
صورت مسأله را پاک کن
یــک روز صبــح از خواب بلند می شــوم و کورمال کورمــال توییتر 

علی صالحی

فیلترشده را باز می کنم. می بینم که ای بابا! در این فضای نخبگانی 
و البه الی آبادشدن کاربران، وزیر جوان کشور به مجری تلویزیون 
می گوید برای فالن کار بهتر اســت فیلترشــکن را خاموش کنید. 
تلگرام را باز می کنم و می بینم فالن نهاد دولتی برنامه کاری اش را 
در این فضای فیلترشده گذاشته است. با خود می گویم این دیگر چه وضعیت متناقض 
و کارشکنانه ای ا ست اما ظهر که قرار است تمرین درس را تحویل دهم، می گویم فالنی! 

تمرین ات را بفرست برایم، وقت نشده خودم بنویسم.
در آیین نامه آموزشــی دانشگاه آمده که استادها به ازای یک ساعت درس دادن باید ۱۰ 
دقیقه استراحت بدهند اما سرکالس ها که می روم، تقریبا چیزی در این باره نمی بینیم. 
بعدازظهر می خواهم نیم ساعتی برای فکر کردن قدم بزنم. با خود می گویم چندسالی  
است مســائل مختلف ستون های فکری ام را لرزانده، این طور نمی شود، باید برنامه ای  
بریزم. برگشــتنی می بینم که بعد از دوماه هنوز بنر تبریک ســال نو، سر خیابان مانده 
است. به خانه که  می رسم می گویم حاال خیلی مسأله  خاصی نیست، با این لرزش های 
فکری کنار می آیم. شب پدر می گوید وضعیت آلودگی شهر اصال مناسب نیست، همه 
مستعد بیماری هستیم. اما این طور که برمی آید انگاری همه با این مسأله کنار آمده ایم 

و قرار نیست تغییری ایجاد شود.
به زندگی اطرافیانم که نگاه می کنم می بینم کمابیش هرکسی، انبوهی از این تناقض ها 
در زندگی اش دارد. چندنفری ســعی می کنند با این شرایط مبارزه کنند اما اکثر افراد 
نهایتا غری می زنند و زیر پتوی عادت شان آرام می خوابند. اینها تازه مثالی از تناقض های 
کوچک زندگی فردی مان بود. خودمان می دانیم که چه تناقض های بزرگی را خودمان 
تولید کرده ایم. در سطح جامعه هم حتما موارد متناقض خیلی بزرگ تری را می شناسید 
که بیان بخشــی از آنها زندگی کاغذی این تحفه را تهدید می کند و بیان بخشــی دیگر، 
پتوی عادت عده ای را خــراش می اندازد. حاال این روزها همه می دانیم که زیرپوســته 
فرهنگی کشور چه می گذرد، همه می دانیم که جوان جامعه با چه مسائلی دست وپنجه 
نرم می کند، همه می دانیم که چه اتفاقاتی در مدارس می افتد، همه می دانیم که شرایط 
ســالم و مناسبی برای آگاهی نوجوان جامعه وجود ندارد، می دانیم فضای مجازی چه 
محتوایی را در کف جامعه ردوبدل می  کند و می دانیم که سطح عرف چه فاصله  طویلی 
با واقعیت گرفته اســت. همه، همه  اینها را می دانیــم ولی زیر آن پتو را جایگاه امن تری 
یافته ایــم. جدای از آن، وقتی علمی یا غیرعلمی، گیریم بی دقت و غیرحرفه ای، قلمی 
از آموزش مسائل خاص صحبت می کند، عده ای از ما همه  آن همه را فراموش می کنیم 
و می گوییــم ایهاالناس، جامعه کی از اینها به خود دیــده، اینها نهایت بی اخالقی و به 

دور از حیاست.
راستش شما را نمی دانم اما من به این تناقض ها معتاد شده ام و زیر آن پتو، خواب هفت 
پادشــاه را می بینم. حاال کی، کجا و چه کسی قرار است به خاطر این تناقض ها از خود 

بیرون بزند، خدا می داند.
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احیا با رعایت فاصله اجتماعی
امشــب اولین شب از شب های قدر اســت و درهای مسجد بعد از دو 
ماه و نیم باز می شــود تا مراسم احیا به صورت حضوری برقرار باشد. 
البته دستورالعمل های بهداشــتی الزم از سوی ستاد ملی مقابله با 
کرونا تدوین شده و شرکت در مراسم منوط به رعایت آنهاست. مراسم 
از ساعت ۲۲:۳۰ شروع می شود و سخنران شب اول حجت االسالم 
رستمی و سخنران شب های بعدی حجت االسالم قاسمیان خواهد 
بود. مناجات خوانی حجت االســالم رشــدی و مداحی حاج محمد 
رســتمی و قرائت دعای جوشــن کبیر از دیگر برنامه های احیاست. 
مراسم را از طریق صفحات پخش زنده هیئت می توانید دنبال کنید.

جایی برای یاد گرفتن
اگر دانشجوی دکتری، کارشناسی ارشد، سال چهارم کارشناسی 
یا تازه فارغ التحصیل دانشگاه هستید و دوست دارید هم خودتان را 
بهتر بشناسید و هم مهارت های فردی و اجتماعی و تیمی و گروهی 
مناسب برای شغل و کسب وکار آینده تان را کسب کنید، دوره چهارم 
مدرسه اشتغال شریف را از دست ندهید. هزینه بسته کامل مدرسه 
اشتغال شامل خودشناسی، مهارت آموزی و کارآموزی از سه ونیم 
میلیون تومان به یک میلیون و دویست هزار تومان کاهش پیدا کرده 
است. برای ثبت نام و کسب اطالعات بیشتر می توانید به وب سایت 

مدرسه به آدرس careerschool.sharif.edu مراجعه کنید.

پویش کریمانه خانواده شریف در ماه رمضان ۹۹

ده هزار بسته برای ده هزار خانواده
میلییاملییاانقالبی؟

»میــدان انقــالب« در شــماره ۷۴ 
صداوســیما را پــای میــز محاکمــه 
کشانده و نسبت آن را با انقالب اسالمی 
بررسی کرده است. یادداشت هایی درباره 
انحصار دولت یا رقابتی بودن صداوسیما، 
جبران کســری بودجــه از راه تبلیغات 
و تأثیــر آن بر فرهنگ جامعــه، نقدی بر 
فرهنگ ســلبریتی ها در صداوســیما و 
برداشــت هایی از نظرات شــهید آوینی 
درباره صداوسیما شروع پرونده میدان 
انقالب هســتند. »روایتی از یک میدان 
خالــی« یادداشــت قابل توجه نشــریه 
اســت و به رفتار منفعالنه صداوســیما 
تریبون هــای رســمی در حــوادث  و 
مهمی مثل اعتراضات آبان ماه، سقوط 
هواپیمــای اوکراینــی و دســتگیری دو 
دانشجوی شریف و خالی کردن میدان 
در نبرد روایت ها می پردازد. در ادامه هم 
نتایج نظرسنجی میدان انقالب درباره 
صداوســیما با صفحه آرایی و گرافیکی 
قابل قبول و خالقانه در چهار صفحه ارائه 
شــده است. پرتاب ماهواره نظامی نور و 
قانون تعیین دستمزد کارگران هم جای 
خودشان را در این شماره پیدا کرده اند.

دانشجویبیرمق
شماره نهم »دانشجو« برخالف شماره 
قبلی نه جلد و تیتری دارد که مخاطب را 
ترغیب به خواندن کند و نه با خواندنش 
چیز زیــادی دســتگیرتان می شــود. 
گزارشــی از جلســه مجــازی انجمــن 
اسالمی با مســئولین دانشگاه درباره 
مشکالت دانشجوها در دوران آموزش 
مجازی، مروری بر اتفاقات شــریف در 
سال ۹۸ و گزارشی از تجمع اعتراضی 
۲۳ دی ماه دانشجوها مطالبی هستند 
که بیشــتر بــه درد آرشــیو می خورند و 
ســوژه دست اولی به شــمار نمی آیند. 
یک مرور کوتاه بر قوانین و شرایط و آمار 
مربوط به پذیرش بدون کنکور در دوره 
ارشــد یا همان کردیت خواندنی ترین 
متن دانشــجوی نهم اســت. کم وزیاد 
شــدن فاصله بین خطوط هم از جمله 

مشکالت صفحه آرایی دانشجوست.

فصل انتخابات
اردیبهشت هرســال موســم برگزاری انتخابات شــورای مرکزی 
انجمن های علمی دانشــکده ای و فصل رفتن ها و آمدن هاست. 
امســال کرونا مانع شــده تا صندوق های ســاده رأی در همکف 
دانشکده ها قرار گیرد و میزان رأی کاغذی دانشجوهای دانشکده 
باشد. با این وجود دانشــکده های کامپیوتر، مکانیک، فیزیک و 
عمران فرایند انتخابات شان را با ثبت نام از نامزدها شروع کرده اند 
و قصــد دارند انتخابات شــان را به صــورت آنالین برگــزار کنند. 
بهترین سیســتمی هم که بــرای رأی دادن مجازی فعال روی میز 
است، سامانه آموزش دانشگاه یا همان EDU است، چون احراز 

هویت در آن به ســادگی صورت می گیــرد و احتمال تقلب هم در 
آن کمتر اســت. دانشــگاه هم با این ایده موافقت کرده و امکان 
آن را بــرای انجمن های علمی فراهم می کند. البته اســاس نامه 
انجمن های علمی برخی دانشــکده ها به گونه ای است که اجازه 
برگزاری انتخابــات غیرحضوری و آنالین را بــه بچه ها نمی دهد 
و بایــد فکر دیگری بــه حال تعویض دوره شــان کننــد. معاونت 
فرهنگــی تا آخر خردادماه به انجمن هــای علمی فرصت داده تا 
 انتخابات شــان را برگزار و اعضای شــورای مرکزی دوره جدید را 

معرفی کنند. 

کرونا و قرنطینه خودخواســته همراهش اگر برای 
مــا فقــط دورکاری و دل تنگی و آمــوزش مجازی و 
خانه نشــینی و نت گردی و ژانر »روز nام قرنطینه« 
به همراه داشــت، در عوض کاسه کوزه کسب وکار و دخل وخرج 
خیلی ها را به هم ریخت و اندک درآمد روزانه شان را که در نتیجه ی 
از صبح علی الطلوع در خیابان بودن شان به دست می آمد، آجر 
کرد. پدرهای زیادی شرمنده اهل خانه شان شدند و سفره های 
کوچکی باز هم کوچک تر شد. به همین خاطر گروه های خیریه 
و جهادی در سراسر کشور آســتین باال زدند و با تهیه بسته های 
حمایتی و ارزاق تالش کردند باری از دوش خانواده های ایرانی 
بردارند و برکتی به ســفره نان شب شان بدهند. هم زمانی شیوع 
کرونا با ماه رمضان نیز کمیت و کیفیت این طرح های کمک رسانی 
را افزایش داد و بیشتر مساجد در سطح کشور که کرونا خالی شان 
کرده بــود، این بار محلی شــدند برای آماده ســازی کمک های 

مردمی به خانواده های نیازمند.
پویش کریمانه خانواده شریف نیز طرحی بود که بین دانشجوها، 
فارغ التحصیالن، اســتادان و دیگر اعضای خانواده دانشگاه با 
همت هیئت الزهراء )س( به راه افتاد و در ماه رمضان به فعالیت 
خودش ادامه می دهد. تبلیغات پویش از هفته پایانی ماه شعبان 
آغاز شــد و هدف خود را تهیه و توزیع ده هزار بسته حمایتی بین 

خانواده هــای نیازمند تعریف کرد. هر بســته ارزاقی مثل برنج، 
ماکارونی، روغن، رب، تن ماهی، سویا، عدس، نخود، چای، قند، 
شکر، خرما، حلواشکری و شیر را شامل می شود و تهیه اش چیزی 
حدود ۳۰۰ هزار تومان درمی آید. تاکنون سه مرحله از پویش به 
اتمام رســیده که طی آنها در مجموع ۴هزار بسته آماده و توزیع 
شده اســت. آماده سازی و بسته بندی ارزاق در مسجد دانشگاه 
صورت می گیرد و دانشجوها و استادان و فارغ التحصیالن معموال 
شب ها بعد از افطار مشــغول کار می شوند. تاکنون نزدیک یک 
میلیــارد و ۴۰۰ میلیون تومان منابع مالی هم برای پویش جذب 
شــده و برای تکمیل طرح به حدود یــک میلیارد و ۶۰۰ میلیون 
تومان دیگر نیز نیاز است. خانواده های نیازمند با همکاری کمیته 
امداد امام خمینی )ره(، قرارگاه هماهنگی امام رضا )ع(، خیریه 
حضرت زهراء )س( هیئت و رابطین و معتمدین مردمی و محلی 
شناسایی شده اند و توزیع بسته های حمایتی هم با کمک خود 
دانشجوها و فارغ التحصیالن و دیگر گروه های خیریه و جهادی 
در مناطق مختلف تهران و دیگر شهرها صورت می گیرد. همچنین 
تعدادی از شــرکت های اقتصادی خانواده دانشــگاه نیز در این 
پویش سهیم شده اند و بخشی از درآمد خود و هزینه های افطاری 
ساالنه شان را از طریق پویش کریمانه برای کمک به خانواده های 

نیازمند اختصاص داده اند.

ترینها

گزارش

همهجاحرفپولاست
»مجلــه صنایع« بعــد از مدت ها به 
گیشــه نشــریات شــریف برگشته و 

در شــماره ۵۶ صاف رفته ســراغ پول و 
اقتصاد و بورس و بیت کوین و دیگران. 
طرح جلد این شــماره مینیمالیستی  
اســت و بــه تصویر ســکه بهــار آزادی 
اکتفا کرده ولی تیتــر اصلی روی جلد 
دیــده نمی شــود و چنــد تیتــر فرعی 
موضوعات اصلی شماره را به مخاطب 
معرفــی می کنند. معرفی رشــته هایی 
مانند مهندسی مالی، مدیریت مالی، 
MBA مالــی، اقتصاد مالــی در کنار 
مقاله هایی درباره بــورس، فین تک ها 
و خدمات مالــی، بیت کوین و بورس و 
دو مصاحبــه درباره بازار ســهام، ارز و 
فارکس و تحصیل و اشتغال در فایننس 
مطالب اصلی مجله صنایع را تشــکیل 
می دهد. نبود تیتر یا تیتر مناسب همراه 
با زیرتیتر و روتیتر در برخی نوشــته ها 
و اســتفاده نکردن از تصویر سوژه های 
مصاحبه شــونده از جمله اشــکاالتی 
ا ســت که می توان به این نشــریه وارد 

دانست.

دادبرایکارگر
بچه های »داد« به مناســبت روز کارگر 
شماره سی ویکم خودشان را با تیتر جلد 
»بدون تاریخ بدون امضا« در پس زمینه 
تصویــر یــک کارگــر معدن بــا صورتی 
ســیاه منتشــر کردند. بعد از سرمقاله 
که به وضعیت کارگــران در ایران و دنیا 
و قیام هــای کارگری می پــردازد، »در 
جست وجوی عدالت!« بررسی کوتاهی 
ا ســت بر رونــد تغییــر سیاســت های 
اقتصادی جمهوری اســالمی نســبت 
به طبقه کارگر. مقاله قابل توجه بعدی 
مشکالت و مسائل کارگران زن را به طور 
خاص پوشــش می دهد و مقاله اصلی 
پرونده داد درباره ســیر تغییر و تدوین 
و تصویــب قانــون کار در تاریخ معاصر 
ایران است که در کنار آن یک مصاحبه 
کوتاه با اســماعیل محمدولی، محمد 
مساعد و محمد ماشین چیان هم چاپ 

شده است.

میز
نشریات

میز
نشریات
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گزارشی از همایش آموزش در مسیر محرومیت زدایی

همه برای وطن، وطن برای همه
در ادامه تمامی تجربیات جدیدمان از فضای 
مجازی، این بار همایشی بر بستر مجازی به 
همت مدرسه توسعه پایدار دانشگاه شریف از 
۱۷ تا ۱۹ اردیبهشــت با موضوع »آموزش در 
مسیر محرومیت زدایی« برگزار شد. با شرکت 
حدود ۲۰۰ مخاطب و با ارائه یازده نفر از فعاالن این حوزه 
به جرأت می توان گفت در مقایسه با همایش های حضوری 
از بعضی جوانب موفق تر هم بود. حضور فعاالن محلی از 
نقاط بسیار متنوع ایران و حضور مخاطبانی از کشورهای 
دیگر از اتفاقات جالب توجهی بود که به مدد فضای مجازی 
ممکن شد. در ادامه به اختصار چکیده مطالب مطرح شده 

را مرور می کنیم.

صبرایوبمیخواهدومردکهن
مســأله مناطق به اصطالح محــروم و محرومیت زدایی از 
مســائل پیچیده در حکم رانی و از مشکالت قدیمی  است 
که کشور با آن دست وپنجه نرم می کند. در این مسیر جهاد 
ســازندگی، گروه های جهــادی، خیرین و ســازمان های 
مردم نهاد زیادی هرکدام با روش و نگاه خود به مسأله ورود 
کرده انــد. مداخالت صورت گرفته در طول ســالیان زیاد 
درس های زیادی برای فعاالن این عرصه داشته؛ فعاالنی 
کــه گاهی با نگاه از باال به منطقه وارد شــده اند و بدون در 
نظر گرفتن شرایط فرهنگی منطقه مداخالتی کرده اند که 
در انتها به ضرر منطقه تمام شده است. در این راه طوالنی 
نتیجه تجربیــات بســیاری از گروه ها نشــان دهنده این 
واقعیت است که مهم ترین راه حل، توانمندسازی منطقه 
بــرای مواجهه با مشــکالت پیش  رو و آمــوزش روش های 
حل تعارضات است، چراکه مداخله گران نمی توانند همه 
مشــکالت منطقه را حل کنند، هم بضاعت زمانی شــان 
محدود است و هم شناخت کمی نسبت به معضالت منطقه 
دارنــد. از طرفی عالقه مداخله گران بــه نتیجه گرفتن در 
کوتاه ترین زمان از بزرگ ترین مشــکالتی ا ست که در ورود 

به این مناطق پیش می آید.

محرومیتراباورنکن
بــه باور بســیاری از صاحب نظران، آموزش بــه کودکان و 
نوجوانــان این مناطق می تواند یکی از بهترین فعالیت ها 
برای توانمندسازی منطقه باشد، زیرا پرداختن به آموزش 
کودکان توجیه اجتماعی، آموزشی، بیولوژیک و اقتصادی 
دارد. در مســیر آموزش با هدف محرومیت زدایی اولین و 
مهم ترین گام از بین بردن باور محرومیت در منطقه است؛ 
باوری که در طول سالیان سال ریشه دوانده است. گاهی 
شــیوه های برخورد مداخله گران و گاه ندیدن داشته ها و 
نقاط قوت، باعث شــده مردم مناطق باور داشــته باشند 
که بــه طبقه ای به عنــوان طبقه محرومین تعلــق دارند و 
برای حل مشــکالت خود باید چشم به کمک های خارج 
از منطقه بدوزند. در مواجهه با مناطق کمتربرخوردار که 
متأســفانه به مناطق محروم شــهرت پیدا کرده اند، دائما 
تکیه بر ناتوانی ها و نداشته هاست، در صورتی که وقتی به 
این مناطق با دقت نگاه می کنیم متوجه می شــویم که در 
بسیاری از زمینه ها اتفاقا دست منطقه خالی نیست. باور 

محرومیــت از تمــام جلوه هــای محرومیــت ســخت تر و 
سنگین تر است. این باور نقش سرعت کاِه چشم انداز های 
رشد و توسعه در منطقه را بازی می کند. همین باور است که 
باعث می شود گاهی اوقات جوانان این مناطق در آرزوی 
مهاجرت به شــهر باشــند و عالقه ای بــه کار برای منطقه 

خود نشان ندهند.
در نتیجــه همیــن بــاور گاهــی جامعه محلی بــه گرفتن 
کمک های مادی یا بســته های غذایی و... راضی است و 
تمایلی بــه کار و فعالیت برای خودکفایــی منطقه ندارد. 
ایجاد خودباوری و از بین بردن باور محرومیت می تواند به 

از بین رفتن فضای رخوت در منطقه کمک کند.

دهتجربهازجنسحالخوب
از نظر اغلب ارائه دهندگان همایش اگر خواستار پیشرفت 
کودکان مناطق کمتربرخوردار هســتیم ابتدا باید تالش 
کنیــم به خودباوری برســند. در این راه هرکدام از مســیر 

متفاوتی به موفقیت هایی دست پیدا کرده اند.
z	 آقای شیخ االســالمی، مســئول گروه جهادی شــهید

رحیمــی با تهیــه یک فیلــم از شهرســتان بشــاگرد با 
نقش آفرینــی صددرصــدی بازیگــران بومی بــه نتایج 
ارزنده ای دست یافته است. به عقیده او جامعه محلی به 
دلیل این اعتماد در مسیر خودباوری حرکت کرده است.

z	 آقای بهزادی، رئیس شــورای شــهر گلباف از اســتان
کرمان با تجربه ســال ها معلمی و فعالیت اجتماعی در 
این شهر و به واسطه برگزاری کارگاه ها با همکاری مردم 
۳۴ شغل پایدار ایجاد کرده که موجب مهاجرت معکوس 

نیز شده است.
z	 آقــای هندیجانی از اســتان فــارس به عنــوان طراح و

بنیان گذار جمعیت نیک خواهان ســالمت روان شیراز 
در منطقه هودیان استان سیستان و بلوچستان با ایجاد 
زمینه مشارکت کودکان در جمع آوری زباله، رنگ کردن 
مدرسه، بازســازی خانه بهداشــت قدیمی، آشنایی با 
خاک، مســابقه خالقیت در مدارس، پخت غذا و حلوا 
تــالش کرده تا حس تعلق به منطقه را در کودکان ایجاد 

کند.
z	 ،آقــای اســماعیل آذری نــژاد بــا شــعار »قصــه، توپ

رنــگ« بیش از ۶ ســال اســت در روســتاهای اســتان 
و  آموزشــی  فعالیت هــای  بــه  کهگیلویه وبویراحمــد 
شبکه سازی می پردازد. بنا به تجربه او حدود ۹۵درصد از 
بچه های روستا تا پیش از ورود او کتاب قصه ندیده بودند. 
آذری نژاد هنگام قصه خواندن، با کودکان صحبت و سعی 
می کند تا حین مطالعه، گفت وگو پیرامون مطالب شکل 
بگیرد که باعث شکوفایی قوه تخیل و خالقیت کودکان 
می شــود. از دیگر فعالیت های این روحانی می توان به 
تأسیس کتابخانه، آموزش ضمن خدمت برای معلمان، 

اکــران فیلم برای والدین، ایجاد اشــتغال کوچک برای 
والدین فقیر از طریق پرورش مرغ و کاشت حدود ۴۰۰ 
درخت به همراه کودکان و واگذاری مسئولیت نگهداری 
و رشد هرکدام از درختان به یکی از کودکان اشاره کرد.

z	 خانم نژاد غفوری، متولد و ســاکن جزیره قشم با سابقه
معلمــی و دغدغه بــرای آموزش های پیش از دبســتان 
پروژه »قشــم، جزیــره ای برای کــودکان« را راه اندازی 
کرده است. از فعالیت های او می توان به برگزاری اولین 
کمپین »ساحل پویا« برای شــن بازی کودکان، برپایی 
پویش همگانی »با من بساز« برای ساخت عروسک های 
بومی جزیــره در راســتای ارتقای شــاخص بازی های 
نمایشــی، برگزاری جشــنواره »ریغ و پیش« به معنای 
شــن و برگ نخل و طرح همگانی »هارگیز کردی« برای 
ترویج کتاب خوانی با استفاده از این سنت بومی محلی 
)که در آن در روز نیمه شعبان کودکان با مراجعه به خانه 

همسایه ها از آنها هدیه می گیرند( نام برد.
z	 آقای میثم لورگی، معلم و مدیر مدرسه در کهنوج استان

کرمان و موســس انجمن راه مدرسه با هدف تغییر نگاه 
دانش آموزان و جلوگیری از آسیب های ناشی از قاچاق 

مواد مخدر به فعالیت های آموزشی پرداخته است.
z	 آقای حســینی معلم عشایری از استان خوزستان برای

حفــظ میراث ارزنده فرهنگی عشــایر زحمات شــایان 
توجهی کشیده است.

z	 خانــم ثریا حبیبی از انجمن حامی از لزوم توجه به ســه
ضلع معلم، دانش آموز و خانواده در برنامه های آموزشی 
مناطــق کم برخوردار گفــت و به تشــریح فعالیت های 

تسهیلگرانه خود در این زمینه پرداخت.
z	 خانــم مینا کامران تجربه ســاخت بیش از ۵۰ مدرســه

در پویش »ایران من« با هدف توســعه عدالت آموزشی 
را مطرح کرد.

z	 آقای رئوف آذری، فعال اجتماعی در سردشت آذربایجان
غربــی، به عنــوان فعال صلــح و مهربانی بــا همکاری 
مشــاورین و روان شناسان منطقه براســاس مطالعات، 
آســیب های اولویــت دار در دانش آمــوزان منطقــه را 
شناسایی و به طراحی کالس های مهربانی و زنگ آشتی 

در مدرسه ها همت کرده است.
نمی تــوان انکار کــرد که شــنیدن تجربیات کســانی که 
ســال های زندگی خــود را خالصانه برای ایجــاد تغییر در 
محیط خود و آینده کودکان صرف کرده اند، امید و انگیزه 
بــرای تالش را در شــنونده قوی می کند. بــرای پیگیری 
گزارش هــای مفصل تر در این زمینه می توانید به ســایت 
مدرسه توسعه پایدار یا کانال تلگرام و بله آن مراجعه کنید.
sdschool.ir
ble.ir/sdschool
t.me/sdschool

چطورش مهم است
داستان پادشــاه حکیم افالطون را 
بارها شنیده ایم. در آرمان شهر این 
مرد یونانی پادشاهی و حکومت اگر 
در دســتان فیلســوف و حکیم بود، 
کارها ســامان می یافت اما با گذشــت 
ایام سوال چگونه حکومت کردن برای 
بشر پررنگ تر از چه کسی باید حکومت 
کند شــد. پررنگی روش آنقــدر بود که 
جدا از نظام سیاســی به نظام قضایی 
هــم رنگ تــازه ای بدهد. حاال ســوال 
تنها این نیســت که »چه کســی مجرم 
است؟«، بلکه »چگونه با مجرم برخورد 
کنیم؟« یا »چگونه فرایند اتهام و اثبات 
باید طی شــود؟« هم اهمیت کمتری 

نسبت به آن ندارد.
بی تعــارف برای نســل های گذشــته 
مــا، یعنــی همان هایــی کــه حــاال 
ریش ســفیدان مان هستند، چگونگی 
آنقدرهــا جایــگاه و منزلت نداشــته. 
پــدران ما به قــدری درگیر ســوال چه 
کســی و چه چیزی شــده اند که کمتر 
زمانــی بــرای فکر کردن بــه چگونگی 
داشــتند، که اگر داشــتند روال اتهام، 
دســتگیری و قضاوت و اثبات باید چیز 

دیگری می بود.
داســتان علی یونســی و امیرحســین 
مرادی همین اســت. من و شما و همه 
آنهایی که له و علیه آنها پســت و مطلب 
تولید کردند، ابزار و صالحیت بررســی 
اتهــام را نداریــم. از ماجــرا هــم هیچ 
نمی دانیم اما شاهد یک روند هستیم. 
ما می توانیــم فرایند اتهام تــا اثبات را 
بررســی کنیم، می توانیــم بفهمیم که 
اتهام باید به فرد، خانواده و البته افکار 
عمومــی در اســرع وقت اعالم شــود، 
می توانیم بفهمیم اتهــام را نباید چند 
هفته بعد از دهان ســخنگو بشــنویم، 
آن هم نه به شــکل اتهــام. نمی توانیم 
اتهام را رد یــا اثبات کنیم اما می توانیم 
بفهمیــم کار دســتگاه قضــا قضاوت 
است و دادســتان یا ضابط باید از وارد 
بــودن اتهام دفاع کند نه آن کســی که 

سخنگوی همه دستگاه قضاست.
همه اینها شــاید به خاطر آن است که 
بخــش بزرگــی از معماران ســده اخیر 
ایران کمتــر به چگونگی فکر کرده اند. 
قضــاوت کارها با نیت و قصد را از حوزه 
فردی به حوزه اجتماع کشانده اند. نیت 
و هدف درست برایشان آنقدر مهم شده 
که روش را فراموش کرده اند. مهم کنار 
رفتن چیــز و فرد ناصواب اســت. پس 
چطورش کمتر اهمیت دارد. دیگر مهم 
نیست که آیا در فالن نشریه دانشجویی 
جرمی واقع شــده یا نه، همین که چیز 
ناصوابــی در آن هســت کافی اســت. 
قانون هــم به قدر کفایت گرد اســت و 
البته چه کسی است که در درستی نیت 

و قصدش تردید کند.

مرتضی یاری

حرف
زیادی

فاطمه 
یزدی زاده

گزارش
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گفت وگو با میالد دخانچی درباره جشنواره فیلم فجر ۹۸

از انفعال به خروج
میالددخانچیرابیشــترمابابرنامهنســبتامتفاوت»جیوهگی«درصداوسیماشناختیم.اوکهدکترایمطالعاتفرهنگیاشراازدانشگاهکینگستونکانادا
گرفته،عالوهبرکنشهایسیاسیواجتماعینگاهیجدیبهسینماهمداردودرچندسالاخیرجشنوارهفیلمفجررازیرذرهبینشگرفتهاست.درآخرین
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بحثیادداشتدخانچیدربارهفیلمهایجشنوارهفجرراهمبهنقلازکانالتلگرامیاشدرستونکناریبرایتانآوردهایم.

ازاینسوالشروعکنیمکهنسبت
ســینماوجامعهدرایرانچگونه
است؟شــماسینماوجامعهرادر

ایرانبههمنزدیکمیدانید؟
اول باید بدانیم تعریف ما از سینما و جامعه 
چیســت. ســینمای ایــران و به خصــوص 
ســینمای کنونی مــا یک ملغمــه نامنظم 
اســت، به خاطــر اینکه مخرج مشــترکی 
بوده از ســالیق گوناگون، یعنی سالیقی از 
قدرت حاکمیتی و بخش های خصوصی. 
همه در کنــار هم آمده اند و بــا هم برخورد 
داشته اند؛ یک روز این فیلم ساز برای بخش 
دولتی فیلــم می ســازد و روزی دیگر برای 
بخش خصوصی. یک روز یک فیلم ســاز در 
جشنواره ادعای مستقل بودن می کند ولی 
بعدا گمانه زنی هایی شــکل می گیرد که از 
فارابی پول گرفته اســت. ایــن موضوعات 
در ســینمای ایــران وجود دارد اما اقشــار 
و ســالیق مختلــف در آن حضــور دارنــد. 
بــه اعتقاد من به اســتناد ســی فیلمی که 
هرســال در جشــنواره بیرون می آید، شما 
می توانیــد گمانه زنی هایی دربــاره برآیند 
سلیقه اجتماعی جامعه داشته باشید، زیرا 
دستگاه ها و شبکه های مختلف قدرت که 
رابطه خوبی با هم ندارند در کنش و واکنش 
و بده بستانی متن و محتوا تولید می کنند. 
همچنین سینما یک ایده مردم شناسانه به 
ما می دهد؛ هم از طریق خود فیلم سازها و 
هم از طریق شــخصیت هایی که بازسازی 
می کنند، چرا در این زمان این شخصیت ها 
بازسازی شده اند؟ چرا فیلم ساز حاال سراغ 
این صحبت رفتــه؟ به همین خاطر ارتباط 
برقرار کردن بین آن چیزی که هگل به عنوان 
روح زمانه مطــرح می کند و متن هنری در 
ســینمای ایران که در جشنواره خودش را 
نشــان می دهد، خیلی بی ربط نیست ولی 
این سینما محدودیت های خودش را دارد و 
لزوما بازگوکننده دغدغه های تک تک افراد 
جامعه نیست. ســینما صنعت است و باید 
بفروشد. خیلی از قصه ها در این مناسبات 
قرار نمی گیرند و نمی توانند در مناســبات 
ســرمایه داری زیســت کنند. خیلی از این 
قصه ها ممکن است بخواهند بخش دولتی 
را به استخدام دربیاورند اما بخش دولتی به 
دالیل مختلــف نخواهد پای حمایت از این 

فیلم ها بیاید.
اینارتباطفقطازسویجامعهبه
سمتسینماســتیابرعکسآن

همرخمیدهد؟
قطعا دوطرفه اســت. ســینما مثل خواب 
می ماند؛ شــما وقتــی می خوابید و صبح 
بیــدار می شــوید، یادتــان نیســت خواب 
دیده ایــد ولی تصمیم هایــی می گیرید که 
مبتنی بر خواب ها و رویاهایتان اســت. به 
نظر من کنش هــای فرهنگی که مبتنی بر 
متن سینمایی رقم می خورد، کم نیستند. 
اگرچه ما نمی توانیم با جزئیات ربطی برقرار 
کنیــم، زیرا در ســطح ناخــودآگاه در حال 
رخ دادن است. این موضوع را همراه با وجه 
منفی اش در نظــر بگیریم. وجه منفی اش 
این است که گفته نشده ها هم تأثیر خودش 

را می گــذارد. در کل نمی توانیم از تأثیراتی 
که ســینما می تواند بگذارد غافل شــویم. 
مثال وقتی هنگام تماشای یک فیلم کمدی 
می خندیــد، قطعــا متن و میزانســن روی 
ناخودآگاه شما تأثیر می گذارد. قطعا تفکر 
سیاسی و اجتماعی شما هم از فیلم هایی 
که می بینید، اثر می گیرد، زیرا شما به عنوان 
بیننده در خنده ها و اشــک ها آسیب پذیر 

می شوید. 
تصویــرکلیتــانازجشــنوارهرا
سینمایخروجنامگذاریکردید.

منظورتانازخروجچیست؟
خروج یعنی طغیان، یعنی ناراحتی از وضع 
موجود. لزوما یک نظام معرفتی منســجم 
پشت این خروج نیست اما تغییر فاز سینما 
از انفعال به خروج من را متعجب کرد. یعنی 
فکر نمی کردم. مــن با پیش فرض پرخاش 
شروع کردم که تقریبا هم درست از آب درآمد 
ولی پرخاش تبدیل شــد خروج. یک موقع 
خروج بهتر از پرخاش است. در این خروج 
پرخاش نیز نهفته است، بیشتر یک واقعیت 
روان شناسانه است تا یک خروج مبتنی بر 

نگاه معرفتی جامعه شناسانه.
شــماتحلیلکلیتانازجشنواره
ســینمایخــروجبــود؛آنهــم
خروجــیکــهجهانبینــیوفرم
مشخصیندارد.ازسویدیگردر
اعتراضاتآبانطبقهفرودستبه
خیابانآمدولیمخاطبســینما
معموالطبقهمتوسطاست.حاال
اگــرایــنهمزمانینســبیبین
فیلمهایجشنوارهواعتراضات
آبــانرامــدنظــرقــراربدهیــم،
سینماگرواقعاباطبقهفرودست
همراهیکردهوخواســتهصدای
اعتــراضاورابرســاندیــاهــدف
دیگریپشــتکارهایــشبودهو
ماهــیخــودشراازآبگلآلــود

میگیرد؟
من به ناخودآگاه جمعی باور دارم و این کار 
من را سخت می کند، زیرا درباره ناخودآگاه 
و وضعیــت روانکاوانــه صحبــت می کنم. 
شــاید دلیل آوردن برای اینکه بگوییم لزوما 
اتفاقــات آبــان در حال تصریح یــا ترغیب 
ایــن متــن فرهنگی اســت، کار ســخت و 
عجیب و غریبی باشد، مگر از آبان تا بهمن 

چقــدر وقــت بــوده؟ معلوم اســت که این 
فیلم ها از قبل ساخته شــده اند اما چیزی 
که به نظر واضح اســت، توجه فیلم ســازان 
به تقالی طبقه پایین اســت، یعنی شــما 
می بینید که ســوداهای طبقه متوسط در 
فیلم های جشــنواره کم رنگ شــده. قطعا 
این گســل اجتماعی و فاصله طبقاتی در 
متن فیلم ســازان تأثیر داشته است. درباره 
انگیزه ســینماگران بــرای ایــن پرداخت 
گمانه زنی های متعددی را می توان مطرح 
کرد؛ انگیزه سیاســی یا اقتصادی یا گیشه 
و... هــم در این گمانه زنی هــا وجود دارد. 
به نظــر من باید دنبال مجموعــه ای از این 
عوامل گشت. هم در ناخودآگاه شان توجه 
به دغدغه های طبقه فرودســت بوده و هم 
می خواستند حرف شان را از این طریق به 
حاکمیت بزنند ولی در کل نفس این موضوع 

اتفاق خوبی بوده است.
وقتیطبقهفرودســتمخاطب
سینمانیست،ایناتفاقفایدهای

همدارد؟
باید اعداد و رقم را بررسی کنیم اما باالخره 
یــک نفر در آن خانواده می رود و ســینما را 
می بیند. بایــد برای آن عدد و رقم داشــته 
باشیم که بتوانیم استدالل کنیم. خیلی از 
افراد، سینما نمی روند ولی بعدا که فیلم در 
فضای مجازی می آید، فیلم ها را می بینند. 
اقبالی که همچنان به افراد مشــهور وجود 
دارد، نشــان می دهد که این ارتباط وجود 
دارد. من در پیش فرض ســوال شــما یک 
بدبینی نسبت به این وضعیت می بینم ولی 
این بار مثل شــما بدبین نیســتم. من برای 
فیلم »کشتارگاه« دســت زدم. فیلم، فیلم 
درجه یکی نیســت اما اینکــه طبقه پایین 
توانسته بود علیه ســرمایه دار فیلم طغیان 
کنــد، اینکه یک زن چــادری جنوبی را در 
مرکــز قاب می گذارد و انتقام او را می گیرد، 
اینکه دوربین تو را با بازار بورس زیرزمین آشنا 
می کند و دید مردم شناسانه به تو می دهد، 
اینکه مراســم ختم عرب های خوزســتانی 
را روی قایــق نشــان می دهــد، اینها قابل 

تقدیر است.
ازچهزمانســینمایایــراناین
تغییرفازرادادهوطبقهفرودست
رادرمرکزقابشجایدادهاست؟

ما یک گســل در سینما داشــتیم. در دهه 

شصت همین طور بودیم، زیرا سایه انقالب 
هنــوز باالی ســرمان بود. از دهــه هفتاد و 
بعــد از »آژانس شیشــه ای« طبقــه پایین 
فراموش می شــود. طبقــه پایین فقط یک 
خدمتکار اســت که در صحنه حضور دارد 
و ســوژه نیســت ولــی االن دوبــاره طبقه 
پایین آگاهــی دارد، آمریت دارد و خودش 
ســوژه اســت. بهترین مثالــش »خروج« 
حاتمی کیاست، چراکه در آن کشاورزها که 
در ادبیات مارکسیستی یک عقبه تئوریک 
برای خودشــان دارند، حضور دارند و علیه 
ارباب های فئودال خودشان که در اینجا در 
لباس حاکمیت قرار گرفته، قیام می کنند.
بهســایرفیلمهــابپردازیم.علت
موضعگیریشماعلیه»روزصفر«

سعیدملکانچیست؟
»روز صفر« یک جیمز باند خوشگل ایرانی 
را نشــان می دهد. جیمز باند فیلم اعضای 
طالبان را می کشــد؛ دقیقا مثل فیلم های 
آمریکایی که یک جیمز باند خوشــگل وارد 
دنیای اســالمی می شــود، یک مشت آدم 
وحشــی می بیند که الله اکبــر می گویند و 
افراد را می کشــند، دقیقا میزانسن همین 
اســت. در صورتــی که ایــن کاراکتر جیمز 
باند خودش مســلمان اســت و در سیستم 
امنیتــی ایــران کار می کند. ایــن موضوع 
نشــان می دهد که دیگر اســالم گفتمان و 
محل بحث ما نیســت و امنیت ملی مبتنی 

بر دولت مرکزی محور است.
درجشــنوارهامســالسینماگر
جدیدیدیدیدکهیکایدئولوژی

پشتکارهایشباشد؟
برای قضاوت زود اســت اما در فیلم »لباس 
شــخصی« ربیعی، گره هایی را می بینیم، 
یعنــی فیلمی بود که مــن در آن نظام های 
معرفتــی را دیــدم. فیلم خنثایــی نبود. به 
همین خاطر ربیعی و مهدویان قابل مقایسه 
نیســتند. ربیعی از همین ابتــدا گفته من 
حرف برای گفتن دارم، یعنی فقط ســینما 
نمی ســازم اما مهدویان این طور نیســت و 

سینما برایش اصل است.
ازفیلمهــایجشــنوارهامســال
کدامیکرابرایدیدنپیشــنهاد

میدهید؟
»لبــاس شــخصی«، »شــنای پروانــه«، 
»کشتارگاه« و »خروج« را همه باید ببینند. 
»ســینما شــهر قصه« هم بامزه بود و من را 

خنداند.
»خورشید«چطور؟

نه. فیلم متوســط رو به پایینی بــود. البته 
مشــکل از تدوینــش بود و گویا قرار اســت 
دوباره تدوین شــود. شاید در تدوین نجات 

پیدا کند.
کدامفیلمجشــنوارهامســالرا

بیشتردوستداشتید؟
»لباس شــخصی« فکر کنم فیلم مهم سال 
اســت. هم فیلم خوش ساختی است و هم 
گفتمان ســاز خواهد بود، ذیل محور نفوذ 
می شــود درباره اش زیاد صحبت کرد. یک 
فیلم ســاز جــوان فیلمی خوش ســاخت و 

دارای حرف و گفتمان می سازد.

گفتوگو

خروج می کنم، پس هستم
اگر روح زمانه و سینمای سال گذشته 
ذیل مفهومی به نام سینمای انفعال 
قابل توضیح بود، ســینمای امسال 
ســینمای خــروج بــود، خروجی نه 

لزومــا از ســر عقالنیت، بلکــه خروجی 
عاطفی، نیهیلیســتی و از ســر به ستوه 
آمدن. اگر خروج طبقه فرودســت علیه 
سیاســت های غلط مرکــز را مهم ترین 
اتفاق ســال قلمــداد کنیم، ســینمای 
امسال رفتاری مشابه با معترضین آبان 
داشت. پرستار »ســه کام حبس« علیه 
قواعد بیمارستان خروج کرد و علیه قواعد 
جامعه ازدواج سفید را برگزید. »خوب بد 
جلف« علیه سینما خروج کرد و سیاست 
مرکــز را بازیچه قدرت های اســتعماری 
نشــان داد. »ســینما شــهر قصه« نگاه 
ســنتی ها به سینما را به چالش کشید و 
»آن شب« تصمیم گرفت در خارج قصه 
خود را روایت کند. »تومان« هم داستان 
با »عامه پسند« به نفع نرم »هومو« علیه 
»هترو« در مســأله جنسیت خروج کرد 
و »آتابای« در صدد خروج علیه نرم های 
خانواده  هسته ای کوشید. کارگران طبقه 
پایین »کشتارگاه« علیه سرمایه دار قصه 
خود بلند شــدند و انتقام گیری کردند. 
بچه های مدرســه »خورشید« مجیدی 
از دیوار بــاال رفتند و ابراهیم حاتمی کیا 
با دست بند ســبز بر نظام »خروج« کرد 
و »خون شــد« کیمیایی حکم به خروج 
و بازپس گیری ســند وطــن داد. اوج با 
کیمیایی هم صدا شد و روحانیت در »روز 
بلوا« را فاسد و آغشته به رانت معرفی کرد 
و در »آبــادان یازده شــصت« بر اهمیت 
پلورالیسم فرهنگی تکیه کرد و در »لباس 
شخصی« از روحانیون امنیتی چهره ای 
خشن ساخت و به نفع اسالم شریعتی 
مانیفســت تولیــد کرد. »قصیــده گاو 
ســفید« علیه حکم رانی فقهی شورید 
و فیلم هــای خســته کننده برزگر، »ابر 
بارانــش گرفته« و »دشــمنان«، هر دو 
در جست وجوی نوعی عرفان آلترناتیو 
برآمدند. »پوســت« با »کیوتی« محض 
مرکز را رها کــرد و قصه فولکلور تعریف 
کرد و »درخــت گــردو«ی مهدویان با 
درون مایه های پان کردی رسما به دولت 
مرکزی دهن کجی کرد. »شنای پروانه« 
نیز خود در صدد انتقام برآمد و سودای 
یک بودن را به چالش کشید و »بی صدا 
حلزون« برای شــنیدن و شنیده شدن 
تقال کرد. »روز صفر« به ایران بســنده 
کرد و بــه مانند »مــردن در آب مطهر« 
اسالم را مشــکل معرفی کرد. آری این 
سینما، سینمای خروج علیه نرم است، 
خروجی نه لزوما بر پایه یک مانیفســت 
و جهان بینی مشخص، بلکه سینمایی 
که در آن نفس خــروج خود یک  غایت 
اســت، انگار او می گویــد: من خروج 

می کنم پس هستم!
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چهره های جدید در بازار سرمایه

به کجا چنین شتابان؟
بحثداغاینروزهابورساســت،چهبینمردم،چهبینمســئولین،چهدرخروجیخبرگزاریهاوشــبکههایاجتماعی.رشدفوقالعادهشاخصبورسدر
اســفندوفروردینوعرضهاولیهشســتاهمدیگرحسابیزمینبازیراجذابکردهاست.گفتوگویاینســتاگرامیمانبابهمنفالحدربارهامروزوفردای
بورسبود.فالحکارشناسیاشراکامپیوترخواندولیبرایارشدودکترامهندسیرارهاکردوبهسراغمدیریتبازرگانیرفت.سابقهمدیریتدرپتروشیمی

وکارگزاریوساختارITکشورراداردوبیشاز۲۰سالاستکهدربازاربورسفعالیتمیکند.

بحث داغ این روزها بورس است، چه بین مردم، چه بین 
مســئولین، چه در خروجی خبرگزاری ها و شــبکه های 
اجتماعی. رشــد فوق العاده شاخص بورس در اسفند و 
فروردین و عرضه اولیه شســتا هم دیگر حســابی زمین 
بازی را جذاب کرده است. گفت وگوی اینستاگرامی مان 
بــا بهمن فالح دربــاره امروز و فردای بــورس بود. فالح 
کارشناسی اش را کامپیوتر خواند ولی برای ارشد و دکترا 
مهندسی را رها کرد و به ســراغ مدیریت بازرگانی رفت. 
 IT ســابقه مدیریت در پتروشیمی و کارگزاری و ساختار
کشــور را دارد و بیش از ۲۰ سال است که در بازار بورس 

فعالیت می کند.

بورسبرمیخیزد
اتفاقی که در ماه های اخیر در بورس افتاده، در اقتصاد 
ما کم نظیر اســت. در چهل روز اول سال ۹۹، ۲۸ هزار و 
۵۰۰ میلیارد تومان پول وارد بازار سرمایه شده، در حالی 
که در کل ســال ۹۸ تقریبا همیــن رقم نقدینگی جذب 
بورس شده بود. از سوی دیگر در سال ۹۱ و ۹۲ در بهترین 
حالت ارزش معامالت بازار سرمایه ۵۰۰ میلیارد تومان 
بود ولی االن میانگین ارزش معامالت به ده هزار میلیارد 

تومان رسیده است.

چرابازارسرمایه؟
اقبــال به بورس و جذب نقدینگی به ســمت آن و رشــد 
شــاخص دالیل مختلفی دارد. اول آنکه بعد از ۱۵ سال 
بهره بانکی به ۱۵درصد رســیده است، در حالی که در 
این ســال ها عموما بهره بانکی باالی ۱۸درصد بود و در 
مقاطعی تــا ۳۵درصد هم می رســید. دلیل دوم به نرخ 
ارز برمی گردد که برای اولین بار در کشــور ارز متناســب 
با مقــدار نقدینگی و وزن پولی ریال معامله می شــود و 
در نتیجه حباب مثبــت و منفی در بازار ارز وجود ندارد. 
بنابراین شرکت های فعال در بازار سرمایه به صورت به روز 
و بــدون تأخیر خودشــان و دارایی هایشــان را با نرخ ارز 
تطبیق می دهند. یکی از مشکالت بازار سرمایه این بود 
که در ایران ابتــدا بازار ارز حرکت می کرد، بعد طال، بعد 
مسکن و در انتها بعد از یکی دو سال بازار سرمایه حرکتی 
به خود می دید، چون بعــد از کلی البی و تصمیم گیری 
در ســازمان های دولتــی و وزارتخانه ها، بــه این نتیجه 
می رسیدند که شرکت ها و تولیدکننده ها و واردکننده ها 
و صادرکننده ها هم باید با نرخ ارز بازار کار کنند، اما االن 
شرایط عوض شده و در هفته های گذشته برای اولین بار 
نرخ ارز نیمایی به ۱۵هزار تومان رسیده که تقریبا معادل 
نرخ ارز در بازار آزاد است. بسیاری از شرکت های فعال در 
بازار سرمایه درآمدها و ذخایر ارزی زیادی دارند و از محل 

صادرات می توانند تسعیر ارز را خوب شناسایی کنند.
اتفاق دیگر این است که به صورت مدون و قانونمند بازار 
سرمایه از سمت دولت و مجلس و نظام حمایت می شود. 
برای اولین بار سهام شرکت های بزرگ دولتی قرار است در 
بازار ســرمایه عرضه شود و این می تواند مقدمه ای باشد 
برای بلوغ و حرفه ای شــدن بازار سرمایه کشور، چراکه 
یکی از مشــکالت اصلی بازار ســرمایه ما شــرکت های 
دولتی و شبه دولتی هستند که در سال های گذشته که 
مدیریت شــان با دولت بوده، عموما به سهام داران شان 
پاسخ گو نبوده اند و با سوءمدیریت و زیان دهی مدیریت 
شده اند. در سال های آینده این شرکت ها در بازار سرمایه 
پاســخ گو خواهند بود و به ســمت سوددهی و بهره وری 

می روند.
عامــل دیگر کــوچ نقدینگی و ارزش بــاالی معامالت و 
رشد شــاخص در بورس طراحی ابزارها و سیستم هایی 
است که اجازه ســفته بازی در بازارهای دیگر را به مردم 

نمی دهد. در بازار مسکن سفته بازان با مالیات سنگین 
مواجه می شوند، در بازار ارز و طال هم همین طور است. 
همچنیــن در بــازار طال خریداری، نگهــداری و فروش 
سرمایه مشکل است و در بازار ارز هم نوسانات به حداقل 
رســیده و شوک های ســابق وجود ندارد. وقتی نرخ ارز 
واقعی و وزن پولی با نرخ ارز برابر باشــد، انگیزه ای برای 
ســفته بازی باقی نمی ماند. در نتیجه نقدینگی ترجیح 
می دهد در بازاری باشــد که شــرکت های فعــال در آن 
درآمدهــای ارزی باالیی دارند تا هم ارزش ســرمایه اش 

حفظ شود و هم سود خوبی به دست آید.

ارزشمحوریبهجایسودمحوری
در واقع اهالی بازار ســرمایه شرکت هایی را می خرند که 
این شــرکت ها تازه دارایی شان را با قانون جدید تجدید 
ارزیابــی دارایی هــا به روز می کننــد و به نوعــی ارزش 
ریالی شــان را حفظ می کنند. پارادایم جدیدی در بازار 
ســرمایه شــکل گرفته که از بازار EPS)ســود هر سهم(
محور به ســمت بازار ارزش محور حرکت می کند. امروز 
ســهام دارها طبق تبعی سهام نمی خرند بلکه معامالت 
طبق ارزش شرکت هاست و ارزش جایگزینی شرکت ها 
را بررســی می کنند؛ مثال شرکتی که کل ارزش بازارش 
۸۰۰ میلیارد تومان است، راه اندازی اش ۵هزار میلیارد 
تومان سرمایه نیاز دارد. راه اندازی یک خط تولید ۵۰۰ 
میلیارد تومان هزینه در پی دارد و شرکتی با ۵ خط تولید 
صنعتی و به روز، ۲۵۰۰ میلیارد تومان تجهیزات صنعتی 
دارد. چطور می شود که این شرکت در بازار سرمایه ۷۰۰ 

یا ۸۰۰ میلیارد تومان ارزش بازارش باشد.
یکی دیگر از دالیــل رونق در اکثر صنایع کاهش قیمت 
جهانی نفت و مشتقات نفتی است که مواد اولیه برخی 

از صنایــع مــا را تشــکیل 
می دهند و اکثرا با ۵۰ الی 
۶۰درصــد کاهــش مــواد 
اولیــه مواجه شــده اند اما 
در تولیدات افزایش قیمت 
داشــتیم و در محصــوالت 
پتروشــیمی هــم آن چنان 
کاهــش قیمت نبــوده که 

حاشیه سود را کم کند.

حبابیدرکارنیست
رشد شاخص بورس و سهام 
شــرکت ها حباب نیست و 

پایدار خواهد بود، چراکه ناشــی از ارزش گذاری جدید 
شــرکت ها براســاس دارایی  اســت، در حالــی که قبال 
براســاس سود ارزش گذاری می شــدند. همچنین این 
اتفــاق به نــدرت در اقتصاد ما افتاده کــه ارز تک نرخی 
داشــته باشــیم و صادرکننده ها به راحتی ارزش شان را 
بیاورنــد در ســامانه نیما و با قیمت بازار آزاد بفروشــند. 
پیش بینی می شــود که با توجه بــه نقدینگی موجود در 
کشــور تا آخر امســال چیزی حدود ۲۰۰ هزار میلیارد 
تومان دیگر سرمایه وارد بورس شود. اگر مدیریت خوبی 
صورت گیرد، حبابی در کار نخواهد بود. البته این برای 
کلیت بازار سرمایه است و قطعا سهم هایی وجود دارد که 

حباب داشته باشند.

تازهواردهاچهکنند؟
افراد تازه وارد به هیچ عنوان بدون مشورت با افراد خبره 
و به صورت مستقیم وارد بازار سرمایه نشوند و با حداقل 
ســرمایه شــروع به فعالیت بورســی کنند. افراد ناگزیر 
به کســب دانش و تخصــص الزم برای فعالیــت در بازار 
سرمایه هســتند و نمی توان براســاس اخبار و شایعات 
و فضــای مجازی و شــانس و اقبال و جو بــازار اقدام به 
خرید و فروش ســهام کرد که در این صورت ضرر قطعی 
اســت. در واقع ما دو نوع ریســک در بــازار داریم؛ یکی 
سیســتماتیک و متأثــر از عوامل داخلــی اقتصاد یک 
کشور اســت و دیگری غیرسیســتماتیک و غیرمنتظره 
که خارج از چارچــوب اقتصاد جای می گیرد. افراد اگر 
قرار است به ریســک های غیرسیستماتیک فکر کنند، 
اصال نباید وارد بازار شوند. بنابراین با توجه به وجود این 
ریسک های غیرسیستماتیک و مقطعی بودن آنها، باید 
افق ســرمایه گذاری را بلندمدت تعریف کرد. در بورس 
کســانی ضرر می کنند که 
استراتژی معامالتی ندارند 
و با پول های اجــاره ای که 
تحــت مدیریت خودشــان 
نیســت، وارد بازار سرمایه 
شــده اند. بــازار ســرمایه 
همیشــه رونــد صعــودی 
ندارد و نوسان جزیی از بازار 
سرمایه است، پس حداقل 
افق ســرمایه گذاری تان در 
بازار ســرمایه را یک ســاله 

تعریف کنید.
خوش بختانه فرایند صدور 

کد معامالتی طوالنی شــده تا شــتاب و هیجــان افراد 
گرفته شود. همچنین با تعریف صندوق های معامالتی 
افراد به صورت غیرمســتقیم و با ریســک کمتر وارد بازار 
می شوند. تا امروز نوع معامالت نشان می دهد که ما کمتر 
شاهد رفتار هیجانی در بازار سرمایه هستیم. حداقل در 
سال ۹۹ رفتار هیجانی ندیدیم ولی هرماه صد هزار کد 
معامالتی جدید وارد بازار ســرمایه می شوند و رفتار این 

افراد جدید مهم است.
سهام شرکت های بزرگ مثل هلدینگ ها ریسک کمتری 
دارد و نقدشــوندگی قابــل قبولی هم دارنــد و رفتن به 
سمت این شرکت ها برای سرمایه گذاران جدید مطلوب 

خواهد بود.

شستاواردمیشود
متولی بازار ســرمایه دولت اســت و عرضه شــرکت های 
دولتی مثل شســتا در بازار ســرمایه به نوعی حمایت از 
بورس و کمک به تعمیق آن به شــمار می آید. همچنین 
ورود این شــرکت ها به بازار ســرمایه باعث شفافیت آنها 
و پاسخ گویی شان به سهام داران شان می گردد. با توجه 
به حجــم نقدینگی موجود در کشــور و ارزش معامالت 
نیاز اســت که شرکت های جدید وارد بازار سرمایه شوند 
تا بازار از بســته و محدود بودن خارج شــده و عمق پیدا 

کند و به بلوغ برسد.
شستا شرکتی  است که حداقل صد هزار میلیارد تومان 
ارزش بــازار دارد و در عرضــه اولیه ۷درصــدی ده هزار 
میلیــارد تومان نقدینگی جذب کــرده و ورودش به بازار 
ســرمایه حداقل ۲۰هزار میلیارد تومان نقدینگی را در 
بازار به چرخش درآورده است. هرچه ارزش معامالت در 
بازار بیشتر شود، عمق بازار زیاد شده و جلوی حباب ها 
و هیجانات گرفته می شود. ورود شرکت هایی مثل شستا 
زمین بازی را برای فعالین بازار ســرمایه بزرگ می کند و 
باعث تقسیم مناسب نقدینگی بین صنایع و شرکت های 
مختلــف می گــردد و در نتیجــه از شــکل گیری حباب 
ممانعت می کند. در کل ورود این شرکت ها در میان مدت 
و بلندمدت به نفع سهام داران و بازار سرمایه خواهد بود.

دولتفقیر
البتــه برخی این نقد را وارد می کنند که ورود جایی مثل 
شستا که خودش ابرســهام دار بورس است و ۶درصد از 
کل سهام شرکت های بازار سرمایه را در اختیار دارد، یک 
الیه جدید به مالکیت و حاکمیت شرکت ها اضافه کرده که 
بعدا مشکالتی را در پی خواهد داشت. همچنین دولت 
در سال جاری با نفت ۴۰دالری ۳۵۰هزار میلیارد تومان 
کسری بودجه داشت و با وضعیت فعلی ۷۰۰هزار میلیارد 
تومان کسری بودجه پیش بینی می شود. بخشی از این 
کســری بودجه از طریق قرض از صندوق ذخیره ارزی 
تأمین می شود، بخشی از آن از طریق بازار سرمایه و عرضه 
شرکت های دولتی در بورس و بخشی هم به وسیله انتقال 
برنامه ها و پروژه ها به سال بعد. این سه گزینه پیش روی 

دولت قرار دارد و هر سه هم اجرا می شود.

استارتآپهاهمبورسیمیشوند
شــرکت های حوزه آی تــی و دیجیتال مثــل کافه بازار و 
دیجــی کاال هم قصد ورود به بازار ســرمایه را دارند. این 
اتفاق بسیار خوب اســت، چراکه این شرکت ها گردش 
مالــی باالیی داشــته و از خیلی شــرکت های حاضر در 
بازار سرمایه صورت مالی شــفاف تری نیز دارند و آینده 
بهتری هم در انتظارشان اســت و رو به توسعه هستند. 
در واقع از جمله بهترین شــرکت ها برای سرمایه گذاری 

به شمار می روند.

گزارش

صفدریافتکدبورسی
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گفت وگو با سیدامیر سادات موسوی درباره تجربه سفر به آفریقا

فقر فرصت سوز است
ســیدامیرساداتموســویچندماهپیشکهشرایطمثلهمانشــنبهمعهودبود،فیلشیادآفریقامیکندوبهکنیامیرودوبعدازآنراهیاوگاندامیشودو
االندراوگانداباکروناهمزیســتیدارد.ساداتموســویورودی۸۷فیزیکشریفوفارغالتحصیلارشدتاریخعلمدانشگاهتهراناستکهدرکنارشاعرو
طنازونویســندهمیشــودمسافرهمبهشگفت.»روزنامهپاکستان«سفرنامهدهسالپیشاوست.دریکگفتوگویاینستاگرامییکساعتیباسیدگپ

زدیم؛ازسفربهآفریقاتاکرونادرقارهسیاهوالبتهکولهرارویدوشانداختنوزدنبهدلجاده.

چهشدکهسرازآفریقادرآوردی؟
هرموقع زمان خالی پیدا می کنم، به سفر می روم. حتی در 
سال هایی که مشغول کاری بوده ام که نیاز به حضور مرتب 
دارد، سعی می کردم مواقعی را برای سفر مرخصی بگیرم یا 
در تعطیالت به سفر بروم؛ البته سفرهایی که دستاوردهای 
جدی داشــته باشد و هدف از آن تفریح و استراحت صرف 
نباشــد. تقریبا از چندماه قبل عید کار خاصی نداشــتم و 
ســرم خلوت بود. از طرفی مدت ها در ذهنم بود که سفر به 
آفریقا زمان درست وحســابی می خواهد و رفت و برگشــت 
ســریع فایده نــدارد. تقریبا یک ســال ونیم پیش ســفری 
ده روزه به تونس در شمال آفریقا داشتم. فکر می کردم نیاز 
به زمان بیشتری برای سفر به آفریقا دارم؛ مخصوصا ناحیه 
زیرصحرایــی آفریقا. کنیا کشــور خوبی بــرای ورود به این 
منطقه اســت. مخصوصا چون می توان ویزای شرق آفریقا 
را با صد دالر گرفت و به سه کشور کنیا، اوگاندا و روآندا سفر 
کرد. برای ورود به سایر کشورها هم می توان به صورت آنالین 
درخواست ویزا داد. ۲۴ بهمن با پرواز به استانبول آمدم و از 
آنجا به نایروبی، پایتخت کنیا. یک ماهی در کنیا بودم، بعد 
به اوگاندا آمدم و ده روزی از ورودم به اوگاندا گذشته بود که 

کرونا هم به اوگاندا پایش باز شد.
اینسفرچقدربرایتخرجدارد؟

ســفر ســه نوع هزینه با خــودش دارد؛ یکی هزینــه پرواز 
و ویزاســت، صــد دالر ویــزا و ۸ میلیون بلیــت هواپیمای 
رفت وبرگشــت. بخش دیگر هزینه های روزانه اســت که با 
ســبک ســفر من میانگین روزی ده دالر می شــود؛ غذا و 
اسکان و رفت وآمد و... . غیر از این هزینه های خاص سفر 
مثل هزینه های توریستی و گردشگری ا ست که من سعی 
کرده ام تا حد امکان کمش کنــم. البته من مدتی در کنیا 
کار داوطلبانــه می کردم و هزینه اســکان نمــی دادم یا از 

کوچ سرفینگ زیاد استفاده می کنم.
برایســفرهماهنگــیخاصیهمباســازمانی

انجامدادی؟
نه؛ آدم وقتی برنامه سفر می چیند، شروع می کند به گشتن 
و آدم های مختلف را پیدا کردن. مثال من مسئول جایی را که 
در کنیا برایشان کار داوطلبانه می کردم، از کوچ سرفینگ 
پیدا کردم. در آنجا نوشــته بود مســئول مرکز نگهداری از 
بچه های بی سرپرست است. بهش پیام دادم و با او هماهنگ 
کردم که در آنجا در مدارس تدریس کنم. وقتی هم آمدم با 
افراد و جاهای دیگر آشنا شدم و ارتباط گرفتم. وقتی سفرت 
کوتاه نباشــد و به سفر نگاه تجربی داشته باشی، به مرور با 
آدم ها و مراکز مختلف آشــنا می شوی و ارتباط می گیری. 
مــن در این مدت چند مدرســه را بازدید کرده ام و حتی در 
آنهــا درس داده ام و چند برنامه نجومی هم برگزار کرده ام. 
این آشــنایی و شبکه سازی به صورت زنجیره ای ادامه پیدا 
می کند. در کنیا در کوچ سرفینگ با شخصی آشنا شدم و با 
او به بازدید از یک مدرســه رفتم. در آنجا با فرد دیگری آشنا 
شدم و در صحبت هایمان حرف قبیله ماسای شد. او گفت 
آشنایی دارد که می شود با کمکش از قبیله ماسای بازدید 
کرد. مرا به این آشنا وصل کرد و با او توانستم به قبیله شان 

بروم و سه چهار روزی با او همسفر بودم.
پسازاولســفربرنامهمشــخصیبرایهرروز

سفرتنداشتی؟
نه؛ حتی اگر تالش برای این برنامه ریزی هم داشته باشی، 
برای سفر ده روزه یا دو هفته ای جواب می دهد؛ مثال من در 
کنیا در یکی از برنامه های ماهانه شــاعران نایروبی شرکت 
کردم و شــعر خواندم، در حالی که قبل از سفر اصال چنین 

محفلی را نمی شناختم و تصادفی با آن آشنا شدم.
برنامهاصلیسفرتچیست؟دنبالچهچیزی

هستی؟
جاهای تفریحی و توریستی هر شهر را می توان در چند روز 
پوشش داد ولی از اینجا به بعد بخش جذاب سفر برای من 
شروع می شود؛ مردم، جامعه و اجتماع، فرهنگ و ارتباط با 

آنها. مثال در سفر پاکستان برای من خیلی مهم بود که بافت 
مذهبی و ارتباطات مذهبی مردم آنجا را بشناسم. در اینجا 
مسأله فقر برایم مهم است و به خاطر همین دوست داشتم 
در یکی از مراکز فقیرنشین اینجا حضور پیدا کنم و از نزدیک 
مسائل شــان را حس کنم. من یک هفته در یک مرکز بودم 
ولی اصال فقرشان را حس نکردم تا اینکه از هفته دوم برنامه 
غذایی و زندگی ام را مثل آنها کردم و با سیســتم آنها پیش 
رفتم، در نتیجه در تجربه و لمس مستقیم چیزهای جدیدی 
متوجه شدم. مشکل آب آشامیدنی را تا وقتی تشنه نشده و 
آب معدنی در دسترس داری نمی فهمی. زمانی که مجبور 
باشــی زغال تهیه کنی و آب را بجوشانی و بعد سرد کنی تا 
فقط تشنگی ات را بتوانی رفع کنی، متوجه می شوی. باید 
زمان گذاشــت تا خوب فهمید و درک کرد. سریع الســیر و 
کپســولی نمی شود متوجه شد. حتی خود آدم ها در هفته 
دوم متفاوت بــا هفته اول با تو رفتار می کنند، چراکه دیگر 

توریست و مسافر نیستی و آشنای آنها به حساب می آیی.
قبــلازســفرپیشفرضهایــیدربــارهآفریقــا
داشــتی.چهچیزیدرسفربااینپیشفرضها

خیلیمتفاوتبود؟
قبل از ســفر چیزهایی کــه خواندم کلی بــود. حتی یک 
پادکست درباره تجربه ســفر به کنیا گوش کردم ولی چیز 
دندان گیری نســبت به تجربه ام در سفر نداشت؛ دلیلش 
این است که ما مجموعه ای از کلیشه های ذهنی برساخته 
رسانه ها، فضای سیاسی و ارتباطات بین المللی و... داریم 
و برای اینکه حرف مان اعتماد بقیه را جلب کند، مجبوریم 
همین کلیشــه ها را بازتولید کنیم. در واقع در مدت کوتاه 
می روی برای کلیشه های ذهنی ساخته شده از قبل مصداق 
پیدا می کنی و بــرای دیگران تعریف می کنی. من خوانده 
بودم که این کشورها فقیر هستند و درآمد سرانه شان پایین 
است ولی معنی اینها را وقتی از نزدیک با آنها مواجه شدم 
فهمیدم. برای من قابل حدس نبود که وارد یک کشور شوم 
و هیــچ آدم چاقی نبینم، در حالی که بــرای ما طبیعی به 
نظر می رســد که آدم ها چاق بشــوند ولی پیش نیاز چاقی 
دسترســی به غذای کافی ا ســت. خیلی از دوســتی ها و 
رفاقت ها و دل تنگی های ســفر هم قبل از آن قابل حدس 
نبود؛ اینکه آدم هایی را ببینم و بعدا دلم برایشان تنگ بشود 

و نسبت به آنها احساس همدلی داشته باشم.
تفاوتیبینیککشــوریاشــهرتاکشوروشهر

دیگرازنظرسطحرفاهیدیدی؟
سوال ســختی  اســت و با این ســفر چندماه نمی توان به 
آن جواب داد، چون ما مســتعد آن هســتیم که دیده های 
محدودمــان را تعمیم بدهیم. من در نایروبی در منطقه ای 
بودم که زیر خط فقر مطلق بودند ولی در اوگاندا در روستایی 
بودم در کنار دریاچه ویکتوریا. فقر اینجا با فقر نایروبی فرق 
داشت. قبال در مقاله ای خوانده بودم که فقر مطلق یعنی 

افرادی که چند مورد از هشــت فاکتور ذکرشــده را داشته 
باشند؛ فقدان غذا، فقدان آب آشامیدنی، عدم دسترسی 
به ســرویس بهداشتی، عدم دسترســی به روزنامه و منابع 
خبــری و اطالعات و... . در روســتایی که در اوگاندا بودم، 
گرســنگی وجود نداشــت، چون دقیقا کنار دریاچه بود و 
مردم به راحتی ماهیگیری می کردند ولی در فقر شهری در 
نایروبی گرســنگی مطرح بود. البته در این روستا سرویس 
بهداشتی مناسب وجود نداشت. یکی از نکات جالبی که در 
این سفر به آن برخوردم این است که فقر جلوی جوالن دادن 
ذهن را می گیرد، یعنی آدم اســتعداد و توانایی هایی دارد 
ولی چون فقیر است، نمی تواند از آنها استفاده کند، اصال 
نمی تواند فکر کند و برنامه ریزی داشــته باشــد. من االن 
می گویم کسب درآمد کار سختی نیســت و درباره آنهایی 
که هیچ منبع درآمدی ندارند، قضاوت منفی دارم. این در 
حالی  است که من قسمت هایی از زندگی خودم را نمی بینم 
که بدون دغدغه و با حمایت خانواده زندگی کرده ام و به من 
اجازه داده شــده ریسک کنم، تجربه کسب کنم و عالیق و 
استعدادهایم را به مرحله شکوفایی برسانم. خیلی از افراد 
این دوره را اصال طی نکرده اند و فرصتی برای این تجربه و 
ریسک و آزمون و خطا نداشته اند. در نایروبی دیدم کسانی 
که با مشکل تأمین غذا رو برو هستند، خودبه خود آشپزی 
هــم بلد نیســتند، چون یا پولــی برای تهیه مــواد غذایی 
نداشته اند یا اگر داشــته اند آن قدر کم بوده که ساده ترین 
مواد غذایی را خریده و به ســاده ترین شــکل ممکن آماده 
کرده اند. فشــار فقر باعث می شــود که اصال آدم نتواند به 
خیلی چیزها فکر کند. من در این سفر فهمیدم که حتی اگر 
شما یک ماه مشکل یک آدم فقیر را رفع کنی و دغدغه های 
اولیه را از روی دوشش برداری، می تواند تأثیر بلندمدت روی 
زندگی اش بگذارد، چراکه اجازه فکر کردن و تجربه کسب 

کردن به او می دهی.
چطوراینقدرراحتوبیدغدغهسفرمیروی؟
سفر کردن نسبت به زندگی عادی و ساکن بودن در یک جا 
هزینه بیشــتری دارد ولی ســفر کردن به ســبک من زیاد 
پرهزینه نیســت. بیشتر مســأله اولویت های آدم است که 
تجربه هایش را تعیین می کند. مســائل مالی برای من هم 
جدی  اســت و یکی از خوبی های کار داوطلبانه در ســفر 
کاهش هزینه هاست. اتفاقا بعد از شیوع کرونا کمی ترسیدم 
ولی خوبی اش این بود که کال س ها به شکل آنالین درآمدند 

و دوباره تدریس برای شاگردانم در تهران را شروع کردم.
بلیت برگشتم به صورت عادی ۴ خرداد از نایروبی است ولی 
معلوم نیست چه می شود و هنوز هواپیمایی اطالعی نداده. 
شخصا دوست دارم برگشتنم را به تعویق بیندازم و از فرصت 
اینجا ماندن برای دیدن بیشــتر این نواحی استفاده کنم و 
حتی اگر بتوانم بروندی را هم ببینم که براساس درآمد سرانه 

فقیرترین کشور جهان است.

گفتوگو

 فقط سخت گیری 
جواب می دهد

بهداشت در اینجا خیلی ضعیف است 
و امکانــات درمانی و بهداشــتی هم 
محدود. مردم اینجا تجربیات تلخی 

از بیماری های واگیردار قبلی داشته اند. 
خیلی از بیماری های شایع شده در آفریقا 
اگر در کشــورهای ثروتمند شــیوع پیدا 
می کرد، ظرف چندسال درمانی برایش 
پیدا می شــد ولی چون در اینجا بازاری 
بــرای درمانش وجود ندارد، ســال های 
سال طول می کشد تا بیماری ریشه کن 
شــود. با توجه به این پیشــینه، با اولین 
تأیید رسمی ابتال به کرونا، هرگونه ورود 
و خروج بــه اوگاندا ممنوع اعالم شــد. 
ســپس مدارس، مراکز توریستی و چند 
روز بعد هم حمل ونقــل عمومی به طور 
کامل تعطیل شــدند. قوانین به صورت 
ضربتی و قاطعانه اعمال می شود. مردم 
روزهای اول در بی خبری به سر می بردند 
و حتــی مــرا به خاطــر رعایت مســائل 
بهداشتی مســخره می کردند ولی چند 
روز که گذشت، موضوع برایشان جدی 
شــد و به خاطر ناآگاهی ترس عجیبی 
نسبت به بیماری پیدا کردند. در نتیجه 
روال عــادی زندگی شــان را تغییر دادند 
و رفتارهای عجیب وغریب از خودشــان 
نشــان دادند؛ مثال در کنیا یک نفر را که 
عالئم کرونا داشــت، آن قدر کتک زدند 
کــه فوت کــرد. خود من هم قــرار بود از 
طریق کوچ ســرفینگ مهمــان یک نفر 
شــوم ولی صاحب خانه به خاطر ایرانی 
بودنــم ممانعت کرد. البته در کشــوری 
با این ســطح ســواد و بهداشت عمومی 
شــاید بهترین کار همین شــیوه باشد. 
کرونــا در اینجا حداقل طبــق آمارهای 
رسمی کنترل شده و تا امروز فقط ۵۵ نفر 
مبتال داشته اند، بدون هیچ فوتی و حتی 
تعدادی از افراد مبتال بهبود پیدا کرده اند. 
همه موارد تأیید شده ایزوله شده و تحت 
مراقبت اند. از ســاعت ۷ غروب تا صبح 
روز بعد قوانینی شبیه حکومت نظامی 
برقرار است، جابه جایی افراد با توجه به 
تعطیلی حمل ونقل عمومی و ممنوعیت 
استفاده از وسیله نقلیه شخصی به صفر 
رســیده و عمال مردم نمی توانند سر کار 
بروند. از سوی دیگر ۴۰درصد مردم زیر 
خط فقر مطلق هستند. به همین خاطر 
قرنطینه زندگی را برایشان خیلی سخت 
می کنــد و اثــرات جانبی مثــل افزایش 
جرم و جنایت هــم دارد. گروه هایی هم 
هســتند که به صورت داوطلبانه به افراد 
فقیر کمک می کنند و برخی شــرکت ها 
و ســازمان های بزرگ اقتصــادی نیز به 
وزارت بهداشت مساعدت داده اند. البته 
اوضاع کســب وکارهای اینترنتی پخش 
مــواد غذایی و خوراکی و دیگر وســایل 
و لوازم )مثل جومیــا( در ایام کرونا بهتر 

شده است.

سید امیر 
سادات موسوی

دورچین
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چهارشنبـه 24 اردیبهشت ماه 1399   

6

گفتوگو



شناسایی بیماری های واگیردار با استفاده از دستگاه های پوشیدنی در دانشگاه استنفورد

 ساعت های هوشمند کرونا را 
تشخیص می دهند

پژوهشگران دانشگاه اســتنفورد هم زمان با 
 Fitbit شیوع بیماری کووید-۱۹ با همکاری
و موسسه پژوهشی Scripps در تالش هستند 
تا دســتگاه های پوشــیدنی تولیــد کنند که 
بتوانند بیماری هــای واگیر مانند کووید-۱۹ 
را شناســایی و از شــیوع آن جلوگیری کند. شــواهد اولیه 
نشان از این دارند که این دستگاه ها مانند ساعت، انگشتر 
و لباس های هوشــمند می توانند شــروع بیماری را حتی 
پیش از بروز عالئم پیش بینی کنند. کنسرســیوم مذکور با 
سرپرســتی دکتر مایکل اسنایدر، استاد دانشکده ژنتیک 
پردیس پزشکی دانشگاه استنفورد، پژوهش هایی را که در 
هر دو مرکز پژوهشی انجام می شود، تحت نظر آزمایشگاه 
نوآوری سالمت دانشگاه گردآوری کرد و مطالعات را با هدف 
اســتفاده از اطالعات به دست آمده از این دستگاه ها برای 

ردیابی بیماری واگیردار آغاز کرد.
اسنایدر در این باره می گوید: »ساعت های هوشمند و دیگر 
وسایل مشابه در روز پارامترهای بسیار بسیار زیادی را اندازه 
می گیرند، حداقل ۲۵۰هزار تا، همین موضوع است که آنها 
را قدرتمند ساخته اســت. آزمایشگاه ما می خواهد از این 
داده ها بهره بــرداری کرده و ببیند آیا می تواند در کمترین 

زمان، بیماری افراد را تشخیص بدهد.«
الگوریتم های دســتگاه های پوشیدنی می توانند به کاربر 
هشــدار دهند چه زمانی ضربان قلبش بــاال رفته یا دمای 
پوست یا دیگر نشانگرهای فیزیولوژیکی او تغییر کرده که 
نشانه مبارزه بدن با یک عفونت است. Fitbit در مطالعه ای 
که انجام شده نشــان داده می تواند نقاط کانونی آنفلوانزا 
 )CDC( را دقیق تر از مرکز کنترل و پیشــگیری بیماری ها

تشخیص دهد.
با این حال پژوهش های بیشتری باید صورت گیرد تا بتوان 
از این دستگاه ها برای تشخیص کووید-۱۹ استفاده کرد. 
شــیائو لی، یکی از دانشجویان پســادکتری که با اسنایدر 
در مطالعه سال ۲۰۱۷ شرکت داشت و پژوهش های فعلی 
هم بر همان مبنا اســت، می گوید: »الگوریتم فعلی بیشتر 
شــبیه الگوریتم نشــان گذاری اســت، لذا تصــور می کنم 
هنوز برای اینکه بگوییم تشــخیص دهنده است زود باشد، 
بلکه تنها می تواند هشــداردهنده باشــد. باید الگوریتمی 
مخصوص الگوهای کووید-۱۹ تهیه شود.« اسنایدر در ادامه 
می گوید: »هنوز نمی توانیم تفاوت میان کووید-۱۹ با دیگر 
عفونت های ویروسی را تشخیص دهیم اما همین که بدانید 
در دوران شیوع بیماری شما هم در حال مریض شدن هستید 
مفید خواهد بود. همچنین مردم باید به شــرایط زمینه ای 
عالئم هم توجه کنند؛ مثال اگر در حال تماشــای یک فیلم 

ترسناک، ضربان شما باال رفت نباید به آن اعتنا کنید.«
موسسه پژوهشی Scripps در ماه مارس مطالعه ای را آغاز 
کــرد که ضربان قلــب و عالئمی مانند تب و ســرفه را ثبت 
می کرد. اسنایدر برای مطالعه درباره کووید-۱۹ داده های 
۵ برند مختلف دستگاه های پوشیدنی را جمع آوری کرده 
تا بتواند الگوریتم خود را توســعه دهد. هدف، شناســایی 
بیماری پیش از بروز عالئم است. در این مسیر از دو دسته 

از مردم کمک گرفته می شود: 
۱( آنهایی که تست کووید-۱۹ آنها مثبت بوده و یک ساعت 

هوشمند به دست دارند.
۲( گروه هــای در معرض خطر )نیروهــای بخش درمانی، 
اعضای خانواده افــراد بیمار( که به طور منظم از آنها برای 

شناسایی بیماری آزمایش گرفته می شود.
به گروه دوم ساعت هوشمند داده می شود و ردیابی آنها تا 
زمان احتمالی بیمارشدن هم ادامه دارد. به محض اعالم 

شروع این مطالعه، ۲۰۰۰ نفر ثبت نام کردند.
راس آلتمن، استاد مهندسی زیستی، ژنتیک، علوم داده 
پزشکی و زیست پزشــکی از اهمیت به دست داشتن این 
دستگاه ها مدت ها قبل از بیماری می گوید تا این فناوری 
مفید واقع شــود: »اگر وقتی مریض شــدید تازه ســاعت 
هوشمند به دســت کنید، کاربردی نخواهد داشت، چون 
دکتر هم می تواند با مشــاهده عالئم متوجه بیماری شود. 

مهم اســت که تعداد زیادی در این پژوهش مشارکت کنند 
تا داده های مورد استفاده الگوریتم بتوانند با دقت باالتر به 
کار گرفته شوند و الگوریتم بهبود یابد. همچنین گروه های 
جمعیتی که داده های آنها جمع آوری می شود باید از تنوع 
کافی برخوردار باشــند تا الگوریتم به سمت گروه خاصی 

شکل نگیرد.«
مطالعه ای که در ســال ۲۰۱۷ انجام شــد نشان داد میان 
انحراف از عالئم فیزیولوژیکی با پاسخ های التهابی رابطه ای 
برقرار اســت. الگوریتم توســعه داده در آن زمان توانســت 
نشــان دهد می توان از داده های دستگاه های پوشیدنی 
برای شناسایی عفونت استفاده کرد. لی که نویسنده اول 
آن مقالــه بود توانســت روی یک بیمار کــه داده های او در 
آزمایشــگاه دنبال می شــد، کمبود SpO۲ – نشان دهنده 
ســطح اشباع اکســیژن خون – را تشــخیص دهد. همین 
موضوع آغاز بیماری الیم را نشان می دهد. با بررسی های 
بیشتر مشــخص شــد ضربان قلب و دمای بدن بیمار هم 
غیرطبیعی اســت. با اســتفاده از این یافته ها لی توانست 

الگوریتم تشخیص بیماری خود را توسعه دهد.

منبع:
https://www.stanforddaily.com/2020/05/05/stan-
ford-researchers-working-on-wearables-for-early-detec-
tion-of-infectious-diseases/
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حسین رجبی

گزارش

کار دانشجویی در 
ایران به صرفه نیست

در کشــور مالــزی دانشــجوهای 
خارجــی اجــازه قانونی بــرای کار 
نداشــتند و اگر هم داشــتند بسیار کم 
و حدود ۱۰ ســاعت در هفته بود. البته 
خیلی هــا قانــون را دور می زدند. آنجا 
حتــی بعد از اتمــام دوره تحصیلی هم 
افــراد بــرای کار کردن باید ویــزای کار 
می داشــتند. من خیلی ها را می دیدم 
که بدون ویزای کار، مشغول کار بودند. 
اینها حتی به افــرادی پول می دادند تا 
برایشان ویزای کار تهیه کنند که اغلب 
هــم تقلبی بودنــد. در برخی موارد هم 
اشخاص با صاحب کار توافق می کردند 
و در ازای دریافت حقوقی کمتر، بدون 
ویزا مشــغول کار می شدند. صاحب آن 
حرفه با این کارش عمال خطر را به جان 
می خریــد. چراکه اگــر از طرف پلیس 
بــرای بازرســی می آمدنــد و او کارمند 
غیرقانونی داشت، جریمه  های زیادی 
متحمل می شــد و گاه محل کســب او 
را می بســتند. در ایــن حالت فردی که 
مشــغول کار غیرقانونی بود بازداشــت 
می شــد و بعد از گذران مدت مجازات، 
به کشور خودش بازگشت داده می شد و 
فرقی هم نمی کرد دانشجوی آنجا باشد 
یا یــک فرد معمولی. قانــون برای همه 
اعمال می شد. این کارها به »کار سیاه« 
معروف بود. اگــر مثال حقوق آن کار در 
حالــت عادی ۲۰۰۰ رینگت بود در کار 
سیاه به طرف ۱۰۰۰ رینگت می دادند. 
تفاوت پرداخت ها در کار سیاه و معمولی 
در این حد فاحش بود. با این  حال ازآنجا 
 که برای دو طرف نفعی داشت، معامله 

سر می گرفت!
در ایران شــما با کار دانشــجویی حتی 
قــادر بــه پرداخــت اجاره خانــه خود 
نیســتید. نهایتا بتوانید هزینه خورد و 
خوراک خودتــان را تامین کنید؛ اما در 
مالزی شــما با اشــتغال به کاری عادی 
در همــان زمــان دانشــجویی حــدود 
۱۰۰۰ رینگت درآمد داشــتی که با این 
مبلغ اگر یک همخانه داشتید و زندگی 
در محلــه ای متوســط را می پذیرفتی، 
بــا ماهــی حــدود ۴۰۰-۳۰۰ رینگت 
می توانستی اجاره را پرداخت کنی و با 
۴۰۰ رینگت خوراک خود را تامین کنی. 
درواقع کار دانشجویی هزینه زندگی را 
کال تامین می کرد اما پاسخگوی هزینه 
دانشــگاه نبود. اینجا اما با یک حساب 
ساده می بینی که حقوق کار دانشجویی 
نه تنها هزینه تحصیل را تامین نمی کند 
که پاسخگوی هزینه زندگی هم نیست.

منبع:مجله9۸+)نشریهالکترونیکیویژه
دانشجویانایرانیمقیمخارج(

*فارغالتحصیلرشتهمعماری
ازدانشگاهUCSIکواالالمپور

 علیرضا 
موذن*

رویخط
خارج

ترم پاییز ترکیبی
دانشجویان دانشــگاه کلرادو بولدر بیش 
از یــک مــاه اســت کــه پــس از تعطیلی 
کالس های حضوری در اواسط ماه مارس، 
به صــورت آنالیــن در کالس هــا شــرکت 
می کننــد. رئیس دانشــگاه در ایمیلی به 
همه دانشــجویان، اســتادان و کارمندان 
اعــالم کرده که دانشــجویان و اســتادان 
آنها ممکن اســت مجبور باشند به صورت 
ترکیــب کالس هــای مجــازی و حضوری 
درس بخواننــد: »برنامه های ما برای ارائه 
دروس دانشگاه شامل ترکیبی از یادگیری 
حضــوری و از راه دور اســت کــه همراه با 
مدل های قابل تغییر از واحدهای درســی 
در گروه های دانشجویی و با احتمال وجود 

ترم های فشــرده تر خواهد بود. سالمت و 
ایمنی جامعه ما در درجه اول اهمیت قرار 
دارد. هــر برنامه ای در راســتای عملیات 
بازگشــت افراد به دانشگاه در پاییز امسال 
مبتنی بر داده ها و آخرین پیشــرفت های 
علمی خواهد بود که با دستورالعمل های 
ســالمت عمومی مطابقــت کامل خواهد 

داشت.«
ایــن عــدم قطعیت بازگشــایی دانشــگاه 
سواالتی را برای دانشجویان و خانواده های 
آنها درباره هزینه های تحصیلی خود ایجاد 
کــرده اســت. هزینه یک تــرم تحصیل در 
دانشــگاه کلرادو بولدر حدود ۶۲۵۰ دالر 
برای دانشــجویان داخل ایالــت کلرادو و 

بیــش از ۱۹۰۰۰ دالر برای دانشــجویان 
خارج ایالت اســت. دانشگاه هم اکنون با 
پرونده قضایی مواجه است که هزینه های 
تحصیلــی ترم بهار دانشــجویان را به آنها 
بازنگردانــده و همچنیــن دادخواســت 
آنالینی که از دانشگاه می خواهد مقداری 
از پول ثبت نام ترم گذشته را بازگرداند بیش 

از ده هزار امضا جمع آوری کرده است.
زندگی در دانشــگاه هم محل سوال شده 
است. اینکه خوابگاه ها می توانند از تمام 
ظرفیت شــان برای پذیرش دانشــجویان 
اســتفاده کنند هنوز نامشــخص اســت. 
دانشگاه به دانشــجویان اجازه داده تا هر 
زمان که الزم اســت در خوابــگاه بمانند، 

هرچنــد از آنها خواســته اگــر می توانند 
خوابگاه را ترک کنند. تا پایان مارس دو سوم 
دانشجویان خوابگاه های خود را تسویه و 
ترک کرده اند. هنوز هم دستورالعملی برای 
بازگشایی خوابگاه ها در ترم پاییز مشخص 

نشده است.

مرغهمسایه
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کمیآنسوتر



 سایه ات مستدام 
حضرت پدر

ظــرف بایــد بــا مظروفــش 
مناســبت داشــته باشد. این 
کلمات و تمام کلمات هستی 
هرگز حتی درخور نبودند که 
برای نوشتن از شما استفاده 

شوند، اما چه کند بی نوا؟ ندارد بیش.
از شما نوشتن سخت است؛ سردرگمی 
دارد و حیــرت. ســردرگمی خــودکار 
و کاغــذ و نویســنده، کــه هرکــدام از 
بزرگی های شــما را ۳۷۰ که چه عرض 
کنم، ۳ میلیون و هفتصد هزار کلمه هم 
نمی تواند وصف کند. بــه قول برقعی 
باید »شعر در وصف تو از سوی تو نازل 

می شد«.
بــرای شــما نوشــتن الزمه اش ســفر 
به ۱۴۰۰ســال پیش نیســت. آفتاب 
احسان شما این قدر عالم گیر هست که 
بعد از ۱۴۰۰ ســال امتی زیر سایه تان 
بنشــینند. غرق در تمریــن و آموزش 
مجازی، ســر بلنــد می کنــم تقویم را 
می بینــم. ۱۹ رمضان بی هیچ توضیح 
اضافــه ای، کافی ســت تــا یــاد موال و 
غمــش دل را لبریز کند و چشــم را... 
بگذریم. شــما که »فزت....« خواندی 
و کم کــم داری به وصال می رســی و از 
زحمت های این جهــان می رهی ولی 
موالجــان! عالمــی که پــدرش بودی 
را چــه کار می کنی؟ چاه هــا را که بعد 
هــزاران ســال از خلقت، دل شــان به 
یــک هم صحبــت خــوش بــود، به که 

می سپاری؟
ما و همه اطفال بعد از شما یتیم به دنیا 
آمدیم اما شــما حتی بعد از رفتن تان، 
همچنان هستید و پدری می کنید. ما 
دل مان خوش است که از »خاک«یم، 
مادام که شــما »ابوتراب« هستید. ما 
را هم بگذار جای یتیمان کوفه و شــده 
به اندازه یک ارزن عسل در دهان مان 
بگــذار و بگذار فقط نگاهــت کنیم. ما 
هنوز پا نگرفته ایم، راه بلد هم نیستیم. 
شمایی که »صراط المستقیم« هستی، 
پــدری کن و دســت مــا را بگیــر و پر و 

بال مان بده.
شب های قدر در پیش است. می دانم 
این امــت »قدر« شــما را ندانســت و 
گرفتار شد اما سوالی دارم: برای پدر، 
بد نیســت فرزندانش ناخلف شــوند؟ 
ما مایه آبروریزی بودیم، درســت، شما 
که خودتان »آبرو«ی دو عالم هستید. 
می دانیــد که دریــا بــا ذره ای ناپاکی 
کثیف نمی شــود، ذره را پاک می کند. 
شما که تاب اشک یتیمان را نداشتید، 
دل تان می آید ما با دست خالی و چشم 

گریان از در خانه تان برویم؟
شــب های قدر در پیش اســت. آقایی 
کن و یک بار دیگر بخشــش و رحمت و 
مغفرت را برایمان از خدا بخواه. فرزند 
خلفت را به داد این امت برسان. دعای 
پدر در حق فرزندانش به اجابت نزدیک 
اســت. خالصه که سایه پدرانه ات را از 

سرمان نگیر موالجان!

ای شاه! تو میزبان خوان فلکی /  اطعام کن این گدای سرگردان را یا شاه نجف ببین من حیران را /  محروم مران ز درگهت مهمان را 
)محمدحسینصغیراصفهانی،رباعیات(

این شــماره از روزنامه تقدیم می شــود به پوتین، به رزم، به نظم، به موهای تراشــیده، به 
یونیفرم اتوکشیده. این شماره از روزنامه تقدیم می شود به آبی دریا، به جزایر سه گانه، به 
خلیجی که اسمش از ازل تا ابد همان است که همه می دانند. این شماره از روزنامه تقدیم 
می شود به وطن، به مرز، به خاک، آب، آسمان، به شرق، غرب، جنوب، شمال. این شماره 

از روزنامه تقدیم می شود به خون، آن لحظه ای که پای پرچم جاری می شود، به انگشت، 
آن لحظه ای که حد و حدود دشــمن را به او نشان می دهد، به غیرت، آن لحظه ای که رگ 
گردن را باد می کند. این شــماره از روزنامه تقدیم می شــود به شهدای ناوچه کنارک، آن 

دمی که وطن جان شان را طلب کرد.

۶۸۸****۰9۱۱: من از همیــن تریبون اعالم مي کنم که 
هیچ کسوحالل نمي کنم.
زنده بمونین        مرسي اه!

ببینهرپاســخیبهذهنممیرســهدرحوزه
مسائلمردانهسوخبممکنهباعثتعلیقبشه!

۸۵۱****۰9۳۳: مــا کل روزنامه رو مي  خونیم برســیم به 
پیچکش! دیگه نمي ذارید کال؟

نهواالبرنامهاینداریمفعال.البتهایدهخوبیه.
آخرکتابایدرســییهپیچکمیذاریم.شایددرسترو

همخوندی!

9۱۱****۰9۱۳: فونت تلگرام به این زیبایي ولي حیف که 
تو نمیاي مخاطب خاص ما بشي یه بهره اي ازش ببریم.

اونروزیرومیبینــمکــهمخاطــبخاصت
ازتمیپرســهشمایلمنبهترهیافونتجدیدتلگرام؟و

بعدشدیگهنهتومانیونهمن!

تقدیممیشودبه...
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جناباســتاد!چراآســماننشــریاتشــریف،
بیفروغشد؟

مــا از همان ابتدا هم با نام این جریده مشــکل داشــتیم. 
درست است که بهشت زیر پای بانوان است- البته به شرط 
حداقل یک مرتبه زایندگی- اما غیرت مان اجازه نمی دهد 
که اسم شان بیاید روی جلد؛ مگر »ضیا« چه عیبی دارد؟ 
مضافــا اینکه به مــدد دانــش بی بدیل کاتالیــزور ازدواج 
دانشــگاه، جنــاب عبداللهی، ابجد »فروغ« را محاســبه 
کردیم و به عدد ۱۲۸۶ رســیدیم که در تقویم ما سال »ُبز« 
)از نمادهای فراماســونری( بوده. اینها اتفاقی نیســت و 

حتما برای نگارش مقاالت شــماره آخرشان هم از جریان  
رادیکالی که مبحث ارزشــی »زوج های مرتب« را از کتب 
درسی حذف و مطلب شنیع »توابع مختلط« را جایگزینش 

کرد خط گرفته اند که ابدا قابل گذشت نیست.
مگربنانبودکهخیلیزیبا،کنارهمبایســتیمو

خبریازبرخوردهایقهرآمیزنباشد؟
روش مقابلــه مــا بــا هنجارشــکنی ها طبــق آخرین متد 
توصیه شده توسط سازمان جهانی بهداشت طراحی شده؛ 
اگر بخواهیم در پاسخ به مقاالت گذرنده از خطوط کلفت 
قرمــز، به اخم اکتفا کنیــم، ۴۰ ماهیچه و عصب از گردن 

و صورت مان درگیر می شــوند؛ لذا بهتر اســت در مصرف 
انرژی صرفه جویی نموده و کل زحمت را به دست امضاگر 
حکــم توقیف واگــذار کنیم. ما روی قول مان هســتیم، با 

زیِرپاگذاشتنش!
سخنپایانی؟

از فرزندان عزیزمــان خواهش می کنیم کــه در این برهه 
حســاس ازلی و ابدی، برای آگاهی بخشــی، سراغ سایر 
نوارهــای مهم از جملــه غزه و کاســت های مرحوم کافی 
بروند تا ما مجبور نباشیم با قطع ریشه قلم شان، نام مان را 

در کتاب تاریخ »تبری« جاودانه کنیم.
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