
ماسكت كو؟

در دومين روز از اجراي دستور ستاد ملي مقابله با كرونا براي 
جريمه متخلفان ماسك، هيچ كس از جزئيات جريمه و نحوه 

برخورد با متخلفان خبر ندارد. مردم تنها در اخبار شنيده اند از روز يكشنبه، هركس 
ماسك نزند، 50هزار تومان جريمه مي شود، اما اينكه »قرار است چه كسي جلوي 
آنها را بگيرد و كدام دوربين چهره نگاري شان كند؟« سؤالي است كه هم عابران 
پياده مي پرسند، هم مغازه داران و هم كاسبان؛ در واقع بايد گفت همه مردم شهر.

بهشتوجهنممرغوتخممرغ

وروددوباره
پولحقیقیهابهبورس

سرمايه گذاران حقيقي ديروز1600ميلياردتومان 
نقدينگي تازه وارد بازار كردند

 پرونده همشهري درباره  همه آنچه بايد  از توليد مرغ 
و تخم مرغ و بازارهاي آنها بدانيم

رخ ترسناک مرغ ؛ مصرف مرغ چگونه بيمارتان می كند؟

 6 هفته زندگي براي مرگ؛ نگاهي به حقوق حيوانات 
در صنعت مرغداري و بي توجهي به سالمت جسمي

وقتی »تخم مرغ« سياسی شد ؛ روايتی از حاشيه های 
تمام نشدنی بازار مرغ و تخم مرغ در ايران 

رشد 1400درصدی قيمت تخم مرغ در10سال

برخي مأموران نيروي انتظامي مي گويند جريمه مردم 
 به دليل نداشتن ماسك به آنها ابالغ نشده و فعال تنها 
تذكر مي دهند، مردم هم درباره اجراي طرح تازه 

اطالعات زيادي ندارند
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شايدمتعلق
بهقرنیديگر

 حمله به دالر
 با حراج هلندي
و تزريق درنيما

 آلودگي 
 هواي پاييزي 
رخ نشان داد

آتش بس شكننده 
درقره باغ

خورشيد مرده بود

 روايت هايــی پراكنــده دربــاره
لويیــزگلیــك برنــده نوبل 
ادبيات2020 و حاشــيه های نوبل 

به همراه چند شعر از گليك

نشــانه هاي شكســت نرخ هــا با 
اطالعيه بانك مركزي درباره تغيير 
 مقــررات معامله در ســامانه نيما

آشكار شد

 كم بارش تريــن پاييز قرن امســال
در ايران با كرونا همراه شده است

 با گذشت 24 ســاعت از آتش بس
درگيري هــاي پراكنــده ميــان 
آذربايجان و ارمنســتان همچنان 

ادامه دارد

انتشــار »تولدي ديگر« تنها تولد 
دوباره فروغ فرخزاد نيست آغاز راه 

تازه اي است در شعر نو فارسي

سازمان جلب ســياحان، از وزارت 
داخله تا وزارت ارشاد

بعد از موفقيت، سينماي فارسي، توليد 
فيلم جنايي در دستور كار قرار  گرفت

شمارهويژه»سدهسنگوالماس«
دربارهاتفاقات15خرداد1342

فردامنتشرميشود

يادداشت
مسعودمردانی؛عضو كميته علمی ستاد مقابله  با كرونا

مهم ترين راه پيشگيري از ويروس كرونا و ابتال به 
بيماري كوويد-19 ماســك زدن است؛ موضوعي 
كه با مشاهده نخستين بيماران در كشور و شيوع 
بيماري در ماه هاي گذشــته هميشــه از ســوي 
پزشكان و مســئوالن مورد تأكيد قرار گرفته و از روز شنبه هم اجباري شده 

است.
اين سياستگذاري صحيحي است كه البته در كشــور ما ديرتر از بسياري از 
كشورهاي ديگر اجرايي مي شــود. مثال در جمهوري چك حدود 4 ماه پيش، 
مقررات ســختگيرانه اي براي كنترل بيماري كوويد-19 اعمال شد و حتي 
مرزهاي اين كشور بســته شــدند و تمام مردم را اجبار كردند كه از ماسك 

استفاده كنند و براي متخلفان جريمه تعيين كردند. 
در ابتداي اجراي اين سياســت ها، خيلي از مردم اعتــراض كردند كه ميزان 
ابتال در اين كشور اندک است و نبايد مقررات اينگونه سختگيرانه باشد ولي با 
گذشت چند هفته ثابت شد كه اين مقررات بسيار مناسب بوده زيرا بيماري 

كنترل شد و موارد جديد ابتال در اين كشور به صفر رسيد. 
به عنوان مثــال ديگر، مي توانــم به تجربــه مديريت و سياســتگذاري ها 
در اســپانيا هم اشــاره كنم كه در موج اول كرونا با جانباختگان بســياري 
مواجه شد. در اين كشــور شاهد بوديم بعد از كنترل نســبي بيماري، مراكز 
عمومي، مدارس و... بازگشــايي شــدند و بــا كاهش حساســيت ها مردم 
ماســك ها را از چهره ها برداشــتند ولي مــدت كمي نگذشــت كه متوجه 
 شــدند ميزان ابتال افزايش يافتــه و بيمــاري دوباره طغيان كرده اســت. 
باتوجه به اين اتفاق همين ديروز بود كه در شهر مادريد مقررات كنترل آمد 
و شدها اعمال و دستورالعمل هاي سختگيرانه اي دوباره تعيين شد. حاال در 
مادريد هر كســي كه در خيابان حضور پيدا مي كند )كه بايد با ماسك باشد( 

بايد دليل موجهي داشته باشد و در غير اين صورت جريمه مي شود.
تجربه مديريت بيماري كرونا و پيشــگيري از گسترش ويروس كرونا در دنيا 
نشــان مي دهد تا زماني كه راه هاي پيشــگيري جدي گرفته نشود وضعيت 
خطرناک تر خواهد شد و براي كنترل بيماري چاره اي جز اعمال پروتكل ها و 

اجباري شدن زدن ماسك وجود ندارد. 
ما بايد زنجيره  بيماري را قطع كنيم. توجه داشته باشيد كه در تهران و بسياري 
از استان هاي كشــور، ما با وضعيت قرمز و فوق قرمز روبه رو هستيم و در اين 
شرايط استفاده همگاني از ماسك براي عبور از اين بحران بسيار مؤثر و حياتي 
خواهد بود. بنابراين ستاد ملي مقابله با كرونا همچون بسياري از سياستگذاران 
در كشورهاي ديگر، چاره اي جز اجباري كردن ماسك و تعيين جريمه براي 
افرادي كه كوتاهي مي كنند، ندارد. البته نكتــه مهمي كه بايد درنظر گرفت 
اين است كه ماسك به صورت رايگان يا با قيمت هاي مناسب در اختيار مردم 
قرار بگيرد. در برخي از كشورها مانند آلمان بخش مهمي از مردم منابع مالي 
كافي براي خريد ماسك در اختيار دارند اما در كشور ما وضعيت متفاوت است 
بنابراين دولت با سياستگذاري مناسب و كمك گرفتن از نهادهاي مردمي و 

خيريه و... بايد چاره انديشي كند.
اپيدمي بيماري كوويد-19 در  ماه نهم است و بار هزينه هاي ماسك، الكل و... 
مردم را خسته كرده است. به همين خاطر پيشنهاد داديم كه مبالغي كه بابت 
جريمه نزدن ماسك جمع آوري مي شود در مكان هاي عمومي و تجمع مردم 

صرف ارائه ماسك رايگان شود.
 اگر اين پيشنهاد پذيرفته شود مردم با مســئله جريمه بهتر كنار مي آيند و 
متوجه مي شوند كه اين مبالغ براي پيشگيري از بيماري و در كار خير صرف 
مي شود. پيشــنهادي كه اميدواريم از سوي ســتاد مقابله با كرونا و وزارت 

بهداشت نهايي شود.

نجاتباماسكاجباري
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ويدئوياينگزارشرادرهمشهريTVببینید

پرنده مهاجر  پرسی چند؟

عرضه گوشــت پرندگان مهاجر در رستوران هاي 
كشــور ممنوع اســت. فرمانده يــگان حفاظت 
محيط زيست، روز گذشــته با ارســال نامه اي به 
اداره اماكن نيروي انتظامي از اين نيرو خواســت 
با تخلف آشكار عرضه گوشــت پرندگان مهاجر در 
رســتوران هاي تهران و شــهرهاي ديگر به شدت 
مقابله كند. جمشــيد محبت خاني، فرمانده يگان 
حفاظت محيط زيســت در رابطه با ارسال اين نامه 
به همشهري گفت: خبر رسيده كه گوشت پرندگان 
مهاجر در برخي رســتوران هاي كشور ازجمله در 
رستوران هاي تهران عرضه مي شود. اين اقدام جرم 
تلقي مي شود و فرماند هان يگان حفاظت استان ها 

موظف هستند با متخلفان برخورد كنند.
به گفته او، در سال هاي گذشته نيز گوشت پرندگان 
مهاجر و وحشــي به صورت بســيار محدود عرضه 
مي شد و البته برخورد قضايي هم با متخلفان صورت 
مي گرفت كه امسال با تفاهمنامه نيروي انتظامي و 
سازمان حفاظت محيط زيست هم افزايي بيشتري 

در مقابله با اين جرايم صورت خواهد گرفت.
پرنــدگان مهاجر هر ســال در هميــن فصول از 
عرض هاي شمالي و سردســير ازجمله از سيبري 
براي زمســتان گذراني راهي مناطــق جنوبي تر 

مي شوند. استان هاي شــمالي ايران و تاالب ها هر 
ســال در اين زمان شــاهد فرود پرندگان مهاجر 
هستند. شاليزارها و آب بندان هاي فريدونكنار نيز 
محل فرود و زمستان گذراني اين پرندگان از اوايل 
مهرماه است، اما امســال كشت دوم برنج در مزارع 
اين شهرســتان، حضور اين پرندگان را كم رنگ تر 
كرده است. پرندگان مهاجر در عرض هاي جنوبي تر 
و پيش از خروج از مرزهــاي ايران به معناي واقعي 
كلمه با روش هاي صيد حداكثري غارت مي  شوند و 
حاال مدتي است سر از منوي شفاهي رستوران هاي 
كشور درآورده اند. با برداشت محصول كشت دوم 
برنج، آب به آب بندان ها هدايت مي شود و پرندگان 
مهاجر با توقفي كوتاه در اين آب بندان ها، ســر از 
بازار روز فريدونكنــار درخواهند آورد. تجارت اين 
پرندگان با وجود غيرقانوني بودن صيد با روش هاي 

جديد، پررونق است.

فريدونكنارقربانگاهپرندگانمهاجر
بيشترين پرنده مهاجري كه در بازار عرضه مي شود 
اردک كله ســبز اســت كه سال گذشــته جفتي 
250هزار تومان به بازار عرضه مي شد. هر عدد غاز 
نيز 200تا 250هزار تومان خريدار دارد. خوتكا نيز 
70تا 75هزار تومان، مرغابي 80تا 150هزار تومان 
و چنگر نيز ســال قبل در بازار فريدونكنار 50هزار 

تومان خريد و فروش شد.

اين قيمت هاي دســت اول پرندگان است و با چند 
دســت چرخيدن بين واســطه ها تا چندصد هزار 
تومان در رســتوران ها خريدوفروش مي شــوند. 
براساس اطالعاتي كه فعاالن محيط زيست كشور 
به همشهري داده اند در رستوران هاي شمال شهر 
تهران، گوشــت برخي از انواع پرنــدگان مهاجر و 
وحشي شكار شده سال گذشته تا قيمت 600هزار 

تومان نيز به مشتريان عرضه شده است.
تخميــن زده مي شــود بيــن 500هــزار تا يك 
ميليون قطعــه پرنده مهاجــر در فريدونكنار و در 
فصل زمستان گذراني شــكار شوند. با يك حساب 
سرانگشتي از فروش 500هزار تا يك ميليون قطعه 
پرنده با قيمت متوســط 150هزار تومان، مي توان 
به گردش مالي 57تا 115ميليــارد تومان در بازار 
غيرقانوني عرضه مستقيم پرندگان مهاجر رسيد. 
برآوردهاي مالي البته چندين برابر بيشتر از اين رقم 
است؛ به خصوص پس از اضافه شدن واسطه هايي 
كه در استان هاي مجاور و پايتخت خواهان گوشت 
چندصدهزار توماني پرندگان مهاجر مي شوند. سود 
رستوران ها نيز از فروش غذاهاي طبخ شده با گوشت 
پرندگان مهاجر كه بي رحمانه شكار شده اند، جداي 
از اين ارقام اســت. در دكان فروشندگان پرندگان 
مهاجر، همه نوع پرنده اي يافت مي شــود. از نظر 
سازمان حفاظت محيط زيست، صيد صرفا با روش 
»دوماچال« آن هم به صــورت محدود امكان پذير 

است. اين روش كامال سنتي است و تعداد پرندگان 
برداشت شده در صيد به روش سنتي زياد نيست. 
كم بودن سود حاصل از صيد سنتي اما منجر به رونق 
روش هاي جديدتر براي صيد حداكثري پرندگان 

مهاجر از گونه هاي متعدد شده است.

پرندگانمهاجردرايرانقتلعامميشوند
هم اكنون كنترل اين شرايط از دست سازماني كه قرار 
است حافظ محيط زيست ايران و تنوع زيستي كشور 
باشد، خارج شده و اين سازمان بارها از همه، به ويژه 
نهادهاي امنيتي، آنچنان كه فرمانده يگان حفاظت 
سازمان حفاظت محيط زيست ايران به همشهري 

گفته، خواسته است به داد پرندگان مهاجر برسند.
عليرضا هاشــمي، كارشناس ارشد محيط زيست و 
مدير انجمن پرنده شناســي و پرنده نگري طرالن 
در گفت وگو با همشهري مي گويد: ايران با پيوستن 
به كنوانسيون حفاظت از گونه هاي مهاجر وحشي، 
متعهد به حفاظت از پرندگان مهاجر شــده است. 
ايران و به خصوص منطقــه فريدونكنار در كريدور 
اصلي مهاجرت پرندگان مهاجر از سيبري تا آفريقا 
قرار دارد و محل زمستان گذراني پرندگان مهاجر 

است، اما اين پرندگان به معناي 
واقعي كلمه در ايران قتل عام 

مي شوند و شــكارچيان متخلف اقدام به سرقت و 
غارت حيات وحش مي كنند.

زهرارفیعي
خبرنگار
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همشهریازجزئیاتاينبازاربیرحمانهگزارشمیدهد
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 ترامپ عليه مردم
 درحالي كه مقامات آمريكا اميدوارند با افزايش فشــارها و تشديد 
تحريم ها ايران را وادار به نشستن پشت ميز مذاكره كنند، شواهد 
نشــان مي دهد كه رويكرد آمريكا نه تنها باعث عقب نشيني ايران 
نخواهد شــد كه فشــارها باعث رنج و مشــقت مردم به خصوص 

بيماران مي شود.
4روز پس از اعالم تحريم 18بانك ايران توسط وزارت خزانه داري 
آمريكا، سيدكمال خرازي، رئيس شوراي راهبردي روابط خارجي 
تأكيد كرد كه نيت آمريكا با اعمال تحريم هاي جديد و فشار مضاعف 
آن است كه ايران را به زانو دربياورد.  او با اشاره به اينكه آنها در اين 
چارچوب سياست فشار حداكثري را عليه ايران در پيش گرفتند 
اما با وجود همه توطئه ها و فشارهاي آمريكا، ايران به زانو درنيامده 
است، اظهار داشــت: هر فرد خارجي كه به ايران بيايد، مشاهده 
مي كند زندگي در جريان اســت و هر جنس، كاال و وسيله اي كه 
مورد نياز مردم باشد، در بازار وجود دارد؛ هرچند كه گراني وجود 
دارد و مردم فشار اقتصادي را تحمل مي كنند. با اين حال تحريم 
اخير كه تنها مسيرهاي ارتباطي ايران با دنياي بيرون را هدف قرار 
داده باعث مي شود كه كانال هاي موجود براي خريد دارو و مايحتاج 
اساسي مردم مسدود شود؛ موضوعي كه سخنگوي وزارت خارجه 

آلمان نيز از آن انتقاد كرده بود.
هوا چونينگ، سخنگوي وزارت خارجه چين هم در واكنش به اين 
تحريم ها در توييتر نوشت: محاصره هاي اقتصادي و تحريم هالي 
مالي يكجانبه و استبدادي آمريكا عليه ايران و ديگر كشورها توان 
آنها براي توسعه اقتصادي و بهبود وضع معيشتي را تضعيف كرده و 
بر حقوق اوليه انساني افراد غيرنظامي ازجمله زنان، كودكان، افراد 

سالخورده و بيمار تأثير مي گذارد.
محمدجواد ظريف، وزير خارجــه اقدامات آمريكا را توطئه چيني 
براي گرســنگي دادن به يــك جمعيت و جنايتي عليه بشــريت 

ناميده بود.
از طرفي سعيد خطيب زاده، سخنگوي وزارت امور خارجه با اشاره 
به تالش هاي نخست وزير رژيم صهيونيستي براي تشديد فشار بر 
مردم ايران نام مســتعار بنيامين نتانياهو را مورد كنايه قرار داد و 
نوشت: »بي بي  اول ها سرخورده از شكست هاي حقارت بار و بي ثمر 
»فشار حداكثري«، ترامپ را براي تشديد سياست غيرانساني هدف 

قراردادن مردم عادي ايران،  اغوا كرده اند.«
همزمان با اعالم تحريم هاي تازه عليه ايران، مجيد تخت روانچي 
سفير ايران در ســازمان ملل اقدامات آمريكا را تروريسم دولتي و 

پزشكي عليه ايران ناميد.
رضا نصري، حقوقدان بين الملل بر اين باور اســت كه تحريم هاي 
اخير آمريكا به تشــويق و ترغيب جناح تندروي دستگاه سياست 
خارجي آمريكا و البي هاي اســرائيل در واشنگتن -و در رأس آنها 
مؤسسه »FDD« كه فعال ترين البي عليه برجام است- وضع شده 
و آنها با 2هدف اين تحريم ها را اِعمال مي كنند: اول اينكه بازار ارز 
ايران را دچار يك التهاب و شوك رواني ديگر كنند تا ارزش پول ملي 
مجدداً سير نزولي پيدا كند؛ و دوم اينكه دسترسي ايران به دارو و 

اقالم حياتي را در اوج بحران كرونا به حداقل برسانند.
نصري در گفت وگو با ايســنا با اشــاره به اينكه تأثير رواني بر 
مردم ايران يكي از ابعاد تحريم هاي آمريكاست درحالي كه اين 
تحريم ها 45روز ديگر عملياتي مي شــود و درصورت پيروزي 
بايدن عمال تحوالت تغيير خواهد يافت خاطرنشــان كرد: اما 
بُعد ديگر اين تحريم ها -كه محدودسازي كانال هاي تهيه دارو و 
اقالم حياتي است- بايد جدي گرفته شود. بسياري از بانك هايي 
كه در فهرست جديد تحريم قرار گرفته اند، بانك هايي هستند 
كه در نقل و انتقال مالي براي واردات دارو و اقالم بشردوستانه 

نقش كليدي داشتند.
دفتر كنترل دارايي هاي خارجي وزارت خزانــه داري آمريكا روز 
پنجشــنبه اعالم كرد كه 18بانك ايران ازجمله شــركت تامين 
سرمايه امين، بانك كشاورزي، بانك مسكن، بانك رفاه كارگران، 
بانك شــهر، بانك اقتصاد نوين، بانك قرض الحسنه رسالت، بانك 

حكمت ايرانيان و بانك ايران زمين را مورد تحريم قرار داده است.
بانك همكاري منطقه اي اسالمي، بانك كارآفرين، بانك خاورميانه، 
مؤسسه اعتباري مهر ايران، بانك پاســارگاد، بانك سامان، بانك 
سرمايه، بانك توسعه تعاون و بانك گردشگري هم در اين فهرست 

قرار گرفته اند.

  بازداشت يك نماينده 
مجلس دهم و رئيس قضایی

كميســيون اصل90 
مجلــس در يــك دوره ديگــر، 
كميسيوني كه وظيفه رسيدگي به 
شــكايات از تخلفات مجلس، قوه 
قضاييه و قــوه مجريه را دارد، عدد 
نمايندگان دســتگير شده مجلس 
دهم را به 4 رســاند. پيــش از او 
محمد عزيــزي و فريدون احمدي 
نمايندگان مجلس دهم بودند كه 
به اتهام فســاد اقتصادي دستگير 

شدند.
مردادماه همين امسال سخنگوي 
قوه قضاييه از بازداشت يك نماينده 
ديگر در ارتباط با ادعاهاي مصطفي 
ميرســليم مبني بر دريافت رشوه 
65ميلياردي در جريان تحقيق و 
تفحص از پرونده شــهرداري خبر 
داده بود. حدود يك ماه گذشــته 
شــايعاتي درباره بازداشــت اين 
نماينده به طور غيررسمي منتشر 
شــده بود، اما روز شــنبه، نصراهلل 
پژمانفر، رئيس كميسيون اصل90 
مجلس يازدهم از بازداشت »يكي از 
رؤساي كميسيون هاي اصل90« 
خبر داد و در پاسخ به سؤالي درباره 
اتهام فساد وي گفت: »اينها را بايد 
دستگاه هاي امنيتي پاسخ دهند.«

همان روز خبرگزاري فارس مدعی 
شد كه فرد مورد اشــاره پژمانفر، 
محمدعلي پورمختار نماينده سابق 
مجلس شوراي اســالمي و رئيس 
كميســيون اصــل90 پارلمان در 
مجلس نهم اســت كه مدتي است 
توسط دســتگاه هاي اطالعاتي و 

امنيتي بازداشت شده است.
اگر اطالعات فارس درســت باشد 
او اما تنها كســي نيســت كه در 
سال هاي گذشــته در گلوگا هاي 
مبارزه با فساد بوده، چندصباحي 
داعيه فسادســتيزي برداشــته و 
بعدها خود در كوزه افتاده اســت. 
ســعيد مرتضوي، قاضي جنجالي 
دهــه70، اكبــر طبــري معاون 
اجرايي حوزه رياســت قوه قضاييه 
و محمدرضا رحيمي كه در دولت 
احمدي نژاد رئيس ستاد مبارزه با 
مفاســد اقتصادي بود ازجمله اين 

افراد هستند.
 اين نماينده مجلــس نهم و دهم 
كه اكنــون نامش مطرح شــده، 
بــراي انتخابات مجلــس يازدهم 
نيز ثبت نام كرد اما پس از 2دوره 
نمايندگي صالحيت او از ســوي 
شوراي نگهبان رد شد. عباسعلي 
كدخدايي، ســخنگوي شــوراي 
نگهبــان در توضيــح چرايي رد 

صالحيت جمعــي از نمايندگان 
مجلــس گفتــه بــود 90نفــر 
صالحيت شــان عمدتــا به خاطر 
مســائل مالي تأييد نشــده است. 
وي سوءاستفاده از اموال عمومي، 
تحصيل مال نامشروع، اختالس، 
اســتعمال مواد مخدر، مفاســد 
اخالقي، محكوميت جنايي، سابقه 
شرارت، چاقوكشي و سابقه فروش 
مواد مخدر را ازجمله مصاديق رد 
صالحيت ها برشــمرده بود. او در 
حالي بازداشــت شده و در معرض 
اتهام فساد مالي قرار گرفته كه طي 
ساليان طوالني در نهادهاي نظامي 
و در طول 2دوره نمايندگي اش در 
مجلس، مسئوليت هاي نظارتي و 
مبارزه با فســاد را بر عهده داشته 
و در اظهارنظرهــا و مصاحبه هاي 
خــود از جايــگاه مدعــي مبارزه 
بــا فســاد و از ضــرورت برخورد 
با زمين خواران و دانه درشــت ها 
سخن مي گفت. او هشدار داده بود 
كه »در يك پرونده بسيار بزرگ« 
مقابل افرادي ايســتاده است كه 
در صورت ردصالحيــت خود نام 

آنها را افشا خواهد كرد. او در جاي 
ديگري تهديد كرده بود مقصران 
زمين خواري را معرفي خواهد كرد. 
او همچنين مدعي شده بود عده اي 
او را در جريان بررســي پرونده ها 
تهديد كــرده و گفته اند »مراقب 
باش زمانــي با كاميــون تصادف 
نكني«! ســال ها از اين اظهارات 
مي گذرد اما برخالف ادعاهاي خود 
نه تنها تهديدهايش عليه مفسدان 
و زمين خواران را عملي نكرد، حتي 

با كاميون هم تصادف نكرد! 

طبري؛ محبوب دل هاي مفسدان 
بزرگ اقتصادي

اكبر طبري كه 20سال سمت هاي 
كليدي را در قــوه قضاييه بر عهده 
داشت و در قامت معاونت اجرايي 
حوزه رياســت قوه قضاييه شبكه 
بزرگ ارتشاء را متشــكل از چند 
قاضي و بازپرس تشــكيل داد و به 
گفته نماينده دادستان به محبوب 
دل هاي مفسدان بزرگ اقتصادي 
تبديل شــد، هم اكنون به 31سال 
حبس و ضبط اموال ناشي از ارتشاء 

و جزاي نقــدي و انفصــال ابد از 
خدمات دولتي محكوم شده است. 
او در معروف ترين جمله اي كه در 
جلسات دادگاهش به زبان آورد، از 
برخي اطرافيانش به عنوان دوستاني 
ياد كرد كه حاضرند لواسان را به نام 
او بزنند. بعد از پايان دوره رياست 
آيت اهلل صــادق آملي الريجاني در 
قوه قضاييه، عليرضا زاكاني رئيس 
فعلي مركــز پژوهش هاي مجلس 
بدون اينكه نامي از طبري ببرد از 
او به عنوان »بيچاره كننده 2رئيس 
قوه قضاييه« ياد كرده بود. همزمان 
با طبري نام 2قاضــي معروف كه 
وظيفه مبارزه با فســاد را داشتند 
مطرح شد. يكي قاضي منصوري، 
كه قرار بود عليــه زمين خواري در 
لواســانات مبارزه كند و متهم به 
دريافت رشــوه 500يورويي شد. 
او در هتلــي در رومانــي به طرز 
مشكوكي خودكشي كرد. ديگري 
بيژن قاســم زاده قاضــي معروف 
فيلتر كننــده تلگرام كــه به اتهام 
رشوه محاكمه و به 10سال حبس 

و 74ضربه شالق محكوم شد.

 مرتضوي؛ قاضي كهریزك
ســعيد مرتضوي، رئيس ســابق 
سازمان تامين اجتماعي و دادستان 
اســبق تهران نيز ازجمله كساني 
بود كــه از جايگاه قاضــي، داور و 
ناظر مرتكــب جرم شــد. قاضي 
مرتضــوي، متهم نخســت فاجعه 
كهريزك بود كه رهبــري معظم 
انقالب به خاطر عمق فاجعه از آن به 
»جنايت« تعبير كردند. مرتضوي 
پس از بركناري اش از ســمت هاي 
خود در دســتگاه قضايي، توسط 
احمدي نژاد رئيس جمهور وقت در 
ســمت هاي كليدي مانند رياست 
ســتاد مركزي مبارزه بــا قاچاق 
كاال و ارز و رياست سازمان تامين 
اجتماعي منصوب شــد. انتشــار 
فيلم جلســات محرمانه مرتضوي 
با بابك زنجاني بــا موضوع فروش 
دارايي هاي تامين اجتماعي پرده 
ديگري از اقدامات مفســده انگيز 
وي بود. نهايتا مرتضوي در ارتباط 
با فاجعه كهريــزك محاكمه و به 
2ســال حبس و 200هزار تومان 

جريمه نقدي محكوم شد!

فساد در بين برخی مسئوالن نظارت و مقابله با فساد ضرورت تغييرات در اين نهادها را آشكار می كند
نكته روزمتهمان به فسادی که مسئول  مبارزه با فساد بودند

روی خط ديپلماسی

در حاشيه سياست

گزارش2

موج دوم كرونا در پاستور
موج جديد كرونا با قوي ترين امواج دامنه داري كه از اسفندماه سال 
گذشته تاكنون داشته، توانست بار ديگر به جمع اعضاي هيأت دولت 
هم راه پيدا كند. از 3دور شيوع اين بيماري در اسفندماه سال گذشته، 
نيمه نخست تابستان امسال و ابتداي پاييز هيأت دولت تنها از امواج 
مياني آن در امان ماند و 8ماه پس از شــيوع اسامي دولتمردان هم 
به فهرست مبتاليان برگشته است. اين در شرايطي است كه حسن 
روحاني رئيس جمهور برنامه هاي مالقات و بازديدهاي خود خارج 
از جلسات هيأت دولت را متوقف كرده اســت، ولي كرونا به داخل 
جلسات هيأت دولت نيز راه يافته است. 2نفر از معاونان رئيس جمهور 
طي روزهاي اخير قرنطينه شــدند و در مراحــل درمان بيماري 
خود به سرمي برند. علي اكبر صالحي، رئيس سازمان انرژي اتمي و 
محمدباقر نوبخت، رئيس ســازمان برنامه و بودجه نفرات جديدي 
هستند كه متأثر از شرايط قرمز كشور در كرونا به اين بيماري مبتال 
شده اند. روابط عمومي سازمان انرژي اتمي روز يكشنبه به ايسنا گفت 
كه تست كوويد-19 علي اكبر صالحي 12مهرماه مثبت از آب درآمده 
و بنا به توصيه پزشك در قرنطينه خانگي و استراحت به سر مي برد. 

حال عمومي وي نيز مساعد گزارش شده است.
شنبه ابتداي هفته نيز پس از آنكه برخي سايت هاي خبري ابتالي 
محمدباقر نوبخت بــه كرونا را گزارش دادنــد، او در صفحه توييتر 
خود اين مطلب را تأييد كرد و نوشــت: »پس از يك هفته پركار، با 
بروز برخي عالئم براي پيگيري به يك مركز درماني مراجعه و پس 
از معاينه و دريافت پاسخ مثبت تســت تشخيص كرونا، به توصيه 
پزشكان و براي بررسي بيشتر، تحت نظر هستم. به لطف خدا حال 

عمومي ام مساعد است.«
ظاهرا تصميمات سرسخت تر ستاد ملي مقابله با كرونا شامل حال 
اعضاي هيأت دولت نيز در اين مرحله شــده است. حسن روحاني 
رئيس جمهور در جلسه روز شنبه ستاد ملي كرونا گفته بود: »فرد 
مبتال ممكن است عالمت هم نداشته باشد و قوي باشد، اما ناقل بوده 
و انتقال دهنده است. مهم است كه جلوي مسير انتقال را بگيريم و 
براي اينكه اين مسير گرفته شود، به محض آنكه فرد فهميد مبتال 
شــده اســت، به خانواده و محل كار خود اطالع داده و 2 هفته در 
قرنطينه باقي بماند و حق خروج از قرنطينه را ندارد.« چند ماه جلوتر 
مســئله بازگويي بيماري از طرف مبتاليان سهل و ساده نبود و از 
آن امتناع مي كردند. در ميان مقامات و در سطح جلسات آنها نيز 
تنها با مقايسه عكس ها مي شد فهميد كداميك در جلسات حاضر 
نمي شوند و احتمال بيماري آنها مي رفت. در اسفندماه زماني كه 
تازه اخبار شيوع اين بيماري گسترش مي يافت، انتشار اين بيماري 
در سطح مسئوالن به ويژه اعضاي هيأت دولت نيز همراه با شايعات 
فراوان بود و از طرف دولتي ها اعالم رسمي نمي  شد. درنهايت برخي 
خبرگزاري ها فهرستي از مبتاليان بيماري در سطح كابينه دولت 
و ساير ارگان ها ازجمله مجلس منتشر كردند و طي آنها اعالم شد 
چهره هايي همچون اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس جمهور، 
معصومه ابتكار معــاون رئيس جمهور در امور زنــان و خانواده، 
علي اصغر مونسان وزير ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي 
و رضا رحماني وزير وقت صمت به اين بيماري مبتال شــدند. اين 
چهره ها در چند جلسه هيأت دولت حاضر نمي شدند و بيشترين 
احتمال به مبتال شدن  شــان مي  رفت. هرچند از ميان فهرســت 
دولتي ها ابتالي اســحاق جهانگيري و رحمانــي با تكذيب هايي 
مواجه شد، اما شيوع بيماري در نهاد رياست جمهوري با ابهامات 
و مالحظاتي در اعالم مبتاليان همراه بود. از اسفندماه98 تاكنون 
شيوع اين بيماري در پاستور و نهاد رياســت جمهوري به حالت 
كنترل شده درآمده بود. با اين حال به نظر مي رسد دولتمردان هم 

يك بار ديگر به تشديد مراقبت هاي پروتكلي در كرونا بازگردند.

  افزایش ذخایر ایران
رافائل گروسي مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي در گفت وگو 
با روزنامه اتريشي دي پرســه درباره برنامه هسته اي ايران گفت: 
ايراني ها همچنان غني ســازي  مي كنند و اين كار را در سطحي 
بسيار باالتر از آنچه متعهد شده اند انجام مي دهند. اين مقدار هر 
 ماه افزايش پيدا مي كند. كاظم غريب آبادي، سفير و نماينده دائم 
كشورمان نزد سازمان هاي بين المللي در وين، با انتشار توييتي،  در 
واكنش به اظهارات گروســي كه گفته بود آژانس بر كيفيت قابل 
توجه مواد هسته اي ايران نظارت مي كند گفت: ترسيم معيارهاي 
خودساخته مانند »گريز« و »كيفيت قابل توجه مواد هسته اي« 
براي كشــورهايي كه تحت نظارت آژانس به غني سازي  اورانيوم 
مي پردازند، غيرمرتبط بوده، ضمن اينكه در اسناد حقوقي آژانس 
نيز هيچ جايگاهي ندارد. او يادآور شد: آيا مديركل گروسي مي تواند 
به ما بگويد كه »كيفيت قابل توجه مواد هسته اي« براي 5كشور 
 دارنده سالح و همچنين كشورهايي مانند هلند، آلمان، ژاپن، برزيل 
و آرژانتين چقدر هست؟! آيا بهتر نيســت فعاليت هاي هسته اي 

تحت پادمان را اينگونه اندازه گيري نكنيم؟!

  رایزني خاجي با وزیر خارجه یمن
علي اصغر خاجي، دستيار ارشد وزير امورخارجه كشورمان در امور 
ويژه سياسي درخصوص آخرين تحوالت يمن با هشام شرف عبداهلل، 
وزير خارجه دولت نجات ملي از طريق ويدئوكنفرانس گفت وگو كرد. 
به گزارش همشهري، در اين گفت وگو، علي اصغر خاجي، با اشاره به 
موضع اصولي جمهوري اسالمي ايران مبني بر حل و فصل سياسي 
بحران يمن، تأكيد كرد جمهوري اســالمي ايــران از تمام توان و 
ظرفيت خود در جهت دفاع از مردم مظلوم يمن در صحنه بين المللي 
از طريق رايزني هاي متعدد منطقه اي و بين المللي استفاده مي كند.

  تویيت سفير چين درباره حافظ
چانگ هوآ، ســفير پكن در تهران در صفحه توييترش با انتشــار 
عكســي از خود كــه در حــال حافظ خواني اســت و همچنين 
عكس هايي از آرامگاه حافظ در شيراز نوشت: امروز روز بزرگداشت 
حافظ است. ديوان حافظ در چين هم ترجمه و منتشر شده است.

  توصيه سخنگوي سابق به ترامپ
سيدعباس موسوي، سفير جمهوري اسالمي ايران در جمهوري 
آذربايجان و سخنگوي ســابق وزارت امور خارجه در پي هتاكي 
اخير دونالد ترامپ، رئيس جمهور آمريكا عليــه ملت ايران، در 
توييتر نوشت: اگر جاي آقاي ترامپ بودم در روزهاي آخر حضورم 
در كاخ ســفيد هرگز يك ملت صلح طلب اما جنگ بلد را تهديد 

نمي كردم.

  شناسایي هویت هفت شهيد خان طومان 
مسئول ايثارگران كل سپاه از شناسايي و تأييد هويت پيكر هفت تن 
از شهداي مدافع حرم منطقه خان طومان سوريه خبر داد و گفت: 
پيكر مطهر اين شــهداي واالمقام صبح دوشنبه توسط خادمان 
آستان قدس رضوي، در حرم مطهر امام علي بن موسي الرضا)ع(

زيارت و طواف داده خواهد شد. به گفته سردار ابوالقاسم شريفي 
اسامي شهداي تفحص شده منطقه خان طومان به اين شرح است: 
شهيدان واالمقام رضا حاجي زاده، علي عابديني، محمد بلباسي و 
حسن رجايي فر از استان مازندران، شهيد زكريا شيري از استان 
قزوين، شهيد مجيد سلمانيان از استان البرز و شهيد مهدي نظري 
از استان خوزستان. به گزارش فارس، پيرو تدبير سردار شهيد حاج 
قاسم سليماني مبني بر تفحص در محور خان طومان سوريه پس 
از آزادسازي اين مناطق، گروه تفحص ايثارگران سپاه در منطقه 

مستقر شده است.

  نمایندگان نظارت كنند، قول ندهند
عباس عبدي، تحليلگر اصالح طلب در گفت وگو با خبرآنالين ضمن 
دفاع از سفرهاي اخير نمايندگان به استان هاي مختلف گفته است: 
نمايندگان، نماينده همه مردم و در برابر همه مسائل كشور مسئول 
هســتند؛ به هر حال اين، نماينده مردم ايران است؛ به شرط آنكه 
كار كنند، به شرط آنكه بازي در نياورند و در چارچوب وظايفشان 
حرف بزنند؛ اگر قرار باشد براي شوآف به آنجا بروند و بعد بيايند 
بگويند دولت كاري انجام نداده اين تنها يك نمايش تبليغاتي است؛ 
لذا پرسش اساسي اين است وقتي نمايندگان به شهر ديگري سفر 
مي كنند چه كاري مي خواهند انجام دهند؟ نمايندگان بيش از دو 
وظيفه قانونگذاري و نظارت به عهده ندارند؛ براي مثال فالن نقطه 
آب ندارد، اين موضوع چه ربطي به قانونگذاري دارد؟ مي تواند در 
راستاي وظيفه نظارتي از وزير، سؤال يا او را استيضاح كند كه چرا 
اين كار را انجام نداده است اما نمي تواند به مردم قول بدهد كه اين 

كار انجام مي شود يا نمي شود. 

 يك هفته بعد از بازديد رئيس 
مجلــس از بخــش كرونــاي مجلس

بيمارســتان امام خميني)ره(، 
جمعــي از نماينــدگان تهران هــم راهي 
بيمارستان ديگري شــدند تا در جريان روند 
درمان بيمــاران مبتال به كوويــد-19 قرار 
گيرند. بازديــد از بخش بســتري بيماران 
كرونايــي در حالي صــورت مي گيرد كه در 
10روز اخير شيوع كرونا در كشور به مرحله 
بحراني رسيده و سبب تعطيلي برخي شهرها 
ازجمله تهران براي دومين هفته متوالي شده 
اســت. به رغم اين شــرايط ديروز جمعي از 
نماينــدگان تهران به بيمارســتان رســول 
اكرم)ص( رفتند و از بخش مربوط به بستري 
بيماران كرونايي بازديد كردند. گفته مي شود 
كه بررســي روند فعاليت ايــن بخش هدف 
بازديد نمايندگان بوده است. محمود نبويان، 
احسان خاندوزي، عبدالحسين روح االميني، 
ابوالفضل عمويي، فاطمه قاســم پور و اقبال 
شاكري نمايندگاني بودند كه در اين بازديد 
حضور داشــتند. بازديد 6نماينده تهران از 
بخش بستري بيماران مبتال به كرونا در حالي 
است كه بازديد 7روز قبل محمدباقر قاليباف 
از بيمارســتان امام خميني)ره( حواشــي 
بسياري داشت و منتقدانش او را به حركات 
تبليغاتي و نمايشي در آستانه انتخابات1400 
متهم كردنــد. در راس اين نقدها شــخص 
رئيس جمهوري بدون نام بردن از قاليباف، او 
را به بي توجهي به دستورات ستاد ملي كرونا 
متهم كرد. روحاني گفت: »كسي نمي تواند 
برود وسط سيل بايستد، صداي سيل را هم 
بشــنود و بگويد مي ترسي وســط رودخانه 

بايستي، خب نترس، بايست تا آب بيايد تو را 
ببــرد. زلزله آمــده و همه جــا را مي لرزاند، 
مي گويد مي ترســي زير اين ســقف باشي، 
مي گويد من نمي ترســم و زير اين ســقف 
مي ايستم. خب نترس، بايست تا سقف روي 
ســرت بيايد.« حضــور قاليبــاف در ميان 
مبتاليان به كرونا در حالي اســت كه حسن 
روحانــي اغلــب نشســت هايش را مجازي 
تشــكيل مي دهد، همين تفاوت رويكردي و 
منش روساي 2 قوه سبب بروز 2 روند در بحث 
مديريت كرونا شده كه مناقشات رسانه اي 2 

قوه را به اوج خود رسانده است.
 مناقشاتي كه لغو نشست ســران قوا يكي از 
خروجي هاي آن است. )نشســت سران قوا 
طبق اعالم قبلي قرار بود 15مهرماه به ميزباني 
قاليباف در بهارستان برگزار شود كه از سوي 
دولت براساس تصميم ستاد مقابله با كرونا لغو 
شد( 15مهرماه علي ربيعي، سخنگوي دولت 
در پي لغو اين نشست اعالم كرد بنابر نظر وزير 
بهداشت جلسه سران 3 قوه بعد از زماني كه 
اطمينان از عدم انتقال ويروس كرونا حاصل 
شد، برگزار خواهد شد. لغو اين نشست البته 

از سوي بهارستان بي پاسخ نماند.

نمایندگان چرا به محل بســتري بيماران 
كرونایي رفتند؟

به هر روي جمعي از نمايندگان تهران كه در 
ليست انتخاباتي اســفندماه گذشته نامشان 
ذيل اســم قاليباف آمده بود نه تنها تســليم 
تعابير و قضاوت هاي منتقدان سر ليست شان 
نشدند بلكه پا جاي پاي او گذاشتند و به روند 
مديريت درمان بيماران كرونايي ورود كردند 

و اين دست بازديدها را الزمه مديريت بحران 
دانستند. چنانچه عبدالحسين روح االميني، 
نماينده تهران و عضو كميسيون بهداشت و 
درمان دراين بازديد با تأكيــد بر اينكه نظام 
بهداشت و درمان استان تهران بايد يكپارچه 
و مديريت شــود گفت: بايد الزاماتي را براي 
جداسازي و شناســايي مبتاليان و قرنطينه 
كردن آنها داشــته باشــيم.  با ســاده ترين 
نرم افزارها مي توان مبتاليان را شناسايي كرد 
و از تجربه كشورهاي موفق در اين زمينه بهره 
برد؛ متأسفانه بيماران در كشور رها هستند. 
چرا پس از گذشــت 8 ماه از كرونا بايد به اين 
نتيجه رسيد كه ماســك زدن اجباري شود 
درحالي كه در اروپا از همان ابتدا جريمه هايي 
براي عدم رعايــت پروتكل هاي بهداشــتي 
پيش بيني و اجرا شد. وي با بيان اينكه كنترل 
افراد مشــكوك تنها كار سيستم بهداشت و 

درمان كشور نيســت بلكه كشور و حاكميت 
بايد ورود كنند، گفت: انتشار بيماري را بايد 
مديريت كرد و تعداد باالي فوتي و مبتاليان 
كرونا نشانه ســوء مديريت بوده و نياز است 
در عناصــر مديريتي بازنگري شــود. وي با 
تأكيد بر ضرورت بازنگري در مديريت بحران 
كشــور و همچنين كرونا، تصريح كرد: 6  ماه 
پيش نيروهاي مســلح به ميــدان آمدند اما 
متأســفانه اجازه فعاليت به آنها داده نشد و 
آنها را تحويل نگرفتند البته به رئيس سازمان 
پدافند غيرعامل كشــور هم اجــازه حضور 
در ســتاد را نمي دهند بنابراين مي طلبد در 
مديريت بحران كشــور بحران خيزي مانند 
ايران بازنگري شــده و مجلس در اين حوزه 
وارد كار اساسي شــود همچنين در مديريت 
بحران كرونا و نظام ارائه خدمات سالمت در 

كالنشهر تهران هم بايد بازنگري شود.

به رغم انتقادات تند دولت از حضور قاليباف در جمع بيماران كرونايي، ديروز 6نماينده تهران پا جاي پاي  رئيس مجلس گذاشتند 
كرونا ؛مناقشه دنباله دار پاستور و بهارستان

جمعی از نمایندگان استان تهران از بخش كرونای بيمارستان رسول اكرم)ص( دیدن كردند.

محمدرضا رحيمی و سعيد مرتضوی از جمله مسئوالنی  بودند كه با اتهام فساد مواجه شدند.

فساد از جايگاه رئيس مبارزه با فساد
محمدرضا رحيمي، معاون اول رئيس جمهور در دولت نهم بود. او در یك دوره 4ساله رئيس »دیوان محاسبات، بازوي نظارتي مجلس« بود و یك دوره 4ساله دیگر ریاست 
»ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي« را بر عهده داشت. او با 29عنوان اتهامي مواجه بود تا جایي كه نمایندگان مجلس در نامه اي به رئيس وقت قوه قضایيه درباره 
اختالس از بيمه ایران نوشتند: »آقاي رحيمي رئيس حلقه فساد در خيابان فاطمي است كه نسبت به جمع آوري منابع از محل منابع فاسد و توزیع آن تصميم گيري 
مي كرده  است.« رحيمي به سبب برخي اتهامات خود محاكمه و به تحمل 15سال حبس و جزاي نقدي محكوم شد اما مجازات وي نهایتا به 5سال حبس كاهش یافت.

ث
مك
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تصويب انتشار اوراق مشاركت 4هزار ميلياردي
محمد عليخاني، رئيس كميسيون حمل ونقل شوراي اسالمي شهر تهران در جلسه 241شوراي شهر پشت تريبون رفت و خبر انتشار 
اوراق 4هزار ميليارد توماني را داد به گفته او براساس اين اليحه مجوز انتشار 40 هزار ميليارد ريال اوراق مالي براي اجراي طرح هاي 
حمل ونقل عمومي شهر تهران كه يك فوريت آن در جلســه قبل به تصويب رسيده بود، داده مي شود. او گفت: »سقف مجوز شورا 
درخصوص اين اليحه مبلغ 30هزار ميليارد ريال بود ولي شهرداري تقاضاي افزايش آن را تا سقف 40 هزار ميليارد ريال به شورا ارائه 
داده بود. بازپرداخت 50درصد از اصل سود اين اوراق بر عهده دولت است، بنابراين به نفع شهرداري است كه از اين فرصت استفاده 

كند. « اين اليحه در ادامه با بررسی جزئيات همراه و با 16رأي موافق توسط اعضاي شوراي اسالمي شهر تهران تصويب شد.

ث
مك

يكشــنبه دويســت و چهل و 
يكميــن جلســه شــوراي 
اسالمي شهر تهران به رياست 
محسن هاشــمي برگزار شــد و نامگذاري 
خياباني به نام اســتاد محمدرضا شجريان 
مهم تريــن خبري بــود كه مطرح شــد و 
درنهايت جلسه با تصويب اليحه اساسنامه 
سازمان امالك و مستغالت و آيين نامه مالي 
و معامالتي شهرداري تهران به پايان رسيد.

محسن هاشمي، رئيس شــوراي اسالمي 
شــهر تهران در ابتداي جلسه فقدان استاد 
شــجريان را تســليت گفت و با اشــاره به 
شخصيت برجسته وي، عنوان كرد: »تأثير 
شــجريان تنها در حوزه آواز نبود و در ابعاد 
مختلف موســيقي از ابداع سازهاي جديد 
تا معرفي موســيقي ايراني به جهان نقش 
بي بديعي داشــت. او قاري برجسته اي بود 
و خوشنويسي مي دانست و آثار ماندگارش 
به عنــوان ميراث ايرانيان جــاودان خواهد 
بود.« هاشمي به وظيفه سازمان صداوسيما 
هم اشاره كرد و گفت: »تقاضا دارم مسئوالن 
سازمان صداوسيما كم لطفي را كنار بگذارند 
و در انتشار آثار برجســته ايشان به ويژه اثر 

ماندگار ربنا اقدام كنند.«
رئيس شوراي اسالمي شهر تهران در پايان 
صحبت هايش به موضوع نامگذاري خياباني 
به نام استاد شجريان اشــاره و عنوان كرد: 
»مكاتبــات الزم با شــهرداري تهران براي 
اجراي مصوبه شورا جهت نامگذاري خياباني 
به نام استاد آواز ايران محمدرضا شجريان 
انجام شــده كه به زودي اين كار توســط 

شهرداري تهران انجام مي شود.«
پس از پايان صحبت هاي محسن هاشمي، 
نوبت به اعضاي شوراي اسالمي شهر تهران 
رســيد تا تذكرات خود را به شهردار تهران 
بدهند. ناهيد خداكرمی، عضو كميســيون 
سالمت و محيط زيست شــوراي اسالمي 
شهر نخستين فردي بود كه تذكر به شهردار 
تهران را با كــم كاري در مورد اســتفاده از 
فضاهاي تبليغاتي شــهر تهران در ســوگ 
استاد شجريان شــروع كرد و گفت: »شهر 
تهران متعلق به مردم است و شيوه پيرايش و 

آرايش آن در مناسبت هاي مختلف بر عهده 
شهرداري اســت كه بايد براساس عاليق و 
ساليق شهروندان انجام شود. فقدان استاد 
شجريان كشور را در سوگي عميق فرو برده 
اســت كه براي تسكين آالم شــهروندان و 
همراهي با خانواده اســتاد و بزرگداشــت 
اين چهره ملي بايــد بيلبوردها و فضاهاي 
تبليغاتي به تصوير و صداي اســتاد مزين 
مي شــد.«  عالوه بر خداكرم، 8عضو ديگر 
شوراي اسالمي شهر تهران اين تذكر را امضا 

كرده بودند.

مشكالت زيست محيطي خط 10مترو
آرش ميالني، رئيس كميته محيط زيست و 
خدمات شهري تذكر به شهردار را منوط به 
خط 10مترو كرد و گفت: »خط 10متروي 
تهران حــدود 43كيلومتر طــول دارد كه 
در مسير شــرقي- غربي طراحي شده و از 
دامنه هاي البرز عبور خواهد كرد. مســير 
اين خط در بخــش كوهپايه اي قطعاً اثرات 
منفي در رژيم آب هــاي زيرزميني خواهد 
داشــت.« به گفته او، جريان آب ناشــي از 
بارش هاي كوهســتان و ذوب بــرف براي 
تغذيه آبخوان تهران بايد از ســازند آبرفتي 
شــميرانات و كن عبور كند. او افزود: »اين 
ســازند آبرفتي در محدوده شــميرانات از 
ضخامت كمي برخوردار اســت و ساخت و 
سازهايي كه باعث انســداد زيرسطحي در 
امتداد شرقي -غربي پهنه شميرانات و كن 
مي شــود، مي تواند موجب اختالل در رژيم 
تغذيه آبخوان تهــران و افزايش تصاعدي 
كسر آبخوان شــود؛ بنابراين به شهرداري 
تهران تذكر مي دهم مطالعه زيست محيطي 
خط 10مترو را در دستور كار قرار دهد و در 
چارچوب نظام ارزيابــي پروژه هاي عمراني 
اثرات منفي طرح بر محيط زيست شفاف و 
راهكارهاي الزم جهت كاهش مديريت در 

اثرات منفي طراحي و اجرا شود.«

گودهاي خطرناك تهران
ريزش ســاختمان در خيابان ابوذر ســبب 
شد تا محمد ســاالري، رئيس كميسيون 
شهرسازي و معماري شوراي اسالمي شهر 
تهران در جلسه 241درخصوص گودهاي 
پرخطر به شهردار تهران تذكر دهد. او گفت: 

»در مــورد گودهاي پرخطر هشــدارهايي 
به شــهرداري تهران داده شــده و قرار بود 
شهرداران مناطق بيســت ودوگانه نسبت 
بــه تعيين تكليف گودها براســاس آخرين 
اخطارها اقدام كنند كــه هنوز اقدام جدي 

صورت نگرفته است.«
دادن اختيار كامل به شهرداران مناطق هم 
مورد ديگري بود كه ساالري در قالب تذكر 
اينگونه بيان كرد: »مشكل مديريت شهري 
عدم برون سپاري اختيارات مديران شهري 
مناطق و مطالبه گري و بازخواست آنهاست. 
اگر زمان مديريت شــهرداران گذشــته را 
كه موفق بودند، بررســي كنيم، مي بينيم 
اختيــارات به طــور كامل به شــهرداران، 
سازمان ها و شــركت ها داده مي شد. امروز 
شــهرداري منطقه نه تنها اختيارات كامل 
ندارد، بلكه نمي توانــد مدير روابط عمومي 
منطقه را جابه جــا كند. در چنين شــيوه 
مديريتي چگونه مي خواهيم شهردار منطقه 
تجلي عينــي مديريت شــهري در منطقه 
باشد؟ بنابراين تقاضا دارم جلسه اختصاصي 

تشكيل و تصميمات الزم گرفته شود.«

پارك انحصاري ممنوع
معضل انحصاري كردن معابر توسط برخي 
از افراد و حتي اداره ها و ســازمان ها دغدغه 
افشين حبيب زاده، عضو كميسيون عمران، 
حمل ونقل و ترافيك شوراي اسالمي شهر 
تهران بــود كه درباره آن گفــت: »افزايش 
خودروها در ســطح شــهر و ساخت وساز 
خانه ها و ايجاد مراكز بــزرگ خريد عالوه 
بر آلودگي هــوا و ترافيك مشــكل كمبود 
پاركينگ را به همراه داشته است. اين روزها 
در حواشــي معابر جايي براي پارك خودرو 
نيست و هرازگاهي معضل پيدا كردن جاي 
پارك منجر به برخورد شــهروندان و بروز 
حوادث تلخ و ناگوار مي شود. مطابق قانون 
24مدنــي هيچ كس نمي توانــد كوچه ها و 
خيابان ها را تملك كند. درصورتي كه شاهد 
هستيم برخي از افراد و اداره ها با قرار دادن 
موانع، از پارك خودرو توســط شهروندان 
ممانعت مي كننــد. « حبيب زاده ادامه داد: 
»قانونگذار معابــر عمومي را متعلق به همه 
شــهروندان مي داند؛ از اين رو منع قانوني 
براي پارك خودرو وجود ندارد و شهروندان 

مي توانند هــر جا كه منع قانوني نداشــته 
باشد، خودروي خود را پارك كنند؛ بنابراين 
وظيفه مأموران شهرداري است درصورت 
مشاهده انحصاري كردن معابر عمومي عالوه 
بر جمع آوري موانع، خاطيان را كه اصرار به 
انجام اين كار دارند به ضابطان دستگاه قضا 

معرفي كنند.«

اطالعات ايمني ساختمان ها در دسترس 
نيست

ديروز بهاره آروين، عضو كميسيون برنامه 
و بودجه شــوراي اســالمي شــهر تهران، 
بحث مسدود ســازي  دسترسي شهروندان 
به اطالعات ايمني ســاختمان ها توســط 
شــهرداري تهران را مطرح كــرد و گفت: 
»شــهرداري تهران مكلف است مشخصات 
ســاختمان هاي داراي تأييديــه ايمني و 
ســاختمان هاي فاقد تأييديــه ايمني را از 
طريق پرتال ســازمان و سامانه شهرسازي 
شهروندي )تهران من( براي ساختمان هاي 
مشمول اين مصوبه منتشر و اطالع رساني 

كند.«
به گفته او، فاز اول اجراي طرح شفاف سازي  
و اطالع رساني اطالعات ايمني ساختمان ها 

هفتم مهر ماه بهره برداري شــد و اطالعات 
ايمني هزار ســاختمان عمومــي پايتخت 
كه به لحاظ ميزان تــردد و جمعيت، بالقوه 
خطرپذيري بااليي داشــتند، روي نقشــه 
تهــران و از طريــق ســامانه شهرســازي 
شــهروندي )تهران من( در دسترس عموم 
شــهروندان قرار گرفت. آروين در ادامه به 
در دسترس نبودن اطالعات در اين بخش 

انتقاد كرد.

حسابرسي از شهرداري تهران
بحث اصلی جلسه ديروز شــوراي اسالمي 
شهر تهران حسابرســي از سازمان امالك و 
مستغالت شــهرداري تهران بود كه مجيد 
فراهاني، رئيس كميته بودجه و نظارت مالي 
شوراي شهر تهران پشت تريبون رفت و گفت: 
»حسابرسي از ســازمان امالك و مستغالت 
شهرداري تهران در سال 1393توسط يك 
مؤسسه حسابرسي و خدمات مديريت مهم 
انجام شده است. حســابرس منتخب شورا 
با ذكر 15بند )بندهاي 4تــا 18( به عنوان 
مباني اظهارنظر مشــروط، بر مــواردي كه 
تحريف صورت هــاي مالــي و محدوديت 
در رســيدگي  رخ داده گزارش حسابرسي 

خود را به صورت مشــروط ارائه كرده است. 
كميته بودجه و نظارت مالي پس از دريافت 
گزارش هاي حسابرسي در دوره پنجم نسبت 
به بررسي گزارش حسابرسي اقدام و نتيجه 
گزارش حسابرسي سازمان امالك را در تاريخ 
25ارديبهشت 1397به كميسيون برنامه و 

بودجه ارائه كرده است.« 
به گفته او، در ارزيابــي كلي صورت هاي 
مالي و گزارش حســابرس منتخب شورا 
درباره اين سازمان، عدم رعايت شفافيت 
درصورت هاي مالي و قراردادها، مباحث 
مالياتي، عدم پايبندي به رعايت اساسنامه 
ســازمان و بي توجهي به اجراي مصوبات 
شــورا در اين ســازمان مشــهود است: 
»شوراي اسالمي شهر تهران موظف است 
حداكثر تا پايان سال 99نسبت به بررسي 
و تصويــب آيين نامه مالــي و معامالتي 
سازمان امالك شهر تهران، اقدام الزم را 

انجام دهد.«
درنهايت پس از صحبت هاي مجيد فراهاني، 
اليحه اساسنامه سازمان امالك و مستغالت 
و آيين نامه معامالتي شــهرداري تهران با 
اكثريت آرا توســط اعضاي شوراي اسالمي 

شهر تهران تصويب شد.

محسن هاشمي در جلسه ديروز شوراي شهر تهران خبر داد

 اعضاي شوراي شهر تهران مجوز انتشار 4هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت سال 99
براي حمل ونقل عمومي پايتخت  را تصويب كردند

خيابانی به نام شجريان
زينب زينال زاده

خبر نگار

خبر

آهاي بارون پاييزي!

پاييز از راه رســيده  اســت و باد سردي 
صبح ها مي وزد كه به طرز محسوســي 
دماي خنك تــري دارد و نمي شــود از 
ركاب زدن در خنكاي صبح با همان پوشش تابستاني لذت برد. چند 
روزي هم است كه شهر ميزبان باران لطيف و بعضا طوفاني پاييز بوده 
و همه اينها تأكيدي بر اين موضوع  اســت كه بايد متناسب با تغيير 
فصل، تجهيزات الزم را براي ركاب زدن ايمن در شهر به همراه داشته 
باشيم. دوچرخه سواري در هواي باراني الزامات خاص خودش را دارد 
تا احتمال وقوع حوادث كاهش يابد. توجه بــه 6 نكته زير را به همه 

دوچرخه سواران توصيه مي كنم:
1( لغزندگي مسير: خط كشي هاي ترافيكي روي آسفالت، پل هاي 
فلزي روي جوي ها، كف ســازي ســنگ و موزاييــك پياده راه ها و 
محل هايي كه لكه هاي روغن ماشين يا گل والي روي زمين ريخته 

شده است، بسيار ليز هستند.
2( ترمز: يكي از خطرناك ترين حركت دوچرخه سوارها روي آسفالت 
باران خورده و خيس، استفاده از ترمز جلو در سرعت باال و سراشيبي 
است. در اين شرايط استفاده از ترمز جلو  مخصوصا اگر از نوع ديسكي 
باشد، بسيار خطرناك است. توصيه مي شود بعد از كاهش سرعت با 
اســتفاده از ترمز عقب، به صورت نيمه و متناوب و با احتياط از ترمز 

جلو استفاده  شود.
3( فرمان: هنگام بارندگي با تسلط كامل بر فرمان براي گردش به 
راست يا چپ اقدام كنيد و حتما سرعت خود را براي اين كار كاهش 
دهيد و از اقدام ناگهاني بپرهيزيد. توصيه مي شود به صورت مستقيم 

برانيد و از حركت مورب خودداري كنيد.
4( گلگير: بــا توجه به اينكه گلگير طي ســال هاي اخيــر از اكثر 
دوچرخه ها حذف شده است، تند رفتن روي سطح پرآب خيابان منجر 

به پاشيدن گل والي به سر و كمر دوچرخه سوار مي شود.
5( خودروها: به علت بخارگرفتگي شيشه خودروها، بيشتر از هميشه 
بايد مراقب رانندگان بود و به اين نكته توجه كرد كه ممكن است ديد 
راننده محدود شده باشد و با عبور سريع از روي چاله هاي آب، باعث 

پاشيده شدن آب به سمت دوچرخه سوار و ايجاد حادثه شوند.
6( قابليت رويت: در آب وهواي باراني به دوچرخه ســواران توصيه 
مي شود از لباس هاي شبرنگ و مناسب استفاده كنند تا باعث شود 
توســط رانندگان به خوبي ديده شــوند. در همه حال بايد توســط 
رانندگان به خوبي ديده شويد تا احتمال تصادف و حادثه كاهش يابد.

درنهايــت اميــدوارم بــا رعايت نــكات پايــه اي، هم از ســوي 
دوچرخه سواران و هم رانندگان خودرو، همچنان در روزهاي زيباي 
ابري و باراني پاييز، شاهد تردد ايمن دوچرخه سواران در شهر باشيم.

 نصب رمپ ويژه دوچرخه 
با مشاركت مردم

مناسب سازي  پل هاي عابرپياده براي حمل آسان دوچرخه توسط 
شهروندان، مدتي اســت كه در دستور كار واحد توسعه حمل ونقل 
پاك سازمان حمل ونقل و ترافيك شهرداري تهران قرار گرفته است.

به گزارش همشهری، يعقوب آزاده دل، مدير واحد توسعه حمل ونقل 
پاك شــهرداري تهران با بيــان اينكه تا كنون در بيــش از 20پل 
عابرپياده رمــپ ويژه حمل دوچرخه نصب شــده اســت، گفت: 
»شــهروندان از اين اقدام اســتقبال كردند و به همين دليل قصد 
داريم تعداد پل هاي مجهز به اين رمپ ها را افزايش دهيم.«به گفته 
او شهرونداني كه از دوچرخه استفاده مي كنند و در حمل آن از روي 
پل عابرپياده مشكل دارند مي توانند با سامانه1888و 137تماس 
بگيرند.آزاده دل در پايان گفت: »پل هاي مهم و محورهاي بزرگراهي 
شناسايي و به رمپ ويژه حمل دوچرخه تجهيز شده اند. براي اجراي 
بهتر اين طرح از مردم درخواست مي كنيم نشاني پل هايي كه نياز به 

اين رمپ دارند را در سامانه هاي 1888و 137ثبت كنند.«

ريحانه وحيديان
شهروند دوچرخه سوار

شورا

»ريشه مشــكالت شــهرها ازجمله پايتخت بي توجهي به حوزه پژوهش است. 
زماني كه مديران اجرايي بدون پشــتوانه علمي اقدام به اداره شهرها مي كنند، 
مديريت نامناسب شهري شكل مي گيرد«؛ اين موضوع را رئيس مركز مطالعات و 
برنامه ريزي شهر تهران در جلسه با رئيس كميسيون اجتماعي و فرهنگي شوراي 

شهر تهران گفت.
به گزارش همشهري،  محمدحسين بوچاني با اشاره به شكافي كه بين مديران 
شهري و پژوهشــگران در نحوه اداره شــهر وجود دارد، گفت: »2ديدگاه كامال 
متفاوت در نحوه اداره شهر بين مديران اجرايي و پژوهشگران وجود دارد. ديدگاه 
نخست به اين مسئله تأكيد دارد كه مديران اجرايي حوصله شنيدن حرف هاي 
پژوهشگران را ندارند. اين در حالي است كه ديدگاه دوم به اين موضوع تأكيد دارد 

كه ساختار اجرايي نقطه مشتركي با روش هاي علمي دارد.«
او ادامه داد: »براساس ماده80 قانون شــوراها، مهم ترين وظيفه اين نهاد بعد از 
انتخاب شهردار، شناخت و حل مسائل شهري اســت. شناخت دقيق ازمسائل 
شهري همان پژوهش هاي كاربردي اســت و به همين دليل اعتقاد داريم مركز 
مطالعات و برنامه ريزي شهر تهران نقش بازوي مشورتي را براي تصميمات شوراي 

اسالمي شهر تهران مي تواند داشته باشد.«
در ادامه اين جلسه، محمدجواد حق شناس، رئيس كميسيون اجتماعي و فرهنگي 
شوراي شهر تهران ضمن تأكيد بر اينكه اهداف مركز مطالعات و شوراي اسالمي 
شهر تهران در اداره صحيح پايتخت مشــترك است، گفت:» بايد كاري كنيم تا 
حال شهر تهران خوب شود و اين اتفاق نمي افتد مگر اينكه بتوانيم پيوند مشتركي 
بين شهروندان و مديريت شــهري ايجاد كنيم.«او افزود: امروز مركز مطالعات و 
برنامه ريزي شهر تهران به همان نسبتي كه به مديريت شهري در حوزه اجرايي 
تعهد دارد به شوراي شهر به عنوان حوزه سياستگذاري در انجام پژوهش و مطالعه 

تعهد دارد.
وي با بيان اينكه عمده تفاوت بين مطالعات دانشــگاهي و پژوهش هايي كه در 
مركز مطالعات انجام مي شــود در كاربردي بودن آن اســت، تأكيد كرد: »آفت 
بخش پژوهش، انجام مطالعات سفارشي است. در امر مطالعه بايد نگاه حرفه اي 
وجود داشته باشد و مديران بايد بدانند كه ما متعهد به شهر و مردم هستيم و در 
اين حوزه بايد مواظب باشيم تا به آفت مطالعات سفارشي و از پيش تعيين شده با 
هدف توجيه اقدامات مبتال نشويم. تنها جايي كه مي تواند بدون سفارش هاي از 
پيش تعيين شده و بی طرف از شهر مراقبت كند، مركز مطالعات و برنامه ريزي شهر 
تهران است.« درپايان اين جلسه از پوستر دوازدهمين جشنواره مجمع عمومی 

شهر تهران و 6جلد كتاب حوزه مطالعات اجتماعی و فرهنگی رونمايی شد.

حل مشكالت شهر با كمك پژوهش

275گود زیرپای تهران
داده نمايی از گودهای پرخطر پايتخت  كه تعداد قابل توجه آنها در مناطق يك و 22 قرار دارد
حادثه ای كه صبح روز جمعه در خيابان ابوذر تهران رخ داد و به خاطر گودبرداری غيراصولی، 

دو ساختمان فرو ريختند، بار ديگر زنگ خطر را برای برخی از مناطق تهران به صدا درآورد. 
در اين حادثه، اگر نيروهای آتش نشانی و ماموران شهرداری عمليات الزم را بموقع انجام نمی داند و همكاری  

شركت های آب، گاز و برق در كار نبود، به طور حتم فاجعه ای بزرگ رخ می داد، چرا كه در دو ملك 
مجاور گودی كه قرار است تبديل به يك بيمارستان شود، بيش از 25نفر حضور داشتند. با اين 

حال،  دو ساختمان فرو ريخت و هنوز مشخص نيست كه آيا خسارت ديده ها می توانند به 
حق و حقوق شان برسند يا نه. به هر ترتيب، گودهای پرخطر، هشدار جدی برای 

تعدادی از محله های شهر به حساب می آيند. به ويژه آنهايی كه عمق باالی 
50متر دارند، يا تازه احداث شده اند يا زمانی طوالنی از احداث شان 

گذشته و مدتی از تاريخ پايدار سازی آنها سپری شده است. 
 در ادامه نگاهی به آمار گودهای خطرناك تهران 

انداخته ايم.

حامد فوقانی
دبير گروه شهری  485

گود  با خطر خیلی باال، 
باال و متوسط در تهران وجود دارد

 275
 گود پرخطر در شهر تهران 

شناسایی شده است

20 درصد 
 گودهای پایتخت 

درجه خطر بسیار باال دارند

منطقه22
 رتبه نخست را از نظر داشتن تعداد 

گودهای پرخطر در اختیار دارد

منطقه   1
 رتبه دوم را از نظر داشتن تعداد 

گودهای پرخطر در اختیار دارد

31   
گود بسیار پرخطر

در منطقه یک وجود دارد

در   20 گود
 پرخطر منطقه یک 

فعالیت ساختمانی جاری است

گودی  در منطقه   6
در بلوار کشاورز منطقه 6 که مربوط به یک بانک 

 است و 6سالی می شود که رها شده، یکی 
از گودهای خیلی خطرناک کنونی به حساب می آید

   10 هزار مترمربع
مجموع مساحت گودهای بسیار پرخطر منطقه یک 

800 تا 10هزار مترمربع است

   11 گود
پرخطر در منطقه یک به حال خود رها شده اند

   46 گود
منطقه یک، دارای خطر نسبی متوسط و پایین 

هستند  که 20 گود رها شده و 26 گود فعال به 
حساب می آیند
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پرواز قيمت بليت هواپيما ممنوع شد
نرخ نامه جديد ايرالين ها براي افزايش كف 
و سقف بليت هواپيما از 3 جهت محكوم و 
مردود شد. كميسيون عمران مجلس، وزير 
راه و شهرسازي و شوراي رقابت، 3 مرجعي 
هستند كه به ترتيب وارد بحث گراني بليت 
هواپيما شــدند و آن را منتفي اعالم كردند. جالب اينكه براســاس 
آمارهاي سال گذشته ســازمان هواپيمايي كشوري، در ايران فقط 2 
تا 2.5درصد مردم از هواپيما استفاده مي كنند؛ اما موضع گيري هاي 
3مرجع مخالف گراني بليت هواپيما، عمدتا به نام مردم و جلوگيري از 

افزايش هزينه مردم انجام مي شود.
به گزارش همشهري، از اواخر هفته گذشته، با ابالغ مصوبه ستاد مقابله 
با كرونا مبني بر الزام ايرالين ها به رعايت فاصله گذاري اجتماعي در 
پروازها و به استناد رشــد قيمت ارز، خبر افزايش كف و سقف قيمت 
بليت هواپيما در نرخ نامه انجمن شركت هاي هواپيمايي رسانه اي شد. 
در آن زمان، رئيس سازمان هواپيمايي كشوري گفته بود كه دولت و 
اين سازمان در افزايش قيمت بليت هواپيما نقشــي ندارد و اين كار 
بر عهده انجمن شركت هاي هواپيمايي اســت اما در ادامه، مجلس، 
وزارت راه و شهرسازي و شوراي رقابت به نوبت وارد ميدان شدند و اين 

افزايش ها را نادرست و منتفي اعالم كردند.

داليل افزايش نرخ و مخالفت ها
انجمن شركت هاي هواپيمايي، الزام شركت هاي هواپيمايي به رعايت 
سقف 60درصدي براي فروش صندلي هاي هر پرواز را يكي از داليل 
رشد قيمت بليت در نرخ نامه جديد اين انجمن اعالم كرده و البته رشد 
حدود 200درصدي نرخ ارز را نيز يكي از عوامل مؤثر برشمرده است. 
مقصود اسعدي ســاماني مي گويد: حدود 60درصد هزينه ايرالين ها 
به خصوص در حوزه خريد قطعات و تعمير هواپيماها ارزي است و با 
توجه به اين، نرخ نامه فعلي براساس دالر 11هزار توماني تدوين شده 
و اينك قيمت دالر به محدوده 30هزار تومان رســيده، به روزرساني 
قيمت بليت براي جلوگيري از زيان ايرالين ها نيز اجتناب ناپذير است. 
به دنبال اثرگذاري اين 2 عامل، كف و ســقف قيمت بليت هواپيما در 

نرخ نامه جديد حدود 150 تا حوالي 200درصد افزايش پيدا كرد.
پس از رسانه اي شــدن نرخ نامه جديد و در شرايطي كه قيمت بليت 
هواپيما قرار بــود از اول آبان و همزمان با ســختگيري براي رعايت 
فاصله گذاري اجتماعي در پروازها اجرا شــود، اقبال شــاكري، عضو 
كميســيون عمران مجلس، از ورود مجلس به اين پرونده خبر داد و 
نرخ نامه جديد را غيرواقعي اعالم كرد. او گفت: اين اقدام به هيچ وجه 
قابل پذيرش نيست، چراكه مردم توان پرداخت چنين هزينه هايي را 
براي خريد بليت هواپيما ندارند و قطعا ايــن رويكرد موجب كاهش 
استقبال مردم براي استفاده از پروازهاي داخلي خواهد شد. به عقيده 
شــاكري، نرخ نامه جديد حمل ونقل هوايي متناســب با هزينه هاي 

مصرفي ايرالين ها نيست.
در ادامه، محمد اسالمي، وزير راه و شهرســازي، نيز بعد از چند روز 
به نرخ نامه جديد واكنش نشــان داد و در گفت وگويــي اعالم كرد: 
قيمت هاي جديد بليت هواپيما اعتبار ندارد و لغو شده است. در ادامه 
معاون هوانوردي و امور بين الملل سازمان هواپيمايي كشوري كه 2 
روز قبل مقام مافوقش گفته بود كه افزايش قيمت بليت ربطي به دولت 
و اين سازمان ندارد، به اقدام انجمن شركت هاي هواپيمايي واكنش 
نشان داد و اظهار كرد كه اين سازمان هم 100درصد با نرخ هاي جديد 
مخالف اســت. در پرده آخر نمايش، رضا شيوا، رئيس شوراي رقابت، 
نيز وارد صحنه شد و از ورود اين شورا به ماجراي افزايش قيمت بليت 
هواپيما خبر داد. رئيس شوراي رقابت گفت: وظيفه انجمن شركت هاي 
هواپيمايي، تعيين قيمت بليت هواپيما نيست و تا ابالغ دستورالعمل 
جديد شوراي رقابت، هرگونه افزايش قيمت بليت خطوط هوايي بايد 
متوقف شود. اين در حالي است كه در بند16۴ قانون برنامه پنج ساله 
پنجم كه در ارديبهشت93 به تصويب رسيد، بليت هواپيما از شمول 
قيمت گذاري توســط دولت خارج و مقرر شــد قيمت آن از ســوي 
ايرالين ها و بر مبناي عرضه و تقاضا تعيين شود. حاال محمدرضا رضايي 
كوچي، رئيس كميســيون عمران مجلس، نيز ســازمان هواپيمايي 
كشوري را مســئول نرخ گذاري بليت هواپيما دانسته و به ايلنا گفته 
است: ازآنجايي كه حكم آزادسازي نرخ بليت هواپيما در برنامه ششم 

تمديد نشده، قيمت شناور بليت لغو مي شود.

تنظيم بازار برنج و روغن با عرضه ذخاير 
استراتژيك

مشــكالت تامين و تخصيص ارز موجب دپوي برخي كاالهاي اساسي 
در بنادر و كمبود و گراني محصوالتي مانند برنج در بازار خرده فروشي و 
استفاده دولت از ذخاير استراتژيك براي تنظيم بازار اين اقالم شده است.

به گزارش همشهري، مناقشه وارد كنندگان با بانك مركزي براي تامين 
و تخصيص ارز مورد نياز براي ترخيــص 230هزار تن برنج وارداتي در 
گمركات كشور در حالي زمينه كمبود و افزايش قيمت هر كيلوگرم برنج 
هندي و پاكستاني به 22تا 25هزار تومان را فراهم كرده است كه در بازار 
روغن نباتي نيز كمبود روغن خام و عدم تكافوي دانه هاي روغني براي 
تامين نياز كارخانه هاي روغن كشي به اين ماده اوليه، موجب كمبود و 
گراني اين كاال در بازار خرده فروشي شده اســت. با اين شرايط، ستاد 
تنظيم بازار در مصوبه اخير خود مجوز عرضه 30هزار تن برنج و 30هزار 
تن روغن خام از محل ذخاير كااليي براي تنظيم بازار اين اقالم را صادر 
كرد. طبق اطالعيه ســتاد تنظيم بازار، براساس مصوبه اين ستاد براي 
تنظيم مؤثر بازار برنج، ستاد تنظيم بازار 30هزار تن برنج به بازار عرضه 
خواهد كرد. در اين اطالعيه تأكيد شده است كه با توجه به ذخاير مكفي 
اين كاال و مقادير قابل اتكاي برنج رســوبي در بنادر كه براساس بازديد 
معاون اول رئيس جمهور از بنادر كشور در حال ترخيص هستند، بازار به 
هر ميزاني كه نياز باشد از محل ذخاير و موجودي برنج بخش خصوصي، 
تامين خواهد شد. بر اين اساس، دبير ستاد تنظيم بازار طي ابالغيه اي 
به انجمن واردكنندگان برنج و ســازمان هاي صمت، استان هاي مبدا 
توليد را مكلف كرده تا با هماهنگي اعضا و توليدكنندگان تحت پوشش 
خود، به عرضه برنج به صورت حداكثري در بازار اقدام كنند. همچنين 
سازمان هاي صمت استان های مازندران، گيالن، اصفهان و خوزستان 
نيز مكلف شده اند با هرگونه واسطه گري كه منجر به زيان توليدكنندگان 
و كشاورزان برنج كار است و نيز احتكار كاال توسط سلف خران ، برخورد 
جدي كنند. عالوه بر آن، با توجه به وضعيت بسيار مطلوب ذخاير روغن 
خام كشور، ستاد تنظيم بازار نســبت به عرضه 30هزار تن روغن خام 
به ۴7كارخانه توليد روغن نباتي كشــور اقدام كرد. اين تصميم براي 
توليد روغن مصارف خانوار اتخاذ شده، ضمن اينكه سهميه اي معادل 
20هزار تن نيز در اختيار كارگروه هاي تنظيم بازار استان ها قرار گرفته 
تا براساس آن، نسبت به تامين نيازهاي مصارف صنف و صنعت، اقدام 

كنند.

باعبــور قيمــت دالر از مرز 
30هزار تومان شتاب صعود 
قيمت دالر بيشــتر شــد و 
قيمت هر دالر آمريكا در بازار 
آزاد ديروز خود را به سرعت 
به مرز 31هزارو 600تومان رســاند، هرچند در ادامه با 
انتشار اطالعيه بانك مركزي درباره تغيير مقررات معامله 
در سامانه نيما عصر ديروز نشانه هاي شكست نرخ ها تا 
حدودي آشكار شد. به گزارش همشهري، ديروز همزمان 
صرافي ملي هم به عنوان كارگزار بانك مركزي با افزايش 
نرخ تابلوي خود تا محدوده باالتر از 31هزار تومان تالش 
كرد با روش حراج هلندي از شــتاب رشد نرخ ها بكاهد. 
به نظر مي رســد بانك مركزي درتالش است همزمان با 
به كارگيري 2تاكتيك مشخص يعني، حراج هلندي در 
كف بازار و تقويت عرضه و تزريق حواله و اســكناس از 

كانال سامانه نيما از التهاب قيمت ها در بازار ارز بكاهد.

رشد در سايه ناترازي ارزي
 هنوز كسي نمي داند رشد قيمت دالر تا كجا ادامه دارد 
اما موضوع و داليل رشــد قيمت دالر از ديد مسئوالن 
اقتصادي و كارشناسان مشخص است. درآمد هاي ارزي 
ايران تحت تأثير تحريم هــا كاهش يافته و ميزان عرضه 
متناســب با تقاضا نيســت بنابراين بايد فكري به حال 

بازگشت درآمد هاي ارزي ايران به روال سابق كرد.
به گزارش همشهري، روزگاري نه چندان دور، درآمد هاي 
سرشار نفتي همه نياز هاي ارزي كشور را تامين مي كرد 
اما ديگر اوضاع تحت تأثير تحريم هــا تغيير كرده و بايد 
چاره اي انديشيد و طرحي نو در انداخت تا دخل و خرج 
ارزي كشور تراز شــود. اكنون اما در سايه ناترازي ارزي 
قيمت هر دالر آمريكا هرروز در حال رشد است و ديروز 
و به فاصله يك روز بعداز عبــور قيمت هر دالر آمريكا از 
مرز 30هزار تومان قيمت آن به 30هــزارو 600تومان 
رســيد. صرافي ملي ايران هم به عنوان بازار سازي  ارزي 
ديروز تحت تأثير رشد پر شتاب قيمت دالر مجبور شد 
قيمت هر دالر آمريكا را 1200تومان گران تر كند. علت 
چيست؟ مسئوالن و كارشناسان اقتصادي خوب مي دانند 
كه مشكل افزايش قيمت ارز ناشي از كاهش درآمد هاي 
ارزي كشور است كه موجب شده حجم عرضه متناسب 
با تقاضا نباشــد و قيمت دالر هر روز رشد كند. اما چاره 

چيست و چه بايد كرد؟

چه بايد كرد؟
اكنون كارشناســان 2دسته اند؛ دســته اول معتقدند 
با مديريــت عوامل اقتصــادي داخلي هــم مي توان از 
تالطم هاي قيمت دالر جلوگيري كرد و دســته دوم بر 
اين باورند براي حل مشكل قيمت دالر بايد به راهكارها يا 

گشايش هاي سياسي رجوع كرد.
كارشناساني كه در دسته نخست قرار مي گيرند، معتقدند 
با وجود آنكه تحريم ها ازجمله داليل رشــد قيمت دالر 

بوده اما مديريت ناكارآمد اقتصادي مزيد بر علت شــده 
و به رشد قيمت دالر دامن زده است. اين كارشناسان بر 
اين باورند كه بايد صادرات غيرنفتي توسعه پيدا مي كرد 
تا كفاف نياز هاي ارزي كشــور را بدهد. ايران هم اكنون 
ســاالنه 50ميليارد دالر نياز ارزي دارد كه در گذشــته 
بخش عمده آن از طريق فروش نفت تامين مي شــد اما 
اكنون فقط ۴0ميليارد دالر آن از طريق صادرات غيرنفتي 
تامين مي شود. كارشناسان دسته نخست نمي گويند كه 
در فقدان دانش و تكنولوژي روز صادرات غيرنفتي چگونه 
بايد توســعه پيدا كند و آيا منظور از صادرات غيرنفتي 
عمدتا خام فروشي و فروش محصوالتي اوليه صنعتي و 
معدني كه در دنيا با نام كاموديتي شناخته مي شود است؟

وحيد شقاقي شهري در اين باره به همشهري مي گويد: 
ازجمله عوامل اقتصادي كه بر بــازار ارز تأثير مي گذارد 
مي توان به بدهي خارجي ايران، كســري هاي تجاري، 
ناترازي ارزي، تفاوت تورم داخل و خارج اشــاره كرد اما 
متأسفانه با توجه به اينكه در گذشته اقدامات كاملي در 
اين زمينه براي حل عوامل اقتصادي داخلي انجام نشده 
است هم اكنون نقش عوامل بيروني پررنگ تر شده است و 
بازار ارز اين روز ها به شدت تحت تأثير اين عوامل سياسي 

و بيروني است.
 مســعود گل شــيرازي، رئيس اتاق اصفهان هم دراين 
باره مي گويد: بايد برنامه هاي اقتصادي دولت به سمت 
تعديل نرخ ارز حركت كند و با تشويق صادرات غيرنفتي 
و افزايش درآمدهاي ارزي ايــن ناحيه صادراتي، بتواند 
هزينه هاي ارزي خود را جبران كند. در مقابل برخي ديگر 
از كارشناسان كه ريشه رشد قيمت دالر را عمدتا سياسي 
مي دانند بر اين باورند كه راه حل كاهش تنش هاي ارزي 
گشايش هاي سياسي است.  به طور مثال كميل طيبي، 
يك كارشناس اقتصاد بين المللي درباره اثر گشايش هاي 
سياسي برقيمت دالر به ايبنا مي گويد: انتخابات آمريكا 
قطعا بر قيمت دالر اثر خواهد داشت. وقتي آمريكا اعالم 
كند كه به برجام بازمي گردد به صورت اتوماتيك بخشي از 
تحريم هايي كه قانوني نشده و به تصويب كنگره نرسيده 
باشــد، به طور اتوماتيك تعديل مي شود. قطعا اين يك 
فرصتي را به وجود خواهد آورد تا بتوان از طريق مذاكره 

با آمريكا اين منابع به كشور بازگردد و اينجاست كه يك 
خوش بيني به اين صورت به وجود مي آيد.

چشم انداز آينده
آمار ها نشان مي دهد در شــرايطي كه ميزان صادرات 
نفتي تحت تأثير تحريم ها با كاهش زيادي مواجه شده 
ارزش صادرات غيرنفتي هم در 5ماه ابتداي سال براساس 
آمار گمرك 39درصد كمتر از سال گذشته بوده است. 
همه اينها در حالي است كه ورود ارز حاصل از صادرات 
نيز تحت تأثير تحريم ها به راحتي ميسر نيست و از سوي 
ديگر برخي از صادركننده ها به دليل اينكه چشــم انداز 
آينده قيمت ارز را صعودي مي دانند به عرضه ارز خود در 
سامانه نيما تمايلي ندارند. چنين عواملي آينده چندان 
روشــني را در برابر بازار ارز ترسيم نمي كند به ويژه آنكه 
انتخابات آمريكا نيز در راه اســت و اغلب كارشناســان 
بر اين باورند چنانچــه دونالد ترامپ دوبــاره به عنوان 
رئيس جمهوري آمريكا انتخاب شود قيمت دالر دوباره 
با رشد بيشتري مواجه خواهد شد. با درنظر گرفتن اين 
عوامل به نظر مي رسد چشم انداز چندان اميدبخشي در 
بازار ارز وجود ندارد. مهدي كرامت فر، يك كارشــناس 
اقتصادي درباره چشم انداز آينده قيمت دالر مي گويد: 
در مورد چشم انداز شــرايط بازار ارز در نيمه دوم سال 
به نظر مي رســد كه از نظر عرضه و تقاضاي مصرفي ارز، 
در نيمه دوم سال شرايط تغيير چنداني نداشته باشد و 
همچنان كسري تراز تجارت خارجي برقرار باشد و از اين 
ناحيه فشار بر قيمت ارز باقي بماند. البته گشايش هاي 
تدريجي در شــرايط تجارت خارجي و سازگاري بيشتر 
كشورها با شرايط بيماري احتماال موجب بهبود شرايط 
خارجي نسبت به نيمه اول سال خواهد شد اما رسيدن 
به سطوح نرمال براي سال جاري دور از انتظار خواهد بود. 
در سمت مقابل و از منظر تقاضاي احتياطي و سفته بازي 
ارز، مهم ترين واقعه پيش رو مســئله انتخابات آبان ماه 
اســت كه درصورت عدم پيروزي ترامپ مي تواند فضاي 
انتظارات در كشور را يكباره تغيير دهد و با كاهش تقاضاي 
احتياطي و ســفته بازي )و احتماالً افزايش بازگشت ارز 
توسط صادركنندگان( منجر به كاهش نرخ ارز شود. در 
سمت مقابل، پيروزي ترامپ احتماالً با تشديد حمالت 
سفته بازانه به بازار ارز همراه خواهد بود و مي تواند نوسانات 
شديدي را در اين بازار ايجاد كند. در مجموع، براي فصل 
پاييز انتظار مي رود كه بازار ارز نوسانات قابل مالحظه اي 
را تجربه كند كه جهت اين نوسانات تا حد زيادي ناشي از 
متغيرهاي خارجي است كه سياستگذار كنترل چنداني 

بر آن  ندارد.

حمله به دالر با حراج هلندي و تزريق در نيما
نشانه هاي شكست نرخ ها با اطالعيه بانك مركزي درباره تغيير مقررات معامله در سامانه نيما آشكار شد

صنعت

حمل و نقل

تورم

بازار ارز

 قيمت گذاري دستوري 
و توزيع دوباره رانت در بازار فوالد

با وجود آنكه وزارت صنعت 
مي گويــد در برهه كنوني 
تصميــم اجرايــي خاصي 
در حــوزه محصــوالت 
فــوالدي نگرفته اســت 
صورتجلسه هاي اين وزارتخانه نشان مي دهد سياست 
تعيين دستوري قيمت ها در بازار فوالد همچنان ادامه 
دارد كه مي تواند بر رانت موجود در بازار فوالد اضافه كند.

به گزارش همشهري، در شرايطي كه تعيين دستوري 
قيمت فوالد در بــورس كاال به تفــاوت قيمت مقاطع 
فوالدي در بورس كاال با بازار خارج از بورس منجر شده 
تازه ترين اخبار دريافتي نشــان مي دهد وزارت صنعت 
همچنان از طريق سياست سركوب قيمت ها در تالش 
براي كاهش قيمت فوالد است. سياستي كه در گذشته 
حســاب خود را پس داده و به توزيع رانت گسترده در 
ميان دالالن منجر شده ؛ روز گذشته معاون امور معادن 
و صنايع معدني وزارت صنعت گفــت: وزارت صنعت، 
در برهه كنوني و با لحاظ تمام جوانــب درباره تنظيم 
بازار محصوالت فوالدي تصميم اجرايي خاصي اتخاذ 

نكرده است.
داريوش اسماعيلي در عين حال برخي گمانه زني ها را 
تأييد كرد و گفت: اين وزارتخانه در حال بررسي موارد 
و مذاكره با عوامل مرتبط و مؤثــر در حوزه محصوالت 
فوالدي اســت. براي اتخاذ تصميم اجرايــي مؤثر در 
حوزه تنظيم بازار محصوالت فــوالدي، نظرات و آراي 
كارشناسان مربوط، نخبگان و فعاالن حوزه فوالد لحاظ 

خواهد شد.
با اين حال صورتجلسه هاي منتشــر شده درباره نحوه 
قيمت گذاري مقاطع فوالدي نشان مي دهد قيمت ها از 
اين پس در بازار فوالد بايد براساس نرخ فوب خليج فارس 
وبا محاسبه نرخ دالر نيمايي محاسبه شود. اين موضوع 
با توجه به تعيين سقف هاي جديد براي قيمت دالر در 
سامانه نيما كه موجب شده تفاوت قيمت دالر نيمايي با 
بازار آزاد به مرز 8تا 9هزار تومان برســد فشار مضاعفي 
را براي تعيين قيمت تعادلي فــوالد وارد مي كند و به 
سركوب شديد قيمت فوالد منجر مي شود. گويا وزارت 
صنعت در تالش اســت به دليل افزايــش قيمت فوالد 
تحت تأثير رشد قيمت دالر قيمت فوالد را از دو ناحيه 
قيمت دالر و تعيين سقف قيمت سركوب كند. ماحصل 
چنين تصميمي توزيع دوباره رانت بين دالالن است و 

برخي برآورد ها نشــان مي دهد ارزش كل رانتي كه در 
نتيجه اين تصميم توزيع خواهد شــد 30هزار ميليارد 
تومان و نتيجه آن زيــان مصرف كننده و توليد كننده و 

سود دالالن خواهد بود.
رضا شهرستاني، عضو هيأت مديره انجمن فوالد در مورد 
مصوبه اخير وزارت صنعت مبني بر كاهش قيمت فوالد 
گفت: اين موضوع در جريان تأكيدي بود كه از ســمت 
وزير به توليدكنندگان فوالد  شد تا روش قيمت گذاري 
تغيير كند؛ درحالي كه اعالم كرده ايم بايد روشي اتخاذ 
شود تا فوالدي ها تشويق شوند شمش را به بازار بياورند.

او در پاسخ به اين پرسش كه آيا صنايع پايين دستي به 
جاي استفاده از فوالد ارزان براي توليد پروفيل و ساير 
محصوالت اقدام به فروش آن در بازار آزاد مي كنند و آيا 
مصوبه اين صورتجلسه باعث ايجاد رانت نمي شود؟ گفت: 
وزارت صمت هميشه مي گويد ما به توليد كنندگان آب 
و برق و نيروي كار ريالي مي دهيم و نبايد فوالدســازان 
محصول خود را دالري بفروشــند؛ بنابراين در شرايط 
قيمت گذاري نبايد دالر درنظر گرفته شود كه البته اين 

خواسته وزارت صنعت است نه فوالدسازان.
سيد رسول خليفه  سلطاني، دبير انجمن توليدكنندگان 
فوالد ايــران هــم پيــش از ايــن در اين بــاره گفته 
بود:عرضه هــاي روزهاي اخير، نخســتين عرضه هاي 
شــمش و ميلگرد پس از روي كار آمــدن وزير جديد 
صنعت، معدن و تجارت است كه ايشان بر كاهش قيمت 
فوالد تأكيد دارند. به اين ترتيب انتظار داشتيم با كنترل 
و نظارت وزارت صمت، نفع اين كاهش قيمت به مردم 
برسد اما با عرضه هايي كه چهارشنبه هفته گذشته در 
محصوالت نوردي رخ داد، مشــخص شد كه جنجال و 
هياهوي عده اي كه دم از حقوق مصرف كننده مي زنند، 

فقط براي منافع شخصي بوده است.
دبير انجمن توليدكنندگان فــوالد تأكيد كرد: انجمن 
فوالد بارها اعالم كرده اســت كه تنظيم بازار فوالد بايد 
از محصول نهايي كه به دســت مردم مي رســد، آغاز 
شــود اما متأســفانه با آدرس غلطي كه برخي دالالن 
به وزارت صنعــت داده اند، تمركز تنظيــم بازار فوالد 
به روي شــمش كه در ميانه زنجيره قــرار دارد، رفته 
است؛ لذا اميدواريم وزير جديد صمت با درك صحيح 
از واقعيت ها، آدرس هاي درســت را شناسايي كرده و 
براســاس منافع مصرف كنندگان نهايي )عموم مردم( 

براي فوالد تصميم بگيرد.

تورم كه باالتر رفت، قيمت ها بي ثبات شــد و 
بازارها ملتهب. جهــش قيمت بازار دارايي ها 
هرچند براي دارندگان اين دارايي ها خوشايند 
بود، اما بي ثباتي را در نيمه نخست امسال به 
ارمغان آورد. حاال همه دنبال مقصرتراشــي 
هستند تا ريشــه يابي؛ يكي بانك مركزي را مقصر مي داند و ديگري بازار 
سهام را، يكي نشاني بازار ارز را مي دهد و ديگري مي گويد: مگر نمي بينيد 
دولت كسري بودجه شديد دارد و كرونا هم حمله كرده است؟ بي ثباتي 
در قيمت ها و بازارها تا جايي پيش رفته كه حسن روحاني، رئيس جمهور 
از منتقدان خواسته راســتش را به مردم بگويند و به گفته او، اگر كسي 

مي خواهد لعن و نفرين كند آدرس كاخ سفيد را بدهيد.

4نشاني تورم
راستي چرا فنر قيمت ها در نيمه نخست امسال پريد و آدرس دقيق اين 
گراني ها و التهاب بازارها كجاست؟ مركز پژوهش هاي مجلس در تازه ترين 
گزارش خود ۴ آدرس جديد را معرفي كرده و مي گويد: تشديد بي ثباتي ها 
در ســال1399 به واســطه كاهش شــديد صادرات نفت در اثر تشديد 
تحريم ها، كاهش صادرات غيرنفتي به دليل شيوع ويروس كرونا و افزايش 
نرخ ارز و تحريك انتظارات تورمي اتفاق افتاده است. روزنامه همشهري، 
در ماه هاي گذشته بارها درباره تبعات كاهش سطح درآمدهاي ارزي ايران 
از 2كانال محدود شدن ميزان درآمدهاي نفتي و غيرنفتي يكي به دليل 
تحريم ها و ديگري هم به دليل تحريم ها و دشواري هاي نقل و انتقال ارزي 
و هم به دليل شيوع كرونا و بسته شدن مرزهاي تجاري با شركاي محدود 
ايران هشدار داده و خطر تشديد انتظارات تورمي را گوشزد كرده و همچنان 
تأكيد دارد كه مهار نرخ تورم و مديريت انتظارات تورمي بايد در اولويت 

نخست سياستگذاران و سياستمداران قرار گيرد.

جلوي پيشروي تورم را بگيريد
مركز پژوهش هاي مجلــس هم تأييد مي كند پرداختــن به مهار تورم و 
چاره انديشي براي انتظارات تورمي امسال بيش از پارسال »حائز اهميت« 
است زيرا تغيير مسير نرخ تورم به عنوان شاخص بي ثباتي در بازار كاال و 
خدمات و نرخ رشد قيمت مسكن به عنوان نماينده بازار دارايي ها از ابتداي 
ســال1399 نشــان مي دهد كه جلوگيري از تداوم اين روند و ممانعت 

از كاهش بيش ازپيش قدرت خريد و رفاه خانــوار، نيازمند اقداماتي در 
راستاي كنترل نقدينگي و متغيرهاي پيشران انتظارات تورمي است. اين 
نهاد تحقيقاتي، مهم ترين عامل تشديد انتظارات تورمي را روند صعودي 
و البته نوسان شديد نرخ ارز معرفي مي كند كه باعث شده  رشد نقدينگي 
به عنوان شاخص تورم بالقوه با سرعت به تورم بالفعل تبديل شود و رشد 
قيمت كاالهاي وارداتي مصرفي و البته قيمت مواداوليه بنگاه هاي توليدي 
را به همراه داشته باشد. بازوي تحقيقاتي مجلس با اشاره به روند رشد پايه 
پولي و نقدينگي در زمستان پارسال و بهار امسال، از يك انبساط پولي پرده 
بر مي دارد؛ به ويژه اينكه تركيب نقدينگي و پايه پولي هم تغيير محسوس 
داشته و ســهم پول از نقدينگي در خرداد امسال به 19درصد رسيده كه 
باالترين نسبت در سال هاي پس از سال1391 به شمار مي آيد. يك دليل 
اصلي تورم براســاس ارزيابي مركز پژوهش ها را بايد در تغيير ايجاد شده 
در متغيرهاي پولي جست وجو كرد، زيرا بخشي از ناترازي بودجه دولت با 
استفاده از منابع بانك مركزي صورت گرفته است. افزون بر اينكه برداشت 
از منابع صندوق توسعه ملي با توجه به نقدنشدن اين منابع ارزي به افزايش 
پايه پولي دامن زده و تخصيص ارز به قيمــت ۴200تومان براي واردات 

كاالهاي اساسي هم مزيد بر علت بوده است.

كروناي تورم ساز
وقتي كرونا حمله كرد چاره اي نبود جز اينكه دولت و بانك مركزي قدري 
سركيســه را به رغم آگاهي از تورم زا بودن، شــل كنند. چون دولت پول 
نداشت، بانك مركزي ملزم شد تا بخشي از سپرده قانوني بانك ها را براي 
پرداخت وام كرونا آزاد كند و از ســوي ديگر به دليل كاهش تقاضا براي 
برخي بنگاه ها، تسهيالت دادن بانك ها هم كمتر شود و خطر بازنگشتن 
وام هاي داده شده، بيشتر و اين يك روي سكه بود. روي ديگر سكه كاهش 
درآمدهاي ريالي دولت ازجمله درآمدهاي مالياتي و افزايش هزينه هاي 
دولت درگير جنگ با كروناست كه باعث شده كسري بودجه دولت پولي و 
تورم ساز شود. مركز پژوهش هاي مجلس با تأييد اين واقعيت اشاره مي كند 
كه توقف برخي از كسب وكارها به دليل كرونا، بازپرداخت اقساط تسهيالت 

بانك ها را مختل و بر بازار ارز هم فشار وارد كرد.
اين گزارش مي افزايد: كرونا مرزهاي تجاري را بست، تقاضا براي كاالهاي 
صادراتي را كمتر كرد و تراز تجاري ايران منفي تر شد، به اين معنا كه تراز 

تجاري منفي يعني كمبود حواله ارز و فشار زياد براي افزايش نرخ ارز.

معماي روشن جهش ارزي
وقتي فشار ارزي بيشتر شد بانك مركزي ذخاير ارز كافي براي مداخله در 
بازار نداشت يا اگر هم داشت، به ارزپاشي روي نياورد. مركز پژوهش هاي 
مجلس دليل اين اقــدام را ناشــي از عملكرد دولــت در اختصاص ارز 
ترجيحي، برداشــت مكرر از صندوق توســعه ملي و نظاير آن مي داند و 
مي گويد: صيانت كافــي از ذخاير ارزي صورت نگرفــت و بانك مركزي 
براي مديريت بازار ارز با محدوديت شــديد منابع مواجه شد. افزون بر 
اينكه دسترسي نداشتن به منابع ارزي، به دليل تحريم ها، در كشورهاي 
مقصد صادرات همچون كره جنوبي، ژاپن، عراق و... نيز موجب شد قدرت 
مداخله بانك مركزي در بــازار حواله ارز و تأمين ارز كاالهاي اساســي 
كاهش يابد و نتواند از اين منابع براي جبران ناترازي تجاري و كنترل نرخ 

ارز در بازار حواله استفاده كند.
بازوي تحقيقاتي مجلس با رد اثر تورمي مســتقيم روند صعود شاخص 
بازار ســهام بر تورم از تأخير سياســتگذاران پولي در اجراي سياســت 
مداخله به موقع و صحيح در بازار پول انتقاد مي كند و مي گويد: واكنش 
نامناسب سياستگذار پولي به كاهش بسيار شديد نرخ سود بين بانكي، در 
شرايطي كه انتظارات تورمي باالست، زمينه را براي وقوع تورم و التهابات 

بيش ازپيش در بازار دارايي ها فراهم كرد.

سود بانكي را اصالح كنيد
افزايش نرخ سود بين بانكي، قرار دادن محدوديت بر رشد ترازنامه بانك ها 
و اجراي جدي تر پيمان سپاري ارزي و پيگيري براي آزادسازي منابع ارزي 
كشور ازجمله راهكارهاي كوتاه مدت پيشنهادي مركز پژوهش هاست و 

مي گويد: به منظور كنترل رشد پول نيز تعديل مناسب نرخ سود بين بانكي 
به عنوان مهم ترين نرخ ســود اقتصاد با توجه به وضعيت ترازنامه شبكه 

بانكي و به تبع آن ساير نرخ هاي سود بازار پول، پيشنهاد مي شود.

دست از سركوب ارزي برداريد
پيشنهاد مركز پژوهش هاي مجلس براي پايان دادن به بي ثباتي بازارها و 
قيمت ها اين است كه در ميان مدت كنترل نوسانات نرخ ارز به جاي تالش 
براي تغيير روند در اولويت قرار گيــرد و در مصارف ارزي نهايت احتياط 
انجام پذيرد و از تكرار اقداماتي نظير ارز ۴200 تومانی خودداري و برداشت 
هاي مكرر از صندوق توسعه ملي براي مصارف بودجه اي متوقف شود. اين 
نهاد تحقيقاتي به صراحت مي گويد: رها كردن اقدامات بي ثمر در سركوب 
نرخ ارز، نخستين پيشنهاد راهبردي در راســتاي صيانت از ذخاير ارزي 
است، زيرا سركوب نرخ ارز تنها با هدررفت منابع ارزي محقق خواهد شد.

تكليف بانك ها را روشن كنيد
 تعيين تكليف بانك هاي ناسالم، اصالح ساختار بودجه، اصالح قانون پولي 
و بانكي كشور، تعريف چارچوب سياست پولي و تغيير لنگر اسمي و افزايش 
اقتدار و اثربخشــي نظارت بر بانك ها 5پيشنهاد روشن بازوي تحقيقاتي 
مجلس است كه به گفته اين نهاد بايد آنها را در يك افق بلندمدت پيگيري 
كرد. كارشناســان اين مركز يادآور شــده اند تا زماني كــه ناترازي هاي 
ساختاري در اقتصاد كشور حل نشود، نمي توان مسئله تورم را به صورت 
پايدار و بلندمدت حل كرد و در كنار اقداماتي كه در كوتاه مدت انجام آنها 

ضروري است، بايد به فكر اصالحات ساختاري يادشده بود.

نياز به دستگاه متوليپيشنهادها
قانون

كوتاه مدت

سياستگذاري پولي
نداردبانك مركزيافزايش نرخ سود بين بانكي

نداردبانك مركزيقرار دادن محدوديت بر رشد ترازنامه بانك ها

كنترل نوسانات ارزي
نداردبانك مركزياجراي جدي تر پيمان سپاري ارزي

نداردبانك مركزيپيگيري براي آزادسازي منابع ارزي كشور

صيانت از ذخاير ارزيميان مدت

ندارددولت و بانك مركزيكنترل نوسانات نرخ ارز به جاي تالش براي تغيير روند

 احتياط در مصارف ارز و خودداري از تكرار اقداماتي نظير 
ندارددولت و بانك مركزيارز 4200 تومانی

ندارددولتتوقف برداشت ها از صندوق توسعه ملي براي مصارف بودجه اي

بلندمدت

برداشتن موانع مهار تورم
دارددولت و مجلستعيين تكليف بانك هاي ناسالم

دارددولت و مجلساصالح ساختار بودجه

تمهيد اقتضائات مهار تورم

دارددولت و مجلساصالح قانون پولي و بانكي كشور

نداردبانك مركزيتعريف چارچوب سياست پولي و تغيير لنگر اسمي

داردبانك مركزي و مجلسافزايش اقتدار و اثربخشي نظارت بر بانك ها

مركز پژوهش هاي مجلس پيشنهاد داد

جعبه ابزار مهار تورم
كشيدن ترمز رشد پايه پولي و همچنين متوقف كردن روند افزايش نرخ ارز در كنار افزايش نرخ سود 

ازجمله راهكارهاي بازوي تحقيقاتي مجلس براي كنترل نرخ تورم است

جعبه ابزار پيشنهادي كنترل التهاب قيمت ها در بازارها و جلوگيري از بي ثباتي در اقتصاد

نبض بازار

   عرضه روزانه ۵۰ ميليون دالر اسكناس در بازار متشكل ارزي
به دنبال رشد پرشتاب قيمت دالر در مبادالت، بانك مركزي ديروز اعالم كرد: سقف خريد بانك ها و صرافي ها در بازار 
متشكل ارزي به ۵۰۰ هزار دالر افزايش مي يابد و بانك مركزي روزانه ۵۰ميليون دالر در بازار مزبور به صورت اسكناس عرضه 
خواهد كرد. به گزارش روابط عمومي بانك مركزي، با هدف مديريت و تنظيم بازار ارز كشور مقرر شد سقف خريد كارگزاران 
)بانك ها و صرافي ها( در بازار متشكل ارزي از روز كاري دوشنبه مورخ 99/7/21 به ۵۰۰هزار دالر افزايش يابد. همچنين 
بر اين اساس بانك مركزي روزانه از طريق بازارساز ۵۰ميليون دالر در بازار يادشده به صورت اسكناس عرضه خواهد كرد.
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بورس تهران ديروز براي چهارمين 
روز متوالي رشد كرد با اين صعود 
پرقدرت مجموع ارزش بازارسهام 
133هزار ميليــارد تومان، معادل 
4.5ميليارد دالر افزايش يافت اين 
رشد پرقدرت به ورود دوباره سرمايه گذاران به بازار سهام منجر 

شد و اميدواري ها را براي تداوم روند صعودي افزايش داد.
به گزارش همشــهري، در مبادالت ديروز در شــرايطي كه 
ارزش كل مبادالت به 20هزار ميليارد تومان نزديك شــد؛ 
89درصد خريد ها را سهامداران حقيقي انجام دادند. ديروز 
سرمايه گذاران حقيقي 1666ميليارد تومان نقدينگي تازه را 
وارد بازارسهام كردند. بررسي هاي انجام شده نشان مي دهد 
درصورتي كه ميانگين مبادالت انجام شده در بازارسهام در 
سطح 20هزار ميليارد تومان و رقم ورود پول تازه در سطح هزار 
ميليارد تومان حفظ شود سوخت الزم براي صعود شاخص 

فراهم خواهد آمد.
رشد پرقدرت بورس در مبادالت ديروز دوباره اميد را در تاالر 
شيشه اي زنده كرد زيرا در دادوستد هاي روز گذشته ارزش 
كل معامالت يكباره با يك جهش خيره كننده مواجه شــد و 
بار ديگر به سطوح ابتداي سال رسيد. از 20مرداد كه شاخص 
بورس شــروع به نزول كرده بود ارزش روزانه معامالت مدام 
كاهش يافته بود اما از چند روز پيــش ارزش كل معامالت 
بورس رفته رفته افزايش يافت تا اينكــه در مبادالت ديروز 
با يك جهش 75درصدي در يك روز ارزش كل معامالت به 
19هزارو 550ميليارد تومان رســيد. ارزش روزانه معامالت 
يكي از مهم ترين نماگرهاي بازار سهام در كنار شاخص است 
كه نشــان مي دهد تمايل ســهامدران براي سرمايه گذاري 
در بورس چقدر اســت. افزايش ارزش كل معامالت در بازار 
ســهام به ويژه در معامالت ديروز مي تواند به منزله آن باشد 
كه ســهامداران بار ديگر در حال ورود به بورس هستند. در 
مبادالت ديروز 89درصد از كل معامالت مربوط به سهامي 

بود كه سهامداران حقيقي خريدند. سرمايه گذاران حقيقي 
جمعا 1666ميليارد تومان پول تازه وارد بازار ســهام كردند 
كه باالترين ركورد ورود پول سهامداران حقيقي در مهرماه 

محسوب مي شود.

شاخصدرآستانهسقفشكني
 تحت تأثير ورود دوبــاره نقدينگي ســهامداران حقيقي به 
تاالر شيشــه اي جمع كل ارزش بورس تهران و فرابورس به 
7175هزار ميليارد تومان رسيد. ديروز همچنين شاخص كل 
بورس تهران با 3.6درصد افزايش به مرز يك ميليون 600هزار 
واحد رسيد كه منطقه حساس و سرنوشت سازي  براي بازار 
سهام است. شاخص كل بورس تهران در طول ماه هاي گذشته 
به اين محدوده واكنش نشان داده است و اين محدوده به خط 
مقاومت شاخص تبديل شده است. از نظر تكنيكي چنانچه 
شاخص بورس بتواند امروز از مرز يك ميليون 600هزار واحد 
فراتر رود اين احتمال كه شــاخص بورس دوبــاره وارد موج 
صعودي پرقدرتي شود تقويت مي شود. با اين حال تحليلگران 
تكنيكي و بنيادي با توجه به مولفه هاي بنيادي چندان نسبت 

به آينده حركت شاخص بورس مطمئن نيستند.

پيشبينيآينده
عبور قيمت دالر از مرز 30هزار تومان ايــن گزاره را كه بازار 
سهام بار ديگر ســوار بر موج قيمت دالر با رشد مواجه شود 
تقويت كرده است با اين حال تحليلگران در اين زمينه اتفاق 
نظر ندارند زيرا آينده قيمت دالر را نامشخص مي دانند و حتي 
برخي تحليلگران بر اين باورند بازار سهام در شرايط كنوني 
بيش از آنكه به رشــد قيمت دالر نياز داشــته باشد به رشد 
سود آوري شركت ها نياز دارد تا مباني سرمايه گذاري در بورس 

از نظر بنيادي توجيه اقتصادي پيدا كند.
 عليرضا تاجبر، عضو هيأت مديره كارگزاري اقتصاد بيدار در 
اين باره مي گويد: نوسان قيمت دالر قابل پيش بيني نيست زيرا 

در بازار ماكاروني برند حرف اول را مي زند. بايد معروف باشــي 
تا محصول ات را بخرند. سال ها تبليغات گسترده شركت هاي 
توليدكننده ماكاروني باعث شده قفسه ماكاروني سوپرماركت ها 
و فروشــگاه هاي زنجيره اي را فقط چند نام معروف پر كنند و 
يك محصول گمنام، اگر بهترين كيفيت را هم داشــته باشد، 
بعيد است در ميان غول هاي اين صنعت بتواند قد علم كند، مگر اينكه همان راهي را برود 
كه آنها سال ها پيش رفته اند؛ يعني تبليغات گسترده و پرهزينه. سوپرماركت هاي مناطق 
مختلف تهران اغلب با برندهاي معروف ماكاروني همكاري مي كنند. با اين حال، در ميان 
معروف ها هم رقابت وجود دارد و وقتي پاي رقابت در ميان باشد، قطعا مهم ترين فاكتور 

انتخاب، قيمت خواهد بود.

افزايش50درصديقيمتماكاروني
خردادماه امســال بود كه رئيس هيأت مديره انجمن صنفــي كارخانه هاي ماكاروني از 
افزايش 50درصدي قيمت ها خبر داد. از همان زمان، يعني از هفته دوم خرداد، قيمت هاي 
جديد اعمال شد و قيمت بسته هاي 700گرمي ماكاروني از 5هزار و 200تومان به 7هزار 
و 800تومان افزايش يافت. دليل اين تغيير نرخ نيز افزايش قيمت هزار توماني گندم دروم 
)گندم مخصوص توليد ماكاروني( اعالم شد. البته قيمت اعالم شده براي ماكاروني رشته اي 
است، درحالي كه انواع بسيار متفاوتي از ماكاروني رشته اي و شكلي در سوپرماركت ها ديده 
مي شود. در ماكاروني هاي رشته اي ضخامت رشــته مي تواند 1.2، 1.5و 1.7باشد و وزن 
بسته هم 500گرمي و 700گرمي. گاهي هم بسته بندي هاي يك كيلويي در ميان توليدات 
ديده مي شود، اما وزن متعارف همان 500يا 700گرم است. قيمت روي بسته بندي هاي 
داراي ويژگي هاي مشــابه در برندهاي مختلف ماكاروني تفــاوت قابل توجهي ندارد و 
چيزي در حدود 100تا200تومان است، اما نگاهي دقيق به قيمت محصوالت برندهاي 
مختلف نشان مي دهد كه »تك« قيمت محصوالت خود را اندكي بيشتر از آنچه از سوي 
انجمن صنفي اعالم شد، افزايش داده است. روي بسته هاي 700گرمي اين برند، قيمت 
مصرف كننده ، 7هزار و 950تومان درج شــده كه 150تومان بيشتر از قيمت اعالم شده 

است. ماكاروني هاي ضخيم )2.8ميلي متري( تك هم 7هزار و 990قيمت خورده اند.
 بســته هاي 500گرمي آن هم 100تومان از ديگر برندها گران تر است و با قيمت 5هزار 
و 850تومان به فروش مي رســد. »تك« روي انواع ماكاروني شكلي اين برند هم قيمتي 
باالتر از ديگر برندها گذاشته و بسته هاي نيم كيلويي اين محصوالت را با قيمت 6هزار و 
500تومان براي مصرف كننده در ســوپرماركت ها توزيع مي كند، درحالي كه بسته هاي 
مشــابه اين محصول در برند »زر« با قيمت 6هزار و 400تا 6هــزار و 450تومان عرضه 
مي شود. بسته هاي 700گرمي ماكاروني رشته اي برند »زر« هم با همان قيمت اعالم شده، 
يعني 7هزار و 800تومان، عرضه مي شود و بسته هاي 500گرمي آن هم 5هزار و 750تومان 
فروخته مي شود، يعني 100تومان ارزان تر از »تك«. براي بسته هاي به نسبت كمياب يك 
كيلويي ماكاروني رشته اي »زر« هم قيمت 11هزار و 150تومان تعيين شده است و البته 
انواع طعم دار و رنگي و غني شده ماكاروني در همه برندها قيمت باالتري نسبت به انواع 
ساده دارند. مثال براي يك بسته ماكاروني رشته اي طعم دار 500گرمي برند »تك« قيمت 
8هزار و 900تومان تعيين شده و ديگر برندها هم به همين نسبت انواع ماكاروني ويژه خود 

را گران تر از انواع ساده قيمت گذاري مي كنند. 
ماكاروني مخصوص ســوپ هم در انواع رشته اي و آشــيانه اي به فروش مي رسد كه نوع 
آشيانه اي گران تر است. نوع فيدلي يا همان رشته اي اين محصول با قيمت 6هزار و 400و 
نوع آشيانه اي 12هزار تومان قيمت دارند. قيمت الزانياي شركت »تك« هم مثل ديگر 
محصوالتش بيشتر از برندهاي ديگر اســت. الزانياي 300گرمي تك با قيمت 11هزار و 
900تومان به فروش مي رســد درحالي كه همين وزن الزانيا از شــركت »زر« 10هزار و 
800تومان قيمت دارد. نرخ انواع الزانياهاي سريع پخت، يا پيش آماده بيشتر است و به طور 
مثال الزانياي سريع پخت تك در وزن 450گرم، با قيمت 18هزار و 900تومان و الزانياي 

500گرمي »مانا« با قيمت 18هزار و 500تومان عرضه مي شود.
 

يككيلوماكاروني،چند؟
هنوز قيمت يك كيلو از اين محصول، در باالترين حد، 16هزار تومان اســت، درحالي كه 
يك بسته 500گرمي ماكاروني در يك وعده غذايي يك خانواده چهارنفره را سير مي كند. 
در مقابل، ميانگين قيمت برنج در بازار در محدوده 30هزار تومان است و ارزان ترين برنج 
ايراني كمتر از كيلويي 24هزار تومان قيمت ندارد و برنج هندي و پاكستاني هم كه تا 6 ماه 
پيش 8هزار تومان قيمت داشتند، اكنون به كيلويي بيش از 20هزار تومان رسيده اند. مواد 
پروتئيني و سبزي هايي كه بايد براي تهيه يك وعده غذا به برنج يا ماكاروني افزوده شود 
تقريبا يكسان است و يك محاسبه سرانگشتي نشان مي دهد كه هزينه تهيه غذا با ماكاروني 
به مراتب كمتر از برنج است.  در گزارشي كه مركز آمار ايران درباره متوسط قيمت كاالهاي 
خوراكي منتخب در مناطق شهري كشور در شهريور ماه امسال منتشر كرده، بيشترين 
افزايش قيمت در گروه غذايي نان و غالت در شــهريور امسال مربوط به برنج درجه يك 
خارجي و شيريني خشك بوده كه 4.1درصد رشد داشته است. متوسط قيمت ماكاروني 

در اين بازه زماني 2.6درصد افزايش نشان مي دهد.

ظرفيتتوليد
ظرفيت توليد ماكاروني در كشور نزديك بين 800هزار تا يك ميليون تن در سال و مصرف 
سرانه آن نزديك به 6كيلوگرم اســت. گفته مي شود سرانه مصرف در كشورهاي اروپايي 
2برابر اين ميزان است و حتي در كشور همســايه خودمان تركيه هر فرد در طول سال 
14كيلوگرم ماكاروني مصرف مي كند. در ايران نيز ظرفيت افزايش توليد و مصرف تا بيش 
از 2برابر ميزان كنوني وجود دارد. با توجه به ميزان به نسبت زياد توليد گندم مناسب براي 
توليد ماكاروني، يعني گندم دروم، ايران از لحاظ توليد نيز يكي از كشورهاي پرظرفيت 
در دنيا و به ويژه در منطقه محسوب مي شود. تركيه تنها كشور منطقه است كه از لحاظ 
توليد ماكاروني ظرفيت هاي قابل مالحظه اي دارد و رقيب قدرتمندي براي ايران شناخته 
مي شود. با توجه به سهم اندك آسيا از توليد جهاني و از طرفي مصرف فراوان اين ماده غذايي 
در منطقه، ظرفيت مناسبي در بازار آن وجود دارد كه درصورت رفع مشكالت صادرات، 

مي تواند منبع ارزآوري قابل توجهي براي كشور باشد.

قيمت فروش بعضي انواع ماكاروني در سوپرماركت هاي تهران
قيمت- تومانمشخصاتنام برند

2.87.990ميلي متري-500گرميتك
1.57.950ميلي متري-700گرميتك
1.57.800ميلي متري-700گرميزر
1.75.750ميلي متري-500گرميزر
18.500الزانياي پيش پخت- 500گرميزر
10.800الرانياي پيش پخت- 300گرميمانا

1.27.800ميلي متري- 700گرميانسي
1.47.800مييمتري- 700گرميمانا
11.900الزانيا- 300گرميتك
6.400فرمي گرامينيا- 500گرميزر

سرمايه گذاران حقيقي ديروز1600ميلياردتومان نقدينگي تازه وارد بازار كردند

همزمان با افزايش نرخ ها  در بازار برنج خارجي و ايراني اتفاق افتاد يككيلوماكاروني؛16هزارتومانورود دوباره پول حقيقي ها به بورس
گزارش كوتاه

نوشيدنآبميوه
باطعمافزايشقيمت5برابري

سرانه به نسبت پايين مصرف آبميوه در ايران ثابت مي كند ليوان هاي 
آب پرتقال سر ميز يا ســيني صبحانه، فانتزي تبليغات تلويزيوني و 
فيلم هاي سينمايي اســت و جايي در زندگي عادي مردم ندارد، اما با 
اين حال آمارها نشان دهنده آن اســت كه در سال هاي اخير مصرف 

آبميوه هاي صنعتي در كشور رو به افزايش بوده است. 
به گزارش همشــهري، آخرين خبرهايي كه دربــاره افزايش قيمت 
آبميوه شنيده شد، خردادماه امسال بود كه عضو هيأت مديره انجمن 
توليدكنندگان و صادركنندگان آبميوه و كنســانتره ايران از افزايش 
احتمالي قيمت ها خبر داد و گفــت كه با توجه به افزايش هزينه هاي 
توليد، قيمت هاي كنوني)خردادماه( كفاف هزينه هاي توليدكنندگان 
را نمي دهد و شــركت هاي توليدي از انجمن خواســته اند قيمت ها 
افزايش يابد. زماني كه اين درخواســت مطرح شد قيمت هر پاكت 
آبميوه 200ميلي ليتري 3هزار تومان و قيمت آبميوه هاي يك ليتري 
15 تا 20هزار تومــان بود. البته قيمت آبميوه هــاي پاكتي معموال از 
انواعي كه در بطري هاي شيشــه اي و پالســتيكي عرضه مي شوند، 
گران تر است. نرخ انواع آبميوه بطري تا خردادماه بسته به حجم و البته 
برند، بين 2 تا 5 هزار تومان بود. امروز اما كــف قيمت انواع آبميوه در 
سوپرماركت ها 3500 و سقف آن دست كم تا زمان تنظيم اين مطلب 
25هزار تومان است. فروشندگان سوپرماركت ها مي گويند قيمت انواع 
آبميوه به ويژه پاكتي ها در يك ماه اخير حداقل 30درصد افزايش داشته 
اســت. به گفته آنها آبميوه هاي پاكتي كوچك در خريد اخير 2هزار 
تومان افزايش قيمت داشته اند و به طور مثال آبميوه هاي كوچك برند 
سن ايچ از 3هزار تومان به 5هزار تومان و محصوالت شركت مي ماس از 
2هزار تومان به 4هزار تومان رسيده اند. قيمت اين محصوالت در طول 
2سال اخير چيزي حدود 5برابر شده است. قيمت پاكت هاي آبميوه 
200ميلي ليتري ســال97 يك هزارو 200تومان بود كه در سال98 
بيش از دوبرابر شد و به 3هزار تومان رسيد. از سوي ديگر نگاهي به بازار 
نشان مي دهد قيمت بعضي از كاالهاي مصرفي فقط در 6 ماه گذشته 
اين ميزان تغيير را داشته و از اين جهت شايد بتوان آبميوه را ازجمله 
كاالهايي دانست كه در برابر افزايش قيمت مقاومت بيشتري از خود 
نشــان داده اند. يكي از داليل اين امر البته همان است كه در ابتداي 
مطلب عنوان شد؛ يعني سرانه نه چندان باالي مصرف. دليل ديگر اين 
است كه آبميوه هنوز براي بسياري از مردم كااليي لوكس محسوب 
مي شود و حتي مشــتري هاي جدي هم درصورت مشكل اقتصادي 

به راحتي آن را از سبد خريد حذف مي كنند.
با همه اينها به گفته فروشندگان ســوپرماركت ها مصرف آبميوه در 
دوره كرونا افزايش خوبي داشت و مردم به دليل اعتماد به محصوالت 
كارخانه اي و بسته بندي، بيشتر به مصرف آبميوه روي آوردند. در بازار 
آبميوه كشور با وجود فعاليت شركت هاي متعدد، تنها چند برند مطرح 
داراي تنوع محصول هستند و تقريبا بازار را در اختيار دارند؛ سن ايچ، 
سان استار، تكدانه و شادلي. البته برند عاليس هم با تبليغات گسترده، 

يك سالي هست كه به جمع مدعيان پيوسته است.
 

قيمت بعضي از انواع آبميوه در سوپرماركت هاي تهران
قيمت- تومانمشخصاتبرند

22.000انگور قرمز - يك ليتريسن ايچ
20.000موهيتو - يك ليتريسان استار

8.000آبميوه گازدار آلبالو- يك ليتريعاليس
7.000نوشابه گازدار آلبالو- يك ليتريسن ايچ
23.000انبه - يك ليتريميهن

22.000انار - يك ليتريتكدانه
18.000آلبالو - يك ليتريسن ايچ
6.000هلو -240ميلي ليتريراني 

5.000زردآلو - 200ميلي ليتريسن ايچ 
3.000موز توت فرنگي - 125ميلي ليتريتكدانه

گزارش 
وزانه بورس ر

بازار  سكه و طال

و خودر

سوپرماركت

نماگر هاي بازار سهام در مبادالت ديروز
درصدتغييرمقدار تغييرمقدارنماگر

1597045552213.58شاخص كل بورس-واحد
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عبور نرخ دالر از مرز 31هزار تومان و 
چشم انداز مبهم توليد و عرضه خودرو 
ظرف 2 روز گذشــته شوكي تازه را بر 
پيكره بازار خودرو وارد آورده و به ظهور 
پديده قيمت هاي كاغذي منجر شده 
است. همزمان با افزايش شتاب رشد قيمت ها معاون وزير صنعت، 
اعالم كرده كساني كه يك شبه سود 100 ميليون توماني يا بيشتر 
از فروش خودرو كسب مي كنند بايد ماليات دهند تا هر كسي به 

اين بازار ورود نكند.
به گزارش همشــهري، بررســي قيمت انواع خودروهاي توليد 
داخل، مونتاژي و وارداتي در حاشيه بازار بيانگر اوج گيري دوباره 
نرخ كاغذي خودروهايي است كه هيچ خريدار يا فروشنده اي در 
بازار نداشته و بيش از هر چيز متاثر از انتظارات تورمي، مناقشات 
سياسي و به خصوص افزايش نرخ ارز است.افزايش 10تا بيش از  
100ميليون توماني قيمت برخي خودروها به فاصله يك روز پس 
از ركوردشكني دالر نه تنها موجب انصراف محدود خريداران و 
دالل ها از خريد خودرو شد بلكه فروشنده هاي خودرو نيز از فروش 
عقب نشــيني كرده و به انتظار افزايش بيشتر قيمت ها يا ثبات 
نسبي بازار براي فروش خودروهايشان نشسته اند. رقم خوردن 
قيمت هاي چند صد تا بيش از يك ميلياردتوماني براي خودرو در 
فضاي مجازي و حاشيه بازار موجب شده تا حتي فعاالن صنفي 
نيز قادر به استخراج و اعالم رسمي قيمت خودرو نباشند. فعاالني 
كه تأكيد مي كنند از يك ماه پيش هيچ گونه خريد و فروش خودرو 
نداشته اند و به دليل تشديد ركود بازار كسب و كارشان به خطر 

افتاده است.

قيمتخودرو؛مالكسنجشدارايي
سعيد موتمني از كارشناســان و فعاالن قديمي بازار خودرو در 
گفت وگو با همشــهري در مورد قيمت هــاي عجيب و غريب و 
شرايط اين روزهاي خريد و فروش خودروهاي داخلي، مونتاژي 
يا وارداتي، گفت: قيمت هاي كاغذي و غيرواقعي در بازار خودرو 
موجب قفل شدن بازار خودرو شده به نحوي كه به جرأت مي توان 
گفت طي يك ماه گذشــته هيچ معامله اي توسط فروشندگان 
خودرو در بازار صورت نگرفته، قيمت ها تنها روي كاغذ افزايش 
يافته و حتي كساني هم كه خودرو دارند نيز به اميد گراني بيشتر و 
ناتواني در جايگزيني آن قصد فروش ندارند. به گفته او اگر خريدار 
واقعي ناگزير به خريد خودرو در بازار باشد مي تواند با قيمت هاي 

كمتري نسبت به نرخ هاي اعالم شده كاغذي، خودروي مدنظر 
خود را خريداري كند. مثال در حالي نــرخ 160ميليون توماني 
براي پرايد 111اعالم شــده كه معدود فروشندگاني اين خودرو 
را تا 147ميليون تومان نيز مي فروشــند. موتمني تأكيد كرد، 
شرايط كنوني و قيمت سازي  كاغذي محدود به بازار خودرو نبوده 
و اين روزها هر كسي كه كاالي سرمايه اي مانند خودرو در اختيار 
دارد به دنبال سنجش ميزان دارايي و وضعيت مالي خود بوده و 
قيمت هايي را اعالم مي كند كه دســت به دست مي چرخد. اين 
شــيوه تعيين نرخ خودرو به نوعي بيماري تبديل و بازار خودرو 
عمال قفل شده است. اين فعال صنفي با بيان اينكه قيمت سازي  
كاغذي محدود به خودروهاي توليد داخل نبوده و همه خودروهاي 
مونتاژي و وارداتي نيز اين رشــد قيمت را شاهد بوده اند، گفت: 
اكنون هر كســي براي خودرويش قيمت مي گذارد اما كســي 
فروشنده و خريدار خودرو نيست و حتي واسطه نيز زماني خودرو 

را مي فروشد كه بتواند آن را جايگزين كند.
 

سايهگرانيدالربرقيمتسازيخودرو
 اين كارشناس بازار خودرو افزايش اخير قيمت خودرو را ناشي 
از نبود ثبات ارزي دانست كه خودرو را از كااليي مصرفي به يك 
محصول سرمايه اي تبديل كرده اســت و گفت: نوسان نرخ ارز و 
انتظارات تورمي ناشي از آن موجب شده تا چشم انداز بازار خودرو 
نيز مبهم باشــد به گونه اي كه به نظر مي رسد هرگونه كاهش يا 
افزايش قيمت خودرو بســتگي به نرخ ارز دارد. موتمني با اشاره 
به افز ايش غيرقابل تصور قيمت خودرو، افزود:آنچه مسلم است 
اينگونه باال رفتن كاغذي قيمت خــودرو، پايين آمدن عجيبي 
نيز خواهد داشــت اما زمان اين كاهش قيمت معلوم نيست اين 
قيمت ها موجب شــده تا كســي جرأت خريد يا فروش خودرو 
نداشته باشد. به گفته او شرايط به گونه اي شده كه حتي كساني 
كه متقاضي خريد خودرو هستند نيز به دليل گراني بي رويه خودرو 
قادر به خريد آن نباشند چرا كه با درج يك آگهي هزار نفر تماس 
مي گيرند اما خريداري نيســت و اغلب اين افراد كساني هستند 
كه خودرو داشته و فقط مي خواهند بدانند با قيمت هاي جديد 
سرمايه شان چقدر افزايش يافته اســت حتي دارندگان خودرو 
نيز مي گويند كه اگر خودرو را بفروشند به جاي آن چه بخرند؟ 
اين كارشــناس بازار خودرو گفت: قيمــت 150تا 160ميليون 
توماني اعالم شده براي پرايد 111كه توليد آن در سايپا متوقف 
شده، واقعي نيست و اين قيمت سازي  در مورد همه خودروهاي 

مونتاژي، غيرمونتاژي و وارداتي نيز انجام مي شود و هر روز به طور 
اتوماتيك قيمت ها باال مي رود. او بخشي از گراني بي رويه ساندرو 
استپ وي را ناشي از ممنوعيت شماره گذاري اين خودرو دانست 
كه به تازگي رفع شده اســت و افزود: اما با قيمت 650ميليون 
توماني ساندرو استپ وي اتوماتيك كسي اين خودرو را نمي خرد 
يا با اين قيمت اغلب متقاضيان واقعي قادر به خريد آن نيستند. 
اكنون هيچ معامله اي انجام نمي شــود تا اتحاديه فروشندگان و 
نمايشگاه داران خودرو بتواند نرخ خريد و فروش خودرو در حاشيه 
بازار را كشف و اعالم كند و قيمت هاي اعالم شده فقط روي كاغذ 
بوده و خريداري ندارد. پرسش مطرح آن است كه آيا خريداري 
مثال براي خودرو 206تيپ دو با قيمت 255ميليون توماني وجود 
دارد؟ يا برخي خودروهاي مونتاژي مانند پژو 2008كه قيمت آن 
به يك ميليارد و 100تا يك ميليارد و 200ميليون تومان رسيده 

چه تعداد در بازار موجود است؟ 

ازدريافتمالياتتاعرضهخودرودربورس
اين كارشناس در مورد دريافت ماليات از خريد و فروش خودرو، 
گفت: كساني كه خودرو تحويل گرفته و سودهاي زيادي مي برند 
بايد ماليات بدهند. موتمني در مورد عرضه خودرو در بورس نيز 
گفت: اگر عرضه خودرو در بورس به اندازه كافي نباشد قادر به رفع 
مشكالت بازار نخواهد بود و كساني كه خودرو را از بورس تحويل 
مي گيرند نيز با وجود ممنوعيت معامله تــا 12 ماه مي توانند از 
طريق وكالت كاري يا بالعزل با قيمت 10ميليون تومان پايين تر 
آن را در بازار بفروشند. موتمني گفت: بايد عرضه به اندازه اي باشد 
كه همه بدانند اگر امروز بخواهند هر خودرويي را بخرند در بورس 
عرضه مي شود. تداوم عرضه خودرو در بورس مي تواند هيجانات 
بازار را كاهش دهد همانطور كه اكنون نيز نوسان عرضه يكي از 

داليل اصلي گراني خودرو در حاشيه بازار است.

دريافتمالياتازدالليخودرو
ســعيد زرندي، معاون طرح و برنامه وزارت صنعت بر ضرورت 
دريافت ماليات از فروشندگان خودرو تأكيد و اعالم كرد: آنهايي 
كه يك شبه ســود 100 ميليوني يا بيشتر مي كنند بايد ماليات 
دهند تا هر كسي به بازار خودرو ورود نكند. او افزود: باالخره خودرو 
نيز مثل هر كاالي ديگري قيمت تمام شده اي دارد و براي محاسبه 
آن بايد اجزاي مختلف را بررسي كنيم. در اين بررسي مشخص 
مي شود كه عمده مواداوليه توليد خودرو، افزايش قيمت داشته 

شتابقيمتكاغذيخودرو،رويموجدالر
فعاالن صنفي در گفت وگو با همشهري از قفل شدن بازار و گسترش بيماري قيمت هاي لفظي و كاغذي خبر مي دهند

اما اين همه ماجرا نيست و گراني خيلي از قطعات خودرو متاثر 
از قيمت هاي جهاني است. او افزود: برخي خودروها 6 تا 10هزار 
دالر و خودروهاي پر تيراژ بين 1000تا 2000دالر وابستگي ارزي 
دارند. زرندي افزود: قيمت هاي دولتي رانت  ايجاد كرده و موجب 
شده تا يكشبه 100 ميليون ســود نصيب افراد شود كه اين امر 
موجب شده همه بخواهند در اين بازار سرمايه گذاري كنند. در 
اقتصاد توليدمحور هيچ وقت سود بادآورده وجود نخواهد داشت 

و اگر باشد ماليات هنگفتي براي آن اعمال مي شود.

قيمت برخي خودروهاي صفركيلومتر داخلي در بازار
قيمت)ميليون تومان(نام خودرو

160وانت آريسان
255پژو 206 تيپ 2
322پژو 206 تيپ 5

318پژو 206 صندوق دار
370پژو 207 دستي

540پژو 207 اتومات هاچ بك
1300پژو 2008

275رانا
460اچ سي كراس )98(

320دنا
402دنا پالس

485دنا پالس توربو
220پژو 405 معمولي

320پارس LX )كد23(
LX 220سمند

EF7 280سمند
S7 940هايما

390ال 90 )98(
1380مزدا 3 )98(
160پرايد 111
125پرايد 131
130پرايد 132

160تيبا صندوق دار
170تيبا هاچ بك

179ساينا
185كوييك معمولي

R 190كوييك
240نيسان تك سوز
630چانگان )98(

580رنو ساندرو اتوماتيك )98(
650رنو استپ وي اتوماتيك

1200سراتو 2000 آپشنال )98(
S5 880جك

530ام وي ام X22 )اكسلنت(
410ام وي ام 315 اتومات

830تيگو 5
1050تيگو 7

ديروز قيمت هر قطعه ســكه تمام بهار آزادي طرح جديد در بازار 
تهران از 16ميليون تومان فراتر رفت و گرچه تا ساعت17 به محدوده 
15ميليون و700هزار تومان بازگشــت اما ثبت اين ركورد جديد از 
وجود فضاي هيجاني بر بازار طال و ســكه حكايت داشت، هيجاني 
كه ريشه در التهاب در بازار ارز كشــور دارد. به گزارش همشهري، 
قيمت تمام سكه طرح قديم هم ديروز به يك قدمي 15ميليون رسيد و هر قطعه از آن به قيمت 
14ميليون و900هزار تومان قيمت خورد كه 400هزار تومان نسبت به روز قبل بيشتر بود. نيم 
سكه ديروز با 500هزار تومان افزايش به قيمت 8ميليون و750هزار تومان معامله شد و ربع سكه 
تا 5ميليون و750هزار تومان صعود كرد تا خود را در حوالي رقم 6ميليوني ببيند. هر قطعه سكه 
يك گرمي نيز با 250هزار تومان رشد نسبت به روز قبل به قيمت 2ميليون و900هزار تومان 
رسيد. بازار طال هم ديروز شاهد افزايش بود و هر گرم طالي 18عيار با 29هزار تومان افزايش 

قيمت در بازار تهران به قيمت يك ميليون و449هزار و 737تومان رسيد.
ميثم رادپور، كارشناس بازار طال و سكه در گفت وگو با همشهري تحوالت اخير بازار طالو سكه 
را ناشي از تأثير مستقيم و 100درصدي بازار ارز و افزايش حباب سكه مي داند و مي گويد: قيمت 

واقعي سكه هم اكنون بايد 14ميليون و300هزار تومان باشد و فاصله اين عدد تا رقم 16ميليون رفتوبرگشتسريعقيمتسكه
نشان دهنده حباب نزديك به 10درصدي قيمت سكه است. او مي افزايد: نسبت افزايش قيمت 
طال با دالر يك به يك و كامال مستقيم است و با تغييراتي كه در بازار ارز طي روزهاي اخير شاهد 
آن بوديم افزايش قيمت ســكه و طال دور از انتظار نيســت. رادپور درخصوص تأثير احتمالي 
تحريم هاي ثانويه آمريكا بر بازار سكه و طالي ايران افزود: با توجه به اينكه آمارهاي انتخاباتي 
آمريكا به نفع بايدن است انتظار داريم انتظارات تورمي كاهش يابد چون به عقيده من بخشي از 
اين جهش قيمت ها نه به دليل پولي و افزايش نقدينگي، بلكه ناشي از انتظارات تورمي است. به 
عقيده اين كارشناس آثار ناشي از انتخابات آمريكا مسلط بر آثار ناشي از تحريم هاي جديد خواهد 

بود و درصورت انتخاب بايدن شاهد ريزش در بازار دارايي ها خواهيم بود.

قيمت طال و سكه در بازار آزاد تا ساعت17 ديروز
قيمت )تومان(نوع دارايي

1.449.737طالي 18عيار )گرم(
15.700.000سكه طرح جديد
14.900.000سكه طرح قديم

8.750.000نيم سكه
5.750.000ربع سكه

2.900.000سكه يك گرمي

تا حد زيادي و به صورت رواني به انتخابات رياست جمهوري 
آمريكا مرتبط اســت، از طرفي به نظر نمي آيد شاهد تغيير 
رويه باشيم، اما شايد رأي نياوردن ترامپ به صورت رواني به 
دالرهاي خانگي و فروش آنها اثر بگــذارد و كمي باعث افت 
قيمت شود. تاجبر ادامه مي دهد: بورس نشان داده به دالر 30 
هزار توماني اعتقاد ندارد، چون ارزشگذاري سهام شركت ها 
هيچ كدام براســاس چنين رقمي نبوده و نهايتا با نرخ 22 تا 
25هزار تومان اين كار انجام شده است. به گفته او يك ماه آينده 
براي بازار سرمايه سخت است و به هر دليلي نوسانات بازار با 
تحوالت سياسي جهان گره خورده است، بنابراين تا آن زمان 

شرايط تا حدودي مبهم است.
عظيم ثابت، ديگر كارشناس بازار سرمايه اما درباره چشم انداز 
پيش روي بازار سهام به همشهري مي گويد: چشم انداز آينده 
بازار سهام به متغير هاي كالن اقتصادي ازجمله قيمت دالر، 
نرخ سود بانكي، تورم، انتخابات آمريكا و نحوه تعامل ايران با 
جامعه جهاني بســتگي دارد با اين حال با فرض ثابت بودن 
شــرايط فعلي و با اطالعاتي كه هم اكنون در دسترس داريم 
در 3ماهه پاييز رشــدي در بازار اتفاق نخواهــد افتاد و بازار 
سهام تا پايان سال هم متعادل خواهد بود. او در پاسخ به اين 
پرسش كه چرا بازار سهام با رشد چنداني مواجه نخواهد شد 
مي گويد: متأسفانه بخشي از نقدينگي كه در نيمه اول سال 
وارد بازار شده بود از بازار خارج شده است و سهامداران با ترس 
زيادي مواجه شده اند با اين حال اگر قيمت دالر افزايش يابد 
مي تواند زمينه رشد شاخص را فراهم كند. محمد گودرزي، 
يك كارشناس ديگر بازار سرمايه دليل رشد بازار را به ويژه در 
مبادالت ديروز رشد قيمت دالر تا سطح 30هزار تومان و رشد 
قيمت ساير بازار ها مي داند و مي گويد: رشد بازار هاي موازي و 
افزايش قيمت دالر ازجمله داليل رشد شاخص بورس است با 
اين حال ادامه روند رو به رشد بازار بستگي به نرخ سود بانكي 
و انتخابات آمريكا دارد و به نظر نمي رســد بازار همانند قبل 
به صورت هيجاني افزايش يابد بلكه به صورت تعادلي خواهد 
بود. به گفته گودرزي افزايش نرخ ســود بانكي بزرگ ترين 

چالش پيش روي بازار سرمايه در آينده است.
محمدرضا مايلي، يك كارشــناس ديگر بازارسرمايه درباره 
چشــم انداز آينده بازار ســهام مي گويد: اگر قيمت دالر در 
محدوده 25هزار تا 35هزار تومان ثابت بماند، همچنان بازار 
سرمايه به خصوص در گروه صنايع وابسته به دالر مي تواند، 
مورد اقبال سرمايه گذاران باشد، اما جذابيت بازار سرمايه از 
اين به بعد مربوط به شــركت هايي خواهد بود كه سودهاي 
بااليي دارند و در مجامع شــان مي توانند سود خوبي تقسيم 
كنند، زيرا ممكن اســت مانند نيمه نخست سال سودهاي 
سرمايه اي ناشي از افزايش قيمت سهام، جذابيت نداشته و در 

نتيجه اقبال بازار روي سودهاي تقسيمي باشد.
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بعد از آنكه مهدي رسول پناه بسته بودن مسير انتقال پول را عامل 
اصلي ناتواني در پرداخت مطالبات برانكو عنوان كرد، علي كريمي به 
تندي به او يورش برد و گفت: »پول برانكو را بدهيد، خودم به دستش 
مي رسانم.« كريمي در بخش ديگري از پست انتقادي اش، از افشين 
پيرواني هم بابت غفلت از پرداخت دستمزد مهدي ترابي و فراهم 
شدن امكان فسخ قرارداد اين بازيكن انتقاد كرده بود. برخي حاميان 
هميشگي پيرواني هم با ذكر اين نكته كه او فقط »سرپرست« تيم 
بوده و نقشي در اين مسايل نداشــته، به دفاع از افشين پرداختند. 
اين در حالي است كه با اعالم باشگاه پرسپوليس، افشين پيرواني 
روز 18خرداد به عنوان مسئول نقل وانتقاالت معرفي شد و تا روز 
10شــهريور كه ترابي قراردادش را فسخ كرد، تقريباً 3 ماه فرصت 

داشت با بررسي قرارداد اين بازيكن، جلوي ضرر را بگيرد.

چرا انتقاد علي كريمي درست است؟

برخورد باشگاه پرسپوليس با بوژيدار رادوشوويچ قشنگ مصداق بارز 
»نو كه اومد به بازار، كهنه مي شه دل آزار« است. دروازه بان كروات 
در همه اين سال ها يار وفادار پرسپوليس بوده و هر گاه فرصتي پيدا 
كرده، بي منت با تمام تالش براي تيم به ميدان رفته است. او البته بعد 
از جدايي بيرانوند توقعات را برآورده نكرد و نيمكت نشين حامد لك 
شد؛ گلري كه از بدو حضورش در تيم، درخششي خارق العاده داشت. 
دم لك گرم، اما اين دليل نمي شود پرسپوليسي ها حاال كه احساس 
بي نيازي مي كنند، به رادو بي احترامي كنند، پاداش او را ندهند يا 
تحويلش نگيرند. اين همان دروازه باني است كه چند ماه پيش سمبل 
غيرت حساب مي شد و با شوق و ذوق، قراردادش را 3 ساله تمديد 
كرديد. هم آن ذوق زدگي بيش از حد غلط بود و هم اين بي تفاوتي. به 

آدم ها مثل »آدم« نگاه كنيد. حرمت شان را نگه داريد.

رادو جنس اضافه نيست

كالً انتخاب هاي سعيد عزت اللهي در سال هاي اخير طوري بوده كه 
اسم باشگاه هاي اين بازيكن را 3 بار پشت سر هم نمي شود به زبان آورد. 
او كه سابقه بازي در آمكارپرم روسيه و يوپن بلژيك را دارد، هم اكنون 
در تيم وايله بلدكلوب دانمارك توپ مي زند. اصال همين انتخاب هاي 
هوشمندانه تيم ملي را از سعيد گرفت. به هر حال اخيرا يك سايت 
دانماركي با آب و تاب در مورد صفحه اينســتاگرامي يك ميليون و 
300هزار نفري عزت اللهي مطلبي تهيه كرده و نوشته: »اين بازيكن كه 
در دانمارك گمنام است، براي ايرانيان سلبريتي محسوب مي شود. او 
2برابر كاسپر اشمايكل فالوور دارد.« خب البته دانمارك فقط 5ميليون 
نفر جمعيت دارد كه 2 ميليون نفر كمتر از دنبال كنندگان صفحه علي 
كريمي است. در هر صورت ما از سايت دانماركي بابت پرداختن به اين 

دستاورد بزرگ ملي)!( قدرداني مي كنيم.

اين يعني دستاورد ملي

نكته بازي

هاشــم صيامي، رئيس فدراســيون دووميداني شد اما 
تبريك ها به مجيد كيهاني رسيد. كيهاني، رئيس سابق 
فدراسيون بود؛ او اسفند 98در انتخاباتي غيرقانوني رقابت 
را به افشين داوري، نامزد نزديك به وزارت ورزش باخت. 
بعد از اعتراض  ها، انتخابات باطل شــد اما اين بار براي 
انتخابات 20مهر، صالحيت كيهاني تأييد نشــد. بهانه، 
عملكرد نامطلوب او در 4 سال گذشــته بود. اينكه اگر 
او عملكرد نامطلوبي داشته، چرا براي انتخابات اسفند 
تأييد صالحيت مي شود و مهم تر اينكه چرا وزارت ورزش 
اجازه نداده اعضاي مجمع عملكرد او را رد يا تأييد كنند، 
سؤال هايي بودند كه در آن زمان بي پاسخ ماندند. در آن 

روزها كمتر كســي فكر مي كرد كه صيامي كه دست 
راســت كيهاني بود و در آخرين روزها براي احتياط در 
انتخابات ثبت نام كرده بــود، در نهايت به عنوان رئيس 

جديد انتخاب شود.
گفته مي شد وزارت ورزش اين بار پشت داوري را خالي 
كرده و ايوب بهتاج كانديداي نزديك به وزارت است. او با 
پشتوانه مديريت در اداره كل ورزش آذربايجان شرقي و 
اردبيل و سابقه مديريت در باشگاه تراكتورسازي، مهره  
قوي تري در مقايســه با داوري بود كه نه عملكرد قابل 
دفاعي از خود در دوران رياست در فدراسيون دووميداني 
به جا گذاشــته و نه خاطره خوبي از سرپرســتي او در 

فدراسيون واليبال در يادها مانده است. وزارت ورزش حتي 
داوري را از اين وزارتخانه هم حذف كرد؛ پيش از انتخابات 
از او خواسته شد از سمت خود، يعني مديركلي توسعه 
ورزش حرفه اي و امور باشگاه هاي وزارت ورزش استعفا 
دهد. داوري كه در دور اول انتخابات ديروز 12رأي آورده 
بود، وقتي نتوانست به دور دوم برسد، مجمع را ترك كرد.

هرچند ديروز مهدي علي نژاد، معاون وزير و رئيس مجمع 
بعد از انتخاب صيامي مدعي شــد انتخابات مهندسي 
نشده، اما اعتراض هايي كه ورزشكاران روزهاي گذشته 
داشــتند، حرف علي نژاد را تأييد نمي كند. روز گذشته 
در كنار احسان حدادي، ديگر نماينده هاي ورزشكاران 

مهدي پيرجهان و ريحانه مبيني بودند. حسن تفتيان 
دونده سرعت كه بعد از حدادي پرافتخارترين ورزشكار 
مرد است، به انتخاب پيرجهان معترض شده بود. هرچند 
فرزانه فصيحي به انتخاب مبيني واكنشــي نشان نداد 
اما بايد قبول كرد كه فرزانه با داشتن ورودي مسابقات 
جهاني و ركوردشكني ها و مقام هايي كه چند ماه گذشته  
در تورنمنت هاي بين المللي داشته، چند قدم جلوتر از 
مبيني است كه به تازگي ركورد پرش طول ايران را در 
مسابقات داخلي جابه جا كرده است. عالوه بر اين گفته 
مي شد ديگر اعضاي مجمع هم به نفع بهتاج چيده شده 
بودند. با نتيجه ديروز به نظر مي رسد تيم كيهاني قوي تر 

از تيم بهتاج كار كرده است. صيامي در دور اول 16رأي و 
بهتاج 13رأي داشتند. 12رأي هم به داوري و يك رأي 
به حسين جاليي يكي ديگر از روساي سابق فدراسيون 
رسيد. اما در دور دوم صيامي با 24رأي به پيروزي رسيد، 
بهتاج 17رأي داشت و 2نفر هم سفيد رأي دادند. صيامي 
بعد از انتخابات گفت كه اگر شرايط فراهم شود، از كيهاني 
در فدراسيون كمك مي گيرد. اين يك تعارف نبود. گفته 
مي شود كيهاني روزهاي آينده به عنوان نايب رئيس به 
فدراسيون بازمي گردد و به احتمال زياد قدرت اصلي دست 
او خواهد بود، درست مثل زماني كه قدرت در فدراسيون 

فوتبال بين تاج و كفاشيان جابه جا مي شد.

پرسپوليســي ها روز گذشته سخت 
در تــالش بودنــد تا هر طور شــده 
پول برانكو را جور كنند و به دســت 
او برســاندند؛ اتفاقي كه تــا آخرين 
ســاعات ديروز رخ نداد. وكيل برانكو 
كه در هفته هاي اخير حضور پررنگي 
در رســانه هاي داخلي داشــته، روز 
گذشــته هم مصاحبه اي انجام داد و 
مدعي شــد مهلت پرسپوليس امروز 
تمام مي شود و باشــگاه بايد خودش 
را آماده جريمه هاي سنگين تر كند. 
البته اينطور كه خود پرسپوليسي ها 
تأكيد دارند، خطري مثل كسر امتياز 
و يا ســقوط به دســته پايين تر فعال 
اين تيم را تهديد نمي كند. اميرعلي 
حسيني، مدير امور بين الملل باشگاه 
پرســپوليس در اين خصوص بيشتر 
توضيح داده اســت: »من نقل قولي را 
از مديريت تيم اعالم مي كنم و طبق 
صحبت هاي آنها، قرار اســت قبل از 
اينكه خطري باشگاه را تهديد كند، اين 
مبلغ را پرداخت كنند. اينكه اگر بدهي 

پرداخت نشود تيم دچار كسر امتياز 
شود يا به دسته پايين تر سقوط كند، در 
حوزه اختيارات بنده نيست كه بخواهم 
اظهارنظر كنم ولي در طول 11سالي 
كه من در باشگاه هستم، زماني كه فيفا 
حكمي را اعالم مي كند، قبل از آن ابتدا 
مهلت يك ماهه يا 45روزه مي دهد و 
پس از آن پنجره بسته مي شود و اگر دو 
پنجره بسته شد و باشگاه به تعهداتش 
عمل نكرد، آن زمان مي تواند اتفاقات 
بدتري بيفتد ولي ما در اين زمينه هيچ 
مكاتبه اي نداشته ايم. در كتاب قانون 
فيفا آمده است كه مرحله اول تذكر به 
باشگاه خاطي است، پس از آن توبيخ 
كتبي، سپس بسته شدن پنجره نقل و 
انتقاالتي، بعد از آن كسر امتياز، مرحله 
بعدي سقوط به دســته پايين تر و در 
پايان محروميت فدراسيون هاي ملي 
از بازي هاي فيفا است. در رأي صادر 
شده آمده است كه به محض پرداخت 
جريمه، پنجره نقــل و انتقاالتي باز 

خواهد شد.«

 كيهاني با نام صيامي رئيس دووميداني شد

   فعال خبری از كسر امتياز
  و سقوط نيست

  براي انتخابات روز گذشته فدراسيون دووميداني كيهاني تأييد صالحيت نشده بود اما دبير سابق او گزينه وزارت را شكست داد 

نتايج ضعيف سولشر در اين فصل او را در آستانه اخراج از 
منچستريونايتد قرار داده است. باخت6بريك به مورينيو 
چيزي نيست كه مديريت باشــگاه بتواند آن را هضم كند. 

حاال هر روز رسانه هاي انگليسي كه دستي بر آتش شايعات 
دارند، يك جانشين را براي سرمربي نروژي معرفي مي كنند. 
مارك هيوز، اسطوره سابق منچستر معتقد است كه رايان 
گيگز شانس زيادي براي اين پســت دارد. سرمربي حال 
حاضر تيــم ملي ولز بــدون درنگ پس از آويــزان كردن 
كفش هايش در كســوت مربي روي نيمكــت من يونايتد 

نشست اما نتوانست به ســرمربيگري برسد. جدا از گيگز، 
نام پوچتينو هم براي اين سمت به گوش مي رسد. سرمربي 
سابق تاتنهام كه هنوز شغلي براي خودش دست و پا نكرده 
گزينه من سيتي هم هست تا اگر باشــگاه با گوارديوال به 
بن بست خورد به اين تيم برود. آلگري هم 2 سال است تيم 

ندارد و هميشه گزينه منچستريونايتد بوده است.

 پيشنهاد 2/2ميليون دالري قائدي رد شد
    استقاللي ها اين روزها منتظر روشن شدن تكليف ستاره هاي تيم شان هستند  ستاره هايي كه حفظ آنها سخت و سخت تر شده است

اميرحسين اعظمي| تكليف سرمربي و كادرفني استقالل براي فصل جديد مشخص شده اما هواداران اين تيم كماكان نگران آينده هستند. از طرفي پنجره نقل و انتقاالتي 
آبي ها كه به خاطر بدهي شفر بسته شده، هنوز باز نشده تا خريدهاي جديد كماكان وضعيت نامشخصي داشته باشند. در مقابل پس از جدايي روزبه چشمي، حاال چند 
ستاره ديگر هم در آستانه ترك تيم قرار گرفته اند، ستاره هايي كه جدايي هر كدام مي تواند ضربه اي سنگين به استقالل وارد كند. مروري بر آخرين وضعيت اين چند ستاره، 

شرايط اين روزهاي استقالل را بهتر نشان مي دهد.

بهروز رسايلي| پرسپوليس فقط 90 دقيقه تا رسيدن به 
بزرگ ترين  رؤياي تاريخش، قهرماني در ليگ قهرمانان 
آســيا فاصله دارد؛ عنواني كه مي تواند كلكسيون 
افتخارات سرخپوشــان را كامل كند. با اين همه اما، 
شمايل اين روزهاي پرســوليس هرگز شبيه تيمي 
نيست كه در آستانه اين افتخار مهم و تاريخي قرار 
دارد. پرسپوليس به صورت نقد و نسيه، بالفعل و بالقوه 
درگير مشكالتي است كه مي تواند بار ديگر آنها را در 

يك قدمي لمس رويا، ناكام بگذارد.

  چرا اين فينال راحت تر است؟
اين دومين فينال آسيايي پرسپوليس است، اما اين بازي به 
چند دليل مهم تر و آسان تر از مسابقه قبلي به نظر مي رسد. 
نوبت قبلي پرسپوليس بعد از راهيابي به بازي نهايي، به 
نوعي از نظر روحي بابت اين دســتاورد تاريخي »اشباع« 
شد. شادي گسترده بازيكنان اين تيم بعد از شكست دادن 
السد در نيمه نهايي نشــان مي داد پرسپوليسي ها از نظر 
انگيزشي به قله رسيده اند و ظرفيت روحي الزم براي پشت 

سر گذاشتن فينال را ندارند. اين بار اما قرمزها باتجربه تر 
شده اند. فينال ديگر براي شان سورپرايز نيست؛ بلكه محلي 
است براي جنگيدن. مهم تر از همه اينها آنكه مسابقه نهايي 
قرار است به صورت تك بازي در غرب آسيا برگزار شود و ديگر 
خبري از قاره پيمايي و به هم خوردن »ساعت بدن« نيست. 
پس پرسپوليس روي كاغذ و بدون توجه به اسم رقيبش، 
فينالي آسان تر و جامي سهل الوصول تر در پيش دارد؛ البته 

اگر خودي ها بگذارند!
  دو به اضافه يك غايب قطعي

حتما مي دانيد كه پنجره نقل وانتقاالتي سرخپوشان بسته 
اســت و آنها تا فينال اجازه اضافه كردن بازيكن به نفرات 
فعلي را ندارند. در چنين شرايطي دست كم غيبت 2 بازيكن 
پرسپوليس در بازي نهايي قطعي است. احسان پهلوان و 
وحيد اميري به دليل محروميت قادر به حضور در فينال 
29 آذر نيستند. عيسي آل كثير هم فعال جزو محرومان 
تلقي مي شود؛ مگر اينكه تالش باشگاه براي بخشودگي 
او به نتيجه برسد. عجيب اينكه هر سه بازيكن يادشده جزو 
عناصر هجومي و بسيار مهم سرخپوشان به شمار مي آيند؛ 
نفراتي كه غيبت شان مي تواند ساختار تهاجمي پرسپوليس 

را به شدت با آسيب مواجه كند.
  ريزش هاي احتمالي

در شــرايط فعلي اما ممكن اســت نفرات ديگري هم از 
پرسپوليس جدا شوند. به عنوان مثال وضعيت بشار رسن 
روشن نيســت. بشــار اگر بهترين بازيكن غرب آسيا در 
مسابقات ليگ قهرمانان نبود، دســت كم جزو 5 نفر برتر 

محسوب مي شد. جدايي او قطعا مي تواند به سرخپوشان 
آسيب بزند. رســن در ميانه ميدان بازيكن بي جانشين 
پرسپوليس است و دست كم تا زمان تنظيم اين مطلب خبر 
قطعي مبني بر بازگشتش به ايران براي شركت در تمرينات 
وجود ندارد. گويا بوژيدار رادوشــوويچ هم شرايط فسخ 
قرارداد را دارد. شايد االن به خاطر درخشش حامد لك ادامه 
حضور رادو حياتي به نظر نرسد، اما چه كسي مي داند 2 ماه 
بعد شرايط فني و فيزيكي لك چطور خواهد بود؟ داستان 
شجاع خليل زاده را هم همه مي دانيد؛ بازيكن مهمي كه 
تقابلش با باشگاه آشكار و عريان شده است. شجاع در قطر 
بسيار به پرسپوليس كمك كرد و جدايي احتمالي او خبر 
ناگواري براي يحيي گل محمدي خواهد بود. همه اينها در 
حالي است كه هنوز تكليف محمد نادري هم روشن نشده.

  بحران روحي؟
داستان كشدار عدم پرداخت مطالبات برانكو هم باعث شده 
هراس از محروميت، كســر امتياز يا سقوط پرسپوليس، 
كل خانواده سرخپوشــان را درگير كند. پرونده برانكو و 
داستان هاي مشابه، براي پرسپوليس حكم بمب ساعتي 
را دارد كه هر لحظه مي تواند منفجر شود و البته تخمين 
دقيقي از خســارات آن وجود ندارد. تصور اينكه چنين 
مجازاتي پيش از فينال ليگ قهرمانان آسيا با عث لطمه 
روحي قرمزها شود، بسيار تلخ و دشــوار است. به سامان 
كردن اين پرونده ها، مهم ترين محك مديران پرسپوليس 
محسوب مي شود. شكست آنها در اين مورد، هرگز قابل 

بخشش نخواهد بود.

  دلشوره پاي جام
   چرا فينال آسيايي دوم پرسپوليس 

  متفاوت است؟ مرور چند حقيقت
  تلخ و شيرين    در همين مورد 

  رضايتنامه 3 ميليون دالري
سرپرست جديد باشگاه استقالل در نخستين جلسه تمريني 
 آبي ها احتمال فروش مهدي قائدي را رد نكرد و مدعي شد
 هيأت مديره بايد در اين خصوص تصميم نهايي را بگيرد. 
يك روز پس از اين ادعا خبر رســيد اســتقاللي ها حداقل 
براي يك نيم فصل قيد فروش قائدي را زده اند اما براساس 
اطالعاتي كه خبرنگار همشهري به دســت آورده، پرونده 
ترانسفر اين بازيكن كماكان باز است. اينطور كه گفته مي شود 
استقاللي ها قائدي را تنها در شرايطي به فروش مي رسانند 
كه باشگاهي قبول كند براي رضايتنامه او مبلغي در حدود 
3 ميليون دالر )بيش از 90 ميليارد تومان( پرداخت كند. 
جالب اينكه شنيده مي شود يك باشــگاه قطري در زمان 
سعادتمند حاضر بوده با پرداخت 2 ميليون و 200 هزار يورو 
)بيش از 66 ميليارد تومان( رضايتنامه قائدي را بگيرد اما 
استقاللي ها از رقم پيشنهادي خود كوتاه نيامده اند تا شماره 
10فعال استقاللي بماند. در روزهايي كه استقالل به شدت 
با مشكالت مالي دســت و پنجه نرم مي كند، بايد منتظر 

ماند و ديد باشگاهي حاضر به پرداخت چنين رقمي براي 
رضايتنامه قائدي مي شود يا خير.

  در انتظار خارجي ها
دياباته و ميليچ هنوز در دور جديد تمرينات حاضر نشده اند 
و شنيده مي شود تنها در شــرايطي به ايران برمي گردند 
كه تا فردا حق و حقوقشــان را بگيرند. در اين ميان ميليچ 
قراردادش را يك طرفه فسخ كرده اما دياباته منتظر مانده 
تا ببيند اســتقاللي ها باالخره پــول او را مي دهند يا خير. 
مديران استقالل اميدوارند هرطور شــده اين خارجي را 
حفظ كنند تا بار ديگر با خشــم هواداران روبه رو نشوند اما 
شواهد نشــان مي دهد آنها از اين بابت مطمئن نيستند! 
براساس شنيده ها استقاللي ها هنوز آخرين سهميه ليگ 
برتري خود را پر نكرده اند تا تكليف ميليچ و دياباته مشخص 
شود. آنها درصورت جدايي احتمالي دياباته و قائدي حتما 
بايد يك مهاجم جذب كنند و درصورت جدايي ميليچ بايد 
سراغ يك دفاع چپ بروند. جالب اينكه در چنين شرايطي 
خبر رســيده اســتقاللي ها در روزهاي اخير مذاكراتي با 

مديربرنامه هــاي محمد نادري، دفاع چپ پرســپوليس 
داشته اند تا درصورت جدايي ميليچ با او قرارداد امضا كنند. 
البته ظهر ديروز تسنيم مدعي شد نادري با پرسپوليسي ها 
براي تمديد مذاكراتي داشته و حتي به توافقاتي هم رسيده 

است.
  منتظر سبز شدن چراغ

استقاللي ها هر چند مهدي مهدي پور را در پست هافبك 
دفاعي جذب كرده اند و فرشيد باقري و مسعود ريگي را هم در 
اين پست دارند اما كماكان دنبال حفظ علي كريمي هستند، 
بازيكني كه مرد اول خط مياني آبي ها در فصل گذشته بوده 
است. در روزهاي گذشته شايعه رد شدن علي كريمي در 
تست هاي پزشكي 2 باشگاه خارجي به دليل مصدوميت 
كهنه در ناحيه كمر، استقاللي ها را به حفظ شماره 6اميدوار 
كرده اما او هنوز چراغ سبزي براي تمديد به آبي ها نشان نداده 
و اينطور كه گفته مي شود هنوز به دنبال لژيونر شدن است. او 
تنها در شرايطي حاضر به تمديد با استقالل مي شود كه تمام 

درهاي لژيونر شدن برايش بسته شود.

  سولشر رفتني است
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توليد ساالنه زباله در جهان با 
شعار »حفظ محيط زيست« پسماند

همخواني ندارد. در سراســر 
جهان ســاالنه 1.01ميليارد تن پســماند 
شهري توليد مي  شــود و حداقل 33درصد 
پسماند با روش ايمني محيط زيست مديريت 
نمي شــود. به عبارتي هر نفر به طور متوسط 
0.74كيلوگرم زباله توليــد مي كند. در اين 
ميان، در كشــورهاي با درآمــد باال حدود 
34درصد يا 683ميليون تن زباله جهان توليد 

مي شود.
طبق برآوردهــا، زباله هاي جهاني تا ســال 
2050به 3.40تن مي رسد كه بيشتر از 2برابر 
رشد جمعيت در مدت مشابه است. بين توليد 
زباله و سطح درآمد، رابطه مثبت وجود دارد. 
يعني پيش بيني مي شود توليد سرانه روزانه 
زباله در كشورهاي با درآمد باال تا سال 2050، 
19درصد افزايش يابد. البته در مقايســه با 
كشــورهاي با درآمد كم و متوســط    انتظار 
مي رود تقريبا 40درصد يا بيشتر توليد زباله 
افزايش يابد. در عين حال، به نظر مي رســد 
توليد زباله در پايين ترين سطح درآمد كاهش 
پيدا مي كند، ولي بعد با تغييرات درآمدي و  
افزايش ميزان هزينه هاي خانواده، با سرعت 
بيشــتري رشــد پيدا مي كند. پيش بيني 
مي شود مقدار كل پســماند توليدشده در 
كشــورهاي كم درآمد تا سال 2050بيش از 
3برابر افزايش يابد. منطقه آسياي شرقي و 
اقيانوس آرام بيشترين زباله هاي جهان را با 
23درصد توليد مي كنند و منطقه خاورميانه 
و شــمال آفريقا كمترين توليد را با 6درصد 

دارند. بــا اين حال، ســريع ترين مناطق در 
حال رشد كشورهاي جنوب صحراي آفريقا، 
آسياي جنوبي و خاورميانه و آفريقاي شمالي 
هستند كه انتظار مي رود تا سال 2050توليد 

زباله به ترتيب 3برابر، 2برابر و 2برابر شود. 
در اين مناطق، بيــش از نيمــي از زباله ها 
هم اكنــون به طور آشــكار رها مي شــود و 
ســير رشــد زباله ها پيامدهاي زيادي براي 
محيط زيست ، سالمتي و شكوفايي خواهد 
داشت. بنابراين، نياز به اقدامات فوري در اين 

عرصه آشكار است.)نمودار1(

هزينه جمع آوري زباله با سطح درآمد
جمع آوري زباله يك گام اساسي در مديريت 
پسماند محسوب مي شــود، اما هزينه هاي 
جمع آوري تا حد زيادي، با توجه به ســطح 
درآمد، متفاوت هســتند. در كشورهايي با 
درآمد متوســط رو به باال و باال جمع آوري 
زباله تقريبــاً منطبق با آمار جهاني اســت. 

كشورهاي كم درآمد حدود 48درصد زباله ها 
را در شــهرها جمع آوري مي كنند، اما اين 
نسبت به 26درصد در خارج از مناطق شهري 
كاهش مي يابد. در سراســر مناطق جنوب 
صحراي آفريقا حدود 44درصد، زباله را جمع 
مي كنند، درحالي كه اروپا و آســياي ميانه و 
آمريكاي شــمالي حداقل 90درصد زباله را 

جمع مي كنند. )نمودار2(

درآمد باال و كاهش دورريختني ها 
تركيبات زباله با درنظر گرفتن سطح درآمد 
متفاوت است و الگوهاي متنوعي از مصرف 
را نشان مي دهد. كشــورهاي با درآمد باال 
نســبتاً كمتر مواد غذايي و زباله سبز دور 
مي ريزند كه 32درصد از كل زباله ها است 
و زباله هاي خشك بيشتري توليد مي كنند 
كه قابل بازيافت هستند ازجمله پالستيك، 
كاغذ، مقوا، فلز و شيشه كه 51درصد زباله 
را تشكيل مي دهند. كشــورهاي با درآمد 

متوسط و كم درآمد به ترتيب 53و 57درصد 
مواد غذايي و زباله هاي سبز توليد مي كنند 
كه با كاهش ســطح توســعه اقتصادي و 
كسري پســماندهاي آلي افزايش مي يابد. 
در كشورهاي كم درآمد، مواد قابل بازيافت 
فقط 20درصد از جريان زباله را تشــكيل 
مي دهند. در سراســر مناطق، تنوع زيادي 
در حوزه پســماندها، فراتر از آنهايي كه با 
درآمد هم تراز هســتند، وجود ندارد. همه 
مناطق به طور متوسط حدود 50درصد يا 
بيشــتر زباله هاي آلي توليد مي كنند، به 
غيراز اروپا و آسياي ميانه و آمريكاي شمالي 
كه قســمت هاي باالتر زباله خشك توليد 

مي كنند. )نمودار 3(
اســتفاده از فناوري ها براي برطرف كردن 
مشكل پسماند يك راهكار مناسب محسوب 
مي شود، اما كشــورهايي كه با تخليه و ساير 
روش هاي مديريت پســماند ابتدايي پيش 
مي روند، درصــورت انتخــاب راه حل هاي 

مناسب محلي، به احتمال زياد موفق مي شوند. 
در سطح جهان، بيشتر زباله ها هم اكنون به 
نوعي در مركز جمع آوري زباله دفن مي شود. 
حدود 37درصد زباله هــا در اين مراكز دفن 
مي شــود كه 8درصد آن در محل هاي دفن 
بهداشــتي با سيســتم هاي جمع آوري گاز 
دفن زباله دفع مي شود. دفن زباله آزاد حدود 
31درصد زباله را تشكيل مي دهد، 19درصد 
از طريق بازيافت و كمپوست بازيابي مي شود 
و 11درصد براي دفع نهايي سوزانده مي شود. 
دفع يــا تصفيه كافــي زبالــه، مانند محل 
دفن زباله كنترل شــده يا تاسيســاتي كه با 
سختگيري بيشتري اداره مي شوند، تقريباً 
به طور كلي در قلمرو كشــورهاي با درآمد 
متوسط   و باال قرار دارد. كشورهاي كم درآمد 

معموالً به دامپينــگ آزاد اعتماد مي كنند. 
93درصد زباله در كشورهاي كم درآمد و فقط 
2درصد زباله در كشورهاي با درآمد باال هدر 
مي رود. 3 منطقه به طور آشكار بيش از نيمي 
از زباله هاي خود را تخليه مي كنند؛ خاورميانه 
و شــمال آفريقا، جنوب صحــراي آفريقا و 
آسياي جنوبي. كشورهاي با درآمد متوسط 
رو به   باال با 54درصد، بيشترين درصد پسماند 
را در محل دفن زباله دارنــد. اين ميزان در 
كشورهاي با درآمد باال به 39درصد كاهش 
مي يابد، 36درصد زباله به ســمت بازيافت و 
كمپوست مي رود و 22درصد را مي سوزانند. 
سوزاندن عمدتا در كشورهايي با ظرفيت باال، 
پُردرآمد و داراي محدوديت در زمين استفاده 

مي شود. )نمودار 4( 

محمود مواليي
خبرنگار

فرزانه بشردوست
دبير كل كانون سالمندان شهر تهران

   ميزان باالي پسماند  تر  در شهر تهران
جمعيت شهر تهران با بيشتر از 85 ميليون نفر، توليد پسماند بسياري هم دارد. هر شهروند تهراني 
از توليد روزانه پسماند 600گرم سهيم اســت. در پايتخت ايران روزانه 6500تن زباله جمع آوري 
مي شود و پيش از تورم اقتصادي در سال هاي اخير توليد پسماند بيشتر از 7هزار تن بود. شهرداري 
تهران، با اجراي طرح كاپ، درصدد تفكيك زباله از مبدا و ساماندهي وضعيت مخازن زباله برآمده 
است. با اين حال، ميزان پسماند  تر در شهر تهران روزانه 4550تن است. يعني 70درصد پسماند 
پايتخت  تر است، درحالي كه 30درصد باقيمانده را زباله خشك تشكيل مي دهد؛ با توليد 1950تن. در 
اجراي طرح كاپ يا طرح كاهش پسماند كه توسط سازمان مديريت پسماند شهرداري تهران انجام 
مي شود، كم كم مخازن بزرگ در معابر شهر حذف خواهد شد. در ماه هاي گذشته ابتدا در 4منطقه 
شهر به صورت پايلوت اين طرح اجرا شد؛ به اين ترتيب كه 2و 3مخزن زباله در شهرك ها، مجتمع هاي 
ساختماني، فروشگاه هاي شهروند و ميادين ميوه وتره بار قرار گرفت. به موازات آن نيز 10هزار مخزن 
زباله از معابر جمع آوري شــد تا تعداد اين مخازن به 50هزار عدد برسد. با اين سياست، عالوه بر 
تفكيك زباله، از زباله گردي كودكان نيز جلوگيري مي شود. در عين حال، »شنبه هاي بدون پسماند« 
طرحي است كه شهرداري در مناطق اجرا مي كند و در اين طرح شهروندان تشويق مي شوند كه 
در ازاي تحويل زباله خشك، هديه  دريافت كنند. اصلي ترين مركز دفن زباله شهر تهران آرادكوه 
است كه در آينده ظرفيت آن پُر خواهد شد و به همين علت، ايجاد زيرساخت هايي براي توليد زباله 

كمتر و تفكيك زباله و بازيافت آن، مي تواند تا حد زيادي از آمار باالي توليد زباله جلوگيري كند.

پمپ هاي قابل حمل
براي رفع آب گرفتگي در مناطق مختلف شــهرداري، از پمپ هاي لجن كش يا 
پمپ هاي آب استفاده مي شود كه با وانت و به همراه موتور برق حمل مي شوند. 
اين پمپ ها كه براساس قطر لوله تقسيم بندي مي شوند آب سطحي را در چند 
دقيقه به سمت نزديك ترين نهر غيرمسدود منتقل مي كنند. پمپ هاي لجن كش 
يا كف كش هم به همين شــكل براي تخليه آب باقيمانده در برخي نقاط مورد 
استفاده قرار مي گيرد. دسته  ديگري از پمپ هاي قوي تر كه برخي از شهرداري ها 
از آنها استفاده مي كنند پمپ هاي خود مكش هستند كه به صورت يدك كش با 
خودرو ديگري به محل آب گرفتگي برده مي شود و مي تواند آب را به همراه ذرات 
سنگ و خاك پمپ كند، اما هنگامي كه راهبندان رخ داده باشد انتقال هيچ يك 
از اين تجهيزات به سرعت ممكن نيست. به همين دليل كارگران شهرداري هر 
ناحيه يا پيمانكاران مربوطه تالش مي كنند پيش از گسترده شدن آب گرفتگي 

و ايجاد راهبندان هاي وسيع، مسير آب را به هر شكل باز كنند.

ث
مك

قبــال كيســه  و بطري هاي 
پالستيكي عامل بسته شدن گزارش

مسير جوي ها و كانال هاي 
آب بودند و امســال ماســك هاي يك بار 
مصرف هم به آنها افزوده شــده است. از 
ابتداي انتشــار كرونا، بارها هشدار داده 
شده كه دور انداختن ماسك و دستكش 
در فضاي باز شهر مي تواند باعث گسترش 
بيشتر كوويد-19 شــود، اما ماسك هاي 
استفاده شــده آنقدر زيادشده اند كه حاال 

مي توانند باعث آب گرفتگي هم بشوند.
در روز هاي گذشته، فيلمي منتشر شد كه 
در آن يكي از پيمانكاران شهرداري منطقه4 
براي باز كردن نهر سرپوشيده اي كه در اثر 
زباله  مسدود شده است در آب گل آلود فرو 
مي رود و زباله هايي را كه راه را بسته بود و 
بخشي از آن هم ماسك هاي يك بار مصرف 

بود، با دست بيرون مي كشد.
علي ايماني، ناظر پيمانكار منطقه كه وظيفه 
رفع آب گرفتگي را برعهده دارد، اظهار كرده  
است كه مي توانست از لباس و تجهيزات 
الزم براي تخليه نهر استفاده كند، اما اين 
كار وقت زيــادي مي گرفت و در اين مدت 
دامنه آب گرفتگي در كنار يك معبر اصلي 
بيشتر و باعث راهبندان و تصادف مي شد. 

بنابراين، ترجيح داد كه با سرعت بيشتر و 
به دست خود زباله ها را بيرون بكشد.

برخي از پيمانــكاران و كارگران مناطق و 
نواحي شهرداري، به دليل سابقه طوالني 
كار در يك محدوده، از نقاط آبگير و محل 
انباشت زباله ها با خبر هستند و همين هم 
بيشــتر اوقات باعث رفــع آب گرفتگي ها 

مي شود.
آب گرفتگي بزرگراهي منطقه4 در كانال 
آب تقاطع بزرگراه زين الديــن و خيابان 
احســاني، ناحيه9، رخ داد. ســخنگوي 
شوراي اســالمي شــهر تهران در اين باره 
مي گويد: »با پخش شــدن فيلم، بسياري 
از شهروندان رنجيده خاطر شدند كه اوال 
چرا بايد به دليل ريختن زباله در خيابان، 
سالمت و ايمني اشــخاص ديگر به خطر 
بيفتد و همچنين اين ابهام ايجاد شــد كه 
چرا تجهيزات و امكانات كافي در دسترس 

نبوده است.«
علي اعطا مي افزايد: »شــهرداري توضيح 
داده است كه امكانات و تجهيزات در اختيار 
پيمانكار بوده است، اما ناظر پيمانكار براي 
رفع سريع تر آب گرفتگي وارد عمل شده 

است.«
او مي گويد: »نظافت شــهر مســئوليتي 
دوســويه اســت. اگرچه مديريت شهري 
مسئوليت مستقيم و انكارناپذير دارد، اما 
ما شــهرونداني كه ممكن است كمتر به 

نظافت فضاي عمومي توجه داشته باشيم، 
مي توانيم با ديدن اين فيلم مسئوليت هاي 
شــهروندي خود را بازانديشــي كنيم تا 
هر زباله اي كه برزميــن مي اندازيم، كمر 
رفتگري را خم نكند يا شخصي را به داخل 

جوي آلوده نفرستد.«

پاكسازي مداوم كانال ها
مجموعه اي از جوي هــا، نهر هاي بزرگ 
و كوچــك و مســيل ها، حركت آب هاي 
سطحي در شهر تهران را هدايت مي كند 
كه 520كيلومتر آن كانال و مسيل اصلي 
است. مديركل خدمات شهري شهرداري 
تهران با اشــاره به رونــد اليروبي نهر ها 
مي گويــد: »اين كار اختصــاص به هيچ 
فصل خاصي ندارد و به صورت مداوم انجام 
مي شود. شــن و گل و الي باقيمانده در 
كانال هاي اصلي در تابستان تخليه شده 
است و بعد از آن هم كانال ها با برنامه ثابت 

پاكسازي مي شود.«
اصغر عطايي با اشــاره به شناسايي نقاط 
آبگير تهران مي افزايد: »ســال گذشــته 
10نقطه در شهر شناسايي شده بود كه در 
فصل بارندگي دچار آب  گرفتگي مي شد. با 
همكاري معاونت عمران، كار رفع مشكل 
اين نقاط شروع شد و عمليات عمراني در 

برخي از آنها به پايان رسيده است. در اين 
زمينه همچنان با معاونت عمران شهرداري 
همكاري نزديك داريم، زيرا مســير هاي 
انتقال آب نياز به مرمت و بازسازي مداوم 
دارند. بخشي از ســاماندهي مسير آب در 
رود دره ها هم در همكاري بين بخش هاي 

مختلف شهرداري انجام مي شود.«
با اين حــال، همچنــان احتمــال بروز 
آب گرفتگي در هنگام بارندگي هاي ناگهاني 
وجود دارد. عطايي دراين باره مي گويد: »در 
مناطق و نواحي از پمپ هاي آب استفاده 
مي شود كه قابل حمل اســت و مي توان 
با اســتفاده از آن آب گرفتگي  را رفع كرد. 
امسال 200پمپ آب در شهر تهران آماده 

اين كار شده است.«
او با اشاره به تجهيزات مورد نياز شهرداري 
براي رفع مشكلي مشابه آنچه در منطقه4 
رخ  داده بود، مي گويــد: »براي باز كردن 
نقاطي كه با زباله مســدود شــده است، 
مي توان دستگاه هاي لجن كش به كار برد. 
تعدادي از اين دستگاه ها در اختيار بخش 
پسماند است، ولي اگر در خدمات شهري 
هم دســتگاه لجن كش در اختيار داشته 
باشيم، مي توانيم نقاطي را كه بر اثر تجمع 

زباله بسته شده است، باز كنيم.«
مديركل خدمات شهري شهرداري تهران 
مي افزايد: »االن زباله هــاي كرونايي كار 
پاكسازي نهر ها را دشــوار تر كرده است و 

ما از شهروندان خواهش مي كنيم ماسك، 
دستكش و كيسه هاي پالســتيكي را به 
شــكل صحيح و درون مخازن پســماند 
بيندازند تــا در هنگام بارندگي مشــكل 

مضاعف ايجاد نكنند.«
تا چند  ماه ديگر احتمال بارش برف بيشتر 
مي شود. سال گذشته برف ناگهاني، باعث 
بسته شدن معابر در زماني شد كه افزايش 
قيمت بنزين هم نظم ترافيــك را به هم 
زده بود. عطايي از آمادگي برخي مناطق، 
مخصوصا در نقاط شــمالي شــهر، خبر 
مي دهد و مي گويد: »مناطق در حال آماده 
كردن ستاد هاي برف روبي و تهيه مخازن 

ماسه هستند.«

كرونا ميزان زباله هاي پالستيكي را افزايش داده و اين مي تواند در فصل بارندگي 
موجب آب گرفتگي معابر شود

ماسك  ها راه آب را مي بندند يادداشت

خبر

 تجربه زندگي شاد سالمندي 
در سراي تجربه

   سيدآرش حسيني ميالني، رئيس كميته محيط زيست 
شوراي شهر تهران 

هر ساله، پيش از آغاز فصول بارشــي، انهار، روددره ها و 
كانال ها اليروبي مي شــوند. با اين حال، انجام اين اليروبي 
در چند سطح انجام مي شود كه هر يك نيازمند تجهيزات 
و لوازم خاصي است. در سطح نهرها، مسيل ها و كانال هاي 
بزرگ، ماشين آالت ســاختماني وجود دارد كه نيروها با 
اســتفاده از آنها كار اليروبي را انجام مي دهند و مشــكل 
چنداني هم در اين بخش وجود ندارد. در ســطح مياني و 
خرد هم كه كار اليروبي توســط نيروهاي خدمات شهري و 
پيمانكاران انجام مي شود. فيلم منتشرشده اخير در فضاي 
مجازي نشان مي دهد متأسفانه در اين سطح كمبودهايي 
داريم و قاعدتا با مشكالتي مواجه هســتيم. در حقيقت 
نيروهاي خدمات شهري در اين ســطح نياز به تجهيزات 
ايمني دارند و قطعا مشكالتي وجود دارد. در اين باره با معاون 
خدمات شهري شــهردار تهران رايزني هاي الزم را خواهم 

كرد. به طور كلي، اليروبي نهرها و كانال ها به طور مســتمر 
و مداوم در طول سال توسط نيروهاي خدمات شهر انجام 
مي شود، اما بازهم با انسداد و گرفتگي انهار مواجه هستيم 
كه يكي از داليل آن، رهاسازي زباله هاي خانگي و ساختماني 

و حتي صنعتي در نهرها و كانال ها توسط شهروندان است. 
با اين كار وقتي بارندگي مي شود نهرها مسدود و 

شاهد آب گرفتگي در معابر و كانال ها هستيم. 
قطعا براي رفع اين مشكل نياز است شهرداري 
طرح ويژه اي براي ســاماندهي و جمع آوري 
پسماند در محور مســيل ها و كانال ها داشته 

باشد. البته جلساتي با شوراياران و معاون 
خدمات شهري شهردار داشته ايم و 
قرار است با مشاركت مردم طرح هايي 

با هدف جلوگيري از رهاسازي زباله 
در نهرها اجرا شــود. بخشي از 
انسداد نهرها مربوط به رسوب و 

گل و اليي است كه از ارتفاعات باالدست وارد نهرها مي شود. 
اين كار هم بايد از طريق احداث رسوب گير كنترل و مديريت 
شود. متأســفانه به دليل كمبود اعتبارات هنوز سازه هاي 
رسوب گير به طور كامل احداث نشــده اند كه اين موضوع 
هم بايد در دستور كار معاونت عمراني شهرداري قرار گيرد. 
متأسفانه طرح احياي روددره ها تا به امروز پيشرفت خوبي 
نداشته است. مطالعات احيا و ساماندهي كليه رود دره ها به 
پايان رسيده است و در شــهرداري هم تصويب شده، اما 
به دليل كمبود اعتبارات كار خاصي در سطح فراگير 
انجام نشده اســت. البته در منطقه18 كارهايي 
درخصوص پايدار سازي  رودخانه كن انجام شده 
است، اما به طور كلي عمليات احيا متوقف است. 
امسال ستاد برف روبي شهرداري منطقه آماده تر 
از سال گذشته است. تجهيزات الزم براي 
خدمت رساني در زمان بارش برف 
توسط سازمان مديريت پسماند 
خريداري شده است و ان شاءاهلل 
زمســتان امســال مشكالت 

كمتري داشته باشيم.

طرح احياي رود دره ها پيشرفت خوبي نداشته است

محمد سرابي
خبرنگار

سراي تجربه شايد نخستين يا مهم ترين 
گام مديريــت شــهري در راســتاي 
خدمت رساني به سالمندان باشد. مديران 
شهري قصد دارند از طريق راه اندازي چنين سراهايي زمينه مشاركت 
را براي حضور اقشار سالمند يا در اصطالح بهتر جهانديده در كارهاي 
فرهنگي، اجتماعي، هنري، علمي، ورزشي و حتي تفريحي فراهم 

كنند.
به هر حال بايد بپذيريم سالمندي دوره خاصي از زندگي محسوب 
مي شود و كساني كه قدم در اين دوره گذاشته اند نيازهاي جسمي، 
رواني، عاطفي و اجتماعي خاصي دارند كه توجه به آنها زمينه زندگي 

شاد را برايشان فراهم مي كند. 
در سال هاي اخير غفلت از اين قشــر كه در حقيقت افراد با تجربه 
 جامعه محســوب مي شــوند و اندوخته آنهــا مي تواند مســير را 
براي نسل آينده ساز، هموار و روشن كند، سبب انزوايشان شده است.

هرم سني و جمعيتي كشور، سير صعودي به سوي سن سالمندي 
را نشان مي دهد كه در چند سال گذشته اين وضعيت تشديد شده 
است. بنابراين توجه به قشر سالمندان بيش از پيش ضروري و الزم 
است. برنامه ريزي در حوزه هاي فرهنگي و اجتماعي، هنري و حتي 
ورزشي، سبب حضور جهانديدگان در جامعه و افزايش حس شادي 

و نشاط در آنها مي شود.
راه اندازي سراي تجربه در مناطق ازجمله حركت هاي ارزشمندي 
است كه توسط مديريت شهري در پيش گرفته شده است و اميدوارم 
همانطور كه شروع خوبي داشته، به پايان بهتري ختم شود. سالمندان 
براي مديريت اين سراها از تجربه شان استفاده مي كنند و با مشاركت 
در كارهاي جمعي و گروهي به جوانان ياد مي دهند چنين كارهايي 
نتايج بهتري دارد و مشاركت در برنامه هاي تفريحي و سرگرمي هم 

آنها را از انزوا و گوشه نشيني خالص مي كند.
شروع چنين كارهاي كوچكي از مناطق يا حتي محله ها و تعميم آن 
به ساير شهرها و استان ها و همه گيري در كل كشور، قطعاً جمعيت 

سالمندان را توانمندتر و جوامع را پوياتر مي كند.
سراي تجربه به ســالمندان فرصت زندگي دوباره مي دهد و حس 
مفيد بودن سبب افزايش اميد به زندگي در جهانديدگان مي شود و 
همين عوامل چون نور اميدي در دل تاريكي مي تابد و اين قشر را كه 
به هرحال بخش زيادي از جمعيت كشور را تشكيل مي دهد به آينده 

اميدوارتر مي كند.

مديركل سالمت شــهرداري تهران با اشــاره به اينكه روز جهاني و 
هفته ملي سالمت روان با هدف افزايش توجه و آگاهي بخشي درباره 
سالمت روان بين مردم و مسئوالن از 18تا 24مهر برگزار مي شود، 
گفت: »جهان به دليل پاندمي كوويدـ 19در وضعيت اضطراري به سر 
مي برد و اين موضوع سالمت روان ميليون ها انسان را تحت تأثير قرار 
داده است.« به گزارش پايگاه خبري شهر، زينب نصيري ادامه داد: 
»همزمان با تالش جهاني براي كنترل ويروس و يافتن راه حل و رعايت 
فاصله فيزيكي ناشي از ضرورت رعايت پروتكل هاي بهداشتي، سطح 
اضطراب، ترس و انزوا افزايش مي يابد؛ بنابراين پرداختن به سالمت 
رواني در اين برهه از زمان شــكل جدي تري به خــود مي گيرد.« او 
عنوان كرد: »در راستاي ارتقاي سالمت روان شهروندان، اداره كل 
سالمت شــهرداري تهران، ويژه برنامه هايي را با محوريت مناطق و 
مشاركت ساير ذي نفعان حوزه ســالمت روان اجرا خواهد كرد. اين 
برنامه ها عموماً به صورت مجازي برگزار مي شــود و نيازمند حضور 
فيزيكي شهروندان نيست؛ در غير اين صورت، رعايت پروتكل هاي 
فاصله گذاري اجتماعي كوويدـ 19در تمام برنامه ها پيش بيني شده 
است.« نصيري يادآور شــد: »هدف از اجراي اين برنامه ها، افزايش 
آگاهي و توجه شهروندان به ســالمت روان، ارتقاي سواد سالمت 
روان شــهروندان، ارتقاي نشــاط اجتماعي به ويژه در سالمندان از 
طريق بازي و تقويت مهارت هاي شــناختي، رفتاري و عصبي آنها، 
حساس سازي سالمندان نسبت به مصاديق سالمندآزاري و همچنين 
ارتقاي والدگري مثبت و مشترك در والدين در آستانه طالق يا مطلقه 
است. اين برنامه ها با همكاري وزارت بهداشــت، درمان و آموزش 
پزشكي، ســازمان بهزيستي، ســازمان نظام روانشناسي و مشاوره 
 )NGO(جمهوري اسالمي ايران و همچنين سازمان هاي غيردولتي
و انجمن هاي علمي- تخصصي و ســاير نهادها در حوزه ســالمت 
روان برگزار مي شود. براي ارتقاي ســالمت روان شهروندان، اداره 
كل سالمت شــهرداري تهران با محوريت مناطق و مشاركت ساير 
ذي نفعان حوزه سالمت روان و برحسب ظرفيت مناطق 22گانه براي 

اجراي برنامه ها اقدام خواهد كرد.« 
مديركل سالمت شهرداري تهران با اشــاره به اجراي يكي از برنامه ها با 
عنوان »بازيكده ســالمندي«، گفت: »انجام بازي فكري در سالمندان 
موجب ارتقاي مهارت هاي رفتاري، شناختي و عصبي آنها مي شود كه اين 
موضوع بر كيفيت زندگي آنها تأثير مستقيم دارد. به همين منظور 5نوع 
بازي فكري انتخاب شده است و مناطق 22گانه با توجه به شرايط شيوع 
كرونا مجموعه بازي هاي مذكور را براي سالمندان حاضر در بوستان ها، 
در يكي از مراكز اجتماعي- فرهنگي داخل بوستان هاي منطقه مستقر و 
امكان دسترسي رايگان سالمندان به بازي هاي مذكور را فراهم خواهند 
كرد.« او در ادامه به طرح پيشگيري از سالمندآزاري اشاره كرد و گفت: 
»افزايش جمعيت ســالمندان جهان همراه با تغيير ساختار و كاركرد 
خانواده ها زمينه بروز آسيب اجتماعي جديدي را به نام سالمندآزاري 
فراهم كرده است؛ چراكه سالمندان ازجمله گروه هاي آسيب پذير جامعه 
هستند كه سوء رفتار نسبت به آنها توسط مراقبان يكي از اشكال جدي 
خشونت محسوب مي شود و اين موضوع به عنوان يك مشكل بهداشت 
عمومي در سراسر جهان شناخته شده اســت. اين برنامه نيز به صورت 
ويژه براي سالمندان در خانه هاي سالمت مناطق 22گانه و محالت شهر 
تهران برگزار خواهد شد.« اداره كل سالمت درنظر دارد برخي از مصاديق 
سالمندآزاري را در بين اعضاي كانون سالمندان مناطق با هدف ارتقاي 

سالمت روان سالمندان مورد شناسايي قرار دهد. 
در همين راستا، مسئوالن خانه هاي ســالمت در بازه زماني هفته 
سالمند تا هفته ســالمت روان )24-5مهر( نسبت به تماس تلفني 
با سالمندان محله، احصاي مصاديق سالمندآزاري و هماهنگي هاي 

الزم براي ارائه خدمات حمايتي، رواني و اجتماعي اقدام مي كنند.

افزايش دوبرابري توليد زباله در خاورميانه تا 20سال آينده
توليد روزانه 4550تن پسماند تر در تهران، نسبت به استانداردهاي اروپايي رقم بسيار بزرگي به حساب مي آيد

بازيكده براي سالمندان راه اندازي مي شود
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یادداشت

 شكار پرندگان
معيشت مكمل يا جايگزين؟ 

 

پرنــدگان  شــكار 
مهاجر به اندازه اي از 

نظر اقتصادي ســودآور اســت كه هيچ معيشت 
جایگزیني نمي تواند بــا آن رقابت و برابري كند، 
چون تقاضا براي خرید گوشــت پرندگان مهاجر 
خيلي زیاد است. تا زماني كه بخشی از خانواده ها 
در تعدادی از استان ها همچنان خورشت خوتكا را 
به عنوان منوي ویژه خودشان دارند و تقاضا براي 
خرید گوشت پرنده در شمال كشور بسيار باالست، 
در نتيجه عرضه معني دار است و انجام مي شود. اگر 
براي ایجاد معيشت جایگزین، تشویق كنيم جامعه 
محلي تورگرداني و بومگــردي و پرنده نگري راه 
بيندازد، باید بدانيم كه این تالش ها مي تواند فقط 
معيشت مكمل باشد و معيشت جایگزین نمي تواند 
باشد. كاري كه باید براي مقابله با شكار پرندگان 
انجام داد این اســت كه بایــد از مهدكودك ها و 
دبستان ها شروع كرد و از همان پایه موضوع شكار 
را به عنوان یك ضــد ارزش در جامعه مطرح كرد. 
اینكه فردي بخواهد شــكار كند و از پول ریختن 
خون پرندگان مهاجر درآمد كســب كند و فرد 
دیگري بياید و گوشت پرنده مهاجر را در منوي 
غذایي خود بيــاورد، باید این مــوارد را با ارتقاي 
دانایي و افزایش حساسيت هاي مردمي نسبت به 
مالحظات محيط زیستي ارتقا دهيم. در غيراین 
صورت و با تمهيدات اقتصــادي امكان مقابله با 
شكار پرندگان مهاجر نيســت. البته در كنار این 
تالش ها دولت باید جرایم ســنگين براي شكار 
بگذارد و با جدیــت با افرادي كــه در این حوزه 
هستند برخورد كند. مماشات با چنين تخلفاتي 
مي تواند متخلفان را جري تر و وقيح تر كند تا به 
تخلفات خود ادامه دهند. در نتيجه باید هزینه هاي 
اجتماعي شكار افزایش یابد و كار فرهنگي وسيعي 
اتفاق بيفتد و از آموزش و پرورش و رســانه ها و 
صداوسيما همگي باید به این موضوع ورود كنند. 
باید كارگاه هاي آموزشي متعدد گذاشت و قوانين 
سفت و ســخت براي افرادي كه تخلف مي كنند 
درنظر گرفته شود تا در كنار این موارد به موضوع 

معيشت جایگزین ورود كرد.

پرنده مهاجر پرسی چند؟

خبرهای كوتاه

  نظر وزير ميراث درباره محل دفن محمدرضا شجريان
وزیــر ميراث فرهنگي گفت: نقطــه اي كه براي دفن اســتاد 
شجریان انتخاب شــده بود با رضایت خانواده و رعایت موازین 
ميراث فرهنگي بود. به گزارش وزارت ميراث فرهنگي، علي اصغر 
مونسان این جمله را در جلسه شوراي معاونان و مدیران وزارت 
ميراث فرهنگي اعالم كرد. سایت صداي ميراث پيش تر خبر داده 
بود كه تغيير محل دفن استاد شجریان در آرامگاه فردوسی در 
شرایطي صورت گرفته اســت كه كارشناسان ميراث فرهنگي 
 حاضــر در محل تا آخریــن لحظه اصرار داشــتند محمدرضا

 شــجریان در محل درنظر گرفته شــده و كنار مقبره مهدي 
اخوان ثالث دفن شود كه همایون شجریان با نظر آنها مخالفت 

كرده است.

  كشفيات جديد در آبراهه هاي تخت جمشيد
حميد فدایي، مدیر پایــگاه ميراث جهاني تخت جمشــيد از 
انجام فصل چهارم كاوش آبراهه هاي تخت جمشــيد خبر داد 
و گفت: بقایایي از اسكلت هاي حيواني و انساني در این مرحله 
از كاوش ها یافت شــد كــه منجر به ایجاد ظرفيــت جدید در 
مطالعات رویدادهاي دوره هخامنشي شــد. فدایي با اشاره به 
یافتن 10اسكلت انساني و حيواني در آبراهه هاي تخت جمشيد 
به ایســنا اعالم كرد: مهم تریــن نتایج حاصــل از این كاوش، 
بازگشایي بيش از ۴0 متر از مسير جنوب آبراهه خاوري دروازه  
ناتمام، شناسایي بقایاي 9 اسكلت انساني و یك اسكلت حيواني، 
شناســایي یك چهره  انساني تراشيده شــده بر دیواره شرقي 
آبراهه خاوري دروازه ناتمام، آشكارســازي بخش بيشتري از 
نماي دیوار جنوبي تختگاه و یافت قطعات متعدد نقش برجسته 
و دیگر اجزاي كاخ هاي آن، بازگشایي دریچه هخامنشي مسدود 
شده روي آبراهه حياط خاوري كاخ آپادانا و بازگشایي دریچه 
هخامنشي مسدود شده روي آبراهه حياط شمالي كاخ هدیش 

بود.

  مخالفت ها با اوج گرفتن قيمت بليت هواپيما
اقبال شــاكري، عضو كميســيون عمران مجلس از ورود این 
كميسيون به پرونده افزایش چشمگير قيمت بليت هواپيما خبر 
داد و به مهر گفت: نرخ نامه جدیــد پروازهاي هوایي غيرواقعي 
است و مردم توان پرداخت چنين هزینه هایي براي خرید بليت 
هواپيما ندارند. بخش خصوصي گردشگري از افزایش ناگهاني 
قيمت بليت هواپيما عصباني اســت و آنطور كه مهر خبر داده 
اســت، معاون هوانوردي و امور بين الملل سازمان هواپيمایي 
كشوري گفته است، این سازمان 100 درصد با نرخ جدید بليت 
پروازهاي داخلي مخالف است و آن را غيرمنصفانه مي داند. وزیر 
راه و شهرسازي نيز از لغو افزایش قيمت بليت هواپيما خبر داده 
اســت. در هفته هاي گذشــته برخي ایرالین ها نرخ بليت هاي 

پروازي را به شدت گران كردند.

   شکار در مازندران ممنوع شد
رئيس اداره حيات وحش محيط زيست مازندران گفت: در سال جاري شكار در تمام 
مناطق حفاظت شده و اراضي جنگلي اين خطه شمال كشور ممنوع است. كوروس 
ربيعي به ايرنا افزود: با اين رويكرد براي سال جاري هيچ گونه مجوز صيد و شكار 
در اراضي حفاظتي و جنگل هاي شمال براي پرندگان و پستانداران به شكارچيان 
داده نمي شود. وي دليل اين تصميم را شرايط حاكم بر استان با توجه به شيوع 
كرونا اعالم كرد و گفت: به همين دليل هم مقدمات قانوني الزم براي شكار در 
سال جاري از قبل تدارك ديده نشده است. رئيس اداره حيات وحش محيط زيست 
استان مازندران گفت: اداره كل محيط زيست مازندران به دليل شرايط حاكم بر 
استان، تاكنون هيچ منطقه اي را براي شكار به سازمان حفاظت محيط زيست 
معرفي نكرده است تا از طريق شــوراي عالي محيط زيست مجوز شكار صادر 
گردد. وي افزود: در شرايط فعلي شكار و صيد در استان مازندران چه در مناطق 
خشكي و چه مناطق آبي و كنار آبي ممنوع است و يگان حفاظت نيز براي برخورد 
قانوني با متخلفان صيد و شكار در استان نظارت هاي خود را تشديد خواهد كرد.

او افزود: از كلمه غارت استفاده مي كنم چون به جز  
یك روش سنتي، بقيه روش ها اعم از كرس، گذر و 
تورهاي هوایي غيرقانوني و وحشيانه است و روش سنتي نيز در ایران 
كه مي تواند به عنوان روش بهره برداري پایدار از تنوع زیســتي باشد، 
در حال منسوخ شدن اســت. این پرنده شناس و پرنده نگر از مسئوالن 
مي پرسد اگر برداشــت پرنده مهاجر غيرقانوني است، چرا مي توان با 
كشاورز عمدتا محروم برخورد و بابت شكار، از او جریمه اخذ كرد، ولي با 
افرادي كه از سر زیاده خواهي در استان هاي شمالي سود سرشار كسب 
مي كنند، برخورد قانوني فراگير نمي شود؟  عليرضا هاشمي مي گوید: 
ســاالنه بين 500هزار تا یك ميليون پرنده مهاجر در شمال كشور از 

طبيعت برداشت مي شود، چرا سازمان محيط زیست كه قيم و امانتدار 
حيات وحش كشور است، اقدام موفقي در مورد فریدونكنار انجام نداده 
است؟ سازمان حفاظت محيط زیست بارها از نهادهاي مردمي خواسته 
است كه آنها از شوراي تامين استان ها درخواست كنند براي مبارزه با 
شــكار غيرقانوني كاري انجام دهند؛ درحالي كه متولي اصلي مقابله با 
این جریان سازمان حفاظت محيط زیست اســت. این دانش آموخته 
محيط زیســت مي گوید: اگر گونه هاي مهاجر حفاظت شده نباشند و 
جمعيت آنها كافي باشد، مي توان بخشي از حيات وحش را برداشت كرد، 
ولي نحوه برداشت از پرندگان مهاجر در ایران با هيچ قانوني همخواني 
ندارد و یكي از مشكالت موجود این است كه بين عرضه صيد با مجوز و 
بدون مجوز فرقي وجود ندارد و هيچ نظارتي بر جریان شكار پرندگان 

مهاجر در ایران وجود ندارد.

ادامه از 
صفحه اول

آلودگي هواي پاييزي 
رخ نشان داد

كم بارش ترین پایيز قرن امسال در ایران با كرونا 
همراه شده است

آلودگــي هــواي پایيزي 
 آلودگي

سرانجام در بيستمين روز از  هوا
پایيز99 در تهــران نمایان 
شد تا نخستين روز آلوده در 6ماه دوم سال 

به ثبت برسد.
آلودگي هواي پایيزي از این نظر خطرناك 
است كه آالینده معيار آن ذرات معلق كمتر 
از 2.5ميكرون اســت. ایــن ذرات حاصل 
مواد آلي فرار)عامل تشــدید بيماري هاي 
تنفســي قلبي( و فلزات ســنگين )عامل 
ســرطان و مــرگ مســتقيم( و بازتوليد 
گازهاي ســمي نظير مونواكســيد كربن، 
 اكسيدهاي نيتروژن و گوگرد در نزدیكي 

سطح زمين است.
به گزارش همشهري، طي 206روز گذشته 
از سال 99شهرهاي اهواز با 9۴روز، تهران 
با 39روز، مشهد با 23روز و شيراز با 1۴روز 
آلوده ترین شهرهاي كشور هستند و كرج 
نيز كه بي شك باید روزهاي آلوده بسياري 
داشته باشــد، هنوز با خرابي دستگاه هاي 

سنجش آلودگي هوا روزگار مي گذراند.
در تهران هوا از ســاعت 23روز شــنبه تا 
ســاعت 12روز یكشــنبه آلــوده بود و 
شهروندان صبح یكشنبه را با آلودگي هواي 
پایيزي آغاز كردند تا براي نخســتين بار 
در ســال جاري ریه هاي شهروندان درگير 

غلظت باالي آالینده هاي خطرناك شود.
7درصد روزهاي گذشته از سال99 تهران 
پاك، 73درصد ســالم، 17درصد ناسالم 
براي گروه هاي حساس و یك درصد ناسالم 

براي همه بود.
روند مقایســه اي دما و ســرعت باد نشان 
مي دهد طي امروز و فردا نيز در ســاعات 
ظهر و بعدازظهر كه ترددهاي بازگشــت 
به منازل آغــاز مي شــود، آلودگي هوا در 
پایتخت افزایش یابــد. وزش باد 1.۴متر 
بر ثانيه نيز در افزایش ایــن آلودگي مؤثر 
خواهد بود. بدین ترتيب اگرچه ممكن است 
شاخص سرجمع ایســتگاه هاي سنجش 
آلودگي هواي تهران به علت وزش باد غربي 
مالیم به سمت هواي سالم پيش رود اما در 
بزرگراه ها و نقاط تمركز ترافيك، هوا براي 

شهروندان آلوده خواهد بود.

پيش بيني آلودگي بيشتر 
جدیدترین اطالعات رسيده از ماهواره هاي 
هواشناســي نشــان مي دهد پایيز امسال 
كم بارش اما آلوده خواهد بود. این داده در 
كنار تحليل مدل هاي اقليمي اثبات مي كند 
كه روزهاي پيش رو در ماه هاي مهر ، آبان 
و آذر بارش ها در كشور آنطور كه سازمان 
هواشناسي اعالم كرده است، كمتر از نرمال 
خواهد بود كه این مســئله آلودگي هوا در 

شهرهاي بزرگ كشور را به دنبال دارد.
طي این پدیده كه آنومالي )ناهنجاري(  نام 
دارد، بارش ها در روزهاي باقيمانده از مهر و 
حتي آبان و آذر نسبت به شاخص طوالني 

مدت 50ســاله منفي خواهد بود و با كم 
بارشــي جدي مواجه خواهيم شد. این در 
شرایطي است كه در دوره خشكسالي كه 
هنوز در كشور ادامه دارد، شرایط نسبت به 
100سال اخير بدتر بوده و این یعني یكي 
از بدترین پایيزهاي قرن را از نظر بارشــي 

تجربه خواهيم كرد.
همچنين مدل هاي اقليمي نشان مي دهد 
طي 2 هفته آینده بارش قابل مالحظه اي در 
كشور نخواهيم داشت و بيشترین بارش ها 
در مهرماه بيشتر به نوار شــمالي و غربي 
كشــور محدود مي شــود تا هواي بيشتر 
كالنشهرهاي كشور كه در مناطق پربارش 

نيســتند با غلظت باالیــي از آالینده هاي 
جوي طي دوره هــاي طوالني آلودگي هوا 

مواجه شوند.
مركز ملي خشكســالي و مدیریت بحران 
سازمان هواشناسي نيز این مهم را تأكيد 
و اعالم كرده كه دماي هوا در ماه هاي آبان 
و آذر حدود نيم تا یك درجه ســانتيگراد 
بيشــتر از ميانگيــن بلندمــدت خواهد 
بود. بدین ترتيــب در شــرایطي كه گذر 
سامانه هاي فعال بارشــي كم شود تعداد 
روزهایي كه جو پایدار است، بيشتر مي شود 
و باید بــراي تراكم آالینده ها در ســطوح 

پایين جو آماده شویم.
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محمد درويش
فعال محيط زیست
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 نرخ نان در چند ماه گذشته در بسياري 
از استان هاي كشور ازجمله خراسان گزارش

شــمالي، كرمان، آذربایجان شرقي، 
لرستان و ایالم افزایش یافت، اما فقط حدس و گمان 
درباره گران شدن نان كافي بود تا اروميه و چند شهر 
دیگر در آذربایجان غربي با حاشيه هاي زیادي روبه رو 
شــوند. صف هاي طوالني جلوي نانوایي ها، كاهش 
ساعت كار نانوایي ها و كمياب شدن این قوت غالب، 
بازار شایعات را هم درباره چرایي ماجرا گرم كرد؛ از 
مناقشه قره باغ گرفته تا كاهش سهميه آرد، كمبود 
ســوخت، گراني حمل ونقل و افزایش مصرف مردم، 
دالیلي بود كه براي این اتفاق به صورت شایعه ذكر 
مي شد. مسئوالن اروميه اما معتقدند همه  چيز یك 
بازي و حاشيه بوده و حاال با نظارت چند روزه شرایط 

به حالت عادي بازگشته است.

نان گران نمي شود، مردم نگران نباشند
رئيس اتحاديه نانوايان اروميه با اشاره به شايعه گران شدن 
نان توضيح مي دهد: »مدتي پيش اتحاديه آرد و نان تهران 
اعالم كرد كه در ســال1400 قيمت گندم بايد تا 4هزار 
تومان افزايش يابد. در پي اين خبر شايعاتي درباره گران 

شدن نان در اروميه هم منتشر شد و مردم با نگراني جلوي 
نانوايي ها صف كشيدند.« اهلل وردي حسن زاده در گفت وگو 
با همشهري با اشاره به اينكه آخرين افزايش قيمت نان 
در اين شهرستان مربوط به آبان سال گذشته است، گفت: 
»طبق نرخ نامه ســال گذشــته قيمت نان لواش 240و 
بربري و سنگك 1500تومان است و فعال هيچ تصميمي 
براي افزايش قيمت نان نداريم.« وي تأكيد مي كند هيچ 
كمبودي در زمينه آرد و نان وجود ندارد و بعد از گذشت 

چند روز، اوضاع در اروميه تقريبا عادي است.

تعطيلي آزادپزها و افزایش تقاضا در بخش دولتي 
با اين همه گزارش هاي مردمي حاكي از افزايش قيمت نان 
در برخي نانوايي هاي آزادپز در روزهاي گذشته بوده است. 
نماينده اروميه در مجلس شوراي اسالمي كه در روزهاي 
گذشته از نانوايي هاي اروميه بازديد ميداني داشته است، 
درباره اتفاقي كه در  اين شهرســتان افتاد به همشهري 
مي گويد: »با افزايش قيمت گنــدم، افزايش قيمت آرد 
هم طبيعي اســت و به همين دليل، برخي نانوايي هاي 
آزادپز نتوانستند خود را با اين شرايط وفق دهند و دخل 
و خرج شان را يكي كنند؛ بنابراين يا قيمت ها را افزايش 
دادند يا واحد خود را تعطيل كردند. در نتيجه تقاضا در 
بخش نانوايي هايي كه آرد يارانــه اي دريافت مي كنند، 
افزايش يافت و صف هــاي طوالني جلوي آنها شــكل 
گرفت.« سلمان ذاكر تأكيد مي كند كه با افزايش سهميه 

آرد يارانه اي، دوشــيفته شــدن برخي واحدها، نظارت 
جدي تر و اســتفاده از نانوايي هاي سيار، مشكل كمبود 
نان در اروميه حل شده اســت. او درباره به وجود نيامدن 
مشكل در شهرهاي ديگر كشــور هم توضيح مي دهد: 
»در شهرهاي ديگر نان گران شد و نانوايي هاي آزادپز به 
روال سابق كار خود را انجام مي دادند، اما در اروميه هيچ 
افزايش قيمتي درباره نان نداشتيم. نان نبايد گران شود، 
دولت هم بايد يارانه اي درنظر بگيرد تا نانوايي ها با مشكل 
كمتري مواجه شوند.« او شايعه مناقشه قره باغ را هم بر 
وضعيت نان در اروميه بي تأثير مي داند و معتقد است اگر 
قرار بود اين تأثير را شاهد باشيم بايد ابتدا در استان هاي 
نزديك تر به مرز يعني آذربايجان شرقي و اردبيل چنين 

اتفاقي مي افتاد.

شناسایي نانوایان متخلف 
هرچند رئيس اتحاديه نانوايان اروميه تأكيد كرده بود 
هيچ كمبودي در زمينه آرد و نان وجود ندارد، اما پيش 
از اين يكي از متوليان آرد اســتان، فروش سهميه آرد 
يارانه اي در بازار آزاد و پخت نان كمتر را دليل كمبود 
نان در اروميه اعالم كرده بود. تخلف برخي نانوايان در 
روزهاي گذشته موضوعي اســت كه فرماندار اروميه 
هم آن را تأييد مي كند.  عليرضــا مالمحمدي زاده از 
تخلف هايي چــون كند كردن دور تنــور براي انتظار 
بيشــتر مردم، كاهش ســاعات كار و تخلف از قوانين 
و مواردي از اين دســت به عنوان شــيطنت  از سوي 
برخي واحدها ياد مي كند كه با هدف بحراني نشــان 
دادن اوضاع و گران شــدن نان صــورت گرفت. او از 

شناســايي واحدهاي متخلف در چند روز گذشــته 
و رســيدگي به تخلف آنها در آينــده اي نزديك خبر 
مي دهد و به همشهري مي گويد: »اگر با اين تخلف ها 
برخورد نمي كرديم، ممكن بــود برخي واحدها هر بار 
بخواهند نان را به بهانه اي گران كنند.فعال تصميمي بر 
افزايش قيمت  نداريم؛ زيرا مردم ديگر توان گراني نان 
را ندارند.« مالمحمدي زاده دغدغه نانوايان و افزايش 
هزينه هاي توليد را هم فراموش نكرده است و در اين باره 
توضيح مي دهد: »800نانوايي لواش پز در اروميه آرد 
يارانه اي دريافت مي كنند. هر كدام از اين نانوايي ها اگر 
3نفر شاغل داشته باشند، حداقل معيشت 2400خانوار 
به نانوايي وابسته اســت؛ به همين دليل ضرر نكردن 
نانوايي ها هم براي ما مهم است و به فكر افزايش سهميه 
تا جايي كه منجر به سوءاستفاده نشود، خواهيم بود.« او 
از افزايش سهميه آرد 630واحد خبر مي دهد كه منجر 

شده شرايط در اروميه به روال عادي بازگردد.
    

شهروندان ساكن در اروميه هم در يكي، دو روز گذشته 
از عادي شدن شرايط خبر مي دهند و تأكيد مي كنند نان 
با نرخ مصوب در نانوايي هاي سراسر شهر عرضه مي شود. 
شهرستان اروميه بيش از يك ميليون نفر جمعيت دارد 
و بنابر اعالم اتحاديه نانوايان، روزانه 32ميليون قرص 
نان در شهر اروميه پخت مي شود كه درصورت مديريت 

صحيح پاسخگوي نياز جمعيت است.

با افزايش سهميه آرد يارانه اي، دوشيفته شدن برخي واحدها، نظارت جدي تر و استفاده از 
نانوايي هاي سيار، مشكل كمبود نان در اروميه حل شده است

مشكالت شناورداران و فعاالن مسافربري دريايي جزاير هرمزگان امروز در جلسه ويژه فرمانداري 
بندرعباس بررسي خواهد شد تا از تعطيلي دوباره فعاليت شان جلوگيري شود 

پشت پرده كمبود نان در اروميه
 محمد كاموس

دبير گروه ايرانشهر

 مریم سرخوش 
خبرنگار

كارآفرينان

 بانوي كارآفرین كردستاني
 به دنبال بازارهاي جهاني

ستاره حجتي
خبرنگار

بيش از 90درصد كرانه مسافربري دریایي كشور در 
محدوده بندرعباس، قشــم و هرمز قرار داد، اما پيگيري

فعاالن خطوط حمل ونقل دریایي جزایر هرمزگان 
سال هاست كه با مشكالت عدیده اي  دست و پنجه نرم مي كنند و 
به قول خودشان دیگر تواني براي ادامه فعاليت ندارند. گراني ارز، 
افزایش قيمت ها، استهالك شناورها، كاهش مسافران به دليل 
كرونا و درنهایت مبلغ پایين كرایه ها باعث شد شنبه هفته جاري 
براي چند ساعت دست از كار بكشند. هر چند با وعده مسئوالن 
براي تشكيل جلسه خاص و بررسي مشكالت به كار بازگشتند و 
اقدام به مســافرگيري كردند، اما چشــم انتظار وعده و همان 
جلسه اي هستند كه قرار اســت امروز )دوشنبه( در فرمانداري 

بندرعباس برگزار شود. 

گراني ارز و مشكل ایمني شناورها
مديرعامل تعاوني شناورهاي تندروي بندر شهيدحقاني در گفت وگو با 
همشهري درباره مشكالت شناورداران اســتان عنوان كرد: اين درست 
كه كرونا مشكالتي را براي همه به وجود آورده، اما براي مالكان شناورها، 
مشكالت فراتر از آن اســت. حيات اين شــناورها و تامين قطعات آنها 
به صورت ارزي انجام مي شود، اما درآمدهايشان به صورت ريالي است و 
هيچ مســاواتي در هزينه و درآمد وجود ندارد. اسحاق اصالحي با اشاره 
به اينكه مالكان اين شناورها مدت هاســت با مشكالت اقتصادي دست 
و پنجه نرم مي كنند، افزود: با وجود نامه نگاري و بررسي هاي متعدد، اما 
نوسانات ارز و گراني ها هم موجب نشد چاره اي براي كار انديشيده شود. 
از سوي ديگر، شيوع كرونا و اجراي طرح فاصله گذاري اجتماعي منجر به 
كاهش مسافران در 7ماه گذشته شد، اما فعاالن صنعت مسافري دريايي 
هيچ تسهيالتي دريافت نكردند. اصالحي تعداد شناورهاي فعال در اين 
منطقه را 41فروند عنوان كرد و گفت: 17فروند از اين شناورها به دليل 
گراني هزينه ها نتوانستند خودشان را به استانداردهاي تعيين شده ايمني 

برسانند. چندي پيش 120فروند شناور غيراســتاندارد از جمله قايق و 
اتوبوس هاي دريايي در بنادر فعال بودند كه حوادث دلخراشي را رقم زدند 
و بالفاصله از رده خارج و شناورهاي مدرن و استاندارد جايگزين شدند. 
اين مسئول تنها خواسته فعاالن اين حوزه را افزايش كرايه حمل ونقل بيان 
كرد و ادامه داد: سال گذشته شناور الماس قشم را به قيمت يك ميليون 
و 650هزار يورو به اين ناوگان اضافــه كرديم، اما با اين نرخ كرايه، تداوم 
فعاليت ها اصال مقرون به صرفه نيســت. هزينه هاي تعمير و نگهداري 
اين شناورها 51درصد افزايش يافته و منطقي است كه كرايه ها از 20و 
25هزار تومان به 50تا 55هزار تومان افزايش پيدا كند. البته متوجه فشار 
اقتصادي كه به مردم وارد مي شود هم هستيم، اما فعاالن اين حوزه براي 
ادامه فعاليت بايد از پس هزينه ها بربيايند. مديرعامل تعاوني شناورهاي 
تندروي بندر شــهيدحقاني ادامه داد:  جمعيت قابل توجهي به صورت 
جانبي در كنار اين شناورها امرارمعاش مي كنند كه تعدادشان شايد به 
3هزار نفر هم برسد.  اصالحي از قول مساعد مسئوالن براي حل مشكالت 
شــناورداران طي مدت كوتاه خبــر داد و گفت: سال هاســت كه يارانه 

حمل ونقل مردم  را فعاالن اين حوزه پرداخت مي كنند و بهتر است كه 
دولت بخشي از اين هزينه ها را تقبل كند.

تفاوت هزینه هاي ناوگان دریایي و زميني 
مدير بندر شــهيدحقاني بندرعباس بــه  تفاوت هزينه هــا در ناوگان 
حمل ونقل دريايي با ديگر ناوگان هاي مســافربري اشاره و عنوان كرد: 
56درصد هزينه هاي يك شناور تعمير و نگهداري، 39درصد كاركنان، 
4درصد پول سوخت و يك درصد پول آب و برق و عوارض ديگر است. 5نوع 
بيمه هم در شناورهاي مسافربري وجود دارد كه باعث شده هزينه هاي 
اين حوزه نسبت به ديگر ناوگان هاي حمل ونقل با افزايش قابل توجهي 
مواجه باشد. محمد احمدزاده ادامه داد: ســتاد تنظيم بازار هم تاكنون 
نتوانســته نرخ عادالنه اي براي حمل ونقل اين حوزه تعيين كند.   مدير 
بندر شهيدحقاني بندرعباس از تشكيل جلسه مسئوالن ذيربط به صورت 
خاص براي رفع مشكل شناورداران خبر داد و تأكيد كرد: اين جلسه امروز 

)دوشنبه( در فرمانداري بندرعباس برگزار مي شود. 

كردســتان، زنان كارآفرين زيادي 
دارد كه عمدتا فعاليت هايشان در 
ميان خبرهاي ديگــر جا مي ماند. 
»ناهيد علي زاده« يكي از اين بانوان اســت كه بــا تخصص هنري اش 
توانســته براي 120خانوار آســيب ديده از اعتيــاد كارآفريني كند.  
فوق ديپلم سفالگري ناهيد 49 ساله را به ايده خالقانه توليد محصوالت 

بتني با طرح چوب و سفال رساند.
ناهيد كه كار ســفالگري را 
زيرنظر »اســتاد سمناني« 
آموخته، مي گويد: در ســال  
87به عنــوان كارآفرين برتر 
كشــوري در همايش »زنان 
نان آور و نام آور« و در ســال 

94به عنوان كارآفرين برتر اســتاني انتخاب شدم. سپس فعاليتم را در 
زمينه مصنوعات بتني طرح چوب آغاز كردم و هم اكنون هم انجمني در 
زمينه اشتغال و توانمندسازي زنان و دختران خانواده هاي آسيب ديده 
و نيازمند جامعه دارم كه از 7ســال پيش به صورت رسمي ثبت شده 
است. ناهيد با بيان اينكه در خانه مســتأجري زندگي مي كند و به جز 
ستاد مبارزه با مواد مخدر، نهاد ديگري از او به عنوان كارآفرين حمايت 
نمي كند، مي افزايد: »هم اكنون فقط دغدغه خــود و دخترم را ندارم، 
بلكه دغدغه نيروهايــم را كه دختران جوان و بانوان نان آور هســتند، 
دارم. ما مي خواهيم توليد بيشتري داشته باشــيم، اما كارمان فصلي 
اســت و به همين دليل به دنبال افراد سرمايه گذار و خيري هستيم كه 
ما را حمايت كنند تا در ماه هاي ديگر ســال نيز كار كنيم.« او كه كار 
توليدي اش مصنوعات با نماي چوبي و از جنس بتن است، در اين باره 
توضيح مي دهد: »محصول ما به دليل جنس و مانــدگاري مقرون به 
صرفه اســت. هزينه تعمير و نگهداري اندكي هم به ســفارش دهنده 
تحميل مي كند. ساخت نرده هايي با نماي چوب در حاشيه پياده روها، 
پارك ها، پارك هاي جنگلــي و محوطه هاي بازي، گلدان هاي طبقاتي 
براي زيباسازي شــهر، آب نماهاي طبقاتي در ميادين شهرها و باغ ها 
يا حياط خانه ها، حتي ســاخت پلكان و نماي چوب براي ساختمان ها 
به ويژه تاالرها و رستوران ها، نمونه اي از كارهاي ماست كه اتفاقا در بيشتر 
استان هاي كشور وجود دارد و به عنوان نمونه در پارك هاي سنندج هم 
استفاده مي شود. البته تا امروز بازار اقليم كردستان برايمان گرم تر بوده 
است.« اين كارآفرين كردستاني ادامه مي دهد: »روياهاي ما زياد است، 
اما به دليل محدوديت هاي مالي قابل اجرا نيستند. مدتي است با يكي از 
تشكل هاي مردمي در آلمان ارتباط برقرار كردم، زيرا در داخل استان 
حمايت نشدم.« او كه پيش از شــيوع كرونا با گروهي از همكارانش در 
اقليم كردستان عراق، چند طرح را اجرا كرده است، درآمد اقليم را بهتر 
مي داند. با وجود درآمد بهتر اما هم اكنون شــيوع كرونا، فعاليت هاي 
برون مرزي ناهيد و همكارانش را متوقف كرده است و او اميدوار است 

روزي برسد كه در استان و كشور خودمان نتيجه زحماتش را ببيند.

شناورداران هرمزگان منتظر جلسه ویژه فرمانداري 



جامعه10 2 دوشنبه 21 مهر 99  شماره 8060  3 0 2 3 6 1 8 

 ديروز»مرِغ سحِر« مطبوعات »ناله« اش 
به گوش » دوســتداران« رســيد. آمار گزارش

شــفاهي برخي كيوســك داران تهران 
نشان مي دهد، مخاطب اگر هزار بار پيمان بشكند باز 
آشتي مي كند اگر»قاصدك«ها، روزنامه ها خبر آوردند 
و بي خبر نباشند. پنجشنبه گذشته » خسرو خوبان« به 
ديار باقي شتافت. بعد از انتشار اين خبر تالطمي به جان 
دوستداران ميليوني اين هنرمند پرآوازه و محبوب افتاد. 
رسانه هاي ديگر تشنگاِن خبر را سيراب نكردند. جزئيات 
اخبار در شــبكه هاي مجازي و پيام رســان ها منتشر 
مي شد درحالي كه مخاطب به دنبال دريافت اطالعات 
بيشتر بود. با وجود اينكه روز جمعه روزنامه ها منتشر 
نمي شوند برخي روزنامه ها سوگ نامه منتشر كردند و 
به مخابره اخبار از طريق وب ســايت ها و شــبكه هاي 
مجازي خود پرداختند. روزنامه نگاران و عكاسان خبري 
به محض انتشــار خبر فوت استاد شــجريان پوشش 
خبري را آغاز كردند و همراه مردم شدند از بيمارستان 
جم تا بهشت زهرا)س(، تا مشهد و توس. اين اداي دين 
صبح 19مهرماه به اوج رسيد. روز شنبه استاد محمدرضا 
شجريان عكس و تيتر يك اغلب روزنامه هاي كشور بود. 
همين اتفاق كافي بود كه بسياري از كيوسك ها خالي از 
روزنامه شوند و مرجوعي مطبوعات عدد هاي معناداري 
را نشان دهد. گزارش هاي ميداني همشهري و گفت وگو 
با 26كيوسك مطبوعاتي در مناطق مختلف شهر تهران 
حاكي از اين اســت كه مرجوعي برخي روزنامه ها در 
برخي مناطق پايتخت در همان ساعات اوليه روز شنبه 
به صفر رسيد و در برخي مناطق روزنامه ها ناياب شدند. 
اين اتفاق مهمي است در روزهاي خاكستري مطبوعات، 

روزگار بي تفاوتي مخاطب به رسانه هاي رسمي.

يكي نه، چندتا
كيوســك هاي مطبوعاتي در خيابــان انقالب ديروز 
بيشــترين آمار فروش روزنامه را تجربه كردند. آقاي 
محمدي يكي از كيوسك داران در اين باره به همشهري 
مي گويد: »شــنبه صبح برخي روزنامه ها به كلي تمام 
شد و باقي هم فروش خوبي داشتند. مردم روزنامه ها يي 
را خريداري مي كردند كه عكس استاد شجريان روي 
جلدشان بود. حتي با وســواس تيترها را مي خواندند. 
اگر تيتر و عكسي به دلشان مي نشست همان روزنامه 
را مي خريدند. حتي برخي چند نسخه از روزنامه هاي 

مختلف را بردند. «
كيوســك دار حوالي ميدان فردوسي خودش را علي 
معرفي مي كند. او مي گويد:» روز شنبه اغلب افرادي 
كه در پياده رو در حال تردد بودند به كيوســك ها كه 
مي رسيدند توقف مي كردند و روي جلد روزنامه ها را 
مي خواندند. برخي هم يك نسخه مي خريدند. خيلي 

وقت بود كه عابران زيادي بــراي خواندن روزنامه ها 
توقف نمي كردند اما شــنبه روز متفاوتي بود و مردم 
مانند روزهايي كه روزنامه ها براي شــان جذاب بود به 

آن توجه مي كردند.«
در خيابان جمهوري هم فروش روزنامه بيشتر از روزهاي 
عادي بوده اســت. جان علي زاده مي گويد:»15سالي 
مي شود كه در كيوسك مطبوعاتي مشغولم. مي دانيد 
اگر مردم ببينند آنچه روزنامه ها مي نويسند به خواسته 
هاي شان نزديك است واقعا روزنامه ها را دنبال مي كنند. 
فرقي نمي كند. مثل ديروز كه عكس و مطالب اســتاد 

شجريان، مردم را با روزنامه آشتي داد. «
آقاي هدايتي كيوســك دار خيابــان جمهوري روز 
عجيبي را تجربه كرده است:» هر روز از كل روزنامه ها 
حدود 150نسخه به دستم مي رسد. به طور ميانگين 
100نســخه آن مرجوع مي شــود. اما روز شنبه تنها 

34مرجوعي داشتم از كل روزنامه ها.«
صاحبان كيوســك هاي مطبوعاتي غــرب تهران هم 
از فــروش بيشــتر روزنامه ها در روز شــنبه صحبت 
مي كنند:» آمــار ديگر همــكاران را نداريم اما با چند 
همكار در اين خيابان يعني خيابان ستارخان ارتباط 
دارم آنها هم مي گويند فروش اولين روز هفته بهتر از 
روزهاي قبل بوده. شنبه من مشتري داشتم كه به دنبال 
بهترين صفحه يك روزنامه بود. مي گفت مي خواهد آن 
را قاب بگيرد و در خانه اش بزنــد. برخي هم به دنبال 
روزنامه اي بودند كه عكس استاد شجريان را در ابعاد 
بزرگ تري چاپ كرده، بعد عكس را پشــت شيشــه 

ماشين شان مي چسباندند. «
از بين 26كيوســك مطبوعاتي مورد بررســي، تنها 
7كيوسك دار اعالم كردند كه تفاوت چنداني در فروش 
روزنامه احســاس نكردند. اين كيوسك ها در شمال و 

غرب شهر تهران واقع شده اند.
گفت وگو با روزنامــه خوان هايي كه از كيوســك هاي 
مطبوعاتي در حال خريد روزنامه هســتند نيز نشــان 
مي دهد انتشار اخبار مربوط به درگذشت استاد شجريان 
و بازتاب آن در مطبوعات باعث شده مخاطب روي خوش 
نشان دهد. خانم مهرآبادي در اين باره مي گويد:» من يك 
روزنامه خوان هستم اما راستش همه مطالب روزنامه را 
نمي خوانم. واقعا برخي روزها از خريدن روزنامه پشيمان 
مي شوم اما گاهي وقت ها هم ســر ذوق مي آيم. شنبه با 
ذوق و شوق روزنامه خريدم و خواندم. امروز يكشنبه هم 
مطالبي كه به آن عالقه مندم در برخي روزنامه ها مي بينم. 
ما مردم اگر نيازها و دغدغه هاي مان در روزنامه ها ديده 

شود بدون شك استقبال مي كنيم. مثل ديروز. «
آقاي باقري كه در پياده رو خيابان انقالب روزهای شنبه 
و يكشنبه روي نيمكت نشســته و روزنامه مي خواند، 

مي گويد:» مردم اين چيزها را به خوبي درك مي كنند. 
آنها مي خواهند رســانه ها صداي آنها باشند. بارها هم 
نشــان داده اند هرگاه اين اتفاق رخ دهد اســتقبال و 

دنبال مي كنند. «

مطبوعات به چگونگي و چرايي ها پاسخ دادند
 مجيد رضاييان، پژوهشــگر و استاد روزنامه نگاري در 
گفت وگو با همشــهري با بيان اينكــه از افزايش آمار 
فروش روزنامه ها در 2روز اخير مطلع است، مي گويد: 
»نه تنها روز شــنبه كه ديروز هم برخي از كيوسك ها، 

ساعت 2بعدازظهر روزنامه اي براي عرضه نداشتند.«
 رضاييان در رابطه با اين اتفاق اينطور توضيح مي دهد: 
»نخستين مسئله در رســانه هاي امروز جهان حتي 
رســانه هاي وب پايه ژانر روزنامه نگاري تحليلي است. 
درواقع روزنامه نگاري تحليلی به چگونگي و چرايي ها 
پاسخ مي دهد. مخاطبان تلفن همراه در دست دارند و 
از اخبار مطلع مي شوند، اما بعد مي خواهند بدانند اين 
اتفاق چطور و چگونه رخ داده و جزئياتش چيست. ژانر 
روزنامه نگاري تحليلی با تعقيب اخبار به اين نيازهاي 

مخاطب پاسخ مي دهد.«
 او ادامه مي دهد: »وقتي به ژانــر تحليلي توجه كنيم 

پاسخ مثبت مي گيريم.«
 به گفته رضاييان، نكته دوم انتخاب ســوژه است. در 
جريان فوت اســتاد شــجريان، مطبوعات با انتخاب 
درست ســوژه، يك صدا به اين موضوع پرداختند و به 
چگونگي و چرايي ها پاسخ دادند. اين سوژه متناسب با 
نياز مخاطب بود. نتيجه آن فروش روزنامه و حتي تمام 
شدن آن در برخي از دكه ها بوده است: »اين روزنامه ها 
را مــردم خريــداري كردند باوجود همه مشــكالت 
اقتصادی. پس مي توان مطبوعات را در سبد انتخاب 
مخاطبان قرار داد؛ به شرطي كه به نيازهاي مخاطب 

پاسخ دهيم.«
اين اســتاد روزنامه نگاري با اشــاره به اينكــه بايد به 
فرم هــاي مختلــف روزنامه نــگاري از  منظر مهارت 
حرفه اي توجــه كــرد، مي گويــد: »روزنامه ها بايد 
گزارش هاي قوي توليد كنند، خبرهايشــان توليدي 
باشد و بايد مصاحبه چالشي داشته باشند با رعايت اين 
3ركن ترديدي نيست كه مخاطبان به مطبوعات روي 

خواهند آورد.«
رضاييان در پاسخ به اين پرســش كه اگر صداوسيما 
به صورت مبسوط به بازتاب اخبار فوت استاد شجريان 
مي پرداخــت، آيا بــاز در ايــن 2روز شــاهد فروش 
روزنامه ها بوديم، مي گويد: »به نظرم اگر صداوســيما 
هم گزارش هاي بسياري منتشر مي كرد باز روزنامه ها 
فروش بيشــتري داشــتند؛ چراكه صداوسيما خبر 
را به صورت »قرائت رســمي« اعــالم مي كند و به آن 
مي پــردازد، اما روزنامه هــا با نگاه تحليلــي و قرائت 
غيررسمي موفق تر عمل مي كنند و مخاطبان بهتر با 

مطبوعات ارتباط برقرار مي كنند.«

روزنامه ها يك روز پس از درگذشت زنده ياد استاد شجريان مورد استقبال مردم قرار گرفته و فروش بيشتري داشتند 
خبرها»صدايمردم«درروزنامهها

  بخش ويژه پليس اطفال در كالنتري ها
فرمانده انتظامي تهران بزرگ اعالم كرد كــه در تمامي كالنتري هاي 
پايتخت، پليس ويژه اطفال فعال اســت. سردار حســين رحيمي در 
گفت وگو با ايسنا، درباره فعاليت پليس اطفال گفت: در كالنتري هاي 
ما بخشي ايجاد شــده كه مربوط به رسيدگي به امور و جرائم مرتبط با 
اطفال و كودكان است و اين بخش هم اكنون فعال است. او با بيان اينكه 
رسيدگي به اين امور بعضا نيازمند تخصص و مهارت هاي خاصي است، 
گفت: در همين راستا نيز ما همكاراني را در اين بخش جذب كرده ايم 
كه آموزش هاي الزم را ديده و مسلط به امور هستند. به گفته فرمانده 
انتظامي تهران بزرگ، جرائم در اين بخش بســيار كم و انگشت شمار 
اســت و در مواردي هم مأمــوران اين بخش در نقــش حمايتي وارد 
شــده و از اطفالي كه در يك فضاي مجرمانه بوده اند حمايت كرده اند. 
رحيمي افزود: در اين خصوص هماهنگي هاي الزم با ديگر دستگاه ها و 

بخش هاي مربوطه نيز وجود دارد.

   كاهش چشمگير آمار اهداي عضو
مديرعامل انجمن اهــداي عضو ايرانيان با اشــاره به عوارض خاموش 
بحران كرونا گفت: يكي از مواردي كه كرونا توانســته آسيب زيادي به 
آن وارد كند، اهداي عضو بوده است به شكلي كه آمار اهداي عضو 6  ماه 
اول سال جاري نسبت به مدت مشابه در سال 1398 حدود 50 درصد 
كاهش يافته است. كتايون نجفي زاده به ايسنا گفت: يكي از اين عوارض 
كاهش آمار اهداي عضو و پيوند اعضا در كشور است؛ افراد مرگ مغزي 
در ICU بستري مي شوند زيرا فردي كه دچار مرگ مغزي شده است 
نفس نمي كشد و مجبور است زير دســتگاه تهويه مكانيكي باشد كه 
اين دستگاه  هم در ICU قرار دارد. اين در حالي است كه تمام ظرفيت 
بيمارستان ها براي بيماران مبتال به كرونا اشغال شده است. نجفي زاده 
ادامه داد: از طرفي پرسنل درماني و پزشكان و متخصصاني كه بايد از 
بيماران بد حال مرگ مغزي و افرادي كه عمــل پيوند را انجام دادند، 
مراقبت كنند، درگير مراقبت از بيماران مبتال به كرونا هستند كه اين 
هم تأثير ديگر كرونا بر اهداي عضو و پيوند اعضاســت. او گفت: عالوه 
بر آنكه بايد از سالمت اهداكننده، بيمار پيوندي و تيم درماني مطمئن 
باشيم، در اين شرايط، تخت ICU و بخش جدايي كه اطمينان داشته 
باشيم كرونا در آن نيست، براي بيماران پيوندي نداريم و همين موضوع 
باعث كاهش آمار پيوند اعضا در تمام بيمارستان هاي كشور شده است؛ 
به شكلي كه آمار اهداي عضو كشور نســبت به 6 ماه اول سال 1398 
حدود 50 درصد كاهش يافته است. پيش از شيوع كرونا مي دانستيم 
روزانه 7 تا 10 نفر بيمار نيازمند به پيوند به دليل نرسيدن عضو از دنيا 
مي روند و اكنون مي توان تصور كرد با وجود بيماري كرونا شرايط و آمار 
و ارقام چگونه خواهد بود. وی با بيان اينكه با برخی تمهيدات می توان 
آمار اهدای عضو و پيونــد اعضا را مجددا افزايــش داد، گفت: انتخاب 
مراكز عاری از كرونا كه مطمئن باشيم كرونا در آنجا وجود ندارد يكی از 
همين مداخالت است؛ البته در شهرهايی با وضعيت قرمز، يافتن چنين 
مراكزی كار بسيار سختی است. با توجه بيشتر به رعايت نكات بهداشتی 
از سوی مردم و خارج شدن از وضعيت قرمز احتماال انتخاب مركز عاری 

از كرونا راحت تر باشد. 

 محمد صادق خسروي عليا
خبرنگار
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 اين روزها موضــوع جريمه 
افرادي كه در خيابان و اماكن فناوري

عمومي ماسك نمی زنند، به 
يك بحث داغ تبديل شــده اســت. تصور 
ابتدايي از چنين طرحي بدون درنظر گرفتن 
پيشــرفت علم و فنــاوري، اين اســت كه 
مأمــوران در خيابان با افرادي كه ماســك 
نزده اند، برخــورد خواهند كــرد، اما گويا 
داستان به همين جا ختم نمي شود و اخباري 
درخصوص اســتفاده از فناوري تشخيص 
چهره هم به گوش مي رســد. هنوز كســي 
به صورت قطعي از روند جريمه افراد در ايران 
خبر ندارد اما حرف هــاي مختلفي درباره 
اســتفاده از دوربين هاي ســطح شهرها و 
جريمه روي كد ملي افراد شنيده مي شود. 
اين شــنيده ها باعث شــكل گرفتــن اما و 
اگرهاي متعددي شده است؛ اينكه آيا چنين 
فنــاوري مي تواند به كمــك جامعه آمده و 
همــگان را مجبور به زدن ماســك از ترس 
جريمه كند و يا اينكه اين سامانه تا چه اندازه 

كارايي دارد و درصد خطايش چقدر است.

آشنايي با فناوري تشخيص چهره
 facial recognition(سيستم تشخيص چهره
 system( يك فناوري خاص در شناســايي 
و تأييد هويت يك فرد از طريق عكســبرداري 
ديجيتال يا تصاوير ويدئويي است. اين سامانه، 
سيســتمي است كه براســاس فناوري هوش 
مصنوعــي و الگوريتم هــاي يادگيري عميق 
)Deep Learning( مي توانــد بــا دقت باال 
چهره افراد را مورد شناسايي قرار دهد. سازوكار 
كلي سيستم به زبان ســاده اينگونه است كه 
تصوير فرد پس از ذخيره شدن در سيستم به 
وسيله داده هاي موجود در بانك اطالعات، مورد 
شناسايي و ارزيابي قرار مي گيرد. در كشوري 
مثل چين اين ماجرا حسابي عادي شده و گفته 
مي شود پليس اين كشور به وسيله دوربين هاي 
متعدد مي تواند حتي به تعقيب لحظه اي حركت 

افراد بپردازد. در مقايسه با ساير بيومتريك ها 
مانند سيســتم هاي تشــخيص اثر انگشت يا 
سيستم هاي تشــخيص چشم براي تشخيص 
هويــت از طريق چهره نگاري، نيــاز به حضور 
فيزيكي نيست و شخص بدون آنكه خبر داشته 

باشد، هويتش مورد شناسايي قرار مي گيرد.

تشخيص چهره در دنيا
استفاده از اين سيســتم در دنيا امري تقريبا 
رايج است. يك سال پيش استفاده از سيستم 
تشــخيص چهره در تمامــي فرودگاه هاي 
آمريكا اجباري شــد. همچنين برنامه نصب 
دوربين براي انجام تشخيص چهره در مدارس 
اين كشــور نيز آغاز شده اســت. در فرودگاه 
جديدالتاســيس داكســينگ پكــن نيز كه 
مجهز به شــبكه 5G است، مأموران امنيت و 
پليس فرودگاه از عينك هاي مخصوصي براي 
تشخيص هويت افراد استفاده مي كنند. اين 
عينك ها داراي دوربيني براي عكسبرداري از 
چهره اشخاص است و اين تصاوير بالفاصله از 
طريق اينترنت پرسرعت 5G به مركز داده ها 
فرستاده مي شــود تا جواب چهره نگاري فرد 
خيلي سريع آماده شود. با اين حال استفاده 
گســترده از چنين فناوري در نقاط مختلف 

شهر توسط پليس و نيروهاي امنيتي، باعث 
شده تا در محافل حقوقي دنيا، موضوع احترام 
به حريم خصوصي هم مطرح شــود. سيستم 
تشــخيص چهره اگرچه مي تواند به امنيت 
بيشتر شهرها كمك شاياني كند، اما مي تواند 
معايبي نيز داشــته باشــد كه مهم ترين آن، 

مربوط به خطا در تشخيص صحيح است.

مقابله با عابران خاطي
احترام به قوانين راهنمايي و رانندگي باعث 
مي شــود ضمن كاهش تلفات و خســارات، 
ترافيك شهر نيز روان تر شــود. حدود 4ماه 
پيش سردار سيدكمال هاديانفر، رئيس پليس 
راهور ناجا، از احتمال راه اندازي يك سامانه 
تشخيص چهره به منظور جريمه كردن عابران 
پياده خاطي خبر داده بــود. اكنون موضوع 
تشــخيص چهره براي افرادي كه از ماسك 
اســتفاده نمي كنند، مطرح شــده است كه 
اميد است اين سامانه حداقل خطا را داشته 
باشد. روز گذشته نيز عليرضا رئيسي، معاون 
وزير بهداشت در نشســت ويدئوكنفرانسي 
با خبرنــگاران گفت: »در مورد شناســايي 
افرادی  كه در خيابان هستند چند مكانيزم 
وجود دارد؛ اگــر پليس و بازرســان ما فرد 

خاطي را ببينند، او را جريمه مي كنند. نكته 
ديگر اين اســت كه نيروي انتظامي يكسري 
دوربين دارد كه چهره همه افراد در آن ثبت 
اســت. وقتي فرد چهره نگاري مي شود؛ همه 
اطالعاتش اعم از كد ملي و... وجود دارد. اگر 
فرد ماسك نزند، چهره نگاري شده و براي فرد 

پيام داده مي شود و جريمه مي شود.«

تشخيص با ماسك
با گســترش شــيوع ويروس كرونا در نقاط 
مختلف جهان و اســتفاده از ماسك توسط 
مردم، كار سامانه هاي تشــخيص چهره نيز 
به مشكل برخورد كرده اســت. در چين كه 
اســتفاده از اين سامانه  از ســوي نهادهاي 
مختلف حســابي رونق دارد، ماسك، تبديل 
به عاملي بازدارنده در انجام وظيفه شــد. اما 
يك استارتاپ چيني به نام SenseTime كه 
از آن به عنوان باارزش ترين استارتاپ هوش 
مصنوعي جهان ياد مي شود، توانسته با ايجاد 
يك فناوری، تشخيص چهره فردي كه ماسك 
بر صورت دارد را نيز انجام دهد. اين سيستم 
به جاي تكيه بر مشاهده دهان شخص، قادر 
اســت هويت فرد را از روي چشمان و ناحيه 

باالي بيني در چهره او تشخيص دهد.

 جريمه افراد براساس كد ملي به خاطر نزدن ماسك باعث بحث هاي زيادي درباره فناوري ها و زيرساخت هاي الزم 
در اين رابطه شده است

جنجال فناوري تشخيص چهره براي جريمه ماسك

ساسان شادمان منفرد
خبر نگار

جهان استارتاپي

هوش مصنوعي براي رشد استارتاپي

يك اســتارتاپ تازه تاســيس به نام Tradeswell گفته است كه از 
هوش مصنوعي براي كمك مستقيم به مصرف كنندگان و برندهاي 
تجارت الكترونيكي در ايجاد كسب و كارهاي سالم تر استفاده مي كند. 
به گزارش وب ســايت تك كرانچ، در اوضاع و احوال كنوني مي توان 
چنين بيان كرد كه هيچ شكي نيست، تعداد بسياري از شركت هاي 
عرضه مستقيم به مصرف كنندگان، دچار چالش هايي براي سودآوري 
در رقابت با سايرين هستند و در اين زمينه تالش هاي فراواني را نيز 
كرده اند. »پل پالميري« مؤســس اســتارتاپ Tradeswell در اين 
خصوص مي گويد: »يكي از داليل اين امر تقســيم شــدن ابزارها و 
داده هاي آنهاست. اگر چيزي مانند ســوپ مي فروشيد، مي خواهيد 
بدانيد كه تجارت سوپ گوجه فرنگي و يا مثال سوپ مرغ شما چگونه 
بوده اســت. در دنياي امروزي، اين برندها هســتند كه حرف اول را 
مي زنند. مثال تجارت آمازون من چگونه است؟ تجارت من در شبكه 
اينســتاگرام چگونه اســت؟ به نظر من به جاي تكيه بر اين پلتفرم ها 
براي به دست آوردن اطالعات، بايد برندها يك پلتفرم مستقل داشته 
باشند كه بشــود به آن اعتماد داشــت. « هوش مصنوعي استارتاپ 
Tradeswell بر 6 زمينه اصلي تجارت الكترونيكي متمركز اســت: 
بازاريابي، خرده فروشي، موجودي كاال، تداركات، پيش بيني، ارزش 
مادام العمر و منابع مالي. پالميري پيشــنهاد داده است كه در برخي 
موارد مانند آگهــي دادن، Tradeswell جايگزين نرم افزار موجود 
خواهد شــد. در برخي موارد، اين اســتارتاپ مي تواند از اتوماسيون 
كامل پشــتيباني كند. به طوري كه بازرگانان نگران راه اندازي صدها 
كمپين گوناگون تبليغاتي نباشــند. طبق گفته هاي مدير استارتاپ 
Tradeswell، نكته اصلي اين است كه اين پلتفرم به منابع مالي كامل 
كسب و كار دسترسي دارد. بنابراين مي تواند به جاي اينكه صرفا روي 
بيشترين فروش يا كليك تمركز داشته باشد، مي تواند سود خالص را 
بهينه سازي كند. اســتارتاپ Tradeswell درحالي كم كم به سمت 
شناخته شدن پيش مي رود كه هم اكنون ســابقه همكاري با بيش از 
100برند مختلف را در كارنامه كاري اش به ثبت رسانده است. به عنوان 
نمونه، چند شركت معتبر مانند Red Monkey Foods و شركت 
نمك سانفرانسيسكو به صورت جداگانه گفته اند كه رويكرد الگوريتمي 
منحصر به فرد و جامع اين اســتارتاپ جديد، به ما در رشــد فروش، 
شناسايي فرصت هاي تجاري سازي و پيش بيني بسيار دقيق تر بازار 

كمك شاياني كرده است.

پس از آنكه يك قاضي فدرال به نام 
»ايوان گونزالس« با اســتناد به در 
جريان بودن پرونــده ضد انحصاري 
شــركت اپيك گيمز عليــه اپل در 
دادگاه، حكم داد كــه اپل همچنان 
مي تواند مانع از ارائه بازي فورتنايت 
در اپ استور خود شــود، درباره اين 
موضوع هم هشدار داد كه دادخواست 
شــركت اپيك عليه اپــل مي تواند 
»داراي پيامدهاي مهــم و جدي« 
براي مالكان پلتفرم، مانند نينتندو... 

باشد.
گونزالــس مي گويــد: در واقــع، 
ســوني، نينتندو و مايكروســافت 
همگي از مدل هاي پلتفرم محصور 
)به عنــوان مثــال اپل( اســتفاده 
مي كنند كه ســخت افزار، سيستم 
عامل، بازار ديجيتــال و خريدهاي 
درون اپليكيشــنيIAP، همگي در 

انحصار مالك پلتفرم هستند.
گونزالس همچنين اشــاره كرد كه 
چگونه ســوييچ نينتندو، لپ تاپ ها 
و تبلت هاي بــازي به دليل طراحي 
قابل حمل مي توانند »همپوشــانی 
قابل توجهي« با پلتفرم iOS داشته 
باشــند. شــركت اپيك در دادگاه 
فــدرال از قاضي خواســته بود كه 
به طور موقــت دســتور بازگرداني 
بازي فورتنايت را به اپ اســتورهاي 
اپل بدهد. اگرچــه گونزالس اجازه 
بازگشــت فورتنايت به اپ اســتور 
را نــداد، با اين حال اعــالم كرد كه 
اپــل نبايــد Unreal Engine يا 
شــركت هاي وابســته بــه اپيك را 

مجازات كند.

چنــد روز پيش يك قاضــي فدرال 
حكم داد كه اپل همچنان مي تواند 
مانع از ارائه بازي محبوب ويدئويي 
فورتنايت در اپ استور خود شود. اين 
حكم با استناد به اين موضوع صادر 
شد كه سازنده آيفون در حال دفاع از 
يك پرونده ضد انحصاري است كه از 
سوي اپيك گيمز)سازنده بازي( در 

دادگاه مطرح شده.
اين حكم به اين معني اســت كه تا 
يك زمان مشخص، ميليون ها گيمر 
فورتنايت كه از طريق آيفون، آيپد و 
ساير دســتگاه هاي اپل به اين بازي 
دسترسي دارند، نمي توانند از آخرين 
محتواي اين بازي اســتفاده كنند يا 

آن را دانلود و آپديت كنند.
بعــد از اينكه شــركت اپــل، بازي 
فورتنايت را از پلتفــرم خود حذف 
كرد، ســازنده بازي در ماه آگوست 
از اپل شــكايت كــرد. هنگامي كه 
اپيك گيمز ســعي داشــت سيستم 
پرداخت درون اپليكيشــني اپل را 
بــا اســتفاده از يك به روزرســاني 
نرم افزاري كه بازيكنان فورتنايت را 
به خريد درون بــازي از اپيك گيمز 
ترغيب مي كرد دور بزند، اپل شركت 
اپيك را به دليل نقض عمدي شرايط 
قرارداد توســعه دهنده خود مقصر 
دانست. اين اقدام اپيك به اين معني 
بود كه اپل نمي توانــد 30درصد از 
 iOS درآمد خــود از فورتنايت را در
به دســت آورد. اين موضــوع باعث 
شــد كه اپل ارائه بــازي فورتنايت 
 Unreal Engine و همچنيــن
)يك ابزار نــرم افــزاري متعلق به 
اپيك كه به طور گســترده از سوي 
توســعه دهندگان بــازي و هاليوود 

استفاده مي شود( را ممنوع كند.

نگراني پلتفرم  ها از نبرد اپل و اپيك
طرح دعواي اپيك عليه اپل در دادگاه مي تواند عواقبي جدي 

براي مالكان پلتفرم هاي جهاني داشته باشد

كشف يك سرخرگ؛نشانه ادامه روند تكامل
پژوهش هاي جديد در استراليا نشان می دهد افراد بزرگسالي كه 

يك شريان مياني در بازوهاي خود دارند بيشتر و بيشتر مي شود. پزشكي
به عبارت دقيق تر، آنها شريان مياني را حفظ كرده و آن را از دست 
نداده اند. اين همان رگ اصلي است كه در زمان شكل گيري جنين خون را به بازو 
 radial and( و دست مي رساند، اما معموالً با رشد سرخرگ هاي زيرين و زبرين
ulnar arteries( ناپديد مي شود. به گزارش ساينس الرت، آناتوميست ها از قرن 
هجدهم در حال مطالعه وجود آن در بزرگساالن هستند و اين مطالعه جديد نشان 
مي دهد كه به زودي اين وضعيت مي تواند به يك قاعده تبديل شود. تگان لوكاس 
از دانشگاه فليندرز مي گويد: در سال 1880 تنها 10 درصد افراد با يك سرخرگ 
اضافه به دنيا آمده اند كه در اواخر قرن بيستم اين ميزان به 30 درصد افزايش پيدا 

كرده است.
دانشمندان با استناد به اين يافته اعالم كرده اند كه انسان هنوز در حال تكامل 
اســت و اين افزايش در چنين مدت كوتاهي قابل توجه به نظر مي رسد. اگر اين 
روند ادامه يابد، اكثريت افراد تا سال 2100 اين شريان بازو را در بدن خود حفظ 

خواهند كرد.

هوش مصنوعي براي طالق در عصر كرونا
يك اپليكيشن آنالين به نام »آميكا« از هوش مصنوعي براي كمك 

به جدايي زوجين در مســائلي چون حضانت فرزندان و تقســيم اپليكيشن
دارايي ها استفاده مي كند.

به گزارش thenextweb، اين اپليكيشن موازين قانوني را درنظر مي گيرد و آنها 
را متناسب با شرايط طرفين اعمال مي كند. به عبارت ديگر، اين نرم افزار از انبوه 
داده هايي كه مربوط به موارد مشابه گذشــته بوده است، براي ارائه پيشنهاد به 
كاربران استفاده مي كند. آميكا توانايي هوش مصنوعي را در حل مسائل حقوقي 
در زمينه اختالفات خانوادگي نشــان مي دهد. البته طيف وسيعي از خدمات 
حقوقي خانوادگي، ازجملــه »پندا« و »آديو« در اســتراليا از هوش مصنوعي 
اســتفاده مي كنند.  بيماري همه گير كوويد-19حتي پايدارترين روابط را هم 
به چالش كشيده است. يك نظرسنجي كه چند ماه پيش از سوي يك مؤسسه 
استراليايي انجام شد، نشــان داد كه 42درصد از 739پاســخ دهنده به خاطر 

محدوديت هاي كرونا با شريك زندگي خود دچار اختالف شده اند.

پرتاب غيرآزمايشي كپسول سرنشين دار ساخت اسپيس ايكس 
براي آمريكايي ها موضوعی حساس و تاريخي پس از سال هاي فضا

تكيه به روسيه به حساب مي آيد. اما پس از مدت ها انتظار حاال 
ناسا اعالم كرده كه اين پرتاب تا اوايل يا اواســط نوامبر به تعويق مي افتد. به 
گزارش اسپيس نيوز، قرار است در اين ماموريت 3فضانورد ناسا و يك فضانورد 
از آژانس فضايي JAXA ژاپن به ايســتگاه فضايي بين المللي بروند. ناسا در 
بيانيه اي اعالم كرد كه اين ماموريت در ابتدا براي 31اكتبر برنامه ريزي شده بود، 
اما اين ماموريت شش ماهه برنامه ريزي شده به تعويق افتاد تا فرصت براي حل 
 Falcon9 مشــكالت مربوط به مولدهاي گاز مرحله اول موتور روي موشك
فراهم شود. پس از رفع ايرادات موتور، مايكل هاپكينز، ويكتور گلوور و شانون 
واكر، فضانوردان آمريكايي به عالوه ســوئيچي نوگوچــي فضانورد ژاپني در 
نخستين مأموريت عملياتي خدمه SpaceX در ايستگاه بين المللي خواهند 
بود. Crew-1 يكي از 6ماموريت برنامه ريزي شده اي است كه SpaceX قصد 
دارد طبق قراردادي با ناسا، كه در سال2014 به عنوان بخشي از برنامه خدمه 
تجاري كه شركت هاي خصوصي را وارد برنامه فضايي اياالت متحده كرده بود، 
به ايســتگاه فضايي بفرســتد. اولين پرواز Crew Dragon SpaceX، يك 
ماموريت آزمايشي بود كه داگ هرلي و باب بهنكن فضانوردان ناسا را در ماه مه 
 براي يــك بازديــد دو ماهه بــه ايســتگاه بين المللــي فضا پرتــاب كرد.
Crew Dragon در ايستگاه فضايي لنگر انداخت و در 2آگوست با خيال راحت 
به زمين بازگشت و داده هاي الزم را براي تأييد سفرهاي منظم به اين ايستگاه 
با فضانوردان آينده به ناسا داد. »هانس كوئنيگزمن« معاون ساخت و قابليت 
اطمينان پرواز در SpaceX، در جلســه توجيهي ناسا در 29سپتامبر درباره 
ماموريت Crew-1 گفت: خوشحاليم كه بگوييم براي اين پرتاب مهم از ناسا و 
هر برنامه اي كه آنها نياز داشته باشند پشتيباني مي كنيم. آژانس پيش از اين، 
تاريخ 23اكتبر را به 31اكتبر موكول كرده بود كه حاال همان تاريخ نيز به تعويق 
افتاده است. كوئينگزمن در ادامه گفت: هر زمان گواهي هاي الزم صادر شود، 

آماده پرتاب خواهيم بود.
تأخير تأثيري بر ماموريت ديگر خدمه ايســتگاه فضايي نخواهد داشت. قرار 
است فضاپيماي سايوز MS-17 حامل فضانورداني به نام ناتا كيت روبينز و 
كيهان نوردان روسكاسموس ســرگئي ريژيكوف و سرگئي كود-سروركوف 

روز 14اكتبر از بايكونور قزاقستان به سمت اين ايستگاه فضايي پرتاب شود.
خدمه ايستگاه فضايي فعلي كريس كسيدي ناسا و آناتولي ايوانيشين و ايوان 
واگنر از روسكاسموس يك هفته بعد ايستگاه را ترك مي كنند و با فضاپيماي 

سايوز MS-16 به زمين برمي گردند.

تأخير پرتاب كپسول سرنشين دار 
اسپيس ايكس

پس از مدت ها انتظار پرتاب تاريخي ناسا به خاطر مسائل فني به ماه 
نوامبر موكول شده است 

عمادالدين قاسمي پناه
خبر نگار
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عک
شما هم جزو افرادي هستيد 
كه مي پرسند ماسك بهتر 
است يا شيلد؟ شيلد نوعي 
محافظ  صورت اســت كه 
به صورت پالستيك شفاف 
تمام صورت را مي پوشــاند 
و طرفدارانــي دارد؛ به ويژه 
در ميان كســاني كه با ماســك احساس نفس تنگي 
مي كنند. اما در زندگي روزمــره كدام يك از اين دو 

بهتر است؟

يافته هاي يك تحقيق تازه
محققان دانشــگاه ســايمون فريــزر دريافتند كه  
پوشاندن صورت در فضاي بسته هر هفته به كاهش 
46درصد موارد جديد كرونا در كانادا منجر مي شود.

به گزارش تلگراف، آنها ادعا مي كنند اگر ماسك زدن 
اجباري شــود، مي توان تعداد موارد ابتالي هفتگي 
جديد را تا اواسط ماه بعد از اجراي اين طرح اجباري تا 

40درصد كاهش داد.
تحقيقات همچنين نشان داد توجه به استفاده مداوم 
از ماســك در پيك تازه كرونا چند هفته پس از آغاز 
طرح با كاهش هفتگي متوســط 25تا 31درصدي 
همراه است؛ يعني مردم به تدريج استفاده از ماسك 
را كاهش مي دهند يا در اين زمينه سهلگير مي شوند.

دكتر جوليــان تانگ، مشــاور ويروس شــناس در 
بيمارستان سلطنتي لستر، گفت: اين مطالعه با شواهد 
و يافته هاي بيشــتري تأييد مي كند كه ماســك ها 
مي توانند بر كاهش سرعت ويروس كرونا مؤثر باشند.

او گفت: محققان از روش مدل سازي  استفاده كرده اند 
تا اثرات محافظتي ماسك زدن را از ساير اقدامات انجام 
دهند و نتيجه بگيرند كه استفاده از ماسك مي تواند 
دســت كم خطر ابتال به عفونت را به طور محســوس 

كاهش دهد.
طبق يك نظرســنجي استفاده از ماســك در كانادا 
پس از ابالغ دســتورالعمل هاي جديد و انتشار نتايج 

يافته هاي علمي 30درصد افزايش يافته است.
در بســياري از كشــورها همزمان با آغاز فصل سرما 
استفاده اجباري از ماسك با سختگيري هاي بيشتري 
دنبال مي شود. اتحاديه پزشــکي انگليس خواستار 
اجباري شدن ماســك در همه فضاهاي عمومي اين 
كشور شده اســت؛ حتي در فضاهاي عمومي سر باز 
كه در آنها حفظ فاصله اجتماعي 2متري امکان پذير 

نيست.

ماسك يا شيلد؟
مطالعه اخيــر در مورد محافظ صــورت كه به عنوان 
جايگزيني براي ماسك صورت پيشنهاد شده است، 
نشان مي دهد شيلدها فقط 2درصد از قطرات سرفه را 
مسدود مي كنند و وسيله مناسبي براي پيشگيري از 

خطر ابتال نيستند.
اين مطالعــه نتيجه گيري كرده اســت كه يکي از 
مزاياي اصلي ماســك صورت و ســاير پوشش ها 
استفاده از وسايل كنترل كننده منبع براي كاهش 
دفع آئروسل هاي تنفســي در هنگام سرفه، تنفس 
و گفتار اســت؛ قابليتي كه در شيلدها وجود ندارد. 
محققان مي گويند، شيلدها اگر به طور همزمان با 
ماسك استفاده شــوند، مي توانند پوست صورت و 
به ويژه چشم ها را از خطر آلودگي با ذرات آلوده به 
عفونت كوويد-19حفظ كنند، اما اســتفاده از آنها 
به تنهايي و در زندگي روزمــره و به ويژه مکان هاي 
شلوغ انتخاب مناســبي براي پيشگيري از ابتال به 

كرونا نيست.

ماسك يا شيلد؟
بدون ترديد ماسك

پرسش روز

شيده اللمي
روزنامه نگار

آمــار مبتاليــان  ديروز

3822
آمار بهبوديافتگان  تا ديروز

500,075
آمــار جان باختگان ديروز

251
كل آمــار جان باختگان

28544

در دومين روز از اجراي دســتور ســتاد ملي مقابله 
با كرونا براي جريمه متخلفان ماســك، هيچ كس 
از جزئيات جريمه و نحــوه برخورد با متخلفان خبر 
ندارد. مردم تنها در اخبار شنيده اند از روز يکشنبه، 
هركس ماسك نزند، 50هزار تومان جريمه مي شود، 
اما اينکه »قرار است چه كسي جلوي آنها را بگيرد و 
كدام دوربين چهره نگاري شان كند؟« سؤالي است 
كه هم عابران پياده مي پرسند، هم مغازه داران و هم 

كاسبان؛ در واقع بايد گفت همه مردم شهر.
روز گذشته عليرضا رئيســي، معاون بهداشت وزير 
بهداشت اما جزئيات پرداخت جريمه ماسك نزدن 
را اعالم كرد. او كه در يك نشســت خبري مجازي 
صحبت مي كــرد، گفت: »جريمه راننده تاكســي 
ماســك نزده، 100هزار تومان اســت و به ازاي هر 
مسافري كه ماســك نزند، راننده تاكسي 20هزار 
تومان جريمه مي شــود، خود مســافر هم 50هزار 
تومان بايد جريمــه دهد.« به گفتــه او، رانندگان 
اتوبوس و مســافران آنها هم به همين شکل جريمه 
مي شــوند اما مبالغ آن به يك ميليون تومان و حتي 
بيشتر هم مي رسد. اصناف هم اگر خودشان ماسك 
نزنند يا مشتريان بدون ماســك را بپذپرند، بار اول 
اخطار كتبــي و درج در پرونده، بــار دوم 300هزار 
تومان و بار سوم، يك ميليون تومان جريمه مي شوند 
اما بار چهارم مغازه به مدت يك هفته پلمب مي شود. 
ماجرا تنها به راننده ها و اصناف محدود نمي شــود. 
عابران پياده اي كه ماسك نمي زنند با چهره نگاري 
از سوي دوربين هاي نيروي انتظامي كه براي حجاب 
است، شناسايي شده و جريمه مي شوند. به گفته اين 
مسئول در وزارت بهداشــت، اگر پليس و بازرسان 
وزارت بهداشــت اين افراد را ببينند، جريمه شــان 
مي كنند. اين جرايم شــامل خودروهاي شــخصي 
نمي شــود اما اگر فرد از خودرو پياده شــود ماسك 
نزده باشد، جريمه مي شود. به گفته او شماره حساب 
وزارت بهداشت براي واريز جرايم به دولت اعالم شده 
است: »افراد متخلف جريمه شــده، بدهکار دولت 
مي شوند و مي توانند جزئيات جريمه را از هر طريقي 
دريافت كنند؛ مانند قبــض جريمه اي كه براي فرد 
مي آيد يا راه هايي پيش بيني شده مانند محاسبه روي 
قبض آب و برق و تلفن و... در عين حال اين جرايم، 

صرفا براي حوزه كرونا هزينه مي شود.«

 پليس: به ما ابالغ نشده است
مردم روز گذشته ماسك ها را بر چهره كشيده بودند 
اما جزئيات زيادي نمي دانستند. در تمام طول مسير 
خيابان فاطمي، ميدان فاطمــي، خيابان وليعصر و 
ميدان وليعصــر حتي يك مأمور نيــروي انتظامي 
ديده نمي شد. كانکس هاي پليس در ميدان فاطمي 
و كارگر شــمالي خالي بود و تنهــا كانکس ميدان 
وليعصر 2مأمور نيروي انتظامي داشت. »هنوز چيزي 
به ما ابالغ نکرده اند، ما فقط تذكر مي دهيم.« اين را 
يکي از مأموران به همشــهري مي گويد و احتمال 
مي دهد جريمه افراد با گرفتن كد ملي شــان انجام 
شــود، نه اينکه پول در لحظه گرفته شــود. همان 
مأمور مي گويد اين اقدامات نياز به فرهنگســازي 
دارد، نمي شود با مردم برخورد كرد: »در يکي دو روز 
گذشــته به ما نگفته اند با متخلفان ماسك برخورد 
كنيم. بسيج و يك ارگان ديگر موظف به اين كارند.« 
كمي جلوتر از ميدان، راننده پرايد نوك مدادي مرز 
ميان خود و مسافرانش را با نايلوني بسته. او راننده 
يکي از شركت هاي تاكسي آنالين است و مي گويد 
نمي تواند مسافر بدون ماســك را راه ندهد، چون از 
قبل تاكسي را گرفته و بايد ســوار شود. او مي گويد 
تنها كاري كه مي توان انجام داد تذكر است. بعضي 
توجه مي كنند و بعضي هم نمي كنند. به همين دليل 
هم داخل ماشين را نايلون كشي كرده است. پشت سر 
او راننده تاكسي زردرنگي ايستاده به انتظار مسافر. 

برخي مأمــوران نيروي انتظامي به همشــهري مي گويند جريمه 
مردم به دليل نداشتن ماسك به آنها ابالغ نشــده و فعال تنها تذكر 
مي دهند و مردم هم درباره اجراي طرح تازه اطالعات زيادي ندارند

دوميــن روز اســتفاده اجبــاري از ماســك 
بــا پرســش ها و ابهام هــاي زيــادي گذشــت

اما همين روش هم خطا بســيار دارد. بســياري از 
فروشندگان و مغازه داران خيابان فاطمي و وليعصر، 
تنها به تذكر دادن به مشتريان بدون ماسك، بسنده 
كرده اند و نمي دانند از اين به بعد، اگر به آنها دستور 
بدهند و ابالغ كنند، بايد چه برخوردي با مشتريان 
داشته باشند، چراكه اين مسئله بر درآمدشان تأثير 

مي گذارد؛ آن هم در بازاري كه به شدت كساد است.
يکي از عابــران پياده هم كه خبر جريمه را شــنيده 
مي گويد اين اتفاقات ممکن است زمينه كالهبرداري 
از مردم را فراهم كند. احتمال دارد كســي جلو بيايد 
و ادعا كند كه مأمور اســت و تقاضــاي جريمه كند. 
هرچند او معتقد است شايد همين روش ها منجر به 
افزايش استفاده از ماسك شــود: »عده كمي رعايت 
نمي كنند. همه تقريبا ماسك مي زنند.« در خيابان، 
دستفروش ها، زباله گردان و متکديان ماسك به صورت 
دارند. آنهايي كه ماسك ندارند، يا در كنار دوستانشان 
مشغول صحبت اند يا سيگار مي كشند. از پشت شيشه 
مغازه ها اما مشتريان كافه ها و رستوران ها بدون ماسك 
نشسته اند. بيشترين ميزان استفاده از ماسك در ميان 
مسافران مترو است. در ايستگاه متروی فاطمي، جز 
فروشندگان، تمام پرسنل از ماسك استفاده كرده اند. 
راهنماي مترو مي گويد كســي به دليل ماسك نزدن 
جريمه نمي شــود اما از ورود افراد بــه داخل قطار 
بدون ماســك جلوگيري مي شــود. اگر هم بگويند 
ماســك نداريم، همين جا فروخته مي شود؛ هر عدد 
1500تومان: »اوايل خيلي ها ماســك نمي زدند و ما 
هم نمي توانستيم برخورد خيلي جدي با آنها داشته 

باشيم اما به تدريج مردم رعايت كردند.«

جامعه شناسان چه مي گويند
احمد بخارايي، جامعه شناس كه خبر اعمال جريمه را 
شنيده، مخالف سياست هاي تأديبي است و مي گويد: 
بايد به جاي اين روش ها از سياست هاي پيشگيرانه 
استفاده شود، چراكه چنين برخوردهايي طول عمر 
كمي دارند، نمايشي اند و پس از مدت كوتاهي ديگر 
عملي نمي شوند. در آخر هم همه تقصيرها به گردن 
مردم انداخته مي شود كه يعني آنها قانون گذاشتند 

اما مردم رعايت نکردند.
بخارايي در توضيح بيشتر به همشهري تأكيد مي كند 
كه از اين روش ها نمي توان انتظار پاسخ  قابل توجهي 
از سوي مردم داشت، هرچند كه قطعا مي تواند منجر 
به افزايش استفاده ماسك در ميان مردم شود: »هر 
سياستي  كاركردهاي مثبت و منفي خودش را دارد. 
اما صحبت اينجاست كه بايد كاركردهاي مثبت از 
كاركردهاي منفي بيشتر باشد.  در اين شکي نيست 
كه ماسك زدن بهتر از ماسك نزدن است اما نمي شود 

سياست هاي كالن را از اين زاويه ارزيابي كرد.« 
به گفته او، در ايران يکی از بدترين سياســت های 
مقابله با كرونا كه همان رهاســازي بود، اعمال شد. 
توصيه هاي كلي براي پيشــگيري به مــردم داده 
مي شد، درحالي كه مردم مجبورند براي امرار معاش 
به خيابان ها بيايند و از مترو و اتوبوس استفاده كنند. 
اين جامعه شناس مي گويد: در تحليل هاي اجتماعي 
بايد اكثريت در نظر گرفته شــوند. اقتصاد كشــور 
شکننده اســت، اگر در اين زمينه محدوديت ايجاد 
شود قطعا نارضايتي ايجاد مي شود، به همين دليل 
دولتمردان براي جلوگيري از پيامدهاي سياسي، از 
سياســت هاي حداقلي كه تأثير حداقلي هم دارد، 
استفاده مي كنند؛ آن هم به واسطه نيروهايي كه شايد 
در بين جامعه نسبت به آنها يك واكنش هايي وجود 
دارد. به گفته بخارايي، يك نظام، بايد در مواجهه با 
وقايع و حوادث، مکانيسم دفاعي بااليي داشته باشد 
تا بتواند به نتيجه برسد، بنابراين اين سياستگذاري، 
به گونه اي نيست كه اكثريت را دربر بگيرد و نتيجه 
دلخواه را بدهد؛ بايد مجموعه اي از روش ها را به كار 

گرفت.

هنوز مانده تا ماشينش پر شود به مقصد هفت تير. او 
بالفاصله ماســك را مي زند و مي گويد وقتي مسافر 
ماسك نزده نمي توان جلوي سوار شدنش را گرفت. 
تنها به او تذكر مي دهيم. او هم شنيده قرار است از 
اين به بعد، رانندگان بدون ماســك و مسافرانشان 
جريمه شوند اما نمي داند در برخورد با اين مسافران 
از اين پس، چه واكنشي نشــان دهد: »ما به مسافر 
مي گوييم ماسکت را بزن، خيلي وقت ها هم مي زنند 

اما بعضي ها هم نمي زننــد.« او خيلي هم مطمئن 
نيست اين روش منجر به افزايش استفاده از ماسك 
شود. مغازه داران هم ماجراي جريمه 50هزار توماني 
را شــنيده اند اما اطالعي از جريمه مغــازه داران و 
مشتريانشان ندارند. فروشــنده مغازه مانتوفروشي 
در ميدان فاطمي با ديدن مشتري ماسك سفيدي 
به صورت مي زند. او مي گويــد در هفته هاي اخير به 
مشــترياني كه بدون ماســك وارد مي شدند تذكر 

مي داده و حتي به كساني كه ماسك نداشتند ماسك 
رايگان مي داده. در ســاعت هاي شلوغ هم بسياري 
از مشــتريان را بيرون مغازه نگه مي داشته. اما براي 
او سؤال است كه نيروي انتظامي چطور مي خواهد 
با عابران پياده بدون ماســك برخورد كند. ماشين 
كه پالك دارد و مغازه هم مکان مشــخصي، اما عابر 
كه مشــخص نيســت. همکارش به كمك مي آيد 
و مي گويد قرار اســت عابران چهره نگاري شــوند. 

ماسكت كـــو؟
 زهرا جعفرزاده

روزنامه نگار

ماسك خيس قدرت محافظت ندارد

حميد رضا بوجاريان- روزنامه نگار:  زندگي با كرونا و ملزوماتش بسيار پيچيده است و با آغاز فصل سرما پيچيده تر هم شده است. يكي از باورهاي نادرست درباره 
استفاده از ماسك، استفاده مستمر از ماسك در طول يك روز است. اگر زمان زيادي را خارج از خانه هستيد بايد دست كم 2 ماسك همراه داشته باشيد و هر 4 ساعت 
يك بار آنها را تعويض كنيد. مسئله اين است كه ماسك ها زماني كه مرطوب مي شوند، قدرت محافظتشان كمتر مي شود و در واقع ويروس را از خود عبور مي دهند. 
در روزهاي اخير سازمان جهاني بهداشت و متخصصان اعالم كردند بارندگي هاي پاييز هم مسئله تازه اي براي همه ما خواهد بود. آنها هم تأكيد كرده اند زماني كه 
ماسك صورت در پي بارش باران خيس شود ديگر كارايي الزم را نخواهد داشت. بنا بر اعالم سازمان جهاني بهداشت زماني كه ماسك مورد استفاده افراد مرطوب 
يا خيس شود بايد بالفاصله تعويض شود، زيرا ديگر نمي تواند مانع از انتقال ويروس ميان افراد شود بنابراين هم شما در خطر هستيد و هم ديگران. تيم اسپكتور، 

استاد ايمونولوژي كالج سلطنتي لندن در اين باره مي گويد: از ديد من آگاه سازي  عمومي مردم در اين زمينه بسيار مفيد خواهد بود. 
در آب و هواي مرطوب و باراني تعويض مداوم ماسك صورت بسيار با اهميت است. زماني كه مردم در آب و هواي باراني اقدام به خروج از منزل مي كنند ممكن است 
ماسكشان خيس شود و مهم است كه مردم نسبت به اين موضوع آگاهي الزم را داشته باشند. اين مسئله در ايران كه مردم امكان استفاده از ماسك ارزان قيمت 
با يارانه دولتي را ندارند به چالشي براي طبقات ضعيف جامعه تبديل مي شود. يك راه اين است كه شما براي خودتان ماسك هاي پارچه اي سه اليه و مناسب تهيه 
كنيد و هميشه 2 ماسك يدك همراه داشته باشيد. اگر نمي دانيد اين ماسك ها چطور آماده مي شوند، راهنماي امروز صفحه كرونا را بخوانيد؛ آموزشي است كاربردي 

و آسان تر از آنچه فكر مي كنيد.

دار
هش

مديركل دبيرخانه شــوراي فرهنگ عمومي 
كشــور گفت: براي مقابله بــا ابعاد مخرب 
بيماري كرونا و كمك به كادر تالشگر درمان 
كشــور مي بايســت برنامه هاي فرهنگي را 
جدي بگيريم. اسماعيل شفاعي ضمن اعالم 
خبر تدوين و تصويب سند »ترويج فرهنگ 
مسئوليت پذيري فردي و اجتماعي براي مقابله 
با ابعاد بيماري كرونا« گفت: هدف از تدوين اين 
سند افزايش آگاهي عمومي درخصوص ابعاد 
اين بيماري و تقويت روحيه مسئوليت پذيري 
براي قطع چرخه انتقال بيماري كرونا و سپس 
مقابله با ابعاد مخرب جســمي، اجتماعي و 
رواني آن اســت. وي با اشــاره به نقش مهم 
دستگاه هاي مختلف و سازمان هاي مردم نهاد 
براي فرهنگسازي  به منظور مشاركت آگاهانه 
و داوطلبانه افراد جامعه براي كنترل و مقابله 

با ابعاد بيماري كرونا گفت: در سند فرهنگي 
بيماري كرونا، ضمن ارائه برنامه هاي فرهنگي 
جامع درخصوص رعايت نكات بهداشتي، به 
ترويج فرهنگ حمايتگري از آسيب ديدگان 
بيماري كرونا در ابعاد مختلف جسمي، رواني و 
اقتصادي با تكيه بر سنت حسنه كمك مؤمنانه 

تأكيد شده است.
شــفاعي در پايان ضمن تشــكر از اعضاي 
كارگــروه ملي »ســند ترويــج فرهنگ 
مســئوليت پذيري فردي و اجتماعي براي 
مقابله با ابعاد بيماري كرونا )كوويد-1۹(«، از 
عموم دستگاه هاي مختلف و مردم تقاضا كرد 
ضمن رعايت پروتكل هاي بهداشتي در انجام 
اقدامات فرهنگي نيز بــا كارگروه هاي ملي و 
استاني اين سند همكاري هاي الزم را داشته 

باشند.

 سند 
ترویج فرهنگ 
مقابله با کرونا 
تصویب شد

خبر

برق بينداز آن مركب فخر را ، برق بينداز آن چهارچرخي را كه شده مايه لعاب گرفتن فاصله فقير 
و غني، برق بينداز روزگار خاك گرفته ات را با همين دستمال كهنه، برق بينداز خاطره فرداي 
فرزندانت را با چنين ايستادن مردانه روي يك پا. تو چقدر شبيه ناخدا خورشيدي پيرمرد، شبيه 
هماني كه يك دست داشت اما رزق حالل زن و بچه اش را از دل دريا صيد مي كرد. تو انگار ناخداي 
خيابان هايي و مي خواهي با همين ايستادگي ات، نان ببري سر سفره.  عصايت را كنار گذاشته اي 
و همينطور كه حتما پشت آن ماسك با خودت ترانه هاي محزون زمزمه مي كني عصاي دست و 
چشم اميد يك خانواده هستي. چقدر رشك  برانگيز است ايستادنت در روزگاري كه خيلي ها 
براي ايستادن حتي با دوپاي سالم باز هم يله مي دهند به مال و جان مردم و خودشان را سرپا نگه مي دارند. تو برق 
بينداز روزگار را از لوث آدم هاي بي معرفتي كه انگار يادشان رفته انسانيت را و مردانگي را چون گاهي وقت ها بهتر 

است همه مان مثل ايام كرونا بپوشانيم چهره كم لطفي ها و بي توجهي هاي خودمان را پشت آن ماسك هاي لعنتي...

كرونا پالس

 ايستادن 
روي يك پا

مسعود مير 
 خبرنگار

1  2 مستطيل از 
پنبه محكم را با قيچي 

ببريد؛ 25سانتي متر در 
15سانتي متر

3   لبه هاي كناري را 
تا كنيد و كوك بزنيد و 

شكافي را به اندازه عبور 
نخ يا بند ماسك در نظر 
بگيريد تا نخ از ميان آن 

عبور كند و كشيده شود.

2   لبه هاي باال و 
پايين را تا كنيد و 
كوك بزنيد.

4   2 بند بلند پارچه ای 
يا پالستيكي را به طول 
15سانتي متر از لبه هاي 
كناري رد كنيد و محكم 
ببنديد.

5   بندها را در داخل 
لبه هاي ماسك جمع 
كنيد و در جاي خود 

به خوبي كوك بزنيد تا 
ثابت شود.

6   بندهاي پارچه اي 
يا رشته اي كه بلندتر 
انتخاب و پشت سر 
بسته مي شوند، 
مناسب ترند چون به اين 
ترتيب به گوش هاي شما 
فشار وارد نمي شود.
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چه كسي تخم مرغ را اينقدر گران كرد؟

   تصمیم گیري در رابطه با مســائل مرتبط با 
صنعت مرغداري كشــور، از ابتــداي انقالب، بر 
عهده دولت بوده است. مجوزهاي مرتبط با صنعت 
مرغداري را وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر مي كند. از ســوي دیگر 
وزارت جهاد كشــاورزي میزان تولید را تعیین مي كند و براساس میزان 
تولید اعالم مي كند كه غالت و داروهــا و مواداولیه به چه میزان باید وارد 
شوند. وقتي هم مواداولیه با میزان تعیین شده از سوي این وزارتخانه وارد 
مي شــود، همین نهاد براي محصوالت وارداتي قیمت تعیین مي كند. در 
نهایت نیز ســازمان حمایت از مصرف كنندگان و تولیدكنندگان، قیمت 
اقالمي چون تخم مرغ را مشــخص مي كند. عرضه مواداولیه وارداتي نیز 
در همه این سال ها با اجراي مدل هاي مختلفي همراه بوده؛ گاه به صورت 
سهمیه بندي بوده و گاه نیز، مثل حاال، آزاد بوده است. منتها نكته اي كه 
در همه این مدت بدون تغییر بوده است این بوده كه مرغدارها در میزان 
تهیه مواداولیه، میزان تولید و نیز تعیین قیمت ها نقشي نداشته اند. خب، 
باالخره با توجه به اینكه صنعت مرغداري ما مبتني بر خرده مالكي است، 
هیچ گاه در قیمت گذاري نقشي نداشته است. همواره، این میزان عرضه و 
تقاضا بوده كه قیمت ها را باال و پایین كرده است. چرا؟ چون بدیهي است 
كه نوع مصارف محصوالت كشــاورزي در طول سال فرق مي كند و طبعا 

قیمتش نیز متفاوت مي شود.
گذشــته از همه این بحث ها اگر ما االن دچار مشــكل هستیم، به دلیل 
این است كه سازمان هاي دولتي نتوانسته اند وظایفشان را درست انجام 
بدهند. آنها از چند جهت مقصر بروز این وضع هستند. نخست اینكه ارز 
را به موقع تامین نكرده اند و از همیــن رو مواداولیه مورد نیاز به موقع وارد 
نشده و به دست تولیدكننده نرسیده است. همواره در تامین مواداولیه ما 
دچار كمبود بوده ایم. همان ارزي كه به موقع تامین نشــده، به بازار آزاد 
منتقل شده و همین سبب شده مواداولیه گران تر بشود و به فراخور همین 
، قیمت تمام شده تخم مرغ نیز گران تر شده است. وضع تحویل مواداولیه 
به مرغدارها همواره نامنظم و نادرســت بوده است. بروز این وضع، عالوه 
بر اینكه باعث شده قیمت ها باال برود، سبب ساز كاهش كیفیت تولید نیز 
شده است چرا كه به هر حال تولیدكننده ها مجبور شده اند در این شرایط 
از مواداولیه دیگري با كیفیت كمتر اســتفاده بكنند. جمع این شرایط، 
منجر به بروز این وضع شده است و مي بینید كه هیچ یک از این علت ها به 
عملكرد خود مرغدارها ارتباطي ندارد. آنها اثرگذار نیستند كه مقصر هم 
باشند. دولت در این حوزه همواره این روش را اتخاذ كرده كه هر وقت به 
مشكلي برمي خورد، سراغ تولیدكننده مي رود و همه كاسه و كوزه ها را سر 
او مي شكند. تولیدكننده ها نیز از آنجا كه تریبوني ندارند، نه صدایشان به 
گوش كسي مي رســد و نه اعتراضي مي توانند بكنند. چنانچه اشاره شد، 
مرغدارها نه در تعیین قیمت، نه در میــزان تولید و نه در كاهش كیفیت 
نقشــي ندارند و طبعا چون نقش ندارند، مقصر هم نیستند. اما سازمان 
حمایت از مصرف كنندگان و تولیدكنندگان و ســتاد تنظیم بازار با بروز 
هر مشــكلي در این حوزه، تقصیر را گردن مرغدار مي اندازند. این سیكل 
معیوبي اســت و از آنجا كه صنعت مرغداري در این باره اختیاري ندارد و 
به صورت كامل زیر نظر دولت است، این سیكل معیوب به صورت مسلط بر 
كار حكمفرما مي شود؛ این چرخه آسیب زا همواره با تغییر مدیران ادامه 
نیز مي یابد. با تغییر مدیران، مدام سیاســت ها تغییر مي كند و از این رو 
دغدغه ها، اولویت ها و مســائل دولت عوض مي شود و این تغییرات باعث 
مي شود ما شاهد تكرار تجربیات گذشته باشیم؛ تجربیاتي كه مطمئنیم 
اشتباه هستند اما باز هم تكرار مي شــوند. با قاطعیت مي گویم اشكال در 
این حوزه را باید در بخش دولتي و عملكرد آن جست وجو كرد. امروز یكي 
از مهم ترین دغدغه هاي ما، تصمیم سازي هایي است كه پیرامون صنعت 
مرغداري شكل مي گیرد. همین حاال كه تولید تخم مرغ براي ما به شدت 
گران تمام شده، ســازمان حمایت از مصرف كنندگان و تولیدكنندگان و 
ستاد تنظیم بازار و وزارت صنعت، معدن و تجارت، تخم مرغ را 30درصد 
زیر قیمت تمام شــده قیمت گــذاري كرده اند! معناي این امر اســت كه 
مي گویند مرغدار باید زیان كند. بعد هم بگیر و ببند راه مي اندازند. امروز 
به صورت غیرواقعي قیمت را سركوب مي كنیم غافل از اینكه پاك كردن 
صورت مسئله آسیب زا خواهد بود. دردناك تر این است كه ما در سنوات 
گذشته و در دولت هاي پیش نیز بارها این رویه سركوب قیمت ها را تجربه 
كرده بودیم. ســال ها پیش ابتدا گوشــت قرمز گران شد و سپس مجبور 
شدیم به میزان باال گوشــت قرمز وارد كنیم. براي شكر هم همین اتفاق 
افتاد. بروز این نابســاماني ها یكســره تقصیر اجراي تصمیم هاي غلط از 
جانب دولتمردان است. ما هیچ گاه در این ســال ها ندیده ایم دولتمردي 
بگوید ما اشــتباه كرده ایم و در اتخاذ فالن تصمیم راه خطا رفته ایم یا در 
اجراي فالن روش، تقصیر بر گردن ما بوده اســت. آنها همواره مي گویند 
تولیدكننده دچار اشتباه شده است. مي گویند این تولیدكننده است كه 
كاال را گران كرده است. مي گویند همه این مشكالت ازجمله نوسان قیمت 
را تولیدكننده ایجاد كرده است. مطمئن باشید تا وقتي تصمیمات غلط 
قرار باشد اجرا شوند، وضع همین خواهد بود. همین حاال اگر اهالي رسانه 
با یكي از اهالي دولت درباره گراني تخم مرغ حرف بزند، آنها ادعا خواهند 
كرد كه مرغدارها دچار تخلف شده اند؛ اما مگر مرغدارها در همه این موارد 

اختیاري دارند كه در آن حدو د اختیارات تخلفي هم بكنند؟
تا حاال به این فكر كرده اید كه تا همین 15 ســال پیش چرا كسي اساسا 
فكر نمي كرد كه قیمت تخم مرغ چند است؟ كســي الزم بود در رابطه با 
تخم مرغ اعتراضي بكند؟ نه! آن سال ها كسي نگران این مسائل نبود. حاال 
هم این معضالت را دولت باعث شده است. از آنجا كه ما نمي توانیم در این 
صنعت به خودكفایي برســیم چون 85درصد از مواد الزمه را مثل سویا و 
ذرت و جو وارد مي كنیم و امكان تولیدش را نداریــم، تا وقتي دولت، هم 
در واردات مواداولیه، هم در عرضه وظایفش را درســت انجام ندهد، وضع 

همین خواهد بود.
امروز پیشنهادي كه براي جلوگیري از نوسان قیمت تخم مرغ مي شود ارائه 
داد، این است كه مواداولیه به موقع و كامل تامین شود. صنعت مرغداري، 
پیچیدگي به خصوصي ندارد و از همین رو اگر این مشكل حل شود، قیمت 
هم به ســادگي تنظیم مي شود. مرغداري ساده اســت؛ خوراك را به مرغ 
مي دهیم، او هم برایمان تخم مي كند. به همین سادگي. مشخص است كه 
چقدر باید خوراك بدهیم و چقدر باید تخم مرغ تولید كنیم. مرغداري كار 

پیچیده اي نیست و فقط باید دولت در این باره همت كند.

تقاضا به تعادل رسيده 
است

هدایــت اصغــري از 
تولیدكننــدگان مرغ 
دربــاره تأثیر شــیوع 
ویــروس كرونــا بر كار 
بخش پرورش مرغ مي گوید: بــا توجه به اینكه 
تولید دام و طیور، یک كار بلندمدت اســت و از 
قبل برنامه ریــزي مي شــود، مي توانیم بگوییم 
شــیوع ویروس كرونا از نظر میزان تولید، تأثیر 
كمي بر این صنعت داشــت. البتــه در روزهاي 
اسفند 98 و فروردین 99 با توجه به تعطیلي شهر، 
بخش زیادي از بازار عمال از دست رفت. او توضیح 
مي دهد: بخش بزرگي از مرغ و گوشت، مصرف 
رســتوراني و تاالري دارد و وقتي این بخش ها 
تعطیل شدند، عمال بخشي از بازار از دست رفت. 
این كاهش تقاضا باعث شــد در ابتداي شــیوع 
كرونا قیمت گوشت مرغ خیلي پایین بیاید و در 
مقطعي هم تولید كاهــش پیدا كرد. اما به گفته 
اصغري بعد از مدتي بازار به تعادلي نسبي رسید. 
او مي گوید: بازار از نظر میزان تولید و قیمت تقریبا 
در تعادل است و االن كمي از تولید، مازاد است و 

تقاضا به تعادل رسیده است.

كاهش توليد و افزايش قيمت، نتيجه كمبود 
نهاده ها

این تولید كننده مرغ تخم گذار، مشكل عمده و 
اصلي در بازار مرغ و تخم مــرغ را تامین نهاده ها 
مي داند؛ »مرغداران به شدت در تامین نهاده ها با 
مشكل مواجه هستند و همین، عامل تأثیرگذاري 
در افزایش قیمت هاست. او مي گوید: االن كمبود 
ذرت و سویا را داریم و قیمت این نهاده ها در بازار 
بسیار باالست. قیمت این نهاده ها مبناي اصلي 
تعیین قیمت مرغ و گوشــت اســت.« اصغري 
مي گوید: قیمــت ذرت هر كیلــو 1500تومان 
تعیین مي شــود، امــا در بــازار، این نهــاده با 

قیمت 3000تومان فروخته مي شــود. یا سویا 
2700تومان تعیین شده، اما در بازار آزاد قیمت 
آن 12هزار تومان اســت. این تولیدكننده مرغ 
مي گوید: چنیــن افزایش قیمت هایي، بســیار 
خطرناك است و مي تواند باعث كاهش تولید و در 
نهایت افزایش قیمت شود. اصغري ادامه مي دهد: 
اگر دولت به سرعت نهاده ها را با قیمت مناسب 
تامین نكند و بازار به یک ثبات نسبي نرسد، در 
بخش مرغ تخم گذار و مرغ گوشتي باید انتظار 
اتفاقات بدي را بكشیم. با ادامه روند قیمت باالي 
نهاده ها، تولیدكنندگان، جوجه ریزي نمي كنند، 
چراكه برایشان به صرفه نیست و در نتیجه تولید 
كاهش مي یابد، بخشي از اشتغال در این صنعت 
از دست مي رود و افزایش قیمت رقم مي خورد. 
در این صورت دولت مجبور مي شــود ســراغ 

راه حلي به نام »واردات« برود.

گله هاي مرغ از بين مي روند
اصغري مي گوید: یــک تولیدكننده، براي اینكه 
یک جوجه به ســن باال براي تخم گذاري برسد، 
باید هزینه باالیي متحمل شود. حداقل 4-3 ماه 
باید پرورش مرغ تخم گــذار ادامه یابد تا به بلوغ 
برســد. اگر نهاده ها گران باشــند، تولیدكننده 
مجبور مي شــود گله هاي مــرغ را حذف كند تا 
متحمل هزینه بیشتري نشود. او مي افزاید: اگر 
دان نباشــد و تولید مقرون به صرفه نباشد، مرغ 

قبل از رسیدن به سن بلوغ حذف مي شود.
این تولید كننده بــا بیان اینكه یــک مرغ باید 
20كیلو تخم مــرغ بدهد تا توجیــه اقتصادي 
داشته باشد، ادامه مي دهد: اگر تولید كننده فكر 
كند 20كیلو تخم مرغ ارزان تــر از پرورش مرغ 
و هزینــه نهاده ها درمي آید، دیگــر مرغ را براي 
دوره بعدي نگه نمي دارد. قطــع به یقین بعد از 

این اتفاق كاهش تولید و افزایش قیمت را بازهم 
خواهیم داشت.

اتحاديه در مسير تامين نهاده ها مي تواند 
كمك كند

رضا تركاشــوند، مدیرعامل اتحادیه سراسري 
مــرغ تخم گــذار كشــور هــم در گفت وگو با 
همشهري مي گوید: اكنون تولید در حال انجام 
است و عرضه تخم مرغ هم مشكلي ندارد. تنها 
مشكل موجود، موضوع تامین نهاده هاست كه 
باید براي خوراك طیور در اختیار مرغداران قرار 
گیرد. او ادامه مي دهد: وزارت جهادكشاورزي 
قول داده كــه صددرصد نیاز مرغــداران را در 
اختیارشان قرار دهد، اما مسیري كه براي این 
موضوع تعییــن كرده، مورد اعتراض ماســت. 
تركاشــوند در این بــاره توضیــح مي دهد: در 
مســیر فعلي به صورت الكترونیكي مستقیما 
نهاده ها به مرغداران داده مي شود. اما بسیاري 
از مرغداران از این روند ناراضي هستند و اعالم 
مي كنند كه نهاده ها كامل در اختیارشان قرار 
نگرفته و بعضي ها هم اصال به آنها تعلق نگرفته 
است. مشكل اینجاست كه آنها اصال اتحادیه و 
تشكل ها را ندیده اند. شــاید ما مي توانستیم به 
آنها كمک كنیم تا از مســیر بهتري نهاده ها را 
به مرغداران تحویل دهند. اتحادیه با ســامانه 
و بانک اطالعاتي كه از مرغداران دارد، مي تواند 
میزان نیــاز هر مرغدار را شناســایي و آن را به 
وزارت جهادكشاورزي اعالم كند تا آنها نهاده ها 
را در اختیار هر كس قرار دهند. بعد هم اتحادیه 
مي تواند رصد كند كه آیا هر مرغدار توانســته 
نهاده ها را دریافت كند یا نــه؟ اتحادیه ارتباط 
تنگاتنگــي بــا مرغــدار دارد و مي تواند كم و 
كسري هاي موجود را شناسایي كند. باید بدانیم 
دان مرغدار تامین مي شــود یا نــه؟ اگر تامین 
نمي شود از او انتظار تولید نداریم. این مسائل به 

شكل زنجیروار به هم مرتبط هستند.
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همين صفحه

  با تعيين دستوري قيمت
 گله هاي مرغ را حذف مي كنند 

رضا تركاشــوند، مدير 
عامل اتحاديه سراسری 
مرغ تخم گذار كشوربا 
بيان اينكه بــازار آزاد 
دست ما نيست و شبكه 
گســترده اي دارد كه 
بر مبناي عرضه و تقاضــا فعاليت مي كند، 
مي گويد: االن در اكثر اســتان هاي بزرگ 
ازجمله تهران، مــرغ و تخم مرغ با قيمت 
مصوب تنظيم بازار ارائه مي شــود كه بازار 
آزاد هم تحت تأثير ايــن قيمت ها به تعادل 
مي رسد. به گفته او در 3-2 ماه اخير صادرات 
با محدوديت قانوني مواجه شده و درنتيجه 
بر گراني مرغ و تخم مرغ مؤثر نيست. البته 
تركاشــوند اذعان مي كند كه پيش از اين 

بي تأثير نبوده است.
 به عقيده تركاشــوند، تخم مرغ يك ماده 
غذايي ارزشمند است كه هميشه به شكل 
ارزان در اختيار مردم قرار مي گرفت و البته 
اشكالي هم نداشت، چراكه هزينه توليد آن 
پايين بود، اما االن ديگــر نمي توان هزينه 
توليد را پايين نگه داشت. مديرعامل اتحاديه 
مرغ تخم گذار ادامــه مي دهد: فقط 2قلم از 
خوراك مرغ ها آن هم به شكل محدود، شامل 
ارز 4200توماني مي شود. قيمت بقيه اقالم 
براي توليد مرغ و تخم مرغ كه توليدكنندگان 
مجبورند آنها را از بازار آزاد تهيه كنند، چند 
برابر شده است. قيمت ريزمغذي ها، كارتن، 
شــانه، هزينه حمل ونقل، حقوق كارگر و... 
هر كدام چند برابر شــده است. اگر قيمت 
مصوب تخم مرغ از اين هــم پايين تر بيايد، 
توليد ضربه مي خورد. اگر قيمت ها به شكل 
دستوري و نامتناســب با هزينه هاي توليد، 
تعيين شــود، توليدكنندگان از كار دست 
مي كشند، گله هاي مرغ را حذف مي كنند و 
قيمت ها بازهم باالتر مي رود. پس در چنين 
شرايطي بايد از توليدكننده حمايت كرد تا 

اين صنعت و بازار ضربه نخورد.

  بررسي ها نشان مي دهد كه ميان قيمت 
نهايي و قيمت مصوب تخم مرغ و مرغ هنوز 

فاصله قابل توجهي وجود دارد

  مرغ و محصوالت جانبــي اش در كدام 
كشورها ارزان و در چه كشورهايي بسيار 

گران قيمت هستند؟

5دالر و 83سنت در ازاي 12عدد تخم مرغ. 
به نرخ امروزي دالر در ایران، 29800تومان، 
هر عدد تخم مرغ 14هزار و 477تومان خواهد 
بود. اما نه در ایران، در ســوئیس، كشــوري 
كه از باالترین قیمت محصوالت گوشــتي و 

مرغداري در جهان برخوردار است.

وقتي » تخم مرغ« سياسي شدرخ ترسناك مرغ 
روایتي از حاشیه هاي تمام نشدني بازار مرغ و  تخم مرغ در ایراننگهداري و مصرف مرغ چگونه بیمارتان مي كند؟

گوشت مرغ در بسیاري از كشورها جایگزین گوشت قرمز است. در گوشه اي از جهان مانند هندوستان، به دالیل 
سنتي و مذهبي گوشت مرغ منبع اصلي دریافت پروتئین حیواني است و در این گوشه از جهان، ایران، گراني بیش 
از حد گوشت گوسفند و گوساله، منجر به افزایش مصرف گوشت مرغ به عنوان جایگزیني براي آنچه دیگر بیشتر 
قشرهاي جامعه توان خریدش را ندارند، شده است. در دیگر كشورها گوشت مرغ به دلیل تفاوت ذائقه بیش از دیگر 
انواع گوشت ها محبوب  شهروندان است. چه این ماده غذایي به شیوه صنعتي تولید شود و چه به شیوه سنتي و 
روستایي، مي تواند در عین طبیعي بودن بیماري هاي مختلفي را در بدن انسان ایجاد كند و هرچه میزان مصرف 

آن باالتر برود، باید احتیاط بیشتري در روش نگهداري و پخت آن به خرج داد. 

ترتیب پیدایش مرغ و تخم مرغ تنها مشكل این دو كاالي اساسي نبوده است؛ آنها سال هاست در صدر اخبار 
كاالهاي اساسي هستند. بررسي جراید دهه ۶0نشــان مي دهد كه روز پنجم خرداد سال ۶0 را باید سرآغاز 
كوپني شدن توزیع مرغ در تهران دانست. اما بعد از آن و حتي قبل از این نقطه عطف تاریخي، بازار مرغ یا حتي  
تخم مرغ هرگز آرام نگرفت. آنفلوآنزاي مرغي، مرغ هاي هورموني و تریاكي،  اعتراض ها براي گراني  تخم مرغ، 
بیماري نیوكاسل، تامین نهاده هایي مثل سویا و كنجاله براي صنعت مرغداري و... داستان ها و حواشي دیگري 
بودند كه حاال تبدیل به بخشي از تاریخ كشور شــده اند و روایت هر كدام، انگار روایت بخشي از تاریخ اقتصاد 

كشور است.
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مهدي معصومي اصفهاني 
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگاني تهران

دان نباشد، مرغ بازهم گران مي شود
فعاالن پرورش مرغ و تخم مرغ مي گویند درصورت تامین نشدن نهاده ها كه 70درصد هزینه تولید مرغ و تخم مرغ را شكل مي دهند این كاالها ممكن است بازهم گران شوند

كسب وكار پرورش دهندگان مرغ و تخم مرغ و بازار این كاالها در چه وضعیتي است؟

   مرغ در بازار آزاد كيلويي 18 
تا 22هزار تومان شده و تخم مرغ 
شانه اي 38هزار تومان. البته كه 
ستاد تنظيم بازار اعالم كرده هر كيلو مرغ براي مصرف كننده 15هزار تومان است 
و قيمت هر بسته 30عددي تخم مرغ هم 31هزار تومان تعيين شده. افزايش قيمت 
اين دو كاال نسبت به سال گذشته محسوس است. پارسال قيمت مرغ 12هزار و 
900تومان براي مصرف كنندگان تعيين شــده بود و قيمت هر كيلو تخم مرغ هم 
طبق گزارش مركز آمار 9200تومان بود. گزارش مركز آمار ايران نشــان مي دهد 

كه تا مرداد ماه امسال، قيمت تخم مرغ نسبت به مردادماه سال گذشته، 48درصد 
افزايش داشته است. افزايش قيمت مرغ و تخم مرغ داليل متعددي دارد. يكي از 
داليل آن، صادرات عنوان مي شود. طبق گزارش گمرك، طي 5 ماه امسال بيش از 
28ميليون دالر صادرات تخم مرغ و انواع تخم خوراكي از ايران انجام شده است. 
گراني تخم مرغ باعث شده از ابتداي مهرماه، صادرات تخم مرغ از گمركات كشور 
بدون عوارض ممنوع شود و ســقف صادرات 5هزار تن در  ماه تعيين شده است. 
هرچند رئيس اتحاديه فروشندگان پرنده و ماهي مي گويد: صادرات تخم مرغ با 
وجود دريافت عوارض، هنوز براي صادركنندگان صرفه اقتصادي دارد. البته به 

گفته او، ما بيشتر از مصرف داخلي، تخم مرغ توليد مي كنيم و ناچاريم صادرات 
داشته باشــيم. يكي ديگر از مهم ترين داليل افزايش قيمت مرغ و تخم مرغ، به 
قيمت نهاده ها برمي گردد. ستاد تنظيم بازار، قيمت كنجاله و سويا را از ابتداي مهر 
به 2650تومان افزايش داد كه خيلي ها اين موضوع را هم دليلي بر افزايش قيمت 
مرغ عنوان كردند. هدايت اصغري يكي از فعاالن بخش پرورش مرغ تخم گذار به 
همشهري مي گويد: حدود 70درصد قيمت مرغ و تخم مرغ به نرخ نهاده هايي مثل 
كنجاله، سويا و ذرت برمي گردد. افزايش قيمت اين نهاده ها به شدت روي افزايش 

قيمت توليد مرغ و تخم مرغ مؤثر است.

شبنم سيدمجيدي 
روزنامه نگار

دان نباشد، مرغ
 بازهم گران مي شود

مرغ روي قيمتش نمي ماند

بهشت و جهنم
 مرغ و تخم مرغ

كسب وكار پرورش دهندگان
 مرغ و تخم مرغ و بازار این كاالها 

در چه وضعیتي است؟

گشتی در بازار مرغ و تخم مرغ، 
میان خریداران و فروشنده ها

مرغ و
تخم مرغ

این شماره

16

رشد 1400 درصدي قيمت 
تخم مرغ در 10سال 

ردگيري باال و باالتررفتن
 قيمت مرغ و تخم مرغ در بازار ايران

قيمت مرغ و تخم مرغ در 10 سال گذشته
 نوسان هاي بسياري را تجربه كرده 
است ايراني ها مرغ را 6برابر گران تر 
و تخم مرغ را حدودا 15 برابر گران تر از 
10سال پيش مي خرند 
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آوین آزادی 
روزنامه نگار

سمیرا رحیمی
روزنامه نگار

مرغ و
تخممرغ

این شماره

مرغ كوپني شد 
از روز شــنبه 7 خرداد ماه، توزيع مرغ در تهران 
به طور سرانه و براســاس كوپن هاي توزيع شده 
ستاد بســيج اقتصادي تهران كه با عدد رديف 
300 مشخص شــده بود، صورت گرفت. در آن 
سال ها مركز تامين و توزيع گوشت مرغ درباره 
توزيع مرغ در تهران به طور ســرانه و براســاس 
كوپن هاي توزيع شــده اطالعيــه اي صادر كرد 
كه بر آن اساس خانواده هاي ســاكن در تهران 
مي توانســتند با ارائه كوپن هايي كه در دســت 
داشتند، ســهميه مرغ خود را از عامالن توزيع 
محله خــود دريافــت كنند. هر قطعــه كوپن 
معادل700 گرم مرغ براي هر نفر بود. اين شايد 
شروع حاشيه هاي تامين مرغ و بعدها تخم مرغ 

در ايران بود.

شیوع نیوكاسل و هراس از مصرف مرغ 
همه نســل ها با بيماري هاي ويروســي درگير 
بوده اند؛ بيماري هايي كــه عموما از حيوانات به 
انسان منتقل مي شود. بيماري نيوكاسل هم يك 
بيماري ويروسي است كه نخستين بار در سال 
1926 در نيوكاسل انگلستان تشخيص داده شد 
و پيش از انقالب در ســال 1329به ايران رسيد 
و هرگز ديگر از كشــور خارج نشد. نيوكاسل كه 
بين انسان و حيوان مشترك است در سال 98، 
حاشــيه هاي زيادي با خود به دنبال داشت. از 
بهمن97 تا شهريور 98تلفات بيماري نيوكاسل 
در كشور به طور متوسط رشد 1.2درصدی پيدا 
كرد و اين در حالــي بود كه اين رقم در ســال 
گذشته كمتر از 0.8درصد بوده است. براساس 
نتايج يك تحقيق دانشــگاهي از 186مرغداري 
مورد بررسي، طي سال هاي 92تا 93، 115واحد 

آلوده به اين ويروس اعالم شــدند. در سال  های 
97و 98هم درگيري با نيوكاســل در ايران باال 
گرفت تا جايي كــه دي ماه ســال 97، رئيس 
اتحاديه فروشــندگان پرنده و ماهي اعالم كرد 
كه بيمــاري نيوكاســل در مرغداري ها تلفات 
20درصدي داشــته و باعث كاهــش عرضه در 
بازار شده است. مرغ در آن ايام بين 600تا هزار 

تومان گران شد.

ســریال نگراني درباره مرغ هاي تریاكي و 
هورموني 

سال هاي زيادي در ايران، خبرهاي ضد  و نقيضي 
دربــاره مرغ هاي هورموني پخش شــد. يك بار 
در سال 86، ســخن از وجود مرغ هايي در بازار 
ايران به ميان آمد كــه از آنها با عنوان ترياكي يا 
هورموني ياد مي شــد. مطرح كنندگان اين ادعا 
مي گفتند مرغ هايي كه بزرگ تر از حد استاندارد 
هستند، مورد تزريق هورمون هايي قرار گرفتند 
كه مصرف آنها به واسطه گوشت مرغ در انسان، 
سرطان ايجاد مي كند. بعدتر در سال 96و حتي 
همين يك ســال پيش يعني در سال 98دوباره 
اين فرضيه مطرح شد و هر بار به نوعي نظم بازار 
مرغ را به هم زد. مسئوالن اما در هر دوره اي كه 
با اين خبر مواجه شــدند آن را تكذيب كردند و 
گفتند اســتفاده از هورمون يا آنتي بيوتيك در 
صنعت مرغداري مقرون به صرفه نيست و چنين 
اخباري را شــايعه خواندنــد و تكذيب كردند. 
بهمن ماه ســال 96، عادل حقيقي، رئيس مركز 
ملي تشخيص آزمايشــگاه هاي مرجع سازمان 
دامپزشكي كشور در پاســخ به اين سؤال كه آيا 
مرغ هاي موجود در بازار هورموني هستند، گفت: 
مرغ هاي بسته بندي شده اي كه در دسترس مردم 

روایت قیمت نهایي و مصوب با فاصله گذاري
تفاوت قيمت نهايي با نرخ مصوب تخم مرغ موجب شــد تا ستاد 
تنظيم بازار كشور وارد ميدان شود. براساس اعالم دبير ستاد تنظيم 
بازار كشور در هشتمين روز مهرماه، مقرر شد تخم مرغ 30 عددي 
بسته بندي شناســنامه دار داراي زنجيره ســرد حداكثر 31 هزار 
تومان، تخم مرغ 20 عددي 22 هزار تومان، تخم مرغ 15 عددي 18 
هزار تومان، تخم مرغ 9 عددي 11 هزار تومان و تخم مرغ 6 عددي 
7 هزار تومان عرضه شــود؛ قيمت هايي كه به عنوان سقف قيمت 

مشخص شدند.
همچنين براســاس مصوبات ســتاد، اعالم شــده بود كه هزينه 
خرده فروشي براي واحدهاي فروشــگاه هاي زنجيره اي حداكثر 
براي 30 عددي، 2 هزار تومان و ذيل همين قيمت تعييني خواهد 
بود، براي تخم مرغ 20 عددي سهم فروشگاه هاي زنجيره اي 1500 
تومان، براي 15 عددي 1000 تومان، براي 9 عددي 600 تومان و 

براي 6 عددي نيز ۴00 تومان است.
هر چند اين قيمت ها تصويب شد اما باز هم به مرحله اجرا نرسيد؛ 
چرا كه تخم مرغ 20عددي در فروشــگاه هاي زنجيره اي با قيمت 
31هزار و 500تومان به فروش مي رسد و همچنين هم اكنون هر 
شانه تخم مرغ در خرده فروشي هاي سطح شهر تهران با قيمت 35 

تا 38 هزار تومان عرضه مي شود.
بازار مرغ نيز داستاني آشفته تر از تخم مرغ را روايت مي كند. طبق 
مصوبه ستاد تنظيم بازار كشور كه تيرماه صادر شد، مرغ گرم آماده 
پخت بايد با قيمت 15 هزار تومان به دست مصرف كننده برسد اما 
در ماه هاي اخير به داليلي كه در ابتداي مطلب به آن اشــاره شد، 

شاهد تفاوت قيمت نهايي با قيمت مصوب بوديم.
براساس گفته عظيم حجت، عضو هيأت مديره اتحاديه مرغداران 
گوشتي به باشگاه خبرنگاران جوان، متوســط نرخ هر كيلو مرغ 
زنده)در تاريخ 11مهر(در مرغداري12 هــزار و 900 تا 13 هزار 
تومان و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشي 17 هزار و 500 تا 19 

هزار تومان است.
براساس گفته او، نرخ واقعي هر كيلو مرغ زنده 17 تا 18 هزار تومان 
و مرغ گرم 23 تا 25 هزار تومان است و مرغداران در فروش هر كيلو 

مرغ حدود ۴ هزار تومان ضرر مي كنند.
با وجود اين قيمت گذاري ها بايد گفت كه روز شــنبه 12مهر ماه، 
مرغ در ميدان ميوه و تره بار بهمن مركز فروش مرغ تهران با قيمت 
18هزار و 500تومــان از جانب مغازه دارها خريداري مي شــد و 
به قيمت حداقــل 19هزار و 500تومان به دســت مصرف كننده 

مي رسيد.

رویت مرغ و تخم مرغ با دهان باز
در سال هاي اخير تغييرات قيمت به بخش جدانشدني زندگي مردم 
ايران تبديل شده اســت، ديگر بيان اين جمله كه »قيمت االن را 
بگويم يا االن؟« از بستر شوخي و طنازي عبور كرده و به عنوان يك 

واقعيت در زندگي روزمره مان جاي گرفته است.
تغيير قيمت مرغ و تخم مرغ كه هفتگي و روزانه مسير صعود را طي 
كرد، تكرار داستان گراني هاي ســال هاي اخير بود. مردم در اين 
داســتان چاره اي جز نظاره افزايش قيمت ها نداشتند و با دهاني 
باز از تعجب، دورشــدن مرغ و تخم مرغ را از سبد خانوار مشاهده 

مي كردند و مي كنند.
مرتضي كه در دوران بازنشستگي به سر مي برد، همانند بسياري 
از مردان متولد دهه 30، عادت به خريــد عمده دارد. كمتر پيش 
مي آيد كه براي خريد چند كاال به مغازه برود و ترجيحش اين است 

كه تا جاي ممكن، مواد غذايي خانه را به شكل عمده خريد كند.
گراني هاي اخير موجب شده اســت تا اين عادت خريد مرتضي با 
تغييراتي همراه شود؛ چرا كه ديگر كيف پول او از پس هزينه خريد 
تعداد زيادي مرغ و چند شــانه تخم مرغ بر نمي آيد. او مي گويد: 
»ديگر برايمان به صرفه نيست كه تخم مرغ شانه اي بخرم يا چند 
مرغ را با هم خريد كنم و در يخچال بگــذارم، قيمت ها آنقدر باال 
رفته است كه ترجيح مي دهم تا جايي كه مي شود كمتر از مرغ و 
تخم مرغ استفاده كنم، البته اين كار خيلي هم شدني نيست و غذا 
را هر مدل كه درست كنيم، باالخره به مرغ يا تخم مرغ نياز داريم. 
در هر صورت هر زمان كه به تخم مرغ نياز داشته باشيم، چند عدد 

از همان فروشگاه محل تهيه و مرغ هم كمتر خريداري مي كنم«.
اين داستان براي زوج هاي جوان كمي متفاوت  است. مينا چندسالي 
از زندگي مشتركش مي گذرد و شاغل است، مي گويد: »ميزان خريد 
موادغذايي براي ما كه خيلي رفت وآمد نداريم و دو نفر هســتيم، 
كمتر از يك خانواده پرجمعيت است. در اين گراني ها يك مقدار 

عادت غذايي هايمان را عوض كرديم اما در كل بايد بگويم كه هر بار 
كه خريد مي كنيم، پول بيشتر مي دهيم اما اقالم كمتري به خانه 
مي آوريم. در همين هفته هاي اخير كه در ليســت خريدم مرغ و 

تخم مرغ بود، تغيير قيمت ها را به خوبي درك كردم«.
محمد كه مرغ و تخم مرغ را در كنار كره به عنوان كاالهاي الكچري 
معرفي مي كند با طنازي خاص خــودش توضيح مي دهد: »االن 
اگر يك شــانه تخم مرغ بخرم و به خانه بروم، بايد حواســم باشد 
كه همســايه  و آشــنايي من را نبيند چون تخم مرغ و مرغ حكم 
كاالي الكچري را دارنــد و همين هم براي همــه به راحتي قابل 

تهيه نيست«.
اين پدر خانواده كه از افزايش قيمت  مرغ و تخم مرغ شاكي است، 
مي گويد: »اگر قيمت ها ثابت مي ماند باز مي توانستيم فكري به حال 
شرايط زندگي مان بكنيم اما وقتي قيمت مرغ مدام گران تر مي شود 
و قيمت تخم مرغ هم يك دفعه چند برابر شد، ديگر حساب و كتاب 
براي هزينه هاي زندگي فايده اي نــدارد. براي من به عنوان فردي 
عادي اهميت ندارد كه به دنبال داليل افزايش قيمت ها بروم، براي 
من مهم است كه مسئوالن درست مديريت كنند و من به عنوان يك 
شهروند عادي در اين گراني حداقل توان خريدن تخم مرغ و درست 

كردن يك نيمرو حتي بدون كره را داشته باشم«.

بهشت و جهنم مرغ و تخم مرغ
مرغ و محصوالت جانبي اش در كدام كشورها ارزان و در چه 

كشورهايي بسيار گران قيمت هستند؟

5دالر و 83ســنت در ازاي 12عدد 
تخم مرغ. به نرخ امــروزي دالر در 
ايران يعني 29800 تومان، هر عدد 
تخم مرغ 1۴هزار و ۴77تومان خواهد بود. امــا نه در ايران، در 
ســوئيس، كشــوري كه از باالترين قيمت محصوالت گوشتي 
و مرغداري در جهان برخوردار اســت. اين نتيجه نظرســنجي 
شركتي آلماني است كه قيمت محصوالت دامي را در 52كشور 
جهان مورد بررسي قرار داده است. ســوئيس در اين رتبه بندي 
جايگاه اول جهان را به دســت آورده است. شهروندان سوئيسي 
به صورت متوسط 1۴2درصد بهاي بيشــتري براي خريد انواع 
محصوالت گوشتي پرداخت مي كنند. گوشت مرغ در سوئيس 
به نســبت ميانگين جهاني 222درصد گران تر اســت. قيمت 
تخم مرغ نيز در اين كشور باالتر از ديگر كشورهاي جهان است 
و هر شهروند سوئيسي در ازاي 12عدد تخم مرغ بايد 5.83دالر 
بپردازد. نبايد فراموش كرد كه اين شــكل از رتبه بندي ها صرفا 
با مقايســه قيمت هاي واحد با ديگر كشــورها به دست مي آيند 
و فاكتورهاي مهمــي مانند توان خريد مــردم و حداقل حقوق 
پرداختي در ازاي يك ساعت كار در آنها ناديده گرفته مي شود. 
از اين رو نمي توان اين باال بودن قيمت نسبت به ميانگين جهاني 
را مبناي گران قيمت بودن و ناتواني شــهروندان سوئيســي در 
خريداري گوشــت مرغ يا تخم مرغ درنظر گرفــت. يك كارگر 
معمولي در اين كشور با حداقل حقوق براي خريد يك كيلوگرم 
گوشت مرغ در سوئيس بايد حدود يك ساعت كار كند. در ايران 
يك كارگر با حداقل حقوق يك ميليون و 835هزار تومان )بدون 
درنظر گرفتن مزايا( بايد 2برابر اين ميزان كار كند تا بتواند يك 
كيلوگرم مرغ خريداري كند. همچنين بهتر است بدانيد سوئيس 
از باالترين ميزان حداقل  حقوق در جهان برخوردار است و درحال 
حاضر كمترين ميزان حقوق دريافتي در اين كشــور ســاعتي 
25دالر است؛ يعني يك كارگر ساده در سوئيس ماهانه حداقل 
3500دالر حقوق دارد. به بياني ديگر يك كارگر سوئيسي با كل 
حقوق ماهانه خود مي تواند حدود 130كيلوگرم گوشــت مرغ و 
7هزار و 20۴عدد تخم مرغ بخرد  در حالي كه  يك كارگر ايراني با 
كل حقوق ماهانه خود مي تواند حدود 92كيلوگرم گوشت مرغ و 
هزار و 835عدد تخم مرغ خريداري كند. هزينه هاي باالي زندگي 
در سوئيس براي شهروندان اين كشور با وجود دستمزدهاي باال، 
اســتانداردهاي باالي زندگي و رايگان بودن بسياري از خدمات 

مانند درمان يا تحصيل پشتيباني مي شوند.
با اين همــه نمي توان باالبودن قيمت مرغ و تخم مرغ را نســبت 
به ديگر مايحتاج شهروندان سوئيســي در اين كشور انكار كرد. 
براســاس گزارش وب ســايت poultryworld دليل باال بودن 
متوســط قيمت مرغ و تخم مرغ در ســوئيس نســبت به ديگر 
كشــورهاي جهان، افزايش باالي تقاضاي شهروندان سوئيسي 
براي مواد غذايي توليد داخل اســت كه گوشت مرغ و تخم مرغ 
هم شامل اين مواد مي شود. براساس يك نظرسنجي سه چهارم 
مصرف كنندگان سوئيســي ترجيح مي دهند محصوالت دامي 
نظير تخم مرغ و مرغــي را مصرف كنند كه توليــد مرغداران و 
دامداران سوئيسي باشد. عالوه بر اين، اهميت توجه به سالمت 
و رفاه حيوانات و باال بودن كيفيــت محيطي و باال  بودن كيفيت 
محصوالت نهايي بــراي مرغداران و كشــاورزان از ديگر عوامل 
باال  بودن قيمت اين محصوالت در ســوئيس به شــمار مي رود. 
سوئيسي ها نيز مشــتاقانه 3 تا ۴برابر قيمت محصوالت وارداتي 
تخم مرغ و گوشت مرغ را براي خريداري محصوالت با كيفيت تر 

داخلي پرداخت مي كنند.
در آن سوي نمودار قيمت گوشت مرغ و تخم مرغ، كشور همسايه 
ايران، پاكستان، ايستاده اســت. اين كشور از پايين ترين قيمت 
تخم مرغ در جهــان، برابر 77ســنت آمريــكا در ازاي 12عدد 
برخوردار اســت و قيمت يك كيلو گوشــت مرغ در آن 2دالر و 
1۴سنت است. فراموش نكنيد كه پايين بودن قيمت، به نسبت 
ميانگين جهاني است و براي مقايسه دقيق تر بايد مواردي مانند 
حداقل درآمد و توان خريد شهروندان كه در باال به آنها اشاره شد، 

درنظر گرفته شود. 
در اين كشــور به صورت معمول قيمت بســياري از محصوالت 
كشاورزي مانند ماش يا عدس از گوشت مرغ باالتر است. دليل 
اين اختالف قيمت، توسعه و رشد سريع تر و قابل توجه دامداري، 
به ويژه مرغداري به نسبت صنعت كشاورزي طي سال هاي اخير 
در پاكستان است. در بازه زماني 10ساله از سال 2000 تا 2010 
صنعت مرغداري در اين كشــور با رشــد 127درصدي مواجه 
شــد. ميزان توليد گوشــت مرغ در اين دوره زماني 127درصد 
و ميزان توليد تخم مرغ 71درصد رشــد يافتــه و اين روند تا به 
امروز ادامه داشــته اســت. صنعت مرغداري در اين كشور يكي 
از پوياترين و موفق ترين بخش هاي صنعت كشــاورزي است كه 
نقش قابل توجهي در توليد ناخالص داخلي اين كشور دارد. سهم 
اين بخش از صنعت كشاورزي در توليد ناخالص داخلي پاكستان 
در سال 2018 برابر 1.۴درصد بوده اســت. همچنين به منظور 
افزايش ميزان استفاده شهروندان پاكستاني از پروتئين حيواني، 
دولت اين كشور در سال هاي اخير حمايت خود از اين صنعت را 

مضاعف ساخته است.
ايســلند و لبنان از ديگر كشورهاي جهان هســتند كه پس از 
سوئيس قيمت تخم مرغ در آنها از باالترين نرخ جهاني برخوردار 
است. در اين دو كشــور در ازاي 12عدد تخم مرغ بايد به ترتيب 
۴.90 و ۴.63دالر پرداخت شــود. كشورهاي ايسلند و كرواسي 
پس از ســوئيس باالترين قيمت فروش گوشت مرغ در جهان را 
دارند و در ازاي هر كيلو گوشــت پاك شده مرغ در اين دو كشور 
بايد 1۴.۴0و 13.93دالر پرداخت شود. در مقابل برزيل و تايلند 
با قيمت هــاي 2.29و 2.۴2دالر در ازاي هر كيلو گوشــت مرغ 
ارزان ترين قيمت اين ماده غذايي را دارا هســتند. هندوستان و 
قزاقستان با قيمت هاي 0.89و 0.98سنت آمريكا در ازاي 12عدد 
تخم مرغ از كشورهايي هستند كه كمترين قيمت اين محصول 

غذايي را در جهان دارند. 
كوچــك بــودن صنعــت مرغــداري در ايســلند و آگاهــي 
مصرف كنندگان نســبت به وضعيت اسفناك مرغداري صنعتي 
در اين كشــور و در پي آن افزايش تقاضا براي توجه به حقوق و 
رفاه حيوانات در توليد محصوالت مرغداري ها از عوامل مؤثر بر 
باال بودن قيمت گوشت مرغ و تخم مرغ در ايسلند به شمار مي رود. 
همچنين باالبودن ميزان توليد تخم مرغ در هندوســتان- اين 
كشــور دومين توليد كننده بزرگ تخم مرغ در جهان اســت- و 
اجراي قانون تك نرخي بودن قيمــت محصوالت مصرفي باعث 
ارزان شــدن اين محصول در بازارهاي هندوســتان شده است، 
تاحدي كه مرغداران هندي بارها اعتــراض خود درباره مقرون 
به صرفه نبودن توليد تخم مرغ را در قالب تظاهرات اعالم كرده اند.

گشتی در بازار مرغ و تخم مرغ، ميان خريداران و فروشنده ها

مرغرويقيمتشنميماند
 بررسي ها نشان مي دهد كه ميان قيمت نهايي و قيمت مصوب تخم مرغ و مرغ هنوز

 فاصله قابل توجهي وجود دارد
تا همین چند سال پیش، تخم مرغ به عنوان غذاي مجردها معروف بود؛ غذایي كه طبخ آن زحمتي نداشت 
و از طرف دیگر با حساب و كتاب هاي یك زندگي مجردي هماهنگ بود. در مقابل داستان مرغ كمي تفاوت 
داشت، مرغ كه در دهه 60تنها در مهماني ها نمایان مي شد، در گذر زمان به عنوان بازیگر اصلي سفره 
اكثر ایراني ها نقش آفریني را برعهده گرفت. هر چند داســتان گراني مرغ و تخم مرغ هر از گاهي زندگي طبقات پایین جامعه را 
دگرگون مي كرد و خاطرات زیادي از صف هاي مرغ در دهه اخیر وجود دارد اما این روزها گراني این دو محصول منجر به حذف آنها 
از سبدغذایي برخي خانوارها شده است. این روزها بازار مرغ و تخم مرغ با نوسان كم سابقه در نرخ، مشكالت تولید و عرضه به بازار 
مصرف مواجه است و تفاوت قیمت مصوب با قیمتي كه مرغ و تخم مرغ در بازار به فروش مي رسد، به تنهایي مي تواند، آشفتگي این 
بازار را روایت كند. تخم مرغ به دلیل گران شدن قیمت نهاده ها و مرغ نیز تحت تأثیر۲ عامل گراني نهاده ها و مقرون به صرفه نبودن 

جوجه ریزي- به دلیل كاهش تقاضاي مرغ در دوران شیوع كرونا- با روند صعودي در عرصه قیمت مواجه شده اند.

روايتي از حاشيه هاي تمام نشدني بازار مرغ و  تخم مرغ در ايران 

وقتي » تخم مرغ« 
سياسي شد 

بازار مرغ و  تخم مرغ بحران هاي زيادي را پشت سر گذاشته 
است؛ از بيماري هايي مثل نيوكاسل و آنفلوآنزا گرفته تا 
تجمع هاي اعتراضي كه جرقه شكل گيري آنها افزايش 

قيمت اين كاالها بوده است

ترتیب پیدایش مرغ و تخم مرغ تنها مشكل این دو كاالي اساسي نبوده 
است؛ آنها سال هاست در صدر اخبار كاالهاي اساسي هستند. بررسي 
جراید دهه 60نشان مي دهد كه روز پنجم خرداد سال 60 را باید سرآغاز 
كوپني شدن توزیع مرغ در تهران دانست. اما بعد از آن و حتي قبل از این نقطه عطف تاریخي، 
بازار مرغ یا حتي  تخم مرغ هرگز آرام نگرفت. آنفلوآنزاي مرغي، مرغ هاي هورموني و تریاكي، 
 اعتراض ها براي گراني  تخم مرغ، بیماري نیوكاسل، تامین نهاده هایي مثل سویا و كنجاله براي 
صنعت مرغداري و.... داستان ها و حواشي دیگري بودند كه حاال تبدیل به بخشي از تاریخ كشور 

شده اند و روایت هر كدام، انگار روایت بخشي از تاریخ اقتصاد كشور است.

قرار دارد قبل از توزيع، از نظر ميزان دوز مصرفي 
دارو هاي آنتي بيوتيك بررسي مي شود تا اينكه 
سالمت مصرف كنندگان مورد تهديد قرار نگيرد. 
مهر ماه ســال 98هم برومنــد چهارآيين، عضو 
هيأت مديره كانون سراسري مرغداران گوشتي، 
مصرف تريــاك در مرغداري ها را تكذيب كرد و 
گفت: »شايعه مصرف ترياك در مرغداري ها را 
از پايه و اســاس كذب مي دانم و تأكيد مي كنم 
كه در هيچ كدام از مرغداري ها چنين اتفاقي رخ 
نمي دهد چون اصال لزومي نــدارد كه به مرغ ها 
موادمخدر داده شود«. گفته مي شد علت تزريق 
هورمون  به مرغ ها افزايش سرعت و حجم توليد 
و باالبردن وزن و قيمت بوده اســت؛ ادعايي كه 

هرگز توسط هيچ مقام رسمي ای تأييد نشد.

تجمع اعتراضي تولیدكنندگان تخم مرغ 
ســال99، ســال گراني تخم مرغ بــود. قيمت  
تخم مرغ به شــكل باور نكردني ای در شــهريور 

و مهر امســال باال رفت تا جايي كــه در هفتم 
مهرماه، تعدادي از مرغداران در اعتراض به گراني 
نهاده هاي دام و طيور مقابــل وزارت صنعت و 
معدن و تجارت تجمع كردند. البته اين نخستين 
باري نيســت كه بحران هاي اقتصــادي دامن 
توليدكنندگان اين حــوزه را مي گيرد و كار آنها 
را به اعتراض و تجمع مي كشــاند. اين در حالي 
است كه مسئوالن به آنها وعده تامين مواداوليه 
موردنيازشــان را در يكي دو ماه آينده داده اند. 
گراني اخيــر تخم مرغ، بازتاب گســترده اي در 
رسانه هاي ايران داشت. خيلي از روزنامه ها قيمت 
يك پرس املت را محاسبه و آن را با چلوكباب در 

سال هاي گذشته مقايسه كردند.

دي ماه 96؛ اعتراض به قیمت تخم مرغ 
براي تهران و ساير كالنشهرها، دي ماه 96،  ماه 
آرامي نبــود. اعتراض ها باال گرفــت بود و انگار 
شــروع گراني ها براي خيلي هــا قابل پذيرش 

نبود. اگرچه خيلي ها، ريشه اين ناآرامي ها را در 
ماجراهاي مربوط به مؤسسات مالي و اعتباري 
مي دانند اما به باور عده اي ديگر صداي اعتراض از 
بعد از گراني تخم مرغ بلند شد. طيبه سياوشي، 
نماينده مردم تهــران در آن روزهــا گفته بود: 
مشكل در ابتدا با افزايش قيمت  تخم مرغ مطرح 
شد، ولي اين موضوع در جامعه ما جديد نيست 
و هميشه از اين دست گراني ها در كشور ما بوده 
و بنابراين، نمي تواند دليل اين حوادث باشــد. 
مشكالت مردم معيشتي اســت. اين نخستين 
باري هم نبود كــه آتش بحرانــي اقتصادي به 
جان مرغ و  تخم مرغ مي افتاد. مرور روزنامه هاي 
منتشر شده در سال1350نشان مي دهد گراني  
تخم مرغ همواره دغدغه مردم بوده اســت. دهم 
آبان ماه ســال1350، تيتري با اين مضمون در 
صفحه اول روزنامه كيهان خودنمايي مي كند؛ 
»مگر مرغ ها اعتصاب كرده اند كه  تخم مرغ پيدا 

نمي شود؟«

كالف پيچيده آنفلوآنزاي مرغي 
از ســال۸9 گونه اي از آنفلوآنزاي مرغي در ایران مشاهده شد كه ابتدا 
خسارت زیادي به بار نیاورد. از سال 94 ویروس تغییر شكل یافته اي از این 
عامل بیماري به سرعت گسترش یافت و اغلب مرغداري هاي ایران را دچار 
بحران كرد تا جایي كه در نخستین دوره شیوع این بیماري ۳00 مرغداري 

در كشور تعطیل شدند. 
سال96 اما سال اوج این بحران بود. در این ســال، آنفلوآنزاي فوق حاد 
پرندگان موجب شــد ۲5میلیون قطعه مرغ صنعتي و بومي در ۲۲استان 
كشور معدوم شــود كه در آذر و دي ماه افزایش قیمت  تخم مرغ در بازار 
مصرف را رقم زد. در همان دي ماه تاریخي96، براســاس اعالم مقامات 
سازمان دامپزشكي، با شیوع آنفلوآنزاي مرغي، 15میلیون مرغ تخم گذار 
براي پیشگیري از آنفلوآنزاي مرغي معدوم شــدند كه این اتفاق خود 

زمینه را براي سبقت قیمت  تخم مرغ از مرغ فراهم كرد. البته آمار تلفات، 
تناقض هایي هم داشــت، مثال در همین دي ماه غالمعلي فارغي، رئیس 
كمیسیون كشــاورزي و دبیر انجمن جوجه یك روزه تلفات آنفلوآنزاي 
فوق حاد پرندگان در بخش مرغ تخم گذار را 1۸میلیون قطعه عنوان كرد 
و گفت: »این بیماري در ۳ ماه گذشــته منجر به افت 150هزار تني تولید 

تخم مرغ در كشور شده است«. 
گفتني است كه با وجود آنكه شیوع آنفلوآنزاي پرندگان به شدت شیوع 
آنفلوآنزاي انساني، بین انسان ها نیست و بسیار سخت از پرنده به انسان 
منتقل مي شود اما درصورت انتقال، درصد تلفات و كشندگي آن باالست 
و به همین دلیل، مجامع بین المللي بر كنترل این بیماري بســیار تأكید 

داشته و دارند.

ث
مك

نورا عباسی
روزنامه نگار
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يك زمان شايعه شد كه به مرغ هاي گوشــتي پرورشي هورمون داده مي شود تا 
سريع تر رشد كنند و بعد از مدتي با دامن زدن به شايعه تزريق آنتي بيوتيك  به بدن 
مرغ چنان ترس و دلهره به جان افكار عمومي انداخته شد كه مصرف مرغ به شدت 
كاهش پيدا كرد. حتي در بازار شايعاتي شنيده شد كه به علت گراني و كمبود دارو 
به مرغ ها مواد مخدر مي خورانند، يا اينكه براي باال بردن اشتهاي آنها در آب آشاميدني شان مشروبات الكلي مي ريزند. فيلم هايي 
نيز در فضاي مجازي منتشر شد با اين مضمون كه براي باال بردن وزن مرغ هايي كه وزن شان پايين است آب زير پوستشان تزريق 
مي كنند و تخم مرغ هاي چيني وارد بازار شده اند. از اين دست از شايعات تا دلتان بخواهد در فضاي مجازي هست و اين روزها 
هم شايعه شده خوردن مرغ ويروس كرونا را منتقل مي كند. اما اينكه چنين شايعاتي تا چه اندازه صحت دارد و انتشار آن چه 
آسيب هايي به بازار مصرف و مصرف كنندگان مي زند را دكتر محمد حسين عزيزي، مديركل فرآورده هاي غذايي و آشاميدني 

سازمان غذا و داروي وزارت بهداشت در گفت وگو با همشهري عنوان مي كند كه ماحصل آن را مي خوانيد.

شايعاتي كه در مورد مرغ هاي هورموني وجود دارد، 
تا چه اندازه صحت دارد؟

بحث استفاده از هورمون در پرورش مرغ كامال عاميانه و صرفا شايعه 
است. البته اغلب ما اين حرف ها را شنيده ايم كه آمپول هايي حاوي 
هورمون به مرغ ها تزريق مي شود تا زودتر رشد كنند و بزرگ تر از 
مرغ هاي معمولي باشند. در ادامه همين حرف ها و فرضيات است 
كه گزاره هايي نادرســت هم صادر مي شــود. به عنوان مثال گفته 
مي شود از قسمت كتف، گردن يا بال مرغ كمتر استفاده كنيد چون 
هورمون ها در اين قسمت ها تزريق مي شود يا برخي ها سبزيجاتي 
را كه با مرغ مي پزد اســتفاده نمي كنند چــون معتقدند كه آنها 
هورمون هاي مرغ را به خود جذب كرده اند و ناسالم هستند. اما اين 
نظريه ها از اساس باطل هســتند چون در كشور ما هيچ هورموني 
نه به شكل تزريقي و نه به صورت خوراكي به مرغ داده نمي شود تا 

بخواهيم در مورد اينكه ضرري براي ما دارد يا خير صحبت كنيم.

امــا در بســياري از كشــورها از هورمون هاي 
استروئيدي و پروتئيني استفاده مي شــود. چرا با قطعيت 

مي گوييد كه در كشور ما استفاده نمي شود؟
اين هورمون ها الزم نيست و مرغ هاي گوشتي خودشان به سرعت 
طي ۴0 تا ۴۵روز رشد مي كنند. افزودن هورمون به مرغ هايي كه 
به صورت صنعتي توليد مي شوند يا به عبارت ديگر مرغ ماشيني، 
نه منطقي است و نه اقتصادي، چرا كه هورمون فوق العاده گران 

است و براي توليدكننده صرفه اقتصادي ندارد.
تزريق آنتي بيوتيك چطور؟

تزريق نه؛ در خوراك مرغ هاي ماشيني مقداري آنتي بيوتيك ريخته 
مي شود تا جلوي ابتالي آنها به بيماري گرفته شود، زيرا اين نژادها 
به دليل تغييراتي كه در ژنتيك آنها اتفاق افتاده در مقابل ابتال به 
ويروس هاي مختلف بسيار آسيب پذير هســتند و بعد از ابتال به 
بيماري نيز توانايي چنداني براي مقابله با آن ندارند. به همين دليل 

با دادن آنتي بيوتيك خوراكي به مــرغ از ابتالي او به بيماري هاي 
مختلف جلوگيري كرده و با اين كار ميزان تلفات را پايين مي آورند.

مصــرف ايــن آنتي بيوتيك ها براي ســامت 
مصرف كنندگان مضر نيست؟

مرغ معموال نصف خوراكي اي را كه خورده سريع دفع مي كند و از 
طرف ديگر عمر كوتاهي دارد )۴۵روز بيشتر زندگي نمي كنند(، 
بنابراين كفاف اين را نمي دهد كه آنتي بيوتيك ها بخواهند خيلي 
در بافت گوشت شان تجمع پيدا كنند و آسيب زا باشند. تحقيقات 
علمي زيادي در اين مورد انجام شده و قسمت هاي مختلف بافت 
گوشت به لحاظ دارا بودن آنتي بيوتيك مورد آزمايش قرار گرفته 
كه همه آنها نشان مي دهد اندازه قابل توجهي از آنتي بيوتيك وارد 

بافت ها نشده است كه خطري براي مصرف كننده داشته باشد.
اگر خوردن آنتي بيوتيك مضر نيست، پس تبليغات 
براي مصرف مرغ سبز، آن هم با قيمت باالتر در بازار چيست؟

توليدكنندگان مرغ سبز مدعي هستند كه ما آنتي بيوتيك نمي دهيم 
و به جاي آن در خوراك شــان از عصاره هاي گياهان دارويي مانند 
آويشن، بابونه و كاكوتي استفاده مي كنند. اما بعيد به نظر مي رسد 
كه اين توليدكنندگان هم كامال آنتي بيوتيك را قطع كنند. ممكن 
است آن را كم كنند. البته نظارت خيلي خاصي هم وجود ندارد كه 
ناظري از روز اول جوجه ريزي تا مرحله آخر توليد، اين چرخه توليد 
را نظارت كند كه آيا آنها واقعا آنتي بيوتيكي در خوراك نمي ريزند. 
بنابراين توليد مرغ هاي سبز هم صددرصد مورد اطمينان نيست و 

برخي افراد مرغ هاي معمولي را به نام مرغ سبز مي فروشند.
يعني دســتگاهي براي نظارت اين مرغ ها وجود 

ندارد؛ چون عرضه اين مرغ ها در بازار گران تر است؟
بايد سازمان دامپزشكي بر كار مرغداري ها و مواد خام پروتئيني 
آنها نظارت داشــته باشــد. اما ممكن اســت ادعايي كه برخي 
مرغداري هاي توليد كننده مرغ سبز مي كنند گواهي آن را نداشته 
باشند. البته بعضي ها هم ممكن است از دامپزشكي مجوز و تأييديه 
داشته باشند و روي محصوالتشان مهر رسمي اداره كل دامپزشكي 
وجود داشته باشــد. بايد ديد مدعيان توليد مرغ سبز مستنداتي 

دارند يا خير.
آيا شايعاتي كه گاهي  اوقات در مورد تخم مرغ به 

گوش مي رسد نيز صحيح نيست؟
خوشبختانه در مورد تخم مرغ اين صحبت ها خيلي مطرح نيست. 
برخالف مرغ هاي گوشتي، زماني طوالني الزم است تا مرغ هاي 
تخم گذار اصالح شــده يا مرغ هاي مادر، تخم گذار شــوند، چون 

الزم نيســت به اين سرعت رشــد كنند و حتما نيازي ندارند در 
خوراك شان آنتي بيوتيك باشد. در تخم  مرغ ها هم آلودگي وجود 

ندارد.
شايعه وارد شدن تخم هاي چيني را تأييد مي كنيد؟

نه، اصال. از كشور چين اصال وارداتي نداشته ايم و از كشورهاي ديگر 
هم بسيار بسيار محدود بوده است. ما هم اكنون به اندازه نياز، داخل 

توليد داريم و حتي صادر مي كنيم و احتياجي به واردات نيست.
تخم هايي كه در بازار مصرف عرضه مي شوند بدون 

نطفه هستند؟
بله. چون اين تخم مرغ ها از مرغ هاي اصالح شده توليد مي شوند. 
تخم مرغ هاي نطفه دار بسيار ارزشمند هســتند كه يا براي مرغ 
گوشتي استفاده مي شوند و يا براي مرغ تخم گذار كه اصطالحا به 

آنها مرغ مادر مي گويند.
در مجموع شايعاتي كه هميشه درخصوص مصرف 
مرغ و تخم مرغ وجود دارد چقــدر مي تواند به بازار مصرف 

آسيب برساند؟
اين شايعات مي تواند ضربه مستقيمي به اطمينان مصرف كنندگان 
بزند و به مرور سالمت جامعه را هدف قرار دهد. بسياري از مطالبي 
كه در فضاي مجازي منتشر مي شود مبناي علمي ندارد و برعكس 
آن چيزي است كه گفته مي شود. افرادي هم كه مطالعات خاصي 
در اين زمينه ندارند آنها را باور مي كنند. مثال شايعه كرونا و انتقال 
آن از مرغ به انسان بي پايه و اساس اســت و كرونا به هيچ عنوان 
سبب آلودگي گوشت و مرغ و لبنيات نمي شود. اما همين شايعه 
به سرعت در كانال ها و ســايت هاي مجازي دست به دست شد و 
ذهن مردم را به خود مشغول كرد. البته ناآگاهي هم به بسياري از 
سوءاستفاده ها دامن مي زند. بسياري هنوز تفاوت مرغ سبز از مرغ 
ارگانيك را نمي دانند و همين موجب مي شود به خريد محصوالت 

تقلبي روي بياورند.
به نظر مي رســد با نبود زيرساخت هاي الزم، اصا 
امكان توليد محصوالت ارگانيك دامي به شكل صنعتي و با 
نظارت شركت هاي بازرسي وجود ندارد و محصوالتي كه با نام 
ارگانيك عرضه مي شوند نزديك ترين شكل توليد به ارگانيك 
را دارند و طبيعي هستند و به روش ســنتي در روستاها و 

شهرستان ها پرورش مي يابند؛ درست است؟
بله، برخالف ادعاي برخي توليدكنندگان، هم اكنون گوشت سفيد 
ارگانيكي به شكل صنعتي در داخل كشور توليد نمي شود و صرفا 

تبليغات براي داشتن سهم بيشتر در بازار است.

6هفته زندگي براي مرگ
نگاهي به حقوق حيوانات در صنعت مرغداري و بي توجهي به 

سالمت جسمي آنها

در حوزه حمايت از حقــوق حيوانات 
2تعريف وجــود دارد؛ رفاه حيوانات و 
حقوق حيوانات. آنچه در اين تعاريف، در صنعت مرغداري، شامل 
حيوانات مزرعه اي مانند مرغ ها مي شــود، فقط بخشي از حوزه 
رفاه حيوانات را شامل مي شود، زيرا برپايه هيچ تعريفي نمي توان 
يك حيوان را پرورش دهيم و آن را بكشيم و از رعايت حقوق آن 
حيوان صحبت كنيم. آن بخشي كه درباره اين حيوانات در حقوق 
رفاهي شان نيز رعايت مي شود، بســيار فريبكارانه است و به اين 
دليل است كه ظاهر اين صنعت كمي موجه به نظر برسد. درنظر 
بگيريد مرغي كه قرار است طي 6هفته كشــته شود، چه فرقي 
مي كند قفس نيم متري آن را به 2متر بدل كنيم؟ اما اين صنعت در 
همه دنيا چنين كارهايي انجام مي دهد و فقط كمي استانداردها را 
بيشتر مي كند. اين ارتقاي استانداردها نيز بر پايه فشارهايي است 
كه حاميان حقوق حيوانات در ســال هاي طوالني بر صنعتگران 
آورده اند. ما به اين موضوع مي پردازيم كه يكي از عوامل نابودي 
محيط زيست دامپروري است. اما مهم تر از آن انتقال بيماري ها 
از طريق اين صنايع به انسان است. ويروس كرونا نيز پيش از اين 
پيش بيني شــده بود نه اينكه از سمت حيوانات وحشي به انسان 
منتقل شود، بلكه به وسيله حيوانات اهلي و دام ها به زندگي انسان 
رسوخ كند. وقتي سالي ميلياردها مرغ در دنيا پرورش پيدا مي كند، 
مجموعه اي بزرگ براي پرورش انواع ويروس، تكثير و جهش آنها 
به وجود آورده ايــم. همانطور كه پيش از ايــن از طريق مرغ ها با 
آنفلوآنزاي اســپانيايي ميليون ها نفر كشته شدند، امروز نيز بايد 
منتظر چنين وضعيتي با ابعاد بزرگ تر باشيم. تصور كنيد با توجه 
به آنتي بيوتيكي كه به اين پرندگان تزريق مي شود، ما با هر وعده 
غذايي از اين پرنده، آن را وارد بدن خود مي كنيم و نسبت به اين 
واحد دارويي ايزوله مي شويم، زيرا 7۵درصد آنتي بيوتيك مصرفي، 
براي دام و طيور استفاده مي شود. از اين رو در كشورهاي در حال 
توسعه نظارت روي مصرف اين دارو پايين تر بوده و باعث مي شود 
بدن ما نسبت به اين دارو مقاوم شود. با خوردن هر غذاي گوشتي 
شما يك قرص آموكسي ســيلين هم وارد بدن خود كرده ايد. از 
اين رو بايد هنگام بيماري از دوز باالتري از اين دارو استفاده كنيد. 
روزي مي رســد كه ديگر هيچ آنتي بيوتيكي پاسخگوي بيماري 
نبوده و بخشي از آدم ها در سال هاي بعد به علت مقاومت ميكروبي 
از بين خواهند رفت. بنابراين ممكن است در آينده افراد با خراشي 
كوچك هم از بين بروند و بميرند. پس بايد روزي جوابگوي ظلمي 

كه مي كنيم باشيم.

در صنعت مرغداري، مرغ در 6هفتگي كشــته مي شود، سال ها 
اصالح نژادي روي اين پرنده انجام شده تا وزن او در كمترين زمان، 
باال برود و زودبازده شــود. غافل از اينكه ممكن است بخش هاي 
ديگر بدن مرغ به آن اندازه رشد نداشته يا تاب اين تغييرات يكباره 
را نياورد. مثال آمار تلفات در مرغداري ها، گاهي سكته اين پرنده 
است. سيستم قلبي و عروقي مرغ ها در اين فرآيند زودبازده چندان 
رشد نكرده و سريع ســكته مي كنند. مثال اگر تريلي از كنار اين 
مرغداري ها عبور كند و بوق بزند، تعدادي از اين پرندگان همانجا 
سكته مي كنند و مي ميرند. ما طي ۴0روز مرغ را به مرحله مصرف 
مي رسانيم، درحالي كه  مراحل رشد و زندگي اش به شكل عادي 
8سال طول خواهد كشيد. به اين نكات توجه كنيد؛ مرغ هايي كه 
ما هر روز در غذاي روزانه استفاده مي كنيم، جوجه هايي هستند 
كه پس از واكسيناسيون به مرغداري برده مي شوند. مكان زندگي 
آنها شلوغ، بي نور، بدون هواي تازه و خاك است. در مرغداري هاي 
صنعتي براي كم كردن تلفات ناشي از نوك زدن جوجه ها، نوك 
آنها را با دســتگاهي مخصوص و تيغــه داغ مي چينند كه عملي 
بسيار دردآور است. بهتر است بدانيد كه در اين فرآيند حتي گاهي 
اوقات زبان بعضي از جوجه ها بريده مي شــود. اين كار در زندگي 
جوجه هاي گوشتي، يك بار اتفاق مي افتد، چون چند هفته بعد از 
تولد ذبح مي شوند، ولي در مرغ هاي تخم گذار اين عمل بازهم در 
هفته دوازدهم تا پانزدهم تكرار مي شود. مرغ هاي گوشتي هميشه 
بايد درحال خوردن باشند تا چاق شوند، به همين علت در خيلي 
از مرغداري ها تمام 2۴ساعت شبانه روز المپ ها روشن مي مانند 
تا آنها نخوابند و هميشه غذا بخورند. ژن مرغ هاي گوشتي طوري 
تغيير داده شــده و نحوه نگهداري و تغذيه آنها در مرغداري هاي 
صنعتي به گونه اي است كه وزن آنها در شش هفتگي به بيشترين 
مقدار يعني ۴ كيلوگرم مي رسد. استخوان بندي اين مرغ ها تحمل 
اين همه وزن را ندارد و باعث مي شــود بيشتر مرغ ها لنگ بزنند. 
براي كاهش درد، روي زمين آمونياك مي ريزند اما با اين كار پشت 

مرغ ها زخم مي شود و پرهايشان مي ريزد.
براي اينكه ســاالنه ميلياردها مرغ كشته نشود، پايان اين صنعت 
است. شايد در روزگاري منابع الزم نبود يا تنوع غذايي محدود بود، 
اما امروز ديگر اينچنين نيست. بنابراين ما نيازي به پروتئين حيواني 
نداريم. اينكه وضعيت اين صنعت در رعايت حقوق حيوانات بهتر 
شده نيز به نظر، نوعي سبزشويي يا دروغ هاي محيط زيستي مي آيد 
تا اين كار غلط ادامه پيدا كند. شايد براي تداوم زندگي زمين به اين 
نيازمند باشيم كه صنعت مرغداري و دامپروري را خاتمه دهيم. 
بايد وعده ها در استفاده از محصوالت گوشتي به 2وعده در هفته 
محدود شود. دليلش، هم گرمايش و هم نابودي منابع محدودشده 
زمين است. فعاالن محيط زيست معتقدند گوشتخواري بايد تمام 
شود. اين به معناي گياهخواري همه مردم روي زمين نيست، بلكه 
كاهش و مصرف حداقلي از گوشت اســت. به عددها توجه كنيم. 
تخمين زده مي شود ساالنه 7ميليارد جوجه نر در جهان به صورت 
زنده به گوري، خرد و پرس شدن، خفگي و آتش زدن يا با انداختن 
داخل چرخ گوشت، جان خود را از دســت مي دهند، چراكه آنها 
تخم مرغي توليد نمي كنند و ضايعات مرغداري به شمار مي روند. 
اين صنعت هيچ گاه نمي توانــد در حمايت از حقوق اين پرندگان 

كارهاي اساسي انجام دهد، پس بايد واقع بين بود.

سپهر سليمي
فعال محيط زيست و حامي حقوق 

حيوانات

رخترسناكمرغ
نگهداري و مصرف مرغ چگونه بيمارتان مي كند؟

گوشت مرغ در بســياري از كشــورها جايگزين گوشت قرمز 
است. در گوشــه اي از جهان مانند هندوستان، به داليل سنتي 
و مذهبي گوشــت مرغ منبع اصلي دريافت پروتئين حيواني 
است و در اين گوشه از جهان، ايران، گراني بيش از حد گوشت 
گوسفند و گوساله، منجر به افزايش مصرف گوشت مرغ به عنوان 
جايگزيني براي آنچه ديگر بيشتر قشرهاي جامعه توان خريدش 
را ندارند، شده اســت. در ديگر كشورها گوشــت مرغ به دليل 
تفاوت ذائقه بيش از ديگر انواع گوشت محبوب  شهروندان است. 
چه اين ماده غذايي به شــيوه صنعتي توليد شود و چه به شيوه 
سنتي و روستايي، مي تواند در عين طبيعي بودن بيماري هاي 
مختلفي را در بدن انسان ايجاد كند و هرچه ميزان مصرف آن 
باالتر برود، بايد احتياط بيشــتري در روش نگهداري و پخت 
آن به خرج داد. ســاالنه ميليون ها انسان به خاطر آلودگي هاي 
باكتريايي كه از طريق گوشــت مرغ به انسان منتقل مي شود، 
بيمار مي شــوند. همزمان بســياري از افراد آگاهي درستي از 
چگونگي محافظت از خود در برابر اين نــوع بيماري ها ندارند. 
عالوه بر مصرف گوشت مرغ، نگهداري از مرغ در حياط يا باغچه 
خانه نيز مي تواند بيماري هاي مشابهي را به دنبال داشته باشد، 
زيرا دست آلوده شده به سطوحي كه مرغ آلوده آنها را لمس كرده 
و تماس دست آلوده با دهان، مساوي است با ابتال به انواع بيماري  

باكتريايي مرغي.
اميد ساالري، پزشــك عمومي، ۴بيماري ســالمونال، عفونت 
ادراري، هستوپالسموسيس و عفونت كامپيلوباكتر را با مصرف و 
نگهداري نادرست از گوشت مرغ و همچنين نگهداري مرغ زنده 
مرتبط مي داند. به گفته اين متخصص، تأثير باكتري سالمونال بر 

سالمت انسان باالست، زيرا ساالنه بيش از 93.8ميليون نفر در 
جهان به شيوه هاي مختلف به اين عفونت مبتال مي  شوند و بيش 
از 1۵۵هزار نفر در اثر اين عفونت جان خود را از دست مي دهند.
ساالري مي گويد: ســالمونال، باكتري اي اســت كه معموال در 
بدن ماكيان وجود دارد و انواع پرندگان پرورشــي مانند مرغ ها 
و بوقلمون ها ناقل ســالمونال هســتند. اين باكتري براي مرغ 
بيماري زا نيست، اما براي انسان عوارض مخربي دارد. نحوه انتقال 
آن از مرغ به انسان، تماس مستقيم با مرغ آلوده يا محيط زندگي 
اين جاندار است. شست وشــوي نادرست گوشت مرغ، مصرف 
گوشت مرغ نيم پز و نشستن دست ها پس از لمس گوشت مرغ 
هم در بروز اين بيماري در انســان مؤثر است و براي جلوگيري 
از ابتال، كافي اســت پس از تماس با مرغ زنده يا گوشــت مرغ، 

دست ها را به خوبي شست  و گوشت را به خوبي پخت.
به گفته اين پزشــك، باكتــري انتروكــوك فكاليس باكتري 
بيماري زاي ديگري اســت كه در روده مرغ وجود دارد و انتقال 
احتمالي آن به انسان مي تواند به بروز عفونت ادراري منجر شود. 
اين باكتري ممكن است از طريق مدفوع مرغ وارد محيط زيست 

شود و تماس با اين محيط آن را به انسان منتقل سازد.
هستوپالسموسيس بيماري قارچي وابســته به مرغ است كه 
به واسطه انتشار قارچ هيستوپالزما از مايعات بدن مرغ در هوا، 
وارد سيستم تنفسي انسان مي شود، از اين رو بيشتر بر ريه ها تأثير 
منفي مي گذارد. اما به گفته ساالري مي تواند به چشم ها، پوست، 
سيستم عصبي و كبد هم آسيب وارد كند. با اين همه اين قارچ 
معموال در محيط هاي نگهداري از مرغ به وفور يافت مي شود و 
تنها كافي است پيش از ورود به چنين محيط هايي از تجهيزات 

محافظتي استفاده كنيد.
عفونت كامپيلوباكتر نيز تأثيري مشابه با سالمونال بر انسان دارد 
و افراد مبتال ممكن است نشــانه هايي مانند درد هاي شكمي، 

اســهال و اســتفراغ و تب را تجربه كنند. به گفته ساالري اين 
باكتري مرغي همچنين مي تواند با ضعيف كردن سيستم ايمني 
بدن، انسان را در معرض ابتال به ديگر بيماري هاي عفوني قرار 
دهد. باكتري ممكن است به واسطه مصرف گوشت مرغ آلوده به 
انسان منتقل شود. اطمينان از پخت درست گوشت مرغ يكي از 
قابل اعتماد ترين شيوه هاي جلوگيري از ابتال به اين عفونت است. 
همچنين ساالري توصيه مي كند اگر در باغچه خانه خود از مرغ و 
خروس نگهداري مي كنيد بايد نكات ايمني به ويژه شست و شوي 

دست ها را به دقت رعايت كنيد.
به گفته ساالري، 2عفونت باكتريايي سالمونال و كامپيلوباكتر 
شايع ترين شكل هاي مسموميت ناشي از مصرف گوشت مرغ يا 
تماس مستقيم با گوشت يا حيوان زنده آلوده است كه با رعايت 

توصيه هاي بيان شده مي توان به سادگي از ابتال به اين عفونت ها 
جلوگيري كرد. عالوه بر رعايت نكات بهداشت شخصي، رعايت 
چند نكته پس از خريدن گوشت مرغ هم مي تواند احتمال ابتال 
را كاهش دهد. او مي گويد نبايد فراموش كرد كه با منجمد كردن 
گوشــت مرغ، باكتري ها از بين نمي روند؛ از اين رو بايد از پخت 
كامل گوشــت مرغ اطمينان كامل پيدا كرد. قراردادن گوشت 
تازه درون كيسه پالستيكي به منظور جلوگيري از پخش شدن 
مايعات گوشــت مرغ به اطراف، شست وشوي دست ها به مدت 
20ثانيه پيش و پس از دســت زدن به گوشت مرغ، استفاده از 
تخته گوشت مجزا براي گوشت مرغ و نگه نداشتن مابقي غذاي 
پخته شده با گوشت مرغ، از ديگر تمهيداتي است كه مي تواند 

سالمت افراد را تضمين كند.

سبا ثروتي
روزنامه نگار

شايعات درباره آلودگي هاي مرغ و تخم مرغ، واقعيت دارند؟

مرغي كه شايد هم سبز نباشد
گپ وگفت با دكتر عزيزي، مديركل فرآورده هاي غذايي و 

آشاميدني سازمان غذا و دارو درباره تزريق آنتي بيوتيك به مرغ ها، 
احتمال تقلبي بودن مرغ هاي سبز و ساير شايعه هاي ترسناك 

درباره مرغ ها و تخم مرغ هاي بازار ايران

خديجه نوروزی
روزنامه نگار



 فروردين89 قيمت هر 
كيلو تخم مرغ، 847تومان بود كه 
در پايان همان سال با جهش قابل 

توجهي به 2170تومان رسيد.

 سال90با تخم مرغ 
2300توماني شروع شد و با تخم مرغ 

2310توماني به پايان رسيد. 

 فروردين 91تخم مرغ به علت 
افزايش توليد، ارزان تر از سال قبل شد و 

به 1860تومان رسيد اما اين ارزاني تا پايان 
سال دوام نياورد و در نهايت پرونده سال 91با 

تخم مرغ 2900توماني بسته شد.

 2280قيمت هر كيلو 
تخم مرغ در فروردين 92بود. 
اسفند همان سال تخم مرغ به 

3340 تومان رسيد.

 گراني ها در ابتداي سال 93متوقف شدند. 
فروردين 93قيمت هر كيلو تخم مرغ با بيش از 

600تومان كاهش، به 2700تومان رسيد و در نهايت 
نماگر قيمت اين كاالي اساسي در اسفند همان سال 

روي3400 تومان متوقف شد.
  در فروردين 94هر كيلو تخم مرغ با قيمت 2535تومان معامله شد و در اسفند 
94نرخ ها به مدار 3هزار توماني برگشت و قيمت تخم مرغ به 3250تومان رسيد.

   قيمت هر كيلو تخم مرغ 
در فروردين 95به 2950و در 

اسفند 95به 5120 تومان رسيد.

   فروردين 96با كاهش قيمت تخم مرغ 
همراه بود و قيمت اين كاالي اساسي به 

3810تومان رسيد اما در نهايت با افزايش حدود 
دوبرابري هر كيلو تخم مرغ به 7700تومان در 

اسفند همان سال رسيد.

   قيمت تخم مرغ در فروردين 
97، 5400و در اسفند 97، 6440تومان 

اعالم شد. 

   با شروع سال 98، به سياق همه اين سال ها، 
قيمت تخم مرغ كاهش پيدا كرد و به 5900 تومان 

رسيد اما باز با نزديك شدن به پايان سال و در اسفند 
همان سال 7800تومان قيمتي بود كه براي تخم مرغ 

نهايي شد.

  امسال اما سال تنش قيمت تخم مرغ بود. در 
فروردين ماه برخالف روتين همه سال ها قيمت ها تا 

7700تومان باال رفت. يك ماه بعد قيمت كاهش يافت و به 
6400تومان رسيد اما در نهايت در تيرماه با جهشي تاريخي 

قيمت تخم مرغ به 13هزار و 300و در شهريور به 15هزار و 700 
تومان رسيد.

در 10سالي كه گذشت، تخم مرغ 1400 درصد و مرغ 500 درصد 
گران شده است؛ كاالهايي اساســي كه سفره خيلي از ايراني ها 
به آنها وابسته اســت و گراني اين اقالم اساسي، كيفيت زندگي 
غذايي آنها را پايين مي آورد. براساس آخرين آمار، سرانه مصرف تخم مرغ در ايران، 195 عدد است 
كه حدود 55 عدد كمتر از ميانگين مصرف جهاني اســت. اين در حالي است كه سرانه مصرف مرغ 
ايراني ها، 32كيلوگرم يعني 2برابر ميانگين جهاني برآورده شده است. فروردين سال 89قيمت هر 

كيلو تخم مرغ 847تومان بوده و اين در حالي است كه در پايان شهريور امسال براساس مشاهدات  
ميداني خبرنگار همشهري قيمت اين كاالي اساسي تا 15هزار تومان هم پيش رفته است. قيمت مرغ 
اما با شيب كمتري باال رفته است. در مدت زماني مشابه، قيمت هر كيلو مرغ از حدود 2900تومان به 19 
هزار تومان رسيده و البته طي اين10 سال نوسان هاي بسياري را هم تجربه كرده است و در نهايت در 
مهرماه سال جاري روي 14 هزارو 500 تومان متوقف شده است. يكي از آرام ترين سال هاي تخم مرغ، 

سال 90بوده و سال آرامش مرغ هم 4سال قبل يعني 1394برآورد مي شود.
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مرغ و

تخممرغ

این شماره

ردگيري باال و باالتررفتن قيمت مرغ و تخم مرغ در بازار ايران

رشد 1400 درصدي قیمت تخم مرغ در 10سال 
قيمت مرغ و تخم مرغ در 10 سال گذشته نوسان هاي بسياري را تجربه كرده است

  ايراني ها مرغ را 6برابر گران تر و تخم مرغ را حدودا 15 برابر گران تر از 10سال پيش مي خرند 

   در فروردين89، هر كيلو مرغ 2970 تومان بود كه در اسفند همان سال به 3310تومان رسيد. 
   فروردين 90با مرغ 3300توماني آغاز شد و اسفند سال 90با مرغ 4048 تومانی پايان يافت.

   سال91 و در فروردين اين ماه، قيمت هر كيلو مرغ به 4730تومان رسيد و اسفند ماه نرخ تثبيت شده 5700 تومان بود. 
   سال 92با مرغ 5000توماني شروع و با مرغ 6400توماني پايان يافت.

   6800تومان نرخ هر كيلو مرغ در فروردين 93و 7500تومان قيمت هر كيلو  مرغ در اسفند همان سال بود.
   در فروردين 94قيمت مرغ به 6000تومان رسيد اما در نهايت در پايان سال و در اسفند 94با افزايش 500توماني مواجه شد 

و به 6500 تومان رسيد.
   هر كيلو مرغ در فروردين ماه سال 95به 5600تومان  رسيد و كاهش قابل توجهي را تجربه كرد اما در نهايت پرونده قيمت 

مرغ در اين سال در اسفند ماه با نرخ 7400توماني بسته شد.
   با شروع سال 96، در فروردين اين سال،7200 تومان قيمتي بود كه براي هر كيلو مرغ به ثبت رسيد و در نهايت با شيب ماليمي 

در اسفند همان سال، هر كيلو مرغ با حدود 7500تومان معامله شد.
   7900تومان قيمت هر كيلو مرغ براي فروردين سال 97بود كه در نهايت با جهش قيمت،  اين كاالي اساسي در اسفند همان 

سال به 14هزار و 500تومان رسيد. 
   با شروع سال 98، قيمت ها كاهش پيدا كردند و بازار مرغ به نوعي ثبات پيدا كرد. هر كيلو مرغ در فروردين سال مورد بحث 

به 12هزار و 700و در اسفند ماه به 12هزار تومان رسيد.
  سال جاري اما سال خوبي براي مرغ هم نبود. اگرچه در ابتداي سال قيمت مرغ كاهش پيدا كرد و به 9300 تومان رسيد اما در 
ارديبهشت 99، قيمت اين كاالي اساسي به 10هزار و 100، در تير ماه به 14هزار و 700و در شهريور به 17هزار و 100تومان رسيد.

  براساس آمارهاي پايگاه خبري صنعت مرغداري و دامپروري  قيمت هركيلو مرغ در هفته سوم مهرماه سال جاري به كيلويي 
19 هزار تومان رسيده است.

مائده امينی 
خبرنگار

تخم مرغ
 15 برابر  
گران شد

مرغ؛ 
بیش از 6 برابر 

شده است

يشرافسدابقيكش
وببيرايتخبهار
دنالالماردولم

ييادگكسيرهدجس
ززعوبنيسدقاا
دليشاداتوامر

اتمهيهانزنطن
نبايتالايخاشن
رنيترشرشدلقم
اكتيادهمانبد
شهيمسداينبما
كالمفكاعرادار

اتيهانادنملاس
نووژاتناواعون
يرمهجردكلميام
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افقي:
 1- الفباي گوشنواز- رسوا 
- نقاش قرن نوزدهم فرانسه 
و خالق تابلوي ســواران در 

ساحل
2- ايشــان- بنــدري در 

اوكراين- رفتن
3- از ايل هــاي ترك زبــان 
جنوب ايران- نوعي پارچه 

پنبه اي- وسط
4- رمــان مشــهور رضــا 
اميرخاني - از درجات نيروي 

دريايي
5- بازداشتن از انجام كاري- 
خصلت هاي نيكو- بندري در 

استان بوشهر
6- حماقت- بي خبر از خود- 

ريگ نرم
7- عــادت- نوعي يخچال- 

قطعي
8- گياه- قاتل- اندك

9- سالك- ساز هندي- نفي 
عرب

10- آشــاميدن- رفتاري 
ميان دويــدن و راه رفتن- 
وســيله اي براي پهن كردن 

بتونه روي ديوار
11- ســتارگان- از اصول 

دين- صوت اندوه
12- گذرگاه آب- معدوم

13- ســنگريزه- محفل- 

طوالني ترين آبشار ايران
14- مــرام- اهل روســتا- 
آلياژي از مس و نيكل و روي

15- رئيــس و فرمانــده- 
دلداده شيرين- كچل

  
عمودي:

1- خالص- كنايه از خسيس 
است- خورشيد

2- از اجزاي درخت- وزيدن 
بــاد- شــهري در اســتان 

كرمانشاه
3- نخستين مقتول تاريخ- 

مقابل رعيت- اثر چربي
4- باركــش- از شــنبه تا 
جمعه- نوعي بيســكوئيت 

ساده
5- مخترع ســينما- زاهد 

گوشه نشين و تارك دنيا
6- واحد اندازه گيري نيرو- 

فريادرس- عددي دو رقمي
7- دو يــار همقد- نشــان 

كرده- ترس و بيم
8- درختي جنگلي- به طور 

قطع و يقين- ميان شكم
9- بــاد پركن الســتيك- 
آســمان- نشــانه صفــت 

تفضيلي
10- شهر هزار ماسوله- ترس 

بسيار- اداره دارايي قديم
11- از اجزاي دست و پا- ماه 

دهم ميالدي
12- موقــت و ناپايــدار- 

گذرگاه- بسيار مهربان
13- صوت شگفتي- پرداخت 

وجه به حساب بانكي- زهتاب
14- فلزي بسيار كمياب كه 
در دماي اتاق مايع است- شب 

اول زمستان- سرشك
15- ســوره هفتادوهشــتم 
قرآن- پايتخت فنالند- سيمي 

با ولتاژ صفر

 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 | 3769
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت

593416827
214879356
786532491
871645239
945327618
632198745
469753182
157284963
328961574

متوسط

 9 1 4   6   
    2   1 3
2 3  7      
6      7 4  
         
 1 7      2
     8  5 4
4 6   1     
  3   5 9 6  856391274

123475968
479286513
742519836
561738492
938642751
694127385
217853649
385964127

ساده

متوسط

891453627
574926813
236781495
658132749
342597186
917864532
129678354
465319278
783245961

سخت

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

ساده

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



17 2 دوشنبه 21 مهر 99  شماره 8060 حوادث 3 0 2 3 6 2 3

   معامالت مختل كننده نظام اقتصادي را شناسايي كنند
اينكه مســئوالن اعالم مي كنند قيمت نامتعارف ارزجرم اســت، در 
عمل هم بايد تحقق يابد و با شناسايي مختل كنندگان اقتصاد آنها را 
دستگير كرده و به اشد مجازات محكوم كنند. هم اكنون در بورس با 
وجود اينكه علت بر هم خوردن بازار و ريزش هاي كمرشكن مشخص 
بود و حتي حقوقي ها و حقيقي ها و ريزش دستي بازار قابل ردگيري 
فقط مردم عادي تاوان دادند و مختل كننــدگان اين بازار كه در واقع 
مختل كنندگان بخش مهمي از بازار سرمايه كشور هستند با اقتدار 
به كار خود ادامه مي دهند. توقع برخورد جدي با اين قشر توقع زيادي 

است؟
محمدحسين عسگري از تهران

  رقم حق اوالد تامين كننده كف نيازهاي فرزند هم نيست
حق اوالد بين130تا160هزار تومان است ولي انصافاً اين مبلغ كفاف 
تامين نيازهاي نوزادان شــيرخوار را مي دهد؟ اين رقم تامين كننده 
شيرخشــك، پوشــك بچه، درمان و لباس يك نوزاد يك ماهه هم 
نمي شود. براي يك ماه نوزاد با حداقل هزينه ها و تهيه همه  چيز در حد 

متوسط يك ميليون تومان نياز است!
كهندل پدر مستأصل از كرج

   درمانگاه هاي كوچك و خصوصي بدون آمبوالنس
ازوزارت بهداشــت انتظار داريم به مسئله تأمين امكانات اورژانس در 
درمانگاه هاي كوچك و خصوصي توجه كند. اغلب در اين مراكز وقتي 
يك بيمار با حال وخيم را مشــاهده مي كنند، كادردرماني با معالجه 
سرپايي يا بدون معالجه دســتورانتقال به بيمارستان هاي مجهز را 
صادرمي كنند درصورتي كه نداشتن امكاناتي مثل آمبوالنس بيماران 
تنفســي و قلبي را با خطرمرگ مواجه مي كند. از سوي ديگر در اين 
شرايط كرونايي اگر بتوان به يك بيمار بدحال در يك درمانگاه كوچك 

كمك كرد و او را به منزل بازگرداند اشكالي دارد؟
حسن زاده از تهران 

  كاركنان حق الزحمه اي صدا و سيما محروم از هر حقي
صدا و سيما تعداد زيادي نيروي حق الزحمه اي دارد كه برخي از آنها 
سال هاست با اين سازمان عريض و طويل همكاري دارند بدون آنكه 
يك روز بيمه داشته باشند يا از درصد ناچيزي از حقوق استخدامي يا 
قراردادي ها برخوردار باشــند. اين در حالي است كه در توليد و تهيه 
محتواي سفارشي برنامه ها اين كاركنان بيشترين نقش را دارند. و در 
اين بين كه هيچ توجهي به اين قشــر نمي شود برخي افراد در برخي 
واحدهاي خبري چه در تهران و چه در شهرستان استخدام مي شوند.
نيروي حق الزحمه اي از اصفهان

   حضور پليس در ميادين و خيابان هاي شلوغ دائمي شود
با قدرداني از تالش هاي شبانه روزي نيروي انتظامي در اين شرايط كه 
سرقت ها افزايش يافته از پليس زحمتكش تقاضا داريم حضور فيزيكي 
دائم در ميدان ها و خيابان ها داشــته باشــند تا جوالندهي سارقان و 

خفت گيران كاهش يابد. 
رنجبر از تهران 

   منظور مسئوالن از معيشت مردم چيست
اينكه مسئوالن مدام صحبت از معيشت مردم مي كنند منظورشان 
دقيقاً چيســت؟ آياواقعا مســئوالن نان و تخم مرغ و پنير و كره و... 
مي خورند؟ آيا متوجه هســتند كه چه بر ســر مردم آمده است؟ اگر 
متوجهند و اقدامي نمي كنند واي بر ما و آنها و اگر متوجه نيستند باز 

هم واي بر ما و آنها. 
بازنشسته از تهران

   دانشگاه ها عامل مهندسان و پزشكان كم سواد هستند
روزنامه اي تيتر زده بود كه مهندسان ايراني نانوا و مسافركش شده اند. 
بايد گفت نه تنها مهندسان بلكه اكثر مهندسان و پزشكان و دارندگان 
مدارك دكتري كم سواد و حتي بي سواد شده اند. مقصر هم بي شك 
دانشگاه ها و ضعف هاي ساختاري سيستم آموزشي و نظارت نكردن 

مسئوالن و نبود مسئول دلسوز است.
شهروند از گرگان

   مسيرهاي ويژه دوچرخه در منطقه 13و 14ايمن نيست
از شــهرداري تهران به دليل راه اندازي مســيرهاي دوچرخه سواري 
سپاسگزاريم اما جا دارد كه تامين ايمني دوچرخه سواران در اولويت 
ادامه كار باشــد. به عنوان مثال در اتوبان اســبدواني واقع در منطقه 
13در قسمتي از راه جنوب به شمال محل هايي براي دوچرخه درنظر 
گرفته اند و با گاردريل بخش هايي را ايمن سازي  كرده اند، اما گاردريل ها 
جاهايي نصب شده كه خودبه خود ايمن اســت و در جاهاي پرخطر 
حفاظ و گاردريل درنظر گرفته نشده است. به خصوص در مسير شمال 
به جنوب هيچ گونه محل امني براي دوچرخه سوار منظور نشده است. 
در اتوبان شهيد محالتي در منطقه 14نيز براي گذر از شمال به جنوب 
اتوبان راهي براي گذر از اتوبان نيست. اگر قرار است دوچرخه سواري 
جزء ساختار حمل ونقل شهري شود كه بايد بشود تمهيدات ساختاري 

ويژه و دقيق تري نياز است.
سليمي از تهران

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

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

با مردم

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

انفجار گاز شــهري در خانه اي در منطقه 
عامري اهــواز حادثه هولناكــي را رقم زد. داخلي

انفجاري كه موجب جان باختن دست كم 
5نفر شد و 9مصدوم بر جا گذاشت.

به گزارش همشــهري، صبح ديروز براي ساكنان منطقه 
عامري اهواز طور ديگري آغاز شد. بيستمين روز از پاييز 
براي آنها آرام آغاز شــده بود اما وقتي عقربه هاي ساعت 
8:40 را نشــان داد ناگهان صداي انفجار مهيبي به گوش 
رســيد و منطقه را لرزاند. ســاكنان خوزستان كه 8سال 
جنگ را تجربه كرده اند با چنين صداهايي بيگانه نيستند 
اما انفجار كودكان را به وحشت انداخت. هنوز به درستي 
علت انفجار معلوم نبود اما خانه اي دوطبقه به تلي از خاك 
تبديل شده و به چند خانه و مغازه كه در مجاورت آنجا قرار 
داشت نيز خسارت زيادي وارد شده بود. شدت اين انفجار به 
حدي بود كه حتي چند خودرو كه در آن اطراف پارك شده 
بود واژگون و به آهن پاره تبديل شده بود. در اين شرايط بود 
كه گروه هاي امداد و نجات خود را به محل حادثه رساندند.

آنطور كه شواهد نشان مي داد دســت كم 10نفر زير آوار 
گرفتار شده و با مرگ دســت و پنجه نرم مي كردند و در 
چنين وضعيتي نجات حادثه ديدگان در اولويت قرار داشت.
ابراهيم قنبري، رئيس ســازمان آتش نشاني و خدمات 
ايمني شــهرداري اهواز كه از دقايق اوليه پس از حادثه 
خود را به آنجا رسانده بود درباره اين حادثه به همشهري 
مي گويد: در همان دقايــق اوليه پس از انفجار همكارانم 
خود را به محل حادثه رســاندند و به دليل گســتردگي 
حادثه حدود 60 نفر از آتش نشانان از 6ايستگاه خود را به 

محل حادثه رساندند و عمليات آغاز شد.
او درباره وضعيت محــل حادثه مي گويــد: اين حادثه 
در يك منزل دوطبقه ســه واحدي رخ داد كه منجر به 
تخريب كامل هر 3واحد شد و بخشي از منزل مجاور نيز 

آسيب ديد. 6مغازه واقع در بازار عامري، تعدادي خودرو 
و غرفه هاي ميوه فروشي اطراف نيز دچار آسيب شدند اما 
وضعيت افرادي كه زير آوار گرفتار شده بودند در هاله اي 

از ابهام قرار دارد.
از دســت دادن زمان ممكن بود به قيمت از دست رفتن 
جان افرادي كه زير آوار مانده اند منجر شود. به همين دليل 
آتش نشانان در قالب چند گروه جست وجو در مكان هايي 
را كه گمان مي كردند افرادي در آنجا گرفتار شده اند آغاز 
كردند. با اينكه شدت حادثه و ميزان آوار اميدها براي زنده 
ماندن آنهــا را كمرنگ كرده بود اما آتش نشــانان با همه 
وجود جســت وجو ها را ادامه دادند تا اينكه نخستين نفر 
را از زير ســنگ و خاك زنده بيرون كشيدند. كشف پيكر 
اين مرد اميدها براي زنده ماندن ســاير حادثه ديدگان را 
زنده كرد و جست وجو با قدرت بيشتري ادامه يافت. هرچه 
مي گذشت اعضاي تيم جست وجو پيكرهاي ديگري را نيز 
كشف مي كردند. تا اينكه در نهايت توانستند 14پيكر را از 
زير آوار بيرون بكشند كه از اين تعداد 4نفر جان خود را از 
دست داده و 10نفر ديگر به شدت مصدوم شده بودند كه 
وضعيت يكي از آنها وخيم بود. رئيس سازمان آتش نشاني 
اهواز در اين باره مي گويد: متأسفانه در اين حادثه 4نفر در 
محل حادثه جان خود را از دست دادند و يكي از مصدومان 
نيز بعد از انتقال به بيمارستان به دليل شدت جراحات وارده 
جانش را از دست داد تا شمار قربانيان اين حادثه به 5نفر 
و مصدومان به 9نفر برسد. اگر لطف خدا و سرعت عمل 
همكاران آتش نشان نبود ممكن بود تعداد قربانيان بيشتر 
شود. قنبري درباره علت اصلي اين حادثه مي گويد: آنچه 
مسلم شده اين است كه انفجار به دليل نشت گاز شهري 
اتفاق افتاده است اما هنوز به درستي مشخص نيست كه 
نشت گاز چگونه اتفاق افتاده و همكارانم در حال بررسي 

اين موضوع هستند.

فهرست عجيب سارقان براي سرقت هاي مسلحانه
» بانك، صرافي، طالفروشي 

و خانــه  يكــي از بازيگران پيگيري
مشهور و يكي از خوانندگان 
معروف« اين بخشي از فهرست عجيبي بود 
كه دزدان مسلح تهيه كرده بودند تا آن را 
اجرا كننــد اما خيانت سردســته باند به 
همسرش همه اين نقشه ها را نقش بر آب 

كرد.
به گزارش همشــهري، چند روز قبل زن 
جواني قدم در اداره پليس پايتخت گذاشت 
تا راز يــك باند مخوف را فــاش كند. وي 
گفت: همسرم يك مجرم سابقه دار است. 
او سال ها قبل به اتهام سرقت از خانه هاي 

تهران دستگير و به 5سال زندان محكوم 
شد. در همه اين ســال ها كه زندان بود به 
تنهايي و با هزاران مشكل بچه هايمان را 
بزرگ كردم. مجبور بــودم در خانه هاي 
مردم كارگري كنم تا خرج زندگي تامين 
شود تا اينكه چند  ماه قبل شوهرم آزاد شد. 
فكر مي كردم حاال كه آزاد شده نبودنش 
را در همه اين سال ها جبران خواهد كرد. 
مدتي قبل فهميدم كه بــا زن ديگري در 
ارتباط است. وقتي گوشي  او را چك كردم 
متوجه شــدم كه آن زن، خواهر يكي از 

هم سلولي هايش است.
زن جوان ادامه داد: پــس از پي بردن به 

راز خيانت شــوهرم تصميم گرفتم از او 
انتقام بگيرم. مي دانســتم كه دوباره قصد 
خالف دارد. يك شب كه شوهرم در حال 
صحبت با موبايلش بود، مخفي شدم و به 
حرف هايش گوش دادم و متوجه شدم كه 
نقشه سرقت مســلحانه از بانك، صرافي 
و طال فروشي را كشــيده است. او تلفني 
داشــت درباره تهيه تعدادي اسلحه براي 
اجراي نقشه اين ســرقت ها حرف مي زد. 
وقتــي راز او را فهميــدم تصميم گرفتم 

پليس را خبر كنم.

دفترچه يادداشت
با اظهارات اين زن، گروهــي از مأموران 
اداره يكم پليس آگاهي تهران وارد عمل 
شــدند و تحقيقات نامحســوس خود را 
آغاز كردند. خيلي زود مشــخص شد كه 
گفته هاي زن جوان حقيقــت دارد، چرا 
كه مأموران با زيرنظر گرفتن شــوهر وي 
متوجه شدند كه آنها قصد دارند به زودي 
نقشه هايشان را عملي كنند. حتي يكي 
از اعضاي گروه براي خريد تعدادي اسلحه 
به يكي از شهرهاي مرزي سفر كرده بود و 
آنها خانه اي را در اطراف تهران اجاره كرده 
بودند تا به عنوان مخفيــگاه و مقر اصلي 
باند از آن اســتفاده كننــد. اين اطالعات 
كافي بود تا دستور بازداشت سارقان صادر 
شــود و مأموران در اقدامــي غافلگيرانه 
آنها را كه 6نفر بودند بازداشــت كنند. در 
بازرسي از پاتوق متهمان، تعدادي اسلحه 
و يك دفترچه يادداشت كشف شد. داخل 
دفترچه فهرســتي بود از محل هايي كه 
دزدان قرار بود به آنجا به صورت مسلحانه 
دستبرد بزنند. در ليست دزدان دستبرد به 
خانه يك بازيگر و يك خواننده مشهور نيز 

نوشته شده بود. 
با دستگيري متهمان، تمامي آنها به دستور 
بازپرس دادسراي ويژه سرقت براي انجام 
تحقيقات بيشتر در اختيار مأموران اداره 

يكم پليس آگاهي تهران قرار گرفتند.

باندي كه قصد داشتند عالوه بر سرقت از بانك  و طالفروشي، به خانه هنرمندان هم دستبرد بزنند

 كالهبرداري فيشينگي 
با صفحه جعلي سجام و اينترنت بانك

اعضاي 2باند كالهبرداري كه يكي با جعل صفحه سامانه سجام و ديگري با جعل صفحه اينترنت 
بانك حساب هزاران نفر را در سراسر كشور خالي كرده بودند دستگير شدند.

به گزارش همشهري، اعضاي نخستين باند كه از دانش فني بااليي نيز برخوردار بودند 7زن و مرد 
بودند كه با تهيه صفحه جعلي سامانه سجام نقشه هاي خود را عملي مي كردند. به اين ترتيب كه 
زماني كه فرد در سايت گوگل سامانه سجام را سرچ مي كرد، صفحه اي جعلي كه اعضاي اين باند 
ساخته بودند مقابلش قرار مي گرفت و وي نيز بي خبر از همه جا اقدام به ثبت نام در اين صفحه جعلي 
و واريز پول از طريق اينترنت مي كرد. اما به محض اينكه اطالعات حســاب خود و رمز دوم را وارد 
مي كرد، اين اطالعات در اختيار اعضاي باند كالهبرداري قرار مي گرفت و آنها پيش از اينكه زمان 
انقضاي رمز دوم خاتمه يابد، دست به كار مي شدند و با اطالعاتي كه از حساب طعمه شان داشتند، 

همه موجودي آن را خالي مي كردند.
سردار وحيد مجيد، رئيس پليس فتاي ناجا درباره اين باند گفت: با شكايت شاكيان در پليس فتا، 
تحقيقات براي دســتگيري اين باند آغاز شــد و مأموران با اقدامات تخصصي موفق شدند يكي از 
متهمان را در استان زنجان ردگيري كنند. اين فرد زيرنظر گرفته شد و با سرنخ هاي به دست آمده، 
بقيه متهمان ازجمله سركرده باند نيز يكي بعد از ديگري در شهرهاي مختلف شناسايي و در عمليات 

همزمان دستگير شدند.
وي افزود: هنگام دستگيري مجرمان، يك بانك كامل اطالعاتي، متشكل از اطالعات 30هزار حساب 
مردم در شهرهاي مختلف از آنها كشف و مشخص شد كه آنها تا كنون از بيش از 1400حساب مبلغي 
بيش از 10ميليارد تومان برداشت كرده اند. وي از شاكيان خواست براي پيگيري پرونده به پليس 
فتاي محل سكونت خود مراجعه كنند. اما اعضاي دومين باند فيشينگي 3نفر بودند كه از سوي پليس 
فتاي پايتخت دستگير شدند. متهمان اين پرونده اقدام به ساخت صفحه جعلي اينترنت بانك متعلق 
به بانك هاي مختلف كرده بودند. آنها سپس طوري عمل مي كردند كه اگر فردي قصد انتقال وجه 
داشت و در گوگل اينترنت بانك يكي از بانك ها را سرچ مي كرد، صفحه جعلي ساخته شده توسط اين 
باند به عنوان نخستين صفحه مقابلش قرار مي گرفت و فرد با خيال راحت مشخصات حسابش و رمز 
دومش را در اين صفحه وارد مي كرد تا بتواند مبلغ را به حساب مورد نظرش انتقال دهد. حال آنكه 
تمامي اطالعات حساب وي در اختيار باند كالهبرداري قرار مي گرفت و آنها به راحتي حساب وي را 
خالي مي كردند. سرهنگ داوود معظمي گودرزي، رئيس پليس فتاي تهران گفت: با شكايت افرادي 
كه در دام اين كالهبرداران گرفتار شده بودند، تحقيقات براي شناسايي و دستگيري آنها آغاز شد و 
مأموران پليس فتا موفق شدند با تالش شبانه روزي هويت و مخفيگاه 3عضو اصلي اين باند را در يكي 
از شهرهاي شمالي كشور شناسايي و آنها را دستگير كنند. وي ادامه داد: در بررسي ها معلوم شد كه 
متهمان با اين شگرد حساب  ده ها نفر را خالي كرده و دست كم 2ميليارد تومان كالهبرداري كرده اند 

كه تحقيقات در اين پرونده ادامه دارد.

سرقت هاي بزرگ
محمد سركرده باندي است كه قرار بود بزرگ ترين سرقت هاي سال هاي اخير را 
در پايتخت رقم بزند. او مي گويد براي اجراي نقشه هايشان فكر همه  چيز را كرده 

بودند جز لو رفتن ماجرا توسط همسرش.

از كي نقشه هاي سرقت مسلحانه را طراحي كردي؟
چند ماه قبل. زماني كه در زندان بودم و دوران محكوميتم را مي گذراندم.

تو كه تخصصت سرقت منزل است چه شد كه نقشه سرقت مسلحانه 
كشيدي؟

مي خواستم متفاوت تر عمل كنم. مي خواستم جراتم را به همه نشان بدهم. كارهاي بزرگ 
انجام بدهم تا خانواده ام در رفاه و آسايش باشند. مي خواستم اين بار كاري كنم كه اگر موفق 
شدم و دستگير نشدم، زندگي ام تا پايان عمرم تامين باشــد و حتي اگر زنداني شدم هم 

به خاطر يك جرم سنگين حبس بكشم نه دله دزدي.
قصد داشتيد چند سرقت انجام دهيد؟

با دوستانم عهد بسته بوديم كه يك ماهه 10سرقت بزرگ انجام دهيم.
نقشه را خودت كشيده بودي؟

با دو نفر از هم سلولي هايم نقشه ها را كشيديم. آنها به اتهام سرقت به عنف زنداني بودند. 
زمان آزادي مان يكي بود و قرار گذاشتيم پس از آزادي باند تشكيل بدهيم اما 3نفر كم بود 
و نياز به نيروي بيشتري داشــتيم. به همين دليل رفتيم سراغ اطرافيانمان. من از برادرم 
كمك خواستم و دوستانم از آشنايان خودشان. به اين ترتيب شديم يك باند 6نفره. بعد 
يك خانه در اطراف تهران اجاره و فهرست مان را تهيه كرديم. حتي اسلحه هم خريديم اما 

قبل از سرقت ها دستگير شديم.
حاال چرا نقشه هايتان را در يك دفترچه يادداشت كرديد؟

من دلم مي خواهد همه  چيز براساس قانون و منظم پيش برود.
در دفترچه يادداشتتان اسم يك بازيگر و يك خواننده معروف هم 

نوشته شده بود،  چرا آنها را انتخاب كرده بوديد؟
خب همه ما مي دانيم كه بازيگرهاي معروف و خواننده هاي مشهور وضع مالي خوبي دارند. 
فردي در زندان مي گفت همسرش در خانه فالن بازيگر معروف كارگري مي كرده و مي گفته 

وضع مالي بسيار خوبي دارد. ما هم دستبرد به خانه او را در فهرستمان نوشتيم.

گو
ت و

گف

انفجار، آوار، مرگ
انفجار گاز در اهواز جان 

دست كم 5نفر را گرفت
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مرتضيكاردر
روزنامه نگار

ساعتيازاعالمناملوييزگليكبهعنوانبرندهنوبلادبياتسال2020
نگذشتهبودوهنوزرسانههادرجستوجويناموآثاراوبودندكهخبر
درگذشتاستادمحمدرضاشجريانرســيدونوبلادبيات2020براي
ايرانيانبهحاشيهرفتوهنوزرسانههافرصتنكردهاندآنچنانكهشايستهاستبهبرندهنوبلادبياتامسالبپردازند.

البتهديرنيستكهناشرانومترجمانبهسراغآثاراوبروندوگزيدههاومجموعههايشعراوبهفارسيترجمهشود،اتفاقي
كههرسالدرچندماهپسازاعالمبرگزيدهنوبلدرايرانواحتماالدربسياريازكشورهاتكرارميشود.گاهيآثاربااقبال
فراوانخوانندگانمواجهميشوندوچندينترجمهازكتابهايشانبهبازارميآيدوگاهماجرابهيكيدواثرمحدودميشود.
اماتجربهسالهايگذشتهنشاندادهكهمعموالوقتيبرندهنوبلادبياتشاعراستمترجمانمعدوديبهسراغترجمه
آثاراوميروند.مثالوقتيتوماسترانسترومرشاعرسوئديدرسال2011برندهنوبلادبياتشدناشرانومترجمانايراني
اقبالچندانيبهترجمهآثاراونشانندادند،امادرمقابلوقتيسوتالناآلكسوويچنوبلادبياترابرددرعرضچندماهچند
ترجمهازكتاب»صداهاييازچرنوبيل«اوبهبازارايرانآمد.لوييزگليكنيزشاعراستامابرخالفترانسترومربهزبان
انگليسيشعرميگويدوشايدمترجمانشعربهزبانفارسياقبالبيشتريبهترجمهشعرهاياونشاندهند.بايدديدكه

آيااوميتواندتوجهمترجمانوخوانندگانايرانيرابهخودجلبكنديانه.

شايد  متعلق به  قرنی  ديگر
وايت هايی پراكنده درباره لوييز گليك برنده نوبل ادبيات2020  ر

و حاشيه های نوبل به همراه چند شعر از او

زنبقطاليي
درانتهايرنجهايمن/دريبود/بااليسر،صداهايي،تكاِن
شاخههايِكاج/سپسهيچ.خورشيِدكمسو/خاموششدبر
فراِززميِنخشك/هولناكاستهشيارماندن/وادامهدادن
مدفوندرخاكتيره/آنگاههمهچيزتمامشد/بالييكهاز
آنميترسيدي/بدلگشتنبهروحوناتوانازسخنگفتن/
ناگاهتمامشــد/گــور،ديگرتنگنبود/ومناحســاس
گنجشكانراداشتم/پروازكنانميانبوتههايسبز/براي
توكهبهخاطرنميآوري/زندگيپسازمرگرا/برايتوفاش
ميگويمكه/ديگرباربهســخندرآمدم/هرآنچهازدنياي
فراموشيبازميآيد/برايبازيافتنصداييميآيد/فوارهاي
بلندسربركشيد/ازدلزندگانيمن/سايههاييآبيآبيبر

آبهاينيلي.
    

هراِستدفين
كناِرقبِرخالي،بهسپيدهدم/جسدمنتظراست/روح،هنوز
كناِراونشستهاست،برتكهسنگي/ديگردميدهنخواهدشد
دركالبدي/بهتنهاييتنبينديش/شِباوِلقبر/سايهاش
كمرشكستهپرسهميزند/درآنيكوجبجا/ازپسآن
سفِرطوالني/وچراغهايشــهر/سوسوزنانازدور/ديگر
درنگنميكنندروياو/ضمِنتابيدنبررديِفگورها/چهدور
بهنظرميآيند/درهايچوبيخانهها،ونانوشير/بهقلوه

سنگهاييميماندرويميز.
    

نخستينخاطره
سالهاپيش/جريحهدارشدخاطرم/زيستم/بهاميِدگرفتِن
انتقام/ازپدرم،نهبهخاطروجوِداو/كهبهخاطروجوِدخودم:
ازهماناول/ازبچگيدريافتمكهرنجيعني/دوستداشتن/

ودوستداشتهنشدن.

پسازجنجالرسوايياخالقيدرآكادميســوئد،جايزهنوبلدرسال2018برگزارنشدودرسال2019
برندگاننوبلادبياتدوسالهمزماناعالمشــدند.»اولگاتوركاچوك«نويسندهلهستانيبرندهنوبل
ادبيات2018شداماانتخاب»پيترهانتكه«اتريشيبهعنوانبرندهنوبل2019جنجاليتازهآفريد.اودر
دورهجنگبوسنيازصربهاحمايتكردهبود.مجموعهايناتفاقهاسببشدتاالرسهيكنستنرئيس
بنيادآلفردنبولبهآكادميهشداردهد.بهگزارشرويترز،هيكنستنگفتهاست:»درصورتيكهآكادمي
سوئدبهاينروالادامهدهدونتواندمشروعيت،اعتبارواعتمادعموميرادوبارهكسبكند،شايدناگزير
شوندتصميمهايجديومهميدراينبارهاتخاذكنندكهيكيازاينتصميمهاميتواندجايگزينكردن
آكادميسوئدبايكنهادادبيديگربهعنوانمسئولانتخاببرندهجايزهنوبلادبياتباشد.«هشداريكه

ممكناستسرنوشتجايزهنوبلرادستخوشتغييراتجديكند.

سالگذشتهشماريازشعرهايلوييز
گليكبهفارســيترجمهشدهاست.
فريدهحسنزاده)مصطفوي(مترجم
پيشكســوتشــعروادبياتجهان
شــماريازشــعرهاياورادركتاب
»ردپايعشقدرشعرزنانجهاناز

هزارههايقبلازميالدتاامروز«كهدرسال1398منتشرشده
بهفارسيبرگرداندهاست.كمنيســتندشاعرانيازاقصينقاط
دنياكهبراينخستينبارباترجمهاوبهخوانندگانفارسيزبان
معرفيشدهاند.فريدهحسنزادهدربارهاوميگويد:»شعِراين
شاعرآمريكايي،شعربسيارفكوروپربارياستباريشههاييدر
اساطيروتاريخوروانشناسيامادرقالبكلماتيسادهوهمهفهم.
ازخوانندههايتخصصيوحرفهايشعرباتحصيالتآكادميك
تااقشاِرمختلفجامعهكهدريافتشانازروزمرگيومشغوليات
ذهنيمانوسشانفراترنميرود،شعرلوييزگليكتفكربرانگيزو
پرمعناستوبرامكاناتذهنيمخاطبميافزايد.بهطورمثالدر
شعر»َدِممالمتگر«خوانندهميتواند،راويراهمخدابينگاردو
هممادر.لوييزگليككهمتولدنيويوركسيتياستتحصيالتش
رادردانشگاهكلمبيابهپايانرساندهاست.درسال1993جايزه
»پوليتزر«رابردوميشودگفتتقريباهمهجوايزمهمومعتبر
آمريكارابردهاست؛چندانكهاگربخواهيمفهرستيازآنتهيه

كنيمبايدحداقل3صفحهرابهآناختصاصدهيم!«

لوييزگليكســال1943درخانوادهاياز
مهاجرانيهودياهلمجارستان،درنيويورك
بهدنياآمد.سرودنشــعررادرجوانيآغاز
كرد.نخستينشعرهاياوتحتتأثيرويليام
باتلرييتسشــاعربزرگايرلنديوتياس
ـانگليســيخلق اليوتشــاعرآمريكايي

شدهاند.
همانطوركهدربيانيهآكادمــينوبلآمده
است،لوييزگليكدرآثاراوليهاشبهكودكي
وزندگيخانوادگي،روابــطنزديكباپدرو
مادروبرادرانوخواهرانميپردازدوآنرابه
درونمايهاصليكارهايخودتبديلميكند.

نخستينمجموعهشعرخودرابهنام»فرزند
ارشد«در1968منتشركرد.اوهنگامانتشار
مجموعهنخستخود2۵سالبيشترنداشت،
اماهمينمجموعهناماورادرادبياتآمريكا

برسرزبانهاانداخت.
گليكبعدهابهجنبههــايديگريازروابط
انسانيپرداختومســئله»زن«وروابطاو
باديگرانجايگاهويــژهايدرآثاراويافت.
مثالزندگييكزنپسازجداييدستمايه
سرودناشــعارمجموعه»ويتانووا«شده
استكهدرسال1999منتشرشده.زنانگيو
عاشقانگييكيازدرونمايههايتكرارشونده

آثاراودرهمهسالهايشاعرياست.
گليكدرجستوجويرســيدنبهزباني
جهانيازاســطورههاوكهنالگوهايساير
فرهنگهايمللبهرهبســياربردهوآنها
رابهيكيازنشــانههايشــعرخودتبديل
كردهاست.اســطورههاييمثلپرسفونه،
ائوروديكهوديدو.مثالدر»پيروزيآشيل«
كهدرسال198۵منتشركردهاواسطورههاي

يونانباستانرادســتمايهخلقشعركرده
استيادرسال1976شعريبرايژاندارك
قديسوزنقهرمانفرانسويسرودهاست.

درسال2006مجموعه»آورنو«ازاومنتشر
ميشــود.»آورنو«نامدرياچهاياستدر
ايتالياومجموعهشــعراوروايتياســتاز
هبوطپرســفونه)كهدراسطورههاييونان
ملكــهجهانمــردگانوهمســرهادس،
خدايمردگان(بهزميناســت.گلهايكي
ازنشانههايديگرشــعرهايلوييزگليك
هســتند.توجهبيشازانــدازهاوبهگلها
هموارهمحلبحثخواننــدگانومنتقدان
بودهاســت.گليكميگويد:»بسياردرباره
گلهاازمنميپرسندامامنباغباننيستم!«

گليكدرســال1992،مجموعهشعر»زنبق
وحشي«رامنتشــركردكهسالبعدجايزه
پوليتزررابراياوبهارمغانآوردوســبب
شهرتواعتباربيشتراودرجامعهادبيشد.

»شــبوفاوپرهيــز«آخريــنمجموعه
شعراوستكهدرســال2014منتشرشده
است.لوييزگليكدرشــهركمبريجايالت
ماساچوستآمريكازندگيميكندواستاديار
ادبياتانگليسيدانشگاهييلاست.اوبهجز
جايزهپوليتزردرسال1993جايزهمليانجمن
منتقدانكتابآمريكاومــدالمليعلوم
انسانيرانيزبهدستآوردهاست.گليكدر
سال2003بهمقامملكالشعراييكتابخانه

كنگرهآمريكارسيد.

آمادگيجايزهنوبلرانداشتم
لوييزگليكچنداناهلگفتوگوبارســانههانيســت.آنچهميخوانيدسطرهايياز
گفتوگوياوبانيويوركتايمزاستكهســاعتيپسازخبركسبجايزهنوبلاوانجام
شده.اودراينگفتوگومثلخيليازبرندگاننوبلتعجبخودراازانتخابآكادميابراز
كردهوبهپرسشهاييدربارهتعلقخاطرشبهاسطورههاييونانباستانپاسخدادهاست:
  ساعتيكربعماندهبه7صبحامروززنگتلفنبهصدادرآمد.تازهازخواببيدارشده
بودم.مرديكهخودشرامنشيآكادمينوبلمعرفيكرد،گفت:»منباشماتماسگرفتهام
تابهشمااطالعدهمبرندهجايزهنوبلشدهايد.«بقيهحرفهارايادمنميآيد،اماكميشك

كردهبودموباترديدگفتوگوراادامهدادم.فكرميكنمآمادگياشرانداشتم.
 كاماًلازاينكهآنهايكشاعرآمريكاييسفيدپوستراانتخابكردهاند،مبهوتشده
بودم.منطقينيست.حاالخيابانمحلزندگياممملوازخبرنگاراناست.مردممداماز
فروتنيمنحرفميزنند،امامنچنيننيستم.فكرميكردممناهلكشوريهستمكه
هماكنونچندانمحبوبنيست،منسفيدپوستهستموتماميجوايزيراكهبايد،

بهدستآوردهام؛بنابراينبرايمبسياردورازانتظاربودكهباچنيناتفاقيمواجهشوم.
 مندركودكيداســتانهاياســاطيريونانرابهكمكوالدينمميخواندموزماني
كهخواندنيادگرفتم،مطالعهاينآثارراادامهدادم.الهههاوقهرمانانيونانباســتان
داستانهايقبلازخوابمنبودند.برخيازآنهامثل»پرسفونه«برايمخاصتربودندو

من۵0سالاستكهدربارهاومينويسم.
 انسانمينويسدكهماجراجوباشــد.ميخواهمبهنقطهايبرومكهچيزيدربارهآن
نميدانم.يكيازمعدودخوبيهايپيرشــدنايناستكهشماتجربهجديديكسب
ميكنيد.تحليلرفتن،لذتينيستكهبيشترمردمدرانتظارشباشند،امادراينموقعيت
خبرهاييهستواينبرايشاعريانويسندهبســيارارزشمنداست.منفكرميكنم
هميشهبايدغافلگيرشدوبهنحويدرجايگاهآغازكنندهقرارگرفت.درغيراينصورت

برايمبسيارخستهكنندهخواهدبود.
منيكشاعرشعرتغزليسپيدهستم.شايدمتعلقبهقرنيديگر،نهاكنون.

فريدهحسنزاده)مصطفوي(
مترجم

هولناكاستهشيارماندن
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كيوسك

  دولــت الكاظمي باز هم موفق شــد به 
توافقي مهم و البته غافلگير كننده با اقليم خاورميانه

كردستان دســت يابد؛ توافقي كه براي 
نخستين بار، منطقه ســنجار در شمال غرب موصل را 
زيرنظر اداره مشترك بغداد و اربيل قرار مي دهد. احمد 
مالطالل، سخنگوي دولت، روز گذشته با اعالم اين خبر 
در صفحه توييتر خود نوشــت: مصطفي الكاظمي به 
توافقي تاريخي براي اعمال حاكميت اداري و امنيتي 
دولت فدرال عــراق بر منطقه ســنجار، مطابق قانون 
اساسي دست يافت. اين توافق زمينه را براي پايان دادن 
به حاكميت گروه هاي محلي، بازسازي بخش هاي ويران 
شــده منطقه و بازگشت ســاكنان حقيقي سنجار، از 
طريق تعامل با دولت اقليم كردستان فراهم خواهد كرد. 
از ســوي ديگر، دفتر نچيروان بارزانــي، رئيس اقليم 
كردستان نيز با صدور بيانيه اي ضمن استقبال از اين 
توافق اعالم كرد: توافق سنجار گامي مهم و صحيح در 
جهت تامين منافع ملي عراق است كه مي تواند نقشي 
تاريخي در بازسازي اعتماد از دست رفته ميان بغداد و 

اقليم ايفا كند.
اين توافــق در حالي صــورت گرفته كــه هم اكنون 
كنترل ســنجار در اختيار نيروهاي حــزب كارگران 
كردستان قرار دارد. به نوشته روزنامه العربي الجديد، 
اين شبه نظاميان همراه ســاير گروه هاي مسلح كرد 
مانع از بازگشــت دولت عراق به ســنجار شده و عمال 
فرايند بازسازي اين منطقه كه بايد از ماه ها قبل آغاز 
مي شد را مختل كرده اند. حاال اما دولت الكاظمي بدون 
رويارويي مستقيم با اين گروه ها و از طريق مذاكره با 
اربيل، گام مهمي براي تغيير وضعيت سنجار برداشته 
است؛ اگرچه تجربه معاصر عراق نشان مي دهد بدون 
ارزيابي واقعيت هاي ميداني و صرفا با تكيه بر تحوالت 

سياسي-ديپلماتيك نمي توان درباره آينده اين كشور 
قضاوت قطعي داشت.

براساس متن توافقي كه توسط دفتر نخست وزيري در 
اختيار رسانه ها قرار گرفته، قرار است در نخستين گام 
كميته اي مشــترك با حضور نمايندگان نخست وزير، 
استانداري نينوا و دولت اقليم كردستان براي نظارت 
بر نظام اداري ســنجار تشكيل شود. همچنين كميته 
مذكور براســاس جدول زماني كه هنوز جزئيات آن 
روشن نيســت بايد به تدريج مسئوليت انجام خدمات 
شهري و دولتي به ساكنان ســنجار را برعهده بگيرد. 
شــبكه الجزيره در گزارش خود ايــن توافق را گامي 
مهم در مســير برنامه اصلي مصطفي الكاظمي، يعني 
ســيطره دولت مركزي بر تمام بخش هاي خاك عراق 
عنوان كرده است. براساس اين گزارش، نيروهاي حزب 
كارگران هم اكنون تمام نقاط استراتژيك سنجار را در 
اختيار داشــته و از آن براي تجارت سالح، مواد مخدر 

و همچنين قاچاق محصوالت كشــاورزي اســتفاده 
مي كنند. جالب آنكه حزب كارگران كردســتان يك 
ســال قبل با اعالم پايان ماموريت آزادسازي و تامين 
امنيت سنجار، از خروج تدريجي شبه نظاميان خود از 
اين منطقه خبر داده بود، اما شروع مجدد تنش ها ميان 
گروه هاي كرد كه تعطيلي تمام مقرهاي سياســي-
نظامي حزب كارگران در اقليم را به دنبال داشت، باعث 
شد برنامه خروج شبه نظاميان از ســنجار نيز به طور 

كامل متوقف شود.

بحران قانون انتخابات
همزمان با پيشروي مذاكرات بغداد و اقليم، رايزني هاي 
سياسي در پايتخت عراق بر سر اصالح قانون انتخابات 
اين كشــور ادامه دارد. اين رايزني ها متمركز بر چند 
بخش اصلــي، ازجمله نظارت بر امــور مالي نامزدها و 
ائتالف ها، ســازوكار مدرن اخذ رأي و البته تشــكيل 

دولت الكاظمي بر سر اداره مشترك منطقه استراتژيك سنجار با اقليم كردستان به توافق رسيده است
   چرا سنجار مهم است؟بغداد و اربيل؛ گام به گام در مسير توافق

اهميت ســنجار عالوه بر معادله قدرت ميداني كه طي 
سال هاي اخير بر اين منطقه حاكم شــده به موقعيت 
جغرافيايي و بافت جمعيتي آن برمي گردد. سنجار تنها 
حدود 50كيلومتر با مرزهاي سوريه و حدود 70كيلومتر 
با مرزهاي تركيه فاصله دارد. به اين ترتيب، سيطره بر 
سنجار، درواقع به معناي سيطره بر شاهراهي استراتژيك 
براي انتقال ســالح، تجارت و... اســت. از سوي ديگر 
و به رغم مســاحت محدود، ســنجار بافتي بي نظير از 
تنوع نژادي-مذهبي عراق را در خود جاي داده است؛ 
به گونه اي كه در اين منطقه عرب هاي مسلمان، عشاير، 
عرب هاي مســيحي، تركمن ها، كردهاي ايزدي و حتي 
برخي گرايش هاي آشوري زندگي مي كنند. اين منطقه 
در ســال2014 مورد تهاجم تروريست هاي داعش قرار 
گرفته و به دليل وجود اقليت هاي مذهبي شاهد يكي از 
فجيع ترين جنايت هاي انساني بود؛ ازجمله قتل صدها 
مرد غيرمسلمان و تعرض به هزاران زن و كودك ايزدي-
آشوري. يك سال بعد و در نبردي بسيار سخت كه حدود 
3هفته ادامه داشت، مجموعه نيروهاي پيشمرگه و حزب 
كارگران كردستان با حمايت هوايي ائتالف آمريكا موفق 
به شكست داعش و آزادسازي ســنجار شدند. اگرچه 
در آن زمان تهديد داعش از ســنجار دور شد، اما ورود 
نيروهاي حزب كارگران كه جزو گروه هاي تروريســتي 
فعال در عراق به شــمار مي رود. در سايه ضعف شديد 
دولت عراق، بحران جديدي را بــراي اين منطقه ايجاد 
كرد. هم اكنون بيش از 80درصد از مناطق سنجار عمال 

ويران شده و غيرقابل سكونت است.

انتخابات آمريكا

  نيويورك تايمــز در يك گزارش تحقيقي 
مفصل، اطالعاتي را فاش كرده كه نشان مي دهد 
بيش از 200مدير دولتي خارجي، گروه هاي البي  
و شــخصي در آمريكا با هدف دريافت منافع 
از سوي دولت ترامپ، در پروژه هاي شخصي 
رئيس جمهور آمريكا سرمايه گذاري كرده اند. 
اين اطالعات نشــان مي دهد چطور مقامات 
دولتي، مديران شركت ها، البي گران و وكال به 
تجارت ترامپ كمك مالي كرده اند و در عوض 
صاحب قراردادهاي سودآور دولتي شده اند. 
براي برخي ديگر هم لطف رئيس جمهور آمريكا 
در حد انتشار يك توييت بوده است. گزارش 
نيويورك تايمز همچنين نشان مي دهد ترامپ 
طي 10سال از 15سال گذشته هيچ ماليات بر 

درآمدي پرداخت نكرده است.

  روزنامه العربي الجديد در گزارش نخست 
خود به نقش گروه هاي مافيا در بافت اقتصادي و 
سياسي جامعه آمريكا پرداخته است. به نوشته 
اين روزنامه، گروه هاي مافياي ايتاليايي طي 
دهه هاي گذشته به دليل سيطره بر پايگاه هاي 
رأي كارگران به عنصري مهم و تأثيرگذار در 
معادالت انتخابات آمريكا تبديل شده اند. به 
ادعاي العربي الجديــد، برنامه هاي اقتصادي 
ترامپ كامال به نفع اين گروه ها بوده و درنتيجه 
اكنون مافيــا در اردوگاه حاميان ترامپ قرار 

دارد.

روزنامه نيويورك تايمز ]آمريكا[

باتالق ترامپ

روزنامه العربي الجديد ]قطر[

مافيا پشت ترامپ

 10ساعت مذاكره فشرده وزراي خارجه روسيه، جمهوري 
آذربايجان و ارمنستان، به برقراري آتش بس  فوري در جنگ گزارش

بر سر منطقه مورد مناقشه قره باغ از ظهر روز شنبه منجر شد 
اما از نخســتين دقايق بعد از اعالم آتش بس، دو طــرف درگيري مواضع 
يكديگر را بارها مورد حمله قرار داده اند. 2هفته درگيري ميان آذربايجان و 
ارمنستان با ميانجيگري روسيه به يك آتش بس موقت منجر شد تا اميدها 
براي پايان دادن به خونريزي جان دوباره بگيرد اما وقايع ميداني نشــان 
مي دهد كه اين آتش بس نتوانسته مانع ادامه زد و خورد ميان دوطرف شود. 
نقض آتش بس، اندكي بعد از ساعت12 ظهر روز شنبه به وقت محلي در 
قره باغ، يعني زماني كه طرفين براي توقف درگيري ها توافق كرده بودند، 
آغاز شد و به صورت پراكنده تا ديروز ادامه پيدا كرد. طبق اعالم وزارت دفاع 
ارمنســتان، گلوله هاي توپخانه نيروهاي آذربايجان 5دقيقه بعد از زمان 
رسمي آغاز آتش بس در شهر اســتپاناكرت )خان كندي( فرود آمدند و 
چندين كشته و زخمي به جا گذاشتند. اين حمله ها تا ساعت 12شب ادامه 
پيدا كرد. همزمان، وزارت دفاع آذربايجان اعالم كرد كه نيروهاي ارمني، 

به 2منطقه تارتار و اقدم در خاك آذربايجان حمله خمپاره اي كرده اند. به 
گزارش الجزيره طبق اعالم مقام هاي آذربايجان، در نخستين ساعات بامداد 
ديروز نيز يك موشك شليك شده از سوي ارمنستان، آپارتماني مسكوني 
در شهر گنجه در شمال آذربايجان را هدف قرار داد كه 7كشته و بيش از 
30زخمي به جا گذاشت. ارمنستان اين حمله را »سراسر دروغ« خوانده 
است. آذربايجان اما عصر ديروز ويدئويي را منتشر كرد كه لحظه اصابت 
موشك به شهر گنجه را نشــان مي دهد. آذربايجان همچنين اعالم كرد، 

سيستم دفاع موشكي اين كشــور موفق شــده با حمله شبانه موشكي 
ارمنستان به شهر مينگســوير در 100كيلومتري خط مقدم درگيري ها 
مقابله كند. براساس توافق انجام شــده، قرار بود اسراي دوطرف با حضور 
نيروهاي صليب سرخ مبادله شوند و كار انتقال اجساد نيروها بالفاصله انجام 
شــود. با ادامه درگيري ها عمال اين توافق تنها روي كاغذ مانده اســت. 
مقام هاي سياسي و نظامي 2كشور تمام ديروز را مشغول متهم كردن طرف 
مقابل به نقض آتش بس بودند. وزير خارجه ارمنستان اعالم كرد كه خواسته 
كشورش، به رسميت شناختن منطقه قره باغ به عنوان يك كشور مستقل 
از سوي جامعه جهاني اســت. المار محمدياروف، وزير خارجه جمهوري 
آذربايجان، در واكنش گفت كه مشــخص است ارمنستان به اندازه كافي 
براي ترك مخاصمه تحت فشار سياســي قرار نگرفته است. او از روسيه 
خواست ارمنستان را به حفظ آتش بس مجبور كند. محمدياروف همچنين 
گفت كه كشورش منتظر نيروهاي صليب سرخ اســت تا اجساد و اسرا را 
مبادله كنند. ارمنستان طرف مقابل را متهم كرده كه در حال استفاده از 
فرصت آتش بس براي سازماندهي دوباره نيروها به منظور آغاز يك حمله 
بزرگ به منطقه قره باغ است. در شرايطي كه تخمين زده مي شود حدود 
800نفر در دوطرف درگيري ها كشته شده اند، ادامه جنگ مي تواند به يك 

فاجعه انساني ديگر در تاريخ 3دهه مناقشه بر سر قره باغ منجر شود.

آتش بس شكننده در قره باغ

كميته هاي معتبر براي صيانت از آراســت. بخشي از 
جريانات سياسي عراق سازوكار فعلي برگزاري انتخابات 
را ناكارآمد دانســته و حتي مسئله تقلب هاي گسترده 
در انتخابات پيشين را مطرح مي كنند. از سوي ديگر، 
تعيين نظام جديد براي تعداد كرسي هاي هر منطقه در 
پارلمان نيز به محوري ديگر در اختالفات احزاب عراقي 
تبديل شده است. اگرچه قرار بود پارلمان عراق تا روز 
يكشنبه به نتيجه اي روشن براي قانون جامع انتخابات 
دست يابد، اما به نوشــته روزنامه العربي الجديد فعال 
چشم انداز قابل توجهي پيش روي مذاكرات نمايندگان 

وجود ندارد. 

اقتصاد، برگ برنده ترامپ
نتايــج نظرســنجي ها در آمريكا، يكي پــس از ديگري بــه نفع جو 
بايدن منتشر مي شــود اما تازه ترين نظرسنجي مشــترك روزنامه 
واشنگتن پست و شــبكه تلويزيوني اي بي ســي نيوز نشان مي دهد 
راي دهندگان آمريكايي هنوز به عملكرد اقتصادي دونالد ترامپ اعتماد 
دارند؛ موضوعي كه ممكن است در نهايت ناجي نامزد جمهوريخواهان 

در انتخابات پيش رو شود.
نظرسنجي ملي واشنگتن پست / اي بي سي نيوز از برتري 12درصدي 
نامزد دمكرات ها در برابر دونالد ترامپ حكايت دارد؛ خبري كه ديروز 
در صدر اخبار انتخابــات آمريكا قرار گرفت. ديگر نظرســنجي هاي 
معتبر نيز فاصله حدودا 10درصدي ميان 2 نامزد را نشان مي دهند. 
اگرچه نظرسنجي ها هميشــه خطاي 5درصدي دارند، اما روند رو به 
رشد محبوبيت بايدن در ميان راي دهندگان آمريكايي و نزديك شدن 
به حاشــيه 15درصدي، طرفداران حزب دمكرات را بيش از پيش به 

پيروزي در انتخابات اميدوار كرده است.
اين نظرسنجي اما آمار ديگري 
هم دارد كه به نظر مي رسد در 
3هفته باقيمانده تا انتخابات، 
به زمين اصلي بــازي دونالد 
ترامــپ و تيــم تبليغاتي اش 
تبديــل شــود. 54درصــد 
در  شــركت  كنندگان  از 
نظرسنجي واشنگتن پست/ 
اي بي ســي نيــوز از عملكرد 
اقتصادي دولــت ترامپ طي 
4سال گذشته راضي بوده اند. 
شايد به همين دليل بود كه ترامپ ديروز در نخستين سخنراني خود 
بعد از ماجراي ابتاليش به كرونا، در ميان هوادارانش در محوطه كاخ 
سفيد، از »رونق اقتصادي« گفت. همزمان، 58درصد هم گفته اند كه 
در زمينه مديريت بحران كرونا، به بايدن بيش از ترامپ اعتماد دارند. 
از اين رو مي توان درك كرد كه چرا تيــم انتخاباتي بايدن و خود او در 
سخنراني هاي اخيرش، بيش از پيش روي ضعف مديريت ترامپ در 
بحران كرونا مانور داده اند؛ بحراني كه تــا به اينجا باعث مرگ حدود 

220هزار آمريكايي شده است.
نظرســنجي اخير، يك وجه ديگر هم دارد كه شــايد در برنامه هاي 
انتخاباتي ترامپ در روزهاي پيش رو مورد توجــه قرار گيرد. ميزان 
محبوبيت بايدن در ميان زنان 59درصد و ميزان محبوبيت ترامپ در 
ميان آنان 36درصد است. اين آمار آنقدرها غيرقابل پيش بيني نبود اما 
نكته جالب، افزايش محبوبيت او در ميان مردان است. در سال2016، 
ترامپ تنها در ميان 11درصد از مردان آمريكايي محبوبيت داشت. اين 
آمار اكنون به 48درصد رسيده است. اوضاع ترامپ در حزب اما چندان 
خوب نيست. از روز جمعه، انتقادها به او در ميان اعضاي ارشد حزب 
جمهوريخواه باال گرفته است. تد كروز، سناتور مطرح جمهوريخواه، 
ديروز در گفت وگو با شبكه تلويزيوني ان بي سي آمريكا هشدار داد كه 
»راي دهندگان نااميد« در جامعه آمريكا ممكن است در نهايت يك 
پيروزي قاطع را نصيب دمكرات هــا كنند. تد كروز گفت كه طي يك 
هفته گذشته 2بار با ترامپ صحبت كرده و به او هشدار داده است. شايد 
همين هشدارها به ترامپ بوده كه باعث شده او پيش از طي شدن دوره 
14روزه بيماري اش بار ديگر وارد ميدان انتخابات شود. ترامپ ديروز 
درحالي كه از بالكن كاخ سفيد براي هوادارانش سخنراني مي كرد گفته 

كه ديگر دارويي استفاده نمي كند و حالش خيلي خوب است. 

نتايجتازهتريننظرسنجيها

% 42% 54

براساس توافق سنجار، كنترل اين منطقه از دست شبه نظاميان كرد خارج مي شود.
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ســهم پاييز به خيابان هاي شــهر كه مي رسد 
واژگوني فصل روي برگ ها و راه ها و رديف 

درختان مي نشيند. به دل است كه حالش 
خوب باشد، به جا باشد و بتواند جان 
انسان را جلوه اي ديگر ببخشد يا نه. ما 

كه اين روزها دلمان گرفته، پاييزمان گرفته، صداي آوازمان 
گرفته، شهرمان در نم باران و نســيم پاييز و برگي كه روي 
خيابان مي نشــيند ديده نمي شود. شــهر و پاييز حالت و 
كيفيتي دارند. به هم مي آيند. انسان دلش مي خواهد توي 
راه نباشد، پياده برود، پياده بيايد. قدم زدن توي پياده روها 
را تمرين كند و برود يك جايي خودش را توي خيابان هاي 
تهران محو كند. تهران اين روزها امــا درگير اين بيماري 
مسري و گرفتاري هاي اقتصادي است. نايي براي پاييز ندارد 
و روي صورت بسياري از شــهروندان ماسك و غم نشسته 
اســت. اين عجيب ترين پاييز عمرمان اســت. ما كه عادت 
داشتيم به وقت پاييز عاشق شويم، به وقت پاييز مي ميريم. 
اين وجه ديگري از زندگي اين روزهاست كه داريم مي بينيم و 
مهم ترين قاعده اش اين است كه بايد براي حفظ جان جنگيد. 
وضعيتي اضطراري اســت. در وضعيت اضطراري است كه 
استثنا جاي قاعده را مي گيرد و اين بيماري همچون متغيري 
مداخله گر فضاي اجتماعي، فرهنگــي و اقتصادي جامعه 
را تحت تأثير خود قرار مي دهد. پس عجيب نيســت وقتي 
موضوعاتي كه از دل اين عناصر چندگانه برمي خيزند پيش 
از آنكه از طريق روش هاي متداول اين علوم مورد بررسي قرار 
بگيرند، از زاويه پزشكي مورد تحليل قرار مي گيرند. چيزي 
كه از آن به عنوان پزشكي شدن جامعه يادشده و تحت تأثير 
آن مقوالت و موضوعات غيرپزشكي در چنين وضعيتي تحت 
اختيار قواعد پزشكي قرار مي گيرند. يكي از تأثيرات اين شيوه 
از زندگي، بهداشتي شدن آدم هاست. بهداشتي شدن كه 
مرز مشخصي ندارد، همچون وسواسي ناگزير در دل ما جاي 
مي گيرد و رهايي از آن دشوار مي شــود. از زمان شروع اين 
بيماري تاكنون كه مراحل مختلفي از اوج گيري و فراز و فرود 
آن را شاهد بوده ايم، از زماني كه با شستن خيابان و درخت و 
ديوار براي از بين بردن اين ويروس مرگ آور تالش مي كرديم 
تاكنون كه به روش هاي گوناگون تالش مي شود تا شهروندان 
با زدن ماسك از خانه خارج شوند، ارتباطات ميان فردي ما 
دستخوش تالطم هاي عجيبي شده اســت. شهر به جاي 
آنكه جايي براي زيستن باشد در وهله نخست درگير انواع 
و اقسام موضوعاتي چون سم زدايي، عفونت زدايي، مصرف 
مواد ضدعفوني كننده، قرنطينه، فاصله گذاري، پيشگيري، 
جريمه، درمان و دارو و واكسن بوده و اين موضوعات هنوز 
هم ادامه دارند. بهداشتي شدن اما يك سوي اين ماجراست، 
سويه ديگر خســتگي و رها ســازي كنترل هاي بهداشتي 
از سوي شهروندان اســت. چيزي كه طي همين مدت نيز 
شاهد آن بوده ايم و شهروندان در كنار گذاشتن استفاده از 
ماسك، رفتن به سفر و شركت در اجتماعات مختلف آن را 

نشان داده اند.
سهم استفاده ما از شهر به عنوان عرصه حيات اجتماعي مان 
به پايين ترين حد خود رسيده است. بسياري از مشاغل كه 
از رهگذر استفاده شهروندان از فضاي عمومي شهر به حيات 
خود ادامه مي دادند آسيب ديده اند، فشارهاي اقتصادي و 
تورم نيز به اين امر دامن زده تا در كنار شرايط اپيدميك ناشي 
از شيوع بيماري، آسيب هاي اجتماعي و اقتصادي ديگري 

نيز به بخشي از جامعه وارد شود.
در اين شرايط زيستن همراه با شهر، زندگي در پاييز متداول 
و لحظه هاي نــاب آن چندان به چشــم نمي آيد. كنش ما 
حتي اگر معطوف به خواهش زيســتن باشد، امكان آن در 
همنشيني عام جلوه چنداني ندارد. براي اين همزيستي تازه، 
براي اين فاصله اي كه ميان ما و چشــمان مان اتفاق افتاده، 
سبكي تازه از زندگي در شهر الزم است، نه بر پايه دوري كه 
بر پايه همدلي و به يادآوردن، به خاطر ســپردن و زيستن. 
حتي به ســالي كه روزگار عافيت فراموش كرده و پاييز در 
تنهايي از دل خيابان هاي شهر عبور مي كند. حاال اين ماييم 
و شهري كه سال هاســت در آن زيسته ايم و اكنون به حكم 
اين پرتاب شدگي ناگزير، مجبوريم كه قواعد معمول آن را 
فراموش كنيم. چاره اي نداريم و در اين ناچاري غم و افسوس 
بسياري نهفته است. با اين حال تاب آوردن براي ادامه دادن، 
براي زيستن و دوباره گذشتن و دوباره قدم زدن و دوباره در 
كنار هم بودن ضروري است. اين رسم زندگي است و سيماي 
معمول آن دوباره به شهربازمي گردد. حتي اگر سالي بي پاييز 
گذشته باشد. حتي اگر سالي صورت مان پشت ماسك باقي 

مانده باشد، همديگر را به ياد مي آوريم.

سر وقت رسيدن يكي از نشانه هاي نظم 
و قانونمندي افراد به حســاب مي آيد. در 
شــهرهاي بزرگي مانند تهران يا كرج و 

غيره، عالوه بر مســئله پاركينگ، 
يافتن نشــاني، يك دردســر و 
دشــواري رســيدن به مقصد 
محســوب مي شــود. يكي از 
مســائل چالش برانگيــز براي 

شهروندان به ويژه در شهري غيراز شهر خودشان يافتن 
نشاني است. معموال ورودي شهرهاي ايران ايستگاهي 
ندارد كه بشــود در آن توقف كــرد و اطالعات ابتدايي 
درباره جغرافيا و فضاي متعدد شهري يافت. البته ستاد 
سفرهاي نوروزي ســال هاي پيش يك سري بروشور و 
تصويرهاي زيبا همراه با نقشه به مسافران ارائه مي كرد 
اما اين صرفا در همان بازه زماني انجام مي شــد. وقتي 
مسافري بين شهري يا درون شــهري راهي مقصدي 
مي شود به راهنماهاي درست نياز دارد اما در خيابان ها 
و بلوارها و بزرگراه هاي ما نشان گذاري بسيار ضعيف و 
دردسرسازاست. شايد يكي از داليل استقبال مردم از 
اپليكيشن هاي راهنما همين است اما همه مردم كه اين 
برنامه ها را روي تلفن هاي همراهشان نصب شده ندارند. 
از سوي ديگر هنگام رانندگي نبايد از تلفن همراه استفاده 
كرد اما مرسوم شده شهروندان جاي تابلوهاي راهنما از 
انواع اپ ها استفاده كنند. تابلوها يك بار نصب مي شود 
و ديگر به آنها رسيدگي نمي شــود كه آيا درخت هاي 
بزرگراه آن را پوشــانده يا نماي ســاختماني متخلف 
آن را از ديد بيننده پنهان كرده اســت. درنظر گرفتن 
نكاتي كوچك در تابلوگذاري ها مي تواند به مسافران و 
شهروندان كمك بزرگي باشد. براي نمونه وقتي قصد 
يافتن يك خيابان فرعــي در بزرگراهي را داريد وقتي 
تابلو را مشــاهده مي كنيد كه امــكان تغيير جهت در 
رانندگي را طبق قانون از دست داده ايد. در واقع روش 
تابلوگذاري ها عاملي در بد راندن و تغيير ناگهاني مسير 
رانندگان مي شــود كه يكي از شــايع ترين تصادف ها 
به شمار مي رود. جوامع توسعه يافته براي نشان گذاري 
اماكن مختلــف راه هاي زيادي را درنظــر مي گيرند تا 
مسافران و شــهروندان به راحتي بتوانند مقصدشان را 
بيابند. در ايران اما مسافران بسياري در شهرهاي مختلف 
ديده مي شوند كه براي يافتن مقصد از مردم محلي كمك 
مي طلبند. متأسفانه اغلب شهرداري ها و راهداري ها در 
نصب تابلوهاي راهنمايي مســير، كم دقتي كرده اند و 
گويا صرفا براي انجام مراسم اســم گذاري، تابلو نصب 
مي كنند. درحالي كه آدرس و نشاني بايد قابل رويت و 

براي مسافران و شهروندان كاربرد داشته باشد.

در گذشته قهوه خانه ها در اوضاع 
و احوال اجتماعــي تهران نقش 
مؤثري داشته اند. اجتماع كوچكي 
كه در قهوه خانه هــا به بهانه چاي 
خوردن شكل مي گرفت، باعث ُگل 
انداختن گپ وگفت ها و بحث هاي 
داغ مي شد كه برخي از آنها حوادث 

سياســي و گاهي مســير هاي ادبي را هم تعيين مي كردند. در اصل در دوران صفويه 
قهوه خانه اي كه بتوان در آن چاي و قهوه خورد و قليان كشيد رواج پيدا كرد و پس از آن 
دوره زمان فترت قهوه خانه ها شروع شد و قليان كشيدن رواج پيدا كرد تا اينكه سلطنت 
قاجارها به قهوه خانه ها به عنوان پاتوق و دور هم جمع شدن ها رونقي دوباره داد. در اين 
دوران بود كه شاهنامه خواني، اسكندرنامه خواني و نقالي در قهوه خانه ها رواج يافت و 
مرشدهاي فراواني در اين كارها شــهرت پيدا كردند كه مرشدترين شان بنا به روايات 

متعدد »مرشد برزو« بود.

يكجفتچايسهشاهي
در دوران قاجار قهوه خانه هاي تهران سر و شكل خاصي داشتند. هر قهوه خانه فضايي 
نسبتاً وسيع داشت كه دورادور آن را با سنگ و آجر به صورت سكو در مي آوردند و مردم 
روي سكوها مي نشستند و چاي يا قهوه مي خوردند و به كشيدن قليان و حتي  ترياك 
مشغول مي شدند و به جر و بحث درباره مسائل مختلف مي پرداختند. قليان كه در دوره 
ناصرالدين شاه كاماًل مد روز شده بود به طبقه اعيان و رجال سرشناس اختصاص داشت 
و چپق براي طبقه پايين و كاله نمدي ها بود. قيمت يــك جفت چاي در آن دوران در 

قهوه خانه ها سه شاهي و هزينه قليان و كشيدن سه مثقال  ترياك هفت شاهي بود.

قهوهخانهشاهزادگان
زيباترين و معروف تريــن قهوه خانه هاي تهران پشــت شــمس العماره بودند كه از 
معروف ترين آنها قهوه خانه يوزباشي بود. در اين قهوه خانه شاهزادگان، اعيان، افسران و 
سرداران قشون جمع مي شدند و به شنيدن قصه هاي شاهنامه و اسكندرنامه و رستم نامه 
مي نشستند. هر از گاهي هم يكي از شاعران كه شعر درخوري مي سرود به آنجا مي رفت 
و براي مقربان شاه قاجار مي خواند؛ اگر شعر مورد پسند واقع مي شد شاعر را به حضور 

مي بردند و آن وقت صله مي گرفت و امكان داشت لقب ملك الشعرايي هم به او بدهند.

قهوهخانهچهارراهسوسكي
يكي از قهوه خانه هاي معروف، قهوه خانه قنبر در خيابان ناصريه بود كه در آن روزنامه 
خواندن را منع كرده بودند ولي »درويش مرحب« هر شــب و روز آنجا نقالي مي كرد. 
لوطي عظيم و لوطي غالمحسين هم غالبا پشت اين قهوه خانه معركه مي گرفتند و تئاتر 
پهلوان كچل را با  تردستي نمايش مي دادند. از ديگر قهوه خانه هاي مطرح، قهوه خانه 
تنبل در چهارراهي به نام »چهارراه سوسكي« بود كه آنجا باباشمل ها و كاله نمدي ها 
و لوطي ها گرد هم جمع مي شدند. قهوه خانه هاي باغ اناري و قهوه خانه سر گذر هم از 
قهوه خانه هاي مشهور دوران قاجار در تهران بودند. ناگفته نماند كه در آن روزگار براي 
صاحبان قهوه خانه ها حرمت و عزت زيادي قائل بودند، به طوري كه چهارراه سيدعلي را 

به نام سيدعلي قهوه چي كه از پهلوانان آن روزگار بود نامگذاري كردند.

رمان »فرمان كشتار« 
نوشته جيمز دشنر را 
به تازگي مينا موسوي 
و مليكا خوش نژاد به 
فارسي برگردانده اند 
كه توســط نشر افق 
منتشر شــده است. 

اين كتــاب چهارمين 
 عنوان از مجموعه »دونده هزارتو« اســت 
كه اين ناشــر ترجمه اش را منتشر مي كند. 
»دونــده هزارتــو« داســتاني هيجاني و 
هوشمندانه دارد كه مخاطبان زيادي را در 
كشورهاي مختلف دنيا به خود جذب كرده 
و بيش از 3 ميليون نسخه از كتاب هايش در 
آمريكا به فروش رفته است. اين مجموعه از 
طرف مجله كركس ريويو به عنوان بهترين 
رمان نوجوان ســال انتخاب شده و سريالي 
هم براســاس آن، با همين نام ساخته شده 
است. روزنامه نيويورك تايمز هم اين كتاب 
را به عنوان پرفروش ترين اثر مورد بررســي 
خود معرفي كرده است. به گزارش روزنامه 
يــواس اي تــودي، انجمن بوك ســنس و 
كتابخانه آالياسا هم اين مجموعه را به عنوان 

كتاب پرفروش معرفي كرده اند.
چهارميــن كتــاب »دونــده هزارتــو«  
دربرگيرنده كشنده ترين اتفاق هاست. پيش 
از شكل گيري سازمان شــرارت و پيش از 
ورود تومــاس به داخل هزارتــو، زبانه هاي 
خورشــيد به زمين برخورد كرده و بيشتر 
جمعيت انسان ها را از بين برده است. مارك 
و تيرينا شاهد برخورد زبانه هاي خورشيد به 
زمين بوده اند. آنها جان سالم به در برده اند 
اما ويروســي در حــال پراكنده شــدن در 
جهان است كه وجود انســان ها را آكنده از 
خشمي كشنده مي كند. با اين وجود، مارك 
و تيرينا باور دارند كه هنوز راهي براي نجات 
بازماندگان وجود دارد؛ البتــه اگر بتوانند 

خودشان را زنده نگه دارند...
رمان »فرمان كشتار«، يك پيشگفتار و 67 
فصل و يك »پايان )دوســال بعــد(« دارد. 
اين كتاب با 448 صفحه، شــمارگان هزار و 
100 نسخه به قيمت 58 هزار تومان منتشر 

شده است.

يكي بود و يكي نبود. دخترك زيبايي بود كه مادرش را 
از دست داده و پدرش را هم. مادرخوانده او را با گاو و 
يك بسته بزرگ پنبه به دشت مي فرستاد... آن وقت ها 
كه چهارراه نبود. ماشــين نبود و قرار نبود كودكان 

شيشه ماشين ها را تميز يا گل و آدامس بفروشند. 
اما دختر بايد به دشت مي رفت تا پنبه ها را بريسد 
و نخ كند و گاو هم بچرد تا پروار شــود.بعد يك 
هراســناك به دنبال آن راه روز پاييزي، باد پنبه ها را بــا خود برد و دخترك 

افتاد. باد پنبه را به خانه عجوزه پير برد. اما عجوزه كه مفتي به دخترك پنبه را پس 
نداد؛ گفت: »من پير و ناتوانم كمك كن تا خانه ام را تميز كنم.« دخترك به عجوزه 
كمك كرد. چون دلش مهربان بود. خانه اش را تميز و رشــك ها و شپش هاي سر 

پيرزن را جوريد...
يكي بود و يكي نبود. چرا در سال گذشته كودكان تيتر درشت صفحه هاي حوادث 
و كانال هاي خبري بودند... به من نگو هفته ملي كودك اســت و امسال به خاطر 

كرونا اين هفته به شكل آنالين برگزار مي شود... اين پاسخ سؤال من نيست.
به من بگو چــرا در زمان كرونا در اردوگاه شــهيد باهنر اردو برگزار می شــود و 
چرا آتش ســوزی رخ می دهد و عزيزانی كه دچار اوتيسم بودند كشته و مجروح 
مي شــوند.يكي بود و يكي نبود. پدر و مادر جواني بودند كه يك پسرك كوچك 
داشتند كه فقط 6سالش بود. پدر و مادر جوان طالق گرفته بودند و نمي خواستند 
هيچ كدام فرزندشان را قبول كنند. به اجبار، عمو سرپرستي اش را به عهده گرفت. 
اما زن عمو دوست نداشت اين بچه را تر و خشك كند و با اين بچه بدرفتاري كرد. 
يك روز كه به خاطر شــب ادراري جايش را خيس كرد، زن عمــو او را هل داد و 
سرش به سراميك هاي كف پوش خورد و جان داد.يكي بود و يكي نبود. ديو سبز 
ملعوني به نام »كرونا« به جان آدم و عالــم زد. خيلي از كودكان هم اكنون پدر يا 
مادر خويش را در اثر كرونا از دست داده اند. شوخي نيست اين آمار مرگ 200نفر 
هر روز. در اين روزگار كودكان بسياري در اثر كرونا پدر و مادر خويش را از دست 
داده اند و طعم فقدان پدر و مادر را چشيده اند. بايد به اين مسئله توجه داشت.يكي 
بود و يكي نبود. پدري بود كه دلش مي خواست با آبرو زندگي كند با داس زندگي 
دخترش را نابود كرد. اســم دخترك رومينا بود و دلش مي خواست با پسري كه 
فكر مي كرد شاهزاده قصه هاست بگريزد. چون رومينا نه در خانه و نه در مدرسه  
مهارت زندگي را نياموخته بود و آموزش الزم در برخورد با جنس مخالف را نداشت 
و بايدها و نبايدها را نمي دانست. شايد فكر مي كرد  ماه پيشاني است يا سيندرالست 
و بايد با مرد روياهايش بگريزد. آخر قصه اش جز خون و خشونت نبود.يكي بود و 
يكي نبود. مادري بود كه در اينستاگرام شكنجه كودكش را پست مي كرد تا مردي 
كه مي خواست او را به فرانسه ببرد؛ خشــنود شود. رضا جعفري، رئيس اورژانس 
اجتماعي كشور به كساني كه پست هاي كودك آزاري را در شبكه هاي اجتماعي 
اليك مي كنند هشدار داد كه اين كار جرم اســت 6 ماه تا 2سال حبس براي آن 
درنظر گرفته شده است. او گفت: »كودك آزاري از سال گذشته تاكنون 12درصد 
افزايش داشــته اســت«.يكي بود و يكي نبود. بيا به قصه اول بازگرديم. آنجا كه 
دخترك به پيرزن كمك كرد و پيرزن عاشق مهرباني اش شد و پاداش او اين بود كه 
از آب زالل به صورتش بزند و ماهي در پيشاني اش برآمد. ماهي كه جهان را روشن 
كرد. پسر پادشاه خبردار شد و دخترك را ديد و عاشق... پايان قصه دخترك خوب 
تمام شد. او از خانه و زيرزمين تاريك، از نخ ريسيدن در دشت و بردن گاو به چرا در 
صحرا نجات پيدا كرد. يكي بود و يكي نبود. كاش زندگي چون قصه هاي كودكانه 

مهربان بود. يكي بود و يكي نبود. كاش جهان با كودكان مهربان بود.

صد و سي و نهمين شماره مجله بخارا ويژه مهر و آبان 1399در 
800 صفحه منتشر شد. در اين شماره بخارا، تازه ترين سروده 
محمدرضا شفيعي كدكني با عنوان »درخت« براي نخستين بار 
منتشر شده است. همچنين بخش منتشرنشده اي از نمايشنامه 
»داستان باورنكردني« اثر بهرام بيضايي را در همين شماره بخارا 

خواهيد خواند. و بخش ويژه اي به يادنامه عبدالرحمن فرامرزي 
اختصاص دارد. شــادي و غم در ميان ايرانيان/ هوشــنگ دولت آبادي، بُريده ها )بخش 
سايه بازي از فيلمنامه »داستان باورنكردني«( / بهرام بيضايي، يكي از نمونه هاي كهن سازي 
كاذب زبان شاهنامه و تفسيري ايدئولوژيك/ سجاد آيدنلو، از ترجمه واژه تا ترجمه تصوير 
)نگاهي به نسخه هاي مصور شاهنامه هاي تركي(/ سرپيل باغچي/ مسعود جعفري جزي، 
تبردار و بلوط )افســانه يوناني و شعر عقاب ناصرخســرو(/ جالل خالقي مطلق، درباره 
ابن بطوطه و سفرنامه اش / محمدعلي موحد، وقتي كه مرغان خود را سيمرغ مي بينند / 
نصراهلل  پورجوادي، داستان داستان نويسي )8(/ حسن ميرعابديني، يادنامه عبدالرحمن 
فرامرزي/ علي دهباشي، نگاهي به زندگي و كارنامه عبدالرحمن فرامرزي/ محمدمهدي 
مقيمي زاده، چه كسي روزنامه نگاران شجاع را دوست دارد؟/ علي بهزادي، فرامرزي، مردي 
كه پادشاه قلم بود/ صدرالدين الهي، يادي از معلمان/ پرويز ناتل خانلري، سايه روشن يك 
روزنامه نگار برجســته/ ناصرالدين پروين، روزنامه نويسي كه درد ايران داشت/ سيروس 
علي نژاد، خاطراتي از پدرم، عبدالرحمن فرامرزي/ فريدون فرامرزي، سيماي عبدالرحمن 
فرامرزي در خاطرات اسحاق الشيخ يعقوب/ عظيم طهماسبي و يادداشت هايي در سوگ 
عبدالرحمن فرامرزي از ديگر مطالب منتشرشده در اين شماره بخاراست. صد و سي و 
نهمين شماره بخارا با سردبيري علي دهباشي به بهاي 55 هزار تومان منتشر شده است.

داوودپنهانيقصه شهر
روزنامه نگار

ايمانمهديزاده نگاه
ويترينپژوهشگر توسعه پايدار

نقد و نظر

دكه

جاكارتــا:عــكاس و جانورشناســي در جنگل هــاي 
آسياي شرقي از كرمي عكاسي كرده كه براي خود آپارتماني 
چوبي و چند طبقه مي سازد. به گزارش آديتي سنترال، اين 
كرم از شاخه ها، دانه ها و ديگر مواد طبيعي براي ساخت اين 
خانه كه به نوعي شــاهكار معماري نيز به شمار مي رود در 
اشكال گوناگون استفاده مي كند. پژوهشي كه روي اينگونه 
از شفيره  انجام شده نشان مي دهد دست كم 40طرح اصلي 

براي ساخت اين النه چوبي وجود دارد.

پاريس: 90تن از چهره هاي مشــهور ورزش فرانسه كه در 
ميان آنها نام افرادي همچون زين الدين زيدان، بازيكن پيشين 
تيم ملي اين كشور ديده مي شود، با انتشار نامه اي سرگشاده 
خطاب به مقامات اين كشور، خواستار بازگشايي سالن هاي 
ورزشي شدند. به گزارش يورونيوز، آنها »تصميمات بي اساس« 
مقامات براي توقف فعاليت ســالن هاي ورزشي و »فرستادن 
پيام هاي اشتباه و اضطراب آور« درباره فعاليت هاي ورزشي در 

دوران شيوع كرونا را محكوم كرده اند.

كلمبو:بيش از هزار كارگر كارخانه برنديكس واقع در سريالنكا 
كه بخش عمده اي از ماســك هاي مصرفــي آمريكا را تامين 
مي كند مبتال به كرونا شده اند. به گزارش ياهونيوز، اين خبر 
از آن رو اهميت دارد كه مردم آمريــكا از اين نگرانند كه اين 
ماسك ها به جاي پيشگيري از همه گيري كرونا موجب تشديد 
آن و مبتال شدن خريدار هاي آن شــده باشد. پيش از مثبت 
شدن نتيجه آزمايش اين 1026كارگر، 1700نفر از آنها نيز در 

بيمارستان بستري شده و سپس مرخص شده بودند.

بورســل: پس از اينكه 300بســته كوكائيــن به وزن 
300كيلوگرم از دريا به ســمت ساحل هلند آمد بسياري 
از گردشگر ها راهي اين بخش از ساحل شهر بورسل هلند 
شدند. به گزارش سايك نيوز ديلي، اگرچه پليس هلند به 
جريمه گردشــگر هاي خاطي پرداخت اما سيل جمعيت 
همچنان به سمت اين ساحل در حركت است. هنوز خبري 
درباره علت پخش شــدن اين مقدار از موادمخدر در دريا 

منتشر نشده است.

گردشگريكوكائيندرساحلهلندهزاركارگركروناييكارخانهماسكهشداردربارهبستهماندنباشگاههايورزشيكرميكهآپارتمانچوبيميسازد

همديگررابهيادميآوريم

قليانوترياك،هفتشاهييافتندشوارنشانيها
قهوه خانه هاي تهران در گذر تاريخ

فرمانكشتار

يكيبودويكينبود،كاشجهان
باكودكانمهربانبود!

بخارا

طهران قديم

 حضرتاميرالمؤمنينعليع:اقبح افعال الكريم منع عطائه؛
زشت ترين كارهاي شخص كريم، خودداري از عطا و بخشش است.

اذان مغرب: 17:51 غــروب آفتــاب: 17:32 اذان ظهر:  11:51
طلوع آفتاب: 6:09 اذان صبــح: 4:46 نيمه شب شــرعي: 23:09

فريباخاني
 نويسنده و روزنامه نگار
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عکس اول

 فرمانده 
عمليات جنوب

بهرام آريانا يا حسين منوچهري در واقعه 1341 تا 1342 فرمانده ارتش جنوب براي مقابله با 
عشاير و ازجمله افسراني بود كه توســط متفقين به عنوان طرفدار نازي ها زنداني شد و پس از 
مدتي به فرماندهي نيروي زميني رسيد و پيش از اينكه رئيس ستاد ارتش در سال هاي 1344 
تا 1348شود براي سركوب قيام عشاير مدتي در جنوب ايران حضور داشت. او بعد از بركناري، 
عمال كار خاصي در رژيم پهلوي نداشت و گزارش هاي ســاواك و ركن دو ارتش ناشي از افراط 
بي اندازه اش در مصرف مشروبات الكلي و سخنان تند است. بعد از انقالب مدتي سعي كرد عليه 
جمهوري اسالمي ارتشي جمع كند كه موفق به اين كار نشد تا اين كه 1364 در پاريس فوت كرد.

از گروه تا حزب
حســنعلي منصور، ۱۴ اسفند ۱۳۴۲ 

نخست وزير شد

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

وقتي كانون مترقي را تأسيس كرد، 
شهرباني كل كشــور، نام و سوابق 
او را چنين ثبت كرد: »حســنعلي 
منصــور، فرزند رجبعلــي منصور 
)منصورالملك( متولد ارديبهشــت 
۱۳0۲تهران، شــماره  شناســنامه 
۲۲0، دبيركل شــوراي عالي اقتصاد، 
تحصيالت ليســانس حقوق و علوم 
سياسي، آشنا به زبان هاي فرانسه، 
انگليســي و آلمانــي، مؤلف كتاب 
مصونيت هاي سياســي، در گذشته 
وزيــر بازرگاني، وزيــر كار، معاون 
نخست وزير و رئيس مخصوص دفتر 

وزير امورخارجه«� 
جمعي كه ابتدا گروه پيشرو نام داشت، 
فروردين۱۳۴0، با نــام كانون مترقي 
اعالم موجوديت كرد� حلقه نخستين 
آن، محســن خواجه نوري، منوچهر 
شاهقلي، فتح اهلل ستوده و اميرعباس 
هويدا بودند و گل سرسبد آن جمع، 
حسنعلي منصور� كانون طبق ماده اول 
اساسنامه اش اعالم كرده بود »در امور 
سياسي دخالتي نخواهد داشت«، اما 
منصور، دامنه آن  را به فعاليت  جدي 

سياسي كشاند�
شــاه هم كه هشــتم خرداد ۱۳۴۲ 
دستخط داد و نوشــت »هيأتي كه به 
نام كانون مترقي��� تشكيل گرديده��� 
موجب مســرت و رضايت خاطر ما 
گرديد���« او را مصمم كرد تا ۳9 كرسي 

مجلس بيست ويكم را كسب كند�
با چراغ سبز شاه، زمينه فراهم بود تا 
كانون به حزب تغيير كند� اســتدالل 
منصور هم اين بود كــه »���در ايران 
حزبي نداشــتيم كه كليه نيروهاي 
موجود در كشور، به خصوص جوانان 
را با هم متحد كرده و مساعي آنان را 
به سوي اجراي برنامه اصالحات هدايت 

كند���«� 
ســرانجام حــزب ايــران نوين، 
۲5آذر۱۳۴۲، رســما ايجاد و ۳ هفته 
بعد، نخستين جلســه آن، با حضور 
60عضو اصلي و ۱5عضو علي البدل در 
تاالر فرهنگ تشكيل شد كه 9نفر آنها 

زن بودند�
منصور در اين حزب، به اصطالح در پي 
ايران نوين بود و با پياده سازي اهداف 
انقالب سفيد و اصالحات ارضي چنان 
خود را نشان داد كه به نخست وزيري 
هم رســيد� او كه به گسترش حزب 
مي انديشــيد، گســتره اعضا را به 
حوزه هاي كارگري و كشــاورزي هم 
كشاند و چنان شد كه هنگام انحالل 
در اســفند۱۳5۳، حزب ايران نوين، 

۲00 هزار عضو داشت�

مردی از كوهمره سرخی
عشاير جنوب، ضد اصالحات ارضي و لوايح دولت قيام كردند

گزارش اولشعريادداشت اول 

خورشيد مرده بود
انتشار »تولدي ديگر« تنها تولد دوباره فروغ فرخزاد نيست 

آغاز راه تازه اي است در شعر نو فارسي 

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

آنگاه/ خورشيد سرد شد/ و بركت از زمين ها 
رفت/ و ســبزه ها به صحراها خشــكيدند/ و 
ماهيان به درياها خشكيدند/ و خاك مردگانش 

را/ زان پس به خود نپذيرفت
فروغ فرخــزاد پيــش از »تولــدي ديگر«، 
3 مجموعه منتشــر كرده اســت؛ »ديوار« 
و »اســير« و »عصيان«. عمــوم خوانندگان 
شعر فارســي هنوز 3 مجموعه نخست او را 
مي خوانند. فروغ در 3 مجموعه نخست چيزي 

فراتر از چارپاره سرايان و نوقدمايي ها ندارد. پرسش هاي خود را به نظم درمي آورد 
و خيلي وقت ها مستقيم بيان مي كند و در سطرهاي اندك و بسياري لباس تصوير 
به آنها مي پوشاند. در بهترين سطرها و شعرها مي تواند فريدون توللي باشد يا نادر 
نادرپور يا حتي سيمين بهبهاني سال هاي آغازين. اما فروغ دوره نخست از 2 جهت 
اهميت بسيار دارد. او زن است؛ يكي از معدود شاعران زن روزگار خويش و در عين 
حال عصيانگر. اين دو وقتي كنار هم قرار مي گيرند، صورت مسئله تغيير مي كند.
شب در تمام پنجره هاي پريده رنگ/ مانند يك تصور مشكوك/ پيوسته در تراكم 

و طغيان بود/ و راه ها ادامه خود را/ در تيرگي رها كردند 
ديگر كسي به عشق نينديشيد/ ديگر كسي به فتح نينديشيد/ و هيچ كس/ ديگر 

به هيچ چيز نينديشيد
فروغ به  عنوان زن عصيانگر ادبيات صاحب شهرت و جايگاه است. او به سراغ خط 
قرمزها مي رود و پرسش هايي را در شعرهاي خود طرح مي كند كه كمتر كسي 
در ميان معاصران جرأت طرح آنها را به  خود داده است. وقتي تولدي ديگر منتشر 
مي شود، فروغ براي خود صاحب اسم و رسم و جايگاهي در ميان شاعران امروز 
است و تغيير مسير فروغ از شعرهاي نوقدمايي به شعر نو، اتفاقي است كه پژواك 

بسيار دارد.
در غارهاي تنهايي/ بيهودگي به دنيــا آمد/ خون بوي بنــگ و افيون مي داد/ 
مرداب هاي الكل/ با آن بخارهاي گس مسموم/ انبوه بي تحرك روشنفكران را/ به 
ژرفناي خويش كشيدند/ و موش هاي موذي/ اوراق زرنگار كتب را/ در گنجه هاي 

كهنه جويدند
اما تغيير مســير فروغ تغييري آرام و محافظه كارانه شبيه شاعران ديگر 
نيســت كه مثاًل تازه به آزمون و خطاي وزن هاي نيمايي و مضامين تازه 
مشغول  شود و ببيند كه آيا مي تواند در شــعر نو نيز مثل شعر كالسيك 
موفق باشد يا نه. او وقتي به شعر نو روي مي آورد شاعري كامالً  نوگراست 
كه مفاهيم بنيادي شــعر نو و چگونگي بيان امروزي آنها را بيشتر از ديگر 
شاعران فهميده و دشــواري ها و يأس ها و پوچي هاي زندگي انسان امروز 
را درك كرده اســت. ناگهان »آيه هاي زميني« و »تولدي ديگر« را خلق 
مي كند و شعري كه به  دســت مي دهد چند پله از نوگرايان هم روزگارش 
باال تر است و پس از 2 مجموعه مستقيماً به پانتئون بزرگان شعر نو فارسي 
بدل مي شــود و كنار نيما يوشــيج و مهدي اخوان ثالث و احمد شاملو و 
سهراب سپهري مي نشــيند و جايگاهي مي يابد كه تا امروز هم لحظه اي 

متزلزل نشده است.
خورشيد مرده بود/ خورشــيد مرده بود و فردا/ در ذهن كودكان/ مفهوم گنگ 
گمشده اي داشت/ آنها غرابت اين لفظ كهنه را/ در مشق هاي خود/ با لكه درشت 

سياهي/ تصوير مي نمودند
فروغ نه مهدي اخوان ثالث است كه سوداي ساخت منظومه هاي شكوهمند از 
اسطوره ها را در سر داشته باشد، نه احمد شاملوست كه خيلي وقت ها در شعر او 
معنا بر تصوير غلبه كند، نه احمدرضا احمدي است كه اغلب تصويرگراي محض 
باشد. شاعري است در نقطه تعادل جهان بيني شاعرانه و نسبت معنا و تصوير و 
شعرهاي او نمونه هايي تكامل يافته شعر نو فارسي به شمار مي روند. نه آنها كه 
قدري سنت گرايانه تر به شــعر امروز مي نگرند، مي توانند او را به تصويرگرايي و 
بي دغدغگي متهم كنند، نه نوگرايان سال هاي بعد مي توانند، برچسب معناگرايي 
به او بزنند، نه عموم خوانندگان از شعرهاي او حس بيهودگي و سرگرداني پيدا 

مي كنند.
بيچاره مردم/ دلمرده و تكيده و مبهوت/ زير بار شوم جسدهاشان/ از غربتي به 

غربت ديگر مي رفتند/ و ميل دردناك جنايت/ در دست هايشان متورم مي شد
فروغ شاعر تصويرهاي شــگرف و ژرف و تكان دهنده است. ناگهان از »گنه 
كردم گناهي پر ز لذت...« و »گرچه از درگاه خود مي راني ام، اما/ تا من اينجا 
بنده، تو آنجا، خدا باشي/ سرگذشت تيره  من، سرگذشتي نيست/ كز سرآغاز و 
سرانجامش جدا باشي« مي رسد به »زندگي شايد/ يك خيابان دراز است كه هر 
روز زني با زنبيلي از آن مي گذرد« و »در اتاقي كه به اندازه يك تنهايي است« و 
»هيچ صيادي در جوي حقيري كه به گودالي كوچك مي ريزد مرواريدي صيد 
نخواهد كرد« و تصويرهاي تكان دهنده »آيه هاي زميني« را كه متن حاضر 
در خالل سطرهاي آن آمده خلق مي كند. او نخستين شاعر امروز است كه 
تصويرهاي آخرالزماني در شعر خود به  دست مي دهد و از اين جهت از معدود 
شاعران ايراني است كه به نسبت زمان خود مي توانسته در ميان شاعران دنيا 

نيز حرف تازه اي براي گفتن داشته باشد.
آنها غريق وحشت خود بودند/ و حس ترسناك گنهكاري/ ارواح كور و كودنشان 

را/ مفلوج كرده بود
شايد هنوز  هم/ در پشت چشم هاي له شده، در عمق انجماد/ يك چيز نيم زنده 

مغشوش/
بر جاي مانده بود/ كه در تالش بي رمقش مي خواست/ باور كند صداقت آواز آب را

اگر شاعران براساس چشم انداز تازه اي كه ارائه مي كنند و خبرهايي كه از 
ژرفناي تاريك و به  چشم نيامده و فراموش شده جهان مي دهند، ارزيابي 
شوند، فروغ فرخزاد نه تنها يكي از پنج شاعر بزرگ امروز است، بلكه حتي 

ممكن است صدرنشين فهرست پنج نفره بزرگان شعر نو فارسي باشد.
شايد، ولي چه خالي بي پاياني/ خورشيد مرده بود/ و هيچ كس نمي دانست/ 

كه نام آن كبوتر غمگين/ كه  از قلب ها گريخته، ايمان است.

بازگشت به حكومت مطلقه
 عليرضا احمدي      ��������������������������������������������������������������

وقوع كودتاي 28مرداد 1332 و ســقوط دولت دكترمصدق 
سرآغاز فصل تازه اي در صحنه اقتصادي و سياسي كشور بود؛ 
عصري كه در حوزه اقتصاد با  گذار از دوره كشــاورزي ماقبل 
سرمايه داري و حركت در مســير صنعتي شدن سريع بخش 
شــهري با ياري درآمدهاي عظيم نفتي همراه شد و در عرصه 
سياســت به بازگشت حكومت مطلقه تجربه شــده در روزگار 
رضاشاهي انجاميد، اما درنهايت با بحران خرداد 42، در مسير 

جديدي گام نهاد.
شاه در دهه پس از كودتاي 28مرداد به تثبيت قدرت مشغول 
بود و با گماردن رهبران كودتا در پست هاي كليدي، سياست 
نوسازي و تجدد سريع و شــتابان را در پيش گرفت. او در اين 
راه روي كمك هاي فوق العاده آمريكايي ها حساب ويژه اي باز 
كرده بود؛ اين كمك ها كه در قالب وام هاي »اصل4ترومن« و 
بانك هاي بين المللي ازجمله بانك »ترميم و توسعه« به اقتصاد 
كشور تزريق مي شد، اگرچه در سال هاي بعد به يكي از پايه هاي 
بحران اقتصادي در كشور تبديل شد، اما در كوتاه مدت كشور را 

از ورشكستگي نجات مي داد.
از ســوي ديگر با پايان دعواي نفتي ايران و انگليس و تشكيل 
كنسرسيوم بين المللي و پذيرش اصل تقسيم بالمناصفه سود 
حاصل از فروش نفت از ســوي شــاه، درآمدهاي نفتي كشور 
افزايش چشمگيري يافت؛ در سال33 دولت 34ميليون دالر 
درآمد نفتي داشت كه اين رقم در سال35 به 181ميليون دالر، 
در سال39 به 358ميليون دالر، در سال 41 به 437ميليون دالر 

و در سال42 به 555ميليون دالر رسيد.
شاه كه اكنون ديگر حق  وتو در مصوبه هاي مالي را هم از مجلس 
گرفته بود، با اين ميــزان افزايش درآمد، فرصت را براي تحقق 
رؤياهاي بلندپروازانه خــود، به ويژه در حــوزه نظامي فراهم 
مي ديد. برهمين اساس بودجه نظامي كشور از 80ميليون دالر 
درسال33 به حدود 183ميليون دالر در سال42 رسيد و ساواك 

نيز شبكه هاي خود را بيش  از پيش گسترش داد.
رويكرد شاه نسبت به طبقات مختلف جامعه در ميان سال هاي 
1332 تا 1342 هم جالب توجه است. دربار در اين دوره تسلط 
خود را بر طبقه كارگر و روشنفكر كه در دولت دكتر مصدق تا 
حدودي كمرنگ شده بود، كامل كرد. اين موضوع در بررسي 
آمار مربوط به اعتصابات بيشتر قابل لمس است؛ شمار اعتصابات 
عمده در مراكز صنعتي كشور كه در ســال 32، 79مورد بوده 
است، در سال33 به 7مورد و در طول ســال هاي 34 تا 36 به 
3مورد مي رســد. تنها پس از اوج گيري بحــران اقتصادي در 
سال هاي مياني دهه30 اســت كه اعتصابات در كشور دوباره 

افزايش مي يابد و بين سال هاي 36 تا 40 به 20مورد مي رسد.
در مقابل اين ميزان قاطعيت با كارگران و روشــنفكران، شاه 
تا مقطع اصالحات ارضي، رويكــرد محتاطانه اي در برخورد با 
خانواده هاي بزرگ زمين دار، طبقه متوسط بازار و طبقه متوسط 
سنتي درپيش مي گيرد كه تعداد نســبتا زياد نمايندگاني از 
خانواده هاي اشــراف زمين دار در مجلسين گواه اين ادعاست. 
دراين دوره اســتقالل نســبي بازاريان تاحدودي به رسميت 
شناحته شده است و از نظارت بر قيمت ها خودداري مي شود. 
همچنين پس از ســال36 كه شــوراي عالي اصناف در تهران 
تشكيل شد، اصناف اجازه يافتند افراد موردنظر خود را انتخاب 

كنند.
بحران اقتصادي كه در اين دوره گريبان كشور را گرفت، مانند 
آتش زيرخاكستري بود كه در سايه اقتدارگرايي دربار عالجي 
نمي يافت. از ســال33 كه دولت براي تأمين مخارج سنگين 
نظامي و اجراي برنامه هفت ســاله ناگزيــر از دريافت وام هاي 
هنگفت خارجي شد، نشــانه هاي آغاز موج جديدي از بحران 
اقتصادي نمود يافت. در ســال هاي پاياني دهه30 عامه مردم 
ديگر به خوبي مشــكالت اقتصادي را لمس مي كردند، چراكه 
شاخص هزينه زندگي ميان ســال هاي 33 تا 36 ثابت بود، در 

سال هاي 36 تا 39 بيش از 35درصد افزايش يافت.
مشــكالت اقتصادي در اين دوره از 2جنبه قابل بررسي است؛ 
در حوزه خارجــي اثرات فروكش كردن جنگ ســرد در حال 
نمايان شدن بود و فشارهايي كه پرداخت وام از سوي صندوق 
بين المللي پول را منوط به اجراي برخي سياست هاي اقتصادي 
ازجمله تعديل برنامه هاي توسعه مي كرد، اقتصاد كشور را در 
شرايط سختي قرار داد. در حوزه داخلي نيز ناپايداري دولت ها از 
اقبال، شريف امامي و اميني گرفته تا اسداهلل علم سبب شد كشور 
در شرايط بي ثباتي قرار گيرد. در اين ميان تضاد منافع صاحبان 
قدرت اقتصادي با برنامه هاي راهبردي هم قابل توجه اســت. 
باال گرفتن جدال سرمايه داران با سازمان برنامه تحت هدايت 
»ابوالحســن ابتهاج« در طول ســال هاي 1334 تا 1339 كه 
موجب كندشدن روند اجراي برنامه هاي عمراني شد نيز از ديگر 
داليلي است كه بايد در حوزه آسيب شناسي اقتصادي دهه30 
مورد توجه قرار گيرد. در ســال هاي پاياني دهه30 مشكالت 
اقتصادي آن قدر عميق شده بود كه اتخاذ رويكرد فسادستيزي 
از سوي اقبال كه با تقديم 2اليحه »منع مداخله وزرا، نمايندگان 
مجلسين و كارمندان دولت در معامالت دولتي و كشوري« و »از 
كجا آورده اي؟« به مجلس در آبان1337 همراه شــد هم افاقه 
نكرد. شــاه راه را بر اصالحات اميني هم بست و چاره كار را در 
راه اندازي »انقالب سفيد« ديد. اين طرح 6ماده اي كه در صدر 
آن اصالحات ارضي و الغاي رژيم ارباب رعيتي قرار داشت، ائتالف 
مثلث بازار، روحانيت و روشنفكران را بازسازي كرد كه به حوادث 
نيمه خرداد42 منجر شد؛ اكنون عصر نويني در تاريخ اقتصادي 

كشور آغاز شده بود.

سیاستمدار

  مرتضي بركتي همداني������������������������������

چند ماه قبــل  از واقعــه فيضيه قــم در جنوب 
ايران عشــاير اســتان فارس به رهبري مردي به 
نام حبيب اهلل شهبازي از ســران طوايف سرخي، 
ضد حكومت قيام كرده اند. چند روز پس از واقعه قم، 
شهبازي در تلگرامي كه به نظر مي رسد در همزماني 
دو واقعه مهم تاريخي يعني حمله و يورش نظاميان 
پهلوي به مدرســه فيضيه قم و ديگري شــورش 
چندماهه عشاير جنوب است، خطاب به آيت اهلل 
خميني و روحانيت مي نويسد: »اينجانب حبيب اهلل 
شــهبازي با جمله طوايف كوهمره ُســرخي، كه 
2هزار نفرشــان فعاًل مســلح و آماده ايستاده اند، 
براي ياري روحانيون و مراجــع تقليد مخصوصاً 
حضرت آيت اهلل خميني دامت بركاتهم از هيچ گونه 
خدمت و پشتيباني و جانبازي دريغ نخواهم داشت 
و تا آخرين قطره خون خود را براي آبياري درخت 
اسالم و احكام قرآن خواهم ريخت. جان چه باشد 
كه فداي قدم دوســت كنم، اين متاعي است كه 
هر بي ســروپايي دارد. فدوي اسالم و روحانيون و 
آيت اهلل خميني، حبيب اهلل شهبازي«. )سند يك( 
اما اين همه ماجــرا نبود، دليل عمــده منازعات 
متعدد عشاير فارس با حكومت مركزي و محلي در 
يك صدسال اخير را مي توان در دخالت هاي انگليس 
ميان عشــاير و بازيگران محلي اين بخش مهم از 
ايران دانســت كه به آب هاي خليج فارس ارتباط 
مستقيم داشت. از ســوي ديگر مجادالت عشاير 
پرنفوذ محلي با دولت مركزي بر ســر موضوعات 
بسياري ازجمله به رسميت شناختن اعتبار محلي 
قدرت ايلي يا فشــار و تباني منتفذان محلي مثل 
خاندان قوام به عنوان يكــي از عناصر مخرب در 
تحوالت جنوب ايران و امثالهم جســت وجو كرد. 
همه اينها باعث شد كه در مقاطع مختلف تاريخي 
از زمان قاجار تا عصر پهلوي اول، سال هاي ابتدايي 
اشــغال ايران، نهضت ملي شــدن نفت و باالخره 
اصالحات ارضي و به هم  خوردن ساختار زمين داري 
و مرتع داري عشاير و ايالت، باعث بروز قيام، شورش 

و يا برپايي اردوي عشاير جنوب شود.
در استان فارس به عنوان استاني كه عشاير با تيره ها 
و فرهنگ هاي مختلف زيست مي كنند، معموال در 
ميان طوايف، ائتالف هاي ايلي صورت مي گيرد كه 
در برابر قدرت بزرگ تر از دولت تا عشــاير قوي تر، 
قدرت بيشتري به وجود آيد. در چنين شرايطي در 
اواخر دهه30 شمسي كه شاه با توصيه اكيد و گاه 
فشار دولت كندي، اصالحات ارضي را به صورتي 
كامال آمرانه و توسعه طلبانه پيش مي گرفت، يكي 
از كانون هايي كه در برابر اين اقدام ايستادند، عشاير 
فارس بودند. دولت كه در برابر انتقادات گاه علني 
و گاه پنهاني زمين داران بزرگ قرار داشت، از يك 
واقعه خاص، بهره برداري بزرگي براي سركوب و 
خاموشي همه اعتراضات احتمالي كرد. روز شنبه، 
22 آبان ماه 1341 شــاهپور ملك عابدي، رئيس 
سازمان اصالحات ارضي فيروزآباد و همت وحيدي 
رئيس دارايــي فيروزآباد، با ماشــين جيپ اداره 
كشاورزي استان فارس به رانندگي سيداحمد به 
همراه نظاميان از شيراز رهسپار فيروزآباد شدند. 
ساعت 17 و 30 دقيقه هنگامي كه جيپ از »تنگه 
هالل« در 10 كيلومتري فيروزآباد مي گذشــت، 
ناگهان گروهي مسلح با برنامه از پيش ريخته شده، 

جلوي ديگر خودروهاي در جــاده را گرفتند و به 
سوي جيپ مهندس ملك عابدي و همراهان يورش 
بردند و جيپ را وادار به توقف كردند؛ مهندس ملك 
عابدي را از جيپ بيرون كشيدند و همان جا وي را 

به باران گلوله بستند. )سند دوم()سند سوم(
 اين ترور در شرايطي رخ داد كه منطقه با توجه به 
فضاي خاصي كه در ايل قشــقايي وجود داشت با 
مســائلي خاص روبه رو بود. دولت اسداهلل علم كه 
داماد خاندان قوام بود، رويه تند و تيزي در پيش 
گرفت و شــروع به تبليغات وسيع كرد. به صورتي 
كه حســين ارسنجاني، وزير كشــاورزي وقت به 
صراحت اعالم كــرد: »به افتضاح چادرنشــيني 
در فــارس خاتمه مي دهيم«. يا اســتاندار فارس 
ســپهبد »كريم و رهــرام«، در بهمن ماه همين 
سال اعالم كرد: »دولت ايران از 2 ماه قبل در خاك 
فارس و شايد هم نقاط كشــور كلمه عشاير را از 
مكاتبات خود حذف كرده است؛ ما ديگر كسي را 
به نام عشاير نمي شناســيم«. اين ادبيات خاص 
حتي از سياســت تخته قاپوكردن )يكجانشين 
كردن( عشاير در دولت رضاشاه نيز سخت تر بود. در 
همين شرايط دولت اعالم كرد كه اين واقعه توسط 
خسروقشقايي- از سران ايل قشقايي كه در تبعيد 
اروپا بود- طرح ريزي شده اســت. ناصر قشقايي 
برادر او و بزرگ ايل از تبعيدگاهش در سوئيس اين 
مسئله را رد كرد و در نامه اي نوشت كه »در آينده 
هر كسي مسئول مستقيم اعمال و رفتار و احوال 
خويش است خواستم بدين وسيله به اطالع عموم 
برسانم كه اين جانب هيچ گونه مسئوليتي درباره 
افعال، اعمال و اقوال كسان و خويشان و ايل و قبيله 
خود اعم از برادر و فرزند و ديگر بستگانم ندارم و در 
قبال ملت ايران و كشور عزيزم به شخصه مسئول 
اعمال خود خواهم بود - محمد ناصر قشــقايي«. 
)سند چهارم( در نهايت اعالم شد كه چند نفري 
را به جرم اين واقعه دستگير كرده اند. در گزارش ها 
آمده است: »يك آذر- 1341- مأموران انتظامي با 
همكاري شماري از افراد محلي، گروهي از دشمنان 
اصالحات ارضي را كه در كوهستان هاي فيروزآباد 
متواري شــده بودند دســتگير كردند. به دنبال 
دســتگيري، كشــندگان مهندس ملك عابدي 
شماري از ســران ايل هاي فارس چون ضرغامي 
نيز دستگير شدند و سالح هايشان از آنان گرفته 
شد.8  تن از دستگير شــدگان از طايفه »نمدي« 
هستند. ابراهيم قهرماني، رئيس ايل نمدي نيز در 
ميان دستگير شدگان است. محمدحسن گوركاني، 
آخرين سردســته اشــرار در منطقه فيروزآباد با 
تفنگچيان خود بي چون و چرا اسلحه هاي خود را بر 

زمين گذاشتند.«)سند پنجم(
در قيام عشاير فارس، جدا از فضاي خاصي كه در40 
سال اخير در اين استان با دو شــورش بزرگ در 
دهه هاي ابتدايي قرن و اشغال ايران به وجود آمده 
بود، بي عدالتي و ظلمي كه در ماجراي اصالحات 
ارضي در اين استان بر ســر عشاير صورت گرفت 
را به عنوان عامل اصلي اين ماجرا عنوان مي كنند. 
در اين واقعه، حبيب اهلل شــهبازي از ســران ايل 
سرخي كه البته هيچ نقشي در مسئله قتل مهندس 
عابدي نداشت، به دليلي كه ذكر شد تفنگ را زمين 
نگذاشت و به كوهستان هاي منطقه كوهمره رفت. 
او در اطالعيه اي اين ماجرا را اينگونه شــرح داد: 
»عشــاير فارس نه تنها مخالف اصالحات ارضي و 
اجتماعي و آزادي دهقانان نيســت بلكه هرگونه 
اصالحات اساســي و مترقيانه را كــه با تصويب 
نمايندگان واقعي و به دست دولت برگزيده ملت 
و در حدود قانون اساسي و رعايت اعالميه حقوق 
بشر صورت گيرد، صميمانه پشــتيباني خواهد 
كرد«. در بيانيه او همچنيــن از حمله بي رحمانه 
به مساجد مقدسه و دانشكده هاي ديني و تربيتي، 
شــتم و جرح طالب علوم ديني و دانشــجويان 
دانشــگاه، هتك حرمت علماي اعالم و پيشوايان 
دين سخن رفته اســت كه به دو واقعه شانزدهم 
آذر1332 و واقعه فيضيه در فروردين1342 اشاره 
دارد. اين مســئله ديدگاه هاي ملي و مذهبي او را 
نشان مي دهد. در اسناد و روايت ها آمده است كه 
حبيب اهلل شــهبازي، ديدگاهي مذهبي داشته و 
با شــيخ بهاءالدين محالتي و سيدعبدالحســين 
دســتغيب، 2تن از علمــاي بزرگ شــيراز و از 
تأثيرگذاران در نهضت اسالمي در ارتباط بوده است.  
جدا از سركوب عشاير و زمين داران بزرگ در واقعه 
اصالحات ارضي، برخورد تند نظامي در اســتان 
فارس يك زهرچشــم براي كل عشاير و منتقدان 
اين سياست در همه جاي ايران ارزيابي مي شود. 
به نظر مي رسد كه شدت عمل صورت گرفته در مورد 
شخص حبيب اهلل شهبازي نيز به اعالميه او پس از 
واقعه فيضيه و نام بردن از آيت اهلل خميني با عنوان 
»فدوي خميني« مربوط باشد؛ چرا كه دولت از اين 
مسئله احساس خطر بسيار كرد. شهبازي يك ماه 
بعد با تضمين و پس از دريافت تأمين جاني، خود 
را تسليم نمايندگان اعزامي حكومت - سرلشكر 
سيف اهلل همت، سرهنگ مسعود حريري، رئيس 
ساواك فارس و جمشيد كوششــي- كرد. )سند 
ششم( حبيب اهلل شهبازي در نهايت با برخي ديگر 
از سران عشاير جنوب محاكمه و در مهر1343 به 
جوخه اعدام سپرده شد و به شهادت رسيد. او در 
ميان عشاير فارس مردي خيرخواه و وطن دوست 
بود كه در وقايعي مثل ماجراي جدايي آذربايجان از 
ايران و ملي شدن صنعت نفت، ديدگاه هاي مترقي 
و ملي داشت و از نظر مذهبي نيز فردي معتقد بود. 
دولت پهلوي در ماجراي عشــاير فارس، تيمسار 
بهرام آريانا را به عنوان فرمانــده عمليات جنوب 
منصوب كرد )ســند هفتم( كه در خود اســناد و 
گزارش هاي ارسالي ساواك به مركز، از او به عنوان 
شخصيتي به شدت تندرو يادشده كه حتي از اعمال 
منافي عفت نيز ابايي ندارد. جنبش عشاير جنوب 
در سال 1341تا 1342را مي توان آخرين حركت 
جدي ايلي و عشايري ايران در تاريخ يك قرن ايران 

ضد حكومت مركزي دانست.

بهرام آريانا، فرمانده عمليات جنوب در بازديد از زندان قصر)نفر اول از سمت چپ(
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ســال هاي بعد از 1340 هــم براي حكومــت و هم براي 
حوزه هاي علميه ســال هاي مهمي بود. حكومت مركزي 
بر اين باور بود كه بــا وفات آيت اهلل بروجــردي از قدرت 
حوزه هاي علميه كاسته شده و فقدان ايشان مي تواند راه را 
براي ايده هايي باز كند كه در زمان حيات آيت اهلل بروجردي 
امكان عملي شدنش نبود. از سوي ديگر جريان هاي انقالبي 
داخل حوزه كه در زمان حيات آيــت اهلل بروجردي امكان 
هرگونه پيشروي و ابراز وجود را نداشتند، موقعيت را براي 

بروز رفتارهاي سياسي و اعتراض آماده مي ديدند. گويي با 
نبود آيت اهلل بروجردي حاال هر دو طرف ماجرا مي توانستند 

صريح تر در مقابل هم صف آرايي كنند.
محمدرضا شاه طرح »انقالب ســفيد« را يك سال پس از 
وفات آيت اهلل بروجردي كليد زد و به  اين ترتيب دومينويي 
را آغاز كرد كه تا بهمن 1357 ادامه داشت. بعد از سخنراني 
امام خميني )ره( در 15خرداد 1342و دستگيري ايشان، 
بسياري از علما دست به اعتراض زدند. عالمان صاحب نام 
زيادي از شــهرهاي مختلف به تهران آمدند تا فضا را براي 
تحصن در شــهرري و تصميم گيري نهايــي آماده كنند. 

در ميان نام هاي پرتكــرار وقايع 15خــرداد، نام آيت اهلل 
سيدحسن قمي و آيت اهلل سيدمحمدكاظم شريعتمداري 
بيش از باقي اسامي قابل توجه اســت. آيت اهلل سيدحسن 
قمي همزمان با امام خميني و در امتداد همان خط فكري، 
در مشهد دستگير شد و نامش در كنار نام امام خميني قرار 
گرفت و آيت اهلل شريعتمداري نيز، در كنار چند تن ديگر از 
علما و مراجع به حمايت و رايزني براي آزادي امام خميني 
مشغول بود. درنهايت اعتراض علما، تلگراف ها، رايزني ها و 
تهديد ها كار خودش را كــرد و امام خميني )ره( و آيت اهلل 

قمي آزاد شدند.

صف آرايي دربار و 
حوزه هاي علميه

روحانيت وارد عرصه سياست مي شود

چهرهاول
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بازتاب اصالحات ارضي در نيويورك تايمز
خشنودي آمريكايي ها از انقالب سفيد شاه

مطبوعاتخارجی

آگهی

آرامگاه كمال الملك؛ كاشي هاي معلق در هوا
 دوره خاصي از زندگي كاري سيحون در راه است

معماری

عشق سرعت در قلعه مرغي
 مسابقات اتومبيل رانی  تهران با اقبال عمومی روبه رو شد

تهران
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صداي گاز، كشيده شدن الســتيك ها بر سطح پيست، بوي 
لنت ماشين ها و فرياد شــادي مردم در قلعه مرغي ميان باد 
و توفان و گرد و خاك مي پيچيد؛ 27 ارديبهشت 1342 بود 
كه نخستين دوره رسمي رالي ســرعت تهران برگزار شد. در 
اين رالي رانندگان ايراني توانســتند 4 مقام اول را به دســت 
بياورند. دهه 40، دهه ماشين بود، دهه سرعت، دهه جواناني 
كه عشق سرعت و ماشين بودند؛  دهه آدرنالين. در اين دهه 
همپاي كشــورهاي غربي به خصوص آمريكا كــه آن روزها 
الگو و مقصد بسياري از ايرانيان شــده بود، كورس گذاشتن 
جوانان با اتومبيل كم كم در زمين هاي اطراف تهران شــكل 
گرفت. اين كورس ها خطراتي داشت و سرانجام گروهي را به 
فكر سازماندهي آن انداخت. قدم اول راه اندازي مكاني براي 
برگزاري مسابقات بود. در آن زمان با تجهيز فرودگاه مهرآباد 
فرودگاه قلعه مرغي تقريبا متروك شد و البته مكاني مناسب 
براي برپايي پيســت اتومبيل رانی . با آماده شــدن پيست، 
قهرمانان سرعت ماشين هايشان را به سمت قلعه مرغي بردند. 

خطر سيل با توجه به بارندگي ها وجود داشت و هواشناسي 
از احتمال باران گفته بود؛ اما بنــا به گزارش روزنامه ها تحت 
هر شرايطي از ساعت 1 تا 6 عصر مسابقات اتومبيل رانی  در 
فرودگاه قلعه مرغي برگزار مي شد. كالس نخستين مسابقات 

اتومبيل رانی  ايران با ماشين هاي غيركورسي بود.
از مردم خواســتند كه براي ديدن اين برنامه با اتومبيل وارد 
محيط محصور قلعه مرغي شوند و چتر و كاله را فراموش نكنند. 
ژاندارمري ناحيه مركز به دســتور ســرتيپ خسرواني براي 
برگزاري بهتر اين مسابقات اطراف فرودگاه يك حلقه انتظامي 
تشكيل داد و انتظامات مسابقه را به دست گرفت. دسته موزيك 
ژاندارمري هم قرار بود در طول مســابقات اجرا داشته باشد. 
بليت مسابقات 30 ريال بود و براي كساني كه ماشين نداشتند 
اتوبوس هايي از ميدان 24 اسفند )انقالب اسالمي( از ساعت 
12 آماده جابه جايي بود. همينطور براي كساني كه با ماشين 
مي رفتند دنلپ مسيري را مشخص كرده بود. از تماشاچيان 
خواسته شد براي اينكه اتفاقي نيفتد پشت آنترپوز لوله كشي 
بنشينند و به تذكرات گوش دهند. نكته جالب اين كه چون 
مدت مسابقات طوالني بود از شركت كنندگان خواسته بودند 

با خودشان آب و غذا بياورند.
روزنامه هاي روز شــنبه 28 ارديبهشت 1342 در ميان خبر 
سيل  مشهد و خراب شدن سفينه فضايي آمريكا، خبر برگزاري 
اين مســابقات را با تيتر رانندگان ايراني چهار مقام اول را به 
 دست آوردند، منتشــر كردند. به گزارش روزنامه اطالعات 
اين مسابقه كه 5 ساعت طول كشيد، در 5 قسمت و 8 دسته 
با شــركت 50 راننده در ميان اســتقبال 5 هزار نفر از مردم 
تهران برگزار شد. در حين برگزاري اين مسابقات باد و توفان 
زيادي در گرفت اما در نهايت مسابقه برخالف اعالم قبلي در 
2 دسته تورينگ يعني اتومبيل هاي معمولي و گراند تورينگ 
ماشين هاي كورســي انجام شــد. در تورينگ 1300 ايرج 
صفاري و شاهرخ ريشارد، اول و دوم شدند. در دسته تورينگ 
1600 ژاك ژنو از آمريكا اول شد. داريوش اميني و امير ايلخان 
برندگان دسته تورينگ 3000 شدند و برنده تورينگ باالي 
3000 توماس هانكيس از آمريكا بــود. در گراند توريوزيزم، 
اميل شهرباني و هژير داريوش برنده كالس 1500 شدند و باقي 
برندگان از كشورهاي آلمان و آمريكا بودند. بهترين راننده نيز 

ژاك ژنو بود كه بهترين ركورد را به جاي گذاشت.

  سعید برآبادي      �������������������������������������������������������

در فاصله اين سال ها، هوشنگ ســيحون كه براي ساخت 
آرامگاه به خراســان بزرگ رفته بود، همان جا ماندگار شد 
و چند اثر مهم و به يادماندني به فهرست آثار خودش افزود. 
عموم اين آثار در دســته يادمان سازي  قرار مي گيرند و اين 
نكته از آن بابت حائز اهميت اســت كه در بــازار معماري 
آن زمــان، همزمان با اينكه ســيحون داشــت براي يك 
فضاي نماديــن مثال 28متري، طراحــي مي كرد، غيايي، 

فرمانفرمائيان و ديگر معماران مطرح آن زمان، پروژه هاي 
چندهزار مترمربعي و چند ده هزار مترمربعي مي ساختند. 
شايد اين دوره، دوره اي ا ست كه ســيحون به نوعي انزوا و 
پيراسته ســازي را جايگزين هرج و مرج پروژه هاي بزرگ 
پايتخت مي كند، بــا اين همه هر چه هســت او در همين 
سازه ها نيز اوج خالقيت خود را به كار مي گيرد. اگر آرامگاه 
خيام يك جاِم وارونه اســت، آرامگاه كمال الملك در جوار 
همين بنا، اثري  اســت متقارن، شــديدا محاسبه شده و 
رياضي گون و به شكل اسرارآميزي رؤيايي و روايي. سيحون 

در سال 1337، پيشــنهاد طراحي يك بناي جديد براي 
آرامگاه كمال الملك را به انجمن آثــار ملي مي دهد و قرار 
مي شــود اين بنا نيز در باِغ عطار يا همان محوطه تاريخي 
شادياخ ساخته شود. يك سال بعد كار آغاز مي شود و حتي 
اعجاب كارگران پروژه را نيز به دنبــال دارد؛ بدنه اي آهني 
كه زير انواِع كاشي كاري  و تزئينات پنهان شده تا هم بنايي 
محكم باشد و هم دلربا. ساخت نقش برجسته نيم تنه سنگي 
كمال الملك توسط استادابوالحسن صديقي به پايان مي رسد. 
اين آرامگاه رسما در سال1342آماده حضور مراجعان است.

  آرش نهاوندي    ������������������������������������������������

روزنامــه نيويورك تايمز در تاريــخ 19آوريل1363 
)29فروردين 1342( در ذيل گزارشي با عنوان كلي 
»تداوم توسعه در خاورميانه در گرو وحدت سياسي« 
به اصالحات در ايــران پرداخت و تيتر زد: »اصالحات 
ارضي در ايــران، دوراني از تغييــرات انقالبي را رقم 

خواهد زد«.
به نوشــته اين روزنامــه، ايران با جمعيتــي بيش از 
20ميليون نفــر، دوراني از تغييــرات انقالبي را آغاز 
كرده اســت. براســاس اين گزارش، اصالحات ارضي 
كه با حمايت محمدرضاشــاه پهلوي در جريان است، 
به الگوي كهن ارباب رعيتي در ايران پايان داده است. 
در ماه ژانويه )1963، دي 1941( در يك همه پرسي 
سراسري كه اصول شش گانه اصالحي )اين اصول كه 
موارد اقتصادي و سياســي را توامان در بر مي گرفت، 
در واقــع 19اصل بود كــه قرار بــود در قالب انقالب 
ســفيد به اجرا درآيد، يكي از اين اصول عبارت بود از: 
اصل اصالحات ارضي و الغــاي رژيم ارباب رعيتي( به 

رأي گذاشته شــده بود، بيش از 5ميليون و 500هزار 
راي دهنــده به اصالحــات رأي مثبت دادنــد و تنها 
4هزار راي دهنــده به اصالحــات رأي مخالف دادند. 
اصالحات ارضــي يكي از موارد اين اصالحات اســت 
كه اجراي آن باعث شد تعداد زيادي از روستاييان به 
مزرعه داران مســتقل و ثروتمندي تبديل شوند. آنها 
اكنون صاحب زمين هايي هســتند كه پيش تر روي 
آن كار مي كردند. رعاياي روستايي ايراني كه تا پيش 
از اصالحات ارضي 75درصد جمعيت اين كشــور را 
تشكيل مي دادند، اكنون به ســرعت در حال ثبت نام 
در تعاوني هاي روستايي هستند. كشاورزان با ثبت نام 
در اين تعاوني ها به ابزارهــاي مكانيزه و بذر و وام هاي 
درازمدت دسترســي پيدا خواهند كرد. تا كنون بيش 
از 2 ميليون هكتار زمين از اربابان ســابق گرفته و در 
ميان كشــاورزان بي زمين توزيع شده است. مقامات 
مسئول اجراي اصالحات ارضي در ايران با خوش بيني 
اعالم كرده اند كه به احتمال زياد خواهند توانست طي 
يك سال تمام زمين هاي قابل كشت ايران متشكل از 
45هزار پارچه آبادي را ميان كشاورزان تقسيم كنند.

انجمن سوته دالن
   شروان امیرزاده     ��������������������������������������������������������������������������������

در سال1342 انجمني در تهران تاســيس مي شود به نام »سوته دالن« 
كه متشكل از عشاق شكست خورده است. رياست انجمن بر عهده »روح 
مجنون« است. اعضاي اين انجمن براي درددل دور هم جمع مي شوند، 
به انزوايي مضحك مي روند، شمع روشن مي كنند و بابا طاهر مي خوانند! 
موضوع براي ما چندان جدي نيست، اما از مناسك آنها پيداست كه براي 
خودشان بسيار جدي بوده اســت. اعضاي انجمن سوته دالن در آغاز هر 
جلسه شمع به دست، روي حصير مي نشــينند. آتش درست مي كنند 

و معتقدند كه اين آتش، آتش شعر فارسي است كه بايد روشن بماند!

فکاهی

 به انتخاب 
عبدالرضا 
نعمت الهی

آیت اهلل سید حسن قمی و حجت االسالم سید احمد خمینی



  محمد مقدسي      �����������������������������������������������������������������������

قيام 15خرداد چندان در مطبوعات و ادبيات داستاني بازتابي نداشت. 
اما آثار و نتايج آن را مي توان در تعداد آثار منتشرشده آن سال به خوبي 
ديد؛ تعداد رمان هاي چاپ شده بسيار كمتر از سال هاي قبل بود. انگار 
كه خيلي از نويسندگان، دليل جديدي براي سر در گريبان بردن پيدا 
كرده  بودند. در اين سال دست سرنوشت كاري كرد كه 2نويسنده بزرگ 
روزگار كه نخستين كتاب هايشان در دهه20 در يك سال منتشر شده 
بود، همزمان هركدام آثار مهمي را بنويسند كه تنها يكي از آنها منتشر 
شد و بسيار قدر ديد، اما ديگري بعد از دودهه و در زمان فقدان نويسنده 

منتشر شد؛ »تنگسير« نوشته صادق چوبك و »سنگي بر گوري« از 
جالل آل احمد. جالل آل احمد نويســنده، در آغاز دهه1340 در اوج 
شهرت و پختگي ادبي قرار داشت. او يكي از بزرگان جريان روشنفكري 
آن روزگار بود. در اين ســال رمان كوتاه سنگي بر گوري را نوشت كه 
بعدها و در ابتداي دهه1360 منتشر شد. رماني زندگينامه اي كه روايت 
ناباروري جالل و سيمين دانشور بود و از معدود آثار ادبيات داستاني 
ايران كه نويسنده در آن از پنهاني ترين دردها و رنج هاي خود با نثري 
بي پرده براي خواننده صحبت مي كرد. در اين اثر جالل به گفته خود 
ادابازي و شهيدنمايي را كنار مي گذارد و به جنگ پدرساالري مستور در 
سنت مي رود و با تقدير خود بي مهابا روبه رو مي شود. تجربه شگفت انگيز 

جالل آل احمد در سنگي بر گوري هيچ گاه در جامعه محافظه كار ايراني 
تكرار نشد. دهه1340، دهه جست وجوي هويت براي نويسنده ايراني 
بود. اين جســت وجو درواقع تالشــي براي برقراري ارتباط درست با 
واقعيت و تاريخ بود تا نويسنده و روشنفكر بتواند از تحوالت سهمگين 
جامعه ايراني به درســتي عبور كند و رابطه خود را با جامعه از دست 
ندهد. براي صادق چوبك اين جست وجو در انتشار رمان تنگسير، خود 
را نماياند. تنگسير چوبك را گسترش روايت داستان »شيرمحمد« از 
رسول پرويزي مي دانســتند، اما چوبك آن را روايت واقعي و عرياني 
مي دانست كه خود چوبك از نزديك ديده بود؛ داستان شورش مردي 
تنگستاني با ســابقه مبارزه ضداســتعماري ضد  انگليس، عليه نظام 

سوداگري اي كه حاصل دسترنجش را خورده است. قيامي انفرادي كه 
از همان ابتدا عاقبت آن مشخص بود. تنگسير از معدود آثار روشنفكري 
ادبيات داستاني بود كه قهرمان داشت و برخالف باقي آثار روشنفكري 
كه شخصيت  ها توانايي غلبه بر سرنوشت خود را ندارند، چوبك راه خالف 
جريان را رفته بود و به همين خاطر، داستانش تبديل به الگويي روايي 
براي آثاري پس از خود شــد. نادر ابراهيمي هم در اين سال مجموعه 
داستان »آرش در قلمرو ترديد« را منتشر كرد. مجموعه اي كه شامل 
9داستان بود و بيشتر به قطعات ادبي شباهت داشت تا داستان كوتاه. 
داستان هاي اين مجموعه بيشتر استعاري و سرشار از تمثيل بودند و 

نثري شبيه كتاب مقدس داشتند.
چوبك با تنگسير تا سال ها بر 

نويسندگان پس از خود تأثير گذاشت

سال شهامت

 داستان 

2و3صفحـــــــههاي
گزارش ويژه

زنان بدون مردان
اولين كدخداي زن

گوشمالي بازاريان قم
سهميه عاملين فروش قندوشكر قطع شد

همان قصه هميشگي 
درگيري مردم و تاكسي ها بر سر كرايه

زنان

دور از مرکز

اقتصاد

يك سال، 2 خبر 

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

با اينكه از اواخر دهه30 تا اويل دهه40، تالش هايي تامين حقــوق زنان  در ايران صورت گرفت و 
آزادي نسبي برقرار شد، اما هنوز راه زيادي براي پذيرش تســاوي حقوق زن و مرد نزد توده مردم 
وجود داشت. در اين سال ها دولت با اعطاي حق رأي به زنان در سال 1341 يا به كار گماردن آنها 
در مناصبي كه پيش تر تنها مردان حق ورود به آن حيطه ها را داشتند، سعي مي كرد عرصه را براي 
ورود زنان به اجتماع مهيا كند. اين تالش ها در شهرهاي بزرگي مثل تهران تا حدودي مفيد افتاده 
بود، اما سپردن مسئوليت هاي كالن به زنان در شهرهاي كوچك و روستاها همچنان كاري صعب و 
پرمخاطره و نيازمند حمايت دولت بود. در سال 1342، وزارت كشور براي نخستين بار زني را به عنوان 
كدخدا تعيين كرد. اين زن كه گلنار يبلوئي نام داشت و سي وپنج ساله بود، به ِسمت كدخداي دهكده 
»خمسلو« از ُقراي فريدن اصفهان منصوب شد. حكم كدخدايي گلنار را شريعتي اهري، فرماندار 
فريدن، صادر كرد و گلنار از روز 5شهريور 1342رسما كدخداي قريه خمسلو شد. گلنار، در مصاحبه 

با خبرنگار روزنامه »كيهان« در فريدن، برنامه كار خود را به اين شرح اعالم كرده بود:
1- ايجاد صلح و صفا بين اهالي و رفع هرگونه اختالف

2- باال بردن سطح كشت و ازدياد محصوالت كشاورزي
3- حفظ نظم محل و باال بردن سطح فكر بانوان و راهنمايي آنان در امور خانه داري و امور اجتماعي

4- اجراي قانون و دستورات دولتي با رعايت عدالت و مساوات
5- وصول كامل سهميه 5درصد عمران از مالكين و كوشش در راه پيشرفت امور فرهنگي.

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

ســيزدهم مهرماه1342، يك روز پيش از افتتاح مجلس شوراي ملي، 
كسبه بازار قم عموماً دكان ها را بســتند و بازار را تا ظهر به حال تعطيل 
درآوردند. فرمانداري قم پس از پيگيري قضيه، بــا اين جواب بازاريان 
مواجه شد: »تعطيلي از بابت ايام سوگواري فاطميه بوده است«. بررسي 
بيشتر موضوع از سوي شهرباني قم نشان داد كه بازار به درخواست برخي 
علما، در اعتراض به انتخابات و افتتاح مجلس دوره بيست ويكم شوراي ملي 
تعطيل شده است. به گفته علي فروغي، فرماندار قم، اگر سوگواري فاطميه 
مبناي اين تعطيلي بود بايد دست كم 2 روز به طول مي انجاميد. فرمانداري 

اين عمل را سوء نيت خواند و به منظور تنبيه بازاريان تصميم گرفت »بابت 
تعطيلي بيجاي بازار و در مضيقه گذاردن مردم«، سهميه قندوشكر عاملين 
فروش اين اجناس را قطع و بدهي مالياتي آنها را نيز بدون تخفيف و ارفاق 
وصول كند. 3روز بعد، شهرباني و فرمانداري قم با تشكيل يك كميسيون 
و احضار بازاريان، آنها را ملزم به صدور تعهدنامه اي مبني بر عدم تعطيلي 
بازار به صورت خودسرانه كردند. در اين تعهدنامه، برخي از بازاريان تعهد 
دادند: »بسته بودن و تعطيلي براي ما فقط محدود به ايام و ساعات تعطيل 
رسمي يا ايام سوگواري مذهبي باشد«. پس از صدور اين تعهدنامه، دولت 

سهميه قندوشكر عاملين فروش را مجدداً برقرار كرد.
منبع: اسناد آرشيو ملي ايران، پرونده هاي 290/5517و 290/2582.

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

پليس تهران در مهرماه ســال42 قانوني را ابالغ كرد كه درگيري هاي 
بسياري بين مردم و رانندگان تاكســي پيش آورد. براساس اين قانون 
تاكســي بايد به صورت دربســتي اقدام به جابه جايي مسافران كند و از 
مسافران خواســته شــده بود كه اگر راننده اقدام به سوار كردن مسافر 
ديگري بين راه كرد، مسافر حق دارد به جاي 15ريال، تنها 5ريال پرداخت 
كند. مسافران خوشحال از اين قانون هم تنها 5ريال پرداخت مي كردند 
و همين باعث شد كه صحنه هاي دعواهاي كالمي و گاهي اوقات فيزيكي 
مسافر و راننده تاكسي بر سر يك  تومان در شــهر زياد شود. از آن طرف 
عده اي از مســافران معتقد بودند كه به دليل كمبود تاكسي، نمي شود 
چنين انتظاري داشت. دقايق زيادي بايد در خيابان ماند و همه تاكسي ها 
هم مسافري دارند و كسي به مقصدش نخواهد رســيد؛ از سوي ديگر 
پليس هم در اين ميان اعالم كرد كه از قانون جديد همه راضي هستند و 
اگر تاكسي اقدام به چنين كاري كند، حق شكايت و گزارش براي مسافر 

كامال پابرجاست و تاكسي ها فقط بايد دربستي باشند. مخلص كالم اينكه 
اين قانون نه رعايت شد و نه كسي توان رعايت آن  را داشت و تا مدت ها 
خيابان ها صحنه دعواي رانندگان عصباني و مسافران قانون مدار شده بود.

حضور و غياب در مدارس سختگيرانه مي شود
فرار از مدرسه در خالل ســال هاي42، آن قدر زياد شده بود كه وزارت 
فرهنگ را دست به كار كرد تا قانوني سفت و سخت براي حضوروغياب 
دانش آموزان كليه پايه ها انجام شود. سينماها و پارك ها و گردش هاي 
خياباني ازجملــه جاهايي بودند كه دانش آموزان بــه آنجاها مي رفتند 
و مدرســه را ترك مي كردنــد. وزارت فرهنگ كه از ايــن عدم حضور 
دانش آموزان به ستوه آمده بود به مدارس ابالغ كرد كه تمامي معلمين 
بايد به محض حضور در كالس، حضور و غياب انجام دهند و فهرســت 
غايبين به مدير و ناظم مدرسه سريعا اطالع داده شود تا پيگيري كنند 
كه دانش آموز غايب چرا در كالس و مدرسه حاضر نشده است. همچنين 
مديران مدارس بايد به شكل كتبي عدم حضور دانش آموز را به خانواده او 
اطالع دهند و از او بخواهند كه براي بررسي اين مسئله به مدرسه بيايند 
و اگر دليل موجهي براي غيبت فرزندشان نبود، تنبيه درنظر بگيرند. از 
سوي ديگر مدير مدرسه هم درصورت رؤيت دانش آموز در خارج از مدرسه 
بايد پاسخگو باشــد كه چرا دانش آموز مدرسه او، در ساعات تحصيل به 
گشت وگذار پرداخته است. در پايان هم وزارت فرهنگ اعالم كرده بود اگر 

معلمي سر كالس نيامد، دفتردار يا شخص ديگري بايد كالس را اداره كند 
و كالس نبايد تعطيل شود.

 

سازمان جلب سياحان، از وزارت داخله تا وزارت ارشاد
ايجاد يك نهاد براي جذب توريست به ايران

  الناز بایرام زاده ��������������������������������������������������������

ايران از ديرباز مورد توجه گردشگران و مسافران خارجي بود 
اما فعاليت هايي براي جذب گردشگر و توسعه جهانگردي 
در ايران، از ميانه هاي دهه1320 آغاز شــد؛ هرچند ايجاد 
نخستين ســازمان يا اداره مربوط به اين امر به سال1314 
بازمي گردد. نخستين اداره با نام »جلب سياحان« در وزارت 
داخله تاسيس شــد. اين اداره آن ســال ها در تالش براي 
ترغيب گردشگران براي سفر به ايران بود. حدود 6 سال بعد، 
شوراي عالي جهانگردي تاسيس و نام قبلي برچيده شد. در 
ادامه اين روند و در آستانه دهه1340، اداره امور جهانگردي 
در وزارت كشور تشــكيل شد. توســعه ارتباطات كشور و 
افزايش سرعت گردشگري در اين دهه تاريخ ساز، باعث شد 
تا در سال1342 »سازمان جلب سياحان« راه اندازي شود. 
اين سازمان داراي شورايي با تركيب وزارتخانه هاي اقتصاد، 
كشــور، فرهنگ و هنر، ســازمان برنامــه و بودجه، كانون 
جهانگردي ايران و 3عضو صاحب نظر و مطلع به پيشــنهاد 
سرپرست ســازمان و زيرنظر مستقيم نخســت وزير بود. 
اساس نامه سازمان نيز در 21 ارديبهشت ماه1345 تصويب 
شد. پس از گذر از اين دهه، محمدرضا پهلوي براي توسعه 
برنامه هاي گردشــگري در ايران و ورود آسان تر غربي ها به 
ايران، در سال1353 سازمان جلب ســياحان را در وزارت 
اطالعات و جهانگردي آن روزگار، ادغــام كرد. اما رويكرد 
امنيتي اين سازمان، به توســعه  و رونق گردشگري كشور 

كمك شاياني نكرد.
در چنين حال و هوايي، نشانه سازمان جلب سياحان توسط 
هوشنگ كاظمي، با اقتباس از نقوش سفالينه هاي سيلك 
كاشان طراحي شــد. طراحي نشــانه در اين دوره زماني با 
رويكردي جديد مواجه شده بود. طراحان در تداوِم رويكرد 
اســتفاده از نقوش تاريخي، با كاربردي كردن اين نقوش در 
طراحي نشــانه، باعث شــدند آثاري كه فقط در موزه ها و 
كتاب هاي تاريخ ديده مي شــدند، وارد زندگي مردم شوند. 
پوســترها و آگهي هاي گرافيكي اين سازمان، نقطه عطفي 
در تاريخ طراحي گرافيك ايران به شــمار مي رود؛ كارهايي 
كه توسط هوشــنگ كاظمي، كارشــناس هنري سازمان 
جلب ســياحان )1349-1342( و مؤسس بخش گرافيك 
اين سازمان طراحي شــده است. وي دانشــكده هنرهاي 
تزئيني )دانشگاه هنر فعلي( را در سال1339 تاسيس و براي 
نخستين بار در ايران، رشته گرافيك را به صورت تخصصي 
در اين دانشكده ايجاد كرد. شرح اين موضوع در ساِل1339 
همين ويژه نامه آمده است. او طي اين سال ها نمايشگاه هاي 

متعددي براي جلب توريســم برپا كرد. كاظمي، نخستين 
نمايشــگاه از پوسترهاي ســازمان جلب ســياحان را در 
سال1343، با همراهي ناصر مفخم - يكي از دوستانش - در 
گالري صبا برگزار كرد. او براي بروشــور اين رويداد مطلب 
بلندي نوشت كه در ادامه بخشي از آن را مي خوانيد: »آگهي 
ديواري را مي توان به 2 گروه تقسيم كرد: آگهي هايي كه در 
خيابان هاي درهم و پرغوغاي شهرهاي كنوني با مردماني 
شتاب زده و آشفته سروكار دارند و مي بايست با همه فريبايي 
در نقش و رنگ گســتاخ و شــديد و در پيام فشرده و كوتاه 
باشــند و ديگر آگهي هايي كه چهار ديوار بناها را به كمك 
مي گيرند تا در آرامش و زمان بيشــتر، مردماني را كه چند 
لحظه برجاي نشســته اند و خاطري آسوده تر دارند، در دام 
خويش فراگيرند و پيام خود را با دل فريبي بيشتر و نغمه اي 
پُر زير و بم تر بازگو كنند. اينجا آگهي جهانگردي را مي توان 
بيشتر از گروه دوم دانست، زيرا دام خود را با زيبايي و آرامش 
در چهارديواري بناها مي گسترد و با نور سحرانگيز چراغ ها 
درهم مي آميزد تا كاالي خود را خيال انگيزتر سازد. كاالي او  
رؤياست و يكايك اين آگهي ها پيامي دل فريب از سرزمين 
روياها برايمــان ارمغان دارند. آگهــي جهانگردي، زيبايي 
سرزمين هاي دور را به آرامي در برابر ديدگان ما مي گسترد 
و هوس ماجراهاي نپيموده را چون نغمه هاي فراموش شده 
كودكي در يادمان بيــدار مي كند. اينجا پهنه دشــت ها و 
اقيانوس ها، صحنه بازيگري انديشــه هاي ماست. بال هاي 
هواپيما بر روياهاي كودكي ما تكيــه دارد و جزيره هاي آن 
ســوي افق با اندوه شــيرين يادبودها درهم مي آميزد. اين 
نمايشگاه جلوه اي گوناگون از دام هايي است كه اين آخرين 
سال ها سوداگران روياها در برابر آنان كه از يك جا نشستن 

به ســتوه آمده اند يا در تب كنجكاوي و شايد ماجراجويي 
مي ســوزند، گســترده اند. اين آگهي ها، پيام هايي است از 
افق هاي دور كه ما را به ســوي خود مي خوانند يا آنكه ما را 
با اين انديشه مي برند كه درهم شكستن ميله هاي زندگي 
روزبه روز تا آنجا هم كه گمان مي كرديم، دشوار نيست و راه 

گريزي از قفس يكنواختي ها در برابرمان مي تواند باشد.«
اســداهلل بهروزان - از عكاســان مطرح دهه 1340 و ديگر 
هنرمند مؤثر در كارهاي گرافيك سازمان جلب سياحان بود. 
او پس از اشغال ايران توسط متفقين براي ادامه تحصيل به 
آمريكا رفت. پس از دريافت دكتري رشته نقاشي در 1338با 
اندوخته اي از هنر هاي گوناگون به ايران بازگشت. او كارش 
را در زمينه عكاســي با سازمان جلب ســياحان آغاز كرد و 
براي عكاســي از بناهاي تاريخي و باستاني به سراسر ايران 
سفر مي كرد. جمال الدين خرمي نژاد و پرويز ديبايي از ديگر 
طراحان و هنرمندان همكار در اين بخش از سازمان بودند. 
پس از پيروزي انقالب و تشــكيل »وزارت ارشاد اسالمي«، 
وظايف مربوط به امور ســياحتي، زيارتــي، ايران گردي و 
جهانگردي، در قالب معاونت امور سياحتي و زيارتي در اين 

وزارتخانه سازماندهي شد.

معراج قنبري

  عليرضا احمدي    ��������������������������������������������������������������������

بهار1342 آبســتن حوادث مهمي بود كه پيامدهاي آن، به ويژه 
در حوزه اقتصاد، تا مدت ها ادامه داشــت. حادثه حمله به مدرسه 
فيضيه قم كه در دومين روز از فروردين به وقوع پيوست، زمينه ساز 
اعتصاب در بازارهاي قم، تهران و مشهد شد و التهابات اقتصادي را 
به همراه داشت. در اين  ماه ورود اتومبيل هم آزاد شد و عاليخاني، 
وزير اقتصاد، اعالم كرد چون اتومبيل جزو كاالهاي ضروري است، 
ورود آن آزاد اســت. دراين ميان بهاي قندوشــكر نيز در هركيلو 
4ريال افزايش يافت. شكر هركيلو 25ريال و قند هركيلو 27ريال 
قيمت خورد. در روزهايي كه فضاي سياسي كشور در التهاب بود، 
اوضاع اقتصادي نيز تعريفي نداشــت، اما دولت علم سعي مي كرد 
با انجام اصالحاتي، چرخ اقتصادي كشــور را به گردش درآورد. در 
ارديبهشت ماه هيأت دولت بودجه كل كشور را با حدود 3ميليارد 
ريال كســري تصويب كرد و اعالم كرد درآمد عمومي كشــور در 
سال42 بيش  از 4ميليارد ريال كمتر از سال قبل خواهد بود. با وجود 
اين هيأت وزيران در 7ارديبهشت طرح فروش سهام كارخانه ها به 
مالكان روستاها را با هدف بازپرداخت بهاي زمين ها به مالكان در 
جريان اصالحات ارضي، تصويب كرد. راه اندازي شــركت شيالت 
جنوب در 28ارديبهشــت، امضاي 2موافقتنامه تجاري جديد با 
شوروي در 9خرداد و 5مرداد، انعقاد قرارداد ايجاد صنايع پتروشيمي 
با فرانســه در 19تير، تشكيل ســازمان مركزي تعاون روستايي 

در15مرداد و آغاز به كار كارخانه پتروشــيمي آبادان در 29دي، از 
ديگر اخبار مهم اقتصادي كشور بود.

چند روز بعد از اســتعفاي علم و صدور فرمان نخســت وزيري به 
نام حسنعلي منصور در 17اسفند، مهم ترين خبر اقتصادي سال 
منتشر شد؛ كارخانه اتومبيل سازي ايران ناسيونال كه در مردادماه با 

سرمايه اي نزديك به 10ميليون تومان توسط برادران خيامي بنيان 
نهاده شده بود، 28اســفند به صورت رسمي افتتاح شد. نخستين 
توليدات شــركت اتوبوس هاي معروف به »ال پي« بود كه شاسي 
آنها از آلمان وارد مي شد و خودروي سواري پيكان در ارديبهشت 

1346متولد شد.

آغاز امپراتوري پيكان
ايران  ناسيونال با سرمايه اي نزديك به 10ميليون تومان توسط برادران خيامي راه اندازي شد
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4صفحــه

سنت و خراسان

نثر

كمتر داستان نويسي جسارت هاي فرمي 
دولت آبادي را داشته  است

علي اكبر شيرواني �������������������������������������������������������������������������������������

ابتداي دهه40، در امتداد سنت بازگشت، محمود دولت آبادي با كوله باري 
از خراسان، داستان نويسي را آغاز كرد. از سوي ديگر، دولت آبادي همزمان 
در تئاتر مشــغول بود و با نمايشــنامه ها و فيلمنامه ها ســروكار داشت و از 
همان آغاز راه، زبانش آشــكارا نمايشــي بود. زبان نمايشــي، خصيصه اي 
هماهنگ با داستان نويسي مدرن و شــهري بود، اما او در مضمون به سوي 
دســتمايه هاي مدرن نرفت و بيشــتر به فضاي روســتايي پرداخت. كمتر 
داستان نويسي جســارت هاي فرمي دولت آبادي را داشته  است، اما در تضاد 

با اين جسوري، نثرش محتاط و محافظه كار بود و باقي ماند. به نظر مي رسد 
نويســنده هاي ايراني ميل اين چنيني در جمع نقيضه ها نداشتند و اقبال به 
كارهاي دولت آبادي، بسياري را به اين سمت وسو كشاند. ويژگي هاي زباني 
دولت آبادي متر و معياري شد براي كساني كه به فخامت نثر مي انديشيدند، 
سنت را مي جســتند، كالســيك هاي زبان فارســي را پاس مي داشتند و 
چارچوب هاي زباني را گرامي  مي داشــتند و نه به فرهنگســتان زبان گران 

مي آمد و نه صداي سنت شكنان را در مي آورد.
»مرحب براي يك لحظه الل شد. حرفي نتوانست بزند. تلق و تلق رفتن گاري 
و پشت قوز كرده پيرمرد را نگاه كرد، تا دور شد و در پناه تپه... از چشم افتاد. 

پس رو به جمعيتي كه جلوي كارخانه ايستاده بودند رفت و قاطي شان شد. 
همه جور آدمي توي شان بود. پير، جوان، ميانه سال، حتي جره. همه سينه به 
آفتاب داده، يا دست ها را زير بغل هايشان زده و قوز كرده و روي پاهايشان تكان 
تكان مي خوردند. هرچه بود آرام نداشــتند. هم سردشان بود و هم دلواپس 
بودند. دلواپس اينكه باالخره چه خواهد شد؟ البد هركسي زير زبانش از خود 
مي پرسيد: من را انتخاب مي كنند؟ و -البد- هركسي با خودش مي گفت: آن 
لندهور را نگاه كن. به خيالش از هيكل درشت كار بيشتري هم ساخته است! 
نمي داند كه كارگري به گردن كلفتي نيست. كارگر بايد جوهر داشته باشد، 

نه گرم كردن!«.

آرزوهاي بر بادرفته
سفسطه برنامه ريزي در خطاهاي شناختي

  جمال رهنمايي ������������������������������������������������������

  در سال1342 شاه با مشورت اسداهلل علم، دوست 
نزديك و همنشــين خلوت و جلوت خود تصميم 
مي گيرد با احساس امنيت خاطري كه از مجموعه 
شرايط كشور برايش ايجاد شده، با مخالفين سياسي 
خود برخورد هاي شديدتري را آغاز كند� او به سراغ 
همه ناراضيان و معترضين سياسي از همه طيف هاي 
و گروه ها رفته و موج دستگيري ها، محاكمات، زندان، 
تبعيد و اعدام و سركوب از نخستين روزهاي سال 

شروع مي شود�
از كتاب خاطرات اسداهلل علم كه براساس وصيت 
خودش 50سال پس از مرگش منتشر شد، چنين 
برمي آيد كه شــاه با انجام توافقات بين المللي با 
قدرت هاي بــزرگ، از ميــدان به در كردن رقباي 
احتمالي، حذف سياســيون قديمي كه با او سر 
ناســازگاري داشتند و نمايان شــدن چشم انداز 
سرازيرشــدن درآمــد نفــت، زمــان را براي 
يك دست كردن قدرت سياسي و آغاز حركت هاي 
بلند پروازانه سياســي مناســب ديده بود� اين 
برنامه هــاي آرماني و رؤيايي »انقالب ســفيد« 

نامگذاري شد�
برخالف تصــور محمدرضــا ايــن برنامه ها با 
مخالفت هاي وسيع و همه جانبه اي روبه رو شد كه 
مدام بر گستردگي و جديت آنها افزوده مي شد به 
حدي كه او كم كم تقريبا همه اين برنامه ها را كنار 
گذاشت و در عوض براي خود مخالفيني سرسخت 
و انتقام جو بر جاي گذاشت� جوانان دهه هاي 40 و 
50مثل سياسيون دهه هاي 20 و30 نبودند� آنها به 
تئوري هاي جديد در تحوالت سياسي و اجتماعي و 
شيوه هاي تازه مبارزه دسترسي داشتند� گروه هاي 
جديد سياسي سازماندهي شد و برخي گروه هاي 
راديكال تر به مبارزه مسلحانه روي آوردند و تعقيب و 
گريز آنها با نيروهاي مسلح از همه گروه هاي فكري و 
عقيدتي در شهرها، كوهستان ها و جنگل ها در داخل 
و خارج كشور شروع شد؛ مبارزه اي كه در نهايت شاه 
را براي بار دوم و براي هميشه مجبور به ترك كشور 

كرد و شد آنچه ديديم و شنيديم�
خطاهاي شناختي انسان در حوزه شناخت اجتماعي 
همواره مورد توجه روانشناسي اجتماعي بوده است� 
اين خطاهاي شناختي »منفي نگري«، »خوش بيني«، 
»آينده طاليي«، »تفكر جادويي« و »ســركوبي 
انديشه« نام دارند� نگاه رؤيايي و بلند پروازي در ذيل 
مفهوم خوش بيني قابل بررسي است� تمايل داشتن 
به اين باور كه ما مي توانيم در زماني كه پيش بيني 
كرده ايم كاري فراتر از توانايي هايمان انجام دهيم، 
»سفســطه برنامه ريزي« نام دارد� دولت ها – در 
نظام هاي ديكتاتوري افراد - در بيشتر جاهاي دنيا 
به دليل اين سوگيري خوش بينانه اغلب برنامه هايي 
دلچسب و اغوا كننده ارائه مي كنند كه معموال در 
زمان مقرر و در اندازه هاي پيش بيني شده محقق 

نمي شود�
نظريه »بوهلر – گريــن« دو عامل را در اين خطاي 
شناختي مؤثر مي داند؛ اول آنكه پيش بيني زمان 
براي انجام يك برنامه ما را وارد شيوه تفكر معطوف 
به آينده يا »شيوه روايتي« خواهد كرد� نتيجه چنين 
طرز تفكري تمركز روي آينده و ناديده گرفتن موانع 
بالقوه و مهم كنوني است� دوم آنكه به دليل احساس 
تكليف و تعهد در مقابل برنامه پيش بيني شــده، 
ما اغلب تصــور مي كنيم آنچــه روي خواهد داد 
همان شكلي را خواهد داشت كه ما مايل هستيم و 
تخمين هاي ما درباره اينكه چه وقت يك تكليف را 
به اتمام خواهيم رساند تحت تأثير اميال و آرزوهاي 
ما قرار مي گيرد� در اين شرايط ما در دام سفسطه 

برنامه ريزي افتاده ايم�
مجموعه شرايط فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و 
سياسي كشور همسو و همراه آرمان »تمدن بزرگ« 
حاصل از انقالب سفيد رؤيايي شاه نبود؛ رؤيايي كه 
به آشوب بيشتر در منطقه بحراني خاورميانه، تالطم 

ايران و سرنگوني او منتهي شد�

اي دلت خورشيد خندان!
ظهور پديده اي به نام پرويز مقصدي

ساواك به دنبال تبليغات مي رود
27اسفند ماه، وزارت اطالعات تشكيل مي شود

موسيقی

تجسمی

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

از همان روزهاي نوجواني، زماني كه بــه همراه معلمانش در باغ 
پدري گرد هم مي آمدند و ساعت ها به گفت وگو مي نشستند، نقشه 
راه زندگي برايش روشن تر از ديگران بود. مي دانست كه دوست 
دارد به فرهنگ مملكتش خدمت كند و از آنجا كه ســختكوش، 
خالق و با پشتكار بود بهترين هايش را خلق كرد. سيف اهلل وحيدنيا، 

پس از تحصيل در رشته حقوق دانشگاه تهران، براي ادامه تحصيل 
راهي فرانسه شد و با مدرك عالي بيمه و دكتري تجارت به وطن 
بازگشت. در ســال1342 بود كه مجله علمي و ادبي »وحيد« را 
منتشر كرد و اندكي بعد انتشارات »وحيد« را نيز راه انداخت. تمام 
هم  و غمش مؤسسه مطبوعاتي و انتشاراتي وحيد و عالقه مندي ها 
و مسئوليت هاي فرهنگي اش بود و آنچنان به آنها دلبسته بود كه 
اگر تعداد فرزندانش را از او مي پرسيدند مجله وحيد را نيز به تعداد 
فرزندانش مي افزود. در ســفرهاي مختلفي كه به نقاط مختلف 
جهان داشت نشــريات مختلف را رصد مي كرد و به پرسشگري 
درباره پيشرفت هاي آنان مي پرداخت تا پس از بازگشت بهترين 
تجربه هايش را در انتشارات و نشريه به كار بندد. انتشارات وحيد 
حدود 25ســال به حيات خود ادامه داد و كتب بسياري همچون 
»چند مقاله تاريخي و ادبي« از نصراهلل فلسفي و »دادگستري در 
ايران از انقراض ساساني تا ابتداي مشروطيت« به قلم سيدمحمد 
محيط طباطبايي را به چاپ رساند. وحيدنيا همچنين به تاسيس 
چاپخانه »وحيد« نيز مبادرت ورزيد. همچنين در ســال 1345، 
به منظور واردات و صادرات كتاب و مطبوعات، سازمان بين المللي 
كتاب را ايجاد كرد كه به گفته سيدفريد قاسمي در شانزدهمين 
كتاب مشاهير نشر كتاب ايران، از بهترين ابتكارات او بود. وحيدنيا 
نزديك به 70سال از عمر خود را صرف فعاليت هاي فرهنگي كرد و 

در سال1388 در تهران درگذشت.

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

مرور تاريخ نشان مي دهد كه ســازوكار ديوان ساالري حكومت 
پهلوي در ابتداي ســال هاي دهه 1340در حال تغيير اســت؛ 
چنانچه از بهمن ماه سال 1343اميرعباس هويدا براي 12سال و 
 6ماه بعدي به نخست وزيري مي رسد. اما پيش از اين تحول مهم، 

ساختارهاي دولتي دستخوش تغييرات مي شود. 
ازجملــه اين تغييرات، كوشــش دولت براي نظارت بيشــتر بر 
بخش فرهنگ و البته تجميع امور مربوط به فرهنگ در قالب دو 
وزارتخانه اصلي اســت. به اين ترتيب در واپسين روزهاي سال 
1342، اداره كوچك سياحان خارجي و تبليغات گسترش يافته 
و به وزارتخانه اي مســتقل تحت عنوان وزارت اطالعات تبديل 
مي شــود. هدف آن اداره كوچك كه در سال 1314ذيل وزارت 

كشور تأسيس شده بود، تبليغ و جذب ســياحان خارجي بود. 
اما وزارت اطالعات كه در چند نوبت باز هم بزرگ تر مي شــود، 
وظايف متعددي را عهده دار مي شود كه در سازوكار اداري فعلي 
در قالب دو وزارتخانه فرهنگ و ارشاد اسالمي و ميراث فرهنگي، 
گردشگري و صنايع دستي تقســيم شده. تشكيل اين وزارتخانه 
و وزارت فرهنگ و هنر كه در ســال بعد تأسيس مي شود، نشان 
از تغيير سياســت هاي دولت در قبل فرهنگ بــود؛ به واقع هم 
سياست هاي توسعه طلبانه پهلوي از ابتداي دهه 1340آغاز شد 
و تا پيروزي انقالب ادامه پيدا كرد. شــايد براي درك بهتر نحوه 
اداره اين وزارتخانه فقط كافي باشــد به ياد بياوريم كه نخستين 
وزير اين نهاد در كابينه اول هويدا، سرلشكر حسن پاكروان، يك 
چهره نظامي و امنيتي اســت كه پيش از انتصاب به مقام وزارت 

اطالعات، رئيس ساواك بود.

تصفيه مطبوعات
لغو امتياز نشريات، مطابق تصويب نامه تيراژ

مطبوعات

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

در 25اسفند 1341، در دوره اي كه امير اســداهلل علم، نخست وزير و 
جهانگير تفضلي، وزير مشاور و سرپرســت اداره كل انتشارات و راديو 
بود، قانوني به تصويب رسيد كه اندك مدتي بعد به »تصويب نامه تيراژ« 
مشهور شد. اين تصويب نامه مشتمل بر يك مقدمه و 7ماده بود و ماده 
اول آن مقرر مي داشــت: »از تاريخ تصويب اين اليحه قانوني، انتشار 
روزنامه يا مجالتي كه امتياز آن براي تهران داده شده است درصورتي 
كه تيراژ روزنامه كمتر از 3هزار و تيراژ مجله كمتر از 5هزار باشد، ممنوع 
خواهد بود«. آنطور كه مسعود كوهستاني نژاد، پژوهشگر مطبوعات، 
در مقاله »قانون شــمارگان مطبوعات« نوشــته، از فرداي صدور اين 
تصويب نامه تا 29اسفند، 61نشريه لغو امتياز شد. تفضلي مسئوليت 
لغو امتياز نشــريات را شــخصا برعهده گرفته و اين اقدام را »عاري از 
حب و بغض و نظر شخصي« توصيف كرد. برخي از جرايدي كه مطابق 
تصويب نامه اجازه فعاليت داشتند، به لغو امتياز نشريات هم صنفان شان 
واكنش نشــان دادند و اين تصويب نامه را تــالش دولت براي تصفيه 
مطبوعات قلمداد كردند. دكتر محمود عنايت، مدير مجله »فردوسي«، 
در مقاله اي با عنوان »تيراژ اصيل و تيراژ اصغرقاتل« نوشت: »در تصفيه 
جديد مطبوعات، ظاهرا معيار كار، تيراژ بوده اســت و اين البته معيار 
صحيح و عادالنه اي نمي تواند باشد. اگر قابليت بازارگرمي و جلب هر چه 
بيشتر خواننده و مشتري مالك كار باشد، مرحومه مغفوره بانو مهوش 
اصلح، اعلي، اقدم، اجل، انسب آحاد و افراد آدمي براي انتشار روزنامه در 
اين ملك است.« علي اصغر اميراني، مديرمسئول مجله »خواندني ها«، 
در مقاله »اصالح قانون مطبوعات نيازمند اصالح است« با اشاره به اينكه 
تعيين تيراژ ماهانه نه عملي و آسان است و نه قابل اطمينان نوشت: »من 
هنوز بعد از 23سال نتوانسته ام تيراژ دقيق خواندني ها را خودم بفهمم. 
زيرا فرق اســت بين مقداري كه چاپ مي شــود، با مقداري كه توزيع 
مي شود و مقداري كه فروش مي رود، تا مقداري كه پولش برمي گردد؛ 
خاصه كه تيراژ به تنهايي در هيچ يك از مراحل چهارگانه، دليل كمي 

يا زيادي خواننده نيست و نمي تواند باشد و هميشه تعداد خوانندگان 
يك نشريه به ويژه در مورد مجالت چندين برابر بيش از عده خريداران 
است و هميشه مساوي است با عده افراد خانواده خريدار و حتي دوستان 
و همســايگان او به عالوه خودش و اينها همه غيــراز مفت خوان ها و 
كرايه كن ها كه روزبه روز بر عده آنها افزوده مي شود، هستند«. به رغم اين 
مخالفت ها، در كل، لغو امتياز گسترده نشريات در سال1342 انعكاس 
زيادي در جامعه نداشت و توجه اغلب مطبوعات و حتي مخالفان رژيم 

را جلب نكرد.

بعد از موفقيت فيلم هاي خاچيكيان، 
سينماي فارسي توليد فيلم جنايي را 

در دستور كار قرار داد

گروه هنري پازارگاد تاسيس مي شود

مردها و جاده ها

حميد سمندريان در غروب روزهاي پاييز

سينما 

تئاتر 

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

استقبال عمومي از »فرياد نيمه شب«و »يك قدم تا مرگ« به سينماي 
فارسي رنگ و بوي جنايي بخشيد. در سالي كه خود ساموئل خاچيكيان 
فيلم نداشت خيلي ها در مســير او گام برداشــتند. تهيه كنندگان و 
كارگردان هايي كه راه فتح گيشه را در مسير فيلم جنايي مي جستند، 
سال 42 را به ســال دلهره و تعقيب و گريز تبديل كردند؛ »وحشت« 
)سيامك ياسمي(، »پرتگاه مخوف« )رضا صفايي(، »ترس و تاريكي« 
)محمد متوسالني(، »تار عنكبوت«)مهدي مير صمد زاده(، »زنگ هاي 
خطر« )رضا صفايــي(، »فرار« )عباس شــباويز(، »محكوم« )فرج اهلل 
نسيميان( و چند فيلم ديگر در اين زمره اند. مهم ترين فيلم جنايي42 و 
شاخص ترين فيلم سال، »جاده مرگ« )اسماعيل رياحي( است. چهره 
تأثير گذار فيلم هم نه اسماعيل رياحي فيلمنامه نويس و كارگردان كه 
احمد شيرازي اســت كه عالوه بر فيلمبرداري، دكوپاژ و مونتاژ فيلم را 
هم برعهده دارد. با حضور مؤثر آرمان و بوتيمار )هنرپيشگان فيلم هاي 
ساموئل( مقابل دوربين احمد شيرازي، هيجان و تعليقي حاصل مي شود 
كه نتيجه اش استقبال گسترده سينماروها و ثبت گيشه 600 هزار توماني 
در اكران اول تهران است. جاده مرگ شايد تنها فيلم جنايي آن سال ها 
باشد كه از آثار خود خاچيكيان هم خوش پرداخت تر از كار درآمد. در 
جاده مرگ هرجا كه نوبت اكشــن و تعقيب و گريز است فيلم به يمن 
توانايي هاي تكنيكي احمد شــيرازي مي درخشد و هرجا كه رگه هاي 
ملودرام پررنگ مي شود، نتيجه مشابه ديگر فيلم هاي فارسي از كار در 

مي آيد. در همين سال تار عنكبوت با همنشيني نام هايي كه مهندس 
ميرصمدزاده گردهم مي آورد نمونه جالب و قابل مطالعه اي است. اقتباس 
احمد شاملو )كه نامش در تيتراژ نيامده( از داستان جيمز هادلي چيس، 
با حضور ايرج قادري و دكتر هوشنگ كاووسي، تالشي است جاه طلبانه 
كه خيلي مورد توجه سينماروها قرار نمي گيرد. مثل كوشش قابل توجه 
ناصر ملك مطيعي در »مردها و جاده ها« كه تيپ كاله مخملي با معرفت 
را با اغراق كمتر و واقع گرايي بيشتر، بازآفريني مي كند. سال42 سال 
خداحافظي مجيد محسني از سينماي فارسي هم است؛ خداحافظي در 
اوج و رفتن به مجلس شوراي ملي، با »پرستوها به النه باز مي گردند«، 
از فيلم هاي محبوب و مورد توجه اين سال كه هم مردم دوستش دارند 

و هم مقامات.

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

ســال هاي پاياني دهه1330 را بايد دوران رونق تئاتر بدانيم، از اواخر 
دهه30 بســياري از گروه هاي تئاتر در اداره هنرهــاي دراماتيك، با 
رياســت مهدي فروغ گرد هم مي آيند تا نمايش هايي را براي پخش 
از تلويزيون توليد كنند. اين، نقطه آغاز شــهرت بسياري از بازيگران 
تئاتر براي مخاطبان تلويزيون است. اداره هنرهاي دراماتيك از تئاتر 
در شهرســتان ها هم غافل نبود. به عنوان مثال در مهر1342 خليل 
موحد ديلمقاني نمايشــنامه »اســب ســفيد« و كمدي تك پرده اي 
»خواستگاري« از چخوف را به صورت تور در برخي شهرستان ها اجرا 
مي كند كه مخاطب بســيار هم دارد. نويسندگاني چون غالمحسين 
ساعدي، اكبر رادي و بهرام بيضايي در اين دوران به عنوان نسل جديد 
نمايشنامه نويسان جوان ايران مورد توجه قرار گرفتند. آنها هر سال آثار 
خود را منتشر مي كردند، يا به صحنه مي آوردند و يا به عنوان بخشي از 
برنامه تلويزيون در مقابل دوربين اجرا مي كردند. نتيجه اين رونق كه 
از اواخر دهه1330 آغاز شد، شكل گيري گروه هاي جوان بود. ازجمله 
در سال1342 حميد سمندريان گروه هنري پازارگاد را تاسيس كرد. 
سعيد پورصميمي، اسماعيل محرابي، جمشيد مشايخي، پرويز كاردان، 
اسماعيل شــنگله، منوچهر فريد، مهدي فخيم زاده و ثريا قاسمي از 

نخستين اعضاي اين گروه بودند. گروه هنري پازارگاد در سال1342 
نمايشنامه »غروب روزهاي پاييز« نوشته فردريش دورنمات را با ترجمه 
و كارگرداني حميد ســمندريان، از طرف اداره هنرهاي دراماتيك در 
تلويزيون اجرا كرد. اجراي نمايشنامه هايي از نمايشنامه نويسان مشهور 
جهان از آغاز دهه40 موجب آشنايي بســياري از عالقه مندان تئاتر با 

نويسندگان اروپايي نظير استريندبرگ و ايبسن شد.
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مثل يك فرزند
آغاز به كار انتشارات »وحيد«

نشر وانكاوی معاصر ر

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

ترانه »نفرين« براي گستره اي پهن از عالقه مندان موسيقي و ترانه، 
بيش از همه يادآور صداي خوش لحن آرتوش و در مرتبه بعدي، 
كالم دريغ آميز پرويز وكيلي است. اما در تاريخ نگاري ترانه، اين اثر 
زيبا و خاطره انگيز مبناي ظهور آهنگساز خوش ذوق وتاريخ سازي 
اســت كه بعد از درگذشــت پدر و در شــكم مادر از لنينگراد به 
تهران آمد. ابتدا به كار ساخِت ساز و سپس نوازندگي فلوت بامبو، 
آكاردئون، ارگ و پيانو پرداخت. خودآموز رشــد كرد و رفته رفته 
آهنگساز ترانه هايي شد كه ضمن بهره گيري از عاطفه  موسيقايي 
غني، بافــت و فرمي جدا از نمونه هاي پيشــين خود داشــتند؛ 
آنچنان كه ملودي هاي »ساده و ممتنع« او در بستري از آكوردها، 
تجربه اي متفاوت، نو و شيرين را از توازن ميان اين دو مؤلفه بازتاب 
مي دادند. زيبايي، گوش نوازي، تفاوت، محبوبيت و از همه مهم تر 
تازگي آهنگ هاي پرويز مقصدي براي ترانه را – به ويژه در دوره 
نخست آهنگسازي اش از 1342 تا 1351 – بايد نشانه جلوه گيري 
ســليقه هاي متفاوت از دوگانه  »راديو« و »الله زار« دانست؛ هر 
چند سويه ديگر اين يادگزاري هم مي تواند متوجه سرخوردگي  
مقصدي از قدرناشناسي چهره هاي بهره مند از هنر او و سرانجام 

تراژيك و تلخش در سال هاي انتهايي عمر باشد.
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