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  سوگ، ماتم و فقدان بر جامعه در گفت وگو با 
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  معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری: تا پایان سال 
کمپين سوگواری جمعی در پایتخت برگزار می شود

 8 پيشنهاد همشهري
براي همدردي با سوگواران

در حوادثي مانند آتش سوزي ساختمان پالســكو، سقوط هواپيماي اوکرایني و... فضاي 
شــهر به تناســب بحران هاي رخ داده تغيير کرد و اکنون نيز مي توان براي نشان دادن 
همدردي با خانواده هاي درگذشــتگان کرونــا اقداماتي را انجام داد. بــراي این منظور 
مدیریت شهري و دیگر دستگاه هاي مســئول مي توانند پيشــنهادهایي را براي ایجاد 
امكاناتي که ســوگواران بتوانند یاد عزیزان از دست رفته شان طي 9ماه گذشته را گرامي 

بدارند، بررسي کنند. 
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 هفته سرنوشت ساز فرمانده

یادداشت
متين غفاريان؛ جامعه شناس 

ميان  من و او شيشه اي بود که صدا از آن رد نمي شد. 
در آن داالن تنگ و بي نور - که اســمش اتاق مالقات 
بود - من از وراي این شيشه او را مي دیدم که به سختي 
نفس مي کشيد. مادرم دو سه روزي بود که در بخش 
مراقبت هاي ویژه بيمارستان بستري شده بود. در این چند روز نتوانسته بودم با او 
حرف بزنم. شيشه اتاق مالقات ميان مان حائل شده بود و صدایي از آن نمي گذشت.

آن روز، مادرم دیگر تاب و توان نداشت. به سختي صورتش را به سمتم برگرداند. تنها 
دو بار توانست صورتش را برگرداند و صورت من را که از اشك خيس شده بود ببيند. 
وقتي براي نخستين بار صورتش را برگرداند سریع ماسكم را برداشتم تا ببيند که 
ریش هایم را زده ام. 2سالي بود که ریش گذاشته بودم و او دوست نداشت. مدام غر 
مي زد که ریش هایم را بزنم یا کوتاه کنم و من با گرهي در ابروها مي گفتم این طوري 
راحت ترم. به ما گفته بودند هرکاري که براي شــادي اش مي توانيم بكنيم، انجام 
دهيم. از من، همين کار برمي آمد. ميلي متر به ميلي متر صورتش را با چشــم هایم 
بلعيدم تا مگر نشانه اي از شــادي در چهره اش پيدا کنم. در آن صورِت ناتوان فقط 

چروك هایي را دیدم که وقت خندیدن زیر چشم هایش مي افتاد.
قبل از رفتن به بيمارستان، رفتم جایي و چند کاغذ و یك ماژیك خریدم. وقتي براي 
بار دوم تمام توانش را جمع مي کرد تا مرا ببيند تند تند روي کاغذ با ماژیك جمله اي 
نوشتم و چسباندم روي شيشه: »قوي  باش«. نوشــته را که دید آرام نگاهي کرد و 

چشم هایش را به نشانه تأیيد بست.
دیگر رویش را برنگرداند و من آنجا ایســتاده بودم. خشــكم زده بود تا پرستار به 
اجبار مرا بيرون کرد. در آن داالن باریك و تاریك، مردي دیگر - گریان- از مالقات 
همسرش بازمي گشت. در آن نااميدي و استيصال بدون اینكه یكدیگر را بشناسيم 
از من خواست که همراه او رو به قبله بایستيم و براي بيماران مان دعا کنيم. بي هيچ 
کالمي با او همراه شدم. آن داالن باریك و تاریك در لحظاتي کوتاه بدل به معبدي 
کوچك شد. خصلت بيماري مدرن شاید همين باشــد: با نزدیك ترین انساني که 

مي شناسيد نمي توانيد حرف بزنيد و مجبورید با نيرویي فراانساني سخن بگویيد.
شاید کتاب »تنهایي دم مرگ« نوربرت الياس، جامعه شناس نابغه آلماني را خوانده 
باشيد که توضيح مي دهد چگونه پزشكي مدرن، محتضران را از خویشان شان جدا 
مي کند و در انزوایي عاطفي فرو مي برد. حرف الياس این است که جامعه مدرن مرگ 
را به انزوا مي برد و از دایره حرف هاي گفتني - تا حد امكان- خارج مي کند. از قَِبل 
این »عمل گفتماني« - یعني کرداري که متكي به گفتمان کلي تري است- بيماران 
محتضر هم به حاشيه رانده مي شوند. ازميان خویشــان جدا و در ميان پزشكان و 

پرستاران قرار مي گيرند.
اما با کرونا به نظر مي رسد مرگ از تبعيد ناخواسته خود بازگشته است. حاال که شب 
و روز مي ميریم و دائم از مرگ حرف مي زنيم، مرگ به گفت وگوهاي عمومي برگشته 
اســت. ویژگي هاي ویروس کرونا هم ضرورت جدایي بيمار از دیگران را دوچندان 
کرده است. ضرورت جدایي بيماران از غيربيماران در دوره کرونا واقعيتي انكارناپذیر 
است. پس شاید حرف الياس حاال مصداق نداشته باشد: ما مجبوریم از بيماران مان 

جدا شویم. ما مجبوریم از مرگ سخن بگویيم. مرگ به ما هجوم آورده است.
تراژدي اي که الياس از آن ســخن مي گوید حاال دوچندان شده است. او زماني این 
کتاب را نوشــت که پدر و مادرش در اردوگاه هاي آشــوویتس کشته شده بودند و 
خودش در لندن آواره بود. از انزواي محتضران گفته بود اما از انزوا و آوارگي سوگواران 
سخني به ميان نياورده بود. حاال اما هجمه مرگ چنان است که سایه اش، سوگواران 
را هم به گوشه انزوا برده است. من متخصص بيماري هاي عفوني نيستم و نمي توانم 

پيشنهادي براي خروج از این انزوا و آوارگي بدهم که ناقض 
پروتكل هاي بهداشتي باشد. مردم براي خروج از این بحران 

راه حل هایي پيدا کرده اند. یكي از آنها  اســتفاده از اپليكيشن هاي ارتباطي مانند 
تماس ویدئویي است. 

تنهايي محتضران و سوگواران 

صفحه6

قبرهاي آهكين، آدم هاي ســوگوار، خانواده هاي 
داغديده، خانه هاي سياهپوش، آگهي هاي ترحيم، 
آدم هاي خموده در كوچه هــا، آرزوهاي بر باد رفته، 
سلسله اي از مرگ ها، جيب هاي خالي و صورت هاي 
درهم و خطوط خستگي بر پيشــاني پرستاران و 
پزشكان و چشمانشان كه به اميد روشن است؛ اين 
حكايت 290روز شيوع كرونا و مرگ 50هزار نفر بر اثر 

ابتال به اين بيماري است.
290روز است که کرونا در کشور شایع شده؛ پاندمي هولناکي 
که هر روز تعداد کشــته ها را باالتر مي برد. تنها در 10 ماه 
گذشته براساس آمار رسمي 50هزار و 16نفر به دليل ابتال 
به کرونا جانشان را از دست داده اند. آمارهاي غيررسمي اما 
حكایت از  فوت شدگان بسيار بيشتري دارد. شمار مبتالیان 
هم، از یك ميليون نفر گذشته و در آستانه یك سالگي شيوع 
ویروس در کشور، هنوز کســي معماي پيچيده آن را حل 
نكرده اســت. بيش از 5هزار و 817بيمــار روي تخت هاي 
 آي سي یوي بيمارستان ها با مرگ مي جنگند و چندین برابر 
آنها در خانه ها دست به دعا شده اند.  آنها نگران از دست دادن 
عزیزشان هستند، نكند فوت کند  و سياهپوش شوند و بمانند 
در حسرت مراسمي که برگزار نمي شود. سوگواري به سلوك 
کرونا، همه گير و خاموش است. آنها »لشكر ماتم زدگان تنها« 
هستند. در ميان انبوه اخبار تلخ، روز گذشته خبري از سازمان 
بهداشت جهاني رســيد که جهان را اميدوار کرد. بر اساس 
اعالم مدیرکل این سازمان، از آنجا که آزمایش واکسن کرونا، 
نتایج مثبتي داشته است، مي توان گفت که به پایان همه 
گيري کرونا نزدیك مي شویم. از دي ماه زمستان 82که ایران 
سياهپوش شد، 17سال مي گذرد. 5دي سال 82را همه به یاد 

دارند که چطور زمين لرزه  اي 6.6ریشتري در بم جان نزدیك 
به 50هزار نفر را گرفت. حاال کرونا آماري ساخته که تا امروز از 
نظر شمار جان باختگان با فاجعه بم برابري مي کند و روزهاي 

دیگر این عدد را هم پشت سر مي گذارد و پيش مي رود.
 ایرانيان قبل از آن، خرداد سال 69هم عزادار شده بودند؛ 
زلزله 7ریشتري رودبار و منجيل، نفس 35هزار نفر را زیر 
آوار برید. حاال کرونا هم به جمع مرگبارترین اتفاقات قرني 
که رو به پایان است، اضافه شده است. از اول اسفند سال 
گذشته زنجيره پرتكرار مرگ  و فقدان دور گردن بيماران 
حلقه زده و آمارهاي روزانه مــرگ را از 100و 200نفر به 

480نفر رسانده است. 
هر روز به تعداد متوفيان، اجساد منتقل شده به پزشكي 
قانوني، خاكسپاري در گورستان ها، آدم هاي سياهپوش 
و آگهي هاي ترحيم سردر خانه ها، كوچه ها و مغازه ها 
و فريادهاي فروخورده اضافه شــده و دايره آدم هاي 
درمانده از سوگواري و ماتم و فقدان، بزرگ تر مي شود.

اسفند پارسال نخستين تصاویر خاکسپاري متوفيان از کرونا 
که منتشر شد، وضعيت آخرالزماني را براي همه تداعي کرد؛ 
آدم هایي با سرهمي هاي سفيد و ماسك هایي شبيه آنچه در 
عمليات هاي شيميایي دوران جنگ دیده مي شوند. عزاداران، 
حتي فرصتي براي دست گرفتن تن بي جان عزیزشان نداشتند 
و سوگواري را به تنهایي در خانه هایشــان در سایه ترس و 
سكوت برپا کردند. در بخشي از مجموعه مقاالت برگرفته از 
پژوهش »سوگ بازداري شده در ایام همه گيري کرونا« که با 
همكاري انجمن انسان شناسي ایران و شهرداري تهران انجام 
شده، به تأثيرات رواني نحوه خاکسپاري فوتي هاي کرونا توجه 
شده است: »فارغ از برپایي مناسك مرتبط با جسد که خود 
تأثير بســزایي در ذهن بازماندگان فرد متوفي داشت، نحوه 
حضور بازماندگان در مناسك و انجام ناقص یا انجام نشدن 
بسياري از مناسك تشييع، به واســطه دستورالعمل حفظ 

زهرا جعفرزاده
خبر نگار

فاصله فيزیكي، موجب شد تا بي نظمي ناشي از فقداِن یك فرد 
در یك گروه اجتماعي کماکان باقي بماند.« همين جا بود که 
دایره سوگ، ناتمام ماند. مریم رسوليان، رئيس انجمن علمي 
روانپزشكان ایران، فروردین امسال نسبت به عواقب سوگ 
ابراز نشده خانواده هاي متوفيان اعالم نگراني کرد. در بخشي از 
تحقيق دیگري که با عنوان، »پاندمي کرونا عاملي براي سوگ 
تأخيري در بازماندگان« توسط محمدحسين جوادي و مریم 
سجادیان )گروه مددکاري اجتماعي و مشاوره دانشگاه علوم 
بهزیستي تهران( انجام شــده، این موضوع با عنوان سوگ 
تأخيري معرفي شده است: »سوگ تأخيري یعني سوگواري 
به موقع انجام نشده یا زمان پاسخ هيجاني مناسب، مهار شده 
است. همين موضوع سبب مي شود تا فرد در آینده به دليل 
نشان ندادن واکنش عاطفي مناسب، واکنش بيش از حدي 

از خود نشان دهد.«
براســاس آنچه در این مقاله آمده، ویژگي اصلي سوگ 
تأخيري انكار طوالني مســئله فقدان اســت. این اتفاق 
منجر به ایجاد مشكالت رواني مثل افسردگي، اختالالت 
اضطرابي، دوقطبي، وسواس، اختالالت خواب و تغذیه، 
احساس خشم و گناه و حتي خودکشي مي شود. یافته هاي 
تحقيق نشــان مي دهد ميان ســوگ تأخيري و تشدید 
اختالالت رواني رابطه وجود دارد. غالمحسين معتمدي، 
روانپزشك و مرگ شناس به همشهري مي گوید، مناسك 
عزاداري، 2هدف را  دنبال مي کند؛ یكي پذیرش مرگ و 
دوم ایجاد شبكه حمایتي از سوي دیگران براي همدردي 
احساســي و عاطفي. وقتي این اتفاق نيفتــد، فرد دچار 
واکنش ماتم نابهنجار مي شود. ماجرا اما فقط به خانواده 
متوفي محدود نمي شــود. خود بيمار قبل از مرگ، دچار 
فقدان مي شود. او وقتي هيچ کسي از خانواده و عزیزانش 
را اطرافش نمي بيند و حتي فرصت گفت وگوي کوتاهي با 
آنها پيدا نمي کند به این حالت دچار مي شود. خانواده ها 
تحت تأثير شرایط فعلي و ضرورت رعایت فاصله اجتماعي 

تصویــر نامشــخصي از شــرایط 
عزیزشــان دارند. آنها امكان قرار 

گرفتن در کنار او را ندارند؛ تاجایي که حتي در مراســم 
تدفين هم ممكن است حضور نداشته باشند.

ابتال به سوگ جمعي
در 290روز گذشته بيش از 50هزار نفر در پي ابتال به کرونا جانشان را از دست داده اند
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مسيرهايي 
كه هموار 
مي شوند

 مداري
در مه 

همشهري موضوع 
هوشمند سازي  تجهيزات 

راهنمایي در راستاي کمك به 
روشندالن را بررسي کرده است

تلویزیون در این سال ها 
 نتوانسته مجریان محبوب

و جوان تربيت کند

ممنوع التصویــر شــدن مجــري، 
عذرخواهي مجري براي صحبتي که 
در برنامه اش کرده، تمام شدن نابهنگام 
یك برنامه به خاطر اشتباه مجري و البته 
خوش نيامدن برخــي از صحبت هاي 
مجریان تلویزیون که از قضا برنامه شان 
در ميان مردم محبوب اســت و حذف 
فرد و عدم پخــش برنامه و... همه اینها 
حواشــي اي اســت که در این سال ها 
سيما به خود دیده است. در این سال ها 
تلویزیون تالش کرده تــا بتواند بدون 
خروج از مداري که  مدیر شبكه3به آن 
اشاره داشته، مجریاني را تربيت کرده 
و جلوي دوربين بياورد، اما به نظر این 
تربيت و آموزش نيروي انساني چندان 
موفقيت آميز و حتي هدفمند هم نبوده 

و نيست. صفحه18را بخوانيد.

وضعيت معابر، مكان هاي تفریحي 
مانند پارك ها، امكانات ورزشــي و 
رفاهي و حتي سيستم حمل ونقل 
عمومي در پایتخت به گونه اي است 
که همه شهروندان به آن دسترسي 
آسان و مطلوبي ندارند و همواره با 
چالش هایي مواجه بوده و هستند. 
روشــندالن ازجمله اقشار خاص، 
اما شهروند همين شــهرند و حق 
شهروندي دارند، اما آنطور که باید 
و شاید حقوقشان رعایت نمي شود. 
انصاف نيست کارهاي انجام شده را 
نادیده گرفت، اما این اقدامات کافي 
نبوده و مسير نابينایان هنوز هموار 

نشده است. صفحه7 را بخوانيد.

 بسته پيشنهادي اصناف  براي 
جبران خسارت كرونا

 شهر بادگيرهافعاليت هاي صنفي دانشجويان در ركود
بررسی وضعيت دانشگاه ها  همزمان با  روز دانشجو در گفت وگو با غالمرضا ظریفيان الگوي  مناسب سازي كالنشهرها

دیدگاه
عباس آخوندي؛ استاد دانشگاه

پدیده کرونا امري جهاني و بدون مرز اســت، 
جان مردمان جهان را بــه مخاطره انداخته، 1

مقابله با آن نيز در همكاري جهانيان با یكدیگر حاصل 
مي شود. بنابراین، سياست مقابله با کرونا در همكاري 
بين المللي تنظيم مي شود. زماني که دستاوردهاي خود را در اختيار جهانيان قرار 
دهيم و از دستاوردهاي جهان بي دریغ به سود مردم مان بهره گيریم. افزون بر این 
باید بدانيم که برآورد مي شود دست کم این پدیده تا 2سال دیگر با شدت و ضعف 
متفاوت و بسته به تدبير کشورهاي گوناگون، در جهان جان سختي  کند. بنابراین، 
برنامه هاي مقابله پزشكي و اجتماعي و اقتصادي با آن باید فراتر از اقدام هاي فوري 

و آني باشد.
در شرایطي که کشورهاي مختلف جهان، هر کدام به نوع خاصي با بحران 

کرونا و عواقب آن دســت به گریبانند، خبر تالش ها و توليد موفقيت آميز 2
واکسن توســط مراکز علمي، بنگاه هاي مختلف و در کشــورهاي متعدد ازجمله 
پيشرفت هایي که در ایران گزارش مي گردد، نور اميدي در دل مردم دنيا که نزدیك 
به یك سال است با این بيماري دست وپنجه نرم  مي کنند، تابانده است. افت وخيزها 
در روند پژوهش هاي مربوط به توليد واکســن و معماهــاي گوناگون پيرامون آن 
طبيعي است. چراکه ما با پدیده نو و تجربه نشده روبه رو هستيم و باید بياموزیم که 
براي رویارویي با پدیده هاي نو به راهكارهاي نو نيازمندیم. بهره بردن از آموزه ها و 
تجربه هاي تاریخي بي تردید ضروري است. ليكن، تكرار آنها و تكيه بدون نوآوري به 

آنها بي گمان مانعي بزرگ بر سر تامين امنيت و سالمت مردم ایران خواهد بود.
اکنون، تعدادي از مراکز معتبر جهان در توليد واکســن به آخرین مراحل 

رسيده اند و بریتانيا نيز کار تأیيد واکسن توليدي شرکت فایزر را به پایان 3
برده است. درصورت تأیيد نهایي و امكان توليد و توزیع واکسن، امكان تأمين نياز 
کشورهاي مختلف در کوتاه مدت، به سادگي، مقدور نخواهد بود. ما هم به تعداد الزم 
از واکسن با سرعت کافي نيازمندیم. بنابراین، وظيفه دولت ایران است که با فرارفتن 
از تمام موانع سياســي و مالي بر ســر راه مبادله هاي بين المللي ایران با جهان، با 
استفاده از قانون ها و مقررات بين المللي، امكان دسترسي مردم ایران به این واکسن 
را فراهم آورد. این امر مانع آن نيست که پژوهش در راه دسترسي به واکسن کرونا در 
ایران با جدیت پي گرفته نشود و گامي در جهت پيشــبرد دانش توسط ایرانيان و 
خدمت به بشــریت صورت نگيرد. همچنان که همين واکسني که توليد شده  است 
توســط 2نفر دانشــمندي صورت گرفته که هجاي نام آنان بــراي گوش هاي ما 
آشناست. خانم توره چي و آقاي شاهين که واکسن کرونا را طراحي و با کمك شرکت 
فایزر به مرحله آزمایش و استفاده رساندند، این زوج دانشمند ترکيه اي مهاجر به 
آلمان هستند. آقاي شاهين اهل اســكندرون و خانم توره چي اهل آنكارا بوده اند. 
رئيس فایزر هم یك مهاجر یوناني اســت که با اینها دوســت بوده است. این 2نفر 
شــرکتي را ایجاد کرده بودند تحت عنوان بيوان تــك )BioNTech( که به مدت 
30سال روي ســرطان تحقيق کرده و هزینه آن را 2برادر ميلياردر آلماني تامين 
کرده اند. وقتي موضوع ویروس کرونا مطرح شد آن دو متوجه مي شوند تكنيك مورد 
استفاده آنان قابل کاربرد در این زمينه هم هست. تا کنون حداقل زمان توليد واکسن 
در جهان 4سال بوده است و این زوج موفق شده اند که طي مدت 6ماه این واکسن را 
توليد کنند. بي گمان این دو خدمت بزرگي به بشریت کرده اند و مرزهاي دانش را 
نــد. از ایــن رو، نامشــان در تاریــخ ثبــت   یــك گام به پيــش برده ا

خواهد شد.
اکنون مسئله ما در ایران نحوه دسترسي به این یافته بشري، انتقال واکسن 

به ایران و نحوه توزیع آن اســت. درباره دسترسي و 4
انتقال باید از مقررات جهاني بهره برد. قاعدتا اگر مداخله اي 

در کار وزارتخانه هاي بهداشت و درمان، امور خارجه و راه وشهرسازي و بانك مرکزي 
صورت نگيرد، آنان دانش و تجربه این کار را دارند. 

جهان پساكرونا، ايران پساكرونا

ادامه در 
صفحه17
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  تعداد جان باختگان كرونا در ايران
از                               نفر گذشت
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    اعضاي شوراي عالی امنيت ملي چه كساني هستند؟
براساس قانون اساسي، حسن روحاني، رئيس جمهور، رياست شوراي عالي امنيت ملي را بر عهده دارد و محمدباقر قاليباف، 
رئيس مجلس شوراي اسالمي، سيدابراهيم رئيسي، رئيس قوه قضاييه، علي شمخاني، نماينده رهبر معظم انقالب اسالمي و 
دبير شوراي عالي امنيت ملي، سعيد جليلي، نماينده رهبر معظم انقالب اسالمي، سرلشكر موسوي، فرمانده كل ارتش جمهوري 
اسالمي ايران، سرلشكر سالمي، فرمانده كل سپاه پاسداران انقالب اسالمي، محمدباقر نوبخت، معاون برنامه ريزي رئيس جمهور، 
عبدالرضا رحماني فضلي، وزير كشور، محمدجواد ظريف، وزير خارجه، سيدمحمود علوي، وزير اطالعات و سرلشكر باقري، 
رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح ديگر اعضاي شوراي عالي امنيت ملي را تشكيل مي دهند و عالوه بر اين، مطابق اصل 176قانون 
اساسي، بنابر اقتضائات مباحث شورا، افراد ديگري از وزرا يا غيرآن ازجمله رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي 

مجلس مي توانند در جلسات شوراي عالي شركت كنند.

نكته

در حاشيه سياست

در پايان رسيدگي به اتهامات شهيندخت موالوردي، معاون سابق امور 
زنان و خانواده رياست جمهوري در شعبه15 دادگاه انقالب اسالمي 
تهران، او مجرم شناخته شد. محكوميت بدوي موالوردی صادر و به 
وي ابالغ شد كه شامل 2سال حبس تعزيري بابت در اختيار قراردادن 
اطالعات و اسناد طبقه بندي شده با پوشش مسئوالن نظام و با هدف 
برهم زدن امنيت كشور و 6ماه حبس تعزيري به دليل فعاليت تبليغي 
عليه نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران است. فارس همچنين ذيل 
اين خبر يادآور شده كه معاون سابق رياست جمهوري پيش تر نيز در 
دادگاه كيفري2 تهران به اتهام تشويق به فساد و فحشا و ترغيب افراد به 
انحرافات جنسي مستوجب تعزير، مجرم شناخته شده و محكوميت وي 
صادر شده بود. در نخستين واكنش به اين حكم، موالوردي با بيان اينكه 
حكم دادگاه بدوي است و ديروز به او ابالغ حضوري شده است، خبر 
داد: تا 20روز فرصت تجديدنظر داريم و درخواست تجديدنظر مي كنم.

آخرين نشست رســيدگي به اتهامات موالوردي 15مهرماه گذشته 
برگزار شده بود. در اين جلسه كه با حضور وكيل مدافع متهم، نماينده 
حقوقي معاونت حقوقي رياست جمهوري و نماينده دادستان برگزار 
شد، 2اتهام »در اختيار قرار دادن اطالعات و اسناد طبقه بندي شده با 
پوشش مسئوالن نظام با هدف برهم زدن امنيت كشور از طريق انعقاد 
قرارداد با صندوق جمعيت سازمان ملل متحد« و »فعاليت تبليغي 
عليه نظام« به موالوردي تفهيم شد و او آخرين دفاعش را انجام داد. 
شهيندخت موالوردي در دولت يازدهم معاونت امور زنان و خانواده 
حسن روحاني را برعهده داشت و در دولت دوم روحاني به عنوان دستيار 
رئيس جمهوري در امور حقوق شهروندي در كابينه حاضر شد. حضور او 
در دولت دوازدهم قريب به 18 ماه دوام آورد، موالوردي ازجمله مديران 
دولتي بود كه با اجراي قانون منع به كارگيري بازنشستگان در مشاغل 

دولتي مجبور به كناره گيري از سمت خود شد.

  يك جريان اشتباه از ابتداي انقالب
عليرضا زاكاني، رئيس مركز پژوهش هاي مجلس در نشست مجازي 
بسيج دانشگاه صداوسيما كه به مناسبت 16آذر برگزار شد، گفته است: 
جريان نفوذ در قالب يك جريان اشتباه از ابتداي انقالب وجود داشت 
و ۴1سال ما داريم چوب آن را مي خوريم و اين جريان توانست اثرات 
خاص خودش را هم بگذارد. به گزارش خبرگزاري فارس، زاكاني يادآور 
شد: امروز وقتي شما دقت مي كنيد مي بينيد دوگانه هايي هست. اين 
دوگانه ها در كشور شرايطي را ايجاد كرده كه شما ديگر با يك جريان 
سياسي مواجه نيستيد. دقت كنيد كه كاله سر من و شما نگذارند. وي 
تأكيد كرد: دانشجو به عنوان عنصر فعالي كه بناست نفي نظام سلطه 
را بكند، بايد دقت كند كه امروز در صحنه عمل با يك جريان قدرت و 
ثروت مواجه است كه براي كسب قدرت و براي كسب ثروت هر بهايي 
را به جامعه و مردم تحميل مي كند و مصالح انقالب و منافع ملي را زير 
پايش مي گذارد. او گفته است: پشــت اين جريان قدرت و ثروت كه 
سرپنجه هاي نفوذ هستند، جريان هاي حامي و جريان هاي اطالعاتي 

وجود دارند.

  انتقاد از افزايش تعداد رشته هاي حوزه علميه
حجت االسالم و المسلمين رسول جعفريان، استاد گروه تاريخ دانشگاه 
تهران و رئيس كتابخانه تخصصي تاريخ اســالم و ايران، در حســاب 
توييتري خود نوشت: »مهدي رستم نژاد، معاون آموزش حوزه، گفته 
است قبال 50رشته تحصيلي در قم وجود داشت، اكنون ۴00رشته علمي 
در حوزه تصويب شده و در حال نوشتن سرفصل براي آن هستند. اين 
توسعه علمي، براساس كدام مباني صورت مي گيرد و علم چه سرنوشتي 
در مملكت ما خواهد داشت؟ كاش فهرست آنها را هم منتشر مي كردند.« 
به گزارش جماران، حجت االسالم والمسلمين مهدي رستم نژاد، معاون 
آموزش حوزه اخيرا به ايكنا گفته بود: »پيش تر 50رشــته براي حوزه 
اختصاص يافته بود؛ به همين دليل درختواره رشــته هاي دانشي با 
مشاركت بيش از 500 استاد در 16حوزه دانشي تهيه و كار آن تمام شده 
است. اين درختواره نقشه دانشي علوم اســالمي حوزه است. پيش از 
اين درختواره كمتر از 50رشــته و گرايش دست حوزه بود. هم اكنون 

۴00رشته به تصويب رسيده است.«

  رئيس جمهور آينده پشتوانه ندارد
ســعيد حجاريان، تئوريســين جريان اصالحات در يادداشتي در 
وب سايت مشق نو با اشاره به پشتوانه روســاي جمهور قبلي كشور 
نوشته است: سال1۴00 هر آنكه به صحنه بيايد و جانشين روحاني 
شــود از مزيت هاي نســبي اعم از حمايت رهبري )دولت آيت اهلل 
خامنه اي(، تيم سازندگي )دولت آيت اهلل هاشمي(، گفتمان )دولت 
آقاي خاتمــي(، ثروت بــادآورده )دولت آقاي احمدي نــژاد( و تيم 
مذاكره كننده )دولت آقاي روحاني( بي بهره است؛ بنابراين مطمئنا 
با نيرويي ضعيف تر از تمامي رؤساي جمهور مواجه خواهيم بود. وي 
نوشته است: رؤساي جمهور قبل همگي متعلق به نسل اول انقالب 
بوده اند، اما رئيس جمهور آينده احتمــاال از ميان جوان ترها خواهد 
بود؛ فردي كه انقالب را نديده و فاقد تجربه و تيم و سرمايه است. اين 
رئيس جمهور، همچون مجلس انقالبي فعلي گام برخواهد داشــت؛ 
چنان كه اكنون شاهد هستيم، گرايش شديدي وجود دارد كه مجلس 
انقالبي كم وبيش تعطيل بماند و امور با جلسات چندنفره يا غيرعلني 
رتق و  فتق شود؛  چون به محض آنكه پيچ راديو باز و نطق مجلسي ها 
بلند مي شود، سيلي از خطا و درشت گويي سرازير مي شود؛ تا آنجا كه 
حتي رئيس  مجلس، جلسات را با »تالوتي چند از كالم اهلل مجيد« آغاز 
مي كند و واژه »آيات« را ناديده مي گيرد! حجاريان نوشت: گذشته از 
آن، سابقه افرادي هم كه در مظان رئيس جمهوري هستند، چندان 
درخشان نيست... غرض آنكه، كسي كه مي خواهد رئيس جمهور شود 
با چه اندوخته اي مي خواهد ســر كار بيايد؟ نه گفتمان، نه حزب، نه 

گروه تكنوكرات-بوروكرات و نه پشتوانه مردمي.

 مصوبه هفته گذشته مجلس كه به قانون لغو 
تحريم معروف شده پيش از آنكه با واكنش هسته ای

غربي ها همراه شــود همچنــان در داخل با 
واكنش هاي گسترده روبه رو شده است . در اتفاقي كم سابقه 
ديروز دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي كه رياست آن را علي 
شمخاني، فرد منصوب از طرف حسن روحاني برعهده دارد، 
بيانيه اي صــادر كرد كه مخالف ديدگاه دولــت درباره اين 

مصوبه بود.
مناقشه برانگيز ترين بخش اطالعيه دبيرخانه شوراي عالي 
امنيت ملي قســمتي اســت كه در آن تأكيد شــده نظر 
كارشناســي دبيرخانه درخصوص مراحل شــكل گيري، 
تكميل و تصويب قانون »اقدام راهبردي براي رفع تحريم ها 
و صيانت از حقوق مردم« اين اســت  كه قانون فوق مسئله 
خاصي به زيان مصالح ملي ايجاد نمي كنــد. در ادامه اين 
بيانيه آمده: برعكس، آنچه برخالف مصالح ملي بوده و مورد 
نگراني است همين جنجال هاست كه  شأن و جايگاه نهادهاي 
قانوني كشور را مورد خدشه قرار داده و به وحدت و انسجام 
ملي خسارت وارد مي كند. در روزهاي اخير اقدام مجلس در 
گذراندن اين مصوبه واكنش هاي بسياري به دنبال داشته 
است. ابتدا رئيس جمهور آن را براي ديپلماسي مضر خواند و  
بعد اين موضوع به جدل لفظي ميان او و رئيس مجلس تبديل 
شد.  حســن روحاني، رئيس جمهور به صراحت از مجلس 
به دليل تصويب اين قانون انتقاد كــرده بود و از نمايندگان 
خواسته بود به خاطر آمدن بايدن، هول نشوند و اجازه دهند 
ديپلمات ها كارشان را بكنند. از سوي ديگر، حسام الدين آشنا، 

مشــاور او هم مجلس را متهم كرد براي مصادره آورده هاي 
بازگشت بايدن به برجام و گشــايش هاي اقتصادي حاصل 
از آن دست به تصويب اين قانون زده است. در بخش پاياني 
اين بيانيه كه به نظر مي رسد واكنشي به اظهارات رئيس دفتر 
رئيس جمهور بوده است، مي خوانيم: دبيرخانه شوراي عالي 
امنيت ملي در شرايط فعلي با آگاهي نسبت به رويكرد برخي 
طرف هايي كه به دنبال گسترش و تداوم هياهو و تخديش 
نقش، جايگاه و عملكرد دبيرخانه هستند، قصد پاسخگويي 
به آنان را ندارد؛ ليكن ضمن اعتقاد راســخ و توصيه اكيد به 
همه طرف ها درخصوص ضرورت پايان دادن به مجادالت 
بي حاصل، هشدار مي دهيم كه اجازه نخواهيم داد منافع و 

مصالح كشور بازيچه دست سياست بازان قرار بگيرد.
 پيش از انتشــار اين بيانيه، رئيس دفتــر رئيس جمهور در 
گفت و گويي كه متن آن در يك سايت نزديك به دولت منتشر 
شده بود، در پاسخ به اين پرسش كه سخنگوي هيأت رئيسه 
مجلس گفته است نظر دولت درباره طرح برجامي مجلس 
مهم نيست، با دبيرخانه شــوراي عالي امنيت ملي مشورت 
كرديــم، گفت: رئيــس شــوراي عالي امنيت ملــي آقاي 
رئيس جمهور است. مجلس هيچ هماهنگي با شوراي عالي 
امنيت ملي نكرده است. مي گويند كه با دبيرخانه هماهنگي 
كرده اند، دبيرخانه كه به تنهايي جايگاهي ندارد؛ دبيرخانه 
بايد مقدمات كار را آماده كند براي اينكه طرح در جلســه 

شوراي عالي مطرح شود.
رئيس دفتر رئيس جمهور افزود: اعتبار دبيرخانه به اين است 
كه مطالبش در شوراي عالي مطرح شود وگرنه دبيرخانه چند 
كارمند هستند و هيچ شأني ندارند؛ ضمن اينكه دبيرخانه 
ممكن است هماهنگي هايي را به صورت يواشكي انجام داده 
باشد و اجازه از رئيس جمهور و از خود شورا هم  نگرفته  باشد.

وزارت خارجه: مخالفيم، ولي اجرا مي كنيم
اظهــارات روحانــي و واعظــي در حالي مطرح شــده كه 
محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه هم روز پنجشــنبه در 
اجالس گفت وگوي مديترانه اي كه به صورت ويدئوكنفرانس 
برگزار شــد، بدون مخالفت جدي با مصوبه مجلس، خود را 
ملزم به اجراي قانون دانست. ظريف در اين رابطه، گفته بود: 
يك مصوبه در مجلس اســت كه ما از آن رضايت نداشتيم و 
به وضوح گفتيم، اما مانند هر دمكراســي ديگري وقتي اين 
طرح تمام روندهاي قانوني اش را طي كند، به قانون تبديل 
مي شود و وظيفه اي براي دولت مي شود كه آن را اجرا كند و 
ما آن را اجرا خواهيم كرد؛ چون قانون كشور است. اين قانون 
بازگشت ناپذير نيست. عنوان اين مصوبه احياي حقوق ايران 
و اطمينان حاصل كردن از لغو تحريم هاست. اروپا و آمريكا 
مي توانند به پايبندي به برجــام بازگردند و )در آن صورت( 
نه تنها اين قانون اجرا نخواهد شد، بلكه اقداماتي كه ما طبق 
پاراگراف 36برجام انجام داديم به حالت قبل بازخواهد گشت.

ارتباط مصوبه مجلس با ترور شهيد فخري زاده
درحالي كه تفسيرهايي درباره ارتباط مصوبه مجلس با ترور 
شهيد فخري زاده ارائه مي شد، در بيانيه دبيرخانه شوراي عالي 
امنيت ملي در مــورد تصويب قانون اقــدام راهبردي براي 
لغو تحريم ها توضيح داده شــده كه حدود 2 ماه قبل، رئيس 
مجلس شوراي اسالمي كليات آن را در يكي از نشست هاي 
شوراي عالي امنيت ملي براي آگاهي اعضا ارائه كرده و شورا 
هم ضمن استقبال از اصل موضوع و احترام به حق نمايندگان 
مجلس در ارائه و تصويب طرح هاي مورد نظر، مالحظاتي را 
نسبت به جوانبي از موضوع جمع بندي و مورد تصويب قرار 
داد كه پس از طي مراحل نهايي به عنوان مصوبه شورا ابالغ 
شد. براساس اين اطالعيه در مصوبه شوراي عالي امنيت ملي از 
مجلس شوراي اسالمي خواسته شده بود در بررسي و تدوين 
نهايي طرح با دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي و وزارت امور 
خارجه نيز تعامل و همفكري شود و در اين راستا نمايندگان 
رئيس مجلس و كميسيون امنيت ملي مجلس در چند مرحله 
رايزني هــا و ارجاعاتي به دبيرخانه داشــتند كه مالحظات 
دبيرخانه را دريافت و در اغلب موارد، مورد توجه قرار دادند. 
در مراحلي نيز برخي نگراني هاي طبيعــي و متعارف براي 
دبيرخانه مطرح بود كه با پيگيري از مراجع ذيربط مرتفع شد.

 دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي اعالم كرد، قانون اقدام راهبردي براي رفع تحريم ها به زيان مصالح 
ملي نيست؛ روحاني به عنوان رئيس اين شورااز مخالفت دولت با مصوبه مجلس سخن گفته بود

مخالفت دبير با رئيس

اسماعيل سلطنت پور
خبر نگار

قدر داني از مردم

تعليق اعدام 3 محكوم آبان 

رئيس جمهور 2هفته پس از طرح ويژه مقابله با كرونا اعالم كرد 

با پذيرش اعاده دادرسي، پرونده  اميرحسين مرادي، محمد رجبي و سعيد 
تمجيدي كه  به اعدام محكوم شده بودند مجددا بررسی خواهد شد

 ابراز نگراني ها نسبت به چهاررقمي شدن مرگ وميرهاي ناشي از كرونا، جاي خود 
را به كنترل دوباره بيماري، 2هفته پس از تشــديد سختگيري ها و محدوديت ها دولت

دادند. رئيس جمهور در جلسه روز شنبه ستاد ملي مقابله با كرونا ضمن قدرداني از 
مردم بعد از 2 هفته اعمال محدوديت ها و رعايت تدابير، درباره بازگشت به بحران هشدار داد. به 
گفته حسن روحاني، »به كانال 500نفر فوتي در روز نزديك شده بوديم و برخي از پيش بيني ها 
به ما مي گفت با همان روند، شرايط بسيار بدتري خواهيم داشت اما با اين اقداماتي كه اعمال شد، 
الحمدهلل از كانال ۴00 به 300 آمديم و اميدواريم با همكاري و تالش مردم شــرايط بهتري را 
داشته باشيم.« سعيد نمكي، وزير بهداشــت 2۷آبان ماه گفته بود اگر غفلت كنيم، مرگ هاي 
چهاررقمي خواهيم داشت. رئيس جمهور نيمه آذرماه نسبت به عبور از شرايط سخت بيماري 
اميدوارانه صحبت كرد و افزود: »اگر اقدامات دو  ســه هفته اخير نبود، امروز با مشكالت بسيار 

گسترده مواجه بوديم.«
براساس گزارش پايگاه اطالع رساني رياست جمهوري، حسن روحاني با بيان اينكه همه چيز در 
سايه ماسك، فاصله گذاري، عدم تجمع و تردد به دست آمده و اگر ترددها بيشتر شود حتما دچار 
مشكل خواهيم شد، تأكيد كرد: »االن مي بينيم در اروپا با همه مقررات سختي كه وضع كرده 
بودند، در تابستان مخصوصا در  ماه آگوست و سپتامبر كه ماه هاي تعطيالتي آنها ست، مقداري 
گشايش ايجاد شد، ديديم كه چه وضعي پيدا كردند. اگر مراعات در جامعه مورد توجه قرار نگيرد 
و خداي ناكرده مردم حس كنند كه شرايط عادي شده است، يك  ماه بعد به شرايط بسيار سخت 

و بد برمي گرديم.«
شرايط تهران نيز نارنجي است اما به گفته روحاني »لب مرز هستيم و همه بررسي ها نشان مي دهد 
همه نيروهاي ما بايد در شرايط نارنجي تهران تالش كنند، به دقت همه مقررات را اجرا كنند و 
اگر مقررات به خوبي اجرا نشود، شهري كه نارنجي شده، ممكن است بعد از يكي دو هفته دچار 

مشكل شود و به وضعيت قرمز برگردد.«
رئيس جمهور با قدرداني از مردم براي رعايت دقيق دســتورالعمل هاي بهداشتي، تأكيد كرد 
كه با اجراي مصوبات و رعايت آنها از ســوي مردم، شمار شهرهاي قرمز كشور از حدود 160 به 
6۴ شهر كاهش يافته و مردم بايد بدانند هر جا دستورالعمل هاي بهداشتي بيشتر مراعات شود، 
محدوديت ها در آن مناطق بيشتر كاهش مي يابد و هر چه مراعات ها كمتر شود، محدوديت ها 

بيشتر خواهد شد.
رئيس جمهور با تأكيد بر اينكه »به اميد واكســن نبايد مراقبت ها كاهــش يابد«، گفت: براي 
بيماريابي، بايد تعداد آزمايش ها توسعه يابد و به زودي به رقم آزمايش روزانه 100هزار مي رسيم.

روحاني با تأكيد بر اينكه مبتاليان بايد حتما دوره قرنطينه را به صورت كامل رعايت كنند، گفت: 
برخورد با كساني كه دوره قرنطينه را نقض مي كنند، بايد با قاطعيت انجام شود و اين باعث تأسف 
است كه شاهد تردد افراد مبتال در سطح شهر و حتي تالش آنها براي سوارشدن به هواپيما، قطار 

و يا اتوبوس باشيم.

  با حكم رئيــس ديوان عالي 
كشور، اعاده دادرسي 3محكوم قضايی

اعدامــي حــوادث بنزينــي 
آبان مــاه98 در اين ديوان پذيرفته شــد. 
به گزارش ميزان، در پرونده 3محكوم اعدامي 
حوادث آبان ماه، با پذيرش اعاده دادرسي، 
پرونده مجددا در شعبه ديگري )هم عرض( 
رسيدگي خواهد شد. اعاده دادرسي از طريق 
رســيدگي فوق العاده است كه تنها با مجوز 
ديوان عالي كشور صورت مي گيرد. 2۴تيرماه 
بود كه خبر تأييد حكم اعدام اميرحســين 
مرادي، محمد رجبي و ســعيد تمجيدي 
توسط ســخنگوي قوه قضاييه اعالم شد؛ 
غالمحسين اسماعيلي درباره امكان اجراي 
اين احكام گفته بود: » اينكه حكم اجرا شود 
يا نشــود ممكن اســت در فراينــد قانوني 
دادرسي هاي فوق العاده يا اعمال ماده۴۷۷ 
قانون آيين دادرســي كيفري يا هر موجب 
قانوني تغيير كنــد .« اســماعيلي درباره 
اتهامات اين افراد هم توضيح داده بود: »2نفر 
از آنها در يك صحنه ســرقت مســلحانه 
دستگير شدند و به دنبال ربودن اموال يك 
خانم بودند. بعد از دســتگيري در گوشي 
موبايل اين افراد صحنه هايي كه بانك، اماكن 
عمومي و اتوبوس ها را آتش مي زنند مشخص 
شــد. با جســارت از اعمال مجرمانه خود 
فيلمبرداري و براي خبرگزاري هاي خارج از 

كشور ارســال كردند. خودشــان از اعمال 
مجرمانه خود بهترين مستندات را تهيه كرده 
بودند. در دادگاه هم اقرار داشتند و صحنه ها 
بازسازي شــد.« پس از اعالم اين خبر، يك 
مطالبه عمومي درباره عفو و توقف اعدام اين 
3نفر شكل گرفت. پس از گذشت چند روز از 
اعالم حكم 3متهم، ســيدابراهيم رئيسي، 
رئيس قوه قضاييه طي ســخناني با اشاره 
تلويحي به اين موضوع گفت: »تمام مراحل و 
فرايند دادرسي مبتني بر موازين شرعي و 
ادله موجود در پرونده هاي قضايي و اقتضاي 
حق و عدل اســت و جوســازي ها هرگز در 
تصميم قضــات مؤمن و مخلــص و فرايند 
دادرســي و صدور احكام قضايــي اثرگذار 
نخواهد بود.« چندي بعد، وكالي محكومان 
اين پرونده اعــالم كردند كه درخواســت 
بررســي مجدد پرونده از سوي ديوان عالي 
كشور پذيرفته و پرونده جهت بررسي مجدد 
به يكي از شــعب ديوان عالي ارجاع شده و 
باتوجه به موازين قانوني و رويه جاري قضايي 
هم اكنون اجراي حكم اعدام موكلين تا زمان 
تعيين تكليف نهايي قضايي در اين پرونده، 
متوقف است. آنها با اشاره به »رويكردهاي 
اميدبرانگيز دوران تحول در دستگاه قضا« 
ابراز اميدواري كرده بودند كه »در چارچوب 
عدل و انصــاف، اين پرونده مورد بررســي 

مجدد قرار گرفته و رأي قبلي نقض شود«. 

تصوير مربوط به نخستين نشست شورای عالی امنيت ملی با تركيب جديد پس از رياست قاليباف در مجلس است .

معاون اقتصادي ظريف تغيير كرد
محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه طي مراسمي، سيد رسول 

 عكس
مهاجر را به عنوان معاون جديد ديپلماسي اقتصادي وزارت امور خبر

خارجه معرفي كرد و وي مشغول به كار شد. ظريف در اين مراسم 
از زحمات وتالش هاي غالمرضا انصاري، معاون ســابق ديپلماسي اقتصادي 
وزارت امور خارجه در دوره تصدي تشكر و قدرداني كرد. غالمرضا انصاري قرار 
است به كار خود به عنوان مشاور وزير امور خارجه در امور ديپلماسي اقتصادي 

ادامه دهد.

2سال حبس براي موالوردي 
شهيندخت موالوردي، معاون سابق امور زنان و خانواده 

رياست جمهوري، در حكم بدوي به 2 سال حبس 
تعزيري محكوم شد
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با هدف توسعه فرهنگ دوچرخه سواري
پويش»دوچرخهسوارم«آغازبهكاركرد

مردم خيلي از شــهرهاي بزرگ جهان به دليل ترافيك سنگين، 
مصرف باالي ســوخت و انرژي، آلودگي هوا و احترام به طبيعت، 
دوچرخه را جايگزين وسايل نقليه اي مثل اتومبيل و موتورسيكلت 
كرده اند. در اين بين، شهرهايي مثل آمستردام، كوپنهاگ، برلين 
و توكيو با ترويج فرهنگ دوچرخه ســواري، از ترافيك و آلودگي 
هوا كاسته و قدم بزرگي در راستاي باال بردن سالمت شهروندان 
برداشته اند. اين شهرها با طراحي زيرســاخت هاي شهري مثل 
ايجاد مســيرهاي ويژه دوچرخه و پاركينگ و در اختيار گذاشتن 
دوچرخه هاي اشــتراكي و اجاره اي، امكانات الزم براي آســايش 
و ايمني بيشتر دوچرخه ســواران را فراهم كرده اند؛ به شكلي كه 
دوچرخه سواري بخشي از زندگي شهري شــده و يكي از وسايل 
نقليه اصلي براي سفرهاي ضروري و رفت وآمدهاي روزانه محسوب 

مي شود.
به گزارش همشهري، در تهران هم ارگان ها و سازمان هاي دولتي و 
خصوصي و گروه هاي مردمي، در تالش هستند تا زيرساخت هاي 
شــهري و فرهنگي الزم براي ترويج دوچرخه ســواري را تقويت 
كنند. بر اين اساس، سند توسعه دوچرخه سواري شهر تهران يكي 
از اقدامات واحد توسعه سيستم هاي حمل ونقل پاك در سازمان 
حمل ونقل و ترافيك شهرداري با مشــورت و همكاري گروه هاي 
مردمي دوچرخه سواري تهران است كه با هدف كلي فراهم آوردن 
محيط مناسب در شهر تهران براي توسعه دوچرخه سواري و ترويج 
استفاده از دوچرخه به عنوان وسيله نقليه در انجام سفرهاي روزانه 

شهروندان ايجاد شده  است.
يكي از اقدامات نــرم افزاري تأثيرگذار در ايــن زمينه، راه اندازي 
پويش »دوچرخه ســوارم« به عنوان يكي از فعاليت هاي هم راستا 
با اين سند اســت. اين پويش با اســتفاده از آموزش هاي ساده، 
زمينه هاي فرهنگي الزم براي گســترش استفاده از دوچرخه در 
سفرهاي شهري را فراهم مي كند. دوچرخه سواري ايمن و احترام 
به قوانين، كاهش مصرف سوخت، رعايت نكات بهداشتي در دوران 
شيوع كرونا و بهبود سالمت فردي با باال بردن فعاليت بدني ازجمله 
موضوعات مورد تأكيد در اين كمپين هستند. همچنين به اشتراك 
گذاشتن تجربيات دوچرخه سواران شــهري با مخاطبان يكي از 
راهكارهاي اين كمپين براي آگاه ســازي و تشويق شهروندان به 
استفاده از دوچرخه است. اين كمپين با نشان دادن شيوه هاي رفت 
وآمد دوچرخه سواران و طرح رويكردها و راه حل هايشان براي عبور 
و مرور با دوچرخه، به مخاطبان كمك مي كند تا تصوير روشن تري 
از امكانات دوچرخه سواري در تهران و چالش هايش داشته باشند.

يكي از اهداف پويش »دوچرخه سوارم« معرفي بيشتر و حمايت 
از اپليكيشن »دوچرخه« است. اين اپليكيشن به عنوان بخشي از 
اقدامات نرم افزاري سند توســعه دوچرخه سواري شهر تهران، به 
سفارش واحد توسعه سيستم هاي حمل ونقل پاك طراحي شده تا 
در جهت توسعه و تسهيل دوچرخه سواري و افزايش سهم دوچرخه 
و ترغيب شهروندان به استفاده از آن در سفرهاي درون شهري عمل 
كند. دوچرخه سواران با استفاده از اين اپليكيشن به امكاناتي مانند 
مسيريابي و به اشتراك گذاري داده هاي خود با ديگران دسترسي 
دارند. اطالع از مســيرهاي ويژه دوچرخه، پيمايش مسير و اعالم 
مشــكالت آن، اطالعات فروشــگاه ها و تعميرگاه هاي تخصصي 
دوچرخه و همچنين ايســتگاه هاي دوچرخه اشــتراكي از ديگر 
امكانات درنظر گرفته شده براي اين اپليكيشن است. اپليكيشن 
موبايلي »دوچرخه« همزمان با روز جهاني دوچرخه رونمايي شد.

ايجاد فرايندهاي اجتماعي و اطالع رساني اقدامات دوچرخه اي كه 
باعث شوند تردد با دوچرخه به عنوان يك الگوي معمول و رايج در 
زندگي روزمره شهروندان انگاشته شود، از مهم ترين اهداف پويش 
دوچرخه سوارم است. استفاده از گروه هاي پيشرو دوچرخه سوار 
براي ترغيب ديگر افراد جهت اســتفاده از دوچرخه در سفرهاي 
شهري و نهادينه كردن دوچرخه ســواري ايمن در سبك زندگي 
شهروندان با اســتفاده از آموزش هاي غيرمستقيم از ديگر اهداف 

اين پويش است.
عالقه مندان براي اطالع بيشتر از مجموعه فعاليت هاي اين كمپين 
 www.docharkhesavaram.com مي توانند به و ب ســايت

مراجعه كنند.

خبر

 رئيس پليس راهور تهران  بزرگ:

كاهشترافيككمربنديتهرانبا
بهرهبرداريازبزرگراهرستگار

بهره برداري از بزرگراه شهيد نجفي رستگار عالوه بر تفكيك ترافيك 
ترانزيتي و بزرگراهي از رفت وآمدهاي محلي، ســبب كاهش بار 
ترافيك در كمرگذرهــاي پرتردد مانند ميدان بســيج و بزرگراه 

بعثت مي شود.
بــه گــزارش همشــهري، فــاز دوم پــروژه احــداث بزرگراه 
شهيدنجفي رستگار به طول 2كيلومتر از حد فاصل تقاطع شهيد 
مزيناني تا بزرگراه امام رضا)ع( تا پايان آذرماه بهره برداري مي شود 
و زير بار ترافيك مي رود. ســردار محمدحسين حميدي، رئيس 
پليس راهور تهران بزرگ روز گذشته با بيان اينكه حجم تردد باال 
در كمربندي ها و كمرگذرهاي شهر تهران باعث شده در برخي از 
محورها مانند بزرگراه بســيج با تراكم رفت وآمدي مواجه شويم، 
گفت: »بهره برداري از پروژه شهيدرســتگار سبب تسهيل عبور 
و مرور از محور بزرگراهي بســيج و كاهــش بارترافيك در گردنه 
تنباكويي به ســمت مشيريه و ميدان بســيج مي شود.« به گفته 
وي، بزرگراه شهيد نجفي رســتگاري، محور كمرگذري است كه 
شهروندان مي توانند از طريق آن و بدون ورود به تهران در محور 
بزرگراهي به مسيرشان ادامه دهند. ســردار حميدي گفت: »با 
افتتاح كامل اين پروژه شاهد جريان هاي ترافيكي بسيار منظم تري 
در اين محدوده خواهيم بــود.« او در ادامه بــه محدوديت هاي 
ترافيكي هم اشاره و عنوان كرد: »ما تابع ابالغيه ستاد ملي مقابله 
با كرونا هستيم و هر تصميمي كه اين ســتاد بگيرد و ابالغ كند، 
اجرا مي شــود. هم اكنون تغيير خاصي در محدوديت هاي شبانه 
ابالغ نشده اســت بنابراين تردد از ساعت 21تا 4همچنان ممنوع 
است.« او ادامه داد: »صدور مجور براي خودروهايي كه بايد تردد 
كنند در حيطه وظايف فرمانداري است و پليس راهور در اين مورد 
مسئوليتي ندارد.« به گفته اين مقام مسئول با كاهش محدوديت 
از روز گذشته حجم ترافيك محســوس بوده و بار ترافيكي 30تا 

40دقيقه زودتر آغاز و حجم ترددها افزايش داشته است.

خبرهاي كوتاه

برقراريارتباطآنالينتهرانوكرج
برايزمانهايبحراني

صميممراديروزبهاني،مسئولپيگيري
دبيرخانهكميتهتخصصيمديريتبحران
كالنشــهرها:ارتباط بين مراكــز عمليات 
اضطراري 2كالنشــهر تهران و كرج از طريق 
هاتالين و ساير بســترهاي ارتباطي در زمان 
بحــران به صورت پايلــوت برقرار مي شــود. 
اجراي پروژه هاي قابل توجــه ازجمله ارتباط 
فيمابين مراكز عمليات اضطراري كالنشهرها 
از طريق هاتالين يعني ارتباط تلفني مستقيم 
و بي واســطه. ساير بســترهاي ارتباطي قابل 
بهره برداري در زمان بحران در دســت بررسي 
قرار دارد. هم اكنون اجراي اين پروژه در دستور 
كار دبيرخانه سازمان پيشــگيري و مديريت 
بحران شــهر تهران قرار گرفته و مقرر شده در 
مرحله نخست به صورت پايلوت ارتباط هاتالين 

تهران و كرج اجرايي شود. )همشهري(

بــوينامطبوعتهــراناحتماالاز
فاضالباست

زهراصدراعظمنوري،رئيسكميســيون
سالمتومحيطزيستشورايشهرتهران: 
طي چندســال اخير بوي نامطبــوع در زمان 
مشــخصي از ســال منتشر مي شــود و اكثرا 
بارندگي منجر به انتشــار اين بو مي شود. در 
بررسي هاي به عمل آمده طي سال هاي گذشته 
موارد متعددي پيش بيني مي شــد، اما آنچه 
امسال بيشــتر مورد توجه قرار گرفته، به ويژه 
با توجه به متصاعدشدن بو در زمان بارندگي، 
بيشتر محتمل است كه منشــأ بوي نامطبوع 
حاصل از فاضالب باشد. رسيدگي و ساماندهي 
و اتصال فاضالب تمام واحدها به اگوی شهري 
و شــبكه فاضالب از اقدامات مهمي است كه 
بايد هرچه سريع تر انجام شــود و وزارت نيرو 
و ســازمان آب منطقه اي اقدامات سريع تر و 

مؤثرتري انجام دهند. )ايلنا(

هزينــهتملكخانهموزهشــهيد
تندگويانتوسطوزارتنفتپرداخت

ميشود
عليمحمدسعادتي،شــهردارمنطقه۱۲:
با همكاري شــهرداري، وزارت نفت و خانواده 
شهيدتندگويان، خانه موزه تندگويان در محله 
تختي منطقــه12 با تملك ســاختمان هاي 
مجاور برپا مي شــود تا به يك مركز فرهنگي 
در مقياس محله و شهر تبديل شود. خانه موزه 
در محله خاني آباد واقع شــده و محل زندگي 
شهيد تندگويان وزير ســابق نفت جمهوري 
اسالمي ايران است كه در سال1393 اين خانه 
كه متعلق به وزارت نفت بود توســط شركت 
توســعه فضاهاي فرهنگي شــهرداري تهران 
مرمت شــد. قرار بود اين خانه مــوزه زيرنظر 
هيأت امنا فعاليت كنــد و احيانا تملك بعضي 
از ســاختمان هاي پيرامون آن نيز به كاربرد 
بهتر آن كمــك كند. بعد از مرمــت كالبدي 
اين ســاختمان امــا هيأت امنايي تشــكيل 
نشــد و خانه موزه اي هم ســازمان پيدا نكرد. 
اخيرا اما نماينده هــاي وزارت نفت و خانواده 
شــهيدتندگويان به پيگيري هاي شهرداري 
جواب داده اند و قرار شده هيأت امنايي تشكيل 
شــود و ســاخت و ايجاد خانه مــوزه در اين 
ساختمان و احيانا در ساختمان هاي مجاور كه 
مي تواند به آن ملحق شود امكان سنجي شده و 
وزارت نفت تقبل هزينه هــا را برعهده بگيرد و 
آنجا تبديل به يــك مركز فرهنگي در مقياس 

محله و شهر شود. )پايگاه خبري شهر(

بوستاناللهايمنسازيشد
تورجفرهادي،شــهردارمنطقه۶: پس از 
حادثه چند ماه پيش و فوت يك نوجوان به علت 
برق گرفتگي در بوستان الله، براي جلوگيري از 
تكرار چنين حادثه اي پايه هاي چراغ برق فلزي 
با پايه هاي سيماني تعويض شدند. اغلب تيرهاي 
برق در بوستان الله جابه جا شده اند و مديران 
حوزه ايمني شهرداري منطقه، كنترل كاملي 
روي اين مسئله داشــتند. البته پايه چراغ ها 
در همه بوستان هاي منطقه كنترل مي شوند 
و بازديدهاي ميداني نيز انجام مي شود كه اگر 
جاهايي فراموش شده كنترل شود. همچنين 
رسيدگي به پرونده حادثه فوت آن نوجوان هم 
در مرجع قضايي در جريان است. براي يادبود 
اين نوجوان يكي از ساختمان هاي شهرداري 
منطقه )ساختمان رشــد( به نام او نامگذاري 
شد كه اين مسئله درخواست پدر اين نوجوان 
هم بود تا ياد و خاطره او و همچنين تلخي اين 

حادثه در ذهن ها بماند. )پايگاه خبري شهر(

تنها»چهارســوقچوبي«تهران
مرمتميشود

نصراهللآباديان،شهردارمنطقه۱۱: مرمت 
چهارسوق چوبي تهران انجام خواهد شد. اين 
اقدام طبق هماهنگي با سازمان نوسازي شهر 
تهران و با نظــارت اداره كل ميراث فرهنگي، 
صنايع دســتي و گردشگري اســتان تهران و 
مشــاركت اداره بافــت تاريخي شــهر تهران 
به زودي آغاز مي شود. اين بنا كه از دوران قاجار 
به جا مانده و بيش از 120سال عمر دارد، تنها 
چهارسوق چوبي شــهر تهران است كه براي 
ساخت آن و حفاظت بنا از »پيزور« كه اليه اي از 
الياف خرماست؛ استفاده شده. عمليات مرمت 
چهارسوق چوبي به 6 ماه زمان نياز دارد. )ايلنا(

ســوگواري براي عزيزان از دست رفته، يك اندوه 
شــخصي و يك مراســم عمومي اســت، اما در 
شــهر هاي قرمز و نارنجي كه حتي براي كار هاي 
روزانه هم نبايد از خانه خارج شد، چگونه مي توان 
مراســم عزاداري را برگزار كرد. مهم ترين اتفاقي 
كه در مراسم ســوگواري مي افتد، اين است كه 
اطرافيان همدردي خود را با صاحب عزا نشــان 
مي دهند و او را با حمايت خود تسكين مي دهند. 
در فرهنــگ ملي ما مراحل مختلــف عزاداري با 
حضور دوســتان و اقوام برگزار مي شود، اما كرونا 
اين كار را غيرممكن كرده است. حتي خاكسپاري 
اجســاد نيز با كمترين تعداد شــركت كنندگان 

انجام مي شود.
ديروز تعداد قربانيان كرونــا از 50هزار نفر عبور 
كرد. براي برخــي اما داغ بر دل  نشســته، بدون 
ســوگواري ذره اي آرام نشــده و دنبال مرهمي 
مي گردند تا اين زخــم را كمي التيام دهند. مثل 
عليرضا. ق كه 2ماه پيش مادرش پس از مدت ها 
مبارزه با كوويد-19 پركشيده و از جمع خانواده 
جدا شــده و به ديار باقي شــتافته، به همشهري 
مي گويد: »فكر مي كنم عاشق تر شده ام. بسياري 
از آهنگ هاي توي موبايلم و توي فلش ماشــينم 
را فقط به ياد مادرم گوش مي كنم. بارها پشــت 
فرمون بغضم تركيده و در مسير كار، توي بزرگراه 
ياســيني زدم كنار يــا رفتم تــوي جنگل هاي 
سرخه حصار سبك شدم. اي كاش مي شد، همانجا 
در جنگل، نشــاني يا يــادگاري خاصي به جاي 
بگذارم و ايــن روزها هر موقع كــه دلتنگ مادر 
مهربانم شدم، سري بزنم و كمي با خداي خودم 
و مادر درددل كنــم چراكه مالحظه مي كنم و به 

بهشت زهرا نمي روم.«
 يا ع.   بيگي كه كمتر از 10روز اســت همسرش 
را بعد از ابتــال به كرونا از دســت داده مي گويد: 
»يك سالي مي شــد كه به خاطر مشــغله كاري 
خيلي در كنار همسرم نبودم. كاش مي شد كاري 
برايش مي كردم اما حيف...« او كه بازاري است و 
وضعيت مالي  خوبي دارد، ادامه مي دهد: »براي 
اينكه  بخواهم تمام دارايي هايم را بدهم تا همسر 

برگردد، دير شده. اما  اي كاش مي توانستم كاري 
كنم تا فرزندانمان كمي حالشان بهتر شود.«

سوگآنالين
به هر ترتيب مسئله ســوگواري اين روزها بيشتر 
از هــر زمان ديگــري اهميــت دارد و بايد براي 
آن چاره اي انديشــيد. در هميــن ارتباط معاون 
امور فرهنگــي و اجتماعي شــهرداري تهران با 
يادآوري اينكه در ارديبهشــت امسال »كارگروه 
سوگ« در اين معاونت تشــكيل شد، مي گويد: 
»عدم امكان سوگواري فقط براي خانواده كساني 
كه در اثر كرونا فوت كرده اند، نيست؛ براي همه 
خانواده  هايي  اســت كه عضوي را در اين ســال 
گذشــته از دست داده اند و نتوانســته اند مراسم 

عزاداري خود را به شيوه  عادي انجام دهند.«
محمدرضــا جوادي 
 يگانه بــا تأكيــد بر 
بعــاد  ا پيچيدگــي 
كرونــا  بيمــاري 
مي افزايــد: »معموال 
فرد و خانواده متوفي 
مورد دلســوزي مردم واقع مي شوند ولي مردم از 
كسي كه دچار بيماري كرونا شــده و خانواده او 
پرهيز مي كنند و بعد از فوت او هم اين برچسب تا 

مدتي باقي مي ماند.«
او مي گويد: »من هم مبتال به كرونا شدم و 3هفته 
در يك اتاق به صورت قرنطينه به سر  بردم به همين 
دليل كامال از اين نگراني ها خبر دارم. در كارگروه 
سوگ با روانشناسان و مشــاوران درباره موضوع 
كرونا و مرگ ناشي از آن تبادل نظر كرده و تالش 
كرديم آموزش به خانواده ها را در بهشت زهرا انجام 
دهيم.« شــهرداري پيش از  ماه رمضان امســال 
»سوگ آنالين« را در مساجدي كه امكان پخش 
زنده اينستاگرامي داشتند، فراهم كرد اما در آن 
زمان تصور اين بود كه كرونا با رســيدن تابستان 
تمام مي شود و به همين دليل خانواده ها ترجيح 
مي دادند مراسم شخص در گذشته را مدتي ديگر 

به صورت عادي برگزار كنند.

بهياددرگذشتگان
بعضي از شهر هاي جهان همدردي با خانواده هاي 

درگذشتگان از كرونا را به اشكال مختلف برگزار 
كرده اند. 

نصب بنر و تبليغات محيطي و اختصاص فضايي 
براي يادبود جان باختگان از اين نوع بود. اداره كل 
سالمت شهرداري تهران نيز در حال برنامه ريزي 
براي برگزاري مراسم همزمان در پايتخت به ياد 
درگذشــتگان كرونا ســت كه تا پايان سال اجرا 

مي شود.
مديركل اداره سالمت شهرداري تهران مي گويد: 
»اســاس ســوگواري يك همدلي جمعي است 
بنابراين تا پايان ســال يك كمپين ســوگواري 
جمعــي را در تهران برگزار مي كنيم كه شــامل 
نمايش تبليغــات محيطي تا ارســال هدايايي 

به عنوان يادبود براي خانواده ها ست.«
زيـنـــب نصيـــري 
مي گويد: »در ماه هاي 
اول حتي خانواده هايي 
بودند كــه در مقابل 
خانه هاي خود سياهي 
نمي زدند زيرا ديگران 
از ترس ابتال به كرونا از آنها دوري مي  كردند. اكنون 
هم يك ســوگ فروخــورده و ابراز نشــده در اين 

خانواده ها باقي مانده است.«
او مي افزايد: »در كارگروه مداخالت اجتماعي و 
رواني سوگ چندين جلسه با متخصصان برگزار 
كرديم و با همكاري انجمن انسا ن شناسي ايران 
يك دوره مصاحبه عميق با 50خانواده  كه فرد از 
دست رفته اي داشتند، اجرا شد كه به ما يك نگاه 
درست و دقيق از شرايط و انتظارات داد. ما ديدگاه 
به دست آمده را در كارگروه سالمت رواني ستاد 

ملي كرونا هم ارائه داديم.«
مديركل اداره سالمت شــهرداري تهران با اشاره 
به ســوگ آنالين مي گويد: »با مركز فعاليت هاي 
ديني شهرداري هماهنگ شده و 40مسجد تهران 
اعالم آمادگــي كرده اند تا زمينه پخش مراســم 
به صورت آنالين را اعالم كنند. 200 يا 250مراسم 
به همين شكل برگزار شد اما خانواده ها در ابتدا 
نمي خواستند ســوگ را به صورت مجازي برگزار 
كنند، اگرچه اخيرا اين موضوع بيشــتر شــده 

است.«
خانه هاي سالمت شهرداري تهران از ابتداي شروع 
بيماري كرونا تا كنون فعال هستند و در طرح هايي 
مانند غربالگــري كرونا بــه كار پرداخته اند. قبال 
سالمندان، بيماران ديابتي و معلوالن هر محله به 
خانه سالمت مراجعه مي كردند و از زمان شروع 
كرونا مشاوران خانه هاي ســالمت با آنها تماس 
مي گيرند به شــكلي كه تا كنون 22هزار نفر زير 
پوشــش قرار گرفته اند. اكنون وزارت بهداشت و 
سامانه4030 مشاوره تلفني درباره بيماري كرونا 
را انجام مي دهد اما اداره كل ســالمت شهرداري 
تهران اعالم آمادگي كرده است كه ظرفيت خود 

را به آن اضافه كند. 
مشــاوران و روانشناســان خانه هاي ســالمت 
مي توانند در تسلي دادن به خانواده هاي عزاداران 

نقش مهمي ايفا كنند.
فــــرزانه تمرچــي، 
مشــاوره  متخصص 
خانــواده مي گويــد: 
»بخشي از سوگواري 
براي درگذشــتگان، 
فردي است و بخشي 
هم به نهاد هاي ديگر ارتباط پيدا مي كند. به صورت 
عادي، صاحب عزا با كســاني كه براي ديدن آنها 
مي آيند، درد دل مي كند. ما به اين عزاداران توصيه 
مي كنيم به صورت مجــازي و تصويري با اقوام و 
دوســتان خــود تماس برقــرار كننــد و همان 
حرف هايي را كه مي توانستند در مجلس عزاداري 
به هم بزنند، رد و بدل كنند. شكل تصويري در اين 

شرايط خيلي مهم است. حتي اگر رفتن سر مزار 
براي آنها ممكن نيست، مي توانند در باغچه خانه 
يا حتي گلــدان، گياهي به ياد درگذشــته خود 
بكارند. روانشناس به آنها كمك مي كند كه مراحل 
ســوگ را طي كنند و در يك مرحله آن متوقف 

نشوند.«
او مي افزايــد: »خيلــي از اين عــزاداران براي 
تامين هزينه مشاوره مشــكل دارند كه نهاد  هاي 
مســئول شــهري و كشــوري  مي توانند در اين 
زمينه به آنها مدد برسانند تا بتوانند از راهنمايي  
روانشناس هاي خوب با هزينه كم استفاده كنند. 
نصب بنر يا انتشار پيام  هاي همدردي در شهر هم 
مي تواند مؤثر باشد، زيرا بعضي ها حس مي كنند 
كســي از خانواده آنها قرباني شرايطي شده است 
كه بقيه مي توانستند جلوي آن را بگيرند. به خاطر 
همين انتظار دارند كه در شهر و كشوري كه در آن 

زندگي مي كنند، به ياد آنها باشند.«

محمدسرابي
خبرنگار

پيشنهادهاي همشهري براي همدردي با شهرونداني كه عزيزانشان قرباني كوويد-19 شده اند و مي خواهند يادشان گرامي داشته شود

همدردي با سوگواران در شهر
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8 پيشنهاد همشهري براي 
همدردي با سوگواران
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ثمرات و تبعات بازنشستگي پيش از موعد
بررسي  نظرات كارشناسي در زمينه بازنشستگي پيش از 
موعد حاكي از اين است كه در ساختار اقتصادي، اجتماعي و 
اداري ايران متأسفانه اجراي طرح بازنشستگي پيش از موعد 
هيچ ثمره اي به دنبال ندارد و هيچ كدام از اهداف مطرح شده 
نيز محقق نمي شود. در حقيقت به واسطه ارتزاق صندوق هاي 
بازنشســتگي در ايران از حق بيمه پرداختي كارگران و 
كارمندان، اجراي طرح بازنشســتگي پيش از موعد ضمن 
كاهش درآمد صندوق ها، بار مالي مضاعفي نيز به آنها تحميل 
مي كند. در اين شــرايط با احتساب ســن اميد به زندگي 
75سال در ايران، يك صندوق بيمه بايد در ازاي دريافت 
25سال حق بيمه از يك بازنشسته پيش از موعد 50ساله، 
چيزي حدود 25سال نيز به او مستمري بپردازد. به گزارش 
همشهري، در شرايط عادي، يك صندوق بيمه اي استاندارد 
بايد به ازاي هر 6بيمه پرداز يك مستمري بگير داشته باشد 
تا تراز مالي آن به مشــكلي برنخورد. اين در حالي است 
كه براساس آمارهاي رســمي و غيررسمي، در ايران فقط 
صندوق بازنشســتگي تأمين اجتماعي با نسبت 4به يك 
در مرز بحران قرار دارد و مابقي صندوق ها عمدتًا با نسبت 
منفي مواجه هستند. به عنوان مثال در صندوق بازنشستگي 
كشوري به ازاي هر 9بيمه پرداز 10نفر مستمري بگير وجود 
دارد و دولت بايد از منابع بودجه حقوق بازنشســتگان آن 
را پرداخت كند. نكته ديگر اينكــه حتي با ناديده گرفتن 
تبعات مالي بازنشســتگي پيش از موعد براي صندوق ها و 
رفع مشكالت مالي طرح مجلس، بازنشستگي پيش از موعد 
كاركنان باسابقه به بحراني جديد در بازار كار منجر مي شود؛ 
چراكه اوالً در وضعيت اقتصادي ايران، درآمد يك شغل يا 
مستمري بازنشســتگي آن كفاف هزينه هاي يك خانواده 
كارمند يا كارگر را نمي دهد و دوما به دليل عالقه كارفرمايان 
به جذب نيروي متخصص ارزان، بخشــي از بازار كار نيز به 
بازنشستگان پيش از موعد مي رســد؛ چراكه آنها هم در 
كار خود حداقل 25سال تجربه دارند و هم كارفرما در ازاي 
استخدام آنها نبايد حق بيمه هنگفت ماهانه بپردازد. البته 
اين تبعات همگي در جريان اجراي دوره قبلي بازنشستگي 
پيش از موعد احصا شده و وقوع آنها درصورت اجراي طرح 

جديد مجلس نيز قابل انكار نيست.

ث
مك

نوبخت: حتمًا پس از لغو تحريم ها در نتيجه مصوبه دوستان مان در مجلس نه تنها 2. ٣ ميليون 
بشكه كه حتي 4. 6 ميليون بشكه نفت هم مي توانيم صادر كنيم!

   گفته هاي بودجه اي بودجه نويسان 1400
  دولت اين امكان را براي مجلس درنظر گرفته تا به اقتضاي زمــان ارز 4200 توماني را حفظ يا حذف كند؛ 

درصورت حذف، درآمد ريالي آن صرف حمايت از معيشت و سالمت مردم خواهد شد.
  در بودجه سال آينده بالغ بر 199 هزار ميليارد تومان درآمد از محل فروش نفت و ميعانات پيش بيني شده است.
  نرخ ارز 11هــزار و 500توماني در بودجه ســال آينده براســاس مذاكرات رئيــس كل بانك مركزي و 

رئيس جمهورتعيين شده است.
  در رديف خريد دارو، شيرخشك و واكسن، بودجه الزم براي خريد واكسن كرونا هم پيش بيني شده است.

  مانند سال هاي گذشته، به پيمانكاران اوراق نداديم، بلكه اكثر اوراق را در بورس تبديل به ريال كرده و آن را 
به پيمانكاران داديم.

  افزايش 70 درصدي اعتبارات ايثارگران، افزايش دريافتی سربازان، ايجاد 10پرديس سينمايي در سال 1400
  با افزايش 25 درصدي حقوق، حداقل دريافتي از 8. 2 ميليون به 5. ٣ ميليون و سقف معافيت مالياتي از ٣ به 

4ميليون تومان افزايش پيدا كرد.
  اعتبارات مربوط به ايثارگران با 70 درصد رشد به ٣1 هزار ميليارد تومان رسيده و اعتبار الزم براي حمايت از 

سربازان صد درصد رشد كرده است.
  16 هزار ميليارد تومان براي از بين بردن فقر مطلق در سال آينده درنظر گرفته ايم.

  ٣1 هزار ميليارد تومان براي سرانه حمايتي حامل هاي انرژي 60 ميليون نفر هزينه  خواهد شد.

   خطر تكرار قانون ماليات بر خانه هاي خالي
بازار امالك و مستغالت ايران را مي توان يكي از غيرشفاف ترين بازارهاي كشور لقب داد كه با كمترين قوانين 
نظارتي و شفاف ساز روبه روست؛ تا جايي كه برخي اين بازار را بهشت پولشويان و سوداگران معرفي مي كنند. 
با نگاهي به وضعيت اين بازار و سرنوشــت متقاضيان مصرفي بازار مسكن، تدوين قوانيني مؤثر، شفاف ساز و 
ضدسوداگري در بازار امالك نيازي جدي محسوب مي شود كه بخشــي از آن مي تواند در قالب قانون ماليات 
بر عايدي سرمايه تأمين شود. البته بررسي تجربه هاي قبلي نشان مي دهد بي توجهي به جزئيات كارشناسي 
و برخي واقعيت هاي اقتصادي در زمان تصويب قوانين، باعث شده حتي با تصويب قوانين مترقي نيز اهداف 
سياستگذاري و قانونگذار محقق نشود. بارزترين نمونه اين تجربيات در حوزه مسكن، تصويب قانون ماليات بر 
خانه هاي خالي است كه در تيرماه94 به تصويب نمايندگان مجلس رسيد و بايد از زمستان94 رسماً اجرا مي شد؛ 
اما بعد از گذشت 5.5سال از تصويب قانون، همچنان متوليان امر در حال زمينه سازي براي اجراي آن هستند. با 
اين تفاصيل و با توجه به نواقصي كه در زمينه ماليات بر عايدي سرمايه در حوزه امالك وجود دارد، به نظر مي رسد 
تعجيل در تصويب اين قانون بدون رفع ابهامات موجود در حــوزه اطالعات مالكيت امالك، اصالح برخورد با 
متقاضيان مصرفي و همچنين تعيين تكليف اسناد رسمي و غيررسمي امالك، مي تواند اجراي كامل و اثرگذار 
اين قانون را براي چندين سال به تعويق بيندازد يا پيامدهاي منفي ديگري براي توليد مسكن و خانه دار شدن 

متقاضيان مصرفي به دنبال داشته باشد.
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رشد 100هزار ميليارد توماني بازار سهام
روند صعودي بازار سهام در مبادالت ديروز هم ادامه يافت و ارزش كل 

بازار سهام بیش از 100هزار میلیارد تومان افزايش يافت.
به گزارش همشهري، روند صعودي بازار سهام كه از 20آبان آغاز شده 
ديروز هم ادامه يافت و شــاخص كل بورس تهران نزديك به 20هزار 
واحد افزايش يافت و به محدوده يك میلیون و490هزار واحد رســید. 
با اين میزان رشــد بیش از 101هزار میلیارد تومان به ارزش ســهام 
شــركت هاي حاضر در بورس و فرابورس اضافه شد و جمع كل ارزش 
بازار سهام به 7180هزار میلیارد تومان رسید. ديروز ارزش صندوق هاي 
ســرمايه گذاري نیز تحت تأثیر افزايش ارزش بازار ســهام با افزايش 
مواجه شــد و جمع كل ارزش دارايي صندوق هاي سرمايه گذاري به 
377هزار میلیارد تومان رسید. تحلیلگران تكنیكي بر اين باورند كه 
در صورت عبور شــاخص از محدوده يك میلیون و600هزار واحد اين 
پتانسیل در شــاخص وجود دارد كه تا سقف قله قبلي يعني محدوده 
2میلیون واحد حركت كند. به زعم تحلیلگران بنیادي نیز هم اكنون 
سوخت هاي بنیادي براي رشد شاخص مهیاست و احتماال روند صعودي 
شاخص كماكان ادامه خواهد يافت. گزارش هاي مربوط به عملكرد و 
میزان سودآوري شــركت هاي بورس كه يكي از عوامل مهم در رشد 
شاخص هاي بورس بوده بیانگر آن است كه روند سودآوري شركت هاي 
بورس به نحو مطلوبي در حال افزايش است و اين عوامل مي تواند زمینه 

تداوم حركت صعودي شاخص بورس باشد.
حمید میرمعیني، يك كارشناس بازار سرمايه درباره آينده بازار سهام 
به بورس نیوز مي گويد: روند نزولي بازار ســرمايه به پايان رسیده و با 
مشخص شــدن نتايج انتخابات آمريكا، بازار سرمايه تقريبا 20روزي 
است كه روند مثبتي درپیش گرفته و حاال كه ترامپ شكست خود را 
پذيرفته و بايدن هم اظهارنظرهايي در مورد بازگشت به برجام داشته، 
به نظر مي رسد روند مثبت و روبه رشد بازار سرمايه تداوم خواهد داشت. 
اما تداوم روند صعودي بازار سرمايه به معناي رشد تمام سهم ها نبوده 
و حتما گروهي از سهم ها كه از تحوالت احتمالي سیاسي و اقتصادي 

منتفع مي شوند، راه خود را از ساير سهم هاي بازار جدا خواهند كرد.
او مي افزايد: صنايع صادرات محور هم در حجم تولید و فروش و صادرات 
و هم در هزينه هاي صادراتي از تحول اقتصادي احتمالي بهره مي برند. 
ضمن اينكه صنايع واردات محور هم با تسهیل روند تامین مواداولیه، 
از گشايش هاي احتمالي تأثیر مثبت خواهند گرفت. برخي صنايع هم 
از سیاست هاي اقتصادي دولت تأثیر مي پذيرند و سیاست حذف ارز 
دولتي هم روي شركت هايي كه مشمول قیمت گذاري دولتي بودند، 
اثر مثبت خواهد داشت. در مجموع معتقدم 6 صنعت پتانسیل رشد 
داشــته و با توجه به ارزش بازار اين 6 صنعت، شاخص كل بورس هم 
تحت تأثیر رشــد اين 6 صنعت باال خواهد رفت. اين 6 صنعت شامل 
صنعت پتروشــیمي، معدني، خودرويي، بانك، دارو و صنعت غذايي 
است كه 4 صنعت از تغییرات سیاســي و 2 صنعت ديگر از حذف ارز 

دولتي منتفع مي شوند.
میرمعیني دربــاره آينه بازار هاي مــوازي معتقد اســت: درصورت 
گشايشي در شرايط سیاسي و اقتصادي، ديگر جايي براي فعالیت هاي 
سوداگرانه در بازارهاي موازي نبوده و براي حركت نقدينگي راهي جز 
بازار پول و بازار سرمايه وجود ندارد. البته با درنظر گرفتن تجاربي كه 
سیاستگذاران در يكي، دو سال اخیر كسب كرده اند، احتماال كماكان 
عزم سیاستگذاران به هدايت نقدينگي به سمت بازار سرمايه خواهد 
بود. ضمن اينكه دولت ها به ســبب كســري بودجه، برنامه واگذاري 
سهام دولتي در بازار سرمايه را ســال آينده هم دنبال خواهند كرد و 
اين موضوع هم در جذابیت بازار سرمايه نســبت به بازارهاي موازي 

اثرگذار خواهد بود.
علیرضا مستقل يك كارشناس ديگر بازار ســرمايه بر اين باور است: 
اتفاقات مثبت متعددي كه در حوزه سیاسي و اقتصادي هم در سطح 
بازارهاي جهاني و هم بازار داخلي ما رخ داده، بر روند بازار سرمايه اثرگذار 
بوده است. از يك طرف قیمت جهاني نفت و كاموديتي ها شیب صعودي 
داشته و از طرف ديگر با انتخاب بايدن، ريسك هاي سیستماتیك بازار 
سرمايه ما و احتمال رخداد اتفاق غیرمنتظره در عرصه سیاست خارجه 
كاهش يافته است. اين كارشناس بازار سرمايه ادامه مي دهد: بايدن هم 
در صحبت هاي خود از بازگشت آمريكا به برجام سخن گفته و بازگشت 

آمريكا به برجام براي اقتصاد ايران، اتفاق خوشايندي خواهد بود.
او مي افزايد: عالوه بر اين، به رغم انتظار فعاالن بازار سرمايه براي كاهش 
شديد نرخ ارز، نرخ ارز افت زيادي نداشته و شاهد تثبیت نسبي نرخ ها 
در بازار هستیم. كاهش شــديد نرخ ارز دور از ذهن به نظر مي رسد و 
شايد فقط اندكي اصالح در نرخ دالر داشته باشیم. همچنین نرخ بهره 
بین بانكي هم به كمتر از 20درصد رسیده و احتماال نرخ سود بانكي، 
ثبات داشته باشد و حتي ممكن اســت كاهش هم پیدا كند. بنابراين 
تمامی شــرايط به منفعت بازار سرمايه اســت. اين در حالي است كه 

سهم ها هنوز با سقف هاي قیمتي چند ماه قبل فاصله زيادي دارند.

 

تب سكه و طال فروكش كرد
قیمت طال و سكه كه هفته گذشته تحت تأثیر 2 عامل افزايش قیمت 
اونس جهاني و رشد قیمت دالر رو به افزايش گذاشته بود، در نخستین 
روز اين هفته روند كاهشــي در پیش گرفت. به گزارش همشــهري، 
افزايش قیمت دالر در هفته گذشته بعد از تصويب طرح مجلس درباره 
تعهدات هسته اي، ســكه را براي نخســتین بار بعد از 28آبان دوباره 
به 12میلیون تومان رســاند و تا 12میلیون و 400هــزار تومان هم 
باال برد اما روز گذشــته اين روند دوباره كاهشي شد هرچند به كانال 
11میلیون نرسید. روز شنبه 15آذرماه قیمت تمام سكه طرح جديد 
بعد از نوسان هاي كاهشي و افزايشــي چندين باره سرانجام براساس 
قیمت هاي مندرج در ســايت اتحاديه طال و جواهر تهران تا ســاعت 
17روي 12میلیون و 100هزار تومان متوقف شــد. سكه طرح قديم 
11میلیون و 300هزار تومان قیمت خورد و براي نیم سكه 6میلیون و 
200هزار تومان به ثبت رســید. بر همین اساس ربع سكه 4میلیون و 
200هزار تومان و سكه يك گرمي 2میلیون و 400هزار تومان قیمت 
خوردند. قیمت طال نیز همزمان با ســكه روند افزايشي داشت و اين 
افزايش از يك سو تحت تأثیر رشــد 2.5درصدي قیمت اونس جهاني 
طي هفته قبل و از سوي ديگر متاثر از مسائل سیاسي و افزايش نرخ دالر 
بود. روز گذشته قیمت هر گرم طالي 18عیار يك میلیون و 124هزار 
تومان بود كه نسبت به روز قبل 7هزار تومان كاهش داشت. شنبه و در 
روز تعطیل بازارهاي جهاني قیمت اونس نیز كاهش يافت و به يك هزار 
و 839دالر رسید كه 21صدم درصد كاهش نشان مي داد. كارشناسان 
تثبیت قیمت ها در بازار طال و سكه را وابســته به نرخ دالر مي دانند و 
پیش بیني مي كنند طي اين هفته قیمت ها تغییر چنداني نداشته باشد. 
دور شدن سكه از نرخ تعادلي ريسك خريد را افزايش داده و درحالي كه 
بازارها نخستین روزهاي پس از تعطیلي را آغاز كرده اند، همچنان طال 

و سكه خريدار ندارد.

مســئوالن ارشد سازمان 
برنامــه و بودجــه در 
يك نشســت خبري به 
انتقادهاي مطرح شــده 
درباره اليحه 1400پاسخ دادند و تأكید كردند: 
اگر نتوانیم از محل صــادرات نفت، 199 هزار 
میلیــارد تومان درآمد كســب كنیــم، درآمد 
پیش بیني شــده از اين محل را از طريق اوراق 
و فروش شــركت ها و ســهام تامین مي كنیم. 
محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه 
هم در پاسخ به سؤالي درباره وضعیت صادرات 
نفت ايران با مصوبه اخیر مجلس به طعنه گفت: 
حتما پس از لغــو تحريم هــا در نتیجه مصوبه 
دوســتان مان در مجلس نه تنهــا 2. 3 میلیون 
بشــكه كه حتي 4. 6 میلیون بشــكه نفت هم 

مي توانیم صادر كنیم!
به گزارش همشهري، در اين نشست كه به صورت 
آنالين برگزار شد، رئیس سازمان برنامه و بودجه 
گفت: فروش نفت در بودجه سال آينده منعطف 
و غلتان است و سال آينده احتمال مي دهیم به 
سهمیه اي كه اوپك براي ايران قائل شده دست 
پیدا كنیم. محمدباقر نوبخــت با تأيید محقق 
نشــدن 50هزار میلیارد تومــان از درآمدهاي 
دولت در 8 ماه نخست امسال تصريح كرد: اجازه 
داشــتیم كه 39 هزار میلیارد تومان از تنخواه 
بانك مركزي استفاده كنیم، ولي فقط 19 هزار 
میلیارد تومان استفاده كرديم كه نسبت به مدت 
مشابه ســال قبل 5 درصد كمتر است. به گفته 
وي، دولت براي جبران كســري بودجه امسال 
از بانك مركزي استقراض نكرده است. نوبخت با 
تأكید بر اينكه قرار نیست با افزايش درآمدهاي 
مالیاتي در بودجه 1400بــار جديدي به مردم 
تحمیل شــود، درباره همسان ســازي حقوق 
بازنشستگان هم با خنده گفت: همسان سازي  
حقوق بازنشســتگان تا انقالب مهــدي ادامه 

خواهد يافت.

هدف بودجه مهار تورم است
نوبخت درباره دلیل انبســاطي شــدن بودجه 
ســال آينده دولت هم توضیح داد: در شرايط 
ركود اقتصادي هســتیم و به دلیل افت تقاضا، 
تولید كم شده و از طرف ديگر حجم  نقدينگي 
باالست؛ به همین دلیل بانك مركزي حتي در 

مورد منابع مقابله با كرونا از صندوق توسعه را با 
احتیاط عمل مي كند و هدف، كنترل نرخ تورم 
است. رئیس سازمان برنامه و بودجه در دفاع از 
انبساطي بودن بودجه 1400تأكید كرد: اگر از 
نظر مالي بخواهیم انقباض داشــته باشیم بايد 
خرج دولت را كاهش دهیم، امــا تالش ما اين 
است كه به صورت انبساطي عمل كنیم و از طريق 
افزايش هزينه هاي پرسنلي، قدرت خريد مردم 
را با وجود تورم، زياد  كنیم. نوبخت تأكید كرد: 
به نظر سازمان برنامه و بودجه، تورم  كشور ناشي 
از مسائل پولي نیست، بلكه ناشي از طرف عرضه 

و قیمت ارز است.

سقف و كف فروش نفت
رئیس ســازمان برنامه و بودجــه، كف فروش 
نفــت ايــران در بودجــه 1400را روزانه يك 
میلیون بشكه و ســقف آن را 2.3میلیون بشكه 
اعالم و تصريح كرد: اگر شــرايط مشابه شرايط 
فعلي باشــد، در حد يك میلیون بشكه در روز 
عمل مي كنیم و آنچه را كــه نمي توانیم بیرون 
بفروشیم، به صورت پیش فروش داخلي انجام 
مي دهیم و به همین دلیل در حــد 199 هزار 

میلیارد تومان با نرخ 11 هــزار و 500 توماني 
تصويب كرديم؛ درحالي كه امسال 4200 تومان 

و ارز نیمايي در حد 8000 تومان بسته بوديم.
نوبخت با بیان اينكه جاي هیچ نگراني نیست، 
افــزود: اگر میــزان فــروش نفت كمتــر بود، 
شــوراي عالي هماهنگي اقتصادي روش تامین 
كسري بودجه را مشخص كرده و اين كسري را 
با فروش اوراق و فروش شركت ها و سهام تامین 

مي كنیم.

بيمه رايگان براي ٣0ميليون نفر
حمید پوراصغري، معاون فرهنگي و اجتماعي 
ســازمان برنامه و بودجه هم با تأكید بر اينكه 
ارز 4200 توماني براي ســال آينده ادامه پیدا 
خواهد كرد، اظهار داشــت: بــراي 30میلیون 
نفر كه تحت پوشــش بیمه ســالمت هستند، 
ســهم بیمه رايگان از ســوي دولت پرداخت 
مي شــود. وي افزود: در اليحه بودجه استخدام 
53 هزار نیــروي كار درمان پیش بیني شــده 
كه امسال و سال آتي اجرايي مي شود. به گفته 
وي، 4هزار میلیارد تومــان بابت بیمه تكمیلي 
1. 8 میلیون نفر ايثارگران درنظر گرفته شده و 
همچنین براي بیمه بازنشستگي بیمه قالیبافان، 
خادمان مساجد و برخي از ديگر مشاغل بودجه 
پیش بیني شــده اســت. اصغري افزود: براي 
معلوالن 1700میلیارد تومان و براي رزمندگان 
معســر 1420 میلیارد تومان در بودجه ســال 

1400 درنظر گرفتیم.

واردات خودرو آزاد مي شود؟
حمیــد پورمحمدي، معاون ســازمان برنامه و 
بودجه هم درباره احتمال آزادســازي واردات 
خودرو در ســال آينده اظهار كرد: اگر شرايط 
عادي و آثار مخرب ارزي نداشته باشد مي تواند 
واردات خودرو باز شــود، اما در غیراين صورت، 
شــرايط كنوني ادامه پیدا مي كند و ســازمان 
برنامــه و بودجه دنباله رو سیاســت هاي پولي 
است. وي تصريح كرد: فعال در مورد آزادسازي 
واردات خودرو تصمیم گیري نشده و رقم حقوق 
ورودي پیش بیني شده در بودجه 1400مربوط 
به واردات جديد نیســت، بلكــه براي ترخیص 
خودروهاي دپو شــده در گمرك درنظر گرفته 

شده است.

مسير جايگزين درآمدهاي نفتي 1400
سازمان برنامه به منتقدان بودجه پاسخ داد

بودجه

مسكن

تبليغ هيجاني بازنشستگي پيش  از موعد
اخیراً برخي از نماينــدگان مجلس طرحي براي  بيمه
بازنشستگي پیش از موعد تهیه كرده اند كه قرار 
اســت با برخي اصالحات، معدود موانع احتمالي 
براي بازنشستگي ارفاقي كاركنان باسابقه را نیز 
برطرف كند؛ اما اوال فقط كارمندان مشمول بیمه دولتي را دربرمي گیرد 
و دوما حتي درصورت موفقیت صددرصدي در بازنشســت كردن اين 

افراد، به هیچ يك از اهداف غايي بازنشستگي پیش از موعد نمي رسد.
به گزارش همشهري، قانون بازنشستگي پیش از موعد كاركنان دولت 
مصوب سال 86مجلس، براي چندمین بار قرار است از سوي نمايندگان 
مجلس تمديد شود تا هم به تقاضاي كاركنان باسابقه براي بازنشستگي 
ارفاقي لبیك گفته شــود و هم به اصطالح اشتغال زايي براي جوانان و 
جوان گرايي در بدنه دولت شــتاب بگیرد. اين بار 39نفر از نمايندگان 
مجلس يازدهم طرحي براي تمديد ايــن قانون تهیه كرده اند كه گويا 
قرار است بعد از بررسي كلیات آن در كمیسیون اجتماعي، در صحن 

مجلس به رأي گذاشته شود.
كليات طرح جديد مجلس

براساس ماده واحده قانون بازنشستگي پیش از موعد، همه دستگاه هايي 
كه به نحوي از بودجه عمومي اســتفاده مي كنند مي توانند با رعايت 
برخي شرايط نســبت به بازنشســتگي كارمندان خود اقدام كنند و 
صندوق هاي بازنشســتگي ذيربط نیز مكلف به اجراي آن هستند. در 
طرح جديد مجلس، از مجموع شــرايط مربوط به اين قانون، شــرط 
سني و شرط موافقت مدير يا رئیس اداره را حذف كرده اند و درصورت 
تصويب و ابالغ نهايي اين طرح، كارمندان آقا در هر ســني كه باشند 
با 25 ســال و بانوان كارمند با 20 ســال ســابقه كار قادر به تقاضاي 
بازنشســتگي پیش از موعد هســتند و به تأيید مدير يا رئیس اداره 

مربوطه نیز نیاز ندارند. 
درصورت تقاضاي اين افراد براي بازنشستگي پیش از موعد، دستگاه 
دولتي بايد حداكثر تا 5سال سابقه موردنیاز براي بازنشستگي كامل 
متقاضي را به او ارفاق كند و حق بیمه و سنوات مربوط به آن را از منابع 
داخلي بپردازد اما فرد بازنشسته سنوات و مستمري خود را براساس 

30سال خدمت دريافت خواهد كرد.
در اين طرح كه با امضاي 39 نفر از نمايندگان مجلس براي طي مراحل 
قانوني تقديم شده، داليل توجیهي آن به اين شرح است: »با عنايت به 
عدم پیش بیني شرايط بازنشستگي پیش از موعد در قوانین و مقررات 
حاكم و تقاضاهاي زياد از سوي برخي كاركنان دولت و به منظور كمك 
به بازار كار و اشــتغال جوانان و كاهش هزينه هاي جاري دستگاه ها، 
پیشــنهاد ذيل براي ايجاد زمینه بازنشستگي پیش از موعد كاركنان 
در طول اجراي قانون بودجه سال 99 تقديم مي شود. « از جالب ترين 
نكات اين مقدمه توجیهي، جمع بندي مســائل متناقض نظیر كمك 
به بازار كار و اشــتغال جوانــان در كنار كاهــش هزينه هاي جاري 
دستگاه هاست كه در حقیقت دست نیافتني است. نكته ديگر اينكه اين 
طرح براي بودجه سال 99ارائه شده كه عماًل كمتر از 4 ماه ديگر به پايان 

مي رسد و هم اكنون نیز با كسري قابل توجه مواجه است.

تأمين اجتماعي مشمول طرح نمي شود
براساس متن قانون بازنشستگي پیش از موعد، دستگاه هاي دولتي و 
عمومي كه از بودجه عمومي بهره مند هستند، فارغ از نوع بیمه، مشمول 
بازنشستگي پیش از موعد خواهند بود؛ اما آنگونه كه فرامرز توفیقي، 
فعال كارگري به همشهري مي گويد: مشموالن بیمه تأمین اجتماعي 
حتي درصورت فعالیت در دستگاه دولتي مشمول اين قانون نمي شوند 
و بايد براساس ماده 10نوسازي صنايع به وضعیت آنها رسیدگي شود. 
توفیقي با اشــاره به اجراي ايــن ماده در اواخر دهــه 70و اوايل دهه 
80مي افزايد: براساس اين ماده كه به بازنشستگي 25ساله ها معروف 
است، دولت مكلف بوده 50درصد حق بیمه ارفاقي بازنشستگان پیش 
از موعد تأمین اجتماعي را متقبل شــود و 50درصد باقي مانده نیز از 
منابع داخلي تأمین اجتماعي پرداخت شــود اما دولت در دوره هاي 
قبلي اجراي اين ماده عمــاًل ديون خود را نپرداختــه و چندين هزار 
میلیارد تومان به تأمیــن اجتماعي زيان وارد كرده اســت درنتیجه 
ســازمان تأمین اجتماعي و ذينفعان اين ســازمان تمايلي به اجراي 

دوباره اين ماده ندارند.
 البته آنطور كه اين فعال كارگري مي گويد: باوجود بدعهدي دولت در 
اجراي ماده 10، سازمان تأمین اجتماعي بازنشستگي زودتر از موعد 
را به شرط تقبل سهم دولت از سوي كارفرما اجرا مي كرد اما حاال حتي 
درصورت رضايت كارفرما نیز سختگیري هاي شديدي براي اين موضوع 
وجود دارد. به گفته او، اين بازنشســتگي توافقي بیشتر به درخواست 
كارفرمايان و براي حذف كاركنان باسابقه داراي قرارداد رسمي انجام 

مي شد و بعدازآن مسكوت ماند. 
به عقیده توفیقي، طرح جديــد نمايندگان مجلس براي اجراي قانون 
بازنشســتگي پیش از موعد تبلیغي و هیجاني است و احتماالً يكي از 
وعده هاي رئیس جمهور آينده نیز مانور روي همین قانون خواهد بود.

 غفلت از عامل تورم 
در طرح مالیات بر عایدی مسکن

مسائلي در مورد مالیات بر 
عايدي سرمايه در حوزه 
امــالك وجــود دارد كه 
بي توجهي به آنها مي تواند 
اين طرح را نیز به سرنوشــت قانــون مالیات بر 

خانه هاي خالي دچار كند.
طــرح مالیات بر عايــدي ســرمايه حداقل در 
حوزه برخورد با ســرمايه گذاري در بازار امالك 
و خصوصاً مســكن، بــا چالش هــا و ابهاماتي 
روبه روست كه رسیدگي نكردن به آنها در جريان 
تبديل طرح بــه قانون، مي توانــد ضمن ايجاد 
چالش هاي جدي در مسیر اجرا، سرنوشتي نظیر 
قانون مالیات بر خانه هاي خالي براي آن رقم بزند. 
نحوه مواجهه با خريداران مصرفي بازار مسكن 
در اين طرح و مدنظر قرار نگرفتن قدرت خريد 
تقاضاي مصرفي در تحوالت اقتصادي، ازجمله 
موضوعاتي است كه مي تواند مالیات بر عايدي 
سرمايه در حوزه امالك و مسكن را فقط به ابزاري 
براي درآمدزايي دولت تبديل كند و به ساماندهي 

مناسبات اين حوزه منجر نشود.
به گزارش همشهري، بعد از حدود 9سال انتظار، 
طرح مالیات بر عايدي سرمايه، در حال عبور از 
آخرين پیچ وخم هاي مجلس براي تبديل شدن 
به قانوني الزم االجراســت، امــا غفلت از برخي 
مسائل كارشناسي و تعجیل در نهايي كردن اين 
طرح باعث مطرح شدن برخي شبهات، انتقادات 
و سؤاالت شده كه اگر هريك از آنها درست باشد، 
مي تواند به چالشــي جدي در مسیر اجراي اين 
قانون تبديل شود؛ چالشي كه حتي مي تواند اين 
قانون مترقي را مثل قانون مالیات ارزش افزوده 
به مصیبتي جديد براي حوزه هاي مولد اقتصاد 
تبديل كند و آسیبي به سوداگران و غیرمولدها 

نرساند.

جزئيات ماليات عايدي مسكن
براســاس طرح مالیات بر عايدي سرمايه كه در 
دســتور كار مجلس قرار دارد، همه اشــخاص 
حقیقي و حقوقي ايراني و غیرايراني اعم از مقیم 
و غیرمقیم، نسبت به مجموع عايدي حاصل از 
واگذاري اموال منقول و غیرمنقول اعم از امالك 
و حق واگذاري محل، خودرو و انواع وسايل نقلیه 
موتوري جاده اي، ريلي، دريايي و هوايي، سكه، 
ارز، سهام و اوراق بهادار مشمول پرداخت مالیات 
بر عايدي سرمايه براساس نرخ هاي تعیین شده در 
طرح هستند. در طرح مجلس، نرخ مالیات براي 
واگذاري دارايي هاي غیرمنقــول اعم از امالك 
و حق واگذاري محل براســاس مدت تملك به 

اين شرح اســت كه براي دوره نگهداري كمتر 
از يك ســال بايد 28درصد مابه التفاوت قیمت 
خريد و فروش با كسر هزينه هاي اعالم شده در 
طرح به عنوان مالیات بر عايدي سرمايه پرداخت 
شود. طبق نظر تهیه كنندگان طرح، نرخ مالیات 
بر عايدي سرمايه در اين حوزه پس از يك سال 
مالكیت، ســاالنه 2واحد درصد كاهش مي يابد 
و براي دوره مالكیت 12ســال و بیشتر، معادل 

6درصد محاسبه مي شود.
بر اساس طرح مجلس، مبناي محاسبه عايدي 
امالك، قیمت ثبت شده در سند امالك است و 
در هر حال اين مبنا نمي تواند در نقل وانتقاالت 
بیش از 120درصد يا كمتر از 80درصد شاخص 
قیمت باشد. همچنین شاخص قیمت موضوع 
اين محاسبه، برابر با ضريبي از ارزش معامالتي 
ماده64 قانون مالیات هاي مســتقیم است كه 
سازمان امور مالیاتي بايد ظرف 3 ماه از الزم االجرا 
شدن اين قانون، ضرايب را به تفكیك بلوك شهر 
در كشور تعیین كرده و آن را هر 3ماه به روزرساني 
كند. ضمناً قیمت زمان تملك امالكي كه پیش 
از اجراي قانون به تملك اشخاص درآمده، معادل 
شاخص قیمت در زمان الزم االجرا شدن قانون 
خواهد بود و عايدي قبلي سرمايه در اين امالك 

مشمول مالیات نخواهد بود.

نگاهي به تجربيات ناموفق
پیش از اين مجلس 2قانون مالیاتي مترقي تحت 
عناوين مالیات ارزش افزوده و مالیات بر خانه هاي 
خالي را تصويب كرده؛ اما به واسطه كوتاهي در 
سنجش مطابقت اين قوانین با وضعیت اقتصادي 
كشور، عماًل هیچ كدام از اين 2قانون نتوانستند 
هدفگذاري هاي قانونگــذار را محقق كنند. در 
ماجراي مالیات ارزش افزوده، همچنان اختالف 
نظرهاي فاحشي در مورد جزئیات قانون وجود 
دارد و بعد از 12سال از تصويب، همچنان مجلس 
درگیر اصالح آن است. صاحب نظران معتقدند 
تجربه مالیات بر ارزش افزوده نشان مي دهد كه 
بدون تدوين يك قانون جامع و بي ابهام و بدون 
آموزش مجريان، امكان دستیابي به اهداف قانون 
امكان پذير نیســت و اتفاقاً به ضرر بخش مولد 
كشور تمام مي شود. در مورد مالیات بر خانه هاي 
خالي نیز با گذشت بیش از 5ســال از تصويب 
قانون در مجلس، به واسطه مطابقت ندادن اين 
طرح با زيرســاخت هاي موجود، دستگاه هاي 
اجرايي و مقتضیات اقتصاد، همچنان اجراي آن 
معطل مانده است. بررسي هاي مركز پژوهش هاي 
اتاق ايران نشان مي دهد در شرايط فعلي و بدون 

مهار تورم دورقمي، طرح مجلس براي مالیات بر 
عايدي سرمايه، زمینه كسب يك مالیات تورمي 
جديد و بدون زحمت را براي دولت فراهم مي كند 
و كمكي به مقابله با سوداگري و انتقال نقدينگي 

به سمت حوزه هاي مولد نخواهد كرد.

اما و اگرهاي حوزه امالك
يكي از مسائل مغفول در طرح مالیات بر عايدي 
سرمايه، بي توجهي به اين موضوع است كه ارزش 
كاالهاي سرمايه اي به واسطه محرك هاي تورمي 
موجود در اقتصاد افزايش مي يابد و در معامالت 
غیرســوداگري، عايدي حاصل از آن تأثیري در 
قدرت خريد صاحبان آنها ندارد. به عنوان مثال 
براساس طرح مجلس، سوداگري كه يك واحد 
مســكوني را خريداري مي كند و بعد از كمتر از 
يك سال آن را مي فروشد بايد 28درصد عايدي 
سرمايه را به عنوان مالیات بپردازد اما همزمان اگر 
يك مصرف كننده بیش از يك واحد مسكوني در 
تملك داشته باشد، طبق قانون فقط آخرين واحد 
مسكوني در تملك او معاف از مالیات است و در 
صورت اقدام به فروش يكي از آنها، بايد مالیات بر 
عايدي سرمايه را تمام و كمال بپردازد. البته در 
كنار اين الزام، يك راه فرار نیز در قانون تعبیه شده 
و فرد مي تواند امالك مازاد خود را بدون پرداخت 

مالیات به والدين، همسر دائم و فرزندان به صورت 
بالعوض يا وكالتي انتقال دهد و ســپس آنها را 
بفروشــد؛ در غیر اين صورت، مصرف كننده اي 
كه به هر دلیلي بیش از يك مالكیت به نام او ثبت 
شده باشــد، اگر مثاًل بعد از 5سال از خريد يك 
آپارتمان بخواهد آن را تبديل به احسن كند بايد 
معادل 20درصد تفاوت قیمت خريد و فروش آن 
آپارتمان را )با كسر بخشي از هزينه هاي مدنظر 
قانون( به عنــوان مالیات پرداخــت كند كه در 
اين صورت هرگز قادر به خريد آپارتماني نظیر 
آپارتمان قبلي خود هم نخواهد بود و عمالً معادل 
مالیــات پرداختي از قدرت خريــد واقعي او در 

اقتصاد ايران كاسته خواهد شد.
نكته ديگر اينكه در حوزه امالك و مستغالت، 
مطابق قوانین كشور، اسناد عادي نظیر قولنامه 
و دست نوشته نیز در دادگاه داراي اعتبار است و 
هیچ الزامي براي ثبت رسمي نقل وانتقال امالك 
وجود ندارد؛ از اين رو تا زماني كه قانونگذار اسناد 
عادي را معتبر بداند، از يك سو احتمال افزايش 
معامالت غیررسمي در بازار تقويت مي شود و 
از سوي ديگر اخذ مالیات بر عايدي سرمايه به 
شــكل صحیح امكان پذير نخواهد بود، چراكه 
امكان شناســايي و رصد معامالت اين اســناد 

وجود ندارد.



5 2 يكشنبه 16 آذر 99  شماره 8103 اقتصاد 3 0 2 3 6 2 1

پور
ناه

ر پ
 امي

ي/ 
هر

مش
س: ه

عك

   صنايع پربازده
آمار ها نشان مي دهد از مجموع كل صنايع بورس، 3صنعت 
زراعت، بانكداري و هلدينگ ها با بيشترين ميزان افزايش 
درآمد مواجه بوده انــد. اين اطالعات نشــان مي دهد كه 
شــركت هاي فعال در صنعــت زراعت به طــور ميانگين 
درآمدهايشــان 813درصد و صنعت بانكــداري بيش از 
612درصد افزايش داشته است. هلدينگ ها نيز از آبان پارسال 
تاكنون جمعا 543درصد به جمع كل درآمدهايشان اضافه 
شده است. از ميان اين 3 صنعت، شركت هاي فعال در صنعت 
بانكداري توانسته اند از طريق افزايش نظام بهره وري طبق 
سياست هاي بانك مركزي، نسبت سپرده گذاري و تسهيالت 
را بهبود بخشند و با رشد درآمد مواجه شوند. هم اكنون جمع 
كل درآمد بانك هاي حاضر در بورس به 6300ميليارد تومان 
رسيده كه نسبت به سال گذشــته رشد محسوسي نشان 
مي دهد. هلدينگ ها هم كه از بزرگ ترين شركت هاي بازار 
سهام محسوب مي شوند درآمدهايشــان از آبان پارسال 
تاكنون با 25هزار ميليارد تومان افزايــش به مرز 30هزار 
ميليارد تومان رسيده است. برخي تحليلگران بر اين باورند كه 
جمع كل درآمد شركت هاي بورس حتي در ماه هاي باقي مانده 
از سال با رشد هاي بيشتري مواجه خواهد شد. از ديگر صنايع 
مهمي كه از آبان سال گذشته تاكنون با رشد درآمد مواجه 
شده اند مي توان به سيمان، الستيك و پالستيك، دارو سازي  
و خودرو سازي  اشاره كرد. وزارت صنعت در طول يك سال 
گذشته با افزايش قيمت محصوالت اغلب اين صنايع موافقت 
كرده و همين عامل منجر به رشد ارزش فروش و درآمد اين 
شركت ها شده است. به طور مثال از آبان ماه پارسال تاكنون 
جمع كل درآمد شــركت هاي توليد كننده سيمان نزديك 
به 300درصد، الستيك و پالستيك 181درصد، دارو سازي  
151درصد و خودرو ســازي  128درصد افزايش يافته است. 
برخي اطالعات نشــان مي دهد كه به دليل افزايش بي رويه 
تورم در برخي محصوالت احتماال مجوز افزايش قيمت فروش 
محصوالت برخي ديگر از صنايع در ماه هاي باقي مانده از سال 
صادر خواهد شد كه اين مي تواند زمينه اي براي رشد درآمد 

اين شركت ها باشد.
اينكه مهلت يكي دو ماه 
براي پرداخــت ماليات 
قطعي شــده صنوفــي 
درنظر گرفته شــود كه 
با ركــود مواجــه بوده و 
كسب و كارشــان تعطيل 
اســت، مشــكلي را از 
واحدهــاي صنفي حل 

نخواهد كرد

تازه ترين آمار ها نشان مي دهد همگام با رشد شتابان تورم 
در يك سال گذشته، درآمد 44.4درصد از صنايع بورس 
بيش از 2برابر شده اســت. در اين ميان 3 صنعت زراعت، 
بانكداري و هلدينگ ها با بيشــترين ميزان افزايش سود 

مواجه بوده اند.
به گزارش همشهري، سياســت سركوب قيمت ها جواب 
نمي دهد. تورم در حال رشد اســت و چاره اي جز افزايش 
قيمت محصوالت نيســت در غيراين صورت كارخانه ها 
ورشكست، كارگران بيكار و اقتصاد با ركود بيشتري مواجه 
مي شود. اطالعات آماري موجود به خوبي نشان مي دهد با 
وجود آنكه دولت از طريق وزارت صنعت و چندين سازمان 
تابعه و اســتخدام پرســنل اجرايي مختلف، سال هاست 
تالش مي كند قيمت ها را كنترل كند اما هرگز موفق نبوده 
و با وجود اعمال مقــررات قيمت گذاري براي محصوالت 
مختلف سرآخر مجبور شده است مجوز افزايش قيمت را 
به دليل رشد شتابان تورم براي بسياري از صنايع صادر كند. 
اين موضوع اكنون در ميان آمار مربوط به افزايش درآمد 
شركت ها و كارخانه هاي بورس مشهود است و داده هاي 
آماري نشان مي دهد كه به جز برخي صنايع كه از طريق 
افزايش بهره وري ميزان درآمد هايشان را افزايش داده اند 
ارزش ريالي درآمد و سود اغلب شركت ها از طريق افزايش 
نرخ فروش محصوالت )از طريق دريافت مجوز افزايش نرخ 
از وزارت صنعت( رشد كرده است. با اين حال تحليلگران 
بر اين باورند كه هنوز هم صدور اين مجوز ها كافي نيست و 
درمورد بسياري از صنايع، بايد با حذف ارز ترجيحي، مجوز 
افزايش نرخ ها صادر شود تا حاشيه سود اين شركت ها در 
ارقام منطقي و مطابق با واقعيت هاي اقتصادي حفظ شود. 
تقريبا نسخه همه اقتصاددانان براي اقتصاد ايران حذف 
كامل قيمت گذاري دستوري و نظام سركوب قيمت هاست 
با اين حال تاكنون هيچ دولتــي در ايران اعتقادي به كارا 

بودن مكانيسم هاي بازار به طور عملي نداشته است.
اطالعات موجود نشــان مي دهد كه با وجود آنكه درآمد 
بســياري از صنايع بورس در يك ســال گذشته بين 2 تا 

چند برابر افزايش يافته با ايــن حال هنوز هم نرخ فروش 
محصوالت بسياري از صنايع با ارقام واقعي اقتصاد منطبق 
نيست و حاشيه سود اين شركت ها به دليل رشد شتابان 
تورم و مجاز نبودن به افزايش قيمت به ارقام قبلي برنگشته 
است. وزارت صنعت در طول يك ســال گذشته بارها به 
برخي صنايع اجازه داده تا قيمت هايشان را افزايش دهند. 
درواقع وزارت صنعت تحت تأثيررشــد تورم چاره اي جز 

صدور مجوز افزايش نرخ براي كارخانه ها نداشته است.
اقتصاد ايران 3 ســال اســت كه در ركود به سر مي برد و 
همچنان چشم انداز روشني هم براي كاهش تورم وجود 
ندارد اما به طور قطع اگر مجوز هاي افزايش قيمت صادر 
نمي شد، شايد اقتصاد ايران در شــرايط حاضر وضعيت 
به مراتب بدتري داشت. اين به معناي اين است كه صدور 
مجوز افزايش قيمت ها كار درســتي بوده است اما ارقام و 
آمار هاي موجود يك پيام آشــكار دارد و آن اين است كه 
سخنان مسئوالن وزارت صنعت براي كنترل قيمت ها از 
طريق سياست هاي دستوري و سركوب قيمت ها صرفا يك 
شعار است و مكانيسم بازار و عوامل اقتصادي در بلندمدت 

خود را به سياستگذاران تحميل مي كنند.

رشد درآمد شركت هاي بورس
تازه تريــن آمار ها نشــان مي دهد كه جمــع كل درآمد 
شركت هاي بورس از آخر آبان پارسال تا پايان آبان امسال 
نزديك به 75درصد رشد كرده و از 110هزار ميليارد تومان 
به 192هزارميليارد تومان افزايش يافته است. بخش عمده 
اين رشد ناشي از رشد تورم و رشد ارزش اسمي محصوالت 
كارخانه ها و شركت هاســت و هنوز مشــخص نيست با 
درنظر گرفتن هزينه هاي توليد، حاشيه سود شركت هاي 
بورس چقدر تغيير كرده است. با اين حال داده هاي موجود 
پيام آور ارقام جالبي براي سهامداران است و نشان مي دهد 
كه شــركت هاي بورس عملكرد عجيبي در توليد سود در  
يك سال داشته اند؛ رشد هايي كه شايد در كمتر كشوري 
اتفاق بيفتند. اين اطالعات نشان مي دهد به طور ميانگين 
درآمد 44.4درصد از صنايع بورس در يك ســال گذشته 
تقريبا 2برابر شــده اســت. همچنين در اين ميان درآمد 
22درصد از صنايع هم رشدي بيش از 200درصد داشته اند.

 آمار ها نشان مي دهد درآمد 44درصد از صنايع بورس در يك سال گذشته بيش از 2برابر شده است

صنايع زراعت، بانكداري و هلدينگ ها با بيشترين ميزان افزايش سود و درآمد در يك سال گذشته مواجه بوده اند.

رشد 2برابري درآمد 44درصد از صنايع بورس برندهاي برنده در بازار رشته آش 
در سرماي زمستان هيچ چيزي نمي تواند مثل  سوپرماركت
يك كاسه  آش، همزمان سرما و گرسنگي را از 
وجودمان دور كند. درســت است كه هيچ چيز 
امسال مثل هرسال نيست و كرونا كمتر اجازه 
بيرون رفتن از خانه را به مردم مي دهد اما كار و درس و خستگي و سرما 
سر جايشان است و آش همچنان مي چســبد، مخصوصا  آش رشته. 
آش ها از محبوب ترين خوراكي هاي فصل ســرما هســتند و يكي از 
محبوب ترين و معروف ترين آش هاي ايراني، بدون ترديد  آش رشته 
اســت. اين آش پرطرفدار و ملي كه در همه جاي ايران خواهان دارد 
خوشبختانه به اندازه شله قلمكار گران در نمي آيد و گرچه با افزايش 
قيمت حبوبات هزينه پختن آن كمي باال رفتــه اما مي توان با كمي 
اغماض، مقدار گران تر ها را كمتر كرد و به اصل مطلب كه همان سبزي 

و رشته است رسيد. 
خوشبختانه اين روزها ديگر مثل قديم ها نيست كه مادرانمان نگران 
وارفتن رشــته در آش بودند. به لطف رقابت در بازار انواع رشته هاي 
باكيفيت را مي توان در سوپرماركت ها تهيه كرد. بعضي از شركت هاي 
معروف سازنده ماكاروني هم در زمينه توليد رشته  آش فعاليت دارند 
و در اغلب سوپرماركت ها بيشتر از دو سه برند رشته را مي توان ديد. 
قيمت يك بسته رشته  آش كه معموال در بسته بندي هاي 500گرمي 
عرضه مي شوند بين 8 تا 13هزار تومان است كه اختالف قيمت نسبتا 
زيادي است و فروشندگان هم دليل آن را نمي دانند. مثال يك بسته 
نيم كيلويي رشــته  آش با برند زرماكارون 8هزار تومان قيمت دارد 
درحالي كه همين محصول با همين وزن با برند جهان 13هزار تومان 
قيمت خورده است. به هرحال نكته اينجاست كه در سوپرماركت ها 
در شرايطي كه به واسطه تعدد برندها دست خريداران براي انتخاب 
باز است بي ترديد نامدارتر را انتخاب مي كنند حتي اگر سابقه خريد 
قبلي نداشته باشند و اين تنها ناشي از سابقه ذهني مثبت نسبت به 
ديگر محصوالت آن شركت است. گلها، ترخينه، جهان، سميه، سميرا 
و زرماكارون برندهايي  هســتند كه در زمينه رشته  آش بيشتر سهم 

بازار را در اختيار دارند.

قيمت برخي انواع رشته آش در سوپرماركت هاي تهران
قيمت - تومان مشخصاتبرند 

5007.950گرميزرماكارون
5007.950گرميسميه
50013.000گرميجهان

50010.950گرميسميرا
70012.800گرميطاها

4408.055گرميسبزدانه
4008.350گرميترخينه

4309.800گرميگلها
2.536.300كيلوييزرماكارون

4009.800گرميپرهام

افزايش تقاضا براي خريد قارچ

تقاضا براي خريد قارچ در ميادين ميوه و تره بار  تره  بار
افزايش يافتــه و اين گيــاه خوراكي كه ارزش 
غذايي بااليي دارد، از سهم پررنگ تري در سبد 
خريد خانواده ها برخوردار شده است. به گزارش 
همشهري، افزايش قيمت گوشت قرمز و مرغ در كنار افزايش آگاهي و 
اطالعات مردم از خواص و ارزش غذايي انواع سبزي و خوراكي ها باعث 
شده تقاضا براي اقالمي مثل قارچ و سويا افزايش يابد. بسياري از افراد 
قارچ را مخلوط با گوشت چرخ كرده يا به عنوان جايگزين آن مصرف 
مي كنند. اين ماده غذايي ارزشمند عالوه بر سوپرماركت ها در ميادين 
ميوه و تره بار هم ارزان تر عرضه مي شوند. انواع قارچ در بسته بندي هاي 
متفاوت و انواع جوانه ها كه مواد غذايي ارزشمندي براي استفاده در 
ســاالد هســتند در ميادين تره بار سطح شــهر تهران در دسترس 
شهروندان است. جدول كامل قيمت اين محصوالت كه در انتهاي اين 
مطلب آمده مي تواند براي اطالع از قيمــت دقيق اين محصوالت در 

ميادين مفيد باشد.
عالوه بر قارچ و ميوه و سبزي، شهروندان مي توانند حاال كه قيمت تخم 
مرغ دوباره رو به افزايش گذاشته اين محصول را نيز در بسته بندي هاي 
متفاوت از ميادين تهيه كنند هم اكنون قيمت يك شانه 30عددي تخم 
مرغ در بسته بندي طلقي 29هزار و 300تومان و يك بسته 20عددي 
طلقي 21هزار و 400تومان اســت درحالي كه در ســوپرماركت ها و 
فروشگاه هاي مواد پروتئيني سطح شهر هر بسته 30عددي تا هفته 
گذشته و تا پيش از افزايش قيمت 30هزار و 400تومان بود كه در ميانه 
هفته به 35هزار تومان و باالتر رسيد. در ميادين ميوه و تره بار همچنين 
انواع گوشــت قرمز و مرغ نيز در غرفه هاي مواد پروتئيني به فروش 
مي رسد. از هفته پيش با همكاري توليد كنندگان 7 استان، توزيع مرغ 
در ميادين ميوه و تره بار سطح شهر شــكل تازه اي گرفته و به صورت 
مستقيم انجام مي شود. در بسياري از ميادين عالوه بر غرفه هاي داير، 
خودروهايي نيز مستقر شده اند كه شهروندان مي توانند با مراجعه به 
آنها مرغ مورد نياز خود را مستقيم و با قيمت مناسب تهيه كنند. قيمت 
مرغ طي  ماه گذشته افزايش زيادي را تجربه كرد و هر كيلوگرم مرغ 
در فروشگاه هاي سطح شهر به نزديك 40هزار تومان هم رسيد. اين 
امر باعث شد صف هاي درازي از شهروندان كه نگران افزايش بيشتر 
قيمت اين محصول بودند، پشت دِر مغازه ها و حتي در ميادين ميوه و 

تره بار تشكيل شود.  

قيمت انواع قارچ و جوانه در ميادين ميوه و تره بار تهران
قيمت- تومانمشخصاتبرند

24.900فله - درجه يك- كيلوييقارچ دكمه اي
26.500بسته بندي يك كيلوييقارچ دكمه اي
23.200بسته بندي اساليس شده يك كيلوييقارچ دكمه اي
24.200بسته بندي 800گرميقارچ دكمه اي
14.800بسته بندي 400گرميقارچ دكمه اي
6.800بسته بندي باالي 300گرميجوانه ماش
4.400بسته بندي باالي 200گرميجوانه گندم
6.500بسته بندي باالي 200گرميجوانه شبدر
8.600بسته بندي باالي 200گرميجوانه يونجه

8.400بسته بندي باالي 200گرميجوانه مخلوط ساالدي

با تعطيلي 2هفته اي 
اغلب مشاغل و تداوم تعطيلي 
فعاالن صنفي مشمول گروه 3 
و 4  شــغلي، چه حمايتي از 
كسب و كارها صورت گرفته 

است؟ 
اصناف براي خروج از اين شــرايط چند بسته 
پيشنهادي را به دولت ارائه كردند كه مهم ترين 
محور آن پرداخت تســهيالت و معافيت هاي 
مالياتي بوده اســت. گرچه ماليات امســال 
مشاغل در سال آينده دريافت خواهد شد، اما 
نبايد فراموش كنيم كه تعطيلي اصناف محدود 
به اين 2هفته نبوده است و بسياري از واحدهاي 
صنفي با تعطيلي مشــاغل از شب عيد سال 
گذشته زيان بســياري را متحمل شده اند كه 
تعطيلي روزهاي پاياني سال با تعطيلي 6ماهه 
عادي آنها برابري مي كند. اما دولت نتوانسته 
متناســب با اين وضعيت و شرايط كسب و كار 
واحدهاي صنفي از آنها حمايت كند و درصورت 
تداوم  اين رونــد، عالوه بر برخــي واحدهاي 
خدماتي كه با ركود و تعطيلي مواجه شده اند، 
اين شــرايط به واحدهاي توليدي نيز تسري 
پيدا خواهد كرد و احتمال تعطيلي بســياري 

از واحدهاي توليدي نيز وجود خواهد داشت.
اصناف چه پيشنهاد مشخصي 
براي رفع مشكالت ناشي از تعطيلي مشاغل 

ارائه كرده اند؟
وقتــي كــه كســب و كار صنوف از ســاعت 
6بعد از ظهر تعطيل مي  شود، اين شيوه چندان 
كارشناسي نيست، اينكه نگاه مقابله با كرونا را 
متوجه تعطيلي بازار و مشاغل كنيم، درست 
نيست؛ گرچه تعطيلي مشــاغل مي  تواند در 
مقابله با همه گيري كرونا مؤثر باشد اما تأثير آن 
به حدي نيست كه در بوق و كرنا مي شود. حتي 
مي توان منع تردد شبانه را به جاي ساعت 9 از 
ساعت 8شب اعمال كرد؛ چرا كه وقتي ترددي 
نباشد، كسب و كار واحدهاي صنفي نيز عمال 
تعطيل خواهد شد. اما اينكه با حضور در بازار 
اعالم كنيم كه برخــي واحدهاي صنفي بايد 
كر كره كسب و كارشان را پايين بكشند، يك  و 
حداكثر 3بار مؤثر خواهد بود و اگر تسهيالت 
و مشــوقي براي رعايت محدوديت ها توسط 
اينگونه واحدها درنظر گرفته نشــود، مسلما 
ميزان تبعيت و ثمر بخشي اين محدوديت ها 
نيز به شدت كاهش خواهد يافت و تداوم اين 
روند مقاومت واحدهاي صنفي در مقابل اين 
محدوديت ها را به دنبال خواهد داشت. با اين 
روند، اصنــاف پيشــنهادهايي را  براي خروج 
از اين وضعيت به ســتاد ملي مقابله با كرونا 

ارائه كردند. در شرايطي كه 
دريافت حداقل تسهيالت 
دچار ديوانســاالري نظام 
بانكي شــده اســت، بايد 
دولــت در اســرع وقــت 
خارج از اين ديوانساالري 
معيــوب،  متأســفانه 
تسهيالت كم بهره با دوره 
بازپرداخت طوالني مدت را 
به اصناف ارائه كند. گرچه 
اصناف ماننــد واحدهاي 
صنعتــي نيســتند كه با 
تســهيالت ايجاد شوند، 
اما بنگاه هاي كشــورمان 
همواره بانك محور هستند؛ 

هرچند كه نظام صنفي برخورداري كمتري از 
اين تسهيالت داشته است. عالوه بر پرداخت 
تســهيالت بلندمدت و كم بهــره، دولت بايد 
تسهيالت كم بهره و مؤثري را براي خريد كاال 
براي عموم مردم درنظر گيرد. واقعيت آن است 
كه با توجه به گراني و تورمي كه هر روز بيشتر 
مي شــود، قدرت خريد مردم كه مشــتريان 
واحدهاي صنفي هســتند، به شدت كاهش 
يافتــه  و دولت بايد فضايي را بــراي پرداخت 
تســهيالت كم بهره و بلندمدت براي تحريك 
تقاضاي خريد در بــازار ارائه كند. حتي صرف 
پرداخت تسهيالت به اصناف نيز مؤثر نخواهد 
بود و بايد اين تسهيالت به همراه پرداخت وام 
خريد به مشتريان انجام شود تا دادوستد بيشتر 
شــده و واحدهاي صنفي نيز بتوانند شرايط 
نامساعد كســب و كار خود طي يكي دو سال 
همه گيري كرونا را سپري كنند. وقتي كه يك 
واحد صنفي از حداقل 2هفته تا چند ماه تعطيل 
مي شود، بايد شرايط تسهيالت و كسب و كار 
به گونه اي باشد كه بتواند به حيات خود ادامه 
دهد. حداقل طي اين مــدت كه واحد صنفي 
تعطيل است، نبايد هزينه حامل هاي انرژي، 
ماليات، عوارض و... دريافت شود اما اينكه فقط 
اين واحدها را تعطيل كرده و به بقيه شــرايط 

كاري نداشته باشند، كارساز نخواهد بود.
پيش از اين نيز دولت پرداخت 
تســهيالت به واحدهاي صنفي را مصوب 

كرده بود، چرا اين تسهيالت 
مؤثر نبود؟

تســهيالت پرداختــي بــراي 
حمايت از واحدهاي صنفي بايد 
متناسب با شــرايط اقتصادي و 
كسب و كار اين واحدها باشد. در 
كجاي دنيا در يك اقتصاد آسيب ديده و بازار 
راكد پرداخت 15ميليون تومان تســهيالت 
به ازاي هر كارگر با بهــره 12 تا 15درصدي و 
دريافت سفته و بوروكراسي پيچيده نظام بانكي 
كه نرخ بهره واقعي اين تسهيالت را به بيش از 
16درصد افزايش مي دهد، راهگشاي مشكالت 
صنوف خواهد بود. كدام كسب و كاري از چنين 
تسهيالتي اســتقبال مي  كند، بايد تسهيالت 
پرداختــي هدفمند و متناســب با شــرايط 

اقتصادي و كسب و كار صنوف باشد.
پيشنهاد اصناف براي پرداخت 

تسهيالت متناسب چه بوده است؟
بايد اين تسهيالت با نرخ بهره حداكثر 4درصد 
و دوره بازپرداخت طوالني مدت حداقل 5ساله 
باشد. از ســوي ديگر، امكان بازپرداخت اين 
تسهيالت زماني وجود دارد كه شاهد تحريك 
تقاضاي مؤثر در بازار با پرداخت تســهيالت 
كارآمد خريد توسط دولت باشيم. اينكه به واحد 
صنفي وام بدهيم تا حقوق كارگرش را پرداخت 
كرده و سپس با ركود و تعطيلي دست و پنجه 
نرم كند، مشــكلي را از اين كسب و كارها حل 
نخواهد كرد. همين االن با واحدهاي صنفي اي 
مواجه هستيم كه تسهيالت را دريافت كرده 
اما به دليل تعطيلي و ركود كسب و كارشــان 
قادر به بازپرداخت اقساط اين تسهيالت نبوده 
و بانك ها اين اقســاط را از محل تضامين اين 
واحدهاي صنفي وصول مي كنند. تداوم روند 
كنوني موجب بد عهدي و كارشكني اجتماعي 
اصناف مي شــود. از 3ميليــون واحد صنفي 
موجود در كشور حدود 300هزار واحد صنفي 
در معرض تعطيلي كامــل و بيكاري كارگران 
خود قرار گرفته اند. اصل موضوع آن است كه بنا 
بر شرايط فعلي كشور تصميمات كارساز و مؤثر 
اتخاذ شود نه اينكه اين تصميمات مسكن باشد. 
وقتي به واحد صنفي اعالم مي كنيم كه مثال 
ماليات را به جاي آذر ماه در بهمن ماه پرداخت 
كند، براي فعال  صنفي كه كسب و كاري نداشته 
و با ركود و تعطيلي مواجه اســت، مشكلي را 
حل نمي كند. اين در حالي اســت كه برخي 
واحدهاي صنفي مانند تاالرهاي پذيرايي كه 
بيش از يك ســال از تعطيلي آنها مي گذرد، 
ورشكست شده و نسبت به تغيير رسمي فعاليت 
خود اقدام كرده اند. ايــن صنوف مي دانند كه 
شرايط ناشي از شيوع كرونا 
ممكن است به دليل نبود 
داروي مؤثر بــراي كرونا تا 
2سال ديگر استمرار داشته 
باشد و با اين وضعيت قادر 
به ادامه بقا نيستند. حتي 
پرداخــت تســهيالت به 
اينگونه صنوف نيز مشكلي 
را حل نمي كنــد و اكنون 
اقساط محدود تسهيالت 
پرداختي نيز از ضامنين اين 
فعاالن صنفي كسر مي شود. 
اين عوامل دست به دست 
هم مي دهد تــا درصورتي 
كه اقدام فــوري براي رفع 
مشكالت صنوف صورت نگيرد، منجر به تبعات 
بعدي خواهد شد. نمي توانيم آماري رسمي از 
وضعيت صنوف به دليل شــيوع كرونا و ركود 
كسب و كارشــان ارائه كنيم، اما اكنون مراكز 
بسياري از استان ها مانند رشت، مشهد، ساري، 
گرگان و... نيز به دليل تعطيلي كسب و كارشان 

عمال با مشكل مواجه هستند.
يعني بسته حمايتي اخير دولت 

كارساز نبوده است؟
اينكه مهلت يكي دو ماه براي پرداخت ماليات 
قطعي شــده صنوفي درنظر گرفته شود كه با 
ركود مواجه بوده و كسب و كارشــان تعطيل 
اســت، مشــكلي را از واحدهاي صنفي حل 
نخواهد كرد. يا اينكه تمديــد يك يا دو ماهه 
قابل استناد بودن استعالم ها براي صدور پروانه 
كســب و كار واحدهاي صنفي مشــكلي را از 
آنها حل نمي كند تا بتوان اينگونه اقدامات را 
بســته حمايتي ناميد. تمديد مهلت انقضاي 
اســتعالم براي دريافت پروانه كسب و كارها 
بيشتر در راستاي رعايت پروتكل هاي بهداشتي 
و فاصله گــذاري اجتماعي او نــه حمايت از 
كسب و كارهاي آســيب ديده است. متأسفانه 
سازمان امور مالياتي اعالم مي كند كه ماليات ها 
را براي بخش عمده اي از حرف افزايش نداده، 
اما مســتنداتي داريم كه اين سازمان برخي 
صنوف را از اين فهرست خارج كرده و ماليات 

آنها را تا چند برابر افزايش داده است. 

سخنگوي اتاق اصناف خبر داد

تعطيلي 300هزار واحد صنفي 
به دليل محدوديت ها و ركود

با مصوبه ستاد ملي مقابله با كرونا از روز گذشته عالوه بر كسب و كارهاي  گفت وگو
مشمول گروه يك مشاغل، گروه 2شــغلي نيز با رعايت پروتكل هاي 
بهداشتي و فاصله گذاري اجتماعي مجاز به فعاليت شدند. اين در حالي 
است كه هنوز مشاغل مشمول گروه 3 و 4 شغلي به دليل شيوع اپيدمي 
كرونا همچنان تعطيل خواهند بود. تعطيلي مشاغل موجب گاليه فعاالن صنفي از به خطر 
افتادن و نابودي برخي مشاغل شده است؛ كسب و كارهايي كه ابتداي امسال يا تعطيل بوده و 
يا برخي ديگر به دليل شرايط نامساعد اقتصادي و كاهش قدرت خريد مردم، ركود را تجربه 
كرده و با دور تازه تعطيلي مشاغل فشار بيشتري را متحمل شده اند و چشم به كمك و حمايت 

بيشتر دولت دارند. با مجتبي صفايي، سخنگوي اتاق اصناف ايران گفت وگو كرده ايم.

مقايسه درآمد واقعي صنايع بورس در يك سال گذشته- ارقام به ميليون ريال
درصد تغييرمقدار تغييرآبان 99آبان 98نام صنعت

438.3744.006.3743.568.000813.92زراعت و خدمات وابسته
8.859.00063.140.40054.281.400612.73بانكداري

46.598.250299.863.750253.265.500543.51هلدينگ ها
6.975.03527.781.00320.805.968298.29سيمان، آهك و گچ

5.655.78019.134.72013.478.940238.32فعاليت هاي كمكي به نهاد هاي مالي واسط
1.401.7084.502.1403.100.432221.19استخراج نفت و گاز
636.0002.040.0001.404.000220.75اطالعات و ارتباطات

34.830107.80072.970209.50استخراج ساير معادن
1.428.2874.027.5492.599.262181.98الستيك و پالستيك
8.785.05023.025.82514.240.775162.10سرمايه گذاري ها

27.846.13069.966.99742.120.867151.26مواد و محصوالت دارويي
2.812.2446.882.6004.070.356144.74ماشين آالت و دستگاه هاي برقي

41.91896.99955.081131.40محصوالت كاغذي
3.792.7248.649.8204.857.096128.06خودرو سازي 

6.094.70313.652.8797.558.176124.01محصوالت غذايي
1.674.6603.311.3601.636.70097.73ساخت محصوالت فلزي
4.227.1057.823.2843.596.17985.07ماشين آالت و تجهيزات

740.7711.354.050613.27982.79كاشي و سراميك
3.576.3626.435.8642.859.50279.96ساير محصوالت كاني غيرفلزي

151.515262.515111.00073.26استخراج زغال سنگ
2.979.0005.154.0002.175.00073.01خرده فروشي

104.109.214176.260.04072.150.82669.30استخراج كانه هاي فلزي
665.1741.105.830440.65666.25انبوه سازي  امالك و مستغالت

323.986.662523.905.930199.919.26861.71محصوالت شيميايي
3.572.7005.454.2501.881.55052.66بيمه و صندوق بازنشستگي به جز تامين اجتماعي

5.635.3068.461.8522.826.54650.16حمل ونقل انبارداري و ارتباطات
235.951.937352.927.478116.975.54149.58فلزات اساسي

2.597.8803.801.8501.203.97046.34ساير واسطه گري هاي مالي
32.140.09643.767.54211.627.44636.18عرضه برق،گاز بخار و آب گرم

15.737.67018.900.0003.162.33020.09خدمات فني و مهندسي
19.988.29623.987.4723.999.17620.01رايانه

63.264.00065.877.6002.613.6004.13مخابرات
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پرسپوليس در يكي از 2 ديدار ليگي اش پيش از حضور در قطر، 
بايد در قائم شهر به مصاف نساجي مي رفت. سرخپوشان كه از 
ســفر و احتمال كرونا و مصدوميت بازيكنان شان نگران بودند 
پيشــنهاد كردند ميزبان 2 بازي رفت و برگشت جابه جا شود. 
نساجي اما اين پيشــنهاد را رد كرد. حاال سازمان ليگ به طور 
كلي اين مسابقه را لغو كرده تا شــايد مديران نساجي به اين 
نتيجه برسند كه اشــتباه كردند. همه تيم ها دوست دارند در 
دور برگشت در بازي هاي بيشتري ميزبان باشند، چرا كه نتايج 
اهميت مضاعف پيدا مي كند به عالوه شايد تا آن زمان مشكل 
كرونا حل مي شد و نساجي با حضور تماشاگرانش از پرسپوليس 
پذيرايي مي كرد. حاال اما اين تيم امتيازات مورد اشاره را از دست 

داده و تازه برنامه هايش هم فشرده تر خواهد شد.

آيا نساجي اشتباه كرد؟

محمود فكري در پايان بازي استقالل با فوالد يك جمله بد گفت. 
به اندازه كافي هم از همه طرف او را مالمت كردند. محروميتش 
را هم كشيد. خود جواد نكونام هم كه گمان مي رفت مخاطب آن 
حرف ها بوده باشد، يك استوري تند در اينستاگرامش گذاشت. 
حاال اما 2 هفته بعد از پايان آن ماجرا، ســرمربي فوالد كه انگار 
هنوز دلش خنك نشده، مصاحبه كرده و گفته: »اگر فكري با من 
بود، همه آن حرف ها تقديم خودش.« خب االن اين چه فرقي با 
فحش دادن داشت؟ شما فقط از »لفظ« استفاده نكردي، وگرنه 
همان مفهوم و محتوا را به مخاطب انتقال دادي. آيا اين به معناي 
جنتلمن بودن اســت؟ اين چه فرقي با كار ســرمربي استقالل 
داشت؟ مثال اگر اين جمله را نمي گفتي، آسمان به زمين مي آمد؟

اين چه فرقي با كار فكري داشت؟

نكته بازي

   مورينيو مقابل ويروس
  ضعيف شده خودش

اواسط اين هفته آخرين شب مرحله گروهي ليگ قهرمانان اروپا برگزار مي شود و براي 
همين هفته فوتبالي شلوغي در پيش داريم. ديروز يكي دو بازي خوب مثل سويا- رئال 
يا بايرن مونيخ- اليپزيش در برنامه گنجانده شــده بود و امروز هم يك بازي عالي در 
تقويم وجود دارد و يك بازي خوب ديگر. بازي خوب ساعت 22:45بين ليورپول و ولوز 
برگزار مي شود كه براي مدافع عنوان قهرماني بازي سختي است. ولوز به تازگي آرسنال 
را شكست داده و مي تواند براي ليورپول هم لقمه گلوگيري باشد. بازي عالي هم همان 
داربي لندن است بين 2 دشمن خوني يعني آرســنال و تاتنهام. بازي هاي اين هفته 
ليگ برتر رنگ وبوي ديگري دارد و براي نخستين بار در برخي شهرها ازجمله لندن 
و ليورپول مسابقات با حضور 2 هزار تماشاگر برگزار مي شود كه در دوران كرونا اتفاق 
جديدي است. همگي تماشاگران چند مرحله تست كرونا را گذرانده اند. در جاي جاي 
ورزشگاه و راه هاي ورود به آن ايستگاه هاي ضدعفوني كننده نصب شده و صندلي ها 
هم با فاصله و رعايت كامل فاصله گذاري اجتماعي شــماره گذاري و عالمت گذاري 
شده اند. در بازي با راپيدوين در ليگ اروپا پابلو ماري براي نخستين بار در ۱۷۹ روز 
اخير در تركيب فيكس آرسنال قرار گرفت و گل هم زد كه اين براي خط دفاع پراشتباه 
آرسنال خبر خوبي اســت. گرت بيل هم در ليگ اروپا از روي نقطه پنالتي نخستين 
گل اروپايي اش را در دوران جديدش بــراي تاتنهام زد كه دومين گلش در اين فصل 
بود. نكته جالب نخستين حضور هواداران آرسنال در ورزشگاه امارات اين بود كه آنها 
پالكاردي در دست گرفته بودند با مضمون »اوزيل را برگردانيد«. پالكاردهاي قبلي 
آنها تابلوي اخراج ونگر بود كه بعد از چند ســال جواب داد اما خيلي زود هواداران را 
پشيمان كرد. آرتتا كه عملكرد پرانتقادي را در اين فصل بر جاي گذاشته، براي دومين 
بار در دوران پساونگر موفق شد آمار ۱0شــوت در چارچوب را در يك بازي به ثبت 
برساند. آرسنال با آرتتا بازي بدون شــوت زده در چارچوب را هم به نمايش گذاشته 
است. آرتتا كه زيرنظر گوارديوال مربيگري را شروع كرده، سبك مربيگري اش شبيه 
مورينيو، سرمربي امشب تاتنهام است. اريك داير، بازيكن تاتنهام درباره آرتتا گفته بود 
كه او جذاب ترين مربي جوان اروپاست و مورينيو اين واكنش را نشان داده: »من همه 
مربيان جوان اروپا را نمي شناسم و گفتن اين حرف سخت است.« بازي امشب در زمين 
تاتنهام برگزار مي شود. آرسنال از زمان بي تماشاگر شدن بازي ها در 20مسابقه تنها 
2۹امتياز كسب كرده. تاتنهام با يك بازي كمتر ۱0 امتياز بيشتر جمع كرده و در رده 
دوم است. بسياري از بازي هاي بعد از كرونا به سود ميهمانان تمام شده چون ميزبان 
نتوانسته از فشار هوادارانش اســتفاده كند. حاال مورينيو كه اين فصل براي قهرماني 
مي جنگد فرصت دارد از نفرت هوادارانش از آرسنال نهايت استفاده را ببرد. مورينيو 
در تقابل با آرسنال در هر ۱0 بازي خانگي تيم هايش برنده از ميدان خارج شده و آمار 
كلي او 8برد، 8تســاوي و يك باخت در ۱۷رويارويي است. او براي ونگر كري خوانده 
بود كه هرگز نتوانسته بود شكستش دهد اما آمار نشان مي دهد تعداد بردهاي ليگ 
برتري ونگر )4۷6( از كل بردهاي تاتنهام در ليگ برتر )468( بيشتر است. تاتنهام در 
اين فصل ليگ 22 ضدحمله داشته كه بهترين آمار ليگ را در اختيار دارد؛ آرسنال با 

۹ ضدحمله در جايگاه هجدهم قرار دارد.

اســتقاللي ها فردا در حالي با نفت آبادان بازي دارند 
كه مصدوميت دست از سر اين تيم برنمي دارد. پس 
از سياوش يزداني، شــيخ دياباته، فرشيد اسماعيلي 
و مســعود ريگي، حاال نوبت به وريا غفوري رسيده 
كه به دليل آســيب ديدگي از تركيب استقالل كنار 
گذاشته شــود. اين بازيكن در جريان تمرين عصر 
جمعه استقالل به دليل عود كردن يك  درد قديمي 
دســت از تمرين كشــيد و بالفاصله خودش را به 
كادر پزشــكي معرفي كرد. ابتدا به نظر نمي رســيد 
اين مصدوميت چندان جدي باشــد، اما حاال پس 
از گذشــت يك روز شــرايط فرق كرده است. دكتر 
سياهپوش كه امسال جانشين دكتر نوروزي شده و 
از اين بابت حسابي تحت فشار است، در گفت و گو با 
رسانه رسمي باشگاه اعالم كرده وريا مصدوم نيست 
اما به دليل وجود يك  كيســت در ناحيه مينيسك 
با درد مواجه شــده و با اقدامات درماني مناســب 
به زودي به ميادين برمي گردد. پزشك استقالل هيچ 
اشاره اي به زمان دوري وريا از ميادين نكرده و حتي 
در گفت و گوي راديويي مدعي شده كاپيتان آبي ها 
4 يا 5 روز ديگر به تمريــن برمي گردد. اما خود وريا 
در گفت و گوي اختصاصي با همشــهري ورزشي در 

اين خصوص بيشتر توضيح داده است: »بازي نفت را 
كه از دست داده ام و بايد منتظر بمانم تا ببينم هفته 
آينده چه اتفاقاتي رخ مي دهد. پــس از عود كردن 
مصدوميت آمپــول زده ام و منتظــرم نتيجه اش را 
ببينم. من تمام تالشــم را مي كنم تا خيلي زود به 
ميادين برگــردم و هفته بعد براي اســتقالل بازي 
كنم، اما اگر درد ادامه داشــته باشــد، بايد پايم را 
عمل كنم، چون اين عمل باعث مي شود من 6 تا 8 
هفته از ميادين دور شوم، دوست دارم در مقطعي به 
اتاق عمل بروم كه استقالل بازي نداشته باشد. من 
تمام تالشم روي همين موضوع است ولي نمي توانم 
چيــزي را پيش بيني كنم. من تقريبا 4 يا 5 ســالي 
مي شود اين مشكل را دارم و اين درد همراهم بوده 
اســت. حاال بايد منتظر بمانم و ببينم اين هفته چه 

اتفاقي رخ خواهد داد.«
 فكري تحت فشار

محمود فكري كه اميدوار بود براي بازي فردا حداقل 
فرشيد اســماعيلي را در اختيار داشــته باشد، حاال 
نه تنها او را از دست داده، بلكه بايد فكري هم به حال 
جانشين وريا بكند. اين در حالي است كه در روزهاي 
اخير زمزمه هايي درخصوص احتمال اضافه شــدن 

يك مربي به كادرفني آبي پوشان به گوش مي رسد. 
به جز صمد مرفــاوي كه با عنوان مديــر فني كنار 
محمود فكري روي نيمكت اســتقالل مي نشــيند، 
آرش برهاني، حنيف عمران زاده و اميدعلي دفتري 
دستياران محمود فكري هستند كه به نظر مي رسد 
نتوانسته اند در اين 4هفته كمك ويژه اي به نفر اول 
نيمكت داشته باشند و از همين رو مسئوالن باشگاه 
به او توصيه كرده  اند تا سراغ نفر جديدي برود. فكري 
تا به امروز واكنشي به اين توصيه نداشته اما شايعه 
شده درصورت ناكامي اســتقالل مقابل نفت آبادان، 
اين توصيه به دستور تبديل خواهد شد. گفته مي شود 
ســيروس دين محمدي يكــي از گزينه هاي اصلي 
اضافه شدن به كادر فني اســتقالل است؛ گزينه اي 
كه در پيش فصل با آبي ها به توافق مالي نرسيد و از 
فكري جدا شد. البته شايعه شده مجيد نامجو مطلق، 
بيژن طاهري، مجيد صالح و حتي پيروز قرباني هم 
كه اين روزها در سايپا با ابراهيم صادقي كار مي كند، 
گزينه هاي ديگر اســتقاللي ها براي تغييرات روي 
نيمكت هستند. البته تمام اين حرف و حديث ها در 
حد شايعه بوده و از سوي باشــگاه استقالل و خود 

فكري تأييد يا تكذيب نشده است.

 هفته سرنوشت ساز فرمانده
 پس از يزداني، اسماعيلي، ريگي و دياباته، وريا غفوري هم مصدوم شد و بازي فردا با نفت را از دست داد

   درست سر همين ساعتي كه ما ميزبان 
تو هستيم پرسپوليس در حال بازي با شهرخودرو 

است. نمي خواستي بازي پرسپوليس را ببيني؟
اگر بيكار بودم مي ديدم. اما آن قدر برايم مهم نبود كه قرارم 

را جابه جا كنم.
  اگر استقالل بازي داشت چطور؟ موقع 

بازي اش قرار مي گذاشتي؟
بله، برايم فرقي نمي كرد.

  اصال فوتبال مي بيني؟
نه. فوتبال داخلي را نگاه نمي كنم چون كيفيت آنچناني 
ندارد. فقط فوتبال خارجي مي بينم. با ديدن خارجي ها 

سعي مي كنم از آنها الگوبرداري كنم.
  كدام ليگ ها را مي بيني؟

فقط ليگ اسپانيا و ايتاليا را پيگيري مي كنم. رئالي هستم. 
البته علي آقا بارسايي است. ولي من از بچگي رئال مادريد 
را دوست داشتم. از زماني كه كاكا، رائول، كاسياس و ژابي 

آلونسو بازي مي كردند.
  گفته بودي عالوه بــر تمرينات تيم 
نوجوانان، به شكل اختصاصي هم تمرين مي كني 
تا اضافه وزن را برطرف كني. االن در چه شرايطي 

هستي؟
يك جلسه صبح ها با تيم تمرين داريم و عالوه بر آن من 
روزي 2جلســه هم )بعدازظهر و شــب( با مربي بدنساز 
اختصاصي تمرين مي كنم. تا االن نزديك ۹كيلو كم كردم. 
۱04كيلو بودم االن ۹5كيلو هستم. هدف نهايي ام رسيدن 
به 8۷كيلو است كه ان شااهلل 26آذر )2روز قبل از اولين 

بازي مان( به آن مي رسم.
  قدت چقدر است؟

يك مترو ۹0.
 با اين قدوقامت خــوب، البد مهاجم 

سرزني هم هستي؟
نه اتفاقا بيشــتر روي زمين گل مي زنم. وقتي آقاي گل 
نونهاالن شدم، بيشتر گل هايم با ضربه كاشته بود. ۹گل با 

كاشته زدم، ۷شوت و 2گل هم با ضربه سر.
  آن موقع سر وزن بودي؟

نه، آن موقع هــم ۱0كيلو اضافه داشــتم! بايد ۷0كيلو 
مي بودم ولي ۷۹كيلو وزن داشتم و با اين حال آقاي گل 
شدم. تك مهاجم بودم و هر توپي كه مي آمد به عنوان يك 
تمام كننده عمل مي كردم. هيچ فرصتي به حريف نمي دادم 
يعني از هر جا توپ را مي گرفتم مي چرخيدم و گل مي زدم. 
اما متاسفانه يك مصدوميت برايم پيش آمد و نزديك ۹ماه 
خانه نشين شدم. فصل پيش هيچ جا بازي نكردم، براي 
همين 20كيلو چاق شدم. امسال از چند تيم رده جوانان و 
نوجوانان پيشنهاد داشتم. فوالد و پرسپوليس هم پيشنهاد 

دادند. اما به خاطر علي آقا رفتم پرسپوليس.
  يعني بازي هاي دو سال قبل تو را ديده 
بودند كه اين پيشنهادها را مي دادند؟ يا چون نوه 

علي پروين بودي؟
برويــد از خود آقاي جباري )ســرمربي تيــم نوجوانان 
پرســپوليس( بپرســيد. روز اولي كه رفتم سر تمرين 
پرسپوليس ايشان اصال نمي دانست من كي هستم! از بغل 

پا زدن من فهميد فوتباليستم و مرا خواست.
  غيرممكن است. يعني رضا جباري نوه 

علي پروين را نمي شناخت؟
نه، نمي دانست من كي هستم.

  پــس چطــور رفتي ســر تمرين 
پرسپوليس؟ هر كس بخواهد مي تواند برود تست 

بدهد؟
حسن خان محمدي مرا معرفي كرد. ولي من از او خواستم 
به آقاي جباري نگويد من نوه پروين هســتم. گفتم در 
تمرينات كارهايي را كه مي گويــد انجام مي دهم ببينم 
نظرش چيست. تمرين كردم و آقاي جباري گفت »من 
اين بازيكن را مي خواهم، فقط بايــد وزنش را كم كند.« 
اما هنوز مرا نمي شــناخت. بعد از 2 جلسه تمرين، يك 
بار همراه علي آقا رفتيم ســر تمرين. آقاي جباري شوكه 

شده بود.
  البد آنجا گفت ديگر وزنت را هم كم 

نكني مشكلي نيست!
)خنده( نه. من خودم هم گفتم اگر به آمادگي صد درصد 

نرسم بازي نمي كنم.
  نظر علي آقا درباره فوتبالت چيست؟

مي گويد تو خيلي از محمد بهتري.
  نظر خودت هم همين است؟

آره من بهترم. محمد هم خوب بود ولي وقتي همسن االِن 
من بود به اندازه من خوب نبود. من مطمئنم در يك سال 

كاري مي كنم كه محمد در كل فوتبالش نكرد.
  از خود علي آقا هم بهتر مي شوي؟ اصال 

بازي هايش را ديده اي؟
از علي آقا هاياليت زياد ديدم و خيلي از گل هايش را تماشا 
كرده ام. او خيلي خوب بود. مثل علي آقا هيچ وقت نمي آيد.
    هيچ وقت با محمد صحبت كردي كه 

چرا اينقدر زود فوتبالش تمام شد؟
محمد خودش دوست نداشت ادامه بدهد. چون به اسم 
علي آقا اذيتش مي كردند. االن با من هم دارند همين كار را 

مي كنند ولي من توجه نمي كنم.
    چه كار مي كنند؟

همين شايعاتي كه درست مي كنند و بدوبيراه هايي كه 
مي گويند.

  حجم توهين ها زياد بود؟
بله. بيشتر هم از طرف استقاللي ها بود. اين شايعاتي كه 
براي من درست كردند و توهين هايي كه در اين چند روز 
به من شد عجيب بود. چون من توهيني به استقالل نكردم. 
من استقالل را دوست دارم، پرسپوليس را هم دوست دارم. 

اصال فكر نمي كردم چنين جوي برايم ايجاد شود.
  واكنش پرسپوليسي ها چطور بود؟

كمي انتقاد كرده بودند اما زياد نبود. خودم هم دوســت 
نداشتم عكســم در اين مقطع با اضافه وزن منتشر شود. 
مي خواستم دو سه هفته ديگر كه به آمادگي صد درصد 

رسيدم عكس بگذارم.
  يك بار علــي پروين گفتــه بود تو 
استقاللي هســتي و فرهاد مجيدي را هم خيلي 

دوست داري. واقعيت داشت؟
نه، من اصــال به فرهاد مجيدي هيچ عالقه اي نداشــتم. 

من امير قلعه نويي را خيلي دوست 
داشتم و االن هم دارم. بازي هايش 
را كه نديده ام ولي خودش را دوست 

دارم و با او و پسرش دوستم.
  در مصاحبــه اي 
گفته بودي سرمربي جوانان 
پرســپوليس از حــاال به من 
گفته به آمادگي برســي به 
تيم من مي آيــي. از آن طرف 
مربي تيم ملــي نوجوانان هم 
قول حضــور در تيم ملي را به 
تو داده است. آن هم در حالي 
كه هنوز فصل شروع نشده و 
بازي نكرده اي. فكر نمي كني 

همين حرف هاست كه شــائبه پارتي بازي و... را 
بيشتر مي كند؟

تيم نوجوانان پرسپوليس 6بازي دوستانه انجام داده كه هر 
6بازي را آقاي عبدي به عنوان سرمربي تيم ملي نوجوانان 
حضور داشــته اند. من با همين وضعيت جسمي در اين 
6بازي ۷تا گل زدم. آنها هم بازي ها را ديدند. فيلم بازي هاي 
ســال قبلم را هم ديدند و گفتند در صورت آمادگي صد 
درصد دعوت مي شــوم. مربي جوانان پرســپوليس هم 
همين طور. البته همين جا بگويم كه مــن اصال در رده 
جوانان و اميد بازي نخواهم كرد. امسال آخرين سال من 
در رده نوجوانان است و بعد از آن مي خواهم مستقيم بروم 
بزرگساالن. ديگر دوست ندارم در رده هاي پايه بازي كنم و 

دوست دارم يك راست به تيم بزرگساالن بروم.
  مي تواني؟!

بله. ان شاءاهلل. از خودم خيلي مطمئن هستم كه مي توانم 
بزرگساالن بازي كنم. علي آقا هم همين حرف را مي زند. 
مي گويد اگر به آمادگي صد درصد برسي سال بعد راحت 

مي تواني در بزرگساالن بازي كني.
  كدام تيم؟

اولويتم اين است كه بزرگساالن پرسپوليس بازي كنم و 
زير نظر يحيي گل محمدي فوتبالم را ادامه بدهم. اما اگر 

نشد در يك تيم ديگر ليگ برتري بازي مي كنم.
  فقط ليــگ برتر؟ ليگ يــك و دو 

نمي روي؟
بله. فقط مي خواهم در ليگ برتر بازي كنم.

  كمي هم از وضعيت تحصيلي ات بگو. در 
چه مقطعي هستي؟

كالس يازدهم هســتم. خوشــبختانه درسم هم خوب 
است. درس زياد مي خوانم. رشته ام تربيت بدني است و در 
دانشگاه هم همان تربيت بدني را ادامه خواهم داد. دوست 

دارم هم فوتبال و هم تحصيلم را ادامه بدهم.
  وقتي به 20ســال بعد فكر مي كني، 
از بين اينكه يك فوتباليســت بزرگ، يك فرد 
تحصيل كرده، يا يك آدم خيلي پولدار باشي كدام 

را انتخاب مي كني؟
فقط فوتباليست شدن برايم مهم است. حتي حاضر نيستم 

هيچ مبلغي از فوتبال پول در بياورم.
  يعني به ليگ برتــر مي روي و مجاني 

بازي مي كني؟
حاال مجاني هم نه. ولي دنبال پول زيادي نيستم كه مثال 
به باشگاهي بگويم بايد ۱0ميليارد تومان بدهيد تا بيايم 
قرارداد ببندم. هر چقدر دادند كافي  است. جايي كه دلم 
بخواهد مي روم بازي مي كنم، پولش برايم مطرح نيست.  

كال عالقه زيادي به پول ندارم.
  شــايد براي اينكــه در زندگي ات 

هيچ وقت نياز مالي نداشتي.
پولدار كه نيســتيم، ولي ندار هم نيســتيم. همين كه 

دستمان به دهنمان مي رسد خدا را شكر.
  خاطره خاصي از دوران بچگي داري 
كه سر بازي استقالل يا پرسپوليس در خانه با هم 

كري خواني داشته باشيد؟
خاطره خاصي به ذهنم نمي رسد ولي هميشه كري خواني 
داشتيم. البته به جروبحث نكشــيده و در حد شوخي و 

خنده بوده است.
  فضــا اين شــكلي بود كــه همه 
پرسپوليســي بودند و فقط تو 

استقاللي بودي؟
من هنوز هم استقاللي ام.

  اي بابا! خودت گفتي 
من استقاللي »بودم«.

من ايــن را نگفتــم. گفتــم االن هم 
پرسپوليس را دوست دارم هم استقالل 
را. نمي توانم تصميــم بگيرم طرفدار 

كدام تيم هستم.
  يعني االن بنشيني 
داربي را ببيني طرفدار كدام تيم 

هستي؟
هيچ كدام. اصال نگاه نمي كنم.

  به هرحال داربي كه 
برگزار مي شود آدم ته دلش دوست دارد يكي از 
تيم ها برنده شود. تو ته دلت دوست داري كدام 

تيم برنده شود؟
هيچ كدام. اصال دوست ندارم داربي برگزار شود!

  دلت مي خواهد كدام تيم امســال 
قهرمان شود؟

قطعا پرسپوليس قهرمان مي شود. با جرات مي گويم آقاي 
گل محمدي امسال هم تيم را قهرمان مي كند.

  ولي پرسپوليس فعال گلزن ندارد. نكند 
خودت قرار است بروي براي تيم گل بزني؟

نه. من كه فعال درگير بازي هاي نوجوانان هســتم. ولي 
همين مهدي عبدي به نظرم مي تواند كار را دربياورد. او 
مهاجم باهوشي است. البته آل كثير يك چيز ديگري بود. 
آل كثير فوق العاده است. اول كه آمده بود فكر نمي كردم 
بتواند اين قدر خوب كار كند. اصال او را نمي شناختم. فكر 
مي كردم دفاع آخر بازي مي كند! اما در آسيا كه بازي كرد 
ديدم عجب گلزن فوق العاده اي است. فصل قبل كجا بود؟
  صنعت نفت. به هر حال او تا فروردين 

محروم است و پرسپوليس مشكل گلزني دارد.
اشكال ندارد. به هر حال پرسپوليس قهرمان مي شود. حاال 

شما نگاه كن ببين حرفم درست درمي آيد يا نه.

محمد زارعي|  واالرضا فرزين؛ اين نام يكي دو هفته اي است بر سر زبان ها 
افتاده. واالرضا نوه علي پروين اســت، همان نوه اي كه زماني سلطان 
درباره اش گفته بود »او برخالف همه خانواده، اســتقاللي شده است« 
واالرضا چند روزي است عضو تيم نوجوانان پرسپوليس شده و اين اتفاق 
حرف وحديث هاي زيادي را بين هواداران فوتبال به وجود آورده است. 
اول به خاطر همان سابقه اســتقاللي بودن و دوم به دليل اضافه وزن اين 
نوجوان 17ساله كه در همه عكس هايش ديده مي شود. واالرضا عصر يكي 
از روزهاي هفته گذشته ميهمان روزنامه همشهري بود. او آمده بود درباره 
اين دو مساله حرف بزند كه چند مساله ديگر هم ساخت و رفت! بخوانيد.

با 10 كيلو اضافه وزن 
آقاي گل شدم

     نوه علي پروين  در گفت وگو با همشهري در پاسخ 
    به شائبه پارتي بازي مي گويد: وقتي در پرسپوليس

   تست دادم اصاًل مرا نمي شناختند

     عكس| حامد خورشيدي|

فينــال پرسپوليس-كاشــيما 
را اســتاديوم بودم. يك بار هم 
وقتي محمد در گهر دورود بود 
و با پرســپوليس بازي داشتند 
در ورزشگاه بودم. همان بازي 
كه محمد يك شــوت زيرتاقي 
زد ولي داور گل را قبول نكرد. 

بازي ۱-۱ شد.
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سيدمناف هاشمي
معاون حمل ونقل و ترافيك شهرداري تهران

   تقاطع هايي كه صوتي 
مي شوند

چهارراه كالهدوز- قيطريه 
چهارراه سهروردي - مطهري 

چهارراه وليعصر- مولوي 
تقاطع قرني -  طالقاني

وضعيت معابــر، مكان هاي 
تفريحــي ماننــد پارك ها، گزارش

امكانات ورزشــي و رفاهي و 
حتي سيستم حمل ونقل عمومي در پايتخت 
به گونه اي است كه همه شــهروندان به آن 
دسترسي آسان و مطلوبي ندارند و همواره با 
چالش هايي مواجه بوده و هستند. روشندالن 
ازجمله اقشــار خاص، اما شــهروند همين 
شهرند و حق شهروندي دارند، اما آنطور كه 
بايد و شايد حقوقشــان رعايت نمي شود. 
انصاف نيست كارهاي انجام شده را ناديده 
گرفت، اما اين اقدامات كافي نبوده و مسير 
نابينايان هنوز هموار نشــده و براي تردد با 
موانعي مواجهند كــه قطعــاً در روزهاي 
بحران زده كرونايي آنهــا را با بحران زدگي 
بيشــتري روبه رو كرده اســت. بهســازي 
پياده روها كار ارزشمندي است كه مديران 
شــهري همواره به آن توجه داشته اند و در 
دوره جديد هــم اين موضــوع در اولويت 
اقدامات شهرداري قرار گرفته است. مديريت 
شهري تهران به لحاظ وجود مسئوليت هاي 
اجتماعي قطعاً در حوزه هاي مختلف ازجمله 
پياده راه ســازي و ارائه خدمــات عمومي، 
مشــكالت اين قشــر را مدنظر قرار داده تا 
حقوق روشندالن رعايت شود. در اين بين با 
توجه به آنكه دنيا به سمت هوشمندي پيش 
مي رود، اين مهم براي افراد داراي معلوليت 

نيز بايد مورد توجه قرار گيرد.
در همين ارتباط، سيدمناف هاشمي، معاون 
حمل ونقــل و ترافيك شــهردار تهران در 
راستاي حفظ حقوق شهروندي نابينايان 
مي گويــد: »ارائه خدمات بايــد به گونه اي 
باشد كه نابينايان و روشــندالن هرگز در 
رفت وآمدهايشان احساس سختي نكنند. 
هوشمندسازي نيز بخشي از كارهايي است 
كه بايد در اين خصوص صــورت بگيرد.« 
نصب موزاييك هــاي ويــژه كم بينايان و 
نابينايان در پياده روها، رفع مشكل پل هاي 
روي جوي آب، همسطح ســازي  و برطرف 
كردن موانع در معابر، بهســازي مســير 
تردد معلوالن و نابينايان، مناسب ســازي  
ايستگاه هاي اتوبوس و استفاده از تابلوهاي 
هدايت مســير به خط بريــل در برخي از 
خطوط اتوبوسراني و... از مهم ترين كارهاي 
انجام شده توســط مديريت شهري است. 
چنين امكاناتي براي تبديل شدن تهران به 
شهري براي همه الزم و ضروري است، اما 

كافي نيست.

اصوات خاموش
چالشــي كه نابينايان بيش از هر چيز با آن 
دست به گريبان هستند، استفاده از ناوگان 
حمل ونقل عمومي و تردد در معابر شــهري 
است. وقتي خبري از چراغ راهنماي صوتي 
در تقاطع ها و چهارراه هــا يا هدايتگران گويا 
در ايستگاه هاي اتوبوس نيست، قطعاً استفاده 
از امكانات عمومي براي اقشار خاص سخت 
مي شود و دشوار. نصب تابلوي هدايت مسير 
به خط بريل در برخي از ايستگاه هاي خط5 
بي آر تــي اقدام خوبــي بود كه با اســتقبال 
نابينايــان هم مواجه شــد، اما در شــرايط 
كنوني كه لمس كردن يكي از عوامل انتقال 
كوويدـ19محسوب مي شــود، قطعاً تغيير 
سيستم خدمت رساني ضرورت دارد. با گذشت 
بيــش از290 روز از اپيدمي ايــن بيماري، 
اقدامي براي هوشمند سازي  و بهره مندي از 
سيستم گويا براي اين هدايتگران نشده است؛ 
موضوعي كه مي تواند به كاهش لمس سطوح 
توسط روشندالن در شهر كمك كند. مهدي 
حامي، روشندل و مســافر خط يك بي آرتي 
است و نصب سيســتم گويا در ايستگاه هاي 
اتوبوس را ضروري عنــوان كرده و مي گويد: 
»نصب تابلوي بريل در تمام خطوط اتوبوس 
عملي نشده است، اما همان تعداد كمي هم 
كه در برخي از ايستگاه ها ازجمله ايستگاه آيت 
نصب شده، بسيار كمك كننده بود. با شيوع 
بيماري كرونا، لمس كردن سطوح خطرناك 
اســت و به همين دليل مي توان از اين اتفاق 
ناخواسته و البته تلخ، بهره برد و سيستم هاي 
اينچنينــي را گويا كرد.« از ســوي ديگر به 
گفته معاون حمل ونقل و ترافيك شــهردار 

تهران، تجهيز و نوســازي ناوگان حمل ونقل 
عمومي براي نابينايان تهــران با قيد فوريت 
براي افزايش بودجه و ظرفيت خدمات رساني 
بهتر در دستور كار قرار گرفته است: »برخي از 
خطوط خط 5بي آرتي به سيستم گويا تجهيز 
شــده اند و راه اندازي اين سيستم در ناوگان 
حمل ونقل عمومي به ويژه تاكسي و اتوبوس 

ضروري و مورد تأكيد است.«

گذر از خيابان با چشمان بسته
عبــور از عــرض خيابــان در تقاطع ها و 

چهارراه ها با هدايــت چراغ هاي راهنمايي 
3رنگ انجام مي شود؛ ديدن رنگ هايي كه 
براي روشندالن ممكن نيســت. نابينايان 
تا قبــل از اپيدمي كرونا بــا كمك ديگران 
از عرض خيابان عبور مي كردنــد، اما اين 
روزها كه مردم براي حفظ نكات بهداشتي 
مجبور به رعايت فاصله گذاري اجتماعي اند، 
كمك هاي اينچنيني بــه حداقل يا حتي 
صفر رسيده است. آمنه اسدزاده، شهروند 
روشندلي است كه محل كارش در خيابان 
وليعصر واقع شده و به گفته خودش هر روز 
از تقاطع طالقاني عبــور مي كند: »عصاي 
ســفيد نماد نابينايان اســت و راننده ها با 
ديدنش توقف مي كنند، اما هستند كساني 
كه به اين موضوع بي توجهند و همين امر 
ســبب مي شــود در برخي از مواقع دچار 

حادثه شــويم. اگر تقاطع هــا و چهارراه ها 
گويا شوند، عبور و مرور براي افرادي مثل 
من آســان تر مي شــود؛ به ويژه اين روزها 
كه مردم به دليل كرونــا تمايلي به كمك 
كردن بــه افراد نابينــا ندارنــد.« تجهيز 
چراغ هــاي راهنمايي به سيســتم صوتي 
نخســتين بار ســال 84زماني كه كامران 
رحيم اف، مديرعامل وقت شركت كنترل 
ترافيك شهرداري تهران بود، مطرح و چراغ 
راهنمــاي تقاطع خيابان هــاي طالقاني- 
قرني به سيســتم گويا تجهيز شد. اما اين 
طرح، آنطور كه بايد و شايد عملياتي نشد 
و سيستم گويا در اين تقاطع هم خاموش 
شــد تا اينكه ســال 95زماني كه ايلوش 
وزيري، مديرعامل شركت كنترل ترافيك 
شهرداري تهران بود، باز اين موضوع مورد 

توجه قرار مي گيرد، اما با گذشت 4سال هيچ 
كاري انجام نشده اســت؛ درحالي كه سال 
96شهردار زنجان  فعال تر از بقيه نشان داد و 
براي نخستين بار در كشور چراغ تقاطع هاي 
ســبزه ميدان و چهارراه سعدي اين شهر را 

صوتي كرد.

چراغ ها گويا مي شوند
محمــد عليخانــي، رئيــس كميتــه 
هوشمند ســازي  حمل ونقل شوراي شهر 
تهران اما در گفت وگو با همشهري خبر از 
اقدامات خوب در راستاي هوشمند سازي  
چراغ هاي راهنما براي رفاه بيشتر روشندالن 
و كم بينايان مي دهد و مي گويد: »با توجه به 
گسترش روزافزون تكنولوژي در همه ابعاد 
زندگي فــردي و اجتماعي هر روز شــاهد 
ارائه ابزار و خدمات نوين در عرصه زندگي 
خصوصي و اجتماعي در حوزه هاي مختلف 
شهري، خدماتي و رفاهي هستيم. در جامعه 
امروزي كه بايد شهروندان به ميزان مساوي 
حق استفاده و بهره مندي از خدمات شهري 
و رفاهي را داشته باشند، كم توانان و معلوالن 
هم بايد بــه همان ميزان حق اســتفاده از 
اين خدمات را داشــته باشند.« به گفته او، 
معاونت حمل ونقل و ترافيك شــهرداري 
تهران از طريق شــركت كنترل ترافيك، 
تجهيز چراغ هاي راهنما به سيستم صوتي 
را در 4تقاطع مهم و پرتردد شــروع كرده 
است: »سيستم صوتي به گونه اي طراحي 
شده كه متناسب با رنگ چراغ راهنما آالرم 
مي دهد و تغيير رنگ هــا از بلندگو پخش 
شده و عابرپياده متوجه مي شود كه مي تواند 
از تقاطع عبور كند يا بايد بايســتد. امكان 
جايگزيني صداي انســان با آالرم صوتي، 
كم و زياد كردن صدا، كاهش خودكار صدا 
با توجه به شــلوغي و خلوتي معابر و حالت 
شب و روز، از ويژگي هاي ديگر پيش بيني 
شده در سيستم هاي صوتي است.« تجهيز 
چراغ راهنما به سيستم صوتي در هر تقاطع 
80ميليون تومان هزينه دارد و تا پايان سال 
12تقاطع به اين سيستم تجهيز مي شوند. 
به گفته اين عضو شــوراي شــهر تهران، 
به دليل اينكه خطرات مربوط به عبور و مرور 
شهروندان روشندل و كم بينا در سطح معابر 
شــهري چندين برابر معلوالن ديگر است، 
مناسب ســازي  معابر شــهري به خصوص 
تقاطع ها در دستور كار شوراي شهر تهران 
قرار گرفته و مصوبات الزم براي انجام اين 

كار به شهرداري تهران ابالغ شده است.

شــهر دســترس پذير، 
شهري اســت كه در آن شهرسازي

همه افراد و اقشار بتوانند 
به صورت يكســان از امكانات شــهري 
لبتــه بحــث  برخــوردار باشــند. ا
دســترس پذيري شــهر در مورد افراد 
خاص مانند كــودكان، زنــان باردار، 
ســالمندان و به ويژه توان يابان ازجمله 
افــراد داراي معلوليــت، نابينايــان و 
ناشنوايان از اهميت ويژه اي برخوردار 
است. به گزارش همشهري، در راستاي 
تحقق چنين شــهري چندي اســت 
شهردار يزد اعالم كرده كه اين شهر از 
سوي ســتاد ملي مناسب سازي  كشور 
به عنوان نخستين شهر پايلوت در كشور 
انتخاب شــده كه با مناسب سازي  شهر 
براي همه اقشار جامعه به ويژه توان يابان 
دسترس پذير شود و همه اقشار جامعه 

بتواننــد در آن از امكانــات شــهري 
برخوردار شوند.

اين در حالي اســت كه در تهــران نيز 
به عنوان پايتخت، پروژه 500كيلومتري 
بهسازي پياده روها كليد خورده و تاكنون 
بيش از 60كيلومتر بهسازي شده است. 
البته كه تهران از نظر وســعت و شرايط 
جغرافيايي تفاوت هــاي زيادي با ديگر 
كالنشهرها دارد و كارها بسيار سخت تر 

است.

شهر بايد از معلوليت خارج شود
ر  ا د شــــهر
يــزد، درباره 
پروژه هــاي 
مناسب سازي 
اين كالنشهر 
به همشهري، 

گفت: »پس از اينكه شهر يزد در ميراث 
گردشــگري بــه ثبت جهاني رســيد، 
مديريت شهري خواست عالوه بر جذب 
گردشگر براي شهر، شــرايطي را براي 
گردشگران و مردم به وجود آورد كه همه 
افراد بتوانند از امكانات شــهر استفاده 
كنند و با مناسب ســازي  شهر، شرايط 
را براي حضور معلوالن هم فراهم كند. 
در همين راستا سال گذشته نخستين 
جشنواره گردشگري معلوالن در شهر 
يزد را داشتيم و بعد از جشنواره، پيشنهاد 
نخستين پايلوت شدن شــهر يزد را در 
كشور به عنوان شهر دســترس پذير به 

ستاد مناسب سازي  كشور ارائه داديم كه 
تأييد هم شد.«

جمال الدين عزيزي ادامــه داد: »براي 
اينكه شهر را به سمت دسترس پذيري 
پيش ببريم، ابتدا يك برنامه كوتاه مدت، 
ميان مدت و بلندمدت طراحي كرديم. 
به همين منظور امسال پروژه اي به اسم 
هفت خــان را در حال اجــرا داريم كه 
از ميدان همافر يزد آغاز مي شــود و تا 
خيابان مسجد جامع، حدود 5كيلومتر 
ادامــه دارد. همكاران مــا در مديريت 
شــهري به صورت كامل اين مســير را 
پايش كردند و اشكاالت دسترس پذيري 
آن را درآوردنــد و در ادامــه با يك كار 
گروهي و همكاري بخش هاي مختلف 
عمراني مناطق 5گانه شــهرداري يزد 
بهسازي شده و مسير تردد نه تنها براي 
توان يابان، بلكه براي همه اقشار جامعه 

مناسب سازي  خواهد شد.«
شــهردار يزد افزود: »ما مي خواســتيم 
پروژه هفت خان را در روز 13آذر ماه روز 
معلوالن افتتاح كنيم كه به دليل شرايط 
كرونا نشد و اميدوارم طي  2هفته آينده 
اين پروژه افتتاح شــود و به بهره برداري 

برسد.«
به گفتــه عزيــزي، پياده محــوري و 
دسترس پذيري شــهر لزوما مخصوص 
توان يابان نيســت و در دسترس پذيري 
شهر يزد بر آن هستند كه شهر براي همه 
اقشار جامعه، دسترس پذير شود؛ چراكه 
براي داشتن شهر دسترس پذير بايد شهر 

را از معلوليت خارج كرد.

همشهري موضوع هوشمند سازي  تجهيزات راهنمايي در راستاي كمك به روشندالن را بررسي كرده است

 پروژه هفت خان شهر يزد در راستاي مناسب سازي شهر 
در حال اجراست و تا 2هفته آينده به بهره برداري مي رسد

صداهاي خاموش و مسيرهايي كه هموار مي شوند

شهر بادگيرها الگوي 
مناسب سازي كالنشهرها مي شود

نگاه

گذرها براي معلوالن هموار مي شود

    زينب زينال زاده
خبر نگار

معلوليت بخشي از شــرايط بشري است 
كه زندگي انســان ها در طول تاريخ از آن 
فارغ نبوده است. در واقع معلوليت همزاد 
زندگي بشــر بوده اســت؛ اما معلوليت هرگز به معناي محروميت 
نيست. هيچ انساني فقط به دليل داشــتن نه نقص يا كاستي، بلكه 
تفاوت هاي جسمي از حقوق انساني و بشري خود محروم نمي شود، 
بلكه بايد حقوق و كرامت شخص داراي معلوليت به عنوان شهروندي 
با ويژگي هاي متفاوت جسمي از ســوي همگان پاس داشته شود. 
افراد داراي معلوليت، جزئي از همين جامعه  هســتند كه در كنار ما 
زندگي مي كنند اما براي حضور آنها در جامعه هم بايد فرهنگ تكريم 
از معلوالن ايجاد شود و هم زيرســاخت الزم، به ويژه مناسب سازي 
معابر شهري و دسترســي به امكانات الزم براي حضور مستقل آنها 

در فضاهاي شهري.
بي شــك يكي از مهم ترين مشــكالت جامعه معلوالن، ناهمواري 
مسيرهاي گذر و تردد و عدم  مناسب سازي مبلمان و ناوگان شهري 
اســت كه طي چند ســال اخير مورد توجه بوده ولي هنوز با نقطه 
مطلوب فاصله بســيار دارد و معلوالن در اين خصوص با مشــكالت 
عديده اي روبه رو هستند. مشــاهده معلولي كه با تحمل رنج فراوان، 
كاري به دست آورده اما به علت موانع فيزيكي قادر به تردد و دسترسي 
نيست، بسيار غم انگيز است. عالوه بر موانع فيزيكي، معلوالن با موانع 
فرهنگي بسياري در جامعه روبه رو هستند ازجمله در مدرسه، مراكز 
آموزشي، فرهنگي و محل زندگي. توجه به جامعه معلوالن و كم توانان، 
از ابتدا مورد توجه مديريت شهري در دوره فعلي بوده است؛ به خصوص 
كه دسته اي از اين عزيزان، جانبازان گرانقدر دفاع مقدس هستند كه 
همگي نسبت به ايشان دين ويژه اي داريم. در مناسب سازي معابر براي 
معلوالن گام هاي خوبي برداشته ايم، هرچند تا وضعيت مطلوب فاصله 
زيادي داريم. حمل ونقل رايگان و با تخفيف هاي ويژه براي معلوالن 
شديد جسمي و حركتي در سطح تهران، با مقاصد درماني، آموزشي 
و شغلي، خدمتي است كه اكنون به دنبال گسترش و ارتقاي كيفي آن 
هستيم. عالوه بر اين مناسب سازي مسير تردد توان يابان، از در منزل 

تا نخستين شريان اصلي، طي سال هاي اخير صورت گرفته است.
بر اين اساس، از مجموع 127ايســتگاه موجود در كل خطوط مترو، 
با وجود فعال بودن بيش از 150آسانســور، برخي از ايستگاه هايي 
كه پيش تر ساخته شــده اند به آسانســور مجهز نبوده كه اصالح و 
مناسب سازي آنها و تجهيز گام به گام آنها به آسانسور در دستور كار قرار 
دارد و مستمرا انجام مي شود. البته بيشتر ايستگاه ها داراي پله برقي 
هستند و براي كم توانان عزيز با مشكالت كمتري مواجهيم. اما تجهيز 
تمام ايستگاه ها به آسانسور نيازمند تامين اعتبار بااليي است كه به 
فوريت نمي تواند عملي شود. در راســتاي مناسب سازي گام به گام 
ايستگاه ها، قرارداد تهيه و نصب 49دستگاه آسانسور منعقد شده و 
در حال نصب و اجرا در ايستگاه هاســت. در اين راستا تالش شده تا 
هيچ ايستگاهي را چنان كه امكانات مورد نياز براي تردد معلوالن، در 
آن تدارك ديده نشده، به بهره برداري نرسد. به همين خاطر، اقدامات 
الزم براي خطوط متروي 6 و 7 جهت جانمايي آسانسور، پله برقي و 
ساير تجهيزات استاندارد صورت گرفته است. با تدابير انديشيده شده، 
از اين پس هيچ ايستگاهي بدون مناسب سازي براي تردد معلوالن 
افتتاح نخواهد شد. آنگونه كه در ايستگاه متروي برج ميالد با وجود 
آمادگي براي بهره برداري ولي هنوز افتتاح رسمي صورت نگرفته است. 

   علي اكبر جمالي، مديرعامل انجمن نابينايان ايران 
كالنشهرهاي كشور به ويژه تهران شرايط مناسبي براي تردد نابينايان ندارند؛ هر چند 
در مقايسه با سال هاي گذشــته اقداماتي انجام شده اســت، اما تا رسيدن به وضعيت 
ايده آل و مطلوب فاصله داريم. مشــكالت متعددي در تهران وجود دارد كه رفت وآمد 
را براي نابينايان ســخت و گاهي اوقات هم غيرممكن مي كند. تردد موتورســواران، 
بي قانوني برخي از خودروســواران و كمبود پاركينگ و.... همــه و همه تهران را براي 
زندگي نابينايان نامناسب كرده اســت؛ هر چند احداث 500كيلومتر پياده راه در تهران 

مهم ترين و بزرگ ترين كاري است كه مديريت شهري در راستاي 
مناسب ســازي  معابر براي تردد معلوالن به ويــژه نابينايان 
انجام داده اســت كه با بهره برداري از آن، مسير عبور و مرور 
روشندالن هموارتر مي شــود. تجهيز برخي از عالئم و ابزار 

ترافيكي مانند چراغ هاي راهنمايي به سيســتم صوتي، 
مطالبه چند ساله اي اســت كه بنا به داليلي محقق 
نشده. كرونا، شرايط تردد را براي نابينايان سخت تر 
و محدوديت هايي ايجاد كرده اســت و امروز زمان 
آن است كه سبك خدمت رساني را تغيير دهيم و از 

سيستم و ابزار هوشمند استفاده كنيم.

تهران، دوستدار نابينايان نيست

   عليرضا پاك فطرت، عضو كميسيون عمران مجلس
هوشمند سازي  نياز به زيرساخت دارد كه با توجه به مشكالت 
عديده  تهران، اين كار شدني نيست. تجهيز چراغ هاي راهنما 
به سيستم صوتي براي بهره مندي روشندالن حتمًا الزم است، 

اما بنده شــخصًا گمان مي كنم چنين كاري در تهران پيچيده 
است. ما در بخشــي از پياده روهاي تهران با مشكل عبور 
عابران پياده مواجه هستيم و با اقدامات انجام شده موفق 
نشده ايم يك معبر هموار و ايمن براي عابران پياده اعم 
از ســالمند، معلول، كودك و... ايجاد كنيم، پس چطور 
بايد انتظار هوشمند ســازي  برخي از تجهيزات مانند 

چراغ هاي راهنمايي را داشت.

زيرساخت هاي هوشمند سازي  در تهران وجود ندارد

   سپنتا نيكنام، عضو شورا و رئيس كميته مناسب سازي شهر يزد 
 معلوالن بزرگ ترين اقليت هر كشور هستند. رعايت حقوق اين گروه از شهروندان پيش از اين مغفول مانده بود و انتخاب يزد به عنوان 
پايلوت شهر دسترس پذير سبب شد تا گام هاي اساسي در اين زمينه برداشته شود. به همين منظور در شهر يزد از سال 96اقدامات 
برنامه ريزي شده در راستاي مناسب سازي  شهر و حقوق افراد داراي معلوليت را شروع كرديم. در سال اول مناسب سازي  پارك ها شروع 
شد و هر منطقه از شهرداري يكي از پارك ها را مناسب سازي كرد. سپس براي هر پروژه از بين معلوالن يك مشاور انتخاب كرديم كه 
امضاي مشاور براي تأييد نهايي بايد براي اتمام پروژه وجود مي داشت. حوز فعاليت فقط در پارك ها نبود، بلكه وارد فضاهاي تاريخي 
شهر شديم و مراكز گردشگري شهر ازجمله مسجد، آتشكده و... را با همكاري متوليان امر مناسب سازي كرديم. همچنين جشنواره 
ملي گردشگري معلوالن را بنيانگذاري كرديم. در بحث حمل ونقل معلوالن 2دستگاه ون به صورت رايگان در اختيار انجمن معلوالن 
نخاعي و 2دستگاه ون نيز به صورت رايگان در اختيار دانش آموزان مدرسه استثنايي قرار داديم و در صداوسيما براي هر بخش خبري 

مترجم ناشنوا درنظر گرفتيم. مجموع اين اقدامات باعث شد ستاد مناسب سازي كشور مجاب شود، شهر يزد به عنوان 
نخستين پايلوت شهر دسترس پذير انتخاب شده و در مصوبه ستاد آمده ظرف 3سال مناسب سازي شهر را بايد انجام 
بدهيم. نخستين اقدام براي مناسب سازي، مناسب سازي معابر شهري است. در پروژه هفت خان به عنوان نخستين 
پروژه اين طرح حدود 10كيلومتر )5.2كيلومتر رفت و 5.2كيلومتر برگشت( مناسب سازي خواهد شد و در اين اقدام همه 

سطوح براي تمام عابران هموار مي شود و ناهمواري فقط براي خودروها خواهد بود. به هر ترتيب در طرح هفت خان 
7مقطع شهر مناسب سازي مي شود. خان نخست، مركز آموزش و پرورش استثنايي و خان هفتم مسجدجامع يزد 

است. جزئياتي كه در اين پروژه ديده شده مي تواند الگوي مناسبي براي ديگر شهرها باشد. از سوي ديگر، طبق 
برنامه درنظر داريم تا سالروز گراميداشت شوراها )9ارديبهشت( طول مسيرهاي مناسب سازي شهر يزد نيز 

به 50كيلومتر برسد.

50 کيلومتر مسير در يزد مناسب سازی می شود
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 باران كه به خــاك مي خورد بوي نم 
مي دهد و حتما طراوت آن شما را هم گزارش

مثل ما سرخوش مي كند، اما در جنوب 
نقشه جغرافياي ايران، كنار كارون و هورالعظيم، 
باران طور ديگري مي بارد. چند روز اول نفس ها را 
تنگ مي كند و كمي كه شــدت مي گيرد با بوي 
فاضالب همراه است و مصيبتي كه سيل مي شود در 
خانه هاي مردم. جريــان آب و فاضالب نه به خانه 
جمع و جور و فقيرانه كارگر »شــلنگ آباد« رحم 
مي كنــد، نه به چنــد پاره آجر حاشيه نشــين 
»جراحي«. اين را اهالي مي گويند. آن هايي كه هنوز 
بعد از گذشت چند روز از بارندگي هفته گذشته، 
خانه و زندگي    شان زير آب و فاضالب رفته و بوي 
لجن گرفته و روزهاي پاييزي را برايشان سياه كرده 
است. اهالي از مســئوالن  گاليه و مسئوالن هم 
كمبود اعتبار را مشكل اعالم مي كنند و گاهي هم 
پاي وامي كه بانك جهاني در سال 85براي اصالح و 
تكميل شبكه آب و فاضالب اهواز اختصاص داد، به 
ميان مي آيد. اما نه آن اعتبار 149ميليون دالري به 
سرانجام رســيد و نه مردم به اقدامات نهادهاي 

متولي اميد دارند.

استاندار روز اول بحران در تهران بود
»مرتضي حزبــاوي« از اهالي اهــواز مي  گويد كه از 
سال گذشته تا امروز با وجود اعتبار نهادهاي مربوطه 
آبگرفتگي گســترده در همه مناطق اتفــاق افتاد. او 
با اشــاره به عمليــات عمراني در خيابــان انقالب به 
همشهري مي گويد: »خيابان انقالب به دليل عمليات 
عمراني 6 ماه بســته بود، اما يك هفته بعــد از اينكه 
كار تمام شــد همه خيابان را آب گرفت. شــهرداري 
هنگام تعويض لوله هاي جمع آوري آب هاي سطحي، 
لوله هايي با همان اندازه سابق كار مي گذارد. اگر اندازه 
لوله ها جوابگو بود كه اين همه آبگرفتگي نداشتيم.« 
او از فعاليت شــركت ملــي حفاري، نيروهاي ســپاه 

و جهادي در جريــان آبگرفتگي مي گويــد و تأكيد 
مي كند شــهرداري و اســتانداري هيــچ كاري براي 
مناطق آب  گرفته نكرده اند. حزباوي از حضور استاندار 
در تهران و شــركت در يك برنامه زنده تلويزيوني آن 
هم در شــرايطي كه خانه و زندگي مردم چند شــهر 
خوزستان زير آب است، گاليه مي كند. گاليه حزباوي، 
نقل اين روزهاي فعاالن اجتماعي و شبكه هاي مجازي 
هم هست. حضور در برنامه زنده تلويزيوني در شرايطي 
رقم مي خورد كه چهارشــنبه دو هفته پيش به اذعان 
مديركل بحران خوزســتان، »علي شريعتي« به همه 
فرمانداران و مســئوالن نهادهاي مرتبط دستور داده 

بود در محل كار خود حاضر باشند.

ورود آب به منازل
»مصطفي ســواري« شهروند ســاكن كوي علوي يا 
»شــلنگ آباد« از آبگرفتگي كوي علوي تــا نيم متر 
مي گويد و توضيح مي دهد: »دو ســاعت از بارندگي 
گذشــته بود كه آب و فاضالب كل خيابان را گرفت و 

داخل منازلي كه در انتهاي مسير بودند، شد.«
او از عملكرد مسئوالن در آبگرفتگي اخير گاليه مي كند 
و به همشهري مي گويد: »ســازمان هاي مسئول آب 
جمع شــده در خيابان انقالب را به سمت كوي علوي 
هدايت مي كردند در شرايطي كه كوي علوي خودش 

غرق در آب بود.«

يك هفته آبگرفتگی در مالشيه
»شيخ عقيل« شورايار مالشيه اســت. منطقه اي كه 
شايد به استناد گفته هاي اين شورايار شرايط بهتري 

نسبت به كوي علوي داشته باشد، اما در برخي مناطق 
مانند بازار مالشيه، خيابان چهارم كه اتفاقا درمانگاه و 
فروشگاه منطقه در آن قرار دارد و خيابان هاي همجوار 
مسجد نور هنوز آب تخليه نشده  است. »شيخ عقيل« 
هم مانند شهروندان ساكن در مناطق ديگر اهواز تأكيد 
مي كند كه هيچ لوله  گذاري اي براي جمع آوري آب هاي 

سطحي در يك سال گذشته انجام نشده است.

پس زدگی دوباره فاضالب در بندرامام)ره(
شهرســتان ماهشــهر با 3 شهر ماهشــهر، بندر امام 
خميني )سربندر( و شهرك شهيد چمران )جراحي( با 
بيش از 300هزار نفر جمعيت هم اوضاع بهتري نسبت 
به اهواز نداشت. 24پتروشيمي در اين شهرستان فعال 
است و با وجود فعاليت صنايع مختلف، اينجا هم ردي 
از توسعه نيست و شبكه جمع آوري آب هاي سطحي و 
فاضالب يكي شده اند. ايجاد تاسيسات فاضالب در شهر 
بندرامام با ظرفيت 75هزار نفر تا 1403و ماهشــهر با 
ظرفيت 110هزار نفر تا 1402دو موردي است كه در 
فصل مربوط به آب و فاضالب اليحه بودجه گنجانده 
شده، اما شهروندان اين شهرستان هم مانند اهوازي ها 
معتقدند نهادهاي متولي در ســال هاي گذشــته كار 

زيادي براي مردم انجام نداده اند.
»احمد راشدي« از ساكنان بندرامام و فعال اجتماعي به 
همشهري مي گويد: »با وجود بهبود اوضاع در ماهشهر 

و شهرك شــهيد چمران، معابر بندرامام هنوز بعد از 
يك هفته آبگرفتگي دارند.« او به مشكل ديگر اهالي 
هم اشاره مي كند و مي افزايد: »برخي از مناطق مانند 
فاز يك خشك شده بود، اما در چند روز گذشته دوباره 
شــاهد پس زدگي فاضالب بوديم. بسياري از مناطق 
مانند مســكن مهر حق دفع فاضالب را هم پرداخت 
مي كنند، اما شبكه استاندارد ندارند. در مناطق ديگر 
اصال چاه فاضالب و در كل شهر هم شبكه دفع آب هاي 

سطحي وجود ندارد.«

پمپ هاي خاموش آبفا در بندرامام
اين فعال اجتماعي از بودجه 97ميليارد توماني آبفاي 
بندرامام در سال هاي 97و 98ياد مي كند كه قرار بود 
با آن بخشي از مشــكالت مردم حل شود، اما تكميل 
شبكه فاضالب با تأخير چندباره به پايان امسال موكول 
شده اســت. راشــدي همچنين توضيح مي دهد كه 
موتورپمپ هاي آبفا در طــول بارندگي خاموش بوده 
است و به گفته كارمندان آبفا اين كار به دليل جلوگيري 
از سوختن موتورها انجام شده. راشدي مي گويد: »آبفا 
معتقد بوده حجم بارندگي به حدي اســت كه حتي 
اگر پمپ ها كار كنند، تأثيري در رفع مشــكل ندارند 
درحالي كه اگر پمپ ها كار مي كرد و پمپ هاي تعميري 
هم سرويس مي شد، شايد حجم آبگرفتگي به اين اندازه 

نمي رسيد.«
 

ماجراي اعتبار و تكميل شبكه فاضالب
ســال 84بانك جهاني وام 149 ميليون دالري براي 
اصالح و تكميل شــبكه آب و فاضالب شهرهاي اهواز 
اختصاص داد. همان زمان شــيراز 127ميليون دالر 
براي حل مشكل فاضالب خود وام گرفت و خبرهايي 
هم از وام ساري و بابل از اين بانك منتشر شد. هرچند 
مديران وقــت آبفا درباره شــيوه هزينه ايــن اعتبار 
توضيحاتي داده اند، اما به گفته ســيد كريم حسيني، 

رئيس مجمع نمايندگان خوزســتان وام كامل جذب 
نشــد و همان بخشي هم كه جذب شــد، هدر رفت و 
نهادهاي نظارتي و قضايــي پيگيري هايي در اين باره 
داشتند. بعد از گذشت 15ســال از ماجراي وام بانك 
جهاني، حاال بحث بر سر اعتبار 150ميليون يورويي 
است كه سال گذشته به فرمان مقام معظم رهبري از 
صندوق توسعه ملي براي بهسازي شبكه فاضالب اهواز 
اختصاص يافت. مديرعامل آبفاي خوزســتان توضيح 
مي دهد: »اين اعتبار در دو بخش به آبفاي خوزستان 
داده مي شود. فعال از 100ميليون يورويي كه قرار بود 
امسال پرداخت شود، 12درصد به حساب آبفا آمده و 
حدود 3 هفته پيش قــرارداد عمليات اجرايي تكميل 
شبكه فاضالب با قرارگاه خاتم االنبيا)ص( امضا شد و 
قرارگاه كار را از كارون آغاز كرد.« »عليرضا حقيقي پور« 
مي افزايد: »درخواست كرديم بخشــي از اين اعتبار 
صرف شــبكه جمع آوري آب هاي ســطحي شود، اما 
سازمان برنامه و بودجه در نامه ابالغ تأكيد كرده است 
اعتبار فقط بايد براي تكميل شبكه فاضالب اهواز هزينه 
شود.« او با بيان اينكه تكميل شــبكه فاضالب اهواز 
3 ســال زمان نياز دارد، ادامه مي دهد: »براي تكميل 

صددرصدي شبكه 350ميليون يورو نياز است.«
  

نمايندگان خوزســتان در روزهاي گذشــته با اشاره 
به تفاهمنامه چند نهاد مســئول ازجمله شهرداري، 
 استانداري و آبفا با هدف پيشگيري از آبگرفتگي و پس 
زدن فاضالب، واكنش هاي زيادي به بحران پيش آمده 
داشتند. هرچند شــهرداري معتقد است از 23پروژه 
تعيين شده فقط 3پروژه را اجرا نكرده و آبفا هم تأكيد 
مي كند بيشــتر از آن كار كرده اســت، اما هر دو اين 
تفاهمنامه را بدون پيوست مالي مي دانند. دعوا بر سر 
اعتبار در خوزســتان ادامه دارد، اما اين بار هم نگراني 
مردم از موج جديد بارش ها در اختالف ميان  مسئوالن 

گم شده است.

آبگرفتگی و پس زدگی فاضالب در شهرهاي خوزستان در حالی  
امسال هم تكرار شد كه مسئوالن همچون سال هاي  قبل كمبود 

اعتبار را چالش اصلي عنوان مي كنند

باران و هزار مشكل حل نشده 
شهرهاي خوزستان

سيده زهرا عباسي
خبر نگار

مكث

آب و فاضالب در اولويت پيگيري 
نمايندگان خوزستان 

آبگرفتگي و پس زدگي فاضالب در اهواز، 
بندرامام و ماهشهر طي روزهاي گذشته 
بار ديگر مشكل نداشتن شبكه جمع آوري 
آب هاي ســطحي و تكميل نشدن شبكه 
فاضالب به ويژه در كالنشــهر اهواز را به 
تيتر رســانه ها تبديل كرد. سال گذشته 

پس از بارندگي هاي خوزســتان، مقام معظم رهبري دستور برداشت 
150ميليون يورو از صندوق توسعه ملي براي تكميل شبكه فاضالب 
اهواز را صادر كردند، اما مسئوالن و نمايندگان استان اين اعتبار را كافي 
نمي دانند و از سويي، نگراني ها براي تكميل شبكه دفع آب هاي سطحي 
هنوز به قوت خود باقي اســت. رئيس مجمع نمايندگان خوزستان در 
مجلس شوراي اسالمي با بيان اينكه در اغلب شهرهاي ايران جمع آوري 
آب هاي سطحي و پســاب فاضالب به شــكل مجزا انجام مي شود به 
همشهري مي گويد: »متأسفانه در اهواز و بسياري از شهرهاي خوزستان 
شبكه دفع آب هاي سطحي وجود ندارد. از سوي ديگر شبكه فاضالب 
اهواز براي جمعيت 300هزار نفري ايجاد شده بود و حاال بايد پاسخگوي 

پساب فاضالب يك ميليون و 500هزار نفر جمعيت باشد.«
سيد كريم حسيني به مشكالت ديگر اهواز اشاره مي كند و مي افزايد: 
»زمين اهواز مسطح و نفوذناپذير است. همچنين آب هاي زيرزميني 
در اين كالنشهر نزديك به سطح است و خاك ريزشي دارد. با توجه به 
اين موارد، هزينه ايجاد شبكه فاضالب در اهواز بيشتر از ساير شهرها و 

گنجايش خيابان هاي اهواز هم براي ايجاد خطوط مجزا كم است.«
او با بيان اينكه طبق برآوردهاي شــوراي شــهر اعتبار مورد نياز براي 
تكميل شبكه جمع آوري آب هاي سطحي 8-7هزار ميليارد تومان است، 
ادامه مي دهد:  » اعتبار 150ميليون يورويي براي تكميل شبكه فاضالب 
است كه هم اكنون 41درصد پيشرفت و به اعتبار تكميلي هم نياز دارد 
اما اين اعتبار فقط براي شبكه فاضالب هزينه خواهد شد و نگراني براي 

جمع آوري آب هاي سطحي همچنان باقي است.«
حسيني ادامه مي دهد: »در جلســه هاي متعدد با مسئوالن نهادهاي 
متولي مانند شهرداري و آبفا هشدارهاي الزم را درباره مشكل آبگرفتگي 
داده بوديم و حتي دو ســه ماه قبل طرح ضربتي براي كنترل آب هاي 
سطحي طي يك تفاهمنامه تدوين شــد. تعهدات مكتوب اين نهادها 
موجود است و طبق گزارش هاي رسيده شهرداري، آبفا و استانداري تا 
50درصد به آن عمل كرده اند.« وي به فعاليت سپاه و بسيج در روزهاي 
گذشته اشاره مي كند و توضيح مي دهد كه مردم معتقدند اگر اين دو 
ارگان و نيروهاي جهادي نبودند، خسارت ها بيش از اينها بود. حسيني 
به پيگيري  براي افزايش بودجه در اليحه بودجه 1400نيز اشاره مي كند 
و مي گويد: »2 مشــكل آب و فاضالب در خوزستان در اولويت است و 
اعتبار موجود و ساالنه استاني را براي رفع آن كافي نمي دانيم. به همين 
دليل مجمع نمايندگان خوزستان خواستار نگاه ويژه وزارتخانه ها، دولت 

و مجلس به اين استان و محروميت هاي آن است.«

   رفع مشكل 38نقطه فوق بحراني در سال جاري 
برخي از مسئوالن مانند سال گذشته، بارش بيش از حد نرمال را معظل شرايط فعلي خوزستان مي دانند، اما »موسي 
شاعري« شهردار اهواز مشكل اصلي را نبود شبكه دفع آب هاي سطحي عنوان و تأكيد مي كند تا زماني كه اين 
شبكه تكميل نشود، اوضاع همين است و شهرداري اعتبار كافي براي تكميل شبكه ندارد. او بودجه امسال اين 
كالنشهر را 2500ميليارد تومان اعالم مي كند و به همشهري مي گويد: »امسال 100ميليارد تومان براي آسفالت 
لحاظ شده بود كه طي 6 ماه اول سال هزينه شد. 70ميليارد تومان از اعتبار هم به ايجاد خطوط جديد براي دفع 
آب هاي ســطحي، خريد پمپ و اليروبي اختصاص يافت كه با آن مشكل 38نقطه از 57نقطه فوق بحراني را حل 

كرديم. اما مشكل اهواز باقي است، زيرا شهرداري به اندازه بضاعت مالي خود فعاليت مي كند.«

شهروندان اهواز، ماهشهر و بندرامام از بی توجهی مسئوالن به آبگرفتگی گاليه دارند   عكس ها: فارس
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هر نقطه از خاك كه در آن جانوران 
محيط
خاك زي  نظیر  كرم خاكي و مورچه زيست

مشاهده نشد به معناي از بین رفتن 
تنوع زيستي خاك و غیر قابل كشت بودن آن است. 
يك چهارم تنوع زيســتي جهان، درون خاك قرار 
دارد و شعار امسال روز جهاني خاك، »خاك را زنده 
نگه داريد، از تنوع زيستي خاك محافظت كنید« 

است.
محمد درويش، عضو هیأت علمي مؤسسه تحقیقات 
جنگل ها و مراتع كشــور معتقد اســت، بیشترين 
كم توجهي در طبیعت نسبت به خاك شده است. 
او به همشهري مي گويد: بررســي  دانشمندان در 
يكي از بیابان هاي لیبي كه از گرم ترين نقاط جهان 
است، نشــان مي دهد كه در هر سانتي مترمكعب 
خاك، بیش از 20هزار باكتــري مفید وجود دارد. 
خاك موجودي زنده و سرشار از مواد و موجودات 
ارزشمند اســت كه براي تولید غذا بسیار اهمیت 
دارد و ضامن تنوع زيســتي موجود در كره زمین 
اســت. ســاالنه بیــش از 24میلیارد تــن خاك 
از دســترس خارج مي شــود و اين درحالي است 
كه متوســط تولید خاك 400سال اســت. ايران 
يك درصد مساحت خشكي هاي جهان را دارد، ولي 
میزان فرسايش خاك كشور 2میلیارد تن در سال 

و يك  دوازدهم سهم جهاني فرسايش خاك است.
او مي گويد: اگر قرار باشــد فقط ارزش كاني هاي 
فلزي خــاك را بســنجیم، ايران ســاالنه حدود 
56میلیارد دالر فقط در فرايند فرسايش از دست 
مي دهد و اين در شــرايطي اســت كه زمان تولید 
خاك در ايران 800ســال، يعني دوبرابر متوسط 
جهاني اســت. محمد درويش مي گويــد: به دلیل 
ناهمواري هاي جوان كوه ها، فشار دام بر عرصه هاي 
مرتعي، توسعه كشــاورزي زيراشكوب ها و كشت 
ديم در شیب هاي باالي 15درصد، توسعه بي رويه 
سد سازي  و تغییر كاربري، نرخ فرسايش خاك در 
ايران زياد است. نیمي از فرسايش خاك در كشور 
نیز آبي و نیمي بادي اســت كه ناشــي از خشك 
شدن تاالب ها و خشك شدن اراضي ديم در 6 ماه 

سال است.
اين پژوهشگر، متناســب كردن تعداد دام با مرتع 

و صنعتي كردن فرايند دامپروري را يكي راه هاي 
حفاظت از خــاك عنوان مي كنــد و مي گويد: در 
شــیب هاي باالي 15درصد تحت هیچ شرايطي 
اجازه كشــاورزي حتي به صورت ديــم نبايد داده 
شــود. همچنین نبايد تغییــر كاربري به خصوص 
در اكوسیســتم هاي مرتعي و جنگلي داده شــود. 
همچنین بايد در خطوط انتقــال نفت و آب و گاز 

مالحظات زيست محیطي اعمال شود.
تنوع زيســتي درون خاك در همه جــاي دنیا در 
حال از بین رفتن اســت. نیمي از خاك سطح كره 
زمین در 150ســال گذشــته از بین رفته است. 
حبیب خداورديلو، رئیس گروه علوم خاك دانشگاه 
ارومیه در گفت وگو با همشــهري با اشاره به تنوع 
زيســتي باالي خاك مي گويد: اكولوژيســت ها به 
بخشي از گونه هاي زيستي درون خاك، مهندسان 
خاك مي گويند. انــواع كرم خاكــي، مورچه و... 
معماري تقلیدناپذيري ايجــاد مي كنند كه خاك 
بتواند به وظايف متنوع زيست محیطي، تولید غذا، 

اكولوژيكي، جذب و نفوذ آب و... خود برسد.
حبیب خداورديلو، میكروب هاي خاك را به پزشكان 
خاك تشبیه مي كند و مي گويد: میكروب هاي درون 
خاك، بسیاري از آلودگي هاي درون خاك را تجزيه 
كرده و به مواد بي خطرتر تبديل مي كنند و در اكثر 
مواقع از جذب مواد غیرضروري جلوگیري كرده و 
به جذب مواد موردنیاز گیــاه كه در چرخه حیات 
مؤثر اســت، كمك مي كنند. مديريت نادرست ما 
در اســتفاده بیش از اندازه از نهاده هاي كشاورزي 
)كود و ســموم( و همچنین خاك ورزي ســنتي 
كه بايد جاي خود را به خاك ورزي و كشــاورزي 
حفاظتي دهد، باعث شده مواد آلي خاك كه غذاي 
اين موجودات اســت، از بین برود. همچنین اين 

كار ســاختمان خاك را از بین مي برد و شرايط را 
براي ورود مواد سمي نامساعد مي كند و با كاهش 
زادآوري موجودات خاك زي تنوع زيســتي خاك 

كاهش مي يابد.

حساسوانتقامجو
وقتي خرخاكي ها، كرم هاي خاكي، مورچه ها و... را 
درون زمین نديديــد آن را به عنوان يك خطر تلقي 
كنید. چون به گفته حبیــب خداورديلو متخصص 
خاك، وقتــي زيســتمندان خاك از بیــن بروند، 
گرد وخاك و ســیل هاي گل آلود منجر به فرسايش 
خاك مي شــوند. باران به رواناب تبديل مي شود و 
مانند آنچه در شــمال و جنوب غرب كشور شاهد 

بوديم، تخريب زياد همراه دارد.
خاك ها حساســیت هاي متفاوتي دارند. در ايران 
كه بیشتر مساحت آن خشك و نیمه خشك است، 
اين حساسیت ها به مراتب بیشتر است. رئیس گروه 
علوم خاك دانشگاه ارومیه مي گويد: مواد آلي در اين 
مناطق كمتر اســت و نیاز به مدارا و مهرباني بیشتر 
دارد، ولي اين نكته به معناي عدم مــدارا با مناطق 
جنگلي نیست؛ چون در اين مناطق، باران مي تواند 
شديد تر بوده و خاك را تخريب كند. متأسفانه در همه 
جاي كشور با خاك ورزي سنتي، آتش به جان خاك 
زده ايم. خاك ورزي يا همان شخم زدن سنتي، باعث 
تركیب گسترده كربن درون خاك با اكسیژن سطح 
زمین و تبديل آن به CO2 شده است. كربن درون 
خاك حیاتي است و ســطح باالي آن نشان دهنده 
كیفیت آن است و باعث مي شود كه خاك مقاومت 
بیشتري داشته باشد و محصول بهتري در آن ايجاد 
شود، ولي همین ماده با خاك ورزي سنتي به ماده 

نابود كننده حیات تبديل مي شود.

  محمد درويش، عضو هیأت علمي مؤسسه تحقیقات جنگل: ساالنه 2میلیارد تن خاك ايران دچار فرسايش مي شود
  رئیس گروه علوم خاك دانشگاه ارومیه: خاك فرسوده ايران با گردوخاك و سیل هاي گل آلود انتقام مي گیرد

مرگ زودرس خاك ايران 34تومان؛ بودجه روزانه حفظ هر مترمربع جنگل
 گزارش اختصاصي همشهري از بودجه1400 سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداري براي حفظ آب،  خاك و جنگل 

سال1400 قرار است 2400میلیارد تومان بودجه 
منابع
كل كشور به سازمان جنگل ها برسد كه اين بودجه طبيعي

نسبت به سال جاري 40درصد افزايش داشته كه 
منطبق بر رقم تورم است. در عین حال براي اجراي برنامه هاي 
حیاتي نظیر حفاظــت از جنگل هاي هیركانــي، جلوگیري از 
فرسايش خاك، تجهیزات اطفاي حريق و عملیات آبخیزداري 
هنوز ارقام اختصاص يافته پاسخگوي مخاطرات پیش رو نیست. 
بررسي همشــهري همچنین مشخص كرده اســت كه سهم 
حفاظت از هر مترمربع جنگل در برنامه توقــف بهره برداري از 

جنگل هاي شمال تنها 34تومان در روز است.
اليحه سال1400 بودجه كل كشور چهارشنبه 11آذر به ايستگاه 
بهارستان رسید. بررسي اعداد و ارقام پیشنهادي دولت در بخش 
سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداري كشور نشان از افزايش 595 
میلیارد توماني در هزينه هاي جــاري و عمراني دارد كه كامال با 

رقم افزايش تورم يعني 40درصد انطباق دارد.
ســازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداري كشــور در اين بودجه 
8كد بودجه اي بــراي برنامه هاي خود دارد. البته هر ســال در 
بخش هزينه هاي جاري و تملك دارايي هاي سرمايه اي يا همان 
هزينه هاي عمراني، ارقام به دقت مشخص است. اما نكته اساسي 
كه تغییري در روند بودجه ريزي سال1400 محسوب مي شود، 
جدا شدن 5كد بودجه از هزينه هاي ســاالنه است كه مي تواند 
اهمیت اين موارد را براي مديريت منابع طبیعي كشور افزايش 
دهد. مقايسه بودجه سال1400 سازمان جنگل ها با رقم بودجه 
پیشنهادي كل كشور، مطابق اليحه دولت كه 2425هزار میلیارد 
تومان است، نشان مي دهد سال آينده دولت يك هزارم بودجه كل 
كشور را به صیانت از جنگل ها و مراتع كشور اختصاص داده است.
اين در شرايطي است كه اين سازمان متولي حفظ 83درصد از 
عرصه هاي ملي كشور است و بايد برنامه هاي گسترده اي  براي 

بودجه ريزي در اين موضوع داشته باشد.

بودجهبرنامهمحور
براساس اليحه بودجه سال1400، اعتبارات سازمان جنگل ها در 

بخش هاي تخصصي با دقت بیشتر تخصیص يافته است. بخش 
هزينه هاي جاري بودجه1400 سازمان جنگل ها، 530 میلیارد 
تومان اســت. در اين بخش ها، بودجه  28میلیارد توماني براي 
عملیات آبخیزداري، ايمن سازي حوضه هاي آبخیز دربرابر سیل و 
حفاظت از خاك درنظر گرفته شده است. همچنین بودجه برنامه 
تثبیت شن هاي روان و بیابان زدايي 20 میلیارد تومان است كه 

نسبت به سال99، 6برابر شده است.

5كدمهمبودجهاي
بودجه هاي متفرقه سازمان جنگل ها در سال1400 شامل 5كد 
جديد رديف بودجه اي شده است تا تأكید دولت را بر اهمیت اين 
برنامه ها مشخص كند. اين موارد شامل اطفاي حريق جنگل ها 
و مراتع، افزايش بهره وري منابع طبیعي، احیاي منابع طبیعي، 
توقف بهره برداري از جنگل هاي شمال ، اعالم وضعیت اراضي و 

رفاه كاركنان مي شود.
بزرگ ترين رقم در اين بخش پس از بخش رفاهي كه ناشــي 
از تورم 40درصدي اقتصاد كل كشــور است، شــامل برنامه 
»توقف بهره برداري از جنگل هاي شمال« مي شود. جنگل هاي 
هیركاني 20هزار كیلومترمربع وسعت دارند كه مقايسه اين رقم 
با عدد 250میلیارد تومان بودجه اختصاص يافته در سال1400 

نشــان مي دهد دولت براي توقف بهره بــرداري از جنگل هاي 
شــمال براي هر مترمربع 12500تومان بودجه حفاظتي قرار 
داده است كه اين يعني هر روز دولت 34تومان براي حفظ هر 
مترمربع از جنگل هاي شــمال كشور بودجه صرف مي كند كه 
بي شــك دربرابر قیمت قاچاق  چوب و خاك يا ويالسازي هاي 
انجام شــده در اين عرصه ها رقمي نحیف محســوب مي شود. 
مطابق ايــن برنامه كه از ســال96 در جنگل هــاي هیركاني 
مازندران، گیالن و گلستان آغاز شده بايد از درختان، خاك و 
عرصه هاي طبیعي اين جنگل ارزشــمند كره زمین، بیشترين 
حفاظت صورت گیرد. طي سال هاي اخیر دست اندازي به منابع 
طبیعي به بهانه هاي مختلف افزايش چشمگیري داشته و اين 
روند همچنان ادامه دارد. قاچاق چوب، قاچاق خاك، ويالسازي 
و جاده ســازي  هاي مختلف، وقف انفال و دفن زباله تهديداتي 
است كه سازمان جنگل ها در ســال1400 بايد با توان هرچه 

تمام تر با آن مبارزه كند.
همچنین يكي از مهم ترين بخش هاي بودجه سال1400 سازمان 
جنگل ها مربوط بــه اطفاي حريق جنگل ها و مراتع اســت كه 
در ســال هاي اخیر همواره بحراني ترين محور فعالیت ها بوده و 
خسارات بسیاري را به عرصه هاي طبیعي كشور تحمیل كرده 
اســت. اطفاي حريق هر ســاله با كمترين امكانات يعني بیل و 
كلنگ و دمنده هاي اولیه انجام شده و تنها در موارد نادر با اعزام 
بالگرد حريق مهار شده است. ارقام مندرج در برنامه اطفاي حريق 
جنگل ها و مراتع سال1400 نشان مي دهد هیچ بودجه جديدي 
براي تجهیز حافظان عرصه هاي طبیعــي در مقابله با حريق ها 

اختصاص داده نشده است.

مقايسه بودجه سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور از سال 98 تا 1400
جمع )ميليارد تومان(هزينه هاي عمراني )ميليارد تومان(هزينه هاي جاري )ميليارد تومان(دوره زماني

129106235بودجه سال98
283624907بودجه سال99

5309721502برآورد سال1400

بودجه هاي متفرقه سازمان جنگل ها در سال1400
جمع رفاه كاركناناعالم وضعيت اراضيتوقف بهره برداري از جنگل هاي شمالاحياي منابع طبيعيافزايش بهره وري منابع طبيعياطفاي حريق جنگل ها و مراتع 

903 ميليارد تومان530 ميليارد تومان2.5 ميليارد تومان250 ميليارد تومان30 ميليارد تومان91 ميليارد تومان25 ميليارد تومان

سيدمحمدفخار
زهرارفيعیخبرنگار
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در سال هاي اخير فعاليت صنفي دانشجويان را چگونه 
ارزيابي مي كنيد؟ 

فعاليت هاي دانشجويي حتي قبل از دوره 
كرونا به دليل گستردگي دامنه فعاليت از 
نظر كيفيت و كميت با ركود همراه شد. در 
دوره هاي قبل فعاليت هاي دانشجويي به 
فعاليت هاي سياسي ختم مي شد اما در چند 
سال اخير انواع و اقسام شوراهاي صنفي، 
كانون ها و انجمن هاي صنفي تاسيس و شروع به كار كرد كه در موضوعات 
مختلف اجتماعي، زيست محيطي، فرهنگي و سياسي فعاليت مي كنند. 
تنوع فعاليت هاي دانشجويي در سال هاي اخير به شدت گسترش پيدا 

كرده اما كميت و كيفيت آن با كاهش روبه رو بوده است.
 كرونا با فعاليت هاي مدني، فرهنگي دانشجويان كشور 

چه كرد؟
كرونا فضايي ايجاد كرد كه دانشجويان به صورت ناگهاني و سريع وارد 
دوره جديدي شدند. اين اتفاق همه ابعاد دانشجويي از آموزش گرفته تا 
حضور در خوابگاه و جلسات و تشكل را تحت تأثير خود قرار داده است. در 
چنين فضايي شاهد دگرگوني بزرگي در مجموعه فعاليت هاي دانشجويي 
هستيم. دانشگاه ها در تمامي مقاطع به سمت آموزش هاي غيرحضوري و 
مجازي رفته اند به طوري كه دانشگاه بزرگی مانند دانشگاه تهران، صنعتي 
شريف، شهيد بهشتي و... كه در روزهاي عادي مملو از جمعيت بود در 
روزهاي كرونايي به قدري راهروها خلوت شــده كه احساس مي شود 

دانشگاه ها تعطيل هستند.
اما كرونا تأثير مضاعفي روي فعاليت هاي صنفي دانشــجويان داشته، 
دانشجويان براي اين دوره آمادگي كامل نداشتند و ندارند؛ بنابراين عموم 
فعاليت هاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي و ورزشي دانشجويان در خيلي 
از دانشگاه ها تقريبا به صفر رسيده است. به همين خاطر ضرورت دارد كه 
متوليان امر در اين زمينه بي تفاوت نباشند و به ابعاد آينده پژوهي مسئله 

هم توجه كنند.
 دانشــگاه با اين محدوديت ها به چه سمت و سويي 

مي رود؟

 دراين زمينه بايد به يكي از مباحث جدي و با اهميت اشاره كنم؛ موضوعي 
تحت عنوان »انتقال ميراث دانشگاه«. دانشجويان جديدالورد سال 99در 
مقطع كارشناسي اساسا هيچ گونه تصويري از دانشــگاه ندارند. آنها از 
مدرسه به دانشــگاه آمده اند در حالي كه هيچ گونه آشنايي با اين فضا 
به خاطر حضور نداشتن در اين محيط پيدا نكرده اند. متأسفانه فعال براي 
آنها دانشگاه و مدرسه تفاوت چنداني ندارد. اين موضوع زنگ خطري است 
براي آينده. چراكه هيچ گونه تبادل تجربه اي بين دانشجويان جديدالورود 
با دانشجويان سال باالتر صورت نگرفته است. گفت وگوي چهره به چهره 
دانشجويان با استادان، حضور در خوابگاه هاي دانشجويي و تبادل نظرات، 
نحوه مشــاركت در مباحث و موضوعات كه متكي به فن بيان است در 
دانشگاه ها دستخوش آسيب هاي جدي شده است.  دانشگاه هاي ما در 
آينده اي نزديك با يك نوع شكاف جدي در انتقال ميراث مواجه خواهد 
شد. دانشگاه قبل از كرونا اين توانايي را داشت كه ميراث خود را در همه 
زمينه ها بازتوليد كند. به اين صورت كه افراد بعد از ورود به دانشگاه در 
نتيجه حضور در فضاي دانشگاهي و گفت وگو با ديگر دانشجويان باتجربه 
ميراث پس از يك سال اين ميراث را دريافت مي كردند اما االن اين ميراث 

انتقال پيدا نمي كند.
 اگر ميراث دانشــگاه انتقال پيدا نكند چه اتفاقي رخ 

مي دهد؟
انقطاع انتقال ميراث دانشگاه به دانشجويان كه با حذف گردهمايي ها و 
روابط چهره به چهره در دوره كرونا در حال وقوع است، فردگرايي در نسل 
جديد را افزايش مي دهد. نسل جديد با ظهور تكنولوژي و تغيير سبك 
زندگي نسبت به نسل هاي پيشين نوعي زندگي فردگرايي را آموخته، در 
اين مجرا زيست دانشگاهي به عنوان يكي از عناصر كليدي براي پيوستن 
به جمع و بازگشت به زندگي جمعگرا بسيار اهميت دارد كه متأسفانه 
با شيوع ويروس كرونا و مجازي شــدن تمامي فعاليت ها فردگرايي در 
دانشجويان در حال تقويت است. اين مسائل بسيار جدي است و متوليان 
دانشگاهي بايد به آن توجه كنند. ما بايد آمادگي داشته باشيم تا بتوانيم 
اين گسست را جبران كنيم. اين نكته را نبايد فراموش كرد كه دانشگاه يك 
محيط آزمايشي و آماتوري است كه دانشجويان را براي محيط اجتماعي 
و تقويت خرد جمعي آماده مي كند. اگر اين گسست جبران نشود كاركرد 

تعليمي و تربيتي دانشــگاه ها كه تا به حال نقــش جامعه پذيري براي 
دانشجويان را ايفا مي كرد به شدت آسيب مي بيند و ضعف هاي جدي در 

محيط اجتماعي به وجود خواهد آمد.
 سال آينده انتخابات رياست جمهوري در پيش است 
اما فعاليت هاي دانشجويي دراين عرصه بسيار سرد و بي رمق شده 
و مي توان گفت به صفر رسيده، آيا دليل اين رفتار شيوع بيماري 

كروناست يا عوامل ديگري دخيل است؟
از دو زاويه اين موضوع قابل بررسي است. چشم انداز اول؛ فرض مي كنيم 
كه كرونا نبود. با اين فرضيه اين پرسش مطرح مي شود كه در اين صورت 
فعاليت دانشجويي در انتخابات 1400چگونه انجام مي گرفت؟ در اين باره 
بايد بگويم رويكردي كه در كشور ما در رابطه با فعاليت هاي دانشجويي 
وجود داشــته و دارد اين اســت كه برخالف خيلي از كشور هاي ديگر 
فعاليت هاي دانشجويي در آن فرصت تلقي نمي شود بلكه يك تهديد 
محسوب مي شود. ما در دوره اول و به خصوص دوره دوم رياست جمهوري 
حسن روحاني شاهد بوديم كه فعاليت هاي دانشجويي در هنگام انتخابات 
به اوج خود رسيد. اما در دوره دوم رياســت جمهوري با روي كار آمدن 
دوباره آقاي روحاني اتفاق عجيبي رخ داد؛ اينكه فعاليت هاي دانشجويي 
كاهش يافت به خصوص دانشجوياني كه در روي كار آمدن آقاي روحاني 
نقش فعالي داشــتند در اين دوره فعاليت هاي خــود را يكباره متوقف 
كردند. در واقع مي توان گفت انتظارات آنها برآَورده نشد به خصوص براي 
تشكيل اتحاديه ها و به همين خاطر ما شاهد نوعي ركود در فعاليت صنفي 
دانشجويان هستيم. در اين دوره تنها بخشي از فعاليت هاي دانشجويي 
رونق گرفت. فعاليت هاي اجتماعي كه در حوزه هاي كمك رســاني به 
محرومان و توجه به تعهدات اجتماعي پررنگ تر شده است كه به نوعي 
اين فعاليت ها پيام بزرگي در بر دارد و به عنوان سرخوردگي و نااميدي 
تعبير مي شود و نااميدي تا جايي كه دانشجو براي خير عمومي و از ميان 
برداشتن موانع اجتماعي، خود به اين نتيجه مي رسد كه بايد آستين باال 

بزند و بار مسئوالن را به دوش بكشد.
نقش دانشجويان در انتخابات رياســت جمهوري بسيار مؤثر است اما 
هم اكنون ما با يك فضاي سرد روبه رو هســتيم. اگر در 3،4ماه آينده 
اتفاقي رخ دهد مثال يك احساس اميدواري جدي در جامعه ايجاد شود 

كه البته بعيد است، آن وقت مي توانيم خوش بين باشيم كه دانشگاه در 
عرصه انتخابات رياســت جمهوري فعال و جدي ظاهر شود اما با روند 
كنوني پيش بيني مي شود با فضاي انتخاباتي ســردي در دانشگاه ها 
روبه رو شويم. هرچند مي توان مســئله را به جامعه هم تعميم داد اما 
فراموش نكنيم كه دانشــگاه موتور متحرك فعاليت هاي سياســي، 
اجتماعي و فرهنگي در هر جامعه اي اســت. اگر اين موتور متحرك 
خاموش يا كم توان شــود با توجه به اينكه مــا جمعيت قابل توجهي 
دانشجو در كشــور داريم و تقريبا مي توان گفت هر خانواده اي يك يا 
چند دانشجو دارد، بدون ترديد در اين شــرايط تبعات و اثرات آن در 
جامعه نمودار مي شود. چشم انداز دوم، كار را دشوار تر مي كند. حاال اين 
فضايي را كه توصيف شد در بحران شيوع كرونا تصور كنيد. بدنه هاي 
دانشــجويي كه همواره نقش فعالي در صحنه هاي سياسي داشتند 
در دوره كرونا متزلزل شده اســت. به انزوا رفتن دانشگاه در انتخابات 
رياست جمهوري زنگ خطر نگران كننده اي اســت كه سواي ايجاد 
دلمردگي و دلسردي هاي حاكم در فضاي دانشــگاه براي حضور در 

عرصه سياست، اين عقب نشيني به آحاد جامعه هم سرايت مي كند.
 در جامعه ايراني فعاليت هاي دانشجويي تا چه اندازه با 
اهميت است؟ آيا غيبت دانشگاه در عرصه هاي مختلف مي تواند 

خطرناك باشد؟
آسيب هاي انزواي فعاليت هاي دانشجويي در جامعه  را بايد در كوتاه مدت 
و بلندمدت بررسي كنيم. در جامعه هاي پيشرفته كانون هاي توليد فكر، 
انديشه در عرصه سياست با سازوكار حرفه اي نقش اساسي ايفا مي كنند 
اما در جامعه ما از ديرباز دانشگاه مسئوليت اقدام يا ضعف نهاد هاي مدني 
را به دوش كشيده چون احزاب ما در جامعه يا غايب بودند يا اگر هم حاضر 
بودند از آن بلوغ و پختگي برخوردار نبودند و متأسفانه هنوز هم نيستند و 
راه طوالني در پيش است كه احزاب در جامعه ما بتوانند اقدامات حرفه اي 

انجام دهند. 
در اين فضا همچنان اين دانشگاه است كه اين كاستي، غيبت و ناكارآمدي 
را پاسخ داده به خصوص بعد از انقالب كه بحث جمهوريت در نظام اهميت 
پيدا كرد. بنابراين غيبت دانشگاه در عرصه سياست قطعا در جامعه ما 

متبلور مي شود و تأثير جدي و حتي خطرناكي دارد.

خبر

 روند صعودي كرونا
 در ۳ استان شمالی ايران

با وجود كاهش تعداد شهرستان هاي داراي وضعيت قرمز، نمودار 
وضعيت بستري بيماران كرونا در برخي اســتان ها مانند استان 

مازندران، گيالن و گلستان در حال صعود است.
به گزارش همشهري، با وجود اينكه رفت وآمدهاي برون شهري 
و سفرها در دو هفته گذشــته تا حد زيادي مديريت شده بود، اما 
همچنان تعدادي از مسافران پيش از آغاز اجراي محدوديت ها به 
شهرهاي شمالي ايران سفر كرده بودند. هر چند كه به طور قطع 
نمي توان گفت كه افزايش آمار ابتال در شــهرهاي شمالي الزاما 
ناشي از سفر مسافران است و در اين زمينه سبك زندگي روزمره 
هر منطقه، ميزان رعايت پروتكل ها و عوامل ديگري نيز تأثير گذار 
است. با وجود اين در ماه هاي گذشته استان هاي شمالي به دليل 
اينكه يكي از مقصدهاي اصلي سفر بوده اند، فشار بيشتري را از نظر 
تداوم انتقال بيماري تجربه كرده اند و تقريبا در زمينه شكســتن 
زنجيره انتقال موفقيت چنداني نداشته اند. ديروز در نخستين روز 
پس از تعطيالت فراگير دو هفته اي، ســخنگوي وزارت بهداشت 
گفت كه آمارهاي ابتال و بستري در ســه استان شمالي كشور در 
حال افزايش است. سيما سادات الري، سخنگوي وزارت بهداشت 
در اين باره گفت: ميانگين بروز هفتگي موارد مثبت بســتري در 
هفته دوم آذرماه در كشور حدود 1۷ نفر به ازاي هر 100 هزارنفر 
جمعيت گزارش شده است كه بيشترين ميزان بروز به ترتيب در 
استان هاي ايالم، سمنان، اردبيل، ياسوج و يزد گزارش شده است. 
ميران بروز در استان هاي يادشده با اختالف قابل توجهي بيشتر از 
ميانگين كشوري است. به گفته او ميانگين كشوري بروز هفتگي 
موارد مرگ ومير ناشي از بيماري در كشور در هفته دوم آذرماه 36 
نفر به ازاي هر يك ميليون نفر جمعيت است كه بيشترين ميزان 
بروز در اســتان هاي يزد، كردســتان، اردبيل و خراسان جنوبي 
گزارش شده است. آنطور كه الري مي گويد با وجود كاهش تعداد 
شهرستان هاي داراي وضعيت قرمز و همچنين كاهش نسبي در 
موارد بستري و مرگ ومير ناشــي از بيماري در كشور كه مرهون 
همكاري مسئوالنه مردم در عمل به توصيه هاي بهداشتي و توسعه 
همكاري بين بخشي و تالش شبانه روزي كادر درمان است، نمودار 
وضعيت بستري بيماران كرونا در برخي اســتان ها مانند استان 

مازندران، گيالن و گلستان در حال صعود است.

بررسی وضعيت دانشگاه ها در آستانه روز دانشجو در گفت وگو با غالمرضا ظريفيان، استاد دانشگاه تهران

موتور محرك فعاليت هاي دانشجويي خاموش  شده است، عقب نشيني سياسي، اجتماعي و فرهنگي دانشگاه، زنگ خطري براي 
جامعه است كه به  زودي پيامدهاي منفي آن آشكار مي شود

فعاليت هاي صنفي دانشجويان در ركود

ركود فعاليت هاي دانشجويي اتفاقي آشكار و نگران كننده است. فعاالن 
دانشجويي اين موضوع را تأييد مي كنند و در ماه هاي اخير كارشناسان 
حوزه و استادان برخي دانشــگاه ها هم به اين مسئله واكنش نشان 
داده اند. چندي پيش سياوش خرسندي، معاون دانشجويي و فرهنگي دانشگاه اميركبير گفت: براي روز دانشجو نگران هستيم 
چرا كه تشكل ها هيچ تحرك جدي از خود نشان نداده اند و اين ركود در فعاليت تشكل ها رضايت بخش نيست. به نظر مي رسد 
دانشجويان از ادامه فعاليت سرخورده شده اند البته مسئله كرونا هم بسيار جدي است. اما با وجود اين فعاالن دانشجويي و برخي 
كارشناسان اين حوزه بر اين باورند كه ركود فعاليت هاي دانشجويي و انزواي دانشجويان داليل بسيار مهم تري دارد. در ادامه 

گفت وگوي همشهري با غالمرضا ظريفيان، استاد دانشگاه تهران را مرور كنيد تا اهميت موضوع روشن تر شود.

 محمدصادق خسروي عليا
خبر نگار
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    گفت وگوي آنجلينا جولي با گيتانجالي رائو
نظارت، ايده پردازي، تحقيق، ســاخت و برقراري ارتباط، اينها 
خالصه اي است از آنچه دانشــمند و مخترع نوجوان در طول 
گپ و گفت مجازي خود با آنجلينا جولي، بازيگر و فعال اجتماعي  
مطرح كرد. وي در اين گفت وگو در مورد كار حيرت انگيز خود با 
استفاده از فناوري براي مقابله با مسائلي ازجمله آب آشاميدني 
آلوده تا اعتياد به مواد مخدر و آزار و اذيت اينترنتي و در مورد 
ماموريت خود براي ايجاد يك جامعه جهاني از مبتكران جوان 
براي حل مشكالت سراســر جهان صحبت كرد. حين اين گپ 
ويدئويي، ذهن درخشان و روحيه سخاوتمندانه او همراه با پيام 
الهام بخشش براي ساير جوانان بيش از همه به چشم آمد: سعي 
نكنيد هر مشكلي را برطرف كنيد، فقط روي مسئله اي تمركز 
كنيد كه شما را به وجد مي آورد. اگر من قادر به انجام اين كارها 

بوده ام، پس هركسي مي تواند آن را انجام دهد.
چه زماني متوجه شدي كه به علم و دانش عالقه مند هستي؟

گيتانجالي رائو: لحظه خاصي وجود نداشت. من هميشه دوست 
داشــتم كاري كنم كه لبخند روي صورت آدم هــا بياورم. اين 
هدف هميشگي من است؛ خوشــحال كردن آدم ها. به همين 
دليل شروع كردم به فكركردن درباره اينكه چطور مي توانم با 

علم و فناوري يك تغيير اجتماعي ايجاد كنم. 10سالم بود كه به 
والدينم گفتم مي خواهم در آزمايشگاه تحقيقاتي كيفيت آب 
دنور در مورد فناوري حســگر نانولوله كربني تحقيق كنم. اين 
يك عامل تغيير دهنده اساسي بود. نسل ما به زودي اين كار را 

دست خواهند گرفت.
من مي دانم كه يكي از آخرين نوآوري هاي شما به جلوگيري از 

قلدري اينترنتي كمك مي كند. كمي درباره آن بگو؟
گيتانجالي رائو: نام اين سرويس مهرباني است. يك برنامه و يك 

برنامه افزودني Chrome كه براساس فناوري هوش مصنوعي 
قادر اســت در مراحل اوليه، مزاحمت اينترنتي را تشــخيص 
دهد. من شروع به رمزگذاري ســخت روي برخي از كلمات كه 
ناخوشايند به نظر مي رســد كردم و سپس موتور اين برنامه آن 
كلمات و كلمات مشابه را شناسايي مي كند، به اين ترتيب فرد 
مي تواند كلمه را ويرايش و يا به همان شكل ارسال كند. هدف 
مجازات نيست. به عنوان يك نوجوان، مي دانم نوجوانان گاهي 
اوقات دوست دارند قلدري كنند. اين برنامه اين فرصت را به آنها 

مي دهد تا در مورد آنچه مي گويند، تجديدنظر كنند.
وجود تو به عنوان مخترع جوان و آينده نگري كه هدفش كمك به 

رشد اجتماعي است، بسيار هيجان انگيز است.
گيتانجالي رائو: من نمي خواهم مانند دانشمنداني باشم كه معموال 
از تلويزيون نشان داده مي شوند، يك پيرمرد سفيدپوست! هدف 
من از ابداع، فقط يافتن راه حلي براي مشكالت جهان نيست بلكه 
ايجاد انگيزه در ديگران هم هســت؛ چراكه به تجربه شخصي، 
برايم آسان نيســت كســي مثل خود را نبينم. بنابراين واقعا 
مي خواهم اين پيام را بيان كنم: اگر من قادر به انجام آن باشم، 

شما و هر كسي مي تواند آن را انجام دهد.

»گيتانجالي رائو« كه روي مجله 
تايم به عنوان كودك سال 2020 دانش

قــرار گرفته اســت، متعلق به 
دختري 15ســاله هندي- آمريكايي و اهل 
كلرادو ست. اين نخستين باري است كه مجله 
تايم يك دانشمند و مخترع نوجوان را به عنوان 
»شــخصيت ســال« انتخــاب كــرده و به 
همين خاطــر توجه هــا بــه اين دانشــمند 

كم سن و سال جلب شده است.
»شــخصيت ســال« مجله تايم سال هاست 
كه شهرت جهاني دارد. اين عنواني است كه 
مجله تايم از ســال 192۷ ميالدي هر ســاله 
به كســي كه در سال سپري شــده بيشترين 
توجه مثبت يا منفي را برانگيخته باشد، اعطا 
مي كند. تا سال 1988 ميالدي اين عنوان »مرد 
سال« نام داشت. در سال 1999 اين عنوان به 
»شخصيت ســال« تغيير كرد تا به گفته اين 

مجله، انتخابش فراگيرتر باشد.
حاال اما براي نخستين بار در تاريخ يك نوجوان 
توانسته است اين عنوان را به دست بياورد. تايم 

عنوان جديد كودك ســال را شاخصي براي 
ظهور نسل جوان تر رهبران آينده مي داند.

اين نوجوان 15 ساله كه از بين 5هزار آمريكايي 
بين 8تا 16ساله براي دريافت اين لقب بزرگ 
انتخاب شــده اســت، فناوري هايي ازجمله 
دستگاه تشخيص ســرب در آب و همچنين 
برنامه اي بــراي شناســايي آزار و اذيت هاي 

اينترنتي يا قلدري مجازي ابداع كرده است.
البته اين انتخاب او از ســوي مجله تايم تنها 
افتخاري نيســت كه نصيب گيتانجالي شده 
اســت. پيش از اين در ســال 201۷ او عنوان 
»جوان ترين دانشمند برتر آمريكا« را به دليل 
اختراع تستي سريع و كم هزينه براي رديابي 
سرب در آب به دست آورده بود و براي اختراع 
اين دستگاه كه نام آن را تتيس گذاشته است، 

مبلغ  25هزار دالر جايزه دريافت كرد.
ايده ابداع دستگاهي براي اندازه گيري ميزان 
سرب در آب زماني به ذهن اين دختر 15ساله 
رسيد كه او هنگام مشــاهده اخبار از بحران 
آلودگــي آب مطلــع و به روش هايــي براي 
اندازه گيري ميزان ســرب در آب عالقه مند 
شــد. وي دســتگاهي مبتني بر نانولوله هاي 
كربني ايجاد كرد كه مي توانست اطالعات را از 

طريق بلوتوث ارســال كند. رائو سپس براي 
عملياتي كــردن ايده خود با يك دانشــمند 
تحقيقاتي در شركت آمريكايي M3 شروع به 

همكاري كرد.
اين دســتگاه به نام تتيس )Tethys( شامل 
يك باتري 9ولتي، يك واحد سنجش سرب، 
يك پسوند بلوتوث و يك پردازنده است. اين 
دســتگاه از نانولوله هاي كربني كه مقاومت 
آنها در حضور ســرب تغيير مي كند، استفاده 
مي كند. رائو قصد دارد با همكاري دانشمندان 
و متخصصان پزشــكي پتانســيل تتيس را 

به عنوان يك روش عملي بررسي كند.
اين نوجوان دانشمند با مطرح كردن ايده خود 
در كنفرانس MAKERS 2018 موفق شــد 
مبلغ 25هزار دالر ديگر نيــز دريافت كند. با 

اين ايده كارآمد، رائو از ژانويه 2019 در حال 
كار با تاسيسات آب دنور است و اميدوار است 
كه بتواند نمونه اوليه آن را در 2ســال آينده 

داشته باشد.
عالوه بر برگــزاري كارگاره هــاي ابداعي در 
سراســر جهان، گيتانجالي تاكنــون 3بار در 
رويداد TEDx نيز ســخنراني كرده اســت. 
در ســپتامبر 2018 رائــو برنــده جايــزه 
آژانــس حفاظــت از محيط زيســت اياالت 
 متحــده شــد و در مــه 2019 نيــز جايزه
»Health Pillar Prize« بــراي چالــش 
دانشــجويي نوآوري TCS بــراي توليد يك 
ابزار تشخيصي مبتني بر پيشرفت مهندسي 
ژنتيك در تشــخيص زودهنــگام اعتياد به 
مواد مخدر را دريافت كــرد. رائو قصد دارد در 
انستيتوي فناوري ماساچوست رشته ژنتيك 

و اپيدميولوژي بخواند. 

برای نخستين بار يك  نوجوان به خاطر فعاليت های 
علمی خود  از سوی مجله تايم به عنوان شخصيت 

سال انتخاب شده و نظرها را جلب كرده است

دانشمند 15ساله چطور 
شخصيت  سال شد؟ 

زهرا خلجي
خبر نگار

جهان استارتاپي

پهپادي براي پرتاب ماهواره

اگرچه ايده پرتاب هاي فضايي معموال مي تواند تصاويري از انفجار 
و حركت يك موشك به صورت عمودي از روي يك سكوي پرتاب 
را به همراه داشته باشد، اما اخيرا مشاهده شده است كه چگونه 
تعدادي از شــركت ها و اســتارتاپ ها مي خواهند به زودي اين 

وضعيت را به طور كلي تغيير دهند.
به گزارش وب سايت نيو اطلس، اســتارتاپ Aevum كه دفتر 
مركزي آن در شــهر »هانتس ويل« در ايالــت آالباما قرار دارد 
به دنبال راهي براي نشــان دادن توانايي هايــش در اين زمينه 
بوده و به همين دليل به تازگي از يك هواپيماي بدون سرنشين 
عظيم الجثه به نــام Ravn X رونمايي كرده اســت. اين پهپاد 
بخشي از سيستم خودمختار براي پرتاب ماهواره هاي كوچك 
از هوا به مدار زمين محسوب مي شــود. دقيقاً مانند راكت لب، 
اسپيس ايكس، ويرجين اوربيت و تعدادي از استارتاپ هاي ديگر، 
Aevum نيز اميدوار اســت كه با يك سيستم پرتاب جديد كه 
مي تواند محموله هاي بار را با تعداد فراوان حمل كند، دسترسي 
به فضا را آسان تر از قبل كند. راه حل اين اســتارتاپ براي اين 
موضوع ساخت بزرگ ترين هواپيماي بدون سرنشين جهان بوده 
است كه مي تواند به طور مستقل از باندهايي به طول يك مايل 
)1/6كيلومتر( پرواز كند و براي نگهداري نيز تنها به آشــيانه با 

مساحت ۷43مترمربع نياز خواهد داشت.
پهپاد غول پيكر Ravn X داراي 24متر طول و 5/5متر ارتفاع 
است كه طول دو سر با آن به 18متر مي رسد و از سوخت جت 
 Aevum مشابه هواپيماي معمولي استفاده مي كند. استارتاپ
مي گويد Ravn X مي تواند تقريبا در همه شرايط آب وهوايي 
پرواز كند. اين در حالي اســت كه ۷0درصــد اين هواپيماي 
بدون سرنشين قابل استفاده مجدد است و اين استارتاپ قصد 
دارد در آينده قابليت اســتفاده مجدد كامل آن را ايجاد كند. 
Ravn X شباهت هايي به سيســتم پرتاب ويرجين اوربيت يا 
اســتراتوالنچ دارد كه بزرگ ترين هواپيماي جهان محسوب 
شده و هم اينك در حال ساخت اســت تا محموله هايي را از 
هوا به فضا ارسال كند. برخالف اين سامانه ها، Ravn X براي 
كار كردن به خلبان در داخــل هواپيما احتياج ندارد. عالوه بر 
مســائل ايمني به خاطر نبود نيروي انساني در داخل هواپيما، 
اســتارتاپ Aevum مي گويد، ناوگان كاملــي از پهپادهاي 
مســتقل RavnX قادر به شــليك محموله بار به فضا در هر 

180دقيقه خواهند بود.

دنياي گيمرها دنياي شــلوغ و 
عجيب و غريبي است. بسياري 
از آنها بــا قراردادهايي كالن و 
ارزشــمند از تيمي به تيم ديگر مي روند و بازي مي كنند. اين درحالي اســت كه 
آنها اين شانس را دارند كه با كســب پيروزي هاي متعدد، جوايز بزرگ بسياري از 
تورنمنت ها را نيز به خود اختصاص  دهند كه خودش مي تواند يك منبع درآمد بسيار 
 EAsports عالي به حساب بيايد. به گزارش وب سايت توئيك تاون، تيم33گروه
)هنرهاي الكترونيك ورزشي( تنها با صرف 33هزار دالر توانست جوزف دين 8ساله، 
ستاره حرفه اي بازي فورتنايت )Fortnite( را به خدمت بگيرد. او در اصل از 6سالگي 
 NES تمرينات خود را با تيم33آغاز كرده بود: »وقتي من 6ساله بودم با بازي هاي
عذاب مي كشيدم؛ نه به خاطر بازي در برابر رقباي ســطح باال.« او حاال در 2سال 
گذشته مهارت هاي خود را حسابي افزايش داده و آماده است تا با رقباي سرسخت 
خود روبه رو شود. جوزف دين مي گويد: »اين رؤيايي است كه به حقيقت پيوست. 
درحالي كه بســياري از تيم هاي ديگر به دليل كم سن و ســال بودن من را جدي 
نمي گرفتند، تيم33من را از طريق بازي هاي Fornite جســت وجو كرد و به من 
اجازه داد روزانه با آنها تمرين كنم و چيزهاي زيادي يــاد بگيرم. امروز نمي توانم 
 از عضويت رسمي در اين تيم خوشــحال نباشم.« تايلر گاالگر، مديرعامل شركت
 Regal Assets و يكي از بنيانگذاران تيم33نيز درخصوص جذب اين ســتاره 
8ساله در تيمش مي گويد: »ما در چند سال گذشته به او آموزش داده ايم، زيرا بر 
اين باور هستيم كه بازيكنان جوان آينده ما هستند و ما مي خواهيم زودتر آنها را 
آموزش بدهيم. او در 2 سال گذشته سرسختي و پايبندي فوق العاده اي به تيم نشان 
داده است و تقريبا همه روز با تيم ما تمرين كرد. سرانجام همه اين تالش ها نتيجه 
داد و يك روز مهم براي همه ما رقم خورد.« به بهانه عقد اين قرارداد، در اينجا 2 نفر 
از برترين گيمرهاي دنيا را معرفي مي كنيم كه توانسته اند اسم و رسمي را در دنياي 

بازي براي خود دست وپا كنند و جوايز بسياري را نيز به دست آورده اند. 

قرارداد 33هزار دالري گيمر 8ساله
 33EAsports جوزف دين از 6سالگي تمرين كرده تا بتواند به تيم

بپيوندد و يك قرارداد گران قيمت را با سن و سال كم خود به دست بياورد

در يك اقدام اســتثنايي، فضانوردان در 
حال برداشت تربچه تازه در فضا هستند، فضا

تالشــي كه مي تواند بــراي توليد مواد 
غذايي كاشتني در ماموريت هاي طوالني مدت به ماه و 
مريخ هم مؤثر باشد. انگار بشر در حال تكرار يك تجربه 
ديرين است. هزاران سال از زماني كه انسان هاي اوليه 
در جست وجوي غذا، زمين را درنورديدند مي گذرد. 
اگرچه بخشي از اين انسان ها كوچ روي را ترجيح دادند، 
اما بسياري ديگر يكجانشــيني را انتخاب كردند و از 

طريق ساخت ابزار و كاشــت و برداشت، محصوالت 
غذايي مورد نياز را تامين و بقاي خود را تضمين كردند. 
از مدت ها پيش، فكر كاشــت و برداشت محصوالت 
كشاورزي به صورت گلخانه اي و در يك محيط كنترل 
شــده در فضا )به عنوان مثال مريــخ( و به طور خاص 
ايستگاه فضايي بين المللي مطرح شده بود. هدف از اين 
طرح، تامين غذاي تازه براي فضانوردان و حمل ونقل 
كمتر بار در مسير زمين و ايستگاه فضايي بين المللي 
عنوان شده بود. اما يكي از نكات بسيار مهم اين بود كه 
ارزش غذايي اين محصوالت كه در فضا رشد كرده اند 
تا چه حد داراي همان ارزش غذايي محصوالت زميني 

هستند.

20تربچه در گرانش صفر
به گزارش ســي ان ان، كيت روبينز، مهنــدس پرواز 
ناســا، 20گياه تربچه را كه در زيســتگاه پيشــرفته 

گياهي)APH( ايستگاه فضايي رشــد كرده بودند، از 
محل كاشت بيرون كشــيد و آنها را در ورقه هاي فويل 
ذخيره سازي و بســته بندي كرد تا به زمين فرستاده 

شوند. به گفته ناسا، تربچه جديدترين محصولي است 
كه در گرانش صفر با موفقيت رشد مي كند و برداشت 
مي شود. پيش از اين، نوعي كاهوي قرمز، كاهوي سبز، 

كلم چيني، عدس و خردل كشت شده بود.
نيكول دوفور، مدير برنامه زيســتگاه پيشرفته گياهي 
در مركز فضايي كندي ناســا مي گويــد: من از ابتداي 
كار در APH هر وقت  مي توانستيم محصول جديدي 
را پرورش دهيم، بي نهايت لذت مي بردم. زيرا آنچه ما 
مي آموزيم به ناسا كمك مي كند تا فضانوردان را با خيال 
راحت به مريخ بفرستد و آنها را با خيال راحت بازگرداند.

غذا براي ماموريت هاي فضايي آينده
دانشمندان مركز فضايي كندي قرار است تربچه هاي 
رشد كرده در فضا را با آنچه در زمين كشت شده مقايسه 
و مواد معدني و مغذي مورد نياز فضانوردان را بررسي 
كنند. به اين ترتيب آنهــا درمي يابند كه فضانوردان با 
اســتفاده از اين محصوالت مي توانند براي سفرهاي 

طوالني تر آمادگي داشته باشند يا نه.
اين در حالي است كه فضانوردان آزمايش كاشت تربچه 

را در آســمان تكرار مي كنند. آنها دوباره بذر تربچه را 
مي كارند و آن را برداشت مي كنند تا داده هاي بيشتري 

در اختيار دانشمندان قرار بگيرد.
تربچه ها با زمان كشــت كوتاهي كــه دارند)2۷روز(، 
مزيتي بالقوه به عنوان منبــع غذايي فضانوردان آينده 
كه در سال هاي بعد مأموريت هاي ژرف فضايي را آغاز 

مي كنند، به شمار مي روند.
كارل هاسنشــتاين، استاد زيست شناســي دانشگاه 
لوئيزيانا و پژوهشگر اصلي اين پروژه مي گويد: تربچه ها 
به دليل شكل حبابي و حساس خود، امكان پژوهش هاي 

بيشتري را براي ما فراهم مي كنند.
به گفته هاسنشتاين، دانشــمندان اثرات دي اكسيد 
كربن بر تربچه و همچنين نحوه جــذب و توزيع مواد 

معدني از طريق سبزي ها را تجزيه و تحليل مي كنند.
فضانوردان تاكنون 15نوع گياه مختلف را در ايستگاه 
بين المللي پرورش داده اند، ازجملــه 8نوع مختلف از 
ســبزي هاي برگي مانند كاهو و كلم. ناسا هم پيش از 
اين، بيش از 100محصــول را در زمين آزمايش كرده 

تا بهترين انواع را براي آزمايش در فضا انتخاب كند.

برداشت تربچه فضايي 
هر چند پيش از اين محصوالت مختلفي در فضا كشت شده بود، اما فضانوردان 

اين بار موفق به برداشت تربچه در ايستگاه فضايي بين المللي شده اند

فناوري ســاخت تونل هاي زير آب در 
جهان به تدريج فراگيرتر مي شود. در حمل و نقل

همين نزديكي ما يعني شهر استانبول 
تركيه تونل اوراسيا آخرين موردي است كه امكان 

حمل ونقل از زير آب را فراهم كرده است.
اكنون اما قرار اســت به زودي تونلــي در دانمارك 
افتتاح شود كه شامل نخستين ميدان زير اقيانوس 
جهان هم مي شود. به گزارش بي بي سي، اين تونل 

زير آبي كــه جزايــر Streymoy و Eysturoy را 
به هم وصل مي كند 11 كيلومتــر طول دارد و زير 
اقيانوس اطلس با فناوري جديد راهسازي ساخته 
شده است. بخش مورد توجه رســانه ها اما در اين 
تونل ميداني اســت كه ماننــد ميدان هاي معمول 
خيابان ها امكان تغيير مسير را به خودروهاي عبوري 
مي دهد. عالوه بر فايده حمل ونقل، دانماركي ها اين 
ميدان را كه همين حاال هم در جهان مشهور شده 

به اثري هنري هم تبديل كرده اند.
پايين ترين نقطــه اين تونل 18۷متر زير ســطح 
اقيانوس قرار دارد. فعاليت مهندسان براي ساخت 
اين تونل زير اقيانوس تا دو هفته ديگر باعث مي شود 
تا طول زمان ســفر بين مركزهاي اين دو جزيره از 
1ساعت و 14 دقيقه به تنها 16دقيقه كاهش پيدا 

كند و آرامش ساكنان را به دنبال داشته باشد.
دانمارك همچنيــن چندي پيش اعــالم كرد كه 
عمليات احداث بزرگ تريــن تونل زيرآبي جهان را 
كه قرار است اين كشور حوزه اســكانديناوي را به 
آلمان متصل كند از ابتداي ســال 2021 ميالدي 

آغاز خواهد كرد.
اين تونل كه »فمهارن بلــت« Fehmarnbelt نام 
دارد و از آن به عنوان طويل تريــن گذرگاه زيرآبي 
جهان نام برده مي شود حدود 18كيلومتر طول دارد 

و روي كف دريا احداث خواهد شد.
تونل زيرآبي »فمهارن بلت« با گذر از عمق آب هاي 
درياي بالتيك جزاير دانماركي لوالند فالستر واقع 
در جنوب كپنهاگ را به منطقه ساحلي »شلسويگ-

هولشتاين« در آلمان پيوند مي دهد.
احداث اين تونل كه مدت زمان تردد ميان دانمارك 
و آلمان را تنها به چند دقيقه كاهش مي دهد، قرار 
بود زودتر از زمان اعالم شده آغاز شود اما به خاطر 

بحران كرونا 6ماه به تعويق افتاد.

افتتاح نخستين ميدان زير اقيانوس جهان 

   جاناتان وندل
متولد 26فوريه 1981در اينديپندنس ميزوري، ستاره پيشين 
بازي هاي رايانه اي اســت كه در بازي هاي بســياري حضور و 
 Quake مسابقات فراواني داشته است. او بازي حرفه اي را با
شــروع كرد و آخرين بازي كه در آن حضوري پررنگ داشت، 

Call of Duty: Modern Warfare 2 بود. او در مسابقات مختلف توانسته است 
حدود 450هزار دالر برنده شود.

تونل زيرآبي ساخته شده در دانمارك فاصله دو شهر را از 
۷4 دقيقه به 16 دقيقه كاهش مي دهد

   لي جائه  دونگ
متولد 9ژانويه 1990در اولســان كره جنوبي بازيكن حرفه اي 
StarCraft: Brood War اســت كه آخرين تيمي كه در 
آن عضو بوده، Evil Geniuses نام داشته است. او كه با نام 
اختصاري جائه دونگ مشهور شده، چندين عنوان قهرماني را 

در بازي هاي StarCraft: Brood War وStarCraft II كسب كرده است. او بيش از 
366هزار دالر از بازي به دست آورده است.

عمادالدين قاسمي پناه
خبر نگار

ساسان شادمان منفرد
خبر نگار
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جامعه دچار اندوه گروهي اســت 
و نياز به ســوگواري دارد. اگر اين 
ســوگواري اتفاق نيفتــد و نتواند 
برون ريزي داشته باشد، دچار ركود 
يا خشم منفعل مي شود . جامعه اي 
كه بتواند هيجاناتــش را ابراز كند، 

جامعه سازنده و خالقي مي ماند

26 اسفند 97 24 آبان 98 13 دی 98 18 دی 98 30 بهمن 98 17 مهر 99 20 مهر 99 26 آبان 99  5 آذر 99

 آغاز جاری شدن سیل
 در اســتان های شمالی
 و مــرگ 42 نفر طی دو
هفتــه در نــوروز 98

تـــرور و شـــهادت 
قاســـم  ســـردار 
ســـلیمانی در عـــراق

بیمـــار  دو  فـــوت 
مبتـــا بـــه کرونـــا 
آغـــاز  و  قـــم  در 
رســـمی  شـــیوع 
کرونـــا در کشـــور

تاریخـــی      رکـــورد 
رســـیدن  و  دالر 
قیمـــت آن بـــه  31  
هزار و 500 تومان

ثبـــت 50 هـــزار و 
16 فوتی از ابتدای 
شـــیوع تـــا کنـــون

 افزایش 200درصدی
 قیمــت بنزیــن و آغاز
29 در   اعتراضــات 
 اســتان و جــان باختن
آنهــا از  تعــدادی 

هواپیمــای  ســقوط 
و اوکرانــی   پــرواز 
جان باختــن 176 نفــر

درگذشـــت  محمدرضا 
شجریان ، موسیقیدان 
و اســـتاد آواز ایـــران

فوتی هــای  رکــورد 
 کرونــا بــا ثبــت 486
روز یــک  در  فــوت 

روانشناســان، روانپزشكان و 
نهادهاي رسمي در هفته هاي 
اول شيوع ويروس و باال رفتن آمار متوفيان، نگران 
حال روحي خانواده هايشان بودند. مراكز مشاوره اي 
هم براي خدمات روان به اين افراد معرفي شــد. 
دانشگاه هاي علوم پزشكي اعالم آمادگي كردند، اما 
10 ماه بعد، مرگ در جنگي نابرابر، آنقدر طنابش را 
به دور گردن آدم ها انداخته و نفس شان را گرفته 
كه توجه كافي به شــرايط خانــواده متوفيان و 
نيازهايي كه براي همدلي و مواجهه با اين شرايط 
بحراني دارند، فراموش شده اســت. 2 ماه ديگر، 
آنها در فاصله هاي زياد، كنار قبر عزيزانشــان در 
يك سالگي مصيبت دور هم جمع مي شوند و اشك 

مي ريزند.
ويروس كرونا، نخستين بيماري واگيردار در ايران 
نيست. با استناد به اسناد تحقيقي، از سده سيزدهم 
هجري، شيوع بيماري هاي واگيردار در ايران اوج 
گرفت. در سال هاي 628-627 ميالدي، »طاعون 
شيرويه« همه اســتان هاي باختري شاهنشاهي 
ساســانيان، به ويژه ميان رودان را پر كرد و نيمي 
از جمعيت جان خود را از دســت دادند. طاعون 
و وبا چندين بار در دوره صفويه شــيوع پيدا كرد 
و تعداد زيادي از مردم شــهر هاي مختلف قرباني 
اين بيماري ها شــدند. در دوره قاجــار هم وبا در 
ايران همه گير شد. بين سال هاي 1820 تا 1903 
ميالدي،  7اپيدمي بزرگ »وبا«، با نرخ مرگ ومير 
باال، به ويژه در ميان كودكان در ايران اتفاق افتاد كه 
بخشي از همه گيري جهاني وبا در آن دوره را شامل 
مي شد. در سال 12۴6شمسي وباي شديدي در 
همه شهر هاي ايران شايع شد كه براساس برآورد 
پزشك مخصوص ناصرالدين شاه، حدود 100هزار 
نفر به آن مبتال شده و جان دادند. تيفوس و حصبه 
هم در سال هاي نخســت دهه20شمسي از ديگر 

بيمار ی هاي همه گير بود. 

خطر سونامي واكنش ماتم نابهنجار
 سوگ اما، تنها آدم هاي داغديده را ميزبان 
نشد و خيلي هاي ديگر را خسته از مرگ هاي 
پرتكرار و خبرهــاي روزانه مرگ و اعدادي 
كه پشــت آنها چندين خانواده سياهپوش 
نشسته ، در آغوش گرفت. آنها در يك درد 
مشترك، مدت هاســت كه جامه سياه به 
تن كرده اند و در دل  و مغزشــان، عزاداري 
مي كنند. مرگ سايه ســنگين و بزرگش را 

پهن كرده است.
معتمدي مي گويد، ســوگواري ناتمــام، واكنش 
ماتم يا ســوگ نابهنجار در مقابــل واكنش ماتم 
بهنجار قرار مي گيرد. واكنش ماتم نابهنجار، انگار 
زخمي است كه خوب نمي شود. عفونت دارد. بين 
50تا 70درصد آدم هايي كه به كلينيك هاي درد 
مراجعه مي كنند، ماتم نابهنجار دارند. دايره بزرگ 
مرگ و فقدان در جامعه، اين روانپزشك را نگران 
ايجاد ســونامي واكنش ماتم نابهنجــار كرده كه 
حتي براي بسياري از روانپزشــكان ، ناآشناست. 
به گفته ناصر قاســم زاده كه دبير انجمن حمايت 
از سالمت بهداشــت و روان جامعه است، واكنش 
سوگ، 3نشانه دارد؛ يكي جسمي، دومي عاطفي 
و سومي شــناختي. سوگ ابراز نشــده مي تواند 
فرد را به احســاس پوچي برســاند. ما نمونه اين 
اتفاق را در حوادث پاييز ســال گذشته ديديم يا 
وقتي هنرمندي را از دســت داديم و نتوانستيم 
هيجاناتمان را بروز دهيــم: »دولت در اين بخش، 
بايد همدلي و همراهي مي كرد، اما شاهد هستيم 
كه حتي سامانه ۴030كه براي بررسي مشكالت 
سالمتي ناشــي از كرونا، راه اندازي شــده بود، با 
اختالل در پاسخگويي مواجه شــد. هيچ كدام از 
وعده هاي حمايتي كه قبال داده شده بود هم عملي 
نشد.« به گفته اين روانشــناس، زماني كه گفته 
مي شود مدت زمان شــيوع اين ويروس طوالني 
اســت، بايد راه هاي زندگي با آن هم آموزش داده 
شــود. وقتي در كوچــه اي، خانواده اي ســوگوار 
مي شــود، بايد به مردم آموزش داد كه با خانواده 
ســوگوار، همدردي كنند. نبود چنين شرايطي 
ســالمت رواني افراد در آينده را مختل مي كند: 
»در واكنش ســوگواري جمعي يا حتي فردي، ما 
به ارائه حمايت هاي عاطفي و اجتماعي نياز داريم. 
بايد با انجام يكسري مداخالت، افرادي كه نياز به 
كمك دارند، شناسايي شوند. بايد تنش در ميان 
خانواده ها در دوران قرنطينه و شيوع بيماري رصد 
شود. صداوسيما كه رسانه اي بزرگ است، مي تواند 
در اين زمينه نقش داشته باشد، اما در 2هفته اخير 
كه مردم خانه نشين بودند، تلويزيون چه تغييري 

در برنامه هايش ايجاد كرد؟« 

سال مرگ  آرزوها
فقدان را گم كردن و از دست دادن تعريف 
كرده اند؛ فقدان آرزوهــا، آدم ها، روياها و 

در 290روز گــــذشته بــــيش از 50 هــزار نفردرپــي  
ابـــــتال بــه كرونــا جــــانشان را از دســت داده انــد

عمومي مردم مؤثر مي دانــد و از روند همدردي با 
مردم انتقاد مي كند: »در همين رسانه، چقدر سعي 
شد با مردم احســاس همدلي و همدردي ايجاد 
شود؟ حداقل كاري كه مي توانستند انجام دهند، 
انتشار تصاوير و اسامي فوتي ها بود تا يك همدردي 

با خانواده ها ايجاد شود. .« 

تقابل ميان شادي و مرگ
ايرانيان ملت شادي نيستند. آنها در طول 
تاريخ با انبوه چالش ها، بحران ها و تنش ها، 
حمله ها و بيماري ها مواجه بوده اند و به گفته 
پژوهشگران، تحت تأثير همان اتفاقات، نرخ 

شادي در كشور پايين است.
معتمدي، مرگ شــناس مي گويد، مرگ آورترين 
حادثه در ايران، مربوط مي شــود به حمله مغول. 
ما در گروه كشورهاي ناشاد دنيا قرار داريم. حاال 
وضعيت كرونا و تبعات ناشــي از آن، شرايط ما را 
شديدتر كرده است. نتيجه آخرين شاخص جهاني 
شادكامي براي ســال2020 كه از سوي مؤسسه 
نظرسنجي گالوپ انجام شده، نشان مي دهد رتبه 
ايران در مقايسه با ســال قبل از انجام تحقيق، از 

ميان 157كشور، 118 است. 
به اعتقاد سعيد معيدفر كه جامعه شناس است، در 
گذشته تاريخي ايران كشتار بااليي وجود داشته 
و حمالت زيادي اتفاق افتاده است. از سوي ديگر 
بيماري هاي زيادي هم شيوع پيدا مي كرد، اما نكته، 
تفاوت حال حاضر با گذشته است. در گذشته مردم 
خودشان را براي انواع گرفتاري ها و مشكالت آماده 
كرده بودند. آنها با معرفتي كه داشتند و با اعتقادات 
عميق ديني شــان با حوادث مواجه مي شــدند و 
فرهنگ صبر و توكل آنها را در برابر لطمات روحي 
حفظ مي كرد. اما دنياي امروز به گونه اي است كه 
بشر، با دخالت علم توانسته بسياري از مشكالت 
و مصيبت ها را حــل كند و ديگر وبــا و طاعون و 
لشكركشي ندارد. مردم پذيرفته اند كه با مداخله 
عقل، علم و اخالق مي توانند جلوي بســياري از 
مصيبت ها را بگيرند. معتمدي درباره مقايسه ماتم 
و فقدان جمعي مردم در شرايط فعلي با گذشته با 

معيدفر هم نظر است.
 او مي گويد در سال هاي دور، همواره جنگ وجود 
داشته كه طي آن آدم هاي زيادي از بين مي رفتند، 
اما حاال دســتاوردهاي علمي بســيار بهتر شده، 
خيلي ها جانشان را از دســت مي دهند، اما تعداد 
زيادي هم درمان مي شوند. نمي توان شرايط را با 
گذشته   مقايســه كرد. هر حادثه و اتفاقي بايد در 

اندازه خودش ديده شود.  

بعد از كرونا
همه به جهان بعد از كرونا چشم دوخته اند؛ جهاني 
بدون ويروس و ترس ها و نگراني هاي آن. به اعتقاد 
روانپزشــكان و جامعه شناسان، جهان ما با جهان 
كشورهاي ديگر متفاوت خواهد بود. در كشور ما 
به دليل انباشت خشم و احساسات و عواطف منفي، 
ميزان افسردگي باال مي رود، آسيب هاي اجتماعي 
افزايش پيدا مي كند و مردم به تدريج احســاس 
خشم بيشتري را تجربه خواهند كرد؛ هر چند كه 
به اعتقاد معتمدي، همين حاال هم مردم خشن تر 
شده اند و اضطراب دارند. آنها يا نااميدند يا احساس 

ناامني مي كنند. 
معيدفر، هم كه معتقد اســت هم اكنون، مصيبت 
عمومي به جامعه تحميل شده، مي گويد كه اين 
شرايط منجر به تغييراتي در ارزش هاي اجتماعي 
و فرهنگي مي شود. به گفته او، مصيبت هايي كه 
به جامعه تحميل شده، انواع مشكالت اقتصادي، 
سرخوردگي ناشي از فقر و فاصله طبقاتي شديد و 
تبعيض هاســت كه پيامدهاي آن در جامعه ديده 

مي شود.
 قاسم زاده، روانشــناس معتقد اســت در دوران 
پساكرونا هم بي برنامه خواهيم ماند. بايد از همين 
حاال ميزان افســردگي جامعه بررسي شود. نبايد 
حال را از دست داد.  بايد از وقوع اختالل هاي رواني 
جلوگيري و از مشــاغل حمايت كرد. همين حاال 
هم آمار افسردگي و اضطراب باالست و بعد از اين 
دوران هم بيشتر مي شود. بايد تدابيري انديشيده 
شود تا كمترين لطمات به سطح جامعه وارد شود. 
بايد راهكاري بــراي خروج خانواده هــا از بحران 
درنظر گرفته شود. ســازمان بهزيستي، سازمان 
روانشناسي و وزارت بهداشــت بايد در اين زمينه 

فعاليت بيشتري داشته باشند.
  جامعه سوگوار ماتم زده، در اندوه فقدان، 
هنوز زنده است، نفس مي كشد و جان هاي 
هر روز رفته را مي شمارد. از 10 ماه پيش اعداد 
براي ايرانيان مفهوم ديگري پيدا كرده اند؛ 
عدد، يعني مرگ، يعني ابتال، يعني سال هاي 
از دست رفته. ايرانيان امســال در حلقه 
بزرگي از ماتم نشسته اند به انتظار. انتظار 

پايان مراسم سوگواري.

خاطره ها؛ فقدان زندگي ها، جان ها و سالمتي. 
فقدان را تنها براي از دســت دادن عزيزي 
نمي گويند؛ يك خيال خوش ازدست رفته 

هم فقدان است.
معتمدي مي گويد شــرايط طوري است كه غبار 
مرگ بر سر همه نشسته. خيلي ها شخصا عزيزي 
از دســت نداده اند، اما ديدن مرگ هــاي روزانه 
آزارشــان مي دهد و احســاس فقدان مي كنند. 
فقدان تنها چيز ازدســت رفته نيست؛ حتي آنچه 
به آن فكر مي كنيم يا نگران از دســت دادنش هم 
هستيم، فقدان است. اميرحسين جاللي ندوشن، 
روانپزشــك با معتمدي هم نظر اســت. او درباره 
فقدان به همشــهري مي گويد، از دســت دادن 
سال هاي عمر يا آرزوها هم فقدان به شمار مي رود. 
كرونا تجربه هاي زيادي از جنس فقدان براي انسان 
ايجاد كرد. حتي افراد را با اين ســؤال مواجه كرد 
كه آيا ســال آينده را خواهيم ديد؟ يا اين بيماري 
با ما چه خواهد كرد؟ بــه اعتقاد معتمدي، در اين 
حالت افراد دچار ماتم انتظاري مي شوند. درست 
مانند كسي كه پدر يا مادر مبتال به سرطان دارد و 
مي داند كه او را از دست خواهد داد. حتي هراس از 
مرگ يا ابتالي خود و خانواده  هم در اين وضعيت 
قرار مي گيرد؛ بنابراين همــه در حالتي از فقدان 
جمعي به سر مي برند. حاال به همه اينها، مشكالت 
اقتصادي، اجتماعي، فرهنگــي را هم بايد اضافه 

كرد.

ماتم قبل كرونا
سال گذشته، ســال پراتفاق و پرتنشي در كشور 
بود. تعطيالت نوروز با سيل آغاز شد. حادثه سيل 
نوروز 98را نهمين حادثه خسارت بار جهان اعالم 
كرده اند. در 2۴ساعت 2شــهر استان گلستان به 
زير آب رفت و بعد از آن در پي بارندگي شديد در 
استان هاي فارس، لرستان، خوزستان و كردستان، 
ســيل ديگري جاري شــد. 50هزار خانه خراب 
شــد، 700هزار هكتار از زمين هاي كشاورزي از 
ميان رفت و جان بيش از 70نفر گرفته شــد. آثار 
خسارت بار ســيل تا ماه ها بعد هم ادامه داشت و 
تا آبان، كسي حادثه را فراموش نكرد. 2۴آبان اما 
با اصالح قيمت بنزين، حوادث گســترده اي رقم 
خورد. حلقه اي از اعتراضات در شهرهاي مختلف 
در واكنش به تغييرات قيمت بنزين شكل گرفت. 
افرادی جانشــان را از دست دادند و خسارت هاي 

سنگيني هم وارد شد. 

مردم در نخستين ماه از زمســتان، شاهد اتفاقات 
تلخ ديگــري بودند. خبر ناگهانــي و تكان دهنده 
ديگري رسيد؛ ترور شهيد سردار قاسم سليماني 
در آن سوي مرزهاي ايران. كشور در بهت و شوك 
دوباره اي فرورفت. موج ديگري به راه افتاد از اندوه، 
حسرت و خشم. در همين بحبوحه به دليل اشتباه، 
هواپيماي اوكرايني پرواز 752 با 176سرنشين در 
هفدهم دي، سقوط كرد. تمام سرنشينان جانشان 
را از دســت دادند. با اعالم خطاي انساني در وقوع 
اين حادثه، زنجيره ديگري از واكنش هاي مردمي 

شكل گرفت. 
  چند هفته بعد، هيوالي كرونا در چين پديدار شد 
و ترس بر جهان غلبه كرد. ايران دست به دعا شد 
تا پاي ويروس به كشور باز نشود. سي ام بهمن اما با 
مرگ 2بيمار، پرونده شيوع كشنده كرونا در ايران 
باز شد. 290روز اســت كه به طور ميانگين روزانه 
170نفر بر اثر ابتال به اين ويروس جانشــان را از 
دست داده اند و مرگ دست از سر آدم ها برنمي دارد. 
كســب و كارها مختل شــده ، روابط اجتماعي به 
كمترين ميزان ممكن رســيده، ممنوعيت تردد 
شبانه و خروج از شهر و ماندن در شهري ماتم زده 
با كوچه هايي كه هر يك صداي ناله عزيز از دست 
داده را شنيده، آدم ها را وارد مصيبت جمعي كرده 
اســت. به اعتقاد جاللي، روانپزشــك مشكالت 
اجتماعی  جامعه ايران، از اوايل سال 97كه اوضاع 
اقتصادي به هم ريخت و به تدريج با حوادث ديگر 
همراه شد تا به اسفند سال 98 و شيوع كرونا رسيد. 
جاللي مي گويد، هر انساني ظرفيتي دارد كه جايي 

پر مي شود. 
هر انساني توان تحمل مجموعه اي از استرس ها را 
دارد، اما وقتي  استرس ها از حد تحمل فرد فراتر 
رود، او در معرض آسيب هاي زيادي قرار مي گيرد. 
به گفته او، جامعه ما هم اكنون در وضعيت سوگ 
جمعي قــرار دارد؛ درحالي كــه ظرفيت چنداني 
هم در نهادهاي اجتماعي براي رســيدگي به اين 

موضوع وجود ندارد. 
به گفته او، دنيا هم دچار ســوگ جمعي است، اما 
وضعيت ما متفاوت با ساير كشورهاست: »جامعه 
دچار اندوه گروهي است و نياز به سوگواري دارد. 
اگر اين سوگواري اتفاق نيفتد و نتواند برون ريزي 
داشته باشد، دچار ركود يا خشم منفعل مي شود.  

 جامعــه اي كه بتوانــد هيجاناتش را ابــراز كند، 
جامعه ســازنده و خالقي مي ماند، اما وقتي دچار 
يأس و نااميدي متراكم و ابراز نشده مي شود، آن 

سرزندگي را از دست مي دهد.«  
 تأثير بحران هاي سال هاي گذشته را در باال رفتن 
ميزان اضطراب عمومي و هيجــان منفي جامعه 
مي توان ديد. ايــن نظر دبير انجمــن حمايت از 
سالمت بهداشت و روان جامعه است. او به تمام اين 
اتفاقات تحريم هاي اقتصادي و سياسي عليه كشور 
را هم اضافه مي كند كه تأثير مستقيم آن بر سفره 
مردم قابل مشاهده است: »مردم در شرايطي وارد 
سال جديد شدند كه ويروس شيوع پيدا كرده بود 
و مشكالت اقتصادي سال قبل نه تنها حل نشده 
كه موارد جديدي هم به آن اضافه شــده بود. هر 
چند كه كرونا، جهان شمول بود و اقتصاد جهاني را 
تحت تأثير قرار داد، اما در كشور ما به دليل انباشت 
مسائل از ســال هاي قبل، فقر و بيكاري را تشديد 
كرد. اينها مســائلي بود كه پذيــرش آن براي هر 
شهروندي سخت اســت.« او نقش رسانه اي مثل 
تلويزيون و فضاي مجــازي   را در ايجاد اختالالت 
روان در ميان افراد بســيار مؤثر مي داند. انتشــار 
اخبار نادرست و اطالعاتي كه به موقع به مردم داده 

نمي شود، مزيد بر علت شده است. 
همه اينها نشان مي دهد كه ما نتوانسته ايم مديريت 
يكپارچــه اي در اطالع رســاني و مديريت حوزه 
كرونا داشته  باشيم؛ درســت مانند اقتصادمان. به 
گفته اين روانشــناس، بايد حمايت هاي رواني و 
اجتماعي از مردم با ارائه اطالعات درســت انجام 
شود؛ همين مسئله سبب مي شــود تا مداخالت 
درســت تري اتفاق بيفتد و بعــد از آن مي توان از 
طريق روانشناسي به ســالمت روان مردم كمك 

كرد.
 فكر سالم، منجر به واكنش سالم هم مي شود. نيره 
توكلي، جامعه شــناس هم نقش رسانه را بر حال 

زهرا جعفرزادهابتال به سوگ جمعي
خبرنگار

ادامه از 
گزارشي از تأثير زنجيره پرتكرار حوادث بر جامعه كه از سال گذشته آغاز شده صفحه اول

و امروز با فراتر رفتن آمار قربانيان كرونا از 50هزارفوت، به اوج رســيده است

بــا اجــراي سياســت هاي 
محدود ســازي  و قرنطينــه 
ماه هــاي  در  عمومــي 
ارديبهشــت و خــرداد كه 
منجر بــه اولويــت دادن به 
طرح هــاي پيشــگيرانه و 
اجراي پروتكل هاي بهداشتي 
شد، شاهد آن بوديم رعايت 
مقررات بهداشــتي كه مردم تا قبل از آن كمتر رعايت 
مي كردند ســبب شــد تعداد ناقالن و افراد نيازمند به 
بستري در بيمارستان ها و در پي آن تعداد جان باختگان 
از بيماري كاهش محسوسي داشته باشــد. اين اتفاق 
منجر به آن شد كه مردم اين احساس و فهم را پيدا كنند 
كه موفق شده اند كرونا را شكست دهند و با اين تفكر به 
اين نتيجه برسند كه مي توانند به زندگي عادي و روزانه 
خود در دوره قبل شيوع بيماري بازگردند. متأسفانه با 
اين نگرش، بالفاصله پس از پايان محدوديت ها شاهد 
رعايت نشــدن پروتكل ها و كاهش عمل به دستورات 
بهداشتي از سوي مسئوالن به كمترين مقدار از سوي 
مردم بوديم. چنين اتفاقي منجر بــه اوج گيري دوباره 
بيماري و قرارگيري كشور در وضعيت شيوع دور سوم 
ويروس كرونا شد. براساس آمارها، با بي توجهي به قوانين 
بهداشتي و نگاه نامناسب به موضوع بيماري دوباره آمار 
ناقالن، مبتاليان نيازمند بســتري در بيمارستان ها و 
جان باختگان روند صعودي به خــود گرفت به گونه اي 
كه اين وضعيت تا هفته هاي گذشته نيز ادامه داشت و 
ركوردهاي تلخي از نظر تعداد جان باختگان و بيماران 
شناسايي شده كشور ثبت شــد. ركوردهايي كه دولت 
را متقاعد كرد تا با اجراي دوباره سياست محدوديت و 
قرنطينه عمومي روند بيماري را مديريت كند و مانع از 
افزايش همه گيري ويروس در ميان مردم شود. اكنون 
2هفته از اجراي سياست هاي محدوديت و قرنطينه در 
مناطق مختلف كشور مي گذرد و مي توان به وضوح شاهد 
اثرات مثبت اجراي ســختگيرانه قوانين بهداشتي بود. 
خوشبختانه اكنون شاهد كاهش تعداد جان باختگان و 
افراد نيازمند بستري در بيمارستان ها هستيم و اين اتفاق 
مي تواند نويدبخش وضعيتي به مراتب بهتر از هفته هاي 
اخيرباشد. از سوي ديگر، اين نگراني وجود دارد كه مردم 
با شنيدن و ديدن آمارهاي تازه و نتايج حاصل از قرنطينه 
اين احساس را پيدا كنند كه بيماري كنترل شده است و 
به اين دليل تصميم به كاهش استفاده از ماسك و رعايت 
پروتكل هاي بهداشتي بزنند. آنچه اكنون باعث موفقيت 
كشور در كنترل شيوع موج ســوم بيماري شده است، 
رعايت محدوديت ها از سوي مردم و نيز اجراي درست 
و منطقــي برنامه ريزي هاي ضد كرونايي بوده اســت. 
بنابراين ضرورت دارد، در كناراطالع رساني و حساس نگاه 
داشتن مردم در مقابل بيماري، محدوديت ها به گونه اي 
برنامه ريزي شود كه كمترين صدمه از نظر معيشتي به 
مردم وارد شود تا به شــكل هدفمند بتواند كانون هاي 

انتشار بيماري را از بين ببرد.

چرا ممكن است تجربه 
ارديبهشت تكرار شود؟

خسرو صادق نيت
رئيس مجتمع بيمارستاني 

امام خميني)ره(

 صدای متخصص

مديركل دارو ســازمان غذا و دارو گفت: به منظور تامين 
هرچه سريع تر واكسن كرونا، همزمان با ادامه توليد داخل، 
مذاكرات با شركت هاي خارجي توليدكننده انجام شده و 
پيش بيني مي كنيم درصورت تأييد واكسن ها و تامين ارز 

مورد نياز، در 2 ماه آينده بتوانيم يك محموله را وارد كنيم.
به گزارش همشهري، سيدحيدر محمدي گفته است كه 
6شركت داخلي در حال انجام مطالعات روي توليد واكسن 
كرونا هستند كه مطالعات آزمايشگاهي آنها به پايان رسيده 
و برخي از آنها در فاز مطالعات حيواني هســتند و برخي 
درخواست مجوز ورود به فاز مطالعات انساني را به سازمان 

غذا و دارو ارائه داده اند.
آنطور كه محمدي گفته مطالعات 2 شــركت داخلي در 
هفته آينده وارد فاز انساني مي شوند و اين اميدواري وجود 
دارد در ماه هاي ابتدايي سال 1۴00 بتوانند اين واكسن را 

توليد كنند.
او همچنين درباره اينكه واكسن هاي توليدي در شركت هاي 
مختلف جهان چگونه توليد و توزيع مي شود، توضيح داده 
اســت: ميزان تامين واكســن، به ميزان توليد شركت ها 
بستگي دارد؛ از طرفي اولويت اين شركت ها كشور خودشان 
و در درجه بعدي كوواكس است. محمدي گفت: كوواكس 
نيز متعهد شده كه واكسن را به كشورهاي عضو خود ارائه 
كند كه البته ما نيز عضو كوواكس هستيم و از آن طريق هم 
واكسن تهيه خواهيم كرد. مرحله سوم تامين واكسن نيز 
قرارداد تجاري است كه ما با كشورهاي چين، هند و چند 

كشور اروپايي در حال رايزني هستيم.
سعيد نمكي وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نيز 
پيش از اين در همين رابطه گفته بود كه ايران تهيه واكسن 
كرونا را از ســه مســير دنبال مي كند. يك مسير واردات 
واكسن كرونا از طريق كوواكس است كه توسط سازمان 
جهاني بهداشت تهيه شده است. ايران از اين مسير تعداد 
16 ميليون و 800 هزار واكسن را با توجه به تزريق دو دوز 
براي 8 ميليون و ۴00هزار نفر افراد آســيب پذير شامل 
باالي 65 ساله ها و كســاني كه بيماري زمينه اي دارند را 

پيش خريد كرده است.
مسير دوم براي تهيه واكسن كرونا، خريد از منابع موثقي به 
جز كوواكس است. به گفته نمكي مسير سومي كه دنبال 
مي شود توليد مشترك با صاحبان تكنولوژي در مراكزي 

مثل انستيتو پاستور است.

احتمال ورود واكسن كرونا 
به ايران تا 2 ماه آينده

واکسن

آمــار مبتاليــان  ديروز

12151
آمار بهبوديافتگان  تا ديروز

719708
آمــار جان باختگان ديروز

321
كل آمــار جان باختگان
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كرونا بهشت استارتاپ ها

ايام كرونا را مي شود بهترين فرصت براي 
ديده شدن اســتارتاپ هاي ايراني دانست. 
آنها در شرايط كرونايي نقش گسترده اي در 
زندگي مردم داشته اند و خودشان هم به رشد قابل توجهي رسيده اند. 
براي بررسي نقش استارتاپ ها در ايام كرونا بايد آنها را به 2گروه تقسيم 
كرد. يك گروه استارتاپ هايي هستند كه خدمات محتوايي به مردم 
ارائه مي دهند كه اين محتوا مي تواند در عرصه كتاب، فيلم، سرگرمي، 
بازي و محتواهايي باشــد كه كاربر با آن درگير مي شود و مستقيم آن 
را دريافت مي كند. مثال همه اســتارتاپ هايي كه در قالب پلتفرم هاي 
فروش كتاب ديجيتال فعاليت مي كنند يا پلتفرم هايي كه ارتباطات 
ويدئوكنفرانس و ارتباطات راه دور را برقــرار مي كنند، يا پلتفرم هاي 
فيلم مثل فيليمو، نماوا و ديگر پلتفرم هايي كه در پخش فيلم فعاليت 
دارند، براساس گزارش هايي كه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي منتشر 
كرد، بعضا تا 900درصد شاهد رشد در فعاليت ها و آمارهايشان بوده اند. 
گروه دوم پلتفرم هايي هستند كه خدمات كاال يعني سرويس هاي كاال 
و فروش محصوالت را ارئه مي   كنند. اين گروه هم ماه هاي گذشته رشد 
خارق العاده اي داشته اند. البته مشــكلي كه در ايران وجود دارد اين 
است كه اغلب اين پلتفرم ها خودشــان گزارش هاي دوره اي آماري از 
فعاليت هايشان منتشر نمي كنند. مسائل مالياتي، بيمه و موضوعات 
ديگري هست كه ســبب مي شــود اين پلتفرم ها خيلي شفاف عمل 
نكنند، اما به وضوح شاهد رشد پلتفرم ها و استارتاپ هاي ارائه خدمات 
و محصوالت فروش بوده ايم. اين رشــد هم طبيعي است. به هر حال 
مردمي كه در قرنطينه هستند و كمتر مراجعه فيزيكي و حضوري به 
بازار و فروشگاه ها دارند، از خدمات پلتفرم ها استفاده مي كنند. درواقع 
مي شود گفت براي اين دسته از استارتاپ هاي ايراني، كرونا يك فرصت 
بود و بهشتي را برايشان فراهم كرد تا شاهد رشد صد چندانشان باشيم. 
آنها در اين شرايط، هم ديده و به جامعه معرفي شدند و هم باگ هايشان 
را شناختند و توانستند خودشــان را با شرايط تطبيق دهند. اما اتفاق 
مهم موضوع فرهنگسازي بود. فرهنگ استفاده از استارتاپ ها خيلي 
مهم بود كه اين فرهنگســازي اجباري بين مردم انجام شد. به خاطر 
همين اســت كه مي توانيم بگوييم كرونا براي اســتارتاپ هاي ايراني 
يك نعمت بود. البته در اين ايام كســب وكارهاي فيزيكي و بعضي از 
استارتاپ هايي كه در حوزه هاي گردشگري و سفر فعاليت  مي كردند، 
ضررهاي خيلي شديدي را تجربه كردند، ولي در برآورد كلي 10ماهي 
كه از ايام كرونا گذشت، بهترين فرصت براي شكوفايي استارتاپ هاي 
ايراني بود و با وجود مشــكالتي كه در بخشــي از بدنه استارتاپ ها و 
پلتفرم هاي اينترنتي پيش آمد، آنها رشد و توسعه قابل توجهي كردند.

من هر روز فعاليت اســتارتاپ ها را رصد مي كنــم و كمتر ديده ام كه 
استارتاپ جديدي در اين اكوسيستم شكل بگيرد، ولي موضوعي كه 
مايل هستم درباره اش توضيح بدهم اين است كه بدنه دولتي هم مجبور 
شد خودش را با اين شرايط سازگار كند. دولت براي پروژه هايي در ارائه 
خدمات راه دور و دوركاري، تعامالتي با اســتارتاپ ها داشت و در اين 
فرآيند مجبور شد به آنها تسهيالت بيشتري بدهد، قوانين و مقرارت 
و خدمات خودش را ساده تر و دسترسي استارتاپ ها به ديتابس هاي 
دولتي را وســيع تر كند. اين فعاليت و اين شرايط منجر به اين شد كه 

تعامل دولت با استارتاپ ها تا حد زيادي بهتر شود.
در ايام كرونا مردم مجبور به استفاده از استارتاپ ها شدند و اين اتفاق 
به رشد دانش آنها كمك زيادي كرد. اگر ما مي خواستيم برنامه 10ساله 
براي فرهنگسازي و اطالع رساني درحوزه استارتاپ ها داشته باشيم، به 
نتيجه اي كه در يك سال گذشته رسيديم، نمي رسيديم. در اين ايام 
پلتفرم هاي پيام رسان اجتماعي و شبكه هاي اجتماعي هم خيلي رشد 
پيدا كردند. اين شرايط منجر به اين شد كه مردم خودشان به همديگر 
ياد بدهند  چطور مي شود از اين استارتاپ ها استفاده كرد. مثال اعضاي 
يك خانواده به هم ياد مي دهند كه به جاي مراجعه به فروشگاه كه در 
شرايط كرونايي امكان پذير نيست، چطور از اين پلتفرم ها خريد كنند و 
خدمات بگيرند. كرونا موجب شد آموزش، فرهنگسازي و اطالع رساني 
عمومي در جامعه شكل بگيرد و سواد ديجيتال مردم در اين ايام خيلي 

باالتر برود.
اگر كرونا مهار شود، جايگاهي كه استارتاپ ها در جامعه پيدا كرده اند، 
حفظ مي شود و آنها مي توانند در اين مرحله اي كه به رشد رسيده اند، 
ثبات داشته باشــند؟ پيش بيني من اين است كه بعد از فروكش كرونا 
و مهار آن، رشــد اســتارتاپ ها تا حدي فروكش مي كند، ولي اينطور 
نخواهد بود كــه به حالت قبل برگــردد ؛ يعني ما ديگــر هيچ وقت به 
شرايط زمستان 1398برنمي گرديم. رشــدي كه استارتاپ ها در اين 
ايام شاهد بودند به حدي است كه نهادينه شده و مردم طعم استفاده 
از خدمات راه دور، محتواها و كسب وكارهاي ديجيتال را چشيده اند و 
حاال راحت تر مي توانند از اين خدمات استفاده كنند. به هر حال وقتي از 
اين استارتاپ ها و سرويس هايي كه مي دهند، استفاده مي كنيم، قدرت 
مقايسه بيشتر مي شــود. وقتي حضوري به فروشــگاه، كتابفروشي يا 
بازاري مراجعه مي كنيد، قدرت انتخاب و مقايسه زيادي نداريد، ولي در 
استارتاپ ها قدرت مقايسه  ملي است. مثال خود من چند روز پيش دنبال 
كااليي بودم، فروشگاهي در تبريز پايين ترين قيمت را به من داد. به طور 
طبيعي شايد من در عمرم فرصت نكنم به تبريز بروم و از اين فروشگاه 
خريد كنم، ولــي وقتي قيمت هاي مختلف را ديدم و مقايســه كردم، 
ترجيح دادم از اين فروشگاه خريد كنم. بعد از كرونا هم اين ذهنيت با 
من شهروند  مي ماند؛ يعني من براي خريد يك كاال ديگر به فروشگاه  
مراجعه نمي   كنم يا كمتر مراجعه مي كنم. با اين حال بعد از مهار كرونا، 
بين استارتاپ ها تا حدودي كاهش رشد را شاهد خواهيم بود، اما بعضي 
از استارتاپ هايي كه در دوران كرونا افت داشته اند، مي توانيم پيش بيني 
كنيم كه بعد از شكست كرونا دوباره رشد كنند. اين رشد را به طور ويژه 
در پلتفرم هايي كه به حوزه گردشگري، سفر و رفت وآمد و حمل ونقل 
مربوط مي شود، مي توانيم ببينيم و دوباره شاهد رونقشان باشيم. حدود 
100استارتاپ داريم كه كارشان خدمات ويال، هتل و اقامت سراست. 
همه آنها بعد از شيوع كرونا دچار فروپاشي شدند و طبيعي است كه در 

دوران پساكرونا فعاليت هايشان را از سر بگيرند و رشد كنند.

حمید ضیایي پرور
كارشناس كسب وكارهاي فضاي مجازي

يادداشت يك
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كرونا، قواعد كار و زندگــي را براي 
بسياري تغيير داد. در گذر زمان همه 
دانستند كه براي حركت در اين مسير 
جديد به ابزارهاي جديد نياز اســت. 
دولت ها نيز از اين موج تغيير اجباري 
عقب نماندند و براي پيشبرد اهداف 
خود بيش از پيش بــه فناوري تكيه 
كردند؛ مانند دولت انگلســتان كه 

براي رساندن غذا به اقشار كم درآمد در دوره كرونا از استارتاپ 
گوستو - شركت خدمات بسته بندي مواد غذايي- كمك گرفت.

تيم، ايده و سرمايه، 3 اصل اساسي 
بنيان همه استارتاپ هاي موفق در 
دنيا هستند. البته نبود يكي از اين 
سه، مانع شروع به كار يك استارتاپ 
نيست؛ اما براي كسب موفقيت در 
كار اســتارتاپ بايد تالش كرد به 
مرور زمان اين سه اصل را به دست 
آورد. در كنار اين سه، بايد مراحل 

ديگري نيز طي شود تا يك استارتاپ به سرانجام برسد.

اين روزها افراد زيادي به دنبال ايجاد استارتاپ 
بدون شناخت درباره آن هســتند و در شروع 
كار آن را به چشــم يك تجارت بزرگ و پرسود 
مي بيننــد و متصورند در  مدت زمــان كوتاه 
مي توانند به شــهرت و جايگاه ويژه اي دست 
پيدا كنند، در حالي كه استارتاپ هاي جهاني كه 
اكنون به سوددهي و موفقيت رسيده اند راه دراز 

و پرپيچ و خمي را طي كرده اند. 

فاتحان بازارهاي جديد
آمار و ارقام از كسب وكارهاي مجازي 

در ایران و جهان

ايده های مجازی؛  از صفر تا اجرا
راهنماي راه اندازي استارتاپ از مراحل مقدماتي

 تا كسب درآمد

دولت استارتاپی؛ از شعار تا عمل
دولت تا چه ميزان از قابليت  استارتاپ ها براي ارائه خدمات در 

دوره كرونا بهره برد؟

ونا؛ شمشير  دو لبه برای  كسب  وكارها كر
گفت وگوي همشهري با مشاور توانمندسازي اجتماعي وزير ارتباطات درباره روزگار كرونايي استارتاپ ها 

 تا پايان خرداد سال جاري بيش از 66ميليارد تومان به
 كسب و كارهاي كوچك و بزرگ فعال در اكوسيستم فناوري 

اطالعات تسهيالت پرداخت شده است 

ویــروس كرونــا چطــور بر 
استارتاپ هاي ایراني تأثیر گذاشته است؟ 
بیشترین آسیب براساس مشاهدات در كدام 
حوزه است و آیا نمونه هایي بوده اند كه شرایط 
موجود برایشان رونق به بار آورده باشد؟ در 

كدام حوزه ها؟ 
كرونا، شمشير دو لبه اي براي كسب وكارهاي 
بزرگ و كوچك بود كه بر اكوسيستم استارتاپي 
كشــور تأثيــرات مختلفي گذاشــته اســت. 
همانطور كــه خودتان اشــاره كرديد برخي از 
آنها رونق زيادي گرفته اند و برخي ديگر نسبت 
به ســابق فعاليت كمتري دارند. بــراي مثال 
استارتاپ هايي كه در حوزه آموزش الكترونيك 
فعاليت مي كردند، با رشــد بي سابقه اي مواجه 
شدند. كســب وكارهايي كه خدمات آموزشي 
ارائه مي دادند، كالس آنالين برگزار مي كردند 
و بســتر برگزاري جلســات آناليــن را فراهم 
مي كردند ايــن روزها، وضعيــت خوبي دارند 
يا مثال اســتارتاپ هايي كه در حــوزه خريد و 
فــروش كاال فعاليت مي كردنــد و خريدهاي 
آنالين بر بســتر آنها اتفاق مي افتاد، رونق قابل 
توجهي يافته اند؛  از نمونه هاي قديمي و بزرگي 
مثل ديجــي كاال گرفته تا نمونه هــاي نوپايي 
مثــل اوكاال. همچنين اســتارتاپ هاي حوزه 
بهداشت و سالمت هم بسيار رشد پيدا كرده اند. 
مثال اپليكيشــن ماســك، با گرفتن اطالعات 
خوداظهاري از افراد با حمايت وزارت ارتباطات 
و وزارت بهداشت راه اندازي شــدند و به رونق 
رســيدند. در مقابل اما هستند استارتاپ هايي 
مثل استارتاپ هاي حوزه گردشگري  كه دچار 

ضعف ها و مشكالت جدي شدند.
 استارتاپ هاي دیگر كه در حوزه 
مشاغل خرد و خانگي فعالیت مي  كنند چطور؟ 
تعداد زيــادي از آنهــا هم به خاطــر وضعيت 
اقتصادي و تغيير ســبك خريد مــردم، رونق 
پيدا كرده اند مثال اســتارتاپ »با ســالم«كه 
هدف اصلي آن حمايت از كسب وكارهاي خرد و 
خانگي است در اين روزها رشد خوبي براي خود 
رقم زده است. هدف اصلي ما حمايت از كسب و 
كارهايي است كه بستري براي فعاليت مشاغل 

خرد و خانگي فراهم مي آورند.

 بارهــا دیده ایم كه مســئوالن 
مدعي شده اند از كســب وكارهاي نوپا و 
حتي بزرگ در روزگار شیوع كرونا حمایت 
كرده اند، وزارت فناوري و ارتباطات چطور 
از استارتاپ هاي خرد یا آسیب دیده حمایت 

كرده است؟
بخشي از حمايت ها در بستر دولت الكترونيك 
اتفاق مي افتد. براي درك بهتــر اين ادعا بايد 
خروجي هــاي فعاليت هاي ســازمان فناوري 
اطالعات را بررســي كرد كه گستره  مختلفي 
هم دارد. مثال اينكه امــروز مبتاليان به كرونا 
نمي توانند بليت قطار، هواپيمــا و... بگيرند يا 
استفاده از خدمات اپليكيشن ماسك، همه در 

بستر دولت الكترونيك اتفاق افتاده است.
البته پرداخت تسهيالت ويژه دوره كرونا يكي 
ديگر از خدمات سازمان بوده است؛ تسهيالتي 
كه به اســتارتاپ ها داديم و خواهيم داد. منبع 

مالي ما هم از وام وجوه اداره شده است.
این روزها آموزش آنالین تبدیل 
به نیاز اصلي فرهنگي جامعه شده است. چه 
حمایت هایي در این حــوزه به عمل آمده و 
اساسا چه كمکي به فعاالن آموزشي بر بستر 

پلتفرم هاي آنالین شده است؟ 
واقعيت اين است كه ICT  ابزار بسيار مهمي 
در راستاي توانمند سازي  اجتماعي است. اين 
روزها و با شيوع ويروس كرونا وقتي از آموزش 

بر بســتر فضاي مجازي صحبت مي كنيم، 
منظورمان ديگر مكمل هاي آموزشي نيست  
بلكه تنها راه ارتباط بــا دانش آموزان همين 
فضاي مجازي اســت. هدف اصلي ما در اين 
ايام حمايت كردن از تمام كســب وكارهاي 
فعال در حوزه آموزش هاي الكترونيك بوده 

است.
در پاسخ به بخش دوم سؤال تان هم بايد بگويم 
شناسايي همه فعاالن اين حوزه گام اول ما بود 
كه ادامه هم دارد. به تعداد زيادي از اين كسب 
و كارها تسهيالت ارائه داده ايم و آنها را به بازار 
متصــل كرده ايم. حتي تعــدادي از آنها را به 
وزارت آموزش و پرورش معرفي هم كرده ايم. 
اما واقعيت اين است كه فعاليت اين كسب و 
كارها به همكاري با آموزش و پرورش محدود 
نمي شــود و ما در ســاير حوزه های آموزش 
مثل آموزش زبان، موسيقي و... نيازمند ارائه 

خدمات از سوي اين استارتاپ ها هستيم.
خانم اسدي ! با توجه به شرایطي 
كه این روزها دچار آن شــده ایم، به نظر 
شما چطور مي شود از ظرفیت موجود در 
اكوسیستم اســتارتاپي كشور استفاده 

كرد؟
در ســازمان فنــاوري اطالعات ســامانه اي 
داريم بــا عنــوان noafarinscr. ir كه اين 

سامانه دقيقا با اين هدف راه اندازي شده 

است. اين سامانه از ظرفيت هاي اكوسيستم 
استارتاپي كشور استفاده مي كند تا راه حلي 
براي مسائل اجتماعي موجود بسازد. با شيوع 
كوويد-19ما در سازمان با حجم عظيمي از 
درخواست هاي ثبت شده در اين سامانه مواجه 
شديم؛ متقاضياني كه مي خواستند خدمات 
رايگان را به جامعه كرونازده ارائه دهند. طبعا 
ما در وزارتخانه از اين موضوع استقبال كرديم 
و اجازه داديم كسب و كارهاي مختلف بر بستر 

اين سامانه آمدند و ثبت نام كردند.
 و شــما به عنوان یــك مقام 

مسئول چگونه از آنها حمایت كردید؟ 
دو خدمت اصلي به اين دسته از كسب و كارها 
ارائه شد. در درجه اول در راستاي برنديگ آنها را 
به بازار معرفي كرديم. در درجه دوم اين كسب و 
كارها را در فهرست شركت هايي قرار داديم كه 
مي توانند از تســهيالت ويژه ايام كرونا بسته به 
اينكه چه فعاليتي انجام مي دهند، استفاده كنند.

آیــا ایــن خدمـــــات به 
اســتارتاپ هاي خاصي در حوزه هایي 

مشخص شده ارائه مي شود؟
در ابتدا اين خدمات تنها به سه حوزه محدود 
مي شد؛ كسب و كار هاي مرتبط با گردشگري، 
سامانه هاي خريد و فروش 
بليت و شركت هاي 
فعــال توليـــد 

نرم افزار. اما رفته رفته، با توجه به اينكه شيوع 
ويروس كرونا ادامه پيدا كرد، كســب وكارهاي 
ديگري نيز كم كم تحت تأثير قرار گرفتند و به 
مرور درصورت درخواست مورد حمايت وزارت 

ارتباطات قرار گرفتند.
و رویکرد ســازمان در مقابل 
اســتارتاپ هاي كهنه كار كه حاال دیگر 
رشد كرده و بزرگ شده اند چه بود؟ آیا نیاز 

به حمایت ازاین دسته هم وجود داشت؟ 
وام هاي بزرگ، ويژه استارتاپ هاي بزرگ تر و 
رشد يافته بود كه اين وام ها با معرفي سازمان 
فنــاوري اطالعات ايــران و از طريق صندوق 
نوآوري و شكوفايي به اســتارتاپ هاي بزرگ 
پرداخت شــد. فرآينــد تشــخيص، اعطاي 
تسهيالت و... از اســفندماه براي اين كسب و 
كارها شروع شد كه البته دريافت اين تسهيالت 
مشروط به عدم تعديل نيرو در اين بنگاه ها بود.

 فکر مي كنید در روزگار پساكرونا 
استارتاپ ها چه وضعیتي پیدا خواهند كرد؟ 
آیا آنها كه خرد بودند و شکست خوردند 
دوباره مي توانند به بازي برگردند؟ آنها كه 
تهدید كرونا برایشان فرصت بود چطور؟ 

قرار است زمین بخورند؟ 
تأثير كرونا بر حوزه فناوري اطالعات در سرتاسر 
جهان، غيرقابل انكار است. در ابتداي راه شايد 
در برخي حوزه ها استارتاپ ها تحت تأثير قرار 
گرفته و كاهش ســطح درآمد را تجربه كرده 
باشــند اما در ادامه بيشتر آنها راه ترميم خود 
را پيدا كردند. اما درباره روزگار پســاكرونا 
و كســب وكارهايي كه در اين ايام شكل 
گرفتند يا رونق پيدا كردند بايد بگويم 
كه من فكر مي كنم حتــي اگر كرونا 
به طور كامل ريشــه كن شود، سبك 
زندگي مــا احتماال طــوري تغيير 
پيدا كرده است كه ديگر به پيش 
از اين روزگار برنخواهيم گشــت. 
اگر كرونايي هم در كار نباشــد 
احتماال سبك زندگي ما طوري 
تغيير پيدا كرده كه در آينده هم 
درصد زيادي از خريدهاي خود 
را به صورت آنالين انجام دهيم و 
خدمات خود را به شكل مجازي 

دريافت خواهيم كرد.

     پويش هاي استارتاپي به داد كرونا رسيد
پویش هایي اجتماعي زیادي در این ایام طراحي شده است كه هدف همه آنها 

حمایت از استارتاپ ها و كسب و كارهاي نوپا بوده. براي حمایت در این سازو 
كار از روش جمع سپاري، براي جمع كردن مشاركت هاي خرد مردمي استفاده 

كردیم و این مجموعه در اختیار عرضه كنندگان خدمت بر بســتر پلتفرم هاي 
بزرگ قرار گرفت. این كار در قالب اعطای وام هاي با بهره بســیار كم و با 

دوره تنفسي صورت گرفت. براي مثال وام هاي 2میلیون توماني، با 
شرایط بسیار آسان براي تضمین در اختیار رانندگان »تپسي«، 

»اسنپ« و عرضه كنندگان خدمت بر بستر پلتفرم هایي قرار 
گرفت كه شــیوع ویروس كرونا درآمد آنها را تحت تأثیر 

قرار داده بود. نام یکي از كمپین هایي كه طراحي شــد، 
»كنار همیم« بود كه در جریان آن، بیش از 17میلیارد 

تومان در قالب وام هاي 2میلیون توماني در اختیار 
متقاضیان قرار گرفت. پویش دوم هم پویش »ایران 
همدل« بود كه با دعوت وزیر محترم ارتباطات از 
شركت هاي بزرگ اكوسیستم فناوري اطالعات 
كشور، شركت هاي خدمات پرداخت و اپراتورها 
آغاز شد. این مدعوین، مشاركت هاي مردمي را از 
راه هاي مختلف دریافت و جمع آوري كردند. كمیته 
امداد هم البته به میدان آمد و گوشه اي از كار را 
گرفت و محصول این پویش در تهیه و اختصاص 
ابزارهاي دیجیتال براي دانش آموزان نیازمند بود.

تأثير كرونا بر حــوزه فناوري اطالعات 
در سرتاسر جهان، غيرقابل انكار است. 
در ابتداي راه شــايد در برخي حوزه ها 
اســتارتاپ ها تحت تأثير قرار گرفته و 
كاهش ســطح درآمــد را تجربه كرده 
باشند اما در ادامه بيشتر آنها راه ترميم 

خود را پيدا كردند

پرداخت تسهيالت ويژه دوره كرونا 
يكي ديگر از خدمات ســازمان بوده 
است؛تسهيالتي كه به استارتاپ ها 
داديم و خواهيم داد. منبع مالي ما هم 

از وام وجوه اداره شده است

كروناییهای

فضایمجازی

این شماره

در فاصله چند مــاه، همه  چیــز در جهان زیر و رو شــد. 
اســتارتاپ هاي كوچك و بزرگ هم از این قاعده مســتثنا 
نشدند و در این میان كســب وكارهاي نوپا یا حتي كهنه كار 
گردشگري بیشترین آسیب را از شیوع ویروس چیني دیدند. همان ابتداي كار تعداد زیادي 
از این استارتاپ ها مجبور به تعدیل بخش گسترده اي از نیروهاي خود شدند؛ آنها كه پیش از 
این هم البته به واسطه اتفاقي كه براي هواپیماي اوكرایني افتاد با شوك كاهش تقاضا مواجه 
شده بودند. حاال تقریبا 9 ماه از نخستین روزهاي مواجهه با كرونا گذشته است، دیگر زندگي 
با این ویروس چیني براي همه تبدیل به عادت شده اما همچنان سفر رفتن كاري نیست كه 
به صالح سالمتي آدم ها باشد. از سوي دیگر، محصول ماندگاري كووید- 19حاال دیگر تغییر 
سبك زندگي ها در جامعه است كه شکل گیري اســتارتاپ هاي تازه و زمین خوردن بعضي 
استارتاپ ها یا حداقل تضعیف شان را رقم مي زند. وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات در این 
میان، تالش كرده كه از كسب وكارهاي آسیب دیده حمایت كند. براساس آمارهایي كه سازمان 
فناوري اطالعات در اختیار همشهري قرار داده تاكنون 17میلیارد تومان وام در قالب كمپین 
»كنار همیم«، 45میلیارد تومان براي 5هزار كسب و كار نوپا در قالب طرح »بوم واره نوآفرین« 
و 4میلیارد و 880میلیون تومان وام با مشاركت صندوق نوآوري و شکوفایي به استارتاپ ها تا 
پایان خرداد سال جاري پرداخت شده است و این یعني در مجموع بیش از 66میلیارد تومان 
تسهیالت  پرداختي. اگرچه كم نبودند استارتاپ هایي كه خسران هاي جبران ناپذیري را تجربه 
كردند اما از سوي دیگر كسب وكارهاي بسیاري هم به واسطه كرونا رونق پیدا  كردند و از تهدید 
كنوني براي خود فرصت ساختند. مشکات اسدي، رئیس سازمان فناوري اطالعات ایران بر این 
باور است كه حتي در روزگار پساكرونا هم ممکن است همچنان كسب و كارهایي كه بر بستر 
خدمات آنالین شکل گرفته یا گسترش یافته اند بر رونق كنوني باقي بمانند؛ چرا كه دیگر ما 
آن آدم هاي سابق نخواهیم بود. گفت وگوي امروز همشهري با خانم مشکات اسدي، مشاور 
توانمندسازي  اجتماعي معاون وزیر ارتباطات درباره تأثیر كرونا بر اكوسیستم استارتاپي 

كشور و شیوه حمایت از نمونه ها كوچك و بزرگ این كسب و كارهاست.

مائده امیني
روزنامه نگار
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وحيدعباسزاده
كارآفرين استارتاپي

متداستارتاپناب
آيا براي موفقيت كسب وكار نوپا حتما بايد زير چتر 

پشتيباني كننده ها قرار گرفت؟

ســال هاي زيادي نيســت كــه واژه 
اســتارتاپ به ادبيات كسب وكار دنيا 
اضافه شــده اســت و امروزه در دنيا، 

به ويژه در ايران بسيار مورد توجه قرار گرفته  است.
استارتاپ ها زندگي را براي ما بسيار راحت كرده اند. تصور كنيد اگر 
در دوران كرونا ابزارهاي تكنولوژي ارتباطي وجود نداشت، واقعا 

چگونه افراد باهم ارتباط برقرار مي كردند؟
اســتارتاپ ها عموما كسب وكارهاي نوپايي هســتند كه توسط 
تعدادي جوان خالق، متخصص و عاشــق كارتيمــي در حوزه 
نــوآوري و تكنولوژي شــكل مي گيرنــد. در نوع كســب وكار 
استارتاپ ها 3شاخص كليدي مشهود است؛ قابليت تكرارپذيري، 
مقياس پذيري و رشدنمايي. استارتاپ ها با خلق يك محصول يا 
خدمت، درصدد حل يك مشكل يا ارائه راه حل براي بهبود فرآيند 

هستند.
نكته مهم در اســتارتاپ ها، فضاي ابهام آلــود و عدم  قطعيت در 
اكوسيستم اســتارتاپي اســت. طبق آمارها بيش از 90درصد از 
اســتارتاپ ها به داليلي كه اشاره شد شكســت مي خورند. اگر 
بخواهيم سيستمي براي راه اندازي يك استارتاپ معرفي كنيم تا 
ميزان ريسك را كاهش دهد و درصد موفقيت را باال ببرد، قطعا متد 
استارتاپ ناب را معرفي خواهيم كرد. در اين متد دائما محصول يا 
خدمات آزمايش مي شوند و با گرفتن بازخورد از مشتريان سعي 
در بهبود و رفع مشكالت آن خواهد شد. به اين ترتيب فعاليت هاي 
غيرمفيد با فعاليت هاي مفيد جايگزين مي شــوند. براي آشنايي 
بيشتر با اين متد مقاله استاد ناصر غانم زاده با موضوع »درآمدي بر 

استارتاپ ناب« كمك بسيار مؤثري است.
راه انداختن يك كســب وكار نوپا )اســتارتاپ( يك راه و مسير 
چندســاله اســت. كســي كه به عنوان بنيانگذار و صاحب ايده 
مي خواهد ايده اش را به محصول تبديل كند، بايد براي موفق شدن 
با اطالعات كامل قدم در اين مسير بگذارد. بايد داراي مهارت هاي 
نرم ازجمله رهبري، تفكر، خالقيت، توانايي حل مسئله، تيم سازي  
و شبكه سازي ، حل تعارض، اصول و فنون مذاكره و... باشد، تا بتواند 
افرادي را به عنوان بنيانگذار و هم تيمي براي تشكيل يك تيم قوي 
پيدا كند. افراد تيمش هم بايد داراي مهارت هاي نرم و ســخت 
باشند تا بتوانند يكديگر را كامل كنند و هركدام نقش الزم براي به 

ثمر رسيدن ايده مورد نظر را داشته باشند.
اما مسير يك استارتاپ از لحاظ رشد و حمايت هاي مالي به گونه اي 
است كه ابتدا بنيانگذاران به صورت خود راه انداز با سرمايه شخصي 
كار را جلو مي برند كه البته اين مسئله به ايده بستگي دارد. معموال 
ايده هايي كه برپايه فناوري اطالعات اســت تا ســاخت حداقل 
محصول  پذيرفتني، مي تواند جلو برود. ولي در اســتارتاپ هاي 
حوزه هاردتك كه كاال محور هستند و هدف، توليد كاالي فيزيكي 
و به صورت خود راه انداز اســت، امكان كمتري وجود دارد كه به 

حمايت هاي مالي نياز پيدا كنند.
مراحل حــوزه ســافت تك ها، خودراه انداز، فاميل و دوســتان، 
شــتاب دهنده ها، ســرمايه گذاران فرشته )شــخص حقيقي(، 
سرمايه گذاران خطرپذير) كه اشخاص حقوقي هستند، به صورت 
شركت هاي سرمايه گذاري يا صندوق هاي سرمايه گذاري(، عرضه 

اوليه سهام در بورس و درنهايت بانك است.
در حوزه محصوالت فيزيكي كاال يا هاردتك بايد وارد مراكز رشد و 
سپس وارد مراحل شتابدهي شد كه به مراكز رشد يا اِنكوباتور كه 
در دانشگاه ها و پارك هاي علم و فناوري مستقر هستند، مي رسند.

همچنيــن حتما ضــرورت ندارد كــه اســتارتاپ ها را زير چتر 
پشــتيباني كننده شروع كرد. معموال اســتارتاپ ها بدون حامي 
شروع مي شوند و به مرور در 3مرحله مي توان جذب سرمايه كرد. 
همچنين بســتگي به تيم و منابع موجود دارد كه چقدر بتوانند 
تجهيزات، امكانات و منابع مالي داشــته باشند. بديهي است كه 
هرچه قدرت چانه زني باال رود، هنگام جذب ســرمايه، ســهام 
كمتري به سرمايه گذار داده مي شود، چون شتاب دهنده ها بين 
۷ تا 1۵درصد ســهام را برمي دارند و در ازاي اين ميزان ســهام، 
خدمات آموزشي و منتورينگ و يك ســرمايه بذري به تيم هاي 

استارتاپي مي دهند.
در ضمن مي شود به داليل شكســت هم توجه كرد. براي اجراي 
يك ايده خوب بايد سختي هاي زيادي را تحمل كرد. داشتن يك 
ايده خوب كافي نيست و به يك تيم خوب و يك طرح كسب وكار 

نياز هست.
گاهي مشتريان عالقه اي به محصول ندارند. خيلي از استارتاپ ها 
تمركز خود را روي توسعه محصول مي گذارند و از عاليق مشتريان 
غافل مي شــوند و اين مسئله باعث مي شــود محصولي كه ارائه 

مي دهند مورد استقبال مشتريان قرار نگيرد.
بلوغ زودرس نيز از داليل شكست است. همه استارتاپ ها عاشق 
اين هستند كه رشد سريعي داشته باشند. اين خواسته مانند آفت، 
باغ آرزوهايشان را نابود مي كند. بايد سعي كرد تيم و كسب وكار را 

به تدريج توسعه داد و با چالش ها دست و پنجه نرم كرد.
گاهي حســاب و كتاب ها باهم نمي خواند. هر استارتاپي براي بقا 
احتياج به كسب درآمد دارد. در اكثر استارتاپ ها وجود نداشتن 
استراتژي درآمدي مشخص منجر به شكست مي شود. همچنين 
نبود تقاضاي بازار، اتمام سرمايه، تيم سازي  نامناسب، غلبه رقيبان، 
مشكل قيمت گذاري، محصول ضعيف، نداشتن مدل و كسب وكار، 
بازاريابي ضعيف، بي توجهي به مشتري و ترس از تغيير، 10دليل 

مهم شكست يك استارتاپ است.

كروناییهای
مجازی فضای

این شماره

كدام استارتاپ ها در دوران كرونا به كمك ما آمدند؟

همزيست با كرونا
مروري بر برنامه هاي پرمخاطب فضاي مجازي در دوران شيوع 

ويروس كوويد-19
اســتارتاپ ها معمــوال 
در برهه هــاي مختلــف 
مي توانند با شرايط جامعه 
هماهنگ شوند؛ مثل بسياري از استارتاپ ها كه در حوزه دارو، 
تجهيزات پزشكي و شركت هاي دانش بنيان به ميدان آمدند و 
در دوران كرونا، در زمينه دارو، ماسك و محصوالت ونتيالتور 
حداكثر كمك را به جامعه رساندند. در اين ميان استارتاپ هايي 
در تجــارت الكترونيــك و بازار ديجيتال توانســتند رشــد 
300درصدي داشته باشند. در حوزه فين تك و تراكنش هاي 
مالي هم چنين اتفاقي رخ داد. اين استارتاپ ها بار سرويس دهي 
شبكه بانكي را در فضاي مجازي به دوش كشيدند. اما آن دسته 
كه وضع شان در اين دوران اصال خوب نبود، همان هايي بودند 
كه در حوزه گردشــگري و صنعت توريسم، بومگردي، رزرو و 
فروش بليت قطار، هواپيما، اتوبوس كار مي كردند. هرچند با اين 
ضررها، آنها هم به سمت تغيير استراتژي رفتند و به فكر تورهاي 
مجازي و سرويس هاي هوشمند و هدفمند افتادند. دوران كرونا 
زندگي ما را دگرگون كرد. اما در اين تغيير بازارهاي جديد، بكر و 
نهفته اي هم پيش روي ما ايجاد شدند. به گفته قادري فر، رئيس 
مركز فناوري هاي راهبردي معاونت علمي، ۷هزار استارتاپ 
ذيل شتاب دهنده ها و كارخانه هاي نوآوري فعال هستند كه از 
اين تعداد در حوزه هاي توليد محتوا، آموزش، توزيع ديجيتال 
اقالم و تجارت الكترونيك، رشدهاي چندصد درصدي كسب 
كرده اند و توانستند بار زيادي از فعاليت هاي روزمره مردم را به 
دوش بكشند. اما كدام اســتارتاپ ها در اين ميان موفق عمل 
كرده اند؟ اصال بهترين استارتاپ ها در هر حوزه كدام ها هستند؟

گرهبازكردنازكالفكرونا
همزمان با شــيوع ويروس كرونا، 600 شركت و استارتاپ 
خدمات مجازي و غيرمجازي خود را در حوزه هاي سالمت، 
توليد محتوا و فروشــگاهي ارائه كردند. معاونت علمي نيز 
يكي از برنامه هايش ارائه سرويس به استارتاپ ها و راه اندازي 
كمپين كرونا پــالس بود. در اين كمپين 600شــركت و 
اســتارتاپ فعال در حوزه خدمات، سرويس هاي مرتبط با 
بيماري كرونا را ارائه مي كنند. اما اگر بخواهيم در اين بين 
به چند ايده برتر اشــاره كنيم، همان ها را مي آوريم كه در 

استارتاپ  مجازي  »همزيستي با كرونا« بهتر بودند.
  ايده ســطل زباله ويــژه پســماندهاي كرونايي براي 
كاهش ابتــالي پاكبانان و مأموران شــهرداري و عموم 

مردم به كرونا
  ايده تست كرونا و اقدامات درماني در منزل

  ايده حمل ونقل در زمان كرونا
  ايده سنسور تشخيص و المپ LED با قابليت هشدار 
صوتي و نــوري با امكان نصب راحــت روي لباس، ميز، 

صندلي و...
  ايده نرم افزار ارائه دهنده خدمــات درماني و مراقبتي 

از راه دور 
از آنجا كه كشــورها فقط با ابتكار، خالقيت و نوآوري 
مي توانند خود را با شــرايط جديد وفق دهند و همگام 
با دگرگوني ها پيــش بروند در ذيل بــه نمونه هايي از 
اســتارتاپ ها كه اين روزها نامشــان را شــنيده ايم اشاره 

مي كنيم.

زهرارستگارمقدم
روزنامه نگار

استارتاپهايبرنامهريزيدرسي
كنكوريهاازجملهپراسترسترينگروههادردورهكرونامحسوب
ميشوند.ايناستارتاپهايدرسيكهسالهاپيشطراحيشدهاند

دركنارديگراستارتاپهاشرايطدرسخواندنرابهبوددادند.
  ســهگام؛برنامهريزي،مشــاورهوتأميــنمنابعآزمون

كارشناسيارشدسراسريوآزاد-1393
  قبولي؛نرمافــزارارائهخدماتومحتوايآموزشــيبراي

كنكور-1395
  علمنوين؛ارائهدهندهروشهاينوينمطالعهوكتابخوانيو

پيشرفتتحصيلي-1397

استارتاپهايحوزهپيكموتوري
الوپيك،حملو،پيكاپ،موتونت،پيكياب،ارســالآسان،
بارسي،پيكسبزبادپا،فالكو،ورسك،تينكست،سالمپيك
وكاپيتانبايكازجملهاستارتاپهاييبودندكهدرايندورهبه
كارهايكوچكخانگيهمكمككردند.ازاينميان2استارتاپ

بيشترمورداستقبالقرارگرفتند.
  الوپيك؛اپليكيشندرخواستپيكموتوريبرايجابهجايي

ياارسالمرسولهدرسال-1395
  پيكســبزبادپا؛ارائهخدماتحملونقلموتوريآناليندر

مناطقمختلفتهران

استارتاپهايحوزهخدماتپزشكي
بيشكحضوردرمراكزدرمانيدرچنينشرايطيكارآسانينيست.

ازاينروميتوانيدبسياريازاينخدماترادرمنزلدريافتكنيد.
  دكترساينا؛سامانهجســتوجويپزشكانوگرفتننوبتو

مشاورهآنالين-1395
  شفاداك:سيستممعرفي،جستوجوورزرواينترنتيوقت

مالقاتپزشكان-1392
  درمانكده؛آرشــيواطالعاتمراكزدرمانيوداروخانههاو

سيستمنوبتدهياينترنتي-1393
  دكتردكتر؛خدماتنوبتدهياينترنتيپزشــكان،پرونده

سالمتالكترونيكوفهرستبيمه-1394
  دكتروان؛سامانهآنالينپرسشازپزشكان-1394

كلبهسالمتي؛ارتباطباپزشــكانبهصورتمشاورهآنالين
پزشكيوروانشناسي

  شفاجو؛پلتفرمرزرونوبتپزشك-1392
آزمايشآنالين؛سرويسنمونهگيريدرمحلوارسالنمونه

خونبهآزمايشگاهموردنظرمشتري-1395
  سينا؛سامانهيكپارچهنوبتدهي)سينا(-1396

  هزاردارو؛ســرويساطالعازموجودبودنداروهاينسخه
پزشكدرداروخانههاياطراف

  آسانيسم؛پلتفرمخدماتمراقبتيوپرستاريدرمنزل-1397
داروشاپ؛بزرگترينداروخانهآنالينكشور1398

  هلسي؛پلتفرميبرايدرخواســتانواعمختلفخدمات
پزشكيدرخانه-1396

استارتاپهايحوزهتاكسياينترنتي
استارتاپهاييكهدردورانسختكروناومعضلعبورومرورو
حملونقلبهكمكماشتافتند.هرچندتعدادشانبيشازاين

است،امابهچندنمونهاكتفاكردهايم.
اسنپ؛اپليكيشندرخواستتاكسيباسرويسويژهبانوان؛

موتورومرسولههادرسال93
تپسي؛اپليكيشندرخواستتاكسيوسرويسدرخواست

تاكسياشتراكيدرسال93
پاتوقي؛پلتفرمهوشمندحملباردرسال98

باركو؛اپليكيشــندرخواســتخودرويحملباراعماز
مينيوانت،وانتبارونيسانبار-1396

كاروانرووهمركاب؛ســرويساشتراكگذاريصندليهاي
خاليماشينها1394-1396

رهيار؛رزروآنالينتاكسي،خودرويلوكسوآمبوالنسخصوصي

استارتاپهايحوزهخدماتآموزشي
نرمافزار»شاد«ســعيكردوضعيتدرسدانشآموزانرابهبود
بخشد.امانبايدازتالشاستارتاپهاياينحوزهچشمپوشيكرد.
استاد؛بانكپلتفرموسامانهانتخابآنالينمعلمخصوصي-1393
استادسالم؛سامانهجستوجووثبتنامدورههاوكالسهاي

آموزشيودرخواستكالسخصوصي-1392
استادياب؛سامانهجستوجووثبتنامدورههاوكالسهاي

آموزشيودرخواستكالسخصوصي-1394
آموزا؛ارائهويدئوهايآموزشيدرحوزههايمختلف-1394

الواستاد؛سامانهانتخابمعلمخصوصي،كالسهايگروهي،
وبيناروارائهفيلمهايآموزشي-1394

تيكتاك؛سامانهتكاليفروزانهآنالين-1398

استارتاپهايحوزهكتاب
فيديبو؛مطالعهكتابالكترونيكوصوتيرويموبايل،تبلت

ورايانهشخصي-1391
طاقچه؛فروشگاهكتاب،كتابصوتي،مجالتوروزنامههاي

الكترونيك1393

استارتاپهايحوزهخدماتپرداخت
ديگرمدتهاستالزمنيستبرايپرداختوخدماتبانكياز
خانهخارجشويد.اينبسترپيشساختهباعثشد،دردوران

كرونا،استقبالازايناستارتاپهانيزبيشازپيششود.
آســانپرداخت؛ارائهدهندهخدماتآنالينودستگاههاي

پرداخت-1388
هفهشتاد؛ارائهخدماتپرداختبربسترموبايلبااستفاده

ازكارتهايبانكيعضوشتاب
جيرينگ؛ارائهخدماتماليوپرداختبربسترتلفنهمراه

مشتركينهمراهاولدرقالبكيفپول-1389
باجه؛نرمافزارموبايليباامكانارائهخدماتبانك،پرداختو

خدماتالكترونيك-1395
فونپي؛پرداختبااستفادهازQR Codeاختصاصي-1396

استارتاپهايآرايشيوبهداشتي
گيسون،بيوتيرزورديكابهتازگيدركناربسياريديگرازاين

استارتاپهافعاليتخودراآغازكردهاند.
  موتنرو؛فروشگاهاينترنتيلوازمآرايشيوبهداشتيكهبه

توليدمحتواهمميپردازد-1395
  ميسلند؛فروشگاهلوازمآرايشيمراقبتيوارائهدهندهارزيابي

ومشاورهدرخصوصمحصوالتآرايشوبهداشتي-1393
  روبان؛فروشــگاهآنالينلوازمآرايشيوبهداشتيبههمراه

بالگمحتواييدراينحوزه-1394

استارتاپهايحوزهخدماتحقوقي
همهچيزرانميتوانبرايمدتنامشخصيمسكوتگذاشت.از
اينروبرايخيليازماپيشآمدهبامشكالتحقوقيروبهروشده
وقوانينومحدوديترفتوآمدشرايطرابرايمانسختتركرده
است.براياينمشكلهماستارتاپهاچارههاييانديشيدهاند.

وينداد؛پلتفرمخدماتحقوقي،شاملبانكاسنادحقوقيو
قراردادهاومشاورهحقوقيتخصصيكسبوكار-1396

مشاورهداتنت؛ارائهمشاورهوخدماتحقوقينظيرايجاد
دفتروكالتمجازي

دادسان؛ســامانهدرخواســتآنالينخدماتحقوقيو
جستوجويوكال-1395

آيخدمت؛ارائهخدماتمشاورهآنالين،بهخصوصدرحوزه
وكالتوحقوق

المينگو؛پلتفرمهوشمندتوليدقرارداد-1397
وكيلكارت؛ســامانهجستوجوومشــاورهآنالينوكالي

دادگستريوكارشناسانرسميومشاورانخانواده-1398
برترمهاجر؛پلتفرمانجامامورمهاجرت-1398

استارتاپهايحوزهسوپرماركتآنالين
اكاال؛سوپرماركتآنالينافقكورش

بيار؛بستريبرايخريدوفروشتوسطخردهفروشها
تزول؛خريدموادغذاييازنزديكترينسوپرماركتها

پايال؛شبكهسراسريفروشوتوزيعكاال
فستيوري؛پلتفرمارسالكااليمصرفيبهدرمنزل

بوفهسبز؛فروشگاهآنالينآبميوهتازهونوشيدنيهايسالم
كاهوخريدازخانه،راديكاال،كوكونادازسوپرماركتآناليندر

سراسرتهران
فاملند؛فروشگاهآنالينمحصوالتميوهوترهباروگوشتو

ماهيوادويهجات
سبزيمن؛سفارشآنالينسبزيجاتتازهوانواعصيفيجات

بومي؛اپپلتفرمخريدسفارشيمحصوالتبوميومحلي

استارتاپهايحوزهخدماتسازماني
پيونديار؛سرويسارتباطيبيناولياومربيان-1395

تواناشو؛وبســايتآموزشــيباتمركزبرتقويتدانشوتوانمنديافرادفعالدرحوزه
كسبوكارومشاغلخانگي-1396

شناسه؛راهكاريبرايشناسهداركردنپرداختيهاياشخاصورديابيپرداختها-1394
المينگو؛پلتفرمهوشمندتوليدقرارداد-1397

نوبتي؛سامانهنوبتدهيآنالين-1397
تيكتايم؛سيستمحضوروغيابآنالينبدوننيازبهدستگاهثبتكنترلتردد-1394

سانپا؛سامانهارزيابيونظارتبرپروژههاياقتصادمقاومتي-1394

استارتاپهايحوزهتماشايآنالين
نگرانبوديمچطوربايددرخانهدوامبياوريم.يكيازپيشنهادهاي

فرهنگيبهمااستفادهازاستارتاپهايتماشايفيلمبود.
تلوبيون؛پخشزندهوآرشيوبرنامههايصداوسيمابربستر

وبسايتوموبايلاپليكيشن-1390
فيليمو؛پخشآنالينفيلموسريال-1394

نماوا؛پخشآنالينفيلم،ســريال،مستندوانيميشنهاي
ايرانيوخارجي)بادوبلهفارسي(باكيفيتيمتناسبباسرعت

اينترنتمخاطب
فيلمنت؛پخشآنالينفيلموسريال-1393

پالن؛سامانهايبرايديدنفيلمهاوسريالهايايرانيوخارجي

استارتاپهايحوزهخبر
اخباررسمي؛پلتفرمارتباطرسانهاياستكهبهوسيلهآن 
ميتوانيدفرآيندهايروابطعمومي،برندينگوبازاريابيكسب

وكارخودرامديريتكنيد-1393
بولتن؛پايشگروتحليلگروبكهبااستفادهازتكنولوژيهاي
خزشوپــردازشمتن،اقدامبهجمعآوريمطالبازســطح

اينترنتوتحليلمطالبميكند-1393
جار؛پلتفرمفروشآنالينمطبوعات-1390

استارتاپهايحوزهخشكشوييآنالين
ببروبشور،پاكپوش،زيپجت،واشلين،هلسا،حباب،پاكلين،زودشور،واشماشوسامانه

آناليندرخواستخدماتخشكشويي

استارتاپهايحوزهخريدآناليننان
آينون،نونرســون،تنورآنالينوتنور،اپليكيشنسفارش

آناليننانوشيريني

استارتاپهايحوزهتجارتوسرمايهگذاري
دردورانيكهشيوعويروسكروناكارواقتصادرافرسودهكردهبود،بازاربورسرونقگرفت.درايندوره

بسياريبهسمتاينبازاررفتندوازاستارتاپهاييكمكگرفتند.نمونههاييمثل:
سهامياب؛شبكهاجتماعيواطالعرسانيبورسايران-1392

حاميبورس؛وبسايتتحليليبورسوبازارسرمايهوآموزشسرمايهگذاري-1398
سيگنال؛وبسايتتحليليبورسوبازارسرمايهوآموزشسرمايهگذاري

استارتاپهايحوزهروانشناسي
ميلوژي؛مجموعهايازآزمونهاوچالشهاكهزمينهشــناختازخودرا

فراهمميآورد-1393
فولفكر؛پلتفرمآنالينارتباطامنوخصوصيباروانشناســانازطريق

موبايلووب-1395
گفتاره؛وبسايتمشاورهآنالينباروانشناسان-1395

مشاورهباما؛ارائهدهندهخدماتمشاورهخانوادهوازدواج-1397
دگر؛مرجعآموزشوارائهخدماتمشاورهروانشناسيآنالين

مشوّرپ؛سامانهارائهدهندهخدماتروانشناسي-1396
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»زوم« روي كرونا
 كسب و كارهاي نوپا پس از كرونا در چه حوزه هايي

 اوج گرفتند؟

شــايد تصــور غالب ايــن باشــد كه 
همه گيري كرونا از حجم سرمايه گذاري 
روي استارتاپ ها در جهان كاسته است. 
چرا؟ زيرا اقتصاد جهان با بحران دست به گريبان است. از اين رو 
منطقي به نظر مي آيد كه اســتارتاپ هايي كه كمي پيش از آغاز 
همه گيري يا در طــول دوران همه گيري فعاليــت خود را آغاز 
كرده اند، با ورشكســتگي و تعطيلي مواجه شــوند. اما واقعيت 
در خالف اين مسير درجريان اســت. در واقع سرمايه گذاران با 
آغاز همه گيري كرونا شــروع كرده اند به ســرمايه گذاري روي 
استارتاپ ها؛ اما نه هر اســتارتاپي. زيرا با گذشت چندين ماه از 
آغاز همه گيري، زماني كه همه ساكنان ســياره زمين از شوك 
سبك زندگي جديدشان خارج شدند، برندگان و بازندگان اصلي 
حوزه استارتاپ ها هم مشخص شدند. بازندگان كدام ها بودند؟ 
استارتاپ هايي كه در حوزه توريسم و تمامي حوزه هاي مرتبط 
با آن از قبيــل رزرو هتل و پرواز و فروش آناليــن بليت فعاليت 
داشتند، استارتاپ هايي كه با سفرهاي درون شهري و بين شهري 
سر و كار داشتند و كسب و كارهايي كه در حوزه خريد و فروش 
يا اجاره خانه فعال بودند نمونه هاي قابل توجه اســتارتاپ هاي 
شكست خورده در دوران كرونا هستند. براساس گزارش مؤسسه 
بين المللي اســتارتاپ ژنوم، از ميان 1070اســتارتاپ بررسي 
شــده در جهان 65درصد از آنها اعــالم كردند تا اكتبر ســال 

2020ورشكسته خواهند شد.
اما در اين ميان كســب و كارهاي نوپايي هم بودند كه مسيري 
متفاوت از ســقوط را در پيش گرفتند. توليد و فروش تجهيزات 
بهداشتي و دارو، بازي ويدئويي و آنالين، انواع حوزه هاي مرتبط 
با ورزش و اســتارتاپ هاي مرتبط با مواد غذايي و آشپزي سالم 
در خانه همگي جزو قلمرو امن اســتارتاپي در جهان محسوب 
مي شوند، زيرا كسب و كارهايي كه در اين حوزه فعاليت داشتند، 
نه تنهــا تحت تأثير همه گيري كوويد-19زميــن نخوردند بلكه 
مسير توسعه را با سرعت بيشــتري پيمودند. درحالي كه تقريبا 
در تمامي گوشــه و كنار جهان مردم مجبور به خانه نشــيني و 
فاصله گرفتن از يكديگر هســتند، تعدادي از استارتاپ ها روي 
شــكل جديد زندگي مردم تأثيري قابل توجه گذاشــتند. اين 
كســب و كارها نه تنها براي دوام آوردن در يكي از دشــوارترين 
دوره هاي زندگي حيات بشــر به انســان ها كمك كرده اند بلكه 
در حوزه اســتارتاپي هم جهش و پيشــرفتي قابل توجه ايجاد 
كرده اند. غيرمنتظره نيســت اگر برترين استارتاپي كه در ميان 
درگيري جهان با همه گيري كرونا توانســت بــا تأثيرگذاري بر 
زندگي انسان ها، محبوبيت بااليي به دست آورد، يك اپليكيشن 

ارتباطي بود.
شركت زوم با ارائه اپليكيشــن ويدئوكنفرانس در شرايطي كه 
فرهنگ جديد فاصله گذاري اجتماعي در جهان باب شــده بود، 
به سرعت فراگير شد. امروزه ميليون ها نفر، بيش از 300ميليون 
نفر، در سرتاسر جهان اپليكيشن زوم را دانلود كرده اند تا با كمك 
آن بتوانند با اعضاي خانواده، دوستان، همكاران و مديران خود در 
ارتباط باشند يا مسئوليت هاي كاري خود را از راه دور اجرا كنند. 
كاربران در استفاده از زوم خالقيت هاي زيادي به خرج داده اند و 
براي اجراي مراسم  مختلف، حتي ازدواج يا تولد از اين اپليكيشن 
بهره برده اند. به گفته شركت زوم، تعداد كاربران اين استارتاپ در 

 ماه مارس به 200ميليون نفر در روز رسيده است.
استارتاپ پزشكي بابيلون مورد موفق ديگري است كه در دوران 
همه گيري كرونا به دليل پاسخگويي مناســب به نياز انسان ها، 
نه تنها در بريتانيا بلكه در كل اروپا و جهان به شــهرت رســيد. 
كاربران با كمك اپليكيشــن بابيلون مي توانند با پزشــك خود 
به صورت تصويري ارتباط برقرار كرده و از مشاوره هاي او استفاده 
كنند. اين اپليكيشن همچنين به نوعي خدمات تشخيص عالئم 
كوويد-19مجهز است تا به اين ترتيب كاربران اپليكيشن بدون 
نياز به پرداخت هزينه متوجه شــوند كه آيا به مشورت پزشك 
نياز دارند يا خير. درحال حاضر روزانه بيش از ده ها هزار تعامل با 
كمك اين اپليكيشن برقرار مي شود و بابيلون اطمينان داده  است 
كه با افزايش ميزان تقاضا توانايي پاسخگويي مناسب را خواهد 
داشت. تا پيش از آغاز همه گيري، ميزان تعامالت روزانه در اين 
اپليكيشن 3هزار مورد بود كه پس از آغاز همه گيري به 250هزار 
مورد رسيده است. اســتارتاپ هاي Kry و Qare در كشورهاي 
سوئد و فرانسه از ديگر استارتاپ هاي موفق جهاني در اين حوزه 

به شمار مي روند.
آغاز قرنطينه همچنين به كســب و كار اســتارتاپ هاي مرتبط 
با خريد و ارســال مواد غذايي رونق بخشــيد. گوســتو يكي از 
استارتاپ هايي است كه در اين حوزه در دوران همه گيري كرونا با 
افزايش تعداد مشتري مواجه شد. اين شركت لندني كه خدمات 
خود را در قالب تهيه بســته وعده هاي غذايي ارائه مي دهد، در 
بخش فروش بســته هاي خانوادگي رشــدي 28درصدي را در 
دوران قرنطينه تجربه كرد. در شرايطي كه ديگر امكان صرف غذا 
در رستوران ها و كافه ها وجود ندارد، بسياري از خانواده ها ترجيح 
مي دهند با خريداري مواد مورد نياز يك وعده ســالم و مقرون 
به صرفه غذا، خود در خانه آشپزي كنند. اين استارتاپ عالوه بر 
فروش مواد غذايي، بيش از 50دستور پخت غذا فراهم كرده است 
كه به همراه بسته هاي مواد غذايي براي مشتريان ارسال مي كند. 
هزينه هر وعده غذاي اين شــركت در ازاي هر نفر تقريبا 3 پوند 
است و اين شركت درحال حاضر روزانه 4ميليون وعده غذايي را 
به فروش مي رساند. استارتاپ هاي هانگري پاندا، ريلميترا، گبني، 
دوردش و نستور از ديگر استارتاپ هاي فعال و موفق جهاني در 

اين حوزه به شمار مي روند.
استارتاپ هايي كه در دوران فراگير شدن دوركاري به سازمان ها 
و اداره هــا راه حل هايي براي برگــزاري رويداد ها، جلســات و 
مراسم هاي بزرگ ارائه مي دهند هم در دسته استارتاپ هاي در 
حال شــكوفايي قرار مي گيرند. هاپين يكي از اين كسب و كارها 
به شمار مي رود كه در شــرايطي كه امكان برگزاري رويداد ها و 
جلسات بزرگ براي سازمان ها و شــركت ها وجود ندارد، امكان 
برگزاري از راه دور اين رويداد ها را با حضور تقريبا 100هزار نفر 
فراهم مي كند. در اوايل سال 2020شركت هاپين 10هزار رويداد 
را در فهرست انتظار خود داشــت اما اكنون تعداد متقاضيان به 
100هزار مورد رسيده است. اســتارتاپ هاي اسمارت و كانتري 
كه در حوزه اي مشــابه فعاليت دارند، در 4 ماه اول سال 2020با 

رشدي قابل توجه و بيش از صددرصدي مواجه شده اند.
كســب و كارهايي كه در حوزه خريد و ارســال دارو، سرگرمي، 
فروش آنالين لباس، آموزش از راه دور و بازي هاي آنالين فعال 
هستند هم به لطف شرايطي كه همه گيري كرونا و فاصله گذاري 
اجتماعي براي جهان ايجاد كرده اســت، با بهبود نسبي كسب و 

كار و افزايش توجه سرمايه گذاران مواجه شده اند.

كروناییهای
مجازی فضای

این شماره

دولت تا چه ميزان از قابليت  استارتاپ ها براي ارائه خدمات در دوره كرونا بهره برد؟

دولت استارتاپي؛ از شعار تا عمل
دو عضو اتاق بازرگاني در گفت وگو با همشهري، عملكرد دولت در حوزه استارتاپ ها را منفي دانستند و در مقابل، 

يك كارشناس IT اقدامات استارتاپي دولت در دوره كرونا را قابل قبول معرفي كرد

كرونا، قواعد كار و زندگي را براي بسياري 
تغيير داد. در گذر زمان همه دانســتند 
كه براي حركت در اين مســير جديد به 
ابزارهاي جديد نياز است. دولت ها نيز از اين موج تغيير اجباري عقب نماندند 
و براي پيشــبرد اهداف خود بيش از پيش به فناوري تكيه كردند؛ مانند دولت 
انگلستان كه براي رساندن غذا به اقشار كم درآمد در دوره كرونا از استارتاپ 
گوستو - شركت خدمات بسته بندي مواد غذايي- كمك گرفت. در ايران نيز كرونا 
بسياري از مسئوالن را در مسير استفاده و حمايت از استارتاپ ها قرار داد. دولت 
تالش كرد تا كسب و كارهاي آناليني را كه مي توانند به مردم خدمات مجازي و 
آنالين ارائه دهند از طريق پويش »كروناپالس« شناسايي و تقويت كند. براساس 
توضيحات مهدي محمدي، دبير ستاد توســعه فناوري هاي اقتصاد ديجيتال و 

هوشمندسازي معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري كه در گفت وگو با روزنامه 
ايران مطرح شده بود، حمايت از استارتاپ ها در دوره كرونا چند بخش دارد؛»يك 
بخش از حمايت ها، حمايت هاي مالي به صورت ارائه تسهيالت و وام هاي كم بهره 
است. بخش دوم از حمايت ها حقوقي و قانوني و كسب مجوزهاست به اين صورت 
كه به شركت هاي دانش بنيان و استارتاپ ها كمك مي كنيم تا مشكالت و موانعي 
كه در زمينه كسب مجوز و... دارند را هر چه سريع تر رفع و مجوز فعاليت خود را 
به سرعت دريافت كنند تا بتوانند به مردم خدمات ارائه دهند. سومين بخش از 
حمايت ها، حمايت هاي تبليغاتي در فضاي آنالين و در راديو و تلويزيون است«. 
اما اينكه دولت تا چه حد توانست به خواســته هايش جامه عمل بپوشاند و از 
استارتاپ ها در دوره كرونا براي ارائه خدمات استفاده كند، سؤالي است كه چند 

چهره آشنا به حوزه استارتاپ ها به آن  پاسخ دادند.

كارنامه استارتاپي دولت در دوره كرونا قابل قبول است

با توجه به سرعت باالي پيشرفت و حركت در حوزه كسب و كارهاي 
فناورانه و نوآورانه - كه استارتاپ ها بخشــي از آنها هستند- بايد 
قبول كنيم كه دولت ها همواره چنــد قدمي عقب تر از فعاالن اين 
حوزه قرار دارند. در بحران كرونا نيز شركت هايي كه توان فعاليت داشتند به طرق مختلف كار 
كردند، بازار خود را گسترش دادند و حتي بازار جديدي را به دست آوردند.در رابطه با بررسي 
ميزان حمايت دولت از استارتاپ ها بايد بگويم كه ما مي توانيم در سطح سازمان هاي فعال در 
اين زمينه دست به سنجش بزنيم و يك نگاه كلي را مطرح كنيم به عنوان مثال صندوق نوآوري 
و شكوفايي در دوران كرونا توانست حمايت هاي مالي مناسبي را براي فعاالن اين حوزه ايجاد 
كند يا وزارت ارتباطات تالش كرد به فعاالن صنفي اين حوزه و حتي كاربرانش خدمات خاصي 
را ارائه كند. در تمام اين تحليل ها بايد شرايط خاص دوران كرونا را مدنظر داشت و بدانيم كه اين 
اتفاقات در اين شرايط اضطراري رقم خورد و اگر بخواهيم در دوران قبل كرونا به عملكرد دولت 
در حوزه استارتاپ ها نيم نگاهي بيندازيم، ممكن است عملكرد را ضعيف ارزيابي كنيم. بنابراين 
اگر بخواهيم نقش آفريني دولت در حوزه استارتاپ ها را در بازه زماني كرونا تحليل كنيم، بايد 
بگوييم كه دولت براساس آنچه در توان داشت در اين حوزه گام برداشت؛ اگرچه عملكرد يكساني 
را از بدنه دولت شــاهد نبوديم. در دوران كرونا با تمام مشكالت و سختي هاي اقتصادي كه بر 
دوش دولت قرار داشت، دولت توانست امتياز قابل قبولي كسب كند و خود را به باالتر از ميانگين 
برساند. البته اگر بخواهيم اين عملكرد را در بازه زماني قبل از كرونا مورد بررسي قرار دهيم، بايد 
بگويم كه اين عملكرد مي توانست بهتر باشد و گمان مي كنم اگر بخواهيم به صورت جزئي تر به 
اين موضوع نگاه كنيم بايد گفت كه مجموعه اي مانند معاونت علمي و وزارت ارتباطات به دليل 
مسئوليت هايي كه برعهده شان بود، اقدامات مناسبي انجام داده اند اما اگر قرار بر تحليل كلي 
عملكرد باشد، بايد گفت كه شرايط مي توانست بهتر باشد. در دوره كرونا نيز اين احساس نياز در 
دولت ايجاد نشد كه براي ارائه خدماتش به سمت استارتاپ ها برود بلكه دولت زماني كه قدرت 
استارتاپ ها را براي ارائه خدمات مشاهده كرد، متوجه شد كه يكي از راهكارها براي حل مشكل 
مي تواند استفاده از استارتاپ ها باشد. بر اين اساس دولت سعي كرد كه از ظرفيت هاي موجود 
استفاده كند و ما شاهد هستيم كه اتفاقاتي مانند آموزش هاي مجازي در آموزش و پرورش رقم 
خورد، هر چند چنين اتفاقاتي هنوز ضعف هايي دارند اما فعاليت آنها در دوره كرونا شرايط خوبي 
را رقم زد. با توجه به اهميت اين موضوع من پيشنهاد مي كنم كه در نهادهاي كالن تصميم گير 
در حوزه كرونا مانند ســتاد ملي مقابله با كرونا از حضور متخصصان حــوزه فناوري و نوآوري 
استفاده شود چرا كه اين افراد مي توانند راهكارهاي مناسبي با توجه به تخصص شان ارائه كنند.

 حمايت دولت از استارتاپ ها شعار است

تجربه به ما نشان داده اســت كه دولت ها معموال از استارتاپ ها عقب 
هستند. به عبارت ديگر تا زماني كه دولت بخواهد به فكر قانونگذاري و 
حمايت در اين حوزه بيفتد، استارتاپ ها مسير اصلي را طي كرده اند و 
حتي در مواردي كه خأل قانوني وجود دارد، از اين خأل براي پيشبرد كارهايشان استفاده كرده اند و 
در اين ميان آن استارتاپ هايي كه به دليل ضعف يا فقدان قانون و نبود حمايت دچار چالش شد ه اند، 
در گذر زمان شكســت خورده و از بين رفته اند. دولت، همواره از استارتاپ ها در حوزه رگوالتوري، 
قانونگذاري و حمايت عقب است و بيشتر در شعار تالش مي كند از استارتاپ ها حمايت كند ولي در 
عمل اين خواسته اجرايي نمي شود. ما شاهد هستيم كه در مورد شركت هاي دانش بنيان، قانون وجود 
دارد و از آنها حمايت مي شود اما در رابطه با استارتاپ ها چنين اتفاقي رخ نداده است. با وجود چنين 
شرايطي بايد بدانيم كه استارتاپ ها اهداف خودشان را پيش مي برند و هر زماني كه نياز به حضور يك 
استارتاپ احساس شود، استارتاپ ها وارد ميدان مي شوند و تالش مي كنند تا قدرت عمل خود را نمايان 
كنند. از نظر من براي نقد مانع تراشي ها در مسير استارتاپ ها بايد گفت كه مشكل تنها دولت نيست 
و بهتر است از لفظ حاكميت استفاده كنيم چرا كه حاكميت در برخي از مواقع مانع رشد استارتاپ ها 
مي شود به عنوان مثال قطع اينترنت موجب ايجاد احساس ناامن بودن فضاي كار استارتاپ ها شد و از 
سوي ديگر فيلترها و برخوردهايي - امنيتي و قضايي - محدوديت هاي بيشتري را براي استارتاپ ها 
ايجاد مي كند. اين مانع تراشي ها داليل مختلفي ازجمله مسائل امنيتي مرتبط با بحث فيلترينگ 
دارد و از سوي ديگر بايد بدانيم كه اين نگاه در بخش هايي از حاكميت به دليل تفكر سنتي جريان 
دارد و اين بخش از حاكميت چنين فضاهاي كار جديــد را برنمي تابند و اين فعاليت ها را به عنوان 
يك تهديد تصور مي كنند، بر همين اساس بايد بدانيم تا زماني كه اين ديدگاه ها وجود داشته باشد، 
گريزي از محدوديت ها نيست. در كنار اين موارد ما شاهد هستيم كه در دوره كرونا نيز آنگونه كه بايد 
و شايد از استارتاپ ها استفاده نشده است، دولت همواره خواهان انجام امور به وسيله نيروهاي خودش 
است. استارتاپ هاي ما سال هاست كه با اين مشكل روبه رو هستند به عنوان مثال در موضوع دولت 
الكترونيك ما شاهد هستيم كه براي ارائه خدمات آنالين، خود دولت دست به كار شد و سامانه هايي را 
راه اندازي و تالش كردند تا پلتفرم هايي را ايجاد كنند. در بهترين حالت اگر خود سازمان دولتي وارد 
ميدان استارتاپ ها نشود، كار را به شركت هاي وابسته و حتي به دوستان و نزديكان خود مي سپارند. 
در چنين شرايط نبايد انتظار پروژه موفق استارتاپي براي ارائه خدمات دولتي داشت. از آنجا كه بازار 
انحصاري است و رقابتي در آن شكل نمي گيرد، خيلي كم اتفاق مي افتد كه دولت به سمت پلتفرم ها و 
استارتاپ ها موفق برود و از آنها براي ارائه خدمات استفاده كند، درحالي كه دنيا به اين سمت حركت 

كرده است و دولت ها تالش مي كنند از استارتاپ هاي موفق براي پيشبرد اهدافشان استفاده كنند.

سبا ثروتی
روزنامه نگار

ليال شريف
روزنامه نگار

تحمل خانه نشيني اجباري اصال 
ساده نيست. آن هم در جامعه اي 
كه در آن نــه خبــري از امنيت 
اقتصادي هست و نه چشــم اندازي چندان روشن براي آينده 
وجــود دارد. بيكار شــدن در چنين شــرايطي ضربه روحي و 
مالي ســهمگيني خواهد بود. اين بيكار شــدن، چه در قالب 
ورشكستگي كارفرما و تعديل نيرو چه در قالب تعطيلي كسب 
و كار براي مديريت ديرهنگام و با تأخيــر كرونا، زماني كه در 
ابعادي گســترده رخ دهد، بار مالي سنگيني را بر دوش جامعه 
خواهد گذاشت، همانطور كه اكنون در ايران شاهد آن هستيم. 
از زمان آغاز همه گيري كرونا تا بــه امروز، در دوره هاي كوتاه يا 
بلندمدت كسب و كارهاي مختلف تعطيل شده اند تا از تجمع 
افراد جلوگيري و روند شيوع بيماري كنترل شود. اقدامي كه به 

تنهايي و بدون وجود ديگر سياست ها مانند تست گيري گسترده 
و قرنطينه واقعي افراد در خانه ها شايد چندان در زمينه مديريت 
بحران كرونا مؤثر واقع نشده باشد، زيرا تعطيلي كسب و كارها 
مانع از مهماني رفتن و گردهمايي هاي خانوادگي نمي شود، اما 

خانواده ها را با مشكالت مالي فراواني درگير ساخت.
عالوه بر مشــكالت مالي و تالش براي رفــع آن، گذران وقت، 
ســرگرم شــدن، بهبود دادن مهارت هاي فــردي و يادگيري 
مهارت هاي جديد به داليلي براي افزايش گرايش افراد به سمت 
كســب و كارهاي شــخصي و آنالين، با تمركز بر اينستاگرام، 
واتساپ و تلگرام تبديل شــد. حتي صاحبان بسياري از كسب 
و كارهاي خانگــي آنالين كه به تازگي فعاليت خود را شــروع 
كرده اند، به نوعي باعث رونق كار كسب و كارهايي شده اند كه 
در حوزه آموزش مهارت هاي مختلف فعاليت خود را به تازگي 

قيام عليه تعطيلي كسب و كار
پس از شيوع ويروس كوويد-19 افراد بسياري به استفاده از توانايي هاي شخصي 

براي كسب درآمد از شبكه هاي اجتماعي روي آورده اند

آغاز كرده اند. آموزش آشــپزي، آموزش زبان، آموزش پخت يا 
تزئين شيريني و كيك، آموزش انواع زيورآالت، آموزش نرم افزار 
يا آموزش ديجيتال ماركتينگ همگي نمونه هاي بيشتر ديده 
شده از كسب و كارهايي هستند كه در دوران همه گيري كرونا 

در شبكه هاي اجتماعي مختلف فعاليت دوچنداني داشته اند.

صاحبان كسب و كارهاي مجازي
گفت وگو با صاحبان چند نمونه از اين كســب و كارها، فارغ از 
ميزان موفقيت و حجم درآمدزايي آنها نشــان مي دهد بيشتر 
افراد ابتدا با هدف سرگرمي يا حفظ مهارت در فعاليتي كه پيش 
از اجراي محدوديت ها در آن مشغول به كار بوده اند، كسب و كار 
خود را از جهان حقيقي به مجازي منتقل كرده اند. درآمدزايي، 
دومين عامل راه اندازي كســب و كارهاي شــخصي در فضاي 
مجازي محسوب مي شــود. براي مثال مربي هاي ورزشي كه با 
تعطيلي باشگاه ها و حتي پس از باز شدن دوباره آنها، به برگزاري 
كالس هاي آنالين رو آورده اند يا استادان زباني كه با تعطيل شدن 
مراكز آموزشي، در فضاي اينســتاگرام به شاگردان خصوصي 
خود زبان مي آموزند، هم با هــدف درآمدزايي و هم به منظور 
جلوگيري از متوقف شــدن فعاليتي كه در آن تبحر دارند، به 
شــبكه هاي اجتماعي رو آورده اند. آذين، مربي باشگاه ورزشي 
با آغاز همه گيري كرونا و تعطيلي باشگاه محل كارش فعاليت 
خود را به اينستاگرام و واتساپ منتقل كرد. او معتقد است كرونا 
فرصت مناسبي را به وجود آورده است تا مردم بيشتر از هميشه 
به كالس هاي آنالين و تأثيرگذاري آنها اطمينان كنند. اگرچه به 
گفته اين مربي، تدريس آنالين كمي دشوار است، زيرا بسياري 
از افراد ورزش كردن با مربي از راه دور را قبول ندارند و بايد اين 
شيوه و تأثيرگذار بودن آن را به افراد توضيح داد. افراد زيادي از 
حضور در كالس هاي آنالين مي ترسند چون فكر مي كنند پول 
دور ريختن اســت يا نگرانند بدون حضور مربي به خود آسيب 
بزنند. اما اگر مربي بتواند به خوبــي كالس را مديريت كرده و 
اعتماد شاگرد را جلب كند همه چيز خوب پيش خواهد رفت. 
آذين از كسب و كار جديد خود در فضاي مجازي رضايت دارد و 
مي گويد از كار خود لذت بيشتري مي برد، زيرا نياز به حضور در 
مكاني خاص راس ساعتي خاص از بين رفته است و در هر ساعت 

و هر مكاني مي توان كالس ها را برگزار كرد.
آناهيتا كه پيــش از آغاز همه گيري كرونــا به عنوان راهنماي 
تورهاي گردشگري فعاليت داشت، با آغاز كرونا عمال بيكار شد. 
همين بيكاري و خانه نشيني او را تشــويق كرد تا براي سرگرم 
شدن و ايجاد منبع درآمدي جديد، از مهارتي كه مدتي پيش در 
ساخت مجسمه هاي خميري كسب كرده بود، براي درآمدزايي 
در اينستاگرام استفاده كند. او نسبتا از شغل جديد خود رضايت 
دارد و مي گويد اگرچه مواد اوليه كارش گران شده، اما هم وقتش 
را در خانه پر مي كند و هم در اين دوران بيكاري درآمد كوچكي 
برايش ايجاد مي كند. حامد، نويسنده و بالگر فعال ديگري در 

حوزه گردشگري است كه كرونا او را از سفر محروم ساخته است. 
او با توجه به دسترسي اش به عسل طبيعي، تصميم به راه اندازي 
كسب و كار فروش آنالين عسل مرغوب در اينستاگرام گرفت. 
حامد هم دليل آغاز به كار در اين حوزه را خســته كننده بودن 
خانه نشيني و نياز به داشتن سرگرمي مي داند و با وجود اينكه 
هنوز كسب و كارش رونق زيادي نگرفته، اما از نتيجه كار راضي 
است، برنامه هاي زيادي براي توسعه كسب و كارش در سر دارد 

و همزمان سفارش هايش هم روزبه روز افزايش پيدا مي كنند.

40هشتگ  برتر
از آنجا كه در ميان 40هشــتگ  برتر اينستاگرام مي توان هنر، 
مد، غذا، تناســب اندام و زيبايي را مشــاهده كرد، دور از ذهن 
نيست كه كسب و كارهاي مرتبط با اين مفاهيم موفق تر از ديگر 
كسب و كارها عمل كنند. گشتي در ميان هشتگ هاي فارسي 
در اينستاگرام، محبوب ترين شــبكه اجتماعي ميان صاحبان 
استارتاپ هاي خانگي، نشان مي دهد افرادي كه چه پيش از آغاز 
همه گيري و چه پس از آن كسب و كار خود را به فضاي مجازي 
منتقل ســاخته اند، با چه ظرفيتي از مخاطب مواجه هستند. 
استادان زباني كه فعاليت خود را در دنياي مجازي بسط داده اند 
به نظر موفق تر از ديگران عمل مي كنند. شايد به اين دليل كه 
تب يادگيري زبان مدت هاست كه در ايران به راه افتاده است و 
در عين حال بسياري از زبان آموزان به دليل آغاز كرونا و تعطيلي 
آموزشــگاه ها نياز به ادامه دادن دوره هاي خود داشتند. تعداد 
نســبتا باالي دنبال كننده هاي چند استاد زبان كه كسب و كار 
مستقل خود را به راه انداخته اند، صفحاتي مانند انگليش كاتج 
و صفحه ياسمن اسماعيلي هم اين محبوبيت را تأييد مي كند. 
اين دو صفحه به ترتيب 198و 512هزار دنبال كننده دارند. پس 
از زبان اينطور به نظر مي آيد كه صفحات مربوط به مواد غذايي، 
آشپزي يا شيريني پزي از باالترين تعداد دنبال كننده برخوردار 
باشــند. براي مثال صفحه اينســتاگرامي كدبانو با 112هزار 
دنبال كننده و صفحه آموزشي ســما با 118هزار دنبال كننده، 
به نظر عملكرد موفقي را در كســب كار از خود نشان مي دهند. 
شايد دليل محبوبيت صفحات آشپزي را بتوان با افزايش گرايش 
افراد به پخت وپز در خانه و خودداري از تهيه غذا و شــيريني از 
فروشگاه ها ارتباط داد. حوزه صنايع دستي، زيورآالت دست ساز، 
طال و نقره و زيورآالت بدلي از ديگــر حوزه هاي پرمخاطب در 
كســب و كارهاي خانگي به شــمار مي روند و همچنين نبايد 
فروشــگاه هاي آنالين و خانگي انواع لباس، لباس زير، جوراب، 
لوازم آرايشــي و كيف و كفش را هم ناديــده گرفت. محدوده 
دنبال كنندگان اين صفحات از باالي 30هزار تا باالي 200هزار 
دنبال كننده است. البته نبايد اين اصل را فراموش كرد كه كسب 
و كار هرچه كه باشــد، راه اندازي آن در فضاي مجازي و به ويژه 
اينستاگرام سازوكار و اصول مخصوص به خود را دارد كه تنها با 

رعايت اين اصول مي توان به موفقيت دست پيدا كرد.

سميرا رحيمی
روزنامه نگار

حمايت هاي دولتي از استارتاپ ها درست نيست

از نظر من بودجه هاي دولتــي در اين حوزه 
هزينه مي شود اما به دليل آنكه هدف درستي 
براي اين هزينه ها درنظر گرفته نشده است، در نهايت منجر به مقروض 
شدن اســتارتاپ ها مي شــود. بايد بدانيم حمايت دولتي از شركت هاي 
استارتاپ نه تنها به درستي انجام نمي شود بلكه اصل انجام چنين اقدامي 
درست نيست و شركت هاي اســتارتاپي بايد براي رشد مناسب خود با 
شركت هاي بزرگ همراه شوند. بنابراين بايد قبول كنيم كه بخش اعظم 
حمايت هاي دولتي راه به جايي نمي برند و تنها تعداد بسيار محدودي از 
استارتاپ ها با اين حمايت هاي دولتي موفق شــده اند و اين تعداد آنقدر 
محدود اســت كه اصل حمايت هاي دولتي و صرف بودجه را زيرســؤال 
مي برد. در اين ميان نبايد فراموش كرد كه يك عده اي در مسير دريافت 
تسهيالت تحت عنوان استارتاپ، شركت هاي دانش بنيان و... حرفه اي 
شده اند و با معرفي خود در قالب اين عناوين از امكانات مختلف استفاده 
مي كنند و به افراد كاربلد براي گرفتن وام و امكانات تبديل شده اند. شرايط 
به سمتي رفته است كه برخي از منابع مالي استفاده مي كنند و در نهايت 
خروجي خاصي براي پيشبرد اهداف كشور ندارند. البته در اين ميان يك 
عده خيلي خاصي توانستند با استفاده از اين امكانات به جايگاه قابل قبولي 
برسند اما اگر نيم نگاهي به پشتوانه هاي چنين استارتاپ هايي بيندازيم، 
متوجه مي شويم كه پيشــرفت آن اســتارتاپ ها تنها متكي بر توانايي 
خودشان نبوده است. از نظر من راه حل قرار گرفتن استارتاپ ها در مسير 
درست اين است كه استارتاپ ها از حمايت هاي مالي شركت هاي بزرگ 
استفاده كنند و نه اينكه تمام تكيه خود را در گرفتن حمايت هاي دولتي 
خالصه كنند. ما كشور آمار هستيم و هم اكنون اگر از مسئوالن در رابطه 
با نقش استارتاپ ها در دوره كرونا بپرسيد، آمار بااليي ارائه مي دهند اما 
در واقعيت بايد بگوييم كه استارتاپ ها نتوانسته اند در دوران كرونا نقش 
اساسي ايفا كنند و دولت هم نتوانسته است از اين ظرفيت براي پيشبرد 

اهداف و ارائه خدمات استفاده كند.

ويدا سينا
نايب رئيس كميسيون فناوري اطالعات 

و ارتباطات اتاق بازرگاني ايران

كيوان نقره كار
IT كارشناس فناوري اطالعات و مشاوره پروژه هاي كالن حوزه

افشين كالهي
رئيس كميسيون كسب و كارهاي دانش بنيان اتاق بازرگاني
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افقي:
 1- وســيله اي براي تشخيص 
وجود بار الكتريكي در اجسام- 

ريزه كاه- كافي
2- بعيد- سراينده شعر معروف 

ايران  اي سراي اميد
3- ورزشــگاهي در ميــان 
ايتاليــا- گل ســرخ- درجه 

حرارت
4- زنده- تجربه ها- قيد زمان

5- دوزخ- پارچه نخي ساده- 
قانونــي كه توســط دولت به 

مجلس پيشنهاد مي شود
6- كلمه شرط- شــهري در 

هند- اهلي
7- مجموعه اي از نشــانه هاي 
بيماري- كشوري درون خاك 
آفريقاي جنوبــي- تخم مرغ 

خارجي
8- خداحافظــي بيگانــه- 

خدايي- گاو عربي
9- به دنيا آوردن- دندان هاي 
نيش- كنايــه از آدم مرموز و 

حيله گر است
10- خطاب غيرمودبانه- زينت 
روي انگشتر- مركز استان البرز
11- اثــر معروف پيــر كرني 
نويســنده فرانسوي- معشوق 

زيبا- تكيه كردن
12- ويتنام قديم- پيوســته- 

نفي عرب

13- داســتاني مشهور نوشته 
شاتوبريان فرانســوي- رتبه 

نايب قهرمان- در  ه دري
14- ســرمربي تيــم فوتبال 

پرسپوليس- پراكندن
15- نوعي حلوا- خيمه- كتاب 

معروف هيتلر
  

عمودي:
1- ناپسند- مجموعه شعري 
از سهراب سپهري-  ماه چهارم 

ميادي
2- وسيع ترين كشور جهان- 

اهل نيست- شيوه
3- صــد ســال- ندا دهنده- 

روزنامه چاپ ژاپن
4- ظالم و زورگو- سنت- بله 

انگليسي
5- هيجان انگيــز- جــاري- 

عدالت پيشه
6- دعا هاي زير لب- آلبومي با 

آواز ساالر عقيلي- سرور و آقا
7- آبگوشــت- اتــاق ريلــي 

-ياري دهنده
8- انبار كشتي- عنواني براي 
اميران و حاكمان اســتان ها و 
واليات در قديم بود- دشــمن 

باطل
9- فاضاب- مسيحي- محروم
10- شرح دهنده- از ياران امام 
علي)ع( كــه در جنگ صفين 

شهيد شد- دزديدن
11- مردان خدا- ستون خيمه- 

جانشين
12- نوعــي باالپــوش- نوزاد 

حشره- داداش
13- تحفه ها- شادماني و نشاط- 

بوي نامطبوع
14- آن سوي سقف- بي خردي- 

از توابع استان گيان
15- جانمــاز- كوچك تــر از 

گردان- رنج بي پايان!
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آمار و ارقام از كسب وكارهاي مجازي در ايران و جهان

فاتحان بازارهاي جديد

خرده فروشي هاي اينترنتي
  آمازون )سال تاسيس: 1994(: با نزديك به 500ميليون 
محصــول، بزرگ تريــن، نوآورتريــن و پرارزش تريــن 
خرده فروشي در سراسر دنياســت كه رنكينگ جهاني آن 

در الكسا 11 است.
 شــركت آمازون در 3 مــاه اول 2020 درآمــد خود را 
بــه 73ميليارد دالر رســاند. هم اكنون هم اين شــركت با 
1.2تريليون دالر، سومين شــركت ارزشمند آمريكا پس از 
تسا و اپل است. آمازون در 2 ماه اخير در هر ثانيه 10هزار 
دالر از راه فروش جنس هاي موجود در انبارها درآمد داشته 

و ارزش سهام خود را 42درصد افزايش داده است.
 ديجي كاال )سال تاسيس: 2006ميادي(: عده اي منابع 
ديجي كاال را از نظر ســهم گســترده اي كه در بازار تجارت 
الكترونيك ايران دارد، با شــركت آمازون مقايسه مي كنند 
و به آن لقب »آمازون ايراني« داده اند. ديجي كاال هم اكنون 
رتبه جهاني 150 در سايت الكسا را به خود اختصاص داده 

است.
 ديجي كاال روزانه بيش از 2ميليــون بازديد كننده دارد 
و 70درصد ســهم بازار فروش آناين در ايران را از آن خود 

كرده  است.
 ديجي كاال اكنون رتبه سوم الكسا در ايران بعد از گوگل 
را در اختيار دارد. بنيانگذاران ديجي كاال انتشــار اطاعات 
مالي شــركت را منوط به وارد شــدن آن به بــازار فروش، 
اعام مي كنند، اما قصد دارند به عنوان نخســتين شركت 

يك ميليارد دالري ايراني معرفي شوند.

حمل ونقلي ها
 گزارش مالي اوبر براي 3ماه ســوم ســال 2020 نشان 
مي دهد واحد خودران اين شــركت 25ميليون دالر درآمد 
كسب كرده و هم اكنون ارزش شركت 46ميليارد دالر است.

 نمونه هــاي اوبر در چين با نام »ديدي چوكســينگ « و 
در ايران با نام »اســنپ«، »تپســي« و... فعاليت مي كنند. 
رنكينگ كشوري اسنپ )سال تاسيس: 2011ميادي( در 

الكسا 473 است.
  به گزارش تكراســا، با درنظر گرفتن سهم 85درصدي 
بازار اسنپ و 15درصدي بازار تپسي، در اين حالت، تپسي 
)سال تاســيس:2016ميادي( با كمترين ضريب درآمد 
3.8 )ضريــب درآمد ليفت پــس از عرضه اوليــه( حداقل 
8000ميليــارد ريال و با بيشــترين ضريــب درآمد 7.5 
)ضريب درآمد ســرمايه گذاري خصوصــي گرب( حداكثر 
16000ميليارد ريال ارزش خواهد داشــت. اســنپ نيز با 
كمترين ضريب درآمد 6.2 )ضريب درآمد ســرمايه گذاري 
خصوصي اوبر( حداقل 73000ميليارد ريال و با بيشترين 
ضريب درآمد 5.7 )ضريب درآمد سرمايه گذاري خصوصي 

گرب( حداكثر 89000ميليارد ريال ارزش خواهد داشت.

حراجي هاي آنالين
 »  نمونه جهاني چنين اپليكيشــن موفقي eBay )سال 
تاسيس: 1995ميادي( اســت كه نخستين و بزرگ ترين 
ســايت خريد وفروش اجناس در جهان محسوب مي شود. 
در هر ثانيه اجناســي با ارزش حدود 2دالر در آن دادوستد 
مي شود. اين ســايت طبق رده بندي ســايت الكسا، رتبه 

39پربيننده ترين وبگاه هاي دنيا را در اختيار دارد.

VOD خدمات سرويس
 از معروف ترين ارائه دهندگان خدماتVOD  در جهان 
NETFLIX  ،HULU و AMAZON  هســتند كه بسيار 
موفق بوده انــد و به عرصــه توليد فيلم و ســريال نيز وارد 

شده اند.
 خدماتVOD  در ايــران به صورت جــدي كار خود را 
با فيليمو)ســال تاســيس: 2014ميادي( از اواخر سال 
1393شــروع كرد. معرفي نخســتين اپليكيشن اندرويد 
فيليمو در سال 1394و رسيدن به يك ميليون نمايش ويدئو 
در انتهاي سال 94، نقاط رشد مهم فيليمو در ابتداي مسير 
بوده اند و هم اكنون رنكينگ جهاني آن در سايت الكسا 442و 

رنكينگ كشوري 27 است.

فروشگاه هاي اندرويدي
 پلتفرم »بازار« )سال تاســيس: 2010ميادي(: با بيش 
از 42ميليون كاربر، بزرگ ترين و پرمخاطب ترين فروشگاه 
فارسي زبان برنامه هاي اندرويد است. اين شركت در آستانه 

ورود به بازار سرمايه است.
 نمونه جهانــي پربازديد اندرويد ماركــت »گوگل پلي« 

)انتشار ابتدايي: 2012ميادي( است.

10درصد استارتاپ ها موفق مي شوند
 90درصد استارتاپ ها شكست مي خورند و فقط 10درصد 
استارتاپ هايي كه موفق مي شوند، آن قدر بازگشت سرمايه 
بااليي دارند كــه ســرمايه گذاران را بســيار عاقه مند به 

سرمايه گذاري در اين حوزه مي كنند.
 42درصد از استارتاپ ها نبود نياز در بازار، 29درصد تمام 
شدن ســرمايه در بازار، 23درصد تيم نامناسب، 19درصد 
حذف شــدن از رقابت، 18رصد مديريت نادرســت هزينه 
و قيمت گــذاري، 17درصد كارپســند نبــودن محصول، 
17درصد ناتواني در طراحي و مدل كســب وكار، 14درصد 
بازاريابي ضعيف، 14درصد ناديده گرفتن مشتري، 13درصد 
ارائه محصول در زمان نادرســت، 13درصد از دست دادن 
تمركز و رفتن به حاشــيه، 13درصد ناســازگاري بين تيم 
با ســرمايه گذاران، 10درصد اشــتباه در تغيير استراتژي 
كســب وكار، 9درصد فقدان اشــتياق، 9درصد شكست در 
توسعه جغرافيايي، 8درصد نبود تامين مالي و سرمايه گذار، 
8درصد چالش هــاي حقوقي، 8درصد اســتفاده نكردن از 
شــبكه، 8درصد از پا درآمدن و 7درصد شكست در تغيير 
استراتژي كسب وكار را از داليل شكست خود عنوان كرده اند.

استارتاپ هاي ايراني در 98حوزه فعالند
  اســتارتاپ هاي ايراني در 98حوزه مانند اســتخدام و 
كاريابي، اماك، آرايشي و بهداشتي، اخبار فناوري، تبليغات، 
تاكسي اينترنتي، خدمات پزشكي، اپليكيشن ساز، خدمات 

رواديدها و... فعاليت دارند.

ايده هاي مجازي؛ از صفر تا اجرا
راهنماي راه اندازي استارتاپ از مراحل مقدماتي تا كسب درآمد

تيم، ايده و ســرمايه، 3اصل اساسي 
بنيان همه اســتارتاپ هاي موفق در 
دنيا هستند. البته نبود يكي از اين سه، 
مانع شروع به كار يك استارتاپ نيست؛ اما براي كسب موفقيت در كار 
اســتارتاپ بايد تالش كرد به مرور زمان اين سه اصل را به دست آورد. 
در كنار اين ســه، بايد مراحل ديگري نيز طي شود تا يك استارتاپ به 

سرانجام برسد.

تشكيل تيم فعال و خبره
اولين گام، تشكيل تيم است. گروهي متشكل از نيروي آموزش ديده و 
خبره پايه اصلي يك استارتاپ موفق را تشكيل مي دهد. اين تيم درنهايت 
بايد توسط يك رهبر و سرگروه هدايت شــود. بايد بهترين افراد را براي 
همكاري در راه اندازي استارتاپ پيدا كنيد تا در مراحل مختلف آن بتوانند 
بخشي از بار سختي هاي كار را به دوش بكشند. در ابتداي راه نبايد انرژي 
خود را صرف فكركردن به نحوه جذب ســرمايه كنيد، چراكه هيچ كس 
حاضر نيست بدون داشتن محصول، روي استارتاپ شما سرمايه گذاري 
كند؛ پس يك برنامه ريزي دقيق و انجــام تحقيقات درباره بازار و توليد 

محصول باعث جلب توجه سرمايه گذاران خواهد شد.

ثبت
پس از دســتيابي به ايده خوب و قابل اجرا، زمان ثبت آن فرامي رســد. 
براي ثبت اختراع و ايده هاي نو سراغ پايگاه اطاع رساني مركز مالكيت 
معنوي به آدرس اينترنتي http://iripo. ssaa. ir برويد و مراحل ثبت 
اختراع خود را انجام دهيد تا گواهي ثبت اختراع دريافت كنيد. دريافت 
مجوزهاي مورد نياز براي اجراي طرح نيز بهتر است در اين مرحله انجام 
شود. از آنجا كه براي هر فعاليتي يكسري مجوزهاي قانوني وجود دارد، 
هنگام راه اندازي استارتاپ  نيز بايد برخي از اين مجوزها را كسب كنيد. 
بعضي از اين مجوزها عمومي هستند، مانند نماد اعتماد الكترونيكي و 
پروانه كسب وكار كه هر دوي آنها، به خصوص براي كسب وكارهايي كه با 
فروش محصول همراه هستند، الزامي است. مجوزهاي اختصاصي هم بنا 

به نوع فعاليت شما صادر مي شوند.

تهيه نمونه اوليه
پس از آنكه مشخص شد محصول نهايي كار شــما چيست، بايد توجه 
كنيد كه براي آن مي توانيد يك نمونه اوليه تهيه كنيد يا نه. مواردي مانند 
كارهاي خدماتي نيازي به تهيه نمونه ندارنــد، اما بايد براي آنها چارت 
فرآيند تهيه و رويه هاي خدمت و نوع آن را مشــخص كنيد. همچنين 
براي كسب وكارهاي اينترنتي و برنامه نويســي بايد به تجزيه و تحليل 
آن بپردازيد. اما برخي ديگر، شــامل نمونه هاي آزمايشگاهي مي شوند 
كه اصلي ترين گام، مربوط به تهيه نمونه اوليه اســت. پس اگر مشخص 
كرده ايد كه محصول نهايي شما به چه صورتي اســت، بايد ببينيد كه 

عكس العمل افراد جامعه نسبت به نمونه اوليه آن به چه صورت است.

جذب سرمايه و سرمايه گذار
هر استارتاپي براي آغاز راه خود يا بقا، نياز به سرمايه  دارد. به طورمعمول، 

هزينه هاي راه اندازي يك استارتاپ به شرح زير است:
هزينه مراحل اوليه، قبل از جذب سرمايه گذار و هم تيمي: شامل هزينه 

مشاوره، ساخت نمونه اوليه، هزينه هاي بررسي و پژوهش در مورد ايده
هزينه  انتخاب محل كار و ثبت

براي تخمين هزينه راه اندازي استارتاپ بايد درك درستي از سازوكار 
پروژه و شركت خود داشته باشيد. با توجه به نوع تجارت و كاري كه قرار 

است راه اندازي كنيد، هزينه اوليه متفاوت خواهد بود.

شناسايي بازار هدف
پس از مشخص شدن چارچوب عملكرد و جذب نيروي انساني و سرمايه گذار، 
قبل از توليد انبوه بايد به شناســايي بازار و جامعه مصرفي هدف بپردازيد و 
براي آن برنامه ريزي داشته باشيد. توليد انبوه پيش از بررسي و شناسايي بازار 
هدف مي تواند به شكســت پروژه بينجامد. در اين بخش از كار بهتر است از 

خدمات شركت هاي مشاوره و بازاريابي نيز استفاده كنيد.

ايده خوب و قابل اجرا
گام بعدي، به دســت آوردن يك ايده قابل اجراست. ايده خوب، ايده اي 
است كه در آن به جنبه هاي مختلف خلق ارزش توجه شده و قابليت اجرا 
داشته باشد. منظور از ايده خوب لزوما ايده هاي نو و منحصربه فرد نيست. 
گاهي يافتن راهكاري جديــد و مبتكرانه براي ارائه خدمت يا محصولي 
كه هم اكنون وجود دارد، مي تواند يك ايده خوب باشد. پس ايده خوب 
مي تواند خاقانه و جديد باشد يا از يك كســب و كار خارجي يا داخلي 
گرفته شده باشد. نبايد فكر كنيم كه يك كسب و كار جديد هميشه با يك 
اختراع، شروع و رشد مي كند. ممكن اســت يك فرد خاق و توانمند با 
تغيير كوچكي در يك محصول بتواند توجه مشتريان را به آن جلب كند 

و به فروش انبوه برساند.

طراحي و پياده سازي ايده
پس از مشخص شدن ايده، بايد طرح 
كلي آن را روي كاغــذ پياده كنيد. 
اين كار به برنامه ريــزي آنچه قرار 
اســت انجام دهيد، كمك بسياري 
مي كنــد. پــس از ايــن كار، نقاط 
قوت و ضعف و مشــكات احتمالي 
سنجيده مي شود و اين امكان را به 
شــما مي دهد كه ميزان موفقيت و 
سودآوري استارتاپ را برآورد كنيد.

توليد نهايي
بهتر اســت پيش از توليد انبوه 
ابتدا محصول يا خدمت خود را 
به صورت محدود به يك جامعه 
مصرفي نمونــه ارائه دهيد. اين 
كار مشكات احتمالي محصول 
يا خدمــت را قبــل از ارائه آن 
به صورت انبوه مشخص مي كند 
و مي توانيد برنامه بهتري براي 

عرضه به بازار تنظيم كنيد.

اين روزها افراد زيادي به دنبال ايجاد 
استارتاپ بدون شــناخت درباره آن 
هستند و در شروع كار آن را به چشم 
يك تجارت بزرگ و پرســود مي بينند و متصورند در  مدت زمان كوتاه مي توانند به 
شهرت و جايگاه ويژه اي دست پيدا كنند، در حالي كه استارتاپ هاي جهاني كه اكنون به 
سوددهي و موفقيت رسيده اند راه دراز و پرپيچ و خمي را طي كرده اند. در ادامه به ارائه 
آمار و ارقام درباره كسب وكارهاي مجازي مي پردازيم. اين اعداد مي توانند واقعيت هاي 

مهمي براي موفقيت در كسب و كار مجازي را نمايان كنند.
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   ميزان پارازيت در ونك واقعا آزاردهنده است
ميزان پارازيت در محدوده ونك آنقدر زياد است كه حتي قادر به دريافت 
تصاوير صداوسيماي جمهوري اسالمي نيستيم. بحث تلفن و مخابرات 
و اينترنت هم به جاي خود. واقعا مسئوالن كي به گاليه هاي مردم در 

اين زمينه توجه خواهند كرد.
پژوهنده از ونك

  مسئوالن به دنبال تنش زدايي باشند
هم در داخل و هم در خارج از كشور بايد از هرگونه تنشي دور شويم. با 
تنش و درگيري به جايي نمي رسيم. خيلي ها با دشمنان خود جنگيدند 
ولي اكنون با همان ها مبادالت دارند و در چارچوب قوانين روابط خود 
را حفظ مي كنند. ما هم بايد سياســت تنش زدايي داشــته باشيم. از 
مسئوالن تقاضا داريم نگران مردم باشــند و بدون تنش به مراوده با 
جهان بپردازند و البته امتيازي هم ندهند. اين كار چندان سخت نيست.
رضوانچي از بيله سوار اردبيل

 شهرداري از ساختن پل و نصب نرده غافل نشود
با توجه به افزايش قيمت فلزات اميد است شهرداري از ساختن پل هاي 
عابر پياده و نرده هاي ايمني بلوار ها و خيابان ها و غيره جهت ايمني و 

سالمتي شهروندان غافل نشود.
طاهر بلغار از تهران

   همه  چيز را گردن كرونا نيندازند
شكي نيست كه كرونا بر اقتصاد جهان و ايران اثر كرده و باعث مسائل 
بسياري شده است، اما مســئوالن همه  چيز را گردن كرونا نيندازند و 
نابساماني هاي مديريتي و بي كفايتي ها را بپذيرند كه همين پذيرش 
مي تواند بخشــي از مشــكالت را حل كند. واقعا اگر كرونا نيامده بود 

همه  چيز گل و بلبل بود.
حسابي از اروميه

  چرا جلوي قاچاق سيگار قبل از رسانه اي شدن گرفته نشد
قاچاق ســيگاركه سرشــار از ضرر و زيان است از مســير هدفمند و 
غيرقانوني است. سؤال اين است كه اوال چرا در مرزها كنترل و بازرسي 
كافي صورت نمي گيرد و ثانياً چرا قبل از آنكه خبرنگاري ازآن گزارش 
تهيه و پخش كند، نهادي كه هر روز ناظر اين مســئله است آن را به 

مقامات و نهادهاي ذيربط گزارش نكرد؟
موسي خاني از تهران

  صداوسيما براي مخاطبان خود ارزش قائل نيست
صداو سيما در بســياري از موارد وقتي برنامه اي را به هر دليل حذف 
مي كند يا مثال قســمت جديدي از يك ســريال را پخش نمي كند و 
بازبخش قسمت هاي قبلي را روي آنتن مي برد به خود زحمت نمي دهد 
از قبل به مخاطب اعالم كند و شــما در ســاعت مقرر ناگهان با روال 

ديگري مواجه مي شويد.
توكلي از تهران 

جهان پساكرونا، ايران پساكرونا
پس از آن نوبت به امر توزيع مي رســد. در بحث  ادامه از 

توزيع ستاد مقابله با كرونا با رعايت 2اصل اولويت صفحه اول
بيماران آسيب پذير و عدالت منطقه اي مرجع تصميم گيري است. بيان 
شفاف معيارها و پايبندي به سياســت هاي اتخاذي نه تنها مي تواند 
نگراني هاي احتمالــي را از ميان ببرد كه ظرفيت خلق يك ســرمايه 
اجتماعي در همكاري ميان دولت، نهادهاي مدني و شهروندان را نيز 
دارد. در همين 10ماهي كه از شــيوع كرونا مي گذرد، هرجا كه آمار و 
اطالعات با شــفافيت در اختيار مردم گذاشته شده و با مردم صادقانه 
گفت وگو شده، سياســت هاي اتخاذي با كمترين هزينه توسط مردم 

به كار بسته شده است.
ايران ازجمله كشورهايي است كه تجربه هاي ارزشمندي در 

ايمن سازي مردم در برابر بيماري هاي واگيردار دارد؛ ازجمله 5
مي توان به مبارزه با بيماري فلج اطفال، آبله كوبي و يا ساير موردها اشاره 
كرد. ازاين رو، در ارتباط با كرونا نيز بايد به داشته هاي علمي و تجربي 
دستگاه هاي مسئول ازجمله انيستيتو پاستور اعتماد كرد، براي آنان 
رقيب نتراشــيد و مانع از ارائــه محصوالت تقلبي شــد. اكنون زمان 
برنامه ريزي دقيق و اجراي ســريع دستيابي به واكســن و توزيع آن 
فرارسيده است. هرچند اين سخن تكراري است، ليكن تكرار آن ضروري 
اســت، پايبندي به اصل هاي شــفافيت اطالعات، اولويــت بيماران 
آسيب پذير و رعايت عدالت منطقه اي، ضرورتي اجتناب ناپذير درجلب 
اعتماد عمومي همكاري آحاد شهروندان در برنامه واكسيناسيون ملي 

مبارزه با كروناست.
 تا اين لحظه به نظر مي رسد كه فرايند فني واكسيناسيون كرونا 

و نحوه نگهداري واكسن آن در مواردي با محدوديت هاي جدي 6
روبه رو است. اين واكسيناسيون به سادگي زدن در خانه ها و چكاندن 
قطره در دهان كودكان نيست. پروتكل هاي جدي براي حفظ سالمت 
كادرهاي توزيع، تزريق كننده واكسن و دريافت كننده هاي آن وجود 
دارد كه بايد همگي رعايت شوند. بنابراين، قاعدتا بايد با اجراي همزمان 
سياست هاي محدودسازي جدي تماس فيزيكي شهروندان، فشار بر 

كادر درماني و مجري واكسيناسيون را كمينه كرد.
 آموزش عمومي مردم و تخصصي كادرهاي درگير در وزارت 

بهداشت و درمان، هالل احمر و همچنين كادرهاي پشتيبان 7
در وزارتخانه هاي آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فناوري و راه و 
شهرسازي با همراهي و بهر ه گيري حداكثري از امكانات صداوسيما و 
ساير امكانات رسانه اي مجازي و حقيقي و تمام شخصيت ها و نهادهاي 

ديني، مدني و منطقه اي در سراسر ايران امري ضروري است. 

تنهايي محتضران و سوگواران 
جاي نزديكي فيزيكي را نمي گيــرد اما ما را در  ادامه از 

برهوت انزوا، تنهــا نمي گــذارد. پروتكل هاي صفحه اول
بهداشتي بيمارســتان ها هنوز اجازه اســتفاده از اين تكنولوژي ها را 
نمي دهد. شايد پزشكان و متخصصان سالمت داليلي داشته باشند براي 
عدم استفاده از اين تكنولوژي ها. ولي واقعيت اين است كه كرونا هرچقدر 
با بيماري هاي مزمن معمول متفاوت باشد اما ما باز هم نمي توانيم انسان 
بودن بيماران را فراموش كنيم. بايد در چارچوب محدوديت هايي كه 
بيماري براي ما ايجاد كرده باز بتوانيم خطي از ارتباط انساني را با بيمار 
زنده نگه داريم. شايد راه حل هماني باشد كه دوستي مي گفت: ايجاد 

يك پروتكل انساني در مواجهه با مبتاليان كرونا.

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

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

با مردم

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

كوتاه از حادثه

زن فراري كالهبردار 
يك تريليون ريالي بود

زن جوان كه با جعل ســند، چند قطعه زمين 
را به 6 نفر فروخته و بــه قيمت كنوني حدود 
يك تريليون ريــال كالهبرداري كــرده بود 

سرانجام پس از 9سال فرار دستگير شد.
به گزارش همشــهري، از چندي قبل پرونده 
اين كالهبرداري به پليس پيشگيري پايتخت 
ارسال شد كه بررسي هاي اوليه نشان مي داد 
زني با جعل سند دست به كالهبرداري بزرگي 
زده است. شــواهد موجود حاكي از آن بود كه 
اين زن 9سال قبل با جعل سند، زميني را به 
6نفر فروخته و از آن زمان تاكنون فراري است.

در اين شرايط بود كه كارگروهي ويژه در پليس 
پيشگيري تشكيل شد و با رصدهاي اطالعاتي و 
بررسي همه سرنخ هاي به دست آمده، مأموران 
موفق شدند مخفيگاه متهم تحت تعقيب را بعد 

از 9سال شناسايي و او را دستگير كنند.
ســرهنگ جليل موقوفــه اي، رئيس پليس 
پيشــگيري تهران بزرگ با تشــريح جزئيات 
اين پرونــده گفت: متهم قبل از دســتگيري 
نيز به دنبــال كالهبرداري ديگــري بود كه با 
دستگيري اش در اجراي نقشه تازه ناكام ماند. 
وي در ادامــه گفت: متهــم در بازجويي هاي 
اوليه به جرمي كه 9ســال قبل مرتكب شده 
بود اعتراف كرد و گفت: آن زمان بابت فروش 
زمين ها مبلغ 30ميليارد ريال به دست آورده 
است. سرهنگ موقوفه اي ادامه داد: كارشناسان 
ارزش ريالي اموال كالهبرداري شده را به قيمت 
فعلي يك تريليون ريال برآورد كرده اند و متهم 
پس از تحقيقات تكميلي بــه مرجع قضايي 

معرفي شده است.
رئيس پليس پيشگيري پايتخت به شهروندان 
توصيه كرد بــراي انجام معامــالت ملكي و 
غيرملكي با كارشناسان مشورت كنند و پس از 
انجام استعالم هاي الزم اقدام به تنظيم قرارداد 

و پرداخت پول كنند.

سومين اعتراف بهلول، تنها 
مظنون پرونده گم شــدن پيگيري

مرموز دختري به نام شيما، 
اسرار قتل دختر گمشده را فاش كرد. او كه 
تا پيش از اين مدعي شــده بــود دختر 
15ساله به خاطر بد شدن حالش در خانه او 
جان باخته بود و وي جســدش را به شهر 
ديگري برده و در آنجا رها كرده بود، اين بار 
اما اقرار كرد كه دختر گمشــده را به قتل 
رســانده و جســدش را در حيــاط خانه 
صاحبخانه اش دفن كرده است؛ اعترافي كه 
با پيداشدن جسد شيما در حياط اين خانه، 

سرنوشت او را فاش كرد.
به گزارش همشــهري، شــيما 15ساله، 
26مرداد ماه پارســال وقتي براي خريد از 
خانه شــان بيرون رفت، ناپديد شد. وقتي 
پليس در جريان گم شــدن او قرار گرفت، 
تحقيقات براي پيدا كردن وي را آغاز كرد 
تا اينكه مشخص شد او آخرين بار حوالي 
ترمينال بيهقي ســوار بر يــك خودروي 
پژو پارس شده است. مالك خودرو مردي 
به نام بهلول بود كه دستگير شد، اما ادعا 
كرد كه از سرنوشــت شيما بي خبر است. 
وي چندي بعد آزاد شد و اين در حالي بود 
كه پدر شيما عقيده داشت كه بهلول راز 
گم شدن دخترش را مي داند. او مدتي قبل 
فيلمي از خودش در شبكه هاي اجتماعي 
منتشــر كرد و از رئيس قوه قضاييه براي 
پيدا كــردن دخترش كمك خواســت؛ 
درخواســتي كه مورد قبول قرار گرفت و 
رسيدگي به اين پرونده از سر گرفته شد. به 
اين ترتيب، بهلول كه تنها مظنون پرونده 
بود، بار ديگر بازداشت شد و در هفته هاي 
گذشــته 3روايت درباره سرنوشت شيما 

مطرح كرد.

روايت اول
بهلــول در ابتدا چنين گفت: با ماشــينم 
مسافركشــي مي كردم كه يك روز شيما 
سوار ماشينم شــد و با هم حرف زديم. در 
ميان صحبت هايش متوجه شــدم كه با 
خانواده اش قهر كرده و نمي خواهد به خانه 
برود. چون تنها زندگي مي كردم، شيما را 
به خانه ام دعوت كــردم و گفتم مي تواند 
تا زماني كه با خانواده اش آشــتي نكرده، 
در خانه مــن بماند. او حــدود 2هفته در 
خانه ام بود اما يك روز صبح از خواب بيدار 
شدم و ديدم شيما نفس نمي كشد و مرده 
است. من هم جسد او را به زادگاهم بردم و 

كنار رود ارس دفن كردم. بعد 
از اعتراف بهلــول،  تيمي از 
كارآگاهان جنايي پايتخت 
راهي محلي شدند كه بهلول 
نشــاني اش را داده بود اما 
جست و جوي آنها در حاشيه 

رود ارس براي پيدا كردن جسد 
شيما نتيجه اي نداشت.

روايت دوم 
بهلول چند روز بعد روايت ديگري مطرح 
كرد. او گفت: وقتي شيما حالش بد شد و 
جانش را از دست داد، جسدش را الي پتو 
پيچيدم و به سمت جاده چالوس رفتم. در 
بين راه توقف كردم و وارد يك جاده فرعي 
شــدم. پس از آن جســد را همان حوالي 
رها كردم. با مطرح شــدن دومين ادعاي 
وي، مأموران راهي جاده چالوس شــدند 
اما تالش آنها براي يافتن آثاري از جســد 
شيما به بن بست رســيد و مشخص شد 
كه بهلول بار ديگر داستان دروغين مطرح 

كرده است.

روايت حقيقت
كارآگاهان به صورت ويژه بازجويي از بهلول 
را ادامه دادند تا اينكه ديروز صبح سومين 
اعترافش را به زبان آورد. او در ابتدا مدعي 
شد كه حال شيما بد شــده و جسدش را 
در حياط خانه اي حوالــي خيابان نامجو 
دفن كرده اما بعد اعتــراف كرد كه او را به 
قتل رسانده  و جسد وي را در حياط خانه 
مورد نظر دفن كرده اســت. اين اعتراف 
بهلول با واقعيت فاصله اي نداشت و به گفته 
سردار عليرضا لطفي، رئيس پليس آگاهي 
تهران، پس از اعتراف جديد بهلول تيمي از 
كارآگاهان جنايي راهي آنجا شده و موفق 
شدند بقاياي جسد دختر گمشده را از دل 

باغچه بيرون بكشند.

شنبه؛ 15آذر99
خانه اي كه در باغچه حياط آن جسد شيما 
كشف شــده، خانه اي دو طبقه در خيابان 
نامجو ست. حياط در قسمت پشت خانه 
قرار دارد و باغچه آن پر از درخت اســت. 
از صبح ديروز كه بهلول به قتل شيما اقرار 
كرد، بازپرس جنايي پايتخــت همراه با 
تيم هايي از آتش نشاني، كارآگاهان پليس 
آگاهي تهران و تشخيص هويت راهي آنجا 
شدند. آنها به همراه بهلول وارد خانه شدند 

و به محض ورود، بهلول مدعي شــد كه 
جسد را در محوطه باغچه دفن كرده است.

او سپس بيلي به دست گرفت و شروع كرد 
به كندن جايي كه مدعي بود جسد شيما 
را در آنجا دفن كرده اســت. همه منتظر 
بودند تا اينكه پس از ســاعتي بخشي از 
اســتخوان هاي مقتول به همراه مانتوي 
او كشف شــد. اين يعني آخرين اعتراف 
مظنون پرونده، حقيقت ماجرا بوده است. 
پس از كشف جسد و انتقال آن به پزشكي 
قانوني، بهلول راز قتل شــيما را فاش كرد 
و گفت: روزي كه شــيما ســوار ماشينم 
شــد، فريبش دادم و او را به خانه ام بردم. 
2هفته اي در خانه من بود و هر وقت بيرون 
مي رفتم، در را به رويش قفل مي كردم تا 
همسايه ها او را نبينند. شب حادثه يعني 
2هفته پس از آنكه شيما را به خانه ام بردم، 
او شروع كرد به فحاشي. عصباني شدم و با 
شــال گردن او را خفه كردم. وقتي به خود 
آمدم كه او نفس نمي كشيد و وحشت زده 
به فكر پنهان كردن جسد افتادم. تصميم 

گرفتم او را به جاي ديگري ببرم.
وي ادامه داد: اين خانه )اشاره به محل دفن 
جسد( متعلق به پيرزني است كه در طبقه 
اول زندگي مي كند. او عالوه بر اين خانه، 
خانه ديگري دارد كه من آن را از او اجاره 
كرده و 4سال است كه مستأجرش هستم. 
همان خانه اي كه شيما 2هفته در آنجا با 

من زندگي كرد.
وي گفت: شب حادثه تصميم گرفتم جسد 
شــيما را به حياط خانــه زن صاحبخانه 
ببرم، چون مي دانستم آخر هفته ها خانه 
نيست. زن صاحبخانه به من خيلي اعتماد 
داشت به طوري كه كليد خانه اش را براي 
انجام كارهايش به من داده بود. به همين 
دليل شــبانه به آنجا رفتم. جسد را الي 
پتو پيچيده و در صندلي عقب ماشــينم 
گذاشــتم و به آنجا بردم. پس از آن وارد 
خانه شدم و در قسمت حياط زير درخت 

انگور گودالي كندم و جسد شيما را دفن 
كردم و به خانه برگشتم. حياط اين خانه 
خيلي دنج است و درختان بلندي دارد و 
موقعيت آن طوري است كه مستأجر طبقه 
باال نمي تواند به خوبي حياط را ببيند. به 
همين دليل با خيال راحت جســد را در 
آنجا دفن كردم و به خانه ام برگشتم. بعد 
از آن يك بار هم بــه بهانه چيدن انگور به 
قسمت حياط رفتم تا ببينم اوضاع چطور 
است. مي خواستم ببينم چيزي مشخص 
اســت يا نه. وقتي ديدم خطري تهديدم 
نمي كند، برگشتم تا اينكه دستگير شدم. 
اوايل از ترسم و براي اينكه روند تحقيقات 
طوالني تر شود به دروغ بافي پرداختم اما 
ديگر نتوانستم ســكوت كنم و به خاطر 
عذاب وجداني كه داشتم، تصميم گرفتم 

حقايق را بازگو كنم.
اما پيرزن صاحبخانه كه جسد در خانه اش 
كشف شده، مي گويد از اينكه شنيده بهلول 
قاتل اســت، شوكه شــده و هنوز باورش 
نمي شــود كه در همه اين مدت جسدي 
در باغچه خانه اش وجود داشته است. وي 
مي گويد: بهلول را ســال ها قبل خواهرم 
به من معرفي كــرد. او كارهاي مربوط به 
نقاشي ساختمان و كارهاي فني ساختمان 
را براي خواهــرم انجام مــي داد و از من 
خواست خانه ام را به او اجاره بدهم. من هم 
با تعريفي كه از خواهرم شنيده بودم، قبول 

كردم و خانه ام را به او اجاره دادم.
 وي ادامه داد: 4سالي مي شود كه بهلول 
مستأجرم اســت و من خيلي به او اعتماد 
داشــتم. حتي بعد از فوت خواهرم، كليد 
خانه اي را كــه در آن زندگي مي كنم، به 
او دادم تا هر ازگاهي بــراي انجام كارهاي 
خانه ام سري به آنجا بزند. معموال كارهاي 
فني، خريد، آب دادن بــه باغچه را انجام 
مي داد و هر ازگاهي هم اگر مي خواســتم 
جايي بروم، مرا با ماشــينش مي رساند. تا 
اينكه امروز شنيدم او به قتل اعتراف كرده 
وگفته جســد را در باغچه خانه من دفن 
كرده است. شــبي كه او به خانه ام آمده و 
جسد آن دختر را دفن كرده، من مهمان 
خانه خواهرزاده ام بــودم و اصال از ماجرا 

خبر نداشتم.
براساس اين گزارش، با كشف جسد شيما، 
اسرار اين پرونده فاش شــد و تحقيقات 

تكميلي از قاتل ادامه دارد.

انگيزه عجيب پسر در قتل پدر
جوان 30ســاله در حالي به اتهام قتل پدرش دستگير 

شــده كه در جريان بازجويي هــا، ادعاهاي عجيبي را داخلي
درباره انگيزه اش از ارتكاب اين جنايت بيان كرده است.

به گزارش همشهري، حدود ساعت 9صبح ديروز به قاضي علي اكبر 
احمدي نژاد، كشيك جنايي مشهد خبر رسيد كه مردي حدودا 60ساله 
در خانه اش به قتل رسيده و عامل اين جنايت كه پسر اوست، در محل 
حادثه دستگير شده است. به دنبال اين تماس، قاضي جنايي به همراه 
تيمي از كارآگاهان آگاهي مشهد راهي محل حادثه در محله فوالدي در 
شهرك شهيد رجايي شدند. جسد غرق در خون مقتول در داخل خانه 
به چشم مي خورد و مأموران كالنتري جواني را كه عامل اين جنايت 

بود، دستگير كرده بودند.
نخستين كسي كه پليس را در جريان اين حادثه قرار داده بود، برادر 
قاتل بود. او در تحقيقاتي گفت: برادرم)قاتل( 2 شبي بود كه حال خوبي 
نداشت. عصبي بود و رفتار عجيب و غريبي داشت و انگار مواد مصرف 
كرده بود. هر چه از او مي پرسيدم كه چه اتفاقي برايش رخ داده است، 

چيزي نمي گفت و معلوم نبود كه چه اتفاقي برايش افتاده است.
او ادامه داد: شب گذشته )جمعه شب(، من و برادرم در خانه پدرم بوديم. 
مادرم و بقيه اعضاي خانواده در خانه نبودند. آن شب هم برادرم حال 

خوبي نداشت و حدود ساعت 2بامداد بود كه من تصميم گرفتم به خانه  
خودم برگردم. وقتي خانه را ترك كردم، برادرم و پدرم تنها بودند. صبح 
كه شد با پدرم تماس گرفتم، اما گوشي اش را جواب نداد. تلفن خانه را 
هم برنمي داشت. نگران شدم و به خانه پدرم آمدم و زنگ زدم. برادرم 
كه در را باز كرد، متوجه شدم دســتانش خوني است. وحشت زده به 
داخل خانه دويدم و با ديدن جسد غرق در خون پدرم، فهميدم كه او 

پدرمان را كشته است و پليس و اورژانس را خبر كردم.
با اظهارات مرد جوان، عامل اين جنايت كه فرزند 30ساله مقتول بود، 
بازداشت شد و قاضي احمدي نژاد به تحقيق از او پرداخت. مرد جوان 
وقتي درباره خودش، همســرش و شغلش كه دستفروشي بود حرف 
مي زد كاماًل آرام بود، اما زماني كه قاضي از او مي خواســت انگيزه اش 
را در قتل پدرش توضيح دهد، كنترلش را از دست مي داد و اظهارات 
عجيب و غريبي را بيان مي كرد. او مي گفت كه پدرش براي او پدري 
نكرده و او را درست تربيت نكرده و گاهي نيز مدعي مي شد كه اصالً پدر 
ندارد. رفتار دوگانه متهم، اين فرضيه را مطرح مي كرد كه وي يا تحت  
تأثير مواد مخدر است يا اينكه قصد دارد خودش را به ديوانگي بزند و 
وانمود كند كه در زمان ارتكاب جنايت كنترلي روي رفتارش نداشته 
است. در اين شرايط، قاضي جنايي براي او قرار بازداشت صادر كرد تا 

در بررسي هاي پزشكي قانوني و همچنين تحقيقات بيشتر، علت رفتار 
عجيب قاتل و همچنين انگيزه او از قتل پدرش فاش شود.

شرور مخوف كرمان در دام پليس

با اعترافات جديد متهم به قتل دختر 

گمشده، راز 15ماهه اين جنايت فاش شد

شرور خطرناك كرمان كه كلكسيوني از جرايم را 
در كارنامه خود ثبت كرده بود به همراه نوچه هايش 

دستگير شد.
به گزارش همشــهري، اين مرد از مدت ها قبل به 
اتهام ارتكاب جرايمي ازجمله زورگيري، ســرقت 
مسلحانه، آدم ربايي، حمل و نگهداري مواد مخدر و 

ورود به منازل و سرقت به عنف طالجات و... تحت 
تعقيب پليس كرمان بود و بررسي هاي كارآگاهان 
نشان مي داد كه پيش از اين نيز بارها به اتهام جرايم 
مختلف دستگير و زنداني شده است. او آخرين بار 
و پس از آزادي از زندان، اقدامات مجرمانه خود را از 
سرگرفته بود و با تهديد اسلحه، چاقو يا قمه دست 
به زورگيري، نزاع، گوشي قاپي و حتي آدم ربايي با 
هدف اخاذي زده بود. مأموران پليس كه تحقيقات 
گسترده اي را براي دستگيري اين مرد آغاز كرده 
بودند متوجه شدند كه وي از اراذل و اوباش شناخته 
شده كرمان است كه سابقه درگيري هاي مسلحانه 
نيز دارد و با استخدام تعدادي نوچه در كنار خودش، 
دست به شــرارت در نقاط مختلف شهر مي زند. 
ماموران در ادامه تحقيقات موفق شدند مخفيگاه 

اين مرد را در منطقه جوپار كرمان شناسايي كنند 
و با محاصره اين مرد، وي را در يك عمليات ضربتي 
دستگير كردند. همزمان با دســتگيري اين مرد 
دختري 17ساله نيز در مخفيگاه او بازداشت شد 
كه متهم او را به عنوان يكي از نوچه هايش استخدام 
كرده و كارهاي آشــپزي را براي ايــن مرد انجام 
مي داد. ســردار عبدالرضا ناظــري، رئيس پليس 
اســتان كرمان با بيان اين خبر گفت: همزمان با 
دســتگيري اين مرد، مأموران نوچه هاي او را نيز 
بازداشــت كردند كه در مخفيگاه هاي آنها چند 
قبضه سالح جنگي، شكاري، تعداد زيادي سالح 
سرد كشف شد. همچنين اموال مسروقه زيادي از 
مخفيگاه سردسته اين باند كشف شده كه با دستور 

مقام قضايي به مالباختگان برگردانده خواهد شد.

   پدر شیما: زودتر بهلول را قصاص کنید
قريب 15 ماه هرجايي كه فكر مي كرد ممكن است دخترش در آنجا باشد را جست وجو 
كرد اما درنهايت به خانه اول رسيد؛ خانه بهلول. همانجا كه از همان روز اول نيز اصرار 
داشت سرنوشــت دخترش به آنجا گره خورده است. پدر شيما صباگردي مقدم، از 
وقتي دخترش گم شــد قيد زندگي اش را زد تا هر طوري شده او را پيدا كند. شايد 
اگر تالش هاي او و درنهايت انتشار آن كليپ جگرسوز و كمك  خواستن وي از رئيس 
دستگاه قضا براي پيداكردن دخترش نبود، سرنوشت شيما همچنان در هاله اي از 
ابهام بود. او ديروز در حالي كه از كشف جسد دختر نوجوانش در خانه تنها مظنون 
پرونده باخبر شده بود و يكسره اشك مي ريخت، به سؤاالت همشهري پاسخ داد. 
او گفت ناگفته هاي زيادي دارد كه فقط به رئيس قوه قضاييه و رئيس پليس آگاهي 

تهران مي گويد.

15 ماه از مفقودشدن شيما مي گذرد و شــما در تمام اين مدت دست از 
جست وجو برنداشتيد. مهم ترين انگيزه شــما چه بود و در اين مدت چه اقداماتي 

انجام داديد؟
مهم ترين انگيزه ام كشف حقيقت بود. بايد مي فهميدم كه چه بر سر دختر 15ساله ام آمده است. 
در اين مدت خواب و خوراك نداشــتم و هرجايي كه فكر مي كردم ممكن است شيما در آنجا 
باشد را جست وجو كردم. سراغ هركسي كه فكر مي كردم امكان دارد از دخترم خبر داشته باشد 
رفتم. گاهي 15 تا 18ساعت رانندگي مي كردم و در خيابان ها دنبال شيما بودم تا اينكه به بهلول 
رسيدم. مطمئن بودم او از دخترم خبر دارد. اما افسوس كه غفلت باعث شد دخترم در خانه اين 

شيطان به قتل برسد.
منظور شما از غفلت چيست؟

بعد از آنكه دخترم منزل را ترك كرد، حدود يك ماه در خانه بهلول زنداني بود. خدا مي داند در 
اين مدت بر سر دختر 15ساله ام چه آمده است. كافي است شما يك لحظه خودتان را جاي من 
بگذاريد تا درك كنيد چه مي گويم. در اين مدت من بهلول را پيدا كرده بودم اما هرچه مي گفتم 
او دخترم را دزديده مي گفتند نه، او پيرمرد است و كاري نكرده. اگر در اين باره كوتاهي نشده بود 

االن شيما زنده و كنارم بود.
در اين مدت روايت هاي مختلفي درباره شيما منتشر شد. حتي گفته شد كه 

او در خانه بهلول مواد مخدر مصرف كرده است.
اين موضوع صحت ندارد. دخترم سالم، درسخوان و ورزشكار بود. البته خدا مي داند در مدتي كه او 
در خانه بهلول بوده چه بر سرش آمده است. دخترم در اين سن عالقه زيادي به موسيقي داشت و 
سنتور مي نواخت. معلم خصوصي زبان داشت و نسبت به سني كه داشت به زبان انگليسي مسلط 
بود. او واليباليست بود و به ورزش عالقه زيادي داشت. دخترم عاشق من و همسرم بود و ما هم 
هيچ چيز براي او كم نگذاشته بوديم. اما او را فريب دادند و وادار به خروج از خانه كردند. اگر كوتاهي 

نشده بود االن دخترم كنارم بود.
آيا ناگفته اي درباره اين پرونده تلخ وجود دارد؟

بله، من ناگفته هاي زيادي دارم كه هم اكنون صالح نمي دانم رسانه اي شود. من ناگفته هايم را فقط 
به آقاي رئيسي، رئيس قوه قضاييه و سردار لطفي، رئيس پليس آگاهي تهران خواهم گفت. باور 
كنيد بهلول يك شيطان است و خدا مي داند در اين سال ها چند دختر را دزديده و سرنوشتشان 
را نابود كرده است. در اين مدت كه درباره او تحقيق كردم چيزهايي فهميدم كه وجودم لرزيد. 

اين پرونده ناگفته هاي زيادي دارد.
حاال كه پيكر شيما كشف شده، همسرتان در چه شرايطي است؟

همسرم متأسفانه به بيماري سرطان مبتال شده است. وضعيت خوبي نداشت و حاال هم كه معلوم 
شده شيما به قتل رسيده، وضعيتش بدتر از قبل شده است. مدام نفرين مي كند به جان كسي كه 
اين بال را بر سر دخترمان آورده است. )وقتي حرف هاي پدر شيما به اينجا مي رسد گريه امانش را 
مي برد( همسرم اصفهاني است و طبق رسمي كه دارند از چندسال پيش هر وقت فرصت مي كرد 
وسيله اي براي جهيزيه دخترمان مي خريد و هركدام را در گوشه اي از خانه نگهداري مي كرد. 
تقريبا همه وسايل كوچك جهيزيه را خريده بود. اما حاال كه جسد دخترم كشف شده نمي دانيم 
با جهيزيه او چه كنيم. بهلول جگرمان را سوزاند. ما آرزوهاي زيادي براي تنها فرزندمان داشتيم 

اما قاتل همه آرزوهايمان را بر باد داد.
حاال تصميم شما درباره قاتل دخترتان چيست؟

از قوه قضاييه، پليس، شما و بقيه رسانه ها خواهش مي كنم كاري كنيد زودتر قاتل دخترم محاكمه 
و قصاص شود. مي دانم كه براي قصاص او چون مرد است و دخترم را كشته بايد تفاضل ديه را 
بدهيم. من آماده ام كه تفاضل ديه را بدهم اما هرچه سريع تر قاتل قصاص شود. من حتم دارم 
او به جز دخترم بر سر افراد ديگري هم بال آورده است. شيما نخستين قرباني او نبوده است. اگر 

بازجويي ها از او ادامه پيدا كند مطمئنم كه به جرائم ديگري هم اعتراف خواهد كرد.

 بهلول پلیس را 
به جسد شیما رساند

 جسد شيما در باغچه اي 
 زير درختان حياط 

دفن شده بود

شيما در كنار پدرش

 متهم دقايقي بعد از كندن باغچه
به بقاياي جسد مقتول رسيد
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   سلبريتي هاي درآمدزا
چندسالياستكهتلويزيوناجرايمسابقههاي
تلويزيونيوبرنامههايتركيبيخودرابهبازيگران
چهرهسپردهاست؛مجريانيكهدرمسابقههاي
مختلفباگرفتنحقاجراهايباورنكردنيدرقاب
تلويزيونحضوريافتهوبهاجراميپردازند،امااين
اجراهادردرازمدتنهفقطباعثجذبمخاطب
نشده،بلكهمشكالتيرانيزبرايمديرانشبكهها
بهوجودآوردهاســت؛مديرانيكهدرهرمدلاز

شيوهاجرابايدپاسخگوباشند.

50 فیلم مسابقه
دبيرجشنوارهســيونهمفيلمفجردرپاسخبه
سؤالهمشهريدربارهپيشبينيتعدادفيلمهاي
بخشمســابقهگفت:پيشبينيبرايامسالدر
بخشسودايسيمرغبين40تا50فيلماست.برآورد
مابراساسنســخههايآمادهازقبلوفيلمهايي
كهازسالگذشتهبهداليلمختلفنتوانستندبه
جشنوارهراهيابندوالبتهفيلمهايياستكهامسال

بهدبيرخانهجشنوارهخواهندرسيد.
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 دبير سي ونهمين جشنواره فيلم فجر،  روز 
گذشته در يك نشست مجازي، چگونگي گزارش

برگزاري جشنواره فيلم فجر را توضيح داد. 
به گزارش همشهري، محمد مهدي طباطبايي نژاد با اشاره 
به اينكه دشواري هاي زيادي براي اين جشنواره پيش رو 
بوده، درباره شــيوه اجراي جشنواره ســي و نهم گفت: 
جشــنواره در زمان مقرر در بهمن مــاه )12تا 22بهمن( 
خواهد بود و در روز 22بهمن برگزيده ها معرفي مي شوند. 
دبير جشنواره ســاده ترين تصميم در اين ايام كرونايي را 
تعطيلــي جشــنواره خواند امــا تأكيد كــرد: در نهايت 
جمع بندي پس از جلسه با اهالي ســينما اين شد كه در 
مرحله اول براي رعايت سالمت همه، جشنواره را صرفا براي 
داوران در بخش هــاي مختلف برگزار كنيــم، اما اگر در 
روزهاي پيش رو وضعيت سالمت در تهران رو به بهبودي 
برود نخستين گزينه اين است كه آثار كانديداهاي هيأت 
داوران را براي مخاطب كه اول اهالي ســينما و رســانه 
هستند، نمايش دهيم و بعد در صورت مساعد بودن شرايط 

با رعايــت پروتكل هــا و محدوديت هــاي ظرفيتي در 
سينماهاي مردمي هم اكران كنيم. او درباره نبود خبري از 
معرفي اعضاي هيأت انتخاب هم گفت: از آنجا كه جدول 
نمايش نداريم، ضرورتي نداشت هيأت انتخاب داشته باشيم 
و همه فيلم هــا ازجمله نگاه نو در همــه بخش ها داوري 
مي شوند. طباطبايي نژاد درباره بودجه جشنواره هم توضيح 
داد: تالش مي شود امسال با توجه به شرايط، هزينه هاي 
جشــنواره كاهــش يابــد. البته امســال بــا پلتفرم ها، 
برنامه ريزي هايي صورت مي گيرد تــا در كنار تلويزيون 
برنامه هايي آماده شود كه فرصت صحبت به فيلمسازان 
درباره آثار و جشنواره داده شود. اين هم يك مدل است و 
اين نوع زيست را بايد تجربه كنيم. دبير جشنواره با بيان 
اينكه امكان اكران آنالين فيلم هاي جشنواره نيست، گفت: 
نمايش آنالين حداقل در وضع موجود شكل ناممكني است. 
او در بخش ديگري از نشست خود گفت: اگر شرايط نمايش 
فيلم براي اهالي رســانه فراهم شود اين كار در برج ميالد 
انجام مي شــود. از 25دي ماه داوري ما شروع مي شود و تا 
12بهمن ماه كانديداها حداقل براي خود ما مشخص است 
كه درصورت مهيا بودن شرايط براي تنظيم جدول نمايش 

اقدام مي شود.

ترجمه قديمي كاظم انصاري از »جنگ و صلح« تولستوي 
همچنان خواننده دارد

كتاب

محمداميناكبري
روزنامه نگار

دومواجههبا»جنگوصلح«

ناهماهنگيمديرانشبكهومجريان
مسعود روشــن پژوه، از مجريان باسابقه تلويزيون 
درباره رويكرد تلويزيون در آموزش مجريان و نوع 
مديريت مديران شبكه ها به همشهري مي گويد: 
»يكي از مشــكالت موجود در مديريت  برنامه ها 
اين است كه بايد به شــكل كامال روشن و واضح 
صحبت كنند و خواسته هاي خود را بگويند. نحوه 
مديريت و نگاه شــان به برنامه هاي توليدي بايد 
مشخص باشد. گاهي يك برنامه سال ها روي آنتن 
مي رود و در اين مدت مديري درباره اش صحبت 
نمي كند. برنامه آنقدر پافراتر مي گذارد كه مديران 
بايد پاسخگوي آن برنامه باشند. گاهي يك مدير 
پاسخگوست و درصدد دفاع از مجري بوده و گاهي 
يك مدير تمايلي به دفاع ندارد و مي خواهد برنامه 
روند طبيعي خود را داشته باشد. متأسفانه مديران 
ما بايد در نحوه مديريت يك هماهنگي و همخواني 

داشته باشند.« 

مجريانيكهمستقلعملميكنند
وي در ادامــه به مجريان و ســاخت برنامه ها هم 
اشاره مي كند: »گاهي نيز يك برنامه در شبكه اي 
توليد شده و رشد مي كند و مجري آن شناخته و 
معروف مي شود. تلويزيون آنقدر مجريان را بزرگ 
مي كند كه ديگر خودش توانايــي مديريت آنها 
را ندارد.« روشــن پژوه مي افزايد: »در گذشته هر 
برنامه اي تحت نظر مدير شــبكه توليد و پخش 
مي شد. كم كم تعداد شبكه ها و توليدات  افزايش 
يافت و دســتمزدها باال رفت؛ تا جايي كه برآورد 
ساخت در دهه ۷0 به شكل دقيقه اي شد. بعدها 
تبليغات تلويزيون افزايش يافت و پول باعث شد تا 
پاي اسپانسرها به تلويزيون باز شود و برنامه هايي 
توليد كنند و آن موقع ســلبريتي كه مي گفت با 

تلويزيون قهر است با دستمزد زياد، اجراي برنامه 
را بدون هيچ تخصصي به دست بگيرد. در كنار اين 
موضوعات، شبكه هاي اجتماعي و فضاي مجازي 
همزمان با تلويزيــون كار مي كردند كه همين ها 

مشكالتي را به وجود آورد.«
وي ادامــه داد: »در گذشــته تلويزيــون رقيبي 
نداشــت، اما امروز با وجود برنامه هــاي متعدد، 
تلويزيون بايد سياســت هاي جديــدي در پيش 
بگيرد. متأسفانه مديران تصميم گيرنده از پتانسيل 
فضاي مجازي بي خبر هســتند و انتخاب هايشان 
بدون دقت و با اشتباه همراه است.« مجري مسابقه 
محله ادامه مي دهد: »هويت مجريان تلويزيون در 
آن سال ها شناخته شده بود و براي اينكه باور مردم 
دوباره به همان مجريان تلويزيوني بازگردد، بايد 
در نگاه ها و تصميم ها تجديدنظر كرد. اما در اين 
سال ها آنقدر تصميم هاي عجيب و غريب گرفته 
مي شود كه باورهاي مردم به هم مي ريزد و هميشه 
سياســت يك بام و چند هوا در ايــن انتخاب ها 

وجود دارد.«

مديران،تريبونتلويزيونرافراموشكردهاند
مجري ديگري كه تمايل نداشت نامش آورده شود 
به شرايط كنوني تلويزيون اشاره مي كند و اينكه 
برخي از برنامه هاي تلويزيون و مجري آنها ديگر 
حرف مديران را گوش نــداده و همين امر باعث 
شده كه مديران مجبور به پاسخگويي باشند. وي 
مي گويد: »برخي از مديران ســيما عنوان كردند 
كه چرا بايد پاسخگوي مجريان باشند و به همين 
دليل تصميم به حــذف برنامه گرفتند. در همين 
برنامه ها كــه ديگر به يك الگو تبديل شــده بود 

بحث هايي مطرح مي شــد كه مي توانست حتي 
براي نظام پيامد داشته باشد.« وي به صحبت هاي 
فروغي، مدير شــبكه3 نيز اشــاره مي كند: » اي 
كاش آقاي فروغــي به جاي صحبــت كردن در 
يك شــبكه اينترنتي، ميزگردي را در تلويزيون 
مي گذاشت و به شكل كارشناسي  صحبت مي كرد 
تا مردم هم به خوبي مي توانستند قضاوت كنند. اما 
صحبت هاي چنددقيقه اي او، آن هم به اين شكل 

وضعيت را بدتر از قبل كرده است.«

مجريانيكهديگرنيستند
تلويزيــون در ســال هاي دور خــود و حتي در 
سال هاي اخير، مجريان توانمندي داشته؛ مجريان 
مسلط و كاربلدي كه برخي از تلويزيون كار خود 
را شــروع كردند و جزو مجريان شاخص و چهره 
شناخته شــدند، اما بنا به داليل مختلف كه اكثرا 
درون سازماني بوده در اوج به كنار رفته يا گذاشته 
شده اند؛ مجرياني كه جايشــان اين روزها خالي 
است. آنها كساني بودند كه مي توانستند موفقيت 
و پربيننده شدن يك برنامه را تضمين كنند. رسانه 
ملي اين چهره ها را ديگر ندارد و اگر هم هرازگاهي 
يك مجري كاربلــد با برنامه اي بــه تلويزيون باز 
مي گردد، تلويزيون به خاطر نداشتن مخاطب خود 

مانند گذشته ديگر موفق عمل نمي كند.

مجريانجوان،چقدربهجذبمخاطبكمك
كردند

آنچه در ظاهر مدنظر ســيما در اجراي مجريان 
اســت، اين بوده كــه مجريان در مــدار و قواعد 
تلويزيون حركت كنند كه بخشي از اين خواسته 
براســاس آنچه در قوانين آمده درست است، اما 
گاهي سليقه و نظريات شخصي مديران در اجراي 
مجريان باعث ايجاد مشكالتي مي شود. نيروهاي 
جوان مجري كــه قرار اســت روزگاري به عنوان 
مجريان تلويزيوني شــناخته شوند، شكل جديد 
ديگري از اجرا را در دســت گرفته اند كه به شكل 
باورنكردني هنوز مجري شناخته شده و باتجربه 
از كار درنيامــده، يكباره محو شــده اند يا اينكه 
حاشــيه هايي را براي خودشــان يا شــبكه هاي 

تلويزيوني ايجاد كرده اند.

»ُگرگاس، يا روز به  خير آقاي وزير« اجرا مي شــود. به گزارش 
همشــهري، حميدرضا نعيمي در تازه ترين اثر خود قصد دارد 
نمايش كمــدي »ُگرگاس، يــا روز به خير آقاي وزيــر« را در 
سالن اصلي تئاترشــهر  روي صحنه ببرد.   اين نمايش كمدي 
داستان مردي اســت كه براي وزارت دارايي انتخاب مي شود. 
او مي داند بسياري  از مسئوالن و سازمان ها در فساد، اختالس 
و پولشويي گسترده كشور دست دارند. پس اعالم مي كند كه 
بي هيچ مالحظه اي قصد پاكسازي و اصالحات دارد. از همين رو 
ديگران با تهديد، تطميع و تزوير سعي مي كنند او را از خواسته 
و هدفش دور كنند و... . حميدرضا نعيمي با نمايش هاي فاوست 
و درخشش در ساعت ُمقرر و سقراط توانست اجراهاي خوبي 

داشته باشد. او اين نمايش را به زودي اجرا خواهد كرد.

براي مخاطبــان كتاب در 
دهه هاي گذشــته، كاظم 
انصاري نام آشنايي  است؛ 
مترجمي كه بســياري از كتاب هاي شــاخص ادبيات روسيه را براي 
اولين بار به فارسي برگردانده و نقش مهمي در معرفي بزرگان ادبيات 
داستاني به مخاطبان فارسي زبان داشته اســت. از آثاري كه انصاري 
ترجمه كرده مي توان به كتاب هاي »جنگ و صلح« و »سونات كرويستر 
و دو داستان ديگر« از لئون تولستوي )آنگونه كه انصاري نام نويسنده را 
ترجمه كرده است( ، »نفوس مرده« از نيكالي گوگول، »مردم فقير« از 
فئودور داستايفسكي، »اتاق شماره شش و چند داستان ديگر« از آنتون 
چخوف و چندين و چند داستان از ماكسيم گوركي و ليونيد آندريف از 

نويسندگان شاخص پس از انقالب اكتبر روسيه اشاره كرد.
مورد بســيار جالب توجه و همچنين آزاردهنده 
در مورد كاظم انصاري )كه پيش از انقالب نامش 
با پيشــوند مهندس روي كتاب ها مي آمد( اين 
اســت كه تقريباً هيچ اطالعاتــي در مورد او در 
فضاي مجازي و همچنين دانشــنامه هاي ادبي 
معاصر، في المثل كتاب »دانشنامه زبان و ادبيات 
فارسي« به سرپرستي مرحوم اسماعيل سعادت 

و »فرهنگ ادبيات فارســي« به كوشــش محمد شريفي 
نيست. حتي مترجمان و اهالي كتاب هم اطالعات چنداني از او ندارند 
و نمي دانند كه آيا او زنده اســت يا نه. تنها اطالعاتي كه مي توان از او 
به دســت آورد، كتاب هايي ا ســت كه ترجمه كرده. انصاري در دهه 
30 ترجمه را به صورت جدي شــروع كرد و بسياري از ترجمه هايش 
براي اول بار در نشريه كتاب هفته منتشر شد و به مانند اكثر قريب به 
اتفاق مترجمان و روشنفكران آن سال ها خاستگاهي چپ داشت و در 
زماني كه خواندن آثار نويسندگان چپ رونق داشت به ترجمه اين آثار 
پرداخت. حتي چندان اطالعي در دســت نيست كه انصاري آثاري را 
كه ترجمه كرده از چه زباني برگردان كرده است، ولي به احتمال زياد 
با توجه به چپ بودن او و اينكه تمام آثاري كه ترجمه كرده روسي بوده 
است و برخي شان از نويسندگان كمتر شناخته شده روس )حداقل در 
آن سال ها(، آنها را از زبان روســي ترجمه كرده است. ولي آنچه ما در 
دست داريم آثاري از اوست كه به صورت نامنظم و پراكنده تجديد چاپ 
شده اند و متن فارسي آنها كه پيش روي ماست و با توجه به اينكه بيشتر 
اين آثار در سال هاي بعد از انتشار ترجمه هاي انصاري، بار ديگر ترجمه 
شده اند و به ادعاي مترجمانشان از زبان اصلي برگردان شده اند، نتيجه 
كارهاي انصاري قابل قبول و ترجمه هــاي او از دقت بااليي برخوردار 
است؛ آن هم با درنظر گرفتن اين نكته كه امروزه منابع فراواني ازجمله 
مقاالت، دانشنامه ها، فرهنگ هاي لغت و همچنين ترجمه هاي متعدد 
در زبان هاي ديگر در دســترس مترجمان اســت؛ امكانــي كه براي 

نسل هاي گذشته چندان فراهم نبود.
و اما اين يادداشــت و اين يادكرد از اين مترجم نام آشنا، به بهانه چاپ 
مجدد »جنگ و صلح« شاهكار تولستوي نوشته شد. انتشارات اميركبير 
پس از سال ها اين اثر سترگ را با حروف چيني جديد و ويراستي دوباره 
به بازار عرضه كرده است و اكنون مجالي براي مقايسه ميان 2ترجمه 
از »جنگ و صلح« فراهم آمده اســت؛ يكي با ترجمه كاظم انصاري و 
ديگري ترجمه سروش حبيبي. سروش حبيبي در سال 13۷۷»جنگ 
و صلح« را به فارسي ترجمه كرد و در سطور ابتدايي پيشگفتار آن چنين 
نوشت: »اول به آقاي كاظم انصاري كه سال ها پيش )1334( اين اثر 
را به فارسي برگردانده اند، درود مي فرستم. اينكه به خود اجازه دادم و 
به ترجمه ديگري پرداختم به هيچ روي نشان ارزش بي چون و چراي 
ترجمه ايشان نيست، بلكه سبب اين است كه معتقدم زبان ما، چنان كه 
ديگر جنبه هاي زندگي مان، به ويژه در اين عصر دستخوش تحولي سريع 
است و برخورد اهل كتاب با ترجمه نيز از اين تحول بركنار نمانده است 
و دست كم شاهكارهاي بزرگ ادب جهان بهتر است كه دست كم هر 
10 )يا نهايتاً 15( سال يك بار از نو ترجمه شوند؛ البته ترجمه حاضر نيز 
آخرين ترجمه نخواهد بود.«  همانطور كه مالحظه مي فرماييد دليل 
اصلي حبيبي از ترجمه دوباره نه دقت بيشتر در زبان مبدأ، بلكه روزآمد 
كردن زبان مقصد است. پس مي شود با خواندن و مقايسه كردن 2متن 
كه به فارسي برگردانده شده اند، آن ترجمه را كه به نظرمان بهتر است و 
ترجيح مي دهيم، برگزينيم. بنده با تمام عالقه اي كه به آثار ترجمه شده 
توسط سروش حبيبي دارم و با تمام احترامي كه براي او قائلم، ترجمه 
كاظم انصاري را ترجيح مي دهم و به نظرم زبان فارسي ترجمه انصاري 
روان تر و خوش خوان تر است؛ هرچند مي شد با ويرايشي اساسي تر و 
جايگزين كردن برخي از واژه ها كه امروزه چندان گوش آشنا نيستند، 
ترجمه بهتري به دست داد، ولي در كل نوع جمله بندي هاي انصاري بهتر 
است و حشو و زوايد كمتري دارد. البته اين نظر بنده است و متأسفانه 
مجال چنداني براي شرح بيشتر و آوردن مصداق هاي متعدد نيست؛ 
فقط توصيه مي كنم پيش از خريد كتاب چندين صفحه از اين دو نسخه 
را با هم مقايســه كنيد و بعد تصميم بگيريد.  و در آخر بخش كوتاهي 
از رمان بلند »جنگ و صلح« با ترجمه هاي كاظم انصاري و ســروش 
حبيبي: »در كنار جاده درخت بلوطي قد برافراشته بود. شايد از درختان 
سپيدار 10برابر بيشتر عمر داشت؛ زيرا قطرش 10 برابر بيشتر و طولش 
دوبرابر بود. درخت بلوطي عظيم بود كه 2نفر به زحمت مي توانستند آن 
را در بغل بگيرند. شاخه هايش ظاهراً مدت ها پيش شكسته و پوستش 
جدا شده بود. خراش هاي عميقي كه به آثار زخم هاي مزمني مي ماند، 

بر بدنش ديده مي شد. 
دســت هاي خود را با انگشت هاي عظيم و زشت 
و ناهنجار و گــره دار، ناموزون و نامتناســب به 
اطراف گسترده، چون هيوالي بدهيبت و منفور و 
خشمگين پيري ميان سپيدارهاي خندان جوان 
ايستاده بود. تنها او نمي خواست تسليم افسون 
بهاري شود و به خورشــيد و بهار توجهي كند.« 
»جنگ و صلح« نوشته لئون تالستوي، ترجمه 

كاظم انصاري، انتشارات اميركبير، چاپ پانزدهم، صفحه 533.
»درخت بلوطي كنار راه قامت برافراشته بود. شايد 10برابر سن درختان 
غاني را داشــت كه جنگل از آن پر بود و قطر آن 10 برابر و بلندي اش 
دوبرابر هريك از آنها مي شــد و پيرامونش از 2بغلوار تجاوز مي كرد، با 
شاخه هاي آشكارا از ديرباز شكســته و پوست چاك چاك و زخم هاي 
كهنه خزه پوش، با دســت هاي بي قواره و انگشــتان ناقرينه و پرقوز و 
گره و از همه سو گسترده اش به غول كهنسال و بدهيبت و خشمگيني 
مي مانست كه ميان درختان غان خندان ايســتاده و با تحقير بر آنها 
مي نگريست. تنها او بود كه نمي خواست با افسون دلربايي بهار اغوا شود؛ 
نه خريدار بهار بود و نه چشم ديدن خورشيد را داشت.« »جنگ و صلح« 
نوشته لئون تالستوي، ترجمه سروش حبيبي، انتشارات نيلوفر، چاپ 

پانزدهم )جلد سخت(، صفحه529.
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غربشناسيانتقاديآنالين
دوره درس گفتارهاي غرب شناســي انتقادي به صورت آنالين 
توســط مركز مطالعات راهبردي اســالمي دفتر قــم، برگزار 
مي شــود. به گزارش همشــهري، عنوان نخســتين جلسات 
ايــن دوره »ايمانوئل كانت و پروژه نقدي او« اســت توســط 
حميــد پارســانيا روزهــاي يكشــنبه از ســاعت 15 تا 1۷ 
به صورت آنالين برگزار مي شــود. اولين جلســه شــانزدهم 
 آذرماه)امروز( و از طريق پخش آنالين اينســتاگرام به شناسه 

icssiran@  و كانال آپارات  اين موسسه خواهد بود.
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كيوسك

رهبران ارشــد وزارت دفاع 
آمريكا، به تيــم انتقالي جو آمريكا

بايدن رئيس جمهور منتخب 
آمريكا اجازه نداده اند با مقامات سازمان هاي 
امنيتي پنتاگون مالقات كند و عمال جلوي 
پروسه انتقال قدرت در اين نهاد مهم نظامي 

را گرفته اند.
به گزارش سي ان ان، تيم انتقالي بايدن بعد 
از هفته ها تأخير توانســته است با مقامات 
برخي نهادهاي زيرنظر وزارت دفاع آمريكا 
مالقات كند اما نهادهاي اطالعاتي وزارت 
دفاع، و به صورت مشخص آژانس اطالعاتي 
دفاعي و آژانس امنيت ملــي، از اين دايره 
بيرون مانده اند. واشنگتن پست كه نخستين 
بار در اين باره گزارش داده گفته است اداره 
انتقال قدرت در پنتاگون، توســط يكي از 
دوستان وفادار ترامپ اداره مي شود. اين فرد 
با تالش ها براي انتشار تئوري هاي توطئه 
عليه بايدن مرتبط اســت. تأخير در انتقال 
قدرت در پنتاگــون در حالي روي داده كه 
اداره خدمات عمومــي 23نوامبر )حدود 
2هفته پيش( به ادارات فدرال آمريكا چراغ 
سبز نشــان داد تا با همتايان خود در تيم 
انتقالي جو بايدن مالقات كنند. هدف از اين 

كار، انتقال آرام قدرت است.
مقامات ارشد ســابق پنتاگون به سي ان ان 
گفته اند، تيم بايدن و پنتاگون هفته پيش 

قــرار مالقــات در ادارات اطالعاتي وزارت 
دفاع را نهايي كردند اما بعدا پنتاگون اعالم 
كرد تيــم انتقالي تنها زمانــي مي تواند با 
ادارات اطالعاتي وزارت دفاع مالقات كند 
كه ســؤاالت خود را از پيش ارائه و ليست 
افرادي كه مي خواهد با آنها تعامل داشته را 

به مقامات تحويل دهد.
اين پايان كار نيســت و تازه در اين مرحله، 
مشــاور كل وزارت دفاع و كــش پتل، يار 
وفادار ترامپ كه ماه گذشته درپي تغييرات 
بنيادين از سوي ترامپ در مديريت وزارت 
دفاع در اين وزارتخانه مشــغول به كار شد 
بايد اين درخواســت را بررســي كنند و 
تشخيص بدهند كه با آن موافقت شود يا نه.
يك مقام پيشــين پنتاگون به ســي ان ان 

گفته است: »اين كار توهين وزارت دفاع به 
تيم انتقالي به شمار مي رود.« وزارت دفاع 
گزارش ها درباره اينكه تيم انتقالي به مقامات 
اطالعاتي اين وزارتخانه دسترسي ندارند را 
رد كرده است. سخنگوي تيم انتقالي بايدن 
هم از پاسخ در اين باره طفره رفته است. با 
اين حال، افشاي لغو جلسات بين مقامات 
اطالعاتي پنتاگون و تيــم انتقالي بايدن، 
فشار زيادي را به پنتاگون وارد كرد تا حدي 
كه سخنگوي اين وزارتخانه ديروز مجبور 
شد بگويد چنين اخباري نادرست است و 
از برنامه ريزي براي انجام اين مالقات ها در 

اين هفته خبر داد.
به گــزارش هيل، ســوگو، ضمــن رد اين 
گزارش ها گفته اســت: »ايــن مالقات ها 

براي ابتداي هفته )دوشــنبه يا سه شنبه( 
برنامه ريزي شــده اند اما ممكن است اين 

برنامه ريزي تغييراتي داشته باشد.«
پنتاگون در حالــي از مالقــات نهادهاي 
اطالعاتي زير مجموعه خود با تيم انتقالي 
بايدن جلوگيــري كرده كه پيــش از اين 
مقامات تيم بايــدن با همتايــان خود در 
دفتر رئيــس جامعه اطالعاتــي آمريكا و 
همينطور سيا مالقات كرده اند. هر دوي اين 
ســاز مان هاي اطالعاتي، مستقل از وزارت 

دفاع هستند.

رويكرد متفــاوت وزارت خارجه با 
پنتاگون

پنتاگون، بعد از انتخابات رياست جمهوري 

آمريكا دســتخوش تغييرات بسيار كالني 
شــده اســت؛ ترامپ بعد از اخراج مايك 
اسپر وزير دفاع پيشين، كريستوفر ميلر را 
به عنوان سرپرست اين وزارتخانه انتخاب 
كرده است. تحليلگران معتقدند ميلر روابط 
بسيار نزديكي با ترامپ دارد و مي خواهد در 
فرصت باقي مانده، برخي دستورهاي جدي 
ترامپ در حــوزه دفاعــي، ازجمله خروج 
نيروهــا از خاورميانه را عملي كند. اســپر 

در اين زمينه با ترامپ اختالف نظر داشت.
برخالف پنتاگــون، وزارت خارجه آمريكا 
همكاري بسيار خوبي با تيم انتقالي بايدن 
دارد و مايك پمپئو ابراز عالقه كرده تا با تيم 
انتقالي رئيس جمهــور منتخب در وزارت 
خارجه مالقات كند. پمپئو هنوز به صورت 
عمومــي پيــروزي بايدن را به رســميت 
نشــناخته و قبول چنين كاري از سوي او 
غافلگيركننده است. عالوه بر اين، او يكي 
از نزديك ترين ياران ترامپ به شمار مي رود 
و اينكه قبول كرده با بايــدن مالقات كند 
برخالف روح حاكم در ميان نزديكان ترامپ 
است. به گزارش سي ان ان، مقامات وزارت 
خارجه كه با پمپئــو كار مي كنند تمايل او 
براي مالقات با تيم انتقالي را تأييد كرده اند.

وزراي خارجه مستقر به صورت سنتي با تيم 
انتقالي رئيس جمهور منتخب و جانشين 
خود مالقات مي كنند تا نشــان دهند كه 
فارغ از تعلق هاي سياســي، به امنيت ملي 
آمريكا متعهد هستند. با اين حال اين مسئله 
كه دونالد ترامپ هنوز شكســت خود در 
انتخابات را قبول نكرده، شرايط را پيچيده 
كرده است. درمورد قبلي، كاندوليزا رايس 
وزير خارجه جورج بوش، هيالري كلينتون 
گزينه باراك اوباما براي وزارت خارجه را به 
شام دعوت كرد و بعد از اين مراسم گفت كه 
كلينتون وزير خارجه معركه اي براي آمريكا 

خواهد بود.
خود پمپئو در ابتداي فعاليت خود به عنوان 
وزير خارجه، رويكردي فراجناحي داشت 
و تقريبا بــا تمام وزراي خارجه پيشــين 
آمريــكا كه زنــده بودند تمــاس گرفت 
تــا نصيحت هايشــان را بشــنود. يكي از 
دستياران پمپئو در زماني كه او رئيس سيا 
بوده گفته اينكه پمپئــو مي خواهد با تيم 
انتقالي بايدن مالقات كند به شخصيت او 
برمي گردد. خود پمپئو به صورت عمومي 
نگفته اســت كه مي خواهد با تيم انتقالي 

بايدن مالقات كند.

نيويورك تايمز در مورد احتمال آغاز موج تازه 
هجوم پناهجويان به ســمت آمريكا همزمان با 
آغاز به كار دولت بايدن هشدار داده است. 2توفان 
طي يك ماه كشورهاي منطقه آمريكاي مركزي را 
درنورديده و اين كشورها را كه با بحران اقتصادي 
و شيوع ويروس كرونا دست به گريبان هستند، 
در وضعيت وخيم تري قرار داده است؛ وضعيتي 
كه احتماال بار ديگر باعث حركت مردم به سمت 

مرزهاي آمريكا خواهد شد. 

روزنامه هاآرتص ]اسرائيل[

روزنامه االخبار ]لبنان[

روزنامه نيويورك تايمز ]آمريكا[

امنيت اسرائيل زير سايه 
اختالفات بي بي-گانتس

صنعا؛ دژ تسخيرناپذير

بحران پناهجويان؛ چالش تازه 
بايدن

روزنامه هاآرتص در صفحه اول خود با انتشــار 
كاريكاتوري از بنيامين نتانياهو نخست وزير رژيم 
صهيونيستي و بني گانتس وزير دفاع او، نوشته كه 
اختالفات ميان اين دو، امنيت اسرائيل را به خطر 
خواهد انداخت. نتانياهو طي اين مدت مسائل 

امنيتي را از گانتس مخفي كرده است. 

روزنامه االخبار پيروزی حاميان مقاومت يمن در 
جبهه مارب را نقطه عطفی اساسی در جنگ يمن 
به شمار آورده است. به نوشته اين روزنامه، در حالی 
كه يك سال پيش ائتالف سعودی-اماراتی تالش 
داشتند با فتح حديده به سوی صنعا حركت كنند، 
حاال با ورود جنبش انصاراهلل به مارب، صنعا از هر 

زمان ديگری امن تر شده است.

جهان نما

5300 قرباني؛ حاصل جنگ قره باغ

با گذشــت حدود 4هفته از جنگ قره باغ و امضــاي توافق صلح 
ميان جمهوري آذربايجان و ارمنستان، باالخره باكو شمار تلفات 

نيروهاي خود را اعالم كرد.
طبق اعالم دولت آذربايجان، اين كشــور در طول جنگ 44روزه 
اخير، 2783نفر از نيروهاي نظامي خود را از دست داده است. بيش 
از 100نفر از نظاميان آذربايجاني نيز مفقود هســتند كه احتمال 
مي رود اجسادشان در ميان اجساد نيروهاي ارمني كشته شده در 
جنگ باشد. در سوي ديگر ميدان، ارمنستان شمار تلفات نيروهاي 
خود و نيروهاي نظامي جدايي طلبان قره باغ را بيش از 2400نفر 
اعالم كرده اســت. كار تشخيص هويت ســربازان كشته شده در 
مناطق درگيري ادامه دارد و هويت اجساد باقي مانده به دليل نبود 

 امكان شناسايي آنها از طريق آزمايش دي ان اي انجام مي شود.
مبادله اجساد نظاميان، بخشــي از توافق صلحي است كه 4هفته 
قبل ميان الهــام علي اف، رئيس جمهــور آذربايجــان و نيكول 
پاشينيان، نخست وزير ارمنستان و با ميانجيگري والديمير پوتين 
رئيس جمهور روسيه، شبانه به امضا رسيد تا پايان دهنده يكي از 
خونين ترين درگيري هاي ميان دو طرف باشد. طبق توافق امضا 
شده، كنترل 7منطقه از خاك آذربايجان كه پيش از اين طي 3دهه 
در كنترل نيروهاي ارمني بوده، به نيروهاي جمهوري آذربايجان 
منتقل شــده اســت. همچنين 2هزار ســرباز روس در مناطق 
جدا كننده خطوط درگيري مستقر شده اند و قرار است طي 5سال 

مسئوليت حفاظت از صلح را به عهده داشته باشند.
تعداد غيرنظاميان كشــته شــده در جنگ نيز در مجموع حدود 
140نفر اعالم شــده اســت. با احتســاب ميزان تلفات در ميان 
نظاميان، جنگ اخير قره باغ بيش از 5300كشــته داشته است. 
پيش از اين در اوايل دهه1990 ميالدي، درگيري ها بر سر منطقه 
قره باغ باعث كشته شدن حدود 30هزار نفر شد. يك ميليون نفر 
هم از 2طرف آواره شدند. البته شمار آوارگان آذربايجان بيشتر بود، 
چرا كه نيروهاي ارمني با تحكيم كنترل خود بر منطقه موردمناقشه 
قره باغ و سرزمين هاي اطراف آن، باعث آوارگي ساكنان اين مناطق 

شدند.

اقتصاد كشورهاي عربي 
خليج فــارس از شــوك خاورميانه

بزرگ سقوط قيمت نفت 
و شــيوع ويروس كرونا رهايــي نيافته  
است. اين در حالي اســت كه براساس 
تمام چشم اندازهاي موجود، اميدي به 
تغيير اساســي اين وضعيت در ســال 
ميالدي 2021نيز وجود ندارد؛ چرا كه از 
يك ســو توليد و توزيع واكســن كرونا 
به عنوان تنها راه ريشــه اي مقابله با اين 
ويروس همچنــان در مراحل مقدماتي 
اســت و از ســوي ديگر، ركود حاكم بر 
بازارها و نرخ رشد كشورهاي صنعتي در 
اروپا يا شرق آســيا نيز راه را بر افزايش 

قيمت نفت بسته است.
هفته گذشته قيمت نفت به دليل مازاد 
عرضه و عدم  اطمينان بازارهاي جهاني 
نســبت به بهبود شــرايط در آينده، به 
كمتر از 40دالر براي هر بشــكه رسيد. 
معناي اين وضعيت بــراي اقتصادهاي 
عربي خليج فارس در سال آينده روشن 
اســت؛ كســري بودجه هاي چشمگير 
و افزايش بدهي هــاي دولت مخصوصا 
به واسطه اســتقراض خارجي. اگرچه 
قيمت نفت در روزهــاي اخير و به دليل 
انتشــار اخبــار توليد واكســن كرونا، 
افزايــش محدودي داشــته و به حدود 
47دالر رســيده، اما بايد توجه داشت 
كه اين جهش هاي محــدود كمكي به 
جبران كســري بودجه هاي سنگين در 
كشــورهاي عربي خليج فارس نخواهد 

كرد.
براســاس آخرين گزارش هــا، ميزان 
انتشار اوراق قرضه اين كشورها در سال 
2020به 102ميليارد دالر رسيده است. 
جالب آنكه اين مبلغ در سال گذشته نيز 
به دليل كسري بودجه كشورهاي عربي 
101ميليارد دالر اعالم شد. براي درك 
تحول صورت گرفته در اين زمينه كافي 
اســت بدانيم ارزش اوراق قرضه دولتي 
در كشــورهاي عربــي خليج فارس در 
ســال 2018كمتر از 80ميليارد دالر 

بوده است.
البته ماجــرا به اينجا ختم نمي شــود؛ 
چرا كــه محيط اقتصادي بســياري از 
كشورهاي عربي خليج فارس همچون 
گذشته براي سرمايه گذاري و يا اعطاي 
وام، مناســب ارزيابي نمي شود. شايد 

هشــدار اخير آمريكا به شــهروندانش 
درباره احتمال »عمليات تروريستي« يا 
»آدم ربايي« در امارات، بهترين نشانه در 
اين زمينه باشد. روزنامه العربي الجديد 
در گزارش خود، بيانيه سفارت آمريكا در 
ابوظبي را حاوي پيام هايي نگران كننده 
براي اقتصاد امارات به شمار آورده است. 
در گزارش اين روزنامه آمده اســت: اگر 
امارات به عنوان كانون جذب سرمايه هاي 
خارجي در منطقه خاورميانه ديگر از نگاه 
آمريكا مكان امني براي شهروندان غربي 
نيســت؛ مي توان حدس زد در محافل 
اقتصــادي بين المللي چــه ديدگاهي 
نســبت به هرگونه ســرمايه گذاري در 
عربستان سعودي وجود دارد، آن هم در 
شرايطي كه مدت هاست مهم ترين منابع 
اقتصادي اين كشور در معرض حمالت 

موشكي يمن قرار گرفته است.

سناريويي براي مهار بحران در كار 
نيست

اگرچه شــدت بحــران فعلــي براي 
اقتصادهاي بزرگ خليج فارس نسبت به 
تمام بحران هاي پيشين جدي تر است، 
اما در عين حال نبايد فراموش كرد كه 
اصل وقــوع بحران اقتصــادي به دليل 
كاهش قيمــت نفت، اتفــاق جديدي 
براي شــوراي همــكاري خليج فارس 
نيســت. تمام اين كشورها در نيمه دوم 
دهه 1990ميالدي نيــز به دليل ركود 
سنگين جهاني و افت چشمگير قيمت 
نفت با شرايط مشابهي روبه رو بوده اند. 
جالب آنكه در مقابل، روش هاي اعالمي 
دولت هاي عربي بــراي مقابله با بحران 
نيز طي تمام سال هاي گذشته يكسان 
بوده اســت؛ تعيين اســتراتژي عبور از 

نفت به عنوان منبع درآمد اصلي، تكيه 
به نيروي كار داخلــي و توقف ريخت و 

پاش هاي غيرضروري در بودجه.
اما واقعيت بيانگر آن است كه هيچ يك 
از دولت هــاي عربــي در اجــراي اين 
استراتژي ها، مخصوصا عبور از وابستگي 
به درآمدهــاي نفتي جــدي نبوده اند. 
براي فهم اين نكته كافي اســت نگاهي 
به عملكرد ايــن كشــورها در جريان 
آخرين بحران نفتي كه عمال از ســال 
2014آغاز شده، داشته باشيم. طي اين 
6سال نه تنها هيچ چشــم انداز روشني 
براي تعريف منابــع جايگزين نفت در 
بودجه دولت هاي عربي تعريف نشــده، 
بلكه سياســت هاي آنها زمينه را براي 
وابستگي بيشتر به نفت مهيا كرده است. 
از جنگ هاي ليبــي و يمن گرفته كه به 
ميدان رقابت تسليحاتي بين كشورهاي 
عربي نظير عربســتان، امــارات و قطر 
تبديل شــده تا هزينه هاي گزاف براي 
جنگ رسانه اي ميان محورهاي مختلف 
و البته محاصره قطر كــه راه بر اجراي 
تمام سياســت هاي اقتصــادي تعيين 
شده در شــوراي همكاري خليج فارس 

بسته است.
بدون شــك تا زماني كــه بحران هاي 
نظامي منطقه و در نتيجه آن، سونامي 
خريدهاي تسليحاتي توسط كشورهاي 
عربي ادامه دارد مجالي بــراي اجراي 
اســتراتژي هايي نظير عبــور از فروش 
نفت به عنوان تنهــا منبع درآمد دولتي 
وجود نخواهد داشــت. از ســوي ديگر 
و درحالي كه هيچ چشــم انداز مثبتي 
براي مهار اين بحران ها در كار نيســت، 
كشــورهاي امــارات، بحرين و شــايد 
در آينده نزديك، عربســتان از طريق 

عادي سازي روابط خود با اسرائيل، زمينه 
را براي خلق تنش هاي جديد در حوزه 
خليج فارس مهيــا كرده اند. با نگاهي به 
مجموعه اين عوامل مي توان گفت: هيچ 
اراده جدي اي در كشورهاي عربي براي 
عبور از نفت فروشــي وجود ندارد و به 
اين ترتيب، تداوم بحران اقتصادي اين 
كشورها در ســايه كاهش قيمت نفت 

واقعيتي گريزناپذير است.
عبــداهلل النفيســي، متفكر مشــهور 
كويتي كه ازجملــه مهم ترين مخالفان 
عادي ســازي  روابــط عربي بــا رژيم 
صهيونيستي به شمار مي رود در اين باره 
مي گويــد: امــارات و متحدانش، ميل 
خود براي ائتالف با اســرائيل را پشت 
بهانه هايي ماننــد همكاري هاي مالي 
و توســعه اقتصادي پنهــان مي كنند؛ 
اما از هم اكنون روشــن اســت كه اين 
كشورها براي صهيونيست ها چيزي جز 

مصرف كننده و بازاري پر سود نيستند.

توســعه تنش هاي منطقــه اي و 
رئيس جمهور جديد آمريكا

عالوه بر درگيري هاي داخلي عربستان 
و امارات عليه قطر كه شوراي همكاري 
را بــه 2محــور متضاد تبديــل كرده، 
تنش هاي اين محور عربي با كشورهايي 
نظير ايران و تركيه نيز روزبه روز در حال 
افزايش است. روزنامه العربي الجديد در 
اين باره مي نويسد: رياض و ابوظبي تنها 
به بســتن درهاي اقتصاد خود به روي 
همكاري هاي ســودآور با تهران اكتفا 
نكرده اند و حاال از تحريم كاالهاي تركيه 
سخن مي گويند. تداوم اين سياست ها 
در طوالنــي مــدت، دســتاوردي جز 
اســتهالك منابع طرفين و وابستگي 
بيشــتر به نفت نخواهد داشــت. تمام 
اين ها در حالي اســت كه اين 2 كشور 
عربــي، مهم تريــن حامي خــود در 
واشنگتن را هم از دست داده اند و بايد 
براي تعامــل با سياســت هاي به كلي 
متفاوت رئيس جمهــور جديد آمريكا 
آماده شــوند. پيش بيني مي شــود در 
دوران بايدن، تنش هــاي ميان آمريكا 
و عربســتان در موضوعاتي نظير رابطه 
با روســيه و حقوق بشر تشديد و بر اين 
اســاس، اقتصاد نفتي سعودي بيش از 

پيش دچار بحران شود.

2021؛ سال بحران اقتصادي كشورهاي عربي
كاهش قيمت نفت و تشديد تنش هاي امنيتي در منطقه خليج فارس، كشورهاي عرب منطقه را در سال آينده 

ميالدي با بحران اقتصادي روبه رو خواهد كرد

نخستين نشست شوراي عالي مصالحه ملي 
افغانستان روز گذشته با حضور اشرف غني، آسيا

رئيس جمهور اين كشــور، عبداهلل عبداهلل 
رئيس شوراي عالي و شماري از شــخصيت هاي سياسي 
برگزار شد. اين نشست در سايه اختالف نظر ميان غني و 
عبداهلل بر سر تعيين تركيب شورا، با تأخير چند ماهه برگزار 
مي شود. برخي شــخصيت هاي مهم سياسي افغانستان 
ازجمله گلبدين حكمتيار، صالح الدين رباني و مارشــال 
عبدالرشيد دوستم در اين نشست شــركت نداشتند اما 
عبــداهلل اعالم كــرد كه روند صلــح مــورد حمايت اين 

شخصيت ها قرار دارد.

به گزارش تلويزيون طلوع افغانستان، عبداهلل عبداهلل، در 
اين نشست گفت كه افغانستان اكنون بيش از هرچيز، به 
اتحاد سياســی و اجماع نياز دارد. او گفت كه در شورای 
عالی مصالحه نماينــدگان افراد سياســی، نمايندگان 
احزاب، اعضای پارلمان افغانســتان، جريان های فكری، 
نمايندگان اقوام، زنان، جوانان و افغانستان نوين حضور 

دارند.
عبداهلل گفت:  اراده سياســی به ختم جنگ به وجود آمده 
است، بايد به صلحی دست يابيم كه همه طرف ها و اقشار 
خود را برنده بدانند. خشونت ها باعث نا اميدی مردم شده 

و آتش بس فوری خواسته همه مردم افغانستان است.

برگزاري نخستين نشست شوراي عالي مصالحه افغانستان

مقام هاي وزارت دفاع آمريكا به تيم انتقالي بايدن اجازه 
مالقات با مسئوالن اطالعاتي اين وزارتخانه را ندادند پنتاگون عليه بايدن

   شكست هاي بيشتر براي ترامپ؛ پيروزي قطعي بايدن
 همزمان با تأييد رسمي پيروزي جو بايدن در ايالت كاليفرنيا، تيم دونالد ترامپ در يك پرونده حقوقي ديگر، اين بار در جورجيا شكست خورد 
تا سراب برگرداندن نتيجه انتخابات در ستاد او، كمرنگ تر از گذشته شود. به گزارش رويترز، تيم ترامپ در حالي به تقلب گسترده در اين 
ايالت اصرار دارد و به صورت حقوقي آن را دنبال مي كند كه مقامات جمهوريخواه در اين ايالت گفته اند در سالمت نتيجه انتخابات ترديدي 
وجود ندارد. تيم ترامپ، كه تا حاال نزديك به 9ميليون دالر براي شكايات متعدد حقوقي هزينه كرده است، پيش از اين هم در پرونده هاي 
متعددي كه همگي صحت انتخابات را در اياالت مختلف زير سؤال برده بود شكست خورده  است. با اين حال ستاد ترامپ گفته است كه شكايات 
جديد ديگري را ثبت و همچنان مسئله تقلب را پيگيري خواهد كرد. تيم ترامپ در حالي سراب بازگرداندن نتيجه انتخابات را دنبال مي كند 
كه به گزارش آسوشيتد پرس، ايالت كاليفرنيا رسما بايدن را پيروز انتخابات در اين ايالت خواند و حاال تمامي 55رأي الكترال به بايدن تعلق 
مي گيرد. با اين حساب، تعداد آراي الكترال قطعي بايدن به 279رأي رسيده كه باالتر از 270رأي الكترال مورد نياز يك نامزد براي پيروزي 
است. تأييد رسمي پيروزي يك نامزد بعد از اعالم نتيجه شمارش آرا، معموال مورد توجه قرار نمي گيرد اما امسال به خاطر اتهام زني هاي ترامپ 

درباره تقلب گسترده، اين پروسه هاي اداري معموال ناديده هم در آمريكا مهم شده اند.



 يكشــنبه 16 آذر 1399  سال بيســت و هشتم   شــماره 8103

سازماننيازمنديها
 خيابان قائم مقام فراهاني

 ميدان شعاع 
 خيابان شهيد خدري

شماره29 
 تلفن:  88861819

جهشتوليد

 چاپ: همشهري
 تلفن: 48075000

روزنامهاجتماعي،فرهنگي،اقتصادي
 صاحبامتياز: مؤسسه همشهري

 دفتر مركزي: تهران، خيابان وليعصر )عج(، نرسيده به پارك وي
كوچه تورج، شماره14- كدپستي 19666-45956

 تهران، صندوق پستي19395/5446
 تلفن :23023000، نمابر :22046067

www.hamshahrionline.ir:ارتباطباخوانندگان)انتقاداتوپيشنهادها(:23023023 همشهريآنالين 

سازمانآگهيهايروزنامه
همشهري

 خيابان قائم مقام فراهاني
 ميدان شعاع ، خيابان شهيد خدري

شماره29 - طبقه اول
  تلفن: 84321700

توزيعواشتراك
شركت رسانه گستر كيهان

 تلفن:66650099
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يك سال از آمدن كرونا گذشت و در اين مدت كادر درمان با بيشترين تالش و از 
خودگذشتگي در صف مقابله با اين بيماري ايستاده اند و صدها تن از اين عزيزان 
هم در اين راه به شهادت رسيده اند. اما اين بال خيال تمامي ندارد و همچنان كادر 
درمان را به كام مرگ مي كشاند. مهديار سعيديان، پزشك و فعال صنفي و رسانه 
حوزه پزشكي و سالمت در صفحه توييترش نوشــت: »زهرا سوري، كارشناس 
بهداشت بيمارستان حكيم شيراز به دليل ابتال به كرونا درگذشت. كادر درمان را 
دريابيد. « در اين بين مسئوليت ما همچنان رعايت پروتكل هاي بهداشتي است 

كه شايد بتوان كمي از خستگي كادر درمان در اين روزها كاست.

سرزمينعاشقانمداد
گاهي يك عكس حرف هايي در دلش دارد كه شايد نتوان آنها را با هزاران كلمه هم 
توصيف كرد. مثل اين عكس كه كاربر »ادگار« در توييترش منتشر كرده و نوشته 
است: »يكي از بهترين نقاط بازار تهران، مدادفروشي رفيع. سرزمين عاشقان مداد 
و بوي آنها.« اين توييت بيش از 15 هزار بار تا زمان نوشتن اين مطلب در توييتر 

اليك خورده كه در توييتر فارسي كم نظير است.
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شــانزدهمين ســالگرد ســانحه تلخ ســقوط 
هواپيماي ســي130نيروي هوايي ارتش  يادآور 

جان باختن جمعي از همكاران رســانه اي  
ازجملــه همكار عزيزمان شــهيد »محمد 
ظهــر 15آذر كرباليي احمــد« و كاركنان ارتش اســت. 

سال1384خلبان هواپيماي سي130نيروي هوايي ارتش كه 
جمعي از خبرنگاران و تصويربرداران را براي پوشش خبري 
رزمايش نظامي به بندرعباس منتقــل مي كرد، دقايقي بعد 
از پرواز از فرودگاه مهرآباد، بــا پي بردن به نقص فني هواپيما 
و گزارش آن، از برج مراقبت درخواســت بازگشــت و فرود 
اضطراري مي كند. به دليل ترافيك ســنگين فرودگاه با اين 
تقاضا موافقت نمي شود. ظاهرا اين خلبان دو بار هم تقاضاي 
فرود در فرودگاه امام خميني)ره( و پايگاه قلعه  مرغي را مي كند. 
اما باز هم بنا بر آنچه ترافيك هوايي بيان شده،  اجازه فرود داده 
نمي شود. هواپيما حين بازگشت و در نزديكي فرودگاه مهرآباد 
دچار آتش سوزي مي شود و با ساختمان هاي شهرك مسكوني 

توحيد)نزديك فرودگاه مهرآباد( برخورد و سقوط مي كند.
پس از اين حادثه بسياري از مســئوالن بالفاصله ضمن ابراز 
همدردي با خانواده شهدا، وعده دادند كه موضوع را بررسي و 
با مسبب يا مسببان برخورد شديد مي كنند و چنان و چنان 
خواهد شــد. رئيس وقت مجلس وعده پيگيري داد، هيأت 
دولت وقت، معاون اجرايي رئيس جمهور را مسئول پيگيري 
علل وقوع حادثه كرد و... با گذشت 16سال از اين حادثه ناگوار، 
هنوز مقصران يا مســببان آن به مردم معرفي نشده اند، تنها 
ديه شهدا به خانواده آنان پرداخت شده است. ظاهرا همه  چيز 
به دست فراموشي سپرده شده ، حتي برخي رسانه ها سالگرد 
اين حادثه تلخ را فراموش كرده و هيچ اشاره اي به اين موضوع 
نكرده اند. معرفي مسبب يا مسببان سانحه، مشمول مرور زمان 
شده و ديگر كسي پيگير ماجرا نيســت. نكته اي كه پيش تر 
خانواده برخي شهداي اين حادثه درباره آن هشدار داده اند؛ 
»خاك سرد است و ســردي مي آورد، نكند خون شهداي ما 
فراموش و به مرور زمان برخورد با مقصران يا مسببان آن به 

بوته فراموشي سپرده شود«.
از سوي ديگر با وجود گذشت 16سال از اين واقعه تلخ هنوز 
پاسخ شفافي به افكار عمومي داده نشده است. افكارعمومي 
اقناع نشــده و همچون خانواده شهدا چشــم انتظار نتيجه 
اقدامات مسئوالن مربوطه در اين باره هستند. كمترين فايده 
اقناع افكار عمومي و شفاف سازي علل واقعي اين حادثه، اين 
است كه جامعه طعم شيرين اجراي عدالت را خواهد چشيد و 
مطمئن مي شود كه پيگيري و استقامت در مسير دستيابي به 

حق، قطعا نتيجه بخش خواهد بود.
جامعه رسانه اي كشــور و خانواده هاي شهداي اين سانحه از 
رئيس محترم قوه قضاييه)با توجه به عملكرد مطلوب شان( 
و نافرجام ماندن اين پرونده در دوره رياســت مرحوم آيت اهلل 
هاشمي شــاهرودي و آيت اهلل صادق آملــي الريجاني بر قوه 
قضاييه، انتظار دارند دستور رسيدگي مجدد به اين پرونده را 
صادر كند و نتايج آن نيز جهت تنوير افكار عمومي منتشر شود.

علياصغرمحمدينقد و نظر
روزنامه نگار

تولوز: يك شكارچي اسپانيايي گردشگري بريتانيايي را 
با يك خرس قهوه اي اشتباه گرفت و به او شليك كرد. به 
گزارش سايت بريتانيايي مترو، مقتول از جهانگردهايي بود 
كه فقط با يك كوله پشتي به راه مي افتند و طبيعت گردي 
مي كنند. اگرچه اين شكارچي مجوز شكار داشت اما وي 
براي اين شليك غلط و مرگبار درگير مراحل قانوني شده 
است. شــكارچي اســپانيايي ديگري نيز 2سال پيش به 

گردشگري شليك كرده بود.

کارلوواس: پيرزني اهل كرواســی كه 99 ســال داشت 
پس از3هفته ابتال به بيماری كوويد-19 بهبود يافت و از 
بيمارستان مرخص شد. به گزارش يورو نيوز، اين زن كه 
»مارگارتا كرانچچ« نام دارد ساكن خانه سالمندان در شهر 
كارلوواس در شمال كرواسی است. او پس از مرخصی به 
روزنامه محلی »ورنيجی ليست« گفت: »تمام شد، حاال 
حس می كنم حالم خوب اســت.« در كرواسی، تا كنون 
140 هزار مورد ابتال به ويروس كرونا به ثبت رسيده است.

بورليهيلز:خانه حراج  جوليــن در اياالت متحده اعالم 
كرد كه اسلحه معروفي كه توسط شان كانري در نخستين 
مجموعه جيمز باند اســتفاده شــد، به قيمت 256 هزار 
دالر فروخته شده است. بســياري از طرفداران فيلم هاي 
جيمز باند،  شان كانري را بهترين بازيگر براي ايفاي نقش 
مأمور 007 در ايــن مجموعه داســتاني و هيجان انگيز 
مي دانند. شان كانري، نخستين بار در سال 1962 ميالدي 
در فيلم »دكتر نو« از اين اسلحه كوچك استفاده كرده بود.

لندن:نمايندگان مجلــس بريتانيا از بانك انگلســتان 
خواستند درباره 50 ميليارد پوند پول نقد گمشده تحقيق 
كند. به گــزارش يورونيوز، بانك انگلســتان نيز با صدور 
بيانيه اي گفته است »مردم نيازي ندارند به بانك توضيح 
دهند چرا دلشان مي خواهد اوراق بانكي را نگه دارند. اين 
به اين معني اســت كه اسكناس ها گم نشــده اند«. دفتر 
حسابرســي ملي بريتانيا تخمين زداين پول احتماال در 

خانه ها توسط افراد براي ذخيره شخصي انبار شده است.

تقاضايپيگيريگمشدن50ميلياردپوندحراجاسلحهجيمزباندزن99سالهکروناراشكستدادکشتنمرديبهجايخرس

بالتكليفيپروندهسقوط
هواپيمايخبرنگاران

معاون هماهنگي امــور عمراني وزارت كشــور گفت: دولت 
حجت االسالم سيدمحمد خاتمي در زمينه دستيابي به توسعه 
اقتصادي موفق بوده اســت. مهندس احمد خرم در جلســه 
شوراي اداري اســتان ايالم افزود: اينكه انتقاد مي شود عمده 
فعاليت دولت متوجه توســعه سياســي بوده خالف واقعيت 
است. وي با اشاره به برخي از فعاليت هاي دولت گفت: تثبيت و 
كاهش نرخ تورم يكي از بزرگ  ترين دستاوردهاي مالي دولت 
بوده است. وي با اشــاره به نرخ 15درصدي تورم گفت: براي 
نخستين بار طي 2 دهه گذشــته نرخ تورم از ميزان افزايش 
17درصدي دســتمزد كاركنان دولت كمتر بوده است. وي، 
بازپرداخت مبالغ زيادي از بدهي هاي دولت به بانك ها، سازمان 
تامين اجتماعي، سازمان بازنشستگي و بيمه را از موفقيت هاي 
بزرگ دولت در تغيير جهت سياست هاي مالي عنوان كرد. وي 
گفت: تمركز زدايي و واگذاري اختيارات بيشــتر به مديران 
استاني يكي از برنامه ريزي هاي زير بنايي و ساختاري دولت 
است كه در 20سال گذشته مورد درخواست و آرزوي مسئوالن 

مناطق بوده است. 

20 سال پيش 

نرختورمکمترازميزان
افزايشحقوقکارکناندولت

 حضرتاميرالمؤمنينعليع:غدر الّرجل مسّبه عليه؛
پيمان شكني مرد، سبب عار و ننگي براي اوست.
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   نيمه شب شــرعي: 23:11    اذان صبح: 5:31    طلوع آفتاب: 7:01

بهبالوپرمروازرهکهتيرپرتابي
هواگرفتزماني،وليبهخاكنشست

بههستونيستمرنجانضميروخوشميباش
کهنيستيستسرانجاِمهرکمالکههست

بال هم اندام پرواز پرندگان اســت و هــم به معناي دل و حال و انديشــه. حافظ 
مي پرسد:

چگونه باز كنم بال در هواي وصال؟
كه ريخت مرغ دلم، پر در آشياِن فراق

او خورشــيد را »شــاهباز زرين بال« مي داند و درنظرش، پروانه فراغ بال است و 
سفارش مي كند: »بال بگشا!«، چرا كه »حيف باشد چو تو مرغي كه اسير قفسي«.

خاقاني از »پر و باِل مرغ اميد« مي سرايد و حسرتش از آن است كه:
گفتم كه بر پرم سوي بام سراي او 

چه سود؟ مرغ همت من بال و پر نداشت!
موالنا »با مرغ جان سرايد: بي بال و پر به رقص آ« و

در دِل ُخم، باده چو انداخت تير
بال و پِر غصه، گسستن گرفت

سعدي هم نوا با »بلبالِن سوخته باِل ضميرش«، خود را اسير چنگاِل شاهيِن عشق 
مي داند و مي سرايد: »عنقاي صبر من، پر و بالي نيافته است«

و صائب زمزمه مي كند:
 برون ميار سر از زير باِل خود، صائب!

 كه تنگناي فلك جاي پر فشاني نيست
 بيدل كه »صد هما گم كرده در بال مگس« و » يك جهان آشــفتگي در بال و پر 

دارد«، گويد:
شرار كاغذ، اگر در خيال، بال گشايد 

جنون به حكم وفا، مجمري برآَوَرد از ما
)مجمر، آتشدان(

يكجهانآشفتگي

فضاي مجازي

مجموعه داســتان »غبار صورتي« نوشــته 
نســترن مكارمي از سوي نشــر آفتابكاران 
به چاپ دوم رسيد. داســتان هاي مجموعه 
»غبار صورتــي« موضوعاتي چــون جنگ، 
جنگزدگي آدم ها، جنگ زده هاي خوزستان، 
ماجراي ســينما ركس آبادان و... را شــامل 

مي شوند. اين كتاب 10 داستان را با 
اين عناوين شامل مي شود: »بوي نان 
سوخته«، »خانه اشغالي«، »صبرو«، 
»غبار صورتــي«، »آخرين چاره«، 
»فيلم وســترن با طعــم فالفل«، 
»گاردريــل«، »كارمازوفيــل«، 
»گلماســه ها« و »محتضــر«. در 
قسمتي از داستان »غبار صورتي« 

از اين كتاب مي خوانيم: »الله دختر سركشي 
بود كه پايش را كرد توي يك كفش و فقط در 
كنكور هنر شركت كرد و قبولي اش در رشته 
نقاشــي به كابوســي براي رخي تبديل شد. 

حاال هم با شــوهرش دوتايي توي 
آتليه شان كار مي كنند و زندگي شان 
با دوره هاي آموزشــي مي گذرد و 
گاه گداري هم فــروش تابلويي در 
نمايشگاه خستگي شان را درمي برد. 
شــوهر الله جوانك الغر و لندوكي 
است. زياد سيگار مي كشد و تودار 
و كم حرف اســت. اغلب هشتشان 
گرو نهشان است. ولي الله از اين زندگي 
راضي است، حاال گيرم اين وضعيت دور باشد 
از ايده آل هاي برخي... امير هم كه خدا مي داند 
توي آمريكا دارد چه گلي به سرش مي گيرد. 

هميشــه چيزي بين ماندن و رفتن اســت، 
يك پايش مي خواهد برگردد و پاي ديگرش 
درجا مي زند. دلش هواي وطن مي كند، ولي 
نمي تواند از سيتي زني آمريكا بگذرد. درسش 
را تمام كرده و حاال توي شــركت ساختماني 
كوچكي كاري براي خودش دست و پا كرده. 
سال اول اقامتش با دختر روس رنگ پريده اي 
همخانه شــد كه قد درازي داشــت. به نظرم 
حتي چند ســانتي از خود امير هــم بلندتر 
بود...«. چاپ دوم اين كتــاب با 118 صفحه، 
شمارگان هزار نسخه و قيمت 15هزار تومان 

عرضه شده است.

ويترين

غبارصورتي

مر اسيران را لقب كردند شاه
عكس چون كافور نام آن سياه

شد مفازه باديه خونخوار نام
نيكبخت آن پيس را كردند عام

بر اسير شهوت و حرص و امل
بر نوشته مير يا صدر اجل )مثنوي، دفتر چهارم(

نامگذاري برعكــس در فرهنگ ايراني براي 
خود قدمتي دارد. گاه اين نامگذاري همراه 
با فال نيك زدن است. جايي كه كوري شايع 
بود نام فرزندان را عينعلي مي گذاشــتند و 
جايي كه كچلي رايج، نــام فرزندان زلفعلي 
مي شد. اما اينها بيشتر طنز و مطايبه است. 

يادداشت

درمراتبوپيشينهنامگذاري

حميدرضااسالمي
روزنامه نگار

اهل قــدرت آنچه را در منــش و كردار كم 
داشتند به عنوان نام و لقب به خود مي بستند. 
آنكه شايعاتي در مورد دست بردنش به اموال 
مردم بود لقب پاكدســت بر خود مي بست 
و آنكه به بي خيالي چشــم بر مصالح دولت 
بســته بود عين الدوله خوانده مي شــد. چه 
نحيف اندامان كه شيرافكن نامگذاري شدند 
و چه بسيار دروغگويان كه صادق. اين قصه 
در فرهنگ ما ســر دراز دارد. اين است كه 
مردم ايران چندان شــگفت زده نمي شوند 
كه يك جناح سياســي نام طرح خود براي 
ناكام گذاشتن برجام و لغو نشدن تحريم ها و 

پيروزي احتمالي خود را در انتخابات آينده 
)به قيمت هر چه فكر كنيد( گذاشته باشد 
اقدام راهبردي براي لغو تحريم ها. همچنين 
است كه اگر كســي عملي خالف خواست 
صريح دولت انجام داده باشــد و گفته باشد 
اين كار را براي حمايت از دولت انجام داده ايم 
مايه شگفتي نيست و اصال تعجب آور نيست 
كه گروهي با رأي كم و ناچيز اقدامات خود 
عليه آنها كــه رأي اكثريت مــردم را دارند 
به نام خواســت مردم جا بزنند. ما ايراني ها 
با  اين شيوه عملكرد آشــنا هستيم و آن را 

درك مي كنيم.

رويدادهاي فرهنگي و هنري
آليسونلوري،برندهجايزهپوليتزردرگذشت

آليســون لــوري، رمان نويــس آمريكايــي و برنــده جايزه 
پوليتزر در 94ســالگي درگذشــت. آثار لوري اكثــرا در قالب 
طنز اجتماعي ماجــراي زندگي زناني را تعريــف مي كرد كه 
در جســت وجوي هويت و جايگاه خود بودند. اين نويســنده، 
 كارهاي فاخري هم در ادبيات كودكان از خود برجاي گذاشت. 
به گزارش واشنگتن  پســت، منتقدان ادبي آثار اين نويسنده را 
با رمان هاي جين آستن، نويسنده مشــهور انگليسي مقايسه 
مي كنند. آليسون لوري سال 1985براي نوشتن رمان »مسائل 
خارجي« كه به فارسي هم ترجمه شده توانست جايزه پوليتزر 

را كسب كند.

نمايش»اچ2هوپ«درسيگرافآسيا
 انيميشــن كوتــاه »اچ 2 هــوپ« نخســتين انيميشــن وي آر
 )Virtual Reality( استوديو هورخش در سيگراف آسيا نمايش 
داده مي شود. به گزارش همشهري، اين انيميشن كوتاه، نخستين 
انيميشن ســه بعدي وي آر )واقعيت مجازي( به كارگرداني اشكان 
رهگذر و نگين خواجه اي اســت كه در بخش وي آر ســيزدهمين 
نمايشگاه و كنفرانس سيگراف آسيا به نمايش در مي آيد. اين انيميشن 
كوتــاه با مشــاركت 20 
كــودك و نوجــوان 5 تا 
14 ســال قصه اي درباره 
اهميــت آب را روايــت 
مي كنــد. ســيزدهمين 
رويداد ســاالنه سيگراف 
آســيا 2020 از 4 تا 13 
دســامبر در كره جنوبي 

برگزار مي شود.

شمسوموالناوحكايترنجانسان

چهل وســومين و چهل وچهارمين نشست از مجموعه 
درس گفتارهايي درباره شمس تبريزي، چهارشنبه 19 
و26 آذر ساعت 11صبح با ســخنراني ناصر مهدوي به 
»شمس و موالنا وحكايت رنج انسان« اختصاص دارد كه 
به صورت مجازي پخش خواهد شد. در اين دو نشست 
با نگاهي اجمالي به احوال و آثار شمس تبريزي و موالنا 
جالل الدين حكايت رنج انســان و چگونگي بروز و راه 
درمان آن كاويده و تحليل و بررسي مي شود. عالقه مندان 
مي توانند با مراجعه به صفحه اينستاگرام مركز فرهنگي 
شهر كتاب به نشــاني Instagram/bookcitycc اين 

درس گفتار را زنده مشاهده كنند.

همشهري16 آذر 1379



سند

1 3 6 1
سپاه: نگهباني از انقالب

  یکشنبه
 16آذر 1399
 شماره 94

اساسنامه سپاه پاسداران انقالب اسالمي اسفند 1361منتشر شد

پيش از تباهي 
»صادق قطب زاده«

 ۲۴ شهريور ۱۳۶۱  اعدام شد
 

   حميدرضا محمدي �������������������

درباره اش نوشــته اند: »خرداد 
۱۳۴9 آقاي صــادق قطب زاده 
براي نخســتين بــار به نجف 
آمد و در شــب ۳۱خردادماه در 
منزل ]آيت اهلل[ ســيدمصطفي 
]خميني[ به ســر برد�« و از آن 
زمان، ارتباطش با امام خميني 
قوت گرفت تا جايي كه هنوز يك  
هفته از انقالب نگذشــته بود، 
در جلســه اي، او را خطاب قرار 
داد »به تو حكم شرعي مي كنم 
بروي تلويزيــون���«� و چنين 
هم شــد اما چرخ روزگار چنان 
چرخيد كه ۴سال بعد، در دادگاه 
تلويزيوني گفــت: »��� مطلقا با 
كوبيدن جماران و منزل امام به 
اعتبار عاطفي خودم نسبت به 
امام، ]مخالف بــودم[ ولي البته 
]با[ بقيه نقشه مثل گرفتن مراكز 
سپاه، كميته، راديو و تلويزيون، 
محاصــره جمــاران، من كامال 

موافق بودم«�
اما آنچــه در زندگــي صادق 
قطب زاده، مغفول مانده است، 
سال هايي بود كه در كشورهاي 
عربي يعني لبنان، سوريه و مصر 
فعاليت مي كرد و با سيدموسي 
صدر و چريك هاي عرب ارتباط 
داشت� اين ارتباط و آن جايگاه 
نزد امام خمينــي چنان بود كه 
حتي مأموريــت يافت تا پيگير 
وضعيت امام موسي صدر شود� 
در يكي از اسناد ساواك به تاريخ 
۱۲آذر ۱۳57آمده است: »]امام[ 
خميني ۲نفــر از نزديكان خود 
را به ليبي فرســتاده است تا در 
مورد سرنوشــت موسي صدر 
تحقيق كننــد و درصورتي كه 
نامبرده در ليبي به ســر مي برد 
تقاضــاي آزادي او را بنمايند 
ولي نامبردگان نتوانسته اند در 
مأموريت خود توفيق به دســت 

آورند���«� 
او جدا از امام صدر، از دوستان 
مصطفي چمران هم بــود و به 
نوشــته او، قطــب زاده بود كه 
واسطه آشنايي شان شد؛ »وقتي 
صادِق پاريس ]صادق قطب زاده[ 
براي من نوشت كه اينجا يك مرد 
روحاني است به نام امام موسي 
صدر و از اين كارها مي كند، من 
گفتم كه اينها ديوانه هســتند� 
من كجا بــروم��� آن موقع عضو 
جبهه ملي آمريكا و مســئول 
نشــريات و كتاب ها بودم��� بعد 
به صادق نوشتم: ديوانه اي؟! چت 
شــده؟! گفت: تو اين حرف ها را 
نمي فهمي��� بايد بيايي و ببيني، 
و واقعا هم ديدم كه حق با او بود�«

سياستمدار

گزارش  2

دفاع مقدس
عباس مطبوعات

دوران را عوض كرد
ترجيح ايران به جنگيدن با صدام

در آن روزهاي پرشتاب و تنش، او يكي از مردان يكه تاز 
رسانه ها و محافل پرشور سياسي بود؛ از ميانه دهه30 
ايران را ترك كرد، به خارج از كشــور رفت و سال هاي 
سال در مخالفت با رژيم پهلوي بســيار پر سر و صدا 
بود، به صورتي كه دولت شاهنشاهي از صدور گذرنامه 
براي او خودداري كرد و تــا روزي كه با پرواز انقالب به 
ايران بازگشت، با پاسپورتي كه دولت سوريه به او داده 
بود در دنيا مسافرت مي كرد. همين ذهن سودا زده، او 
را كه روزي خودش را از رهبران انقالب مي دانست، به 
مخالفت با انقالب و اقدام عليه آن وادار كرد و در همين 
مسير نيز اعدام شد. صادق قطب زاده كه از نوفل لوشاتو، 
مترجم امام در گفت وگو با خبرنگاران مختلف بود، پس 
از پيروزي انقالب اسالمي مدتي رئيس صدا و سيما و 
سپس وزير امور خارجه شد و حتي براي تصدي پست 

رياست جمهوري ميان نامزدان قرار گرفت.
صادق قطب زاده در خانواده اي متمول و تهراني به دنيا 
آمد و در جواني از نزديك شاهد تحوالت پرشتاب ايران 
در ملي شدن صنعت نفت و كودتا بود. در ميانه دهه 30 
به آمريكا رفت و خيلي زود شروع به فعاليت سياسي 
كرد. گفته مي شود در يك مراسم ميهماني به صورت 
اردشير زاهدي، داماد و سفير شــاه در آمريكا سيلي 
زده است. همين ماجرا و البته مخالف خواني هاي او در 
محافل دانشجويي و سياسي ايرانيان در آمريكا باعث 
شد كه گذرنامه اش از سوي مقامات سفارت ايران تمديد 
نشود و او كه با مشكالت تحصيلي هم روبه رو شده بود 
به كانادا رفت. اين ماجرا در روزهاي نخست وزيري علي 
اميني رخ داد كه دولتش به نوعي فضاي باز سياســي 
در كشــور ايجاد كرده بود. بعد از ماجراي 15خرداد و 
سخنان امام خميني عليه قانون كاپيتوالسيون كه منجر 
به تبعيد ايشان شد، گفته مي شود كه قطب زاده به ديدار 
امام در بورساي تركيه رفت و حتي بعد از تبعيد امام به 
عراق نيز بارها به اين كشور براي ديدار با امام خميني 
سفر كرد. همين مسئله باعث شد كه قطب زاده ميان 
نزديكان امــام قرار بگيرد. او در دهه هــای 40و 50 از 
مخالفان اصلي و البته پر سر و صداي رژيم پهلوي در 
اروپا بود. در همين سال ها به دليل رفت وآمد بسيار به 
خاورميانه ميان رهبران گروه هاي فلسطيني و دولت 
سوريه و ليبي دوستاني نزديك يافت و با ياسر عرفات، 
حافظ اسد، معمر قذافي و امام موسي صدر رابطه داشت. 

به دليل تنوع فعاليتش در ســال هاي دهه50 در اروپا 
مورد سوءقصد ساواك قرار گرفت و حتي براي مدتي 
برادرش كه در اروپا زندگي مي كرد، گروگان دستگاه 
امنيتي رژيم پهلوي شد. با شتاب گرفتن تحوالت انقالب 
و نقل مكان يكباره امام خميني بــه پاريس جايي كه 
قطب زاده و دوستانش در آن به سر مي بردند و به نوعي 
حوزه فعاليتشان بود، قطب زاده يكي از سخنگويان و 
البته نزديكان امام در گفت وگو با خبرنگاران شد. همين 
نزديكي پس از بازگشت امام نيز ادامه داشت. قطب زاده 
كه با پرواز انقالب و در كنار امام خميني به ايران بازگشت 
ميان انقالبيون پرشورتر و بي پرواتر خود را نشان مي داد. 
با پيروزي انقالب، به رياست سازمان صداوسيما رسيد. 
در راديو و تلويزيون قطب زاده بسيار پرتنش ظاهر شد 
و به دليل فضاي خاصي كه برقرار بود، او نتوانست در 
نهايت عهده داركنترل هرج و مرجي شود كه خودش 
نيز بر آتش آن مي دميد. بعد از راديو و تلويزيون به عنوان 
وزير امورخارجه دولت موقت برگزيده شد. در اين پست 
او سعي داشت خود را سخنگوي بين المللي نظام جلوه 
دهد و پس از ماجراي تسخير سفارت آمريكا، تربيون را 
به دست گرفت و برشدت فعاليت خود افزود. در همين 
زمان او براي اخراج شاه سابق ايران از آمريكا و عودت 
وي به ايران وارد مذاكره با برخي از مشــاوران جيمي 
كارتر، رئيس جمهور وقت آمريكا شد كه البته به داليلي 
بسيار، ناموفق بود. پس از مدتي از وزارت خارجه بيرون 
آمد و خود را نامزد نخســتين دوره انتخابات رياست 

جمهوري كرد و ميان 7 نامزد انتخابات، هفتم شد.
قطــب زاده عضو »حزب خودم« بود؛ شــخصيتي كه 
در هنگامه پرآشــوب انقالب ايران با رفتاري تند و گاه 
عصبي اش و البته با مصاحبه هاي خارج از عرف، بسياري 
از انقالبيون را عليه خود به واكنش واداشــت. او ميان 
هيچ حزب و گروه و دسته اي جايگاه نداشت و بسياري 
از نحله هاي سياسي آن دوره نيز عليه اش بودند؛ ميان 
گروه هاي چپ به عنوان اپورتونيســت )فرصت طلب( 
و ميان احزاب انقالبي و اســالمي، عنصري مشكوك 
قلمداد مي شــد. او پس از انتخابات رياست جمهوري 
رفته رفته از دايره قدرت بيرون گذاشــته شد و حتي 
در ســخناني در آبان59 به تندي سخن گفت كه به 
بازداشــت موقتش انجاميد. درابتداي سال61 خبري 
منتشر شد كه قطب زاده به جرم كودتا بازداشت شده 
است. او در راس برنامه اي قرار داشت كه گفته مي شد 
قصد براندازي جمهوري اسالمي و ترور امام خميني را 
داشته اند. بعدها در اسناد و برخي از گفت وگوها فاش 
شد كه قطب زاده درواقع فكري به سر داشته كه با برخي 
از اعضاي شاخه مخفي و نظامي حزب توده مستقر در 
دادستاني ارتش در ميان گذاشته است يا اينكه آنها به 
سراغش رفتند. اين همان كودتايي است كه گفته شد 
آيت اهلل سيدمحمدكاظم شريعمتداري نيز در آن دخالت 
داشته است. صادق قطب زاده در دادگاه محاكمه و به 
اعدام محكوم شد و در تاريخ 24شهريور 1361در زندان 

اوين او را به جوخه اعدام سپردند. 
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اگر اين يادداشت را در خرداد61 مي نوشتم داشتم 
توضيح مي دادم كه حاال وقتش اســت صدام را 
تنبيه كنيم و بايد جنگ را تا سقوط صدام ادامه 
دهيم اما در سال99وقتي بخواهم كوتاه از سال61 
بگويم، بايد از علل ادامه جنگ بعد از فتح خرمشهر 

بنويسم.
با فتح خرمشهر تقريبا اكثر مناطق اشغالي آزاد 
شــد و ارتش عراق هم از بخش عمــده مناطق 
باقيمانده تا مرز عقب نشست و صدام اعالم كرد 
قطعنامه514 را مي پذيرد تا بيــن ايران و عراق 
آتش بس شود. در ايران اما فرماندهان مي گفتند 
تا نزديك شــدن به بصره يــك گام داريم و فتح 
بصره يعني سقوط صدام. ارتش صدام هم تقريبا 
منهدم شده و اين پيروزي سخت نيست. مسئوالن 
استراتژيك و سياسي هم مي گفتند به وعده هاي 
صدام نمي شــود اعتماد كرد و در هر حال عراق 
هنوز در همه مرز در موضع برتر نظامي بر شهرهاي 
ايران مســلط بود. حتي دبير كل ســازمان ملل 
هم مي گفت در هيچ كجا درباره موضع صدام در 
زمينه ادعاي حاكميت بر اروند چرخشي شكل 
نگرفته است؛ يعني ادعاي اصلي صدام - تسلط 
بر ارونــد - هنوز پابرجا بود، بمانــد كه همزمان 
صدام شــهرهاي ايران را بمباران مي كرد. با اين 
استدالل ها و استدالل هايي شــبيه به اين -كه 
اگر دقيق ترش را مي خواهيد مي توانيد در كتاب 
استاد محمد دروديان با نام »علل تداوم جنگ« 
بخوانيد- ايراني ها جنگيدن را ترجيح دادند. پس 

براي تســلط بر بصره عمليات رمضان را شروع 
كردند و به نتيجه نرسيدند؛ شايد چون محاسبه 
نكرده بودند سرباز عراقي وقتي در خاك خودش 
مي جنگد انگيزه بيشــتري دارد. همچنين آن 
سوي نبرد فرماندهاني هســتند كه از شكست 
درس مي گيرند و تكرارش نمي كنند؛ دست كم 
3-2 بار. ضمن اينكه مسئوالن تصور نمي كردند 
كه آمريكايي ها از زمستان گذشته تيم مستشاري 
كسي را به عراق فرستادند تا مقابل پيروزي هاي 
ايران بايســتند و با مشــورت آنها زمين رمضان 

به شدت مسلح شده است.
ناكامي ايران در رمضان، روحيه صدام را برگرداند و 
او اعالم كرد كه كنفرانس سران غيرمتعهدها را در 
بغداد امن برگزار مي كند. برگزاري كنفرانس، ضربه 
سياسي مهمي براي ايران بود؛ پس نيروي هوايي 
فعال شد و به بغداد حمله كرد. آنها پااليشگاه را 
زدند اما وقتي به ساختمان كنفرانس نزديك شدند 
ضدهوايي ها هواپيماي ايراني را زدند. عباس دوران 
اما هواپيماي آتش گرفته را به ساختمان كنفرانس 
كوبيد تا هم اجالس لغو و هم صدام خاموش شود. 
ناكامي، تفرقه و نااميدي آورد. ديگر فرماندهان 
ســپاه و ارتش هم با هم در توافــق نبودند. آنها 
روزها گفت وگو و جدل كردند و ســرانجام بعد از 
2عمليات كوچك موفق به نام هاي مسلم و محرم، 
به توافق نرسيدند و به نوبت در دوجاي رمل هاي 
فكه عمليات كردند كه اولي در بهمن60 به نتيجه 
نرسيد و بعدي در فروردين62 . با اين ناكامي ها 
معلوم شد كه مســير پيروزي بعدي از تحول در 

ايران مي گذرد.

و كشتي به آب افتاد 
انتشار »مجله فيلم« در دهه ممنوعيت ها 
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دهه60، دهه ممنوعيت هــا و خط قرمزها بــود و يكي 
از نخســتين مناهي اين دهه، ويدئــوي خانگي بود. در 
دوراني كه امــور تكنولوژيك به سرســپردگي به غرب 
تعبير مي شد، داشتن دســتگاه ويدئو جرم تلقي مي شد 
و مي توانست صاحبش را حسابي به دردسر بيندازد. اما 
دهه60 صرفا دهه ممنوعيت ها نبود؛ دهه تناقض ها هم 
بود. در همين دوران، در تير1361، گاهنامه اي با عنوان 
»ســينما در ويدئو« منتشر شد كه ســنگ بناي يكي از 
مجالت مســتدام و پرخواننده تاريخ مطبوعات ايران را 
گذاشت. گاهنامه سينما در ويدئو، 3شماره منتشر شد تا 
اينكه از سال1362و از شماره چهارم نامش به »ماهنامه 
سينمايي فيلم« تغيير كرد و از آن پس تا امروز، به رغم همه 
فراز و فرودهايي كه داشته، به تلقي و عالقه چندين نسل 
از سينماگران و سينمادوستان و مجله خوانان از سينما، 
نقد فيلم و حتي مســائل تئوريك و تحليلي شكل داده 
است. رســول انبارداران در پژوهشي با عنوان »نشريات 
سينمايي ايران از آغاز تا ســال1383« در مدخل مجله 
فيلم نوشته كه در شماره چهارم اين نشريه چنين آمده 
است: »نخستين شماره نشــريه اي كه در دست داريد، 
بيش از يك ســال پيش به صورت گاهنامه منتشر شد تا 
به شاخه اي از سينما كه پس از انقالب اسالمي در ايران 
رواج يافته بود )ويدئو( به طور جدي تــر از آنچه بيش از 
آن با اين پديده از سوي دســت اندركاران و مخاطبانش 
برخورد مي شد، بپردازد«. به نوشــته وي، تا شماره57 
هيچ گونه مشخصاتي از دست اندركاران نشريه به چاپ 
نمي رسيده و حتي نام نويسندگان و مصاحبه كنندگان و ... 
نيز در متن ذكر نمي شده و فقط در معدود مواردي اسامي 
مترجمان ذكر مي شده است. صاحب امتياز و مديرمسئول 
ماهنامه سينمايي فيلمـ  كه با نام »مجله فيلم« شناخته 
مي شودـ  مرحوم مسعود مهرابي بود كه 10شهريور امسال 
درگذشت. هوشــنگ گلمكاني كه نامش به عنوان دبير 
شوراي نويسندگان در شناسنامه مجله مي آيد، درواقع 
سردبير اين نشريه است و عباس ياري، سمت دبير اجرايي 
را بر عهده دارد. در زمان حيات مسعود مهرابي، از اين 3تن 
با نام 3تفنگدار ياد مي شد كه به رغم همه اختالف نظرها 
توانسته بودند پر دوام ترين و محبوب ترين مجله سينمايي 
ايران را منتشــر كنند. مجله فيلم در سال هاي نخست 
شروع كارش بايد مطالب هر شماره را پيش از چاپ، براي 
بررسي و اخذ تأييد نهايي به وزارت ارشاد مي برد. با اينكه 
اين قانون در سال هاي بعد، با صدور امتياز دائمي نشريه، 
ملغي شد اما دست اندركاران اين نشريه هيچ گاه جانب 
احتياط را از كف نداده انــد و گاه حتي به محافظه كاري 
متهم شده اند. گلمكاني در اين باره گفته: »در اين سال ها، 
رويكرد مجله فيلم از ســوي منتقدان ما، گاهي به عنوان 
محافظه كاري هم تعبير شده اســت كه تعبير درستي 
اســت. من حتي چند گام جلوتر هم مي روم و مي گويم 
اصال ما آدم هاي ترسويي بوديم اما به هر حال سعي كرديم 
حرفمان را با لحن مناسب و با عباراتي كه حساسيت هاي 
شديد ايجاد نكند بزنيم؛ البته انتقادات تندوتيزي هم طي 
اين سال ها داشتيم اما نخواستيم اين حرف ها و اين لحن 
تحريك كننده باشد«. يكي از اقدامات مورد توجه مجله 
فيلم نظرسنجي درباره بهترين هاي تاريخ سينماي ايران 
و جهان است كه تقريبا هر 10سال يك بار شماره ويژه اي 
به آن اختصاص مي يابد. يكــي از عوامل جذابيت مجله 
فيلم براي خوانندگانش همكاري با گروهي از زبده ترين و 
نامدارترين منتقدان سينماي ايران همچون مرحوم ايرج 
كريمي، بابك احمدي، صفي يزدانيان، خســرو دهقان، 
اميد روحاني، جواد طوســي، احمد طالبي نژاد، شهرام 
جعفري نژاد، جهانبخش نورايي، مجيد اسالمي، سعيد 
عقيقي، ياشار نورايي، نغمه ثميني، آنتونيا شركا، عليرضا 
محمودي، ســعيد مروتي و... است. با درگذشت مسعود 
مهرابي، امتياز مجله فيلم به پسرش، پويا مهرابي  رسيد و 

كشتي به راهش ادامه مي دهد.

حزب خودم
نگاهي به زندگي و فرجام صادق قطب زاده
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5 ميليون كتاب
قيمت متوسط كتاب در اين سال 299 ريال است

كتاب

به گزارش وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمي، در سال 1361، 
3هزار و 568عنوان كتاب با تيراژ كل بيش از 5ميليون منتشر 
شده است. متوسط تيراژ كتاب ها بيش از 8هزار و 900نسخه 
است. بيش از 2هزار و 900 عنوان كتاب تاليف و بيش از 2هزار 
و 800عنوان از كل عناوين چاپ اول بوده اســت. متوســط 

قيمت كتاب در اين سال 299ريال است.
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 سازمان منافقين از سال1360به شكل رسمي وارد فاز مبارزه مسلحانه شد. آنها در سال 
اول مبارزه مسلحانه، آيت اهلل دستغيب و آيت اهلل مدني را ترور كرده بودند. گزينه ديگري 
كه قرار بود در همان سال1360ترور شود آيت اهلل عطاء اهلل اشرفي اصفهاني، امام جمعه 
باختران )كرمانشــاه( بود. عمليات ترور در 5مرداد1360آغاز شد اما به دليل گيركردن 
گلوله در اسلحه، عمليات با شكست مواجه شد. آيت اهلل اشرفي اصفهاني از مقربان آيت اهلل 
بروجردي بود. آيت اهلل بروجردي او را به عنوان يكي از ممتحنين دروس سطح عالي حوزه 
انتخاب كرده بود. بعد از مدتي نيز به نمايندگي از ايشان به كرمانشاه رفت تا امور حوزوي 
و ديني كرمانشاه را سامان دهد. آيت اهلل اشرفي اصفهاني پس از وفات آيت اهلل بروجردي، 

امام خميني )ره( را به عنوان مرجع اعلم معرفي كرد. او خود در اين باره گفته بود: »اينجانب 
برحسب تشخيص خود و تفحصي هم كه از شــخصيت هاي بزرگ علمي نجف اشرف 
وحوزه علميه قم كردم، حضرت امام خميني را شايســته براي مقام مقدس مرجعيت 
معرفي نمودم و عامه مردم را در امرتقليد به سوي ايشــان سوق دادم كه اين موضوع، با 
مخالفت و كارشكني بعضي ها روبه رو شد و همچنين تهديد ساواك به تبعيد بنده را در 
پي داشت«. آيت اهلل اشــرفي اصفهاني با پيروزي انقالب، به عنوان امام جمعه باختران 
)كرمانشاه( معين شد. ايشان در چندين خطبه سازمان منافقين را »محارب« معرفي كرده 
بود و عليه آنان خطبه خواني مي كرد. اين خطبه ها در كنار جايگاه علمي و فعاليت هاي 
آيت اهلل اشرفي، او را به يكي از گزينه هاي ترور منافقين )مجاهدين خلق( تبديل كرده بود. 
آيت اهلل اشرفي پس از ترور ناموفقش در مصاحبه اي گفته بود: »در اينگونه سوءقصدها 

مسئله جان خود من مطرح نيست، زيرا من آماده شهادتم ولي حفظ جان شخصيت ها 
از نظر روند سياسي مملكت بايد مور توجه قرار گيرد«. 3ماه پيش از ترور مجدد ايشان و 
بالفاصله پس از شهادت آيت اهلل محمد صدوقي، امام جمعه يزد، با دستور امام خميني)ره( 
و مصوبه شوراي عالي فرماندهي سپاه، »هيأت بررسي حفاظت از شخصيت ها« تشكيل 
شد. همزمان اعالميه هاي متعددي مبني بر تهديد به ترور آيت اهلل اشرفي منتشر مي شد. 
پس از پيگيري هاي بسيار زياد، سرانجام در 20شهريور محافظيني براي آيت اهلل اشرفي 
در نظر گرفته شد اما نه ماشين ضدگلوله و نه حتي چندين و چند محافظ مسلح هيچ كدام 
نتوانست مانع از شهادت آيت اهلل اشرفي اصفهاني شــود. سازمان منافقين سرانجام در 
مهرماه 1361توانست انتقام خطبه هاي آيت اهلل اشرفي اصفهاني را كه عليه آنان ايرادشده 

بود بگيرند و پرونده شهداي محراب نيز همچنان باز ماند.

شهيد محراب
خطبه هاي آيت اهلل عطاء اهلل 
اشرفي اصفهاني عليه منافقين

چهرهاول
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آينده 
   شروان امیرزاده     ��������������������������������������������������������������������������������������������

طراح ناشناس، از كتاب »مجموعه طرح و خط و كاريكاتور به مناسبت دومين 
سالگرد جنگ تحميلي« كه مهر1361منتشر شده اســت. جالب اينكه آينده 

صدام به درستي همين گونه رقم خورد كه در اين كاريكاتور مي بينيم.

سرقت از رضا عباسي 
بزرگ ترين عمليات سرقت از يك موزه ايراني شكست خورد 

حوادث

سيل، »باروتكوبي« را برد
بودجه شهرداري تهران: 3ميليارد و 128ميليون تومان

همشهری

شيرخوارگاه آمنه؛ پناه روزهاي اوليه جنگ
هوشنگ سيحون، نخستين ساختمان دوستدار كودك را ساخت

معماری

 تالش براي رهايي از اقتصاد نفتي 
دولت قيمت تعيين مي كند

اقتصاد

نرخ

علیرضا احمدي  ����������������������������������������������������������������������������������������������

فروردين1361بــا خبرهاي خــوش از جبهه هــاي نبرد آغاز شــد و عمليات 
فتح المبين به يكي از نقاط عطف جنگ ايران و عراق تبديل و به آزادسازي حدود 
2500كيلومترمربع از مناطق اشغال شده توسط عراق منجر شد و به آزادسازي 
يكي از بزرگ ترين حوضچه هاي نفتي شمال خوزستان انجاميد. همچنين در اين 
ماه بزرگ ترين كوره ذوب شيشه خاورميانه در ايران آغاز به كار و از سوي ديگر 

دولت، معافيت هاي مالياتي جديدي براي كارمندان وضع كرد.
بهار براي ايران خوش يمن بود و آزادسازي خرمشهر ورق جنگ را به سود ايران 
برگرداند كه اين موضوع مزاياي اقتصادي مهمي هم براي دولت به همراه داشت 
و موج جديد از بازسازي مناطق آزادشــده از اشغال به راه افتاد كه به خانه سازي 
دراين مناطق انجاميد. از سوي ديگر براساس اعالم بهزاد نبوي، سرپرست ستاد 
بسيج اقتصادي كشور، گرايش دولت همچنان به سمت ادامه برنامه هاي اقتصاد 
رياضتي است كه سبب شد توزيع كوپن مجددا ازسر گرفته شود. اما در اين ميان 
ويژگي مهم اقتصاد ايران درسال  1361اوج گيري قيمت گذاري توسط دولت بود 
كه با هدف »رهايي از سلطه اقتصاد نفتي« به تعيين نرخ كاالهاي اساسي مردم 

مي پرداخت؛ از شير و پنير و لبنيات گرفته تا نوشابه.
در اين ميان پس از شكست سنگين عراق در عمليات بيت المقدس و آزادسازي 
خرمشهر، حمله به جزيره خارك با هدف كاهش درآمدهاي نفتي ايران ازسوي 
نيروي هوايي ارتش عراق آغاز شــد كه جنگ نخست نفتكش ها در خليج فارس 
ناميده شد. در 9خرداد1361و درجريان حمله به اسكله جزيره خارك، نفتكش 
»اطلس« متعلق به تركيــه درحال صــادرات نفت ايران، نخســتين نفتكش 
خارجي ای بود كه در خليج فارس از سوي هواپيماهاي عراق بمباران شد و آسيب 
ديد. عراق كه قبال به كشتي هاي خارجي هشدار داده بود به خارك نزديك نشوند، 
دراين مقطع به نفتكش هاي خارجي ديگر از جمله »ريو ريومارو« در نزديكي اين 
جزيره حمله كرد و سبب شد ايران با هدف جذب مشتريان نفتي و نفتكش هايي 
كه حق بيمه آنها باال رفته بود، قيمت نفت خود را كاهش دهد تا تردد نفتكش ها به 

جزيره خارك ادامه يابد. پيش از اين در سال1360عراق به كشتي هاي غيرنظامي 
ايران كه وظيفه واردات كاالهاي نظامي پشتيباني جنگ را برعهده داشتند حمله 

هوايي كرده بود.
در مرحله بعد، اين حمالت همه كشتي هاي تجاري ايران را نيز شامل شد. عراق 
حمالتش را با كمك جنگنده هاي داسو، ميراژ اف يك و هلي كوپتر سوپر فرلون كه 

به موشك هاي اگزوسه مجهز بود و ميگ23 انجام مي داد.
تأييد نهايي اليحه تكميل و نحوه اســتفاده شهرك ها و مجتمع هاي ساختماني 
نيمه تمام از سوي شوراي نگهبان در ارديبهشت، تصويب اليحه تأسيس وزارت 
صنايع سنگين در ارديبهشــت، آغاز بهره برداري از مجتمع مس سرچشمه در 
خردادماه، آغاز بهره برداري كامل از خط آهن برقي تبريز- جلفا و تصويب طرح 
ايجاد تسهيالت در مقررات مالي اجراي طرح عمراني كارخانه فوالدسازي مباركه، 

از مهم ترين اخبار اقتصادي سال1361بود.

 محمد سرابي ������������������������������������������������������������������������������������������������������������

شهرداري تهران در سال1361با 3ميليارد و 128ميليون تومان بودجه، مشكالت مالي شديد 
براي هزينه رفت و روب و نگهداري فضاي سبز داشت. همين ناتواني هم دليلي براي دخالت 

ارگان هاي مختلف در اموري مانند تردد كاميون ها يا توزيع ميوه و تره بار مي شد.
در نيمه مهرماه 61 بارش باران و برف در نقاط مختلف شروع شد و در تهران افسريه، شوش، 
خيابان وحدت اسالمي و خاني آباد دچار آبگرفتگي شد. بيشترين مشكل در شهرري و بعضي 
از »گود«هاي مناطق جنوبي رخ داد. در محله هاي جوانمرد قصاب، كارخانه سيمان، سيل و 
باقيماندن آب، آنقدر زياد بود كه بعضي از اهالي از ترس فروريختن منازل خود، آنها را ترك 
كردند و ساختمان هايي در خزانه بخارايي و محله »باروتكوبي« شهرري خسارت شديد ديدند. 
اين سيل 5كشته و 6 مفقود االثر داشت و بيشتر از هزار خانه را خراب كرد. سرپرست شهرداري 
تهران، غالمحسين دلجو اعالم كرد كه ميزان بارندگي 47ميلي متر بود كه كانال هاي كن، 
سرخه حصار و فيروز آباد گنجايش آن را نداشتند. سرپرست شهرداري درباره مسدود شدن 
مسيل هاي باروتكوبي و جوانمرد قصاب هم صحبت و تأكيد كرده بود كه خانه هاي منطقه 
باروتكوبي غيرقانوني ساخته شده بودند. چندماه بعد برف سنگيني تهران را تعطيل كرد ولي 
خسارت مالي و جاني نداشت. در اين سال اعالم شد همه رانندگان تاكسي كه شغل دولتي و 
غيردولتي دارند تا يك ماه خود را به سازمان تاكسيراني معرفي كنند. تاكسيراني همچنين بر 
خريد و فروش خودروهاي فرسوده با اصطالح »تبديل به احسن« نظارت مي كرد زيرا قيمت 
خودروهاي قديمي در بازار 100هزار تومان و قيمت خودروي جديد كه از كارخانه دريافت 
مي شد 64هزار تومان بود. براي جلوگيري از اين كار تصميم گرفته شد كه خودروهاي قديمي، 

حداقل 8سال سابقه كاركرد داشته باشند. تاكســيراني تهران در آن سال23خط داشت و 
170»آژانس اتومبيل« با 1700خودروي 4 سيلندر در شهر فعاليت مي كردند.

در شهريور اين سال 3هزار خودرو شماره گذاري شدند و تهراني ها 14ميليون تومان جريمه 
پرداخت كردند. بنزين با كوپن توزيع مي شد كه هر قطعه آن شامل 20يا 30ليتر بنزين بود. 
موضوع ادغام راهنمايي و رانندگي و شهرداري نيز در اين سال مطرح شد كه به نتيجه نرسيد.

در آبان شهرداري تهران در نامه اي به امام خميني )ره( درباره تخريب ساختمان هايي كه بيش 
از حد پروانه، ساخته شده اند يا تعطيلي واحدهاي تجاري كه در اختيار مستأجران است، استفتا 
كرد. امام)ره( حجت االسالم محمدي گيالني را براي پاسخ به سؤاالت شرعي شهرداري تعيين 
كردند. در همين ماه شرايط واگذاري زمين در شهرها از سوي وزارت مسكن و شهرسازي 
اعالم شد كه بيشترين شروط آن درباره اثبات سابقه سكونت و عائله مندي بود. شهرداري نيز 
اعالم كرد كه زمين هاي مناطق 2و 5 را طبق قانون اراضي شــهري از صاحبان آن مي خرد. 
بخش هايي از شهرك هاي اطراف شهر مانند اكباتان در مراحل اتمام ساخت بودند و بايد براي 
عرضه آنها طبق رويه جديد تصميم گيري مي شد. توجه دوباره به ساخت بزرگراه ها از سال 
پيش آغاز شده بود و يكي از آنها بزرگراه عباس آباد )همت كنوني( بود كه پيش از انقالب به نام 
شهستان پهلوي نامگذاري شده بود. قرار بود در شمال اين بزرگراه يك فضاي سبز وسيع از 
شرق تا غرب ساخته شود. شهرداري همچنين از طرح تعريض خيابان نواب صفوي و ساخت 
بزرگراه هاي قصر فيروزه، افسريه و آيت اهلل سعيدي خبر داد. در اين دوران ساخت و سازهاي 
ترافيكي مانند تقاطع ها بيشتر به صورت زيرزميني طراحي مي  شد تا شايد بتوان از آنها به عنوان 
پناهگاه استفاده كرد. همچنين افزايش شهداي جنگ تحميلي و مراسم مربوط به تشييع و 

بزرگداشت آنها باعث شد كه جاده بهشت زهرا بازسازي شود.

  سعید برآبادي     ���������������������������������������������������������

پيش از آنكه اين كامپوزيت هاي نچسب بيايند و بچسبند 
به نماي ساختمان، شيرخوارگاه آمنه يكي از متفاوت ترين 
عمارت هاي ساخته شده در ســال هاي پيش از انقالب به 
حساب مي آمد. اين بنا كه به نام يتيم خانه شيروخورشيد 
معروف بوده و باالي ميدان ونك قرار دارد، اثر نگاه و هوش 
قلم هوشنگ سيحون در طراحي و محوطه سازي است. در 
مصاحبه اي سيحون به سايت اين بنا اشاره كرده و گفته: 
»زمين آن تپه ماهور بود و باال و پايين داشــت و در عين 
حال خيلي بزرگ بود. از طرف جمعيت شــير و خورشيد 
سرخ مي خواستند در آنجا پرورشگاه كودكان درست كنند 
و آقاي حسين خطيب از من خواست آن را طراحي كنم. 
تمامي طرح با آجر قرمز است و يك شهرك مانندي است. 
برخي تپه ها را نگه داشتيم و برخي را بريديم تا از پستي و 
بلندي ها كم شود«. با وجود اين اطالعات اندكي كه درباره 

اين بنا وجود دارد، اگر روزهاي منتهي به سال1361و آغاز 
ورود مهاجران جنگ زده به تهران نبود، شايد زمان ديگري 
براي معرفي اين ســاختمان در اين ويژه نامه به دســت 
نمي آمد، با اين همه، آنهايي كه از نزديك، اين ساختمان 
و خصوصا محوطــه آن را ديده اند، معتقدنــد كه يكي از 

نخستين ساختمان هاي دوستدار كودك در ايران است.
ســيحون در ايــن 21هــزار متر زميــن، رشــته اي از 
ســاختمان هاي دوطبقه رو به قبله ســاخته كه در تمام 
طول روز، آفتاب را به اتاق كودكان مي برد. افزون بر اين، 
شيرخوارگاه آمنه، تقريبا يك مجموعه نگهداري از كودك 
كامل و مستقل اســت؛ به اين معنا كه از اتاق قرنطينه تا 
دندانپزشكي، كتابخانه و تاالر در خود مجموعه تعبيه شده. 
نكته جالب درباره اين بنا، امكان نگهداري از دام زنده و قرار 
گرفتن يك كشتارگاه دائمي اما كوچك در آن است. اين 
شيرخوارگاه حداقل 225كودك شيرخوار تا هشت ساله را 
نگهداري مي كند و نمادي از تاريخچه آغاز به كار چنين 

امكاني در ايران اســت. از 12خــرداد 1286كه مجلس 
شــوراي ملي، وظيفه نگهداري از اطفال بي سرپرست و 
سرراهي را به شــهرداري ســپرد تا امروز چندين و چند 
شيرخوارگاه در تهران ساخته شد و مورد بهره برداري قرار 
گرفته اند كه در ميان همه آنها، شيرخوارگاه آمنه اهميت 

بيشتري دارد.

  ترمه هوشیار   ������������������������������������������������������������

»دزدان ميلياردها تومان آثار فرهنگي و عتيقه موزه عباســي 
دستگير شدند.« اگر اهميت و شادي خبر آزادسازي خرمشهر 
و عمليات بيت المقدس بعد از 7 روز هنوز در جامعه و مطبوعات 
ادامه نداشت، شــايد اين خبر كه درست در وسط صفحه اول 
روزنامه اطالعات روز 10خرداد 1361منتشر شد مي توانست 
به عنوان مهم ترين خبر آن روزها انتخاب شود. دزدان چندماه 
پيش به موزه رضا عباسي دســتبرد زده و يكي از بزرگ ترين 
ســرقت هاي تاريخي را انجام داده بودند؛ بيش از 100شيء 
موزه اي نفيس از دوران ساساني تا صفوي از موزه رضا عباسي 
در اين سرقت از موزه خارج شده بود، ولي با دستگيري سارقان، 

اجناس قبل از فروش يا خروج از كشور، پيدا شدند.
موزه رضا عباسي هنوز يك سال از افتتاحش نگذشته بود كه 
انقالب شد و شــرايط بعد از انقالب همه موزه ها را به تعطيلي 
كشاند. ايده تأسيس اين موزه را سال 55 آيدين آغداشلو مطرح 
كرد. در آن زمان ساختماني در خيابان كورش سابق)شريعتي( 
نرسيده به پل سيدخندان با يك معماري خاصي وجود داشت 
كه در  آن نمايشــگاه مبلمان و دكوراســيون خانگي برپا بود. 
به خاطر محل قرارگيري و ويژگي هايش، ساختمان مورد توجه 
قرار گرفت و خريداري و براي موزه در سه تاالر طراحي شد. نام 
موزه را هم به يادبود رضا عباســي، نقاش مشهور دوره صفوي 
گذاشتند. نشان اين موزه را نيز مرتضي مميز طراحي كرد. نكته 
جالب در اين طراحي اين بود كه مميز از نوادگان رضا عباسي 
محسوب مي شد و او با همراهي محمداحصايي و آغداشلو اين 
نام واره را طراحي كردند. موزه، شــامل اشياي پيش از اسالم 
و هنرهاي اســالمي و نگارگري و خوشنويسي بود. همچنين 
برخي از اشياي متعلق به افراد مشهور ازجمله ميز تحرير صادق 

هدايت به اين موزه برده شد. مدير اين موزه تا سال 58 آغداشلو 
بود و بعد از آن مدتي تعطيل و با تغييراتي دوباره افتتاح شــد. 
اين افتتاح با سرقت از آن همراه بود كه موجب شد بعد از يك 
سال بار ديگر درهاي موزه بسته شود. سرقت سال 60 از موزه 
رضا عباسي بي ترديد يكي از بزرگ ترين سرقت هاي موزه اي در 
ايران بود. هرچند اشيايي كه سرقت شد به اندازه الواح سيمين و 
زرين موزه ملي نبود كه سال هاي بعد به سرقت رفتند و بخشي 
از آن هنوز پيدا نشــده اما ارزش آنها نيز كم نبود. يكي از اين 
اشيا، ريتون طاليي موزه رضا عباسي بود كه جزو اشياي نفيس 
دوران ساساني است. موزه زمســتان سال60 هنوز بازگشايي 
نشده بود كه 17دي ماه مسئوالن آنجا خبردار شدند برخي از 
اشياي منحصر به فرد موزه ناپديد شده است. اين خبر تا خرداد 
61 و زماني كه دزدان موزه دستگير شدند، به بيرون درز نكرد 
و رسانه اي نشد. به نوشته روزنامه اطالعات، اين اشيا طي يك 
عمليات پليسي پيدا شده و به موزه بازگشتند. سرهنگ صفا، 
رئيس اداره آگاهي شهرباني كه فرماندهي عمليات را به عهده 
داشت در تشريح چگونگي كشف اين آثار مسروقه گفت: »روز 
17دي ماه سال 1360و طي يك نقشه حساب شده، هنگامي 
كه اشيا و آثار باستاني موزه رضا عباســي تهران به موزه هاي 
ديگر حمل مي شــد، توسط گروهي ســارق به سرقت رفت. 
پس از وقوع اين ســرقت غيرمنتظره و استثنايي، بالفاصله از 
سوي اداره آگاهي شــهرباني و با همكاري وزارت دادگستري، 
يك گروه تحقيق و تجسس ويژه تشــكيل و به همه مرزهاي 
كشور نيز در رابطه با خروج اين اشيا هشدار داده شد. تحقيق 
و بررسي از همان ابتدا آغاز شــد تا اينكه پس از 4ماه با تالش 
شبانه روزي، مأمورين اداره آگاهي شهرباني موفق شدند در روز 
سوم خرداد1361اين اشيا را در يكي از خانه هاي اطراف خيابان 
ايران كوي سقاباشي كه در 3چمدان بسته بندي شده و آماده 

خروج از مرز بود، كشف و ضبط و 16تن را در اين رابطه دستگير 
كنند. تاكنون چنين سرقتي با اين ابعاد از نظر مادي و معنوي در 
طول تاريخ پيدايش پليس در ايران به وقوع نپيوسته بود و اين 
كشف نيز بزرگ ترين كشف تاريخ پليس ايران است«. به گفته 
كارشناسان، اشياي مسروقه به علت قدمت تاريخي آنها قابل 
قيمت گذاري نبوده و تعدادي از آنها نيز بين باستان شناسان و 
موزه هاي دنيا شــهرتي بين المللي دارند. اشيا و آثار باستاني 
كشف شده عبارت بودند از؛ 110قطعه گردنبند، گوشواره، قاب 
و قالب كمر، دستبند، جام، كاسه و ظروف، ابريق، ساغر، اشياي 
تزئيني طال و نقره، ظرف سفالي و تعدادي آثار نقاشي مينياتور 
منحصر به فرد مربوط به دوره هاي تاريخي سلســله هاي ماد، 
هخامنشي، اشكاني، ساساني، ساماني، سلجوقي، مغول، صفويه، 
زنديه و معاصر. موزه رضا عباسي بعد از اين سرقت مدتي تعطيل 
بود و پس از چندي، بازگشايي شد؛ اين هم آخرين باري نبود كه 

اين موزه مورد سرقت قرار گرفت.

 علي عمادي  ���������������������������������������������������������������������������������������������������
نرخ تورم در سال1361معادل 19.2درصد بود كه در مقايسه با سال قبل خود 3.6درصد 
كاهش را نشان مي داد اما خانوارهاي ايراني در اين سال 27درصد بيشتر از سال60 هزينه 
كردند. درحالي كه در ســال 1360كل خانوارهاي ايراني )چه شهري و چه روستايي( 
بيش از 506ميليارد تومان در سال هزينه كرده بودند، در سال 1361خانوارهاي ايراني 
644ميليارد تومان به قيمت روز بازار هزينه كردند كــه 295ميليارد تومان آن صرف 
خوراكي ها، آشاميدني ها و دخانيات )حدود 46درصد( شــد. سهم مسكن، سوخت و 
روشنايي معادل 143ميليارد تومان مي شــد )حدود 22درصد( و پس از آن، پوشاك و 
كفش 64ميليارد تومان )10درصد(، مبــل و اثاثيه منزل 46ميليارد تومان )7درصد(، 
حمل ونقل و ارتباطات 35ميليارد تومان )5درصد(، بهداشت و درمان 24ميليارد تومان 
)4درصد(، خدمات آموزشــي، فرهنگي و تفريحي 9ميليارد تومان )يك درصد( و باقي 

)28ميليارد تومان، معادل 5درصد( سهم ساير كاالها و خدمات بود.
متوسط درآمد ساالنه يك خانوار شــهري بالغ بر 70هزار و 960تومان مي شد؛ ماهانه 
5913تومان. بين استان ها، هرمزگان با بيش از 87هزار و 700تومان در سال، بيشترين 
درآمد را ميان خانوارهاي شهري نمونه كشور داشت و لرستان با كمي كمتر از 54هزار و 
800تومان در سال، كمترين درآمد را به نام خود ثبت كرده بود. متوسط درآمد خانوارهاي 
نمونه شهري در استان تهران در ســال حدود 77هزار و 470تومان مي شد. بين درآمد 
اعضاي شاغل خانوار، مزد و حقوق بخش دولتي بيشترين ســهم را داشت و پس از آن 

مشاغل آزاد غيركشاورزي.
متوسط هزينه ماهانه خانوارهاي شــهري اما بيش از متوسط درآمد بود. 4403تومان 
هزينه هاي غيرخوراكي و 2960تومان هزينه اقالم خوراكي بود كه جمعا بالغ بر 7هزار و 
363تومان مي شد. با اين حساب به طور متوسط خانوار ايراني هرماه 1450تومان بيشتر از 
درآمد هزينه داشت.بين هزينه هاي غيرخوراكي، مسكن ماهانه با 2054تومان بيشترين 

سهم را داشت و پس از آن پوشاك با 479تومان و حمل ونقل با 396تومان هزينه درماه 
در جايگاه هاي بعدي قرار مي گرفتند.

بين هزينه هاي خوراكي گوشــت قرمز با 699تومان درماه بيشترين سهم را داشت و 
جالب آنكه خانوار ايراني در آن زمان براي نان بيش از برنج هزينه مي كرد. سهم انواع نان 
177.5تومان بود و سهم غالت و برنج، 130تومان. اين نشان مي داد نان بسيار ارزان، بسيار 
بيشتر از برنج مصرف مي شد. به طور متوسط خانوار ايراني درماه 60تومان براي شير و 
195براي لبنيات غير از شير هزينه مي كرد. ميوه و سبزيجات نيز در سبد خانوار جايگاه 

بااليي داشت و درماه 680تومان براي انواع ميوه و سبزيجات هزينه مي شد.

 سبقت خرج از دخل
هزينه و درآمد خانوار ايراني در سال61

فکاهی
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چهار رشته، چهار طال 
ورزش ايران بعد از يك دوره غيبت از بازي   هاي آسيايي، در مسابقات 1982دهلي نو شركت كرد 

ورزش 

ورود شاه دوست بعد از » شاه دزد«
تجربه ديگر در سريال   سازي با ريختن »اشك تمساح« 

سريال

  جواد نصرتي   �����������������������������������������������������������������������
 ورزش ايران، بعد از يــك دوره غيبت در بازي   هاي آســيايي، كامال 
محدود و كم تعداد بــه اين رقابت   ها پاي گذاشــت و با 4طال به خانه 
برگشــت. ايران كه در هفتمين دوره رقابت   ها در تهــران بعد از ژاپن 
بهترين عملكرد را داشت، در دور بعدي در تايلند شركت نكرد. ايران 
در دهلي نو با 43ورزشكار تنها در 4رشته شركت كرد و با كسب 4مدال 
طال، 4نقره و 4برنز در رده هفتم جدول توزيع مدال ايســتاد. كشتي، 
وزنه   برداري، دوچرخه   سواري و فوتبال رشته   هايي بودند كه ايران در 
آنها شركت كرد. فوتبال ايران كه 2سال قبل از جام ملت   ها با شكست 

برابر كويت از راهيابي به فينال بازمانده بود، در اين رقابت   ها هم در يكي 
از جنجالي   ترين بازي   هاي تاريخ تيم ملي، در يك چهارم نهايي به اين 
تيم باخت و حذف شد. از اين بازي، مهم   تر از نتيجه آن، واكنش عجيب 
محمد مايلي   كهن به تعويضش و حمالتش به داور بازي در يادها مانده 
است. مايلي   كهن چنان عصباني بود كه حاضر نبود از زمين بيرون برود 
و جايش را به بازيكن جايگزين بدهد. اعتراض   هاي شديد تعدادي از 
بازيكنان تيم ملي ايران ازجمله بهروز سلطاني و ضياء عربشاهي به داور 
برايشان محروميت   هاي بلندمدتي به همراه داشت. از اين تيم همچنين 
به   عنوان نتيجه قانون من   درآوردي 27ساله   ها در آن سال   ها ياد مي   شود.

نخستين دوره جشنواره فيلم فجر سينما در رقابت
سال 1361برگزار شد ۳۰  : 8  شب ۹ مهر تهران

ساعت 8و 30دقيقه شامگاه 9مهر 1361ضلع 
شــرقي ميدان توپخانه در تقاطــع با خيابان 
ناصرخسرو يكباره با صداي مهيبي در كسري از 
ثانيه زير و رو شد؛ انفجار بمب افرادي كه در آن 
ساعت آنجا بودند را به شهادت رساند يا مجروح 
كرد و ماشين   ها و ساختمان   هاي زيادي را ويران 
كرد. اين يكي از بزرگ   ترين و ســنگين   ترين 
عمليات   هاي بمب   گذاري در تهران بود كه قلب 

پايتخت را لرزاند.
جنگ به دومين سال خود در جبهه هاي جنوب 
و غرب مي رسيد اما زندگي در شهرها جريان 
داشت و ميدان امام   خميني يا همان توپخانه 
سابق تهران نيز مثل هميشه پر از رفت   وآمد 
مردم و ماشين   ها بود. هيچ كس به آن كاميون 
بزرگ كه درست جلوي مسافرخانه    زيبا پارك، 
ايســتاده بود توجهي نداشــت؛ كاميوني كه 
چاشــني انفجاري بمب جاساز شــده در آن 
روي عقربه   هاي 8و 30دقيقه تنظيم شــده 
بود. كاميون درســت در همان ساعت منفجر 
شد و صداي آن در همه شــهر پيچيد. مردم 
كه آن زمان سابقه بمباران هوايي رژيم بعث را 
داشتند و پيش از هر انفجاري صداي آژير خطر 
را مي شنيدند و با قطع برق مواجه مي شدند، 
ناباورانه در آســمان دنبال هواپيماي دشمن 
مي گشــتند؛ بي خبر از آنكه اين انفجار، كار 
دشمن داخلي اســت. با اين حال خبر خيلي 
زود به همه جا رسيد. بمب گذاري منافقين در 
ميدان كهنسال شهر گودالي به طول 6متر و 

عمق 3متر ايجاد كرده بود.
بررسي   هاي بعدي كارشناسان نظامي نشان 
مي داد كه كاميون حامل حــدود 150كيلو 
تي   ان   تي بوده است. آخرين خبر پزشكي قانوني 
نيز اين بود؛»   46نفر در اين حادثه شــهيد و 
217نفر مجروح شــدند«. البته بعدها تعداد 
شهدا 80 و تعداد مجروحين حدود 800نفر 
نفر اعالم شــد. در ميان مجروحين و شهدا از 
كودك چند ماهه بود تا پيرمرد. بيشتر شهدا 
و مجروحان، مسافران شهرستاني بودند كه در 
مسافرخانه هاي اطراف ميدان توپخانه اقامت 
داشتند. هدف بمب   گذاري ساختمان 14طبقه 

مخابرات بود؛ ساختماني كه آسيب زيادي از 
اين اتفاق نديد ولي ساختمان   ها، ماشين   ها و 

مردم آن دوروبر آسيب زيادي ديدند.
امام خميني)ره( يك روز بعد از اين فاجعه در 
پيامي به مردم ايران ضمن ابراز تســليت، آن 
را جنايتي بزرگ خواندند؛»انفجار جنايت بار 
عظيمي كه شب گذشــته صداي مهيب آن 
را شــنيديم و حجم عظيم آن را در وســايل 
ارتباط جمعي خواهيد ديد و شنيد، در جنوب 
شــهر تهران در بين جماعت مظلومي كه از 
طبقه مستضعف و مستمند تشكيل مي   شود 
اتفاق افتاد و صدها بيگناه و مظلوم را شــهيد 
و مجروح كرد. كودكان نــورس را در آغوش 
مادران به هالكت رساند و شرافت و انسانيت 
را به سوگ نشــاند و چهره قبيح آمريكاييان 
منافق و منحرف را بيشــتر ظاهر كرد. اينان 
انتقام شكست مفتضحانه خود را از مظلومان 
متعهد به اســالم جنوب شــهري مي   گيرند 
و شكســت خود را از چشــم آنان مي   بينند. 
جنوب شهري هاي محروم و طبقه مظلوم در 
طول تاريخ با تعهد به ارزش   هاي انســاني و 
اسالمي، بيشتر و مصمم   تر در مقابل قدرت ها 
و وابستگان و دلباختگان به آنها بپاخاسته و 
مي   خيزند. و اينان هستند كه با مشت گره كرده 
خود و حضور دائم در صحنه اسالم، قدرت ها را 
در هم مي   كوبند و طمعــكاران را كه به   دنبال 
قدرت   ها بودند، مأيوس نمودند. ســربازان و 
سپاهيان و بسيجيان و ساير قواي مسلح امروز 

ما نيز در همين طايفه و طبقه هستند.«
بر اثر اين انفجار، مســافرخانه زيبا پارك در 
ميدان امام   خميني كامال تخريب شد و ابتداي 
خيابان ناصرخسرو تا مدت ها بسته ماند. در اين 
حادثه چند بناي تاريخي نيز ازجمله بخشي از 
خانه امام جمعه دچار آسيب شد. براي جبران 
بخشي از آســيب ها، هيأت وزيران     در جلسه 
مورخ 1361.7.11 موافقت كرد كه صندوق 
تأمين خســارات بدني مبلــغ 500ميليون 
ريال به   منظور تأمين   خسارات ناشي از فاجعه 
بمب   گــذاري مــورخ 1361.7.9در خيابان 
ناصرخسرو اختصاص دهد تا زيرنظر نماينده 

نخست   وزير به مصرف برسد.

به ســينما جانــي دوباره 
داد. جايزه، ركورد و ديده 
شدن از اجزاي جدانشدني 
سينما به   شمار مي   روند. 
ســينماي ايران پس از 

تجربه    كردن جشنواره جهاني فيلم تهران، نيازمند حفظ 
يك فضاي رقابتي بود. پس از پيروزي انقالب و متوقف شدن برگزاري 

آن جشنواره، با گذشت 4سال جشنواره فيلم فجر تاسيس شد.
نخستين دوره از اين جشــنواره از 12تا 22بهمن   ماه1361 به 
دبيري حسين وخشــوري در تهران برگزار شد. نشانه جشنواره 
را ابراهيم حقيقي طراحي كرد و پوســتر دوره اول نيز كاري از 
صادق بريراني بود. نشريه فيلم از دوره پنجم، ويژه   نامه مخصوصي 
را براي جشنواره منتشر كرد كه انتشــار آن تا امروز ادامه داشته 
است. جشنواره فجر سال به سال و تحت نظارت بنياد سينمايي 
فارابي برگزار شد و از سال1374 بود كه جشنواره از توجه صرف 
به سينماي داخلي دست كشيد و به شكل بين   المللي برگزار شد. 
البته اين دو بخش    از ســال1393 جدا و در قالب دو جشــنواره 
برگزار شــدند. ســيمرغ بلورين، ديپلم افتخار و لوح زرين، سه 
جايزه مهم و اصلي جشنواره هستند. با گذر ساليان و تا به امروز، 
بخش   ها و جوايز جشنواره دائما دســتخوش تغيير بوده است. 
پوستر اين جشنواره هر ساله محل بحث و نظر و جنجال است. 

نام طراحان سرشناس بســياري پاي پوسترهاي جشنواره فجر 
ديده مي   شود. مرتضي مميز، محمدرضا دادگر، مسعود دشتبان، 
حسين خسروجردي، بيژن جناب، رضا عابديني، علي وزيريان، 
سيامك فيلي   زاده و مهدي ســعيدي از آن جمله   اند. اما ابراهيم 
حقيقي با طراحي 7پوستر، ركورددار بيشترين طراحي پوستر 
براي اين جشنواره است. در پايان مرور ركوردداران اين جشنواره 

خالي از لطف نيست.

بيشترين سيمرغ بلورين بهترين فيلم: ابراهيم حاتمي   كيا
بيشترين سيمرغ بلورين كارگرداني: مجيد مجيدي
بيشترين سيمرغ بلورين فيلمنامه: كامبوزيا پرتوي

بيشترين سيمرغ بلورين فيلمبرداري: محمود كالري
بيشترين سيمرغ بلورين تدوين: هايده صفي   ياري و حسين زندباف

بيشترين سيمرغ بلورين صداگذاري: محمدرضا دلپاك
بيشترين سيمرغ بلورين صدابرداري: جهانگير ميرشكاري

بيشترين سيمرغ بلورين بهترين عكس: جواد جاللي

بيشترين سيمرغ بلورين موســيقي: مجيد انتظامي، محمدرضا 
عليقلي و حسين عليزاده

بيشترين ســيمرغ بلورين طراح صحنه و لباس: امير اثباتي و ايرج 
رامين   فر

بيشترين سيمرغ بلورين طراح چهره   پردازي: عبداهلل اسكندري و 
سعيد ملكان

بيشترين سيمرغ بلورين جلوه   هاي ويژه: محسن روزبهاني
بيشترين سيمرغ بلورين بازيگر نقش اول زن: فاطمه معتمد   آريا، ليال 

حاتمي، پروانه معصومي، هديه تهراني، باران كوثري و مريال زارعي
بيشترين سيمرغ بلورين بازيگر نقش اول مرد: پرويز پرستويي

بيشترين ســيمرغ بلورين بازيگر نقش مكمل زن: نيكو خردمند، 
فاطمه معتمد   آريا، مهتاب نصيرپور و شبنم مقدمي

بيشترين سيمرغ بلورين بازيگر نقش مكمل مرد: سعيد پورصميمي
بيشترين سيمرغ بلورين تماشــاگران: ابراهيم حاتمي   كيا، كمال 

تبريزي و اصغر فرهادي 
بيشترين جايزه ويژه هيأت داوران: عباس كيارستمي

انفجار بمب منافقين، ميدان امام   خميني تهران را به خاك و خون كشيد

اقوام ايراني در قاب پرتره

جلوگيري از شايعات احتمالي

زنان 

يك سال، يك خبر

نخستين زني كه با تحصيالت آكادميك به عكاسي پرداخت 

استفاده از تير چراغ برق براي زدن پالكارد ممنوع شد 

ستايش يگانه   ���������������������������������������������������������������������������������
فارغ   التحصيل هنرستان موسيقي بود و پيانو مي   نواخت. البته موسيقي 
تنها عالقه   اش نبود و گاهي عكاسي هم مي   كرد. درسش كه تمام شد، 
راهي انگليس شد و يك سال بعد به آلمان رفت و در آكادمي عكس كلن، 
تحصيل در رشته عكاسي را آغاز كرد. همانجا بود كه كالويه   هاي قلبش 
فشرده شد و نواي عشق به صدا درآمد و زندگي   اش در قابي مشترك با 
استادش، گونتر اشپانك، آغاز شد. چند سال بعد به همراه همسرش به 
ايران بازگشت و به   مدت 2سال از موضوعات متنوع تاريخي و موزه   اي 
عكاسي كردند. زندگي   اش با استاد آلماني بعد از 2سال به انتها رسيد، اما 
زندگي نادره انور هنوز ادامه داشت. به نوشته عذرا دژم در كتاب »اولين 
زنان«، انور كه در كار عكاسي پرتره خبره بود، به استخدام شركت ملي 
نفت ايران درآمد و به   عنوان كارمند روابط عمومي كارهاي عكاسي اين 
شركت را انجام مي   داد و عكس   هاي هنرمندانه   اي از مناطق نفت   خيز 
گرفت. در سال1342، آتليه   اي در خيابان وصال شيرازي تاسيس كرد 
و به تربيت شــاگرداني پرداخت تا او را در تهيه عكس   هاي تبليغاتي و 
صنعتي پروژه   هاي مختلف ياري كنند. او در كنار عكاسي تبليغاتي، به 
عكاسي پرتره و طبيعت نيز مشغول بود و عكس   هاي متعددي از مناظر 
روستايي و پرتره   هاي تركمن   ها و ساير اقوام ايراني ثبت كرد. آتليه انور 

در سال1352 تعطيل شد و انور پس از آن در سال1361 به فرانسه رفت 
و در آنجا هم به عكاسي مشغول شد.

احسان بهرام غفاري ����������������������������������������������������������������������������
در روزهاي ابتدايي دهه60، تيرهاي چراغ برق سيماني و چوبي در محله   ها 
و خيابان   ها، نقش بسيار زيادي در اطالع   رساني ايفا كردند كه همين مسئله 
باعث دردسرهاي زيادي شــده بود. هرگونه اعالن فلزي يا پارچه   اي و يا 
پالكاردها روي اين تيرها نصب مي   شد و اهالي محل در باالتر نصب كردن 
اعالن خود سبقت مي   گرفتند، به   طوري   كه اين موضوع باعث بروز حوادثي 
شــده بود كه در نهايت اداره برق آن زمان را بر آن داشت تا در رسانه   ها از 
مردم درخواست كند كه از تيرهاي چراغ برق براي نصب هرگونه آگهي، 
اعالن، پالكارد، پرچم و غيره استفاده نكنند. در اين اطالعيه آمده بود:»نظر 
به اينكه نصب پالكاردها و شعارهاي منصوبه به پايه   هاي برق در اكثر موارد 
عالوه بر ايجاد خلل و نقص فني در برق   رساني، موجب بروز خطرات براي 
اهالي محترم مي   شود و ترميم و تعويض پايه   هاي آسيب   ديده صرف وقت و 
هزينه گزافي را در بردارد، پس از امت مسلمان كشورمان انتظار مي   رود در 
اين مقطع زماني خاص كه نياز به سازندگي و احياي كشور بيش از پيش 
محسوس است، در حفظ و حراست بيت   المال و جان مردم كوشش كرده و 
به   منظور جلوگيري از هرگونه شايعات احتمالي از نصب شعارهاي پارچه   اي 

به   ويژه به   صورت افقي به پايه   هاي برق خودداري كنند«. 

 محمدمسعود احدی    ��������������������������������������
هنر ايــران در اوايل دهــه60 كامال تحت تأثير 
انقالب بــود و ارزش   هاي انقالبي را دســتمايه 
خلق آثار خود قرار مي   داد. در سريال   سازي براي 
تلويزيون هم اغلب مجموعه   هاي ساخته   شــده 
در آن سال   ها مضموني انقالبي داشتند. احمد 
نجيب   زاده كه پيش   تر ســريال پربيننده »شاه 
   دزد« را ساخته    بود، مجموعه تلويزيوني »اشك 
تمساح« را در ســال1361 كارگرداني كرد كه 
زمان وقوع داستانشـ  همانند شاه   دزدـ  روزهاي 
آغازين انقالب بود. داســتان اين سريال درباره 
فردي به نام محمدعلي شاهدوســت، مديركل 
حسابداري وزارت دربار پهلوي است. شاهدوست 
پــس از پيروزي انقــالب، بــراي اداي پاره   اي 
توضيحات، بــه محل كار ســابقش فراخوانده 

مي   شود.
 نام شــخصي كه او را احضار كرده، »فضايلي« 
است كه توانسته، با ايراد سخنراني   هاي انقالبي 
و مصاحبه با مطبوعات، در مدتي كوتاه خود را 
در انظار چهره   اي انقالبي معرفي كند و تا مقام 
سرپرستي وزارتخانه    برسد. شاهدوست كه در 
اين مدت به زندگي مخفيانه روي   آورده    است، 

با وجود نگراني فراوان از اين احضار، چاره   اي جز 
اجابت حكم واصله نمي   بيند و به اداره سابق خود 
مي   رود؛ اما در كمال ناباوري متوجه مي   شــود 
كه او را به پست معاونت منصوب كرده   اند. اين 
انتصاب، نارضايتي زيــادي در ميان كاركنان 
انقالبي به   وجود مي   آورد و بروز اتفاقاتي را سبب 
مي   شــود. نجيب   زاده كه عالوه بر كارگرداني، 
تدوين و نويســندگي كار را به   عهده داشت، در 
ساخت اين ســريال از غالب بازيگران شاه   دزدـ  
مانند كيومرث ملك   مطيعي و نعمت   اهلل گرجي 
ـ در كنار بازيگران ديگري مانند مظفر سلطاني، 
ولي   اهلل شــيراندامي، جمشــيد اليق و حسين 
پرورش استفاده كرد. اشك تمساح نتوانست به 
اندازه شاه   دزد مورد اقبال عموم قرارگيرد و نظر 

بينندگان را به   خود جلب كند.

 معراج قنبري

سال حيراني
جنگ، سبب كم   كاري 

نويسندگان شد

داستان
حسنا مرادي  �������������������������������������������������������������������������������������������������������

سال1361، سالي بود كه در آن جنگ خانمان سوز از شمال   غرب تا جنوب   غرب ايران را 
درگير خود كرده و تبديل به مهم   ترين دغدغه و مسئله مردم و كشور شده بود. واكنش 
بسياري از نويسندگان و روشنفكران به اين دغدغه، حيراني بود؛ آنها حيران از اتفاقاتي 
كه در كشور در حال رخ دادن بود، هنوز نتوانسته بودند جايگاه خود را در اين موقعيت 
پيدا كنند. به همين   خاطر در سال   هاي اول دهه 1360رمان   ها و مجموعه    داستان   هاي 

كمي منتشر شدند و بازار نشر ادبيات داستاني، بازاري خلوت بود.
»زمين سوخته« ســومين اثر از ســه   گانه احمد محمود مهم   ترين اثر چاپ    شده در 
اين سال بود. اين كتاب شــرح تجربه   هاي قهرمان داســتان در شهري جنگ   زده و 

مورد هجوم قرار گرفته در    3ماه اول جنگ بود. در اين رمان، قهرمان داســتان كه در 
ابتداي جنگ، با عينكي آرماني به جنگ نگاه مي   كرد، در پايان رمان با ويران شــدن 
خانه و محله   اش، آرزوهاي شريفش را بر باد رفته مي   ديد و چشم   اندازش چيزي جز 
پوچي نبود. در واقع جنگي كه از نگاه راوي در ابتداي داســتان، دفاع و پايداري بود، 
در پايان داستان تبديل به مرگي پوچ و تهي مي   شــد. مجموعه   داستان »زيارت« از 
قاسمعلي فراست ديگر اثر ادبيات جنگ در اين ســال بود كه چنگي به دل نمي   زد. 
رويكرد داستان   هاي اين اثر به جنگ تحميلي، رويكردي ارزشي و شهادت طلبانه بود 
اما شخصيت   پردازي    بد و گفت   وگو   هاي مصنوعي سبب شده بود قصه   ها ارزش ادبي 
خاصي نداشته باشند. رضا براهني هم در اين سال كتاب »بعد از عروسي چه گذشت« 
را چاپ كرد. داستان اين رمان كه زمينه شكل   گيري وقايع آن در قالب ادبيات انقالبي 

دسته   بندي مي   شد، خيلي زود خود را از زمينه جدا مي   كرد و تبديل به داستاني تمثيلي 
از زندگي روشنفكران زمانه مي   شد. هراس   هاي جنسي قهرمان مهم   ترين عامل كنش 
او در نيمه دوم داستان بودند و داستان با پاياني باز در فضاي خواب و بيداري به اتمام 
مي   رسيد. سال1361، شاهد انتشار چند رمان    فقرنگارانه هم بود؛ »يقه    چركين   ها« 
نوشته خسرو نسيمي و »هفده به عالوه سه« نوشته اكبر خليلي آثاري از اين دست 
بودند كه نثري ابتدايي داشتند و در حد گزارشي از وضعيت فقر و بدبختي مردم در 
دهه 1350مانده بودند. با اينكه »نخل« نوشته هوشنگ مرادي كرماني هم اثري در 
شرح فقر مردم روستاها بود، اما نثري روان و دلچسب با نگاهي پراميد داشت و از اين 
حيث، بيشــتر از ديگر آثار فقرنگارانه، قابل توجه بود. در واقع اين اثر قدم مثبتي از 

نويسنده به سوي تبديل شدن به يك نويسنده مطرح بود.

به انتخاب   عبدالرضا نعمت اللهیآگهی

ايستاده از چپ: بهروز سلطاني، محمد دادگان، امير مرزوقي، عليرضا فيروزي، محمد پنجعلي و ضياء عربشاهي
نشسته از چپ: محمد مايلي كهن، حميد درخشان، عباس كارگر، ناصر محمدخاني و مهدي دينورزاده )كاپيتان(
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موسيقي مجاز 
ساز و كار اداري براي » عرضه موسيقي«

نقش زدن تاريخ

موسيقی

تجسمی

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

سيد ناصر ميرباقري، مؤسس »خانه فرهنگ 
و هنر گويــا«، از تبار خوانســاري   هاي فعال 
در عرصه نشر اســت كه در سال   هاي ابتداي 
دهه1360 تصميم گرفت از رشته تحصيلي   اش 
يعني مهندسي راه و ساختمان فاصله بگيرد و 
به نشر و كتابفروشــي روي آورد. در آن زمان 
فقط 2كتابفروشي »الروس« و »بوك شاپ« 
در خيابان كريم   خان وجود داشــت كه يكي 
كتاب   هــاي روســي و ديگــري كتاب   هاي 
انگليسي مي   فروخت. اينگونه بود كه سيدناصر 
ميرباقري نخستين كتابفروشي فارسي را با 
نام انتشــارات »گويا« در اين خيابان بنا نهاد. 
فعاليت اين انتشــارات در ابتدا بر پايه چاپ 

كتاب   هاي رمان و ادبيات بود، اما پس از چند 
سال رويه انتشارات به چاپ كتاب   هاي نفيس 
تغيير كرد؛ آثاري كه در آن زمان رايج نبود و 
زحمت، دقت و امكانات بسياري را مي   طلبيد 
و به عالوه كنار هم قرار دادن هنرمندان تراز اول 
خوشنويسي، تذهيب و مينياتور براي انتشار 
آثار نفيس دشــواري   هاي خاص خودش را 
داشت. ســيدناصر ميرباقري در اين   باره در 
كتاب »تاريخ شــفاهي كتاب« مي   گويد: »... 
كتاب نفيسي داشتم تيراژش هزار جلد بود اما 
به   دليل اختالفي كه بين دو استاد خوشنويس 
و مينياتوريســت به   وجود آمد و نتوانستيم 
توازني بين آن دو استاد به   وجود آوريم، مجبور 
شديم كتاب را از بين ببريم و آن كتاب را هم 
كيلويي فروختيم«. با وجود تمام مشكالت 

ناصر ميرباقري دســت از كار نكشيد و براي 
افزايش كيفيت آثار، چاپخانه   اي نيز داير كرد. 
نتيجه ممارست او در اين كار چاپ قرآن   هاي 
نفيس و اشعار فردوسي، حافظ، خيام و... به 

زيباترين صورت بوده است

فرار كوزيكچين از تهران به لندن
كوزيكچين اطالعات مهمي از فعاليت   هاي حزب توده در ايران در اختيار آژانس   هاي اطالعاتي و امنيتي غرب گذاشت

مطبوعات خارجی

  آرش نهاوندي ���������������������������������������������
روزنامه نيويــورك تايمز در تاريــخ 24اكتبر 
1982)22مهــر 1361( يكــي از اخبار مهم 
خود را به فرار يك ديپلمات ارشــد از سفارت 
شــوروي در تهران، به بريتانيا اختصاص داد. به 
نوشته اين روزنامه، مقامات بريتانيايي معتقدند 
كه اين ديپلمات فراري از ســفارت شوروي در 
تهران، به   دليــل ارتباطات با مقام   هاي ارشــد 
اطالعاتي شوروي و اعضاي حزب توده در ايران، 
مي   تواند اطالعات بسيار ذي قيمتي را در اختيار 
آژانس   هاي اطالعاتي كشورهاي غربي بگذارد. 
اين ديپلمات فراري با نام »والديمير آندريوويچ 
كوزيكچين« شناخته مي   شود. مقامات دولتي 
بريتانيا اعالم كردند كــه به اين ديپلمات روس 
اجازه حضور در بريتانيا داده شده است. به گفته 
مقامات بريتانيايي او يكي از ديپلمات   هاي ارشد 
شــوروي پناهنده به بريتانياست و مدت   ها بود 
كه مقامي اين چنين بلند پايه از اتحاد شوروي 
براي همكاري با غربي   ها ابراز تمايل نكرده بود. 
مأموران امنيتي آمريكا در لندن اكنون منتظر 
مجوز مقامات امنيتي بريتانيا براي گفت   وگو با 

كوزيكچين هســتند. برخي كارشناسان بر اين 
باورند كه كوزيكچين داراي ارتباطات نزديكي 
با ســازمان اطالعاتي شــوروي »كا. گ. ب« و 
حزب توده ايران بوده اســت و در اين كشــور 
ماموريت   هاي مهمي را انجام داده است. به همين 
دليل مقامات اطالعاتي و امنيتي غربي معتقدند 
كه وي مي   تواند اطالعاتي از فعاليت   هاي شوروي 
و احزاب وابســته به اين كشور در خاورميانه در 
اختيار غربي   ها قرار دهد. )كوزيكچين در لندن 
اطالعات مهمي از فعاليت   هــاي حزب توده در 
ايران در اختيار منابع امنيتي غربي قرار داد. گفته 
مي   شود اين اطالعات زمينه فروپاشي حزب توده 
در ايران را فراهم كرد( مقاماتي كه نخواســتند 
نام آنها فاش شود گفتند كه كوزيكچين در   ماه 

ژوئن)تيرماه( تهران را به مقصد لندن ترك كرده 
و مدتي در نزديكي لندن نگهداري مي   شده و تنها 

چند روز است به شهر لندن آمده است.
به   دليــل موقعيــت اســتراتژيك ايــران در 
خاورميانه)كه با اتحاد شوروي از شمال هم مرز 
اســت(، مقامات آمريكايي و غربي از زمان وقوع 
انقالب سال1979)1357( تحوالت و تحركات 
سياسي حزب توده )نزديك   ترين حزب در ايران از 
نظر گرايش سياسي به اتحاد شوروي( را در ايران 
زيرنظر داشتند. فرار كوزيكچين به لندن از سوي 
ديگر مي   تواند به غرب كمك كند تا به روابط ميان 
ايران و شوروي )از طريق افشــاي گزارش   هاي 
مربوط به فعاليت   هاي حزب توده در ايران( خدشه 

جدي وارد كند.

نخستين جشنواره سراسري تئاتر

برزخي ها 

ديوارها را پاك نكنيم

سينما 

تئاتر 

سعيد مروتي ���������������������������������������������������������������������������������������

ســال61 براي ســينماي ايران كه توليداتش همچنان اندك است با فيلم 
»فرمان« )كوپال مشكوه( با بازي سعيد راد، علي ثابت و جمشيد آريا شروع 
شد؛ فيلمي در گونه محبوب و متداول آن سال ها )فيلم دهقاني( كه هم هيجان 
و حادثه داشت و هم شعارهاي باب روز. فرمان در برهوت فيلم   هاي ايراني و 
در شرايطي كه مثل سال60، سينماها بيشتر فيلم خارجي نشان مي   دادند، 
با اقبال نسبي سينماروها مواجه شــد. با اكران »برزخي ها« )ايرج قادري( و 
استقبال گسترده مردم، همه    چيز به هم مي   ريزد و بحران مشروعيت بار ديگر 
روي تلخش را به سينماي ايران نشان مي   دهد. برزخي   ها كه پروانه ساختش 
سال58 و زمان مديريت محمد علي نجفي صادر شد، سال59 ساخته شد و كل 
سال60 را به آماده   سازي    و جرح و تعديل گذراند، در شرايطي سال 61 روي 
پرده  آمد كه جوان   هاي مذهبي و انقالبي با هدايت محسن مخملباف فيلم 
»توجيه« )منوچهر حقاني پرست( را ساخته و آماده اكران كرده بودند؛ نخستين 
محصول سينمايي حوزه انديشه و هنر اسالمي كه بعدها حوزه هنري نام گرفت. 
برزخي   ها روي پرده آمد و با تركيبي از ستاره   ها كه مشابهش در سينماي قبل 
از انقالب هم مسبوق به سابقه نبود، تماشاگران پرتعدادي يافت. حضور توامان 
فردين، ناصر ملك مطيعي، ايرج قادري و سعيد راد، سناريوي سعيد مطلبي كه 
قهرمان  محوري و حادثه پردازي را به ماجراي روز )جنگ( پيوند داده بود )البته 
برزخي   ها قبل از شروع جنگ فيلمبرداري شده و محور حوادثش درگيري   هاي 
مرزي بود(، كنار تجربه قــادري كارگردان، صف   هــاي طوالني را گرداگرد 
سينماهاي نمايش   دهنده فيلم ايجاد كرد. هرچه برزخي   ها بيشتر فروخت، 
مخالفت   هاي سازمان يافته با آن گسترده   تر شد. با هدايت جوان   هاي خشمگين 
حوزه انديشه و هنر اســالمي و همراهي روزنامه   ها، فضايي عليه برزخي ها 
ايجاد شد كه طوفانش نه   تنها فيلم كه در نهايت وزير ارشاد را هم قرباني كرد. 
فيلم بعد از 2هفته اكران و در اوج فروش از پرده پايين آمد و طولي نكشــيد 
كه حجت االسالم عبدالمجيد معاديخواه جاي خودش را به حجت االسالم 
سيدمحمدخاتمي داد. فضاي سنگيني كه عليه برزخي   ها ايجاد شد در واقع 
ادعانامه   اي عليه ستاره   هاي سينماي فارسي بود كه جرأت و شايد جسارت 
كرده بودند و در يك فيلم كنار هم قرار گرفتند. برزخي   ها با ستاره   هاي نامدارش 
از پرده پايين آمد و كمي بعد توجيه از راه رسيد كه با هدايت تئوريسين سينما 
و هنر اسالمي، توليد شده بود و محصولي ايدئولوژيك با حضور چهره   هايي 

گمنام و تازه كار بود. وقتي »دادا« )ايرج قادري( آمد و كمتر با مخالفت مواجه 
و راحت اكران شد و بر پرده ماند، مشكل برزخي   ها بيشتر به چشم آمد؛ مشكل 

جمع كردن بازيگران معروف و محبوب قبل از انقالب در يك فيلم.
سال61 سال    گذار ســينماي ايران هم بود؛ دوران برزخي   ها و بالتكليفي و 
بي   برنامگي توامان مديران و فيلمســازان؛ دوراني كه در فاصله صدور پروانه 

ساخت تا آماده نمايش شدن فيلم، اين سيب هزار چرخ مي   خورد.
در بهمن61 برگزاري نخستين دوره جشــنواره فيلم فجر، بعد از جشنواره 
ميالد در سال60، مي   توانست دستاوردي براي سينمايي باشد كه به   دنبال 
مشروعيت براي ادامه حيات بود. هرچند نمايش نخستين فيلم   هاي بعد از 
انقالب كيميايي، بيضايي و حاتمي، نشان داد جايگاه موج نويي   ها همان قدر 
متزلزل است كه سرگرمي سازها. باز هم رفقاي برادر محسن، در سالن   ها حاضر 
بودند تا استقبال گسترده سينما روها را به بحران مبدل كنند. پس شعار »مرگ 
بر كيميايي« و »مرگ بر حاتمي« در سينماهاي نمايش   دهنده »خط قرمز« 
و »حاجي واشــنگتن« به راه افتاد تا پيچيدگي   هاي سينماي پس از انقالب 
بيشتر نمايان شود؛ سينمايي كه هم روشنفكرش در آن با مشكل مواجه بود 
و هم سرگرمي سازش؛ سينمايي كه هنوز شكل نگرفته بود و هيچ   كس دقيقا 

نمي   دانست بايد چه شكل و شمايلي داشته باشد.

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

نخستين جشنواره سراســري تئاتر فجر از 12تا 22بهمن1361 برگزار شد. 
اين نخستين جشنواره ملي ايران پس از انقالب بود كه در آن جز 13نمايش از 
تهران، گروه هايي از شهرستان ها حضور داشتند. طاها عبدخدائي دبير جشنواره 
و عليرضا سميع آذر و حيدرقلي نادري داوران و به   عبارتي ديگر از مهم   ترين 
گردانندگان و برگزاركنندگان آن بودند. نكته تازه جشنواره اختصاص جوايزي 
ويژه بود؛ جوايزي كه جز بهترين بازيگر مرد و زن و نويسندگي و كارگرداني، 
به نمايش هاي ديگر مي   دادند. براي دوره اول 3جايزه ويژه درنظر گرفته بودند 
كه به روشــني حال و هواي آغاز دهه60 را نشــان مي داد. روز اختتاميه در 
22بهمن1361 كه در تاالر وحدت برگزار شد، نمايش »ديوارها را پاك نكنيم« 
نوشته منصور براهيمي كه جايزه دوم نمايشنامه نويسي را برده بود، و ابوالقاسم 
جاللي بازيگر آن نيز برنده بهترين بازيگر مرد شده بود، برنده جايزه ويژه اي به نام 
»پرداخت ويژگي هاي عيني انقالب« شد. نمايش »حافظون لحدوداهلل« نوشته 
و كارگرداني حسن برزيده كه در روابط عمومي سپاه پاسداران توليد شده بود، 
جايزه ويژه »طرح و پرداخت ويژگي حماســي جنگ« را گرفت. اين نمايش 
در روز افتتاحيه كه مراسم بزرگداشــت چهارمين سالگرد انقالب بود، براي 
مهمانان ايراني و خارجي اجرا شد و پس از جشنواره نيز مدتي در تاالر وحدت 

روي صحنه بود. نمايش »فتح الفتوح« نوشته و كارگرداني نصرت اهلل سيافي نيز 
جايزه ويژه »طرح و پرداخت فرهنگ شهادت« را از آن خود كرد و همان سال 
در تاالر وحدت نيز اجرا شد اما مهم   ترين جوايز جشنواره از آن رضا صابري شد، 
او با نمايشنامه »خانات« از مشهد در جشنواره شركت كرد و برنده جايزه اول 
نمايشنامه   نويسي، اول كارگرداني شد، جز اين علي آزادنيا نيز كه بازيگر اين 

نمايش بود، در بخش بازيگري مورد تقدير داوران قرار گرفت.
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»گويا«؛ چهره زيباي كتاب
انتشار كتاب هاي نفيس

نشر

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

پس از فراز و نشيب   هاي پيشين و اجماع در 
زمينه    استفاده از موسيقي به شرط »كنترل« 
آن، مديران فرهنگي نيز پيگير ساماندهي 
به ابزارهاي كنترلي موردنظرشــان شدند. 
ســويه ايجابي اين اقدامات، ساختارسازي 
اداري براي اجرا و عرضه موســيقي بود كه 
با شكل   گيري واحد »ســرود و آهنگ   هاي 
انقالبي« در وزارت »ارشاداسالمي« عملي 
شــد. از اين پس بود كه تمامــي كارهاي 
مورد درخواســت براي انتشار، در اين واحد، 
ارزيابي و ســپس با صدور مجوزهاي اداري 
براي محتوا و طرح جلد آن، امكان انتشــار 

قانوني پيدا    مي   كردنــد. )عدم   صدور مجوز 
انتشار آلبوم موسيقي متن فيلم »از فرياد تا 
ترور« با صداي فريــدون فروغي، يك نمونه 
از نخســتين تصميمات ايــن واحد بود كه 
به ضبط دوباره ترانه »يار دبســتاني من« با 
صداي جمشيد جم منتهي شد.( در مقابل 
آن هم مهم   ترين راهكار سلبي براي كنترل 
بازار موسيقي، واســپاري مديريت تسهيم 
نوارهاي خام وارداتي به وزارت ارشــاد بود. 
در چنين فضايي با رشــد تصاعدي و نفوذ 
توليدات لس   آنجلســي، شبكه   هاي مخفي 
تكثير نوارهاي غيرمجاز هم به فكر استفاده از 
سهم نوار خام مؤسسات صاحب مجوز افتادند 
كه خاطرات تكثير ترانه   هاي لس   آنجلســي 

روي كاست   هاي داراي مجوز يادگار همين 
دوران هســتند. در آن روزها دستگاه   هاي 
ضبط و پخش - معروف شده به »دو كاسته«- 
محبوب   تريــن و الزامي   تريــن تجهيز براي 
عالقه   مندان موسيقي به   حســاب مي   آمد، 
همچنان كه برخوردهاي منكراتي و كيفري 
به   خاطر داشتن، فروش و يا تكثير نوارهاي 

بي   مجوز هم از تبعات اين عالقه   مندي بود.

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

آزادســازي خرمشــهر در 3خرداد1361 يكــي از كليدي   ترين 
رخدادهاي جنگ هشت ساله به   حساب مي   آمد. اهميت نمادين 
آن اين بود كه حاال مهم   ترين شهر ايران از اشغال نيروهاي عراق 
بيرون آمده بود و پس از 2سال حاال اين نيروهاي ايراني بودند كه 

قدرت خود را به رخ مي   كشيدند.
اما حمله ارتش عراق به خاك ايران در شهريور   ماه سال1359مسير 
هنر موسوم به انقالب را عوض كرد. به اين ترتيب عمده هنرمنداني 
كه حاال در حوزه هنري گرد هم آمده بودند از هنر براي تشــويق 
رزمندگان استفاده مي   كردند. چنانچه جز عكاسي و پوسترسازي 
كه به شكل وسيعي شكوفا شده بود، نقاشــان نيز آثاري را خلق 

مي   كردند كه خيلي زود در قالب پالكارد و پوستر در سطح شهر يا 
در جبهه   هاي جنگ تكثير مي   شدند.

اما مجموعه ديوارنگاره   هاي ناصر پلنگي در ديوارهاي مسجد جامع 
خرمشــهر عالوه بر همه اينها اهميتي نمادين و تاريخي داشت. 
هم از آن   رو كه عكس   هاي منتشر شده از مسجد جامع خرمشهر 
پس از آزادسازي اين شــهر بر مردم تأثير فراوان گذاشت و هم از 
آن   رو كه نقاشي بر ديوارهاي مســجد كم   و   بيش پيش از اين تنها 
يكي،دو بار در بحبوحه انقالب رخ داده بود. پلنگي كار نقاشي در 
ديواره   هاي مسجد را در خرداد سال1361 آغاز كرد. نقاشي   هاي 
ديوارهاي مسجد    5ماه به درازا كشيد و در نهايت در ميانه   هاي پاييز 
سال1361 كار اين 5نقاشــي به پايان رسيد. در سال1386 اين 

نقاشي   ها با نظارت ناصر پلنگي مجدداً ترميم شدند.

ناصر پلنگي ديوار هاي مسجد جامع خرمشهر را نقاشي مي كند

 چيزي درون سينه او 
كم بود

»شعري براي جنگ« قيصر امين   پور يكي از 
نخستين شعرهايي است كه از ظهور نسل نو 
شاعران پس از انقالب اسالمي خبر مي   دهد

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

»مي   خواستم/ شــعري براي جنگ بگويم/ 
ديدم نمي   شود/ ديگر قلم زبان دلم نيست/ 
گفتم:/ بايد زمين گذاشت قلم   ها را/ ديگر 
سالح سرد سخن كارساز نيست/ بايد سالح 
تيزتري برداشت/ بايد براي جنگ/ از لوله 

تفنگ بخوانم/ـ     با واژه فشنگ« 
شعري براي جنگ شناسنامه شاعري قيصر 
امين   پور است� شعر نه   تنها يكي از نخستين 
ســروده   هاي ادبيات جنگ است كه هنوز، 
40ســال پس از آغاز جنــگ تحميلي، از 
ماندگارترين آنها محسوب مي   شود� عالوه بر 
اين، نخستين شعر آزاد بلند يكي از شاعران 
انقالب اسالمي است كه خبر از ظهور نسل نو 
شاعران مي   دهد و مخاطبان حرفه   اي شعر و 
شاعراني كه حاال بيشتر ناظرند و به قول او 
»از خيل شاعران تماشا« نيز مي   توانند شعر 
را بخوانند� شعر تقريباً    همزاد جنگ است و 
سروده اسفند�1359 بعد در مجموعه شعر 

»تنفس صبح« )1363( آمده است�
ســطر »مي   خواستم شــعري براي جنگ 
بگويم« كه آغازگر شعر است و يك   بار ديگر 
در بند دوم تكرار مي   شــود، فاصله   گذاري 
هوشمندانه   اي است كه شاعر ايجاد مي   كند� 
فاصله   گذاري او جلوتر از زمان خود اســت 
و فراتر از گفتمان شــعر انقالب و شاعران 
انقالبي� در عين حال، در خدمت شعر است؛ 
شاعر به عجز و ناتواني خود در تصوير كردن 
آنچه در جنگ گذشته است، اعتراف و تأثير 
شعر را دوچندان مي   كند، آنجا كه مي   گويد: 

»مي   خواستم/ شــعري براي جنگ بگويم/ 
ـ   دزفول   ـ ديدم كه  شعري براي شهر خودم 
لفظ ناخوش موشك را/ بايد به   كار برد/ اما/ 

موشك/ زيبايي كالم مرا مي   كاست
گفتم كه بيت ناقص شعرم/ از خانه   هاي شهر 
كه بهتر نيســت/ بگذار شعر من هم/ چون 
خانه   هاي خاكي مردم/ خرد و خراب باشــد 
و خون   آلود/ بايد كه شــعر خاكي و خونين 

گفت«� 
شعري براي جنگ شعر جنگ است نه شعري 
كه بعد پديد مي   آيد و به   مرور نشانه   ها و دايره 
واژگان خود را مي   يابد و شــعر دفاع   مقدس 
نام مي   گيــرد� يعني در مقايســه با ديگر 
سروده   هاي امين   پور مثل »بيا به خانه آالله   ها 
سري بزنيم« يا »ز جاده   هاي خطر بوي يال 
مي   آيد« و آنچه شاعران ديگر در طول 8سال 
و سال   هاي بعد پديد مي   آورند، شعر جنگ 
محسوب مي   شود� شــعر حماسه و تغزل 
نيست� گزارشــگر و عيني است و آكنده از 
تصويرهاي تكان   دهنده   اي كه بعد در شعر 
جنگ كمتر تكرار شده است، بي   آنكه لزومًا 
از مولفه   هاي آشناي شعر انقالب اسالمي و 
دفاع   مقدس بهره ببرد� راز تك   افتادگي شعر 
در ميان شعرهاي دوره اول كارنامه امين   پور 
و ماندگاري و عموميت شعر نيز شايد همين 

باشد�
»اما/ من از درون سينه خبر دارم/ از خانه   هاي 
خونيــن/ از قصه عروســك خون   آلود/ از 
انفجار مغز سري كوچك/ بر بالشي كه مملو 
روياهاست/ـ       روياي كودكانه شيرين   ـ/ از آن 
شب سياه/ آن شب كه در غبار/ مردي به روي 
جوي خيابان/ خم بود/ با چشم   هاي سرخ و 

هراسان/ دنبال دست ديگر خود مي   گشت
باور كنيد/ من با دو چشم مات خودم ديدم/ 
كه كودكي ز ترس خطر تنــد مي   دويد/ اما 
سري نداشــت/ لختي دگر به روي زمين 
غلتيد/ و ساعتي دگر/ مردي خميده پشت 
و شتابان/ سر را به ترك   بند دوچرخه/ سوي 
مزار كودك خود مي   برد/ چيزي درون سينه 

او كم بود���«� 

شعر 

  علی اكبر شيروانی  ���������������������������������������������������������

محمدرضا شــفيعي كدكني پيش از دهه60 يك به يك 
گنجينه   اش را مي   انباشــت تا در دهــه60 و بعد از آن و 
تا   كنون، هر روز ورقي رو كند و بر صدر نشيند؛ از شعر، از 
تحصيالت حوزوي و دانشگاهي، از پژوهش   ها و تحقيقات 
در حوزه   هاي ادبي، از همنشــيني با چهره   هاي ماندگار 
ادبي و از كتاب   ها. شــفيعي كدكني از ميان گنجينه   اش 

بيش از هرچيز به ميراث صوفيه وامدار بود؛ هم در منش 
و رفتار نوين صوفيانه و هم در نثر و زبان. ســال   ها پيش 
از شفيعي كدكني، ارزش زبان متصوفه توسط ديگراني 
بازشناسي شده بود و آنان سعي داشــتند اين زبان را در 
چارچوب   هاي دانشگاهي ارائه كنند و تا حدي بخش   هاي 
عاميانه و خرافــي آن را زدوده بودند. شــفيعي كدكني 
در كاربســت اين زبان، به   عنوان فرم زباني امروزي، زبان 
صوفيانه را تماميتي مي   ديــد نه چندان قابل تفكيك و از 

اين   رو نثر او آغشته است از نثر متصوفه و زبان عاميانه.
»ظاهراً هيچ   يك از كســاني كه در منابع قصص مثنوي 
بحث كرده   اند به ســابقه اين قصه نپرداخته   اند؛ نه استاد 
فروزانفر و نه اســتاد نيكلسون. اســتاد زرين   كوب نيز 
درين باره اشــاره   اي ندارد. بي   گمان موالنا قصه را واقعاً 
از دنياي كودكان گرفته اســت و از فلكلور. من خود در 
كودكي بارها از مادربزرگم شنيده بودم قصه » پادشاهي 
كه سه پســر داشــت، دوتاي آنها كور كور بودند و يكي 

اصاًل چشم نداشت و همان پسري كه اصاًل چشم نداشت 
سه تا اسب داشــت دوتاش مرده  مرده و يكي اصاًل جان 
نداشــت تا آخر قضيه شــكار...«  به هميــن صورت در 
ســال   هاي 7-1356كه در كالس درس حافظ اشاره   اي 
به اين داستان و تفســيرهاي گوناگون آن كردم يكي از 
دانشــجويان روايت تركي آن را برايم نوشــت كه ميان 
يادداشت   هاي آن ســال   هاي من بايد باقي باشد. شايد 

پيشينه آن به عصِر ساساني و اعصاِر كهنه   تر هم برسد«.

از خشت و  در آينه
شفيعي كدكني از ميان گنجينه   اش 

بيش از هرچيز به ميراث صوفيه 
وامدار بود

نثر

مخالفت   ها با اكران فيلم جنجالي ايرج قادري كه 
تنها دو هفته دوام    آورد، بحران مشروعيت سينما 

را نمايان مي   كند
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