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 ريشه هاي
ركوردشكني تازه دالر

آتش بدون دود

 گلريزان 
در  زورخانه تهران

روز تغييرات 

كاهــش التهــاب در بــازار ارز به 
تصميمات فوري در زمينه مديريت 

صادرات نياز دارد

مجوز ساخت آثار ســينمايي يكي 
پــس از ديگري صادر مي شــود در 
حالي كه وضعيــت اكران همچنان 

بحراني است

بررســي وضعيــت توليــدات اين 
روزهــاي ســينماي ايــران، در 
گفت وگو با  ســيد ضياء هاشــمي، 

عليرضا رئيسيان و خسرو معصومي

قربانيان 99؛ كرونا اكران امسال را از 
نفس انداخت

 غالمرضــا تختــي، بــراي كمك 
به زلزله زدگان بوئين زهرا ، تهران را 

به زورخانه تبديل كرد

برگزاري همه پرســي بــراي آنچه 
اصول اصالحات ساختاري در ايران 

ناميده مي شد 

انتصاب ۸ مدير جديد در تلويزيون

يادداشت
پيروز حناچي ؛ شهردار تهران

پنجشــنبه هفدهم مهرماه استاد برجســته آواز ايران، 
محمدرضا شجريان، پس از چند سال مبارزه با بيماري، 
دار فانــي را وداع گفت و جامعه ايران را ســوگوار يكي از 
محبوب ترين و اثرگذارتريــن چهره هاي فرهنگ معاصر 
ايران زمين كرد. واكنش هاي متعددي كه در همين مدت كوتاه از سوي طيف هاي مختلف 
اهالي فرهنگ و مردم عادي به درگذشت خسرو آواز ايران نشان داده شده، به خوبي حكايت 
از جايگاه برجسته استاد شجريان در جامعه و فرهنگ معاصر ايران دارد. فعاليت هنري 
استاد شجريان در دوره اي از زمان آغاز شــد كه از يك سو سنت هاي ديرينه كشور براي 
مدت زماني طوالني تجديد نشده بود و از سوي ديگر با مواجهه ايران با جهان مدرن بيم آن 
مي رفت كه جامعه ايران با كليت فرهنگ سنتي خود دچار انقطاع شود. چه به تعبير دكتر 
رضا داوري اردكاني در زمان مواجهه ما با غرب مــدرن ما افتاده بوديم و غرب ما را افتاده 
مي خواست. در چنين شرايطي ارجاع استاد شجريان به فرهنگ و هنر ايراني، گامي بلند 
در جهت احيا و تجديد سنت هاي ارزشمند ايراني نه فقط در سطح ايران و ايران فرهنگي 
كه در سطح جهان بود. كنسرت هاي متعدد ايشان در كشورهاي مختلف جهان، گامي 
بلند در معرفي ارزش هاي هنري و انساني فرهنگ سنتي ايران به جهانيان بود. پيوندهاي 
عميقي كه آثار استاد شجريان با جان و دل مردم ايران و حتي بسياري از مردمان در ديگر 
كشورهاي جهان برقرار كرده، به خوبي نشــان دهنده موفقيت ايشان در احيای فرهنگ 

سنتي و معرفي ارزش هاي ماندگار و فرازماني اين فرهنگ به جهانيان است. 
ايشان خود در اين باره اشاره كرده اند: »راه من، راه مردم بوده است. اَشكالي از هنر كه نمي توانند 
به مانايي دست پيدا كنند، در سنت ها گرفتار مي شوند و نمي توانند خود را از محدوديت هاي آن 
سنت ها نجات دهند، نمي توانند با جامعه ارتباط برقرار كنند و فراموش مي شوند. من اما هميشه 
سعي كردم ارتباطم را با جامعه و مردم حفظ كنم؛ مردمي كه در كليت به رودخانه اي مي مانند 
كه مدام نسل هاي جديد، به مثابه جريان آب تازه، به آن وارد شده و آن را تغيير مي دهند. من 
تالش كرده ام راكد نمانم و با نسل هاي جديد و جوان حركت كنم. ضمن اينكه اصالت ها و 
سنت هاي زمان خود را دارم، اما آنها را تغيير مي دهم. سنت را نو مي كنم.« او عاشق فرهنگ و 

شعر و موسيقي ايران بود.
چنان كه كارشناسان برجسته موسيقي و آواز تأكيد كرده اند، بخش مهمي از ماندگاري آثار 
استاد به ابداعات متعدد شكلي او چه در آواز و چه در موسيقي و چه در ساخت وسازهاي 
جديد بازمي گردد كه سبب شد به تعبير خود استاد، ايشان تكرار و مشابه هيچ شخص 
ديگري در تاريخ موسيقي ايران نباشد )اين منحصربه فرد بودن خصيصه اكثر هنرهاي 
سنتي ايران مانند نگارگري، موسيقي مقامي و فرش است( و با شناخت دقيق مآثر فرهنگ 
معاصر ما، امِر نو و منحصربه فرد خويش را خلق كند. استاد خود در اين باره گفته اند: »اساتيد 
مختلف من همگي در سنت بودند. من از همه آنها درس هاي فراواني آموختم. اما چون از 
نسل ديگري بودم، چيز ديگري ساختم. در واقع از موادي كه آنها در اختيار من قرار دادند، 
شكل ديگري ساختم. شكلي كه تفاوت زيادي با شكل اول ندارد، دستمايه آن همان سنت 

بوده، اما باز متفاوت است.«
اما فراتر از ابداعات فرمي، هنر استاد شــجريان، نحوه انتخاب اشعار و زندگي شخصي و 
اجتماعي او به مدت بيش از نيم قرن، وحدتي بي نظير را نشــان مي دهد كه به نظر يكي 
از مهم ترين اسرار ماندگاري ايشان است. اســتاد چنان كه خود تأكيد كرده اند همواره 
خواسته اند براي مردم ايران پيام آور عشق و عاشقي و دوستي باشند. او عاشق مردم ايران 
بود. پيوند ناگسستني استاد شجريان با برجسته ترين سراينده اشعار عاشقانه تاريخ ايران، 
حافظ شيراز، در همه دوران فعاليت حرفه اي ايشان، به خوبي نشان مي دهد كه »سخن 
عشق«، وراي مرزها و هويت ها و تفاوت ها، پيام ماندگار استاد براي ايرانيان و جهانيان بوده 
است. همين پيام در همه ايام زندگي اجتماعي استاد و منش وي و نحوه انتخاب اشعار 

متناسب با حس و حال اجتماعي مردم در دوره هاي مختلف قابل 
رويت است. پيوند عاشقانه استاد با مردم ايران، سبب شد كه او همواره 

زباِن هنري بياِن حال مردم باشد و به همين دليل در جان مردم رخنه كند؛ بي آنكه آثار او در 
حصار زمان گرفتار شوند و به آفت كهنگي و از مد افتادگي گرفتار شوند.

پيام شجريان: سخن عشق

ديدگاه
سيد ابوالحسن رياضي ؛ استاد دانشگاه

سايه درباره ربناي شجريان و اذان مؤذن زاده تعبيري 
دقيق دارد. او مي گويد اين دو كار را مي توان به جهان 
عرب عرضه كرد و پرسيد آيا مي توانند مشابه اين كار 
را ارائه دهند. در اين تحدي، راز سترگي يك فرهنگ را 
مي توان دريافت. يك خراساني و يك ترك، زير و بم هاي آواي زبان ديگر را آنچنان 
به تسخير درآورده اند كه هماوردي در ميان صاحبان آن فرهنگ نمي توان يافت. اما 
آيا اين رجزي بيش،  از ملتي درگير چالش ها در گذر قرون و اعصار و ساليان دور و 

نزديك نيست؟ آيا اين از قماش همان افتخار به تاريخ  گذشته نيست؟
شايد آري و شايد نه: از نظر گريختن به گذشته پرافتخار و رها كردن امروزی درمانده 
و بي توجهي به مسئوليت اجتماعي و چسبيدن به منافع حقير فردي پاسخ آن مثبت 
است. اما از دريچه عمق و غناي فرهنگي اين زمين و گستره آرزوي جمعي بايد به اين 
سؤال جوابي ديگر داد. قله هاي ادب و فرهنگ و هنر اين سرزمين خواه كيارستمي 
باشد يا مميز و خواه سايه باشد يا شاملو و خواه شجريان باشد و باز شجريان افق هاي 
عزيمت اين سرزمين و مردمان آن هســتند. اينان همچون سلسله جبالي هستند 
كه هم ريشه هاي عميق استحكام تاريخي اين آب و خاكند كه آن را از گزند تمامي 

ايلغارهاي كوچــك و بزرگ و دائمي محافظــت كرده اند و هم 
فرازهاي بكر و زيبا و دست نيافتني آمال و آرزوها و مسير رشد 

و تعالي نسل هاي آينده اند. زنجيره اي كه از فردوسي آغاز و تا انتهاي هويت ايراني 
ادامه خواهد داشت.

شجريان اراده معطوف به شدن
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سركار خانم  زهرا نژادبهرام
عضو  محترم شوراي اسالمي شهر تهران

درگذشــت  پدر گراميتان  را تســليت عرض می كنم؛  از ايزد منان براي 
آن مرحوم علو درجات و براي ســركارعالی و  بازماندگان صبر و سالمتي 

پيروز حناچيمسئلت دارم.

سركار خانم  زهرا نژادبهرام
عضو  محترم شوراي اسالمي شهر تهران

درگذشــت  پدر گراميتان  را تسليت عرض مي نماييم؛  از ايزد منان براي 
آن مرحوم علو درجات و براي ســركارعالی و  بازماندگان صبر و سالمتي 

موسسه همشهريمسئلت داريم.
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رايزني يك ساعته روحاني و پوتين
حسن روحاني روز شنبه در تماس تلفني با رئيس جمهور روسيه، با بيان اينكه درگيري نظامي 2  كشور همسايه آذربايجان 
و ارمنستان براي ما بسيار تلخ و نگران كننده است، اظهار داشت: مداخله احتمالي برخي كشورهاي ثالت در اين درگيري 

موجب گسترده و طوالني شدن بحران خواهد شد و آن را به نفع كشور هاي منطقه نمي دانيم.
رئيس جمهور با ابراز نگراني از حضور و مشاركت برخي گروه هاي تروريستي در درگيري منطقه قره باغ، تأكيد كرد: حضور 

تروريست ها مي تواند هم براي ايران و روسيه و هم كل منطقه خطرناك باشد.
روحاني در ادامه اين گفت وگو با اشاره به آثار منفي شيوع ويروس كرونا بر تبادالت اقتصادي 2 كشور خواستار از سرگيري 
روابط اقتصادي و مبادالت ايران و روسيه ازجمله برقراري پروازها و تردد كاميون هاي ترانزيتي 2 كشور با رعايت كامل 

پروتكل هاي بهداشتي شد.
رئيس جمهور همچنين عالقه مندي ايران براي همكاري با روسيه در زمينه توليد واكسن كرونا را مورد تأكيد قرار داد.

روحاني در ادامه با قدرداني از مواضع حمايتي روسيه در مجامع بين المللي درخصوص قطعنامه هاي مختلف و همچنين 
مخالفت با اعمال تحريم هاي غيرقانوني عليه ملت ايران، اظهار اميدواري كرد رايزني هاي مشترك و همكاري هاي 2 كشور 

در زمينه هاي مختلف بيش از پيش توسعه يابد.
رئيس جمهور روسيه در اين تماس تلفني كه بيش از يك ساعت به طول انجاميد، مداخله كشورهاي ثالث و همچنين حضور 
برخي گروه هاي تروريستي در بحران قره باغ را براي منطقه خطرناك خواند و گفت: تالش همه ما همسايگان بايد پايان 

دادن به جنگ و خونريزي و حل بحران از طريق گفت وگو و مذاكره باشد.
رئيس جمهور روسيه در بخش ديگري از اين گفت وگو با تأكيد بر اينكه مواضع اين كشور درمورد برجام و تحريم هاي 

غيرقانوني عليه ايران روشن و شفاف است، افزود: همواره با اقدامات غيرقانوني عليه ايران مخالف بوده ايم.
 پوتين با اشاره به تأثير شيوع ويروس كرونا بر روابط اقتصادي و تجاري كشورها ازجمله ايران و روسيه ابراز اميدواري كرد 

كه با مهار كرونا سطح روابط دوباره به سطح قبل بازگردد و توافقات قبلي 2 كشور اجرايي و عملياتي شود.

ث
مك

 »ثبت نام براي زنان هم آزاد است اما 
سياست 

رقابت بين رجالن است« عبارتيست داخلی
تكــراري و متناقض كــه به صورت 
كليشه اي هر 4سال يك بار در پي داغ شدن بحث 
انتخابات رياست جمهوري مورد نقد و بررسی قرار 
می گيرد. هــر دوره ابتدا زنان ترغيــب به حضور 
مي شوند و بعضا جوي رسانه اي هم شكل مي گيرد 
اما در نهايت پس از غربــال كانديداها 4تا 6نفر در 
ميدان مي مانند كه مرد بــودن ويژگي بارز و البته 
مشترك آنهاست.  دور تكراري و بي ثمر نام نويسي 
زنان در انتخابات رياست جمهوري و تكاپويشان در 
قامت كانديداي رياســت جمهوري به روال ادوار 
گذشته چند صباحي است كه بازهم رسانه اي شده 
است و هر از چند گاهي موجي از بايد و شايد حضور 
زنان به عنوان نيمــي از جامعــه در بزرگ ترين و 
مهم ترين انتخابات كشور مطرح مي شود اما وقتي 
حساب وكتاب كانديداهاي رياست جمهوري پاي 
چرتكه شوراي نگهبان مي رود در غربال اول زنان 
حذف مي شوند و آنچه باقي مي ماند جمعي مردانه 
و داراي رزومــه مشــخص بــراي رقابت بر ســر 

سكانداري قوه مجريه است.

چرا زنان در غربال اول حذف مي شوند؟
علت حذف زنــان از گردونه مدعيــان انتخابات 
رياست جمهوري مواردي است كه در تعريف رجل 

سياسي در بند 115قانون اساسي مورد تأكيد قرار 
گرفته است، اين اصل تأكيد دارد كه رئيس جمهور 
بايد از ميان »رجال مذهبي و سياسي« انتخاب شود 
كه واجد شرايط »ايراني االصل، تابع ايران، مدير و 
مدبر، داراي حسن سابقه و امانت و تقوي، مومن و 
معتقد به مباني جمهوري اسالمي ايران و مذهب 

رسمي كشور« باشند.
البته اخيرا زمزمه هايي بــراي اصالح اين تعريف 
مجددا قدرت گرفته كه روزنه كوچكي براي حضور 

زنان در اين انتخابات باز شده است. 
براســاس طرحي كه مجلس يازدهمي ها به دنبال 
آن هســتند، رجل سياســي اينگونه تعريف شده 
است: » رجل سياسي بايد حداقل مجموعا داراي 
8سال سابقه به عنوان معاونان روساي قواي سه گانه، 
دبيران شوراي عالي امنيت ملي و يا مجمع تشخيص 
مصلحت نظام، روساي كل بانك مركزي و يا ديوان 
محاسبات، استانداران شهرهاي با جمعيت بيش 
از 4 ميليون و يا شهرداران استان های با جمعيت 
بيش از 3 ميليون، روساي سازمان هاي نهادهاي 
دولتي در ســطح ملي، فرماندهان عالي نيروهاي 
مســلح از جايگاه سرلشــگري به باال و يا روساي 

دانشگاه آزاد در سطح ملي باشند.«
اگر ايــن اصالحيه مورد اقبــال اكثريت مجلس و 
البته تأييد شوراي نگهبان قرار گيرد براساس اين 
تعريف زناني كه سال هاست سيمای تكراري شان 
در دولت هاي چپ و راست تكرار مي شود شانسي 
براي اعالم كانديداتوري در ايــن رقابت ها دارند. 
معصومه ابتكار، شــهيندخت موالوردي، مرضيه 

وحيد دســتجردي،  الهام اميــن زاده و در دولت 
فعلي روحاني لعيا جنيدي و... اين فرصت را شايد 

به دست بياورند. 

 چرا بحث حضور زنان بازهم مطرح شد؟
 طرح دوباره حضور زنان در رقابت هاي انتخاباتي 
رياســت جمهوري در روزهــاي اخيــر دو عامل 
دارد يكي عزم كميســيون سياست داخلي و امور 
شــوراهاي مجلس براي اصالح قانــون انتخابات 
رياست جمهوري است و عامل ديگر مواضع شوراي 
نگهبان در اين باره اســت كه با توجه به در پيش 
بودن انتخابات 1400مطرح مي شــود؛ مواضعي 
كه اگر در بازه زماني مشابه مورد مقايسه قرار گيرد 
نه حرف جديدي در آن مســتتر است و نه حامل 
اميدي جديد اســت. به هر روي ديروز عباسعلي 
كدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به 
سؤالي درباره اينكه آيا زنان مي توانند براي انتخابات 
رياست جمهوري آينده نامزد شوند؟ گفت: ثبت نام 
بالمانع اســت و بحث هاي ديگرش بايد به تدريج 

حل شود.
سخنگوي شوراي نگهبان همچنين درباره اينكه 
آيا كانديدايي به خاطر زن بودن رد شــده است؟ 
گفت: ما هيچ وقت به دليل زن بــودن كانديدايي 
را رد نكرده ايم. وي افزود: نظــر فقها درباره بحث 
رياست جمهوري خانم ها هيچ تغييري نكرده است.

سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به سؤالي درباره 
اينكه ابهاماتي مطرح شــده مبني براينكه شوراي 
نگهبان رجل سياسي را عمدا تعريف نمي كند، نظر 

شما چيست؟ گفت: بعد از اينكه در سياست هاي 
كلي به شورا رجل سياسي تكليف شد كه تعريف 
شاخص كند، اين شــاخص ها تعريف و به مجلس 
ارسال شده و ما وظيفه مان را انجام داديم و تعيين 
شاخص ها براي رجل سياســي و مذهبي و مدير 
بودن امر ساده اي نيســت. همين االن كه اين امر 
در مجلس اصالح مي شود روزانه نسبت به مصوبه 
اظهارنظر مي كنند و اينكه بايد براي مدير و مدبر 
بودن برنامه داشته باشند و يا مشاورانشان را معرفي 
كنند و مسائلي هســت كه خيلي از نظر مفهومي 
قابل بحث است و مسئله ساده اي نيست و ان شااهلل 
مجلس معيارهاي روشني را تعريف كند تا مشكل 

حل شود.
در محاق بودن سهم زنان از تعريف رجل سياسي 
عاملي اســت كه طي 4دهه گذشــته زنان را در 
رقابت با مردان بر سر كرســي رياست جمهوري 
ناكام گذاشته اســت، ناكامي مستمري كه حتي 
جنبش هــاي زنان در ايــن مســير را بي رمق و 
كم انگيزه كرده است و تنها مبارزه رسمي و عيان 
با آن به ثبت نام نمادين هر ســاله اعظم طالقاني 
دختر آيــت اهلل طالقاني بر مي گــردد كه به نظر 
مي رسد امســال به دليل فقدانش ديگر شاهد آن 
هم نخواهيم بود – اعظم طالقاني آبان ماه ســال 

گذشته درگذشت. 

  خروج آمريــكا از برجام و رفتــار يكجانبه 
ترامپ عليه ايران و نيز ناتواني اروپايي ها در ديپلماسی

تامين خواسته هاي تهران باعث شده ايران 
در واپسين ماه هاي دولت روحاني بيش از پيش به سمت 
شرق متمايل شود. وزير خارجه ديروز به دعوت همتاي 
چيني بــه اين كشــور ســفر كــرد و حســن روحاني 
رئيس جمهور ايران هم با والديمير پوتين، رئيس جمهور 

روسيه تبادل نظر كرد.
در ديدار محمد جواد ظريف با وانگ يي، وزير خارجه چين 
كه با حضور هيأت هاي عالي رتبه دو طرف در شهر »تنگ 
چونگ« استان »يونن« در جنوب چين برگزار شد، ظريف 
و »وانگ يي« در مورد روابط و همكاري هاي تهران و پكن 
و مسائل مختلف منطقه اي و بين المللي گفت وگو كردند.

ايران و چين در جريان ســفر رئيس جمهور اين كشــور 
به تهــران مذاكراتي را براي رســيدن بــه برنامه جامع 
همكاري هاي اقتصادي 25ســاله آغــاز كردند و به نظر 

مي رسد اين مذاكرات حاال به نتيجه رسيده است.
قرارداد جامــع ايران در ماه هاي اخيــر با حمالت برخي 
جناح هاي داخلي و خارجي همراه شده بود؛ تا جايي كه 

وزارت خارجه آمريكا آن را تركمانچاي ناميد!
اعتراض به اين همكاري پس از آن آغاز شد كه شايعاتي 
درباره واگــذاري جزيره كيش و يا فــروش نفت ارزان به 
چين منتشر شــد؛ درحالي كه وزارت خارجه با تأكيد بر 

مضحك بودن اين ادعا ها خاطرنشان كرد كه هنوز ايران و 
چين وارد جزئيات نشده اند. با اين حال محمد جواد ظريف 
وزير خارجه چندي قبل گفته بود چيني ها نظرات خود را 
درباره طرح همكاري 25ساله ارائه داده اند و ايران مشغول 

بررسي آن است.
ظريف تيرماه گفته بود: در تماس ويدئوكنفرانسي كه با 
وزير خارجه چين داشتم، به آنها اطالع دادم كه ما آماده 
مذاكره براي نهايي كردن اين ســند هستيم و شروع به 
مذاكره كرده ايم. زماني كه اين متن نهايي شــود و مورد 
توافق دو طرف قرار بگيــرد، در مراجع قانوني به تصويب 
خواهد رسيد. سفر ظريف به چين دو هفته بعد از سفر او 
به مسكو انجام شده است، ظريف در جريان سفر به روسيه 
در اوايل مهر كه چهارمين سفر او به روسيه ظرف 6ماه و 
سي و يكمين سفرش به اين كشور در دوران تصدي وزارت 
خارجه بود با ســرگئي الوروف، همتاي روس تبادل نظر 
كرد. وزير خارجه تيرماه هم در ســفر به روسيه به صورت 
تلفني پيام حسن روحاني، رئيس جمهور را به والديمير 

پوتين، رئيس جمهور روسيه رساند.
تماس تلفني ظريف با پوتين از طريق يك خط امن انجام 
شد، اما جزئياتي از محتواي پيام منتشر نشده است. با اين 
حال به نظر مي رســد روحاني در رابطه با همكاري هاي 
اقتصادي با روسيه پيشــنهادي به طرف روس ارائه داده 
اســت؛ در همان ســفر ظريف از تمديد قرارداد 20ساله 
بين ايران و روســيه كه در حال منقضي شدن است خبر 

داده بود.

سخنگوي شوراي نگهبان با تأكيد بر اينكه نظر فقها در مورد كانديداتوري زنان در انتخابات هيچ تغييري نكرده 
اعالم كرد: ثبت نام زنان منعي ندارد اما قانون همان است

 ديروز ظريف به چين رفت و روحاني با پوتين
 گفت وگو كرد

مرحوم  اعظم طالقانی نخستين زنی است كه بعد از انقالب  خود را نامزد رياست جمهوری اعالم كرد و به رغم 
بيماری اش، از سال 76 همواره در زمان نام نويسي كانديداها در ستاد انتخابات حاضر مي شد.)عكس تزئينی است(

 زنان؛ پشت سد تعريف رجل سياسي 

مذاكره با شركاي شرقي

قضايی

در حاشيه سياست

سومين جلسه رسيدگي به اتهامات محمد امامي و 33 متهم ديگر پرونده 
روز گذشته به رياست قاضي مسعودي مقام برگزار شد. امامي، تهيه كننده 
سينما و ســريال هاي خانگي و ديگر متهمان در اين پرونده در ارتباط با 
شبكه فساد بانك سرمايه و صندوق بازنشستگي فرهنگيان، به »اخالل 

عمده در نظام اقتصادي كشور« متهم شده اند.
دو جلسه اول دادگاه به قرائت كيفرخواست توســط نماينده دادستان 
گذشت؛ به گفته رسول قهرماني، متهمان از مجراي پرداخت رشوه هاي 
كالن به مديران و كاركنان بانك سرمايه و صندوق ذخيره فرهنگيان و 
كارشناسان رسمي دادگستري بيش از 1000ميليارد تومان را در پوشش 
دريافت تسهيالت از بانك ســرمايه خارج كرده اند. بنابر كيفرخواست، 
بخشي از تســهيالت دريافتي امامي صرف خريد خودروهاي لوكس و 
گران قيمت براي اقوام و بستگان و پرداخت رشوه به مديران بانك سرمايه، 
و بخش كوچك آن صرف فعاليت هاي ســينمايي و هنري و پرداخت به 
هنرمندان شده است. اما به گفته نماينده دادستان، عمده پول ها در قالب 
محموله هاي قير به دبي ارسال شده و وجوه حاصل از فروش محموله هاي 
قير به امالك و خودرو هاي لوكس در كشــور هايي نظير آلمان و امارات 

تبديل شده است.
نماينده دادستان در سومين جلسه دادگاه نيز به محل صرف بخشي ديگر 
از تسهيالت دريافتي اشــاره كرد و گفت كه با بخشي از اين تسهيالت 
پول هادي رضوي)ديگر متهم پرونده كه به 20سال حبس محكوم شده 
است( تسويه شده و بخشــي ديگر تبديل به ارز شده است؛ واريزي ها به 
حساب هاي »يك هنرپيشه شاخص كشــور«، »يك مدير توليد شبكه 
نمايش خانگي« ، »دختر 14 ساله يكي از متهمان«، »يك خانم بازيگر 
سينما«، »خانم ف« و واريزي ها به »حساب داماد خانواده امامي، آقاي 
محمدحســن زرين اقبال« از ســاير مواردي بودند كه به گفته نماينده 
دادســتان، پول هاي امامي صرف آنها شده اســت. واريزي ها به حساب 
حميد حاجيان از ديگر موارد مورد اشاره قهرماني بود كه گفت: »حاجيان 
وكيلي است كه حين تحقيقات ما كشته شده است و پرونده قتل او نيز 
در دست بررسي است كه نتايج به دســت آمده از آن مي تواند معما هاي 

زيادي را كشف كند.«

مسئوالن بلندپايه؛ مردان در سايه
روز گذشته در ادامه رسيدگي به اين پرونده، قاضي مسعوي مقام، وكيل 
مدافع امامي را مورد خطاب قرار داد و متذكر شد: »من 25 سال است كه 
كار قضايي مي كنم نه نفوذ مي پذيرم و نه كار غيرقانوني انجام مي دهم.« 
در ادامه، قاضي اتهامــات امامي را به وي تفهيم كــرد، اما متهم امامي 
ضمن رد اتهامات مطرح شده مدعي شد: »به هيچ عنوان قبول ندارم اول 
وكيلم دفاع مي كند و جلسه بعد خودم.« وكيل امامي در اعتراض به روند 
دادرســي، به قاضي گفت: »تأكيد مي كنم كه به هيچ عنوان مستندات 
پيوست كيفرخواســت به بنده و همكارم داده نشــده و گزارش تحقيق 
و تفحص مجلس، كارشناسي پرونده، حسابرســي هاي بانك سرمايه و 
مستندات در اختيار بنده به رغم دستور حضرت عالي قرار نگرفته است.«

قاضي مسعودي مقام با بيان اينكه مستندات در پرونده مندرج بود و شما 
مطالعه كرديد، خطاب به وكيل متهم امامي گفت: »آقاي وكيل شما از 
ابتداي كيفرخواســت، دفاعيات خود را مطرح كنيد و از سخنان بي ربط 

با پرونده بپرهيزيد.«
وكيل متهم امامي در ادامه اظهارات خود گفت: »در يكي از پرونده هاي 
بانكي كه در دادســراي پولي و بانكي مطرح بود به فردي رسيديم كه به 
او مي گويند مرد در سايه اقتصاد ايران.« قاضي مسعودي مقام در پاسخ 
به اين ادعا گفت: »مديران و متهمان تحت عنوان مشــاركت در اخالل 
در نظام اقتصادي تعقيب شــدند. من اجازه نخواهم داد حتي يك نفر از 
پرونده ها خارج شود درحالي كه گناهكار است؛ هرچند دادسرا اقدام نكرده 
باشد؛ ما اسم اشخاص كه بســياري از آنها مسئوالن بلندپايه كشورمان 

هستند را در ضمن آرا و تذكراتمان مي نويسيم و بايد تعقيب شوند.«

وكيل متهم يا شاكي؟!
در بخش پاياني دادگاه، قهرماني نماينده دادستان در جايگاه قرار گرفت و 
اظهار داشت: وكيل متهم امامي يك ساعت و نيم در جلسه دادگاه به بيان 
خاطرات دوران قضايي خود پرداخت و نيم ساعت از آن را نيز درخصوص 
معايب نظام بانكي كشــور و يك ربع آن را درخصوص تسهيالت گرفتن 
با فاكتورهاي صوري صحبت كرد. من يك لحظــه تصور كردم در كافه 

نشسته ام و مي خواستم درخواست اسپرسو بدهم.
در ادامه قهرماني ضمن رد ادعاهاي وكيل امامي، به مســئوليت وي در 
بانك سرمايه اشاره كرده و گفت: شــكايت بانك سرمايه از وكيل متهم 
امامي به اين خاطر است كه وي وكيل بانك سرمايه بوده و به اسناد اين 

بانك دسترسي داشته و االن وكالت متهم امامي را پذيرفته است.

توزيع BMW ميان مديران بانكي!
نماينده دادستان در پايان با اشاره به شــگردهاي متهمان براي تسويه 
تسهيالت گفت: آقايان اين تسهيالت را بار ها تمديد كرده اند و با اين تمديد 
سود دريافت مي كردند؛ به اين صورت كه امامي در قالب شركت سون قشم 
50 ميليارد تومان از بانك ســرمايه دريافت كرد؛ يك سال و نيم بعد در 
زمان سررسيد بايد 65 ميليارد را تســويه مي كرد، اما در موعد سررسيد 
امامي با BMWهايي كه پخش مي كرد در بانك، مي آيد مي گويد االن 65 
ميليارد بدهكارم؛ بانك از پول هاي خود 65 ميليارد به حساب امامي واريز 
مي كرد و سپس برداشت مي كرد؛ در سررسيد بعدي نيز با 8۷ ميليارد اين 
پروسه طي مي شد و همينطور اين روند تكرار مي شد در واقع با سود هاي 

بادكنكي، بدهي هاي امامي را تسويه مي كردند.

فرزانه آييني
خبر نگار

اسماعيل سلطنت پور
خبر نگار

   احضار متهمان كنارك
پس از گذشت 5 ماه از حادثه انفجار ناوچه كنارك، دادستان نظامي استان تهران ابعاد 
جديدي از اين حادثه را تشريح كرد و از پيگيري ابعاد مختلف اين حادثه خبر داد. به 
گزارش ايســنا، غالم عباس تركي هرگونه خرابكاري يا دخالت عوامل امنيتي در اين 
حادثه را منتفي دانست و افزود: براساس آخرين نتايج تحقيقات و بررسي كارشناسان، 
عدم رعايت برخي تدابير ابالغي و نكات ايمني از ســوي ناوچه حادثه ديده و شرايط 

ميداني، علت اصلي اين حادثه بوده است. 

   اطمينان خاطر عراق به ايران
مصطفي الكاظمي، نخست وزير عراق در بيانيه اي كه در خبرگزاری های داخلی بازنشر 
شده تأكيد كرد: عراق استفاده از خاكش توسط گروه هاي مسلح براي تعرض به ايران 

و تركيه و ديگر همسايگان را نمي پذيرد.

    قشر خاكستري به 7۰درصد رسيده است
احمد كريمی اصفهانی، دبيركل جامعه انجمن هاي اسالمي اصناف و بازار درباره انتخابات 
رياســت  جمهوري1400 به رويداد24 گفت: شرايط به گونه اي است كه قشر خاكستري 
آنطور كه بايد پاي كار نيست و ممكن است درصد آن از 60 درصد هم فراتر رفته و نزديك 
به ۷0 درصد رسيده است. البته مشكل جامعه ما اين است كه حافظه تاريخي قوي ندارد و 
نمي تواند وعده و شعار هاي مسئوالن را بررسي كند و ببيند كدام يك از اين وعده ها عملي 
شده است. شخصا معتقدم از ابتداي انقالب تاكنون هيچ رئيس جمهور ايده آلي را نداشتيم. 

  جهل و غرض ورزي در شايعه تفكيك استان ها
زهرا احمدی، مديركل تقسيمات كشوري وزارت كشور با اشاره به انتشار برخي شايعات 
و مدعاهاي مرتبط با تقسيمات كشــوري، به پايگاه اطالع رسانی وزارت كشور گفت: 
اخيرا در برخي رسانه ها و شبكه هاي اجتماعي، شــايعات و مدعاهايي كذب از سوي 
افراد مبني بر قطعي شدن طرح تفكيك استان فارس مطرح شده كه به صراحت اعالم 
مي كنم وزارت كشــور هيچ برنامه اي براي تفكيك اين استان و يا تشكيل استان هاي 

جديد ندارد. طرح اين نوع مدعاها ناشي از اغراض و منافع خاص برخي افراد است.

  يكی از روسای كميسيون اصل۹۰ در مجالس گذشته بازداشت شد
رئيس كميســيون اصل 90 مجلس  خبر داد: يكی از اعضای قبلی كميســيون اصل 
90 دستگير شــده اســت.نصراهلل پژمان فر در پاســخ به اين ســوال كه »از روسای 
كميسيون های اصل 90 كسی بوده كه خودش دچار خطا و فساد شود؟«به مدارا گفت: 
اينها را بايد دستگاه های امنيتی پاسخ دهند ولی يكی از افرادی را داريم كه چند روز 

قبل شنيدم، ايشان دستگير شدند و كارهای اينچنينی را انجام می دهند. 

پاسخ ايران به لفاظي ترامپ 
 كمتر از يك  ماه مانده تا انتخابات رياست جمهوري آمريكا، دونالد ترامپ، 

سياست 
رئيس جمهور فعلي و نامزد جمهوريخواهان كه به تازگي از بستر بيماري خارجی

كرونا بلند شــده، با ادبياتي زننده، ايران را تهديد كــرد. دونالد ترامپ، 
رئيس جمهور آمريكا در گفت وگويي راديويي با به كار بردن الفاظي نامناسب درباره ايران 
به تهديد متوسل شد و گفت: ايران مي داند و به آن اخطار داده شده است اگر سر به سر 
ما بگذاريد، اگر كار بدي در حق ما انجام دهيد، كاري با شــما خواهيم كرد كه بي سابقه 
باشد. ســاعاتي بعد از اظهارات ترامپ، سعيد خطيب زاده، ســخنگوي وزارت خارجه 
كشــورمان در صفحه توييترش نوشــت: مردم ايران مرعوب لفاظــي قلدرمآبانه رژيم 
شكست خورده و بي قانون اياالت متحده نمي شوند. مردم ما از هيچ كاري براي دفاع از 
عزت خود فروگذار نمي كنند. اين ماييم كه پاســخ به جنايات اياالت متحده - ازجمله 
تحريم هاي جنون آميز و ترور جنايتكارانه سردار سليماني دشمن شماره يك داعش - را 
انتخاب مي كنيم. عليرضا ميريوسفي، سخنگوي نمايندگي ايران در سازمان ملل هم در 
واكنش به تهديد ترامپ نوشــت: تالش ترامپ براي نشــان دادن خود به عنوان فردي 
سر سخت، در آستانه انتخابات آمريكا موضوع عجيبي نيست. مردم ايران ثابت كرده اند 
كه اهل مقاومت هستند و مرعوب چنين سخنان غيرمســئوالنه و توخالي نمي شوند. 

همانطور كه دكتر ظريف قبال گفت: »هرگز يك ايراني را تهديد نكنيد!«

سومين جلسه دادگاه رسيدگي به اتهامات محمد امامي برگزار شد
ريخت و پاش 1۰۰۰ميلياردي
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ادامه از 
صفحه اول

يادداشت

خبر

 درختان كهن
راويان تاريخ و فرهنگ تهران 

تقدير از نيروي وظيفه شناس شهرداري

قديمي ترين شــاهدان زنده سرگذشت 
تهران از روزگاراني كه روستايي دورافتاده 
و خوش  آب  و هوا بود و در آرامش زندگي 
مي گذراند تا امروز كه كالنشــهري در مركز توجهــات و پر از زندگي 
و هياهو ست، درختاني هســتند كه عمر برخي از آنها بيش از قدمت 

پايتختي تهران است و حيات آنها قدمتي به اندازه چند قرن دارد.
تهران در گذشــته در منطقه اي قرار داشته كه به دليل موقعيت خوب 
جغرافيايي و عبور چندين روددره از آن، شرايط مناسبي براي وجود انبوه 
درختان و فضاي سبز داشته و آنگونه هم كه از نوشته هاي جهانگردان 
غربي برمي آيد، تهران شــهري پر از درخت به ويژه چنار بوده اســت؛ 
به طوري كه برخي از سياحان غربي تهران را »چنارستان« ناميده اند. 
آنچنان كه برخي از مورخان گفته اند، يكي از داليل اينكه تهران از يك 
روستا به يك شهر تبديل شده ، همين طبيعت خوش آب و هواي تهران 
و انبوه درختان چنار آن بوده است. گفته  شده نخستين بار شاه عباس 
صفوي بود كه چنارهاي پر تعداد قريه تهران توجه او را به خود جلب كرد 
و دستور داد تا كوشك سلطنتي را در ميانه باغي ايراني و مزين به تعداد 

انبوه درختان چنارِ سر به فلك كشيده برايش احداث كنند.
اين همان بهشت زميني است كه تمام پادشاهان پس از شاه عباس از 
سلسله هاي صفويه، افشاريه، زنديه، قاجاريه و پهلوي نتوانستند از آن 
دل بكنند و چنارهاي آن، به مرور يا تبديل به مجموعه كاخ هايي باشكوه 
براي سكونت و سلطنت پادشــاهان يا تفرجگاه هايي براي به در بردن 
خستگي ها از سوي اهالي تهران شدند و هر آخر هفته، ده ها خانواده در 
كنار اين چنارها جمع مي شدند تا ضمن رفع خستگي، لحظات خوشي 
را در كنار يكديگر سپري كنند. اهميت فضاهاي سبز در زندگي روزمره 
شهروندان تهراني به گونه اي بوده  كه در اكثر  مناطق مهم اين شهر از بازار 
تا امامزادگان، از اماكن مهم سياسي و ديپلماتيك تا خانه ها و باغ ها، از 
معابر تا مراكز تجمع شاهد آن هستيم كه درختان به ويژه چنار، نقش 
و حضور مهمي داشــته و حتي برخي از چنارها، كانون شــكل گيري 
محالت ديروز و امروز تهران بوده اند. از آن روزگار تا به امروز، تهران به 
22منطقه تبديل شده و هر منطقه ده ها درخت كهنسال و با ريشه را در 
خود جاي داده است. مناطقي كه هر كدام به تنهايي مساحتي بزرگ تر 
از كل تهران دوران قجري دارد اما با وجود توســعه تهران، سرنوشت 
اين نمادهاي تاريخي و هويتي بســيار تلخ بوده است. با ورود تهران به 
دوره رشد سرسام آور لجام گســيخته از ابتداي دهه40 شمسي، اكثر  
درختان كهن تهران، سرنوشتي جز قطع و له شدن زير زنجيره توسعه 
نامتوازن شهري نداشتند. با اين حال، بوســتان ها و فضاهاي سبز در 
برخي  محالت همچنان مي توانند نماد يكپارچگي محالت باشــند و 
پيرامون آنها گروه هاي اجتماعي مختلف با يكديگر تعامل داشته باشند. 
هنوز هم درختاني در محالت، معابر و كوچه ها هستند كه روح تعلق را 
در ساكنان آنجا بدمند، خاطره جمعي بسياري از شهروندان باشند و به 
محالت تهران هويت ببخشند. هرچند ساخت و سازها با درختان به ويژه 
فضاهاي سبز معابر نامهربانند و مافياي باغ خوار و بساز بفروش كمترين 
تعلق را به اين روايان تاريخ و فرهنگ تهران  دارند، اما همچنان مشاركت 
شهروندان در صيانت از درختان مي تواند در حفظ و صيانت و جلوگيري 
از تخريب و قطع آنها كارگشــا باشــد. در اين چارچوب، شوراياران با 
هماهنگي سازمان بوستان ها امسال در هفته تهران اقدام به شناسايي 
درختان كهن در تعدادي از محالت كردند. در اين حركت جمعي، مردم 
و شوراياران با عشق و عالقه درختان كهن محالت خود را شناسايي كرده 
و از آنها عكاسي كرده اند كه در نمايشگاه عكسي به نمايش درآمد. تداوم 
اين حركت مستلزم آن است كه مديريت شهري براي ثبت ملي درختان 
كهن اين شهر پيشقدم شده و با همكاري مردم و شوراياري ها، زمينه ساز 

حفظ اين ميراث ارزشمند و دارايي غيرقابل جبران شود.

علي اعطا سخنگوي شوراي اسالمي شهر تهران، مجتبي 
خدمات 
يزداني معاون خدمات شهري شهرداري تهران و محمد شهري

محمددوست شــهردار منطقه4 از علي ايماني، نيروي 
خدمات شهري كه براي بازكردن كانال آب زير بارش باران وارد كانال 
شده بود، تقدير كردند. به گزارش همشهري، چند روز پيش فيلمي از 
يك نيروي خدمات شــهري در صفحات مجازي منتشر شد كه نشان 
مي داد اين نيروي وظيفه شناس براي بازكردن مسير جريان آب وارد 
كانال شده و بدون تجهيزات مشغول جمع آوري زباله هاي ريخته شده 
در كانال است؛ فيلمي كه مديران شهري در واكنش به آن، سراغ نيروي 
رفتند و حضوری از وي تقدير و تشــكر كردند. علي اعطا، سخنگوي 
شوراي اسالمي شهر تهران در مراســم تقدير از علي ايماني، نيروي 
خدمات شهري ناحيه9 شهرداري منطقه4 گفت: »كاري كه شما انجام 
داديد  ارزشمند است؛ شما با اينكه مسئوليت مستقيم اقدام نداشتيد، 
زماني كه احساس كرديد زمان دارد از دســت مي رود و ممكن است 
موجب تصادف شود، در اين شرايط كرونا و آلودگي، شخصاً اقدام كرده 
و اين كار شما جاي تقدير دارد و نشان دهنده روحيه ايثار، فداكاري و از 

خودگذشتگي شماست.« 

سيدآرش حسيني ميالني
رئيس كميته محيط زيست شوراي شهر 

اهداي پالسماي بهبوديافتگان كرونايي در شهرداري تهران
اداره كل رفاه، تعــاون و خدمات اجتماعي با 

همكاري سازمان انتقال خون ايران اقدام به رفاه
برگزاري پويش اهداي پالســماي پرسنل 
بهبوديافته از بيماري كرونا كرده است. به گزارش همشهري، 
پويش اهداي پالسماي پرسنل بهبوديافته از بيماري كرونا از 
ديروز با حضور محمدرضا جوادي يگانه، معاون امور اجتماعي 
و فرهنگي شهرداري تهران، عباسعلي مديح مديركل رفاه، 
تعاون وخدمات اجتماعي، داوود ســياري معاون سازمان 
بازرسي و جمعي از پرسنل شهرداري تهران در محل سازمان 
انتقال خون آغاز شــد. مديح با اشــاره به اينكه براســاس 
يافته هاي علمي و تأكيدات متخصصان پزشكي در جامعه 

جهاني، يكي از روش هاي مؤثر در جلوگيري از پيشــرفت 
بيماري و كاهش عوارض و مرگ ومير آن، تزريق پالسماي 
افراد بهبود يافته از اين بيماري به ديگر مبتاليان است، گفت: 
»اداره كل رفاه، تعاون و خدمات اجتماعي با مشاركت ديگر 
واحدهاي مرتبط در شهرداري تهران نسبت به طراحي پويش 
اهداي پالسما در خانواده بزرگ شهرداري تهران اقدام كرده 
است. ضمن اينكه هماهنگي با سازمان انتقال خون، بستر و 
ساختار اجرايي الزم جهت مشاركت داوطلبانه آن دسته از 
پرسنل شهرداري تهران كه پس از ابتال به اين بيماري بهبود 
يافته اند در اهداي پالسماي شــفابخش خود و نجات جان 
ديگر هموطنان مبتال به كرونا مهيا شده است.« او ادامه داد: 

»شهرداري تهران پس از كادر درماني دومين سازمان تالشگر 
در حوزه مبارزه با بيماري كوويد-19است و در اين راه جمعي 
از پرسنل شهرداري تهران به اين بيماري مبتال و عده اي نيز 
جان خود را از دست داده اند.« مديركل رفاه با بيان اينكه در 
پويش اهداي پالسماي شــهرداري تهران تمامي پرسنل و 
خانواده آنان كه قصد اهداي خون و پالسما دارند مي توانند 
ضمن هماهنگي با واحد هاي رفاهي محل خدمت خود در اين 
حركت نوع دوستانه و خداپسندانه شركت كنند، تأكيد كرد: 
»بهبوديافته ها از كرونا اطمينان خاطر داشــته باشــند كه 
اهداي پالسما بعد از بهبودي به هيچ عنوان سيستم ايمني 

بدنشان را تضعيف نمي كند.« 

موضوع واگذاری امــالک، ازجمله 
موضوعات جنجالی مديريت شهری اين دوره 
بود. هفته قبل شــهرداری تهران اليحه ای با 
موضوع تعيين تکليف امــالک بند ۶ ماده ۵۵ 
را برای شــورای شهر ارســال كرد كه ظاهرا 
جمع بندی نهايی پرونده واگذاری های غيرمجاز 
امالک شهرداری در سال های گذشته، در اين 
اليحه آمده اســت. اما عموم مردم چندان از 
جزئيات روند كار خبردار نشده اند. كمی برای 
ما توضيح دهيد كه در 3 ســال گذشته در اين 
باره چه كرده ايد؟ و شورای شهر در اليحه قرار 

است چه چيزی را تاييد كند؟ 
بگذاريد توضيح را از 3 ســال قبل شروع كنم، كه 
شورای شــهر پنجم در يكی از اولين مصوباتش از 
شــهرداری خواســت واگذاری امالک به ديگران 
را متوقف كندو هــر ملكی را تنها با اجازه شــورا 
واگذار كند، همچنين گــزارش جامعی تهيه كند 
كه مشخص شــود واگذاری ها بر چه مبنايی و به 

چه كسانی بوده.
يعنی همان پرونده موسوم به امالک 

نجومی.
نه، بحث امالک نجومی چيز ديگری است. موضوع 
صحبت ما »امالک بند 6 ماده 55 قانون شهرداری« 
اســت؛ يعنی همان قانونی كه به شهرداری اجازه 
می دهد زمين و ساختمان در اختيار فعاليت های 

عام المنفعه اجتماعی و فرهنگی بگذارد.
اين قانون دقيقا چه می گويد؟

ماده 55 قانون شهرداری، وظايف نهاد شهرداری را 
ذكر می كند و در بند 6 آن ماده به اين موضوع اشاره 
می كند كه شهرداری می تواند بدون اينكه مالكيت 
خود را واگذار كند، اجازه بهره بــرداری از اراضی 
و ابنيه خود را به »مؤسســات بهداشتي و تعاونی 
و فرهنگــي مانند نوانخانه و پرورشــگاه يتيمان و 
درمانگاه و بيمارستان و شيرخوارگاه و تيمارستان 
و كتابخانه و كالس هاي اكابر و باغ كودكان و امثال 

آن«بدهد.
پس قانون خيلی قديمی است.

بله، اين قانون مربوط به سال 1342 است و در سال 
1345 هم اندكی اصالح شــده. با اين حال قانون 
مهمی است؛ چرا كه تمام واگذاری هايی كه در 50 
ســال اخير به نام كار اجتماعی و فرهنگی صورت 
گرفته، مربوط به همين بند قانونی بوده اســت. به 
عبارت ديگر، هرجا كه شهرداری موردی از امالک 
خود را صرف نظر از آيين نامه های مالی و معامالتی، 
به غير واگذار كرده، مستند قانونی ديگری جز بند 

6 ماده 55 ندارد.
مگر اين موارد چه تعداد است؟

مشــكل دقيقا از همين جا آغاز شد. در ابتدای اين 
دوره شــورای شــهر، در كنار همان بحث امالک 
نجومی كه شــما گفتيــد، اخبــار و گزارش های 
زيادی وجود داشــت كه در دوره های قبل امالک 
و زمين های شــهرداری را به صــورت غيرمجاز و 
به عناوين مختلــف در اختيار اشــخاص و نهادها 
گذاشــته اند. برآورد اعضای شورا اين بود كه موارد 
خيلی زياد است، و وقتی گزارش خواستند مشخص 
شد كه در شهرداری هيچ گزارش و بانك اطالعاتی 

در اين باره وجود ندارد.
يعنی كســی آماری نداشــت كه 
شــهرداری چند تا زمين و ملک در اختيار اين 

افرادی كه می گوييد، قرار داده؟
متأسفانه همين طور اســت. نه اينكه لزوما عمدی 
باشد. بيشتر ناشی از نوعی بی نظمی و بی قاعدگی 
بود. البته كه بی شــك اين بی نظمی می توانســت 

محل سوءاستفاده ها و تخلفات زيادی هم باشد.
االن كه شــما آن بانک اطالعاتی را 
داريد، شــفاف به مردم بگوييد كه چقدر سوء 

مديريت بود و چقدر سوء استفاده.
واقعا نمی شــود تفكيك كرد. ما در جامعه شناسی 
يك اصطالحی داريم به عنوان »پيامد ناخواسته«. 
گاهی اوقات شــما يك كار را با نيــت خير انجام 
می دهيد اما تبعات شر آن بيشتر از خير آن است. 
االن موردی را من در ذهن دارم كه به عنوان خيريه 
به يكی از مديران اســبق شــهرداری داده شده. 
اتفاقا زمانی خيلی پرســروصدا هم بودند. االن كه 
كارشناسان ما برای بازديد ملك رفته اند، اتاق های 
گردوخاک گرفتــه و انبوهی از بســته های غذايی 
كپك زده را ديده اند كه تاريخ مصرفشــان برای 2 
سال قبل است. اما هنوز هم ملك را پس نداده اند. 
اين شيوه واگذاری بدون نظارت بعدی، به نظر من 

هرچه باشد، تضييع اموال عمومی و انحراف از روح 
قانون بند 6 اســت كه فعاليت های عام المنفعه را 

مدنظر دارد.
گفتيــد كه شــورا مصــوب كرد 
واگذاری ها متوقف شــود و شهرداری از موارد 

قبلی گزارش تهيه كند.
شهرداری در آن زمان يك كار جامع را در سازمان 
امالک و معاونت اجتماعی شروع كرد كه اطالعات 
همه امــالک واگذارشــده را از مناطــق 22 گانه 
گردآوری كند. چند ماه طول كشيد، اما نتايج خوبی 
داشت. نهايتا در سال 9۷ يك فهرست جامع شامل 
1904 ملك جمع آوری شد كه تلقی می شد ممكن 
است در واگذاری آنها انحرافی از قانون داشته باشد.
يعنی 2 هزار ملــک در تهران به طور 
غيرقانونی واگذار شده بود؟! اينها مربوط به چه 

دوره ای است؟
دوره مديريت قبل. بهتر اســت اينطور بگوييم كه 
اين تعداد واگذاری بدون رعايت صحيح تشريفات 
قانونی وجود داشــت. قانون می گويــد بايد همه 
واگذاری ها با تصويب شــورای شهر انجام شود، اما 
تقريبا در هيچ موردی مصوبه شورا اخذ نشده و صرفا 
با دستور شــهردار يا حتی شهردار منطقه و رئيس 
فالن سازمان، ملك واگذار شده بود. جالب است كه 
بدانيد مواردی در اين فهرست وجود دارد كه حتی 
يك برگه قرارداد يا حتی دستور كتبی هيچ شخصی 

هم وجود ندارد.
االن كجای كار هســتيم؟ آن ۱۹۰۴ 
ملک االن در چه وضعيتی هستند؟ آيا توانستيد 

در اين 3 سال،امالک را پس بگيريد؟
قرار نيســت همه موارد پس گرفته شوند. بگذاريد 
توضيح را كامل كنم تا مشــخص شــود چرا. آن 
فهرست اصال مجموعه يكدست و مشخصی نيست. 
در آن صدها مورد وجود داشت كه به نوعی در حوزه 
اجتماعی و فرهنگی شــهرداری فعاليت داشتند و 

اگرچه ممكن بود انحراف و اشكالی در واگذاری آنها 
وجود داشته باشد، ولی بنا نبود كه تعطيل شود يا 
پس گرفته شود. مثال فرض كنيد زمين های ورزشی 
كه بعضا در اختيار شــوراياری محلــه بود. مصوبه 
شورا به ما اجازه نمی دهد فضای ورزشی متعلق به 
شهرداری را به شورايار بدهيم كه او به ديگران اجاره 
دهد. اين فضاها را بايد خود شهرداری مديريت كند 
و اگر بنای واگذاری به پيمانكار هم باشــد، روش 
قانونی اين است كه خود شــهرداری اجاره بدهد. 
منتها بنا هم نيست چون قبال انحرافی وجود داشته، 
اين فضاها تعطيل شود و نوجوانان محله از امكانات 

ورزشی محروم شوند. 
و می فرماييد االن اين باز پس گيري 

انجام شده؟
بله. در تمــام مواردی كه مربوط بــه امالک حوزه 
اجتماعی و فرهنگی شهرداری بوده، االن می توانم 
به جــرات بگويــم كه طبــق دســتورالعمل ها و 
شــيوه نامه هايی كه از ادارات كل و ســازمان های 

شهرداری ابالغ می كنيم، عمل می شود. 
اينها كه بــه عنوان امــالک حوزه 
اجتماعی شــهرداری نام می بريد، دقيقا چه 

مواردی است؟ و تعداد آنها چندتاست؟
از آن فهرســتی كه در ســال 9۷ گردآوری شد، 
طبق آخرين جمع بندی كه داريم، 924 مورد جزو 
امالک اجتماعی بوده كــه االن می توانيم بگوييم 
انحرافی در واگذاری های آنهــا نداريم. همچنين 
83  مورد ديگر از امالک بود كــه در اختيار افراد و 
مجموعه های خارج از شهرداری بوده، كه در اين 3 
سال پس گرفته شــده و هم اكنون در زيرمجموعه 
شهرداری فعاليت می كنند. عموم اين نوع امالک 
را هم مردم می شناســند؛ فضاهايی مثل سراهاي 
محله،بوســتان هاي بانوان،مراكز شــهربانو وكوثر 
و فرآموز، مراكز رشــد و كارآفريني،انــواع مراكز 
خدمات اجتماعي مثل پرتــو و بهاران و گرمخانه و 
مددسراها و ... ،فضاهای فرهنگی مثل فرهنگسرا و 
خانه فرهنگ و موزه و كتابخانــه و نگارخانه و ... و 
باالخره كل مجموعه ها، فضاها و زمين هاي ورزشي 

متعلق به شهرداری.
مي گوييد صدها ملک شهرداري در 
اين سال ها در اختيار كساني بوده كه نبايد باشد 
و قانونا هم بايد پس بدهند. اينها چه كســاني 

هستند؟
من اينجا بناي اعالم اســم ندارم. اساســا در مورد 
واگذاري هاي امالک همانطور كه آقاي حناچي هم 

گفتند، اولويت ما بازپس گيري بوده نه افشاگري.
آقای جوادی يگانه، در اينکه اصل كار 
بسيار خوب و به نفع مردم بوده، شکی نيست. 

ولی چرا اين كار اينقدر طول كشيده؟ 
دليل اول اين تاخير را گفتم؛ بی نظمی دوره قبل و 
پيچيدگی موضوع و چندگانه بودن امالک و موارد 
واگذاری. دليل دوم اين بود كه در شــهرداری هم 
متولی مشخصی برای اين كار وجود نداشت. ظاهرا 
واگذاری ها با ســازمان امالک بود، اما اين سازمان 
مســئول امالک و مستغالت شــهرداری است، نه 
مسئول اينكه تشخيص دهد كدام فعاليت اجتماعی 
و فرهنگی و مذهبی و ... قابل قبول اســت و كدام 
نيست. در دوره پيشين، اين تشــخيص با سليقه 
شخص شهردار تهران يا حتی شهردار منطقه بود. 
در اين دوره كه بنا شــد كار نظم و نسق پيدا كند، 
با چنين نقــص مهمی مواجه شــديم. نهايتا آقای 
حناچی در دی ماه 98 ابالغ كرد كه كميســيونی 
با حضور 5 مدير ارشــد شــهرداری تشكيل شود 
كه درباره واگذاری های بند 6 مــاده 55 و تمديد 
يا تخليه موارد قبلی تصميم گيری كند. رياســت 
اين كميســيون با بنده به عنوان معاون اجتماعی 
و فرهنگی اســت و دبيرخانه كميســيون هم در 
اين معاونت قرار دارد.معاون مالی شهردار، رئيس 
سازمان بازرسی، رئيس سازمان امالک و مديركل 
دفتر شــهردار هم اعضای اين كميسيون هستند. 
در واقــع می توانم بگويم اصــل كار تعيين تكليف 
اين امالک از آن زمان جدی شــد و البته به دوره 
شيوع كرونا هم برخورديم كه در چند ماه ابتدايی، 
پيشــرفت كار را كند كرد. االن كار به نقطه خوبی 
رســيده، اليحه اصلی را به شــورا داده ايم و موارد 
باقی مانده را هم بــه زودی تعيين تكليف خواهيم 

كرد.
و سوال آخر آيا مقاومت و ممانعتی در 

اين مسير نداشته ايد؟
كم نه! به هرحال اين موضوعی است كه ذی نفعان 
متعددی داشــته و هنوز هم دارد. داســتان های 
مقاومت و اعمال نفوذ ايــن ذی نفعان هم چندان 
گفتنی نيســت، اگرچه بعضا بسيار تلخ و تأسف بار 
است. منتها می توانم به صراحت بگويم اراده شهردار 
و شــورا بر اين بوده كه حق مردم احقاق شود و به 
تصرفات ناروا و احيانا غيرقانونی پايان بدهيم. البته 
به عنوان نكته پايانی بايد تأكيد كنم تا سوءتفاهم 
پيش نيايد.شهرداری با حمايت از فعاليت فرهنگی 
و اجتماعی نهادها و گروه های خارج از شــهرداری 
مخالف نيست و در حد توان خود از امكانات و امالک 

شهرداری در اختيار آنها قرار می دهد. منتها بايد اين 
واگذاری ها شفاف و قابل نظارت توسط عموم باشد 
و مخصوصا اگر از اموال شهرداری استفاده می شود، 

بايد منافع آن به عموم شهروندان برسد.

چهتعدادازامالکبایدتخلیهشوندوچهتعدادازآنهادراین3سالتخلیهشدهاند؟
غير از 23۹ مورد كه هنوز در دست بررسی هستند و تا 3 ماه بعد تکليف آنها روشن می شود، ۵۸۸ مورد از 
فهرست اوليه بايد تخليه شوند. غير از اينها، ۱۸۰ مورد واگذاری ديگر با كاربری مسکونی هم وجود دارد كه 
در سال ۹۷ در فهرست ۱۹۰۴ تايی نبودند و آنها هم بايد تخليه و تعيين تکليف شوند؛ يعنی جمعا ۷۶۸ ملک. 
طبق آخرين گزارشی كه سازمان امالک و مستغالت شهرداری داده، از مجموع اين ۷۶۸ مورد قابل تخليه، تا 
االن ۴۴۴ مورد تخليه شده اند و برای بقيه هم اقدام قانونی يا قضايی برای بازپس گيری انجام گرفته يا در حال 
انجام است. با تحركی كه طی ماه های اخير سرعت گرفته، شهرداری اميدوار است كه تا پايان سال بتواند همه 

اين موارد را تعيين تکليف كرده و اگر الزم بود پس بگيرد.

ث
مك

حاال ديگر همه شهروندان حتي غيرتهراني ها 
از ماجراي واگذاري ملک هاي  شهرداري تهران گفت وگو

به ديگران در دوران مديريت قبلي خبر دارند. 
شورا و شهرداري بيش از 3سال است پيگير بازپس گيري 
ملک هايي هستند كه براساس آمار تعدادشان به 2۶۶2ملک 
و 3۸۰۰واحد مي رسد؛ در 3سال و اندي گذشته تعدادي از اين 
واحدها با كمک مراجع قانوني بازپس گرفته شــده و برخي 
ديگر هم كه البته شمارشان بيشتر است، هنوز به نتيجه قطعي 
نرسيده اســت. همه پيگيري ها و بررســي ها اما از انحراف 
گســترده در واگذاري اين امالک حکايت دارد. بنا بر اعالم 
سازمان امالک و مستغالت شهرداري تهران كه اخيرا منتشر 
شده، انحراف 3۱۸مورد از اين امالک قطعي شده است. ضمن 

اينکه ۱۸۰ مــورد از اين امالک با كاربري مســکوني، بدون 
تشريفات قانوني و به صورت رايگان يا اجاره در اختيار افراد 
حقيقي و حقوقي قرار گرفته و تا حاال بيش از نصف آنها تخليه 
شــده و مابقي هم در حال تعيين تکليف هستند. محمدرضا 
جوادي يگانه، معاون امور فرهنگي و اجتماعي شــهرداري 
تهران اما در گفت وگو با همشهري روايت تازه و كامل تري از 
اين پرونده پرماجرا نقل مي كند و از شناسايي ۱۹۰۴مورد ملکي 
خبر مي دهد كه در قالب بند ۶ ماده ۵۵ قانون شــهرداري به 
ســازمان ها، ارگان ها و... واگذار شده اســت. آنچه در زير 
مي خوانيد، مشروح گفت وگوي همشهري با معاون شهردار 
تهران درباره اقداماتي است كه تا كنون براي بازپس گيري اين 

امالک صورت گرفته است.

همشهري پرونده پردردسر بازپس گيري امالک شهرداري را در گفت وگو با معاون امور فرهنگي و اجتماعي بازخواني كرد

بنايشهرداريدرپروندهامالک

  بيشترين امالک با 16۷مورد در منطقه 4 و كمترين با 120مورد 
در منطقه 12 تهران به سازمان ها و ادارات واگذار شده است

   محمدرضا جوادي يگانه: امالک شهرداري 
اموال متعلق به شهروندان است

۱۵۶۴: امالك اجتماعي 
فرهنگي، هنري و ورزشي 

زيرمجموعه شهرداري 

۵۸: در اختيار نهادها، ارگان ها 
و دستگاه هاي اجرايي

۹۵: قابل تأييد به عنوان 
واگذاري قانوني مصداق بند ۶ 

ماده ۵۵

۲۳۹: در دست بررسي
۳۶۴: داراي اشكال قانوني 

۶۸: كميسيون شهرداري 
تصميم به تخليه آنها گرفته است

۶۲: تخليه شده و در اختيار 
حوزه اجتماعي شهرداري 

۲۱:  تخليه شده و در اختيار 
شهرداري

7۳:  اجاره يا فروش يا تهاتر

منطقه ۴ ............ ۹۹

منطقه ۱ ............ 70

منطقه ۲ ............ ۶0 

منطقه  ۱۲........... ۶۵

منطقه۱ ............ ۲۹

منطقه۵ ............ ۲۸

منطقه۴ ............ ۲۲ 

منطقه ۶............ ۲۲ 

منطقه 7............ ۲0

 7۶۸:  تخليه شده يا در 
دست تخليه 

۴۴۴:  كامال تخليه شده

  بيشترين واگذاري 
مسكوني غير مجاز

 بيشترين واگذاري 
داراي انحراف

۱۵۶: ساير امالك تخليه يا 
تعيين تكليف شده شامل: 

گزارش تعيين تكليف 
امالك بند ۶ ماده ۵۵ 

قانون شهرداري

ني
هرا

ن ت
سي

/ ح
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شه
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۱۸0:  امالك مسكوني 
واگذارشده به اشخاص

پيام شجريان: سخن عشق
عــالوه بــر آن از حيــث شــخصي بارهــا در 
مصاحبه هايشان تأكيد كرده اند كه عاشق كارشان 
بوده اند. نزديكانشان مانند سايه روايت مي كنند اين عشق به حدي بوده كه 
هرجا اثري و شكلي از هنر موســيقي و آواز ايران شناسايي مي كردند كه 
احتمال مي دادند آن را نشنيده باشند، با انگيزه اي وصف ناپذير به دنبال آن 
مي رفتند تا بر دامنه شناخت خود از فرهنگ و هنر ايران بيفزايند. ايشان 
عاشق آواز و موسيقي ايران بودند. استاد همچنين در تمام طول زندگي 
عاشق خانواده و طبيعت بودند. وقت بســياري را با خانواده و در طبيعت 
مي گذراندند و چنان كه محبوبيت و آثار فرزندانشان نشان مي دهد ميراث 
عشق به مردم و هنر را به خوبي براي فرزندانشان به يادگار گذاشتند. در 
زمانه اي كه نفرت و خشونت و نامداراگري در اين سو و آن سوي جهان زبانه 
مي كشد، »سخن عشق« از زبان شــجريان مي تواند منادي همبستگي 
اجتماعي، نفي خشــونت و تقويت پيوندهاي انساني در همه جاي جهان 
باشد. شجريان را نبايد در حصار سياست يا سنت گرفتار كرد. آواي ماندگار 
او ميراثي نه فقط براي ايرانيان كه براي همه كساني است كه دل در گرو 

عشق و ارزش هاي انساني دارند. يادش گرامي و پيامش جاويدان باد.

بازگرداندنبهجايافشاگري
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نقد خبر

خطر محدود شدن مقاصد تجاري
خبر: اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشــاورزي تهران در گزارشي 
نسبت به تمركز صادرات ايران و محدود شدن آن به چند كشور هشدار 
داده و مي گويد: تمركز زياد صادراتي عالمت هشداردهنده اي از تنوع 
اندك كاالهاي صادراتي يك اقتصاد و ضرورت تغيير ساختار تجارت 
آن با هدف افزايش توان مقاومت پذيري و كاهش آسيب پذيري است.

نقد: تمركز شديد صادرات ايران روي كاالهاي محدود و كمتر شدن 
شــركاي تجاري ايران به چند كشــور خاص، زنگ خطري است كه 
نه تنها باعث حضور كمرنگ و محو شدن تدريجي حضور بازرگانان و 
كاالهاي ايراني در بازارهاي صادراتي جهان مي شود كه بيم آن مي رود 
زمينه كاهش ورودي ارز را هموارتر سازد كه پيامد آن افزايش قيمت 
ارزهاي خارجــي در برابر ريال ايران خواهد بــود. اين وضعيت البته 
نگران كننده تر خواهد بود به ويــژه اينكه بدانيم پيش از اين هم مركز 
پژوهش هاي مجلس هشدار داده بود كه الگوي صادرات ايران از نظر 
شركاي تجاري، الگوي نامتقارني است. به اين معنا كه تعداد كمي از 
كشورها سهم بااليي در تجارت ما دارند و تعداد زيادي از آنها سهمي 
بسيار اندك. برآوردها نشان مي دهد در سال 1380از ميان 163كشور 
داراي رابطه تجــاري با ايران، تعداد8كشــور )يعنــي 9/4درصد از 
كشورهاي طرف معامله با ايران( بيش از نيمي از ارز حاصل از صادرات 
كاالهاي غيرنفتي را عايد ايران ســاخته اند و ســهم 4كشور امارات 
متحده عربي، چين، عراق و جمهوري كــره، مجموعاً بيش از ارزش 
صادرات به 145كشور ديگر به عنوان مقصد كاالهاي صادراتي ايران 
در سال 1397بوده است. اين تمركز نسبتاً شديد در بازارهاي هدف 

صادراتي مي تواند براي كشور يك تهديد تلقي شود.
ايران با افت شــديد صادرات نفت خام خود به سبب تحريم ها مواجه 
اســت و انتظار دارد خأل حضور نفت ايران در بازارهــاي جهاني را با 
صادرات كاالهاي غيرنفتــي جبران كند، اما مســير تجارت ايران با 
كشــورهاي جهان به ويژه به دليل تنگناهاي بانكي و نقل و انتقال ارز 
و پيامدهاي تحريم ها ناهموار است. براي رفع اين ناهمواري ها البته 
سخن گفتن و وعده دادن كفايت نمي كند و تأخير در تصميم گيري 

باعث تنگ تر شدن حلقه محاصره تجارت ايران خواهد شد.

دور زدن وزير ممنوع
محمــد نهاونديــان، معــاون اقتصــادي 
رئيس جمهوري در نامه اي به وزارت اقتصاد 
و نه وزير اقتصاد؛ بخشــنامه اي صادر كرده و 
گفته فعاالن اقتصادي بايد اطالعات مربوط 
به اظهار كاال را به جاي گمرك ايران از سامانه 

تازه راه اندازي شده جامع تجارت دريافت كنند. اين اقدام نهاونديان البته 
با واكنش فرهاد دژپسند مواجه شده تا جايي كه او به صراحت اعالم كرده 
اين درخواســت معاون اقتصادي رئيس جمهوري با قانون امور گمركي 
همخواني ندارد و دخالت در تكاليف حاكميتي گمرك است. جدا از اين 
واكنش و گاليه وزير اقتصاد، دژپسند از نهاونديان خواسته تا سلسله مراتب 
اداري را در تصميم گيري ها رعايت كند و جمع بندي مذاكرات در ســتاد 
اقتصادي دولت را به جاي وزارت اقتصاد به دفتر وزير اقتصاد ارسال كند 
و به صراحت از نهاونديان درخواست كرده به منظور ايجاد وحدت رويه و 
پرهيز از موازي كاري از مكاتبه مستقيم با واحد هاي تابعه وزارت اقتصاد 
دســت بردارد. از منظر حقوقي و قانوني حق با آقاي وزير است و انتظار 
مي رود معاون اقتصادي رئيس جمهوري به اين حق قانوني پايبند باشد 
زيرا وزير اقتصاد در برابر قانون و البته مجلس بايد پاسخگو باشد. افزون بر 
اينكه دور زدن وزير اقتصاد نه زيبنده دولت و نه شايسته معاون اقتصادي 
رئيس جمهور است. افزون بر اينكه مكاتبه وزير اقتصاد با معاون اقتصادي 
رئيس جمهوري نشــان دهنده نوعي ناهماهنگي و ناديده گرفتن حقوق 
قانوني گمرك ايران است و مشخص نيست چرا دولت اصرار دارد به جاي 
اظهار كاال در سامانه جامع گمرك، اين اقدام در سامانه جامع تجارت انجام 
پذيرد. سامانه جديد ازجمله سامانه هايي است كه دولت اميدوار است بر 
بستر آن يك انسجام اطالعات در زنجيره تامين و توزيع كاال ايجاد كند اما 
ضرورت هرگونه انسجام اطالعاتي در فرايند واردات و صادرات كاال تا توزيع 
در سطح بازارها مستلزم رعايت قوانين و مقررات و البته  شأن وزير است. 
حاال بايد ديد آيا دستور آقاي نهاونديان مالك عمل خواهد بود يا نظر وزير 
اقتصاد اما آينده روشــن خواهد كرد كه سامانه جامع تجارت مي تواند به 
گفته رئيس جمهوري به مركز اطالعات كاالها و صادرات و واردات تبديل 
شود يا اينكه سامانه اي در كنار سامانه هاي متعدد خواهد بود كه نتيجه 

آن موازي كاري است.

كاهش 25درصدي ارزش معامالت بورس
با وجود رشد شاخص كل بورس تهران در مبادالت ديروز، ارزش كل 

معامالت و همينطور ارزش بازار سهام كاهش يافت.
به گزارش همشــهري، شــاخص كل بورس تهران در مبادالت روز 
گذشــته با وجود آنكه در ابتداي صبح كاهش يافــت، اما در نهايت 
با 1143واحد رشــد به يك ميليون و 541هزارو 842واحد رســيد. 
ديروز در ابتداي صبح شاخص كل بازار سهام نزديك به 7هزار واحد 
كاهش يافت و تا ســاعت 10صبح از يك ميليون و 541هزار واحد به 
يك ميليون و534هزار واحد رسيد، اما از ساعت 10صبح ورق برگشت 
و با حمايت سهامداران حقوقي شــاخص كل بورس تهران شروع به 
رشــد كرد و تا پايان مبادالت بار ديگر به همان ســطحي رسيد كه 
معامالت در ابتداي صبح آغاز شده بود. در دادوستد هاي روز گذشته 
با وجود رشد شــاخص بورس بيش از 7هزار ميليارد تومان، از ارزش 
سهام شركت هاي بورس كاسته شــده و ارزش كل بازار سهام)بورس 
تهران و فرابورس( به 7042واحد رسيد. سهامداران ديروز 11هزارو 
193ميليارد تومان اوراق در بورس و فرابورس دادوســتد كردند كه 
اين مقدار در مقايســه با معامالت روز چهارشنبه هفته قبل نزديك 
به 26درصد كاهش نشــان مي دهد. ارزش معامــالت بورس يكي از 
نماگر هاي مهم بازار سهام است كه صرف نظر از شاخص، ميزان تمايل 

سهامداران براي سرمايه گذاري در بورس را نشان مي دهد.

نماگرهاي بازار سهام در مبادالت ديروز
درصدتغييرمقدار تغييرمقدارنماگر

154184211430.07شاخص كل بورس-واحد
25.77-3886-11193ارزش معامالت- ميليارد تومان
0.10-7-7042ارزش بازار- هزار ميليارد تومان

نرخ بيكاري كل كشور در تابستان امسال  
يك رقمي شده و با كاهش يك درصدي 
به 9.5درصد رسيد، البته در شرايطي كه 
نه تنها هيچ شــغلي به موجودي اقتصاد 
اضافه نشــده، بلكه 1.2ميليــون نفر از 

شاغالن نيز حذف شده اند.
به گزارش همشهري، تازه ترين اطالعات مركز آمار ايران از تحوالت 
بازار كار در تابستان 1399حاوي تصاويري از وضعيت نامساعد بازار 
كار كرونا زده اســت و از كاهش 3.1درصدي نرخ مشاركت اقتصادي 
در اين فصل حكايت دارد. به عبارت بهتر، در تابســتان امسال فقط 
37.8درصد از جمعيت پانزده ساله و بيشــتر كشور متقاضي حضور 
در بازار كار بوده اند و اين ميزان مشاركت 3.1درصد كمتر از تابستان 
سال گذشته است. براساس آمار، با اين ميزان كاهش در جمعيت فعال 
اقتصادي كشور، يك ميليون و 626هزار نفر از بازار كار حذف شده اند 
كه از اين تعداد يك ميليون و 209نفر شــاغل و حدود 417هزار نفر 

بيكار بوده اند.

نماي بازار كار در تابستان 99
تازه ترين اطالعات منتشر شده از تحوالت بازار كار نشان مي دهد: در 
تابستان سال جاري، در سايه تداوم شيوع كرونا و تنگناهاي اقتصادي، 
جمعيت غيرفعال كشــور افزايش و جمعيت فعال كشــور )شاغل و 
بيكار( نسبت به فصل مشابه سال قبل با كاهش مواجه شده است. اين 
تغيير، همزمان باعث شده به واسطه كاهش متقاضيان، نرخ بيكاري 
در گروه هاي مختلف كاهش پيدا كند، اما آثار آن بر ميزان اشــتغال 

به مراتب شديدتر از آثار آن بر ميزان بيكاري بوده است.
براساس آمارها، نرخ مشاركت اقتصادي در تابستان امسال نسبت به 
فصل مشابه سال قبل 3. 1 درصد كاهش يافته و درمجموع 41.8درصد 
از جمعيت پانزده ساله و بيشتر در كشور از نظر اقتصادي فعال بوده اند و 
در گروه شاغالن يا بيكاران قرار گرفته اند. به واسطه ريزش 3.1درصدي 
نرخ مشاركت اقتصادي در كشور، جمعيت شاغالن پانزده  ساله و بيشتر 
در اين فصل با كاهش 1.2ميليون نفــري به 23 ميليون و 542 هزار 

نفر رسيده است.
همزمان بررسي نرخ بيكاري افراد پانزده ســاله و بيشتر در تابستان 
امسال نشان مي دهد كه 9، 5 درصد از جمعيت فعال كشور در دسته 
بيكاران قرار گرفته اند كه نسبت به تابستان پارسال، يك درصد كمتر 

است و دليل آن نيز همان كاهش نرخ مشاركت اقتصادي بوده است.

ريزش اشتغال خدماتي
بررسي اشــتغال در بخش هاي عمده اقتصادي نشــان مي دهد: در 
تابستان امسال، تعداد شاغالن در هر 3 بخش عمده اقتصادي ايران 
دچار ريزش شــده، اما در اين ميان بخش خدمات بيشترين و بخش 
صنعت كمترين ريزش را شاهد بوده است. براساس آمارهاي رسمي، 
در اين فصل بيش از 817هزار نفر از شاغالن بخش خدمات ايران شغل 
خود را از دست داده اند و اين مسئله باعث شده سهم بخش خدمات از 
بازار كار ايران از 49.1درصد در تابستان 98به 48.1درصد در تابستان 
امسال نزول كند. همچنين بخش كشاورزي نيز در اين فصل 246هزار 
نفر از شــاغالن خود را از دست داده و ســهم آن در بازار كار كشور با 
0.5درصد كاهش نسبت به فصل مشابه ســال قبل به 18.5درصد 
رسيده است. در اين ميان، بخش صنعت نيز 43.2هزار نفر از شاغالن 

خود را از دست داده اما به واسطه اينكه نسبت ريزش اشتغال در اين 
بخش نسبت به 2 بخش خدمات و كشاورزي بسيار كمتر بوده، سهم 
بخش صنعت از بازار كار كشــور با 1.4درصد افزايش به 33.4درصد 

رسيده است.

بيم و اميد فارغ التحصيالن
در تابستان امســال نرخ بيكاري جوانان 15 تا 24ساله به 23، 1 
درصد رسيده كه نسبت به فصل مشابه سال قبل 3 درصد كاهش 
نشان مي دهد. اين در حالي است كه نرخ بيكاري كل كشور فقط 
يك درصد كاهش داشته و دليل عمده آن نيز ريزش جمعيت فعال 
اقتصادي بوده اســت. از آمارها چنين برمي آيد كه در دوره كرونا، 
2 ســناريو محتمل براي جوانان 15 تا 24ساله حاضر در بازار كار 
وجود داشته و آنها يا توانسته اند جاهاي خالي ايجادشده در بازار 
كار كرونايي را تصاحب كنند و يا شرايط بدتري را تجربه كرده اند 
و تعداد بيشــتري از آنها از بازار كار حذف شده اند. اين 2 سناريو 
براي فارغ التحصيالن حاضر در بازار كار ايران نيز صدق مي كند، 
چراكه نرخ بيكاري اين جمعيت نيز در تابستان امسال 2.3درصد 
كاهش پيدا كرده اســت. البته به واســطه اينكه مركز آمار ايران 
ســهم فارغ التحصيالن را از بازار كار نيز منتشر مي كند، راحت تر 
مي توان ســناريو محتمل براي اين گروه را كشف كرد. براساس 
داده هاي مركز آمار ايران، در تابستان امسال سهم فارغ التحصيالن 
آموزش عالي از جمعيت بيكاران 3.1درصد كم شــده و در مقابل 
سهم اين گروه از شاغالن كشور فقط 0.3درصد افت كرده است. 
به عبارت ديگر، در تابستان امســال و در شرايطي كه نرخ بيكاري 
كل كشور يك درصد كاهش داشته، تعداد فارغ التحصيالن بيكار 
3.1درصد كم شده و در وضعيتي كه نرخ اشتغال كشور 2.4درصد 
كاهش پيدا كــرده، ســهم فارغ التحصيالن از اشــتغال موجود 
فقط 0.3درصد افت كرده اســت، يعنــي در دوره كرونا جمعيت 
فارغ التحصيالن آســيب كمتري از محدوديت هاي اين بيماري 
متحمل شده و چه بسا توانسته است بخشي از اشتغال ديگر گروه ها 

را نيز تصاحب كند.

ريزش نرخ بيكاري با كاهش مشاركت اقتصادي
در تابستان امسال با كاهش نرخ مشاركت اقتصادي، 1.6ميليون نفر از بازار كار ايران خارج شده اند؛ 

1.2ميليون نفر شاغل و 417هزار نفر بيكار
مسكن

بازار کار

کالن انرژی

تورم ساالنه بازار اجاره  در تابستان امسال  به 41.2درصد رسيد

سقف افزايش اجاره بها شكست
همسان ســازي قيمت بــازار اجاره با 
قيمت مسكن با شــتاب بي رحمانه اي 
در حال انجام اســت و در شرايطي كه 
ميانگين قيمت مسكن صعود مداومي 
در پيش گرفته، بازار اجاره نيز از افزايش 
پي درپي قيمت ها در امان نمانده است. 
براساس اطالعات منتشر شده از ســوي مركز آمار ايران، در تابستان 
امسال، باوجود قواعدي كه براي افزايش اجاره بها در دوره كرونا اتخاذ 
شده، روند رو به رشد قيمت اجاره ادامه پيدا كرده و فقط در سه ماهه 

تابستان، شاخص اجاره بها 11.8درصد رشد كرده است.
به گزارش همشهري، آمارها نشــان مي دهد تورم 4فصل منتهي به 
تابستان امسال براي قراردادهايي كه تمديد شده اند، به 41.2درصد 
رســيده كه 15.2درصد باالتر از ميانگين نرخ تورم كل كشور است، 
آن هم در شرايطي كه با مصوبات ستاد مقابله با كرونا، افزايش قيمت 
در بازار اجاره به شدت كنترل شــده و قراردادهاي اجاره مسكوني تا 
سه ماه بعد از اتمام دوره شيوع اين بيماري، نهايتاً با 25درصد افزايش 

قابل تمديد است.

نقشه استاني تورم اجاره بها
 در فصل تابستان 1399، شــاخص قيمت اجاره بهاي واحدهاي 
مسكوني در مناطق شهري، به عدد 195.8واحد رسيده كه نسبت 
به فصل قبل 11. 8 درصد افزايش داشــته است. بررسي وضعيت 
افزايش شاخص اجاره بها به تفكيك اســتان ها نشان مي دهد در 
اين فصل بيشــترين نرخ تورم فصلي مربوط به اســتان همدان با 
16. 2 درصد افزايش و كمترين آن مربوط به اســتان سيستان و 
بلوچستان با 3. 1 درصد افزايش است. به عبارت ديگر، در تابستان 
امسال، نسبت به فصل بهار، مســتأجران همداني 4.4درصد تورم 
بيشتري احســاس كرده اند و در مقابل، رشــد اجاره بها در استان 
سيســتان و بلوچســتان 8.7درصد كمتر از ميانگين رشد در كل 

كشور بوده است.
همچنين درصد تغييرات شاخص قيمت اجاره بها در فصل تابستان 
1399 نسبت به فصل مشابه ســال قبل )تورم نقطه به نقطه(، 28. 9 
درصد محاسبه شده كه نسبت به فصل بهار امسال 5. 6 واحد درصد 
افزايش نشان مي دهد. براساس آمارها، در اين فصل، بيشترين نرخ 
تورم نقطه به نقطه مربوط به اســتان همدان با 37 درصد افزايش و 
كمترين آن مربوط به استان آذربايجان غربي با 8. 6 درصد افزايش 
است. به عبارتي، خانوارهاي استان همدان به طور متوسط 8. 1 واحد 
درصد بيشتر از ميانگين كل كشــور و خانوارهاي استان آذربايجان 
غربــي 20. 3 واحد درصد كمتــر از ميانگين كل كشــور در بخش 

اجاره بها هزينه كرده اند.
ميانگين نرخ تورم 4فصل منتهي 
به فصل تابستان 1399 نيز نسبت 
به دوره مشابه سال قبل در بخش 
اجاره بها، برابر با 24.3درصد است. 
بررســي ها نشــان مي دهد استان 
لرســتان با تــورم 32.3درصدي، 
داراي باالترين تورم 4فصل منتهي 
به تابستان امسال بوده و در مقابل 
استان آذربايجان غربي با تورم 8. 9 
درصدي، كمترين ميزان رشــد را 

تجربه كرده است.

ترمز رشد اجاره با ستاد كرونا
نكته قابل توجه در داده هاي منتشرشده از سوي مركز آمار ايران اين 
است كه در فصل تابستان 1399 متوسط افزايش هزينه اجاره بها براي 
كل خانوارهايي كه تمديد قرارداد داشته اند، برابر با 41.2درصد بوده 
كه 15.2درصد باالتر از نرخ تورم عمومي كشــور است، درحالي كه 
تورم ساالنه كل قراردادهاي اجاره 24.3درصد محاسبه شده است. در 
حقيقت آمارها نشان مي دهد گرايش بازار در تعيين ميزان رشد قيمت 
اجاره در سايه رشد مداوم قيمت مسكن بسيار فراتر از ارقامي بوده كه 
در ميانگين كشوري محاسبه شده، اما مصوبات ستاد مقابله با كرونا 
براي حمايت از مستأجران در دوره شــيوع بيماري كوويد-19عماًل 
راه را بر وقوع ســونامي جهش قيمت اجاره بسته و نرخ گذاري بازار را 
تعديل كرده است، چراكه اين ستاد از ابتداي امسال 2 مصوبه اجاره اي 
داشته كه در مصوبه اول حكم به تمديد سه ماهه قراردادهاي اجاره تا 
پايان خرداد 99داده بود و در مصوبه دوم، با لحاظ ضرورت حمايت از 
اقشار آسيب پذير، اعالم كرد: كليه قراردادهاي اجاره مربوط به امالك 
مسكوني استيجاري كه تا تاريخ 8تيرماه امسال تمديد نشده، درصورت 
عدم توافق ميان طرفين و تمايل مستأجر به تداوم قرارداد، به صورت 
خودكار تا سه ماه پس از اعالم رسمي پايان شيوع كرونا از سوي وزارت 
بهداشت تمديد مي شــود و حداكثر افزايش ميزان اجاره بها يا مبلغ 
رهن نيز در اين قراردادها براي شهر تهران تا 25درصد، كالنشهرهاي 
ديگر )مشهد، تبريز، اصفهان، شــيراز، كرج، اهواز، قم، كرمانشاه( تا 
20درصد و ساير شــهرها تا 15درصد خواهد بود. به عبارت ديگر، در 
حالي نرخ رشــد اجاره در قراردادهاي تمديدشده در تابستان امسال 
42.1درصد بوده كه به واسطه مصوبه ستاد مقابله با كرونا، مستأجران 
قدرت چانه زنــي باالتري داشــته اند و قطعاً بخــش قابل توجهي از 
قراردادها با نرخ هاي مصوب اين ســتاد يا ارقام نزديك به آن تمديد 
شده اند، اما همچنان ميزان رشــد قراردادهاي خارج از مصوبه ستاد 
به قدري بوده كه توانسته است ميانگين رشد قيمت را تا حوالي 2برابر 
نرخ مصوب ستاد باال ببرد. براساس آمارها، در تابستان امسال، تورم 
فصلي اجاره بهاي مسكوني در مناطق شهري به 11.8درصد رسيده 
كه در سال هاي اخير بي سابقه بوده اســت و اگر قاعده گذاري ستاد 
مقابله با كرونا براي مهار رشــد اجاره بها نبود، احتماالً مي توانست به 
وقوع بحراني در بازار اجاره دامن بزند. از نگاه بازار، در شــرايطي كه 
ميانگين قيمت مسكن روزبه روز رشد مي كند و در شش ماهه امسال 
تا 60درصد افزايش پيدا كرده، اجاره بهاي مسكوني نيز به عنوان تابعي 
از ارزش واحد مسكوني بايد افزايش پيدا كند. اين قاعده گرچه مورد 
قبول وزارت راه و شهرسازي و متوليان دولتي حوزه مسكن نيست، اما 
درست يا غلط، شيوه اي است كه از سال هاي دور در بازار اتخاذ شده و 

همواره در ميان مدت محقق شده است.

برآورد جديد مركز پژوهش هاي مجلس

امنيت سرمايه گذاري در ايران بهتر شد
مركز پژوهش هاي 
مجلــس مي گويد 
امنيــت  وضــع 
ري  يه گذا ســرما
در ايــران در پايان 
98نسبت  ســال 
به پايان ســال 97بهتر شــده چنان كه شاخص 
اندازه گيري اين مركز نشــان مي دهد احساس 
امنيت سرمايه گذاران در ايران در زمستان سال 
گذشــته بهبود يافته و به عدد 5.84رسيده كه 
نسبت به 8فصل قبل آن بهترين وضعيت به شمار 
مي رود اما شيوع ويروس كرونا و اثر آن بر كسب و 
كارها و همچنين نوسان نرخ ارز ممكن است كه 
وضعيت امنيت سرمايه گذاري در سال 99را بدتر 
سازد. به گزارش همشــهري، سنجش شاخص 
امنيت سرمايه گذاري نشاندهنده يك عدد بين 
يك تا 10است كه بدترين حالت عدد 10خواهد 
بود و بايد ديد با توجه به وضعيت بي ثباتي ارزي 
در سال 99، فعاالن اقتصادي امسال هم احساس 
امنيت بيشتري براي سرمايه گذاري داشته اند يا 
در گزارش هاي آينده مركز پژوهش هاي مجلس 

وضعيت بدتر خواهد شد؟
بازوي تحقيقاتي مجلس مي گويد: شاخص امنيت 
ســرمايه گذاري در ايران براساس نظرخواهي از 
فعاالن اقتصادي در 31استان بر مبناي 38مولفه 
و 7نماگر در 9حوزه كسب و كار بررسي مي شود، 
از پاييز 97روند بهبود را سپري كرد و اين روند اما 
در تابستان 98متوقف شد و در پاييز سال گذشته 
به دليل همزمان شــدن با بي ثباتي هاي ناشي از 
افزايش قيمت بنزين در آبــان 98روند معكوس 
را تجربه كرد و شاخص امنيت سرمايه گذاري در 
زمستان پارســال در حالي بهتر شد كه از ابتداي 
اسفند 98با شيوع ويروس كرونا به تدريج فروش 
بســياري از واحدهاي توليدي را تحت تأثير قرار 
داد تا حدي كه فروش ويژه پايان سال و ايام نوروز 
1399عمال منتفي شــد. اين گزارش مي افزايد: 
شيوع كرونا به برخي كســب وكارها به خصوص 
پوشــاك، ضربه ســختي زد و به هميــن مركز 
پژوهش ها مي گويد: ممكن اســت چنين به نظر 
برسد كه بهبود شــاخص امنيت سرمايه گذاري 
در زمســتان 1398و حتي ميانگين آن در سال 

1398نسبت به سال ماقبل دور از انتظار باشد.

ايــن نهاد تحقيقاتــي البته مي گويد: شــاخص 
امنيت ســرمايه گذاري در ايران هرچند بيشتر 
منعكس كننده ثبات قوانين و مقررات، ســالمت 
اداري، تضمين حقوق مالكيــت، فرهنگ وفاي 
به عهد در بازارها و نظاير آن اســت كه به صورت 
مســتقيم تحت تأثيــر شــيوع كرونــا و عوامل 
خارجي ديگــر قرار نــدارد اما مي تــوان انتظار 
داشــت كه به دليل نوســان نرخ ها در بازار ارز و 
كاالهاي واســطه اي در بهار 99، شاخص امنيت 
سرمايه گذاري در بهار امسال نسبت به زمستان 

پارسال بدتر شود.

شاخص هاي بد و خوب
فعــاالن اقتصــادي مشــاركت كننده در پايش 
شاخص امنيت سرمايه گذاري در ايران نمره بد 
را به 3 مولفه عمل مســئوالن ملي به وعده هاي 
داده شده، اعمال نفوذ و تباني در معامالت اداري 
و عمل مسئوالن اســتاني و محلي به وعده هاي 
اقتصادي داده اند و در مقابل گفته اند كه وضعيت 
امنيت ســرمايه گذاري از حيث ســرقت مالي، 
رواج توزيع كاالهاي قاچاق و استفاده غيرمجاز 
از نام و عاليــم معنوي و مالكيــت معنوي بهتر 
شــده اســت. نكته قابل تامل اينكــه بدترين و 
بهترين شــاخص ها از نظر فعاالن اقتصادي در 
سال98دقيقا شبيه ارزيابي آنها در سال 97است 
كه نشان مي دهد تغييري در رويكرد مسئوالن در 

عمل به وعده هايشان رخ نداده است.

استان هاي امن و ناامن
براســاس برآورد مركز پژوهش هــاي مجلس، 

استان هاي تهران، گيالن، كهگيلويه و بويراحمد 
نامناســب ترين وضعيت را در ارزيابي شاخص 
ملي امنيت ســرمايه گذاري در سال 98به خود 
اختصاص داده اند درحالي كه 3 استان خراسان 
جنوبي، قم و سيســتان و بلوچســتان بهترين 
عملكــرد را داشــته اند. افزون بر اينكــه از بين 
9حوزه فعاليت اقتصادي، حــوزه معدن به جز 
نفت و گاز مناســب ترين ارزيابي و حوزه صنعت 
نامناســب ترين ارزيابــي را به خــود اختصاص 

داده اند.

7خان امنيت سرمايه گذاري
سنجش امنيت سرمايه گذاري در ايران براساس 
7نماگر تعريف و تضمين حقوق مالكيت، ثبات 
اقتصاد كالن، ثبات و پيش بيني پذيرش قوانين و 
مقررات، شفافيت و سالمت اداري، فرهنگ وفاي 
به عهد و صداقت و درصدي، مصونيت جان و مال 
شــهروندان از تعرض و عملكرد دولتي صورت 
مي گيرد. در ميان نماگرهاي بررسي شده براي 
سال 1398وضعيت نماگر عملكرد دولت و نماگر 
تعريف و تضمين حقوق مالكيت نامناسب ترين 
ارزيابي را داشــته اند و نماگــر مصونيت جان و 
مال شــهروندان از تعرض مناسب ترين ارزيابي 
را به خود اختصاص داده اند. كارشناســان مركز 
پژوهش ها به مسئوالن كشــوري و ملي توصيه 
مي كنند كه براي جلب بيشــتر اعتماد مردم و 
ارتقاي امنيت ســرمايه گذاري در كشــور و نيز 
استان خود، در عمل به وعده ها بيشتر همت كنند 
و درصورتي كه احتمــال تحقق وعده ها را اندك 

مي دانند، از اعالم آن اجتناب ورزند.

نفت فوق سنگين به چه كار آيد؟

معماي تجارت طالي سياه بين ايران و ونزوئال
برخــي رســانه هاي خارجي 
ازجملــه خبرگــزاري رويترز 
و بلومبــرگ گــزارش داده اند 
ايران ميعانات گازي به كشور 
ونزوئال صــادر و بــه جاي آن 
نفت فوق سنگين از اين كشور 
خريداري كرده است. هرچند هنوز وزارت نفت ايران به اين 
ادعا واكنش نشان نداده  اما به باور كارشناسان تجارت نفتي 
بين ايران و ونزوئال به عنوان 2كشــور تحت تحريم آمريكا 
همچنان بــراي فعاالن بازار جهاني نفت يك معماســت. 
ايران در ماه هاي گذشته پس از بحران بنزين در ونزوئال به 
كمك اين كشور شتافت اما به نظر مي رسد رويكرد تهران 
و كاراكاس از مسئله بنزين فراتر رفته و اين دو كشور عضو 
اوپك، همــكاري جالب و معماگونــه اي را براي دور زدن 

تحريم ها آغاز كرده اند.
بلومبرگ گزارش داده ايران و ونزوئال به رغم همه تهديدها 
و دشواري هاي بر سر راه تجارت نفت خود تالش مي كنند 
تا تحريم هاي نفتي آمريكا را ناديده گرفته و آن را دور بزنند 
و پس از آنكه يك نفتكش ايراني هفته گذشــته محموله 
ميعانات گازي خود را به ونزوئال تحويل داد، اكنون همان 
نفتكش در حال بارگيري نفت خام ونزوئال در يك ترمينال 

در اين كشور آمريكاي التين است.
برمبناي اين گــزارش درحالي كه صاحبان كشــتي ها و 
شــركت هاي بيمه از همــكاري نفتي با ونزوئــال به دليل 
تحريم هاي آمريكا طفره مي روند، ايران به كمك اين كشور 
برخاسته و ضمن اعزام نيروي متخصص و ارسال تجهيزات 
براي راه اندازي و تعمير پااليشگاه هاي اين كشور بخشي از 
سوخت مورد نياز ونزوئال را نيز تأمين مي كند. حاال ايران 
اكنون پا را فراتر گذاشــته و تصميم گرفته براي كمك به 
اين كشور بخشي از نفت خام ونزوئال را نيز با نفتكش هاي 

خود صادر كند.
براساس روايت بلومبرگ و رويترز، نفتكش هاني كه پرچم 
ايران را دارد، در حال بارگيري نفت خام صادراتي از بندر 
خوزه ونزوئالست و »هاني« همان ابر نفت كشي است كه 
اوايل ماه جاري دو ميليون بشكه ميعانات گازي ايران را در 

ونزوئال تخليه كرده بود.
ايران خودش توليدكننده و همچنيــن صادركننده نفت 
سنگين اســت و به همين دليل خريد نفت فوق سنگين از 
ونزوئال يك معما شده هرچند منابع خبري گزارش داده اند 
مقصد اصلي نفتكش هاني با محموله هاي نفت خام ونزوئال 
آسياست. تغيير نام و پرچم كشتي هاي نفتكش و خاموش 
كردن رادارها يكي از سياست هاي وزارت نفت ايران براي 
صادرات نفت به صورت مويرگي است كه بيژن زنگنه پيش 

از آن خبر آن را تأييد كرده بود. ماه گذشته ميالدي بود كه 
دولت آمريكا اعالم كرد كه محموله ســوخت 6نفتكش را 
توقيف و صاحبان آن را تحريــم كرد اما ايران مالكيت اين 
كشتي ها را رد و اعالم كرد: نه كشتي ها و نه محموله آنها به 
ايران تعلق نداشته است. چند روز بعد از اين اتفاق بود كه 
وزارت خزانه داري آمريكا در نهايت بدون هيچ گونه توضيح 
رسمي اين نفتكش ها را از فهرست تحريم  هاي خود خارج 
كرد. رويترز گزارش داده ايران ميعانات گازي را به ونزوئال 
ارســال مي كند تا آن را با نفت خام ســنگين اين كشور 
مخلوط كرده تا نفت خام اين كشــور بتواند رقيق تر شده 
و در بازارهاي جهاني به فروش برسد زيرا نوع نفت ونزوئال 
موسوم به مري يك نفت عمدتاً فوق سنگين است و پااليش 
آن نياز به تكنولوژي باال دارد، اما با مخلوط كردن اين نوع 
نفت با نفت فوق ســبك، يا همان ميعانات گازي، فرايند 

پااليش و توليد بنزين راحت تر مي شود.
شــركت هاي رديابي نفتكش هــا، ازجملــه تانكر تركرز 
مي گويند ايران با دور زدن قــاره آفريقا، به صورت پنهاني 
و درحالي كه سيستم ســيگنال دهي نفتكش را خاموش 
نگه داشته شده بود، 2 ميليون بشكه ميعانات گازي خود 
را به ونزوئال رسانده، درحالي كه رويترز پيش از اين هم از 
افزايش چشمگير صادرات نفت ايران در ماه سپتامبر خبر 
داده بود كه علي ربيعي، سخنگوي دولت ايران اين خبر را 

يك شيطنت خوانده بود.

چهره روز

بورس
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ديــروز قيمت هــر دالر 
آمريكا از مرز 30هزار تومان 
عبور كرد، كارشناساني كه 
بــا همشــهري گفت وگو 
كردند معتقدنــد افزايش 
شــديد قيمت ارز عمدتا 
ريشــه در نزول درآمد هاي ارزي و كاهش عرضه دارد و 
تا رفع نشدن اين عوامل بنيادين خيلي نمي توان انتظار 

داشت التهاب هاي بازار ارز كاهش پيدا كند.
به گزارش همشهري، در شــرايطي كه صادرات نفتي 
ايران تحت تأثير تحريم ها با كاهش مواجه شده صادرات 
غيرنفتي هم كفاف نياز هاي داخل را نمي دهد. تحت تأثير 
اين ناتــرازي، قيمت ارز هر روز در حال افزايش اســت 
به طوري كه در مبادالت ديروز هم قيمت هر دالر دوباره 
افزايش يافت و براي نخستين بار در تاريخ اقتصاد ايران 
از مرز 30هزار تومان عبور كرد و تــا لحظه تنظيم اين 
گزارش به 30هزارو 700تومان رسيد. كارشناسان بر اين 
باورند كه ريشه اصلي ماجرا در كاهش جريان ورود ارز و 

ناترازي ارزي كشور است.

افزايش وزن عوامل بيروني
وحيد شقاقي شهري يك كارشــناس اقتصادي درباره 
داليل رشد قيمت دالر به همشهري گفت: قيمت دالر 
به عوامل اقتصادي و سياسي بستگي دارد و طبيعتا هر 
كدام از اين دو عامل سهمي را در قيمت دالر ايفا مي كنند 
و اگر اين عوامل اصالح شود مي تواند به كاهش قيمت 
دالر منجر شــود مضاف بر اين هم اكنون عامل ديگري 

يعني شيوع كرونا هم به عوامل قبلي اضافه شده است.
او درباره تأثير عوامل اقتصادي بر بازار ارز گفت: ازجمله 
عوامل اقتصادي كه بر بازار ارز تأثير مي گذارد مي توان به 
بدهي خارجي ايران، كسري هاي تجاري، ناترازي ارزي، 
تفاوت تورم داخل و خارج اشاره كرد اما متأسفانه با توجه 
به اينكه در گذشــته اقدامات كاملي در اين زمينه براي 
حل عوامل اقتصادي داخلي انجام نشده هم اكنون نقش 
عوامل بيروني پررنگ تر شده و بازار ارز اين روز ها به شدت 

تحت تأثير اين عوامل سياسي و بيروني است.
او درباره عوامل سياســي يا عوامل بيرونــي كه بر بازار 
ارز اثــر دارد گفت: عامل بيروني كــه هم اكنون بر بازار 
ارز اثر دارد انتخابات آمريكاســت هرچند به طور دقيق 
نمي توان تأثير انتخاب دونالد ترامپ يا جو بايدن به عنوان 
رئيس جمهوري آمريكا را بررسي كرد اما مي توان گفت 
چنانچه بايدن به عنوان رئيس جمهوري آمريكا انتخاب 
شود قيمت دالر كاهش مي يابد و چنانچه ترامپ دوباره 
به عنوان رئيس جمهوري انتخاب شود قيمت ها با رشد 

مواجه خواهد شد.
او ادامه داد: اما نكته كليدي در شــتاب هاي ارزي اخير 
اين اســت كه هم اكنون وزن عوامــل بيروني بر قيمت 

دالر ازجمله انتخابات آمريكا و مســائل سياسي بيشتر 
شــده و اين موضوع عمدتا ناشــي از اقداماتي است كه 
مي توانستيم در داخل انجام دهيم اما اين كارها در طول 

سال هاي گذشته انجام نشد.
او افزود: با اين حال با انجام يك ســري اقدامات داخلي 
درعرصه اقتصاد مي توان از وزن عوامل بيروني بر قيمت 
دالر كم كــرد به طور مثال چنانچــه اقدامات جدي در 
زمينه حل قاچاق كاال انجام شود مي توان اميدوار بود كه 
حداقل بخشي از مشكالت بازار ارز مرتفع شود چرا كه 
هم اكنون ميزان قاچاق كاال رقمي بين 15تا 25ميليارد 
دالر اســت كه در واقــع هدررفت منابع ارزي كشــور 
است و حل آن به همكاري 3 قوه بستگي دارد. او افزود: 
همچنين مي توان يك سلسله اقدامات فوري را در زمينه 
مديريت و ساماندهي صادرات انجام داد يا مثال در حوزه 
بحث ناترازي ارزي و افزايش صادرات غيرنفتي مشكل 
اعتبارســنجي صادركننده ها را حل كرد و مشوق هايي 
را براي صادركننده هايي كه داراي حسن رفتار هستند 
درنظر گرفت تا به توسعه صادرات غيرنفتي كمك شود.

كاهش عرضه 
حسين سليمي، رئيس اتاق مشترك ايران و افغانستان 
هم در گفت وگو با همشهري درباره عوامل رشد قيمت 
دالر گفت: بــه لحاظ اقتصادي هر جايــي كه با كمبود 
مواجه باشد قيمت ها رشد خواهد كرد و اين موضوع فقط 
مختص بازار ارز نيست چون اقتصاد بر مبناي مكانيسم 
عرضه و تقاضا كار مي كند و زماني كه عرضه كم شود و 
تقاضا همچنان باال باشد قيمت ها رشد خواهد كرد. او با 
بيان اينكه ميزان درآمد هــاي ارزي و در نتيجه عرضه 
كاهش يافته اســت توضيح داد: صــادرات ما روزبه روز 

كاهش پيدا كرده در نتيجه مقــدار درآمدهاي ارزي و 
همينطور ارزي كه وارد كشــور مي شد نيز كاهش پيدا 
كرده و حتي ارز هــاي حاصل از صــادرات نيز بعضا به 
سختي و با مشكالت بسيار زيادي وارد كشور مي شود در 
نتيجه ما هم اكنون با كسري در تامين ارز مواجه هستيم.

 او ادامه داد: در شرايطي كه درآمد هاي نفتي كاهش پيدا 
كرده منابع ارزي كشور بايد از طريق صادرات غيرنفتي 
تامين شــود تا بتواند كفاف تامين كاالهاي اساسي و 
همينطــور واردات مواداوليه را بكند امــا منابع ارزي 
موجود هم اكنون مطابق با نياز هاي ارزي كشور نيست. 
او افزود: نيــاز ارزي 50ميليارد دالر برآورد مي شــود 
درحالي كه كل صادرات ما رقمي در حدود 40ميليارد 
دالر است كه اين ارز نيز نه به صورت آني بلكه با تأخير 
چند ماهه وارد كشور مي شود بنابر اين بازار را با نياز ارزي 
مواجه مي كند. او با تأكيد بر اينكه هر زمان كه ورودي 
ارز كم شود فشــار تقاضا در بازار آزاد بيشتر مي شود و 
قيمت ها با رشد بيشــتري مواجه مي شود اضافه كرد: 
دليل اصلي كمبود ارز در بازار داخلي ناشــي از كاهش 
درآمدهاي ارزي اســت چون اقتصاد ايران هم اكنون 
متكي به صادرات غيرنفتي است و اين ارز هم به تدريج 

وارد كشور مي شود . 
او اضافه كرد: تحت تأثير هميــن تأخير زماني برخي ها 
چون نياز فوري دارند و نمي توانند منتظر بمانند ارزشان 
را از بازار آزاد تامين مي كنند و اين موضوع حجم تقاضا را 
در بازار آزاد افزايش مي دهد. او با اشاره به اينكه صادرات 
غيرنفتي در مقايسه با سال قبل كاهش پيدا كرده است 
پيش بيني كرد: اگر رويه به همين شكل ادامه پيدا كند 
و تقاضا همچنان باال باشــد نمي تــوان منتظر بود كه 

التهاب هاي ارزي به زودي كاهش پيدا كند.

بــا وجــود وعــده 
مســئوالن بــراي 
تاميــن نهاده هاي 
و  مــرغ  توليــد 
تخم مــرغ و عرضه 
ايــن فرآورده هاي 
پروتئيني به نرخ مصوب براي كنترل قيمت ها، 
ســير صعودي قيمت مرغ و تخم مــرغ در بازار 
خرده فروشــي همچنان ادامــه دارد. به گزارش 
همشهري، تعطيالت پاياني هفته گذشته زمينه 
رشد نسبي تقاضا براي مرغ و تخم مرغ و تداوم سير 
صعودي اين محصوالت را در بازار خرده فروشي 
با عبور قيمت هر كيلوگرم مرغ تازه از مرز 22هزار 
تومان و رسيدن نرخ هر شانه تخم مرغ به 32هزار 

تومان، فراهم كرد.

مشاهدات ميداني همشهري
پس از وعده وزير جهادكشــاورزي بــراي ارزان 
شــدن مرغ و تخم مرغ، هفته گذشته محمدرضا 
طاليي، مديرعامل شركت پشــتيباني امور دام 
ازآغاز توزيع سراســري تخم مرغ به نرخ مصوب 
دولتي در فروشــگاه هاي زنجيــره اي، ميادين 
ميوه و تره بار خبر داده بــود. اما گزارش ميداني 
خبرنگار همشهري نشان مي دهد با وجود اعالم 
شركت پشتيباني امور دام مبني بر عرضه گسترده 
تخم مرغ با نرخ مصوب دولتي در ميادين ميوه و 
تره بار و فروشگاه هاي زنجيره اي از عرضه اين اقالم 
با نرخ مصوب در فروشگاه هاي زنجيره اي خبري 
نيست و در ميادين ميوه و تره بار نيز تخم مرغ به 
نرخ هر كيلوگرم 14هزار و 200تومان به فروش 
مي رسد. همچنين از عرضه شــانه اي تخم مرغ 
شناســنامه دار به نرخ مصوب خبري نيســت و 
اين محصــول در برخي ميادين ميــوه و تره بار 
مانند تهرانســر صرفا به صورت كيلويي)14هزار 
و 200تومان( و با احتســاب وزن شانه خميري 
و بدون هيچ شناســنامه و مشــخصات توليد به 
مشتريان عرضه مي شود كه با اين شيوه عرضه نرخ 
مصرف كننده هر شانه 30عددي تخم مرغ سايز 
متوسط به بيش از 30هزار تومان افزايش مي يابد.

قيمت دستوري
ستاد تنظيم بازار نرخ مصوب هر شانه تخم مرغ 
30 عددي بسته بندي شناسنامه دار داراي زنجيره 
ســرد را حداكثر 31 هزار، تخم مــرغ 20 عددي 
22 هزار، تخم مرغ 15 عــددي 18 هزار، تخم مرغ 
9 عددي 11 هزار و تخم مــرغ 6 عددي را 7هزار 
تومان تعيين كرده اما رئيس هيأت مديره اتحاديه 
مرغ تخمگــذار اســتان تهــران در گفت وگو با 
همشهري، متوسط قيمت هر كيلو تخم مرغ در 
مرغداري را 14 هزار تومان اعــالم و تأكيد كرد 
قيمت تمام شــده هر كيلوگــرم تخم مرغ براي 
مرغداران بيــش از15هزار تومان اســت. ناصر 
نبي پور، در مورد تحقق وعده هاي كاهش قيمت 
تخم مرغ از طريق تأمين نهاده هاي توليد به نرم 
مصوب دولتي، افزود: كاهش قيمت تخم مرغ با 
وعده محقق نمي شود و اگر نهاده هاي مورد نياز 
مرغداران با نرخ مصوب تأمين نشود، قيمت هر 
كيلو تخم مرغ به 20 هزار تومان هم مي رسد زيرا 
توليدكنندگان در تأمين نهاده عاجز شــده  و به 

ناچار مرغ ها را به كشتارگاه مي فرستند.
 در بازار خرده فروشــي مــرغ تازه نيــز نرخ هر 
كيلوگرم گوشت مرغ از مرز 20هزار تومان عبور 
كرد به نحوي كه اگرچه برخي فروشــندگان هر 
كيلوگرم مرغ كشتار شهرســتان را به نرخ 19تا 
20هزار تومان به مشتريان عرضه مي كردند اما 
نرخ خرده فروشــي هر كيلو گرم مرغ تازه كشتار 
تهران با عبور از مرز 22هزار تومان در برخي مرغ 

فروشي ها به 23هزار تومان رسيد.

نرخ معقول 22هزار توماني مرغ 
رئيس اتحاديه فروشندگان پرنده و ماهي تهران 
در گفت وگو با همشــهري، قيمت اين روزهاي 
مرغ و تخم مرغ در بازار خرده فروشــي را به دليل 
رشــد چند برابري قيمت نهاده و افزايش هزينه 
تمام شــده توليد اين محصــوالت غيرمتعارف 
ندانســت و گفت: وضعيت بازار مرغ خوب است 
و متوســط نرخ 20هــزار توماني هــر كيلوگرم 
مرغ تازه در شــهر تهران با توجه به نرخ نهاده ها 
و هزينه تمام شــده باالي توليد، نرخ مناســبي 
است. به گفته مهدي يوسف خاني عرضه نشدن 
نهاده هاي توليــد مرغ و تخم مرغ بــا ارز دولتي 
موجب شده است تا هر كيلوگرم مرغ و تخم مرغ 
با قيمتي به مراتب باالتر از قيمت مصوب ســتاد 
تنظيم بازار در اختيار مراكز عمده فروشي مانند 
كشــتارگاه هاي مرغ يا عرضه كننــدگان عمده 
تخم مرغ قرار گيرد. او قيمــت اين روزهاي 20تا 
22هزار تومانــي هر كيلوگرم مــرغ تازه و بيش 
از 30هزار توماني هر شــانه 30عددي تخم مرغ 
را ناشــي از افزايش قيمت تمام شــده توليد اين 
محصوالت دانست و در مورد نرخ خرده فروشي 
مرغ در تهران، گفت: هــر كيلوگرم مرغ گرم روز 
پنجشنبه هفته گذشته در كشتارگاه به نرخ عمده 
فروشي حدود 18هزار و 900تا 19هزار تومان در 
اختيار واحدهاي صنفي خرده فروشي قرار داده 
شد و اين واحدهاي خرده فروشي ها نيز بايد با نرخ 
سود مصوب 8تا 10درصدي هر كيلوگرم مرغ را 
به مصرف كنندگان عرضه كنند. يوســف خاني، 
افزود: با اين روند و لحاظ سود مصوب 8درصدي 
خرده فروشي نيز قيمت فروش هر كيلوگرم مرغ 
گرم در واحدهاي صنفي خرده فروشي به 21هزار 
و 600تــا 22هزار تومان افزايــش مي يابد. او در 

مورد علت عرضه چنــد نرخي مرغ در واحدهاي 
صنفي خرده فروشي، افزود: عرضه كنندگان مرغ و 
تخم مرغ بنابر محل كسب و كار و ميزان مشتريان 
خود مرغ و تخم مرغ را با ســود خرده فروشــي 
متفاوتي عرضه مي كنند. بديــن معنا كه برخي 
واحدهاي صنفي با سود حداقلي اين محصول را 
عرضه كرده و برخي ديگر بنابر منطقه محل كسب 
و كار خود و تعداد مشتريان هر كيلوگرم گوشت 
مرغ تازه را با ســود 8تا 10درصدي به مشتريان 
عرضه مي كنند. يوسف خاني با بيان اينكه عرضه 
مرغ در واحدهاي صنفي خرده فروشــي با سود 
بيش از 8تــا 10درصد تخلف بــوده و اتحاديه با 
متخلفين برخــورد مي كند، افزود: بــا اين روند 
ميانگين نرخ فروش هر كيلوگرم مرغ در ســطح 
شهر تهران در روز پنجشنبه هفته گذشته كمتر از 

20هزار تومان بوده است.

جاي خالي نرخ مصوب جديد مرغ و تخم مرغ 
رئيس اتحاديه فروشندگان پرنده و ماهي كشور 
از ارائه نشدن نرخ مصوب جديد براي مرغ به دليل 
رشد هزينه تمام شده خبر داد و گفت: مسئوالن 
ستاد تنظيم بازار فقط نرخ مصوب مصرف كننده 
حدود 15هزار و 750تومانــي هر كيلوگرم مرغ 
تازه در ابتداي امسال را مصوب كرده اند و اكنون 
به دليل رشد هزينه تمام شــده توليد نمي توانند 
نرخ مصوب جديدي را براي اين فرآورده بدهند. 
يوسف خاني، افزود: تعيين نرخ مصوب براي مرغ 
و تخم مرغ نيز زماني كارســاز و اجرايي است كه 
مرغداران نيز نهاده هاي توليــد را با نرخ دولتي 
دريافت كنند. به گفته او نرخ مصوب هر كيلوگرم 
مرغ زنده در مرغداري توســط ستاد تنظيم بازار 
در حالي 10هزار تومان تعيين شــده كه اكنون 
قيمت تمام شــده هر كيلو گرم مــرغ زنده براي 
مرغداران بيش از 14هزار تومان است و حتي با 
نرخ هاي كنوني نيز توليد كننــدگان مرغ گرم را 
بدون حاشيه سود مناسب عرضه مي كنند. يوسف 
خاني تأكيد كرد، بايد ســتاد تنظيم بازار در نرخ 
مصوب مرغ و تخم مرغ تجديد نظر جدي كند و 
يا اينكه نهاده هاي مورد نيــاز مرغداران را با نرخ 
مصوب دولتي تامين و عرضه كند چرا كه اكنون 
نرخ برخي نهاده هاي توليد مرغ مانند كنجاله سويا 
و ذرت با ارز نيمايي تــا چند برابر افزايش يافته و 
مرغداران ناچار به تامين بخش عمده اين نهاده ها 
با قيمت هايي به مراتب باالتــر از نرخ نهاده هاي 
دولتي از بازار آزاد هســتند. به گفتــه او اين امر 
موجب رشد هزينه تمام شــده توليد و باال رفتن 
قيمت عمده فروشــي و خرده فروشي مرغ تازه و 
تخم مرغ شده و درنهايت مصرف كننده نهايي بايد 
اين هزينه را با خريد مرغ و تخم مرغ به قيمت هاي 

باالتر پرداخت كند.

يارانه نقدي گوشت، مرغ و تخم مرغ 
تامين نشدن بخش عمده نهاده هاي توليد مرغ، 
تخم مرغ و گوشــت قرمز و پيشــي گرفتن نرخ 
خرده فروشــي اين مواد پروتئينــي از نرخ هاي 
مصوب ستاد تنظيم بازار موجب شده تا فعاالن 
صنفي و برخي نمايندگان مجلس از آزاد سازي  
قيمت اين اقــالم و پرداخت يارانــه نقدي براي 
حمايت از اقشار آســيب پذير خبر دهند. رئيس 
اتحاديه فروشــندگان پرنده و ماهي كشــور در 
گفت وگو بــا همشــهري از احتمــال پرداخت 
يارانه نقدي مــرغ و تخم مرغ به اقشــار هدف و 
آزادســازي قيمت اين اقالم خبــر داده و گفت: 
ســهم حداكثر 30درصدي نهاده هــاي دولتي 
توليد مرغ و تخم مرغ موجب شكاف نرخ مصوب 
و بازار خرده فروشــي اين محصوالت و ارائه طرح 
بخش خصوصي براي حذف ارز دولتي نهاده ها، 
آزاد سازي  قيمت اين اقالم و پرداخت مابه التفاوت 
قيمت مصوب و نرخ آزاد ارز توليد مرغ و تخم مرغ 

در قالب يارانه به اقشار هدف شده است. 
يوسف خاني، افزود: براســاس طرح پيشنهادي 
تشــكل هاي صنفي و وزارت جهادكشاورزي كه 
از يك ماه پيش در دولت در حال بررســي است 
مقرر شده تا ارز دولتي نهاده هاي دام و طيور حذف 
و در قالب يارانه نقدي از يك ماه قبل به حســاب 
سرپرستان خانوار دهك هاي پايين درآمدي واريز 
شده و قيمت مرغ و تخم مرغ آزاد شود. يك عضو 
كميسيون كشاورزي مجلس شوراي اسالمي نيز 
بر واريز يارانه گوشــت و مرغ به دهك هاي يك 
تا 6 خبر داده و گفت: دولــت بايد تكليف خود و 
مرغداران را مشــخص كرده و اگر نمي تواند ارز 
ترجيحي تهيه نهاده هاي دامي را تخصيص دهد، 
قيمت نهاده ها را آزاد و به 6 دهك پايين درآمدي 
جامعه يارانه نقدي خريد اقالم پروتئيني پرداخت 
كند. محمد رشيدي با انتقاد از گراني مجدد مرغ 
طي روزهاي اخير افزود: براساس گزارش وزارت 
صمت تنها 50 درصد نهاده هاي دامي مورد نياز 
مرغداران توســط دولت تهيه مي شود و مرغدار 
بايد 50 درصد ديگر را از بــازار آزاد تهيه كند كه 
اين مســئله توليدكننده را با مشكالت متعددي 
روبه رو كرده است. او افزود: يا اينكه دولت يارانه 
نهاده هاي دامي را كامل و به درستي تأمين كند 
زيرا اكنــون يارانه نهاده ها با تأخير و مشــكالت 
فراوان به دســت مرغدار مي رســد كه اين رويه 
كاهش جوجه ريــزي و در ادامــه گراني قيمت 
مرغ را به دنبال دارد. رشــيدي تأكيد كرد، وقتي 
قيمت نهاده هاي توليــد و هزينه هاي آب، برق، 
گاز و بيمه كارگِر توليدكنندگان گوشت، مرغ و 
تخم مرغ توسط دولت افزايش پيدا كرده، چطور 
مي توان از آنها خواست قيمت محصوالت خود را 

افزايش ندهند؟

كاهش التهاب در بازا ارز به تصميمات فوري در زمينه مديريت صادرات نياز دارد
قيمت هر كيلوگرم مرغ تازه از مرز 22هزار تومان گذشت، نرخ هر شانه 

30عددي تخم مرغ به 32هزار تومان رسيد

كارشناسان بر اين باورند كه ريشه اصلي ماجرا در كاهش جريان ورود ارز و ناترازي ارزي كشور است.

گفت وگو قيمت مرغ و تخم مرغ باال ماندريشه هاي ركوردشكني تازه دالر

معاون وزير صنعت و رئيس سازمان حمايت در گفت وگو با همشهري:
 قيمت انواع ماسك سه اليه

 1300تومان تعيين شد
كمبودي براي تامين نياز انواع ماسك نداريم

به دســتور رئيس جمهــوري، طرح 
استفاده ماســك از خانه تا خانه از 
ديروز در تهران اجرايي شده است. در 
اين شرايط با وجود رشد نسبي توليد 
انواع ماسك، عرضه اين محصوالت در 
بازار خرده فروشي با تخلفاتي مانند 
كم فروشي و گرانفروشي همراه اســت. همچنين تأكيد حسن 
روحاني بر اينكه ممكن اســت اين طرح بنابر ضرورت در ديگر 
استان ها نيز اجرايي و عملياتي شود، زمينه رشد تقاضا براي انواع 

ماسك سه اليه در بازار مصرف را فراهم مي كند. 
در چنين شرايطي رشد توليد و نظارت بر قيمت و عرضه انواع 
ماسك با نرخ مصوب اعالم شــده بيش از پيش ضروري است. 
درحالي كه اكنون برخي انواع ماسك سه اليه كارگاهي و صنعتي 
با قيمت هايي به مراتب بيشتر از نرخ مصوب به مشتريان عرضه 
مي شود. با عباس تابش، معاون وزير صنعت، معدن و تجارت و 
رئيس ســازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان در 
زمينه آخرين وضعيت توليد و عرضه انواع ماســك در كشور 

گفت وگو كرده ايم.

با توجه به افزايش تقاضا براي ماسك روزانه چه تعداد 
ماسك سه اليه توليد و با چه قيمتي عرضه مي شود؟

با استفاده از ظرفيت هاي توليد انواع ماسك و تامين به موقع مواداوليه 
مورد نياز توليد كنندگان، روزانه 21ميليون ماسك در كشور توليد 
مي شود كه از اين ميزان ماسك توليدي، 4ميليون و 100هزار عدد 
ماسك كارگاهي و صنعتي به نرخ مصوب هر عدد هزار و 50تومان به 
سازمان غذا و دارو تحويل داده مي شود تا در اختيار داروخانه ها قرار 
گيرد و با قيمت حداكثر هر عدد هزار و 300تومان به مصرف كنندگان 

عرضه شود.
اما برخي از افزايش قيمت انواع ماسك به دليل رشد 
تقاضا خبر مي دهند، نرخ مصوب انواع ماسك سه اليه كارگاهي 

و صنعتي چقدر است؟ 
 مشكلي براي تامين نياز بازار به انواع ماسك به خصوص ماسك هاي 
ســه اليه وجود ندارد. در مورد حداكثر قيمــت مصرف كننده انواع 
ماسك سه اليه نيز قبال قيمت مصوب مصرف كننده هر عدد ماسك 
سه اليه صنعتي هزار و 300و ماسك هاي ســه اليه كارگاهي هزار و 
500تومان تعيين شده بود كه با بررســي دوباره اين نرخ ها تعديل و 
حداكثر قيمت مصرف كننده انواع ماسك سه اليه صنعتي و كارگاهي 
هزار و 300تومان تعيين شده است و هرگونه عرضه اين نوع ماسك با 
قيمت هاي باالتر تخلف محسوب مي شود. بررسي وضعيت عرضه انواع 
ماسك در كف بازار نيز نشان از فراواني اين كاال و نبود هيچ كمبودي 
براي انواع ماســك حكايت دارد. بهبود شرايط توليد و عرضه ماسك 
موجب شــده اكنون قيمت هر عدد انواع ماسك ســه اليه در برخي 
فروشگاه هاي اينترنتي و سايت ها به هزار تا 822تومان نيز كاهش يابد.
با توجه به اجراي طرح اســتفاده از ماسك از خانه تا 
خانه از شنبه هفته جاري ميزان تقاضاي ماسك سه اليه چقدر 

است؟ 
ميزان نياز بازار به انواع ماســك تقريبا معادل ميزان ماســك توليد 
شده و 21ميليون عدد است كه با اين روند هيچ كمبودي براي تامين 
نياز بازار به اين كاال وجود ندارد. عالوه بــر آن براي بهبود نظارت بر 
عرضه ماسك نيز حداكثر قيمت مصرف كننده انواع ماسك سه اليه 
يكسان سازي  و 1300تومان تعيين شده است. اگرچه ممكن است 
تخلفاتي در قيمت و عرضه برخي انواع ماسك وجود داشته باشد، اما 
تالش كرده ايم تا با تامين نياز روزانه و عرضه به موقع ماسك سه اليه 
در داروخانه ها به عنوان بورس عرضه محصوالت بهداشتي و با نظارت 
سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشــت، زمينه رشد عرضه و تثبيت و 
كاهش قيمت اين محصوالت را فراهم كنيــم. همچنين با توجه به 
ضرورت تامين ماسك ارزان قيمت و مناسب براي همه اقشار جامعه 
به خصوص جامعه هدف سازمان بهزيستي و كميته امداد، جلسه اي 
با حضور اين دستگاه ها و تشكل هاي صنفي توليدي و توزيعي برگزار 
و پيشنهاد شد تا ماسك هايي با اســتانداردهاي مورد تأييد مراجع 
ذي صالح و قابليت استفاده زماني چند برابر، توليد و در اختيار اقشار 
كم درآمد جامعه قرار گيرد. براين اســاس مقرر شده تا ماسك هاي 
پارچه اي توليد شــود كه اليه داخلي )ملت بلون( آن قابل تعويض و 
بدنه آن قابل شست وشو باشد و حتما اين ماسك ها مورد تأييد وزارت 
بهداشت باشد. توليد و عرضه اين نوع ماسك مي تواند موجب كاهش 
هزينه خانوار ها شود و مقرر شــد تا نمونه كارهاي توليدي از ماسك 
پارچه اي جديد با رعايت استانداردهاي الزم حداكثر تا هفته آينده 
تهيه، ارائه و با دريافت استعالم هاي فني الزم درخصوص ميزان ايمني 
و استاندارد بودن پارچه هاي مذكور و نحوه استفاده آن از سازمان غذا 
و دارو، معاونت امور صنايع، سازمان انرژي اتمي و ديگر سازمان هاي 

متولي در بازار عرضه شود.
با اين روند ماسك عرضه شده در خارج از داروخانه ها 

با قيمت باالتر چگونه راهي بازار مي شود؟ 
براساس مصوبات ستاد ملي مقابله با كرونا و ابالغيه سازمان حمايت 
مصرف كنندگان و توليد كنندگان همه شركت هاي توليد كننده كه 
مواداوليه مانند ملت بلون، اســپان باند و SMS را با نظارت وزارت 
صنعت و سازمان حمايت از تامين كنندگان پارچه دريافت مي كنند، 
ملزم به عرضه ماسك توليدي خود در شبكه توزيع اعالم شده هستند. 
در واقع بايد اين ماسك ها با نظارت سازمان غذا و دارو در داروخانه ها و 
شبكه توزيع اعالم شده توزيع شود اما متأسفانه تعدادي از شركت هاي 
توليدي از تحويل ماســك توليدي در شبكه مذكور خودداري كرده 
يا مواداوليه را در بازار آزاد فروختند كه با اين شــركت هاي متخلف 
برخورد و با قطع سهميه پارچه آنها شــركت هاي ديگري جايگزين 
شده و پرونده تخلف دو شــركت توليد كننده نيز به مراجع قضايي 

ارجاع شده است.
اما ماسك ان 95 در فروشگاه هاي مجازي با قيمت هاي 
بسيار باال به مردم عرضه مي شود، چه نظارتي بر قيمت و عرضه 

اين نوع ماسك صورت مي گيرد؟
ماسك ان 95 مورد نياز و مصرف عموم افراد جامعه نبوده و تنها براي 
استفاده كادر درماني كشور توليد و عرضه مي شود؛ بنابراين، اين نوع 
ماسك مشــمول قيمت گذاري نبوده و نياز مراكز درماني به اين نوع 
ماسك با قيمت متعارف توســط توليد كنندگان و با نظارت وزارت 
بهداشت و سازمان حمايت تامين مي شود. در زمينه توليد و عرضه 
اين نوع ماسك نيز هيچ كمبودي وجود ندارد و خوشبختانه نياز مراكز 

درماني به ماسك ان 95 با نرخ متعارف تامين شده است.

دالر

   توصيه هايي براي خريد
ســاده ترين و در عين حال مهم ترين چيزي كه وجود آن در هر آشپزخانه اي الزم و حتي 
واجب به شمار مي رود اسفنج هايي است كه به اسكاچ مشهور است؛ جسمي زبر و خشن 
براي شست وشوي ظروف كه نوع نوستالژيك آن براي ما ايراني ها سبز رنگ بود، گاهي تنها 
و گاهي چسبيده به ابري زردرنگ كه كمي از خشونت آن براي دست ها و ناخن ها كم مي كرد. 
بعدها انواع آبي رنگ آن هم به بازار آمد و بعدتر ها البته تنوع از سطح رنگ فراتر رفت و رسيد 
به امروز كه در سوپرماركت بايد چندين مدل ابر و اسكاچ را زير و رو كنيد و از خصوصياتشان 
بپرسيد تا بتوانيد يكي را مطابق نيازتان انتخاب كنيد. در بعضي كشورها و فرهنگ هاي ديگر 
براي شستن و پاك كردن آلودگي هاي نرم از سطح ظروف از برس استفاده مي كنند اما براي 
ما ايراني ها ظرف اگر با ابرو اسفنج ساييده نشود و به اصطالح صداي پاكيزگي ندهد انگار 
اصال شسته نشده است، پس حاال حاالها بايد از سوپرماركت ها سراغ ابر و اسفنج و اسكاچ 
و سيم ظرفشويي بگيريم. اما اينكه چه بخريم، بستگي به كاربرد دارد و البته قيمت. كاربرد 
اسفنج ها و اسكاچ هاي مختلف تا حد زيادي بستگي دارد به جنس ماده اي كه از آن ساخته 
شده اند. اين روزها انواع اسفنج هاي نانو، ميكروفايبر، فومي پلي اورتان، سيليكوني، طبيعي 
دريايي و البته انواع پارچه اي و بافتني در مغازه ها به فروش مي رسد كه وقتي با دقت خواص 
آنها را بررسي كنيد متوجه مي شويد كه چندان تفاوتي با هم ندارند و بهتر است بيشتر به 
فاكتور قيمت توجه كنيد. اگر بهداشت ابر و اسفنج ظرفشويي را رعايت كنيد و زود به زود آن 
را تعويض كنيد تا محلي براي تجمع آلودگي و ميكروب نشود، طبيعتا به استفاده از انواع آنتي 
باكتريال، نانو يا انواع ديگر با ويژگي هاي خاص نيازي پيدا نمي كنيد، پس توصيه ما اين است 
كه براي ظروف حساس يك اسفنج معمولي و براي ظروف سخت هم يكي از همان اسكاچ هاي 

سبز قديمي بخريد و بيش از اين هزينه نكنيد.

مثل همه كاالهاي ديگر، افزايش قيمــت دامن ابر و فوم 
را هــم گرفته و نرخ انــواع اين محصوالت در يك ســال 
اخير و به ويژه در شش ماه گذشته تا سه برابر شده اما اگر 
دنبال نوع بسيار خاص و خارجي نباشيد، نهايتا با 4هزار 
تومان مي توانيد يك اسفنج ظرفشويي با كيفيت و بادوام 
بخريد. بازه قيمت اسكاچ و اسفنج ظرفشويي در بازار بين 
7تا 14هزار تومان و كمترين قيمت مربوط به همان اسكاچ هاي نوستالژيك سبز رنگ 
است كه البته حاال ابر چسبيده به آن در بعضي انواع ضخيم تر شده و شياري طولي در آن 

ايجاد شده تا صفت محافظت ناخن هم به ويژگي هاي آن اضافه شود. 
گران ترها معموال جنسشــان اسفنج اســت و ويژگي هايي مثل ضد خش بودن دارند 
كه باعث مي شود براي انواع ظروف حســاس و گران استفاده شوند بدون اينكه سطح 
آنها آسيبي ببيند. البته اسفنج هايي با قيمت هاي بســيار باالتر هم در سوپرماركت ها 
و فروشگاه هاي مجازي عرضه مي شــود كه يا وارداتي هستند يا از مواد خاصي ساخته 

شده اند. مثال براي خريد اسكاچ هاي برند سوسمي ساخت كشور كره بايد دست كم بين 
18تا 24هزار تومان، براي انواع دوتايي آن تا 35هزار تومان و براي بســته سه تايي آن 
55هزار تومان بپردازيد البته اگر بتوانيد آن را در بازار پيدا كنيد. بعضي از ســايت هاي 
فروش آنالين براي اســفنج طبيعي دريايي گارانتي گذاشــته اند و يك قطعه از آن را 

540هزار تومان مي فروشند.

سوپرماركت

افزايش 3برابري قيمت اسفنج ظرفشويي در 6ماه

بازار

بــازار طال و ســكه ديروز 
تحت تأثير 2 رويداد مهم 
بين المللــي و داخلــي با 
افزايش قيمت روبه رو شد. 
ديروز قيمت انس جهاني 
به 1931دالر رسيد و اين 
افزايش طبيعتا بر نرخ طال در بازار كشور نيز اثرگذار بود، 
اما مهم تر از آن، تحريم هاي جديد آمريكا عليه بانك هاي 
ايران همانطور كه پيش بيني مي شد تأثير افزايشي بر نرخ 
طال و ارز در كشور گذاشت و بعد از يك هفته كم نوسان، 
بازار طال دوباره با جهش قيمت شــوكه شد. به گزارش 
همشهري، با عبور دالر از ســد قيمتي 30هزار تومان، 
تحت تأثير جو رواني ناشي از تحريم هاي جديد، طال نيز 
در بازار تهران از يك ميليون و 400فراتر رفت و هر گرم 
طالي 18عيار تا ساعت 16ديروز يك ميليون و 420هزار 
و 419تومان قيمت خورد كه نسبت به روز جمعه 64هزار 
تومان افزايش داشت. بازار سكه نيز در تمامي مسكوكات 
شاهد افزايش قيمت بود و تمام سكه طرح جديد نه تنها 

دوباره از قله 15ميليون باال رفت، بلكه با فاصله اي زياد از 
اين مرز روي قيمت 15ميليون و 500هزار تومان ايستاد. 
اين نرخ از آخرين قيمت سكه در هفته گذشته 700هزار 

تومان بيشتر بود. 
براساس آمار اتحاديه طال و جواهر تهران، تا بعد از ظهر 
ديروز همچنين هر قطعه سكه طرح قديم با 600هزار 
تومان افزايش نرخ نسبت به روز قبل از آن به 13ميليون 
و 500هزار تومان رسيد و هر قطعه نيم سكه نيز با قيمت 
8ميليون و 250هزار تومان معامله شــد كه 350هزار 
تومان بيشــتر از قيمت روز جمعه بود. ربع سكه نيز كه 
2 هفته پيش از قله 5ميليوني عبور كرده بود ديروز در 
بيشــترين فاصله از آن، به قيمت 5ميليون و 400هزار 
تومان رسيد. ربع ســكه در طول هفته گذشته نيز فقط 
يك روز، يعني روز يكشــنبه، از 5ميليون تومان پايين 
آمد. قيمت سكه يك گرمي هم با 50هزار تومان افزايش 
به 2ميليون و 650تومان رسيد و به نظر مي رسد اگر جو 
رواني حاكم بر بازار ادامه داشته باشد، قيمت آن از اين 

هم فراتر رود.

صعود بازار سكه با سوخت دالر و طالي جهاني
بازار  سكه و طال

قيمت فروش انواع ابر و اسكاچ در سوپرماركت هاي تهران
قيمت- تومانمشخصاتبرند كاال
9.500ابر استيل نرمبريتكس
9.500ابر استيل سختبريتكس
13.000ابر ضد خش-2عدديبريتكس
9.400محافظ ناخن- دوكارهبريتكس
14.000با اسفنج بزرگبرايت
11.500ابر محافظ ناخن- يك عدديبرايت
10.500ابر ساده - يك عدديبرايت

8.500ابر اسكاچ براي سطوح مقاومسوپركلين
13.000اسكاچ نرم- يك عدديجاست گرين
12.000سيم ظرفشويي- يك عدديجاست گرين

قيمت طال در بازار آزاد تا ساعت 16ديروز
قيمت)تومان(نوع دارايي

1.420.419طالي 18عيار)گرم(
15.500.000سكه طرح جديد
14.500.000سكه طرح قديم

8.250.000نيم سكه
5.400.000ربع سكه

2.650.000سكه يك گرمي
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اصالً فرض مي كنيم حق با علي خطير است و او در ماجراي شكايت 
باشگاه النصر، هيچ گامي عليه پرسپوليس برنداشته است. خيلي 
هم خوب. فقط پرسش اينجاست كه چرا اين استاد عزيز هر چيزي 
مي گويد، دقيقا برعكس مي شــود؟ خب مگر شما به طور مفصل 
بحث نكردي كه ثبت قرارداد بازيكنان پرسپوليس خالف قانون 
بوده و اين باشــگاه نبايد از بازيكنان جديدش در ليگ قهرمانان 
استفاده مي كرده؟ خب پس چرا شكايت النصر رد شد؟ جالب است 
كه ويكي پديا در بخش تحصيالت استاد خطير نوشته: »مديريت 
فوتبال و حقوق ورزشي«؛ بعد دقيقا هر حركتي كه معاون پيشين 
باشــگاه اســتقالل در اين حوزه مثال تخصصي انجام مي دهد، با 
شكست مواجه مي شود. اين از نظر كارشناسي در داستان شكايت 
النصر و آن هم از غائله فرجام خواهي سوپرجام در دادگاه عالي ورزش 

كه كلي خرج الكي براي باشگاه استقالل به دنبال داشت.

لعنتبرويكيپديا

محمود فكري به شدت بابت حضور روي نيمكت استقالل خوشحال 
و هيجان زده شده و اين مسئله را از تك تك رفتارها و مصاحبه هاي 
او مي شــود فهميد. خيلي هم چيز بدي نيست و اصال اين انگيزه، 
بخشــي از الزمه كار براي موفقيت اســت. با اين حال فكري كه 
هميشه سنجيده حرف زده، البه الي مصاحبه هاي پرشماري كه 
دارد، ناخواسته در دام خودستايي افتاده است؛ مثل به زبان آوردن 
اين جمله عجيب: »در اســتقالل طوري كار مي كنيم كه بيست، 
بيست وپنج بازيكن با غيرت مثل محمود فكري به جا بگذاريم.« قطعا 
فكري جزو بازيكنان متعصب و كم حاشيه استقالل بود، اما اينكه آدم 
اين مدلي از خودش تعريف كند، كمي عجيب و دور از عرف است. 
شايد بهتر باشد محمودخان با كنترل هيجاناتش، به استقالل براي 
بازگشت به روزهاي خوب گذشته كمك كند. اين تيم بيشتر از هر 

چيز ديگري به آرامش نياز دارد.

تعريفازخودنباشد...

تغيير و تحوالت فراواني كه در سطح كادر فني و مديريتي استقالل 
رخ داد، يكي از مهم ترين ثمراتش، بازگشت دوباره پرويز مظلومي 
به اين تيم بود. مظلومي اخيرا تالش و تقــالي زيادي براي بيرون 
آمدن از بيكاري انجام داده كه حاصل اين تالش ها رسيدن به پست 
سرمربيگري تيم ملي جوانان بود. ولي ظاهرا اين شغل نتوانسته عمو 
پرويز را راضي كند و او با تشــكيل كميته پيشكسوتان استقالل و 
جلسات متعددي در روزهاي اخير باالخره خودش را در كادر جديد 
استقالل هم جا كرد؛ ابتدا گفته مي شد او مديرفني خواهد بود و بعدا 
عنوان شد جايش را با نصراهلل عبداللهي عوض مي كند تا سرپرست 
استقالل باشد. در مجموع هدف پرويزخان اين است كه فقط باشد، 
عنوان و سمت و شغلش خيلي مهم نيســت. ظاهرا او از فدراسيون 
خواسته با حفظ سمت سرمربيگري در تيم ملي جوانان به سرپرستي 
استقالل برسد و همين درخواست نشــان مي دهد او چه دركي از 

مسئوليت هايش در اين دو شغل دارد.

بازگشتقدرتمندانهآقايمظلومي

نكته بازي

پرسپوليس فيناليست آسيا شده اما اين روزها اصال حال 
و روز خوشــي ندارد. اين تيم قرار بود پس از بازگشت به 
ايران 7 روز استراحت داشته باشــد و از نوزدهم مهرماه 
دور جديد تمريناتش را آغاز كند اما جمعه شب يكباره 

اعالم شد تمرينات قرمزپوشان كماكان تعطيل مي ماند. 
اينطور كه خبرگزاري فارس مدعي شده، مشكالت مالي 
يكي از داليل به تعويق افتادن شروع تمرينات پرسپوليس 
بوده است. براساس اخبار منتشرشده برخي از بازيكنان 

به دليل نگرفتن مطالباتشــان براي فصل جديد، حاضر 
نيستند در تمرينات شركت كنند. البته اين تنها مشكل 
پرسپوليسي ها در فاصله كمتر از 3 هفته تا شروع فصل 
جديد نيست. مروري بر مهم ترين بخش هاي تازه ترين 

مصاحبه رسول پناه به عنوان مديرعامل، اين موضوع را 
بهتر نشــان مي دهد؛ مصاحبه اي كه به نوعي باعث شد 
برخي از هواداران روز گذشــته به نشانه اعتراض مقابل 

باشگاه جمع شوند.
  پرونده برانكو

پرسپوليس بايد تا پس فردا پول برانكو را پرداخت كند؛ 
اتفاقي كه اگر رخ ندهد محروميت هاي ســنگيني براي 
قرمزها در پي دارد و حتي ممكن است باعث سقوط اين 
تيم به دسته پايين تر شود. حاال در چنين شرايطي آقاي 
مديرعامل مدعي شده براي پرداخت طلب برانكو مشكل 
جدي دارد. او كه عصر ديــروز در جمع هواداران مدعي 
شد 350 هزار يورو از 900 هزار يورو طلب برانكو را جور 
كرده، درخصوص مشكالت موجود در راه پرداخت پول 
به سرمربي سابق گفته اســت: »برخي فكر مي كنند ما 
نشسته ايم و هيچ كاري براي پرداخت پول برانكو انجام 
نمي دهيم. بخش عمده اي از اين پول آماده شده اما مشكل 
انتقال و ترانســفر داريم. اين دغدغه بــراي ما هم مانند 
هواداران وجود دارد. مي خواهم به هواداران بگويم راهكاري 
پيدا كرده ايم كه اگر عملياتي شود، در اين يكي دو روز پول 
برانكو را پرداخت خواهيم كرد. راهي كه قانوني هم است. 
با توجه به تحريم اخير ۱۸بانك كشورمان، تمام راه هاي 

فرعي و ارتباط ها هم قطع شده است.«
  پاداشي در كار نيست

تقريبا يك ماه پيش گزارشي در همشهري ورزشي منتشر 
شد مبني بر اينكه تيم هاي ايراني نمي توانند پاداش هاي 
خود را از AFC دريافت كنند. در آن گزارش خبر داديم 
نه تنها امــكان دريافت اين پاداش ها وجــود ندارد بلكه 
كنفدراسيون فوتبال آسيا حاضر نيست با استفاده از آنها 
طلب باشگاه هاي ايراني به افراد مختلف را تسويه كند. حاال 

رسول پناه نخستين مديري است كه اين موضوع را تأييد 
كرده و مدعي شده پرســپوليس نمي تواند روي پاداش 
فيناليست شدن در ليگ قهرمانان آسيا حساب باز كند. 
او در اين خصوص گفته است: »2روز قبل در نامه اي به 
AFC اعالم كرديم پول برانكو را از محل مطالبات ما در 
اين نهاد پرداخت كنند كه امروز به ما جواب دادند و گفتند 
با توجه به بررسي هاي تيم مالي و حقوقي AFC هيچ راهي 
براي پرداخت اين پاداش وجود ندارد. نه مي توانند آن را به 
پرسپوليس پرداخت كنند و نه امكان واريز آن به  حساب 

برانكو يا شخص ثالث ديگري وجود دارد.«
  داستان شجاع

يكي ديگر از مشــكالت اين روزهاي پرسپوليس حفظ 
بازيكنان كليدي است. شجاع خليل زاده يكي از بازيكناني 
اســت كه حرف  و  حديث هاي زيادي در مورد ماندن يا 
رفتنش مطرح شــده اســت. اينطور كه گفته مي شود 
شجاع براي ماندن خواهان افزايش رقم قراردادش شده 
اما رسول پناه مي گويد اجازه موافقت با درخواست شجاع 
را ندارد. او در اين خصوص گفته اســت: »جذب بازيكن 
جديد تمام شده اما بازيكنان قبلي تيم همه با پرسپوليس 
قرارداد دارند. به عنوان مثال شــجاع خليل زاده 2سال 
ديگر با ما قرارداد دارد. افزايش مبلغ قرارداد وي در حوزه 
اختيارات من نيست، بلكه بايد به هيأت مديره برود و اگر 
بدون موافقت هيأت مديره بخواهيم قراردادها را دستكاري 
كنيم، داستان مي شود. اگر فقط براي يك بازيكن چنين 
كاري انجام دهيم صداي بازيكنان ديگر بلند مي شود و 
تمركز تيم به هم مي ريزد. قرارداد قابل احترام است اما من 
قبول دارم زماني كه شجاع با پرسپوليس قرارداد بست، 
ارزش دالر پايين بود و اكنــون ارزش قرارداد خليل زاده 

كم شده است.«

امشب تقابل قهرمان جام جهاني با قهرمان يورو و ليگ ملت هاي اروپا 
بازي جذابي از آب درخواهد آمد. جذابيت دوچندان آن براي ايراني ها 
اضطراب نزديك شدن كريستيانو رونالدو به ركورد ۱09گل ملي علي 
دايي است. كريستيانو در بازي دوستانه با اسپانيا نزديك بود به فاصله 
7گلي دايي برسد اما تير دروازه ركورد بهترين گلزن ملي تاريخ را فعال 
در امان نگه داشت. كريستيانو در جام جهاني2006و يورو20۱6و جام 
جهاني20۱4موفق به گلزني به فرانسه نشد. در رويارويي هاي قبلي 

تنها يك بازي با تساوي پايان يافته و 6بار پرتغال و ۱۸بار فرانسه برده اند. 
شايد اگر كرونا نبود، او مي توانست با احتساب ديدارهاي تداركاتي 
پيش از يورو و مسابقات خود يورو به ركورد ۱09گل ملي برسد اما 
او در سال2020- 20۱9فقط 2 بازي انجام داده كه 3 گل ملي هم 
زده است. ۱۸ســال و 6ماه و نيم از نخستين بازي رونالدو براي تيم 
ملي پرتغال مي گذرد )۱65بازي( و او به ازاي هر سال حدود 5.5گل 
ملي دارد و 0.6۱گل در هر بازي. كريستيانو اگر در بازي امشب براي 
نخستين بار موفق به گلزني به فرانسه شود، 3 روز ديگر حتما به سوئد 
هم گل خواهد زد. به نظر مي رسد علي دايي كم كم بايد خودش را براي 
شكسته شدن ركوردش آماده كند.امشب بازي هاي جذاب ديگري 

هم در چارچوب همين رقابت هاي انتخابي ليگ ملت هاي اروپا برگزار 
مي شود كه مهم ترين آنها ديدار بلژيك با انگليس در گروه2است كه 
به نوعي تكرار ديدار رده بندي جام جهاني20۱۸است. ايتاليا پيش از 
آنكه به دست بوسني در همين رقابت ها متوقف شود هر ۱۱بازي قبلي 
خود را برده بود. آتزوري از نوامبر 20۱۸و تساوي 0-0مقابل پرتغال، 
همه بازي هاي رسمي و دوستانه خود را با برد سپري كرده بود. حاال 
امشب شاگردان مانچيني بايد به مصاف لهستان و لواندوفسكي بروند. 
هلند با سرمربي جديدش، فرانك دي بوئر كه نخستين تجربه خود را 
روي نيمكت مربيگري اين تيم در ديدار دوستانه اخيرش به مكزيك 

با شكست به پايان برد، با بوسني بازي مي كند.

محمود فكري در نخستين روزهاي حضورش روي نيمكت 
اســتقالل تصميمي گرفت كه جو را عليه او ملتهب كرد. بر 
اين اساس ســرمربي جديد آبي پوشان از ســعيد عزيزيان 
به عنوان مربي دروازه بان هاي تيمش دعوت به همكاري كرد. 
عزيزيان اگرچه در هر دو تيم اســتقالل و پرسپوليس سابقه 
بازي دارد، اما در تمام طول اين ســال ها بيشتر به عنوان يك 
پيشكسوت پرسپوليســي مطرح بوده اســت. او 2 دوره هم 
به عنوان مربي گلرها در پرسپوليس كار كرده و هويت بعد از 
دوران بازنشستگي اش بيشتر در اردوگاه قرمزها شكل گرفته 
است. مجموعه اين مسايل باعث مي شود انتخاب عزيزيان 
براي فكري كمي هزينه درست كند؛ هرچند فكري در تيم هاي 
آخرش غيراز نساجي، با عزيزيان كار كرده و به او اعتقاد دارد. 
مشابه اين فضا را علي دايي 2 دوره در پرسپوليس تجربه كرده 
است؛ زماني كه يك بار محمد علي يحيوي و يك بار هم بهزاد 
غالمپور را به عنوان مربي دروازه ها به پرسپوليس برد. هر دو 
بار هم اين انتخاب ها با اعتراض وسيع هواداران مواجه شد، اما 
كال شخصيت دايي طوري نبود كه تحت تأثير اعتراض ها قرار 
بگيرد. در مقطعي اطرافيان پرسپوليس حتي راضي شده بودند 
غالمپور بدون پيراهن آبي به تمرين تيم شان بيايد و كارش را 
ادامه بدهد، اما آقا بهزاد برآوردن همين خواسته مختصر را هم 
از آنها دريغ مي كرد! البته مورد عزيزيان تفاوت هايي با غالمپور 
و يحيوي دارد كه بزرگ ترين آنها، همان يك سال سابقه بازي 
در استقالل است. ممكن است اين سابقه، حساسيت ها را در 
مورد عزيزيان كاهش بدهد. به عالوه او بي حاشيه است و فقط 
كارش را مي كند. بايد ديد كيفيت كار رشيد مظاهري و شايد 

حتي حسين حسيني زيرنظر عزيزيان چه تغييري مي كند.

بعد از اعتراض بهزاد مرادي به نبود آمبوالنس در زمان 
برگزاري ليگ دوچرخه ســواري كوهستان، فدراسيون 
دوچرخه ســواري تهديد كرد هزينه هــاي درماني او را 
پرداخت نمي كند. مرادي دوچرخه ســواري اســت كه 
در ليگ كوهســتان مصدوم شــد اما روي باربند يك 
پاترول به بيمارســتان رفت. او به ايســنا گفته: »قرار 
بود ساعت۱4:30مســابقه برگزار شود ، مشغول تمرين 
بوديم كه زمين خوردم و پاي من شكســت. متأسفانه 
آمبوالنس در محل مسابقه نبود و 2 ساعت درد كشيدم 
ولي آمبوالنس نيامد. افراد حاضر با آتش نشاني تماس 
گرفتند، آنها آمدند اما فقط برانكارد داشتند. من را روي 
برانكارد و روي باربند پاترول گذاشتند و به بيمارستان 
رسول اكرم انتقال دادند.« تكان هاي شديد روي باربند، 
شكستگي پاي مرادي را تشــديد كرده و پاي او نياز به 
پالتين دارد و بايد 6ماه در گچ بماند. ورزش3 از خسرو 
قمري، رئيس فدراسيون ســؤال كرده كه چرا در محل 
مســابقه آمبوالنس نبوده اســت: »اين دوچرخه سوار 
2ســاعت قبل از اينكه مسابقه شروع شــود، به مسير 

مسابقه وارد شده و زمين خورده است. وقتي ما مي گوييم 
راس فالن ساعت مسابقه آغاز مي شود، يعني از آن ساعت 
به بعد گروه هاي مختلف ازجمله آمبوالنس و نيروهاي 
امدادي در مسير حضور دارند. اين حادثه در زماني رخ 
داده كه ورزشكاران مجاز به تمرين نبودند. اگر در زمان 
مسابقه اتفاقي بيفتد، نيروهاي ما با موتورهاي چهارچرخ 
در كوهســتان هســتند و فرد مصدوم را به آمبوالنس 

منتقل مي كنند.«
قمري از اينكــه مرادي معتــرض شــده و در صفحه 
اينســتاگرامش اين موضوع را مطرح كــرده، ناراحت 
شده اســت: »با صحبت هايي كه مطرح شده، شايد اين 
دوچرخه سوار اصال شايسته مساعدت فدراسيون براي 
پرداخت هزينه هاي درماني نباشــد. فدراسيون نبايد 
پاسخگوي اتفاقي باشد كه قبل از شروع مسابقه رخ داده 
است.« بعد از اين اتفاقات مرادي پست اينستاگرامي اش 
را پاك كرده و قمري هم به هيأت قزوين قول داده به او 
كمك خواهد كرد. اين دوچرخه سوار با تيم هيأت قزوين 

در مسابقات شركت كرده بود.

تيم ملي پس از 330 روز تعطيلي روز پنجشنبه موفق شد شاخ 
غول را بشــكند و نخســتين بازي زيرنظر سرمربي جديدش 
-اسكوچيچ- را مقابل ازبكستان برگزار كند. نمايش قابل قبول 
تيم ملي در بازي روز پنجشنبه كمي مايه دلگرمي شد و همه 
منتظر بودند در بازي سه شنبه اين هفته در تركيه مقابل تيم ملي 
مالي عيار تيم اسكوچيچ را ببينند اما بازي با مالي به نوعي طلسم 
شده است. اول اعالم شد كه ۱0لژيونر نسبتا سرشناس اين كشور 
آفريقايي بنا به داليلي براي اين بازي دعوت نشدند يا از حضور در 
اردو سرباز زدند؛ بازيكناني مثل موسي مارگا )پورتو پرتغال(، 

دياده ساماسكو )هوفنهايم آلمان(، عبداهلل ديابه )ختافه اسپانيا(، 
يووس بيتوما )برايتون انگليس(، علي ماله )آسكولي ايتاليا( و... 
آداما ترائوره هم كال به مالي پاســخ منفي داد و هفته گذشته 
نخستين بازي اش را براي تيم ملي اسپانيا انجام داد و عبداهلل 
دوكوره ستاره جديد اورتون هم دعوت فدراسيون فوتبال اين 
كشور را رد كرد. تازه؛ ساماسكو مهاجم تيم فوتبال هوفنهايم نيز 
دچار مصدوميت شد و بازي با ايران را از دست داد. در ليست اين 
تيم براي بازي با ايران تنها ۱5بازيكن حضور داشتند كه از همان 
۱5نفر هم 4بازيكن به كوويد-۱9دچار شده اند. اگر اتفاق خاصي 

نيفتد و كسي دعوت نشود، مالي براي بازي با ايران بازيكن ذخيره 
هم ندارد. الهالل به همين دليل و با وجود قطعي بودن صعودش 
به مرحله حذفي از ليگ قهرمانان آسيا كنار گذاشته شد. تا ظهر 
ديروز هنوز تكليف مسابقه دوستانه سه شنبه مشخص نبود. 
موال واگوئه )آميان فرانسه( كه كاپيتان مالي هم هست، بوباكار 
كوياته )متس فرانس(، علي يرانگو )لويســتانوس فرانسه( و 
حميدو ترائوره )آدنا دميراسپور تركيه( بازيكنان كرونايي ليست 
تيم ملي مالي بودند. حتي اگر شيخ دياباته هم بار ديگر به اين تيم 
دعوت شود، باز هم تعدادشان براي اين بازي به حدنصاب نخواهد 
رسيد. البته همين تيم مالي با همين بضاعت هم چند روز پيش 
غنا را در ديداري تداركاتي با گل هاي هاماراي ترائوره )3و 49( و 
آمادو هايدارا )75( 3 هيچ شكست داد. در تنها ديدار رسمي بين 
ايران با اين كشور آفريقايي، مالي2بر يك به برتري دست يافته 
بود. سايت فدراسيون فوتبال ايران عصر ديروز خبر داد كه بازي 

بامالي طبق برنامه قبلي برگزار خواهد شد. 

 كرونا هم نتوانست بازي با مالي را لغو كند
  سايت فدراسيون فوتبال ديروز نوشت كه برنامه بازي تيم  ملي ايران برابر مالي

  تغيير نكرده است 
تغيير مدل ليگ واليبال، به خاطر كرونا

 
كرونا، ليگ برتر واليبال را تعطيل كرد. رئيس سازمان ليگ ديروز خبر داد 
فدراسيون براي قطع زنجيره شيوع كرونا تصميم گرفته هفته هاي هشتم، 
نهم، دهم و يازدهم را 2هفته ديرتر برگزار كند. اما شهرام عظيمي، رئيس 
اين سازمان نگفت كه چرا در ليگ واليبال آمار مبتاليان به اين ويروس 
باال رفته است. گفته مي شود بيش از 40بازيكن، مربي و آناليزور در اين 
ليگ كرونا گرفته اند. تيم هاي هوسان رامسر و شهرداري ورامين بيشترين 
مبتال را داشته اند، هوسان ۱۱نفر و ورامين 22نفر. تيم هاي اصفهان، اروميه 
و پيكان هم چند كرونايي داشته اند. ليگ برتر واليبال طبق روال سال هاي 
گذشته برگزار مي شــود، با اين تفاوت كه قبل از شروع مسابقات تأكيد 
شده بود موقع برگزاري ليگ، همه از ماسك و الكل استفاده كنند و تست 
كرونا بدهند اما كساني كه از نزديك مسابقات را ديده اند تأييد مي كنند 
همه پروتكل هاي بهداشتي در ليگ رعايت نمي شود؛ بازيكنان موقع بازي 
از ماسك اســتفاده نمي كنند، بعد از هر امتيازي هم تيمي هايشان را به 
آغوش مي  گيرند و بعد از پيروزي با هم دست مي دهند، بعضي از مربيان 
بدنساز مثل سابق بازيكنان را روي زمين تمرين مي دهند و... مسابقات 
رفت وبرگشت برگزار مي شود و هر تيم هفته اي 2بازي انجام مي دهد. تيم ها 
مدام در حال رفت وآمد با هواپيما و اتوبوس هستند، هر دو يا سه بازيكن از 
يك اتاق مشترك استفاده مي كنند و... در اين شرايط طبيعي است كه هر 

روز تعداد بيشتري از بازيكنان و مربيان درگير كرونا شوند.
اژدر شهابي، مدير روابط عمومي فدراسيون واليبال به همشهري مي گويد: 
»در 2هفته اي كه ليگ تعطيل است، شرايط بررسي مي شود. احتمال 
دارد مدل برگزاري ليگ تغيير كند.« جمشــيد حميدي، كارشــناس 
واليبال معتقد است فدراسيون به تنهايي نمي تواند در اين مورد تصميم 
بگيرد:  »در شــروع ليگ بايد كارشناســان امور بهداشتي در جلسات 
حاضر مي شدند اما اين كار انجام نشد. بهتر اســت كه در اين دو هفته 
با حضور نمايندگان باشگاه ها و كارشناسان امور بهداشتي درباره نحوه 
ادامه ليگ تصميم  گرفته شود.« حميدي به انجام 2بازي در يك هفته 
ايراد مي گيرد: »ليگ هاي اروپايي هفته اي يك بازي و حتي 2هفته يك 
بازي برگزار مي كنند. باشگاه هاي ما فرصت ندارند كه از بازيكنان تست 
بگيرند.« گرفتن تست هم در باشگاه ها با شرايط متفاوتي انجام مي شود. 
هزينه هاي باالي اين تســت ها اجازه نمي دهد همه باشگاه ها اين تست 
را بگيرند. تيم هاي هراز آمل و شهداب يزد كه براي تست بيشتر هزينه 

كرده اند، تا به امروز مورد مثبت نداشته اند.

 منهاي فوتبال

  يك شكايت و سه پيام
    پرونده حقوقي النصر عليه پرسپوليس بسته شد

  اما نكات مهمي از اين غائله بر جا ماند

   فيناليست آسيا
  در نقطه صفر

  پرسپوليس بهترين نتايج را گرفته اما با بحران های 
زيادی روبه رو است كه ماجراهای برانكو و شجاع 

مهم ترين آنها هستند

  فكري و مشكل علي دايي
     وقتي سعيد عزيزيان نقش غالمپور و يحيوي را بازي مي كند

   دوچرخه سوار مصدوم، روي باربند!
   بهزاد مرادي به نبود آمبوالنس معترض است و فدراسيون  او را تهديد كرده

  كه هزينه ها را پرداخت نمي كند 

 جانشین فکری مشخص شد
وحيد فاضلی كه قرار بود همراه محمود فكری به استقالل بيايد، روز گذشته به عنوان سرمربی نساجی معرفی شد. 
با اين حال روز گذشته حنيف عمران زاده تصميم نهايی اش را گرفت و با ترک كادرفنی نساجی، راهی استقالل شد. 
او عصر ديروز در تمرين آبی ها هم حضور پيدا كرد.

  فيفادي جذاب

بهروز رسايلي| ســرانجام چند روز التهاب و نگراني هواداران پرسپوليس خاتمه 
يافت و كنفدراسيون فوتبال آسيا شكايت باشگاه النصر عليه سرخپوشان را رد 
كرد. احتمال تغيير نتيجه بازي نيمه نهايي و حذف پرسپوليس از فينال، لحظات 
سختي براي هواداران اين تيم درست كرده بود كه حاال خوشبختانه ختم به خير 
شده است. گام بعدي النصري ها شكايت به دادگاه عالي ورزش است كه اين فرايند 
زمانبر هم به  احتمال بسيار زياد به جايي نخواهد رسيد. تا اين دادگاه به پرونده 
رسيدگي كند، فينال برگزار شده و تازه حقي كه النصر دنبال آن است، در صورت 
اثبات مي تواند شامل السد، پاختاكور و حتي الشارجه و الدحيل هم بشود كه اين 
خودش نظم كل تورنمنت را به هم خواهد ريخت. پس موضوع از نظر عقلي و منطقي 

فيصله يافته تلفي مي شود، اما از دل اين غائله چند نكته به جا ماند.

 كنفدراسيون نه ديو است نه فرشته
تكليف ما با كنفدراسيون فوتبال آسيا روشن نيست. آنها در مراحل 
حذفي كارت قرمز سيامك نعمتي را بخشيدند، اما ساعاتي پيش از 
بازي نيمه نهايي به بهانه اي واهي عيسي آل كثير را محروم كردند. 
اگر قبول كنيم آن محروميت چنان كه از ابتدا برداشت شد در اثر 
اعمال نفوذ سعودي ها بوده، پس قاعدتا همين نفوذ مي توانسته در 
پرونده شكايت از پرسپوليس هم به كار النصري ها بيايد. درحالي كه 
مي بينيم اينطور نشده است. از سوي ديگر حذف الهالل عربستان 
هم تصميم عجيب و مهمي بود. شــايد الهاللي ها با پشــت سر 
گذاشتن قرنطينه مي توانســتند در مراحل باالتر حذفي با يك 
تيم كامل مدعي صعود به فينال باشند، اما خب AFC آنها را كنار 
گذاشت. در مجموع شايد كنفدراسيون فوتبال آسيا بيشتر از آنكه 
يك نهاد فسادپذير به حساب بيايد، يك مجموعه مديريتي متزلزل 
و آشفته با مجموعه اي از تدابير غلط است كه هر از گاهي يك تيم 

را قرباني مي كند.

  مطالب داخل كشور رصد مي شود
يك زمان داخل كشــور هر چه دوســت داشــتيم به زبان 
مي آورديم و خيال مان جمع بود كه كســي ما را نمي بيند. 
اين حرف ها فقط مصرف داخلي داشــت. به هر كه دل مان 
مي خواست بد و بيراه مي گفتيم و استخوان سبك مي كرديم. 
امروز اما آن روز و روزگار گذشــته است. همين يك پرونده 
نشان داد در دنياي بدون مرز مجازي، همه  چيز رصد و تبديل 
به مدرك مي شود؛ حتي مصاحبه فالن آدم پرت در راديو. پس 
الزم است حواس مان جمع باشد. مخصوصا مسئوالن رسمي 
در فدراسيون و باشگاه ها بايد مراقب چيزهايي كه مي گويند 
باشند. بهره برداري گسترده و وحشتناك سعودي ها از يك 
پيام به ظاهر خيرخواهانه مهدي تاج در اينستاگرام مي تواند 
مايه عبرت باشــد. لقب ندهيم. به فحش نكشــيم. توهين 
 نكنيــم. اينها در بزنگاه ها ممكن اســت بــه ضررمان تمام

 شود.

  بدحسابي فاجعه درست مي كند
گويا دليل اصلي رد شــدن شــكايت النصر عربســتان توسط 
كنفدراسيون فوتبال آسيا، دير واصل شدن اين شكايت بوده و 
AFC اصال وارد محتواي ادعاي النصري ها نشده است. اين يعني 
نفس كاري كه پرسپوليس كرده در حكم بازي با آتش بوده و چه 
بسا واقعا ديركرد در پرداخت طلب برانكو مي توانست فينال به اين 
شيريني را از سرخپوشان بگيرد. در اين صورت چه كسي پاسخگو 
بود؟ به طور كلي بدحســابي در پرونده هاي بين المللي بارها به 
باشگاه هاي ايراني لطمه شديد وارد كرده و اين بار هم مي رفت تا 
يك فاجعه تمام عيار درست كند. كاش دوستان از تجربه بي هزينه 
اخير درس بگيرند و اينقدر تسويه حساب در پرونده هاي خارجي 
را پشت گوش نيندازند. اين مسئله در استقالل پنجره ها را در 
بدترين زمان ممكن بست و در پرسپوليس هم فاصله اي تا رقم 
زدن يك دردسر بزرگ نداشت. االن پرداخت طلب برانكو در چه 
مرحله اي است؟ كالدرون و بوديمير و بقيه چي؟ كسي مي داند؟ 
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  جزئيات آمار ابتال و مرگ ومير 
كرونا در تهران، حكايت هاي شهر

جالــب و در عيــن حــال 
هشداردهنده اي درباره حضور شهروندان در 
شهر دارد؛ حكايت از آنهايي كه بي محابا دل 
به قلب تهران زده اند و بــراي درآوردن يك 
لقمه نان حالل، با مترو، اتوبوس، تاكســي و 
موتور به مركز شهر رفته اند يا از مردمي كه 
سوار بر خودروي شخصي به بيمارستان ها، 
بانك ها، مراكز خريد و... ســر زده اند. هرچه 
هست، داستان تهران و كرونا، تا به اين جاي 
كار، مثنوي هفتاد من شــده و تازه حكايت 
همچنان باقي اســت. بي مهــري به ناوگان 
حمل ونقل عمومــي، ترددهاي ميليوني در 
شهر و مناطقي كه رنگ شان قرمز پررنگ شده 
)مناطق بسيار پرخطر(، تنها بخشي از داستان 
اين روزهاي پايتخت كشــور است. در عين 
حال مي توان از هركدام شان نتايجي گرفت 
كه از البه الي آنها، مديريت ســفر به شكل 

صحيح يك نتيجه مهم به شمار مي رود.

كاهشمسافروافزايشهزينهها
آنچه عيان اســت اينكه  حــال و روز ناوگان 
حمل ونقل عمومي تهران اصال خوب نيست. 
با وجود اين، شبكه مترو و اتوبوسراني با تمام 
ظرفيت خدمت رساني مي كنند و بي توجهي 
دولت به تامين منابع مالي مــورد نياز براي 

اين دو، به قصه اي تكراري تبديل شده است. 
آمارها نشان مي دهد كه تعداد سفر روزانه با 
مترو پس از شيوع كرونا، از حدود 2ميليون 
و 200هــزار نفر به 900هزار نفر رســيده و 
در بخش اتوبوســراني نيز كاهش 300هزار 
نفري رخ داده تا 650هزار نفــر در هر روز با 
اين وسيله در تهران جابه جا شوند. اما نكته 
اصلي اينجاست كه همچنان در ساعت پيك 
صبحگاهي و عصرگاهي، واگن هاي مترو كيپ 
تا كيپ پر از جمعيت است و در اتوبوس ها هم 
شهروندان در حداقل ترين فاصله از يكديگر 
قرار دارند. به همين خاطــر عده اي ترجيح 
مي دهند با وجود همه تنگناهــاي مالي، با 
خودرو شخصي رفت و آمد كنند كه نتيجه اش 
چيزي جز افزايش ترافيــك و آلودگي هوا 
نيســت. نكته ديگر اينكه اگرچه هزينه هاي 
اين دو مدل حمل ونقــل همگاني به  داليل 
گوناگوني مثل ضدعفوني دائم و تحريم هاي 
اقتصادي، بسيار باال رفته، اما با كاهش مسافر، 
درآمدها به شــدت افت كرده است. با چنين 
تفاسيري، مثل هميشه باز هم توپ در زمين 
مديريت شهري و شهروندان قرار دارد. البته 
چنانچه دولت گوشه چشمي به اوضاع سخت 
اقتصادي تهران و حتي كالنشهرهاي ديگر 
داشته باشــد، بي ترديد، ناوگان حمل ونقل 
عمومي نفسي تازه مي گيرد تا هم وضعيت 
فاصله گذاري اجتماعي بهتر شود و هم ميزان 
ابتال در 2بخش تأثيرگذار بر شــيوع كرونا، 

كاهش يابد.
در عين حال، ما شهروندان نيز بهتر است با 

توجه به توصيه ها و اطالعاتــي كه در زير از 
وضعيت تهران و مناطقش آمده، ســفرهاي 
درون شهري را مديريت كنيم. با توجه به اين 
موارد، بي شك از يك ســو سالمت خودمان 
حفظ مي شود و از ســوي ديگر باري از روي 

دوش مترو و اتوبوس خسته برمي داريم.

نيمنگاهيازبيمهريهابهتهران
 500دستگاه اتوبوسي كه ابتداي سال قرار 

بود به تهران داده شود، عملي نشد.
 سرنوشت اوراق مشاركت سال 99 مترو و 

اتوبوس در هاله اي از ابهام قرار دارد.
 تاكنون خبري از عقد قرارداد با شركت هاي 
توليدي داخلي براي تامين 5هزار دســتگاه 

اتوبوس شهري نشده است.
 براســاس قانون برنامه پنج ســاله ششم 
توسعه، دولت بايد از سال ۱396 تا ۱۴00، 
۱050واگن بــراي متروي تهــران تامين 
مي كرده، اما تا امروز يك واگن قطار هم تحويل 

شهرداري نشده  است.
 تمايل به اســتفاده از خودروي شخصي و 
كاهش شديد تقاضا براي استفاده از وسايل 
نقليه عمومي دست كم 9.5ميليون دالر به 

شهر تهران ضرر زده  است.
 در پروتكل وزارت بهداشت اسمي از مراكز 
درماني شهرداري با بيش از 20 مركز، برده 

نشده است.
 سهميه   واكسيناســيون به كادر درماني 

شهرداري اختصاص داده نشده است.
 ماهانه 8ميليارد تومان به سيســتم هاي 

بهداشت و درمان شهرداري زيان وارد شده 
است.

  از طريق اختيارات كرونايي كه در اختيار 
دولت است، تاكنون بودجه اي براي جبران 

زيان شهرداري پرداخت نشده است.

تردددرشهر؛چطوروچگونه؟
 اول از همه اينكه براي كار غيرضروري از 

خانه خارج نشويد.
 دوركاري را بــا اســتراحت در خانه نبايد 
اشتباه گرفت. از ســوي ديگر اينكه سالمت 
خانواده براي دريافــت اضافه كاري به خطر 
بيفتد، كار عاقالنه اي به حساب نمي آيد. پس 
مديران طبق برنامــه اي منظم كارمندان را 
دوركار كنند و كارمندان نيز به رعايت برنامه 

پايبند باشند.
 تا جايي كه امــكان دارد، صبح ها قبل از 
6:30  از خانه بيرون بزنيد و به محل كار برويد.

 تا حد ممكن بازگشت از محل كار به خانه 
را پيش از ساعت ۱6يا پس از ساعت 20:30 

انجام دهيد.
  از طريق سيســتم پيامكي 2000۱۱۱ و 
ارسال كد ايســتگاه به اين سيستم از برنامه 

زمانبندي رسيدن اتوبوس ها مطلع شويد.
   برنامه ريزي ســفرتان با مترو را از طريق 
 metro. tehran. ir/Default. لينــك
aspx?tabid=85 مي توانيد انجام دهيد. 
در اين بخش با وارد كردن مبدأ، مقصد و زمان 
تقريبي حركت، بهترين مســير براي شما 

نمايش داده مي شود.
 يادتان باشــد كه طبق تحقيقات سازمان 
بهداشــت جهاني )WHO( ويــروس كرونا 
قابليت انتشارش از طريق ذرات آلودگي هوا 
وجود دارد. پس هرچقدر كمتر با خودروي 
شخصي در شــهر تردد كنيم، آلودگي هوا 
كمتر شده و در راه كاهش شيوع كرونا كمك 

كرده ايم.
  سرويس دوره اي و اخذ معاينه فني براي 

خودرو فراموش نشود.
    به خاطــر ازدحام جمعيتــي و ترافيك 

باالي مناطق 6 و ۱2، ســفر درون شــهري 
خــود را به گونه اي تنظيم كنيــد كه تا حد 
امكان از معابر آنها عبور نكنيد. به طور كلي 
مناطق 6 و ۱2)با جذب بالــغ بر ۱6درصد 
از ســفرهاي كاري توليدشــده( بيشترين 
سفرهاي توليدشده در شهر تهران را جذب  
مي كنند. باالترين ميزان ســفرهاي كاري 
توليدشــده در تهران نيــز به مناطق ۴، 2 و 

۱5 تعلق دارد.
   بد نيست بدانيد بيشــترين ميزان ابتال و 
فوتي مربوط به مناطق شرقي، جنوب شرقي 
و بخش مركزي شرق تهران يعني منطقه ۴، 
۱۴ و ۱5 است. البته منطقه ۴ و 2 بيشترين 

جمعيت را در تهران دارند.
   توجه كنيد كه اعالم شده  اگر وضعيت به 
همين منوال در تهران ادامه پيدا كند و سير 
تصاعدي بيماري افزايــش يابد، بايد منتظر 
افزايش 3 تا 5برابري آمار مبتاليان و ۱.5 تا 

3 درصدي ميزان مرگ وميرها باشيم.
   در نظر داشته باشيد محدوديت هاي طرح 
ترافيك از ســاعت 8:30 تا ۱6 اجرا مي شود. 
خروج از طرح هم از ســاعت ۱۴:30 به بعد 

رايگان است.

منابع:
ستادمقابلهباكرونايتهران

شركتبهرهبرداريمترو
شركتاتوبوسرانيتهرانوحومه

مركزمطالعاتوبرنامهريزيشهرتهران
كميتهسالمتشورايشهرتهران

عكس:محمدعباسنژاد بسياريازشهرونداناستفادهازماسكهنگامحضوردرخيابانراجدينميگيرند.

 مدیریت رفت و آمد در شهر شلوغ 
تهران با وجود همه توصيه ها، روزهای شلوغی را پشت سر می گذارد؛ به همين 

خاطر پايتخت نشينان بايد با حساب و كتاب دقيق در شهر تردد كنند
حامدفوقاني

دبير گروه شهري

يادداشت

سهمزناندرفضاهايشهري

در هر محيط شــهري رعايت يكسري از 
فاكتورها براي آنكه همــه آحاد جامعه 
در آن فضا احساس امنيت داشته باشند 
ضروري است. عالوه بر فضاي كالبدي و فيزيكي، مباحث روانشناسي 
نيز بايد در طراحي هاي شــهري مورد توجه قرار گيرد؛ براي مثال 
رنگي كه در محيط استفاده مي شــود بايد القا كننده آرامش باشد. 
چيدمان فضا، مبلمان شهري مورد استفاده، فاكتورهاي اجتماعي 
و... ازجمله مواردي به شــمار مي روند كه در ايجــاد امنيت در يك 

محيط شهري نقش دارند.
موضوع امنيت در شهر و فضاهاي شهري تنها مختص زنان نيست؛ 
همه اقشــار و گروه هاي جامعه بايد بتوانند آزادانه و بدون احساس 
ترس در فضاهاي عمومي و شــهري حضور پيدا كننــد. اين به اين 
معناست كه هنگام طراحي محيط هاي شهري با نگاهي جامع سهم 
و نقش هريك از گروه ها در فضاهاي فيزيكي و كالبدي ديده شــود 
اما به نظر مي رســد زنان به ويژه در جامعه ما در اين زمينه ســهمي 

اندك دارند.
اگرچه در دهه هاي اخير حضور زنــان در جامعه و فضاهاي عمومي 
بيش از گذشته اســت اما هنوز هم با مســائلي كه موجب احساس 
ناامني زنان از حضور در فضاهاي عمومي و به تبع آن كاهش حضور 

زنان در جامعه مي شود روبه رو هستيم.
در بحث امنيت و ناامني بايد به 2مقوله ترس از ناامني و ناامني توجه 
و براي رفع آن تالش كرد. براي مثال بخشي از ترس زنان از حضور 
در فضاي شــهري به قوانين بازدارنده برمي گردد و بخش ديگري از 
آن ناشي از عرف جامعه است كه موجب مي شود اگر زني آسيب ديد 
نتواند آن را به راحتي ابراز كند و همين امر باعث مي شود گاهي  از 

حضور در فضاي شهري، مگر در موارد ضروري ابا داشته باشد.
متأسفانه در جامعه ما وجود ضعف هاي قانوني و توانمند نبودن زنان 
براي دفاع از خود، هم به تعدي گر جرأت تعدي مي دهد و هم در زنان 
اين ضعف را به وجود مي آورد كه درصورت وقوع تعدي ساكت بمانند 

كه آن باعث افزايش ناامني و آسيب مي شود.
وجود فضاهاي بي دفاع شــهري و فضاهايي كه به هــر دليلي كور 
اســت )مانند پل هاي عابري كه با بنرهاي خيلي بزرگ پوشــانده 
شــده، ديوارهاي مخروبه، محيط هاي خلوت شهري بدون حضور 
ناظر اجتماعي و...( و در شهرسازي به آن بي توجهي شده يا به دليل 
مناسب سازي  نشدن بي دفاع شده اند، احساس ناامني زيادي در زنان 
ايجاد مي كند و موجب كاهش سهم حضور زنان در اجتماع مي شود.

جداسازي فضاهاي عمومي مردانه و زنانه مانند پارك هاي بانوان كه 
در دهه هاي اخير مورد توجه قرار گرفته، اگرچه به دنبال اختصاص 
و ايجاد فضاهاي زنانه است اما تنها راهكارهاي كوتاه مدت به شمار 
مي رود چراكه در نهايت باز هم زنان نياز به حضور در فضاهاي عمومي 
شهري  دارند كه تفكيك جنسيتي نشده و از سوي ديگر امكان اجراي 
اين مدل در همه فضاها وجود ندارد. البته تالش هاي جامعه زنان و 
تشكل هاي مردم نهاد در اين زمينه طي سال هاي اخير را نمي توان 
ناديده گرفت اما هنوز تا رســيدن به نقطه قابل قبول فاصله زيادي 
داريم و براي رســيدن به آن نيازمند تصويب قوانين حمايتي و به 
موازات آن فرهنگسازي  در اين زمينه هســتيم. نبايد قربانيان اين 
آسيب ها را به دست فراموشي بســپاريم و از ياد نبريم شايد روزي 

خواهر، دختر يا خودمان قرباني اين آسيب باشيم.
بنابراين با توجه به اهميت موضوع بايد از امروز براي حل آن انديشيد 
و اقدامات فرهنگي، تصويب قوانين حمايتي و اصالح رويه ها در همه 
بخش ها به ويژه در مديريت شهري و شهرسازي را همگام با يكديگر 
مورد توجه قرار داد؛ البته موضوع آموزش و آگاه سازي  را نيز نبايد از 
نظر دور داشت چرا كه نقش بسزايي در پيشگيري اينگونه موارد دارد.

خبر

15مجموعهتجهيزاتامدادونجاتدر
مدارس

مدارس به تجهيزات امداد و نجات دسترسي پيدا خواهند كرد. رئيس 
سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران با بيان اينكه مدارس 
به خصوص مدارس آمــاده بايد در مواقع اضطراري قــادر به كنترل 
بحران باشــند، گفت: »نصب كانكس حاوي تجهيزات امداد و نجات 
در مدارس بخشــي از اركان آمادگي هنگام وقوع حادثه اســت.« به 
گزارش همشــهري، رضا كرمي محمدي با بيان اينكه نصب كانكس 
تجهيزات امدادي در گام دوم طرح مدرسه آماده، در حال انجام است، 
عنوان كرد: »بر اين اســاس تا كنون ۱5مجموعه تجهيزات در قالب 
كانكس امداد و نجات آماده و در اختيار مدارس قرار گرفته و تا پايان 
امسال اين تعداد به 50دستگاه اهدايي افزايش خواهد يافت. اولويت 
با مدارس پر جمعيت است و ســعي داريم در هر منطقه شهر تهران 
حداقل 2مدرســه مجهز به كانكس تجهيزات امداد و نجات شوند.« 
او درخصوص شرايط انتخاب مدرســه براي نصب كانكس تجهيزات 
امداد و نجات نيز گفت: »مدارسي انتخاب مي شوند كه در اجراي طرح 
مدرسه آماده همكاري خوب داشته اند، سند خطرپذيري مدرسه در 
وضعيت زرد يعني خطرپذيري متوسط باشــد، سازه مدرسه نسبت 
به ساير مدارس منطقه از اســتحكام باالتري برخوردار باشد، حياط 
مدرسه بزرگ باشد، مكان مناسب براي نصب كانكس داشته باشد و 
درصورت امكان مدارس ديگري نيز در نزديكي اين مدرسه باشد تا در 
مواقع ضروري يا آموزشي، دانش آموزان بيشتري از آن بهرمند شوند.« 
اين تجهيزات شــامل تجهيزات امــداد و نجات، ابزارهاي دســتي، 
تجهيزات ارتباطي و پشــتيباني، تجهيزات و اقــالم دارويي، كيف 
كمك هاي اوليه و مواد خوراكي اســت كه در قالــب يك كانكس به 
مدارس اهدا مي شــود. كرمي محمدي گفت: »از آنجايي كه هدف از 
اهداي كانكس به مدارس ارتقاي ايمني و پيشگيري از خطر، به هنگام 
وقوع زلزله است، بايد توجه داشت كه اين ابزار به عنوان يكي از اجزاي 
غيرسازه اي مدرسه، نبايد موجب مخاطرات جديدي براي دانش آموزان 
باشد، لذا بايد در جانمايي و استقرار صحيح آن دقت شود. اين كانكس 
با امضاي تفاهمنامه از سوي دبير ستاد مديريت بحران هر منطقه به 
مدير مدرسه تحويل مي شود و كانكس تجهيزات امداد و نجات مدرسه 
حداقل امكانات الزم براي انجام واكنش اضطراري را در اختيار مدير 
و گروه مديريت بحران مدرســه قرار مي دهد. اعضاي گروه مديريت 
بحران مدرسه مي توانند از تجهيزات اين كانكس در شرايط اضطراري 

يا در تمرين و مانورها با تشخيص مدير مدرسه استفاده كنند.« 

محمدحسيننوروزي
مدير مطالعات حمل ونقل و ترافيك شهرداري تهران

شيوع ويروس كرونا سبب  
شده يكسري از سفرهاي 
غيرضرروي و يكســري از 
ســفرهاي اجباري، مانند 
سفر تحصيلي حذف شود، 
ولي همچنان در ســاعات 
پيك شاهد اتفاقاتي مانند ازدحام هستيم. به اين ترتيب كه 
در خطوط مترو و خطوط اصلي اتوبوس )بي آرتي( تمركز 
فشار را داريم و در ساعات اوج ترافيك، ازدحام بسيار زياد 
اســت و امكان رعايت فاصله گذاري نيست. در واقع مردم 
مي خواهند پروتكل هاي بهداشتي و فاصله گذاري را رعايت 
كنند، اما امكان آن وجود ندارد. بررســي هاي انجام شده 
نشان مي دهد با توجه به شيفتي كه اتفاق افتاده و سرجمع 
مسافران در حمل ونقل عمومي كاهش پيدا كرده، شيوع 
كرونا مردم را به سمت استفاده از خودروهاي شخصي برده 
است، يعني ظرفيت هاي خالي ايجاد شده. حاال پرسش اين 
است كه اين ظرفيت هاي خالي كجاست؟  اين ظرفيت هاي 
خالي در خطوط تغذيه كننده است، در خطوط شاخه اي 
كه در مسيرهاي چرخي دارند سرويس دهي مي كنند. در 
خطوط بي آرتي نيستند و در خطوط منطقه اي و محلي 
هســتند. در واقع در اين محله و منطقه ســرويس دهي 

مي كنند و اين خطوط توســط بخش خصوصــي اداره 
مي شود. آمارها نشــان مي دهند در اين خطوط با كمبود 
مسافر روبه رو شــده اند و بعضا 60تا 70درصد مسافران 
خودشان را از دســت داده اند. اكنون آناليزها و تحليل ها 
صورت مي گيرد و نتايج كامل آن به زودي در اختيار مديران 
شهري براي تصميم گيري قرار خواهد گرفت. همانطور كه 
يك وقت يك رگ قلب مي گيــرد و مي آييم يك باي پس 
ايجاد مي كنيم، ما مي توانيــم در ظرفيت هاي خالي كه 
وجود دارد، باي پس ايجاد كنيم. يعني آنجاهايي كه خطوط 
حمل ونقل عمومي با تراكم جمعيت و مسافر مواجه است، 
بايد بتوانيم از ظرفيت خالي اســتفاده كنيم؛ هم ظرفيت 
خالي را پوشش دهيم و هم كمك شود كه آن اتوبوس هاي 
مذكور خالي از مسافر تردد نكنند و هم اينكه مسافر مجبور 
نباشــد تراكم جمعيت را تحمل كند و در شرايط ناايمن 
كرونايي قرار بگيرد. در واقع اين كاري اســت كه مي توان 
در اين دوره )شيوع ويروس كرونا( انجام داد و به نوعي اين 
مسئله را به شرايط بهينه نزديك كرد. نمي شود گفت كه 
حتما مي توان به شرايط بهينه رسيد، ولي مي توانيم به اين 
شرايط نزديك شويم. در اين دوره مجبور هستيم بپذيريم 
كه از ظرفيت حمل ونقل عمومي به صورت كامل در بعضي 
از قسمت ها اســتفاده نشــود و به جاي آن از حمل ونقل 
شهري)يعني تغييري كه از ايده هاي معمول در مديريت 
شهري دور است( فاصله بگيريم، زيرا بحران كرونا همچنان 
پابرجاست و وضعيت شهر تهران از اين بابت مناسب نيست. 

ايجادبايپسبرايظرفيتهايحملونقلعمومي رعايتفاصلهاجتماعيدرمترو
تقريباغيرممكناست

فرنوشنوبخت
مديرعامل شركت بهره برداري متروي تهران

 متــرو شــبكه اي بــه هــم 
تنيده اســت و رعايت فاصله 
اجتماعي به خصوص در برخي 
ايستگاه هاي تقاطعي و پرتردد 
به ويژه در ســاعات اوج، تقريبا 
غيرممكن است. ايستگاه هايي 
مثل ۱5خرداد و امام خميني در تمامي ســاعات روز با تردد 
باال مواجه است و شــهرونداني كه قصد تردد به بازار دارند از 
اين ايستگاه ها استفاده مي كنند. اگر مردم پروتكل ها را رعايت 
نكنند مشكالت خيلي بيشتر مي شود. در سوي ديگر شهروندان 
با دقت بيشتري مســيرهاي خود را براي رسيدن به مقصد 
انتخاب كنند تا حضور بي معني در برخي از نقاط نداشته باشند. 
به عبارت ديگر مردم مي توانند با اســتفاده از اپليكيشن هاي 
موبايل و اجتناب از ترددهاي غيرضروري، سفر خود را براي 
كاهش شلوغي در شهر به خصوص در مترو و اتوبوس، مديريت 
كنند. با اين حال همكاران ما روزانه استفاده از ماسك را ثبت و 
گزارش می كنند و از ورود بدون ماسك افراد به مترو ممانعت 
به عمل می آورند. در ورودی ايستگاه ها كنترل  انجام و  از پشت 
بلندگوها بر استفاده از ماسك تاكيد می شود و مجددا تاكيد 
كرده ايم كه همكاران ما از ورود مسافران بدون ماسك به مترو 

جلوگيری كنند.

زهرابختياريصفا
كنشگر اجتماعي

معاون برنامه ريزي، توسعه شهري و امور شوراي شهرداري تهران:

  حس مسئوليت براي تعيين تكليف 
طرح توسعه دانشگاه 

 طرح توسعه دانشگاه تهران با گذشت حدود ۱7سال به طور كامل اجرايي نشده  و همين امر 
سبب فريز شدن و بالتكليفي و سردرگمي ساكنان اطراف اين دانشگاه شده است

زينبزينالزاده
خبرنگار

سال ۱382، طرح توســعه دانشگاه تهران با 
عنوان »طرح ساماندهي پرديس دانشگاه هاي 
تهران و علوم پزشــكي« كه بعدها به »شهر 
دانش، دانشگاه كارآفرين، سبز و هوشمند« 
تغيير نــام داد، مصــوب شــد؛ طرحي كه 
با اجرايي شدن آن مســاحت پرديس مركز 
دانشگاه تهران از 2۱هكتار به 52هكتار افزايش 
مي  يابد. در اين مصوبه قرار است دانشگاه تهران 
از شمال تا بلوار كشــاورز، از غرب تا خيابان 
كارگر، از جنوب تا خيابان انقالب و از شــرق 
تا خيابان وصال توسعه يابد؛ كاري كه حدود 

۱7سال پيش شروع شده اما هنوز به سرانجام 
نرسيده و افرادي را كه امالكشان در محدوده 
طرح توسعه است، با سردرگمي مواجه كرده 

است.
محدوده دانشــگاه تهران در گذشته از نقاط 
امن و آرام تهران محســوب مي شــد و همه 
دلشان مي خواست ســكونت در اين نقطه از 
پايتخت را تجربه كنند. اين روزها مردم نه تنها 
خواستار ســكونت در اين محدوده نيستند، 
بلكه ســاكنان بومي هم قصد كوچ كرده اند. 
تملك برخي از خانه ها بــه بهانه اجراي طرح 
توسعه دانشگاه تهران و رها سازي  آنها و افزايش 
فضاهاي بي دفاع شــهري، تخريب برخي از 
امالك و حصاركشــي و تبديــل زمين هاي 

خالي به پاركينگ، ممنوعيت خريد و فروش 
و ساخت وســاز امالكي كه در محدوده طرح 
توســعه دانشــگاه قرار دارند و هنوز تملك 
نشده اند، بخش كوچكي از مشكالت ساكنان 
محدوده اين طرح است. به گفته اهالي، طرح 
توسعه دانشگاه تهران كه قرار بود باعث اعتالي 
علم و دانش كشور شود، اما به دليل بي برنامگي 
متوليانش، زندگي ساكنان را سخت كرده و 

اصالت و هويت محله را از بين برده است.
اهالــي بارهــا و بارهــا از طريق رســانه ها 
و تهيــه طومار و ديدار با مســئوالن مختلف 
گاليه هايشــان را مطرح كردند امــا به قول 
خودشــان »گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله 

من، آنچه البته به جايي نرسد، فرياد است«. 

خروج امالك فريزشــده خبر خوبي بود كه 
خرداد سال گذشته منتشــر و سبب شادي 
اهالي شد. به واســطه اين تصميم كه توسط 
شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران گرفته 
شده بود، ساكنان مي توانستند خانه هايشان 
را مرمت، بازسازي يا تخريب و نوسازي كنند. 
مردم مشغول زدن بنر تشكر روي در و ديوار 
محله بودند كه لعيا جنيدي، معاون حقوقي 
رياست جمهوري نامه اي مي نويسد: »مصوبه 
شــوراي عالي معماري و شهرسازي مبني بر 
توقف طرح توسعه دانشــگاه تهران، خالف 
مصوبه هيأت وزيران و مصوبات پيشــين آن 
شورا ست و بر اين اساس، خالف قوانين است.« 

همين نامه شادي نقش نبسته روي لبان مردم 
را بار ديگر به غم تبديل مي كند و اهالي يك بار 

ديگر بالتكليف مي شوند.
آخرين وضعيت طرح توسعه دانشگاه تهران 
را از حامد مظاهريان، معــاون برنامه ريزي، 
توسعه شهري و امور شوراي شهرداري تهران 
پيگيري كرديم. او در ابتداي صحبت هايش 
به ضروري بودن توســعه دانشــگاه اشاره 
مي كنــد و مي گويد: »تعداد دانشــجويان 
آموزش عالي در ايران طي ۴0ســال بيش 
از 25برابر شده اســت كه به طور حتم براي 
تأمين و پوشش اين حجم از جذب دانشجو 
نياز به فضاي بيشتر آموزشي است.« به گفته 

او، ساختارهاي كاركردي ازجمله دانشگاه 
تهران ايجادشده كه از قبل فكري براي توسعه 
و گسترش آنها نشده است. مظاهريان مشكل 
توسعه را مختص دانشگاه تهران نمي داند: 
»در دانشــگاه هايي مانند اميركبير، الزهرا، 
بهشتي و علم و صنعت هم با موضوع توسعه 
مواجه بوده يا هستيم، اما در مورد دانشگاه 
تهران كار قدري متفاوت انجام شده است.« 
مسئوالن دانشگاه امير كبير از طريق تملك 
دانشــگاه هنر كه همجوارش قرار داشــت، 
بحث توســعه را انجام دادند و ايــن كار در 
دانشــگاه الزهرا از طريق بافت محلي ونك 
انجام شد و در دانشگاه شريف هم با تملك 
بافت هاي محلي، فضاي آموزشــي  توسعه 
يافت. معاون برنامه ريزي، توسعه شهري و 
امور شوراي شهرداري تهران در مورد تفاوت 
توسعه دانشگاه تهران مي گويد: »مسئوالن 
دانشــگاه براي اين كار از بانك جهاني وام 
گرفته  اند و دولت هم از اين گسترش و توسعه 
حمايت و مسئوالن را به اين كار تشويق كرده 
است. اكنون  كه چالش ايجادشده، مسئوالن 
دانشــگاه تنها مانده اند و به نظر مي رســد 
مجموعه شهرداري و سازمان برنامه وبودجه 
بايد در قبــال بالتكليفي مردم احســاس 
مسئوليت كنند و با راهكار مناسب، وضعيت 

نابسامان ايجادشده را ساماندهي كنند.«
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250اتوبوسبراينوسازيبهتعميرگاههااعزامشدهاند

از دولتمردان مي خواهم كــه با مترو تردد كننــد و از نزديك  
مشكالت مردم در استفاده از مترو را لمس كنند.  ديروز شنبه 
بعد از بازديد ســخنگوي دولت، 3خواســته از او داشتيم؛ يكي 
اينكه اتوبوسراني و متروي ما نياز به نوسازي دارد و مي توان با هزينه كمی هزار دستگاه اتوبوس 
و 300دستگاه واگن را نوسازي كرد. دوم اينكه در حوزه واگن سازي  هم از او خواستيم كه دولت 
كمك كند، با انعقاد چند قرارداد با واگن سازي  تهران و ساير كارخانجات داخلي در سال جهش 
توليد هم مي توان اين كارخانه ها را فعال كرد و هم بخشي از واگن هاي مورد نياز كشور را تامين 
كرد. ظرفيت زيرساخت هاي ما نياز به 3هزار دستگاه واگن دارد كه ما هم اكنون تنها ۱500واگن 
داريم. دولت امكان نوسازي هزار دستگاه اتوبوس را فراهم كرده است و هم اكنون 250اتوبوس 
به تعميرگاه ها اعزام شده اند. اين در حالي است كه هزينه نوسازي هر دستگاه اتوبوس حدودا 
250ميليون تومان خواهد بود. از سوي ديگر با هزار ميليارد تومان مي توان ۴2رام قطار را كه نياز 
به نوسازي دارند، نوسازي كرد، درحالي كه اگر بخواهيم همين مقدار قطار وارد ناوگان كنيم با 
هزينه هاي امروز يورو حدود 9هزار ميليارد تومان بايد هزينه كنيم. حمايت هاي يارانه اي يكي 
ديگر از خواسته هاي ما از او بود. ناوگان حمل ونقل شهري در حوزه اتوبوسراني و مترو در شرايط 
سخت اقتصادي قرار دارد چرا كه با وجود افزايش قيمت ها، ميزان مسافران مترو به نصف رسيده 
و در اتوبوسراني هم ميزان مسافران به يك سوم رسيده است. ضمن اينكه آن دسته از شهرونداني 
كه هم اكنون از ناوگان حمل ونقل شهري استفاده مي كنند، پاي ثابت هستند و احتماال امكان 
استفاده از انواع ديگر حمل ونقل را ندارند. انتظار ما اين است كه دولت در يارانه حمل ونقل كمك 
كند، ايشان هم قول مساعد داده اند كه در جلسه ستاد كرونا اين را مطرح كنند. استفاده از ماسك 
در ناوگان حمل ونقل عمومي، از شنبه اجباري شده است و نيروي انتظامي در اين زمينه به ما 
كمك مي كند، اما واقعيت اين است كه برخي شهروندان در خريد ماسك هم مشكل دارند و بايد 

در اين زمينه ها خيريه ها ورود كنند و دولت به توليد كنندگان يارانه بدهد.

67درصد

از مبتاليــان ســابقه 
حضــور در تجمــع را 

داشته اند.

 9، 18، 21 و 22

مناطقي كــه كمترين 
ابتال در آنها ثبت شده 

است.

12۰ تا 1۵۰ نفر

در ارتبــاط بــا كرونــا 
روزانــه بــه مركــز 
درمانــي شــهرداري 
مراجعــه  منطقــه ۵ 

مي كنند.

17 درصد

مبتاليان سابقه سفر 
به شهرهاي پرخطر را 

داشته اند.

1، 3، ۵، 8 و9

هســتند  مناطقــي 
كــه بيشــترين آمار 
مراجعــات كرونايــي 
بــه مراكــز درمانــي 

شهرداري را دارند.

22 درصد

مبتاليان با فرد مبتال 
تماس داشته اند.

۵محله

تهرانپارس، شــهرك 
وليعصر، سعادت آباد، 
بــازار  و  نارمــك 
بيشــترين فراوانــي 
تردد افــراد مبتال را 

دارند.

4، 8 و 13

 مناطقي كه بيشترين 
ابتال در آنها ثبت شده 

است.

دوبرابر شدن

بــه  مراجعــه 
ي  ه هــا نگا ما ر د
شهرداري تهران طي 
2مــاه اخيــر رخ داده 

است.

آماركرونايتهراندريكنگاه

سيدمنافهاشمي
معاون حمل ونقل و ترافيك شهرداري تهران 
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 رونــد تخـــــــــريب 
منابع  
ارزشــمندترين بخش از طبيعي

منابــع طبيعــي ايــران 
همچنان نگران كننده است. جنگل ها كه 
قيمتي تريــن دارايي بشــر روي زمين 
هستند، در كشــور ما با سرعت بااليي 
تخريب مي شــوند و تاكنون هيچ يك از 
طرح هاي كنترل و توقــف بهره برداري 

نتوانسته جبران مافات كند.
براســاس يك مقاله علمي منتشرشده 
از ســوي 5 اســتاد دانشــگاه در حوزه 
جنگل و منابع طبيعي، مســاحت فعلي 
جنگل هــاي ايران 1.9ميليــون هكتار 
اســت كه معادل 3.7درصد مســاحت 
كشور را تشكيل مي دهد. بنا بر گواهي 
اسناد موجود، سطح اين جنگل ها طي 
سال هاي 1343 تا به امروز 1.5ميليون 
هكتار كاهش يافته است. در عين حال، 
روند تخريب جنگل هاي كشور با سرعت 
فزاينده  ادامــه دارد. جنگل ها   به   عنوان  
 يك   اكوسيســتم   حياتي،    نقش   مهم   و  
 تأثيرگذاري   بر   زندگي   بشــر  روي   كره  
 مســكون   دارند   و   از    نظر    تنوع   زيستي، 
 پناهگاه    80درصــد   از   گونه  هاي   گياهي  
 و   جانوري   كره   زمين   اســت.  همچنين  
 معيشــت   25   درصد   از   جمعيت   جهان  
  به    اكوسيســتم   هاي   جنگلي   وابســته  
 است و   ســامت   و   امنيت   غذايي   بخش  
 قابل   توجهي   از جوامع بشري را به  صورت  
 مستقيم   و    غير  مستقيم   تحت   تأثير   قرار 

مي  دهد.

سرعت نگران كننده
گرچه بــرآورد دقيق از رونــد تخريب 
جنگل ها وجود ندارد و نقشه برداري هاي 
ماهواره اي صــورت نگرفته اســت، اما 
مقايسه آمار سال98 با آمار سال 1335 
نشــان مي دهد كه طي 6دهــه اخير، 

1.5ميليون هكتار از سطح جنگل  هاي 
كشور كاسته شده است.

محمدعلــي زارع چاهوكــي، اســتاد 
دانشكده منابع طبيعي دانشگاه تهران 
در اين باره به همشهري مي گويد: آماري 
كه ســال 92 درباره تخريب جنگل ها 
اعام شــده بود، هنوز جريان دارد و در 
هر ثانيه 360مترمربع از سطح جنگل ها 
و مراتع كشــور تخريب مي شــود؛ اين 
يعني ســاالنه 1.5درصد از جنگل هاي 
ايران نابود مي شوند و در هر 5سال يك 
ميليون هكتار از جنگل هاي ايران نابود 
مي شود. بدين ترتيب اگر روند تخريب با 
ســرعت فعلي ادامه يابد، تا سال 1460 
اثري از جنگل هاي امروزي ايران باقي 

نمي ماند.
به گفته اين اســتاد دانشــگاه، عوامل 
طبيعي مانند خشكســالي، يخبندان، 
سيل و عوامل انساني مانند بهره برداري 
بي رويه از جنگل هــا براي تامين چوب 
صنعتي، تغيير كاربري، آتش ســوزي، 
عدم اجراي درســت و كامل طرح هاي 
مديريت جنگل، چــراي بي رويه دام، 
عدم استفاده بهينه از نتايج پژوهش هاي 
علمي درمديريت جنگل ها، عدم جلب 
مشــاركت مردمــي در حفاظــت و 
بهره برداري از جنگل ها، ضعف قوانين 
در برخــورد بــا متجاوزين بــه منابع 

جنگلي، عوامل اقتصــادي و نيازهاي 
معيشــتي بهره برداران ازجمله عوامل 
تخريب جنگل ها طــي دهه هاي اخير 

است.

هشدار به فائو
مسعود منصور، رئيس سازمان جنگل ها، 
مراتع و آبخيــزداري كشــور به تازگي 
در پيامي بــه كميته جنگلــداري فائو 
اعام كرد: »بــا توجه به پيش بيني هاي 
جمعيتي تــا ســال 2050 و نيــاز به 
593 ميليون هكتار اراضي جديد براي 
كشاورزي، تداوم روند تخريب جنگل ها 
و به مــوازات آن تخريب ســرزمين در 
سطح هشدار دهنده ادامه خواهد يافت.« 
براســاس گفته هاي اين مقام مسئول، 
پيشــروي بيابان ها در ايــران و جهان 
به دليل دخالت هاي انســاني و از سويي 
تغييرات اقليمي، امنيــت حياتي را در 
مراكز جمعيتي تهديد مي كند. از اين رو 
توجه به دستورالعمل هاي سازگاري با 
تغييرات اقليمي براي مديريت جنگل ها 

ضروري است.  
براساس آنچه مســعود منصور، رئيس 
ســازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري 
كشــور به فائو نوشته اســت: »  تخريب 
ســرزمين و خشكسالي ســبب شده تا 
برخي  شــهرها و مناطــق جمعيتي در 

ايران از توفان هاي گردوغبار كه منشــأ 
آن عمدتا در كشورهاي همسايه ايران 
قرار دارد، متاثر شــود.    گردوغبار حتي 
اكوسيســتم هاي جنگلي غرب ايران را 
تحت تأثير قرار داده و    پديده گردوغبار 
داراي ابعاد جهانــي، منطقه اي و محلي 
اســت كه تأثيرات چند وجهي در حوزه 
زيســت محيطي، بهداشــتي، امنيت 
غذايي، ســاختارهاي زيربنايي و منابع 

پايه حياتي بر جاي گذاشته است.« 

اهميت طرح تنفس     جنگل 
طي ســال هاي اخير تمامــی  عمليات  
 بهره  برداري   در   جنگل هــاي   هيركاني 
ممنوع شده اســت. طرح تنفس جنگل 
با هدف   توجه   به   ابعــاد   حياتي   خدمات  
   اكوسيســتمي   اين   جنگل ها   به   ويژه   از  
 منظر   تامين   آب،    حفظ   خاك،    بهداشت  
 و   سامت،    اكوتوريسم،    تنوع   زيستي   و  
 شاخص  هاي    توسعه    پايدار از سال95 در 
حال اجراست. براســاس آنچه سازمان 
جنگل ها اعام كرده، وسعت اين طرح 
 در    ســطحي   بالغ   بر يك ميليون   هكتار 
اجرا شــده و قرار اســت طبق برنامه با 
رويكرد   حفاظتي   و    حمايتي   و   بهره   گيري  
 از   جنگلداري   چند منظــوره   با   تأكيد   بر  
 مشــاركت   جوامع   محلي   مديريت   شود. 
 اين   اقدام   مي   تواند   با   مشــاركت    مراجع  

 بين  المللــي    مرتبط   به   عنــوان   الگويي  
 مناســب   در   امر   حفاظــت   و   صيانت   از  
 جنگل هاي   طبيعي   توسط   ساير   كشورها  

 مورد   الگو   برداري   قرار   گيرد. 

تهديدات پيش رو
عرصه هاي جنگلي كشور به دليل وسعت 
با تهديدات فــراوان روبه رو هســتند. 
طي دهه هــاي اخير قاچــاق چوب در 
مناطق جنگلي سرعت بااليي داشت و 
جنگل هاي دست كاشت نيز نتوانستند 
جبران مافــات كند. طرح هــاي توقف 
بهره برداري از جنگل نيــز اگرچه طي 
4سال اخير به اجرا درآمد، اما همچنان 
قاچاق غيرقانوني چوب از جنگل ها ادامه 

دارد.
به اعتقاد كارشناســان منابع طبيعي، 
وياسازي در دل جنگل ها تهديد جدي 
ديگري است كه در استان هاي گيان و 
مازندران با ســرعت نگران كننده ادامه 
دارد و دامنه روستاهاي ديدني موجود در 
دل جنگل هيركاني را هر روز گسترده تر 
مي كند. دفن زباله نيز باي ديگري است 
كه موجب شده  خاك ارزشمند جنگل و 
تنوع گياهي و جانوري موجود با تهديد 
فرســايش مواجه شــود كه بي شك به 
مرگ جنگل هــا و در نتيجه به تخريب 

سرزمين مي انجامد.

   رئيس سازمان جنگل ها به كميته جنگلداري فائو اعام كرد: تداوم تخريب سرزمين در سطح هشدار است
   كارشناسان: ساالنه 1/5درصد از جنگل هاي ايران نابود مي شود و با اين روند تا 60سال ديگر جنگل نخواهيم داشت

خبرهای كوتاه

  اماكن گردشــگری يزد و اصفهان 
تعطيل شد

ســتادهاي مقابله با كرونا در استان هاي يزد 
و اصفهــان مصــوب كردند كه تمــام اماكن 
گردشگري اين اســتان ها تعطيل و واحدهاي 
غيرمجــاز اقامتي بدون اخطار پلمب شــوند. 
سيدمصطفي فاطمي، مديركل ميراث فرهنگي، 
صنايع دستي و گردشگري يزد به ايسنا، گفت: 
اســتان هاي يزد و اصفهان تنها اســتان هايي 
هســتند كه اماكن گردشــگري آنها براساس 
مصوبه ســتاد تعطيــل هســتند. وي گفت: 
به دنبال مصوبه ستاد كرونا ساير زيرساخت هاي 
گردشگري و اماكن تاريخي تعطيل و فعاليت 

خود را در بازه اعام شده متوقف كردند.

  عمليات آبخيزداري در ۵۹۴حوضه 
كشور

عمليات آبخيزداري امســال در 594حوضه 
آبخيز كشــور در دست اجراســت و هوشنگ 
جزي، مديركل دفتر آبخيــزداري و حفاظت 
از خاك اين ســازمان در بازديــد از طرح هاي 
آبخيزداري استان چهارمحال وبختياري گفت: 
طرح هاي آبخيــزداري در 900هزار هكتار از 
اراضي كشور با اعتبارات صندوق توسعه ملي 
و اعتبارات ملي ســازمان جنگل ها در دست 
اجراست. به گزارش سازمان جنگل ها، او افزود: 
اجراي اين طرح ها در كاهش ميزان فرسايش 
خاك، زمينه را براي نفوذ آب در خاك فراهم 
مي كند تا منبع آبي براي پايين دست حوضه 

خود باشد.

  كاشــت ۶۸هزار هكتــار جنگل 
دست كاشت

رئيس مركــز جنگل هــاي خارج از شــمال 
ســازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور 
از جنگلكاري به مساحت 68هزار هكتار از محل 
اعتبارات صندوق توسعه ملي در سال هاي97 
و98 در سطح كشور خبر داد. فريبرز غيبي در 
سفر به اســتان اردبيل گفت: 37هزار هكتار 
عمليات بيولوژيك جنگلكاري از محل اعتبارات 
صندوق توسعه ملي در ســال جاري در برنامه 
كاري ســازمان جنگل ها قرار دارد. به گزارش 
ايسنا، او افزود: زراعت چوب در 30هزار هكتار 
عرصه هاي طبيعي ملي و مســتثنيات توسعه 

مي يابد.

فهرست سبزهرثانیه360مترمربعازطبیعتایرانمحومیشود

روشن كوه؛ حفاظت مشاركتي از محيط زيست

حفاظت از منطقه هــای طبيعی كه ارزش 
خاص دارند، بدون مشــاركت مردم محلي 
يا امكانپذير نيست يا بيش از حد هزينه بر 

اســت. اين، تجربه ای اســت كه در پی چند ســده تاش برای حفاظت 
محيط زيست به دست آمده و از سوی كارشناسان اين رشته و سازمان های 
درگير حفاظت، جمع بندی شده است. اتحاديه جهانی حفاظت از طبيعت 
)IUCN( به ويژه از كنگره چهارم پارك های ملی و مناطق حفاظت شده 
)كاراكاس، 1992( به ترويج اين رويكرد پرداخت. امروزه در ايران هم ديده 
می شــود كه هرجا مردم محلي در فعاليت های مربوط به حفاظت نقش 
داشــته يا ذينفع بوده اند، منطقه وضعيت بهتری يافته و هر كجا كه جز 
اين رويكرد حاكم بود، درگيری ماموران حفاظت محيط زيست با ديگران 
بيشتر شده است. منطقه »روشن كوه« در يكصد كيلومتری جنوب شرق 
شهر بوانات با عنوان »منطقه شكار ممنوع«  زير مديريت اداره كل حفاظت 
محيط زيست استان فارس است. مطابق اطاعات تارنمای اين اداره كل، 
»روشــن كوه« با وســعت 31129 هكتار، از 15 فروردين 1388 عنوان 
»شكار ممنوع« يافته است. اين منطقه  كوهستانی، پوشش مرتعی غنی و 
در بعضی بخش ها پوشش جنگلی خوب دارد. بيشترين گونه های درختی 
كه در روشن كوه ديده می شود، بنه )پســته وحشی(، ارژن، بادام كوهی، 
كيكم، اورس، به وحشی، زالزالك و انجير اســت؛ گونه های درختچه ای 
شاخص آنافدرا، دافنه، تنگرس و قيچ است و از گونه های مرتعی شاخص 
آن می توان درمنه، انواع گون، موسير، زيره، جاشير و انواع گندميان را نام 
برد. اقليم منطقه معتدل اســت و دربرگيرنده زيستگاه های خوب برای 
حيات وحش است. روشــن كوه، مانند ديگر منطقه هايی كه به نوعی زير 
پوشش حمايتی سازمان حفاظت محيط زيست قرار دارند، دچار كمبود 
شديد نيروی محيط بان است. اما از ســال 1391 يك جريان محلی در 
روستاهای ساغويه و ده زيارت در نزديكی روشن كوه شكل گرفت كه در دو 
سه سال اخير رشد خوبی يافت و بخشی از وظيفه حفاظتی محيط بانان 
رسمی را برعهده گرفت. مهمتر آنكه مشاركت اين جريان در جلوگيری 
از شكار غيرمجاز و تبديل شكارچيان به حافظان حيات وحش، همچنين 
معرفی ارزش های زيســتی منطقه و كار گروهی در مهار آتش ســوزی 
جنگل هــا و علفزارها، ســبب افزايــش در خور توجــه آگاهی عمومی 

محيط زيستی در روستاهای منطقه شده است.
نكته ديگر اينكه اين جريان محلي با عنوان »گنجه پشتيبان زيست بوم« از 
سال 1397 در اجرای يك طرح »حفاظت مشاركتی« در ارتباط  با جريان های 
مردمی روشن كوه موجب ارتقای وضعيت حفاظتی منطقه از شكار ممنوع به 
»حفاظت شده« شد. شكل گيری گروه »آتش بان« محلی كه به وسايلی مانند 
دمنده و آتش كوب و كوله پشتی آب پاش مجهز شد به مهار آتش سوزی های 
جنگل و مرتع منطقه  روشــن كوه و حتی چند منطقه  ديگر در خرداد و تير 
امسال پرداخت.  حفاظت مشاركتی كه رويكرد جديدتر سازمان های مدافع 
طبيعت در سراسر جهان است، در روشن كوه و نقاطی ديگر از كشور تجربه 

شده و می تواند در بسياری از ديگر منطقه ها نيز آزموده شود. 

عباس محمدي
فعال محيط زيست - ديده بان كوهستان

 سيدمحمد فخار
خبرنگار



9  يكشنبه 20 مهر 99  شماره 8059 آگهي



جامعه10 2 يكشنبه 20 مهر 99  شماره 8059  3 0 2 3 6 1 8 

رئيس كميته امداد امام خميني )ره( در گفت وگو با همشهري از داليل افزايش 
آمار فقر در كشور مي گويد

تا كاهش فقر راه زيادي داريم
يادداشت

آتش دوباره به جان دانش آموزان افتاد

 ظهر پنجشــنبه، يكــي از خوابگاه هاي 
اردوگاه شــهيد باهنــر آتــش گرفت و 
15فرد داراي بيماري اوتيسم كه به همراه 
مربيان شان براي اردو آنجا دور هم جمع 

شده بودند، صدمه ديدند. در نهايت يك نفر از آنها فوت كرد و ديگري با 
70درصد سوختگي راهي بيمارستان شد.

اين خبر دردناك البته البه الي خبر غم انگيز درگذشت استاد محمدرضا 
شجريان ديده نشد و رسانه ها كمتر به آن پرداختند. مسئوالن آموزش و 
پرورش و بهزيستي هم تالش كردند موضوع را در حد يك سانحه معمولي 

كه به آنها مربوط نيست، فروبكاهند. 
اما در اين ميان چند سؤال پيش مي آيد كه مسئوالن آموزش و پرورش و 

بهزيستي بايد پاسخگوی آنها باشند.
اول اينكه چرا اردوگاه شهيد باهنر در شرايط بحراني كه ستاد ملي مبارزه 
با كرونا، محدوديت هاي يك هفته اي در تهران اعالم كرده، بايد باز باشد 
و مجوز برگزاري اردو را به گروه هاي مختلف بدهد؟ آيا معاونت پرورشي 
و فرهنگي وزارت آموزش و پرورش در جريان مصوبات اين ستاد نبوده 
و حتي فراتر از آن، نمي داند كه در اين شرايط، چقدر تجمعات انساني 
مي تواند شــيوع اين بيماري را راحت تر و سريع تر كند كه اجازه حضور 

دانش آموزان يا مؤسسات ديگر را در اردوگاه صادر كرده است؟
دوم اينكه چطور مسئوالن اردوگاه شــهيد باهنر براي مؤسسه اي كه 
سازمان بهزيستي ادعا مي كند مجوز ندارد و فعاليتش غيرقانوني است، 
مجوز برگزاري اردو را صادر كرده اند؟ آيا برگزاري مراسم  و جلسات براي 
گروه ها و مؤسسات ديگر هم به همين راحتي صادر مي شود يا چون اين 
افراد داراي اوتيســم بوده اند. برگزاري اردو براي آنها بدون اشكال بوده 

است؟
سوم اينكه مســئوالن آموزش وپرورش توضيح دهند در ايران چندبار 
ديگر بايد مراكز آموزشي و تفريحي وابســته به اين وزارتخانه در آتش 
بسوزند و افرادي كشــته يا مجروح شــوند تا آنها ايمن سازي مدارس، 
اردوها و اردوگاه هاي خود را جدي بگيرنــد و در اولويت قرار دهند؟ آيا 
تجربه حوادثي همچون آتش سوزي مدرسه درودزن، مدرسه شين آباد، 
خوابگاه دانش آموزي چابهار يا تصادف مرگبار اتوبوس اردوي دانش آموزي 
بندرعباس و تبريز و... براي تمركز روي استانداردسازي فضاهاي آموزشي 
و اردويي و اختصاص بودجه كافي براي ايمن ســازي اين فضاها كافي 
نيست؟ در آخر اينكه جان يك انسان در اردوگاه متعلق به آموزش وپرورش 
گرفته شده و انسان ديگري 70درصد دچار سوختگي شده و در بستر 
بيماري است. اينكه مســئوالن دولتي جاي پذيرش مسئوليت و ابراز 
همدردي و عذرخواهي، تــوپ را در زمين نامعلوم ديگري بيندازند و از 
2 ارگان دولتي مرتبط، يكي بگويد افراد حادثه ديده دانش آموز نبودند 
و ديگري اعالم كند مؤسسه برگزار كننده اردو مجوز بهزيستي نداشته 
و موضوع ربطي به ما ربطي ندارد، دور از اخالق و مسئوليت پذيري است.

فهيمه طباطبايي
خبرنگار
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40سال است نهادهاي حمايتي 
در كشــور فعاليت خود را با هدف از بين 
بردن محروميت و مظاهر فقر در جامعه 
شروع كرده اند اما بعد از 40سال تعداد فقرا 
در جامعه زياد است. چرا اين تعداد فقير در 

كشور داريم؟ 
انتظاراتي كه مردم در حوزه مسائل اجتماعي 
و فقرزدايي از مســئوالن و نظام دارند قطعا 
انتظار بحق و درستي است و ما نيز در تالش 
هستيم كه انتظارات را پاســخ داده و آن را 
برآورده كنيم. تصــور مي كنم ظرفيت هاي 
كافي براي تحقق چنين هدفي در كشــور 
وجود دارد كه با تكيه به آن مي توان به بهبود 
وضعيت مردم كمك كــرد. به عنوان نمونه 
موضوع كمك هاي همدالنه كه در ايام كرونا 
شاهد آن بوديم يكي از مظاهر اصلي چنين 
ظرفيتي اســت كه اتفاق جديدي در عرصه 
كشورداري به شــمار مي رود. اين ظرفيت 
مي تواند بسياري از موانع را به راحتي از بين 
بردارد. اما اينكه آيا بهتر از اين مي توانستيم 
عمل كنيم يا نه، بايد بگويم، بله قطعا بهتر از 
آنچه تاكنون انجام داده ايم مي توانستيم كار 
كنيم. بايد اين موضــوع را درنظر گرفت كه 
برخي تكانه هاي اقتصادي كه در ســال هاي 
اخير اتفاق افتاد خســارت هاي بسياري به 
جامعه خصوصا طبقات محــروم وارد كرد 
و شــكاف ميان اقشــار ضعيــف و متمكن 
جامعه را افزايش داد. در همين ســال هاي 

اخير ثروتمندان ثروتمندتر شــده اند و افراد 
ضعيف تر جامعه نيازمندتر شــده اند. مدعي 
نيستيم كه كمك نشده اســت اما معتقدم 

مي توانستيم خيلي بهتر از اين كار كنيم.
به نظر مي رســد تعريفي كه 
در گذشــته از فقر در جامعه مي شد با 
واقعيت هاي امــروز جامعه ما همخواني 
نداشته باشــد. آيا فكر نمي كنيد امروز 
نيازمنــد بازتعريفي از فقــر در جامعه 

هستيم؟
اين حرف درست اســت و همين نگاه را در 
كميته امداد داشته ايم. به اين دليل، در مركز 
پايش فقر معيارهاي تازه اي براي تعريف فقر 
متناســب با وضعيت دهك هاي اول، دوم و 
سوم درآمدي جامعه تعريف كرده ايم. در اين 
تعريف تغييرات ماهوي و اساسي بسياري در 
موضوع شناسايي فقرا و معيارهاي تشخيص 
نيازمندان واقعي داشته ايم. البته اين به معناي 
آن نيست كه كســاني كه در گذشته مورد 
حمايت نهادهايي مانند كميته امداد بودند 
جزو فقراي جامعه نبوده اند بلكه به اين معني 
است كه از تجارب 40سال گذشته خود در 
امداد استفاده كرده ايم. در شرايط فعلي آمار 
دقيقي از تعداد فقرا نداريــم. براي برطرف 
كردن خأل  آماري كميته امداد بر اساس قانون 
برنامه موظف به شناسايي فقرا در بخش هاي 
مختلف است تا با ارائه اطالعات مربوط به آنها 
به جمع بندي دقيقي از آمار فقراي كشــور 

برسيم.
 يعني معتقديد كه عملكردها 
در حوزه حمايت از محرومان و نيازمندان 

دقيق و مؤثر نبوده است؟
ببينيد. اخيرا در جلسه اي شركت كردم كه 
در آن، بزرگواري اعالم كرد كه از سال1374 
تا مرداد1399 بانك مسكن 80هزار ميليار 
تومان تسهيالت مسكن پرداخت كرده است. 
قطعا بانك هاي ديگر هم تسهيالت مسكن به 
افراد پرداخت كرده اند. بر اساس اصول قانون 
اساســي كه تأكيد دارد بايد براي كارگران، 
نيازمندان و محرومان جامعه زمينه اي فراهم 
شود كه صاحب مسكن شــوند، بايد ارزيابي 
و گزارش گيــري كرد و در نهايــت به مردم 
گزارش داد كه اگر اين تســهيالت پرداخت 
شده است پس چرا مشكل مسكن محرومان 
برطرف نشده است؟ بايد پرسيد اگر مسكن 
مهر )با رفع برخي نواقص موجود آن( ادامه 
پيدا مي كرد، آيا مشكل مسكن محرومان و 

كارگران برطرف نمي شد؟ 
تكانه  هاي اقتصادي مانــع از بين بردن فقر 
در جامعه شــده اســت. ما در كميته امداد 
رسما مي گوييم كه جز سالمندان و بيماران 
صعب العالج كه تــا آخر عمر بايــد به آنها 
خدمــات ارائه كنيم و به ارائــه اين خدمات 
افتخار هم مي كنيم، مابقي افراد تحت حمايت 
بايد خودكفا شوند و با استفاده از برنامه هاي 
حمايتي كميته امداد از چرخه اين نهاد خارج 
شــوند. بنابراين فكر مي كنم تا رســيدن به 
موضوع كاهش فقر راه زيــادي براي رفتن 
داريم و دستگاه های مختلف به وظايفی كه در 
اين حوزه داشته اند به درستی عمل نكرده اند.
 در واقــع از ديدگاه شــما 
بخش هايي از بدنه مديريتی و اقتصادي 
كشور آن ظرفيتي را كه بايد فقر را از بين 
ببرد ندارد يا خــود در حال ايجاد فقر در 

جامعه است؟
تقريبا همينطور اســت؛ يعني تصميمات 
اقتصادي ای كــه داريم مي گيريــم يا در 
گذشــته گرفته شده اســت، تحوالتي در 

كشــور ايجاد كرده اما در پوشش حمايتي 
براي طبقات محروم جامعه متأسفانه مشكل 
داريم. اگر مي خواهيــم تصميمات كالن 
اقتصادي بگيريم بايد حتما پوشــش هاي 
حمايتي و حفاظتي از زندگي و معيشــت 
محرومــان را درنظر بگيريم تا اين قشــر 
بيش از اين دچار محروميت نشــود اما اين 
اتفاق نيفتاده است. در بســياري از موارد 
شــاهد آن هســتيم كه تصميم ها يا نحوه 
اجراي مصوبــات به گونه اي نبوده اســت 
كه به كاهش مظاهر فقــر و محروميت در 
جامعه كمك كند. تأكيد مي كنم كه ما در 
اين 40سال بايد در مبارزه با فقر و ريشه كن 
كردن اين پديده وارد ميدان مي شديم و از 
همه ظرفيت ها و توان و قــوا براي كاهش 
محروميت در جامعه اســتفاده مي كرديم 
اما اين اقدام را انجام نداديم و بايد اين رويه 
تغيير كند تا بتوان محروميت هايي را كه با 
آن دست و پنجه نرم مي كنيم از بين ببريم. 
از ســوي ديگر نبايد تحريم ها و تهديدها و 
مسائل ديگر را ناديده گرفت اما بدتدبيري ها 
را هم نبايــد ناديده گرفــت. به نظرم بايد 
گذشته را مرور كنيم و ظرفيت همه نهادها 
چه حكومتي، چه دولتــي، چه خصوصي 
و چه مردمي را پــاي كار محروميت زدايي 
در كشور بياوريم تا مســئله فقر را بتوانيم 

كنترل كنيم.
برخی منتقــدان می گويند 
ادامه بي تدبيري ها و بي توجهي به اقشار 
پايين دست جامعه منجر به اين مي شود 

كه جامعه عصباني تر شود و نقطه قوت نظام 
كم كم از آن فاصله بگيرد.

 اين سؤال، سؤال مهمي است. اين محرومان 
بودند كه انقالب را به پيروزي رساندند. اين 
محرومان و خانواده هاي محروم جامعه بودند 
كه در 8سال دفاع مقدس خون دادند و پاي 
انقالب ايســتادند. اين محرومان بودند كه 
هميشه در مقابل توطئه ها ايستادند. با اين 
حال بايد اذعان كنم كه دشمن دراين زمينه 
مقداري موفق عمل كرده است و از اين رو، ما 
و نيروهاي ارزشــي بايد درباره عملكردهاي 

خودمان پاسخگو باشيم. 
اولويت  شــما مي گوييــد 
مســئوالن بايد حمايــت از محرومان 
جامعه باشد. اكنون 6 ماه از سال گذشته 
است و از بودجه كاهش فقر مطلق هنوز 
مبلغ چندانــي به نهادهــاي حمايتي 
مانند كميته امداد و بهزيستي پرداخت 
نشده اســت. به نظرتان اين عملكرد با 
موضوع گره خوردن امنيت ملي كشور به 

محروميت زدايي در تضاد نيست؟
تحريم هاي ظالمانه آمريكا مشكالتي را براي 
دولت و بودجه آن ايجاد كرده است و ما اين 
مشكالت را قبول داريم اما درعين حال حتي 
اگر الزم است از حقوق مديران كشور كم شود 
تا بتوان با اســتفاده از آن بخشي از نيازهاي 
محرومان را برطرف كرد، اين كار بايد انجام 
شود تا از حقوق و مستمري مددجويان كميته 
امداد يا بهزيستي ذره اي كم نشود. اين مسئله 
بايد براي مسئوالن اصل اساسي باشد. جداي 

از اين موضوع، حاكميت وظيفه دارد به مسائل 
اجتماعي توجه كند. فلسفه حكومت اسالمي 
گره گشــايي و حمايت از محرومان است و 
حاكميت در اينجا درباره مسكن، تحصيل، 
يتيمان، طبقات محروم، رفع نيازهاي فكري 

و فرهنگي اين قشر مسئوليت دارد. 
 برخي خدمــات كميته امداد 
در تخصص بهزيســتي است و بالعكس 
خدماتي از سوي بهزيستي ارائه مي شود 
كه در تخصــص كميته امداد اســت. 
نمي خواهيد جلوي اين چندپارچگي در 

ارائه خدمت به نيازمندان را بگيريد.
بله قبول دارم كه ارائه خدمات به نيازمندان 
بايد از سوي افراد و متخصصان باتجربه ارائه 
شود. براي اين كار، ما سال گذشته جلساتي 
با رئيس سازمان بهزيستي داشتيم. بهزيستي 
مددجوياني دارد كه يتيم هســتند يا زنان 
سرپرست خانوارند. ارائه خدمت به اين افراد 
تخصص كميته امداد اســت. از سوي ديگر، 
امداد مددجويانــي دارد كه معلوليت دارند و 
ارائه خدمت به اين افراد بسيار سخت و نيازمند 
تبحري اســت كه در كارشناسان بهزيستي 
وجود دارد. گفت وگوهايي با رئيس سازمان 
بهزيستي براي تفكيك وظايف و كاركردهاي 
كميته امداد و بهزيستي داشته ايم كه در اين 
قالب اين آمادگي را داريم تا مددجويان معلول 
تحت حمايت كميته امداد با رديف بودجه و 
مستمري ماهانه به بهزيستي منتقل و زنان 
سرپرست خانوار و كودكان يتيم بهزيستي به 

كميته امداد واگذار شوند. 

نخســتين پرسشــي كه از متولي حوزه محرومان و  
نيازمندان مي توان پرسيد، آمار تعداد فقرا و محرومان 
جامعه است. عددي كه به گفته سيدمرتضي بختياري، 
رئيس كميته امداد امام خميني)ره( كســي تعداد دقيقش را ندارد اما مي گويد براي 
به دست آوردن آمار دقيق تعداد نيازمندان كشور با همكاري ده ها مؤسسه و مركز علمي 
و تحقيقاتي در حال بازتعريف شاخص هاي فقر درجامعه و به دست آوردن آمار دقيق 
نيازمندان جامعه با استفاده از اين شاخص هاست؛ شاخص هايي كه مبنا و تعريف جديدي 
از فقر ارائه مي كند و مي تواند به از هم گسيختگي آمارها و غيرهدفمند بودن كمك هاي 
اعطا شــده به نيازمندان پايان دهد. آماري كه درعين به دست آوردن نمايي واقعي از 
جامعه كنوني ايران، مي تواند نشانه هايي واقعي تر از اليه هاي زيرين جامعه اي را نمايان 

كند كه در حال تحمل درد ناشي از چالش هاي سياسي و اقتصادي است.

 حميدرضا بوجاريان
خبر نگار
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در يك روند جهاني پس از شيوع كرونا، مايكروسافت اعالم كرده 
كارمندانش مي توانند به صورت دائمي دوركار باشند و حتي ايالت  و 

كشور محل زندگي شان را تغيير دهند دوركاري؛مادامالعمر!
ساسان شادمان منفرد

خبر نگار

جهان استارتاپي

كاله ايمني استارتاپي براي دوچرخه سواري

ما در طول ساليان گذشته چندين كاله ايمني متفاوت دوچرخه 
را مشــاهده كرده ايم و برخي از آنها شــيك و پر زرق و برق به نظر 
مي رسيدند. كاله هاي ايمني براي دوچرخه سواران بسيار ضروري 
است و نمي شود آن را ناديده انگاشت. اخيرا يك استارتاپ آمريكايي، 
كاله ايمني را طراحي كرده كه تفاوت هايي اساسي با آنچه تصور ما از 
يك كاله ايمني مخصوص دوچرخه سواران است، دارد. كاله ايمني 
»فارو« عالوه بر امكاناتش، از اين جهت كه شيك تر و تجزيه پذيرتر 
است، با ســاير كاله هاي ايمني تفاوت دارد. به گزارش وب سايت 
 Unit نيو اطلس، اين كاله ايمني كه توسط اســتارتاپ آمريكايي
1طراحي شــده اســت، داراي يك نوار باريك از 15LED سفيد 
در جلو و يك نوار 15LED قرمز در پشــت، همراه با يك توري از 
40LED RGB در پايين چراغ قرمز عقبي است. اين چراغ ها با يك 
پارچه مشكي »ضد پارگي« پوشانده شده است و بنابراين درصورت 
روشن نشدن، تقريبا از ديد پنهان خواهد بود. براي تنظيم چراغ ها 

روي الگوهاي مختلف چشــمك زن، از يك اپليكيشن استفاده 
مي شود. برنامه اي كه هم با سيستم اندرويد سازگار است، هم 
با iOS. اما اپليكيشن يك خاصيت بسيار مهم نيز دارد. به هنگام 

تصادف يا سقوط دوچرخه سوار، اين برنامه بالفاصله با  او تماس 
حاصل كرده و ســؤاالتي درباره وضعيتش مي پرســد. درصورت 
عدم دريافت پاسخ، اپليكيشــن به صورت خودكار شروع به ارسال 
پيام درخواســت كمك )SOS( مي كند تا نيروهاي امدادرسان، 
هرچه ســريع تر به محل حادثه مراجعه كنند. در اين پيام، مكان 
حادثه نيز ارسال مي شود. كاله ايمني استارتاپ Unit1 همچنين 
از نظر طراحي وضعيت بهتري نســبت به ســاير كاله هاي ايمني 
براي محافظت از ســر دوچرخه ســوار دارد. وزن اين كاله ايمني 
ضد آب كه مي تواند در مقابل فشار آب نيز به خوبي مقاومت كند، 
حدود 480گرم )ســايز متوسط( اســت. فارو، باتري ليتيوم يون 
1850ميلي آمپري دارد و چراغ هاي LED با يك شــارژ كامل كه 
3ساعت به طول مي انجامد، حدود 10ساعت روشن مي مانند. قيمت 
پايه اي كه براي اين كاله ايمني درنظر گرفته شده، رقمي درحدود 
129دالر است، اما اگر متعلقات ديگري كه در برنامه اين استارتاپ 
براي فارو لحاظ شده را نيز به آن اضافه كنيم، قيمت اين كاله ايمني 

هيجان انگيز به 189دالر نيز خواهد رسيد.

شب هاي خوب رصد مريخ
اگر عالقه  مند به آسمان شب هستيد رصد مريخ را در اين شب ها از دست 

ندهيد. سه شنبه اين هفته مريخ در تقابل با خورشيد و زمين، آسمان را 
روشن خواهد كرد

مهر يا اكتبر، ماه خودنمايي مريخ در آسمان است. در اكثر شب هاي اكتبر، مريخ 
از هر چيز ديگري در آسمان درخشــان تر و منظره اي واضح از اين سياره سرخ 
براي عالقه مندان كشف و رصد آسمان فراهم است. البته هنوز دو روز تا رسيدن 
به »تقابل« نادر مريخ و زمين فاصله داريم و خيلي ها حاال شمارش معكوس را 
براي يك رصد هيجان انگيز شروع كرده اند. تقابل يك تراز آسماني است كه در 
آن زمين، مريخ و خورشيد يك خط مستقيم در فضا تشكيل مي دهند و زمين 

در وسط قرار مي گيرد.

اين تقابل در 13اكتبر )22مهر( اتفاق مي افتد. آن روز، مريخ با غروب خورشيد 
طلوع مي كند، نيمه شب در آسمان به اوج خود مي رسد و سپس با طلوع دوباره 
خورشيد غروب مي كند. اگر آســمان صاف باشد، رصدكنندگان آسمان انتظار 

دارند كه اين سياره سرخ تمام مناطق اطراف خود را نوراني كند.
تقابل هاي مريخ معموال هر 26 ماه يك بار اتفاق مي افتد. زمين و مريخ هر دو در 
مداري بيضي شكل اما با سرعت و فاصله متفاوت به دور خورشيد در حال گردش 
هستند. ســياره مريخ هر 686/97روز برابر با 1/88سال زميني، يك بار به دور 

خورشيد در گردش است. 

رصد راحت براي آماتورها
بهترين راه براي ديدن مريخ اين است كه در اوايل شب بيرون برويد و كمي باالتر 
از افق آسمان شرقي را نگاه كنيد. اگر هوا صاف باشد، مريخ درخشان ترين جسم 
در آن منطقه از آسمان خواهد بود و مانند يك ستاره متمايز، نارنجي مايل به قرمز 
ظاهر مي شود. مشخص است كه شرط اين رصد دور بودن از آلودگي نوري شهرها 
و همچنين رفتن به جايي است كه داراي هوايي پاك باشد. مريخ در بيشتر ماه 
اكتبر با چشم غيرمسلح قابل مشاهده خواهد بود، اما منجمان آماتور با تلسكوپ 
مي توانند ويژگي هاي سطح سياره را مشاهده كنند. اگر تلسكوپ نداريد دوربين 
دوچشمي خوب هم مي تواند رصدتان را بهتر كند. براي ساكنان نيمكره شمالي 
انتظار مي رود اين تقابل مريخ، خورشيد و زمين امسال به ويژه به دليل موقعيت 

مريخ در آسمان چشمگيرتر باشد.
»گري سرونيك« مشاور سردبير مجله Sky & Telescope درباره اين تقابل 
مي گويد: در حقيقت تا ســال 2052اين نزديك ترين و بهترين موقعيت براي 
ساكنان نيمكره شمالي است تا سياره سرخ را به وضوح در آسمان مشاهده كنند.

 شركت مايكروسافت در ادامه 
شــركت هاي فناوري ديگر فناوري

اخيرا دستورالعملي را منتشر 
كرده كه به كاركنانش اجازه مي دهد براي 
هميشه و حتي پس از گذار از دوران كرونا 

دوركار باقي بمانند.
به گــزارش وب ســايت ورج، درحالي كه 
اكثريــت قريــب بــه اتفــاق كارمندان 
به دليــل همه گيــري  مايكروســافت 
بيمــاري كوويد-19 همچنان مشــغول 

دوركاري هســتند، ايــن شــركت از 
 راهنمــاي »محــل كار تركيبي« 
)hybrid workplace( رونمايي 
كرده است تا پس از بازگشايي دفاتر 

مختلفــش در ايــاالت متحده، 
انعطاف پذيري بسيار بيشتري 
را فراهم كنــد. غول نرم افزاري 

جهان، بــه كارمندان خود 
اجــازه مي دهــد تا 

كمتر از 50درصد 
روزهــــاي  از 
كـاري شـــان 

را دوركار باشــند يــا درصــورت موافقت 
مديــران، مي توانند به صــورت دائم با اين 
روند به كارشان ادامه دهند. همچنين براي 
كارمندان اين امكان فراهم است، درصورتي 
كه موقعيت شان اجازه مي دهد، از شهر يا 
حتي كشوري ديگر به دوركاري بپردازند. با 
اين حال در مورد برخي پست ها و مشاغل 
چنين چيزي سخت و حتي نشدني به نظر 
مي رسد. به عنوان نمونه كساني كه در كار 
خود نياز به آزمايشگاه داشته و يا كساني كه 
به آموزش احتياج دارند، طبيعتا نمي توانند 
از اين مزيت برخوردار شــوند. 
مايكروسافت اعالم كرده 
كه هزينه هاي حضور 
در خانه و دوركاري 
را  كارمنــدان 
برعهده مي گيرد، 
كســاني  امــا 
به  كــه تصميــم 
جابه جايــي بگيرند 

و حتي از كشور خارج شــوند، بايد مخارج 
مربوط به اين نقل و انتقال را خود بپردازند. 
حركــت مايكروســافت به ســمت كار با 
انعطاف پذيري بيشتر، كه ماه ها پس از آن 
صورت گرفت اين شــركت بــه كارمندان 
خود اطــالع داد كه دفاتر ايــاالت متحده 
تا ژانويه2021 بازگشــايي نخواهند شد. 
مايكروسافت به دليل گسترش همه گيري 
بيماري كوويد-19 در سراســر كشــور به 
كارمندان خود اجــازه كار در خانه را از  ماه 

مارس صادر كرد.

مايكروسافت تنها نيست
در موضوع دوركاري، شركت مايكروسافت 
تنها نيســت و غول هــاي ديگــر فناوري 
ازجمله فيسبوك، گوگل و توييتر هم براي 
كارمندان شان شــرايط دوركاري را فراهم 
آورده اند. چندي پيش مارك زاكربرگ، مالك 
فيسبوك به سايت ورج گفته بود كه شرايط 
دوركاري براي كارمندان اين مؤسســه بين 
5تا 10سال مهيا خواهد بود. شركت گوگل 
نيز باتوجه به تداوم شــيوع ويروس كرونا و 
به منظور مهار اين ويروس و دور نگه داشتن 
كارمندانش از خطر ابتال، دوركاري را تا ژوئيه 
سال2021 تمديد كرده است. شركت آمازون 
نيز بخشــي از نيروهاي خود را دست كم تا 
ابتداي سال2021 دوركار كرده است. پس 
از تجربه دوركاري در ايام كرونا، توييتر هم 
اعالم كرده اســت كه كارمندانش مي توانند 
حتي بعد از پايان يافتن ايــام كرونا و براي 

هميشه دوركار باقي بمانند!

انعطاف پذيري با فناوري 
دفتر كار شما مي تواند لپ تاپ يا تبلت تان 
باشد. در واقع شــركت هاي بزرگ به اين 
نتيجه رســيده اند كه خيلــي از آدم ها در 
هر نقطه اي باشــند مي توانند با اســتفاده 
از فناوري وظايف شــغلي خود را به خوبي 
و حتي بهتر انجام دهنــد. به همين خاطر 
است كه به شدت اســتفاده از پلتفرم هاي 
الزم بــراي كار از راه دور مثل پلتفرم هاي 
مديريت پروژه، ويدئو كنفرانس و پيگيري 
مسئوليت ها زيادشــده است. گوگل هم به 

تازگي با بهينه سازي G suite اسم آن را به 
Work Space يا فضاي كاري تغيير داد تا 
نشان دهد چطور دوركاري در جهان جدي 
است. اين مســئله باعث مي شود شما مثال 
بتوانيد كارمند شركتي در آمريكا باشيد اما 

در يك كشور ديگر زندگي كنيد!
مايكروسافت يكي از چندين شركت بزرگ 
در دنياســت كه مي خواهد روش موسوم 
به انعطاف پذيــري را حتي پــس از پايان 
همه گيري با جديت ادامه دهد. آنها در واقع 
به دنبال آزمايش اين طرح در شرايط بحراني 
كنوني هســتند تا پس از آن نيز از مزاياي 
دوركاري بهره مند شوند. انعطاف پذيري در 
كار اين اجازه را به مديران شركت مي دهد 
تا نيروها و هزينه ها را آســان تر و در جهت 

بهره وري بيشتر به كار بگيرند.

 چالش سنتي ها
كشورهايي كه كمتر فناوري در آنها توسعه 
يافته است در ايام كرونا بيشترين مشكالت 
را پشت سر گذاشتند. ژاپن يك نمونه جالب 
در اين زمينه است. هر وقت صحبت از رايانه 
و روبات و... مي شود، بســياري ناخودآگاه 
سريع ژاپن را مهد اين فناوري ها مي دانند، 
اما ژاپني ها در همان ابتداي شيوع ويروس 
كرونا نشــان دادند كه جامعه شان چندان 
آماده پذيرش موضوعي بــه نام دوركاري 
نيســت. زماني كه اين موضــوع به اطالع 
مردم رســيد، جمــع فراواني به ســمت 
فروشــگاه هاي لــوازم الكترونيكي هجوم 
بردند تا اقالم مورد نياز خود را تهيه كنند. 
خبرگزاري آسوشيتدپرس در اين خصوص 
نوشت كه بسياري از اداره ها در اين كشور 
كارهاي شــان را هنوز هم با دستگاه نمابر 
انجام مي دهند و استفاده از ايميل چندان 
ميان شــركت ها رايج نيســت. نكته ديگر 
مجهز نبودن بســياري از خانه ها در ژاپن 
به اينترنت پرسرعت است. اين نيز خود به 
معضلي جدي بر سر راه دوركاري كارمندان 
تبديل شد. از سوي ديگر بيشتر مدارك و 
نامه ها بايد با مهرهاي كنده كاري شده به 
نام »هانكو« كه در اصــل نقش امضا را ايفا 

مي كند، به صورت حضوري مهر بخورد.
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يك گزارش متفاوت از نخســتین روز اجباري شدن اســتفاده از ماسك در تهران

مرضيه موســوي خبرنگار:  يك روز مثل 
همه روزها و سال هاي گذشته ازدحام جمعیت 
قابل توجه اســت؛ در ايســتگاه متروي تئاتر 
شــهر؛ يكي از نبض هاي تردد تهران. نیمي از 
چهره هاي 7صبحي خواب آلوده مسافران را 
ماسك پوشانده. از نیم ديگر هم به قدر كفايت 
خستگي مي بارد؛ به همان اندازه كه فكر كنیم 
امروز و ديــروز و روزهاي قبــل مترو چندان 
فرقي براي شــان نكرده و براي كسب روزي 
يكي از ارزان ترين سیستم های  حمل ونقلي 
را انتخاب كرده اند.   هفتمین ماه است كه كرونا 
سايه سنگینش را روي كشــور پهن كرده. با 
اين حال استفاده از ماســك در تهران و از آن 
جمله مترو و نــاوگان حمل ونقل عمومي »از 
شــنبه«، يعني همین ديروز اجباري شــده 
است. البته پیش تر هم موضوع اجباري بودن 
استفاده از ماســك مطرح بود اما اين بار گويا 
پاي جريمه به میان آمده اســت. علي ربیعي، 
سخنگوي دولت، به همین خاطر در نخستین 
روز اجباري شدن ماسك، ساعت 7صبح ديروز 
در شلوغ ترين ايســتگاه متروی تهران، يعني 
چهارراه ولیعصر)عج( يا همان ايستگاه تئاتر 
شهر حضور پیدا كرد. او ســري به غرفه هاي 
فروش ماسك زد و درباره قیمت و نحوه فروش 
سوال هايی را پرسید. در اين بین، مسافري كه 
چهره آقاي سخنگو را تشخیص داده سراغش 
رفت و زبان به گاليه گشــود: »مدام در اخبار 
اعالم مي كنند، ماســك3 اليه را بعد از چند 
ساعت استفاده دور بیندازيد. ولي ما هر ماسك 
را آنقدر استفاده مي كنیم تا پرزهايش بیني ما را 
به خارش بیندازد. آيا شرايط مردم را می دانید؟ 
همین ماسكي كه تا آخر بهمن 4تا هزار تومان 
مي خريديم، حاال در اوج نیــاز بايد چند برابر 
بخريم. هزينه ماســك و ضدعفوني كننده را 

براي هر خانواده حســاب كنیــد يك چهارم 
درآمد يك خانواده در ماه مي شود.« ربیعي از 
شغلش پرسید و پاسخ شنید كارگر است؛ »هر 
روز بايد ســر كار برويم. از اول كرونا تا حاال به 
جز تعطیالت عید، تعطیلي نداشتیم. آن هم 

با حداقل حقوق.«

فاصله ها از بين مي روند
معیارهاي فاصله اجتماعي در دنیاي زيرزمیني 
مترو با روي زمین كمي متفاوت است؛ در واقع 
فاصله اي در كار نیست. اين را مي توان از همان 
پله هاي برقي كه مسافران را به سالن ورودي 
مترو هدايت مي كنند فهمید. همراهان ربیعي 
كمك می كنند تا ســخنگوي دولت پیش از 
ايستادن روي پله برقي پیش پاي خود را ببیند. 
چند ثانیه مكث قبل از پا گذاشــتن روي پله 
برقي هم كافي است براي اينكه فاصله بیشتري 
روي پله ها براي خود خريده باشند؛ حدودا 4پله. 
فرنوش نوبخت، مديرعامل شركت بهره برداري 
متــرو مي گويد: »ايــن ســاعت از روز، مترو 
شلوغ ترين ساعت خود را پشت سر مي گذارد. 
همزماني ســاعات كاري اداره ها و شركت ها 
مهم ترين دلیل شلوغي در ساعات پیك است.« 
ماموران گیت ورودي مترو كه تا قبل از اين همه 
حواسشان به كارت زدن مســافران بود، حاال 
نگاهي هم به چهره مسافران مي اندازند و گاه 
و بي گاه صداي: »آقاي محترم! لطفا ماســك 
بزنید« و »خانم محترم! بدون ماســك امكان 
ورود به مترو را نداريد« به گوش مي رسد. حاال 
كه حرف از كاهش ســفرهاي غیرضروري و 
استفاده از وسايل نقلیه عمومي به میان مي آيد، 
داغ مسافراني كه از هزينه هاي تاكسي به تنگ 
آمده اند، تازه مي شــود. مرد میانسالي كه به 
صندلي ايستگاه تكیه داده مي گويد: »وضعیت 

متــروی آزادگان- قائم همیشــه همینطور 
شلوغ اســت. كرونا و قبل از كرونا هم ندارد. 
كرايه هاي تاكسي آنقدر زيادشده كه حقوقم 
كفاف پرداخــت آن را نمي دهد.«  كرايه هاي 
تاكسي افزايش داشته و استفاده از تاكسي را از 
اولويت بسیاري از مردم تهران خارج كرده است؛ 
نكته اي كه به نظر مي رسد از سیاست هاي ستاد 
ملي مقابله با كرونا جا مانده است. با اين حال  
ربیعي پاسخ به چرايي افزايش كرايه تاكسي 
در ماه هاي گذشته را به زمان ديگري موكول 
مي كند: »اجازه بدهیــد در اين باره اطالعات 
موثق و دقیقي به دست بیاورم تا بتوانم پاسخ 

درستي به سؤال شما بدهم.«
  ربیعي  2 برگ دســتمال كاغذي از جیبش 
بیرون مــي آورد، با عجله تا مي كنــد و آن را 
زير ماســك خود مي گذارد. واگن به شلوغي 
بقیه واگن ها نیست. يكي از مســافران رو به 
دوربین هايي مي كند كه شانس هم قطاري با 
سخنگوي دولت را داشتند؛ »لطفا عكسي از 
مسافران بگیريد كه فشــرده و نزديك به هم 
ايســتاده اند. مترو در اين ايستگاه هر 3دقیقه 
يك بار مي رســد. اگر فاصله رسیدن مترو به 
ايستگاه كمتر شود، واگن ها در ساعات اولیه 
صبح خلوت تر مي شوند.«؛ اتفاقي كه قرار بود 
در برنامه اي 5ساله رخ دهد. اما از 1050واگني 
كه دولت قرار بود طي اين 3ســال به متروی 
تهران اضافه كند هیچ واگن جديدي پا به داالن 
مترو نگذاشته است. ربیعي در واكنش به اين 
موضوع به همشهري می گويد: »طي 2 جلسه 
قبل ستاد اقتصادي دولت، وزير كشور طرحي را 
با همكاري وزارت صمت و با كمك شهرداري ها 
مطرح كرد تا از محل منابع تهاتر يا به شكلي 
ديگر، ارز تامین كرده و اتوبوس هايي را در داخل 
تولید كنیم. اكنــون 3وزارتخانه روي طرحي 

براي تامین منابع مالي و ارزي كار مي كنند تا 
اتوبوس هايي كه از رده خارج شده اما نوسازي 
آنها امكان پذير اســت، به چرخه حمل ونقل 
برگردد. برنامه ريزي بــراي رفع اين كمبود به 
خوبي پیش مي رفت ولي با توجه به تحريم هاي 
ظالمانــه، واردات قطعات بــه ارز زيادي نیاز 
داشت و به مشــكل برخورد كرديم.«  تعمیر 
و به روزرســاني واگن هاي متروی موجود در 
شهر و البته اتوبوس هاي شركت واحد و تامین 
منابع مالی مورد نیاز شــهرداری از مهم ترين 
دغدغه هاي اين روزهاي حمل ونقل در تهران 
اســت؛ موضوعي كه سالمت شــهروندان را 
مســتقیم و غیرمســتقیم درگیر خود كرده 
است. اين روزها كه اغلب شهروندان به دلیل 
تعطیل نبودن مشــاغل خود مجبور به تردد 
در شهر هســتند افزايش ناوگان حمل ونقل 
عمومي نیازي است كه بیش از پیش رخ نشان 
مي دهد.  ســخنگوي دولت با تأكید بر اينكه 
كشور در شرايط ســختي قرار دارد و اولويت 
اول سیاستگذاري ها تامین كاالهاي اساسي 
اســت،می گويد: » من در طول هفته گاهي با 
مترو و اتوبوس سركار می روم و با مشكالت اين 
حوزه آشنا هستم. قطعاً تالش هايي از سوي 
دولت براي حل مشكالت اين حوزه و افزايش 
ناوگان حمل ونقل شهري صورت گرفته است. 
در جلسات قبل شوراي اقتصادي دولت، وزير 
كشور در مشورت با شــهرداري و با همكاري 
وزارت راه و صمت طرحي را ارائه كرده كه بتوان 
به صورت CKD اتوبوس و واگن مترو تهیه كرد 
و يا اتوبوس ها و واگن هايي را كه نیاز به نوسازي 
دارند نوســازي كرد. دولت يك هــزار و 300 
میلیارد تومان براي ناوگان حمل ونقل شهري 
اختصاص داده است و درصورت ممكن از منابع 

ديگر نیز تأمین اعتبار بیشتر مي كند.«

 سخنگوی دولت 
در  ازدحام كنسروي مترو 

 اغلــب افراد دچــار عفونت 
بــا كروناويــروس عامــل 
بیمــاري كوويــد-19 بــر 
ضــد آن آنتي بــادي تولید 
مي كنند و اين آنتي بادي ها 
پروتئین هايی هســتند كه 
مانع عفونت دوباره سلول ها 

به وسیله ويروس  ها مي شوند.
اما آنتي بادي ها فقط بخشي از پاسخ ايمني بدن هستند. 
براي مثال سلول هايT، يكي از انواع سلول هاي دفاعي 
بدن، مي توانند سلول هايي را كه از قبل دچار عفونت با 

ويروس شده اند، از بین ببرند.
ســلول هاي B خاطره اي )نوعي ديگر از ســلول هاي 
دفاعي( مي توانند به سرعت پاسخ قوي آنتي بادي در برابر 
ويروسي كه قبالً بدن با آن مواجه شده است، ايجاد كنند.
میزان هاي آنتي بادي معموالً پس از برطرف شدن تهديد 
فوري عفونت كاهش پیدا مي كند. چند بررسي جديد 
نشان داده اند كه میزان هاي آنتي بادي بر ضد كروناويروس 
پس از رفع عفونت كاهش پیدا مي كنــد و بعد به حد 
پايداري مي رســد و براي 2تا 3مــاه در اين حد باقي 

مي ماند.
بررسي هاي ديگر وجود ســلول هايB و T اختصاصي 
براي مبارزه با كروناويروس را در خون افراد ماه ها پس 
از بهبودي شان نشان داده است. همه اين يافته ها نشان 
مي دهد كه دستگاه ايمني براي پاســخ سريع و قوي 
به ويروس درصورت قرارگیري دوبــاره در معرض آن 

آماده است.
گرچه اين شواهد آزمايشگاهي امیدواركننده هستند؛ اما 
شواهد واقعي با قرار گرفتن دوباره شمار بیشتر و بیشتري 
از افراد بهبوديافته )نه سلول ها در آزمايشگاه( در معرض 

ويروس به دست مي آيند.
پژوهشــگران در هنگ كنگ اخیراً نخســتین مورد 
ثابت شــده عفونت با ويروس كرونا را گزارش كرده اند. 
مردي كه براي نخستین بار در ماه مارس )اواخر اسفند( 
به كوويد-19 مبتال و پــس از 2آزمايش منفي پیاپي 
بهبوديافته اعالم شــده بود. اين مرد 4ماه و نیم بعد در 
يك آزمايش غربالگري با بزاق كه در فرودگاه هنگ كنگ 
هنگام بازگشت از اروپا انجام داده بود، دوباره مثبت اعالم 
شد. دانشمندان ماده ژنتیك ويروس هايي كه اين مرد در 
2بار عفونت آلوده كرده بودند، توالي يابي كردند و آنقدر 
تفاوت میان آن دو يافتند كه بیانگر 2عفونت جداگانه در 

اين مرد باشد.
اين مرد در عفونت اولش عالئم خفیفي را تجربه كرده 
بود و در عفونت دوم هیچ عالمتي نداشت. ممكن است 
دستگاه ايمني بدن اين فرد در بار دوم نتوانسته باشد او 
را در برابر عفونت حفاظت كند، اما به هرحال مانع شده 

است كه او در بار دوم بیمارتر شود.
البته هنوز خیلي زود اســت كه اين يافته ها را به موارد 
ديگر تعمیم داد. مــا نمي توانیم براســاس يك مورد 
ثابت شــده عفونت دوباره )در میــان میلیون ها مورد 
عفونت( نتیجه گیري كنیم كه  شــدت پاســخ ايمني 
میانگین به ويروس چقدر خواهد بود يا چه مدتي طول 

خواهد كشید.
به جز اين بايد تأكید كرد شخصي كه دچار عفونت دوباره 
شده است- حتي اگر عالمتي نداشته باشد- به طور بالقوه 
ممكن است ويروس را به ديگران منتقل كند. در نتیجه 
هركسي كه از عفونت كروناويروس بهبوديافته است، 
بايد همچنان ماســك بزند و فاصله گیري اجتماعی را 

رعايت كند.

ابتال به كرونا باعث 
ايمنی مي شود؟

پزشک همشهری

علی مالئکه
پزشك و روزنامه نگار

 روحاني : هر فردي ماسك نزند
  50 هزار تومان جريمه مي شود

در نخســتین روز از اجراي سیاســت هاي سختگیرانه تر اســتفاده از ماســك در تهران، 
رئیس جمهوري گفته است:» اگر كسي از ماسك استفاده نكند 50 هزار تومان جريمه مي شود 
و نیروي انتظامي و بسیج ما اين وظیفه را بر عهده دارند كه جريمه را به فرد متخلف اعالم كنند.« 
به گزارش ايسنا، حسن روحاني در سخناني در جلسه ستاد ملي مديريت بیماري كرونا گفت 
كه  همه افراد جامعه بايد در اجتماعاتي كه حاضر مي شوند از ماسك استفاده كنند. او افزود: اين 
طرح فعال مربوط به تهران بزرگ است و بعد مي تواند درصورت نیاز در ساير شهرها انجام شود. 
رئیس جمهور همچنین با بیان اينكه مردم بايد براي مراسم سوگواري پايان  ماه صفر پروتكل ها 
را مراعات كنند، تصريح كرد: امسال پیاده روي به سمت خراسان رضوي نداريم و همچنین هر 
مراسمي كه برگزار مي شود بايد مراعات همه پروتكل ها را درنظر داشته باشد كه قبال هم به 
مردم ابالغ شده است. روحاني با تأكید بر اينكه فرد مبتال ممكن است عالمت هم نداشته باشد 
اما ناقل باشد، تصريح كرد: مهم است كه جلوي مسیر انتقال را بگیريم و براي اينكه اين مسیر 
گرفته شود، به محض آنكه فهمید مبتال شده است، به خانواده و محل كار خود اطالع دهد و دو 
هفته در قرنطینه باقي بماند و حق خروج از قرنطینه را نداشته باشد. او ادامه داد: اگر فرد تخلف 
كند براي هر نوبت تخلف، 200 هزار تومان جريمه مي شود. سازوكار و سامانه آن مشخص شده 
و وزارت بهداشت مسئول آن است. اين تخلف بايد به حسابي كه وزارت بهداشت امروز آن را 
اعالم مي كند، واريز شود و اگر آن را واريز نكند از روش هاي ديگر گرفته مي شود. رئیس جمهور 
با تأكید بر اينكه اين جريمه ها بايد به حساب وزارت بهداشت واريز  شود، تصريح كرد: اگر فردي 
جريمه را پرداخت نكرد از راه هاي ديگر به عنوان بدهكاري آن افراد اقدام به عمل مي كنیم كه 
اين موضوع نیز جزو مصوبات ستاد ملي كروناست. به گفته روحاني، نیروي انتظامي، بسیج ، 
ناظران و بازرسان وظیفه دارند، مشخصات افراد متخلف را ثبت و به خود فرد اعالم كنند و او نیز 
بايد ظرف دو هفته در حسابي كه وزارت بهداشت اعالم مي كند مبلغ جريمه خود را واريز كند و 
چنانچه اين واريز انجام نشود، از راه هاي مختلف، مبلغ جريمه از حسابش كسر مي شود. او افزود: 
نیروي انتظامي از ابزار و وسايلي كه در اختیار دارد استفاده مي كند. ممكن است فردي ماسك 
ندارد و ناظران با او مواجه نشوند يا با او صحبتي نكنند اما در عین حال به وي ابالغ خواهد شد 
كه چه روزي، در چه خیاباني، بدون ماسك بوده ايد و موظف هستید 50 هزار تومان جريمه 
را پرداخت كنید. به گفته رئیس جمهور، بنابر گزارشي كه ناظران خواهند داد، براي صنوف و 
فردي كه در اصناف پروتكل ها را رعايت نمي كند، در مرحله اول تذكر داده مي شود، در مرحله 
دوم فرد 300 هزار تومان جريمه مي شود، در مرحله سوم يك میلیون تومان جريمه در انتظار 
اوست و در مرحله چهارم، محل كسب متخلف پلمب مي شود. او با يادآوري اينكه چهار مرحله 
جريمه براي كساني است كه در اصناف فعالیت مي كنند، گفت: اين افراد موظف هستند هم 
خودشان پروتكل هاي بهداشتي را مراعات كنند و هم صرفا به افرادي خدمت دهند كه آنان 
هم از ماسك استفاده مي كنند. روحاني در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به میزان جريمه 
درنظر گرفته شده براي رعايت نكردن پروتكل هاي بهداشتي در خطوط تاكسیراني، اظهار 
كرد: اگر راننده تاكسي رعايت نكند و ماسك نزند، 100 هزار تومان جريمه مي شود و اگر مسافر 

بدون ماسك را سوار كند براي هر نفر 20 هزار تومان جريمه مي شود.

آمــار مبتاليــان  ديروز

3875
آمار بهبوديافتگان  تا ديروز

403950 
آمــار جان باختگان ديروز

195
كل آمــار جان باختگان

28293

علــي ربیعــي، ســخنگوي دولــت در نخســتین روز 
اســتفاده اجبــاري از ماســك در متروي تهــران حاضر 
شــد و روز شــلوغ و پــر از ســؤال و جوابــي را گذرانــد
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درحد مقدور  و ممکن
در شرایطي که همه فیلم هاي اکران ۹۹ در گیشه شكست خورده اند 

چراغ تولید در سینماي ایران همچنان روشن است

  شكست پشت شكست؛ این 
داستان اکران ۹۹ است. بعد از 
کرونا هیچ فیلمي در سالن هاي 
سینما نمي فروشد؛ حتي اگر دنباله کمدي موفقي چون »خوب، بد، جلف« 
باشــد که در روزهاي اول اکرانش که هنوز ماجراي کرونا رسانه اي نشده 
بود، مطابق انتظارها مي فروخت. »شناي پروانه« پرفروش ترین فیلم اکران 
امسال، عایدي اش از بلیت فروشي سینماها، شــاید تنها بخشي از خرج 
صحنه اش را جبران کند. »خوب، بد، جلف: ارتش سري« که آورده اش از 
گیشه بیشتر از بقیه بوده )و باز هم درنهایت شكست تجاري خورده( بخش 
عمده فروش خود را در روزهاي قبل از شــیوع کرونا به دست آورده است. 
این تازه وضعیت پرتماشــاگرترین فیلم هاي امسال است. همه امیدهایي 
که به رونق گیشه پس از بازگشــایي سینماها بسته شــده بود، نقش بر 
آب شده؛ ســینماهاي متمول هم باالي ۵۰ درصد کارکنانشان را اخراج 
کرده اند و درآمد گیشه در بسیاري از سینماها حتي به اندازه اي نیست که 
کفاف پرداخت قبوض را بدهد. مي شود گفت عمال اکراني در کار نیست و 

سینماداري رسما به گل نشسته است.
   فیلم هاي پشت خط اکران طوالني تر از هر زماني شده؛ فیلم هایي که یا 
از سرناچاري به میداني مي آیند که شكست در آن سرنوشتي محتوم است 
و یا سیاســت صبر و انتظار را در پیش مي گیرند؛ انتظار براي مهار کرونا و 

بازگشت به شرایط طبیعي.
   در این میان مفري هم به نــام اکران آنالین وجود دارد که شــاید تا 
اندازه اي به کار فیلم هاي کم هزینه بیاید، ولي تجربه این چند ماه نشان داده 
که هنوز نوبت خوشه چیني از اکران آنالین فرا نرسیده است. شاید وقتي 
دیگر بشود روي اکران آنالین حساب باز کرد. ولي به نظر مي رسد با چنین 
روزي فاصله زیادي داریم. فعال اکران آنالین براي فیلم هاي سینمایي در 
حد یک دلخوش کنک به کار مي آید؛ در حدي که بخشي از هزینه ها جبران 
شود. فیلم هاي کم هزینه شاید قدري روي اکران آنالین حساب باز کنند، 
ولي فیلمي که با ســرمایه ۱۰میلیاردي تولید شــده، نمي تواند روي این 

سیستم عرضه حساب کند.
   کرونا اکران را از نفس انداخته، ولي تولید همچنان ادامه دارد؛ فیلم ها 
یک به یک در گیشه شكست مي خورند، در فاصله کوتاهي از ورود به عرصه 
اکران آنالین، قاچاق مي شوند و پشت خط مانده ها جرأت یا انگیزه حضور 
ندارند، ولي پروانه ساخت ها همچنان صادر مي شوند و فیلم هاي تازه جلوي 
دوربین مي روند. عمال دخلي وجود ندارد، ولي هنوز خرج سرجایش است. 
سؤال اینجاست؛ این سرمایه از کجا مي آید و بازار سینما چگونه این سرمایه 

را با احتمال ضعیف بازگرداندنش جذب مي کند؟ 
   بخشي از سرمایه تولید از نهادهاي دولتي-حكومتي مي آید؛ نهادهایي 
که بودجه اي براي همین کار دارند و در ســینماي ایران افرادي داریم که 
متخصص جذب بودجه از نهادهاي مرتبط و حتي غیرمرتبط هستند. در 
این سینما تهیه کنندگاني با سابقه فعالیت طوالني داریم که تاکنون ریالي از 
جیب براي فیلم هایشان هزینه نكرده اند و همیشه با پول دولت کار کرده اند. 
شرایط اقتصادي نامطلوب، تحریم و تورم کمرشكن، بخشي از بودجه هاي 
فرهنگي را تحت الشعاع قرار داده، ولي هنوز چنین اعتباراتي وجود دارد؛ 
هرچند نه به اندازه گذشته، ولي در حدي اســت که سینماي موسوم به 
دولتي تعطیل نشود؛ سینمایي که همیشه وجود داشته و سابقه اش به قبل 
از انقالب مي رسد. در دهه۵۰  این سینما در حاشیه بخش خصوصي فعالیت 
مي کرد. پس از انقالب به دالیلي متعدد و متنوع، سینما با محوریت حمایت 
دولت- حاکمیت ریل گذاري شد و در دهه هاي بعد هم همیشه کنار بخش 

خصوصي حضور داشت و هیچ وقت به حاشیه نرفت.
   اما بخش خصوصي. سال هاســت تولید در بخش خصوصي با جذب 
سرمایه هاي سرگردان و در مواردي مشكوك تداوم یافته است. بسیاري از 
تهیه کنندگان قدیمي یا حذف شده اند و یا به حاشیه رفته اند. تهیه کنندگان 
نسل جدید اغلب متصل به منابع مالي اي هســتند که به حضورشان در 
این عرصه یاري مي رســاند. در مورد حضور اسپانســرها هم باید به نقش 
تأثیر گذار خصولتي ها اشاره کرد. ســال گذشته چند فیلم مهم با سرمایه 
همین شرکت هاي خصولتي تولید شدند. امسال هم این اتفاق تكرار شده 
است. درباره دالیل، انگیزه ها و اهداف سرمایه گذاري در تولیدات سینمایي 
نكته هاي بسیاري را مي توان مطرح کرد. انگیزه سود اقتصادي احتماال از 
هر چیز دیگري کمرنگ تر است. اگر شما مثال ۱۰میلیارد تومان در اختیار 
داشته باشید منطق حاکم بر بازار حكم مي کند که براي رسیدن به سود، ارز 
و سكه بخرید یا وارد بازار مسكن، خودرو و... شوید و سرمایه گذاري در تولید 
سینمایي آخرین مقصدتان مي تواند باشد. خواب سرمایه و وضعیت مبهم 
اکران قاعدتا باید حضور در عرصه تولیدات سینمایي را به سرمایه گذاري اي 
فاقد توجیه اقتصادي تبدیل کند. نكته اینجاست که در مواردي بازگشت 
سرمایه براي ســرمایه گذار اهمیتي ندارد. پیچیدگي ماجرا هم از همین 

نقطه شروع مي شود.
  وقتي مي شــود براي فیلمي که مثال ۱۰میلیارد هزینــه تولید دارد 
۱۵میلیارد ســرمایه جذب کرد، چه نیازي است به اکران؟ تهیه کننده در 
تولید به سود ۵میلیاردي رســیده و عموما یک ریال از این سود هم صرف 
فیلم بعدي نمي شــود. تولید بدون اکران هم به راهش ادامه مي دهد. این 
ســیكل معیوب تا وقتي که ورود ســرمایه به عرصه تولیدات سینمایي 
بدون توجیه اقتصادي همچنان جذاب اســت، ادامه دارد. البته که توجیه 
اقتصادي هم فقط از راه گیشه به دست نمي آید و فقط یكي از راه ها، بهره 
گرفتن از معافیت هاي مالیاتي است. در پیچ و خم هاي این مسیر، انواع و 
اقسام خرد ه روایت ها وجود دارد که تكمیل کننده روایت اصلي اند؛ کشتي 

همچنان به راه خود ادامه مي دهد.
  اینكه تعداد تولیدات سینمایي نسبت به سال هاي گذشته کمتر شده، 
با توجه به شرایط اجتماعي و اقتصادي طبیعي است. معموال در نیمه دوم 
سال بازار تولید در سینماي ایران داغ تر مي شــود. در پاییز، تولید به اوج 
مي رسد تا در زمستان فیلم ها آماده شوند. شــرایط کرونایي پیش بیني 
آینده را دشوار تر از همیشه کرده، ولي به نظر مي رسد بهمن ماه امسال هم 
جشنواره اي در راه است. برخالف برخي تحلیل ها، امسال هم آن قدر فیلم 
وجود خواهد داشت که بشود جشنواره را برگزار کرد. فعال و در حد مقدور 
و ممكن چراغ تولید روشن است. فیلم ساختن سخت تر شده، ولي متوقف 
نشده. تا سرمایه )دولتي، حاکمیتي، خصولتي و خصوصي( هست تولید 

هم خواهد بود.

تخليه انرژي پس از چندماه تعطيلي!
از 2۰اسفندماه سال گذشــته که با توصیه ستاد 
پیشــگیري و مقابله با ویروس کرونا براي توقف 
تولید، سازمان سینمایي همه شــوراهاي پروانه 
ســاخت را تعطیل کرد، همه فكــر مي کردند در 
وضعیتي ناپایــدار قرار دارنــد و مي توانند کمي 
صبور باشــند. اما این وضع 2 ماه ادامه پیدا کرد 
تا در 2۱اردیبهشــت ماه ســال جاري اعالم شد 
که فعالیت هاي سینمایي از ســر گرفته خواهد 
شد. نخستین مجوز ســاخت فیلم سینمایي هم 
۱۱خردادماه براي ســاخت فیلــم »قلعه« به نام 
نیما جاویدي صادر شد. اما از آن روز که خبرها را 
پیگیري کنید، با انبوهي از اخبار مواجه مي شوید 
که فیلمسازان، گروه هایي را براي ساخت فیلمي 
تازه کنار هم جمع کرده انــد. در تازه ترین مورد، 
مجموعه اي تلویزیوني که در زنجان فیلمبرداري 
مي شود اتفاقي عجیب را تجربه کرد؛ مهران رجبي 
که معروف اســت به حضور در پروژه هاي متعدد 
سینمایي و تلویزیوني همان روز اول فیلمبرداري 
به ویروس کرونا دچار شــد و ســر از بیمارستان 
درآورد. او ۱۵روز را در این شهرستان روي تخت 
بیمارســتان بود تا اینكه از چند روز پیش دوباره 
براي همان ســریال جلوي دوربیــن رفت. حاال 
اینكه ســریال است و قرار اســت خالف بسیاري 
از پروژه هاي ســینمایي، پخش را تجربه کند. در 
این میان، چهره هاي سینمایي و نامداران، میان 
کارگردانان دست به دســت مي شوند و مشخص 
نیســت این همه تولید چه زماني در بازار سرریز 
کرده و سینما را با مشــكل تازه اي روبه رو خواهد 

کرد.
محمدعلي نجفي، رئیس هیأت مدیره خانه سینما 
در این باره مي گوید:»اگر با حجم باالي تولید مواجه 
شــده ایم به این خاطر اســت که انرژي  اي در این 
چند ماه تعطیلي انباشته شده بود که به گونه اي باید 
تخلیه مي شد. بنابراین بین فیلمسازان اینطور تصور 
شده که بهتر است گاهي بدون آنكه به اثرات آن فكر 
شود، دست به تولید بزنیم و امیدوار باشیم روزي 
به مخاطبان خود برسیم«. اما تصدیق این تحلیل 
به معناي آن است که به واقع سینما در سال آینده 
با بحران تماشاگر و غیبت گیشه مواجه خواهد بود. 
از آنجا که گیشه هاي سینما پس از شیوع ویروس 
کرونا نتوانستند از این فلج تحمیلي جان سالم به 
در ببرند، تا ســال دیگر چگونه باید به حیات شان 

ادامه دهند؟ چندوقت پیش بود که در همشهري 
به تعطیلي نسبتا کامل ســینماي ایران در سال 
۹۹پرداختیــم. در آن گزارش از ایــن گفتیم که 
سینماها فصل بهار را به طور کامل از دست دادند، 
بعد هم 2 ماه محرم و صفر، به عنــوان 2 ماه رکود 
سینماها حتي در شرایط عادي، فرا رسید و حاال 
هم که دوباره سینماها تعطیل شده اند و درصورت 
بازگشایي مجدد با محدودیت هاي سابق و استفاده 
از درصدي از ظرفیت صندلي ها، این بار ســرماي 
پاییز و زمستان و ترس از آنفلوآنزا و سرماخوردگي 
و واهمه کرونــا، ســینماها را بي رونق تر از پیش 
خواهد کرد. آیا ما مطمئن هســتیم سال بعد که 
این آثار به دنبال فرصتي براي نمایش مي گردند، 
شرایط آنقدر مساعد شده که مردم جرأت کنند پا 
در سالن ها گذاشته یا فیلم ها در صف هاي طوالني 

اکران بیات نمي شوند؟

فيلم ها حداقل باید 11ميليارد بفروشند
در همین چند ماه که کرونا هر بالیي خواســت و 
توانست بر پیكر مردم فرود آورد و حیات اقتصادي 
آنها را سلب کرد، هزینه تولید فیلم هاي سینمایي 
با دالر رشد کرد و زیاد و زیاتر شد؛ از 2 تا 3 میلیارد 
تومان به ۴ تا ۵ میلیارد؛ هزینــه اي که نه تنها در 
بخش تجهیزات و اجاره ادوات فیلمبرداري، نور، 
صدا و... که در دستمزدها هم خود را به سرمایه گذار 
تحمیل کرد. مثال کارگردانان مجبورند براي 6۰ 

جلســه تصویربرداري حدود ۹۵۰ میلیون تومان 
هزینه کنند و این به جز دستمزد عوامل فني است. 
بــراي بازگرداندن همین یک هزینــه، فیلم هاي 
ســینمایي باید 2,۵ میلیارد تومان فروش کنند. 
دستمزد عوامل فني نیز رقم قابل توجهي است و 
براي 6۰ جلسه بالغ بر یک میلیارد تومان هزینه در 
پي دارد و با این حساب، بازگشت 2میلیارد تومان 
هزینه تجهیزات و دســتمزد عوامل فني، نیاز به 
فروشــي حدود ۵میلیارد تومان دارد. به این رقم 
باید دستمزد کارگردان و بازیگران را نیز اضافه کرد. 
این یعني نیاز به فروشي ۱۱ میلیارد توماني براي 
بازگشت سرمایه. درحالي که اکران آنالین فیلم ها 
نیز که به عنوان آلترناتیوي براي اکران در سالن هاي 
سینما مطرح و آزموده شد، در بهترین شرایط براي 
اغلب فیلم ها حتي یک میلیارد تومان هم عایدي از 

محل فروش بلیت نداشته اند.

به اضافه هزینه رعایت پروتکل هاي بهداشتي
عالوه بر این، قابل توجه آنكه تولیدات مهم ســال 
۹8 عمدتاً هزینه اي بیش از ۵میلیارد تومان را در 
پي داشته  و اغلب آثار سینمایي در سال ۹8کمتر 
از ۱۰میلیارد تومان فروش داشته اند. این در حالي 
است که شیوع ویروس کرونا هزینه تازه اي را براي 
رعایت پروتكل هاي بهداشــتي هم به گروه هاي 
فیلمبرداري تحمیل کرده اســت. به نظر مي رسد 
که شمار آثاري که در ســال ۹۹ تولید مي شوند 

حتي هزینه شــان بازنمي گردد. ســرمایه گذاري 
پرریســک این ســؤال را به وجود مــي آورد که با 
توجه به تولیدات انبوه، آثار ســینمایي که آینده 
مبهمي در اکران دارند، توســط چــه گروه هایي 
سرمایه گذاري مي شوند و هدف شان از ساخت این 

فیلم ها چیست؟ 

با تشکر از سرمایه گذاران یا 
از این سينما بوي بهبود نمي آید

شاید اینطور به نظر مي رسد که سینماي ایران باید 
قدردان سرمایه گذاراني باشد که در این شرایط و 
با وجود تردید به بازگشت حتي بخشي از سرمایه، 
پول وارد پروژه ها مي کنند، اما همه چنین نظري 

ندارند.
مثــال محمدحســین فرحبخــش، تهیه کننده 
و کارگردان ســینما بخشــي از گرفتاري در این 
وضعیت پرهزینه را تقصیر تولیدکنندگان سریال ها 
مي داند؛ سریال هایي که آن قدر تولیداتشان فزوني 
گرفت که از یكجا به بعد تصمیم گرفته شد فعال به 
پروژه اي جدید اجازه تولید داده نشود؛ تولیداتي که 
مي دانیم مانند فیلم هاي سینمایي دغدغه اکران 
در ســالن هاي در حال احتضار ســینما را ندارند. 
فرحبخش معتقد اســت در تولید ســریال هاي 
قالبي در شــبكه نمایش خانگي نوعي پولشویي 
اتفــاق مي افتد؛»این آثار باعث شــده بازیگران و 
عوامل بیكار نماننــد و پول هــاي کالن بگیرند. 
بخش خصوصي دیگر وجود ندارد. با این وضعیت 
سرنوشت خوبي در انتظار سینما نخواهد بود. فكر 
مي کنم کرونا بیش از همه اقتصاد سینما را نشانه 
گرفته اســت«. هرچند با وجود چنین وضعیتي 
هنوز عده اي با نگاهي مثبت بــه ماجرا مي نگرند 
و معتقدند همین ســرمایه گذاران هســتند که 
سینماي ایران را در بحران فعلي نجات مي دهند و 
باعث حیات آن و عبور از شرایط فعلي خواهند شد.

          
از ابتداي سال مي نویسیم که هنوز هیچ تحلیلي از 
برایند رویكرد سینماي ایران به تولید آثار نمي توان 
داشت. هنوز هم نمي توان هیچ چیز را پیش بیني 
کرد. سرنوشــت تولید و عرضه آثار ســینمایي، 
همچنان بســته به بهبود شــرایط و وضع شیوع 
ویروس کروناست؛ بالیي عالمگیر که هنوز بین چند 
میلیارد آدم در جهان یكي پیدا نشده بتواند بگوید 

کي قرار است دست از سر ما بردارد.
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به اميد اكران ۱۴۰۰ افزايش درخواست پروانه ساخت در پايان دولت ها
تولیدات ۹۹ قرار است سال آینده اکران شوند؛ سالي که امیدواریم کرونایي نباشد آیا شرایط نامساعد اکران باید بر تولید اثر بگذارد؟

منوچهر محمدی: براي اینكه بتوانیم دقیق تر به چرایي تولید آثار سینمایي در دوره کرونا بپردازیم، باید از چند 
منظر به آن نگاه کنیم. در وهله نخست؛ بالي نازل شده کرونا، که خارج از اراده و تصور هر کشوري بوده، ما را درگیر 
بحراني کرده که در همه ابعاد جسماني، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي قابل رویت است. این بحران نیز مختص یک 
منطقه یا نقطه خاص جغرافیایي نیست. دنیا با همه کشورهاي توسعه یافته و در حال توسعه اش درگیر جنگ با این 
ویروس هستند. متأسفانه مواجهه با بیماري، مرگ و تأثیر منفي این ویروس بر مناسبات اجتماعي، شرایط را براي 
همه مردم دنیا دشوارتر کرده. این مشكل تا پیدا کردن واکسن ویروس وجود دارد و ما موظفیم زیست مناسب با 

این اپیدمي را پیدا کنیم. اما تأثیر دیگر شیوع ویروس کرونا، روي مسائل اقتصادي است. 

هر سال بخشي از تولیدات سینماي ایران با هدف ثبت نخستین حضور در جشنواره فیلم فجر ساخته و آماده 
نمایش مي شــود. بخش دیگري از تولیدات، کاري به جشنواره ندارند و مســتقیما براي اکران عمومي کلید 
مي خورند. دسته سومي هم وجود دارند که اصال کاري با داخل ندارند یا دست کم اولویت شان بازار ایران نیست. 
این فیلم ها براي حضور در جشنواره هاي خارجي ساخته مي شــوند. البته این بازار چند سالي است که کساد 
شده و تعداد فیلم هایي که هدف گذاري شان خارج از مرزهاست کمتر شده است. اراده اي وجود دارد که تحت 
هر شرایطي و با وجود کرونا، جشنواره فجر برگزار شود. تصمیم دولت بر تداوم سیاست عادي سازي ، در حوزه 

فرهنگ با برپایي جشنواره ها و بازماندن سینماها، مصداق مي یابد. 

آتش بدون دود
مجوز ساخت آثار سینمایي یكي پس از دیگري صادر مي شود درحالي که وضعیت اکران همچنان بحراني است

   در شرایطي كه تهران در وضع فوق قرمز قرار 
گرفته و از بيمارستان ها خبر مي رسد كه ظرفيت 
تخت ها تکميل است و دیگر شهرهاي ایران هم 
در وضعي نسبتا مشــابه به پایتخت با ویروس 
كرونا درگير شده اند، شــما بروید سراغ موتور 
جست وجوي گوگل و كنار آن دكمه »جست وجو 
كن!«، این متن را تایپ كنيد: توليد فيلم سينمایي. بعد تاریخ را كمي به روز كنيد و در چند ماهه اخير 
چرخي بزنيد. آنچه خواهيد دید انبوه پروژه فيلم ها و سریال هایي است كه یا در مرحله پيش توليد 
قرار گرفته اند یا توليد را آغاز كرده اند یا حتي در پایان راه هستند. اما در عين حال آنچه بيش از هر 

چيز توجه تان را به خود جلب مي كند، گيشه هاي بي  رونقي است كه هر روز از كنارشان عبور مي كنيد، 
بي آنکه بتوانيد جراتي به خود داده و پا در سالن هاي سينما بگذارید. آن زمان است كه این سؤال اساسي 
در ذهن تان جرقه مي خورد؛ این فيلم ها براي چه كساني ساخته مي شوند؟ براي كدام سالن هاي سينما؟ 
این سطرها را در حالي مي خوانيد كه اتفاقا دوباره سينماها نيز مانند دیگر مراكز هنري، تعطيلي چندباره 
را تجربه مي كنند. براي توليد پروژه هاي سينمایي و فيلم ها و سریال هاي شبکه نمایش خانگي، كلي 
هزینه مي شود؛ در روزگار تسلط كرونا بر جهان، این هزینه ها بيش از پيش هم شده... این سرمایه اگر 
قرار نيست در چرخه توليد و عرضه، به جيب سرمایه گذار برگردد، پس این روزها سينماي ایران چرا 
اینقدر پركار شده است؟ سينمایي كه فصل داغ توليد را مي گذراند درحالي كه سالن هاي عرضه و نمایش 

این فيلم ها، در سردي مطلق فرورفته اند؛ آتشي بدون دود.

  قطع آخرين پيوندهاي ميان توليد و گيشه 
 كرونا آخرین پيوندهاي ميان 
توليد و گيشــه را قطع كرده 
است. در مورد توليداتي كه روي 
دست ســازندگانش مانده اند، 
همين اكران سرد و متزلزل و 
اكران آنالین و جذب حمایت و 
وام دولتي، آب باریکه اي است 
براي زیان كمتر. فرایند توليد 
در ســينماي ایران پيچيده و 
غيرشفاف است؛ سينمایي كه 
اساسا بسياري از محصوالتش 
در فرایندي غيرطبيعي توليد 
مي شــوند. احتماال ایران تنها 
كشوري اســت كه كارگرداني 

مي تواند هر سال فيلم بسازد، فيلم هایش یا در گيشه شکســت بخورد یا اكران نشود، ولي باز هم 
فيلمساز ســرمایه براي فيلم بعدي در اختيار داشته باشــد؛ اتفاقي كه محال است در هيچ كشور 

صاحب سينمایي رخ دهد.

 تولید بدون
اکران
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سعيد مروتي 
روزنامه نگار

علیرضا رئیسیان: 
معکوس

 مسير دنيا 
حركت مي كنيم

قربانيان ۹۹ 
کرونا اکران امسال را 

از نفس انداخت 

14

14

16

15

14

فیلمسازان مطرحي که فیلم 
ساختند یا پروانه ساخت گرفتند 

و كشتی به راهش
 ادامه می دهد

خسرو معصومي: 

 رؤیاي ما در این 

سالن هاي تاریك 
محقق مي شود

سیدضیاء هاشمی: 

براي 1400 هم 
فيلم داریم

 هزینه توليد آثار سينمایي به  دليل 
 رعایت پروتکل هاي بهداشتي با

30 درصد افزایش روبه رو بوده است

 چرخه تولید
 نباید متوقف شود

کرونا چرخه تولیــد را کمي کند کرد 
ولي موفق به متوقف کردنش نشد. در 
همین ماه هاي اخیر فیلم هایي ساخته 
شد و فیلم هاي شاخصي هم در مرحله 
پیش تولید هســتند. ســینماي ایران 
بدون چشم انداز روشن اکران همچنان 
به راهــش ادامــه مي دهــد. هرچند 
تعداد پروانه ساخت ها بســیار بیشتر 
از فیلم هاي ســاخته شــده است ولي 
احتماال به سیاق همیشــه پاییز، آمار 
فیلم هایي که از مرحله پیش تولید گذر 
مي کنند و به فیلمبرداري مي رســند 

رشد قابل توجهي مي کند. 

تیتر یک

نگار حسينخاني 
روزنامه نگار



آيا شرايط نامساعد اكران بايد بر توليد اثر بگذارد؟

 افزايش درخواست 
پروانه ساخت در پايان دولت ها

بــراي اينكه بتوانيــم دقيق تر به 
چرايي توليد آثار ســينمايي در 
دوره كرونا بپردازيم، بايد از چند 
منظر به آن نــگاه كنيم. در وهله 
نخست؛ بالي نازل شده كرونا، كه خارج از اراده و تصور هر 
كشــوري بوده، ما را درگير بحراني كرده كه در همه ابعاد 
جسماني، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي قابل رويت است. 
اين بحران نيز مختص يك منطقه يا نقطه خاص جغرافيايي 
نيســت. دنيا با همه كشــورهاي توســعه يافته و در حال 
توســعه اش درگير جنگ با اين ويروس هستند. متأسفانه 
مواجهه با بيماري، مــرگ و تأثير منفي ايــن ويروس بر 
مناسبات اجتماعي، شرايط را براي همه مردم دنيا دشوارتر 
كرده. اين مشكل تا پيدا كردن واكسن ويروس وجود دارد 
و ما موظفيم زيست مناسب با اين اپيدمي را پيدا كنيم. اما 
تأثير ديگر شيوع ويروس كرونا، روي مسائل اقتصادي است. 
سينما به عنوان مركز تجمع و محلي براي تفريح و گذران 

اوقات فراغت، تحت تأثير اين اپيدمي قرار گرفته است.
اين شرحي بود بر واقعيت موجودي كه جهان با آن درگير 
است. هرچند اين مسئله به هيچ وجه نبايد مانع آن شود تا 
به آينده فكر نكنيم. باالخره روزي واكسن اين بيماري كشف 
شده و بشــر راه عالجي براي اين مشكل پيدا خواهد كرد. 
ممكن است روند رســيدن به حل چنين مشكلي طوالني 
شود، اما از آنجا كه جمعي از دانشمندان دنيا بي وقفه براي 
رسيدن به اين واكسن در تالش هستند، اين مسئله نيز حل 
خواهد شد و چون ديگر اپيدمي هاي تاريخي مشمول مرور 

زمان مي شود. پس نبايد نسبت به آينده نااميد بود.

اما اگر بخواهيم اين اميد را در ســينما توسعه دهيم، بايد به 
اين نكته توجه كنيم كه هر ساله، تعدادي درخواست پروانه 
ساخت ارائه مي شود كه براســاس معدل سال هاي گذشته، 
بين 30تا 40درصد اين پروانه ها به توليد نمي رســند. پس 
بايد بدانيم كه اين پروانه ها لزوما به معناي توليد فيلم نيستند. 
چنانچه هر سال مثال 160يا 170پروانه ساخت صادر مي شد، 
اما خروجي آن در ســينماي ايران100 فيلم است. اما نكته 
بعدي اينكه در ســال هاي پاياني دولت ها، معموال وضعيت 
به گونه اي است كه تهيه كنندگان گمان مي كنند، بهتر است 
يك پروانه ساخت بگيرند تا پشت درهاي بسته سياست هاي 
عجيب و غريب دولت بعدي نمانند. از آنجا كه مشخص نيست 
در دولت بعدي چه سليقه اي حاكم بوده و به تبع آن مشخص 
نيست چه رويكردي در وزارت ارشاد پيش گرفته مي شود، 
اين نوعي ايمن بــودن از وضعيت محتمل پيش رو اســت. 
تهيه كننده تصور مي كند اگر يك پروانه ســاخت، به شكل 
ذخيره داشته باشــد، يك گام در سال هاي بعد جلوتر است. 
اين دو واقعيت براي درخواســت باالي پروانه ساخت قابل 

شناسايي و تحليل است.
اما از اين ميزان پروانه صادر شــده، عده اي بــه توليد فكر 
مي كنند و فيلم شــان را به ســاخت نزديك تــر مي كنند. 
اين دســته از تهيه كنندگان كه در چنين شرايطي با همه 
ســختي ها، وضعيت اقتصادي ناروشــن و اكران هاي راكد، 
دست به توليد مي زنند جاي تشكر و قدرداني دارند. همه ما 
مي دانيم كه باالخره چرخ اين سينما راه خواهد افتاد، با همه 
دير و زودها، اكران نيز رونق پيدا خواهد كرد. اين سينما به 
فيلم نياز دارد. از سويي همكاراني در ديگر عرصه هاي صنعت 
سينما هستند كه معموال آسيب پذيرتر بوده و در اين ماه ها 
معيشت شان به خطر افتاده است. همين توليد باعث مي شود 
حيات ســينما ادامه پيدا كند و اين افراد بيكار نشوند. پس 

اساسا توليد بي هدف انجام نمي شود.
اما درباره اين گزاره كه »ســود در توليد است« بايد بدانيم 
كه تنها درباره پاره اي از نهادهاي دولتي و شبه دولتي صدق 
مي كند كه با وجود شــرايط اقتصادي موجود دست به عصا 
شــده اند. منابع مالي اين گروه ها به علت تحريم و مشكالت 
اقتصادي كاهش يافته و حمايت هاي سابق و سرمايه گذاري 
الزم و دست و دلبازانه ديگر مثل گذشــته انجام نمي شود. 
ممكن است سرمايه گذاري اندكي انجام شود، اما آن سرمايه 
معنادار با پروداكشــن هاي پرهزينه ديگر در اين ســال ها 

وجود ندارد.
اما توصيه ام به همكارانم كه هم اكنون در فكر توليد آثار خود 
هستند، اين است كه فيلمنامه هايي را وارد مرحله توليد كنند 
كه چندان مشمول مرور زمان نشود. تا اگر يك سال ديگر اين 
وضعيت ادامه دار شد، فيلم كهنه نشده باشد، قابل اكران باشد 
و در آن زمان نيز تازه به نظر برســد. به نظر اگر نقدينگي الزم 
داشته باشد، ساخت فيلمنامه هايي كه چندان مشمول مرور 
زمان نشوند، نوعي آينده نگري اقتصادي خواهد بود. اگر به رقم 
توليد نگاه كنيم، سال به سال قيمت تمام شده آثار سمعي و 
بصري، نه باالتر از تورم موجود در كشور، همپاي آن افزايش 
داشته اســت. بنابراين اگر كسي در ســال جاري فيلمي را با 
ميانگين 4ميليارد تومان توليد كند، اگر در سال 1400بخواهد 
هزينه كند، مطمئنا بايد با بيش از 5ميليارد تومان دست به 
توليد بزند. بنابراين از نظر اقتصادي توليد فيلم در سال جاري، 
بسيار مقرون به صرفه تر از توليد آن در سال آينده خواهد بود. 
اين وابسته به شرايطي است كه فرد از نقدينگي الزم برخوردار 
بوده و با عالقه به سينما و ضرورت ساخت اثر حتما محاسبه 

اقتصادي در اين زمينه داشته باشد.
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سبقت توليد بر اكران در سينما، در گفت وگو با عليرضا رئيسيان، كارگردان و تهيه كننده 

معكوسمسيردنياحركتميكنيم
وضعيت پررونق توليد، ناشي از لزوم پر كردن سبد جشنواره است

عليرضا رئيسيان، كارگردان باسابقه سينما، چند  ماه پيش در مصاحبه اي گفته بود كه مشكالت امروز سينما، ناشي از ضعفي است 
كه پيش از كرونا نيز وجود داشته. وقتي از او مي خواهيم نظرش را درباره وضعيت جديد در دوره كرونا بگويد و آن را تحليل كند، 
حيرتش درباره عرصه پررونق توليد در روزگاري كه بهترين فيلم ها نيز در گيشه حتي نتوانسته اند به فروش حداقلي دست پيدا 
كنند و هزينه توليد خود را بازگردانند به طعنه و با ريشخند است. او مي گويد كه اين متد موفقيت آميز را بايد در سينماي دنيا آموزش 
بدهيم. اينكه در وضعيت ركود بازار اكران، توليد پيشي گرفته و دستمزدها جهشي ناگهاني داشته چندان در چهارچوب منطق قابل 

بررسي نيست. ما در اينجا با رئيسيان درباره همين وضعيت عجيب صحبت كرده ايم.

 درشرايطي كه چشم انداز اكران در ماه هاي آتي و حتي 
سال آينده مبهم است، چراغ توليد همچنان روشن مانده. اين 

وضعيت راچگونه تحليل مي كنيد؟
اين مفهوم كه »سود در توليد اســت«، بيش از سه دهه در سينماي 
ايران رايج شده. به اين دليل كه ســرمايه گذاران توليد آثار سينمايي 
هدف شان تصرف اكران سال آينده است. چون امسال با شيوع ويروس 
كرونا عمال اكران ها مختل شده. مســئله اين جاست كه با وجود اين، 
كشورهاي توسعه يافته هم به اندازه سينماي ايران توليد ندارند. اين 
كشورها معموال در سيستم آنالين نمايشي توليدات زيادي دارند، اما 
در سينما نه. و عجيب تر آنكه دستمزدها در ايران به شدت افزايش پيدا 
كرده. درحالي كه در دوران بيكاري، بحران اقتصادي و تورم، در همه 

دنيا دستمزدها كاهش پيدا مي كند.
خب به نظرتان اين وضعيت از چه پشــتوانه اي نشات 

مي گيرد؟
اين نشانه شكوفايي در يك چرخه  معيوب است كه تدبير مديران در 
ايجاد آن بي تأثير نبوده. شايد الزم باشد اين روش مديريتي سينماي 
ايران به همه دنيا درس داده شــود كه ياد بگيرنــد چگونه در ركود 
توليدات بيشتري داشته باشند. آن دسته كه در اين سينما بيكارند هم 
حتما نمي دانند چطور بايد سرمايه جذب كرده و كار كنند. اصال چه 
نيازي به فيلم خوب وجود دارد؟ همين آثاري كه در اين چند سال، از 

فروش هاي بااليي برخوردارند، براي سينماي ما كافي است.
سرمايه بخش غيردولتي و غيرحاكميتي چگونه وارد 
چرخه توليد مي شــود، درحالي كه سرنوشت اقتصادي اش در 

بهترين حالت هم مبهم است؟
سرمايه گذار خصوصي به صورت كالن وجود ندارد. همه سرمايه گذاران 
موجود در ســينماي ايران كه اكنون در حال كار هستند وابسته به 
نهادي دولتي بوده و به شكل هاي گوناگون وارد سينما شده اند. سرمايه 
خصوصي و سالم كمتر وجود دارد. كارگردانان و تهيه كنندگان ممكن 
است با چند نفر شــريك شــوند و يك اثر را به توليد برسانند و اميد 
داشته باشند در سال آينده، سينما روزهاي بهتري را تجربه كند. اما 
اينها هم به واقع سرمايه گذار محســوب نمي شوند، بلكه اين شراكت 

منوچهر محمدي
تهيه كننده

نگاه

ســرمايه خصوصي و ســالم كمتر وجود دارد. 
كارگردانان و تهيه كنندگان ممكن است با چند 
نفر شريك شوند و يك اثر را به توليد برسانند و 
اميد داشته باشند در سال آينده، سينما روزهاي 

بهتري را تجربه كند

اكران ســينماها به  دليل شــيوع 
ويروس كرونا دچار بحران بي ســابقه اي شده 
اســت، به زعم شــما با پيروي از چه الگويي 

توليدات سينمايي همچنان تداوم دارد؟
تعدادي سريال در شــبكه نمايش خانگي در حال 
توليد است كه خاستگاه نمايش آن كامال مشخص 
بوده و ايــن مجموعه ها مانند گذشــته در اختيار 
مخاطب قــرار مي گيرند. بخشــي از توليدات در 
اين حــوزه با دقــت كافي توليد مي شــوند؛ مثل 
سريال »خاتون« به كارگرداني تينا پاكروان كه به 
لحاظ قيمت و محاسبات پرداختي بسيار معقول و 
منطقي است. اين دست آثار مي توانند به اقتصاد 
سينما كمك كنند. البته در اين حوزه سريال هايي 
داريم كه توليد آنها در ارائه دستمزدها بي رويه بوده 

و به اقتصاد سينما لطمه زده است. 
در رابطه با ســينما، در اين شــرايط كار 2 جنبه 
دارد؛ يا پولي توسط ســرمايه گذار تامين مي شود 
كه بازگشــت آن برايش اهميت نــدارد و تنها به 
 خاطر عالقه به سينما ســرمايه گذاري مي كند و 

در بازگشت ســرمايه اش صبر به خرج مي دهد. يا 
بخشي از پول هاي تزريق شده به سينما در شرايط 
فعلي پول هاي بادآورده است كه حساب و كتابي 
ندارند. اين دســته هم به اقتصاد ســينما آسيب 

مي رسانند.
آيا صنعت ســينماي ايران آنقدر 
خودبسنده و قوي شــده كه بدون اكران هم 

بتواند سرپا بماند؟
با يك محاسبه سرانگشتي براي هر مخاطب فهيم 
قابل درك است كه سينماي ايران پيش از كرونا، 
كامال ورشكسته بود. حاال با تحميل شرايط ناشي 
از كرونا، اوضاع بســيار نابسامان تر هم شده است. 
وقتي فيلم در يك سينماي مهم 7 بليت مي فروشد، 
چطور مي توان به اين اقتصــاد آن اميدوار بود؟ باز 
نگه داشتن سينما به چه قيمتي ممكن شده است؟ 
نمي توان چراغ سينما را اينگونه روشن نگه داشت. 
حداقل بخش خصوصي امكان روشن نگه داشتن 

اين چراغ را ندارد.
در كشور انگليس وقتي مردم به رستوران ها نرفتند 

و به  دليل شيوع كرونا اين شغل دچار مشكل شد، 
دولت اعالم كرد به رستوران ها كمك خواهد كرد. 
اينگونه كه شهروندان با حضور در رستوران ها تنها 
نيمي از هزينه غذاي خود را به صاحب رســتوران 
پرداخت مي كنند و بقيه اين هزينه توسط دولت 
پرداخت مي شود.به اين ترتيب به مشاغل مختلف 
در كرونا كمك مي شود. نمي توانيم سينما را باز نگه 
داريم و سالن  دارها را موظف كنيم در اين وضعيت 
كار كننــد، در عين حال هزينه هــاي گزاف آن را 
ناديده بگيريم. مردم به سينما نمي روند. چرا بايد 
پز اين را بدهيم كه سينماها باز است. خب به چه 
قيمتي؟ وضعيت كرونا در ايران قرمز و فوق قرمز 
است و به زودي با شــرايطي كه پيش رو داريم و با 
هشدارهاي وزارت بهداشت و بهداشت جهاني، با 
يك فاجعه روبه رو خواهيم شــد. چطور در چنين 
شــرايطي مي توان توقع داشت كه ســينماها باز 
باشد؟ به فرض كه سينما باز بود، ما براي سال آينده 
هم توليد براي ارائه در سالن سينما داريم. اگر يك 
درصد سينماها در سال 1400 باز باشد، توليد به 

اندازه كافي وجود دارد.
»سود در توليد اســت« اين جمله 

آشنا را چگونه تحليل مي كنيد؟
ســينماي ايران هيچ گاه ســودده نبوده اســت. 
سينمايي ورشكسته بوده كه امروز با شيوع ويروس 
كرونا، اين ورشكســتگي به اضمحــالل و نابودي 
سينما منجر شده است. دليل اين مدعا، اين است 
كه اصوال نگاه بســته بعضي مديران و فشاري كه 
بعضي گروه ها با نگاه هاي بسته و افراطي برمجموعه 
توليد مي آورند، باعث يك شكل شدن فيلم ها شده 
و نتيجه اين مي شود كه انتظار زيادي از اين سينما 
نمي توان داشــت. بنابراين زيان انباشته به  وجود 
آمده. بخش هاي مختلف فرهنگــي از ارگان ها و 
نهادهــا در اين موقعيت، ســرمايه گذاري كرده و 
پول هايي كه پيش تر ذكر آن رفت )بادآورده( براي 
اين افراد بازگشــت ســرمايه مهم نيست، بلكه به  
دنبال مطاع خود )شــهرت، عالقه، استراتژي و...( 

مي گردند.
شيوع كرونا هزينه هاي توليد را هم 

افزايش داده. رعايت پروتكل هاي بهداشــتي 
براي گروه هاي فيلمسازي هزينه مضاعفي را به 

محصول در حال توليد تحميل مي كند.
حداقل در توليد 30 درصد افزايش هزينه داشته ايم 
كه اين به  دليــل رعايت پروتكل هاي بهداشــتي 
است. رعايت قوانيني كه روند سرعت در توليد را 
كاهش داده است. توليد در شرايط شيوع بيماري 
كرونا عاقالنه نيست، جداي از خطرات جدي براي 
اهالي سينما، ما براي ســال آينده نيز توليد داريم 
و فيلم هاي زيادي هنوز بر پرده ســينماها نمايش 
داده نشده اســت. در عمل 4 فيلم اكران كرده ايم. 
اميد فيلمسازان هم به اكران آن است. با توجه به 
ناشــناخته بودن رفتار ويروس نمي توان آينده را 
حدس زد. بايد جلوي توليد انبوه و بي رويه گرفته 
شود و تنها موارد خاص بايد مجوز دريافت كنند تا 

هزينه اي به سينماي ايران تحميل نكرده باشيم.
 با اين هزينه هاي باال و دشوارتر شدن 
بازگشت سرمايه، آينده توليد در سينماي ايران 

را چگونه ارزيابي مي كنيد؟

گفت وگو با  سيدضياء هاشمی، تهيه كننده درباره توليد انباشته سينماي ايران 

سينما قبل از كرونا هم ورشكسته بود
توليد آثار سينمايي به  دليل رعايت پروتكل هاي بهداشتي با 30 درصد افزايش هزينه روبه رو بوده است

زهرا رستگارمقدم
روزنامه نگار

عده اي از اهالي سينماست كه عموما هم پخش كننده، هم سينمادار و 
هم توليدكننده هستند. سرمايه گذاري به معناي آنكه سرمايه گذار در 
سينما يا در فرهنگ، تئاتر، سينما و موسيقي باشد، وجود ندارد و بسيار 

روشن است كه داستان از چه قرار است.
لزوم توليد در اين شرايط چيست؟

براي جشنواره فيلم نياز است و دولت همه امكانات را به  كار گرفته تا 
جشنواره چند فيلم براي نمايش داشته باشد. آنها كه قرار است مثل 
سال هاي گذشــته جوايز را بگيرند بايد با فيلم هايشان امسال نيز در 

جشنواره حضور داشته باشند.
ضعف سينماي ما امروز در چه بخشي است كه نياز به 

هم انديشي و اصالح آن وجود دارد؟

تحليل من اين است كه هيچ ســينمايي در دنيا وجود ندارد كه تعداد 
بازيگران مطرحش به اندازه انگشتان دو دست هم نباشد. اين مسئله در 
سينماي ايران به بحران بدل شده. اين بحران را نيز بايد توليدكنندگان 
حل كنند. شايد الزم باشد صنوف سينما با يكديگر متحد شده و 100 
بازيگر در سنين مختلف براي اين بازار گسترده تربيت كنند. اگر از بحران 
كرونا عبور كرديم، آيا بايد همچنان از همان مسير 10 سال گذشته عبور 
كنيم؟ پيشنهاد مي كنم بازيگران جديد و بازيگران قديمي به تعادلي با 
يكديگر برسند. در اين باره بايد فكر جدي شود تا هم محصوالت بهتر و 
هم مقرون به صرفه تري در سينما توليد كنيم. كاري كه در همه دنيا انجام 
مي شود و هر سال تعداد زيادي از بازيگران سينما به اين چرخه افزوده 

مي شوند. متأسفانه ما همچنان در جا مي زنيم.

قربانيان۹۹
كرونا اكران امسال را 

از نفس انداخت 

بيش از 3  ماه تعطيلي، اكــران ناقص و كم رونق و 
شكســت تجاري همه فيلم ها و بدترين كاركرد 
گيشه تاريخ سينماي ايران. اين عاقبتي است كه 
كرونا براي اكران ۹۹ رقم زد. اوضاع آنقدر خراب بود 
كه وقتي خبر بازگشايي سينماها منتشر شد، هيچ 
كدام از صاحبان فيلم ها رغبتي به نمايش عمومي 
آثارشان نشان ندادند. »شناي پروانه« و »خوب، 
بد، جلف۲: ارتش سري«، به ضرب و زور فشارهاي 
بيروني وارد گود اكران شدند. فيلم هايي كه قرار 
بود به شــروع پرقدرت اكران در عصر كرونا ياري 
برسانند، ولي در نهايت قرباني شدند. اين سرنوشت 

بقيه فيلم هاي اكران ۹۹ هم بود.

  خوب، بد، جلف ۲: ارتش سری
 دنباله كمدي موفق و پرفــروش »خوب، بد، جلف« از 
اميدهاي گيشه امسال بود. دومين تجربه كارگرداني پيمان 
قاسم خاني بالفاصله پس از سي و هشتمين جشنواره فيلم 
فجر، روي پرده آمد و افتتاحيه قابل قبولي هم داشت. فيلم 
در فاصله كوتاه آغاز اكران )اواخر بهمن( تا اعالم شــيوع 
كرونا در ايران و تعطيلي ســينماها )اوايل اسفند( بيش از 
يك ميليارد تومان فروخت. پس از وقفه اي طوالني وقتي 
دوباره فيلم در اواخر بهار 99 اكران شد تنها كمي بيشتر از 

يك و نيم ميليارد به فروشش اضافه كرد.

   زن ها فرشته اند ۲ 
 از معدود نمايندگان ســينماي تجــاري در اكران 
99 كه ســازندگانش جرأت كردند فيلمشان را اكران 
عمومي كنند. فيلم هاي اين سال هاي حسين فرح بخش 
توليــدات ارزان قيمتــي بوده اند كه كه اگر هم ســود 
سرشاري نمي كردند الاقل زيان ده هم نبودند. »زن ها 
فرشــته اند2«، در شــرايط عادي مي توانست روي 3 
ميليارد تومان فروش حســاب كند ولي در اكران زير 
سايه كرونا در 9 هفته نمايش عمومي تنها 730 ميليون 

تومان فروخت تا در گيشه شكست بخورد.

وانه      شنای پر
  نخستين ساخته بلند ســينمايي محمد كارت، پديده جشنواره پارسال و 
فيلم محبوب تماشاگران بود. موفقيت در جشنواره، شــناي پروانه را به گزينه 
پراميد اكران نوروزي مبدل كرد. اكراني كه كرونا تعطيلش كرد. وقتي فيلم پس 
از بازگشايي سينماها روي پرده آمد بيشــتر از بقيه محصوالت سينماي ايران 
مورد توجه مردم قرار گرفت. شــناي پروانه با 2 ميليارد و 345 ميليون تومان 
پرفروش ترين فيلم امسال اســت )خوب بد جلف 2 با احتساب گيشه سال نود 
و هشتش بيشتر فروخته( كف فروشي كه بعد از جشــنواره براي شناي پروانه 
پيش بيني شده بود 10ميليارد تومان بود؛ يعني فيلم كارت، يك چهارم مبلغي 

كه انتظار مي رفت فروخته و در گيشه شكست خورده است.

وقتي به حجم توليدات ســينمايي و اخبار مرتبط با 
آن مي پردازيم، وضعيت نيمه خاموش اكران بيش از 
هر زمان ديگري به چشــم مي آيد. اينكه آيا اميدي 
در دل اهالي سينما روشن است كه آنها را به روزهاي 

آتي اميدوار كرده يا براي فــرار از نااميدي، بيكاري و 
خاموش نشدن هميشگي سينما اينقدر مصرانه دست 
به ساخت وساز آثار تازه شده اند؟ آيا فيلمسازان هراس 
نديده ماندن ندارند يا بيش از هركس ديگري به دانش 
دانشمندان براي كشف واكسن ويروس كرونا دلخوش 
كرده اند؟ در اين وضعيت اقتصادي كه كشور با آن درگير 
است، چطور دستمزدها هر روز با افزايش قيمت دالر 

باال و باالتر مي رود؟ آيا از تمام شدن منابع نمي ترسند 
يا تنها به اين فكر مي كنند كه حداكثر استفاده را از 
شرايط موجود ببرند؟ اگر اين وضعيت تغيير كند، با اين 
دستمزدها كه خود را به سينماي ايران تحميل كرده اند، 
چطور چرخ سينماي ايران خواهد چرخيد؟ درباره اين 
نگراني ها با سيدضياء هاشمي، رئيس جامعه صنفي 

تهيه كنندگان صحبت كرده ايم.



به اميد اكران ۱۴۰۰ 
توليدات سينمايي ۹۹ قرار است سال آينده اكران شوند؛ 

سالي كه همه اميدوارند كرونايي نباشد 

هر سال بخشي از توليدات ۱ 
ســينماي ايران با هدف 
ثبت نخستين حضور در 
جشنواره فيلم فجر ساخته و آماده نمايش مي شود. بخش 
ديگري از توليدات، كاري به جشــنواره ندارند و مستقيما 
براي اكران عمومي كليد مي خورند. دسته سومي هم وجود 
دارند كه اصال كاري با داخل ندارند يا دست كم اولويت شان 
بازار ايران نيست. اين فيلم ها براي حضور در جشنواره هاي 
خارجي ساخته مي شوند. البته اين بازار چند سالي است كه 
كساد شده و تعداد فيلم هايي كه هدف گذاري شان خارج از 

مرزهاست كمتر شده است.

اراده اي وجود دارد كه تحت هر شرايطي و با وجود 2 
كرونا، جشنواره فجر برگزار شــود. تصميم دولت 
برتداوم سياست عادي سازي ، در حوزه فرهنگ با 
برپايي جشنواره ها و بازماندن ســينماها، مصداق مي يابد. 
آمار مي گويد ميزان اســتقبال عمومي از سينماها، كاهش 
فاجعه باري داشته است. ســينماها، مهم ترين موعد اكران 
فيلم در ايران )اكران بهار( را از دست دادند و بعد از بازگشايي 
هم نتوانستند مثل قبل از آمدن كرونا، مخاطب جذب كنند. 
در ماه هاي اخير موفقيت در گيشه به رؤيايي دور از دسترس 
تبديل شده است. چشم انداز نيمه دوم سال هم روشن نيست. 
سينماها به خاطر شيوع كرونا باز هم تعطيل مي شوند و تازه 
در ايام بازبودن هم اتفاق خاصي در گيشه رخ نمي دهد. سال 
۹۹ به عنوان سال سياه اكران در يادها خواهد ماند. استقبال 
از سينما در همه جاي دنيا كم شــده و موضوع منحصر به 
اينجا نيست. روزهاي سختي پشت سر گذاشته شده و ظاهرا 
روزهاي سخت تري هم در پيش است. سينماي ايران قبل 
از آمدن كرونا هم حال چندان خوبي نداشت و حاال اوضاع 

نگران كننده تر از قبل شده.

معموال پروسه گرفتن پروانه ساخت، پيش توليد، 3 
فيلمبرداري، تدوين و طي كــردن امور فني تا 
اكران به طور متوســط حدود يك ســال زمان 
مي برد. فيلمي كه در پاييز ۹۹ ساخته مي شود، اميدهايش 
را در اكران ۱۴۰۰ جست وجو مي كند. پس احتماال انگيزه 
توليد برخي محصوالت ســينمايي از اميدواري به ســال 
آينده مي آيد؛ اميد به اينكه باالخره به شرايط قبل از كرونا 
بازگرديم يا شيوع ويروس كنترل شــود. در شرايط فعلي 
طبيعي است كه مردم ريســك رفتن به سينما را كه جزو 
مكان هاي پرخطر محسوب مي شود به جان نخرند. فردا اما 

مي تواند روز ديگري باشد.

در شــرايط عادي بيش از ۷۰درصــد فيلم هاي ۴ 
اكران شده در طول ســال، موفق به بازگرداندن 
سرمايه شان نمي شدند. اين آمار امروز به نزديك 
۱۰۰ درصد رسيده اســت كه رقمي فاجعه بار است. ولي 
حواسمان باشد كه همه بحث ها در مورد حدود ۳۰ درصدي 
از سينماي ايران اســت كه زيان ده نبوده. سينماي ايران 
در روز خوش اش هم شكســت هايش را پشت چند توليد 
پرفروش اش پنهان مي كرد. تازه هميشــه فيلم هايي هم 
وجود داشته اند كه به داليل متعدد، امكان اكران عمومي 
نمي يافتند. نتيجه اينكه بخــش قابل توجهي از فيلم هاي 
سينمايي بدون آنكه دســتاوردي در گيشه داشته باشند 
توليد مي شــدند. چنين ســينمايي مي تواند همچنان به 

فعاليتش ادامه دهد چون حياتش وابسته به اكران نيست.

در بدترين شــرايط اقتصادي همه اين سال ها، 5 
همچنان بودجه هــا و اعتباراتي براي حمايت از 
توليدات سينمايي وجود دارد؛ هم فارابي هست 
و هم نهادها و ســازمان هاي ديگر. بخشــي كه هميشه از 
بودجه هاي دولتي ارتزاق كرده همچنان مي تواند به راهش 
ادامه دهد. هرچند شرايط نسبت به گذشته دشوار تر شده 
ولي هنوز و در حد مقدور و ممكن، بودجه اي وجود دارد كه 
بشود به زخم توليد زد. شركت هاي برخورداري هم به اسم 
بخش خصوصي هستند كه در همين وضعيت دشوار، در 
راه اندازي پروژه هاي پرهزينه پاي كار ايستاده اند؛ فيلم هاي 
گران با بازيگراني كه دســتمزدهاي باال دريافت مي كنند. 
احتماال اين فيلم ها را در جشنواره فجر خواهيم ديد. مي ماند 
بخش خصوصي اي كه چشمش به گيشه سينماهاست. در 
ايام كرونا بيشترين آســيب را اين گروه ديده اند؛ گروهي 
كه با جذب سرمايه هاي سرگردان گذران مي كرد؛ چنين 
سرمايه اي حاال به ســختي وارد ســينمايي مي شود كه 

كسادي دخلش كامال آشكار شده است.

در شــرايط فعلي به نظر مي رسد سرمايه گذاري 6 
در ســريال هاي شــبكه نمايش خانگي توجيه 
اقتصادي بيشتري دارد تا فيلم هاي سينمايي كه 
معلوم نيست كي، كجا و چگونه اكران خواهند شد. اين هم 
اتفاقي نيست كه منحصر به اينجا باشد و در سراسر دنيا، بازار 
فيلم، كساد و بازار سريال داغ شده است. كرونا سينماروها را 
خانه نشين كرده و مخاطبان سريال ها را افزايش داده است.

در چنين شــرايطي، همچنان فيلم هاي سينمايي 
پروانه ساخت مي گيرند و جلوي دوربين مي روند. به 
داليلي كه در بندهاي باال آمده، چرخ توليد فيلم حتي در اين 
روزگار سخت هم متوقف نمي شود. اگر بازار اكران كساد است 
و نگران كننده؛ اگر كرونا پيش بيني هر آينده دور و نزديكي را 
دشــوار تر از هميشه ســاخته، باز هم كارگردان ها مشغول 
كارند. شايد هم همه از االن دارند روي اكران ۱۴۰۰ حساب 
مي كنند و اميدوار به آمدن روزهايي هستند كه كرونا تبديل 

به حكايتي شود كه بايد براي نسل هاي بعدي تعريف كرد.

۱5 2  يكشنبه 2۰ مهر ۹۹  شماره 8۰5۹ درنگ ۳ ۰ 2 ۳ 6 ۳ توليد۰
بدون اكران

این شماره

مهرنوش سلماسي
روزنامه نگار

پالن

كرونا واقعيتي است كه ما را مجبور به 
خانه نشيني كرده، اما چاره آن نيست 
كه خانه نشين شــويم. بايد زيست با 
اين ويروس را بياموزيم. هنوز سينماها 
فيلم هايــي را هــر چند محــدود و با 
مخاطب كم تر، اكران مي كنند و تعطيل 

نشده اند

آينده ســينماي ايران به عقيده مــن ارتباطي به 
بازگشت ســرمايه ندارد. بســياري از اشخاص و 
نهادهايــي مانند فارابي، توليــد مي كنند، به طور 
نمونه در حوزه كودك و نوجوان كداميك از فيلم ها 
اكران شــده و كداميك اكران موفقي داشته؟ هر 
سال با شــيوه جديدي، آثاري بدون برنامه ريزي 
توليد مي شود. اخيرا هم به ســراغ توليد در حوزه 
دفاع مقدس رفته و بدون مطالعه درســت، سراغ 

افرادي رفته اند كه نگراني را دوچندان كرده، زيرا در 
اين حوزه كه بسيار مهم است، بايد از كارگرداناني 
استفاده شــود كه در اين راه فعال بوده و با تجربه 
هستند. ممكن است بي تجربگي در انتخاب افراد 
براي ســاخت فيلم در حــوزه دفاع مقدس باعث 
وهن به مقام شــهداي واال مقام شــود. خطراتي 
كه در حــوزه تصميم گيري هــاي كالن مديران 
در حوزه هاي دولتي تــا امروز بارها ديده شــده 

است. سينماي ايران هميشــه ورشكسته بوده و 
از درآمد آن چرخه فيلمســازي ادامــه نيافته. در 
شرايط فعلي بعضي دوســتان توليدات سينمايي 
را با گرفتاري هــاي زيادي شــروع كرده اند، اما با 
درخواست دستمزدهاي باالي بعضي از هنرپيشه ها 
مواجه شــده اند. بهتر اســت قبل از صدور پروانه 
ساخت، تعهدات الزم از تهيه كنندگان گرفته شود 
تا شاهد رفتارهاي نادرست در اين شرايط سخت 

كرونا نباشيم.
تا امروز براي هنرمندان در شرايط 
سخت معيشتي چه كارهايي انجام شده است؟

اهالي هنر انتقادات زيادي به عملكرد دولت نسبت 
به شرايط جامعه و وضعيت معيشتي مردم داشته 
و دارند، اما اخيرا فعاليت هاي بســيار ارزنده آقاي 
جهانگيري، معــاون اول رئيس جمهــور و تيم او 
انجام شده تا با توجه به پيگيري هاي متعدد اهالي 

هنر و حســين انتظامي، رئيس سازمان سينمايي 
و عقد قرار داد با بانك ها، دولــت كمكي به ايجاد 
زيرســاخت ها در توليد فيلم ها كنــد. البته رقم 
بازپرداخت اين وام ها قابل توجه اســت ولي وعده 
آن داده شــده تا رقم ســود بازپرداخت ها كمتر 
شود. همچنين كمك هايي به صندوق حمايت از 
هنرمندان واريز شده كه در شرايط سخت كرونا، 

كمك حال اهالي هنر ازجمله سينما باشد.

مردم به سينما نمي روند. چرا بايد پز 
اين را بدهيم كه سينماها باز است. 
خب به چه قيمتي؟ وضعيت كرونا 
در ايران قرمز و فوق قرمز اســت و 
به زودي با شرايطي كه پيش رو داريم 
و با هشــدارهاي وزارت بهداشت و 
بهداشــت جهاني، با يــك فاجعه 
روبه رو خواهيم شد. چطور در چنين 
شــرايطي مي توان توقع داشت كه 

سينماها باز باشد؟

حداقل در توليــد ۳۰ درصد افزايش 
هزينه داشــته ايم كه ايــن به  دليل 
رعايت پروتكل هاي بهداشتي است. 
رعايت قوانيني كه روند ســرعت در 
توليد را كاهش داده است. توليد در 
شرايط شيوع بيماري كرونا عاقالنه 
نيست، جداي از خطرات جدي براي 
اهالي سينما، ما براي سال آينده نيز 
توليد داريم و فيلم هاي زيادي هنوز 

نمايش داده نشده است

  بی حسی موضعی 
   فيلمي از حســين مهكام كه با واكنش هاي متفاوتي 
مواجه شده اســت، در 2 هفته اول اكرانش 2۰۱ ميليون 
تومان فروختــه و با اينكه گروهي از تماشــاگران با ديدن 
فيلم، تماشاي آن را به ديگران توصيه كرده اند، بعيد به  نظر 
مي رسد بتواند با اين شروع، به موفقيت برسد. نام بي حسي 
موضعي را هم بايد به فهرست قربانيان اكران ۹۹ اضافه كرد.

وج    خر
  فيلم حاتمي كيا نخستين اثري بود كه وارد عرصه اكران آنالين شد. »خروج« در روزهاي تعطيلي 
ســينماها به  صورت آنالين به نمايش درآمد و روز اول ۴۰۰ميليون تومان فروخت ولي در روزهاي 
بعدي به واسطه قاچاق فيلم، فروش روزانه خروج دچار افت شديدي شد. ميزان دقيق فروش خروج، با 
اطالع رساني ناقص و مبهم نامشخص ماند و در پايان اكران آنالين، به شكلي عجيب اعالم شد 2 فيلم 
خروج و طال با هم بيش از ۴ ميليارد تومان فروخته اند. خروج بعد از اكران آنالين، در يكي دو سالن هم 

به نمايش درآمد و كمي بيش از 8 ميليون تومان فروخت تا در انتهاي جدول گيشه امسال بايستد.

   آقای سانسور 
  اولين ســاخته بلند علي جبارزاده محصول ۱۳۹6، جزو نخســتين فيلم هايي بود كه قبل از 
بازگشايي سينماها متقاضي اكران عمومي شــد؛ فيلمي كمدي كه به تازگي اكران شده و ۳2۴ 
ميليون تومان هم فروخته است. احتماال در زمان ساخت فيلم محمدرضا فروتن، گزينه جذاب براي 
گيشه محسوب مي شده ولي در گذر زمان، اين بهرام افشاري است كه به واسطه محبوبيت يكي دو 
سال اخيرش مخاطب را جذب سالن هاي سينما مي كند. آقاي سانسور درصورت اكران در شرايط 

عادي مي توانست مخاطب بيشتري داشته باشد.

خسرو معصومي از اميدش به آينده مي گويد 
رؤيايمادراينسالنهايتاريكمحققميشود

وضعيت اكران فيلم هاي ســال گذشته 
چندان خوب نيست. صف منتظران هر روز بيش تر 
مي شود و نشستن پوستر فيلم هاي تازه روي پرده كم 
و كم تر. چرا ما همچنان در فكر توليد هستيم، وقتي 

اكران به موقع آن در پرده اي از ابهام است؟
آنچه پيش از شــيوع ويروس كرونا توليد شد، اميد بود 
امروز در مرحله اكران قرار بگيرد. اما پروانه هاي صادر 
شده امسال، فيلم هاي روي پرده سال هاي بعد خواهند 
بود. از اين رو فيلمســازان با دورنمايي دست به توليد 
زده اند. گرچه آثاري مانند »شــناي پروانه« كه امسال 
قرار بود رقم فروش را جابه جا كنند، به  علت نگراني مردم 
از ابتال به كرونا در ســالن هاي سينما، با مشكل فروش 
رو به رو شد، اما توليد امروز فيلمسازان براي سال آينده 
است كه اميد اســت تا آن زمان محدوديت هاي مردم 
براي حضور در سينما از ميان برداشته مي شود. بايد به 

روزهاي آينده اميدوار بود.
بخشي از سرمايه سرمايه گذاران در اين 
بين صرف توليد آثاري خواهد شد كه مشخص نيست 
تا چه زماني بلوكه مي شود و بازگشت هزينه ها با توجه 
به شرايط فعلي خوش بيني به  نظر مي رسد. به  نظرتان 

اينطور نيست؟
چرخه توليد نبايد متوقف شود. اين عشق است كه باعث 
مي شود عده اي با وجود چنين وضعيتي سرمايه گذاري 
كنند. تا كي بايد منتظر تغيير وضعيت ماند؟ هنوز چندان 
از روزهايي كه يك ميليارد رقم بااليي محسوب مي شد 

نگذشته اســت، اما حاال يك ميليارد فقط ۳5هزار دالر 
اســت. ارزش ريالي پول از دســت رفته. اما من معتقدم 
كســاني كه پول دارند و ســرمايه خود را به جاي منافع 
شخصي در اين زمينه به  كار مي گيرند، به سينما كمك 
كرده اند. آنها شايد بازار فيلم خود را در بخش بين الملل 
پيدا كنند. مثل آنچه براي فيلم مجيد مجيدي در ونيز رخ 
داد. اين فيلم حتما به درآمد مناسبي دست پيدا مي كند 
و بارها بيشــتر از فروش خوب در ايران خواهد فروخت. 
هرچند اين نگراني براي فيلم هاي اكران شده محدود به 

ايران صادق است.
پس به  نظر شما توليد بي توجه به اكران يا 

آينده آن نگران كننده نيست؟

براي ســرمايه گذار رقمي كه براي توليــد فيلم هزينه 
مي كند، چندان باال نيســت. دست روي دست گذاشتن 
براي اينكه كرونــا روزي رخت بربنــدد منطقي به  نظر 
نمي رسد. به  نظرم ســينماگران به كار كردن نياز دارند. 
آدم ها در محل كارشــان است كه احســاس زنده بودن 

مي كنند.
آيا شما هم مشغول توليد شده ايد؟

يك سال است در خانه مشغول نوشتن چند فيلمنامه ام. 
احساس مي كنم اين هم بخشــي از كاري است كه بايد 
انجام دهم. پس از اتمام ايــن كار نمي توانم به فيلمنامه 
نوشــتن ادامه دهم، چون نويسنده نيســتم. من فقط 
فيلمسازي هستم كه به عنوان فيلمســاز مولف، آثارم را 

خودم تاليف مي كنم.
به نظرتان اكران به روزهاي پررونق خود 

نزديك خواهد شد؟
با توجه به اينكه جشــنواره فجر به  احتمال زياد برگزار 
مي شــود، من به آينده اميدوارم. همچنين به شــرايط 
حال سينما در آينده خوش بينم. از ياد نبريد كه بخشي 
ازرؤياي ما در اين ســالن هاي تاريك محقق مي شــود. 
كرونا واقعيتي است كه ما را مجبور به خانه نشيني كرده، 
اما چاره آن نيست كه خانه نشين شــويم. بايد زيست با 
اين ويروس را بياموزيم. هنوز ســينماها فيلم هايي را هر 
چند محدود و با مخاطب كم تر، اكران مي كنند و تعطيل 
نشده اند. اين روزها سپري مي شود. اميدوارم به سالمت از 

اين روزها گذر كنيم.

خسرو معصومي، كارگردان سينما اميدوار است؛  اميدوار به گذر از وضع موجود و متعهد به كار در سينما. او ازجمله كساني است كه به اين توليدات نيز خوش بينانه نگاه 
مي كند و اين خوش بيني از عشق او به سينما نشأت مي گيرد. معصومي كه در روزهاي درگيري با ويروس كرونا در خانه فيلمنامه هايش را به اتمام مي رساند، مي گويد 
پس از اين بايد به فكر ساختن آنها باشد. او معتقد است فيلمساز هم مانند ديگران در محل كار خود است كه حياتش معنا پيدا مي كند. از او درباره دليل اين خوش بيني 

به توليد هر روزه فيلم با وجود نيمه تعطيل شدن اكران پرسيده ايم.

د.
ودن

9 ب
ن 8

كرا
ي ا

ها
لم 

 في
ش

ماي
ه ن

ار ب
اچ

ي ن
شاي

زگ
ي با

ها
وز

ن ر
ولي

در ا
ها 

ما
سين



درنگ16 2  یکشنبه 20 مهر 99  شماره 8059  3 0 2 3 4 4 2

با وجود كرونا، فيلمسازان مطرحي فيلم ساختند یا پروانه ساخت گرفتند

و كشتی به راهش
 ادامه می دهد

 تولید بدون
اکران

این شماره

 مسعود كيميايی

خائن كشي 

 فيلمساز تاریخ ساز سينماي ایران كه »خون شــد« را آماده نمایش دارد، 
براي »خائن كشي« پروانه ساخت گرفته اســت. فيلم كيميایي این روزها در 
مرحله پيش توليد قرار دارد و تا كنون حضور امير آقایي در آن قطعي شده است. 
خائن كشي درباره مهدي بليغ معروف به آرسن لوپن ایران است كه در دهه 30 
ساختمان دادگستري را هم فروخت. فيلمي درباره رفاقت و خيانت كه به  نظر 
مي رسد از حال و هواي مطلوب كيميایي برخوردار است. خائن كشي در مرحله 

انتخاب عوامل قرار دارد و قرار است به جشنواره سي و نهم فجر برسد.

  فريدون جيرانی

 مي خواهم سالم زندگي كنم
  براي این روزنامه نگار و ژورناليست و برنامه ساز تمام وقت، فيلمسازي 
اولویتي مهم محسوب مي شــود. فریدون جيراني هيچ وقت نمي تواند 
بيکار بنشيند. هميشه پروژه ها و برنامه هایي هستند كه درگيرش كنند و 
سناریوهایي هستند كه باید نوشته شوند. »مي خواهم سالم زندگي كنم« 
هم احتماال محصول دوران خانه نشيني به علت كروناست. »آشفتگي« 

فيلم قبلي جيراني در گيشه شکســت خورد و همين موضوع احتماال باعث خواهد شد جيراني گام بعدي را با 
درنظر گرفتن همه جوانب بردارد. مي خواهم سالم زندگي كنم پروانه ساخت گرفته ولي هنوز وارد پيش توليد 
نشده. تنها چيزي كه درباره فيلم تازه جيراني به گوش رسيده این است كه مي خواهم سالم زندگي كنم درباره 

یك آهنگساز است.

  رضا ميركريمی

 نگهبان شب 
  بعد از چند فيلم ناموفق و نااميدكننده، »قصر شيرین« حکم بازگشت رضا 
ميركریمي به سينماي ملموس، ساده و انساني اش را داشت. كارگرداني كه 
چند سال مسئوليت دبيري جشنواره جهاني فيلم فجر را هم برعهده داشت، 
حاال كه این مسئوليت را به محمدمهدي عسگرپور واگذار كرده، با فراغ بال 
بيش تري مي تواند فيلم بسازد. البته كرونا مانع از برگزاري جشنواره جهاني 

هم شد، ولي جشنواره ملي به احتمال قوي برگزار مي شود. جشنواره اي كه یکي از فيلم هاي مهمش مي تواند »نگهبان 
شب« ميركریمي باشد. هرچند ميركریمي براي شروع نگهبان شب باید منتظر پایان كار محمد زاده در تفریق باشد. نام 
فيلم تازه ميركریمي یادآور فيلم معروف ليليانا كاواني است؛ نگهبان شب ســال 52 در جشنواره جهاني فيلم تهران به 
نمایش درآمد و مورد توجه هم قرار گرفت. درباره مضمون فيلم نگهبان شب ميركریمي، هنوز چيزي منتشر نشده است.

  سعيد سهيلی

 گشت ارشاد ۳ 
  با انتشــار نخســتين عکس هاي 
پشت صحنه فيلم، این رعایت نشدن 
پروتکل هاي بهداشتي ایام كرونا بود 
كه به چشم آمد. به خصوص به واسطه 
حضور مسعود كيميایي در سر صحنه 

فيلم. سعيد سهيلي احتماال با خوش بيني به مهار كرونا در سال آینده »گشت ارشــاد 3« را كارگرداني كرده. حميد 
فرخ نژاد، ساعد سهيلي و پوالد كيميایي در گشت3 هم حضور دارند و امير جعفري هم به جمع اضافه شده است. گشت 
3 فيلمی است كه بيش از آنکه شركتش در جشنواره فجر اهميت داشته باشد، حضورش در اكران عمومی مهم است. 

فيلمی كه مثل دو قسمت قبلی برای فتح گيشه ساخته شده است. به شرطی كه سال ۱400 كرونا مهار شده باشد.

  نرگس آبيار

 ابلق 
  موفق تریــن فيلمســاز زن 
ســينماي ایران در این سال ها، با 
فيلم قبلي اش نشــان داد كه ابایي 
از پروژه هاي دشــوار ندارد. »شبي 
كه ماه كامل شد« فاتح جوایز اصلي 
سي و هفتمين جشنواره فيلم فجر 
شــد و حاال »ابلق« ســاخته شده 

است. الناز شاكردوست و هوتن شکيبا زوج موفق فيلم قبلي آبيار اینجا 
هم حضور دارند. گالره عباسي هم سابقه همکاري با این فيلمساز را در 
كارنامه دارد و حضور بهرام رادان نکته جالب توجه و كنجکاوي برانگيز 

ابلق است.

  مانی حقيقی

تفريق 

  فيلمســاز روشنفکري كه فيلم هاي ضد روشــنفکري مي سازد؛ 
این شــاید توصيف دقيقي از ماني حقيقي باشد كه فيلم هایي چون 
»پذیرایي ساده«، »اژدها وارد مي شود« و »خوك« را كارگرداني كرده. 
»تفریق« نام فيلم تازه حقيقي است و بازیگرانش هم نوید محمد زاده 
و پریناز ایزدیار هستند. انتشار تست گریم عجيب محمدزاده، نشان 
داد این بار هم احتمــاال ماني حقيقي فيلمــي غيرقابل پيش بيني 

خواهد ساخت.

  اصغر فرهادی

قهرمان

  جهاني ترین فيلمساز سينماي ایران و برنده 2 جایزه اسکار، سال گذشته 
تصميم گرفت فيلم بعدي اش را در ایران بسازد. داستان »قهرمان« از همين 
جا شروع شد. كرونا پيش توليد فيلم را طوالني تر كرد. فيلمي كه فرهادي به 
سياق هميشگي اش در سکوت خبري آن را كليد زد. امير جدیدي و محسن 
تنابنده كنار چهره هاي تازه اي كه فرهادي انتخابشان كرده، بازیگران فيلم 
قهرمان هستند. فيلمي كه در شــيراز فيلمبرداري شد تا ارتباط فرهادي با 

سينماي ایران قطع نشود.

  محمد حسين مهدويان

شيشليك 
  مهدویان هر سال فيلم مي سازد. 
حتي كرونا هم نتوانست در این روند 
وقفه اي ایجاد كنــد. كارگردان فيلم 
بحث برانگيز »ماجراي نيمروز« در این 
سال ها نشان داده، عالقه چنداني به 
تم هاي تکرار شونده در آثارش ندارد و 
به همين دليل بعد از ماجراي نيمروز، 

»التاري« را مي سازد و بعد از »رد خون«، »درخت گردو« را. پس از فيلم تلخ و 
اشك برانگيزي چون درخت گردو، مهدویان سراغ كمدي رفته و »شيشليك« 
را كارگرداني كرده. رضا عطاران، پژمان جمشــيدي و جمشــيد هاشم پور 

ازجمله بازیگران این كمدي اجتماعي هستند. 

  وحيد جليلوند 

 شب، داخلي، ديوار 
  كارگــردان »چهارشــنبه ۱9 
اردیبهشــت« و »بدون تاریخ بدون 
امضا« با انتشار خبرهاي فيلم تازه اش 
كنجکاوي زیادي را برانگيخت. بازي 
نوید محمــد زاده در نقش یك نابينا، 
استفاده از دختري ایراني- گرجستاني 
در نقش یك زن و پيوستن امير آقایي 

بازیگر 2 فيلم قبلي جليلوند به پروژه، آنقدر بحث برانگيز نبود كه انتشار شایعه 
ابتالي كارگردان به كرونا. هرچند روابط عمومي فيلم خيلي زود این شــایعه 
را تکذیب و علت توقف فيلمبرداري را توصيه پزشك به وحيد جليلوند براي 

استراحت مطلق اعالم كرد. 

كرونــا چرخه توليد را كمــي كند كرد 
ولي موفق به متوقف كردنش نشــد. در 
همين ماه هاي اخير فيلم هايي ســاخته 
شد و فيلم هاي شاخصي هم در مرحله 
پيش توليد هستند. ســينماي ايران 
بدون چشم انداز روشن اكران همچنان 
به راهش ادامــه مي دهد. هرچند تعداد 
پروانه ساخت ها بسيار بيشتر از فيلم هاي 
ساخته شده است ولي احتماال به سياق 
هميشه پاييز، آمار فيلم هايي كه از مرحله 
پيش توليد گذر مي كنند و به فيلمبرداري 
مي رسند رشد قابل توجهي مي كند. اين 
مرور شتابزده نشان مي دهد حتي در سال 
كرونا هم فيلم هاي مهمي ساخته شده يا 

در آستانه توليد است.

مسعود پويا
روزنامه نگار

انفرژموديالكين
نختيارارذعمف
عيقببيجنونشيو

كوهاكمايقانس
ابنمشاهيهارم
سايلاكواللدور
لهاكيرباهناد
بيشناداقولره

قدنختنربلالد
ينرووهاينلواس
همركاهلمجاتا
اياملعااكوشم
لولكيلبيللكلا
لراسايايورخن
هتخورفاربهمهمه
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افقي:
 ۱- شــهري در جمهــوري 
آذربایجــان- پســر كاوه 

آهنگر- توصيه شده
2- مسير حركت- از ایالت 

بزرگ ایران- بي عرضه
3- داســتان غم انگيزي كه 
پایان بدي نداشــته باشد- 
ستاره شناس فرانسوي قرن 

هجدهم
4- از اركان نمــاز- احتمال 

خطر- تکدي گري
5- پاك تر- چشــمه- تکرار 

حرفي
6- پایتخت ایتاليا- پيشوایان 

طریقت- قهرمان تروا
7- شـــــــهر هسته اي- 

بازدارنده- مثل و مانند
8- كاشتن بوته برنج- دچار 

توهم- پسر عرب
9- تقليد كننــده- صــداي 

باران- حالل رنگ
۱0- مشهور- راهنمایي كردن- 

كار ناتمام!
۱۱- اصل هر چيز- مجموعه 
هفت جلــدي علمي تخيلي 
نوشــته ایزاك آســيموف- 

همسر یاسر
۱2- ردیـــــاب- زاهـــد 

گوشه نشين- معيار
۱3- پيــر و مســن- معبد 

باستاني كنگاور
۱4- گونــه- نادیده گرفتن 
خطا هاي كوچك در فوتبال- 

پول كره جنوبي
۱5- دارایي شخصي- مقام و 

مرتبه- از حلق تا معده
  

عمودي:
۱- خجلــت زده- مرطوب- 

خسيس پس نمي دهد
2- مدرسه عالي- شکافته- 

غيرخدا
3- حواري خائن- خواستار- 

دعا كننده
4- برزگر، كشــاورز- عقب 

هر چيز
5- گــور- رماني مشــهور 
نوشته دن براون- غيرطبيعي
6- پایتخت روماني- ســبز 

تيره- منقار پرنده
7- نوعــي انرژي- شــهري 
در شهرســتان رفسنجان- 

دشمنان
8- این ویتاميــن به جذب 
كلســيم در بــدن كمــك 
مي كنــد- از القــاب امــام 

حسين)ع(- چوب خوشبو
9- كند زبان- حافظه اصلي 

كامپيوتر- تيغ موكت بري
از  بــزرگ-  ۱0- خانــه 
واحد هــاي ذخيره ســازي  

اطالعات در كامپيوتر- سبزي 
زمستاني

۱۱- گلي آپارتماني- پدر مرده- 
دریایي از یونان تا تركيه

۱2- دعا ها- بي همتا
۱3- پروردگار ما- دریاچه اي 
در سوئيس- گاز باال برنده بالن

۱4- اســب خســرو پرویز- 
خجستگي- آتش

۱5- ضميــر انگليســـــي- 
پروردگار- سلسله اي ایراني

 اعداد 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها و مربع هاي كوچك 3 در 3 يك بار جدول اعداد | 3768
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت

173952648
928764153
654831792
741289365
589316427
236475981
892147536
367598214
415623879

متوسط

1     7  9 2
 9 8  3     
     4 8 7  
6 3     5   
         
  9     8 6
 1 5 6      
    5  1 3  
3 2  8     9296815473

538472196
714936258
341287569
687594312
925361784
879123645
152649837
463758921

ساده

متوسط

146587392
798132465
253964871
632498517
581726943
479315286
915643728
867259134
324871659

سخت

     2   8
  8   4 1   
 5      9  
    8   6 5
  9    4   
2 3   7     
 9      3  
  7 5   2   
4   6      

ساده

  6   5 4  3
5  8  7 2  9  
7   9  6 2   
 4   8 7  6  
 8 7    3 1  
 2  3 6   8 4
  9 1  3   5
   6 4  8  7
4  3 7   9   
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هوش مصنوعي عليه بالياي طبيعي

در سال 2019، 396بالي طبيعي در بانك بين المللي اطالعات سوانح)EM-DAT( ثبت 
شده كه منجر به كشته شدن 11755نفر و تحت تأثير قرار گرفتن 95ميليون نفر و آسيب يادداشت

اقتصادي به ارزش نزديك به 130ميليارد دالر شده است. در سطح منطقه اي، آسيا چه از 
نظر باليا و چه از نظر مردمي كه تحت تأثير قرار گرفتند، آسيب پذيرترين قاره بود. حال آنكه تقريبا نيمي 
از كل افراد تحت تأثير قرار گرفته در 4كشور در حال توسعه هند، ايران، فيليپين و زيمبابوه قرار داشتند. 
مخاطرات طبيعي به طور بالقوه امكان ايجاد خسارات فاجعه بار و اثرات اقتصادي-اجتماعي قابل توجهي 
دارند. آسيب هاي واقعي مشاهده شده در دهه هاي اخير روند افزايشي را نشان داده است. در نتيجه، مديران 
بالياي طبيعي بايد مسئوليت فزاينده و فعاالنه اي براي محافظت از جوامع خود با توسعه استراتژي هاي 
مديريت كارآمد داشته باشند. يكي از اين استراتژي ها استفاده از فناوري است كه مي تواند نقش مهمي در 
ارائه آگاهي مناسب، اتخاذ تصميمات عملي، نجات زندگي افراد و مديريت مؤثر حوادث و فوريت ها داشته 
باشد. هوش مصنوعي )AI( به عنوان يك فناوري اطالعات در عصر امروز محبوبيت بي نظيري پيدا كرده 
است و استفاده از آن به عنوان يك ابزار مديريتي مي تواند خسارات بالياي طبيعي را كاهش داده و با روشي 
قوي تر به حوادث و باليا پاسخ دهد. مي توان از تكنيك هاي هوش مصنوعي براي پردازش داده هاي مربوط 
به باليا براي پشتيباني از مديريت آگاهانه باليا استفاده كرده و يك توسعه مؤثر براي كاهش تأثير باليا انجام 
داد. هوش مصنوعي در تمامي چرخه هاي مديريت بحران و همچنين پيش بيني و پيشــگويي، سيستم 
هشدار سريع، تاب آوري زير ساخت ها و برنامه تاب آوري مي تواند قابل استفاده باشد. هوش مصنوعي هنوز 
در مرحله اوليه و به طور مداوم در حال تغيير است. درك هوش مصنوعي و جمع آوري داده ها از منابع مختلف 
براي ايجاد بانك اطالعاتي در مورد باليا كه همه احتمــاالت يا تأثير آنها را در بر مي گيرد، حائز اهميت و 
سودمند اســت. اكثر سيســتم هاي هوش مصنوعي توانايي يادگيري و تحليل دارند، اين امر به دولت و 
دستگاه هاي امدادي كمك مي كند تا عملكرد خود را در زمان بحران بهبود بخشند. درك و به كارگيري اين 
فناوري توسط جامعه براي مديريت بحران بسيار مهم است. يكي از موضوعات مهم در مديريت حوادث و 
فوريت ها، دستيابي به اطالعات قابل اعتماد براي تصميم گيري و اجراي عمليات امداد رساني، فراهم آوردن 
امكانات و اقدامات درماني پيشرفته در حداقل زمان ممكن براي مصدومين و كاهش زمان انتقال آنها به 
مراكز درماني و دسترسي سريع به خدمات تخصصي و فوق تخصصي است كه با آمبوالنس هوايي امكان 
پذير خواهد بود. با توجه به نقش مهم آمبوالنس هوايي در پاسخگويي به حوادث و فوريت ها، الزم است 
مكان يابي با هدف پوشش حداكثري مناطق و خدمت دهي مطلوب به بيماران انجام شود. مكان يابي بهينه 
يكي از موضوعات متداول مورد بحث در زمينه هاي علوم كامپيوتروهوش مصنوعي است كه مي توان از 
الگوريتم هاي مختلف آن به منظور بهبود پاسخگويي در حوادث و فوريت ها استفاده كرد. براي نخستين بار 
در كشور يك رساله دكتراي تخصصي سالمت و حوادث در دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي به موضوع 
مكان يابي بهينه پايگاه هاي امداد هوايي با كمك هوش مصنوعي پرداخته است كه اميدوارم مقدمه اي بر 
استفاده از اين دانش نوين براي مديريت سالمت در باليا و فوريت ها در كشور باشد. هم اكنون نيز عالوه بر 
رساله مذكور، مطالعات پژوهشي براي استفاده از هوش مصنوعي در بيماري هاي نوپديد، ارائه خدمات 

سالمت در باليا و فوريت ها، كاهش بار و هزينه هاي نظام سالمت در حوادث و باليا در حال انجام است.

  فكر و ذهن همه مردم در تشييع استاد شجريان حاضر بود
كاش شرايط به گونه اي بود كه مي شد همايون شجريان بخواند و همه 
مردم استاد محمدرضا شجريان را مشايعت كنند. اما كرونا اجازه نداد 
آنطور كه دلمان مي خواست نغمه خوش نواي ايراني را تشييع كنيم 
ولي بي ترديد ياد استاد نه تنها اكنون با ماست بلكه در تاريخ ايران زمين 

تا ابد خواهد ماند و اين مرد تكرار نشدني از خاطرها نخواهد رفت.
رنجبر از تهران

  تپه هاي گويداي قم؛ پاتوق سارقان مسلح
در تپه هاي گويدا اطراف حســن آباد قم سارقان مسلح مردم را لخت 
مي كنند و مدت هاست كســي جرأت نمي كند با خيال راحت در آن 
اطراف تردد كنند. امنيت داخلي كه به آمريكا و كاخ ســفيد ارتباط 

ندارد.از مسئوالن توقع داريم امنيت اين محدوده را تامين كنند. 
جوشني از قم

   تعداد كالنتري هاي تهران بايد افزايش يابد
تقريباً دو دهه قبــل در خبرها آمده بود كه قرار اســت 40كالنتري 
در گوشه و كنار شــهر تهران داير شــود كه تا امروز به نظر مي رسد 
10مورد آن هم ايجاد نشده و كالنتري ها همان كالنتري هاي سابق 
هستند. با توجه به گسترش ناامني و به خصوص خفت گيري و سرقت 
و فرصت جوالن يافتن ســارقان و بزهكاران بــا توجه به ضعف هاي 
اقتصادي موجود جا دارد مسئوالن به اين وعده ديرينه عمل كنند و از 
ساختمان هاي بالتكليف بسياري كه در گوشه و كنار شهر است بهره 

بگيرند و در آنها كالنتري داير كنند.
هاشمي از تهران

  مرمت غيراصولي مسجد تاريخي مهديشهر
براي مرمت يك مســجد تاريخي در مهديشهر؛ سنگسر سابق از گچ 
استفاده شده و بهانه اين است كه منار قديمي از گچ بوده و براي ثبت اثر 
در رديف آثار ميراث فرهنگي مي بايست طبق نظر ميراث فرهنگي آن را 
با گچ مرمت مي كرديم. مردم نماي قبلي كه از سنگ، سيمان و ساروج 
بوده را داراي جلوه بهتر مي دانند و بر اين باورند نماي منار كه مربوط 
به دوره سلجوقي بوده از خشت و ساروج بوده نه از گچ و اين اقدام آن 
هم توسط كارگر و بناي عادي و بدون نظارت دقيق كارشناس ميراث 

فرهنگي يك امر تامل برانگيز است. از مسئوالن توقع نظارت داريم. 
اعاليي از سمنان

  خروجي رجايي جنوبي پاتوق فروشندگان چرخي شده است
مدتي اســت كه دوباره در اتوبان آزادگان، خروجي رجايي جنوب به 
شهر ري، سر و كله فروشندگان چرخي وماشيني ميوه و... پيدا شده و 
باعث تصادف درمحدوده مورد نظر شده كه ترافيك به دليل همجواري 
با بازار آهن بسيار متراكم است. مدتي قبل اين چرخي ها جمع آوري 
شدند و منطقه آرامش نسبي داشــت. لطفا شهرداري و پليس راهور 

رسيدگي كنند. 
خاني از تهران

   متروي فرودگاه امام خميني؛ خالي از هر مسافري
چرا بايد متروي فرودگاه امام خميني خالي وبدون مســافر باشــد 
درحالي كه اگر يك ايستگاه هم به سمت رباط كريم كه فاصله اي كمي 
تا فرودگاه  دارد مي زدند هم درآمد زايي مي شد وهم مردم رباط كريم 

به راحتي به مترو دسترسي داشتند. 
اسالمي فرد از رباط كريم

  سنگدان مرغ را جاي كباب تركي به مردم مي فروشند
در چهارراه استانبول كنار پاساژ كويتي ها، چرخ كرده سنگدان را به 
جاي كباب تركي به مردم مي فروشند! گراني يك مطلب است، دزدي 
و كم فروشي مطلب ديگر. از وزارت بهداشت توقع داريم در كنار كرونا 

به اين موارد هم توجه كند. 
ايادي از تهران

  در صنعت به جاي گازوئيل از گاز استفاده شود
چرا به رغم داشتن منابع زياد گاز از گازوئيل كه آلوده تر است در صنعت 
برق به عنوان جايگزين استفاده مي شود؟ اگر اين جايگزيني انجام شود 

حتما در كاهش آلودگي هوا مؤثر است.
شهروند تهراني

   تير برق دراتوبان ساوه كج شده است
چندماهي اســت يكي از تيرهاي برق در اتوبان ساوه به سمت تهران 
نرسيده به ورودي اورين خيلي كج شده است. با اداره راهداري تماس 
گرفتم، گفتند به آتش نشاني مربوط مي شــود. با آتش نشاني تماس 
گرفتم، گفتند به اداره برق مربوط مي شود و درآخر هم كسي پاسخگو 
نبود. حتما بايد خداي ناكرده اتفاق تلخي رخ دهد تا اين تير برق هاي 

كج درست شوند؟
اكبر منصوري از پرند

  نصف چسب مايع هواست
چســب مايع برند معروف در عرض دو ســال از هزار و 200تومان به 
12هزار تومان رسيد كه مي گذاريم به حساب گراني همه  چيز، اما اينكه 
يك سوم ظرف آن پر از هوا باشد را كجاي دلمان بگذاريم و دردمان را به 
چه كسي بگوييم؟ كسي هم كاري به چسب مايع ندارد و تعزيرات هم 
حتما فقط دنبال برخورد با گراني كاالهاي خوراكي است و اين مردم 

هستند كه زير فشار له مي شوند.
ِري َخس از تهران

   درمانگاه شبانه روزي ابن سينا روزها هم داير نيست
درمانگاه شــبانه روزي ابن ســينا بعــد از چند مــاه از افتتاح حتي 
نيمه شبانه روزي هم نيست. تنها يك پرستار دارد و حتي پشت درب 

درمانگاه يك چراغ پرنور قرار ندارد. 
عباس توكلي شهميرزادي از قائمشهر

  تلفن هاي گوياي اعالم گرانفروشي پاسخگو نيستند
تلفن هــاي 124و 135كــه براي اعالم گرانفروشــي و شــكايت از 
گرانفروشان و محتكران معرفي شــده اند، پاسخگو نيستند و تماس 
گيرنده را بيش از 20دقيقه پشت خط نگه مي دارند و دست آخر بدون 
پاسخگويي قطع مي شوند. در اين ميان هم مسئوالن مدام مردم را براي 
شكايت از گرانفروشي به اين شماره ها ارجاع مي دهند. چطور و به كجا 

گرانفروشان را معرفي كنيم؟
كاظم از شهرري

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

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

با مردم

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

كوتاه از حادثه

دود، تردد در مترو را 
مختل كرد

كندسوزي سيم هاي برق، در تونل خط 4مترو 
دود غليظي ايجاد كرد و باعث شد براي ساعاتي 
تــردد در اين خــط مختل شــود. به گزارش 
همشهري، ساعت 7:43صبح ديروز مسافراني 
كه ســوار بر مترو بين ايســتگاه هاي اكباتان 
و ارم ســبز تردد مي كردنــد در ميانه تونل با 
دود غليظي مواجه شدند. متصدي قطار پس 
از عبور قطــار از انبوهي از دود مســافران را 
در نخستين ايســتگاه تخليه كرد و ماجرا به 
آتش نشاني گزارش شــد. تنها 3دقيقه از اين 
حادثه مي گذشــت كه آتش نشانان خود را به 
محل حادثه رســاندند. داخل تونل پر از دود 
بود؛ اما به درستي مشخص نبود كه منشأ دود 
كجا اســت و هيچ اثري از آتش سوزي وجود 
نداشــت. فرنوش نوبخت، مديرعامل شركت 
بهره برداري متروي تهــران در اين باره گفت: 
بين ايستگاه اكباتان و ارم سبز در خط 4 مترو 
يك پاركينگ در حال ساخت است كه دود در 
اين محدوده مشاهده شده بود. از سوي ديگر 
سيدجالل ملكي، سخنگوي آتش نشاني تهران 
در اين باره به همشــهري گفت: همكارانم با 
حضور در محل حادثه بررسي هاي خود براي 
روشن شدن دليل دود را آغاز كردند و در ادامه 
مشخص شد بخشي از سيم هاي برق تونل دچار 
كندسوزي شده بود. در اين شرايط همكارانم به 
ايمن سازي  محل حادثه پرداختند و عمليات 
بدون هيچ گونه مصدومي به پايان رســيد. در 
همين حال با پايان عمليات آتش نشانان تردد 
در اين خط مترو كه متوقف شده بود بار ديگر 
از ســر گرفته شد. محســن محمديان، مدير 
ارتباطات و امور بين الملل شركت بهره برداري 
متروي تهران ضمن عذر خواهي از شهروندان 
به خاطر اختالل به وجود آمده به همشــهري 
گفت: به دليــل حريق در تونل ايســتگاه ارم 
سبز حد فاصل ايستگاه بيمه مسافرگيري در 
اين محدوده متوقف شــده بود كه بعد از رفع 
مشكل از ساعت12:20مســافرگيري آغاز و 
اعزام قطارها براساس جدول زمانبندي حركت 
قطارها انجام شد. به گفته وي در اين اتفاق به 
هيچ يك از مسافران آسيبب نرسيد و علت اين 
مشكل به صورت دقيق در دست بررسي است.

نجات سگ ها جان 
2برادر را گرفت

گودبرداري زمين هزار متري براي 
ساخت بيمارســتان باعث ريزش پيگيري

ساختمان مجاور و مدفون شدن 
2برادر شد كه لحظاتي قبل از حادثه قصد نجات 

سگ ها را از محل گودبرداري داشتند.
به گزارش همشــهري، آتش نشــانان از ساعت 
7صبح جمعه در جريان حادثــه اي در خيابان 
ابوذر، خيابــان فالح قرار گرفتنــد و راهي آنجا 
شدند. محل حادثه، زميني گودبرداري شده به 
عمق حدود 20متر بود و به دليل رعايت نشدن 
مســائل ايمني خانه هاي اطــراف ريزش كرده 
بود. خوشــبختانه ســاكنان خانه ها از چند روز 
قبل با تذكرات شــهرداري تهران و آتش نشاني، 
خانه هايشان را تخليه كرده بودند. حتي نوارهاي 
زرد رنگ خطر نيز در محل كشــيده شده بود تا 
كسي وارد ساختمان ها نشود اما با وجود اين در 
زمان حادثه افرادي كــه از نگهبانان پروژه بودند 
براي برداشــتن سگ هايشــان از داخل اتاقك 
نگهباني به داخل محل گودبرداري رفتند و درست 
دقايقي بعد از رفتن آنها بخشــي از ســاختمان 
مشــرف به اين محل ريزش كرد و باعث مدفون 

شدن اين افراد شد.

عمليات سخت 
از صبح جمعه كه اين حادثه رخ داد آتش نشانان 
عمليات نجات و آواربرداري را آغــاز كردند. به 
گفته جالل ملكي، سخنگوي آتش نشاني تهران 
به دليل احتمال ريزش ســاختمان هاي ديگري 
كه مشــرف به محل گودبرداري بودند، عمليات 
آواربرداري بســيار پرريسك و سخت و نفسگير 
بود. آتش نشانان با احتياط كامل مشغول عمليات 
شــدند به اين اميد كه 2برادر مدفون شــده را 
به ســالمت از زير آوار خارج كنند. آنها ســاعت 
3بعدازظهر جمعه موفق شــدند سگ هاي اين 
دو نگهبان را از زير آوار زنده و سالم خارج كنند. 

همين روزنه اميدي شد براي آتش نشانان و آنها با 
انرژي هرچه تمام تر به عمليات خود ادامه دادند 

اما زمان مي گذشت و هيچ اثري از آنها نبود.

بامداد تلخ
هوا رو به تاريكي مي رفت و آتش نشانان همچنان 
مشــغول آواربرداري بودند. عمليات سخت آنها 
در تاريكي شب و با سرد شدن هوا ادامه داشت. 
همزمان گزارش اين حادثه به قاضي ساســان 
غالمي، كشيك جنايي تهران اعالم شد و او حدود 
ساعت 18جمعه راهي محل حادثه شد. درنهايت 
حدود ســاعت يك بامداد شــنبه، آتش نشانان 
توانستند نخســتين فرد مدفون شــده زير آوار 
را پيدا كنند؛ امير ابري 25ســاله كه امدادگران 
اورژانس حاضر در محل پــس از معاينات اوليه 
اعالم كردند وي جانش را از دســت داده است. 
در اين شرايط جست وجو براي پيدا كردن برادر 
كوچك تر امير ادامه يافت تا اينكه حوالي ساعت 
3بامداد ديروز در نزديكي همان محلي كه جسد 
امير پيدا شد، پيكر بي جان حسين 18ساله نيز از 

زير آوار بيرون كشيده شد.

دستور بازداشت 
به دنبال اين حادثــه خانواده ايــن دو قرباني از 
مقصران حادثه شكايت كردند و به دستور بازپرس 
جنايي تهران تحقيقات براي مشــخص شدن 
علت حادثه و مقصران شــروع شــد. بررسي ها 
حكايت از اين داشت كه محل گودبرداري شده، 
حدودا هزار متر بوده است. قرار بوده در اين محل 
بيمارستان فوق تخصصي زنان و زايمان ساخته 
شود و قربانيان نيز از نگهبانان اين پروژه بودند. 
آنها روز حادثه وقتي متوجه شدند ساختمان هاي 
مجاور در حال ريزش هستند براي نجات سگ ها 
وارد محل حادثه شده بودند كه اين اتفاق رخ داد. 
در ادامه بازپرس جنايي تهران دستور بازداشت 
5نفر را به اتهام عدم رعايت نظامات ايمني منجر 

به فوت 2 نگهبان و تحقيق از آنها صادر كرد. 
وي همچنين دستور داد افرادي كه خانه هايشان 

ترك خورده و نسبت به خســاراتي كه ديده اند 
شكايت كرده اند، اســكان داده شوند و با بررسي  
دوربين هاي مداربســته و تحقيق از شــاهدان 
و بررســي مدارك شــهرداري و پروانه ساخت، 
هيأتي از كارشناسان دادگستري تشكيل شود تا 

مقصران اين حادثه شناسايي شوند.
شهردار منطقه 17 تهران هم ديروز در گفت وگو 
با همشهری از همكاری شركت های آب، برق و 
گاز در جلوگيری از خســارت های بعدی تشكر 
كرد و گفت: »هم اكنون محدوده پروژه به نوعی 
قرنطينه اســت و ماموران شهرداری با همكاری 

ماموران نيروی انتظامی از رفت وآمدها جلوگيری 
مي كنند.« داود لطفی  افزود: »شهرداری همكاری 
كامل را با حوزه قضايی برای بررسی دقيق حادثه 
انجام می دهد. با وجود اين، شــواهد اوليه نشان 
می دهد كه ضعف های فنــی- اجرايی در پروژه 

باعث بروز حادثه شده است.«
او در ادامه به تخليه بموقع ساكنان دو ملك مجاور 
گود اشاره كرد و گفت: »اگر نيروهای شهرداری 
و آتش نشان در شب پيش از حادثه اقدامات الزم 
را برای تخليه 25نفر از ساكنان انجام نمی دادند، 

فاجعه تلخی رخ می داد.«

قتل برادر به خاطر انتشار عكس در فيس بوك
دعواي 2بــرادر بــه خاطر انتشــار يك عكس 
خانوادگــي در فيس بوك با قتل يكــي از آنها و 

زخمي شدن ديگري پايان يافت.
به گزارش همشــهري، بامداد ديــروز گزارش 
جنايتي به قاضي ساسان غالمي، بازپرس جنايي 
تهران اعالم شــد و او دســتور تحقيقات در اين 
خصوص را صادر كرد. بررســي ها نشان مي داد 
كه 2برادر با يكديگر در ســاختماني نيمه كاره 
درجنوب تهران درگير شده اند. دعواي اين 2برادر 
با قتل يكي از آنها و زخمي شــدن ديگري پايان 
يافته كه مرد زخمي براي درمان به بيمارستان 
انتقال يافته بود. در ادامه تحقيقات مشخص شد 
كه دعواي بر سر انتشار يك عكس خانوادگي در 
فيس بوك بوده است. ظاهرا عامل جنايت كه در 
ساختمان نيمه كاره كار مي كرده چند شب قبل 

عكسي از يك مهماني خانوادگي در فيس بوك 
منتشر كرده و مقتول با ديدن عكس خانوادگي 
كه همســرش هم در آن بوده، به شدت از دست 
برادرش عصباني شده بود. او شب حادثه به محل 
كار برادرش كه ساختماني نيمه كاره بود رفت و بر 
سر همين مسئله با يكديگر درگير شدند. هردو 
چاقو داشتند كه در درگيري به سمت هم هجوم 
برده و ضرباتي به يكديگر زدنــد. در اين حادثه 
مردي كه از انتشــار عكس همسرش در فضاي 
مجازي خشمگين بود به قتل رسيد و برادر ديگر 

در برابر اتهام قتل عمدي قرار گرفت. 
وي هم اكنون در بيمارســتان بســتري است و 
پس از بهبــودي براي انجام تحقيق بازداشــت 
مي شــود و به اداره دهم پليــس آگاهي تهران 

انتقال خواهد يافت.

بازداشت   شده ها
افراد بازداشت شده در اين پرونده مالك زمين كه پزشك عمومي است، مديرپروژه خاكبرداري، مهندس 
ناظر، مديرايمن سازي  و مسئول خريد هستند. آنها ديروز پيش روي بازپرس ساسان غالمي قرار گرفتند 
و توضيحات خود را درخصوص اين پروژه ارائه كردند. قاضي غالمي ابتدا از آنها پرسيد كه اين پروژه از 

چه تاريخي شروع شد؟
مالك زمين پاسخ داد: 14 ماه قبل استارت كار زده شد. قرار بود در محل حادثه بيمارستان فوق تخصصي 
زنان و زايمان ساخته شــود. بيمارســتان 64تختخوابي در زمين هزار متري. از همان زمان عمليات 
گودبرداري شروع شد. همه  چيز خوب پيش مي رفت و هيچ مشكلي هم نبود اما چند وقت قبل متوجه 
تغيير رفتار خاك شديم كه معموال به خاطر وجود چاه هاي زيرزميني يا باران هاي شديد است. مهندس 
ناظر براي تغيير رفتار خاك كارهاي ايمني را انجام داد و ما هم مدام اين موضوع را بررسي مي كرديم. كم كم 
متوجه شديم كه ديوار خانه هاي مجاور ترك برداشته است. به همين دليل درصدد تخليه خانه ها برآمديم. 
من حتي براي اينكه خطري كسي را تهديد نكند خانه هاي اطراف را خريدم. فقط يك مستأجر مانده بود 

كه با كمك شهرداري و مأموران كالنتري او را هم از ساختمان خارج كرديم.
قاضي: چند وقت است كه خانه ها تخليه شده است؟

حدود 4ماه
قاضي: ظاهرا شهرداري چندين بار درخصوص ايمن سازي  محل به شما تذكر و اخطار داده بود. شهرداري 

15ارديبهشت 99اخطار را به صورت كتبي به شما اعالم كرده بود.
در مورد اخطار كتبي چيزي به من اعالم نشد. ما مواردي كه مشكل ساز و خطرآفرين بود را برطرف كرديم.
در همين هنگام مهندس ناظر به قاضي گفت: من همه ايمن سازي  را انجام دادم و گفتم كه خاك پايدار 
نيست. براي مستحكم كردن خاك اقدام كرديم به پر كردن چاه ها با بتن ريزي. تغيير رفتار خاك هم 
به خاطر بارندگي و وجود چاه ها بود. ما هم ايمن سازي  را با بتن ريزي درون چاه ها انجام داديم. اما ظاهرا به 

غيراز اين چاه هايي كه ما بتن ريزي كرديم چاه هاي ديگري هم بوده اند.
قاضي: متوفيان چند وقت بود كه در پروژه كار مي كردند؟

مهندس ناظر: 2 برادراز ابتداي پروژه با ما كار مي كردند كه همه ما واقعا از مرگ آنها متاثر شده ايم و ناراحتيم.

ث
مك

ساعت ها عمليات آتش نشانان با 

پيدا شدن اجساد 2 برادر زير آوار 

بيمارستان در حال ساخت پايان يافت

زهرا اسكندري
دانشجوي دكتراي سالمت در باليا و فوريت ها

الهه فراهاني
خبرنگار
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درماههــاياخيرشــايعهرفتن
عبدالعليعسكريازرسانهمليتلويزيون

بارهابارهاعنوانشدودرنهايت
توسطمديرروابطعموميسازمانآنهمدر
صفحهتوييترشــخصياوتكذيبشدهاست.
مرتضيرنجبرانعنوانكردهكهعليعسگري
تا1۴۰۰مديريترسانهمليرابرعهدهخواهد
داشت.اما1۶مهرروزبهيادماندنيدرسازمانو
در۴سالاخيرمديريتعسكريبرايمديرانو
كاركنانشخواهدبود.دراينروزكهآخرينروز
كاريهفتهبهحسابميآمد،رئيسرسانهملي
»معاونتپژوهش،برنامهريــزيونظارت«را
حذفو8حكمراابالغكرد.تغييراتيكهدر۴
سالگذشتهسازمانبهخودنديدهبود.تغييراتي
كهگوياباهدفچابكســازيوافزايشكيفي
برنامههايسيمادرجامعهخواندهشدهاست.با
همهاينتغييراتصورتگرفتهچندماهديگر
حكم۵سالهرياستعسكريدررسانهمليبه
پايانميرسدوبايدديدحكم۵سالهدومنيز
ابالغخواهدشدياسازمانرياستفردديگري

رادرسال1۴۰۰بهبعدتجربهميكند؟

رفتنميرباقريبعداز1۵سال
مهم تريــن تغيير در ايــن روز رفتــن مرتضي 
ميرباقري از معاونت ســيما بــود و اينكه حميد 
شاه آبادي ســكان معاونت را به دســت گرفت. 
ميرباقري كه از بازماندگان مديران ســازمان در 
دوران عزت اهلل ضرغامي بود، بعد از ۱5 ســال از 
سازمان رفت. مديري كه ازجمله قديمي ترين هاي 
رسانه ملي به شــمار مي رفت و حتي در دوران 
علــي الريجاني نيز حضــور داشــت. بارها اين 
شــايعه مطرح  شــده بود كه ميرباقري اختالف 
نظرهايي با رئيس كنوني رسانه ملي دارد و حاال 
حميد شا ه آبادي كه به مدت 3 سال معاونت صدا 
را مديريــت مي كرد؛ جايگزين ميرباقري شــد. 
شــاه آبادي در دولت دهم معاونت هنري وزارت 
ارشــاد را برعهده داشــت و هر چند او در سمت 
قائم مقام معاون پژوهــش، برنامه ريزي و نظارت 

تجربه همكاري با سازمان را نيز داشت.

بخشيزادهبازنشستهبازگشت
علي بخشــي زاده نيز به جاي شــاه آبادي سكان 
معاونت صدا را برعهده گرفت. بخشي زاده در مركز 
نظارت و ارزيابي ســازمان نيز فعاليت داشته و در 
دوران مديريت ۱8 ماهه محمد سرافراز هم حضور 
داشــت. اما در دوره اي كه افراد بازنشســته نبايد 
مسئوليت كاري را داشــتند؛ خودش را بازنشسته 
كرد. بعد از گذشت چند سال بار ديگر در سمت و 

عنوان معاونت سيما به سازمان بازگشت.

3حكمجديد
از ديگر تغييرات و حكم هايي كه در اين روز صادر 
شد مي توان به انتصاب رئيس مركز طرح و برنامه 
و بودجه اشاره كرد. عسكري مصطفي محمدي را 
به عنــوان رئيس مركز »طرح، برنامــه  و بودجه«، 
علي طلوعي را به عنوان رئيس مركز »تحقيقات« 
و ســيدعليرضا شــريفي را به عنوان رئيس مركز 

»نظارت و ارزيابي« منصوب كرد.

تثبيتمعاونتمجازيوحكــمجديدبازرس
سازمان

در اين روز غالمرضا نوري كه به عنوان سرپرســت 
در معاونت فضاي مجازي بــود به عنوان مدير اين 
بخش حكم گرفت و با رفتن محمود اشتري، ابوذر 
زارع، مديركل بازرســي و بررســي هاي عمومي 
صداوسيما شد. در حكمی كه عسكري ابالغ كرده 
يكي از ماموريت ها اين است كه از كيفيت عملكرد 
حوزه هاي مختلــف به منظور انطباق بــا اهداف، 
ضوابط و سياســت هاي كالن سازمان صداوسيما، 

بازرسي هاي مستمر و ادواري به عمل آورد.

انتصاب 8 مدير جديد در تلويزيون
روز تغييرات خشك و رسمي

فهيمهپناهآذر
روزنامه نگار

خبر

آرشنهاوندي
روزنامه نگار

جايزه نوبل ادبيات در روز پنجشنبه ۱7مهر )8اكتبر( به »لوئيز گلوك« 
يكي از سرشناس ترين شــعراي معاصر آمريكا به دليل »لحن بي نقص 
شاعرانه اش كه همراه با زيبايي ســاده و بي آاليش، موجوديت فردي 
را جهاني كرده است«، اعطا شد. به نوشــته نيويورك تايمز، »آندرس 
اولسون«، رئيس كميته اهداي جوايز آكادمي سوئدي نوبل در سخناني 
لحن ساده شاعرانه »گلوك« را ســتود و به ويژه اشعار وي كه به بطن 
زندگي خانوادگي مي پردازد را مورد تمجيد قرار داد. او درباره اشــعار 
»لوئيز گلوك« گفت: لحن وي بي نقص، بي ريا، بي آاليش و مصمم است 
و از اين لحن برمي آيد كه شاعر خواستار درك شدن است. »اولسون« 
همچنين اشــعار »گلوك« را مملو از عناصــر طنزآميز توصيف كرد.  
»متس مالم« دبيركل دائم آكادمي سوئدي نوبل، اعالم كرد كه »لوئيز 
گلوك« به دليل شــيوع ويروس كرونا و محدوديت هاي مسافرتي، به 
مناسبت دريافت جايزه نوبل، از آمريكا سخن خواهد گفت.  بسياري از 
اهالي دنياي ادبيات در سراسر دنيا از انتخاب »گلوك« استقبال كرده و 
عنوان داشته اند كه اين انتخابي ارزشمند بوده كه كامال با درنظر گرفتن 
شايستگي هاي ادبي وي انجام گرفته است. البته به نظر صاحب نظران 
حوزه ادبيات بايد در انتخاب افراد برنــده جايزه نوبل ادبيات همچنان 

اصالحات و تغييرات بيشتري صورت گيرد.
 

ويژگياشعارگلوك
لوئيز گلوك در بيشــتر آثار 
خود، از چهره هاي اساطيري 
الهام مي گيرد. او در مجموعه 
اشعار خود كه در سال۱996 
با عنوان »چمنزارها« انتشار 
يافته بود، 2چهره اساطيري 
»اوديســه« و »پنه لوپه« از 
اســاطير كتاب »اوديســه« 

هومر را در شعري با موضوع امروزي »طالق« در هم مي آميزد. »گلوك« 
در اشعار خود اغلب، نگراني هايش در مورد موضوعاتي نظير انزوا، خيانت، 

خانواده هاي ازهم پاشيده، جدايي زوج ها و مرگ را منعكس مي كند. 

ازگرسنگيتاشاعرانگي
گلوك در ۱943 در نيويورك سيتي در خانواده اي با اصليت اتريشي-

مجارستاني متولد شد و برخي از نخستين اشعار خود را در سن 5سالگي 
سرود. او در سنين نوجواني راه خود را انتخاب كرد و شعر و شاعرانگي را 
به عنوان اصلي ترين فعاليت هنري در زندگي خود برگزيد. او در نوجواني 
مبتال به بيماري بي اشتهايي )آنوركســي( بود، اين بيماري زمينه ساز 
عالقه مفرط وي به سادگي و تهذيب نفس شد. او در دوره اي از شدت 
گرسنگي مرگ را به چشم ديد اما بيماري اش در پي اقدامات درماني 
مداوا شد. او پس از حضور در كارگاه هاي شــعر در دانشگاه كلمبيا در 
رشته ادبيات تحصيل كرد. در ســال۱968 گلوك نخستين مجموعه 
اشعارش را با عنوان »نخســتين مولود« )در برخي منابع »بچه اول« 
عنوان شده است( منتشر كرد. اين سرآغاز فعاليت جدي شاعرانه وي 
بود كه در سال هاي بعد براي وي موفقيت شايان ذكري به همراه آورد. 
»گلوك« در ۱993 به خاطر مجموعه »زنبق وحشي« جايزه پوليتزر را 
از آن خود كرد. در سال هاي 200۱ و 20۱4 نيز »لوئيز گلوك« به ترتيب 

جوايز »بولينگن« و »كتاب ملي آمريكا« را به خود اختصاص داده بود. 

بيش از يك دهه از زماني كه صدا و تصوير 
استاد محمدرضا شجريان از صداوسيما گزارش

اجازه پخش نداشــت، مي گذشت كه با 
فوت استاد آواز ايران، باالخره نام و تصوير او بار ديگر در 
قاب تلويزيون ديده شد. 25خرداد سال ۱388 بود كه 
استاد شجريان در نامه اي به عزت اهلل ضرغامي، رئيس 
وقت صداوســيما، نســبت به پخش ترانه هايش در 
تلويزيون و استفاده ابزاري از آنها اعتراض كرد و خواستار 
اين شد كه به حكم شرع و قانون، سريعا كليه واحدهاي 
آن سازمان از پخش صدا و آثار وي خودداري كنند. با 
اينكه استاد شجريان اجازه پخش ربنا را به صداوسيما 
داده بود، اما از رمضان سال ۱389 صداي شجريان در 
تلويزيون و راديو از مردم دريغ شد. در همه سال هاي بعد 
از اين ممنوعيت، پخش ربناي استاد از صداوسيما به 
مطالبه اي مردمي تبديل شــد كه حتــي نامزدهاي 
انتخاباتــي نيز براي جلب آراي دوســتداران اســتاد 
كوشيدند از آن به سود خودشان بهره ببرند. با اين حال، 
روز پنجشنبه گذشــته كه استاد شجريان درگذشت، 
تصوير و نام او از تلويزيون و راديو كه در سال هاي اخير 
در مقابل خواست قاطبه مردم سفت و سخت ايستاده 
بودند، پخش شد و اينچنين مشخص شد كه نمي توان 
روي نام شــخصي همچون شــجريانـ  كه در رديف 

مشاهير ملي ايران قرار داردـ چشم بست.
در روز درگذشــت اســتاد شجريان، شــبكه خبر در 
گزارشــي تصويري به مرور زندگي حرفه اي شجريان 
پرداخت. اين گزارش در آغاز شجريان را چنين معرفي 
كرد: »موسيقي دان و خواننده موسيقي اصيل ايراني؛ 
محمدرضا شجريان«. روايت گزارش از سال ۱3۱9 و 
تولد شجريان در مشهد آغاز شد و به آواز خواندن استاد 
از كودكي و پرورش استعدادش پرداخت. قرائت قرآن 
توسط استاد و كسب رتبه نخست در مسابقات كشوري 
تالوت قرآن از ديگر موارد مطرح شده در اين گزارش بود. 

در ادامه، گوينده گزارش گفت: »پس از انقالب اسالمي 
و در روزگاري كه بازار شــايعه زوال موســيقي ايراني 
گرم بود و به همين دليل برخي راه مهاجرت در پيش 
گرفتند، شجريان در ايران ماند و به روي صحنه رفت 
و آنقدر خواند تا اســتاد آواز نام گرفت.« خاتمه بخش 
گزارش هم ذكر نام تعدادي از آلبوم هاي مهم و جاودانه 
استاد بود؛ گزارشي خشك و رســمي كه اشاره اي به 
مواضع سياسي استاد نداشت و كوشيده بود بدون انتقاد 
از او كه مي توانست باعث ايجاد حساسيت در ميان مردم 
و مخالفان صداوسيما شود، روايتي بي دردسر از حيات 
حرفه اي شجريان ارائه دهد. با توجه به اينكه تلويزيون 
تمايلي به نام بردن از شجريان نداشت، مي توان حدس 
زد، نگراني از انتقادات بابت نپرداختن به درگذشــت 
استاد، مسئوالن صداوســيما را بر آن داشته بود كه از 
روزها قبل بابت چگونگي واكنش نشــان دادن به خبر 
فوت وي تصميم گيري كنند تا حداقل در روزهايي كه 
كشور با مســائل مختلفي مواجه است، به بروز بحران 

ديگري دامن نزنند. 
شبكه خبر كه گويا در ميان شــبكه  هاي تلويزيوني، 
وظيفه اصلي پرداختن به درگذشت استاد را به عهده 

داشت، در زيرنويس هاي خبري اين شبكه، به انعكاس 
پيام تسليت رئيس جمهوري و اظهارات پزشكان معالج 
استاد شــجريان پرداخت. يكي از اين زيرنويس ها به 
اظهارات رئيس بيمارســتان جم اختصاص داشت كه 
گفته بود: »از ســال ها قبل پزشــكان آمريكايي طول 
عمر كمتري براي آقاي شــجريان متصــور بودند، اما 
پزشــكان ايراني با نهايت تالش اســتاد شجريان را تا 
امروز حفظ كردند.« در يكي ديگــر از زيرنويس هاي 
شبكه خبر به نقل از »پسر استاد شجريان« آمده بود: 
»جايگاه پدر من، باالتر از اين مســائل )حاشــيه اي( 
اســت؛ احترامش را نگه داريد.« همايون شجريان در 
جلوي بيمارستان جم در واكنش به شعارهاي سياسي 
از مردم خواســت از اين كار خودداري كنند. از طرف 
ديگر،  تلويزيون موضع گيري هاي سياسي شجريان را 
موضوعي حاشيه اي و در واقع بي اهميت مي دانست، با 
اين حال براي بيش از يك دهه حاضر به پخش صداي 
او نشد. به هر ترتيب، تلويزيون تا اينجاي كار توانست از 
موضوعي كه شايد می توانست حاشيه هاي تازه اي ايجاد 
كند، بگذرد و بايد ديد در روزهاي آتي باز هم برنامه هاي 

ديگري به شجريان خواهند پرداخت يا نه.

محمدناصراحدي
روزنامه نگار

 تلويزيون به درگذشت استاد شجريان 
چه واكنشي نشان داد؟

شاعراسطورههايامروزي
لوئيز گلوك برنده نوبل ادبيات2020 شد 

حميدشاهآبادي،معاونتجديدسيما

عليبخشيزاده،معاونجديدصدا
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كيوسك

روگرداني جمهوريخواهان ازترامپ

عملكرد ضعيف ترامپ در روزهاي گذشته نه تنها واكنش منفي دمكرات ها 
را به دنبال داشته است، بلكه موجب شده جمهوريخواهان نيز پشت او را 
خالي كنند. حزب جمهوريخواه آمريكا اكنون با نامزدي روبه روست كه 
محبوبيت خود را به دليل عملكرد غيرقابل قبول در مناظره اول، ابتال به 
كرونا، دســت كم گرفتن اين بيماري و رفتارهاي غيرقابل پيش بيني و 
عجوالنه در زمينه اقتصادي از دست داده است. يكي از نگراني ها، پيامدهاي 
احتمالي رويدادي است كه در دوره هاي اخير انتخابات در آمريكا به »موج 
آبي« معروف شده است. موج آبي به وضعيتي اطالق مي شود كه نامزد 
پيشتاز در روزهاي بعد از انتخابات به دنبال شمارش راي هايي كه با پست 
ارسال شده، پيشتازي خود را از دست مي دهد و نتيجه انتخابات عكس 
مي شود. ترامپ بارها اعالم كرده است كه به شيوه راي گيري پستي كه 
امسال به دليل شــيوع كرونا رواج بيشــتري دارد، اعتماد ندارد. شبكه 
تلويزيوني ان بي سي نيوز در تحليلي همين نگراني ها در روزهاي گذشته 
را دليل اين دانست كه جمهوريخواهان روياهاي خود را درباره كاخ سفيد 
نقش بر آب ببينند و تمركز خود را به حفظ صندلي هاي كنگره ببرند. ميچ 
مك كانل، رهبر اكثريت مجلس سناي آمريكا و عضو حزب جمهوريخواه 
پنجشنبه در مصاحبه اي با انتقاد به عملكرد رئيس جمهور گفت:» من از 
6آگوست )16مرداد( به كاخ سفيد نرفته ام، زيرا ديدگاه آنها براي مديريت 
كرونا با من و آنچه ما در سنا بر آن تأكيد داريم يعني زدن ماسك و رعايت 

فاصله اجتماعي متفاوت است«.
هرچند اين گفته از اين جهت كه راه را براي سناتورهاي جمهوريخواه 
براي فاصله گرفتن از ترامپ در زمينه مهار كرونا باز مي كند، مورد انتقاد 
قرار گرفت، اما انتقادهاي گسترده سياستمداران، مردم و رسانه ها در 
سطح كشور عليه سياست هاي ناكارآمد رئيس جمهور و فوت بيش از 
218هزار آمريكايي بر اثر ابتال به اين بيماري، قابل انكار نيست. طبق 
نظرسنجي  ان بي سي نيوز، جو بايدن از نظر محبوبيت حدود 10درصد از 
ترامپ جلوتر است. محبوبيت رئيس جمهور آمريكا نه تنها در بين افراد 

مسن بلكه بين دانشجويان و زنان در حال كم شدن است.
كن اسپين، يك كارشناس نظامي جمهوريخواه گفت: »رئيس جمهور 
آمريكا 3 هفته بسيار سختي را پيش رو دارد. من همان هرج ومرجي كه 
در انتخابات 2008بود، براي امسال هم پيش بيني مي كنم. اين سونامي 
مي تواند نامزدهاي جمهوريخــواه كنگره را غرق كنــد«. او ادامه داد: 
»اكنون تصميم گيري اصلي با نمايندگان كنگره و سنا است تا مسير خود 
را از ترامپ جدا كنند؛ گرچه بيشتر آنها نزديك ترامپ هستند«. برخي 
حاميان مالي حزب جمهوريخواه نگران اين هســتند كه ترامپ فرصت 
امسال را از دست بدهد، بنابراين مي خواهند كه حزب، منابع مالي خود 
را از انتخابات رياست جمهوري به كنگره ببرد تا زياده خواهي هاي بايدن 
را درصورت رئيس جمهور شــدن محدود كنند. در واقع آنها قصد دارند 
سنا را حفظ و خطر كاخ سفيد را محدود كنند. نمايندگان جمهوريخواه 
مي توانند نقش بازدارنده و كنترل كننــده بايدن و كنگره را بازي كنند. 
برخي اعضاي حزب جمهوريخواه، نگران كم شدن تعداد اقليت اعضاي 
كنگره هستند و پيش بيني ها نيز حكايت از شانس باالي دمكرات ها براي 

افزايش تعداد اعضاي حداكثري خود در كنگره دارد. 

پلوسي عليه ترامپ
از سوي ديگر، نانسي پلوسي، رئيس مجلس نمايندگان آمريكا اليحه اي را 
براي بررسي سالمتي رئيس جمهور اين كشور و بركناري وي براساس متمم 
25 قانون اساسي ارائه كرده است.  در طرحي كه رئيس مجلس نمايندگان 
آمريكا ارائه داده، بر تشكيل كميسيون براساس متمم 25 قانون اساسي 
آمريكا براي بررسي توانايي رئيس جمهور در اداره كشور و اطمينان از تداوم 
فعاليت دولت تأكيد شده است. متمم 25 قانون اساسي سال 196۷ و در پي 
ترور جان اف كندي، رئيس جمهور وقت آمريكا تصويب شد.  براساس اين 
طرح، معاون رئيس جمهور و اكثريت مقام هاي مهم نهادهاي اجرايي بايد 
طبق قانون به كنگره اعالم كنند كه رئيس جمهور »قادر به واگذاري قدرت 
و انجام وظايف دفتر خود نيست«. پس از آن بالفاصله معاون رئيس جمهور 

به عنوان رئيس جمهور موقت، قدرت را در دست مي گيرد.

لغو مناظره دوم ترامپ و بايدن
كميسيون مناظره هاي انتخابات رياست جمهوري آمريكا در بيانيه اي 
اعالم كرد كه مناظره دوم نامزدهاي جمهوريخواه و دمكرات كه قرار 
بود15اكتبر )2۴ مهر( در شــهر ميامي ايالت فلوريدا برگزار شود، لغو 
شده اســت و اين كميســيون توجه خود را به آمادگي براي آخرين 
مناظره رياست جمهوري كه 22 اكتبر )اول آبان( برگزار خواهد شد، 
معطوف مي كند. كميســيون مناظره هاي انتخابات رياست جمهوري 
آمريكا به دنبال ابتالي ترامپ به كرونا، روز پنجشــنبه اعالم كرده بود 
مناظره بعدي رياست جمهوري مجازي برگزار مي شود، اما ترامپ زير 
بار شركت در مناظره غيرحضوري نرفت. كمپين بايدن نيز پيشنهاد 
كرد كه مناظره دوم، 22 اكتبر يعني زمان ســومين و آخرين مناظره 
برنامه ريزي شده در نشويل برگزار شود. كمپين ترامپ با اين پيشنهاد 
موافقت كرد، اما به شرطي كه مناظره آخر در 29 اكتبر، فقط پنج روز 

قبل از روز انتخابات، برگزار شود كه تيم بايدن آن را نپذيرفت.

انتخابات آمريكا

  روزنامه ژاپن تايمز چاپ توكيو در گزارشي 
اعالم كرده كه 13هزار نفر طي ســال جاري 
ميالدي در ژاپن خودكشي  كرده اند. به نوشته 
اين روزنامه، اغلب خودكشــي ها مربوط به 
مشكالت روحي مربوط به بي كاري هاي ناشي 
از شيوع كرونا و افسردگي هاي متاثر از تغيير 
سبك زندگي بوده اســت. اين در حالي است 
كه تاكنون، ابتال به ويروس جان 2هزار نفر را 
در ژاپن گرفته است. آمار خودكشي در دوره 
كرونا در ميان زنان ژاپني 40درصد و در ميان 
دانش آموزان دبيرســتاني 60درصد افزايش 

يافته است.

  روزنامه دولتي چاينا ديلي به نقل از وزير 
خارجه چين نوشته است كه اين كشور تصميم 
گرفته واكسن توليدي خود را در قالب برنامه 
جهاني تهيه واكسن در ســازمان بهداشت 
جهاني به اشــتراك بگذارد. ايــن برنامه كه 
كوواكس نام دارد، قرار اســت تا پايان سال 
2021، با همكاري كشــورهاي عضو بيش از 
2ميليون دوز واكسن كرونا توليد كند. 4واكسن 
ساخت چين مراحل پاياني آزمايش باليني خود 
را پشت ســر مي گذارند. آمريكا به كوواكس 

نپيوسته است.

  روزنامه العربي الجديد در صفحه نخست 
خود به وضعيت بحراني نظام درماني- بهداشتي 
عراق در سايه انتشار ويروس كرونا پرداخته 
است. به نوشته اين روزنامه، ويروس كرونا از 
بحران بزرگ عراق در حوزه زيرســاخت ها و 
كادر بهداشــت و درمان پرده برداشته است؛ 
بحراني كه از زمان اشغال خاك عراق توسط 
آمريكا آغاز شده و تا به امروز، با وجود تشكيل 
دولت هاي متعدد همچنان ادامه دارد. عراق در 
ميان كشورهاي عربي، بيشترين آمار مبتاليان 

و قربانيان ويروس كرونا را دارد.

روزنامه ژاپن تايمز ]ژاپن[

افزايش آمار خودكشي در ژاپن

روزنامه چاينا ديلي ]چين[

واكسن كروناي چين جهاني مي شود

روزنامه العربي الجديد ]قطر[

هرج و مرج كرونا درعراق 

دونالد ترامپ رئيس جمهور آمريكا 
هفته هاي سختي را سپري مي كند گزارش

امــا روزهاي ســخت تر، همچون 
آواري اجتناب ناپذير پيش روي او قرار دارند.

به گزارش ان پــي آر، عملكرد او در نخســتين 
مناظره انتخاباتــي نااميدكننده بوده، خودش و 
چند تن از نزديكانش به كرونا مبتال شده اند، و در 
آخرين تحول نااميدكننده، رئيس جمهور آمريكا 
اعالم كرده كه در مناظــرات بعدي كه به خاطر 
همه گيري كرونا غيرحضوري برگزار مي شــود 

شركت نخواهد كرد.
اما خبر بدتر بــراي او و كارزار انتخاباتي اش اين 
است كه شرايط درنظرســنجي ها هم به نفع او 
نيســت. اگر ايالت هايي كه تصميمشان از قبل 
مشخص است و ديگراني كه معلوم است به كدام 
نامزد تمايل دارنــد را در نظر بگيريم، جو بايدن 
نامزد دمكرات هــا در شــمارش آراي الكترال، 
290به 163از ترامپ پيش است و اين يعني، اگر 

همين حاال انتخابات رياســت جمهوري برگزار 
شود، نامزد دمكرات ها برنده خواهد شد چون هر 
نامزد به تنهايي به 2۷0رأي الكترال از مجموع 
538رأي احتياج دارد تا در انتخابات پيروز شود. 
كمتر از يك ماه مانده بــه انتخابات، اين بدترين 

خبر براي ترامپ است.
ترامپ اگر مي خواهد در انتخابات برنده شود، بايد 
در ايالت هايي كه هم اكنون به نامزد دمكرات ها 
تمايل دارند فعال تر شود و آراي الكترال رقيب را 
مال خود كند. خبر بد براي دمكرات ها اين است 
كه قبال ترامپ اين كار را كرده و در سال 2016، 
با وجود پيشتازي هيالري كلينتون نامزد وقت 
دمكرات ها در نظرســنجي ها، او را شكست داد 
و توانست در ايالت هاي كليدي بيشترين آراي 

الكترال را به خود اختصاص دهد.
در آمريكا، به صورت ســنتي مشخص است كه 
كدام ايالت ها به كدام حزب رأي مي دهند و عمال 
چند ايالت هســتند كه آراي آنها در انتخابات 
مختلف متفاوت اســت و نقش تعيين كننده و 
مستقيمي در سرنوشت انتخابات رئيس جمهوري 
آمريكا دارند. سازوكار نسبتا متفاوت انتخاباتي 

در آمريكا هم كمي كار را پيچيده مي كند؛ بر اين 
اســاس، نامزدي كه در يك ايالت از رقيب خود 
آراي بيشتري بگيرد، بدون توجه به اختالف بين 
دو نامزد، همه آراي الكترال را به خود اختصاص 
مي دهد و به اصطالح گفته مي شــود كه برنده 

تمامي الكترال ها را به جيبش مي گذارد.
با توجه به اين شرايط است كه اياالت چرخشي 
آمريكا كه در هر انتخابات به يك حزب متمايل 
هستند مي توانند نقشــي حياتي در انتخابات 
پيش رو داشته باشــند. رســانه ها و همينطور 
ســتادهاي انتخاباتي دو نامــزد تمركز زيادي 
روي ايالت هاي آيووا، فلوريدا، پنسيلوانيا، اوهايو، 
ميشيگان، ويسكانســين، كاروليناي شمالي و 
آريزونا كه اياالت چرخشي آمريكا هستند دارند 
و با دقت تمام نظرســنجي هاي آنها را بررسي 
مي كنند. گارديــن در آخرين بــرآورد خود از 
وضعيت پيشتازي نامزدها در اين اياالت، گزارش 
داده كه ترامپ تنها در دو ايالــت آيووا و اوهايو 
پيشــتاز اســت و در ديگر اياالت، بايدن الگوي 
پيشتازي خود در سطح ملي را تكرار كرده و باالتر 

از ترامپ قرار دارد.

نظرسنجي هاي انتخابات رياست جمهوري آمريكا، از برتري نامزد دمكرات ها در مقابل دونالد ترامپ در 
6 ايالت از 8 ايالت كليدي اين كشور حكايت دارند

بازگشت جنجالي بايدن؛ پيشتاز ايالت هاي تعيين كننده انتخابات
حريري

سعد حريري، پرحاشيه ترين 
سياســتمدار تاريخ معاصر 
لبنان بار ديگر با مواضع خود 

زلزله اي سياسي در بيروت به پا 
كرده اســت؛ مواضعي كه به تعبير 
روزنامه االخبار، براي دوســتان و 
دشــمنان حريري به يك اندازه 
غافلگير كننده بود. او در مصاحبه با 
شبكه ام تي وي )اصلي ترين رسانه 
مخالفان حــزب اهلل( به صراحت 
از آمادگي خود براي بازگشت به 
قصر بعبدا و رياست دولت وحدت 
ملي سخن گفت؛ آن هم در حالي 

كه ائتالف سياسي وي )14مارس( 
خروج حزب اهلل از حاكميت و برگزاري 

انتخابات پارلماني زودهنگام را شــرط تشكيل دولت 
عنوان كرده است. حريري همچنين در اقدامي بي سابقه، 
مستقيما به سمير جعجع، متحد ديرين خود در ساختار 
سياسي لبنان حمله كرده و او را شخصيتي منفعت طلب 
و غيرقابل اعتماد خطاب كرد. سنگيني سايه حريري و 
سخنان او در مصاحبه با شبكه ام تي وي طي 48ساعت 
گذشته به روشني بر سر فضاي سياسي لبنان احساس 
مي شود. در اين مدت ده ها مقاله در رد و يا تأييد مواضع وي 
منتشر شده و تقريبا تمام شخصيت هاي مطرح سياسي 
نيز نسبت به سخنان او واكنش نشان داده اند. جالب آنكه 
نخستين واكنش از سوي رقباي سنتي حريري و به طور 
مشخص جنبش امل )متحدين شيعه حزب اهلل( مشاهده 
شــد؛ به گونه اي كه دفتر نبيه بري با انتشار بيانيه اي از 
آمادگي رياســت جنبش براي هرگونه همكاري با سعد 
حريري براي تشكيل دولت وحدت ملي و كمك به اجراي 
طرح فرانسه خبر داد. روزنامه االخبار نيز به نقل از منابع 
آگاه نوشت: حزب اهلل با وجود اختالف در مواضع، همچنان 
از رياست ســعد حريري بر دولت براي عبور از شرايط 

بحراني كشور حمايت مي كند.
در مقابل اما بخش عمده انتقــادات و يا حتي حمالت 
عليه حريري از جانب اردوگاه حاميان او، يعني احزاب 
14مارس صورت گرفت. در اين زمينه نديم جميل، رئيس 
حزب تندروي كتائب )شاخه سياســي شبه نظاميان 
مسيحي سابق( در صفحه توييتر خود نوشت: حزب اهلل 
تنها راه نجات خود را تشكيل دولت حريري مي داند، اين 
حزب باز هم به دنبال سوءاســتفاده از موقعيت حريري 
است و ظاهرا حريري همچنان از گذشته درس نگرفته 
است. دفتر سمير جعجع، رئيس حزب قوات نيز با انتشار 
بيانيه اي اعالم كرد: حريري در نگاه خود به حزب اهلل و 
امكان تعامل با آن براي آينده لبنان دچار خطاي بزرگي 
شده است. هرگونه همكاري با حزب، صرفا به معناي از 
دست دادن فرصت هاي بيشتر مردم براي اصالح نظام 

خواهد بود.
اما واكنش رسانه هاي 14مارس به سخنان حريري بسيار 
تندتر از واكنش ها و بيانيه هاي سياســي اين طرف بود. 
براي مثال ديما صادق، از خبرنگاران و مجريان مشهور 
اين طيف در صفحه توييتر خود مدعي شــد: حريري 
همچون حزب اهلل، امل و مشيل عون، به بخشي از ساختار 
فاسد حاكم بر لبنان تبديل شده است، بنابراين تالش وي 
براي ادامه همكاري با حزب اهلل و حفظ وضع موجود امري 
طبيعي است. به عبارت ديگر، نمي توان و نبايد از حريري 

انتظاري براي اصالح وضعيت كنوني داشت! 
شدت اين قبيل حمالت عليه حريري به گونه اي بود كه 
واكنش بهاء حريري، برادر و رقيب خانوادگي ســعد را 
به دنبال داشــت. بهاء كه گفته مي شود با جلب حمايت 
عربستان سعودي و شخصيت هاي سياسي نظير سمير 
جعجع به دنبال كنار زدن ســعد و رهبــري بر حزب 
المستقبل اســت در مصاحبه با روزنامه النهار گفت: 
سعد برادر من است، او را دوســت دارم و اين مسئله با 
هيچ بهانه و دليلي تغيير نخواهد كرد. ما به رغم اختالف 
نظرها و مواضع سياســي عميقا متفاوت، اعضاي يك 

خانواده هستيم.

سعودي عليه حريري 
پس از سقوط دولت حســان دياب در پي انفجار بندر 
بيروت، تقريبا تمام رسانه هاي عربي از احتمال بازگشت 
سعد حريري به دولت ســخن گفتند، چراكه در لبنان 
هيچ گزينه ديگري همچون او قادر به ايجاد اجماع ميان 
جريانات سياسي مختلف نيســت. اما به تدريج نام وي 
در كمال ناباوري از صحنه حذف شــد و احزاب سياسي، 
رايزني بر سر گزينه اي ديگر براي نخست وزيري را آغاز 
كردند؛ رايزني هايي كه پس از استعفاي مصطفي اديب 
عمال شكست خورد. در اين ميان، وئام وهاب، سياستمدار 
مشــهور لبناني علت حذف حريري از صحنه را وتوي 
عربستان ســعودي عنوان كرد. او در مصاحبه با شبكه 
الجديد گفت: سعودي ها از عملكرد حريري مقابل حزب اهلل 
راضي نيستند و اجازه بازگشت او به دولت را نمي دهند. 
كمي بعد از اين مصاحبه، انيس نقاش، فعال سياســي 
نزديك به حزب اهلل نيز با تأييد اين اطالعات گفت: حريري 
از زمان اقامت اجباري در رياض، عمال به عنصري نامطلوب 

براي سعودي ها تبديل شده است.

جواد نصرتي
روزنامه  نگار

از سال 1964به بعد، هر كســي كه برنده اوهايو 
بوده، در نهايت برنده انتخابات شده است. ترامپ 
در ســال 2016با 8.1درصد اختالف برنده اوهايو 
شــد. اميد دمكرات ها، مشــاركت باال در ميان 

سياهپوستان است. 

بررسي نظرسنجي هايي كه از زمستان سال گذشته 
توسط موسسات معتبر نظرسنجي آمريكا انجام شده، 
 نشان مي دهد كه شيب اختالف بين بايدن و ترامپ، با 
گذشت زمان به نفع بايدن پيش رفته و نامزد دمكرات 
به صورت مستمري در موقعيت برتر نسبت به رقيب 

جمهوري خواه خود قرار داشته است.

آريزونا يكي از پايگاه هــاي رأي جمهوريخواهان 
بوده اما چهره اين ايالت در حال تغيير است و بايدن 
اميدوار است مشاركت باالي التين تبارها، شانس 

او را باال ببرد. 

ترامپ در انتخابات پيش بــا 0.7درصد اختالف 
برنده اين ايالت شد. بايدن اميدوار است با افزايش 
مشاركت در شهرهاي پرجمعيت حامي دمكرات ها، 
حمايت از ترامپ در مناطق غيرشــهري را خنثي 

كند.

 ميشــيگان قبال يكي از پايگاه هــاي رأي مهم 
دمكرات ها بود اما ترامپ اين ســنت را شكست. 
بايدن اميدوار اســت اعتماد دوبــاره اين ايالت 
را به دســت بياورد. ترامپ با اختالف 0.3درصد 

كلينتون را در اين ايالت شكست داد.

اين ايالــت جنوبــي جمعيت متنوعــي دارد 
اما به صــورت عمومي به محافظــه كاران تمايل 
دارد و نســبت زيادي از راي دهندگان آن افراد 
مسن هســتند. هر دو ســتاد روي اين بخش از 

راي دهندگان حساب باز كرده اند.

ويسكانسين از سال 1988تا 2012هميشه دمكرات 
بوده اما ترامپ در انتخابات پيشــين اين سنت را 
شكست. بايدن، در اين ايالت هم به مشاركت باال 

در تركيب جمعيت ليبرال شهرها اميدوار است.

كاروليناي شمالي در 4 انتخابات اخير تنها يك بار 
به دمكرات ها رأي داده است. در خارج از شهرها، 
راي دهندگان سفيدپوست حامي ترامپ هستند 
اما در شهرها، سياهپوســتان مي توانند بايدن را 

باال بكشند.

 راي دهندگان سفيد طبقه كارگر، اين ايالت را در 
انتخابات اخير به جمهوريخواهان نزديك كرده اند. 
در سال 2016ترامپ با 15درصد اختالف برنده اين 

ايالت شد. 

تركيبآرايالكترالنامزدهادراياالتبراساسنظرسنجيها

اوهايو

آريزونا

ميشيگانپنسيلوانيا
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فلوريدا

كارولينايشماليويسكانسين
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29رأي الكترال16رأي الكترال20رأي الكترال

15رأي الكترال10رأي الكترال

6رأي الكترال

ترامپ با 
0.7اختالف درصد 

پيشتاز است 

بايدن با 
3.8درصد اختالف 
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2.8درصد اختالف 

پيشتاز است 
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شجريان اراده معطوف به شدن
از اين منظر استعداد، ظرفيت و اراده هر ايراني براي 
شدن اسطوره هايي دست يافتني  چو اينان هستند. 
اسطوره هايي همچون شجريان نماد غرور، سخت كوشي، مهرباني، صلح، 
جهان شمولي و همزيستي هنرمندانه با هستي و در يك كالم نماد انسان 
ايراني هستند. استواري بي بديل شــجريان ها توأم با انسان واري است. 
اينان هم به درك عميق انسان كامل موالنا رسيده اند و هم كامال انساني 
هستند همچون حافظ و شجريان. با همه نقدهايي كه مي توان بر او وارد 
كرد، مصداق شدني بود كه هر ايراني آرزوي آن را دارد. تمركز عميق او به 
موسيقي درخشان ايراني ريشه در شناخت گسترده او از موسيقي جهاني 
داشت چنانكه خود به ام كلثوم و مصطفي اسماعيل اشاره صريح داشت 
و همچنانكه هيوستن و پاواروتي را مي فهميد. او تالشگري بي بديل در 
عرصه حرفه اي خود بود. او به نيكي فهــم يكپارچه اي از فرهنگ و هنر 
ايران زمين داشت، فهمي كه او از عرصه ادبيات پارسي داشت چنان بود 
كه شفيعي كدكني بدان معترف بود. شجريان همانگونه به گل عشق 
مي ورزيد و آن را پرورش مي داد كه فرزندانش را پروراند. او نماد يكپارچگي 
عين و ذهن انساني در مواجهه با جهان پيرامون خود بود. او عاشقانه به 
انسان نگاه مي كرد و اين عشــق را در مواجهه با رنج و درد آدمي بازتاب 
مي داد. هر چند زيست عاشقانه و جانكاه او در نزديك به هشت دهه از تاريخ 
پرفراز و نشيب اين آب و خاك و سرنوشت دردناك او به واسطه بي مهري 
به نظر تكرار مكرر خواستن ها و نتوانستن هاي هر ايراني بود، اما در او به 
شدن و توانستن به قدر وسع و وسعتش تبديل شد. او حلقه معيوب و دايره 
بسته نتوانستن را در ذهن ايراني گشود. او مصداق تمام عيار خواستن و 

توانستن همگي ما بوده و هست.

ادامه از 
صفحه اول
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دريغمدتعمرمكهبراميدوصال
بهسررسيدونيامدبهسرزمانفراق

كتاب »بام بلند هم چراغي« گفت وگوي مفصل سعيد پورعظيمي 
است با آيدا شــاملو. آيدا در اين گفت وگو درباره وجوه مختلف 

زندگي شخصي شاملو سخن گفته است. تســلط مصاحبه كننده و صداقت و صراحت 
كم نظير آيدا، اين كتاب را به يك اثر خواندني بدل كرده است.كتاب پيش از اين در انتشارات 
هرمس منتشر شده بود و سعيد پورعظيمي در توضيح مختصري در ابتداي كتاب درباره 
تغيير ناشر اثر آورده است: »موجب خوشوقتي است كه اين كتاب با استقبال دوستداران 
شعر و ادبيات ايران و نوازش هاي قلمي شاعران و نويسندگان و ناقدان ادبي روبه رو شد. 
چاپ نخست آن در كمتر از 2هفته به فروش رفت و به رغم پخش نامناسب، در اندك زماني 
به چاپ سوم رسيد. مدتي بعد نسخه هاي اين كتاب و »من بامدادم سرانجام« ناياب شد؛ 
اما به داليلي كار تجديد چاپ به تعويق افتاد، وعده ها بر باد آمد و سپس در فرصت از كف 
رفته ناشر هرچه جهد كرد »آن آب رفته باز نيامد به جوي خويش.« چاپ كنوني كتاب 
تمايز چنداني با چاپ هاي پيشين ندارد؛ جز آنكه به ياري آيدا ويراسته تر شده است. پاره اي 
پرسش ها و پاسخ ها و توضيح تعداد اندكي از تصاوير اصالح يا دقيق تر شده اند و نيز برخي 
خطاهاي مطبعي متن و نمايگان كه حتي پس از بازبيني هاي چندباره از چشم ما پنهان 
مانده بودند تصحيح شده اند؛ همچنين با تفكيك نمايگان، آسان تر مي توان نام ها را جست 
و يافت.«همچنين پورعظيمي در توضيح تغيير تصوير جلد اثر نيز گفته است: »نقاشي روي 
جلد چاپ هاي پيشين، اثر »حريف خانه و گرمابه و گلستان« شاملو بود، نقاش كابوس هاي 
رعشه آور: عليرضا اسپهبد كه مرگ در ميانسالي بلعيدش. در اين چاپ طرحي هنرمندانه از 

دوست گرامي ام آقاي اميرمحمد قاسمي زاده بر جلد نقش بسته است.«
نشر نو اين كتاب را در 544صفحه به بهاي 104هزار تومان منتشر كرده است.

سرلشكر خلبان شهيد عباس دوران از خلبانان 
جنگنــده مك دانــل داگالس اف-4 فانتوم2 
نيروي هوايي ايران بــود كه در ماه هاي آغازين 
جنگ تحميلي عراق عليه ايران نقش مهمي در 
بمباران اهداف دشمن ايفا كرد. او در 2سال اول 
جنگ بيش از 120 عمليات و پرواز برون مرزي 
موفق داشــت. شــهيد عباس دوران در 7 آذر 
1359 و در جريــان جنگ ايــران و عراق و در 
عمليات مرواريد، اســكله االميه و البكر را غرق 

كرد. از آنجايي كه بخش مهمي از صادرات نفت عراق از طريق اين دو سكوي عظيم 
نفتي واقع در مصب اروندرود عملي مي شد، با انهدام اين سكوهاي نفتي عماًل صادرات 
نفت عراق از طريق دريا قطع شد. وي همچنين در عمليات فتح المبين بسيار موفق 
عمل كرد. صدام حسين پيش از جنگ و در اجالس سران عدم تعهد در هاوانا، ميزباني 
بغداد را براي اجالس بعدي گرفته بود تا ژست يك صلح طلب را به نمايش بگذارد. او 
با ترسو خواندن خلبانان ايراني گفته بود: »هيچ خلبان ايراني جرأت نزديك شدن 
به آســمان بغداد براي برهم زدن اجالس را ندارد.« عباس دوران براي جلوگيري از 
تشكيل كنفرانس سران غيرمتعهدها در 30 تير سال 1361 مقارن با ژوئيه 1982 
مأموريت يافت تا پايتخت عراق را ناامن كند. او با وجود هدف قرار گرفتن هواپيمايش 
پااليشگاه الدوره را بمباران كرد و ســپس هواپيما را درست به هتل محل برگزاري 
هفتمين دوره اجالس سران جنبش غيرمتعهدها كوبيد و مانع برگزاري اين اجالس 
در عراق شد.سرلشكر خلبان عباس دوران )زاده 20 مهر 1329 در شيراز - شهادت، 

30 تير 1361 در بغداد(

همشهري 20مهر 1379
مديرعامل شيالت كشور گفت: ساالنه به ميزان 50درصد از كل توليدات خاويار كشورهاي 
حوزه درياي خزر، قاچاق مي شود. خداكرم جاللي در شهرستان بهشهر مازندران گفت: ميزان 
قاچاق خاويار در ايران 5تن در سال برآورد مي شود.وي بدون اشاره به ميزان استحصال خاويار 
در كشورهاي حوزه درياي خزر افزود: امسال براساس مجوز كنوانسيون حمايت از گونه هاي 
در حال انقراض سازمان ملل،  ايران مي تواند 90تن خاويار صادر كند كه معادل ميزان صادرات 
4كشور ديگر حوزه درياي خزر است.وي گفت: قيمت هر كيلوگرم خاويار در بازارهاي جهاني 
با 70درصد افزايش نسبت به سال گذشته به يك هزار و 350مارك رسيده است.وي در مورد 
برنامه هاي منطقه اي براي حفاظت از گونه هاي در حال انقراض ماهيان خاوياري گفت: در 
بين كشورهاي حوزه درياي خزر براي حفظ ذخاير ماهيان خاوياري هماهنگي وجود دارد 
اما در حد مطلوب نيست. براي بررسي وضعيت ماهيان درياي خزر درنظر است كه در آينده 
نزديك )پايان سال جاري( اجالس مشتركي از مسئوالن شيالتي كشورهاي حوزه درياي 
خزر برگزار شود.وي در مورد توليد ماهي در كشور گفت: در سال گذشته 413هزار تن توليد 
و صيد داشتيم كه از اين ميزان 70هزار تن صيد در درياي خزر و مابقي صيد در خليج فارس و 
درياي عمان بود.وي تعداد شاغلين در بخش شيالت كشور را 122هزار نفر اعالم كرد و افزود: 

اين تعداد تا پايان برنامه سوم به 220هزار نفر بالغ خواهد شد.

ويترين

زادروز

20 سال پيش 

بامبلندهمچراغي

عباسدورانبربلندايآسمان

قاچاق50درصدخاوياركشورهايحوزهدريايخزر

 حضرتاميرالمؤمنينعليع:ظفر بالخير من طلبه؛
به كار خير و نيكي برسد كسي كه آن را بجويد.
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توس در روزي كه باران غم و اندوه بر »كوه و دشــت و هامون« 
باريد، پايتخت فرهنگ و هنر ايران بود. بســياري از هنرمندان 
با چشماني اشكبار و دلي داغديده براي آخرين وداع با اسطوره 

موسيقي ايران خودشان را به مكان موعود رساندند.
بيرون از محوطه آرامگاه فردوسي جاي ســوزن انداختن نبود. 
مردم مشهد از ساعت ها پيش از مراســم خاكسپاري در فضاي 
خارجي آرامگاه حاضر بودنــد. آنها آمده  بودند تا يك عمر تالش 
هنري و خدمت صادقانه اســتاد را ارج نهند. زنده ياد شــجريان 
حاال در ميان همــان مردمي بود كه خــودش را خاك پاي آنها 
مي دانست. او صداي مردم بود. در غروب يك روز پاييزي قلبش از 
تپش ايستاد، ولي صدايش همچنان زنده و جاري ماند. اين نكته 
را ديروز مردم با حضور پرشورشان در مراسم خاكسپاري خسرو 
آواز ايران به اثبات رساندند. آنها آوازهاي آسماني استاد را بدرقه 

رفتنش كردند.
مراســم راس ســاعت 8 صبح همزمان با نواي »ربنا« در فضاي 
آرامگاه فردوسي آغاز شــد. خانواده استاد شجريان، هنرمندان، 
مسئوالن سياسي و فرهنگي و اهالي رسانه داخل آرامگاه بودند 
و شيفتگان ســوگوار وي از بيرون آرامگاه مراســم را پيگيري 
مي كردند. تعدادي اســكوربورد يا همان تلويزيون شــهري در 
فضاي بيروني قرار گرفته بود كه مراســم را به صورت زنده براي 
مردم ســوگوار پخش مي كرد. مردم لحظه شماري مي كردند تا 
تصوير استاد شجريان روي صفحه تلويزيون نقش ببندد. هر بار 
كه چشم شان به جمال تصوير اســتاد روشن مي شد به جوش و 

خروش می آمدند.
همزمان فرزندان شجريان داشتند آخرين بوسه ها را بر پيكر پدر 
مي زدند. افراد زيادي دور پيكر محمدرضا شــجريان حلقه زده  
بودند و فشار جمعيت براي خانواده ايشان ايجاد مزاحمت مي كرد. 
آنها مي خواستند در فضايي آرام و خصوصي آخرين حرف هايشان 
را با پدر بر زبان بياورند. ولي همهمه جمعيت اين فرصت را از آنها 
ســلب مي كرد. جمعيتي كه حضور خيلي هايشان در آن مكان 
غيرضروري بود. مژگان، همايون و رايان شــجريان اما صبوري 
كردند و لب به اعتراض نگشودند. حاضران از همايون خواستند 
كه ميكروفون بگيرد و ترانه اي ســر مزار پدر بخواند. او مخالفت 
كرد و اعالم كرد كه نمي خواهد با صداي بلند بخواند. اطرافيان 
بي اختيار ترانه »مرغ ســحر« را زير لب زمزمه كردند. همايون 

خواست همراهي كند اما نتوانست. اشك امانش را بريد. صداي 
هق هق جمعيت را مي شد پس از بيان هر واژه ترانه شنيد. اينگونه 
 بود كه سوزناك ترين ناله »مرغ سحر« كنار مزار استاد شجريان 
طنين افكن شد. ساالر عقيلي، مهدي پاكدل، وحيد تاج، سهراب 
پورناظري، داريوش پيرنياكان، ســحر دولتشاهي و حامد بهداد 
ازجمله هنرمنداني بودند كه در كنار مزار محمدرضا شــجريان 
حضور داشــتند. از بين مســئوالن معاون هنري وزير ارشاد و 
مديركل دفتر موسيقي به شهر توس آمده  بودند. خداداد عزيزي 

از ورزشكاراني بود كه حضورش محسوس بود.

بغضجايتشويقراگرفت
مردمي كه بيرون آرامگاه بودند از لحظه آغاز مراسم نام »همايون« 
را فرياد مي زدند. آنها دوست داشتند »همايون شجريان« پشت 
تريبون قرار بگيرد و برايشــان حرف بزند. نام او به عنوان آخرين 
سخنران در فهرســت برنامه ها درج شده بود. همايون زماني كه 
لب به سخن گشود، صداي دست و تشويق قطع شد و آواي بغض 
شكسته جايش را گرفت. اين اتفاق لحظه اي رقم خورد كه او به 
سبك پدر از مردم تشكر كرد و گفت: »ما آرامش  و اعتبارمان را 
از شما مي گيريم. تمام صبر و شكيبايي ما شما هستيد. « در اين 
لحظه مي شد قطرات اشــكي را ديد كه روي گونه ها مي غلتد و 
مي رســد به ماســك هاي رنگارنگ. او ادامه داد: »من معذرت 
مي خواهم كه اين امكان فراهم نشد تا ميليون ها نفر پدر را با دست 
خودشان به خاك بســپارند. « مردم در ذهن شان شهري بدون 
كرونا را تصور كردند كه كوچه ها و خيابان هايش مملو از مشتاقان 
شجريان مي شــود. اگر كرونا نبود جمعيتي ميليوني شجريان 
را تا خانه ابدي اش همراهي مي كردنــد. اما ويروس لجوج همه 
معادالت را بر هم ريخت. جمعيتي كه ديروز در آرامگاه فردوسي 
حاضر شدند نمايندگان آن چند ميليون نفر بودند. آمدند تا در 
شرايط سخت كرونايي به نمايندگي از همه فارسي زبانان جهان 

به صاحبان عزا تسليت بگويند.

2پيشنهادويكگاليه
حرف هاي داريوش پيرنياكان، فعال حوزه موســيقي، واكنش 

مثبت حاضران را در پي داشت. او 2 پيشنهاد و يك گاليه مشخص 
داشت. پيشــنهاد اولش اين بود كه روز يك مهرماه به عنوان روز 
ملي »شــجريان« نامگذاري شــود. دومين پيشنهادش اهداي 
تنديس »شجريان« به برگزيدگان جشنواره هاي موسيقي داخل 
كشــور بود. او قول داد كه اين موضوع را از طريق خانه موسيقي 
پيگيري كنــد. پيرنيــاكان همچنين از اينكه روز درگذشــت 
شجريان به عنوان عزاي عمومي اعالم نشده گاليه كرد. او اظهار 
اميدواري كرد كه سال آينده در نخستين بزرگداشت شجريان 
اين اتفاق رخ دهد. اين پژوهشــگر كه مدتي با شجريان همخانه 
بوده، خاطراتي شنيدني از دوران جواني و ميانسالي وي داشت. 
او گفت زماني شجريان ماهي هزار تومان حقوق مي گرفته. به او 
گفته اند خواننده هاي مشهور در كاباره مي خوانند و شبي 3 هزار 
تومان دستمزد مي گيرند. چرا تو اين كار را نمي كني؟ او خنديد 
و با آرامش گفت: براي من همين كه چند نفر در ايران كارهايم را 

گوش كنند و لذت ببرند كافي است.

صدايتنميميرد
تصاوير و نوشته هايي كه مردم با خودشان به مراسم آورده بودند 
حاوي نكات جذابي بود. مردي ســياهپوش عكس هاي دوران 
جواني تا ميانسالي شجريان را روي يك تابلو چسبانده بود. دختر 
جواني كه دائما اشك مي ريخت تابلويي با اين نوشته را باالي سر 
برده بود: »موالناي جانم؛ نخستين و آخرين ديدارم«. خيلي ها 
اين نوشــته را جلو دوربين عكاسان گرفتند: »صدايت را دوست 
دارم؛ صدايت نمي ميرد.« برخي شــعارها و دلنوشــته ها لحن 
منتقدانه ای داشتند: »مرغ ســحر برخيز و بخوان« و »1319تا 

هميشه« .

خوابنصفهنيمهدرخودرو
هزاران نفري كه روز شــنبه در اطراف آرامگاه فردوسي حاضر 
شــدند، مشــكالت زيادي را به جان خريدند. شهر توس حدود 
34كيلومتر از شهر مشــهد فاصله دارد. فقط مشهدي هايي كه 
بين ساعت 5تا 6صبح از منزل شان خارج شده بودند، توانستند 
به موقع برسند. آنهايي كه ديرتر راه افتادند پشت ترافيك سنگين 

ماندند و مجبور شدند خودروهايشان را كيلومترها دورتر از مكان 
موعود پارك كنند. سوگواران استاد شجريان صبح نخستين روز 
هفته شان را با پياده روي چندكيلومتري آغاز كردند. حاشيه بلوار 
»شاهنامه« مملو از خودرروهاي پارك شده بود. نيروي انتظامي 
به دليل كمبود جاي پارك در اطراف آرامگاه، مسير را از ميانه هاي 
بلوار بســته بود و اجازه ورود به خودروها نمــي داد. چندبار هم 
مردم مجبور شدند از جاده خاكي تردد كنند تا اندكي به آرامگاه 
نزديك تر شوند. ساعت 8 صبح زن و مرد و پير و جوان دوان دوان 
خودشان را به آرامگاه فردوسي مي رساندند تا مراسم را از دست 
ندهند. تعدادي از دختران و پســران نيز ركاب زنان و ســوار بر 
دوچرخه مسير را طي كردند و وارد مراسم شدند. برنده اين رقابت 
افراد دورانديشي بودند كه شــب قبل از مراسم، خودشان را به 
آرامگاه رساندند و شب تا صبح را در خودرو سپري كردند. خواب 
نصفه نيمه در خودرو خســتگي را از تن بيرون نمي كند، ولي به 
كمك آن آدم مي تواند ترافيك را دور بزند و زودتر به مقصد برسد.

درخشش3نگينارزشمندبرانگشترتوس
تغيير محل دفن استاد شجريان يكي از حاشيه هاي مراسم ديروز 
بود. از روز گذشته تصويري در فضاي مجازي منتشر شد كه نشان 
مي داد قرار است پيكر ايشان در كنار مزار مهدي اخوان ثالث دفن 
شود. اما ظاهرا خانواده شجريان ترجيح دادند مكان مزار به بناي 
يادبود فردوسي نزديك تر باشــد. نهايتا مكاني در نزديكي موزه 
آرامگاه حفر شد و در آنجا شجريان سر بر بالين خاك نهاد. گفته 
شده كه حفر مكان قبلي به پيشــنهاد شهرداري مشهد صورت 
گرفته  است. حفر مكان دفن از آنجا كه داخل عرصه آرامگاه بود، 
نياز به مجوز وزارتخانه ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي 
داشت. مجري مراسم اعالم كرد كه مجوزهاي الزم اخذ شده است.
دفن خسرو آواز ايران در آرامگاه فردوسي براساس وصيت خود 
ايشان انجام شد. شجريان بارها در مصاحبه هايش اشاره كرده بود 
كه من بدهكار فردوسي هستم. چون حكيم توس زبان فارسي را 
نجات داده است. او در طول فعاليت  هنري اش اگرچه سروده هاي 
حافظ و سعدي و عطار را بارها و بارها خواند، اما هيچ گاه شعري از 
فردوسي را تبديل به آواز نكرد. چون اعتقاد داشت »نوع سرايش 

شعرهاي فردوسي با نوع آواز او جور در نمي آيد«.
حاال 3 نگين ارزشــمند بر انگشــتر توس مي درخشــد. حكيم 
فردوسي، محمدرضا شــجريان، مهدي اخوان ثالث 3 نام آوري 
هستند كه بار معنوي و فرهنگي شــهر كهن توس را سنگين تر 

از هميشه كرده اند.
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ورزش

 گلريزان در 
زورخانه تهران

جواد نصرتي    زلزله ويرانگر بوئين زهرا  در تابستان1341، 
با پيــاده روي غالمرضا تختــي از ميانه خيابــان پهلوي 
)وليعصرعج( براي جمع آوري كمك هاي مردمي گره خورده 
و نمي توان بدون نام بردن از يكي، ياد ديگري نيفتاد. مردم 
در آن سال ها هنوز به خاطر كودتاي دهه گذشته از حكومت 
رويگردان بودند و سازمان شير و خورشــيد را امين خود 
نمي دانستند تا كمك هايشان به زلزله زدگان را به آنجا بدهند. 
مردم مردد بودند تا اينكه تختي وارد شد. پهلوان ايران، به 
سنت حسنه زورخانه ها، گلريزان كرد. او براي اين كار نامه اي 
سرگشاده در كيهان منتشر و خودش در خيابان هاي تهران، 

كشكول گرداني را شروع كرد. نزديكان تختي نقاط مختلفي 
مانند مولوي و ســبزه ميدان را براي شروع حركت كاروان 
تختي پيشنهاد كردند اما ستاره كشتي ايران، با گفتن اينكه 
مردم پايين شهر خودبه خود براي كمك پيشقدم مي شوند 
حركتش را از چهارراه پهلوي )چهارراه وليعصرعج(به سمت 
پايين شهر شروع كرد. سيمين بهبهاني در خاطراتش گفته 
است كه آن روز براي خريد به خيابان استانبول رفته بوده 
اما وقتي تختي را در پيشاني كاروان جمع آوري كمك هاي 
مردمي و جلوي كاميون دريافت كمك ها ديده، كيفش را 
در ديگي كه مردم در آن پول مي ريختند برگردانده است. 

لطف اهلل ميثمي از فعاالن سياسي هم گفته كه در خيابان 
شاهپور )وحدت اسالمي( پيرزن كم بضاعتي، چادرش را 
به تختي داده تا به زلزله زدگان كمكي كرده باشد. تختي، 
كمك هاي چشــمگيري جمع آوري و درخواست شير و 

خورشــيد براي انتقال آنها به اين سازمان را رد 
كرد. او در مرحله اول كمك هاي جنسي را 
شخصا به منطقه برد و در يك سال و نيم 
بعد، بارها به آنجا سر زد و بر كار ساخت 
2 مدرسه و درمانگاهي كه با كمك هاي 

مردمي ساخته شد نظارت كرد.

درستکار 
محافظه كار

علي اميني، 26 تير 1341 از 
نخست وزيري كناره گرفت

  حميدرضا محمدي  �����������������������

روزنامه اطالعات، در شماره روز 
شنبه 16 ارديبهشت 1340 نوشت: 
»بعدازظهر امروز، سخنگوي دربار 
شاهنشاهي رسما اعالم داشت 
كه در ساعت 11:45 بامداد امروز، 
آقاي مهندس شــريف امامي به 
پيشگاه شاهنشــاه بار يافت و 
استعفاي دولت را تقديم داشت� 
اين اســتعفا مورد قبــول قرار 
گرفــت و اعلي حضرت همايوني 
آقاي دكتر علــي اميني را مأمور 
تشکيل هيأت وزيران فرمودند 
و فرمان ملوكانــه در اين مورد 
صادر گرديد�«؛ فرماني كه ناظر 
به »اعتمادي ]كه[ به حسن كفايت 

شما داريم« بود� 
جالب آنکه همــان روز، عباس 
مسعودي، در ســرمقاله روزنامه 
اطالعات، درباره اميني نوشــت: 
»���دكتر اميني عاشق رسيدن به 
اين مقام بود و اين عشق خود را 
از كسي مخفي نمي داشت��� شايد 
براي اينکه او را از اين هدف دور 
و منصرف سازند، سفارت كبراي 
آمريکا را به او ســپردند��� وقتي 
به تهران آمد باز همين مســئله 
را عنــوان كــرد و صريحاً گفت 
مي خواهم نخســت وزير شوم��� 
من در زندگي سياسي و اجتماعي 
خود هيچ كس را نديده ام به اندازه 
دكتر اميني عاشق نخست وزيري 

باشد���«�
او كه به گفته سر جفري هريسون، 
سفير بريتانيا در تهران، اگرچه 
يک آريستوكرات زمين دار طبقه 
هزارفاميل بود اما به درستکاري 
و اســتقالل در برابر شاه شهرت 
داشت؛ كسي كه جوليوس هولمز، 
ســفير آمريکا در تهران بر »ذاتًا 
محافظه كار«بودن او تأكيد داشت 
اما به قول استورات راكول، دبير 
دوم سفارت آمريکا در ايران، به 
منافع مملکتش دلبستگي داشت�

 خيلي ها او را آخرين نخست وزيري  
مي دانند كه به اين منصب اعتبار 
بخشــيد و مقابل شــاه  ايستاد 
و به همين دليل هــم، هانري رو، 
سفير فرانسه در تهران نوشت: 
»ادامه دادن تجربه نخست وزيران 
گوش به فرمان مي توانســت به 
فاجعه منتهي شود�« و انتصابش 
را مهم دانســت� در اين ميان، 
شاه مســلمًا از روابط اميني با 
رئيس جمهــور آمريکا بي اطالع 
نبود، اما اينکه واشنگتن اصرار 
داشت او نخست وزير شود، مبنايي 
ندارد كه جان استمپل، وابسته 
سياسي سفارت آمريکا در ايران 
نوشته اســت، مي تواند اعتقاد 
عمومي مبني بر وابستگي تام و 
تمام اميني به آمريکايي ها را مورد 

ترديد قرار دهد�

  قاسم تبريزي�������������������������������������������������������������������������������������������������
 آمريكايي ها در ســال هاي 1339و 1340به دنبال دگرگوني نظام سياسي، اقتصادي، 
فرهنگي و اجتماعي ايران بودند. مانع اصلي بر سر راه آنها قدرت دين و اسالم به شمار 
مي رفت. آنها 2 اليحه تهيه كردند كه يكي اليحه انجمن هاي ايالتي و واليتي و دومی 
اليحه كاپيتوالسيون بود كه روي ميز نخســت وزيري علي اميني در دوران تصدي او 
قرار داشــت اما اميني در درگيري با جريان هاي انگليسي و اختالفات داخلي، كاري از 
پيش نبرد. مضاف بر اينكه شاه در سفري كه به آمريكا داشت، قول داد كه همه جوانب 
و زواياي طرح آمريكايي ها را اجرا كند. برخي هم مي گويند كه احتماالً بين انگليس و 
آمريكا توافقي صورت گرفت. به هر حال پس از بازگشت شاه از آمريكا مسئله بركناري 
دولت اميني و روي كار آمدن دولت اســداهلل اعلم مطرح شد. اعلم با ورودش به پست 
نخست وزيري، در نخستين گام خواست كه طرح انجمن هاي ايالتي و واليتي را اجرا كند. 
در اين طرح دو مسئله اساسي وجود داشت كه معارض با قانون اساسي مشروطه و اسالم 
بود. يكي حذف قيد اسالم از انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان و دومی حذف سوگند 
به قرآن كريم و به جاي آن قراردادن سوگند به كتاب آسماني بود. اين در حقيقت يعني 
مثاًل تشكيالت فرقه ضاله بهائيت را به رسميت شناختن! چون اقليت هاي مذهبي ما 
ازجمله يهودي ها، مسيحي ها و زرتشتي ها در چنين مواردي به كتاب خودشان سوگند 
مي خوردند و اين اضافه كردن معني ديگري داشت. 16مهر 1341روزنامه هاي عصر با 
تيتر درشت مسئله انجمن هاي ايالتي و واليتي را مطرح كردند. امام خميني)ره( همان 
روز مراجع قم را در منزل آيت اهلل عبدالكريم حائري كه فرزندش آيت اهلل شيخ مرتضي 
حائري بود، دعوت كردند و فرمودند كه طرح و توطئه مهمي در كار است و ابتدا و اهمش 
اليحه انجمن هاي ايالتي و واليتي است و آنها به دنبال تضعيف اسالم و قرآن و رسميت 
دادن به فرقه ضاله اند و اين طرح دشمنان همچنان ادامه خواهد داشت؛ لذا بايد مبارزه 
را آغاز كرد. ايشان بالفاصله با علماي شهرستان ها تماس گرفتند كه هفته اي يك يا دو 
جلسه با هم برگزار كنيد و امام)ره( به مراجع قم نيز گفتند كه ما هم هفته اي، طي يكی 
دو جلسه مسائل كشور را بررسي مي كنيم.  از 16مهر 1341تا آذرماه همان سال، يعني 
2 ماه، بين دولت و مرجعيت و روحانيت، اختالف وجود داشــت و درگيري باال گرفته 
بود. هدف مراجع و علما دولت بود. به ياد داشــته باشيم كه طبق قانون اساسي، هيأت 
دولت حق اجراي اليحه و تصويب ندارد. تصويب لوايح قانوناً در مجلس ملي بايد انجام 
شود. امام)ره( در بيانيه ها بر تعطيل نشدن مجلس تأكيد مي كرد و مي فرمود كه تعطيلي 
مجلس خالف قانون اساسي و شرع اسالم است. مراجع و علما در همه شهرستان ها و 
مراكز استان ها اين مخالفت را ابراز داشتند. اما دولت همچنان مصمم بود كه به اليحه 
عمل كند. در تهران به طور مثال آيت اهلل فلسفي در حضور آيت اهلل العظمي خوانساري و 
علماي ديگر دولت را به نقد كشيد كه چرا به حرف علما و مراجع گوش نمي كند. آيت اهلل 
واعظ طبسي و حجت االســالم مرواريد و ديگران حركت و اقدامي سراسري در مشهد 
انجام دادند. حتي مراجع تقليد نجف نيز عليه ايــن اليحه بيانيه صادر كردند؛ ازجمله 
آيت اهلل العظمي حكيم و آيت اهلل العظمي خويي. در 10آذر 1341دولت رسما اين اليحه 
را ملغي اعالم كرد. البته يك بار اعالم شد كه منصرف شده اند اما امام)ره( فرمود كه بايد 
رسماً اعالم شود. وقتي به طور رسمي اعالم شد، امام)ره( فرمود كه دشمن برنامه هاي 
گسترده اي دارد. از علما و مردم تشكر كرد كه در صحنه اند اما از آنها خواست كه همچنان 

در صحنه بمانند چرا كه مبارزه همچنان ادامــه دارد. آنها در بهمن ماه بالفاصله به نام 
انقالب شاه و ملت همان موارد و لوايح را ديگر بار به تصويب رساندند و اعالم رفراندوم 
كردند. بايد متذكر شد كه رفراندوم خالف قانون اساسي وقت بود. در كشوري كه قانون 
اساسي و مجلس و حكومت هســت، رفراندوم معني ندارد. رفراندوم مربوط به زماني 
است كه حكومتي تغيير مي كند. علما همه پرســي 6بهمن ماه را تحريم كردند و با اين 
تحريم افراد كمتري در آن رفراندوم شركت كردند كه دولت هم متوجه اين موضوع شد. 
روحانيت به اين نتيجه رسيده بود كه تقســيم اراضي كشاورزي، توليد كشور را از بين 
مي برد و اين نقشه آمريكاست. يك موضوع ديگر اين بود كه اين حكومت صالحيت انجام 
چنين كاري را نداشت. اصالحات ارضي به نحو جدی تر پس از انقالب اسالمي صورت 
گرفت. در آن دوره علي اميني و رجال سياسي آن زمان به خودي خود مالك بودند. آنها 
امالكي را كه رضاخان تصرف كرد پس ندادند و تحت عنوان تقســيم اراضي وامي به 
كشاورزان دادند كه زمين را از خوانين و مالكان بخرند. مالكان زمين ها را فروختند و به 
تهران آمدند و پاساژ و شركت ساختند و كشاورزان نيز با آن پول نتوانستند كشاورزي 
كنند. برخي، پول بــادآورده را صرف موارد ديگر كردند و به همين دليل كشــاورزي 
يكباره افت كرد به طوري كه تا سال 1340واردات گندم نداشتيم ولي از سال 1342و 
1343واردات گندم آغاز شد. از سال 1355به بعد ساالنه 6ميليون تن گندم با جمعيت 
28ميليوني به كشور وارد مي شد. به موازات همين موضوع دامداري از بين رفت و عشاير 
تضعيف شدند و ايران تبديل به بازار مصرف شد. اگر حكومتي مستقل وجود داشت و 
براساس منافع ملي و اقتصاد و اقتدار ملي چنين طرحي را انجام مي داد، قابل قبول بود 
اما اين طرح را آمريكايي ها داده بودند. شاه در سفري به همدان به مراجع و علما توهين 
كرد و سفري هم به قم رفت كه امام)ره( در همان زمان مطرح مي كرد كه هيچ كس از 
خانه ها بيرون نيايد و بازار و مغازه ها را ببنديد. وقتي چنين شد ساواك و ارتش افرادي 
را در ميدان آستانه جمع كردند و باز شاه به مراجع و علما توهين كرد كه آنها در قرون 
وسطي زندگي مي كنند. پس از اين موضوع امام)ره( بالفاصله اعالم كردند كه امسال 
عيد نداريم و بسياري از علما نوروز را تحريم كردند. اين طرح چون منتسب به خود شاه 
بود نام »انقالب سفيد« گرفت. يعني به عنوان انقالبي كه خونين و سرخ نبود كه بگويند 
ماركسيستي است. به تعبير آنها وابسته به ارتجاع سياه هم نبود كه مربوط به گذشته 

باشد. به زعم حكومتي ها انقالبي روشن و شفاف بين شاه و ملت بود.

انقالب سفيد يا انقالب شاه؟
برگزاري همه پرسي براي آنچه اصول اصالحات ساختاري در ايران ناميده مي شد 

وانكاوی معاصر ر

گزارش دوم

گزارش اول

زلزله اي به وسعت یک کشور
لرزش زمين در بوئين زهرا دل هاي مردم ايران را لرزاند

حسنا مرادی ��������������������������������������������������������
ساعت ده و پنجاه وپنج دقيقه شب شنبه، دهم شهريور 
1341، بوئين زهرا لرزيد. در آن وقت شب، بيشتر مردم 
خسته از كار و كشاورزي آن روزشان، با خيال راحت در 
خانه هايشــان خوابيده بودند. زلزله خيلي شديد بود؛ 
مركز لرزه نگاري دانشــگاه تهران كه چنــد وقتي بود 
راه افتاده بود، شــدت آن را حدود 7/2 ريشتر گزارش 
كرد. تا كيلومترها دورتر هم مــردم زمين لرزه را حس 
كرده بودند؛ يزدي ها، تبريزي ها و حتي بهبهاني ها. در 
تهران هم نه تنها زلزله حس شده بود، بلكه خرابي هايي 
هم به بار آورد. ديوار تعدادي خانه  ترك خورده و حتي 
ايســتگاه راه آهن تهران هم كمي آســيب ديده بود. 
در منطقه بوئين زهرا، 300 روســتا آســيب ديده بود؛ 
91روستا كامال خراب شده بودند و در باقي روستاها هم 
بيشتر خانه ها قابل زندگي كردن نبودند. بيشتر خانه هاي 
روستايي كه با خشت خام و كاهگل ساخته شده بودند، 
كامال خراب شده و مردم زير آوار مانده بودند. نيروهاي 
امدادي ُكند و نامنظم وارد منطقه شده بودند و بيرون 
آوردن مردم از زير آوار، خيلي طول مي كشــيد. بيشتر 
دام هاي مردم تلف شــده بودند و الشه هايشان زير آوار 
مانده بود. با اينكه آمارهاي رسمي دولت، تعداد كشته ها 
را 12225 نفر اعالم كرده بود، اما حجم خرابي آن قدر 
زياد بود كه مردم محلي تعداد كشته ها را خيلي بيشتر 
و نزديك به 20 هزار نفر مي دانستند. نزديك به 3 هزار 
نفر هم زخمي شــده بودند. 21هزار خانه خراب شده 
بود و نزديــك به صدهزار نفر آواره و بي خانمان شــده 
بودند. بيشتر مردمي كه بي خانمان شده بودند، كمي 
دورتر از خرابه هاي خانه هايشان چادر زده بودند. در اثر 
زلزله خيلي از چشمه هاي محلي خشك شده بودند و 
بعضي قنات ها هم آسيب ديده بودند، به همين خاطر 
مردم آب هم نداشتند و با ســختي فراوان روزهاي اول 
پس از زلزله را مي گذراندند. كمك هاي دولتي از طريق 
جمعيت شيروخورشيد توزيع مي شد، اما بيشتر كمك ها 
به جاي اينكه به دست زلزله زدگان برسد، سر از جاهاي 
ديگر در آورده بود و به دست زلزله زدگان نرسيده بود و 
به همين خاطر مردم براي كمك كردن به زلزله زدگان، 

به جمعيت شيروخورشــيد اعتمــاد نمي كردند. خبر 
زلزله و اوضاع بحراني مردم كه به تهران رسيد، خيلي  ها 
خودجوش دست به كار شدند تا به داد مردم بوئين زهرا 
برسند. بيشــتر مراجع تقليد و علما فتوايي براي لزوم 
كمك به هموطنان قزويني دادند. آيت اهلل  طالقاني در 
مسجد هدايت، مردم را به كمك به زلزله زدگان تشويق 
كرد و در آنجا كمك هاي مردمي قابل توجهي جمع شد. 
آيت اهلل مدني هم در مسجد جامع همدان، براي بازسازي 
خانه هاي زلزله زدگان كمك  زيادي جمع كرد. آيت اهلل 
ميالني و آيت اهلل گلپايگاني هم از مردم خواســتند به 
زلزله زدگان كمك كنند و خودشــان در اين كمك ها، 
پيشگام شدند. 3روز بعد از زلزله، يعني روز چهاردهم 
شــهريور، غالمرضا تختي هم به روزنامه كيهان اعالم 
كرد كه آماده است براي كمك به جمع آوري كمك هاي 
مردمي، فراخوان عمومي بدهد. تختي از وســط هاي 
خيابان شاهپور )وحدت اســالمي( وارد خيابان شد و 
مغازه به مغازه و خانه به خانه از مردم كمك خواســت. 
همينطور كه تختي به سمت خيابان نادري )جمهوري( 
مي آمد، جمعيت هم با او همراه مي شدند. نزديك تقاطع 
چهارراه قوام السلطنه )تقاطع ســي تير و جمهوري(، 
جمعيت آن قدر زياد شده بود كه ساواك ترسيده و سعي 
كرده بود جلوي حركت تختي را بگيرد، اما تختي نايستاد 
و به مســير خود ادامه داد. وقتي بــه نزديكي چهارراه  
استانبول رسيده بودند، آن قدر كمك ها زيادشده بود كه 
يك كاميون پر از كمك هاي مردمي هم كنار جمعيت 
حركت مي كرد. تختي مسير خود را به سمت چهارراه 
پهلوي )چهارراه وليعصر( ادامــه داد و از آنجا خيابان 
پهلوي )وليعصر( را تا ميدان تجريش باال رفت. در اين 
مســير چندين كاميون كمك مردمي و مقدار زيادي 
پول جمع شــد كه همه را تختي خودش به بوئين زهرا 
برد و بين مردم توزيع كرد. با بخشي از كمك ها هم در 
آن منطقه چند مدرسه و درمانگاه ساخته شد كه خود 
تختي تا روز آخر ساختشــان، به آنها سر مي زد. دولت 
ايران از كشورهاي خارجي هم درخواست كمك كرده 
بود. آمريكايي ها يك بيمارستان صحرايي صدتختخوابي 
در منطقه راه انداختند. ملكه جوليانا و پرنسس بئاتريس، 

ملكه و پرنسس هلند هم كه در آخر شهريور آن سال، به 
ايران ســفر كرده بودند، از مناطق زلزله زده بوئين زهرا 
ديدن كردند و دســتور دادند كه صليب سرخ هلند به 
مردم كمك كند. آنها خانه هاي روســتاي توفك را به 
ســبك خانه هاي هلندي بازســازي كردند كه بعدها 
مردم روســتا، تغييرات فراواني در آنها دادند. عالوه بر 
اينها، هلند براي ســاكنين ارمني روستاي چاناخچي، 
در محله زركش تهران حدود 70خانه   ساخت و ساكنين 
آن روستا، به محله ارمني هاي تهران مهاجرت كردند. 
نيروهاي مردمي قسمت زيادي از بازسازي روستاهاي 
خراب شــده را به انجام رساندند. قســمتي از روستاي 
رودك را دانشجويان دانشگاه تهران، از نو طراحي كردند 
و ســاختند. ده باريك را انجمن هاي اسالمي بازسازي 
كردند و از نو ساختن حسين آباد هم سهم نهضت آزادي 
شد. زلزله بوئين زهرا، پايان زندگي چندهزار ايراني را رقم 
زد، اما سرآغاز تغييرات زيادي در مهندسي شهرسازي 
در ايران و كمك رســاني در سوانح طبيعي در دنيا شد. 
بعد از زلزله بوئين زهرا، علي اكبر معين فر اســتاد زلزله 
دانشگاه تهران، نخستين آيين نامه طراحي ساختمان ها 
در برابر زلزله را تدوين كرد )اين آيين نامه االن معروف به 
آيين نامه 2800 است(. سازمان يونسكو هم درباره اين 
زلزله گزارشي تهيه كرد و با توجه به آن، نخستين برنامه 
جهاني غذا در منطقه زلزله زده با تهيه و توزيع بسته هاي 
غذايي براي زلزله زدگان اجرا شد. عالوه بر اينها، يونسكو 
بعد از اين زلزله، نخستين دستورالعمل امدادرساني در 
ســوانح طبيعي را تهيه كرد و در حوادث بعدي جهان، 

مبناي عمل قرار داد.

آريستوكرات ناكام 
چرا كارنامه اقتصادي علي اميني به موفقيت ختم نشد؟

عليرضا احمدي  �����������������������������������������������������������������������������������������
در اواسط مهر1339، زماني كه صداي انفجار ناشــي از آتش بازي در نمايشگاه 
ايران و آلمان در دفتر كار علي اميني در پارك امين الدوله به گوش رسيد، اين به 
قول سفير انگليس در تهران »آريستوكرات زمين دار از طبقه هزارفاميل« كه از 
سال ها قبل سوداي صدراعظمي داشت، به شوخي گفت: »اگر اتفاقي بيفتد يا مرا 
مي گيرند يا كه نخست وزير مي شــوم«. او شنيده بود كه شاه گفته »اگر دستم را 
ببرند به اميني فرمان نخست وزيري نمي دهم«، اما توصيه  آمريكايي ها جواب داد 

و در 16ارديبهشت 1340 فرمان ملوكانه به نام او صادر شد.
اميني در شرايط سختي عهده دار نخست وزيري شد؛ سفير انگليس در تهران در 
گزارش 11مه1961 خود به وزير امورخارجــه بريتانيا مي گويد: »از ديد مليون 
سياســي، دكتر اميني به عنوان وزير دارايي دوران قرارداد كنسرسيوم، متهم به 
خيانت به آرمان ملي است... ممكن است او بتواند ايران را در يكي از مراحل سخت 

تاريخ خود هدايت كند«. 
اميني در نخستين سخنراني راديويي در روز يكشنبه 17ارديبهشت1340 كه از 
راديو ايران پخش شد، دغدغه هاي اصلي خود را تشريح كرد. اميني اگرچه دراين 
سخنراني اشاره اي به سياست خارجي نكرد، اما عبور از بحران اقتصادي، مبارزه با 
فساد و جلوگيري از هرج و مرج از مهم ترين مسائلي بود كه مطرح كرد و به مردم 
هشدار داد روزهاي رياضت اقتصادي درپيش است؛ »... دستگاه هاي اقتصادي و 
مالي دولت ديگر رمقي ندارند. بايد از مخارج زائد با شدت بكاهيم. بايد فشار كم پولي 
را تحمل كنيم.« امينــي وزراي خود را )جز آنهايي كه بايد با تأييد شــاه معرفي 
مي شــدند( عمدتا از چهره هاي جديد تحصيل كرده غرب انتخاب كرد و تركيب 
اقتصادي كابينه نشان مي داد همه برسر نياز به هواي تازه اتفاق نظر دارند؛ دكتر 
علي اصغر پورهمايون، عبدالحسين بهنيا، هوشنگ سميعي، عطاءاهلل خسرواني، 
غالمعلي فريور، جمال گنجي، مهندس اصفياء و... . اما 3چهره بيش از ديگران به 

چشم مي آمدند؛ حسن ارسنجاني، جهانگير آموزگار و نورالدين الموتي.
ارسنجاني كه در يك مالقات خصوصي به جيمز بيل، محقق آمريكايي، گفته بود 
عميقا از مالكان اشرافي متنفر است، با وجود بي اعتمادي شاه به او به دليل سوابقش 
در نزديكي به قوام و رزم آرا و ظن مشاركت در كودتاي ناموفق 1337قرني، آمده 

بود كار اصالحات ارضي را يكسره كند.
نورالدين الموتي هم كه يكي از »پنجاه وســه نفر« بود و سوابق توده اي داشت، 
اگرچه از سال 1325 ديگر عضويت حزبي نداشت، اما گرايش هاي فكري خود را 
حفظ كرده و آمده بود دست راســت اميني در مبارزه با فساد و اعمال نفوذ باشد. 
اقدامات او در دوره وزارت دادگســتري، حاشــيه هاي زيادي براي دولت اميني 
ايجاد كرد. تشكيل حدود 400پرونده فساد مالي و محاكمه مقاماتي مانند سپهبد 
علوي مقدم، سرلشكر علي اكبر ضرغام، ابوالحسن ابتهاج و فتح اهلل فرود از او وزيري 
قاطع و مبارز ساخت كه البته اين اقدامات پس از دولت اميني به خانه نشيني او 

انجاميد.
جهانگير آموزگار نيز به عنوان تحصيل كرده اقتصادي از آمريكا كه چند سال قبل 
براي تحقيق پيرامون هزينه كرد كمك هاي »اصل چهارم ترومن« به ايران آمده 
و درگير سياست در ايران شده بود، در پســت وزير دارايي اميني، نقش پررنگي 
در سياستگذاري اقتصادي دولت داشــت. سماجت او در تدوين بودجه انقباضي 

درنهايت كار را به استعفاي دولت كشاند.
اميني در نطق راديويي 21ارديبهشت 1340 كه نشان مي داد اصرار دارد مستقيما 
مردم را مخاطب قرار دهد، اصلي ترين برنامه هاي خود را براي اداره كشور اعالم 
كرد. ســتون اصلي اين برنامه ها اقتصادي بود كه در 6محور مطرح شد؛ »انجام 
اقداماتي به منظور پايين آوردن قيمت ها و سعي در تقليل هزينه زندگي«، »اقدام 
به اصالحات ارضــي و تحديد مالكيت هاي بزرگ و تقســيم اراضي دولتي ميان 
كشاورزان، توأم با تأسيس و توسعه شركت هاي تعاوني روستايي و تأمين اعتبارات 
و تأديه وام هاي ضروري به كشــاورزان«، »ايجاد و توسعه صنايعي كه مستقيما 
با كشــاورزان بســتگي دارد و حمايت از صنايع ملي«، »تأمين حداقل معيشت 
كارمندان، مخصوصا فرهنگيان«، »ايجاد نظم و تثبيت سازمان وزارت دارايي و 
سعي در وصول ماليات واقعي« و »رعايت صرفه جويي كامل در مخارج مؤسسأت، 

ادارات و شركت هاي دولتي«.
پس از پايان اعتصاب معلمان در 22ارديبهشت1340، مهم ترين دغدغه اميني 
بحران مالي كشور بود. دولت براي رفع اين بحران و همچنين ادامه اجراي طرح هاي 
برنامه دوم عمراني كشور به كمك هاي اياالت متحده و برخي نهادهاي بين المللي 
تحت نفوذ اين كشور ازجمله »بانك صادرات و واردات«، »دي. ال. اف«، »صندوق 
بين المللي پول« و »بانك جهاني« دل بسته بود. براي تحقق اين منظور نخست وزير 
و مسئوالن ارشد اقتصادي دولت با ارسال گزارش هايي به سفارت آمريكا در تهران، 
تصميم گيران اين كشور را درجريان عمق بحران اقتصادي كه ايران با آن دست  
به گريبان بود، قرار مي دادند و درخواســت مي كردنــد در ارائه كمك هاي مالي 
تسريع شود. از سوي ديگر دولت با اميد به صرفه جويي ارزي، دست به اقداماتي 
زد كه جلوگيري از واردات كاالهاي غيرضروري يكي از آنها بود. به موازات اعمال 

محدوديت هاي ارزي، برنامه هاي تثبيت اقتصادي نيز در دستوركار قرار گرفت.
هرچند دولت اميني اصالحات ارضي را اجرا و شرايط دشوار صندوق بين المللي 
پول را براي ارائه كمك هاي مالي عملي كرد، اما فقط 14ماه بر ســر قدرت باقي 
ماند، چراكه از يك سو سياســت هاي رياضت اقتصادي و برخي اقدامات دولت 
نارضايتي هاي عمومي را تشديد و از ســوي ديگر جبهه ملي حمايت از اميني را 
به تحقق 2شرط »انحالل ساواك« و »انتخابات آزاد« موكول كرده بود. همچنين 
او نتوانست پشــتيباني آمريكايي ها را جلب كند و همين موضوع، موضع اميني 
درمقابل شاه را تضعيف كرد. روز 25تير1341، جلسه ويژه اي براي بررسي بودجه 
با حضور اميني، وزير دارايي و شاه برگزار شد. آموزگار در اين جلسه به شاه مي گويد 
كه »جريان بودجه ارتش مثل بهمن، دائم بزرگ و بزرگ تر مي شود«. اما محمدرضا 
زيربار تعديل بودجه ارتش نمي رود و پس از مشاجره لفظي تندي كه طي آن اميني 
سابقه برخورد شــاه با قوام و مصدق را به او يادآوري مي كند، 2راه استعفاي وزير 

دارايي يا نخست وزير پيش پاي اميني قرار مي گيرد كه او دومي را برمي گزيند.
پس از استعفا، اميني كه قصد نداشت شخص شــاه را مسئول بن بست بودجه و 
استعفاي دولت معرفي كند، پاي آمريكايي ها را وسط كشيد، اما اين موضوع سبب 
نارضايتي و اعتراض رسمي وزارت امورخارجه آمريكا و زمينه ساز انتشار اعداد و 
ارقام كمك هاي مالي به دولت ايران شــد. درنهايت 3هفته بعد از استعفا، اميني 
دوري از ايران را به ماندن ترجيح داد و به همراه همسرش راه ژنو را درپيش گرفت 
و در مجتمع آپارتماني اي سكني گزيد كه محمدعلي جمالزاده و تيمور بختيار هم 

در آنجا خانه داشتند.

 خشم طبيعت 
يا گريز از حيات

ساختمان هايي كه نماد زندگي هستند

 جمال رهنمايي    �������������������������������������
شامگاه دهم شهريور ســال 1341زلزله 
بزرگي شهرســتان بوئين زهرا در جنوب 
تهران را لرزاند. اين زلزله هزاران كشــته، 
نابودي 12شــهر و روســتا و آثار تاريخي 
مهمي چون قلعه رودك را در پي داشــت. 
كارشناسان زمين شناسي تلفات باالي اين 
زلزله را ناشي از بافت منحصر به فرد زمين 
اين منطقه دانستند كه بسيار شكننده بود 
و بنابراين نيروي زلزله را در سه جهت اصلي 
فعال كرده و تلفات زيادي به بار آورده بود. 
عامل ديگر افزايش تلفات انساني، نداشتن 
فوندانسيون و پي ريزي ســاختمان هاي 
منطقه بــود به گونه اي كــه برخي پل ها و 
بناهاي بســيار قديمي كه به شــيوه هاي 
صحيح مهندسي ساخته شــده بودند، در 

اين زلزله 7/2ريشتري آسيب نديدند.
تقابل بــا طبيعت از عهده انســان كنوني 
برنمي آيــد و پيشــگيري از تلفــات با به 
رسميت شــناختن نيروي قاهر طبيعت و 
به كار بردن اصول مهندســي، استفاده از 
مصالح مناســب و رعايت قوانين فيزيك و 
رياضيات ممكن است. همه ما شنيده ايم 
آن دســته از ســاكنين كــره زمين كه 
با جبــر جغرافيايي ســرزميني كه در آن 
به دنيــا آمده اند از در پذيرش و آشــنايي 
با ويژگي هــاي آن وارد شــده اند، چگونه 
كارنامه بهتري از خود به جاي گذاشته اند؛ 
منظور ژاپني ها هســتند كه روي يكي از 
بي ثبات تريــن نقاط كره زميــن از لحاظ 
بافت زمين شناسي، روي امواج زلزله، سالم 

زندگي مي كنند.
بناها و ساختمان ها ساخته آدم ها هستند. 
آدم ها، ســاختمان ها را براي زنده ماندن 
و ادامه حيات بــه دور از گزنــد طبيعت 
مي ســازند. با پيشــرفت ذهــن آدمي، 
ساختمان هاي بهتري ســاخته شد تا به 
آنچه امروز شاهد آن هســتيم، رسيديم. 
ســاختمان ها نمادي از نگاه و عالقه ما به 
زندگي هســتند. هرقدر نگاه ما به زندگي 
پايدار تر و زيباتر و دوست داشتني تر باشد، 
ساختمان هايي پايدارتر و زيباتر خواهيم 
ساخت. آيا اينجا مي توانيم به دنبال دليل 
تفــاوت ســاختمان هاي سســت بنياد و 
مستحكم در نقاط مختلف جهان بگرديم؟

اكهارت توله در كتاب »نيــروي حال« از 
اســتقبال آدمي از »حادثــه«، »مرگ« و 
»بيماري« در اثر يك »نيروي قدرتمند« 
ناخودآگاه به نام »تنديس درد« كه خاطره 
جمعي آدميان از تاريخ سرزمينشان است، 
ســخن مي گويد. آيا بايــد در اين مفهوم 
به دنبال داليل ســاختن ســاختمان هاي 
سست بنياد و مستحكم در نقاط مختلف 

جهان بگرديم؟ 
در ســوي ديگر، مكتب روانكاوي تحليلي 
ارتبــاط وثيقي ميان ســه پديــده مرگ 
)نابودي(، پول )قدرت( و اشتياق جنسي 
)انرژي حيات( قائل اســت. وقتي ميزان 
انرژي حيــات براي تــداوم زندگي كافي 
اســت، ميل به زندگي و گريز از مرگ و با 
كاهش اين انرژي تمايل ناخودآگاه به مرگ 

افزايش مي يابد.
جدي نگرفتن زندگي و لوازم زنده ماندن 
در هر محدوده زماني داليل عميق رواني 
دارد. هر چند داليل ظاهــري زيادي هم 
مي توان براي اين بي توجهي و سهل انگاري 

در استقبال از حوادث پيدا كرد.

غالمرضا تختي، براي كمك به 
زلزله زدگان بوئين زهرا ، تهران را به 

زورخانه تبديل كرد

سياستمدار

ارسال كمک با بالگرد به زلزله زدگان بوئين زهرا



  سیدمحمد حسین محمدی  ������������������������������������

وفات آيت اهلل بروجردي در سال 1340شرايط حوزه 
را دوباره دچار چالش بزرگي كرد؛ حوزه اي كه تا پيش 
از آيت اهلل بروجردي دچار پريشــاني بــود با حضور 
آيت اهلل بروجردي به يــك آرامش و وحدت مطلوب 
دســت يافت اما اين وحدت، مجدداً با وفات آيت اهلل 
بروجردي از بين رفت. حكومت ايــران به دنبال اين 
بود كه مرجعيت را از ايران به عــراق منتقل كند به 

همين جهت شــاه، وفات آيت اهلل بروجــردي را به 
آيت اهلل سيدمحسن حكيم تسليت گفت. در عراق ولي 
آيت اهلل سيدعبدالهادي شيرازي و آيت اهلل شاهرودي 

نيز حضور داشتند.
بســياري از علما در تقابل با حكومت، وفات آيت اهلل 
بروجــردي را عــاوه بــر سيدمحســن حكيم به 
سيدعبدالهادي شيرازي نيز تسليت گفتند. آيت اهلل 
سيدعبدالهادي شيرازي تحت واليت عموي پدرش، 
ميرزاي شــيرازي پرورش يافته بود، قدرت حافظه، 

نبوغ و قوت فقهي او زبانزد خــاص و عام بود. از نظر 
علمي و جايــگاه اجتماعي چيزي كمتــر از آيت اهلل 
سيدمحســن حكيم و ديگر مراجع هم عصر خودش 
نداشت. در نجف ميان طرفداران سيدمحسن حكيم 
و طرفداران ســيدعبدالهادي شــيرازي نزاع هايي 
در گرفت. اين نزاع ها گاه به توهين هاي نژادپرستانه 
نيز مي كشيد يا طرفداران سيدمحسن حكيم، نابينايي 
سيدعبدالهادي را دســتمايه تمسخر قرار مي دادند. 
شرايط در مجموع براي مرجعيت آيت اهلل سيدمحسن 

حكيم مساعدتر بود. مرجعيت آيت اهلل سيدعبدالهادي 
شيرازي به معناي واقعي اش هيچ وقت گسترش پيدا 
نكرد. مقلدان او بخش خاصــي از روحانيون و مردم 
بودند. شايد نابينايي ســيدعبدالهادي شيرازي در 
عدم اقبال عمومــي به مرجعيــت او بي تأثير نبود. با 
همه اين احوال، سيدعبدالهادي، بعد از وفات آيت اهلل 
بروجردي عمر چندان طوالني اي نداشت و يك سال 
بعد در ســال1341 از دنيا رفت و مرجعيت آيت اهلل 

سيدمحسن حكيم در عراق تحكيم شد.

چالش مرجعيت 
 آيت اهلل سيد عبدالهادي شيرازي

يك سال پس از آيت اهلل بروجردي درگذشت

چهرهاول
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سفر جانسون به ايران
آمريكا دوباره از شاه حمايت كرد

شهريه براي دانشجويان و محدوديت برگزاري امتحانات
 اقدامات دولت ايران براي منحرف كردن دانشجويان از خواسته هاي شان

مطبوعاتخارجی

سوپوري كه شهردار شد
گزارشي از سمينار شش روزه مسائل اجتماعي تهران 

اجتماعی

سيل تهران را بلعيد 
بارش باران شش ساله در كمتر از يك روز

تهران

  فرزانه ابراهیم زاده  ����������������������������������������������������������������������������������������������������
»بنده سوپورم و كاس ســوپوري را طي 24سال در ســوپورخانه مباركه تهران ديده ام. 
سخنران نيستم و صحبت هاي من به درد قهوه خانه هاي جنوب شهر مي خورد.«؛ مينوچهر، 
شهردار منطقه جواديه تهران در آخرين جلسه از سمينار شش روزه مسائل اجتماعي شهر 
تهران با اين جمله بسيار معروف شد. او يكي از آخرين و متفاوت ترين سخنرانان اين سمينار 
مهم بود كه ارديبهشــت1341 در تهران برگزار شد. اگر بخواهيم درباره مطالعات تهران و 
آسيب شناسي مشكات اين شهر به دنبال مبدايي باشيم، بي ترديد سمينار شش روزه مسائل 
اجتماعي شهر تهران بود كه توسط مؤسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعي دانشگاه تهران 
به رياست دكتر غامحسين صديقي و دستياري دكتر احسان نراقي برگزار شد. پيشنهاد 
اوليه اين سمينار در آن زمان توسط همين گروه با هدف بررسي مشكات تهران مطرح شد. 
دكتر صديقي و همراهانش معتقد بودند كه دو ثلث از ناهنجاري هاي كشور از تهران ريشه 
مي گيرد. احسان نراقي، معاون مؤسسه مطالعات اجتماعي و دبير سمينار نيز در گفت وگويي 
كه همزمان با برگزاري آغاز سمينار در دانشگاه تهران با روزنامه اطاعات داشت با اشاره به 
اين موضوع توضيح داد: »ما در چند ســال اخير در اثر مطالعاتي كه در مؤسسه مطالعات و 
تحقيقات اجتماعي انجام گرفت با سلسله مشكات و معضات مردم تهران برخورد كرديم 
و ديديم كه اين مشــكات، همگاني است و مؤسســات مختلف نيز با آن دست به گريبان 
هستند و همه مايلند كه اين اشكاالت در محلي كه از لحاظ علمي صاحيت داشته باشد، 

بررسي شود«.
البته مؤسسه مطالعات اجتماعي چند ماهي براي برگزاري اين سمينار برنامه ريزي كرد و 
با همراهي شهرداري تهران كه در آن زمان تقي نصر را در سمت شهردار و احمد نفيسي را 
در مقام معاون شهردار داشت سرانجام در روز دوم ارديبهشت در تاالر ابن سيناي دانشكده 
ادبيات دانشگاه تهران افتتاح شد؛ افتتاحي كه البته زيرسايه تلخ و سنگين سيلي بود كه در 
روز اول ارديبهشت1341 تهران را دچار كرده و بخشي از شهر را همراه خود برده بود. تهران 
در روز افتتاحيه اين سمينار شكل عادي نداشت. بخش زيادي از مردم در جنوب شهر خانه و 
زندگيشان را از دست داده بودند و اين اتفاق افتتاحيه را تحت تأثير خود قرار داد و باعث شد تا 
شهردار تهران به جاي آمدن به سمينار به جنوب شهر برود و از نزديك وضعيت مردم درگير 
با سيل را بررسي كند و به جاي خود احمد نفيسي، معاونش را بفرستد؛ كسي كه در كمتر از 

يك ماه بعد از اين مراسم به عنوان جوان ترين شهردار تهران انتخاب شد.
سمينار را دكتر علي اكبر سياسي، رئيس دانشگاه تهران افتتاح كرد و گفت: »به هرحال هر 
كس در تهران زندگي مي كند فكر مي كند همه مسائل اين شهر از قبيل برق، آب و ... را به  
خوبي مي داند و روي آن اظهارنظر مي كنند. غافل از اينكه هر يك از اين مســائل، مستلزم 
مطالعه زياد است؛ به خصوص شــهر تهران كه همه  چيز آن به طور عجيبي در حال تغيير و 

تحول است و اين را به  خوبي از مقايسه تهران با 10 سال قبل مي توان سنجيد«. 
احسان نراقي نيز در نخستين نشست اين سمينار با ارائه گزارشي از روند تحقيقات انجام شده، 
تهران را به بندري تشــبيه كرد كه در آن افكار جديد و قديم با هم تصــادم پيدا كرده اند؛ 
»تهران در سال 1306 داراي 230هزار نفر جمعيت بوده است و امروز قريب به 2 ميليون 
نفر جمعيت دارد. به اين ترتيب در هر سال، صد هزار نفر به جمعيت شهر تهران اضافه شده 
است، لذا اين مقدار ســالي 40هزار نفر افزايش جمعيت، طبيعي است و 60هزار نفر بقيه 
ازدياد جمعيت غيرطبيعي است كه در اثر مهاجرت روستاييان به تهران صورت گرفته است. 
در حدود 41درصد از خانوارهاي تهران در يك اتاق زندگي مي كنند و مسئله مسكن بسيار 
مهم است.« در اين 6 روز مسائل و موضوعات مختلفي از بورس بازي و سوداگري تا مشكات 
خانه و خريد و فروش و بنگاه داري و خورد و خوراك تهراني ها مورد بررسي قرار گرفت. يكي 
از آمار جالب در روز اول سمينار ميزان خورد و خوراك مردم تهران بود كه در سال1339 
حدود 2ميليارد تومان بوده است. موضوع شهر و شهرسازي و فضاي شهري براي زندگي، 
مهاجرت، افزايش جمعيت از موضوعات ديگري بود كه در اين 6 روز مورد بررسي قرار گرفت. 
موضوع آب و گاز و برق نيز از مسائل ديگري بود كه در اين سمينار مورد توجه بود. رياست 
جلسه  مربوط به آب را مهندس مهدي بازرگان برعهده داشت؛ استاد دانشكده فني دانشگاه 
تهران و مسئول طرح لوله كشــي تهران. حمل ونقل عمومي در تهران نيز مشكل ديگري 
بود كه مديرعامل شــركت واحد درباره آن صحبت كرد. به گفته مديرعامل شركت واحد 
اتوبوسراني در سال40 ، درآمد بليت فروشي اين شركت در تهران اين چنين بود: »درآمد 
عمده شركت واحد از فروش بليت هاي 2 ريالي، 2٫5 ريالي، 4 ريالي و 8 ريالي تامين مي شود 
كه مجموعه درآمد سال 1340، بالغ بر 947 ميليون و 8 هزار و 280 ريال بوده است كه در 
مقايسه با درآمد سال1339 كه مبلغ 854 ميليون و 257 هزار و 947 ريال بود، مبلغ 92 
ميليون و 750 هزار و 333 ريال اضافه درآمد داشتيم. ضمنا از 124 ميليون تومان بدهي در 

سال1340 مبلغ 41 ميليون ريال پرداخت شده اســت«. در اين جلسه براي نخستين بار 
موضوع حمل ونقل زيرزميني مطرح شد؛ موضوعي كه بعدها به نوشته شدن طرح متروي 
تهران رسيد. محات تهران، مشكات و معضاتشان و گسترش تهران از بحث هاي ديگر اين 
نشست ها بود. موضوع جرم و جنايت و ناهنجاري هاي شهري از ديگر بحث هاي خواندني 
بود. براساس آمار ارائه شده توسط دكتر شاپور راسخ »در سال 1338 در سراسر كشور 4580 
جرم و در تهران 1600 جرم و در كل كشور 63000 پرونده جنحه و 17000 پرونده جنحه 
در تهران وجود داشته است و به اين ترتيب بايد گفت تهران نسبت به كل كشور آمار قابل 
توجهي دارد. آمار فحشــا در تهران در نوع جرم دوم به حساب مي آمد. سومين آمار متعلق 
به ضرب وجرح بوده است. افزايش كشيدن چك بي محل در فاصله سال هاي37 تا 40 هم 
با رشد چشمگيري روبه رو بود. در رده بعدي، خودكشي قرار داشت كه از 170 خودكشي 

سراسر كشور 119 مورد در تهران رخ داده بود.« 
هزينه زندگي در شهر تهران بخش ديگري بود كه شــايد بعد از 49سال جالب باشد؛ »در 
تهران هر نفر 4280ريال در سال پول مواد غذايي مي داد كه حدود 28ريال در روز مي شد. در 
اين تحقيق مشخص شد كه طبق آمار به دست آمده هر خانواده هر سال يك درصد از درآمد 
خود را صرف تعليم و تربيت اطفال مي كرد.« بحث گودال هاي زيرزميني و كاروانسرهاي 

مسكوني و فساد و فقر از ديگر موضوعاتي بود كه در روز پنجم مطرح شد.
اما همانطور كه در ابتداي اين گزارش خوانديد شايد جذاب ترين سخنراني اين سمينار در 
آخرين روز آن، توسط مينوچهر، شهردار جواديه بود كه اين محله را كه جزو محات فقير 
تهران محسوب مي شد طي چند سال تغيير داده و آن را به محله اي نمونه تبديل كرده بود. او 
در اين نشست شايد متفاوت ترين سخنران بود. مينوچهرگفت وقتي به عنوان شهردار انتخاب 
و وارد جواديه شده، ديده است كه مردها و زن ها همه سطل به دست دارند براي آوردن آب 
مقدار زيادي راه مي روند؛ »آن روز هوا باراني و سرد بود به طوري كه من بسيار متاثر شدم. 
كنجكاوي كردم معلوم شد در خانه هاي جواديه كه صدي 90 بيش از 30متر وسعت ندارند 
و بقيه از 150 متر تجاوز نمي كرد، چاه هاي آب در فاصله 2 متري مستراح ها حفر شده بود و 
مي بايست از اين چاه هاي 20 متري، آب به دست آورند. معموال بين صاحب ملك و مستأجر 
دعوا مي شــد چون خانه هاي جواديه معموال 4 تا 5 اتاق دارد. هر روز نزديك به 10 بچه در 
اين چاه هاي سر باز از بين مي رفتند. در جواديه 4 چاه با اصول بهداشتي از طرف دولت حفر 
شده بود كه روزي چند ساعت كار مي كرد و در آن ساعت ظرفشويي، رختشويي، قاليشويي و 
كساني كه حيوانات را مي شستند به آن هجوم مي بردند. من روزي مردم را در مقابل يكي از 
اين چاه ها جمع كردم و گفتم مي خواهيد براي شما آب را لوله كشي بكنم؟ آنها گفتند چطور 
مي خواهي اين كار را بكني؟ ولي باالخره لوله كشي را انجام دادم با حداقل 275 ريال، حداكثر 
1500 ريال كه حد متوسط آن 800 ريال شد. طي 5-4ساعت23 خانه را لوله كشي كردم 
بدون تشريفات و پرونده سازي و نوبت گرفتن و.....« با تاش اين شهردار طي 2ماه، 1717 
خانه لوله كشي شــد؛ »بعد از مدتي چند تا مهندس از سازمان آب آمدند كه لوله كشي آب 
در انحصار ماست و تو حق نداشتي چنين كاري بكني. آنها را با زور بيرون كردم. من خودم 
به اندازه يك شاگرد لوله كش از لوله كشي سرم مي شد و در كار لوله كشي از دكتر و مهندس 
استفاده نكردم. عقل خودم و چند تا بيوه زن را سرهم كرديم و كارها انجام شد.« مينوچهر 
در گزارشي براي روزنامه اطاعات شرح كارهاي خود را نوشته بود: »من آب را با برق از چاه 
در مي آورم و متري 7شاهي تمام مي شود. شما چطور آبي را كه بدون دردسر از كرج مي آيد 
و اگر تصفيه شود، متري 10 شاهي بيشتر تمام نمي شود، به اين گراني مي گيريد. من گفتم 

تهران را حاضرم لوله كشي كنم و متري 3 ريال بگيرم«.
سمينار شش روزه مسائل اجتماعي تهران ساعت 8 روز هفتم ارديبهشت1341 در حالي 
تمام شد كه از خروجي اين سيمنار، اتفاقات مهمي رخ داد ازجمله شكل گيري وزارت مسكن 

و آباداني و نوشته شدن طرح تفصيلي تهران.

  گروه تهران     �������������������������������������������������������������������������
»فاجعه عمومي؛ ســيل در تهران هزاران نفــر را بي خانمان كرد... 
طبق آمارهاي اوليه، ده ها نفر كشته شدند و ميزان تلفات هر ساعت 
باال مي رود.«  تصويــري از خيابان هاي آب گرفته تهران، خانه هايي 
كه خراب شــده بود و پيرزني كه با چشــمان گريان و مستاصل به 
دوربين خيره شده است. اينها خبرهاي اول روزنامه اطاعات، دوم 
ارديبهشت1341 اســت؛ مطالبي كه خبر از فاجعه اي مي دهد كه 
ظرف چند ساعت تهران را از شمال تا جنوب درگير خود كرد و جان 
بســياري را گرفت. باران از بعداز ظهر جمعه اول ارديبهشت شروع 
شد. بارش شــبيه همه بارش هاي بهاري بود اما كم كم شدت باران 
نگران كننده شد. به نوشته روزنامه هاي آن زمان، تهراني ها، باراني 
را ديدند كه بايد در طول6 ســال مي ديدند و آنطور كه روزنامه ها 
نوشتند، نمي دانســتند كه اين بارش الهي اول فاجعه اي است كه 
دامن مردم جنوب شــهر را مي گيرد. ساعت 8شــب آب از شمال 
تهران به سمت جنوب روانه شد؛ از ولنجك، كاشانك و اوين. سيل 
خيابان به خيابان خانه ها را با خود برد و به سمت پشت هتل هيلتون 
رفت و وارد خيابان وليعصر )پهلوي سابق( شد. سيل در راه خودش 
گودالي به عمق 20 و قطر 10متر در محدوده پارك ساعي ايجاد كرد 
و باعث افتادن درخت ها و قطع شدن برق شد و چند شاخه به شرق 
و غرب رفت. اما اصل فاجعه در جنوب تهران بود. نهر فيروز آباد كه 
سرچشمه اش در كوه هاي فرحزاد بود پس از گذر از جي و مهرآباد و 
بريانك و سليمانيه به سمت امامزاده حسن و جواديه و نازي آباد رفت 
و ري و فيروزآباد را در خود فروبرد. جنوب تهران، خانه هاي كوچك 
مردم آنجا، تاب ايســتادن در برابر سيل را نداشتند و يكي يكي فرو 
ريختند. خزانه و جي و امامزاده حسن به زيرآب رفتند و مردم خانه 
و زندگيشــان را از دست دادند. روســتاي عظيم آباد كامل زير آب 
رفت و 30 خانه خراب شد. روز بعد از سيل، مردم جواديه و جي در 
خيابان آواره بودند. حدود 300 دانشجو و ارتش وارد شدند و شروع 

به پل سازي و كمك به سيل زدگان كردند. 

  آرش نهاوندي    ����������������������������������������������������������������������
 روزنامه نيويورك تايمز در 25آگوست1962)3شهريور1341( 
يكي از مهم ترين مطالب خود را به ســفر معاون رئيس جمهور 
آمريكا به ايران اختصــاص داد و تيتر زد: »جانســون ايران را 
متحد آمريكا ناميد«. به نوشــته اين روزنامه، جانسون معاون 
رئيس جمهــور آمريكا )او بعــد از ترور كنــدي رئيس جمهور 
آمريكا شد( در سفر به ايران و ديدار با شاه و خاندان سلطنتي، 
»پشتيباني كامل و ارزشمند شاه از آزادي« را ستود. )همزمان 
برنامه هاي اصاحي در ايران در قالب انقاب ســفيد در حال 
اجرا بود( جانسون و همســرش »ليندا برد« در پايان روز اول 
سفر دوروزه خود در مهماني كاخ ســعد آباد حضور يافتند. او 

در سخناني گفت: شــاه ايران با شــجاعت و انعطاف ناپذيري 
اين مســئله را خاطرنشــان كرده كه به متجاوزان اجازه داده 
نخواهد شد پا را از مرزهاي ســرزمين هاي آزاد فراتر بگذارند. 
او همچنين در مراسم مهماني كاخ سعدآباد دوباره بر حمايت 
آمريكا از ايران تأكيد كرد. معاون رئيس جمهور آمريكا فردا در 
جلسه اي به تشريح جزئيات اقدامات آمريكا درحمايت از ايران 
خواهد پرداخت. جانسون همچنين در جمع تعدادي از كارگران 
راهسازي در جاده اي در يك منطقه بياباني خارج از تهران، در 
سخناني گفت: كشور شما و كشور من براي دستيابي به هدف 
مشترك آزادي كنار يكديگر ايســتاده اند. يك ايران آزاد براي 

تقويت قدرت دنياي آزاد حياتي است.

روزنامه نيويورك تايمز در تاريخ 22سپتامبر 1962)31شهريور 1341( يكي از 
اخبار خود را به تدابير جديد دانشــگاهي دولت ايران و احتمال اعتراضات بر سر 
اين تدابير اختصاص داد. اين روزنامه نوشت، تصميم دولت ايران مبني بر دريافت 
شهريه تحصيلي و محدود كردن امتحانات دانشگاهي به يك امتحان، مي تواند 
زمينه ساز اعتراضات دانشجويي در دانشــگاه تهران باشد. براساس اين گزارش، 
مسئله دريافت شهريه تحصيلي حتي اگر در لفظ عنوان شده باشد و جنبه واقعيت 
به خود نگيرد، مي تواند باعث بروز نارضايتي در ميان تعداد زيادي از دانشجويان 
شود. از منظر دانشجويان ايراني، اين تصميم ها مي تواند به معناي زيرپا گذاشتن 
آزادي هاي آكادميك و اســتقال دانشــگاه تعبير شــود. از منظر دانشجويان، 
تحصيات دانشــگاهي بايد آزاد باشد و دانشــجو درصورت نياوردن نمره الزم 
در يك درس، بايد مجاز به شــركت در آزموني مجدد براي گذراندن واحدهاي 
درسي خود باشد. اين آزمون بايد تا جايي تكرار شــود كه در نهايت دانشجوي 
مذكور بتواند واحد درسي خود را پاس كند. رهبران دانشجويان معترض گرد هم 
آمدند تا درباره اقدامات اعتراضي نســبت به اقدامات اخير دولت، تصميم گيري 

كنند. هم اكنون اين پرسش مطرح است كه درصورت اوج گيري نارضايتي هاي 
دانشــجويي، مقامات چه خواهند كرد. برخي از كارشناسان معتقدند كه دولت 
درصورت اوج گيري نارضايتي ها از تصميم خود منصرف خواهد شد. برخي ديگر 
بر اين باورند كه دولت خواهان اعتراض دانشجويان بر سر مسائلي است كه صرفا 
جنبه آكادميك دارند، چرا كه اگر دانشجويان به شهريه دانشگاه و نحوه برگزاري 
امتحانات اعتراض نكنند، آنگاه اعتراضات آنها جنبه سياسي پيدا خواهد كرد و 
خواستار اصاحات در زمينه سيستم انتخاباتي، رعايت حقوق بشر و اصاحات در 
دولت خواهند شد. همين امســال بود كه دانشجويان به تقلب در زمان برگزاري 
انتخابات پارلماني اعتراض كردند و پليس، باشــگاه هاي آنها را تعطيل كرد و با 
سران دانشجويان معترض برخورد و تعدادي از آنها را نيز بازداشت كرد. در نتيجه 
گسترش اين اعتراض ها، شاه انتخابات پارلماني را لغو كرد. در سال 1961)1340( 
نيز دانشجويان به معلمان معترضي كه خواستار افزايش حقوق خود شده بودند، 
پيوســتند. در جريان اين تظاهرات نيز پليس با باتــوم و تيراندازي با معترضان 

برخورد كرد كه در نتيجه يكي از آموزگاران معترض كشته شد.

به هر حال اعدام نمي شود
   شروان امیرزاده     ��������������������������������������������������������������������������������������

اين كاريكاتور در خرداد 1341درباره دادگاه سپهبد حاجعلي كيا روي جلد 

مجله آسياي جوان منتشر مي شود. ســپهبد حاجعلي كيا، رئيس سازمان 
مخفي كوك در ركن دو ارتش بود كه سال 1340به اتهام فساد مالي بازداشت 

مي شود، اما به هر حال اعدام نمي شود.
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  محمد مقدسي      �����������������������������������������������������������������������
نادر ابراهيمي، نويســنده تازه كار آن سال ها، نخستين مجموعه 
داستان خود، »خانه اي براي شب« را چاپ كرد. ابراهيمي دوران 
نويسندگي بسيار متغيري داشت و نخستين اثر او بازتاب فراز و 
فرود روحيه تجربه گراي او بود؛ داستان هاي اين مجموعه يا سراسر 
شكست و ترديد بودند يا پر از اميد و گشايش. زبان داستان هاي 
او در اين دوره ادبي و شبه كالســيك بود. جمال ميرصادقي هم 
در اين سال با مجموعه داستان »شــاهزاده خانم چشم سبز« از 
راه رسيد. ميرصادقي همچون بهرام صادقي ابتدا داستان هايش 
در مجله ســخن چاپ مي شــد، اما تهور و بي پروايي صادقي را 

در داســتان پردازي نداشت. داســتان هايش تصوير دردناكي از 
رنج هاي اجتماعي بودند، اما هنوز به پختگي و استادي سال هاي 
بعد نرسيده بودند. شــخصيت پردازي هاي قصه ها سياه وسفيد، 
رمانتيك و بيشتر در پي تحريك احساسات خواننده بودند و در 
نتيجه تأثير عميق و ماندگاري بر خواننده نداشتند. براي احمد 
محمود سال هاي نويســندگي اش در دهه هاي 1330 و 1340، 
تا قبل از نوشتن رمان »همسايه ها«، ســال هاي تجربه اندوزي 
بود. او در اين سال مجموعه داستان »بيهودگي« را منتشر كرد 
كه همچنان بازتــاب دوران يأس و نااميدي بود. داســتان هاي 
اين مجموعه، بيشتر روايت گزارشي داشتند تا عمل داستاني و 

نتوانسته بودند صحنه داستان و درام موفق بيافرينند. او همچنان 
زير سايه هدايت و چوبك بود. شاپور قريب، نويسنده اي كه بعدها 
با ورود به سينما، سوداي داستان نويسي را كنار گذاشت، در اين 
سال دومين مجموعه  داستان و آخرين كتاب خود »گنبد حلبي« 
را نوشت؛ داستان هاي اين مجموعه، نثري ساده و روان داشتند 
و نگاه اجتماعي اي شــبيه آثار ميرصادقي در آنها ديده مي شد. 
همزمان با قريب، نويسنده جوان ديگري به نام فريدون تنكابني، 
مجموعه داستان »اسير خاك« را منتشر كرد؛ اثري كه به زندگي 
فقرا مي پرداخت و نگاهي پخته نداشت. تنكابني داستان و مقاله 
را با هم  آميخته بود و در حد شــعار تنزل داده بود. او سعي كرده 

بود داستان هايش طنز، اجتماعي و در عين حال فلسفي باشند، 
اما در هيچ كدام توفيقي به دســت نياورده بود. در اين سال يكي 
از مشــهورترين و پرفروش ترين و جريان ســازترين كتاب هاي 
نويسندگان پاورقي با نام »امشــب دختري مي ميرد« به وسيله 
رسول ارونقي كرماني منتشر شد. ارونقي كرماني سال ها سردبير 
اطالعات هفتگي بود و دوره سردبيري او پررونق ترين روزهاي اين 
مجله بود. اين داستان روايت تالش هاي خبرنگاري بود براي نجات 
جان دختري كه درگير ماجراي خيانت  نامادري اش شــده بود و 
قصد خودكشي داشت. اقبال به اين رمان سبب شد كه بسياري به 

تقليد از اين شاه پيرنگ ارونقي بپردازند.
يكي از جريان سازترين پاورقي هاي 

دوران در اين سال منتشر شد

سال گذار

 داستان 

2و3صفحـــــــههاي
گزارش ويژه

مترجم ادبيات روس
انتشار ترجمه ابله داستايوسكي، 30سال پس از مرگ مترجم

شبستري ها برق دار شدند
300هزار تومان هزينه عمليات برق رساني 

اتوبان تهران - كرج ساخته مي شود
راهي براي گريز از راهبندان هاي دو شهر 

زنان

دور از مرکز

آگهیاقتصاد

يك سال، يک خبر 

ستایش یگانه     �����������������������������������������������������������������������������

مهري آهي در ســال1301 در تهران به دنيا آمــد. پدرش مجيد 
آهي، ديپلمات و دولتمرد بود و سمت هايي همچون والي فارسي، 
وزير ُطرق و شوارع و وزير دادگســتري داشت. مهري تحصيالت 
ابتدايي و متوسطه را در مدرسه ژاندارك تهران به پايان رساند و در 
رشته زبان و ادبيات فارسي از دانشگاه تهران فارغ التحصيل شد. در 
سال1311، پدرش به سفيركبيري ايران در اتحاد جماهير شوروي 
منصوب شــد و مهري هم همراه پدر به روسيه رفت و مدت3سال 
در دانشــگاه لومونوسوف مســكو به تحصيل زبان و ادبيات روسي 
پرداخت. پس از مراجعت به ايران در سال1327 براي ادامه تحصيل 
در اين رشته به انگلستان و فرانسه رفت و مدت 7سال به تحصيل 
پرداخت و به اخذ دكتري در رشته زبان و ادبيات روسي نائل آمد. 
پس از پايان تحصيالت خود به ايران بازگشــت و به تدريس زبان و 
ادبيات روسي در دانشكده ادبيات تهران و ادبيات تطبيقي مشغول 
شد. او عالوه بر تدريس، رياســت مركز زبان هاي خارجي دانشگاه 
تهران را نيز به عهده داشت. آهي همچنين 4دوره به عنوان نماينده 
ايران در كميسيون مقام زن سازمان ملل متحد حضور داشت. او از 
اعضاي مؤسس جمعيت راه نو، شوراي كتاب كودك، انجمن كتاب 
و شوراي عالي جمعيت زنان ايران بود. آهي مترجم آثار ادبي روسي 
به فارسي بود و آثاري همچون »پدران و پسران« ايوان تورگنيف، 

»جنايت و مكافــات« فئودور داستايوســكي و »قهرمان عصر ما« 
لرمانتف را به فارسي برگرداند. در سال1341، »قهرمان كوچك« كه 
مجموعه داستاني به قلم چند نويسنده بود به ترجمه وي منتشر شد. 
مهري آهي در 7 اسفند1366، 3روز پيش از آغاز بمباران موشكي 
تهران درگذشت و مرگش در البه الي دغدغه ها و هراس هاي زندگي 
روزمره در جنگ توجه چنداني جالب نكرد. با مرگش، ترجمه »ابله« 
داستايوســكي كه عمده اش را انجام داده بود، ناتمام ماند تا اينكه 
سرانجام در سال1395، ضياءالدين فروشاني اين ترجمه را تكميل 

و نشر خوارزمي آن را منتشر كرد.

  مرضيه ثمره حسيني      ����������������������������������������������������������������

1341، سالي اميدبخش براي اهالي شبستر بود. در اين سال، شبستر 
پس از مدت ها انتظار، از شبكه برق سراسري برخوردار شد. متولي 
طرح برق رساني به اين شهر، يك شركت ايراني به نام سپيده بود. 
اين شركت در اواخر اسفند 1339، با قراردادي بالغ بر 3ميليون ريال 
برق رساني به شهر شبستر را برعهده گرفت و متعهد شد طي 10 ماه 
طرح را به پايان برساند. هيأت مهندسين مشاور فرانسوي )ژيكوف(، 
تأمين لوازم برقي موردنياز اين طرح را برعهده داشــت. مي بايست 
طبق قرارداد، طرح مذكور در دي ماه سال 1340تحويل شهرداري 

شبستر مي شــد اما اين كار در نهايت با 5 ماه تأخير در 28تيرماه 
1341به انجام رسيد.

شركت ســپيده عامل اصلي تأخير پنج ماهه در اتمام اين پروژه را 
طوالني شــدن زمان ترخيص لوازم وارداتي توسط شركت ژيكوف 
از گمرك جلفا، تعطيلــي كارگاه ها به دليل بارش ســنگين برف 
و عدم تســطيح و آماده نبودن يكي از خيابان هاي شــهر تا ســال 
1341اعالم كرد. در نهايت، داليل ارائه شده بررسي و پس از توصيه 
مهندسين مشاور ژيكوف، شركت سپيده از پرداخت جريمه بابت 

پنج ماه تأخير معاف شد.
منبع: اسناد آرشيو ملي ایران، پرونده �220/3242

   احسان بهرام غفاري      ���������������������������������������������������������������

افزايش روزافزون خودروها و مردمي كه از تهران به كرج مي رفتند از 
يك سو و حوادثي كه در جاده ناامن اين دو استان همواره رخ مي داد 
از سوي ديگر باعث شد تا جلساتي در هيأت دولت شكل گرفته تا 
براي اين مسئله راه حلي بينديشــند. هفتم آبان ماه سال1341 در 
نهايت دولت تصميم گرفت كه جــاده اي جديد و البته امن احداث 
شده تا شاهراه ارتباطي بين تهران و كرج باشد. وزارت راه كه پيش از 
اين كار مطالعاتي اين پروژه را آغاز كرده بود در جلسه مذكور نتيجه 
بررســي هاي خود را چنين اعالم كرد؛»اين طرح شــامل احداث 

شاهراه خواهد بود كه داراي 4 خط عبور با عرض 76متر بوده تا در 
آينده و با توجه به افزايش تعداد خودروها به 6خط عبوري گسترش 
يابد. با رايزني هاي انجام شده با شهرداري، اتوبان مورد نظر از فاصله 
1400متري ســه راه مهرآباد آغاز و در كيلومتر 14900راه فعلي، 
كرج را قطع و به ســمت جنوب آن منحرف و به سوي قزوين ادامه 
خواهد يافت«. با تصويب ســاخت اين اتوبان، دولت مقرر كرد كه 
ســاخت و نگه داري آن در مناقصه مطرح تا به يك شركت ايراني 
سپرده و هزينه هاي آن پس از بازگشايي از محل عوارض مستهلك 
شود. 4سال بعد اين اتوبان افتتاح شد و هويدا با اتومبيل خود اين 

جاده را افتتاح و البته يك تومان هم عوارض پرداخت كرد.

 

بزرگ ترين هتل خاورميانه در تهران ساخته شد 
ايرانيان، هيلتون را در گنج قارون ديدند

  الناز بایرام زاده �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
 هتلي كه بسياري از جوانان دهه هاي 1340 و 1350 توان پا گذاشتن در آن را نداشتند و آن فضا 
را با بازي مرد اول ســينماي آن روزگار يعني محمدعلي فردين به ياد مي آوردند، در سال 1341 
افتتاح شد. يكي از ســكانس هاي معروف فيلم »گنج قارون« در هتل هيلتون، در حافظه جمعي 
مردم ايران حك شده است. در سال 1339 بنياد پهلوي زميني را به مساحت 70هزار مترمربع، 
در اراضي محموديه شميران )چهارراه پارك وي امروزي( براي ساخت هتلي با ارتفاع 80متر  در 
15 طبقه اختصاص داد. »رويال هتل هيلتون« تحت نظارت شــركت انگليسي »سيمنتيشن« 
ساخته شد. طراح هتل حيدر قلي خان غيايي شاملو و 3 معمار آن مهندس محسن فروغي، كيقباد 
ظفر و علي صادق بودند. برج غربي اين هتل در روز دوشنبه اول بهمن ماه 1341 توسط محمدرضا 
پهلوي افتتاح شد. خبر اين افتتاحيه با آب و تاب بسياري در جرايد و مطبوعات داخلي نظير روزنامه 
اطالعات، مجله خواندني ها و... شرح داده شد. روزنامه اطالعات در ابتداي يك گزارش مفصل چنين 
نوشته بود:»ظهر امروز شاهنشاه طي مراسمي هتل هيلتون، بزرگ ترين و مجهزترين هتل  ايران و 
خاورميانه را در جاده پهلوي شميران افتتاح كردند. در مراسم افتتاح اين هتل نخست وزير و اعضاي 
هيأت دولت و نزديك به 200 نفر از شخصيت هاي داخلي و نمايندگان سياسي خارجي مقيم تهران 
و هنرپيشگان معروفي كه براي شركت در مراسم به تهران دعوت شده اند حضور داشتند. پس از 
پايان مراسم رسمي افتتاح هتل، مدعوين ناهار را در تاالر بزرگ هتل صرف كردند. فرداشب نيز 
شب نشيني مجللي كه درآمد آن به جمعيت خيريه فرح پهلوي اهدا خواهد شد با شركت هنرمندان 
خارجي كه براي اين كار به تهران آمده اند در هتل هيلتون ترتيب داده مي شود. هنرپيشگان خارجي 
ميهمان هتل عبارتند از: جين كرين، دينا مريال، روبرت كومينگر، كليف روبرتسون، جان گاون، 
واليه سوو گيلوي«. برج شرقي، 10سال پس از افتتاح برج غربي ساخته شد. مصالح استفاده شده 
در اين بنا بيشتر ايراني و از سنگ مرمر، تراورتن و نوعي سنگ زرد ايتاليايي بود. هزينه ساخت آن 
نيز 650 ميليون تومان شد. اين هتل براي دولت وقت از اهميت بسياري برخوردار بود و به عنوان 
نمادي از توسعه و پيشرفت كشــور مثال زده مي شــد. از اين رو تمبر يادبودي نيز براي آن چاپ 
و منتشــر شــد. تا پايان دوره پهلوي اين هتل محل برگزاري مهم ترين مراسم ها و محل اقامت 
چهره هاي نامدار بين المللي بود. پس از تحول هاي سال 1357، اين هتل مصادره و اكنون با نام هتل 
»پارسيان استقالل« شناخته مي شود. برج غربي در دهه 1360 و برج شرقي در جريان هشتمين 

اجالس سران كشورهاي اسالمي، در سال 1376بازسازي شد. هتل هيلتون چون نگيني در دامنه 
كوه البرز مي درخشيد. به قدري زيبا بود كه تصويرش در مجله آمريكايي »اليف« چاپ شد. اطراف 
هتل بيابان بود و تا مدت هاي زيادي از اطراف و اكناف، بلندترين آســمانخراش تهران محسوب 
مي شد. 58سال از عمر اين هتل مي گذرد. همچنان استوار و پابرجا در ذهن ساكنين قديم تهران 
يادآوري مي شود؛ هتلي كه مردم آن را به راحتي از پشت بام هايشان نظاره مي كردند، امري كه با 

وجود ساختمان هاي بلند تهران، اكنون ميسر نيست.

معراج قنبري

  عليرضا احمدي    ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
فروردين 1341با اعالم موجوديت شركت »هواپيمايي ملي ايران« آغاز و شركت »هواپيمايي ايران« 
متعلق به رضا افشار برچيده شد. سد سفيدرود نيز در 29ارديبهشت با گنجايش 1800مترمكعب و 
420ميليون كيلووات برق در ساعت آماده بهره برداري شد و چند روز بعد هم موافقتنامه بازرگاني 
ايران و شوروي به امضا رسيد. دراين ميان بن بست اقتصادي كه كشور درگير آن بود عرصه را بر دولت 
تنگ كرده و ازسوي ديگر شكاف ميان شاه و اميني هم روز به روز عميق تر مي شد. كار به جايي رسيد 
كه درجلسه19تير هيأت دولت، ميان شاه و اميني برســر بودجه ارتش مشاجره درگرفت و اميني 
تهديد كرد كه اگر بودجه ارتش كاهش نيابد، استعفا مي دهد. به دنبال آن چند روز بعد اميني، دولت 
آمريكا را متهم كرد كه كمك هاي مالي خود را به ايران قطع كرده و دولت را در بن بست قرار داده است. 
درپي آن سخنگوي دولت اعالم كرد كه كار بودجه با بن بست مواجه شده است. به دنبال اين حوادث 
روز 26تير علي اميني استعفا داد تا فرمان نخست وزيري به نام »امير اسداهلل اعلم« صادر شود. 2 روز 
بعد از سقوط دولت اميني، دولت آمريكا اعالم كرد اين كشور درطول 14ماه زمامداري علي اميني، 
67ميليون و 300هزار دالر به ايران كمك مالي كرده است. دولت جديد براي صرفه جويي در بودجه 
كل كشور سازمان هاي شوراي عالي اقتصاد، بازرسي نخست وزيري، سازمان تهيه مسكن و بازرسي 
شاهنشاهي را منحل كرد. ارائه طرح سهيم شدن كارگران در سود كارخانه ها از اقدامات اقتصادي اعلم 
بود كه جزو موارد شش گانه رفراندوم نيز قرارگرفت. در اسفندماه نيز كارخانه هاي دولتي يك كاسه 
شدند و يك شركت بزرگ سهامي اداره آنها را برعهده گرفت. كنار رفتن ارسنجاني از وزارت كشاورزي 
و آماده شدن سد بزرگ خوزستان براي بهره برداري از مهم ترين اخبار اقتصادي زمستان 1341بود.

اميني در بن بست
هواپيمايي ملي ايران افتتاح شد

رسول ارونقي كرماني

 به انتخاب 
عبدالرضا نعمت الهی

علی امينی به شاه گزارش می دهد�



4صفحــه

يك نويسنده آرام

نثر

 نادر ابراهيمي طبق گفته خودش 
ابوالمشاغل بود

علي اكبر شيرواني �����������������������������������������������������������������������������
  گويا همه چيز از پيش مهيا بود يا زمانه بــه ياري اش آمد تا نادر ابراهيمي 
با نثر و زباني نمادگرايانه نويســندگي را آغاز كنــد. 1341»خانه اي براي 
شب« را منتشــر كرد و با تحوالت سياســيـ  اجتماعي پيش رو، يكي از 
پرخواننده و پركارترين نويســنده هاي ايراني شــد. ابراهيمي طبق گفته 
خودش ابوالمشــاغل بود؛ رمان، داستان، داســتان كوتاه، ترانه ، ترجمه، 
فيلمنامه نويسي و فيلمسازي. مشــخصه بارز همه اينها نمادگرايي بود و 
به خصوص نثري شاعرانه و نمادين داشــت. نگاه نادر ابراهيمي به داستان 
برآمده از سنت بود و به نظر مي رسد با ســاختار رمان خو نگرفت و به زبان 

رمان نرسيد. نويســندگي براي كودك و نوجوان در كنار آثاري كه براي 
بزرگساالن مي نوشــت و اشــتغال در حوزه هاي زباني متنوع، گرچه او را 
نويسنده اي متمايز كرد، براي زبان نوآوري چشمگيري نداشت. دوران نادر 
ابراهيمي اقتضاي نمادگرايي داشت و نثر شاعرانه همواره براي فارسي زبانان 
جذاب بوده است و بي جهت نيست همچنان آثارش محبوب است و خوانده 

مي شود و نويسندگاني دنباله رو اويند.
»ســنجاب را از جنگل بزرگ راندند؛ چرا كه او دشــنام داده بود. تشنه و 
آفتاب زده با انگشتان كوچكش حســاب كرد: يك بار نخستين  قطره هاي 
نور به درون النه ام ريخت و بار ديگر از البه الي برگ هاي گردگرفته سيب 

وحشي ميان چشمم نشست. با اين حساب دو روز بيشتر نمي گذشت كه 
شير به آن جهت كه حوصله اش سخت سر رفته بود، برادر بزرگ او را چاشت 
كرده بود و برادر كوچك از البه الي شاخه هاي باريك تا وحشي فرياد زده 
بود: اي شير جوانمرد! به نظر تو كمي تلخ نبود؟ و شير خسته و اندوهگين 
پرســيد: چه مي گويد؟ و زبانگردان جنگل گفته بود: دشنام مي دهد. پس 
سنجاب را از جنگل بزرگ رانده بودند، چرا كه او دشنام داده بود. سنجاب 
تنها شد و تنهايي به او امان انديشيدن داد. با خود گفت: دنيا پر از همه چيز 
است و بي شــك، جنگل ميان آنها چيزي اســت. مرا جنگل هاي ديگر و 

درختان سيب وحشي ديگري خانه خواهد شد«.   

طرح نو
احمدرضا احمدي مجموعه شعر »طرح« را در سال1341 
منتشر مي كند� طرح، حركت رو به جلويي در شعر نوی 

فارسي است و چالشي تازه براي كساني كه هنوز شعر نو را 
كامل درنيافته اند

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

آنچه تازه است تخيل شگفتي است كه حد و مرز نمي شناسد� 
احمدرضا احمدي فراتر از صور خيال و قاعده ها و شــيوه هاي 
خلق شعر، زيبايي شناسي تازه اي در شعر نوی فارسي پيشنهاد 
مي كند، وقتي مي گويد »فرجام همه راه ها به اندوه مي انجامد« و 
»عكس هاي شناسنامه واقعي، اما آدم ها واقعي نيستند« و »گل 
مي توانست در شب بشكفد و شب را در خود بخواباند« و »جنازه 
براده هاي آفتاب برلبه جاسيگاري آويخته است«� او در حقيقت 
سطرهايي مي آفريند كه تحليل ها نمي تواند كمك چنداني در 
رمزگشايي از آنها بكند و جادويي فراتر از كالم به دست مي دهد 

كه تنها مي تواند شعر نام گيرد�
»از كرانه پنجره تنهايي تا انتهاي شــب دويديم/ گلدان هاي 
شمعداني به شب تكيه داده و انباشته از پرهاي  ماه بودند/ در قاب 
شيشه ها و چشم شكوفه ها شب راه مي رفت/ در قفس پرندگان 
آواي شان در سفال ها ايستاده بود/ بر فراز درختان چشماني گرم 
و شيرين مي دويدند/ در ساعت ديواري زنان و مردان مذاب به 
زنجير بودند/ در چشمان پيرمردان و پيرزنان كوچه هاي بن بست 
روزهايي مي دويدند«� همه نوگرايان و ساختارشــكنان قبل و 
بعد، از شعر سنتي يا در بهترين حالت شعر نيمايي آغاز كرده اند 
و زماني را گرفتار قالب هاي سنتي و وزن قافيه بوده اند؛ از احمد 
شاملو و سهراب سپهري گرفته تا يداهلل رؤيايي و رضا براهني� 
حتي هوشنگ ايراني نيز كوشش هايي براي ايجاد وزن و آهنگ 
در شعر خود انجام داده اســت� اما احمدرضا احمدي نخستين 
شاعري است كه شــعر او از ابتدا در نثر اتفاق مي افتد� او از اين 
جهت، اصالتي دارد كه از شاعران قبل و بعد خود متمايز مي شود� 
»ماه پرپر شد/ زمين پژمرده گشت/ فانوس ها پر گرفتند/ پرندگان 
تصوير پرواز كردند و دِر باغ هاي فلزي را گشــودند و ميوه هاي 
گداخته را در پنجره ها ريختند/ كودكان ســفال شدند/ زنان 
انباشته از دانه هاي غم بودند/ مردان در آينه ها آفتاب بي حرارت 
شدند/ روزها از شاخه ها معصومانه افتادند/ كودكان قلك ها را 
گشودند و سكه هاي رؤياشان را در چشمه هاي تكرار ريختند/ 
چشمه ها روزي شكفتند و زمين ها به خواب رفتند«� احمدرضا 
احمدي آغازگر جرياني در شــعر نوی فارسي است كه موج نو 
نام مي گيرد؛ موج نويي كه پس از شعر نيمايي و شعر شاملويي 
كه تازه راه خود را آغاز كرده اســت، به راه مي افتد� اگر شعر او 
نبود ظهور جريان هايي مثل شعر حجم و شعر ديگر و شعر ناب و 
ساير جريان هاي پيشروي سال هاي 40 و 50 بدين سرعت اتفاق  
نمي افتاد� بي ترديد الگوي او پيش روي همه شاعران پيشروي 

سال هاي بعد بوده است�
  

شعر احمد شاملو با همه جايگاهي كه در شعر نوی فارسي دارد، 
وجوه انكارناپذير سياسي دارد� شــعر مهدي اخوان ثالث هم 
محملي است براي قرائت هاي سياسي، اما شعر احمدرضا احمدي 
تصوير و تخيل محض است� او زماني ظهور مي كند كه بسياري 
از شاعران و مخاطبان شــعر نو دل بسته شعر متعهدند و مانده 
است تا به شعر براي شعر و هنر براي هنر و تصوير براي تصوير 
برسند� سنت گرايان و نوقدمايي ها هنوز در درك شعر نيمايي 
مانده اند و خواندن شعري كه مثل نثرهاي روزمره است، برايشان 
سخت دشوار است� شــعر او حاميان اندكي پيدا مي كند، مثل 
فروغ فرخزاد و متعهدها و سنت گرايان از دو سو به مخالفت با او 
برمي خيزند� كار درك شعر او به عهده شاعران سال هاي آينده 

است و جريان هايي كه به تبع شعر او شكل مي گيرند�
  

شعر احمدرضا احمدي شــعر زندگي روزمره است� واژه هايي 
معمولي كه از نثر مي آيند، اما نه نثري فخيم مثل شاملو، واژه هايي 
ساده از نثر روزمره� او زبان شعر را با چالشي تازه مواجه مي كند� 
يكي از اصلي ترين مسائل شعر نو در مواجهه با سنت شعري دايره 
واژگان و زبان شعر اســت كه از نيما آغاز مي شود اما احمدرضا 
احمدي خط مقدم زبان شعر را قدري پيش تر مي برد وقتي كه 
واژه هاي روزمره، بدون وزن و رديف و قافيه و ســجع و آهنگ 
مي آيند و نشانه هاي برجسته سازي هاي زباني يا ارجاع به زبان 

گذشته كمتر در آنها يافت مي شود�
  

احمدرضا احمدي مثل نيما و ديگر نوگرايان مديون اســتمرار 
است� آنچه او را باالتر از نوگرايان قبل و بعد،  از هوشنگ ايراني 
گرفته تا اصحاب شعر ديگر مي نشاند، استمرار است� او يك تنه 
جريان موج نو را آغاز مي كند و حقيقت اين است كه بعدها نيز 
يك تنه ادامه مي دهد؛ چه زماني كه ساختارشكني طرفداران 
بسيار پيدا مي كند، چه زماني كه ساختارشكنان سال هاي بعد به 
سكوت دچار مي شوند، چه زماني كه »بازگشت به سنت« شعار 
جامعه ادبي مي شود و به قول او »كسي حوصله شعر ندارد«� او 
پيشنهادهاي تازه اي به شعر فارسي داده است كه آنها را فارغ 
از جريان هاي ادبي و اتفاق هاي سياســي و اجتماعي و پسند و 
اقبال خاص و عام دنبال مي كند�كتاب، حاال كم كم در آســتانه 
شصت سالگي است، اما كمتر مجموعه اي به اصالت و قدرت تخيل 

و ساختارشكني طرح در شعر نوی فارسي ظهور كرده است�

تخريبملوديبهخاطرپليفوني
شكل گيري »اركستر فارابي« در راديو، به منظور اجراي ترانه ها با بافت موسيقايي چندصدايي

قدرتقلم
كريم امامي براي نخستين بار از واژه »سقاخانه« استفاده مي كند

موسيقی

تجسمی

  ندا زندي   ����������������������������������������������������������������������������������

 مجيد روشــنگر اهل تهران بود و درس خوانده رشــته حقوق. او 
پيش از آنكه »مرواريد« را راه اندازي كند كارش را با انتشــارات 
»فرانكلين« شروع كرده و با »ســازمان كتاب هاي جيبي« ادامه 
داده بود تا اينكه در اواخر دهه30 سازمان كتاب هاي جيبي را با 
300هزار تومان بدهي بــه او تحويل دادند. فقط قدري زمان نياز 
بود تا روشنگر توانايي هايش را ثابت كند. مدتي بعد نه تنها بدهي ها 
تسويه شد، بلكه اين سازمان جاني تازه گرفت و روشنگر با چاپ 
بيش از 500عنوان كتاب در اين ســازمان انتشاراتي، كارنامه اي 
درخشان از خود بر جاي گذاشت. روشنگر، به واسطه ارتباطاتش 
با نويسندگان و مترجمان نام آشنا، كتاب هاي بسياري به دستش 
مي رسيد، اما امكان انتشار آنها در تيراژ باال در سازمان كتاب هاي 
جيبي مهيا نبود. همين هم شد كه فكر تاسيس انتشارات مرواريد 
به ذهنش رســيد. ســرمايه اوليه مرواريد 10هزار تومان بود و 
بنيانگذارانش، ياران موافق مجيد روشنگر، يعني فريدون نيكنام، 
منوچهر حســن زاده و پرويز علي بيگ بودند. آنها در نخســتين 
قدم اثري به نام »دلشكســته« از ناتانيل وســت را كه در آمريكا 
شناخته شده و در ايران ناشــناخته بود، به چاپ رساندند. اندكي 

بعد، اين راه را با انتشار مجموعه داســتان كوتاهي به نام »گنبد 
حلبي« از شاپور قريب و سپس اشــعار بيژن جاللي ادامه دادند. 
انتشــار اين آثار متفاوت رمز موفقيت و شهرت مرواريد در ميان 
كتابخوانان شد و همين تفاوت ها بود كه فروغ فرخزاد را به مرواريد 
كشاند تا انتشار »تولدي ديگر« را به آنها بسپارد. تا سال 1341، 
مرواريد صرفا به كار چاپ و نشر مشغول بود و مغازه اي نداشت، اما 
در همين سال كتابفروشي »خانه كتاب« را مقابل دانشگاه تهران 
بازگشايي كردند. مرواريد تا امروز آثار ارزشمند بسياري به بازار 

كتاب ارائه كرده است.

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

تأسيس هنركده هنرهاي تزئيني در ســال 1339رخدادي تازه 
در شيوه آموزش هنر در ايران محسوب مي شد. معلم هايي جوان 
براي آموزش به اين مدرسه آمده بودند و كريم امامي يكي از آنها 
بود. به اين ترتيــب به عنوان مدرس زبان انگليســي به هنركده 
هنرهاي تزئيني وارد شــد. اما عالوه بر اين او نويســنده روزنامه 
كيهان هم بود و در آن  سال ها گزارش هايي درباره نمايشگاه هاي 
هنري در ايــن روزنامه و عمدتاً به زبان انگليســي مي نوشــت. 
 گزيده اي از اين نوشته ها بعدتر در قالب كتابي توسط نشر نيلوفر 

منتشر شد.
به هر حال نوشته هاي مشــهور كريم امامي در سال هاي نخست 
دهه 1340سرآغاز شــكل گيري جرياني در هنر ايران مي شود 
كه امامي آن را »ســقاخانه« مي نامد؛ تداوم اين نوشته ها باعث 
مي شود تا اين عنوان در تاريخ هنر ايران بماند و حتي بعدتر مكتب 

خوانده شود.
 نخستين نمايشگاه موزه هنرهاي معاصر در سال 1356نمايش 

آثار همين جريان هنري بود.
اما نوشــته هاي امامي به اختالفات هم دامن زد. بنا به نوشــته 
امامي، حسين زنده رودي اهميت بيشتري نسبت به ديگران دارد 
و هنركده هنرهاي تزئيني محل اصلي نضج گرفتن اين جريان. 
اما پرويز تناولي در همان سال ها آتليه كبود را به راه انداخته كه 
محل رفت وآمد بسياري از هنرمنداني است كه بعدتر ذيل سقاخانه 
قرار مي گيرند. از اين منظر او نقش خود را در اين جريان مهم تر 
مي داند. هنرمندان ديگري نيز به اين جريان منتســب شدند؛ از 
مسعود عرب شــاهي گرفته تا منصور قندريز يا ژازه تباتبايي كه 

كار مطالعه اين جريان هنري را دشوارتر مي كند. با اين حال امامي 
شايد نخستين كسي باشــد كه قدرت قلم را در ثبت يك جريان 

هنري نشان مان مي دهد.

هدف؛حفظعفتقلم
تشكيل سنديكاي نويسندگان و خبرنگاران مطبوعات 

مطبوعات

 محمدناصر احدي    �������������������������������������������������������������������

 از ســال1332 تا وقوع انقالب، انجمن ها و تشــكل های مطبوعاتي 
پرتعدادي پا گرفت كــه معموال به دليل رقابت مديران شــان، دوامي 
نداشــتند و با بروز نخستين نشــانه هاي اختالف، از هم مي پاشيدند. 
عموم اين انجمن ها و تشكل ها، براي تامين هزينه فعاليت هاي شان، 
دست شان پيش دولت  دراز بود و دولت هم راضي بود در ازاي پرداخت 
بودجه اي ناچيز، كنترل اين تشكل ها و انجمن هاي صنفيـ  و در واقع 
روزنامه نگارانـ  را در دســت داشته باشد. در سال1341، »سنديكاي 
نويســندگان و خبرنگاران مطبوعات« تشكيل شد. مسعود برزين در 
مقاله »انجمن هاي مطبوعاتي ايران تا سال1357« درباره اين سنديكا 
مي نويسد: »اين سنديكا مهم ترين و بزرگ ترين واحد ثبت شده صنفي 
مطبوعات بود كه به ســال1341 در تهران به وجود آمــد.]...[.  تعداد 
اعضاي سنديكاي نويسندگان و خبرنگاران مطبوعات در مدتي كمتر 
از 10 ســال به بيش از 370نفر رســيد. ارگان هاي آن را دبير مجمع 
عمومي، هيأت  مديره، هيأت بازرســي و هيأت داوري تشكيل مي داد 
و اين واحدها هــم زيرنظر آن بودند: صندوق بيــكاري، صندوق رفاه 
نويســندگان و خبرنگاران حرفه اي، صندوق تعاون و صندوق تعاوني 
اعتبار نويسندگان و خبرنگاران. سنديكا يك بولتن هفتگي ويژه اعضا 
هم داشت كه نسخه هايي از آن براي روزنامه ها و مجالت فرستاده مي شد 
تا از فعاليت هاي سنديكا آگاه شوند. نگارنده اين سطور، نخستين دبير 
انتخابي اين سنديكا بود. شــعبه هاي اين سنديكا در آغاز كار در چند 
استان تشكيل شد، ولي به ســبب مقررات روز دولتي، سنديكاي هر 
استان، خاص همان اســتان بود و بايد به طور مستقل عمل مي كرد؛ 
چنين نيز شــد.  با اين همه، ارتباط و همدلي برقرار ماند. سنديكاي 
نويسندگان و خبرنگاران در سال1357دو اعالميه مهم انتشار داد كه 

اولي براي شروع اعتصاب عمومي مطبوعات در آن سال بود و ديگري 
براي خاتمه آن اعتصاب دوماهه.]...[.   گفتني است سنديكا عالوه بر 
اعضاي حرفه اي، عضو افتخاري هم داشت. اينگونه اعضا را هيأت مديره 
از جمع نويسندگان بنام انتخاب مي كرد و مراتب را طي نامه اي به عضو 
افتخاري منتخب اطالع مي داد«. در ماده اول اساس نامه اين سنديكا، 
هدف از تشكيل آن »تقويت روح همكاري بين نويسندگان و خبرنگاران 
و حفظ حقوق صنفي و پيشــرفت و بهبود وضع عمومي اعضا و حفظ 
عفت قلم و باالبردن سطح مطبوعات« عنوان شده است. جالب است كه 
حفظ عفت قلم، براي ساليان متمادي دغدغه روزنامه نگاراِن انجمني 

و مسئوالن بوده است.

ناصر ملك مطيعي سال41 دو فيلم ساخت و براي نخستين بار نقش جاهل را بازي كرد

امير شروان، برادوي را به تهران مي آورد 

كالهمخملي

قهوهخانهماهاوتدرتئاترنصر

سينما 

تئاتر 

  سعيد مروتي �����������������������������������������������������������������������������

 در ابتداي دهه40ســاموئل خاچيكيان در اوج به سر مي برد. بعد از 
موفقيت »فرياد نيمه شب« و »يك قدم تا مرگ«، فيلم بعدي ساموئل، 
موفقيتي گسترده تر كسب مي كند. »دلهره« فقط پرفروش ترين فيلم 
سال نمي شود و بيشترين جنجال هاي نشــريات هم بر سر اين فيلم 
به پا مي شود. اتهام هميشگي به خاچيكيان، غيرايراني بودن و تقليد 
از فيلم هاي فرنگي در مورد دلهره هم تكرار مي شود. اين بار صحبت 
از »شيطان صفتان« هانري ژرژ كلوزوست و ساموئل هم طبق معمول 
ديدن فيلم را تكذيب مي كند. نكته مهم تالش به بار نشسته كارگردان 
براي خلق فيلمي جنايي است؛ چيزي كه سينماروها در سال 41 به 
اهميتش پي بردند و به تماشاي اين تريلر خوش پرداخت شتافتند. حاال 
خاچيكيان كارگرداني است كه طبقه متوسط با ديدن نامش بر سر در 
سينماها دست به جيب مي شــود و بليت مي خرد. در سال 41، هنوز 
طبقه متوسط شهري كنار فيلم خارجي گاهي هم فيلم ايراني مي بيند.
ناصر ملك مطيعي، 2 فيلم»عروس دهكده«و »ســوداگران مرگ«را 
كارگرداني مي كند كه اولي فــروش قابل قبولي دارد و دومي با وجود 
شكست در گيشه مورد توجه مطبوعات قرار مي گيرد. اتفاق مهم تر اما، 
حضور در فيلم »كاله مخملي« است. ملك مطيعي براي نخستين بار 

لباس جاهلي بر تن مي كند كه اهميتش در ســال هاي بعد مشخص 
مي شود. تماشاگر، ناصر را در كاله مخملي دوست دارد؛ كاله مخملي اي 

كه تا پايان فعاليت هنري اش بر سرش مي ماند.

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

 يك سال پس از درگذشــت ســيدعلي نصر، تئاتر تهران كه مدتي 
تعطيل بود ، با نام جديد »تئاتر نصر« افتتاح مي شود. نمايش افتتاحيه 
اين دوره جديد از فعاليت هاي تئاتر تهران سابق و تئاتر نصر جديد، 
اجراي نمايش »قهوه خانه ماه اوت« براساس داستاني از ورن اسنايدر 
و كارگرداني امير شروان است. در اين نمايش بسياري از هنرپيشگان 
نام آشــناي تئاتر ايفاي نقش مي كنند، ازجمله وحدت، روشــنيان، 
بهمنيار، عباس مصدق، پرخيده،  سارنگ، نادره و احمد قدكچيان. 
بازي قدكچيان در اين نمايش بســيار مورد توجــه مطبوعات قرار 
مي گيرد. تهران مصور در اين باره مي نويســد:»قدكچيان هنرپيشه 

قديمي تئاتر و سينماي ايران كه مدت ها بود از تئاتر كناره گيري كرده 
بود، مجددا به تئاتر بازگشــت و در برنامه افتتاحيه تئاتر نصر )تئاتر 
تهران( به نام قهوه خانه ماه اوت رل مهمي را عهده دار شده است«. و 
در ادامه گزارشگر تهران مصور بر دكور نمايش قهوه خانه ماه  اوت هم 
به طور خاص تأكيد مي كند و مي نويســد:»تئاتر نصر براي نخستين 
بار در ايران تازه ترين نوع دكور را كه مربوط به قهوه خانه هاي ژاپني 
است به وجود آورده است«. داســتان قهوه خانه ماه اوت نخستين بار 
در سال 1953در برادوي به صحنه مي آيد و از نمايش هاي پرفروش 
دوران خود است. چند سال بعد فيلمي براساس همين نمايشنامه به 
كارگرداني دانيل مان و با بازي مارلون براندو ساخته مي شود كه اين 

فيلم هم با دوبله فارسي، در تهران به نمايش درآمده است.
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»مرواريد«متفاوتهارابهبازاركتابعرضهميكند
 انتشار آثار فروغ فرخزاد و بيژن جاللي

نشر

شعر

  حسين عصاران   �����������������������������������������������������������������������

مرتضي حنانه كه سال 1333 به قصد يادگيري موسيقي به ايتاليا 
رفته بود، در سال 1340 به ايران بازگشت و مدتي در هنرستان 
موســيقي به كار آموزش هورن پرداخت. بازگشــت او از ايتاليا با 
تغيير ديدگاه هاي محافظه كارانه  شــوراي موسيقي راديو نسبت 
به كيفيت اجراي ترانه هاي راديو مقارن شــد؛ پيش از اين بيشتر 
ترانه ها به صــورت »يك صدايي« )منوفون(، بــا كمترين ميزان 
به كارگيري آموزه هاي علم هارموني اجرا مي شــد تا اين چنين و 
به تصور اعضاي شورا، مبناي ايراني آهنگ ها دست نخورده باقي 
بماند. اما رفته رفته با بروز ســليقه هاي متفاوت از ساليق اعضاي 
شوراي موســيقي و همچنين تكراري شــدن فضاي ترانه هاي 
راديو، آنها نيز به گذر از اين فضاي موســيقايي متمايل شدند كه 
نشانه هاي اين تغيير نگرش را مي توان در تصميم  هاي منتشر شده 
از شوراي موسيقي در آن سال ها ردگيري كرد. با دعوت شوراي 
موسيقي راديو از مرتضي حنانه و سپس انحالل »اركستر نوين« و 
جايگزيني آن با »اركستر فارابي« به رهبري حنانه، در سال 1341 
)به روايتي 1342(، اين مسئله سمت و سوي مشخصي گرفت كه 
طي آن در هرماه، 2 ترانه از آثار اجرا شده  قبلي، انتخاب و توسط 

مرتضي حنانه و فريدون ناصري به صورت چند صدايي بازتنظيم 
و باز اجرا مي شد. نظريات حنانه در انجام اين كار بازگوكننده همه 
تفاوت هاست: »تمام]برنامه[گل ها با شــعر پر مي شد، ملودي با 
ضريب ده، هارموني با ضريب صفر... آنها در واقع كار يك اركستر 
تك صدايي را مي كردند.]درحالي كه[ در موســيقي پيشــرفته، 

ملودي به خاطر پولي فوني بايد خراب شود...«.

پيشنهاد: مطالعه شماره های ۲4 و ۲5 ماهنامه »گزارش موسيقي«؛ مهر و آبان 13۸۸ ؛ ويژه نامه   مرتضي حنانه
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