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نگاهی به ساخت خطوط ریلی و 
توسعه حمل و نقل ریلی در دولت های 

 یازدهم و دوازدهم. دولت روحانی 
با ساخت ۵ هزار و ۵۰۰ کیلومتر راه آهن 
جدید در بین دولت های بعد از انقالب 

 رکورددار ساخت خطوط ریلی
 محسوب می شود.

 انقالب ریلی

 مروری بر جانمایی کووید 19 در آینده متون نمایشی ایرج رامین فر  از علی حاتمی  به »ایران« می گوید
در گفت و گو با  کوروش نریمانی  جست و جوگر فرهنگ ایرانی 

کرونا، طنز تلخ زندگی بشر امروزگمشده در غبار
در صفحه تئاتر  بخوانیددر صفحه فرهنگی  بخوانید

روشـــــن ترین تفســـــیر 
از اقــدام امریــکا بــرای 
تغییــر پیــش نویـــــس 
تحریــــم  قطـــــــعنامه 
تسلیحاتی ایران، عدم 
کشــور  ایــن  موفقیــت 
در اجماع ســازی بــرای 
اقدام حداکثری اســت 
کــه می خواســت طبق 
پیش نویــس قبلــی انجــام دهــد. تــا اینجــا از 
مجموعه اعضای شورای امنیت سازمان ملل 
متحد فقط سه عضو یعنی امریکا در یک سو 
و چین و روسیه نیز در سوی دیگر رأی قطعی 
خود دربــاره این قطعنامه را اعــام کرده اند. 
بنابراین می توان این تفسیر صریح را از اقدام 
امریــکا بــرای تغییــر پیش نویــس قطعنامه 
داشت که این کشور نتوانسته حداقل همراهی 
ممکن را در میان 12 کشور دیگر عضو شورای 
امنیت پیــدا کند. امــا به لحــاظ محتوایی نیز 
پیش نویــس جدیدی که امریــکا از قطعنامه 
تحریم تسلیحاتی ایران ارائه کرده را باید یک 
»فریــب« و »دغل« دیپلماتیک از ســوی این 
کشــور دانســت. اســاس و بنیــان پیش نویس 
قبلی این بود که تحریم های تسلیحاتی ایران 
برای مدت نامحدودی ادامه پیدا کنند.  امریکا 
در پیش نویــس اصاح شــده ایــن قطعنامــه 
ضد ایرانــی از خواســته های قبلــی خود مبنی 
بر تمدیــد تحریم هــا بــرای مــدت نامحدود 
عقب نشینی کرده و از اعضای شورای امنیت 
خواســته اســت که این تحریم ها را دست کم 
تــا زمانی کــه تصمیم جدیــدی اتخاذ شــود، 
تمدید کنند.به لحاظ محتوای حقوقی و از نظر 
عملیاتی این تغییر دقیقاً تکرار همان خواسته 
پابرجــا مانــدن تحریم های تســلیحاتی ایران 
بــرای مــدت نامحدود اســت. چرا کــه اگر این 
قطعنامه به تصویب برســد در نهایت امریکا 
همواره و برای زمان نامحدود امکان وتوی هر 
گونه قطعنامــه ای در جهت رفع تحریم های 

تسلیحاتی ایران را خواهد داشت. 

امــروز  ایــران  اقتصــاد 
دشــواری  شــرایط  در 
قــرار دارد؛ امــا بــا تمام 
از  ناشــی  مشــکات 
ظالمانــه  تحریم هــای 
شــیوع  امریــکا،  رژیــم 
ویروس کرونا و مسائلی 
از این دســت، توانســته 
اســت روی پــای خــود 
بایستد و با نقطه ای که 
امریــکا از ایراِن پس از تحریم ها ترســیم کرد 
و همچنان به دنبال آن اســت، فاصله داشته 
باشــد.در یک سال گذشــته که مسأله تشدید 
تحریم هــا علیــه ایــران مطــرح شــد، اغلــب 
تحریم ها مسبوق به سابقه بود و در یک سال 
قبل آن شــاهد ایــن بودیم که هر چنــد روز یا 
هــر ماه، بخش هایی از اقتصــاد ایران تحریم 
می شــد و مــدام ایــن کشــور تحریم هایــی را 
علیه ایران وضع می کــرد و به مرور در همان 
ســال اول تحریم ها به نقطه اوج خود رسید.

این محدودیت ها و فشــارها دو کارکرد روانی 
و عملی داشــت. کارکــرد روانــی آن، پیش از 
آنکه تحریم ها به اوج خود برسد، این بخش 
به آخرین حد رسید و در همان سال نخست 
اثر روانی تحریم هــا درنقطه اوج خود تخلیه 
شــد. بــه عبــارت دیگــر، مــردم بــه تهدیدها 
عــادت کردند و متوجه شــدند کــه اثر گذاری 
تحریم هــا کمتر از آن چیزی اســت که امریکا 
اعــام می کند.در ایــن زمینــه مطالعات نیز 
نشــان می دهد کــه نقش تحریم ها در فشــار 
اقتصادی تنها 25 تا 30 درصد است. چراکه 
مناســبات خارجی اقتصــاد ایــران و آنچه به 
صــادرات و واردات نفتــی و غیرنفتــی کشــور 
مربــوط می شــود، تنهــا حــدود 20 درصــد از 
درآمد ملی را تشکیل می دهد و 80 درصد از 
اقتصاد کشــور داخلی است. لذا این موضوع 
اجــازه نمی دهد که فشــار تحریم های بیگانه 
موجــب فروپاشــی اقتصاد کشــور شــود.این 
دو مســأله یعنــی تخلیه فشــار روانی ناشــی 
از تحریم هــا بــر اقتصاد و همین طور ســطح 
اثرگذاری واقعی آن، موجب شد که تحریم ها 
آنچنــان کــه امریکا بــه دنیا مخابــره می کرد، 

فلج کننده نباشد. 

یادداشت

غالمرضا 
مصباحی مقدم
عضو مجمع تشخیص 
مصلحت نظام

 سال های سخت

 اقتصاد ایران

 ناکامی امریکا 

در اجماع سازی علیه ایران

صفحه 2 را بخوانید

ادامه در صفحه 3

ادامه در صفحه 8

 »کامال هریس«، صیاد آرای زنان و رنگین پوستان
 و عامل فتح احتمالی کلیدی ترین ایالت امریکا، 

معاون اول کاندیدای دموکرات شد

 گزارش »ایران« از وضعیت نگهداری کودکان 
بد سرپرست در محله دروازه غار تهران

کام تلخ مردم از توقف اجراهای زنده موسیقی

بازگشت مهاجران به 928 روستای استان اصفهان

عروسی خوبان

»بایدن« با »هریس« 
 امید به نبرد ترامپ می رود

در »خونه مادری«
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بارکد را اسکن کنید 
وگزارش ویدئویی 

 انقالب ریلی
 را ببینید

محصوالت چند رسانه ای »ایران«
 صفحه ویژه 

ایران قرن 

1330
1951

1330
1951

4 فروردین
در خوزستان حکومت نظامی عوامل انگلیس در مناطق نفتی، در ایران و از بیم اخاللگری متعاقب ملی شدن صنعت نفت 

اعالم شد.

12 اردیبهشت
کابینه وزیر کشور شد.سال بعد علیه مصدق کودتا کرد در این کرد. سرلشکر فضل اهلل زاهدی که 2 دکتر محمد مصدق کابینه خود را معرفی 

28 اردیبهشت
قوانین بین المللی دانست .صنعت نفت ایران را خالف دولت امریکا قانون ملی شدن 

26 اردیبهشت
منطقه شده بود.ناو جنگی دیگرانگلیس وارد آبهای خلیج فارس شد. ۱2 روز پیش نیز نفت، رزمناو انگلیسی »ورن« وارد در پی اعالم ملی شدن صنعت 

27 فروردین
این دولت تنها 9 روز عالء رأی اعتماد داد. 77 رأی مثبت به کابینه مجلس شورای ملی با 

دوام یافت.

14 شهریور
جمشید تهران منتقل شد.جدیدی در خیابان تخت سفارت امریکا به ساختمان 

20 شهریور
صادر کرد.دستور بازگشت آن به بنادر انگلیس را حمل می شد، در میانه راه متوقف و شکر را که از انگلستان به مقصد ایران دولت انگلیس کشتی حامل دو هزار تن 

24 اردیبهشت
راه ملی کردن صنعت نفت را ترتیب اولین گام عملی در کلیه ادارات اعالم کرد و بدین انگلیس را طی بخشنامه ای به انحالل شرکت نفت ایران و محمد مصدق نخست وزیر 

برداشت.

5 خرداد
نفت ، به دادگاه الهه شکایت مبارزات ملی شدن صنعت ید از منابع نفتی ایران در دولت انگلستان به دلیل خلع 

کرد.

8 شهریور
دولت انگلیس اقدام 
به تحریم اقتصادی 

و بلوکه کردن 
ملی شدن صنعت نفت هدف، مقابله با نهضت دارایی های ایران کرد. 

ایران بود.

15 شهریور
نظامی خواهد کرد.بی درنگ برای دفاع از آنها مداخله یا پروانه اقامت آنها را لغو کند، کارشناسان انگلیسی از آبادان کند دولت ایران اقدام به اخراج دولت انگلیس اعالم کرد اگر 

16 خرداد
دستور دولت محمد در تل آویو و قدس به سرکنسولگری های ایران 

مصدق تعطیل شد.
30 اردیبهشت

دکتر مظفر بقایی تأسیس شد.»حزب زحمتکشان« به ریاست 

دولت مصدق و نفت در مصاحبه آیت اهلل کاشانی
 با نشریه فرانسوی »پاری لیبره«
میل نداشتم مصدق

از مجلس بیرون بیاید
نشریه »پاری لیبره« مصاحبه ای با آقای آیت اهلل خانم »کالوک« فرانسوی خبرنگار و نویسنده روز چهارشنبه ساعت چهار و نیم بعد از ظهر 

می نمود مترجم آیت اهلل ترجمه می کرد و آیت اهلل فوراً جواب آن را با خونســردی می گفت و سؤاالت خود را که قباًل نوشته و حاضر کرده بود مطرح نماید. هر سؤالی را که خبرنگار نامبرده خدمت به صلح و انسانیت توفیق حاصل کنید. در این موقع خبرنگار نامبرده اجازه خواست که و همچنین مبارزه با سیاست های استعماری است و من امیدوارم که شما هم در راه وظیفه خود و راه رسیدن به صلح جهانی و جلوگیری از جنگ مجاهدت در راه آزادی و دموکراسی حقیقی آزادی مردم جهان و مبارزه با سیاست های استعماری مجاهدت می کنند عالقه مندیم زیرا بهترین خبرنگار مزبور اظهارداشت که: ما به خبرنگاران کشور های بی طرف و روزنامه نویسانی که برای مصاحبــه پذیرفته شــوم.آیت اهلل در جواب کرده انــد که مــن در محضر ایشــان برای مفتخرم کــه حضــرت آیــت اهلل موافقت خبرنگار نامبرده قبالً چنین گفت: من خیلی کاشانی به عمل آورد.
 من چون زن هستم می خواهم بدانم نظر حضرت آیت اهلل درباره زن های ایران ترجمه می شد. 

اگر دولت ،نواب صفوی را دســتگیر کند آیا حضــرت آیت اهلل از او حمایت خلل ناپذیر ایرانیان است از طرف امریکایی ها کارشکنی نخواهد شد.ملی کردن صنایع نفت ایران نشود الاقل در اجرای قانون ملی شدن نفت ایران که تصمیم قطعی و بسیار مؤثری خواهد کرد من تصور می کنم که اگر کمکی از طرف امریکا به ملت ایران برای خود به دست آورده اند و ملی شدن صنایع نفت به دموکراسی حقیقی و آزادی ملت ما کمک امریکایی ها خودشان نیز برای مبارزه با استعمار بریتانیا جنگیده اند و آزادی و استقالل برای کشور برای ملی کردن نفت کشور پدید آمده است ما احتیاج به کمک دولت امریکا نداریم و اما چون مبارزات دامنه دار و صمیمانه عموم طبقات کشــور ماست و نهضتی عظیم در میان مردم ایران چون موفقیت ملت ایران برای ملی کردن صنایع نفت کشور خود فقط و فقط نتیجه و محصول ایران و برای اجرای قانون آن کمک کنند؟آیا حضرت آیت اهلل تصور نمی کنند که امریکایی ها در موضوع ملی شدن نفت شوروی خطری متوجه مملکت ما گردد. ملی کشور ما حفظ بی طرفی کامل می باشد من تصور نمی کنم که از جهت دولت اتحاد جماهیر روسیه شوروی است تاکنون که ما از جهت همسایه شمالی خود در امان بوده ایم و چون سیاست ضعیفند و موفق نخواهند شد در حکومت دخالت کنند و دولت تشکیل بدهند و اگر مقصود شما در ایران کمونیست هم وجود داشته باشد عده آنها بسیار کم است و به واسطه دین اسالم بسیار در ایران حکومت کمونیستی تشکیل نخواهد شد.  اگر مقصود شما کمونیست داخلی است، اگر در ایران حکومت کمونیستی بر سر کار بیاید چه اقدامی خواهید کرد؟ در اجرای قانون ملی شدن صنایع نفت ایران توفیقی حاصل کند.طرف دکتر مصدق ناگزیر مورد موافقت من نیز قرار گرفت و من بسیار امیدوارم که دکتر مصدق ارزشی داشت لیکن از این نظر که کشور ما دچار یک وضع استثنایی شده بود قبول زمامداری از کشاندن نمایندگان مجلس شورای ملی در جهت منافع ملی هموطنان ما وظیفه بزرگ و مؤثر و پر میل نداشتم که دکتر مصدق هم از مجلس بیرون بیاید زیرا دکتر مصدق در اداره کردن مجلس و عمومی ملت ایران در مجلس وظیفه خطیر و مهمی دارند که نمی توانند از آن غفلت ورزند. من نمایندگان جبهه ملی سنگر مجلس را خالی بگذارند. نمایندگان اقلیت در منعکس ساختن افکار چون نماینــدگان اقلیت در مجلس نفوذ کامل و مؤثری دارند جبهه ملی صالح ندانســت که  چرا هیچ یک از نمایندگان اقلیت در دولت دکتر مصدق شرکت نکردند؟ خود را اجرا و عملی نماید.نشــود چون از طرف افکار عمومی پشتیبانی شده است امیدوارم که موفق شود برنامه اصالحی کرده است. متأسفانه دکترمصدق ضعیف المزاج است و اگر ضعف مزاج مانع ادامه فعالیت او دکتر مصدق برای اجرای قانون ملی کردن صنایع نفت ایران در سراسر کشور قبول زمامداری مصدق به نظر حضرت آیت اهلل موفق خواهد شد که برنامه خود را عملی کند؟حضــرت آیت اهلل راجع به دولت دکتر مصدق چــه فکر می کنند و آیا دکتر دفاع نمایند و نگذارند هیچ نوع سیاست استعماری در خانه و کشور آنها رخنه نماید. بود که دوش به دوش مردان با متجاوزین از هر طرفی که باشند جنگ کنند و از وطن خویش ناگزیر شوند که سالح به دست بگیرند و عده آنها کافی نباشد زن های ایرانی نیز موظف خواهند برای دفاع از وطن تربیت کنند. همچنین اگر برای مبارزه با سیاست های متجاوز بیگانه، مردان ایران سیاست های مخالف ملت و وطن آنهاست بایکوت نمایند و فرزندان خود را با شجاعت و شهامت کنند و با سیاست های بیگانه مبارزه نمایند مثاًل اگر الزم شود امتعه خارجی نخرند و آنچه را به نفع کنند. زن های مسلمان عموماً و زن های ایران بخصوص موظفند که به وطن و کشور خود خدمت  زن های ایرانی باید با اتفاق و یگانگی با هرگونه نفوذ سیاست های خارجی و »امپریالیسم« مبارزه چیست؟
کسی با عبا و عمامه ســیاه وارد شد و صورت اسامی وزیران آقای دکتر مصدق را برای آیت اهلل و داد کوشش نماید. در مقابل قانون اسالم شاه با عادی ترین افراد ملت برابر است. ]در این موقع می گذرد مراعات کرده و در حسن وجودی آن نظارت نماید و همچنین کامالً در راه بسط عدل شاه باید مثل سایر افراد مملکت با نفوذ سیاست های استعماری مبارزه کند و قوانینی که از مجلس وظیفه شاه بنظر حضرت آیت اهلل چیست؟از نظر دینی شاه وظیفه مخصوصی دارد؟دولت نواب صفوی را نخواهد گرفت. خواهند کرد؟

روزنامه داد - یکشنبه 15 اردیبهشت 1330ملت ایران عملی شود برای اصالحات کلی دقت و فرصت و امیدواری کامل ایجاد خواهد شد.رئیس دولت در راه ملی کردن نفت نا امید نیســتم و وقتی که قانون ملی شــدن نفت طبق آمال هیچ یک از اینها از همکاران رزم آرا نیستند و در هر صورت من نسبت بموقعیت دکتر مصدق بعضی از اینها در دولت عالء بودند و بعضی دیگر هم در سال های پیش در دولت ها بوده اند اما نظر جنابعالی راجع به این وزیران چیست؟ قرائت کرد[ 

 صفحه 16   سال بیست و ششم   شماره 7418   پنجشنبه  23مرداد13۹۹  23 ذی الحجه 1441   ایران قرن پنجاه یک

1330
نیمه اول

گردآوری:محمد گرشاسبی
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در جهــان بود، در اختیار شــرکت ملی نفت آبادان که بزرگترین تأسیسات نفتی آن زمان شــرکت نقت ایران و انگلیس و پاالیشــگاه صنعت نفت از ســوی مجلس ســنا رخ داد و سه ماه بعد از تصویب نهایی قانون ملی شدن تاریخی کــه روز 29 خرداد 1330 درســت شــرکت ایــران و انگلیس اســت. لحظه ای »قیژ، قیژ...« بسته شدن شیرفلکه نفت صادراتی در قــرن جدید در ایران شــنیده شــد صدای بدون شک یکی از قشنگترین صداهایی که 
اردیبهشــت 1330 مجلــس نفــت ایران و انگلســتان را از کشــور اخراج دست بگیرد و مسئوالن و کارمندان شرکت سکان هدایت تأسیســات نفتی جنوب را در داشــتند، مصمم بودند تا هرچه سریع تر ایران آنها محمد مصــدق و حامیان جبهه ملی قرار اما تعدادی از نمایندگان مجلس که در رأس و انگلیس هر روز علیه ایران مطرح می کردند، که دولت انگلستان و مسئوالن شرکت ایران ادامه می دادند و امیدشــان به تهدیدهایی بود داشتند و با وجود تصویب قانون به کار خود در ایران و مناطق نفت خیز خوزستان حضور و کارمندان و کارگران خارجی آنها همچنان 1330 مسئوالن شرکت نفت ایران و انگلیس باوجود ملی شدن نفت در ماه های ابتدایی سال ایران قرار گرفت. این قانون اداره تأسیسات نفتی ایران به عهده که به »خلع ید« مشــهور شــد. طبق ماده یک شــورای ملی قانون 9 مــاده  را مصوب کرد کننــد. روز 7 

پیش بینی شــده باشد، تهیه و برای تصویب به عامله و هیأت نظارت مختلطی از متخصصین اساسنامه شرکت ملی نفت را که درآن هیأت ایران دارد. »هیأت مختلط باید هر چه زودتر، مهم این قانون اشاره به تأسیس شرکت نفت گــذارد.« عالوه بــر این ها یکــی از بندهای ملی ایران یا بانک مرضی الطرفین دیگر ودیعه برای تأمین مدعابه احتمالی شرکت در بانک نفــت را پس از وضع مخارج بهــره برداری، می تواند تا میزان 25 درصد ازعایدات جاری وجــود ادعایی بر دولت متعذر شــود، دولت چنانچه شــرکت برای تحویل فوری به عذر ســابق نفت انگلیس و ایران خلــع ید کند و مختلط )هیأت 5 نفره( بالفاصله از شــرکت است: »دولت مکلف اســت با نظارت هیأت قرار گرفته اســت. در ماده 2 این قانون آمده و واگذاری کارها به دولت ایران مورد تأکید تصویب مجلس سنا رسید اخراج انگلیسی ها همچنین در این قانون که روز 9 اردیبهشت به نفر( و وزیر دارایی یا قائم مقام او گذاشته شد. شــورای ملی )دو نفر( و نمایندگان ســنا )دو گروهی 5 نفره متشکل از  نمایندگان مجلس 
مجلس شــورای ملی در روز 7 اردیبهشــت. محمد مصدق به عنوان نخست وزیر از سوی مهم بعد از آن ســرعت و جهت داد؛ انتخاب شد که در واقع به اجرای این قانون و اتفاقات قانون خلع ید با تحول بســیار مهمی همزمان اما تصویب قانون اجرای ملی شــدن نفت یا مجلسین پیشنهاد کند.«

چینی های الزم برای تشــکیل هیــأت ایرانی ملی شدن نفت اعالم کرد و از همین رو زمینه اولویــت اصلی کاری خــود را اجرای قانون نماینده( مهر تأیید بر آن خورد. محمد مصدق آن را پذیرفت و با رأی 79 نماینده )از بین 100 به محمد مصدق داد که بی هیچ قید و شرطی مجلس جمال امامی پیشنهاد نخست وزیری را کرد و روز 7 اردیبهشت در جلسه فوق العاده خوانده شــد از نخســت وزیری کناره گیری در حل بحران نفت و فشــار دولت انگلستان 6 اردیبهشت حسین عالء به دلیل آنچه ناتوانی شد که با رأی باال به این سمت انتخاب شد. روز حرکت ملی شدن نفت شناخته می شد و همین محمد مصدق به عنوان رهبر جبهه ملی و سمبل 

ســوی مقابل این ماجرا دولــت انگلیس هم و مهندس محمد بیات تشــکیل دادند. اما در کاظم حسیبی، دکتر عبدالحسین علی آبادی مهدی بازرگان، محمدعلی وارسته، مهندس کرد و هیأت نمایندگی خلع ید را نیز مهندس مختلط نظــارت بر اجرای خلــع ید انتخاب دکتر صادق رضازاده شفق را به عنوان هیأت متین دفتری، محمد سروری، ابوالقاسم نجم و و مجلس سنا مرتضی قلی بیات، دکتر احمد اللهیار صالح، حسین مکی و ناصرقلی اردالن ملی دکتر علی شایگان، دکتر عبداهلل معظمی، در نیمه های اردیبهشت 1330 مجلس شورای شــد. حدود یک هفته بعد از انتخاب مصدق اداره کننده تأسیسات نفتی خیلی سریع انجام 

مدیر شرکت ملی نفت، مدیریت مجموعه را دریک، مهندس مهدی بازرگان به عنوان اولین و به ســمت بصره حرکت کرد. بعد از اریک بقیه کارکنان انگلیسی با کشتی ایران را ترک کند در نهایت به همراه مستر میس معاونش و در مقابل خواســته های هیأت ایرانی مقاومت کسی که روز 29 خرداد وقتی دید نمی تواند لندن دســتور می گیریم و نه از دولت شــما«. »ما قانون شــما را به رسمیت نمی شناسیم و از دســتورات هیأت ایرانی اعالم این نکته بود: گیرد. پاســخ اریک دریک انگلیسی به این اجرایــی باید زیر نظر هیــأت ایرانی صورت ندهــد. همچنین به او اعالم شــد تمامی امور نظر هیــأت ایرانی هیــچ تصمیم گیری انجام داد کــه همه دفاتــر را تحویل دهــد و بدون مدیرکل وقت شرکت ایران و انگلیس اخطار حمایت مردمی و دولتــی به »اریک دریک« شرکت نفت ایران و انگلیس آن هم با پشتوانه شــرکت ملی نفت با اســتقرار در ساختمان منطقه( حاضر شــدند. هیــأت مدیره موقت و انگلیس )آن هم با استقبال بسیار زیاد مردم به خرمشــهر در ساختمان مرکزی نفت ایران هیأت مدیره موقت شرکت ملی نفت با سفر محمد مصدق کوتاه نیامــد و روز 20خرداد منصرف کند ولی در این سوی ماجرا دولت تا ایــران را از اجرای قانون ملی شــدن نقت ایران به دادگاه الهه اقامه دعوی و تالش کرد ساکت ننشست و روز 6 خرداد ماه علیه دولت 
برعهده گرفت.

شروع شیرین ملی شدن طالی سیاهمحمد مصدق نخست وزیر شد؛ قانون خلع ید اجرایی

مرگ بدون یک قطره خونصادق هدایت درگذشت
صادق هدایت]متولد 2۸ 
نویســنده   ]12۸1 پاریس درگذشــت. بــزرگ معاصــر ایــران بهمن  نویســنده در  ایــن  ضایعــه ای مــرگ  بود اســت برای ملت ایران. بــزرگ،  نویسنده ای  برگزیــد و به دنبال این گزینش نامیمون، به حیات خود کافکا، هدایت تصریحاً راه خود را معین کرد. مردن را بشــری، بسیار اندیشید. بسیار نوشت. ســرانجام در پیام نوســان کرد. درباره این دو مسأله مهم و اساسی حیات هدایــت در همه عمر، میان دو قطب »زیســتن - مردن« ابالیش« و »کارنامه اردشــیر بابکان« از آن جمله اســت.»زند وهومن یســن«، »شــکند گمانی ویچار«، »گجسته پهلوی تتبعات پرارزشــی دارد، »اوسانه«، »نیرنگستان«، آثار هنری در رشته های مربوط به فولکلور ایرانی و متون و غیره، استعداد هنری خود را نشان داد.هدایت عالوه بر »حاجی آقا«، »بوف کور«، »علویه خانم«، »آب زندگی« بگور«، »ســگ ولگرد«، »ولنگاری«، »وغ وغ ساهاب«، خود از قبیل »ســه قطره خون«، »ســایه روشــن«، »زنده این رهگذر یکتا مانــد. هدایت در آثار متعدد و فراوان صحیح معمول ســاخت و پس از آن، در تمام عمر، در بسیار نوول نویسی را به مفهوم واقعی آن، مبتنی براصول آثار پرارزش فراوانی خلق کرد. هدایت برای نخســتین پرمایه متفکر، فروتن و بی ادعــا. در دوره زندگی خود هدایت، 

روزنامه پرچم صلح- دوشنبه 26 فروردین 1330خاتمه داد.

وقتی می روند جای آنها خالی می ماند
رشید یاسمی زندگی را 

بدرود گفت
یاسمی قبل از ظهر روز گذشــته  رشــید  دانشگاه ]متولد 29 آبان 1275 در غالمرضا  استاد  روز گذشته مراسم تشییع جنازه از مسجد مجد بعمل را بــدرود گفت و عصر دانشمند معروف زندگی تهران، مورخ، نویسنده و کرمانشاه[ 

این جهان را بــدرود می گویند و داغ غم بر دل ملت منورالفکرهای بــزرگ مملکت یکی بعد از دیگری افســوس که یک عــده انگشــت شــمار از فضال و آمد.
زیاد می باشد و هکذا کتاب های درسی و غیر درسی یاســمی که در مجالت و جراید متفرق اســت خیلی در دانشــگاه کمر خدمت بر میان بســت. آثار رشید می کوشــید و از زمانی هم که دانشگاه به وجود آمد و تحقیقــات خود بــرای تنویر افکار افــراد این ملت جــوان این ملــت به خاطر دارد این مرد بــا آثار ادبی محققین ادبــی بزرگ ایران بود و از وقتی که نســل رشید یاســمی استاد دانشــگاه یکی از نویسندگان و چون گذشتگان به وجود بیاورد.این جامعه نمی تواند فضال و منورالفکرها و محققینی می مانــد زیرا اوضاع و محیط طوری شــده که دیگر اینها کسانی هستند که وقتی می روند جای آنها خالی ایران می گذارند.

روزنامه کوشش - پنجشنبه 19 اردیبهشت 1330او بسیار است.

استاد، تأسف و تأثر شدیدی بر مردم روشنفکر این مملکت پایتخت را ســخت جریحه دار نمود و خبر درگذشــت ملک الشــعراء بهــار دیروز قلوب تمــام طبقات مختلف درگذشــت اســتاد عالی مقام و دانشــمند گرامــی ایران 
خراسان انتخاب و... در دوره های چهارم، پنجم و ششم از مشــهد گریخت. در دوره سوم مجلس به نمایندگی آنان به  کار انداخت و عاقبت بر اثر تهدید روس ها شبانه ارگان حزب بود بــر ضد روس های تزاری و تجاوزات پیشــوایان شناخته شد و روزنامه نوبهار و تازه بهار را که وارد مبارزه در حزب دموکرات خراسان شد و از جمله گردد.از حیث سیاست، ملک الشعراء با آغاز مشروطیت حیات مرحوم بهار باید به دو جنبه سیاسی و ادبی تقسیم آنها در مشهد مقیم و خراسانی شده بودند....پدر بزرگ صبوری اصالً از مردم کاشان بوده ولی سه نسل فوت پدر منصب و لقب مزبور به فرزندش بهار اعطا شد. ملک الشعرای آستانه قدس رضوی)ع( را داشت و پس از در خراسان متولد شــد. پدرش میرزای صبوری، منصب محمد تقی بهار سال 1304 هجری قمری]16 آبان 1263[ و شایسته تعظیم و تکریم بود.استاد، در علم و ادب استاد و در روزنامه نگاری الحق استاد دچار ماتم و عزا نمود.مرحوم ملک الشعراء بهار در سیاست بود که با خاموشــی چراغ عمرش، دنیای ادب و شــعر را بلکه تعلق به تمام جهان دارند و استاد بهار از جمله این ادبا این حقیقت است که دانشمندان متعلق به یک کشور نیستند اغراق جهان علم و ادب را عزادار ساخت.مملکت داشــت به بیماری سل ریوی در گذشت و بدون ملک الشــعرای بهار که حقیقتاً حق بزرگی بر گردن این وارد ساخت.

مجلس رفت و در کابینه احمد قوام السلطنه مدتی وزیر شد و بعد از شهریور ماه 1320 مجدداً با عنوان وکالت به صمیمی مرحوم سید حسن مدرس بود. سپس خانه نشین نیــز در مجلس بود و از جمله زعمــای اقلیت و همکار 
 روزنامه ستاره - دوشنبه 2 اردیبهشت 1330جز خانه مسکونی و مقداری کتاب از خود باقی نگذاشت.دفاع از حقوق ایران و ایرانی گذرانید، هنگام وفات چیزی فقید که دوران طراوت شباب را در مبارزه با اجانب و در بنام ماه ملک، ملک دخت، پروانه و چهرزاد دارد. استاد دارای دو پسر بنام ملک هوشنگ و مهرداد و چهاردختر شــورای عالی فرهنگ را نیز داشــت. ملک الشعراء بهار در دانشگاه استاد بود و عضویت فرهنگستان و عضویت مدیریت روزنامه ایران را برعهده داشــت. ملک الشعراء شهریور1320 روزنامه نوبهار را منتشر گردانید و مدتی هم اســت انتشار داد. مدتی نیز در دوره سوم مجلس و بعد از مجله نفیس دانشکده را که از آثار پر بهای ادبی مشحون دوران مهاجرت، جمعیت ادبی دانشــکده را تشــکیل و ارزشــمند به یادگار مانده اســت. بهار در تهران و بعد از برشمرد. تألیفات و ترجمه های ملک الشعراء گنجینه ای و برخــی قصایدش را از شــاهکارهای بــزرگ می توان خصوصاً به ســبک خراسانی، بهار اســتادی بی نظیر بود اما درجنبه ادبی، باید اعتراف نماییم که در ســرودن شعر فرهنگ بود....

یک ضایعه جبران ناپذیر
خزان در بهار

مهدی بازرگان و حسین مکی دو تن از اعضای خلع ید در کنار شیر نفت در آبادان - سال 1330

همزمان با ارائه قطعنامه امریکا علیه ایران و تحوالت لبنان انجام شد

 گفت وگوی 
روحانی و مکرون
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یادداشت

حسن بهشتی پور
 کارشناس
 سیاست خارجی

روحانی: امریکا هیچ حقی برای استفاده از سازوکار برجام ندارد
مکرون: دیدگاه ما درمورد تمدید تحریم تسلیحاتی ایران با امریکایی ها متفاوت است

 محمد اللهیاری، محسن رجب پور و محمد حسین توتونچیان در گفت و گو با »ایران«
از عدم استقبال مردم و هنرمندان از کنسرت های موسیقی می گویند

اجرای طرح بهسازی مساکن روستایی و توسعه زیرساخت ها به روستا رونق داد

زوج هایی که این روزها بدون جشن و پایکوبی، زندگی مشترک شان را آغاز می کنند

سهیل مهدی، مسئول کمیته مسابقات سازمان لیگ برتر فوتبال در گفت و گو با »ایران«:

صمت بدون وزیر ماند

مجلس با دولت تعامل نکرد

رئیس دفتر رئیس جمهوری: 

 کنکور با توجه کامل به نظرات متخصصان 

ستاد ملی مبارزه با کرونا برگزار می شود
رئیــس دفتــر رئیــس جمهــوری بــه برخی حواشــی ایجاد شــده 
درباره تصمیم گیری در خصوص زمان برگزاری کنکور سراســری 
اشــاره کــرد و گفــت: هیــچ تصمیمــی گرفته نشــده امــا از داخل 
جلســه فردی توئیت کرده بود و وزرا مجبور شــدند در این زمینه 
عکس العمــل نشــان دهنــد و بگویند که ما موضوع را در جلســه 
ســتاد ملــی مقابله بــا کرونا بحــث می کنیــم. با وجود ایــن برای 
تمــام خانواده هــا نگرانی هایــی ایجــاد شــد؛ در این زمینــه آقای 
رئیس جمهوری دیروز دســتور دادند که وزرای علوم و بهداشت 
بنشــینند و ســریعاً تصمیم گیــری کنند و تصمیم شــان را ســریع 

اعام کنند که این کار روز سه شنبه انجام شد.
بــه گــزارش ایســنا، محمود واعظی در حاشــیه جلســه هیأت 
وزیران در جمع خبرنگاران گفت: 2 ماه پیش ســتاد ملی مقابله 
بــا کرونــا تصمیم گرفت که وزرا و مســئوالن ذیربط خود را آماده 

کنند تا در زمان تعیین شده کنکور برگزار شود.

 در این راستا نیز دیدیم که کنکور های دکترا و ارشد برگزار 
شد. همان فاصله گذاری ها و شــیوه نامه های بهداشتی برای 
کنکــور کارشناســی نیز اجرا می شــود و براســاس گزارشــی که 
در جلســه هیأت دولت ارائه شــد هیچ نگرانــی در این زمینه 

وجود ندارد.
رئیــس دفتــر رئیس جمهــوری بــا تأکیــد بــر اینکــه تعویق 
بیــش از حد یــا عدم برگزاری کنکور ســبب انباشــت داوطلب 
در آزمــون ســال بعــد و اجحــاف گســترده در حــق بســیاری از 
داوطلبانی می شــود که امســال با برنامه ریزی مطالعه کرده و 
زحمت کشــیده اند، اظهار کرد: کنکور با توجه کامل به نظرات 
متخصصــان ســتاد ملــی مبــارزه بــا کرونا و بــا در نظــر گرفتن 
جمیــع جهــات و تــاش بــرای کمتریــن پیامــد منفــی برگزار 

خواهد شد.

 حساسیت لیگ و جام حذفی باعث شده
 کرونا فراموش شود

رئیــس جمهــوری بــا بیــان اینکــه اقدامات 
امریــکا همیشــه بــرای نابــود کــردن برجام 
کــه  قطعنامــه ای  گفــت:  اســت،  بــوده 
امریکایی ها به شــورای امنیت سازمان ملل 
پیشــنهاد داده انــد، نقض قطعنامــه 2231 
شــورای امنیت اســت و همه کشــورها بویژه 
1+4 بایــد بــه شــدت بــا آن مخالفــت کنند. 
ریاســت  اطاع رســانی  پایــگاه  به گــزارش 
جمهــوری، حجت االســام حســن روحانی 
رئیــس  تلفنــی  تمــاس  در  چهارشــنبه  روز 

جمهوری فرانســه بــا وی، با تأکیــد بر اینکه 
اروپا نباید تحت تأثیر امریکا قرار گرفته و در 
دام این کشــور بیفتد، گفت: طبق قطعنامه 
2231 شورای امنیت از 18 اکتبر باید تحریم 
تســلیحاتی ایران برداشته شــود و اگر امریکا 
بخواهــد اقدامــی برخاف آن انجــام دهد، 
نقض قطعنامــه اســت.روحانی تأکید کرد: 
حفظ برجــام و قطعنامــه 2231 یک تعهد 
اساســی از ســوی همه کشــورهایی اســت که 
امــروز دربرجام باقــی مانده انــد و انتظار ما 

این است که چه در آژانس و شورای حکام و 
چه در شورای امنیت سازمان ملل، مشورت 
و رایزنی هــای دقیق و همــکاری بین ایران و 
سه کشــور اروپایی و دو کشــور روسیه و چین 
انجام گیرد تا مانع رسیدن مخالفان برجام 
بــه اهــداف خــود باشــد. رئیــس جمهــوری 
گفــت: امریــکا با توجــه به اینکه بیــش از دو 
سال اســت از برجام خارج شده هیچ حقی 

برای استفاده از سازوکار برجام ندارد.
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مشاجره قاضی و متهم بر سر ارز فروخته شده در خارج
شــانزدهمین جلســه دادگاه رسیدگی 
بــه اتهــام مدیرعامل ســابق شــرکت 
بازرگانی پتروشــیمی و ۱۴ متهم دیگر 
دیــروز بــه ریاســت قاضی مســعودی 

مقام برگزار شد.
ایــن جلســه  گــزارش میــزان، در  بــه 
قاضی خطاب به متهم شمس آبادی 
یعنــی  شــما  خــود  شــرکت  گفــت: 
ام بی وارتــر اعــام کــرده کــه به شــما 
مبالغ ارزی را داده و خرید ارز از داخل 
مد نظــر ام بی وارتر نبوده اســت، لذا 
شــما با تبانی ارز را از داخل خریداری 

کــرده و تحویل داده اید و لیســت های 
صرافی هــا نیــز در این رابطــه موجود 
نگــه  خــارج  در  را  ارز  شــما  اســت. 
آن  مابه التفــاوت  بــا  و  می داشــتید 
بنابرایــن  می خریدیــد؛  ارز  داخــل  از 
یــا صورت هــای صرافــی کــه شــما به 
اســت  کــذب  می کنیــد  اســتناد  آنهــا 
بانک هــای  و  صرافــی  مدیــران  یــا  و 
مربوطــه به ما کذب می گویند. قاضی 
مســعودی مقــام ادامه داد: شــما در 
جلســات اولیــه دادگاه صراحتاً اعام 
کردیــد کــه ارز را از داخــل خریدید که 

متهم شمس آبادی پاسخ داد: ریالی 
کــه بابــت خریــد ایــن ارز هــا مصرف 
شــده، ریــال حاصــل از تســعیر ارز در 
صرافی های مجاز کشور است. قاضی 
یــک  در  تســعیر  همــان  داد:  ادامــه 
معامله برای صرافی ۲۰ میلیون سود 

داشته است.
ایــن  گفــت:  آبــادی  شــمس  متهــم 

موضوع به من ارتباطی ندارد.
قاضی گفــت: اینکــه می گویید به من 
ارتباطی ندارد خب شما خودت چند 
برابر ســودش را گرفتید؟ که متهم در 

پاســخ گفت: در زمــان تحریم امکان 
ارســال ارز از خــارج بــه حســاب های 
داخــل ایــران کــه پی سی ســی اعــام 
بــود وجــود نداشــت؛ صــورت  کــرده 
کــه  اســت  موجــود  صرافــی  حســاب 
چقــدر ارز در خــارج از کشــور تحویــل 
گرفتم و چقدر ریال در داخل گرفتم.

متهم در پاســخ به این ســؤال قاضی 
کــه ارز را فروختیــد و ریــال گرفتیــد؟، 
فروختــه  بی وارتــر  شــرکت ام  گفــت: 
مــن نفروختــم؛ مــن ریــال در داخــل 
دریافــت کــردم. قاضــی خطــاب بــه 

متهــم گفــت: پس قبول داریــد ارز در 
خارج از کشــور فروخته شــده، ریال به 
شــما در داخل داده شــده و شما ریال 
را در داخل تبدیــل به ارز کرده اید. که 
متهــم گفــت: ارزی کــه به کشــور وارد 
می شــود در بانک ها امکان انتقال آن 

وجود ندارد.
قاضــی خطــاب به ایــن متهــم تأکید 
کرد: شــما ارزی را کــه باید می آوردید 
از داخــل تهیــه  را  ارز  نیاوردیــد و آن 
کردیــد. ارزی کــه برای سیاســت های 
اســت.  بــوده  کشــور  مالــی  و  پولــی 

افــرادی  آوردیــم،  را  صرافی هــا  مــا 
بودیــد  کــرده  هــم  تهدیدشــان  کــه 
آوردیم، همه اســناد مشــخص است 
و نشــان می دهد کــه چقــدر گرفتید و 
چقــدر پرداخــت کردید. همــه این ها 
مشــخص اســت. شــما ارزی کــه باید 
وارد کشــور می شد را در خارج از کشور 
منابــع  از  می آییــد  و  می داریــد  نگــه 

داخلی ارز می خرید.
قاضــی بــا اعــام پایــان ایــن جلســه 
دادگاه، جلســه بعــدی را شــنبه هفته 

آینده ساعت ۹ اعام کرد.
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روحانی در گفت و گوی تلفنی با مکرون:

 امریکا هیچ حقی برای استفاده 
از سازوکار برجام ندارد

مکرون: دیدگاه ما درمورد تمدید تحریم تسلیحاتی ایران با امریکایی ها 
متفاوت است

رئیــس جمهــوری با بیان اینکه اقدامات امریکا همیشــه بــرای نابود کردن 
برجــام بــوده اســت، گفــت: قطعنامــه ای کــه امریکایی ها بــه شــورای امنیت 
ســازمان ملل پیشــنهاد داده اند، نقض قطعنامه ۲۲3۱ شورای امنیت است و 

همه کشورها بویژه ۱+4 باید به شدت با آن مخالفت کنند.
به گــزارش پایگاه اطاع رســانی ریاســت جمهوری، حجت االســام حســن 
روحانــی روز چهارشــنبه در تمــاس تلفنــی رئیس جمهوری فرانســه با وی، با 
تأکیــد بــر اینکه اروپــا نباید تحت تأثیــر امریکا قــرار گرفته و در دام این کشــور 
بیفتــد، گفــت: طبــق قطعنامه ۲۲3۱ شــورای امنیــت از ۱8 اکتبــر باید تحریم 
تسلیحاتی ایران برداشته شود و اگر امریکا بخواهد اقدامی برخاف آن انجام 

دهد، نقض قطعنامه است.
روحانــی تأکید کــرد: حفظ برجــام و قطعنامه ۲۲3۱ یک تعهد اساســی از 
ســوی همه کشورهایی اســت که امروز دربرجام باقی مانده اند و انتظار ما این 
اســت که چه در آژانس و شــورای حکام و چه در شورای امنیت سازمان ملل، 
مشــورت و رایزنی هــای دقیق و همــکاری بین ایران و ســه کشــور اروپایی و دو 
کشــور روســیه و چین انجــام گیرد تا مانع رســیدن مخالفان برجــام به اهداف 

خود باشد.
رئیــس جمهوری گفــت: امریکا با توجه به اینکه بیش از دو ســال اســت از 

برجام خارج شده هیچ حقی برای استفاده از سازوکار برجام ندارد.
روحانــی همچنیــن بــا بیــان اینکــه شــیوه عمــل امریــکا در زمینــه تحریم 
غیرقانونــی و غیرانســانی علیه ایران در شــرایط پاندمی کرونا بســیار زشــت و 
قبیح اســت و با مقررات بین المللی و مصوبات سال ۲۰۰5 سازمان بهداشت 
جهانی تناقض دارد، برضرورت اقدام اروپا در فعال شدن روابط اقتصادی با 

ایران و همکاری در مبارزه با کووید ۱۹ تأکید کرد.
رئیس جمهوری همچنین با اشــاره به شــرایط امروز لبنان ناشی از انفجار 
مهیب هفته گذشــته در شــهر بیروت، گفت: بســیار مهم است که همه کمک 
کنیم برای اینکه مســئوالن قضایــی لبنان بتوانند عوامل اصلــی این حادثه را 

پیدا کنند.
روحانی با اشاره به کمک های ارسالی ایران به لبنان بافاصله پس از وقوع 
این حادثه، گفت: لبنان نیاز به وحدت بیشــتر میان گروه های سیاســی دارد و 
همــه باید بــه ایجاد این وحــدت کمک کنیم. لبنــان امروز نیاز بــه یک دولت 
قدرتمنــد دارد و پارلمــان لبنــان و همــه احــزاب باید در این زمینــه به صورت 

متحد گام بردارند.
رئیس جمهوری همچنین از دعوت رئیس جمهوری فرانســه برای حضور 
ایران در گروه بین المللی کمک به حل مشکات لبنان استقبال کرد. روحانی 
در ایــن گفت و گــوی تلفنــی همچنین با اشــاره بــه وضعیت پاندمــی کرونا در 
کشورهای جهان و موج دوم این بیماری بر ادامه همکاری کشورها برای مهار 

این بیماری )کووید ۱۹( تأکید کرد.
رئیس جمهوری فرانسه نیز در این تماس تلفنی با تأکید بر ضرورت حفظ 
برجــام، گفــت: دیــدگاه ما با امریــکا درمورد تمدیــد تحریم تســلیحاتی ایران 
کامــًا متفاوت اســت و این موضوع را بــه صراحت به آنهــا گفته ایم. امانوئل 
مکرون همچنین گفت: در حال انجام اقداماتی برای فعال تر شــدن سیســتم 

مالی اروپا با ایران هستیم.
رئیــس جمهوری فرانســه با اشــاره به شــرایط لبنان پــس از انفجار مهیب 
هفته گذشته در بیروت و سفرش به این کشور، خواستار کمک ایران برای حل 
بحــران سیاســی لبنان شــد و از ایران برای حضــور در گروه اقــدام بین المللی 

برای حل بحران لبنان دعوت کرد.

 نشست فصلی وحدت و اخوت 
فرماندهان ارتش و سپاه

نشســت فصلی وحدت و اخوت با حضور فرماندهان عالی ارتش و ســپاه، 
در محل ســتاد فرماندهی کل ســپاه برگزار شــد. به گزارش ســپاه نیوز، در این 
نشســت بر تداوم همکاری های گذشــته و روزآمد سازی راهکار های هم افزایی 
و هم راســتایی بیشتر برای ارتقای توان دفاعی و مقابله با تهدیدات متصور از 

جبهه دشمنان تأکید و تبادل نظر شد. 
سرلشکر حسین ســامی، فرمانده کل سپاه با تأکید بر اینکه ارتقای قدرت 
دفاعی و توان بازدارندگی کشــور در ســایه وحدت و همدلی نیرو های مســلح 
بویژه ارتش و سپاه رقم خورده است، اظهار کرد: به دلیل برداشت و احساس 
مشترک و درک یکسان نسبت به مخاطرات و تهدیدات؛ این همراهی روز به 
روز گسترش خواهد یافت و ارتش و سپاه با انسجام هرچه بیشتر، دوشادوش 
هــم در مســیر عزت آفرینــی برای انقاب اســامی، نظام و کشــور و صیانت از 

امنیت و آرامش ملت ایران گام بر می دارند. 
امیر سرلشــکر موســوی فرمانــده کل ارتش نیز بــا تأکید بر اینکــه همدلی، 
وحــدت و اخوت ارتش و ســپاه موجب خرســندی فرماندهــی معظم کل قوا 
اســت، گفت: ملت عزیز ما نیز وقتی ارتش و ســپاه را در کنار هم و دســت در 
دســت یکدیگر برای دفاع از انقاب اســامی و کشــور می بینند خوشــحال تر و 

امیدوارتر می شوند.

 عفو و تخفیف مجازات ۲۱۸ محکوم 
تعزیرات حکومتی با موافقت رهبر انقالب

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی از عفو و تخفیف مجازات ۲۱8 نفر از 
محکومان تعزیرات حکومتی خبر داد.

بــه گــزارش ایلنــا، سیدیاســر رایگانی اظهــار کرد: به مناســبت فرا رســیدن 
اعیاد ســعید قربان و غدیرخم، تعداد ۲ هزار و ۱3۵ نفر از محکومان محاکم 
عمومــی و انقــاب، ســازمان قضایــی نیروهــای مســلح و ســازمان تعزیــرات 
حکومتی از سراســر کشــور مورد عنایت رهبر معظم انقاب )مدظله العالی( 

قرار گرفتند. 
وی افزود: در عفو رهبری به مناســبت اعیاد سعید قربان و غدیرخم، ۲۱8 
نفر از محکومان ســازمان تعزیرات حکومتی مشمول عفو یا تخفیف مجازات 
شــده اند کــه با دســتور رئیس ســازمان، این موارد بــرای اعمال بــه ادارات کل 

اجرایی سراسر کشور اباغ شد.

پافشاری ترامپ بر ادعای خود درباره ایران
رئیــس جمهوری امریــکا ادعا کرد در صورتــی که در انتخابات آینده ریاســت 
جمهوری پیروز شــود، ایران ظرف یک ماه حاضر به توافق جدید با واشــنگتن 
می شــود. به گزارش ایرنا، »دونالد ترامپ« رئیس جمهوری امریکا سه شــنبه 
در یــک کنفرانس خبری در کاخ ســفید ضمــن ابراز ناراحتــی از چین به دلیل 
اقداماتــی کــه انجــام داده، بــه فشــارهایی که دولتــش علیه برخی کشــورها از 

جمله ایران می آورد اشاره کرد. 
ترامــپ مدعی شــد: اگر ما در انتخابات پیروز شــویم، پــس از پایان انتخابات، 
ظرف یک ماه ایران با ما به توافق می رسد. اما بزرگترین رؤیای آنها در جهان 
ایــن اســت که جو بایدن پیروز شــود، چراکه ]در آن صــورت[ آنها صاحب این 

کشور )امریکا( می شوند. 
چین... کره شــمالی صاحب این کشــور می شوند. ترامپ در هفته ها و روزهای 
اخیــر اظهارات مشــابهی درباره توافق با ایران داشــته که با توجــه به نزدیکی 
انتخابات ریاســت جمهوری در این کشور، حاکی از شکست سیاست های کاخ 

سفید در قبال ایران و فشار افکار عمومی امریکا برای توافق با تهران است.

بافحاشیوجمالتدرشتمشکلمردمحلنمیشود
دفاع رئیس جمهوری از طرح دولت برای گشایش اقتصادی

بورس و خرید نفت جای سرمایه گذاری مطمئن است نه سکه و دالر
گــروه سیاســی/ دعــوت بــه وحــدت و 
تشــکیل صف واحــد مقابل تروریســم 
اقتصادی امریکا، خاصه صحبت های 
در  جمهــوری  رئیــس  گذشــته  روز 
هیــأت دولــت بــود. این ســخنان پس 
جدیــد  طــرح  کــه  شــد  مطــرح  آن  از 
دولت بــرای مدیریــت بازار ســرمایه و 
نفــت کــه در شــورای عالــی هماهنگی 
اقتصــادی ســران قــوا در حال بررســی 
اســت، نه با رویکرد کارشناســانه، بلکه 
از دریچــه مخالف خوانی های سیاســی 
و پشــت تریبونــی مــورد هجمــه قــرار 
گرفت. برهمیــن اســاس، روحانی روز 
گذشــته در هیــأت دولــت، در گفتــاری 
که به هشــدار می مانســت، همــگان را 
از درشــت گویــی و به تعبیــر او، برخی 
را از فحاشــی بــه دولت برحذر داشــت 
و تأکیــد کــرد: در زمیــن دشــمن بــازی 
نکنیــد چرا کــه دشــمن می خواهد القا 
و  سیاســی  اقتصــادی،  لحــاظ  از  کنــد 
اجتماعی به پیروزی و موفقیت رسیده 
و مــا در عمــل می خواهیم اثبات کنیم 
دشــمن شکســت خورده است. رئیس 
شــائبه ها  حــال،  درعیــن  جمهــوری 
مبنی بر هزینه ســازی ایــن دولت برای 
دولــت آینــده را بی معنی دانســت و با 
بیــان اینکه در جمهوری اســامی، این 
دولــت و آن دولت نداریم، از منتقدان 
خواســت به جــای ایــن ســخنان که به 
نوعــی بــازی کــردن در زمیــن دشــمن 
اســت، طرح ها و پیشــنهادهای خود را 

ارائه دهند.
ë  با جمالت درشــت، مشــکلی از کشور

حل نمی شود
اطاع رســانی  پایــگاه  گــزارش  بــه 
حجت االســام  جمهــوری،  ریاســت 
حسن روحانی، طرح بحث این دولت 
و آن دولــت از ســوی برخــی افــراد در 
روزهای اخیر را از حرف های بی منطق 
و کودکانــه دانســت و تأکیــد کــرد: ایــن 
دولت و آن دولــت معنا ندارد، ما یک 
ملــت هســتیم و در برابر یک دشــمن 
ایســتاده ایم، ایــن حرف هــا چیســت؟ 
دولــت  می گوینــد  مــردم  بــه  برخــی 
طرحــی دارد که ممکن اســت زحمتی 
بــرای دولت آینده درســت کند. کســی 
که به طرح دولت ایراد می گیرد بگوید 
ایرادش چیســت؟ با فحاشــی و ردیف 
کردن جمات درشت، مشکلی از کشور 

حل نمی شود.
رئیس جمهوری با بیان اینکه دولت 
در حــال تاش بــرای کنترل نقدینگی، 
مقابله شــدید بــا تحریم نفتــی، ایجاد 
و  درآمدهــا  بیــن  بودجــه ای  تعــادل 
هزینه ها و ایجاد سرمایه مطمئن برای 
مردم اســت، این اهــداف را مفاد طرح 
دولت دانســت که در جلســه سران قوا 

نیز کلیات آن تصویب شده است.
بــه بــاور روحانی، اگــر ایــن طرح ها 
اجرایــی شــوند حتمــاً در زندگی مردم 
تأثیرگــذار خواهد بود. مــا می خواهیم 
بگوییم سکه و دالر جای سرمایه گذاری 
نیســت، اما بورس و خرید نفت، جای 

سرمایه گذاری مطمئن است.
روحانــی، بــا بیــان اینکــه اقدامــات 
گســترده دولت در حوزه های زیربنایی 
و عمرانی به این معناست که علیرغم 
دولــت  امریــکا  اقتصــادی  فشــارهای 
شکســت  ایــران  اســامی  جمهــوری 
نخواهــد خــورد، اضافــه کــرد: دولــت 
مصمم اســت کشــور را در شدیدترین 
شــرایط تحریــم اداره کنــد، دولــت در 
بخــش اقتصادی همه تــوان خود را به 
کار گرفتــه تــا نقدینگــی را کنتــرل کرده 
و در مقابلــه بــا تحریــم نفتــی، نفت را 
در چارچوبــی که نهایی خواهد شــد به 
فروش رســانده و تعادلی بین منابع و 

مخارج ایجاد کند.

ë  کشور را در سخت ترین شــرایط اداره
می کنیم

رئیــس جمهــوری بــا بیــان اینکــه 
دشمنان در تبلیغات خود می خواهند 
مــا را از یــک موضوع مهــم غافل کنند 
و متأســفانه در داخل هم بعضاً به آن 
بی توجهــی می شــود، گفــت: ما کشــور 
را در شــرایط ســخت ترین تحریم  های 
و  می کنیــم  اداره  تاریــخ  اقتصــادی 
شــرایط ما عــادی و معمولی نیســت. 
تصور دشمنان این بود که ما برای چند 
ماه قدرت تاب آوری در برابر تحریم ها 
را نخواهیم داشــت. او با اشاره به اینکه 
امروز حدود دو ســال و نیم است که در 
برابــر این فشــار اقتصادی تروریســتی، 
پابرجا ایستاده ایم و مسیر خود را ادامه 
می دهیــم، خاطرنشــان کرد: امــروز در 
میــدان جنگ هســتیم و البتــه حضور 
در این میدان مشــکاتی هم دارد و در 
این میدان زخمی شدن و شهادت هم 
وجود دارد. روحانی گفت: امریکایی ها، 
صهیونیست ها و ارتجاع منطقه تصور 
می کردند با تحریم سال ۹7 می توانند 
مــا را از لحــاظ اقتصادی دچــار بحران 
کنند و این بحــران اقتصادی به بحران 
اجتماعــی تبدیــل می شــود و بحــران 
اجتماعی هم به بحران امنیتی تبدیل 
خواهد شــد، اما آنان در هر سه مرحله 
ناموفق بودند البته در شــرایط تحریم 
زندگــی مــردم با ســختی و فشــار توأم 
خواهد بــود که مــردم ایــن واقعیت را 
درک کــرده و بــه خوبــی در مقابــل آن 

مقاومت می کنند.
رئیس جمهــوری با تأکیــد بر اینکه 
شــرایط  بــا  جنــگ  شــرایط  مقایســه 
صلــح، اقــدام خطا و اشــتباهی اســت 
نرخ رشــد اقتصادی متوســط 5 درصد 
ســال های ۹3 تــا ۹6 را شــاهدی بر این 
مدعــا دانســت و اظهار کــرد: بی تردید 
وقتی از رشــد اقتصــادی با نفت حرف 
می زنیم و نفت تحریم می شــود، رشد 
اقتصادی به رشد منفی تبدیل می شود 
و اگر کســی اینها را با هم مخلوط کرده 
و ایــن ســال ها را کنــار هــم قــرار دهد و 
ســپس چنیــن برداشــت کنــد کــه این 
دولت رشــد مثبت اقتصادی نداشــته، 
برداشــت درســتی نیســت. روحانــی با 
بیان اینکه این دولت کشور را در شرایط 
رشد منفی 7.4 درصدی تحویل گرفته 
اســت، گفت: تا سال ۹7 که این تحریم 
شــدید نبوده با رشــد متوسط 5 درصد 
کشــور را اداره کردیــم و اگــر نفــت را که 
تحریــم به طــور عمــده روی آن بوده را 
کنــار بگذاریــم، وقتــی رشــد اقتصادی 
بدون نفت را حســاب می کنیم به رغم 
فشــارها در همین ســال ۹8 نیز، رشــد 

اقتصادی مثبت ۱.۱ بود.
روحانــی بــا تأکیــد بــر اینکــه دولت 
می خواهــد در بخــش بودجــه ای خود 
بین منابع و مخارج تعادل ایجاد کند، 
افــزود: ایــن مجموعــه طرحــی اســت 
کــه ســتاد اقتصــادی دولــت در طــول 
هفته هــای گذشــته بررســی کــرده و به 
تصویب رســانده اســت. ایــن موضوع 
را در جلســه ســران قوا نیــز مورد بحث 
قــرار داده و کلیــات آن را بــه تصویــب 
رسانده ایم و بعد از طی مراحل نهایی 
ایــن مصوبه، دولت هم آیین نامه های 
اجرایــی آن را خواهد نوشــت که حتماً 

در زندگی مردم تأثیرگذار خواهد بود.
ë برخی مردم را دلسرد می کنند

رئیس جمهوری اظهارکرد: درمورد 
کاری کــه دولــت هفته هــا و ماه ها برای 
آن زحمت کشــیده، یک سری افراد که 
معلوم نیســت مبانی آنهــا برای اینکه 
مــردم را دلســرد کننــد، چیســت؟ بــه 
مــردم می گوینــد طرح دولــت ممکن 
است زحمتی برای پرداخت به دولت 

آینــده ایجــاد کنــد و دولــت می خواهد 
خــود را از فشــار خــاص کــرده و ایــن 
فشــار را به دولت آینــده منتقل کند که 
این یک حرف کامًا دروغ و بی اســاس 

است.
روحانی افزود: اگر امروز کسی برای 
اقدامــات دولــت در افتتــاح طرح های 
بــزرگ پتروشــیمی و تکمیــل فازهــای 
پــارس جنوبی بگوید کــه این دولت به 
نفع دولت بعدی کار می کند، این گونه 
اساســاً حرف هــای کودکانــه  حرف هــا 
اســت. اینکــه بــرای افتتاح هایــی که به 
صورت هفتگی انجام می شود بگویند، 
ایــن افتتــاح بــه نفــع دولــت بعــدی 
می شــود، این حرف کودکانه  ای است، 
حتمــاً بــه نفــع دولت بعدی می شــود 
و بایــد به نفع باشــد مگر دولت بعدی 
دولــت خارجی اســت؟ دولــت بعدی 
هــم از آن همیــن ملت اســت و فرقی 
نمی کند. این دولــت و آن دولت معنا 
نــدارد و همــه خــادم مــردم هســتیم، 
ما باید کشــور را در شــدیدترین شرایط 

تحریــم اداره کنیــم و در ایــن مســیر با 
کسی شوخی نداریم. رئیس جمهوری 
با بیان اینکه کســی که بــه طرح دولت 
ایراد می گیرد لطفــاً بگوید چه طرحی 
دارد، تصریح کرد: با فحاشــی و ردیف 
کردن جمات درشت که مشکلی حل 
نمی شــود. ما به مردم قــول دادیم که 
در شــرایط تحریم تسلیم نمی شویم و 
قول دادیم که امریکا در طرح شکست 
ناموفــق  اقتصــادی  ملــت در بخــش 
خواهــد بــود. مــا در این مســیر حرکت 
کــه  برنامه ریز ی هایــی  بــا  و  می کنیــم 
انجام دادیم حقوق کارمندان، کارگران 
و بازنشســتگان، همچنیــن یارانه هــا و 
بســته های حمایتی را بموقع پرداخت 

کردیم.
بــه  اشــاره  بــا  جمهــوری  رئیــس 
مســکن،  زمینــه  در  دولــت  اقدامــات 
گفــت: علیرغم انتقاداتی کــه از دولت 
در زمینــه مســکن انجــام می شــود تــا 
واحــد  میلیــون   ۲ دولــت  ایــن  پایــان 
مســکونی تحویــل داده می شــود، یک 

میلیــون و 3۰۰ هــزار مســکن ناقص را 
تکمیــل و تحویــل داده ایــم، 5۰۰ هزار 
واحد مســکونی در طرح اقــدام ملی تا 
پایان دولت تحویل داده خواهد شــد و 
تاکنون ۱7۰هزار واحد مسکونی هم که 
در ســیل و زلزله خســارت دیــده بودند 
تکمیل و تحویل داده شــده اســت. لذا 
ســخن گفتن از این دولــت و آن دولت 
از حرف های بی منطق و کودکانه است.

او بــا بیــان اینکــه دولت کشــور را در 
چارچــوب قانون و در قالــب بودجه ای 
اداره  کــرده  تصویــب  مجلــس  کــه 
می کنــد، ادامــه داد: ضمــن اینکــه در 
ســال پایانــی تــاش مضاعفــی را آغاز 
کرده ایم که طرح های عمرانی تحرک 
طــول  در  لــذا  بیابنــد  فوق العــاده ای 
ســال جاری تــا امــروز 4۰ هــزار میلیارد 
عمرانــی  طرح هــای  بــرای  تومــان 
تخصیــص یافتــه اســت که در شــرایط 
محســوب  بزرگــی  بســیار  کار  کنونــی 

می شود.
رئیس جمهوری به طرح اقتصادی 

دولــت بــرای فــروش نفــت بــه مردم 
اشــاره و اظهارکرد: مــردم می توانند در 
بازار بــورس خریدهایی بکنند که برای 
دارایی شــان اطمینــان داشــته باشــند، 
هــدف از اینکــه ســهام ای.تــی. اف در 
اوایل شــهریور ماه بــا تخفیف فروخته 
می شــود، این اســت کــه مــردم بدانند 
ســرمایه گذاری  جــای  دالر  و  ســکه 
نیســت بلکه بورس و خرید نفت جای 
ســرمایه گذاری اســت و می خواهیم از 

طریق مطمئن به مردم کمک کنیم.
ë  2231 موضع ایران دربــاره قطعنامه

روشن است
روحانی در بخش دیگری از سخنان 
خــود با بیــان اینکه امریــکا در طول دو 
سال و نیم گذشته در بخش سیاسی نیز 
همــواره در طرح هــای خود علیه ملت 
ایران، ناموفق بوده اســت، به شکست 
امریــکا در شــورای امنیــت و مخالفت 
هــر ۱4 عضــو شــورا با آن اشــاره کــرد و 
افــزود: امریکا روز گذشــته )سه شــنبه( 
قطعنامــه ای را بــرای ضربــه زدن بــه 
برجام و قطعنامــه ۲۲3۱ مطرح کرده 
اســت تــا آن را نقــض کنــد البتــه امید 
فــراوان داریم کــه امریــکا در این طرح 
نیز دچار شکســت خواهد شد و یک بار 
دیگر شکســت و انزوای خــود را خواهد 
دیــد. رئیــس جمهــوری با بیــان اینکه 
موضع ما در قبال این قطعنامه روشن 
اســت، تصریح کــرد: اگــر قطعنامه ای 
 ۲۲3۱ قطعنامــه  از  بخشــی  علیــه 
تصویب شود به معنای نقض فاحش 
برجــام بــوده و عواقــب آن بــر عهــده 

بانیان آن است.
روحانــی بــا بیــان اینکــه بــه اعتقاد 
من امریکا در تمــام کارهایش ناموفق 
خواهد بــود، گفت: اینکــه اخیراً رئیس 
اگــر  کــرده  اعــام  امریــکا  جمهــوری 
باردیگــر انتخــاب شــود بافاصلــه بــا 
ایران مصالحه خواهد کرد، اگر راســت 
فصــل  و  حــل  دنبــال  بــه  و  می گویــد 
مســائل است چرا در چند سال گذشته 
ایــن همــه طــرح علیــه ملــت ایــران و 
منطقه انجام داده اســت و چرا همین 
امــروز علیه ملت ایــران اقــدام کرده و 
قطعنامــه ای را علیه بخشــی از برجام 
ارائه می کند؟ معلوم اســت که راســت 
نمی گوید و بر عهد خود پایبند نیستند. 
روحانی همچنین کشــورهای همسایه 
را بــه هوشــیاری در مقابل اینکــه مبادا 
امریــکا بخواهــد از آنهــا سوءاســتفاده 
کند، فراخواند و گفت: این را برادرانه و 
دوستانه به چند کشور همسایه جنوبی 
می گویــم کــه به خوبــی بداننــد قدرت 
دفاعی و تســلیحاتی ایــران به نفع کل 
منطقــه اســت، از ســاح برای دفــاع از 
خودمان اســتفاده می کنیم و قدرت ما 
علیه شــما نیســت باید مراقــب آنانی 
باشــید که منابع شما را غارت می کنند 
و در مقابل به شما ساح می فروشند تا 

همسایه خود را بمباران کنید.
رئیس جمهوری با بیان اینکه زمان 
حمله صــدام به کویت اولین کشــوری 
بودیم که حتی قبل از شورای همکاری 
خلیج فارس، این اقدام را محکوم و در 
مقــام عمل نیز به مــردم کویت کمک 
کردیم، خطاب به برخی از کشــورهای 
همسایه گفت: بی تردید اگر برای ثبات 
منطقــه نایســتاده بودیــم امروز شــما 
نبودید. پس همواره حامی و برادر شما 

بودیم.
روحانــی در عیــن حــال نســبت به 
سوء استفاده از حادثه لبنان هشدار داد 
و گفــت: امروز لبنان بــه وحدت و یاری 
احتیــاج دارد و مطمئــن هســتیم کــه 
مردم بــزرگ این کشــور از ایــن حادثه 
نیــز موفق بیرون خواهند آمــد و از این 

روزهای سخت عبور خواهند کرد.
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رئیــس دفتر رئیس جمهوری با اشــاره بــه فرآیند طرح و 
بررســی موضــوع پیش فــروش نفــت به مردم در جلســه 
اقتصادی دولت و سران قوا، اعام کرد که این مسأله برای 

تصمیم گیری نهایی خدمت رهبری ارسال شده است. 
بــه گزارش ایســنا، محمود واعظی در حاشــیه جلســه روز 
گذشته هیأت وزیران، جزئیات طرح گشایش اقتصادی و 
فروش داخلی نفت، از طرح ایده تا مراحل فعلی بررسی 
آن را بیــان کرد.  واعظی بــا بیان اینکه این ایده در ابتدا در 
وزارت نفت مطرح و ســپس در کمیته ای با حضور رئیس 
ســازمان برنامه و بودجه و  وزرای نفت و اقتصاد بررسی و 
در نهایت در ستاد اقتصادی دولت به بحث گذاشته شد، 
اظهــار کرد: در مورد این طرح در دو جلســه شــورای عالی 
هماهنگــی اقتصــادی مفصــل بحــث کردیــم و کلیــات 
آن تصویــب شــد و بر اســاس روال، نتایــج تصمیم گیری 
خدمــت رهبر معظم انقاب تقدیم شــد و پــس از آن که 
ایشــان تأیید یا نظرات اصاحی را اباغ کنند، آن را علنی 

می کنیم.
رئیس دفتر رئیس جمهوری اظهارات برخی درباره طرح 
را براســاس شــنیده های آنان دانســت و تأکید کــرد: روال 
دولت این گونه است که تا زمانی که مقام معظم رهبری 
مصوبه شــورای هماهنگــی اقتصادی قــوا را تأیید نکنند، 

مصوبه تلقی نمی شود، بلکه فقط یک پیشنهاد است.
واعظــی دربــاره علت پیگیــری این طــرح نیز بــا تأکید بر 
اینکه تلقی ما این است که باید نفت ابزاری برای تقویت 
اقتصادی کشــور باشــد، اما امــروز با فشــارهای حداکثری 
امریــکا برای صــادرات نفت مقــداری محدودیــت ایجاد 
شــده اســت، اظهار کرد: می خواهیــم این امــکان را برای 
مــردم ایجــاد کنیم تــا بتوانند بر اســاس توان خــود از یک 
بشکه تا صدهزار بشکه نفت بخرند؛ با سازو کاری که برای 
این طرح آماده می شــود به مردم اطمینان داده می شود 
که ســود آنان از سود ســاالنه بانکی کمتر نشود و تضمین 
داده شود که اگر کسی تعدادی بشکه نفت خریداری کرد، 
ســال آینده در زمان فروش اگــر قیمت نفت بین المللی 

کــه امــروز ممکن اســت 38 دالر باشــد، به ۵۰ تــا ۶۰ دالر 
رســید، بتواند نفت را به قیمت روز بفروشــد. رئیس دفتر 
رئیس جمهــوری ادامه داد: این فرض را گذاشــتیم که اگر 
قیمت نفت به 3۰ دالر کاهش یافت؛ جهت جلوگیری از 
ضرر و زیان شهروندی که امروز سرمایه گذاری کرده است، 
شرکت نفت مابه التفاوت نفت خریداری شده با نرخ سود 

بانکی را محاسبه و پرداخت  کند.
واعظی، ایجاد نشــدن تــورم، معاملــه کاال و ایجاد انگیزه  
بــرای شــرکت های خصوصی ایرانــی برای صــادرات را از 
مزایای این طرح برشمرد و گفت: در این طرح به صورت 
ریالی یا با ارز نیمایی به قیمت روز خرید و فروش می شود. 
امکان خرید و فــروش حواله نفتی در بورس انرژی وجود 
دارد، امــا در حقیقت اگر کســی تعــدادی از حواله های در 
دســت مردم را خریــداری کرد و میزان نفــت در اختیار او 
به رقمی حدود ۵۰ هزار بشــکه رســید، می تواند صادرات 
انجــام دهــد.  واعظــی همچنیــن بــا رد اظهاراتــی مبنــی 
بــر اینکــه دولــت یازدهــم سیاســت زمیــن ســوخته را در 
پیــش گرفته اســت، تصریح کرد: هیــچ گاه فکر نمی کنیم 
ســرمایه گذاری ها و گســترش هایی کــه انجــام می دهیم، 
در دولــت بعد بهره برداری می شــود؛ در واقــع ما اصًا به 
دولت هــا فکــر نمی کنیم بلکه به این فکــر می کنیم که ما 
کارگزار مردم هســتیم و اگر فکر می کنیم می توانیم اقدام 
خوبی برای مردم انجام دهیم و مســائل امروز را برطرف 

کنیم، این کار را انجام می هیم.

 واعظی: طرح دولت برای فروش داخلی نفت 
خدمت رهبری ارسال شده است
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اولین مواجهه رسمی دولت و مجلس به 
نفع پاستور رقم نخورد. 140 رأی مخالف، 
104 رأی موافــق و 10 رأی ممتنع، مانع از 
مانــدگاری حســین مــدرس خیابانی در 
وزارتخانه صمت شــد. مدرس خیابانی 
مدت 3 ماه سرپرســتی ایــن وزارتخانه را 
عهده دار بود و حاال با رأی عدم اعتماد به 
او، وزارت صمت دوباره شاهد سرپرست 

خواهد بود.
دیروز رأس ســاعت 8 صبــح، زنگ آغاز 
نوزدهمین جلسه علنی مجلس یازدهم 
بــه صدا درآمد. وزیر پیشــنهادی صمت 
بدون همراهی رئیس جمهوری و زودتر 
از رســیدن اســحاق جهانگیــری، معاون 
اول رئیــس جمهــوری در صندلی ردیف 
جلوی بهارســتان نشســت و نمایندگان 
هــم یک به یک بــه او ملحق می شــدند. 
فضــای ابتدایی مجلــس اصــًا آن گونه 
نبود که گمان عدم رأی اعتماد به مدرس 
خیابانی برود؛ همچنانکه که در چند روز 
گذشــته خبری از مخالفت مجلســیان با 

وزیر پیشنهادی به بیرون درز نکرده بود.
بــا ارائــه گــزارش ســخنگوی کمیســیون 
صنایــع و معــادن در خصــوص برنامــه 
وزیر معرفی شــده صمت، نوبت رئیس 
جمهوری بود که از یک ســاعت فرصت 
قانونی خود برای دفاع از وزیر پیشنهادی 
اســتفاده کنــد. امــا عــدم حضور حســن 
روحانی در این جلســه که بعدتر معلوم 
شــد با توصیه ســتاد ملی مبارزه با کرونا 
بوده و البته انتقاد نمایندگان را هم در پی 
داشت، جلسه با صحبت های مخالفین 

گزینه پیشنهادی آغاز شد.
محســن زنگنه نماینــده تربــت حیدریه 
به عنوان اولین نماینده مخالف، معتقد 
بود که اقتصاد کشور در دست مافیاهای 
مختلــف صنعــت، معــدن و کاالهــای 
اساســی اســت و وزیر پیشنهادی قابلیت 
مقابلــه با مافیاهــا را نــدارد. او به حضور 
یــک ســاله مــدرس خیابانــی در وزارت 
صمت به عنوان قائــم مقام وزیر در امور 
بازرگانی اشــاره و به انتصابــات او هم در 
ایــن مدت اعتــراض کــرد. تخصیص ارز 
4200 تومانــی بــه برخی واردکننــدگان و 

افزایش قیمت فوالد، خــودرو و کاالهای 
اساســی به بهانــه جهش قیمــت دالر از 
دیگر موضوعاتی بود که زنگنه پای آن را 

به صحن علنی کشاند.
زنگنــه 7 دقیقــه از وقــت 15 دقیقــه ای 
خــود را به حســینعلی حاجــی دلیگانی 
نماینده شاهین شــهر اختصاص داد که 
او هم در مخالفت با وزیر پیشــنهادی به 
وضعیت بازار اشاره کرد و گفت اگر مردم 
می خواســتند به او مستقیم رأی بدهند، 
چه می کردند؟ اگر آقای خیابانی راســت 
می گویــد به خیابان امیــن حضور تهران 
رفتــه و احــوال کارگرانــی که بــرای خرید 
جهیزیه دخترانشــان آمدند را ببیند. اگر 
آن کارگر بگوید که به خیابانی رأی اعتماد 

دهم بنده نیز قبول می کنم.
ارومیــه  نماینــده  ذاکــر  سیدســلمان 
نخســتین موافــق وزیــر پیشــنهادی بــود 
که پشــت تریبــون رفــت. او از دو مخالف 
مــدرس خیابانــی خواســت کــه در مورد 
اظهاراتشــان تجدیدنظر کننــد و خود در 
دفاع از وزیر پیشــنهادی پاســخ اعتراض 
محســن زنگنه را داد کــه چرا یک فتنه گر 
را در وزارت صمت منصوب کرده است. 
او گفــت: آقــای خیابانــی در پاســخ بــه 
صراحت گفت که اگر با مستندات چنین 
فــردی را معرفــی کنیــد بافاصلــه او را 
اخراج می کنم. یکی از روزمه های ایشان 
جناحی عمل کردن و توجه به تخصص 

و توانمندی افراد است.
ذاکر 3 دقیقه از وقت 15 دقیقه ای خود را 
به علی بابایی کارنامی نماینده ساری داد 
کــه او هم در موافقت با وزیر پیشــنهادی 
گفــت که اگر یک روز و حتی یک ســاعت 
از وزارتخانه را بدون وزیر بگذاریم خیانت 
اســت. او خطــاب بــه مخالفــان مدرس 
خیابانــی گفــت: صنعــت فوالد دســت 
چه کســانی بوده و مافیای آن چه کسانی 
هســتند؟ افرادی در بیرون تــاش دارند 

شما را مدیریت کنند.
مخالف دیگــر وزیر پیشــنهادی صمت، 
علی اصغر عنابســتانی نماینده ســبزوار 
بود. او حضــور مدرس خیابانی به عنوان 
قائم مقــام رحمانی وزیر ســابق صمت 
را ناشــی از فشــار جهانگیــری و واعظــی 
دانســت و دلیــل ایــن کار را عاقه رئیس 
جمهوری برای تشــکیل وزارت بازرگانی 

دانســت. او خطاب به معاون اول رئیس 
جمهوری مدعی شــد: به جــای اینکه به 
فکر جــا انداختــن آدم های خود باشــید 
کمی به مردم فکر کنید. مراجع رســمی 
در مــورد بازداشــتی های فتنه نامــه داده 
بودند و تأکید داشــتند که پست و مقامی 
نگیرند اما شــما یکــی از بازداشــتی های 
فتنــه را در یکــی از شــرکت های بازرگانی 
منصــوب کردیــد. مدیــرکل شــما رئیس 

دفتر یکی از سران فتنه است.
عنابســتانی نیمــی از وقــت خــود را بــه 
عباس گودرزی نماینــده بروجرد داد که 
او نیــز در مخالفــت، خطاب بــه مدرس 
خیابانی گفت کــه خودت را خراب نکن، 
تو نمی توانی این وزارتخانه را جمع کنی. 
او بــا ایــن جملــه کــه نمی توانی بــا مافیا 
برخورد کنی از رئیس جمهوری پرســید: 

مگر قحط الرجال بود؟
در ادامــه نوبــت به موافق پایانی رســید. 
محمــد خدابخشــی نماینــده الیگــودرز 
حضــور 15 ماهــه مــدرس خیابانــی در 
وزارت صمت را مفید دانست و گفت که 
او می تواند بازار را به ثبات برساند. احمد 
رسولی نژاد نماینده دماوند آخرین فردی 
بود که در موافقت خود خطاب به هیأت 
رئیســه گفت که ای کاش اجازه می دادید 
ســؤال از رئیس جمهوری مطرح می شد 

و اینگونه همه مشــکات را به کسی که 3 
ماه است مسئولیت یک وزارتخانه را دارد 

ربط ندهیم.
حاال نوبت به حسین مدرس خیابانی 
بــود کــه در دفــاع از برنامه هــای خــود 
30 دقیقــه ســخنرانی کند. او کــه برای 
دومیــن بار در جمع مجلســیان جدید 
حاضر می شــد، وعــده داد که: نســبت 
بــه معیشــت مــردم دغدغه داشــته و 
برنامه خود را در ۴ محور اصلی تحقق 
جهــش تولیــد با اتــکا بر توان ســاخت 
داخل، توسعه سرمایه گذاری و تکمیل 
طرح های تولیدی، توســعه صــادرات 
و کنتــرل واردات و مدیریــت و تنظیــم 
بازار تنظیم کــرده و تاش خواهم کرد 
عــاوه بر حفظ آرامش بازار و تضمین 
فراوانــی کاال با تکمیل طرح های نیمه 
تعطیــل  واحدهــای  احیــای  و  تمــام 
ضمــن عمل بــه فرمــان رهبر معظم 
انقاب به اشــتغال عنایت ویژه داشته 
باشم. او در ادامه گفت: در شرایط کرونا 
اجازه ندادیم مردم قفســه های خالی 
فروشــگاه ها را ببینند این در حالی بود 
کــه در خارج از ایران و حتی کشــورهای 
اروپایی مردم قفسه های خالی ،غارت 
فروشــگاه ها و دعــوا بــرای خریــد یــک 
ماســک را دیدند اما مــردم ایران هیچ 

یک از اینها را ندیدند.
در  تولیــد  وضعیــت  اعــام  از  پــس  او 
امــکان  افزایــش  و  واحدهــا  از  بســیاری 
واردات، بــه انتصاب فــردی که مخالفان 
او را یکــی از فتنــه گران می دانســتند هم 
پاســخ داد و گفــت: انتصــاب آن فــردی 
کــه اســم بردیــد براســاس دســتور وزیــر 
قبلی بوده اســت. ما از همه دستگاه های 
نظامی و امنیتی استعام می گیریم. من 
از نوادگان خیابانی هستم این وصله ها به 

من نمی چسبد.
بــا پایــان یافتن دفــاع مــدرس خیابانی، 
او چنــد دقیقــه ای پــس از جهانگیــری از 
مجلــس خارج شــد تــا نماینــدگان آرای 
خــود را اعام کنند. در این میان علیرضا 
رئیــس  از  محــات  نماینــده  ســلیمی 
مجلس درخواســت کرد تا تذکــر خود را 
اعام کند. او بــا اعتراض به عدم حضور 
روحانی در جلســه دیروز مجلس گفت: 
گفته می شود ســتاد ملی کرونا به ایشان 
توصیه کرده در مجلس حضور نداشــته 
باشــند، حال باید بگوییم که شــمایی که 
بــه یــک میلیــون دانش آمــوز می گویید 
در آزمــون کنکور شــرکت کننــد، آیا خون 
شما از آنها رنگین تر است. این تبعیض 
آشــکار بوده اســت. محمدباقــر قالیباف 
رئیس مجلس در پاســخ به این نماینده 

امــور  معاونــت  امیــری،  آقــای  گفــت: 
مجلس ریاســت جمهوری درخصوص 
عــدم حضور آقــای روحانی، نامــه ای به 
بنده نوشــتند کــه آن را متذکر می شــوم. 
همچنیــن نامــه رســمی دفتــر ریاســت 
جمهــوری هم چنــد روز قبل بــرای بنده 
ارسال شده و هیأت رئیسه در جریان این 
موضوع قرار گرفتند که رئیس جمهوری 
از ستاد ملی کرونا درخصوص حضورش 
در مجلــس اســتعام کــرده، امــا آنها به 

جهت شرایط کرونا، مصلحت ندیدند.
بــا فضایــی کــه در مجلس هنــگام نطق 
مخالفــان ایجــاد شــده بــود، فریادهــای 
احســنت احســنتی کــه از صندلی هــای 
بهارســتان بلند می شــد، دیگر عدم رأی 
اعتماد به وزیر پیشنهادی قابل پیش بینی 
بــود. نمایندگان عــدد 2 را به نشــانه رأی 
منفی به یکدیگر نشــان می دادند و آرای 
خــود را بــه گلــدان می ریختنــد. بــا پایان 
شــمارش آرای نماینــدگان، محمدباقر 
قالیبــاف نتایــج شــمارش را اعــام کرد: 
رأی  بــا 140  خیابانــی  مــدرس  حســین 
مخالف، 104 رأی موافق و 10 رأی ممتنع 

به عنوان وزیر صمت انتخاب نشدند.
ë   معرفی سرپرست جدید با استجازه رهبری

حســینعلی امیــری معــاون پارلمانــی 
رئیــس جمهــوری درباره آینــده وزارت 
اعتمــاد  رأی  عــدم  از  پــس  صمــت 
مجلــس بــه وزیــر پیشــنهادی دولــت 
دیــروز گفــت: بــر اســاس اختیــاری که 
قانون اساسی به رئیس جمهوری داده 
است اگر به هر دلیلی وزارتخانه ای فاقد 
وزیر باشــد، رئیس جمهــوری می تواند 
آن وزراتخانــه را با سرپرســت اداره کند 
کــه به مدت ســه ماه »حســین مدرس 
خیابانی« مســئولیت سرپرستی وزارت 
صنعت، معــدن و تجــارت را بر عهده 
داشــت. مهلــت سرپرســتی ایشــان از 
امــروز منقضی می شــود و راهکار باقی 
مانــده این اســت که رئیــس جمهوری 
باید با اســتجازه از رهبر معظم انقاب 
کســی را تا معرفی وزیر جدید به عنوان 
معــاون  کنــد.  منصــوب  سرپرســت 
پارلمانی رئیس جمهوری گفت: اینکه 
نفر معرفی شــده چه کسی خواهد بود 
هنــوز معلــوم نیســت و بایــد از رهبری 

برای انتصاب اجازه بگیرند.

 پرداخت حقوق کارگران هفت تپه
 با هماهنگی های دولت و قوه قضائیه

   خبر اول اینکه، اســتاندار خوزســتان از پرداخت حقــوق کارگران هفت تپه با 
همــکاری قــوه قضائیه خبــر داد. به گزارش تســنیم، غامرضا شــریعتی اظهار 
داشــت: با پیگیری هایی که از سوی مســئوالن استانی صورت گرفته و همچنین 
هماهنگی و همکاری هایی که با دســتگاه قضایی، شــورای امنیت و وزیر کشــور 
انجام شــد پس از دســتور ریاســت قوه قضائیه و مسئولیت دادســتان کل کشور 
مبنــی بــر پیگیــری و ادامــه، اقدامــات الزم برای ادامــه فعالیت شــرکت هفت 
تپــه صورت گرفــت. اســتاندار خوزســتان افزود: پــس از هماهنگی هایــی که در 
 قــوه مجریه، حــوزه معاونت اول ریاســت جمهــوری، دفتر رئیــس جمهوری و 
کمیســیون اصل نود صورت گرفت با دســتور دادستان کل کشــور دیروز مبالغ و 
منابعی که باید آزاد می شد برای پرداخت حقوق کارگران هفت تپه انجام شد. 
وی بــا بیان اینکــه امیدواریم در چند روز آینده حقوق اردیبهشــت و خرداد ماه 
کارگران هفت تپه پرداخت شود، گفت: منابع الزم برای کشت جدید فراهم شد 
و به امید خدا در چند روز آینده شــرایط برای پرداخت و شــروع به کار و کشــت 
جدید در هفت تپه فراهم می شود تا به امید خدا این شرکت عظیم به کار خود 

ادامه دهد.

بازداشت ۲۰۰ مهاجر غیرقانونی پاکستان در مرزهای 
ایران

  خبــر دیگــر اینکــه،  200 مهاجــر غیرقانونــی در مرزهــای ایــران شناســایی و 
بازداشــت شدند. به گزارش ایرنا، رسانه های پاکستان گزارش دادند: جمهوری 
اســامی ایران 200 مهاجر غیرقانونی پاکســتانی که درصدد تــردد غیرمجاز در 
خــاک ایران و حرکت به ســمت ترکیــه و اروپا بودند، را بازداشــت کرد. برخی از 
افراد بازداشــت شــده قصد داشــتند تا از مســیر زمینی ایران به ترکیه و ســپس 
اروپا حرکت کنند اما آنان نیز ناکام ماندند. روزنامه انگلیسی زبان »بلوچستان 
اکســپرس« چاپ شــهر کویته نیز دراین زمینــه گزارش داد: برخــی از مهاجران 
غیرقانونی پاکســتانی به جرم اقامت و تردد غیرقانونی، در شــهرهای مختلف 
ایران شناسایی و پس از بازداشت و اقدامات قانونی، در گذرگاه مرزی میرجاوه 
)تفتــان( تحویــل مقامات مرزی پاکســتان شــدند. روزنامه پاکســتانی »جنگ« 
ســی ام تیرمــاه امســال نیز گــزارش داد: جمهــوری اســامی ایــران 170 مهاجر 
غیرقانونــی پاکســتانی کــه درصدد تــردد غیرمجــاز در خاک ایــران و حرکت به 
ســمت ترکیــه و اروپــا بودند، را بازداشــت و تحویل مســئوالن پاکســتانی در مرز 
مشــترک دو کشــور داد. دولت پاکســتان اواخر شهریورماه ســال گذشته میزبان 
همایش مقابله با قاچاق انســان و مهاجــرت غیرقانونی بود و هیأت جمهوری 
اســامی ایران در این نشســت، توســعه همکاری های دوجانبه و چندجانبه در 
بخش های منطقه ای برای مقابله با پدیده شــوم قاچاق انسان را مؤثر دانست 
و تأکید کرد: تمام کشورها باید در این خصوص مشارکت جمعی داشته باشند.

  توضیح وکیل روح االمینی درباره دادگاه مرتضوی
  دســت آخــر اینکه، وکیــل خانــواده روح االمینــی دربــاره جلســه دادگاه روز 
سه شــنبه ســعید مرتضــوی گفــت: دادگاه اظهــارات طرفیــن را اســتماع کرد و 
منتظر تصمیم قضات هســتیم احتماالً وقت رسیدگی مجدد تعیین می شود. 
میرمجیــد طاهری، وکیل خانواده روح االمینــی در گفت وگو با ایلنا درخصوص 
شــکایت عبدالحسین روح االمینی، پدر یکی از کشته شدگان کهریزک و نماینده 
فعلی مجلس از ســعید مرتضوی و جزئیات جلســه دادگاه دیــروز، اظهار کرد: 
پرونده موکل من دو قســمت داشــت که یک قســمت آن مربوط به شــعبه 7۶ 
و اتهام »بازداشــت غیرقانونی« بود که رأی صادر شــد و قسمت دیگر در شعبه 
22 تجدیدنظــر بود که در رابطه با اتهــام معاونت در قتل علیه آقای مرتضوی 
بــود. وی افــزود: مرتضــوی نســبت به رأی صادر شــده توســط شــعبه 7۶ برای 
اتهــام بازداشــت غیرقانونی، درخواســت اعاده دادرســی داد که در شــعبه اول 
دیوان عالی کشــور این درخواســت تجویز شــد، یعنی اجازه داده شد که پرونده 
مجدداً رســیدگی شــود و به شــعبه 8 کیفری یک اســتان تهران ارجاع شــد. وی 
افــزود: حــدود 10 روز قبل به من اطاع دادند و  برای روز سه شــنبه تعیین وقت 
شــد؛ برای کلیه شــکات آقای مرتضوی اطاعیه ارســال شده اســت، جلسه روز 
سه شــنبه بــا حضور قضــات، نماینده دادســتان، آقای مرتضوی و وکیل شــان و 
آقای روح االمینی تشکیل شد. وکیل خانواده روح االمینی گفت: دادگاه اظهارات 
طرفین را استماع کرد و منتظر تصمیم قضات هستیم احتماالً وقت رسیدگی 

مجدد تعیین می شود.
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تعدیل قطعنامه؛ سودای ماشه
ظریف: قطعنامه پیشنهادی امریکا در شورای امنیت قطعاً رأی نمی آورد

گروه سیاسی/ امریکا با تغییر پیش نویس 
تســلیحاتی  تحریــم  تمدیــد  قطعنامــه 
ایران از اعضای شــورای امنیت خواســت 
که دربــاره تمدید نامعلوم این تحریم ها 
قصــد  واشــنگتن  کننــد.  تصمیم گیــری 
داشــت پیش نویســی را که شــامل 15 بند 
مقدماتــی و 35 بنــد عملیاتــی بــود روز 
دوشنبه در اختیار سایر اعضا قرار دهد اما 
در نهایــت با تأخیر و تلخیــص و ارائه آن 
به ســایر اعضا به انتظار جلسه رأی گیری 
هفته آینده نشست. امریکا در طرح جدید 
خود خواستار ممنوعیت تسلیحاتی ایران 
تا زمانی شــده اســت کــه شــورای امنیت 
دربــاره آن تصمیم گیری کنــد. به گزارش 
»رویتــرز« متن جدیــد تنها حــاوی چهار 
پاراگــراف بوده و تحریم های تســلیحاتی 
علیه ایران را تا زمان تصمیم گیری نهایی 
شــورای امنیت تمدید می کنــد و در آن با 
ربــط دادن تحریم هــای ایــران به صلح و 
ثبات جهانی تأکید می کند که حفظ صلح 

و امنیت جهانی امری ضروری است.
 به گفته شماری از منابع دیپلماتیک، 
واشــنگتن پس از اطمینــان از اینکه طرح 
تمدید تحریم تســلیحاتی ایران از ســوی 
کشــورهای عضــو شــورای امنیــت مــورد 
اعتنا واقع نمی شــود با تغییرات گسترده 
در متن پیشــنهادی می کوشــد دست کم 
لغو تحریم ها را بــرای مدتی نامعلوم به 
تعویق بیندازد. نشــریه »فارین پالیسی« 
پیش نویــس قبلی پیشــنهادی امریــکا را 
جسورانه توصیف و تأکید کرده بود که این 
کشور با این پیش نویس به دنبال تحمیل 
تعهدات حقوقی جامع به کشورها و ملزم 
کردن آنها به مقابله با کشتی های حامل 
بارهــای ایــران و توقیف آنها بوده اســت. 
ایــن پیش نویس عــاوه بر ایــن، به دنبال 
اعمــال مقــررات تنبیهی ماننــد مصادره 
دارایی ها و منع سفر برای افراد و نهادهای 
ایرانــی از جمله ســپاه پاســداران انقاب 
اســامی بــوده اســت. رســانه امریکایــی 
شــانس تصویب این قطعنامــه امریکا را 
زیاد ندانســته و تأکید کــرده که از حمایت 
اندک در میان متحدان اروپایی این کشور 

برخوردار خواهد شد، زیرا این کشورها فکر 
می کنند که تصویــب چنین قطعنامه ای 
به نابــودی توافق هســته ای برجام منجر 
خواهد شــد. طبق توافق هســته ای موعد 
تحریم هــای تســلیحاتی ایــران 18 اکتبــر 
بــه  مهرمــاه(   27( میــادی  ســال جاری 
پایان می رســد امــا دولت امریــکا از همه 
ابزارهای سیاســی برای ممانعــت از لغو 
ایــن تحریم هــا بهــره گرفتــه اســت. یک 
قطعنامه برای تصویب در شورای امنیت 
نیازمند موافقت دست کم ۹ عضو، بدون 
وتو از سوی هر یک از ۵ عضو دائم شورای 
امنیت )امریکا، روســیه، چین، فرانســه و 

انگلیس( است.
ë  هدف گذاری واشنگتن برای استفاده از

مکانیسم ماشه
دولت ترامپ مدعی شده در صورتی 
که موفق به تمدید تحریم های تسلیحاتی 
نشــود، خواهد کوشــید از یکــی از بندهای 
برجام موسوم به »مکانیسم ماشه« برای 
بازگرداندن تحریم های بین المللی علیه 
ایران استفاده کند. ادعا برای رجوع به این 
مکانیســم هم در نتیجه تفســیر حقوقی 
جدیدی اســت که امریکا بــدون توجه به 
خــروج خــود از برجام و قطعنامــه 2231 
مطرح کرده و بر اســاس آن مدعی است 
که حق دارد از ساز وکارهای مطرح در این 
توافق از جمله »مکانیســم ماشــه« برای 
بازگشــت تحریم های ایران استفاده کند. 
در همیــن چارچــوب، ریچــارد گلدبرگ، 
عضو وابسته به بنیاد دفاع از دموکراسی ها 
مشــاور  بولتــون  جــان  ســابق  دســتیار  و 
امنیــت ملــی امریــکا در دفــاع از رجــوع 
امریکا به مکانیســم ماشــه مدعی شــده 
اســت:»مطابق قطعنامه 2231 شــورای 
امنیت امریــکا می تواند شــکایتنامه ای را 
تسلیم کند تا استفاده از مکانیسم ماشه را 
آغاز کند و پیش نویس قطعنامه خود را به 
شورای امنیت پیشنهاد دهد تا شکایتنامه 
خــود را نادیــده بگیــرد.« وی ادامــه داد: 
»امریــکا ســپس از وتوی دوگانه اســتفاده 
کنــد تا مجبــور بــه رأی دادن به قطعنامه 
خود شود و ســپس قطعنامه پیشنهادی 

خود را وتو کند تا مکانیســم ماشه را به کار 
»میخائیــل  ســوی  از  ادعــا  اندازد.«ایــن 
در  روســیه  دائــم  نماینــده  اولیانــوف«، 
ســازمان های بین المللی با این پاسخ رو 
به رو شد که »امید داریم در دولت امریکا 
افــراد منطقــی وجــود داشــته باشــند که 
نگذارند کشورشان در عرصه بین المللی 
به دلیل ماجراجویی هایی همچون تاش 
برای استفاده از مکانیسم ماشه که با عقل 

سلیم جور در نمی آید، بدنام شود.«
هدف گذاری دولتمــردان امریکا برای 
حالــی  در  ماشــه  مکانیســم  از  اســتفاده 
اســت که بــه اعتقاد اغلــب صاحبنظران 
سیاســی و حقوقی، امریکا به دلیل خروج 
یکجانبــه اش از برجــام جــزو طرف هــای 
و  نیســت  برجــام  در  مشــارکت کننده 
نمی توانــد از بندهــای ایــن توافــق بــرای 
تمدید تحریم ها علیه ایران استفاده کند. 
رسانه امریکایی »بلومبرگ« رجوع دولت 
امریکا به توافق هسته ای برای بازگرداندن 
تحریم ها علیه ایران را به ضرر این کشــور 
دانســته و نوشــته اســت کــه ایــن تهدیــد 
می توانــد موجــب منــزوی شــدن امریکا 
و تمایــل فرانســه و آلمان بــه همراهی با 

روسیه و چین در شورای امنیت شود.
ë تهدید مسکو و پکن به استفاده از حق وتو 

روســیه و چین در مواجهه با تصمیم 
امریــکا بــرای تمدید تحریم تســلیحاتی 

ایــران از ماه هــا پیش مخالفت خــود را با 
این قطعنامــه اعام و تأکیــد کرده اند که 
با اســتفاده از حــق وتوی خود در شــورای 
امنیت از تصویب این قطعنامه جلوگیری 
خواهند کرد. با این حال »فارین پالیسی« 
نوشــته ممکن اســت کار اصًا به وتو هم 
نکشد زیرا واشنگتن احتماالً از ۹ رأی الزم 
برای تصویب قطعنامه خود نیز برخوردار 
نیســت. در همیــن حــال دیپلمات هــای 
غربی به بلومبرگ گفته اند امریکا احتمااًل 
حتــی از ۹ رأی الزم بــرای تصویــب ایــن 
قطعنامه و مجبور کردن روسیه و چین به 

استفاده از وتو هم برخوردار نخواهد بود.
امریــکا  نماینــده  کرافــت«،  »کلــی 
بــا  گفت و گویــی  در  ملــل  ســازمان  در 
»فاکس نیــوز« دربــاره مخالفت روســیه و 
چیــن با قطعنامــه امریــکا بــرای تمدید 
تحریم های تسلیحاتی ایران گفته است: 
»امریکا بســیار محکم ایســتاده است. ما 
می دانیــم که روســیه و چیــن منتظرند تا 

بتوانند ساح به ایران بفروشند.«
ë  ظریف: امریکا جایگاهی برای رجوع به

»اسنپ بک« ندارد
در بحبوحــه تــاش واشــنگتن بــرای 
تصویــب قطعنامــه تحریم تســلیحاتی 
ایران، محمد جواد ظریف ابراز اطمینان 
کــرد کــه امریــکا در ایــن هــدف شکســت 
خواهد خورد. به گزارش ایرنا، وزیر خارجه 

ایران روز گذشــته در حاشیه جلسه هیأت 
دولت درباره واکنش جمهوری اسامی به 
احتمال تمدید تحریم تسلیحاتی ایران، 
گفت: امریکایی ها سه ماه است روی یک 
قطعنامه  بسیار طوالنی و تند، با مفاد در 
برخی موارد بسیار غیرقابل  باور، مشغول 
رایزنی بــا همه دنیا بودنــد و از همه توان 
خــود در دوران کرونا اســتفاده کردند و در 
باالترین سطوح وزارت خارجه بخصوص 
شخص وزیر خارجه امریکا، سفرهایی به 
کشورهای مختلف داشتند و به این نتیجه 
رســیدند کــه ایــن قطعنامه کمتــر از پنج 
رأی مــی آورد. وی افــزود: حتــی در برخی 
پیش بینی ها در نیویورک گفته شد که این 
قطعنامه یک یــا دو رأی می آورد. این کار 
باعث می شــد که انــزوای امریــکا در دنیا 
به صــورت کامل و مشــخص نشــان داده 
شــود. هفته گذشته امریکایی ها گفتند که 
روز دوشــنبه به صورت رســمی سندشان 
دربــاره  بعــد  روز  و  می کننــد  پخــش  را 
آن رأی گیــری انجــام می شــود امــا دیروز 
عصر شــنیدیم که رأی گیــری را به تعویق 
امــور خارجــه کشــورمان  انداختند.وزیــر 
افــزود: آنان یــک قطعنامه کوتاهتــر و در 
چند بند اما با همان هدف قبلی را منتشر 
کردند و به صورت موذیانه کوشیدند که آن 
را به تصویب برسانند. آنان برای اعضای 
شورای امنیت شعوری قائل نیستند و فکر 
می کنند اگر یک قطعنامه پنج صفحه ای 
را بــه پنج خط برســانند، تغییر محتوایی 
ایجاد شــده اســت. ظریف این قطعنامه 
را غیرقانونــی خوانــد و گفت: می خواهند 
از مکانیزم شورای امنیت برای نابودکردن 
خود شــورای امنیت استفاده کنند و یقین 
دارم کــه این قطعنامه هــم رأی نخواهد 
آورد. حتی تعداد آرای آن هم بســیار کم 
خواهد بود و به احتمال قریب به یقین با 

قطعنامه جدیدی روبه رو نمی شویم.
ظریــف در ادامــه بــه امــکان رجــوع 
یــا مکانیســم  بــه »اســنپ بک«  امریــکا 
ماشــه اشــاره کــرد و گفــت: امریکایی هــا 
می دانند که قطعنامه شان رأی نمی آورد 
و بــرای همیــن اعــام کردند کــه از روش 

در  می کننــد.  اســتفاده  »اســنپ بک« 
ایــن روش از نظــر حقوقــی، امریــکا هیچ 
جایگاهی برای اســتفاده از آن ندارد. ســه 
کشــور اروپایی هم به امریکا اعام کردند 

که امریکا نمی تواند اسنپ بک کند.
وزیر خارجه جمهوری اسامی یادآور 
شــد: آقــای بولتون کــه طــراح و مهندس 
خروج امریکا از برجام بود در همان زمان 
خــروج صریحاً در پاســخ به پرسشــی که 
گفته بود آیا از اسنپ بک استفاده می کنید 
یــا نــه، تأکید کــرد که مــا از برجــام خارج 
شدیم و این حق را نخواهیم داشت. آنان 
ایــن کار را کردنــد چــون تصــور می کردند 
خروج از برجام و فشار حداکثری می تواند 
جمهــوری اســامی را ظــرف چند مــاه از 
پــا درآورد امــا امــروز کــه در این سیاســت 
شکســت خوردند فکر می کنند که حقوق 
بین الملل هم با شکســت  خــوردن و باال 
پایین  شــدن امریکا تغییر می کند.ظریف 
در پاسخ به این پرسش که گمانه زنی هایی 
دربــاره تغییــر محتــوای برجــام از ســوی 
برخی کشورهای اروپایی و ارائه این طرح 
به امریکا مطرح شــده، تصریــح کرد: اگر 
ایــن طرح را به امریــکا داده اند هنوز به ما 
ارائــه نداده انــد. او افزود:مــا هیچ طرحی 
کــه در آن تغییری در برجام داده شــود را 

نمی پذیریم.
عاوه بر این، مجید تخت روانچی، 
ســفیر دائم ایران در سازمان ملل هم 
در توئیتی درباره پیش نویس قطعنامه 
جدید امریکا در راستای تمدید تحریم 
تســلیحاتی ایران نوشــت: امریکا پس 
از مخالفــت اعضــای شــورای امنیت، 
مجبــور به عقب نشــینی از پیش نویس 
قطعنامه تحریم تسلیحاتی ایران شد 
و امــروز نســخه دیگری را ارائــه داد که 
آن هــم نقض قطعنامه 2231 اســت. 
در   - جدیــد  پیش نویــس  افــزود:  وی 
ماهیــت و هدف - مشــابه پیش نویس 
اســت. تخت روانچــی تصریــح  قبلــی 
کــرد: به طور حتــم شــورای امنیت این 
رد   - دوبــاره   - هــم  را  پیش نویــس 

خواهد کرد.
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رضوانه رضایی پور
خبرنگار پارلمانی

نکرد تعامل  دولت  با  مجلس 
صمت بدون وزیر ماند

ناکامی امریکا در اجماع سازی علیه ایران
بــر همین اســاس به نظر می رســد امریکایی هــا در صــدد فریب دادن 
اعضــای شــورای امنیــت ســازمان ملــل متحــد در این خصوص هســتند، 
هرچند که بعید اســت این مورد مهم از چشــم دیپلمات های کشــورهای 

عضو شورای امنیت دور بماند.
بــا توجــه به اینکه روح پیش نویس قطعنامه قبلی به شــکلی که اشــاره 
شــد در پیشــنهاد جدیــد امریــکا تکرار شــده، تعدیــل و تغییر مــوارد دیگر 
اساسًا نباید مهم انگاشته شوند و ضروری است بر این موضوع تأکید شود 
کــه امریــکا هر چند متوجه شــده که اعضای شــورای امنیت ســازمان ملل 
متحــد گرایــش مثبت و موافقــی با نظر او دربــاره تحریم های تســلیحاتی 
ایــران ندارنــد و همیــن هــم باعــث تغییــر در پیش نویس ایــن قطعنامه 
شــده، اما همزمان نمی خواهد از موضع تخاصم خود در این موضوع نیز 
عقب نشینی کند. این وضعیت باید هشدار دوباره ای باشد برای بازیگران 
عرصــه بین الملــل و خصوصــاً اروپایی هــا. چرا کــه امریــکای ترامپ حتی 
در موضــع ضعــف نیــز حاضر به پایــان دادن بــه سیاســت یکجانبه گرایی 
خــود نیســت. با ایــن همه اما اگــر حتــی تعدیل هایی جــدی در قطعنامه 
پیشــنهادی امریکا صورت می گرفت هم به نظر نمی رســید که بتوانیم در 
جلســه آتی شورای امنیت سازمان ملل متحد شــاهد تصویب آن باشیم. 
چه اینکه موضع روســیه و چین در این خصوص به صورت کامًا واضح و 
علنی، موضع مخالف است. اما چیزی که می تواند در نشست آتی شورای 
امنیت اهمیت داشته باشد، موضع کشورهای اروپایی و خصوصاً انگلیس 
و فرانســه اســت. نــه از ایــن جهت که ایــن موضــع تغییری در سرنوشــت 
قطعنامه پیشــنهادی امریکا ایجاد می کند، بلکه از این رو که نشان خواهد 
داد اســتقال اروپایی هــا از امریکا، خصوصًا در موضــوع ایران تا چه اندازه 

است.
اروپایی هــا هــم به شــکلی موافــق ادامه تحریم هــای تســلیحاتی ایران 
هســتند. اما خواســته آنهــا دو تفــاوت عمده با خواســته امریــکا در همین 
خصــوص دارد؛ اول اینکــه آنهــا می گوینــد کــه از نظــر زمانی بایــد تمدید 
قطعنامــه تحریــم تســلیحاتی ایــران نه برای مــدت نامحــدود بلکه فقط 
برای ســه ســال انجام شــود. ثانیاً معتقدند این تحریم باید فقط بخشــی 
از تجهیــزات نظامــی و تســلیحات را در بــر بگیــرد. امــا هیچ کــدام از ایــن 
خواســته های اروپایی هــا در پیش نویس قطعنامه امریکا لحاظ نشــده و از 
همیــن رو رأی آنهــا نشــان خواهد داد کــه در این مدت چقدر توانســته اند 
برای حفظ اســتقال سیاســی خود از امریکا موفق باشــند. خصوصاً اینکه 
می دانیم اخیراً ترامپ بابت این قطعنامه شخصاً رایزنی هایی با مکرون، 
رئیس جمهوری فرانســه داشــته و همین اقدام هم اهمیت موضوع برای 
امریــکا را نشــان می دهــد و هم نشــان از وجود ســطحی از تفاوت نظرهای 
جدی بین اروپا و امریکا در این مســأله دارد. بر همین اســاس اســت که با 
رأی اروپایی ها باید ببینیم این تاش ها به کجا کشــیده. چرا که رأی مثبت 
آنهــا به ایــن قطعنامه هر چند در سرنوشــت ایــن موضــوع تفاوتی ایجاد 
نمی کنــد امــا می تواند برای موضوعات بعدی در رابطــه با برجام و حفظ 

آن نشانه های پر اهمیتی به همراه داشته باشد.
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ë  و الجمهوریــه  روزنامه هــای   
البنا: در حالی کــه ولید جنبالط 
پیشــرو  سوســیال  حــزب  رهبــر 
لبنــان خواســتار تشــکیل دولت 
فوق العــاده شــده اســت، وزیــر 
خارجه آلمــان  به بیروت ســفر 
کــرد. ایــن در حالی اســت که به 
نوشــته البنــا عالقــه فرانســه به 
انفجــار،  پرونــده  تحقیقــات در 
به دلیــل گمانه هــای این کشــور 
دربــاره دخالت القاعــده در این 

حادثه است.

ë  بیزینــس اینســایدر: »آنتونیــو 
ارشــد  کارشــناس  فائوچــی«، 
گفــت:  عفونــی  بیماری هــای 
واکســن  اســت  بعیــد  »خیلــی 
روســی ایمــن و مؤثــر و آمــاده 

بهره برداری باشد.«

ë  گاردین: سومین روز اعتراضات 
در بــالروس بــا مداخلــه پلیــس 
ضدشــورش بــا مــرگ یــک نفر و 

دستگیری ده ها نفر همراه شد. 

ë  دولت نخســت وزیر  المسیره: 
نجــات ملــی یمــن حــذف نــام 
عربســتان از فهرســت ناقضان 
ننــگ  لکــه  را  کــودکان  حقــوق 

دانست.

حملــه  از  پــس  ســاعاتی  صفــاری/  زهــره 
پهپــادی ترکیه به خــودروی حامل 2 مقام 
عربــی  پارلمــان  عــراق،  مرزبانــی  ارشــد 
خواســتار مداخله فوری شــورای امنیت به 
ایــن تعرض آشــکار شــد. دولت عــراق نیز 

سفیر ترکیه را به وزارت خارجه فراخواند.
به گــزارش شــبکه خبــری »الجزیــره«، 
این حمله ظهر سه شــنبه در منطقه مرزی 
شــمال  در  اربیــل  )ســیدکان(  بــرادوس 
عــراق رخ داد کــه در پی آن »محمد رشــید 
ســلیمان« و »زبیــر حالــی تاج الدیــن« بــه 
بنابــر  شــدند.  کشــته  راننده شــان  همــراه 
اطالعیــه ارتش عراق، این نخســتین باری 
اســت که از اواســط ژوئــن و آغــاز عملیات 
جدید نظامیان ترکیه برای ســرکوب حزب 
شــمال  در  )پ ک ک(  کردســتان  کارگــر 
هــدف  میزبــان  کشــور  نظامیــان  عــراق، 
حمله قــرار گرفته انــد. این در حالی اســت 
کــه عراق تاکنون دو بار ســفیر ترکیه را برای 
پاسخگویی به ناآرامی اخیر در اربیل احضار 
کــرده اســت. بــا وجــود ایــن شــرایط ترکیه 
همچنان نســبت بــه وقایع اخیر سیاســت 
ســکوت را پیــش گرفتــه و بــا این اســتدالل 
که عــدم مداخلــه دولــت مرکزی عــراق و 

مقامــات اقلیــم کردســتان بــرای مقابله با 
حمــالت پ ک ک بــه ترکیــه، این کشــور را 
مجبور به اســتقرار نظامــی و عملیات های 
خشــونت آمیز در اربیــل کــرده اســت، بــر 

عملیات خود می افزاید.
ë فرضیه های مبهم

آنطور کــه »احســان چالبی«، شــهردار 
»ســیدکان« و شــماری از منابــع آگاه اعالم 
کرده انــد پس از درگیری های روز سه شــنبه 
پ ک ک و نظامیان محلی عراق، مقامات 
ارشــد مــرزی در راســتای کاهــش تنش ها، 
بــرای برگــزاری جلســه محرمانه با ســران 
پ ک ک، عــازم مقــر ایــن گــروه بودنــد که 
خودرویشــان مــورد اصابــت پهپــاد ترکیــه 
قــرار گرفت و منهدم شــد. مقامات امنیتی 
عراق همچنین کشــته شــدن 5 نفر دیگر را 
نیز تأیید کرده اند اما هنوز هویت آنها اعالم 

نشده است.
ë احتمال قطع روابط ترکیه و عراق

تحلیلگــران »رویترز« بر ایــن باورند که 
کشــته شــدن مقامات ارشــد عراقی توسط 
ترکیــه روابــط دو کشــور را تحت تأثیــر قرار 
خواهد داد. نخستین ترکش های این حمله 
نیز ســاعاتی پــس از بیانیه ارتش عــراق، با 

احضار ســفیر ترکیــه و لغو ســفر وزیر دفاع 
آن بــه بغــداد بر پیکــر این رابطه نشســت. 
»ایســنا« بــه نقــل از »پایــگاه خبــری عربی 
21« درباره این بیانیــه وزارت خارجه عراق 
نوشــت: »عــراق بشــدت حملــه و تجــاوز 
آشکار ترکیه در منطقه »سیدکان« در اقلیم 
کردستان را محکوم می کند. وزارت خارجه 
ســفیر ترکیه در این کشــور را احضار کرده و 
مراتب اعتراض شدیداللحن کشور تحویل 
وی خواهد شــد. « در همین حال »حســن 
کریــم الکعبی«، معاون اول پارلمان عراق 
نیــز تجاوزات ترکیه را نقض آشــکار قوانین 
بین المللی خواند و خواستار مداخله فوری 
شــورای امنیت سازمان ملل شد. وی تأکید 
کرد این تعرض ها در روابط دو کشــور تأثیر 
منفــی می گذارد. ســید عمار حکیــم، رهبر 
جریان حکمــت ملی عراق هــم در پیامی 
این حمله را محکــوم کرد و گفت: از دولت 
عراق می خواهیم که به اقدامات الزم برای 
حفاظــت از حاکمیت ارضی کشــور دســت 
زند و از ترکیه نیــز می خواهیم که به اصول 
حســن همجــواری و چارچوب های تعیین 

شده در روابط بین المللی پایبند باشد.
بــن فهــم  در همیــن حــال »مشــعل 

السلمی«، رئیس پارلمان عربی با حمایت 
از عــراق بــر مداخله شــورای امنیــت برای 
کنترل حمــالت ترکیه تأکید کــرد. عالوه بر 
پارلمان عربــی، احمد ابوالغیــط، دبیرکل 
اتحادیــه عرب اقدام ترکیــه را محکوم کرد. 
اقلیم کردســتان عراق نیز با محکوم کردن 
این حمله، از ترکیه و گروه پ ک ک خواست 
اختالفاتشــان را در خارج از خاک این کشور 
حل و فصل کنند تا شــهروندان این کشــور 
تاوان اختالفات آنها را ندهند. احزاب عراق 
هم موضع گیری دولت را به نقد کشــیدند. 
به گزارش »ایسنا«، »فاضل جابر«، نماینده 
ائتالف فتــح موضعگیری دولــت مرکزی، 
پارلمان و دولت اقلیم کردستان را ضعیف 
خوانــد و زمینــه ســاز تکــرار تعــرض ترکیه 
دانســت. »محمــود الربیعی«، ســخنگوی 

دفتر سیاســی جنبــش الصادقــون، ائتالف 
»النصــر« و گــروه عصائــب اهــل الحق نیز 
خواســتار واکنش جــدی دولــت و مقامات 
عراقــی در برابــر اقدامات ترکیــه و مداخله 
شورای امنیت شدند. در شرایطی که عراق 
درگیــر واکنش بــه این حادثه بود، شــامگاه 
سه شنبه منطقه ســبز بغداد مورد اصابت 
موشــک کاتیوشــا قــرار گرفــت. به گــزارش 
خبرگزاری آناتولی، این حمله ساعاتی پس 
از هدفگیــری کاروان نیروهای امریکایی در 
منطقــه التاجــی شــمال بغــداد رخ داد اما 
تلفــات جانــی و مالــی نداشــت. همچنین 
رســانه های امنیتی عراق اعالم کردند یک 
موشــک کاتیوشــای آمــاده شــلیک نیــز در 
نزدیکی پایگاه »الرشــید« در بغداد کشــف 

شده است.
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لس آنجلس تایمز )امریکا(:
انتخاب جو بایدن برای تعیین کامال 
هریس به عنوان معاون اولش، انتخابی 
هوشــمندانه بــود. هریس کــه خود یکی 
از کاندیداهای پســت ریاست جمهوری 
در  بــود،  پیــش  مــاه  چنــد  همیــن  تــا 
کمپین هایــش نشــان داد، زنی محبوب 
اســت و می توانــد مدعــی تصاحب کاخ 

سفید باشد.

گاردین )بریتانیا(:
انتخاب کامال هریــس یک انتخاب 
تاریخــی نه فقط برای بایــدن که برای 
امریکا است. او اولین زن رنگین پوست 
است که برای این سمت در نظر گرفته 
می شــود و از قضا در سالی که امریکا با 
اعتراض هــای ضد نژادپرســتی مواجه 
اســت، شــانس زیــادی بــرای پیــروزی 

بایدن است.

گلوب اند میل )کانادا(:
کامــال هریــس کــه 55 ســال دارد و 
سناتور ایالت کالیفرنیا است، می تواند 
آرای جوانــان را در کنــار سیاهپوســتان 
و زنــان و همچنین مهاجران به ســوی 
از  همچنیــن  او  کنــد.  ســرازیر  بایــدن 
قــدرت کاریزمــا برخوردار اســت و وارد 
هــر اتاقی شــود، توجه همــه را به خود 

جلب می کند.

نما
ور 

د

وصــال روحانی/   جســت وجوی طوالنی 
جو بایــدن برای انتخــاب معاونش برای 
ریاســت   2020 انتخابــات  در  شــرکت 
جمهــوری امریکا ســرانجام روز گذشــته 
ثمــر داد و وی »کامــال هریــس« را به این 

سمت برگزید.
هریــس ســناتوری از ایالــت کالیفرنیا 
و زنی با ریشــه های هنــدی- جاماییکایی 
اســت کــه در هفته هــای اخیر نیــز چهره 
فعالی داشــت و از پلیس امریکا خواسته 
بود در برخورد با تظاهرات گسترده افراد 
معترض بــه تبعیض  نــژادی روش های 
مالیم تــری را در پیش بگیرند. به گزارش 
»ســی ان ان«، بایــدن که خودش هشــت 
سال معاون باراک اوباما رئیس جمهوری 
امریــکا بــود، در زمان معرفــی هریس با 
رجوع به فرهنگ و اصطالحات ورزشــی 
وی را »بهتریــن انتخــاب خــود در نقــل 
و انتقال هــای تابســتانی« نامیــد. اکنــون 
هریــس باید در کنار بایــدن با زوج دونالد 
ترامــپ و معاونش مایک پنس بســتیزد 
اواســط آبان مــاه مشــخص شــود  تــا در 
کدام یک هدایتگران کاخ سفید طی چهار 
ســال بعدی خواهند بود. پیش از هریس 
فقط دو زن به عنوان معاونان کاندیداهای 
ریاست جمهوری امریکا وارد این کورس 
شده و البته هر دو شکست خورده بودند. 
ایــن زنــان جرالدین فــرارو دســتیار والتر 
ماندیــل دموکرات در ســال 1984 و ســارا 
پیلین معاون منتخــب جمهوریخواهان 
در انتخابــات 2008 بودنــد. بــا ایــن حال 
هریــس اولین زن رنگین پوســت انتخاب 
شــده برای این سمت اســت و هر دو فرد 

قبلی سفیدپوست بودند.
ë توئیت های پر از تمجید بایدن

بایــدن  چهارشــنبه  روز  توئیت هــای 
در مــورد دالیــل انتخاب هریس سرشــار 
ســزاوار  وی  کــه  اســت  تمجیدهایــی  از 
شــریک تــازه اش می داند. بایــدن آورده 
اســت: »هریس یک جنگاور تمام عیار و 
از بهتریــن خدمتگزاران کشــور اســت. او 
موقعی کــه دادســتان کل کالیفرنیــا بود، 
بســیار اصولگرایانــه کار می کــرد و هرگــز 
نمی گذاشــت در منطقه تحت اداره اش 
بــه زنــان و کودکان ظلم شــود. به همین 
سبب احساس افتخار می کنم که معاون 
اولم آدمی در حد هریس باشد.« هریس 
هم بیــکار ننشســت و در توئیت هایی به 
نوبــه خود بایدن را ســتود و آورد: »بایدن 
بهتــر از هر کســی می تواند وحــدت را به 

 کشور متفرق شده امریکا بازگرداند.«
ë دشمن دیروز، شریک امروز

خبــری  شــبکه  ســایت  گــزارش  بــه  
مــارس  مــاه  از  بایــدن  »بی بی ســی«، 

کــه  بــود  گفتــه   )1398 )اســفند   2020
احتمــاالً یک زن را به عنــوان معاون اول 
خــود برخواهــد گزیــد و زمانــی رویکــرد 
او بــه یــک سیاهپوســت برای ایــن مهم 
وسیع تر و ضروری تر شد که ماجرای قتل 
بی رحمانــه جــورج فلویــد سیاهپوســت 
به دست پلیس مینیاپولیس یک جنبش 
سراســری در حمایــت از ســیاهان را در 
امریــکا راه اندازی کرد. هریس 55 ســاله 
در ابتدای انتخابات درون حزبی امســال 
امریــکا از نماینده هــای دموکرات ها و در 
پــی کســب آرای الزم بــود اما بســیار زود 
حس کرد که حریف بایدن یا برنی سندرز 
)کــه او هــم کنــار کشــید( نمی شــود و در 

نتیجه از آن کورس انصراف داد.
جالب تــر اینکــه در آن هفته های کم 
شــمار هریــس بارها بایــدن را به ســبب 
تمایــل بــه قوانینــی کــه ناقــض حقــوق 
ســیاهان اســت، شــماتت کــرده بــود اما 
بــا روال کنونــی و فعالیــت اش به عنــوان 
در  می توانــد  بایــدن  »دست راســت« 
انتخابات آبان ماه امریکا، خیل عظیمی 
از آرای ســیاهان را برای کاندیدای حزب 

دموکرات به ارمغان آورد.
ë مهاجرزاده ای که به هاروارد رفت

کامــال هریــس زاده شــهر اوکلنــد در 
ایالت کالیفرنیای امریکا اســت و هم پدر 
و هــم مادرش از مهاجــران بوده اند. پدر 
او یک جاماییکایی اســت و مادرش زنی 
که در هند چشــم به جهان گشوده است. 
کامــال در جوانــی بــه دانشــگاه معــروف 
هــاروارد رفت و امــروز می گوید هر یک از 
راه های تحصیلی و سیاسی که طی بیش 
از پنــج دهــه طی کــرده اســباب رضایت 
اوســت و ســبب شد وی انســان کاملتری 
شود. وی به واشینگتن پست گفته است: 
»این که ســفید هســتید یا ســیاه اهمیتی 
ندارد و مهم تر از هر چیزی انســان بودن 
و داشــتن وجدانی آسوده اســت.« با این 
حال به نظر می رســد مسائل لجستیکی 
را  اول  ســهم  انتخاباتــی  نگرش هــای  و 
در گزینش هریس توســط بایدن داشــته 
است، زیرا او نه فقط تأمین کننده قسمت 
اعظــم آرای سیاهپوســتان بــرای بایــدن 
سفیدپوســت خواهــد بــود، بلکــه با فتح 
احتمالــی آرای الکترال ایالــت کالیفرنیا 
که شمارشان به 55 می رسد، یک سنگ 
بنای قوی را برای پیروزی احتمالی بایدن 

ایجاد خواهد کرد.
ë !صدفی پر از کرم؟

زندگــی سیاســی - اجتماعــی هریس 
بــا انــواع »اولین« ها پیوند خورده اســت. 
او ســال 2011 اولین فرد سیاهپوســتی شد 
که پســت حســاس و خطیر دادستان کل 

ایالــت کالیفرنیا را احراز کــرد و از آنجا که 
این منطقه پرجمعیت ترین ایالت امریکا 
است، می توان به اهمیت این انتخاب پی 
برد. او امروز متهم به این است که چرا در 
اواخر ســال 2019 و اوایــل 2020 حضوری 
غیر دقیــق و فاقــد اهــداف مشــخص در 
دموکرات هــا  درون حزبــی  انتخابــات 
داشــته اما در عین حال گزینش او توسط 
بایــدن نشــان می دهد خــود دموکرات ها 
چه نــگاه ویژه و تــوأم با تحســینی به این 
زن دارنــد ولــی ایــن نیز قابــل پیش بینی 
و فهم اســت کــه ترامپ ســرکرده لجوج 
حــزب جمهوریخواه و مالــک فعلی کاخ 
ســفید بــا کلماتــی آتشــین بــه توصیــف 
هریــس بپــردازد. ترامپ روز چهارشــنبه 
به خبرنــگاران در شــهر نیویــورک گفت: 
»ایــن خانم هریس آدمی اســت که کیلو 
کیلو )!( دروغ گفته است. فراموش نکنید 

کــه شــرکت او در انتخابــات درون حزبــی 
دموکرات هــا حضــوری فاجعه بــار بــود و 
پــس از آن همه ادعاهای بــزرگ در پنج 
ایالت اول بیشــتر از دو درصد آرا را کسب 
نکــرد. از همــه بدتر و عجیب تر شــخص 
بایــدن و روش های انتخابــات و متدهای 
کاری او اســت زیــرا او فــردی را به عنــوان 
نزدیک تریــن دســتیارش برگزیــده که در 
جریان انتخابات اولیه حزب شــان هرچه 
انتقــاد  در  رســید،  ذهنــش  و  دهــان  بــه 
منحوســانه ای  رفتــار  و  گفــت  بایــدن  از 
بــا وی داشــت. شــما چطــور می توانیــد 
رســوا کننده تان را به عنــوان معاونت تــان 
انتخاب کنید و این گزینش نشان می دهد 
بایدن یک صدف توخالی است که درون 
آن کرم هــای رادیــکال حــزب دموکــرات 
خانــه کرده اند و به نام وی هــر کاری را که 

می خواهند انجام می دهند.«

در  اوبامــا  بــاراک  او  خــالف  بــر  امــا 
توئیتــی نوشــت: »هریس را مدتها اســت 
می شناسم. او فرد مناسبی برای این پست 
است.« هیالری کلینتون هم وی را رهبری 
فــوق العاده خواند. ســوزان رایس هم که 
خــود از گزینه هایــی بود کــه در هفته های 
اخیر بســیاری معتقــد بودند، بایــدن او را 
انتخــاب خواهد کرد، زوج هریس- بایدن 
را برگ برنــده دموکرات هــا در انتخابات 
2020 نامید. الیزابت وارن دیگر کاندیدای 
معاونــت بایــدن هم تالش هــای هریس 
در جهت مبارزه بــرای عدالت اجتماعی 
را ســتود و گفــت همراهــی او بــا بایدن در 
ایــن زمینه ها رضایت بخش اســت.مری 
ترامپ برادرزاده رئیس جمهوری امریکا 
هــم از بایــدن بابــت ایــن انتخاب تشــکر 
کرد و نوشــت: کشــورمان را پس خواهیم 
گرفت. بــه جــز سیاســتمداران، بازیگران 

هالیوود هم از انتخاب بایدن ابراز رضایت 
کردنــد. از بین آنها می توان به راب راینر، 
جــان لجنــد، میا فــارو، ووپــی گولدبرگ و 

سباستین روشه اشاره کرد.
چنــد  تایمــز،  نیویــورک  گــزارش  بــه 
نهــاد حامــی حقــوق بشــر نیــز کــه مقــر 
اصلی شــان در امریکا است، دیروز گفتند 
هریــس حتــی می توانــد پلــی بیــن عبور 
یــک امریکای عصیان زده از نســل فعلی 
رهبران نژادپرست خود به زمانه ای باشد 
کــه احتــرام رنگین پوســتان در آن بیشــتر 
مراعات خواهد شد، ولی آینده دور هرچه 
باشد، دستاوردها و مهارت های هریس در 
زمان حاضر است که دلیل اصلی انتخاب 

او بوده است.
ë  نــگاه هریــس بــه ســال های بعــدی و

پست اول
گمانه زنی هــای  در  حــال  ایــن  بــا 
امریــکا  در  سیاســی  امــور  متخصصــان 
عنــوان  بــه  هریــس«  »کامــال  انتخــاب 
شــریک اول بایدن در انتخابات پیش رو 
از  بســیار طوالنی تــر  تبعاتــی  می توانــد 
چهار ســال پیش رو داشــته باشد. بایدن 
در 78 ســالگی می تواند پیرترین رئیس 
جمهــوری منتخــب امریــکا در صــورت 
غلبه بر ترامپ شــناخته شــود اما سران 
حــزب دموکــرات امیدوارند در ســیما و 
اقدامــات هریــس فردی را یافته باشــند 
کــه پس از غــروب بایــدن جــای او را در 
آن  در  و  بگیــرد  ســفید  کاخ  اول  پســت 
صــورت به اولیــن رئیس جمهــوری زن 
در تاریــخ امریکا تبدیل شــود. چیزی که 
هیالری کلینتون هم چهار سال پیش در 
انتخابــات امریکا تا یک قدمی آن پیش 
امــا مغلــوب سیاســتگذاری های  رفــت 
کهنه خــودش و حمــالت بنیان برافکن 
تاجــر تندروی نیویورکی )ترامپ( به کل 
بنیادهــای حزبی و روش های انتخاباتی 
در امریــکا شــد کــه در زبــان و نگــرش 
ترامــپ جــز سرشکســتگی بــرای امریکا 

چیزی را دربر نداشته است.
ë پل عبور به سمت آینده ای آرامتر

انجمن های مختلـــــــف حامـــــــــــی 
سیاهپوســتان در امریــکا دیــروز انتخاب 
هریس را به عنوان معاون اول بایدن در 
انتخابات ریاســت جمهوری سال 2020 
امریکا ستودند و یکی از آنها که سازمانی 
موسوم به Black Pac بود در اطالعیه ای 
هریس را زنی مبارز و آرمانخواه توصیف 
کرد کــه از ارزش مبــارزات ماه های اخیر 
امریکایی ها برای احیای حقوق سیاهان 
به خوبــی مطلــع اســت و در تضــاد بــا 
ترامــپ نژادپرســت ایــن امــر را در کاخ 

سفید نهادینه خواهد کرد.

ـی
رق

پاو

ترامپمقاطعهکار
 ترامــپ ایــن موضــوع را درک کرده بــود که وجود اقتصــادی قوی در 
داخــل بــه شــدت در اعمــال نفــوذ مؤثــر در زمینه های قدرت سیاســی و 
نظامی نقش دارد )البته بعدهــا فهمیدم که اعتقاد واقعی اش این طور 
نیســت و او فقط به دنبال نمایش بود(؛ این درک ترامپ درباره اقتصاد 

و رابطه آن با قدرت در رابطه با چین و کشورهای دیگر کاربرد داشت.
مــن با روند تصمیم گیری ها و احکام داوری ســازمان جهانی تجارت 
کــه بــه دنبــال تزریق آنها بــه نظــام تصمیم گیری هــای ملی بــود، کاری 
نداشــتم، اما کاماًل با نظر »باب الیتیــزر« نماینده تجاری امریکا و همکار 
قدیمی ام در شــرکت حقوقی بین المللی »کاوینگتون و برلینگ« درباره 
چنین اقداماتی از سوی این سازمان موافق بودم. ما تا اواسط دهه 1970 

در این شرکت با هم همکاری داشتیم. 
اما تصمیم گیری در زمینه مســائل تجاری در دولت ترامپ دردناک 
بود. این روند می توانســت با اســتفاده از ســاختار میان ســازمانی شورای 
امنیت ملی و مشــارکت کادلو در ریاســت شــورای اقتصاد ملی در مسیر 
درســت و منظمی برای توسعه گزینه های تجاری-سیاسی قرار گیرد، اما 
تنهــا یک نفر بــود که فکر می کرد ایــن ایده خوبی اســت و آن هم خودم 
بــودم. برخــالف چنین ایده ای، مســائل تجــاری در جلســات هفتگی به 
ریاســت ترامــپ دراتاق روزولت یا اتاق بیضی بررســی می شــد و بیشــتر 
از اینکه شــباهتی به تصمیم گیری های دقیق و محتاطانه داشــته باشــد، 
مانند ســر و کله هم زدن دانشــجویان برای گرفتن غذای دانشکده بود و 
هیچ گونه تالشــی حتی در پایین ترین ســطوح سازمانی و میان سازمانی، 
برای رفع مشــکالت و بررســی گزینه ها نمی شــد. اگر به یوگا باور داشــتم 
بعد از این جلســات احتمااًل باید چند مورد از حرکت های آرامش بخش 
آن را انجام می دادم. اواخر ماه آوریل در اولین نشســت تجاری شــرکت 
کــردم کــه هدف از آن بررســی مقدمات ســفر منوچین و الیتیــزر به پکن 
بود. ترامپ در اظهارنظری نگران کننده گفت:»تعرفه ها بهترین دوست 
انسان هستند.« اما در نهایت به منوچین گفت:»به چین می روی تا آنها 

را تنبیه کنی.« از این حرفش خوشم آمد.
ترامپ رو به من کرد و گفت: »چین تحریم های شدیدی را علیه کره 
شمالی وضع کرده زیرا از جنگ تجاری با امریکا وحشت دارد.« اما فقط 
بخشی از این اظهارات درست بود: از نظر من چین تحریم های کره را با 
جدیــت اعمال نمی کــرد. منوچین و کادلو پیش بینی کــرده بودند که اگر 
واقعاً جنگ تجاری آغاز شود، جهان با رکود اقتصادی مواجه خواهد شد 
اما ترامپ آب پاکی را روی دست آنها ریخت و گفت: چینی ها اهمیتی به 
ما نمی دهند؛ آنها قاتالن خونســردی )در زمینه مسائل تجاری( هستند. 
می توانستم ببینم که مسائل تجاری به موضوعاتی داغ و جنجالی تبدیل 

می شوند.
مکــرون 24 آوریل برای اولیــن بار در دوره ریاســت جمهوری ترامپ 
وارد امریــکا شــد. این دیدار مملو از تشــریفات و مراســمی بــود که حتی 
فرانســوی ها را هــم تحــت تأثیر قــرار داد. متأســفم برای خبرنــگاران که 
اتفاق خاصی در این سفر رخ نداد تا برای رسانه ها سوژه شود. هیأت های 
فرانســوی و امریکایی در چمن جنوبی کاخ ســفید صف کشــیده بودند و 
رئیــس جمهــوری و بانــوی اول در اتــاق پذیرایــی دیپلماتیــک حضــور 
داشــتند و ورود مکــرون را انتظــار می کشــیدند، همزمان گروه موســیقی 
نظامــی در حــال نواختــن بــود. از دانفورد رئیس ســتاد مشــترک ارتش، 
نــام یکــی از ترانه هایی را که گروه موســیقی می نواخت، پرســیدم. او هم 
از فرمانده منطقه نظامی واشــنگتن این ســؤال را پرســید. اما هیچ کدام 
از آنها نمی دانســتند. دانفورد گفت:»یک موضــوع ناامید کننده دیگر« و 
ما هر دو خندیدیم. رژه نظامی بســیار تأثیرگذار بود، بویژه وقتی که یکی 
از گروه های موسیقی نظامی که یونیفرم دوران جنگ های انقالبی قبل از 
اســتقالل را بر تن داشتند مشــغول رژه بودند و ترانه »احمق امریکایی« 
)که در ســده 18 میالدی محبوبیت داشــت و اکنون به صورت یک سرود 
ملی درآمده است(، در حال نواختن بود. این صحنه رنج بوروکراتیک را 

به تصویر می کشید.
قبــل از نشســت دو نفــره مکــرون و ترامــپ در اتــاق بیضــی، گــروه 
خبرنگاران به رســم معمول برای گرفتن عکس و پرسیدن سؤاالت خود 
جمــع شــدند. ترامپ توافق ایــران را با صفاتی همچــون »بی خردانه« و 
»مضحــک« توصیف کرد و من به این فکــر می کردم که آیا این بار مردم 
ســخنان او را جــدی خواهنــد گرفــت یا نــه. وقتی اتــاق بیضــی از حضور 
نماینــدگان رســانه ها خالی شــد ترامــپ و مکرون بــه تنهایی و بیشــتر از 
زمانــی کــه من انتظار داشــتم گفت و گو کردند و همان طــوری که ترامپ 
بعدها به من گفت بیشتر زمان این مذاکرات به توضیحات او به مکرون 
دربــاره خروج از توافق ایران اختصاص داشــت. در مقابل مکرون تالش 
می کــرد ترامــپ را قانــع کند تــا از ایــن توافق خارج نشــود امــا موفقیتی 

عایدش نشد.
مکــرون همچنیــن ســعی داشــت ترامــپ را در دام گفت و گوهــای 
گســترده ای در چارچوب مذاکرات موســوم به »چهارستونی« گرفتار کند 
کــه در نشســت اتــاق کابینــه و بعــد از نشســت دو نفره ترامــپ و مکرون 
مــورد بحث قرار گرفته بود )چهار ســتون این مذاکــرات عبارت بودند از: 
مدیریت برنامه هسته ای ایران در حال حاضر، مدیریت برنامه هسته ای 
ایــران در آینــده، برنامــه موشــک های بالســتیک ایران و صلــح و امنیت 
منطقه( مکرون سیاستمدار باهوشی بود و تالش می کرد شکستی آشکار 
را بــه دســتاوردی مثبــت از نظر خــودش تبدیل کنــد. او در این نشســت 
عمدتــاً به زبان انگلیســی صحبت می کــرد و بدون هیــچ ابهامی درباره 
توافــق هســته ای ایران گفت: »هیچ کس فکر نمی کنــد این توافق کامل و 
بــدون نقص اســت.« وی چنین اســتدالل کرد که باید برای دســتیابی به 
»توافق جدید جامعی« بر اساس چهار ستون فوق تالش کنیم. در طول 
این نشســت، ترامپ نظر مرا هم درباره توافق ایران پرســید و من گفتم 
که این توافق جلوی ایران را برای دســتیابی به ســالح هسته ای نمی گیرد 
و بــه هیچ وجــه نمی تــوان ایرادهــای اساســی آن را برطرف کــرد. با علم 
بــه اشــتیاق ترامپ بــه معامله درباره هــر چیزی، جمله ای مشــهور را از 
آیزنهــاور نقل کــردم که می گفت: »اگــر نمی توانید مشــکلی را حل کنید 
آن را بسط دهید.«. من فکر می کردم مکرون ظاهراً قصد داشت همین 
کار را با توافق انجام دهد. می توانســتیم بعــد از خروج از توافق و اعمال 
دوباره تحریم های امریکا این پیشــنهاد را بررســی کنیــم. منوچین تأیید 

کرده بود که ما »کاماًل آمادگی« داریم تحریم ها را بازگردانیم.
و  پــی  روی  »نمی شــود  گفــت:  ســاختمانی  مقاطعــه کار  ترامــپ 
فونداســیون ویــران و خراب، ســاختمان بنــا کرد. جان کــری وزیر خارجه 
اوباما توافق بدی را با ایران رقم زده است. من نمی گویم که چه خواهم 
کــرد امــا اگر بــه توافــق پایــان دهیــم، از اینکه بــه توافق جدیدی دســت 
یابیــم اســتقبال می کنــم. تالش خواهــم کرد هــر کاری را انجــام دهم تا 
این توافق به این شــکل باقی نمانــد. باید بعد از اصالح این توافق بد به 
توافق جدیدی دســت یابیم.« )مکرون در تماس بعدی خود به ترامپ 
گفت عالقه مند اســت به سرعت توافق جدیدی با ایران حاصل شود که 

واکنشی از سوی ترامپ نداشت(. 

اتاقیکهدرآنجا
اتفاقافتاد
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موضعشدیداللحنعراق،سکوتترکیه
 دو افسر ارشد ارتش عراق و راننده شان در حمله پهپادی ترکیه در اربیل کشته شدند

»کامال هریس«، صیاد آرای زنان و رنگین پوستان و عامل فتح احتمالی کلیدی ترین ایالت امریکا، معاون اول کاندیدای دموکرات شد

»بایدن«با»هریس«بهنبردترامپمیرود

خبر
خط 

دو
B

B
C

 

بایدن در ارتباطی روی شبکه های مجازی، پیشنهاد پست معاونت خود را به هریس داد
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 دختر زوج مهاجر جامائیکایی و هندی تبار
 اولین دادستان زن سیاهپوست در 

کالیفرنیا
 سناتور کالیفرنیا، اولین زن آسیایی تبار و 
دومین زن سیاهپوستی که به سنای امریکا 

راه یافته است
 در دسامبر 2019 از گردونه رقابت برای 

ریاست جمهوری خارج شد
 در مارس 2020 حمایت خود از بایدن 

را اعالم کرد
11 آگوست 2020 بایدن او را به عنوان 

معاون اول خود انتخاب کرد
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محبوب غیرمحبوب

میزان محبوبیت کامال هریس 
بین دموکرات ها در یک سال اخیر

 رأی دهندگان دموکراتی که نظر 
خود را درباره هریس ثبت کرده اند

27 ژوئن
اولین مناظره انتخاباتی 

3 دسامبر
 خروج از انتخابات 
ریاست جمهوری

8 مارس
تأیید بایدن

2019 2020

کامال هریس



رئیس دفتر رئیس جمهوری: 

کنکور با توجه کامل به نظرات متخصصان ستاد 
ملی مبارزه با کرونا برگزار می شود

رئیس دفتر رئیس جمهوری به برخی حواشی ایجاد شده درباره تصمیم گیری 
در خصــوص زمــان برگزاری کنکور سراســری اشــاره کرد و گفــت: هیچ تصمیمی 
گرفته نشده اما از داخل جلسه فردی توئیت کرده بود و وزرا مجبور شدند در این 
زمینه عکس العمل نشــان دهند و بگویند که ما موضوع را در جلســه ســتاد ملی 
کرونا بحث می کنیم با وجود این برای تمام خانواده ها نگرانی هایی ایجاد شد؛ در 
این زمینه آقای رئیس جمهوری دیروز دســتور دادند که وزرای علوم و بهداشــت 
بنشینند و سریعاً تصمیم گیری کنند و تصمیم شان را سریع اعالم کنند که این کار 

روز سه شنبه انجام شد.
بــه گزارش ایســنا، محمود واعظی در حاشــیه جلســه هیأت وزیــران در جمع 
خبرنگاران گفت: ۲ ماه پیش ســتاد ملی مقابله بــا کرونا تصمیم گرفت که وزرا و 
مســئوالن ذیربط خود را آماده کنند تا در زمان تعیین شــده کنکور برگزار شــود در 
این راستا نیز دیدیم که کنکور های دکترا و ارشد برگزار شد. همان فاصله گذاری ها 
و شــیوه نامه های بهداشــتی برای کنکور کارشناســی نیز اجرا می شــود و براســاس 
گزارشی که در جلسه هیأت دولت ارائه شد هیچ نگرانی در این زمینه وجود ندارد.

رئیــس دفتــر رئیس جمهــوری بــا تأکید بــر اینکه تعویــق بیش از حــد یا عدم 
برگزاری کنکور ســبب انباشــت داوطلب در آزمون ســال بعد و اجحاف گســترده 
در حق بســیاری از داوطلبانی می شــود که امســال با برنامه ریزی مطالعه کرده و 
زحمت کشــیده اند، اظهار کرد: کنکور با توجه کامل به نظرات متخصصان ســتاد 
ملی مبارزه با کرونا و با در نظر گرفتن جمیع جهات و تالش برای کمترین پیامد 

منفی برگزار خواهد شد.
همچنین محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری در حساب کاربری خود 
در اینستاگرام نوشت: »وقتی رهبر معظم انقالب در گفتار و عمل نشان می دهند 
که به نظرات ستاد ملی کرونا عمل می کنند، شایسته است تصمیمات این ستاد 

برای همه ما در همه زمینه ها فصل الخطاب باشد.«
وی افــزود: دولــت از همان آغاز پاندمی کرونا، نشــان داد که خط قرمز دولت، 
ســالمت مــردم و فرزندان کشــور اســت؛ تعطیلــی مهدهای کــودک، لغو حضور 
فیزیکی در مدارس و دانشــگاه ها و تالش برای تداوم آموزش به صورت مجازی، 
مدیریت حضور مردم در مساجد و... همه و همه از این حساسیت حکایت دارد، 
اما همیشه هم بهترین تصمیم، راحت ترین تصمیم یعنی حذف صورت مسأله 
نیســت. رئیس دفتر رئیس جمهوری تأکید کرد: بیاییم اثرات تعویق بیش از حد 
یا عدم برگزاری کنکور را هم در نظر بگیریم که سبب انباشت داوطلب در آزمون 
ســال بعد و اجحاف گســترده در حق بسیاری از داوطلبانی می شــود که امسال با 
برنامه ریزی مطالعه کرده و زحمت کشیده اند. تمام ارکان دولت از جمله وزارت 
علــوم و ســازمان ســنجش آمــوزش کشــور، در هماهنگــی کامل بــا تصمیمات و 
مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا عمل می کنند و بر همین اساس کنکور با توجه 
کامل به نظرات متخصصان ســتاد ملی مبارزه با کرونا و با در نظر گرفتن جمیع 

جهات و تالش برای کمترین پیامد منفی برگزار خواهد شد.
ë دستور کنکوری روحانی به دو وزیر به روایت ربیعی

ســخنگوی دولت گفــت: وزیر بهداشــت و وزیر علوم موظف شــدند با در نظر 
گرفتن همــه دیدگاه های صاحبنظران در جامعه همه جوانــب برگزاری کنکور را 
با اولویت ســالمت بررسی و تصمیم مناسب را اتخاذ و به رئیس جمهوری اعالم 
کنند. به گزارش ایســنا، علی ربیعی با انتشــار پســتی در حســاب کاربــری خود در 
اینســتاگرام نوشت: »امسال کنکور هم متأثر از شــرایط کرونایی قرار گرفته است. 
عده ای از داوطلبان و خانواده های آنها نگران عقب افتادن کنکور و آثار خســتگی 
و روانــی آن هســتند و عــده ای نیز نگــران خطرات ناشــی از عدم رعایت مســائل 
بهداشــتی هســتند. رئیس جمهوری بــا درک نگرانی همه این افــراد بر بهترین و 
عملی ترین تصمیم با بررســی همه جوانب آموزشــی، اجتماعی و شــروع ســال 

تحصیلی با محوریت مسأله سالمت تأکید داشتند.«
ë سپاه برای کمک به برگزاری کنکور ۹۹ اعالم آمادگی کرد

ســخنگوی ســپاه پاســداران انقالب اســالمی از اعــالم آمادگی این نهــاد برای 
واگذاری مکان های آموزشــی و ورزشی خود در سراسر کشور برای کمک به وزارت 

علوم در برگزاری مطلوب آزمون سراسری سال ۹۹ خبر داد.
بــه گــزارش پایگاه اطالع رســانی ســپاه، ســردار ســرتیپ دوم پاســدار رمضان 
شــریف، بــا اعــالم آمادگی ســپاه برای کمــک به تأمیــن فضای مــورد نیاز جهت 
برگزاری آزمون سراسری کشور گفت: طبق تدبیر سرلشکر حسین سالمی فرمانده 
کل ســپاه مقرر شد در صورت درخواســت وزارت علوم و استانداران سراسر کشور 
و متناســب با نیازهای اعالمی، سپاه پاسداران انقالب اسالمی دانشگاه ها و مراکز 
عمده آموزشی و ورزشی خود را که از استانداردهای الزم برای اجرای پروتکل های 
آزمــون و نیز دســتورالعمل های بهداشــتی مورد تأیید ســتاد ملی مبــارزه با کرونا 
برخوردار است، در اختیار مجریان آزمون قرار دهد. سردار شریف برگزاری آزمون 
سراسری ورود به دانشگاه ها آن هم در عصر کرونا را از رخدادهای بزرگ و ماندگار 
کشــور قلمداد و تصریح کرد: بی شــک تحقق مطلوب این رخداد مبارک آن هم 
در شــرایطی کــه آحاد ملت و از جملــه داوطلبان کنکور سراســری در حال مبارزه 
نفســگیر با شیوع بیماری کرونا هستند، نیازمند یک رویکرد، همراهی و مشارکت 
ملی اســت. او گفت: ســپاه و بسیج در برگزاری کنکور سراسری از هرگونه کمک به 

مجریان و دست اندررکاران آن دریغ نخواهند کرد.
ë ۹۹ پادگان های ارتش آماده برگزاری کنکور سراسری

معاون هماهنگ کننده ارتش گفت: به وزیر بهداشت اعالم کردیم که آمادگی 
داریم برای تسهیل در برگزاری کنکور سراسری فضاهای پادگانی خود را در سراسر 
جغرافیای کشور در اختیار وزارت علوم قرار دهیم.به گزارش روابط عمومی ارتش، 
امیر دریادار »حبیب اهلل ســیاری« در مراســم بازدید از بخش های نوین دانشــگاه 
علوم پزشکی آجا گفت: سامانه بهداشت و درمان ارتش جمهوری اسالمی ایران 
همچنــان از آمادگی کامل بــرای خدمت به مردم و انجام فعالیت های مرتبط با 
پدافند زیســتی برخوردار اســت. او تصریح کرد: در همان روزهای نخســت شیوع 
کرونا، طی دیداری که با وزیر بهداشــت داشــتیم، توانســتیم تمام توان خود را در 
جهــت کمک و حمایت از هموطنانمان در سراســر کشــور پــای کار بیاوریم و این 
وضعیــت همچنان ادامــه دارد. وی تأکید کــرد: ارتش با قدرت بــرای خدمت به 
مردم و مقابله با ویروس کرونا به میدان آمده و خدمات بهداشتی و درمانی بسیار 
خوبی به مردم ارائه کرده است؛ البته این خدمات همچنان ادامه دارد و نیروهای 

مسلح با تمام توان به میدان آمده اند تا باری از دوش مردم بردارند. 

13 August 2020  1441 سال بیست و ششم   شماره 7418  پنجشنبه  23 مرداد 1399  23 ذی الحجه 

منبع: وب سایت روزنامه نیویورک تایمز
ترجمه و تلخیص: زهره محقق هرندی

گزارش »ایران« از وضعیت نگهداری کودکان بد سرپرســت در محله دروازه غار تهران

امید در »خونه مادری«

عزاداران حسینی در بوشهر به یاری مدافعان سالمت می روند
با برگزار نکردن آیین های سنتی سوگواری در محرم امسال
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مهــد  غــار،  دروازه  کوچه پس کوچه هــای  در 
کودکــی وجود دارد که شــبیه هیــچ مرکزی در 
هیچ کجای شــهر نیســت. اینجا صبح مادرها 
بــا چهــره هایی پــر از لبخند و ظاهری آراســته 
بچه هــا را به مهدکــودک نمی فرســتند؛ دلیل 
آمــدن بیشــتر بچه ها بــه این مکان این اســت 
کــه مادران فقیر یا معتادشــان توان نگهداری 
از آنهــا را ندارنــد. مینــا کــه تــازه اعتیــادش را 
ترک کرده دربــاره نحوه نگهداری از فرزندش 
بــه »ایــران« می گویــد: »این مهد را دوســتانم 
بــه من معرفــی کردنــد. روزهــای اول اعتماد 
اینجــا  را  فرزنــدم  کــه  نداشــتم. می ترســیدم 
بگــذارم و بعــد تحویلم ندهند فکــر می کردم 
ممکــن اســت از بچــه ام سوء اســتفاده کننــد، 
امــا چــاره ای هم نداشــتم، چــون پولــی برای 
نگهــداری از او در طــول روز نــدارم. همســرم 
هم شــدیداً اعتیاد بــه مواد مخــدر دارد. هیچ 
منبــع درآمدی نداریم و مــن ناچارم که روزها 
دستفروشــی کنــم البته کســی را هم نداشــتم 
کــه در طــول روز از بچــه نگهــداری کنــد. حاال 
حــدود ۲ ماه اســت که بچــه را اینجا می گذارم 
و کامــاًل هــم برایــش مــادری می کننــد، حتــی 
بهتــر از مــن. صبح بچــه را مــی آورم و خودم 
بــرای دستفروشــی راهــی خیابان هــای شــهر 
می شــوم و هنگام غروب می آیم تا او را از آنها 
تحویــل بگیــرم.« برخــی بچه ها کــه از مادران 
معتــاد به دنیــا می آیند به اعتیاد شــدید مبتال 
هســتند و در طــول روز یــا نــا آرامــی می کننــد 
یــا فقط خــواب هســتند. در ایــن خانه بــه آنها 
آرام  آرام  را  اعتیادشــان  کــه  می شــود  کمــک 
ترک کنند و به کودکی ســالم تبدیل شــوند. در 
و دیــوار این خانه هیچ شــباهتی بــه دیوار های 
بی رنــگ و ســیاه کوچه هــای محلــه دروازه غار 
نــدارد. وقتــی از در کوچــک ایــن خانه کــه تنها 
پناهگاه کودکان اســت، داخل می شویم، همه 
جــا رنگ می بینیم. دیوارها رنگی ، در ها رنگی، 
حوض وســط حیاط، آبی آسمانی؛ اینجا فقط 
در و دیوارهــا رنگی نیســت، هر قلبــی که برای 
کودکان بدسرپرســت می تپد، هم رنگی است. 
داخــل حیــاط، پســر بچــه کوچکــی روبــه روی 
مربی اش نشســته و از او خواندن و نوشــتن یاد 
می گیرد. حدود ۹ سال دارد و در حال یادگیری 
الفبــا اســت. امیر بــه »ایــران« می گویــد: »پدر 
ندارم و مادرم هم معتاده و نتونســته من را به 
مدرسه بفرسته، اما حاال که اینجا اومدم خیلی 
خوشحال هســتم، چون می تونم مثل همسن 
و سال های خودم سواد یاد بگیرم و بعد سر کار 
هم برم و از پس خودم بربیام. اینجا بچه های 
بزرگ تــر از من هم بــرای آموزش و یاد گرفتن 
چیزهــای دیگــر هــر روز مــی آن. قبــل از ایــن 
نمی دونســتم که چطور باید بــا دیگران ارتباط 
برقــرار کنــم. اصــاًل نمی دونســتم کــه بایــد به 
دیگران احترام بگذارم، اما اینجا یاد گرفتم که 
باید با دیگران بــا ادب صحبت کنم. من هیچ 

از تربیــت نمی دانســتم، امــا اینجــا بــه من یاد 
می دن که چطورباید با بزرگترها حرف بزنم.«

ë اگر این خانه نباشد نمی توانم کار کنم
مهرنــاز هم بــا موهای طالیی و چشــمانی 
آبی گوشه حیاط با دوستش در حال عروسک 
بازی است، مظلومانه نگاه می کند و می گوید: 
»خالــه ببیــن کفــش دارم، مــن تا قبــل از این 
همیشه پا برهنه در خیابان ها راه می رفتم، اما 
حاال کفش می پوشم، می دونم که کرونا آمده 
و باید تمیز باشــیم. خیلــی از خودم مواظبت 
می کنم. اینجا به من یاد دادند که باید تندتند 
دســت هام رو بشــورم و همیشــه کفش داشته 
باشم.« در گوشه ای از دفتر مهدکودک، زنی با 
شــکم باال آمده نشسته و از ظاهرش مشخص 
اســت که اعتیــاد شــدید دارد. می گویــد: »این 
پنجمیــن بــار هســت کــه حامله می شــوم، یه 
دوقلــو و دو تا بچه دیگه رو هم ســقط کردم.« 
حدود ۳۰ سال ســن دارد. از خود می پرسم با 
ایــن اعتیاد شــدید چرا این همــه بارداری های 
سخت را تجربه می کند؟ پاهایش بشدت ورم 
کرده با آن پاها اصاًل نمی توان راه رفت. او هم 
قدرت راه رفتــن ندارد. همه اینهــا نتیجه فقر 
اقتصادی و فرهنگی اســت که به تنهایی ثابت 
می کنــد، نه فقط یــک خانه، بلکــه ده ها خانه 
باید ساخته شود، تا فرزندان این خانواده های 
بشــدت بی بضاعــت و معتــاد بــه انــواع مواد 
مخــدر، بتواننــد زندگــی کننــد. او در ادامــه به 
»ایران« می گوید: »سال ها کارتن خواب بودم. 
اعتیاد و فحشــا رهایــم نمی کرد، تــا اینکه این 
خانه را پیدا کردم تا محل امنی برای نگهداری 
از فرزندانــم داشــته باشــم. حاال دستفروشــی 
مــی کنــم، اگــر ایــن خانــه نباشــد، نمی توانم 
کار کنــم و شــاید دوبــاره از بی پولــی بــه کارتن 
خوابــی بیفتیم.« بیشــتر مربی هایی که در این 
مهــد کــودک کار می کننــد، هیــچ دســتمزدی 
نمی گیرنــد. یکی از مربی ها بــا آمدن بیماری 
کرونــا و بعد از تعطیل شــدن مــدارس، دختر 
نوجــوان خــود را هم برای کمک بــه این مرکز 
آورده تا او هم در این ثواب شریک مادر باشد. 
چشــمم بــه کودکی ســه ســاله می افتــد که در 
اتاقــی در حــال بــازی کردن اســت، مشــخص 
اســت که از بیماری هیدروسفالی رنج می برد. 
یکــی از مربی ها بــه »ایران« می گویــد: »وقتی 
ایــن کودک را به اینجا آوردند، فقط ســرش را 
به زمین می کوبید و مشخص بود سردردهای 
وحشــتناکی دارد. نمی توانســت حــرف بزنــد 
و حالت هایــش اصــاًل عــادی نبود. امــا حاال با 
نگهداری هــا و درمان هــای خــاص، دردهــای 
ســرش کم شــده و می توانــد حرف بزنــد و راه 
بــرود، حتی بــازی کند و شــعر بخواند و در کل 
خیلــی حــال بهتــری دارد.« در کنــار این مهد 
کــودک کــه بیشــتر شــبیه یــک خانــه کوچــک 
پــر از کــودک اســت تــا مهدکــودک، خیریــن 
دو  دقیقــاً  نزدیکــی،  همیــن  در  ســاختمانی 
پالک آن طرف تر دســت و پا کردند تا برخی از 
مادرانی که بیکار هســتند و یا تازه اعتیادشــان 

را تــرک کرده انــد، بتوانند خیاطی کننــد. از در 
وارد می شــوم، ســالنی پوشــیده از پارچه هــای 
ســفید می بینم، زنها پشت چرخ ها نشسته اند 
و درحال دوختن گان در این روزهای کرونایی 
هســتند. دختران جوانی هم پابه پای زنان، در 
حــال دوخت و دوز هســتند. سوســن ۱۵ ســال 
دارد و ۱۰ مــاه اســت که در این خانه مشــغول 
بــه کار اســت. او می گویــد: »قبــل از بیمــاری 
کرونــا ماهــی ۸۰۰ هزار تومان درآمد داشــتم، 
امــا متأســفانه با شــیوع این ویــروس درآمدم 
کاهــش پیــدا کرده ولی باز هم خدا را شــکر که 
مشــغول دوختن گان هســتم، تــا بتوانم امرار 
معاش کنم.« دختر دیگری در همان نزدیکی 
در یــک کارگاه بافندگــی که داخل ســاختمان 
مهــد کودک ایجاد شــده، مشــغول کار اســت. 
و  نماندنــد  بــی کار  خیریــن  بازهــم  بــار  ایــن 
چندیــن دســتگاه بافندگی دســت و پــا کردند 
کــه در آن زنــان و دختــران جوان مشــغول به 
کار کــردن هســتند. مونــا فقط ۱۴ ســال دارد و 
خیلی هم با اســتعداد اســت. مونا به »ایران« 
می گویــد: »خانــواده مــن افغان هســتند و در 
خانــواده ما باید زود ازدواج کنیم. می دانم که 
چنــد ماه دیگر مــرا تحت فشــار می گذارند، تا 
بــا یک نفــر ازدواج کنم و چــاره ای هم ندارم، 
در حالــی کــه دوســت دارم کار کنــم و ادامــه 
تحصیل بدهم.« زهرا هم با خواهر و مادرش 
بــه ایــن خانــه آمده انــد، خواهــرش ۱۰ ســال 
دارد و خــودش هم ۱۵ ســاله اســت. پدرشــان 
فــوت کــرده و مجبور هســتند، کار کنند . زهرا با 
دیــدن مــن درد دلش باز شــده و می گوید: »با 
بافندگــی هزینه هــای زندگــی را در می آوریم، 
اما از اونجایی که اینجا پائین شــهره، گاهی به 
ما غرفه هایی هم برای فروش صنایع دســتی 
می دهند، اما چون در پائین شهر مردم قدرت 
خریــد کافــی ندارند، پــول زیادی هــم گیرمان 

نمی آید. شــال و کاله و دستکش و جاحوله ای 
می بافیــم و بــا تکه های پارچه  وســایل تزئینی 
درســت می کنیم یا با قوطی های شــیر خشک 
و مــواد مصرفــی دیگر صنایع دســتی درســت 
می کنیــم، امــا متأســفانه مجبــور هســتیم بــا 
قیمت هــای پائیــن ایــن کاالهــا را بفروشــیم و 

آنچنان پولی دستگیرمان نمی شود.«
ë  کــودکان افزایــش  و  اقتصــادی  مشــکالت 

بدسرپرست
مــژگان علیشــاهی، مدیــر ایــن مجموعــه 
بــرای  فضــا  بــودن  کوچــک  از  کــه  کوچــک 
نگهــداری از بچه هــا گالیــه دارد، بــه »ایــران« 
می گویــد : در حاضر ۳۰ بچه بدسرپرســت در 
این مرکــز نگهداری می شــوند، هرچند برخی 
اعتمــاد ندارنــد و فکــر می کننــد می خواهیــم 
امــا  بدهیــم،  بهزیســتی  تحویــل  را  بچه هــا 
کم کم اعتمادشــان بــه ما جلب می شــود. ما 
می خواهیــم زنان معتــادی که باردار هســتند 
و به اینجا مراجعه می کنند، فرزندان ســالمی 
بــه دنیــا بیاورند و بعــد بتواننــد تحصیل کنند 
و وارد چرخــه کار شــوند در نهایــت هدف این 
اســت که آمــار کارتن خوابــی، جــرم و جنایت 
و اعتیــاد کاهــش پیــدا کنــد. او می افزایــد باید 
اســتعدادهای بچه ها را شــکوفا کنیــم، بچه ها 
کتــاب را دوســت دارنــد. معتقدم اگــر بچه به 
دلیل اقتصــادی و نبود امکانات دستفروشــی 
می کند، بهتر اســت که باســواد باشد. دختران 
بــه جای اینکه بــا موهای ژولیــده و لباس های 
کثیــف و پــاره راهــی خیابان ها شــوند، موهای 
روبان زده و بافته شــده داشــته باشند . این کار 
چهره شــهرمان را هم زیباتر خواهد کرد. باید 
ایــن فرهنگ را نهادینه کنیــم که در خیابان ها 
بــه بچه هــای کار ترحــم نشــود. ایــن بچه هــا، 
باید یاد بگیرند، که عزت نفس داشــته باشــند 
و از خــود محافظــت کننــد. متأســفانه برخــی 

از بچه هایــی کــه در ابتــدا بــه اینجــا مراجعــه 
می کنند، بــه دلیل رعایت نکــردن نظافت در 
سرشــان شــپش دارند به همین خاطر ما آنها 
را ویزیــت کرده و به لحاظ بهداشــتی مراقبت 

می کنیم.
بــه دلیــل  علیشــاهی در ادامــه می گویــد: 
مشکالت اقتصادی، متأســفانه شمار کودکان 
بدسرپرســت در حال افزایش است. این خانه 
برای نگهداری از کودکان بدسرپرست کوچک 
اســت. منطقه دروازه غار قابلیــت این را دارد 
که حمایت های بیشــتری از این بچه ها داشته 
باشــد. فقط الزم اســت خیرین بیشــتری وارد 
کار شــوند و بــه ما فضــا بدهند. محلــه دروازه 
غار این ظرفیت را دارد که به جای جابه جایی 
مــواد مخــدر در کوچــه و خیابان ها، بــه محله 
ای امن تبدیل شــود. این جابه جایی می تواند 
بیــن محله های باالی شــهر و پائین شــهر هم 
پیــش بیایــد. فقــط اراده ای قــوی الزم اســت. 
دو ســال اســت که این مرکز باز شــده و بچه ای 
کــه فقــط در خانــه از پدر و مــادر معتــاد خود 
فحش ناموســی یــاد گرفته بــود، االن باســواد 
اســت، منظــم شــده و آموزش هــای مهارتــی 
دیده، بیایید بــا همدلی و همراهی و کمک به 
یکدیگــر فضای دروازه غار را به فضایی امن تر 
تبدیــل کنیــم، بســیاری از ایــن کــودکان بهتــر 
است که شب ها هم در همین محل نگهداری 
شوند. کودکانی که اینجا می آیند، حتی حمام 
هــم در خانه هایشــان وجــود نــدارد. وقتــی از 
ســر کار برمــی گردند و بــه این خانــه مراجعه 
می کننــد، بــه آنهــا غــذا می دهیم و آنهــا را به 
حمــام می بریم. اما بهتر اســت محلی بزرگتر 
در اختیارمــان قرار گیرد تــا بتوانیم از برخی از 
آنها در شــب ها هــم محافظت کنیــم. مکانی 
ماننــد یک خوابگاه شــبانه روزی در این زمینه 

بسیار می تواند کمک کننده باشد.

مهسا قوی قلب
خبرنگار

 

فاصله گــذاری  حفــظ  و  دیگــران  از  تــرس 
اتمــام  از  بعــد  اســت  ممکــن  اجتماعــی 
همه گیــری کرونــا هــم ادامــه پیدا کنــد. توجه 
و  سیاســی  علمــی،  جنبه هــای  بــر  تمرکــز  و 
اقتصــادی شــیوع ویروس کرونــا نباید موجب 
شــود از تغییرات احتمالــی که کرونا در زندگی 
اجتماعی مــا در آینده به وجــود خواهد آورد، 
غافل شویم. تغییر در نوع تفکر و رفتارنسبت 
به دیگــران، تغییراتی آگاهانه یا ناخودآگاه که 
بعضی موقتی و گذرا هســتند و بقیه پتانســیل 
ماندگار شدن را دارند، تغییراتی که این روزها 

هم در زندگی روزمره شاهدشان هستیم.
بــا مطالعه الگوهای مشــخص از چگونگی 
رفتــار مردم در جوامعی که بــه مدت طوالنی 
اجتماعــی  انــزوای  و  قرنطینــه  شــرایط  در 
بوده اند، می توان به چشــم اندازی از آنچه در 
آینده انتظارمان را می کشــد، دست یافت. در 
دهــه  ۱۹۹۰ میالدی شــهر ســارایوو در بوســنی 
بــرای مــدت چهار ســال در  محاصــره نظامی 
بود و مردم تجربه های مشــابه با شرایط حال 
حاضــر دنیــا )در دوران کرونا( را شــاهد بودند 
و حاال بعد از ســال ها، بازمانــدگان آن فاجعه 
انســانی، پژواکــی مالیــم از شــرایط مرگبار آن 
دوران را تجربــه می کننــد. یکــی از بازماندگان 
تغییــرات  تأثیــر  تشــریح  در  ســارایوو  جنــگ 
بنیادی در ماندگاری عادات می گوید: در زمان 
محاصره شهر، منطقه نزدیک خانه من مورد 
هــدف تک تیرانداز ها قــرار می گرفت و من در 
تمــام طول مــدت جنــگ هرگــز از آن خیابان 
عبــور نکــرده بــودم، حتــی تــا مدت هــا بعد از 
پایــان محاصره هــم من ناخــودآگاه از عبور از 
آن خیابان اجتناب می کردم و با عالئم روانی 

و استرس شدید درگیر بودم.
در  شــرکت  از  تــرس  غریبه هــا،  از  دوری 
اجتماعات و وســواس های فکری و رفتاری ما 

در زمــان بیماری هــا می تواند ادامه دار شــود. 
تحقیقات روی تأثیرات بیماری های اپیدمیک 
که قابلیــت همه گیری ســریع را دارند، نشــان 
می دهــد کــه ماه هــای آینــده بــا وجود شــیوع 
ویــروس کرونــا، چطــور ســپری خواهــد شــد. 
توانایی های ما در داشــتن احساس آرامش در 
حضــور دیگران بــا ادامه  این شــرایط بحرانی 
احتمــااًل بــه خطــر خواهــد افتــاد. ایــن روزهــا 
ســالمتی و حفــظ جــان، تبدیــل بــه چالشــی 
 بــزرگ بــرای همه  مــا شــده و داشــتن ارتباط 
بــی دغدغه با دیگران برایمــان به آرزو تبدیل 
شده است. زمانی که به اجبار و برای پیشگیری 
محدودیت هایــی  بیمــاری،  بیشــتر  شــیوع  از 
نظیــر ممنوعیــت اجتماعــات و تعطیلی های 
گســترده اعمال می شــود و همه وجوه زندگی 
اجتماعی تحــت کنترل قرار می گیرد، طبیعی 
است که فشــار روانی ناشی از کنترل ارتباطات 
روزمــره، وضعیت نرمال و طبیعــی زندگی را 

به سرعت دستخوش تغییر خواهد کرد.
براساس مطالعات دانشگاه  هاروارد، زمان 
الزم بــرای ســاخت واکســن ویــروس کرونــا یا 
مهار آن در جهان حدود دو ســال تخمین زده 
شــده اســت و تا آن زمان، زندگــی روزمره باید 
بــه شــکلی در تعامل بــا کرونا مدیریت شــود. 
انســان ذاتــاً به طــرز غیر قابــل بــاوری توانایی 
کنار آمدن با هر شرایطی را دارد، مهم نیست 
که اوضاع تا چه میزان ســخت و پیچیده باشد 
زیــرا به هر حال انســان همــواره راه هایی برای 

سازگاری با شرایط پیدا می کند.
پیام هــای متناقــض و متضــاد مقام هــای 
رســمی در ســطح جهــان در مــورد ویــروس 
کرونا  موجب گمراهی و ســردرگمی می شــود 
و بیشــتر بار مســئولیت تصمیم گیری در مورد 
رفتارهــای پرخطــر متوجه مــردم خواهد بود. 
برای مثال حتی اگر مقامات رســمی کشــوری 
تحــت تأثیر فشــارهای سیاســی  یــا اقتصادی، 
تصمیــم بــه بازگشــایی های گســترده بگیرند، 
این مردم هســتند که باید تشــخیص دهند که 

ایــن بازگشــایی ها ایمــن اســت یا خیــر. اتخاذ 
چنین تصمیماتی برای مردم ساده نیست.

ســیم کانگ، روانشــناس مؤسســه  سالمت 
روان در ســنگاپور معتقد اســت کــه مطالعات 
حکایــت از زیان هــای روانــی در زمان شــیوع و 
همه گیــری بیماری هایی مانند ســارس، ابوال 
و آنفلوانــزای خوکــی دارد. مشــکالتی ماننــد 
عصبانیــت  افســردگی،  نگرانــی،  اســترس، 
و وســواس فکــری از جملــه عــوارض روانــی 
بعــد از گــذر از چنیــن بحران هایــی اســت. اما 
موضــوع قابل تأمل در این مطالعات این بود 
که همزمــان تمایل مردم بــه مراقبت از خود 
هم افزایــش پیدا کرده بود. مردم با وســواس 
بیشــتری مراقب رژیم غذایی و بهداشت خود 
بودنــد و جالــب اینکــه اســتفاده از ماســک در 
جوامعی که سارس و مرس اپیدمی شده بود، 
تا مدت ها بعد از پایان اپیدمی ادامه پیدا کرد 
و بســیاری حتی برای سرماخوردگی معمولی 
هم از ماســک اســتفاده می کردند. دکتر کانگ 
همچنیــن می گویــد: در زمــان شــیوع ســارس 

مــردم به شــکلی بــی ســابقه مراقــب یکدیگر 
بودند و هوای هم را داشتند.

تغییــرات در رفتــار مــردم تنهــا در زمــان 
بحبوحه  شــیوع کرونا انعکاس پیدا نمی کند، 
بلکــه احتمــال دارد حتــی بعد از بحــران هم 
بــا ایــن تغییــرات مواجه باشــیم. پیــش بینی 
اتفاقات آینده درخصوص ویروس کرونا کاری 
دشوار اســت. با این حال، ارتباطات و رفتار ما 
بــا دیگــران به طور قطــع، حتی بعــد از گذار از 
بحــران کرونا، دچار تغییرات شــگرفی خواهد 
شــد. بزرگترین تغییر روان شــناختی در اثنای 
بحران سراســری ممکن است سمت و سویی 
اجتماعــی  هنجارهــای  راســتای  در  و  مثبــت 
داشــته باشــد؛ هنجارهایــی ماننــد توجــه بــه 
مشــکالت دیگــران، کمک بــه افــراد نیازمند و 
بیمار. انســان های اولیه تــا مدت های مدیدی 
گرفتــار روابــط خصمانــه بــا یکدیگــر بودنــد و 
تنهــا زمانی کــه به یاری یکدیگر شــتافتند و در 
گروه هــای چندصد نفره اســکان پیــدا کردند، 
توانســتند بر مشــکالت فائق آیند. اکنون ما بار 

دیگــر به دســت طبیعــت محاصره شــده ایم 
خــود  اجتماعــی  مناســبات  کــه  مجبوریــم  و 
را محــدود کنیــم و بــا رعایــت فاصله گــذاری 
و  مهم تریــن  از  اجتماعــی،  و  فیزیکــی 
ارزشمندترین دارایی خود یعنی زندگی دفاع 

کنیم.
بــه هر حال بایــد توجه داشــت که عوارض 
و عواقــب روانی معمواًل بعــد از گذر از بحران 
مرحلــه   در  می کننــد.  خودنمایــی  همچنــان 
اول همه گیــری کرونا، مــردم بین مقاومت در 
برابــر واقعیــت موجود  یا عادت کــردن به آن 
و پذیرفتــن واقعیت ســرگردان بودند و اغلب 
داشــتند  ســعی  و  می دادنــد  عــذاب  را  خــود 
اوضــاع را عادی جلــوه دهند  یا بــا بی صبری 
مشغول شــمارش معکوس برای برگشتن به 
روزهای عادی زندگی بودند. بسیاری از مردم 
هنــوز هم در همان حال و هوا هســتند. این در 
حالی اســت که آرامش تنهــا از خالل پذیرش 
درست مســائل غیر قابل پیش بینی به دست 
می آیــد. مــا بایــد بپذیریــم کــه کنتــرل کــم و 
محــدودی نســبت به شــرایط داریــم. بهترین 
گزینــه در چنیــن شــرایطی منعطــف بــودن و 
ســازگاری با شــرایط اســت. ولی آنچه مســلم 
اســت، ما باید به شرایط موجود عادت کنیم و 
یاد بگیریم که حتی با وجود همه گیری جهانی 
کرونا، زندگی ادامه دارد و این می تواند تبدیل 
به الگویی از زندگی در شــرایط ســخت و برای 

دوره ای طوالنی شود.
مســلم اســت کــه بعــد از گــذار از بحــران 
همــه  ما به شــکلی باورنکردنی بســادگی قادر 
خواهیــم بــود فعالیت هــای معمولــی خود را 
از ســربگیریم ولی اگر تــرس از تماس فیزیکی 
و حفــظ فاصله گــذاری اجتماعی یک ســال یا 
بیشــتر، به طــول بینجامد، می توانــد منجر به 
تغییــرات بنیادیــن در روابط اجتماعی شــود. 
این تشــویش برای مدت ها با مــا خواهد بود و 
ممکن است عمیقاً تعامل بین مردم را برای 

مدت مدیدی تحت تأثیر قرار دهد.

رفتار اجتماعی ما در پساکرونا
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 کرونا صادرات صنایع دستی 

خراسان شمالی را به صفر رساند
بجنــورد- معاون صنایع دســتی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشگری خراسان شمالی گفت: شیوع ویروس کرونا سبب شد تا صادرات 

محصوالت صنایع دستی از این استان طی سال جاری به صفر برسد.
به گزارش ایسنا، محمدرضا قهرمانیان با اشاره به اینکه ۶۱ رشته صنایع 
دســتی در این اســتان وجود دارد، اظهارکرد: این ۶۱ رشته در هشت زیرگروه 
نساجی سنتی، پوشاک، رودوزی، صنایع فلزی، صنایع چوب، صنایع وابسته 
و... قرار دارند. وی با بیان اینکه حدود ۱۶ هزار تولیدکننده صنایع دســتی در 
این استان فعالیت می کنند، افزود: تعدادی از این تولیدکنندگان به صورت 
انفــرادی و تعدادی نیز در قالب ۷۰ تا ۸۰ شــرکت تعاونی در حال فعالیت 
هستند. قهرمانیان ادامه داد: تا سال گذشته ساالنه ۱۲۰۰ تا ۱۳۰۰ نفر بیمه و 
دارای کارت صنعتگری بودند که برای تمدید کارت و گواهینامه های خود به 
این اداره کل مراجعه می کردند اما شــیوع ویروس کرونا و رکود در این بازار 

سبب شده تا این تعداد طی امسال به ۷۰۰ تا ۸۰۰ نفر برسد. 
وی از فروش ضعیف صنایع دستی طی سال جاری خبر داد و گفت: 
تمامی رشته های صنایع دستی به یک میزان آسیب دیده و فروش آنها 
کاهش یافته اســت. این مقام مسئول میزان خسارت وارد شده به حوزه 
صنایع دســتی استان به علت شیوع ویروس کرونا طی سال جاری را سه 

میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان اعالم کرد.

ملخ های صحرایی در حال ترک ایران هستند
بیرجنــد - معــاون بهبــود تولیــدات گیاهــی ســازمان جهــاد کشــاورزی 
خراســان جنوبی گفــت: تاکنون مبارزه با آفت ملخ  صحرایی در ســطح 
۳۰ هزار و ۲۷۴ هکتار از اراضی استان خراسان جنوبی انجام شده است.

محمدرضا اکبری، در جمع خبرنگاران گفت: بیشترین میزان سطح 
مبــارزه با این آفت بــا ۱۹ هزار و ۸۹۷ هکتار مربوط به شهرســتان مرزی 
نهبنــدان و کمتریــن آن نیــز مربوط به شهرســتان خوســف بــا ۲۴ هکتار 
بوده اســت. وی با بیان اینکه ملخ های مهاجر شش شهرستان خراسان 
جنوبــی را آلــوده کرده اســت، اظهار کــرد: تاکنون با این آفــت در ۴ هزار 
و 5۸4 هکتــار اراضــی سربیشــه، ۳ هزار و ۳۳۲ هکتار درمیــان، ۲ هزار و 

۱6۷هکتار زیرکوه و ۲۷۰ هکتار از اراضی فردوس مبارزه شده است.
وی تصریح کرد: ملخ های صحرایی در حال ترک ایران هســتند و در 
هفته های اخیر شــاهد مهاجرت ملخ ها به سمت پاکستان و هندوستان 
هســتیم. وی افــزود: امســال ۶۸ هــزار هکتــار از اراضــی اســتان توســط 
ملخ های مهاجم آلوده شــده اســت که بیشترین ســطح آلودگی مربوط 
به شهرســتان نهبندان بود که به مزارع نخل، باغ های انجیر و پســته نیز 

خسارت هایی وارد شد.

خسارت ۲۲.۵ میلیاردی سیل به راه های گیالن
گیــالن، شــش  نقــل جــاده ای  و  و حمــل  راهــداری  مدیــرکل  رشــت- 
شهرســتان گیالن را درگیر سیل دانست و گفت: برآوردها نشان می دهد 
سیل اخیر ۲۲.۵ میلیارد تومان به راه ها و ابنیه فنی استان خسارت وارد 

کرده است. 
بــه گزارش ایســنا، فریبــرز مرادی بــا بیان اینکه ســیل روزهــای ۱۳ و 
۱۴ مردادمــاه تقریبــاً همــه شهرســتان های گیــالن را درگیر کــرد، گفت: 
شهرســتان های املــش، تالــش، رودبــار، آســتارا، فومن و صومعه ســرا 

بیشترین خسارت ناشی از سیل را داشتند.
وی آب شســتگی پایــه پل هــا، خرابی ســطح رویــه آســفالت و رانش 
جاده را عمده ترین مشکالت پیش آمده در جریان سیل اخیر دانست و 
اظهار کرد: خوشبختانه با تخریب پل مواجه نشدیم و تنها یک پل آبنما 

در شهرستان املش راه ارتباطی چند روستا را قطع کرد.

بازگشت مهاجران به 928 روستای استان اصفهان
اجرای طرح بهسازی مساکن روستایی و توسعه زیرساخت ها به روستا رونق داد
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شــکل  دور  چنــدان  نــه  گذشــته های  در 
غالب مهاجرت در کشور حرکت یکسویه 
و عمومــاً بدون بازگشــت روســتاییان به 
شــهرها بوده اســت، امــا طی دهــه  اخیر 
الگــوی دیگری تحــت عنــوان مهاجرت 
کشــور  روســتایی  مناطــق  در  معکــوس 
شــکل گرفتــه اســت. الگویــی کــه منشــأ 
آن را می تــوان توجــه بیــش از پیــش بــه 
و  روســتایی  زیرســاخت های  توســعه 
بهبــود وضعیت کالن جامعه روســتایی 
دانست؛ نتیجه این تحوالت جلوگیری از 
مهاجرت روستاییان به شهرها، افزایش 
ماندگاری در مناطق روستایی و بازگشت 
روستاییان مهاجر از شــهرها بوده است. 
بیش از ۹۰۰ روســتای استان اصفهان در 
ســال های اخیر شــاهد چنیــن تغییراتی 

بوده اند.
میــزان  نظــر  از  اصفهــان  اســتان 
جمعیــت جایگاه ســوم کشــور را به خود 
اختصــاص داده اســت و امــروز تنهــا ۱۲ 
درصــد از جمعیت بیش از پنج میلیونی 
این اســتان در روســتاها ســاکن هستند و 
از یکهــزار و ۷۰۰ روســتا و آبــادی آن طی 
دهه هــای اخیــر، برخــی از آنهــا خالی از 
ســکنه و برخــی دیگــر تنهــا کمتــر از ۲۰ 
خانــوار ســکنه داشــتند. طــی ســال های 
اخیر روستاهای پیرامون شهرستان هایی 
چون نجف آباد، آران و بیدگل، سمیرم، 
تیران و کرون شــاهد بازگشــت مهاجران 

بوده اند.
ë 928 روستا میزبان مهاجران شهرنشین

محســن قوی بیــان معاون بازســازی 
و مســکن روســتایی بنیاد مســکن استان 
اصفهــان در گفت و گــو با »ایــران« گفت: 
با اجرای طرح های توســعه زیرســاختی، 
بهســازی  و  مقاوم ســازی  پروژه هــای 
روســتای   ۹۲۸ در  روســتایی  خانه هــای 
اســتان اصفهــان، در حــال حاضــر ایــن 
و  معکــوس  مهاجــرت  شــاهد  اســتان 

بازگشــت دوباره بســیاری ازروســتاییانی 
اســت کــه زادگاه خــود را به دلیــل کمبود 
امکانات و نبود خانــه امن و مقاوم ترک 

کرده بودند.
وی افــزود: از ســال ۱۳۸4 اقــدام بــه 
اجــرای طــرح »ویــژه بهســازی مســکن 
روســتایی« کردیم کــه در این طرح مقرر 
شــد بــا پرداخــت تســهیالتی 5 میلیــون 
تومانــی کــه کار مقاوم ســازی و بهســازی 
خانه های روســتایی وارد مرحله اجرایی 
شــود، کــه این رقم تســهیالت ســاالنه به 
میزان ۱5 درصــد افزایش یافت تا جایی 
که در ســال جاری این رقم به 5۰ میلیون 

تومان رسیده است.
طــی  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
آمارگیری های صورت گرفته طرح »ویژه 
بهســازی مســکن« تا افــق ۱4۰4 در نظر 
گرفته شــده اســت، افزود: در صورتی که 
اهــداف ما در ایــن طرح محقق شــود ما 
ســیر صعودی و شــیب تند مهاجرت به 
روستاها را شــاهد خواهیم بود کما اینکه 
در حــال حاضر نیز این روند آهنگ رو به 

رشدی گرفته است.
ایــن مســئول بــا بیــان اینکه در ســال 
۱۳۹۲ رونــد ایــن مهاجــرت طبــق آمــار 
در نظــر گرفته شــده به ۲۱۷ هــزار خانوار 
رســیده اســت، خاطرنشــان کــرد: طبــق 
برآوردهــای بنیاد مســکن اصفهــان این 
ســال  در  روســتاها  بــه  مهاجــرت  رقــم 
۱4۰4 بــه ۲۳6 هزار خانوار خواهد رســید 
و این نشــان می دهــد روســتاییان زمانی 
کــه دارای خانه هــای امن و مقــاوم برای 
ســکونت باشــند کمتر به فکــر مهاجرت 

خواهند افتاد.
معاون بازســازی و مســکن روستایی 
بنیاد شــهید اصفهان با اشــاره بــه اینکه 
شهرستان های غرب اســتان حادثه خیز 
هســتند، گفت: در حال حاضــر ارائه این 
تسهیالت در سطح استان یکسان انجام 
نمی گیرد و متأســفانه در شهرستان های 
فریدون شــهر،  خیزهمچــون  حادثــه 
شــادگان، سمیرم و... ما در پرداخت این 

تســهیالت از توفیــق کمتــری برخــوردار 
بوده ایــم و از جمله عوامل آن هم بحث 
عملکــرد بانک های عامــل و ضعیف تر 
ایــن  مــردم  اقتصــادی  شــرایط  بــودن 
مناطــق در بازپرداخــت ایــن تســهیالت 
اســت کــه تــالش می کنیــم ایــن توزیــع 
تســهیالت در ســطح روســتاهای اســتان 

یکسان شود.
وی عنــوان کــرد: در ســال های اخیــر 
و  خانه هــا  بازســازی  و  مقاوم ســازی  بــا 
توســعه زیرســاخت ها ما شــاهد رشــد و 
افزایــش خــوب مهاجرانــی بوده ایــم که 
به دلیل عدم امکانات چه مسکونی و چه 
اشــتغال به شــهرها مهاجرت کرده اند و 

حال با مهیا شــدن شرایط زندگی در این 
روستاها و از طرفی مشکالت شهرنشینی 
تصمیــم به بازگشــت مجــدد بــه زادگاه 
خــود گرفته انــد کــه همین نشــانه خوبی 
برای رشد و شکوفایی روستاها محسوب 
می شــود. مدیرکل بنیاد مســکن انقالب 
اســالمی اســتان اصفهان نیز به »ایران« 
گفــت: اجــرای طــرح بهســازی مســاکن 
روســتایی از ســال ۸۴ تاکنون باعث شده 
کــه از رونــد توســعه حاشــیه نشــینی در 

استان اصفهان جلوگیری شود.
غالمحســین خانــی افزود: بازســازی 
ســاالنه واحدهای مســکونی در روستاها، 
در اختیار گذاشتن تسهیالت ارزانقیمت 

و وام هــای قرض الحســنه باعــث شــد تا 
هم از حاشــیه نشــینی روســتاییان و هم 
شــهرها  در  نشــینی  حاشــیه  توســعه  از 
جلوگیری شــود و این روند معیوب ســیر 
نزولــی پیــدا کنــد. وی اظهــار داشــت: از 
ســال۱۳۹۲ تاکنون ۲۳ هزار و ۳5۰ واحد 
مســکونی در روستاها و شــهرهای زیر ۲۰ 
هزار نفر جمعیت مقاوم ســازی شده اند 
و 5۲ هــزار واحد مســکونی دیگــر نیاز به 

مقاوم سازی و بهسازی دارند.
ë اشتغالزایی در روستاها جان می گیرد

روســتایی  امــور  دفتــر  مدیــرکل 
استانداری اصفهان نیز در این خصوص 
گفــت: در یــک ســال گذشــته ۱۲۰ طــرح 

هــادی روســتایی تدوین و آماده شــد که 
بیــش از ۹۹ درصد از روســتاهای اســتان 
دارای طــرح هــادی هســتند و تهیــه این 
طرح برای روســتاهای فاقــد دهیاری در 

دستور کار است.
رحمانــی افزود: دهیاران و مســئوالن 
محلــی بــا بنیــاد مســکن اســتان بــرای 
تهیــه و بازنگــری طــرح هــادی همکاری 
و مشــارکت دارنــد که ایــن تعامل باعث 
فراگیــری طــرح در تمامــی روســتاهای 
اســتان اصفهان شــده اســت. وی افزود: 
طرح هادی روســتایی چشــم انداز روستا 
و اجــرای پروژه ها را مورد توجه قرار داده 
اســت، همــه ساخت وســاز و توســعه در 
روستاهای استان اصفهان بر اساس این 

طرح اجرا می شود.
وی خاطرنشــان کــرد: طی ســه ســال 
اخیر بیش از ۵۵۰ میلیارد ریال تسهیالت 
بــا ســود ۸ درصــد بــرای اشــتغالزایی از 
منابــع بانکــی در سراســر اســتان توزیــع 
شــده که این اعتبــار در حوزه کشــاورزی، 
دامــداری، گردشــگری و خدماتی هزینه 
شــده اســت. همچنین نهادهــای دولتی 
نیزمانند جهاد کشــاورزی برای اشــتغال 
روســتاییان تســهیالتی درنظر گرفت که 

بین آنها توزیع شده است.
به گفته وی ایجاد اشتغال روستایی به 
رونــق زندگی در ایــن مناطق و همچنین 
کاهــش مهاجرت کمک کــرده و فرصت 
خوبی بــرای ارزشــگذاری در این مناطق 
و ایجاد اشتغال برای جوانان بوده است.
روســتایی  امــور  دفتــر  مدیــرکل 
اســتانداری اصفهان با بیــان اینکه ۱۰۰ 
اســتان دارای ظرفیــت  ایــن  روســتای 
گردشــگری هســتند، تصریح  کــرد: ۲۰ 
روســتا اکنون در این حــوزه هدفگذاری 
اداره  بیــن  همــکاری  بــا  کــه  شــده اند 
کل میــراث فرهنگــی و بنیــاد مســکن 
ایــن  در  سیاســتگذاری ها  اصفهــان 
عرصــه مثــل طــرح هــادی روســتایی 
و طراحــی آن بــر اســاس مؤلفه هــای 

گردشگری در حال انجام است.

بازسازی ساالنه واحدهای مسکونی در روستاها ، در اختیار گذاشتن تسهیالت 
ارزان قیمت و وام های قرض الحسنه باعث شد تا  هم از حاشیه نشینی 

روستائیان و هم از توسعه حاشیه نشینی در شهرها جلوگیری شود و این روند 
معیوب سیر نزولی پیدا کند

اداره محیط زیســت اســتان سیســتان و 
بلوچســتان نســبت بــه تهاجمی شــدن 
گاندوهــا در فصــل زاد و ولــد و نزدیــک 
شدن به زیستگاه های آنها در این فصل 

هشدار داد.
به گزارش »ایــران« وحید پورمردان 
زیســت  محیــط  حفاظــت  مدیــرکل 
سیســتان و بلوچســتان گفت: متأسفانه 
چنــدی پیش پســر بچه روســتایی مورد 
حمله تمساح قرار گرفت و از ناحیه مچ 

دست چپ دچار آسیب جدی شد.
پورمــردان افــزود: بــا توجــه به فصل 
گرمــا و کمبــود آب در مناطــق روســتایی 

اهالی روســتا علی رغم وجــود تابلو های 
هشــدار دهنده محیط زیست در منطقه 
و اطــالع رســانی های مــداوم و چهره به 
چهــره محیطبانــان مســتقر در منطقه، 
متأسفانه جهت استفاده و برداشت آب 
یا آبتنی و بازی به برکه های محل زیست 
تمساح ها نزدیک می شــوند که و این بار 
پســر بچــه اهــل روســتای هوت گــت باال 

مورد حمله جدی تمساح قرار گرفت.
وی ادامه داد: پســر بچه مذکور برای 
درمان به بیمارستان چابهار انتقال داده 
شده و با توجه به رایزنی های انجام شده 
و هماهنگــی با دانشــگاه علوم پزشــکی 

اســتاندار  -امنیتــی  سیاســی  معــاون  و 
درصــدد هســتیم به ســریع ترین شــکل 
ممکــن جهــت انجــام مراحــل درمانی 
وی را به مرکز استان یا در صورت نیاز به 

خارج از استان منتقل کنیم.
در  تمســاح ها  افــزود:  پورمــردان 
ایــن فصــل مهاجــم بــوده و از قلمــرو و 
النه هــای خــود کــه در آن تخمگــذاری 
کرده انــد به شــدت دفــاع می کننــد کــه 
نزدیــک شــدن هــر موجــودی از جملــه 
انســان را هــم بــه منزله تهدیــدی برای 
نوزادان در شرف تولد خود می پندارند.

اجتماعــی  رفتارهــای  افــزود:  وی 
بــه  مثــل  تولیــد  فصــل  در  تمســاح ها 
ظهــور می رســد کــه در این میــان حس 

قلمروطلبــی  یــا  جدیــد  مأمــن  ایجــاد 
بشــدت افزایــش یافتــه و رفتارهایــی با 

عکس العمل های خــاص این عادت را 
از خود بروز می دهند و بســیار تهاجمی 
می شوند که به همین منظور علی رغم 
وســعت بســیار زیــاد زیســتگاه تمســاح 
پــوزه کوتــاه و عــدم امکان حصارکشــی 
و ایجــاد محدودیــت، عــالوه بــر نصــب 
تابلوهای جدید هشــدار دهنده و گشت 
و کنتــرل مداوم همیــاران و محیطبانان 
ایــن اداره کل، مباحث آموزشــی نیز در 
اشکال گوناگون در منطقه اجرا شده اما 
متأســفانه بی احتیاطــی و عدم توجه به 
عالئــم هشــداردهنده گاه موجــب بروز 

چنین حوادث ناگواری می شود.

حمیرا حیدریان
 خبرنگار

هشدار درباره تهاجمی شدن گاندو ها در فصل زاد و ولد
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سهم تحریم در رشد اقتصادی
مرکز آمار ایران تحلیل کرد

رئیس مرکز آمار ایران در تحلیلی به بررسی جنبه های مختلف مؤلفه های اقتصادی 
و ارتباط آن با تقاضای کار پرداخته است

گفت و گوی »ایران« با رئیس کمیسیون کسب وکارهای دانش بنیان اتاق ایران

سنتی ها اجازه نمی دهند کسب و کارهای جدید شکل بگیرد

صفحه 9 را بخوانید

صفحه 10

ضرورت های انتشار اوراق سلف نفتی
رئیــس کل بانک مرکزی در یادداشــتی، بــه بیان نکاتی دربــاره مدیریت 
نقدینگی پرداخــت. به گزارش روابط عمومی بانــک مرکزی عبدالناصر 
همتی در صفحه شــخصی اینســتاگرام خود نوشــت: طرح فروش اوراق 
ریالی ســلف نفتی که عماًل فروش قطعی می باشــد و تحویل آن دو سال 
دیگر خواهد بود، دو ویژگی دارد: ۱- انتظارات تورمی را مدیریت می کند. 
۲- نسبت به اوراق قرضه کم هزینه تر و قابل مدیریت تر است و همزمان 
سود بیشتری نیز برای دارنده این اوراق دارد. البته، واضح است که برای 
موفقیــت این طــرح، توافق تمــام ارکان نظام و با تکیه بــر نظرات دقیق 
کارشناســان، ضروری اســت. انتشــار هر گونه اوراق، روش تجربه شده در 
همه دنیا برای هموار ســازی هزینه های دولت و کاهش نوسانات اقتصاد 
کالن اســت و بحث هایــی ماننــد آینده فروشــی یا بدهــکاری دولت های 
آینده، چندان بــا ادبیات اقتصادی همخوانی نــدارد. دولت ها همواره با 
سیاســت های مالــی در اقتصاد حضور دارند. در هر صــورت، اگر با منابع 
چهارگانــه باال، کســری بودجه تأمین نشــود، اســتقراض از بانک مرکزی، 
حتــی اگــر غیرمســتقیم باشــد موجب رشــد بیشــتر نقدینگی و تــورم در 

سال های آتی و متضرر شدن مردم در آینده خواهد بود.

پله های قیمتی از تولید تا مصرف
گروه اقتصادی: مصرف کنندگان می گویند در این چندماه قیمت شــیر چند 
بار افزایش داشــته و هر بار که برای خرید مراجعه می کنند قیمت جدیدی 
روی بســته بندی درج شــده است؛ اما ســخنگوی انجمن صنایع لبنی تأکید 
می کنــد که قیمت لبنیات از ابتدای ســال تا کنون فقــط در تیرماه وآن هم با 
مجوز ســتاد تنظیم بازار افزایش پیدا کرد. ســتاد تنظیم بازار چهارم تیرماه 
در مصوبه ای مجوز افزایش قیمت شیر را صادر کرد. براساس تصمیم این 
ســتاد، قیمت شــیر خام به ازای هرکیلو ۲900 تومان تعیین شد. همچنین با 
توجــه به افزایش قیمت شــیرخام، مجوز افزایــش قیمت محصوالت لبنی 

مشمول نرخ گذاری از متوسط ۲۲ درصد تا سقف ۲8 درصد صادر شد.
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صفحه 8

گــروه اقتصادی | گزارش مؤسســه عالی پژوهش تأمین 
 ۲۱.۴ بــا ســهم  تهرانی هــا  نشــان می دهــد  اجتماعــی 
درصــدی در صــدر دریافــت بیمــه بیــکاری کرونــا قرار 
داشــته اند. ایــن گزارش که  بــا عنوان »بررســی نقش و 
کارکرد صندوق بیمه بیکاری در بحران کرونا« به تازگی 
توســط »مؤسســه عالی پژوهــش تأمیــن اجتماعی« با 
همــکاری مرکز فنــاوری اطالعــات، ارتباطــات و تحول 
منتشــر  اجتماعــی،  رفــاه  و  کار  تعــاون،  وزارت  اداری 
شــده به تأثیر شــیوع کرونا بــر نرخ بیکاری شــهروندان 
تهرانــی می پــردازد. اینکــه کالنشــهری ماننــد تهــران 
میزان بیکاری اش از سایر استان ها بیشتر باشد عجیب 
نیســت. با توجه به اینکه میزان مهاجرت از استان های 
دیگر به تهران زیاد است و تعداد مشاغل مختلف اعم 
از رسمی وغیررسمی در تهران زیاد است، این آمار دور 
از انتظــار نخواهد بــود. ذکر این نکته قابل تأمل اســت 
کــه اقدامات در قالــب طرح بیمه بیــکاری جزو مهمی 
از سیاســت های حمایتــی اعالم شــده توســط ایــران در 
مواجهــه بــا کرونــا بــوده، این گــزارش با هدف بررســی 
نقــش طرح های بیمه بیکاری در کشــورهای منتخب و 
ایران در مقابله با بحران کنونی تهیه شــده اســت، چرا 
کــه بــدون داشــتن شــناخت اولیــه از ماهیــت و کارکرد 
طرح های بیمه بیــکاری، اســتانداردهای مرتبط با آن، 
ویژگی هــای اولیه طــرح در ایران و کشــورهای منتخبی 
که نمونه بررسی هستند و درنهایت وضعیت صندوق 
بیمــه بیــکاری قبــل از وقــوع بحــران کرونــا، بحــث در 
خصوص اثرگذاری و نقش این طرح ها در بحران کرونا 
کامل نخواهد شد.این گزارش در دو بخش کلی تنظیم 
شــده است؛ بخش اول در5 فصل با موضوعاتی شامل 
وضعیت صندوق بیمه بیکاری در کشور طی سال های 
اخیر، نرخ رشــد تعداد مقرری بگیران بیکاری، نســبت 
جنســی، ســنی و اســتانی آنها و مشــاغلی که بیشــترین 
تعداد مقرری بگیران را داشــته اند، عمدتاً به شــناخت 
اولیــه و شــرایط پایۀ قبل از بحران کرونــا در حوزه بیمه 
بیــکاری اختصــاص دارد و بخــش دوم در ســه فصــل 
به طــور ویــژه بــه کارکــرد طرح هــای بیمــۀ بیــکاری در 
هنــگام این بحــران می پردازد و مواجهــه صندوق های 
بیمه ای۲۱ کشــور از جمله امریکا، آلمان، چین، روسیه 
و غیــره را ترســیم و بــا تجربــۀ ایــران مقایســه می کند. 
در تبییــن تجربــۀ ایران، نحــوه راه اندازی ســامانه ثبت 
درخواســت بیمه بیــکاری در شــرایط کرونــا، چگونگی 
کارکــرد آن و وضعیت ســامانه با جزئیــات مورد بحث 

قرار گرفته است.
ë روند تغییرات آماری در مقرری بگیران بیکاری

براســاس این گــزارش، تعداد مقرری بگیــران بیمه 
بیکاری طی ســال های اخیر روندی صعودی داشــته و 
به حدود ۲39 هزار نفر در ســال 97 رسیده که تا حدود 
زیــادی محصول وضعیت رکودی حاکم بر کشــور بوده 
است. همچنین نرخ رشد تعداد مقرری بگیران بیکاری 
بسیار پرنوسان بوده اما به طور متوسط، این نرخ از سال 
69 تــا 97، حــدود ۱0.۲7 درصد بوده اســت.بر پایه این 

آمارهــا، از آنجــا  کــه جمعیت مشــمول صنــدوق بیمه 
بیــکاری، تنهــا به مشــمولین قانــون کار، قانــون تأمین 
اجتماعــی و قانون بیمه بیکاری محدود اســت، درصد 
پوشــش آن نســبت بــه کل بیکاران در کشــورنیز بســیار 
محــدود اســت.در خصــوص مقدار ایــن مقرری هــا، با 
وجــود نــرخ جایگزینی نســبتاً باالی مقــرری بیکاری در 
ایران که بین 55 تا 80 درصد متوســط دســتمزد در 90 
روز قبل از بیکاری اســت، به دلیل روند صعودی تورم، 
قدرت خریــد مقرری های  پرداختی در طول ســال های 
اخیــر کاهش یافته اســت. میانگین مقــرری بیکاری در 
ســال98 تقریبــا۲.7 میلیــون تومــان معــادل ۱.8 برابر 
حداقــل مــزد در ایــن ســال، به ترتیب معــادل 67.8 و 
59.۲ درصــد متوســط هزینۀ خالص و متوســط درآمد 

یک خانوار شهری در همان سال بوده است.
ë مردان و جوانان صدر نشین شدند

براســاس گــزارش مؤسســه عالــی پژوهــش تأمیــن 
 9۲ ســال  در  مــرد  مقرری بگیــران  تعــداد  اجتماعــی، 
نزدیک به 3 برابر مقرری بگیران زن بوده که تا سال 96 
به ۲.4 برابر کاهش پیدا کرده اســت.همچنین بیشترین 
برقراری های جدید در ردۀ سنی ۲5 تا 34 سال و سپس 
35 تا 44 سال است که این امر از آنجا ناشی می شود که 
معمواًل افراد با ســابقۀ شــغلی کمتر بیشتر در معرض 
تعدیل قرار دارند.استان های  تهران، اصفهان، خراسان 
رضــوی، البــرز، آذربایجــان شــرقی، فــارس، مازندران، 
گیالن، قزوین و خوزستان به ترتیب۱0 استان با بیشترین 

تعداد بیمۀ بیکاری برقرارشده هستند.
ë بیشترین مشاغل بیکار 

بیمه شــدگان بخــش فلــزات اساســی، ماشــین های 
الکتریکــی و غیرالکتریکــی، خدمــات، تجــارت، بانک، 
و  شــیمیایی  محصــوالت  صنایــع  مســتغالت،  بیمــه، 
کائوچوئــی، صنایع مــواد غذایی و دخانیــات به ترتیب 

بــا ۲۱، ۱6، ۱4، ۱3 و ۱۱ درصــد حــوزۀ فعالیــت عمــده 
مقرری بگیران ســال 96 را تشــکیل می دهند.براســاس 
آمار موجــود، حدود 6۲ درصد بیمه شــدگاِن مشــمول 
بیمــۀ بیکاری در ســال 96 به دلیل اتمام قــرارداد و ۲7 
درصــد آنها بــه علــت عدم نیــاز کارفرمــا، مقرری بگیر 
بیکاری شــده اند. تعطیلی کارگاه، حــوادث غیرمترقبه 
و اخراج موجه، هر کدام با ســهم تقریباً 3 درصد، ســه 
علــت مهم دیگــر وقوع بیکاری در بیــن مقرری بگیران 

بوده اند.
ë 17 هزار بیمه بیکاری در هر ماه 

درخواســت  ثبــت  ســامانه  راه انــدازی  زمــان  از 
بیمــۀ بیــکاری در کشــور تــا پایــان روز دهم تیرمــاه99، 
مجموعــا بیــش از 855 هــزار نفــر در ســامانه ثبت نام 
کرده انــد کــه 7۱6 هــزار نفــر از آنهــا در پاالیــش اولیــه 
مشــمول شــناخته شــده اند. تهران با بیش از ۱53 هزار 
مشــمول، ۲۱.4 درصــد از کل مشــمولین بیمــۀ بیکاری 
را بــه خــود اختصــاص داده و پــس  از آن، اســتان های 
فارس، اصفهان، خراســان رضوی، آذربایجان شــرقی، 
خوزستان، مازندران، البرز، گیالن و کرمان به ترتیب در 

رده های بعدی قرار دارند.
به گزارش تســنیم، براســاس گزارش مؤسسه عالی 
پژوهــش تأمیــن اجتماعــی، تعــداد ثبت نــام شــدگان 
در ســامانه بیمه بیــکاری در ماه های مورد نظر نوســان 
زیادی داشته است، به طوری که حدود 37۱ هزار نفر از 
بیمه شدگان مشــمول بیمۀ بیکاری در اسفند 98 بیکار 
شــده اند. این رقم در ماه فروردین 99 به 303 هزار نفر 
و در اردیبهشت  به ۱8.9۲9 نفر کاهش یافت. رقم اخیر 
بــه مقدار متوســط تعــداد مقرری هــای برقرارشــده در 
شــرایط قبل از بحران نزدیک است؛ بر اساس سالنامۀ 
آماری بیمه بیکاری ســال 96به طورمتوســط در هر ماه 

۱7 هزار بیمه بیکاری برقرار شده است.

در گزارش مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی بررسی شد

تهرانی ها در صدر دریافت بیمه بیکاری کرونا
روسیه تکمیل خط لوله گاز نورد استریم-۲ را ادامه می دهد

رقابت سخت بر سر بازار گاز اروپا
گــروه اقتصــادی | در روزهــای اخیر وزیــر امور 
خارجــه روســیه اعــالم کــرد که کشــورش خط 
لولــه گاز نــورد اســتریم - ۲ را تکمیــل خواهد 
کــرد. رویتــرز ایــن خبــر را درحالــی به نقــل از 
ســرگئی الوروف منتشــر کرد که امریکا از هیچ 
تالشــی بــرای توقــف ســاخت ایــن خــط لوله 
دریغ نکرده اســت. در رقابت اســتراتژیکی که 
بین بزرگترین صادرکنندگان گاز جهان شــکل 
گرفته، امریکا به عنوان یک تازه وارد به اشکال 
مختلفــی ســعی می کند کــه بازار را در دســت 
بگیــرد و در این میان رقابــت تنگاتنگ و حتی 
جنــگ گازی بــا روســیه بــه راه انداختــه که در 
این رقابت روســیه نیز حاضر به عقب نشــینی 

نیست.
ایــاالت متحده در راســتای توقف ســاخت 
خط لوله گاز نورد استریم -۲ که مقصد نهایی 
آن آلمــان اســت، ابتدا ســعی کرد کــه آلمان 
را متقاعــد کنــد تا وابســتگی خود به روســیه را 
کاهــش دهــد. اقدام بعــدی امریــکا تهدید به 
تحریم کشتی هایی بود که در ساخت این خط 
لولــه دخیل باشــند و ســبب توقف ایــن پروژه 
برای مدتی شــد. اگرچه این اقدام امریکا آغاز 
به  کار این خــط لوله را به تعویق انداخت، اما 
روسیه قصد دارد به تنهایی آن را تکمیل کند.

در مــاه دســامبر تحریــم خــط لولــه نــورد 
اســتریم- ۲، روند اجرایی این پروژه را به حال 
تعلیــق درآورد اما حاال روســیه اعالم کرده که 
می خواهــد ایــن خط لولــه را به عنــوان یکی از 
خطــوط گازی مهم خــود تکمیل کند و حاضر 
به واگذاری میدان به رقیب خود و کناره گیری 

نیست.
عادلــی،  حســین  محمــد  زمینــه  ایــن  در 
دبیرکل ســابق مجمع کشــورهای صادرکننده 
می گویــد:  »ایــران«  بــه   )GECF( گاز 
»بزرگ تریــن تولیدکنندگان گاز جهان امریکا، 
روســیه و ایــران هســتند امــا در بــازار جهانــی 
ایــن کاال بزرگ تریــن صادرکننــدگان امریکا و 
روســیه و ســپس قطر هســتند. کانادا، الجزایر، 
ترکمنســتان، اســترالیا، مالــزی و اندونــزی در 
رتبه هــای بعدی قــرار می گیرند. این کشــورها 
همگــی مدتــی اســت کــه درگیــر جنــگ گاز و 
رقابــت اســتراتژیک هســتند و در ایــن رقابت 
امریکا، روســیه، قطر، استرالیا، کانادا و الجزایر 

در صدر قرار دارند.«
او با اشــاره بــه اینکــه رقابت ســختی میان 
امریکا و روســیه بر ســر بازار اروپا شکل گرفته، 
توضیــح می دهــد: »امریــکا از دو ســال پیــش 
صــادرات گاز را آغــاز کــرده و می خواهــد اروپا 
از نظر انرژی به روســیه وابســته نباشــد. از این 
رو، بر ســر خط لولــه »نورد اســتریم - ۲« که از 

روسیه به آلمان می رود، نزاعی میان دو کشور 
شــکل گرفته اســت. امریکایی ها نمی خواهند 
کــه به روســیه اجازه ســاخت این خــط لوله را 

بدهند و برای آن می جنگند.«
ë عقب نشینی ایران از بازار اروپا

ایــران زمانــی در پی کشــیدن خــط لوله به 
اروپــا و حضــور در ایــن بــازار جــذاب گاز بــود. 
به طوری کــه عادلی می گوید: زمانــی قرار بود 
بــرای متنــوع کــردن منابع انــرژی اروپــا ایران 
خط لوله ای را از طریق ترکیه به اروپا بکشــد و 

گاز خود را صادر کند.«
اما آنچه اجازه نداد این پروژه به سر انجام 
برســد، تحریم هــا و فشــارهای خارجــی بــود. 
ماننــد آنچه اکنون بر روســیه اعمال می شــود 
تــا طرح هــای امریــکا بــرای افزایــش عرضــه 
گاز طبیعــی مایع شــده )ال ان جــی( بــه اروپــا 

جایگزین آن شود.
کشــورهای  مجمــع  ســابق  دبیــرکل 
صادرکننــده گاز )GECF( می گویــد: »برنامــه 
ایــران برای صــادرات گاز به اروپــا با ممانعت 
امریــکا روبه رو و بتدریج به دســت فراموشــی 
ســپرده شــد. درحالی که ســال ها پیــش وقتی 
ایــران به دنبال احداث این خط لوله بود، اروپا 
کمتــر از 30 درصــد بــه گاز روســیه وابســتگی 
داشــت. اما امروز این قاره بیــش از ۴0 درصد 
به گاز روســیه وابســته اســت. با همین روند تا 
۲0 ســال دیگــر حداقــل ۴۵ درصــد تأمین گاز 
اروپــا از روســیه خواهــد بــود و ایــن وابســتگی 
ایجــاد  روســیه  بــرای  اســتراتژیک  اهمیــت 
می کنــد. به همین خاطر امریکا عالوه بر اینکه 
می خواهد بر بازار گاز اروپا تسلط داشته باشد، 

به دنبــال رقابــت اســتراتژیک نیــز بــا روســیه 
اســت. از این رو، خطوط لوله دیگر که همه در 
رقابت با روســیه اســت، مورد حمایت امریکا 

قرار دارد.«
خــط لولــه »نــورد اســتریم - ۲« ظرفیتــی 
معــادل ۵۵ میلیــارد متــر مکعــب در ســال 
انتقــال گاز دارد. ایــن خــط لولــه کــه مراحل 
نهایــی خــود را می گذرانــد، بــا چالش هــای 
بــه  توجــه  بــا  ولــی  شــده،  روبــه رو  ســختی 
رایزنی هایــی که بین روســیه و آلمان صورت 
گرفــت ســاخت آن شــروع شــد و اکنــون در 
اروپــا  اتحادیــه  دارد.  قــرار  پایانــی  مراحــل 
به خاطر تحــوالت اوکراین ابتــدا مخالف بود 
ولــی بتدریــج با رایزنی های شــدید روســیه از 
مواضــع منفــی خود دســت کشــیدند. اکنون 
فقــط دانمــارک باقــی مانده اســت تا بــا این 
خــط لوله موافقــت کنــد و برخی کشــورهای 
اروپایــی مانند لهســتان کــه روابط ســردی با 
روسیه دارند، ترجیح داده اند از امریکا ال ان 

جی خریداری کنند.
مکنــزی،  وود  مؤسســه  بــرآورد  براســاس 
زیــان  بــه  روســیه  از  گاز  واردات  افزایــش 
صادرکننــدگان ال ان جی امریــکا خواهد بود و 
اکنون که پــای ال ان جی امریکا به این بازار باز 
شده و خط لوله »نورد استریم - ۲« نیز بزودی 
بــه نتیجــه خواهــد رســید؛ رقابت بــرای تمام 
کشورهای تولیدکننده گاز سخت تر و دستیابی 
بــه بــازار گاز اروپــا پیچیده تــر شــده اســت. به 
طوری که شاید دیگر حتی اگر ایران هم بتواند 
بــه ایــن قــاره گاز صــادر کنــد، جایی بــرای گاز 

ایران باقی نمانده باشد.
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صفحه 10 را بخوانید

یک انتخاب سخت

روز گذشــته حســین مــدرس خیابانی وزیــر پیشــنهادی صنعت، معدن 
و تجــارت در مجلــس شــورای اســالمی رأی نیــاورد و ایــن اتفــاق بــرای 
اهالــی صنعــت و تجارت که این روزها با مشــکالت متعددی دســت به 
گریبان هســتند، خبــر ناگواری بود. همان طور کــه هفته های پیش بخش 
خصوصــی اظهــار کرده بود وی گزینه مناســبی بــرای وزارت صمت بود 
زیرا هم تجربه کار در بخش بازرگانی را داشــت و هم در مدت ســه ماهه 

وزارت صنعت، معدن و تجارت را بخوبی مدیریت کرده بود. 
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احمد خوروش
عضو اتاق بازرگانی ایران



رشــد  نــرخ  درکنــار   / اقتصــادی  گــروه 
اقتصــادی پاییــن در چهــار دهــه اخیــر، 
نوسان شدید رشد تأثیر منفی بسیاری بر 
فضای اقتصادی کشــور داشته است. اما 
درباره اینکه ریشــه و منشــأ نوسان و رشد 
انــدک اقتصــادی در کشــور ما چیســت، 
نظــرات  اقتصاددانــان  و  کارشناســان 
مختلفی ارائــه کرده اند. در همین زمینه 
جواد حســین زاده رئیس مرکز آمار ایران 
در تحلیلــی با عنوان »شــواهد ســازگاری 
اقتصــادی  رشــد  و  اشــتغال  آمارهــای 
ایران«، مهمترین مؤلفه هــای تأثیر گذار 
بر نرخ رشــد اقتصــادی، ســرمایه گذاری 
و نرخ بیــکاری را مورد بررســی قرار داده 

است.
طبق این تحلیل بخش نفتی اقتصاد 
ایران بیشترین تأثیر را در افت و خیز نرخ 
رشــد اقتصــادی دارد و برهمین اســاس 
تحریم به عنوان مهمترین عامل در این 
افــت و خیز نقش بازی می کنــد. درواقع 
بــا توجــه بــه اینکــه در نــرخ رشــد تولیــد 
ناخالص داخلی کشــور بیشــترین سهم 
را ســرمایه دارد و نیروی کار سهم اندکی 
دارد، محدودیت هــای تحریــم با کاهش 
ســرمایه گذاری چــه داخلــی و خارجــی 
موجــب افت نرخ رشــد اقتصادی شــده 
اســت. بررســی نرخ رشــد اقتصــادی در 
ســال هایی که تحریم ها اعمال یا تشدید 
شده است به روشنی این رابطه معنادار 

را به تصویر می کشد.
ë عوامل مؤثر بر رشد اقتصاد

طبق تحلیل رئیــس مرکز آمار ایران، 
عوامــل اثرگــذار در تابــع تولیــد و رشــد 
اقتصــادی متنــوع هســتند. ایــن عوامل 
شــامل نیــروی کار، موجــودی ســرمایه، 
انــرژی، بهره وری عوامل تولید، ســرمایه 
انسانی، مشارکت نیروی کار، ساعات کار 
نیروی کار و... هستند. سایر عوامل خارج 
از تابع تولید نیز شامل محیط کسب و کار 
و عوامل مؤثر بر آن اســت کــه بر تولید و 

رشد اقتصادی اثرگذارند.
اقتصــاد  برجســته  مشــخصه های  از 
ایران وابســتگی زیاد رشــد اقتصــادی به 
موجــودی ســرمایه و ســهم اندک ســایر 
عوامل تولید از جمله نیروی کار در رشــد 
اقتصــادی علی رغم مازاد عرضه نیروی 

کار است.
طبــق گــزارش ســال ۲۰۱۸ ســازمان 
زمانــی  بــازه  در  آســیایی  بهــره وری 
ســال های ۲۰۱۶-۱۹۷۰ به طــور متوســط 
حــدود ۸۶ درصد رشــد اقتصــاد ایران از 
محل موجــودی ســرمایه و تغییرات آن 
)ســرمایه گذاری( و ۱۸ درصــد از محــل 
نیروی کار تأمین شــده اســت. به عبارت 
دیگر نیروی کار فقط به اندازه ۱۸ درصد 
در رشــد اقتصــادی نقش داشــته اســت 
و بــه همیــن اندازه هــم می تــوان انتظار 
برقراری ارتباط بین رشد اقتصادی و نرخ 
بیــکاری را داشــت. نرخ رشــد اقتصادی 
بیش از هر متغیر دیگر، با سرمایه گذاری 
و بخصــوص ســرمایه گذاری در ماشــین 
آالت و تجهیزات حرکت های هم جهتی 
ماشــین آالت،  در  ســرمایه گذاری  دارد. 
هــم  و  کوتاه مــدت  )هــم  مســتقیم  اثــر 
بلند مــدت( بر رشــد اقتصادی در کشــور 
داشــته اســت و رابطــه علیــت از طــرف 
بــه  ماشــین آالت  در  ســرمایه  تشــکیل 
ســمت رشــد اقتصادی بوده است و هم 
در ســطح و هم در تغییــرات، هم جهت 
با هم حرکت می کنند الزم به ذکر اســت 
ســهم زیادی از ماشین آالت و تجهیزات 
مــورد اســتفاده در صنایــع مختلــف در 
کشــور از محــل واردات تأمیــن می شــود 
و اثــرات تغییــر نــرخ ارز و روابط خارجی 
تأثیــر زیادی را بر رشــد اقتصادی کشــور 

می گذارد.
در اقتصاد ایــران در دهه های اخیر با 
توجه بــه نرخ تــورم باال، ســرمایه گذاری 
در تجهیــزات منافــع زیــادی را نصیــب 
و  اســت  کــرده  اقتصــادی  بنگاه هــای 
بنابرایــن بنگاه هــای اقتصــادی بخشــی 
از تمرکــز خــود را بر روی جذب ســرمایه 

گذاشته اند.
ë سهم پایین نیروی کار در رشد اقتصادی

کار  نیــروی  پاییــن  ســهم  موضــوع 
در رشــد اقتصــادی از ایــن جهــت بــرای 
فــراوان  اهمیــت  حائــز  ایــران  اقتصــاد 
اســت که بازار کار ایران در شرایط فعلی 
بــا پنجــره جمعیتــی و فرصــت ویــژه ای 
رو به رو اســت کــه از اوایل دهــه ۱۳۸۰ باز 
شــده و موجــودی ارزشــمندی بــه لحاظ 
نیروی کار جوان تحصیل کرده در اختیار 
بــازار کار قــرار داده و الزم اســت حجــم 
اقتصــاد کشــور بهــره بیشــتری را از ایــن 
فرصت ایجاد شده برده و سود جمعیتی 
بیشتری نصیب کشور در این دوره بشود.
تجربه تحریم های بین المللی نشان 

داده اســت کــه در ســال های تحریــم )با 
ایجاد نوسانات شدید در رشد اقتصادی( 
رابطــه منطقــی رشــد اقتصــادی و نــرخ 
بیکاری به کلی قطع می شــود. نمونه آن 
را در تحریم هــای ســال ۱۳۹۱ نیز شــاهد 
بودیــم. عــاوه بر آن مشــاهده می شــود 
در ســال لغو تحریم یا برجــام نیز رابطه 
منطقی بین دو شــاخص مذکــور باز هم 

قطع شده است.
ë وابستگی زیاد رشد اقتصادی به نفت

وابســتگی زیــاد رشــد اقتصــادی بــه 
ســرمایه گذاری  و  ســرمایه  موجــودی 
در  غیرنفتــی  منابــع  کمرنــگ  نقــش  و 
تجهیــز ســرمایه گذاری در اقتصــاد ایران 
موجــب وابســتگی زیــاد رشــد اقتصادی 
بــه درآمدهــای نفتــی شــده اســت. آمار 
و ارقــام بیانگــر ایــن اســت که نوســانات 
در درآمدهــای نفتــی بــه ســرعت منجر 
بــه نوســانات در ســرمایه گذاری و رشــد 

اقتصادی می شود.
بخــش نفت بخــش ســرمایه بر بوده 
و ســهم نیــروی کار در آن بســیار پاییــن 
اســت و با کاهــش یا افزایش صــادرات و 
فــروش نفت خــام و گاز طبیعــی، تغییر 
محسوسی در نیروی کار ایجاد نمی شود. 
طبق اطاعات طرح نیروی کار مرکز آمار 
ایران بخش معدن که بخش اســتخراج 
نفت و گاز طبیعی را نیز شــامل می شود 
درصــد  یــک  از  کمتــر   ۱۳۹۸ ســال  در 
شاغلین کشور را به خود اختصاص داده 
اســت در صورتــی کــه از رشــد اقتصادی 
منفــی ۷ درصــدی ســال ۱۳۹۸، ســهم 
گاز طبیعــی  و  نفــت  اســتخراج  بخــش 
۶/۵ واحد بوده و ســهم سایر بخش های 
اقتصاد کشور فقط نیم واحد بوده است.

ë  رشــد بــر  نفــت  اثرگــذاری  کانــال   2
اقتصادی

در ایــن گــزارش در خصــوص نفــت 
آمده اســت کــه نفت در اقتصــاد ایران از 
دو کانــال متفاوت بر رشــد اقتصادی اثر 
می گــذارد یکی اثر مســتقیم آن بر تولید 
ناخالــص داخلی از کانــال ارزش افزوده 
بخــش نفت و دیگــری اثر غیر مســتقیم 
آن بر سایر اجزای تولید ناخالص داخلی 
از کانــال اثــر درآمدهــای نفتی اســت. با 
نگاهــی بــه آمــار و ارقام رشــد اقتصادی 
بدون نفت، اثر غیر مستقیم بخش نفت 

بر رشد اقتصادی بسیار زیاد است.
آمار و ارقام حســاب های ملی بیانگر 
این است که اثر مستقیم بخش نفت در 
رشد اقتصادی در سال های وضع تحریم 
بــه خاطــر کاهــش اجبــاری تولیــد نفت 
به صــورت اثر منفی در رشــد اقتصادی و 
پایین افتادن از مسیر رشد بلندمدت و در 
ســال های رفع تحریم به واسطه پرشدن 
ظرفیت های خالی ناشی از وضع تحریم 
به صــورت اثــر مثبت در رشــد اقتصادی 
دیــده می شــود. این اثــر پایدار نیســت و 
پس از بهره برداری از ظرفیت های خالی 
بخش های اقتصادی، به ســرعت تخلیه 
می شــود و اقتصــاد بــه رونــد بلندمــدت 
خود بازمی گردد. در بقیه سال ها هر چند 
ممکن است سهم آن در تولید ناخالص 
داخلــی کــم و بیــش بــاال باشــد ولــی اثر 
مستقیم چندانی در ایجاد رشد اقتصادی 
نداشــته اســت زیرا کــه تغییــر در تولید و 
اســتخراج نفــت از طریــق برنامه ریــزی 
هدفمنــد جهت گســترش ظرفیت های 
بخش نفت نیازمند ســرمایه گذاری های 
زیاد در زیرســاخت های این بخش است 

که در کوتاه مدت میسر نیست.
اثــر مســتقیم بخــش نفــت در رشــد 
اقتصــادی در بازه زمانی ســال های ۹۸-
۱۳۹۱ بــه غیــر از ســال های ۱۳۹۱ )وضــع 
بین المللی(، ۱۳۹۵)برجام  تحریم های 
و لغــو تحریم های بین المللــی( ۱۳۹۷ و 
۱۳۹۸ )تشدید تحریم های بین المللی( 

در بقیــه ســال ها نزدیــک بــه صفــر بوده 
رشــد  از  نیــز   ۱۳۹۸ ســال  در  اســت. 
اقتصادی ۷/۰- درصدی ۶/۵- واحد آن 
مستقیماً به بخش نفت و منفی 5 دهم 
واحــد آن بــه ســایر بخش هــای اقتصــاد 

برمی گردد.
ë سهم ناچیز نفت در اشتغال

در خصــوص اشــتغال بخــش نفــت 
نیــز نتایــج طــرح نیــروی کار مرکــز آمار 
ایران نشــان می دهــد که طی ســال های 
اخیــر از جملــه در ســال ۱۳۹۸ همــواره 
شــاغان بخــش معــدن شــامل بخــش 
استخراج نفت و گاز طبیعی کمتر از یک 
درصد شــاغان کشور را تشکیل داده اند. 
بنابراین حتی زمانــی که بخش نفت اثر 
مســتقیم مثبتی در رشد اقتصادی دارد؛ 
رشــد ایجاد شــده کمی بر رشــد اشتغال 

داشته است.
به طــور کلــی در دهه های گذشــته اثر 
مســتقیم بخش نفت در رشد اقتصادی 
به غیر از ســال هایی که به واسطه عوامل 
تحریــم،  و  برجــام  جملــه  از  بیرونــی 
نوســانات مثبــت و منفی در رشــد ایجاد 
کرده اســت در بقیــه ســال ها ناچیز بوده 
اســت. در ســال ۱۳۹۸ نیــز اثر مســتقیم 
آن از طریــق کاهش ارزش افزوده بخش 
اســتخراج نفــت و گاز طبیعــی خــود را 
در رشــد اقتصــادی نشــان داده اســت و 
ســایر بخش های اشتغالزای کشور نقش 
چندانــی در رشــد منفــی ۷ درصد ســال 
۹۸ نداشــته اند کــه به واســطه آن انتظار 

افزایش نرخ بیکاری را داشت.
اثــر غیــر مســتقیم نفــت بــر ســمت 
عرضه اقتصاد اثری است که بر روی سایر 
بخش هــای اقتصــادی از جملــه بخــش 
صنعت، خدمات و حتی کشاورزی دارد. 
اثر غیر مستقیم نفت بر سمت تقاضای 
اقتصــاد اثری اســت کــه بــر روی مخارج 

دارایی هــای  تملــک  خصوصــاً  دولــت 
ســرمایه ای )عمرانی(، تشکیل سرمایه، 
هزینه های مصرفــی بخش خصوصی و 
صادرات کاالها و خدمــات می گذارد. به 
علت وجــود روابط پســین قــوی نفت با 
ســایر بخش هــای اقتصادی و وابســتگی 
بــه  اقتصــاد  تقاضــای  و  عرضــه  زیــاد 
درآمدهای نفتی، اثرگذاری غیرمستقیم 
بخــش نفت بــر تولید ناخالــص داخلی 
و رشــد اقتصــادی از اثرگذاری مســتقیم 
آن حداقــل در بلندمدت بیشــتر به نظر 
می رســد. بــرای ردیابی اثر غیرمســتقیم 
نفت بر ســمت عرضه اقتصاد از تحلیل 
رشــد بخش های اقتصادی قبل و بعد از 
یــک دوره نوســانات درآمدهای نفتی به 
واســطه وضع و یــا رفع تحریم اســتفاده 

می کنیم.
ë تأثیر نفت بر بخش غیرنفتی

در سال ۱۳۹۵ بعد از رفع تحریم های 
بین المللــی بــه واســطه توافــق برجــام، 
بخش استخراج نفت و گاز طبیعی رشد 
۳۶ درصــدی را تجربــه کرده اســت. این 
مســأله باعث شــده کــه در کنــار افزایش 
رشــد اقتصادی با نفت، رشــد اقتصادی 
بــدون نفت نیــز از منفــی ۲ دهم درصد 
در ســال ۱۳۹۴ بــه ۹.۲ درصــد در ســال 
۱۳۹۵ افزایش یابد )۹.4 واحد اختاف(. 
این مســأله به واســطه پیوندهای پســین 
قــوی بخــش نفــت و درآمدهــای نفتــی 
بــا ســایر بخش هــای اقتصــاد خصوصــاً 
بخش صنعــت و خدمات اتفــاق افتاده 
اســت. همان طور که مشــاهده می شــود 
بخــش  درصــدی   ۳۶ رشــد  کنــار  در 
اســتخراج نفت و گاز طبیعی از ســال ۹۴ 
بــه ۹۵، رشــد بخــش خدمــات از منفــی 
۱.۷ درصــد بــه 4.۹ درصــد، و رشــد گروه 
صنایــع و معادن بدون نفــت از منفی 5 
دهم بــه ۱6.6 درصد تغییر کرده اســت. 

بخش کشــاورزی نیز که در ســال ۹۴ رشد 
5.4درصدی داشــته اســت، در ســال ۹۵ 

رشد 4.6 درصدی را تجربه کرده است.
ë تیغ تحریم زیر گلوی اقتصاد

تحریم هــای  برگشــت  از  بعــد 
ارزش   ،۱۳۹۷ ســال  در  بین المللــی 
گاز  و  نفــت  اســتخراج  بخــش  افــزوده 
طبیعی نســبت به ســال۹۶ کاهــش ۱4.۱ 
درصدی داشــته است. این مسأله باعث 
شــده اســت که در کنار رشــد منفی تولید 
ناخالص داخلی با نفت، رشد اقتصادی 
بدون نفت نیز از 5.۱ درصد در ســال ۹۶ 
بــه ۱.۳- درصد در ســال ۹۷ کاهش یابد 
بخش هــای  در  اختــاف(.  واحــد   6.4(
اقتصادی نیز شاهد این موضوع هستیم 
که از ســال ۹۶ به ۹۷ رشــد ارزش افزوده 
بخــش خدمــات از ۷.۳ بــه ۱.۳، بخــش 
کشــاورزی از ۱/۱ بــه ۱.5- و بخش صنایع 
و معادن بدون نفت از ۲.۸ به 5- درصد 

کاهش یافته است.
در خصوص اثر غیر مستقیم نفت بر 
ســمت تقاضــای اقتصاد نیز می تــوان از 
تحلیل همبســتگی رشد اجزای تقاضای 
نهایی و رشــد درآمدهای نفتی اســتفاده 
ملــی  حســاب های  ارقــام  و  آمــار  کــرد. 
بیانگــر کاهــش شــدید اجــزای تقاضای 
نهایی بخصوص سرمایه گذاری و هزینه 
مصــرف نهایی خصوصی دقیقــاً بعد از 
وضــع تحریم هــای نفتــی دارد. بنابراین 
اثر آن نیز به ســرعت به رشــد اقتصادی 

منتقل می شود.
در ســال ۱۳۹۸ هزینه مصرف نهایی 
خصوصــی رشــد 5.4- درصدی داشــته 
اســت. در این ســال سهم هزینه مصرف 
اقتصــادی  رشــد  از  خصوصــی  نهایــی 
۷- درصــدی ۲.4- واحــد بــوده اســت. 
همچنیــن هزینــه مصرف نهایــی دولت 
درصــدی   -۱.۷ رشــد   ۱۳۹۸ ســال  در 

داشــته اســت. در این سال ســهم هزینه 
مصــرف نهایی دولت از رشــد اقتصادی 
۷-درصــدی منفــی 4 دهــم واحــد بوده 

است.
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز در 
ســال ۱۳۹۸ رشــد ۳.4- درصدی داشته 
است. در این سال سهم تشکیل سرمایه 
ثابــت ناخالص از رشــد اقتصــادی ۰۷- 
درصــدی 6- واحــد بوده اســت. خالص 
 -۱۹.۸ رشــد   ۱۳۹۸ ســال  در  صــادرات 
درصدی داشته است. در این سال سهم 
صادرات و واردات از رشد اقتصادی ۰۷- 
درصــدی بــه ترتیــب 4.۹- و ۱.۹- واحــد 

بوده است.
به طور کلی در اقتصاد ایران اثرگذاری 
بخش نفت در رشد اقتصادی بسیار زیاد 
اســت. در بلندمــدت اثــر غیــر مســتقیم 
بخش نفــت )از کانال درآمدهای نفتی( 
در رشــد اقتصادی باالســت و در شرایط 
وضــع تحریــم و یــا برداشــتن تحریم که 
بــا کاهــش مقــداری تولید نفــت مواجه 
هستیم اثرگذاری مســتقیم آن )از کانال 
رشــد ارزش افزوده بخش نفت( بر رشد 
اطاعــات  و  آمــار  باالســت.  اقتصــادی 
بیانگر این اســت که ضریب همبســتگی 
رشــد اقتصادی و رشــد درآمدهای نفتی 
در شــرایط تحریمی به حــدود ۹۰ درصد 
می رســد. بــا توجــه بــه ســرمایه بر بودن 
بخــش نفت و ثبات اشــتغال این بخش 
در طــول زمــان، قطــع ارتباط بین رشــد 
اقتصادی و نرخ بیکاری حداقل در زمان 

تحریم قابل پیش بینی و منطقی است.
ë راز تغییر ناچیز بیکاری

در اقتصــاد ایــران بــار اصلــی تولید و 
رشد اقتصادی بر عهده بنگاه های بزرگ 
و ســرمایه بر اســت که یا مالکیت آنها در 
اختیــار دولــت اســت و یــا دولــت نقش 
مهمی در مدیریت و تصمیم سازی آنها 
دارد. بــا توجه به اینکــه تابع هدف بنگاه 
اقتصــادی که حداکثر ســود بــوده با تابع 
هــدف دولــت متفــاوت اســت، می توان 
انتظار داشــت که در شــرایط رکــودی که 
شــاهد کاهــش رشــد اقتصادی هســتیم 
خــروج  شــاهد  کوتاه مــدت  در  حداقــل 

نیروی کار از بازار نباشیم.
در اقتصاد ایران بار اصلی اشتغال در 
کشــور بر عهده بنگاه های خرد و کوچک 
اســت. در حالــی کــه بــار اصلــی تولیــد و 
بنگاه هــای  عهــده  بــر  اقتصــادی  رشــد 
بزرگ و ســرمایه بر است. بنابراین تا حد 
زیادی ارتباط بین رشــد اقتصادی و رشد 
اشتغال از این کانال قطع می شود. طبق 
نتایج طــرح  آمارگیری از نیروی کار مرکز 
آمــار ایــران در ســال ۱۳۹۸ از مجمــوع 
۲۰.۶ میلیون نفر شاغل )بدون احتساب 
شــاغلین بخش عمومــی( ۱۵.۶ میلیون 
نفــر ) ۷۵ درصــد( در بنگاه هــای بســیار 
کوچــک )۱ تا ۴ نفــر( شــاغل بوده اند. در 
حالی که بیش از ۷۰ درصد ارزش افزوده 
گــروه صنعــت کــه یکــی از بخش هــای 
نوســان پذیر اقتصــاد ایــران خصوصاً در 
شــرایط تحریمــی اســت در کارگاه هــای 

بزرگ ایجاد می شود.
دولت ها معموالً برنامه های ســاالنه 
مشخصی برای ایجاد اشتغال دارند. این 
برنامه ها با اتکا به منابع در اختیار دولت 
و مدیریت دســتگاه های مرتبط، اجرایی 
می شــوند. ایــن برنامه هــا ممکن اســت 
به اشــتغالزایی منجر شده ولی اثر آن بر 
رشــد اقتصادی کمتر باشــد و یــا اثر خود 

را در سال های بعد در تولید نشان دهد.
اشــتغال  تســهیات  پرداخــت 
روســتایی، اجــرای طرح اشــتغال فراگیر 
اشــتغال  برنامــه  محــور  ســه  قالــب  در 
فراگیر یعنی اشــتغال حمایتــی )تأمین 
مالی خــرد، مشــاغل خانگی و اشــتغال 
مداخــات  حمایتــی(،  نهادهــای 
نیــروی  اعــزام  )ســاماندهی  سیاســی 
بیمــه  کار، مهارت آمــوزی، مشــوق های 
 ۷۰ احتســاب  بــا  کارورزی  کارفرمایــی، 
رســته های  اشــتغال  جــذب(،  درصــد 
کســب  و کار در حــوزه اجــرای طرح هــای 
کارورزی ویژه اشــتغال فارغ التحصیان 
و  کارفرمایــی  مشــوق های  دانشــگاهی، 
یارانــه دســتمزد، توســعه اســتارتاپ ها، 
تحــت  اقشــار  مشــاغل  خــرد،  مشــاغل 
کارانــه  و  حمایتــی  نهادهــای  حمایــت 
جملــه  از  )کاج(  جوانــان  اشــتغال 
برنامه های مهم دولت در ایجاد اشتغال 
در ســال ۹۷ بود که قرار شــد در ســال ۹۸ 

ادامه یابد.
اشــتغال  از  بخشــی  اســت  ممکــن 
ایجــاد شــده در ســال ۱۳۹۸ مربــوط بــه 
سیاســت های فعــال دولــت باشــد ولــی 
می دانیم که رشــد منفی ایجاد شــده در 
ســال ۱۳۹۸ تحت تأثیر عوامل بیرونی و 
خارج از کنترل دولت اتفاق افتاده است.
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سال های سخت اقتصاد ایران
گرچه فشار ناشی از این تحریم کم نبود و به سبب کاهش درآمدهای 
نفتــی و مــراودات پولــی و بانکــی بین المللــی، تحریم هــای امریکا روی 
کیفیت زندگی مردم ایران تأثیر گذاشت و اقتصاد را نیز تحت فشار قرار 

داد اما آنچه امریکا انتظار داشت، محقق نشد.
عاوه  بر این اقداماتی نیز انجام شــد که اثر تحریم ها را کمرنگ کرد. 
در ســال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ بــا تأکیــد رهبر معظم انقاب بــر رونق و جهش 
در تولیــد شــاهد آن بودیم کــه اتفاقات مثبتــی در زمینــه تولید ملی رخ 
داد. از جملــه آنکــه در بخش پوشــاک نه تنها واردات کمتر شــد بلکه تا 
انــدازه ای صــادر کننــده نیز بودیــم. یا در مورد لــوازم خانگــی، تولیدات 
افزایــش قابل ماحظه ای داشــت و صادرات هــم رخ داد. در خصوص 
صنعــت خــودرو نیز که تحریــم در ابتدا آن را با مشــکات جدی مواجه 
کــرده بــود، اما بتدریج شــاهد آن بودیم که با کمک شــرکت های دانش 
بنیــان قطعــات مورد نیــاز این صنعت تأمین شــد و دوبــاره تولیدات با 

رشد نسبی مواجه شد.
البتــه در تمــام ایــن مــوارد نبایــد از لطــف خداونــد تبــارک و تعالی 
غفلــت کرد. لطفی که بخشــی از آن در رشــد بخش کشــاورزی بواســطه 
بارش هــای مطلــوب طــی این دو ســال خــود را نمایان می کنــد. در یک 
ســال گذشته بخش کشــاورزی با بیش از ۷ درصد رشــد همراه بوده و از 
ایــن طریق بــه جبران کاســتی ها در زمینه درآمدهای نفتی کمک شــده 
اســت. همچنین تاش هایــی در مدیریت های بخشــی اتفــاق افتاد، که 
در بهبــود شــرایط مؤثر بود. ماننــد آنچه وزارت نیــرو در این مدت برای 
توسعه زیرساخت های آب و برق انجام داده است. یا در بخش صنعت 
همان طــور کــه اشــاره کــردم، تحوالتی مثبتی رخ داده اســت و بواســطه 
مجمــوع عوامــل ذکر شــده، یک ســال گذشــته را اگرچه با ســختی اما با 
شــرایطی بهتر از آنچه جهان در انتظارش بود، پشــت ســر گذاشتیم و با 
همین روال امیدواریم یک سال آتی مانده از دولت یازدهم و سال های 

پس از آن را سپری کنیم.
اکنون پیشــنهادی در دســت بررســی سران ســه قوه و در شــرف اجرا 
قــرار گرفتــه که می توانــد نقدینگی را مهــار کند واز این طریــق بر زندگی 
مــردم اثــر مثبت بگذارد. این اقدامات اگر به درســتی اجرایی شــود نرخ 
تــورم را کاهــش می دهد، ثبات نســبی را در بــازار ارز برقــرار می کند و به 
اقتصاد قدرت بیشــتری می بخشــد. عرضه اوراق ســلف مــوازی نفتی و 
اوراق ودیعــه دو نمونــه از راهکارهای در دســت بررســی اســت که برای 
مهــار نقدینگی در نظر گرفته شــده و امید اســت از ایــن طریق به بهبود 

شرایط اقتصادی کمک شود.

سهم تحریم در رشد اقتصادی
مرکز آمار ایران تحلیل کرد

امتیازات ویژه برای صادرکنندگان
مدیرعامــل صندوق ضمانت ســرمایه گذاری های صنایــع کوچک با بیان 
اینکــه صــدور ضمانتنامه به عنوان ســرمایه در گردش بیشــترین موضوع 
ضمانتنامه هــا بــوده اســت، اظهــار کــرد: اخیراً جلســاتی با بانک توســعه 
صادرات برای تمرکز بر تولیدکنندگانی که در زمینه صادرات هم فعالیت 
می کننــد داشــتیم تــا در مدل های اعتبــاری و همچنیــن در کمیته و هیأت  
مدیــره ایــن تولیدکنندگان امتیــازات خاص و ویــژه ای را برایشــان در نظر 
بگیریم. محمدحسین مقیسه از صدور یا تمدید ۸۳۹ فقره ضمانتنامه از 
ابتدای سال ۱۳۹۶ تا پایان تیرماه ۱۳۹۹ در راستای دو راهبرد جهش تولید 
و اتمــام طرح هــا و پروژه هــای نیمه تمــام خبر داد و گفــت: مجموع مبلغ 
ضمانتنامه هــای صــادره و تمدیدی از ابتدای ســال ۱۳۹۶ تــا پایان تیرماه 
۱۳۹۹ حــدود ۶۱۷۶ میلیــارد ریــال بوده اســت. به گفتــه وی از این تعداد، 
۳۶۱ ضمانتنامــه ســرمایه در گــردش صــادر یا تمدید شــد کــه ارزش این 
ضمانتنامه هــا ۳۲۲۳ میلیارد ریال بــوده و در مجموع صدور ضمانتنامه 

به عنوان سرمایه در گردش بیشترین موضوع ضمانتنامه ها بوده است. 
ë اثر کرونا بر صنایع کوچک

ایــن مقــام مســئول در ادامــه درباره اثــرات شــیوع ویــروس کرونا بر 
فعالیــت صنــدوق ضمانت ســرمایه گذاری های صنایــع کوچک، اظهار 
کــرد: صنــدوق ضمانــت ســرمایه گذاری صنایــع کوچــک بــه واســطه 
مســئولیتی که در زمینه صدور ضمانتنامه به منظور تســهیل امر تأمین 
مالــی واحدهــای صنعتی کوچــک دارد، طبیعتاً اتفاقاتــی مثل ویروس 
کرونــا کــه فعل و انفعــاالت فعالیت هــای اقتصادی و صنعتی کشــور را 
تحــت تأثیر قرار می دهد، بر فعالیت هــای متعارف این صندوق نیز اثر 
می گذارد. به عنوان مثال بخشی از اقساط واحدهای صنعتی کوچک که 
ما برای آنها تضامینی را صادر کردیم و به نظام بانکی و یا سایر ذینفعان 
ارائه دادیم در بازپرداخت دچار مشــکاتی می شــوند و یا بازپرداخت را 
بــه خــود سیســتم بانکی با تأخیــر پرداخــت می کنند که آثــار آن متوجه 
کار صنــدوق می شــود. وی افزود: کرونا در ماه های پایانی ســال گذشــته 
اتفــاق افتــاد و در آن مقطع گرفتاری هایی برای دســتگاه های دولتی و... 
ایجاد شــد. کاری که در صندوق در واکنش به این مشــکات و در مســیر 
سیاســت های کلی اقتصادی مملکت انجام دادیم این بود که در اولین 
گام، بدهی های اســفند ۱۳۹۸، فروردین و اردیبهشــت ۱۳۹۹ واحدهای 
تولیدی ضمانت گیرنده را معلق نگه داشتیم و مقرر شد که از خردادماه، 
بازپرداخــت اقســاط صورت گیــرد. در واقع بر اســاس تصمیمات اتخاذ 
 شده، در این سه ماهه کسانی که مشکل پرداختی داشتند به پایان دوره 

منتقل شد.
ë حمایت از طرح های نیمه ناتمام در دستور کار

مقیسه با بیان اینکه تولید و رونق تولید پیشران اصلی رشد و توسعه 
در اشــتغالزایی خواهــد بــود، تصریح کرد: امســال در همین راســتا و به 
همین مناســبت ســال جهش تولیــد، وزارت صنعت، معــدن و تجارت 
بــه عنوان متولی امر تولید و تجــارت و مخصوصًا تنظیم بازار، از ابتدای 
ســال جاری، تحقق محورهای چهارگانه ای را در نظر گرفته  است. محور 
نخســت همان عنوان جهش تولید اســت. در این راستا اتمام طرح های 
نیمــه تمــام یکــی از جهت گیری هایی اســت کــه به بحث جهــش تولید 

کمک می کند.
وی افــزود: هــم کارشناســان اقتصــادی و هــم متخصصــان در بدنه 
اجرایــی وزارتخانــه بــه ایــن جمع بنــدی رســیده اند کــه بایــد به ســمت 
حمایــت از طرح های نیمه تمــام حرکت کنیم و آن دســته از طرح های 
نیمه تمامــی که در ســنوات گذشــته اســتارت اجرایی شــان خــورده باید 
در مرحلــه اتمــام کار قــرار بگیرنــد. در این راســتا صندوق هــم منطبق 
بــا همیــن سیاســت حرکــت کــرده اســت و از طریــق ســایت مجموعه، 
اطاع رســانی دقیــق دربــاره آنهــا انجــام شــده اســت. به طور کلــی این 
شــفافیت یکی از ویژگی های فعالیت صندوق اســت، به طوری که تمام 
دســتاوردها و عملکردهــا در اختیــار مخاطبان و فعــاالن اقتصادی قرار 
می گیــرد و صنــدوق تاش می کند ارتباط دوســویه و چندســویه ای را در 

این خصوص ایجاد کند.
ë امتیازات ویژه برای صادرکنندگان

مقیســه درباره محور دوم یعنی بحث توســعه صــادرات و مدیریت 
واردات، تصریح کرد: صندوق در مســیر برنامه های کان وزارت صمت 
شــروع به انجام اقداماتی کرده اســت. از جمله اینکه جلســاتی با بانک 
توســعه صــادرات برای تمرکز بــر تولیدکنندگانی کــه در زمینه صادرات 
هــم فعالیت می کنند داشــتیم تــا در مدل های اعتبــاری و همچنین در 
کمیتــه و هیــأت  مدیره ایــن تولیدکننــدگان امتیازات خــاص و ویژه ای را 

برایشان در نظر بگیریم.

مشارکت )سهم در رشد( بخش نفت در رشد اقتصادی )واحد(



گزارش روزنامه »ایران« از بازار لبنیات

پله های قیمتی از تولید تا مصرف
گروه اقتصادی: مصرف کنندگان می گویند 
در این چندماه قیمت شیر چند بار افزایش 
داشــته و هــر بــار که بــرای خریــد مراجعه 
می کنند قیمت جدیدی روی بســته بندی 
درج شــده اســت؛ امــا ســخنگوی انجمــن 
صنایــع لبنــی تأکیــد می کنــد کــه قیمــت 
لبنیــات از ابتــدای ســال تــا کنون فقــط در 
تیرماه وآن هم با مجوز ســتاد تنظیم بازار 
افزایش پیدا کرد. ستاد تنظیم بازار چهارم 
تیرماه در مصوبه ای مجوز افزایش قیمت 
شــیر را صادر کــرد. براســاس تصمیم این 
ســتاد، قیمــت شــیر خــام بــه ازای هرکیلو 
2900 تومــان تعییــن شــد. همچنیــن بــا 
توجه بــه افزایش قیمت شــیرخام، مجوز 
افزایش قیمت محصوالت لبنی مشمول 
نرخ گذاری از متوســط 22 درصد تا ســقف 

28 درصد صادر شد.
ë 10 محصول مشمول نرخ گذاری

نرخ گــذاری ســتاد تنظیم بازار شــامل 
10 محصــول پرمصــرف لبنــی اســت کــه 
حــدود 80 درصد تقاضــای مصرف کننده 
را شــامل می شــود و محصــوالت دیگر که 
20 درصــد تقاضا را در بازار دارد براســاس 
قیمت گــذاری محصوالت ســاخت داخل 
نرخ هــا تعیین می شــود. براســاس قانون 
قیمت گذاری محصوالت ســاخت داخل، 
کاالهــای لبنی که در ســبد مصرفی خانوار 
درصد کمتری را شــامل می شــود، با توجه 
به هزینه های تولید و هزینه های ســربار به 
عــاوه 11 تــا 17 درصد ســود قیمت گذاری 
می شــود. تولیدکنندگان لبنیات با اســتناد 
به ایــن چند محصــول کم تقاضا نســبت 
می گوینــد؛  پرتقاضــا،  محصــوالت  بــه 
افزایش قیمت لبنیات بیشــتر شــامل این 
محصوالت اســت اما مصرف کنندگان آن 
را به کل محصوالت تعمیم می دهند. شیر 
کاکائو، ماست رویه دار، ماست همزده، شیر 
غنی شــده با ویتامین دی، پنیــر خامه ای، 
پنیر ســنتی و خامه جــزو محصوالت لبنی 
هستند که قیمت آن خارج از قیمت گذاری 
ســتاد تنظیم بازار اســت. سیدمحمدرضا 
بنی طبــا ســخنگوی انجمن صنایــع لبنی 

در گفت و گو با »ایــران« می گوید: از ابتدای 
ســال فقــط 10 قلــم کاالیــی کــه مشــمول 
قیمت گــذاری ســتاد تنظیــم بــازار اســت 
براساس مصوبه این ستاد افزایش قیمت 
داشته و در 5 ماه امسال قیمت محصوالت 
لبنی افزایش دیگری نداشــته اســت. شیر 
کم چــرب و پرچرب ســاده در بســته بندی 
بطــری و پاکتی مدت دار، پنیــر 450 گرمی 
UF، ماســت کم چــرب و پرچــرب ســاده 
در بســته بندی های کوچک و بــزرگ و کره 

حیوانی شامل قیمت گذاری است.
ë هزینه های تولید

هــم دامــداران و هــم کارخانــه داران از 
افزایش قیمت هزینه هــای تولید گله مند 
هســتند. افزایش قیمت نهاده های دامی، 
حقوق و دستمزد، حمل و نقل، نرخ تورم 
و افزایش قیمت ارز مهم ترین هزینه هایی 
هستند که تولیدکنندگان می گویند موجب 

افزایش نهایی هزینه تولید شده است.
ســتاد تنظیم بــازار قیمت خرید شــیر 
خــام از دامــداران را 2900 تومــان تعییــن 
ایــن  از  امــا دامــداران هــم  اســت؛  کــرده 
قیمــت رضایت ندارنــد و می گویند هزینه 
تولید هر کیلو شــیر خام براساس افزایش 
قیمت ها 4550 تومان اســت. سید احمد 
مقدســی، رئیــس هیــأت مدیــره انجمــن 
صنفــی گاوداران، در گفت و گــو بــا »ایران« 
قیمت شــیر خام در دامداری را 3100 و در 
کارخانه را 3400 تومان اعام کرد. او علت 
افزایش قیمت شیر خام را افزایش هزینه 
تولید بخصوص افزایش قیمت نهاده های 
دامی دانســت. به گفته مقدســی در 3 ماه 
ابتــدای امســال دولت باید یــک میلیارد و 
400 میلیــون دالر ارز 4200 تومانــی را برای 
واردات نهــاده تخصیص مــی داد که فقط 
400 میلیون دالر آن تخصیص یافته است 
و دامــداران 70 درصد نهاده مورد نیاز را از 

بازار آزاد می خرند.
قیمت سویا در بازار آزاد به گفته رئیس 
هیأت مدیره انجمن صنفــی گاوداران هر 
کیلو 9 هزار تومان، ذرت 3500 و جو 3 هزار 
تومان اســت که به گفته او؛ ســویا و جو را به 

زحمت می توان در بازار پیدا کرد.
براســاس ارزیابی ها، 70 درصد هزینه 
تولیــد مربــوط بــه هزینــه شــیر خــام و 30 
درصد مربــوط به هزینه های دیگر اســت. 
مقدســی می گویــد: بــا توجــه بــه افزایش 
هزینه های تولید قیمت تولید یک کیلوگرم 
شــیرخام 4550 تومــان اســت امــا ســتاد 
تنظیم بــازار در جدیدتریــن قیمت گذاری 
ایــن نــرخ را 2900 تومــان تعییــن کــرده 
اســت. مقدســی معتقد اســت با توجه به 
هزینه های حمل و نقل، هزینه تمام شده 
هر کیلو شــیر خام برای کارخانجات 3400 
تومان اســت بنابراین نمی توانیم بگوییم 
کارخانجات گرانفروشــی می کنند. در بازار 
قیمــت یــک بطــری شــیر کم چــرب یک 
لیتری از 5600 تا 7500 تومان، در برندهای 
مختلف، دیده می شود. سخنگوی انجمن 
صنایع لبنی می گوید: متوسط قیمت شیر 
کم چــرب یک لیتری 6600 تومان اســت و 
دلیــل قیمت هــای مختلــف به خاطر نوع 

بسته بندی است.
ë میزان تولید

آمار میزان تولید شیر خام ساالنه اعام 
می شود. بنابراین آماری از تولید چندماهه 
در دسترس نیست اما براساس آمار وزارت 
جهاد کشــاورزی، میزان تولید شیرخام در 

ســال 98 معادل 11 میلیون تن است. این 
عــدد در ســال 92 معــادل 8 میلیــون 200 
هــزار تن اســت. تولید ســرانه معــدل 134 
کیلوگــرم و مصرف ســرانه هم بــا توجه به 

صادرات، 124 کیلوگرم در سال است.
به گفته مسئوالن بخش تولید، کمبودی 
در تولید محصوالت لبنی نداریم و افزایش 
قیمــت به خاطــر کمبــود تولیــد نیســت. 
ســخنگوی انجمن صنایع لبنــی می گوید: 
قیمت لبنیات در 4 ســال 2.5 برابر شــده و 
قیمت شــیر خام هــم در این مدت همین 
میزان رشــد دارد. در حالی که قیمت اقام 
پلیمری در این مدت در بورس 3 برابر و در 
بازار آزاد 4 برابر شده است. قیمت حمل و 
نقل 75 درصد افزایش یافته و تورم انباشته 
چهار ســال هــم حــدود 93 درصد اســت؛ 
مثــاً افزایــش قیمت اقام پلیمــری تأثیر 
مستقیم بر افزایش قیمت بسته بندی دارد 
به همین دلیل قیمت شــیر پاکتی استریل 
1 لیتــری از 7 هــزار تومان بــه 10 هزار تومان 
افزایش یافته اســت. به گفته بنی طبا، این 
پاکت هــا در داخل تولید نمی شــود و تولید 
کننده مجبــور به واردات اســت که افزایش 
قیمت ارز، بر قیمت پاکت های بسته بندی 
شــیر اثر گذاشــته اســت. به گفتــه بنی طبا، 
قیمت بطری یک لیتری شیر کم چرب در 

ســال 96 حدود 2200 تومان بود که االن به 
6600 تومان رسیده است.

ë دخالت در قیمت گذاری
لبنیــات  تولیدکننــدگان  از  یکــی 
کــه  می گویــد  »ایــران«  بــا  گفت و گــو  در 
تولیدکننــدگان هــم از افزایــش قیمت هــا 
رضایــت ندارنــد و این شــرایط بــر تولید و 
تولیدکننده تحمیل شــده اســت. به خاطر 
افزایــش قیمت فــروش محصــوالت هم 
کمتــر می شــود و ایــن به نفع تولیــد کننده 
نیســت. بــه گفته ایــن تولید کننده از ســال 
76 تــا 84 دولت وقــت تصمیم گرفت در 
قیمت گذاری شیر دخالت نکند به همین 
دلیل به کارخانجات اجازه داد فقط سالی 
یک بار باید قیمت شیر را و آن هم تا سقف 
16 درصــد افزایش دهند. اما این تصمیم 
باعث شــد که در 8 ســال ســقف میانگین 
افزایــش قیمــت محصــوالت از 9 درصــد 
باالتر نرود و حتی به 16 درصدی که دولت 
اجازه داده بود هم نرسید. این تولید کننده 
می گوید به اســتناد شــرکت های بورســی، 
ســود شــرکت های لبنی 3 درصد است که 
در میان صنایع دیگر کمترین ســود است. 
به همین دلیل صنایع لبنی جذابیت خود 

را برای سرمایه گذاری از دست داده است.
یکی دیگر از تولید کنندگان در گفت و گو 

با »ایــران« می گویــد، درخواســت ما عدم 
دخالــت دولــت در قیمت گــذاری لبنیات 
اســت. اگر قیمــت را بازار تعیین کنــد و در 
عــوض یارانــه شــیر مســتقیم بــه مصرف 
کننــده پرداخت شــود نتیجه بهتــری دارد 
کــه مــا آن را در دولــت اصاحــات تجربــه 
کرده ایــم در حالــی کــه اکنــون 80 درصــد 
کاالهای لبنی مشمول قیمت گذاری است. 
امــا دولت اگــر یارانه مســتقیم به مصرف 
کننده بپردازد بازار عرضه و تقاضا متعادل 
می شــود. بــرای مثال دولــت 450 میلیارد 
تومان بودجه برای شیر مدارس اختصاص 
داده که آن هم فقط در 8 اســتان محروم و 
به صــورت ناقــص اجرا شــد، اما اگــر یارانه 
مســتقیم به مصرف کننده پرداخت شود 
دهک های آسیب پذیر از بازار لبنیات حذف 

نمی شوند.
بــا اینکــه صنایع لبنــی تأکیــد دارند که 
قیمت گــذاری آنــان براســاس مجوزهای 
ستاد تنظیم بازار است اما مصرف کنندگان 
می گوینــد قیمت شــیر تقریباً در هر ســال 
ایــن افزایــش  چندبــار افزایــش دارد کــه 
قیمــت عاوه بر شــیر شــامل محصوالت 
دیگر مانند پنیر، ماست، کره و محصوالت 
دیگر هم می شود. به گفته فروشندگان هر 
بار کــه قیمت محصــوالت لبنــی افزایش 
می یابد عقب نشینی مصرف کنندگان در 
بازار مشاهده می شود اما این عقب نشینی 
دائمــی نیســت و بعــد از مدتــی دوبــاره 
برمی گردنــد.  بــازار  بــه  مصرف کننــدگان 
ایــن تولیدکننــده می گویــد: تولیدکنندگان 
خواستار تغییر سیاست ها در بازار لبنیات و 

قیمت گذاری آن هستند.
آنچــه در بــازار لبنیــات دیده می شــود 
نارضایتــی عوامل مختلف حاضــر در این 
بــازار اســت. دامــداران، تولیدکننــدگان و 
مصرف کننــدگان از قیمت هــا و هزینه هــا 
بــه نظــر می رســد  امــا  ناراضــی هســتند 
بــه  قیمــت  افزایــش  آســیب  بیشــترین 
مصرف کننــدگان و دامــداران می رســد و 
کارخانجــات تولیــدی افزایش هزینــه را با 

افزایش قیمت ها جبران می کنند.

 پنجشنبه 23 مرداد 1399 
 سال بیست و ششم
اقتصادی شماره 7418
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آغاز پروازهای هواپیمایی هما به اتریش تا سه روز دیگر
هواپیمایــی جمهوری اســامی ایــران از آغاز پروازهــای برنامه ای خــود به مقصد وین 
پایتخــت اتریــش تــا ســه روز دیگر خبــر داد. با گســترش ویــروس کووید19، بســیاری از 
پروازهای برنامه ای »هما« به مقاصد پروازی از جمله کشور اتریش متوقف شد که این 
وقفه چند ماهه همچنان ادامه داشت.به دنبال رفع محدودیت های بهداشتی اعمال 
شــده از ســوی ســازمان هواپیمایی کشــوری اتریش و صــدور مجوز برای شــروع مجدد 
پروازهــای »هما« به مقصد وین، از روز 2۵ مردادماه امســال، پــرواز برنامه ای »هما« از 
فرودگاه حضرت امام خمینی)ره( به مقصد فرودگاه وین انجام می شــود.این پرواز در 
روزهای شنبه هر هفته، با پرواز شماره 717 در ساعت 8 و ۴0 دقیقه بامداد فرودگاه امام 
خمینی)ره( را ترک و در ساعت 10 و 30 دقیقه )به وقت محلی( در فرودگاه وین به زمین 
می نشیند. بازگشت این پرواز در همان روز، با پرواز شماره 71۶ در ساعت 11 و ۵0 دقیقه 
بــه وقت محلی از فــرودگاه وین پرواز می کند و در ســاعت 18 و ۴0 دقیقــه وارد فرودگاه 
امام خمینی)ره( می شود. هموطنان برای خرید بلیت این پروازها می توانند به سایت 
https://ebooking.iranair.com مراجعه یا با شــماره تلفن ۴۶۶21888 )دفتر فروش 
تلفنی »هما«( تماس حاصل کنند.همچنین براساس اطاعیه صادره از سوی سازمان 
هواپیمایی کشور اتریش، مسافرانی که دارای مدارک ذیل هستند می توانند به این کشور 
مسافرت کنند.پاسپورت و اقامت اتحادیه اروپا، ایسلند، نروژ، سوئیس و انگلستان، اقامت 
اتحادیه اروپا، ایسلند، نروژ، سوئیس، انگلستان، داشتن بلیت تأیید شده هواپیما، قطار 
یا اتوبوس در ادامه مســیر به کشور صادرکننده کارت اقامت به صورت ترانزیتی الزامی 
است.همچنین ویزای کار Business تایپ D، ویزای دانشجویی تایپ D اتریش، ویزای 
خانوادگی تایپ D اتریش جهت پیوستن به خانواده و مسافران تزانزیت از جمله دیگر 
مدارک الزم اســت. همچنین در این اطاعیه ذکر شــده است تمامی مسافران باالی 11 
سال در پروازهای ورودی به اتریش )به غیر از مسافران تراتزیت هوایی( می بایست قبل 
از پرواز اقدام به انجام آزمایش PCR کنند و گواهی جواب منفی تست کرونا در محدوده 
72 ساعت مانده به پرواز را به زبان انگلیسی به همراه داشته باشند.همچنین مسافران با 
ویزای تایپ C توریستی تا اطاع ثانوی مجاز به انجام سفر نیستند. مسافران قبل از پرواز 

می بایست فرم تعهد را از لینک ذیل دریافت و تکمیل کنند:
http://www.bmk.gv.at/en/service/entry-requirements.html

 هواپیمایــی جمهوری اســامی ایران »هما« به مســافران عازم مقاصد آمســتردام، 
پاریس، میان و لندن توصیه می کنند در زمان خرید بلیت، آخرین رویه مسافرت به 

مقاصد ذکر شده را از دفاتر فروش بلیت دریافت کنند./هما

 افزایش سخت گیری در ورود افراد بدون ماسک 
به فرودگاه ها

رئیــس ســازمان هواپیمایی کشــوری گفت: با هــدف رعایت پروتکل های بهداشــتی 
بخصــوص جلوگیری از ورود افراد بدون ماســک در فرودگاه ها، ســخت گیری نیروی 
انتظامــی افزایش می یابــد. تورج دهقانی زنگنه در دیدار با ســردار اشــتری فرمانده 
نیروی انتظامی کشــور، گفت: یکــی از محورهای مهم ایجاد امنیــت در فرودگاه ها و 

فراهم شدن آسایش و آرامش حاکم بر فرودگاه ها به دلیل حضور این نیروها است.
وی گفت: از آنجایی که کنترل مرزهای هوایی کشــور نیازمند نیروهای همیشه بیدار، 
سختکوش و مردمی است این نیروها چه در گذشته و چه در آینده متضمن سفرهای 
آرام و امن مورد انتظار مسافران هوایی هستند. زنگنه توضیح داد: این نیروها همواره 
عرصه را برای هرگونه تخلف برای متخلفان تنگ کرده اند که تاش آنها قابل تقدیر 
اســت. زنگنه همچنیــن جدیت نیروی انتظامــی در رعایت پروتکل های بهداشــتی 
بخصوص جلوگیری کردن از ورود افراد بدون ماســک در فرودگاه ها را حاصل حس 
مســئولیت پذیری و انسان دوســتی نیروی انتظامی به جهت دفاع از سامت و عزم 

آنها در مهار شیوع کرونا دانست./ سازمان هواپیمایی کشوری
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یک انتخاب سخت
روز گذشــته حســین مــدرس خیابانــی وزیــر 
پیشــنهادی صنعــت، معــدن و تجــارت در 
مجلــس شــورای اســامی رأی نیــاورد و این 
اتفــاق بــرای اهالــی صنعــت و تجــارت کــه 
ایــن روزهــا با مشــکات متعددی دســت به 
گریبان هســتند، خبر ناگواری بود. همان طور 
کــه هفته های پیش بخــش خصوصی اظهار 
کرده بود وی گزینه مناسبی برای وزارت صمت بود زیرا هم تجربه کار در 
بخش بازرگانی را داشــت و هم مدت ســه ماهه وزارت صنعت، معدن و 

تجارت را بخوبی مدیریت کرده بود.
حــال به هــر دلیلی کــه نمایندگان مجلس بــه وزیر پیشــنهادی دولت 
رأی ندادنــد اکنون دولت در موقعیت ســخت تری قرار گرفته اســت زیرا 
به گفتــه رئیــس دفتر رئیــس جمهوری، آقــای واعظی انتخــاب فردی که 
هم در بازرگانی تخصص داشــته باشد و هم در صنعت کار سختی است 
لــذا بایــد منتظر مانــد و دید که وزیر پیشــنهادی بعدی که توســط رئیس 
جمهوری اعام می شود، کیست. امیدواریم فردی که انتخاب می شود از 
بدنه وزارت صمت باشــد تا در مــدت کوتاهی که از عمر دولت دوازدهم 
باقــی مانــده اســت، بتوانــد اثرگذاری خوبــی داشــته باشــد. واقعیت آن 
اســت که حوزه صنعت، معدن و تجارت فردی را مانند حســین مدرس 
خیابانی می خواهد که محکم، فاقد وابســتگی های سیاســی، بدون البی، 

متخصص و آگاه باشد.
از ایــن رو تا زمانی که وزیــر جدید صنعت، معدن و تجارت به مجلس 
معرفی می شــود باید معاونین این وزارتخانه تاش چند برابری داشــته 
باشــند تا هیچ خواســته ای بر زمیــن نماند و تمام موارد با ســرعت مورد 
پیگیــری قــرار گیرد. خوشــبختانه معاونیــن وزارت صمــت از نظر علم و 
تخصــص جایــگاه خوبــی دارنــد و می توانند در ایــن مدت کوتــاه کارنامه 

خوبی را برجای بگذارند.
از این گذشته فعاالن بخش خصوصی، اتحادیه ها و تشکل ها به دنبال 
فضــای آرام هســتند تا برنامه های کاری خــود را ادامه دهند بدین جهت 
اگر مشــکل و مسأله ای پیش بیاید این معاونین وزارت صمت هستند که 
بــا اســتناد به قانون می توانند بدون از دســت دادن وقــت آن را پیگیری و 

نتیجه را اعام کنند.
متأســفانه در ایــن میــان برخی هــا به دنبــال جوســازی هایی هســتند 
و می گوینــد بــا رد صاحیــت وزیــر پیشــنهادی از ســوی مجلــس، وزارت 
صنعــت، معدن و تجارت با باتکلیفی روبه رو می شــود و مشــکات این 
بخــش را ردیــف می کنند اما با قاطعیت می گویــم چنین اتفاقی نخواهد 
افتــاد زیــرا تمامی کارها با اطاعی کــه بر آن واقف هســتم روی ریل قرار 
دارد و ایــن جوســازی ها به ضرر تولید و تجارت کشــور خواهــد بود. به هر 
ترتیب رئیس جمهوری بســرعت وزیر پیشــنهادی را معرفی خواهد کرد 
و قطعــاً بــا همراهی مجلس در رأی اعتماد، پرونده این وزارتخانه بســته 

خواهد شد.
امــا بخــش صنعــت و بازرگانی کشــور با توجــه به اوضــاع اقتصادی و 
تحریم هایــی که با آن روبه رو هســتیم با همراهی کارشناســان وزارتخانه، 
تولیدکنندگان، فعاالن بازار و صادرکنندگان از وضعیت به وجود آمده با 

موفقیت عبور خواهد کرد و هیچ تنشی سراغ بازار نخواهد آمد.
اعتقــاد مــا بــر این اســت کــه نظــام جمهــوری اســامی ایران بســیار 
مســتحکم و اســتوار اســت و قطعاً اگر وزارتخانه ای تا برهه ای بدون وزیر 
باشد هیچ مشکلی پدیدار نخواهد شد چرا که همه بر مبنای فعالیت های 
تعریف شــده خــود حرکت می کننــد و به طور قطع در این مدت ریاســت 
جمهــوری و معاون اول رئیس جمهوری موضوعات مربوط به صنعت، 

معدن و تجارت را رصد می کنند تا مشکات احتمالی حل شود.
امــا خواســته فعــاالن بخــش خصوصی این اســت که فــردی بزرگ و 
قدرتمنــد برای وزارتخانه معرفی شــود تــا او با توجه بــه توانایی هایی که 

دارد مشکات حوزه صنعت، معدن و تجارت را حل کند.

موافقت شورای پول و اعتبار با انتشار اوراق ودیعه
 شــورای پــول و اعتبــار ضمن موافقــت با انتشــار اوراق ودیعه توســط بانک 
مرکــزی، ســقف فــردی تســهیات مســکن روســتایی و تســهیات مســکن 

ایثارگران را افزایش داد.
به گــزارش روابــط عمومــی بانک مرکزی، شــورای پــول و اعتبــار در یک 
هزار و دویســت  و نود و هشــتمین جلســه خود به ریاست عبدالناصر همتی، 
بــه پیشــنهاد بانــک مرکــزی جمهوری اســامی ایــران و به منظــور مدیریت 

نقدینگی با انتشار اوراق ودیعه توسط آن بانک موافقت کرد.
گفتنــی اســت ایــن اوراق با سررســید حداکثر دوســاله بوده و نــرخ آن به 
پیشــنهاد بانــک مرکزی و تأیید شــورای پــول و اعتبار و حداکثــر معادل نرخ 
تورم ساالنه تعیین خواهد شد. پرداخت سود این اوراق به صورت سه ماهه 

و زمان انتشار آن به تشخیص هیأت عامل بانک مرکزی خواهد بود.
همچنین در این جلســه، به پیشــنهاد بانک مرکزی سقف فردی تسهیات 
مسکن روستایی در سال 1399 از 400 به 500 میلیون ریال افزایش یافت. ضمناً 
ســقف تسهیات مسکن ایثارگران در ســال 1399 به ازای هر واحد مسکونی در 
شــهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر یک میلیارد و ششــصد میلیون 
)1.600.000.000( ریــال، در مراکــز اســتان ها یــک میلیــارد و دویســت میلیــون 
)1.200.000.000( ریال، در سایر شهرستان ها یک میلیارد )1.000.000.000( ریال 

و در روستاها ششصد میلیون )600.000.000( ریال تعیین شد.

کاهش ۳۸ درصدی ورودی آب به سدهای کشور
تازه ترین آمار نشــان می دهد ورودی آب به مخازن سدهای کشور ۵3.۷0 
میلیارد متر مکعب بوده اســت که نشــان دهنده کاهــش 3۸ درصدی در 
مقایســه با سال گذشته است.بررسی ها نشان می دهد سهم فصلی مقدار 
بارش بلندمدت کشــور در تابستان 12 میلیمتر است که سهم ۵ درصدی 
بارش هــا را در کل فصــول ســال به خــود اختصاص داده است.براســاس 
آمار میزان بارش تجمعی سال آبی 99-9۸ در تیر ماه سال جاری 309.2 
میلیمتر بوده اســت. این در حالی اســت که متوســط بلندمــدت بارندگی 
از ابتدای ســال آبــی تا 1۷ مرداد ســال جاری 2۴3.9 میلیمتر بوده اســت. 
بررســی ها نشــان می دهــد پرباران ترین ســال آبی در کشــور ســال ۷1-۷2 
بوده اســت و مشابه این دوره سال آبی گذشته )9۸-9۷( نیز پرباران ترین 
ســال آبــی به حســاب می آید، این در حالی اســت که ســال آبــی ۸6-۸۷ 
کــم باران تریــن ســال آبی کشــور است.بررســی وضعیــت بهره بــرداری از 
مخازن سدهای کشور از ابتدای مهر ماه 9۸ تا 1۷ مرداد 99 نشان می دهد 
ظرفیت کل مخازن ســدهای کشــور در ســال جاری آبی ۵0.۵ میلیارد متر 
مکعب اســت ایــن در حالی اســت که موجودیــت مخازن در ســال جاری 
32.3۴ میلیارد متر مکعب اســت که این رقم برای ســال گذشــته 3۴.03 
میلیــارد متــر مکعــب بــوده که نشــان دهنده کاهــش ۵ درصدی نســبت 
به مدت مشــابه ســال گذشــته اســت. از ســوی دیگر ورودی آب به مخازن 
ســدهای کشــور ۵3.۷0 میلیــارد متــر مکعب بوده اســت که ایــن رقم در 
ســال گذشــته ۸۶.۶۷ میلیارد متــر مکعب بــوده که نشــان دهنده کاهش 
3۸ درصدی در مقایســه با ســال گذشــته است. بررســی ها نشان می دهد 
خروجی آب از ســدهای کل کشــور در ســال جاری آبی ۴9.۷۶ میلیارد متر 
مکعب بوده اســت در حالی که ســال گذشــته این میزان ۷2.۵3 میلیارد 
متــر مکعــب بــوده که نشــان دهنــده کاهــش 31 درصــدی خــروج آب از 
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گفت و گوی »ایران« با رئیس کمیسیون کسب وکارهای دانش بنیان اتاق ایران

سنتی ها اجازه نمی دهند کسب و کارهای جدید شکل بگیرد
خیلــی از مدیران صنعتی اعتقاد دارند 
کــه بــا ورود به کســب و کارهــای نوین 
و اســتارتاپی می تواننــد فعالیت هــای 
خود را توسعه دهند اما برای اینکه وارد 
چنیــن فضایی شــوند برای خــود یک 
دیوار دفاعی ایجاد کردند. این مدیران 
بدون ریسک خواهان سود هستند و به 
همیــن دلیل وقتی صحبت از ریســک 
ســرمایه گذاری به میــان می آیــد از هر 
گونــه روش نوین در تجارت و فعالیت 
دربــاره  می گیرنــد.  فاصلــه  صنعتــی 
راهکارهــای  و  حــوزه  ایــن  مشــکالت 
برون رفــت از آن بــا افشــین کالهــی، 
کســب وکارهای  کمیســیون  رئیــس 
گفت و گویی  ایــران  اتاق  دانش بنیــان 

انجام دادیم که در ادامه می آید:

ë  برای آنکه نگــرش فعاالن اقتصادی 
و صاحبــان کســب و کارهــا به ســمت 
فعالیت های نوین باشــد چه کارهایی 
می توان انجام داد؟ چرا بعضاً نگرش 
و  اقتصــادی  فعالیت هــای  بــر  ســنتی 

تولیدی ارجح تر است؟
فنــاوری و فعالیت هــای نویــن کــه 
بــر پایــه علــم روز باشــد یــک حالــت 
قالــب در تمام بخش هــای اقتصادی 
اســت. بر این اســاس فناوری و کاربرد 
آن خــواه ناخــواه خــودش را در بدنــه 
فعالیــت صاحبــان صنایــع و کســب 
و کارهــا جــا می انــدازد، با وجــود آنکه 
کســب و کارها باید چنین شــرایطی را 
دنبال کنند امــا در حوزه های مختلف 
فناورهــای  به کارگیــری  شــاهد  کمتــر 
نوین هســتیم. زمانی که فناوری نوین 
یــک حــوزه اقتصــادی می شــود  وارد 
بســرعت خودش را جایگزین می کند 
می شــود.  تخریــب  ســنتی  فضــای  و 
یعنــی کســب و کار ســنتی مجبــور بــه 
کوچک شــدن و حتی حذف می شــود. 
نمونــه بــارز ایــن اتفــاق تاکســی های 
اینترنتی اســت. آژانس ها بــرای آنکه 
درآمدشــان کم نشود و بتوانند در این 
بخش بــدون رقیب فعالیــت کنند، با 
ایجاد تاکســی های اینترنتی مخالفت 
کردنــد اما با وجود تمــام نارضایتی ها 
تاکســی های اینترنتــی جــان گرفتند و 
اکنــون می بینیــم کــه روش نویــن بــه 
رفاه مــردم کمک قابــل توجهی کرده 
است. در اکثر فعالیت های اقتصادی، 
ســنتی ها تمایلــی به تغییــر و تحول و 
حرکــت به ســمت روش هــای نوین را 

ندارند.
ë  چــرا چنیــن نگاهــی وجــود دارد آیا

تجربه های اخیر باعث نشــده که تغییر 
نگرش اتفاق بیفتد؟

تا حدودی تغییرات مثبت صورت 
گرفتــه اســت، اما هنوز کافی نیســت و 
باید سطح همکاری بین فعالیت های 
ســنتی و نوین افزایش پیدا کند. شیوع 
ویروس کرونا هم سبب شد تا حرکت 
تــا  نویــن  فعالیت هــای  ســمت  بــه 
حــدودی تغییر کند و بیش از گذشــته 
موضــوع تجــارت الکترونیکــی دنبال 
شــود. خیلــی از افرادی کــه روش های 
بــا برگــزاری  ســنتی را دنبــال کردنــد 
جلســات آناین و خرید های اینترنتی 
وجــود  کــه  رســیدند  نتیجــه  ایــن  بــه 
چقــدر  فعالیت هایشــان  در  فنــاوری 
اثرگذار است. البته استفاده از فناوری 
می تــوان  قالــب  دو  در  را  نــوآوری  و 
پیگیــری کرد؛ یــک، با هــدف افزایش 
رفاه و دو، اســتفاده با هدف سودآوری 
اســت. وقتــی بــا شــکل و شــمایل اول 
باشــد بــر زندگــی افــراد اثــر می گذارد 
و باعــث رفــاه و آرامــش می شــود. در 
بخــش دوم فعــال اقتصــادی بیشــتر 
توســعه  و  کارآمــدی  ســود،  فکــر  بــه 

فعالیت های خود است.
ë  همــواره ایــن انتقــاد وجــود دارد که

کســب و کارهای ســنتی در برابر تغییر 
مقاومــت می کننــد و حاضــر نیســتند 
روش های کاری خود را تغییر دهند، اما 
به نظر می رســد در فعالیت های بزرگ 

هم چنین مقاومتی وجود دارد؟
اینکــه  از  می کنــم  تعجــب 
هلدینگ هــای بــزرگ هــم در ســطح 
ســنتی باقی ماندند، ایــن مجموعه ها 
بایستی تغییر رویه دهند. البته برخی 
از هلدینــگ ها تمایل بــه بازنگری در 
رویــه کســب و کار خــود را دارنــد ولــی 
به نظر می رســد که ایــن تمایل و حتی 
انجام دادن برخــی از کارها به صورت 
ظاهری اســت و در عمق هیچ اتفاقی 
رخ نمی دهــد. خیلــی از هلدینگ ها و 
کســب و کارها حاضر نیســتند ریسکی 
را بپذیرنــد، از این رو ترجیح می دهند 
روش هــای قدیمــی تجــارت را دنبال 
کننــد. وقتی مجموعه هــا تحمل هیچ 
ریســکی را ندارنــد طبیعــی اســت که 
نگرش هــا هــم هیچ تغییری نداشــته 
باشــد. در ایــن میان باید بــه مدیرانی 
از  اســتفاده  کــه خواهــان  کــرد  اشــاره 
فناوری هــای نویــن هســتند ولــی این 
گروه هم حاضر نیســت هیچ ریســک 
مالــی را بــرای ایجــاد فنــاوری نوین و 
اســتارتاپ بپذیرد. مدیــران صنعتی، 
خدماتــی و.... تمایــل دارنــد در چنــد 
اســتارتاپ ســرمایه گذاری کننــد تــا به 
ســود برســند یا بــا نــوآوری همــکاری 
صددرصــد  هــم  او  ایــده  کــه  کننــد 
ســودآور باشــد. طبق ارزیابی هایی که 
داشــتیم نیاز و احســاس برای شــروع 
اســتارتاپی  و  نوآورانــه  فعالیت هــای 

وجود دارد ولی نگاه ها متناسب با نیاز 
احساس تغییر نکرده است.

ë  و کارهــا  و  کســب  در  وضعیــت 
فعالیت هــای اقتصــادی بــرای تحقق 
دنبال  چگونــه  نوآورانه  فعالیت هــای 

می شود؟
بــه  هنــوز  مشــاغل  از  یکســری 
احســاس  اســتارتاپی  فعالیت هــای 
نیــاز پیــدا نکردنــد، ایــن گــروه نگران 
روش هــای  ورود  بــا  کــه  هســتند  آن 
فرصت هــای  کار،  و  کســب  نویــن 
شــغلی موجودشــان به خطر می افتد 
مــی رود.  بیــن  از  کلــی  به صــورت  یــا 
گــروه  اســت.  آژانس هــا  بــارز  نمونــه 

دیگــر در ایــن بخــش افرادی هســتند 
و  کردنــد  پیــدا  را  نیــاز  احســاس  کــه 
تســهیات جذابی کــه این بخش دارد 
انگیــزه آنهــا را بــاال بــرده اســت، ولی 
این افراد نگاه شــان همچنان ســنتی و 
تغییــری در این بخش حاصل نشــده 
ســرمایه گذاری  در  گــروه  ایــن  اســت. 
روش  بــه  ســرمایه گذاری  بازدهــی  و 
ســنتی عمــل می کننــد و همیــن امــر 
باعــث می شــود کــه شکســت بخورند 
بهره گیــری  در  نمی داننــد  کــه  چــرا 
اســتارتاپی  و  نویــن  روش هــای  از 
نمی تــوان روش های قدیمــی را به کار 
گرفــت. ایــن افــراد دســت بــه عصــا 
وارد می شــوند تــا ریســک های خود را 
کاهــش دهند اما چون بلد نیســتند به 
نتیجــه مطلوب هم نمی رســند. برای 
ورود بــه روش هــای نویــن و تحول در 
بــا فرمول هــای  بایــد  کســب و کارهــا 
جدیــد کار کــرد. در ایــن میــان روش 
ســوم هــم وجــود دارد. در ایــن روش 
فعــاالن اقتصادی خیلی خــوب ورود 
کردنــد، ســود هــم بردنــد و توانســتند 
مجموعــه خــود را هــم ســودده کنند. 
باید قبول کرد که ورود به استارتاپ ها 
و فاصله گیری از روش های ســنتی در 
کســب و کارهــا ریســک باالیــی دارد و 
اگر مجموعه ای از راهش وارد نشــود، 
بدون شــک با شکســت مواجه خواهد 
جــای  بشــدت،  میــان  ایــن  در  شــد. 
خالی اســتارتاپ ها در صنعت و سایر 

بخش های اقتصادی دیده می شود.
ë  برای آنکه بتوان این جای خالی را پر

کرد چه کاری می توان انجام داد؟
مراکز نــوآوری وصل کننــده خوبی 
برای فعاالن اقتصادی هستند چرا که 
از طریق ایــن مجموعه هــا، می توانند 
کننــد.  پیــدا  دســت  اســتارتاپ ها  بــه 
بعضــاً صنایعی کــه کســب و کارهای 
خــود را بــا روش هــای نویــن ســازگار 
کردند از چنین روشی استفاده کردند. 

در حــال حاضر ما شــتاب دهنده های 
خوبــی در حوزه هــای مختلــف نفت، 
کــه  داریــم  مجموعه هــا  ســایر  و  گاز 
می تــوان از تــوان و علم آنها اســتفاده 
کــرد. رصــد وضعیــت موجــود نشــان 
در  صنعــت  اکوسیســتم  می دهــد 
حــال تکمیــل شــدن اســت و در تمام 
بخش ها فعــاالن اقتصادی می توانند 
بــا شــتاب دهنده هــا همــکاری کننــد. 
مواجهــه مســتقیم فعــاالن اقتصادی 
ســنتی بــا مجموعه های دانــش بنیان 
طــرف  دو  همــواره  و  نیســت  موفــق 
حــرف یکدیگــر را متوجه نمی شــوند. 
دارد  نویــن  کار  و  کســب  کــه  فــردی 
دنبــال ســود و ســرمایه گذاری بــدون 
قبــول هیچ ریســکی اســت؛ مجموعه 
دانــش بنیــان هم پــول نقــد را دنبال 
می کنــد تــا فعالیــت نوآورانه خــود را 
محقق کنــد. لذا هیچ کــدام به صورت 
مســتقیم نمی تواننــد بــا یکدیگــر کار 
کننــد و این همان شکســتی اســت که 
در جواب هــای قبلــی بــه آن پرداخته 
شــد. برای اینکه این مشکل حل شود 
اتاق بازرگانی به ســمت ایجــاد مراکز 
نوآوری رفته است تا این مراکز بتوانند 
نقــش واقعــی خــود را ایفــا کننــد. بــه 
نظر می رســد که مراکز نــوآوری حلقه 
مفقوده برای کســب و کارهای ســنتی 
و حتی اســتارتاپ ها اســت. این مراکز 
می تواننــد ارتباط دهنــده این دو گروه 
باشند و فضایی ایجاد کنند که دو گروه 
بــه تعریــف مشــترکی از همکاری هــا 
برســند. اتــاق بازرگانی تهــران و ایران 
ضمــن وصل کــردن کســب و کارهای 
روابــط  اســتارتاپ می توانــد  و  ســنتی 
طرفیــن را داوری کند. از این رو بزودی 
مراکزی ایجاد خواهد شــد تا صاحبان 
کســب و کار و ایــده پــردازان بتوانند با 

یکدیگر همکاری کنند.
ë  آیــا اعــداد و ارقامــی وجــود دارد که

ســاالنه چــه تعــداد صاحبــان کســب 

فعالیت هــای  وارد  ســنتی  کارهــای  و 
نوآورانه می شوند؟

از  نــدارد  وجــود  دقیقــی  آمــار 
اینکــه چــه تعــداد صنایــع ســنتی بــه 
مجموعه هــای نویــن تبدیــل شــدند. 
مشــکل بــزرگ ایــن اســت کــه در این 
بــزرگ  شــرکت های  بــه  اکوسیســتم 
و  نشــده  داده  بهــا  مصرف کننــده  و 
تنهــا به اســتارتاپ توجه شــده اســت. 
پیشــران  بایــد  بــزرگ  شــرکت های 
و  نوآورانــه  مجموعه هــای  تــا  شــوند 
اســتارتاپ خدمــات خــود را بــه ایــن 
گروه بدهند. حمایت از استارتاپ ها و 
ایده پردازان برای آنکه کســب و کارها 
نوین شــود، نتیجه بخش نبوده است. 
اگر شــرکت های بزرگ مــورد حمایت 
قــرار گرفته بودند تا وارد فعالیت های 
نویــن شــوند اکنــون در ایــن بخش به 
پیشــرفت های خوبی دست پیدا کرده 
بودیــم. نمونه چنین جریانی شــرکت 
سامسونگ است. این شرکت پیشرانی 
را به دوش کشــید. سامســونگ حدود 
کــه  10 هــزار مجموعــه کوچــک دارد 
بواسطه آنها در فعالیت های نوآورانه 
ورود کرده اســت و اکنون می بینیم که 
زیرمجموعه هــای این برند توانســتند 
از بازار جهانی ســهم خوبی را بگیرند. 
متأسفانه در ایران از ابتدا شرکت های 
بزرگ در اکوسیســتم دیده نشدند و از 
سویی ابزار در اختیار مجموعه ها قرار 
نگرفت. بــه جای اینکه چنین روشــی 
دنبــال شــود مرتــب به دنبــال ایجــاد 
اســتارتاپ و دانــش بنیان هــا بودیــم. 
در این روش ســرمایه ها هــدر می رود 
کشــور  عایــد  هــم  مطلــوب  نتیجــه  و 
نخواهــد شــد و اکنــون می بینیــم بــه 
ازای هــر 10 مجموعــه نوینی که ایجاد 
می شــود یک الــی دو مجموعه موفق 
خواهد بــود. با این روش تســهیات و 
امکانات از دســت رفت چرا که دولت 
داده  تســهیات  مجموعه هایــی  بــه 
است که نتوانستند ادامه حیات دهند 
حــال اگــر ایــن تســهیات در اختیــار 
شــرکت های بــزرگ بود اکنــون خیلی 
از کســب و کارهــای ســنتی تغییر رویه 
داده بودنــد؛ بــر ایــن اســاس توصیــه 
می کنــم شــرکت های بــزرگ چندین 
کســب و کار نویــن را در زیــر مجموعه 
خــود ایجاد کنند و هر تعداد که موفق 
کــه  مجموعه هایــی  برابــر  در  شــوند 
موفق نشــدند اثر ســوء خــود را خنثی 
می کننــد. شــرکت های بــزرگ قدرت 
و بــازار دارنــد و می داننــد چگونــه در 
بازارهــای داخلــی و خارجــی حضــور 
پیدا کنند ولی استارتاپ ها وقتی شکل 
می گیرنــد هیچ بازاری در اختیارشــان 
نیســت و به همیــن دلیــل اکثــر آنهــا 

شکست می خورند.

شــورای  مجلــس   | اقتصــادی  گــروه 
اســامی دیروز با کلیات الیحه افزایش 
ســرمایه  شــرکت های پذیرفته شده در 
بورس و اوراق بهادار یا فرابورس ایران 
از طریــق صــرف ســهام با ســلب حق 

تقدم موافقت کردند.
در ایــن الیحــه پیش بینــی شــده که 
شرکت هایی که به نحوی تحت کنترل 
بتواننــد  هســتند  دولــت  مالکیــت  یــا 
به صــورت  را  خــود  ســهام  از  بخشــی 
عرضــه اولیــه بــه افزایــش ســرمایه به 
بــورس ارائــه دهنــد تــا هــم بــه نوعی 
عطش تقاضا در بازار مدیریت شــود و 
هم ســرمایه ای عاید شــرکت ها شود تا 

سرمایه گذاری جدید انجام دهند.
به گــزارش خبرگــزاری خانه ملت، 
وزیــر اقتصــاد و دارایــی تصویب الیحه 
افزایش ســرمایه  شــرکت های پذیرفته 
شــده در بورس از طریق صرف ســهام 
بــا ســلب حــق تقــدم را عاملــی برای 
مردمــی کــردن اقتصــاد، تأمیــن مالی 
شــرکت ها و جــذب صحیــح نقدینگی 

دانست.
فرهــاد دژپســند در نشســت علنــی 
مردادمــاه(   22 )چهارشــنبه،  دیــروز 
دفــاع  در  اســامی،  شــورای  مجلــس 
از الیحــه دو فوریتــی افزایش ســرمایه  
شــرکت های پذیرفتــه شــده در بورس 
و اوراق بهــادار یــا فرابــورس ایــران از 
طریق صرف سهام با سلب حق تقدم 
ضمن تشکر از مجلس برای همراهی 
در ایــن بخــش، گفــت: بــا اجــرای این 
گونــه قوانیــن مهم و اساســی بســیاری 
از دغدغه های موجــود را می توان رفع 

کرد ضمن اینکه اهمیت این الیحه به 
این دلیل اســت که تمام دغدغه هایی 
کــه امروز راجــع به بازار ســرمایه وجود 
دارد ناظر بر این است که اقبال پر شور 
از طرف آحاد جامعه ایرانی بخصوص 
دارنــدگان پس انــداز خرد جــذب بازار 

سرمایه شود.
وزیــر اقتصــاد و دارایــی با اشــاره به 
راهکار پایدار سازی بازار سرمایه، ادامه 
داد: اقتضا این است که بتوانیم در بازار 
اولیه ســرمایه، بازار ســرمایه اقداماتی 
انجــام دهیــم کما اینکــه امروز شــاهد 
 5 در  نقدینگــی  درصــد   30 هســتیم 
ماه ابتدای ســال 99 خلق شــده و بازار 
ســرمایه به عنوان ظرفیت آن را جذب 
کــرده کــه به عنــوان گام اول از اهمیت 

بسزایی برخوردار است.
وی یــادآور شــد: موضــوع مهــم در 
این زمینه نقدینگی جذب است که آیا 
این نقدینگی باعث می شود ورودی در 
بازار ثانویــه بچرخد یا بــازار اولیه توان 

جذب آن را دارد.
بــرای  مــا  کــرد:  تصریــح  دژپســند 
تقویــت بازار اولیه تاش کردیم با اخذ 
مصوبات متناســب و متناظر با شرایط 
از مراجــع صاحب اختیار ایــن مهم را 
پوشــش دهیــم کــه یکــی از این مــوارد 
پیشــنهاد این الیحه بود که در قالب دو 

فوریت به مجلس تقدیم شد.
وی افزود: نیاز فوری سرمایه گذاری 
جــذب و هدایــت نقدینگــی اســت که 
بهترین ورود بازار ســرمایه است که در 
این زمینــه مصوبه محکمــی از دولت 
گرفتیم و کمیسیون اقتصادی مجلس 

نیز آن را تقویت کرد.
دژپســند یادآور شــد: تصویــب این 
الیحــه به الــزام شــرکت های دولتی به 
عرضه سهام در بورس، محدود کردن 
واگذاری هــا و خصوصی ســازی  تمــام 
دولت در بازار سرمایه منتهی می شود 
ضمن اینکه باید به این نکته اشاره کنم 
کــه روش هــای دیگر حواشــی به دنبال 
دارد اما در بورس شــفافیت و شــراکت 
رقابتــی  محیــط  در  قیمت گــذاری  در 
صورت می گیــرد کــه در این خصوص 

سالم سازی نیز انجام شده است.
وی اظهــار کرد: مــا در زمینه عرضه 
اولیه در بخش های دولتی و خصوصی 
بــه  کردیــم  ایجــاد  را  الزم  تســهیات 
گونــه ای کــه بخــش خصوصــی بــرای 
ورود بــه بازار ســرمایه، محیطی امن و 
قابل اتکا داشته باشد ضمن اینکه این 
مصوبــه می توانــد نقش طایــی برای 
افزایــش ســرمایه واقعــی و مشــارکت 

بخش حقیقی داشته باشد.
نحــوه  بــا  رابطــه  در  دژپســند 
امتیازدهــی در ایــن زمینــه کــه برخــی 
آن را مغایــر بــا ماده 20 قانــون برنامه 
توسعه دانسته اند، خاطرنشان کرد: ما 
در پی اجــرای این مصوبه این امتیاز را 
می دهیم کــه با هدایت ســرمایه افراد 
حقیقــی و دارنــدگان پس انــداز خــرد 
زمینه تحقق اقتصاد مردمی را فراهم 
کنیــم ضمــن اینکــه بــه ایــن دلیــل به 
مجلس تقدیم شد تا موانع موجود در 

مسیر اجرای آن رفع شود.
ایــن عضو کابینــه دولــت دوازدهم 
افزود: اگر شــرکت ها با صرف ســهام و 

ســلب حق تقدم به بازار سرمایه ورود 
کننــد تقاضاها جذب شــده و در مســیر 
درســتی قــرار می گیــرد و اثــر تهاتــر و 
افزایش سرمایه گذاری و ظرفیت تولید 

منتهی می شود.
وی تأکید کرد: کسی که از حق تقدم 
صرفنظــر کند بایــد از امتیــاز معافیت 
مالیاتــی بهره منــد شــود کــه از طریــق 
مصوبــه مجلس محقق می شــود و در 
نهایت هم بازار ســرمایه پایدار تقویت 
و  منابــع  و  ســرمایه  هــم  و  می شــود 
نقدینگی افزایش پیدا می کند، از سوی 
دیگر مانع از گسیل سرمایه به بازارهای 

مزاحم می شود.
دژپســند افــزود: محاســبات نشــان 
می دهــد خالص مالیــات در این حوزه 
مثبــت اســت و باعث ایجــاد یک روند 
بلندمدت و چشــم انداز جدید مالیاتی 
می شود به طور مثال اگر 2 هزار میلیارد 
تومان آسیب به همراه داشته باشد در 
کنار آن 100 هزار میلیارد تومان عایدی 

دارد.

وزیــر اقتصــاد و دارایــی با اشــاره به 
نقش کمیســیون اقتصادی در بررســی 
این الیحه یادآور شــد: نقــش و کارکرد 
محــوری ایــن الیحــه تأثیر بســیاری در 
تحــول اقتصــادی دارد ضمــن اینکــه 
محور اقتصاد مقاومتی مبنی بر مردم 
بنیان کــردن اقتصاد را محقــق کرده و 
باعث شــفافیت و رقابت در این حوزه 

می شود.
در ایــن نشســت مهــدی طغیانــی 
سخنگوی کمیسیون اقتصادی در ارائه 
گزارش کمیســیون در خصوص الیحه 
دو فوریتی افزایش سرمایه  شرکت های 
پذیرفته شــده در بورس و اوراق بهادار 
یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام 
با ســلب حق تقدم که در جلسه علنی 
هفتــه گذشــته روز چهارشــنبه مصوب 
شده است، گفت: گزارش این الیحه که 
جهت بررســی به کمیسیون اقتصادی 
به عنوان کمیســیون اصلی ارجاع شده 
بود بــا حضور مســئوالن دســتگاه های 
اجرایــی مربوطــه و کارشناســان مرکــز 

پژوهش های مجلس شــورای اسامی 
مورد بررســی و بحث و تبادل نظر قرار 
گرفــت و در جلســه 21 مردادمــاه 99 با 
اصاحاتی در عنوان و متن به تصویب 

رسید.
نماینده مردم اصفهان در مجلس 
شــورای اسامی ادامه داد: این گزارش 
براســاس مــاده 161 آیین نامــه داخلی 
مجلس شورای اســامی ارائه می شود 
هفته گذشــته بــا توجه به شــرایطی که 
امــروز در بــازار ســرمایه وجــود دارد بــا 
دو ســوم آرای نماینــدگان مجلــس به 

تصویب رسید.
بــازار  شــرایط  کــرد:  تصریــح  وی 
سرمایه امروز ویژه است که باید تاش 
کنیــم با طراحی ســاز و کار درســت آن 
را تقویــت کنیــم در همین راســتا یکی 
اقتصــاد  کــه در بســته  از پیشــنهادات 
مردمــی مــورد تأکید ریاســت مجلس 
شــورای اســامی هم وجود داشت این 
الیحــه بــود کــه توســط دولــت تقدیم 
شــده و مورد استقبال مجلس هم قرار 

گرفت.
اقتصــادی  کمیســیون  ســخنگوی 
مجلــس شــورای اســامی تأکیــد کرد: 
کمیســیون اقتصــادی بــا دیــد مثبــت 
ایــن الیحه را بررســی کــرده و با اعمال 
اصاحاتــی مصــوب کــرد کــه بــه طور 
قطع تصویب نهایی آن گام مهمی در 

ارتقای بازار سرمایه خواهد بود.
در ادامــه کلیــات این الیحــه با 1۷0 
رأی موافــق، 20 رأی مخالــف و 1۸ رأی 
ممتنع از مجموع 236 نماینده حاضر 

به تصویب رسید.

تصویب الیحه افزایش سرمایه  شرکت های پذیرفته شده در بورس 

مرجان اسالمی فر
خبرنگار 

در حال حاضر ما شتاب 
دهنده های خوبی در 

حوزه های مختلف نفت، 
گاز و سایر مجموعه ها 

داریم که می توان از توان و 
علم آنها استفاده کرد. رصد 

وضعیت موجود نشان 
می دهد اکوسیستم صنعت 
در حال تکمیل شدن است 
و در تمام بخش ها فعاالن 

اقتصادی می توانند با 
شتاب دهنده ها همکاری 

کنند. مواجهه مستقیم 
فعاالن اقتصادی سنتی با 

مجموعه های دانش بنیان 
موفق نیست و همواره 

دو طرف حرف یکدیگر را 
متوجه نمی شوند



زهره افشار
 خبرنگار

بیــش از 20 اثــر معنــوی ثبت ملی شــده در اســتان 
بوشــهر در پیونــد بــا ســوگواری و عــزاداری اســت و 
بیشــتر ایــن آثار در ایــام ماه محــرم جلــوه می کند. 
دمام زنــی،  و  ســنج  نوحه خوانــی،  ســینه زنی، 
پامنبــری، هیامظلــوم، یزلــه و مقتلــک علی اصغر 
)علیه الســام( از آیین هــای مراســم مــاه محرم در 
اســتان بوشــهر اســت. عاوه بــر آن غذاهای ســنتی 
توزیــع  مــاه محــرم  نــذری در  به عنــوان  بوشــهری 
می شــود کــه طعــم ایــن غذاهــا در کام عــزاداران 
مانــدگار شــده اســت. از میــان آیین های ســوگواری 
بوشــهری آنچــه در ایــران بیــش از همــه آشناســت 
ســینه زنی بوشهری هاست. سینه زنی، نوحه خوانی 
و نوازندگی ســنج و دمام بوشــهری ها از ویژگی های 
مراسم عزاداری در این استان است که در فهرست 

آثار معنوی کشور به ثبت رسیده است.
 ســینه زنــی بوشــهری بدیــن شــکل اســت کــه 
 20 تــا   ۵ بیــن  و  می ایســتد  وســط  در  نوحه خــوان 
حلقه انســانی، دور او تشــکیل می شــود. سینه زن ها 
به صورت دایره ای می چرخند و حرکت پای آنان با 

نوای نوحه خوان هماهنگی دارد.
در محرم امسال و با توجه به شرایط پیش آمده 
به خاطر کرونا قرار اســت که این مراســم در بوشــهر 
برگزار نشــود. مسئوالن در بوشــهر اعام کرده اند: با 
توجه به شرایط استان، برگزاری آیین های عزاداری 
مــاه محرم به شــیوه ســنتی در بوشــهر امــکان پذیر 
نیســت و امسال این مراســم با شیوه نوین و رعایت 
فاصله گذاری اجتماعی و در ساعات محدود انجام 

خواهد شد.
سروســتانی«،  »عبدالرضــا  حجت االســام 
در  بوشــهر  اســتان  اســامی  تبلیغــات  مدیــرکل 
گفت و گــو بــا »ایــران« در ایــن زمینه اظهار داشــت: 
شــرایط امســال بــرای برگزاری مراســم مــاه محرم 
بســیارمتفاوت خواهد بود. امسال متأسفانه مراسم 
سنتی سینه زنی به علت نحوه برگزاری آن که افراد 
فاصله کمی بــا یکدیگر دارند برگــزار نخواهیم کرد 
اما مراسم عزاداری ساالر شهیدان با در نظر گرفتن 

پروتکل های بهداشتی برگزار خواهد شد.

وی با اشــاره به اینکه 1200هیأت مذهبی اســتان 
آمــاده برگزاری مراســم مــاه محرم هســتند، افزود: 
بر اســاس دســتور العمل ســتاد اســتانی کرونا تمام 
هیأت هایــی کــه قصــد برگــزاری مراســم   عــزاداری 
دارند باید در سامانه »بیرق« ثبت نام کرده و مجوز 
الزم بــرای برگزاری مراســم دریافت کننــد. در واقع 
هیــچ هیأتــی بــدون دریافــت مجــوز حــق برگزاری 

مراسم ندارد.
سروســتانی بــا تأکید بــر حفظ اصول بهداشــتی 
از ســوی هیأت هــا، افــزود: با توجــه به شــرایط ویژه 
امســال؛ مقــرر شــده تمــام هیأت هــا بــه ابزارهــای 
حداکثــر  و  مجهزشــده  ضدعفونــی  و  بهداشــتی 
2ساعت می توانند مراســم عزاداری را برگزار کنند. 
همچنیــن برگزاری مراســم ســینه زنــی و راه اندازی 
دســته هــا در خیابان هــا بــرای جلوگیــری از تجمــع 
افراد و احتمال گســترش بیمــاری کرونا نیز ممنوع 

است.
وی در خصوص برپایی ایستگاه های صلواتی نیز 
اظهار داشــت: برای رعایت نکات بهداشتی امسال 
این ایســتگاه ها برپا نخواهند شــد. در زمان برگزاری 
مراســم، توزیــع هــر گونــه خوراکــی ممنــوع بــوده و 
هیأت ها باید به این نکته توجه کافی داشــته باشند. 
امــکان پخت نذری بــرای جمعیت زیــاد نیز وجود 

نــدارد و هیأت هــا بایــد نــذورات را به صــورت مــواد 
غذایی خشــک و بســته بندی بــه دســت نیازمندان 
برســانند. البتــه افــرادی کــه نــذر دارنــد و از لحــاظ 
شــرعی موظف به ادای این نذر هستند می توانند با 
رعایت پروتکل های بهداشــتی و عدم تجمع اقدام 

به پخت نذری کنند.
مدیرکل تبلیغات اســامی استان بوشهر با بیان 
اینکــه مجالــس امام حســین)ع( هیچــگاه تعطیل 
نمی شــود امــا بــرای حفظ ســامت عــزاداران باید 
پروتکل های بهداشــتی مطابق با اعام ســتاد ملی 
کرونــا رعایت شــود، گفــت: در صورتی کــه برگزاری 
مراســم عــزای مــاه محــرم در فضــای حقیقــی بــا 
فضــای  طریــق  از  شــود  مواجــه  محدودیت هایــی 

مجازی آن را دنبال می کنیم.
»عبدالکریــم گراونــد« اســتاندار بوشــهر نیــز به 
»ایران« گفت: از ابتدای شــروع بیمــاری کرونا کادر 
درمان و مسئوالن استان تاش زیادی کرده و تا قبل 
از خــرداد ماه بیماری تا حد زیادی کنترل شــده بود 
امــا از اواخر خــرداد ماه به ســبب بی توجهی برخی 
به دســتورالعمل های بهداشتی بیماری دوباره اوج 
گرفــت و متأســفانه در یک مــاه و نیم گذشــته 300 
نفــر به علت ابتا به کرونا در اســتان فوت کرده اند. 
در چنیــن شــرایطی با توجه به فرمایــش اخیر رهبر 

انقــاب برگــزاری مراســم محــرم در اســتان تنها با 
هماهنگی کارشناسان بهداشتی انجام خواهد شد.

گراونــد بــا تأکیــد بــر اینکــه همــه افــراد جامعه 
بهداشــتی  هــای  دســتورالعمل  بــه  نســبت  بایــد 
احســاس مســئولیت کننــد، افــزود: همزمانــی مــاه 
محرم با شــرایط ویژه کرونا در اســتان ســبب شــده 
امــکان برگــزاری آیین هــای عزاداری مــاه محرم به 
شــیوه ســنتی وجود نداشــته باشــد. این تصمیم بر 
اساس بررســی دقیق کارگروه های تخصصی فعال 
درتمام شهرســتان های استان و همچنین مسئوالن 
بهداشــتی و مســئوالن هیأت های مذهبی در استان 
اتخــاذ شــده و تمــام دســتورالعمل های بهداشــتی 
در خصوص برگزاری مراســم عــزاداری به هیأت ها 

اعام شده است.
گراوند خاطرنشــان کــرد: البته از شــهرداری ها و 
دهیاری هــا خواســته ایم با ایجاد فضاهای مناســب 
رنگ و بوی اســتان را حسینی کنند همچنین تدابیر 
طریــق  از  عــزا داری  مراســم  برگــزاری  بــرای  الزم 

صداوسیما و فضای مجازی اندیشیده شده است.
»مصطفی گراشی« رئیس کانون مداحان استان 
نیــز اظهــار داشــت: شــرایط آب و هوایی اســتان به 
گونه ای اســت که امکان برگزاری مراســم در فضای 
بــاز وجــود نــدارد از ســوی دیگــر بــا توجه به ســبک 
سینه  زنی سنتی بوشهری که الزاماً سینه زن ها باید 
در کنار هم باشند امسال با توجه به شرایط کرونایی 

مراسم سینه زنی سنتی را برگزار نخواهیم کرد.
وی بــا اشــاره به اینکــه فرهنگ عاشــورا مختص 
تجمع نیســت، ادامه داد: امسال شرایط به گونه ای 
اســت که نمی توانیم مراســم   گروهی داشته باشیم 
اما هنر ذاکر امام حســین )ع( در نحوه اشاعه تفکر، 
پیــام و فرهنگ عاشــورا بــا توجه به شــرایط جامعه 
اســت از ایــن رو امســال بایــد روضه هــای خانگی را 
رواج دهیــم تــا عطــر و برکــت امــام حســین)ع( در 

زندگی و خانه مان جاری شود.
وی افــزود: بهتــر اســت امســال عاشــقان امــام 
حسین )ع( با رعایت توصیه های کادر بهداشتی به 
یاری مدافعان ســامت بروند. مردم هر روز زیارت 
عاشــورا بخوانند و به جای پخت نذری های مرسوم 
هر سال، اقام را به صورت خشک بین فقرا تقسیم 

کنند.
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بــا هدایــت آب رودخانــه دز بــه لوله هــای طــرح 
آب رسانی غدیر، کیفیت آب شرب مردم خوزستان 

به طور قابل ماحظه ای افزایش می یابد.
در  خوزســتان  اســتاندار  شــریعتی«  »غامرضــا 
گفت و گو با »ایران« با اشاره به اینکه طرح آبرسانی 
غدیــر بــا هــدف ایجــاد زیرســاخت های الزم برای 
انتقــال آب با کیفیت به شــهرهای مرکزی، جنوبی 
وغرب استان خوزستان در حال اجراست، افزود: از 
آنجــا که برای تکمیل ایــن طرح نیاز به حداقل 7 تا 
8 هزار میلیارد تومان اعتبار دارد ما تصمیم گرفتیم 
با اجرای یک طرح میان مدت با اعتبار بسیار کمتر، 
کیفیت آب آشامیدنی را به نحو چشمگیری افزایش 
دهیم و البته با سرعت بیشتری آب مورد نیاز مردم 
را تأمیــن کنیم. به گفتــه وی در قالب این طرح آب 
رودخانــه »دز« از میانه راه به داخل لوله های طرح 
آبرسانی غدیر هدایت می شود. این طرح که اجرای 
آن از هفته گذشته با هزینه 200 میلیارد تومان کلید 
خورده ظرف مدت یک ســال کمبــود آب مورد نیاز 
طــرح آبرســانی غدیر را تأمین کند. بــه گفته وی در 
قالــب این طــرح در هر ثانیه 10 متــر مکعب آب با 
کیفیــت رودخانه دز در طرح غدیر پمپاژ می شــود. 
شــریعتی خاطرنشــان کــرد: طــرح غدیــر به عنوان 
مهمترین طرح آبرسانی خوزســتان قرار است آب 

شــرب و بهداشــتی بالغ بر 52 درصد مردم اســتان 
خوزستان، که جمعاً 26 شهر و 1600 روستا را شامل 

می شود، تحت پوشش قرار دهد.
به گفته وی در حال حاضر حجم قابل توجهی از آب 
شرب مورد نیاز شــهرهای اهواز، آبادان، خرمشهر، 
دشــت آزادگان و شــادگان از محــل ســد تنظیمــی 
کرخه تأمین می شود. ولی با اجرای این طرح جدید 
می توانیــم از رودخانــه دز نیز برای تأمیــن آب این 
طرح اســتفاده کنیم که عاوه  بر پایداری تأمین آب 

می تواند کیفیت آب را به مراتب باال ببرد.
اســتاندار خوزســتان تأکید کرد: در حــال حاضر آب 
شــهرهای اصلــی خوزســتان از محــل طــرح غدیر 
تأمین می شــود که با جــرای این طــرح، تأمین آب 
پایدار تر از گذشــته می شــود. وی گفــت: طرح غدیر 
یکــی از بزرگتریــن پروژه هــای آبرســانی در منطقه 
جنوب غرب آسیا بوده و پایان آن بستگی به تأمین 
منابع این طرح دارد و با تأمین بخشــی از آب مورد 
نیــاز از رودخانــه دز امیــدوارم مشــکل کیفیــت آب 
بسیاری از شهرها و روستاها زودتر از زمان پیش بینی 

شده حل شود.
وی افزود: در حال حاضرEC آب خط غدیر به طور 
متوسط 1200 میکرو موس بر سانتیمتر مربع است 
که با تأمین آب از رودخانه دز این شــاخص به ۴۴7 
میکروموس بر ســانتیمتر مربع خواهد رســید و در 
بســیاری از پارامترهای فیزیکی و شــیمیایی آب نیز 

بهبود قابل ماحظه ای می یابد.
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استاندار خوزستان اعالم کرد
افزایش کیفیت آب آشامیدنی خوزستان با هدایت آب رودخانه دز

فیلم »حسرت« از کردستان به امریکا رفت
ســنندج - فیلــم کوتاه »حســرت« به نویســندگی 
از  ویســی  جــال  کارگردانــی  و  کریمــی  ســیروان 
تولیدات حوزه هنری استان  کردستان به هشتمین 
جشنواره بین المللی فیلم »بوفالو« امریکا راه پیدا 

کرد.
هشتمین دوره جشنواره بین المللی فیلم بوفالو که 
28 آگوست تا سوم سپتامبر )هفتم تا 13 شهریور( 
در امریــکا برگزار می شــود بــه نمایــش در خواهد 
آمد و فیلم کوتاه 100 ثانیه ای حســرت که با هدف 
کاهــش آســیب های اجتماعی، معضــل طاق و 
مشــکات ناشــی از آن بــه تصویر در آمــده در این 

جشنواره به معرض نمایش گذاشته می شود.
در ایــن فیلم که دومین حضور بین المللی خود را 
تجربه می کند سامان پاسیان به عنوان تصویربردار، 
پژمان راش به عنوان صدابردار، عماد افتخاری در 
بخش تدوین و آرمیتا وفادوســت، سارا احمدنژاد 

و آرمــان فیضــی به عنــوان بازیگر جال ویســی را 
همراهی کرده اند.

جال ویســی متولد 13۶۴ ســنندج است و تاکنون 
چهار فیلم کوتاه را تولید و کارگردانی کرده و جوایز 
بسیاری را از جشنواره های داخلی و خارجی کسب 
کــرده اســت. کســب جایــزه بهتریــن کارگردانی از 
جشنواره بین المللی فیلم سینما حقیقت، جایزه 
بهتریــن فیلــم از جشــن منتقــدان و نویســندگان 
سینمای ایران، جایزه دوم حقوق بشر از جشنواره 
بین المللی جشــنواره فیلم بغداد، جایزه بهترین 
فیلم جشنواره بین المللی فیلم آفریقای جنوبی، 
از جشــنواره بین المللــی  جایــزه بهتریــن فیلــم 
شــاپرک های شــهر، اســتانبول تهــران و تدریــس 
فیلــم قاشــق به مدت یک ســال در دانشــگاه های 
معتبر امریکای شمالی از جمله موفقیت های این 

کارگردان است.
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رئیس پلیس پایتخت:

 معتادان متجاهر  را
 به بهانه کرونا پذیرش نمی کنند

گروه حــوادث/ پنجمین مرحله از طرح برخورد پلیــس با قاچاقچیان و 
خرده فروشــان مواد مخدر در پایتخت با دستگیری  بیش از 950 متهم 

و کشف 2 تن مواد مخدر پایان یافت.
بــه گزارش خبرنــگار حوادث »ایران«، ســردار حســین رحیمی صبح 
دیــروز در حاشــیه   طــرح عملیاتــی ظفــر  عنــوان کــرد: در ادامه این 
سلســله طــرح هــا و برنامــه هــای عملیاتــی بــرای نظــم و امنیت در 
پایتخــت و مبــارزه با اخاللگــران پنجمین مرحله از طــرح ظفر نیز به 
منظــور مقابله با قاچاقچیان، خرده فروشــان و جمع آوری معتادان 
متجاهر به اجرا در آمد و پس از اجرای این طرح 2 تن و 224 کیلوگرم 
انــواع مــواد مخــدر کشــف و 3 بانــد بــزرگ مواد مخــدر  شناســایی و 

متالشی شد.
وی در ادامــه افــزود: در همیــن رابطــه ۱2 مرکــز توزیــع و مصــرف مواد 
مخــدر پلمــب  و 2۱00 معتــاد متجاهــر جمع آوری شــد که تعــدادی از 
دستگیرشــدگان در جرایم دیگری چون سرقت، خفت گیری، زورگیری، 
مزاحمــت و ... نیز نقش داشــتند، البتــه طبق آمارهای ما بیــن ۱0 تا ۱۵ 
هــزار معتاد متجاهر در ســطح شــهر تهران حضور دارند کــه عمده این 
افــراد در مناطــق جنوبی پایتخت مســتقر بودند و مزاحمــت هایی هم 

برای شهروندان و به ویژه زنان و کودکان داشته اند.
رحیمی با بیان اینکه در حال حاضر 6 هزار ظرفیت در مراکز جمع آوری 
معتادان متجاهر خالی اســت، تصریح کرد:  این مراکز به بهانه بیماری 
کرونا از پذیرش معتادان خودداری می کنند که الزم اســت مســئوالن و 

دستگاه های مربوطه مسئوالنه تر عمل کنند. 
ë درآمد میلیاردی متهمان حادثه سعادت آباد از فروش شیشه

فرمانــده انتظامــی تهران بزرگ در بخش دیگــری از صحبت هایش به 
موضــوع پرونده تیراندازی در ســعادت آباد اشــاره کــرد و گفت: در این 
پرونده تاکنون ۱2 نفر دستگیر شده اند که گردش مالی میلیاردی آنان از 
طریق معامله مواد مخدر بوده اســت؛ در بررســی های تکمیلی  متوجه 
شــدیم عمده این افراد در کار خرید و فروش ماده مخدر شیشــه بودند 
کــه از ایــن طریــق درآمدهای میلیاردی کســب کــرده و چند نمایشــگاه 

خودرو  هم در زعفرانیه و سعادت آباد دایر کرده بودند.
وی دربــاره موضــوع اصلــی تیراندازی هم عنــوان کرد: موضــوع اصلی 
مربــوط بــه مســائل اخالقی بــوده، نتایــج تحقیقــات نشــان داد که زنی 
مطلقــه مدتی با فردی در ارتبــاط بوده و پس از آن با فرد دیگری رابطه 
برقرار کرده وهمین موضوع ســبب درگیری مســلحانه بین این دو گروه 
شــده است؛ بزودی نیز عامالن این اقدام برای بازسازی صحنه جرم به 
منطقه سعادت آباد و محل وقوع بازگردانده می شوند تا  درس عبرتی 

برای سایر خالفکاران باشند.

 تحقیقات پلیسی 
برای شناسایی ضاربان بازپرس جنایی

گروه حوادث/  تحقیقات در پرونده سوء قصد به بازپرس جنایی پایتخت در 
حالی ادامه دارد که وی پس از یک عمل جراحی سنگین به زندگی برگشت.

به گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایران«، شــامگاه 20 مــرداد بازپرس جنایی 
پایتخت هنگام رفتن به دادسرای مرکز ناگهان از سوی موتورسواران ناشناس 
مــورد حملــه قــرار گرفت و به بیمارســتان منتقل شــد. در حالی کــه وی دچار 
شکستگی جمجمه شده بود پزشکان بالفاصله وی را تحت عمل جراحی قرار 
دادند و بعد از یک عمل ســنگین وی به بخش مراقبت های ویژه بیمارســتان 

انتقال داده شد.
بازپرس عباس بخشوده، پس از بهبود نسبی درباره حادثه ای که برایش 
رخ داده گفــت: از خانــه بیرون آمدم تا ســوار خودروام شــوم و به دادســرای 
مرکــز بــروم که در نزدیکی خودروام ناگهان از پشــت ضربه ای به ســرم وارد 
شد. کسانی را که به من حمله کردند اصالً ندیدم فقط از شدت درد و ضربه 

بی هوش شدم.
بازپرس شــعبه هفتم دادســرای امور جنایی تهران ادامــه داد: بعد ازچند 
لحظه به هوش آمدم و فرزندم و اهالی محل را دیدم که دورم جمع شده اند. 
چهــره ضاربــان را ندیدم و در همان موقع بود که فرزنــدم با اورژانس و پلیس 

تماس گرفت و مرا به بیمارستان منتقل کردند.
رسیدگی به این پرونده در دادسرای شهرری ادامه دارد و تاکنون سرنخی از 
عامالن این سوء قصد به دست نیامده است. بازپرس دادسرای شهرری دستور 
بازبینــی دوربین های مداربســته اطراف محل حادثه و شناســایی عامالن این 

سوء قصد را صادر کرد.

 دستگیری 127 سارق 
در طرح امنیت اجتماعی پلیس البرز

گروه حوادث/ همزمان با اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی از ســوی 
پلیس استان البرز ۱27 سارق حرفه ای و سابقه دار دستگیر شدند.

بــه گزارش خبرنــگار حوادث»ایــران« صبح دیــروز در حاشــیه برگزاری 
این طرح، حسن مددی دادستان مرکز استان البرز در جمع خبرنگاران 
گفــت: بــر اســاس تصمیماتی کــه باهماهنگــی دســتگاه قضــا و نیروی 
انتظامی گرفته شــد طرح های متعددی بــرای ارتقای امنیت اجتماعی 
مــردم برگزار و با ســارقین و مزاحمیــن نوامیس و بخصــوص زورگیران 

برخورد خواهد شد.
وی بــا بیــان اینکــه حمل و نگهــداری اســلحه جرم اســت گفــت: بتازگی 
باندهایــی از مناطــق غرب و جنوبی کشــور در این زمینه فعال شــده اند 
که دســتورات الزم برای برخورد جدی و شــدید با این افراد صادر شده و 
ردیابی و دســتگیری آنها در ســریعترین زمان انجام خواهد شــد و حتی 
اگر این افراد در خارج از مرزها هم فعالیت داشته باشند با کمک پلیس 

اینترپل ردیابی و دستگیر خواهند شد.
سردارعباســعلی محمدیان فرمانده انتظامی اســتان البرز نیز در جمع 
خبرنــگاران گفت: به مردم البرز قول داده بودیم عالوه براینکه برخورد 
بــا مجرمین جرایم خشــن را تشــدید می کنیم هرماه یک طــرح ارتقای 
امنیت اجتماعی نیز داشــته باشــیم هرچند مدتی به دلیل انتشار شیوع 
کرونا در کشور این موضوع به تعویق افتاد اما باالخره این طرح اجرا شد 
و ۱27ســارق حرفه ای و 9 مالخر دســتگیر شــدند در این میان 60 درصد 

این افراد دارای سابقه کیفری قبلی هستند. 
همچنیــن از متهمــان چندیــن دســتگاه خــودروی مســروقه بــه ارزش 

40میلیارد ریال نیز کشف شد.

سرقت از دالالن ارز با کاله گیس
گــروه حــوادث/  ســه هم ســلولی که 
نقشــه ســرقت از دالالن ارز را طراحــی و 
اجرا می کردند برای اینکه هویتشان برمال 
نشود هربار با گریمی متفاوت به سرقت 

می رفتند.
به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، 
چند روز قبل مرد جوانی با پلیس تماس 
گرفت و از سرقت دالرهایش خبر داد: در 
میــدان فردوســی دالر می فروشــم. چند 
روز قبل مردی به ســراغم آمد و قرار شد 
که بــرای او ۱0 هزار دالر بیاورم. طبق قرار 
دو روز بعــد ۱0 هــزار دالر را برای او آوردم 
و مرد جوان روز حادثه ســوار بر خودروی 
پژویی که دو سرنشین دیگر هم داشت به 

سراغم آمد.
او ادامــه داد: او با دیدن دالرها، کارت 
شناسایی به من نشان داد که بعداً متوجه 
شــدم جعلــی بــوده و خــودش را مأمور 
پلیس معرفی کرد. گفت گزارش شده که 
مــن در زمینه قاچــاق دالر فعالیت دارم 
و بایــد همــراه آنها بروم. بــه تصور اینکه 
مــردان پــژو ســوار مأمور هســتند بــا آنها 
همراه شدم. اما وارد بزرگراهی شدند که 
به سمت جنوب شهر می رفت. مسیری 
که انتخاب کردند برایم عجیب می آمد، 
کم کــم داشــتم مطمئن می شــدم آنها 
مأمور نیســتند که راننده بــه یک خیابان 
فرعی پیچید و با تهدید و ضرب و شــتم 
۱0 هــزار دالر و ارزهایی که همراهم بود را 

سرقت کرده و مرا در بیابانی رها کردند.
ë سرقت های سریالی

با شکایت مرد دالر فروش تحقیقات 
برای دستگیری پژو ســواران آغاز شد. در 
ادامه بررســی ها مأموران با شکایت های 
مشــابه دیگری مواجه شــدند. از آنجایی 
ارز  دالالن  ســرقت ها  تمامــی  در  کــه 
مورد ســرقت قــرار گرفتــه و ســارقان نیز 
بــا خــودروی پــژو، آنهــا را تحــت عنــوان 

مأمــور ســوار کــرده و بــا تهدیــد، ارزهای 
آنها را ســرقت کرده بودنــد این احتمال 
مطــرح شــد که تمامــی این ســرقت ها و 
آدم ربایی هــا توســط یــک بانــد صــورت 

گرفته است.
و  میــدان  مداربســته  دوربین هــای 
خیابــان فردوســی مــورد بازبینــی قــرار 
گرفت و تصویر متهمان به دست آمد. اما 
در تمامی تصاویر آنها ماسک به صورت 
داشــتند.موضوع دیگــری کــه توجه تیم 
تحقیق را جلب کرد این بود که ســارقان 
هر بار با یک گریم خاص ســرقت را اجرا 
می کردند. یکبار مردی با موهای ســفید، 
بار دیگر مردی با موهای فر و یک بار هم 
با موهــای بلنــد طعمه هــا را می ربودند 
و همه این ها نشــان مــی داد که متهمان 
قبــل از اجرای نقشه شــان گریم کــرده تا 
هویتشان شناسایی نشود. تصاویر گرفته 
و  دالالن  اختیــار  در  متهمــان  از  شــده 
دالرفروشان خیابان فردوسی قرار گرفت 
و آموزش هــای الزم در خصوص مردان 

پژوسوار به آنها داده شد.
ë گزارش یک دستگیری

اینکــه  تــا  ادامــه داشــت  تحقیقــات 
گــزارش دســتگیری مــردی بــه پلیــس 
اعــالم شــد. مأمــوران بالفاصلــه راهــی 
محل دســتگیری که میدان فردوسی بود 
شــدند. یکی از دالرفروش ها گفت: چند 
روز قبل مردی به سراغم آمد و سفارش 
8 هزار دالر داد. سفارش او را قبول کردم 
و قرار شــد که امــروز برای گرفتــن دالرها 
بیایــد. امــا زمانی که او به ســراغ من آمد 
خــودش را مأمــور معرفــی کــرد. وقتــی 
گفــت مأمــور اســت و باید بــا او بــه اداره 
آگاهی بروم باتوجه به اینکه پلیس به ما 
هشــدار داده بود شک کردم برای همین 
دســت مرد مأمورنما را گرفتــم تا نتواند 
فــرار کند و شــروع بــه داد و فریــاد کردم. 

رهگذران و کســبه محل به کمکم آمدند 
و او را دســتگیر کردیــم امــا دوســتانش 
موفــق بــه فــرار شــدند.متهم جــوان که 
منکــر ماجرا بــود وقتی بــا تصاویرش که 
توسط دوربین های مداربسته گرفته شده 
بــود مواجه شــد بــه آدم ربایی و ســرقت 
از دالالن دالر تحــت عنــوان مأمــور با دو 
همدســت فــراری اش اعتــراف کرد.بــه 
دســتور بازپرس دادســرای ویژه سرقت، 
تحقیقات برای دســتگیری دو همدست 
فراری و شاکی های  احتمالی این پرونده 

ادامه دارد.
ë گفت و گو با متهم

چگونه این باند را تشکیل دادید؟
در زنــدان که بودیم، با دو پســر جوان 
دوســت شــدیم که مأمور قالبی بودند و 
کلــی از ایــن راه پول به جیــب زده بودند. 
یــک دوره کوتاه تحت آمــوزش آنها قرار 
گرفتیــم و همانجا بود که ایده ســرقت با 
ایــن شــگرد به ذهنمــان خطور کــرد. هر 
روز با خبر می شــدیم کــه قیمت دالر باال 
مــی رود و با خودمان گفتیم االن بهترین 

راه برای ثروتمند شدن است.
انتخــاب  را  دالالن  از  ســرقت  چــرا 

کردید؟
بــا خودمــان گفتیــم دالالن ارز چــون 
کارشان قانونی نیست شکایت نمی کنند 
و بعد از چند ســرقت، دور این کار را خط 
می کشــیم. امــا طمع کردیــم و بازهم به 

کارمان ادامه دادیم.
چرا گریم می کردید؟

برای اینکه دســتگیر نشــویم چاره ای 
جز تغییر چهره نبود. ما سابقه دار بودیم 
و اگر با چهره خودمان سرقت ها را انجام 
می دادیــم خیلی زود گرفتار می شــدیم. 
بــرای همین هــر بار بــا چهــره ای جدید 
و متفــاوت و گریــم شــده بــرای اجــرای 

نقشه مان اقدام می کردیم.
چند بار زندان رفته ای؟

اســت.  رفتــه  دســتم  از  حســابش 
اولیــن بــار بــه خاطر شــکایت مهریــه از 
ســوی همســرم افتادم زندان. اما بعد از 
آزادی به خاطر زورگیری و ســرقت بارها 

بازداشت شدم.

هشدار به خریداران اینترنتی:

 قبل از دریافت کاال 
پول پرداخت نکنید

گــروه حوادث/ خریداران از ســایت های واســط  فروشــگاهی نباید قبل از 
مشاهده کاال و اطمینان از صحت معامله پولی پرداخت کنند.

ســرهنگ »رامین پاشــایی« معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا با بیان این 
مطلب گفت: برخی از کالهبرداران با سوء اســتفاده از بستر و پلتفرم های 
ایجاد شــده در سایت های واســط، با درج آگهی های غیرواقعی و تعیین 
قیمت هــای پایین تــر از عــرف در بازار، بــا ترفندهــای فریبکارانه و جلب 
اعتماد مشتریان و دریافت بیعانه از آنان، با مبالغ مختلف کالهبرداری 
می کننــد و پــس  از اطمینــان از واریز پول ها، دیگر پاســخگوی تعهد خود 
نیســتند.وی افزود: برابر پرونده های قضایــی، تماس های مالباختگان و 
دســتگیری افراد مجرم که با این روش کالهبرداری می کردند، مشخص 
شــد بعضی از این افراد مجرم و کالهبــردار به صورت گروهی یا انفرادی 
با اســتفاده از   ســیمکارت های متعدد و حســاب بانکی اجــاره ای با درج 
آگهی های مختلف در سایت های واسط فروشگاهی از مردم کالهبرداری 
می کننــد. معــاون اجتماعی پلیس فتا ناجا با اشــاره به اینکــه در هنگام 
کشــف جرایم، مالک واقعی ســیمکارت یا شــماره حســاب، برابر قانون 
مــورد پیگیری و احضار قانونی قرار می گیرد و آنها باید پاســخگوی فعل 
مجرمانه عمدی یا غیرعمدی خود باشــند، خاطرنشــان کــرد: به منظور 
پیشــگیری از وقایــع و جلوگیــری از هــر گونــه احضاریــه از ســوی مراجــع 
قضایــی و انتظامــی در صــورت واگــذاری ســیمکارت و شــماره حســاب 
خود به هر عنوان به ســایر افراد، بالفاصله نســبت به اســترداد یا انسداد 
ســیمکارت و شــماره حســاب خــود اقــدام کنیــد.وی ادامه داد: بــا توجه 
بــه اطــالع رســانی های مکرر پلیــس و هشــدار در مورد اینکــه آگهی های 
تبلیغاتی در ســایت های واســط  دلیلی بر اطمینان از اصالت کاال نیست 
امــا باز هم تعــدادی از هموطنان بدون توجه به هشــدارهای پلیس فتا، 
نســبت به واریز مبالغ تحت عنوان بیعانه به شماره حساب های اعالمی 
از ســوی فروشــندگان اقــدام می کننــد و ضمن بــروز خســارت های مالی 
به خــود، پرونده هــای متعددی را بــه مراجع قضایــی و انتظامی تحمیل 
می کنند حال اینکه با اندکی دقت و توجه به هشدارهای انتظامی سطح 

وقوع این جرایم بشدت کاهش خواهد یافت.
ســرهنگ »رامیــن پاشــایی« به هموطنــان توصیه کــرد: قبل از مشــاهده 
و کســب اطمینــان از اصالــت کاال از پرداخت هرگونه مبلــغ تحت عنوان 
بیعانه به فروشندگان خودداری کنند و به ماهیت فریبنده آگهی هایی که 
در شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها منتشر می شود توجه نکنند و پس 

از مشاهده کاال و دریافت خدمات نسبت به پرداخت پول اقدام کنند.

گروه حوادث/  مــرد جوان که برای انتقام 
از دوســت دوران مدرسه اش همسر وی را به 
قتل رســانده بود بــزودی در دادگاه محاکمه 

خواهد شد.
»ایــران«،  حــوادث  خبرنــگار  به گــزارش 
رســیدگی به این پرونــده از یک ســال قبل با 
قتل زن جوانی به نام مائده در یک آپارتمان 
مســکونی آغاز شــد. گزارش این قتل توســط 
مهــران همســر این زن بــه پلیس داده شــد. 
او در توضیــح به مأمــوران گفت: روز جنایت 
مثــل بقیه روزها صبح از خانه خارج شــدم و 
عصــر پس از بازگشــت از ســرکار هرچه زنگ 
خانــه را زدم کســی در را بــاز نکــرد. آنــگاه با 
کلید خودم در را باز کردم و با جسد همسرم 
مواجــه شــدم. ما هیچ دشــمنی نداشــتیم و 
نمی دانم چه کســی این قتل را مرتکب شده 

است.
پــس  از اظهــارات همســر مقتول، جســد 

و  شــد  منتقــل  قانونــی  پزشــکی  بــه  مائــده 
بــا  رابطــه  در  را  تحقیقات شــان  مأمــوران 
شناســایی عامل قتــل آغاز کردنــد و در ابتدا 
مشــخص شــد کــه عامــل قتــل بــدون هیــچ 
درگیــری وارد خانه شــده و ســارق هم نبوده 
چراکــه هیچ پول یا شــیء گرانبهایی از داخل 
خانه سرقت نشده اســت. در ادامه مأموران 
بــا دوربیــن مداربســته ای کــه نزدیــک خانــه 
ایــن  بــود مواجــه شــدند و بررســی  مقتــول 
دوربین نشــان داد که صبح روز جنایت پس 
از خروج مهران، مــرد جوانی وارد خانه آنها 
شــده و پس از مدتی هم خانــه را ترک کرده 
اســت. نشــان دادن تصویــر ایــن شــخص به 
همســر مقتــول راز ایــن قتــل را هویــدا کرد و 
مهران بــا دیدن او گفت: این شــخص بابک 
امــا  اســت  مــن  کودکــی  دوران  همکالســی 
سالهاســت نــه او را دیده و نه بــا او در ارتباط 

بوده ام.

ë اعتراف به قتل
بدین ترتیــب بالفاصله بابک بازداشــت 
شــد و در همــان مراحــل ابتدایــی بازجویــی 
اتهام قتــل را پذیرفت و گفــت: من از دوران 
کودکــی بــا مهــران و میثــم - بــرادر مائده - 
همکالسی بودم. اما مدتی بعد از اطرافیانم 
شنیدم که می گفتند مهران و میثم مرا مورد 
تعــرض قرارداده انــد. ایــن موضــوع خیلــی 
برایم گران تمام شد چراکه هیچوقت چنین 
امــا هرکــدام  مســأله ای واقعیــت نداشــت. 
از همکالســی ها و دوســتان آن دوران را کــه 
می دیدم با طعنه به من می فهماندند که ما 
ماجــرای تعرض آنها به تو را می دانیم و من 
تصــور می کــردم که عامــل این شــایعه خود 
مهران و میثم هســتند. بنابراین به دنبال آن 

بودم تا به نوعی انتقامم را از آنها بگیرم.
وی در ادامــه افــزود: چنــد ســال بعــد از 
دبیرستان مهران با خواهر میثم ازدواج کرد 

و من تصمیم گرفتم با رفتن به خانه مهران 
و گرفتن عکــس بدون حجاب از مائده که به 
هــردو آنها مرتبط بــود از آنها انتقــام بگیرم 
تــا اگــر دوبــاره آن حرف ها را شــنیدم عکس 
مائده را منتشر کنم تا آنها بدانند بازی کردن 

با آبروی افراد چقدر آزاردهنده است.
بابــک در مــورد روز جنایت هم گفت: آن 
روز بــا شــاه کلیــد بــه خانه مهــران رفتــم اما 
وقتــی مائده من را دید شــروع به جیغ و داد 
کرد و بین ما درگیری رخ داد. او دســتم را گاز 
گرفت و در یک لحظه برای ســاکت کردنش 
مجبــور شــدم او را بکشــم و بعد هــم از آنجا 
خارج شــدم امــا فکر نمی کردم کســی بتواند 

من را شناسایی کند.
پس از اظهــارات متهم به قتــل، مهران و 
میثم مــورد بازجویی قرار گرفتند و اظهارات 
بابــک در مــورد شــایعه دوران کودکــی را رد 
کردند. همســر مقتول به بازپرس گفت: من 

و میثم از دبیرستان با هم آشنا شدیم و بعد 
از دوران ســربازی بــا کمــک پــدرم خانــه ای 
خریــدم و به خواســتگاری خواهر میثم رفتم 
و زندگی بســیار خوبــی داشــتیم.برادر مائده 
هــم عنــوان کــرد: مــن هیــچ وقــت بــا بابک 
می شــناختم.  را  او  فقــط  و  نبــودم  دوســت 
او بــا ایــن افــکار و حرف هــای دروغــش تنها 
خواهــر مــن را قربانــی کــرد و مــا از خــون او 
نمی گذریــم.در ادامه بازپــرس پرونده برای 
تکمیل تحقیقات متهم را به پزشکی قانونی 
ایــن ســازمان  معرفــی کــرد و متخصصــان 
اعــالم کردنــد که متهــم عالیمــی از بیماری 
پارانویا)بدگمانــی( دارد اما رافع مســئولیت 

کیفری نیست.
بعد از آخرین اظهارات بابک در دادســرا، 
کیفرخواســت علیــه او صــادر و پرونــده بــرای 
رسیدگی به دادگاه کیفری استان تهران ارسال 

شد و متهم بزودی محاکمه خواهد شد.

  »جرأت یا حقیقت« 
 مدرسه ای را به آتش کشید

گروه حــوادث /  دانش آمــوز کرجی که 
از مدیر مدرســه اش کینه به دل داشت 
بــازی  بنــدی  بــا دوســتانش در شــرط  
»جــرأت یا حقیقت« مدرســه را شــبانه 
بــه آتــش کشــید.به گــزارش خبرنــگار 
حــوادث »ایران«، شــامگاه دهم مرداد 
به دنبــال آتش ســوزی وســیع در یــک 
چنــد  کــرج  در  غیرانتفاعــی  مدرســه 
دســتگاه خــودروی آتش نشــانی و تیم 
اطفــای حریق در محــل حادثه حضور 
یافتند و پس از چند ســاعت توانســتند 

آتش سوزی را مهار کنند.
صبــح روز بعــد وقتی تیــم ویژه پلیس 
بــرای پیگیــری علــت حادثــه در محل 
ســرگرم تحقیقــات بودند بــه خودروی 
ناشناســی که در نزدیکی مدرسه توقف 
کــرده بــود و چهار پســر نوجــوان در آن 

نشسته بودند ظنین شدند.
در ادامــه بررســی ها مأمــوران هر چهار 
و  کــرده  منتقــل  کالنتــری  بــه  را  پســر 

تحت بازجویی قرار دادند.
علی و سعید ۱7 ساله، محسن ۱8ساله 
و حمید ۱9ساله در همان بازجویی های 
مقدماتــی لــب بــه اعتــراف گشــودند و 
اعتراف کردند که آنها مدرسه را به آتش 

کشیده اند.
پلیــس  رئیــس  بیگــی  نــادر  ســرهنگ 
آگاهی اســتان البرز در تشــریح این خبر 
به »ایران« گفت: علی که سردسته این 
گــروه بــود در اعتراف های خــود مدعی 
شد از آنجا که نتوانسته بود سال گذشته 
3 میلیــون تومــان از شــهریه مدرســه 
غیرانتفاعــی را بپــردازد مدیــر مدرســه 
از دادن پرونــده او خــودداری می کــرد و 
بــه خاطــر همین موضــوع او نتوانســته 
در مدرســه دیگــری نیــز ثبت نــام کند و 
یــک ســال از ادامــه تحصیــل بازمانده 
بــود بنابرایــن کینــه وی را بــه دل گرفته 
در  اینکــه  تــا  بــود  انتقــام  به دنبــال  و 
شــرط  بندی بازی »جرأت یا حقیقت« 

کــه در فضــای مجــازی بــا دوســتانش 
انجام می داد تصمیم گرفتند مدرسه را 
به آتش بکشند. بدین ترتیب با اعتراف 
متهمــان همگی بازداشــت شــدند و بر 
اساس برآورد کارشناسان در این حادثه 
صدهــا میلیون تومــان به این مدرســه 

خسارت وارد شده است.
ë گفت و گو با متهم اصلی

کالس چندم هستی؟
ســال یازدهــم رشــته ریاضــی فیزیــک 

هستم.
معدلت سال گذشته چند بود؟

۱8ونیم.
چرا مدرسه را آتش زدی؟

بــرای انتقــام از مدیر مدرســه چون من 
ســه میلیون به مدرســه بدهی داشــتم 
بــا نــدادن پرونده ام یــک ســال از ادامه 

تحصیل عقب افتادم.
چی شد که به این فکر افتادی؟

ایــن  حقیقــت«  یــا  »جــرأت  بــازی  در 

تصمیم به ذهنم آمد. مدتی است که با 
دوستانم این بازی را در فضای مجازی 

دنبال می کنم.
قبالً هم از این شرط بندی ها داشتید؟

نــه در ایــن حــد، گاهــی شــرط بنــدی 
می کردیــم کــه مثــاًل بــا لبــاس خانه به 

خیابان برویم.
نترسیدی گرفتار بشوی؟

می دانســتیم که ســرایدار مدرســه به 
خاطــر اینکــه زنــش مبتــال بــه کرونــا 

شــده به شهرســتان رفته و کسی آنجا 
نیست.

چطور مدرسه را به آتش کشیدی؟
 45 لیتــر بنزیــن خریدیــم و بــا دبــه به 
مدرســه بردیم اما فقط حــدود 25لیتر 

استفاده کردیم.
خودت هم دچار سوختگی شدی؟

بلــه هنــگام آتــش زدن شــلوارم آتــش 
گرفت، بخشی از پایم سوخت و...

چرا فردای آتش سوزی به نزدیک مدرسه 

رفتید؟
می خواســتیم ببینیم چــه کار می کنند 
اما مســئوالن مدرســه ما را شــناختند و 
بــه مأمــوران گفتنــد. چــون مــن از قبل 
هم با مدیر مدرسه درگیری داشتم این 
موضوع باعث شد آنها به من مشکوک 

شوند....
بعــد از ایــن ماجــرا باز هــم ســراغ بازی 

»جرأت یا حقیقت« می روید؟
نه چون واقعاً پشیمانیم.

اعتراف متهم به قتل:

برای انتقام از دوستم همسرش را کشتم
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عروسی خوبان
زوج هايی كه اين روزها بدون جشن و پايكوبی، زندگی مشترک شان را آغاز می كنند

کرونا با کسی شوخی 
ندارد و ممکن 

است یک عروسی 
به قیمت ابتالی 

چند نفر از عزیزان 
و حتی به خطر 

افتادن جان آنها 
تمام شود. وقتی 
به خانواده  گفتم 
ما نمی خواهیم 

جشن بگیریم مادرم 
کمی دلخور شد. 

او آرزوهای زیادی 
برای من داشت 

اما به تصمیم من 
و همسرم احترام 

گذاشت و موافقت 
کرد. حاال برادرم 
و همسرش هم 

می خواهند بدون 
جشن عروسی سر 
زندگی شان بروند

همه منتظر عروسی ما بودند و در زاهدان 
هم خانواده ها به برگزاری جشن عروسی 
و حضــور همــه فامیل در جشــن اهمیت 
زیــادی می دهنــد. بــه هرحــال تصمیــم 
گرفتــم میهمان هــای عروســی را عوض 
کنیم. با همســرم مشــورت کردم و او هم 
قبول کــرد. همراه با یک مؤسســه خیریه 
غذایــی را که قرار بود در جشــن عروســی 
بــه میهمان هــا بدهیــم بــه  محلــه  ای 
در حاشــیه زاهــدان بردیــم و بیــن مردم 
نیازمند توزیع کردیم. آنجا خانواده هایی 
زندگی می کنند که ســه ســال است آب و 
برق ندارند، کسانی که چند ماه است مرغ 
نخورده اند یا آخرین بــار که برنج خورده 
بودند یادشان نیست. وقتی می فهمیدند 
عــروس و دامــاد هســتیم بــا همــه وجود 
برای خوشبختی مان دعا می کردند و این 
از 100 تــا کادو برای ما بیشــتر ارزش دارد. 
این بهترین لحظه زندگی ام بود. به جای 
اینکــه جشــن عروســی بگیریــم و همه را 
در معــرض خطر ابتال قرار دهیم شــادی 
آغاز زندگی مشــترک مان را با انسان های 

نیازمند تقسیم کردیم.«
در  اســت  دوســالی  هــم  کیخــواه  آزیتــا 
داروخانــه پدرش در زاهــدان کار می کند. 
او در تأیید حرف های همسرش می گوید 
تا لحظه ای که با واکنش مثبت و استقبال 
بــه کاری  نســبت  دوســتان  و  اطرافیــان 
کــه کردیــم مواجــه نشــده بــودم از اینکه 
قید جشــن عروســی را زده بــودم، نگران 
بــودم: »هــر دختــری آرزو دارد بــا لبــاس 
ســفید عروســی و در حضور همــه فامیل 
و دوســتان بــه خانه بخت بــرود. از طرف 
دیگــر وضعیت ایــن روزها و شــیوع کرونا 
ما را بیشتر نگران می کرد و سالمتی همه 
برای ما مهم بود. وقتی قرار شــد به جای 
عروســی به حاشــیه شــهر برویم و غذای 
بدهیــم  نیازمنــدان  بــه  را  عروســی مان 
کمی نگران شــدم؛ فکر می کــردم فامیل 
چه می گویند؟ اما وقتی با اســتقبال همه 
مواجه شــدیم و این کار با بازخورد مثبتی 
همــراه شــد متوجه شــدم بهتریــن کار را 
انجام داده ایم. یک پرس غذا شاید برای 
خیلــی از ما چیزی نباشــد ولی دل خیلی 
از آن خانواده هــا شــاد شــد. کســانی آنجا 
زندگی می کنند که درایــن گرمای طاقت 

فرسا نه آب ســالم برای خوردن دارند نه 
کولری برای خنک شــدن. منطقه رجایی 
زاهدان خیلی محروم اســت و مردمی  که 
در ایــن محله زندگــی می کنند حتی توان 
خرید ماســک را هــم ندارنــد و بعضی با 
پارچــه بــرای خودشــان ماســک ســرهم 
می کننــد. به نظر من ایــن روزها خیلی از 
زوج های جوان می توانند به جای جشــن 

عروسی به مردم نیازمند کمک کنند.«
ë توحيد و مرضيه؛ تهران

آنها تنها نمونه این روزها نیستند؛ توحید 
برگــزاری جشــن  بــدون  و مرضیــه هــم 
آغــاز  را  مشترک شــان  زندگــی  عروســی 
کردنــد. ایــن زوج در تــدارک تهیه فیلم و 
رفتــن به باغ برای گرفتن عکس یادگاری 
هســتند و از همه فامیل خواسته اند برای 
خوشبختی شان دعا کنند. توحید از روزی 
می گویــد کــه به همســرش پیشــنهاد داد 
بــدون برگــزاری جشــن عروســی زندگــی 
»خیلــی  کننــد:  شــروع  را  مشترک شــان 
ســخت بود. همســرم دختر آخر خانواده 
است و سه خواهر بزرگتر او جشن مفصل 
گرفته انــد. با تــرس و نگرانی موضوع را با 
مرضیــه مطــرح کــردم و دیدم اســتقبال 
کرد. پــدر و مادرم که نقشــه ها و آرزوهای 
زیادی برای من داشــتند هــم از تصمیم 
نمی خواســتیم  کردنــد.  اســتقبال  مــا 
مراســمی بگیریم که خیلی ها بــا ترس و 
نگرانی بیایند، بعضی هــا نیایند و بدتر از 
همه خــدای ناکرده عده ای مبتال شــوند. 
ســالمتی همه بــرای ما مهم اســت برای 
همین بدون جشن عروسی زندگی مان را 

شروع کردیم.«
و  خانــواده  اســتقبال  از  هــم  مرضیــه 
اطرافیــان بعــد از این تصمیــم می گوید: 
»کرونــا با کســی شــوخی نــدارد و ممکن 
اســت یک عروسی به قیمت ابتالی چند 
نفــر از عزیــزان و حتــی بــه خطــر افتادن 
جــان آنها تمــام شــود. وقتی موضــوع را 
بــا خانــواده ام مطرح کــردم ابتــدا مادرم 
کمی دلخور شــد. او آرزوهای زیادی برای 
من داشــت اما به تصمیم من و همسرم 
احتــرام گذاشــت و موافقت کــرد. برادرم 
هم از تصمیم ما استقبال کرد و قرار است 
او هم بدون جشــن عروســی با همسرش 

زندگی مشترک شان را آغاز کنند.«

اگر کسی در مجلس جشــن شما به کرونا 
مبتــال شــود دین او به گردن شــما اســت. 
باالخره من و همســرم تصمیــم گرفتیم 
بــدون برگــزاری جشــن عروســی، زندگی 
مشــترک را شــروع کنیم و ایــن موضوع را 
در فضــای مجازی به همــه اطالع دهیم. 
خانواده ها از این تصمیم حمایت کردند و 
فامیل  و دوستان خیلی خوشحال شدند و 
برای ما آرزوی خوشبختی کردند. بازخورد 
خیلی خوبی گرفتیم و این نشــان می داد 
کــه تصمیم درســتی گرفته  بودیــم. البته 
تعــدادی از دوســتانم همیــن طــور بدون 
برگزاری جشن به خانه بخت رفته بودند 
و ایــن باعــث شــد راحت تر بتوانــم با این 
موضوع کنار بیایم. هنوز آرایشگاه و آتلیه 
هــم نرفته ایــم و اگر ویــروس کرونا کنترل 
شــود می خواهیــم ســالگرد ازدواج مان را 

جشن بگیریم.«
ë امين و آزيتا؛ زاهدان

امیــن و آزیتــا هــم جشــن عروسی شــان 
آنهــا  کردنــد؛  برگــزار  دیگــری  طــور  را 
میهمان هــای جشــن عروســی  را عــوض 
کردند و به جای دعوت از فامیل و آشــنا و 
برگــزاری جشــن در تاالر، عــروس و داماد 
ســراغ میهمان هــای خاص شــان رفتنــد. 
کســانی که مدت ها بــود رنگ عروســی را 
ندیــده  بودنــد و پذیرایی و خــوردن غذای 
جشــن برای شان آرزو شــده بود. این زوج 
زاهدانــی بــه حاشــیه های شــهر رفتنــد و 
میهمــان خانه هــا شــدند. امیــن آریــا  فر 
می گویــد: »مرداد پارســال عقد کردیم. با 
همسرم در یک مؤسسه خیریه در زاهدان 
کــه به بچه هــای بی سرپرســت رســیدگی 
می کنند، آشنا شدم. او همیشه در کارهای 
خیر حضور داشت و بعد از آشنایی سعی 
کردم من هم کنــار او در این کارها حضور 
داشــته باشــم. قرار شــد عید نوروز بعد از 
افتتاح رســتورانم جشن بگیریم. اما کرونا 
کــه از راه رســید، تصمیم گرفتیم جشــن 
را عقــب بیندازیم بعــد هم هرچه جلوتر 
رفتیم شــرایط بهتر نشــد. دوست داشتم 
شــروع  زودتــر  را  مشــترک مان  زندگــی 
کنیم. از طرف دیگر همســرم دختر ســوم 
خانــواده اســت و دو خواهــر بزرگتــرش با 
جشــن عروســی به خانه بخــت رفته اند و 
ایــن تصمیــم برایــش کمی ســخت بود. 

»در عیــد غدیر آغازگر ســفری هســتیم تا 
بی نهایت. ســفری بــه انتهــای زندگی. به 
امیــد باهم رفتن و باهم مانــدن. تا جایی 
که هیچ اشــکی از چشمی نبارد جز شوق. 
دوســت داشتیم همه باهم شــادی مان را 
قســمت کنیم، جشــن ما به لطف حضور 
شما زیبا است. اما سالمتی شما بزرگترین 
آرزوی ما اســت. باشد که دعای خیر شما 
بدرقــه راهمان شــود و بــا عطــر آرزوهای 
خوب شما زندگی مشــترک را آغاز کنیم؛ 

مرتضی و هانیه.«
ë مرتضی و هانيه؛ مشهد

این کارت دعوت برای همه میهمان های 

می شــود.  فرســتاده  عروســی  جشــن 
مرتضــی و هانیــه ســعی می کننــد کســی 
تبریــک  بالفاصلــه  نیندازنــد.  قلــم  از  را 
فامیل و دوســتان یکی یکــی در صفحات 
بــرای  مجــازی نقــش می بنــدد و همــه 
خوشبختی شــان دعا می کنند. حاال هانیه 
و مرتضــی زندگی مشترک شــان را بدون 
برگــزاری جشــن عروســی آغــاز کرده اند. 
می گوینــد کرونا جشــن عروســی مــا را به 
هــم زد امــا خوشــحالیم همــه اطرافیان 
و دوســتان ســالمت هســتند چــون اگر در 
جشــن ما به کرونا مبتال می شــدند تا آخر 

عمر خودمان را نمی بخشیدیم.
هانیه یک هفته ای است که با چادر سفید 
راهی خانه بخت شــده. می گوید روز عید 

با همســرم مقابــل بــارگاه امــام رضا)ع( 
ایستادیم و از خدا خواستیم به زندگی مان 
برکــت دهد. او مثل خیلی از دخترها آرزو 
داشــت با لباس عروس و در میان هلهله 
و شادی میهمان های جشن عروسی اش 
بدرقــه شــود، امــا زندگــی بــا همیــن زیــر 
عقــد   97 آذر   24« زیباســت:  بمــش  و 
کردیــم. برنامه هــای زیادی برای جشــن 
دانشــجوی  مــن  داشــتیم.  عروســی مان 
ارشد بیوشیمی هستم و قرار بود تابستان 
پارســال در مشهد جشن عروسی بگیریم 
امــا عقب افتاد و قرار شــد اســفند در تاالر 
جشــن را برگــزار کنیــم. اما خب با شــیوع 
ویــروس کرونــا همــه چیــز عــوض شــد. 
نمی توانستیم برای آینده و جشن عروسی 

برنامه ریزی کنیم. خانــه و جهیزیه آماده 
شد و فقط مانده بود جشن عروسی. قرار 
شــد کمی صبر کنیم تا اوضاع بهتر شــود 
اما وضعیت مشهد قرمز شد و این یعنی 
بایــد تصمیــم دیگــری می گرفتیــم. این 
مدت خودم، پدر و همسرم هم به کرونای 
خفیف مبتال شدیم اما مادرم نوع شدید 
را گرفــت. بنابرایــن بخوبی می دانســتیم 
بیمــار مبتــال بــه کرونــا بــا چه مشــکالتی 
مواجه می شود. باید بین سالمتی فامیل 
و دوستان و برگزاری مراسم عروسی یکی 
را انتخاب می کردیم واگر جشن را انتخاب 

می کردیم نوعی خودخواهی بود.«
تصمیــم  بهتریــن  می گویــد  هانیــه 
زندگــی اش را گرفته اســت: »پــدرم گفت 
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با موسیقی بی وفایی نکنید
ë وحید اسداللهی سرپرست گروه موسیقی اسداللهی و نوازنده ناقاره

زمانی که ویروس کرونا شیوع  پیدا کرد و بعد از آن سالن های 
کنســرت با رعایت دســتورالعمل های بهداشــتی بازگشایی 
شد، من اولین نفری بودم که با دفتر موسیقی وزارت ارشاد 
تمــاس گرفتم و درخواســت اجرای صحنه ای زنده داشــتم 
اما مشــکالتی در  برگزاری کنســرت هست. به عنوان مثال تا 
پیش از شــیوع این بیماری اجاره یکی از سالن های کنسرت 
به مبلــغ حدوداً 16 میلیــون تومان بود اما در شــرایط امروز 
و اســتفاده از 50 درصد ظرفیت ســالن، قیمت اجاره بهای 
این ســالن 20 تا 22 میلیون تومان شــده است، این درحالی اســت که باید در کنار این 
اجاره بها دســتمزد نوازندگان هم پرداخت شود البته من خودم حتی یک ریال را هم 
از ایــن مبلــغ نمی خواهم. در واقع بدون افزایش قیمت بلیت و بهره بردن از نیمی از 
جمعیت سالن و عالوه  بر حضور میهمان خود سالن، مجبورهستیم تاالر را با قیمتی 

باالتر هم اجاره کنیم؛ آیا این اتفاق درستی است!؟
سبک موسیقی ما فولکلور است نه موسیقی پاپ و مخاطبان ما از زعفرانیه به این 
کنســرت نمی آیند. بیشــتر مخاطبان موسیقی پاپ شــرایط مالی خوبی دارند و در 
هزینه کردن برای برنامه های فرهنگی و هنری امکانات بهتر و بیشــتری  دارند اما 
مخاطبان کنســرت های ما مردم عادی هســتند و این امکان برایشان میسر نیست 
و بودجــه آنهــا ضعیف اســت. حال حســاب کنید با این شــرایط و بدون اسپانســر 
چگونه بلیت خود را با مبلغ 300 هزار تومان بفروشم! درخواستی که این دوستان 

داشته اند...
نمی دانم چرا این دوســتان با تئاتر و ســینما رفاقت بهتری دارند اما با موسیقی میانه 
خوبــی ندارنــد. چندی پیش گروه ما کنســرت آنالینی برگــزار کرد با بیــش از 900هزار 
نفــر مخاطــب، این اتفــاق نشــان دهنده آن اســت که مــردم عالقه مند به موســیقی 
فولک هســتند و موسیقی ما را دوست دارند اما شرایط مالی شان به گونه ای است که 
نمی توانند برای برنامه های هنری هزینه کنند، ما هم نباید علیه جامعه خود باشیم 
بلکــه باید دراین شــرایط یکدیگر را درک کنیم و کنــار هم قرار بگیریم. من هم جزئی 
از مردم هســتم و از دل همین جامعه برخاســته ام و می خواهم از جیب خودم برای 
ملتی که دلشــان برای موســیقی تنگ شــده اســت کنســرت آنالین برگــزار کنم حتی 
در یــک اســتودیوی کوچــک، ما مردم را دوســت داریــم و می خواهیم در این شــرایط 
برایشــان ســاز بنوازیم. خواهشم این است با موسیقی بی وفایی نکنند و دراین شرایط 
به همدیگر کمک کنیم. نکته دیگر اینکه این شرایط موجب شده کسانی که موسیقی 
را بیزنس می دانند، شناسایی شوند و مردم با این تعداد از هنرمندان هم آشنا شوند. 
50 ســال اســت حرفه ام نوازندگی اســت و از این اتفاقات بسیار دیده ام در گذشته هم 
ازاین جور مســائل بســیار بود اما به مرور زمان مشخص خواهد شد که چه کسی برای 
مردم کشــورش از جیب خود هزینه می کند! البته تمام هنرمندان موســیقی فولک از 
همین خصلت برخوردار هستند و خوشحالم بیزنس در این موسیقی ما رخنه نکرده 

و همچنان سالمت است.

علت عدم استقبال از کنسرت
ë حسین پرنیا  نوازنده سنتور و آهنگساز

ســه نگاه درعدم استقبال از کنســرت های موسیقی وجود 
دارد. نخســت استقبال نشدن از ســوی هنرمندان و دیگر 
کمی اســتقبال از سوی مردم و همچنین عدم کارشناسی 
از ســوی مسئوالن ذیربط که این دستورها و بخشنامه ها را 
ابالغ می کنند. مگر می توان با چهار بخشنامه  کنسرت ها 
بــا رعایت پروتکل هــای بهداشــتی برگزار شــود! برگزاری 
ایــن کنســرت ها شــرایطی دارد و ابتدا آماده کردن بســتر 
برگزاری آن اســت. مســأله دیگر قیمت بلیت های کنســرت اســت وقتــی نیمی از 
ســالن خالی اســت و بلیتی به فروش نمی رســد در قبال آن باید اجاره ســالن هم 
کاهش پیدا کند و دســتمزد خواننده و نوازنده نیز کمتر شــود. در کنار این مســائل 
هنرمنــد بایــد اجرای برنامه داشــته باشــد امــا با چه پــول، تســهیالت و امکاناتی! 
بــه نظــر من باید ابتــدا دولت هنرمندان را تأمین کند تا کنســرت ها رایگان شــود و 
مردم رغبت بیشــتری برای تماشــای این برنامه ها داشــته باشــند. نگاه دیگرعدم 
اســتقبال هنرمنــدان اســت. به نظــر من در شــرایطی که کشــور دچــار بحران های 
شــدید بهداشتی اســت و دســتورالعمل های بهداشــتی در جامعه چندان رعایت 
نمی شــود نبایــد این پروتــکل را تنها در مورد کنســرت ها تأکید کنیــم و اگر هم این 
دســتورالعمل ها باید رعایت شــود نباید تنها در حد یک بخشنامه باشد بلکه باید 
عمل شود و امکاناتی به وجود آید که هنرمند از آن استقبال کند. مردمی که با دالر 
20 هزار تومان زندگی می کنند آیا به نظرشــما اولویت های زندگی شــان دیدن یک 
کنســرت یا نمایش است! به نظر من اگر نظر دولت برگزاری کنسرت ها است باید 

تدبیر اساسی با متخصصین این حوزه داشته باشد. 

پیکر نحیف هنر و موسیقی تکیده تر از قبل
ë فرزاد مرادی  خواننده گروه موسیقی رستاک

شرایط امروز و شیوع ویروس کرونا به گونه ای است که مردم 
از حضور در اجتماعات نگران و مضطرب هستند. سالن های 
ســینما و تئاتر که در روزهای نخســت بازگشــایی، به نسبت 
کنســرت های موســیقی بیشــتر مورد اســتقبال قــرار گرفت، 
درهفته های اخیر از اقبال خوبی برخوردار نیستند. 90درصد 
مردم شــرایط اقتصادی خوبی ندارنــد و آن 10 درصد باقی 
مانــده هــم به دلیــل همیــن دل نگرانی هــا در ایــن جمع ها 
حاضــر نمی شــوند. نکتــه دیگر اینکــه برگزاری کنســرت در 
شرایط 50 درصد از ظرفیت سالن، برای تهیه کننده و گروه های هنری از نظر اقتصادی 
به صرفه نیست. اگر هم اجاره سالن ها با تخفیف های فوق العاده همراه باشد باز هم 
هزینه های جانبی بســیاری برای برگزاری کنســرت وجود دارد که شامل هیچ تخفیف 
نیم بهایی نمی شود. در واقع این روزها پیکر نحیف هنر و موسیقی تکیده تر از قبل شده 
و عماًل برنامه های هنری تعطیل اســت و قوانینی که برای بازگشــایی سالن ها به اجرا 

گذاشته اند به هیچ وجه قابل اجرا نیست.

اولویت نخست مسأله اقتصادی
ë زکریا یوسفی مدرس و نوازنده سازهای کوبه ای

شــرایط امروز اقتصــادی مــردم به دالیل مختلف مســاعد 
نیست و همین امر موجب شده مردم گرایش کمتری به آثار 
فرهنگی و هنری داشته باشــند، حتی اگر افرادی عالقه مند 
به موسیقی، سینما و تئاترباشند بازهم این مشکالت وجود 
دارد و باالجبــار فرهنــگ و هنــر جــز اولویت هــای نخســت 
زندگی شان نیســت و تالش شان تأمین مایحتاج اولیه خود 
است. مسأله دیگر نگرانی از حضور در تجمعات است. البته 
به نظر من می توان برای این موضوع تمهیداتی اندیشید و با رعایت فاصله اجتماعی 
این مشکالت را برطرف کرد اما به نظر من همچنان مسأله اقتصادی در اولویت است 
نه نگرانی از بیماری و اگر امروز از ســینما یا تئاتر بیشــتر استقبال می شود به این دلیل 
اســت؛ اتحادی که بین جامعه ســینما وجود دارد در بین قشر موسیقی نبوده یا بسیار 
کم اســت.اما با وجود تمامی این مســائل هنرمندان همچنان در تالش هســتند حال 
مردم جامعه را خوب کنند و اگر اجراهای صحنه ای زنده متوقف شــده، کنسرت های 
آنالین برقرار است و درکنار آن دوستان فعال در حوزه موسیقی به تولید آثار در هر ژانر 
موســیقی می پردازند. البته نکته مهم این اســت که فرهنگ استفاده از این آثار را هم 
داشته باشیم یعنی مردم خوب ما برای فرهنگ و هنر خود هزینه کنند و به راحتی به 
دانلود یک اثر روی نیاورند. فراموش نکنیم در پس هر یک از این آثار هنری عالوه  بر 
هزینه، زحمات بسیاری کشیده شده است. احترام به هنر و آثار هنری کمک می کند تا 

هنرمند با انگیزه بیشتر به تولید و ارائه آثارش بپردازد.

نداسیجانی
خبرنگار

کام تلخ مردم از توقف اجراهای زنده موسیقی
 محمد اللهیاری، محسن رجب پور و محمد حسین توتونچیان در گفت و گو با »ایران«

از عدم استقبال مردم و هنرمندان از کنسرت های موسیقی می گویند

ë  و شــرکت ها  اقتصــادی  بــاالی  ریســک 
هنرمندان در تعطیلی موقت اجتماعات

 مدیــر کل دفتــر موســیقی در گفت و گــو بــا 
»ایران« درباره  اســتقبال نکــردن هنرمندان 
موســیقی از اجراهــای زنــده بیــان کــرد:»در 
روزهــای پایانــی ســال گذشــته و همزمــان با 
شــیوع ویــروس کرونا، حوزه موســیقی اولین 
حــوزه ای بود که تالش کرد خود را با شــرایط 
تطبیــق  بیمــاری  براثرایــن  آمــده  به وجــود 
دهد وهنرمندان موســیقی شــاید جزء اولین 
قشرهایی بودند که حضورخود را درکنار مردم 
و کادر درمانی تثبیت کردند و درهمان روزها 
تیزرها و ویدئو کلیپ هایی در همراهی با کادر 
درمانی تولید شد و به دنبال آن کنسرت های 
آنالین هم به صورت شخصی و هم حضوری 
در پروژه نوروزخانه و هم پروژه بنیاد رودکی با 
مجوز دفتر موسیقی به اجرا درآمد و با همت 
شــعب انجمــن موســیقی در سراســر کشــور 
شــاهد اجراهــای آنالین در اســتان ها بودیم. 
همچنیــن به دلیــل ممکن نبــودن  اجراهای 
صحنــه ای درســه مــاه نخســت ســال جاری، 
تولید تک آهنگ ها از ســوی هنرمندان حوزه 
موسیقی افزایش پیدا کرد و این اتفاق حاکی 
از آن بــود کــه هنرمندان در تالش هســتند تا 

حال عمومی مردم بهبود یابد.«
به گفته محمد اللهیاری: »ازتیرماه سال جاری 
برابربــا مصوبات اعالم شــده از ســوی ســتاد 
برگــزاری  امــکان  کرونــا،  بــا  مقابلــه  ملــی 
فعالیت هــای فرهنگــی و هنــری بــا رعایــت 
فاصله گــذاری  و  بهداشــتی  دســتورالعمل 
اجتماعــی و بــا حداکثر 50درصــد ازظرفیت 
ســالن  ها فراهم بوده و هست و در مردادماه 
نیز درشهر تهران شرکت ها تقاضای برگزاری 
15 الــی 20 اجرای صحنه ای زنده داشــته اند 
کــه آن را لغو کردند. البتــه در همین روزهای 
پیش رو تعدادی اجرای آنالین برگزار شد اما 
در پایان مرداد ماه که مصادف اســت با آغاز 
ایام محرم و صفر اجرای صحنه ای نخواهیم 
داشــت. در خصوص اجراهای زنده، با توجه 
بــه شــیوع مجــدد این بیمــاری، شــرکت ها و 
گروه هــای هنری این نگرانی را داشــتند که با 
آغاز بلیت فروشــی و انجام تبلیغات شهری 
که مستلزم هزینه های فراوان است از یک سو 
با مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا مبنی بر 
محدودیت مواجه می شوند و از سوی دیگر با 

عدم اقبال مردم.«
روزهــای  »درهمیــن  افــزود:  درادامــه  او 
کرونــا،  بــا  اخیرازســوی ســتاد ملــی مقابلــه 
محدودیت هایی در نظر گرفته شــده است که 
از جمله تعطیلی موقت اجتماعات اســت و 
این اتفاق ریسک اقتصادی برگزاری اجراهای 
هنرمنــدان  و  شــرکت ها  بــرای  را  صحنــه ای 
بســیار بــاال بــرده اســت. برایــن اســاس طــی 
گفت و گوهایــی که در روزهای اخیر داشــته ایم 
آمادگــی خودمــان را برای برگــزاری اجراهای 
صحنــه ای در فضاهــای بــاز ماننــد مجموعه 
نیاوران و سعد آباد اعالم کرده ایم. همچنین 
تفاضایی ازمجموعه شــهر آفتاب بوده و البته 

برخی گروه های موسیقی هم تقاضای اجرای 
کنسرت به صورت آنالین داشته اند. به هر حال 
دفتر موســیقی با همــه این گروه هــا همکاری 
و تعامــل دارد تــا درایــن روزهای باقــی مانده 
بــه آغــاز ماه محــرم و صفــر، همچنــان حوزه 
موســیقی فعال باشــد گرچه ممکن است به 
جهت بلیت فروشــی و حضور مردم در سالن 
دچار نقصان باشــیم و با اقبال از ســوی مردم 
مواجه نشــود اما عرصه موســیقی همراهی و 

حضورش را در کنار مردم داشته است.«
ë  تصمیم گیــری برگــزاری کنســرت بــر عهده

کیست؟
و  موســیقی  تهیه کننــدگان  برخــی  امــا 
خــود  حضورنداشــتن  از  کنســرت گذاران 
درجلســاتی کــه بــرای رفــع مشــکل قیمــت 
بلیت های کنســرت و اجــاره ســالن ها برگزار 
شــده ابــراز گالیــه و اعتــراض داشــته اند این 
درحالی است که دو نشست در دفتر موسیقی 
بــا مدیــران ســالن های برگــزاری کنســرت ها 
بررســی  بــرای  موســیقی  حــوزه  صنــوف  و 
شــرایط آغاز اجراهای صحنه ای و بازگشایی 
سالن ها برگزار شــد و البته در این دو نشست 
محسن رجب پور، مدیرعامل مجمع صنفی 
تولیدکنندگان و تهیه کنندگان آثار شــنیداری 
به عنــوان نماینــده شــرکت های برگزار کننده 
و کنســرت گذار هــا حضــور داشــت و در ایــن 
جلســات سالن دار ها و شــرکت های برگزاری 
کنسرت موافقت کردند برای رفاه حال مردم 
افزایــش قیمت بلیت نداشــته باشــند حتی 
بعد از اعالم قیمت های نجومی 4 کنســرت 
موســیقی پاپ، باردیگر این شــرکت ها اعالم 
کردنــد فعــاًل درروزهــای کرونایــی افزایــش 
قیمتی نداشــته باشــند. البته گویا مدیر دفتر 
موســیقی ارشــاد برای آرام کــردن فضای به 
وجــود آمده وعده داده پــس از دوران کرونا و 
ایام محــرم و صفرتصمیمات دیگری اتخاذ 

خواهد شد.
محمــد اللهیــاری هــم درایــن بــاره گفــت: 
حــوزه  ناشــران  صنفــی  مجمــع  »رئیــس 
موســیقی و ترکیــب رئیــس و هیــأت مدیــره 
مشــخص اســت و در تمامــی این جلســات 
معمــوالً رئیــس مجامــع در ایــن جلســات 
حضور داشــته و دارند کمااینکه رئیس خانه 
موســیقی هــم درجلســات حضــور داشــتند 
ونکتــه دیگر اینکه شــرکت هایی که در زمینه 
کنســرت فعــال هســتند درمجمــع صنفــی 
ناشــران آثاردیداری وشــنیداری که ریاســت 
آن بــر عهــده آقای محســن رجب پور اســت 
عضویت دارند البته در حال حاضر مسأله و 
دغدغه این دوستان مبحث مالی و افزایش 
قیمت بلیت نیست بلکه مسأله اقبال مردم 
از یک ســو و مسأله دوم هزینه هایی است که 
دوســتان انجام می دهند به عنوان مثال باید 
تبلیغات شهری انجام شود تا مردم اشتیاق 
حضــور در کنســرت را داشــته باشــند اما این 
نگرانی وجود دارد که به دلیل شیوع ویروس 
کرونــا این اجرا هــا برگزار نشــود و هزینه های 
بــرای  مالــی  بازگشــت  دیگــر  شــده  انجــام 

کرد: »درســه سال گذشــته و درحوزه سینما 
شاهد افزایش قیمت بلیت از3هزار تومان 
تــا 22هزارتومان بوده ایــم یعنی 700درصد 
افزایش و البته در حوزه تئاترهم این افزایش 

قیمت وجود داشته است.«
او افزود:»زمانی که ســایت »ایران نمایش« 
را راه انــدازی کردم قیمت بلیــت تئاتراز 30 
تــا 50 هزارتومــان بــود و آن زمــان اگــر ایــن 
قیمــت بــه 70 هزار تومــان می رســید مورد 
اعتــراض مــردم قــرار می گرفــت امــا ســال 
گذشــته مــا بلیت هــای تئاتــر را بــه قیمــت 
195 هزار تومــان هم فروخته ایم اما قیمت 
فــروش بلیــت درحوزه موســیقی طی ســه 
ســال گذشــته حداکثر 150 هزار تومان بوده 
و امســال بــه 195 هزار تومان رســیده اســت 
یعنی حــدوداً 20درصد هم افزایش قیمت 
بلیــت نداشــته ایم. ایــن درحالی اســت که 
درآمــد همه اقشــار فرهنگــی جامعه مانند 
حــوزه  درآمــد  و  700برابــر  ســینما  حــوزه 
تئاتــر 300 برابــر امــا درآمد حوزه موســیقی 
20درصد اســت. ســؤال این اســت طی یک 
ســال گذشــته کدام کاالیی در جامعــه بوده 
که امســال فقــط 20 درصــد افزایش قیمت 
داشــته باشد؟ به نظرم پاســخ این می تواند 
باشــد تنها مبلغی که ثابت مانــده یارانه ای 
است که مردم ما دریافت کرده اند.« به گفته 
درهمیــن  موســیقی  توتونچیان»صنعــت 
کشــورزندگی می کند و با همین کشور اجاره 
را  زندگــی اش  روزانــه  هزینه هــای  و  خانــه 
یکــی،  امــا درآمــدش درطــول  می پــردازد 
دوسال گذشته افزایش ناچیزی داشته است 
و ایــن موضوع هم نشــان ازخود گذشــتگی 
هنر و هنرمندان موســیقی کشور است و هم 
درحقیقت کم کاری دست اندرکاران دراین 
زمینــه اســت. البته بــه عقیده مــن می توان 
گفت این امر نشان از انعطاف این صنف در 
برابر مشــکالت اقتصادی بوده که روبه روی 

مردم قرار گرفته است.«
توتونچیــان درپاســخ به این ســؤال کــه چرا 
درجلساتی که در دفتر موسیقی درخصوص 
قیمت بلیــط و ســالن های کنســرت برگزار 
شــدچرا اعتراضات خــود را مطرح نکردید، 
پاســخ داد:»دراین جلســات کنسرت گذارها 
حضور نداشــتند و افــرادی مشــورت کردند 
و بــرای کســان دیگــری تصمیــم گرفتنــد و 
اگربرفرض هم این دوســتان بگویند قیمت 
بلیت ها افزایش پیدا نکند چه ضرر و زیانی 
خواهنــد دید؟ آیــا نماینده کنســرت گذارها 
می توانــد یــک نفرازغیــر باشــد؟ کســی کــه 
سال های سال کنسرت برگزار نکرده هزینه ها 
و درآمد هــا را از کجــا می دانــد؟ برای ســالن 
دارها هم چه فرقی می کند در این شرایط با 
چه مبلغی سالن خود را اجاره بدهند مهم 
فقط پر شــدن ســالن اســت و پرداخت پول 

آب و برق و حقوق کارمندان.«
ë همکاری، همیاری و همفکری با جامعه

محمد حســین توتونچیــان درادامه گفت: 
»مادیات در صنعت موســیقی مورد توجه 
نبوده و درنگاه کنســرت گذارها قرار نگرفته 
اســت در غیراین صورت در طول ســه سال 
گذشــته قیمت بلیت های کنسرت افزایش 
پیدا می کــرد. نگاه ما همــکاری، همیاری و 
همفکــری با توده جامعه بوده اســت. نگاه 
ما به اکثریت جامعه و بهره بردن از انرژی 
هوادارانی است که در توده جامعه هستند 
و خواهند بود. مقوله مهم تر از مقوله مالی 
ایــن اســت که بــا وجــود مــوج دوم شــیوع 
کرونــا حتی بــا صندلی هــای یکــی درمیان 
هــم جامعه نســبت به روزهای اول بیشــتر 
درگیــر این موضوع اســت و وقتی مردم ما 
از هر گونه حضور در تجمع ها بیم و هراس 
دارنــد بــا ایــن حســاب چگونــه می تواننــد 
بــه حضــور در ایــن جمع هــا اعتمــاد کنند! 
آنها سالمتی شــان را بیشــتر از یک کنسرت 
ترجیــح می دهنــد بنابراین می تــوان گفت 
جو ســالن های سینما با سالن های کنسرت 

متفاوت است.«
این تهیه کننده موسیقی درباره عدم اقبال 
کنســرت های آنالین نســبت به سینماهای 
آنالیــن گفت:»علــت اینکــه کنســرت های 
آنالیــن مــورد اســتقبال قــرار نگرفــت ولی 
سینماهای آنالین ازاقبال خوبی برخوردار 
بود، درطرفداران آن نیســت بــه این دلیل 
کــه فردی که ســینما مــی رود کنســرت هم 
مــورد عالقه اش اســت اما فضای کنســرت 
مانند فوتبال است وقرار گرفتن درآن فضا 
متفاوت و به مراتب بهتر از در خانه ماندن 
اســت اما در ســینما هیچ اتمســفری وجود 
نــدارد و می تــوان همیــن فیلــم را در خانه 
تماشــا کرد اما اتمســفری که در کنسرت ها 
هســت در خانه ها وجود ندارد و در ســالنی 
که نیمی از آن خالی است این اتمسفر شل 
و رقیق است و نه خواننده من شور و نشاط 

دارد و نه تماشاچی.«
او درادامــه افــزود: »برگــزاری کنســرت های 
آنالیــن هم قوانین خــاص خــودش را دارد 
که اگــر رعایت نشــود لذتی بــرای مخاطب 
نخواهد داشــت و حتی اگــر بر همین منوال 
پیــش برود کنســرت های آنالیــن هم زمین 
می خــورد. مــا بایــد در کنســرت های آنالین 
هم اتمسفر ایجاد کنیم و وقتی هوشمندانه 
با خیلی از مسائل برخورد کنید می توانید از 

عهده خیلی از کارها بر بیایید.«

نزدیک به دو ماه  ازاعالم خبربازگشایی مجدد سالن های کنسرت، سینما وتئاتر می گذرد 
اما دراین مدت زمان هیچ کنسرتی روی صحنه نرفت واجراهای زنده همچنان درسکوت 
کامــل خبری به ســرمی برنــد، اما با این تفاســیر از هنرمنــدان حوزه موســیقی همچنان 
ترجیح شان بر پیش بردن کنسرت های آنالین یا به طور کلی عدم برگزاری اجراهای زنده 
اســت تا بعد ازاین تعطیلی بلند مــدت، بیش ازاین دچار ضرر و زیان های مالی نشــوند. 
برخی از کنســرت گذاران تأکید دارند چرخه اقتصادی درحوزه موســیقی برمبنای اجرای 
کنســرت و برنامه های آموزشی است و شــرایط امروز و مجازی شــدن اغلب برنامه های 
فرهنگی وهنــری چندان مورد اقبــال مخاطبان وهنرمنــدان نبوده و بــه دالیل مختلف 
تعداد هنرجویان آموزش موسیقی هم کمترشده است بنابراین تنها راه درآمد هنرمندان 
همین اجراهای صحنه ای است که آن هم دیگر فرصتی برای کنسرت های موسیقی باقی 
نمی مانــد چرا که بــا موج دوم ویروس کرونا و نزدیک شــدن به ایــام محرم و صفر همین 
چراغ های کم سوی سالن های کنسرت هم رو به خاموشی است و حاال باید دید بعد از این، 

حوزه موسیقی چه اتفاقاتی را تجربه خواهد کرد.

سرمایه گذار یا تهیه کننده ها نداشته باشد.«
ë   اجرای آنالین موسیقی با بلیت های رایگان

یا ارزان قیمت
جدا ازاین گله و انتقاد ها در خصوص باال بودن 
قیمت بلیت ها و اســتقبال نکــردن از اجراهای 
زنده گویا دفترموســیقی تصمیم دارد با توجه 
به شــرایط پیــش آمده کنســرت ها را به صورت 
آنالیــن همچنــان حفــظ کنــد. مدیــرکل دفتر 
موســیقی دراین بــاره پاســخ داد:»تقاضاهایی 
بــرای اجراهای آنالین به صــورت رایگان وجود 
دارد و همچنیــن تقاضــا شــده برخــی از ایــن 
اجراهای آنالیــن با پرداخت بلیت هــای ارزان 

قیمت برگزار شود.«

ë  نگرانی از ورشکســتگی صنعت موسیقی و
امید به گردش دوباره چرخ این صنعت

محسن رجب پور، مدیرعامل مجمع صنفی 
تولیدکنندگان و تهیه کنندگان آثارشــنیداری 
نیــز درایــن بــاره بــه »ایــران« گفــت: »بعــد 
ازشــیوع ویروس کرونا و تعطیلی چند ماهه 
برنامه های فرهنگی وهنری بویژه موسیقی، 
درجلســاتی کــه دردفترموســیقی بــا حضور 
آقای اللهیاری به عنوان متولی صدورمجوز و 
سیاســتگذار این حوزه و از طرفی سالن دارها 
برگــزار شــد، با توجه به دســتورالعمل ســتاد 
ملــی مقابله بــا کرونــا درخصــوص برگزاری 
کنســرت ها با نیمــی ازظرفیــت ســالن ها، با 
مشــورت واظهــار نظر همــه دوســتان به این 
نتیجــه رســیدیم درصورتــی که ســالن دارها 
هزینه اجاره بهای ســالن و بخــش نور و صدا 
را بــه 50درصــد کاهــش دهنــد، مــا نیز همه 
توان خود را به کار می گیریم تا چرخ ایســتاده 
صنعــت موســیقی و کنســرت ها باردیگربــه 
گــردش دربیایــد. ازســوی دیگــر بــا توجه به 
شــرایط اقتصــادی امــروز جامعــه، مجمــع 
صنفی تولیدکنندگان آثار موسیقی و شنیداری 
واقف به مســائل و مشــکالت این حوزه بوده 
و هســت ومــی دانیــم درســال های گذشــته 
با وجــود اینکه همــه مؤلفه ها چندیــن برابر 
افزایش قیمت داشــته اما قیمت بلیت های 
کنســرت درهمین ســال ها تغییــری نکرده و 
این افزایــش نیافتن قیمــت تقریباً صنعت 
موســیقی را بــه ورشکســتگی نزدیــک کــرده 
اســت و این موضوع موجب شــده مشکالت 
عدیده ای بــرای همکاران ما ایجاد شــود. اما 
با این اوصاف مجمع صنفی با درنظر گرفتن 
شــرایط اقتصادی جامعه و همراهی بیشــتر 
بــا مــردم در بحران کرونــا و از ســوی دیگر به 
جهت تزریق نشــاط و ایجاد روحیه مناســب 

و همچنیــن گــردش دوبــاره چــرخ صنعت 
موسیقی موافقت کردیم در صورتی که هزینه 
اجاره سالن های کنســرت نصف شود ما هم 
کمــک می کنیــم تــا کنســرت های موســیقی 

باردیگر به جریان بیفتد.«
رجــب پوردرادامــه افزود:»مجمــع صنفــی 
تولیدکنندگان و تهیه کنندگان آثارشــنیداری 
تصمیمات خود را بر اســاس منافع جمعی 
و برخاســته از نظر همــه تولید کننــدگان آثار 
گوناگون موسیقی و همچنین همه مؤلفه های 
زمانــی و مکانــی اتخاذ می کنــد و صرفاً برای 
خوشــایند یــک بلیــت فروشــی یا بعضــی از 
دالالن کــه دراین حرفه به دنبال طلب ســود 

فعالیــت می کننــد ،تصمیــم نمی گیریــم و 
سعی می کنیم تمامی جوانب شغلی خود و 
صنف را برای اساس رفاه حال مردم در نظر 

بگیریم که اولویت نخست ما بوده است.«
این تهیه کننده درباره کنســرت هــای آنالین 
گفت: »فعالیت های حوزه موسیقی برخالف 
حوزه ســینما اســت، درســینما پخــش فیلم 
بــدون حضورعوامــل بــوده و روح اجــرا زنده 
نیســت امــا درکنســرت های موســیقی بیــن 
هنرمنــد وگروه هــای هنــری بــا تماشــاچیان 
حاضر در سالن ارتباط مستقیم وجود دارد و 
حتی با وجود برگزاری کنسرت دریک روز و در 
سانس های متفاوت بر اساس این ارتباط بین 
مخاطب و هنرمند شاهد اجراهای متفاوتی 
هســتیم از این رو دربخش زیادی از اجراهای 
آنالین خصوصــاً دراجراهای موســیقی پاپ 
فاقد یک چنیــن مزیتی برای هــم هنرمند و 
تماشاگر هســتیم و به همین دلیل اجراهای 
آنالین موسیقی از استقبال کمتری برخوردار 
هســتند بجز معدود اجراهایی که در سراســر 
دنیــا توســط برخــی از هنرمندان مشــهور در 

حال برگزاری است.«
مــن  عقیــده  »بــه  کــرد:  بیــان  ادامــه  در  او 
می توانیــم با رعایت پروتکل های بهداشــتی 
اجراهــای آنالین موســیقی پــاپ را با حضور 
تماشــاگر برگــزار کرد تــا این اجرا ها به شــکل 
واقعی تر برای مخاطبــان مجازی جلوه کند 
و هیجــان و انــرژی کافــی را بــه آنها برســاند. 
امیدوارم این پیشنهاد اجرا شود و حتی برای 

آن بلیت فروشی هم صورت بگیرد.«
ë  انعطاف صنف موســیقی در برابر مشکالت 

اقتصادی
محمدحسیــــــن توتونچیــــــان، یکـــــــی از 
تهیه کننده های باسابقه موسیقی نیزدرباره 
استقبال نشدن از کنسرت های موسیقی بیان 

شجو
 دان

ری
گزا

خبر

ë  :محمد اللهیاری
آمادگی خودمــان را برای برگزاری 
اجراهای صحنه ای در فضاهای باز 
مانند مجموعه نیاوران و سعد آباد 
اعالم کرده ایم. همچنین تفاضایی 
ازمجموعــه شــهر آفتــاب بــوده و 
البته برخی گروه های موسیقی هم 
تقاضای اجرای کنسرت به صورت 
آنالیــن داشــته اند. بــه هــر حــال 
دفتر موســیقی با همه این گروه ها 
همکاری و تعامل دارد تا موسیقی 

همچنان فعال باشد

ë  :محسن رجب پور
بــا  می توانیــم  مــن  عقیــده  بــه 
بهداشــتی  پروتکل های  رعایت 
اجراهــای آنالین موســیقی پاپ 
را با حضور تماشاگر برگزار کنیم 
تا این اجرا ها به شــکل واقعی تر 
جلوه  مجــازی  مخاطبــان  برای 
کنــد و هیجــان و انــرژی کافی را 
به آنهــا برســاند. امیــدوارم این 
پیشنهاد اجرا شــود و حتی برای 
آن بلیــت فروشــی هــم صورت 

بگیرد.

ë  :محمدحسین توتونچیان
موســیقی  صنعــت  در  مادیــات 
درنــگاه  و  نبــوده  توجــه  مــورد 
کنسرت گذارها قرار نگرفته است 
در غیرایــن صــورت در طول ســه 
ســال گذشــته قیمت بلیت های 
کنسرت افزایش پیدا می کرد. نگاه 
ما همکاری، همیاری و همفکری با 
توده جامعه بوده اســت. نگاه ما 
بــه اکثریت جامعه و بهــره بردن 
از انــرژی هوادارانی اســت که در 

جامعه هستند
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ë  جهان پیچیده  وضعیت  آیا  شـــما  به نظر    
امروز با بروز و ظهور ویروس کرونا در شـــکل 
و شمایل نمایشنامه نویســـی روزگار پیش  رو 

تأثیری خواهد گذاشت یا خیر؟
بـــدون تردید ایـــن اتفاق آنقـــدر بزرگ 
است که نه فقط در حوزه نمایشنامه نویسی 
و تئاتـــر بلکه در حوزه هـــای دیگر هنری نیز 
تأثیـــر مســـتقیم و غیرمســـتقیمی خواهـــد 
داشـــت. به نظـــر می رســـد هنرمنـــدان به 
دو شـــکل بـــا این مســـأله در آینـــده روبه رو 
خواهند شد؛ یک شـــکل، برخورد عجوالنه 
برخـــوردی  دیگـــر  شـــکلی  و  سردســـتی  و 
عمیق تـــر خواهد بود. فکر می کنم بخشـــی 
از هنرمنـــدان عمیق تر به این مســـأله فکر 
خواهنـــد کـــرد و در ایـــن تعقـــل و تفکـــر و 
عمـــل خالقـــه  نوشـــتن، مســـأله آنهـــا تنها 
کرونا نخواهد بـــود چرا که ویروســـی به نام 
کووید19 تغییری عمده  و بنیادین در جهان 
بینی انســـان ها به وجـــود آورده و آن بخش 
از هنرمندانـــی کـــه به مســـأله عمیق تر فکر 
خواهند کـــرد ممکن اســـت در کوتاه مدت 
اثری خلق نکنند اما در دراز مدت آثارشان 
تحـــت تأثیر ایـــن موضوع مهـــم و بنیادین 
قرار خواهـــد گرفت و بی شـــک نمی توانند 
از ایـــن تغییـــر بنیادی و جهان شـــمول دور 

بمانند.
ë  به نظر شـــما شـــکل و شـــمایل این بروز و 

ظهور در آثار نمایشی ما چگونه خواهد بود؟
حقیقت این است که نمی شود نسخه ای 
بـــرای هنرمند تجویز کرد اما تجربه نشـــان 
می دهد کـــه برخورد بـــا مســـأله ای در این 
حد گسترده و جهان شمول مسابقه نیست 
که بگوییم چه کســـی اول به آن پرداخته یا 
چه کســـی آخر. ممکن اســـت همان اولین 
هنرمنـــدی کـــه می آیـــد و در متـــن خود به 
تأثیر این ویـــروس بر زندگی بشـــر معاصر 
و مناســـباتش می پـــردازد، اتفاقـــاً روحیـــه 
خالق و بکر داشـــته  باشـــد و بتوانـــد یکی از 
ماندگارتریـــن آثـــار را در ایـــن حـــوزه تولید 
کنـــد یـــا برعکس، ممکن اســـت کســـی که 
همـــان اول کار می آیـــد و از ایـــن موضـــوع 
تأثیر می گیرد چیزی بنویسد دم دستی و در 
حد گزارش های یومیه  و ژورنالیســـتی که از 
ارزش هنری تهی باشد یا آن چنان شاخص 
نباشـــد و کسانی که در ادامه و با تأخر به آن 
می پردازند و البته با فاصله و درک درست 
از موضوع، آثـــار قابل تأمل و توجهی خلق 
کنند. پس این جا دو بحث در میان اســـت، 
یکی روحیه خالقانه و بکر هنرمند و دیگری 
ژانر کاری او. بعضی ها براساس همین ژانر 
کاری ، ممکـــن اســـت با موضـــوع ،تراژیک 
برخـــورد کننـــد و بعضی دیگـــر رمانتیک یا 
کســـی دیگر مثل من با طنـــزی تلخ. من از 
آن دسته هستم که به موضوع به این شکل 
و شـــیوه نگاه می کنم و مســـأله برای من به 
یک شوخی شبیه است، شوخی ای که حتی 
باالتر از تراژدی قرار خواهد گرفت. در واقع 
نگاه من، یک نگاه طنزآلود شـــاید از جنس 
نگاه طنز تلخ و جدی به جهان باشـــد چون 
فکر می کنم و عقیـــده دارم که ماهیت یک 
موجـــود ذره بینی به عنوان ویروس کرونا که 
می تواند جهـــان را چنیـــن تحت تأثیر قرار 
دهد واقعاً شـــوخی تلخ زندگی ما آدم های 
امروزی است. انگار این زندگی است که به 
ما می گوید من شوخی هستم پس من را و 

حتی خودتان را اینقدر جدی نگیرید.
ë  عدم موقعیـــت،  ایـــن  اشـــکال  از  یکـــی   

گذشـــته  در  موقعیت ها  دیگـــر  با  شـــباهت 
اســـت. خود مســـأله تلـــخ اما بکر اســـت و 
تجربه ای در این زمینه وجود ندارد که چطور 
باید بـــا چنین چیزی برخـــوردی هنرمندانه 
داشـــت، البته نمونه هایی مثل بیماری ها یا 
بالیـــای طبیعی وجود داشـــته اما با ماهیت 
و شـــکل و شـــرایطی کاماًل متفاوت. می شود 
آنچه در تاریخ گذشـــته بشـــر وجود دارد و در 
آثار هنری بروز و ظهور پیـــدا کرده را با آنچه 
امروز شـــاهدش هستیم در یک قالب و نگاه  
»این همانی« قرار بدهیم و از همان روش ها 

استفاده کنیم؟
نکته درستی است. ببینید همان طور که 
اشاره کردید بالیای طبیعی یا غیرطبیعی تا 

حدود زیادی قابـــل درک و کنترل بوده اند، 
مثـــاًل می گوییـــم شـــاید ایـــن موقعیت که 
در آن هســـتیم شـــبیه جنگ باشـــد و... اما 
واقعیت بـــه نظر من این جاســـت که حتی 
جنگ هم مســـأله ای ســـت ســـاخته دست 
بشر یا حتی اگر نگوییم ساخته دست بشر، 
بشـــر می تواند روی آن کنترل داشته باشد و 
همان طور که آن را شـــروع کـــرده آن را هم 
کنترل یـــا تمام کند. باالخـــره هر جنگی در 
نهایـــت به صلح می رســـد اما چیزی تحت 
عنوان ویـــروس کرونا، قابل کنترل نیســـت 
و احســـاس می کنـــم موضوع فقـــط بحث 

و بخـــش پزشـــکی داســـتان نیســـت بلکـــه 
مهم تر از آن، تأثیری اســـت کـــه این پدیده 
بر جهان بینی انســـان ها گذاشـــته و خواهد 
گذاشـــت، البته جنگ و بالیای طبیعی و... 
هم بی شک تأثیر خود را روی زندگی مردم 
می گذارنـــد اما هـــم به لحاظ گســـتردگی و 
هـــم از لحاظ عمق تأثیـــری که چه مثبت و 
چه منفی بر مراودات و شـــکل های زندگی 
اجتماعـــی می گـــذارد، همگـــی می توانـــد 
سوژه ای برای پرداخت و تحقیق و پژوهش 
و  هنرمنـــدان  جامعه شناســـان،  بـــرای 
روانشناسان باشد. به عقیده من، بشر امروز 
فعـــاًل درگیر روبنـــای تأثیرات ایـــن بیماری 
است و چنین رویکردی هم طبیعی به نظر 
می رسد؛ عمق داستان چندسال بعد خود 
را نشـــان خواهد داد که چه بســـا از اتفاق و 
دورانی تلخ، نتیجه و تأثیری مثبت حاصل 

شود.
ë  خود شـــما طـــی چندماه اخیـــر در خلوت

خود به نوشـــتن نمایشنامه ای با این رویکرد 
فکر کرده اید؟ یا دست به نوشتن پروژه ای با 

این فرم و محتوا برده اید؟
بـــه صـــورت جـــدی روی یکی دو ســـوژه 
فکر کـــردم که بـــرای من به شـــخصه تأثیر 
این ویـــروس بر زندگی آ دم ها و مناســـبات 
اجتماعی شـــان بیـــش از هـــر چیـــز مهم و 
جلوه گر به نظر می رسد؛ در واقع سوژه هایی 
که به آنها فکر کردم هـــم برآمده از همین 
نوع نگاه و تأثیر اســـت و چالش و تالطمی 
که در ســـطح یک ســـرزمین به وجود آورده 
اســـت. با این حال همان طور که گفتم زاویه 
دید و ژانـــری که من اصـــواًل در کارهایم به 
آن نظـــر دارم همان پرداخـــت طنز یا بهتر 
است بگوییم طنز تلخی است که در چنین 
موقعیت هایی می شود از دل مسأله بیرون 

کشید.
ë  به عقیده شـــما نگاه هنرمنـــدان در غرب و 

شـــرق در چنین مدل هایی که جهان شمول 
سطح  در  پاندمی هایی  اصطالح   به  و  هستند 
است  متفاوت  هم  با  بین المللی،  همه گیری 
یا نه؟ این جهان شمول بودن موضوع، یک 

شکل از هم اندیشی مشترک را رقم می زند؟
بـــه هر حـــال ایـــن طبیعی اســـت که هر 
هنرمنـــد در هر جای دنیـــا از نقطه نظر و با 
توجه به داشـــته های فرهنگـــی خودش به 
موضـــوع های مختلـــف نگاه کنـــد؛ در کنار 
این مســـأله، به عنوان مثال ما در کشورمان 
با محدودیت هایی روبه رو هســـتیم که باید 
آنهـــا را هم مد نظـــر قرار بدهیـــم و طوری 
به مســـأله و موضوع بپردازیـــم که قابلیت 

اجرایی داشته باشـــد و عقیم نماند. عالوه 
بـــر این، بدون شـــک مـــردم هر ســـرزمینی 
براســـاس آداب، رســـوم و فرهنگـــی رشـــد 
و  نویســـنده ها  و  کرده انـــد  پیـــدا  تربیـــت  و 
هنرمندان شـــان نیـــز تربیت  یافتـــه همیـــن 
فرهنگ و آداب و رســـوم هستند و در چنین 
بســـتری خلق اثر می کنند. این تفاوت های 
ســـرزمین های  در  اجتماعـــی  و  فرهنگـــی 
مختلف تفاوت هایی در ارائه اشکال هنری 
ایجـــاد خواهد کـــرد، ولی به عقیـــده من در 
این مورد به نظر می رسد هنرمندان جهان 
تقریباً حرف و محتوای آثارشـــان بســـیار به 

هم نزدیک خواهد شد.
ë  و سؤال آخر اینکه چندماه دوری از صحنه

تئاتر بـــرای شـــما چگونه گذشـــت و چطور 
برگزار شد؟

درســـت مثـــل همه مـــردم؛ چـــون فکر 
نمی کردیـــم کـــه چقدر ایـــن ماجـــرا طول 
خواهد کشید و هنوز هم نمی دانیم، بخشی  
از آن در بالتکلیفی و بخشی  هم در ترس و 
واهمه و احتیاط گذشت؛ به لحاظ شخصی 
اما در کنـــار همه تلخی های آنچه می دیدم 
و می شـــنیدم، بخش شـــیرینی هـــم وجود 
داشت. سعی کردم در این مدت و فرصت 
چیـــزی به عنوان زمان را از دســـت ندهم و 
همین باعث شد کمی به خودم رجوع کنم 
و ببینم باید چه کارهای ناکرده ای را ســـر و 
سامان بدهم تا صددرصد مقهور موقعیت 
حمـــل  اگـــر  نشـــوم.  شـــرایط  ایســـتایی  و 
برخودســـتایی و اغراق نباشـــد خیلی کتاب 
خوانـــدم، فیلـــم دیـــدم و چنـــد کاری را که 
نوشتنی بود و به دالیل متعدد عقب افتاده 
بود  تمام کـــردم و همان طور که پیش تر در 
صحبت ها به آن اشـــاره کـــردم فرصتی بود 
برای فکـــر کردن به همین مســـأله ای که با 
آن روبه رو هستیم؛ اینکه کجا ایستاده ایم و 
چه اتفاقـــی افتاده و این اتفاقات و ماجرای 
به این گســـتردگی را چطور باید در آثارمان 
انعکاس بدهیم و پیش  روی چشم  کسانی 
بگذاریـــم کـــه احتمااًل بعـــد از عبـــور از این 
مرحله می خواهند با روایـــت هنرمندان از 
این روزها و ماه ها آشـــنا شـــوند و خود را در 
آیینه هنر دوباره تماشا کنند. به هر صورت، 
هیـــچ  وضعیتی دائمی نیســـت و تـــا وقتی 
زنـــده  هســـتیم و نفـــس می کشـــیم باید به 
این فکر کنیم که این شـــوخی زندگی با بشر 
هم باالخره تمام می شـــود و شـــاید شوخی 
دیگری پس از چندی خود را نشـــان بدهد. 
این  فکرها چیزی است که روزهای من را با 

خودش به جلو می برد.

 مروری بر جانمایی کووید 19 
در آینده متون نمایشی در گفت و گو با  کوروش نریمانی

کرونا، طنز تلخ زندگی بشر امروز
یکه تـــازی کرونا در جهان همچنان ادامـــه دارد و هر روز همان قدر که قربانیان بســـیار می گیرد، به 
همان اندازه هم شـــیوه و روش متفاوتی را برای ابتـــال و از پای درآوردن مردم بـــه کار می گیرد که 
همه این ها مقطع کنونی زندگی بشـــر را با چالشـــی عجیب روبه رو کرده که شاید به سختی بتوان 
نمونه ای برای آن پیدا کرد؛ هیچ کس بدرستی نمی داند تا چه زمانی این اپیدمی حرف اول جهان 
و مردمـــش خواهد بود و آمارها تا کی هر روز با تعداد بی شـــمار قربانی باال و پایین می رود اما نکته 
مسلم، تأثیر این پدیده  بر مناســـبات اجتماعی و فرهنگی مردم اســـت و تغییر درسبک زندگی و 
نوع نگاه  و جهان بینی شـــان در مورد امروز و آینده. این تأثیر بی شـــک، اثـــرات خود را در گونه ها، 

حوزه ها و ژانرهای مختلف فعالیت های هنری و هنرمندانش خواهد گذاشـــت و این هنرمندان، 
هر آن چه  را از ایـــن ویروس و تأثیراتش درک و دریافت کرده انـــد  در آینده ای دور یا نزدیک، روی 
کاغذ خواهند آورد تا در نهایت اثری شود بر صحنه تئاتر یا پرده سینما. اما این بروز و ظهور چگونه 
خواهد بـــود و چنین موقعیتی چگونه در آثار هنری بازنمایی خواهد شـــد؟ در حوزه تئاتر که در کل 
جهان با رخوتی چند ماهه روبه رو شـــده و هنرمنـــدان این حوزه نیز مثل حوزه هـــای دیگر با کمی 
تفاوت ماهوی، خانه نشین شده اند در این چند ماه خلوت به چه چیز فکر کرده اند و چگونه با کرونا 
روبه رو شـــده اند و از چه زاویه ای به آن نگاه کرده اند و احتمااًل قرار است این تأثیر احتمالی چگونه 
در آثارشان خودش را نشان بدهد. کوروش نریمانی نویسنده، کارگردان و بازیگر تئاتر در گفت وگو 

با »ایران «از جنبه های مختلف این موقعیت خاص می گوید و تجربه  زیستی اش در این دوره.  

وقتی چنین مســـأله  عالمگیری خرد و کالن جهان را با تهدید مرگ روبه رو کرده اســـت و انســـان اســـتیصال خود 
را دربرابر ویروســـی این چنین کوچک به تماشـــا نشســـته، طبیعی اســـت همان طور که بر تمام ارکان زندگی بشـــر 
ســـایه بیندازد، روی آثاری که همین بشـــر خلق خواهد کرد تا راوی چنین دورانی باشـــد نیز تأثیرگذار خواهد بود. 
به شـــخصه به ایـــن موضوع و تأثیراتش بر حیات بشـــر امروز فکر می کنم و می بینـــم از جزئی ترین و کوچک ترین 
شکل تأثیر تا کلی ترین و مهم ترینش می توان سوژه بیرون کشید و طرح و ایده برای نوشتن. واقعاً دلم می خواهد 
در اولیـــن فرصت بنشـــینم و این طرح ها را بنویســـم؛ طرح هایی که اصواًل می خواهد از شـــرایط بســـیار باورناپذیر 
امروز و آینده مبهم، غیر روشـــن و به نوعی ناامنی هســـتی انســـان را یادآوری کند. جهـــان تجربه زندگی در جنگ 
جهانـــی دوم و پـــس از آن را دارد کـــه اثراتش کـــم و زیاد به تمام جهان ســـرایت کرد و اگر چه نســـبت به موضوع 
کرونا، کمی امیدوارکننده تر به نظر می رســـید اما رد پای بزرگ آن را در هنر و فلســـفه غرب می بینیم که به فلسفه 
اگزیستانسیالیستی و هنر ابزورد منتهی شد. جهان پس از خاموشی جنگ، تازه با وضعیتی ابزورد از زندگی مواجه 
شـــد و این وجه از ســـؤال شکل گرفت که واقعاً انسان تا کجا در برابر شگفتی ها و راز و رمزهای زندگی و مرگ ناآگاه 
اســـت و این ســـؤال به دل هنر و فرهنگ و ادبیات رفت و علوم انســـانی را از خود لبریز کـــرد. در دوران کنونی و در 
وضعیت کرونا هم در جایی که امروز ایســـتاده ایم شـــکل مشـــخص و دقیقی از زمان و شرایط به پایان رسیدن این 
بحران پیش  روی مان وجود ندارد و نمی توانیم از آنچه بعد از تمام شدن این وضعیت تجربه خواهیم کرد حدس 
و گمان دقیقی داشـــته باشیم پس شـــکل بروز و ظهور تأثیراتش هم غیرقابل پیش بینی است. با این همه می توان 
حدس زد که پســـاکرونا، دوره تشـــنگی است و حرف زدن درباره آنچه بشـــر در این دوران تجربه کرد و پرداختن به 
سویه های مختلف آن.  پیش بینی من این است که رد پای درد مشترک انسان ها در آثار آیندگان به صورت منطقی 
دیده خواهد شـــد. به این دلیل که این بحران نه بومی و نه منطقه ای و نه ســـرزمینی، بلکه کاماًل جهانی اســـت و 
وقتی می بینیم کرونا آدابی جهانشـــمول از رعایت پروتکل های بهداشتی تا انزوای خانگی و قرنطینه را برای همه 
مردم دنیا رقم زده متوجه می شـــویم که این شکل از شباهت چیزی است علیحده که پیش تر از این وجود نداشته 
و برای یک هنرمند، مثاًل یک نمایشـــنامه نویس چه ســـوژه ای بکرتر از این. کرونا، نشان داد که انسان چه بیهوده بر 
ســـر قدرت حرص می زند و چه باعجله و ســـهل انگارانه منابع طبیعی را از بین می برد. شاید پس از قرن ها، اولین 
بار اســـت که انســـان دوباره به جایگاه مقدس طبیعت در کل جهان و به صورت یکپارچه و جهانی فکر می کند و از 
طرفی دیگر سرنوشـــت تراژیک قربانیان و شـــکل مرگشان دستمایه ای است برای 
نوشـــتن از رنج بشر به اشکال گوناگون. یا بحث تحریم هایی که شرایط را برای 
کشـــوری مثل ما بسیار دشوار کرده یا بی خردی و آماده نبودن برای برخورد 
با چنین مســـأله ای که می تواند در هر کجای جهان اتفاق بیفتد. همه اینها 
تیتروار ســـوژه هایی هستند که می توانند محل نوشتن باشند و ایده ای برای 
نوشتن. کرونا باعث شده انســـان ها ماهیت خود را دوباره مرور کنند. کرونا 
در دستی مرگ آورد و در دست دیگرش، هدیه ای افشاگرانه که می خواست 
انسان ها را در سطوح مختلف جامعه با نتیجه کارشان آشنا کند و ماهیت ها را 
نشان بدهد. این افشاگری جهانی جزو محسنات کروناست و حتی افشاگری های 
فردی و برون ریزی انســـان هایی که از در خانه ماندن و تنهایی می ترسند و 
حاال فهمیده اند که از این شکل تنهایی می ترسند. اینجاست که عیان 
می شود انســـان های صبور، پیروزمندان این دوران هستند. همه ما 
در مرز افشـــا شدن هســـتیم که تا چه حد از مرگ می ترسیم یا در 
چنین موقعیتی شـــعور جمعی خواهیم داشت یا همان طور که 
گفتیم چقدر اصرار داریم آیین های غیرمذهبی مثل فوتبال و... 
جایگاه خود را نشـــان می دهد که کدام اهمیت داشته و کدام 
نه. همه اینها قیمتی اســـت که ما آن را پرداخت خواهیم 
کرد تا بـــه خود و جامعـــه ای که در آن زندگـــی می کنیم 

نگاهی دوباره بیندازیم. 

اگر نوشـــتن متـــون ادبـــی و هنـــری، علی الخصـــوص نمایشنامه نویســـی همراه بـــا پرداخت هنـــری، جدی و 
زیباشـــناختی باشـــد در هر دوره  و زمانی جذاب خواهد بود و تأثیرگذار؛ اما قاعدتاً بعد از هر فاجعه و بحرانی 
باید اجازه داد چند ســـال از آن بگذرد تا ته نشـــین شـــود و بتوان از زاویه دقیق و درستی به آن نگاه کرد و مورد 
تحلیل قرارش داد، مثل جنگ جهانی دوم که در دوران جنگ، نمی شـــد و نشد که اثر بزرگ هنری خلق شود 
اما ده ســـال گذشت تا مسأله ته نشین شود و شناخت درستی نسبت به آن پیدا شود. فاصله گرفتن عقالنی از 
چنین پدیده هایی و البته داشـــتن قدرت تحلیل اکثراً هنرمند را به ســـمت و سوی برخورد احساسی با مسائل 
می کشاند و اجازه دقت و تأمل در مسأله را به او نمی دهد. به نظر من حتی اگر در آینده هم درباره موضوعی 
مثل کرونا بخواهیم حرف بزنیم و بنویسیم، باید با یک زیباشناسی و با زبان دیگر به سراغش برویم طوری که 
آشـــنایی زدایی در آن اتفاق افتاده باشـــد و از این منظر و زاویه بتوانیم چشـــم انداز متفاوتی به موضوع داشته 
باشـــیم. توجه داشـــته باشـــیم که امروز مردم آنقدر در اخبار و محیط اطراف خود درباره موضوعی مثل کرونا 
می شنوند که از آن اشباع شده اند و همه می خواهند از این مخمصه فعاًل خالص شوند و این میل به خالصی 
امـــری طبیعی اســـت،پس همان طور که آمد باید اجـــازه بدهیم که از این دوران عبور کنیم و نســـبت به آنچه 
اتفاق افتاده و تمام بشـــریت را به این شـــکل با خود درگیر کرده و به یک فاجعه تبدیل شـــده شناخت بهتری 
پیدا کنیم و زوایای نامکشوف اش را بشکافیم و بر آن محیط وارد شویم. تسلط فنی و تکنیکی موضوع و مسأله 
ضروری دیگری اســـت که باعث می شـــود هر کســـی نتواند از عهده تبدیل این موضوع به یک اثر خالق هنری 
در متون نمایشـــی و... بربیاید. پرداختن بـــه چنین موضوعی به قدرت باالی 
تحلیل نویســـنده نیاز دارد تا بتواند از دل ایـــن قضیه چیزی را در قد و قامت 
هنر بیرون بکشـــد که هم برای خود ما و هم برای نســـل های بعدی آموزنده 
باشـــد. خود من اخیراً چیزی نوشته ام که به هیچ وجه ظاهرش شبیه داستان 
امـــروز و بحث کرونا به عنوان یک موضوع مســـتقیم نیســـت؛برای این کار به 
دل تاریخ زدم و اتفاقات و مســـائل مشـــابه را مورد مداقه و واکاوی قرار دادم 
و با بیرون کشیدن اطالعات که از دل کتاب هایی دریافت کردم به نمادهایی 
تازه رســـیدم که به کار من رنگ و بویی تازه می دهد و با امروز هم همخوانی 
و نزدیکی دارد. هدف این است که به آن اشباع شدگی برنگردیم. باید دقت 
کنیم که به عنوان مثال نویســـنده بزرگی مثل ساموئل بکت »در انتظار گودو« 
را طوری نوشـــته که انگار هیـــچ ربطی به جنگ جهانی دوم نـــدارد اما اتفاقاً 
کامـــاًل به همین موضـــوع مربوط اســـت و او در افقی که ترســـیم می کند این 
جنگ و نتایجش را پیش  چشـــم مخاطب می گذارد و حاصلی است از دوران 
جنگ؛ اما نه به شکل و شیوه ای باسمه ای. پس از همین جنگ بود با آن همه 

کشـــتار و ویرانی ســـاختارهای سیاسی، اقتصادی، 
اجتماعـــی کـــه »بکـــت «می آیـــد و تأثیر همه 

این ها را در دل »در انتظار گودو« می کارد اما 
با هوشی سرشـــار، خالقه، بینش مند و البته 
هنرمندانه. تاریخ تئاتر شهادت می دهد که 

بزرگ تریـــن آثـــار هنری همیشـــه در پیوند با 
زندگی جمعی و حوادث بزرگ جامعه بشری 

زیســـت کرده اند و همیشه همین بوده 
و آثـــار بزرگ بدون توجه به بشـــر و 

حیات اجتماعی او، لقب بزرگی 
و اهمیـــت دریافـــت نکرده اند 

و از همیـــن پیونـــد بـــوده کـــه 
به آثـــاری مهـــم در ادبیات 

تبدیل  جهـــان  نمایشـــی 
شده اند.

ردپایدردمشترکانسانها
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قطب الدین صادقی
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بدون شک مردم هر 
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من در این مورد به نظر 
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4 فروردین
متعاقب ملی شدن صنعت نفت 
در ایران و از بیم اخاللگری 

عوامل انگلیس در مناطق نفتی، 
در خوزستان حکومت نظامی 

اعالم شد.

12 اردیبهشت
دکتر محمد مصدق کابینه خود را معرفی 

کرد. سرلشکر فضل اهلل زاهدی که 2 
سال بعد علیه مصدق کودتا کرد در این 

کابینه وزیر کشور شد.

28 اردیبهشت
دولت امریکا قانون ملی شدن 
صنعت نفت ایران را خالف 

قوانین بین المللی دانست .

26 اردیبهشت
در پی اعالم ملی شدن صنعت 

نفت، رزمناو انگلیسی »ورن« وارد 
خلیج فارس شد. ۱2 روز پیش نیز 
ناو جنگی دیگرانگلیس وارد آبهای 

منطقه شده بود.

27 فروردین
مجلس شورای ملی با 
77 رأی مثبت به کابینه 
عالء رأی اعتماد داد. 
این دولت تنها 9 روز 

دوام یافت.

14 شهریور
سفارت امریکا به ساختمان 
جدیدی در خیابان تخت 
جمشید تهران منتقل شد.

20 شهریور
دولت انگلیس کشتی حامل دو هزار تن 
شکر را که از انگلستان به مقصد ایران 
حمل می شد، در میانه راه متوقف و 

دستور بازگشت آن به بنادر انگلیس را 
صادر کرد.

24 اردیبهشت
محمد مصدق نخست وزیر 
انحالل شرکت نفت ایران و 
انگلیس را طی بخشنامه ای به 
کلیه ادارات اعالم کرد و بدین 

ترتیب اولین گام عملی در 
راه ملی کردن صنعت نفت را 

برداشت.

5 خرداد
دولت انگلستان به دلیل خلع 
ید از منابع نفتی ایران در 

مبارزات ملی شدن صنعت 
نفت ، به دادگاه الهه شکایت 

کرد.

8 شهریور
دولت انگلیس اقدام 
به تحریم اقتصادی 

و بلوکه کردن 
دارایی های ایران کرد. 
هدف، مقابله با نهضت 
ملی شدن صنعت نفت 

ایران بود.

15 شهریور
دولت انگلیس اعالم کرد اگر 
دولت ایران اقدام به اخراج 

کارشناسان انگلیسی از آبادان کند 
یا پروانه اقامت آنها را لغو کند، 

بی درنگ برای دفاع از آنها مداخله 
نظامی خواهد کرد.

16 خرداد
سرکنسولگری های ایران 
در تل آویو و قدس به 
دستور دولت محمد 
مصدق تعطیل شد.

30 اردیبهشت
»حزب زحمتکشان« به ریاست 
دکتر مظفر بقایی تأسیس شد.

دولت مصدق و نفت در مصاحبه آیت اهلل کاشانی
 با نشریه فرانسوی »پاری لیبره«

میل نداشتم مصدق
از مجلس بیرون بیاید

روز چهارشنبه ساعت چهار و نیم بعد از ظهر 
خانم »کالوک« فرانسوی خبرنگار و نویسنده 
نشریه »پاری لیبره« مصاحبه ای با آقای آیت اهلل 

کاشانی به عمل آورد.
خبرنگار نامبرده قبالً چنین گفت: من خیلی 
مفتخرم کــه حضــرت آیــت اهلل موافقت 
کرده انــد که مــن در محضر ایشــان برای 
مصاحبــه پذیرفته شــوم.آیت اهلل در جواب 

خبرنگار مزبور اظهارداشت که: ما به خبرنگاران کشور های بی طرف و روزنامه نویسانی که برای 
آزادی مردم جهان و مبارزه با سیاست های استعماری مجاهدت می کنند عالقه مندیم زیرا بهترین 
راه رسیدن به صلح جهانی و جلوگیری از جنگ مجاهدت در راه آزادی و دموکراسی حقیقی 
و همچنین مبارزه با سیاست های استعماری است و من امیدوارم که شما هم در راه وظیفه خود و 
خدمت به صلح و انسانیت توفیق حاصل کنید. در این موقع خبرنگار نامبرده اجازه خواست که 
سؤاالت خود را که قبالً نوشته و حاضر کرده بود مطرح نماید. هر سؤالی را که خبرنگار نامبرده 
می نمود مترجم آیت اهلل ترجمه می کرد و آیت اهلل فوراً جواب آن را با خونســردی می گفت و 

ترجمه می شد. 
 من چون زن هستم می خواهم بدانم نظر حضرت آیت اهلل درباره زن های ایران 

چیست؟
 زن های ایرانی باید با اتفاق و یگانگی با هرگونه نفوذ سیاست های خارجی و »امپریالیسم« مبارزه 
کنند. زن های مسلمان عموماً و زن های ایران بخصوص موظفند که به وطن و کشور خود خدمت 
کنند و با سیاست های بیگانه مبارزه نمایند مثالً اگر الزم شود امتعه خارجی نخرند و آنچه را به نفع 
سیاست های مخالف ملت و وطن آنهاست بایکوت نمایند و فرزندان خود را با شجاعت و شهامت 
برای دفاع از وطن تربیت کنند. همچنین اگر برای مبارزه با سیاست های متجاوز بیگانه، مردان ایران 
ناگزیر شوند که سالح به دست بگیرند و عده آنها کافی نباشد زن های ایرانی نیز موظف خواهند 
بود که دوش به دوش مردان با متجاوزین از هر طرفی که باشند جنگ کنند و از وطن خویش 

دفاع نمایند و نگذارند هیچ نوع سیاست استعماری در خانه و کشور آنها رخنه نماید. 
حضــرت آیت اهلل راجع به دولت دکتر مصدق چــه فکر می کنند و آیا دکتر 
مصدق به نظر حضرت آیت اهلل موفق خواهد شد که برنامه خود را عملی کند؟

دکتر مصدق برای اجرای قانون ملی کردن صنایع نفت ایران در سراسر کشور قبول زمامداری 
کرده است. متأسفانه دکترمصدق ضعیف المزاج است و اگر ضعف مزاج مانع ادامه فعالیت او 
نشــود چون از طرف افکار عمومی پشتیبانی شده است امیدوارم که موفق شود برنامه اصالحی 

خود را اجرا و عملی نماید.
 چرا هیچ یک از نمایندگان اقلیت در دولت دکتر مصدق شرکت نکردند؟ 

چون نماینــدگان اقلیت در مجلس نفوذ کامل و مؤثری دارند جبهه ملی صالح ندانســت که 
نمایندگان جبهه ملی سنگر مجلس را خالی بگذارند. نمایندگان اقلیت در منعکس ساختن افکار 
عمومی ملت ایران در مجلس وظیفه خطیر و مهمی دارند که نمی توانند از آن غفلت ورزند. من 
میل نداشتم که دکتر مصدق هم از مجلس بیرون بیاید زیرا دکتر مصدق در اداره کردن مجلس و 
کشاندن نمایندگان مجلس شورای ملی در جهت منافع ملی هموطنان ما وظیفه بزرگ و مؤثر و پر 
ارزشی داشت لیکن از این نظر که کشور ما دچار یک وضع استثنایی شده بود قبول زمامداری از 
طرف دکتر مصدق ناگزیر مورد موافقت من نیز قرار گرفت و من بسیار امیدوارم که دکتر مصدق 

در اجرای قانون ملی شدن صنایع نفت ایران توفیقی حاصل کند.
در ایران حکومت کمونیستی بر سر کار بیاید چه اقدامی خواهید کرد؟ 

در ایران حکومت کمونیستی تشکیل نخواهد شد.  اگر مقصود شما کمونیست داخلی است، اگر 
در ایران کمونیست هم وجود داشته باشد عده آنها بسیار کم است و به واسطه دین اسالم بسیار 
ضعیفند و موفق نخواهند شد در حکومت دخالت کنند و دولت تشکیل بدهند و اگر مقصود شما 
روسیه شوروی است تاکنون که ما از جهت همسایه شمالی خود در امان بوده ایم و چون سیاست 
ملی کشور ما حفظ بی طرفی کامل می باشد من تصور نمی کنم که از جهت دولت اتحاد جماهیر 

شوروی خطری متوجه مملکت ما گردد. 
آیا حضرت آیت اهلل تصور نمی کنند که امریکایی ها در موضوع ملی شدن نفت 

ایران و برای اجرای قانون آن کمک کنند؟
چون موفقیت ملت ایران برای ملی کردن صنایع نفت کشور خود فقط و فقط نتیجه و محصول 
مبارزات دامنه دار و صمیمانه عموم طبقات کشــور ماست و نهضتی عظیم در میان مردم ایران 
برای ملی کردن نفت کشور پدید آمده است ما احتیاج به کمک دولت امریکا نداریم و اما چون 
امریکایی ها خودشان نیز برای مبارزه با استعمار بریتانیا جنگیده اند و آزادی و استقالل برای کشور 
خود به دست آورده اند و ملی شدن صنایع نفت به دموکراسی حقیقی و آزادی ملت ما کمک 
بسیار مؤثری خواهد کرد من تصور می کنم که اگر کمکی از طرف امریکا به ملت ایران برای 
ملی کردن صنایع نفت ایران نشود الاقل در اجرای قانون ملی شدن نفت ایران که تصمیم قطعی و 

خلل ناپذیر ایرانیان است از طرف امریکایی ها کارشکنی نخواهد شد.
اگر دولت ،نواب صفوی را دســتگیر کند آیا حضــرت آیت اهلل از او حمایت 

خواهند کرد؟
دولت نواب صفوی را نخواهد گرفت. 

وظیفه شاه بنظر حضرت آیت اهلل چیست؟از نظر دینی شاه وظیفه مخصوصی دارد؟
شاه باید مثل سایر افراد مملکت با نفوذ سیاست های استعماری مبارزه کند و قوانینی که از مجلس 
می گذرد مراعات کرده و در حسن وجودی آن نظارت نماید و همچنین کامالً در راه بسط عدل 
و داد کوشش نماید. در مقابل قانون اسالم شاه با عادی ترین افراد ملت برابر است. ]در این موقع 
کسی با عبا و عمامه ســیاه وارد شد و صورت اسامی وزیران آقای دکتر مصدق را برای آیت اهلل 

قرائت کرد[ 
نظر جنابعالی راجع به این وزیران چیست؟ 

بعضی از اینها در دولت عالء بودند و بعضی دیگر هم در سال های پیش در دولت ها بوده اند اما 
هیچ یک از اینها از همکاران رزم آرا نیستند و در هر صورت من نسبت بموقعیت دکتر مصدق 
رئیس دولت در راه ملی کردن نفت نا امید نیســتم و وقتی که قانون ملی شــدن نفت طبق آمال 
ملت ایران عملی شود برای اصالحات کلی دقت و فرصت و امیدواری کامل ایجاد خواهد شد.
روزنامه داد - یکشنبه 15 اردیبهشت 1330
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بدون شک یکی از قشنگترین صداهایی که 
در قــرن جدید در ایران شــنیده شــد صدای 
»قیژ، قیژ...« بسته شدن شیرفلکه نفت صادراتی 
شــرکت ایــران و انگلیس اســت. لحظه ای 
تاریخی کــه روز 29 خرداد 1330 درســت 
سه ماه بعد از تصویب نهایی قانون ملی شدن 
صنعت نفت از ســوی مجلس ســنا رخ داد و 
شــرکت نقت ایران و انگلیس و پاالیشــگاه 
آبادان که بزرگترین تأسیسات نفتی آن زمان 
در جهــان بود، در اختیار شــرکت ملی نفت 

ایران قرار گرفت.
باوجود ملی شدن نفت در ماه های ابتدایی سال 
1330 مسئوالن شرکت نفت ایران و انگلیس 
و کارمندان و کارگران خارجی آنها همچنان 
در ایران و مناطق نفت خیز خوزستان حضور 
داشتند و با وجود تصویب قانون به کار خود 
ادامه می دادند و امیدشــان به تهدیدهایی بود 
که دولت انگلستان و مسئوالن شرکت ایران 
و انگلیس هر روز علیه ایران مطرح می کردند، 
اما تعدادی از نمایندگان مجلس که در رأس 
آنها محمد مصــدق و حامیان جبهه ملی قرار 
داشــتند، مصمم بودند تا هرچه سریع تر ایران 
سکان هدایت تأسیســات نفتی جنوب را در 
دست بگیرد و مسئوالن و کارمندان شرکت 
نفــت ایران و انگلســتان را از کشــور اخراج 
اردیبهشــت 1330 مجلــس  کننــد. روز 7 
شــورای ملی قانون 9 مــاده  را مصوب کرد 
که به »خلع ید« مشــهور شــد. طبق ماده یک 
این قانون اداره تأسیسات نفتی ایران به عهده 

گروهی 5 نفره متشکل از  نمایندگان مجلس 
شــورای ملی )دو نفر( و نمایندگان ســنا )دو 
نفر( و وزیر دارایی یا قائم مقام او گذاشته شد. 
همچنین در این قانون که روز 9 اردیبهشت به 
تصویب مجلس سنا رسید اخراج انگلیسی ها 
و واگذاری کارها به دولت ایران مورد تأکید 
قرار گرفته اســت. در ماده 2 این قانون آمده 
است: »دولت مکلف اســت با نظارت هیأت 
مختلط )هیأت 5 نفره( بالفاصله از شــرکت 
ســابق نفت انگلیس و ایران خلــع ید کند و 
چنانچه شــرکت برای تحویل فوری به عذر 
وجــود ادعایی بر دولت متعذر شــود، دولت 
می تواند تا میزان 25 درصد ازعایدات جاری 
نفــت را پس از وضع مخارج بهــره برداری، 
برای تأمین مدعابه احتمالی شرکت در بانک 
ملی ایران یا بانک مرضی الطرفین دیگر ودیعه 
گــذارد.« عالوه بــر این ها یکــی از بندهای 
مهم این قانون اشاره به تأسیس شرکت نفت 
ایران دارد. »هیأت مختلط باید هر چه زودتر، 
اساسنامه شرکت ملی نفت را که درآن هیأت 
عامله و هیأت نظارت مختلطی از متخصصین 
پیش بینی شــده باشد، تهیه و برای تصویب به 

مجلسین پیشنهاد کند.«
اما تصویب قانون اجرای ملی شــدن نفت یا 
قانون خلع ید با تحول بســیار مهمی همزمان 
شد که در واقع به اجرای این قانون و اتفاقات 
مهم بعد از آن ســرعت و جهت داد؛ انتخاب 
محمد مصدق به عنوان نخست وزیر از سوی 
مجلس شــورای ملی در روز 7 اردیبهشــت. 

محمد مصدق به عنوان رهبر جبهه ملی و سمبل 
حرکت ملی شدن نفت شناخته می شد و همین 
شد که با رأی باال به این سمت انتخاب شد. روز 
6 اردیبهشت حسین عالء به دلیل آنچه ناتوانی 
در حل بحران نفت و فشــار دولت انگلستان 
خوانده شــد از نخســت وزیری کناره گیری 
کرد و روز 7 اردیبهشت در جلسه فوق العاده 
مجلس جمال امامی پیشنهاد نخست وزیری را 
به محمد مصدق داد که بی هیچ قید و شرطی 
آن را پذیرفت و با رأی 79 نماینده )از بین 100 
نماینده( مهر تأیید بر آن خورد. محمد مصدق 
اولویــت اصلی کاری خــود را اجرای قانون 
ملی شدن نفت اعالم کرد و از همین رو زمینه 
چینی های الزم برای تشــکیل هیــأت ایرانی 

اداره کننده تأسیسات نفتی خیلی سریع انجام 
شــد. حدود یک هفته بعد از انتخاب مصدق 
در نیمه های اردیبهشت 1330 مجلس شورای 
ملی دکتر علی شایگان، دکتر عبداهلل معظمی، 
اللهیار صالح، حسین مکی و ناصرقلی اردالن 
و مجلس سنا مرتضی قلی بیات، دکتر احمد 
متین دفتری، محمد سروری، ابوالقاسم نجم و 
دکتر صادق رضازاده شفق را به عنوان هیأت 
مختلط نظــارت بر اجرای خلــع ید انتخاب 
کرد و هیأت نمایندگی خلع ید را نیز مهندس 
مهدی بازرگان، محمدعلی وارسته، مهندس 
کاظم حسیبی، دکتر عبدالحسین علی آبادی 
و مهندس محمد بیات تشــکیل دادند. اما در 
ســوی مقابل این ماجرا دولــت انگلیس هم 

ساکت ننشست و روز 6 خرداد ماه علیه دولت 
ایران به دادگاه الهه اقامه دعوی و تالش کرد 
تا ایــران را از اجرای قانون ملی شــدن نقت 
منصرف کند ولی در این سوی ماجرا دولت 
محمد مصدق کوتاه نیامــد و روز 20خرداد 
هیأت مدیره موقت شرکت ملی نفت با سفر 
به خرمشــهر در ساختمان مرکزی نفت ایران 
و انگلیس )آن هم با استقبال بسیار زیاد مردم 
منطقه( حاضر شــدند. هیــأت مدیره موقت 
شــرکت ملی نفت با اســتقرار در ساختمان 
شرکت نفت ایران و انگلیس آن هم با پشتوانه 
حمایت مردمی و دولتــی به »اریک دریک« 
مدیرکل وقت شرکت ایران و انگلیس اخطار 
داد کــه همه دفاتــر را تحویل دهــد و بدون 
نظر هیــأت ایرانی هیــچ تصمیم گیری انجام 
ندهــد. همچنین به او اعالم شــد تمامی امور 
اجرایــی باید زیر نظر هیــأت ایرانی صورت 
گیرد. پاســخ اریک دریک انگلیسی به این 
دســتورات هیأت ایرانی اعالم این نکته بود: 
»ما قانون شــما را به رسمیت نمی شناسیم و از 
لندن دســتور می گیریم و نه از دولت شــما«. 
کسی که روز 29 خرداد وقتی دید نمی تواند 
در مقابل خواســته های هیأت ایرانی مقاومت 
کند در نهایت به همراه مستر میس معاونش و 
بقیه کارکنان انگلیسی با کشتی ایران را ترک 
و به ســمت بصره حرکت کرد. بعد از اریک 
دریک، مهندس مهدی بازرگان به عنوان اولین 
مدیر شرکت ملی نفت، مدیریت مجموعه را 

برعهده گرفت.

محمد مصدق نخست وزیر شد؛ قانون خلع ید اجرایی

شروع شیرین ملی شدن طالی سیاه

صادق هدایت درگذشت
مرگ بدون یک قطره خون

صادق هدایت]متولد 2۸ 
نویســنده   ]12۸1 بهمن 
بــزرگ معاصــر ایــران 
پاریس درگذشــت.  در 
نویســنده  ایــن  مــرگ 
ضایعــه ای  بــزرگ، 
اســت برای ملت ایران. 
بود  نویسنده ای  هدایت، 

پرمایه متفکر، فروتن و بی ادعــا. در دوره زندگی خود 
آثار پرارزش فراوانی خلق کرد. هدایت برای نخســتین 
بسیار نوول نویسی را به مفهوم واقعی آن، مبتنی براصول 
صحیح معمول ســاخت و پس از آن، در تمام عمر، در 
این رهگذر یکتا مانــد. هدایت در آثار متعدد و فراوان 
خود از قبیل »ســه قطره خون«، »ســایه روشــن«، »زنده 
بگور«، »ســگ ولگرد«، »ولنگاری«، »وغ وغ ساهاب«، 
»حاجی آقا«، »بوف کور«، »علویه خانم«، »آب زندگی« 
و غیره، استعداد هنری خود را نشان داد.هدایت عالوه بر 
آثار هنری در رشته های مربوط به فولکلور ایرانی و متون 
پهلوی تتبعات پرارزشــی دارد، »اوسانه«، »نیرنگستان«، 
»زند وهومن یســن«، »شــکند گمانی ویچار«، »گجسته 
ابالیش« و »کارنامه اردشــیر بابکان« از آن جمله اســت.

هدایــت در همه عمر، میان دو قطب »زیســتن - مردن« 
نوســان کرد. درباره این دو مسأله مهم و اساسی حیات 
بشــری، بسیار اندیشید. بسیار نوشت. ســرانجام در پیام 
کافکا، هدایت تصریحاً راه خود را معین کرد. مردن را 
برگزیــد و به دنبال این گزینش نامیمون، به حیات خود 

خاتمه داد.
روزنامه پرچم صلح- دوشنبه 26 فروردین 1330

وقتی می روند جای آنها خالی می ماند

رشید یاسمی زندگی را 
بدرود گفت

قبل از ظهر روز گذشــته 
یاسمی  رشــید  غالمرضا 
]متولد 29 آبان 1275 در 
دانشگاه  استاد  کرمانشاه[ 
تهران، مورخ، نویسنده و 
دانشمند معروف زندگی 
را بــدرود گفت و عصر 

روز گذشته مراسم تشییع جنازه از مسجد مجد بعمل 
آمد.

افســوس که یک عــده انگشــت شــمار از فضال و 
منورالفکرهای بــزرگ مملکت یکی بعد از دیگری 
این جهان را بــدرود می گویند و داغ غم بر دل ملت 

ایران می گذارند.
اینها کسانی هستند که وقتی می روند جای آنها خالی 
می مانــد زیرا اوضاع و محیط طوری شــده که دیگر 
این جامعه نمی تواند فضال و منورالفکرها و محققینی 

چون گذشتگان به وجود بیاورد.
رشید یاســمی استاد دانشــگاه یکی از نویسندگان و 
محققین ادبــی بزرگ ایران بود و از وقتی که نســل 
جــوان این ملــت به خاطر دارد این مرد بــا آثار ادبی 
و تحقیقــات خود بــرای تنویر افکار افــراد این ملت 
می کوشــید و از زمانی هم که دانشگاه به وجود آمد 
در دانشــگاه کمر خدمت بر میان بســت. آثار رشید 
یاســمی که در مجالت و جراید متفرق اســت خیلی 
زیاد می باشد و هکذا کتاب های درسی و غیر درسی 

او بسیار است.
روزنامه کوشش - پنجشنبه 19 اردیبهشت 1330

درگذشــت اســتاد عالی مقام و دانشــمند گرامــی ایران 
ملک الشــعراء بهــار دیروز قلوب تمــام طبقات مختلف 
پایتخت را ســخت جریحه دار نمود و خبر درگذشــت 
استاد، تأسف و تأثر شدیدی بر مردم روشنفکر این مملکت 

وارد ساخت.
ملک الشــعرای بهار که حقیقتاً حق بزرگی بر گردن این 
مملکت داشــت به بیماری سل ریوی در گذشت و بدون 

اغراق جهان علم و ادب را عزادار ساخت.
این حقیقت است که دانشمندان متعلق به یک کشور نیستند 
بلکه تعلق به تمام جهان دارند و استاد بهار از جمله این ادبا 
بود که با خاموشــی چراغ عمرش، دنیای ادب و شــعر را 
دچار ماتم و عزا نمود.مرحوم ملک الشعراء بهار در سیاست 
استاد، در علم و ادب استاد و در روزنامه نگاری الحق استاد 

و شایسته تعظیم و تکریم بود.
محمد تقی بهار سال 1304 هجری قمری]16 آبان 1263[ 
در خراسان متولد شــد. پدرش میرزای صبوری، منصب 
ملک الشعرای آستانه قدس رضوی)ع( را داشت و پس از 
فوت پدر منصب و لقب مزبور به فرزندش بهار اعطا شد. 
پدر بزرگ صبوری اصالً از مردم کاشان بوده ولی سه نسل 

آنها در مشهد مقیم و خراسانی شده بودند....
حیات مرحوم بهار باید به دو جنبه سیاسی و ادبی تقسیم 
گردد.از حیث سیاست، ملک الشعراء با آغاز مشروطیت 
وارد مبارزه در حزب دموکرات خراسان شد و از جمله 
پیشــوایان شناخته شد و روزنامه نوبهار و تازه بهار را که 
ارگان حزب بود بــر ضد روس های تزاری و تجاوزات 
آنان به  کار انداخت و عاقبت بر اثر تهدید روس ها شبانه 
از مشــهد گریخت. در دوره سوم مجلس به نمایندگی 
خراسان انتخاب و... در دوره های چهارم، پنجم و ششم 

نیــز در مجلس بود و از جمله زعمــای اقلیت و همکار 
صمیمی مرحوم سید حسن مدرس بود. سپس خانه نشین 
شد و بعد از شهریور ماه 1320 مجدداً با عنوان وکالت به 
مجلس رفت و در کابینه احمد قوام السلطنه مدتی وزیر 

فرهنگ بود....
اما درجنبه ادبی، باید اعتراف نماییم که در ســرودن شعر 
خصوصاً به ســبک خراسانی، بهار اســتادی بی نظیر بود 
و برخــی قصایدش را از شــاهکارهای بــزرگ می توان 
برشمرد. تألیفات و ترجمه های ملک الشعراء گنجینه ای 
ارزشــمند به یادگار مانده اســت. بهار در تهران و بعد از 
دوران مهاجرت، جمعیت ادبی دانشــکده را تشــکیل و 
مجله نفیس دانشکده را که از آثار پر بهای ادبی مشحون 
اســت انتشار داد. مدتی نیز در دوره سوم مجلس و بعد از 
شهریور1320 روزنامه نوبهار را منتشر گردانید و مدتی هم 
مدیریت روزنامه ایران را برعهده داشــت. ملک الشعراء 
در دانشگاه استاد بود و عضویت فرهنگستان و عضویت 
شــورای عالی فرهنگ را نیز داشــت. ملک الشعراء بهار 
دارای دو پسر بنام ملک هوشنگ و مهرداد و چهاردختر 
بنام ماه ملک، ملک دخت، پروانه و چهرزاد دارد. استاد 
فقید که دوران طراوت شباب را در مبارزه با اجانب و در 
دفاع از حقوق ایران و ایرانی گذرانید، هنگام وفات چیزی 
جز خانه مسکونی و مقداری کتاب از خود باقی نگذاشت.
 روزنامه ستاره - دوشنبه 2 اردیبهشت 1330

یک ضایعه جبران ناپذیر

خزان در بهار

مهدی بازرگان و حسین مکی دو تن از اعضای خلع ید در کنار شیر نفت در آبادان - سال 1330



http:// irannewspaper.ir

editorial@irannewspaper.ir

 پنجشنبه   23 مرداد 1399 
 سال بیست و ششم 
 شماره 7418

میترا  جلیلی
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هوش مصنوعی)AI( یکی از فناوری های 
نوظهور است که این روزها با سرعتی باال 
در حوزه های مختلف از بازی و ســرگرمی 
گرفته تا آموزش، سالمت، روبات ها، امور 
مالی و بانکداری، کشاورزی، حمل و نقل 
و ترافیک و... به کار گرفته می شود. هرچند 
هدف فعــاالن حــوزه هــوش مصنوعی، 
تنها رفاه مردم جهان و سرعت بخشیدن 
به رونــد اجرای پروژه هــای مختلف بوده 
است اما قابلیت های عظیم این فناوری 
توجــه مجرمــان ســایبری را نیــز جلــب 
کــرده و بــا روش هــای گوناگــون به دنبال 
سوء اســتفاده از هوش مصنوعی هســتند 
کــه این موضوع نگرانی هایــی را رقم زده 
است. اما بیشــترین خطرات این فناوری 
پرکاربرد در سال های آینده کدام هستند؟

ë  بررســی خطــرات هــوش مصنوعــی با

4شاخص

پس از ارائه گزارش دانشــمندان یک 
دانشــگاه تحقیقاتی واقع در لنــدن با نام 
 )University College London(UCL
و هشــدار آنهــا دربــاره خطــرات بالقــوه 
هــوش مصنوعی در  آینده، یک نشســت 
دو روزه بــا حضــور 31 متخصــص حــوزه 
هوش مصنوعی برگزار شد تا مخاطرات 
این فناوری در 15ســال آینده مورد بحث 
و بررســی قرار بگیــرد. هرچند ابتــدا قرار 
بــود برخی از دانشــجویان و عالقه مندان 
بــه این حــوزه نیز در این نشســت حضور 
داشــته باشــند ولی به دلیل شــیوع کرونا 
این موضوع عملی نشــد و این نشست با 
جمعیتی کمتر از حد انتظار برپا شــد. در 
مقابــل، تعــداد بیشــتری از عالقه مندان 
موفق شــدند بحث و گفت و گوهــای این 
نشســت را در فضای مجازی و به صورت 

آنالین مشاهده کنند.
در این نشســت از اقشــار دانشــگاهی، 
و  دولــت  پلیــس،  خصوصــی،  بخــش 
حضــور  دولتــی  امنیتــی  آژانس هــای 
داشتند و شرکت کننده ها بر اساس چهار 
هــوش  از  خــود  نگرانی هــای  شــاخص، 
مصنوعی در آینده را دســته بندی کردند. 
یکــی از ایــن شــاخص ها میــزان زیانــی 
است که هوش مصنوعی می تواند ایجاد 
کنــد. پتانســیل هــوش مصنوعــی بــرای 
اینکــه هــوش  و  سوء اســتفاده مجرمــان 
مصنوعــی چقــدر می توانــد انجــام یک 

جرم را آسان تر کند از دیگر شاخص هایی 
بودنــد کــه در این نشســت مورد بررســی 
قرار گرفت. یکی دیگر از شــاخص ها هم 
این بــود که توقف جرم صــورت گرفته با 
کمک هــوش مصنوعی تا چــه حد برای 
پلیــس و... ســخت خواهــد بــود. آنچــه 
همــه ایــن متخصصــان متفق القــول بر 
آن تأکید داشــتند این بود که اگر از هوش 
مصنوعی استفاده درستی نشود می تواند 
به روش های گوناگون به جامعه آســیب 
برســاند. بــه گفتــه ایــن گــروه، تهدیدات 
کــردن  بی اعتبــار  از  مصنوعــی  هــوش 
چهره هــای خــاص سیاســی و معــروف 
گرفتــه تا تأثیرگــذاری بر افــکار عمومی و 
اخاذی وجوه با جعل بستگان شخص در 
یک تماس ویدئویی و... را شامل می شود 
بنابراین باید برای مقابله با این خطرات 

آماده شویم.
نشســت،  ایــن  در  شــرکت کنندگان 
بیشــتر مشــکالت را ناشــی از توســعه و 
تکــرار اســتفاده از هــوش مصنوعی برای 
موارد خــالف می داننــد. به عنــوان مثال 
»متیو کالــدول« یکی از شــرکت کنندگان 
در این نشســت گفــت: در محیط آنالین 
کــه دیتــا یــک ثــروت به شــمار مــی رود و 
اطالعات، قدرت است مجرمان سایبری 
قابلیت هــای  از  تــا  می شــوند  وسوســه 
هــوش مصنوعــی کــه ایــن روزها بســیار 
سوء اســتفاده  گرفتــه  قــرار  توجــه  مــورد 
کننــد. ایــن متخصــص حــوزه ســایبری 
ادامــه داد: برخــالف بســیاری از جرایــم 
سنتی، جرایم دیجیتال بارها به اشتراک 
گذاشــته شده، تکرار می شــوند و حتی در 
برخــی موارد دســتاوردهای ناشــی از این 
اعمــال مجرمانــه بــه فــروش می رســد. 
اگر ایــن مجرمان کــه از هوش مصنوعی 
سوء اســتفاده می کنند حمله های خود را 
بــا هک هــای DoS پیونــد بزنند بی شــک 

می توانند مشکالت بیشتری ایجاد کنند.
پروفسور »شان جانسون« یکی دیگر از 
افراد حاضر در این نشســت نیز گفت: ما 
در دنیایی زندگی می کنیم که هر تغییری 
فرصت هایــی جدیــد می ســازد کــه ایــن 
فرصت هــا می توانند خوب یا بد باشــند. 
بنابراین با علم به خطرات و تهدیدهای 
سایبری باید سیاســتمداران، آژانس های 
امنیــت و... تــالش کننــد تــا مقابــل ایــن 
اتفاقــات بایســتند و همیشــه یــک گام از 
مجرمــان جلوتــر باشــند. این نخســتین 
نشســت بــا موضــوع تهدیدهــای آینــده 

تکنولوژی های نوظهور به شمار می رود و 
به نظر می رسد باید چنین نشست هایی 
در زمینه ســایر فناوری ها نیز برپا شــود تا 
بتوان با ابزاری قویتر به مقابله با مجرمان 

سایبری پرداخت.
ë خطرسازی هوش مصنوعی

نخستین موضوعی که در این نشست 
مورد بررســی قرار گرفت خطــرات باالی 
هوش مصنوعی در آینده بود که در رأس 
 )Deep Fake( آنهــا فنــاوری دیــپ فیــک
قــرار دارد. از نــگاه فعــاالن حــوزه هــوش 
مصنوعــی، دیپ فیک هــا ایــن توانایی را 
دارند که اخبار را نیز تحت تأثیر قرار دهند 
و به راحتی یک خبر جعلی را در کوتاه ترین 
زمــان ممکــن به دســت مردم برســانند. 
بــا وایرال شــدن یــک ویدئوی دســتکاری 
شــده، به زحمت می توان بــرای کاربرانی 
کــه بــا ســرعت درحال دســت به دســت 
کردن این ویدئوهای تقلبی هستند یادآور 
شــد که موضوع چیز دیگری اســت و این 
ویدئو اصلی نیست. دیپ فیک همچنین 
می تواند دموکراســی را در برخی کشورها 
مورد حمله قــرار دهد به عنــوان مثال در 
امریکا ســخنرانی دســتکاری شده نانسی 
پلوسی رئیس مجلس نمایندگان امریکا 
با فنــاوری دیــپ فیک در ســال گذشــته، 
بیــش از 2.5میلیون بازدید در فیس بوک 
داشــت و این موضوع نگرانی های زیادی 
را ایجــاد کرد.مقابلــه با دیــپ فیک برای 

امریکا که اکنون در آستانه انتخابات 2020 
قــرار گرفتــه بشــدت حیاتی اســت چراکه 
ایــن فناوری می توانــد به راحتی در نتیجه 

انتخابات تأثیرگذار باشد.
 Future Advocacy مؤسسه تحقیقاتی
در بریتانیا نیز در این نشست نمونه هایی 
سیاســی  فضــای  در  فیک هــا  دیــپ  از 
کشــورهای مختلــف را به عنــوان نمونــه 
ارائه کــرد. هرچند برخی ویدئوهای دیپ 
فیک که به طور مشابه از هوش مصنوعی 
بــرای ایجــاد فیلم هــای جعلی اســتفاده 
کــرده بودند هیچ خطری متوجه جامعه 
نمی کردنــد امــا نشــان از پتانســیل دیپ 
فیک، برای تأثیرگذاری در دنیای سیاست 
و ایجاد تغییراتی ناخواسته دارند.با اینکه 
اکنون با کمک برخی الگوریتم ها می توان 
دیپ فیک هــای آنالین را تشــخیص داد 
بــرای  ولــی همچنــان راه هــای بســیاری 
انتشــار ایــن ویدئوهــای دســتکاری شــده 
وجود دارد که این موضوع می تواند سبب 
بی اعتمادی مردم به محتواهای صوتی و 

تصویری شود.
رده  در  کــه  مــواردی  از  دیگــر  یکــی 
خطرهــای باالی هــوش مصنوعــی قرار 
می گیــرد، خودروهــای خودران هســتند. 
دراین نشســت عنــوان شــد امــکان دارد 
بــدون  خودروهــای  ایــن  از  آینــده  در 
بــرای  مکانیســمی  به عنــوان  سرنشــین 
حمــل و انتقــال مــواد منفجره و اســلحه 

استفاده شود حتی برخی معتقدند شاید 
تروریســت ها در حمالت انتحــاری از این 
خودروهــا کمــک بگیرنــد. از دیگــر موارد 
خطرنــاک اســتفاده از هــوش مصنوعی 
می تــوان به فیشــینگ های ســازماندهی 
شــده با استفاده از قابلیت فناوری هوش 
مصنوعــی اشــاره کــرد کــه می توانــد هم 
نشــت اطالعاتــی بســیار گســترده ای بــه 
همراه داشته باشد و هم به سیستم های 

بانکی ضرباتی جبران ناپذیر وارد کند.
ایجاد اختالل عمدی در سیستم های 
هــوش مصنوعــی نیــز یکــی از بزرگترین 
خطــرات ایــن فنــاوری به شــمار مــی رود 
چــرا کــه ایــن اختــالل می تواند بســته به 
توان فرد یا گروه ایجاد کننده این اختالل، 
دردســرها و خســارات جدی ایجــاد کند. 
یکی از مواردی که بسیاری از فعاالن حوزه 
فنــاوری بــه آن اشــاره دارنــد روبات های 
قاتل هستند. این افراد معتقدند در آینده 
امــکان دارد افــرادی کــه صالحیــت الزم 
را ندارند هــوش مصنوعی به کار رفته در 
روبات هــا را تحت کنترل خــود درآورند تا 
این روبات ها عماًل همه خواسته هایشان 
را عملی کنند. لزوماً همه این خواسته ها 
اخالقــی نیســتند و گاه می توانند دردســر 
زیــادی بــرای یــک جامعــه ایجــاد کنند. 
باج خواهی هــا و اخاذی های گســترده نیز 
بخشی دیگر از نگرانی های عمده ناشی از 
سوء اســتفاده از هوش مصنوعی در آینده 

بود که در این نشست مطرح شد.
ë سالمت، در تیررس مجرمان سایبری

شــرکت کنندگان در ایــن نشســت بــه 
خطــرات  زمینــه  در  خــود  نگرانی هــای 
هــوش  توســعه  زمینــه  در  خــود  میانــی 
مصنوعــی نیز اشــاره کردنــد. کالهبرداری 
بــا  محصــوالت  و  ســرویس ها  فــروش  و 
سوء اســتفاده از عنــوان هــوش مصنوعــی 
ایــن  و همچنیــن تبلیغــات هدفــدار، در 
دســته از نگرانی هــای متخصصــان حوزه 
ایــن  می گیــرد.  جــای  مصنوعــی  هــوش 
نگرانی هــا وقتی بیشــتر می شــود کــه پای 
سالمت مردم در میان باشد. سوء استفاده 
از هــوش مصنوعــی در زمینــه ســالمت و 
کالهبرداری هایــی کــه در تبلیغــات و... بــا 
کمــک هــوش مصنوعــی انجــام می گیرد 
در ایــن دســته جــای مــی گیرنــد. یکــی از 
نمونه هــای آن هــم تبلیغــات دارو از زبان 
پزشــکان با سوء اســتفاده از فنــاوری هوش 
مصنوعــی و در قالب دیپ فیک اســت که 
می تواند بسیار دردساز و نگران کننده باشد.

نگرانی هــا  ایــن  از  دیگــری  بخشــی 
و  نظامــی  روبات هــای  از  سوء اســتفاده 
همچنین ســاماندهی حمــالت پهپادی 
مصنوعــی  هــوش  از  سوء اســتفاده  بــا 
اســت. در ایــن نشســت فعــاالن حــوزه 
هــوش مصنوعی سوء اســتفاده از فناوری 
حکومت هــای  در  چهــره  تشــخیص 
ســرکوبگر، دســتکاری در بــازار ســهام و 
ســرمایه و ایجاد مشــکالت مالی عمدی 
گسترده در بازار یک کشور را از دیگر موارد 
نگرانی خــود در صــورت سوء اســتفاده از 

هوش مصنوعی در آینده عنوان کردند.
محققان در این نشســت به خطراتی 
بــا شــدت کمتــر سوء اســتفاده از هــوش 
افــراد  داشــتند.  اشــاره  نیــز  مصنوعــی 
از  یکــی  ایــن نشســت  شــرکت کننده در 
را  خطــرات  از  دســته  ایــن  نگرانی هــای 
روبات های ســارق دانستند که زمینه ساز 
حملــه به محتواهــای هنری و موســیقی 
 fake(و ســرقت آنها و ایجاد هنــر جعلی
art( می شــود. هرچند هنرمندان نسبت 
به این موضوع نگران هستند اما محققان 
امــکان بــروز ایــن حمالت بــا اســتفاده از 
هوش مصنوعــی را کمتــر می دانند و آن 
را در دســته کــم خطرترین هــا رده بنــدی 
کردند. سوء استفاده از دستیارهای هوش 
مصنوعی نیز یکی دیگر از مواردی اســت 
کــه محققــان در ایــن دســته از آن نــام 

می برند.

»دیپ فیک« تیغ برنده مجرمان سایبری در آینده
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وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات:

تخلف ۶۰۰ میلیارد تومانی اپراتورها احراز شده است
»میــزان گرانفروشــی اپراتورهــا به مبلغ ۶00 میلیارد تومان توســط ســازمان 

تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور احراز شده است.«
بــه گــزارش ایرنــا، محمد جــواد آذری جهرمی وزیــر ارتباطــات و فناوری 
اطالعات با بیان مطلب فوق افزود: »میزان گرانفروشی و تخلف اپراتورهای 
کشــور از ســوی ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشــور به شعبه 
تعزیــرات ارســال شــده اســت و در این خصــوص دادگاهی تشــکیل شــده و 
دادگاه بــا توجه به ضوابط خود احکامی را صــادر خواهد کرد. عمل کردن بر 
خالف مقررات و در جهت ظلم به مردم، اتفاق ناخوشــایندی است که ما با 

قاطعیت با آن برخورد خواهیم کرد.
وزیر ارتباطات اعالم کرد: گزارش های ســال مالی که از ســوی شرکت های 
اپراتورها اعالم شده است و بر اساس آن مالیات پرداخت می کنند، حکایت 

از سودهای چند هزار میلیارد تومانی در سال گذشته دارد.
وی افــزود: شــیوع کرونــا اســتفاده مــردم از اینترنــت را بــاال برده اســت و 
بــر اســاس گزارش هایی کــه وجــود دارد در برخــی از ماه ها درآمد آنها رشــد 

۴0درصدی داشته است.
جهرمــی افــزود: هزینه هــای اپراتورها مانند اجــاره مکان، مســائل فنی و 
نیروی انســانی ثابت اســت، اما درآمدشــان رشد بســیار خوبی داشته است. 
بنابرایــن افزایــش تعرفه آنها توجیــه اقتصادی ندارد. البتــه برخی اپراتورها 
عنوان کردند برای حمایت از محتوای داخلی و رشد پیام رسان این اقدامات 
را انجام داده اند، اما باید گفت در تمام مدتی که تعرفه ها افزایش پیدا کرده 
نه تنها در مصرف پیام رسان های داخلی رشدی اتفاق نیفتاده بلکه استفاده 

از پیام رسان خارجی نیز با کاهش مواجه نشده است.
او اشــاره کرد: سیاســت محدودســازی بســته های اینترنت نشان می دهد 
عمــاًل مصرف ترافیک داخلی در برخی اپراتورها کاهش پیدا کرده و در واقع 

این سیاست بر ضد خودشان عمل کرده است.
وزیر ارتباطات افزود: بحث ســوم در حوزه مقررات است که اقدام خالف 
مقررات وضع شــده است. وزارت ارتباطات و ســازمان تنظیم مقررات برای 
برخــورد بــا این تخلف، اختیاری تــا حد جریمه دو میلیارد تومانی را داشــت 
که انجام شــد. پس از آن از دولت درخواســت شــد اختیارات بیشتری به این 

وزارتخانه بدهد تا بتواند با تخلفات، جدی تر برخورد کند.
او اشــاره کــرد: 21 مــرداد ایــن مصوبه صادر شــد و بر اســاس آن اگر تا ۴۸ 
ســاعت بســته ها به حالت اول برنگردد ما مجاز هســتیم روزانه برای همراه 
اول حدود 1۷  میلیارد تومان و برای اپراتور ایرانسل 12 میلیارد تومان جریمه 

اعمال کنیم.
جهرمــی با اشــاره بــه اینکه مــردم به دنبال این هســتند تــا بدانند اعمال 
جریمه هــا چه ســودی به حــال آنها خواهد داشــت، گفت: ایــن جریمه ها به 
این دلیل اســت که اپراتورهــا را ملزم به تبعیت از مقــررات کند. بحث دیگر 
تخلــف از مقررات اســت. پرونده تخلف ایــن دو اپراتور به ســازمان حمایت 
مصرف کننــده ارجــاع داده شــده اســت و روز گذشــته ســازمان حمایت، این 

تخلف را گرانفروشی، تشخیص داد.

نماینده ویژه در دولت الکترونیک :

مشکالت فنی شبکه علمی حل می شود
نماینــده ویــژه ریاســت جمهــوری در امور دولــت الکترونیــک از اتصال 
بخش اعظمی از دانشگاه های بزرگ کشور تا 1۵ شهریور به شبکه علمی 

خبر داد.
بــه گزارش مهر، نصراهلل جهانگــرد در همایش ملی تبادل تجربیات 
دانشــگاه ها در اجرای آموزش الکترونیکی در بحران کووید 1۹ به تشریح 
روند پیشرفت شبکه علمی و مشکالت و چالش های آن در تکمیل شبکه 
پرداخــت و اظهــار کــرد: در برنامه پنجم و ششــم توســعه، پروژه شــبکه 
علمی به وزارت ارتباطات واگذار شده است. در حال حاضر تعداد کمی 
از دانشــگاه های تهران به این شبکه متصل هستند و دانشگاه های خارج 

از تهران به ندرت به این شبکه متصل شده اند.
نماینــده ویژه ریاســت جمهــوری در امور دولت الکترونیک با اشــاره 
بــه اینکــه در حال حاضر نه می تــوان گفت این پروژه اجرایی شــده و نه 
می توان گفت اجرا نشــده اســت، افزود: در سال های اخیر این پروژه بین 
ســازمان های مختلف دست به دست شد و در نهایت مجدد به سازمان 
پژوهش هــای علمــی و صنعتــی ایــران و یک شــرکت خصوصی محول 
شد. وی ادامه داد: در دوره آقای جهرمی در وزارت ارتباطات، ایشان بر 
تکمیل این پروژه تأکید کردند و گفتند اگر مشــکلی وجود دارد، خودمان 

برای حل مشکل اقدام کنیم.
جهانگــرد بــا بیــان ایــن مطلــب کــه در همیــن راســتا بــا مخابــرات 
گفت وگوهــا شــروع شــده و امیدواریم طی روزهای آینده مشــکالت فنی 
این پروژه حل و فصل شــود، تصریح کرد: ان شــااهلل تا 1۵ شهریور بخش 
اعظمی از دانشــگاه های بزرگ به شــبکه علمی وصل شوند و تجهیزات 

الزم برای تکمیل آن نیز فراهم خواهد شد.
نماینــده ویژه ریاســت جمهــوری در امور دولت الکترونیک با اشــاره 
بــه اینکــه در اجرایــی کــردن پــروژه شــبکه علمــی، بحــث بهره بــرداری 
حائــز اهمیت اســت، افزود: امیدواریــم این موضوع با همــکاری وزارت 

ارتباطات، وزارت علوم و ریاست جمهوری به سرانجام برسد.

فیس بوک 22.5 میلیون پست ممنوعه را حذف کرد
در  فیس بــوک  شــرکت 
امســال  دوم  ماهــه  ســه 
کــه  پســتی  میلیــون   22.۵
سیاســت های این شرکت در 
را  نفرت پراکنــی  خصــوص 
نقــض کــرده بودنــد، حــذف 
برابــر  دو  از  بیــش  کــه  کــرد 

پست های حذف شده در سه ماهه نخست بود.
بــه گــزارش ایســنا، فیس بــوک اعــالم کــرد حــدود ۹۵ درصــد از این 
نرم افــزاری  سیســتم های  از  اســتفاده  بــا  را  پراکنــی  نفــرت  پســت های 
اتوماتیک و بدون اینکه کاربران آنها را گزارش دهند، حذف کرده است. 
ایــن آمار نشــان داد کــه چگونه فیس بــوک 1.۵ میلیارد اکانــت جعلی و 
میلیون ها پســت نقض کننده سیاســت عدم نفرت پراکنی و تروریسم را 

طی مدت مذکور حذف کرده است.
گروه هــای مدافــع حقــوق شــهروندان مدعــی هســتند فیس بوک در 
اعمــال سیاســت های خــود کوتاهــی کــرده و مــاه گذشــته یــک بایکوت 
تبلیغاتی را ترتیب دادند که طی آن صدها شرکت هزینه برای تبلیغات 
در ایــن شــبکه اجتماعــی را متوقــف کردنــد. فیس بوک اعالم کــرده که 
سیســتم هایش در شناســایی محتوای نفرت پراکنــی بهتر عمل می کنند 
و گزارش های ســه ماهــه را در مورد نحوه حذف این محتوا در ســرویس 

خود منتشر کرده است.
خصوصــی  صفحــات«  و  »گروه هــا  بلومبــرگ،  گــزارش  براســاس 
فیس بوک که به گروه دســت راســتی افراطی QAnon اختصاص یافته، 
میلیون ها هوادار در این شــبکه اجتماعــی دارد. گزارش اخیر فیس بوک 

به این گروه اشاره ای نکرده است.
بــرای  را  پســت  میلیــون  هفــت  کــرد  اعــالم  همچنیــن  فیس بــوک 
اشــتراک گذاری اطالعات نادرســت درباره ویروس کرونای جدید در سه 

ماهه دوم حذف کرده است.

»سندباکس« نیاز فناوری های نوظهور

سندباکس یا مقرره گذاری محیط آزمون نوعی تنظیم گری است که برای ایده های 
جدید بخصوص در حوزه فناوری های مالی )فین تک ها( که پیامدها و ابعاد اجرای 
آنها برای حاکمیت شــناخته شده نیست، مورد اســتفاده قرار می گیرد. به عبارتی 
موضوع و ایده ای که از سوی یک شرکت به عنوان یک ایده نو مطرح شده وعموماً 
به حوزه های فناورانه جدید و نوپدید زنجیره های بلوکی و رمزارزها مربوط می شود، 
یــک تنظیم گر حاکمیتی و بخشــی مانند بیمــه، بورس، حــوزه بانکی یک محیط 

آزمونی که مشتمل بر رویه ها، قواعد و ساختار نظارت است، ایجاد می کند.
در ســال های گذشــته نیاز به ایجاد چنین محیطی جهت بررســی و تحقیقات 
میدانی در این خصوص به وضوح ملموس بود و توسط بسیاری از فعاالن در حوزه 
فناوری های نوین پیشــنهاد شــده بود. بعضــی از آثار، عوارض و نواقــص گاه برای 
بانیان طرح نیز ناشــناخته بوده که این مصوبه برای فناوری های نوظهور فرصتی 
جهت پایش، رصد و تحلیل نتایج ایجاد کرده که به اصالح، تدوین و طی مراحل 

پیاده سازی و حتی قانونگذاری کمک شایانی خواهد کرد.
 مشــکل اساســی در کســب و کارهای نوپــا در حوزه فنــاوری بالکچین، خألهای 
قانونی اســت. مشــکالت این حوزه اکثراً حول محور تعدد و ناآشــنایی مشــاوران و 
تصمیم سازان نسبت به فناوری های نوین است و فرصت سوزی ها بیشتر به زمانی 
برمی گردد که صرف ایجاد آشنایی و رفع ابهامات این افراد و فناوری ها می شود. 
در این شرایط ایجاد محیط آزمونی برای بررسی میدانی طرح ها و پروژه های مبتنی 

می توانــد  نوظهــور  فناوری هــای  بــر 
تســریع کننده مراحل قانونگــذاری و 
عاملی در جهت تســریع در بررسی، 
تکمیــل و بهــره وری از طرح ها شــود. 
چــه بســا گاهــاً طرح هــای مطروحــه 
دارای اثــرات و موانعــی اســت که در 
محیــط آزمــون نمــود یافتــه و بدین 
ترتیب فرصت بررسی جهت دفاع یا 

اصالح طرح مهیا می شود.
از آنجایــی کــه هر فعالیت اقتصــادی در ابتدا نیازمنــد دریافت مجوز فعالیت 
بوده و کسب مجوز اعتبار کسب و کار را در پی دارد و این امر در کسب و کارهای نوپا 
)بدلیل عدم شناخت عموم جامعه( از اهمیت بیشتری برخوردار است، مشکالت 
متعددی در همان بدو امر )نا مشخص بودن نهاد یا نهادهای متولی و صادر کننده 
مجــوز فعالیــت، فرآیند صدور مجــوز، الزامات اخــذ مجوز و...( نمــود می یابد که 
عمدتاً ریشه در عدم شناخت و پذیرش حاکمیت نسبت به کسب و کارهای نوین 
دارد. بهره گیری از حمایت های بیمه ای حق عمومی فعاالن اقتصادی اســت که 
خود نیز به دلیل موارد فوق می شــود. و در نهایت شــاهد مشــکالت دیگری مانند 
مالیات، مطالبات و دعاوی حقوقی و... خواهیم بود که عمدتاً ریشه در یک موضوع 

دارند و در بسیاری موارد سبب ناکامی کسب و کارها می شوند.
قطعــاً پیاده ســازی هــر طــرح نیازمنــد مقدمات و بســترهای مناســب اســت. 
مهم ترین موضوع بهره گیری از کارشناسان آگاه جهت بررسی، تأیید و پیاده سازی 
خواهد بود کارشناســانی که با دغدغه این فعالیت ها آشــنا بوده و از سر مسئولیت 
نسبت به بررسی اقدام کنند. محیط آزمون نیز باید متناسب با طرح بوده و امکان 
پیاده سازی را فراهم کند و نهایتاً داوری و بررسی باید در عین بی طرفی و با تسلط 

بر موضوع صورت پذیرد.

 چگونه پهنای باند و مصرف اینترنت را مدیریت کنیم
حتمــًا بــرای شــماهم پیش آمــده کــه به صورت 
ناگهانــی بســته اینترنت تلفن همــراه یا اینترنت 
ثابت تان تمام شده درحالی که هنوز چند روز به 
تاریخ پایان بسته اینترنتی شما زمان باقی مانده 
اســت. اگــر می خواهید دیگــر با چنین شــرایطی 
مواجــه نشــوید و کنتــرل کافی بر میــزان مصرف 
خود یا سایر اعضای خانواده داشته باشید باید از 
نرم افزارهــای مختلفی که به این منظور طراحی 

شده اند کمک بگیرید.
زیــادی وجــود  ایــن زمینــه نرم افزارهــای  در 
نرم افــزار  آنهــا  پرکاربردتریــن  از  یکــی  کــه  دارد 
یــک  اســت؛   SeriousBit NetBalancer
نرم افــزار کــه مدیریت کننــده حرفــه ای مصــرف 
بــا  اینترنتــی شماســت و دیگــر  و فعالیت هــای 
موعــد  از  قبــل  اینترنــت  شــدن  تمــام  مشــکل 
مشــخص، مواجــه نخواهید شــد. بــا اســتفاده از 
ایــن نرم افــزار می توانیــد جزئیــات فعالیت های 
اینترنتــی و همچنیــن میــزان مصــرف اینترنــت 

خــود را مشــاهده کنید. ازســوی دیگــر می توانید 
مصرف و ترافیک خــود را محدود و برنامه ریزی 
کنیــد تــا اینترنــت شــما بی دلیــل و فقــط بــرای 
از  نشــود.  مصــرف  بی هــدف،  وب گردی هــای 
ویژگی هــای ایــن نــرم افــزار می تــوان بــه تعیین 
محدودیــت ترافیکی بــرای پردازش ها و کارهای 

مختلف دانلود و آپلود اشاره کرد.
مدیریــت مصرف هر یــک از کاربــران، کنترل 
کامــل ترافیــک در حــال مصــرف اینترنت شــما 
کاربــران  کــردن مصــرف  و همچنیــن متعــادل 
مزایــای  دیگــر  از  کامپیوتــری  شــبکه های  در 

ایــن نرم افــزار بــه شــمار مــی رود. بــا کمــک این 
ترافیــک  بــرای  می توانیــد  همچنیــن  نرم افــزار 
جهانــی، محدودیــت تعییــن کنیــد و همچنیــن 
شــاهد نمایش حرفــه ای و اختصاصی ترافیک و 

وضعیت شبکه باشید.
گفتنی است این نرم افزار حالت های مختلف 
 High, Normal, Low, Block, Ignore, Limit,
Drop, Delay دارد پــس در هر حالتی می توان از 
آن بهره گرفت. از دیگر ویژگی های این نرم افزار، 
قابلیــت رمزگذاری تمامی تنظیمات، پشــتیبانی 
نسخه 6 آی پی ها و نیز پشتیبانی از نسخه های 64 
بیتی ویندوز اســت. گراف های ویژه و اختصاصی 
همچنیــن  و  اینترنتــی  فعالیت هــای  نمایــش 
نمایــش جزئیــات مصــرف هــر یــک از کاربــران 
به صــورت داده هــای دریافتــی و ارســالی هــم از 
دیگــر مزایــای این نرم افــزار اســت. عالقه مندان 
برای بارگذاری رایــگان این نرم افزار می توانند به 

نشانی P30world.com مراجعه کنند.

 طراحی یک ماوس خاص برای گیمرها
علیرضــا احمــدی- برخــی گیمرها از عــرق کردن 

کف دست خود هنگام بازی گالیه مندند و همواره 
به دنبــال راهی برای حل این مشــکل هســتند. در 
همین راســتا یک استارتاپ با طراحی یک ماوس 
خــاص و ویژه بــا نــامZephyr به نیاز آنان پاســخ 

داده است.
ایــن مــاوس ویــژه  گفتنــی اســت در ســاختار 
بازی های کامپیوتری، یک فن به کار رفته تا دست 
گیمرهــا را در اوج هیجــان، خنک نگــه دارد. روی 
ســطح این ماوس هم حفره هایی دیده می شــود 
کــه هــم شــکل زیبایــی به مــاوس بخشــیده و هم 
موجــب جریــان هــوا می شــود تــا دســت گیمر را 
خنــک  کنــد. همچنیــن یک دکمــه در زیــر ماوس 
قرار دارد که گیمر می تواند با توجه به گرما و عرق 
دســت خود، ســرعت فن و وزش باد را کم یا زیاد 
کند. عالوه بر فن، Zephyr ویژگی های دیگری هم 
دارد به عنوان مثال یک سنسور با رزولوشن بسیار 
باال دارد که کار را برای گیمر بســیار آســان می کند 
تا کلیک هایش را با ســرعتی بسیار باال انجام دهد 
و هیــچ ثانیه ای از بازی از دســت نــرود. همچنین 

یــک دکمــه در ســاخت این مــاوس بــه کار رفته تا 
بر حســب نیــاز بتــوان آن را بــه حالت گیــم یا کار 

معمولی در دفتر تبدیل کرد.
گفته می شــود کمپانی ســازنده، مدعی است 
که طول عمر این ماوس 6۸گرمی تا 50میلیون 
کلیــک خواهد بود کــه طول عمر مناســبی برای 
یک ماوس پرکار به حســاب می آید. این ماوس 
عمدتــاً  کــه  معمولــی  نمونه هــای  بــه  نســبت 
120گرم هســتند بســیار ســبک تر اســت. از سوی 
دیگر در ســاخت این ماوس خاص از چراغ های 

ال ای دی RGB اســتفاده شــده کــه می توانند ۷ 
طیــف رنگی را از مــوس بتابانند. Zephyr اکنون 
روی وب ســایت کیــک اســتارتر حــدود 6هــزار و 
500 دالر ســرمایه جمــع آوری کــرده کــه 4 برابر 
رقــم پیش بینی شــده اســت. گیمرهــا می توانند 
ایــن مــاوس را بــا بهــای ۸۹دالر یــا هرجفت به 
قیمــت 16۹دالر پیش خرید کننــد. اگر همه چیز 
به خوبــی پیش برود این محصول در اکتبر راهی 
بازار می شــود و البته بهای آن هم بیشتر از زمان 

پیش فروش خواهد بود.
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توتو اسپورت )ایتالیا(
بــه  تبدیــل  هــم  حــاال  همیــن  یوونتــوس 
تیمی شــده که نشــان می دهد آنــدره آ پیرلو 
ســرمربی اش اســت. چرا که ایــن مربی تازه 
کار خانه تکانــی در بیانکونــری را خیلــی زود 
شــروع کــرده تا به اهــداف خود دســت یابد. 
ایــن روزنامه هم به این موضــوع پرداخته و 
تیتر»همیــن االن هم یــووه پیرلو اســت!« را 

تیتر یک خود کرده است.

 میرر اسپورت )انگلیس(
رائــول خیمنــس پنالتی حساســی را برای 
ولورهمپتــون در بــازی بــا ســویا از دســت 
داد تا در نهایت این تیم اســپانیایی باشد 
کــه بــا گل دقیقــه 88 لــوکاس اوکامپوس 
1-0 برنــده و راهــی مرحلــه نیمه نهایــی 
لیگ اروپا  شود. موضوعی که این روزنامه 
در تیتــر یــک خــود، آن را بــه »انگلیســی 

شکسته« توصیف کرد.

اسپورت )اسپانیا(
بارســلونا و بایرن مونیخ در حالی فردا شب 
به مصاف هم می روند که لیونل مسی با 11۵ 
گل دومین گلزن برتر تاریخ لیگ قهرمانان 
اروپاســت و روبرت لواندوفســکی هــم با 1۳ 
گل در صــدر جــدول گلزنان ایــن فصل این 
رقابت هــا قرار گرفته. این روزنامه هم تقابل 
این دو گلزن قهار را در تیتر یک خود »دوئِل 

گل« نامیده است.

مهاجم گلزن استقالل، هزینه زیادی داشته است

آپشن های شگفت انگیز قرارداد دیاباته
مسئوالن استقالل کار تمدید قرارداد بازیکنان را آغاز کرده و قصد دارند قرارداد 
نفراتی چون علی کریمی، روزبه چشــمی، محمد دانشگر، فرشید اسماعیلی و 
فرشــید باقری را تمدید کنند. از طرفی شــیخ دیاباته و هرویه میلیچ با استقالل 
قرارداد دارند و برای ســال دوم در جمع آبی پوشــان باقی خواهند ماند. این در 
شرایطی است که احمد سعادتمند مدیرعامل استقالل سه شنبه در گفت و گو با 
رسانه این باشگاه در خصوص قرارداد دیاباته گفت: »دیاباته با استقالل قرارداد 
2 ســاله دارد. هــم ما و هم او به قرارداد پایبند هســتیم. فقــط باید در خصوص 
تأمین اعتبار و پرداخت بموقع قراردادش اقدام درســت و اســتانداردی انجام 
دهیــم کــه این موضــوع در دســتور کار قرار گرفتــه چون بــه او نیاز داریــم.« این 
در حالــی اســت که ایــن بازیکن مالیایــی چند روز پیــش در گفت و گو بــا یکی از 
برنامه هــای تلویزیونــی مدعــی شــد االن نمی توانــد بگوید می ماند یــا خیر. به 
گزارش فارس، در قرارداد دیاباته آپشن هایی وجود دارد که استقالل باید به مفاد 
آن پایبند باشد در غیر این صورت این بازیکن می تواند هر اقدامی انجام بدهد. 
قرارداد اولیه این بازیکن 525 هزار دالر برای هر فصل است. یعنی با احتساب 
دالر به قیمت 21 هزار تومان، این باشــگاه باید رقمی بیش از 11 میلیارد تومان 
به این بازیکن پرداخت کند و این رقم پایه برای فصل آینده نیز پا برجا خواهد 
بود. قرارداد دیاباته با استقالل در فصل دوم که از اول جوالی 2020 تا ۳0 ژوئن 
2021 )11 تیر 99 تا 9 تیر 1400( بســته شــده به این گونه اســت که حقوق ماهیانه 
او ۳5 هزار دالر اســت که باید دهم هر ماه پرداخت شــود. آپشن های قرارداد او 
هم، قهرمانی لیگ برتر: 80 هزار دالر، پیروزی در بازی های بین المللی 50 هزار 
دالر، صعود از مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا 50 هزار دالر، صعود به یک 
چهارم 60 هزار دالر، صعود به نیمه نهایی 70 هزار دالر و حضور در فینال لیگ 
قهرمانان آســیا صد هزار دالر پاداش است. دیاباته با به ثمر رساندن هر گل در 
بازی ها 10 هزار دالر )در این آپشن پنالتی ها حساب نمی شود اما در صورت آقای 
گلی این بازیکن پاداش جداگانه دریافت خواهد کرد(. برای مشــارکت در گل یا 
پــاس گل در جریــان بازی ها )هر 5 پاس 25 هــزار دالر( و در هر بازی که بیش از 
15 دقیقــه به میدان بــرود، هزار دالر دریافت خواهد کــرد. این بازیکن معاف از 
پرداخــت مالیات اســت و در صورتی که حقوق ماهیانــه این بازیکن بیش از 60 
روز بــه تعویق بیفتد، شــامل 10 هزار دالر جریمه می شــود. ایــن موضوع جدا از 
حق فســخ قرارداد این بازیکن اســت. در صورت عدم پرداخت مطالبات، این 
بازیکن می تواند از طریق فیفا اقدام و قراردادش را فسخ کند. در صورت غیبت 
در هــر تمرین 5 هــزار دالر و در صورت غیبت غیرموجه در بازی ها 20 هزار دالر 
جریمه خواهد شد. با این حساب استقاللی ها باید با احتساب آپشن های قرارداد 
رقمی سنگین را به دیاباته پرداخت کنند که البته چاره ای جز این کار ندارند. این 
در شــرایطی اســت که طبق اعالم وزارت ورزش، اســتقالل و پرسپولیس به جز 
بازیکنان فعلی حق جذب هیچ بازیکن یا مربی خارجی را با توجه به شرایط ارز 
در کشور نخواهند داشت. گفتنی است کانال رسمی باشگاه استقالل اعالم کرد 

این باشگاه از خبرگزاری فارس به دلیل انتشار قرارداد دیاباته شکایت می کند.

برانکو پیشنهاد سپاهان را رد کرد
ســید علی پزشک سخنگوی باشگاه ســپاهان دیروز اعالم کرد که برانکو 
ایوانکوویچ یکی از گزینه های این باشــگاه برای هدایت زردپوشان است. 
در این میان، دارو بوشــیچ وکیل برانکو در مورد پیشنهاد سپاهان به این 
مربــی کروات به تســنیم گفت: »ســپاهان برای ســرمربیگری بــه برانکو 
پیشــنهاد داد اما او به خاطر قراردادی که بــا تیم ملی عمان دارد از آنها 
تشــکر و ایــن پیشــنهاد را رد کرد. هرگونــه خبری هم در مورد ســفر او به 
ایران، تهیه بلیت یا رزرو هتل جعلی و نادرســت است.« او درباره اینکه 
اگر برانکو هدایت تیمی را برعهده نداشــت، حاضر بود هدایت سپاهان 
را برعهــده بگیــرد؟ چنین پاســخ داد:»اگــر برانکو ســرمربی تیمی دیگر 
نبود، پیشــنهاد سپاهان را بررسی می کرد. البته اگر برانکو روزی به ایران 
بازگردد، اولین گزینه او پرسپولیس خواهد بود اما همان طور که گفتم او 
حرفه ای اســت و از دید من احتمال سرمربیگری تیمی دیگر در ایران را 
رد نمی کند، حاال می خواهد آن پیشنهاد از استقالل باشد یا از سپاهان.«

تاریخ و ساعت دربی جام حذفی مشخص شد
سازمان لیگ فوتبال ایران برنامه دو مسابقه نیمه نهایی جام حذفی را اعالم 
کرد که طی آن سه شــنبه ۴ شــهریور، تراکتور و نفت مســجد ســلیمان ساعت 
19:۳0 در ورزشــگاه یادگار امام تبریز و چهارشــنبه ۵ شــهریور، پرســپولیس و 

استقالل ساعت 19 در ورزشگاه آزادی تهران به مصاف هم می روند.

بارسا- بایرن؛ جنگ غول ها در لیسبون
مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا که از شب گذشته با برگزاری 
بازی آتالنتا و پاری ســن ژرمن در لیسبون آغاز شده بود، امشب با برگزاری 
یــک دیــدار دیگــر ادامــه می یابــد کــه طــی آن الیپزیــش و اتلتیکــو مادرید 
از ســاعت 2۳:۳0 بــه مصــاف هــم می رونــد. جمعه شــب هم یــک فینال 
زودهنــگام برگزار می شــود و دو غول بــزرگ فوتبال اروپا یعنی بارســلونا و 
بایرن مونیخ از ســاعت 2۳:۳0 برابر هم قرار می گیرند. در تنها بازی شــنبه 

هم منچسترسیتی و لیون از ساعت 2۳:۳0 مقابل هم قرار می گیرند.

استقالل در کشتی تیم داری می کند
احمد ســعادتمند، مدیرعامل اســتقالل روز چهارشنبه از فدراسیون کشتی 
بازدید و با علیرضا دبیر، رئیس فدراسیون کشتی جهت تشکیل تیم کشتی 
استقالل و شرکت کردن این تیم در رقابت های لیگ کشتی جلسه ای برگزار 
کــرد. در ایــن جلســه ســعادتمند با اشــاره به عزم باشــگاه اســتقالل جهت 
تیم داری در رشته های دیگر، گفت: »منابع مالی برای حضور در رقابت های 
کشــتی مجزا از فوتبال هســتند و در این رابطه ما برنامه ریــزی الزم را انجام 
داده ایــم. ما به دنبال حضوری قدرتمند در لیگ کشــتی هســتیم و برای دو 
رشته المپیکی دیگر هم برنامه ریزی کرده ایم.« در ادامه علیرضا دبیر بیان 
داشــت: »حضور باشــگاه اســتقالل در رشته مردمی کشــتی را به نظرم باید 
بــه فــال نیک گرفت. امیــدوارم این اتفاق یک موفقیت بــرد- برد برای هم 
باشــگاه اســتقالل و هم ورزش کشتی باشــد.« در پایان این جلسه، مقرر شد 
به پیشــنهاد فدراسیون کشتی و با همکاری این فدراسیون، باشگاه استقالل 
عالوه بر تیم داری در رشته کشتی به دایر کردن یک مدرسه کشتی هم اقدام 

کند تا به طور حرفه ای این رشته از سوی باشگاه استقالل دنبال شود.
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دیدارهای مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۲ یک سال به تعویق افتاد

هم خوب شد، هم بد
گروه ورزشی/ طی روزهای گذشته خبرهایی 
در خصــوص احتمــال تعویــق مســابقات 
مقدماتــی جــام جهانــی قطر مطرح شــد. 
فدراســیون کویــت هفتــه گذشــته به عنوان 
اولین کشــور آســیایی، خواســتار تعویق این 
مســابقات بــه ســال آینــده)2021( به دلیل 
ادامه شیوع کرونا شد و دیروز هم فدراسیون 
عــراق یکــی از رقبای ایران رســماً خواســتار 
برگزاری بازی ها در سال 2021 شد. به همین 
خاطر فیفا به کنفدراســیون فوتبال آسیا دو 
پیشــنهاد داد کــه اولیــن آن تعویــق دوبــاره 
مســابقات بــود. چون شــرایط کرونــا طوری 
اســت کــه تیم هــا به دلیــل محدودیت های 
ســفری نمی تواننــد بــه کشــورهای میزبان 
ســفر کننــد و همــه کشــورها شــرایط الزم را 
برای میزبانی ندارند. دومین پیشنهاد فیفا 
هم این بود که مســابقات مثــل ادامه لیگ 
قهرمانان آســیا 2020 به صورت متمرکز به 
میزبانــی یک کشــور بی طــرف برگزار شــود. 
در این شــرایط، فدراسیون جهانی فوتبال و 
کنفدراسیون فوتبال آسیا دیروز اعالم کردند 
کــه تصمیم گرفته اند برای رعایت مســائل 
بهداشتی و به منظور حفظ سالمتی بازیکنان 
و عوامــل اجرایــی مســابقات فوتبــال در راه 
مقابله با گسترش بیماری کرونا، دیدارهای 
مقدماتــی جــام جهانــی 2022 قطــر و جام 
ملت هــای 202۳ را تا ســال 2021 به تعویق 
بیندازنــد. فیفا تأکیــد کرده کــه تاریخ دقیق 
این مسابقات متعاقباً اعالم می شود. پیش 
از این قرار بود مســابقات در ماه های اکتبر و 
نوامبــر 2020 )مهــر و آبان 99( برگزار شــود. 
این اتفاق به این معنی است که پس  از وقفه 
7 ماهه در برگزاری بازی های سرنوشت ساز 
تیم ملی در این مرحله، دراگان اسکوچیچ و 
ملی پوشــان ایران تا مدت زمان نامعلومی 
کــه به نظــر می رســد حداقل تــا نــوروز 1400 
باشــد، بایــد منتظر بماننــد. چرا کــه بعد از 
لغــو »فیفــادی« در ماه هــای مهــر و آبــان 
ســال جاری، فیفا و ای اف ســی در نخســتین 
پنجره فیفادی در ســال 2021 در ماه مارس 

برگــزاری   ،)1400 فروردیــن  و   99 )اســفند 
مســابقات مقدماتــی جــام جهانــی و جام 

ملت ها را مورد بررسی قرار خواهند داد.
ë تعویق به سود بازیکنان

لغو این مسابقات از جنبه های مختلفی 
قابــل بررســی اســت. تیــم ملــی در حالــی 
می خواست خود را برای بازی های حساس 
مرحلــه اول مقدماتــی آمــاده کند کــه باید 
بــزودی اردوی آماده ســازی خــود را برگــزار 
می کرد. این در شرایطی است که نمایندگان 
اســتقالل،  )پرســپولیس،  آســیا  در  ایــران 
ســپاهان و شــهرخودرو( بایــد شــهریور در 
ادامــه مرحله گروهی لیگ قهرمانان آســیا 
کــه به صــورت متمرکز برگــزار خواهد شــد، 
بــه میــدان بروند و ســازمان لیــگ به دنبال 
ایــن بود کــه با هماهنگــی بــا کادر فنی تیم 
ملــی، برنامه فشــرده تری را بــرای برگزاری 
بازی های نیمه نهایــی و فینال جام حذفی 
درنظــر بگیــرد. در ایــن شــرایط، احتمــال 
مصدومیت بازیکنان و خستگی آنها وجود 
داشــت و از طرفــی برگزاری مســابقات هم 
امــری اجتناب ناپذیــر بود اما ایــن تعویق از 
فشــردگی ها در حال حاضــر کم خواهد کرد 
و بازیکنان هم بیشــتر می توانند اســتراحت 
کــه  دارد  وجــود  امــکان  ایــن  حــاال  کننــد. 
فدراسیون از برگزاری اردوی ملی خودداری 
کند تا جام حذفی زودتر تمام شود و تیم ها 
در زمــان کوتاه تری برای فصــل آینده آماده 
شوند. البته این را هم باید در نظر داشت که 
ایــن موضوع موجب فشــردگی بیش از حد 
تقویم فوتبال در فصل آینده خواهد شد چرا 
که در ادوار گذشته در فاصله یک سال تا جام 
جهانی تکلیف تیم های حاضر در مسابقات 
جهانــی در هــر قــاره مشــخص می شــد اما 
ایــن بار حتی تیم های حاضــر در دور نهایی 

مقدماتی هم مشخص نشده است.
ë آیا بازی ها متمرکز می شود؟

نکته دیگــر اینکه تا پیــش از این، بحث 
روی برگــزاری متمرکز بازی هــا بود. اتفاقی 
که برای رقابت های بین المللی باشــگاهی 

رخ داد و حــاال هم بحث برگــزاری متمرکز 
آن زیاد است. با این حال، این احتمال هم 
وجــود دارد که تیم ها بتواننــد در خانه خود 
میزبانــی کننــد. عــراق و بحریــن در جدول 
گــروه C مقدماتــی جــام جهانــی، اوضــاع 
بهتری از ایران دارند و تیم ملی برای صعود 
به مرحلــه نهایــی انتخابی جــام جهانی و 
حضور مســتقیم در جــام ملت های آســیا 
نبایــد دچار لغزش شــود. البته ایــران در ۳ 
بــازی )هنگ کنگ، بحرین و عراق( میزبان 
اســت و تنها در بازی برابر کامبوج میهمان 
خواهــد بود. بنابراین اگر قرار باشــد بازی ها 
متمرکز برگزار شــود، تیم ملی ضرر خواهد 
کــرد امــا اگر تیــم ملــی در ورزشــگاه آزادی 
حتی بدون تماشاگر میزبان حریفان باشد، 
شــانس بیشــتری بــرای موفقیــت خواهــد 

داشت.
ë تکلیف فدراسیون روشن می شود 

اساســنامه  بحــث  هنــوز  روزهــا  ایــن 
انتخابــات  برگــزاری  زمــان  و  فدراســیون 
فدراســیون فوتبــال نیز مشــخص نشــده و 
احتماالً مجمع در آذرماه برگزار خواهد شد. 

برگــزاری بازی هــای حســاس ایــران در این 
بلبشــو هم می توانست به تیم ملی آسیب 
بزند و در نهایت هم کســی پاسخگو نباشد 
و بهانه هایی چون مشــخص نبودن رئیس 
فدراســیون و موضوعات دیگــر پیش بیاید 
اما حاال زمان کافی وجود دارد تا هم تکلیف 
فدراســیون مشخص شــود و هم تیم ملی 

برنامه هایش را دنبال کند.
ë بازی تدارکاتی با ازبکستان برگزار می شود؟

در ایــن بیــن ســؤاالتی هــم بــا تعویــق 
مســابقات به وجود آمده است. مثل اینکه 
آیا فدراســیون بــرای بازی هــای تدارکاتی و 
اردوهــای تیم ملی هزینه می کنــد یا خیر؟ 
در حــال حاضر بازی با ازبکســتان برای 18 
شــهریور رزرو شــده امــا در هفته هــای اخیر 
این فدراســیون از نهایی کردن دومین بازی 
تیــم  ملی خودداری کــرد. در این میان باید 
دید که بازی دوســتانه با ازبکستان هم لغو 
می شود یا اسکوچیچ و فدراسیون نشین ها 
رأی به برگزاری این بازی خواهند داد. این را 
هم باید در نظر داشت که بخش اعظمی از 
تیم ملی را بازیکنان شاغل در خارج از ایران 

تشکیل می دهد که عمدتاً در کشور بلژیک، 
پرتغال و قطر بازی می کنند و چند بازیکن 
هم در روســیه، انگلیس و کرواسی مشغول 
هســتند و ممکن است بواســطه حضور در 
تیــم ملــی، متحمــل قرنطینــه و نیمکــت 
نشــینی در تیم شان شــوند. ضمن اینکه به 
غیر از این بحث لیگ قهرمانان آسیا و جام 
حذفی هم مطرح است که با این اردو کمی 

تداخل داشت.
ë اسکوچیچ و بالتکلیفی تیم ملی

نکتــه مهــم بعــدی، دربــاره وضعیت 
سرمربی کروات تیم ملی است. اسکوچیچ 
بهمن 98 با قراردادی ۴ ماهه با بند تمدید 
در صورت راهیابی به مرحله سوم انتخابی 
جام جهانی استخدام شد اما شیوع ویروس 
کرونــا برنامه هــای ایــن مربی و فدراســیون 
را بــه هــم ریخــت. از زمــان روی کار آمــدن 
اســکوچیچ، تیــم ملــی هیــچ اردو یــا بازی 
تدارکاتی و رســمی نداشــته و فرصتی برای 
حضور ملی پوشــان فراهم نشــده است. در 
این مدت ســرمربی تیم ملی حــدود ۴ ماه 
در منزل خود در کرواســی حضور داشــت و 

مدتی است بازی های باشگاهی را در ایران 
تماشا و آنالیز می کند. در این بین، دستیاران 
داخلی و خارجی هم گرد هم آمده اند. این 
اتفاقات به این معنی اســت که اسکوچیچ 
بــدون بــازی رســمی تا پایــان ســال 2020 و 
همین طــور ماه های ابتدایــی 2021 قرارداد 
خــود را دریافت خواهد که حــدوداً معادل 
۵ میلیــارد تومــان اســت و مبلغــی هم به 
دســتیارانش اختصاص خواهد یافت. این 
در حالی است که در نخستین روزهای شیوع 
کرونا، فدراسیونی مثل اروگوئه قرارداد خود 
با اســکار تابــارس را فســخ کــرد و مانند آن 
فدراســیون والیبال ایران هم در پی تعویق 
یک ســاله المپیک به قــرارداد خود با ایگور 
کوالکوویــچ پایان داد تــا به این ترتیب، آنها 
از پرداخــت دســتمزد خــودداری کننــد. در 
ایــن شــرایط، زمزمه هایی هم برای فســخ 
قــرارداد یا عدم تمدید قرارداد اســکوچیچ 
وجود داشت که فدراسیون فوتبال قویاً این 
شایعات را تکذیب کرد اما مشخص نیست 
طرفین قــرارداد جدیدی منعقد کرده اند و 
چگونه به همکاری می پردازند چرا که هنوز 

دستمزد اسکوچیچ پرداخت نشده است.
ë  فینــال جــام حذفــی در گــرو هماهنگی با 

اسکوچیچ
کمیتــه  سرپرســت  مهــدی  ســهیل 
مســابقات ســازمان لیــگ، در مــورد اینکــه 
با تعویــق بازی های تیم ملــی، فینال جام 
حذفــی چــه زمانــی برگــزار می شــود، بــه 
فــارس گفــت: »ما هم تــازه در جریــان این 
موضوع قرار گرفته ایم و باید با این شــرایط 
برنامه ریزی کنیم. این امر باز هم مســتلزم 
برگــزاری جلســه بــا ســرمربی تیم ملــی و 
هماهنگی با او است. چون در آن ایام ما در 
فیفا دی هستیم و به هرحال تیم  ملی برنامه 
دارد. به همین خاطر امروز )چهارشنبه( این 
مســأله را طی جلسه با اســکوچیچ بررسی 
می کنیــم و پس از هماهنگی بــا او، در مورد 
تاریخ فینال جام حذفی تصمیم گیری و آن 

را اعالم خواهیم کرد.

محمد محمدی سدهی
خبرنگار

حساسیت لیگ و جام حذفی باعث شده کرونا فراموش شود
سهیل مهدی، مسئول کمیته مسابقات سازمان لیگ برتر فوتبال در گفت و گو با »ایران«:

نگرانی های وزارت بهداشت برای ما قابل تقدیر است/ همکاران ما در لحظه تذکرات الزم را به بازیکنان می دهند

اواخر سال گذشته مسابقات لیگ برتر فوتبال 
به دلیل شیوع ویروس کرونا تعطیل و پس از 
کش و قوس هــای فراوان 8 تیر ســال جاری 
این مسابقات از هفته بیست و دوم با اعالم 
پروتکل هــای بهداشــتی از ســر گرفته شــد. 
هم اکنون لیگ برتر ایستگاه بیست و هشتم 
را هم پشت سر گذاشته و در فاصله دو هفته 
به پایان مســابقات وزارت بهداشت نسبت 
بــه عــدم رعایــت پروتکل های ســالمت در 
فوتبــال هشــدار داد. این در حالی اســت که 
عالوه بر 2 هفته باقیمانده لیگ، مسابقات 
جام حذفی به اوج حساســیت خود رسیده 
و تیم هــای اســتقالل و پرســپولیس در یکی 
از بازی هــای مرحله نیمه نهایی به مصاف 
هم خواهند رفت. ســهیل مهدی، مســئول 
کمیته مسابقات ســازمان لیگ برتر فوتبال 
بهداشــت  وزارت  هشــدار  خصــوص  در 
بــه عــدم رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی 
بــه »ایــران« گفت: »تمامــی پروتکل هــای 
بهداشتی که توســط وزارت بهداشت اعالم 
شــده اســت، در لیگ برتر رعایت می شــود 
چرا که بحث بیماری کرونا همیشــه و در هر 
لحظــه موجب نگرانی همه ماســت به این 
دلیل ایــن پروتکل ها با دقت هرچه تمام تر 
لیــگ برتــر رعایــت می شــود. نگرانــی  در 
وزارت بهداشــت طبیعــی اســت و مــا هــم 
ایــن نگرانی ها را داریــم. نگرانی های وزارت 

بهداشت برای ما قابل تقدیر است.«
او در خصــوص اظهــارات محمــد امین 
مســجدی، سرپرست فدراســیون پزشکی – 
ورزشــی بیان داشــت:  »تمامی مــواردی که 
در پروتکل هــای بهداشــتی وجود داشــت و 
توســط خود فدراســیون پزشــکی – ورزشی 

به ســازمان لیگ ابالغ شــد، به بهترین نحو 
ممکــن در حــال رعایــت اســت و اگــر خود 
سرپرســت فدراســیون پزشــکی – ورزشــی 
موضوع جدیدی دارند، به ما ابالغ کنند و ما 
هم به عنوان مسئوالن ســازمان لیگ از این 
موضوع اســتقبال می کنیم و از پیشنهادات 

ایشان استفاده خواهیم کرد.«
مسئول کمیته مســابقات سازمان لیگ 
افزود: »مــا موظــف به اجــرای پروتکل هــای 
بهداشــتی هســتیم و همکاران ما در همین 
فدراسیون پزشــکی –ورزشی، ستاد کرونا در 
فوتبــال و همچنین ایفمــارک در خصوص 
رعایــت این موضوعات نظارت کامل دارند 
و هرکــدام از ایــن عزیزان اگر نکتــه ای دارند 
مــا را در جریان قرار دهند. مســئوالن هر روز 
بازدید دارند و عالوه بر این ناظرانی دارند که 
در حال نظارت رفتار تیم ها و بازیکنان برای 

رعایت پروتکل های بهداشتی هستند.«
مســابقات فوتبال به اوج خود رســیده و 
این در حالی اســت که شــرایط شــیوع کرونا 
هــم در کشــور ما چندان مناســب نیســت و 
این موضوع باعث می شــود تا شاید فوتبال 
هــم قربانیان تازه ای داشــته باشــد. مهدی 
بیان داشت: »حساسیت لیگ و جام حذفی 
باعث شــده تا همه درگیر این حساسیت ها 
باشــند و کرونــا فرامــوش شــود. عــالوه بــر 
ایــن در روزهــای اخیر هیچ فوتبالیســتی به 
ایــن ویــروس مبتــال نشــده و ایــن بواســطه 
کنترل هــای پی در پی همکاران ما در ســتاد 
مقابله با کرونا در فوتبال بوده است. روزهای 
اول تعــداد مبتالیــان بــه کرونــا در فوتبــال 
کشورمان زیاد بود و هم اکنون این تعداد به 
صفر رسیده است. امیدواریم که هیچ ابتالی 

دیگری نداشته باشیم.«
او افزود: »سازمان لیگ تا به اینجا بخوبی 

توانســته با کرونا مبارزه کند اما شرایط کرونا 
براســاس اطالعات ما هر روز در حال تغییر 
اســت و حاال اگر مســئوالن وزارت بهداشت 
نکتــه ای دارند مــا از آن اســتقبال می کنیم. 
موضوع کرونا برای سال های گذشته نیست 
و ایــن یــک بحــث روز اســت و ما هــر روز در 
حال آشــنا شــدن با رفتارهای ایــن ویروس 
هســتیم و قطعاً این، آموزه های ما می شود 
بــرای برگــزاری لیــگ آینــده. مســئوالن اگر 
نکتــه ای در خصوص اصــالح پروتکل های 
بهداشــتی اســت به ما اعالم کننــد تا ما این 
پروتکل ها را اصالح کنیم و رویه جدیدی در 
نظر بگیریم.« مهم ترین موضوع در بحث 
فاصله گذاری اجتماعی در فوتبال، شــادی 
پــس از گل اســت کــه این موضــوع معمواًل 
توســط بازیکنان رعایت نمی شــود. مهدی 
در این خصوص بیان داشت: »این موضوع 
شخصی است و به رعایت فرد بستگی دارد. 
ما می بینیم در جامعه هســتند کســانی که 

خیلــی مــوارد بهداشــتی را رعایت می کنند 
اما برخی ها حتی ماسک هم نمی زنند، این 
موضــوع کامالً شــخصی اســت و نمی توان 
افــراد را بــه رعایــت ایــن موضوعــات اجبار 
کــرد. همکاران ما در لحظه تذکــرات الزم را 
به بازیکنــان می دهند و ایــن موضوعات به 

مــوارد هیجانی بازمی گردد که بهتر اســت، 
بازیکنان خودشــان را کنترل کنند.« مسئول 
کمیته مســابقات ســازمان لیگ ادامــه داد:  
»این اتفــاق در تمام دنیا می افتد و در لیگ 
کشــورهای دیگر هم شــاهد این هستیم که 
بازیکنــان شــادی گل شــان را با هم تقســیم 

می کنند و با هم دست می دهند یا همدیگر 
را در آغوش می گیرند. این فضاها غیرقابل 
کنترل است و باید به مرور زمان اتفاق بیفتد. 
مــا ســعی کردیم بــا کنترل هــای پــی در پی 
بحــث ابتال را بــه حداقل برســانیم و در این 

خصوص تالش می کنیم.«

ش
بر

ë نگرانی فدراسیون پزشکی - ورزشی از رعایت نکردن پروتکل های بهداشتی در فوتبال
محمد اسدی مسجدی، سرپرست فدراسیون پزشکی - ورزشی اعالم کرد که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نسبت به عدم 
رعایت پروتکل های بهداشتی تعیین شده در لیگ های فوتبال، ابراز نگرانی خود را در ستاد مقابله با گسترش کرونا در ورزش مطرح 
کرده است. او گفت: »بزودی جلسه ای در سطح سرپرستان دو فدراسیون )فوتبال و پزشکی- ورزشی( برگزار خواهد شد و مسائلی که 
موجب شده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نسبت به عدم رعایت کامل پروتکل های سالمت لیگ های فوتبال احساس 
نگرانی کند، مدنظر قرار می گیرد. در مورد اجرا و نظارت پروتکل های ســالمت لیگ های فوتبال به دلیل برخی مســائل پیش آمده 
مسئولیت ها به فدراسیون فوتبال واگذار شد اما در حال حاضر این آمادگی از سوی فدراسیون پزشکی- ورزشی وجود دارد تا از طریق 
ناظران ســالمت خود، مجدداً نســبت به اجرای درســت و نظارت بر رعایت پروتکل ها در این رشته ورزشی اقدام کند. محمد اسدی 
مســجدی افزود: »نظارت و کنترل صورت گرفته در گذشــته از طریق هیأت های پزشکی ورزشــی و ادارات کل ورزش و جوانان استان 
ضعیف یا به نوعی ناقص انجام شد و باید تأکید کنیم که ادامه این رویه نگران کننده است و باید بتوانیم از وجود 700 ناظر سالمت 
فدراسیون پزشکی ورزشی به نحوی مطلوب در این مسیر به منظور جلوگیری از گسترش شیوع ویروس کرونا در ورزش استفاده کنیم.«
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جست و جوگر فرهنگ ایرانی گمشده در غبار
ایرج رامین فر از علی حاتمی به »ایران« می گوید

سنا
ای

 امــروز ســالروز تولــد علـــــــــــــی حاتمی 
)1323 - 1375 ( است. فیلمسازی که در 
زمان حیاتش کمتر قدر دیــد اما همچون 
هر گنجینه ای با گذر زمان اصالت نگاهش 
و سختکوشــی اش برای بازنمایی هویت 
ایرانــی قدر یافت. در کنــار همه چیزهایی 
که علــی حاتمــی را »علی حاتمــی« کرد، 
توجــه او به جزئیــات در طراحــی صحنه 
و لباس اســت. به بهانه 76 ســالگی او، با 
ایــرج رامین فر )طــراح صحنــه و لباس( 
کــه همچــون حاتمــی دغدغــه اصــول و 

ریشه های ایرانی دارد، گفت وگو کرده ایم.

ë  در نمــای پایانــی فیلــم کمــال الملک؛
جایی که کمــال الملک در برف نشســته. 
فرشــباف می آیــد. کمال الملــک به قالی 
نــگاه می کند و می گوید: »هنر این اســت 
و من می خواســتم بــه این برســم.« نقل 
اســت که همین نگاه به هنر سینما در آثار 
علــی حاتمــی وجــود داشــت و او فرش 
می بافــت بــا نقش و نــگار. چقــدر دقت 
و ظرافــت و در عیــن حــال همخوانی در 
طراحــی صحنــه و لبــاس  درآثار ایشــان 

اهمیت داشت؟
بــه اعتقــاد شــخصی مــن ایــن نــگاه 
متفــاوت از کاراکتــر علی حاتمی اســت. 
تنها ارتباط من و کارگردان، فیلم هایش 
اســت و مــن از طریــق فیلم هایــش بــه 
ایــن نظریه  می رســم. ایــن گفتــه درباره 
کمال الملــک صــدق می کند. او عاشــق 
نقاشی کالسیک و ســاختار واقعی است 
واقعیــت  بــه  آنقــدر  نقاشــی هایش  و 
نزدیــک اســت کــه نمی توان تشــخیص 
داد کــه عکس اســت یــا نقاشــی. درباره 
علی حاتمی اما این گونه نیســت. اینکه 
ماحصل کارش شبیه یک فرش با تمامی 
خصوصیات و جزئیات باشــد هست اما 
همه اش این نیست. پرداختن به تاریخ 
حتــی تاریخ معاصــر بــرای او جذابتر از 
زندگــی روزمــره امــروزی بود. بــرای من 
هــم جهــان گذشــته و تاریــخ جذابتــر از 
زمــان حــال اســت. در واقع ســینمای به 
رئالیســتی در  و  ناتورالیســتی  اصطــالح 
تفکــر او جایگاهــی نــدارد. ســینمای پــر 
از تاریــخ، خاطــره و هر آنچه که تــو را به 
دوران قبل می برد برایش جذابتر است. 
در پــی زنــده کــردن خاطــرات گذشــته، 
ایرانــی  هویــت  جســت وجوی  و  تاریــخ 
اســت. او ادبیات، نقاشــی، هنر تجسمی 
و... را هماهنگ با هم در فیلمســازی به 
خدمت می گیرد برای کشــف دنیایی که 
خیلی از ما دور اســت. یــا خیلی نزدیک 

اســت و ما نمی شناســیمش. تاریخی که 
از آن صحبــت می کند بــرای دوره قاجار 
اســت که از ما خیلی هم دور نیســت اما 
خب دنیایی اســت که ناشــناخته مانده؛ 
ادبیاتش، تصاویر بصری اش، معماری 
او  اســت.  پنهــان  همــه  نقاشــی اش،  و 

به دنبال کشف این دنیاست.
ë  در حاتمــی  گفتیــد  کــه  همانطــور       

ایــران  جــاری  فرهنــگ  بــه  ســینمایش 
حســرت باری  نــگاه  بلکــه  نمی پــردازد، 
بــه گذشــته فرهنگــی ایــران دارد. دلیــل 
عالقه مندی او به این دوره خاص )قاجار( 

چیست؟
 دوره قاجار از معدود دوره هایی است 
که برخی شاهانش از جمله ناصرالدین 
شــاه حس هنرمندانه ای هم داشــته اند. 
او عکاســی کرده و برای آن وقت گذاشته 
اســت. شــاید 80 درصــد شــناخت ما از 
دوره قاجــار از طریــق همیــن عکس هــا 
باشد که تعداد آن هم خیلی زیاد است. 
به خاطر همین عکس ها و البته کتاب ها 
و نوشــته های موجــود دوره قاجــار که به 
دوره ما نزدیکتر اســت قابل شناسایی تر 
هــم اســت. مــا از دوره زندیــه اطالعات 
دقیقــی نداریــم و دوره فتحعلی شــاه را 
هم بواســطه نقاشــی ها و برخی کتاب ها 
می شناســیم امــا بــرای دوره قاجار یکی 
همیــن  شناســایی  ابــزار  مهم تریــن  از 
عکاســی اســت. عکاســی مهم ترین پل 
بین سینما و گذشته است. در فیلم های 
فرنگــی هــم بازســازی عینــی اوایل قرن 
بیســت بر مبنای عکاسی اســت و صرفاً 
بر اســاس نوشــته ها و داســتان ها و اخبار 
نیســت. عکــس دنیایی را جلوی چشــم 
شــما قــرار می دهــد بــا همــه اجزایــش؛ 
لباس، آکسسوار، اشــیا، آمبیانس، فضا، 
آدم ها و صورت هایشــان. حتی می توان 
تا حدودی به کاراکترها نزدیک شد. حاال 
حاتمی با اســتناد به همین عکس ها در 
کنار تسلطی که به ادبیات و تمام اجزای 
تشکیل دهنده چه بصری و چه نوشتاری 
دارد تــالش می کنــد دنیــای خــودش را 
در ســینما پیدا کند و ســینما را به شــکل 

دیگری تعریف کند.
ë  آیا می توان هر قاب از آثار علی حاتمی     

را که شبیه نقاشی است آیینه ای تمام نما 
برای هویت فرهنگی و مستندات تاریخی 
همــان دوره عنــوان کرد یــا اینکه بیشــتر 
متکی بــر ســلیقه و ایده آل علــی حاتمی 
و  نثــر  معتقدنــد  حتــی  برخــی  اســت؟ 
دیالوگ نویسی او خاص خودش است و 

کاماًل مبتنی بر نثر آن دوره نیست.
 بــه هیــچ وجــه قبول نــدارم کــه این 
زبــان ســاخته و پرداخته خودش باشــد. 

او از نــوع گویــش و ادبیــات دوره قاجــار 
بر اســاس نوشــته ها و حتــی نامه نگاری 
داشــت.  شــناخت  معمولــی  آدم هــای 
نظــر  ایــن   - صحنــه  طراحــی  دربــاره 
شــخصی مــن اســت کــه قابــل توجیــه 
هــم هســت_ دنیایــی را نشــان می دهد 
کــه در تخیــل اوســت البتــه بــر اســاس 
واقعیــت و جزئیــات کاماًل مســتندگونه. 
در »هزاردستان« جهان آرمانگرایانه ای 
را که در ذهن داشته بازسازی کرده تا آن 
واقعیتی که کاماًل وجود داشته است. در 
واقع در یک چیزهایی بر اســاس سلیقه 
و ایده آل هایــش دســت بــرده البتــه نــه 
در تــار و پــودش. تــار و پودش بر اســاس 
اســناد، مدارک و عکس ها واقعی است. 
در دکــور الله زار شــهرک غزالــی تمامی 
واقعــی  اللــه زار  معمــاری  و  جزئیــات 
وجــود دارد و برخــی را هــم اضافه کرده 
اســت. مثــاًل معمــاری درجــه یکــی را از 
خیابانی نزدیک بهارستان برداشته و به 
الله زاری که ســاخته اضافه کرده اســت؛ 
یعنی کوالژی از تمامی شــیفتگی هایش 
بــه معمــاری، خطــوط و ریزه کاری های 
هــم  کنــار  را  و...  معمــاری  فرم هــای 

گذاشــته و اللــه زار را ســاخته اســت. این  
تغییرات خیلی محدود اســت. خیلی از 
ســاختمان ها در خــود اللــه زار هم وجود 
داشــته؛ گرانــد هتل، پاســاژها، مغازه ها، 
رســتوران یــا کافه. در فیلم هــای تاریخی 
فرنگــی که از اوایل قرن بیســتم یا جنگ 
جهانــی دوم ســاخته شــده فضــا کامــاًل 
مســتندگونه اســت؛ لباس ها، معماری، 
شــهرها و خیابان هــا و فضــای کلــی آن 
موقع حفظ شــده است اما علی حاتمی 
در فیلم هایــش فضای ایــده آل خودش 
هــم  ایــرادی  هیــچ  می کنــد.  خلــق  را 
نمی توان بــر او گرفت. چون مثل اغلب 
کارگردان هــای ایرانــی از جملــه بهــرام 
بیضایــی فکــر می کنــد ایــن فرصتــی که 
گیرش آمده شاید آخرین فرصت باشد 
و در نتیجه تمام عالیق و شیفتگی هایش 
را بازتــاب می دهــد. امــا ایــن تفکــر کــه 
آکسســوار برایش مهمتر از شخصیت ها 
بوده را قبول ندارم. درســتش این اســت 
که اکسســوار را بی عیب و نقص انتخاب 
کــرده اســت. اگــر روی دکمــه سردســت 
پیراهــن آهــاردار آن دوره تأکیــد دارد که 
حتمــاً بایــد صدفی باشــد یا دکمــه باید 

اســتخوانی باشــد ظرافت هــای خــاص 
اوست. نمی خواهد هیچ چیز مصنوعی 
جلوه کند. در عیــن حال ایده آل ذهنش 
را هم می بینیم چون احتماالً عالقه مند 
به ســینمای ویسکونتی و مثاًل »مرگ در 
ونیــز« یــا »یوزپلنگ« بــوده و اشــرافیت 
این دست فیلم ها تأثیراتی روی ذهنش 
داشــته اســت. همیشــه به این فکر کرده 
کــه چــرا ما ایــن طور نیســتیم. ما بــا این 
فرهنگ غنی چرا مثاًل شبیه چکسلواکی، 

لهستان یا پاریس نیستیم.
ë  در واقع در عین تسلط و شناخت بر این  

دوره تاریخی، ایده آل ذهنش را می بینیم.
بــرای علــی حاتمــی آن چیــزی مهــم 
هــم  واقعــی  اللــه زار  خــود  از  کــه  اســت 
ایده آل تر اســت و نمی توان مثاًل از او ایراد 
گرفــت در دوره ای که قصــه اش را تعریف 
می کنــد واگن اســبی نبــوده. او تنها کســی 
اســت کــه دنیــای تهــران قدیــم را تصویر 
مســائل  فقــط  کــه  قدیــم  تهــران  کــرده. 
سیاســی نبــوده، زندگی جاری مــردم هم 
بــوده. خانواده هایــی که ســینما می رفتند 
و در رســتوران بســتنی می خوردنــد. برای 
حاتمــی جذابیــت دارد جام شیشــه ای که 

مــا در آن بســتنی یــا فالــوده می خوردیــم 
یــادآور  تــا  بدهــد  نشــان  فیلمــش  در  را 
کــه ظــروف مشــخصی  گذشــته ای شــود 
بــرای بســتنی خــوردن ســاخته شــده بود. 
این هــا ظرافت هــای زندگــی اســت. همه 
تهران، میدان بهارســتان، خیابان نادری، 
شیرینی فروشــی یــاس و... تاریــخ و قصــه 
دارد و قصه هایــش در فیلــم حاتمی باید 
می آمــد تا گنجینه ای شــود از حس و حال 
قدیمی. هیچ کس نمی توانــد بر این کوالژ 
ایــراد بگیرد چــون خالقش علــی حاتمی 
اســت که یــک آرتیســت و هنرمند اســت. 
برای اولین بار کســی کوشش کرد، سختی 
کشــید و تــاب آورد بــرای اینکــه دنیایی که 
در ذهنــش وجود داشــت را بســازد. از این 
جهــت مــن فکــر می کنــم علــی حاتمــی 
اگــر چــه خیلــی ســریع؛ امــا راضــی از این 
جهــان رفــت. او از تــه دل راضــی اســت 
بــرای اینکــه کاری کــه دوســت داشــت را 
انجــام داد، اللــه زار را ســاخت. در همیــن 
شــهرک برایم تعریف کرد که چطور بارها 
در خیابــان اللــه زار قــدم  زده و ســاختمان 
گرانــد هتــل را از البه الی المپ فروشــی ها 
و معمــاری بی هویتی که سراســر الله زار و 
در واقــع جهانــی را زیــر موجودیتش دفن 
کرده، کشــف کرده است. عمر گذاشته و از 
 میان کلکســیون پر و پیمــان از عکس های 
قدیمــی اش ایــن گذشــته را کشــف کــرده 
است. او آدمی جست وجوگر و بسیار مهم 
بــرای تاریــخ ســینمای ایران اســت. چه با 
ســینمای او موافــق باشــید یــا مخالف. در 
ســینمای ایران و ســینمای تاریخ معاصر 

بدعت گذاشته است.
ë  و به اعتقاد شما چرا علی حاتمی بعد از 

این همه سال با وجود مقلدانی که در این 
نوع سینما دارد، تکرار نشدنی است؟

بله او کاراکتری غیرقابل تکرار است و 
تکرارش فیک است. حاتمی پیشرو بود و 
تأثیرات زیادی بر آدم های دنباله رو خود 
گذاشــت امــا آدم هایی که به تقلیــد از او 
به این تاریخ عالقه مندی نشان داده اند 
چه تأثیری گذاشته اند. در همه زمینه ها 
حتی فیلمنامه نویســی و دیالوگ نویسی 
ادای علی حاتمی را در آوردند ولی علی 
حاتمی نشــدند. برای اینکه او اورژینال و 
اصیل است. بقیه ادای او را در می آورند؛ 
ادای ظاهــری بــدون عمق. خوشــحالم 
حاتمی ســریال ها و فیلم های تاریخی را  
که درباره دوران قاجار ساخته شد ندید. 
اگــر می دید خیلی زجر می کشــید. چون 
ســطحی هســتند و در زبــان و همــه چیز 
او »هزاردســتان«  اگــر  ادا در می آورنــد. 
می توانســتند  چطــور  نمی ســاخت  را 
ایــن دوره را کشــف کننــد. گاهــی تقلیــد 

درســت از کار باعــث می شــود جلوتــر از 
نمونه اصلی بــروی که این را همه قبول 
داریــم اما حاتمی تک بود همان طور که 
ناصــر تقوایی، بهرام بیضایــی، داریوش 
تــک  کیارســتمی  عبــاس  و  مهرجویــی 
هستند و غیرقابل تکرار. دنیایشان همان 

دنیایی است که ساختند و ما دیدیم.
ë در واقع بینش دارند 

بلــه. چــون زجــر و زحمت کشــیده تا 
دوره ای را کشــف کنــد. حاتمــی در محله 
خانی آبــاد زندگــی می کــرد. همان جایی 
کــه مــن متولد شــدم. قنادی، ســقاخانه، 
زورخانه، سبک زندگی آدم ها، ارتباطشان 
با هم، ســالم و علیک و صبح بخیرشان، 
کاراکترهــای مختلــف بذله گــو و اخمــو و 
سیاســی و... دنیایــی در محلــه خانی آباد 
بود که همــه آن در کارهای حاتمی آمده 
اســت. بذله گویی ها، متلک گویی ها، نوع 
صحبــت و ارتبــاط آدم های یــک محله، 
فرهنگی زنده در فیلم های حاتمی است 
و اگــر یــک مقــدار دورتــر برویــم در قصه 
شاهکار »حسن کچل«اش با آن شعرها، 
ادبیات، دیالوگ ها، صحنه پردازی خاص 
خــودش. مــا توانســتیم این هــا را تکــرار 
کنیم؟ در قصه های مان دنبال یک هویت 

در تاریخ معاصر خودمان گشتیم؟
ë  در گــر  جســت وجو  روح  ایــن  یعنــی   

کودکی هم با او بوده که اینقدر به جزئیات 
دقت کرده است.

خودنویــس  قلمــدان،  یــک  دیــدن 
یــا تکــه ای شکســته از کاشــی مســجد یا 
خانــه  او را به فکــر می انداخت که از کجا 
آمــده و تاریخچه اش چیســت. عالوه بر 
داســتان ها و دیالوگ هــای پراکنده ای که 
منبعش برای فیلمنامه نویسی بود برای 
تمامی اشــیایی هــم کــه در فیلم هایش 
می بینیــد زحمــت کشــیده و یادداشــت 
عمــرش  سراســر  در  اســت.  برداشــته 
به دنبال فرهنگ ایرانی گمشــده در غبار 
گشــت. او از ســینماگران مؤلــف واقعــی 

ماست.
ë .عمری اگر چه کوتاه اما مفید داشت 

تأســف ما این است که هر چه بیشتر 
و  بــه فرهنــگ  بیشــتری  بهــره  می بــود 
ســینمای ایــران می رســید. بــا رفتنــش 
خیلــی چیزهــا ادامــه پیــدا نکــرد. مانند 
هر ســینماگر مهم دیگری کــه داریم اما 
سینما از حضورشان بی بهره است. زنده 
هســتند ولی در ســینمای ایران نیستند. 
بهــرام بیضایی، ناصر تقوایــی، داریوش 
مهرجویی و... جایشــان خالی اســت. در 
نتیجــه هویت ســینمای ملی مــا همین 
محصــوالت فعلــی اســت کــه ســاخته 

می شود؛ خوب یا بد.

بیش از یک قرن از تأســیس نخســتین ســینمای عمومی بــه همت »میرزا 
ابراهیم خان عکاس باشی« در کشورمان می گذرد، زمانی که تقریباً با گشوده 
شــدن درهای ادبیات ســرزمین مان به گونه های تازه جهان داستان نویسی 
در دوره مشروطه برابری می کند. هرچند که به نظر می رسد برخالف دیگر 
نقاط جهان، سینماگران ایرانی طی دهه های بی شماری که از راهیابی پرده 
نقره ای به کشورمان گذشته میانه چندانی با ادبیات و اهالی اش نداشته اند. 
البته در این  بین می توان استثناهایی قائل شد که از شناخته  شده ترین آنها 
می توان به علی حاتمی اشاره کرد، هنرمندی که نه تنها میان اهالی سینما 
از جایگاه شــاخصی برخوردار اســت بلکه حتی فعاالن ادبیات هم برای او 
احترام خاصی قائلند و از حاتمی با عنوان هایی همچون ســعدی سینمای 
ایــران یــاد می کنند، مــردی که تالش بســیاری بــرای انعــکاس ارزش های 
ملی- میهنی در ســاخته های خود داشــت. هرچند کمتر کســی اســت او را 
بــه لطــف آثــار ماندگاری کــه برایمان بــه یادگار گذاشــته نشناســد اما برای 
کسب اطالعاتی بیشــتر درباره اش می توانید سراغ قفسه های نزدیک ترین 
کتابفروشی محله تان بروید. اما چرا گفتم محله تان و پای راسته های مشهور 
کریم خان یا انقالب را وســط نکشــیدم؟ پاســخ این ســؤال در آثار متعددی 
اســت کــه درباره حاتمی نوشــته و منتشــر شــده اند. برخــی از ایــن کتاب ها 
به طور مشــخص ســاخته های سینمایی حاتمی را نشــانه رفته اند، از جمله 

کتاب »حاتمی در امتداد فردوســی« نوشته مهدی صادقی که از سوی نشر 
»رســم« منتشر شده است. این کتاب به تحلیل سریال »هزاردستان« علی 
حاتمــی می پردازد و برخی شــخصیت های آن را با شــخصیت های چندی 
از داســتان های شــاهنامه مقایســه می کند؛ کتابی که هم برای عالقه مندان 
ســینما و تلویزیون و هم دوســتداران ادبیات خواندنی اســت. »صفیر مرغ 
جیرفتــی، حاج غالمعلــی حاتمی« کتاب دیگری اســت که محمد حاتمی 
نوشــته و در تحلیــل آثار علی حاتمی اســت، ایــن کتاب دوجلدی از ســوی 
نشــر »محمد حاتمی« در اختیــار عالقه مندان قرار گرفته اســت. »معرفی 
و نقــد فیلم هــای علــی حاتمی« هــم عنوان کتــاب دیگری بــه قلم عباس 
بهارلو، نویســنده و منتقد ســینما اســت که بــا همراهی دفتــر پژوهش های 
فرهنگی منتشــر شــده. مجموعه دوجلدی »آثار علی حاتمی« نیز از سوی 
نشــر مرکز منتشر شــده که دربردارنده فیلمنامه های سینمایی، تلویزیونی، 
نمایشــنامه ها و آثــار اجــرا نشــده  او اســت. »فیلمنامه های علــی حاتمی« 
را »ســمانه پوررضایی« نوشــته که به نقد و تفســیر آثار حاتمی تعلق دارد. 
اما آخرین پیشــنهاد امروز، نخســتین جلد از مجموعه »یاد« نوشته عباس 
بهارلو است که از سوی انتشارات »ایده خالقیت« به کتابفروشی ها راه یافته 
اســت. در خالل مطالعه این اثر نه  تنها با آثار شــاعر ســینمای ایران آشــنا 
می شــوید بلکه فرصتی برای کســب از اطالعات بیشــتر دربــاره زندگی اش 
هــم پیــدا می کنید؛ هنرمنــدی که اگر زنده بــود امروز اهالــی فرهنگ و ادب 

هفتادوشش سالگی اش را جشن می گرفتند.

آلبــوم موســیقی فیلم »دلشــدگان« اثر حســین علیــزاده با خوانندگــی محمدرضا 
شجریان با گذشت سه دهه از ساخت و انتشار آن همچنان شنیدنی و جذاب است. 
»دلشدگان« سیزدهمین فیلم سینمایی علی حاتمی و سومین فیلمی بود که حسین 
علیزاده برای آن آهنگســازی کرد. علی حاتمی حســین دهلوی و حسین علیزاده را 
برای ساخت موسیقی فیلم در نظر داشت و حتی به کار مشترک از این دو آهنگساز 
هم فکر کرد که در نهایت به پیشنهاد دهلوی کار آهنگسازی این کار برعهده حسین 
علیزاده قرار گرفت.  »دلشــدگان« در ســال 1370 ســاخته شــد و آلبوم موســیقی آن 
بعدها منتشر شد. داستان این فیلم روایت موسیقی ایرانی و فرهنگ اهالی موسیقی 
در دوران قاجــار اســت که زنده یاد حاتمــی به زیبایی تمام به آن پرداختــه و در واقع 
تنهــا فیلم ســینمایی ایران اســت که موســیقی محور داســتان بوده و برگــی از تاریخ 
موســیقی ایران را با حضور هنرمندان شــاخص سینما و البته بزرگان موسیقی ایران 
به نمایش گذاشــته اســت. پیش از این حســین علیزاده در مقام آهنگســاز گفته بود 
»یکی از اهداف حاتمی این بود که ســاز را در ســینما به مردم نشــان دهد. در شرایط 
کشور ما این خدمت بزرگی بود که حاتمی از طریق سینما انجام داد.« یکی از نقاط 
قوت فیلم، موسیقی حسین علیزاده است. این اولین و آخرین تجربه همکاری علی 
حاتمی، حســین علیزاده و محمدرضا شــجریان در یک فیلم ســینمایی بود و البته 
برای اولین بار و آخرین بار محمدرضا شــجریان صــدای خود را به یک بازیگر )امین 

تارخ( قرض داده است. نکته جالب و قابل تأمل در موسیقی این فیلم نگاه شجریان 
و علیزاده است که متفاوت با فیلمفارسی ها بوده و نگذاشتند امین تارخ لب خوانی 
داشــته باشد، به همین دلیل نماهایی که صدای شجریان با تصویر امین تارخ دیده 
می شــود نماهای باز است.  علی حاتمی در این فیلم عالوه بر مقام کارگردان، تهیه 
کننده و فیلمنامه نویس، بخشی از اشعار تصانیف موسیقی آن را هم سروده است که 
این نشان از شیفتگی او به شعر و موسیقی است که البته رد پای آن در دیگر آثار او هم 
دیده می شود. علیزاده در این باره گفته: »جوهره اصلی تمام تصنیف ها باز کالم خود 
حاتمی بود؛ همان شروع شعرها یا موضوع شعرها، موسیقی را به من می داد و تمام 
ِتم موسیقی فیلم از همین کالم حاتمی بود.« این آلبوم شامل 24 قطعه در حدود 
56 دقیقه است که با همکاری زنده یاد ناصر فرهودی و حسن عسگری صدا برداری و 
در استودیو بل ضبط شده است. در این آلبوم مژگان و همایون شجریان هم در بخش 

طراحی و مسترینگ و تدوین دیجیتال کار همکاری داشته اند.

ë نام آلبوم: دلشدگان
ë  خواننده و آهنگساز: محمدرضا شجریان و

حسین علیزاده
ë سبک: موسیقی قاجاری و دستگاهی
ë 1370:سال
ë ناشر: دل آواز
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امام على علیه السالم:
در هنگام سختی ها و گرفتارى ها کینه ها از بین می رود.

تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 102، ح 1785

سخن روز

چند سالی است که بحث قاچاق آثار سینمایی به 
شــکل جدی مطرح اســت ،اما همچنان سینمای 
ایران از سازوکار مناسب برای پیشگیری و برخورد 
آثــار  دوره ای  در  اســت؛  محــروم  اتفــاق  ایــن  بــا 
ســینمایی کشورمان از روی پرده سینما، با کیفیت 
پاییــن ضبــط و در شــبکه قاچــاق توزیع می شــد، 
امــا امــروز بــا دیجیتالــی شــدن سیســتم پخش و 
دسترسی راحت تر به فایل فیلم ها، ضعف کیفی 
آثار هم در شبکه های قاچاق برطرف شده است. 
در عیــن حــال با وجود شــکل گیری ســتاد صیانت 
کماکان فعالیت این شــبکه های غیرقانونی ادامه 
دارد. علــت ایــن اتفــاق بــه اعتقاد مــن در درجــه اول به ناکافــی بودن 
برخوردهای قضایی و ضعف قانونی در برخورد با خاطیان برمی گردد. 
در ایــن موضــوع، قانون مدون قاطعی در برخورد با کســانی که فیلم ها 
را قاچــاق می کننــد نداریــم. قاچاقچیان فیلم با وجــود لطمه بزرگی که 
بــه صاحبان آثار ســینمایی وارد می کنند با برخورد قاطع و ســختگیرانه 
مواجه نیستند. به همین دلیل احساس خطر نمی کنند و چون خودشان 
را در جای امن احســاس می کنند به کارشان ادامه می دهند. نکته مهم 
دیگر این اســت که ستاد صیانت هم برخوردش ِعّلی نیست و معلولی 
اســت. نهایت اینکه فیلم  قاچاق را از مراکز توزیع جمع آوری می کنند و 

خاطیان هم چند وقت بعد آزاد می شوند.
 با شــیوع کرونا و اوج گرفتن فعالیت بازار vod بار دیگر آســیب قاچاق 
فیلم به صنعت ســینما به  شــکلی جدی تر مطرح شــد. همان طور که 
شــاهد بودیــم در کمتر از دو ســاعت از آغاز اکران آنالیــن یا نمایش در 
پلتفرم هــا، فیلم ها در شــبکه قاچاق در دســترس قــرار گرفتند، اگر چه 

پلیس فتا فعاالنه با ســایت های داخلی برخورد کرد اما مشکل اساسی 
مــا شــبکه های ماهــواره ای و فضاهــای اجتماعی فیلتر شــده اســت که 
راه برخــورد بــا آنها بســته اســت؛ دو راه حلــی که فعاًل بــرای برخورد با 
ایــن معضل وجود دارد اول فرهنگســازی و دوم ثبــت قانونی فیلم در 
شرکت های خارجی است. در ابتدا باید به عنوان مخاطب یا عالقه مند 
ســینما بــه لحاظ فرهنگــی خودمان را قانــع کنیم که اگر مرتب نســخه 
قاچــاق فیلم هــا را ببینیــم قطع کننــده زنجیــره بازگشــت ســرمایه بــه 
تهیه کننــده فیلــم خواهیــم بــود و بالطبــع او را از گردونــه تولیــد خارج 
خواهیــم کرد و به مرور باعث حــذف همین فیلم های مورد عالقه مان 
از ســینما خواهیم شــد. این مهم بر عهده متولیان ســینمایی اســت که 
فیلم ها را تبلیغ و مردم را تشویق کنند که نسخه قانونی آثار را ببینند تا 
سینمایی که نسبت به دیگر تفریحات فرهنگی ارزانتر هم هست بتواند 
نفــس بکشــد. همان طور کــه در داخل کشــور بــا ضعف قانــون مواجه 
هستیم و برخورد جدی با خاطیان صورت نمی گیرد، در خارج از کشور 
وضعیت بدتر اســت. انتظار می رود معاونت ســینمایی که وظیفه اش 
صیانــت از ســینمای ملی اســت ســازوکاری ایجاد کند تــا بتوانیم تمام 
تولیدات داخلی چه سینمایی و چه شبکه نمایش خانگی را تحت یک 
ســازمان مســتقل در خارج از کشــور ثبت قانونی کنیــم. در این صورت 
پیگیــری قانونی راحت تــر و کم هزینه تر از زمانی خواهد بود که صاحب 
هــر فیلم شــخصاً بــرای این امر اقــدام کند. بــه این ترتیب شــبکه های 
ماهــواره ای خــود را مواجه با برخورد جدی قانونــی می بینند و براحتی 
ســرمایه ســینمای ایران را به تاراج نمی برند؛ البد بــه این موضوع آگاه 
هستند که بخش زیادی از مخاطبانشان را از نمایش آثار سینمای ایران 
دارنــد و به همین خاطــر مجبورند برای حفظ آن هزینــه کنند و حقوق 

صاحبان آثار را بپردازند.

استفاده از ماسک، مانع سقوط به پرتگاه کرونا سهیل محمدی
گلوگاه های قاچاق فیلم را کور کنیمنــــگاره

ë 23 مرداد
امروز سالروز تولد یکى از بزرگترین کارگردانان سینمای 
ایران است. على حاتمى که به او لقب سعدی سینما را 

داده اند و فیلم هایش همچنان جذاب است و دوست داشتنى.
ë تولدها

على حاتمــى: کارگردانی که بــا فیلم »مادر« او را بیشــتر 
می شناســیم اگر زنده بود امروز 76 ســاله می شــد. علی 
ماننــد  نمایشــنامه هایی  نوشــتن  بــا  را  کارش  حاتمــی 
»ســاتن«، »قصه حریر«، »حســن کچل« و »شهر آفتاب 
و مهتاب« برای تئاتر آغاز کرد. او در کالس های نمایشنامه نویســی اداره 
هنرهــای دراماتیک در رشــته ادبیات نمایشــی تحصیل کــرد و نمایش 
»دیــب« اولین نمایشــی بود که براســاس متنی از خــودش روی صحنه 
تئاتر اجرا کرد. ســال 1349 فیلم »حســن کچل« را ساخت و وارد سینما 
شــد و اولیــن فیلمــش با اســتقبال خــوب مردم مواجه شــد. پــس از آن 
حاتمی تمرکزش را بر ســینما گذاشــت و »طوقــی« دومین فیلمی بود 
که ساخت. »بابا شمل«، »قلندر«، »ستارخان«، »سلطان صاحبقران« 
و »ســوته دالن« فیلم هــای دیگری بود که علی حاتمی ســاخت. پس از 
پیروزی انقالب اســالمی ســریال »هزاردســتان« را آغاز کــرد و برای این 
ســریال شــهرکی ســینمایی ســاخت که اکنون به نام شــهرک سینمایی 
غزالی مشهور است و لوکیشــن بسیاری از فیلم ها و سریال های تاریخی 
بوده اســت. »حاجی واشــنگتن«، »کمال الملک« و فیلم »مادر« که در 
ســال 68 ساخته شد آثار شاخص او پس از سریال »هزاردستان« بودند. 
علی حاتمی با اســتفاده از بازیگران شــاخصی چون عزت اهلل انتظامی، 
علی نصیریان، جمشید مشــایخی، داوود رشیدی و محمدعلی کشاورز 
شــخصیت هایی به یادماندنی در سینمای ایران ساخت و دیالوگ های 
خــاص او مهم ترین ویژگی آثــارش بودند. قصد داشــت فیلمی درباره 
جهان پهلوان تختی بسازد اما بیماری سرطان به او مهلت نداد و بهروز 
افخمی پس از مرگ علی حاتمی در سال 1375 این فیلم را ساخت. در 

صفحه فرهنگی امروز درباره او می خوانیم.
آلفــرد هیچــکاک: کارگــردان بریتانیایــی هالیــوود کــه با 
ســاخت فیلم هــای دلهــره آور و روانشناســانه شــهرت 
پیــدا کــرد ســال 1899 در چنیــن روزی به دنیا آمــد. او از 
ســال 1915 کارش را در ســینما آغــاز کرد البتــه به عنوان 
طراح تیتراژ فیلم. مدتی بعد و تحت تأثیر سبک فیلمسازی در آلمان 
کارگردانی را در انگلســتان آغاز کرد و »شماره 13«، »همیشه به همسر 
خود بگویید« و »مســتأجر« اولین فیلم های او بود. او که کار در ســینما 
را بــا ســینمای صامت آغــاز کرده بود از ســال 1939 وارد هالیوود شــد و 
فیلم هــای »ربــه کا«، »قایق نجات« و »روانی« او درخشــیدند. دهه 50 
میــالدی اوج فعالیــت و شــهرت هیچکاک بــود. با فیلم هــای »مردی 
که زیاد می دانســت«، »پنجره پشتی«، »ســرگیجه« و »شمال از شمال 
غربی«. فیلم هایی که او را به عنوان استاد بزرگ سینمای جهان معرفی 
کردنــد و همچنــان 4 فیلــم »ســرگیجه«، »روانی«، »شــمال از شــمال 
غربــی« و »پنجــره پشــتی« در فهرســت 100 فیلــم برتر 100 ســال اخیر 

سینمای امریکا قرار دارند. او سال 1980 درگذشت.
    سالروز تولد ویم وندرس کارگردان آلمانی، على پژوهشگر نوازنده عود، 
جیمز هورنر آهنگســاز امریکایی، محمدامیر یاراحمدی نویسنده، عباس 

شادروان مترجم و عبدالرضا سواعدی کارگردان هم امروز است.
ë درگذشت ها

محمد عبادی: صدای دوســت داشــتنی عبادی که با تیپ 
»بوشــوگ« در »لوک خوش شــانس« او را به یاد دارید دو 
ســال پیش در چنیــن روزی خاموش شــد. محمد عبادی 
متولد 1326 بود و از 25 سالگی دوبله را به صورت حرفه ای 
آغاز کرد هرچند که همزمان در فیلم هایی چون »بت شکن« و سریال هایی 
مانند »تلخ و شــیرین« هم بازی کرده بود. توانایی او در ســاخت تیپ های 
مختلف باعث شــد که صدایش همچنان ماندگار باشد و نقش اوکلند در 
ســریال »نــاوارو«، داروغه ناتینگهام »رابین هود« و تســوکه در »ســفرهای 
میتــی کومان« از بــه یادماندنی ترین کارهای او هســتند. عبــادی به عنوان 

تأثیرگذارترین صدا شناخته شد و مقام اول گویندگی را کسب کرد.
ناصر فرهنگ فر: نوازنده برجســته تنبک ســال 1376 در 
چنیــن روزی درگذشــت. او متولد 1326 بــود و از کودکی 
به موسیقی عالقه نشان داد و نواختن تنبک را آموخت. 
از اســتادانی مانند حســین تهرانی، محمد اســماعیلی، 
عبــداهلل دوامی و علــی اکبر کاوه. فرهنــگ فر با توانایــی اش در نواختن 
تنبک جایگاه ویژه ای به این ســاز در ارکســتر موســیقی ســنتی ایران داد 
و ســازش را در آلبوم هایــی ماننــد »بیداد«، »آســتان جانان« و »راســت 
پنجگاه« با صدای محمدرضا شــجریان شــنیده اید. او همــراه گروه های 
شیدا و عارف کنسرت هایی در ایران و جهان اجرا کرد و با قریحه ای که در 
شاعری داشت تصنیف هایی چون »صورتگر چین« و »پیر می فروش« را 
نوشت که »صورتگر چین« را با صدای محمدرضا شجریان به یاد دارید.
    لورن باکال بازیگر امریکایی و حســینعلى وزیری تبار نوازنده کالرینت 

هم در چنین روزی درگذشتند.
ë 24 مرداد

در صد و چهل و هشتمین روز از سال باید از هنرمندی یاد کنیم که چهره اش 
را با رنگ ســیاه به یاد دارید. سعدی افشار که شناخته شده ترین »مبارک« 

ایران بود هرچند که با بى مهری های زیادی مواجه شد.
ë تولد ها

ســعدی افشــار: آخرین بازمانده بازیگران نسل سیاه باز 
در نمایش هــای روحوضــی ســال 1313 در چنین روزی 
به دنیا آمد. ســال 1330 با گرفتن نقشــی در نمایشی از 
اســماعیل مهرتاش بــرای اولین بــار روی صحنه رفت 
و پس از آن به نمایش های روحوضی پرداخت. افشــار با ســیاه بازهای 
معــروف آن زمــان ماننــد مهــدی مصری، حســین یوســفی، ذبیح اهلل 
ماهــری و رضا عرب زاده همــکاری می کرد و نمایش هــای زیادی اجرا 
کردند. او یک گروه تئاتری داشــت که ســال ها در ســالن تئاتر نصر اجرا 
می کردنــد. نمایش هایــی برگرفتــه از زندگــی روزمره مردم با چاشــنی 
طنز. در مقدمه کتاب »عالیجناب ســیاه« که درباره سعدی افشار است 
قطب الدیــن صادقــی او را چهره ای جذاب، خالق، هوشــمند و بســیار 
مردمی توصیف می کند که پایه گذار خالقیت های 50 سال اخیر نمایش 

روحوضی بوده است. افشار سال 1392 درگذشت.
ابراهیــم آبادی: بازیگر شــیرین ســینما و تلویزیون ایران 
ســال 1313 بــه دنیــا آمــد. ابراهیــم آبــادی در دوران 
هنرســتان  در  و  شــد  عالقه منــد  تئاتــر  بــه  دبیرســتان 
هنرپیشــگی بازیگری را یاد گرفت. پس از آن برای ادامه 
تحصیل به چکســلواکی آن زمان رفت و کارگردانی نمایش و بازیگری 
خوانــد. او پــس از بازگشــت بــه ایران تئاتــر را ادامــه داد و در بســیاری از 
شــهرهای ایــران کالس ها و گروه های تئاتری تشــکیل داد. ســال 1363 
با بازی در فیلم »زائر خلف« وارد ســینما شــد هرچند که بیشتر او را در 
سریال هایی مانند »مختارنامه«، »شب دهم«، »معصومیت از دست 
رفته« و »پاورچین« به یاد دارید. او برای بازی در فیلم »آپارتمان شماره 
13« نامزد سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل مرد در جشنواره 

فیلم فجر بود. ابراهیم آبادی سال 98 درگذشت.
   حمید متبســم نوازنده تار و ســه تار، پروانه بهزادی آزاد شــاعر، سمیرا 
چراغ پور شــاعر، لیال راهدار داســتان نویس، شــهرام عدیلى پور شــاعر و 

نیکالس روگ کارگردان انگلیسی هم متولد امروز هستند.
ë درگذشت

برتولت برشت: نمایشنامه نویس مشهور آلمانی سال 
1956 در چنین روزی درگذشــت. برتولت برشت متولد 
1898 بــود و از 15 ســالگی شــعر می ســرود. شــعرهای 
نمایشــی برشــت همچنان جزو بهترین آثارش هستند 
امــا او بــا نمایشــنامه هایی چــون »زندگی گالیلــه«، »آدم آدم اســت«، 
»اســتثنا و قاعــده« و »ننــه دالور و فرزندان او« شــناخته می شــود و او را 

برجسته ترین نمایشنامه نویس تئاتر روایی می دانند. 
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شهروند 
مجـــازی
یگانه خدامی

چند روزی اســت کــه در توئیتر 
بحــث آزار راه افتاده و کاربرانی 
ســعی می کننــد دربــاره اثرات 
منفــی آزار در زندگی افراد بنویســند. بســیاری از آنها 
آموزش و ســکوت نکردن را مهمترین راهکار مقابله 
با این پدیده می دانند که ممکن است در هر محیطی 
اتفــاق بیفتد. از مدرســه تا محل کار: » دفــاع از آزارگر 
کمی از آزار نداره«، »   در واقع سؤال اصلی من اینه که 
دقیقاً از کی ســکوت کردن در برابر ظلم و بی اخالقی 
رو یاد گرفتیم؟«، » توی این سال ها هر از گاهی که این 
اتفاقات برمال شــده و افشاگری شــده، خیلی وقت ها 
آدم متجاوز رو با واســطه و بی واســطه می شناختم و 
وقتی از کسایی که می تونستن علیه اش شهادت بدن، 
سؤال کردم چرا ساکت هستن اغلب رفاقت و آشنایی 
رو بهونــه کردن و ترجیح دادن ســکوت کنن.«، » قباًل 
هم نوشــتم، ضرب المثل »کــرم از خــود درخته« به 
نظرم یکی از بدترین ضرب المثل های زبان فارسیه. 
وقتــی جای قربانــی و متهــم رو عــوض می کنیم. به 
جــای اینکه به قربانی پنــاه بدیم و انگشــت اتهام رو 
به ســمت متجاوز بگیریم، رفتار، گفتار، ظاهر و غیره  
قربانــی رو، عامــل تجاوز بدونیــم.«، » ایــن روایت ها 
از آزار می تونــه بــه مرور هزینــه  آزار رو اونقدر باال ببره 
کــه جامعــه رو جای بهتــری کنه. دم راوی هــا گرم که 
ایــن فــداکاری رو دارند می کنند.«، »کســایی که مورد 

آزار قرار گرفتید اصاًل حس نکنید این مســأله چیزیه 
کــه بایــد ازش خجالــت بکشــید و بــه خاطــر همین 
ســکوت کنید. ما درکتون می کنیم و اونقدر این اتفاق 
ناراحت کننده هســت که ذره ای خود شــمارو مقصر 
ندونیم«، » به نظر من تــوی  تجاوز، قربانی تحت هر 
شــرایطی بی تقصیره بجز یــک مورد و اونم ســکوته. 
ســکوت و آبــروداری)!(  در واقــع همــکاری با متجاوز 
برای جنایت های بعدیشه . یا شکایت کنید یا حداقل 
بــه بقیه بگید.«، » اگه با کســی که حس تــرس آزار رو 
تجربــه کــرده و نه حتــی خــودش رو، ســال ها بعد از 
ماجرا صحبــت کنید، می تونید هنوز نفــرت و درد رو 
ببینید تو وجودش. اگه این کارو خانواده و دوســتاتون 
کــردن ســکوت نکنیــد در برابــرش. آزار از اونچــه تــو 
توئیت ها می بینید به شــما نزدیک تر و کشنده تره.«، 
» با ظلم مخالفم و طرف قربانی می ایستم. چه زنی 
که مورد خشــونت قرار گرفته باشــه، چه مردی که به 
دروغ بهــش اتهــام زده شــده. جلو چشــمام رو بخار 
بغــض و حــّب و جنیســت، نگرفته. ظلــم رو تقویت 
نکنید. با ســکوت، با ســاکت کردن و یا بــا دروغ گفتن 
درباره اش که تقویت ظلمه. چون دیگه کســی حرف 
قربانــی رو بــاور نمی کنــه«، » چقدر جــای کارگاه های 
آموزشــی درباره راهکارهــای مقابله بــا آزار و اذیت و 

متلک خیابانی یا آزارهای جنســی 
در محل کار، خالیه.«

انتخابــات  نامــزد  بایــدن   جــو 
امریــکا و رقیــب ترامــپ کامــال 
هریــس را بــه عنــوان معــاون 
معرفــی کرد. انتخابی که بحث برانگیز شــده اســت. 
چون از طرفی او اولین زنی است که به عنوان معاون 
رئیــس جمهــوری انتخاب می شــود و از طــرف دیگر 
رنگیــن پوســت اســت. ضمــن اینکــه گفته می شــود 
بــا شــرایط ســنی و جســمی بایــدن اگــر او رأی بیاورد 
هریــس در واقع رئیس جمهوری امریکا می شــود. با 
اعالم این خبر کاربران ایرانی هم درباره اش نوشــتند 
و شــرایط و آینــده انتخابات امریکا را بررســی کردند: 
» انتخاب کامــال هریس خیلی چیزها رو در انتخابات 
امریــکا تغییر می ده. کار برای ترامپ ســخت خواهد 
بــود.«، »کامــال هریــس بــه عنــوان معــاون اول جــو 
بایدن انتخاب شد، انتخابی که از مدت ها پیش قابل 
پیش بینــی بود. دو گزینه محتمل  دیگر الیزابت وارن 
و ســوزان رایس بودند. اولی می توانســت آرای بایدن 
را در 3ایالــت مهــم WI، MI، PA افزایــش دهد. اما 
به نظر می رســد در حــال حاضر تکلیف این 3 ایالت 
مشخص است.«، » کامال هریس یک زن سیاهپوست 
اســت کــه مواضــع ضــد ترامــپ او باعث شــده بین 
دموکرات هــا جلب توجه کنه اما مواضع سیاســیش: 
مخالــف جنگ با ایــران، مخالف تحریم هــا، طرفدار 
سرســخت توافق با ایران و منتقد شــدید ترور قاســم 
ســلیمانی«، »  من اطالعات سیاســی ندارم اما امروز 
که جــو بایدن، کامــال هریس رو به عنوان »نخســتین 
زن سیاهپوســت معاون رئیس جمهــوری« انتخاب 
کرد، ماجرای لغو برده داری سیاهپوســتان در ایاالت 
متحــده بــه ذهنم اومــد؛ لینکلــن رئیــس جمهوری 
جمهوریخواه این درخواست رو داشت و دموکرات ها 
می گفتــن بــا طبیعــت و خــدا ناســازگاره«، » بابا این 
ترامپیســت ها خیلی بامزه ان شــروع کــردن به چرند 

پرندگویــی درمــورد کامــال هریس. 
طــرف از بدی های هریس نوشــته و گفتــه که هریس 
گفته با ایــران مذاکره خواهد کــرد. حاال ولی نمی گن 
کــه همین چنــد روز پیــش ترامــپ گفت اگــه دوباره 
برنده بشــه ظرف ۴ هفته با ایران به توافق می رسه«، 
» اقــدام تاریخی جــو بایدن در انتخــاب کامال هریس 
رنگین پوست، احتماالً عنوان معاون رئیس جمهوری 
ظاهــراً سیاهپوســت را به واژگان صدا و ســیما اضافه 
می کند. شــاید هــم سیاهپوســت نما«، »دموکرات ها 
بزرگتریــن بــرده داران امریکا بــوده و هســتند. جورج 
واشــنگتن جمهوریخــواه بــرای لغو بردگــی، جانش 
را بــرای میهنــش داد. حاال فرقه دموکرات پر شــده از 
کســانی که ژست حقوق بشــری می گیرند. جو بایدن 
خواب آلود، کامال هریس که یکی از دشــمنان ترامپ 
اســت به عنــوان معاون خــود برگزیــد.«، » 20 درصد 
مردم امریکا اسم  هریس رو هم نشنیدند؛ 3۴ درصد 
نظــر خوبــی بهــش ندارنــد و فقــط 32 درصــد نظــر 
مثبــت دارند بهــش! این انتخاب هیچ رأی بیشــتری 
برای بایدن به ارمغــان نخواهد آورد! حتی یک رأی! 
 هریس به  بایدن تحمیل شــد و کاماًل مشخص است 
که تصمیمات مهم این کارزار و دولت بایدن رو افراد 
دیگری خواهند گرفت«، »با توجه به اینکه جو بایدن 
از زوال عقل رنج می برد، چنانچه جو بایدن انتخابات 
ریاســت جمهوری امریکا را ببرد، در واقع این خانم، 
رئیــس جمهــوری امریــکا خواهــد بــود! درک مــن از 
ایشون این است که یک آدم فرصت طلب، ناصادق 
و نمایشــی اســت«، » خیلی جالبه که تو امریکا کامال 
هریــس به عنوان نامزد انتخاباتی، طرفدار نداشــت، 
االن ولــی انتخابــش توســط بایدن )مرد ســفیدی که 
انتخاب مردم بوده بین بقیه  کاندیداها(، شده باعث 
کردیت گرفتن جو بایدن. این استفاده ابزاری از زنان و 

رنگین پوست ها واقعاً می ره رو ی مخم.«

هشتـگ

ماجرا

#آزار

معاون یا رئیس جمهوری؟

 عکس 
نوشت

ســهراب محمــدی از بازماندگان موســیقى 
کرمانج خراسان شمالى درگذشت.

این خبر را هوشــنگ جاوید از پژوهشــگران 
و مدرسان موسیقى کشــورمان اعالم کرد و او را یکى از اصلى ترین 

»بخشى های کرمانج شمال خراسان« نامید. 
محمــدی متولد ســال 1317 بــود و از کودکــى آواز و دوتار نــوازی را 
یــاد گرفــت و در حماســه خوانى و منظومه خوانى هــای کرمانجى 

سرشناس شد. 
»بخشــى« لقبى اســت که به برخــى از نوازندگان دوتار در شــمال 
خراسان و ترکمن صحرا داده مى شود. بخشى ها نوازندگان دوتار، 
آوازخوان، داســتان گو، سراینده و سازنده ساز دوتار هستند. آنها به 
نوعى روایت گران فرهنگ شفاهى این منطقه از کشورمان بوده که 

از احترام و جایگاه ویژه ای نیز برخوردارند.

شهدای مدافع حرم در بین شهدای تاریخ انقالب اسالمى ویژگى های خاص خود را دارند، از یکسو شهادت 
آنها در غربت رقم خورد و از سوی دیگر به دور از هرگونه جو اجتماعى وارد عرصه جهاد شدند. اگر 

مدافعان حرم نبودند جریان تند تکفیری مسیری را طى مى کرد که معلوم نبود عالوه بر سوریه به حرم های 
دیگر نیز بروند. شهید محسن حججى این افتخار را داشت که نماد شهدای مدافع حرم شود، اینکه فردی 

این فضا را  پیدا مى کند که نماد جمعى از شهدا شود قطعاً رازی در آن وجود دارد و این به مثابه این 
است که در زندگى شخصى ایشان اتفاقاتى رقم خورده است که وی در چنین نقطه نمادینى 

قرار مى گیرد.

 بخشی از سخنان وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
در ارتباط تصویری با خانواده شهید محسن حججی/ ایرنا

 سید عباس صالحی: شهدای مدافع حرم در بین شهدا 
ویژگی خاصی دارند

 از رنگ درمانی 
تا کاربرد در تصویر )11(

 مقاله ای که 
طومار شاه را درهم پیچید

به خاطر داشــته باشــید پس از بررســی ســاز و کار 
مغــز و تأثیــر هنــر بــر روان تــالش گردیــد نحــوه 
عملکــرد و چگونگی اثر گذاری تصویر بر سیســتم 
روانشــناختی انسان بررسی شــود از این روی ابتدا 
به فاکتورهای سازنده تصویر پرداخته شد، در این 
مســیر به بافت، زمینه و اثر پرســپکتیو بر سیســتم 
بینایی پرداختیم و پس از آن ساز و کار رنگ بینی 
توصیــف شــد اکنــون پــس از تحلیــل رنــگ قرمز 
قصــد بر این اســت به طیفی از رنگ هــا بپردازیم 
کــه هویــت از قرمــز می پذیرنــد ولی به پــر قدرتی 
رنگ قرمز بر سیستم روان انسان اثر نمی گذارند. 
نارنجــی پــس از قرمــز در طیــف رنگ هــا ظاهــر 
می شــود ایــن رنگ رنگی گرم اســت اما پر شــور و پر حــرارت مثل قرمز 
بر روان انســان پرتوافکن نیســت. رنگ درمانگران اعتقــاد بر این دارند 
که رنگ نارنجی به انرژی زنانه مربوط اســت از این رو شاید بتوان گفت 
نارنجی رنگ ســرور و شــادی است گمان بر این است که بین جنبه های 
جنســی و ذهنــی مــا موازنه بــر قــرار می کند. ویلــز اعتقاد داشــت رنگ 
نارنجــی بــه افکار و احساســات آزادی می بخشــد و ماللت و افســردگی 
را دور می کنــد. اگــر مطلبی را کــه در رابطه  برون ریــزی هیجانی در یک 
جلســه درمان با رنگ قرمز نوشــته شــده بود، مطالعه کرده باشــید در 
آنجا اشــاره کردم کــه در مشــاهده ای بالینی وقتی فرد به ســمت اواخر 
تخلیــه هیجانــی مــی رود خطوط از رنگ قرمز به ســمت رنــگ نارنجی 
تغییر رنگ می دهد. شــاید  بتوان پیش بینــی کرد که اگر فرد را چند روز 
بعــد در موقعیــت تخلیه هیجانی قــرار دهیم دیگر از رنــگ قرمز برای 
شــروع اســتفاده نکند. رنگ مهم دیگــر رنگ طالیی اســت این رنگ از 
آمیختــن نارنجــی و زرد بــه وجــود می آیــد و رنگی اســت کــه به صورت 
طبیعی نشــانه جالل و شکوه قدرت ماورایی است که در متون باستانی 
نشــانه الوهیتــی خالــص اســت، ایــن رنگ گــرم و درخشــان اســت و با 
عرفــان، تقدیــس و الوهیت پیوند دارد شــاید بتوان در نظــر گرفت این 
رنــگ مظهر روح همگانی اســت که در کمال خلوص نمایان می شــود. 
ویلز در کتاب خود اشاره می کند: در پزشکی غرب، طال مدت های مدید 
برای التیام درد آرتروزی مفاصل و نیز مشکالت ستون فقرات و درمان 
ســل، به شــکل ترکیبی، تزریقی یــا قرص تجویز می شــد. در هومیوپتی، 
بــرای درمان افســردگی بــه کار مــی رود. پزشــکی آنترو پاســیفیک ادعا 
می کنــد که رنگ طالیی گــردش خون را بهبود می بخشــد، گرمای بدن 
را افزایــش می دهــد و همچنین می تواند برای مــداوای بیماران جلدی 
مرهم باشــد. پیش بینی می شــود دیدن این رنــگ بتواند اثری تحریکی 
بر سیستم روانی فرد داشته باشد. در ادبیات برای توصیف درخشندگی 
و اثر بخشــی نور خورشــید از توصیف طالیی استفاده می شود این رنگ 
را در ظهــر تابســتان بــه هنــگام گــذر از یــک گنــدم زار تصــور کنیــد، چه 
احساســی در شما پدید می آید؟ شاید کمی بوی عشق را در این منظره 
استشــمام کنید. به نظر می رسد این اثری است که این رنگ بر سیستم 
روانشــناختی ما می تواند بگذارد، تجربه شکوه و جالل یک عاشقانگی. 
در مکان هــای مذهبــی مثــل کلیســاها مســاجد و... نیــز از ایــن رنــگ 
اســتفاده های زیادی شــده اســت، کاربرد این رنگ از سال 1300 به بعد 
بیشتر دیده شده است و شاید اوج آن را بتوان به سال های قدرت گیری 

سبک باروک در اروپا نسبت داد. 

کــه  نــگاری  روزنامــه  قاســمی  فریــد  ســید 
پژوهش هایــش در حــوزه تاریــخ مطبوعات 
کتــاب  در  و  دفعــه  ایــن  می شــود  شــناخته 
»اخگــر انفجار؛ پیش زمینــه و پی آمد مقاله 
ایران و اســتعمار ســرخ و ســیاه« به بررســی 

مدارک تاریخی زمان طاغوت پرداخته است. 
نامه های ساواک و نقل قول های مقامات دولتی پهلوی درباره 
انتشــار مقاله ای به  نام »ایران و استعمار سرخ و سیاه« که سال 
56 به دســتور محمدرضا پهلوی نوشــته و در روزنامه اطالعات 
منتشــر شــد. مقالــه ای کــه بــا پیگیری هــای امیرعبــاس هویــدا 
نخســت وزیر آن روزگار محمدرضــا پهلــوی نوشــته شــد و گفته 
می شــود علی شــعبانی نویســنده آن بود، هرچنــد که همچنان 

درباره این مسأله تردیدهای زیادی وجود دارد. 
ایــن مقالــه کــه ادبیاتی هتاکانه نســبت بــه امــام خمینی)ره( 
داشــت یکــی از عوامــل مهم شــکل گیری انقالب اســالمی در 
ســال 57 شــد، البته قاســمی در این کتــاب تنها بــه این مقاله 
نمی پردازد و مجموعه ای از نوشته های تحمیلی آن روزگار در 

مطبوعات را بررسی می کند. 
بــه بهانــه بررســی این مــدارک رویکــرد تحمیلــی به رســانه ها را 
محکوم و انتشــار مقاالت تحمیلی به مطبوعات وقت را به عنوان 

یک رویه اشتباه و غیرحرفه ای نقد می کند. 
قاســمی در مقدمــه کتاب نوشــته اســت: »آنچــه پیــش رو دارید 
دربــاره نمونــه ای اســت از یک مانور ناشــیانه که »آغاز شــمارش 

معکوس« شماری قدرت مدار را رقم زده است. 
کســانی که حــرف روزنامه نگارهــا را برای عدم چاپ نوشــته های 
هتاکانــه نشــنیدند و 400 روز بعــد طومارشــان درهــم پیچیــد. با 
مجموعــه حاضــر درخواهیــد یافت کــه ماجرا به یک تــک مقاله 

ختم نمی شود. 
در آن روزهــا زنجیــره ای از نگارش هــا را بــه روزنامه هــا تحمیــل 
با وجود  و  کرده انـــــــــــــد 
از  شــماری  ایســتادگی 
مطبوعاتی هــا بــه چاپ 
ســپردند. از این رو کتاب 
مقابــــــل شــما نقیض/
روایت هایــی  باژگونـــــــه 
اســت که تاکنون انتشــار 

داده اند.«

ë  اخگــر انفجــار؛ پیــش 
زمینــه و پــى آمــد مقاله 
ایــران و اســتعمار ســرخ 

و سیاه
ë  نویســنده: ســید فریــد

قاسمى
ë نشر: جهان
ë قیمت: 20000 تومان

چی 
بخوانیم

یادداشت

 به نام 
تاریخ

آرام مرتضوی
 پژوهشگر 
و روان درمانگر 
تحلیلی

هنر و 
روان

سید جمال ساداتیان
تهیه کننده سینما


