژيك پيشه كرد، احتماال دولت 
بايدن هم براي برگزاري انتخابات در ايران 
و مذاكره بــا يك دولــت تازه نفس، صبر 
خواهد كرد. آيا اين مسئله اساسا در آمريكا 

موضوعيت دارد؟
اگر آمريكايي ها احســاس كنند كه مســئله 
مذاكره هسته اي موضوع رقابت بين جناح هاي 
سياسي در ايران است، سعي مي كنند از طريق 
آن به امتياز گيري از ايران بپردازند؛ همچنين به 
تعهدات خود نيز عمل نكرده و منتظر خواهند 
ماند تا نتيجه انتخابات در ايران مشخص شود. 
بنابراين، مــا نبايد بحث مذاكره هســته اي با 
آمريكا را بــه رقابت هاي سياســي و مبارزات 
انتخاباتي در ايران پيوند بزنيــم. عاقالنه اين 
است كه ما موضوعات سياست خارجي، مذاكره 
هســته اي و منافع ملي را خــرج رقابت هاي 
جناحي و سياسي در داخل نكنيم. تصويري كه 
ايران بايد به كاخ سفيد مخابره كند اين است 
كه در سطح كل حاكميت، سياست هسته اي 
ايران بر اصول ثابتي اســتوار است كه با آمدن 
و رفتن افراد و دولت ها دچــار تغيير نخواهد 
شد. اگر آنها احســاس كنند كه سياست هاي 
هسته اي ايران با تغيير دولت ها تغيير خواهد 
كرد به طور طبيعي منتظر برگزاري انتخابات 
در ايران و روي كار آمدن دولت جديد می مانند. 
بنابراين اين بســتگي به ما دارد كه چه پيامي 
را به آمريكايي ها ارســال كنيم. شكل گيري 
تنازعات سياسي درباره مســائل استراتژيك 
و راهبردهاي سياســت خارجي، به مثابه سم 
كشنده براي منافع ملي است. بنابراين، هرگونه 
سياست هسته اي موفقيت آميز در قبال آمريكا 
نيازمند وفاق و انســجام ملي در سطح كشور 

است.
در بحث تفاوت ها ميان دمكرات ها 
و جمهوريخواهــان، گفته مي شــود كه 
دمكرات ها در مقايســه با رقيب خود، از 
قدرت اجماع سازي  و ائتالف سازي  بيشتري 
در سطح بين المللي براي فشار به كشوري 
مانند ايران برخوردارند؛ همانند شرايطي كه 
ايران قبل از امضاي برجام با آن مواجه بود. 
آيا امكان بازگشت به شرايط قبل از برجام 

همچنان قابل تصور است؟
پس از شكست سياست هاي يكجانبه گرايانه 
بوش پســر عليه ايران براي محدودســازي 
فعاليت هــاي هســته اي ايران، يــك تجربه 
جديــد در دولت اوبامــا در زمينه فشــار به 
ايران شــكل گرفت كه براســاس آن آمريكا 
توانســت كشــورهاي اروپايي و حتي چين و 
روسيه و سازمان هاي بين المللي را عليه ايران 
همراه كند. پيروزي بايدن پــس از يك دوره 
سياست هاي يكجانبه گرايانه ترامپ هم بسيار 
مشابه زماني است كه اوباما روي كار آمده بود. 
ترامپ به دليل رويكردهــاي يكجانبه گرايانه 
خود نتوانســت حمايت اروپايي هــا و چين 
و روســيه را جلب كند و از سيســتم ماشه يا 
اسنپ بك براي فشــار بيشــتر به ايران بهره 
بگيرد، اما مي توان تصور كرد كه با بازگشــت 
آمريكاي بايدن به برجام، امكان فعال ســازي  
اســنپ بك براي آمريكا فراهم خواهد شــد و 
درصورت بروز اختالفات احتمالي ميان ايران و 
آمريكا، واشنگتن از اين امكان استفاده خواهد 
كرد. با توجه به ظرفيت هاي دمكرات ها براي 
اجماع ســازي  بين المللي، امكان شكل گيري 
ائتالف بين المللي عليه ايران همانند دوره قبل 

از برجام دور از نظر نيست.

5سال پس از اجراي توافق 
سياست 
هسته اي موسوم به برجام و خارجی

درحالي كه تالش با چاشني 
تهديد و تحريــم دولت دونالــد ترامپ 
رئيس جمهور آمريكا براي مذاكره مجدد 
بر سر برجام شكست خورد، دولت ايران به 
رئيس جمهور آينده آمريكا گوشزد كرد 
كه فكر مذاكره دوباره درباره اين توافق را 

از سر بيرون كنند. 
ســعيد خطيب زاده ديروز در نشســت 
خبري خــود بــا رســانه هاي داخلي و 
خارجي كه به صورت آنالين برگزار شد، 
درباره انتخابات آمريــكا تصريح كرد: ما 
واقع نگر هستيم و به اقدامات آمريكا توجه 
مي كنيم؛ ما بايد ببينيم كه آمريكايي ها در 
عمل چه مي كنند و در اين زمينه به حرف، 
تحليل و پيام توجهي نداريم، بلكه اقدامات 

را مالك قرار مي دهيم. 
اگر فضاي جديدي وجود داشته باشد، در 
چارچوب آنچه وجود دارد تصميم گيري 
مي كنيم. وي با بيان اينكه دولت آمريكا 
طي سال ها با اقداماتش به اعتماد جامعه 
جهاني به  خود ضربه زده است، گفت: از 
ديگرسو بايد توجه داشــت كه بسياري 
از ورشكســتگان كه در طول اين سال ها 
پروژه فشــار حداكثري عليــه ايران را 
دنبال مي كردند به دنبال اين هستند كه 
پوست اندازي كنند و تالش دارند كه اين 
موضوع را در مسير جديد پيگيري كنند. 

ســخنگوي وزارت خارجه كشــورمان 
درخصوص احتمال شرط داشتن آمريكا 
براي بازگشت به برجام خاطرنشان كرد: 
مباحث انتخاباتي و كارزارهاي انتخاباتي 
و يا آنچه از ســوي برخي از انديشكده ها 

و افراد گفته مي شــود مبناي قضاوت ما 
نيست، بلكه ما به عمل توجه مي كنيم. 

خطيــب زاده با تأكيــد بر اينكــه بارها 
جمهوري اســالمي ايران اعــالم كرده 
كــه برجــام ماحصل يــك گفت وگوي 
طوالني مدت نه ميان آمريكا و ايران بلكه 
ميان ايران و 1+5 بوده و يك برنامه جامع 
اقدام مشترك اســت، گفت: ايران بارها 
اعالم كرده كه برجام چيــزي مربوط به 
گذشته است و قابل بازشدن و گفت وگوي 

مجدد توسط هيچ كس نيست. 
ديروز يكــي از نزديــكان جــو بايدن، 
رئيس جمهور منتخب آمريكا مدعي شده 
بود بايدن آماده بازگشت به برجام با برخي 

اصالحات است. 
خطيب زاده همچنين با اشــاره به اينكه 
آمريكا قطعنامه2231 شوراي امنيت را 
نقض كرده و از برجام خارج شده است و در 
اين چارچوب به ملت ايران خسارت وارد 

كردند، گفت: آمريكا متضمن مسئوليت 
حقوقي و قانوني نقض ايــن قطعنامه و 
برجام اســت و طبيعي است كه ايران در 
اين مسير در جايگاه خواهان قرار دارد و 
آمريكايي ها بايد پاسخگوي رفتار خالف 

قانون و خسارت وارده به ايران باشند. 
2روز قبل هم ســخنگوي وزارت خارجه 
در مصاحبه با العالم خاطرنشان كرده بود 
اساســا اياالت متحده آمريكا در موضعي 
نيســت كه براي كسي شــرط بگذارد، 
اياالت متحده آمريكا ناقض برجام و ناقض 
قطعنامــه2231 شــوراي امنيت بوده و 
ميليارد هــا دالر به ملت ايران خســارت 
زده و از برنامــه برجــام به عنــوان يك 

مشاركت كننده خارج شده است. 
روزي كه دولتي در اياالت متحده بخواهد 
به برجام برگردد، ميــزي وجود خواهد 
داشت كه بايد پاســخگوي نقض عهد ها 

باشد.

سيدجالل دهقاني فيروزآبادي در مصاحبه با همشهری از سياست بايدن در قبال برجام و رويكرد ايران گفت 

بازگشت در مقابل بازگشت
اصغر صوفی

خبر نگار
انتخابات  نتيجــه 
آمريكا، پس از يك 
دوره رقابت نفسگير، 
به پيروزي جو بايدن، نامزد حزب دمكرات و شكســت دونالد 
ترامپ، نامزد حزب جمهوريخواه منجر شــد؛ بر اين اساس، در 
بهمن ماه، ترامپ كاخ ســفيد را ترك خواهد كرد و بايدن رداي 
رياست جمهوري آمريكا را به تن مي كند. در ارتباط با تغيير دولت 
در آمريكا، آنچه براي جمهوري اسالمي ايران موضوعيت دارد، 
تغيير سياست هاي واشنگتن در منطقه و مهم تر از آن بازگشت 

آمريكا به برجام و لغو تحريم هاســت. ترامپ با زير پا گذاشتن 
تعهدات آمريكا در برجام و اعمال فشارهاي حداكثري، تالش كرد 
تا تعهدات بيشتري به ايران تحميل كند. اما ايران سياست »صبر 
اســتراتژيك« و مقاومت را برگزيد. حال پس از گذشت 4سال، 
بايدن به عنوان رئيس جمهور كار خود را در كاخ سفيد آغاز خواهد 
كرد. او كه در دولت اوباما نقش معاون رئيس جمهور را بازي مي كرد، 
در كارزار انتخاباتي خود وعده بازگشت به برجام را داده است. در 
تهران هم انتظار اين است كه بايدن به وعده خود عمل كند و اجراي 
تعهدات آمريكا در برجام را از سر بگيرد. اما برخي از كارشناسان 

بر اين باورند كه دولت بايدن بدون امتيازطلبي به نقطه صفر برجام 
بازنخواهد گشت و بازگشت او به برجام احتماال با اما و اگرهايي 
همراه خواهد بود.  در اين باره با سيدجالل دهقاني فيروزآبادي، 
استاد روابط بين الملل دانشگاه عالمه طباطبايي گفت وگو كرده ايم. 
وي تأكيد مي كند كه سياســت اصولي ايران »بازگشت در برابر 
بازگشت« بدون اعطاي هيچ گونه امتياز بيشتر به آمريكا بايد باشد. 
او همچنين معتقد است كه از هرگونه »ذوق زدگي« در داخل كشور 
براي مذاكره با آمريكا بايد پرهيز شود، چراكه تصور نياز ايران به 

مذاكره موجب امتيازطلبي آمريكا خواهد شد.

برجامبازگشايينميشود

اعتقاد من بر اين اســت كه 
بايدن به نقطــه صفر برجام 
بازنخواهد گشــت. يعني با 
ميراثي كه ترامــپ در حوزه 
هســته اي بر جاي گذاشته 
اســت، دمكرات هــا تالش 
خواهند كــرد از آن به عنوان 
اهرم فشــار بر ايــران براي 
دريافــت امتيازات بيشــتر 

استفاده كنند

طــرح اينگونــه مطالبات 
فرابرجامــي و زياده خواهانه، 
شرايط سختي را احتماال براي 
ديپلماسي هسته اي ايران رقم 
خواهــد زد و موضوعات را از 
قبل هم پيچيده تر می كند . 
ايران نبايد اجازه و امكان طرح 
سياست تسري توسط بايدن 
به موازات ديپلماسي هسته اي 

را بدهد

 به نظر مي رسد موج انتقادات به افزودن شرط سني 
به شرايط كانديداهاي رياســت جمهوري در طرح مجلس

انتخاباتي مجلس، بهارستان را قانع به عقب نشيني از 
اين ايده جنجالي كرده و جمعي از نمايندگان را بر آن داشته كه 
اين پيشنهاد انتخاباتي  را اصالح كنند. اگرچه كليات طرح اصالح 
قانون انتخابات به تصويب رســيده، اما جزئياتش همچنان محل 
ارزيابي و بررسي كميسيون شوراها به عنوان كميسيون تخصصي 
است و اولين زمزمه ها در اصالحش هم درباره حذف بند محدوديت 
سني از سوي بهارستان نشينان است. در همين راستا هم محسن 
زنگنه، نماينــده تربت حيدريه ديروز در حســاب كاربري اش در 
توييتر نوشت: »پيشــنهاد حذف بند مربوط به محدوديت  سن 
رئيس جمهور را در سامانه مجلس ثبت كردم. حداقل سن 45 سال 
تمام و حداكثر سن 70ســال تمام در هنگام ثبت نام. اين بند اوال 
مغاير با بيانيــه  گام دوم اســت و ثانيا احتمال تغييــر قانون در 
دوره هاي آتي به تناســب شــرايط نامزدها وجود دارد.« مجلس 
يازدهم آبان ماه با 160رأي موافق در برابر 72رأي مخالف، به كليات 
طرح اصالح قانون انتخابات رياســت جمهوري، نخســتين گام 
انتخاباتي اش را برداشــت؛ گامي كه از همــان لحظه تصويب با 
واكنش هاي بسياري در داخل و خارج از بهارستان  همراه شد. از 
همان زمان تصويب كليات اين طرح فريادهاي طيف پايداري ها و 
شماري از نمايندگان حامي دولت از درون بهارستان در اعتراض 
به شائبه سياســي طرح براي محدود شدن كانديداهاي 1400را 

به دنبال داشت.

انتقادات به محدود شدن كانديداها بر چه اساسي است؟
در همان نشست قريب به 2هفته گذشته بهارستان كه كليات طرح 
مذكور تصويب شــد، احمد نادري، نماينده تهران در مخالفت با 
كليات طرح اصالح قانون انتخابات، گفت: حسن اين طرح اين است 
كه هر كسي نمي تواند در انتخابات ثبت نام كند و اين كار شوراي 
نگهبان را راحت تر مي كند، ولي عيبش اين اســت كه اين طرح 
شائبه مهندسي كردن انتخابات توسط مجلس را ايجاد مي كند. او 
افزود: چرا بايد مجلس انقالبي به اين شائبه دامن بزند كه بگويند 
مجلس به نفع افراد خاصي مي خواهد انتخابات را مهندسي كند؟ 
به خصوص كه اين شرايط به صورت ســليقه اي و نه كارشناسي 
نوشته شده است؛ مثال سن داوطلبان بين 45تا 70سال پيش بيني 
شده است. چرا 40سال درنظر گرفته نشــده است؟ مقام معظم 
رهبري زماني كه رئيس جمهور شدند، 42ساله بودند! البته او در 
بيان اين مخالفت تنها نبود و نصراهلل پژمانفر، رئيس كميســيون 
اصل90نيز در اين باره هشــدار داد: اين طــرح نه تنها ابهامات را 
برطرف نكرده، بلكه بر ابهامات افزوده. ما بايد شاخص  هاي كيفي 
را درنظر بگيريم. چرا دبير شوراي امنيت ملي و مجمع تشخيص 
مصلحت نظام مي توانند كانديدا شوند، ولي اعضا نمي توانند؟ چرا 

سرلشكر مي تواند و سرتيپ نمي تواند؟ 
 البته انتقادات به بازه سني 40تا 70سال براي كانديداها محدود به 
مجلس نبود و به رغم تأكيد حاميان طرح بر ارتقاي سطح كانديداها، 
برخي از سياســتمداران هم به نقد اين اقدام مجلس پرداختند؛ 
چنان كه محسن رضايي كه تجربه كانديداتوري چند دوره انتخابات  
رياست جمهوري را دارد، در صفحه اينستاگرامش در نكوهش اين 
اقدام مجلس نوشــت: »مهم ترين عامل عبور كشور از مشكالت 
كنوني و بقاي نظام، به انتقال درســت و به موقع مســئوليت هاي 
بين نسلي بستگي دارد. متأسفانه انحراف از 30سال پيش شروع 
شد و انتقال بين نسلي از نســل اول به دوم صورت نگرفت! سپس 
اين انحراف به نسل ســوم و چهارم كشيده شــد.« رضايي ادامه 
داد: »به طوري كه امروز معيار جوان بودن را زير 45ســال تعيين 
مي كنند؛ درحالي كه معيار جوان بودن در دهــه اول انقالب زير 
30سال بود. نسل اول براي آنكه خودش در قدرت بماند و از ورود 
نسل دوم جلوگيري كند، مرتب معيار جوان بودن را باال برده است. 
محدود كردن سن به 45ســال در رقابت انتخابات 1400 اشتباه 
بزرگي اســت.«  طرح 11ماده اي اصالح قانون انتخابات در موارد 
مختلفي محل نقد و نگراني طيف هاي سياسي كشور قرار گرفته 
اســت. درحالي كه بناي طرح محدود كردن شرايط كانديداتوري 
براي انتخابات رياست جمهوري با شــعار ارتقاي سطح كانديداها 
و كاهش شــمار داوطلبان فاقد صالحيت در زمان ثبت نام است، 
اما محدود كردن دايره كانديداها و شرايط كانديداتوري به جمعي 
خاص و داراي رزومه مشخص از مهم ترين نقدهاي وارد به آن است.

درنظر گرفتن شرط سني 45تا 70سال از يك سو و با تأكيد بر قيد 
داشتن 8سال ســابقه مديريتي در مناصب تراز اول حاكميتي از 
سوي ديگر هم راه را براي ورود كانديداي جوان ناهموار كرده است 
و هم عمال دايره شرايط كانديداتوري را به جمع مشخص و قليلي 

محدود مي كند كه در نسل اول انقالب خالصه مي شوند.

عقب نشيني مجلس از يك تصميم انتخاباتي

   پيام هاي ظريف به همسايگان عرب

  وزير امورخارجه روز دوشنبه در توييتي خطاب به همسايگان ايران 
نوشت:  »پيامي صادقانه به همســايگانمان: ترامپ ۷۰روز ديگر رفته 
است، اما ما براي هميشه اينجا مي مانيم. شرط بستن روي خارجي ها 
براي تأمين امنيت، هرگز قمار خوبي نيست. دست خود را براي گفت وگو 
جهت حل اختالفات به سوي همسايگانمان 
پيش مي آوريم. تنها با هم است كه مي توانيم 
آينده اي بهتر براي همه بسازيم.«  ظريف 
يكشنبه شــب نيز در توييتي به زبان 
عربي خطاب به همســايگان ايران 
نوشته بود:  »ترامپ رفت؛ 
همسايگانمان  و  ما 
مانديــم. تكيه به 
بيگانــگان امنيت 
نمــي آورد بلكه 
اميد را بــر باد 
مي دهد.   ما همه 
را به گفت وگو 
ت  عـــــو د

مي كنيم.«
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گفت و گو

اصغر عطايي، مديركل خدمات شهري شهرداري تهران:
تفكيك زباله از مخزن تخلف است

زباله گــردي يــا تفكيــك زباله از 
داخل مخازن پديده اي است كه در 
ســال هاي اخير با تبديل شــدن به 
يك معضل، مديريت شهري را برآن 
داشت تا در پي راهكار مناسب باشد. 
با اپيدمي شدن كرونا و متوقف شدن 
طرح تفكيك زبالــه از مبدأ، زباله هاي  تر و خشــك در مخازن 
ريخته شدند و بازار زباله گردها سكه شد. رها كردن زباله ها روي 
كف خيابان و تفكيك آنها سبب شيوع بيشتر بيماري مي شد و 
به همين دليل مديريت كالنشــهر تهران برخوردهاي قاطعانه 
در پيش گرفت و دســتورالعمل ممنوع شــدن زباله گردي در 
محله ها را به مناطق بيست ودوگانه ابالغ كرد؛ دستورالعملي كه 
خيلي كارساز نبود و پيمانكاران متخلف در سايه كمرنگ شدن 
نظارت ها، تفكيك زباله از مخزن را ادامه دادند. اكنون با گذشت 
بيش از 200روز از دستورالعمل ابالغ شده، نه تنها زباله گردي 
ممنوع نشده است، بلكه شاهد زباله گردي مدرن هستيم؛ افرادي 
كه با لباس هاي فرم با مخازن آبي چرخ دار سراغ زباله در معابر 
عمومي مي روند و از ميان آشغال ها، طالي كثيف جدا مي كنند. 
پديده زباله گردي گويا در روند توسعه شهري، مسير مدرن شدن 
را در پيش گرفته است و قصد ترك جامعه بشري را ندارد. اصغر 
عطايي، مديركل خدمات شهري شهرداري تهران درباره بايدها 

و نبايدهاي زباله گردي به سؤاالتمان پاسخ مي دهد.

آيا زباله گردي تخلف است؟
به طور قطع و حتماً، پديده زباله گردي تخلف اســت و ناظران 

سازمان پسماند بايد با متخلفان برخورد كنند.
چنين تخلفي كه شما به عنوان پديده از آن ياد 
مي كنيد، چگونه در كالنشــهرها به ويژه پايتخت شكل 

مي گيرد و توسعه مي يابد؟
زباله گردي مختص تهران و ساير شهرهاي بزرگ كشور نيست 
و در اكثر كالنشهرهاي دنيا اين پديده وجود دارد. زباله خشك 
امكان بازگشت به چرخه توليد و اســتفاده مجدد را دارد و به 
همين دليل، طالي كثيف ناميده مي شود. وقتي زباله هاي  تر و 
خشك با هم داخل مخازن ريخته مي شود، برخي از افراد براي 
به دست آوردن زباله هاي خشك و فروش آنها اقدام به زباله گردي 
مي كنند. درحقيقت وجود زباله خشك در مخازن معابر، زمينه را 
براي فعاليت و حضور زباله گردها فراهم مي كند. اگر شهروندان 
زباله هاي  تر و خشك را تفكيك كنند، قطعاً هم منجر به توليد 

زباله كمتر مي شود و هم پديده زباله گردي كمتر خواهد شد.
تدابير مديريت شهري براي كاهش زباله گردي 

چيست؟
ممنوعيت زباله گردي نخســتين گامي بود كه توسط مديريت 
شهري برداشته شد و به مناطق بيســت و دوگانه هم ابالغ شد 
كه با پديده زباله گردي در محله ها برخورد كنند.  گام ديگر هم 
اجرايي شدن طرح كاپ است كه با قرار دادن مخازن  تر و خشك 
داخل مجتمع هاي مسكوني و واحدهاي تجاري و اداري و ترغيب 
شهروندان به مشاركت بيشتر در طرح تفكيك زباله و همچنين 
جمع آوري مخازن زباله از معابر، اميدواريم فعاليت زباله گردها 

را به حداقل يا صفر برسانيم.
با تمام تدابيري كه شما به آن اشاره كرديد، چرا باز 

هم شاهد زباله گردها هستيم؟
متأسفانه حق با شماست و پاسخ فقط تخلف پيمانكاران است. 
البته مديران شهري و ناظران و كارشناسان سازمان پسماند هم 

بايد نظارت بيشتري داشته باشند.
برخورد با پيمانكاران متخلف وظيفه كيست؟

قطعاً وظيفه مديران شهري مناطق و سازمان مديريت پسماند 
است و تا كنون با پيمانكاران متخلف برخورد شده و بسياري از 

آنها خلع شده اند.
به تازگي در معابر اصلي تهــران مانند خيابان 
وليعصر شاهد فعاليت زباله گردها با لباس فرم و گاري دستي 

هستيم. آيا فعاليت اين افراد قانوني است؟
تفكيك زباله از مبدأ است؛ نه از مخزن. زباله اي كه داخل مخزن 
ريخته مي شود، دورريز است و نبايد كنار خيابان تفكيك شود؛ 
بنابراين زباله گردي به بهانه تفكيك توســط هر شخص با هر 
لباس و تجهيزاتي تخلف است و مديران شهري مكلف هستند 
با متخلفان برخورد كنند. حتي شهروندان مي توانند با مشاهده 

اين افراد از طريق سامانه 137موارد را گزارش دهند.
فعاليــت اين افــراد در خيابان هــاي اصلي و 
پررفت وآمد اســت. چرا تا كنون مديران شــهري اقدام 

نكرده اند؟
نمي توان گفت تخلف انجام نمي شود و پيمانكار متخلف وجود 
ندارد، امــا همه مديران شــهري تالش مي كنند تــا با پديده 
زباله گردي و متخلفان برخورد كنند و برخورد هم شده است. با 
توجه به اهميت اين موضوع به مديران شهري ابالغ مي كنيم كه 
با حساسيت و دقت بيشتري بر محله ها نظارت داشته باشند و 

زباله گردها را رصد كنند.

تفكيك زباله ممنوع
طرح توقــف تفكيك زباله اوايل ســال 
با هدف جلوگيري از شــيوع گسترده 
بيماري كرونا اجرايي شد و به گفته زهرا 
نژادبهرام، عضو هيأت رئيســه شوراي 
شــهر تهران، اين طرح همچنان ادامه 
دارد و هيچ مصوبه اي براي تفكيك زباله 
وجود ندارد. به گزارش همشهري، اين عضو شوراي شهر با بيان اينكه 
تشخيص آلوده بودن زباله ها به ويروس كرونا كار مشكلي است، گفت: 
»از ابتداي شيوع ويروس كرونا تفكيك زباله در تهران ممنوع شد و 
همه زباله ها به صورت مشــترك جمع آوري و امحا مي شوند. ظاهرا 
گروه هايي به شكل فردي، جمع آوري زباله ها را انجام مي دهند و اگر 
كودكان مشغول به اين كار باشند، غيرقانوني است و بايد با متخلفان 
برخورد شــود. « او به موضوع مافياي زباله هم اشــاره و عنوان كرد: 
»مافياي زباله به شهرداري مربوط نبوده و نيروي انتظامي بايد به اين 
ماجرا ورود كند. ما فقط مي توانيم در اين زمينه پيشــگيري كنيم تا 
زباله ها به شكل صحيح جمع آوري شود كه تا كنون شهرداري در اين 

زمينه پيشگام بوده است. «

مديريت گسسته، هزينه هاي چند برابر و جبران نشدن خسارت ها  
مرتضي سقاييان نژاد، شــهردار قم: در رابطه با نقش شهرداري هاي كشور در 
تصميم گيري درباره مقابله با كرونا، در بر همان پاشنه مي چرخد كه درخصوص 
ديگر مســائل اجرايي مي چرخد؛ يعني نبود مديريت يكپارچه شهري و جدي 
انگاشته نشدن نقش مهم شهرداري ها در مورد مسائل مختلفي كه به آسايش 
و سالمت شــهروندان ارتباط پيدا مي كنند. اين در حالي است كه در شهرهاي 
توسعه يافته دنيا، در قالب مديريت يكپارچه وظايف و اختيارات به شهرداري ها 
واگذار شده كه شهرداران حتي در مورد مسائلي مانند آموزش و پرورش و برگزاري 
انتخابات تصميم گيرنده نخست هستند و نقش اصلي را برعهده دارند. در كشور ما 
با وجود همه اقدامات اجرايي كه شهرداري ها ايفا مي كنند،  اما در تصميم گيري ها 
ناديده گرفته مي شوند؛ درصورتي كه 25ارگان در قالب وزارتخانه ها و سازمان هاي 
مختلف، استانداري ها و همچنين شهرداري ها فرمان هايي را صادر مي كنند و 
اين مسئله سبب گسســتگي تصميم ها و موازي كاري مي شود. در مورد كرونا 
هم با وجود وظايف گسترده اي كه روي دوش شهرداري هاست اما اغلب در حد 
دنبال كننده و مجري در مسائل حضور دارند. از بسترسازي براي معابر، بوستان ها، 
ناوگان حمل ونقل عمومي، انتقال و دفن اموات كرونايي،  سمپاشي اتوبوس ها، 
انتقال و دفن پسماند و بســياري از موارد خدمات رساني، شهرداري ها، در خط 
مقدم قرار دارند اما اينكه چرا در تصميم گيري ها ديده نمي شوند، جاي سؤال 
دارد. طبق برنامه هاي توسعه قرار بوده 17وظيفه ارگان هاي كشور به شهرداري  ها 
واگذار شود اما تاكنون چنين موضوعي تحقق نيافته است. در برنامه سوم توسعه 

آمده بود كه دولت مي تواند اين وظايف را در قالب 
مديريت يكپارچه به شهرداري ها واگذار كند، در 
برنامه چهارم دولت موظف شد و در برنامه پنجم، 
عنوان شد كه براي مديريت يكپارچه برنامه ريزي 
انجام شود كه نوعي شانه خالي كردن بود. حاال اما 
با حضور آقاي قاليباف به عنوان رئيس مجلس و 
فردي كه خود ســابقه طوالني شهردار تهران را 

دارد و چند سال پيش كتابي به نام مديريت يكپارچه شهري را تدوين كرده  انتظار 
مي رود اليحه مديريت واحد شهري به نتيجه برسد؛ چراكه دستورات برنامه هاي 
سوم، چهارم و پنجم توسعه كشور به فراموشي سپرده شده است. تحقق چنين 
مســئله مهمي، نه تنها صرفه جويي مالي را به دنبال خواهد داشت بلكه باعث 
مسئوليت پذيري شده و در نتيجه ارائه سرويس دهي مناسب و خوب به شهروندان 
را در پي دارد. هم اكنون بايد توجه شود كه از يك طرف درآمدهاي شهرداري ها 
كاهش يافته و از طرف ديگر هزينه ها به شدت باال رفته است. با وجود اين، هيچ 
كمكي براي جبران افزايش خرج و مخارج از سوي دولت نشده است. به طور نمونه 
ما در قم اجاره غرفه داران زيرمجموعه شهرداري را بخشيده ايم و حمايت هايي از 
بهره برداران پاركينگ ها و ترمينال هاي مسافربري داريم. در اين بين، قرار بوده 
خسارت هاي مالي محاسبه و از ســوي دولت جبران شود اما متأسفانه تاكنون 

اقدامي صورت نگرفته است.

مسئله،  نبود مديريت يكپارچه شهري است
ايرج شــهين باهر، شــهردار تبريز:  بحث درباره مقابله با كرونا و نقش مديران 
شــهري، عينا به مســئله عدم تحقق مديريت يكپارچه شــهري ارتباط پيدا 
مي كند. در برنامه هاي پنج ســاله ســوم، چهارم و پنجم چندين بار بر اهميت 
مديريت يكپارچه تأكيد شــده اما هيچ گاه عملي نشده اســت. درصورتي كه 
انتظارات از شهرداري ها باالســت اما تصميم گيري ها با آنچه در اجرا رخ مي دهد 
منافات دارد. به همين خاطر اســت كه دســتگاه هاي مختلف هماهنگي الزم را 
ندارند و مشكالت زيادي به وجود مي آيد. البته در موضوع كرونا تاكنون ما به جلسات 

ستاد استان و شهرستان دعوت شده  ايم ولي اصل مشكل به نبود مديريت يكپارچه برمي گردد. به طور نمونه اگرچه 
شهرداري هزينه هاي باالتر را نسبت به گذشته در حمل ونقل، پسماند و نگهداري صرف مي كند اما كمك هزينه اي 
پرداخت نمي شود. در بحث دفن  جان باختگان كرونايي هزينه دريافتي بسيار پايين است و ما در تبريز  براي هر 
عمليات كفن و دفن يك ميليون و 500هزار تومان سوبسيد مي دهيم تا فشار كمتري به شهروندان وارد شود ولي 
گويا تصميمي براي جبران اين هزينه نيست.  توليد زباله نسبت به پيش از شيوع كرونا بيشتر شده، بي خطرسازي 
پسماندهاي بيمارستاني با دقت باالتري انجام مي شود و نگهداري ناوگان حمل ونقل عمومي دشوارتر شده ولي 
ما نه تنها دريافتي خاصي نداشته ايم بلكه هنوز نتوانسته ايم مطالبات قبلي را از دولت بگيريم. مثال براي نوسازي 
در بافت فرسوده و حاشيه اي، پروانه صد درصد رايگان ارائه مي دهيم و دولت بايد هزينه آن را تامين مي كرده اما 
چنين اقدامي صورت نگرفته و ميلياردها تومان طلبكاريم؛ درست مثل مطالبات حمل ونقل عمومي، سهم مربوط 
به جريمه هاي رانندگي و... كه اگر پرداخت شود كمك بزرگي در خدمت رساني بهتر به شهروندان و مقابله با كرونا 
خواهد بود. البته دولت فقط در مبحث فروش اوراق مشاركت همراهي كرده كه سال گذشته 650ميليارد تومان و 

امسال 300ميليارد تومان براي خط يك مترو، پول اوراق را گرفته ايم.

رونمايي از قطار ملي در خطوط مترو
اولين نمونه قطار ملي كه توسط متخصصان داخلي ساخته شده است، همزمان 

با ايام دهه فجر رونمايي و در خطوط مترو بهره برداري مي شــود. به گزارش مترو
همشهري، توسعه ناوگان حمل ونقلي ريلي، يكي از دغدغه هاي هميشگي 
مديريت شــهري پايتخت بوده اســت. به گفته مديرعامل شــركت مترو در 3سال اخير 
133واگن به ناوگان مترو افزوده شــده كه اين اقدام به كاهش سرفاصله حركتي قطارها، 
آسايش بيشتر مسافران و كاهش ازدحام جمعيت در واگن ها منجر شده است. علي امام با 
بيان اينكه براي كاهش وابستگي به شركت هاي واگن ساز خارجي و صرفه جويي در خروج 
ارز از كشور، پروژه ساخت قطار ملي با تكيه بر توان متخصصان داخلي آغاز شده است، عنوان 
كرد: »از طريق همكاري مشترك با معاونت علمي و فناوري نهاد رياست جمهوري، نخستين 
نمونه قطار ســاخت داخل در ايام دهه فجر امسال رونمايي مي شــود.« به گفته اين مقام 
مسئول، قرارداد ساخت 104دستگاه واگن توسط شركت واگن سازي  تهران هم در مراحل 
نهايي شدن است. حمايت از تشكيل كميته ساخت داخل براي بومي سازي  تجهيزات مترو 
از ابتداي سال 1398موضوع ديگري است كه علي امام به آن اشاره كرد و گفت: »اين كار با 
هدف تكيــه بر توانمندي شــركت هاي داخلي و در راســتاي تأميــن نيازهاي خطوط و 

ايستگاه هاي مترو صورت گرفته است.«

ساعت كاری مترو و اتوبوس كاهش يافت
نظر به تصميمات ســتاد ملی مبارزه با كرونا مبنی بر اعمال محدوديت 

يك ماهه برای فعاليت مشــاغل و جلوگيری از شــيوع ويروس كرونا، حمل و نقل
كاهش ســاعت كاری خطوط حمل و نقل عمومی در پايتخت از سوی 
معاونت حمل و نقل و ترافيك از امروز ) 20 آبان ماه ( به مدت يك ماه يعني تا 20آذرماه 

اعمال می شود.
به گزارش همشهری، معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداری تهران، طی اطالعيه ای 
اعالم كرد: »با مجوز شهردار تهران و نظر به تصميمات ستاد ملی مبارزه با كرونا مبنی 
بر اعمال محدوديت يك ماهه برای فعاليت مشاغل، كاهش ساعت كاری خطوط حمل 
و نقل عمومی از سوی اين معاونت اعمال می شود. بر اين اساس از امروز اتمام ساعت 
كاری تمامی خطوط داخلی مترو ساعت 20.30 و خط متروی كرج و گلشهر تا ساعت 

20 خواهد بود.«
همچنين به منظور اعمال محدوديت و كاهش فعاليت در خطوط اتوبوســرانی پايان 
زمان فعاليت ناوگان در تمامی خطوط بی آرتی )انبوه بر( در مسير رفت ) آخرين اعزام( 
ساعت 20 و در مسير برگشت به ســمت مبدأ اصلی آخرين اعزام به ساعت 20:30 

كاهش خواهد يافت.

تامين منبع مالي براي اورهال 8هزار اتوبوس و واردات 
يك هزار دستگاه اتوبوس از خارج از ايران براي تامين نياز حمل و نقل

كالنشهرها در بخش حمل ونقل عمومي از مهم ترين 
تصميماتي بود كه در نشست ميان شهرداران كالنشهرها و معاون اول 

رئيس جمهوري گرفته شد. كمال مرادي، دبير مجمع كالنشهرهاي 
ايران درباره جزئيات نشســت شــهرداران كالنشــهرها با اسحاق 
جهانگيري، معاون اول رئيس جمهوري به پايگاه خبري شهر گفت: 
»مباحث مهمي درباره مشــكالت و چالش هاي كالنشهرها مانند 

حمل ونقل عمومي و تغيير وضعيت كاركنان شــهرداري ها در اين 
نشست مطرح و بررسي شــد.« به گفته او؛ در بحث نوسازي ناوگان 
حمل ونقل عمومي در بخش اتوبوســراني چه درون شــهري و چه 
بين شهري 2تصميم مهم درباره اورهال اتوبوس ها گرفته شد؛ به اين 
ترتيب مقرر شد 50درصد هزينه اورهال اتوبوس ها بر عهده دولت باشد 
و 50درصد ديگر مربوط به سهم شهرداري ها از طريق بخش خصوصي 
تامين شود. مرادي با بيان اينكه اين تصميم براي 8هزار اتوبوس كه نياز 
به اورهال دارند گرفته شد، گفت: »در بخش ديگر هم قرار شد بدون 
صرف ارز دولتي اجازه داده شود حدود يك هزار دستگاه اتوبوس براي 

كالنشهرها به كشور وارد شود. درواقع واردكننده هاي بخش خصوصي 
اين كار را انجام خواهند داد، بدون اينكه ارز دولتي هزينه شود تا در اين 
صورت بانك مركزي هم مخالفتي نداشــته باشــد.« او تأكيد كرد: 
»اتوبوس ها دست دوم هستند اما يورو5 دارند و درواقع نو محسوب 
مي شوند. بخش ديگر نياز كالنشهرها به اتوبوس هم قرار است از سوي 
توليدكنندگان داخلي خودرو تامين شود.« دبير مجمع كالنشهرهاي 
ايران با اشاره به موارد ديگر مورد بررسي در اين نشست گفت: »درباره 
تعيين تكليف نيروي انساني شهرداري ها هم مقرر شد سازمان امور 

استخدامي ظرف 2هفته تغيير وضعيت نيروها را بررسي كند.« 
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برخالف كشورهاي توسعه يافته دنيا، در ايران شهرداران در تصميم گيری های ستاد مقابله با كرونا نقشی ندارند

 جاي خالي شهرداران در ستاد كرونا
شهردار تهران: صدا و نظر شهرداران بايد در ستاد مقابله با كرونا شنيده شود

نشست شهرداران كالنشهرها با معاون اول رئيس جمهور

1000دستگاهاتوبوسيورو۵واردكشورميشود

ابالغيه هاي ســتاد مقابله با كرونا فهرســتي از 
دريافت كنندگان »رونوشــت« دارنــد، اما نام گزارش

شهرداري در بين آنها ديده نمي شود، درحالي كه 
2محور اصلي محدوديت هاي مقابله با كرونا  شامل »رفت وآمد« 
در شهر و »فعاليت« اصناف، دقيقا در محدوده كار شهرداري   ها 
قرار دارد. اخباري كه از شــهر هاي بزرگ جهان مي رسد اما 
نشــان مي دهد كه بخش بزرگي از برنامه  ريزي  هاي مقابله با 
كرونا از سوي شــهرداران اعالم مي شود و در شهرهايي مانند 
پاريس و لندن اين شهرداران هستند كه مديريت ستاد كرونا 
را بر عهده دارند.  با اين حال در ايران »شهردار« نه عضو ستاد 
ملي كرونا و نه عضو ستاد هاي استاني است. حتي در بيانيه ها و 
مكاتبه هاي رسمي نيز اغلب نمي توان نام شهرداري ها را ديد 
درحالي كه از نخستين روز هاي شيوع اين بيماري، شهرداري  ها 
بار مقابله با بيمــاري را بر دوش داشــته اند. بــا اين وصف، 
شهرداري هاي ايران نمي توانند در مسير تصميم گيري تأثير 
بگذارند و تنها نتايج اين تصميم  براي اجرا به  آنها داده مي شود.

بهترين فضا براي انتشــار ويروس 
كرونا شــهرها هســتند كه تراكم 
انســاني زياد، در حــال حركت و 
گرفتار در فضاي بسته دارند و اداره 
اين فضا بر عهده شهرداري ها ست. 
شــهردار تهران از ابتداي شــروع 
طرح هاي مقابله با كرونا در اسفند سال گذشته اعالم كرد كه 
شهرداري تابع تصميمات ســتاد مقابله با  كرونا خواهد بود. 
شهرداري ضدعفوني كردن اتوبوس  و مترو را به صورت دائم آغاز 
و تفكيك زباله را ممنوع كرد. بازار ها، فرهنگسرا ها و هر فضاي 
عمومي ديگر كه در اختيار شهرداري بود، تعطيل شد و ساعت 
و محدوده طرح ترافيك بار ها تغيير كرد. شــهرداري با وجود 
مشكالت گوناگون هميشــه تابع تصميم هاي ســتاد بوده و 
هست. با وجود اين، حدود 9 ماه از شــروع طرح هاي مقابله با 
كرونا مي گذرد و هنوز هم شهرداري يا شوراي شهر، داراي سهم 
مؤثر يا حق رأي در ستاد مقابله با كرونا نيستند. شهردار تهران 
در اين باره به همشهري مي گويد: »بايد صداي شهرداران در 
ستاد مقابله با كرونا شنيده شود و به مشكالت آنها توجه شود.« 
پيروز حناچي با تأكيد مجدد بر تبعيت از تصميم هاي ســتاد 
مقابله با كرونا مي افزايد:»اين كار باعث مي  شود كه شهرداران 

خود را در بحران كرونا تنها احساس نكنند.«
در اين ماه ها شهرداري بخشي از درآمد خود را بر اثر تعطيلي 

برخي فعاليت ها از دست داد و در مقابل، هزينه هاي آن به دليل 
اضافه شدن بعضي اقدامات مانند ضدعفوني هاي مكرر وسايل 
حمل ونقل عمومي، بيشتر شــد. در روز هاي اخير اخباري از  
محدوديت هاي شــديد در شهر منتشر شــده است اما حتي 
در اين مقطع هم به شــهرداري حق رأي مشخص و مستقل 

داده نشد. 
شوراي شــهر تهران نيز به عنوان 
پارلمان شهري نماينده اي در ستاد 
مقابله با كرونا نــدارد. البته اعضاي 
شوراي شــهر به صورت مستقيم 
خواستار چنين حقي نشده اند و تنها 
در برخي اظهارنظر ها بر هماهنگي و 
همفكري تأكيد كرده اند. رئيس كميته ســالمت شوراي شهر 
تهران در اين باره مي گويد: »فراهم كردن شرايط تعطيلي براي 
كالنشهري مانند تهران سختي هاي خود را دارد كه سازمان ها و 
نهادها بايد به آن تن بدهند اما چون به نظر مي رسد اين هماهنگي 
بين دستگاه ها وجود ندارد، استانداري الجرم تعطيلي كامل را 

منتفي اعالم مي كند.«  ناهيد خداكرمي مي افزايد: »مشكلي كه 
در كشور وجود دارد، اين است كه با بحران تصميم گيري براساس 
مستندات روبه رو هستيم. بيشــتر تصميمات برگرفته از ذهن 
برخي بزرگان سياســتمدار و دولت اســت و كمتر براســاس 
مستندات تصميمات بزرگ گرفته مي شود. مردم هم زماني كه 
مشاهده مي كنند مسئوالن هماهنگ عمل نمي كنند و هر روز 
شــاهد يك تغيير و يك تصميم جديد هســتند، ديگر اعتماد 
مناسب براي همراهي را ندارند.« بر اساس اين گزارش البته در 
برخي  ستاد هاي استاني مقابله با كرونا، شهرداران مراكز استان 
عضويت و حضور دارند اما بازهم موضوع اصلي يعني »حق رأي 

براي تأثير  گذاري بر تصميم ها« تامين نمي شود.

شهرداران محدوديت ها را اعالم مي كنند
در شهرهاي توســعه يافته جهان بخش بزرگي از تصميم هاي 
مرتبط با كرونا از سوي شــهرداري ها گرفته يا اعالم مي شود. 
در هفته گذشته »سرگئي سوبيانين« شــهردار مسكو دوره 
يادگيري از راه دور را به مدت 2هفته براي مدارس متوســطه 

تمديد كــرد.  »لــوري اليت فوت« شــهردار شــيكاگو هم 
محدوديت ساعت كار رســتوران ها و كمك هزينه 10ميليون 
دالري براي جبران خســارت آنها را اعالم كرد. اين خسارت 
براي مخارجي مانند دســتمزد كارگران، اجاره و هزينه برق 
صرف خواهد شد. شهردار دمكرات واشنگتن دي سي از كساني 
كه در صف رأي انتخابات رياســت جمهوري ايستاده بودند، 
خواست اين هفته در صفي كه كمي طوالني تر است بايستند 
و در آزمايش كرونا شركت كنند. »موريل براوزر« تأكيد كرده 
اســت كه اين آزمايش  ها به دليل نگراني از انتقال بيماري در 
تجمع هاي مربوط به انتخابات در اين شــهر بايد انجام شود. 
»بوني كرومبي« شهردار ميسيساگا )در محدوده اونتاريو( نيز  
اعالم كرد كه با تغيير مناطق قرمز و نارنجي در غرب اونتاريو 
محدوديت هاي جديد و شيوه اجراي آنها را بيان خواهد كرد، 
زيرا تعداد بيماران افزايش يافته است. »مايكل مولر« شهردار 
برلين نيز گفت كه اگر قرنطينه همگاني 4هفته ادامه پيدا كند، 
مي توان اميدوار بود كه از تنش فعلي عبور كنيم و به شــرايط 

بهتري برسيم.
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مركــز شــبانه روزي فوريت هاي 
بررسي مشكالت واحدهاي توليدي 
و طرح هاي ســرمايه گذاري با قيد 
فوريت و حداكثر ظرف مدت 10روز 
در سراسر كشور ايجاد و راه اندازي مي شود. اين تازه ترين 
تصميم ستاد تسهيل و رفع موانع توليد است اما بايد پرسيد 
منظور از شــبانه روزي چيســت و آيا قرار است اورژانس 
شبانه روزي نجات توليد، فقط مشكالت واحدهاي توليدي 
را بررسي كند يا حق دارد آنها را به مراكز درماني بفرستد 
تا كار درمان و بهبود وضعيت آنها را انجام دهند. ابهام ديگر 
اينجاست كه وقتي بسياري از مشــكالت اين واحدهاي 
توليدي ناشــي از تصميم هايي اســت كه دستگاه هاي 
تصميم گير مي گيرند، چه اميدي هست كه اين دستگاه ها 
بتوانند واحدهاي توليدي بيمار را نجات دهند؟ همشهري 
جزئيات تصميمي كه ستاد يادشده بر آن مهر خيلي مهم 

و فوري زده است را كالبدشكافي مي كند.
به گزارش همشهري، اين تصميم مشترك 8وزير، معاون 
رئيس جمهور و رئيس كل بانك مركزي بوده و براي اجرا 
ابالغ شده، وزارت اقتصاد با هماهنگي بانك مركزي حداكثر 
ظرف مدت 7روز بايد فهرست آخرين وضعيت واحدهاي 
توليدي تملك شده توسط بانك ها را به تفكيك استان و 
نام بانك به ستاد تسهيل و رفع موانع توليد بفرستد كه در 
آن وضعيت واحد توليدي از حيث فعال بودن يا راكد شدن 
وتعداد افراد شاغل در آن مشخص باشد و دبيرخانه ستاد 
يادشــده هم به محض دريافت اين فهرســت بايد ظرف 
48ساعت، جهت شناســايي، بررســي و ارزيابي دقيق 
شرايط كنوني واحدها، اقدام هايي كه بايد صورت گيرد را 

به كارگروه هاي استاني ارسال كند.

وظيفه كارگروه هاي استاني
براســاس مصوبه دولت، كارگروه هاي استاني رفع موانع 
توليد هم بايد پس از بررســي و ارزيابي دقيق شــرايط 
كنوني واحدهاي توليدي تحت تملك بانك ها، چند اقدام 
كنند؛ نخست ارسال ليســت واحدهاي قابل زنده شدن 

و برگشــت پذير به چرخه توليد به همراه جدول زماني 
و برنامه راه انــدازي آنها، دوم اينكه اگــر واحدي امكان 
زنده شدن دوباره را ندارد، براي اســتفاده از ظرفيت  آن 
جهت طرح هاي سرمايه گذاري جديد برنامه ريزي شود 
و گزارش آن در هر فصل براي ســتاد يادشــده ارســال 
شــود. ســوم اينكه ترتيبي اتخاذ شــود تا حد امكان از 
تملك واحدهاي جديد توسط شــبكه بانكي جلوگيري 
شود و درصورت اجتناب ناپذير بودن اقدام حقوقي عليه 
واحدهاي توليدي از سوي بانك عامل، تملك اين واحدها 
با هماهنگي كارگروه رفع موانــع توليد به نحوي صورت 
گيرد كه فعاليت اقتصادي اين واحدها تحت هيچ شرايطي 

متوقف نشود.
در مصوبه جديد به استناد صحبت هاي 22خرداد امسال 
سيدابراهيم رئيسي مبني بر اينكه هيچ كدام از بانك هاي 
كشور حق ندارند كارگاه يا كارخانه اي را كه تملك كرده اند، 
تعطيل يا نيمه تعطيل كنند، آمده است: دستور رئيس قوه 
قضاييه از سوي دادستاني كل كشور و سازمان بازرسي كل 
كشور پيگيري خواهد شد. همچنين در راستاي تكميل و 
نهايي شدن توافق قبلي بين وزارتخانه هاي اقتصاد و صمت 
مبني بر تفاهم جهت شناســايي و واگــذاري واحدهاي 
توليدي تملك شده توسط بانك ها در شهرك هاي صنعتي، 
قرار شــده تا اين تفاهمنامه ظرف 15روز نهايي و به اجرا 

گذاشته شود.
اعضاي ســتاد تســهيل و رفع موانع توليد به اين نتيجه 
رسيده اند كه به دليل برداشــت هاي متفاوت از ماده 37 
قانون تامين اجتماعي، مصوب 46ســال قبل، يك مانع 
جدي براي واگذاري واحدهاي توليدي تملك شده توسط 
بانك ها به متقاضيان جديد ايجاد شده تا جايي كه 52واحد 
توليدي از 120واحد تملك شده در استان خراسان رضوي 
به همين دليل بالتكليف مانده انــد. از اين رو آنها تصميم 
گرفته اند به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي اجازه دهند 
براي حل مشكالت اين واحدها در 7روز نسبت به بررسي 
دقيق جنبه هاي قانوني ماجرا و اتخاذ تمهيدات الزم اقدام 
و نتيجه را با هدف ايجاد وحدت رويه در قالب بخشــنامه 

يكســان به ادارات كل تامين اجتماعي در سراسر كشور 
ابالغ كنند.

شناسايي واحدهاي توليد با صداوسيما!
در بخشنامه جديد همچنين تأكيد شده براي سهولت در 
فرايند تعيين تكليف، احيا و بازگشت واحدهاي توليدي 
تحت تملك بانك ها به چرخه توليد و اشــتغال قرار است 
وزارت اقتصاد و بانك مركزي با همكاري وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمي و سازمان صداوسيما نسبت به اطالع رساني 
دقيق درخصوص تعداد و مشــخصات واحدهاي توليدي 
تحت تملك بانك ها و معرفي سامانه جامع امالك بانك ها 

اقدام و نتيجه را به ستاد رفع موانع توليد ارسال كنند.

چرا اورژانس توليد؟
ســتاد تســهيل و رفع موانع توليد تأكيد مي كند: نظر به 
تأكيدات مقام معظم رهبري، در دوم شهريور امسال مبني 
بر تشكيل كارگروهي شبانه روزي به منظور برطرف كردن 
موانع توليد، مقرر شد تا مركز شــبانه روزي فوريت هاي 
بررســي مشــكالت واحدهــاي توليــدي و طرح هاي 
سرمايه گذاري با قيد فوريت و حداكثر به مدت 10روز در 
استان هاي سراسر كشور تشكيل و راه اندازي شود و همه 
دستگاه هاي عضو ستاد موظف هستند نسبت به معرفي 
نمايندگان خود در ســطح ملي و اســتاني براي حضور و 

كارسازي در مراكز يادشده اقدام كنند.
افزون بر اينها ســتاد يادشــده تصميم گرفته به منظور 
بهره مندي از ظرفيت كارشناسي و تخصصي دستگاه هاي 
امنيتي، نظارتي، اطالعاتي، حسابرســي و بازرســي در 
حل و فصل مشــكالت واحدهاي توليدي كشــور، وزارت 
اطالعات، معاونت حقوقي رياســت جمهوری، ســازمان 
اطالعات ســپاه، ســازمان بازرسي كل كشــور، ديوان 
محاسبات كل كشور و دبيرخانه ستاد هماهنگي مبارزه 
با مفاســد اقتصادي نســبت به تعيين و معرفي يكي از 
معاونان خود به عنوان نماينده  جهت حضور در جلســات 

ستاد اقدام كنند.

گزارش

 بخت گشايي معادن افغانستان
 با اتصال ريلي به چابهار

خط ريلي خواف – هرات تا آخر آبان به بهره برداري مي رسد؛ 
مسيري كه فرصت شكوفايي به معادن افغانستان مي دهد و 

مي تواند با اتصال به مزار شريف، به آسياي ميانه و شرق چين 
نيز ميانبر بزند

پروژه راه آهن خواف - هرات پس از 14 سال، آماده بهره برداري شده و 
قرار است اواخر ماه جاري افتتاح شود. اين مسير 220كيلومتري شهر 
خواف در خراسان رضوي را به شهر پرجمعيت هرات در افغانستان پيوند 
و عماًل افغانستان را نيز در جرگه كشورهاي متصل به شبكه ريلي ايران 
قرار مي دهد. از سوي ديگر با پيشنهادهاي ارائه شده به دولت افغانستان، 
اين خط ريلي قابليت اتصال به مزار شريف را نيز دارد كه در آن صورت 
ايران را به صورت ميانبر به آسياي ميانه و كشورهاي شرق چين متصل 

مي كند.
به گزارش همشــهري، پروژه ريلي اتصال افغانســتان به شبكه ريلي 
ايران از 14سال پيش كلنگ زني شــده و در طول اين سال ها به خاطر 
كمبود منابع مالي و مشــكالت امنيتي، افغانستان معطل مانده است؛ 
اما در سال هاي اخير عمليات اجرايي در اين مسير تسريع شده و حاال 
اين پروژه استراتژيك به آستانه بهره برداري رســيده است. وزير راه و 
شهرســازي، افتتاح راه آهن خواف-هرات را به منزله ايجاد يك مسير 
ترانزيتي جديد مي داند كه با پيش بيني ساالنه 3 ميليون تن صادرات 
و واردات و 1. 8 ميليون تن ترانزيت كاال، مي تواند نقش قابل توجهي در 

توسعه منطقه شرقي كشور داشته باشد.

دروازه ريلي آسياي ميانه
خط ريلي 220كيلومتري خواف - هرات كه 139كيلومتر آن توسط ايران 
و مابقي با سرمايه گذاري شركت ايتاليايي و پيمانكاري قزاقستان احداث 
شده، براي هر 2كشور ايران و افغانســتان مهم و استراتژيك محسوب 
مي شود. جداي از اينكه افغانستان يكي از شركاي تجاري ايران در منطقه 
است و به واسطه اشتراكات فرهنگي و تاريخي ميان 2 كشور، محصوالت 
ايراني ســهم بااليي از بازار اين كشــور را دارند، برقراري ارتباط ريلي 
مي تواند مزيت هاي بسيار چشمگيري نيز براي افغانستان داشته باشد؛ 
چراكه اين خط ريلي، افغانســتان محصور در خشكي و معدن خيز را به 
بندر اقيانوسي شهيد بهشتي چابهار متصل مي كند و زمينه را براي توسعه 
مناسبات اقتصادي افغانستان و شــركاي تجاري خود نظير هند فراهم 
مي آورد. از ســوي ديگر احداث و بهره برداري از اين خط ريلي فرصتي 
براي اين كشور بيگانه با راه آهن فراهم مي آورد تا با برقراري اتصال ريلي 
هرات به مزار شــريف، از ظرفيت ترانزيتي اين مسير نيز برخوردار شود. 
در اين صورت، كشورهاي آسياي ميانه و شرق چين نيز مسير دسترسي 
ميانبري به ايران و آب هاي آزاد پيدا مي كنند. از سوي ديگر ايران به عنوان 
گلوگاه كريدورهاي حمل ونقلي منطقه، مي تواند از ترانزيت محموله هاي 
انتقالي از اروپا، آفريقا، خاورميانه و هند به افغانستان و كشورهاي آسياي 
ميانه منتفع شود. البته پيش نياز تحقق اين رؤياهاي حمل ونقلي، احداث 
و بهره برداري از خط ريلي چابهار- زاهدان است كه كليد شكوفايي بندر 
چابهار به عنوان دروازه ملل محسوب مي شود و در 2سال گذشته عمليات 

اجرايي آن شتاب گرفته است.

برآورد انتقال بار در كريدور ريلي نوظهور
وزير راه و شهرسازي مي گويد: پروژه خواف – هرات در راستاي سياست 
اتصال ريلي ايران به كشورهاي همسايه در دستور كار قرار گرفته و اين 
پروژه كه قرار است اواخر آبان ماه افتتاح شود، نقش مهمي در افزايش 
مراودات برون مرزي و ترانزيتي كشــور و گســترش روابط اقتصادي 
دولت هاي ايران و افغانســتان دارد. محمد اســالمي معتقد است: با 
بهره برداري از اين پروژه كه با حمايت و ســرمايه گذاري ايران احداث 
شده، در گام اول فرصت هاي جابه جايی بار و مسافر به مقصد و از مبدأ 
افغانستان و در گام دوم به شكل يك راه جديد ترانزيتي فعال، ارتباط با 
ساير كشورهاي همسايه، اروپايي و حاشيه اقيانوس هند را فراهم خواهد 
كرد. يكي از اصلي ترين نكاتي كه بر اهميت ارتباط ريلي افغانســتان و 
ايران مي افزايد، بهره مندي افغانســتان از معادن قابل توجهي است كه 
تاكنون به واسطه نبود زيرساخت هاي حمل ونقلي، امكان بهره برداري 
چنداني از آنها وجود نداشته اســت. اسالمي با اشاره به پتانسيل باالي 
خط ريلي خواف – هرات براي حمل صنايع معدني كه در مرز بين ايران 
و افغانســتان وجود دارد، پيش بيني مي كند كه در نخستين سال هاي 
بهره برداري، ســاالنه 3ميليون تن كاالهاي تجاري درقالب واردات و 
صادرات و 1.8ميليون تن كاالي ترانزيتي از اين خط ريلي منتقل شود.

نگاه كريدورها به خط ريلي چابهار
وزير راه و شهرســازي در زمينه حمــل بار پيش بيني شــده از خط 
ريلي خواف – هرات و اتصال اين خط ريلي بــه بندر چابهار مي گويد: 
كشورهاي ايران، افغانستان و هند، تفاهمنامه سه جانبه ترانزيتي دارند 
و اتصاالت بندري و خط كشتيراني نيز ميان بنادر هند و بنادر چابهار و 
بندرعباس برقرار است؛ اما فعاًل تا پيش از اتصال ريلي چابهار به شبكه 
سراسري، بارهاي افغانســتان و هند از طريق جاده منتقل مي شوند. 
خيراهلل خادمي، معاون وزير راه و شهرسازي و مديرعامل شركت ساخت 
و توســعه زيربناهاي حمل ونقل كشــور، زمان بهره برداري از راه آهن 
چابهار- زاهدان، به عنوان يكي از پروژه هاي عمراني استراتژيك  منطقه 
را تا پايان سال 1400 اعالم كرده كه تحقق آن مي تواند مسير استفاده 

از مزيت هاي ريلي را براي افغانستان كوتاه تر كند.
وزير راه و شهرســازي مي گويد: با اتصال راه آهن به افغانستان بخشي 
از بارهايي كه هنوز مورد بهره بــرداري قرار نگرفته، به خصوص بارهاي 
معدني، فرصت انتقال سريع و ارزان پيدا مي كنند. اسالمي همچنين 
با اشاره به اينكه افغانستان در مزار شــريف يك نقطه اتصال ريلي در 
مرز ازبكستان دارد، مي افزايد: قطعه هرات به خواف دومين نقطه ريلي 
افغانستان است و با پيشنهادهاي ارائه شده به دولت افغانستان، اگر اين 
خط ريلي از طريق هرات به مزار شريف متصل شود مي تواند يك خط 
جديد ريلي ترانزيتي باشد كه ايران را به آسياي ميانه متصل می كند و 

يك راه ميانبر به كشورهاي مقصد در شرق كشور چين است.

راه اندازي اورژانس شبانه روزي نجات توليد
همشهري جزئيات تصميم بسيار مهم و آني ستاد رفع موانع توليد را منتشر مي كند

همشهري آينده نرخ سود در راسته بانكداران را بررسي كرد

سقف شكني نرخ سود بين بانكي
سقف نرخ سود بين بانكي براساس اهداف بانك مركزي 22درصد است

نرخ سود در بازار بين بانكي از سقف 
تعيين شده بانك مركزي به ميزان 
22درصد فراتر رفــت. اين خبر را 
بانك مركزي اعالم و تأكيد كرد كه 
روند افزايشي نرخ سود بازار بين بانكي در ماه هاي اخير در 
مهرماه هم ادامه يافته، به گونه اي كه متوسط اين نرخ در 
مهرماه امســال معادل 20درصد بوده اما در روزهاي آخر 
مهرماه بازار بين بانكي شاهد فراتر رفتن نرخ سود از سقف 
كريدور 22درصدي بوده اســت. سياستگذار پولي دليل 
خروج نرخ ســود در بازار بين بانكي را فقدان اوراق بهادار 
در ترازنامه بانك ها و مؤسســات اعتبــاري داراي كمبود 
نقدينگي اعــالم كرده و مي  گويد: اعمــال محدوديت در 
استفاده اين بانك ها از قاعده اعتبارگيري بانك ها از بانك ها 
باعث اين اتفاق شده اســت. به گزارش همشهري، بانك 
مركزي با هدف مهار نقدينگي و نرخ تورم، سياست انقباض 
شديد پولي را اعمال كرده و تالش مي كند تا از خلق اعتبار 
و افزايش نقدينگــي از كانال اضافه برداشــت بانك هاي 
ضعيف از منابع پرقدرت و تورم زاي بانك مركزي جلوگيري 
كند. همين مسئله باعث شده تا برخي بانك ها كه اوراق 
بهادار دولتي كافــي در اختيار ندارنــد، به دليل كمبود 
نقدينگي به استقراض از بانك هاي ديگر رو بياورند و همين 

مسئله نرخ سود در بازار بين بانكي را افزايش داده است.
اين گزارش مي افزايد: بانك ها براساس عمليات بازار باز از 
اين امكان بهره مند خواهند بود كه بخشــي از مازاد منابع 
خود را به خريــد اوراق بدهي دولت اختصــاص دهند و 
  هنگام نياز به نقدينگي، ايــن اوراق را نزد بانك مركزي به 
وثيقه بگذارند تا بتوانند كمبــود نقدينگي خود را جبران 
كنند. بانك مركزي به همه بانك ها و مؤسســات اعتباري 
توصيه مي كند، بخشي از سبد دارايي خود را به اوراق بدهي 
دولتي اختصاص دهند تا در شرايط كمبود نقدينگي از آنها 
به عنوان وثيقه دريافت اعتبار از بانك مركزي استفاده كنند.

براساس اعالم بانك مركزي براي نخستين بار، روز دوشنبه 

28مهرماه و با هدف تأمين نقدينگي بســيار كوتاه  مدت 
)اضطراري( بانك ها و مؤسســات اعتبــاري غيربانكي، با 
درخواست اعتبارگيري يك بانك در قالب توافق بازخريد 
و در نرخ سود سقف كريدور 22درصد موافقت شده است. 
سياستگذار پولي قصد دارد از طريق اجراي عمليات بازار باز 
در قالب توافق بازخريد و همچنين تشويق بانك هاي فعال 
در بازار بين بانكي به استفاده از اين نوع قرارداد موجبات 
تعميق بازار بين بانكي و كاهش ريســك هاي اعتباري در 

اين بازار را فراهم كند.
به گزارش همشهري، پس از تغيير رويكرد بانك مركزي 
براي انضباط بخشــيدن به ترازنامــه بانك هاي ضعيف و 
جلوگيري از بي انضباطي پولي آنها، تعدادي از اين بانك ها 
در وام گيري شــبانه از بانك هاي ديگر ناچار شده اند كه با 
نرخ باالتر از 22درصد كســري نقدينگي خود را جبران 
كنند؛ چرا كه منابع بانك مركزي به روي آنها بسته شده 
مگر اينكه بخشــي از دارايي خود را به اوراق بدهي دولت 
تبديل كنند و اين اوراق را به بانك مركزي بدهند تا بتوانند 

كسري خود را به صورت اضطراري برطرف كنند.

نشانه هاي انتظارات تورمي
جديد ترين گــزارش بانك مركزي همچنيــن نمايانگر 
اين واقعيت اســت كه نرخ بازدهي اوراق بدهي دولتي با 
سررســيد هاي كوتاه مدت در  ماه گذشــته روند باثباتي 
داشت اما نرخ بازدهي اوراق بدهي دولتي در سررسيدهاي 
ميان مدت افزايش هاي قابــل مالحظه اي را تجربه كرده، 
به گونه اي كه نرخ بازده اســناد خزانه اسالمي با سررسيد 
2ســال از 19.05درصد در شــهريورماه به 19.6درصد 
در مهرماه افزايش يافته اســت. از نظر بانك مركزي، اين 
افزايش نرخ بازده اوراق نشان مي دهد كه انتظارات تورمي 

در ميان مدت رو به افزايش است.
روايت تازه سياســتگذار پولي از متغيرهــاي مهم پولي 
هم نشان مي دهد كه در 7 ماه نخســت امسال نقدينگي 

19.7درصــد و پايه پولــي 10.1درصد رشــد كرده كه 
نسبت به دوره مشابه سال گذشته، نقدينگي 5.2درصد 
افزايش اما پايه پولي 8دهم درصد كمتر شده است. بانك 
مركزي مي گويد: رشد 12ماهه نقدينگي در پايان مهرماه 
امســال 37.2درصد، حجم پول 88.6درصد و پايه پولي 
31.9درصد برآورد شــده اســت. به گزارش همشهري، 
درصورت استمرار اين روند انتظار مي رود نرخ تورم بازهم 
باالتر برود، اما بانك مركزي اعالم كــرده كه در مهرماه، 
سياســت خود را تغيير داده تا هم جلوي رشد انتظارات 
تورمي را بگيرد و هم اينكه نرخ تورم را به نرخ تورم هدف 
22درصدي هدايت كند. هدف نهايي اين نهاد حفظ ارزش 
پول ملي و ثبات قيمت ها و البته كمك به رشد اقتصادي 

اعالم شده است.

بانك مركزي چه كار مي كند؟
سياستگذار پولي مي گويد: افزايش نرخ تورم ماهانه كه 
از ارديبهشت امسال به دليل كاهش درآمدهاي ارزي و 
شوك كسري بودجه دولت آغاز شده و در مهرماه ركورد 
زده، از قبل هم قابل پيش بيني بود به ويژه اينكه شاخص 
بهاي توليد روند افزايشي داشت. افزون بر اينكه باال رفتن 
نرخ ارز، افزايش قيمت جهانــي كاالها و جهش قيمت 
دارايي ها در بازار خودرو و مسكن هم باعث شد تا مهرماه 
امسال گروه هاي حمل ونقل، خوراكي ها و آشاميدني ها، 
مسكن، آب، برق و گاز و ساير سوخت ها و اثاث، لوازم و 
خدمات مورد استفاده در خانه، نقش اصلي را در تورم 
ماهانه ايفا كند. بانك مركزي همچنان تأكيد دارد كه 
كسري بودجه دولت بايد از محل غيرتورمي جبران شود 
و به همين دليل در 21حراج اوراق بدهي دولت بالغ بر 
71هزار و 630ميليارد تومان اوراق بدهي دولت فروخته 
شده اســت. افزون بر اينكه 18.5ميليارد دالر ارز مورد 
نياز واردات هم توسط بانك مركزي و هم بازار ثانويه ارز 
در7  ماه ابتداي امســال اختصاص يافته است. سياست 
بانك مركزي در شرايط كنوني خنثي كردن فشار بر بازار 
ارز است و عالوه بر افزايش ســقف خريد ارز بانك ها و 
صرافي ها و استمرار تزريق روزانه ارز به صورت اسكناس 
به بازار، تالش دارد تا بخشــي از منابع ارزي صادراتي 
ايران در كشورهاي طرف تجاري و همسايگان آزاد شود. 
به طور مشخص كشــورهاي عراق، چين و كره جنوبي 
هدف بانك مركزي هســتند. عالوه بر اينكه به تازگي 
روش تهاتر نفت با كاالهاي اساســي و ضروري به اجرا 

گذاشته شده است.

گزارش

بازار پول

آمارهاي ناخوش از صنعت و معدن ايران

ث
اوضاع بنگاه هاي اقتصادي به ويژه در بخش صنعت نامطلوب و نگران كننده است تا جايي مك

كه دولت تالش مي كند در 9 ماه باقي مانده از عمر خود سر و ساماني به اين بنگاه ها بدهد. 
وزارت صنعت، معدن و تجارت در گزارشي به دولت اعالم كرده كه از مجموع 10هزار و 
460معدن كشور، فقط 5هزار و 650واحد فعال است و 4هزار و 500واحد معدني معادل 
43درصد از كل معادن كشور تعطيل شده و فقط 460معدن در حال تجهيز قرار دارد. اين 
گزارش مي افزايد: با فعال سازي واحدهاي معدني غيرفعال انتظار مي رود براي 888هزار 
نفر فرصت اشتغال پايدار ايجاد شود كه 111هزار نفر مستقيم و 777هزار نفر هم به صورت 
غيرمستقيم مي توانند مشغول كار شوند. ادعاي وزارت صمت اين است كه با فعال شدن 
واحدهاي معدني تعطيل كشور دست كم براي 410هزار نفر در مناطق كمتر توسعه يافته 
شغل به صورت مستقيم و غيرمستقيم ايجاد خواهد شد و به ميزان 327ميليون تن معادل 

45درصد توليد ساالنه كشور بر ظرفيت توليد معادن كشور افزوده مي شود.
سوم تيرماه امسال حسن روحاني، رئيس جمهور در نشستي به استانداران تأكيد كرده بود 
كه بايد بخش بزرگي از معادن كشور كه منجمد شده، به توليد برگردند و يك مهلت كوتاه 
به افرادي كه معادن در اختيار آنهاست داده شود و اگر نتوانند در مدت تعيين شده كاري 

بكنند، اختيار بهره برداري از اين معادن را از آنها گرفته و معادن بالتكليف آزاد شوند.
براساس تصميم جديد ستاد هماهنگي اقتصادي دولت قرار است معاونت معدني وزارت 
صمت ظرف يك هفته گزارشــي از آخرين وضعيت معادن تعطيل آماده كند و برنامه 
زمانبندي شده دقيقي براي تعيين تكليف و فعال ســازي معادن راكد بدهد كه در بازه 
زماني 5 ماه پاياني امسال و نيمه نخست سال آينده يعني حداكثر تا پايان عمر دولت فعلي 
اين اقدام صورت گيرد. همچنين به درخواست مكرر استانداران و روساي شوراي معادن 
استان ها قرار شده معاون معدني وزارت صمت در يك هفته اختيار قانوني براي تعيين 

تكليف معادن تعطيل شده را به استان ها بدهد.

تولد دوباره 1500واحد صنعتي
به گزارش همشهري، وزارت صمت در گزارش ديگري اعالم كرده كه از مجموع 
46هزار واحد صنعتي در شهرك ها و نواحي صنعتي ايران، با اشتغال 920هزار 
نفري، تعداد 9هزار و 800واحد صنعتي معادل 22درصد از كل واحدهاي يادشده 
با ظرفيت اشتغال 168هزار نفري تعطيل شده و غيرفعال است. دولت تصميم 
دارد در گام نخســت 1500واحد از 9هزار و 800واحد تعطيل شده را امسال به 

چرخه توليد برگرداند تا 37هزار نفر دوباره مشغول به كار شوند.
قرار است سازمان برنامه و بودجه با همكاري وزارت صمت، در 10روز وقت تعيين 
شده بر سر تعيين بودجه اي خاص در سال 1400جهت نجات دست كم 1500واحد 
صنعتي تعطيل شده به نتيجه برسند و از سوي ديگر وزارت صمت برنامه خود 
درخصوص كمك هاي دولتي به شهرك ها و نواحي صنعتي به ويژه در حوزه تامين 

راه، آب، برق، گاز و تلفن را تا ورودي اين شهرك ها آماده و ارائه كند.

بحران توليد و اشتغال صنعتي
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي هم گزارشي از بحران در واحدهاي اقتصادي 
داده كه اشــتغال كارگران را در معرض خطر قرار مي دهد. اين گزارش نشان 
مي دهد در پايان تابستان امســال، تعداد واحدهاي بحراني در كشور بالغ بر 
198واحد با اشــتغال 38هزار و 569نفري است  عالوه بر اينكه 1152واحد هم 
داراي مشكل جدي هستند كه اشــتغال 138هزار و 351نفر را متزلزل كرده 
اســت. وزارت كار همچنين فاش كرده كه 1177بنگاه اقتصادي در پرداخت 
حقوق دچار مشكل شده اند و 109هزار و 288نفر از كارگران به موقع حقوق شان 

را دريافت نمي كنند.

 روغن نباتي جامد 
تا سه برابر گران و ناياب شد 

انواع روغن نباتي مورد نياز خانوارها همچنان كمياب و گران مانده اســت. 
عالوه بــر كمبود روغن مايع بطــري خانوار در فروشــگاه هاي زنجيره اي و 
خرده فروشي هاي سطح شــهر تهران، انواع حلب روغن نباتي جامد و نيمه 

جامد ناياب و با افزايش حدود سه برابري قيمت مواجه شده است.
به گزارش همشــهري، با وجود اعالم مســئوالن تنظيم بازار براي تامين روغن خــام مورد نياز 
كارخانه هاي روغن كشي و وعده تشكل هاي صنفي توليدي وتوزيعي براي رشد توليد و عرضه روغن 
مايع بطري مورد نياز خانوارها از شنبه دو هفته پيش با توزيع در فروشگاه هاي زنجيره اي و ميادين 
ميوه و تره بار، نه تنها خبري از رشــد عرضه روغن مايع بطري خانوار در فروشگاه هاي زنجيره اي و 
خرده فروشي هاي سطح شهر نيست بلكه انواع روغن نباتي جامد و نيمه جامد در بازار ناياب شده و 
قيمت اين اقالم تا بيش از سه برابر افزايش يافته است. گزارش ميداني خبرنگار همشهري از وضعيت 
عرضه و قيمت انواع روغن نباتي خوراكي مورد نياز خانوارها حاكي از كمبود شــديد، عرضه چند 
نرخي و افزايش بي رويه قيمت برخي از اين اقالم است. درحالي كه خبري از عرضه اغلب انواع روغن 
نباتي مايع آفتابگردان معمولي و روغن مايع سرخ كردني 810گرمي توليدي برندهاي معروف مانند 
الدن، ورامين يا كانوال در خرده فروشي هاي سطح شهر و فروشگاه هاي زنجيره اي نيست، انواع حلب 
روغن نباتي جامد و نيمه جامد 4.5و 5و 16كيلوگرمي نيز با وجود كاهش تقاضاي ناشي از تعطيلي 
رستوران ها، تاالرهاي پذيرايي و... به دليل شيوع كرونا، در بازار ناياب شده و قيمت انواع روغن نباتي 
تا حدود سه برابر افزايش يافته است. با اين شرايط در اغلب فروشگاه هاي زنجيره اي و ميادين ميوه 
و تره بار شهرداري تهران خبري از عرضه انواع روغن مايع پخت وپز و سرخ كردني نيست و محدود 
محصوالت عرضه شده در خرده فروشي هاي سطح شــهر تهران نيز با قيمت هايي به مراتب باالتر 
از نرخ هاي مصوب درج شده در سامانه 124سازمان حمايت به مشتريان عرضه مي شود. عالوه بر 
كمبود روغن نباتي در سطح خرده فروشي، بنكداران مواد غذايي نيز از عرضه نشدن و كمبود شديد 
انواع روغن نباتي مايع پخت وپز و سرخ كردني و حلب روغن نباتي جامد و نيمه جامد خبر مي دهند. 
اين در حالي است كه امير هوشنگ بيرشك، دبير انجمن صنفي صنايع روغن نباتي ايران چندي 
پيش در گفت وگو با همشهري از تامين روغن خام مورد نياز كارخانه ها خبر داده و تأكيد كرده بود 
كه از هفته دوم آبان ماه با عرضه سراسري روغن در فروشگاه هاي زنجيره اي، ميادين ميوه و تره بار 
و خرده فروشي هاي سطح شــهر بازار از اين كاال اشباع شده و مشــكلي براي تامين نياز خانوارها 

به خصوص روغن مايع بطري نيست.

جاماندن نرخ مصوب روغن نباتي از بازار
بررسي قيمت هاي درج شده انواع روغن نباتي در سامانه 124سازمان حمايت مصرف كنندگان و 
توليد كنندگان و نرخ هاي فروش اين محصول در بازار خرده فروشي نيز بيانگر تخلف فروشندگان 
و جاماندن نرخ هاي مصوب از قيمت فروش انواع روغن در بازار خرده فروشي است به نحوي كه در 
ســامانه مذكور حداكثر قيمت مصرف كننده هر بطري روغن مايع آفتابگران معمولي 810گرمي 
8هزار و 250، روغن مايع سرخ كردني ويژه كم جذب 810گرمي 8هزار و 50، حلب روغن نباتي 
نيمه جامد 4.5كيلوگرمي 36هزار و 250تومان و حلب روغن نباتي معمولي 16كيلوگرمي 128هزار 
تومان درج شده است اما اكنون در خرده فروشي هاي سطح شهر نه تنها خبري از عرضه انواع روغن 
مايع برندهاي مشهور نيست بلكه انواع روغن مايع بطري مورد نياز خانوارها به نرخ 12تا 15هزار 
تومان آن هم به صورت محدود و به مشتريان خاص عرضه مي شود. عرضه انواع روغن نباتي مايع 
و جامد در فروشــگاه هاي زنجيره اي و ميادين ميوه و تره بار نيز به شدت كاهش يافته است. اما در 
بازار خرده فروشــي و بنكداري انواع حلب روغن نباتي جامد و نيمه جامد وضعيت به مراتب بدتر 
است به نحوي كه اين نوع روغن در بازارناياب شده و حتي بنكداران نيز از اتمام ذخاير كااليي خود و 
عرضه نشدن آن توسط شركت هاي پخش گاليه دارند. با اين شرايط هر حلب 4.5كيلوگرمي روغن 
نيمه جامد كه نرخ مصوب آن در سامانه 124سازمان حمايت حداكثر 36هزار و 250تومان درج 
شده است در برخي خرده فروشي هاي سطح شهر با قيمت 95تا 100هزار تومان به مشتريان عرضه 
مي شود و قيمت هر حلب 16كيلوگرمي روغن جامد معمولي نيز از 128هزار تومان مصوب سازمان 

حمايت به حدود 320تا 350هزار تومان در سطح خرده فروشي افزايش يافته است.

توقف توزيع بنكداري و وعده تازه عرضه روغن 
دبير انجمن صنايع روغن نباتي ايران با بيان اينكه براســاس مصوبه دولت، مقرر شده روغن نباتي 
تنها در اختيار فروشگاه هاي زنجيره اي و خرده فروشي هاي سطح شهر قرار گيرد و به همين منظور 
فعال روغن نباتي در اختيار واسطه ها و بنكداران قرار نمي گيرد، درباره كمبود روغن در بازار، گفت: 
گراني روغن در كشور مربوط به روغن هاي نيمه جامد است و خوشبختانه 90درصد مشكل روغن 
مايع خانوار برطرف شده است. اميرهوشنگ بيرشك درباره داليل نبود و گراني روغن حلب در بازار 
نيز گفت: به دليل نبود روغن پالم و برخي ديگر از روغن ها، فعال امكان توليد روغن جامد جود ندارد 

و روغن هاي حلب 4.5، 5و 16كيلوگرمي در بازار نيست.
اما ديروز دبير ستاد تنظيم بازار از توزيع روغن خوراكي در سطح خرده فروشي و سوپر ماركت ها به 
اندازه كافي طي يك تا دو روز آينده خبرداد و گفت: شبكه هاي پخش براي توزيع روغن خوراكي در 
سطح خرده فروشي ها و سوپرماركت ها فعال شدند كه اميدواريم از فردا و پس فردا روغن خوراكي 
به اندازه كافي در سطح خرده فروشــي ها توزيع و عرضه شود. عباس قبادي، افزود: در مورد روغن 
جامد هم تا هفته آينده مشكل صنايع مصرف كننده روغن حل مي شود ضمن اينكه بازرگاني دولتي 
حواله 70 هزار تن روغن سهميه ماهانه مجموعه صنعت كشور را صادر كرده كه تا چند روز آينده به 

مقاصد صنايع كشور حمل مي شود.

فروش تحميلي ساير اقالم كااليي همراه با روغن نباتي 
نايب رئيس اتحاديه بنكداران مواد غذايي درگفت وگو با همشهري با انتقاد از شيوه توزيع روغن نباتي 
توسط برخي شركت هاي پخش مبني بر فروش تحميلي برخي ديگر از محصوالت همراه اين كاال، 
گفت: متأسفانه محدود شركت هاي پخش كه روغن نباتي را در اختيار برخي عمده فروشان قرار 
مي دهند نيز آنها را ملزم به خريد عمده محصوالتي مانند رب گوجه فرنگي و كنســرو ماهی تن با 
قيمت باال مي كنند تا به اين وسيله نرخ مصوب روغن نباتي را رعايت كنند. عبداهلل حقيقت با بيان 
اينكه براساس قانون نظام صنفي و اعالم سازمان صنعت و تعزيرات حكومتي هرگونه فروش تحميلي 
كاال تخلف است، افزود: اين شيوع عرضه روغن باعث مشكالتي براي بنكداران شده است. تا چندي 
پيش روغن جامد كم بود اما اكنون هم روغن مايع بطري مورد نياز خانوار و هم انواع روغن نيمه جامد 
و جامد كمياب شده است. او همچنين از كمبود شديد توزيع انواع روغن نباتي در سطح بنكداري 
خبر داد و گفت: از مدت ها پيش عرضه روغن نباتي در سطح عمده فروشي، سوپر ماركت ها به شدت 
كاهش يافته كه اين امر منجر به كمبود و گراني انواع روغن نباتي شده است. حقيقت مسئوالن را 
مقصر كمبود و گراني انواع روغن در بازار دانست كه با تعلل در تامين روغن خام مورد نياز صنايع 
موجب كمبود و افزايش شديد قيمت انواع روغن در سطح عمده فروشي و خرده فروشي شده اند و 
افزود: مشخص نيست چرا با وجود وعده هاي مسئوالن روغن حتي در فروشگاه هاي زنجيره اي نيز 
توزيع نشده است. او درمورد افزايش قيمت انواع روغن نباتي حلب، گفت: حداكثر قيمت مصوب 
مصرف كننده روغن نيمه جامد 4.5كيلويي كمتر از 37هزار و قيمت هر حلب 16كيلوگرمي روغن 
جامد معمولي كمتر از 130هزار تومان است اما تا كنون نياز بازار به اين نوع روغن از طريق انبارهاي 
بنكداري تامين مي شد ه و حاال اين انبارها نيز خالي شده و كسي روغن جامد براي فروش ندارد. به 
گفته حقيقت كمبود و گراني روغن نباتي جامد و نيمه جامد در حالي است كه اكنون رستوران ها و 
تاالرهاي پذيرايي و برخي ديگر از صنوف و صنايع به دليل شيوع كرونا تعطيل يا نيمه تعطيل بوده 

و تقاضا براي اين نوع روغن كاهش يافته است.

سوپرماركت
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شــاخص كل بورس تهــران در مبادالت 
ديروز بــراي ســومين روز متوالي پس از 
برگزاري انتخابات آمريكا با نزول مواجه شد، 
كارشناسان بر اين باورند كه ريشه اين نزول 
بيش از آنكه ريشه اقتصادي داشته باشد ناشي از عوامل بيروني 
به ويژه هيجان و ترس سهامداران است. كارشناسان به سهامداران 
توصيه مي كنند هيجاني رفتار نكننــد؛ چرا كه قيمت ها به كف 

رسيده و دليل اقتصادي براي تداوم نزول بورس وجود ندارد.
به گزارش همشــهري، دســته اي از ســهامداران ديروز مقابل 
سازمان بورس دست به اعتراض زدند و خواستار اقدامات فوري 
براي حمايت از بورس شدند. نزول بورس از 19مردادماه تاكنون 
تنش هاي زيادي را ايجاد كرده و حتي سهامداران را كالفه كرده 
است. به زعم اغلب كارشناسان؛ با توجه به نزول سنگين شاخص 
بورس در 3 ماه گذشته قيمت سهام شركت ها به پايين ترين حد 
خود و اصطالحا به كف رسيده و فروش سهام در چنين شرايطي 
به صالح سهامداران نيســت. آن طور كه تحليلگران مي گويند: 
نزول هاي كنوني بورس بيشتر از آنكه جنبه اقتصادي داشته باشد 
ناشي از ترس و هيجان سهامداران است. حتي كارشناسان بر اين 
باورند كه انتخابات آمريكا در كوتاه مدت تأثير اقتصادي بر بازار 
سرمايه ندارد و كاهش يا افزايش قيمت دالر هم صرفا به صورت 

يكطرفه بر بازار سهام اثر منفي يا مثبت نمي گذارد.

نزول بورس ريشه در ترس دارد
حميد رضا مهرآور، يك كارشــناس بازار سرمايه درباره داليل و 
ريشه هاي تداوم روند نزولي بورس به همشهري گفت: نزول كنوني 
بورس بيشتر ريشه در ترس دارد؛ يعني اينكه اين نزول بيشتر از 
آنكه جنبه اقتصادي و واقعي داشته باشد عمدتا ريشه رواني دارد. 
به اين معنا كه مردم چشم شان ترسيده و ما بايد تالش كنيم اين 

نگرش را عوض كنيم.
او در پاسخ به اين پرســش كه آيا پيروزي جو بايدن در انتخابات 
آمريكا، منجر به نزول بورس شــده است گفت: سياست آمريكا 
در قبال ايران يك سياست مشخص اســت و هركدام از رؤساي 
جمهوري كه در آمريكا انتخاب شــوند سياســت واحدي را در 
قبال ايران در پيش مي گيرند؛ از اين جهت تفاوتي بين رؤساي 
جمهوري در آمريكا نيست و آنچه تفاوت دارد تفاوت در نوع رفتار، 
روش ها و زبان بيان مسائل از سوي رؤساي جمهوري در اياالت 

متحده است.
او افزود: به طور مثال، اگر دقت كنيد بيشترين تحريم ها در قبال 
ايران در زمان دولت اوباما اتفاق افتــاد؛ بنابراين به نظر من اين 
انتخابات اثر واقعي بر بازار سهام ندارد و اثر آن بيشتر رواني است. 
حتي رشد يا كاهش قيمت دالر تحت تأثير اين انتخابات به صورت 

يكجانبه بر بازار سهام اثر ندارد.
مهرآور توضيح داد: رشد كاهش قيمت دالر، صرفا منجر به افت 
قيمت سهام شركت ها نمي شــود. به طوركلي؛ 2 گروه سهام در 
بورس وجود دارد: يك گروه شركت هاي ارز آورند؛ يعني از طريق 
صادرات ارز وارد كشور مي كنند و گروه دوم شركت هايي هستند 
كه مصارف ارزي دارند، يعني بــراي واردات مواد اوليه به ارز نياز 
دارند. با اين توضيح بايد گفت: حتي كاهش قيمت ارز منجر به 
افزايش درآمد شركت هايي مي شود كه مصارف ارزي دارند؛ چون 
مي توانند مواد اوليه را ارزان تر وارد كنند. بنابراين اينكه به صورت 
يكطرفه به كاهش يا افزايش ارز و تأثيــر آن بر بورس نگاه كنيم 

درست نيست.
اين كارشناس بازار سرمايه تأكيد كرد: با توضيح اين مطالب بايد 
گفت ريشه اصلي نزول بازار سهام عمدتا در ترس است؛ به ويژه 
آنكه نزول هاي چند وقت اخير سهامداران را نگران كرده و اين به 
ترس آنها اضافه كرده است. او اضافه كرد: به اعتقاد من هم اكنون 
سهامداراني كه داراي سرمايه هاي بزرگ هستند مترصد دريافت 
يك چراغ سبز يا سيگنال داخلي هستند تا دوباره سرمايه هايشان 
را وارد بورس كرده و صف هاي فــروش را جمع كنند. بعد از آن 
سهامداراني كه هم اكنون در حال فروش سهام خود به پايين ترين 
قيمت هستند به شدت متضرر خواهند شد؛ بنابراين توصيه من به 

سهامداران اين است كه هيجاني رفتار نكنند.
اين كارشناس خطاب به ســهامداران توصيه كرد: االن زمان آن 
نيست كه ســهامداران هيجاني رفتار كنند و بايد از رفتارهاي 
هيجانــي و ترس اجتنــاب كنند؛ چــرا كه عوامــل اقتصادي 
نشان مي دهد اتفاقا شــركت ها از نظر ســودآوري در وضعيت 
مطلوبي هستند؛ بنابراين بهتر است ســهامداران با صبر و دقت 
بيشتري به بازار سرمايه نگاه كنند. او گفت: حتي ترس از نتايج 
انتخابات آمريكا ريشــه دقيقي ندارد. شايد اگر ترامپ همچنان 
رئيس جمهوري آمريــكا باقي مانده بود به دليل سياســت هاي 

تنش زايي كه داشت اين ترس بيشتر توجيه داشت.

تأثير عوامل بيروني
بهزاد صمدي، يك كارشناس ديگر بازار سرمايه هم با توصيه بر 
اينكه سهامداران بايد دست از رفتار هيجاني بردارند، ريشه نزول 
بورس را عوامل بيروني توصيف كرد و به همشهري گفت: شاخص 
كل بورس تهران از 19مرداد ماه تاكنــون يعني در طول 3 ماه از 
محدوده 2ميليون و 100هزار واحد به يك ميليون و 200هزار 
واحد رسيده كه يك نزول فوق سنگين حساب مي شود و اين نزول 

در هيچ دوره رياست جمهوري در طول 3 ماه اتفاق نيفتاده بود.
او با بيان اينكه در 3 ماه گذشته سهام تعدادي از شركت ها بيش از 
60درصد افت كرده است افزود: به نظر من اين نزول، عمدتا ريشه 

در عوامل بيروني بازار سهام دارد و ناشي از عوامل اقتصادي نيست؛ 
بنابراين الزم است كه سهامداران در تصميم گيري هايشان بحث 

مديريت سرمايه را مدنظر قرار دهند.
او در تشريح داليل خود گفت: حتي شايد بتوان گفت ريشه اين 
نزول بيشتر سياســي اســت؛ چرا كه قيمت فروش محصوالت 
شركت ها از جمله فوالد و پتروشــيمي در بورس در حال رشد 
و قيمت هاي جهاني مــواد پايه يا كاموديتي هــم در جهان در 
حال رشد اســت و گزارش هاي 6ماهه شــركت هاي بورس هم 
گزارش هاي بسيار مثبت و اميدوار كننده اي دارد. پس ما نتيجه 
مي گيريم كه ريشه نزول بورس عوامل غيراقتصادي و عواملي در 

خارج از بورس است.
او در ادامه به تصميم هايي كه در خارج از بورس به ويژه از سوي 
دولت گرفته مي شود اشاره كرد و گفت: دولت از ارديبهشت ماه 
تالش كرده تا با ارائه سياست هايي، مردم را براي سرمايه گذاري 
در بورس تشويق كند و بورس با رشد محسوسي مواجه شود، اما 
احساس من اين است كه برخي نيرو هاي بيروني بر دولت و بانك 
مركزي براي كنترل بورس فشار وارد كردند. او به سياست افزايش 
نرخ سود بانكي اشاره كرد و گفت: نرخ سود بين بانكي هم اكنون 
به 22درصد افزايش يافته و احتماال آرام آرام نرخ سود بانكي هم 
تحت تأثير رشد نرخ سود بين بانكي افزايش خواهد يافت و اين 

موضوع اثر منفي بر بازار سهام دارد.
او با بيان اينكه كليه پارامتر هاي تكنيكال و فاندامنتال در بازار در 
وضعيت خوبي هستند تأكيد كرد: اين عوامل اجازه نخواهد داد كه 
بازار بيش از اين نزول كند مگر اينكه نرخ سود بانكي افزايش يابد.

او به سهامداران توصيه كرد كه هيجاني رفتار نكنند و افزود: نبايد 
تصميم هاي هيجاني گرفت و سهامداران بايد صرفا سرمايه شان را 
مديريت كنند. يعني اينكه روي صنايع بهتر با سودآوري مناسب تر 
سرمايه گذاري كنند؛ چرا كه بازار سهام نشان داده است كه همواره 
از صنايعي كه سودآوري خوبي دارند حمايت خواهد كرد و اين 

شركت ها با رشد مواجه مي شوند.

با وجود چند روز نزول تحت تأثيــر انتخابات آمريكا، 
قيمت هر دالر آمريــكا ديروز دوباره با رشــد مواجه 
شد. اين در حالي اســت كه برخي كارشناسان انتظار 
داشــتند قيمت هر دالر آمريكا تا محــدوده 22هزار 
تومان نزول كند. بررسي ها نشان مي دهد مقاومت دالر در برابر نزول بيشتر، 
ريشه اقتصادي دارد و بخش عمده آن مربوط به ناترازي ارزي و غلبه تقاضا 

بر عرضه است.
به گزارش همشهري، برخالف آنچه انتظار مي رفت، قيمت دالر فقط مدت 
كوتاهي پس از مشخص شدن نتايج انتخابات آمريكا و پيروزي بايدن نزول 
كرد و ظرف 2روزگذشته دوباره شيب قيمت دالر صعودي شده است؛ به طوري 
كه در دادوستد هاي روز گذشته قيمت هر دالر آمريكا پس از آنكه تا محدوده 
24هزار تومان در روز شنبه نزول كرده بود، دوباره به محدوده 27هزار تومان 
در مبادالت ديروز بازگشت. علت چيست؟ به زعم كارشناسان علت رشد دوباره 
قيمت دالر، غلبه تقاضا بر عرضه است و نتيجه انتخابات آمريكا صرفا مي تواند 

اثر رواني و زودگذر داشته باشد.
به زعم تحليلگران ريشه رشد دوباره قيمت دالر در ناترازي منابع و مصارف 
ارزي اســت؛ به طوري كه حجم درآمد هــاي ارزي ايران كــه رقمي حدود 
40ميليارد دالر است، متناســب با ميزان تقاضا براي دالر نيست؛ در نتيجه 
قيمت دالر تحت تأثير نظام عرضه و تقاضا كه ميزان عرضه كمتر از تقاضاست به 
لحاظ عوامل اقتصادي، نمي تواند بيش از اين كاهش يابد؛ مگر اينكه گشايش 
سياسي اتفاق بيفتد، تحريم ها رفع شود و ايران بتواند از طريق افزايش تجارت 
خارجي و همينطور فروش نفت درآمد هاي ارزي اش را افزايش دهد. در غير 
اين صورت نزول دالر، تحت تأثير عوامل سياسي يعني پيروزي جو بايدن در 

انتخابات آمريكا، سطحي و  گذراست.

نامتعادل بودن عرضه و تقاضا
حسين سليمي، رئيس اتاق مشترك ايران و افغانستان در اين باره به همشهري 
مي گويد: صادرات ما روزبــه روز كاهش پيدا كرده اســت؛ در نتيجه مقدار 
درآمدهاي ارزي كشور و همين طور ارزي كه وارد كشور مي شد نيز كاهش پيدا 
كرده است و حتي ارز هاي حاصل از صادرات نيز بعضا به سختي و با مشكالت 
بسيار زيادي وارد كشور مي شود؛ در نتيجه ما هم اكنون با كسري در تامين 
ارز مواجه هستيم. او ادامه داد: در شرايطي كه درآمد هاي نفتي كشور كاهش 
پيدا كرده است منابع ارزي كشور بايد از طريق صادرات غيرنفتي تامين شود 
تا بتواند كفاف تامين كاالهاي اساسي و همينطور واردات مواداوليه را بدهد، 
اما منابع ارزي موجود هم اكنون مطابق با نياز هاي ارزي كشــور نيســت. او 
افزود: هم اكنون ما چيزي حدود 50ميليارد دالر نياز ارزي در كشور داريم؛ 
درحالي كه كل صادرات ما رقمي حدود 40ميليارد دالر است كه اين ارز نيز 
به صورت آني وارد كشور نمي شود، بلكه با تأخير چندماهه وارد كشور مي شود؛ 
بنابر اين بازار را با نياز ارزي مواجه مي كند. محمد نوربخش، يك كارشناس بازار 
سرمايه هم ريشه عدم تعادل در عرضه و تقاضاي ارز را بيشتر تشريح مي كند 
و مي گويد: عرضه ارز در ايران متاثر از صادرات نفتي و غيرنفتي است. به دليل 
تحريم ها درآمد هاي نفتي ايران كاهش يافتــه؛ در نتيجه بايد بخش اصلي 
عرضه ارز از طريق درآمدهاي غيرنفتي تأمين شود. هم اكنون ميزان صادرات 
غيرنفتي ايران 40ميليارد دالر و حجم كل واردات با احتساب واردات رسمي، 

غيررسمي و خالص واردات خدمات معادل 55ميليارد دالر است؛ يعني ميزان 
تقاضاي ارزي كشور، ساالنه بيش از 15ميليارد دالر از ميزان عرضه ارز بيشتر 
است. او مي افزايد: اگر تحريم ها تحت هر شرايطي ادامه پيدا كند، بازار ارز در 
ايران با مشكالت زيادي مواجه مي شــود و قيمت ارز افزايش خواهد يافت و 
متأسفانه بازار ارز غيرقابل كنترل خواهد شد؛ زيرا ميزان عرضه و تقاضاي ارز 

با هم تناسب ندارد.
مهدي كرامت فر، يك كارشــناس اقتصادي هم در يادداشتي در ايبنا درباره 
ميزان عرضه و تقاضــاي ارز و ميزان منابع و مصارف ارزي كه كشــور دارد، 
مي نويسد: در مورد چشم انداز شرايط بازار ارز در نيمه دوم سال به نظر مي رسد 
كه از نظر عرضه و تقاضاي مصرفي ارز، در نيمه دوم سال شرايط تغيير چنداني 
نداشته باشد و همچنان كسري تراز تجارت خارجي برقرار باشد و از اين ناحيه 
فشار بر قيمت ارز باقي بماند. البته گشايش هاي تدريجي در شرايط تجارت 
خارجي و سازگاري بيشتر كشورها با شرايط بيماري كرونا احتماال موجب 
بهبود شــرايط خارجي نسبت به نيمه اول ســال خواهد شد، اما رسيدن به 
سطوح نرمال براي سال جاري دور از انتظار خواهد بود. او درباره ميزان عرضه 
ارز مي گويد: از ابتداي سال تا پايان مردادماه حدود 5. 1 ميليارد دالر ارز در 
سامانه نيما عرضه شده است كه اين رقم نسبت به 5ماهه ابتداي سال قبل 
كاهشي حدود 27 درصد را نشان مي دهد. كاهش عرضه ارز در ماه هاي اخير از 
يكسو ناشي از كاهش ميزان صادرات است كه به دليل محدوديت هاي ناشي از 
كرونا رقم خورده به شكلي كه مجموع ارزش صادرات غيرنفتي كشور در 5 ماهه 
ابتداي سال براساس آمار گمرك حدود 39درصد كمتر از سال گذشته بوده 
و از سوي ديگر به دليل كاهش تمايل صادركنندگان به بازگشت ارز حاصل 
از صادرات به كشور و عرضه آن در سامانه نيما بوده است. او مي افزايد: الزم به 
ذكر است كه كاهش درآمدهاي حاصل از صادرات نفت )به دليل كاهش قيمت 
و مقدار فروش( نيز از عوامل مهم كاهش عرضه ارز بوده كه البته آمار آن در 
اختيار نيست. كرامت فر درباره تقاضاي مصرفي ارز در داخل كشور توضيح 
مي دهد: تقاضاي مصرفي ارز به صورت نســبي كاهش كمتري داشته است؛ 
هرچند كه ميزان واردات نيز در 5ماهه ابتداي سال از شرايط و محدوديت هاي 
مرزي ناشي از كرونا متاثر شده و كاهش يافته، اما ميزان كاهش واردات تنها 

22درصد و بسيار كمتر از ميزان كاهش صادرات بوده است.
او مي افزايد: به اين ترتيب، تراز تجاري گمركي )غيرنفتي( كشور در 5ماهه 
ابتداي سال به رقم منفي 2. 8 ميليارد دالر رسيده و اين در حالي است كه طي 
دوره مشابه سال قبل تراز تجاري معادل مثبت 0. 1 ميليارد دالر بوده است. 
نتيجه اين شرايط، مازاد محسوس تقاضاي مصرفي ارز نسبت به عرضه بوده 

كه خود را در افزايش قيمت نشان داده است.

به اعتقاد كارشناسان؛ نزول بازار سهام بيش از آنكه ريشه در عوامل اقتصادي داشته باشد، ناشي 
از ترس و هيجان سهامداران است در نتيجه به سهامداران توصيه مي كنند هيجاني رفتار نكنند

چرا قيمت دالر در مبادالت ديروز دوباره رشد كرد؟
رمزگشايي از نوسانات ارزينزول بورس هيجاني است

بورس

دالر
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انصافا دعوت شدن مهدي شيري به تيم ملي طوري است كه آدم 
دلش مي خواهد براي مدت طوالني به يك نقطه نامعلوم خيره 
شود. در فهرست اوليه دراگان اســمي از رامين رضاييان و وريا 
غفوري به چشم نمي خورد. دفاع راست مورد عالقه اسكوچيچ، 
مثل اردوي قبلي مجتبي نجاريان از فوالد بود. با اين حال تست 
كروناي نجاريان مثبت شــد تا همه منتظــر انتخاب يك نفر از 
بين رامين و وريا باشند. نهايتا اما اسكوچيچ با اعالم اسم مهدي 
شيري، فك همه را آويزان كرد. سرمربي تيم ملي بازيكني را به 
اردو فراخوانده كه در تيم خودش، سيامك نعمتي غيرمتخصص 
به او ترجيح داده مي شــود. احتماال اگر ليســت گزينه ها را به 
شــيري مي دادند، خودش را بعد از رضاييان و غفوري نفر سوم 

اعالم مي كرد.

خودشبهخودشرأيميداد؟

در شرايط دشوار ناشي از شيوع كرونا، برگزاري اردوي تيم ملي 
و ترتيب دادن مسابقات تداركاتي بسيار دشوار است. ما هم كه 
ســرمربي تيم ملي مان را عوض كرده ايم و نياز مبرم به كسب 
حداكثر امتيازات در مسابقات بعدي داريم. در اين ميان بازي با 
ازبكستان برگزار شد، اما مسابقه با مالي به خاطر شيوع بيماري 
در تيم حريف انجام نشد. االن هم تيم ملي در حالي برابر بوسني 
به ميدان مي رود كه 2 مهاجم اصلي اش يعني ســردار آزمون و 
مهدي طارمي را در اختيار ندارد. آزمون مصدوم شده و تكليفش 
روشن است، اما غيبت مهدي طارمي واقعا جاي بحث دارد. اين 
بازيكن مشكلي براي حضور در مسابقات ندارد، اما شايعه شده 
براي تثبيت موقعيتش در پورتو تصميم گرفته در اين اردو حاضر 
نباشد. اگر اينطور باشد، جدا نگران آينده تيم ملي خواهيم بود. 

مهديطارميكجاست؟

بعد از آنكه در پرونده عيسي آل كثير فرجام خواهي پرسپوليس 
رد شد، گروهي از هواداران اين تيم بارديگر عليه كنفدراسيون 
فوتبال آســيا موضع گرفتند. فحــش بود، نالــه و نفرين بود و 
تهمت زني هم بود. امروز اما بعد از فروكش كردن هياهوي اوليه و 
در شرايطي كه خشم خيلي هاي مان فروكش كرده، منصفانه بايد 
گفت كنفدراسيون بيراه هم نمي گويد. مسئله نيت عيسي نيست، 
بلكه نوع رفتار اوســت. در خود ايران هم تــا قبل از توضيحات 
آل كثير، كسي برادرزاده او را نمي شناخت و از فلسفه اين حركت 
بي خبر بود؛ ديگر چه برســد به اهالي سراسر آسيا كه كلي هم 
تنوع نژادي دارد. انصافا محروميت شش ماهه براي چنين غفلت 
ساده اي يك تاوان بزرگ است، اما حرفي هم كه كنفدراسيون 

مي زند خيلي بي ربط به نظر نمي رسد. انصاف را تمرين كنيم.

فحشندهيد،نفريننكنيد

نكته بازي

  ميليچ: نادري به بهترين باشگاه
  ايران آمده است

  غيرممكن وجود ندارد
  4 برش از زندگي حرفه اي مهدي طارمي، به بهانه نخستين 

گلش   با پيراهن پورتو

بهروز رسايلي| شــايد دير بود، شايد بيش از 
حد طول كشيد، اما باالخره از راه رسيد. اين 
حكايت نخستين گل مهدي طارمي با پيراهن 
پورتو اســت؛ بازيكني كه نخســتين فصل 
حضورش در فوتبال اروپــا، با ريوآوه بهترين 
گلزن ليگ پرتغال شد. او پس از درخشش در 
اين تيم به پورتو، قهرمان كشور منتقل شد، اما 
طي 7هفته اول خيلي كم و كوتاه به مهدي بازي 
رسيد. او حتي تجربه پنالتي گرفتن در دقايق 
كوتاه حضورش در زمين را هم داشت، اما باز 
سرمربي پورتو متقاعد نمي شد كه به ستاره 
ايراني اش بيشــتر بازي بدهد. در نهايت اما 
عقب افتادن پورتو برابر پورتيموننز باعث شد 
طارمي در همان نيمه اول از دقيقه 31به ميدان 
برود. او كه اين بار يك ساعت فرصت براي بازي 
پيدا كرد، در دقيقه 46 با يك ضربه سر محكم 
نخستين گل فصلش را به ثمر رساند. او زننده 
گل دوم پورتو در مسابقه اي بود كه آبي پوشان 

نهايتا آن را 3 بر يك به سود خود  پايان دادند.

  از پادگان تا پرسپوليس
عمده فوتباليســت ها دوران خدمت 
سربازي شــان را در يك تيم نظامي 
پشت سر مي گذارند، اما اين موضوع 
در مــورد طارمي صدق نكــرد. او 

واقعا لباس وظيفه 
پوشــيد و سال 91 

خدمتش را در پادگان 
نيروي دريايي ســپاه 
در بوشــهر پشت سر 
گذاشــت. شــايد اين 

مرحله به معناي نااميدي 
از تبديل شدن به فوتباليست حرفه اي 
بود، اما از آنجايي كه براي طارمي فقط 
غيرممكن »غيرممكن« اســت، او بعد 
از پايان خدمت كارش را در شــاهين و 
ايرانجوان بوشهر از ســر گرفت و ظرف 
چند سال به پرسپوليس و تيم ملي رسيد. 

مســير پرحادثه زندگي طارمي فقط يك 
علي دايي استعدادشناس الزم داشت تا او را 

 از صفر به صد برساند.
   فيكس فوري پرسپوليس

طارمي ابتداي ليگ چهاردهم به پرسپوليس 
پيوست و فقط 3هفته طول كشيد تا در اين 
تيم فيكس شــود. او با جلــب اعتماد علي 
دايي از بازي بــا ذوب آهن در تركيب اصلي 
به ميدان رفت و دقيقه 71همين ديدار گل 

3 امتيازي تيمش را به ثمر رساند. 
حتي بركناري بحث برانگيز علي 

دايي در هفته هفتم اين فصل هم مانع از رشــد 
طارمي نشــد. او در داربي رفت از ســوي حميد 
درخشان نيمكت نشــين شــد، اما اواسط نيمه 
دوم با حضــور در زمين ورق بــازي را برگرداند. 
طارمي يك بار به تير زد و پــاس گل اول را هم به 
محمد نوري داد تا نشان بدهد بلد است حقش را 
بگيرد. اواخر فصل هم مقارن شد با حضور برانكو 
و پيشرفت چشمگير طارمي. اين بازيكن زيرنظر 
برانكو آقاي گل ليگ هاي پانزدهم و شانزدهم شد.

   ضدضربه مقابل خانه نشيني
شايد محروميت 4ماهه براي هر بازيكني موجب 
كرختي و وقفه در مسير حركتي او شود؛ طارمي 
اما اواخر دوران محروميتش كه سوغات داستان 
ريزه اســپور بود، به الغرافه قطر پيوست و بي هيچ 
نشاني از ناآمادگي، طي 30بازي 13گل براي اين 
تيم به ثمر رساند. او بعد راهي جام جهاني 2018 
شد، به تركيب اصلي تيم ملي رسيد و حتي شانس 
آن را داشت كه در بازي آخر برابر پرتغال گل صعود 
ايران به مراحل حذفي را به ثمر برساند. نقل است 
كه كارلوس كي روش در محافــل خصوصي تر از 
طارمي به عنوان بهترين اســتعداد فوتبال ايران 

نام برده بود.
   اروپا جاي او بود

قطعا 27ســالگي سن مناســبي براي 
حضــور در ليگ هــاي اروپايي 
نيست، اما طارمي در اين سن 
به ريوآوه پيوســت و از روز 
اول طوري بــازي كرد كه 
انگار فقــط اروپا جاي او 
بــوده اســت. خيلي از 
اســتعدادهاي ايراني 
كه از 17، 18سالگي 
به قصد هدايت درست 
راهي اروپا شدند االن 
ول معطل اند، اما طارمي 
با اعتماد به نفس و توانايي 
باال در همان فصل اول آقاي گل ليگ 
پرتغال شــد و با كمــي بردباري حاال 
نخســتين گلش را براي پورتو به ثمر 
رسانده است؛ گلي كه اميدواريم 
جاده صاف كــن او در مســير 
بيشــتر بازي كــردن 
باشــد. در مــورد 
طارمــي هيچ چيز 
مــا را شــگفت زده 
نمي كنــد؛ بنابراين 
منتظر دستاوردهاي 

بيشتر او مي مانيم.

اميرحسين اعظمي| روز گذشــته سايت هاي مختلف خبري در 
ايران، از كنار گذاشــتن عليرضا فغاني داور سرشناس ايراني از 
ليست بين المللي )اليت( خبر دادند و ظاهرا اين تصميم جنجالي 
از سوي فدراسيون فوتبال ايران گرفته شده است. فغاني در اين 
سال ها به عنوان شاخص ترين داور ايراني لقب گرفت كه توانسته 
در تورنمنت هاي مهمي همچون جام جهانــي، المپيك و جام 
ملت هاي آســيا ســوت بزند. از مدت ها پيش هم مهاجرت او به 
اســتراليا و قضاوت در ليگ فوتبال اين كشــور، شايعات زيادي 
درخصوص كنار رفتنش از ليست داوران بين المللي ايران ايجاد 
كرد. يك منبع آگاه در فدراســيون فوتبال كه سال هاســت در 
فدراســيون فعاليت مي كند، درخصوص موضوع كنار گذاشتن 
فغاني به خبرنگار همشهري ورزشــي مي گويد: »فدراسيون در 
اين زمينه تصميم خودش را گرفته و فغاني از ليست كنار گذاشته 
مي شود. بسياري از داوران ايراني نسبت به اين موضوع معترض 
هســتند كه چرا يك داور كه در ليگ ايران فعاليت نمي كند بايد 
به عنوان نماينده ايران در بازي هاي بين المللي قضاوت كند. آنها 
معتقدند كه در استاديوم ها با فحاشي و توهين مواجه مي شوند و 
انتخاب يك داور جديد براي قرار گرفتن در ليست اليت، كمترين 

حق براي داوران ايراني است.«

  بنيادي فر جايگزين فغاني
گفته مي شود سال گذشــته نيز نام فغاني با فشار مهدي تاج در 
فهرست داوران بين المللي قرار گرفته ولي اين بار خروج نام او 
از ليســت قطعي شــده و موعود بنيادي فر جايگزين او خواهد 
شد. اين در حالي اســت كه فغاني 3سال ديگر با خداحافظي از 
دنياي داوري فاصله دارد. روز گذشــته با عليرضا فغاني تماس 
گرفتيم تا درخصوص اين موضوع با او صحبت كنيم، فغاني اما 
ترجيح داد در مقابل پرســش خبرنگار همشهري درخصوص 
كنار گذاشته شــدن از ليست اليت ســكوت كند و فقط گفت: 
»من صحبتي ندارم. « فغاني كه در ليگ استراليا سوت مي زند 
و فقط در مســابقات بين المللي با نام ايــران قضاوت مي كند، 
شانس زيادي براي راهيابي دوباره به جام جهاني داشت و يكي از 
شانس هاي اصلي در ميان داوران آسيايي براي قضاوت در جام 
جهاني2022 قطر بود. از روز گذشــته تعدادي از پيشكسوتان 
داوري در تماس با مديران وزارت ورزش خواهان ورود وزير به 
اين موضوع شده اند. آنها معتقدند اگر ايران از حضور فغاني در 
جام جهاني جلوگيري كند الاقل 20، 30ســال ديگر بايد صبر 
كرد تا يك تيم داوري از ايران بتواند مجوز حضور در جام جهاني 

را به دست بياورد.

پست دفاع راست، مناقشه برانگيزترين پست تيم ملي در ليست 
جديد اسكوچيچ بوده اســت. بعد از اعالم ليست خيلي ها از نبود 
رامين رضاييان و البته وريا غفوري در اين ليست انتقاد كردند. در 
ادامه، مجتبي نجاريان دچار كرونا شد و از ليست كنار رفت. حتي در 
اين شرايط هم اسكوچيچ نظري روي وريا نداشت و به جاي مدافع 
راست فوالد، مهدي شيري را به ليست فراخواند. اين اتفاق باعث 
شد سيل انتقادات دوباره سرازير شود. اين بار مهدي شيري هم از 
اين انتقادات در امان نماند. اما در اين شرايط اگر نگاهي به آمارها و 
آناليزهاي ليگ در فصل گذشته و هفته اول فصل جديد بيندازيم 
مشخص مي شود دعوت مهدي شــيري آن قدر عجيب نيست كه  
 دعوت نكردن از وريا غفوري عجيب است. آمارهاي متريكا نشان 
مي دهند در ميان تمام بازيكناني كه فصل گذشته در پست مدافع 
راســت در ليگ به ميدان رفته اند، وريا غفــوري بهترين عملكرد 
را داشــته و بعد از او مهدي شــيري در رتبه دوم قرار گرفته است. 
ظاهرا شــيري نيز يكي از همان بازيكنان باكيفيت و مؤثري است 
كه نمايش هايشان به چشم تماشاگران نمي آيد و هميشه كمتر از 

لياقت خود قدر مي بينند.
  آمارهاي شيري؛ موفق در دفاع

آمارهاي سايت »متريكا« نشان مي دهد فصل گذشته وريا غفوري 
با ميانگين نمره6.99بهترين مدافع راســت و يازدهمين بازيكن 
برتر ليگ در همه خطوط بوده اســت. در ميان مدافعان راســت، 
نزديك ترين بازيكن به او مهدي شيري است كه ميانگين نمراتش 
0.1كمتر از وريا يعني 6.89بوده اســت. شيري با ميانگين 64.9 
لمس توپ در هر بازي از تأثيرگذارترين بازيكنان پرسپوليس در 

فصل گذشــته بود. او البته در موقعيت سازي چندان موفق عمل 
نكرد چون طي 27بــازي كه در آنها حاضر بــود، فقط 6موقعيت 
ساخت و هيچ شــوت در چارچوبي هم نزد. با اين حال در ارسال 
پاس ها با دقت پــاس 82.8درصدي مطمئن عمــل كرد. نقطه 
درخشان عملكرد او ميانگين 3.9 عملكرد دفاعي در هر بازي بود 
كه آمار قابل اعتنايي است. شيري در نبردهاي هوايي هم با 1.2نبرد 

پيروز در هر بازي موفق عمل كرد.
  آمارهاي وريا؛ سرافراز در حمله

اما نگاهي هم به آمارهاي وريا غفوري در »متريكا« بيندازيم؛ 4گل 
و 4پاس گل بهترين عملكرد يك مدافع كناري در ليگ برتر نوزدهم، 
متعلق به وريا غفوري است. او در 29بازي استقالل در ليگ بازي 
كرد و 2بار بهترين بازيكن زمين شناخته شد. غفوري با ميانگين 
0.4شــوت در چارچوب عالقه اش به گلزني را نشــان داد كه نرخ 
تبديل شوت به گل 19.2درصدي خطرناك بودن اين شوت ها را 
نشان مي دهد. او ميانگين 0.6پاس كليدي در هر بازي را ثبت كرد 
و در طول فصل 17بار هم تيمي هايــش را در موقعيت گلزني قرار 
داد. احتماال به دليل ميل زياد وريا به حمله، آمار دفاعي او كمتر از 
ديگر مدافعان كناري برتر ليگ بود. 1.1تكل موفق، 0.4نبرد هوايي 
موفق و 1.5عملكرد دفاعي در هر بازي، ميانگين آمارهاي دفاعي او 
بوده است. چنان كه گفته شد غفوري با اين عملكرد بهترين مدافع 
كناري ليگ در فصل گذشته بوده و طبعا دعوت نشدنش به تيم ملي 
براي اهالي فوتبال قابل پذيرش نيست. حتي گفته مي شود برخي 
فعاليت هاي كاپيتان استقالل در شبكه هاي اجتماعي و پست هاي 

انتقادي اش، باعث دور ماندن او از تيم ملي شده است.

 فغاني، بيرون از ليست اليت

   بهترين گزينه، بعد از حذف بهترين ها
  آنقدر كه بيرون ماندن وريا عجيب است، دعوت از مهدي شيري عجيب نيست

   مدافع كروات استقالل از اينكه رقيب سرسختي پيدا كرده، خوشحال است چراكه معتقد است
  اين موضوع  هم به او و هم به تيم كمك خواهد كرد

محمد زارعي| ميليچ با وجود فســخ قراردادش در 
پايان بازي هاي ليگ قهرمانان فصل گذشــته، به 
استقالل برگشته تا بار ديگر بهترين بازي هايش را 
براي اين تيم انجام دهد. دفاع چپ كروات استقالل 
كه حاال رقيبي جدي به نام محمد نادري را در كنارش 
مي بيند، در گفت و گوي اختصاصي با همشــهري 
ورزشــي هم در مورد خودش و هم در مورد شرايط 

استقالل صحبت هايي انجام داده است.

  از بازي با مس و شروع ليگ با يك برد 
با ارزش شروع كنيم. طلسم ناكامي هاي استقالل 

در بازي هاي ابتدايي فصل باالخره شكسته شد.
نه من بلكه كل تيم از اين بابت خوشحال هستيم چراكه 
از نظر رواني هم برد در هفته اول خيلي براي ما مهم بود. 
بايد با برد شــروع مي كرديم و اين اتفاق برايمان افتاد. 
هدف ما جنگيدن براي قهرماني است و به همين خاطر 

بايد ليگ را پرقدرت شروع مي كرديم.
  باتوجه به اينكه دير به تمرينات اضافه 
شدي، انتظار نمي رفت در بازي اول فيكس باشي 
اما با نظر محمود فكــري در تركيب اصلي قرار 

گرفتي و نمايش قابل قبولي هم داشتي.
من يك بازيكن حرفه اي هســتم و هميشــه بايد آماده 
بازي كردن باشــم. فكر مي كنم در نيمه اول مقابل مس 
يكي از بهترين ها بودم اما در نيمه دوم كمي عقب رفتم 
تا انــرژي ام را ذخيره كنم تا در ادامه بــازي كم نياورم. 
البته من هنوز صددرصد آماده نيستم و مربي هم اين را 
مي دانست اما با وجود اين تصميم گرفت از من استفاده 
كند. خوشحالم توانستم جواب اعتماد سرمربي جديد 

تيم را بدهم.

  استقالل تغييراتي در پست دفاع چپ 
داشــته و محمد نادري جانشين زكي پور در اين 
پست شده اســت. متين كريم زاده جوان هم كه 
قرار است در اين پست خودي نشان دهد. در اين 

خصوص صحبت مي كني؟
اول از همه مي خواهم براي دوست خوبم ميالد زكي پور 
آرزوي موفقيت كنــم. ميالد يكــي از بازيكنان خوب 
استقالل بود و اميدوارم بتواند در تيم جديدش هم ثابت 
كند كيفيت بازي در استقالل را داشــت. او هميشه با 
جان و دل براي استقالل بازي مي كرد و مطمئن هستم 
االن هم طرفدار پروپاقرص تيم ما ست. در مورد نادري 
هم قبل از هر چيز بايد به او خوشامد بگويم. در حال حاضر 
خوشحالم كه يك رقيب با كيفيت دارم و اين موضوع هم 
به باال بودن ســطح من و كل تيم كمك خواهد كرد. با 
وجود اين، من سال گذشته نشان دادم چطور بازيكني 
هستم و چه وضعيتي دارم و قصد دارم امسال هم همين 
روند را ادامه بدهم. من براي نادري احترام قائل هستم 
و خيلي خوشــحالم كه به بهترين باشــگاه ايران آمده 
است. مطمئنا امسال هم من و هم نادري براي استقالل 

بازي هاي خوبي انجام خواهيم داد.
  اســتقالل برخالف سال هاي گذشته 
خروجي هاي كمي داشته است. نظرت درخصوص 

عملكرد نقل و انتقاالتي استقالل چيست؟
همانطور كه گفتيد، خيلي از نفرات حفظ شده اند اما من 
خيلي ناراحت و متأسفم كه دوست خوبم علي كريمي 
به قطر رفت. البته هواداران بايد متوجه باشــند كه علي 
پيشنهاد خوبي داشــت و بايد مي رفت. اكثر بازيكنان 
ايراني دوست دارند به يك كشــور ديگر بروند و كيفيت 

فوتبالي خود را در خارج از ايران نشان دهند.
  با توجه به مشــكالت مالي خيلي ها 
انتظار نداشتند تو هم راضي به بازگشت شوي اما 

برگشتي تا حاال بازيكن محبوب هواداران باشي.
االن زمان مناسبي براي صحبت درخصوص مشكالت 
مالي و مطالبات من نيست و بعدا در اين خصوص صحبت 
مي كنم. اما درخصوص محبت هواداران بايد بگويم من 
آمده ام بهترين بازي هايم را براي اســتقالل و هواداران 
انجام بدهم. اگر دقت كرده باشــيد، در نيمه اول بازي با 
مس هم موقعيت هاي صددرصدي براي قائدي و مطهري 
ساختم كه متأســفانه به گل تبديل نشد. من همچنان 
آماده هستم و به هواداران قول مي دهم بهترين بازي هايم 
را در اين فصل به نمايش بگذارم تا استقالل قهرمان شود.
  قبول داري كه امسال هواداران فقط از 

استقالل قهرماني مي خواهند؟
فكر مي كنم اگر با هوش باشــيم و بــازي به بازي پيش 
برويم و خيلي به آينده دور فكر نكنيم، مسلما شانس اول 

قهرماني خواهيم بود.
  گويا رفاقت خوبي هم با اســكوچيچ 
سرمربي تيم ملي داري. آيا تاكنون در مورد ليست 
تيم ملي با او صحبت كرده اي؟ به خصوص اينكه در 
آخرين ليست اين مربي نام وريا غفوري، كاپيتان 

استقالل هم ديده نمي شود.
مســلما من و آقاي اسكوچيچ دوســتان خيلي خوبي 
هســتيم اما درخصوص كار و اينطور مســائل صحبت 
نمي كنيم چراكه او كار خودش را دارد و ســرمربي تيم 
ملي اســت و من هم كار خودم را دارم. فقط وقتي با هم 

هستيم، سعي مي كنيم از لحظاتمان لذت ببريم.
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دوازدهمين جلسه رسيدگي 
به اتهامات متهم محمد امامي قضايي

و 33متهــم ديگر مفاســد 
اقتصادي، روز دوشــنبه به رياست قاضي 
اسداهلل مســعودي مقام برگزار شد. وكيل 
امامي در دفاع از موكلش پاي همسر سابق 
امامي و خواهرش را به ميان آورد كه چرا به 
حساب و كتاب او رسيدگي نمي كنند. بخشي 
از مبالغ براساس توضيحات دادگاه از طريق 
حساب بانكي خواهرزن سابق امامي جابه جا 
شده بود. پرونده امامي در ارتباط با تحصيل 
صدها ميليارد تومان مال نامشروع از بانك 
ســرمايه تحت پوشش مشــاركت مدني و 
قرارداد حق العمل كاري يا ضمانتنامه هاي 

فاقد پشتوانه تشكيل شده است.
در ابتداي اين جلسه قاضي از وكيل متهم 
امامي خواست در جايگاه قرار گيرد. بر اساس 
گزارش ميزان، وكيل متهم در بخشــي از 
دفاعيات خود گفت: در بررســي پرونده به 
شخصي رســيدم كه به نظرم نقش ابتدايي 
در بانك سرمايه داشته است. نام آن شخص 
را به شــما مي گويم و خواهــش مي كنم با 
جديت بــه آن توجه كنيد. ما درخواســت 
كرديم كه خانم »مهسا پيراسته« در دادگاه 

حاضر شود اما چنين اتفاقي رخ نداد. قاضي 
مســعودي مقام گفت: بايد دفاعيات شما و 
ساير افراد تمام شود و بعد در صورت لزوم، 
دادگاه درخصوص حضور ساير افراد تصميم 
مي گيرد. شما پيش داوري مي كنيد. وكيلي 
كه پول مي گيرد تا وكالت كند بايد پرونده 
را به سرعت رسيدگي كند و نقاط ضعف و 
قوت را بگويد و مطالب خــود را ارائه دهد؛ 
پيش داوري براي يك وكيل مناسب نيست. 
وكيل متهم امامي نيز در پاسخ گفت: وكيل 
اگر پول مي گيرد حق الوكاله اش است و تمبر 
مالياتي آن را هم پرداخت كرده است. هيچ 
وكيلي مفتي حرف نمي زنــد و يك وكيل 
مي تواند 10ميليارد هم حق الوكاله بگيرد. 
من هيچ وقت نديدم كه خانم مهسا پيراسته 

در دادگاه حاضر باشد.
قاضي مسعودي مقام در واكنش به دفاعيات 
وكيل متهم امامي گفت: شما آنقدر شكايت 
كرده ايــد كه در سراســر تهــران هركس 
مي گويد بسم اهلل، يك شــكايت عليه وي 
مطرح مي كنيد. رسيدگي و شكايت مراحل 
دادرســي دارد. وكيل متهم امامي در ادامه 
گفت: در رابطه با گران نمايي از كارشناسان 
شــكايت كرديم؛ بحث تحقيــق و تفحص 

مجلس هنوز قطعي نشده؛ وقتي براي خالف 
واقع بودن تحقيق و تفحص مجلس شكايت 
مي كنيم، مي گويند شعبه مكلف است كه 
رسيدگي كند. گزارش بازرسي، موارد خالف 
واقع دارد؛ چرا بايد اكنون اداره آگاهي اعالم 
كند كه اجازه دهيد ضمانتنامه ها را رديابي 
كنيم؟ شكايات ما مســتند و مستدل بوده 

است.

چرابهمجلساتهامميزنيد؟
قاضــي در واكنش بــه اظهــارات وكيل 
متهم امامي گفت: آيا شــما اينهــا را احراز 
كرده ايد؟ شما در صحبت هايتان به مجلس 
اتهام مي زنيد؛ شــما نمي توانيد در دادگاه، 
مجلس يك كشور را زير ســؤال ببريد كه 
اين كار را كرده اند تــا امامي را زمين بزنند! 
نماينده دادســتان در اين بخش از جلسه 
دادگاه گفت: آقاي غندالي )مديرعامل سابق 
صندوق ذخيره فرهنگيان( در اين خصوص 
موضوعي را به من گفتــه بودند و من 2نفر 
از مرتبطين را احضار كــردم؛ اما تا به امروز 
به ســندي برخورد نكرده ايم. درخصوص 
ادعاها و اتهام ها اگر دليلي دارند ارائه دهند و 
ما سخت برخورد خواهيم كرد.وكيل متهم 
امامي گفت: اتهامــات موكلم درخصوص 
تحصيل مال از طريق نامشروع واجد ايرادات 
اساسي است؛ چراكه هيچ يك از شركت ها را 
نه موكل تاســيس كرده و نه سهامدار بوده 
است. دريافت كنندگان تسهيالت شركت ها 
به هيچ وجه موكلم نبوده است. اين وكيل در 
ادامه ضمن قرائت اليحه دفاعي خود گفت: 
در نمودار ترسيمي توسط بازپرس هيچ گونه 
مستندي مبني بر پرداخت پول ضمانتنامه 
به امامي وجود ندارد. چگونه مي توان با وجود 
تخلفات متعدد بانك ســرمايه در اعطاي 
تســهيالت، اقدام به صدور كيفرخواست و 
مطالبه مجازات كرد و چــرا به گران نمايي 
امالك كه توسط بانك بلوكه شده توجهي 
نشده اســت. قاضي در پاسخ گفت: بعضي 
مطالب را 3 و برخي را ۴بار تكرار كرده ايد، 
10بار بر يك موضوع تأكيد نمي كنند. اگر 
قانون ابهام دارد به معناي تعطيل شدن قانون 
نيست. در بحث جرائم اقتصادي در ايران و 

ساير كشور ها مصداق آورده شده است.

پيشداوريميكنيد
قاضي ادامه داد: مطالبي كه شــما در اليحه 
آورده ايد، در بسياري از موارد اين است كه در 
آينده چه كاري خواهيد كرد و اين پيش داوري 
است. پيش داوري شما بدون هدف نيست؛ اما 
ما با قدرت بر مدار قانون حركت خواهيم كرد. 
در اليحه شما مطالب چندين بار تكرار شده و 
اين موضوع كمكي نمي كند. شما به دادسرا 
مي گوييد خالف عمل كرده است، به دادگاه 
نيز كه هنوز اقدامي نكــرده، مي گوييد فالن 

كار را كرده است.
در ادامه جلســه دادگاه، رســول قهرماني، 
نماينده دادســتان در جايــگاه قرار گرفت 
و خطاب به وكيل متهــم امامي گفت: من 
وقتي نگاه مي كنم بعضي هــا در دادگاه به 
 علت مطالب تكراري چــرت مي زنند يا در 
حال حرف زدن با همديگر هستند. دادگاه 
خسته كننده شده اســت، ۵0صفحه براي 
شما نوشته شده و شــما آنها را مي خوانيد. 
شــما از حقوق مكتســبه موكل خودتان 
دفاع كنيد، مي گوييــد تنها 3۵جلد كتاب 
از 1۴۵جلــد كتــاب را خوانده ايد. قاضي 
تشــخيص مي دهد كه پرونده نقص دارد يا 
خير. ما 3مرجع تشخيص داريم كه وزارت 
اطالعات يكي از آنهاست.نماينده دادستان 
اضافه كرد: بايد بگويم كه مژگان پيراســته 
خواهر مهسا پيراســته همسر سابق امامي 
كارمند او بوده اســت. در رديابي ها متوجه 
شــديم كه 10ميليارد تومان به حســاب 

مژگان پيراسته رفته است. او را خواستيم و 
بازخواست كرديم، متوجه شديم كه امامي 
شماره حساب مژگان پيراسته را خواسته و 
10ميليارد به حساب او ريخته است، بالفاصله 
هم قادري آن را از حســاب اين خانم خارج 
كرده است. پيراسته سوء نيتي نداشته و اگر 
شما و امامي داليل و سندي داريد ارائه دهيد. 
خانم مهسا پيراسته همســر سابق امامي 
نيز در روند اخذ تســهيالت و ضمانتنامه ها 
هيچ نقشي نداشته اســت. اگر وكيلشان و 
امامي سندي دارند ارائه دهند بررسي كنيم. 
گزارش تحقيق و تفحــص موارد متعددي 
دارد، تنها درباره امامي نيست. غندالي به من 
گفت فالن فرد از امامي پول گرفته است؛ اما 
مدركي ارائه نداد. ما او را احضار كرديم، اما 
موردي را متوجه نشديم. اگر غندالي مدركي 

دارد ارائه دهد. 

شهابالدينغندالي؛پشتميزمحاكمه
در ادامه جلسه دادگاه، شهاب الدين غندالي 
مديرعامل پيشين صندوق ذخيره فرهنگيان 
در جايگاه قرار گرفت. در ادامه جلسه دادگاه، 
قاضي مســعودي مقام از متهــم غندالي 
خواســت ضمن قرارگيري در جايگاه ادامه 
دفاعيات خود را شــرح دهد. او گفت: من 
يك اتهام دارم و آن اين بــود كه نبايد كنار 
امامي كه بدهكار بانك بود مي ايستادم. يك 
تعامل مالي بين من و امامي بود و االن اين 
شائبه ها ايجاد شــده است. اول اثبات كنيد 

كه من جرم كرده ام و بعد من اثبات مي كنم 
كه بي گناهم. من مبلــغ 300هزار دالر در 
دوبي موجودي داشــتم كه به فردي دادم 
تا ماشــين بياورد و گفت كه سود آن خوب 
است. درخصوص كارت صدرا نيز بايد بگويم 
مربوط به دولت قبل است. برخي از دوستان 
فرهنگي ايــن كارت را به مبلــغ 3ميليون 
و 600هزار تومان در كنار فروشــگاه هاي 
فرهنگيان مي فروختند. اينكه پول آن واريز 
شده يا نه به من ربطي ندارد. ملك فردي كه 
در دوبي به او پول دادم را اكنون 3۵ميليارد 
تومان مي خرند؛ اين درحالي اســت كه من 
يك ميليــارد و ۷00ميليون تومــان به او 
دادم. آرمان علمايي خودش متهم اســت و 
ادعاي كذب مي كــرده و ده ها دروغ گفته، 
اگر مي تواند جلوي من اعتراف كند، در آن 
زمان حق با شماست. او در ادامه گفت: »در 
سال86 در دوبي يك آپارتمان خريده بودم 
كه اصل ســند مالكيت آن در دوبي است. 
فاروقي را يك بار در هيأت مديره ديدم. او را 
عيسي وند دوست بيرانوند معرفي كرده بود 
و بيرانوند نيز او را به داوودي معرفي كرد و 
داوودي هم گفت بالمانع است و او را جاي 
شــياني مي گذارند.« متهم غندالي ادامه 
داد: ما تعامل خانوادگي با امامي داشــتيم. 
بحث مالي بحث كارشناسي است و قيل و 
قال كردن درست نيست. نخستين چيز را 
ما به امامي داديم و نه امامي به ما كه آن هم 
يك آپارتمان بود كه به نام خواهرش كرديم.

در جريان دادگاه بدهكاران بانك سرمايه و صندوق ذخيره فرهنگيان مطرح شد:

عكس:خبرگزاريميزان نمايندهدادستان:براساسمحاسبات،غندالي18ميلياردو200ميليونويكلكسوسازاماميگرفتهاست.

پول و اموال رئيس سابق در دوبي
كافه مجلس

نامهرئيسمجلسبهروحانيبرايكادردرمان
رئيس مجلس از پيگيري تخصيص كامل يك ميليارد دالر صندوق 
توسعه ملي به موضوع مقابله با كرونا خبر داد. محمدباقر قاليباف 
ديروز در حســاب كاربري خود در توييتر، نوشت: هفته اي نبوده 
است كه كميسيون بهداشــت پيگير معيشت كادر درمان نباشد. 
چه در جلســات با وزير بهداشــت و معاونان او، چه در نامه بنده 
به رئيس جمهور ايــن موضوع به خصــوص تخصيص كامل يك 
ميليارد دالر صندوق توســعه ملي پيگيري شده است. وي تأكيد 
كرد: اميدوارم با همدلي دولت، حل  معيشت كادر درمان به نتيجه 

ملموس برسد.

تفحصمجلسازاستانداريخوزستان
نظام الدين موســوي، نماينده تهران گفــت: در مجلس توافقات 
خوبي را با مجموعه وزارت اقتصاد و سازمان خصوصي سازي  براي 
حل مشكل هفت تپه داشتيم حتي دستگاه هاي دولتي هم اعم از 
مجلس و قوه قضاييه به نگاه نزديكي رســيدند اما متأسفانه آقاي 
شريعتي استاندار خوزستان بنا به داليلي كه براي همگان واضح 
است درصدد است به نوعي در اين مســير سنگ اندازي كند. وي 
در اين باره به فارس خبرداد: طرح تحقيق و تفحص از استانداري 
خوزستان توســط آقاي مولوي نماينده آبادان در مجلس مطرح 
شــده و جمع قابل توجهي از نمايندگان مجلس اين طرح را امضا 
كرده اند و به زودي تصويب خواهد شــد. موسوي بر همين اساس 
اضافه كرد:  اما در رابطه با موضوع هفت تپه هم بنده و جمع ديگري 
از نمايندگان مجلس طرح سؤال از وزير كشور را به دليل اقدامات 
تنش آفرين استاندار خوزســتان آماده كرده ايم و به زودي تحويل 

هيأت رئيسه خواهيم داد.

تعاملدشوارقاليبافباپايداري
رفتار چندماهه اخير محمدباقر قاليباف در كرسي رياست مجلس 
حكايت از آن دارد كه او در ميانه همراه شدن با پايداري ها و پشت 
كردن به آنها مانده است. از يك ســو قاليباف اگر عزم جدي براي 
ماندن در پارلمان داشته باشــد به صندلي كمتر از رياست راضي 
نخواهد بود، تضمين كرسي رياســت هم همراه بودن اين طيف 
از اصولگرايان با اوست. در چنين شــرايطي قاليباف مجبور است 
پايداري ها را دور و بر خود نگه دارد تا در بزنگاه ها رأي آنها را پشت 
سر خود ببيند. به گزارش خبر آنالين، سوي ديگر ماجرا اما خيز 
برداشتن قاليباف به سمت پاستور است. او اگر بخواهد زمزمه هاي 
اين روزها دربــاره كانديداتوري درانتخابــات 1۴00 را تبديل به 
واقعيت كند نياز دارد خود را يك اصولگراي معتدل و ميانه رو نشان 
دهد نه يك چهره تند از جنس پايداري ها. چه آنكه او در اين مسير 
نياز به همراهي ديگر طيف هاي اصولگرا دارد، طيف هايي كه برخي 
حتي سر سازگاري با پايداري ها ندارند. در چنين شرايطي قاليباف 
اگر خود را در مجلس همراه و همگام فرزندان سياســي آيت اهلل 
مصباح نشــان دهد بدون شــك اعتماد طيف اعتدالي و عقالي 

اصولگراي بيرون پارلمان را از دست خواهد داد.

   حقوق هاي سبدي براي كتاب نويسي
شهابالدينغندالي،دربارهمسائلاداريواستخداميبانكسرمايهباذكربرخياساميتصريح
كرد:بعدازآمدناحمديكهوزيرمعرفششــدهبود،وي۳0دانشجويخودشراازتربيتمدرس
آوردوحقوقدهدوازدهميليونيبهآنهاميدادتابرايشكتاببنويسند.خوداحمديقائممقامي
برايضياييزدووقتيمنبهاحمدياعتراضكردماوبهمنگفتكهمندكترايمنابعانسانيدارم
وخيليهاازمنمشورتميگيرند،توميخواهيبهمنيادبدهي؟درسال۹7متوجهشدممجموع
حقوقپرسنلتا10ميلياردتومانبودهاست،اماهمهكارمندانزير6ميليونتومانحقوقميگرفتند.
درادامهمتوجهشدمكهپاداشوحقوقمديرانارشدبانكاضافهشدهوهمينموضوعسببشده
حقوقپرسنليباالبرود.سؤالاينجاستكهچراضابطينزمانيكهديدندمنتخلفيميكنممراصدا
نكردندوگذاشتندرسواييايجادشود؟قهرمانينمايندهدادستاننيزدرادامهصحبتهايغندالي
گفت:درخصوصملكدوبي700ميليونبيشترنميارزيدوسندآنرانديدموتابهامروزهيچوقت
ارائهندادهايد.منسندملكدوبيراكهبهاسممونااماميشدهنديدهام.اودربارهسهاميكشركت
كهغنداليمدعياست۳.5ميليوندرهمداشتهاست،گفت:چراقراردادآنراارائهنكرديد؟شما
تااالنچيزيدراينبارهبهماندادهايد.اينقراردادرابهماارائهكنيد.ميگويند۳.5ميليوندرهمو
250هزاردالربرايملكطبقهششمدادهاندكهرهنآنملكفقط2ميلياردتومانشدهاست،در
واقعآنملكبراساسارزيابيها12ميلياردتومانارزشداشتهاست.قهرمانيافزود:وقتيازبانك
زنگميزنندوبانكبهآنهاميگويدحسابشانازسويدادسرادرحالبررسياست،سعيميكنند
برايملكطبقهچهارممبايعهنامهايتهيهكنندكهاينكار7ماهبعدازطبقهچهارمويكسالبعداز
طبقهششمانجامميشود.سؤالاينجاست؛شماميگوييدملكاميدواروبقيهمواردرادادمطبقه
چهارمراگرفتم،پسطبقهششمچهميشود؟براساسمحاسباتغنداليحدود6ميلياردبهامامي

دادهو18ميلياردو200ويكلكسوسگرفتهاست.
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همراهي دستگاه هاي اجرايي
قم، نخستین شهر و اســتان درگیر كشور 
با ويروس كرونا بود. همايــون يزدان پناه، 
رئیس ستاد شهر هوشــمند شهرداري قم 
در زمینه هوشمندسازي شــهرها معتقد 
است با اســتفاده از ظرفیت مراكز علمي و 
فناوري مي توان به توسعه شهر الكترونیك 
و هوشمند دســت يافت؛ به شرط اينكه در 
راستاي هوشمندسازي شــهر، همراهي و 
هم افزايي دولت و دســتگاه هاي اجرايي را 
شاهد باشیم. او با اشــاره به تحوالت اخیر 
و تبديل تهديدات كرونا بــه فرصت هايي 
براي توسعه و پويايي مي گويد: در اين ايام، 
رشد چشمگیري در ارائه خدمات به صورت 
الكترونیكــي و غیرحضوري داشــته ايم و 
بسیاري از مردم، بهره گیري از سیستم هاي 
هوشمند را در جريان فعالیت هاي روزمره 

خود تجربه كرده اند.
يزدان پنــاه در مورد برخي از مشــكالت و 
موانع در مسیر هوشمندسازي، مي افزايد: 
فاصله داشتن تا فرهنگســازي و احساس 
نیاز در شــهروندان، ضعــف در آموزش و 
نبود مديريت يكپارچه شــهري در مسیر 
تحقق اهداف، ازجمله دغدغه هايي اســت 
كه بدون همراهي دســتگاه ها و سازمان ها 

رفع نمي شود.

توسعه خدمات رساني اينترنتي
معاون هماهنگي امور عمراني اســتانداري 
مازنــدران هم با اعــالم اينكه بســترهاي 
هوشمندسازي در برخي از شهرهاي استان 
به زودي فراهم مي شــود، مي گويد: زندگي 
مردم بعد از شــیوع كرونا متفاوت شــده و 
همه گیري ايــن ويروس ضرورت توســعه 
خدمات رساني اينترنتي به مردم را بیش از 
پیش نمايان ساخته اســت. معتقدم هرچه  
بسترسازي بهتر باشد، هوشمندسازي شهرها 
با سرعت بیشتري انجام خواهد شد. شهرهاي 
مازندران نیز به علت گردشــگرپذير بودن 
نیازمند خدمات رســاني الكترونیكي است. 
مهدي رازجويان، هوشمندســازي را عامل 
همسوكردن نحوه زندگي مردم با پیشرفت 
تكنولوژي مي داند و با اشاره به شیوع ويروس 
كرونا مي گويد: هوشمندسازي شهرها باعث 
بهبود خدمات دهي به مردم در دستگاه هاي 
اجرايي به ويژه شــهرداري ها مي شــود؛   به 
همین دلیل سعي داريم هرچه سريع تر اين 
بسترها را آماده كنیم تا شرايط قطع زنجیره 

كرونا فراهم شود.

هوشمندسازي يكپارچه
در شیراز هم هنوز هوشمندسازي به صورت 
يكپارچه انجام نشده است. رئیس كمیسیون 

هوشمندســازي و فناوري اطالعات شوراي 
اسالمي شهر شیراز در اين باره به همشهري، 
توضیــح مي دهد: هوشمندســازي در يك 
بخش نمي تواند ما را به هدف اصلي خودمان 
كه افزايش كیفیت بخشــي و رضايتمندي 
شــهروندان در ارائه خدمات است برساند، 
بلكه هوشمندسازي  يك كل سیستماتیك 
است و ما ســعي داريم آن را در همه ابعاد به 
اجرا درآوريم. لیال دودمان، مي افزايد: فرايند 
هوشمند ســازي  ويژگي هاي مثبتي دارد؛ 
ازجمله كاهش آلودگي محیط زيستي، كاهش 
هزينه، كاهش زمان انجام كار، كاهش سفر 
درون شهري و ترافیك و به تبع آن آلودگي 
هوا و از همــه مهم تر قدرت پاســخگويي و 

شفاف ســازي . همه اينها منجــر به افزايش 
كیفیت در زندگي شــهروندان خواهد شد. 
شــیوع كرونا فرصتي فراهم كرده است كه 
كارها را به ســمت هوشمندســازي كامل 
هدايت كنیم تا ترددهاي اضافي در شــهر 

كاهش يابد.

شهرداري الكترونيكي
تمامي سازمان ها و ادارات كلیدي شهرداري 
كرمانشاه قرار است در آينده نزديك به صورت 
كامال الكترونیكي اداره  شــوند. مديرعامل 
سازمان فاوا شهرداري كرمانشاه با اعالم اين 
خبر توضیح مي دهد كــه در گام هاي اولیه 
بايگاني هاي شــهرداري در يك شبكه واحد 

به صورت الكترونیكي درآمده اند و در قدم هاي 
بعدي زيرساخت هاي كلیدي تر در اين مسیر 
قرار خواهند گرفــت. محمدرضا لطفي گام 
بعدي در مسیر هوشمند سازي  كرمانشاه را 
ايجاد شبكه فیبر نوري وسیع در شهر عنوان 
مي كند و معتقد اســت با اين طرح سیستم 
اينترنت شــهرداري يكپارچه شده و امنیت 

آن ارتقا مي يابد.

جدال شهر هوشمند با كرونا 
از نظر جامعه شناســان و كارشناسان حوزه 
شهري، اگر شــهرهاي ما از ســازوكارهاي 
شهر هوشمند برخوردار بودند، مي توانستیم 
مقاومت بیشــتري در مقابل شیوع ويروس 
كرونا داشته باشیم و تكنولوژي شهر هوشمند، 
راهكاري براي ايستادگي در مقابل پراكندگي 

گسترده اين ويروس بود.
شهروز نظري، كارشناس برنامه ريزي شهري 
در اين باره به همشهري مي گويد: اگر شهرهاي 
ما هوشمند بودند، بالفاصله بعد از اعالم ابتالي 
نخســتین ايراني به ويروس كرونا و سپس 
شــیوع روزافزون اين ويروس در اقصي نقاط 
كشور، زيرساخت هاي كار از دور، خريد از دور، 
بانكداري الكترونیك، آموزش از دور و به ويژه 
درمان از دور، اجرايي مي شــد؛ درصورتي كه 
امروز برخي از شهروندان ما نه تنها از ملزومات 

يك شهر هوشــمند برخوردار نیستند، بلكه 
از نیازهاي اولیه يك شهر معمولي همچون 
ماسك، دســتكش و مايع ضدعفوني كننده 
دست و محیط نیز محرومند. او با بیان اينكه 
شــهر هوشــمند در جدال با بیماري كرونا 
مي تواند شیوع آن را محدود كند، مي افزايد: 
تكنولوژي در شهر هوشمند اين توانايي را دارد 
كه جان مردم را نجات دهد و انبوه شهروندان 
مي توانند بدون حضور در مراكز درماني و از 
طريق ابزارهاي ديجیتــال از احتمال ابتالي 
خود به بیماري مطلع شوند. واقعیت اين است 
كه در زمینه تحقق شهر هوشمند، راه بسیار 
طوالني در پیش داريم و شايد شیوع ويروس 
كرونا، تلنگري بر دولت و مديريت شــهري 
باشــد تا بیش از اين از قافله هوشمندسازي 

شهرها عقب نمانیم.
    

همه گیري ويــروس كرونــا، فرصتي براي 
كشورها ايجاد كرد تا اقدامات خود در حوزه 
فناوري هاي نوين را سنجیده و اهمیت حركت 
به سوي شهر هوشــمند را دريابند. طبیعتا 
گسترش رويكرد هوشمندسازي و رشد اين 
دست فناوري ها مي تواند ظرفیت كشورهاي 
مختلف را در مواجهه با چنین بحران هايي در 
آينده ارتقا دهد؛ آينده اي كه شايد راهكارهاي 

همه جانبه تري را طلب  كند.

هوشمندسازي شهرها كاركردي فراتر از ارتقاي زندگي شهروندان دارد؛ تا آنجا كه بسیاري از 
كارشناسان معتقدند اگر شهرهاي ما هوشمند بودند، توفیق بیشتري در قطع زنجیره كرونا داشتیم

پیگیري هوشمندسازيشهرهاوقطعزنجيرهكرونا

میزان ذخاير خوني در بسیاري 
از شهرها به شدت رو به كاهش 
اســت. پايگاه هاي انتقال خون 
در اطالعیه هاي مختلف از مردم 
مي خواهند كه به ياري بیماران 
نیازمند بشتابند. به گزارش گروه 

ايرانشهر همشهري، در بسیاري از استان ها ازجمله خراسان هاي رضوي 
و شمالي، گلستان، سیستان و بلوچستان، اصفهان و كرمان اهداي خون 
به دلیل بحران كرونا كاهش يافته و مراكز درماني و بیماران با مشكالت 
متعددي مواجه شده اند. حسین زارع، مدير پايگاه انتقال خون خراسان 
شــمالي گفت: میزان اهداي خون نســبت به مهر ماه افزايش يافته و 
تاكنون پاسخگوي نیاز همه بیماران در استان بوده ايم، اما نگران هستیم 
كه ذخاير به پايان برسد و نتوانیم پاسخگو باشیم. از سوي ديگر خراسان 
شمالي، استان معین تامین كننده خون  سیستان و بلوچستان است و 
به صورت هفتگي خون به اين استان صادر مي كند اما به دلیل كاهش 
مراجعه كنندگان، طي دو هفته گذشته يك بار موفق به ارسال محموله 
خوني به اســتان مذكور شديم. در سیســتان و بلوچستان هم میزان 
ذخاير خوني در برخي از گروه هاي خوني به يك روز رسیده است. سهیال 
خسروي، مديركل انتقال خون اســتان در اين باره عنوان كرد: كمبود 
ذخاير سبب شده تا بیماران تاالسمي در نوبت دريافت خون قرار گیرند و 
عمل هاي جراحي غیر اورژانسي با تأخیر چند روزه انجام شود. در شرايط 
عادي 40درصد از فرآورده هاي خوني مورد نیاز از ساير استان ها تامین 
مي شد اما در شرايط كنوني با شیوع كرونا و كمبود خون، امكان تامین 

آن وجود ندارد و در وضعیت بحراني قرار داريم. 
همچنین مجید زينلي، مديركل انتقال خون استان اصفهان از كاهش 
ذخیره فرآورده هاي خوني از 7 روز به كمتر از 2روز خبر داد و گفت: با 
آغاز فصل سرما و شــیوع بیماري كرونا ذخیره فرآورده هاي خوني در 
استان به كمتر از 2روز رســیده و از مردم مي خواهیم تا در كار انسان 
دوستانه اهداي خون مشاركت بیشــتري داشته باشند. بیمارستان ها 
و مراكز درماني اصفهــان به حدود 4۵0 تا ۵00 واحــد خوني در روز 
نیاز دارند كه اگر میزان ذخیره كاهش يابد، تامین آن با مشكل مواجه 
مي شــود. مجید عبداللهي، مديركل انتقال خون خراسان رضوي هم 
تداوم كاهش ذخاير خوني را چالشي جدي براي پاسخگويي به بیماران 
نیازمند خون در مراكز درماني طي روز هاي آينده عنوان كرد و گفت: 
از ابتداي امســال 9۵ هزار و ۳14 داوطلب اهداي خون به پايگاه هاي 
انتقال خون خراسان رضوي مراجعه كرده اند كه نسبت به سال گذشته 
1۶ درصد كاهش دارد. فاطمه مهدوياني، مديركل انتقال خون مركزي 
هم از كاهش 2۵درصدي مراجعه مردم به مراكز انتقال خون خبر داد و 
گفت: اين باور كه اهداي خون موجب ابتال به كرونا و كاهش سطح ايمني 
مي شود، غلط است.اهداكنندگاني هستند كه بارها خون و يا پالكت خود 

را اهدا كرده اند و هیچ مشكلي براي آنها پیش نیامده است.

شهروندهوشمند
به گفته بنيانگذار مركز تحقيقات شهر هوشمند ايران، هوشمندسازي به معناي ساختن شهري خوب 
براي زندگي بهتر شهروندان است و تنها در توســعه فناوري اطالعات و دولت الكترونيك خالصه 
نمي شود و به زيرساخت هاي فرهنگي و آموزشي نيز نياز دارد. امين قريبي با بيان اينكه مفهوم شهر 
هوشمند به عنوان راهي براي رسيدن به شهرهايي كاراتر و پايدارتر مطرح مي شود، به همشهري 
مي گويد: درواقع شهري هوشمند است كه با به كارگيري فناوري اطالعات و ارتباطات موجب ارتقاي 
كيفيت عملكرد خدمات شهري، كاهش هزينه ها و منابع شده و در عين حال موجب افزايش مؤثر 
فعاليت ها و بهره مندي شهروندان  شود و چنين شهري نياز به شــهرونداني هوشمند نيز دارد. او 
مي افزايد: مديران و برنامه ريزان شهري براي ايجاد شهر و شهروندان هوشمند بايد در شهرهاي 
مختلف عملكرد مختلفي داشته باشند؛ براي مثال شهر تاريخي اصفهان با يك شهر جديد و امروزي 
تفاوت هاي بسياري دارد. در اين حالت، شهر و شهروند با يكديگر ايجاد تعامل و همبستگي مي كنند 

و رشد بهتري براي خود و زندگي شهري خواهند داشت.

 كاهش شديد ذخاير 
و فرآورده هاي خوني در استان ها

در  پنســيلوانيا  از 
آمريكا گرفته تا دهلي 
و  آســياي ميانه  در 
توكيو در شرق دور، كالنشهرهاي جهان حاال ديگر به سمتي 
حركت مي كنند تا براي حل چالش هاي رايج شــهروندان، نه 
از راه حل هاي سنتي و قديمي، بلكه از پيشرفته ترين مظاهر 
فناوري هاي جديد اســتفاده كنند تا بتوانند به عنوان »شهر 
هوشمند« شناخته شــوند. به عبارت بهتر در عصر حاضر با 
گسترش تكنولوژي و دانش فناوري، اغلب شهرهاي دنيا براي 
برخورداري حداكثري از ظرفيت هاي زندگي شهري در راستاي 
هوشمندســازي تالش مي كنند. در يك تعريف كلي، شهر 
هوشمند شهري است كه بيشترين ميزان بازدهي را در حوزه 
زندگي شهري داشته و از مولفه هايي چون مديريت هوشمند 

شــهري، انرژي هوشمند، ساختمان هوشــمند، حمل ونقل 
هوشمند، زيرساخت هوشمند، سالمت و مراقبت هاي بهداشتي 
هوشمند و شهروند هوشمند برخوردار باشد. در ايران نيز بارها 
به مقوله هوشمندسازي شهرها پرداخته شده و كالنشهرهايي 
چون تهران، مشــهد، يزد و اصفهان بــا فراهم كردن برخي 
زيرساخت ها در اين زمينه گام هايي برداشته اند، اما به اعتقاد 
كارشناسان، شهرهاي ما هنوز با اســتانداردهاي يك شهر 
هوشــمند فاصله زيادي دارند. اين فاصله معنادار در دوران 
شــيوع كرونا ملموس تر شــد؛ زيرا پس از محدوديت هاي 
اجباري ناشي از كرونا طي چند ماه گذشته و چالش بسياري از 
شهروندان در انجام امور روزمره، آنها بيشتر از گذشته ضرورت 
توسعه خدمات رســاني اينترنتي و الكترونيكي و استفاده از 

دانش ارتباطات و فناوري اطالعات را احساس كردند.

توصيه به رعايت فاصله اجتماعي، دوركاري و توصيه هاي ايمني 
و بهداشتي از اين دست، نتوانست به تنهايي از آمار كشته هاي 
كوويدـ19كم كند. شايد يكي از عواملي كه مي توانست كمك 
كند تا امروز ايران جزو 5 كشــور اول در شيوع كرونا نباشد، 
آماده بودن همين زيرساخت هاي هوشمندسازي در شهرها 
و كالنشهرهايي است كه نام شهر هوشمند را يدك مي كشند. 
اين در حالي است كه برخي كشورها كاربردهاي اجرايي شهر 

هوشــمند را به زندگي مردم عرضه كرده اند. اين كشــورها 
به طور متوسط عملكردي بهتر از ديگر كشورها در مواجهه با 
ويروس كرونا داشته اند. ديدگاه ها و نظرات چند تن از مديران و 
مسئوالن درباره ضرورت تحقق شهر هوشمند و ارائه خدمات 
الكترونيكي و اينكه تاكنون در اين زمينه چه اقداماتي انجام 
شده را در اين روزهاي كرونايي جويا شديم كه در ادامه گزارش 

مي خوانيد.

فاطمه عباسي
خبرنگار
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عك در شرایطی که چند متخصص از صدور مجوز برداشت 3میلیون مترمكعب چوب از جنگل 

هیرکانی خبر می دهند سازمان جنگل ها موضوع را تكذیب کرد

نقض طرح تنفس در قلب هيركاني گزارش خبری

نبردخسروپرويزباتلهكابينطاقبستان

طرح احداث تله کابین در طاق بستان کرمانشاه، حاال تبدیل به صفحه 
دیگري از کتاب تعرض به عرصه و حریم این میراث دوره ساساني ایران 
شــده اســت. با این طرح برگ دیگري در کتاب ایجاد مانع در مسیر 

ثبت جهاني یك اثر تاریخي ایران ورق خورده است.
به گزارش همشهري، سال1386 زماني که نام طاق بستان در فهرست 
موقت یونسكو به عنوان یك اثر در انتظار ثبت جهاني ایران ثبت شد، تصور 
بر آن بود که این پرونده ظرف 2سال مهر ثبت جهاني را از یونسكو دریافت 
کند، اما تا همین امروز بیش از 13سال طول کشیده است تا این پرونده 
زیر غبار مانده در فهرست موقت یونسكو، بار دیگر و در پوشش توسعه 
طرح هاي گردشگري شاهد تعرض دیگري به یك محوطه باستاني شود. 
طرح احداث تله کابین در طاق بستان طرح ارائه شده از سوي مدیریت 
شهري کرمانشاه اســت و اصرار بر ایجاد آن در شرایطي همچنان ادامه 
دارد که فعاالن میراث فرهنگي و حتي وزارت میراث فرهنگي این اقدام 
را غیرقانوني مي دانند. طاق بســتان اما در سال هایي که انتظار طوالني 
براي ثبت جهاني را پشت سر مي گذارد، با اتفاقات عجیبي مواجه شده 
است. از ســاخت هتل در حریم درجه یك این اثر تا افزایش روزافزون 
اغذیه فروشي ها در این محوطه و حتي احیاي چشمه طاق بستان که با 
انتقادات فراوان از سوي فعاالن میراث فرهنگي مواجه شد تا طرح احداث 
مونوریل در مسیر این محوطه باستاني و... 13سال است که سرنوشت 
ثبت جهاني طاق بستان را به محاق برده است. ارزیاب هاي یونسكو نیز 
اعالم کرده بودند که باید تمامي محوطه تاریخي طاق بستان ساماندهي 
شــود و اضافات از این مجموعه تاریخي رخت بربندد. 13ســال از این 
ارزیابي ها و گفته و ناگفته هاي مسئوالن وزارت میراث فرهنگي درباره 
پرونده ثبت جهاني طاق بســتان و تداوم وضعیت قبلي در این محوطه 
ساساني گذشته است که حاال اصرار مدیران شهري کرمانشاه بر احداث 
تله کابین در محوطه طاق بستان هم به یك دعواي تازه در این مجموعه در 
انتظار ثبت جهاني دامن زده است. جمعي از دوستداران میراث فرهنگي 
اما براي صیانت از این محوطه باستاني به احداث تله کابین در طرح ایجاد 
مجموعه تفریحي-توریستي در محوطه تاریخي طاق بستان، که به گفته 
مدیران شهري کرمانشــاه باید تا پایان سال99 به اتمام برسد، اعتراض 
کرده و از وزارت میراث فرهنگي خواسته اند از اجراي این طرح جلوگیري 
کند. همین دیروز اما معاون میراث فرهنگي کشــور در نامه اي با عنوان 
»پاســخ به مكاتبه مردمي و ســازمان هاي مردم نهاد- ایجاد مجتمع 
تفریحي و توریستي طاق بســتان« اعالم کرد: »با توجه به پیگیري ها و 
بررسي هاي به عمل آمده، نظر به اینكه محدوده اي که براي احداث جدید 
مجموعه تفریحي-توریستي درنظر گرفته شده در حریم ویژه مجموعه 
طاق بستان واقع شده است، با استناد به ضوابط و مقررات حفاظت عمومي 
و حریم ویژه اثر مذکور، احداث مجموعه مذکور به همراه ساخت وسازهاي 
مرتبط با آن ممنوع است، لیكن درخصوص تعیین مسیر عبور تله کابین، 
مقرر شده است پژوهشگاه میراث فرهنگي و گردشگري با عنایت به وجود 
تعداد آثار تاریخي و فرهنگــي موجود در محدوده، بررســي و در این 
خصوص صراحتا اعالم نظر کند که در تصمیمات آتي مدنظر قرار داشته 

و مالك عمل خواهد بود.«

ايرالين هاي گرانفروش 
دولت را دور زدند

وزیر میراث فرهنگي از وزیر 
دادگستري خواست برخورد 

قضایي با ایرالین هاي گرانفروش 
آغاز شود

افزایش بیش از 100درصدي قیمت بلیت پرواز در 
پروازهاي داخلي و بیــش از این میزان در معدود گردشگري

پروازهاي خارجي موجود در کشور نه تنها صداي 
اعتراض مســافران که حتي صداي اعتراض وزراي دولت را نیز 

درآورده است.
به گزارش همشهری، شــرکت های هواپیمایی از چند ماه قبل 
نه تنها هیچ توجهي به درخواســت ها براي کاهش قیمت بلیت 
هواپیما نداشــتند که حتي اقدام به افزایش قیمت نیز کرده اند 
و آش گراني در دوران کرونا را چنان شــور کردند که علي اصغر 
مونسان، وزیر میراث فرهنگي کشور ناچار شد در نامه اي به وزیر 
دادگستري از او بخواهد تا دســتگاه قضایي با جدیت به مقابله 
با گرانفروشان پروازهاي داخلي کشــور بپردازد تا شاید با اقدام 
قهري بتوان شــرکت هاي هواپیمایي را ناگزیر از کاهش قیمت 

بلیت پروازها کرد.
علي اصغــر مونســان، وزیــر میراث فرهنگــي، گردشــگري 
و صنایع دســتي پیش تر  در نامــه اي به محمد اســالمي، وزیر 
راه وشهرسازي از او خواسته بود فكري به حال لجام گسیختگي 
قیمت ها در بازار پروازها کند. در آن نامه آمده بود: »شرکت هاي 
هواپیمایي در اکثر مسیرهاي داخلي برخالف دستور جنابعالي، 
مبني بر لغو افزایش نرخ پروازها، قیمت خدمات خود را بیش از 
100درصد و تحت عنوان کف قیمت افزایش داده اند؛ ضمن آنكه 
دفاتر خدمات مســافرتي را نیز به صورت مستمر تهدید به قطع 
سیستم فروش یا ابطال قراردادهاي همكاري في مابین مي کنند؛ 
لذا خواهشمند است، دســتور فرمایید درخصوص توقف رویه 

ناصحیح و ناصواب معموله اقدامات الزم به عمل آید.«
پس از این نامه و مذاکرات حضوري 2وزیر بر سر کاهش قیمت 
بلیت هواپیما، محمد اســالمي، وزیر راه و شهرسازي به معاون 
حمل ونقل آن وزارتخانه دستور داد که باید با موارد خالف عمل 
با تصمیمات منعقده برخورد شود. اما ظاهرا آن نامه نیز نتوانست 
مقابل تصمیم ایرالین ها براي افزایش خودســرانه قیمت بلیت 
پروازهاي داخلي مانع ایجاد کند و به رغم آنكه در روزهاي اخیر 
قیمت ارز و دالر که گراني آن بهانه ایرالین ها براي افزایش قیمت 
بلیت هواپیما به منظور تامین هزینه هاي دالري شان بود، پایین 

آمده اما قیمت بلیت هواپیما همچنان باال مانده است.
حرمت اهلل رفیعي، رئیس انجمن صنفي دفاتر خدمات مسافرت 
هوایي و جهانگردي ایــران بالفاصله پس از انتشــار خبر نامه 
وزیــر میراث فرهنگي به وزیر دادگســتري بــراي مهار قیمت 

افسارگســیخته بلیت هواپیما و نافرماني ایرالین ها در کاهش 
قیمت ها به ایسنا گفت: شرکت هاي هواپیمایي داخلي مدعي اند 
60 درصد هزینه هایشان ارزي است. از طرفي یكي از بهانه هاي 
افزایش قیمت، نرخ ارز بود. اگر اینطور است چرا حاال که ارز ریزش 
کرده قیمت بلیت هواپیما تغییر نمي کند؟ هرچند ما با ادله اثبات 
مي کنیم حدود 20درصد از هزینه هاي این شرکت ها ارزي است 
که آن هم مربوط به تامین قطعات مي شود. طبیعي است که این 
شــرکت ها هزینه هاي دیگري هم دارند، اما هزینه هاي ســربار 
این شــرکت ها را که مردم نباید تامین کننــد. این ظلم در حق 

مردم است.
حرمت اهلل رفیعــي البته یــك روز پیش تر از ایــن اظهارات، به 
کمیســیون عمران مجلس رفته بود تا در جلسه بررسي دالیل 
افزایش قیمت بلیت هواپیما حضور داشته باشد. در همان جلسه 
نیز هم نمایندگان مجلس و سازمان هواپیمایي و هم نمایندگان 
وزارت میراث فرهنگي و وزارت راه و شهرسازي مخالفت خود را با 

باال بودن قیمت بلیت هواپیما اعالم کرده بودند.
بي توجهي ایرالین ها به درخواســت هاي مكــرر وزرا و فعاالن 
گردشــگري و مجلس براي کاهش قیمت بلیت پرواز، کار را به 
جایي رساند که وزیر میراث فرهنگي، گردشگري و صنایع دستي 
کشور به وزیر دادگستري نامه نوشــت و در آن نامه درخواست 

برخورد قهري با گرانفروشان در بازار پرواز را مطرح کرد.
علي اصغر مونسان در نامه خود به وزیر دادگستري آورده است: 
»برخي شــرکت هاي هواپیمایي به صورت خودسر و غیرقانوني 
و بدون اخذ مجوزهــاي قانوني اقدام به گرانفروشــي و افزایش 
افسارگسیخته قیمت بلیت هواپیما و پروازهاي داخلي کرده اند 
و در تمشیت امور، دســتورها و مصوبات دســتگاه هاي ذیربط 
را مدنظر قــرار نمي دهند. این موضوع موجــب تحمیل ضرر و 
زیان به مصرف کنندگان شــده و اعتراضات مردمي و شكایات 
فعاالن صنعت گردشگري را در برداشته است و ضرورتا نیازمند 
رسیدگي ســریع و ورود قاطع دســتگاه هاي نظارتي و اجرایي 
کشور است؛ لذا با توجه به حساسیت موضوع خواهشمند است 
دستور فرمایید با توجه به عدم تصویب و ابالغ نرخ نامه جدید از 
سوي وزارت راه و شهرسازي و سازمان هواپیمایي کشور و ستاد 
تنظیم بازار با استناد به ماده )2( قانون تعزیرات حكومتي مصوب 
1367/12/23 مجمع تشــخیص مصلحت نظام، برخوردهاي 
قانوني الزم با متخلفان را به عمل آورده و اطالع رساني الزم در این 

خصوص براي آحاد مردم و ذینفعان به عمل آید.«

 ابتداي هفته جــاري بود که 
منابع
کانال منابع طبیعي ایران، از طبيعي

بازگشت بهره برداران چوب به 
جنگل هــاي هیرکاني خبر داد. براســاس 
اسناد منتشرشده، مجوز برداشت 3میلیون 
مترمكعب درختان شكسته و افتاده در قالب 
طرح هاي پرورشــي و بهداشتي صادر شده 

است.
در این خبر تأکید شد که مافیاي چوب موفق 
شده است فرمان بهره برداري چوب از میراث 
جهاني هیرکاني را با دورزدن قانون برنامه 
ششم توسعه به دست آورد. این خبر اگرچه 
با سرعت از سوي سازمان جنگل ها، مراتع و 
آبخیزداري کشــور تكذیب شد، اما نگراني 
دلسوزان منابع طبیعي کشور را در سال هاي 

اجراي طرح تنفس جنگل به همراه داشت.
رسانه ها به نقل از منابع محلی خبر داده اند 
که در جنگل هاي قره تخت مینودشت، یك 
پیمانكار اقدام به قطع درختان سرپاي بلوط 
و ممرز در کنار درختان ســیل آورده کرده 
است. این  شواهد نشان مي دهد که نگراني 
طرفــداران طرح تنفس جنــگل در زمینه 
هرگونه برداشت از درختان شكسته و افتاده 

جنگل بي مورد نبوده است.
مسعود منصور، رئیس ســازمان جنگل ها، 

مراتــع و آبخیــزداري کشــور نیــز در 
بیست ونهمین جلسه شــوراي مدیران آن 
سازمان پس از آنكه خبر از تشدید اقدامات 
حفاظتــي در منابع طبیعي کشــور داده، 
امكان برداشــت چوب در برخــي مناطق 
جنگل هیرکاني را به صورت تلویحي تأیید 

کرده است.
رئیس سازمان جنگل ها درباره لزوم برخورد 
سریع با قاچاقچیان چوب نیز تصریح کرده 
است: این سازمان در حفاظت از جنگل ها و 
مراتع و منابع  طبیعي با کسي تعارف ندارد 
و با اقدامات حفاظتي فضا براي  قاچاقچیان 
چوب و چنگ انــدازان ناامن مي شــود. او 
همچنیــن بر لزوم شناســایي و انســداد 
کامل تمامي جاده هــاي غیرضروري که به 
جنگل منتهي مي شوند تأکید کرده است. 
معاونت امور جنگل ســازمان جنگل ها اما 
اصلي ترین مخاطب اظهارات رئیس سازمان 
جنگل هاست و باید شــدیدترین نظارت را 
بر جنگل هیرکاني داشــته باشد. به همین 
دلیل این معاونت روز گذشته در بیانیه اي 
اعالم کرد: »ممنوعیت بهره برداري چوبي 
از جنگل هاي شــمال، خط قرمز سازمان 
اســت و در مدیریت درختان شكســته، 
افتاده و آسیب دیده، با وجود ظرفیت هاي 
موجود ماده قانوني فوق الذکر، تمام جوانب 
و حساســیت هاي رویشــگاهي رعایــت 

مي شود.«

شواهدقاچاقچوب
پس از صدور این بیانیه، 5تن از متخصصان 
امور جنگل و منابع طبیعي کشور در نامه اي 
به عباســعلي نوبخت، معــاون امور جنگل 
ســازمان جنگل ها اعالم کردند: »اسنادي 
وجــود دارد کــه نشــان مي دهــد فرمان 
بهره برداري چوبــي از جنگل هاي هیرکاني 
صادر شده و حتي مهلت یك ماهه نیز براي 

اجرایي شدن آن تعیین کرده اند.« 
به نوشــته این متخصصان؛ »ماه هاست که 
بحث وقف جنگل ها و مراتع با پرونده تاریخي 
و رمزگشایي شده آقمشهد در رأس خبرهاي 
منابع طبیعي قرار گرفته است. در این مدت 
فعاالن منابع طبیعي، بســیار کوشیدند تا با 
نظرات حقوقي و کارشناســي، مباحث را از 
حواشي و تفســیرهاي ناصحیح قوانین به 
روي ریل قانون بیاورند و روزنه اي بگشایند 
تا هم هزاران هكتار جنگل آقمشهد نجات 
یابد و هم وقف اراضي ملي براي همیشــه 
خاتمــه یابد. در میــان این همــت و عزم 
فعــاالن و کارشناســان منابع طبیعي در 
زنده نگاه داشتن مطالبات برحق و گسترده 
مردم، ســكوت ریاست ســازمان جنگل ها 
و مراتع کشور، اما بســیار تأمل برانگیز بود. 
در میانه  این تحلیل و تفســیرها خبر آمد 
که سازمان جنگل ها و مراتع کشور با هدف 
صدور مجوز اجراي طرح گردشــگري در 
علي آباد کتول، به دنبال خروج بخشــي از 
جنگل هاي هیرکاني از ثبت جهاني اســت. 
این خبر دیگر نیاز به تفسیر هم ندارد. یعني 
سازماني که باید حافظ جنگل ها باشد، اینك 
حافظ سرمایه گذاران شــده است؛ آن هم 
سرمایه گذاري در بكرترین نقطه  هیرکاني.«

نویســندگان این نامــه افزوده انــد: »در 
جســت وجوي راهــكاري قانونــي جهت 
پیگیري و ممانعــت از چنین اقدامي بودیم 
که صدور مجوز برداشت درختان شكسته و 
افتاده توسط این سازمان، به اسم پرورشي و 
بهداشتي رسانه اي شد؛ گرچه کارشناسان، 
صدور چنین مجوزي را ناشي از فشار مافیاي 

بهره بردار چوب از جنگل ها مي دانند.«

سيدمحمدفخار
خبرنگار
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كرونــا ايــن روزهــا دانش آمــوزان 
فني و حرفه اي و كاردانش را حسابي به گزارش يك

دردسر انداخته اســت. آنها استفاده از 
كارگاه هاي عملي شان را از دست داده اند و اين يعني 
آموزش بيش از 60درصد درس هايشان متوقف شده 
است. آنها اين روزها جزو بالتكليف ترين دانش آموزان 

كشور هستند.
اگر مشكل دانش آموزان در دوره ابتدايي، متوسطه اول 
و متوسطه نظري با تبلت، لپ تاپ، گوشي هوشمند، 
اتصال اينترنت و آمــوزش تلويزيوني تاحدودي حل 
مي شــود و مي  توانند از راه دور آموزش ببينند و خود 
را با شرايط پيچيده زمانه كرونا سازگار كنند، مشكل 
دانش آموزان فني وحرفــه اي و كاردانش كه بيش از 
نيمي از درس هايشــان را بايد در كارگاه ها و به صورت 
عملي آموزش ببينند با اين روش ها حل شدني نيست. 
دانش آموزان رشــته فني و حرفه اي در شــاخه هاي 
متنوعي آموزش مي بينند؛ از نمايش، چاپ دســتي و 
تاسيسات مكانيكي گرفته تا چوب و مبلمان و مكانيك 
خودرو و حتي امور دامي، باغباني و كشاورزي. عالوه بر 
اين، گروهي از دانش آموزان كاردانش در شاخه هايي 
مثل برق صنعتي، برق ساختمان، تراشكاري، تاسيسات 
حرارتي و برودتي و كارهاي دســتي مانند عكاســي، 
منبت كاري، خياطي و كاشي سازي تحصيل مي كنند. 
تعداد زيادي از آنها مي گويند: از نظر آموزش شــرايط 
خوبي ندارند و درس خواندنشــان در سال تحصيلي 

جاري عمال بي فايده است.

كسي به فكر هنرستاني ها نيست
مصطفي نظري، دانش آموز پايه يازدهم رشته مكانيك 
خودرو در هنرستان احمدي روشن تهران است. او حاال 
فقط دروس عمومــي را در كالس هاي مجازي دنبال 
مي كند و از ابتداي سال تحصيلي فقط 2بار براي شركت 
در كالس كارگاهي به هنرســتان رفته است: »كسي 
حواســش به ما هنرجويان فني وحرفه اي و كاردانش 
نيست. همه كشور از مسئوالن گرفته تا جامعه، نگران 
دانش آموزان هستند كه امكانات آموزش مجازي داشته 
باشند، اما چرا كسي نمي پرسد ما چه شرايطي داريم و 
در اين اوضاع تكليف مان چيست؟ از اسفند پارسال تا 
حاال بيش از 70درصد درس هايمان روي زمين مانده؛ 

چون امكان حضور در هنرســتان را نداريم. هنرجوي 
فني وحرفه اي و كاردانش بــدون كارگاه عملي تقريبا 
هيچ است؛ مگر چند رشــته مثل گرافيك يا طراحي 
لباس و معماري داخلي داريم كه مي توانند اينترنتي 
درس بخوانند؟ واقعا چرا وقتي ديدند وضعيت اينگونه 
اســت در هدايت تحصيلي پايه دهم، گروه زيادي از 
دانش آموزان را به سمت رشــته هاي فني و كاردانش 

سوق دادند؟«
شيما قيومي هم هنرجوي رشته نمايش در هنرستان 
هنرهاي زيباست و مي گويد آموزش درس هايشان به 
حداقل رسيده است: »بسياري از ما دانش آموزان فني و 
كاردانش امكان ادامه تحصيل در رشته رياضي يا تجربي 
را داشتيم، اما حاال به اجبار يا عالقه در زيرشاخه هاي 
اين رشته درس مي خوانيم. شرايط كرونا همه  چيز را 
به هم زده و ما از آموزش محروم شده ايم. شايد بتوانيم 
دوره هاي نمايشنامه خواني را مجازي دنبال كنيم، اما 
هنرســتان براي بازيگري روي صحنه چه جايگزيني 
دارد؟ بحث ما اين نيست كه در شرايط بحران كرونا، 
تمام كالس هايمان را حضوري كنند، فقط مي خواهيم 
كه ما را هم مثل دانش آموزان نظري و ابتدايي ببينند 
و يك برنامه عملي و منظم براي هنرستاني ها بگذارند. 
شايد بحران كرونا تا ســال ها ادامه پيدا كند، آن وقت 
بايد هنرستان ها همينطور بي برنامه كارشان را ادامه 

دهند؟«

 مشكل در مديريت هنرستان هاست؟
گاليه از بي نظمي و مديريت ســليقه اي هنرستان ها، 
مخصوص گروه يا تعداد خاصي از دانش آموزان نيست 
و تقريبا در همه زيرشاخه هاي 2رشته فني  وحرفه اي 
و كاردانش اين انتقاد وجــود دارد و حتي معلمان نيز 
نسبت به آن اعتراض دارند. اعتراض ها و نقد و نظرهاي 
آنها فعال نتيجه نداده و همچنان هنرستان ها كج دار و 
مريز سال تحصيلي را سپري مي كنند. حسين وحداني، 
مربي مباني برق، رسم فني و سيم كشي درباره وضعيت 
پيش آمده براي رشته هاي فني و كاردانش به همشهري 
مي گويد: »حضور هنرآموزان در كارگاه هاي عملي براي 
يادگيري الزامي و ضروري است. فرض كنيد ما در رسم 
فني به هنرجو ترسيم ســه نما، مجهول يابي- برش و 
پرسپكتيو و پالن ساختمان و سيم كشي آپارتمان يك 
طبقه را ياد مي دهيم يا در كارگاه الكترونيك مقدماتي، 
ترانس پيچي، تهيه مــدار چاپي و مونتــاژ مدارهاي 
الكترونيكي را داريم، خب، هنرجــو چگونه مي تواند 

بدون دسترســي به اين لوازم كارگاهي، اين دروس را 
پاس كند؟ يا دانش آموزي كه در رشته سفالگري درس 
مي خواند، چگونه از پشت گوشــي موبايل سفالگري 
را ياد بگيرد؟ ما در شــرايط عادي كه كرونا هم نبود، 
مشــكالت زيادي براي ارائه دروس عملي داشتيم و 
تحت فشــار زيادي از نظر امكانات و نحوه ارائه دروس 
بوديم، چه برســد به حاال كه هنرآموز در خانه است و 

به آن كارگاه هاي نصفه و نيمه هم دسترسي ندارد.«
او معتقد است هنرستان هاي فني وحرفه اي و كاردانش 
بايد تقويت شوند و در بحران كرونا، يك برنامه منظم 
و سنجيده براي آموزش اين 2 رشته از سوي وزارتخانه 
تدوين شود: »اينكه امسال اختيار كارها را به مديران 
مدارس و هنرستان ها سپرده اند، اين تصميم درست و 
قابل دفاعي است، اما به نظر مي رسد بخشي از مديران 
فعلي خالقيت كافي و نيز قدرت تصميم گيري مناسب 
براي مديريت اين شرايط را ندارند؛ مديراني كه هميشه 
نگاهشان به باالست كه به آنها بگويند چه كار كنند يا 
نكنند. بحران كرونا ثابت كرد كه مديران كمي توانايي 
مستقل بودن را دارند. اين ضعف در هنرستان ها بيشتر 

از دبيرستان ها حس مي شود.«

 كارگاه هاي عملي هنرستان ها باز شود
احمد راوندي از ديگر مربيان فني وحرفه اي هم راه حل 
خارج شدن هنرســتان ها از اين بحران را بازگشايي 
كارگاه ها با رعايــت پروتكل هاي بهداشــتي و تعداد 
محدود دانش آمــوزان مي دانــد: »دانش آموزان بايد 
در كارگاه هاي عملــي حضور پيدا كننــد و بهترين 
تصميم اين اســت كه آنها را به گروه هاي كوچك 5 تا 
7نفره تقسيم كرد و گفت كه هر گروه در ساعت و روز 

خاصي به مدرسه بيايند. قطعا فشــار كار روي مربي 
زياد مي شود، اما بهتر از اين است كه نيازهاي هنرآموز 
ناديده گرفته شده و فرايند يادگيري آنها مختل شود.« 
او نبود تجهيزات و وسايل موردنياز هنرستان ها را هم 
مشكل ديگري مي داند: »مسئوالن دفتر فني وحرفه اي 
و كاردانــش در وزارت آمــوزش و پــرورش دائم به 
زيرشاخه هاي اين 2 رشته اضافه مي كنند، اما به ازاي 
آن كمترين تجهيزات را به هنرستان ها مي دهند. بايد 
بين شــاخص توســعه و امكانات يك روال منطقي و 
درست برقرار باشد. نمي شود كه شما سالي 10رشته 
جديد معرفي كنيد، اما حتي محتواي درسي مناسب 
براي آن نداشته باشيد و كالس را با جزوه جلو ببريد يا 
فكري به حال كارگاه ها و تجهيزات و معلمان متخصص 
آن نكنيد. واقعا هنرآموزان اين 2 رشته در همه ابعاد در 
مضيقه هستند و كرونا اين مشكالت را به بحران تبديل 

كرده است.«

آموزش و پرورش: مشــكالت هنرستاني ها حاد 
نيست

مســئوالن آموزش و پرورش در واكنش به انتقادات 
مســئوالن آمــوزش فني وحرفــه اي و كاردانــش 
مي گويند: مشــكل آموزش در اين 2 رشته اصال حاد 
نيست و مانند ســاير رشــته ها و پايه هاي تحصيلي 
روال منطقي و درستي در سال تحصيلي جاري دارد. 
مصطفي آذركيش، مديركل دفتر آموزش متوســطه 
فني وحرفه اي و كاردانــش وزارت آموزش و پرورش 
در اين باره به همشــهري گفت: محتواي آموزشي در 

رشــته هاي ما يا كارگاهي يا غيركارگاهي هســتند. 
در غيركارگاهي 3عنوان عمومي، پايه و شايســتگي 
غيرفني را داريم كه از طريق بســتر شــاد و آموزش 
تلويزيوني دنبال مي شود. در بخش كارگاهي هم تقريبا 
30درصد محتواي ما جنبه دانشي دارد كه آن هم به 
همين طريق آموزش داده مي شــود و مي ماند كارگاه 
عملي كه در 23مهر ماه امسال 5الگو براي نحوه آموزش 
آن بخشنامه كرديم. آذركيش در اين باره توضيح داد: 
هنرجويان فني وحرفــه اي 2روز و كاردانش 3روز در 
هفته بايد به كارگاه بروند كه در  ماه 8روز مي شود كه 
فعال هنرستان هاي ما اين كارگاه ها را برگزار مي كنند. 
اگر شرايط به سمت تعطيلي كامل رفت، نهايتا هنرجو 
2ماه به هنرستان نمي رود و 16روز كارگاه را از دست 
مي دهد كه بعد از متعادل شــدن شرايط آن را جبران 
مي كنيم. مديركل دفتر آموزش متوسطه فني وحرفه اي 
و كاردانش اين را هم گفت كه در شــرايط فعلي همه 
هنرستان ها در بخش كارگاهي بايد فعاليت كنند و اگر 
مواردي هست كه تعطيل كرده اند، هنرجو مي تواند به 
آموزش و پرورش منطقه خــود گزارش دهد تا تخلف 
آن را پيگيري كنيم. آمــوزش در كرونا به يك بحران 
جهاني تبديل شده است و در ايران هم دانش آموزان 
و دانشــجويان نتوانســته اند به طور كامل خــود را با 
شرايط جديد وفق دهند؛ موقعيتي كه چشم انداز آن 
معلوم نيســت و با گذر زمان دچار چالش هاي جديد 
مي شود. در اين ميان، كودكان و نوجوانان بايد منتظر 
بمانند تا مســئوالن برنامه ريزي آموزشي بتوانند در 

تصميم سازي  هاي خود به وضعيت باثباتي برسند.

آموزش بيش از 60درصد درس هاي عملي فني و حرفه اي ها متوقف شده است

كارگاه درس موردنظر در دسترس نيست

آمارها نشان مي دهد نزديك به 8ميليون مسافر روزانه 
در شهرهاي اقماري و كالنشهرهاي كشور با استفاده گزارش 2

از قطارهاي حومه اي جا به جا مي شوند.
 با اين حال، ازدحام جمعيت در قطارهاي حومه اي به دليل افزايش 
تعداد ساكنان در اين شهرها روزبه روز در حال افزايش است. تنها در 
شهرهايي مانند رباط كريم، اسالمشهر، پرند، قزوين، كرج، پيشوا و 
چند شهر ديگر، روند جمعيت پذيري با آهنگ شتاباني در حال رشد 
است. اين افزايش در حالي رخ مي دهد كه زيرساخت هاي ارتباطي 
براي جا به جايي مسافر بين شهرهاي مادر با شهرهاي اقماري رشد 
پاياپايي با نيازها نداشته و قطارهاي مسافري بين اين شهرها هر روز 
بيشتر از ديروز شاهد مسافرگيري هستند. با شيوع بيماري كرونا و 
ضرورت ايجاد فاصله گذاري اجتماعي، برخالف انتظار نه تنها تعداد 
قطارهاي حومه اي براي جلوگيري از ازدحام مسافران افزايش پيدا 
نكرده، بلكه ساعت كار قطارها مانند روال دوره پيش از كرونا بدون 
هرگونه تغييري در برنامه ريزي ها، در نيمه دوم ســال يك ساعت 

كمتر شده است.

 كاهش ساعت حركت و ازدحام مردم
كاهش يك ســاعته حركت قطارها و حذف يك رام قطار از ظرفيت 
حمل مســافر به شــهرهاي اقماري اطراف پايتخت موجب شده 
مسافران در واگن هاي شلوغ روزانه اين قطارها، روزهاي پر استرسي 
را تجربه كنند. بهرام نوكار، از مسافران روزانه قطار حومه اي تهران 
- پرند ازجمله كساني اســت كه نگران سالمتي خود در پي ازدحام 
روز افزون مســافران در خط تهران - پرند است و مي گويد: »ساعت 
حركت قطار از تهران به پرند كم شده است. آخرين قطار در بدترين 
ساعت ممكن حركت مي كند، چون بسياري از كارمندان دولتي و 
خصوصي تا ساعت 17در محل كار خود هستند و فرصتي براي انجام 
امور ديگرشان در شهر ندارند. افراد مجبورند خود را به آخرين قطار 

برسانند كه پر از مسافر است.«
 او به همشــهري مي گويد: كم كردن ســاعت كار قطار حومه اي به 
پرند درست برعكس كاري است كه بايد براي جلوگيري از ازدحام 
مسافران در قطار انجام مي شــد: »انتظار اين بود كه در دوره كرونا، 
هم فاصله حركت قطارها كمتر مي شــد و هم ساعت آخرين قطار 
براي حركت به مقصد دست كم مانند گذشته مي ماند و كم نمي شد 
تا هم مردم براي رســيدن به قطــار ازدحام نكننــد و هم خطري 

تهديدشان نكند.«

كدام ممنوعيت؟
ماه هاســت كه براســاس مصوبات ســتاد ملي مقابله با كرونا ارائه 
خدمات به افرادي كه پروتكل ها را رعايت نمي كنند، ممنوع است؛ 
اما براساس مشــاهدات ميداني خبرنگار همشهري، اين پروتكل ها 
ســهل گيرانه اجرا مي شــود. برخي مسافران از ماســك استفاده 
نمي كنند اما مي توانند در ايســتگاه مبدأ يا در ايستگاه هاي مياني 
بدون هيچ محدوديت و ممنوعيتي سوار قطار شوند؛ موضوعي كه 
به گفته مديركل روابط عمومي شركت راه آهن جمهوري اسالمي 
ايران، گريزي از آن نيســت و راه آهن نمي تواند مانع سوارشدن اين 
دسته از مسافران شــود: »نمي توانيم در هر ايستگاه قطار حومه اي 
يك مأمور پليس مستقر كنيم يا در قطار از قوه قهريه براي برخورد 
با مسافراني كه ماسك نمي زنند، استفاده كنيم. استفاده از ماسك 
بيشــتر از اينكه نياز به دخالت هاي انتظامي يا سلبي داشته باشد، 
نيازمند فرهنگسازي  است.« آنطور كه صادق سكري به همشهري 
مي گويد، در قطارهاي بين شهري همه پروتكل هاي ابالغي از سوي 
ستاد ملي مقابله با كرونا اعمال مي شــود و اكنون ظرفيت پذيرش 
قطارهاي بين شــهري 50درصد كاهش يافته است، اما چگونگي 
و ســازوكار اجراي پروتكل هاي بهداشــتي در قطارهاي حومه اي 
كامال با قطارهاي بين شهري متفاوت است: »مردم در ايستگاه هاي 

حومه اي سوار قطار مي شوند. همكاران ما ســازوكار اجرايي براي 
جلوگيري از ورود افرادي را كه ماسك نمي زنند، ندارند. با اين حال، 
تذكرات الزم به افراد داده مي شود. اين مردم هستند كه بايد قواعد 
بهداشتي را رعايت كنند.« او در پاســخ به اين سؤال كه دولت ارائه 
خدمات به افرادي كه پروتكل هــا را رعايت نمي كنند ممنوع كرده 
و خدمات دهندگان را جريمه مي كند، مي گويد: »قرار اســت با چه 
روشي جلوي مسافر گرفته شود؟ با چه مكانيسمي مي توان افراد را 
جريمه كرد؟ اين موضوع از مواردي است كه بايد مورد بررسي قرار 

گيرد تا بتوان دستورالعمل ها را اجرا كرد.« 

شوخي اجراي پروتكل ها در تاكسي هاي حومه اي
در اين حال، مــوج بي توجهي بــه پروتكل هاي بهداشــتي دامن 
تاكســي هاي حومه اي را هم گرفته اســت. آنطور كه پروتكل هاي 
بهداشتي تكليف كرده است، تاكسي ها بايد 30درصد كمتر از ظرفيت 
خود مسافر ســوار كنند. اين به آن معني اســت كه در تاكسي تنها 
2سرنشين در قسمت عقب و يك سرنشين در قسمت جلوي خودرو و 
در ون تاكسي ها هم بايد 7مسافر سوار شوند. مشاهدات عيني خبرنگار 
همشهري از پايانه هاي تاكســي هاي حومه اي در آرياشهر و ميدان 
گمرك نشان مي دهد كه رانندگان تاكسي هاي حومه اي عالقه اي به 
اجراي پروتكل هاي تعيين شده ندارند. سعيد احمدي زاده، مسافري 
است كه به مقصد رباط كريم در ميدان گمرك در انتظار مسافر ديگر 
براي پر شدن تاكسي است. او به همشهري مي گويد: تاكسي ها معموال 
همه ظرفيت خود را مسافرگيري مي كنند و كسي هم جلوي كارشان 
را نمي گيرد: »كرايه ميدان گمرك تا رباط كريم 9500تومان است. 
راننده ها 4مسافر سوار مي كنند و كرايه شان را تمام و كمال مي گيرند. 

مي گويند چون كرايه باال ست، مســافرها حاضر نيستند كرايه نفر 
چهارم را پرداخت كنند و براي همين مجبورند مسافر چهارم را سوار 
كنند تا ضرر ندهند.« او معتقد است هزينه اجراي پروتكل هايي كه 
از سوي دولت ابالغ شده ، تمام و كمال به عهده مردم گذاشته شده و 
سوبسيدي به راننده ها براي اجراي دستورالعمل ها داده نشده است: 
»هزينه اجراي پروتكل هاي بهداشتي را بايد از جيبمان بدهيم. اين 
روش درست نيســت. اگر دولت هم مانند ما ســهم خودش را براي 
اجراي پروتكل ها پرداخت مي كرد، آن موقع ما هم به اندازه خودمان 
حاضر بوديم بخشــي از كرايه نفر چهارم را پرداخت كنيم.« در اين 
ميان رانندگان تاكســي هاي حومه اي هــم حرف هايي براي گفتن 
دارند. يكي از آنها مي گويد: »گفته اند اگر مسافر چهارم را سوار كنيم 
جريمه مي شــويم. كمتر مسافري حاضر اســت كرايه نفر چهارم را 
پرداخت كند تا با 3مســافر حركت كنم. براي همين مسافر چهارم 
را ســوار مي كنم تا بحث و حديث ها ســر كرايه با مسافر تمام شود. 
نمي گويم مســافر حق ندارد، چرا اتفاقا حق دارد اما من راننده بايد 
چه كار كنم؟ كرايه نزديك 10هزار تومان است و اگر نفر چهارم سوار 
نشود، مسافران ديگر بايد هر كدام 3500تومان كرايه بيشتر بدهند. 
مردم از كجا بياورند كرايه اضافه را بدهند.« او كه دوست ندارد اسمي 
از او در گزارش آورده شود، ادامه مي دهد: »اگر هم نفر چهارم را سوار 
كنم، من بايد جريمه اش را بدهم. اين وسط گير كرده ام بين مسافرها 
و ترس جريمه شدن از سوي ماموران. نمي دانم با اين وضعيت بايد چه 
كار كنم.«  با وجود تالش براي گفت وگو با يكي از مسئوالن اتحاديه 
تاكسيرانان كشــور براي انعكاس ديدگاه هاي آنان و برنامه هايي كه 
براي حمايت از رانندگان تاكسي دارند، موفق به گفت وگو با مسئوالن 

اين اتحاديه نشديم.

نماي نزديك

تعطيلي كالس هاي فني و حرفه اي 
چالش آموزش فراگير در جهان

مشــكالت در آموزش فني وحرفه اي و كاردانش همزمان با شــيوع 
ويروس كرونا و تغييراتي كه در ســازوكار امور جــاري و از آن جمله 
فعاليت مدارس پديد آورده، موضوعي اســت كه مركز پژوهش هاي 
مجلس هم پيش از اين، آن را به طور مســتقل و در گزارشي بررسي 
كرده و به آن واكنش نشان داده بود. گزارش مركز پژوهش ها مستند 
به يافته هاي يونسكو نشان مي دهد كه دانش آموزان فني وحرفه اي در 
ديگر كشورهاي  جهان هم با مشكالت مشابهي مواجه شده اند. طبق 
آمارهايي كه يونســكو اعالم كرده؛ در ارديبهشت امسال 89درصد 
جمعيت دانش آمــوزي جهان در 188كشــور از حضــور در مراكز 
آموزشي و كارگاه هاي فني وحرفه اي محروم شده  بودند. گزارش مركز 
پژوهش ها هم تصريح كرده كه آموزش هاي فني وحرفه اي و كاردانش 
به عنوان آموزش هاي »علمــي- عملي« وزارت آمــوزش و پرورش 
درگيري مضاعفي با موضوع اين بيماري پيدا كرده اند؛ چرا كه پيوند 
ناگسستني با كارگاه، ماشين آالت، تجهيزات و فضاهاي واقعي دارند.

كارشناسان اين مركز در گزارش شــان تأكيد كرده اند ارائه آموزش 
به روش هاي مختلف آموزش از راه دور )اعم از برنامه هاي تلويزيوني 
و يا پلتفرم ها( و ارزشــيابي تحصيلي در اين حــوزه متفاوت از حوزه 
آموزش هاي عمومي است؛ ازاين رو الزم است چگونگي و شرايط پايان 
يافتن سال تحصيلي در اين 2 شاخه تحصيلي مورد بررسي قرار گيرد.
 در بخش ديگــري از گزارش اين مركز آمده اســت: »در بررســي 
چالش هاي حوزه آموزش هاي فني وحرفــه اي در مواجهه با ويروس 
كرونا با مواردي همچون نبود زيرساخت هاي كافي براي ارائه آموزش 
از راه دور با توجه به تنوع رشته ها، فقدان زيرساخت هاي الزم و مناسب 
براي ارزشيابي دروس فني، فقدان منابع آموزشي ديجيتال كارآمد، 
ضرورت قطعي برگزاري پودمان هاي فني در كارگاه ها، ضعف در توزيع 
يكسان منابع آموزش از راه دور و ناكافي بودن آمادگي معلمان و مربيان 
براي پاسخگويي به مشكالت يادگيري دانش آموزان مواجه شده ايم.«

كارشناســان اين مركز راه حل خروج از بحران آمــوزش و پرورش 
فني وحرفــه اي و كاردانش را اينگونه معرفي كردنــد: »راهكارهايي 
همچون: بازگشــايي هنرســتان ها با ايجاد فضاي امن، تعيين زمان 
مورد نياز براي تكميل شايســتگي هاي فني، كاهش تراكم كالسي و 
كارگاهي با 2شيفته كردن هنرســتان ها يا زوج و فرد كردن روزهاي 
آموزش، الزام مجلس به 2وزارتخانه آموزش و پــرورش و فناوري و 
ارتباطات جهت استفاده از ظرفيت هاي قانوني مانند ماده )69( قانون 
برنامه ششم توسعه، اجراي بند »8-8« سند تحول بنيادين، توسعه 
توانايي هاي مربيان براي جايگزيني آموزش از راه دور به جاي آموزش 
رودررو با ارتقاي مهارت هاي فنــاوري اطالعات و كمك به تهيه مواد 
آموزش الكترونيك، تأمين مواداوليه الزم براي توليد اقالم موردنياز با 
استفاده بهينه از فضاها و تجهيزات كارگاهي و توانمندي هنرجويان 
توسط دستگاه هاي ذيربط، توزيع اقالم توليدي بهداشتي و مراقبتي 

براي مدارس كشور ضروري است.«

شواهد نشان مي دهد كه پروتكل هاي پيشگيري از كرونا به دليل نبود زيرساخت هاي كافي، در بسياري از موارد رعايت نمي شود 

 بي توجهي به پروتكل ها در حمل ونقل حومه اي 

فهيمه طباطبايي
خبر نگار

گاليــه از بي نظمــي و مديريــت 
سليقه اي هنرســتان ها، مخصوص 
گروه يا تعداد خاصي از دانش آموزان 
نيست و تقريبا در همه زيرشاخه هاي 
2رشته فني  وحرفه اي و كاردانش اين 
انتقاد وجود دارد و حتي معلمان نيز 

نسبت به آن اعتراض دارند

حميدرضا بوجاريان
خبر نگار
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»ويرجين هايپرلوپ« )Virgin Hyperloop( نخستين 
سفر خود با مسافر را در صحراي نوادا آزمايش كرده است 
تا گام مهمي براي آينده فناوري هاي حوزه حمل ونقل 
برداشته شود. به گزارش بي بي سي، مفهوم حمل ونقل 
آينده شامل غالف هايي در داخل لوله هاي خأل است كه 
مسافران را با سرعت بسيار زياد جابه جا مي كند. در اين 
آزمايش، 2 مسافر كه هر دو از مديران و هم بنيانگذاران 
شركت بودند، يك مسير آزمايشــي 500متري به نام 
DevLoop به قطر 3/3متــر را در 15ثانيه طي كردند. 
سرعت آنها در اين ســامانه به 172كيلومتر در ساعت 
رســيد. البته اين تنها نمونه كوچكي از جاه طلبي هاي 
ويرجين در اين طرح بود؛ چرا كه طبق برنامه ريزي هاي 
انجام شده، قرار است ســرعت به بيش از هزار كيلومتر 
در ســاعت نيز برســد. اين مسير آزمايشــي در فاصله 
30دقيقه اي الس وگاس قــرار گرفته و به گفته مقامات 
»ويرجين هايپرلوپ« تا به امروز بيش از 400آزمايش 
در آن انجام شده، اما براي نخستين بار در اين تست ها 
انسان حضور داشته است. در اين ميان بايد به اين نكته 
هم اشــاره كرد كه »ويرجين هايپرلوپ« تنها شركت 
توســعه دهنده اين مدل مفهومي در دنيا نيســت، اما 
هيچ كدام از آنها، مســافري با خود حمل نكرده اند. سارا 
لوچيان، مدير تجربه مشتريان، يكي از دو سرنشين اين 
وسيله بود و بالفاصله پس از اين آزمايش، تجربه آن را »از 
نظر روحي و جسمي مفرح« توصيف كرد. سارا و جاش 
گيگل، مدير ارشد فناوري به جاي لباس پرواز، پيراهن 

پشمي و شلوار جين بر تن كرده بودند. لوچيان گفت كه 
اين سفر بسيار نرم و روان بود و هيچ يك از آنها احساس 
بيماري و دل به هم خوردگي نمي كنند. اين مدل مفهومي 
كه سال ها درحال توسعه بوده است، براساس پيشنهادي 
از سوي ايالن ماسك، بنيانگذار تسال و مالك استارتاپ 

فضايي اسپيس ايكس ساخته شده است.

تبديل تخيل به واقعيت
برخي منتقدان مدت هاست اين طرح را براي حمل ونقل 
سريع در شــهرهاي شــلوغ جهان كامال علمي تخيلي 
توصيــف مي كنند. اين طرح براســاس ســريع ترين 
قطارهاي مغناطيســي جهان )maglev( استوار است 
كه با حركت در داخل لوله هاي خأل سرعتش بيشتر نيز 
مي شود. ركورد جهاني ســرعت قطارهاي مغناطيسي 
جهان در سال2015به ثبت رسيده است. در آن سال، 
يك قطــار ژاپني در يك برنامه آزمايشــي نزديك كوه 
فوجي توانســت به ســرعت 602كيلومتر در ســاعت 
برســد. ويرجين هايپرلوپ در ســال2014 در شــهر 
لس آنجلس تاسيس شــده و در سال2017 از ويرجين 

گروپ، سرمايه دريافت كرده است. اين سامانه پيش تر با 
نام هاي هايپرلوپ وان و ويرجين هايپرلوپ وان شناخته 
مي شد. اين شركت همچنين بخشــي از طرح خود را 
به امارات برده و مي خواهد ســامانه اي بين شــهرهاي 
ابوظبي و دوبي ايجاد كند تا فاصله زماني اين دو شهر را 
كه با سامانه هاي حمل ونقل معمولي بيش از يك ساعت 
اســت، به 12دقيقه كاهش دهد. منتقدان مي گويند، 
سيستم هاي مسافرتي هايپرلوپ درگير گرفتن مجوز 
برنامه ريزي و ســپس ســاختن شــبكه هاي گسترده 
لوله اي براي هر مسير مســافرتي هستند. لوچيان هم 
مشكالت احتمالي در اين راه را تأييد كرده و مي گويد: 
»البته زيرساخت هاي زيادي براي ايجاد وجود دارد، اما 
من فكر مي كنم ما خطراتي را كــه مردم فكرش را هم 
نمي كردند، ممكن اســت وجود داشــته باشد، كاهش 
داده ايم. زيرساخت ها براي بسياري از افراد در دولت از 
اهميت بسياري برخوردار اســت. ما مي دانيم كه مردم 
به دنبال راه حل و حمل ونقل آينده هستند. ما مي توانيم 
ساخت ســامانه هاي حمل ونقل امروز يا ديروز را ادامه 
دهيم و به صورت مرتب با همان مشكالت موجود روبه رو 
شويم يا واقعا مي توانيم به دنبال ساختن چيزي باشيم 

كه اين مشكالت را حل كند.«
نيويورك تايمز نيــز درخصوص اين آزمايش نوشــت: 
»آزمايش ويرجين ممكن اســت به همان اندازه كه از 
نظر نمادين مهم است، براي موفقيت نهايي اين فناوري 
نيز از اهميت بااليي برخوردار باشد. درحالي كه غالف با 
سرعتي بسيار كندتر از ادعاي هايپرلوپ حركت مي كند، 
مقامات شركت از آن به عنوان يك نقطه عطف ايمن ياد 

كرده اند.«

براي نخستين بار در جهان سيستم حمل ونقل سريع هايپرلوپ با 2 مسافر آزمايش شد تا قدم  مهمي 
براي تبديل يك رؤيا به واقعيت برداشته شود

آزمايش انساني حمل ونقل سريع در خأل 

ساسان شادمان منفرد
خبر نگار

جهان استارتاپي

جذب سرمايه هنگفت استارتاپ چيني 
خودرو

استارتاپ Pony.ai نخستين شركت چيني بود كه بيش از يك سال 
پيش آزمايش تاكسي هاي روباتيك و خودران را در مسيرهاي عمومي 
شهري انجام داد. اين استارتاپ كه كارش را در سال2016آغاز كرده در 
كاليفرنيا هم خدمات خود را ارائه مي كند، اما دفتر مركزي اش در پكن 
قرار دارد. آنها اخيرا با به دست آوردن يك سرمايه جديد ديگر، ارزش 

استارتاپ خود را به 5ميليارد و 300هزار دالر رسانده اند.

به گزارش تك كرانچ، در جديدترين دور سرمايه گذاري اين استارتاپ، 
267ميليون دالر در سريC به دســت آورد. آنها مي گويند كه با اين 
سرمايه پذيري، ميزان جذب سرمايه شان به يك ميليارد دالر رسيده 
اســت. اســتارتاپ Pony.ai، فناوري مورد نياز براي خودران كردن 
خودروها را مي ســازد و به ساير شــركت ها مي فروشد. جيمز پنگ، 
مديرعامــل Pony.ai در اين خصوص مي گويــد: »به لطف جذب 
ســرمايه جديد، مي توانيم به توســعه ســريع فناوري هاي خودران 
پرداخته و زودتر آنها را به بازارهاي بين المللي عرضه كنيم.« اگرچه 
آزمايش هاي مختلــف در چندين خيابان و جــاده در چين و آمريكا 
درحال انجام اســت، اما طبق قوانين فعال راننده بايد پشــت فرمان 
خودرو بنشيند تا در مواقع لزوم براي كنترل وسيله نقليه دست به كار 
 Pony.ai ،شود. در جريان سومين نمايشگاه بين المللي واردات چين
از راه اندازي نخســتين خط توليد سيستم سخت افزاري و نرم افزاري 
خودران ســطح4به نام PonyAlpha X خبر داد. طبق گفته پنگ، 
اين سيستم در ابتدا روي برخي مدل هاي لكسوس RX 450h، مورد 
آزمايش قرار خواهد گرفت. Pony.ai در سال2018در شهر گوانگ ژو، 
ســرويس تاكســي خودران را راه اندازي كرد و حاال سخت به دنبال 
آزمايش خودروهاي بدون راننده خود در شــهر شانگهاي است. اين 
شركت همچنين سرويس تاكسي خودران را در شهرهاي »ارواين« 
و »فريمانت« ايالت كاليفرنيا آزمايش كرده است، اما شيوع ويروس 
كرونا، برنامه هاي آنها را مختل كرد و اين شركت مجبور شد از ناوگان 
خودران ها تنها براي ارسال سفارش ها استفاده كند. پيش بيني مي شود 
خودران ها به كسب و كار سودآوري در چند دهه آينده در كشور چين 
تبديل شوند. اتومبيل هاي خودران تا سال2040حداكثر 66درصد از 
كيلومترهاي طي شده توسط خودروهاي سرنشين دار چين را به خود 
اختصاص خواهند داد كه مي تواند درآمد يك تريليون و 100ميليون 

دالري را ايجاد كند.

يك شركت انگليسي موفق به انعقاد 
قراردادي با آژانس فضايي اروپا براي 
توســعه فناوري تبديــل گردوغبار و 
سنگ هاي ماه به اكسيژن شده است. 
اين كار در حالي انجام مي شــود كه 
آلومينيوم، آهن و ســاير فلزات براي 
استفاده كارگران ســاختماني در ماه 

باقي مي ماند.
به گــزارش گاردين، اگــر بتوان اين 
فرايند را به خوبي انجــام داد، امكان 
استخراج اكسيژن و مواد با ارزش در 
سطح ماه فراهم مي شود و ديگر نيازي 
نيست كه با صرف هزينه هاي هنگفت 

آنها را به ماه منتقل كرد.
يان ملور، مديــر شــركت متاليزيز 
مي گويــد: هــر چيزي كــه از زمين 
به ماه مي بريد يك بار اضافي محسوب 
مي شــود. بنابراين اگــر بتوانيم اين 

مــواد را در همان جا بســازيم، باعث 
صرفه جويــي در وقــت و هزينه هاي 

مالي مي شود.
تجزيه و تحليل ســنگ هاي ماه نشان 
مي دهد كه اكسيژن حدود 45درصد از 
وزن اين مواد را تشكيل مي دهد. آنچه 
باقي مي ماند عمدتا آهن، آلومينيوم و 
سيليكون اســت. دانشمندان شركت 
متاليزيــز و دانشــگاه گالســگو در 

پژوهش خود به اين نتيجه رسيده اند 
كه مي توان 96درصد اكسيژن از خاك 
شبيه سازي شده ماه اســتخراج  و در 
عين حــال پودرهاي مفيــد فلزي را 

حفظ كرد.
قرارداد آژانس فضايي اروپا بودجه اي 
را در اختيار شــركت متاليزيز قرار 
مي دهــد تا ايــن شــركت به مدت 
9 ماه يك فرايند الكتروشــيميايي 

را با ارســال جريــان الكتريكي به 
مواداوليه ماه كامل كنــد كه بر اين 
اساس اكســيژن از گردوغبار ماه و 
سنگ ها آزاد مي شــود. اين فرايند 
قباًل در زمين اجرا شــده است، اما 
اكسيژن به عنوان محصولي جانبي 
و خارج از كنترل آزاد مي شود. براي 
اينكه اكســيژن براي كاوشگران ماه 
مفيد واقع شود، بايد كنترل و ذخيره 

شود.
اكسيژن آزاد شده از سطح ماه مي تواند 
با گازهاي ديگر تركيب شود و هواي 
قابل تنفس توليد كند. در عين حال، 
اكسيژن بخشي مهم در سيستم هاي 
پيشران موشــك اســت كه با توليد 
آن در ماه، امكان سوخت رســاني به 
فضاپيماها فراهم مي شود تا به اعماق 

فضا سفر كنند.
ملور مي گويد: اگر مي خواهيد بيشتر 
به فضا سفر كنيد، اين يك پمپ بنزين 

در ماه است تا به اعماق فضا برويد.
ســنگ هاي ماه »يك منبــع بالقوه 
اكسيژن« براي پشتيباني از اكتشافات 
انســان در ماه و به طور گسترده تر در 

منظومه شمسي محسوب مي شوند.

استخراج اكسيژن از خاك و سنگ ماه
آژانس فضايي اروپا با همكاري يك شركت فناوري قصد دارد گرد و خاك و سنگ هاي ماه را به اكسيژن تبديل كند

عمادالدين قاسمي پناه
خبر نگار

 بانــك مركــزي چيــن 
به احتمال فراوان نخستين رمزارز

بانك جهان خواهد بود كه 
نسخه ديجيتال يوان را ارائه خواهد كرد؛ 
موضوعی كــه تبديل به يــك ماجراي 
جنجالي در چين شده اســت. اما دولت 
چين با حجم مبادالت مالي بااليي كه در 
جهان دارد چرا به دنبال يك رمز ارز ويژه 

خود است؟
به گزارش چايناديلي، چيني ها در همگام 
بودن با اقتصادي كه به ســرعت مســير 
توســعه را مي پيمايد و براي كاهش نفوذ 
بيت كوين و ساير رمزارزهاي شناخته شده 
جهان اقدام به راه اندازي طرحي كرده اند تا 
طي آن، يوان ديجيتال را جايگزين تمامي 
رمزارزهاي موجود كنند. در جلسه مقامات 
عالي چين كه در اواخر اكتبر برگزار شد، 
موضوع اين نوآوري به صورت برجسته اي 
در هسته اصلي توسعه جامعه مدرن چين 
قرار گرفت. در اين ميان و برخالف ديگر 
رمزارزها مانند بيت كوين، هنگام استفاده 
از يوان ديجيتال هويت افراد مخفي نيست 
و ارزش خود پول نيز به اندازه يوان فيزيكي 
با ثبات است. درباره جزئيات يوان ديجيتال 
توضيحات چنداني وجود نــدارد، اما آن 
چيزي كه از اين طرح به اطالع رسيده اين 
است كه مصرف كنندگان و كسب  و كارها 
يك اپليكيشــن »كيف پول ديجيتال« را 
در گوشي هوشمند خود دانلود و مقداري 
پول از حساب بانكي شــان به آن منتقل 
مي كنند. سپس امكان نقل و انتقال پول 
وجود خواهد داشت و هر كسي كه داراي 
كيف پول ديجيتال باشد مي تواند معامالت 
خود را انجام دهد. پيش بيني هاي نخست  
اين بود كه يوان ديجيتال در سال2022به 
بازار عرضه شــود، اما برخي بــر اين باور 
هستند كه اين پروژه در سال2025نهايي 
خواهد شــد. »جك ما«، بنيانگذار گروه 
علي بابــا در اين بــاره مي گويــد: »پول 

ديجيتال مي توانــد ارزش ايجاد كند. ما 
بايد در مورد چگونگي ايجاد نوع جديدي 
از سيستم مالي از طريق پول ديجيتال فكر 
كنيم.«  پروژه يوان ديجيتال توسط رئيس 
پيشــين بانك مركزي چين، طرح ريزي 
شــد. او كه در ماه مارس2018بازنشسته 
شده بود، مي خواست از چين در برابر روي 
آوردن به رمزارزهايي مانند بيت كوين كه 
توسط خارجي ها ســاخته شده و كنترل 
مي شــود، محافظت كند. از سوي ديگر 
به نظر مي رسد با يوان ديجيتال، راه براي 
پولشويي بسيار سخت تر از گذشته شود. 
بالفاصله پس از مطرح شدن موضوع يوان 
ديجيتال، رســانه هاي اروپا اين سؤال را 
مطرح كردند كــه آيا اروپا هــم به دنبال 
يك رمزارز مخصوص خــود خواهد رفت 
و يوروي ديجيتال به بــازار خواهد آمد؟ 
درحالي كه چيني ها درحال آزمايش يوان 
ديجيتال خود در شهر شنزن هستند، بانك 
مركزي اروپا خبر از احتمال ارائه يوروي 
ديجيتال داده اســت. برخي كارشناسان 
اروپايي بر اين باورند كــه يوان ديجيتال 
توســط بانك مركزي صــادر و مديريت 
مي شــود، بنابراين از نظر فني نمي توان 
آن را به عنوان يك رمزارز طبقه بندي كرد. 
در اصل، اين يك نسخه ديجيتال از پول 
فيزيكي چين است. اما آيا يوروي ديجيتال 
از ايــن الگو پيــروي مي كند   يــا اينكه 
برخالف يوان ديجيتال، ارزي غيرمتمركز 
خواهد بود؟ از سوي ديگر، مزاياي يوروي 
ديجيتال مي تواند شامل كل اروپا همراه با 
يك رقابت جهاني باشد و معامالت كوچك  
را بدون پول، براي شهروندان، سريع تر و 
آسان تر رقم بزند. اين درحالي است كه اين 
روزها، ارزش بيت كوين به دليل هموارتر 
شــدن راه براي معامالت با اين رمزارز با 
افزايش محسوســي روبه رو بوده است و 
شــركت  مهم مالي پي پل هم قصد دارد 
به زودي آن را براي شارژ حساب ها بپذيرد.

 چين چه برنامه اي
براي يوان ديجيتال دارد؟

 چيني ها با عرضه رمزارز ملي خود برنامه هاي مهمي
براي آينده تجارت و اقتصاد خود دارند 
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روند ابتال و مرگ بر اثر كرونا در 2۳ استان صعودي است و برخی 
شهرها در  وضعيت  فوق حاد كرونايی )سياه( قرار گرفته اند

عبور كرونــا از خط قرمز؛ هر ۳ دقيقــه يک ايرانی 
جانش را به دليل ابتال به كوويد-19 از دست می دهد 

كرونا در آستانه سومين ماه پاييز هشدارها 
را به واقعيت  بدل كــرد و وضعيت قرمز به 
سياه رســيد. شــمار قربانيان كرونا ديروز 
۴۵8 هموطن بود. روند ابتال و جان باختن  
بر اثر كرونا در 2۳ اســتان صعودي است و 
به گفته دكتر ايــرج حريرچی، معاون كل 
وزارت بهداشت هر ســه دقيقه يک ايرانی 
فوت می كند. اردبيل و مشگين شهر، سبزوار 
و نيشابور، كامياران، مريوان، ايالم و ايوان، 
ياسوج، اهر، اهواز، كوهدشت و دلفان و... با 
وضعيت فوق حاد و سياه )بروز بيماري در 
يک منطقه بيش از ۴نفر در 100هزار نفر 

جمعيت( مواجه شده اند. وضعيت بحراني 
اســت و كادر درمان تقريبا از پا درآمده اند. 
تجهيزات پزشكي پاسخگوي نياز موجود 
نيست و هزينه هاي سنگين درمان و داروي 
موردنياز مبتاليان به كرونا دانشــگاه هاي 
علوم پزشكي كشــور را با مشكالت زيادي 
مواجه كرده است. شنيده مي شود به دليل 
پرشــدن ظرفيت بخش هاي آي ســي يو، 
پذيرش بيماران با درصــد باالي درگيري 
ريه )۴0درصد( صــورت مي گيرد؛ آن هم 
درحالي كه همه از حادتر شدن وضعيت در 
آذر ماه سخن مي گويند و اينكه قرار است 

سياه ترين  ماه كرونا رقم بخورد. انگار خبر 
افزايش آمار فوتي هاي كرونا در آرامستان ها 
و جان باختن روزانه بيــش از ۴00نفر در 
كشــورمان عادي شــده و با وجود اعمال 
محدوديت هاي نيم بند برخي از شهروندان 
رعايــت پروتكل هاي بهداشــتي را جدي 

نمي گيرند. 

 سبزوار و نيشابور؛ كانون دائمي آلودگي 
دبير قــرارگاه مركزي دانشــگاهي مبارزه 
با كرونا در خراســان رضوي با بيان اينكه 
سبزوار، نيشــابور، تربت حيدريه، كاشمر، 

18 شهر سیاه شدند
مريم سرخوش 

خبرنگار

روند صعودي و نزولي شيوع كرونا در استان ها طي يك ماه اخير
16آبان9آبان2آباناستان ها

روند صعودي ثبات با تغييرات مختصرروند صعودي آذربايجان شرقي
روند صعودي روند مختصر صعودي شروع روند نزولي آذربايجان غربي

عبور از پيك و روند نزولي ثبات با تغييرات مختصرصعودي روند مختصر صعودي اردبيل
ثبات با تغييرات مختصر صعودي ثبات با تغييرات مختصرصعودي روند مختصر صعودي اصفهان

ثبات با تغييرات مختصر صعودي ثبات با تغييرات مختصر روند صعودي البرز
ثبات و روند مختصر صعودي روند مختصر صعودي روند صعودي ايالم

ثبات با تغييرات مختصر ثبات با تغييرات مختصرثبات با تغييرات مختصربوشهر
روند صعودي روند صعودي ثبات با تغييرات مختصرتهران

ثبات با تغييرات مختصر ثبات با تغييرات مختصر صعودي چهارمحال و بختياري
روند صعودي صعودي 

روند صعودي عبور از پيك و روند نزولي روند صعودي خراسان جنوبي
روند صعودي ثبات با تغييرات مختصرروند صعودي خراسان رضوي
ثبات با تغييرات مختصر صعودي روند صعودي ثبات با تغييرات مختصرخراسان شمالي

روند مختصر صعودي ثبات با تغييرات مختصرثبات با تغييرات مختصرخوزستان
روند صعودي ثبات با تغييرات مختصرثبات با تغييرات مختصر صعوديزنجان
روند مختصر صعودي روند صعودي روند صعودي سمنان

روند صعودي ثبات با تغييرات مختصرروند مختصر صعودي سيستان و بلوچستان
روند صعودي روند مختصر صعودي روند مختصر صعودي فارس
روند صعودي ثبات با تغييرات مختصر صعودي روند صعودي قزوين

روند مختصر صعودي ثبات با تغييرات مختصر پيك خفيف قم
ثبات با تغييرات مختصر نزولي روند صعودي روند صعودي كردستان

ثبات با تغييرات مختصر صعودي روند صعودي روند مختصر صعودي كرمان
ثبات با تغييرات مختصر روند صعودي روند صعودي كرمانشاه

روند نزولي ثبات با تغييرات مختصر صعودي عبور از پيك كهگيلويه و بويراحمد
روند صعودي روند مختصر صعودي روند مختصر صعودي گلستان
ثبات با تغييرات مختصر صعودي روند مختصر صعودي روند مختصر صعودي گيالن

ثبات و روند مختصر صعودي روند مختصر صعودي روند صعودي لرستان
ثبات با تغييرات مختصر روند صعودي روند مختصر صعودي مازندران

ثبات و روند مختصر صعودي ثبات و روند مختصر صعودي روند صعودي مركزي
ثبات با تغييرات مختصر صعودي ثبات با تغييرات مختصر صعودي روند صعودي هرمزگان
روند صعودي ثبات و روند مختصر صعودي ثبات با تغييرات مختصر صعوديهمدان

روند صعودي عبور از پيك و روند نزولي روند صعودي يزد
روند مختصر صعودي روند صعودي روند مختصر صعودي كل كشور 

درگز، خــواف و گناباد در وضعيت ســياه ابتال 
به كرونا قــرار دارند، به همشــهري مي گويد: 
رفتارهاي اجتماعي و عدم رعايت ۴اصل اساسي 
پروتكل هاي بهداشتي مهم ترين عامل افزايش 
ابتالست. در شــهرهاي مختلف استان رعايت 
اين موارد شدت و ضعف دارد و در شهرهايي كه 
با وضعيت فوق حاد مواجه شــده اند، مردم اين 

پروتكل هاي بهداشتي را كمتر رعايت مي كنند.
دكتر حميدرضا رحيمي با بيان اينكه در شهرهاي 
ســياه با كمبود امكانات مواجه هستيم، عنوان 
مي كند: از ابتداي شيوع كرونا منطقه نيشابور و 
سبزوار شدت آلودگي بيشتري نسبت به بقيه 
شهرهاي استان داشتند. اين دو شهر در مسير 
عبور از مركز كشور به مشهد قرار دارند و به عنوان 
كانون آلودگي قلمداد مي شوند. در نيشابور هم با 
توجه به ميزان جمعيتش امكانات درماني كمتري 
نسبت به استانداردها وجود دارد كه اين كمبودها 
از گذشته وجود داشته است و به زمان كرونا ربطی 
ندارد.  رحيمي همچنين دربــاره ترس مردم از 
مراجعه به مراكز درمانــي به دليل ابتال به كرونا 
عنوان مي كند: عده اي از مردم به خاطر اطالعات 
نادرست و ترس هايي كه در فضاي مجازي براي 
آنها به وجود مي آيد، از مراجعه بموقع به مراكز 
درماني اجتناب مي كنند؛ درحالي كه اگر در همان 
هفته اول يا شروع عالئم بيماري مراجعه كنند، هم 
درمان حمايتي ساده تر است و هم قابليتي وجود 
دارد كه بدن بيمار را دوچندان تقويت كنيم. نيمي 
از تالش ما اين اســت كه به مردم اطالع رساني 
كنيم كه نترسند و تنها با يک تماس از وضعيت 
جسماني خود مطلع شوند. بر اين اساس، تلفن 
191 در خراسان رضوی راه اندازي شد تا مردم 
پيش از مراجعه و بــا كوچک ترين عالئم با اين 

سامانه تماس برقرار  كنند. 

شرايط در ايالم بدتر مي شود 
در ايالم، مركز استان و شهرستان ايوان با وضعيت 
فوق خطرناك ســياه مواجه شده اند. در اين باره 
رئيس دانشگاه علوم پزشكي ايالم به همشهري 
مي گويد: سالمت شهروندان ايالم و ايوان به شدت 
در معرض تهديد اســت و تا زمانــي كه همه ما 
پروتكل هاي بهداشتي را به درستي رعايت نكنيم، 
وضعيت به همين روال تداوم خواهد داشــت و 
شرايطي حتي بدتر از روزهاي اخير را پيش رو 
داريم. محمد كريميان با تأكيد بر اينكه ممكن 
است قرباني بعدي اين بيماري خودمان باشيم، 
اظهار مي كنــد: اگر همه مــردم پروتكل هاي 
بهداشتي را رعايت كنند، قطعاً در كمترين زمان 
ممكن اين شرايط خطرناك خاتمه خواهد يافت. 

 اجرا نشدن كامل مصوبات در لرستان 
براســاس اعالم معاونت بهداشــتي دانشگاه 
علوم پزشــكي لرســتان ۴98 بيمار مبتال به 
كرونا با شرايط وخيم در بيمارستان هاي اين 
استان بستري هســتند و معاون استانداري 
هم از وضعيت فوق قرمز كرونا در ۵شهرستان 
خبر مي دهد. محمود ثميني به همشــهري 
مي گويد: اليگودرز، دورود، پلدختر، كوهدشت 

و دلفان شــرايط ويژه و فوق قرمز داشــته و 
ساير شهرســتان ها هم در وضعيت قرمز قرار 
دارند. ثميني به اجرا نشدن كامل مصوبات در 
شهرهاي داراي محدوديت هم اشاره مي كند 
و مي افزايد: بايد موضوع اجــراي مصوبات و 
محدوديت ها را جدي بگيريــم، اما گاهي در 
بازرسي ها مشاهده شده تمام مصوبات با دقت 

اجرا نمي شود. 

   آمار مرگ ومير كرونا از ۳0۴نفر در ابتداي آبان به ۴۵8 
نفر در 19آبان رسيده است.

  مجموع جان باختگان از ابتداي شيوع تا پايان مهر ۳1 هزار 
و ۶۵0 نفر بود و اكنون به ۳8هزار و 291 نفر رسيده است. 
)ميانگين مرگ ومير ماهانه كمتر از ۴هزار نفر در 8 ماه گذشته 

به بيش از ۶هزار نفر تا نيمه هاي آبان ماه رسيده است.(
  از ابتداي آبان ماه تاكنون ركورد بيشــترين مبتاليان 
روزانه 7بار و ركورد باالترين ميزان فوتي ها ۵بار شكسته 

شده است.
  مطابق اعالم وزارت بهداشت از هفته ها قبل، از ۳1 استان 
ايران 27 استان به لحاظ شــيوع كرونا در شرايط قرمز و 

۴استان در وضعيت هشدار قرار دارند.
  ۵0 درصد تخت هاي آي سي يوي بيمارستان ها اكنون 
به مبتاليان كرونا اختصاص يافته و در برخي موارد ابتالي 

جديد در تهران جاي بستري وجود ندارد.
  در استان مركزي ميزان ابتالي ميانگين روزانه به ۳۴0 
نفر رســيده و آمار مرگ كرونايي ها به زودي از هزار عبور 

خواهد كرد.
  طي روز هاي اخير آمار فوت شــدگان ناشي از كرونا در 

ايالم ۳برابر شده است.
  در خوزســتان روزانه 80 تا 100 بيمار مبتال به كرونا 

بستري مي شوند.
  در كهگيلويه و بويراحمد به دليل وضعيت سياه و بحراني، 
حمل ونقل عمومي ياسوج از 1۵آبان به مدت 10تا 1۴روز 

تعطيل شده است.
  آمار فوتي هاي كرونا در آذربايجان غربي از 2هزار نفر فراتر 

رفته و شرايط بحراني طي يک ماه فروكش نكرده است.
  آرامســتان هاي شــهرداري تبريز با تراكم فوتي هاي 

كرونايي مواجه شده اند و روزانه ۳0فوتي دفن مي شود.
  باالترين آمار بســتري همزمان بيماران كوويدـ19 در 
اردبيل با بستري شدن ۴۳۳ فرد مبتال ثبت شد. )اين آمار 

طي ۴ماه اخير 200 تا 2۵0 نفر بوده است.(
  رعايت دستورالعمل ها از سوي مردم گيالن ضعيف و 

زير ۶0درصد است.

آمار كرونا در يک نگاه
مکث

پیام اضطراری وزیر بهداشت  به مردم
سعيد نمکی، وزير بهداشت در پيامی خطاب به مردم ايران متذكر شد كه كرونا تعارف ندارد. 

متن پيام او به اين شرح است: 

»سالم هموطن عزيز 
لطفا تا جايی كه می توانيد از منزل خود خارج نشويد و به اماكن شلوغ تردد نکنيد. خواهش 
 می كنم حتما ماسک )سه اليه( بزنيد و فاصله فيزيکی ) 1/۵متر( و شست و شوی دست ها 

)2۰ ثانيه( را رعايت فرماييد. كرونا تعارف ندارد. 
 ارادتمند، نمکی، وزير بهداشت«
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انسان، كم تحرك شــده است. امروزه 
بيشتر دستاورد هاي بشــر با تمركز 
مطلق بر فعاليت هــاي ذهني محقق 
مي شــوند. اين عدم نياز بــه فعاليت 
فيزيكي براي دســتيابي بــه اهداف 
مختلف، حتي بــراي بهره بــردن از 
سرگرمي، چندان موذيانه و تدريجي 
وارد زندگي انســان ها شده است كه 

بسياري امروزه اين سطح از بي تحركي و يك جانشيني را 
عادي مي دانند. 

گاهي تمركز بيــش از اندازه روي 
يك موضوع حواس مان را  از توجه 
به ســاير موضوعات اساسي پرت 
مي كند و زمينه ســاز مشــكالتي 
جبران ناپذير مي شــود. اين روزها 
همه از ترس كرونا و دچار نشدن به 
اين بيماري در قرنطينه هاي سفت 
و سخت خانگي هســتند و جرأت 

نمي كنند خيلي در جامعه حضور پيدا كنند و بيشتر اوقات 
خود را با ديدن فيلم...

سازمان بهداشت جهاني مي گويد 
تا زمانــي كــه روندهــاي فعلي 
در شــيوه زندگي افراد متوقف يا 
معكوس نشــود، در نيمه اول قرن 
بيســت و يكم يعني تا سال2050 
بيش از يك ميليارد نفــر در دنيا بر 
اثــر بيماري هاي قلبــي و عروقي 
مي ميرنــد. بخش اعظمــي از اين 

قربانيان ساكنان كشــورهاي در حال توسعه خواهند بود و 
خيلي از آنها فقط ميانسالي را خواهند ديد.
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كبد چرب و ديابت
 بيماري هاي دنياي مدرن

   موضوع بيماري هاي مدرن در جهان 
مدرن ناشي از تغيير شــيوه زندگي بشر 
است. كم تحرك شدن انسان، تحت تأثير 
سبك زندگي مدرن بستر بروز بيماري هاي مدرن را فراهم مي آورد. 
استرس هاي متنوعي كه ناشي از صنعتي شدن جامعه است، تغذيه 
نادرست، تغذيه اي كه بشر از روي عجله و ناگزير از هماهنگ شدن با 
سرعت باالي زندگي شهري به آن روي آورده است، افزايش گرايش 
به غذاهاي چرب،  فست فود ها، غذاهاي نيمه آماده يا آماده، افزايش 
آمار كارمندان و شاغالن و كاهش تعداد افرادي كه بر سبك تغذيه 
خانواده نظارت دارند در كنار هم سبكي از زندگي را ايجاد كرده كه 
منجر به افزايش بيماري هاي مرتبط با جهان مدرن، نظير چاقي، 
كبد چرب، فشار خون، سكته هاي قلبي، سكته هاي مغزي و بعضي 

از سرطان ها شده است.
واقعيت اين است كه بشر بايد از اين فرصتي كه دوران همه گيري 
كرونا براي خانه نشــيني برايــش فراهم كرده  اســت، در جهت 
انديشيدن به آنچه بر سر خود مي آورد، اســتفاده كند. همانطور 
كه بســياري از افراد از ابتداي آغاز همه گيري كوويد-19 درباره 
نقش بشــر در ايجاد تغييــرات مخرب در محيط زيســت و انواع 
آسيب هاي ناشــي از فعاليت هاي انساني به ســياره زمين كه در 
نهايت به ايجاد همه گيري كرونا و ديگر بيماري هاي نوپديد منجر 
شده انديشــيده اند، بايد از اين فرصت براي انديشيدن به داليل 
شــكل گيري بيماري هاي زندگي جامعه مدرن و يافتن راهكاري 
اساسي براي مقابله با اين بيماري ها استفاده شود. از نظر من راهكار 
اصلي و تأثيرگذار تغيير شيوه و سبك زندگي انسان هاست. حدود 
20سال پيش كمتر از 5درصد از جامعه ايران به كبد چرب مبتال 
بودند. مبتاليان به ديابت هم در همين دوره زماني درصدي بسيار 
كمتر از مبتاليان به كبد چرب را در جامعه تشكيل مي دادند، اما 
امروز بيش از 30 تا 40درصد از مردم ايــران و بيش از 25درصد 
از كل جمعيت جهان به كبــد چرب مبتال هســتند و از چاقي و 
اضافه وزن رنج مي برند. علت اين افزايش قابل توجه آمار چيست؟ 

كم تحركي، تغذيه نامناسب و به خصوص استرس ها.
 استرس ها به شكلي ويژه در افزايش آمار مبتاليان به كبد چرب و 
ديابت دخيل هستند. استرس با توليد كاتكول آمين ها و كورتيزول 
در بدن انسان مرتبط است و هر دوي اين مواد مستقيما با مقاومت 
انســوليني و ابتال به كبد چرب مرتبط هستند. درهم تنيده شدن 
زندگي انســان با فناوري هاي روز مانند انواع فعاليت هاي آنالين 
مستلزم گذراندن زماني طوالني به صورت نشسته پاي كامپيوتر، 
گوشي موبايل يا تبلت است. زندگي نشسته، بيماري هاي مدرن و 
ريسك ابتال به آنها را به شدت افزايش مي دهد، از اين رو بايد حتما 

تحرك در كنار آن وجود داشته باشد يا ايجاد شود.
البته نبايد فراموش كرد كه اين بيماري ها تنها مختص كشــور ما 
نيستند. كل مردم جهان با زندگي مدرن و بيماري هاي ناشي از آن 
درگير هستند، به عنوان مثال در آمريكا يا اروپا كه الكل هم بخشي 
از فرهنگ غذايي و اجتماعي آنها به شمار مي رود، شايع ترين علت 
ابتال به بيماري هاي كبدي يا كبد چرب اســتفاده بيش از اندازه از 
الكل نيســت. نوع رايج كبد چرب در اين كشورها از نوع غيرالكلي 
اســت كه دليل بروز آن همين زندگي ساكن و كم تحرك و تغذيه 
نامناسب است. درواقع كبد چرب غيرالكلي رايج ترين عامل ابتال 
به بيماري هاي مزمن كبدي در آمريكاست و 30درصد از جمعيت 
بالغ در اين كشور با مشكل تجمع چربي زائد در كبد مواجه هستند 
كه هيچ ارتباطي با استفاده از الكل ندارد. اين به آن معني است كه 
درحدود 60ميليون نفر آمريكايي بزرگســال به كبد چرب مبتال 

هستند.

بهترين راهكار براي كنترل وضعيت و جلوگيري از رواج بيماري هاي 
مدرن در جامعه اين اســت كه سياســتگذاران و مسئولين براي 
پيشــگيري و كاهش بار و زيان هاي اين بيماري ها سرمايه گذاري 
الزم و كافي انجــام دهند. در غير اين  صــورت وضعيت از كنترل 

خارج خواهد شد.
 تصور كنيد بــه آمار مبتاليان ديابت كشــور هرســال درصدي 
قابل توجه افزوده شــود، براي مديريت بحران ايجادشده از چنين 
وضعيتي بايد به صورت مداوم انســولين تهيه شــود و در اختيار 
بيماران قرار گيرد. واقعيت اين اســت كه دولت يا نظام بهداشتي 
درنهايت روزي در اين مسير با مشكل روبه رو خواهند شد، يا تصور 
كنيد آمار ابتال به كبد چرب، ديابت و سكته هاي قلبي دائما افزايش 
پيدا كنند، در چنين شرايطي نظام بهداشتي با كمبود سي سي يو، 
تجهيزات و حتي نيرو مواجه خواهد شــد. براي جلوگيري از بروز 
چنين وضعيت هايي، بايد از سوي مقامات كشور به بحث پيشگيري 
و اقدام صحيح در جهت كاهش بار اين بيماري ها در جامعه توجه 

ويژه اي شود.

 ما در دوراني زندگي مي كنیم 
كه احساس مان اين است كه همه  چیز را 
تحت كنترل داريم، امــا ويروس عجیبي 
چون كوويد-19  مي آيد و نظم زندگي مان 
را به هم مي زند و ما را بــا چالش روبه رو 
مي كند. وقتي اين اتفاق افتاد به اين فكر 
كرده ايد چه عوامل ناشــناخته ديگري 
ممكن است اعصاب زيســتن ما را به هم 

بريزد؟ 
كي يركگارد كتابــي دارد با عنــوان »ترس 
و لرز« كــه در آغاز نــگاه مدرن بــه جهان 
قــرار گرفته اســت. ايــن فيلســوف پــدر 
اگزيستانسياليسم دانسته مي شود، با نگاهي 
وجودي به جهان؛ يعني هــر چيز در جهان 
قابل رخ دادن اســت و جهان از قوانين ثابت 
تغييرناپذيــري پيروي نمي كنــد، بلكه اين 
رفتارهاي ماست كه مشــخص مي كند چه 
اتفاقي رخ خواهد داد. بر پايه اين نگاه به جهان 
بر خالف نگاه ســنتي، ما نمي توانيم مطمئن 
باشيم پايان جهان و سرنوشت ما اين است و 
الغير. از اين رو در اين جهان پر از امكان هاي 
گوناگــون دچار تــرس و لرز خواهيم شــد؛ 
دنيايي كه رفتارهاي ما و بســياري از عوامل 
پيش بيني ناشــده، آن را خواهند ساخت. در 
روان پزشكي نيز وابسته به اين نگاه فلسفي، 
مفهومي با عنوان اضطــراب وجودي مطرح 
مي شود؛ اضطرابي كه به علت ذات جهان در 
فرد شــكل مي گيرد. اين اضطراب ناشــي از 
مسائل پيش پا افتاده و ثانوي زندگي نيست و 
به مسائل بنيادي  و ذاتي خود زندگي و هستي 
ربط پيدا مي كند؛ مثال در پيش بيني ناپذيري 
دنيا و اينكه همه ما انسان ها نابود خواهيم شد 
و نمي دانيم كــه چه اتفاقاتــي انتظارمان را 
مي كشــد. خيلي ها بر ايــن اعتقادند كه اين 
اضطراب وجودي ممكن است به صورت آشكار 
و سرراست خود تجربه نشود و تصور عامي ما از 
آن به اين اندازه فلسفي نباشد. تجربه ما از اين 
اضطراب گاهي بــه موضوعات قابل درك مان 
از جهــان و زندگي انتقال يافتــه و به صورت 
اضطرابي نابجا درباره مســائل پيش پا افتاده 
درك مي شــود. در اين عصر نيز يك ويروس 
اين مسئله غيرقابل پيش بيني بودن جهان را 

به رخ همگان كشيده اســت. اگر تا پيش از 
اين فيلســوفان به اين مسئله نگاه دقيق تري 
داشتند و مردم عادي از درك درست آن عاجز 
بودند، اكنون جهان اين امر را بسيار عيني در 
معرض ديد همگان قرار داده است. اتفاقاتي در 
حال رخ دادن است كه تنها در قصه ها رد آن 
را مي شد پي گرفت. از اين رو اضطراب وجودي 
به عنوان ترسي پايه اي مي تواند براي بسياري 

شكل گرفته، يا اوج بگيرد.

 آيــا مي تــوان 
پیش بیني كرد با 
زندگي اي  سبك 
كه بــه ما تحمیل 
شده اســت، چه 
اتفاقاتي برايمان 

رخ خواهد داد؟ 
اينكــه چــه فكرهايي پــس از ايــن تجربه 
عمومي تقويت شــده و انســان چه تغييري 
در انديشه اش ايجاد خواهد شــد، وابسته به 
آن اســت كه عامل كمك كننده به انســان 
براي خروج دست كم نســبي از اين وضعيت 
چه چيزهايي باشــد. هر چيزي كه به پاداش 
پيروزي برسد قدرتمندتر خواهد شد. عقايدي 
از ما برجســته و محكم تر خواهد شــد كه با 
پــاداش موفقيت زينت شــود. وقتي فكري، 
احساسي يا رفتاري مورد  تشويق قرار بگيرد، 
كم كم هويت فرد و جامعه را شكل مي دهد؛ 
مثال اگر علم به انسان در خروج از اين شرايط 
كمك كند، علم گرايي تقويت مي شــود. در 
قرن14 كه طاعون راه افتاده از چين، به اروپا 
رسيد، مســيري را طي كرد كه آن را عاملي 

بر رنســانس و تغيير اروپا مي دانند. در دوران 
همين بيماري بود كه انسان متوجه شد كاري 
از اعتقادات ســنتي اش بــراي رهايي از اين 
مخمصه ساخته نيســت. در جهان امروز نيز 
چنين چيزي به رخ بشر كشيده مي شود كه 
كار چنداني از عهده امور ترنسندنتال ساخته 
نيست. اگر علم بتواند راهي براي از بين بردن 
اين ويروس پيدا كند، به پاداش اين پيروزي 

ممكن است ذهن انسان ها متريال تر شود.

 خب به زعم شــما پیروز اين 
وضعیت چه كسي است؟ 

در شخصيت انسان مسئله اي تعريف مي شود 
به نام طيف مترياليزم و ترنسندنس. يك سوي 
اين طيف به جهان عيني و آنچه قابل رويت و 
مشاهده اســت نظر مي كند و يك سوي آن 
به معنويت نظر مي اندازنــد. روي اين طيف، 
هر فــرد در جايي از آن قــرار گرفته و بعضي 
معنوي تــر و گروهي مادي تر بــه ماجرا نگاه 
مي كنند. اينكه انســاني به كدام سمت نيل 
پيدا كرده باشــد، تا اندازه اي وابسته به اين 
است كه كدام يك از اين تفكرات در اين جهان 
به او ياري بيشــتر رسانده اســت. ثابت شده 
تفكر ترنسندنتال باعث مقاومت فرد در برابر 
برخي از ناخوشي هاي روانشناختي مي شود؛ 
مثال اين گروه كمتر افســرده شــده و دچار 
اضطراب مي شوند، چون كمتر دچار نااميدي 
و درماندگي مي شوند و كمتر گمان مي كنند 
همه راه ها بسته شده است. هرچند در نقطه 
مقابل اين طيف نيز مشخص شده كه متريال  
باورها دســتاوردهاي بيشــتري در زندگي 
دارند، زيرا با تالش بيشــتر، خود را به اميدي 

بيرون از خود دلخــوش نمي كنند. اما اينكه 
در آينده چه خواهد شد، به اين وابسته است 
كه در جريان شيوع جهاني ويروس كرونا كه 
وضعيتي نامعمول و ســخت ايجاد كرده كه 
نقش حكاكي بر ذهن انسان دارد، چه نيرويي 
عامل برون رفت دست كم نسبي از اين وضعيت 
خواهد بود تا آن مسئله در ذهن ها تقويت شود. 
اگر علم به اين وضعيت كمك نكند و ساخت 
واكسن با مشكل روبه رو شده و داروي مناسب 
براي كنترل اين بيماري ساخته نشود، و اين 
ويروس كران تا كران جهان را بپيمايد، كشتار 
كند تا ديگر انســان حساســي پيدا نكرده و 
فروكش كند، چه بسا تا اندازه اي كاخ بلند علم 
و ذهنيت متريال فرو بريزد. براي اينكه بدانيم 
چه خواهد شد، ما نيازمند آن هستيم كه پايان 

اين داستان و شرايط فعلي را بدانيم.

 شما به عنوان روان پزشك در 
اين روزها بیشتر با چه بیماري هاي رواني 
روبه رو هستید و بســامد كدام بیماري به 

 نظرتان بیشتر شده است؟ 
آنچه پيش مي آيد مي تواند انسان ها را در برابر 
بعضي بيماري هاي روان پزشــكي حساس تر 
و نســبت به بعضي مقاوم تر كند. با پيروزي 
علم ممكن است افسردگي و اضطراب شدت 
بيشــتري پيدا كند؛ چون انســان از تفكرات 
معنوي دورتر ولي در عين حال به كارآمدي 
نزديك تر خواهد شــد. خيلي ها معتقدند با 
اينكه انسان توانمندتر شده، بر عكس شيوع 
افســردگي، به عنوان بيمــاري عصر جديد 
افزايش يافته اســت. علت آن است كه انسان 
منطقي تر و دم دستي تر به موضوعات جهان 

پيرامون فكر مي كند و افسانه ها و افسون ها و 
روياهاي خود را از دست  داده است. با پيروزي 
علم بر كرونا نيز بخش ديگري از اين روياها و 

افسانه ها نابود خواهد شد.

 با ادامه دار شدن اين رويه و نوع 
زندگي، چه بیماري هاي رواني ظهور و بروز 

بیشتري پیدا خواهند كرد؟ 
امروز افــراد براي فــرار از بيمــاري، درگير 
آيين هــاي رفتاري شــده اند؛ شست وشــو، 
ماســك، رعايت فاصلــه و... كه وسواســي 
فراگير را ايجاد كرده، و در عين حال علم نيز 
تأييد كننده اين رفتار اســت و اين وسواس با 
پيشــگيري از بيماري پاداش نيز مي گيرد و 
تقويت مي شود. با تقويت وسواس ها و آموزش 
اين آيين ها به فرزندانمان، آنها را نيز به انجام 
اين عملكرد وسواسي تشويق مي كنيم. چيزي 
كه تا پيش از اين چندان توصيه و تشــويق 
نمي شد؛ مثال گفته مي شــد رعايت بيش از 
اندازه بهداشت در فرد و خانواده بدن افراد را 
ضعيف مي كند، زيرا گاهي بعضي ميكروب و 
ويروس ها باعث نوعي واكسيناسيون طبيعي 
در بدن فرد شــده و ســالمت آن را تقويت 
مي كردند. اما امروز آن توصيه ها فراموش شده 
و بيشتر افراد به رعايتي سفت و سخت دعوت 
مي شوند. بنابراين رفتارهاي وسواسي تقويت 
و آنچه در آينده گريبانگير افراد خواهد شــد، 

وسواس  تر بودن است.

 چقدر اين وسواس ممكن است 
مهلك جلوه كند؟ 

وسواس ذاتا موضوع خود را تغيير مي دهد و 
ديگر خود را در بهداشــت محدود نمي كند. 
بلكه به همه شئون زندگي رخنه خواهد كرد. 
مردم در آينده، در همه ابعاد وسواســي تر و 
ســختگيرتر خواهند بود؛ زيــرا اين خصلت 
را همــه جا با خــود حمل مي كننــد و تنها 
در موضوع آلودگي نيســت كــه آن را به كار 
می گيرند، بلكه خصلتي است كه در همه جا از 
آن استفاده خواهد شد. پس چه بسا در آينده 
شاهد هويت هايي سختگيرانه تر و ريزبينانه تر 

و درعين حال آزادي دروني كمتري باشيم.

مؤيد علويان
فوق تخصص گوارش و كبد

14 و 15

نسل گردن خميده ها
 در راه است

16

قلب ها
 بيمارتر مي شوند

14

جمعيت چاق و 
بي خوابي هاي ابدي 

بیماریهای

آینده

این شماره

ما در آينده گرفتار كدام بيماري هاي رواني خواهيم بود؟ 

پرونده اي براي بیماري هايي كه به احتمال زياد در آينده همه گیر مي شوند

ويی    با   جهان    مدرن ويار ترس   و   لرز   در   ر

در آستانه قرني نو، به دام امر ناشناخته اي در جهان افتاده ايم كه براي هیچ كس جز نويسندگان 
داستان هاي علمي و تخیلي روشن نبوده و نیست؛ همان نويسندگاني كه بسیار دورتر از واقعیت 
جهان زيست مي كنند و در كلمه به كلمه از كتاب هايشان به رؤيايي مجهزند كه بسیار دور از تصور 
ماست. حاال ما در اين زمان، نقش يكي از آن شخصیت هاي سرگرداني را در جهان تخیلي آنها ايفا مي كنیم كه واقعیت مان شده و هیچ گونه 
شناختي از آن نداريم. چه بر سرمان خواهد آمد؟ آينده چه شكلي است و چه بیماري هايي به سراغمان خواهدآمد. در اين باره با محمد 
دهقاني رناني، روان پزشك و متخصص اعصاب و روان، گفت وگو كرده و از او پرسیده ايم اگر با ماشین زمان به آينده سفر كند و در بیمارستاني 

پیاده شود، به نظرش چه نوع بیماري هايي را درمان خواهد كرد؟

نگار حسینخاني 
روزنامه نگار
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خدیجه نوروزی
روزنامه نگار

بيماریهای
آينده

این شماره

جمعيت چاق و بي خوابي هاي ابدي 
دكتر صمدپور، متخصص تغذيه و رژيم درماني: اضافه وزن و چاقي زمينه ساز 

بسياري از بيماري ها مانند قلبي و عروقي، ديابت و حتي سرطان هاي روده بزرگ و 
پوكي استخوان و اختالالت رواني مانند افسردگي و اضطراب است

گاهي تمركز بيش از اندازه روي یك موضوع حواس مان را  از توجه به ســایر 
موضوعات اساسي پرت مي كند و زمينه ساز مشكالتي جبران ناپذیر مي شود. 
این روزها همه از ترس كرونا و دچار نشدن به این بيماري در قرنطينه هاي سفت 
و سخت خانگي هستند و جرأت نمي كنند خيلي در جامعه حضور پيدا كنند و بيشتر اوقات خود را با دیدن فيلم، گوش دادن 
موسيقي، سير كردن در فضاي مجازي، بازي هاي كامپيوتري و صحبت هاي تلفني و خالصه سرگرمي هاي اینچنيني مي گذرانند، 

غافل از اینكه با ترك بسياري از عادات غذایي و رفتاري خود را در خطر بيماري هاي پساكرونا قرار مي دهند.

غفلت از چاقي
دكتر كورش صمدپور، متخصص 
تغذيه و رژيم درماني در گفت وگو 
با همشهري در مورد بيماري هاي 
در كمين افــراد در قرنطينه هاي 
خانگي مي گويد: »شيوع كرونا در 
اين مدت تبعات زيــادي از نظر 
سالمتي در جامعه به دنبال داشته و تغييرات زيادي در سبك 
زندگي مردم ايجاد كرده است تا جايي كه فعاليت هاي روزمره 
و مسافرت هاي معمول هميشگي تحت تأثير كرونا كاهش يافته 
و يا متوقف شده است. افرادي كه در منزل هستند نسبت به اين 
بي تحركي ها و تبعات سنگيني كه دارد ناآگاهند. يكي از عوارض 
اوليه بي تحركي، چاقي و اضافه وزن است كه آثارش كم كم در 
كودكان و نوجوانان در حال بروز پيداكردن است. شايد مردم از 

اين موضوع ناآگاهند كه اضافه وزن و چاقي زمينه ساز بسياري 
از بيماري ها مانند بيماري هاي قلبي و عروقي، ديابت و حتي 
ســرطان هاي روده بزرگ و پوكي استخوان و اختالالت رواني 
مانند افســردگي و اضطراب اســت«. در مدت كرونا كه افراد 
به ناچار ماندن در خانه را تجربه كرده اند به سمت رژيم غذايي 
نامتعادل ســوق پيدا كرده اند. اكثر خانواده ها به سمت پختن 
كيك يا خوردن تنقــالت بيشــتر گرايش پيــدا كرده اند و 
تمايل شــان به خوردن تنقالت مانند انــواع چيپس، پفك، 
نوشيدني هاي گازدار و غذاهاي فست فودي و پركالري مانند 

ساندويچ، پيتزا و... افزايش يافته است.

اختالالت خواب
يكي از مشــكالتي كه كرونا به دليل محدوديت هايش ايجاد 
كرده و در آينده بروز بيشتري خواهد داشت اختالالت خواب 

انسان، كم تحرك شده است. امروزه بيشتر دستاورد هاي بشر 
با تمركز مطلق بر فعاليت هاي ذهني محقق مي شــوند. اين 
عدم نياز به فعاليت فيزيكي براي دستيابي به اهداف مختلف، 
حتي براي بهره بردن از سرگرمي، چندان موذيانه و تدريجي 
وارد زندگي انسان ها شده است كه بسياري امروزه اين سطح 
از بي تحركي و يك جانشيني را عادي مي دانند. دسترسي به 
افراد و مكان ها و خدمات مختلــف از طريق اينترنت به اين 
سكون و انفعال دامن زده است و دور از ذهن نيست كه همين 
بي تحركي ناشي از سبك زندگي آنالين، در آينده به شكل 
بيماري هاي مختلف گريبان بشر را بگيرد. به ويژه به اين دليل 
كه زندگي روزبه روز بيشتر از هميشــه بر بستر ارتباطات و 

خدمات مجازي و اينترنتي تكامل پيدا مي كند. 
شيرين زماني، فلوشيپ ارتوپدي 
كــودكان معتقد اســت درحال 
حاضر مشــكالت گردن و كمر، 
چاقــي و درگيري هاي فيزيكي 
ناشي از آن و مشكالت ماهيچه اي 
اصلي ترين بيماري هاي رايج در 
ميان مردم است و درصورت تغييرنيافتن سبك زندگي، اين 
مشكل در آينده رواج بيشتري پيدا خواهد كرد. به گفته اين 
متخصص، دليل رواج بيماري هاي گردن و كمر ميان مردم 
اين است كه سبك زندگي با اينترنت و گوشي هاي موبايل 
و تبلت درهم تنيده شده است و اين ســبك فعاليت باعث 
مي شود براي مدت طوالني گردن خميده، سر به سمت پايين 
و شانه ها به سمت جلو قرار بگيرند. از اين رو گردن و شانه ها 
فشار بسيار زيادي را متحمل مي شوند، آن هم در شرايطي 
كه بيشتر مردم اهل ورزش كردن نيستند و اين كم تحركي 
به فشار وارد شــده از فعاليت هاي بدون تحرك روزانه اضافه 
مي شــود و به اين ترتيب جمعيت زيــادي از مردم درگير 
دردهاي شانه، پشت، ستون فقرات و گردن خواهند شد. اين 
دردها اگر به تدريج درمان نشــده باقي بمانند و افزايش پيدا 
كنند، كم كم تاندون هاي شانه يا مهره هاي گردن افراد دچار 
مشكالتي پيچيده تر خواهد شد كه خود را به شكل آرتروز يا 
ديسك گردن يا حتي ديســك كمر نشان خواهند داد؛ زيرا 
فعاليت هاي نشسته به ســتون فقرات هم فشار زيادي وارد 

مي كند و ممكن است كمر را هم درگير آرتروز و ديسك كند.
چاقي، معضل ديگري است كه به گفته اين متخصص ارتوپد 
در ايران و جهان گريبان افراد بسياري را گرفته است. به گفته 
اين متخصص در رشته ارتوپدي، اين معضل براي بدن انسان، 
درگيري هاي بسياري ايجاد مي كند. ستون فقرات، لگن، زانو 
و مچ پا همگي تحت تأثير اين بيماري قرار مي گيرند. درحال 
حاضر در كشور آنچه بيشتر مسئله ســاز شده و درحال رواج 
بيشتر است، مسئله زانو است كه در اثر وزن زياد زودتر دچار 
آرتروز مي شود. پس از آن مهره هاي كمر هستند كه به دليل 

نسل گردن خميده ها در راه است
آشنايي با دردهايي كه بي تحركي به شما هديه مي كند

سميرا رحيمی
روزنامه نگار

به هم ريختن 
تنظيم خواب 

به ويژه نوجوانان 
و جوانان را 

به سمت نوع 
متفاوتي از سبك 

تغذيه اي سوق 
داده است؛ چرا 

كه در وعده هايي 
كه بايد دستگاه 
گوارش به طور 

طبيعي 
استراحت كند 
تا بتواند خود را 

پااليش و تصفيه 
كند با حجم 

زيادي از غذاهاي 
سرد يا چرب و 

پركالري مواجه 
مي شود كه 

عملكرد بدن را 
به هم مي ريزد

است. برنامه ها طوري تنظيم شده كه اكثر خانواده ها تا پاسي 
از شب حتي تا صبح بيدارند كه قطعا عوارض آن به مرور زمان و 
در آينده بروز پيدا خواهد كرد. دكتر صمدپور مي افزايد: »اين 
نوع سبك زندگي و به هم ريختن تنظيم خواب به ويژه نوجوانان 
و جوانان را به سمت نوع متفاوتي از سبك تغذيه اي سوق داده 
است؛ چرا كه در وعده هايي كه بايد دســتگاه گوارش به طور 
طبيعي استراحت كند تا بتواند خود را پااليش و تصفيه كند با 
حجم زيادي از غذاهاي سرد يا چرب و پركالري مواجه مي شود 
كه عملكرد بدن را به هم مي ريزد. معموال هم اين نوع تغذيه در 
ساعت هايي از نيمه شب كه بدن به طور معمول بايد خواب باشد 
رخ مي دهد كه باعث چاقي مي شــود. بي خوابي يا كم خوابي 
و به طور كل اختالالت خواب روي متابوليســم بدن اين افراد 
تأثير مي گذارد. حتي برخي از بانوان اختالالت هورموني پيدا 
مي كنند و ممكن اســت دچار تنبلي تخمدان شوند و به علت 
چاقي پريود ماهانه آنها نامنظم شــود. در كودكان هم چاقي 
و اضافه وزن موجب تشديد اختالالت اسكلتي مي شود كه در 

آينده مشكل ساز خواهد بود«.

راهكارها
براي جلوگيري از شيوع بيماري هايي مانند چاقي و اختالالت 
رواني در آينده بايد افراد را به تحركي بيشــتر تشــويق كرد 
تا جايي كه حتي شــده در روز 30دقيقــه را به انجام حركات 
كششــي و تقويت بافت عضالني بدن اختصــاص دهند. اگر 
كســي هر روز 10هزار قدم راه مي رفته و اگــر به 1700 قدم 
كاهش پيدا كند 7درصد به چربي هاي اغشــايي بدنش اضافه 
مي شود، بنابراين توجه به تحرك بسيار مهم است. متخصص 
تغذيه و رژيم درماني مي گويد: »به طور روتين وقتي كســي 
فعاليتي ندارد تمايلش به خوردن تنقالت بيشــتر مي شــود. 
بنابراين افراد تا جايي كه مي توانند بايد ســعي كنند از خريد 
مواد غذايي مضر و بي فايده به ويژه بــراي كودكان خودداري 
كنند و غذاهاي پركالري كه ارزش غذايي زيادي هم ندارند را 
از دسترس آنها دور نگه دارند. خانواده ها بايد بيشتر به مصرف 
سبزيجات، ميوه جات و حبوبات روي بياورند و بشقاب غذا را 
كوچك كنند. زماني كه گرسنه هستند غذا بخورند چون خيلي 
از افراد وقتي در دوران قرنطينه هستند تمايل رواني به خوردن 
غذا پيدا مي كنند. در اين دوران بايد سبك زندگي افراد كمي 
آداپته شود. افراد در خريدها دقت كنند و به سمت استفاده از 
محصوالت غذايي ســالم تر پيش روند. محيط و فضا سازي  ها 
طوري باشد كه استرس و اضطراب در منزل كمتر باشد و خواب 
افراد منظم تر شود. غذاها هم بهتر است در تايم منظم خود ميل 
و از همه گروه هاي غذايي استفاده شود. متأسفانه گاهي اوقات 
به دليل اطالعات غلطي كه به مردم داده مي شود يا مشكالت 
اقتصادي كه دارند يك گروه غذايي حذف مي شود يا در بعضي از 
فصول ميوه خيلي مورد استفاده قرار نمي گيرد. در مجموع بايد 
تغذيه و تحرك در اين دوران مديريت شود و از همه گروه هاي 
غذايي استفاده كرد تا دچار بحران بيماري هايي نظير چاقي و 
اختالالت خواب نشد كه خود زمينه ساز بسياري از بيماري هاي 

ديگر است«. 
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آينده

این شماره

 در انتظار بازگشت
عفونت هاي ريوي

دكتر نوربخش، فوق تخصص بيماري  هاي عفوني: محدوديت هاي 
كرونايي به شدت بيماري هاي عفوني را به ويژه در پاييز كاهش داد

از ابتداي شــروع ويروس كرونا )اوايل اســفند سال گذشته( تا 
20مهر امسال 155نفر از افراد مبتال به بيماري هاي ريوي فوت شده 
و تست كروناي 920نفر از آنها هم مثبت بوده است. در بحران كرونا 
سالمت ريه به عنوان يكي از آسيب پذيرترين عضو بدن تحت الشعاع قرار گرفته است. عضوي 
كه بدون آن نمي توان زندگي كرد اين روزها به علت ماســك زدن، قرار گرفتن مدام در فضاي 
خانه و حضور كم در طبيعت، كشــيدن نفس هاي كوتاه و سطحي، ورزش نكردن و بسياري از 
بيماري هاي زمينه اي در اكسيژن رساني به سلول هاي بدن دچار اختالالت زيادي شده و تحت 
فشار قرار دارد. با روند پيشروي كرونا و آسيب رساندن به دستگاه تنفسي بدن انتظار مي رود 
بعد از كرونا در انتظار بيماري هاي ديگري باشيم كه سالمت اين عضو را به خطر خواهند انداخت.

كاهش عفونت ها در دوران كرونا
در ايــن مــدت كه 
ي  يت هــا د و محد
كرونايــي بر فضاي 
شــهر حاكم شده 
بســياري از عوامل 
بيماري زاي تنفسي 
مانند ترافيك، آلودگي هــوا و ازدحام جمعيت 
كاهش پيدا كرده و همين مســئله موجب شده 

تا روند رو به رشد برخي بيماري ها متوقف شود.
دكتر ثميله نوربخش، فوق تخصص بيماري  هاي 
عفوني ريه كــودكان درخصــوص پيش بيني 
بيماري هاي احتمالي درخصوص ريه در آينده 
در گفت وگو با همشــهري مي گويد: »تعطيلي 
مدارس، مهد كودك هــا و پيش دبســتاني ها، 
افزايــش دور كاري ها و كاهش ســاعات اداري، 
ترغيب مردم به انجام پروتكل هاي بهداشــتي 
بــراي جلوگيــري از انتقال ويــروس، كاهش 
ترافيــك و به تبــع آن آلودگي هــوا به ويژه در 
پاييز و حضور كم مــردم در اجتماعات موجب 
شده تا ما به شــدت با كاهش عفونت ها به ويژه 
عفونت هاي ريوي  روبه رو باشــيم. درحالي كه 
در پاييز سال هاي گذشــته عفونت هاي ريوي 
به عنوان يكي از بيماري هاي فصلي آمار بااليي 
را به خود اختصاص مي داد. با اتمام بحران كرونا 

و با بازگشــايي مدارس و مهدكودك ها، ازدحام 
جمعيت، ترافيــك و آلودگي هــوا مجددا بايد 
در انتظار بازگشــت عفونت ها باشــيم؛ چرا كه 
استفاده از ماسك هم به اندازه كافي ريه ها را در 
اين مدت آسيب پذير كرده است«. ممكن است 
برخي والديني كه در اين مدت نگران بوده اند كه 
نكند با ماسك زدن حجم ريه فرزندانشان كاهش 
پيدا كند، به مرور از حساسيت ها بكاهند و رعايت 
پروتكل هاي بهداشــتي ازجمله ماسك زدن را 
پشت گوش بيندازند. البته دكتر نوربخش با توجه 
به تخصصي كه دارد معتقد است ماسك زدن هاي 
طوالني نيز تبعاتي دارد كه نبايد به آن بي توجه 
بود.  وي مي افزايد: »بسياري از شاغالن در مدت 
كرونا مجبور بوده اند به مدت طوالني روي صورت 
ماسك داشته باشــند. هرچه زمان ماسك زدن 
طوالني باشــد گازكربنيك توليد شده به ريه ها 
برگشت پيدا مي كند و ممكن است سردرد ايجاد 
كند. ورزشــكاراني هم كه با زدن ماسك در اين 
روزها تمرين مي كنند بايد حواسشان باشد كه 
بار بيش از اندازه اي به قلب وارد مي كنند و به آن 
فشار مي آورند؛ به ويژه دوچرخه سواران. از طرفي 
در خانه ماندن نيز موجــب چاقي و بي تحركي 
افراد شــده و همين موضوع ريه هاي آنها را در 
معرض آسيب قرار مي دهد؛ به ويژه بيماراني كه 

مسن هستند يا بيماري هاي زمينه اي دارند«.

چاقي افراد، درگير آســيب هايي مانند آرتروز يا تنگي كانال 
نخاعي مي شوند. درصورتي كه شدت درگيري اين دو، چه زانو 
و چه كمر افزايش پيدا كند، فرد مجبور است اعمال جراحي 
بسيار ســنگين و پيچيده را متحمل شــود. مشكل آرتروز و 
آســيب ديدگي زانوها به دليل چاقي امروز ميان مردم كشور 
بسيار رايج است و با توجه به سبك زندگي اي كه ميان اكثريت 
رواج دارد، در آينده نيز اين درگيري براي مردم بيشتر خواهد 
شد. به گفته زماني، جوانان و نوجوانان، به ويژه نوجوانان، در 
اين زمانه چندان اهل ورزش نيستند- اكنون همه گيري كرونا 

و محدوديت هاي ناشي از آن هم به اين بي تحركي دامن زده 
است- و بازي ها و فعاليت هاي فيزيكي ســابق به بازي هاي 
كامپيوتري و اينترنتي تبديل شده اند و به ندرت نوجواني خارج 
از خانه به بازي يا فعاليت مي پردازد. رفت وآمد به مدرسه و خانه 
هم تا پيش از آغاز همه گيري با سرويس مدرسه يا خودروي 
شخصي والدين بود و پس از همه گيري هم كه كالس ها به كل 
مجازي برگزار مي شوند و رفت وآمدي وجود ندارد. به طور كل 
ورزش و تحرك كودكان و نوجوانان در اين دوران بسيار كم 
شده است. همين كم تحركي، ممكن است به مرور كودكان و 
نوجوانان را دچار مشكالت ماهيچه اي، اسكلتي، استخواني و 
مفصلي كند و همه اين مشكالت هم به دليل ضعف عضالني رخ 
مي دهد. بسياري از مراجعه كنندگان با مشكل ضعف عضالني 
درگيرند. خوشــبختانه در اين مرحله، مشكالت ماهيچه اي 
با يك ســري ورزش و تمرين و حركات اصالحي قابل درمان 
هستند. اما اين قابليت اصالح تا يك زماني امكان پذير است. 
اگر مدتي طوالني از بروز مشكالت ماهيچه اي و دردهاي بدن 
بگذرد و فرد هيچ اقدامي براي رفع آنهــا نكند، كم كم درد و 
فشار روي ستون فقرات و استخوان ها اثر منفي و شديد خواهد 
گذاشت و در چنين شرايطي  درمان، فرايندي زمان بر، مشكل 
و پيچيده خواهد شد. از نظر اين پزشك ارتوپد براي جلوگيري 
از بروز چنين مشكالتي در نسل هاي مختلف، چه نوجوانان و 
جوانان و چه بزرگساالن، بهترين راهكار تشويق همه افراد به 
ورزش كردن و داشتن زندگي پرتحرك است. زماني مي گويد: 
پشت ميز نشــيني طوالني و رفت وآمد با خودرو آفت سالمت 
افراد است. به خصوص كودكان و سالمندان بايد به ورزش كردن 
تشويق شوند. كودكان درصورتي كه از سنين كم به زندگي 
پرتحرك عادت كنند، ورزش كردن به بخشي جدايي ناپذير از 
زندگي آنها تبديل خواهد شــد و در آينده مشكالت اسكلتي 
و ماهيچه اي كمتري به ســراغ آنها خواهد آمد. اينكه جديدا 
استفاده از دوچرخه درحال رواج اســت،  اتفاق خوبي است، 
زيرا دوچرخه سواري براي همه ســنين، ورزشي بسيارمفيد 
اســت. اين فعاليت همه بخش هاي بدن، از ســتون فقرات و 
لگن گرفته تا مچ ها و تا حدي هم شــانه ها را درگير مي كند. 
از اين رو سوق دادن افراد به چنين فعاليت هايي كه تمام بدن 
را درگير مي كند و انجام آن براي همه سنين قابل اجراست و 
تبديل كردن اين فعاليت به بخشــي الينفك از زندگي افراد، 
تأثيري بســزا در جلوگيري از رواج بيماري هاي اســكلتي و 

ماهيچه اي بر جمعيت كشور خواهد داشت.

شيوا نوروزی
روزنامه نگار

نسل گردن خميده ها در راه است
آشنايي با دردهايي كه بي تحركي به شما هديه مي كند

فشار زياد به قلب
اگر قلب و ريه كودكان در ايــن مدت به علت 
محدوديت هاي تنفســي آســيب ديده باشد، 
قابل جبران است اما در افراد مسن و بيماران، 
فشــار زياد به قلب به خاطر داليلــي ازجمله 
ماســك زدن، تنفس نكــردن هــواي تــازه، 
ورزش كردن با ماســك، چاقي و يــا بودن در 
كنار افراد كرونايي خطرناك است؛ به ويژه براي 
كســاني كه بيماري هاي قلبي و عروقي، قند 
خون و يا فشــار خون باال دارند. فوق تخصص 
بيماري هــاي عفوني و گرمســيري مي گويد: 
»آسيب كرونا و محدوديت هاي تنفسي كه در 
اين مدت ايجاد كرده تا مدت ها ممكن است در 
افراد باقي بماند و برطرف نشود البته بيشتر در 
بزرگساالن نه كودكان و نوجوانان اما با بازگشت 
همه  چيز به حالت عادي به نظر مي رسد بيشتر 
شاهد بيماري هاي عفوني ازجمله بيماري هاي 
عفوني ريــوي و قلبي باشــيم و كرونا به طور 
غيرمستقيم با تضعيف سيســتم ايمني بدن 
افرادضعيف عامل ايجاد باشــد. البته تمام اين 
گفته ها قطعي و صددرصد نيست و در حد يك 
پيش بيني اســت؛ چرا كه ما با پديده اي تازه و 
متفاوت از آنچه هميشه بوده مواجهيم. ممكن 

هم هست اتفاقات طور ديگري رقم بخورد«.

تنفس هاي عميق
آمبولي ريه، ســندروم كاهــش حجم هواي 
تنفســي از ريه ها در اثر چاقي، بيماري انسداد 

ريه، عفونت ريه، ذات الريه، برونشيت يا التهاب 
ريه، ســل و آنفلوآنزا ازجملــه بيماري هايي 
هســتند كه ســالمت ريه را تهديد مي كنند 
و درصورت كاهش سيســتم ايمنــي در اين 
بخش امكان ابتالي فــرد را افزايش مي دهند. 
بايد به اين موضوع توجــه كرد كه كوويد-19 
مي تواند ســبب عوارض ريوي مانند ذات الريه 
و در موارد شديد ســبب سندروم تنفسي حاد 

)ARDS( شود.
 مســموميت عفونــي حاصلــه در اثر جذب 
 )SEPSIS( باكتري ها و مواد فاســد به خون
ديگر عارضه كوويد-19 اســت كــه مي تواند 
سبب صدمات پايدار به ريه و ديگر ارگان هاي 
بدن شود. بنابراين طبق توصيه دكتر نوربخش 
كســاني كه مجبورند ســاعات زيادي از روز 
را ماســك بزنند و با محدوديت هاي تنفســي 
مواجهند، به ويژه كساني كه بيماري زمينه اي 
ريه دارند بايد فعاليت هاي تنفسي شــان را به 
شــرطي كه هوا آلوده نباشد بيشــتر كنند تا 
ظرفيت هاي تنفســي افزايش يابد. همه افراد 
در منزل نيــز مي توانند نشســته يا درازكش 
تمرينات تنفس شكمي را به ويژه قبل از خواب 
انجام دهند. مراقبت هــا و رعايت پروتكل هاي 
بهداشتي و تقويت سيستم ايمني تا حد زيادي 
مي تواند صدمات پايدار كرونا به ريه در آينده را 
كاهش دهد؛ چرا كه صدمات ريه تا ماه ها بعد 
از برطرف شــدن كرونا نيز مي تواند مشكالت 
تنفسي ايجاد كند و بهبود معموال زمانبر است.
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افقي:
 1- درگيري داشتن- از صداي 

سخن... نديدم خوشتر- طراح
2- ســازمان پيمان مركزي- 
دست درازي مي كند- مدافع 

موكل
3- دلگير شدن- جانگداز

4- خرقه- كاخ لويي سيزدهم- 
خطاب مردان تركيه

5- ميان- ادب آموختن- مجوز 
ورود به سينما

6- از نيرو هاي سه گانه ارتش- 
شماره ها- بله روسي

7- تيزهوشي- حاال- كمانگير 
باستاني

8- از رنگ هــاي تركيبــي- 
خودداري كــردن- نوعي نان 

تنوري
9- نخستين قوم ايراني- آلوده 

به ننگ- زورگيري
10- پول ژاپن- مركز خريد- 

بسط و توسعه
11- برادر شيرازي- گياهي- 

نشانه بيماري
12- مجله حــاوي مدل هاي 
لباس- هدايت كننده- اسباب 

سفر
13- نقاب-  تر و تازه و شاداب

14- بين دشمنان از همه شان 
بهتر اســت- خدايي- اســب 

باركش

15- قســمتي از زمان- سنگ 
آذري- كسي كه در يك دوره 
مســابقات فوتبال بيشــترين 

گل ها را زده باشد
  

عمودي:
1- ثابت شده با دليل- موفق- 

خرس
2- رنج بي پايان!- شــهر چاي 
و كلوچه- حالتــي مخصوص 

زن باردار
3- چارديــواري مســقف- 

كار  بلد- ساحل دريا
4- رستگاري- پيروي كردن- 

سلطان
5- نقل حديث- به آرزو نرسيده
6- غمخــواري- خبرگــزاري 
ايتاليا- نام چند تن از پادشاهان 

اشكاني
7- ايالتــي در آمريكا- آخرين 

حرف الفباي يوناني- رقيبان
8- تكــرار حرفــي- مايعي با 
خاصيــت اكســيدكنندگي 
قــوي بــراي رنگ بــري و 

ضد عفوني كردن- غوزه پنبه
9- هواي گرم مرطوب- افسار- 

شهر كباب
10- سرنوشت- فيلمي ساخته 
مجيد مجيدي- كوچك ترين 

كشور غرب آفريقا
11- در حال ناليدن- مدرس 

دانشگاه
12- موفــق در انجــام كاري- 

مشقت- كلمه پرسش
13- اقامــت گزيــدن- ميــوه 
پاييــزي- در بيان علــت به كار 

مي رود
14- خداي يكتــا- عفو كردن- 

كيف انگليسي
15- گالبي- به طــور پنهاني و 
مخفيانه- عاقل بــه ظاهر ديوانه 

معاصر هارون الرشيد

 اعداد 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها و مربع هاي كوچك 3 در 3 يك بار جدول اعداد | 3790
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.
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قلبهابيمارترميشوند
فوق تخصص قلب و عروق: در يك جامعه سالم، بيماري هاي قلبي بايد 

در دهه ششم زندگي افراد بروز كند، اما ابتال به اين بيماري ها در ايران به دهه سوم 
كاهش پيدا كرده است

شبنم مجيدي
روزنامه نگار

بیماریهای

آینده

این شماره

سازمان بهداشت جهاني مي گويد تا زماني كه 
روندهاي فعلي در شيوه زندگي افراد متوقف يا 
معكوس نشود، در نيمه اول قرن بيست و يكم 
يعني تا ســال2050 بيش از يك ميليارد نفر 
در دنيا بر اثــر بيماري هاي قلبــي و عروقي 
مي ميرند. بخــش اعظمي از ايــن قربانيان 
ساكنان كشورهاي در حال توسعه خواهند بود 
و خيلي از آنها فقط ميانسالي را خواهند ديد. 
اين يك فاجعه بزرگ است، به خصوص آنكه 
تحقيقات متعدد نشان مي دهد بيماري هاي 
قلبي و  عروقي تا حد زيادي قابل پيشــگيري 

هستند.
 دكتر محمدرضا 
محمدحســني، 
ق تخصــص  فو
قلــب و عــروق 
نيز اين موضوع 
را تأييد مي كند 
و بــه همشــهري مي گويد: ايــن بيماري ها 
قابل پيشگيري هســتند، با اين حال حداقل 
در 20ســال اخير ميزان رشــد بيماري هاي 
غيرواگيــر به خصوص بيماري هــاي قلبي و 
عروقي و سرطان ها بسيار روزافزون بوده است.

او مي گويد: ويــروس كرونا آمــد و به عنوان 
يك بيماري واگيردار همه را شوكه كرد. اين 
ويروس باعث شد ميزان بيشترين مرگ وميرها 
به سمت بيماري هاي واگيردار متمايل شود. 
اما اگر از ايــن مرحله عبور كنيــم، قطعاً باز 
هم بيماري هــاي غيرواگيــر و در راس آنها 
بيماري هاي قلبي و عروقي و سرطان ها علت 

بيشترين مرگ وميرها خواهند بود.
اين فوق تخصص قلب و عروق ادامه مي دهد: 
با توجه به مسائلي مثل رشــد شهرنشيني، 
تغذيه نامطلوب، آلودگي هــوا، تحرك كم، 
استرس زياد و... ما شاهد افزايش بيماري هاي 
قلبي و عروقي، بيماري هــاي عصبي- رواني 
و سرطان ها خواهيم بود. اينها يك مجموعه 
در هم تنيده اســت؛ يعني وقتي مردم از نظر 
روحي وضعيت خوبي نداشــته باشــند و با 
مشــكالت گوناگوني مثل مسائل اقتصادي و 
مسائل مربوط به تغذيه يا شغل و... دست به 

گريبان باشند، منجر به افزايش بيماري هاي 
غيرواگير مي شود.

اصالح سبك زندگي به مرور زمان اتفاق 
مي افتد

در ايران آمار دقيقي دربــاره ميزان ابتال به 
بيماري هاي قلبي و عروقــي نداريم، دكتر 
محمد حســني هم مي گويد: مي دانيم كه 
سن ابتال به بيماري هاي قلبي در حال پايين 
آمدن اســت. اين عالمت خوبي نيست. نياز 
به تعــداد تخت هاي سي ســي يو روزبه روز 
بيشتر مي شــود؛ چرا كه بر تعداد مبتاليان 
افزوده خواهد شد. عوامل متعددي در ابتال 
به اين بيماري ها نقش دارند و نمي توان دليل 
ابتال به بيماري هاي قلبــي را به چند دليل 
محدود كرد. او با اشــاره به اينكه سن ابتال 

به بيماري هاي قلبــي و عروقي به دهه های 
ســوم و چهارم زندگي افراد رســيده است، 
مي گويد: البته دليــل بروز آنهــا مي تواند 
مادرزادي هم باشد اما بحث ما درباره نوعي از 
ابتال به بيماري هاي قلبي و عروقي است كه 
اكتسابي محسوب مي شــود و افراد به خاطر 

نوع زندگي و محيط به آن مبتال مي شــوند. 
انتظار نمــي رود كه در يك جامعه ســالم، 
بيماري قلبي زودتر از دهه ششم زندگي افراد 
بروز كند. اما در جامعه ما در دهه ســوم هم 
بيماري هاي قلبــي را مي بينيم. البته بعضي 
موارد دخيــل در احتمال ابتــال به بيماري 

قلبي، مثل ژنتيك، قابل اصالح نيســت ولي 
سبك زندگي را مي توان به مرور و با حوصله 
اصالح كــرد. به گفته دكتر محمد حســني 
عواملي مثل چربي خون باال، عدم كنترل قند 
خون، مصرف دخانيات و تنباكو، بي تحركي، 
تغذيه نامطلوب و چاقي تنها بخشي از موارد 

تأثيرگذار بــر ابتالي افراد بــه بيماري هاي 
قلبي و عروقــي هســتند. او ادامه مي دهد: 
در نتيجه تنهــا توصيه به مردم اين اســت 
كه فاكتورهاي خطر را بشناســند و ســعي 
كنند به مرور زمان آنها را كنترل كنند. مثاًل 
يك سال وقت بگذارند و ورزش را به روتين 
هميشــگي زندگي خود اضافه كنند يا يك 
ســال وقت صرف كنند و نوع تغذيه خود را 
به مرور اصالح كنند. دخانيات را ترك كنند 
و يا ياد بگيرند چطور استرس خود را كنترل 
كنند.اين متخصص قلب و عروق با بيان اينكه 
مي دانيم از بين بردن عوامل خطر به يكباره 
ممكن نيست، مي افزايد: اين اصالحات بايد 
به مرور زمان اتفاق بيفتد و به صورت فشرده 
عمال نشدني اســت و يكدفعه اي نمي توان 
همه اينها را اصالح كرد. هر فردي بايد براي 

خود برنامه ريزي و مثال در يك دوره 5ساله 
همه فاكتورهاي خطرآفرين در زندگي خود 
را اصالح كند. در اين صورت مي تواند زندگي 

سالمي داشته باشد.

مردم به فرش خانه شان بيش از جسم شان 
اهميت مي دهند

دكتر محمدحسني ادامه مي دهد: درباره اينكه 
چقدر از بيماري هاي قلبي و عروقي به ژنتيك 
بازمي گردد و چقدر به ســبك زندگي افراد، 
مطالعه دقيقي در ايران انجام نشــده است. 
اما بر اســاس تجربيات مي توان گفت نقش 
ژنتيك هم پررنگ است. افرادي كه در خانواده 
خود سابقه سكته قلبي داشــته اند)با درنظر 
گرفتن مواردي مثل ســن، جنــس و درجه 
خويشــاوندي( مي توانند تشخيص دهند كه 
آيا استعداد ابتال به بيماري هاي قلبي را دارند 
يا نه. اگر داشتند، بايد بيشتر مراقبت كنند و 
تحت نظر باشــند. نقش فاكتورهاي ديگري 
مثل ديابت، فشــار خون باال، چربي خون باال 

و... نيز پررنگ است.
در صورت اصالح مــوارد خطرناك، احتمال 
ابتال به بيماري قلبي و عروقي بســيار پايين 
مي آيد. البته كم كردن يــا حذف زمينه هاي 
خطر اصال كار آســاني نيست؛ چون بسياري 
از ايــن فاكتورهــاي خطر مثل نــوع تغذيه 
به شــدت با فرهنگ ما در هم تنيده اســت و 
رهايي از آنها به شدت مشكل خواهد بود. دكتر 
محمد حسني 2راه پيشــنهاد مي كند: يكي 
اصالح رفتاري و ديگري چك آپ هاي دوره اي 
نزد پزشــك. در اين صورت احتمال ابتال به 
بيماري هاي قلبي تا ميزان قابل توجهي كاهش 
مي يابــد. او مي گويد: مردم به اشــتباه فكر 
مي كنند بايد حتما مريض شوند تا به پزشك 
مراجعه كنند. همين افراد بــراي خودروي 
خود ارزش بيشتري قائل مي شوند و سر موعد 
آن را براي ســرويس و مثال تعويض روغن به 
تعميــرگاه مي برند. علــت آن اهميت ندادن 
به جســم خود اســت.  غالب مردم به جسم 
خود اهميت نمي دهنــد، اما به خودرو، فرش 
خانه شــان يا هر كااليي كه دارند فوق العاده 
رسيدگي مي كنند. اگر چك آپ هاي دوره اي 
ساالنه را براي جســم خود انجام دهند هيچ 

خطري براي آنها وجود ندارد.

با توجه به مسائلي مثل رشد شهرنشيني، تغذيه نامطلوب، آلودگي هوا، 
تحرك كم، استرس زياد و... ما شاهد افزايش بيماري هاي قلبي و عروقي، 

بيماري هاي عصبي- رواني و سرطان ها خواهيم بود

فقط2درصدمردمبهسالمتشان
اهميتميدهند

انجمن قلــب آمريكا با اســتفاده از شــواهد و تحقيقات، 
مجموعه اي با عنوان »زندگي ســاده اســت« ارائه داده كه 
پايبندي به آن، مي تواند از قلب افــراد محافظت و بيماري 
قلبي را پيش بيني كند. »زندگي ساده است« شامل 7 مورد 
مي شــود كه 4 مورد آن مربوط به »رفتارهاي قابل اصالح« 
است. يعني كارهايي كه مي توانيد انجام دهيد تا احتمال ابتال 
به بيماري قلبي را تا 80 درصد كاهش دهيد. اين موارد عبارت 
اند از: ترك سيگار، حفظ وزن ســالم، خوردن غذاي سالم و 

تحرك بدني.
انجمن قلب آمريكا همچنين ســه معيار كنترل فشار خون، 
كلســترول و قند خون را هم در نظر مي گيــرد. اين انجمن 
پيشنهاد مي كند كه با كنترل اين سه مورد و انجام 4 رفتار 
باال، خطر مرگ ناشي از ســكته مغزي يا بيماري هاي قلبي و 

عروقي كاهش مي يابد. 
اين انجمن پيشــنهاد مي كند كه هر معيــار و رفتار مربوط 
به اين 7 مــورد را ارزيابي و آنها را در ســه رده »ضعيف«، 
»متوســط« و»ايده آل« درجه بندي كنيد. بنابراين رفتاري 
مانند سيگار كشــيدن اگر به طور مرتب اتفاق مي افتد آن را 
»ضعيف« رده بندي كنيد. اگر در سال گذشته گاهي سيگار 
كشيده ايد آن را »متوسط« ارزيابي كنيد و اگر سيگار را ترك 
كرده ايد يا اصال سيگار نمي كشــيد به آن درجه »ايده آل« 
بدهيد.  فقط حدود 2 درصد از مردم كشــورها، تمام شرايط 
ايده آل را براي اين 7 مورد دارند و پايبندي به اين 7 عامل، به 
مرور زمان خطر ابتال به بيماري هاي قلبي عروقي و مرگ ناشي 

از اين بيماري ها را در فرد كاهش مي دهد. 



17 2 سه شنبه 20 آبان 99  شماره 8081 حوادث 3 0 2 3 6 2 3

  سيگار كشيدن در مكان هاي عمومي ممنوع شود
به عنوان يك شهروند ده ها بار با روابط عمومي وزارت بهداشت تماس 
گرفته و از افرادي كه در مكان هاي عمومي )پارك ها، خيابان ها، مغازه ها 
و معابر( سيگار مصرف مي كنند گاليه كرده ام. زيرا با توجه به وضعيت 
حاد تهران درخصوص شيوع ويروس كرونا اين قشر سيگاري و بي توجه 
مي توانند عامل شيوع بيشتر باشند. اما تاكنون اظهارنظري از طرف 

مسئوالن با طرح اين موضوع نشنيده ام. لطفا مسئوالن پيگير باشند.
رضواني از تهران 

  جوالن معتادان متجاهر در سنندج
جوالن معتادان در مكان هاي عمومي به ويژه پارك هاي سطح شهر، به 
معضلي براي شهر سنندج تبديل شده است. بعد از آزادي معتادان و 
برداشتن بار مجرم بودن از روي دوش آنان، تعداد اين افراد در سطح 
شهر سنندج روزبه روز فزوني يافته و در بسياري از موارد شاهد هستيم 
كه برخي از اين افراد در مالء عام مشغول به مصرف مواد مخدر هستند. 
در اين شرايط كرونايي اين وضع نمود بدتري پيدا كرده و شهروندان 

نگران هستند كه اين معتادان كانون شيوع كرونا در شهر باشند.
رحمتي از سنندج

  شلوغي بيش از اندازه متروي تهران
با اينكه هر بار از شلوغي مترو گاليه مي كنيم فوري مسئوالن جوابيه 
مي دهند، بايد بگويم كه اين جوابيه ها مشكلي را حل نمي كند و شايد 
راه حل جلوگيري از شلوغي مترو ايجاد محدوديت در آن باشد مثال با 
محدوديت براي استفاده از مترو با درنظر گرفتن شماره هاي زوج و فرد 
كارت هاي ملي. عصر ديروز دريكي از ايستگاه هاي مترو در محدوده 
مركز شهر تهران مســافران به فاصله چند سانتي متري هم ايستاده 
بودند و درب قطار به سختي بسته مي شــد. اگر هم مسئوالن كاري 

نمي كنند مردم خودشان اقدام كنند و پياده آمد و شد كنند.
 اعتمادي از تهران 

  از ظرفيت هاي مؤسسه رازي براي كرجي ها استفاده نمي شود
مؤسسه سرم ســازي  رازي به عنوان بزرگ ترين مؤسسه تهيه و توليد 
واكسن كشور در كرج واقع شــده اســت و مي توان از ظرفيت هاي 
آزمايشگاهي آن حداقل براي انجام تست كرونا براي اهالي كرج استفاده 
كرد، اما متأسفانه از اين ظرفيت بهره گيري نمي شود. آيا نبايد حداقل 
در شــرايط بحراني از اين ظرفيت هاي ملي بهره برد و الاقل ساكنان 

محدوده اين مؤسسات ملي را از آنها منتفع كرد؟
زارع رفيع از كرج

  قيمت ها كاهش يافت مسئوالن به پاي خودشان ننويسند
اگر كاهش قيمت ها در ماه هاي آينده رخ داد مسئوالن نگويند با تالش 
شبانه روزي اتفاق افتاد چرا كه در اوج باال بودن قيمت ها مدام آدرس 

كاخ سفيد و دشمنان قسم خورده را به مردم دادند.
نيري از تهران

  كوي فردوس همدان داراي كمترين امكانات شهري است
كوي فردوس همدان با كمترين امكانات نام شهر دارد. در اين محله 
نه مسجدي هست، نه مدرســه اي، نه آتش نشاني، نه فضاي سبز و نه 
امكانات بازي و تفريح براي بچه  ها. مســئوالن هم مدام از نخستين 

فرصت حرف مي زنند كه ظاهرا هيچ وقت فرانخواهد رسيد.
كاظمي از همدان 

  شايد روش ابتالي همگاني بهتر از تعطيلي ساعتي باشد
وقتي بودجه و امكانات كافي براي تعطيلي كامل شهرها نداريم شايد 
بهتر باشد آمد و شد در تمام ساعات آزاد باشــد تا ابتالي همگاني و 
اصطالحا گله اي كار را يكسره كند. وگرنه با محدودكردن رفت وآمد در 
ساعاتي كه مردم به طور ذاتي هم در آن ساعات تردد چنداني ندارند 

نمي تواند جلوي شيوع كرونا را بگيرد.
فاطميان از تهران

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

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

با مردم

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

كوتاه از حادثه

پاسخ مسئوالن

دستگيري دزدان مسلح 
طال در شيراز

سارقان مســلح كه پس از حمله به خودروي 
طالفروشان دوره گرد 3كيلو طال سرقت كرده 
بودند، براي آنكه ردي از خــود به جا نگذارند 
در جاده خودرويشان را به آتش كشيدند، اما 

سرانجام توسط پليس دستگير شدند.
به گزارش همشــهري، اواسط ارديبهشت ماه 
امسال چند طالفروش دوره گرد پس از خريد 
حدود 3كيلو طال از اســتان بوشهر به سوي 
اصفهان به راه افتادند. آنها ســوار برخودروي 
شخصي شــان در جاده در حال حركت بودند 
كه ناگهان در مسير برازجان-دالكي خودرويي 
به آنها نزديك شد و سرنشينان آن كه مسلح 
بودند راننــده را وادار به توقــف كردند. افراد 
مسلح، طالفروشان را با تهديد از خودرويشان 
پياده و اقدام به بازرسي خودرو كردند. به نظر 
مي رسيد آنها از قبل طالفروشان را شناسايي 
و تعقيب كرده بودند و اين بخشي از يك نقشه 
از پيش طراحي شــده بود. مردان مســلح كه 
3نفر بودند پس از بازرسي خودرو موفق شدند 
كيســه هاي طال را پيدا كنند. آنها درحالي كه 
همچنان طالفروشان را تهديد مي كردند همراه 

با 3كيلو طال از آنجا گريختند.
طالفروشان كه 3كيلو طاليشان را بربادرفته 
مي ديدند، در تماس با پليس جزئيات سرقت 
مسلحانه را شــرح دادند و از مأموران كمك 
خواستند. در اين شــرايط بود كه تحقيقات 
پليســي در اين خصوص آغاز شد. مشخصات 
خودروي سارقان به واحدهاي مختلف پليس 
در شــهرهاي اطراف داده شــد تا در صورت 
مشاهده، خودروي آنها متوقف شود. ساعتي 
از اين حادثه مي گذشــت كه مأموران پليس 
منطقه آب پخــش با خودرويي شــعله ور در 
نزديكي جاده مواجه شــدند. بررســي هاي 
اوليه نشان مي داد اين خودرو همان خودروي 
سارقان تحت تعقيب اســت. آنها در حقيقت 
قصد داشتند با آتش زدن خودرويي كه از آن در 
اين سرقت مسلحانه استفاده كرده بودند هيچ 

ردي از خود به جا نگذارند.
با وجود تالش هاي گسترده پليس، اما مأموران 
نتوانستند 3سارق مســلح را شناسايي كنند. 
با اين حال رســيدگي به اين پرونده همچنان 
در دســتور كار قرار داشــت. 6 ماه پس از اين 
ســرقت، كارآگاهان پليس آگاهي دشتستان 
به اطالعاتي درباره 3سارق تحت تعقيب دست 
يافتند. شــواهد به دست آمده نشــان مي داد 
آنها پس از ســرقت به شــيراز گريخته و در 
آنجا مخفي شــده اند. در اين شرايط گروهي 
از مأموران پليس دشتســتان راهي شــيراز 
شدند و در عملياتي ضربتي 3سارق مسلح را 

دستگير كردند.
سردار خليل واعظي، فرمانده انتظامي استان 
بوشــهر در اين باره گفت: بــا انتقال متهمان 
به دشتســتان آنها ضمن اعتراف به ســرقت 
مسلحانه 3كيلو طال از طالفروشان دوره گرد، 
اقرار كردند مدتي قبل در يكي از استان هاي 
ديگر نيز با اين ترفند دســت به ســرقت طال 
زده اند. بــه گفته وي هم اكنــون متهمان در 
بازداشت به سر مي بردند و تحقيقات در اين باره 

ادامه دارد.

ترميم جاده باقرشهر با شهرداري باقرشهر است
روابط عمومي منطقه 20 شهرداري تهران پيرو چاپ پيام مردمي با 
موضوع »ضرورت مرمت آسفالت و تامين روشنايي جاده باقرشهر« در 
ستون با مردم روز 30مهرماه پاسخ داده است: به استحضار مي رساند 
آدرس درج شده در اين پيام مردمي در محدوده شهرداري منطقه20 

واقع نيست و الزم است با شهرداري باقرشهر مكاتبه شود.

اقتصاد ايران  در شوك انتخاب بايدن
اين طيف تخريبگر اقتصادي فقط محدود به چند  ادامه از 

فرد خاص يا شركت هاي خاص غيردولتي نيست، صفحه اول
بلكه اتفاقا بخش اعظم اين دالالن حرفه اي نهادها و بنگاه هاي دولتي، 
شبه دولتي و يا وابســته به دولت هستند كه با اســتفاده از رانت ها و 
حمايت هاي دولتي، بازيگران پنهان و بي پاسخ اقتصاد ايران هستند. 
بدون ترديد اين آفت هاي اقتصاد ايران خيلي سريع خود را با شرايط 
جديد تطبيق مي دهند و سعي مي كنند از راه هاي ديگر البته با شدت 
و حدت كمتري به رفتار سودجويانه خود ادامه دهند. تكليف دولت در 
گام نخســت دوري از خوابيدن در باد امواج سياســي ناشي از نتايج 
انتخابات آمريــكا و در مقابل لجام زدن و مديريــت دالالن دولتي و 
شبه دولتي است كه در ماه هاي اخير آشكارا و بدون واهمه به سوداگري 

پرداخته اند.
عالوه بر اين دولت و نهادهاي اقتصــادي دولتي نظير بانك مركزي، 
وزارت اقتصادي و سازمان برنامه و بودجه در اين شرايط خطير ناچارند 
به دور از هيجانات سياسي زودگذر و براساس سياست ها و برنامه هاي 
اقتصادي هدفمند، به گونه اي تدبير كنند كه كشتي اقتصادي ايران 
با كمترين هزينه و التهاب و به تدريج به ســاحل ثبات برســد. اين 
مهم به  معناي حضور دســتوري در بازار در قالــب كاهش يا افزايش 
قيمت ها نيست بلكه سياستگذاري درســت بر مبناي مالحظات و 
سياست هاي كالن واقعي در حوزه سياســي اعم از داخلي و خارجي 
است؛ سياســت هايي كه از اجماع داخلي و براساس درك درست و 
واحد از شرايط سياســي آينده و مهم تر از آن استفاده از فرصت هاي 
ايجادشده، ناشي شــود. اين رفتار به طور طبيعي موجب جلوگيري 
از بروز انتظــارات كاذب و زودهنگام و در عين حــال مهار انتظارات 

ايجادشده مي شود.

دختري 17ساله در درگيري با پدرش به روي او اسيد 
پاشيد و مرگ وي را رقم زد.

به گزارش همشهري، ساعت 11صبح ديروز مأموران 
كالنتري ونك در تماس با قاضــي مصطفي واحدي، 
كشــيك جنايي تهران، خبر از مــرگ مرموز مردي 

ميانسال دادند. 
متوفي كه 50ساله بود از شب قبل به دليل سوختگي در 
بيمارستان سوانح و سوختگي بستري شده اما به دليل 
شدت صدمات جانش را از دست داده بود. علت مرگ 

او سوختگي بر اثر پاشيده شدن اسيد به سر و صورتش 
بود و همين باعث شــد كه پرونده اي تشــكيل شده و 
قاضي جنايي دســتور تحقيقات درباره اين حادثه را 
صادر كند. بررســي ها حكايت از اين داشت كه متوفي 
ساكن ورامين بوده است و ظاهرا در درگيري خانوادگي، 
يكي از فرزندان او به روي وي اسيد پاشيده كه به شدت 
بافت هاي بدن وي را تخريب كــرده بود. تيم تحقيق 
با حضور در بيمارســتان به پرس و جو از برادر مقتول 
پرداختند. او گفت: برادرم همراه همسر و پسر معلولش و 

دختر 17ساله اش به نام سحر در ورامين زندگي مي كرد. 
دختر او مدت هاســت كه دچار بيماري روحي و رواني 
شده است. به همين دليل چند وقتي مي شد كه زندگي 
برادرم به دليل بيماري اعصاب و روان دخترش مختل 
شده بود. او مدام با دخترش درگيري داشت تا اينكه روز 
يكشنبه همسر برادرم درحالي كه گريه مي كرد به من 
زنگ زد. او گفت برادرم دچار ســوختگي شده كه فورا 
خودم را به آنجا رساندم. برادرم ابتدا در بيمارستاني در 
ورامين بستري شده و بعد از آنجا به بيمارستان سوانح 

و سوختگي تهران انتقالش دادند. وي ادامه داد: همسر 
برادرم با دختر 17ساله شــان به شدت اختالف داشت. 
وقتي درباره حادثه پرســيدم معلوم شد كه روز حادثه 
ابتدا همســر برادرم با دخترشان دچار مشاجره شده و 
وقتي برادرم وارد ماجرا شده، دخترش ظرف اسيدي كه 
براي باز كردن لوله ها از آن استفاده مي شد را برداشته و 

اسيد داخل آن را به روي پدرش ريخته است.
با انجام تحقيقات اوليه، جسد مقتول با دستور بازپرس 
جنايي به پزشكي قانوني انتقال يافت و از آنجا كه حادثه 
در ورامين رخ داده بود پرونده براي رســيدگي بيشتر 
و دســتگيري دختر اسيدپاش به دادســراي ورامين 

فرستاده شد.

مرد شــياد كه ادعا مي كرد از مديران يك 
شركت بين المللي اســت، با چرب زباني، 
دختر ثروتمندي را فريب داد و توانســت 
از او 200ميليون تومان كالهبرداري كند.

به گــزارش همشــهري، روز 25مهرماه 
امسال دختر جواني به پايگاه چهارم پليس 
آگاهي رفــت و گفت خواســتگارش از او 
200ميليون تومــان كالهبرداري كرده و 
ديگر به تماس هايش جــواب نمي دهد. 
شاكي به مأموران گفت: حدود يك سال 
قبل با مرد جواني آشنا شدم كه مي گفت 
از مديران رده باالي يك شركت بين المللي 
اســت. او مي گفت وضعيــت مالي خوبي 
دارد و از من خواســتگاري كــرد. من هم 
چون فكر مي كردم جوان خوبي است و با 
او خوشبخت مي شوم، پيشنهادش را قبول 
كردم و قرار شــد چند ماه بعد با يكديگر 

ازدواج كنيم.
دختــر جــوان در ادامه گفــت: در مدت 
آشــنايي يك روز او با من تماس گرفت و 
گفت موقعيت خوبي براي وارد كردن يك 
خودرو به دست آمده اســت و اگر در اين 
كار سرمايه گذاري كنم، با توجه به شرايط 
بازار سود خوبي نصيبم خواهد شد. او مبلغ 
200ميليون تومــان از من گرفت و گفت 
مي تواند از طريــق روابطي كه دارد، برايم 
خودروي خارجي وارد كند و سپس آن را 
براي نقل و انتقال مديران به واحد ترابري 
شركتي كه در آن كار مي كند، اجاره دهد 
و از اين طريق سود خوبي نصيب من شود.

شاكي ادامه داد: خواســتگارم مدام برايم 
داستان سرايي مي كرد. او گفت نمي خواهد 
بازرســي اداره متوجه اين موضوع شود. 
او گفت براي اينكــه ردي از خودش به جا 
نگذارد، بايد كارت عابربانكم را در اختيارش 
بگذارم. من هم كه به او اعتماد پيدا كرده 
بودم، كارت و رمز خــودم را در اختيارش 
گذاشتم و از طريق دســتگاه پوز شركت 
200ميليون تومان از حسابم برداشت كرد 

اما ماه ها گذشت و نه خبري از خودرو شد و 
نه از پولم. تا اينكه ديگر به پيام هايم جواب 
نداد و فهميدم او يك كالهبردار اســت و 

فرار كرده است.
با ثبت اظهارات شاكي، پرونده در اختيار 
تيم مبارزه با جعــل و كالهبرداري پايگاه 
چهارم قرار گرفت و كارآگاهان در گام اول 
تحقيقات متوجه شدند متهم با پول شاكي 
دالر خريده اســت. مأمــوران در ادامه به 

شركتي كه متهم ادعا مي كرد در آنجا كار 
مي كند، رفتند تا درباره وي تحقيق كنند 
اما معلوم شد كه هيچ كس در آنجا متهم 
را نمي شناســد و او درباره فعاليت در اين 

شركت به دختر جوان دروغ گفته است.
شــاكي در شــرايطي چند ماه با متهم در 
ارتباط بود و حتي 200ميليون تومان هم 
به او داده بود كه هيچ آدرسي از او نداشت. 
از سويي بررسي ها نشان مي داد متهم نام 
واقعي اش را از شاكي پنهان كرده و با نامي 
دروغين خودش را معرفي كرده اســت. 
همين موضوع كار پليس را دشوار مي كرد. 
با وجود اين، مأموران با كمك دختر جوان 
چهره فرضــي متهم را ترســيم كردند و 
توانستند او را شناســايي كنند. اطالعات 
به دســت آمده حاكي از آن بود كه متهم 
از افراد ســابقه دار در زمينه كالهبرداري 
است كه از سوي مراجع قضايي و انتظامي 
استان هاي خراسان رضوي، خوزستان و 
شهر مسجد سليمان تحت تعقيب قرار دارد. 
در چنين شرايطي بود كه مأموران موفق 
شــدند مخفيگاه او را در يكي از شهرهاي 

شمالي شناسايي و او را دستگير كنند.
سرهنگ ســعيد مجيدي، رئيس پايگاه 
چهارم پليس آگاهي تهران با اعالم جزئيات 
اين پرونــده، گفت: وقتــي متهم تحت 
بازجويي قرار گرفت، بــه كالهبرداري از 
شــاكي اعتراف كرد و پس از صدور قرار 
تامين براي رســيدگي به ساير اتهام ها به 

استان خوزستان اعزام شد.

اسيدپاشي دختر 17ساله به روي پدر

خواستگار قالبي، دختر پولدار  را سركيسه كرد

خواستگار ســابق يك زن كه 
شوهر وي را به قتل رسانده بود، پيگيري

در دادســراي جنايي تهران 
جزئيات جنايتي را كه مرتكب شده بود بازگو 
كرد. او اعتراف كرد كه با همدستي زن مورد 
عالقه اش، پيش از اين 2 بار قصد گرفتن جان 
شوهر او را داشتند، اما موفق نشدند تا اينكه 

سومين بار به آنچه مي خواستند رسيدند.
به گــزارش همشــهري، راز ايــن جنايت 
27مهرماه فــاش شــد. آن روز تيم جنايي 
پايتخــت در جريــان قتل مــرد جواني در 
خانه اي حوالي شــرق تهران قرار گرفتند و 
راهي آنجا شدند. مقتول بر اثر ضربات چاقو 
به قتل رســيده بود و همسرش سعي داشت 
با داستان ســرايي، مأموران پليس را گمراه 
كند. اين زن ابتدا مدعي شد كه براي خريد 
از خانه بيرون رفته و وقتي برگشــته با جسد 
خونين همسرش روبه رو شده و با داد و فرياد 
همسايه ها را خبر كرده است؛ اما در مرحله بعد 
مدعي شــد كه داخل اتاق بوده و بعد متوجه 
شده كه شوهرش چاقو خورده است. اين زن 
مدعي شد كه وقتي شوهرش را غرق درخون 
ديده و از او پرســيده كه چه اتفاقي رخ داده 

است، شوهرش گفته كه سامان به او چاقو زده 
اســت. به گفته زن جوان، سامان خواستگار 
سابق او بوده و پس از ارتكاب جنايت متواري 

شده بود.
با توجه به اظهارات ضد  و نقيض زن جوان، وي 
بازداشت شــد و بازجويي از او ادامه داشت تا 
اينكه لب به اعتراف گشود و راز قتل شوهرش 
را فاش كرد. او گفت: شــوهرش رفتار خوبي 
با وي نداشــته و به همين دليل با همدستي 
خواستگار سابقش به نام سامان، نقشه قتل او 
را كشيده و آن را اجرا كرده است. با اعترافات 
وي، تحقيقات براي دستگيري سامان شروع 
شد و وي كه در يكي از شهرهاي شمال شرقي 

كشور پنهان شده بود دستگير شد.
متهم به قتل از شهرســتان به تهران انتقال 
يافت و صبح ديروز در دادسراي جنايي تهران 
حاضر شد تا جزئيات جنايتي كه مرتكب شده 
را شــرح بدهد. او اتهامش مباشرت در قتل 
عمدي مرد جوان اســت و در جلسه تحقيق 
اعتراف كرد كه پيش از اين 2 بار قصد كشتن 
مقتول را داشته كه موفق نشده بود. با اعترافات 
مرد جوان، براي او قرار بازداشت صادر شد و 

تحقيقات تكميلي در اين پرونده ادامه دارد.

دستگيري مادر  به خاطر شليك مرگبار به كودك 8ماهه
شليك هاي زن جوان به دسته بلدرچين ها در منطقه اي 

در آريزوناي آمريكا، جان كودك 8ماهه او را گرفت. خارجي
به گزارش همشهري به نقل از فاكس نيوز، اين حادثه 
در اطراف شــهر موهاو آريزونا و زماني رخ داد كه زن جواني به همراه 
كودك 8ما هه اش و 2 نفر از دوستانش براي تفريح به محل حادثه رفته 
بودند. زن جوان كه كودكش را داخل صندلي نوزاد قرار داده بود، آن را 
روي زمين گذاشته و براي روشن كردن آتش به دنبال هيزم مي گشت 
كه چشمش به دسته اي بلدرچين در نزديكي كودكش افتاد كه به اين 

طرف و آن طرف مي رفتند. 
او سالحي را كه همراهش بود برداشت و شروع به تيراندازي به سوي 
بلدرچين ها كرد و به گفته پليس حدود 20تا 30گلوله شليك كرد اما 
2گلوله شليك شده از سوي او به جاي اصابت به بلدرچين ها به كودك 
كه داخل صندلي نوزاد بود اصابت كرد. يكي از گلوله ها به سر و يكي 
ديگر به پهلوي كودك اصابت كرده بود و زن جوان و دوستانش با ديدن 

اين صحنه، وحشتزده كودك را به بيمارستان منتقل كردند. اين زن 
در ابتدا به مسئوالن بيمارستان و مأموران پليس گفت كه آنها در حال 
تفريح در اطراف شــهر بودند كه عده اي ناشناس شروع به تيراندازي 
كردند و در اين حادثه كودكش هدف اصابــت گلوله قرار گرفت. در 
اين شرايط پزشكان تالش براي نجات كودك را آغاز كردند اما شدت 
جراحاتي كه به او وارد شده بود باعث شــد كه وي جانش را از دست 
بدهد. پس از اين حادثه تحقيقات درباره اين اتفاق آغاز شد و مأموران 
پليس متوجه شدند كه زن جوان دروغ مي گويد و گلوله هايي كه باعث 

مرگ كودك شده، از سالح اين زن شليك شده است. 
در اين شرايط زن جوان اعتراف كرد كه آن روز قصد شليك به دسته 
بلدرچين  را داشته كه تصادفي كودكش را هدف گرفته و باعث مرگ او 
شده است. به گفته كالنتري شهر موهاو، هم اكنون اين زن و دوستانش 
به اتهام كودك آزاري منجر به مرگ بازداشت هستند و تحقيقات از 

آنها ادامه دارد.

گفت وگو با متهم
از چه زماني تصميم به قتل گرفتيد؟

حدود 4ماهي بود كه قصد كشتن شوهر زن مورد عالقه ام را داشتيم. يك بار قصد داشتيم شوهر او را با ماشين زير بگيريم و ماجرا 
را تصادف نشان بدهيم، اما موفق نشديم. آن روز تعقيب اش كرديم اما نشد كه او را زير بگيريم. نقشه بعدي اين بود كه زن جوان 
به شوهرش يك مشت قرص بدهد و جانش را بگيرد و بعد از آن اگر الزم بود به من زنگ بزند تا خودم را برسانم و كار را تمام كنم، 

اما ظاهرا دوز قرص ها كم بود و شوهرش زنده ماند. سومين نقشه اما گرفت.
از نقشه سوم بگو؟

يك شب قبل از حادثه با هماهنگي و كمك همسر مقتول وارد ساختمان آنها شدم. شب را در پشت بام خوابيدم و صبح روز 
حادثه، اين زن پيامكي فرستاد و گفت كه شرايط براي اجراي نقشه مناسب است. او در را باز گذاشت و من هم رفتم و با 2 ضربه 

چاقو، مقتول را در خواب كشتم.
چرا تن به ارتكاب اين جنايت دادي؟

مينا)همسر مقتول( را از سال ها قبل مي شناختم. زماني كه مجرد بود براي تفريح و سفر به شهرمان آمد. من اهل تهران نيستم 
و در يكي از شهرهاي شمال شرقي كشور زندگي مي كنم. مينا با يكي از دوستانش در خيابان قدم مي زد كه چشمم به او افتاد و 
در يك نگاه عاشقش شدم. به او شماره ام را دادم و مدتي با هم ارتباط داشتيم اما مدتي بعد گفت كه قصد ازدواج با فرد ديگري 
را دارد. همين باعث شد تا ارتباط مان به  هم بخورد. مدت ها بود از مينا خبر نداشتم تا اينكه چند ماه قبل به من زنگ زد و گفت 
با شوهرش به شدت اختالف دارد. او گفت: شوهرش رفتار خوبي ندارد و از من خواست كه او را گوشمالي بدهم. من هنوز عاشق 
مينا بودم. بعد از آن به تهران آمدم و او را ديدم و تصميم گرفتيم با كشتن شوهرش، با يكديگر ازدواج كنيم. فكر مي كرديم لو 

نمي رويم اما تصورمان اشتباه بود.
بعد از قتل چه كردي؟

به شهر محل سكونتم رفتم. قرارمان اين بود كه مدتي در آنجا بمانم و حتي به مينا هم زنگ نزنم. چون فكر مي كرديم اينطوري 
دستمان رو نمي شود. قرار بود مينا هم با داستان سرايي پليس را گمراه كند، اما نقشه مان نگرفت و همه  چيز خيلي زود لو رفت.

ث
مك

اعترافات خواستگار جنايتكار 
در دادسراي جنايي

رئيس پليس پيشگيري پايتخت گفت: از ابتداي سال 99 تاكنون نسبت به مدت مشابه، 
سرقت در پايتخت 3 درصد افزايش داشته است.

به گزارش مهر، سرهنگ جليل موقوفه اي همچنين در مورد اقدامات پليس در مورد 
آزار و اذيت هاي خياباني گفت: در كالنتري هاي پايتخت تعدادي گشت انتظامي داريم 
كه محسوس هستند و با ماشين و لباس فرم در محالت گشتزني مي كنند. وي افزود: 
تعدادي از همكارانمان كه تيم هاي عملياتي، تجســس و معاون اطالعات را تشكيل 
مي دهند، به صورت نامحسوس در بحث برقراري امنيت در محالت حضور دارند و اگر 
در بحث آزار و اذيت بانوان موردي مشاهده كنند، جزو جرايم مشهود به حساب مي آيد 
و به شدت برخورد خواهند كرد و نيازي به اعالم شكايت از طرف فرد آزارديده نيست. 
سرهنگ موقوفه اي با بيان اينكه نصب و احداث دوربين مي تواند اين آزار و اذيت ها را به 
حداقل برساند، گفت: نصب و احداث دوربين يكي از الزامات است و به هر حال پليس 
پيشگيري ناجا يكسري اقداماتي را در دست انجام دارد. رئيس پليس پيشگيري پايتخت 
گفت: البته طبق آماري كه داريم، در كشور روسيه از زماني كه از منزل خارج مي شويد تا 
زماني كه وارد محل كارتان شويد دوربين به دوربين رصد مي شويد و اين  باعث مي شود 

كه كار پليس بسيار ساده تر شود و عرصه را براي مجرمان تنگ مي كند.

افزايش ۳ درصدي سرقت در پايتخت
متهم عالوه بر تهران تحت تعقيب پليس شهرهاي ديگر هم بود
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ايندســتورنشــاندهنده
نشناختنسينماست

ســعيد خاني، تهيه كننده و مدير 
شــركت پخش »خانــه فيلم«، 
دربــاره اين مصوبه ســتاد كرونا 
مي گويد: »اين تصميم خنده دار 
و كمدي است و نشان دهنده اين 
است كســاني كه اين تصميم را 
گرفته اند درك درستي از سينما 
ندارند. كاش در ستاد ملي كرونا 
از هر حوزه اي افراد آشــنا به آن 
حــوزه حضور داشــتند تا چنين 

تصميماتي گرفته نمي شد.
و  پخـش كنـنـــده ها   
ي  ه هــا هند يش د نما
فيلم مدت 9 ماه اســت 
كه درآمدي نداشــته اند 
و دولت هــم منابع مالي 
كافــي بــراي حمايت از 
ســينماگران ندارد. فقط در حوزه توليد، آن هم به 
واسطه شبكه نمايش خانگي، اوضاع كمي بهتر است.

 اوضاع خوب نيست و درك درستي از بحران در هنر 
و سينما وجود ندارد. اين مشكل مختص سينماي 
ايران نيست و تمام دنيا گرفتار شده، اما در اينجا كار 
زيرساختي نشده و بچه هاي سينما از حداقل ها هم 
محروم هستند.« وي راه حل خروج از اين مشكل را 
چنين بيان مي كنــد: »در كوتاه مدت، دولت بايد از 
طريق مجاري اي مانند صنــدوق هنرمندان كمك 
كند، اما در بلندمدت، كرونا تلنگري به ســينما بود 
تا بدانيم وقتي شــرايط ســينما خوب است، با كار 

بازرگاني از طريق خانه سينما يا 
اتحاديه تهيه كنندگان، صندوقي 
براي عبــور از شــرايط بحراني 
تأسيس كنيم. درصورت تأسيس 
چنين صندوقي، بچه هاي سينما 
مي توانند وابستگي شان به دولت 
را كم كنند و مستقل شوند. بايد 
از اين وضعيــت درس بگيريم و 
اختالفات مان را كنار بگذاريم و 
در كنار هم باشــيم. اين بحران 
بايد مــا را بزرگ كنــد و از آن 
درس بگيريم. بــا كار بازرگاني 
در زماني كه سينما وضع خوبي 
دارد، مي توانيم در شــرايط بحراني به سينما پول 
تزريق كنيم.« خاني در خاتمه مي گويد: »شــرايط 
بحراني باعث مي شــود كه نيروهاي انساني سينما 
جذب كارهاي ديگر شوند و زحمت و هزينه اي كه 
براي آنها شده است از دست برود. نسل هاي جديد 
خوش فكر هستند و بايد به آنها ميدان داد تا اتفاقات 

خوبي براي سينما بيفتد.« 

باادامهتعطيلي،بازگرداندنتماشــاگرانبه
سينمامشكلاست

اســماعيلي،  حبيــب 
تـهـيـه كــنــنـــده و 
قديمي  پخش كننــده 
ســينما، در واكنش به 
اين تصميــم مي گويد: 
»از 3ـ 2ســال قبــل از 
كرونا، مردم ديگر صبح ها كمتر به سينما مي رفتند 

و ســانس هاي صبح معموال به 
فيلم هــاي كــودكان و اكــران 
مــدارس اختصاص داشــت و 
سينما رفتن رسما از 4بعدازظهر 

به بعد معنا پيدا مي كرد.
 با اين شــيوه بازگشــايي فقط 
مي خواهند ســر ســينما منت 
بگذارند كه به شما اجازه فعاليت 
داده شده است. باز بودن سالن 
ســينما هزينه دارد و پول آب، 
برق، گاز، تلفن و حقوق پرسنل 
بــا اين شــيوه فعاليــت تامين 
نمي شود. اگر قرار است از ازدحام 

خيابان ها كاسته شــود، بهتر است بعضي مشاغل 
صبح ها فعاليت كنند و مشــاغلي مانند ســينما، 
تئاترها و كنســرت ها از عصر تا ســاعت 12شب 

برقرار باشند.« 
اسماعيلي معتقد اســت چنانچه به سينماها اجازه 
فعاليت داده شود و فيلم هاي خوبي روي پرده باشد، 
مردم از سينما رفتن استقبال مي كنند: »همين حاال، 
با اين همه كشته، آخر هفته ها يا بين تعطيلي ها مردم 
به سفر مي روند و جاده ها بند مي آيد، رستوران ها و 
كافي شــاپ ها درصورت باز بودن مشــتري دارند و 

پاساژها هم خالي از جمعيت نيستند.
 همــه اينها نشــان مي دهد كــه بعضي هــا با اين 
تصميمات قصد دارند سينما را بزنند و دست هايي 
در كار است تا ســينماها بسته باشــند؛ مثال چند 
وقت پيش دستوري آمد كه فعاليت در سريال هاي 
تلويزيوني ايراد ندارد، اما توليد در سينما بايد تعطيل 
شود! مگر چه فرقي بين عوامل اين پروژه ها هست؟ 

كرونا فعال با ما هســت و بايد بــا آن زندگي كنيم. 
تبعات تعطيلي ســينماها در بلندمدت گريبانگير 
خود دولت خواهد شد كه بايد به نيروهاي بيكارشده 
سينما، بيمه بيكاري بدهد. آيا دولت توانايي چنين 

كاري را دارد؟
 البته معتقد نيستم اگر سينماها باز شود در سينماها 
ازدحام خواهد شد، ولي همين اندك تماشاگراني كه 
به سالن ها خواهند آمد، باعث مي شوند كه آب باريكه 
سينماها قطع نشود.« اســماعيلي به نكته اي اشاره 
كرد كه اين روزها حتي كارگردانان بزرگ جهان هم 
درباره آن دغدغه دارند: »قطع ارتباط تماشاگران با 
سينما درست نيست و چنانچه اين روند ادامه پيدا 
كند، وصل دوباره تماشاگران به سينما بسيار مشكل 
خواهد بود. دولــت بايد از اكــران فيلم هاي خوب 
حمايت كند تا تهيه كنندگان جرات كنند فيلم شان 
را نمايش دهند؛ در غيراين صورت، كسي رغبتي به 
اكران فيلمش نشان نمي دهد و سينما در درازمدت 
ضرر زيادي خواهد كرد. اگر با تعطيلي سينما اوضاع 
درست مي شد، در ماه هاي قبل كه سينماها تعطيل 
بود، اين اتفاق مي افتاد و تعداد كشته ها اينقدر زياد 

نمي شد.«

ضرورتحمايــتدولتازســينمايكوچك
مستقل

عـبـــداهلل عـليـخاني، 
تهيه كننــده ســينما و 
مالــك ســينما »عصر 
جديد«، مي گويد با وجود 
اينكه سينما عصر جديد 
از امــروز شــروع به كار 
نمي كند، احتمــاال بعد از يك هفته بــا اين مصوبه 
شــروع به كار خواهد كرد: »ما قبــل از كرونا هم تا 
ساعت 5ـ 4عصر مشتري نداشتيم و بعد از كرونا هم، 
در روزهايي كه باز بوديم، تازه از ساعت 6عصر به بعد 
چند مشتري به سينما مي آمدند. سينما عصر جديد 
مثل سينماهاي خيابان انقالب يا 
وليعصر مشــتري گذري ندارد و 
مشتري ما از خانه كه راه مي افتد 
مي داند مي خواهد به سينما عصر 

جديد برود. 
سينماي ما در طرح ترافيك قرار 
دارد و اين زمان خيلــي براي ما 
مناسب نيســت. با اين حال، اگر 
سينماها امروز باز شوند، 4ـ 3 ماه 
طول مي كشد تا كمي اوضاع بهتر 
شــود،    ولي اگــر 4ـ 3 ماه ديگر 
باز شــوند، ممكن است يك سال 
طول بكشد تا تماشاگران به سالن 

بيايند.«
به گفته عليخاني، از ابتداي امسال، در روزهايي كه 
سينما عصر جديد باز بوده در بهترين حالت، 3سالِن 
اين سينما فقط 10مشتري داشته؛ يعني تقريبا هر 
ســالن 4ـ 3 نفر. عليخاني درباره ميزان ضرر و زيان 
اين ســينما در دوران كرونا مي گويد: »سينما عصر 
جديد از بهمن سال گذشــته تا امروز چيزي حدود 
250 ميليون تومان ضرر داده است؛ البته ضرردهي 
ما 3ـ 2سال قبل از كرونا شروع شده، ولي به اين حد 
نرســيده بود و رقم آن به حدود 40ميليون تومان 

مي رسيد. 
هم اكنون، تنها راه كمك به ســينماهاي كوچك و 
مستقل مثل ما اين است كه دولت از ما حمايت كند 
تا حداقل ضرر ندهيم و بتوانيم ســر پا بمانيم، ولي 
در درازمدت بايد با كارهايي مثل بازســازي سالن 
ســينما به فكر تغييرات اساسي باشــيم تا بتوانيم 
مشــتريان مان را كه جذب پرديس هاي سينمايي 

شده اند، بازگردانيم.« 

مسعودمير
روزنامه نگار

مرتضيكاردر
روزنامه نگار

آيا با محدوديت هاي جديد ستاد كرونا 
بازگشايي سينماها مفهومي دارد؟

تئاتر

فهيمهپناهآذر
روزنامه نگار

بعد از مدت ها تعطيلي سالن هاي سينما و تئاتر با تصميم ستاد ملي 
مقابله با كرونا قرار اســت فعاليت هاي فرهنگي و هنري آغاز شود و 
بازگشايي سالن هاي تئاتر و سينما از 20 آبان اجرايي مي شود اما نكته 
قابل توجه تصميم اين ستاد است؛ كه عنوان كرده، سالن هاي سينما و 
تئاتر مي توانند براساس مصوبه تا ساعت 18فعاليت كنند. اين تصميم 
در حالي مصوب و اجرايي مي شود كه تمامي اجراهاي تئاتري بعد از 
ساعت 18 بوده و حاال بايد گروه هاي نمايشــي بعد از سال ها ساعت 
اجراهاي خود را تغيير دهند و با وضعيت موجود مشخص نيست كه 
تماشاگران تئاتر تا چه اندازه از نمايش هايي كه در اين شرايط خاص 
اجرا مي شوند؛ اســتقبال خواهند كرد؟ در چند روز اخير ستاد ملي 
مقابله با  كرونا براساس تصميمات خود اجازه بازگشايي به سالن هاي 
تئاتر و ســينمايي داده اما عنوان كرده فعاليت ســالن ها مي تواند تا 
ساعت 18 باشد؛  موضوعي كه بسياري از هنرمندان و تماشاخانه داران 
آن را يك شــوخي عنوان كردند و معتقدند  اي كاش در اين ســتاد با 

مشورت هنرمندان تصميم ها گرفته مي شد.

تعهدبهرعايتپروتكلهاوافزايشساعتاجرا
قادر آشنا، مدير مركز هنرهاي نمايشي درباره اين تصميم به همشهري 
مي گويد: »با آمدن ويروس كرونا محدوديت هايي در كشور ايجاد شده 
كه اين محدوديت ها در يك بســته كلي ديده مي شود كه همه ما به 
آن آگاه هستيم اما با توجه به فعاليت سالن هاي نمايشي از ساعت 18 
به بعد؛ واقعيت اين اســت كه در 3 روز گذشته تالشمان اين بوده كه 
ساعت فعاليت سالن هاي تئاتري را افزايش دهيم.« قادر آشنا كه خود 
مدتي گرفتار ويروس كرونا شــده، اضافه مي كند: »گفت وگوهايي را 
داشته ايم و اميدوارم تا از روز شنبه هفته آينده كه فعاليت هاي تئاتري 
آغاز مي شود ســاعت فعاليت تئاتر در محدوديت هاي جديد تعيين 
شده افزايش پيدا كند تا هم هنرمندان راحت تر بتوانند نمايش خود 
را اجرا كنند و هم مخاطبان بتوانند از اجراهاي نمايشي بهره ببرند.« 
آشنا هميشــه بر رعايت پروتكل هاي اجرايي مصوب تأكيد داشته و 
به جز مدير مركز هنرهاي نمايشــي، هنرمندان نيز اذعان دارند كه 
در ســالن هاي نمايشــي پروتكل ها به خوبي رعايت مي شود، اما در 
هفته هاي تعطيلي تنها جايي كه تعطيل شده؛ سالن هاي نمايشي بوده 
و ديگر مراكز و مشــاغل اين تعطيلي را رعايت نكرده اند. آشنا تأكيد 
مي كند كه» باز هم در جلسات استدالل هاي خود را مبني بر افزايش 
ســاعت فعاليت تئاتر آورده ايم و متعهد مي شويم كه شيوه نامه هاي 

بهداشتي را شديدتر از قبل رعايت كنيم.« 

ازفرصتهااستفادهكنيم
البته سالن هاي دولتي همچون تئاترشهر آمادگي خود را براي اجراي 
آثار نمايشي قبل از ساعت 18 اعالم كرده اند. ابراهيم گله دارزاده كه 
به تازگي مديريت تئاترشــهر را برعهده گرفته، عنوان كرده اســت: 
»مجموعه تئاتر شــهر آمادگي از ســرگيري فعاليت هاي اجرايي را 
دارد ولي طبعا آغاز فعاليت آن وابســته به تصميم گروه هاي نمايشي 
است. تعدادي از گروه هاي نمايشــي آمادگي اجرا دارند ولي شايد با 
ساعت مشخص شده، مسئله داشته باشــند چون به هر حال ساعت 
محدودكننده اي اســت. قطعا نظر گروه ها بسيار مهم است چون آنها 
هســتند كه بايد تصميم بگيرند آيا در اين ساعت، آمادگي مالقات با 
مخاطب را دارند.« وي همچنين مي گويد: »اين هم تجربه اي است و 
از امروز براســاس ابالغيه جديد، با گروه هاي در نوبت اجرا گفت وگو 
مي كنيم تــا به يك برنامه ريزي برســيم. من نيــز معتقدم  اي كاش 
ساعت مشــخص شــده در اين ابالغيه، محدوديت كمتري داشت و 
به ســاعت هاي متعارف تئاتر نزديك تر بود. با اين حال بايد از همين 
فرصت ها هم استفاده كرد چون خوب نيســت تماشاگران را از تئاتر 

محروم كنيم.«

تماشاخانههايخصوصيهمچنانضررميكنند
عالوه بر ســالن هاي بخش دولتي، تماشــاخانه هاي خصوصي نيز با 
بازگشايي دوباره مي توانند فعاليت خود را شــروع كنند. اما به گفته 
برخي مديران، اين شــروع بدون حمايت مركز هنرهاي نمايشــي 
و وزارت ارشــاد نتيجه اي ندارد. شــاهين چگيني يكــي از مديران 
تماشــاخانه خصوصي در گفت وگويي كه با همشهري داشته، عنوان 
كرده:»بسياري از تماشــاخانه هاي خصوصي اجاره اي هستند و اگر 
فعاليت خود را آغاز كنند با توجه به هزينه گروه هاي نمايشــي و باز 
شدن ســالن ها آنقدر فروش ندارند كه بتوان از پس هزينه ها برآمد و 
با توجه به هزينه سالن، تماشــاخانه داران بدون حمايت باز هم دچار 
خسارت مي شوند.« به نظر مي رسد با توجه به فعاليت ۷0درصد اين 
تماشاخانه ها وزارت ارشاد بايد تكليف حمايت از سالن ها را به زودي 

اعالم كند.

عليخانــي: تنهــا راه 
كمك به سينماهاي 
كوچك و مستقل اين 
اســت كه دولت از ما 
حمايت كند تا حداقل 
ضرر ندهيم و بتوانيم 

سر پا بمانيم

ت  تبعا : عيلي ســما ا
تعطيلي سينماها در 
گريبانگير  بلندمدت 
خود دولت خواهد شد 
كه بايد بــه نيروهاي 
بيكارشــده ســينما، 

بيمه بيكاري بدهد

 ادامه شــيوع ويروس 
كرونا و مــوج جديد 
تســري اين ويروس، 
صنعت ســينما در آمريكا در اين دوره را در مرز ورشكســتگي 
قرار داده است. به گزارش ورايتي، كاهش حضور تماشاگران در 
سالن هاي سينماي اين كشور در دوران بازگشايي پس از موج اول 
شيوع كوويد - 19 و بسته شدن تعداد زيادي از سالن هاي سينما 
در موج دوم شيوع كرونا، نگراني  سالن داران سينما را برانگيخته 
است. اين وضعيت سينماي آمريكا را در وضعيت اضطراري قرار 
داده و رئيس انجمن ملي سينما داران اخيرا در آمريكا اعالم كرده 

است كه وضعيت سالن هاي سينما در آمريكا چنان بحراني است 
كه نمي توانند تا زمان روي كار آمدن »جو بايدن« رئيس جمهور 
منتخب اين كشور در 20ژانويه 2021 منتظر بمانند و نياز است 
در كنگره آمريكا مصوباتي جهت نجات ســالن هاي ســينماي 
آمريكا از ورشكستگي به تصويب برسد. »جان فيتيان«، رئيس 
انجمن ملي سينما داران آمريكا، گفت: براي كمك به سالن هاي 
كنسرت و سالن هاي سينما نمايندگان و سناتورهاي دمكرات و 
جمهوريخواه در كنگره بايد تالش كنند اجماعي حاصل شود تا 
در مصوبه اي ميليون ها دالر بــراي نجات صحنه هاي نمايش ما 
اختصاص داده شود. سالن هاي نمايش فيلم در آمريكا به شدت 

به دليل شيوع كرونا از نظر اقتصادي متضرر شده اند و موج جديد 
شيوع اين ويروس نيز موجي از ورشكستگي هاي گسترده اي را 
درصورت عدم چاره انديشــي در اين باره در پي خواهد آورد. ما 
به منظور خروج از وضعيت بحراني به دنبال آن هستيم كه بتوانيم 
از طريق مصوبه كنگره بسته كمك دست كم 15ميليارد دالري 
را براي نجات سالن هاي سينما كسب كنيم. رئيس انجمن ملي 
سينماداران آمريكا افزود: اگرچه به ما اجازه داده شده بتوانيم در 
48ايالت سالن هاي سينما را بازگشايي كنيم، با اين حال، به دليل 
عدم نمايش فيلم هاي بزرگ و مهم سال در سالن هاي سينما و 
نگراني مردم از حضور در سالن هاي سينما به دليل شيوع كرونا و 

نمايش فيلم ها تحت پروتكل هاي كرونايي، حضور تماشاگران در 
سالن هاي سينما به شدت كاهش يافته است.

از بالتكليفي يكي، دو ماه اول شيوع كرونا كه بگذريم، گالري ها 
در ماه هاي طوالني بعد الگويي از خود به جا گذاشته اند كه در 
نهادها يا صنف هاي هنري ديگر كمتر مي توان سراغ گرفت. 
تقريباً در ورودي همه گالري ها دستگاه هاي ضدعفوني كننده 
قرار دارد و كم نيســتند گالري هايي كه در ورودي هاي خود 
جعبه هاي ماسك گذاشته اند تا كساني كه ماسك نياورده اند، 

بدون ماسك وارد گالري ها نشوند.
بيشــتر گالري ها همزمان با برگزاري نمايشــگاه ها آثار را 
به صورت آنالين هم به نمايش گذاشــته اند تا كســاني كه 
نمي توانند به تماشــاي آثار بيايند، بتوانند از خانه هايشان 
آثار را تماشــا كنند. تماشــاي آثار از طريق وب سايت هاي 
گالري ها كم از بازديدهاي حضوري نبوده است. در عين حال 
بارگذاري آثار در وب سايت هاي گالري ها سبب شده است 
كه دوستداران هنرهاي تجســمي در شهرستان ها و خارج 
از مرزهاي ايران نيز فرصت تماشاي اتفاق هاي گالري هاي 

تهران را داشته باشند.

كساني كه به تماشاي آثار هنري در گالري ها مي روند، طيف 
گزيده تري از مخاطبان آثار هنري هستند. طبيعي است كه 
شمار تماشاگران گالري ها به سينماها نمي رسد، اما در عين 
حال نمي توان انكار كرد كه شمار اهل مراعات اصول بهداشتي 
در ميان گالري گردان بيشتر بوده است. اما فارغ از همه اينها 
آنچه سبب شــده اســت كه چراغ گالري ها در ماه هاي اخير 

روشن بماند، وفاداري دوســتداران هنرهاي تجسمي است. 
آنها هيچ هفته اي را براي تماشاي آثار از دست نداده اند و در 
همه ماه هاي گذشــته، به رغم محدوديت ها به تماشاي آثار 
تجســمي رفته اند. اين ميزان از وفاداري را نه در دوستداران 
سينما مي توان سراغ گرفت، نه در دوستداران تئاتر و نه ديگر 

رشته هاي هنري كه به سختي روزگار گذرانده اند.

هجدهازبيست!

وفادارمثلگالريگردان

سالنهايسينمايآمريكادرمرزورشكستگي
آرشنهاوندي

مترجم

هنرمندان و صاحبان تماشاخانه ها ساعت فعاليت 
سالن هاي تئاتر را تا ساعت 18 شوخي مي دانند

ساعت6وهزارويكمشكل

رئيس انجمن سينماداران آمريكا: براي نجات سينما 
به ميلياردها دالر كمك نياز است

سينما

از امروز بيستم آبان ماه قرار است سينماها 
و مراكــز فرهنگي بعــد از چندين مرحله 
تعطيلي دوباره بازگشايي شــوند اما نكته 
اينجاست كه براساس همين دستورالعمل 
بازگشــايي، زمان پايان فعاليت سينماها 
ساعت 6بعدازظهر خواهد بود. خب مسئله 
اصلي اينجاست كه آيا جماعت چندين ماه 
قهر كرده با سالن ها اگر خيالشان هم بابت 
تهديد كرونا و پاكيزگي محيط سالن راحت 
باشــد اصال تا قبل از ســاعت 18حاضرند 
به ســينما بروند؟ مگر نه اينكــه در همه 
اين سال ها انواع و اقســام تخفيف ها براي 
سانس هاي صبحگاهي سينماها اعمال شد 
بلكه تماشاگران در ساعات مرده سينماها 
بليــت بخرند و فيلــم ببيننــد؟ مگر همه 
نمي دانند كه سينماروها اصوال عصر و شب 
راهي سينما مي شوند و هميشه سانس هاي 

ويژه در نيمه شب ها ثبت مي شود؟
حاال سينماها بايد از ســاعت 6بعدازظهر 
كركره را پايين بكشــند و البته دلشان هم 
خوش باشد به اينكه بازگشــايي شده اند. 
خنــده دار اينكــه با ايــن دســتورالعمل 
باز هــم صاحبان آثار بــه درد بخور حاضر 
نمي شوند فيلم هايشــان را به مسلخ صبح 
تا عصر سينماها بفرستند و باز هم سينما، 
نيمه جان خواهد ماند. شــايد بهتر باشــد 
سازمان ســينمايي و مديران ارشاد يك بار 
خيلي جدي به فكر يافتن راه حلي درست با 
مشورت ستاد ملي كرونا باشند تا براساس 
نتيجه آن، هم قواعد واقعي ســينما رفتن 
محفوظ بماند و هــم پروتكل هاي مدنظر 

ستاد كرونا به راستي اجرا شود.

اجازهفعاليتسينماهاتاساعت18
بهمذاقاهاليسينماخوشنيامد

 شروعي كه 
شبيه پايان است

ســينماهابعدازيكماهتعطيليازامروزميتوانندفعاليتشانرااز
سربگيرند،امامطابقمصوبهســتادمليمقابلهباكرونا،سينماهاتنها
ميتوانندتاساعت18هرروزبازباشــندكههمينموضوعنارضايتي
دســتاندركارانپخشونمايشفيلمرابهدنبالداشتهاست.معموال
سانسهايقبلازساعت16رااصطالحًا»سانسمرده«ميگويندوبا
دستورجديدستادمديريتكروناسينماهاتنها2ساعتبعدازپايان
سانسمردهامكانفعاليتدارندكهمســلماآنهمدروضعيتفعلي
شيوعشديدكرونااستقبالزياديرابرنميانگيزد.اينتصميمدرحالي
اتخاذشدهكهسالنهايســينماحتيدرروزهايپيشازاينتعطيلي

يكماههنيزمشتريزيادينداشــتندوحتيسينماروهايحرفهاي
نيزدرشــرايطيكهحضوردراماكنعموميسربستهامكانابتالبه
19راافزايشميدهد،ازديدنفيلمدرسالنسينمااستقبال كوويدـ
نميكردند.بهنظرميرسدشرايطاقتصاديسينمادليلاصليصدور
اجازهبازگشاييمجددسينمادرروزهاييباشدكهبرتعدادقربانيان
كروناافزودهشدهاست.اماازسويديگرمحدودكردنساعتفعاليت
سينماهاتاساعت6عصرنشــانميدهدكهوضعيتكرونادرجامعه
اصالعادينيستومســئوالنتصميمگيرندهبرايكاستنازفشار
انتقاداتدربارهحمايتنكردنازفعاالنرشتههايهنريوفرهنگي
كهمعاششانبهخطرافتادهچنينتصميميرااتخاذكردهاند.باتني
چندازفعاالنعرصهپخشونمايشفيلمدربارهاينموضوعگفتوگو

كردهايمكهدرادامهميخوانيد.

محمدناصراحدي
روزنامه نگار
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كيوسك

 دونالد ترامپ، مورد عجيبي در تاريخ 
آمريكاست؛ او يكي از 5رئيس جمهور گزارش 1

يك دوره اي اين كشور در تاريخ معاصر 
به شمار مي رود اما در جدول كسب بيشترين آراي 
مردمي، در رده دوم قرار دارد. به همين خاطر است 
كه شكســت او همچون دوران رئيس جمهوري اش 

پديده اي ويژه و قابل تحقيق است.
او در انتخابات اخير بيش از 70ميليون رأي كسب 
كرد و در بخش هاي وســيعي از كشــورش گزينه 
اول راي دهندگان بود؛ با اين حال مغلوب بســيج 
همگاني دمكرات هايي شد كه تداوم حضور ترامپ 
در كاخ سفيد را فاجعه اي ملي و تاريخي مي دانستند. 
با وجود اينكه اعالم شده جو بايدن، نامزد دمكرات ها 
برنده انتخابات شــده، اما ترامپ خــود را براي به 
چالش كشيدن نتيجه آن آماده كرده و تيم حقوقي 
او برنامه هــاي مفصلي بــراي برگردانــدن نتيجه 
انتخابات دارد. مشخص نيست اميدواري ترامپ براي 
بازگرداندن نتايج انتخابات چقدر واقعي باشــد اما 
چيزي كه مي توان با قاطعيت از آن صحبت كرد اين 
است كه رئيس جمهور آمريكا، نقشي خودويرانگر 
در پيروزي بايدن داشته اســت. رفتارهاي ترامپ، 
تكبر و بي تفاوتي اش بــه نگراني هاي مردم آمريكا، 
در نهايت رؤياي ديرهنگام او براي اقامت طوالني در 

كاخ سفيد را بر باد داد.

رفتار هجومي 
ترامپ يك بار گفته بود كه حتي اگر در روز روشن 
در خيابان پنجم  نيويورك به يك نفر شليك كند، 
هوادارانش بــه او رأي مي دهند. پايگاه هواداران او، 
بدون ترديد چنين نگاهي داشــتند و اصال به خاطر 
همين پيروي محض بود كه ترامپ 4سال پيش وارد 
كاخ سفيد شد. به گزارش بي بي سي، اما ديگراني كه 
كوركورانه از او حمايت مي كردند، در انتخابات دوم 

ديگر به او رأي ندادند.
بســياري از حامياني كه نظرشــان طي 4ســال 
تغيير كرد، افرادي هســتند كه در حاشيه شهرها 
زندگي مي كنند. بايــدن با حمايت همين قشــر 
از راي دهنــدگان موفق شــد ايالت هــاي كليدي 
پنســيلوانيا، ميشيگان و ويسكانســين را بار ديگر 
آبي كند )رنگ حزب دمكرات( و در موقعيتي قرار 
بگيرد كه در آريزونا و ميشــگيان هم برنده شــود. 
حاميان ترامــپ در اين مناطــق، از رفتار هجومي 
و نامتعارف ترامپ نه تنها خســته شــده بودند كه 
احســاس نگراني مي كردند؛ براي آنها اســتفاده از 
زبان نژادپرستانه توسط ترامپ و حمله به مردم در 

توييتر به خاطر رنگ پوستشــان قابل تحمل نبود. 
آنها نمي توانســتند ببينند كه رئيس جمهورشان 
متحدان سنتي آمريكا را ناديده مي گيرد و به رهبر 
اقتدارگراي روسيه دست دوستي مي دهد. مجموعه 
رفتارهاي نامتعارف ترامپ، كه گاهي  شأن جايگاه 
رياســت جمهوري آمريكا را تا حد رئيس باندهاي 
تبهكار پايين مي آورد، اثر منفي عميقي روي بخش 

بزرگي از راي دهندگان داشت.

كارزار براي شكست 
كارزار ترامپ براي انتخاب مجــدد، عمال از همان 
روزي كه به عنوان رئيس جمهور مشغول به كار شد 
شروع شد. اما سال ها آماده سازي، نتوانست او را از 
شكست نجات دهد. مشكل بزرگ كارزار ترامپ براي 
انتخابات اخير، استراتژي آن بود. او فكر مي كرد با 
همان رويكــرد هجومي كه در دور پيش داشــت 
مي تواند موفق باشد. او دور پيش خود را فردي خارج 
از سيستم مي خواند كه آماده است تا عليه حاكميت 
اقدام كند. راي دهندگان از اين ايده و ادعا خوششان 

آمد و ترامپ انتخاب شد.

   اعتراف به شكست، در پس پرده
ترامپ، كامال مصمم است كه پرونده هاي حقوقي عليه نتيجه انتخابات را پيش ببرد. به گزارش سي ان ان، با همين رويكرد 
است كه رئيس جمهور، به گفته نزديكانش، برنامه اي براي دعوت جو بايدن به كاخ سفيد به عنوان پيروز انتخابات ندارد. اما 
برخي منابع گفته اند ترامپ در محافل خصوصي، نتيجه انتخابات را زير سؤال نمي برد. دو منبع هم به سي ان ان گفته اند كه 
جرد كوشنر و مالنيا ترامپ، داماد و همسر رئيس جمهور آمريكا در تالش هستند تا او را متقاعد كنند شكست را قبول كند. 

اما ترامپ با وجود همه اين ها، مصمم است كه پرونده هاي حقوقي اش را پيش ببرد.

نقشه بايدن براي مهاركرونا
»كارمــان را بــا كنتــرل 
كرونا آغــاز مي كنيم.« اين 
جمله اي بود كه جو بايدن 
در سخنراني بعد از اعالم پيروزي اش در انتخابات رياست جمهوري 
آمريكا گفت تا رســما اعالم كند كه مهار اين بيماري، نخستين 

اولويت دولت او خواهد بود.
بايدن كه در ماه هاي گذشته بخش زيادي از فعاليت هاي تبليغاتي 
خود را صرف انتقاد از دونالد ترامپ در مديريت ضعيف كرونا كرده 
بود، حاال در مقام رئيس جمهور منتخب اين كشــور قصد دارد با 
كمك گرفتن از كارشناســان و پزشــكان، به نبرد با اين بيماري 
برود. او برعكس ترامپ كه هميشــه ســعي كرده در برابر علم و 
توصيه هاي پزشكان مقاومت كند، تصميم دارد آغوش خود را به 
روي علم و فناوري هاي نو باز  كند و به جاي پررنگ كردن سياست و 

سياستمداران در مديريت بيماري، كار را به اهلش بسپارد.
تأكيد بايدن بر مقابله با كرونا در شرايطي است كه شمار مبتاليان 
در آمريكا از ابتداي شــيوع اين بيماري تاكنون از مرز 10ميليون 
نفر گذشته و بيش از 240هزار آمريكايي بر اثر ابتال به اين ويروس 
جان خود را از دست داده  اند. فقط در 10روز گذشته يك ميليون 

آمريكايي به اين بيماري مبتال شده اند.

تشكيل تيم 12نفره
بايدن در سخنراني بعد از اعالم پيروزي اش با تأكيد بر اينكه از هيچ 
تالشي براي مبارزه با كرونا فروگذار نمي كند، گفت: »تا اين ويروس 
را مهار نكنيم، نمي توانيم اوضاع اقتصادي را بهبود ببخشــيم و از 
باارزش ترين لحظه هاي زندگي مثل در آغوش گرفتن عزيزانمان 

لذت ببريم.«
بايدن و معاونش كاماال هريس، در وب ســايتي كه به نام »دوباره 
بهتر بسازيم« راه اندازي كرده اند، برنامه هاي خود را اعالم كرده اند. 
كرونا، بهبود اوضاع اقتصادي، برابري نژادي و تغييرات آب وهوايي 
به ترتيب 4محوري است كه در اين وب سايت به عنوان اولويت هاي 
تيم رئيس جمهور جديد آمريكا معرفي شده است. بايدن قرار است 
كه يك تيم 12نفره را به رهبري ويوك مورتي، جراح كل پيشين 
آمريكا و ديويد كسلر، عضو قبلي هيأت رئيسه سازمان غذا و داروي 
اين كشور، مأمور مقابله با كرونا كند. گفته مي شود دكتر آنتوني 
فائوچي، متخصص برجســته بيماري هاي واگير كه در هفته هاي 
گذشته بارها سياســت هاي ترامپ را مورد انتقاد قرار داده نيز در 

فهرست كساني است كه بايدن قصد دارد از آنها مشاوره بگيرد.
طرح هاي بايدن براي مقابله با كرونا شامل افزايش مراكز و امكانات 
نمونه گيري، توليد بيشتر تجهيزات حفاظت شخصي، توليد واكسن 
و بازگشايي مدارس اســت. محدوديت فعاليت مشاغل، استخدام 
100هزار نيــروي جديد در نظام بهداشــت و درمان و اختصاص 
25ميليارد دالر براي تحقيقات واكسن و توزيع عادالنه آن از ديگر 

برنامه هاي رئيس جمهور منتخب آمريكا خواهد بود.
يكي از نخســتين اقدامات بايدن اين اســت كه كنگــره را براي 
تصويــب اليحه بســته 
تشويقي شــامل پرداخت 
حقوق بيمــاران كرونا در 
زمان غيبت از كار و هزينه 
تســت و درمان، زير فشار 
بگــذارد. اختصاص صدها 
ميليارد دالر براي حمايت 
از كســب وكارها و مراكز 
آموزشــي، خواسته ديگر 
او از مجلــس نمايندگان 

آمريكاست.
بايــدن همچنيــن قصد 
دارد قدرت بيشــتري به 
مقامات محلي واگذار كند. 
كريس جنينگــز، يكي از 
مشــاوران بايدن در حوزه 
سالمت گفت: »همه  چيز 
برعكس آن چيزي مي شود 
كه تا االن وجود داشته است و همكاري خوبي بين دولت مركزي و 

مقامات ايالتي شكل مي گيرد.«
حمايت از مؤسسه هاي فعال در حوزه بهداشت و درمان مانند 
مركز كنترل و پيشگيري از بيماري هاي آمريكا كه بارها مورد 
انتقاد ترامپ قرار گرفته انــد، از برنامه هاي ديگر رئيس جمهور 
جديد اين كشــور اســت. روزنامه نيويورك تايمز در گزارشي 
نوشته كه بايدن قصد دارد اســتفاده از ماسك را به عنوان يك 
»وظيفه ميهن دوستانه« در سراســر آمريكا اجباري كند، اما 
مشــاورانش به او گفته اند كه قانون بــه او امكان صدور چنين 

فرماني را نمي دهد.
او در سطح بين المللي نيز وعده داده كه آمريكا را دوباره به سازمان 
بهداشت جهاني برگرداند. ترامپ، تابســتان امسال، آمريكا را از 
سازمان بهداشت جهاني به دليل ناكارآمدي در مبارزه با ويروس 

كرونا و پيروي از چين، خارج كرد.

موانع پيش رو
بايدن براي اجــراي برنامه هايــش موانع مختلفــي را پيش رو 
دارد. كارشناســان پيش بيني مي كنند روند افزايشي آمار ابتال و 
مرگ ومير كرونا در آمريكا تا 6هفته آينده نيز ادامه داشته باشد. از 
سوي ديگر، با توجه به نزديك شدن روزهاي كريسمس و تعطيالت 
پايان ســال و افزايش دورهمي ها، انتظار مي رود موارد ابتال، روند 
صعودي تر بگيرد. همه اينها مي تواند كار بايدن را كه حدود 2 ماه 
ديگر يعنــي 20ژانويه كار خــود را در كاخ ســفيد آغاز مي كند، 
سخت تر كند. از سوي ديگر او با طرفداران ترامپ روبه روست كه 
قطعا در برابر طرح هاي جديد مقاومت مي كنند. افرادي كه طرفدار 
ترامپ نيستند، اما از بحران اقتصادي ناشي از كرونا خسته شده  اند 

نيز ممكن است زير بار محدوديت ها نروند. 

پيروزي جو بايدن، نامزد حزب دمكرات در انتخابات 
رياست جمهوري آمريكا موجي از نگراني را در ميان گزارش 2

رسانه ها و محافل سياسي نزديك به دولت تركيه در 
پي داشته است؛ نگراني كه ريشــه در مواضع بسيار منفي بايدن 
نسبت به اين كشور و شخص رجب طيب اردوغان، طي سال هاي 
گذشــته و حتي مناظره هاي انتخاباتي دارد. بايــدن در يكي از 
ســخنراني هاي خود به صراحت از »ضرورت حمايت از مخالفان 
دولت تركيه« براي كنار زدن رئيس جمهور »مستبد« اين كشور 
سخن گفته است. او همچنين مواضع صريحي درباره رفتارهاي 
تركيه در قبال كردها، تبديل موزه اياصوفيه به مسجد، تنش زايي 
در منطقه قفقاز و البته خريد سامانه موشكي اس-400 از روسيه 
داشته است. بايدن بر اين اساس وعده داده درصورت پيروزي در 
انتخابات، »تركيه بهاي ســنگيني بابت ايــن اقدامات پرداخت 
خواهد كرد«. تمام اينها در حالي است كه البي هاي كردي و ارمني 
در آمريكا از گذشــته روابط بســيار عميقي با بايدن و مجموعه 
سياستمداران نزديك به او داشــته اند. شبكه الجزيره در اين باره 
مي نويسد: برخالف ترامپ كه طي 4سال گذشته تالش كرد تا از 
طريق كانال هاي شــخصي روابط خوبي با رئيس جمهور تركيه 
داشته باشد، روابط دولت بايدن با اين كشــور متاثر از البي هاي 
كردي و ارمني خواهد بود. شايد يكي از مهم ترين نشانه هاي اين 
واقعيت، حمايت هميشگي بايدن از تجزيه عراق و استقالل كامل 

كردستان از اين كشور بوده است.
از سوي ديگر نبايد فراموش كرد كه مجموعه متحدان اسرائيل در 
آمريكا و كشورهاي اروپايي نيز به تدريج طي سال هاي گذشته به 

كمپين فشار سياسي و اقتصادي عليه تركيه پيوسته اند. 

روزنامه العربي الجديد با اشــاره به مواضع بايدن نسبت به حضور 
نظامي تركيه در شرق درياي مديترانه مي نويسد: جاي هيچ شك 
و ترديدي وجود ندارد كه ورود بايدن به كاخ ســفيد با تشــديد 
فشارها عليه تركيه همراه خواهد بود. اگرچه تا كنون اجماع كنگره 
عليه سياست هاي اردوغان با مقاومت ترامپ روبه رو بوده، اما در 
آينده دولت آمريكا نيز با قدرت از اين فشارها براي به زانو درآوردن 
تركيه حمايت خواهد كرد. ادبيات نامزد حزب دمكرات نسبت به 
تركيه با ادبيات رسانه هاي راست اسرائيلي عليه اين كشور تفاوت 
چشمگيري ندارد. بر اين اســاس مي توان پيش بيني كرد دولت 
بايدن، سياســتي مشــابه دولت مكرون در قبال اردوغان دارد؛ 
سياستي كه ضمن تامين منافع غرب به نفع امنيت و ثبات رژيم 

صهيونيستي نيز خواهد بود.

مقابله از طريق قدرت منطقه اي و نزديكي به روسيه
در مقابل اما نبايد فرامــوش كرد كه بايــدن در حالي وارد كاخ 
سفيد مي شود كه موقعيت تركيه در منطقه با وضعيت اين كشور 
طي سال هاي گذشــته به كلي متفاوت اســت؛ از حضور نظامي 
در طرابلس ليبي گرفته تا اشــغال بخش مهمي از خاك سوريه، 
تقويت مواضع نظامي در عراق و البته پيشروي هاي اخير جمهوري 
آذربايجان در منطقه قفقاز كه بدون پشتيباني تركيه هرگز محقق 
نمي شد. ابراهيم كاراگول، سردبير روزنامه يني شفق، با اشاره به 
اين مسئله در اين روزنامه مي نويسد: سخنان بايدن درباره حمايت 
از مخالفان دولت براي سرنگوني اردوغان نشان مي دهد كه او درك 
صحيحي از واقعيت هاي امروز تركيه ندارد. تركيه ديگر كشوري 
نيست كه مستقيما از نتايج انتخابات آمريكا تأثير بپذيرد؛ چراكه 
به قدرتي منطقه اي و بازيگري تعيين كننده در سطح جهان تبديل 
شده است. اين نويســنده تركيه اي همچنين پيش بيني مي كند 
بايدن و جريانات سياســي كه در تركيه از پيــروزي وي اميدوار 

شده اند، به زودي غافلگير مي شوند.
حتي اگر مواضع كاراگول به عنوان يكي از حاميان دولت اردوغان 
را صرفا نمايشي رسانه اي بدانيم، اما نمي توان از تهديد »نزديكي 
تركيه و روسيه« در صوت افزايش فشارهاي آمريكا بر اين كشور 
به سادگي چشم پوشيد. علي باقر، پژوهشگر سياسي تركيه با اشاره 
به اين موضوع به شبكه الجزيره مي گويد: بايدن جايي براي تحليل 
و تفسير سياست هاي خود نسبت به تركيه باقي نگذاشته است. 
پيروزي او، يعني افزايش تنش ميان 2كشور؛ امري كه بدون شك 
با حركت جدي تر دولت تركيه به سوي مسكو مواجه خواهد شد. 
روابط آمريكا با بخشي از متحدان عربي اين كشور در دوران ترامپ 
به طور قابل توجهي تضعيف شد و حاال به نظر مي رسد نوبت تركيه 

است كه فاصله خود با واشنگتن را بيشتر كند.
روزنامه العربي الجديد نيز در اين باره مي نويســد: اردوغان پيش 
از اين نشــان داده براي تامين منافع ملي تركيه حاضر به رعايت 
هيچ خط قرمزي نيســت؛ حتي اگر آن خط قرمز، قوانين پيمان 
ناتو باشد. خريد و راه اندازي سامانه موشكي اس-400در يكي از 
مهم ترين پايگاه هاي منطقه اي ناتو تنها مدل كوچكي از تصميمات 
احتمالي اردوغان براي مقابله با تشديد فشارها از سوي غرب است.

تركيه تحريم مي شود؟
همزمان با انتشار اخبار پيروزي بايدن از روز جمعه، سقوط قيمت 
لير تركيه مقابل دالر نيز آغاز شد. اگرچه ارزش لير طي 24ساعت 
گذشته با استعفاي رئيس بانك مركزي تركيه اندكي بهبود يافته، 
اما همچنان در محدوده بيش از 8هزار ليــر براي يك دالر باقي 
مانده است. شبكه الجزيره در گزارش خود، اين سقوط پرسرعت را 
به تأثير رواني پيروزي بايدن و احتمال اعمال تحريم هاي اقتصادي 
عليه مراكز مالي تركيه نسبت داده است. با اين حال، نبايد فراموش 
كرد كه فرايند تحريم هاي اين كشور عماًل از اواسط دولت ترامپ 
آغاز شده است؛ تحريم هايي كه ظرف 2سال ارزش پول ملي تركيه 
را از 2500لير به بيش از 8هزار لير براي هر دالر رساند. روزنامه 
نيويورك تايمز پيش بيني مي كند يكي از ابزارهاي مشترك آمريكا 
و اروپا براي مهار تركيه در شــرق مديترانه، خاورميانه و شمال 
آفريقا، استفاده از تحريم هاي مالي مشترك عليه اين كشور خواهد 
بود؛ تحريم هايي كه با توجه به ميزان وابستگي تركيه به اقتصاد 
جهاني نتايج نگران كننده اي را براي اين كشــور به دنبال خواهد 
داشت. تنش هاي ميان دولت اسالمگراي تركيه با آمريكا و اروپا 
به طور جدي از سال 2016و شكست كودتاي ارتش عليه اردوغان 
تشديد شد. دولت تركيه طي اين 4سال همواره نهادهاي امنيتي 
در آمريكا و كشورهايي نظير فرانسه را به دست داشتن در كودتا و 
حمايت از سرنگوني دولت قانوني متهم كرده است؛ اين در حالي 
است كه حزب حاكم در انتخابات سال گذشته براي نخستين بار 
اكثريت مردمي را از دست داده و مهم ترين شهرداري هاي تركيه 

را به حزب رقيب خود واگذار كرد.

روزنامــه نيويورك تايمز نوشــته كه بايدن 
منتظر انتقال دولت نشده و كارش را با تشكيل 
تيم هاي مختلف آغاز كرده اســت. بايدن در 
حال تشكيل تيم هاي بهداشــت، اقتصاد و 
سياست خارجي خود اســت. اين  در حالي 
اســت كه ترامپ همچنان نتيجه انتخابات را 

نپذيرفته است.

روزنامه العربي الجديد ]قطر[

روزنامه نيويورك تايمز ]آمريكا[

ماجراي شكست لير

كار بايدن آغاز شد

روزنامه العربي الجديد به ســير نزولي ارزش 
لير تركيه مقابل دالر پرداخته است؛ سيري 
كه به گفته اين روزنامه از سال 2016آغاز شده 
و داليل سياسي- اقتصادي متعددي دارد. در 
پي اين وضعيت، رئيــس بانك مركزي تركيه 
استعفا كرده؛ استعفايي كه گفته مي شود به 

دستور اردوغان بوده است.

4 دليل براي شكست ترامپ

   پيشــتازي كرونا در 
جنوب آمريكا

جنوب آمريكا با ثبــت 4.3ميليون 
مبتال يعنــي 43درصد كل مبتاليان 
ايــن كشــور از ابتــدا تاكنون و 
منطقه غرب ميانــه ازجمله 5ايالت 
داكوتاي شــمالي، داكوتاي جنوبي، 
ويسكانســين، آيووا و نبراســكا، 
بحراني ترين مناطق اين كشــور از 
نظر شيوع كرونا هســتند. تگزاس 
به تنهايي10درصد كل موارد ابتالي 
آمريكا را به خود اختصاص داده است. 
ايالت درگير ديگر، ايلينوي اســت 
كه در هفته گذشته باالترين ميزان 
ابتال را در اين كشور ثبت كرده است. 
نيويرك نيز ركورد بيشــترين مرگ 
ناشي از كرونا )33هزار نفر( را به خود 

اختصاص داده است.

دريچه

 بــه نوشــته وب ســايت ســي ان ان، اين بــار اما 
مســئله كامال فرق مي كرد. ترامــپ به عنوان يك 
رئيس جمهور مســتقر، بايد پاســخگوي 4 ســال 
حكمراني اش مي بود. اما اين مســئله كامال ناديده 
گرفته شده بود و رئيس جمهور، باز هم خود را فردي 
خارج از سيستم مي خواند. كارزار او، در ديگر موارد 
هم رويكرد نامناسب و ناهماهنگي داشت؛ از نحوه 
پرداختن به بحران كرونا در آمريكا گرفته تا حمالت 
سنگين به راي هاي پســتي كه بخش هميشگي و 
ســنتي از انتخابات آمريكا هســتند. ستاد ترامپ، 
در فهماندن واقعيت هاي سياســي به ترامپ چنان 
ناكارآمد بود كه ترامپ، روز انتخابات را روز جشن 

مي دانست و خود را براي جشن آماده كرده بود.

نگاه بسته سياسي 
يك مشــكل بزرگ سياســي ترامپ ايــن بود كه 
نتوانســت طيف حاميانش را فراتر از پايگاه رأيش 
گســترش دهد. البته تالشــي هم بــراي اين كار 
نكــرد. در انتخابات پيشــين، او در 30ايالت برنده 
شــد و در ادامه طوري رفتار مي كرد كه گويا فقط 
رئيس جمهور محافظــه كاران و بخش قرمز)رنگ 
حزب جمهوريخواه( آمريكاســت. سياســت هاي 
تفرقه انگيــز او در يك قرن اخير ســابقه نداشــته 
اســت. او هرگز تالش نكرد تا دل دمكرات هايي را 
كه در 20ايالت به هيالري كلينتون رأي داده بودند 
به دســت بياورد. ناديده گرفتن نيمــي از آمريكا و 
رفتار هاي تفرقه انگيز ترامــپ، دمكرات ها را چنان 
خشمگين كرد كه براي پيروزي دست به هر كاري 
زدند. راي دهندگان هم اين راي گيــري را به يك 
همه پرســي براي نجات آينده خود از دست ترامپ 
تبديل كردند و در نهايت به لطف مشــاركت بسيار 

باال، از دست ترامپ خالص شدند.

تيغ دولبه كرونا 
بحران ها در طول تاريخ، كاركــردي دوگانه براي 
روساي جمهور آمريكا داشــته اند. آنها معموال با 
قدرتي بيشتر از دل بحران هاي ملي بيرون آمده اند. 
براي نمونــه، فرانكلين روزولت بــا نجات آمريكا 
از ركود اقتصــادي رويين تن شــد و جورج بوش 
پســر با واكنش مناســب به حمالت 11سپتامبر 
محبوب تر و يك بار ديگر انتخاب شد. اما كرونا براي 
ترامپ كاركرد عكس داشت. تا پيش از اين بحران، 
اقتصاد، برگ برنــده ترامپ بود امــا نگراني عامه 
مردم از بزرگ ترين بحران سالمتي يك قرن اخير 
همه  چيز را به هم ريخــت. درحالي كه همه نگران 
بودند و بيكاري در حال اوج گيري بود،  ترامپ اصرار 
داشت همه  چيز را عادي نشان دهد و عادي رفتار 
كند. حتي ابتالي خود او به كرونا هم باعث تغيير 
رويكردش نشــد. مردم آمريكا، اين بي تفاوتي را 

فراموش نكردند.

اعتماد به نفس بيش از حد، رفتارهاي نامتعارف و بحران كرونا برخي از 
عوامل شكست ترامپ در انتخابات آمريكا هستند
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سمانه معظمي
روزنامه نگار

سياوش فالح پور
روزنامه نگار

تركيه نگران سياست هاي منطقه اي بايدن
مواضع بايدن در سال هاي گذشته نشان مي دهد، ورود او به كاخ سفيد به معناي آغاز تنش ميان آمريكا و تركيه است
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پاييز امسال متفاوت از پاييزهاي گذشته آغاز شد. 
فرصتي مغتنم دســت داد تا نسبت به پاييزهاي 
گذشته، هواي بهتري در شــهر استشمام شود. 

تردد كمتر در ســطح تهران، به پالودگي 
هوا كمك زيادي كــرده، اما تعطيلي ها و 
سفر به شمال كشور، شهرهاي شمالي 

را دچار آلودگي هاي زيست محيطي بيشتري كرده است. گويي 
هرچه در تهران زباله نساخته باشند آن را به عنوان سوغات به 
شهرهاي شــمالي مي برند. اين در حالي است كه در مناطق 
شــمالي رشــته كوه البرز به دليل باال بودن سطح آب، امكان 
دفن و امحا زباله وجود ندارد و اغلب سكوهاي زباله شهرهاي 
شمالي خارج از حريم شهر و در طبيعت قرار دارد. اين سكوها 
كه محل شيرابه زباله هاي مختلف است عالوه بر چهره روستا و 
جنگل، آسيب هاي جبران ناپذيري به زيست در اين مناطق وارد 
مي كند. متأسفانه شكل توسعه در شهرهاي كوچك مناسبتي 
با ملزومات پايداري و توازن توسعه ندارد. همچنين براي توسعه 
شهرها و اجراي طرح هادي روستايي كار كارشناسي طوالني 
مدت انجام نمي شود. اغلب روســتاها و شهرها در استان هاي 
شمالي هدف مهاجرت هموطنان زيادي از استان هاي كم آب 
قرار گرفتــه و تصميم گيران و برنامه ريــزان اين مناطق فارغ 
از ازدحام جمعيت و نبود زيرســاخت كافي براي اسكان اين 
مهاجران، تنها به صدور پروانه ساخت و تغيير كاربري و درآمد 
ناشي از آن دل خوش كرده اند. درحالي كه اين شيوه توسعه و 
نبود زيرساخت براي امحاي زباله و تامين آب شرب كافي، جز 
نابودي اين شهر و روستاها در پي نخواهد داشت. باال بودن سطح 
آب در اين مناطق باعث مي شود شيرابه زباله هاي مدفون شده 
و نشده، آلودگي هاي جبران ناپذيري ايجاد كند. از سويي روند 
پرشتاب ويالسازي در شمال ايران به نام توسعه خسارت هاي 
سنگيني به نسل هاي بعدي تحميل مي كند. استان هاي گيالن، 
مازندران و گلستان به عنوان زيستگاه انساني مبتني بر توليد، 
قابليت ايجاد درآمدهاي پايدار مناسبي دارد، اما رفتار مسئوالن 
شهري و روستايي اين مناطق باعث شده تا قشر مولد در حوزه 
كشــاورزي، دام و خدمات دهنده گردشگري به واسطه گري 
ملك، روي بياورند و زمين هاي مولد پدران و نياكان شــان را 
بفروشند. اين روش توسعه چيزي جز نابودي زيستگاه و از بين 
رفتن مشاغل پايدار ندارد. البه الي اين اضمحاللي كه به صورت 
جمعي شكل مي گيرد بسترهاي فرهنگي نيز دچار آسيب هاي 
جدي مي شود و سبك زندگي مردم اين مناطق دگرديسي هاي 

ناخوشايندي را تجربه مي كند.

ايمانمهديزادهيادداشت
پژوهشگر توسعه پايدار

آتن: طي قانون جديــدي در يونان حيــوان آزاري جرم 
شناخته شده و مجازات آن يك سال حبس دارد. به گزارش 
اينديپندنت، مجلس يونان به اتفاق آرا به قانوني رأي داد كه 
طبق آن حداقل مجازات براي افراد متخلف يك سال حبس 
و 5 تا 15 هزار يورو جريمه است. براساس اين قانون، مسموم 
كردن، حلق آويز كــردن، آتش زدن و قطع كــردن اندام 
حيوانات مصداق حيوان آزاري هاي شديد به شمار مي رود.

منچستر:مجرمي كه پس از چند فقره سرقت مسلحانه 
به حبس ابد محكوم شــده بود پس از شنيدن خبر مرگ 
دوستش طي يك سرقت به شــدت متاثر شد و به ورزش 
روي آورد. به گزارش بي بي ســي، مك آووي 37ساله به 
قدري تمرين هاي منظمي انجام داد كه اكنون در مسابقات 
ســه گانه مرد آهنين انگلستان شــركت كرده و 3ركورد 

جهاني و 7 ركورد انگلستان را جابه جا كرده است.

توکيو:يك گروه فيســبوكی عزمش را جزم كرده است  تا تمام 
صندلی های بزرگ ترين هواپيمای مسافربری جهان، يعنی يك 
ايرباس آ380 را برای يك بار»پــرواز به ناكجا« پيش خريد كند. 
به گزارش ديلی ميل، اين گروه متشكل از مسافران پر رفت وآمد 
شــركت آل نيپون ژاپن، 22 هزار عضو دارد.قيمت صندلی های 
بخش اقتصادی 50 هزار ين )370پونــد( و قيمت صندلی های 

بخش درجه يك اين پرواز 70 هزار ين )518 پوند( است.

تورنتو:»الكس تربك« مجري مشــهور برنامــه تلويزيوني 
»ِجِپردي« در سن 80 سالگي درگذشت. به گزارش ورايتي، نام 
»تربك« به عنوان ركورددار اجراي بيشترين تعداد قسمت هاي 
يك مسابقه تلويزيوني در كتاب ركوردهاي »گينس« به ثبت 
رسيده اســت. »تربك« اجراي بيش از 8200 قسمت از برنامه 
»جپردي« را در طول 37 فصل در كارنامه  خود به ثبت رساند. 

باقي مجري ها به ركورد او حتي نزديك هم نشده اند.
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نابوديزيستگاهشهريوروستايي

 حضرتاميرالمؤمنينعليع:من عاقب معتذرا عظمت اساءته؛
كسي كه عذرخواهي را كيفر دهد ، گناهش بزرگ شود.

  اذان ظهــر:  11:48  غــروب آفتــاب: 17:01  اذان مغرب: 17:2 
  نيمه شب شــرعي: 23:05   اذان صبح: 5:10    طلوع آفتاب: 6:36

چودستبرسرزلفشزنمبهتابرود
ورآشتيطلبمباسرعتابرود

طريقعشقپرآشوبوفتنهاستايدل
بيفتدآنکهدراينراهباشتابرود
»عتاب«، ناز و خشم و ســرزنش و مخالفت و قهر معنا دارد. حافظ با آنكه مي داند 
محبوب با دل شدگان ناز و عتابي دارد، باز دلش براي عتاب يار تنگ مي شود و در 

دوري او مي سرايد:
بشد كه ياد خوشش باد روزگار وصال 

خود آن كرشمه كجا رفت و آن عتاب كجا؟
درنظر خواجه، عتاب از اسباب عشق است و لطف يار به انواع عتاب، آلوده است:

آنجا كه رسم و عادت عاشق كشي توست
با دشمنان قدح كش و با ما عتاب كن

خاقاني، خود از دست بخت خشمگين است و مي گويد:
با بخت در عتابم و با روزگار هم 

وز يار در حجابم و از غمگسار هم
و در مورد دوست بر آن است كه:

از عتاب دوستان چون سايه نتوان در رميد
جان فشاندن بايد و چون سايه بي جان آمدن

و از نامه سرزنش آميز يار با صفت »نامه عتاب رنگ« ياد مي كند.
مولوي هم عتاب را به جان مي خرد:

كتاب مكر و عياري شما را
عتاب دلبر عيار ما را

سعدي، عتاب را از آموخته هاي يار مي داند كه او را به شمشير عتاب مي كَشد:
معلمت همه شوخي و دلبري آموخت
جفا و ناز و عتاب و ستمگري آموخت

و بيدل دهلوي با لحني امروزي سروده است:
من هالك طرز اخالقم! چه خشم و كو عتاب؟ 

بوي گل آيينه دار است از لبت دشنام را

منهالكطرزاخالقم!

فضاي مجازي

»بــراي فرداها متشــكرم« روايــت زندگي 
پر فراز و نشــيب  بانوي روزنامه نگاري اســت 
كه زماني بانوي اول فرانســه بود. اين كتاب را 
ابوالفضــل اهلل دادي به فارســي برگردانده و به 

تازگي از ســوي نشر ققنوس منتشر 
شده است. والري تريرويلر بانوي اول 
سابق فرانسه و همسر سابق فرانسوا 
اوالند، 5 سال پيش كتاب براي اين 
لحظه متشكرم را نوشت تا به بيانيه 
18 كلمه اي كاخ اليزه كه خبر جدايي 
او را از همسر رئيس جمهورش اعالم 
مي كرد، پاســخ دهد. آن كتاب 750 

هزار نسخه در فرانســه فروخت و در بسياري 
كشــورها هم ترجمه و در رســانه ها خبرساز 

شــد. او پس از آن، رمان راز ادل را 
نوشــت كه پرفروش هم شد. والري 
تريرويلر از  24ســالگي تا امروز كه 
54ساله است در نشــريه پاري مچ 
فرانسه روزنامه نگاري كرده است. او 
حاال در كتاب براي فرداها متشكرم به 
همنشيني اش با چهره هاي مشهوري 
چون آلن دلون، ژاك شيراك، ليونل 
ژوسپن، آن پنژو، كارال بروني و ميشل اوباما و 
نيز سفرهايش به كشورهايي مثل نپال پس از 

زلزله سهمگين اين كشــور پرداخته و در كنار 
روايت شخصي، مطالب مستندي را به هر بخش 
ضميمه كرده كه روزگاري به قلم او در هفته نامه 

پاري مچ منتشر شده اند.
بــراي فرداها متشــكرم در 4 بخــش اصلي با 
 عناوين »شيران بزرگ«، »زندگي خصوصي«، 
»جاي دگر« و »زنان قدرتمند« نوشــته شده 
است و انتشارات ققنوس آن را در 280 صفحه 
با شمارگان يك هزار و 100 نســخه روانه بازار 

كتاب كرده است.

ويترين

برايفرداهامتشکرم

يك دهه قبل با راننده يكي از ســفراي خارجي 
مقيم تهران صحبت مي كردم. مي گفت: »من 
پيكان دارم. صبح هــا آن را داخل كوچه پارك 
مي كنم و تمام روز پشــت فرمان خودرو سفير 
هســتم. چندي پيش يكي از همسايه ها گاليه 
كرد و گفت جلوي ديــوار خانه من پارك نكن. 
من گفتم كوچه ملك شــخصي شما نيست اما 
گفت: دفعه بعد الستيك هايم را پنچر مي كند. 

چند روز بعد يكي از نگهبان هاي ورودي سفارت 
با من تماس گرفت و گفت كه فوري نزد او بروم. 
نمي دانستم چه اتفاقي رخ داده. وقتي من را ديد، 
گفت پليس آمده با تو كار دارد. همسايه نزد 110 
از من شكايت كرده بود. به مأمور انتظامي گفتم: 
»اين آقا مي گويد از پيكان خوشم نمي آيد، جلوي 
خانه ام پارك نكن.« پليس نگاهي به او انداخت و 
پرسيد: »اين آقا راست مي گويد؟« همسايه پاسخ 

بومرنگ

رانندهسفير

فرورتيشرضوانيه
روزنامه نگار

داد: »پيكان براي عهد بوق است. دلم نمي خواهد 
هر روز ببينمش.« مأمــور انتظامي به او گفت 
كه حق نــدارد مانع از پارك كردن من شــود. 
سال هاســت به اين ماجرا فكر مي كنم و هنوز 
نتوانستم به اين موضوع پي ببرم كه ريشه خشم 
همسايه سفارت در كجا بوده و چرا ديدن پيكان 
مقابل خانه اش، او را عصبي مي كرد. شايد فكر 
مي كرد كه از ارزش و ابهت محل اقامتش كاسته 
مي شود. چند ســال قبل يكي از همسايه هايم 
وانت پيكان داشت. با وجود آنكه به داليل فني از 
اين خودرو متنفر هستم و من را به ياد وانت هاي 
دوره گردي مي اندازد كه آلودگي صوتي ايجاد 
مي كنند و مردم از آنهــا حمايت مي كنند، اما 
هيچ وقت به صاحبش نگفتــم حق ندارد آن را 

جلوي خانه ام پارك كند. چــون من از خيلي 
چيزها بدم مي آيد، امــا گاهي حق ندارم به آن 
اعتراض كنم. شايد در دنياي حقيقي اختياراتم 
براي دوري از چيزهايي كه دوست شان ندارم 
محدود باشــد و بايد به اجبار تحمل شان كنم، 
اما در فضاي مجازي دست هايم كامال باز است. 
براي همين در واتس آپ و اينستاگرام بسياري 
از حساب هاي كاربري را كه دوست شان ندارم 
مسدود كرده ام تا آنها را نبينم. كوچه مال من 
نيســت تا بگويم پيكان وانت پارك نكند، اما 
اينستاگرام مال خودم است و مي توانم انتخاب 
كنم كه چه كسي را ببينم يا نبينم. من اعصابم 
را از دستفروش نخريده ام كه به راحتي آن را در 

اختيار بقيه بگذارم تا خرابش كنند.

رويدادهاي فرهنگي و هنري
مبانيوشيوههايتربيتيشمستبريزي

چهلمين نشســت از مجموعه درس گفتارهايي درباره شــمس 
تبريزي، چهارشنبه 21 آبان ســاعت 11 صبح با سخنراني ايرج 
شهبازي به »نگاهي به مباني و شيوه هاي تربيتي شمس تبريزي« 
اختصاص دارد كه به صورت مجازي پخش خواهد شد. عالقه مندان 
مي توانند با مراجعه به صفحه اينستاگرام مركز فرهنگي شهر كتاب 
به نشاني Instagram/bookcitycc اين درس گفتار را به صورت 
زنده مشــاهده كنند.  در اين درس گفتار علمي، تالش مي شود 
مباني انسان شناختي و معرفت شناختي شمس بررسي و سپس 
درباره شيوه هاي تربيتي او سخن گفته شود. طبيعی است كه ما 

به عنوان انسان هايی امروزی، 
نمی توانيم با همه  شيوه های 
تربيتی شمس موافق باشيم؛ 
بنابراين بخشــی از سخن به 
نقد نظرات شمس اختصاص 
خواهد داشت و فی المثل نظر 
شــمس درباره  »تنبيه بدنی 
دانش آمــوز« بررســی و نقد 

خواهد شد.

فراخوانآموزشيگروهادبياتتطبيقي

دوره  آموزشي 3 ماهه »حوزه هاي مطالعاتي ادبيات تطبيقي« 
از 19آذر ماه امسال شروع مي شــود.  اين مقطع، يك دوره 3 
ماهه معادل با 12هفته اســت كه چهارشنبه هر هفته برگزار 
مي شود. نحوه برگزاري اين كالس ها به صورت آنالين با امكانات 
ارائه فيلم و پاورپوينت است و ثبت نام آن از طريق مراجعه به 
jcom� و www.apll.ir هوبگا

plit@ gmail.com صورت 
مي گيرد و مهلــت ثبت نام 
تا  15 آذرماه 1399 اســت.  
كالس ها با حضور استاداني 
چون ايلميرا دادور، حميدرضا 
شعيري، بهمن نامور مطلق 
 و ناهيــد حجــازي برگزار 

خواهد شد.

يادوارهچهلمينروزپروازاستادشجريان

نماهنگ »كوچ استاد« به مناسبت چهلمين روز درگذشت 
محمدرضا شجريان منتشر مي شود. اين نماهنگ، با صداي 
محمد فرزين ذوالقدر و آهنگسازي و تنظيم بهنام جاويد به 
مناسبت چهلمين روز درگذشت محمدرضا شجريان، استاد 
آواز ايران منتشر خواهد شــد. اين اثر روي غزلي از موالنا 
ساخته شده و مراحل نهايي ميكس و مستر را طي مي كند. 
ذوالقدر در اين باره گفت: براي اجراي اين اثر، تمرين فشرده و 
مناســبي با توجه به زمان اندك پيش رو انجام شده تا كار 

هرچه بهتر و زيباتر توليد شود.

براياينکهبگويممادروغگونيستيم

ابوالفضل جليلي، كارگردان سينما در صفحه اينستاگرامش خاطره اي از دوره اي كه در 
فرانسه بوده را تعريف كرده است. او در آن دوره براي شركت در جشنواره ساندنس براي 
فيلم »رقص خاك«، برگزيده و از او خواسته مي شود كه به آمريكا برود. وقتي جليلي به 
سفارت آمريكا در فرانسه براي اخذ ويزا مراجعه مي كند و مي گويد كه كارگردان است 
و مي خواهد براي جشنواره ساندنس آمريكا به آن كشــور برود، كارمند سفارت به او 
مي گويد ايراني ها دروغگو هستند. او براي اثبات خالف اين ادعا در تكاپوي زياد با بردن 
صفحه روزنامه فرانسوي كه عكس او را با مصاحبه اي در همان روز منتشر كرده بود ادعاي 

دروغگو نبودن ايراني ها را ثابت مي كند و در اعتراض ويزا را هم نمي گيرد.

شوخيباعکسها

اينســتاگرام  صفحه 
»بلك انــد وايت« در 
اقدامــي طنزگونــه 
برخــي از عكس هاي 
كاربران را با فتوشاپ 
تغيير مي دهد كه مورد 
استقبال در شبكه هاي 
اجتماعي قرار گرفته 
اســت. در آخريــن 

شوخي با عكس كاربري، وقتي كاربر از او خواسته تا اردك دست دوستش را نوازش كند 
او پسر را درون درياچه و در كنار اردك ها قرار داده است.

خودمــانمراقب
خودمانباشيم

رئيـــس دانشــــگاه 
علـمي -كاربــــردي 
در  واحد48تهــران 
صفحــه توييترش در 
واكنــش بــه افزايش 
تعداد قربانيان كرونا در 
كشور با انتشار عكسي 
درخواســت كرده كه 

خودمان مراقب خودمان باشيم. ماسك زدن و رعايت فاصله اجتماعي، حداقل كاري 
است كه ما به عنوان شهروند مي توانيم در كنترل اين بيماري خطرناك ايفا كنيم.

اين روزها ويروس منحوس كرونا جان هاي بسياري را مي ستاند 
و خانواده هاي بسياري را به عزا مي نشاند. در اين ايام، خانواده 
همشهري نيز داغدار 2 نفر از بهترين هايش شد. روح اهلل رجايي، 
دبير اســبق گروه اجتماعــي و محمدرضا اكبــري، هنرمند 
تصويرســاز. 2 نفر از ميان ما رفتند و در اين شــرايط تصميم 
گرفتيم تا به نيت آنها 2 زنداني جرائم مالي غيرعمد را به زندگی 
باز گردانيم. برهمين اساس طي فراخواني همه دوستان را به اين 
امر خير دعوت كرديم. استقبال بيش از حد تصور بود. درست در 
روز ميالد پيامبرمهربانی ها )ص( با ياري 147نفر از دوستان، 
25ميليون تومان جمع آوري شد تا بتوانيم 3زنداني را كه براي 
نخستين  بار راهي زندان شده بودند و هيچگونه سوء پيشينه اي 
نداشــته اند را از زندان آزاد كنيم. 2نفر از آنها زنان سرپرست 
خانوار بودند و سومين نفر ميوه فروشي بود كه به دليل اوضاع 
نابســامان اقتصادي به زندان افتاده بود. حــاال با وجود اينكه 
همچنان دوري روح اهلل و محمدرضا برايمان دشــوار است اما 

خرسنديم كه به نيت آنها 3نفر به زندگي شان  بازگشته اند.

پويشيبرايزندگي
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برنامهريز
عبدالمجيدمجيدي

١٩دي١٣۵١،رئيسسازمانبرنامه
وبودجهشد

حميدرضامحمدي����������������������

دراقتصــادخبــرهبــودودر
برنامهريــزيزبــده؛يكــياز
كاربلدترينرجــلعصرپهلوي
درحوزهكارياش�»عبدالمجيد
مجيدي«،زمانيرياستسازمان
برنامهوبودجهرابرعهدهگرفت
لجامگســيخته نفت كهقيمت
افزايشيافتو»يكدفعهجهش
كردورفتبهبيشاز۵دالررسيد،
دردســامبر١٩٧٣]دي١٣۵١[
بود�ســپسازاولژانويه١٩٧۴
]دي١٣۵٢[رفــتبهيازدهدالرو
شصتسنت]رســيد[�«وكاربه
جاييرسيدكه»وقتيدرآمدنفت
قراربودباالبرود،ماوحشتمان
ميگرفتچونهميشــهبيشاز
آنچهعمالدرآمداضافهبشــود،
تعهــداتاضافهميشــد���لذا
ماهميشــهدرگيرايــنبوديم
كهچهجوريجــوابتقاضاهارا
بدهيم���وليكنهميشهمابدهكار
بوديم���فاصلهاعتباراتطرحها،
اعتباراتمورددرخواستباآنچه
ماعمالميتوانستيمجواببدهيم

خيليزيادتربود�«
درميــاناطرافيــانشــاهاما
اوازمعدودكســانيبــودكه
انتقــادميكرد،گاهــيالبته،و
يكمرتبهاش،درســال١٣۵۵،
»اعليحضرتخيلــيهمازاين
حرفمنخوشاشنيامدوناراحت
شدندوپاشــدندجلسهراتمام
كردندورفتندبيرون«چونگفته
بود:»مامملكتيبوديمكهداشتيم
بهخوشيزندگيميكرديم�خوب،
پولبيشتريدلمانميخواست�
درآمدبيشتريدلمانميخواست
كهمملكترابسازيم�يكدفعه
ايندرآمدنفتكهآمدمثلسيلي
بودكهتمامزندگيماراشســت
ورفت�«وبهدوســتانشگفته
بود:»آقايان،اينواقعيتاســت�
بايســتبهاعليحضرتبگوييم�
ايندرآمدنفتاستكهپدرمارا

درآورد�«
درآن۵ســالحضــوردراين
سازمان،اگرچهبرنامههایچهارم
وپنجمعمرانيكشوررااونوشت
ومهمترينعضــوكابينههويدا
دردهه۵0درحــوزهاقتصادبود
امااعتقادداشت»هيچوقتاين
مسئلهمطرحنشدكهمااينقدر
]زياد[پولداريمكهنميدانيمبا
آنچهكنيــم�هيچوقتدرمورد
ايرانكهمنهيــچوقتخاطرم
نميآيد�ماهميشهگرفتاريكسر

بودجهراداشتيم�«

سياستمدار

1 3 5 1
حفاظتازصلحباابزار

جنگ
جنگندههااحساسامنيتميآورند؟
جمالرهنمايي�����������������������������������������
تجهيزايرانبهســاحهايمدرنروزبراي
همكارينظاميوامنيتيباآمريكاازســفر
ريچاردنيكسونبهتهراندرسال1351آغاز
شد.دراينسفراوباگشادهدستياعامكرد
همهساحهايآمريكاييبهجزساحهاي
هســتهايدراختيارهمپيمــانمنطقهاي
اياالتمتحــدهقرارخواهدگرفت.اينوعده
توانستتاحدوديخيالشاهراكهبهشدت
نگرانخــروجانگلســتانازخليجفارسو
قراردادهــايمفصلعراقوشــورويبود،

راحتكند.
آمريكابهعنوانقدرتنوظهوربعدازجنگ
وپسازناكاميدرويتنامتصميمگرفتهبود
امنيتمناطقمهمخــارجازمرزهايشرااز
طريقدولتهايدوستوهمكاردرهمان
مناطقتامينكندوايراننيزبخشيازاين
سياستبود.كشورهايمنطقهنيزبانگراني
ازاينسياستتازهبهسراغتوليدكنندگان
بزرگســاحرفتــهبودندوبااســتفادهاز
اينسياســتتازه،زرادخانههايخودرابا
ساحهايمدرنترپرميكردند.مسابقهاي
بيانتهابرايحفظبرترينظاميدرمنطقه
درگرفت.گذرايامخيليزودنشــاندادكه
اينساحهايمدرندرروزواقعهابزارهاي
حفظامنيتنيســتند.كويتدرجنگاول
خليجفارسظرفچندروزاشــغالشد.آيا
جنگندهها،تانكهاوموشــكهاميتوانند
امنيتواقعيرابههمراهداشــتهباشــند،
درحاليكهنخســتينشــليكآغازناامني

واقعياست؟
تازهتريننظريــاتمربوطبــهامنيت،اين
مفهومگستردهرادرحدفاصلتوازنميان
قدرتوصلحميداند.برقــرارياينتوازن
قبلازآنكهباتعدادوسالساختتجهيزات
نظاميسنجيدهشــود،متغيرياستكهبه
نگرشهاوتصميماترهبرانسياسيمربوط
ميشود.هرچقدررهبرانسياسينگاهسالم
وغيرآشــفتهتريبهمفهومامنيتداشــته
ودقيقترقادربهتشــخيصمحدودههاي
اهميتقدرتواهميتحفظصلحباشــند،
شهرونداندرامنيتبيشتريبهسرميبرند.

ازســويديگــررواننژنديهــايفردي
رهبرانسياسيكهدنيايموردتصورآنان
دنياييكنترلشده،منظم،باثباتوعاري
ازخطراتغيرقابلپيشبينياست،عامل
اصليناامنيوبيثباتيفزايندهدرسايهدر
اختيارداشتنجنگافزارهايرنگووارنگ
وپيشــرفتهاســت.اينرواننژنديهاي
وســواسگونهكهاكنونميانسرانبرخي
كشورهايعربيمنطقهنيزمشاهدهميشود
حاصلفرايندهايفكريبيمارگوناســت
كههراتفاقخــارجازحوزهاختياراتخود
راتهديدقلمدادكردهوبرايرهاييازاين
تهديد،آنهامشــتريدائمجنگافزارهاي

مرگبارميشوند.

تجديدرابطهسياسيباكشورهايكمونيستي

 ش�عزيزمنش�����������������������������������������������������������������������������������������������

ترافيكوحاشيهنشيني2نشانتازهتهراندردهه50است.عكاسانمجلهاليف
كهدراينسالبهتهرانســفركردهاند،تصويريكهباخودبهسوغاتميبرند،
نشانميدهدكهدرمركزشهرافزايشتعدادخودروهاعبورومرورراسختكرده
وسيلمهاجرانبهحاشيهپايتخت،ناهنجاريحاشيهنشينيومشاغلكاذبرا
گسترشداده.عكساولترافيكميدانفردوسيدرتابستانسال1351رانشان
ميدهدوعكسشماره2كودكانكاردرمنطقهچشمهعليشهرريكهمجبور
بهكاراجباريوفروشبليتبختآزماييهستند.عكسهاازمجموعهعكسهاي

تهرانازمجلهآمريكايياليفدرسال1972انتخابشده.

دوچهرهتهران

وانکاوی معاصر ر

مصطفيشوقي�������������������������������������������������������������

گردشبهچپباراهنمايراست؛اينراميتوانخاصهسياست
خارجيرژيمپهلويدرسال1351دانست؛ساليكهفرحپهلوي
بهچينسفركرد،روابطايرانوآلمانشرقيبرقرارشدوشاه
درتهرانبانيكايچائوشســكو،رهبررومانيوهمسرشالنا
ديداركرد.اماچگونهشــاهكهدربلوكغربايستادهبود،به

سويشرقرفت؟
يكســالقبلازاينماجرا،ريچاردنيكســونرئيسجمهور
آمريكابرايپاياندادنبهجنگويتناموباتاقيكهآمريكادر
آنگرفتارشدهبود،دستبهيكبازيورزشيزد؛ديپلماسياي
كهباحضورتيمپينگپنگآمريكادرپكنپيگيريشــدوبه
ســفرهايمخفيانهوعلنيهنريكيســينجر،مشاورامنيت
مليدولتريچاردنيكسونبرايبرقراريروابطديپلماتيكبا
كشورهايچپانجاميد.ايرانوچيندرگذشتهبايكديگررابطه
داشتندوحتيدرميانهدهه30شمسيباهمقراردادهمكاري
علميوفرهنگيمنعقدكردهبودندامابيمنفوذكمونيسمدر
ايرانهموارهسديدرمسيرباالرفتنسطحروابط2كشوربود.
دراينزمانايرانباچينتايپهبهعنوانكشوريكهازسويغرب
بهرسميتشناختهميشد،روابطديپلماتيكبهتريداشت.
سفارتتايواندرتهرانهمخبرنامهايباعنوان»چينآزاد«به

زبانفارسيوانگليسيمنتشرميكرد.)سنديك(
امابابازينيكسونرئيسجمهورآمريكا–هيچرئيسجمهوري
درآمريكامثلنيكسونباشاههمراهنبود-كهدرراهبرقراري
روابطباچينقدمبرداشت،ايراننيزبرايبرقراريروابطاقدام
كرد.دراينميانحتيگفتهميشودكهايراندرتجديدروابط
آمريكاوچينبهعنوانيكپيامرسانسوموغيررسميعمل
كردهاست.بهصورتيكهاشــرفپهلويبعدازسفرتيمملي
پينگپنگآمريكابهچينسفركردوبعدازآنفرحپهلويو
اميرعباسهويداچندماهبعدبهاينكشــوررفتند.شاهبعدها
دريكيازسخنرانيهايخوددرمجلسسناازتجديدرابطه
باچينباعنوانيكيازدســتاوردهايمهمسياستهاي
خارجياشنامبرد.نكتهبسيارمهموحائزاهميتدرروابط
ايرانوبهطــوركليغربباچين،دوريودشــمنيآنهابا
شورويبود.اينراميتواندرگزارشهايمتعددسفارت
ايراندرپكنمشاهدهكرد.)ســنددووسه(چيندرميانه
دهه60مياديوبعدهادردهه70انشعابيبزرگدرميان
كشورهايمعتقدبهكمونيسمايجادكرد،بهصورتيكهحتي
گروههــايچريكيدرنقــاطمختلفدنيانيزديگــرلنينرا
الهامبخشانقابخودنميدانســتندوانديشههايچريكي
مائو،رهبرچيــنرابهعنوانيكانقــابدهقانيموردتوجه
قرارميدادند.ازايرانسازمانانقابيحزبتودهايرانبهعنوان
گروهيمخالفشاهوالبتهمخالفسياستهايحزبتودهو

شورويبهچيننزديكشد.آنهاشورويرايكدولتسوسيال
امپرياليســتميناميدند.اينگروهازايرانيانمخالفشاهكه
انديشهچريكيداشتندپسازناكاميدرحضوردركوبا،روابط
مستحكميباچينوآلباني-طرفدارچيندراردوگاهاروپايي
كمونيسم-برقراركردندوافراديرابرايكارآموزيدربرنامه
فارســيراديوپكنبهچينفرســتادند.ايرجكشكوليكهدر
سالهايپايانيدهه40شمسيدرچينحضورداشتدركتاب
خاطراتخودبهصورتمفصلازحضوردرچينونگاهآنهابه

ايرانسخنگفتهاست.
سفرفرحبهچيندرشــهريور1351صورتگرفت.تشريفات
كاملازســويدوطرفايرانيوچينيانجامشد.دراينسفر
هويدانخستوزيرنيزحضورداشتوهيأتايرانيباچوانالياز
رهبرانقدرتمندچينديداركرد.عباسآرام-وزيرامورخارجه
سابق-بهعنواننخستينســفيرايراندرچينمعرفيشد.
همچنينشاهازعضويتچيندرشورايامنيتومجمععمومي
سازمانمللپشتيبانيبهعملآورد.نكتهجالبتوجهايناست
كهواشنگتننيزدقيقاهمينرويكردرادرقبالچيندرپيش

گرفتهبودوازادامهحضورچيندرسازمانمللدفاعميكرد.
البتهاينباعثنشــدكهبرايحفظتعادلميــانايرانو
شوروي،روابطدوكشوربهتيرگيبرود.شاه20روزبعدازسفر
ملكهاشبهچين،راهيمسكوشدوبارهبراناينكشورديدار
كرد.)سندچهارم(اينديداردركنارهمكاريهايصنعتي
وبازرگانيميانايرانوشــورويكهدردهه20باساخت
ذوبآهناصفهانشتابگرفتهبودراميتوانيكامتيازبراي
تعادلسازيميانروابطدوكشورهمسايهدانست.ضمن
اينكهدرآنزمانهمآمريكابهدنبالكنترلتنشباشوروي
بودوازايناقداماتحمايتميكرد.2ماهبعدازديدارشاهاز
مسكو،در16آذر1351درروزيكهآپولو17بهفضافرستاده
شد،يكبارهروزنامههايكشــوكبزرگخبريرامنتشر
كردند؛روابطايرانوآلمانشرقيهمبرقرارشد.اينموضوعبا
توجهبهاينكهدفترمركزيحزبتودهايراندرشهراليپزيك
آلمانشرقيوجودداشتوبسياريازرهبرانتودهايدراين
كشوربودند،بسيارتعجببرانگيزشد.آيااينبرقراريرابطهاز
ثمراتديدارشاهازشورويبود؟نكتهمهماينجاستكهشاه
بعدازبرقراريروابطايرانوآلمانكهبهخاطرجنگجهاني
دومقطعشدهبود،درسالهايمتماديحاضرنشدهبودبا
آلمانشرقيكهدرپايگاهموسومبهبلوكشرققرارداشت
رابطهديپلماتيكبرقراركند.درمتناينخبرآمدهاستكه
ايرانباتماميكشورهايسوسياليستيغيرازويتنامشمالي

وكرهشماليرابطهبرقراركردهاست.)سندپنجم( 
نگاهبهشرقامامانعيبرايهمكاريهايايرانباغربدردوران
شاهنبود.هنوزنخستينشــريكتجاريوسياسيايراندر

بسياريازموضوعاتآمريكاواروپابودند.

بي رقيب در بانكوكورزش
تيممليفوتبالايران،برايدومينبارمتواليقهرمانجامملتهايآسياشد

جوادنصرتي���������������������������������������������������������������

تيممليفوتبالايراندردوراناوجش،كاريبهجزقهرماني
بلدنبود؛چهدرتهرانوچهدربانكوك،هيچتيميحريف
ايراننميشــدوتاريخجامملتهابهزبانيبهجزفارسي
برازندگينداشــت.تيممليايران،آنچهدرسال1347در
تهرانكردهبود،4سالبعد،دربانكوكتايلندتكراركردواين

باربهجاياسرائيل،كرهجنوبيراقربانيكرد.
بانكوك،نخستينوآخرينشهرآسيابهجزتهراناستكه
تيممليدرآنجامقهرمانيرابااليســربردهاست.ايران
برايگرفتناينجام،عاوهبرگرمايشرقآسيا،بهعطش
فراوانمردماينمنطقهازقارهپهنــاوربرايحفظجامدر
شرقغلبهكردتاباسريافراشتهواردتهرانغرقدرشادي
وهياهويهوادارانشــود.ايراندرآنسالبهعنوانمدافع
عنوانقهرمانيحريفيترسناكبرايرقيبانبوداماتساوي
برابركرهشماليدرمقدماتيالمپيك1972وحشتازايران
رابيشتركرد.كرهشــماليكميپيشازآندرجامجهاني
باپيروزيبرابرايتالياشگفتيسازشدهبودوبالقبطوفان

زرد،لرزهبرحريفانخودميانداخت.تساويايرانباهمين
تيم،نشانازقدرتايرانداشت.درنهايتاينايرانبودكهبا
پيروزيبرابركرهشماليراهيالمپيكمونيخشد.تيمملياما
قبلازاينصعودارزشمند،يكقراركارينهچندانسخت

دربانكوكداشت.
ايندورهازجامملتهاابتداقراربوددراراضياشغاليبرگزار
شوداماانصرافرژيمصهيونيستيازميزباني،بازيهارابه
گرماي45درجهوشرجيويرانكنندهشرقآسياكشاند.اين
انصراف،آغازجدايياسرائيلازفوتبالآسيابود.عليجباري
بازيكنمطرحآنسالهايتيممليدرمصاحبهايگفتهاست
كهيكدليلجدايياسرائيلازفوتبالآسيادرآنسالها،
قدرتمطلقايرانوشانسبسياركمرژيمصهيونيستيبراي

قهرمانيدراينقارهبودهاست.
عاوهبرايرانوتايلند،عراق،جمهوريخمر)كامبوج(،كويت

والبتهكرهجنوبيهمدراينرقابتهاحضورداشتند.
ايراندرنخستينبازي،خمررادربازيگروهبنديشكست
دادتاباميزبانوعراقهمگروهشود.پيروزي3برصفربرابر
عراقباهتتريكحســينكاني،باتوجهبهنتيجهبازي

عراقوتايلند،كارصعودايرانراقطعيكردوبازيباتايلند،
عماتشريفاتيبود.بااينحال،ميزبانكهدرپيقهرماني
درآســيابود،بادوگليكبازيكنخــوددرچنددقيقهاز
ايرانپيشافتاد.اينبار،هتتريكجبــاريدر8دقيقهبه
دادايرانرسيد.هزارتماشاگرتايلنديناكاموسرخوردهبه
خانهرفتند.درديدارنيمهنهايي،ايراندوبريككامبوجرا
شكستدادتافصلينوازرقابتافسانهايبارقيبديرينهاش
رقمبخورد.ايرانكهپيش تربارهابرابركرهجنوبيبهميدان
رفتهبود،براينخســتينباردرجامملتهايآســيابرابر
كرهجنوبيواردزمينشدواتفاقايكيازبهترينبازيهاي
ماراتنرقابتايرانوكرهجنوبيرقمخورد.ازآنجاكهميزبان
نميخواستجامدوبارهبهغرببرود،باوجودشكستتايلند
برابركرهدرنيمهنهايي،استاديوماينباربهنفعرقيبايران
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  سیدمحمد حسین محمدی  ������������������������������������������������������������������
 درهاي حسينيه ارشــاد در سال1351 با دســتور محمدرضا پهلوي بسته شد اما 
چالش هاي ميان علما و جنجالي ترين چهره حســينيه ارشاد، دكتر علي شريعتي 
حتي با تعطيلي حسينيه ارشاد نيز ادامه پيدا كرد. نخستين روحاني اي كه در مقابل 
شريعتي دست به قلم شد، شهيد حجت االسالم قاسم اسالمي بود. اسالمي از سخنرانان 
و ائمه جماعات مساجد تهران بود كه يك ســال پس از انقالب به طرز فجيعي ترور 
شد. او يك سال پيش از تعطيلي حسينيه ارشاد و تنها 3 سال پس از ورود شريعتي به 
حسينيه ارشاد، كتاب »سخني با آقاي شريعتي« را نوشت و به نقد آرای او پرداخت. 
كتاب ديگري كه توسط يك روحاني، در مقابل افكار شريعتي نگاشته شد »دفاع از 
اسالم و روحانيت: پاسخ به دكتر شريعتي سخنگوي حسينيه ارشاد« بود. نويسنده 

اين كتاب محمدعلي انصاري )پدر همســر آيت اهلل علوي گرگاني( اگرچه در اصل 
بازاري بود، اما تحصيالت حوزوي داشــت و در شــمار وعاظ به حساب مي آمد. جز 
انصاري، در همان سال جزوه ديگري نيز توسط حجت االسالم حسين روشن، امام 
جماعت مسجدالحسين خيابان اقبال بانام »بررسي و نقد« چاپ و منتشر شد. گفته 
مي شود كه شهيد مطهري نيز در تهيه و تنظيم اين كتاب با روشن همكاري داشته 
است. نويسندگان اين جزوه با ذكر حديثي از امام علي عليه السالم از همان روي جلد، 
موضع خودشان را با شريعتي مشخص كرده بودند؛ »اگر آن كسي كه نمي دانست لب 
فروبسته بود اختالف در جامعه وجود نداشت«. با اين حال محتواي اين كتاب برخالف 
دو اثر ديگر، كمي نرم تر و منصفانه تر به نظر مي رسيد. همين امر سبب شد تا دكتر 
شريعتي از نويسنده اين كتاب به خاطر انصافش تشكر كند و عالوه بر پيشنهاد خواندن 

آن به ديگران، پاسخي نيز بر آن كتاب بنويسد. ماجرا ولي به اين چند كتاب  و جزوه  
محدود نماند؛ كم كم صداي مخالفت ها از تهران به قم و مشهد رسيد. آيت اهلل مكارم 
شيرازي در مجله مكتب اسالم مقاله اي با عنوان »آيا شورا مبناي حكومت اسالمي 
است؟« منتشر كرد. شــريعتي نيز يكي در ميان به اين نقدها پاسخ مي داد اما شايد 
نخستين فتواي رسمي درباره شريعتي را آيت اهلل سيدحسن قمي صادر كرد. او در آبان 
سال1351 و در پاسخ به يك استفتا، محتواي برخي از كتاب هاي شريعتي را مخالف 
تشيع دانسته و از مردم خواست كه از مطالعه آنها خودداري كنند. در همان آبان ماه 
نيز حسينيه ارشاد تعطيل شد و درهاي آن تا پيروزي انقالب اسالمي بسته ماند اما 
موضع گيري هاي صريح روحانيون، تازه پس از تعطيلي حسينيه ارشاد بود كه رنگ و 

بوي جدي تري به خود گرفت و تا ايام وفات او ادامه پيدا كرد.
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كافه اي كه قلب تئاتر شد
افتتاح تئاتر شهر با اجراي نمايش باغ آلبالو

تهران

»ذوب آهن« در هواي باروتي تهران
ايران، 24هزار رأس گوسفند از رژيم صهيونيستي خريداري كرد

اقتصاد

روزگار جواني جويندگان علم
»پژواك«؛ انعكاس صداي نسل نو

سريال

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

»از كافه شهرداري سابق تا تئاتر ۷۰۰ نفره شهر«؛ اين تيتر 
فرعي در حاشيه تصوير ماكت ســالن تازه تئاتر تهران در 
صفحه هاي مياني شماره 14۰11 روزنامه اطالعات شنبه 
هفتم بهمن 1351 خبر از افتتاح ســاختماني استوانه اي 
شكل داشت كه چند سالي مي شــد در حال ساخت بود و 
به جاي ساختمان قريب به 4۰ســاله كافه شهرداري باال 
رفت؛ اســتوانه اي كه از لحظه افتتاح تبديل به قلب تپنده 

تئاتر كشور شد؛ »تئاتر شهر«.
مجموعه تئاتر شهر با يك سالن در همان ۷بهمن 1351 
با حضور شاه و همســرش و اجراي نمايش »باغ آلبالو«ي 
چخوف با ترجمه ســيمين دانشــور و به كارگرداني آربي 
آوانسيان و بازي گروه بازيگران شهر به طور رسمي افتتاح 

شد.
باغ آلبالو آنطور كه آربي آوانســيان چند ســال پيش در 
گفت وگويي اشاره كرد، نمايش آماده اي بود كه پيش از اين 
به صورت بسيار متفاوت و مدرن در مجموعه باغ فردوس 
كه در آن زمان در دســت وزارت فرهنگ و هنر بود به اجرا 
رسيد. بازيگران اين نمايش از شاخص ترين بازيگران تئاتر 
آن زمان و از اعضاي كارگاه نمايش بودند. نقش رانوسكيا 
را فهيمه راســتكار بازي مي كرد و سوسن تسليمي )آنيا(، 
پرويز پورحسيني )تروميوف(، داريوش فرهنگ )گايف(، 
مهدي هاشــمي )فيرز( و مهوش افشارنيا )دونياشا( ديگر 

بازيگران آن بودند.
داستان اين ساختمان اســتوانه اي و زمين آن در چهارراه 
وليعصر فعلي،  پيش تــر از به زمين خــوردن كلنگ آن و 
طراحي اش توسط علي سردارافخمي آغاز شد. پس از آنكه 
به دستور رضاخان، خندق شمالي شــهر پر شد و خيابان 
انقالب فعلي مورد اســتفاده قرار گرفــت، در اين زمين 
كافه اي به نام شهرداري ساختند. از كافه شهرداري فقط 
چند عكس سياه و سفيد بي كيفيت و ماجراهايي كه فروغ 
فرخزاد در خاطراتش گفته، باقي مانده است و بس. كافه اي 
كه در تهران رو به گسترش بود، خيلي زود از رونق افتاد و 
شهرداري پايتخت به اين تصميم رسيد كه آن را تخريب 
كند و جايش يك هتل بزرگ بسازد. با توجه به اختالفات 
حقوقي بين شــهرداري و كســاني كــه بخش هاي كافه 
شهرداري را تصاحب كرده بودند، ساخت هتل منتفي شد و 

اين كافه چند سالي متروك ماند.
ازســوي ديگر پس از افتتــاح تئاتر ســنگلج، هنرمندان 
ســبك هاي ديگر تئاتر هم خواستار ســالن هاي نمايش 
ديگري در تهران شدند. اين نكته اي است كه در خبر افتتاح 
تئاتر شهر، در همان نسخه يادشده روزنامه اطالعات هم به 
آن اشاره شده است؛ »ضرورت بناي تئاتر شهر كه هم اكنون 
بزرگ ترين سالن نمايش اســت از مدت  ها قبل احساس 
مي شد. پس از تاالر 25شهريور)ســنگلج( كه تا كنون به 
اجراي نمايشنامه هاي ايراني اختصاص يافته است و تاالر 
موزه كه كمتر از آن استفاده مي شود، تئاتر شهر به جهت 
ظرفيت و موقعيت محلي مي تواند براي شهر بزرگ تهران 

يك سالن ارزشمند باشد.«
ايده ساخت تئاتر شهر در سال4۶ جدي شد و سازمان راديو 
و تلويزيون ملي ساخت آن را به عهده گرفت. اين سازمان با 
شهرداري براي ساخت اين سالن در محل كافه شهرداري كه 
درست در مركز تهران و نزديك دانشگاه تهران بود به تفاهم 

رسيدند. به اعتقاد نويسنده روزنامه اطالعات؛ »انتخاب محل 
كافه شهرداري سابق براي بناي تئاتر شهر با امكاناتي كه 
براي آسايش بيننده تئاتر فراهم شده است، چه از نظر مكان 
و چه از نظر موقعيت تئاتر كه در مســير عامه مردم است، 

بي مطالعه و انديشه قبلي بوده است.« 
كار طراحي اين سالن را به علي سردار افخمي سپردند و با 
نظارت بيژن انصاري ساخت آن آغاز شد. علي سردار افخمي 
يكي از مهندسان نوگراي دهه4۰ بود. معماران نئوكالسيك 
آن زمان در طراحي ساختمان، از آثار معماري ايراني بهره 
مي گرفتند. سردار افخمي هم با تلفيق برج طغرل و معماري 
ايلخاني و ســتون هاي قرينه تخت جمشيد، نماي بيروني 
سالن تئاترشهر را طراحي كرد و در اين بين نيم نگاهي هم 

به معماري پانتئون و كولوسئوم رومي داشت.
مساحت بســتر طرح بناي تئاتر شــهر 3۰۰۰ مترمربع و 
مســاحت زيربناي آن 5۶۰۰ مترمربع اســت. با توجه به 
پالن دايره اي شــكل اين بنا، قطر تقريبي بدنه آن 34 متر 
و ارتفاع سازه 15 متر از سطح زمين است. فضاي خارجي 
نيز براساس نياز تئاتر براي اجراي نمايش هاي خياباني و 
آييني طراحي شد و دوسن روباز دارد. نكته مهم در طراحي 
تئاتر شهر اين است كه اين ساختمان بدون هيچ حصار و 
ورودي ای طراحي شــده و يكي از معدود ساختمان هايي 
اســت كه فضاي خارجي اش با فضــاي عمومي كه پارك 
دانشجو باشد، يكي است. اين مجموعه در ابتدا فقط سالن 
اصلي كه به صورت نعلي شكل است را با گنجايش 5۷۹ نفر 
داشت و بعدتر يك سالن كوچك در طبقه دوم با ظرفيت 

12۰نفر به آن اضافه شد.
همزمان با ساخت تئاتر شهر، شهرداري زميني كه در شرق 
آن قرارداشــت را نيز تبديل به پارك كرد. سال ها بود كه 
در زمين هاي كنار كافه شهرداري، زاغه نشينان مهاجري 
از اطراف و اكناف كشور، خانه كرده بودند. با اجراي قانون 
انتقال زاغه نشينان به حومه شهر در نيمه دهه4۰، قرار شد 
تا در اين زمين پاتوقي براي دانشجويان درست شود. بيژن 
صفاري، استاد دانشكده هنرهاي تزئيني و مشاور سازمان 
راديــو و تلويزيون براي طراحي اين پارك دعوت شــد. او 
طرحي متناسب با فضاي منطقه و مناسب دانشجويان براي 
پارك ارائه داد. نام اين پارك به دليل قرارگرفتن در حاشيه 
خيابان وليعصر كه در آن زمان پهلوي نام داشت را پارك 
پهلوي گذاشتند كه بعد از پيروزي انقالب اسالمي به خاطر 

نزديكي به چهار دانشگاه اصلي در تهران به پارك دانشجو 
تغيير نام داد.

مديريت تئاتر شهر در ســال 1352 با تصميم رضا قطبي، 
رئيس سازمان راديو و تلويزيون به  دكتر علي رفيعي سپرده 
شد. دكتر رفيعي نظم خوبي در مجموعه به وجود آورد اما 
بعد از اجــراي نمايش »كابوس ها و خاطــرات جامه دار از 
زندگي و قتل ميرزا تقي خان فراهاني« مجبور به استعفا شد.

تئاتر شهر با همان تك ســالن اصلي به فعاليت خود ادامه 
مي داد تا آنكه در آبان 135۶ در زيرزمين شــمال شرقي 
آن تاالر مدرنــي با عنوان چهارســو با نمايشــي از آربي 
آوانســيان و بازي فردوس كاوياني، سوســن تسليمي و 
صدرالدين زاهد افتتاح شــد. يكي دو ســال بعد در بخش 
جنوبي نيز سالن قشقايي براي اجراي نمايش هاي آييني 
سنتي به بهره برداري رســيد. اين سالن سوم به ياد شهيد 
حسين قشقايي كه در جريان پيروزي انقالب به شهادت 
رسيد، نامگذاري شد. در سال هاي بعدي سالن ديگري به 
اسم سايه نيز به مجموعه تاالرهاي تئاتر شهر افزوده شد تا 
اين مجموعه داراي 5سالن شود. كمبود فضاهاي نمايشي 
در سال هاي بعد، 2سالن ديگر هم به مجموعه اضافه كرد. 
آتش سوزي سال۸4 در تاالر خورشيد و پس از آن فروريختن 
ورودي تاالر قشقايي، گودبرداري براي ساخت يك بنا در 
محل پاركينگ تئاترشهر و نزديك به سازه اصلي در زمان 
شهرداري محمود احمدي نژاد و عبور دو خط 3 و 4 متروي 
تهران از زيرمجموعه تئاتر شهر باعث شد تا اين ساختمان 
با مشكالت جدي ای روبه رو شود. بنايي با تعدد رفت وآمد 
و افزوده شدن سازه هاي اضافي و عدم مرمت در اين سال ها 
باعث افت ساختمان تئاتر شهر شد و آن را آسيب پذير كرد. 
براي همين تئاترشهر در ســال۸۶ براي چند ماه تعطيل و 
بازسازي آن آغاز شد. بازسازي سالن اصلي و چهارسو خيلي 
زود به پايان رسيد اما بازســازي تاالر قشقايي با توجه به 
مشكالتي كه از ساخت وساز مسجد جامع وليعصر ايجادشد 
زمان بيشتري برد. در بازگشايي تئاتر شهر سالن شماره 2، 
كارگاه نمايش و تاالر خورشيد حذف شدند و مجموعه با 
4 ســالن به كار خود ادامه داد تا همچنان قلب تپنده تئاتر 
ايران باشد. هم اكنون تئاتر شهر 4 سالن اصلي، چهارسو، 
سايه و قشقايي و روزگاري پرفراز و نشيب دارد؛ روزگاري 
كه همچنان اين مجموعه بدون دروازه را به عنوان قلب تئاتر 

شهر و كشور فعال نگه مي دارد.

  علیرضا احمدی �����������������������������������������������������

بهار1351درحالي آغاز شــد كه ايران و انگلستان براي 
اكتشــاف و توليد نفت وگاز در دو ناحيه درياي شــمال 
قرارداد بستند و در ۶فروردين نيز اليحه تأسيس شركت 
مســتقل مخابرات ايران به تصويب رسيد. همچنين در 
آخرين روزهاي نخستين ماه بهار خبر جديدي از روابط 
بازرگاني ايران و اسرائيل منتشر شد؛ ايران 24هزار رأس 

گوسفند از رژيم صهيونيستي خريداري كرد.
در آخرين روزهاي خرداد كه محافل خبري كشور هنوز 
تحت تأثير سفر۹خرداد ريچارد نيكسون به تهران و در پي 
آن وقوع انفجارهايي درچند نقطه شهر بودند، رضا نيازمند 
كه از مديران صنعتي مطرح كشور بود و منوچهر تسليمي 
كه پست هايي مانند معاونت ســاواك و رياست دانشگاه 
تبريز را در كارنامه داشت، به ترتيب به عنوان مديران عامل 
مس سرچشمه و سازمان گســترش و نوسازي صنايع 
ايران انتخاب شدند. تابستان1351همزمان با اوج گيري 
درگيري هاي خياباني مأموران امنيتي با گروه هاي مسلح 
در تهران كه در ميان آنها ترور سرتيپ طاهري، رئيس كل 
زندان ها ســروصداي بســياري به پا كرد و چريك هايي 
ازجمله جمشــيد رودباري و احمد زيبرم هم كشــته 
شدند، دولت ايران همچنان درحال توسعه همكاري هاي 
اقتصادي با كشــورهاي مختلف بود؛ 21مرداد قرارداد 
جديد اقتصادي با شــوروي در مســكو امضا شد، چند 

روز بعد در 4شهريور هيأت ســرمايه گذاران ژاپني براي 
انجام يك ســري مذاكرات اقتصادي وارد تهران شدند و 
2۰شــهريور نيز كارخانه ماشين سازي تبريز كه قرارداد 
ساخت، تكميل و توسعه آن در ســال134۶ ميان ايران 
و چكسلواكي منعقد شده بود، آغاز به كار كرد. اين روند 
در پاييز هم ادامه داشــت و 24مهر يك هيأت اقتصادي 
و سرمايه گذاري از آلمان غربي وارد تهران شدند. 25آذر 
يكي از مهم ترين اخبار اقتصادي سال اعالم شد؛ كارخانه 
ذوب آهن اصفهان توليد فــوالد را آغاز كرد. به دنبال اين 

اتفاق، چند ماه بعد الكسي كاسيگين، رئيس هيأت وزيران 
اتحاد جماهير شوروي به همراه هيأتي در روز 23 اسفند 
وارد تهران شد تا 2روز بعد نخستين كارخانه ذوب آهن در 
اصفهان به صورت رسمي افتتاح شود. افتتاح سد داريوش 
)درودزن فعلي( در اســتان فــارس روي رودخانه كر در 
1۹آبان، خريد 5۰۰هلي كوپتر از آمريكا در3۰آذر، ايجاد 
اتاق اصناف در1۸شهر ايران در 2اسفند و اعالم خبر خريد 
2ميليارد تومان اســلحه جديد در 5اسفند، از مهم ترين 

اخبار اقتصادي سال1351بود.

  محمدمسعود احدي   �����������������������������������������������������������������������������������������

دانشــجويان از نخستين ســال هاي تأســيس دانشــگاه همواره به عنوان نمادي از 
تجددخواهي طبقه متوسط جامعه شناخته مي شدند. با افزايش روزافزون جمعيت 
دانشجويي در دهه هاي 3۰الي 5۰، ادبيات معاصر ايران كه سعي در بازتاب خواست ها 
و گرايش هاي فكري دانشجويان داشت، آنها را به عنوان شخصيت هاي اصلي بسياري 
از داستان هايش انتخاب كرد. از ميان نويسندگان معاصري كه به اين كار پرداختند 
مي توان به ساعدي، ابراهيمي و دانشور اشاره كرد. در اين ميان، رسانه هاي ديداري و 
شنيداري هم به ساخت آثاري درباره دانشجويان پرداختند كه »پژواك« به كارگرداني 
جمشيد شاه محمدي يكي از آنهاست. شخصيت هاي اصلي اين مجموعه تلويزيوني 
را كه در سال 1351ساخته شد، چند دانشجو تشكيل مي دادند كه با هم در يك خانه 
مشترك زندگي مي كردند. بيان دغدغه هاي فردي و اجتماعي آنها كه هريك نماينده 

طبقه خاصي از جامعه جوان تحصيل كرده ايران بودند و همچنين نمايش مناسبات 
آنها با يكديگر، شالوده اصلي داستان هاي اين سريال را تشكيل مي داد. هر قسمت از 
اين مجموعه از ديگري مجزا بود و هربار داستان جديدي روايت مي شد. به دليل تعدد 
نويسندگان، پژواك تم ثابتي نداشــت و لحن آن گاهي طنزآميز و گاهي جدي بود. 
سريال »روزگار جواني« به كارگرداني شاپور قريب و اصغر توسلي كه اصغر فرهادي 
هم در تيم نويسندگان آن بود و در دهه ۷۰پخش شد، شباهت زيادي به اين مجموعه 
داشت. از بازيگران ثابت پژواك مي توان به خسرو دستگير و رامين فرزاد و از بازيگران 

ميهمان آن مي توان به فرزانه تأييدي اشاره كرد.

چتر نجات؛ دالر 
سقوط كرد و 

ريال باال رفت!
   شروان امیرزاده     ����������������������������������

هر دالر آمريكا در ســال 1351، ۶۹ ريال 
يعنی يك ريال كمتر از ۷تومان بود .

هفته نامه كاريكاتور، ۶ اسفند 1351 
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  محمد مقدسي������������������������������������������������������������������������������
 آغاز دهه۱۳۵۰ بود، همه خبر داشــتند كه اوضاع سياسي جامعه بر 
وفق مراد حكومت نيست، اتفاقات سياهكل و ديگر مبارزات مسلحانه 
شعله هاي كوچكي از آتش زير خاكستر بودند. جامعه ادبيات داستاني 
هر چند در حصار سانسور و زندان گرفتار بودند، اما مانند دهه۱۳۴۰ 
ديگر فقط از لزوم مبارزه نمي نوشــتند؛ قهرمان هايي وارد داستان ها 
مي شدند كه مبارزه را جزء جدانشدني تغيير جامعه مي دانستند. هر 
چند در نهايت بيشتر اين مبارزات به شكست مي انجاميد، اما اثري هر 
چند كمرنگ بر ناخودآگاه جامعه مي نهاد. رضا براهني در دهه۱۳۴۰ 
بيشتر شعر مي گفت و نقد مي نوشــت؛ نقدهايي تند كه چون تازيانه 

بر سر شاعران و نويسندگان فرود مي آمد و خاطر لطيفشان را آزرده 
مي كرد. در انتهاي دهه ۴۰ او نخســتين رمان خود را با نام »روزگار 
دوزخي آقاي اياز« نوشت، اما چاپ آن چندين سال به تأخير افتاد تا 
اينكه در سال۱۳۵۱ منتشر شد. كتاب به سرعت توقيف شد، اما چند 
نسخه از آن به خارج ارسال شــده بود و از گزند نابودي كامل نجات 
پيدا كرد. در نتيجه چاپ اين رمان، نويسنده در سال بعد به مدت ۳ماه 
زنداني شد. در روزگار دوزخي آقاي اياز، رمان مهم و جريان سازي كه 
از زمانه خود جلوتر بود، نويسنده كوشش داشت به روان كاوي تاريخي 
رابطه حاكم و محكوم بپردازد و در نهايت اثري ضد سلطنت پديد آورده 
 بود. در اين دوره نويســندگان تقريبا به 2 دســته تقسيم مي شدند؛ 

آن هايي كه درباره مركزنشيني و شهرنشيني مي نوشتند و آنها كه در 
گستره ايران پراكنده بودند و از اقليمشان مي نوشتند. اين دوگانگي 
ســبب پديد آمدن آثار متنوعي در ادبيات داستاني ايران شد. در اين 
سال محمود دولت آبادي، نويسنده بزرگ اقليم خراسان، داستان بلند 
»سفر« را بازنويسي و منتشر كرد. خالقيت ادبي دولت آبادي در اوج بود 
و او در اين داستان به سراغ مردمان ناديده رفته و محور اصلي داستانش 
را بر وجود خانه و آوارگي قرار داده بود. كشاورز بيكار و از زمين رانده اي 
براي كار به كويت مي رفت و پس از چند سال معلول و شكست خورده 
به خانه بازمي گشت تا بحراني آغاز شود. مهارت دولت آبادي در كاويدن 

اين درد در دل داستان چشمگير بود.

از ديگر نويسندگاني كه خاستگاهي روستايي داشتند، بهروز دهقاني 
)تبريزي( بود. او روستا را به  خوبي مي شــناخت و در داستان ملخ ها 
به خوبي توانست مشكالت ناشي از خرافات، فقر و سختي هاي طبيعت 
روستاييان را كه بار بوروكراســي ادارات دولتي هم بر آن افزوده شده 
بود، به خوبي بازتاب دهد. او نشان مي داد كه توسعه نامتوازن دستوري 
چگونه يكي از طبقات مولد ايران را به تباهي  كشــاند. جواد مجابي 
نويسنده اي بود كه با زباني طنز از زندگي شهري مي نوشت. او در اين 
سال به سراغ روستا رفت و با مجموعه داستان »من و ايوب و غروب« با 
نثري شاعرانه به شيوه اول شخص مفرد، خاطرات دوران كودكي خود 

در روستا را روايت كرد و پناه گرفتن در طبيعت را ستود.  آثار داستاني كم كم بازتاب 
آتشفشان دروني جامعه شدند

 سال آتش 
زير خاكستر

داستان

2و3صفحـــــــههاي
گزارش ويژه

 

سينمايجهاندرتهرانداوريميشود
معراج قنبريايران؛ نخستين كشور آسيايي با جشنواره جهاني فيلم

فقط30درصدبيشتر

فرصتهاوچالشهاييكبلندپروازي

دور از مركز

معماری

مرضيه ثمره حسيني���������������������������������������������������������������������
 كارگران معدن فيروزه نيشــابور در ارديبهشت ســال۱۳۵۱ به دليل 
پايين بودن ميزان دستمزدشان دست به اعتصاب زدند. در اين زمان، 
معدن فيروزه نيشــابور تحت اجاره شركت سهامي فيروزه مشهد قرار 
داشت. مســئوالن در جلســه اي با نمايندگان كارگران تالش كردند 
با افزايــش ۱۵درصدي دســتمزدها، رضايت آنها را به دســت آورند. 
اما كارگران بــا رد افزايش ۱۵درصدي دســتمزدها، خواهان افزايش 
۳۰درصدي شدند و كماكان به اعتصاب خود ادامه دادند. اين كارگران 
سال گذشته نيز به دليل پرداخت نشدن پاداش ها اعتصاب كرده بودند. 
در آن زمان شركت سهامي فيروزه مشهد با پرداخت پاداش به كارگران 

موافقت كرد و اعتصاب آنها پايان يافت. اختالف بر سر ميزان افزايش 
دستمزد در خردادماه نيز حل نشــده باقي ماند و كارگران به اعتصاب 
خود ادامه دادند. شركت فيروزه مشهد در مكاتبه با استانداري خراسان، 
مشكالت مالي اين شركت به دليل واردشدن مقادير هنگفتي فيروزه از 
معدن فيروزه دامغان را عامل كاهش درآمدهاي داخلي و خارجي خود 
برشمرد و اعالم كرد اگر اين وضعيت ادامه يابد، ورشكست خواهد شد. 
در نهم خرداد جلسه اي با حضور نمايندگان كارگران و مديرعامل معدن 
فيروزه در اداره كار تشكيل شــد و پس از توافق طرفين بر سر افزايش 
2۰درصدي دستمزدها، كارگران معدن فيروزه به اعتصاب خود پايان 

دادند. منبع: اسناد آرشيو ملي ايران، پرونده 29۳/9۴9۳2.

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

بنا به  گزارش روزنامه اطالعات  در روز ســوم اســفند ۵6 كارهاي 
ســاختماني فرودگاه جديد بين المللي تهران آغاز  شد«. پيشنهاد 
ســاخت فرودگاهي كه اينــك به عنــوان فــرودگاه بين المللي 
امام خميني)ره( در جهان شناخته مي شود، در سال۱۳۴6 و توسط 

سازمان ايكائو به ايران داده شد.
 هدف ســاخت اين فرودگاه كه طرح اوليه آن در ســال۱۳۵۱ به 
تصويب رســيد نقش آفريني ايران در ترانزيت اروپا و آســيا بود و 
حكومت وقت مي خواست با پيشــي گرفتن بر كشور امارات، ايران 
را به يكي از هاب هاي ترانزيت بار و مسافر منطقه بدل كند. ۵سال 
بعد، كار ســاخت اين فرودگاه به تاريخي كه در روزنامه اطالعات 
آمده شروع شد. پيمانكار اين پروژه شــركت تامس آمريكايي بود 
كه با يكي از شركت هاي ايراني همراه شده بود. هدف؛ افتتاح پروژه 

تا ســال۱۳62و مبلغ كل پروژه؛ يك ميليارد دالر! پس از پيروزي 
انقالب، طراحي و ساخت اين فرودگاه تا سال۱۳7۴متوقف ماند و 
بعدها چند شركت ايراني و فرانسوي سعي در اتمام پروژه داشتند. 

تالشــي كه حدودا يك دهــه به طــول انجاميد تــا در نهايت در 
ارديبهشت سال۱۳8۳، فازهايي از آن به بهره برداري رسيد و اينك 
نيز، مهم ترين فرودگاه بين المللي كشــور محسوب مي شود. با اين 
همه 2موضوع درباره اين فرودگاه كليدي را نبايد از ياد برد؛ نخست 
اينكه برآوردهاي اوليه ساخت فرودگاه امام خميني)ره(، تامين نياز 
ترانزيتي كشور تا دهه 7۰ بود و اين در حالي است كه اين فرودگاه 

يك دهه بعد تازه به افتتاح رسيد.
 نكته دوم، دفن و تخريب آثار تمدن عصر آهن روستاهاي باستاني 
»تپه معمورين« زير اين پروژه بود. هر دوي اين موضوعات، اكنون 
به چالش هاي بزرگ ترين فرودگاه بين المللي كشــور بدل شده 

است.

روزنامــه اطالعــات در روز 27 فروردين مــاه ۱۳۵۱ از ورود 
شخصيت هاي جهاني به تهران خبر مي داد. در آن خبر چنين 
نوشته شده بود: »از شخصيت هاي جهاني معروف فيلم و سينما 
كه از طرف گردانندگان جشنواره فيلم تهران دعوت شده اين عده 
تاكنون به تهران آمده اند: خانم »اوديل ورسواي« از فرانسه، آقاي 
»ســالزگوتز« از برزيل، آقاي »كورولد ديكنسون« از انگلستان 
و »صالح ابوســيف« از مصر كه همگي اعضاي هيأت داوران را 
تشكيل مي دهند. چند تن از هنرپيشگان و بازيگران مشهور نيز 
در اين مدت به ايران وارد شده اند كه از آن جمله مي توان افراد 
زير را نام برد: دوشيزه »لوندي« از آلمان، دوشيزه »شامباني« 
از فرانســه. مراكز خبري بزرگ جهان و مطبوعات خارجي نيز 
نمايندگاني براي تهيه گزارش هاي جشــنواره به ايران گسيل 
داشته اند. طبق اطالع رسيده 2نفر از هنرپيشگان معروف جهان 
»كليف رابرتسون« از آمريكا و »بوگولفسكي« هنرپيشه لهستاني 

امشب به تهران خواهند آمد«.
جشنواره فيلم تهران در شب 27فروردين ماه با حضور محمدرضا 
پهلوي و فرح ديبا در تاالر رودكي آغــاز و پس از صحبت هاي 

مهرداد پهلبد وزير فرهنگ، فيلم »رابط فرانســوي« خارج از 
مسابقه نمايش داده شد. اين جشنواره از مهم ترين رويدادهاي 
هنــري در تاريخ معاصر ايران به شــمار مي رفت. فدراســيون 
بين المللي صنايع فيلم، ايران را از بين شمار زيادي از كشورهاي 
آسيايي انتخاب كرده بود. جشــنواره جهاني فيلم نخستين بار 
در آسيا و در قلب تهران. جشــنواره اي كه در بين بيش از 2۰۰ 
فستيوال سينمايي جهان جزو ۵رويداد طراز اول بود. تفاهم و 
ارتباط بين ملت ها و توجه به انسان دوستي در سينما، 2 هدف  
عمده اين جشنواره به شــمار مي رفت. نشانه معروف جشنواره 
براســاس نقش تاريخي بزكوهي مربوط به دوره هخامنشيان 
طراحي شد. نقش را صادق بريراني انتخاب كرد و نشانه توسط 
مرتضي مميز طراحي شد. اين جشــنواره تا سال۱۳۵6 شش 
دوره در تهران برگزار شد. در دوره هاي بعد نيز بيشتر بيلبوردها 
و نيازهاي اصلي گرافيكي جشــنواره به دســت مرتضي مميز 

طراحي مي شد.
بهرام بيضايي در نخستين دوره، جايزه مخصوص هيأت داوران 
را براي فيلم »رگبار« دريافت كرد. در دومين دوره، ســهراب 

شهيدثالث براي فيلم »يك اتفاق ساده« جايزه بهترين كارگرداني 
و پرويز كيمياوي براي فيلم »مغول ها« جايزه مخصوص هيأت 
داوران را گرفتند. كامران شــيردل و بهمن فرمان آرا برندگان 
ايراني سومين دوره بودند. شيردل در بخش فيلم هاي كوتاه، براي 
فيلم »اون شب كه بارون اومد«، جايزه بزرگ مجسمه زرين بز 
بالدار را براي بهترين فيلم به مفهوم مطلق دريافت كرد. فرمان آرا 
نيز همين جايزه را در بخش فيلم هاي بلند براي فيلم »شازده 
احتجاب« دريافت كرد. در همين دوره بود كه بهروز وثوقي براي 
بهترين بازي هنرپيشه مرد، براي فيلم »گوزن ها« جايزه گرفت. 
در دوره چهارم از ايران اين تنها رضاكرم رضايي بود كه براي بازي 
در فيلم »كندو« ديپلم افتخار گرفت. دوره پنجم نيز براي فيلم 
»ملكوت« و خسرو هريتاش يك ديپلم افتخار به همراه داشت. 
نگارنده از برندگان ايراني دوره آخر اطالع دقيقي ندارد. جشنواره 
در هر دوره و هر روز مجله مخصوصي را براي پوشش اخبار و وقايع 
منتشر مي كرد. پس از گذشت نيم سده از آن روزها؛ اين نشريه ها 
تنها اسناد باقي مانده و قابل استناد، درباره شش دوره جشنواره 

جهاني فيلم تهران  هستند.

كارگران معدن فيروزه 
نيشابور اعتصاب كردند

شاه در سالگرد تولدش اين فرودگاه را به نام خود سند زد

  ستايش يگانه ����������������������������������������� 
پدرش ميرزا حســن خان مهام الدوله بود و 
به مدت ۱۵سال در ســفارت اتريش سمت 
منشيگري و مترجمي داشت و چون مدت 
خدمتش در آنجــا طوالني مي شــود، در 
برخي منابع از وي باعنوان ميرزا حسن خان 
اطريشــي نام بــرده شــده  اســت. ميرزا 
حسن خان دو پسر به نام هاي موسي و عيسي 
داشــت و فصيح الملوك تنها دخترش بود. 
فصيح الملوك از مدرسه متوسطه دخترانه 
فرانكو پرسان در تهران فارغ التحصيل شد 
و براي ادامه تحصيل به فرانســه رفت و در 
رشته زبان خارجه از دانشكده ادبيات پاريس 
موفق به اخذ مدرك شد. او در محضر بزرگاني 
همچو بديع الزمان فروزانفــر، جالل الدين 
همايي، ملك الشعراي بهار و محمدحسين 
فاضل توني در زمينه هاي فقــه و منطق و 
فلسفه و ادبيات فارسي و عربي شاگردي كرد. 
فصيح الملوك عالقه زيادي به خوش نويسي 
داشت و نزد ميرعماد مير فندرسكي اصول و 
قواعد اين هنر را آموخت. به گفته عذرا دژم 

در كتاب »اولين زنان«، نمونه خط وي توسط حاج محتشم السلطنه )حسن اسفندياري( در نمايشگاه كاالي صنايع 
ايران در آلمان در سال۱۳۱8 به نمايش درآمد. سپس در انجمن مطالعات و صنايع ايران در پاريس نمونه خط وي به 
نمايش گذاشته شد. نمونه خط مهام در مجمع خوش نويسان عالم به ميزباني توكيوي ژاپن شركت داده شد و وزارت 
فرهنگ با اهداي نشان از او قدرداني كرد. وي چند صباحي صاحب امتياز و مديرمسئول مجله »تحفه نو« بود كه 
بيشتر با عنوان »خردساالن ايران« شناخته مي شد، اما به علت مضايق مالي ديري نپاييد و تعطيل شد. فصيح الملوك 
در تأسيس مدارس چهل گانه دولتي در ۱۳۰۰ با بانو اميلي ريشارد، نايب رئيس »تعليمات نسوان«، همكاري داشت 
و بعد مأمور تأسيس دارالمعلمات مركزي شد و مدتي هم رياست آن را بر عهده گرفت. سپس براي تكميل مطالعات 
خود به پاريس و منچستر رفت و بعد از بازگشت، به مدت ۳سال، در دبيرخانه شوراي عالي فرهنگ با سمت خوشنويس 

مشغول به كار شد. وي در سال۱۳۴۰ بازنشسته شد و در سال۱۳۵۱درگذشت.

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

روزنامــه نيويــورك تايمــز در تاريخ 
۱۱دسامبر ۱972)2۰ آذر ۱۳۵۱( تيتر 
زد: »يك شــهر متعلق به عصر برنز در 
ايران كشف شده است«. به نوشته اين 
روزنامه، يك تيم باستان شناسي ايراني 
– ايتاليايي، در يكي از استان هاي ايران 
در جنوب شــرقي اين كشور )سيستان 
و بلوچســتان( يكي از شهرهاي دوران 
اوليه تاريخ را كه به طرز باورنكردني اي 
نســبتا ســالم باقي مانده، كشف كرده 
اســت. تا كنون در ۱۵هزار يــارد مربع 
)۱۳7۱6مترمربع( در اين سايت باستاني 
كه شــهر ســوخته نام گرفته، حفاري 
انجام شده است. كشفيات در اين سايت 
نشــان داده كه اغلب مردم اين شــهر 
مهارت هايي غيــراز مهارت هاي مرتبط 
با توليد غذا داشــته اند. در واقع سكنه 
اين شهر به كار تراش سنگ هاي قيمتي 
وارداتي به اين منطقه، خانه ســازي  با 
ســنگ، مســگري و رويگري، نساجي 
)پارچــه بافي(، كوزه گري، ســفالگري 
و رنگرزي اشــتغال داشــتند. براساس 
شــواهد به دســت آمده از اين منطقه، 
آنها تخت هايي با ســنگ الجــورد نيز 
مي ساختند. دكتر ماريزيو توسي، مدير 

تيم باستان شناســي ايراني- ايتاليايي 
فعال در اين سايت، بر اين باور است كه 
كشف شهر سوخته موقعيت منحصر به 
فردي براي مطالعه يكي از نخســتين 
تمدن هاي شهري پديد آورده است. او 
همچنين معتقد اســت كه وسعت قابل 
توجه و وضعيت نســبتا ســالم و دست 
نخورده اين شــهر مي تواند به افزايش 
آگاهي هــاي باستان شناســان درباره 
شــهرهاي اوليه در منطقه غرب آسيا، 
جنوب شــرقي ايران و حتي شرق آسيا 

كمك كند.

بخشندهبيپايان يك سال، يك خبر

   احسان بهرام غفاري   �������������������������������������������������������������������
 حاج حســين كه در روزهاي پاياني بنابر تمايل خودش از بيمارستان 
به منزل شخصي كه در بازار حلبي سازها كنار كتابخانه معروفش قرار 
داشت، منتقل شــده بود صبح روز چهارم مرداد سال۱۳۵۱، چشم از 
جهان فروبست و خيل فرهنگ دوستان و كساني را  كه وي را از نزديك 
مي شناختند و از درياي معرفت و بخشــندگي او آگاه بودند، غمگين 
ساخت. جنازه او به سردخانه پزشكي قانوني منتقل شد تا تشييع او از 
مسجد سپهساالر به فرودگاه مهرآباد صورت گيرد و مرحوم در دارالحفاظ 
مقبره پدرش يعنــي حاج محمدكاظم ملك التجار دفن شــود. بر پايه 
زندگي نامه او، حاج حســين هرچه داشت بي منت وقف عموم مي كرد. 
نخستين بار در سال ۱۳2۵ خورشيدي و سپس در 2۵فروردين ماه۱۳۳۰ 
امالك و مستغالت زيادي را وقف آستان قدس رضوي كرد و درآمدشان 
را به كتابخانه اختصاص داد. امالك وقفي در سال۱۳۳۰ شامل 2۰قطعه 
زمين بزرگ كشاورزي در خراسان و تعداد زيادي دكان در بازار تهران 
بود. همچنين در 6 آبان ماه۱۳۱6 خورشــيدي، خانــه پدري خود در 

بازار بين الحرمين تهران را به همراه تمام اثاثيه و كتاب هاي موجود در 
آن وقف آستان امام رضا عليه الســالم كرد كه افزون بر هزاران نسخه 
خطي نفيس يا چاپ سنگي شامل فرش ها، لوسترها، مبلمان و تابلوهاي 
نقاشي بود كه او به عنوان لوازم و تجمالت زندگي شخصي از آنها استفاده 
مي كرد. همچنين مجموعه هاي تمبر، سكه، آثار الكي و تابلوهاي نقاشي 
ميان شان ديده مي شد. اين آثار ابتدا كنار كتابخانه به نمايش درآمدند و 

سپس هسته اوليه موزه ملك را شكل دادند.

حاج حسين ملك درگذشت 

بانويخوشنويس

ميراثفرهنگيايراندرآمريكاصداكرد

مطبوعات خارجیزنان
نمايش خط فصيح الملوك مهام در آلمان، فرانسه و ژاپن

كشف شهر سوخته 

رضا براهنی
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زبان فلسفي

نثر

كارهاي ماندگار شرف الدين 
خراساني براي فلسفه 

علي اكبر شيرواني �����������������������������������������������������������������������������
 شرف الدين خراساني ســال ها پيش از دهه50 با شــعر و ترجمه شروع كرد 
و حضورش در فلســفه كه رشــته دانشــگاهي  اش بود در دهه50 و با كتاب 
»نخستين فيلسوفان يونان« نمايش جدي يافت. خراساني به چند زبان مسلط 
بود و تسلطش آن اندازه بود كه به آن زبان ها تحصيل و تدريس كرده بود و به 
زبان يوناني باستان اشراف داشت و اين همه، نثر و زبانش را نمونه اي كم گون 
و ماندگار براي فلســفه كرده بود. ســال هاي كوتاهي پس از انتشار نخستين 
فيلسوفان يونان و بعد از پيروزي انقالب، فربهي فلسفه بيش از آن اندازه بود كه 

با تأمل به زبان فلسفي بپردازد و زبان انديشه بسازد؛ اندوه آنكه حتي در فهم و 
ترجمه آثار فلسفي به كجي مي گراييد و چنين نافهمي هايي گاه، هرچه ناپيدا، 
جايي زندگي مردم مسئله مي ساخت؛ از اين روست اهميت كار خراساني. ديگر 
آثار خراساني هركدام برگي بر زبان و ادبيات افزودند، اما فضيلت خراساني در 
كارهاي فلسفي اوست؛ »يونانيان نخستين مردم متمدني بوده اند كه واژه فلسفه 
و مفهوم و مضمون آن را آفريده اند. فلسفه شكل معرب واژه فيلوسفيا و به معناي 
دانش دوســتي اســت. به زودي علت اين نامگذاري و انگيزه آن را به تفصيل 
خواهيم دانست. بدين سان بايد يونان باستان را زادگاه و گهواره انديشه فلسفي 

باختري و ديگر دانش هايي دانست كه از 25سده پيش تا كنون راه هاي شناخت 
عقلي جهان را به روي آدمي گشوده است. بي شك، شك هاي ديگري از انديشه 
فلسفي و شناخت كم وبيش عقلي جهان پيراموني آدمي را در دوران تاريخ، پيش 
از پيدايش يونان تاريخي، نزد ملت ها و اقوام ديگر، در تمدن هاي شرقي باستان، 
مي توان يافت و چنان كه پس از اين خواهيم ديد داليل مشخص و انكارناپذيري 
در تأييد و اثبات اين نظر يافت مي شــود. اما آنچه انديشه فلسفي يوناني را از 
انديشه هاي همانند آن جدا و مشخص مي سازد، ويژگي هاي آن است، اما اين 

ويژگي ها، از سوي ديگر، وابسته به سرشت مردمان يونان باستان نيست.«

از راستگرايي در موسيقي تا چپ روي در سياست
تغيير مديران و راهبران موسيقي در راديو و تلويزيون

فرزند دانشگاه

موسيقی

تجسمی

  ندا زندي   ���������������������������������������������
 در سال 1351، شــميم بهار و ناصر وثوقي 
كه دوست و همكار بودند، »سازمان چاپ و 
پخش پنجاه ويك« را بنا نهادند تا در زمانه اي 
كه هيچ ناشري به شكل تخصصي به سينما 
نمي پرداخت، آثار ماندگاري را به مخاطبان 
و سينمادوســتان عرضه كننــد. در حوالي 
سال1342 شميم بهار كه تحصيل كرده رشته 
ســينما بود،  به همراه تعدادي از دوستانش 
كه دستي در ادب و هنر داشــتند براي كار 
سراغ ناصر وثوقي، ناشر مجله معتبر »انديشه 
و هنــر« رفتند و در كمال ناباوري با پاســخ 
مثبت او مواجه شدند. با جلب اعتماد وثوقي، 
سرپرستي بخش ادبيات وهنر مجله برعهده 
شميم بهار جوان گذاشــته شد و او توانست 
تعدادي از داستان ها و نقدهاي سينمايي اش 
را در هميــن مجله به  چاپ برســاند؛ آثاري 
غيرمتعارف كه نام او را در ادبيات و ســينما 
بر ســرزبان ها انداخت و در عرصه نقدهاي 
سينمايي او را به چهره اي ماندگار با مريداني 
سرسخت بدل كرد. احتماال انتشار 13ضميمه 

جداگانه در قالب كتاب هايي مستقل توسط 
نشريه انديشــه و هنر بود كه فكر راه اندازي 
انتشارات را در سر ناصر وثوقي و شميم بهار 
انداخت و چندي بعد بيــژن الهي نيز به آنها 
پيوست و چون در سال1351 بودند، همين 
سال را به عنوان نام انتشارات برگزيدند و در 
مدت كوتاه حيات اين نشــر، آثاري از بهمن 
فرسي، قاسم هاشمي نژاد، غزاله عليزاده، بيژن 
الهي، شهرنوش پارسي پور و در حوزه سينما 
آثاري همچون »پازولينــي« در گفت وگو با 
ازوالد اِسَتك )نام مســتعار جان هاليِدي(، 
»كوبريك« نوشته الكســاندر واكر، »گدار« 
نوشته ريچارد راْود، »وايلدر« نوشته اكسل 
َمدِسن، »هاوكز« نوشته رابين وود و »فليني« 
نوشته سوزان باجن را روانه بازار نشر كرد. با 
اينكه كتاب هاي سينمايي اين نشر از حيث 
طراحي جلــد و ظاهر ممتاز بودنــد، اما  جز 
يكي دو عنوان، ترجمه اغلبشــان چنگي به 
دل نمي زد. بهمن طاهــري، مترجم كتاب 
پازوليني، در بازنشــر اين كتاب در ســال 
1396در »يادداشت مترجم« نوشته: »اين 

كتاب يك بار در ســال1352 به همين قلم 
ترجمه و منتشر شده كه ترجمه اي از زمان 
دانشجويي مترجم بوده و ديگر با نگاه امروز 
پذيرفتني نيست، يا شايد حتي در همان زمان 
خود هم پذيرفتني نبوده... «. بنابر گفته آيدين 
آغداشلو، پس از آنكه ساواك كتاب هاي اين 
نشر را خمير كرد، روحيه بهار تلخ تر شد و به 
عمر كوتاه، اما پرثمر »سازمان چاپ و پخش 

پنجاه ويك« پايان داد.

محفل ُقدما
بيست وپنجمين سال انتشار »يغما«

مطبوعات

 محمدناصر احدي    �������������������������������������������������������������������
 فروردين1351 مقارن است با آغاز بيست وپنجمين سال انتشار مجله 
يغما كه شماره نخست آن در فروردين1327 منتشر شده بود و تا پايان 
سال1357، به مدت 31ســال، هر ماه به طور مرتب انتشار مي يافت. 
حبيب يغمايي صاحب امتياز و مدير يغما بــود كه در جواني و پيش از 
انتشار يغما از محضر بزرگاني چون عباس اقبال و محمدعلي فروغي 
بهره برده بود و تا پايان عمر نيز به تصحيح متون كهن اشتغال داشت. 
در يادداشتي بر پيشاني نخستين شماره يغما، 4نكته درباره اصول اين 
مجله بيان شده است: 1-نماياندن و شناساندن و بازگفتن و بازنوشتن 
آثار و گفتار بزرگان و هنرمندان ايران. 2-انتشار آثار اساتيد و دانشمندان 
و افكار و عقايد متفكران معاصر از هر دسته و گروه، درج محتاطانه آثار 
گويندگان امروزي، پذيرش اشــتباه بدون خودكامي. 3-پاييدن ِسير 
فرهنگ و بازنمايندن پيشامدها و پيشرفت ها. 4-درج فهرست وار وقايع و 
حوادث مهم جهان و ايران در صفحات آخر. در همين يادداشت، با گاليه 
از بي رغبتي مردم به مجالت »ارجمند و پرمغز«، آمده: »... دگرگوني 
تعليم و تربيت كه يكي از آثار آن افزايش سطح و كاهش عمق معارف 
عمومي است چنين نتيجه بخشيده كه باسوادان و خواستاران روزنامه ها 
و مجله ها خواندن داستان هاي بي پر و پا و ديدن پر و پاي شهوت انگيز 
ستارگان سينما را بر مطالعه آثار و سيماي بزرگان علم و ادب ترجيح 
مي دهند«. و در ادامه، درمان اين بيماري چنين چاره شــده اســت: 
»گراياندن و راندن قومي به مراتب كمال و روي برتاباندن آنها از مزخرفات 
نيز همچنان، جز بــه راهنمايي و مواظبت و تنبــه زمامداران آن قوم 
امكان پذير نيست و اين وظيفه دقيق و دشوار مخصوصا برعهده دستگاه 
فرهنگي كشــور است كه از يك طرف در بســط و چگونگي تعليمات 
عمومي بكوشد و از ديگر ســوي هنرمندان و ارباب ادب را حمايت و 
دستگيري كند تا اندك اندك ذوق لطيف و زيباپسندي معنوي در مردم 
پديد آيد چندان كه خودبه خود بدان بگروند و از ظواهر آراسته تهي از مغز 
و معني روي برتابند«. يغما، مجله قدما بود و به حفظ ميراث گذشتگان 
بيشتر از معرفي چهره هاي نو و سبك هاي تازه گرايش داشت. براي مثال، 

در مورد شعر، براي يغمايي مهم نبود كه امواج پرتوان نوگرايي چنان 
سينه ساحل شعر را درنورديده كه ديگر رســم قافيه و رديف را درهم 
شكسته است؛ در نظر او شعر خوب شعري بود كه قافيه و وزن داشت و 
همان قالب هاي كالسيك را با حرف نو تازه مي كرد. در اغلب سال هاي 
انتشار اين مجله، تعداد صفحاتش از عدد 64تجاور نكرد و همكارانش 
را گروهي از بزرگان فرهنگ و ادب ازجمله عالمه قزويني، سيدحسن 
تقي زاده، مجتبي مينوي، دكترمحمد معين، عالمه علي اكبر دهخدا، 
بديع الزمان فروزانفر، دكتر اسالمي ندوشن، دكتر باستاني پاريزي و ايرج 

افشار تشكيل مي دادند.

مجموعه اي از تجربه هاي تازه

شكوفايي توليد و اكران 

يك سال با كارگاه نمايش

سينما 

تئاتر 

سعيد مروتي ������������������������������������������������������������������������������
 همه نكته همين است؛ اكران 92فيلم در سال51؛ ركوردي كه به دست 
آمد و ديگر شكسته نشــد؛ اوج سينماي فارســي، موج نو و سينماي 
روشنفكري. تنوع فيلم هاي اكران شده در اين سال، هم نشان از تداوم 
حركت سينماي فارسي )كه همچنان به راه هايي براي جذب تماشاگر 
فكر مي كرد( داشت و هم نشانه اي بود آشكار از تداوم اعتماد به جوان هايي 
كه زيرمجموعه موج نو قرار مي گرفتند. در ســفره متنوع اكران51 هم 
فيلم هايي از چرخه جاهلي قرار داشت؛ مثل »مهدي مشكي و شلوارك 
داغ«. هم »جهنم + من« اكران شد كه فرديني متفاوت از فردين »گنج 
قارون« را به نمايش مي گذاشت. سال51 سال »فاتح دل ها« هم بود كه 

از محبوبيت آغاسي بهره مي گرفت.
با اكران 14فيلــم از كارگردان هاي نوجو در اين ســال، مي توان گفت 
سال51 اوج همراهي سينماي جريان اصلي با فيلمسازان موج نويي بود. 
جز »چشمه« آربي آوانسيان و »بي تا« هژير داريوش، بقيه اين فيلم ها 
با سرمايه بخش خصوصي ساخته شدند؛ از »صبح روز چهارم« كامران 
شيردل و »رگبار« بيضايي گرفته كه نخســتين تجربه بلند سينمايي 
سازندگانشان بودند گرفته تا »پستچي« مهرجويي و »بلوچ« كيميايي 
كه پيشقراول هاي موج نو به شمار مي رفتند؛ و هر دو فيلم هم محصول 
استوديو ميثاقيه كه در اين ســال »صادق كرده« تقوايي را هم داشت. 
فيلم هاي ديگر عبارت بودند از: »دشــنه« و »كافــر« از فريدون گله، 
»خواستگار« و »ســتارخان« از علي حاتمي، »تپلي« رضا ميرلوحي، 

»صمد و فوالد زره ديو« جالل مقدم و »غريبه« شاپور قريب.
تنوع چشــمگير فيلم هــاي منســوب به موج نــو نشــان از فرديت 
كارگردان هايي داشــت كه هركدام به شكلي نقطه تمايزي با سينماي 
فارسي متداول داشتند و در مواردي مرزبندي شان با فيلمفارسي، خيلي 
واضح و بارز نيست. آنچه در انتهاي دهه40 رخ داد و به اقبال تماشاگران 
از فيلم هايي چون »قيصر« و »طوقي« انجاميد، بازار فيلمسازان جواني 
را كه نمي خواستند همسو با فيلمفارسي حركت كنند را تا اوايل دهه50 
داغ نگه داشت. به شهادت اكران 1351، در اين سال هنوز تهيه كننده 
بخش خصوصي حاضر بود سرمايه اش را صرف كارگردان هاي جوان كند. 
هرچند شكست هر دو فيلم علي حاتمي، نســخه روشنفكرانه مقدم از 
فيلم هاي صمد و ناكامي رگبار در گيشه و گرفتار شدن تهيه كننده اش، 

ترديد هايي در زمينه اقبال مردم از سينماي متفاوت ايجاد كرد. احتماال 
براي برطرف كردن چنين ترديدي، كيميايي پس از فروش متوسط »رضا 
موتوري«و »داش آكل«، سراغ بلوچ رفت و به قول منتقد دوستدارش، 
براي گيشــه ويراژ داد. بلوچ فيلم مورد عالقه منتقدان از كار درنيامد، 
ولي فروش بااليش، هم بــازار غافلگيركننده 2فيلم قبلي كيميايي را تا 
اندازه اي جبران كرد و هم استوديو ميثاقيه را از سرمايه گذاري اش نااميد 
نساخت. قيصر در لباس بلوچ، نخســتين و بديهي ترين ايراد منتقدان 
بود. اما كيميايي با بــه جان خريدن انتقادها  كوشــيد در درجه اول در 
سينماي جريان اصلي دوام بياورد؛ سينمايي كه بعد از سال4۸، به مرور 
برخي استوديوهايش جوالنگاه جوان ها شده و در آن سال پستچي فيلم 
فســتيوالي و هنري مهرجويي هم با پول بخش خصوصي ساخته شد. 
سال51 سال صبح روز چهارم هم هست؛ اقتباس تماشايي شيردل از فيلم 

»از نفس افتاده« گدار و دفاع دوايي و حمله هوشنگ حسامي.

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

هفتم بهمن1351 تئاترشهر با نمايش »باغ آلبالو«، نوشته آنتوان 
چخوف، به كارگرداني آربي آوانسيان، افتتاح شد. نمايش بعدي 
تا پايان اسفند »ناگهان هذا حبيب اهلل«، نوشته عباس نعلبنديان 
و باز هم به كارگرداني آوانسيان است. جز سالن تئاترشهر، كارگاه 
نمايش مجموعه نمايش هايي با شيوه هاي اجرايي متفاوت را روي 
صحنه مي برد. فهرست مقابل، نمايش هاي اين گروه تئاتري را در 
سال51 نشان مي دهد كه توسط وزارت فرهنگ و هنر ثبت شده 
است. برخي از نام ها و بسياري از آثار تا امروز هم در يادها مانده اند.
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شميم بهار، پس از مشق هاي دهه 40
ورود سينما به بازار نشر با »پنجاه ويك« 

نشر

  حسين عصاران   �����������������������������������������������������������������������
 پس از ادغام »تلويزيون ملي ايران« و »راديو ايران« در سال1350 و 
شكل گيري سازمان »راديو و تلويزيون ملي ايران« ساختاربخشي تازه 
براي اركسترهاي مختلف اين دو مجموعه نيز ناگزير مي نمود. از اين رو 
در سال1351 و از تجميع اركسترهاي »گل ها« )بنا به روايت فرهاد 
فخرالديني( در كنار اركسترهاي كوچك تِر»باربد« و »نكيسا«، اركستر 
بزرگ تر »راديو و تلويزيون ملي ايران« به رهبري مرتضي حنانه و فرهاد 
فخرالديني آغاز به كار كرد. در اين اركستر -كه از سال1353 رهبري 
دائمي آن به فرهاد فخرالديني واگذار شد- ترانه هايي تازه و يا پيش تر 
منتشرشده، ابتدا بر حسب گونه و فضاي آن، توسط تنظيم كنندگان 
مختلف ســازمان )از جمله مرتضــي حنانه، فخرالديني و مارســل 
استپانياني و...( باز تنظيم و سپس توســط اين اركستر و خواننده آن 
بازاجرا، ضبط و در قالب play back  نمايش داده مي شدند )برخي 
نماهنگ هاي بازمانده از اجراهاي اين اركستر، در سال هاي اخير مورد 
استقبال كاربران فضاي مجازي قرارگرفته است(.  اتفاق بعدي در اين 
راه انتصاب هوشنگ ابتهاج به جاي محمد ميرنقيبي براي مديريت و 
راهبري برنامه »گل ها« بود؛ انتصابي كــه به ادعا و روايت خود ابتهاج 
منشــأ تغييرات و اصالحات متعدد و دامنه داري در اين زمينه شــد؛ 
»... همين برنامه گل ها پيش از من يه كشكول بود، يه قطعه از اين، يه 
قطعه از اون، بدون هيچ ربطي واقعا... شعرها خراب و پراكنده، موسيقي 
بي ربط و پرت و پال... من سعي كردم كه تو هر برنامه شعرها از يه شاعر 
يا دست كم تو يه فضا و معنا باشه... .« اما سويه ديگر همين منش و روش 

ابتهاج، در دودهه اخير و از جانب نامداران دوره گذشته راديو، مبناي 
واگويي برخي انحصارطلبي ها، پاكسازي ها و غرض ورزي هاي خاص 
ابتهاج شد كه شايد اعتراضات مداوم اكبر گلپايگاني نسبت سابقه كاري 
ابتهاج در اين باره پرصداترين آنها باشد. هرچند كه خود ابتهاج در متن 
خاطره گويي هايش، يك نمونه از اين اختالف ها را چنين تفسير مي كند: 
»خودش نيامد... خب، ديد كه ما نمي توانيم با هم كاركنيم...«. هرآنچه 
بوده، صدارت ابتهاج بر برنامه »گلها« - كه از سال1353 به مديريت 
كل موسيقي راديو نيز ارتفاع يافت - از ميزان حضور بزرگاِن گذشته 
موسيقي كم كرد و به همان نسبت، جا را براي تازه چهره شدگان نحله 
فكري متمايل به »مركز حفظ و اشاعه موسيقي ايراني« باز كرد؛ معرفي 
گسترده لطفي، عليزاده، مشكاتيان و شجريان و از پي آن، شكل گيري 
گروه هاي »شــيدا« و »عارف« پرجلوه ترين نتايج اين رويكرد خاص 

ابتهاج محسوب مي شود.

  حافظ روحاني    �������������������������������������������������������������������������

محسن مقدم آكادميسين زاده شــده بود؛ نه فقط كه كم و بيش 
تمامي عمرش را در دانشــگاه گذراند، پيــش از مرگ، خانه و 
مجموعه ستايش برانگيزش را نيز وقف دانشگاه تهران كرد. خانه  
و موزه مقدم كه امروزه گاه با عنوان موزه اشــياي تاريخي هم 
خوانده مي شود، در واقع خانه اجدادي خاندان احتساب الملك 
اســت كه درنهايت به محســن مقدم رســيده بود. در آبان ماه 
ســال1351، او خانه، كتابخانه و مجموعه اش را وقف دانشگاه 
تهران كرد. محســن مقدم تا پايان عمرش به سال1366ساكن 
اين خانه بود. با مرگ همسر فرانسوي ارمني االصل محسن مقدم، 
سلما كويومجيان در سال1369 كه سال ها رئيس كتابخانه موزه 
ملي ايران بود، توليت خانه در اختيار دانشگاه تهران قرار گرفت. 
خانه و موزه مقدم عالوه بر ملك شــامل كتابخانه و مجموعه اي 
از اشياي عتيقه مي شــود كه مقدم و همسرش در طول حيات 
خريــداري كرده و در قالب يــك مجموعه در خانــه نگهداري 

مي كردند.
در نخستين فهرست موجود از اســاتيد دانشكده هنرهاي زيبا 
دانشگاه تهران، نام محســن مقدم به عنوان استاد تاريخ صنعت 
ذكر شده. مقدم 12ساله بود كه براي تحصيل به فرانسه فرستاده 
شد و جز دوره اي كوتاه كه به واسطه فراگيري جنگ اول جهاني 
به ايران برگشــت، در فرانســه تحصيل كرد و در نهايت با پايان 

تحصيالتش در رشته باستان شناســي به ايران بازگشت. مقدم 
درنهايت با درجه استاد ممتاز از دانشگاه تهران بازنشسته شد و به 

تاريخ 19آبان1366در سن ۸6سالگي فوت كرد.

سال52 و نمايش عمومي 92فيلم؛ سينماي ايران ركوردي تازه و دست نيافتني ثبت كرد

شعر در من فريادي بود*
 شتاب جريان هاي نوگرا در سال هاي دهه50 

به مرور كمتر مي شود و شعر سياسي بار ديگر سر 
برمي آورد

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

در ســال هاي دهه50 هر چه پيش تر مي آييم 
مبارزه هاي سياسي عليه حكومت پهلوي شدت 
بيشتري مي گيرد و شعر سياسي نيز دوباره سر 

برمي آورد و قدرتمندتر مي شود�
پيش تر گذشت كه شــعر سياسي، خاصه شعر 
چپ گرايانه، قدمتي به اندازه شــعر نو فارسي 
دارد� جريان شعر سياسي هيچ گاه در شعر نو 
فارســي به طور كامل خاموش نشده است، اما 
آنچه پس از ۱۳۳۲ به مرور فروكش كرده و  در 
دهه40، در ازدحام جريان هــاي نوگرا، كمتر 

شنيده مي شود، در دهه50 جاني تازه مي گيرد�
اگر بخواهيم شمار شــاعراني را كه شعرشان 
رنگ و بوي سياســي دارد فهرست كنيم، به 
سياهه بلندبااليي مي رسيم كه شامل بسياري از 
نوگرايان شعر فارسي مي شود؛ از احمد شاملو و 
اميرهوشنگ ابتهاج و اسماعيل خويي و سياوش 
كسرايي و رضا براهني گرفته تا سعيد سلطان پور 
و خسرو گلسرخي و جعفر كوش آبادي و علي 
ميرفطروس و��� � جز شــاعراني كه نوگرايي را 
فقط در زبان و شكل جست و جو مي كنند و به 
آرمان هاي موج نو و شعر حجم و شعر ديگر و شعر 
ناب وفادار مانده اند، بيشتر شاعران در دوره اي 
شعر سياسي سروده اند يا دست كم نشانه هاي 

شعر سياسي در شعرشان به چشم مي خورد�
حادثه ســياهكل، مرگ صمد بهرنگي و جالل 
آل احمد و غالمرضا تختي كــه جملگي قتل 
تلقي مي شود، اعدام رهبران مجاهدين خلق در 
تپه هاي اوين، اعدام خسرو گلسرخي و كرامت 
دانشيان و��� ازجمله وقايعي است كه دستمايه 
شاعران براي سرودن شعر مي شود و آشكارا و 

پنهان در شعرشان بازتاب مي يابد�
شعر سياســي ايران تحت تأثير ادبيات چپ 
منطقه و جهان اســت� نمونه هاي همصدايي 
شــاعران با نهضت هــاي آزاديبخش جهان 
از فلســطين گرفته تــا آمريــكاي التين و 
تأثيرپذيري شان از شاعران چپگرا از فدريكو 
گارســيا لوركا گرفته تا ناظم حكمت و محمود 

درويش و��� بسيار است�
سربرآوردن دوباره شعر سياسي به بحث ادبيات 
متعهد و غيرمتعهد نيز جاني تازه مي بخشــد� 
شــاعران نوگرا خود را به هنر و شــعر و زبان 
متعهد مي دانند و شــاعران سياسي خود را به 
رسالت هاي اجتماعي و شــعر را بدون توجه 
به مردم و اتفاق هاي سياســي و رسالت هاي 
اجتماعي شــعر نمي دانند� شــاعران متعهد 
آن قدر قدرت مي گيرند كه شــاعراني را كه به 
زعم خودشان متعهد نيستند، ناديده مي گيرند 
و كنار مي گذارند� كم نيســت اتفاق هايي كه 
در تاريخ شــفاهي ادبيات امروز نقل مي شود 
كه شــاعران متعهد و طرفدارانشــان مانع از 
شعرخواني شاعران نوگرا شــده اند� هرچند 
نوگرايان نيز آهســته و آرام حركت خود را در 

شعر ادامه مي دهند�
گرايشي ديگر كه در دهه50 در ادبيات متعهد 
ظهور مي كند، شعر سياســي -مذهبي است� 
شــاعراني مثل نعمت ميــرزازاده )م� آزرم(، 
علي موسوي گرمارودي، طاهره صفارزاده و��� 
پيشگامان گرايش مذهبي در شعر نو به شمار 
مي روند� هر چه به ســال هاي انقالب اسالمي 
نزديك تر مي شويم، همراهي ديگر شاعران با 

شعر سياسي -مذهبي بيشتر مي شود�
وقوع انقالب اسالمي در سال۱۳5۷ معادله هاي 
شعر نو فارسي را به هم مي زند و شعر سال هاي 
پاياني دهه50 را به سمت و سوي ديگري مي برد�

* عنوان نوشــته، ســطري از شــعر جعفر 
كوش آبادي است�

شعر 

محســن مقدم، خانــه پــدري و مجموعه 
هنري  اش را وقف دانشگاه تهران كرد

پيشنهاد: مطالعه كتاب هاي »شرح بي نهايت« )خاطرات مشترك آزرم و فرهاد فخرالديني( ناشر: قطره، ۱۳۹۲ و »پير 
پرنيان انديش« )ميالد عظيمي و عاطفه طيه در صحبت سايه«(؛ ناشر: سخن، ۱۳۹۳
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