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حرفه ای 

»حرفه ای« فیلمی است فرانسوی به کارگردانی ژرژ لوتنر و با بازی ژان پل بلموندو، ژان دسایی و روبر حسین که در سال 
۱۹۸۱ ساخته شده است. این فیلم اقتباسی از رمان مرگ یک حیوان پوست نازک نوشته پاتریک الکساندر است.

داستان فیلم درباره ژوسلن بومن معروف به »ژوس« یک مأمور اطالعاتی فرانسوی است که از سوی دولت فرانسه مأمور به 
قتل رئیس جمهور دیکتاتور ماالگاوی می شود. اما این مأموریت شکست می خورد و او دستگیر و زندانی می شود. بومن پس 
از دو سال موفق به فرار از ماالگاوی می شود و وقتی به فرانسه بازمی گردد متوجه می شود که در طول مأموریت او روابط 
دولت های فرانسه و ماالگاوی تغییر کرده و او قربانی این ماجرا بوده است. به این ترتیب، بومن تصمیم به انتقام گرفتن از 
کسانی می گیرد که در این مسئله دخیل بوده اند و باعث شکست مأموریت و دستگیری او شده اند و... . »ماالگاوی« در این 

داستان، کشوری خیالی در قاره آفریقا است.

فناوری

زبان بیوالکترونیکی که شیرینی را تشخیص می دهد
پژوهشــگران کره جنوبی، نوعی زبان بیوالکترونیکی ابداع کرده اند که 
می تواند شیرینی غذا را تشخیص دهد. به گزارش نیواطلس، غذایی که 
به نظر یک نفر کمی شــیرین است، شاید برای دیگری بسیار شیرین 
باشــد. بنابراین با توجه به این موضوع، شرکت های غذایی و نوشیدنی 
چگونــه می توانند به طور عینی تعیین کنند که محصول غذایی واقعاً 
چقدر شیرین است؟ شــاید یک زبان بیوالکترونیکی آزمایشی روزی 
بتوانــد این کار را انجام دهد. پنل هــای آزمایش کننده طعم در حال 
حاضر برای ارزیابی شــیرینی و سایر کیفیت های محصوالت غذایی و 
نوشیدنی استفاده می شــوند. اگرچه این پنل ها ممکن است در مورد 

اینکه آیا محصولی خیلی شیرین است یا به اندازه کافی شیرین نیست، به یک نتیجه کلی برسند اما این ارزیابی ها هنوز 
تا اندازه زیادی ذهنی هستند. کارآیی زبان بیوالکترونیکی در اینجا مشخص می شود. در زبان واقعی انسان، بیشتر قندها 
 Tai( و ســایر ترکیبات شــیرین عمدتا با یکی از بخش های دو ناحیه حساس به شیرینی تعامل دارند. تای هیون پارک
Hyun Park( و ســئونگهون هونگ )Seunghun Hong(، دانشمندان دانشگاه ملی سئول )SNU( همراه با گروه 
خود، از باکتری ها استفاده کردند تا کپی هایی از این ناحیه حساس به شیرینی تولید کنند. این کپی ها در یک الیه نازک 
روی چندین الکترود طال قرار گرفتند که از طریق نانولوله های کربنی به یکدیگر متصل شده بودند. دستگاه حاصل شده، به 
عنوان ترانزیستور اثر میدانی )field-effect transistor( شناخته می شود. هنگامی که محلول های حاوی قند ساکاروز 
یا شــیرین کننده مصنوعی ساخارین روی این دستگاه اعمال  شدند، جریان الکتریکی که از آن عبور می کرد به شیوه ای 
ثابت و قابل خواندن کاهش یافت. هرچه غلظت ساکاروز یا ساخارین بیشتر شد، افت جریان نیز بیشتر بود. عالوه بر این، 
ترانزیستور اثر میدانی در مواجهه با سلوبیوز که قند بدون مزه ای است، واکنش نشان نداد. نمونه ابتدایی زبان بیوالکترونیک 
پیشــتر برای ارزیابی شیرینی نوشیدنی هایی مانند آب ســیب و چای بابونه شیرین شده با ساکاروز استفاده شده و ادعا 

می شود که حساسیت آن ۱۰ برابر بیشتر از سیستم های بیوالکترونیک توسعه یافته پیشین است.

چهرهها

مهدی بیانی؛ بنیانگذار کتابخانه ملی ایران
مهــدی بیانی )۱۲۸۵ همــدان – ۱7 بهمن ۱۳۴۶(، بنیانگــذار کتابخانه ملی ایران، 
کارشــناس نسخه های خطی فارســی، نویسنده، پژوهشگر و اســتاد دانشگاه تهران 
بوده اســت. پدرش، میرزا محمدخان مستوفی فراهانی، از خاندان دبیران و مستوفیان 
فراهان و نیای مادریش میرزا سلیمان بیان السلطنه فراهانی، رئیس بیوتات سلطنتی 
و صاحِب رساله قواعد دفاتر و حساب بود. در دو سالگی او پدرش درگذشت و مادرش 
با او و دیگر فرزندان به تهران آمد. او در مدارس ابتدایی اقدسّیه و اشرف به تحصیالت 
مقدماتی و فراگیری خوشنویسی پرداخت و پس از اتمام دوره متوسطه در دارالفنون، 
دوره لیسانس علوم ادبی و فلسفی را در دانشسرای عالی )دارالمعلمین عالی سابق( به 
پایان برد و در ۱۳۲۴ ش به اخذ دکتری در زبان و ادبیات فارســی از دانشــگاه تهران 
نایل گشت. بیانی پس از گذراندن دوره تعلیمات دانشکده افسری و خدمت وظیفه، در 
۱۳۱۲ ش همزمان با کار در کتابخانه دانشسرای عالی، تدریس زبان و ادبیات فارسی را 
آغاز کرد و در ۱۳۱۳ ش به مدیریت کتابخانه عمومی معارف منصوب گردید. او در این مقام به گردآوری کتاب ها از کتابخانه 
سلطنتی و کتابخانه معارف برای بنیانگذاری »کتابخانه ملی ایران« پرداخت و پس از تأسیس این کتابخانه در ۱۳۱۶ ش، 
ریاست آنجا را به عهده گرفت. در ۱۳۱۹ش، به مدت یک سال از طرف وزارت آموزش و پرورش )وزارت فرهنگ سابق( به 
ریاست فرهنگ اصفهان اعزام شد و پس از بازگشت و انجام دادن مأموریت آموزشی یکساله در وزارت پیشه و هنر وقت، بار 
دیگر به ریاست کتابخانه ملی منصوب شد. در ۱۳۳۵ش، ریاست کتابخانه سلطنتی را عهده دار شد و این سمت را همراه با 
استادی دانشگاه تهران و تدریس »تاریخ تکامل خطوط اسالمی« و »کتابشناسی نسخه های خطی« تا پایان عمر به عهده 
داشت. بیانی از بنیانگذاران انجمن فرهنگی ایران و شوروی و عضو آن بود و نزدیک به ۲۵ سال در راه گسترش و استواری 
پیوندهای دوستی و فرهنگی دو کشور همسایه تالش کرد. مأموریت های فرهنگی بسیاری به کشورهای آسیایی، اروپایی 

و آمریکا داشت. وی در هفدهم بهمن ۱۳۴۶ بر اثر سرطان درگذشت.

چارلز دیکنز؛ داستان نویس
چارلز دیکنز برجسته ترین رمان نویس و نویسنده انگلیسی عصر ویکتوریا و یک فعال 
اجتماعی توانمند در آن دوران بوده اســت. به عقیدٔه جیمز جویس، نویســندٔه بزرگ 
معاصر، از شکسپیر به این سو، چارلز دیکنز تأثیرگذارترین نویسنده در زبان انگلیسی 
بوده است. از او برای داستان سرایی و نثر توانمندش و خلق شخصیت های به یادماندنی، 
بسیار تحسین به عمل آمده است. چارلز در طول زندگیش، محبوبیت جهانی بسیاری 
کسب کرده است. از مهمترین آثارش میتوان به دیوید کاپرفیلد، آرزوهای بزرگ، الیور 
تویست و داستان دو شهر اشاره کرد. چارلز دیکنز خود را پسری کوچک و نه چندان 
تحت مراقبت مي پنداشت و بیشــتر زمان خود را در بیرون از خانه مي گذراند. چارلز 
به شکلی ســیری ناپذیر و با عالقه ای خاص، رمانهای »توبیاس اسمولت« و »هنری 
فیلدینگ« را می خواند. خانواده چارلز دیکنز تا حدودی ثروتمند بودند و او برای مدتی 
در مدرسه خصوصی »ویلیام گیلز« آموزش دید. اما این دوران رفاه ناگهان به سر آمد، 
زیرا پدرش پول زیادی را صرف امور تفریحی و حفظ موقعیت اجتماعی خود نمود و ســرانجام به علت بدهی، در زندان 
بدهکاران لندن، »مارشالســی«، زندانی شد. دیکنز نیز مانند بســیاری از رمان نویسان دیگر از روزنامه نگاری شروع کرد و 
سپس از واقعیت به خیال گرایید. وی نیز مانند دیوید کاپرفیلد را در حالی می نوشت که مقید به سخن دیگران بود. کارش 
در مقام گزارشگر مذاکرات پارلمانی به او سرعت و دقت آموخت. او هرگز از روزنامه نگاری نبرید و همواره سردبیر مجالت و 
سرگرم نوشتن مقاالتی برای روزنامه ها و سخنرانی ها بود. دیکنز ارائه کننده عوالم شهر است. دگرگونی شهر - چه از لحاظ 
اقتصادی و چه اجتماعی - و چیرگی او بر توصیف این دگرگونی ها. در طرحواره ها به وضوح این توانایی را می بینیم. توصیف 
یک عمارت یا مؤسسه از زبان دیکنز، چیزی ورای وصفی خشک و خالی است از عمارتی بی جان. او ناظر تغیرپذیری ظاهر 

است و چنان توصیف می کند که گویی این عمارت ساکن نیست.

فیلمبازی
بدون شرح

کودکان ژاپنی در حال تماشای یک نمایش در جشنواره ساالنه »ست سوبون« توکیو

طرحروز

قاب

آتیال اوزر

خبرگزاری فرانسه

سرمقاله

خطر سکته مغزی در زنان پایین 35 سال 
بیشتر از مردان است

بررسی پژوهشگران آمریکایی نشان می دهد که زنان پایین 
۳۵ ســال بیشتر از مردان هم ســن خود در معرض خطر 

سکته مغزی قرار دارند.
به گزارش وری ول هلث، اگرچه سکته مغزی در میان افراد 
جوان شایع نیســت اما داده های جدیدی نشان داده اند که 
زنان جوان به طور قابل توجهی بیشتر از همتایان مرد خود 

در معرض خطر سکته مغزی قرار دارند.
پژوهشگران در این پروژه، ۱۶ پژوهش در مورد بروز سکته 
مغزی را کــه بین ژانویه ۲۰۰۸ تا ژوئیــه ۲۰۲۱ روی ۶۹ 
هزار و 7۹۳ بزرگسال جوان انجام شده بود، تجزیه و تحلیل 
کردند. آنها دریافتند که زنان ۳۵ سال به پایین، ۴۴ درصد 
بیشتر از مردان همان گروه سنی در معرض ابتال به »سکته 
ایســمکیک«)ischemic stroke( قرار دارند که به دلیل 
مسدود شدن رگ های خونی در مغز ایجاد می شود. تفاوتی 
در میزان سکته مغزی در افراد ۳۵ تا ۴۵ سال دو گروه وجود 
نداشت. پژوهشگران خاطرنشان کردند که زنان جوانی که از 
سکته ایسمکیک جان سالم به در می برند، پیامدهای بدتری 
را در مقایســه با همتایان مرد خود تجربه می کنند و دو تا 

سه برابر بیشتر در معرض خطر عملکرد ضعیف  قرار دارند.
این پژوهش، دالیل اینکه چرا زنان جوان بیشــتر از مردان 
جوان در معرض ســکته مغزی قرار دارند، بررســی نکرد و 
فقط به سادگی نشــان داد که آنها بیشتر در معرض خطر 
هســتند. با وجود این، کارشناسان نظریه هایی در مورد این 

موضوع دارند.
آمیت ســاچدف ، پژوهشــگر دانشــگاه ایالتی میشیگان 
)MSU( گفت: از آنجا که ســکته مغزی ایسکمیک اغلب 
به دلیل لخته شــدن خون ایجاد می شود، برخی از عوامل 
خطر ایجاد لخته خون می توانند خطر ســکته مغزی را در 

زنان افزایش دهند.
وی افــزود: دو روندی که در زنان جوان تر می توانند به بروز 
سکته مغزی ایسکمیک کمک کنند، استفاده از روش های 
پیشــگیری از بارداری است که خطر لخته شدن خون را به 
همراه دارد و همچنین سیگار کشیدن. ۱7 درصد از زنان ۱۵ 
تا ۳۹ ســاله، از قرص استفاده می کنند و حدود ۱۱ درصد 
نیز روش های پیشــگیری از بارداری مانند IUD را به کار 

می برند.
ســاچدف تأکید کرد که همه روش هــای کنترل بارداری، 
میزان خطر را افزایش نمی دهند اما تصور بر این اســت که 
روش هایی که سطح هورمون را تغییر می دهند، خطر لخته 

شدن خون را به همراه دارند.
جنیفر وانگ، متخصص قلب و مدیر پزشــکی قلب و عروق 
غیرتهاجمی در مرکز پزشکی اورنج کوست کالیفرنیا گفت: 
احتمال بارداری در زنان زیر ۳۵ ســال بیشــتر است. این 
می تواند فشار خون و خطر لخته شدن خون را افزایش دهد 

و در نهایت، به افزایش خطر سکته مغزی منجر شود.
وی افزود: همچنین، زنان بیشــتر از مردان به بیماری های 
سیســتمیک همراه با افزایش خطر لخته شدن خون مانند 
لوپوس مبتال می شوند. کارشناســان عقیده دارند که باید 
پژوهش های بیشــتری برای بررسی این رابطه انجام شوند. 
وونگ گفت: این موضوع جالب اســت و پرسش های جالبی 
را نیز ایجاد می کند. ســاچدف هنوز هم باور دارد که سکته 
در میان جوانان به ندرت رخ می دهد. او برای کاهش خطر 
سکته مغزی در هر ســنی، تالش برای داشتن یک سبک 
زندگی ســالم را توصیه می کند که شامل حفظ وزن سالم، 
ورزش منظم و اجتناب از سیگار است. ساچدف گفت: اگر در 
خانواده سابقه لخته شدن خون وجود دارد، از پزشک خود 
در مورد خطراتی که شما را تهدید می کنند، بپرسید. خطر 

لخته شدن خون می تواند ژنتیکی باشد.

بی پناهاِن از یاد رفته!
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 و ... پایان کالم این که، امروزه بســیاری از روانشناســان و 
جامعه شناسان، به ویژه کســانی که در حوزه »روانشناسی 
اجتماعی« )social psychology( بررســی و پژوهشی 
جدی دارند، به خوبی می دانند که سینما در همان حالی که 
بازتاب دهنده شرایط اجتماعی ماست، در عین حال، همزمان 
می تواند در پیشــگیری و کاهش آسیب های اجتماعی نیز 
سهم و نقش به سزایی داشته باشد. واقعیت این است که این 
نقش و وظیفه را تنها به هنر فیلمسازی در سینما و تلویزیون 
)در قالب فیلم های ســینمایی، داستانی و مستند( نمی توان 
محــدود کرد، چراکه با اســتفاده از ظرفیت های موجود در 
سایر هنرها از جمله: نقاشــی، موسیقی، تِئاتر، نمایش های 
عروسکی و دیگر وسایل ارتباط شناسی )رسانه های دیداری 
و شــنیداری( به ویژه شبکه های اجتماعی نوپدید و نوین و 
نظایر آنها نیز می توان در طرح مســایل اجتماعی از یک سو 
و پُرکردن اوقات فراغت گروه های مختلف سنی افراد جامعه 
از ســوی دیگر، به خوبی از این هنرها بهره مند شد.در عین 
نباید فراموش کرد که همه ایــن هنرها و نمونه های متنوع 
آثار هنری، در نقش آیینه هایی هستند که تنها نشان دهنده 
دردهــای جامعه اند، برای درمان ایــن دردها، صد البته باید 
فراتر از کارکرد چنین آیینه های عیب نما، مسئوالن و متولیان 
پیشــگیری از این آسیب ها و همچنین درمانگران این درد و 
داغ ها، فراتر از شعارهای زیبا، دست به کار شوند و در عمل، 

این زخم های کهنه را درمان کنند.
منبع:خبرآنالین

دانستنیها

نگاه

معمای مولدسازی
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بدیــن منظور، قانونگذار در جهت اجــرای قوانین و مقّررات 
مربــوط به بخش تعاونی و پشــتیبانی از این بخش، تشــکیل 
»وزات تعاون« را مقّرر داشــته و وظایــف و اختیاراتی همچون 
نظارت، هم آهنگی، همکاری، ارشــاد، حمایت، سیاستگذاری و 
برنامه ریزی نسبت به امر تعاونی برای آن پیش بینی نموده است. 
همچنین دولت و کلّیه ســازمانهای وابسته موّظفند در اجرای 
طرحها و برنامه های خود در شرایط مساوی اولویّت را به بخش 
تعاونی بدهند. اما دخالت دولت در امور تعاونی ها باید به گونه ای 

باشد که به کارفرمای مطلق شدن آن نینجامد.
بخش خصوصی

هر شــخص منفرداً یا به طور اجتماع حــّق مالکیت دارد و 
احــدی را نمی توان خودســرانه از حّق مالکیــت محروم نمود. 
مالکیت خصوصی از جمله حقوق فطری افراد بشــر به حساب 
می آید که حّتی قانونگذار نمی تواند آن را از انســان سلب کند. 
امــا وجود اختــالف مســلک های اقتصادی در جهــان کنونی 
برخوردهای متفاوتی را نســبت به مالکّیــت خصوصی پدیدار 
ساخته اســت. نظام اقتصادی جمهوری اسالمی ایران متأثر از 

اقتصاد اسالمی است.
بدیهی اســت که دولت برای هزینه های خود نیاز به درآمد 
دارد. )هر دولتی و منظور دســتگاه عظیم دولت اســت(. وقتی 
روی نفت و صادرات نفتی نمی توانند مانند ســابق حساب کنند 
و در خوش بینانه ترین حالت تا ۵۰ درصد هزینه ها را می پوشاند 
یــا باید وام بگیرند )و مثل دوران قاجار مدام اســتقراض کنند( 
یا اوراق قرضه یا مشــارکت منتشر کنند که آن را هم باید سود 
بدهند و مالیات و دریافت عوارض و تعرفه ها هم حد و ســقفی 
دارد و بیش از آن مردم را می شــوراند. پس چه بکنند؟ داروی 

جدید، مولدسازی است.
با ایــن مولد ســازی قرار اســت ۴۸ هزار میلیــارد تومان 
درآمــد تولید شــود با این توجیه که در حــال حاضر راکدند و 
مولد می شــوند. ۴۰ هزار میلیارد تومــان از محل فروش اموال 
و دارایی های غیر منقــول و بقیه نیز که بالغ بر ۸ هزار میلیارد 

تومان است.
 چون هدف از این یادداشت، ساده سازی این دو مفهوم است 
می تــوان گفت چون پول نفت کفاف نمی دهــد و خانۀ مالیات 
و عوارض هم پُراســت و به اســم »جّراحی اقتصادی« نمی توان 
چندباره گران کرد )چون بیمار، تاب جراحی تازه ندارد( ســراغ 
دارایی هــا و اموال غیر منقول رفته انــد. مخالفان البته معتقدند 

مولد سازی، بازی با کلمات است. 
در واقــع پول کم آورده انــد و می خواهند چوب حراج بزنند 
به اموالی که به نســل های بعد هم تعلــق دارد و مثال چنانچه 
سراغ امالک تفریحی بانک ها بروند سرانۀ فرهنگی و سرگرمی از 
همین هم کمتر می شــود و نگران سوء استفاده و تکرار اتفاقات 
خصوصی سازی ها هم هستند که به خصولتی سازی ) خصوصی + 

دولتی( شهرت یافت و نماد آن »نیشکر هفت تپه« بود.
با این حال مهم ترین انتقادها به آنچه به نام مولد سازی قرار 

است بر سر اموال و دارایی ها بیاید اینهاست:
۱. شــورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا پس از خروج 
آمریــکا از برجام با فرمان دونالد ترامپ و در وضعیت فوق العاده 

تشکیل شد.
اگر آن وضعیت تغییر کرده چرا همچنان این شورا تصمیم گیر 
اســت و اگر تغییر نکرده چرا برای جنبه سیاسی قضیه تصمیم 
گرفته نشــود. ) این داستان مشهور است که حفره ها و چاله های 
جاده ای موجب آسیب دیدن خودروها و سرنشینان می شد. یک 
مقام محلی دستور انتقال ســریع مجروحان را صادر کرد. مقام 
بعدی گفــت: در فاصلۀ انتقال تعــدادی از دنیا می روند و بهتر 
اســت بیمارستانی در کنار همین جاده بسازیم. مشغول ساخت 
و ســاز بودند که رهگذری عادی پرسید: چرا این پول را صرف 
مرمت جاده و پر کردن چاله ها نمی کنید تا تصادفی ایجاد نشود 

که نیاز به مداوا داشته باشد؟!(
۲. وقتــی صحبــت از امــوال دولت اســت یعنــی اموال و 

دارایی های ملت. 

آن گاه جای طرح این پرســش اســت کــه چگونه می توان 
نماینــدگان ملــت – ولو همیــن اســتصوابیون- را در جریان 

نگذاشت و مجال شکایت را هم سلب کرد؟
۳. چرا دولت بودجه های زاید را حذف نمی کند و ســراغ این 
گزینه رفته اســت؟ در َمَثل مناقشه نیســت اما اگر برای عمل 
جراحی حیاتــی فرزند خانواده نیاز به پــول درمان یا اعزام به 
خارج از کشور یا تأمین دارو باشد پدر و مادر ابایی ندارند زمین 
و اتومبیل یا فرش و یخچال خانه یا حتی خود خانه را بفروشند 
چون ارزش هیچ یک بیش از جان عزیزشان نیست. اما اگر مرد 

خانه دچار اعتیاد باشد چه؟
بهترین راهکار ترک اعتیاد است. این اقتصاد هم معتاد است. 
جسارتی به صاحب منصبان نیســت. این اقتصاد و این ساختار 

اقتصادی معتاد است. 
معتاد به ریخت و پاش و هزینه. به تعبیر ســعید لیالز ته این 
بشــکه سوراخ اســت. نشــتی دارد و هر چه در آن بریزی هدر 

می رود.
با این نگاه گیرم ۴۸ همت ) هزار میلیارد تومان( هم با فروش 
ملک و زمین راکد تأمین شــود. خوب، بعد چه؟ هرچند در فاز 
اول صحبت از زیر ۱۰ هزار میلیارد تومان اســت )کمی بیش از 

بودجۀ صدا و سیما(. پس چرا با کسر هزینه ها نه؟
۴. در یک نگاه، مولد ســازی یــادآور تجربۀ فروش تراکم در 
شهرداری هاســت که در ابتــدا با وعدۀ تأمیــن بودجۀ عمرانی 
توجیه می شد ولی به مرور عادت کردند ) یا معتاد شدند( تراکم 
بفروشــند تا هزینه های جاری و حقوق پرسنل را تأمین کنند. 
آخِر مولد سازی هم شاید همین باشد. زمین و ملک بفروشند تا 
حقوق کارکنان و بازنشستگان و یارانه های نقدی را تأمین کنند. 

با منطق از این استون به آن ستون فرج است.
۵. اگر هدف واقعا مولد ســازی اســت چرا نگاه ها به اموال و 
دارایی های غیر منقول باشــد ولی به سرمایۀ قابل توجه ایرانیان 

خارج از کشورنه؟ 
برگشت آنان هم به تصمیم سیاسی و عفو عمومی و باز کردن 
فضا نیاز دارد که هزینــۀ اقتصادی ندارد. با این اوصاف به زبان 
ساده و روشــن می توان گفت مولد سازی یعنی فروش اموال و 
دارایی های غیر منقول به منظور تأمین بخشی از نیازهای مالی 

و جبران کسری بودجۀ دولت.
   چون این نوشته یک یادداشت است و باید نظری مشخص 
در آن ارایه شــود و خبر یا گزارش نیســت که به روایت و نقل 
بسنده شود، به صورت مشخص می توان تصریح کرد: مولد سازی 
یا بهره برداری از یک دارایی مشخص یا فروش بخشی از دارایی 
با هدف تقویت بخش دیگر فی الذات کار بدی نیست و قطعا یک 
راهکار اســت منتها به این شــرط که شفاف و روشن و واقعا به 
قصد بهره برداری در جای دیگر باشــد و بهترین مثال برای بیان 

جنس نگرانی همان فروش تراکم در شهر است. 
زیــرا اگر هم فــروش تراکم بــه قصد جبــران هزینه های 
پروژه های کالن شهری قابل توجیه باشد تراکم فروشی با هدف 
تأمیــن هزینه های جاری موجه نیســت و اتفاقی که اکنون در 
شهرداری تهران شــاهدیم همین است که 7۵ درصد درآمدها 

صرف حقوق و مزایا می شود.
اگر قرار باشــد مولدسازی هم به همین سرنوشت دچار شود 
ولو هیچ لفت و لیس و فسادی هم در آن رخ ندهد جای نگرانی 
دارد ولی اگر واقعا زخمی را التیام کند کار بدی نیســت منتها 
چرا لقمه را دور ســر خودمان بچرخانیم؟ یک دولت برآمده از 
انتخابات رقابتی با حمایت مجلس متکی به اکثریت آرا می تواند 

انتشار اوراق قرضه را تصویب کند. 
راه بهتر البته همان مســیری اســت که در سال ۹۴ گشوده 
شد و دســتاورد آن در همان سه ســال تا ۹7 و قبل از خروج 
ترامــپ از برجام، کاهش نرخ تــورم بود هر چند همان زمان به 
جای ستایش این دستاورد با تأکید بر رکود، انکار می شد اگرچه 
حاال همه با گوشت و پوست و استخوان حس می کنند تورم چه 
بالیی است و چگونه هست و نیست و اقتصاد و معیشت و اخالق 

و معنویت جامعه را دارد می بلعد.
* عضو شورای مرکزی حزب مردم ساالری


