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با دوچرخه  كرونا را 
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 FATF تصويب نشدن
به سود ترامپ شد

كرونــا،اكبرعالمــيراازجامعــه
هنريايرانگرفت

همشهریريشههاياختالفدولت
ومجلسبرسرســنددخلوخرج
سالآيندهراكالبدشکافیميكند
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يکديگربنشــينندوفرشببافند.
بيکاريآنها،توليــدوفروشفرش

دستبافرابهحداقلرساندهاست

پيشنهادهاييبرايدوچرخهسواري
درروزهايسرد

دوچرخهسواريازدورانقاجاركهبراي
نخستينباركاركنانسفارتانگليس
بادوچرخهدرشــهرترددميكردند
تابهامروزكهدوچرخــهدرايراندر
مواقعييكوسيلهحملونقلبوده،

روندسينوسيداشتهاست.

عليربيعــي:درســايهتحريمهاي
غيرقانونــيوتروريســماقتصادي
آمريــکا،متأســفانهكشــورهاو
شــركتهايكميحاضربهتعامل

ماليوبانکيباايرانهستند

يادداشت
حسين ايماني جاجرمي ؛  جامعهشناس

يکيازمسائليكهدرجامعهباآنروبهروهستيماين
استكهبهنظرميرسدمســئوالندرمباحثكالن
جامعهبايدسياستگذاريهايحوزهكرونارابهترازآنچهامروزشاهدآنهستيم،
پيشببرند.باوجوداينکــهقدمهايزياديبرايمديريتومهاركرونابرداشــته
شده،امايکيازمسائلپيشروهماكنونايناستكههمسووهمزمانباتصويب
برنامههاوسياستهاياجرايي،بخشيازالزاماتاجتماعيوفرهنگيكهمنجربه
اثربخشياينسياستهاميشود،ديدهنشدهودرنتيجهاجرايطرحوبرنامههاو
حتيپروتکلهادرجامعهبهاهدافموردانتظارمنجرنميشود.زمانيميتوانگفت
كهسياستگذاريهاازباالبرايكنترلومهاركرونادرجامعهبهدرستياجراشده
كهالزاماتيمانندتامينمنابعموردنيازوهمزمانآموزشجامعهپيشبينيودر
اجرايسياستهاديدهشدهباشد.روشناستكهاحکامومصوباتكليدرمديريت
بحرانكنونيكهفراگيروگستردهاست،كافينخواهدبود.عالوهبرايننبايدشيوه
سياستگذاريبهگونهايباشدكهمردماحساسكنند،نهادهايباالدستيبهگونهاي
پيشميروندكهبيشــترانتظاراتراازمردمدارند،امادرجاييكهالزماستبه
تعهداتومسئوليتهاييكهخودشاندراينشرايطدربرابرجامعهبرعهدهدارند
بهطوركاملعملنميكنند.اگرچهدرماجرايكرونامردمورفتارروزمرهآنهانقش
بسيارتعيينكنندهايدرمهارزنجيرهانتقالبيماريدارد،امارويکردهمهنهادهاي
باالدستيبايدبهگونهايباشدكهمشــاركتمردمراجلبودرواقعجامعهرابراي

مشاركتدراينحوزهاقناعكند.
مشخصادرسياستاخيراجباربهاستفادهازماسككهباهدفكاهششيوعبيماري
كرونادرجامعهاجراشدهاســت،اينانتقادوجودداردكهبخشعمدهمسئوليت
گسترشبيماريدرجامعهازسوينهادهايباالدستيبهمردمواگذارشدهاست.
برخيمسئوالنبهطورمستمرميگوينداگرآمارفوتشدگانباالميرود،اينمردم
بودهاندكهپروتکلهارارعايتنکردهاند؛درحاليكهبايدتوجهداشــتكهآياهمه
الزاماتموردنيازبراياجرايپروتکلهابراياقشــارمختلفجامعهفراهماست؟
دســتگاههاونهادهايمختلفبرايبهتراجراشــدنپروتکلهامسئوليتهايي
دارند؛اينمسئوليتهاچقدراجراشدهوچطورميتواننقشآنهارادركنارنقش
مردمتقويتكرد؟برهمگانروشناستكهاقشارمختلفجامعهازنظراقتصادي
شرايطدشواريراتجربهميكنندوبسياريازآنهابهدليلاينفشارهاقادرنيستند
پروتکلهايابالغيازسويمســئوالنرابهطوركاملرعايتكنند.اينجاستكه
نقشنهادهاياجتماعيوبحثحمايتاجتماعياهميتخودرانشــانميدهد.
درستاستكهتاميناقالمبهداشتيبرايهمهافرادجامعهامکانپذيرنيست،اما
دستكمبخشــيازافرادجامعهكهنيازمندحمايتهاياجتماعيبيشترهستند
ميتواننددراينزمينهتحتپوششسياســتهايحمايتيقرارگرفتهوبهاين
ترتيببرايرعايتبيشترپروتکلهاترغيبشوند.دراينزمينهعالوهبرنهادهاي
دولتي،نهادهايشهريهمميتوانندتأثيرگذارباشــند.دربسياريازشهرهاي
جهان،شــهرداريهادرجايگاهيكنهــاداجتماعينقشمؤثريرادرپيشــبرد
سياستهايكرونابرعهدهگرفتهاند.تأكيدميكنمبهترينسازمانيكهميتواند
سياستهايپيشگيرانهرادرجامعهدنبالكندودرهمهكشورهاموفقيتزيادي
نيزداشتهاست،مديرانشهريهستندوبايددولتباارائهامکاناتكافيبهمديران
شهريازآنانبرايپشتيبانيازاجرايطرحهايكالنبهداشتيدرجامعهحمايت
وزيرساختهايشهريرابرايعبورازبحرانكنونيتقويتكند.افزونبراينبايد

ازظرفيتنهادهايمردميوتشکلهابيشتراستفادهشود.
نکتهبسيارمهميكهدرمقطعكنونيبايدبهآنتوجهكرد

ايناستكهكرونادرواقعيكمسئلهاجتماعياستكهصرفاباسازوكارهاييمثل
جريمهمهارنميشود.

شرايط اقتصادي مانع اجراي 
دستور العمل هاي بهداشتي
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چريك های تكنوكرات
حسنعليمنصورتوسطهيأتهايموتلفه

اسالمیترورشد

قاتل غزل خوان
هوشنگاميني؛مرديكهبيدليلآدمهاراميكشت

فرهنگ تفكيك شد
تشکيلوزارتخانهايبهعنوانآموزشوپرورش

سفر بي حاصل به شرق
كاروانبزرگايران،ازالمپيكتوكيوي1964،تنهابا2برنزبهخانهبرگشت

1343

باتوجهبــهتعطيليهــايپيشرو
)پنجشنه،جمعهوشنبه(ايننگرانيجامعه

وجودداردكهدرشهرهايمختلفبا
موججديديازســفرهاروبهروباشيمآنهمدر
شرايطيكه26استانكشورازنظرافزايشتعداد
مبتاليانوجانباختگانكرونــادروضعيتقرمز

قراردارند.
درهفتهجاريتعدادجانباختگانكرونادركشور

در2روزشنبهودوشنبهبراينخستينباردر8ماه
گذشتهبه254و272رسيد.درچنينوضعيتي
نکتهمهميكهازســويكارشناسانومسئوالن
ســتادمقابلهباكرونابرآنتأكيدميشود»سفر

نرفتن«و»ممنوعشدنمسافرت«است.
هماكنونتهران،اصفهان،قم،آذربايجانشــرقي،
خراسانجنوبي،سمنان،قزوين،لرستان،اردبيل،
خوزســتان،كرمانشــاه،كهگيلويهوبويراحمد،

گيالن،بوشــهر،زنجان،ايالم،خراســانرضوي،
مازنــدران،چهارمحــالوبختيــاري،البــرز،
آذربايجانغربي،مركزي،كرمان،خراسانشمالي،
همدانويــزددروضعيــتقرمزواســتانهاي
كردســتان،هرمزگان،فارسوگلســتاننيزدر
وضعيتهشــدارقراردارنــد.درايــنبيننکته
مهميكهبهنظرميرســدايناستكهتعطيالت
3روزهآخرايــنهفتهميتواندفرصتيباشــدتا

خانوادههاازخانههايخودخارجنشوندوبهنوعي
بهكندشدنروندگســترشبيماريكوييد-19
وزنجيرهابتــالبهكروناكمككننــد.اگربهفکر
سفرهســتيدودرحالبرنامهريزي،بهيادداشته
باشــيدكهدرطول4روزگذشــته927هموطن
درشــهرهايمختلفكهممکناستمقصدسفر
شــماباشــند،جانشــانرابهدليلابتالبهكرونا

ازدستدادهاند.

آيا  ديدن اين مرد  
ممنوع است؟

4

 پرونده اي براي 30سالگي
»رفقاي خوب« اسكورسيزي

نام استان هاي قرمز را به ياد داشته باشيد

سراب ايمني جمعي 
رئيسســازمانجهانيبهداشتبه
دولتمردانجهانهشداردادهاست
كهنبايدويروسكرونــارابهاميد
ايمنيجمعيبهحالخودرهاكنند
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19ماهبعــدازتعطيلــيبرنامهنود،بازگشــتعادل
فردوســيپوربايكبرنامهاينترنتيخبرمهميبودكهورزش

هوادارانايــنمجريمحبوبرابهتماشــايدوبارهاو
اميدوارميكرد.برنامهنودكهدراسفندماه97ازنگاهداورانومردم
بهترينبرنامهتلويزيونلقبگرفتهبود،3روزبعدازدريافتجايزهبا
حکمتعطيليمواجهشــدوتصويرعادلفردوسيپورنيزپسازآن
تاريخ،هرگزدرتلويزيونرسميكشورديدهنشد.پسازايناتفاقات
عجيب،بينندگانپرتعدادنودتامدتهاسراغاينبرنامهراميگرفتند
وهشتگهاوتوييتهايمربوطبهعادلونودشبکههاياجتماعيرا

بهتسخيرخوددرآوردهبود.
اينموجرسانهايتازهداشتفروكشميكردكهخبربازگشتعادل
ازطريقتلويزيونهاياينترنتيوآنهمبــاتهيهواجرايبرنامهاي
شبيهنود،بارديگرناماورابرسرزبانهاانداخت.فردوسيپوركهدر
طولاينمدتسکوتاختياركردهوكوچكتريناظهارنظريدرباره
اتفاقاترخدادهنداشت،بازهمبهسکوتخودادامهدادامااينخبر
كهاوبرايتهيهواجرايبرنامهجديدشازوزارتارشادمجوزگرفته
استعالقهمندانشرااميدواركردكهبازهماوراباهمانشگردهاي
جذابقديميبهتماشابنشينند.البتهاينبارنهدرتلويزيونرسميو

دولتيايران،بلکهدرپلتفرمهاياينترنتيودرمديوميكامالموازي
باتلويزيون.امااينخبرخوببرايهــوادارانفوتبالدوامچنداني
نداشتودرحاليكهقراربودبرنامهعادلازآبانماهپخشخودراآغاز
كنددرآخرينروزهايمهرماهخبرلغومجوزاينبرنامهبهرسانههاي
رسميرسيد.درابتدااعالمشــدبرنامهايبهتهيهكنندگيواجراي
عادلفردوسيپوربرايتهيهوپخش»غيرزنده«ازارشادمجوزگرفته
قصدپخشزندهداشتهكهساترا)سازمانتنظيممقرراترسانههاي
صوتوتصويرفراگير(مجوزپخشزندهبهاينبرنامهندادهاست.اما
بعدامشخصشداساسادرخواســتيبراياجرايزندهدركارنبوده
وفردوســيپوروتيمشازهمانابتدابرايبرنامهضبطيوغيرزنده
اقدامكردهاندكهساترابهاينبرنامهمجوزندادهاست.تنهااظهارنظر
رسميمسئوالنســاترادراينزمينه،رشتهتوييتياستكهيکياز
مسئوالناينسازماندرصفحهشخصياشمنتشركردهوتوضيحاتي
دراينخصوصارائهدادهاســت.عليسعدكهدربيوگرافياشخود
راسرپرســتمعاونتكاربرانوتنظيمگرياجتماعيساترامعرفي
ميكند،نوشتهاست:»درنخستينجلسهشورايموافقتكليانتشار
كه9مهربرگزارشد،بههرسهدرخواستبرنامههايارائهشدهازسوي
رسانههايصوتوتصوير،پروانهانتشاراعطاشد.مجوزبهبرنامههاي

همرفيق،واســخنديشوديرينديرينكهپيشبينيميشوداقبالآيا ديدن اين مرد  ممنوع است؟
مخاطبانرابهخودجلبكنند،دراينجلســهتصميمگيريشــد.
شــرططرحبرنامههادرشــورايموافقتكليانتشــار،عدموجود
موانعحقوقي،قضاييوامنيتياســتكهدرمــوردبرنامه99كهبه
درخواستفيليمووكافهبازارمطرحشــدهبود،بهدليلعدمدريافت
مکتوباستعالممراجعمســئول،عمالموضوعقابلطرحوبررسي
توسطشورايمذكورنبود.حيطهمسئوليتيساترافقطتصميمات
رسانهاياســت.لذادرصورتوجودمالحظاتاســتعالمي،دعاوي
حقوقيوياپروندههايقضايي،ساتراامکانبررسيتقاضاهايرسيده
رانخواهدداشت.«عليســعدالبتهدرادامهتوضيحدادمنظورشاز
»عدمدريافتمکتوباستعالم«اينبودهكهاستعالممثبتيدريافت
نشدهونتيجهاستعالم)دربابموانعحقوقي،قضاييوامنيتي(منفي
بودهاست.اينکهدقيقاكداممرجعقانونيطي2سالاخيربهتمامي
استعالمهادربارهعادلفردوسيپورپاسخمنفيميدهدوبافعاليت
اينچهرهرسانهايمخالفتميكند،پرسشبيپاسخياستكهبعد
ازاقداماخيرساترايكعالمتسؤالديگرهمبهآناضافهميشود.با
تصميماخيرمسئوالنوعدماعطايمجوزبهفردوسيپور،اينچهره
پرطرفدارهمچنانپشــتخطقرمزممنوعيــتميماند.ازآخرين
اجراهاوگزارشهايعادلآنقدرگذشتهكهحاالديگرمردماورانهبا
فوتبالوچهرهخندانشدربرنامهنود،بلکهباجمالتتلخيكهاخيرا

بهزبانآوردهبهيادميآورند.
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گردش شاپرك ها  ميان كودكان كار
شهرداريتهرانبا15مينيبوسرنگي،ارائهخدماتپزشکي

وآموزشيبهكودكانكارراشروعكرد
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روي خط ديپلماسي

قضايی

   هدف اسرائيل از رابطه با امارات
اسماعيل هنيه، رئيس دفتر سياسي جنبش حماس در گفت وگو با 
پايگاه خبري ميدل ايست آي درباره توافق اسرائيل و امارات گفت: 
ما بيشتر از اماراتي ها رهبران اســرائيل را مي شناسيم و مي دانيم 
چگونه فكر مي كنند. دوست داريم به برادرانمان در امارات اعالم 
كنيم كه آنها در نتيجه اين توافقات شكست خواهند خورد، زيرا 
تنها چيزي كه براي اســرائيل مهم است دســتيابي به جاي پاي 
نظامي و اقتصادي در مناطق نزديك ايران است. آنها از كشورتان 
به عنوان يك ورودي اســتفاده خواهند كرد و ما دوســت نداريم 
ببينيم كه اسرائيلي ها از كشور امارات به عنوان يك سكوي پرتاب 

استفاده كنند./ ايسنا

   آلمان همچنان حامي برجام
نمايندگي دائم دولت فدرال آلمان در سازمان ملل متحد در پيامي 
توييتري نوشت: »آلمان همچنان به حفظ و اجراي كامل قطعنامه 
2231 شوراي امنيت و برجام پايبند است. خروج آمريكا از برجام 
و اعمال مجدد تحريم هاي اين كشور عليه ايران باعث تأسف است، 
اما آلمان از اقداماتي كه ايران برخالف بندهاي كليدي مرتبط با 

مسائل هسته اي در برجام صورت داده نيز نگران است.«/ ايسنا 

دستور رئيسي براي برخورد با عوامل 
اوباش گرداني

پس از انتقادات گســترده فعاالن مدني و سياسي و حقوقدانان از 
اوباش گرداني نيروي انتظامي در شــهرهاي مختلف، رئيس قوه 
قضاييه به دادســتان تهران دســتور داد كه درخصوص ماجراي 
اوباش گرداني اخير با متخلفان اعم از بازپرس و يا مأموران برخورد 
شــود. مركز رســانه قوه قضاييه اعالم كرد: »در ماجراي اوباش 
گرداني اخير، حجت االسالم رئيسي از همان لحظات اوليه اطالع، 
به دادستان تهران دســتور داده است درخصوص مصاديق تعدي 
از قانون و نقض حقوق شهروندي، با متخلفين اعم از بازپرس و يا 
مامورين برخورد شود. ايشان ضمن تأكيد بر برخورد قاطع و بي امان 
با اراذل و اوباش، حكم به تشهير را صرفا در صالحيت دادگاه و آن 
هم در چارچوب قوانين و مقررات مي داند كه تعرض به متهم ولو 
اوباش قطعا مجاز نيست « اين اقدام سيد ابراهيم رئيسي با استقبال 
برخي فعاالن مدني و سياسي مواجه شــد؛ عمادالدين باقي طي 
يادداشتي در صفحه توييتر خود با اشــاره به اين دستور رئيسي 
نوشت: »سال86كه مرتضوي اوباش گرداني را درتهران راه انداخت 
و متهمان را مورد ضرب و شتم و تحقير قرار  دادند، وقتي نوشتيم 
و مصاحبه و اعتراض كرديم دادســتاني تهران بيانيه داد و همه را 
تهديد به برخورد و مجازات كرد، اما اينكه اين بار اتفاق نيكويي رخ 
داده و شنيده شدن سخن منتقدان و ادله آنها درخور تقدير است.«

كافه مجلس

عكس خبر

  چرا قاليباف سفر مي رود؟
 محمدباقرقاليباف در ســومين ســفر اســتاني اش به سيستان و 
بلوچســتان به دليل نقض پروتكل هاي بهداشــتي كرونا و ايجاد 
دوگانگي در رعايت معيارهاي بهداشــتي اين امر، مورد انتقاد قرار 
گرفته اســت. او ديروز در پاســخ به اين نقدها و اين سؤال كه آيا 
نمي شد از همان تهران كارها و مشــكالت را پيگيري مي كرديد، 
گفت: 40ســال تجربه كار اجرايي من ثابت كرده اســت كه بدون 
حضور در ميدان هيچ كاري بدون  اشكال پيش نمي رود. وي افزود: 
اگر كاري كه در حال انجام است، از نزديك پيگيري نشود يا آن كار به 
سرانجام نمي رسد يا با نقص انجام مي گيرد؛ بنابراين چه افرادي كه 
قصد سياستگذاري دارند، چه كساني كه مي خواهند مديريت كنند 
و چه كساني كه در فاز اجرا هستند، نيازمند اين حضور در ميدانند 
كه از نزديك فرصت ها و چالش ها را ببينند و حرف مردم را بشنوند. 
به گزارش خبرگزاري صداوسيما، قاليباف تأكيد كرد: به ويژه براي ما 
كه در مجلس هستيم، مهم ترين ذي نفعان ما مردم هستند؛ لذا بايد 

بدانيم مردم چه مي خواهند و اولويت آنها چه هست.
 

  اليحه جامع انتخابات كجاست؟
محمدصالح جوكار، رئيس كميسيون شوراها درباره سرنوشت اليحه 
جامع انتخابات كه دولت هرازگاهي بر ضرورت بررســي آن تأكيد 
مي كند به خانه ملت، گفت: ما اليحــه اي به نام اليحه جامع قانون 
انتخابات نديده ايم. وي افزود: بررسي اليحه جامع قانون انتخابات 
زمان زيادي مي برد. پس با توجه به اينكه براي انتخابات 1400امكان 
رسيدگي به اليحه نبود، از اين رو به صورت خيلي فوري موضوعات 
و موارد مهم قانون انتخابات رياست جمهوري و انتخابات شوراهاي 
شهر و روستا را در قالب طرح مورد بررسي قرار داده ايم. بررسي اليحه 
جامع قانون انتخابات را در فرصتي مناسب در دستور كار مي گذاريم؛ 

چراكه اين اليحه نياز به دقت بيشتر و كار كارشناسي عميق دارد.

وداع با شهيد خان طومان
مادر شهيد زكريا شــيري اينگونه پيكر فرزند شهيدش را در آغوش 
كشيده است. وداع خانواده شهيد مدافع حرم زكريا شيري سه شنبه 
22مهر1399 در معراج الشهدا تهران برگزار شد. شهيد مدافع حرم 
زكريا شيري از شهداي تازه تفحص شده در منطقه خان طومان سوريه 

بود كه به همراه 7شهيد ديگر به ميهن بازگشتند.

 تصويب نشدن لوايح مبارزه با تامين 
مالي تروريسم و جرائم سازمان يافته دولت

فراملي، فشار تحريم هاي آمريكا عليه 
ايران را مضاعف كرده است. اين لوايح سال گذشته به 
بايگاني مجمع تشــخيص مصلحت نظام و شوراي 
نگهبان سپرده شــدند، اما آثار واقعي آنها البه الي 
بازگشت تحريم هاي آمريكا ديده مي شود. سخنگوي 
 FATF دولت درباره تأثير تصويب نشدن لوايح مرتبط با
در افزايش قيمت ارز و اينكــه »با وجود تحريم هاي 
18بانك ايراني، آيا پيوستن ايران به FATF بالوجه 
نبود« به همشهري گفت: به رغم آنكه، قرار گرفتن در 
ليست سياه FATF عواقب منفي براي اقتصاد كشور 
دارد، اما در واقع عكس آن معادله اي كه اشاره كرديد، 
در حال اتفاق افتادن است. همپوشاني وارد شدن ايران 
به ليست سياه FATF و شرارت هاي آمريكا در اعمال 
تحريم ها، كامال به سود رژيم ترامپ تمام شده و آمريكا 
تالش دارد كه با مقصر جلوه دادن ايران در عدم پذيرش 
استانداردهاي  FATF از زير بار مسئوليت وارد كردن 
فشار مضاعف بر مردم شانه خالي كند. ما به نوبه خود 
مسئله لوايح مربوط به FATF را مورد رسيدگي قرار 
خواهيم داد اما براساس تجربيات چند سال گذشته، 
حتي اگر اين مسئله هم نمي بود، در سايه تحريم هاي 
غيرقانوني و تروريســم اقتصادي آمريكا، متأسفانه 
كشورها و شركت هاي كمي حاضر به تعامل مالي و 
بانكي با ايران هســتند. عدم پذيرش استانداردهاي 
FATF دستاويزي براي سرپوش گذاشتن بر جنايات 
تحريمي آمريكا فراهم كرده، ولي دولت مصمم است 
كه نه اجازه چنين سوءاستفاده اي را به آمريكا بدهد و 
نه در برابر بي توجهي به اهميت FATF در برخورداري 
از تعامل هاي سازنده و مثبت مالي و بانكي با جهان 

بي اعتنا بماند.

آماده ميانجيگري هستيم
ســخنگوي دولت از آتش بس هفته قبل جمهوري 
آذربايجان و جمهوري ارمنستان در همسايگي شمال 
ايران اســتقبال كرد و گفت: ما از هرگونه ابتكاري 
كه بتواند موجــب توقف جنگ ميــان آذربايجان 
و ارمنســتان، برقــراري آتش بــس و جلوگيري از 
كشته شدن انسان ها شود، حمايت مي كنيم. در اين 
راستا از همان ابتداي شروع درگيري ها و در جريان 
گفت وگوهــاي رئيس جمهور و وزيــر امور خارجه 
كشــورمان با همتايان خود در 2كشور ارمنستان و 
جمهوري آذربايجان و مقامات ساير كشورهاي منطقه 
و همچنين موضعگيري هاي ساير مسئوالن رسمي 
كشورمان، جمهوري اسالمي ايران آمادگي خود را 
جهت ميانجيگري، كمك بــه حل بحران و كاهش 
تنش بين 2 كشور اعالم كرده اســت. علي ربيعي 
درباره مواضع ايــران در درگيري هاي اخير منطقه 
قفقاز تصريح كرد: ايران يكي از كنشگران معدودي 
است كه با همه طرفين و كنشــگران اين موضوع 

اعم از دو طرف درگيــر و طرف هاي ديگر منطقه اي 
روابط خوبي دارد. بر اين اساس سعي كرديم به شكل 
دوجانبه با هر دو پايتخت در ارتباط مستمر باشيم، 
دسترسي يكســاني به خاطر سياست هاي درست 
قبلي وجود دارد و  با كنشگران منطقه اي در ارتباط 
باشيم. او يك مورد نقض آتش بس و به خاك و خون 
غلتيدن تعدادي از زنان، كودكان و اهالي بي گناه شهر 
گنجه را دردناك توصيف كرد و افزود: الزم است كه 
نگراني و تأسف عميق دولت جمهوري اسالمي ايران 
را از كشته شدن غيرنظاميان اعالم كنم و بر ضرورت 
عدم تكرار اين حوادث درحالي كه منطقه و مردمان 
كشورهاي ما بيش از هر زماني به صلح و آرامش نياز 

دارند، تأكيد كنم.

بناي دولت مچ گيري نبوده است
علي ربيعي در بخشــي از نشســت هفتگي خود با 
خبرنگاران به مسئله جريمه افراد متخطي در رعايت 
پروتكل هاي بهداشتي بيماري كرونا هم پرداخت. او 
با اشاره به تصميمات سختگيرانه تر ستاد ملي مقابله 
با كرونا خطاب به مردم گفت: اين ســختگيري ها 
ازجمله جرائم انجام شــده فقط بــراي حفظ جان 
شهروندان است و هدف اصلي توجه جامعه به رعايت 
دستورالعمل هاي بهداشــتي و اهميت حفظ جان 
انسان هاست. اساســا جريمه هدف نيست، جريمه 
يك ابزار است، هشدار براي خودكنترلي است و ايجاد 
اتفاق عمومي ذهني براي رعايت دستورالعمل هاي 
بهداشتي است و اين نظارت عمومي مي طلبد. دستيار 
ارتباطات اجتماعي رئيس جمهور با ابراز تأســف از 
كاهش رعايت پروتكل هاي بهداشتي به 42درصد در 
سطح كشور و 32درصد در تهران، تأكيد كرد: ستاد 
ملي به دنبال اين است كه رعايت دستورالعمل هاي 
بهداشتي اعم از رعايت فاصله اجتماعي، استفاده از 
ماسك و شست وشوي مرتب دست ها آنچنان بايد 
نهادينه شود كه تخلف از دستورالعمل به يك ناهنجار 
تبديل شــود. درخصوص رعايت دستورالعمل هاي 
بهداشتي، نانوايي ها و رستوران ها بيشترين اخطار 
بهداشتي را دريافت كرده اند. به گفته او »استفاده از 
ماسك در سطح كشــور كامال كاهش يافته است.« 
علي ربيعي با بيان اينكه در ســطح شــهر خيلي 
محترمانه و با شــيوه هاي پيش بيني شــده از آنها 
جريمه اخذ مي شود، افزود: بايد اين امر را به هنجار 
تبديل كنيم، بايد منكر باشد. ما چشم اندازي نداريم 
كه اين بيماري كي از بيــن مي رود، جامعه خودش 
بايد حساس باشــد. بناي دولت مچ گيري از جامعه 
نبوده است؛ شما هم قرار نيست از دولت مچ  گيري 
كنيد. چيزي كه مربوط به جان و ســالمت است، 
در همه كشــورها مورد توجه قرار مي گيرد. ما بايد 
مراعات كنيم. رفت وآمدهاي خانوادگي بيشتر شد و 
سالمندان را مبتال كردند و االن بيش از 80 درصد از 

مبتاليان امروز سالمندان هستند.

تصويب نشدن FATF به سود ترامپ 
تمام شد

 سخنگوي دولت در پاسخ به سؤال همشهري

ربيعي: در سايه تحريم هاي غيرقانوني و تروريسم اقتصادي آمريكا، متأسفانه 
كشورها و شركت هاي كمي حاضر به تعامل مالي و بانكي  با ايران هستند

محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه 
روز گذشته در جلسه ستاد هماهنگي ديپلماسی

اقتصادي دولت، از سفر خود به چين، 
ديدار و توافقــات با مقامات اين كشــور در حوزه 
تبادالت مالــي و پولي و روابط 2كشــور در حوزه 
حمل ونقل دريايي گزارشي ارائه كرد؛ روايتي كه در 
كنار گزارش عبدالناصر همتــي، رئيس كل بانك 
مركزي از سفر به عراق و تالش هايش براي استفاده 
از منابع ارزي در ساير كشورها، تحرك ديپلماسي 
اقتصادي در ميانه ميدان جنگ اقتصادي و بحران 

كرونا را نشان مي دهد. 
براســاس گزارشــي كه اخيرا خبرگزاري ايسنا با 
استناد به برآوردهاي اتاق بازرگاني تهران منتشر 
كرد، در سالي كه دولت آمريكا تالش كرده تمامي 
روزنه هاي معامالت تجاري ايران با ديگر كشورها 
را ببندد، بيش از 2۵درصد از كل صادرات غيرنفتي 

ايران به مقصد چين انجام شده است.
 پس از چين كه بيشــترين ســهم را از صادرات 
و واردات ايــران دارد، دوميــن واردكننده عمده 
كاال از ايران، عراق است؛ 2كشــوري كه در ۵روز 
اخير مقصد ســفرهاي 2مقام بلندپايه ايراني قرار 
گرفته اند. پس از چين و عراق، كشــورهاي امارات 
متحده عربي و افغانستان وارد كننده عمده كاال از 
ايران در دوران تحريم هستند؛ با اين حال آنچه در 
جريان سفر ظريف به چين مورد توجه قرار گرفت، 
يكي قرارداد 2۵ســاله ايران-چين بود و ديگري 
پيشــنهادي كه دولت پكن براي »ايجاد ساختاِر 
چندجانبه منطقه اي« مطرح كرد؛ پيشنهادي كه 
بعد از آن مانور مشــترك نظامي كه دي ماه سال 
گذشته، چين، روسيه و ايران در درياي عمان انجام 
دادند، بايد نشانه تمايل چين براي بازيگري مؤثرتر 

در منطقه گرفته شود. 
سعيد خطيب زاده، سخنگوي وزارت خارجه تأييد 
كرده كه چنين طرحي از ســوي چين در ســفر 
ظريف مطرح شــده و گفته اســت: چين همانند 
روسيه طرحي درباره خليج فارس ارائه كرده است. 
وي اما گفته طرحي كه ايران با عنوان صلح هرمز 
براي امنيــت خليج فــارس داده، جامع تر بوده و 
ساختاردارترين طرح ارائه شده است. 10روز قبل 
از سفر محمدجواد ظريف به چين، حسن روحاني 
رئيس جمهور در پيامي كه به مناســبت ســالروز 
تاسيس جمهوري خلق چين خطاب به »شي جين 
پينگ« رئيس جمهور اين كشور فرستاده بود، به 
همين برنامه مشــترك جامع راهبردي 2۵ساله 
بين 2كشــور اشاره كرده و نوشــته بود:  اطمينان 
دارم نهايي سازي و امضاي برنامه مشاركت جامع 
راهبردي 2۵ســاله بين 2كشــور گامي بزرگ در 
جهت پيشبرد منافع مشترك و در راستاي صلح و 
ثبات بين المللي و مقابله با يكجانبه گرايي خواهد 

بود.

دستاورد دولت
حسن روحاني و دولتش تالش مي كنند كه قرارداد 
2۵ساله با چين را به عنوان دستاورد دوم خود در 

عرصه سياســت خارجي پيش از پايان اين دولت 
به اســم خود ثبت كنند؛ نخســتين و مهم ترين 
دستاورد دولت روحاني در عرصه سياست خارجي 
توافق هسته اي برجام بود كه محصول آن توافق، 
آنگونه كه بايد چيده نشد. با اين حال اين دو، شايد 
در يك نقطه تفاوت مهم داشــته باشــند؛ هرچه 
برجام و توافق هسته اي در داخل كشور دشمنان 
و منتقدان سرسخت داشت؛ همبستگي و صداي 
واحدي درباره توافق چين از داخل كشــور ديده 
و شنيده مي شود. ســعيد خطيب زاده، سخنگوي 
وزارت خارجه كشــورمان روز دوشنبه در نشست 
خبري خود با اشاره به همين همصدايي در داخل 
كشور درباره قرارداد ايران و چين گفته بود: اجماع 
جدي در داخل ايران و چين وجــود دارد كه اين 
اجماع، بسيار ارزشمند اســت تا روابط 2كشور به 

سطح مشاركت راهبردي ارتقا يابد. 

مخالفان دائمی
تنها مخالفان اين توافق، از طيف محمود احمدي نژاد 
هستند كه در مقطعي با سخنراني او، شايعاتي هم 
درباره اعطاي برخي جزاير ايرانــي به چيني ها راه 
افتاد؛ شــايعاتي كه خيلي زود مشخص شد كذب 
است. با اين حال افرادي از همين طيف محمدجواد 
ظريف وزير امور خارجه را تيرماه امسال به مجلس 
فراخواندنــد و در همانجا درباره موضــوع قرارداد 
2۵ساله با چين سؤال كردند؛ همان جلسه معروفي 
كه مجلسي ها ظريف را با داد و فرياد و هياهو بدرقه 
كردند. برخي نمايندگان مثل محمدرضا صباغيان، 
نماينده مردم يزد و مهريز گفته بودند »احســاس 
مي شــود دولت مي خواهد با اين قرارداد، شكست 
تلخ برجام را جبران كنــد، اما نظارت مجلس نبايد 
فراموش شود«. با اين حال ظريف در همان جلسه 
معروف كــه تنها مورد حضــورش در صحن علني 
مجلس يازدهم تا امروز بوده، گفت: اگر تعهد قانوني 
در اين قرارداد باشــد ما بايد به مجلس ارائه دهيم، 
در غير اين صورت به عنــوان مصوبه دولت، مجلس 
در تطبيق قوانين به اين قرارداد ورود خواهد كرد؛ 
لذا اين قرارداد هيچ وقت بر مجلس پوشيده نخواهد 
ماند. با اين حال واقعيت موضوع اين اســت كه اين 
قرارداد 2۵ساله به نوعي محصول برجام و برخاسته 
از برجام است. شي جين پينگ، رئيس جمهور چين 
نخستين مقام بلندپايه اي بود كه بعد از اجراي برجام 
24دي ماه سال94 به ايران سفر كرد. در همان سفر 
دوطرف توافق كردند كه روابط 2كشــور از روابط 
مشاركت راهبردي به سطح باالتري يعني مشاركت 
جامع راهبردي ارتقا يابد. دولت چين مشــاركت 
جامع راهبردي با كشورهايي مانند آفريقاي جنوبي، 
الجزاير، كشورهاي مهم آسياي ميانه مانند قزاقستان 
و برخي كشورهاي مهم اروپايي دارد. در جريان سفر 
رئيس جمهور چيــن به ايران و ديــدار وي با رهبر 
معظم انقالب، موضوع قرارداد 2۵ساله مطرح شد. 
رهبر انقالب در آن جلســه با اشاره به سياست هاي 
سلطه گرانه برخي كشورها به ويژه آمريكا و همكاري 
غيرصادقانه آنها با كشــورهاي ديگــر گفتند: اين 

آيا سند همكاري 2۵ساله ايران و چين در دولت روحاني نهايي خواهد شد؟

ايران و چين تالش دارند قرارداد 2۵ساله را در پنجاهمين سالگرد 
روابط ديپلماتيك 2كشور در سال2021 رونمايي كنند

آورده چين

 جزئيات قرارداد هنوز نهايي
 نشده است

درباره جزئيات قرارداد ايران و چين هنوز 
چيز دقيقي منتشر نشده است. البته به گفته 
ظريف چيز پنهاني وجــود ندارد اما اصول 
ديپلماسي حكم مي كند كه طرفين تا پيش 
از نهايي شدن يك توافق كه مذاكرات آن 
در جريان است مشت خود را براي يكديگر 

باز نكنند.
ســخنگوي وزارت خارجه گفته است اين 
طرح يك ســند و راهبرد است و مربوط به 
موضوعات روز نيست. بخش هايي از اين سند 
درباره همكاري هايی در زمينه حمل ونقل و 
انرژي است. اخيرا مجيدرضا حريري به برخي 
از بندهاي اقتصادي اين قرارداد 25ســاله 
اشاره كرده و گفته است: در يكي از بندهاي 
اين برنامه به تاســيس شهرك خودرويي 
پرداخته شده است. يعني وزارت صنعت، 
معدن و تجارت براي توليــد خودروهاي 
مشترك بايد شهركي را در اين زمينه تاسيس 
كند. به طور قطع دولت چين و ايران، خودرو 
نمي سازند. هر 2وزارتخانه هاي 2كشور ممكن 
است به اين تفاهم برسند كه شركت هاي 
خودرويي را به يكديگــر معرفي كنند و 
قراردادي در اين رابطه بنويسند و به هرحال 
تنها شركت خارجي خودرويي كه در ايران 
سرمايه گذاري مســتقيم كرده، شركت 
»چري« چين اســت. رئيس اتاق بازرگاني 
ايران و چين درباره چگونگي نقل و انتقال 
پول با چين نيز گفته بود: چنانچه بتوانيم 
نظر چيني ها را درباره اين برنامه 25ســاله 
جلب كنيم، از اين پس نفت و گاز بيشتري 
مي فروشيم. پيش از اين محمدجواد ظريف 
درباره شايعه واگذاري جزاير ايراني به چين 
هم گفته بود: اين موضوعات درست نيست، 
حتي يك ذره هم واقعيــت در موضوعات 
مطرح شده وجود ندارد. ما نه يك متر زمين 
و نه حتي حق بهره برداري انحصاري از يك 
وجب خاك ايران را به چين و هيچ كشــور 

ديگري نداده و نخواهيم داد.

ث
مك

چرا كشور تعطيل نمي شود؟
ربيعي همچنين درباره علت عدم تعطيلي كشور در موج سوم كرونا، گفت: جريمه في نفسه به دنبال 
نشان دادن ناهنجاري با انگشت است و قصد ما از جريمه، بازدارندگي است. ما بيشتر دلمان همراهي و 
همكاري جامعه و نظارت همگاني را مي طلبد و اين جرائم در بخش هاي غيرفردي به اندازه كافي اثرگذاري 
دارد. ما چشم اندازي براي از بين رفتن كرونا در آينده نداريم و تعطيلي را راه حل مناسبي نمي دانيم و 
بنا براين تعطيلي راه حل مناسبي نيست و به جاي تعطيلي بايد به دنبال زندگي براساس پروتكل ها 
باشيم. البته در استان ها به استانداران اختيار داديم هر صنف و شغلي را كه تشخيص مي دهند، بتوانند 
تعطيل كنند و صنوف پرخطر نيز تشخيص داده شدند و در تهران نيز اين شناسايي صورت گرفته است.

ث
مك

وضعيت موجب شده كه كشورهاي مستقل، به دنبال 
همكاري هاي بيشتر با يكديگر باشند و توافق ايران 
و چين براي روابط اســتراتژيك 2۵ساله در همين 
چارچوب است كه بايد با پيگيري جدي دوطرف، 
توافق ها حتما به مرحله عملياتي برســند. احتماال 
نگاه دولت روحاني و تيم ديپلماسي بر اين است كه 
اين قرارداد را كه از اسفند سال گذشته پيش نويس 
آن از سوي طرف چيني ارائه شده، تا پايان اين دولت 
به سرانجام برسانند. چه آنكه محمدجواد ظريف بعد 
از سفر اخيرش به چين در توييتي نوشت: با درنظر 
گرفتن پنجاهمين ســالگرد روابــط ديپلماتيك 
2كشور در ســال2021 به عنوان فرصتي تازه، باور 
دارم كه مفهوم مشــاركت جامــع راهبردي بين 
2كشور در آينده غني تر خواهد شد. ظريف با اشاره 
به مذاكراتش با وانگ يــي، همتاي چيني اش گفته 
است: ما اجماع بر سر گستره اي از مسائل همچون 
عميق تر كردن روابــط دوجانبه، توســعه برنامه 
همكاري 2۵ساله، حفاظت از توافق هسته اي ايران 
و مخالف با يكجانبه گرايي را تقويت كرديم. تيرماه 
امســال در خبر كوتاهي اعالم شد كه پيش نويس 
نهايي سند »برنامه 2۵ســاله همكاري هاي جامع 
ايران و چين« به تصويب هيــأت دولت جمهوري 
اسالمي ايران رسيد و وزارت امورخارجه مأمور انجام 
اقدامات نهايي تا امضاي اين سند با طرف چيني شد.

سرعت مجاز در جاده سياست ايران
رئيس جبهه پيروان خط امام و رهبري درباره تحوالت سياسي كشور با خبرگزاري 

مهــر گفت وگــو كــرده اســت. محمدرضــا باهنــر دربــاره نامزدهــاي احزاب
رياست جمهوري 1400 گفته كه در مجلس يازدهم هم چهار، پنج نفر احتمال 
دورخيز براي انتخابات رياست جمهوري را دارند. باهنر همچنين ورود ناطق نوري به صحنه 
انتخابات را بعيد دانست و با اشاره به جلسات خود با ناطق نوري تصريح كرد: »ما تالش كرديم 
كه او فعال شود، اما قاطعانه مي گويد احساس تكليف نمي كنم به همين جهت در حوزه علميه 
خود مشغول به فعاليت است و اراده اي براي ورود به فعاليت هاي سياسي ندارد. از اين رو تمايلي 
براي نقش آفريني در صحنه سياســي چه به عنوان يك كانديداي انتخابــات و چه به عنوان 
كارگردان صحنه سياسي ندارد.« اين چهره سياسي اصولگرا در انتقاد از رفتارها و طرح هاي 
مجلس يازدهم با ذكر مثالي گفت: »يك زماني به احمدي نژاد مي گفتند چرا فالن وزير را عوض 
كرديد، او پاسخ مي داد، من مي خواهم با 140 كيلومتر سرعت بروم و او ]وزير[ نمي تواند با اين 
سرعت حركت كند. گفتيم، شما اشتباه مي كنيد كه مي خواهيد با اين سرعت حركت كنيد. 
در جاده هاي ايران بيش از 100 كيلومتر نمي شود رفت، بايد 100 كيلومتر رفت و به قول پليس 
راهور بايد با سرعت مطمئنه حركت كرد.... مي خواهم بگويم، مجلس 2 تا 3 ماه طول مي كشد 

تا بفهمد يك سري كارها را ممكن است دوست داشته باشد انجام دهد، اما نشدني است.«



3 شهر چهارشنبه 23 مهر 99  شماره 8062  2 3 0 2 3 6 1 5

   جوانكده صبح رويش
از ديگر فعاليت هايي كه براي توانمندسازي كودكان كار 
با سن بين 15 تا 18ســال در حال انجام است، جوانكده 
صبح رويش نام دارد. برنامه، با تالش مدرسه صبح رويش 
براي به حركت درآمدن فعاليت هاي آموزشي و توليدي 
مهارت آموزان در حوزه هاي فرهنگي، هنري، علمي، فني 
و مهارتي و ورزشي و... به منظور اشتغال زايي و كارآفريني 
صورت مي گيرد. جوانكده صبح رويش همانگونه كه از 
نامش پيداست، همراه نوجوانان و جوانان است تا محيطي 
امن و مفيد را از لحاظ آموزشــي، فرهنگي، اجتماعي و 
روانشناختي فراهم آورد. هدف اين مركز، استعدادسنجي، 
برنامه ريزي و آموزش حرفه اي طي چندين مرحله است تا 
مهارت آموزان با شناسايي استعدادها و عاليق و پرورش 
توانايي ها و مهارت هايشــان بتوانند آينده بهتري براي 
خود رقم بزنند. رشته هاي گوناگوني مانند  كامپيوتر، زبان 
انگليسي، برقكاري، جوشــكاري، لوله كشي، صحافي، 
مكانيك، نجاري، خياطي، آشپزي، شيريني پزي، هنركده 
خالقيت هنري، تكنيك هاي مختلف در نقاشي كودك، 
طراحي با مداد كنته، مدادرنگي، پاستيل گچي و روغني 
و ساير تكنيك هاي استفاده از انواع رنگ ها)رنگ روغن 
روي بوم، گواش، اكريليــك، رنگ هاي طراحي پارچه با 
استفاده از برگ درختان، انگشت، شيشه، اسفنج و...(، 
لعابكاري، سراميك شكسته، سفال، هويه كاري، فرشينه، 
عروسك سازي ، گل ســازي ، پتينه و چرم، در اين مراكز 

ارائه مي شود.

حامد فوقاني
دبير گروه شهري

 با موهاي بلند مجعد، چشم هاي درشت 
و گونه هاي آفتاب ســوخته، به محض گزارش

ديدن ميني بوس رنگارنگ، ناخودآگاه 
جلو مي آيد و درســت جلوي در آن مي ايستد. خانم 
وثوقي، به پيشــوازش مــي رود و او را به داخل دعوت 
مي كند. كودكي كه تا لحظاتي پيش، پالستيكي پر از 
دستمال كاغذي هاي مكعب شكل مخصوص ماشين را 
در دســت داشــت، مردد اســت كه پا روي پله هاي 
ميني بوس بگذارد يا نــه. خانم مــددكار از او دعوت 
مي كند اما اسماعيل، چشم هايش را ريز مي كند و هنوز 

مطمئن نيست كه مي تواند سوار شود 
يا نه. داخل اتوبوس با آن صندلي هاي 
مبله فسفري رنگ را َورانداز مي كند. 
بعد نگاهي به طرح مك كويين )ماشين 
اصلي انيميشــن معروف ماشين ها( 
روي جعبــه دســتمال كاغذي هــا 
مي انــدازد. انگار در انتظــار دريافت 
اسباب بازي است و آن را از خانم وثوقي 
طلب مي كند؛ »ماشين مك كويين رو 
هم داريد؟« مددكار مهربان اتوبوس در 
پاســخ مي گويــد: »مك كويين كه 
راستش نه، اما جايزه هاي شبيه اون رو 
برات آوردم.« اسماعيل حاال تأييديه را 

گرفته. خانم مددكار ديگري هــم از ميني بوس پياده 
مي شود؛ ماسك، دستكش و عينك محافظ بر صورت 
دارد  با يك سبد تجهيزات پزشــكي. او توضيحاتي به 
اسماعيل براي حفاظت از خودش در برابر كرونا با زبان 
ساده بيان مي كند. بعد توضيح مي دهد چرا بايد از او و 
دوستانش آزمايش بگيرد. اسماعيل محل سكونتش در 
آن ســوي منطقــه 18 تهــران، نزديــك بــه 
كوره پزخانه هاست. باورش سخت است اما اغلب روزها 
دوشيفت كار مي كند؛ گاهي در همان كوره پزخانه ها بار 
جابه جا مي كند و عصرها به ميانه شهر و چهارراه وليعصر 
مي آيد تا دستمال كاغذي بفروشد. سالمت او و كودكان 
كار شبيه اش، در شلوغي هاي شــهر گم مي شود. به 
همين خاطر، براي پايش سالمت و رسيدگي به وضعيت 
اين طفل هاي معصوم در روزهاي كرونايي تهران، طرح 

غربالگري و ارائه بسته هاي حمايتي از سوي شهرداري 
با همكاري انجمن ها، سازمان هاي مردم نهاد، خيرين و 
مراكزي تحت عنوان پرتو يا صبح رويش انجام مي شود؛ 
طرحي كــه در جاي جاي شــهر به ويــژه محله هاي 
آسيب پذير جنوب تهران در حال اجراست. البته طرح 
ميني بوس هاي خوشحالي و شاد براي كودكان كار، در 
واقع فاز دومش راه اندازي شده و فاز نخست آن، اواخر 

سال گذشته به اجرا درآمد.

1111كودك تحت پوشش
سرپرســت ســازمان رفاه، خدمات و مشاركت هاي 
اجتماعي شــهرداري تهــران، طرح هــاي حمايتي 
از كــودكان كار را يك موضوع گمشــده در البه الي 
موضوعات روز عنوان كرد و گفت: »كنوانسيون حقوق 

كودك ســازمان ملل متحد، 
بسياري از حقوق، ازجمله حق 
»تصميم گيري« و »مشاركت 
اجتماعي« كودكان را به روشني 
مــورد تأكيد قرار داده اســت. 
متأســفانه اين بخش از حقوق 
كودكان در فضاهاي شهري ما 
كمتر مورد توجه قرار گرفته و با 
وجود آنكه در يك بستر شهري، »حق كودك بر شهر« 
فرصت مشاركت در حاكميت محلي را به همراه دارد، 
اما در عمل آنچه رخ مي دهد نشــان دهنده نامهرباني 
شهر با شهروندان كمتر از 18 ساله اش است. حال براي 
آنكه در مسير »شهر دوستدار كودك«، كه بر پايه »حق 
بر شهر« استوار شــده، حركت كنيم، بايد حمايت از 
كودكان كار براي رفع نيازهاي سالمتي و آموزشي شان 
را در دستور كار قرار دهيم.« سيدمالك حسيني با بيان 
اينكه كودكان آسيب ديده چون كودك كار و كودك 
خيابان، در معرض خشــونت و... شــرايط دشواري را 
ســپري مي كنند و نيازمند حمايت هــاي اجتماعي 
گسترده تري هستند، افزود: »هم اكنون 28مركز پرتو و 
4مدرسه صبح رويش، تعداد 1111كودك را شناسايي 
كرده و خدماتي همچون خدمات مشاوره، مددكاري، 

آموزشي، بهداشــتي و درماني، توانمندسازي و... به 
كودكان و بعضا خانواده هاي آنها ارائه مي كنند. در عين 
حال، براي ارائه خدمات بهتر، بايد حمايت ها از مديريت 
شهري و سازمان رفاه بيشتر شــود و ديگر نهادها هم 

جدي تر قدم جلو بگذارند.«

من يك  رويا مي خواهم 
مديريــت شــهري تهــران در ســال جاري بــراي 
خدمت رساني به كودكان كار و خيابان، 5محور اصلي 
را مشخص كرده است. برنامه هاي زيرساختي )تامين و 
تجهيز محل فعاليت مؤسسات فعال در حوزه كودكان 
كار و خيابان(، برنامه هاي مناسبتي )برگزاري مراسم 
روز جهاني كودك، روز مقابله با كار كودك، تامين لباس 
گرم در زمستان براي كودكان خيابان، روز درختكاري 
و...(، برنامه هاي آموزشي )شامل آموزش مهارت هاي 
زندگي، ســوادآموزي، زبان انگليســي، كامپيوتر(، 
برنامه هــاي خدمات اجتماعي )خدمــات مددكاري 
اجتماعي، روانشناختي، پزشكي، آموزش پيشگيري 
از خشونت و...( و برنامه توانمندسازي مهارتي شغلي 

كودكان باالي 15سال، اين 5محور هستند.
در ميان ايــن برنامه هــا، راه انــدازي ميني بوس 
شــاپرك با شــعار »من به كار نياز ندارم... من يك 

 رويا مي خواهم« بــا طرح هــاي گرافيكي جذاب 
و كودكانه، با اســتقبال و همراهــي خانواده هاي 
كودكان آســيب ديده همراه شده اســت. در اين 
ميني بوس  ها، مددكاران و پزشــكان بســته هاي 
ســالمتي را بــه خانواده هــا تحويــل مي دهند 
و بــه ارائــه مشــاوره هايي در مــورد چگونگــي 
 حفــظ ســالمتي در برابــر بيماري هــا به ويــژه

 كوويد-19مي پردازند. غربالگري سالمت و انجام 
آزمايش كرونا نيز بخشي از برنامه هايي است كه با 
راه اندازي اين مراكز سيار اجرا مي شود. اين در حالي 
است كه مدرسه صبح رويش هم با توجه به شرايط 
خاص و ويژه كــودكان كار كه امــكان حضور در 
مدرسه را ندارند، مدرسه سيار جابزي را راه اندازي 
كرده اســت. اين مدرســه در واقع ميني بوسي با 
امكانات كالس درس است كه به محله هاي محروم 
كودكان كار تهراني مي رود و امكان كودكي كردن 
و تحصيل آنها را فراهم مي كند تا شــوق حضور در 
مدرسه را برايشــان به وجود آورد. البته ستاد ملي 
مقابله با كرونا، به دليل موج ســوم شــيوع كرونا، 
فعاليت هاي اين مدرسه را محدوده كرده است. با 
وجود اين، جابزي كه شخصيت كارتوني به حساب 
مي آيد، حســابي توانســته كودكان را به ســمت 
خود جــذب كند. طراحي ظاهري و داســتان اين 
ميني بوس استخراج شده از ذهن خود كودكان كار 
به عنوان موجودي ناشناخته است كه از سرزميني 

دور آمده تا با آنها دوست شود و آموزش شان دهد.

شورا

در نشست هم انديشي شهردار تهران با اعضاي شوراي شهر 
مورد تأكيد قرار گرفت

همچنان بر مدار فسادزدايي
شوراي شهر تهران ديروز پيش از 
اينكه براي تغيير نام بعضي معابر 
و تعيين تكليــف باغ هاي تهران 
وارد دستور جلساتش شود، نشست مهمي با شــهردار تهران داشت و 
جلسه هم انديشي اعضاي شورا و شهردار كه معموال سه شنبه ها برگزار 
مي شود، ديروز صبح به بحث درآمدهاي شهرداري، نوع مديريت و تمركز 
بر فساد زدايي و انتصابات شهرداري گذشت؛ موضوعي كه محسن هاشمي 
رفسنجاني، رئيس شوراي شهر هم در حاشيه جلسه شوراي شهر آن را 

تأييد كرد و توضيحاتي در اين باره داد.

دولت يارانه حمل ونقل عمومي را تامين كند
رئيس شــوراي شــهر تهران از بي توجهي به حمل ونقل عمومي گاليه 
كرد و از دولت خواست يارانه اي كه بايد به حمل ونقل عمومي تخصيص 
دهند را تامين كند تا مشكالت شهروندان در بخش حمل ونقل عمومي 
برطرف شود. محســن هاشمي رفسنجاني در حاشــيه جلسه شوراي 
شهر گفت: » افزايش نرخ كرايه هاي حمل ونقل عمومي مشكلي از ما دوا 
نمي كند. لذا از دولت مي خواهيم يارانه اي كه بايد به حمل ونقل عمومي 
تخصيص دهند را تامين كند تا مشــكالت حمل ونقــل عمومي براي 
شهروندان برطرف شود.«  او  افزود: » قبل از آغاز جلسه با شهردار تهران 
جلسه داشتيم. در اين جلســه به مباحث مهمي نظير بحث درآمدهاي 
شهرداري، نوع مديريت و تمركز بر فســاد زدايي و انتصابات شهرداري 
اختصاص داشــت.« هاشمي رفســنجاني همچنين درخصوص بحث 
افزايش 25درصدي نرخ كرايــه حمل ونقل عمومي و اينكه اين موضوع 
در كميسيون تخصصي شــورا رأي نياورده، گفت:» در ابتدا بايد اشاره 
كنم كه بخشنامه و مصوبه اي از سوي دولت ابالغ شده كه افزايش نرخ ها 
نمي تواند بيشتر از20يا 25درصد باشد و سازمان تعزيرات براساس همين 
مصوبه دولت، نسبت به اين موضوع بسيار حساس است. اگر چنين اتفاقي 
هم بيفتد هيأت تطبيق آن را رد مي كند. البته به دليل اينكه اين موضوع 
تنها مصوبه دولت است و قانون نيست، ما مي توانيم تمكين نكنيم، اما در 
اينگونه موارد ما با دولت هماهنگي هاي الزم را انجام مي دهيم. « او ادامه 
داد:» از ســوي ديگر مقدار درآمدي كه اين افزايش نرخ براي ما حاصل 
مي كند، مشكلي را از حمل ونقل عمومي حل نمي كند. چرا كه كمبود 
ما در اين زمينه 200ميليارد تومان است و درآمدي كه حاصل مي شود، 
در خوش بينانه ترين حالت تنها 40تا 50ميليارد تومان است. ضمن اينكه 
اين افزايش نرخ مي تواند بازتاب بدي عليه مديريت شهري داشته باشد.« 
رئيس شوراي شهر تهران خاطرنشان كرد:» در اين زمينه آنچه مورد نظر 

اعضاي شوراست، اين است كه پيشنهاد جايگزين 
به دولت ارائه شود. اين پيشنهاد مبني بر تامين 

و تخصيص يارانه هاي حمل ونقل عمومي اســت كه بايد از سوي دولت 
 پرداخته شــود و ما ايــن موضوع را مجدانــه از دولــت مي خواهيم.«

خبر

مديرعامل شركت راه آهن شهري تهران و حومه )مترو( خبر داد
قرارداد توليد 13رام قطار متروی 

8واگني در آستانه امضا
شهرداري تهران با شركت واگن سازي  تهران درحال انجام مذاكرات نهايي 
براي عقد قرارداد توليد 13رام قطار مترو با سهم داخلي سازي  50درصدي 
است. علي امام، مديرعامل شركت راه آهن شهري تهران و حومه )مترو( در 
گفت وگو با پايگاه خبري شهر، از آخرين مراحل نهايي شدن قرارداد توليد 
13رام قطار مترو خبر داد و گفت: اخذ مجوزهاي عقد قرارداد از هيأت مديره 
و مجمع عمومي مترو به رياست شهردار تهران انجام شده است. همچنين 
مذاكرات با شركت واگن سازي  تهران براي عقد قرارداد 104دستگاه واگن 
به مراحل نهايي رسيده كه به زودي قرارداد آن منعقد خواهد شد. او توضيح 
داد: تاكنون در شــبكه متروی تهران قطار 8واگن وجود نداشته و هر رام 
قطار برابر با ۷دستگاه واگن است. امام با بيان اينكه خطوط 3، 4 و ۷ متروی 
تهران، براي قطارهاي 8واگن طراحي و ساخته شده اند، افزود: باتوجه به 
اينكه تاكنون در اين خطوط قطارهاي 8واگن وارد مدار نشده اند، استفاده 
بهينه هم از ظرفيت خطوط 3، 4 و ۷ نمي شود. مديرعامل شركت راه آهن 
شــهري تهران و حومه )مترو( در پايان، گفت: اگر اين 13رام قطار وارد 
خطوط 3، 4 و ۷ شوند، ظرفيت جابه جايي مسافر افزايش پيدا خواهد كرد. 
همچنين سهم توليد داخلي سازي  اين 13رام قطار، 50درصد خواهد بود.

شهرداري به دنبال ورود موتورسيكلت هاي برقي به تهران
برنامه ريزي براي اجراي فاز نخست جايگزيني موتورسيكلت هاي برقي 
با موتورسيكلت هاي كار )پيك(، توسط شهرداري تهران و سازمان برنامه 
و بودجه در حال انجام اســت و منابع مالي مورد نيــاز براي جايگزيني 
100هزار دستگاه پيش بيني مي شــود. به گزارش پايگاه خبري شهر، 
مهدي همتي مقدم، مشاور اقتصادي و سرمايه گذاري معاونت حمل ونقل 
و ترافيك شهرداري تهران، از رايزني شهرداري تهران با سازمان برنامه 
و بودجه كشور براي امضاي تفاهمنامه اي به منظور ورود موتورسيكلت 
برقي به شهر تهران خبر داد و  گفت: همراه با فاز نخست )توليد و ورود 
50دستگاه موتورسيكلت برقي( كه تفاهمنامه چهارجانبه ميان ستاد 
توسعه فناوري هاي فضايي و حمل ونقل پيشرفته معاونت علمي و فناوري 
رياست جمهوري، سازمان حمل ونقل و ترافيك شهرداري تهران، شركت 
ملي پست جمهوري اســالمي ايران و يكي از شركت هاي توليد كننده 
موتورسيكلت برقي، امضا شده و طرح ديگري هم براي توليد 100هزار 
دستگاه موتورسيكلت برقي دارند. او ضمن اشاره به برگزاري جلسه هفته 
گذشته شهردار تهران با مديران سازمان برنامه و بودجه، گفت: طبق اين 
جلسه مقرر شد در صورت اعالم آمادگي شركتي براي توليد انبوه باتري 
موتورسيكلت برقي، ســازمان برنامه و بودجه كشور منابع الزم جهت 
پيش خريد باتري و موتور برقي را اختصاص دهد. به گفته همتي مقدم، 
ســازمان برنامه و بودجه كشــور اعالم آمادگي كرده كــه با همكاري 
شهرداري تهران، از منابع مالي خود چنين هزينه اي را پرداخت كند. او 
افزود: پس از پايان جلسه مقرر شد كارگروهي با حضور سازمان برنامه و 
بودجه، شهرداري تهران، وزارت نيرو، توليد كننده باتري موتورسيكلت و 
پژوهشگاه نيرو تشكيل شود. شهرداري تهران مكان يابي و ايجاد جايگاه 
شارژ باتري موتورســيكلت را انجام مي دهد، وزارت نيرو برق را تأمين 
مي كند، پژوهشگاه نيرو نيز در يافتن توليد كننده باتري همكاري خواهد 
كرد. مشاور اقتصادي و ســرمايه گذاري معاونت حمل ونقل و ترافيك 
شــهرداري تهران با تأكيد براينكه تا پايان سال در فاز پايلوت، تعدادي 
موتور برقي وارد شهر تهران خواهد شد، افزود: درحال حاضر يك موتور 
برقي حدود 40ميليون تومان قيمت دارد. دولت بايد تسهيالتي در اين باره 
به شهروندان ارائه دهد تا آنها هم نسبت به خريد موتور برقي تمايل نشان 
دهند. البته اين درحالي است كه توسعه زيرساخت ها اعم از جايگاه شارژ 

باتري به سهولت در دسترس شهروندان باشد.

پيشنهادهايي براي دوچرخه سواري در روزهاي سرد

با دوچرخه  كرونا را دور بزنيد 
تخليه 700 كاميون خاك 

در گود »مقدم«
شــهردار منطقــه1۷ تهــران از تخليــه 
۷00كاميون خاك به گــود مقدم خبر داد و 
گفت: با تخليه بموقــع امالك اطراف گود از 

وقوع فاجعه انساني پيشگيري شد.
داوود لطفي، درباره حادثه ريزش ساختمان 
در خيابان مقــدم به فارس گفــت: تاكنون 
حداقل ۷00كاميون خــاك در محل تخليه 
شــده و در تالشــيم تا گود ميدان مقدم به 
سرعت ايمن ســازي  و با بهره گيري از توان 
تخصصي مشــاورين ژئوتكنيك و ابزارآالت 
دقيق مهندســي، رفتار خــاك در امالك 
مجاور گود به طور لحظــه اي پايش و رصد 
شود تا كوچك ترين تحركات احتمالي قابل 

پيش بيني و كنترل باشد.
لطفي با اشاره به رخداد صورت گرفته گفت: 
با هوشياري عوامل شهرداري و آتش نشاني 
در شب حادثه و تخليه بموقع ساختمان هاي 
ناايمن، از بروز يك فاجعه انساني جلوگيري 
شــد. چون پيش بيني شــده بود با حضور 
ساكنان در ســاختمان هاي ناايمن و خطر 
ريزش آوار، حداقل 25نفر از ساكنين و 20نفر 
از كارگران ساكن در اسكان كارگري كارگاه 
دچار حادثه مي شوند و بيشــتر از 30واحد 

صنفي و ساختماني آسيب مي بيند.
شهردار منطقه1۷ افزود: خوشبختانه با اقدام 
بموقع و تخليه اضطراري ســاكنان و اسكان 
آنها در ســوله مديريت بحران از اين حادثه 
پيشگيري شــد. پس از آن نيز كه متأسفانه 
2تن از همشهريان در ريزش دوم جان خود 
را از دست دادند تمامي تالش ها بر پيشگيري 
از حادثه هاي بيشتر و كنترل شرايط معطوف 

شد.
او گفــت: مطابق با بــرآورد مهندســين و 
مشــاورين ژئوتكنيك، مقدار زيادي خاك 
هم بــراي مقاوم ســازي  جداره هاي خاكي 
مورد نياز است كه با تالش شبانه روزي همه 
همكاران از ســطح تهران بزرگ اين ميزان 
خاك به گود ميدان مقدم آورده شــده و با 
نظر تخصصي مشاورين از ضلع شرقي به گود 

سرازير مي شود.
لطفي با اشــاره به داليل انتخاب اين شيوه 
افزود: براســاس نظر تخصصي گروه مشاور 
ژئوتكنيك و شرايط و پيچيدگي هاي فني و 
محيطي در گود، از مجموع گزينه هاي فني و 
اجرايي، گزينه خاك ريزي جهت پشته سازي  
و پايدارسازي جداره هاي پرخطر به منطقه 
پيشنهاد شد كه براي اجراي آن كليه امكانات 
شــهرداري منطقــه1۷ به همراه ســازمان 
مديريت پسماند و معاونت خدمات شهري 

شهرداري تهران به ميدان آمد.

دوچرخه ســواري از دوران قاجار كه براي نخســتين بار كاركنان سفارت 
انگليس با دوچرخه در شــهر تردد مي كردند تا به امــروز كه دوچرخه  در 
ايران در مواقعي يك وسيله حمل ونقل بوده و در مواقعي استقبال چنداني 
از آن نشده، روند سينوسي داشته اســت. امروز در شهر تهران، مديريت 
شهري با رويكرد »دوچرخه اشــتراكي بيدود« در مناطق مختلف سعي 
كرده  شهروندان را ترغيب به استفاده از دوچرخه در سطح شهر كند. پيروز 
حناچي، شهردار تهران نيز بعد از تصدي اين پست، طرح »سه شنبه هاي 
بدون خودرو« را كليد زد كه خود نيز در صف نخست دوچرخه سواران در 
اين روز قرار گرفت. شهروندان هم مانند گذشته نسبت به دوچرخه سواري 
بي عالقه نيستند و اكنون غيراز دوچرخه ســواران حرفه اي، افرادي كه از 
دوچرخه به عنوان وسيله نقليه در سطح شهر اســتفاده مي كنند، رويت 
مي شوند. البته دوچرخه سواري در فصل گرما با فصل سرما متفاوت است، 
به ويژه آنكه شــيوع بيماري كوويد-19 و همچنين آلودگي هوا شــرايط 
متفاوت تري براي همگان، ازجمله استقبال  كنندگان از دوچرخه سواري 
را ايجاد كرده اســت. آلودگي هوا بيشــتر شــده، بارندگي هم هســت و 
دوچرخه ســواري در اين شــرايط تجهيزات مي خواهد. دوچرخه سواران 
اما مي توانند ترافيــك را دور بزنند و حتي ميزان آلودگــي هوا را كاهش 
دهند. اكنون اين پرسش مطرح است كه چه پيشنهاد و توصيه هايي براي 

دوچرخه سواري در شرايط ويژه اين روزها وجود دارد؟ 

استفاده از ماسك
يكي از پرسش ها در زمان دوچرخه سواري اين است كه آيا بايد ماسك بزنيم 
يا نه؟ هم اكنون ماسك زدن در شهر تهران اجباري است و در شهر پرجمعيت 
پايتخت دوچرخه سواران هم بهتر است ماسك بزنند. ماسك هاي پارچه اي 
معمولي بر توانايي تنفس دوچرخه سوار تأثير مي گذارد. بهتر است از ماسك 
مجهز به دريچه و پارچه  پلي استر مشبك و مواد نئوپرن استفاده كنيد كه 

مي تواند شما را در هواي سرد هنگام دوچرخه سواري گرم نگه دارد.

الستيك مناسب
الستيك دوچرخه در فصل پاييز و زمستان با برودت هوا و بارندگي لغزنده 
مي شود. براي همين، بهتر است از الستيك آجدار استفاده كنيد و درنظر 
داشته باشيد كه چرخ ها تميز باشد. اگر گل والي از روي الستيك پاك نشود، 

مي تواند تعادل دوچرخه سوار را بر هم بزند.

لباس كافي، نه زياد
اين تصور وجود دارد كه در هواي ســرد، دوچرخه سوار بايد لباس بيش از 
اندازه به تن كند تا از سرما محافظت شــود. اما براي دوچرخه سواري در 
اين شرايط بايد لباس مناسب داشته باشيد. هر نوع الياف مصنوعي مانند 
پلي اســتر يا نايلون و اســپندكس به خوبي كار مي كند؛ درحالي كه عرق 
پنبه را خيس كرده و آن را در كنار پوست نگه مي دارد، بنابراين از اين كار 
خودداري كنيد. فقط حين شــروع به ركاب زدن لباس كافي بپوشيد كه 
كمي سرد است. چند دقيقه اول ممكن اســت خنك باشد، اما بدن شما 
هنگام دوچرخه سواري مقدار زيادي گرما توليد مي كند تا سريع گرم شويد.

كاله چسبان
كاله مناسب در فصل سرما بســيار مي تواند به دوچرخه سوار كمك كند. 
يك كاله چسبان زير كاله ايمني كافي است. براي احتياط نيز شال گردن 
به همراه داشته باشد. تنها مطمئن شويد كه كاله كپ زيري شما به قدري 
نازك باشد كه به خوبي زير كاله ايمني جاي گيرد. در شرايط باراني، كاله 
كپ به شما كمك مي كند تا پيشاني خود را گرم نگه داريد و از خيس شدن 

عينك تان جلوگيري مي كند.

آسفالت پليمري
آســفالت پليمري رنگي كه در برخي از مناطق شهر تهران استفاده شده، 
مناسب همه عالقه مندان به تردد با دوچرخه است. پوشش پليمري جاذب 

آب است. اين شرايط اجازه نمي دهد كه در زمان بارندگي زمين لغزنده شود 
و دوچرخه سوار را به خطر بيندازد. براي همين، دوچرخه سواران با اطمينان 

مي توانند از اين مسيرها تردد كنند.

پرهيز از ترمز جلو
اگر عادت داريد در فصل بهار و تابســتان از ترمز جلو استفاده كنيد، بهتر 
است در فصل پاييز و زمستان اين عادت را ترك كنيد. استفاده از ترمز جلو 
در فصل سرما خطرآفرين است. براي همين، ترمز عقب را مبنا قرار دهيد 
تا با احتياط در مسير حركت كنيد. در عين حال، لباس شبرنگ ضروري 

به نظر مي رسد.

كاهش آلودگي هوا
دوچرخه سواري با دوچرخه بازي متفاوت است. دوچرخه سواران عالوه بر 
فكر كردن به سالمت جسمي و روحي خود، با استفاده نكردن از خودروهاي 
شخصي شان كاهش ترافيك و آلودگي هوا را نيز درنظر مي گيرند. در واقع 
دوچرخه يك وسيله نقليه محسوب مي شود كه اكنون در تهران ديگر پديده 

غريبي محسوب نمي شود.

بدون مزاحمت
برخي معتقدند هنوز دوچرخه سواران با مزاحمت هايي روبه رو هستند، اما 
وحيد شيخ االسالم، فعال حوزه محيط زيســت و دوچرخه سوار مي گويد: 
»خيلي خيلي به ندرت مزاحمت ايجاد مي شود، فكر مي كنم كساني كه روي 
اين موضوع مانور مي دهند، داليل ديگري دارند. واقعا 100برابر مزاحمت ها، 

خدا قوت  و خسته نباشيد گفتن هاست.«

كم خرج و به صرفه
زماني وسايل نقليه موتوري، دوچرخه  را زير ســايه برد و عالقه مندي به 
موتورسيكلت، تعداد دوچرخه سواران را كاهش داد. البته هنوز هم تعداد 
موتورسيكلت بيشتر از دوچرخه است، اما دوچرخه به نسبت موتورسيكلت 

ارزان  است و هزينه زيادي براي نگهداري ندارد؛ كم خرج و به صرفه.

دوچرخه سوار خانم
مهرنوش مهرنيا، دوچرخه ســوار تهراني درباره دوچرخه سواري خانم ها 
مي گويد: »اوايل ديدن دوچرخه ســوار خانم براي مــردم غيرعادي بود 
االن نگاه ها به نســبت عادي تر شــده اســت. البته گاهي وقت ها كه تنها 

دوچرخه سواري مي كنم برخي مزاحمت ايجاد مي كنند.«

مجيد جباري
خبرنگار

گردش شاپرك ها ميان كودكان كار
 ميني بوس ها و اتوبوس هايي با طرح هاي كارتوني به عنوان مراكز سيار ارائه خدمات سالمتي، آموزش و مددكاري 

به كودكان آسيب ديده اجتماعي در تهران آغاز به كار كردند

توانمندسازي با دوچرخه تعادلي
 هاشم رضايي- مجري طرح تعادلي

دوچرخه، وسيله حمل ونقل پاك اين روزها در سايه پروتكل هاي ستاد مقابله با كرونا و رعايت فاصله گذاري اجتماعي 
طرفداران زيادي پيدا كرده است. استفاده از دوچرخه مختص گروه سني خاصي نيست و حتي براي كودكان يك ساله 
هم دوچرخه هاي خاصي طراحي شده است. دوچرخه تعادلي شايد براي نخستين بار در ميان وسايل آموزش كودكان 
زير 7سال قرار مي گيرد؛ وسيله اي كه عالوه بر آموزش دوچرخه ســواري، زمينه توانمند سازي  كودكان را فراهم 
مي كند. در دوچرخه تعادلي، ركاب وجود ندارد و كودك پس از نشستن روي صندلي يا ايستادن، به جاي ركاب زدن، 
مي دود يا راه مي رود. در حقيقت همين حركت ساده سبب حفظ تعادل در كودكان مي شود. برخالف تصور خانواده ها 
آموزش با دوچرخه هاي تعادلي براي كودكان بسيار جذاب است و حركت با اين نوع دوچرخه در مسافت كمتر از 
500متر انجام مي شود و كودكان احساس خستگي نمي كنند. حركت با دوچرخه هاي تعادلي نياز به زيرساخت هايي 
دارد كه با حمايت واحد توسعه حمل ونقل پاك سازمان حمل ونقل و ترافيك شهرداري تهران در مناطق 1، ٢، 3، ۴، 1٢ و 16 فراهم شده و اميدواريم 
به زودي شاهد توسعه دوچرخه سواري تعادلي در ساير مناطق هم باشيم. دوچرخه هاي تعادلي براي افراد باالي 7سال كارايي ندارد و به همين دليل 
خريد آن توسط خانواده ها توجيه اقتصادي نخواهد داشت. تأمين تعدادی دوچرخه تعادلي توسط مديران شهري مي تواند در استفاده بيشتر از اين 
وسيله به خانواده ها و كودكان زير 7سال كمك كند. واحد توسعه حمل ونقل پاك سازمان حمل ونقل و ترافيك شهرداري تهران پيگير اين موضوع و 
فراهم كردن ساير زيرساخت هاست كه اميدواريم اتفاقات خوبي در اين حوزه رخ دهد. همچنين استفاده توانيابان از اين دوچرخه بايد مورد توجه 
ويژه قرار گيرد، چراكه بهترين وسيله براي توانمند سازي  اين افراد است و مي توانند از اين طريق حركت دست و پاي خود را تقويت كنند. عالوه بر 
آن كودكان با معضل اضافه وزن مواجه هستند كه با استفاده از اين وسيله مي توان به كاهش وزن اين قشر كمك كرد. اين دوچرخه، هم تفريح است 
و هم وسيله افزايش تحرك و كاهش اضافه وزن. با توجه به ظرفيت هاي طرح دوچرخه تعادلي، آينده آن را بسيار خوب پيش بيني مي كنم و اگر اين 

دوچرخه سواري به طور رسمي پذيرفته شود، حتما اتفاقات خوبي در حوزه حمل ونقل پاك رخ مي دهد.

ث
مك

ادامه در 
صفحه 7

سازمان رفاه، خدمات و مشاركت هاي اجتماعي شــهرداري تهران براي طراحي مراكز سيار 
جديد ارائه خدمات به كودكان كار و آسيب ديده اجتماعي كه در قالب 5اتوبوس فعاليت خود را 
در شهر تهران شروع كرده، فراخواني براي مشاركت داده تا سطح خدمات باالتر برود. در اين 
فراخوان 3محور طراحي گرافيكي، دكوراسيون و چيدمان داخلي موبايل سنتر )مركز سيار(؛ 
طراحي بدنه خودروهاي اتوبوس با بهره گيري از اصول روانشناســي و ارائه مدل هاي مشابه 
در ساير كشورها با تحليل عملكرد تخصصي مورد تأكيد قرار گرفته است. عالقه مندان براي 
 شركت در اين فراخوان مي توانند آثار و پيشنهادهاي خود را تا تاريخ 15آبان به آدرس اينترنتي
 Info. swsc@tehran. ir ارسال كنند. شماره تلفن 55518818 نيز براي كسب اطالعات 

بيشتر اعالم شده است.

دعوت به مشاركت براي راه اندازي اتوبوس هاي جديد

محمود مواليي
خبرنگار



2 چهارشنبه 23 مهر 99  شماره 8062 4 3 0 2 3 6 2 1 اقتصاد

یادداشت

حمايتهايضدتوليد
فرض كنيد یك توليد كننده هســتيد. وقتي حاشــيه ســود فروش 
مواداوليه اي كه با قيمت دولتــي دریافت مي كنيد در بازار آزاد باالي 
50درصد است درحالي كه اگر مواداوليه را صرف توليد كنيد با همه 
ریسك ها و دردسرهاي موجود نهایتا 20تا 30درصد سود عاید شما 
مي كند كه احتماال با تأخير تبدیل به نقدینگي مي شــود شما كدام 
گزینه را انتخاب مي كنيد؟ این داســتان تلخ حمایت هاي دولتي از 
بخش توليد اســت. فروش مواداوليه ارزان به صنایع پایين دستي با 
هدف كنترل قيمت ها در جهش هاي ارزي داســتاني تكراري است 
كه ناكارآمدي آن بارها اثبات شده ولي متأســفانه كماكان از سوي 
دولت ادامه دارد. در دو سال اخير ميلياردها دالر از منافع شركت هاي 
بزرگ توليدي كشور را با اجبار آنها به فروش به قيمت هاي دستوري 
بدون رضایت سهامداران شــان كه بخش عمده آن سهامداران سهام 
عدالت هســتند به جيب رانت خواران ریخته ایم. در سالي كه به نام 
جهش توليد نامگذاري شده این سياســت ضد توليد با انگيزه كمك 
به توليد و كاهش قيمت مصرف كننده نتيجه كامال معكوس داشته و 
بزرگ ترین لطمه را به صنایع بزرگ و توليد صنایع پایين دستي زده 
است اما متأســفانه دولت همچنان بر ادامه این رویه غلط پافشاري 
مي كند. حمایت از مصرف كننده از ابتداي زنجيره توليد آسان ترین 
و اشتباه ترین سياست حمایتي است اما به دليل اینكه برخي مدیران 
توان انجام كارهاي سخت و اصولي را ندارند همچنان به عنوان اقدامات 
حمایتي در دولت ها طرفداران بســياري دارد. بسياري صنایع پایين 
دستي هم با نقاب توليد كننده و اشــتغال آفرین همواره با البي هاي 
سياســي و رســانه اي بر ادامه این سياســت غلط به عنوان تنها راه 
جلوگيري از گراني كاالهاي مصرفــي مردم تأكيد كرده و دولت را به 
ادامه آن تشویق مي كنند. تغيير مكرر مدیران نيز مزید بر علت شده 
و تا مدیري به درك ناكارآمدي این سياست مي رسد تعویض شده و 
مدیر بعدي مجددا در دام این ســعي و خطا مي افتد. به نظرم تغيير 
نگرش اساســي دولتي ها در رویكردهاي حمایتــي خود از صنعت و 
درك ضد توليد بودن سياست هاي حمایتي فعلي مهم ترین نياز امروز 

اقتصاد است.

حملونقلدردستاندازهزينه
خبر: داریوش باقرجوان، مدیركل دفتر حمل ونقل مســافري ســازمان 
راهداري به باشگاه خبرنگاران گفته اســت: هزینه اتوبوس هاي فعال در 
حمل ونقل مسافر بين شهري بسيار افزایش داشــته و مشكالت زیادي 
براي فعاالن این حوزه ایجاد كرده، ضمن اینكه هزینه رعایت پروتكل هاي 
بهداشتي نيز به این مخارج اضافه شــده؛ آن هم در شرایطي كه در دوره 

كرونا، تعداد مسافران با كاهش 30درصدي مواجه بوده است.
نقد: ناوگان حمل ونقل مسافر بين شهري با آتيه اي ناخوشایند روبه رو شده 
است؛ از یك سو تعداد مسافران در دوره كرونا به شدت كاهش یافته و از سوي 
دیگر هزینه تعمير و نگهداري اتوبوس ها سر به فلك گذاشته و كار به جایي 
رسيده كه مي گویند دخل وخرج آنها با هم نمي خواند. رشد بی مهار قيمت 
خودروهاي سبك و سنگين در دو سه ســال اخير باعث شده قيمت یك 
اتوبوس بين شهري به حوالي 4ميليارد تومان برسد و همزمان هزینه قطعات 
و لوازم مصرفي آن نيز چندین برابر افزایش پيدا كند. در این وضعيت، خبر 
نااميدكننده بر صنف دارندگان و رانندگان اتوبوس این اســت كه تعداد 
مســافران نيز حداقل 30درصد كاهش پيدا كرده و خرج و هزینه رعایت 
پروتكل هاي بهداشتي و ضدعفوني كردن متناوب هم به ماجرا اضافه شده 
است. در حقيقت این صنعت كه در سال هاي گذشته با حاشيه سود معقول 
توانست بازسازي قابل قبولي را تجربه كند و بخش عمده ناوگان آن روزآمد و 
مدرن شود، حاال در وضعيتي قرار گرفته كه خرج و دخلش به هم نمي خواند 
و گویا قرار است دوباره با سركوب قيمت گذاري در آستانه بحراني قرار بگيرد 
كه سال ها پيش براي شركت هاي هواپيمایي رخ داد و صنعت هوایي ایران 
را به انباري از هواپيماهاي فرسوده تبدیل كرد. در این ميان به نظر مي رسد 
متوليان دولتي هم به دنبال جبران این وضعيت با اعطاي قطعه و الستيك 
یدكي هستند؛ اما نكته اینجاست كه آیا این كار مي تواند براي بلندمدت 
بحران این حوزه را پنهان كند یا باید واقعي سازي قيمت بليت اتوبوس نيز 

در دستور كار قرار بگيرد؟

پايانكاردولتيشيخالوزرا
بيژن نامدار زنگنه، وزیر نفت و پرسابقه ترین 
دولتمرد ایران پس از انقالب كه از او به عنوان 
شيخ الوزرا یاد مي شود، مي گوید: با پایان این 
دوره دیگر هرگز وارد كار دولتي نخواهد شد. 
مرد شماره یك صنعت نفت ایران كمتر اهل 
چالش سياسي اســت و البته صریح اللهجه 

و در برابر انتقادها گاه پاســخ مي دهد و بيشــتر ســكوت مي كند. آینده 
سياسي زنگنه چه خواهد شــد؟ او كه مي گوید بازنشستگي سياسي معنا 
ندارد، در عين حال تأكيد مي كند تصميمي براي نامزدشدن در انتخابات 
ریاست جمهوري ندارد. اما پایان فعاليت دولتي فردي كه سال ها وزیر نيرو 
و نفت بوده، نشان از یك تغيير نسل دارد. آیا این تغيير نسل آینده بهتري 
را براي دست كم صنعت نفت به شدت تحت فشار تحریم ها رقم خواهد زد 
و آیندگان مي توانند فشار سنگين را تحمل كنند؟ زنگنه مي گوید: تعطيل 
كردن نفت فقط تعطيلی صادرات نبود، تعطيلی كشور بود. یعني اگر نفت و 
گاز توليد نكنيم، آب و برق هم توليد نمي شود و بهداشت از بين مي رود. اگر 
برق نباشد بيمارستاني نمي تواند كار كند. اگر سوخت نداشته باشيم هيچ 
ژنراتور و دیزل اضطراري هم نمي تواند كار كند. او تأكيد مي كند: مردم ما 
واقعاً در درد و رنج هستند، ما نمي توانيم این را نادیده بگيریم. مردم از یك 
سو زیر فشارهاي شــدید اقتصادي به دليل اقدام هاي جنایتكارانه آمریكا 
هســتند؛ مرتب آمریكایي ها مي گویند ما كاري به مردم نداریم و با دولت 
درگيریم، اما دارند مردم را له مي كنند و از ســوي دیگر كرونا نيز نگراني، 
ناامني و تنش ذهني ایجاد كرده است. تالش كرده ایم تا جایي كه مي توانيم 

به سهم خودمان از این فشار كم كنيم.
حرف آخر زنگنه در پاسخ به این سؤال كه آیا كاندیداي ریاست جمهوري 
مي شود، روشن است: با پایان این دوره دیگر هرگز وارد كار دولتي نخواهم 
شد، البته بازنشستگي سياسي معنا ندارد. شــيخ الوزرا البته مي داند در 
ماه هاي باقيمانــده از دوران صدارتش بر صنعت نفت ایران باید فشــار 
سنگين منتقدان را تحمل كند اما او هدف دیگري را دنبال مي كند؛ ناكام 
گذاشتن تالش مخالفان و دشــمنان براي زمينگير كردن صنعت نفت 

ایران. آینده زنگنه چه خواهد بود؟

کسب و کار

انتقادهاي نمایندگان از بودجه در بودجه
روزهاي اخير، به ویــژه همزمان با 
پایه ریزي ســند دخل و خرج سال 
1400در ســازمان برنامه و بودجه، 
شــدت گرفته تا جایــي كه رئيس 
مجلــس در نامه اي از رئيس جمهوري خواســته تــا الیحه اي 
متفاوت با سال هاي گذشته به مجلس بفرستد. براساس قانون 
اساسي، تهيه، تدوین و تصویب الیحه بودجه حق قانوني دولت 
و مسئوليت آن مستقيم بر عهده رئيس جمهوري است و مجلس 
فقط وظيفه بررســي و تصویب یــا رد آن را دارد و نمي تواند از 
قبل براي دولت شرط تعيين كند. نمایندگاني كه اكثریت آنها 
نخستين تجربه قانونگذاري را در پيش دارند، با استناد به تأكيد 
مقام معظم رهبري مبني بر تالش دولت و مجلس براي اصالح 
ساختار بودجه، مصمم هستند تا در همان سال نخست به چالش 
ناكارآمدي و شــفاف نبودن بودجه پایان دهنــد. گره خوردن 
آخرین بودجه ســال دولت حســن روحاني با نخستين تجربه 
مجلس جدید در بررسي بودجه، این سؤال را به همراه دارد كه 
آیا ایده نمایندگان مي تواند بــه چالش هاي بودجه اي، ازجمله 
ناپایداري درآمدها منجر شــود و آیا دولت گزینه اي بهتري از 
آنچه در بخشنامه بودجه 1400پایه ریزي كرده، روي ميز دارد؟

چالشدستگاههايبودجهخوار
به گزارش همشهري، چالش اصلي، شفاف تر شدن دخل و خرج 
دستگاه هاي بودجه خوار و كم كردن فشار آن بر گرده مردم است، 
اما دولت و مجلس بر سر اینكه كدام مسير به شفاف تر شدن بودجه 
مي انجامد و كدام گزینه پایه هاي درآمدي بودجه را تقویت و فشار بر 
معيشت را كم مي كند، اختالف  نظر دارند. در عين حال بودجه ایران 
از سنگيني هزینه هاي جاري و اصالح ناپذیر بودن بخش عمده آن، 
نظير حقوق كاركنان و مزایاي آنها، رنج مي برد و خشكسالي مالي 
ناشي از تحریم ها چاره اي باقي نگذاشته مگر اینكه صرفه جویي در 
هزینه دستگاه هاي بودجه بگير در تمامي قوا و نهادها هدف گذاري 
شــود. افزون بر اینكه پایدارســازي درآمدهاي دولت با تكيه بر 
گزینه هایي چون ماليات نيز بدون اصالح ساختار نظام مالياتي، 

كاهش معافيت ها و جلوگيري از فرار مالياتي پرهزینه خواهد بود.

ديدگاهكارشناس
مهدي پازوكي، كارشناس برنامه و بودجه، با اشاره به اینكه خود 
مجلس نمي داند اصالحات ساختاري بودجه چيست، مي گوید: 
مفهوم این عبارت آن است كه بودجه از محل درآمدهاي غيرنفتي 
مانند ماليات تامين شود و پول نفت صرف پروژه هاي عمراني و 
زیربنایي شود. از همين رو، نخســتين اقدامات، اصالح ساختار 
مالياتي اســت كه آن نيز در اختيار مجلس اســت. او توضيح 
مي دهد: بودجه دولت از 2 بخش منابع درآمد و هزینه اي تشكيل 
شده است. در بخش هزینه ها، عمده بودجه جاري دولت صرف 
حقوق كاركنان ازجمله خود نمایندگان و معلمان مي شود. آیا 
مي توان از این هزینه ها اجتناب كرد؟ از سویي، در سال گذشته 
90هزار ميليــارد تومان از بودجه اجرایــي صرف صندوق هاي 
بازنشستگي و لشكري كشور شد. به گفته او 50درصد اقتصاد، با 
پشتوانه قانوني معاف از ماليات است كه آن نيز نيازمند همكاري 

مجلس است.

دولتچهميگويد؟
سنگ بناي بودجه امســال با بخشــنامه هفته نخست مهرماه 

گذاشته شده و رویكرد اصلي آن انبساط مالي حداكثري و انقباض 
پولي شدید است. هدف دولت این است كه كسري بودجه ناشي از 
افت درآمدهاي نفتي را از كانال انتشار بيشتر اوراق قرضه جبران 
كند. البته هدف دیگر بهبود كيفيت ماليات ستاني است. سياست 
دیگر دولت در سال آخر ایجاد سپر حفاظت از معيشت در برابر 
فشــارهاي تورمي، تحریم ها و البته كروناست. دولت مي گوید 
در بودجه 1400پرداخت یارانه هاي نقدي و كمك معيشتي به 
خانوارها را ادامه مي دهد، نظارت بــر ذخایر راهبردي كاالهاي 
اساسي تشدید خواهد شد و اعتبارات خانوارهاي تحت پوشش 

نهادهاي حمایتي را بيشتر مي كند.

بهارستانيهاچهميگويند؟
53نماینــده مجلس طرحي را بــا عنوان احــكام كلي بودجه 
1400ارائه داده اند. ظاهرا مجلس مي خواهد دولت سند دخل و 
خرج سال آخر خود را براساس محورهاي پيشنهادي نمایندگان 
ریل گذاري و تقدیم كند. امضاكنندگان مي گویند هدف شــان 
بهبود معيشت و ارتقاي شــاخص هاي حكمراني مطلوب است. 
محمدباقر قاليباف، رئيس مجلس هم در نامه  اخيرش به حسن 
روحاني، رئيس جمهوري، ریشه بسيا ري از مسائل و چالش هاي 
كنوني اقتصاد ایران را در كاستي هاي نظام بودجه ریزي دانسته 
و خطاب به روحاني مي نویســد: انتظار مــي رود الیحه بودجه 
سال 1400 متفاوت با لوایح بودجه گذشته و متناسب با شرایط 
اقتصادي كشــور و با لحاظ اصالحات ســاختاري مدنظر رهبر 
معظم انقالب و نمایندگان مجلــس تدوین و به مجلس تقدیم 

شود.

ايدهنمايندگانچيست؟
اكثریت نمایندگان اصولگراي مجلس، 12محور را در قالب یك 
طرح ترسيم كرده و مي گویند دولت باید الیحه بودجه 1400را 
براساس این احكام تهيه و تدوین كند. به گزارش همشهري، اگر 
این طرح به قانون تبدیل شود، دولت وظيفه دارد نظام پرداخت 
به ذي نفع نهایي را برقــرار كند و اعتبارات بين دســتگاه هاي 
اجرایي به صورت اعتباري انتقال داده شود و تمام پرداخت هاي 
حمایتي در سامانه وزارت رفاه به همراه كد شناسه پرداخت ثبت 
شود. افزون بر اینكه تسویه خوراك تحویلي شركت هاي دولتي 
به شــركت هاي غيردولتي ازجمله فروش نفت خام و ميعانات 
گازي با سازوكار ضمانت بانكي و اعتبار اسنادي، حداكثر ظرف 
یك ماه از زمــان تحویل و طي ردیف اعتبار مشــخص، صورت 
خواهد گرفت. شاه بيت ایده نمایندگان كه مي تواند روي منابع 
درآمدي دولت به ویژه درآمدهاي مالياتي اثر بگذارد این اســت 
كه نرخ ماليات اشخاص حقوقي در بخش توليدي و خدمات از 
25درصد به 20درصد كاهش مي یابد و به جاي آن یك درصد بر 
نرخ ماليات بر ارزش افزوده اضافه مي شود و معافيت ارزش افزوده 
بر حسب جغرافيا حذف خواهد شد. طراحان مي گویند افزایش 
پرداختي و حقوق در شركت هاي دولتي بيش از افزایش مصوب 
شوراي عالي كار باید متوقف شود و مجلس و دیوان محاسبات 
باید بتوانند آنالین بر فرایند تخصيــص و اجراي قانون بودجه 

نظارت داشته باشند.

مغايرتباقانوناساسي
اداره كل اســناد و تنقيح قوانين مجلس اما تأكيد دارد كه طرح 
نمایندگان با قانون اساســي مغایرت دارد و مي گوید: این طرح 
براي دولت محدودیــت ایجاد مي كند، چــون اصل 52قانون 

اساســي صراحت دارد بودجه ساالنه كل كشــور به ترتيبي كه 
در قانون مقرر مي شــود از طرف دولت تهيه و براي رسيدگي و 
تصویب به مجلس تســليم مي شــود و اصل 74هم تأكيد دارد 
لوایح قانوني پــس از تصویب هيأت وزیران بــه مجلس تقدیم 
مي شود. این نهاد همچنين به اصول 176و 126قانون اساسي 
استناد مي كند كه براساس آن رئيس جمهور مسئول مستقيم 
امور برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي كشور است. افزون 
بر اینها، پيشنهاد نمایندگان براي كاهش نرخ ماليات اشخاص 
حقوقي با حكم بند الف ماده 6قانون برنامه ششم توسعه مبني بر 
ممنوعيت برقراري هرگونه تخفيف، ترجيح یا معافيت مالياتي 
جدید در ســال هاي اجراي قانون برنامه، در تعارض است و لذا 
براي تصویب نيازمند رأي دوسوم نمایندگان مجلس است. به 
این ترتيب، ایده نمایندگان هم با قانون اساسي در تعارض است 
هم با سياســت هاي كلي اقتصاد مقاومتي كه در آن بر اصالح 
نظام درآمدي دولت از طریق افزایش سهم درآمدهاي مالياتي 
تأكيد شده است. كارشناسان اداره كل اسناد و قوانين مجلس 
همچنين یادآور شــده اند پيشــنهاد نمایندگان براي افزایش 
ضریب ماليات بر ارزش افزوده و حذف معافيت هاي جغرافيایي 
آن با قانون برنامه ششم  توسعه هم در تعارض جدي است. افزون 
بر این، آنها معتقدند فراهم كردن امكان نظارت برخط مجلس و 
دیوان محاسبات بر فرایند تخصيص و اجراي بودجه، مغایر اصل 

75قانون اساسي است.

مركزپژوهشهاچهنظريدارد؟
بازوي پژوهشي مجلس اما معتقد است راه نخست، یافتن گزینه اي 
مطمئن براي جبران كسري بودجه دولت است، چون ادامه تشدید 
كسري بودجه به تورم و وخيم تر شدن وضعيت معيشتي مي انجامد. 
این مركز مي گوید: براي تأمين كسري، سياستگذار نباید به یك 
ابزار اكتفا كند و با تقسيم كســري به قطعات كوچك تر، از ميان 
جعبه ابزار پوشش كســري بودجه، چندین ابزار را انتخاب كند. 
پيشنهاد دیگر این است كه در تصميم گيري به چالش با ذي نفعان 
بودجه توجه شــود و هزینه اقتصادي، سياســي و ریسك آینده 
درنظر گرفته شود. دسته نخســت راهكارهاي این مركز كه هم 
دولت قبول دارد و هم مجلس و موانع سياســي جدي هم بر سر 
آن وجود ندارد، شــفافيت پرداخت ها و معامالت بخش عمومي، 
شفافيت تراكنش هاي بانكي و تفكيك حساب شخصي و تجاري 
براي كاهش فرار مالياتي و اقدام عملياتي در واگذاري سهام دولت 

در شركت هاي دولتي است.
گزینه دوم كه هم به قانونگذاري نياز دارد و هم ممكن اســت، 
به دليل فشار ذي نفعان، هزینه سياســي به همراه داشته باشد، 
وضع عوارض انتقــال مالي و مولدســازي دارایي هاي دولت با 
اســتفاده از بازآفریني شهري اســت.  اما چالش اصلي مربوط 
به راهكارهایي اســت كه ممكن اســت مخالفت هاي جدي به 
همراه داشته باشــد، ولي درآمد آن زیاد است. این راهكار مركز 
پژوهش هاست كه نرخ ارز مبناي محاسبه حقوق ورودي اصالح 
شــود، ارز ترجيحي كاهش یابد یا حذف شــود و هم از نقل و 
انتقال سهام عوارض گرفته و هم از ســود آن ماليات اخذ شود. 
افزون بر این، ماليات بر سود ســپرده بانكي و عایدي سرمایه و 
دارایي ها گزینه دیگر است كه مركز پژوهش ها پيشنهاد مي كند 
و راه چهارم این نهاد كه موانع سياســي كمتري دارد و درآمد 
باالیي نصيب دولت مي كند، اما ممكن اســت خطرساز باشد، 
ظرفيت ســازي  براي ایجاد بدهي و متعاقب آن انتشار گسترده 

اوراق بدهي است.

مشکالت جاماندگان
 از دریافت وام کرونا

هراس از آینده اقتصادی و سختگيری بيش از حد بانك ها، 2 عامل 
انصراف كسب وكارها از دریافت وام است

تازه ترین اطالعات منتشرشده از وضعيت پرداخت تسهيالت 
حمایتي به شاغالن و كسب وكارهاي آسيب دیده از شيوع این 
بيماري، از قهر اجباري مشــموالن با این تســهيالت حكایت 
دارد. براساس آمار وزارت كار، از مجموع 3ميليون و 760هزار 
واحد مشمول تســهيالت كرونا، فقط 544هزار واحد ثبت نام 
نهایــي كرده اند و از این تعــداد 292هزار واحد موفق به دریافت تســهيالت شــده اند. 
همچنين آمارهاي بانك مركزي نشان مي دهد فارغ از بنگاه هایي كه در پيچ وخم صدور 
مجوز دریافت این تســهيالت مانده و مجبور به انصراف از دریافت وام شده اند، یك سوم 
كســب وكارهاي معرفي شــده به نظام بانكي نيز بنا به دالیلي از دریافت این تسهيالت 

انصراف داده اند.
به گزارش همشهري، بوروكراسي پيچيده اداري براي پرداخت تسهيالت حمایتي كرونا به 
بنگاه هاي بزرگ و ناتواني كسب وكارها و شاغالن خرد در تكميل پرونده یا هراس از ناتواني 
در بازپرداخت اقساط و عمل به تعهد حفظ اشــتغال ازجمله دالیل مؤثر در عقب نشيني 
آسيب دیدگان كرونا از دریافت تسهيالت حمایتي اســت كه باعث شده ارقام تسهيالت 
پرداختي به آســيب دیدگان كرونا بسيار كمتر از چيزی باشــد كه از سوي ستاد مقابله 
با كرونا برآورد شده بود. آمارها نشــان مي دهد از مجموع 23هزار و 500ميليارد تومان 
منابع پيش بيني شده براي پرداخت وام كرونا فقط براي 57درصد منابع معادل 13هزار و 
400ميليارد تومان پرونده تشكيل شده و از این ميزان نيز فقط 5.8هزار ميليارد تومان در 

قالب تسهيالت به بنگاه هاي آسيب دیده پرداخت شده است.

ريزپرداختوامبهآسيبديدگان
ستاد مقابله با كرونا در اســفند 98تصویب كرد به كســب وكارهاي آسيب دیده از كرونا 
متناسب با ميزان اثرپذیري از شيوع این بيماري و محدودیت هاي فاصله گذاري اجتماعي، 
تســهيالت حمایتي عبور از كرونا پرداخت شود. در این شــرایط رئيس بانك مركزي با 
آزادسازي 25هزار ميليارد تومان از ذخایر بانك ها نزد این بانك، نظر مساعد نظام بانكي 
براي اختصاص 50هزار ميليارد تومان از منابع داخلي بانك ها به این طرح را نيز جلب كرد 
و مقرر شد بخش عمده تسهيالت مقابله با كرونا با نرخ ســود 12درصدي به افراد واجد 
شرایط پرداخت شود. در ادامه از كل 75هزار ميليارد تومان منابع اختصاص یافته به این 
طرح، 20هزار ميليارد تومان به پرداخت وام كمك ودیعه مسكن اختصاص یافت و طبق 
اظهارات مسئوالن وزارت كار، مقرر شــد در كنار ارقامي كه به حمایت از معيشت اقشار 
آسيب پذیر و... اختصاص مي یابد 23.5هزار ميليارد تومان نيز براي پرداخت به شاغالن و 

كسب وكارهاي آسيب دیده از كرونا اختصاص یابد.
آخرین آمارهاي ارائه شده از سوي بانك مركزي نشان مي دهد تا 14مهرماه، 508هزار و 
12واحد از متقاضيان دریافت وام كرونا به شعب بانك ها و مؤسسات اعتباري عامل مراجعه 
كرده اند كه از این تعداد 278هزار و 245واحد با 459هزار و 24نفر شاغل موفق به دریافت 
5هزار و 627ميليارد تومان تسهيالت مصوب شده اند. آمارهاي جدیدتري نيز كه از سوي 
معاونت توسعه اشتغال وزارت كار منتشر شده نشان مي دهد تا اوایل هفته جاري، 704 
هزار پرونده درخواست وام كرونا بررسي شــده كه از این تعداد 544 هزار پرونده جهت 
پرداخت به بانك ها معرفي شده اند. طبق آمارهاي این معاونت، تاكنون 292 هزار بنگاه 
آســيب دیده 5.8هزار ميليارد تومان تســهيالت دریافت كرده اند كه اندكي از آمارهاي 
14مهر بانك مركزي بيشتر است اما در مقایسه با كل تســهيالتي كه باید در این حوزه 

پرداخت مي شد، رقم باالیي نيست.

مشکلواماندگانوامكرونا
نكته قابل تأمل در گزارش بانك مركزي این اســت كه 166هــزار و 893واحد متقاضي 
دریافت وام كرونا )معادل 33درصد كل متقاضيان( به دالیلي از دریافت تسهيالت انصراف 
داده اند. پيش ازاین در چند گزارش روزنامه همشهري ضمن گفت وگو با فعاالن اقتصادي، 
مسئوالن بانكي و شــاغالن آســيب دیده از كرونا، دالیل تأخير و تعویق در پرداخت این 
تسهيالت بررسي شده بود كه یكي از آنها هراس فعاالن اقتصادي از تداوم وضعيت نامساعد 
اقتصادي و ناتواني آنها در بازپرداخت این تسهيالت بود. همچنين ایجاد تعهد بلندمدت 
براي حفظ اشتغال از دالیل دیگري است كه فعاالن اقتصادی را وادار به انصراف از دریافت 
این تسهيالت كرده است. در این ميان بنگاه هاي اقتصادي بزرگ كه اشتغال باالتري دارند 
و باید تسهيالت كالن تري بگيرند، اظهار كرده اند كه سختگيري نظام بانكي براي پرداخت 

تسهيالت كالن مانع دسترسي آنها به حمایت هاي ضد كرونا بوده است.
در این ميان، برخي دیگر از بنگاه ها در بوروكراسي احراز شرایط دریافت وام كرونا مانده اند 
و به دالیلي نظير چك برگشــتي و بدهي معوق به نظام بانكي عماًل از دریافت تسهيالت 
حمایتي مصوب ســتاد مقابله با كرونا محروم مانده اند؛ درحالي كه در مصوبات این ستاد 
به صراحت بر لزوم تســریع و تسهيل پرداخت این تســهيالت و معاف شدن آن از قواعد 
معمول بانكي نظير چك برگشتي و سختگيري در وثيقه و ضامن تأكيد شده است. نتيجه 
این سختگيري ها و بوروكراسي پيچيده اداري باعث شده كل تسهيالت پرداخت شده در 
این سرفصل در كل كشــور، از 50درصد اعتبار اختصاص یافته به استان تهران نيز فراتر 
نرود و باوجود دوراندیشي ستاد مقابله با كرونا براي حمایت از كسب وكارهاي آسيب دیده 
از كرونا و همكاري بانك مركزي در تأمين منابع آن، هدف گذاري هاي سياستگذار به نتيجه 
مطلوب نرسد و عماًل آسيب دیدگان كرونا به اجبار با این تسهيالت قهر كنند. نتيجه این 
قهر در آمارهاي تابستاني بازار كار كاماًل مشهود است؛ ریزش 1.2ميليون نفري شاغالن 
در این فصل مي تواند نخستين بازخورد كم كاري و ســهل انگاري در پرداخت تسهيالت 

حمایتي به كسب وكارهاي آسيب دیده از كرونا باشد.

مهلتتقاضايوامكرونافقطتاآخرمهر
براساس آخرین مصوبه كارگروه مقابله با پيامدهاي اقتصادي ناشي از شيوع كرونا، مهلت 
ثبت نام وام مشاغل و كسب وكارهاي آســيب دیده از كرونا تا آخر مهرماه امسال تمدید 
شده و بر این اساس، متقاضيان دریافت این تسهيالت با احتساب امروز فقط 8روز براي 
ثبت نام مهلت دارند. البته با توجه به الینحل ماندن مشكالت احصا شده در روند پرداخت 
تســهيالت كرونا، این مهلت 8روزه نيز كمك چنداني به بنگاه هاي آسيب دیده نخواهد 
كرد؛ اما مي تواند براي اصناف و مشــاغل كوچكي كه در دوره كرونا آسيب  دیده اند یك 

شانس دوباره باشد. 

همشهري ریشه هاي اختالف دولت و مجلس را بر سر سند دخل و خرج سال آینده كالبدشكافي مي كند

مصاف پاستور و بهارستان  در زمين بودجه 1400
محمدحسنيسعدي

سخنگوي بورس كاال

نقد خبر

چهره روز

زمزمه هاي تغيير 
مرجع  مجــدد 
قيمت گــذاري 
خودرو از شوراي 
رقابت به سازمان 
حمایت تا تصویب نهایي طرح مجلس براي 
ســاماندهي بازار و صنعت خودرو موجب 
گمانه زني هاي مختلف در مورد چگونگي 

اجرا و ميزان كارآمدي آن شده است.
به گزارش همشهري، با گذشت چند ماه 
از بازگشــت شــوراي رقابت بــه عرصه 
قيمت گــذاري خــودرو برخــي خبرها 
از احتمــال واگــذاري ایــن فرایند به 
ســازمان حمایت حكایت دارد. با اجراي 
سياست هاي كلي اصل44 قانون اساسي، 
تعييــن دســتورالعمل قيمت گــذاري 
كاالها و خدمــات در بازارهاي انحصاري 
به شــوراي رقابــت محول شــد، اما در 
دوران تصدي محمد شــریعتمداري بر 
وزارت صنعت و براساس مصوبه شوراي 
اقتصــادي ســران قــوا، قيمت گذاري 
خودرو به ســازمان حمایت واگذار شد. 
این موضــوع به واكنش شــوراي رقابت 
و شــكایت به دیوان عدالــت اداري و در 
نهایت بازگشــت مجدد شــوراي رقابت 
به فرایند قيمت گــذاري خودرو و اجراي 
طرح قرعه كشي براي فروش خودروهاي 
داخلي منجر شــد. اما با تداوم مشكالت 
بازار خودرو، نماینــدگان مجلس از ارائه 
طرح ساماندهي بازار و صنعت خودرو با 
الزام خودروسازان به عرضه محصوالتشان 
در بورس خبر داده اند؛ طرحي كه فرایند 
قيمت گذاري خودروهــاي داخلي را بار 
دیگر به سازمان حمایت مصرف كنندگان 

و توليد كنندگان منتقل مي كند.

تأييدوتکذيبانتقالقيمتگذاريبه
سازمانحمايت

روح اهلل ایزدخواه، رئيس كميته خودروی 
مجلس در توضيح این موضــوع  با بيان 

اینكه توافق شده قيمت خودرو بر مبناي 
فرمول سازمان حمایت مصرف كنندگان 
تعيين شــود، گفت: چنــد روز قبل در 
جلســه اي با حضور معــاون امور صنایع 
وزارت صمــت، نماینــدگان مجلس و 
خودروسازان توافق شد تا زماني كه طرح 
مجلس براي ســاماندهي بــازار خودرو 
نهایي شود، قيمت گذاري خودرو براساس 
فرمول هيأت تعييــن و تثبيت قيمت ها 
در ســازمان حمایت انجام شــود؛ البته 
مقرر شــد وزیر صمت براي ایــن كار از 
طریق شوراي هماهنگي سران قوا، مصوبه 

بگيرد. 
با این حال، دیروز یك مقام مســئول با 
تكذیب خبــر رئيس كميتــه خودروی 
مجلــس گفــت: موضــوع واگــذاري 
قيمت گذاري به سازمان حمایت صحت 
ندارد و به هيچ وجه چنين مســئله  اي در 

كميته خودرو بازگو نشده است.

پاككردنصورتمسئلهخودرو
فربد زاوه، كارشناس صنعت خودرو در 
گفت وگو با همشهري با انتقاد از مباحث 
مطرح شده در مورد تغيير مجدد مرجع 
قيمت گذاري خودرو، گفت: مهم نيست 
چه كســي قيمت خودرو را اعالم كند، 
بلكه مهم آن اســت كــه قيمت گذاري 
دســتوري به تــورم لجام گســيخته و 
توزیع رانت و فســاد و روند زیان دهي 
و ورشكســتگي خودروســازان منجر 

مي شود. 
او توضيــح داد: بــا شــيوه كنونــي 
قيمت گذاري و فــروش خودرو عمال در 
سال گذشته 80هزار ميليارد تومان رانت 
بين كســاني كه خودرو بــا نرخ مصوب 
خریده بودند، توزیع شد؛ این ميزان رانت 
7برابر پولي اســت كه دولت براي رفع 
مشكالت صندوق ثامن الحجج پرداخت 
كرد. زاوه قيمت گذاري دستوري را یكي 
از دالیل تــورم لجام گســيخته خودرو 

دانســت و افزود: رانت 80هزار ميليارد 
توماني توزیع شــده به صورت اهرمي تا 
600هزار ميليارد تومان نقدینگي را آزاد 
مي كند و در مجموع به رشد 25درصد 
نقدینگي و خلق تورم 40درصدي منجر 

مي شود. 
او در مورد احتمال بازگشــت ســازمان 
حمایت به فرایند قيمت گذاري خودرو، 
افزود: اصال فلســفه وجودي ســازمان 
حمایت براي ورود به عرصه قيمت گذاري 
كاالها و خدمات دچار نوعي تضاد منافع 
است و مشخص نيســت كه این سازمان 
حامي مصرف كننده است یا توليد كننده، 
و قادر به تامين منافع متضاد هر دو طرف 

نيز نيست.

ناكارآمديقيمتگذاريدستوري
این كارشناس صنعت خودرو تأكيد كرد: 
بدون رفع مشكالت ســاختاري صنعت 
خودرو، قيمت گذاري دستوري سم است 
و تفاوتي ندارد چه كسي قيمت را تعيين 

مي كند. 
زاوه با انتقاد از قيمت گذاري دســتوري 
خودرو در شوراي رقابت، افزود: نمي توان 
باور كــرد كه قيمت مصــوب مثال وانت 
آریســان 120ميليون و نرخ بــازار آن 
140ميليون تومان اما نرخ مصوب سمند 
97ميليــون و قيمت بازار ایــن خودرو 
بيــش از 200ميليــون تومان باشــد یا 
قيمت مصوب پژو206اس دي وي هشت 
100ميليون و نرخ بازار آن 300ميليون 
تومان باشد. نمي توان باور كرد كه چنين 
بازاري عاري از فساد باشد، حال اینكه قوه 
قضایيه چه زماني به ایــن موضوع ورود 

كند، مشخص نيست.
این كارشــناس صنعت خودرو با تأكيد 
بر اینكه بایــد قيمت خودرو آزاد شــود 
و شــركت هاي خودروســازي بتواننــد 
محصوالتشان را با قيمت تمام شده واقعي 
در فضاي رقابتي بفروشند گفت: البته در 
كنار آن باید اصالحات الزم هم در صنعت 

خودرو در دستور كار قرار گيرد .

مناقشه مرجع قيمت  گذاري خودرو؛ حرکت از نو 
 فربد زاوه، كارشناس صنعت خودرو در گفت وگو با همشهري: تغيير مرجع قيمت گذاري خودرو، پاك كردن صورت مسئله است 

و خودر
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اليحه جديد بيمه شخص ثالث به مجلس ارسال شده است.

هرچند شاخص كل بورس 
تهران ديروز اندكي رشــد 
كرد، بــا اين حال ســايه 
ترديد همچنان بر فراز بازار 
سرمايه نمايان بود. به نظر 
مي رسد بخش اصلي اين ترديد ناشي از آينده قيمت 
دالر است و ســهامداران در حال تحليل بازار ارز و 

برآورد آينده قيمت دالر هستند.
به گزارش همشهري، اين روز ها همه  چيز به قيمت 
دالر بســتگي دارد. وقتي اين اســكناس آمريكايي 
نوســان مي كند بازار هــا هم نوســان مي كنند. در 
چنين شرايطي بازار سهام كه در نيمه نخست سال 
تحت تأثير افزايش قيمت ارز و تورم با رشــد زيادي 
مواجه شده بود اكنون در انتظار مشخص شدن ارقام 
واقعي قيمت دالر اســت. شــايد بازار سهام منتظر 
است قيمت دالر در يك منطقه تثبيت شود. برخي 
تحليلگران بر اين باورند كه قيمت دالر در محدوده 
30هزار تومان دوام نخواهد آورد و فروخواهد ريخت، 
اما در مقابل، برخي ديگر از كارشناسان بر اين باورند 
كه هيچ عامل بنيادي، كه محركي براي نزول دالر 
باشد، وجود ندارد. دركشــاكش اين 2 ديدگاه، اما 
ســرمايه گذاران در بورس ترديد دارنــد كه آيا به 
ســرمايه گذاري در بورس ادامه دهند يا فصل آخر 

داستان بورس از راه رســيده و بايد با احتياط قدم 
بردارند. اگر قرار باشد قيمت دالر در محدوده 30هزار 
تومان باقي بماند و تثبيت شــود ايــن احتمال كه 
شاخص بورس دوباره پرواز كند افزايش مي يابد، اما 
نزول قيمت دالر منجر به افت شاخص ها خواهد شد.

چنان كه ديــروز مديرعامل بورس تهــران گفت: 
با وجــود آنكه ســهامداران زيادي ســهام خود را 
فروخته اند، اما نقدينگي هنوز از بورس خارج نشده 
و منتظر است دوباره به بازار بازگردد. به گفته علي 
صحرايي، دست كم 35هزار ميليارد تومان نقدينگي 

نزد كارگزاري ها مانده است.

رشــد شــديد قيمت 
ارز، دولــت را به تكاپو 
واداشته؛ از يك طرف 
با سفر وزير خارجه به 
چين و رئيس  كل بانك 
مركزي به عراق در تالش اســت تا منابع ارزي 
بلوكه شــده ايران را آزاد كنــد و از طرف ديگر 
قصد دارد با افزايش صــادرات غيرنفتي جريان 
ورودي ارز را به داخــل افزايش دهد؛ با اين حال 
گويا بازار ارز نسبت به اين اقدامات ترديد دارد و 
براي نزول مقاومت مي كند؛ چنان كه ديروز هم 
هر دالر آمريكا در محدوده 31هزارو 800تومان 

دادوستد شد.
به گزارش همشهري، كاهش درآمد هاي ارزي و 
مسدود شدن جريان نقل و انتقال ارز تحت تأثير 
تحريم ها التهاب زيادي در بــازار ارز ايجاد كرده 
است. به زعم فعاالن اقتصادي عواملي چون توقف 
صادرات نفتي، كاهش صادرات غيرنفتي در پي 
شــيوع كرونا، افزايش هزينه هاي نقل وانتقاالت 
ارزي و تحريم هاي بانكي چشم انداز اميد بخشي 
را در برابر قيمت دالر ترســيم نمي كند و همين 
عوامل موجب شــده قيمــت ارز از مرز 30هزار 
تومــان عبور كنــد و مي تواند در آينــده اثرات 
دنباله داري هم داشته باشد. در چنين شرايطي 
برخي كارشناسان بخش اصلي رشد قيمت ارز 
را ناشي از تحريم ها مي دانند و برخي ديگر دولت 
را مقصر مي دانند كه زمينــه افزايش صادرات 
غيرنفتي را فراهم نكرده است. راه حل هاي موجود 
براي كاهش قيمت ارز هم براســاس همين دو 
نظريه تنظيم شده است. راه حل نخست گشايش 
سياسي از طريق مذاكره است و راه حل دوم نيز 
تالش براي افزايش صادرات غيرنفتي و آزادكردن 
منابع ارزي بلوكه شده ايران در سايركشور هاست. 
رفتار دولت نشــان مي دهد برنامه هاي خود را 
عمدتا براساس راه حل دوم تنظيم كرده است. اما 
آيا اين اقدامات مي تواند در كوتاه مدت و بلندمدت 

از رشد قيمت ارز جلوگيري كند؟

سفر از چين تا عراق
به باور فعاالن اقتصــادي راه حل بلندمدت براي 
جلوگيري از افزايش قيمت ارز افزايش صادرات 
غيرنفتي اســت؛ كاري كه به گفته اغلب فعاالن 
اقتصادي دولت به خوبي از پــس آن بر نيامده 
و كرونا هم مزيد برعلت شــده اســت. بنابراين 
راه حل كوتاه مدت براي مهــار قيمت ارز تالش 
براي بازگشــت ارزهاي بلوكه شــده ايران در 
ساير كشور هاست. با همين اســتدالل كاروان 
ديپلماتيك دولت ظرف روزهاي گذشــته براي 
آزاد كردن منابــع ارزي ايــران، فعال تر از قبل 
شده و به دنبال آن خبر هاي مختلفي هم درباره 
آزاد شدن منابع ارزي بلوكه شده ايران در ساير 
كشور ها به صورت غيررسمي منتشر شده است. از 
يك طرف گفته مي شود توافق هايي با كره جنوبي 
انجام شــده تا بخشــي از 8ميليارد دالر منابع 
ارزي بلوكه شده در بانك هاي سئول آزاد شود، 
موضوعي كه البته به نظر مي رسد نادرست است.

از طرف ديگر محمد جواد ظريف در سفري كه 
به چين داشت از مقامات چيني خواسته تا روند 
نقل و انتقال ارز را تسهيل كنند. گويا بيشترين 
منابع ارزي بلوكه شــده ايران در چين است كه 
آزاد ســازي  آنها مي تواند به كاهــش قيمت ارز 
در كوتاه مدت منجر شــود. هرچنــد اين هفته 
محمدجواد ظريف، وزير امــور خارجه با هدف 
توافق در حوزه مبادالت مالي و پولي به چين سفر 
كرده، اما جزئيات بيشتري در اين باره به بيرون 
درز نكرده است. تا اينجاي كار گويا موفق ترين 
مذاكرات را عبدالناصــر همتي، رئيس كل بانك 

مركزي داشته است.
او بعد از سفر به بغداد اعالم كرد كه توافق هايي 
با مقامات عراق انجام داده اســت. برخي خبر ها 
حاكي است 3. 5 ميليارد دالر ارز ايران حاصل از 
صادرات گاز و برق به عراق، در پي توافقات صورت 
گرفته آزاد مي شود؛ البته هنوز هيچ يك از مقامات 
رسمي ايران اين خبر ها را تأييد نكرده اند و بازار ارز 
هم فعال اين خبر ها را باور نكرده و بدون توجه به 

اين خبر ها در حال پيشروي است.

توسعه صادرات غيرنفتي
در سايه تحريم ها كه به كاهش شديد درآمد هاي 
نفتي منجر شده، دولت بايد اقدامات گسترده اي 
را براي افزايش صادرات غيرنفتي انجام مي داد تا 
جريان ورودي ارز به كشور را افزايش دهد و منابع 
مورد نياز براي واردات را تامين كند؛ موضوعي كه 
به باور برخي كارشناسان مورد غفلت قرار گرفته 
است. با اين حال نبايد فراموش كرد شيوع كرونا 
از زمســتان پارســال تاكنون لطمات زيادي به 

صادرات غيرنفتي وارد كرد.

وحيد شقاقي شهري، از كارشناسان اقتصادي در 
اين باره به همشهري گفت: دولت بايد در گذشته 
اقداماتي را براي افزايش صــادرات غيرنفتي و 
همينطور كاهــش قاچاق كه منابــع ارزي را از 
بين مي برد، انجام مي داد، اما چــون اين كار ها 
انجام نشده اكنون وزن عوامل بيروني بر قيمت 
دالر بيشتر شده اســت. به گفته او مي توان يك 
سلســله اقدامات فوري را در زمينه مديريت و 
ســاماندهي صادرت انجام داد؛ مثــال در حوزه 
بحث ناترازي ارزي و افزايش صادرات غيرنفتي 
مشكل اعتبارســنجي صادر كننده ها حل شود 
و مشــوق هايي براي صادر كنند هايي كه داراي 
حســن رفتار هســتند درنظر گرفته شود تا به 

توسعه صادرات غيرنفتي كمك شود.
با شرح اين انتقادها و نقدهاي مشابه در ماه هاي 
گذشــته اكنون دولت نيز پي برده است كه تنها 
راه حل برون رفت از مشكالت ارزي در بلندمدت 
افزايش صــادرات غيرنفتي اســت زيرا برخي 
برآورد ها نشان مي دهد حتي با فرض رفع كامل 
تحريم ها، درآمد هاي نفتي ديگر كفاف نياز هاي 
ارزي ايران را نمي دهد، چــون از يك طرف بازار 
نفت به اشباع رسيده و ايران نيز از بخش مهمي 
از بازار حذف شده و از طرف ديگر به دليل كاهش 
قيمت نفت حتي با فــرض صادرات 3.5ميليون 
بشــكه نفــت در روز، درآمد هــاي نفتي ديگر 
نمي تواند كفاف نياز هاي ارزي كشور را بدهد. با 
اين اســتدالل دولت راهي جز افزايش صادرات 
غيرنفتي ندارد. بر همين اساس حسن روحاني، 
رئيس جمهــوري نيز در نشســت هيأت دولت 
گفت:بايددراين مقطع با تقويــت اولويت هاي 
ارتباطي خود، با چين، كشورهاي منطقه اوراسيا 
و همســايگان، در حوزه هاي مختلف از انرژي تا 
فناوري، براي توسعه روابط اقتصادي برنامه ريزي 

ويژه اي انجام دهيم.
او با بيان اينكه دولت به دنبال تسريع در پيگيري 
اجراي توافقات با كشورهاي منطقه است، تأكيد 
كرد: در اين زمينه فعال شــدن كميسيون هاي 
مشــترك اقتصادي با كشورهاي هدف ضروري 
اســت و در اهداف اقتصادي تجارت با شــرق و 
همسايگان، توجه به سياست صادرات محور بودن 
بايد در اولويت قرار گيرد. رئيس جمهور همچنين 
گســترش همكاري با اتحاديه اوراسيا را از نظر 

اقتصادي قدم بسيار مهمي دانست.
با وجود اين ســخنان دولت هنوز برنامه عملي 
مفصلي از بعد اقتصادي و سياسي براي توسعه 
صادرات غيرنفتي و افزايــش درآمد هاي ارزي 

ارائه نكرده است.

آيا آزاد سازي  منابع ارزي كارساز است؟
با وجود آنكه تحليلگران بر اين باورند كه راه حل 
كوتاه مدت كاهش قيمت ارز آزاد ســازي  منابع 
ارزي بلوكه شده ايران در ســاير كشور هاست، 
اما قيمت دالر، گويا چندان توجهي به اين اخبار 
ندارد؛ به طوري كه ديــروز و به فاصله يك روز از 
ســفر رئيس كل بانك مركزي به عراق و انتشار 
خبر انجام توافق با بانك مركزي اين كشور، اين 
اســكناس آمريكايي در بــازار آزاد همچنان در 
محدوده 31هزارو 800تومان و حتي در برخي 
ساعات روز با رشد 50تا 100توماني تا محدوده 

31هزار و 900تومان هم مبادله شد.
كامران ندري، اقتصاد دان در اين باره گفت: اين 
قبيل اقدامات مي تواند هيجان ايجاد شــده در 
بازار را به صورت موقت كنترل كند، اما نمي تواند 
براي حواله هــاي ارزي مؤثر باشــد. هم اكنون 
روند تامين ارز با مشــكل مواجه است كه بانك 
مركزي نمي تواند در اين زمينــه اقدام ديگري 
كند، زيرا توقف صادرات نفتي، كاهش صادرات 
غيرنفتي در پي شــيوع ويروس كرونا، افزايش 
هزينه هاي نقل وانتقــاالت ارزي و تحريم هاي 
بانكي جزو عوامل مؤثر بــر كاهش تامين ارز در 
كشور هستند كه خارج از كنترل بانك مركزي 
است. او گفت:در مورد بازار ارز بيش از اين كاري از 
دست بانك مركزي ساخته نيست و تنها اقدامي 
كه مي توانست انجام دهد و عملي نشد، افزايش 
نرخ بهره بانكي به خصوص نرخ بهره بين بانكي در 

ماه هاي گذشته بود.
با اين حال رئيس كانون صرافان معتقد اســت: 
توافق رئيــس كل بانك مركزي با عراق بر ســر 
آزادسازي منابع بلوكه شده ايران، سيگنال مثبتي 
به بازار ارز مخابره كرده اســت. به گفته كامران 
سلطاني زاده آزادســازي منابع بلوكه شده ايران 
كمك شاياني به تأمين منابع مالي بانك مركزي 
براي تأمين نيازهاي ارزي كشور در بخش هاي 
مختلف خواهد كرد و بر همين اساس، آزادسازي 
منابع بلوكه شــده ايران در عراق، خبر مساعد و 
خوبي است و مي توان اميدوار بود كه دسترسي به 

منابعي كه آزاد شده نرخ ارز را تعديل كند.

آيا رشد قيمت ارز به محركي براي رشد بورس تبديل خواهد شد؟

 بازار ارز ديروز به اخبار آزادسازي منابع ارزي و تزريق دالر واكنش نشان نداد 
تا دالر در محدوده 31هزارو 800تومان باقي بماند

سوخت دالري بورس

تداوم مقاومت دالر

سوپرماركت

گفت و گو با اميرهوشنگ بيرشك، دبير انجمن صنايع روغن نباتي
چرا عرضه روغن نيمه جامد كاهش يافت
كاهش واردات روغن پالم توليد و عرضه روغن را دچار مشكل كرد

شهريور ماه بود كه خبرهايي درباره 
كمبود روغن نباتي در بازار به ويژه 
در برخي اســتان ها براي نخستين 
بار مطرح شد. شايعاتي كه گرچه در 
مصاحبه هاي مسئوالن اين حوزه در 
ابتدا تكذيب شد اما هرچه گذشت 
نمود آن در بازار خرده فروشي بيشتر شد و امروز شاهد آن 
هستيم كه توزيع برخي انواع روغن در فروشگاه هاي تهران 
و شهرســتان ها متوقف و قيمت برخي ديگر به ويژه روغن 
نيمه جامد چيزي نزديك به دوبرابر شده است. با اميرهوشنگ 
بيرشــك، دبير انجمن صنايع روغن نباتــي در اين زمينه 

گفت وگو كرده ايم.

دليل كاهش عرضه بعضي انــواع روغن در بازار 
چيست؟

در زمينه روغن هاي مايع مشــكلي وجود ندارد و تنها درخصوص 
روغن نيمه جامد كه در بسته هاي حلبي توزيع مي شود تاحدودي 
كمبود عرضه وجود دارد. دليل اين امر هم به كاهش واردات روغن 
پالم  بازمي گردد كه بيس و ماده اوليه توليد روغن نيمه جامد است. 
به دليل اين كمبود، اخيرا در زمينه روغن نيمه جامد هم كاهش 
توليد داشته ايم و هم كاهش توزيع. اما اينكه بگوييم اين روغن اصال 
در بازار نيست هم صحبت درستي نيست، روغن نيمه جامد در بازار 
هست و توزيع آن درحال انجام است اما با اندكي كاهش نسبت به 
قبل. درخصوص ساير روغن ها تمام كارخانجات با همه توان درحال 
كار هستند كه در توليد و عرضه روغن مايع مشكلي پيش نيايد. 
شايد در بعضي مناطق توزيع برخي انواع روغن براي مثال انواع غني 
شده با ويتامينD يا آفتابگردان خالص كمتر باشد اما اين مشكل 
همه گير نيست و انواع روغن هاي پخت وپز و سرخ كردني در حال 

توليد و توزيع به اندازه كافي است.
قيمت روغن نيمه جامد هم نزديك به دوبرابر شده 

است، دليل آن همين بحث كمبود عرضه است؟
قيمت ها در بازار تابع عرضه و تقاضاست و در يك ماه اخير به دليل 
كاهش عرضه اين روغن ممكن اســت فــروش آن به قيمت هاي 
باالتري در خرده فروشي ها انجام شود. اميدواريم با رفع مشكالت 
ارزي و مســائل مربوط به تامين و انتقــال ارز واردات روغن پالم 
افزايش يابد و توزيع روغن جامد هم به اندازه نياز بازار انجام گيرد. 
دولت در اين زمينه تاكنون كمك هاي خوبي كرده و دوستان در 
شــركت بازرگاني دولتي اين قول را داده اند كه با واردات محموله 

جديد بازار به ثبات الزم برسد.
پس در زمينه تامين روغن مورد نياز خانوار و صنعت 

مشكلي وجود ندارد؟ 
مشكل تاحدودي وجود دارد و اين به دليل مشكالت ارزي است كه 
به سختي و به صورت قطره چكاني تامين مي شود. ميزان واردات 
روغن در شش ماه امســال نسبت به مدت مشــابه سال گذشته 
50درصد كاهش داشــته و اين طبيعتا در تاميــن تقاضاي بازار 
اثرگذار خواهد بود. روغن توليدي كشور شامل روغن سويا و كلزا 
بين 450تا 500هزار تن و ميزان واردات يك ميليون و 500هزار 
تن اســت. مطابق آمار ســال 98ميزان تقاضاي كشور هم حدود 

2ميليون تن است.
مشكالت ارزي مورد اشــاره شما بيشتر در زمينه 

تامين ارز است يا انتقال ارز؟
ارز مورد نياز براي روغن خام همچنان ارز دولتي است اما متأسفانه 
كشور ما دچار تحريم هاي ظالمانه است. در جنگ اقتصادي كنوني، 
دولت و بخش خصوصي دوشــادوش هم در حال مبارزه هستند، 
مشكالت ارزي را همه مي دانند و وزارت صمت و بانك مركزي همه 
تالش خود را مي كنند كه مشــكالت تامين ارز و توليد را برطرف 
كنند اما كار بسيار سختي است كه با وضع تحريم هاي جديد كار 
سخت تر هم شده است. 14بانك كشور اخيرا دچار تحريم شده اند 
و اين چالش بسيار بزرگي در بحث انتقال پول براي تامين مواداوليه 
بخش توليد است. چالش بزرگ صنعت همين بحث نقل و انتقال 
پول است چون ارز 4هزار و 200توماني ارز دولتي است و منشأ آن 
دولت جمهوري اسالمي ايران اســت و با شدت گرفتن تحريم ها 

خيلي از بانك ها اين كار را انجام نمي دهند.
بعد از افزايش نرخي كه در تيرماه اعمال شــد، آيا 
تغييرات ديگري را در زمينه قيمت روغن شاهد خواهيم بود؟

بعد از 12درصــد افزايش قيمتي كه در تيرمــاه براي روغن مايع 
اعمال شد، هفته گذشــته دولت دوباره قيمت اين محصوالت را 
9درصد افزايش داد. اين افزايش با توجــه به افزايش قيمت هاي 
جهاني، قيمت مواداوليه و مخصوصا افزايــش هزينه هاي نقل و 
انتقال پول صورت گرفت و البته چندان در بازار تأثيرگذار نخواهد 
بود. روغني كه تا به حال 7هزار تومان فروخته مي شده با افزايش 
نرخ جديد 7هزار و 700تومان عرضه مي شــود. با توجه به سرانه 
18كيلوگرمي مصرف روغن در كشور تنها بين 1.2تا 1.3درصد 
براي هر نفر تغيير قيمت خواهيم داشت. با توجه به اينكه قيمت 
روغن در كشور ما به دليل يارانه اي بودن آن پايين است اين ميزان 

افزايش تأثير چنداني در سبد مصرف خانوار نخواهد داشت.

بورس

نماگرهاي بازار سهام در مبادالت ديروز
درصدتغييرمقدار تغييرمقدارنماگر

15796391320.01شاخص كل بورس-واحد
28.23-6172-15695ارزش معامالت- ميليارد تومان

720160.08ارزش بازار- هزار ميليارد تومان

   رشد اندك شاخص و كاهش ارزش معامالت
در مبادالت روز گذشته بازار سهام، شاخص كل بورس تهران 132واحد رشد كرد و به يك ميليون 579هزار واحد 
رسيد. نكته قابل توجه در مبادالت ديروز، كاهش 28درصدي ارزش معامالت در مقايسه با معامالت روز دوشنبه بود. 
سهامداران ديروز جمعا 15هزارو 695ميليارد تومان اوراق بهادار خريدند كه اين ميزان در مقايسه با مبادالت روز 
دوشنبه 6172ميليارد تومان كاهش نشان مي دهد. ديروز همچنين ارزش بازار سهام با 6هزار ميليارد تومان افزايش 

به 7201هزار ميليارد تومان رسيد.

دالر

خودرو كه گران مي شود، خودرو
تازه دردســر ديگري هم 
به گرفتاري مــردم اضافه 
مي شود، اين روزها افزايش 
سقف تعهدات خسارت هاي 
مالي بيمه شــخص ثالث و البته باال بردن ســقف 
تعهدات بيمه بدنه خودرو به يــك دغدغه عمومي 
تبديل شده و نمايندگان و شــركت هاي بيمه گر با 
ارسال پيامك براي بيمه گذاران از آنها مي خواهند تا 
سقف تعهدات را افزايش بدهند. ماجرا اين است كه 
شركت هاي بيمه اي خسارت را تا سقف تعهد مندرج 
در بيمه نامه چه ثالث و چه بدنه مي پردازند و مازاد 

خسارت وارد شده را شخص بيمه گذار بايد بدهد.
به گزارش همشــهري، بــا افزايش بي ســابقه نرخ 
ارز و باالرفتــن نرخ تــورم، ارزش دارايي هاي مردم 
به ويژه خــودرو دچار جهش شــده درحالي كه اين 
دارايي ها درصورت بيمه شــدن تا ســقف معيني 
تحت پوشــش بيمه اي قرار دارد و اگــر دارنده يك 
خودرو، ســقف تعهدات خســارت بدنــي در بيمه 
شخص ثالث را 10ميليون تومان تعيين كرده باشد، 
به هنگام بروز خسارت حداكثر همين مبلغ را با كسر 
فرانشيز مي تواند از شركت بيمه گر مطالبه كند تا به 

خسارت ديده پرداخت كند.
از سوي ديگر دارندگان خودروها درصورتي كه بيمه 
بدنه داشته باشــند ميزان خسارت دريافتي شان به 
هنگام تصادف بر اســاس قاعده سقف تعهدات پس 
از كسر فرانشــيز و ارزش بيمه شــده خواهد بود و 

نمي توانند مدعي شــوند به دليل گران شدن ارزش 
خودروشان بايد خسارت بيشــتري بگيرند. دليل 
آن روشــن اســت، دارنده خودرو دارايی خود را به 
يك قيمتي بيمه كرده و به همان ميزان بايد مطالبه 
خســارت كند و اگر مال او گران شــده بايد هزينه 
بيشــتري در قالب الحاقيه بيمه بپردازد و ســقف 

تعهدات را باالتر ببرد.
بسياري از شهروندان نگران از مواجه شدن با هزينه 
ناشي از خسارت و تصادفات در حال افزايش سقف 
تعهدات بيمه اي خود درخصوص بيمه بدنه خودرو 
هســتند چرا كه مي دانند ميزان خسارت پرداخت 
شده از ســوي شــركت بيمه گر به جيب خودشان 
مي رود. البته بسياري هم كه دچار مشكالت مالي و 
معيشتي هستند قيد خريد الحاقيه و افزايش سقف 

تعهدات را زده اند و اميدوارند كه تصادف نكنند.

قانون بيمه شخص ثالث چه مي گويد؟
اما در ارتباط با بيمه شخص ثالث ماجرا فرق مي كند 
زيرا خســارت پرداخت شــده به دارنده بيمه نامه 
نمي رســد بلكه به شــخص ثالثي كه زيــان ديده 
پرداخت مي شــود. ماده 8قانون بيمه شخص ثالث 
تأكيد دارد: حداقل مبلغ بيمه موضوع اين قانون در 
بخش خسارت بدني معادل حداقل ريالي ديه يك 
مرد مســلمان در ماه هاي حرام اســت و درهرحال 
بيمه گذار موظف به اخذ الحاقيــه نخواهد بود، اما 
حداقل مبلغ بيمــه موضوع اين قانــون در بخش 
خسارت مالي معادل 2.5درصد تعهدات بدني است و 

آوار رشد قيمت خودرو بر بازار بيمه
راهكار كارشناسان: فعال سقف تعهد بيمه خود را باال ببريد

شخص بيمه گذار مي تواند براي جبران خسارت هاي 
مالي بيش از حداقل تعيين شــده، در زمان صدور 

بيمه نامه يا پس از آن، بيمه تكميلي تحصيل كند.
به اين ترتيب قانونگذار راه را باز گذاشــته و كساني 
كه بخواهند سقف خسارت مالي ناشي از بيمه نامه 
شــخص ثالث را افزايش دهنــد، مي توانند هزينه 
بيشــتري بدهند و بيمه تكميلي بگيرند و حتي اگر 
بيمه گذار درخصوص خســارت هاي مالي، تقاضاي 
پوشش بيمه اي بيش از سقف قانوني را داشته باشد 
شركت بيمه گر مكلف به انعقاد قرارداد بيمه تكميلي 
با بيمه گذار اســت كه حق بيمه تكميلــي را بيمه 
مركزي به شركت هاي بيمه اعالم كرده است. معماي 
اصلي اما به ميزان خسارت پرداختي به خودروهاي 
گران قيمت يا نامتعارف برمي گردد. قانون به صراحت 
مي گويد: خسارت مالي ناشــي از حوادث رانندگي 
صرفاً تا ميزان خســارت متناظر وارده به گرانترين 
خودروي متعارف از طريق بيمه نامه شــخص ثالث 
يا مقصر حادثه قابل جبــران خواهد بود و منظور از 
خودروي متعارف خودرويي اســت كــه قيمت آن 
كمتر از 50ســقف تعهدات بدني كه در ابتداي هر 

سال مشخص مي شود، باشد.
اين الزام قانوني يعني اينكه ميزان خســارت مالي 
در بيمه هاي شــخص ثالث تابع خســارت بدني يا 
همان ديه اســت. هم اكنون مقدار ديه سال 99در 
ماه هاي غيرحرام 330ميليــون تومان و در ماه هاي 
حرام 440ميليون تومان، براساس اعالم رئيس قوه 

قضاييه شده است.
 بنابراين منظور از خودروي متعارف، خودرويي است 
كه ارزش آن نصف ديه در ماه هاي غيرحرام باشــد 
يعني 165ميليون تومان. با اين حساب به جز پرايد 
مي شود گفت خودروهاي ديگر غيرمتعارف قلمداد 
مي شوند و بيمه گذاران و شركت هاي بيمه اي دچار 

مشكل شده اند.

پيشنهاد دولت به مجلس
25مرداد امسال دولت براي رفع مشكل اليحه اي به 
مجلس فرستاد و اعالم كرد: درخصوص خودروهاي 
نامتعارف، حتي با وجود تعهد بيمه نامه، بخشــي از 
خسارت مالي وارد شده بالجبران مي ماند و شخص 
بيمه گذار براي جبران اين خســارت به خريد بيمه 
تكميلي اقدام مي كند و شركت هاي بيمه هم مكلف 
هستند تا همه خسارت وارد شــده را تا سقف تعهد 
بيمه نامه پرداخت كنند. نتيجه اينكه هم بيمه گذار 
ناراضي است و هم شركت بيمه گر گرفتار. پيشنهاد 
دولت اين است كه قانون اصالح شود. به نحوي كه اگر 
وسيله نقليه اي مسبب حادثه باشد و داراي بيمه نامه 
شخص ثالث هم باشد، شركت بيمه گر بايد خسارت 
مالي وارد شده را تا سقف تعهدات مالي اعم از اجباري 

و اختياري تعيين شده در بيمه نامه را بپردازد.
به گزارش همشــهري، اليحه دولت فعال به مجلس 
رفته و تا زمان تصويب و ابالغ آن ممكن است ماه ها 
طول بكشد. بهتر است از همين االن بيمه نامه خود 

را تكميل كنيد.

ســخنان مديرعامل بورس تهران نشان مي دهد هر 
نوع جهش ارزي مي تواند به سرعت به ورود نقدينگي 
پارك شده به بورس منجر شود و شاخص ها را با رشد 

مواجه كند.
وحيــده موســوي، مدير ســبدگرداني شــركت 
مشاورسرمايه گذاري فاينتك، درباره سناريوي پيش 
روي قيمت دالر و بازار ســهام مي گويد: پيش بيني 
اينكه دالر افت مي كند يا همچنان به رشد خود ادامه 
مي دهد، مسلما در شرايط كنوني بسيار سخت است. 
همچنان آينده بازارهاي مالي ايران تا حدود زيادي 
تا مشخص شــدن تكليف انتخابات آمريكا مه آلود 
است. از طرفي، مسلما سياست دولت براي پايين نگه 
داشتن نرخ دالر يا آزاد گذاشتن آن تأثير بسزايي بر 

اين مسئله دارد. 
به گفته او، شايد از نظر تحليلگران، تفاوت چنداني 
ندارد كه در بازار آزاد نرخ دالر 28 هزارتومان باشد 
يا 25 هزارتومان. مالك دالر نيمايي است كه قاعدتا 
پس از كش و قوس هايي اين 2 نــرخ به هم نزديك 
خواهند شــد. ســناريوي پيــش روي دالر قطعا با 
انتخابات آمريكا و پيروزي ترامپ رابطه مســتقيم 
و افزايش نرخ دالر با بهبود شــرايط اقتصادي ايران 

رابطه معكوس دارد.
اميرتقي خان تجريشــي، مديرعامل سرمايه گذاري 
گروه توســعه ملي، هم در اين باره معتقد اســت: با 
آماده شــدن گزارش هاي شــش ماهه شــركت ها، 
آثار دالر باالي 20 هزار توماني نمايان شــده است، 
حال آنكه قيمت دالر با افزايــش روز افزون مواجه 
اســت و تحليلگران بايد نســبت به اين نرخ دالر و 
افزايش آن در نيمه دوم سال و ساير عوامل بنيادي 
ديگر، وضعيت شركت ها را در آينده تحليل كنند. به 
گفته او، اين روزها تحليلگران در محاسبات خود به 
عوامل خارجي، همچون انتخابات آمريكا وزن مهمي 
مي دهند. با ايــن حال، بايد به موضــوع انتخابات و 
آثار آن در نرخ دالر به ديــد كوتاه مدت نگاه كنيم و 
سرمايه گذاري در بورس را بلندمدت درنظر بگيريم، 
چرا كه بازارسرمايه همواره بازده باالتري نسبت به 

بقيه بازارهاي موازي در بلندمدت داشته است.



2 چهارشنبه 23 مهر 99  شماره 8062 6 3 0 2 3 6 9 3 ورزش

برانكو در يكي از آخرين مصاحبه هاي بلندي كه در كشــورمان 
داشت، گفت: »متأسفانه فوتبال ايران به زودي آماتور خواهد شد. 
شما با اين حجم از مشكالت مالي نمي توانيد ادامه بدهيد. « به نظر 
مي رسد حاال به نوعي پيش بيني او درســت از آب درآمده باشد. 
ليگ بيستم فوتبال به زودي در شــرايطي آغاز مي شود كه براي 
نخستين بار در 20 سال گذشــته حتي يك مربي خارجي هم در 
ليگ نداريم. به عالوه ورود بازيكنان خارجي جديد ممنوع است و 
توانايي باشگاه ها در حفظ نفرات قبلي هم در هاله اي از ابهام قرار 
دارد. جالب اينكه يكي از بزرگ ترين مشكالت پرسپوليس هم به 
شكايت خود برانكو مربوط مي شود؛ جايي كه او 16 ماه بعد از قطع 
همكاري، هنوز به پولش نرسيده و مطلقا هم كوتاه بيا و تخفيف 
بده نيســت. به نظر مي رســد برانكو تصميم گرفته آماتورهاي 

بدحساب را تنبيه كند!

تنبيه آماتورها؟

در شرايطي كه به نظر مي رســيد برگزاري فينال ليگ قهرمانان 
آسيا به صورت تك بازي در زمين نماينده غرب به معناي ميزباني 
ورزشگاه آزادي است، كنفدراسيون فوتبال آسيا روي اين مسئله 
خط بطالن كشيد. از قرار معلوم بازي فينال هم روز 29آذر در دوحه 
برگزار خواهد شد؛ شهري كه ميزبان مسابقات هر دو منطقه غرب 
و شرق بوده است. به هر حال در شرايط فعلي خيلي هم اين مسئله 
اهميتي ندارد. لطف ميزباني به حضور تماشاگران بود، اما هم اكنون 
چشم انداز مثبتي وجود ندارد كه نشــان بدهد هواداران فوتبال تا 
2ماه ديگر مي توانند به ورزشگاه بيايند. اگر قرار به برگزاري بازي 
در استاديوم خالي باشد، بين آزادي و يكي از ورزشگاه هاي مجهز 
قطر فرق چنداني نيست. مهم اين است كه اين بار ديگر الزم نيست 

پرسپوليس براي برگزاري بازي تا آن سر دنيا برود.

زياد هم فرقي نمي كند

از روز جمعه گفته مي شد شايد بازي دوستانه ايران و مالي به دليل 
شيوع كرونا در اردوي تيم حريف لغو شود. با اين حال 2 تيم راهي 
تركيه، محل برگزاري بازي شدند و نهايتا در آخرين ساعات روشن 
شد كه امكان برگزاري اين مسابقه وجود ندارد. لغو بازي با مالي 
كه تيم قدرتمندي اســت، يك خبر بد براي كادرفني تيم ملي 
بود. اســكوچيچ بعد از 8 ماه انتظار تازه فرصت برگزاري 2 بازي 
دوستانه را پيدا كرده بود، اما حاال مسابقه دوم و مناسب تر لغو شده 
و معلوم هم نيست چه زماني مجددا چنين امكاني فراهم خواهد 
شــد. به طور كلي از پروژه بازي با مالي، فقط دردسرهايش براي 
تيم ملي ماند؛ از خستگي مضاعف بازيكنان، مخصوصا لژيونرها 
و پرسپوليســي ها تا هزينه اياب و ذهاب. هزينه پرواز تيم ملي به 

ازبكستان و تركيه، حدود يك ونيم ميليارد تومان بوده است.

فقط دردسرهايش ماند

نكته بازي

  آيا عادل مديون انحصار صداوسيماست؟
از پشــت موبايل و كامپيوتر با حق بــه جانب ترين لحن ممكن 
خطاب به عادل مي نويسند: »تو خودت سال ها در صداوسيماي 
انحصاري كار كردي.« بله؛ اما مگر اين به خودي خود جرم است؟ 
مگر ما در ايران صداوسيماي غيرانحصاري داريم كه عادل برود 
آنجا كار كند؟ مگر تلويزيون غيردولتي داريم كه فردوســي پور 
كار در آن را پس زده باشــد؟ عين اين است كه از قهرمان شناي 
يك كشور فرضي ايراد بگيرند چرا در تنها استخر موجود كه به 
شكل دولتي اداره مي شــده به عنوان قهرماني دست يافته! خب 
مگر استخر غيردولتي داشتيم؟ عادل در تلويزيون انحصاري كار 
كرده، اما دليل موفقيتش تنها همين نبوده است. او درس خوانده 
و زبان بلد بود، ديوانه وار عاشــق فوتبال بود و بيشــتر از نيمي از 
ساعات شبانه روز را وقف كارش مي كرد. خوره فوتبال كه در آن 
واحد مي تواند 3 مسابقه را با هم دنبال كند، موفقيتش را بيشتر 
از انحصار، مديون تالش و پشــتكار خودش است. از سوي ديگر 
مگر اين فقط عادل بوده كه در اين فضا فرصت كار پيدا كرده؟ در 
همين دو دهه چند نفر امكان برنامه سازي ورزشي در تلويزيون 

را يافتند و به جايي نرسيدند؟ شبكه هاي يك و دو سال هاست با 
هم دعوا دارند كه »ورزش ومردم« قديمي تر اســت يا »ورزش از 
نگاه دو«؛ خداوكيلي اما چه آبي از اين دو برنامه براي مردم گرم 
شده؟ در 20 سال گذشته حتي يك قسمت درخشان از اين دو 
جنگ ورزشــي به ياد آورده مي شود؟ همين االن محمدحسين 
ميثاقي كه مفت و مسلم باكس طاليي دوشنبه شب ها را به ارث 
برده، چقدر موفق است؟ او هنوز آنقدر اعتمادبه نفس ندارد كه يك 
نطرسنجي پيامكي برگزار كند. از قضا تنها بخش هاي ديده شده از 
برنامه ميثاقي در اين مدت، جاهايي بوده كه او از عادل حرف زده 

و قرباني غايب را نواخته است.
  مي توانست از حق پخش حرف بزند؟

مكررا از عادل فردوســي پور انتقاد مي شــود كه چرا طي دوران 
حضورش در نود در مورد ضايع شــدن حق پخــش تلويزيوني 
به دست صداوسيما حرفي نزده اســت. به راستي آيا اين انتقاد، 
منطقي و اصولي است؟ قسم مي خورم عمده كساني كه چنين 
نقدي مطــرح مي كنند، حتي جرأت ندارند توي چشــم رئيس 
خودشان نگاه كنند! انگار ما هميشه دل مان مي خواهد قهرماني 

داشته باشــيم كه همه هزينه ها را خودش تنهايي بدهد. عادل 
كارمند صداوســيما بود و چــاره اي جز حركــت در چارچوب 
تعيين شده توسط اين سازمان نداشــت. طبيعتا اگر مجري نود 
برخالف ميل مديران تلويزيون سراغ سوژه هايي مثل حق پخش 
مي رفت، خيلي زودتر از اينها نســخه اش را مي پيچيدند. يادتان 
باشــد آنهايي كه بعد از 20 ســال كار، با دهان كجي نسبت به 
آراي مردمي نود را تعطيل كردند، آنقدر قدرت داشتند كه 10يا 
15ســال پيش هم همين كار را بكنند. پس بهتر است واقع گرا 

باشيم و به خرج ديگران، دنبال روياپردازي نرويم.
  كم هزينه داد؟

اگر منصف باشــيم و توقعات مان را از يك برنامه ساز تلويزيوني 
در همين حد تعديل كنيم، عادل به اندازه كافي پاي اعتقاداتش 
ايستاد و هزينه اش را هم داد. او سال ها از سوي بخشي از منتقدان 
تندرو مورد هجوم قرار گرفت، شــديدترين اصطكاك ممكن را 
با ســازمان تربيت بدني محمد علي آبادي تجربه كرد، به دفعات 
نمايندگان مجلــس و مديران بي كفايت را به چالش كشــيد و 
گاهي كار را تا آنجا پيش برد كه پيامك هاي نود را بستند يا تمام 

آيتم هاي برنامه اش را توقيف كردند. دشمنانش هزار بار در مورد 
سهم او از هزينه ارسال پيامك ها افسانه ساختند، درحالي كه عادل 
با نيت حفاظت از برند خودش حتي پيشنهادهاي ميلياردي براي 
اجراي برنامه هاي سازماني را نمي پذيرفت و به همه استيج هاي 
تجاري »نه« گفت. نود او، يكي از آخرين برنامه هاي تلويزيون بود 
كه ستاره مربع نداشــت و مجري اسپانسرهاي ريز و درشتش را 
توي چشم مخاطب فرو نمي كرد. طبيعتا عادل هم مثل هر آدم 
ديگري اشتباه داشت و جز اين هم نمي تواند باشد، اما او به خاطر 
مراقبت حداكثري از اصولش قابل ستايش است. مي گويند عادل 
قبل از مزدك ميرزايي پيشنهاد مهاجرت داشته و آن را رد كرده؛ 
حتي اگر جز اين هم باشــد، امكان كار در عرصه هاي بين المللي 
براي او كامال فراهم اســت؛ او سال هاست براي مجله ورلد ساكر 
مطلب مي نويسد و سال 2009از سوي نيوزويك نوزدهمين مرد 
قدرتمند ايران لقب گرفت. عادل اما هنوز اينجاســت، برخالف 
خيلي از كساني كه شب ها خواب مهاجرت مي بينند، اما به استناد 
يك گاليه نمناك بعد از 17 ماه بغض و ســكوت، وطن دوستي 

فردوسي پور را زير سؤال مي برند.

 جامعه غريبي است جامعه ايراني؛ موج مي سازد 
و وقتي از به ثمر نشستن موج نااميد شد، فورا 
ضد موج تشــكيل مي دهد. قهرمان مي تراشد 
و در كوتاه ترين زمان ممكن، هم او را تبديل به 

ضد قهرمان مي كند. 
بشــماريد و ببينيد چند تن از آنها كه امروز به 
رگبار انتقاد بستيم شان، همين چند سال پيش 
اسطوره و افســانه ما بودند؟ حاال انگار عادل 
فردوسي پور هم مي رود كه به مصداقي جديد از 
اين تطور فوري جامعه ايراني تبديل شود؛ مردي 
كه يك سال ونيم پيش، فقط 3روز بعد از كسب 
عنوان محبوب ترين برنامه ساز تلويزيون ايران با 
اتكا به آراي مردمي از جام جم رانده شد. آن اوايل 
بازگشــت او مطالبه پررنگ عمومي بود و حاال 
برخي مردمان مايوس از اثربخشي موج، ضد موج 
را روي دروازه خود عــادل ترتيب داده اند. اين 
چند روز بعضي انتقادها از فردوسي پور فوق العاده 
عجيب و پررنگ بود. به اين بهانه كه او جايي گفته 

است: »هميشه به دانشــجوهايم مي گفتم در 
ايران بمانيد و اينجا خدمت كنيد، اما وقتي بعد از 
20 سال كار، بي بهانه حذفم كردند ديگر نمي دانم 
در اين مورد چه بايد بگويم.« برخي اين جمله را 
سندي مي دانند كه نشان مي دهد وطن پرستي 
عادل به منفعت و موقعيت او گره خورده و حاال 
كه شرايطش وخيم شده، ديگران را به ماندن در 
سرزمين پدري ترغيب نمي كند. كساني كه چنين 
بي رحمانه عادل را قضاوت مي كنند، حتي يك 
ثانيه هم خودشان را جاي او نمي گذارند؛ آدمي 
كه دو دهه با سالمت كار كرد و حاال حتي مجوز 
ادامه كار در فضاي مجازي را هم به او نمي دهند. 

آدمي كــه به خاطر شــرايط و امتيازاتش مثل 
آب خوردن مي تواند مهاجــرت كند، اما اينجا 
مانده؛ پس برخالف عاشــقان توييتري تئوري، 
وطن دوســتي اش را در عمل اثبات كرده است. 
نگارنده اين مطلب در سال هاي توليد نود، ده ها 
بار نقدهاي مفصل روي عملكرد عادل نوشته؛ از 
اشتباهات او تا ذوب شدنش در يك مربي خاص. 
با اين همه اما، امروز زمان دفاع از كسي است كه 
غيرمنصفانه و چه بسا ناجوانمردانه نقد مي شود.

طبيعتا مديران باشــگاهي كه تيم شــان را به فينال ليگ 
قهرمانان آسيا رسانده اند و از پرونده شكايت النصر عربستان 
هم سربلند بيرون آمده اند، بايد تحسين شوند. با اين همه 
اتفاقي كه هم اكنون براي مديران پرسپوليس رخ داده دقيقا 
برعكس است. مهدي رسول پناه و همكارانش در ماجراي 
عدم پرداخت طلب برانكو آماج شــديدترين حمالت قرار 
گرفته اند؛ اين در حالي اســت كه بدهي كالن مورد نظر از 
مديران قبلي به آنها ارث رســيده و حتي مديريت باشگاه 
با ثبت قرارداد بازيكنان جديد پيش از بسته شدن پنجره، 
كمك بزرگي به كادرفني كرد. با اين حال به نظر مي رســد 
بخشــي از حمالت به مديران باشگاه، ريشه در بي صداقتي 
آنها داشته باشد. در شرايطي كه رســول پناه ادعا مي كرد 
مشكل اصلي در انتقال مبلغ به حســاب برانكو است، علي 
كريمي و برخــي ديگر اين ادعاي او را به چالش كشــيدند 
و براي جا به جا كردن پول اعالم آمادگــي كردند. از اينجا 

به بعد ادبيات مديران باشگاه تغيير كرد و مشكل به همان 
»تامين منابع« تبديل شــد. خب چرا اين حــرف را از اول 
نمي زنيد؟ چرا نمي گوييد ناچــار بوديم به بازيكنان جديد 
پيش پرداخت بدهيم تا راهي قطر شوند؟ اصال به فرض كه 
كارتان غلط بوده؛ اما همين كار غلط را همراه با استدالل هاي 
مربوط به آن صادقانه با مردم در ميان مي گذاشتيد، شايد 
آنها مي پذيرفتند. قصه ايرج عرب اســت كه پول برانكو را 
صرف حفظ اســكلت تيم و حتي تقويت پرسپوليس كرد و 
چهارمين قهرماني را به دست آورد، اما مدام به مربي كروات 
مي گفت: »پولت آماده است. دوشــنبه بيا بگير!« آيا بهتر 
نبود مديرعامل پيشين پرسپوليس هم صادقانه به هواداران 
بگويد از ترس انتقادات آنها ناچار شده طلب برانكو را صرف 
حفظ تيم كند؟ چــرا لقمه را دور ســرتان مي چرخانيد؟ 
 چرا به مردم اعتماد نمي كنيد؟ شــايد واقعا صداقت جواب

 بدهد.

شرايط پرسپوليس در دومين روز از آغاز تمرينات فصل 
جديد نيز تفــاوت چنداني بــا روز اول نداشــت. يحيي 
گل محمدي كه در اولين روز با توجه به تعداد كم بازيكنان 
دل ودماغي براي تمرين دادن تيمش نداشت در روز دوم 
نيز با همين مشكل روبه رو بود و از جمع بازيكنان اصلي اش 
فقط سعيد آقايي به تمرين اضافه شد. ديروز )سه شنبه( 
حامد لك، اميرمحمد يوسفی، احســان حسينی، سينا 
مهدوی، سعيد آقايی، علی شجاعی، احسان پهلوان، سعيد 
حسين پور، ميالد سرلك، آرمان رمضانی و امير روستايی 
11بازيكنی بودند كه در تمرين پرسپوليس حاضر شدند. 
5ملي پوش و 2بازيكن خارجي سرخپوشــان همچنان 
غيبت داشتند و عيسی آل كثير، محمد انصاری، محسن 
ربيع خواه و محمــد نادري نيز در زمين شــهيدكاظمی 
حضور نداشتند كه آل كثير مصدوم و 3نفر ديگر بالتكليف 

هستند.
 در اين ميان غيبت سيدجالل حسيني، كمال كاميابي نيا، 
مهدي شــيري و اميد عاليشــاه از همه معني دارتر بود 
كه گفته مي شــود به خاطر مســائل مالي و عدم دريافت 
آپشــن هاي قرارداد بوده اســت. حتي شــنيده مي شد 
بازيكنان قديمي پرسپوليس از دســت بازيكنان جديد 
اين تيم كه در تمرينات حاضر شــده اند ناراحت هستند 
و معتقدند تازه واردها چون پول شــان را در ابتداي فصل 
گرفته اند مشــكلي ندارند و به فكر بازيكنان قديمي هم 
نيستند. از طرفي، بيشتر بازيكنان قديمي هم در اردوي 

تيم ملي هستند و مشخص نيست وقتي از تركيه برگردند 
در تمرينات حاضر مي شــوند يا بــا اعتصابيون همراهي 
مي كنند. البته كاپيتان پرســپوليس ديروز در گفتگو با 
ورزش3 هرگونه شائبه اعتصاب را رد كرد اما در عين حال 
تاييد كرد كه بازيكنان شــكايت دارند! سيدجالل گفت: 
»برخی به دنبال ماهی گرفتن از آب گل آلود هســتند. ما 
فصلی كه با آقای برانكو همه جام ها را گرفتيم من از احمد، 
سيامك، كمال، عاليشاه، انصاری و... خواستم كه با توجه 
به شرايط باشــگاه بين 30 تا 40درصد تخفيف بدهند تا 

مشكلی پيش نيايد. 
خوشبختانه خود بازيكنان هم خيلی زود پيش قدم شدند 
و با رضايت كامل و دلی اين موضوع را انجــام دادند... ما 
بازيكنانی هســتيم كه طی اين مدت با همه مشكالت و 
سختی ها جنگيديم. روبه روی همه چيز قرار گرفتيم اما 
برای خوشحالی هوادار تالش كرديم و اين جواب و حق ما 
نيست. ما به كارمان و تمرين قطعا ادامه می دهيم و مثل 
هميشه تالش خواهيم كرد برای خوشحالی بيشتر هوادار. 
كاری كه تا به امروز هم انجام داديم. اما خيلی چيزها پشت 
موفقيت تيم پنهان مانده اســت... حق بازيكنان و هوادار 
اين نيســت.« در همين حال خبر فســخ قرارداد شجاع 
خليل زاده با سرخپوشــان نيز ديروز جدي تر از روزهاي 
گذشته به گوش رســيد و حاال كار مسئوالن پرسپوليس 
براي راضي كردن مدافع ناراضي و بازگرداندن او به تيم نيز 

مشكل تر شده است.

اتحاديه جهاني كشتي پس از مدت ها تعطيلي و لغو مسابقات 
متعدد در رده هاي مختلف سني ســرانجام تصميم گرفت 
مسابقات جهاني بزرگساالن را به ميزباني كشور صربستان 
در شــهر بلگراد روزهاي 22 تا 30آذرماه سال جاري برگزار 
كند. با اعالم برگزاري مسابقات جهاني، فدراسيون كشتي 
ايران صبح روز گذشــته جلســه اي را با حضور سرمربيان 
تيم هاي ملي كشــتي آزاد و فرنگي ترتيب داد تا شرايط را 
براي حضور در اين مســابقات مهيا كند. در نخستين گام با 
دعوت غالمرضا محمدي ســرمربي تيم ملي كشــتي آزاد 
29كشتي گير به اردوي تيم ملي آزاد دعوت شدند تا روزهاي 
آينده محمد بنا نيز نفرات مورد نظرش را به اردوي تيم ملي 

فرنگي دعوت كند.
  بازگشت به سبك محمد بنا

پيش از شــيوع ويروس كرونا فدراســيون كشتي تصميم 
داشــت چرخه انتخابي تيم ملي را راه اندازي كند تا نفرات 
برتر هر وزن در چرخه اي 6ماهه مشخص شوند. با گسترش 
ويروس كرونا تمامي مســابقات داخلي و خارجي لغو شد و 
درنهايت اين طرح كه از ابتدا با حواشي متعددي روبه رو بود 
به حالت مسكوت درآمد و اعالم شــد امسال امكان اجرايي 
كردن آن وجود نخواهد داشت. محمد بنا كه هميشه براي 
ملي پوش كردن شــاگردانش متر و معيار خودش را داشته 
ابتدا روي خوشي به اين چرخه نشان نداد و تنها سكوت كرد 
ولي درنهايت به اين چرخه رضايت داد. به نظر براي انتخاب 
ملي پوشان جهت حضور در مسابقات جهاني صربستان بايد 
از ســبك محمد بنا تبعيت كرد. سبكي كه نظر سرمربي در 
آن پررنگ تر از باقي مســائل است. با توجه به ليست دعوتي 
كشتي گيران در رشته آزاد بايد گفت تمام موجوديت كشتي 
در همه اوزان دعوت شده اند. اسم هايي حضور دارند كه همگي 
نام آشنا هستند ولي بدون شك نقطه تاريك اين ليست نبود 

جواناني اســت كه هرگز فرصت عرض انــدام پيدا نكردند. 
جواناني كه مي توانستند در مســابقات جوانان يا قهرماني 
كشور بزرگساالن خودي نشان دهند ولي به دليل لغو تمامي 
اين رقابت ها بايد منتظر باشند تا دنيا مجددا به شرايط عادي 
بازگردد. هنوز اعالم نشده است كه مربيان تيم ملي چطور از 
بين اين 29كشتي گير مي خواهند به يك ليست 10نفره در 
10وزن برسند ولي به نظر اگر كار به همين روال پيش برود 
مســابقات انتخابي درون اردويي مي تواند چاره ساز باشد. 
هم اكنون روسيه تنها كشــوري است كه توانسته مسابقات 
قهرماني كشــورش را برگزار كند و ساير كشورها فقط قصد 
دارند در اين شرايط بدون انتخابي در مسابقات جهاني حاضر 
شوند. اسامي 29كشتي گير دعوت شده كه از 25مهر تا 8آبان 

در نخستين اردو شركت خواهند كرد به شرح زير است.
57كيلوگرم: رضا اطري- عليرضا سرلك- رحمان عموزاد

61كيلوگرم: بهنام احسان پور- مجيد داستان
65كيلوگرم: اميرمحمد يزداني- اميرحسين مقصودي- 

ميثم نصيري- پيمان بياباني
70كيلوگرم: يونس امامي- اميرحسين حسيني- عرفان 

الهي
74كيلوگرم: مصطفــي حســين خاني- محمدصادق 

فيروزپور
79كيلوگرم: بهمن تيموري- پيمــان ياراحمدي- علي 

سوادكوهي
86كيلوگرم: حسن يزداني- كامران قاسمپور- احمد بذري

92كيلوگرم: عليرضا كريمي- محمدجواد ابراهيمي
97كيلوگرم: محمدحســين محمديان- مجتبي گليج- 

علي شعباني
125كيلوگرم: پرويــز هادي- اميرحســين زارع- يداهلل 

محبي- عباس فروتن

چرايكبارصداقتراامتحاننميكنيد؟
 تناقض گويي و روراست نبودن، مشكل اصلي مديران پرسپوليس است

 پرسپوليس باز هم لود نشد
   قديمي ها همچنان غايبند و سيدجالل مي گويد: ناراضي هستيم

  اما اعتصاب نكرده ايم

  كشتي از بلگراد استارت مي خورد
 رقابت هاي جهاني كشتي 2ماه ديگر برگزار مي شود و 29آزادكار به اردوي تيم ملي 

كشتي دعوت شده اند

 سوپرجام یک نیم فصل عقب افتاد
سوپرجام فوتبال ايران كه قرار بود پنجم آبان ماه بين پرسپوليس و تراكتورسازی برگزار شود، يك نيم فصل به تعويق افتاد. سازمان 
ليگ اعالم كرده اين بازی در تعطيالت نيم فصل برگزار خواهد شد. انتشار اين خبر با واكنش شديد استقاللی ها همراه بوده است. 
استقاللی ها دو فصل پيش خواهان به تعويق افتادن سوپرجام بودند اما در آن مقطع فدراسيون با درخواست شان مخالفت كرد.

رسول بهروش
روزنامه نگار

آياعادل،زادهانحصاراست؟
 چند پرسش و پاسخ در مورد فردوسي پور؛ قرباني توييت هاي بي رحمانه
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معصومهعلينقيپور
كارشناس حوزه شهري

   برگزيدگان پروژه هاي محلي
مهنازاستقامتي-شهردارمنطقه8

كيوانخلجي-معاونســازماننوسازي
شهرتهران

مجتبيدانشــور-مديركلآموزشهاي
شهرونديمعاونتاجتماعيشهرداريتهران
ســيدمحيالدينفاضليــان-مديركل
برنامهريزيمعاونتاجتماعيشهرداريتهران
مصطفيحسينيكومله-معاونبرنامهريزي

شهردارمنطقه12
محمدمهديگندمي-معاونفنيوعمران

شهردارمنطقه19
حسنرحماني-شهردارمنطقه2

ساخت يك بوستان كوچك و محلي، 
مناسب سازي  پياده رو، نصب پل روي گزارش

نهر، كانيوبندي نهرهــا و هزاران كار 
كوچك كه شايد از ديدگاه برخي كم ارزش باشد، در 
محله ها گره گشــا و تأثير گذار اســت. بــه گفته 
جامعه شناسان انجام چنين كارهاي كوچكی سبب 
افزايش حس تعلق شهروندان مي شود و در حقيقت 
همين حس مردم را از شهرنشيني به شهروندبودن 

سوق مي دهد. همين ويژگي سبب شد پروژه هاي 
محلي در اولويت كارهاي مديريت شــهري تهران 
قرار گيرد. طرح هاي كوچك مقياسي كه با مشاركت 
مردم و البته همكاري مديران شــهري در مناطق 
بيست ودوگانه اجرايي شدند و به واسطه آنها اتفاقات 
خوبي در محله ها رخ داد. رضايتمندي شهروندان از 
اجراي چنين پروژه هايي، مديران شــهري را برآن 
داشت تا از مديران شهري كه در اجراي طرح موفق 
بوده و همراهي و همكاري خوبي داشته اند، تقدير 
كنند. همايشي كه با حضور شهردار تهران، اعضاي 
شوراي اســامي شــهر تهران، مديران و معاونان 

شهري و همچنين شوراياران در حياط ساختمان 
بهشت برگزار شد.

براي برگــزاري همايش، چادر ســفيد بزرگي در 
حياط برپا شــده و صندلي ها با حفظ پروتكل هاي 
ستاد مقابله با كرونا چيده شده بودند. اطراف چادر 
تصاويري از پروژه های مهم مناطق بيست ودوگانه 
قرار داشت. همايش با اندك تأخيري شروع شد و 
تاوت قرآن همه مهمانان را به ســكوت فراخواند. 
پس از تاوت قرآن، كليپي پخش شد كه مردم در 
محله ها و مناطق مختلف خواسته هايشان را گفته 
بودند؛ درخواست هايي مانند آسفالت كردن خيابان، 
سنگفرش شدن كوچه، تجهيز بوســتان به لوازم 
بازي كودكان، احداث پاتوق و بهســازي نهر براي 

جلوگيري از نفوذ آب به منازل.
پيــروز حناچي، شــهردار تهران دقايقــي پس از 
ورودش به داخل چادر، پشــت تريبــون رفت و با 
ابراز خرسندي از اجراي پروژه هاي كوچك مقياس 
گفت: »تاش كرديم در اين دوره اجراي پروژه هاي 
محلي را در اولويت قرار دهيم و بــراي آنها اعتبار 
پيش بيني كرده ايم. اين پروژه ها توسط شهروندان 
انتخاب مي شــوند و آنها بر روند عمليات عمراني 
نظارت و در موضوعات نگهداشــت هم مشاركت 

خواهند داشت.«
او بــه روند كنــد اجــراي برخــي از پروژه ها در 

مناطق اشــاره و عنوان كرد: »پروژه هايي كه روند 
مطالعاتشان كامل شده، پيشــرفت خوبي دارند و 
به طور كلي مي توان اذعان كرد پروژه هاي محلي در 
تمام محات در حال انجام هســتند و اگر برخي از 
آنها روند كندي دارند مربوط به اين است كه بودجه 
پيش بيني شده شــان محقق نشده است.« به گفته 
شــهردار تهران اجراي پروژه هاي كوچك مقياس 
حدود يك سال است كه شروع شده و قضاوت اين 

پروژه ها در چنين فرصت كوتاهي زود است.

تالشبرايسرزندگيمحالتشهر
حامد مظاهريان معاون برنامه ريزي، توسعه شهري 
و امور شوراي شهرداري تهران، پشت تريبون رفت 
و با تقدير از زحمات مديران شــهري و همراهي و 
مشاركت مردم در اجراي پروژه هاي كوچك مقياس 
گفت: »تاريخ گذشته شهرنشــيني از اين موضوع 
حكايــت دارد كه نطفــه اصلي شــهرها، محات 
بودند و سرزندگي در محله ها موج مي زد. محله ها 
محدوده ها و هويت هاي مشخصي داشتند و از طرف 

ديگر آغاز حركت هاي مدني و اجتماعي بودند.«
او ادامه داد: »با آغاز شهرنشيني مدرن محله ها به 
واحدهاي اداري تبديل شــدند و همين امر سبب 
كاهش حس تعلق مردم شــد. بنابراين در راستاي 
افزايش حس تعلق مردم به محله ها، شوراي شهر 
تهران در برنامه ســوم توســعه و در بودجه۱399 
به موضوع محله محــوري توجه كرد و براي اجراي 

پروژه هاي كوچك مقياس اعتباراتي تعيين شد.«
 به گفتــه مظاهريان، هــزار و 900ميليارد تومان 
بودجه بــه پروژه هــاي كوچك مقيــاس  درنظر 
گرفته شده كه تا كنون حدود 900ميليارد تومان 
تخصيص داده شده است: »پيش بيني اين است كه 
رضايتمندي حاصل از پروژه هاي خرد سبب شود 
تا مديريت شهري براي سال آينده هم برنامه ريزي 

كند.«

قضاوت پروژه هاي كوچك مقياس، زود است

900 ميليارد تومان اعتبار 
براي محله هاي شهر

يادداشت

خبر

مناسبسازيمعابرشهرباتوجهبه
نيازهايمعلوالن

مرمتورفع44هزارنقطهازعوارض
خرابيمعابرتهران

معلوالن و سالمندان بخش بزرگي از ســاكنان هر شهر را تشكيل 
مي دهند كه مانند ديگر اقشــار جامعه نياز به تردد در شهر دارند. 
ساختار شهر هاي ما در مقاطع زماني مختلف شكل گرفته و مخصوصا 
معابر آن مناسب تردد اين گروه كم توان نيست. اين درحالي است 
كه  بين ۱0تا ۱5درصد جمعيت كشــور را افراد معلول و كم توان 
جسمي - حركتي تشكيل مي دهند و شبكه معابر در هر شهر، عامل 
ارتباطي فضاهاي شهري است كه با مناسب ســازي  آن براي فرد 

معلول، بسياري از مشكات اين قشر از جامعه حل مي شود.
با وجود اينكه بخش قابل توجهي از جمعيت كشور ما را افراد معلول 
و سالمند و همينطور جانبازان تشــكيل مي دهند، اما متأسفانه 
مناسب سازي  محيط شهري آنچنان كه بايد، مورد توجه مسئوالن 
قرار نگرفته است. موضوع مناسب ســازي  از سال هاي دهه 70در 
كشور مطرح شد و در بحث توانبخشي اين كار با همسطح كردن 
خيابان ها و ايجاد رمپ در ورودي ادارات و بانك ها و... آغاز شد كه 
مي توان آثار آن را ديد، اما بعضي از معلــوالن حتي اگر بتوانند با 
خودروي شخصي در شهر تردد و در نقاط مخصوص به خود پارك 
كنند، باز هم براي ورود به ساختمان هاي اداري ناچار به استفاده 
از صندلي چرخ دار خواهند بود. مناسب سازي  مسير ورود و خروج 
اين ســاختمان ها، از اين جهت اهميت پيــدا مي كند. ضروري 
است شــهرداري هاي سراسر كشــور براي مناسب سازي  اماكن 
عمومي اقدامات الزمي را در دستور كار خود قرار دهند و ضوابط 
مناسب سازي معابر و تجهيزات شــهري براي 3 گروه عمده افراد 

معلول شامل جسمي- حركتي، نابينا و ناشنوا اجباري سازند.
شهر سالم شهري است كه تمامي شــهروندان بتوانند از خدمات 
آن جامعه بهره مند شــوند و اين نيازمند درنظر گرفتن تسهيات 
گوناگون براي رفت وآمد و اســتفاده از امكانات شــهر است. اين 
تسهيات شامل مناسب ســازي  شبكه پياده و شــبكه ارتباطي 
پياده و سواره و طراحي مناسب تجهيزات و مبلمان شهري و نيز 
مناسب ســازي  ورودي ها و نحوه دسترسي به مكان هاي عمومي 
است. محيط عمومي و وســايل حمل ونقل بايد به گونه اي اصاح 
شود كه افراد معلول قادر باشــند آزادانه و بدون خطر در محيط 
پيرامون خود اعــم از اماكــن عمومي، معابر، محيط شــهري و 
بين شهري و ســاختمان هاي عمومي حركت كنند و از امكانات 
اجتماعي، فرهنگي و اقتصــادي با حفظ اســتقال فردي الزم 
بهره مند شــوند. طبق آيين نامه اجرايي مــاده دوم قانون جامع 
حمايت از معلوالن مصوب سال ۱384در هيأت وزيران، دستگاه ها 
موظفند طي يك برنامه 3ساله از زمان تصويب و اباغ اين آيين نامه 
هر ساله حداقل 30درصد از ساختمان هاي عمومي وابسته را براي 

استفاده معلوالن، مناسب سازي كنند.
روند مناسب سازي  اكنون نيز از سوي شهرداري هاي مناطق و در 
پروژه هاي پياده روسازي اجرا مي شود و سازندگان ساختمان ها نيز 
برخي از اين موارد مانند رمپ ورود به ساختمان را اجرا مي كنند، 
اما معيار موفقيت زماني است كه تمام سطوح اصلي تردد در شهر 
براي معلول نشسته روي صندلي چرخ دار و بدون كمك گرفتن از 

شخص ديگر، قابل استفاده باشد.

از ابتداي فروردين ماه ســال جاري تا ۱5مهرماه امسال، بيش از 
44هزار نقطه از عوارض خرابي موجود در ســطح معابر پايتخت 

مرمت شده است.
به گزارش همشهري، مهندس صفا صبوري ديلمي، معاون فني و 
عمراني شهرداري تهران ضمن اعام خبر فوق افزود: طي 6 ماه و نيم 
سپري شده از سال۱399، بيش از 423هزار تن آسفالت در قالب 
روكش كلي و همچنين مرمت لكه اي معابر پخش و اجرا شده است.

او با بيــان آنكه تاكنون در محــدوده هريــك از مناطق 22گانه 
شهرداري تهران، به طور متوسط ۱9256تن آسفالت پخش و اجرا 
شده است، يادآور شــد: در قالب طرح بهسازي معابر شهر تهران، 
بيش از ۱20هزار تن آسفالت صرف تراش و روكش معابر بزرگراهي 

شده است.
به گفته معاون فني و عمراني شــهرداري تهران، اتكا به توليدات 
كارخانجات آسفالت سازمان مهندسي و عمران شهر تهران سبب 
صرفه جويي 68ميليارد توماني در هزينه هاي اجراي طرح شــده 

است.
امسال اجراي يك ميليون تن آسفالت در قالب طرح بهسازي معابر 
شهر تهران هدف گذاري شده اســت و مجريان طرح با اطمينان 
بيشتر در مورد دســتيابي به اهداف كمي، ارتقاي دوام و كيفيت 
آســفالت را به ويژه از طريق امكان كنترل كيفي اين محصول در 
محل كارخانه مدنظر قرار داده اند. آنگونه كه آمارها نشان مي دهند، 
در نتيجه عملكــرد طرح مذكــور، حجم پيام هــاي گايه آميز 
شــهروندان در ارتباط با مشكات روكش آســفالت معابر به نحو 

محسوسي كاهش يافته است.

محسن هاشمي رفسنجاني، رئيس شوراي شهر تهران: به دليل شرايط 
اقتصادي، اجراي پروژه هاي محله اي اهميت فراواني دارد

پيروز حناچي، شهردار 
تهران هم دقايقي بعد 
از هم انديشي در جمع خبرنگاران حاضر شد 
و درباره برخي  محورهاي اين نشست صحبت 
كرد. او گفت: »درباره اقداماتي كه شهرداري 
در شرايط كرونا در حال انجام است، به شورا 
توضيحاتي دادم. به هر ترتيب،  تهران شرايط 
دشــواري را تجربه مي كند. عاوه بر كرونا، 
مشكات اقتصادي شرايط سختي را در شهر 

ايجاد كرده است.«
حناچي در پاسخ به اين سؤال كه هم اكنون 
نگراني هايــي براي اداره شــهر وجود دارد، 
گفت: »درآمدهاي شــهر به شدت كاهش 
يافته اســت. بگذاريد صحبت هايم را با ذكر 
مثال هايي ادامه دهم. شــهرداري بيش از 
هزار مركز ورزشي دارد كه با توجه به شيوع 
كرونا بخش عمده اي از ايــن مراكز فعاليت 
نمي كننــد. همينطور برج ميــاد و ديگر 
مراكزي كه به خاطر ابتا بــه كرونا تعطيل 
هســتند و درآمدي ندارند. اين را هم بگويم 
كه عاوه بر كاهــش درآمدها، هزينه ها هم 

افزايش يافته است.«
شهردار تهران اضافه كرد: »برهمين اساس 
بايد تمهيداتي را به كار بگيريم كه شهرداري 
بتواند از پــس مســئوليت هاي مهمي كه 
برعهده دارد، برآيد و اين شــرايط را پشت 

سر بگذاريم.«
حناچي به پرسش هايي كه اعضاي شوراي 
شهر درباره انتصاب ها و تغييراتي كه اخيرا 
در شهرداري ايجاد شــده هم اشاره كرد و 
در پاسخ به اين پرســش خبرنگاران كه آيا 
شــورايي ها اعتراضي درباره اين انتصاب ها 
داشــتند، بيان كرد: »ســوال هايي درباره 
تغييرات مطرح شد كه در اين باره توضيحاتي 
دادم كه فكر مي كنــم قانع  كننده بود. به هر 
صورت شــرايط حال حاضر، عادي نيست و 
مشكات حادي است و ناچاريم تصميماتي 
بگيريم كه بتوانيم از اين شرايط عبور كنيم.«

پروندهباغاتتهرانرويميزشورا
شوراي شهر ديروز در نخستين دستور جلسه 
در راســتاي حفظ و گســترش فضاي سبز 
تهران دربــاره باغ يا غيرباغ بــودن تعدادي 

از پرونده هــاي پــاك ثبتي مطرح شــده 
تصميم گيري كردند.

در اين جلســه محمــد ســاالري، رئيس 
كميسيون شهرسازي و معماري شوراي شهر 
ابتدا گفت: »پرونده نخست، جزو 60پرونده 
حقوقي است كه من درباره آن نامه اي تهيه 
كرده ام و اين پرونده از پرونده هايي اســت 
كه رأي كميســيون ماده7 نداشته و مرجع 
صالحي آن را ابطال نكرده اســت. قرار شد 
درباره پرونده هاي حقوقي كــه رأي قبلي 
كميســيون ماده7 دارند ولي مرجع صالح 
دادگاه عمومــي آن را ابطال نكرده اســت، 
جداگانــه تصميم بگيريم. در كميســيون 
شهرســازي و معماري 2ماه اســت كه اين 
مسئله بررسي مي شــود. ما نام اين پاك ها 
 را فهرست كرده و فرســتاده ايم. اين پرونده 
هم جزو آن پرونده هاست و درخواستم اين 

است كه اين پرونده به كميسيون برگردد.«
افشــين حبيب زاده، معاون نظارت شوراي 
شهر تهران در ادامه خواستار اين شد كه براي 

پرونده هاي حقوقي يكجا تصميم گرفته شود 
كه سيدابراهيم اميني، نايب رئيس شوراي 
شــهر تذكر داد: »اين موضوع همانطور كه 
مطرح شــد، راجع به اراضــي و پاك هايي 
است كه در آن زمان كميسيون ماده7 طبق 
قانون مرجع نهايي تصميم  گيري بود. قانون 

اصاح شــده و تشــخيص نوعيت زمين از 
كميســيون ماده7 گرفته و به شورا ارجاع 
شده است. بحثي كه مطرح است، اين است 
كه اگر پاكي براساس رأي كميسيون ماده7 
در زماني كه مرجع صالــح و نهايي راجع به 
باغ نبودن اين مجموعه اظهارنظر كرده است، 
آيا بــا تغيير مرجع تصميم گيرنده توســط 
قانونگذار، تصميمات قبلي ملغي است و بايد 
شورا درباره آن تصميم بگيرد يا خير. 2 مورد 
اينجا بود كه قرار شــد  عوض شود و گروهي 
مشترك متشــكل از 2كميسيون حقوقي و 
شهرسازي درباره آن تصميم سازي  بكنند.«

بعد از ســخنان اميني، برگشت بررسي اين 
پاك ثبتي به كميسيون شهرسازي به رأي 
گذاشته شد و با ۱3رأي موافق به كميسيون 

برگشت.
در ادامه جلســه چند پرونده باغات شهر در 
دستور كار قرار گرفت و پارلمان شهري تهران 
بعد از نظرات كارشناسي اعضا  و توضيحات 
ســاالري، رئيس كميســيون شهرسازي و 

معماري شورا پاك هاي ثبتي مورد نظر را 
تعيين تكليف كرد. بــه اين ترتيب برخي از 
پاك هاي ثبتي با تشخيص شورا باغ شناخته 
شدند و برخي ديگر نتوانستند نظر مساعد 

اعضا  را جلب كنند.

جايزهخوشحســابيبرايبدهكاران
شهرداري

ديروز همچنين اعضاي شوراي شهر تهران 
يك فوريت اليحه اصاح نحوه اخذ مطالبات 
حوزه شهرسازي تهران را به تصويب رساندند.  
در اين جلســه، ابتدا اليحــه بودجه اصاح 
نحوه اخذ مطالبات حوزه شهرسازي تهران 
در صحن شــورا به صورت دو فوريتي مطرح 
شد كه با انتقاد محسن هاشمي رفسنجاني، 
رئيس شــورا با قيد دوفوريت اين اليحه، در 
نهايت اعضا به يك فوريــت آن رأي دادند. 
براســاس اين اليحه و درصــورت تصويب 
نهايي در صحن شورا، بدهكاران شهرداري 
كه بدهي خود را به طور يك جا و نقد پرداخت 
كنند، تــا 25 درصد جايزه خوش حســابي 

مي گيرند.

تغييرنام39خيابانپايتخت
اعضــاي شــوراي اســامي شــهر تهران 
ديروز بعد از بحث و بررســي، بــا تغيير نام 
39خيابــان در پايتخت، بــر حفظ هويت 
محله ها و عدم سردرگمي شهروندان در اين 

نامگذاري ها تأكيد كردند.
محمد جواد حق شــناس، رئيس كميسيون 

فرهنگــي و اجتماعــي شــورا، در جريان 
برگزاري دويست و چهل و دومين جلسه شورا، 
صورت جلسات چهل و  ششم و چهل و هفتم 
كميسيون نامگذاري را در صحن شورا قرائت 
كرد. در جريان بررســي اين صورت جلسه 
بندهاي پيشــنهادي 4، 8 و ۱3 با مخالفت 
اعضا مواجه شد كه بعد از بحث و بررسي در 

نهايت، به تصويب رسيد.
گفتنی است سيد حسن رسولی در جريان 
بررسی اين دستور جلسه، درواكنش به تغيير 
نام خيابان كرمان خودرو، ســخنان يكی از 
اعضا درباره اخذ عــوارض به خاطر تبليغات 
هر روزه از اين شــركت، بيان كرد: »بحثی 
كه مطرح شــده مربوط به اخــذ عوارض و 
حقوق شهر است، و ربطی به نامگذاری ندارد. 
شركت كرمان خودرو، كارخانه اش در ارگ 
جديد بم است. اما دفتر مركزی و نمايندگی و 
تعميرگاه مركزی در اين نقطه است. سال ها 
آنجا مستقر است، مثل ايران خودرو كه يك 
ايســتگاه به نامش اســت.« او افزود:  »ما از 
طريق نامگذاری نمی خواهيم به كسی امتياز 
بدهيم و يا امتيازی از كسی بگيريم. اين پل 
كه قرار اســت نامش تغيير كند، منتهی به 
كرمان خودرو اســت. اگر دو اسم متعارض 
بگذاريم، باعث ســردرگمی افراد می شود. 
به خصوص كه محل تحويل خودرو اســت. 
مردم از شهرستان ها به اين محدوده مراجعه 
می كنند. نامگذاری بايد دقيقا تطبيق داشته 
باشد ، به اسمی كه بر اساس آن شناخته شده 

است، تا مردم سردرگم نشوند«

محسنهاشمي-رئيسشوراياسالميشهرتهران 
تهراننسبتبهشــهرهايبزرگدنيامانندقاهرهيارم،قدمتچندصدســالهنداردوكمترازصدسال
استكهبلديهشدهاست.درآنزمانتهرانروســتاهايزياديداشتوشهركمكمبزرگشدوتوسعه
يافتوشكلگرفتوامروزازآنباعنوانتهرانبزرگيادميشــود،چراكه43شهردرفاصلهكمياز

استانتهرانقراردارندوباكالنشــهرتهراندرارتباطهستند.تهرانتاكنون
بيشاز50شهردارداشتهكهعمرمتوســطهريكازآنهاحدود2تا2سال
ونيمبودهاســت.بنابراينبايدپذيرفتدراينمدتكوتاهنميشــدكار
بزرگوخاصيانجامداد.شهردارانكاريراشروعميكردندوشهرداران
ديگرآنهارابهاتمامميرســاندندوافتتاحميكردند.توجهبهپروژههاي

فرامنطقهايوفرامحلهايتوســطسياستمدارانومديرانشهري
گذشتهسببشدكمكممحلههافراموششوند.درشورايپنجمو
دورهمديريتپيروزحناچيبهايننتيجهرسيديمكهپروژههاي
كوچكمحليرادردســتوركارقراردهيم.شرايطاقتصادي
همدراينتصميمگيريبينتيجهنبود.اكنوندرسختترين
شــرايطاقتصاديقرارداريمودرچنينشرايطيمديريت
شهريهممانندسايردستگاههادچارمشكلاست.قطعاًاجراي
پروژههايبزرگعملينبودوبههميندليلبهرغمبرنامههاي

مهميكهداشتيمبهايننتيجهرسيديمازاينفرصتاستفاده
كنيموبااعتباراتكميكهدراختيارداريمرويپروژههايكوچك
محلهمحورفعالشــويم.پروژههاييكهدرعينكوچكيوسادگي
بسيارتأثيرگذارهستندورضايتمنديشهروندانرادربرداشتهاند.

برنامه ريزي پروژه هاي محلي به دليل شرايط اقتصادي

تعدادي از تغيير نام هايي كه در جلسه ديروز شورا تصويب شد
آدرسنام جديدنام قبلي

منطقه 6  شهرك والفجربازار و ميوه و تره بار شيخ بهايي

حدفاصل خيابان كارگر تا خيابان بن بست شمشبن بست بي نام
غفاري منطقه ۱۱ 

شهيد ابراهيم كوچه مرواريد
منطقه 3محمدبيگي

شهيد علي اصغر خيابان نوساز
شادآباد، منطقه ۱۸ سليماني

ميدان شهداي ميدان نوساز
خيابان ۱3 آبان، منطقه ۲۰آتش نشان

خيابان نوزدهم
شهيد آندرانيك 

 مسيحي
)با حفظ شماره(

حدفاصل خيابان ميرزايي و 
خيابان سنايي، منطقه 6

منطقه ۲۲شهيدان سالمتخيابان اميركبير

منطقه ۲۰محمد اورازخيابان كوهسار

دكتر محمدرضا خيابان نظامي
خيابان شريعتي، منطقه يكحافظي

خيابان چهارم دريان نو
استاد حسين 

 زمرشيدي
)با حفظ شماره(

منطقه ۲

در نشست هم انديشي شهردار تهران با اعضاي شوراي شهر مورد تأكيد قرار گرفت
همچنان بر مدار فسادزدايي

تغيير نام 39معبر و خيابان شهر در جلسه ديروز شوراي شهر تهران تصويب شد

مجيدجباري
خبرنگار

زينبزينالزاده
خبرنگار

عكس:محمدعباسنژاد 
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در صورت تصويــب نهايی 
اليحــه اصاح نحــوه اخذ 
مطالبات حوزه شهرســازی 
تهران در شــورا، بدهكاران 
شهرداری كه بدهی خود را 
به طور يكجا و نقد پرداخت 
كنند تا 25 درصــد جايزه 

خوش حسابی مي گيرند

ادامهاز
صفحه3
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 مصيبت هایي که گریبان خط ساحلي 
محيط 
خليج فارس را گرفته ناشي از بي توجهي  زيست

برخــی مدیرانــي اســت کــه متولي 
بهره برداري و حفاظت از آن هستند.

ایران بيشترین ســاحل را در دو دریاي خليج فارس و 
عمان دارد و عيسي کالنتري، رئيس سازمان حفاظت 
محيط زیست، دو روز قبل با انتقاد از تهدید تنوع زیستي 
درون و برون مرزي با مســائل داخلي و خارجي گفت: 
تنوع  زیستي خليج فارس به دليل اختالفات سياسي بين 
نهادهاي بين المللي بي صاحب مانده و به حال خود رها 
شده است. این در حالي است که به گفته متخصصان، 
شــرایط خليج فارس بحراني اســت و بازگشت از آن 
بدون تغييرات کالن و اساســي در مدیریت متوليان 

امكان ناپذیر است.
محمدرضا فاطمي، اکولوژیست دریایي، در گفت وگو با 
همشهري مي گوید: طبق قانون، متولي اصلي حفاظت 
از خليج فارس ســازمان حفاظت محيط زیست است و 
بهره برداران، از ســازمان بنادر تا شيالت و صنایع نفت 
و گاز باید تحت نظارت سازمان حفاظت محيط زیست 

اقدامات بهره بردارانه و توسعه اي را انجام دهند.
به گفته او، بي توجهي به تخریب هایي که شــاهد آن 
هســتيم از دیرباز در خليج فارس وجود داشته است. 
90درصد فعاليت هاي توسعه اي در این منطقه دولتي 
است و بخش خصوصي حضور کمرنگي در آن دارد. با 
وجود اینكه سال هاست معاونت دریایي در دل سازمان 
حفاظت محيط زیســت و با بودجه هــاي ميلياردي از 
اعتبارات داخلي و خارجي، راه اندازي شده است، هنوز 
حتي یك نقشــه از منابع فيزیكي خليج فارس نداریم 
که براساس حساسيت هاي آن، ارزشگذاري اقتصادي 
و زیســت محيطي در این منطقه انجام گيرد تا پس از 
پهنه بندي محيط زیستي اقدام به بهره برداري اقتصادي 

و توسعه اي در خليج فارس شود.

تهديد تنوع زيستي خليج فارس
عوارض  ضعف مدیریت زیســتگاه ها و تنوع زیســتي 
دریایي در خليج فارس را این روزها مي توان در گسترش 
روش صيد ترال دید. ماهي هایي که باید در عمق 200تا 
400متر صيد شوند در عمق هاي کمتر صيد مي شوند.

حميدرضا بارگاهي، اکولوژیســت دریایي و کارشناس 
امور دریایي، در گفت وگو با همشهري مي گوید: اشكال 
کار در عدم نظارت بر صيد است. او مي گوید: اگر منابع 

مالی مناســب براي نظارت قوي وجود داشــته باشد، 
دســتگاه هاي ماهواره اي مخصوص بر کشتي ها نصب 
مي شود و ناظر خشــكي با هربار صيد، همراه کشتي 
مي رود. صيد تــرال نه تنها توســط خارجي ها، بلكه 
توسط ماهيگيران محلي و با لنج نيز انجام مي شود. ولي 

نظارتي بر فعاليت آنها وجود ندارد.
محمدرضا فاطمي، اکولوژیســت دریایي، نيز استفاده 
از روش تــرال را یك خطاي سيســتماتيك مي داند و 
مي گوید: شيالت مي گوید امكانات کافي براي نظارت 
ندارد و به جاي اینكه کال این روش را تا زمان دستيابي 
به امكانات ممنوع کند اجازه داده تعداد زیادي دلفين، 
الك پشــت و منابع آبزیان از بين بــرود. وقتي تعادل 
اکولوژیك به خطر بيفتد، محيط زیســت مي توانست 
به عنوان ضابط دادگستري جلوي این کشتي ها را بگيرد 
یا با طرح مسئله، مقصر را معرفي کند ولي این کار را هم 
نكرده است. فقدان نگرش کالن اکوسيستمي، فقدان 
پيوند ارگانيك با بهره برداران و فقدان ارتباط مثبت و 
پویا با تشكل هاي دریایي اصلي ترین مسئله در حفاظت 
از خليج فارس است. ســازمان مي خواهد با نيروهاي 
محدودي که ســواد، توان و امكانات الزم را ندارند، بر 

محيط زیست مملكت نظارت کند و این شدني نيست.

جبران فشار اقتصادي  با منابع طبيعي
مناطق گرمســيري در عرصه هاي دریایــي عموما از 
تنوع زیستي چشــمگيري برخوردارند و خليج فارس، 
به عنوان یكــي از گرم تریــن پهنه هاي آبــي، تنوع 
زیســتي زیــادي دارد. در مقام قيــاس، دریاي خزر 
حدود 80گونه آبــزي دارد، ولي در خليج فارس بيش 
از هزار گونه تاکنون شناســایي شده اســت. اما این 
زیستگاه در حال نابودي اســت و به گفته محمدرضا 
فاطمي، اکولوژیســت دریایي، وارد فاز بحراني شده 
اســت. او مي گوید: جنگل هاي حرا و آبســنگ هاي 
مرجاني این پهنه آبي جزو زیستگاه هایي است که باعث 
ایجاد تنوع زیستي در خليج فارس شده است، اما این 
زیستگاه ها در حال نابودي هستند. آلودگي هاي نفتي 
فراگير، تردد بي شمار شناور و تورهاي سرگردان و در 
هم تنيده شده ماهيگيري از یك سو، ساخت جزیره هاي 
مصنوعي در کشورهاي اطراف و از همه مخرب تر وجود 
90درصد آب شيرین کن هاي جهان در این منطقه که 
در کشــورهای منطقه اصوال قرار دارند، اکوسيستمي 

ایجاد کرده است که روزبه روز تهي تر از موجودات زنده 
مي شود. پساب هاي شهري و صنعتي ناشي از فعاليت 
آب شيرین کن ها بر ميزان شوري خليج فارس مي افزاید 
و این مــوارد به جز تغييرات اقليمي اســت که با گرم 
شدن درجه حرارت آب دریا آبسنگ هاي مرجاني را از 
بين برده اســت. درحالي که زیستگاه و محل زادآوري 
ســه چهارم گونه هاي دریایي در ميان آبســنگ هاي 

مرجاني است.
به گفته محمدرضا فاطمي، در 30سال اخير خليج فارس 
به دليل بهره برداري غيرپایدار، توان بازسازي خود را از 
دست داده است. بسياري از گونه ها در آستانه انقراضند 
و در واقع موازنه حيــات برهم خورده اســت. حال با 
تهدید دائم و فزاینده اي مواجهيم کــه متضرر اصلي 
آن انسان است. کاهش صيادي بومي در جنوب باعث 
شده، صيادان به صيد غيرمجاز و قاچاق روي بياورند. 
ناپایداري اجتماعــي و اقتصادي عالوه بــر ناپایداري 
اکولوژیكي تبدیل به بحران شده است. هر جا وضعيت 
اقتصادي بد باشد، فشار بر منابع طبيعي بيشتر مي شود 
و افراد براي حيات و معاش خود به صيد غيرمجاز و فشار 

به اکوسيستم خليج فارس روي مي آورند.

اکوسيستم خليج فارس و تنوع زیستي این پهنه آبي به دليل 
سوءمدیریت ، هجوم بهره برداران و نبود نظارت در حال 

نابودي است
نكته روز

۷ پيشنهاد كنترل آلودگي هوا 
روی ميز ستاد ملي كرونا

در پــي 4گــزارش هفته هاي اخيــر صفحه 
زیست بوم همشــهري درباره انفعال نهادهاي 
مســئول در کاهــش آلودگي هوا، ســازمان 
حفاظت محيط زیست 7پيشنهاد جدید براي 
کاهش آالینده ها به ســتاد ملــي کرونا ارائه 
کرد. آخرین مورد از گزارش هاي همشهري، 
دیروز منتشــر شــد که به تمرکز ســازمان 
محيط زیســت بر عدم اســتفاده از مازوت در 
نيروگاه ها اختصاص داشت و این راه اثر بسيار 
اندکي بر کاهش آالینده ها دارد. بهزاد اشجعي، 
دبير کميته فني صدور مجوزهاي خودرویي 
سازمان حفاظت محيط زیست دیروز به ایسنا 
گفت: سعي کرده ایم پيشنهادهایي را مطرح 
کنيم که به بودجه زیادي نياز نداشــته باشد 
و در کوتاه مدت اثرگذار باشــد. از این رو منابع 
شاخصي که سهم باالیي در آلودگي هوا دارند 

را مورد هدف قرار داده ایم. 
بــر اســاس پيشــنهاد ســازمان حفاظــت 
محيط زیست، استفاده از ســوخت مازوت در 
نيروگاه هاي اطراف کالنشهرها که حدود 8 تا 
۱0 نيروگاه هستند ممنوع مي شود. وزارت نفت 
با همكاري وزارت نيرو نيز باید راهكار رساندن 
ســوخت گاز به نيروگاه هاي اطراف شهرها در 
پایيز و زمستان را بيابند. ورود کاميون هایي که 
سن  آنها بيش از 20سال است به تهران ممنوع 
مي شــود و در روزهایي که در شرایط اضطرار 
آلودگي هوا قرار مي گيریم، ورود کاميون هایي 
که زیر 20سال سن دارند هم به تهران ممنوع 
مي شود. کاميون هاي حامل مواد ضروري مانند 
سوخت و موادغذایي البته از این ماده مستثني 
هستند. کنترل بيشــتر بر معاینه فني در بازه 
زماني وقوع آلودگي هوا و دارا بودن معاینه فني 
تمامي خودروها پيشنهاد دیگر سازمان حفاظت 
محيط زیست به ستاد ملي مقابله با کروناست. 
شــهرداري نيز موظف به نصب فيلتر دوده بر 
اتوبوس  هاي با عمر بيش از ۱۵سال است.  این 
موارد در کارگروه کاهش آلودگي هوا در استان 
تهران مورد موافقت قرار گرفته و کميته امنيتي 
ســتاد کرونا آنها را پذیرفته اســت. در صورت 
تصویب ستاد ملي کرونا، پيشنهادهای سازمان 

حفاظت محيط زیست الزم االجراست.

خبرهای کوتاهتنوع زیستی خليج فارس بي صاحب مانده

  ايراني ها براي ســفر به مالزي هزينــه قرنطينه اجباري 
مي پردازند

دولت مالزي شرایط سفر شهروندان ایراني و 22 کشور دیگر را اعالم کرد. 
به گزارش ایسنا، دولت مالزي با اعالم مقررات جدید سفر شهروندان 23 
کشــور از جمله ایران، قرنطينه براي اتباع خارجي این کشورها را در بدو 
ورود به مالزي اجباري کرد. این قانون اتباع خارجي را که در مالزي اقامت 
دائمي دارند نيز شامل مي شود. سفارت مالزي به شرکت هاي هواپيمایي و 
خدمات مسافرتي ایران اعالم کرد: هزینه کامل قرنطينه اجباري بر عهده 

مسافر است و دولت مالزي هيچ کمكي در این زمينه ندارد.

  پايان مطالعات طرح ساماندهي گردشگري سواحل و جنگل ها 
مدیرکل دفتر مطالعات و آموزش گردشــگري از اتمــام مطالعات طرح 
ساماندهي گردشگري سواحل و جنگل ها با هدف حفظ جایگاه گردشگري 
پایدار و حفاظــت از جنگل ها و ســواحل خبر داد. به گــزارش معاونت 
گردشــگري، زاهد شــفيعي گفت: در این مطالعات مشخص شد که در 
راستاي حمایت از جایگاه و حقوق گردشگري در بهره برداري از سواحل و 
جنگل ها ضمن رعایت اصول توسعه پایدار، چگونه باید عمل کرد و کدام 
دســتگاه ها، چه وظایفي برعهده دارند؛ بنابراین طرح مذکور با مشخص 
کردن خطوط سياستي براســاس مداخالت اصلي حوزه گردشگري در 
نواحي ســاحلي و جنگل ها، به عنوان پایه و مبناي اجــراي برنامه هاي 
گردشگري منطبق با شاخص هاي توسعه پایدار و رویكرد افزایش بهره وري 

در این مناطق تدوین شده است.

  مذاكره با روس ها براي جذب گردشگر به ايران 
رئيس جامعه تورگردانان ایران از مذاکره با برخي آژانس هاي گردشگري 
روسيه با هدف قرار دادن ایران در بسته هاي سفر گردشگران روس خبر 
داد. به گزارش وزارت ميراث فرهنگي، ابراهيم پورفرج با اعالم این مطلب 
که جمعي محدود از فعاالن بخش خصوصي گردشگري و صنایع دستي 
در سفر وزیر ميراث فرهنگي براي امضاي تفاهمنامه و لغو روادید گروهي 
با روسيه به آن کشور ســفر مي کنند، افزود: در سال هاي گذشته تعداد 
افرادي که از ایران به روسيه مي رفتند بيشتر از کساني بودند که از روسيه 
به ایران سفر مي کردند که تالش مي شود با لغو روادید گروهي، این روند 

را برعكس کنيم.

  گراني بليت هواپيما وزير راه را به مجلس می كشاند
محمدصالح جوکار، نماینده مجلس با گالیه از افزایش قيمت بليت هواپيما 
گفت: برخي تصميم هاي دستگاه هاي اجرایي نتيجه اي جز برهم زدن ثبات 
و آرامش کشــور به همراه ندارد. او در گفت وگو با صداوسيما اعالم کرد: 
افزایش 80درصدي قيمت پروازهاي داخلي که قرار است از اول آبان ماه 
شروع  شود، شوك جدي به جامعه وارد کرده و سند ورشكستگي صنعت 
گردشگري است. نماینده مردم یزد و اشكذر در مجلس افزود: دولت در 
شرایط سخت کرونایي نباید نرخ بليت هواپيما را عليه مردم اعمال کند. 
وي افزود: هفته آینده این موضوع را در مجلس مطرح مي کنيم و از وزیر 
مي خواهيم پاسخگو باشد؛ چون تصميمات آني قابل قبول نيست و موجب 

تشویش خاطر مردم مي شود.

زهرا رفيعي
خبرنگار
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طرح هايي براي بهبود شرايط قاليبافان
با وجود همه مشكالتي كه حوزه فرش دستباف با آن مواجه است، اما در برخي از استان ها مسئوالن طرح هایي 
را به اجرا درآورده اند كه مي تواند اندكي از بار مشكالت قاليبافان كم كند. روح اهلل اسالمي، رئيس اداره فرش 
دستباف سازمان صنعت، معدن و تجارت كرمان خبر از بيمه رایگان یكساله براي قاليبافان مي دهد: »اخيرا 
امكان پوشش حداكثري قاليبافان در صندوق بيمه كشاورزان، روستایيان و عشایر با شرایط خوبي فراهم 
شده است و قاليبافان متقاضي بيمه مي توانند با مراجعه به شعبه هاي این سازمان در سراسر استان از مزایاي 

یك سال بيمه رایگان دولت بهره مند شوند.«
محمد اصل مرزي، رئيس اداره فرش دستبافت سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان هم با بيان اینكه 
4خانه فرش در شهرستان هاي بروجرد، دورود، كوهدشت و دلفان به بهره برداري رسيده است و به قاليبافان 
خدمات ارائه مي دهد، مي گوید: »براي برندسازي توليد فرش در استان 5نقشه فرش لري به روزرساني شده 
و در اختيار ذینفعان قرار گرفته است. همچنين بازارچه دائمي و نمایشگاهي براي فروش فرش دستباف در 
حال ساخت است كه با تامين اعتبار تا پایان سال به بهره برداري مي رسد.«  او اضافه مي كند: »با توجه به 
توليد ساالنه 3هزار تن پشم مرغوب گوسفندي در استان و صدور جواز تأسيس كارخانه ریسندگي در توليد 

نخ موردنياز بافندگان، این كمبود هم به زودي برطرف مي شود.«
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3ماه، 6ماه و گاهي تا یك  سال زمان 
مي برد تا گره ها بر چله بنشينند، گل ها گزارش

سبز شوند، شاخه ها پيچ وتاب بخورند 
و باال بروند و باغي بنشيند روي تاروپود قالي. زن ها، 
مردها و بچه ها پشت دار، مقابل صفحه  سفيد تار 
مي نشــينند و فرش در گذر زمان رنگ مي گيرد. 
قاليباف ها كل ســال  قالي ها را رج مي زنند و باال 
مي برند و دست آخر قالي روزي تمام مي شود كه مزد 
ناچيز آن را خرد خرد و از پيش گرفته اند. حال و روز 
خيلي از قاليبافان در استان هاي مختلف شبيه به هم 
اســت، تعداد زیــادي از آنها بيمه نيســتند، 
دستمزدشان كم است، دست هایشان توان روزهاي 
اول را ندارد و در این روزهاي كرونازده مجبورند نخ، 
نقشه و مواد اوليه را هم چندبرابر قيمت قبل تهيه 
كنند. بــا این همه هنوز هــم كارگاه هاي كوچك 
قاليبافي در شهرها و روستاها حياتي نيمه جان دارند 

و نان خانواده هاي زیادي را تامين مي كنند.

درآمدي جز قاليبافي نداریم 
زن و مرد كاشاني هر دو از 5،6 سالگي قالیبافند. از پشت 
دار قالي حرف مي زنند و گاهي كه حرف هاي مهم تري 
دارند، شكافي میان تارها باز مي كنند و چشم و دهانشان 
پیدا مي شود: »به جز قالیبافي درآمد ديگري نداريم. به 
قصاب و بقال بدهكاريم. به همه وعده  قالي مي دهیم، اما 
پولي كه بابت خريد قالي مي دهند آنقدر كم است كه 

كفاف خرج و مخارجمان را نمي دهد.«
زن روي نیمكت چوبي جابه جا مي شــود. انگشت هاي 
زخمي و كج وكوله، موهاي حنابسته را زير روسري مرتب 
مي كند: »نخ را بايد گران بخريم و قالي را ارزان بفروشیم. 
هیچ كس براي ما كاري نمي كند. 5میلیون وام گرفتیم 
بايد 10میلیــون پس بدهیم؛ هنوز هم داريم قســط 
مي  دهیم.« مرد سر و ريش سفید دارد و كمري خمیده، 
مي گويد: »تا حاال كه 63سال دارم، حدود 200تخته 
قالي بافته ام، ولي هنوز بیمه نــدارم. ريه هايمان پر از 
كرك است؛ با وجود اين، شغل ما جزو مشاغل سخت 

به حساب نمي آيد.«

كرونا قاليباف ها را خانه نشين كرد
در بروجرد نجیمه حسنوند توانسته كارگاهي با 30دار 
قالــي راه بیندازد. قالي هــا يا ســفارش خانواده هاي 
متمول اســت كه اغلب جهاز عروس مي شــود يا به 

فرش فروشي هاي استان هاي ديگر مي رسد. او مي گويد: 
»در لرستان قالیباف ها بیشتر »ذهني بافي« مي كنند يا 
از شهرهاي قم، تبريز و اصفهان نقشه مي گیرند و آخر 
سر هم قالي را به همین شهرها مي فروشند. با اينكه در 
روستاها به ويژه روســتاهاي بخش اشترنبان و در بین 
عشاير استان قالیبافي مرسوم است، اما فرش لرستان 

به خاطر نداشتن نقشه مشخص، نام و نشاني ندارد.«
حسنوند از خانواده هايي مي گويد كه چند ماه از سال را 
با پول فرش هاي فروخته شده مي گذرانند و باقي سال را 
با يارانه دولت: »از وقتي كرونا آمده قالیباف ها بیشتر در 
خانه كار مي كنند. خیلي از كارگاه ها تعطیل شده، اما ما 
كارگاه را براي كساني كه جايي براي برپا كردن دار قالي 

ندارند، باز نگه داشته ايم.«

دولت براي بافنده ها كاري بكند 
هیچ قالیبافي در روستاهاي كرمان روي فرش دستباف 
نمي نشــیند، قالي ها گره به گره بافته مي شوند و زير 
قیمت بازار به فروش مي رســند. زهرا احساني پشت 
دار قالي نشسته و گهواره  پالستیكي دخترش را تكان 
مي دهد: »ما توان بیمه كردن خودمــان را نداريم؛ به  
همین خاطر دنبال بیمه نرفتم. همســايه مان هم كه 
رفت و بیمه جور شــد، برجي 550 هزار تومان يا شايد 
هم بیشتر مي دهد كه پول زيادي است و ما نمي توانیم 
بپردازيم.« دســت ها را تند و تند الي تارهاي محكم 
فرومي برد و مي گويد: »براي فرشي كه 6 ماه برايش زمان 
مي گذارم و آخر سر 8میلیون تومان به فروش مي رود، 
3میلیون تومان خرج مي كنم و نخ و مواداولیه مي خرم. 
سردرد، كمردرد، شانه درد و دست درد، همه اين دردها 
را هم دارم و با اينكه به صرفه نیست، اما باز هم مجبورم 

ببافم. دولت بايد براي بافنده ها كاري بكند.«

سود فرش در جيب دالالن
در مغازه حرف از نقش و قدمت فرش تبريز است. آقاي 
كمالي تخته هاي فرش را ورق مي زند و نگاهي به راسته 
بازار مي اندازد كه مثل سابق شلوغ نیست. پشت فرش ها 
را نشان مي دهد كه نقش گل ها و رنگشان معلوم شود 
و مي گويد: »بازار فرش ديگر رونق گذشته را ندارد، ما 
خودمان تولید كننده و صادر كننده هستیم. االن از يك 
طرف قیمت تمام شده فرش باال رفته و از طرف ديگر بازار 
صادرات از دستمان خارج شده است، اما آنچه بیشتر از 
همه به اين هنر - صنعت ضربه مي زند، وجود دالالن و 
واسطه هايي است كه میان تولید كننده و مشتري قرار 
گرفته اند و قیمت فرش را به سود خودشان باال و پايین 
مي كنند.«  او اضافه مي كند: »درصد زيادي از مواداولیه 

وارداتي اســت و با گران شــدن دالر، قیمت آنها هم 
چندبرابر شده و اين يعني قیمت فرش هم بايد افزايش 
يابد، اما مشتري اين افزايش قیمت را نمي پذيرد و فرش 

را با همان قیمت قبلي مي خواهد.«

ركود 5ساله بازار فرش
لیال موسوي، پژوهشگر و كارشناس حوزه فرش است 
و اعتقاد دارد كه اگر دولــت طرح هاي حمايتي چون 
خريد تضمیني فرش، تأمین مواداولیه و ارائه تسهیالت 

براي رونق كار را به فرش بافان بدهد، اين افراد با رغبت 
بیشتري كار مي كنند: »با اينكه االن بیش از 2میلیون 
نفر در كشورمان از هنر- صنعت فرش ارتزاق مي كنند، 
اما ركودي كه از 5سال گذشته بر تولید و فروش فرش 
حاكم شده، رمقي براي قالیبافان باقي نگذاشته است.« 
او مي گويد: »شــیوع ويروس كرونا نیز همه معادالت 
تولیدكنندگان فرش را بر هم زده و باعث شده به دلیل 
ركود بازار و از دست رفتن مشــتريان با كاهش شديد 
نقدينگي روبه رو شوند. بافندگان فرش نیز از اين شرايط 

متضرر شده و سود چنداني از كارشان نمي برند.«

نقش كرونا در بازار فرش
هادي راد، رئیس اتحاديه بافنــدگان، تولید و فروش 
فرش دستباف قم تأيید مي كند كارگاه هاي تولید قالي 
و فرش بافان اين استان با مشكالتي ازجمله تأمین منابع 
مالي و بازاريابي براي فروش مواجه هستند و مي گويد: 
»متأسفانه شیوع بیماري كرونا تأثیر نامطلوبي بر بازار 
فرش كشــور گذاشت. با مسئوالن ســازمان صمت و 
استانداري هم مكاتباتي داشتیم كه فقط قول پرداخت 
تسهیالت با نرخ ارزان داده شده، اما اين امر مشكالت 

نقدينگي تولیدكنندگان را برطرف نمي كند.«
محمد بهارونــد، رئیس اتحاديه فرش بافان لرســتان 
نیز توضیح مي دهد كه شــیوع كرونــا و كاهش تعداد 
فرش بافان، يك موضوع كشوري اســت: »حدود 80 
درصد كارگاه هاي قالیبافي اســتان تعطیل شده و اين 
موضوع به علت كاهش تقاضايي است كه پس از شیوع 
كرونا در كشــور و جهان رخ داده اســت. شیوع كرونا، 
نداشــتن بیمه، كمبود نقدينگي و افزايش هزينه هاي 
تولید مانند خريــد مواداولیه، مهم ترين مشــكالت 
حوزه فرش هستند. از طرفي در لرستان كارخانه هاي 
رنگ رزي و ريســندگي وجود ندارد و همین موضوع 
باعث واسطه گري دالالن ساير استان ها در حوزه فرش 

لرستان شده است.«

كاهش صادرات فرش دستباف
رئیس اتحاديه تولیدكنندگان و بافندگان فرش دستباف 
تبريز هم كرونــا را عاملي براي كاهــش فروش فرش 
دستباف مي داند و مي گويد: »با شیوع ويروس كرونا و 
رعايت فاصله اجتماعي، عمال بافندگان فرش نمي توانند 
كنار يكديگر بنشــینند و فرش ببافند؛ به همین دلیل 
برخي از كارگاه ها و به تبع آن مغازه ها به تعطیلي كشیده 
شده اند و فروش فرش دستباف به حداقل رسیده است.« 
اسماعیل چمني با تأكید بر نبود صادرات در حوزه فرش 
دســتباف عنوان مي كند: »عواملي همچون تحريم، 
صادركنندگان را به سوي شغل هاي ديگر سوق داده و 

باعث شده تا صادرات فرش كاهش يابد.«
    

هنر- صنعت خاص ايراني اين روزها با وجود شرايط بد 
اقتصادي، همچنان نفس مي كشد، اما فرصت شكوفايي 
ندارد. هنر نمي میرد و فرش ايراني با وجود تحريم ها از 
تار و پود جهان حذف نمي شود، ولي اين بار كرونا روي 
دست همه اينها بلند شده و ريشه فرش ايراني را هدف 

گرفته؛ كرونا جمع قالیبافان را از هم پاشیده است.

پس از شیوع ويروس كرونا و الزام به رعايت فاصله اجتماعي، عمال بافندگان فرش نمي توانند كنار 
يكديگر بنشینند و فرش ببافند. بیكاري آنها، تولید و فروش فرش دستباف را به حداقل رسانده است كرونا پاي دار قاليبافان

فاطمه عباسي
خبر نگار

پیگیري

 اعتراض نمایندگان خوزستان
 به آمارهاي وزیر راه

افزایش كرایه شناورها به ستاد تنظيم بازار رفت

عصر دوشنبه جشن بازسازي مناطق سیل زده با حضور ويدئوكنفرانسي 
رئیس جمهوري و جمعي از وزيران برگزار شد. اما اين جلسه در استان 
خوزستان با يك حاشــیه همراه بود؛ اعتراض نمايندگان به آمار وزير 
راه و شهرسازي. نماينده اهواز در مجلس شــوراي اسالمي با اشاره به 
گزارش روز گذشته همشهري درباره بازســازي استان هاي سیل زده و 
جلسه روز دوشنبه، توضیح مي دهد: »در اين جلسه وزير راه اعالم كرد 
همه راه هايي كه بر اثر سیل آسیب ديده اند، تعمیر و بازسازي شده اند. 
رئیس جمهور پرســید: همه راه هاي اصلي و فرعي و روستايي؟ و وزير 
هم پاسخ داد: بله. اين در حالي است كه بســیاري از راه هاي روستايي 
و فرعي در حمیديه، باوي و... در خوزستان هنوز تكمیل نشده است.« 
سیدكريم حسیني با بیان اينكه نمايندگان خوزستان به آمارهاي وزير 
اعتراض كردند، مي گويد: »يا آقاي وزير بر اين حوزه اشــراف ندارند يا 
آمار غیرواقعي به دست شان مي رســد. در اين جلسه پرونده بازسازي 
مناطق سیل زده خوزستان بسته شــد؛ درحالي كه نه تنها در حوزه راه، 
بلكه در حوزه كشاورزي هم خســارت ها كامل جبران نشده است.« او 
ادامه مي دهد:»حتماً اين موضــوع را در مجلس پیگیري خواهیم كرد. 
اگر مشكل كمبود اعتبار است، مسئوالن اســتاني و وزارتخانه بگويند 
به دلیل كمبود اعتبار، بازسازي كامل نشده است؛ نه اينكه آمار نادرست 

به مردم بدهند.«

جلسه كارشناسي نرخ  كرايه  شــناورهاي مسافربري استان هرمزگان 
روز گذشته در فرمانداري بندرعباس برگزار شد، اما تصويب و اعالم نرخ 
كرايه هاي پیشنهادي و جديد در جلسه آتي ستاد تنظیم بازار استان 
صورت خواهد گرفت. مدير بندر شــهیدحقاني بندرعباس با اشاره به 
پیگیري و گزارش روز دوشنبه همشهري مبني بر اعتراض شناورداران 
به نرخ كرايه ها، گفت: در اين جلسه با حضور فرمانداران  قشم، بندرعباس 
و نمايندگان سازمان بنادر، اداره صنعت و معدن و تعاوني شناوردارها، 
يك آنالیز تقريبي براي افزايش كرايه شــناورداران صورت گرفت و به 
ستاد تنظیم بازار ارسال شــد. محمد احمدزاده با تأكید بر اينكه آنالیز 
صورت گرفته ضمانت اجرايي ندارد و بايد از ســوي ستاد تنظیم بازار 
مصوب شــود، اظهار كرد: افزايش كرايه ها را بايد به عنوان يك ُمسكن 
موقت درنظر گرفت و نمي توان انتظار داشت كه مشكالت شناوردارها 
حل شود. 56درصد هزينه  شناوردارها براي نگهداري و تعمیر است و 
به صورت ارزي پرداخت مي شود. نرخ دالر هم به باالتر از 30هزار تومان 
رسیده و حتي اگر كرايه ها هم گران شود، اين روند هیچ تأثیري بر تامین 
هزينه شــناوردارها ندارد. احمدزاده تأكید كرد: نمي توانیم خوش بین 
باشیم كه در اين شرايط حیات شناوردارها ادامه داشته باشد. اين مسئله 

نیاز به ثبات اقتصادي در كل كشور دارد.
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زهرا جعفرزاده 
خبر نگار

 صداي اعتراض گروهي از پرستاران بلند 
شده و در ماه هاي اخير موج جديدي از گزارش1

نارضايتي آنها نسبت به پرداخت نشدن 
معوقات شان و اجرا نشدن قوانين شكل گرفته است. در 
7 ماه گذشته، بيشترين فشــار بر كادر درمان و به ويژه 
گروه هاي پرستاري بوده است. آمارها تا ابتداي تابستان 
حكايت از ابتالي 9هزار پرستار به كوويدـ 19دارد. تعداد 
فوتي هاي اين گروه هيچ وقت به طور جداگانه اعالم نشد 
و تنها براساس اعالم تا 3ماه پيش 138نفر از نيروهاي 
كادردرمان جانشان را از دست داده بودند. در هفته هاي 
گذشــته كاهش قابل توجه ميزان كارانــه گروه هاي 
پرستاري، آنها را بيش از گذشته برآشفت؛ كارانه هايي كه 
تا 2ســال پيش 800هزار تومان براي هر ماه پرداخت 
مي شد و حاال خبر مي رســد كه در برخي از استان ها تا 
50هزار تومان ماهانه پرداخت شده است. دليل آن هم 
كاهش درآمد اختصاصي بيمارستان ها اعالم شده است. 

ماجرا اما تنها به اين موضوع محدود نمي شود.

 كمبود پرستار، آمار مرگ بيماران را باال مي برد
محمد شريفي مقدم، دبيركل خانه پرستار به بخشي از 
مطالبات گروه هاي پرستاري اشاره مي كند. او مي گويد: 
شرايط سختي كه پرستاران در دوره كرونا دارند، فشارها 
را بر آنها بيشتر كرده اســت: »پرستار در معرض نفس، 
عطسه و ســرفه بيمار مبتال به كوويدـ 19است. تمام 
شــبانه روز بر بالين بيماران بوده و شــاهد ابتال و فوت 
آنها هم هستيم. در روزهاي گذشته خبر فوت پرستار 
28ساله اي به ما رسيد. در قزوين يكي ديگر از همكاران 

هم جانش را از دســت داد.« به گفتــه او، دولت براي 
كاهش فشار بر نيروهاي پرســتاري بايد نيروي جديد 
استخدام كند. ساالنه نزديك به 4 تا 5هزار پرستار به دليل 
بازنشستگي و ساير مســائل از چرخه خارج مي شوند. 
هم اكنون به دليل شــرايط كرونا و ابتالي پرستاران به 
اين بيماري هر  ماه تعدادي از پرستاران به مرخصي هاي 
استعالجي مي روند و فشار كار بر دوش ساير پرستاران 
انداخته مي شود. او مي گويد: از ســال 96تاكنون تنها 
4هزار نيرو اســتخدام شده اســت؛ درحالي كه ساالنه 
4هزار نفر خروجي دارند. در اين مدت تخت هاي زيادي 
اضافه شــده، اما نيرويي جايگزين نشده است. نسبت 
پرستار به تخت سنجيده مي شود. بايد به ازاي هر تخت 
3پرستار وجود داشته باشد، اما هم اكنون اين ميزان براي 
بيمارستان هاي كشور 0.8است و همين مسئله سبب باال 
رفتن ميزان مرگ بيماران مي شود؛ چراكه ميزان مراقبت 
از بيمار كم مي شــود. به اعتقاد دبيركل خانه پرستار، 
وضعيت پرستاري هم اكنون بحراني است. در هفته هاي 
گذشــته در اصفهان، رشت، مشــهد و شهرهاي ديگر 
اعتراض هاي زيادي شده است. خستگي به شكل هاي 
مختلف خودش را نشان داده اســت. به گفته او، نظام 
پرستاري نزديك به 200هزار عضو دارد كه هيچ كدام 

آنها از وضعيت فعلي راضي نيستند.
او مي گويد: قرار بود پرستاران 22شهريور ماه در اعتراض 
به پرداخت نشدن مطالباتشــان تجمعي مقابل وزارت 
بهداشت داشــته باشــند، اما با وعده وزير بهداشت از 
برگزاري تجمع خودداري كردند. رئيس سازمان برنامه 
و بودجه هم قبل از اين اعالم كرده بود كه هزارميليارد 
تومان براي پرداخت معوقه پرســتاران اختصاص داده 
است. معوقات پرداخت شد، اما نه به آن صورت كه وعده 
داده شده بود. متوسط كارانه پرستاران در سال هاي 95و 

96، 800هزار تومان بود، آن زمــان دالر 5هزار تومان 
بود و كارانه شــان 200دالر مي شــد. حاال اما كارانه ها 
50و60هزار تومان و در برخي دانشگاه ها 100و200هزار 
تومان واريز شده است. اين مبلغ را براي 3ماه و هر  ماه به 
اين ميزان واريز كرده اند كه روي هم به اندازه 800هزار 
تومان كارانه ماهانه 2سال پيش هم نمي شود؛ يعني اگر 
حساب كنيم ميزان كارانه شايد نزديك به 3دالر واريز 
شده است. به گفته او، كارانه ها از نظر زماني تسويه شده؛ 

نه از نظر ميزان مبلغ.

 مطالبه، اجراي قانون است
وضعيت پرستاري در اســتان هاي مختلف متفاوت 
اســت. در برخي اســتان ها ميزان نيروهاي 89روزه 
باالست و در برخي ديگر شــركتي ها. آنها در ماه هاي 
گذشته براي احقاق حقو ق شان دست به تجمع هاي 
زيادي زده اند. جــواد توكلي، عضو نظام پرســتاري 
مشهد و عضو شــوراي مركزي خانه پرستاري كشور، 
مي گويد كه تنها خواســته پرســتاران اجراي قانون 
است؛ قوانيني مثل تعرفه گذاري خدمات پرستار كه با 
وجود تبديل شدن به قانون سال هاست اجرا نمي شود 
و در مقابل فرمول قاصــدك را جايگزين آن كرده اند.  
اجراي قانون مشــاغل ســخت و زيان آور هم مطالبه 
ديگر پرستاران اســت كه اجرا نمي شود و پرستاران 
هر بار بايد به ديــوان عدالت اداري شــكايت ببرند: 
»پرســتاران هر  ماه نزديك به 15شيفت شب دارند و 
روزهاي تعطيل ســر كار مي روند. آنها در همه حالت 
در شيفت به سرمي برند و بايد قانوني كه مصوب سال 
88است، برايشان اجرا شود، اما اين اتفاق نمي افتد.« 
قانون ارتقاي بهره وري كاركنان باليني نظام سالمت 
هم به گفته اين فعال حوزه پرستاري به طور كامل اجرا 

نمي شود. او يكي از داليل آن را هم كمبود نيرو اعالم 
مي كند: »وزارت بهداشــت كم كاري خــود را با وارد 
كردن فشار بر پرستاران و محاسبه نكردن شيفت شب 
و تعطيالت آنها جبران كرده است. اگر مي گويند شغل 
پرستاري حاكميتي اســت؛ مانند ساير اين كاركنان 
با آنها رفتار شــود.« به گفته او، از سال 94استخدام 
پرستاران به صورت شركتي بسيار افزايش پيدا كرده 
و شاخص ترين شركت، آوا سالمت است كه از سوي 
كاركنان نظام سالمت اداره مي شــود؛ اين در حالي 
است كه بايد بيمارستان ها به طور مستقيم با پرستاران 
قرارداد ببندند. به گفته او، قانون مشــاغل ســخت و 
زيان آور در تيرماه 86تصويب شــد و قانون بهره وري 
كاركنان باليني نظام سالمت سال 88. كاهش مبلغ 
كارانه پرستاران يكي از مهم ترين اعتراضات پرستاران 
در استان قم هم هســت. به گفته توكلي، پرستاران 
اين اســتان حدود 10تا 15 ماه معوقه داشتند كه با 
پرداختي هاي جديد آن را به 3 ماه و 4 ماه رسانده اند، 
اما مبالغ آن به شدت كم اســت. به گفته او، حتي آن 
زمان كه كارانه ها حدود 800هــزار تومان پرداخت 
مي شد، براســاس فرمول قاصدك و طرح مبتني بر 
عملكرد بود. از همان زمان پرستاران مخالف اين نوع 
پرداختي ها بودند. به گفته او، پرســتاران در مشهد 
در چندين دوره در مقابل دادگســتري و استانداري 
دست به اعتراض زده و خواستار اجرا شدن مطالبات 
قانوني شان شــده اند. در تبريز هم پرستاران 89روزه 
اعتراض هايي داشته اند. توكلي مي گويد كه تقدير از 
پرستاران نبايد تنها زباني باشــد، بايد حق و حقوق 
آنها هم داده شود. در اين استان، نزديك به 10پرستار 
جانشان را بر اثر ابتال به كرونا از دست داده اند و تعداد 

زيادي هم در قرنطينه و مرخصي به سرمي برند.

فوت 7بيمار در گيالن
محمد حسين پور، رئيس خانه پرســتار گيالن هم از 
شرايط نابه سامان در اين اســتان مي گويد. به گفته او، 
نزديك بــه 540نفر از نيروهاي پرســتار، قراردادهاي 
89روزه دارند و هنوز تعيين تكليف نشده اند؛ اين در حالي 
است كه آنها به اسم قرارداد شركتي جذب شده اند، اما 
بعدا مشخص شد كه خبري از اين شركتي شدن نيست. 
همه اينها در شــرايطي بود كه 250نفر از اين افراد از 
بيمارستان هاي خصوصي آمده و عمال شغل قبلي شان 
را از دست داده بودند. او مي گويد، پرستاران در شرايطي 
فعاليت مي كنند كه تاكنون 26نفر از كادر درمان و 7نفر 
از نيروهاي پرستاري اين اســتان بر اثر ابتال به ويروس 
كرونا جانشان را از دســت داده اند. تعداد مبتاليان هم 
مشخص نيست. به گفته او، در اين مدت نيروهاي پرستار 
چندين بار روبه روي دانشــگاه علوم پزشــكي و وزارت 
بهداشت تجمع كرده اند. همين پيگيري ها سبب شد 
تا 240نفر از پرســتاران 89روزه در آزمون استخدامي 
شركت كنند كه از ميان آنها 180نفر شركتي شدند. او 
به وضعيت پرداخت كارانه ها در اين استان اشاره مي كند 
و مي گويد كه برخي از مبالــغ 50و 80هزار تومان بود؛ 
اين در حالي است كه در ماه هاي گذشته شرايط سختي 
بر نظام پرستاري حاكم بوده و در هفته هاي اول شيوع 
ويروس، همه دنبال دارو براي پرستاران بودند و اين افراد 
با صورت هاي تب كرده به محل كار مي آمدند. حسين 
زاغري، ســوپروايزر اورژانس بيمارستان امام خميني 
است كه از ابتداي شيوع كوويدـ 19، 3بار به كرونا مبتال 
شده است. او بار سوم، يك ماه در بيمارستان بستري شد 
و يك ماه است كه در قرنطينه خانگي به سر مي برد. وي 
مي گويد: نيروهاي پرستاري به شدت خسته  شده اند، 
بسياري از نيروها در همين بيمارستان امام خميني در 

بستري يا در مرخصي استعالجي اند.

 كاهش كارانه به دليل كم شدن درآمدهاي اختصاصي 
بيمارستان هاست

مريم حضرتي، معاون پرســتاري وزارت بهداشت در 
گفت وگو با همشــهري به بخشــي از اين اعتراض ها 
پاســخ مي دهد. به گفته او، در 30بهمن سال گذشته، 
50درصد به حقوق پرســتاران با هر نوع اســتخدامي 
اضافه شــد؛ همچنين به حقوق نيروهاي قراردادي كه 
به نيروهاي تبصره3 هم معروفند، 40درصد اضافه شد؛ 
يعني يك ميليون و 200هــزار تومان. حقوق نيروهاي 
شركتي هم براساس ابالغيه چهارم مرداد، به 4ميليون 
و 100هزار تومــان افزايش پيدا كــرد و بدين ترتيب 
تاحدودي ميان حقوق دريافتي پرستاران همسان سازي 
اتفاق افتاد و بخشي از مســائل همكاران ما مرتفع شد. 
براساس اعالم اين مســئول در وزارت بهداشت، از نظر 
اين وزارتخانه، نيروي شركتي و قراردادي و طرحي هيچ 
تفاوتي با هم ندارند و شرح وظايف براي همه آنها يكسان 
است، اما به دليل شرايط استخدام ، ميزان دريافتي آنها 
متفاوت است. نكته ديگري كه از سوي حضرتي مطرح 
مي شــود ماجراي اضافه كار و كارانه پرستاران بود. به 
گفته او، در 27اسفند سال گذشته، معاونت پرستاري و 
معاونت توسعه و معاونت درمان وزارت بهداشت به تمام 
دانشــگاه ها ابالغ كردند تا اضافه كار و كارانه پرستاران 
از هم جدا شود. اين مســئله يكي از خواسته هاي مهم 
پرستاران بود؛ هر چند كه برخي از دانشگاه ها هنوز موفق 
نشــده اند آن را عملي كنند و معاونت پرستاري پيگير 
عملياتي شدن آن اســت. او درباره معوقات پرستاران 
ازجمله كارانه و اضافه كار هم توضيح مي دهد. براساس 
اعالم او، پرداخت كارانه پرستاران به طور ميانگين نزديك 
به 9 ماه و اضافه كارشان نزديك به 12 ماه به تأخير افتاده 
بود كه با پرداختي هاي جديد برخي از دانشگاه ها آن را 
به صفر رساندند و در برخي دانشگاه ها، ميانگين 7 ماه 
كاهش پيدا كرد. او در پاســخ به اينكه مبالغ پرداخت 
شده براي كارانه بسيار پايين بوده و در برخي دانشگاه ها 
حتي 50هزار تومان و 100هزار تومان واريز شده است، 
توضيح مي دهد: »درآمد اختصاصي بيمارستان ها به دليل 
شيوع كرونا كاهش پيدا كرده و درآمدزايي نداشته اند؛ 
به همين دليل ميزان كارانه كم شده و كم بودن آن در 
كارانه هاي جديد هم اتفاق مي افتد. هر چند كه اين حق 
پرستاران است كه نسبت به اين موضوع اعتراض كنند؛ 
معاونت پرستاري با معاونت توسعه وزارت بهداشت در 

حال پيگيري موضوع هستند.« به 
گفته او، امسال هم ميزان كارانه ها 

كم خواهد بود و معاونت پرستاري به دنبال راه حلي براي 
جبران اين كاهش است.

فهيمه طباطبايي
خبر نگار

خبر خودكشي يك دانش آموز در بندر دير بوشهر 
به دليل نداشــتن تبلت، اگرچــه هنوز داراي گزارش2

ابهامات زيادي اســت و ابعاد مختلف آن هنوز 
روشن نشده و وزير آموزش و پرورش آن را رسما تكذيب كرده اما 
يك بار ديگر مســئله دانش آموزان محروم از ابزارهاي آموزش 
مجازي را در كشور برجسته كرده است. با آغاز بحران كرونا در 
كشور، مدارس جزو نخستين اماكني بودند كه از سوي دولت 
تعطيل شد و به اين ترتيب، روش هاي جايگزين آموزشي، بر 
بستر تلويزيون و فضاي مجازي، به عنوان راهكار تداوم آموزش 
در شرايط كرونا از سوي آموزش و پرورش مطرح شد. عالوه بر 
تدريس تلويزيوني دروس، معلمان و مدارس تالش كردند در 
شبكه هاي اجتماعي با دانش آموزان ارتباط بگيرند و در اين بستر 
محتواي آموزشي توليد كنند. اين روند پس از مدتي با رونمايي 
از شبكه سراسري شاد، وارد مرحله تازه تري شد و فضاي مجازي 
عمال به زيربناي اصلي آموزش در كشور تبديل شد. در اين ميان، 
برخورداري از موبايل هوشمند و البته دسترسي به اينترنت به دو 
پيش شــرط اصلي آموزش در ايران تبديل شد و اين مسئله با 
توجه به محروميت بخش قابل توجهي از خانواده ها از اين ابزارها، 
عمال شكاف طبقاتي در آموزش را تشديد كرد و عدالت آموزشي 

را بيش از گذشته به خطر انداخت.

چند نفر از دانش آموزان ايرانی بــه موبايل و تبلت 
دسترسی ندارند؟

از ابتداي بحران كرونا، عدد و رقم هاي مختلفي درباره 

ميزان دسترســي دانش آمــوزان ايراني بــه موبايل و 
تبلت و ســاير ابزارهــاي الزم براي آمــوزش مجازي 
منتشر شده است. آخرين آمار رسمي قابل اعتنا در اين 
زمينه، نظرسنجي مركز افكارسنجي دانشجويان ايران 
)ايسپا( بود كه شهريور امسال انجام شده است. در اين 
نظرســنجي كه با جامعه آماري 1618نفر و به صورت 
تلفني در سراسر كشور انجام شــده، حدود 21درصد 
از پاسخگويان اعالم كرده اند امكان استفاده از آموزش 
مجازي در خانواده آنها وجود نــدارد. اين محروميت 
هم ابزارهــاي فيزيكي همچون موبايــل و تبلت و هم 

دسترسي به اينترنت با كيفيت را شامل مي شود.
 عدد و رقم هاي ديگري هم البته از ســوي مســئوالن 
رسمي اعالم شــده كه البته چندان متفاوت با نتيجه 
نظرســنجي ايســپا نيســت. به عنوان نمونه حسن 
الحسيني، مسئول شبكه شــاد در آموزش و پرورش، 
اخيرا در گفت وگو با همشهري از محروميت 3ميليون و 
500 هزار نفر از دسترسي به شبكه شاد خبر داد كه با 
احتساب آمار حدودا 15ميليوني دانش آموزان كشور، 
به معني محروميت حــدود 23درصد از دانش آموزان 
از ابزارهــاي الزم براي بهره بــردن از آموزش مجازي 
اســت. اين عددها البتــه ناظر به ميانگين كشــوري 

است و از گوشه وكنار كشــور، آمارهاي بدتري هم به 
گوش مي رســد. براي مثال، محمدمهــدي زاهدي، 
عضو كميســيون آموزش مجلس ضريب دسترســي 
دانش آموزان كرماني بــه موبايل ، تبلــت و اينترنت 
را 75درصد اعــالم كرده و اين به معنــاي محروميت 
25درصد آنها از اين ابزارهاســت. در اين زمينه عدد و 
رقم هاي حتي به مراتب باالتري نيز براي اســتان هاي 
محروم تر مطرح شــده و البته چندان توجهي از سوي 

مسئوالن برنينگيخته است.

كوچ تدريجي محروميت از طبقه فرودست به طبقه 
متوسط

اگرچه تلقي عمومي تا كنون از دسترســي نداشــتن 
بخشــي از خانواده هاي طبقه فرودســت به ابزارهاي 
آموزش مجازي حكايت داشت اما تحوالت اخير بازار 
ارز و فعل  وانفعاالت متاثــر از آن در بازار موبايل، عمال 
بخش مهمي از خانواده هاي عضو طبقه متوسط را نيز 

به مرز ناتواني در خريد موبايل و تبلت كشانده است.
بررســي ميداني در بازار موبايل حاكي از افزايش دو تا 
دو و نيم برابري قيمت موبايل هاي هوشمند پايين رده 
در هفته هاي اخير اســت. علي كه صاحب يك مغازه 

فروش و تعميــرات موبايل در يكــي از مناطق مركز 
شهر تهران اســت، اين افزايش قيمت را حتي بيش از 
گوشــي هاي ميان رده و گران قيمت مي داند و معتقد 
است؛ افزايش تقاضاي ناشي از آموزش مجازي سبب 
بروز اين عدم تعادل در بازار شــده اســت. » تا قبل از 
اين، دالر كه گرون مي شــد همه گوشــي ها به نسبت 
قيمت شــون گرون مي شــدن. االن ولي چيزي كه ما 
تو بــازار مي بينيم متفاوته. خيلــي از خانواده ها صرفا 
دنبال ارزون ترين گوشــي ممكن كه بتونه برنامه شاد 
رو باالبياره هستند. اين باعث شده گوشي هاي ارزونتر 

بيشتر گرون بشن.«
معني ديگر ايــن افزايش قيمت البتــه كاهش قدرت 
خريد خانواده ها هم هســت. »البته افزايش تقاضايي 
كه به خاطر وصل شــدن به شــاد به وجود اومده فقط 
يكي از داليله. كال هم قدرت خريد مردم اومده پايين. 
كارمندي كــه قبال 7-6ميليون حقــوق مي گرفت، با 
نصف حقوقش يه گوشي به اصطالح ميان رده مي خريد. 
االن يه چيزي هم بايد بذاره روي حقوقش، تازه بتونه يه 
گوشي رده پايين بگيره. اينطوري ادامه پيدا كنه كم كم 
مردم بي خيال گوشي هوشمند ميشن و بر مي گردن به 

دوران گوشي هاي ساده.«

علي از آغاز قريب الوقوع روندي سخن مي گويد كه به 
زعم برخي همكارانش، چندين ماه است كه آغاز شده. 
محمد، جواني اســت كه يك موبايل فروشي در حوالي 
خيابان هفده شهريور تهران را اداره مي كند. »كاًل كه 
مشتري هامون كم شده اما دو سه ماه اخير حداقل 10 
نفر كه قبال گوشي هوشمند داشــتند، اومدن گوشي 
ساده از مغازه ما خريدن. اگه كسي بتونه از كل تهران 
آمار بگيره، حتما تعداد اين آدم ها خيلي زياده. حاال يا 
دزد موبايل شون رو زده يا گوشي شــون نياز به تعمير 
داره، ميان اينجــا مي بينن نمي تونن گوشــي جديد 
بخرن يا قبليه رو تعمير مي كنن، كاًل بي خيال گوشي 

هوشمند ميشن و گوشي ساده مي خرن.«
افزايش هزينه تعميرات گوشي، دليل ديگري است كه 
طبقه متوسط را به ســوي تهيدستي از نظر دسترسي 
به موبايل هوشــمند و ابزارهاي آمــوزش مجازي هل 
مي دهد. »پيش پاي شما يه آقايي اومد كه ال سي دي 
گوشــيش شكســته بود. گوشي از دســتش افتاده و 
نمايشگرش خرد شــده بود. گوشي اش يه سامسونگ 
نسبتا متوسط بود، تا 5ماه پيش نمي شد به اين گوشي 
گفت گرون قيمت. ولي براي تعويض همين گوشي بايد 
6ميليون بده. حاال اين بنده خدا مغازه دار بود مي تونست 

بده، ولي خيلي از مردم ندارن بــدن. طرف كارمنده، 
كارگره، يا حتي كاسبه با درآمد متوسط، چطور مي تونه 

6ميليون پول فقط براي تعمير گوشيش بده؟« 

ايثارگران بدانند

كوتاهي در برابر رزمندگان را چه كسي 
پاسخگوست؟)2(

بخش عمده اي از تســهيالت و امتيازاتي كه در قوانين براي رزمندگان 
پيش بيني شده است با بي توجهي مسئوالن همچنان اجرايي نشده است. 
در بند 2 رديف ث، ماده 88 رزمندگان، همسر و فرزندان آنان از خدمات 
مراكز فرهنگي عمومي و ناوگان حمل ونقل شــهري به صورت رايگان 
بهره مند خواهند شــد. اين امر نياز به مقدماتي دارد كه تاكنون تحقق 
نيافته و اقدامي درخصوص آن صورت نگرفته اســت. در بند 3 از رديف 
ث ماده 88 به معافيت رزمندگان از پرداخت 30درصد هزينه خدمات 
هواپيمايي، ريلي و دريايي در ســفرهاي داخلي و عتبات عاليات براي 
يك بار در سال اشاره شده است؛ لكن هيچ اقدامي تا كنون در اين خصوص 
نشده است. برابر بند 5 رديف ث ماده 88 رزمندگان از انشعاب رايگان آب، 
فاضالب، برق و گاز براي يك بار در يك واحد مسكوني بهره مند خواهند 
شد. بهره مندي از تسهيالتي كه در قوانين كشور به تصويب رسيده است 
از حقوق مسلم رزمندگان اســت كه بايد مورد توجه جدي قرار بگيرد. 
رزمندگان براي بهره مندي از اين تسهيالت نبايد گرفتار سوء برداشت يا 
سوء عملكرد دستگاه هاي اجرايي باشند. در بند 6 رديف ث ماده 88 قانون 
برنامه ششم، رزمندگان با حداقل 6ماه حضور داوطلبانه در جبهه هاي 
نبرد حق عليه باطل از امتياز يك مقطع تحصيلي باالتر برخوردار شده اند؛ 
لكن پيگيري هاي رزمندگان براي بهره مندي از اين تسهيالت، چند سال 
طول كشيد تا سرانجام مجلس مجدداً در قالب استفساريه به آن پرداخت 
و اين مشكل راه حل كرد. از مجموعه تسهيالت و امتيازات متعددي كه در 
قوانين مصوب مجلس به ويژه قانون برنامه ششم توسعه، درباره رزمندگان 
و خانواده آنان به تصويب رسيده اســت، بخش عمده اي به مرحله اجرا 
نرسيده كه به تعدادي از آنها اشاره شد و برخي ديگر نيز به صورت ناقص 
در حال اجراست. اكنون كه مجلس در نيمه دوم سال 99 به بررسي قانون 
بودجه سال 1400 مي پردازد، شايسته است نسبت به تامين منابع الزم 
براي اجراي قوانين رزمندگان اهتمام جدي تري نشان دهد و حقوق اوليه 
آنان را كه سال هاست تضييع شده، تامين كند. با توجه به اينكه در قوانين 
مصوب قبلي مجلس، سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح متولي امور 
رزمندگان شناخته شده است، نهاد قانونگذاري بايد به صورت جدي تر به 
اين موضوع پرداخته و اين سازمان را مكلف به اجراي قانون و آن را موظف 

كند به وظيفه محوري خود در اداره امور رزمندگان بپردازد.

جزئيات طرح »پيش دبستاني مجازي« 
اعالم شد

معاون آموزش ابتدايي وزارت آموزش و پرورش درباره جزئيات اجراي 
طرح پيش دبستاني مجازي گفت: پايگاه هاي ثبت نام توسط امور اداري 
استان ها و مناطق مشخص شده كه خانواده ها كجا ثبت نام كنند. اين 
آموزش ها رايگان اســت. ثبت نام از 19مهر آغاز شده و تا 2هفته ديگر 

ادامه دارد.
رضوان حكيم زاده به ايسنا گفت: امسال آمار ثبت نام پيش دبستاني ها 
كاهش يافته بود و بسياري از خانواده ها به دليل نگراني از حضور نوآموزان 
اقدام به ثبت نام نكرده بودند. او افزود: اما از طرفي اين دوره بســيار مهم 
اســت و بچه ها بايد آمادگي هــاي الزم را براي ورود به دوره دبســتان 
به دست بياورند. بررســي هايي را انجام داديم و تصميماتي اتخاذ شد. 
بخشــنامه اي با امضاي وزير آموزش و پرورش به استان ها ارسال شد 
كه با استفاده از ظرفيت مناطق و ســرگروه هاي آموزشي و همچنين 
ظرفيت شبكه شاد و صداوسيماي استاني برنامه هايي تدارك و پخش 
شود. معاون آموزش ابتدايي وزارت آموزش و پرورش با بيان اينكه اين 
برنامه ها براساس چارچوب برنامه درسي پيش دبستان است و با هدايت و 
نظارت معاونان آموزش ابتدايي در استان ها و كارشناسان پيش دبستاني 
و از طريق بسته هاي آموزشي در اختيار خانواده ها قرار مي گيرد گفت: 
پيش بيني شده كه پايش هاي الزم نيز براي كسب آمادگي ها انجام شود. 
حكيم زاده ادامه داد: با توجه به اينكه نوآموزان قرار است سال آينده در 
طرح غربالگري و سنجش بدو ورود به دبستان شركت كنند، طي توافق 
با سازمان آموزش و پرورش استثنايي مقرر شد تا از اين فرصت استفاده 
بهينه داشته باشيم و بعد از اينكه ثبت نام شدند به پايگاه هاي سنجش 
نيز معرفي شوند و غربالگري ها يك سال زودتر براي آنها انجام شود كه 
گامي رو به جلو است؛ چراكه هرچقدر زودتر غربالگري انجام شود امكان 
مداخالت بهنگام وجود دارد. وي در پاسخ به اينكه آيا والدين بايد براي 
دريافت اين آموزش ها، فرزندان خود را در مراكز پيش دبستاني ثبت نام 
كنند يا اينكه آموزش ها عمومي هستند؟ گفت: يك دسته از نوآموزان در 
مراكز پيش دبستاني غيردولتي و يا ضميمه مدارس دولتي ثبت نام كرده اند 
و برنامه هاي خود را دارند كه ادامه پيدا مي كند. ولي اين ثبت نام در طرح 
پيش دبستاني مجازي مخصوص آنهاست كه در سامانه سناد ثبت نام 
نكرده اند. اين آموزش با كمك خانواده ها و سرگروه هاي آموزشي در بستر 
شاد صورت مي گيرد؛ گروه هايي براي آنها تشكيل مي شود و نحوه پايش 

يادگيري توسط خانواده ها انجام مي شود.

عدالت آموزشی دورتر از همیشه
آنچــه از پيش بيني  اپيدميولوژيســت ها و 
كارشناسان بهداشت و ســالمت بر مي آيد؛ 
كرونا مهماني است كه به اين زودي ها بناي رفتن 
ندارد. بر همين اساس به طور طبيعي، حداقل 
در ميان مدت آموزش با روند طبيعي در فضاي 
كالس و مدرسه دســت يافتني نخواهد بود و 
همچنان نياز به زيرساخت هاي فضاي مجازي 
و موبايل، تبلت يا لپ تــاپ براي بهره مندي از 
آموزش عمومي ضروري خواهــد بود. اين در 
حالي است كه شمار قابل توجهي از دانش آموزان 
ايراني، از ابزارهاي دسترسي به آموزش مجازي 
محرومند و با فعل وانفعاالت اقتصادي كشور، 
نه تنها دورنماي روشني براي كاهش شمار اين 
افراد وجود ندارد، بلكه بيم آن مي رود كه فشار 
اقتصادي به طبقه متوسط كشور، دانش آموزان 
ديگري را نيز به ورطــه محروميت از آموزش 
مجازي بيفكند. اين مسئله اي است كه شايد 
در ميان مشكالت رنگارنگ اين روزها چندان به 
چشم مسئوالن كشور نيايد اما عدالت آموزشي 
را كه يكي از مهم ترين آرمان هاي كشــور و 
تكاليف مصرح حاكميت براساس قانون اساسي 

است، تهديد مي كند.

ث
مك

همشهري از آخرين وضعيت مطالبات يكي از مهم ترين نيروهاي كادر درمان گزارش مي دهد

 موج جديد اعتراضات پرستاري
گروه بزرگي از پرستاران به وضعيت پرداخت كارانه ها و معوقات و همچنين اجرا نشدن قوانيني كه چندين سال بر زمين مانده 

اعتراض دارند، نارضايتي آنها منجر شده تا در ماه هاي گذشته چندين بار دست به اعتراض هاي گسترده بزنند
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محروميت خريد گوشي هوشمند به طبقه متوسط هم رسيد
 همشهري از كاهش قدرت خريد گوشی هاي هوشمند و تأثير آن در كاهش عدالت آموزشی گزارش می دهد
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جهان استارتاپي

توسعه كسب و كار به خاطر كرونا 

اســتارتاپ هنگ كنگيEasyship كه يك اســتارتاپ در حوزه 
حمل ونقل و تداركات است و به شــركت هاي تجارت الكترونيكي 
امكان مي دهد، چندين شــركت حمل ونقل را به فروشــگاه هاي 
خود اضافه كنند، اعالم كرد كه بــه برنامهShopify Plus كه يك 
فروشگاه بزرگ اينترنتي كانادايي محسوب مي شود، پيوسته است. 
به گزارش وب سايت تك كرانچ، دفتر مركزي Easyship در2 شهر 
هنگ كنگ و نيويورك قرار دارد. اين استارتاپ تنها اپ حمل ونقل 
در آســيا براي Shopify Plus محسوب مي شــود. ضمن اينكه 
مي تواند يك پلتفرم تجارت الكترونيك ايده آل براي شــركت هاي 
بزرگ به حســاب آيد. اســتارتاپ Easyship در ســال2015 با 
ســرمايه گذاري غول هاي تجارت الكترونيك شرق آسيا تاسيس 
شده و شــامل بيش از 250گزينه حمل ونقل ازجمله شركت هاي 
بزرگUPS، FedEx و DHL، با نرخ هاي تخفيف دار اســت. اين 
استارتاپ در كنار خدمات اصلي، وظايفي مانند ماليات و هزينه هاي 
عوارض را نيز عهده دار مي شود. براساس اعالم مديران اين استارتاپ، 
Easyship تاكنون به بيش از يك ميليون مشتري، خدمات ارائه 
كرده است. براساس گزارش ســازمان همكاري اقتصادي و توسعه 
)OECD(، حجم بسته هاي پستي بين المللي در طول همه گيري 
بيماري كوويد-19 افزايش داشته است؛ به ويژه براي مواردي مانند 
دســتگاه هاي الكتريكي، محصوالت دارويي، لوازم مكانيكي و... در 
عين حال، محدوديت هاي گمركي، جابه جايي و همچنين كاهش 
ترافيك هوايي، چالش هاي جديدي را براي فروشــندگان مرزي 
ايجاد كرده است. شــيوع ويروس كرونا شوك بزرگي براي صنعت 
حمل ونقل بوده اســت. زماني كه شــركت هاي چيني فعاليت ها و 
توليدات خود را كاهش دادند، ارسال مرسوالت نيز با تأخير مواجه 
شد. با اين حال، پس از بازگشايي كارخانه ها در چين كه با افزايش 
توليد روبه رو بوده اســت، ســفارش هاي الكترونيكي نيز تا حدود 
80درصد افزايش داشته اند. اگرچه شرايط كمي رو به عادي شدن 
رفت، ولي كاهش تعداد پروازهاي تجاري - مســافري كه معموال 
بسته هاي كوچك نيز حمل مي كنند، باعث طوالني تر شدن زمان 
انتظار تحويل و هزينه هاي اضافي شده اســت. مديران استارتاپ 
Easyship مي گويند كه جهاني بودن شركت شان كمك كرده تا 
راه حل هاي حمل ونقل به مشتريان خود ارائه دهند و نيازهاي آنها در 

اين روزها را برآورده كنند.«

»نوجوان كولبري كــه براي خريد 
گوشي هوشمند از كوه سقوط كرد« موبايل

و »پسري كه ادعا مي شود به خاطر 
نداشتن گوشي خودكشي كرد«؛كساني كه پيش 
از اين گوشي هوشمند تلفن همراه را كاالي لوكس 
و الكچري مي خواندند و كمك براي واردات و خريد 
آن را مســئله اي مهم تلقي نمي كردند، شايد اصال 
تصوري از زندگي مردم نداشته  اند. اين روزها كمتر 
كســي اســت كه با دغدغه گوشــي موبايل براي 
خودش يا اطرافيانش مواجه نشــده باشد. اوضاع 
كرونا باعث شده تا خيلي از خانواده ها نياز به خريد 
تجهيزات فناوري داشته باشند كه حاال قيمت آنها 
سر به فلك مي زند و حتي يك فرد شاغل هم توانايي 
خريد گوشي هوشمند جديد را ندارد. درحالي كه 
گروهي اين وســايل را الكچري خطاب مي كنند 
مردمي كه سال ها براي عادت كردن آنها به سبك 
زندگي ديجيتال هزينه شده حاال براي خريد يك 

گوشي خيلي عادي هم دچار مشكل هستند.
به اين مسئله افزايش سرقت گوشي را هم اضافه 
كنيد تا متوجه شويد اكوسيستم فناوري كشور 
با چه بحراني روبه رو است. سال ها براي استفاده 
مردم از فناوري  براي انجام كارهاي روزمره مثل 
آموزش، امور بانكــي، حمل ونقل و خريد تبليغ 
شده است، اما حاال اساســي ترين ابزار آن دور 

از دسترسي بخش مهمي از مردم كشور است.
همه اين مســائل داليل يك آمار نگران كننده 
براي كشور هســتند. به گفته مقام هاي وزارت 

ارتباطات در اتفاقي بي ســابقه برخالف همه 
ســال هاي گذشــته در دوران اخير بررسي 
شــبكه  تلفن همراه نشــان دهنده كاهش 
تعــداد گوشــي هاي هوشــمند و رونــد 
افزايشي اضافه شــدن فيچرفون ها يا همان 

گوشي هاي دكمه اي اســت كه قابليت 
نصب اپليكيشن خاصي را ندارند. اين 

مسئله نشان مي دهد كه بسياري از 
كساني كه گوشي هوشمندشان را 

به خاطر شكسته شدن، خرابي 
سخت افزاري يا سرقت 

از دســت مي دهند 

ديگر توانايي خريد گوشــي هوشــمند جديد 
را ندارنــد و عطاي زندگي آناليــن را به لقايش 

مي بخشند.

بحران استارتاپي 
اپليكيشن هاي موبايل حاال حرف اول و آخر را در 
دنياي فناوري مي زنند و ميزان نفوذ گوشي هاي 
هوشمند يكي از شــاخص هاي توسعه كشورها 
به حســاب مي آيد. كاهش دسترسي به گوشي 
هوشمند براي اكوسيســتم فناوري استارتاپي 
كشــور در واقع به معناي كاهش كاربر بالقوه و 
تشديد مشــكالت در شــرايط كرونا به حساب 
مي آيد. در واقع همان ضربه اي كه قطع اينترنت 
در آبان ماه به اكوسيســتم اســتارتاپي زد حاال 
گران شدن گوشي در كنار شرايط كرونا و وضع 
كلي اقتصادي مي تواند تكرارش كند. از مجموع 
حدود ۷1 ميليون مشــترك اينترنت پهن باند 
كشــور تنها حدود 9 ميليون مشترك اينترنت 

ثابت وجــود دارد. تعداد مشــتركين اينترنت 
موبايل يا سيار در كشــور بيشتر از 62 ميليون 
نفر است و اين مســئله نشان مي دهد كه وصل 
شدن حداقل 80درصد كاربران كشور منوط به 

گوشي هوشمند است.

ضربه به اميد مردم 
نيما نامداري، تحليلگر فناوري در اين رابطه به 
همشهري مي گويد: هر كسي كه دارد براي يك 
كسب و كار جديد كار و تالش مي كند، هر كسي 
كه دارد روي يك حوزه جديد ســرمايه گذاري 
مي كند و هر كسي كه دارد از يك سرويس جديد 
استفاده مي كند يك پيش فرض  رواني مهم به 
نام اميد دارد. آدم ها اگر كســب و كار جديدي 
راه  مي اندازند، آدم ها اگر در كســب و كاري نو 
سرمايه گذاري مي كنند و آدم ها اگر عادت هاي 
سنتي زندگي شــان را تغيير مي دهند و دست 
به استفاده از ســرويس ها و پلتفرم هاي جديد 
مي زنند علتش اميد به آينده و پيشرفت روندها 

به صورت پايدار است.
او تأكيد مي كند: يك وقت هايــي يك اقدام يا 
رفتار تنها محدود به مشــكالت فني و كسب و 
كاري نمي شود و باعث مي شود كه اميد آدم ها 
مخدوش شــود. به نظرم اين صدمــه اي كه به 
اميد آدم ها بــه نوآوري، كســب و كارهاي نو و 
فناوري هاي جديد خورده مي شود بسيار اهميت 
دارد؛ اميد را به سادگي نمي توان بازسازي كرد.

در شبكه موبايل كشور در يك روند بي سابقه تعداد گوشي هاي هوشمند كاهش يافته و تعداد گوشي هاي 
دكمه اي يا فيچرفون ها در حال افزايش است

بحران گوشي هاي گران

  قوانين ضد انحصار در همه دنيا فراگير 
است اما روز گذشــته ديوان عدالت استارتاپ

اداري رأي شــوراي رقابــت داير بر 
شكايت استارتاپ چيليوري عليه اسنپ فود را پس از 
يك سال باطل كرد. اين در حالي است كه چيليوري 
در اواخر سال98 به داليلي چون شيوع كرونا و آنچه 
اين اســتارتاپ آن را »ادامه دار بودن حركت هاي 
انحصارطلبانه اســنپ فود« خوانده بود، به كار خود 

پايان داد و از هستي ساقط شد.

قوانين ضد انحصار
در يك جمله قوانين ضد انحصار به اين معني است 
كه براي نظــارت بر فرايند توزيــع قدرت اقتصادي 
در تجارت، قوانيني وضع مي شــود تا از رقابت سالم 
و اقتصاد قابل توسعه اطمينان حاصل شود. اگرچه 
قوانين ضد انحصار تقريبــا در مورد همه بخش هاي 
تجــاري و اقتصادي اعمال مي شــود، امــا با ظهور 
صنايع فناورانه و ديجيتال، اين قوانين حضور خود 
را پررنگ تر از پيش كرده است؛ به طوري كه تقريبا 
هر روز از دادخواست هاي يك شركت فناوري در دنيا 

عليه شركت رقيب باخبر مي شويم.
چندي پيش شــركت اپيك گيمز كه سازنده بازي 
ويدئويــي پرطرفدار و محبوب فورتنايت اســت، از 
شــركت اپل در قالب قوانين ضد انحصار شكايتي را 

تقديم مقام قضايي آمريكا كرد.
يكــي از بزرگ تريــن پرونده ها مربوط به شــركت 
مايكروسافت است كه در سال 1999 ميالدي دولت 
فدرال آمريــكا، 20ايالت، اتحاديــه اروپا و تعدادي 
شــركت خصوصي از ايــن غول فنــاوري به خاطر 
فعاليت هاي انحصارطلبانه اش، ازجمله ايجاد انحصار 
در توليد سيســتم هاي عامل كامپيوتري شــكايت 
كردند. نكته جالب در پرونده اين بود كه مبناي اصلي 
رســيدگي به آن، قديمي ترين قانون ضد انحصاري 
يا آنتي تراســت آمريكا موســوم به »قانون شرمن« 

بود؛ قانوني كه در ســال 1890 ميالدي از ســوي 
جان شرمن، ســناتور جمهوريخواه كنگره آمريكا 

پايه گذاري شد.
در كشــور ما هم قانون »تســهيل رقابــت و منع 
انحصار« كه برگرفته از اصل44 قانون اساسي است، 
مبناي رسيدگي به دعاوي مربوط به انحصارطلبي 
فعاليت هاي اقتصــادي قرار مي گيرد و شــوراي 
رقابت مرجع بررسي اينگونه پرونده ها معرفي شده 
است. يكي از نمونه هاي اختالف بين استارتاپ ها 
پرونده مربوط به شــكايت تپســي از اسنپ بود. 
ماجرا از اين قرار بود كه شركت اسنپ به رانندگاني 
كه اپليكيشــن اين شــركت را روي گوشي خود 
دانلود كرده بودند، اجازه دانلود اپليكيشن تپسي 
را نمي داد. با اين حال اســنپ توانست پيروز اين 

پرونده حقوقي شود.

ماجراي چيليوري و اسنپ فود
مهرماه سال گذشــته چيليوري پس از شكايت از 
اســنپ فود به خاطر فعاليت هــاي انحصارگرايانه، 
ازجمله قرارداد با رستوران ها و الزام آنها به همكاري 
انحصاري با اسنپ فود و منع آنها از همكاري با ساير 
پلتفرم هاي سفارش غذاي آنالين و همچنين حذف 
آنها از پلتفرم اسنپ فود درصورت عدم تبعيت از اين 
بند قرارداد، شوراي رقابت به نفع چيليوري رأي داد 
و اسنپ فود را به پرداخت 100ميليون تومان جريمه 
محكوم كرد. پس از آن اســنپ فود با ارائه اعتراض، 
شوراي رقابت را براي رسيدگي به اين پرونده صالح 
ندانست. اما شوراي رقابت اعتراض اسنپ فود را وارد 
ندانســت و اين پرونده در ديوان عدالت مطرح شد. 
اگرچه اكنون چيليوري فعاليت خود را متوقف كرده 
است، با اين حال ديوان عدالت با اعالم اينكه »طرف 
شكايت صرفا با توسل به اظهارات كلي و بدون ارائه 
مدارك و اسناد مثبت وقوع تخلف از سوي خواهان، 
مبادرت به صدور حكم نمــوده و هيچ گونه مدركي 
دال بر اين موضوع وجود ندارد، لذا رأي صادره واجد 
ايرادات شــكلي و ماهوي مؤثر است« رأي شوراي 

رقابت را باطل كرده است.

زخم انحصار بر 
اكوسيستم استارتاپي

باطل شدن راي شوراي رقابت عليه اسنپ فود  
و به نفع چيليوري بحث ها را درباره قوانين 

ضد انحصار در كشور بار ديگر داغ كرد

 فروش نجومي فسيل دايناسور
به يك فرد ناشناس

سال198۷ در ايالت داكوتاي جنوبي، يك ديرينه شناس آماتور به نام 
»اِستن سكريسون« فســيل يك »تيرانوسور ركس« تقريبا كامل به دانش

ارتفاع حدود 12متر را كشف كرد. اين جانور كه نام مستعار »استن« 
را به خود گرفته اســت حدود 5ســال پس از كشــفش به انســتيتوي تحقيقات 
زمين شناسي »بلك هيلز« در هيل ســيتي، داكوتاي جنوبي برده شد و از آن زمان 
تاكنون در آنجا نگهداري شده است. »استن سكريسون« پس از كشف خود، اسكلت 
اين دايناسور 68ميليون ساله را به دانشمندان نشــان داد كه آنها به اشتباه، آن را 
بقاياي دايناسور »تريسراتوپس« شناسايي كردند. موضوعي كه امري بسيار عادي در 
اكتشاف فسيل ها محسوب مي شد و نمي توانست توجه ها را به خود جلب كند، اما پس 
از آنكه اسكلت به انستيتوي تحقيقات زمين شناسي »بلك هيلز« تحويل داده شد، 
باستان شناسان به ارزش واقعي اش پي بردند؛ چراكه اين استخوان ها متعلق به يك 
دايناسور »تيرانوسور ركس« بود، نه »تريسراتوپس«. به گزارش وب سايت »نشنال 
جئوگرافيك«، چند روز پيش در يك حراجي بزرگ، اين فسيل حدود 4برابر قيمت 
تخميني اش به فروش رسيد. در حراج كريستي در لندن كه آثاري از نقاشان نامدار 
جهان همچون »پيكاسو«، »پوالك« و »مونه« نيز به فروش رسيدند، اِستن با ركورد 
31ميليون و 800هزار دالر به يك خريدار ناشناس فروخته شد تا گران ترين معامله 
اين حراجي در آن روز رقم بخورد. فروش استخوان هاي اين دايناسور، دانشمندان را 
به شدت نگران كرده است و آنها بر اين باورند كه مدارك و اسناد علمي را نبايد اينگونه 
به فروش رساند. با اين حال، باستان شناس مشــهور، »ليندزي زانو« از موزه علوم 
طبيعي كاروليناي شمالي در اين خصوص مي گويد: »اين يك قيمت نجومي است. 
اگر اين قبيل پول ها به درستي سرمايه گذاري شــوند، به راحتي مي توان، 15مركز 
دائمي تحقيق در مورد دايناسورها ايجاد كرد يا ســاالنه حدود 80اكتشاف در اين 

خصوص انجام داد.«

  روشي براي كشف ناشناخته هاي زمين
محققــان روشــي را بــراي كشــف برخــي از 
دورافتاده تريــن و خطرناك ترين مكان هاي زمين 
يافته اند كه به انســان ها كمك مي كند، بدون قدم 
گذاشــتن در اين محيط هــا راز و و رمزهايش را 
به دســت آورند. به گزارش پاپيــوالر مكانيكز، در 
اين روش، حســگرهاي كوچكي بر پشت شپره ها 
و پروانه ها قرار مي گيرد و ســپس آنها به ســمت 
اين مكان ها ســوق داده مي شــوند. اين حسگرها 
98ميلي گــرم وزن دارند و مي توانند ســقوط از 
ارتفاع 21متر را تحمل كنند. هنگامي كه حشــره 
به مقصد مي رســد، دانشــمندان با ارسال دستور 
ســيگنال بلوتوث بــه حســگر، آن را آزاد كرده و 
به زمين مي اندازند. حســگر قادر است تا 3سال، 

عناصري مانند دما و رطوبت را كنترل كند.

  صفحه لمسي كار نمي كند
برخي كاربران گوشي »گلكسي اس20 فن اديشن« 
از وجود اختالالتي در لمس نمايشگر اين دستگاه 
خبر داده اند. گيزموچاينا نوشــت كه اين افراد ادعا 
كرده اند كه نمايشــگر نســبت به ضربه يا كشيدن 

انگشت واكنش نشان نمي دهد. بسياري از كاربران 
اين دستگاه تجربيات خود را در وب سايت »رديت« 
به اشتراك گذاشته اند. با اين حال شركت سازنده 

هنوز واكنش رسمي در اين خصوص نداشته است.

  سلفي مريخ نورد چيني

مريخ نورد چيني تيــان ون-1در فاصلــه 15ميليون 
مايلــي كره زمين از خود يك عكس ســلفي گرفت! به 
گزارش اسپيس، تيان ون-1اين كار را به وسيله دوربين 
كوچكي كه از اين فضاپيما بيرون زده، انجام داده است. 
وظيفه اين دوربين ثبت لحظــات در زمان حركت اين 
سفينه به سمت كره مريخ و مخابره آن به زمين است. 
يكي از اين تصاوير ارسالي، بدنه طاليي و 6ضلعي تيان 
ون-1، دو مجموعه صفحه هاي خورشــيدي نقره اي و 
سپر محافظتي مخروطي شكل اين مريخ نورد را نشان 
مي دهد كه همگي در دل سياهي مطلق فضاي عميق 

قرار دارند.

  رونمايي از روبات كشاورز
آزمايشــگاه ايكس آلفابت كه از سال2018تالش براي 
اســتفاده از هوش مصنوعي را به منظور ارتقاي صنعت 
كشاورزي آغاز كرده است، دوشنبه از يك روبات در اين 
خصوص رونمايي كرد. به گــزارش انگجت، نرم افزارها 
و ســخت افزارهاي متنوعي روي اين روبات نصب شده 
است تا اين وســيله قابليت هاي فراواني در حوزه هوش 
مصنوعي، شبيه سازي و شناسايي محيط داشته باشد. 
همچنين اين روبات داراي حســگرهاي گوناگوني نيز 
است و از طريق صفحه هاي خورشيدي، انرژي مورد نياز 

خود را تأمين مي كند.

  ارائه قابليت تمام خودران تسال
ايالن ماسك، مالك و مدير استارتاپ خودروساز تسال در 
صفحه شــخصي خود در توييتر از ارائه نسخه آزمايشي 
قابليت »كامال خودران« براي تعدادي از مشتريان خبر داد. 
به گزارش ديلي ميل، ماسك اعالم كرد؛ نسخه بتا قابليت 
»تمام خودران« در روز 20اكتبر )سه شنبه آينده( به طور 
محدود براي برخي از مشتريان ارائه مي شود كه رانندگان 
بادقت و باتجربه اي محسوب مي شوند. اين نرم افزار نسخه 
پيشرفته »اتو پايلوت« است و رانندگان بايد هنگام رانندگي 
همچنان دست هايشان روي فرمان خودرو باشد. در كنار 
اين موارد در نســخه بتا قابليت »تمام خودران« ويژگي 
ناوبري در اتوپايلوت نيز فعال مي شود كه خودرو را از مسير 

ورودي بزرگراه به خروجي آن هدايت مي كند.

عمادالدين قاسمي پناه
خبر نگار

100ثانيه خبر
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زندگــي  ليــا  و  علــي 
مشترك شــان به 2سال هم 
نرسيده است كه اين ويروس 
ناخوانده مهمان خانه شان شد. 
علي در بازار تهران دفتر دارد 
و ليا هم كارمند شــهرداري 
تهران اســت. حال بشــنويد 
روايت ترسناك و در عين حال دردناك درگيري اين زوج 
جوان  با ويروس كرونا را كه به گفته خودشان خدا عمري 

دوباره به هر دوي شان داده است.
  

سرم سنگين بود و احساس ضعف مي كردم. با خودم گفتم 
مثل هميشه خستگي كار است. اين مشتري آخري خيلي 
سمج بود و كافه شدم. نگاهي به ســاعت انداختم هنوز 
4بود. من معموال تا 6و7دفتر هستم و بعد به خانه مي روم. 
نيم ساعتي گذشت، ضعف و خستگي ام بيشتر شد و بدون 
معطلي كيفم را برداشتم و به سمت خانه حركت كردم. به 
خانه كه رســيدم، ليا با تعجب نگاه مي كرد كه چرا امروز 
زودتر از هميشــه به خانه آمده ام. توضيح دادم كه ســرم 
سنگين است. مستقيم به اتاق خواب رفتم تا كمي استراحت 
كنم و بي درنگ خوابم برد. بيدار كه شدم همه جا تاريك بود. 
تعجب كردم، به ســختي حركت كردم و نگاهي به ساعت 
انداختم. باورم نمي شد كه ساعت 3صبح است. كمي آب 
خوردم و دوباره خوابيدم و طبق عادت ســاعت6 از خواب 
بيدار شدم. گلويم كمي درد مي كرد و گاه و بي گاه خس خس 
سينه ام آزارم مي داد. كمي ترسيده بودم. رفتم سراغ ليا و 
بيدارش كردم. او هم احساس بدن درد داشت و بي حال بود. 
استرس تمام وجودم را گرفت. طبق توصيه هايي كه شنيده 
بودم، مقداري مواد خوراكي و ميوه خريدم تا بيرون نرويم 
و خودمان را تقويت كنيم. هر لحظه ســرفه هايم شديدتر 
مي شد، خشك و همراه با سوزش فراوان. ليا عائم خاصي 
نداشت؛ فقط كمي بي حال بود. سعي مي كرديم به خودمان 
برسيم و تا جايي كه امكان دارد به كلينيك و بيمارستان 
مراجعه نكنيم. شنبه صبح شــد و من با سرفه هاي بسيار 
خشك و شديد راهي آزمايشگاه شدم تا تست كرونا بدهم و با 
دكتر مشورت كنم. خودم تقريبا مطمئن بودم كه اين ويروس 
در بدنم وجود دارد، اما تمام نگراني ام ليا بود؛ او به واسطه 
عمل سنگيني كه چندماه قبل داشت، بدنش ضعيف شده 
بود و توان بيماري دوباره را نداشت. به آزمايشگاه رفتم و تست 
دادم و فردا پيام تست مثبت براي من ارسال شد. ترس تمام 
وجودم را فراگرفت. نگاهي به ليا انداختم؛ بي حال و گيج 
روي تخت افتاده بود و نفسش به زور باال مي آمد. گويا كار از 
كار گذشته بود و او هم درگير شده بود. بيدارش كردم و گفتم 
برويم آزمايشگاه و تو هم تست بده و دوباره راهي آزمايشگاه 
شديم. هر دوي ما با وجود داشتن دفترچه بيمه اين بار هم 
مبلغ 450هزار تومان بابت تست پرداخت كرديم. قبل از 
انجام تســت كرونا از دكتر عمومي اي كه كنار آزمايشگاه 
مطب داشت، وقت گرفتم و پس از انجام آزمايش ليا، براي 
ارائه توصيه و راهنمايي سراغش رفتيم. تنها توصيه دكتر 
تقويت سيستم ايمني بدن با استفاده از موادغذايي مقوي 
بود. از دكتر پرســيدم نيازي هست به بيمارستان مراجعه 
كنيم يا احتماال بستري شويم؟ كه به شدت مخالفت كرد و 
گفت: تا زماني كه مشكل تنفسي تان شديد نشده است و نياز 
به دستگاه اكسيژن پيدا نكرده ايد از مراجعه به بيمارستان 
خودداري كنيد.   روزهاي سخت ما شروع شده بود. از روزي 
كه تست داديم 4-3روز گذشته بود؛ از كمر به پايين احساس 
فلج بودن مي كردم كه حتي راه رفتن عادي هم برايم سخت 
بود. ليا هم فقط براي قرص و دارو از خواب بيدار مي شد و 
دوباره مي خوابيد.  بدن دردم اصا كم نمي شد؛ ديگر تواني 
برايمان نمانده بود تا اينكه متوجه شدم ليا نمي تواند نفس 
بكشد. از چيزي كه مي ترسيدم ســرم آمد و ويروس كار 
خودش را در بدن ليا كرد. تنگي نفس امانش را بريده بود و 
در خانه ديگر امكان ماندن نبود. صبح اول وقت با دخترخاله 
ليا هماهنگ كرديم تا به يكي از بيمارستان هاي دولتي 
برويم و ليا را بستري كنيم. از امام خميني گرفته تا سيمين 
دانشوري همه و همه را رفتيم ولي هيچ كدام تخت خالي 
نداشتند و مي گفتند در سالن انتظار منتظر بمانيد تا زماني 
كه تخت خالي پيدا شود. وضعيت خيلي بد بود؛ حتي در 
حياط بيمارستان ها هم جايي براي بيماران كرونايي نبود. 
آنقدر شلوغ بود و آدم ها منتظر، كه فكر نمي كردم يك هفته 
بعد هم نوبت به ما برسد. ليا جلوي چشمانم داشت ذره ذره 
آب مي شد كه يكي از پرستارها گفت: آقا اگر جان همسرت 
برايت مهم است، برويد بيمارستان خصوصي. برقي بود كه از 
جلوي چشمانم رد شد و درنگ نكردم. ليا را برداشتيم و به 
سمت يكي از بيمارستان هاي خصوصي حركت كرديم. به 
محض رسيدن برانكاردي آوردند و به سمت اورژانس رفتيم 
و اكسيژن به ليا وصل كردند. مسئول بخش از من خواست 
مشخصات پر كنم و به صندوق بروم و برگه پذيرش بگيرم. 
برگه ها را به صندوقدار دادم كه گفــت كارت بانكي تان را 
بكشيد! گفتم: ما بيمه تكميلي داريم. گفت: اينجا خصوصي 
است؛ اگر توان پرداخت نداريد به بيمارستان دولتي برويد. 
همين ابتداي كار  15 ميليون تومان علي الحساب كارت 
كشيدم و همسرم را به تخت مراقبت هاي ويژه منتقل كردند. 
ليا 4شب در بيمارستان بســتري بود و من 4شب داخل 
ماشين سر كردم. خدا را شكر هر روز بهتر مي شد و اوضاعش 
رو به بهبود بود. از كادر درمان بي نهايت سپاسگزارم؛ بي منت 
و بدون خســتگي با تمام توان خدمــت مي كردند كه اگر 
اينچنين نبود، همسرم شايد هيچ وقت به خانه برنمي گشت. 
روز پنجم دكتر اجازه مرخص شــدن به ليا داد و من به 
سرعت سراغ كارهاي ترخيص رفتم و دوباره برق از چشمانم 
رد شد. صورت حساب بيمارستان  47  ميليون تومان شده 
بود.پول را فداي سامت مان كرديم و به خانه برگشتيم. تا 
قبل از مواجهه با اين ويروس، تصور مي كردم همانند يك 
سرماخوردگي است و شايد كمي شديدتر، اما تأثيري كه 
اين ويروس بر بدن ما گذاشت را تا به حال تجربه نكرده بودم. 
دعا مي كنم هرچه سريع تر از شر اين بيماري خاص شويم و 

هيچ كس درگير اين ويروس نشود.

كرونا با 52ميليون 
تومان از خانه ما رفت

تجربهزيسته

مجتبي يارزمان
خبرنگار

باز هم تعطيالت و باز هم موج گســترده مسافرت هاي 
غيرضروري به شهرهاي شمالي؛ اتفاقي كه مدت هاست 
امان كادر درمان و مردم اســتان هاي شــمالي به ويژه 
مازندران را بريده اســت. تدابير اتخاذ شده طي ماه هاي 
اخير هم براي كاهش جمعيت مبتال نتوانست مؤثر واقع 
شود و براساس اعالم دانشــگاه علوم پزشكي مازندران 
تعداد افراد بستري بار ديگر از ۴۰۰ به ۵۰۰ نفر رسيده و آمار 

مبتاليان هم از آمار بهبوديافتگان فراتر رفته است.
رئيس دانشگاه علوم پزشــكي مازندران در گفت وگو با 
همشهري با اشاره به تجمعات و سفرهاي غيرضروري به 
استان گفت: مي دانيم در تجمعات شانس ابتال به بيماري 
افزايش پيدا مي كند و بايد بدانيم كه برگزار نكردن حتي 
يك مهماني ســاده هم مي تواند خطر ابتال به بيماري را 

كاهش دهد.
 هم اكنون بيش از ۴۰۰بيمار مشــكوك به كرونا با عالئم 
تنفسي در مراكز درماني بستري هستند كه از اين تعداد 
نزديك به 1۰۰نفر با عالئم حاد تنفسي در بخش هاي مراقبت 

ويژه بستري شده اند.
 ســيدعباس موســوي تأكيد كرد: يكــي از مهم ترين 
نگراني هاي ما در ماه هاي اخير، تعطيالت و هجوم مسافرا ن 
از نقاط مختلف كشور به مازندران است. بر اين اساس در 
تعطيالت گذشته تمام ســواحل و تفرجگاه هاي استان 
تعطيل شد و خدمات دهي به مسافران صورت نگرفت. اين 
موضوع در تعطيالت آينده نيز در دستور كار ستاد مقابله با 

كروناي استان قرار دارد.

اين مسئول ادامه داد: درخواست ما از مردم اين است كه 
از تجمعات غيرضروري و مــواردي از اين قبيل، اجتناب 
كنند. آنها بايد سفرهاي درون شهري را به حداقل برسانند 
و حضور در مراكز خريد، بازارها و ساير مراكز تجمعي هم 
با رعايت كامل پروتكل هاي بهداشــتي صورت بگيرد. به 
هموطنان هم توصيه مي كنيم از سفر به استان مازندران 
بپرهيزند. برخي مســافران هم كه به دليل بومي بودن 

در تعطيالت به استان ســفر مي كنند، بايد بدانند كه با 
حضورشــان در تجمعات خانوادگي و فاميلي مي توانند 
ميزان انتشــار و ابتال به بيماري را گسترش دهند و جان 

خودشان و خانواده هايشان را به خطر بيندازند.
به گفته موســوي، افرادي كه در مجامع عمومي، ادارات 
و... دستورالعمل  هاي بهداشتي را رعايت نكنند، مشمول 

جريمه هاي نقدي خواهند شد.  

اینسو

به مازندران 
سفر نكنيد

افزايش آمار مبتاليان 
 بيشتر از بهبود يافتگان
 در مازندران

مريم سرخوش
روزنامه نگار

 موج جديد اعتراضات پرستاري

رئيس ســازمان جهانــي بهداشــت بــه دولتمردان 
جهــان هشــدار داده كــه نبايد ويــروس كرونــا را 
به اميــد ايمنــي جمعي بــه حــال خود رهــا كنند 

برخــی دولت هاهمچنــان از سياســت ايمنــی گلــه ای حمايــت 
می كننــد امــا ايــن سياســت نــه علمــی و نــه اخاقی اســت

دليل ايمني گله اي ممكن اســت هرگز رخ ندهد. 
ويزبرگ توضيح مي دهد: پس از عفونت ويروسي، 
جمعيت كمي از ســلول هاي T با حافظه طوالني 
مدت در بافتي كه آلوده شده اســت  آلوده باقي 
مي مانند و گردش خون در بــدن ادامه مي يابد. 
اين ســلول هاي حافظه با ديــدن مجدد ويروس 

مي توانند به سرعت فعال شوند.

ايده ايمني گله اي غيراخالقي است
رئيس سازمان بهداشــت جهاني نيز درخصوص 
انتشار عامدانه ويروس كرونا به اميد دستيابي به 
ايمني گله اي هشدار داد و آن را عملي غيراخاقي 

خواند.
تدروس آدنام قبريسوس در يك نشست رسانه اي 
مجازي گفت: »ايمني جمعي« مفهومي اســت 
كه براي واكسيناسيون استفاده مي شود، در اين 
روش درصورت رسيدن به آستانه واكسيناسيون، 
مي توان از جمعيت در برابر يــك ويروس خاص 

واگيردار محافظت كرد.
به عنوان مثال، براي ســرخك تخمين زده شده 
است كه اگر 95درصد از جمعيت واكسينه شوند 
5درصد باقيمانده از انتشار ويروس در امان خواهند 
بود. براي فلج اطفال، اين آستانه 80درصد تخمين 

زده شده است.
تدروس معتقد است؛ ايمني جمعي با حفاظت از 
افراد در برابر ويروس به دست مي آيد نه با قرار دادن 
آنها در معرض ويروس: »هرگز در تاريخ بهداشت 
عمومي، ايمني گله اي به عنوان اســتراتژي براي 
پاسخگويي به يك شيوع استفاده نشده است چه 

برسد به يك بيماري همه گير«.
تدروس مي گويد: رسيدن به ايمني گله اي از نظر 
علمي و اخاقي مشكل زاست. اينكه اجازه بدهيم 
ويروســي خطرناك كه هنوز هم شناخت كامل 
و درســتي از آن نداريم، آزادانــه از فردي به فرد 
ديگري منتقل شود اصا اخاقي نيست. اين روش 
گزينه ما نيست. او طي اين گفت وگوي اينترنتي، به 
كافي نبودن اطاعات درباره ايجاد ايمني در برابر 
كوويد-19در بدن كه شــامل ميزان قدرت پاسخ 

ايمني و زمان باقي ماندن 
آنتي بادي در بدن مي شود، 

اشاره كرد.
از  تــدروس همچنيــن 
مواردي كه بــراي بار دوم 
به ويــروس كرونــا مبتا 
شــده و آثار طوالني مدت 
اين ويروس روي سامتي 
كه محققان تازه شروع به 

درك آن كرده اند، گفت.
بــه گفته رئيس ســازمان 
بهداشت جهاني، تخمين 
زده شــده اســت كمتر از 
10درصــد از جمعيــت 
كشــورها با ايــن ويروس 
مواجه شــده اند، بنابراين 

بيشتر افراد جامعه در اكثر كشورها هنوز مستعد 
ابتا به ويروس هســتند، بنابراين اجازه انتشــار 
عامدانه ويروس با توجه به مرگبــار بودن آن در 
بيماران زمينه اي به معني يك فاجعه جهاني است.

مورد عجيب عفونت بيشتر در ابتالي دوم 
در آمريكا يك مرد 25ســاله در شرايطي براي بار 
دوم به ويروس كرونا مبتا شــد كــه ابتاي دوم 
او شــديدتر و خطرناك تر بود. ريه او چنان درگير 
عفونت ويروسي شــد كه ديگر اكســيژن كافي 
به بدنش نمي رســيد و به همين دليل كارش به 
بيمارستان كشيد. البته ابتاي بار دوم به ويروس 
كرونا هنوز هم كــم اتفاق مي افتــد، اما مطالعه 
منتشــر شــده در مجله 
لنست اين سؤال را به وجود 
مــي آورد كه چــه ميزان 
ايمنــي در برابــر ويروس 

ايجاد مي شود.
در اين مطالعه دانشمندان 
عنوان كرده اند كه بيماري 
در بدن جوان آمريكايي عود 
نكرده بود بلكه او براي بار 
دوم به عفونت مبتا شــد. 
مقايســه كدهاي ژنتيك 
ويــروس طي هــر دوره از 
عائم، نشــان داد كه آنها 
بيش از حد متمايز هستند 
و نمي توانند در اثر عفونت 

مشابه ايجاد شوند.

بحران بيمــاري كوويد-19نه تنها كاهش نيافته 
كه بــا ورود به فصل ســرد اوج گرفته اســت. در 
شرايطي كه نه داروي اختصاصي براي درمان اين 
بيماري مهلك ساخته شــده و نه واكسن مؤثري 
براي ويروس مولد، به طور گســترده در دسترس 
است، بســياري از مقامات سياسي كشورها براي 
جلوگيــري از ضررهاي اقتصادي كــه در نتيجه 
تعطيلي هــا و قرنطينه ها به وجود آمده اســت، از 
مدت ها پيش بحث ايمني جمعي يا گله اي را پيش 
كشيده اند، اما بارها محققان تأكيد كرده اند كه اين 
روش براي پايان دادن به شيوع ويروس كرونا مؤثر 
نيســت. هيچ مدرك علمي هم براي ايمن شدن 

بدن انسان بعد از يكبار ابتا وجود ندارد.

رئيس ســازمان جهاني بهداشت ديروز به صورت 
رســمي آب پاكــي را روي دســت دولتمردان 
كشــورهاي مختلف كه ويروس كرونا را به اميد 
افســانه اي به نام »ايمني جمعي« رهــا كرده اند 
ريخت و گفت اين اقدام نه علمي و نه اخاقي است.

»ايمني جمعي« يا گله اي زمانــي اتفاق مي افتد 
كه جمعيت عظيم يك جامعه با ابتا به ويروس از 
ابتاي ساير افراد جلوگيري كرده و باعث گسترش 
بيماري از فــردي به فرد ديگري نشــود. اما حاال 
يك تحقيق در حال پيشــروي نشــان مي دهد 
 كه وقتي شــخصي به ويروس كرونا با نام علمي
 SARS-CoV-2مبتــا مي شــود، توليد آنتي 
بادي هاي سيستم ايمني بدن او در برابر ويروس 

به سرعت اوج و سپس به سرعت كاهش مي يابد.
اين يافته ها نگراني در مــورد خطر ابتاي مجدد 
افراد بهبود يافته از كوويد-19را افزايش مي دهد. 
كامــران كدخــدا، مدير پزشــكي آزمايشــگاه 
ايمونوپاتولــوژي در كلينيــك كليولنــد اوهايو 
مي گويد: مطالعات متعدد نشان مي دهد كه افراد 
به ويژه با بيماري خفيف كوويد-19، با گذشــت 
زمان تمايل به از دســت دادن آنتــي بادي دارند 
و اين يعنــي آنها در معرض خطــر ابتاي مجدد 
هســتند. طبق گفته دكتر استوارت پي ويزبرگ، 
استاديار آسيب شناسي و زيست شناسي سلولي در 
مركز پزشكي ايروينگ دانشگاه كلمبيا نيويورك 
مصونيت از كوويد-19كوتاه مدت  است و به همين 

ايمني جمعي 
زهرا خلجی
روزنامه نگار

پيشبينيگيتساززمان
بازگشتبهزندگيعادي

بيل گيتس، غول فناوري دنيا مي گويد ما 
تنها زماني به زندگي عادي باز مي گرديم 
كه نسل دوم واكسن كرونا به طور گسترده 
در دسترس باشد: تنها راهي كه ما را به 
زندگي عادي باز مي گرداند، نه فقط نسل 
اول واكسن هاي ضد كرونا كه در نهايت 
واكسني است كه اثربخشي آن فوق العاده 
باشد و بسياري از افراد دنيا بتوانند آن را 
داشته باشــند. به اين ترتيب مي توانيم 
ويروس كرونا را در جهان ريشه كن كنيم. 
طبق اين استاندارد، مردم دنيا فعال بايد 
زندگي را تحت الشــعاع كوويد-19و با 
رعايت دستورالعمل هاي فاصله گذاري 

اجتماعي سپري كنند.
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 در 2سال گذشــته 7هزار و 6۰۰نيروي پرستار استخدام 
شدند

 فعاالن حوزه پرستاري كمبود نيرو را يكي از معضات اصلي نظام درمان مي دانند. 
آنها مي گويند كه اين مسئله منجر به كاهش كيفيت خدمات پرستاري شده است. 
اما حضرتي به همشهري مي گويد كه در 2سال گذشته 7هزار و 600نيروي پرستار 
استخدام شده اند: »در سال 98، 4هزار و 43نفر از 10هزار مجوزي كه براي استخدام 
داده شده بود، جذب شدند.  در ســال 99، 2هزار و 500نفر استخدام شدند و در 
همين سال يك هزار و 142نيرو نيز به صورت قراردادي به كار گرفته شدند. اين افراد 
براساس آزموني كه به زودي برگزار مي شود، جذب خواهند شد.« به گفته او، امسال 
هم مجوز استخدام 7هزار نيرو گرفته شده كه اميدوار است 50درصد از اين تعداد 
جذب شوند: »قانون ارتقاي بهره وري كاركنان باليني نظام سامت و قانون مشاغل 

سخت و زيان آور به دليل كمبود نيرو اجرا نمي شود؛ به همين دليل معاونت پرستاري 
با جذب نيرو در حال پيگيري براي اجراي آن است.« حضرتي در پاسخ به اينكه بيشتر 
استخدام هاي جديد تبديل وضعيت بوده، نه اضافه شــدن نيروي جديد، مي گويد: 
»دانشــگاه هاي علوم پزشــكي به تعداد نيروهايي كه تغيير وضعيت داده شده اند، 
مي توانند مجوز شركتي بگيرند؛ مثا اگر هزار پرستار شركتي بودند كه پيماني شدند 
به همان اندازه دانشگاه مي تواند نيرو بگيرد.« جايگزيني نيروهاي شركتي يكي ديگر 
از چالش هاي گروه هاي پرستاري است. آنها مي گويند كه چرا پرستاران با واسطه يك 
شركت براي نظام درماني كشور فعاليت كنند و بايد قراردادهايشان به طور مستقيم با 
دانشگاه هاي علوم پزشكي باشد. حضرتي درباره اين موضوع مي گويد، اين مسئله حق 
پرستاران است و نظر شخصي او هم اين است كه پرستاران بايد شغل پايدارتري داشته 
باشند و با خود دانشگاه قرارداد ببندند، اما مشخص نيست چه زماني اين اتفاق بيفتد.

 تصور اين بود كه كرونا 3ماهه تمام مي شود
ماجرا امــا تنها به اســتخدام اين نيروها محــدود نمي شــود. قراردادهاي 89روزه 

پرستاران هم معضلي بود كه از ابتداي شيوع كوويدـ 19در كشور شكل گرفت كه با 
 اعتراض پيوسته پرستاران همراه شد. حضرتي مي گويد با اين نوع قراردادها موافق

 نيست. 
تصور نظام ســامت اين بود كه كوويدـ 19، 3ماهه تمام مي شــود؛ به همين دليل 
براي كمك به بخش درمان، استخدام هاي 89روزه انجام داد. اين نوع استخدام ها در 
گذشته براي جبران كمبود نيرو يا مرخصي نيروها براي زايمان استفاده مي شد و در 
دوره كرونا براي كمك به بخش درمان. با شروع شيوع كرونا، يك تعداد از نيروها در 
قالب طرح يا تمديد طرح به صورت قراردادهاي 89روزه به كار گرفته شدند كه تاش 
مي شود با آنها قرارداد بسته شود. اين افراد بايد در آزمون استخدامي شركت كنند؛ 
هر چند كه فعاليت اين افراد در بخش كرونا، امتياز دارد و اين امتياز مي تواند به آنها 
در آزمون استخدامي كمك كند. به گفته او، تمديد چندباره اين قراردادها احتماال 
براي رسيدن به زمان برگزاري آزمون و شركت كردن شان در آزمون باشد: »بيشتر 
دانشگاه ها مسئله قراردادهاي 89روزه را حل كرده و اين نيروها را به صورت تمديد 

طرح يا شركتي جذب كرده اند.« 
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دارودسته نيويوركي
 چگونه »رفقاي خوب«

 در گذر زمان ارج و قرب بيشتري يافت؟ 
   رفقاي خوب محصــول بهترین 
دوران خالقه سازنده اش است. مارتین 
اسكورسیزي از زمان »راننده تاكسي« 
تا امروز كه به »ایرلندي« رســیده همواره نامي بزرگ و كارگرداني شاخص بوده و 
شاید لقب شــاخص ترین كارگردان همچنان زنده و فعال ســینما بیش از هر كس 
دیگر شایسته او باشــد. در طول بیش از ۵۰ســال فعالیت فیلمسازي، دهه طالیي 
اسكورسیزي، دهه8۰ بود. در یكي از بدترین دوران تاریخ سینما )احتماال بدترین دهه 
همه تاریخ(، اسكورسیزي بهترین بود؛ دهه اي كه با اكران »گاو خشمگین« شروع شد 

و با كارگرداني رفقاي خوب به پایان رسید.
   فیلم در ابتداي دهه9۰ به نمایش درآمد و خاطره ســاز براي تماشــاگران و 
الهام بخش براي فیلمسازان شد؛ مثال روشن و مشهورش تارانتینو در نخستین و 
بهترین فیلم هایش )»سگداني« و »پالپ فیكشن«(. 3۰سال گذشته و رفقاي خوب 
همچنان دیده مي شود و گاهي در بازخواني ها مورد قضاوت هاي بي رحمانه هم قرار 
مي گیرد؛ مثال اینكه فیلم، زیادي مردساالرانه است و در خوانش فمینیستي نمره 
قبولي نمي گیرد؛ داوري اي از پایه خطا و نشانه اي كامل از عدم درك جهان فیلم. 
پرسش اساسي این است: چرا باید فیلم مردانه اي چون رفقاي خوب را مورد خوانش 
فمینیستي قرار داد؟ و نكته دیگر اینكه زن ها در فیلم اسكورسیزي، شخصیت هاي 
به حاشیه رانده شده اي نیستند و نقش و حضورشان به اندازه محدوده اي است كه 
فیلمساز انتخاب كرده و كنش مهم ترین شخصیت زن فیلم، كارن )لورین براكو( به 
انحطاط و به پایان آمدن دوران همسرش هنري هیل)ري لویتا(، بجا و منطقي است.
  »گنگسترشــدن خیلي كیف داره«؛ فیلم با این جمله شروع مي شود؛ با نگاه 
ستایش آمیز پسربچه اي كه از پشت پنجره خانه شــان با شیفتگي، خالفكارهاي 
محله شان را تماشا مي كند؛ پســربچه اي كه طولي نمي كشد تا به آرزویش برسد 
و عضوي از خالفكاران محل شــود؛ یكي از دارودســته نیویوركي در دوران اوج 
گروه. هنري هیل محوري ترین كاراكتر فیلمي اســت كه ســازنده اش تعمدا از 

برجسته كردن شخصیت ها در روایت طوالني و پرجزئیاتش پرهیز مي كند.
  رفقاي خوب از خالفكارانش اســطوره نمي ســازد. براي تمام شــدن دورانشان 
مرثیه سرایي نمي كند. حتي از دست انداختنشان و ارائه تصویري هجوآلود از آنها ابایي 
ندارد و البته سراغ پرداخت سرد و روشنفكرانه هم نمي رود.) اوباش فیلم دوست داشتنی 
هستند.( جیمي كانوي )دنیرو( در النگ شــات كمي ابعاد اسطوره اي دارد ولي هرچه 
فیلم پیش مي رود و دوران خوش گنگسترها به پایانش نزدیک مي شود او هم از رفاقت 
به خیانت مي رسد بي آنكه آدم پلیدي باشد. جیمي براي زنده ماندن رفقا را مي فروشد. 
شخصیت تامي )جو پشي( نمود كامل و چكیده اي است از آنچه رفقاي خوب درباره اش 
است. خالفكار جوشــي، عصبي و در عین حال طنازي كه عصبانیت بیش از اندازه اش 
كه به قتل یكي از اعضاي بانفوذ مافیــا مي انجامد، گروه را به ســمت نابودي مي برد. 
خشونتي وحشتناك و آمیخته به طنز، با حاشیه صوتي اي از الفاظ ركیک. گنگسترهاي 
اسكورسیزي بلد نیستند حفظ ظاهر كنند و مودب باشند. پول فقط ظاهرشان را عوض 
مي كند و كنش هایشان در بســیاري از موارد فاصله اي زیاد از رفتار بالغانه دارد. شاید 
حق با پالین كیل باشد كه فیلم را فاقد ســاختار روایي محكم و اوج داستاني مي نامد. 
نكته اینجاست كه رفقاي خوب، »پدرخوانده« و »روزي روزگاري در آمریكا« نیست و 
امتیازات و جذابیتش را از همین نگاه بي واسطه و بي توجهي به روایت فاخر و كالسیک 
كسب مي كند؛ از اجراي درست تک تک صحنه هایش و هیجاني كه اسكورسیزي با نگاه 
شیطنت آمیز یک نوجوان به فیلم مي بخشد. این الت و لوت ها، قهرمان نیستند. فیلم هم 
مرثیه اي بر ارزش هاي از دست رفته نیست. رفاقتي هم كه به خیانت آلوده مي شود و گروه 

را از بین مي برد نتیجه طبیعي یک روند است؛ عاقبتي براي رعایت نكردن قاعده بازي.
  رفقاي خوب در طول 3دهه كالت شــده و به نظر مي رســد نســل هاي بعدي را 
بیشتر شیفته خودش مي كند. تأثیرش بر ژانر بیشتر از هر فیلم مشابهي بوده و لحن 
پیچیده اش )در پس سادگي ظاهري اش( هر چه مي گذرد بیشتر كار مي كند. فیلمي 
كه گفت وگوها درباره اش بیشتر درباره جزئیاتش است تا تم، یعني وارد زندگي شده. 
مثل ادبیات جو پشي وار كه دور از نزاكت، اما خاكي و ملموس و نزدیک به زندگي است. 

رفقاي خوب اینگونه به حیات خویش ادامه مي دهد.

قدرت و فساد، همنشين و همزاد هم اند. قدرت، فساد مي آورد و فساد براي نهادينه شدن، دنبال قدرت 
مي رود. حاال اينكه كداميك زودتر آغاز شوند، بســتگي به موقعيت و جايگاه افراد دارد. چيرگي بر 
ديگران نيز شمايل مختلفي دارد؛ روزگاري زور بازو غلبه مي آورد و اكنون پول و سياست. هر چه هست، 
شمايل قدرت، جذابيت دارد؛ چشم ها را خيره مي كند و دهان ها را از تعجب باز. قدرت، سودايي است كه هر بني بشري آن را در سر مي پروراند؛ 
آن را تخيل مي كند؛ براي هر نداشته اي، داشته اش را در حد اعالي قدرت در ذهن، خلق مي سازد و خود را قدرتمندترين آدم زمين تصور 
مي كند؛ اين خصلت آدميزاد است. به ضرب شست رستم دستان و ثروت قارون و استيالي نمرود، رشك مي برد و مي خواهد همه اينها و بيش از 
آنها باشد. »خواستن« در همه هست اما اينكه چه كسي و با چه محنتي به »توانستن« برسد، حكايتي ديگر خواهد بود. غالبا عالقه آن است كه 
در چشم به هم زدني صاحب همه  چيز شد؛ شايد در عالم واقع نشدني باشد اما در خيال كه شدني است و چه جايي بهتر از سينما براي آن هست؟

فســاد اما برخالف قدرت چهره اي كریه دارد. كسي قلب سیاه و دست 
آلوده را نمي پسندد. جنایتكارترین انسان ها براي خود توجیه مي تراشند 
و دروغگوترین ها خود را راستگو مي پندارند كه اگر اینگونه نیندیشند، 
از ابتدا مرتكب آن نمي شــوند؛ اگر بر خطایي هم واقف باشند، آن را به 
سودایي تاخت مي زنند. این است كه قدرت طلبان براي كسب چیرگي یا 
حفظ آن، در هر حد و اندازه اي خود را به منجالب فساد مي اندازند؛ دروغ 
مي بافند، ریا مي كنند، دست در جیب دیگران مي برند و رستم دستان هم 
كه باشند، دست به خون پسري چون سهراب آلوده مي كنند. این قاعده 
كسب و نگهداري قدرت است. شاید همین وجه تاریک باشد كه آدم هاي 
معمولي به  خاطر اعتقاد، مذهب، اخالق، وجدان یا هر نامي كه برایش 
انتخاب كنیم، از قدرت حذر مي كنند و با وجود همه »خواستن « هایشان، 
پا در مسیري نمي گذارند كه دامن به ننگ بدكارگي و فساد آلوده  كنند. 
راهي كه براي كسب قدرت در قواره هاي مختلفش باز مي شود، گذرگاهي 
است كه بي  فساد و تردامني به مقصد نمي رسد؛ با این حال روي دلفریب 
این چیرگي آنچنان فریباست كه شیفتگان قدرت حتي اگر تباهي را 
فرجام كار خود بدانند هم پا از این مسیر برنمي دارند؛ چه به دست دیگري 

از پاي درآیند یا به خواست نیرویي ماورایي در زمین فرو روند یا مقهور 
عنصري ناچیز از طبیعت همچون پشه اي افلیج شــوند. این داستان 

پرتكرار بشریت است؛ داستاني كه سینما مكرر آن را بازگو مي كند.
      

»رفقاي خوب« 3۰ساله شد؛ فیلمي كه قصه اش همین همنشیني قدرت 
و فساد را بازگو مي كند. راوي داستان، از راه برگشته اي است كه از جایي 
به بعد، ننگ دست هاي آلوده را تحمل نمي كند و آدمي معمولي بودن را به 
داشتن قدرت، ترجیح مي دهد؛ اگرچه در نوجواني سودایش را داشته و در 
جواني پا در مسیرش گذاشته است. از نگاه اوست كه هر گام در مسیر كسب 
قدرت، توأم با انجام فساد است اما اگر به جاي هنري هیل )ري لیوتا( ماجرا 
از نگاه جیمي كانوي )رابرت دنیرو( یا تامي دوویتو )جو پشي( به تصویر 
كشیده مي شد، شاید دست ها دیگر آلوده نبود و جنایت ها براي هدفي واال 
صورت مي پذیرفت؛ همان حكایت همیشگي كه هر قصه اي اقال دو روایت 
دارد؛ حاال اینكه كدام  سو ایستاد و نگریست به قضاوت دیگران مربوط است؛ 
عملیات انتحاري یک داعشي را مي توان به زعم او حركتي شهادت طلبانه 
توصیف كرد یا بــه داوري دیگر مردمان، جنایت؛ حمله یک كشــور به 

ســرزمیني دیگر را براي نجات دنیا خواند یا تجاوز و كشتار انسان هایي 
بي گناه. هر چه هست به نوع روایت بســتگي دارد و قضاوت دیگران. اما 
اسكورسیزي در روایتش سویي را برگزیده كه قدرت را از مسیر فساد نشان 
مي دهد و این كار را استادانه انجام داده و حاال داوري دیگران از این ساخته 

تصویري، خود گویاي كار بزرگي است كه 3دهه پیش به فرجام رساند.
      

روایت اسكورسیزي از همنشیني قدرت و فساد در رفقاي خوب بسنده 
نمي شود و رد پاي آن را مي توان در دیگر كارهایش دید. غیر از فیلم هاي 
گانگستري او و سرآمدش »دارودسته هاي نیویوركي« كه روي سیاه 
فساد از وجه دل انگیز قدرت در آنها پررنگ تر است، در برخي دیگر از 
آثار او مي توان این همنشیني را به تماشا نشست. در »سلطان كمدي«، 
روپرت پاپكین )رابرت دنیرو( در پي قدرتي محدود روي صحنه است تا 
با خنده، دل هایشان را تصاحب كند و براي رسیدن به این خواسته حتي 
كمدین محبوبش جري النگ فورد )جري لوئیس( را مي دزدد؛ درست 
مثل زوالي كه جیک الموتا )باز هم رابرت دنیرو( در »گاو خشمگین« 
براي رسیدن به برتري در بوكس میان وزن طي مي كند. تراویس بیكل 
)و باز هم رابرت دنیرو( در »راننده تاكسي« یک تنه به جنگ قدرت و 
فساد مي رود اما چون زورش به قدرت نمي رسد، فاسدترین آدمي را كه 
مي شناسد از پاي درمي آورد. »گرگ وال استریت« شمایل دیگري از 
جذابیت قدرت و شناعت فساد است؛ جایي كه هر كاري براي رسیدن 
به پول و قدرت اقتصادي مجاز شمرده مي شود. در »هوانورد« سوداي 
چیرگي بر طبیعت و رسیدن به نهایت سرعت، هاوارد هیوز )لئوناردو 
دي كاپریو( را سودایي مي كند و به جنون مي كشاند... و همین هاست 
كه نسل هاي آرمانگرا از مارتین اسكورســیزي، شمایلي اسطوره اي 

مي سازند؛ كسي كه رساتر از دیگران، خواسته هایشان را فریاد مي زند.
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سفر دور و دراز با اسكورسيزي چيزهايي هست كه نمي داني
راننده تاكسی و گاو خشمگین؛ انتخاب تكرار شونده منتقدان و روزنامه نگاران بازنشر گفت وگوي امپایر كالسیک با مارتین  اسكورسیزي

انتخاب 3 فیلم از كارنامه فیلمسازي چون اسكورسیزي با بیش از نیم قرن فعالیت پرثمر هنري، كار 
دشواري است. در هر انتخابي چند فیلم بیرون مي مانند كه به سختي مي توان ارزش و اهمیت شان 
را كمتر از آثار برگزیده دانست و شاید بتوان گفت برگزیده اي در كار نیست و این فقط همان بازي 

جذاب همیشگي است. انتخاب هاي خانم ها و آقایان منتقد و روزنامه نگار را با این 
توضیح بخوانید كه نظر پویان عسگري از آنجا كه متني مفصل شده بود در 

صفحات قبلي این پرونده منتشر شده است.

تا جایي كه به یــاد دارم امپایر هم مثل ســایر رســانه هاي آن زمان )199۰(، 
تحت تأثیر فیلم جدید و پرسروصداي خالق »راننده تاكسي« )1976( قرار گرفته 
بود كه در روزهاي اوجش نظر همه منتقدین را به خود جلب كرد. »رفقاي خوب« 
حماسه اي بیوگرافیک-گانگستري بود كه با كاراكترهاي نمادین، دیالوگ هاي 
افسانه اي و نبوغ تكنیكي اسكورســیزي، به یكي از ماندگارترین فیلم هاي 

تاریخ سینما تبدیل شد. 

سعيد مروتي 
روزنامه نگار

علي عمادي 
روزنامه نگار

محمد عدلي 
روزنامه نگار

مسعود مير 
روزنامه نگار

براي 3۰سالگي »رفقاي خوب«؛ ساخته مارتین اسكورسیزي

30سالگی
رفقایخوب

این شماره

همنشينی قدرت و فساد

 در »راننده تاكســي« )1976( تراویس بیكل 
)با بازي رابرت دنیــرو( در جایي از فیلم مي گوید: 
»یه روزي یه بارون واقعي میــاد و تموم كثافتاي 
خیابون رو مي شوره«. نیویورك شــهري است كه مارتین اسكورسیزي 
آن را به خوبي مي شناسد و بهتر از هر كس دیگری مي داند كه این شهر تا 
چه حد نیازمند تطهیر است. نیویورك اسكورسیزي استعاره اي از جهاني 
تاریک است كه جنون و خشونت و شقاوت از در و دیوارش باال مي رود، 
اما آنچه نیاز به پاك شــدن دارد نه خیابان هاي شهر بلكه روح تیره وتار 
آدم  هایشـ  از روپرت پاپكیِن خل وچل و عشــق شــهرت در »سلطان 
كمدي« )1982( تا هاوارد هیوِز وسواســي و ثروتمند در »هوانورد« )2۰۰4(ـ  اســت. به واســطه 
همین احساس نیاز به تطهیر اســت كه اسكورســیزي »كانِدن« )1997( را مي سازد و سر از تبتي 
درمي آورد كه به قول خودش براي آمریكایي ها جذاب نیســت، چون جایي را بمباران نمي كند. این 
خوي خشونت طلب آدمي است كه براي اسكورسیزي ایتالیایيـ  آمریكایي كه در خانواده اي كاتولیک 
بزرگ شده و از كودكي با مفاهیمي همچون گناه و رستگاري آشنایي داشته، پرسش برانگیز و قابل 

تأمل است. 
در دوره كودكي، سینما براي او همچون پناهگاهي بود كه ترس ها و سؤاالت بي جوابش را در آن پنهان 
مي كرد؛ در واقع سینما براي اسكورسیزي همانند نوعي مكانیسم دفاعي رواني در برابر محیطي مملو 
از خشونت و جنایت عمل مي كرد كه اجازه خودآگاه شدن ترس هایش را نمي داد. دنیاي خیالي اي كه 
مارتي كوچک در فیلم ها مي دید، به او این اطمینان خاطــر را مي داد كه مي تواند همچون قهرمانان 
فیلم ها كه ستایش شان مي كرد، از پس زندگي در دنیاي واقعي برآید و گلیم خود را از آب بیرون بكشد.
 بعدها كه اسكورسیزي وارد سینما شد، فیلمسازي هم امكاني براي ثبت چهره واقعي دنیایي شد كه 
مي شناخت و هم به او فرصت داد تا این دنیا را از نقطه نظر الهیاتي و اجتماعي خاص خودش تفسیر 
كند. البته، فرم، مخصوصا عدول از اصول و قواعد ســینماي كالســیكي كه به آن عشق مي ورزید، 
همیشه موضوعي مهم و اساس سینما براي او بوده اســت. حاال چه طرفدار فیلم هاي گنگستري او 
نظیر »خیابان هاي پایین شــهر« )1973( یا »رفقاي خوب« )199۰( یــا »كازینو« )199۵( با آن 
گنگسترهاي بي اعصاب و پرچانه باشــید كه از هیچ قساوتي ابایي ندارند، اما نمي توانند تحمل كنند 
كه یكي از خودشان به همسر همقطارشان چشم داشته باشد، چه طرفدار فیل م هاي دروني تري مثل 
كاندن یا »سكوت« )2۰16( كه پا از آمریكا بیرون گذاشــته اند، و چه هر یک از فیلم هاي دیگرش از 
»چه كســي در اتاقم را مي زند« )1967( گرفته تا »مرد ایرلندي« )2۰19(ـ  و حتي چه مستندها و 
فیلم هاي كوتاهشـ  اسكورسیزي همواره بخشي از سؤاالت مارتي كوچک و جواب هاي اسكورسیزي 

كبیر راـ  با فرمي كه امضایي منحصربه فرد داردـ  در فیلم هایش گنجانده است.

وقتي از یک نظرســنجي درباره بهترین هاي مارتین اسكورسیزي 
حرف مي زنیم احتماال مي توان خیلي سریع به 3۰سال پایاني قرن 
گذشــته نگاهي انداخت و 3فیلم را انتخاب كرد. انتخاب هایي كه 
هر یک از آنها را مي توان از شاهكارهاي سینما قلمداد كرد و آنها را 
بخش مهمي از هر فهرســت برگزیده هاي آثار كارگردانش و حتي 
تاریخ سینما نوشــت. اما شاید در شــرایطي كه احتماال فیلم هاي 
زیادي از آثار قرن بیستم اسكورسیزي براي این فهرست انتخاب شود، برگزیدن 3 فیلم از آثار 
قرن بیست و یكم او كار عجیبي به چشم نیاید؛ قرني كه براي اسكورسیزي با »دارو دسته هاي 
نیویوركي« )2۰۰2( آغاز شد. چهره تماشــایي نیویورك در سال هاي قرن نوزدهم، خشونت 
عریان و عشق در دل جنگي خونین همه و همه زمینه اي است براي اداي دین اسكورسیزي در 
نماي پایاني به شهري كه امروز به عنوان نیویورك مي شناسیم. هنر او در این فیلم در چگونگي 
شــكل دادن به درام و بازي هاي به یادماندني همه و همه باعث مي شــود كه دار و دسته هاي 

نیوریوكي در باالي این جدول قرار بگیرد.
اسكورسیزي 2 سال بعد از دار و دسته هاي نیویوركي با »هوانورد« )2۰۰4( به سینما بازگشت. 
او كه پس از دار و دسته هاي نیویوركي، لئوناردو دي كاپریو را پیدا كرده بود با هوانورد به سینما 
بازگشت. فیلمي كه بازي عجیب و پرجزئیات دي كاپریو در آن عمال به اسكورسیزي كمک كرد تا 
بخش مهمي از فیلم هایش تا امروز را با دي كاپریو بسازد. اما هوانورد كه بخشي از زندگي هاوارد 
هیوز كارگردان و تهیه كننده و خلبان پرآوازه آمریكایي از اواخر دهه 192۰تا اواسط دهه 194۰را 

روایت مي كرد بخشي از عالیق خود براي روایت داستان زندگي واقعي را به رخ كشید.
اما شاید مهم تر از هوانورد  و البته پایین تر از دار و دسته هاي نیویوركي ، »رفتگان« )2۰۰6( بود. 
اقتباس به یادماندني اسكورســیزي از یک اثر هنگ كنگي كه از قضا نشان داد در ژانر جنایي هم 
حرف هاي زیادي براي گفتن دارد. فیلمي با ضرباهنگ درست و بازي هاي فوق العاده كه نخستین 

اسكار كارگرداني را بعد از سال ها براي كارگردانش به بار آورد.
شاید در گذر از فیلم هاي قرن بیستم اسكورسیزي و در ورود به سال هایي كه بهتر آنها را در قرن 
بیست و یكم درك كرده ایم این سه اثر ابتدایي این قرن اسكورســیزي از هر لحاظ اوج پختگي 
و كمال مردي را نشــان مي داد كه پیش از آن خود را به ســینما اثبات كرده بود. اما ققنوس وار 
برخاست و دوباره نشان داد دود از كنده بلند مي شــود. كاري كه تا همین فیلم آخر خود یعني 

»ایرلندي« )2۰19( همچنان مشغول انجام آن است.

آره، با تواَم...
   آن شلوار لي كالسیک را بپوش، چكمه هاي 
ســاق كوتاه چرم قهوه اي را واكس بزن و اوركت 
سبزت را باال بینداز و بنشین پشت فرمان، مستقر 
شو در قفس زردرنگ تنهایي ات و شهر را دور بزن. ببین چقدر 
نفرت به  جاي عشــق دویده در دل ها و چقــدر بوي كثافت 
مي دهد این نمایش مضحک مدرنیته و دمكراسي و آزادي و 
اصال چقدر تو در آینه هم با همزادت غریبه اي. تراویس باید به 
سر خودت شلیک كني در این دیوانه خانه عمومي كه نامش 
را گذاشته ایم شهر قرن21. پس تو تا همیشه محبوب ترین 

»راننده تاكسي« دنیایي. آره، با تواَم!
  انگار شنارفتن ها و تمرین كردن هاي تراویس، اندام جیک را ورزیده كرد. حاال او قهرمان 
خروس وزن بوكس است و البد باید با مشت بكوبد توي صورت بدتركیب همه پلشتي هاي 
روزگار. اینگونه است كه حسرت ها و زخم ها و عرق هاي »گاو خشمگین« یكباره مي چكد 

بر رینگ زندگي و ما براي شمارش معكوس رستگاري فقط تا 1۰ فرصت داریم... .
  از نرسیدن ها باید پناه برد به همان رؤیاي بهشت كویري؛ به شب نشیني و قمار و بوي 

اسكناس و عطر همه ممنوعه ها. چاره چیست؟ 
پس اول قصه »كازینو«، مي شود آخر داســتان رؤیاهاي زودگذر ولي شیرین. همه  چیز 
را یک شبه به دســت آوردن، به باختن در یک شب هم مي رســد اما مگر مي شود مبهوت 

»جینجر« نشد؟

آدم كش هاي 
دوست داشتني

یک باند مافیایي به سركردگي 
مارتین اسكورسیزي چگونه فعالیت 

مي كند؟

در دوره اي از نوجواني و جواني كه تماشــاي 
فیلم ها را با تقسیم بندي كارگردان ها دنبال 
مي كردم، بــراي مدتي به جــاي »فیلم باز« 
به »فیلمسازباز« تبدیل شــده بودم. با یكي 
از دوســتان فیلم هــا را دسته بندي شــده 
مي خریدیم و یک دوره زماني را صرف دیدن 
فیلم هاي یک كارگردان مي كردیم. پشت سر 
هم فیلم هاي یک كارگــردان را مي دیدیم تا 
وارد دنیاي او شــویم و از پشت عینكي كه او 
ساخته دنیا را تماشا كنیم. تجربه بدي نبود 
اما بعدها خیلي از فیلم بازها به ما ایراد گرفتند 
و گفتند كه این روش مناسب نیست؛ چراكه 
ســایه ذهني راجع  به یک كارگردان ایجاد 

مي كند. 

حاال سال هاســت كه درهم فیلم مي بینم اما 
هنوز خاطره آن روزها برایم جذاب است. آن 
تجربه باعث شد كه نسبت به چند كارگردان، 
حس بهتري پیدا كنم و مكتب و زبانشــان 
را بهتر درك كنــم. مارتین اسكورســیزي 
یكي از آنهایي اســت كه اكثــر فیلم هایش 
را دوست داشــتم و براي همیشــه رفت در 
فهرســت محبوب ها؛ بدون توجــه به اینكه 
فیلم هاي آینده اش خوب باشــد یــا بد. این 
نوع قضاوت راجع  به كارگردان، همان چیزي 
است كه فیلم بین هاي حرفه اي در مورد نحوه 
فیلم دیدن من هشدار داده بودند. اتفاقا چند 
فیلم بعدي این كارگردان كه پس از آن دوره 
مرور آثارش، ساخته شد، در دسته فیلم هاي 
تحسین شده اش قرار گرفت تا اعتمادبه نفس 

بیشتري نسبت به این حس پیدا كنم.
قالب اصلــي كه مــن را در تــور فیلم هاي 
اسكورسیزي انداخت، داســتاني مافیایي و 
گانگســتري بود كه در ایران بــا نام »رفقاي 
خــوب« شــناخته مي شــود. دربــاره واژه 
Goodfellas نوشته اند كه در اشاره عامیانه 
براي اعضــاي مافیا چنین تعبیــري به  كار 
مي برند. در فیلمي كه 3۰ســال قبل ساخته 
شــده و فضاي داخل فیلم حتي ســال هاي 
قبل تر را تداعــي مي كند، 3دوســت با هم 
یک باند مافیایي تشــكیل داده اند. این تیم 
گانگســتري در كارهاي خالف محدودیتي 
براي خود قائل نیستند اما آن قدر خوب مواد 
مي كشند و آدم مي ُكشند كه دوست  داري به 

كارشان ادامه دهند.

در فیلم هاي اسكورسیزي آن قدر راحت آدم ها 
كشــته مي شــوند كه هولناكي این اتفاق به 
چشم نمي آید. مشــابه این نوع آدم كشي در 
فیلم هاي تارانتینو هم تكرار شــده است كه 
برخالف نمونه هاي دیگر، از موسیقي استرس زا 
و نماهاي اسلوموشن هنگام قتل خبري نیست. 
براي كشــتن در فیلم هاي اسكورسیزي الزم 
نیست شخصیت هاي فیلم اسلحه را چند ثانیه 
روبه روي قرباني بگیرند و او را تهدید كنند؛ در 
یک لحظه بدون هیچ مقدمــه اي كار را تمام 
مي كنند. این فرصت به مخاطب داده نمي شود 
كه به خباثت عمل آدم كشي فكر كند و از قاتل، 
تصویر نفرت انگیزي بسازد. این تكنیک در كنار 
نوع شخصیت پردازي اسكورسیزي است كه 
مي توان در فیلم هایش عاشق موادفروش ها، 

قماربازها و قاتل ها شد.

سه انتخاب از دوران پختگی و كمالسؤاالت مارتي كوچك، جواب هاي اسكورسيزي كبير
محمدناصر احدي 

روزنامه نگار
سجاد صداقت 

روزنامه نگار

 دار و دسته هاي نيويوركي
  رفتگان
 هوانورد
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هنري بحار: تا جايي كه به ياد دارم امپاير هم مثل ساير 
رســانه هاي آن زمان )1990(، تحت تأثير فيلم جديد و 
پرسروصداي خالق »راننده تاكسي« )1976( قرار گرفته 
بود كه در روزهاي اوجش نظر همه منتقدين را به خود جلب 
كرد. »رفقاي خوب« حماسه اي بيوگرافيك-گانگستري 
بود كه با كاراكترهاي نمادين، ديالوگ هاي افسانه اي و نبوغ 
تكنيكي اسكورسيزي، به يكي از ماندگارترين فيلم هاي 
تاريخ سينما تبديل شد. در ادامه، گفت وگوي مفصل امپاير 
كالســيك را درباره چگونگي خلق اين اثر مي خوانيد كه 
نخستين بار در نوامبر 1990 در نشريه شماره 17 امپاير 

به چاپ رسيده است.
»ساعت 3/5 نيمه شب يكي از شنبه هاي اكتبر 1963 بود 
كه من و نزديك ترين دوستم جو، در ماشين نشسته بوديم 
و گپ مي زديم. مردي كه در تاريكي شب نمي شد چهره اش 
را تشــخيص داد، از داخل اتومبيلش ما را مي پاييد. اصال 
حس خوبي نداشتيم. رفتيم سمتش و از او خواستيم ما را تا 
خيابان اليزابت راهنمايي كند. او يك پليس )پاسبان( بود، 
اما نه حين خدمت. به همين خاطر دست به اسلحه بودنش 
ما را بيشتر نسبت به او حساس و بي اعتماد مي كرد. رفتار 
بعدي اش نشان داد كه تازه با ما بهتر از بقيه برخورد كرده. 
كمي پايين تر جلوي درِ بلوك A، يك اتومبيل مشكي رنگ 
براق درست وسط خيابان پارك بود و چند جوان در آن با 
هم صحبت مي كردند. پليس )پاسبان( مشكوك جلو رفت 
و معلوم بود سين جيمشان مي كند. بحثشان كه باال گرفت، 
معلوم شد مي خواهد ســر پليس )پاسبان( بودنش با آنها 
معامله كند... . مرد داخل اتومبيل هم فرياد مي زد كه من 
از اينجا تكان نمي خورم، چون دارم صحبت مي كنم و اصال 
چرا بايد به تو پاسخگو باشم؟! آقاي پليس )پاسبان( اسلحه 
كشيد و گفت: من پليسم و مي گويم بايد ازاينجا برويد. و 
آن مرد آرام گفت: پس قرار است اسلحه بكشيم... . من و جو 
كه روي صندلي عقب نشسته بوديم، در چشم به هم زدني 
شاهد يكي از خشن ترين وسترن هاي آن سال ها بوديم و 
بخت با ما يار بود كه از ميان آن گلوله باران جان سالم به در 
برديم... . مي خواهم بگويم كه چطور گردنكشي يك آدم 
احمق مي تواند به فاجعه تبديل شود و هر كدام از ما اگر در 
چنين معركه اي گرفتار شويم، چه حسي پيدا مي كنيم و 
بايد فرياد بزنيم كه به خدا فقط مي خواهم به خانه ام بروم...، 

من به هيچ كس كاري ندارم.«
اين حادثه را مارتين اسكورسيزي چهل وهشت ساله كه 
چهاردهمين فيلم بلندش،  حماسه رفقاي خوب را روي 
پرده دارد، به يــاد مي آورد. منتقديــن متفق القول فيلم 
او را تحســين كردند و آن را با »گاو خشمگين«، انتخاب 
قاطع شان به عنوان بهترين فيلم دهه80ميالدي، مقايسه 
كردند و بحثشان بر سر اين بود كه آيا رفقاي خوب فقط 

يك فيلم خوب است يا از گاو خشمگين بهتر؟ 
گفت وگو با اسكورسيزي تجربه اي منحصربه فرد و تكرار 
نشدني است. مردي با جثه كوچك، چشماني نافذ و كمي 
ژوليده كه غرق در دنياي خودش، با افكار و دغدغه هايش 
تنهاست. وقتي از او سؤال مي پرســي، مسلسل وار شما 
را با كلمــات و ايده هاي جديدي كه ذهنش را مشــغول 
كرده، بهت زده مي كند. در صحبت هايش از اين شــاخه 
به آن شــاخه مي پرد و از هر دري ســخني مي گويد. از 
صحبت درباره فيلمسازهاي مختلف )خودش را به جاي 
جان كاســاوتيس جا مي زند( گرفته تا فيلم هاي خودش 
و ديگران )از »چشــم چران« )1960(، فيلم مايك پاول 
درباره فيلمسازان(، از ريش اش كه به تازگي اصالح كرده 
)»و اينكه توانسته بعد از 16سال نصف ديگر صورتش را هم 
ببيند«(، از محله ايتالياي كوچك در نيويورك )از »يك 
نگرش كامال متفاوت« و اينكه زندگي به مراتب مهم تر از 
قرارهاي مالقات است( و البته در نهايت به فيلم بازمي گردد 
)»هر كار جديد يك تلنگر اســت... . هر بار كه مي خواهي 
فيلم جديدي را شروع كني، تازه مي فهمي چقدر موضوع 
هست كه هنوز درباره شــان چيزي نمي داني... و اين يك 

حقيقت تلخ و فاجعه بار است...«(. 
  »ســبك منحصربه فرد در اين فيلم مــرا هيجانزده 
و ســرگرم مي كرد و البته حس تازه وارد شــدن به يك 
دنيــاي زيرزميني... . مي خواســتم در تمام شــيوه هاي 
رايج فيلمبرداري سنت شــكني كنم. هيل وارد مي شود، 
مي نشــيند و بعد ادامه ماجرا... . و اما ادامه ماجرا را چطور 

در توافقي همگانــي، در برايند انتقادي 
پيرامون سينماي مارتين اسكورسيزي ۳ 
فيلم »راننده تاكســي«، »گاو خشمگين« 
و »رفقاي خوب« مقبول ترين فيلم هاي او نزد منتقدان و تماشاگران 
هستند؛ ۳ شاهكار، سه نقطه عطف مهم در تاريخ سينماي آمريكا كه هم 
در حكم منبع الهام انبوهي فيلم بعد از خود بوده اند و هم رد و نشان شان 

در تاريخ سينما به جا مانده است. 
درباره اين سه فيلم مارتي بسيار صحبت شــده و احتماال در اين پرونده هم ساير دوستان 
منتقد به آنها خواهند پرداخت. پس بدين ســبب، به عنوان عاشق سينماي اسكورسيزي، 
ترجيحم بر صحبت درباره ۳ فيلم مهم او در هزاره سوم و قرن تازه است؛ ۳ فيلم مهم در روزگار 
فعلي و دنياي كنوني كه هر كدام يك بخش از ايده هاي تماتيك مألوف مارتي در پرداختن به 
اجتماع و مذهب و تاريخ و پول و خيابان را نمايندگــي مي كنند و در عين حال با جمع بندي 
عناصر زيباشــناختي آثار قبلي، واجد ماهيتي مكمل گونه براي فيلم هاي مشابه در كارنامه 

اسكورسيزي مي شوند:

  آيريش من:  مثلث مافيا، دولت و شهروند؛ مثلثي كه در ميان دو جنگ جهاني، آمريكاي قرن بيستم 
را شــكل مي دهد و به پيش مي راند. »آيريش من« شاهكار اپيك جهان شخصي مارتين اسكورسيزي 
بيش از هر چيز، درباره تغيير و استحاله آمريكا از يك نظم قديمي سياسي/ اجتماعي به شرايطي امروزي 
است؛ درباره زوال آن مثلثي كه در ميانه دهه70 ميالدي به پايان راه خود مي رسد و نمود روزآمدش، 
معنايي كامال متفاوت از گذشته مي يابد؛ درباره پايان يك برهه تاريخي فراموش شده و فسيل هايي كه 

ديگر كسي آنها را نمي شناسد. 
در آيريش من، هر كدام از سه شخصيت اصلي فيلم يكي از اضالع اين مثلث را نمايندگي مي كنند. آل 
پاچينو كه نقش مرد مالوف فيلم هاي اسكورســيزي را با همان روحيه هيجاني و پرشور برعهده دارد، 
به عنوان رئيس اتحاديه كارگري، همانند دولتي است كه براي محافظت از امنيت ايده كارش به حمايت و 
پشتيباني مافيا محتاج است؛ جايي كه جو پشي با خونسردي و بي رحمي به نمادي از مناسبات مافيايي 
و قدرت حاكم در خيابان براي حفظ نظم مورد نياز دولت و ضامن سرمايه بدل مي شود. در چنين فضايي 
رابرت دنيرو در جايگاه شهروندي مطيع، مثل آونگ ميان دولت و مافيا، ميان دو مرشدش پيچ و تاب 
مي خورد و به تدريج براي رشــد در جامعه و پيشرفت و جاافتادن در مناســبات تجاري، روحش را به 
شيطان مي فروشد، خانواده اش را از دست مي دهد و با چشمان خود شاهد زوال و از كار افتادن خويش 

و انتظاري مشقت بار براي مواجهه با مرگ مي شود.
 آيريش من را استادي ساخته كه تجربه 5 دهه تامل بر خيابان و مافيا و مذهب و آمريكا را به وارياسيوني 
پيرانه سر و نئوكالسيك از آن تم ها و موقعيت هاي هميشــگي بدل كرده. اينگونه فيلم با زيباشناسي 
يادآور »رفقاي خوب« و »كازينو« و ساير موقعيت هاي آشناي آثار گنگستري مارتي از »پايين شهر« تا 
»رفتگان«، دو سوم ابتدايي را با همان ريتم كوكائيني مرسوم سينماي اسكورسيزي بنا مي سازد و بعد 
در بخش پاياني با درنگ بر احواالت پيچيده شخصيت هاي خودآگاه و تأكيد بر اصول سنتي مردانه به 
وصيت نامه فيلم هاي نام برده تبديل شده و طنيني تازه در نسبت با كليت سينماي اسكورسيزي پيدا 
مي كند، با حال و هوايي سرد، مودي به شدت غمگين، نوعي اپراي دروني در فضاسازي و سادگي موقر 

در ميزانسن ها.
 مسئله مارتي در آيريش من، عالوه بر موارد ذكرشده، حصول به نوعي از رمان سينمايي براي نمايش 
گذر عمر كاراكترها در دوره هاي مختلف زندگي است. بر اين اساس او در آيريش من، ساختار روايي فيلم 
را بر مبناي واحدهاي متفاوتي از فالش بك سامان مي دهد و آن را به گشت و گذاري ذهني در زمان هاي 
مختلف بدل مي كند. اگر »روزي روزگاري در آمريكا« ســرجو لئونه آواز قوی فيلم گنگستري و يك 
فانتزي باشكوه از كارگرداني خارجي درباره سينماي آمريكا بود، آيريش من به برخورد شخصي با تاريخ 

معاصر آمريكا توسط كسي كه برايند سينماي قديم و جديد آمريكاست، مي ماند. 
رويكرد مارتي اما برعكس لئونه نه مكث بر عواطف كاراكترها و غليان آن و رســيدن به مودي گرم و 
احساساتي كه ترسيم تم هاي وفاداري و خيانت و شــرافت در زيرمتني تاريخي/واقعي و ايجاد تقابل 
بين حساسيت هاي انساني با اعمال جنايتكارانه در قالب يك رابطه پدر و دختري است. در اين مسير، 
اسكورســيزي با كمك رودريگو پريتو، مدير فيلمبرداري آثار متاخرش، به تدريج از وضوح و شفافيت 
رنگ ها مي كاهد و در بخش پاياني با تزريق تاريكي و كدري به بافتار بصري و افزايش برودت حاكم بر 
اتمسفر فيلم، هم درون تاريك و پيچيده كاراكتر فرانك شيرن را به تدريج مي كاود و هم به واسطه اين 
ظاهر كم رنگ/بي روح به يك تجربه برزخي در گذر از جواني به ميانسالي و سپس پيري بدل مي شود؛ 

همچون جسمي سرگردان در جست وجوي روحي به فنا رفته.
 نظرگاه الهياتي مارتي در مناسبات موجود ميان اضالع مثلث برسازنده آمريكا و رابطه سه نفره پيچيده 
فيلم، نقطه نظر يهودايي در روايت تاريخ و خيانت به دوست را موكد مي كند و بدين ترتيب آيريش من 
واجد لحني كنايي در نمايش انسانيت شرمگين و تك افتاده در نسبت با خانواده و كار و اجتماع مي شود؛ 
يك كمدي سياه محزون. داستان مردي دنباله رو كه ناتوان و منفعل در ايجاد تعادل و آشتي ميان دو 

مرشدش، كار نادرست را انجام مي دهد و در نهايت به انزوا و تراژدي فردي مي رسد.

  گرگ وال استريت : اكثر فيلم بين ها خيلي ساده از كنار »گرگ وال استريت« گذشتند، يا به عبارت 
بهتر با درك اشتباه لحن استهزاآميز فيلم و مواجهه انتقادي اسكورسيزي با زندگي جردن بلفورت، تنها 
بخش شوخ و شنگ و عياشانه فيلم را به خاطر سپردند، درحالي كه گرگ وال استريت، يكي از مهم ترين 
فيلم هاي معاصر در راستاي نمايش جنايتي است كه فرهنگ برآمده از سرمايه داري آمريكايي بر سر 
دنيا آورده؛ فرهنگي كه ارزش هايش حول محور جنسيت و پول و مصرف بنا شده و با تعطيل كردن عقل 

آدم ها، به دنبال كااليي كردن آنها در يك مناسبات سوپر ماركتي است.
 قبل از مارتي، جي سي چندور در »مارجين كال« توحش سردمزاج سرمايه داري را در روابط پشت پرده 
بورس برجسته كرد و بعد از گرگ وال اســتريت هم بوتس رايلي در »ببخشيد مزاحم شدم« جهان 
منحطي را نمايش داد كه آدم ها به جاي عقالنيت و زيست طبيعي به دنبال كامجويي بيشتر هستند؛ 
ديدگاهي انتقادي كه نه لزوما برآمده از چپ انتقادي كه منتج از حساسيت هاي انساني در جهان منبعث 

از سلطنت كاال است.
 اسكورسيزي در گرگ وال استريت نشان داد كه ديگر اقتصاد صنعتي و نيروي مولد انساني، محلي از 
اعراب ندارند و جايش را »مناسبات داللي« و انبوهي دالل گرفته اند كه مبناي رشد و دسترسي شان به 
ثروت مترادف با زيان و ورشكستگي سايرين است؛ دست درازي وحشيانه به جيب طبقه مستضعف و 

نابود كردن ايده آل ها و ارزش هاي فرهنگي طبقه متوسط.
 مارتي در ادامه ترسيم فردگرايي منفي و اتميزه شــده در مجموعه آثارش در گرگ وال استريت هم 
بلفورت و همراهانش را همچون حيوان هايي سيري ناپذير كه از حرصي به حرص ديگر و از طمعي به 
طمع ديگر شيفت مي كنند، نمايش داد. او به درستي خاطرنشان كرد كه در دنياي سرمايه داري امروز 
تاجر خوب نداريم و در نزاع ميان تجارت اسلحه و نفت با نردهاي سيليكون ولي برنده دالل هايي هستند 

كه جنس بنجل خود را از طريق مهارت فروشندگي به بقيه غالب مي كنند.
 پايان بندي آيرونيك گرگ وال استريت كه باز هم به اشتباه تعبيري محافظه كارانه از آن شد ديدگاه 
راديكال مارتي را موكد مي كند؛ جايي كه بلفورت با نوشتن كتاب و برگزاري سمينارهاي موفقيت در 
حال تسري و تلقين فرهنگ داللي به افراد بينوا و رعاياي زرخريد است. نه عقلي مانده و نه تشخيصي 
كه اين شياد را رسوا كند چون او شادي آور روزگار جديد است. اگر قبال سيستم سرمايه داري به رعايا 
تازيانه مي زد و آنها را همچون برده به انقياد خود در مي آورد، در هزاره سوم به او توهم آزادي مي دهد، 
اسباب موفقيت مي آموزد و شهروند خوب را كسي معرفي مي كند كه به شكلي جنون آميز )ناهشيار( 

غرق در مصرف گرايي است!

  سكوت: مواجهه با »ســكوت« مارتين اسكورسيزي كار مشكلي اســت؛ فيلمي سخت، دور از 
دسترس، ضد عناصر جذاب مالوف اسكورسيزي  و مشحون از سرما و برودت ناشي از ترديد الهياتي/

مذهبي. 
سكوت، شايد تنها فيلم كارنامه مارتي باشد كه براي دوست داشتن و در آغوش كشيدن ساخته نشده. 

در رويكردي كامال متضاد با روحيه فيلمسازي او، مصالح فيلم آمريكايي در سكوت، غايب هستند. 
همه  چيز در راستاي تمركز و دقت بيشتر بر تم اصلي فيلم حذف شده و خبري از پرفورمنس هاي بيانگر 
موسيقي پرشور )اينجا جاي خود را به سكوت و آواي طبيعت داده(، حركات پيچيده دوربين و اعجاز 

تدوين نيست.
 اسكورســيزي خودآگاهانه در ميزانســن هاي تخت و پالن هاي طوالني، تماشــاگر را وارد جهان 
رســوخ ناپذير فيلم كرده و از باور تازه اش در قرائت و تشريح مذهب/الهيات رونمايي مي كند. مسئله 
آن روي سكه چيزي اســت كه مارتي در بخش آخر »آخرين وسوسه مسيح« به آن پرداخته بود: آيا 
زندگي براساس دوري جستن از زيست طبيعي انساني، واجد ارزش است؟ آيا بهتر نيست به جاي در 
آغوش كشيدن ماورا و اندوه ناشي از پذيرش آن، جانب زندگي معمول بشر را بگيريم؟ و از همه مهم تر 
آيا زيســت به صورت واقعي، اعم از تشــكيل خانواده، پيري و مرگ، خودش بزرگ ترين ايمان و باور 

نيست؟ 

پويان عسگري
منتقد و روزنامه نگار

ناهيد پيشور
مترجم و روزنامه نگار

۳ انتخاب از مارتي متاخر

چيزهايیهستكهنمیدانی
امپاير به مناسبت 30سالگی رفقای خوب، گفت و گوی قديمی اش با اسكورسيزی را بازنشر كرد

شبيه عموهايمان بودند.«
اسكورسيزي در محله كوئينز نيويورك سيتي به دنيا آمده 
بود. پدر و مادرش از مهاجران سيســيلي تبار بودند. او و 
خانواده اش به محله ايتاليايي نشين ها در خيابان اليزابت 
در قلب منهتن نقل مكان كردنــد...؛ »پدرم يك جورايي 
ورشكسته شده بود و چون مي خواستيم به خانه مادربزرگم 
برويم، نصف اســباب و اثاثيه مان را فروختيم. آنجا 3اتاق 
داشت؛ يكي براي پدربزرگ و مادربزرگ، يكي براي پدر و 
مادرم و يكي هم براي من و برادرم. 6 ماه آنجا زندگي كرديم 
تا پدرم توانست يك خانه مستقل برايمان دست و پا كند.«

»ما و سيسيلي هايي كه از شهرهاي بسيار كوچك به آنجا 
مهاجرت كرده بودند، در ايتالياي كوچك بوديم و محله 
چيني ها در خيابان كانال هم به ما نزديك بود... پدربزرگ 
من هم كه از پوليتزي جنروســا آمده بود، با دوســتان و 
آشنايانش كه از پوليتزي آمده بودند، در يك ساختمان در 
خيابان اليزابت ساكن شدند. اما محله كوچك ما برخالف 
محله هاي ديگر قوانين و شرايط خاص خودش را داشت... . 
شرايط جغرافيايي، اجتماعي و سياسي و برخي به مزاح آن 

را يك ايالت كوچك خودمختار مي ناميدند«.
  سال ها بعد وقتي او با ايزابال روسليني ازدواج كرد، به 
ايتاليا بازگشت و مدتي را با او در رم زندگي كرد. درباره آن 
روزها مي گويد: »من آن سبك زندگي را دوست داشتم. 
همه  چيز را راحت گرفتن و با يك روال مشــخص زندگي 
كردن، اما چيزي كه در مدت زندگي بــا ايزابال در رم مرا 

به خود آورد، اين بود كه من آمريكايي هستم«.
  اسكورسيزي در زمان كودكي آسم داشت و 3-2روز 
پشت سر هم در بستر مانده بود. او از روي تختش بيرون 
را نگاه مي كرد و نقاشــي هايي مي كشــيد كه نخستين 
استوري بورد ها )تابلوهاي داستاني(ی او بودند و حكايت از 

عالقه او به داستان پردازي و تصويرگري داشتند...
مارتين ابتدا مي خواست كشيش شود و حتي به دانشگاه 
مذهبي يســوعيون برود، اما به پشتوانه مادري كه عاشق 
سينما بود، خيلي زود سينمايي شد. نخستين فيلمي كه 
ديد »جدال در آفتاب« )1946( به كارگرداني كينگ ويدور 
بود؛ »پايان فيلم آن قدر ترسناك بود كه من وحشت زده زير 
صندلي پنهان شده بودم، اما از تماشايش دل نمي كندم. 
خورشيد مي درخشــيد و جنيفر جونز به گريگوري پك 
شليك كرد- آنها به قدري به هم عالقه داشتند كه ترجيح 
دادند همديگر را بكشــند. جونز هنرمندانــه روي پرده 
مي درخشيد و ايده آل من براي زندگي عاشقانه ام تا امروز 
بوده اســت. جدال در آفتاب از ممنوعه هاي آن زمان بود، 
چون كليساي كاتوليك آن را محكوم كرده بود. »معجزه« 
روبرتو روسليني را خوب نفهميدم. شايد چون فقط 8سالم 
بود، موضوع جنجالي اش را درك نمي كردم. بايد اعتراف 
كنم كه از »ماه آبي اســت« )1953( اثر اوتو پرمينگر هم 
خوب سردرنياوردم، اما چيزي كه حالم را خوب مي كرد 
اين بود كه تماشاي فيلمي را از دست نداده باشم. »بيبي 
دال« اثر اليا كازان هم از ديگر فيلم هاي محكوم شــده در 
سال1956 بود. باور مي كنيد كه من اين فيلم را نخستين بار 
اواسط دهه80 ديدم؟!« مارتين در آن سال ها دچار تناقض 
شده بود؛ تضاد ميان عالقه اش به مذهب و سينما. او براي 
حل اين كشمكش دروني با كشيش كليسا مشورت كرد؛ 
»وقتي براي اعتراف نزد كشيش رفته بودم، اقرار كردم كه 
»لبخندهاي يك شب تابســتاني« )1955( اثر اينگمار 
برگمان را ديده ام و البته مشــكل خاصي در آن نديده ام. 
كشيش به من گفت: به همه نگاه كن. ما نمي توانيم اجازه 
چنين كارهايي را بدهيم. مي خواهــي اين كار را انتخاب 
كني؟! دور و برت را نگاه كــن، ببين چند نفر از محله اوور 

ايست سايد در نيويورك اين فيلم را ديده اند؟«
رفته رفته پايبندي اسكورســيزي به آموزه هاي افراطي 
كليســاي كاتوليك كمتــر و كمتر شــد؛ »زندگي در 
خيابان هاي اطراف عمارت كليسا جالب نبود، چراكه هر 
روز به چشــم مي ديدم هر كس در طول هفته هر كاري 
دلش مي خواست انجام مي داد و يكشنبه ها با يك اعتراف 
همه  چيز درست مي شــد. به محض اينكه از كليسا خارج 
مي شدند، روز از نو روزي از نو... . نمي توانستم درك كنم 
كه چگونه يك كشيش توقع دارد يك مسيحي بدون باور 
و اعتقاد قلبي نصيحت چند دقيقه اي او را در دنياي واقعي 

پياده كند. واقعيت ماجرا زمين تا آسمان فرق داشت.«
البته رياكاري برخي مقدس مآب ها، ترديــدي در باور و 
ايمان مارتين ايجاد نكرد و آثار عميق آن در برخي نماها، 
ديالوگ ها و شخصيت پردازي هاي فيلم هاي او ديده مي شد. 
البته خودش هم اين موضوع را تصديق مي كند؛ »وقتي من 
»آخرين وسوسه مسيح« )1998( را ساختم، به نظرم كاري 
شبيه عبادت بود...، همانطور كه در قرن هاي گذشته، خدا 
محور اصلي آثار آهنگسازان زيادي بود. فيلمسازي چيزي 
شبيه به آيين مذهبي است: شروع )درود(، حركت )عمل( 
و كات )پايان(! مجبوري يك نوع سختگيري مذهبي داشته 
باشــي، كندوكاو كني و جلو بروي تا بتواني بماني. پدرم 
مي گويد مارتي، هر فيلم جديد بدترين تجربه زندگي است. 
و البته حق با اوســت. جادوي خاصي در اين فيلم وجود 

دارد...، اما بايد درگيرش شويد تا آن را دريابيد.«
  اسكورسيزي عالوه بر رفقاي خوب، كارهاي جديدي 
در مقام تهيه كننده آغاز كرد؛ »كالهبرداران« )1990( اثر 
اقتباسي استيون فريزر از رمان جيم تامپسون و »مد داگ و 
گلوري« )1993( كمدي-درام جان مك ناتن در ژانر جنايي. 
مك ناتن هم فيلمساز بي نام و نشــاني بود كه با نخستين 
فيلمش، »هنري: تصوير يك قاتل زنجيره اي« به چشــم 
اسكورسيزي آمد. او مي گفت: »آنقدر تحت تأثير هنري قرار 
گرفته بودم كه شب ها با تلويزيون روشن مي خوابيدم«. او 
در سال 1993 »تنگه وحشــت« را ساخت كه در حقيقت 
بازسازي تريلر روانشناسانه جي لي تامپسون در سال 1962 
بود و پس از آن مستندش درباره جورجيو آرماني مشهور 
ايتاليايي، طراح لباس رفقاي خوب كه تأثير بســزايي در 
شبيه سازي  فضاي مدنظر فيلمساز به بحث روز تبديل شد.

  اين ماجراي اسكورســيزي اســت، پســر بچه اي از 
خيابان هاي پايين شــهر نيويورك كه به اعتراف بسياري 
از منتقــدان از نوابغ تاريخ سينماســت؛ مردي كه وقتي 
در حال بازنويسي سناريوي گاو خشمگين است، پيامي 
از مايكل چاپمن )مدير فيلمبــرداري( دريافت مي كند. 
پيام حاوي نقل قولــي از يكي از فيلم هــاي مورد عالقه 
اسكورسيزي )»چشــم چراني« 1960( است كه »حال 
سينما و فيلمسازي خوب نيست« و اسكورسيزي پاسخ 
مي دهد: »شايد نباشد، ولي چه كسي اهميت مي دهد؟!« 
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تصوير كنيم؟ مي شود به شكلي تأثيرگذار روي صداگذاري 
كار كرد و بعد از روي اين صحنه پريد، نه شانسي. نماها با 
برنامه گرفته و طراحي مي شوند و مي دانم كجاها بايد كات 
بدهم كه آن اتفاق مدنظر من از دل ســكانس گرفته شده 

دربيايد و كار جذاب تر شود«.
  اسكورسيزي فيلمســاز صاحب سبكي است و استاد 
درآميختن چنــد ژانر در يك اثــر. آثار او چــه از لحاظ 
صوري و چه مضموني، ســر و گردنــي باالتر از فيلم هاي 
ديگران اســت. او جســورانه با زيرپا گذاشتن روش هاي 
كالســيك روايي، فيلم هاي زيادي درباره گانگسترها و 
زندگي طبقه هاي فرودست ساخته كه عميقا در گذشته 
آمريكا و هاليوود ريشه دارند. »خيابان هاي پايين شهر« 
)1973(، راننده تاكسي )1976(، گاو خشمگين )1986( 
و »رنگ پول«)1986( نمونه هايــي از ماجراجويي هاي 
او در تاريخچه پرفراز و نشــيب آمريكاست كه به وسيله 
آنها معناها و هدف هاي بزرگ تــري را دنبال و تنش هاي 
ايدئولوژيك عميق فرهنگ آمريكايي را دراماتيزه مي كند. 
البته او همواره تأكيد داشــته كه به عنوان يك فيلمساز 
ايتاليايي-آمريكايي فيلمي دربــاره مافيا يا رفقاي خوب 
نمي ســازد، مگر آنكه خود آن افراد حقيقي تمايل داشته 
باشند رسما شــناخته شــوند... »مي دانم، رفقاي خوب 
كمي متفاوت است. وقتي من كتاب را خواندم و شروع به 
نوشتن سناريو با نيكوالس پيلگي كردم، تمام سعي ام بر 
اين بود به فيلمنامه ساختاري بدهيم كه يك فيلم جذاب 
و هيجان انگيز از آن در بيايد. اگر درباره همه  چيز مطمئن 
نبودم، قطعا آن را نمي ســاختم. اين كار حماسه اي  است 
كه 25سال از فضاي مافيايي نيويورك-از سال 1995تا 

1980- را پوشش مي دهد.«
»هنري هيل آينه تمام نماي جامعه آمريكاســت. سبك 
زندگي اش نشانگر زمانه است؛ اوايل دهه 60. دوربين روي 
هنري مي ايستد و درحالي كه او لباس ابريشمينش را به 
تن دارد، منتظر شام است و »استارداست« گوش مي دهد. 
جوان است و جاه طلب و مي خواهد دنيا را فتح كند. ما به 
دنياي آن روزهاي آمريكا وارد مي شــويم و در آن گشتي 
مي زنيم، مي رســيم به اواخر دهه های 60 و 70 و يأس و 

سرخوردگي مافيايي كه دنيا را از آن خود مي دانست.«
  در حقيقت اسكورسيزي در پي آن است كه فيلمش 
را چيزي بيش از نسخه مدرن »ســير و سلوك زائر« اثر 
جان بانيان نشان دهد. در اين باره مي گويد: »فيلم درباره 
انساني كامال بي گناه است كه رفته رفته در باتالق جرم و 
جنايت فرومي رود و البته به طــرق مختلف هزينه اش را 

هم مي پردازد- اما دريافت و تحليل آن به عهده تماشاگر 
گذاشته مي شود«.

هر قدر هم كه اسكورسيزي نخواهد فيلمش را مستقيما 
به زندگي تبهكاران ربط دهد، جزئيات و همذات پنداري با 
شخصيت هايش نشان مي دهد كه با زندگي واقعي رفقاي 
خوب بيگانه نيست. جز خاطره اي كه ابتداي گفت وگو از 
تجربه دلخراش اش مطرح كرديم، او خاطرات و تجربيات 
زيادي از دوران كودكي خود و زندگي بــا اين افراد دارد. 
انگار هنوز خاطرات زندگي در محله افســانه اي ايتالياي 
كوچك در نيويورك، در ذهنش جــان دارند. مي گويد: 
هميشــه جزئيات زندگي روزمره در آنجا بيشــتر از هر 
چيز برايم جذاب بوده اســت. غذاها، لباس ها، كلوپ هاي 
شبانه، چيدمان خانه ها، همسران، فرزندان و همه جزئيات 
زندگي آنها و اينكه چطور بين آن همه جرم و بداخالقي، 
زندگي شان با اين قوانين پذيرفته شده شكل گرفته بود و 
همه  چيز روز  به  روز، ساعت به ســاعت و دقيقه به دقيقه 

خوب پيش مي رفت«.
او حتــي خاطره روشــني از پيك نيك رفتــن در دوران 
كودكي اش را به ياد مي آورد؛ »چند نفر از گانگسترها كنار 
رستوران ايســتاده بودند، صحبت مي كردند و سوسيس 
و پپروني مي خوردند و بچه ها مثل هميشه دور و برشان 
مي پلكيدند تا اگر ته مانده اي از سوسيس ها نصيبشان شد، 
براي پدرشان ببرند. چند سال گذشت تا فهميدم كه اينها 
يك جور دورهمي خانوادگي نبوده، آنها داشتند كارشان را 
انجام مي دادند... . ما آن وقت ها نمي فهميديم، چون همه 

شاهكاري مردساالرانه
چند هفته پيش در آستانه ۳0سالگي »رفقاي خوب« در اكتبر امسال، اين فيلم يكباره به سوژه جنجالي توييتر تبديل 
شد. جرقه آن توييت يكي از كاربراني بود كه فيلم اسكورسيزي را نپسنديده بود. دانا دونلي توييت كرده بود: »چرا 
با هركس كه مي خواهي آشنا شوي، بايد اول درباره 101فيلم برتر سينما نظر بدهي و بحث كني؟!! مي دانيد چند نفر 
به اسم مت با من يك ساعت درباره »رفقاي خوب« صحبت كرده اند؟!« و سيل پاسخ هاي متفاوت به او سرازير شد؛ 
حاال نظرت درباره فيلم چيست؟ يا ديگر با مت ها آشنا نشو و... و نظرات جالبي با هشتگ هاي مختلف مثل/ نه به 

مردساالري ميان كاربران دست به دست شدند.
خود دونلي »رفقاي خوب« را يكي از مردانه ترين فيلم هاي اسكورسيزي خوانده و معتقد است كه به دليل شهرت 
فيلمساز و تحسين منتقدين كسي جرأت مطرح كردن نظرات انتقادي به آن را ندارد. اين فيلم به قدري مردانه 
است كه كيل اسميت، منتقد نيويورك پست در مطلبي با تيتر درشت ادعا كرد كه »زنان نمي توانند رفقاي خوب 
را بفهمند چون يك فانتزي مردانه است و به جاي جذابيت هاي اســتخرهاي رنگارنگ، مردان قوي و دست به 
اسلحه دارد.« البته يكي از هواداران فيلم گفته اين بحث و جدل كامال بي اساس است و شايد فضاي فيلم مردانه 
باشد اما در مجموع نگاه آن انساني است و كارگردان هيچ نگاه جنسيت زده اي ندارد. اتفاقا زنان خيلي هم خوب 
ارتباط برقرار كرده اند و با اشتياق درباره آن اظهارنظر مي كنند. اما كاربر ديگري با نقل ديالوگ هنري هيل در 

ابتداي فيلم، »تا جايي كه به ياد دارم، هميشه مي خواستم يك گانگستر باشم« نوشته كه 
اسكورسيزي اين همه ويژگي خوب فيلمش را با بي رحمي ظريف مردساالرانه اش 

تحت الشعاع قرار داده است.
بحث ها در فضاي مجازي زياد است اما نكته قابل تامل تنوع در نگاه هاست؛ 

اينكه كامنت هاي منتشــر شــده برآمده از نظرات نسل نوي 
سينمادوســت اســت كه با نگاه تازه به فيلم هاي ۳دهه 

پيش، منتقدين را نيز به تامل دوباره در اين شــاهكار 
اسكورسيزي واداشته اند و اين سؤال را مطرح كرده اند 

كه چرا درام گانگستري »رفقاي خوب« به عنوان 
يك محصول فرهنگي ۳دهه است تحسين 
مي شود، اما نگاه دقيق تر به روابط و مناسبات 

كاراكترها نشان از منيت بي رحمانه مرداني 
دارد كــه در محوريت قصــه و دنياي 

اسكورســيزي قرار دارند. البته در 
اين ميانه بحث ها و نقد هاي زيادي 
از سوي تماشاگران، صاحب نظران 
و منتقدين مطرح شده كه سعي 

دارند يكديگر را مجاب كنند.
  گاردين - 21سپتامبر 2020

ث
مك

 وقتي كتاب را خواندم و شروع به نوشتن 
سناريو با نيكوالس پيلگي كردم، تمام 
سعي ام بر اين بود به فيلمنامه ساختاري 
بدهيم كه يك فيلم جذاب و هيجان انگيز 
از آن در بيايــد. اگر دربــاره همه  چيز 
مطمئن نبودم، قطعا آن را نمي ساختم. 
اين كار حماســه اي  است كه 25سال از 
فضاي مافيايي نيويورك-از سال 1995تا 

1980- را پوشش مي دهد
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افقي:
 1- پيشــين- همســر زن- 

ايستادگي و پايداري
2- رازدار نيســت- از آثــار 
معروف ويليام شكسپير- مادر 

عرب
3- پســوند شــباهت- اتاق 

ريلي- سپاسگزاري كردن
4- حروف ادغام- كوچك ترين 

كشور آفريقا- نسبتا خوب
5- صــورت پنجــم از صور 

فلكي- ماالريا- چند وكيل
6- شجاع- در حال دويدن- 

گل انار
7- حركتي در شطرنج- حرير 

ساده
8- شــهر تــوت- حملــه و 
هجوم- پايتخت چك- ضمير 

اول شخص مفرد
9- مايــع خنك كننده موتور 

خودرو- از انواع فعل ماضي
10- اســب اصيل و تندرو- 
رماني نوشته رضا اميرخاني- 

لفافه
11- عقيــــده- همگانــي، 

عمومي- مرزبان
12- رخنه گــر اينترنتــي- 

مونس- نوعي راه رفتن اسب
13- پايتخت آلباني- حركت 
و جا به جايي- دومين دو رقمي

14- از غالت- نوعي پرستو- 

حاال
15- گاز جوشــكاري- ماه 

يازدهم- زرد مايل به سرخ
  

عمودي:
1- ســاكنان بهشــت- از 
رايج ترين قالب هاي ارائه آثار 

در خوشنويسي- مكان
2- باغ قاجــاري تهران- گل 

زينتي گرمسيري
3- نفي عرب- روزآمد- الزم

4- سرمســت- درخـــــت 
تبريزي- عقيده

5- سنگدلي و بي رحمي- از 
محــالت شــمال تهــران- 
معروف ترين تلسكوپ فضايي

6- شاهكار معماري سلجوقي 
در شــهر مراغه- ســرزمين 

قومس
7- قهرمان داستان ايلياد- نان 

نازك- هور
8- شــهر زيارتي- بزرگان- 

آفريده شدگان- تير پيكاندار
9- مشــاور- جامه پشمينه 
درويشــان- تقويــت امواج 

الكتريكي
10- نوعي بيمــاري عفوني 
حيوانات- پايتخت آفريقاي 

جنوبي
11- آدمكــــش- خــوك 
وحشي- خاســتگاه ورزش 

ژيمناستيك
12- فلز قرآنــي- بي بندوبار- 

تخم شپش
13- پيچ و خم هــاي واقع در 
مسير رودها- نوعي كف پوش- 

رطوبت
14- قهرمــان ملــي آفريقاي 
از معروف تريــن  جنوبــي- 

انيميشن هاي والت ديسني
15- زمينه- كاغذ كپي- نوعي 

انگور سياه

 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 | 3771
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.
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ساده
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   9   6 8 4
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انتخــاب 3 فيلــم از كارنامه 
فيلمسازي چون اسكورسيزي 
با بيش از نيم قرن فعاليت پرثمر 
هنري، كار دشواري است. در هر انتخابي چند فيلم بيرون 
مي مانند كه به سختي مي توان ارزش و اهميت شان را كمتر 
از آثار برگزيده دانست و شايد بتوان گفت برگزيده اي در 
كار نيست و اين فقط همان بازي جذاب هميشگي است. 
انتخاب هاي خانم ها و آقايان منتقد و روزنامه نگار را با اين 
توضيح بخوانيد كه نظر مسعود مير، محمد ناصر احدی، 
سجاد صداقت و پويان عسگری به علت فشردگی مطالب 

در صفحات قبلي اين پرونده منتشر شده است.

اسكورسيزی
سفـر دور  و دراز بــا

بهترين فيلم هاي مارتين 
اسكورسيزي به انتخاب

 روزنامه نگاران و منتقدان

مسعود پويا
روزنامه نگار

  رفقاي خوب: نمايش همزمان 
دو روي يك ســكه؛ زندگي تجمالتي 
و بي دغدغه با پشت صحنه اي از همه 
كثافت كاري ها و زدوبندهايش؛ درست مثل خود لذت هاي زندگي 

كه بي درد و رنج نيست.
  راننده تاكسي: نمايش يك طغيان معمولي برابر جامعه اي 
فاسد و خشمگين؛ حكايت معصوميتي از دست رفته و تالش براي 

بازگرداندن آن؛ خواه فرجامي نيك داشته باشد يا پاياني خونين.
  گاو خشــمگين: نمايش جمع و جور يــك خودويرانگري؛ 
مرثيه اي كه هم مي توان آن را يك بيوگرافي بي نقص پنداشت و هم 
آن را استعاره اي براي يك جامعه؛ جامعه اي كه داشته هايش را هيچ 

و پوچ از دست مي دهد.

  »راننده تاكسي«: ممكن است 
به دليل اينكه همه از راننده تاكســي 
اسكورسيزي حرف مي زنند، در زمان 
انتخاب فقط 3فيلم از آثار او، ديگر اين فيلم را در فهرســت قرار 
ندهند؛ با اين حال هنوز هم خيلــي از كارگردان ها تمايل دارند 
فيلمي شبيه به راننده تاكسي بسازند. اين از آن فيلم هايي است كه 

هيچ وقت نخ نما نمي شود.
  »گاو خشــمگين«: رابرت دنيرو و مارتين اسكورســيزي 
تجربه هاي درخشان مشــتركي دارند؛ راننده تاكسي، »رفقاي 
خوب« و... البته گاو خشمگين. امضاي اسكورسيزي حتي در اين 
فيلم درام ورزشي هم به وضوح ديده مي شود؛ از گريم رابرت دنيرو 
تا قصه پر از قله و چاله زندگي مشــتزني به نام جيك الموتا، اين 
داستان 129دقيقه اي طوري مي گذرد كه آرزو مي كني كاش آدم 

نياز به پلك زدن نداشت.
  »جزيره شــاتر«: بدون ترديد لئوناردو دي كاپريو يكي از 
مهم ترين تجربه هاي دوران بازيگري اش را مديون بازي در فيلم 
جزيره شاتر اسكورسيزي است. فضاي تاريك و اغلب توفاني جزيره 
همراه با توهمي كه تدي دانيل )شــخصيت اصلي( به آن دچار 
مي شود، جزيره شــاتر را تبديل به فيلمي تأثيرگذار با درونمايه 
روان شناختي كرده است. اين فيلم پر از تعليق حتي وقتي به پايان 
مي رسد هم اين اجازه را به بيننده نمي دهد كه با اطمينان درباره 

واقعيت قضاوت كند.

در ميــان فيلم هــاي مارتيــن 
اسكورســيزي گزينه هاي زيادي 
براي دوست داشــتن وجود دارد؛ 
نمونه هايي كه مي توان بعد از چند سال باز هم آنها را از قفسه 
بيرون كشيد و تماشــا كرد. ترجيح من اين است كه 3 فيلم با 
سبك های نسبتا متفاوت از اسكورسيزي را دوباره و چندباره 

ببينم.

  رفقاي خوب: »گنگســترها« يا »مافيا« نــام ديگر فيلمي 
است كه در ايران با نام »رفقاي خوب« شهره شده است. ماجراي 
فعاليت يك گروه دوستانه مافيايي آنچنان روان روايت شده است 
كه مي توان در كنار 3مافياي فيلم قرار گرفت و مانند خودشان 

خالف هاي بزرگ را معمولي جلوه داد.
  رفتگان: »رفتگان« يا »از دســت رفته« فيلمي اســت كه 
اسكورسيزي را در دوران پيري به اســكار رساند. نفوذ پليس به 
درون يك باند گنگستري از دي كاپريو شخصيت جذابي ساخته 
اســت. ماجراجويي پليس و مافيا در دل يكديگر، آنقدر جذاب 
درآمده كه مي توان چندبــار اين قصه را ديد و بــا وجود اينكه 

رازهاي آن برمال شده، از آن لذت برد.
  جزيره شاتر: »جزيره شــاتر«، فيلم خاصــي در ميان آثار 
اسكورسيزي است. اينجا از گروه مافيايي و كازينو خبري نست. 
قصه اي كه راز بزرگي را تا انتهاي فيلم بــا خود پيش مي برد، با 
ســاير فيلم هاي اين كارگردان متفاوت اســت. اينجا از لحظات 
غافلگيركننده به ســبك تعقيب و گريز پليــس و مافيا خبري 
نيست. همه چيز آرام و رازآلود پيش مي رود و پايانی هيجان انگيز 
در آن نهفته اســت. جزيره اي كه در آن بيمــاران رواني خاص 
نگهداري مي شوند، محيط حيرت انگيزي براي ورود شخصيت 

اصلي داستان ساخته است.

علي عمادي
روزنامه نگار

شهرام فرهنگي
روزنامه نگار

  گاو خشــمگين: شــاهكاري 
جاه طلبانه در نمايش خودويرانگري 
جيك الموتايــي كه هم بــه لحاظ 
احساسي با او فاصله مان حفظ مي شود و هم در عين حال درگير 

دنياي سرشار از جنون، خشونت و حسادتش مي شويم.
  ســلطان كمدي: دنيرو مي خنداند و جري لوييس جدي 
است. فيلم از آشفتگي معمول)و به اعتقاد من دوست داشتني( 
اسكورسيزي فاصله دارد. ســلطان كمدی از رابطه جالب توجه 
دنيرو و لوييس انرژي و از حس پوچ انگارانه اي كه انتهاي شهرت و 

محبوبيت را به كوچه اي بن بست مي كشاند، غنا مي يابد.
  رنگ پول: فيلم عموما ناديده گرفته شــده اسكورســيزي 
كه شهرت و اعتبار »راننده تاكســي« و گاو خشمگين و »رفقاي 
خوب« را ندارد و به ندرت از آن ياد مي شــود. دنباله اي موفق بر 
فيلم درخشــان»بيليارد باز«، با حضور فوق العاده پل نيومن پا به 
سن گذاشته و بازي قابل قبول تام كروز جوان. رستگاري و سعادت 
ادي خوش دســت در دنياي تيره و تار رنگ پول، محصول نگاه 
شيفته وار اسكورسيزي به فيلم رابرت راسن است كه با خوش بيني 

نوجوانانه اي همراه شده است.

سعيد مروتي
روزنامه نگار

محمد عدلي
روزنامه نگار

حقيقتش اسكورسيزي با تمام 
بزرگي و تأثيري كه بر سينماي 
جهــان و نســل هاي بعد خود 
گذاشته و بســياري او را مهم ترين ســينماگر زنده جهان 
مي دانند، فيلمساز محبوب من نيست. هرگز فضا و دوربين 
عصبي فيلم هايش به خصوص در آثار مشهور دهه هاي   70 و 
80 او مانند »راننده تاكسي« و »گاو خشمگين« برايم جذاب 
نبوده است، به همين دليل شايد فرد مناسبي براي شركت 
در اين نظرسنجي نباشــم و آثاري كه شيفتگان اين مولف 
بزرگ بسيار مي پسندند و نمونه هاي اصلي جهان فيلمسازي 

اسكورسيزي است بين انتخاب هايم نيست.
  بدون ترتيب:»عصر معصوميت«، »هوگو«، »رنگ پول«

شاهين امين 
روزنامه نگار

معصوميــت:  عصــر    
عاشقانه ترين فيلم اسكورسيزي 
كه موقعيتــي تك افتــاده در 
كارنامه استاد دارد. شور عشقي كه معموال زير سايه سنگين 

مردان خشن مي ماند اينجا به تمامي حاضر است.
  راننده تاكســي: اهميت فيلم در گذر زمان بيشتر و 

تأثيرش افزون تر از روزگار اكرانش در دهه 70 شده است.
  دار و دسته نيويوركي: ضيافتي از تصاوير ناب سينمايي 
و مقدمه اي بر حضور دي كاپريو در آثار اسكورســيزي كه 
آغازگر دوران تازه اي در پرونده فيلمسازي اش است؛ با دنيل 

دي لوييسي كه شرارت را با شور همراه مي سازد.

ناهيد پيشور
روزنامه نگار

  گاو خشــمگين: هنــوز 
بهترين نمونه آن چيزي ســت 
كه به آن فيلم ورزشي مي گويند. 
البته خيلي فراتر از اين، درامي اثرگــذار درباره باال و پايين 

زندگي يك مرد؛ از بهترين نمونه هاي آن.
  راننده تاكســي: تأثيرش بر ســينماي بعــد از خود 
شگفت آور است. تصوير عصيان. سال ها بعد با قالبي اش در 
»ژوكر« كلي افتخار كسب كردند؛ همين مشخص مي كند 

كه خودش چه فيلم بزرگي ا ست.
  هوانورد: تصوير تمام و كمال جاه طلبي يك مرد با پس زمينه 
هاليوود دوران طاليي كــه همچون يك مينياتــور با جزئيات 

حيرت انگيز رسم شده. كالس درس كارگرداني اسكورسيزي.

خسرو نقيبي 
روزنامه نگار

  گاو خشــمگين: ســياه 
و سفيدي درخشــان با ريتمي 
كوبنده در سكانس هاي مسابقات 
مشتزني. نماهاي نقطه نظر بديع فيلم، روان پريشي جيك 

الموتا را باورپذير مي سازد. 
  گرگ وال استريت: بين فيلم هايي كه اسكورسيزي با 
دي كاپريو كار كرده اين يكي به روز تر و پرتحرك تر است و 

تم فسادي عموميت يافته را با استادي گسترش مي دهد. 
  سفري شخصي با مارتين اسكورسيزي در سينماي 
آمريكا :شخصي ترين فيلم اسكورسيزي همين مستند است 
كه تسلط، احاطه و عشق او را به تاريخ سينما نمايان مي كند. 

مهرنوش سلماسي
روزنامه نگار

  گاو خشمگين: پاشنه آشيل 
قهرمان بخش هاي تاريك وجود 
او اســت و ضدقهرمان او كسي 
نيست جز خودش. مثل همه قهرمان ها كه زماني كه در اوج 
به سر مي برند به تخريب خويش دست مي زند و پا در خط 
زوال مي گذارد.  »گاو خشــمگين« فيلمي نمونه اي از همه 

قهرماناني است كه سقوط مي كنند. 
جيك الموتا همان مارادوناســت يا پل گاســكويين است 
كه زندگي را به عياشــي و بطالت و سوء ظن و پرخاشگري 
مي گذرانند و ســرانجام تصوير انهدام يافته اي از ايشــان 

مي بينيم كه هيچ شباهتي با روزهاي اوج ندارند.

مرتضي كاردر 
روزنامه نگار

  گاو خشمگين: فروپاشي 
قهرمان دهه هشتادي، فروپاشي 
انســان با همه مختصاتش. يك 

اضمحالل خودخواسته.
  رفقاي خوب: شــايد يكي از دقيق ترين تصاوير دنياي 
گنگسترهايي كه هر جنايتي از دستشان برمي آيد براي بقا 

انجام مي دهند. مي كشند تا زنده بمانند.
  ايرلندي: عجيب اســت كه در هر 3 فيلم اين فهرســت، 
بازيگري در قامت دنيرو مي درخشد. ايرلندي ادامه رفقاي خوب 
و به شكلي تقديري انگار تصوير مجازات رفقايي است كه دور 
هم فقط آدم مي كشند. وجه جدي تقديري ايرلندي و احتماال 

يكي از معدود تصاوير تقديرگرايانه اين دوران.

 عليرضا مجمع
روزنامه نگار

30سالگی
رفقایخوب

این شماره
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   بازار كاغذ دوباره در دام دالالن سودجو افتاده است
وزارت ارشاد كاغذهايي به ناشران داده كه در بازارهاي آزاد هم هست. 
اين كاغذها با دالر 4200توماني خريداري شده و در بازار به نرخ روز 
دالر به فروش مي رسد. مسئوالن بدانند كه اين كار اشتباه است و اين 

اشتباه بازار كاغذ را به نابودي مي كشاند. 
جهاني از تهران

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

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

با مردم

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

پاسخ مسئوالن

روايت هاي تازه از مرگ 
دانش آموز 11ساله ديري

 واكنش هــا به حادثه تلــخ جان باختن 
دانش آموز 11ساله ديري همچنان ادامه پيگيري

دارد و خبرهاي رســيده از دير حاكي از 
آغاز تحقيقات قضايي براي روشن شدن علت اصلي مرگ 

پسر نوجوان است.
به گزارش همشــهري، چنــد روزي اســت كه همه 
درباره حادثه »خودكشــي دانش آموز 11ســاله« در 
شهرســتان دير صحبت مي كنند. هرچند در خبرها  
اعالم شده بود كه سيدمحمد به دليل نداشتن گوشي 
موبايل براي درس خواندن از طريق سامانه شاد دست 
به خودكشي زده اســت، اما آموزش و پرورش دير اين 
خبر را تكذيب كرد و در ادامه پدر و مادر سيدمحمد نيز 
اطالعيه آموزش و پرورش را تأييد و اعالم كردند كه او با 
گوشي اي كه مدرسه به او داده بود، در كالس هاي درس 

آنالين شركت مي كرد.
مادر او در تازه ترين اظهارنظر درخصوص مرگ پسرش 
به فارس گفت: ايرج قاسمي، مدير مدرسه فرزندم در اين 
ســال ها كمك هايي به فرزندم داشته است كه متوجه 
نشده بودم و از او كمال تشكر را دارم. وي ادامه داد: مدير 
مدرسه يك گوشي را در اختيار فرزندم قرار داد و در اين 
سال ها نمي دانستم كتاب هاي درسي، لباس فرم مدرسه 
و بيمه فرزندم از كجا تامين مي شده است. در اين 5سال 
آقاي قاسمي به فرزندم خيلي كمك كرده است. ايشان 
براي فرزند من چيزي كم نگذاشته است. اين كمك ها 
به صورت نقدي و كارت بانكي و مواد غذايي بوده است. 

محبت هاي ايشان را هرگز فراموش نمي كنم.
آنطور كه مادر داغدار ســيدمحمد مي گويد، فرزندش 
در اين مدت از طريق شبكه شــاد درس مي خواند. او 
در اين باره گفت: اين اواخر با وجود اينكه گوشي پسرم 
مشكالتي داشت، اما سيدمحمد در شبكه شاد عضو بوده 
 و البته نمي دانم كه تا لحظه آخر در شبكه شاد فعال بوده 

است يا نه؛ چون روز حادثه در منزل نبوده ام.
از سوي ديگر ايرج قاسمي، مدير دبستان شهيد باهنر 
دير، جزئيات بيشتري از ماجراي اهداي گوشي موبايل 
به ســيدمحمد را بازگو كرد و گفت: فروردين امسال 
گوشي شخصي خودم را عوض كردم و با خريد گوشي 
جديد، گوشي قبلي را در اختيار سيدمحمد قرار دادم. 
حتي خودم در حياط خانه شــان برنامه شاد را برايش 
نصب كردم و همــان روز پدر و مــادرش و چند نفر از 

همسايه ها شاهد ماجرا بودند. در روزهاي گذشته وقتي 
خبري منتشر شد به نقل از مادر سيدمحمد كه گفته 
مدرسه گوشي اي به پسرش نداده بود، نزد آنها رفتم و 
مادر سيدمحمد قســم خورد كه جز من، كسي به آنها 
كمك نمي كرده است. حتي روز تشييع جنازه، اين مادر 
داغدار جلوي همه مردم گفت كــه فالني براي بچه ام 

خيلي زحمت كشيدي و او را حالل كن.
در همين حال، دادستان شهرســتان دير از ارجاع اين 
پرونده به شعبه بازپرسي خبر داد و گفت: درخصوص 
تعيين علت فوت بررســي ها در حال انجام است. علي 
يزداني پور در اين باره به ميزان گفت: اين پرونده به شعبه 
اول بازپرسي دير ارجاع شد و پزشكي قانوني اعالم كرده 
كه درخصوص تعيين علت فوت بررسي ها در حال انجام 
اســت و به محض وصول نتيجه اعالم مي شود. وي در 
ادامه گفت: پسر نوجوان بهانه گوشي همراه مي گرفته 
است، اما اينكه خودكشي بابت گوشي همراه بوده، پدر و 

مادر اظهار بي اطالعي كرده اند.
در همين حال احمد نادري، رئيس فراكسيون مقابله با 
آسيب هاي اجتماعي مجلس شوراي اسالمي در صفحه 
توييتر خود نوشت: »پديده خودكشي آن هم براي يك 
دانش  آموز 11 ساله فاجعه است و نبايد به راحتي از كنار 
آن عبور كنيم. اين فاجعه بايد به درستي علت يابي شود 

تا در آينده شاهد تكرار چنين مصيبت هايي نباشيم.«

سارقكودكآزاردريكقدميچوبهدار
با تأييد حكم اعدام ســارقي كه هنگام دســتبرد به 

خانه ها، كودكان را مورد آزار و اذيت قرار مي داد، اين داخلي
مرد در يك قدمي چوبه دار قرار گرفت.

به گزارش همشهري، متهم اين پرونده مجرم سابقه داري به نام عارف 
است كه از دي ماه سال97 تحت تعقيب پليس قرار گرفت و پس از 

چند روز بازداشت شد.
او با زدن زنگ خانه ها، وقتي مطمئن مي شد كودكان در 
خانه تنها هستند، به بهانه دادن پول، آنها را فريب مي داد 
و مي  خواست كه در را باز كنند. او پس از ورود به خانه ها 
و بستن دســت و پاي طعمه هايش، آنها را مورد آزار و 

اذيت قرار مي داد و با ســرقت اموال قيمتي از آنجا 
فرار مي كرد.

يكي از كودكان كه دختربچه اي 8ســاله و 
ساكن نازي آباد بود مي گفت اين فرد زنگ 
در را زده و سراغ پدر و مادرش را گرفته 
است. به گفته اين دختربچه،  متهم وقتي 
مطمئن شده كه او تنهاست به دروغ ادعا 
كرده پولي براي پــدرش آورده و به اين 

بهانه وارد خانه شده و با تهديد چاقو دختر 
بچه را مورد آزار و اذيت قرار داده و اموال قيمتي 
خانه مانند پول، طال و ارز را سرقت كرده است. 
اين مرد عالوه بر آزار و اذيت كودكان، در جريان 
2سرقت، 2خانم 20 و 30ساله را نيز با تهديد 
چاقو مورد آزار و اذيت قرار داده بود. عالوه بر اين؛ 
او براي سرقت وارد مهدكودكي كه تصور مي كرد 
خانه است شده بود و يكي از مربيان را مورد آزار و 
اذيت قرار داده بود اما وقتي متوجه شده كه مهد 

كودك است فرار كرده بود.
با شكايت خانواده ها و شروع تحقيقات پليسي، 
سارق مخوف در مخفيگاهش دستگير شد و در 
بازجويي ها به آزار و اذيت دســت كم 20كودك با 

اين شگرد اعتراف كرد.
عارف كه مردي 32 است و پيش از اين 15بار زندان را تجربه كرده 
و اعتياد شديدي به شيشه دارد در تحقيقاتي گفت: زنگ خانه ها را 
مي زدم و اگر بچه اي را جواب مي داد او را ســؤال و جواب مي كردم 
تا ببينم در خانه تنهاســت يا نه. به او مي گفتم پدر و مادرت خانه 
هستند؟ اگر مي گفت هستند كه بي خيال مي شدم و مي رفتم اما 
اگر مي گفت نيستند به دروغ مي گفتم كه پول برايشان آورده ام. 
مي گفتم پول براي پدرت اســت و خودم را از دوستان پدرش 
جا مي زدم. وقتي با چرب زباني كــودك را فريب مي دادم از او 
مي خواستم  در را باز كند تا پول را تحويلش  بدهم. پس از آن 
وارد خانه  مي شدم  تا پول و طال سرقت كنم. دست و پايشان را 
با طناب يا چسب مي بستم و گاهي وقت ها، بي آنكه كاري 
به كارشان داشته باشــم، اموال قيمتي را مي دزديدم، 
اما گاهي صدايي كه ناشي از توهم شيشه بود به من 

مي گفت برو سراغ كودكان و آنها را آزار و اذيت كن.
وي ادامــه داد: گاهي مجبور مي شــدم روزانه زنگ 
بيشتر از 2 هزار يا 3هزار خانه را بزنم تا شايد از ميان 

آنها كودكي آيفون را بردارد و در خانه تنها باشد.
اين متهم اقرار كرد كه اغلب پول و طالهاي ســرقتي 
را در بازي قمار باخته است. در ادامه تحقيقات مشخص 
شد كه پدر اين متهم سارق بوده كه سال ها قبل، زماني كه 
متهم كودك بوده هنگام سرقت در محاصره پليس گرفتار 

شده و با شليك مأموران كشته شده است.
با توجه بــه اتهامات اين فرد و تعداد شــاكيان، بازپرس 
جنايي تهران پرونده اين متهم را به اتهام مفسد في االرض 
به دادگاه انقالب فرستاد. وي پس از محاكمه در دادگاه 
انقالب مفسد في االرض شناخته و به اعدام محكوم شد. 
اين حكم مدتي قبل به تأييد قضات ديوان عالي كشور 
رسيد و پرونده براي انجام مقدمات اجراي حكم به شعبه 
اجراي احكام دادســراي جنايي تهران فرستاده شد تا 

به زودي اين مرد به دار مجازات آويخته شود.

كشفجسدمرديدرستارخان

پريزهاي برق داخل واگن ها براي حفظ ايمني قطع است
روابط عمومي شــركت بهره برداري راه آهن شــهري تهران و حومه 
پيرو چاپ پيام مردمي با عنوان »برق پريزهاي داخل واگن هاي مترو 
را وصل كنند« در ســتون با مردم روز 5مهرماه در صفحه17 پاسخ 
داده است: ضمن تشكر از مســافر گرامي به اطالع مي رساند به دليل 
غيراستاندارد بودن بعضي از شارژرهاي تلفن همراه كه باعث عدم خروج 
شارژ )به خاطر وجود ضامن محافظ در پريزهاي واگن( از داخل پريزها 
مي شود، برخي مســافران اقدام به خارج نمودن شارژر با فشار بيش 
از حد مي كنند كه اين امر باعث صدمه ديدن شــارژر و خارج نشدن 
قسمت فلزي ابتداي شارژر )دوشــاخه شارژر( شده و در نتيجه خطر 
برق گرفتگي براي مسافران محترم به دنبال خواهد داشت. به همين 
دليل جهت حفظ ايمني و ســالمتي مسافران تصميم گرفته شد كه 

پريزهاي برق داخل واگن هاي خط 5 مترو قطع شود.

شرايط اقتصادي مانع اجراي 
دستورالعمل هاي بهداشتي

در مواجهه با مسائل اجتماعي ما به راهكارهاي  ادامه از 
اجتماعي نيــاز داريــم و بايد در كنــار اجراي صفحه اول

سختگيرانه پروتكل ها بسته هاي تشويقي براي جلب مشاركت بيشتر 
مردم طراحي كرد. اين روش مي تواند به نهادينه سازي  رفتارهاي درست 
و اصالح تدريجي رفتارهــاي به اصطالح پرخطر در شــرايط كنوني 
بينجامد. پيشــنهاد مهمي كه در اين شــرايط مي توان به دولت داد، 
گسترده كردن نگاه اجتماعي به مسئله كرونا و دريافت مشورت هاي 
دقيق تر و بيشتر در حوزه هاي جامعه شناختي مسئله كروناست. در غير 
اين صــورت، ابالغيه هاي بهداشــتي به دليل نبود زيرســاخت ها و 
حمايت هاي كافي با بي تفاوتي جامعه روبه رو شــده و اين بي تفاوتي 
مي تواند منجر به از بين رفتن تعامل مردم با نهادهاي تصميم گيرنده 
شود؛ گسستي كه درنهايت نه مردم و نه دولت از آن سودي نخواهندبرد.

بازداشت فروشنده مشروبات الكلي به اتهام قتل 
به دنبال مرگ جواني بر اثر مصرف مشروب دست ساز، فروشنده مشروبات الكلي به 
اتهام قتل عمدي بازداشت شد. به گزارش همشــهري، چند روز قبل گزارش مرگ 
مشكوك پسري جوان به قاضي ساسان غالمي بازپرس جنايي تهران اعالم شد و با 
دســتور وي گروهي از مأموران تحقيقات خود را آغاز كردند. اگرچه در بررسي هاي 
اوليه علت مرگ متوفي مسموميت اعالم و فرضيه خودكشي مطرح شده بود اما وقتي 
جسد به پزشكي قانوني انتقال يافت، پزشكان اعالم كردند كه علت مرگ مسموميت 
وي به دليل مصرف مشروبات دست ساز بوده است. در اين شرايط پرونده وارد مرحله 
تازه اي شد و مأموران در تحقيقات خود دريافتند كه متوفي از 2 پسرجوان به نام سعيد 
و محمد مشروب مي خريده است. همين كافي بود تا مأموران به سراغ اين دو نفر بروند 
و به تحقيق از آنها بپردازند. آنها مدعي شدند كه متوفي قبال از مشتريانشان بوده اما به 
تازگي او از فرد ديگري به نام سامان مشروبات الكلي مي خريد. يكي از آنها گفت: سامان 
از ما مشروبات الكلي مي خرد اما بعد مواد ديگري به آنها اضافه مي كند و به مشتريانش 
مي فروشد. اين موضوع را از چند نفر شنيده ايم و حتي برخي از شاهدان او را هنگام 
ساخت فرمول عجيب و غريب مشروب ديده اند اما سامان مدعي شده كه تبحر خاصي 

در ساخت مشروب دارد و اين كار باعث مي شود سود زيادي به جيب بزند.
پس از تحقيق از اين دو نفر، بازپرس جنايي تهران دستور بازداشت سامان را صادر 
كرد. او وقتي در شعبه سوم دادسرا حاضر شد منكر ساخت مشروبات الكلي شد و گفت: 
من بطري هايي را كه از سعيد و محمد مي خرم با سود كم مي فروشم و چيزي به آنها 
اضافه نمي كنم. او ادامه داد:  متوفي مشتري من بود و تا پيش از اين هم مشكلي نبود اما 
نمي دانم چطور مسموم شده و جانش را از دست داده است. اين متهم در حالي چنين 
ادعايي را مطرح كرده كه در تحقيق از شاهدان مشخص شده وي مشروبات دست 
ساز مي فروشد. به همين دليل هم اكنون مرد مشروب فروش به اتهام مباشرت در قتل 

عمدي بازداشت شده و تحقيقات در اين پرونده ادامه دارد.

با پيداشدن جسد مردي كنار جدول خيابان در 
ستارخان، تحقيقات پليس آگاهي تهران براي 

كشف راز اين جنايت آغاز شده است.
به گزارش همشــهري، چند روز قبل مردي در 
حال گذر از خيابان ستارخان بود كه كنار جدول 
چشمش به مردي افتاد كه روي زمين افتاده بود. 
وقتي نزديك تر رفت متوجه شد كه او فوت شده 

است و فورا پليس را خبر كرد. طولي نكشيد كه 
مأموران پليس در محل حاضر شدند و ماجراي 
اين حادثه به بازپرس جنايي تهران اعالم شــد. 
هرچند در ابتدا به نظر مي رسيد كه مرد جوان بر 
اثر تصادف جانش را از دست داده اما آثار كبودي 
روي گردن وي اين فرضيه را رد كرد و مشخص 
شد كه مرد جوان به قتل رسيده است. آنطور كه 

مشخص بود وي در محل ديگري به قتل رسيده 
و پس از آن عامل جنايت، جســد را در آن محل 
رها كرده بود. در اين شرايط جسد مقتول براي 
مشخص شدن علت اصلي مرگ به پزشكي قانوني 
انتقال يافت و گروهي از مأموران تحقيقات خود 
را براي شناســايي هويت مقتول و قاتل او آغاز 

كرده اند.
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قوانينيكهشفافنيستند
گيل آبــادي،  شــهرام 
مديرخانــه تئاتــر درباره 
ورود ســرمايه ها توسط 
ســرمايه گذاران به تئاتر 
و ســينما و همچنيــن 
همــكاري بازيگران براي 
توليد آثار تئاتر و سينما به همشهري توضيح مي دهد: 
»ســرمايه گذاري در ايران و در بخش هــاي مختلف 
سيستم پيچيده اي دارد كه براي هنرمندان منشا و مبدا 
مشخص نيســت و هنرمند نمي تواند مرجع رسيدگي 
به اين امور باشــد. در اين مورد دولــت بايد نقش خود 
را به خوبي نشــان بدهد. دولت بايد با قوانين روشن و 
مشخص سرمايه ها را به خوبي كنترل كند تا هنرمندان 
به دردســر نيفتند. « وي ادامــه مي دهد:»هنرمندان 
تالش مي كنند صاحبان سرمايه،  مشاغل و شركت هاي 
خصوصي در زمينه هنر سرمايه گذاري كنند و بخشي 
از ســرمايه خود را به حوزه هاي هنر بياورند. اين اقدام 
از سوي هنرمندان مي تواند مثبت باشد اما اين موضوع 
كه منشا و منبع سرمايه كجا بوده، كار هنرمند نيست 
و متأسفانه دســتگاه هاي نظارتي در كشور آنقدر دچار 
مشكل و داراي قوانين نانوشته و غيرشفاف هستند كه 
نمي توانند نظارت جامع را داشته باشند.« گيل آبادي در 
ادامه به وجه ديگري اشاره مي كند و اينكه سرمايه هايي 
كه به بخش هنر آورده مي شود بايد به اقتصاد و در نهايت 
اقتصاد هنر تبديل و باعث رونق آن شود. اين اقتصاد هنر 
مي تواند بازار موجود را توســعه دهد و همچنين باعث 
رونق بازار جديد شــود كه در اين خصوص مي توان به 
2وجه آن اشاره كرد.« گيل آبادي اضافه مي كند: »يك 
وجه آن دولتي است و اينكه قوانين هنر در اقتصاد كالن 
ما به حســاب نمي آيد و اين يك نقص بزرگ است. در 
كشور هنوز نتوانســتند اقتصاد هنر را كشف كنند. اما 
در دنيا؛ اقتصاد هنر يك قدرت بزرگ محسوب مي شود 
و مي تواند بــه ايجاد و گســترش بازارهاي هنر كمك 
كند. وجه ديگر نيز عالوه بر بحث اقتصاد؛ وجه توسعه 
فكري است. اقتصاد به توســعه فكري بايد كمك كند. 

وقتي سرمايه گذار، سرمايه اي را مي آورد بايد عالوه بر 
اشــتغال زايي كه در بحث اقتصاد هنر است به توسعه 
فكري كمك كنــد و در اين زمينه نيز بــه برنامه ريزي 

استراتژيك نيازمنديم كه در كشور ما وجود ندارد.«

اخالقهنريهممهماست
مديرعامل خانه تئاتر همچنين به بحث هنرمندان در 
اين زمينه مي پردازد و اينكه هنرمندان به عنوان نخبگان 
جامعه، شأن خود را رعايت كرده و دستمايه رشد كاذب 
برخي از سرمايه گذاران نشوند. اين موضوع هم به اخالق 
هنر برمي گــردد. وي مي گويد: »اگــر قوانين و قواعد 
مشخصي در اين زمينه وجود نداشته باشد نمي توان از 
هنرمندان توقع داشت كه به دنبال منبع و مرجع ورود 

سرمايه ها به تئاتر سينما باشند.«

دستمزدهايخارجازعرفجايسؤالدارد
البتــه بحثي كــه در اين 
ميــان وجــود دارد و 
بسياري به آن اشاره دارند، 
دســتمزدهايي است كه 
خارج از عــرف پرداخت 
بســياري  و  مي شــود 
معتقدند كه اين دستمزدهاي خارج از عرف بايد براي 
عوامل توليد فيلم سؤال ايجاد كند و از چرايي و چگونگي 
منشــا ســرمايه اطالع پيدا كنند. غالمرضا موســوي 
تهيه كننده سينما در پاســخ به اين سؤال كه بازيگران 
با ورود به پروژه هاي سينمايي بايد از چگونگي سرمايه 
ساخت پروژه اطالع داشته باشند يا خير؟ به همشهري 
پاسخ مي دهد: »حقوق و دستمزد در سينما و ديگر هنرها 
عرفي دارد. هنگامي كه بازيگر براي بازي قرارداد امضا 
مي كند وقتي دستمزد به شكل عرف هميشگي باشد 
برايش به طور طبيعي ســؤالي پيش نمي آيد اما زماني 
كه اين دستمزد خارج از عرف باشد براي هر فرد عاقلي 
اين سؤال پيش مي آيد كه مبناي پيشنهاد اين دستمزد 
چيست؟ معموال برخي از سرمايه گذاران كه با پول هاي 
بي حساب و كتاب وارد سينما مي شــوند و به گونه اي 

قصد پولشويي دارند دســتمزدهاي خارج از عرف نيز 
پرداخت مي كنند. شايد به لحاظ قانوني بازيگر مكلف به 
جست وجو گري در زمينه منشا پول نباشد اما به لحاظ 
عقل و درايت وقتي دستمزد زياد داده مي شود، سؤال 

ايجاد خواهد شد.«

قانونبازيگررامكلفبهپيداكردنمنشأسرمايه
نميكند

با همه ايــن اوصاف بحث 
قانــون و وجــود قوانين 
موجود مي تواند به روشن 
شدن ماجراي دستمزدها 
كمــك كنــد. روح اهلل 
بهرامي، وكيل دادگستري 
به همشــهري مي گويد: »در حقوق ايــران، اصلي به 
نام قانوني بودن جرائم و مجازات هــا داريم؛ يعني اگر 
مي خواهيم شخصي را مورد تعقيب و مجازات قرار دهيم 
بايد آن فعل مجرمانه، در قانون صراحتا ذكر شده باشد. 
يك مبحث ديگر هم به نام ســوءنيت وجود دارد يعني 
قانونگذار در يك فرايند مجرمانه، عالوه بر عنصر مادي 
و قانوني، به دنبال عنصر معنوي يا همان سوءنيت فرد از 
آن عمل مي گردد. اينكه فرد آگاهانه دست به اين كار زده 
است يا خير؟ و با علم به احتمال مجازات، اراده كرده نظم 

اجتماعي را برهم بزند.«
اين وكيل دادگســتري در ادامه اضافه مي كند: »بايد 
مشخص شود فردي كه جرمي را مرتكب شده؛ سوءنيت 
داشته يا خير؟ درخصوص بازيگران نيز اين قاعده كلي 
وجود دارد. وقتي يك بازيگر قراردادي را امضا مي كند 
الزم نيســت ذره بين دســت بگيرد و به دنبال رد پاي 
پول هاي مافياي مواد مخدر بگردد. او اگر مي دانســته 
ســرمايه مثال از محل يك اختالس فراهم شــده و آن 
را امضا كرده مرتكب جرم شــده و اين سوءنيت تلقي 
مي شــود.«  بهرامي در ادامه توضيح مي دهد: »در دنيا 
و ايران بحث مبارزه با پولشويي در قالب مديريت كالن 
كشورها دنبال مي شود. در كشور ما همچنين معاونتي 
در دولت وجود دارد و حتي قانون مبارزه با پولشويي هم 

تصويب شده و در حال اجراست. بســياري  از باندها و 
گروه هاي مافيايي؛  پول هايي كالن و نامشروع به دست 
مي آورند در برخــي از زمينه ها ازجملــه امور هنري و 
ســينما هزينه مي كنند. اين يك معضل جهاني است. 
اما از نظر حقوقي و عقاليي، با توجه به عدم شــفافيت 
اطالعات و عدم امكان نظارت فردي بر مســائل كالن 
اقتصادي، نمي توان انتظار داشت شخص بازيگر يا فردي 
كه قرار اســت در يك پروژه سينمايي همكاري داشته 
باشد تحقيق كند كه منشا پول كجاست؟ زيرا ابزارهاي 
الزم جهت اين امر پيش بيني نشــده است و اين كار از 
عهده بازيگر برنمي آيد. در كل دنيا دولت ها به جايي كه 
براي مبارزه با پولشويي با معلول رودررو شوند با عوامل 
آن مبارزه مي كنند.« بهرامي در پايان با تأكيد بر اينكه 
در كشور ما منشا افزايش پولشويي و فعاليت گروه هاي 
مافيايي، اغلب عدم وجود نظارت هاي مديريتي اســت 
و گويي برخي نمي خواهند ايــن معضل مورد برخورد 
قاطع قرار گيــرد و به جاي رفع معضــل مديريتي اين 
رسالت را بر شــهروندان تكليف مي كنند تصريح كرد: 
»تحميل تحقيق درباره منشــا دستمزد هاي بازيگري 
به بازيگر، امري عاقالنه و عملي نيســت و قانون چنين 
تكليفي بر عهده بازيگر نگذاشــته است چراكه اين كار 
بدون فايده و غيرممكن است. افرادي كه پول هاي خود را 
در معامله هاي صوري پولشويي مي كنند، ردي از خود به 
جاي نمي گذارند مگر آنكه بازيگر واقعا از موضوع منشا 
غيرمشروع پول، اطالع داشته باشد و اگر اين اطالع محرز 
باشد بحث سو ءنيت پيش مي آيد و در اين صورت جرم 

شناخته و مورد پيگرد قرار مي گيرد.«

آيا بازيگران و عوامل هنري بايد از منبع پولي كه به عنوان 
دستمزد مي گيرند، آگاه باشند  شريكجرميافريبخورده

فهيمهپناهآذر
روزنامه نگار

يادبود

مرتضيكاردر
روزنامه نگار

يك وكيل دادگستري: درخصوص بازيگران 
نيز اين قاعده كلي وجــود دارد. وقتي يك 
بازيگر قراردادي را امضا مي كند الزم نيست 
ذره بين دســت بگيرد و به دنبــال رد پاي 

پول هاي مافياي مواد مخدر بگردد

تشكيلشوراياركسترسمفونيكتهران

كرونااكبرعالمي
راازجامعههنريايرانگرفت

خداحافظي
بامردهنرهفتم

خبر

دريكدههگذشتهسرمايههايمتنوعيبهاشكال
مختلفبهدنيايهنرواردشدند.سرمايهگذاريدر
فعاليتهايهنري،بهيكســرمايهگذاريرايجدر
بازارسرمايهايرانتبديلشده.نامسرمايهگذاراندركناربازيگرانوعواملهنريدرتبليغاتتكرارميشود.
همهميدانندكههمهسرمايههامنشأوسرنوشتيكسانيندارند.دنبالكردنپروندههايفسادماليكهاين
روزهامراحلقضاييخودراپشتسرميگذارند،نشانميدهدكهتشخيصمنبعاصليسرمايهايكهصرف
فعاليتهايمختلفازجملهفعاليتهايفرهنگيميشود؛كارآسانينيست.درهنرهاينمايشيگروهياز
سرمايهگذارانبخشهايمختلفتوليدآثارنمايشيوسينماييرافعالكردندوگروهيبهسالنسازيروي
آوردند.اماعاقبتورودبرخيازاينسرمايههابهحضوردرفرشقرمزهاوافتتاحيهفيلمهايسينماييوگرفتن
عكسهاييادگاريوفروشوموفقيتتجاريختمنميشود؛گاهيبرخيازآنهاكهفعاليتهاياقتصاديدارند
بهداليلغيرفرهنگيونامربوطبهسينماسراززنداندرميآورندوگاهيداستاندادگاهمانندسريالهايچند
قسمتيافكارعموميرابهدنبالخودميكشد؛دادگاهيكهباعثميشوددرشبكهاجتماعيوافكارعمومي
عواملهنرياينفعاليتهايفرهنگيموردبازخواستقراربگيرند.درحاليكهورودسرمايههايخارجازجريان
ماليفرهنگيبهتوليدآثارمنتقدانپروپاقرصيهمدارد،بااينحالحضورسرمايهوسرمايهگذاراجتنابناپذير
است.سؤالاينجاستكهآياعواملهنريبايدمعياريماليبرايهمكاريباسرمايهگذاراناغلبناشناسدر
فضايفرهنگيداشتهباشند؟دراينگزارشسعيشدهدرگفتوگوبانمايندگانصنوفهنريوهمچنينوكالي
آگاهمشخصشودكهورودبازيگرانبهپروژههايبزرگوامضايقراردادهاييكهمنشأماليآنهامشخصنيست،

جرميبرايبازيگرانوعواملمحسوبميشودويااينكهدراينموردقانونيوجودداردياخير؟

ازپروانههايپاييزيچهخبر؟

سي وسومين دوره جشنواره فيلم هاي كودك 
و نوجوان كه هرســال در اواخر تابســتان و به 
ميزباني شهر اصفهان برگزار مي شد امسال در 
پاييز و به صورت مجازي برگزار خواهد شــد.  
روز گذشــته خبرهاي مهمي از اين جشنواره 
منتشر شد كه مرورشان خالي از لطف نخواهد 
بود. خبر اول اينكه اعضاي هيأت داوران بخش 
مسابقه ســينماي ايران اين جشنواره معرفي 
شدند.  در اين فهرست و در كنار نام هايي چون 
ابراهيم فروزش، حبيب اســماعيلي، پريوش 
نظريه و البته فريدون عموزاده خليلي نام يكي 
از مجريان تلويزيون هم به چشــم مي خورد. 
برگزاركنندگان جشنواره احتماال با اين انتخاب 
عجيب قصد دارند خيال خودشان درباره پوشش 
خبري جشنواره امســال را راحت كنند وگرنه 
انتخاب مجري يكي از خنثي ترين برنامه هاي 
سينمايي سيما به عنوان داور دليل قابل توجيه 
ديگري نخواهد داشت. خبر دوم درباره جشنواره 
سي وســوم معرفي عناويــن فيلم هاي بخش 
مسابقه است. جايي كه در آن مجيد مجيدي با 
»خورشيد« حضور دارد و ابوالفضل جليلي بعد از 
مدت ها بي خبري با »مسير معكوس« مي خواهد 
شانسش براي توجه تماشــاگر به فيلمي با تم 
نوجوانانه را دوباره امتحــان كند.  البته ناگفته 
پيداست كه حســين قناعت و جواد هاشمي 
به عنوان پاي ثابت اين ســال هاي جشــنواره، 
امسال هم در بخش مســابقه فيلم دارند. خبر 
آخر اينكه قرار است مراسم بزرگداشت اين دوره 
جشنواره به تقدير از ابراهيم فروزش و كامبوزيا 

پرتوي اختصاص داشته باشد.

معرفيدبيــرانجشــنوارههنرهاي
تجسميفجر

در احكامــي جداگانــه دبير و دبيــر هنري 
سيزدهمين جشنواره هنرهاي تجسمي فجر از 
سوي معاون هنري و مديركل هنرهاي تجسمي 
منصوب شدند. به گزارش همشهري، در احكامي 
جداگانه، علي اشرف صندوق آبادي به عنوان دبير 
سيزدهمين جشنواره هنرهاي تجسمي فجر و 
احمد وكيلي به عنوان دبير هنري و كيوريتور 
بخش چاپ دستي منصوب شدند. سيزدهمين 
جشنواره هنرهاي تجسمي فجر بهمن ماه سال 

۱399 برگزار خواهد شد  . 

 با هدف واگذاري امور تخصصي به اهل فن و ارتقاي سطح اركستر، بنياد رودكي با دعوت از استادان 
برجسته و صاحب نظر، شوراي اركستر سمفونيك تهران را تشكيل داد. به گزارش همشهري، اركستر 
سمفونيك تهران از اين پس زيرنظر يك شوراي تخصصي فعاليت مي كند. محمدسعيد شريفيان، 
هوشنگ كامكار، نادر مشايخي، كياوش صاحب نســق و ابراهيم لطفي اعضاي اين شورا را تشكيل 
مي دهند. اين شورا به منظور نظام مند شدن مقررات و ضوابط حاكم بر اركستر، آيين نامه اركستر را 
بازنگري و تدوين مي كند. از مهم ترين مصوبات شورا مي توان به شيوه انتخاب رهبر اركستر اشاره كرد 
كه شورا با بررسي جوانب مختلف شرايط فعلي به اين نتيجه رسيده كه براي هدايت اركستر سمفونيك 

تهران از رهبران ميهمان استفاده كرده و بر اين مبنا برنامه ريزي الزم در حال انجام است.
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كيوسك

روز گذشــته انــور ابراهيــم، رهبــر 
اپوزيسيون در مالزي، در جريان مالقات گزارش

با پادشــاه اين كشــور اعالم كرد به 
حمايت اكثريت مطلق اعضاي پارلمان براي رياست 
بر دولت دست يافته است؛ فرصتي كه باعث مي شود 
او پس از 2دهــه، بازگشــتي قدرتمندانه به عرصه 

سياست در اين كشور داشته باشد.
انــور ابراهيم ضمــن اعــالم اين خبــر در حضور 
خبرنگاران، گفت: از محي الدين ياسين، نخست وزير 
فعلي خواسته ام براي اجراي قانون اساسي و به دليل 
فقدان اكثريت پارلماني از سمت خود كناره گيري 
كند. اگرچه ابراهيم جزئياتــي از تعداد نمايندگان 
حامي نخســت وزيري خود منتشــر نكرده، اما به 
گزارش خبرگزاري بلومبرگ، اكنون 120نماينده 
از مجموع 220عضو پارلمان مالزي به جمع حاميان 
انور ابراهيم پيوســته اند. از ســوي ديگر اما ديوان 
پادشاهي مالزي بدون اشاره به ادعاهاي انور ابراهيم 
با انتشــار بيانيه اي اعالم كرد: پادشاه رايزني هاي 
حزبي جامعي را براي تعيين سرنوشــت دولت آغاز 

كرده است.
درصورت موافقت پادشاه با پيشنهاد ابراهيم، دولت 
ياسين كه در اوايل سال جاري پس از سقوط دولت 
ماهاتير محمد با اكثريت ضعيف پارلماني روي كار 
آمده بود، منحل شــده و زمينه براي تشكيل دولت 
جديد با رياســت انور ابراهيم مهيا خواهد شــد. به 
گزارش شبكه الجزيره، براســاس اختيارات قانوني 

پادشــاه مالزي، 3گزينه پيــش روي وي قرار دارد: 
انحالل پارلمان و برگزاري انتخابات زودهنگام، صدور 
فرمان رأي اعتماد پارلمان به نخســت وزير فعلي يا 
تعيين مســتقيم انور ابراهيم به عنوان نخست وزير 

بدون اجراي گزينه هاي پيشين.

موانع پيش روي ابراهيم
اگرچه در مرحله اول به نظر مي رسد نخست وزيري 
انور ابراهيم قطعي اســت، اما نگاهــي عميق تر به 
معادالت سياسي در مالزي نشان مي دهد همچنان 
موانع جدي پيش روي اين سياستمدار كهنه كار قرار 
دارد؛ موانعي كه محــور تمام آنها به وضعيت كنوني 

پارلمان مالزي برمي گردد.
به گزارش الجزيره، پارلمان مالزي به دليل عدم وجود 
اكثريت قاطع حزبــي، وضعيت باثباتي نداشــته و 
مواضع نماينــدگان آن به طور دائــم در حال تغيير 
است. بر اين اساس، شايد ادعاي انور ابراهيم مبني 
بر كســب حمايت اكثريــت مطلق پارلمــان براي 
پادشاه قانع كننده نباشــد. جالب آنكه احمد شاه در 
ســال2008 نيز ادعاي انور ابراهيم مبني بر كسب 
اكثريت پارلماني را قبول نكرده است. در اين زمينه 
بايد توجه داشت كه بر مبناي قانون اساسي مالزي، 
صرفا تأييد تعداد اكثريت اعضاي پارلمان در حمايت 
از نخست وزير كافي نيست و پادشاه بايد به »پايدار 
بودن اين تعداد پس از تشــكيل دولت« قانع شود؛ 
چراكه ممكن است بعد از گذشــت مدت كوتاهي، 

مجددا با تغيير مواضع نمايندگان بحران سياسي از 
سر گرفته شود.

از ســوي ديگر، بحران داخلي حزب حاكم )سازمان 
ملي مااليي هاي متحد( كه طي 6دهه گذشــته بر 
مالزي حكومت كرده نيــز پيچيدگي هاي معادله 

نخست وزيري را دوچندان كرده است. 
اين حزب در نتيجه بحران مشروعيت، 

محاكمه دادگاهي برخي ســران 
و همچنين انشقاق هاي دروني، 
موضع روشــني در قبال مسئله 

نخســت وزيري نداشــته و 
دست كم 3گرايش اساسي 

در آن ديــده مي شــود: 
حمايت از انحالل دولت 
فعلي و نخست وزيري انور 

ابراهيم، مخالفت شديد با 
اعطاي مناصب عالي حكومتي 

به انور ابراهيم و اتخــاذ موضع ميانه و 
پيروي از تصميم پادشــاه. تمام اينها 

درحالي اســت كه گفته مي شــود 
اكثريت شــوراي حــكام مالزي 
)سالطين ايالت هاي 9گانه اين 
كشور( موضع منفي نسبت به 
نخست وزيري دارد؛ امري كه 
بدون شك بر تصميم نهايي 
پادشاه تأثيرگذار خواهد بود.

رئيس حزب عدالت مردم با كسب حمايت اكثريت پارلمان، به دنبال به دست گرفتن قدرت در مالزي است
آيا عصر انور ابراهيم در مالزي فرارسيده است؟

بازگشت پرقدرت ترامپ  به كورس انتخابات

»خب، من شكســتش دادم و تستم هم منفي شــده است. به شدت 
احساس قدرت مي كنم. مي خواهم به ميان شما بيايم و همه شما را 
ببوسم.« دونالد ترامپ ديروز سخنان خود را در جمع هوادارانش در 
ايالت فلوريدا اينگونه آغاز كرد تا نشان دهد كه از كمند ويروس كشنده 
كرونا گريخته است. او اينها را در حالي به زبان مي آورد كه هوادارانش 
گوش تا گوش در محل برگزاري ميتينگ انتخاباتي نشسته بودند و 

بدون ماسك براي نامزد جمهوريخواهان هورا مي كشيدند.
ترامپ ديروز بعد از 10روز پرفرازونشــيب، باالخره رسما رقابت هاي 
انتخاباتي اش را از ســر گرفت تا شــايد بتواند طي فرصت 3هفته اي 
پيش رو، نامزد حزب دمكرات را از صحنه به در كند. به نوشته روزنامه 
نيويورك تايمز، تيم پزشكي كاخ سفيد نيز اعالم كرد كه تست كروناي 
او منفي شــده و منعي براي حضور در تجمع هاي مردمي ندارد. اون 
بدون ماسك در جمعي حاضر شد كه حتي يك نفر از آنها هم ماسك 
به صورت نداشــتند و فاصله اجتماعي را رعايت نكرده بودند. اين در 
حالي است كه شمار مرگ ومير ناشي از ويروس كرونا در آمريكا از مرز 
214هزار نفر گذشته و اين ويروس روزانه بيش از 45هزار آمريكايي 
را مبتال مي كند؛ شرايطي كه باعث شــده ترامپ و دولتش به خاطر 
سوءمديريت در اين بحران، هدف انتقادهاي شديد مخالفان قرار گيرد. 
ترامپ دوره تازه كمپين انتخاباتي اش را از ايالت فلوريدا آغاز كرده كه 
در ميان ايالت هايي كه كليدي خوانده مي شــوند، بيش از همه رأي 
الكترال دارد. فلوريدا جزو 6 ايالتي است كه گاهي به نفع دمكرات ها و 
گاهي به نفع جمهوريخواهان رأي مي دهد و به همين دليل پيروزي در 
آن براي نامزدهاي انتخابات حياتي است. تكليف ديگر ايالت ها تا حد 
زيادي مشخص است و هر يك از 2 حزب، پايگاه رأي خاص خود را در 
آنها دارند. در سال2016، ترامپ با اختالف بسيار كم پيروز فلوريدا شد 
و همه 29رأي الكترال را به سبد خود ريخت. امسال اما نظرسنجي ها از 
پيشتازي بايدن در اين ايالت حكايت دارد، ولي فاصله 5درصدي فعلي 
آنقدري نيست كه بايدن بتواند روي آن حساب ويژه باز كند. همين 
باعث شده تا فلوريدا به يكي از نقاط اصلي نبرد ميان دوطرف تبديل 
شــود. نامزد جمهوريخواهان قرار است طي 4روز، به 4 ايالت كليدي 
ســر بزند و ســخنراني كند. تجمع ديروز بدون رعايت پروتكل هاي 
بهداشتي برگزار شد و مورد انتقاد بســيار قرار گرفت، اما ترامپ آن را 
نشانه شجاعت خود و هوادارانش دانست و مثل قبل، رقيب دمكراتش 
را »ترسو« و »خواب آلود« ناميد. ترامپ بارها بايدن را به خاطر رعايت 
پروتكل هاي بهداشتي، فاصله اجتماعي و ماسك زدن مورد تمسخر 
قرار داده است. ترامپ كمپين خود را با يك تجمع پرشور بار ديگر آغاز 
كرد، اما حرف تازه اي نداشت. به هيالري كلينتون، رقيب دمكراتش 
در انتخابات سال 2016 تاخت، رسانه ها را فاسد خواند، مردم آمريكا 
را از قدرت گرفتن چپ هاي راديكال ترساند و نسبت به حاكم شدن 

سوسياليسم بر آمريكا درصورت پيروزي جو بايدن هشدار داد.

انتخابات آمريكا

  روزنامه ژاپن تايمز در صفحه نخســت 
خود در گزارشــي در مورد ماندگاري ويروس 
كرونا روي اسكناس و صفحه موبايل هشدار 
داده است. اين روزنامه به نقل از يك مؤسسه 
تحقيقاتي اســتراليايي نوشته كه ويروس در 
دماي اتاق )20درجه( تا 28روز روي اسكناس 
و صفحه موبايل باقي مي ماند. اين مدت، براي 
ويروس آنفلوآنزا 17روز است. ويروس كرونا 
در دماي 40درجه كمتر از يك روز دوام دارد. 
در اين گزارش هشــدار داده شده كه با توجه 
به دوام بيشــتر ويروس كرونا در هواي سرد، 

كشورهاروزهاي سختي را در پيش دارند.

  روزنامه پرتيراژ يو اس اي تودي در گزارش 
مفصلي به تشــريح وضعيت رقابت  ميان جو 
بايــدن و دونالد ترامــپ در 6ايالت كليدي 
آمريكا كه بسياري معتقدند تكليف انتخابات 
رياست جمهوري را مشخص مي كنند، پرداخته 
اســت. اين 6ايالت در مجموع داراي 101رأي 
الكترال از كل 538رأي الكترال هستند و رقابت 
در آنها به قدري نزديك است كه به ايالت هاي 
چرخشي معروف شده اند؛ يعني ساكنان آنها 
گاهي به دمكرات ها و گاهي به جمهوريخواهان 

رأي داده اند. 

روزنامه ژاپن تايمز ]ژاپن[

عمر 28روزه كرونا روي اسكناس 
و موبايل

روزنامه يو اس اي تودي ]آمريكا[

 رقابت نفس گير 
در 6ايالت كليدي آمريكا

197119992015 فوريه1983200820182020

198220032016 سپتامبر1998201320192020

 انور ابراهيم در 
نخستين كنش 

سياسي مهم خود 
جنبش جوانان 
مسلمان را در 

24سالگي تاسيس 
كرد.

 در ادامه بحران داخلي مالزي، انور 
ابراهيم از حزب حاكم جدا شده و 

حزب عدالت مردم را تاسيس كرد؛ 
جرياني كه هم اكنون به عنوان 
يكي از اصلي ترين كانون هاي 

اپوزيسيون مالزي شناخته 
مي شود. او كمي بعد براساس حكم 
دادگاهي كه همواره آن را سياسي 

خوانده است، زنداني شد.

 با پايان بررسي ها و 
تحقيقات دادگاه عالي، 

انور ابراهيم بار ديگر 
به اتهام فساد اخالقي 
محكوم به زندان شد.

 او يك سال بعد به عنوان وزير 
ورزش و جوانان وارد دولت شده 

و پس از آن، با ورود به حلقه ياران 
نزديك ماهاتير محمد، مسير رشد 

در ساختار حكومتي را با سرعت 
قابل توجهي طي كرد )1986 وزير 

آموزش، 1991 وزير امور مالي و 
1993 معاون نخست وزير(

 درحالي كه انور ابراهيم مدعي بود 
به اكثريت پارلماني براي رياست 

بر دولت دست يافته، مجددا 
بررسي اتهامات جديدي مبني 
بر فساد اخالقي در دستور كار 
دادگاه عالي مالزي قرار گرفت. 
ابراهيم برگزاري اين دادگاه را 

تالشي براي كنار زدن او از رهبري 
اپوزيسيون عنوان كرد.

 ائتالف ماهاتير محمد و انور 
ابراهيم به پيروزي بي سابقه اي 

در انتخابات پارلمان دست 
يافته و به اين ترتيب، بيش 

از 6دهه اكثريت مطلق حزب 
حاكم در پارلمان به پايان 

رسيد. 5روز بعد از انتخابات، 
انور ابراهيم از زندان آزاد شد.

 در نتيجه فشار حاميان انور 
ابراهيم براي تعيين موعد 

اجراي طرح ائتالف مشترك 
و نخست وزيري انور ابراهيم، 

ماهاتير محمد رسما از رياست 
دولت استعفا كرد.

 پس از پيوستن به حزب حاكم 
در 36سالگي با شركت در 
انتخابات به عنوان نماينده 
ايالت زادگاه خود در پارلمان 
انتخاب شد.

 ماهاتير محمد سرانجام از 
رياست دولت كناره گيري 
كرده و كمتر از يك سال 
بعد، انور ابراهيم نيز از 
زندان آزاد شد.

 در پي رسوايي مالي در دولت 
رزاق، ماهاتير محمد از حزب حاكم 
جدا شده و حزبي جديد تاسيس 
كرد. اين حزب كمتر از يك سال 
بعد با حزب عدالت مردم ائتالف 
كرد و ماهاتير محمد نيز از برنامه 
خود براي نخست وزيري انور 
ابراهيم خبر داد.

 همزمان با آغاز تنش هاي 
داخلي مالزي كه درنتيجه 
بحران مالي كشورهاي شرق 
آسيا تشديد شده بود، بررسي 
پرونده انور ابراهيم به اتهام 
فساد مالي كليد خورد. برگزاري 
دادگاه، اعتراضات مسلمانان 
مااليي را به دنبال داشت.

 سرانجام و با وجود تمام 
تالش هاي انور ابراهيم، 
معادالت پارلماني تغيير كرده 
و نجيب رزاق )از ديگر حاميان 
ماهاتير محمد( به جاي او 
به عنوان نخست وزير انتخاب 
شد.

 انور ابراهيم تمام اتهامات 
اخالقي عليه خود را رد 
كرده و آنها را سياسي 
خواند. دادگاه عالي مالزي 
نيز به دليل عدم وجود 
مدارك كافي، پرونده را 
مختومه اعالم كرد.

 انور ابراهيم از كسب حمايت 
اكثريت اعضاي پارلمان براي 
رياست بر دولت خبر داد. او 
كمتر از 2هفته بعد، ليست 
حاميان خود در پارلمان را 
تقديم پادشاه كرد.

ازسرگيري مذاكرات صلح افغانستان در دوحه

هيات های تماس تيم مذاكرات طالبان و دولت افغانستان، پس از 
وقفه دو هفته اي، ديدارهاي خود را براي رســيدن به چارچوب آسيا

مشــخص براي مذاكرات صلــح بين االفغاني در دوحــه قطر از 
سرگرفتند. محمد نعيم، سخنگوی دفتر سياســی طالبان در قطر، در پستي 
توييتري از سر گيري نشست هاي دوجانبه را تاييد كرده است. با گذشت حدود 
يك ماه از آغاز مذاكرات صلح افغانستان، هنوز دو طرف بر سر شيوع كار مذاكرات 
به توافق مشخصي دســت پيدا نكرده اند. اعضاي هر يك از هيات هاي مذاكره 
كننده، طرف مقابل را به كارشكني متهم مي كنند. طالبان اصرار دارد كه تنها 
فقه حنفی و موافقتنامه طالبان و آمريكا در اين روند مبنای حل اختالفات باشد 
اما دولت در مقابل، به در نظر گرفتن فقه جعفری و اعالميه مشترك آمريكا و 
دولت نيز اصرار دارد. 8 ماه از امضاي توافق صلح ميان طالبان و آمريكا مي گذرد 
اما هنوز هيچ توافق اوليه اي بر سر صلح ميان طالبان و دولت شكل نگرفته است 

و درگيري ها در خاك افغانستان همچون گذشته ادامه دارد.

ماهيت و سرنوشت جنگ يمن بيش از هر 
چيز به وضعيــت بنادر اين كشــور گره خاورميانه

خورده اســت؛ بنادري كه گفته مي شود 
طي سال هاي آينده نقش استراتژيكي در تعيين معادله 
قدرت خواهند داشت. به نوشته روزنامه القدس العربي، 
اگرچه امارات بيشترين نفوذ و سيطره را بر بنادر يمني 
دارد، اما در مقابل، نوعي اجماع ميان دشــمنان و حتي 
رقباي امارات در حال شكل گيري است كه مي تواند در 
پرونده يمن براي اين كشــور هزينه ســاز شود. شايد 
بهترين نشــانه در تأييد اين ادعا، انتقادات بي ســابقه 
مقامات دولت منصور هادي از عــدم  نظارت بر حضور 
امارات در بنادر اين كشور باشد؛ انتقاداتي كه مخصوصا 
بعد از توافق عادي سازي  روابط با اسرائيل، همراه با موج 
رسانه اي شكل گرفته در جهان عرب عليه امارات شدت 
يافته اســت. همزمان با افزايش موج انتقادات، محمد 
صالح بن عديو، استاندار شبوه )وابسته به دولت هادي( در 
مصاحبه با شبكه الجزيره، درباره عدم  همكاري امارات با 
مقامات دولتــي يمن براي نظارت بر بنادر اين كشــور 
افشاگري كرد. به گفته او، سفارت امارات در عدن تا كنون 
3درخواست رســمي دولت هادي براي بازديد از بنادر 
عدن و حضرموت را بي پاسخ گذاشته است. اين در حالي 
است كه به گفته بن عديو، نقض حاكميت يمن از سوي 
اماراتي ها محدود به بنادر نبوده و برخي از ميادين نفتي 

و فرودگاه ها را نيز شامل مي شود.
به نوشــته روزنامه العربي الجديد، ريشــه بخشــي از 
حمالت دولت هادي عليه امارات، به بحران مالي يمن 
و ناتوانــي از صــادرات كاال، بدون دسترســي به بنادر 
جنوبي برمي گردد. براي مثال، صادرات مشتقات نفتي 
و همچنين ماهانه 600هزار بشكه نفت يمن در نتيجه 
سيطره كامل اماراتي ها بر بندر بلحاف )سواحل جنوبي( 
عمال طي 6 ماه گذشته متوقف شده؛ آن هم درحالي كه 
اين كشور به دليل بحران كرونا بيش از هر زمان ديگري 
به منابع مالي و ارز نيازمند است. به گفته استاندار شبوه، 
دولت هادي تصميم گرفته تا زمانــي كه تكليف بنادر 
تحت سيطره امارات روشن شود از بندر نشيمه در شبوه 
براي صادرات كاال اســتفاده كند، اما با توجه به فاصله 
زياد اين بندر از مراكز توليد مشتقات نفتي و همچنين 
عدم  ثبات امنيتي منطقه نشيمه، نمي توان به عنوان يك 

راه حل دائمي و كارآمد از آن ياد كرد.
تمام اينها در حالي اســت كه امارات مراكز استراتژيك 
يمن همچون بنادر يــا فرودگاه هاي اين كشــور را به 

پايگاه هاي نظامي بــراي نيروها و متحدين خود تبديل 
كرده است. استاندار شــبوه با بيان اين مطلب از انتقال 
انبارهاي سالح اماراتي ها در جنوب به بندر بلحاف خبر 
داده اســت. به گفته او، وجود زيرساخت هاي عمراني و 
امنيتي مناســب در اماكني نظير بندر يا فرودگاه باعث 
مي شود هزينه تامين امنيت نيروها و يا تجهيزات نظامي 
به طور چشــمگيري كاهش پيدا كند و بر اين اســاس 
امارات تمايل دارد از اين مراكز مدنــي به عنوان پايگاه 

نظامي استفاده كند.

پيشينه حضور اماراتي ها در بنادر يمن
اگرچه جنگ جاي پاي امــارات در بنادر يمن را محكم 
كرد، اما اين كشــور پيــش از آغاز جنــگ وارد بنادر 
يمني شده بود. به طور مشخص شــركت بنادر دبي از 
ســال2008 طي قراردادي با دولت علي عبداهلل صالح، 
امتياز اداره بندر عدن به مدت 100ســال را به دســت 
آورده بود. براســاس اين قرارداد شركت بنادر دبي قرار 
بود با سرمايه گذاري 220ميليون دالري، بندر عدن را 
توسعه داده و ظرفيت هاي تجاري آن را تقويت كند. اما 
با گذشت 3سال، بندر عدن بخش مهمي از قراردادهاي 
تجاري خود با شــركت هاي بزرگ كشتيراني، از جمله 
خطوط APL و PIL آمريكا را از دست داد. جالب آنكه 
تمام اين شركت ها پس از پايان همكاري با بنادر يمن، 
بنادر مشــهور امارات ازجمله راشد و جبل علي را براي 

ادامه همكاري ها در خليج فارس انتخاب كردند. 
در پي وقــوع انقالب يمن و ســقوط دولــت صالح در 

ســال2011، قرارداد اجاره 100ســاله بندر عدن نيز 
همانند بســياري ديگر از معاهدات خارجي اين دولت 
از ســوي انقالبيون مورد بازبيني قرار گرفته و در برخي 
موارد ملغي گرديد. اما ســير تحــوالت يمن به گونه اي 
پيش رفت كه اماراتي ها بار ديگر در سال 2015به بندر 
عدن بازگشتند، اگرچه اين بار از طريق حمله نظامي و 

نه قرارداد تجاري. 

ميزان خسارت هاي اقتصادي يمن
براســاس آماري كه دولت منصور هادي منتشر كرده، 
خسارت هاي ناشــي از توقف صادرات نفت، گاز و ساير 
مشــتقات نفتي اين كشــور 50ميليــارد دالر ارزيابي 
مي شــود. اين عدد صرفا مربوط به توقف صادرات است 
و هيچ ارتباطي با خسارت هاي جنگي و تخريب بخش 
عمده زيرســاخت هاي يمن طي ساليان گذشته ندارد. 
ســهم يمن از بازار جهاني نفت تا پيش از سال2015 و 
سيطره امارات بر بنادر اصلي اين كشور، روزانه 120 الي 
130هزار بشكه بوده است. بايد توجه داشت كه صادرات 
نفت موتور محرك اقتصاد يمن به شمار رفته و بيش از 
70درصد از درآمد دولت اين كشور را تشكيل مي دهد. 
از سوي ديگر، درآمد ســاالنه يمن از محل ماليات هاي 
گمركــي در بنادر نيز تــا قبل از ســال2015 بيش از 
500ميليون دالر عنوان شده است. جامعه يمن در سايه 
جنگ و ناتواني دولت از تامين نيازهاي اساسي مردم، با 
بحران غذايي و بهداشتي بي سابقه اي در تاريخ اين كشور 

روبه رو شده است.

تالش يمني ها براي آزادسازي بنادر از سيطره امارات
دولت يمن به دليل تسلط امارات بر بنادر اصلي اين كشور، بخش عمده اي از درآمدهاي صادراتي خود را از دست داده است

پيشينه پرفراز و نشيب انور ابراهيم
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ناخواندهنقشمقصودازكارگاههستي
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  متأســفانه پيش بيني هايي كه در 
مورد شيوع گسترده تر كرونا با شروع 
پاييز به عمل آمده بــود، به حقيقت 
پيوســت. در اين فاجعــه اي كه رخ 

داده و ســير تصاعدي مبتاليان و 
فوتي ها، متهم آنقدر زياد است كه 
كدامشــان بگيري. نمي داني انگشــت اتهام را به سوي 

رها كردن امور به حال خود و بي تفاوتي عمومي را نسبت 
به آنچه شاهدش هستيم، مقايســه كنيد با ماه هاي اول 
شــيوع كرونا؛ زماني كه ميزان رعايت بســيار بيشتر از 
امروز بود و انگار هرچه تلفات بــاال رفته هم ترس مردم 
ريخته و هم اعمال مديريت و اراده و تصميم مســئوالن 
متزلزل شــده. مي گويند همه خسته شــده اند و افكار 
عمومي حساسيت شان به خبرهاي تلخ و ترسناك كرونا 
كمرنگ شــده. حاال چند روزي اســت محدوديت  هاي 
تازه اي درنظر گرفته شــده كه براســاس آنچه در كوچه 
و خيابان مشهود اســت، هنوز با اجرايي شدنشان فاصله 
بســيار داريم. واقعيت اين اســت كه ما در يك وضعيت 
 رهاشدگي به سر مي بريم. از شعارها و توصيه هايي كه در 
رسانه ها منتشر مي شود اگر بگذريم، در مقام عمل، اين 
رها شــدگي را مي توانيم در همه ابعاد و با تمام وجودمان 

درك كنيم.
  ظاهرا آنها كــه بايد بداننــد نمي دانند يــا فراموش 
كرده اند يا برايشان مهم نيست كه ما تهمتن و رويين تن و 
رستم دستان نيستيم. به نظر مي رسد روي آستانه تحمل 
ما زيادي حســاب بــاز كرده اند. از طرفــي كرونا فاجعه 
مي آفريند و از طــرف ديگر بحران اقتصــادي روزبه روز 
و ساعت به ساعت شــديد تر مي شــود. اين را كه با اين 
دست فرمان تا كي و تا كجا مي شــود پيش رفت، كسي 
نمي داند. روزگاري اگر حرفي مي زدي، به ســياه نمايي 
متهم مي شدي ولي االن خود دســت اندركاران در صف 
اول انتقاد ايستاده اند. بازار اتهام زني داغ است و هر گروه و 
جناح و سازماني مشكالت را گردن طيف مقابل مي اندازد. 
فرقي هم نمي كند كه موضوع چه باشــد؛ از شيوع كرونا 
تا باال رفتن قيمت ســكه و ارز و افزايش تــورم گرفته تا 
پرداخت نشدن طلب برانكو و شفر، هميشه مقصر ديگري 
اســت. براي پدري كه نمي داند چطــور و چگونه جواب 
نيازهاي اوليه و بديهي همسر و فرزندانش را بدهد، براي 
جواني كه شــغل و درآمد و آينده نــدارد و هواداري كه 
اين پرسپوليس و استقالل تنها دلخوشي  اش است، اين 
فرافكني ها چه دردي را درمان مي كند؟ توجيه كارهاي 
نكرده، راه هاي نرفته و اقدامات انجام نشده و پشت گوش 
انداخته شده تا كي قرار است ادامه داشته باشد؟ فقط بايد 
ناشنوا باشي يا خودت را به نشنيدن بزني كه  رنج و سختي 
مردم را نشنوي؛ مردمي كه اتفاقا تا دلتان بخواهد مسئول 
و متولي به نمايندگي شان در حال درفشاني هستند. همه 
هم در ظاهر از درد مردم مي گويند و نمي خواهند بپذيرند 

كه دوره گفتار درماني تمام شده.
  ما متأســفانه ترميناتور نيســتيم، كاش بوديم. براي 
دوام آوردن به نيرويي فرا بشري نياز داريم؛ به معجوني كه 

در قوطي هيچ عطاري پيدا نمي شود. 

يكي نزد موالنا شمس الدين تبريزي گفت كه »من به دليل قاطع، 
هستي خدا را ثابت كرده ام«. بامداد، موالنا شمس الدين گفت كه 
»دوش مالئكه آمده بودند و آن مرد را دعا مي كردند كه الحمدهلل 
خداي ما را ثابت كرد. خدايش عمر دهاد! در حق عالميان تقصير 
نكرد. اي مردك! خدا ثابت اســت. اثبات او را دليلي مي  نبايد. اگر 

كاري مي كني خود را به مرتبه و مقامي پيش او ثابت كن و اگر نه او بي دليل ثابت است«.
فيه مافيه، موالنا جالل الدين محمدبلخي

در روزهايي كه جامعه ايران، از غم فقدان ابدي 
استاد محمدرضا شــجريان ماتم زده بود، يكي 
از مشــاوران رئيس جمهوري پيشــين با ربط 
دادن تشــييع جنازه اين هنرمند بي تكرار به 

پشتيباني مردمي از يك جريان سياسي، 
كام سوگواران را تلخ كرد. اين آقا كه به 
صحبت هاي جنجالي اش شهره است، با 

استنتاجي بي اساس، آنچه را از نظرخود قلت حضور مردم در تشييع 
جنازه استاد فقيد هنر ايران خوانده بود، به هواداري مردمي از يك 
جريان سياسي ربط داده و مدعي شده بود فالن جريان سياسي مرده 
است. برداشت سياسي از يك تشييع جنازه، تنها زماني موضوعيت 
دارد كه حاضران در مراسم، قائل به اين مسئله باشند كه حضورشان 
پيامي سياسي دارد. ويژگي استاد شجريان اما اين بود كه زندگي و 
هنرش از مناسبات سياسي و حزبي فراتر بود. همه سوگواران او هم 
فقدانش را مصيبتي جانكاه براي هنر و زندگي عمومي مي دانند تا 
سياست ايران. او هرگز صداي هيچ حزبي نشد و تنها خود را يكي از 
مردم مي خواند. اصال كند و كاو درباره حضور مردم در يك مراسم 
عمومي، در شرايطي كه همه گيري كرونا محيط هاي ناامن خارج 
از خانه را به ميدان مين تبديل كرده بي رحمانه و سنگدالنه است. 
در فضايي كه عــزاي عمومي، به معناي واقعي كلمه، تمام كشــور 
را گرفته بود، مطرح كردن چنين اســتنتاج نادرســتي موجي از 
خشم عمومي در فضاي مجازي به همراه داشت. با توجه به ميزان 
محبوبيت استاد شجريان، فوران خشــم عمومي هم طبيعي بود. 
اما آيا خشمگين شــدن در چنين مواردي كافي است؟ يا بايد اين 
صحبت ها به نحوي پاسخ داده شود؟ با وجود فوران خشم، بهترين 
كاري كه مي شود در اين موارد كرد سكوت است. تجربه و واقعيات 
ثابت كرده كه هيچ واكنشي به جز سكوت و ناديده گرفتن نمي تواند 
اين موضع گيري هاي معموال سودجويانه را بي اثر كند. كسي كه روح 
عمومي جامعه را ناديده مي گيرد و صحبت هايي برخالف آن مطرح 
مي كند، معموال به دنبال كشــف حقيقت نيست. هدف هميشگي 
براي اين افراد، ديده شدن است. و چه كسي به ديده شدن آنها كمك 
مي كند؟ مردمي كه خشمشان فوران كرده. هر يك باري كه چنين 
ديدگاه نادرستي در شبكه هاي اجتماعي بازنشر داده مي شود، افراد 
بيشتري آن را مي بينند. در واقع افرادي كه احساس مي كنند به آنها 
توهين شده، خودشان عامل خصم خود مي شوند. تمرين سكوت 
و ناديده گرفتن، در مواردي مانند چيزي كه به آن اشــاره شد واقعاً 
سخت است. خويشــتن داري در اين موارد و ناديده گرفتن مسئله 
نادرستي كه مطرح شــده، گاهي بي نهايت سخت است اما هرچه 
خويشتن داري و ناديده گرفتن سخت تر باشد، سكوت ما ارزشمندتر 
خواهد بود. براساس اصل آزادي بيان، هر كسي مي تواند هر نظري 
داشته باشــد و آن را به زبان بياورد. اما همين اصل، به ما هم حق 
مي دهد كه سكوت و زنجيره »مردن براي جلب توجه « را قطع كنيم. 
سكوت در شبكه هاي مجازي گاهي سخت و جانكاه است، اما بهترين 

سالحي است كه در اختيار ماست.

شعر حافظ، آيينه تمام نماي فرهنگ و احوال روحي 
ماســت كه وقت خواندن غزل هاي او تداعي هاي 
مختلفي را در ما برمي انگيزد و با آنكه قرن هاست 

مردم ايران با شعر حافظ زيسته اند، ولي هر بار 
جلوه  هاي تازه اي از شعر او براي مخاطب 

رخ مي  نمايد.
حافظ به موسيقي ايراني تسلط كامل 

داشته و اين آشنايي نه تنها با توجه به اينكه بسياري از موسيقي دانان و 
آوازخوانان نيز لقب حافظ داشته اند، در تخلص ايهام آميز او آشكار است، 
بلكه در سرشاري شعر او از انواع موسيقي كه غالبا به آن اشاره  كرده اند، 
بسيار مؤثر است و پيوند ميان شعر و موسيقي است كه نفوذ اين هر دو هنر 
را ميان مردم بيشتر مي كند و بسياري از مخاطبان امروز، آشنايي بهتر با 
حافظ و سعدي و مولوي را مديون شجريان و ديگر هنرمندان برجسته 
مي دانند. حافظ همچنين با شــعرش نه تنها اوضــاع و احوال بحراني و 
پرآشوب روزگار خود را با همه غم ها و شــادي ها، اميدها و نوميدي ها، 
رياكاري ها و دشمني ها و ابتالئات ديگر مردم ديار و دوران خويش بيان 
مي كند، بلكه شعرش همانند آينه اي است كه اوضاع و احوال و روزگار 
زيسته ما را هم منعكس مي كند. حافظ براي بيان احوال دروني خويش 
از قدرت كلمات و تركيبات و ظرفيت هاي همه جانبه آنها بهره مي جويد 
و به آنها ظرفيت ها و معاني تازه مي بخشــد و هنرمندانه توانمندي هاي 
بالغي، ايهامات و ابهامات و تصاوير شاعرانه را كشف مي كند و با استفاده 
از ايجاز سحرآفرين كالمش، مي تواند قالب به ظاهر محدود كم ظرفيت 
غزل را به وسيله اي پرتوان و كارآمد براي بيان تفكرات متفاوت و حتي 

متناقض خود بدل سازد.
روز حافظ فرصتي مناسب براي بازنگري و بررسي كارنامه حافظ پژوهي 
در ايران و جهان است و زمينه خوبي براي بررسي مجدد شعر و انديشه و 
هنر حافظ. امسال ياد استاد شجريان در اين روز به ما يادآوري مي كند 
كه موسيقي ايراني همواره در طول تاريخ برترين و مؤثرترين شناساننده 
شعر و ادب فارسي و ســرانجام برترين و مؤثرترين شناساننده فرهنگ 

ايران در جهان بوده است.
در پايان اين يادداشت اگر بخواهم به كارنامه حافظ پژوهي در يك سال 
گذشته اشاره اي كنم، بايد بگويم از ميان 203 اثر با شمارگان 340665 
نسخه كه از ابتداي سال 1398 تا شهريور1399 درباره حافظ و از حافظ 
منتشر شده است، 85 اثر با تيراژ 277480 نسخه به چاپ ديوان حافظ و 
منتخب ديوان اختصاص داشته است. از اين ميان باالترين تيراژ به ديوان 
حافظ چاپ دفتر نشر معارف با تيراژ 125هزار نسخه اختصاص داشته 
است. همچنين 118اثر با تيراژ 63185 نسخه نيز به شروح ديوان حافظ 
و نقد و تفسير و زندگينامه حافظ اختصاص داشته است. بيشترين تعداد 
چاپ در ميان نقد و تفســيرهاي ديوان حافظ به كتاب »عرفان حافظ« 
نوشته مرتضي مطهري اختصاص داشته كه تاكنون 39 بار تجديد چاپ 
شده است. »عرفان و رندي در شــعر حافظ« نوشته داريوش آشوري و 
»حافظ ناشــنيده پند« نوشته ايرج پزشــكزاد هم پس از آن بيشترين 

تجديد  چاپ را به خود اختصاص داده  اند.

»يــك  كتــاب 
خانواده  عجيب« 
نوشته بوفي نيل 
با ترجمــه بهاره 
قاسم پور منتشر 
شد. نويسنده اين 
كتاب 20ســال 
تمــام در حــوزه  

علوم كامپيوتر كار مي كرد، اما همواره 
مشتاق بود كه براي فرار از روزمرگي ها 
بتواند دربــاره  داســتان ها و اتفاقات 
غيرعادي زندگي اش بنويسد. نهايتا هم 
تصميم  خود را عملي كرد كه نتيجه اش 
شد كتاب »يك خانواده  عجيب«. اين 
كتاب از همان بدو انتشار مورد استقبال 
قابل توجهي قرار گرفت؛ چنان كه مجله  
نقد كتاب كركاس درباره اش نوشــت: 
»كتابي دلنشــين و احســاس بر انگيز 
دربــاره  كمي متفاوت بودن.« ســايت 
آمازون هــم اينگونه به اســتقبال آن 
رفت: »نه شــبيه خانواده ــاي عادي، 
نه شــبيه خاطراتي عادي. كتاب يك 
خانواده  عجيب بيشتر شبيه داستاني 
است خيالي، مملو از تعليق، هيجان و 

شوخ طبعي.« 
بوفي نيل در نخستين و تنها كتاب خود 
از خاطراتش به عنوان زني مي نويســد 
كه جدا شــده اســت، دو فرزند شلوغ 
دارد كه بايد به تنهايــي آنها را بزرگ 
كند، شغلش سنگين و طاقت فرساست، 
مادربزرگش در آستانه  مردن است و در 
كل، زندگي بر وفق مرادش نيست، اما 
نه تنها از پا نمي نشيند، بلكه به بازسازي 
زندگي اش مي پــردازد. در واقع »يك 
خانــواده  عجيب« را مي تــوان كتابي 
دانست كه با زباني ســاده و طنازانه در 
ستايش اميدواري و ايمان نوشته شده 

است و البته در ستايش نوشتن.
اين كتــاب با عنــوان فرعــي »براي 
تماشاي گذشته زل بزن به نزديك ترين 
آينه«، در 224 صفحــه و با قيمت 35 
هزار تومان از ســوي نشر خزه به چاپ 

رسيده است.

محمدعلي بن ابوطالب متخلص به َحزين و معروف به 
شيخ علي حزين در سال 1103 قمري در اصفهان  زاده 
شــد. او از تبار زاهدي ها و نوادگان شيخ زاهد گيالني 
است. از اســتادان حزين مي توان به امير سيدحسين 
طالقاني اشاره كرد. او جهانگرد و همچنين دانشمندي 
جانورشــناس بود. وي همچنين از آخرين شــاعران 
بزرگ ســبك هندي بود. از آثار او مي توان به تذكره 

شعرا، ديوان اشعار، صفير دل و حديقه ثاني در برابر حديقه سنايي و تذكارات العاشقين 
در برابر ليلي و مجنون اشاره كرد. تذكره حزين الهيجي با سبكي ساده و پخته به نگارش 
درآمده اســت. حزين در كتاب تاريخ خود به نام »زندگي شيخ حزين به قلم خود او« 
وضعيت اصفهان در زمان حمله افغانان و نيز اشغال ايران به وسيله تركان عثماني را شرح 
مي دهد. حزين الهيجي سال 1146ق به هند رفت و سال 1181ق در حدود78سالگي 

در بنارس درگذشت و در همان شهر دفن شد.

  ساختفيلمسينماييازاثرچاپنشدهفاكنر
نمايشنامه اي متعلق به ويليام فاكنر بعد از 80سال 
از انباري واقع در منطقه بورلي هيلز كاليفرنيا كشف 
شده است كه گفته مي شود به زودي توسط هاليوود 
ساخته خواهد شد. اين نمايشنامه قرار است تبديل 
به يك فيلم سينمايي شــود. به گزارش تلگراف، 
»كارل روليســون« استاد دانشــگاه و نويسنده 

بيوگرافي فاكنر نام اين نمايشنامه را »پرواز فرشته« اعالم كرده است و گفته مي شود از 
هم اكنون پروژه ساخت اثري سينمايي يا تلويزيوني براساس آن كليد خورده است. فاكنر 
در اين نمايشنامه ماجراي قاتلي را روايت مي كند كه سعي مي كند به واسطه يك عضو 

 هيأت منصفه به نام »ورا مورگان« بي گناهي خود را ثابت كند.
  كروناوافزايشفروشكتابهايمانگا

شــركت توزيع كننده كتاب هاي مصور مانگا در 
اياالت متحده مي گويد ويروس كرونا باعث شده 
فروش اين كتاب ها در ماه ها و هفته هاي گذشته 
افزايش يابد. به گزارش گودايريدر، بســياري از 
اين كتاب ها طرفداران زيادي در ميان مخاطبان 
آمريكايي پيدا كرده است. مانگا )Manga( صنعت 

كميك استريپ يا كتاب هاي مصور ژاپني از دهه1950 به بعد رونق فراواني در جهان 
يافته است.

  بررسيشيوههايتربيتيشمستبريزي
سي وهفتمين و سي وهشتمين نشســت از مجموعه درس گفتارهايي درباره شمس 
تبريزي چهارشنبه 23 و 30مهر ساعت15 با ســخنراني ايرج شهبازي به »نگاهي به 
مباني و شيوه هاي تربيتي شمس تبريزي« اختصاص دارد كه به صورت مجازي پخش 
خواهد شد. عالقه مندان مي توانند با مراجعه به صفحه اينستاگرام مركز فرهنگي شهر 
كتاب به نشاني Instagram/bookcityculturalcenter اين درس گفتار را به صورت 

زنده مشاهده كنند.

بســياري از مادران و پــدران مي گويند: »ما عاشــقانه 
فرزندمان  را دوست داريم اما نمي توانيم خيلي از جمالت 
مثبت و محبت آميز اســتفاده كنيم و فرزنــد ما بايد 

متوجه شود كه ما چقدر دوستش داريم«. اين فكر، 
چندان صحيح نيست، چرا كه همه ما نياز به نوازش 
كالمي داريم، از كساني كه مدام سرزنش مي كنند 

گريزانيم و ترجيح مي دهيم با افراد صبور و همدل صحبت كنيم. سعي كنيد با استفاده 
از كلمات و جمالت احترام آميز و مثبت، فرزند خود را نوازش كنيد تا او هم نوازشگري را 

از شما بياموزد. كودك بايد شاهد رد و بدل كردن احساسات مثبت و نوازش شما باشد.

سعيدمروتينقد و نظر
منتقد فيلم و روزنامه نگار

علياصغرمحمدخانينگاهيادداشت
معاون فرهنگي شهر كتاب

جوادنصرتي
ويترين روزنامه نگار

قصه هاي كهن

مهارت

قاصدك

تورنتو:كانادايي ها ســالي بيش از 3ميليون تن پالستيك دور 
مي ريزند كه فقط 9 درصدش بازيافت مي شود و همين واقعيت 
باعث شــده تا كانادا از پايان سال2021 اســتفاده از محصوالت 
پالســتيك يكبارمصرف )محصوالتي از قبيل كيسه خريد، ني، 
همزن آبميوه و قهوه، بسته بندي شــش حلقه اي نوشابه، قاشق 
و چنگال و ظروف بســته بندي غذا( را ممنوع كنــد. به گزارش 
يورو نيوز، اين اقدام در چارچوب طرح جامع كانادا براي حذف كامل 

پسماند پالستيكي تا سال 2030 انجام شده است.

داكار:دولــت بنگالدش قصــد دارد براي جــرم تجاوز 
جنســي حكم اعدام تعيين كند؛ ايــن تصميم دولت در 
پي چندين روز تظاهرات عليه باالبودن موارد خشــونت 
جنسي عليه زنان در اين كشــور صورت گرفته است. به 
گزارش بي بي سي، هفته گذشته، انتشار ويدئويي از حمله 
خشونت آميز گروهي به يك زن 37 ساله كه در شبكه هاي 
اجتماعي به طور وسيعي منتشر شد، خشم گسترده مردم 

بنگالدش را برانگيخت.

تگزاس:دونالد نيلي، مرد سياهپوستي كه سال گذشته تصاوير 
او درحالي كه دست بسته، پشت 2 پليس سوار در تگزاس پياده راه 
مي رفت، خبرساز شد، اكنون با شكايت از شهرداري گالوستون، 
درخواست يك ميليون دالر غرامت كرده است. پليس اين شهر 
تگزاس پيش تر بابت اين كار افسران خود عذرخواهي كرده بود. به 
گزارش بي بي سي، اكنون وكالي دونالد نيلي مي گويند او عالوه 
بر جراحتي كه به علت دستبندزدن و گرماي هوا به هنگام انتقال 

متحمل شده، به لحاظ رواني آزرده شده است.

نيويورك: مردی در توييتر خود از اشتباه مادربزرگش و 
دفن گربه همسايه نوشــت. به گزارش ميرور، گويا پس از 
تلف شدن گربه اين خانواده كه همه اعضا عالقه زيادي به 
آن داشته اند، مادربزرگ خانواده به اشتباه و شايد از روي 
حواس پرتي گربه ديگری را كه شبيه گربه آنها بوده دفن 
می كند. اين رويداد در حالی اتفاق افتاده كه گربه همسايه 
نيز با تفاوت يك روز تلف شده بود اما همسايه آنها خبری 

از گربه شان نداشتند.

دفناشتباهيگربههمسايهغرامتيكميليوندالريپليسمتجاوزهايبنگالدشياعدامميشوندممنوعيتكاملكيسهپالستيكدركانادا

آستانهتحمل

اثباتخدا

يكخانوادهعجيبپيوندشعروموسيقي؛يادحافظوشجريانسالحمرگبارسکوت

حزينالهيجي

احساساتمثبتونوازشكودك

 حضرتاميرالمؤمنينعليع:َمْن َحُسَنْت سيَرتُُه، لَْم يَخْف اََحداً؛
انسان نيكوسرشت، از هيچ كس نمي هراسد.

  اذان ظهــر:  11:50   غروب آفتــاب: 17:30   اذان مغرب: 17:48
   نيمه شب شــرعي: 23:09   اذان صبح: 4:47   طلوع آفتاب: 6:11

»علي دايي«  مهاجم تيم فوتبال ايران و باشگاه هرتابرلين 
آلمان در مصاحبــه با روزنامه »الســفير« چاپ بيروت، 
گفت: ما به اين خاطر به لبنان آمديم كه با جام قهرماني 
ملت هاي آسيا به ايران بازگرديم و جز اين آرزوي ديگري 
نداريم. روزنامه السفير با چاپ عكسي از علي دايي كه در 
زمين بازي مشغول دويدن است، نوشته است: چيزي كه 
اين بازيكن را از ديگران متمايز مي كند، اين است كه او در 
اوج شهرت، بسيار متواضع است. مهاجم سرشناس فوتبال 
ايران گفت: چيزي كه اكنون مورد توجه ماست، اين است 
كه مرحله نخست را با موفقيت طي كنيم و بعد به تيم هاي 
ديگر فكر كنيم. دايي در اين گفت و گو افزوده است:  جالل 
طالبي، سرمربي تيم ايران تأكيد كرده كه ما مي توانيم تا 

مرحله آخر پيش برويم.

20 سال پيش 

تمجيدروزنامهالسفيرازعليدايي
همشهري 23مهر 1379
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سند

 به دنبال 
ارتقای جایگاه

منصور در اواخر دهه30 در راس شوراي عالي اقتصادي قرار گرفت که بيشتر به 
شاه گزارش مي داد و او را با طرح هاي اقتصادي پيش رو آشنا مي کرد. در چنين 
سال هايي او سعي داشت که شوراي عالي اقتصادي را به عنوان يک سازمان در 
راس دولت حفظ کند و بر همين مبنا با بررسي ساختار کشورها سعي مي کرد 
مشابه ســازمان خود را در دولت هاي ديگر کشــورها بيابد. در اين دو سند اين 
موضوع به خوبي روشن است. به نظر مي رسد که منصور در اين سال ها هيچ گاه 

فکر نمي کرد که 5سال ديگر نخست وزير خواهد شد. 

مرد محكم نفت
فؤاد روحاني، 10اردیبهشت 1343، 

دبيركلي اش در اوپك تمام شد

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

او آدم اولين هــا بود؛ ســال 40، 
نخستين دبيركل سازمان كشورهاي 
صادركننده نفت )OPEC( شــد و 
سال 43، نخستين كسي بود كه بر 
صندلي دبيركلي ســازمان عمران 

منطقه اي )RCD( تكيه زد�
بيش از 40 ســال در ســازوكار و 
سياســتگذاري هاي نفتي ایران 
حضور داشــت؛ هم مشاور دكتر 
مصدق در دوران نخست وزیري اش 
بود و هم در مذاكرات كنسرسيوم، 
مترجــم دكتر امينــي و از اینها 
مهم تر، 10 سال هم قائم مقام رئيس 
هيأت مدیره و مدیرعامل شركت 

ملي نفت بود�
فــؤاد روحانــي در شــرایطي 
به دبيركلــي اوپك رســيد و 
دبيرخانه اش را در ژنو تأســيس 
كرد كه به قول خودش: »از طرفي 
ایران بعد از ملي شــدن نفت بين 
كشــورهاي توليدكننده اهميت 
خاصي داشــت و از طرف دیگر 
دبيركل اوپــك ایراني بود«� این 
به آن معنــا بود كه از یك ســو  
»كشــورهاي بين المللي نفت كه 
منافع خود را در خطر مي دیدند 
درصدد برآمدند كه با استفاده از 
وسایلي كه معموال در كشورهاي 
جهان ســوم به كار مي بردند آن 
ســازمان را از ميان بردارند« و 
ازسوي دیگر »متأسفانه��� در ایران 
زمينه مســاعدي براي پيشرفت 
اقدامات ضد اوپك وجود داشت�« 
چون جز آنكه مدیران نفتي ایران 
فكر مي كردند ونزوئال در پي آن 
است قطب نفت را از خليج فارس، 
به دریاي كارائيب ببرد؛ »اولياي 
امور و به خصوص آقاي اسداهلل علم 
در مقام نخست وزیر و دكتر اقبال 
در مقام رئيس هيأت مدیره شركت 
ملي نفت��� از شــركت هاي نفت 
انگليس و آمریكا قویا پشتيباني 
مي كردند و��� منتهاي كوشــش 
خود را به كار مي بردند تا شــاه را 
نســبت به اوپك بدبين كنند�« 
چنين هم شــد و او كه بر اصول 
خود پاي مي فشرد، وقتي پس از 
3 ســال ونيم، به تهران بازگشت، 
تلویحا از شــركت ملي نفت كنار 

گذاشته شد�
جالب آنكه او در دستنوشته هاي 
خــود، از عبــداهلل انتظــام و 
عبدالحســين بهنيا یاد كرده كه 
»اگر روش و كوشــش پيگير آنها 
نبود بي هيچ تردید ایران در همان 
ســال هاي اول از صف كشورهاي 
عضــو اوپك خارج شــده بود�« 
نام هایي كه در داستان اوپك، جاي 

بررسي هاي بيشتري دارند�

چريك های تكنوكرات
حسنعلي منصور توسط  هيأت هاي موتلفه اسالمی ترور شد

گزارش اول

قاتلغزلخوان
هوشنگ اميني؛ مردي که بي دليل آدم ها را مي کشت

محمد مقدسي- حسنا مرادي     ���������������������������������������

اواخر سال1341، وقتي يکي از کارمندان دادگستري ورامين با 
خانواده اش براي گردش به اطراف تهران رفته بود، در نزديکي 
نعمت آباد، رد خوني را روي زمين پيدا کرد. او که کنجکاو شده 
بود، رد خون را دنبال کرد و به يک چاه رسيد. بعد به ژاندارمري 
محل رفت و به مأموران خبر داد. وقتي مأموران آمدند و داخل 
چاه را گشتند، جسد بي سر جواني را پيدا کردند. حدود يک ماه 
بعد هم، جسد زني در چاه قنات منطقه دولت آباد ري پيدا شد. 
بعد از آن هم جسد بي ســر دو نوجوان در منطقه شترخان در 
شرق تهران پيدا شد؛ شترخان جايي بود که اصغر قاتل بيشتر 

قتل هايش را در آنجا مرتکب شده بود.
از آن طرف، ژاندارمري دزد دوچرخه اي را در ورامين دستگير 
کرده بود که دوچرخه ها را از تهران مي دزديد و با مدارك جعلي 
در ورامين مي فروخت. او در اعترافش اســمي هم از هوشنگ 
اميني برده بود و به خاطر همين، مأموران به ســراغ هوشنگ 
رفتند تا از او هم پرس وجو کنند. اما هوشنگ فرار کرده و همين 
باعث شده بود مأموران ژاندارمري توجه شان به او جلب شود. 
در آن ميان، ستوان هاشمي، از مأموران ژاندارمري ورامين هم 
به خاطر آورد که چندين سال پيش هوشنگ را هنگام ارتکاب 
به قتل جواني دستگير کرده  و مانع قتل جوان شده بودند. در آن 
موقع، مأموران دقيقا در لحظه بريدن سر قرباني رسيده و او را 
گرفته بودند. در نهايت هم هوشنگ چند وقتي براي آن جرم به 
زندان رفته بود. با اين يادآوري ستوان هاشمي، هوشنگ اميني را 
براي بازجويي فراخواند، اما هوشنگ به ژاندارمري نرفت. همين 
موضوع باعث شد پرونده دوچرخه دزدي و قتل به هم گره بخورد. 
مأموران چند وقتي دنبال هوشنگ گشتند تا اينکه او را در خانه 
خواهرش دستگير کردند. درســت30 سال پس از اصغر قاتل، 
وقتي هوشنگ اميني در ورامين دستگير شد، روزنامه کيهان با 
اين عنوان او را معرفي کرد: »قاتلي خطرناك تر از اصغر قاتل«. 
در دهم فروردين  ماه1342 روزنامه کيهان با عنوان »جنايات 
پي د رپي تهران توســط يک نفر انجام مي شود« از دستگيري 
هوشــنگ اميني خبر داد. بعضي از روزنامه ها به خاطر اينکه 
او در ورامين زندگي مي کرد، به او لقب »هوشــنگ وراميني« 
داده بودند. بعضي ديگر هم به خاطر کاله نمدي اي که هميشه 
به سر داشت، به او »قاتل کاله نمدي« مي گفتند. هوشنگ، از 
الت هاي بدنام ورامين، در اصل شاگرد راننده کاميون بود و حين 
الواتي هايش از کسبه منطقه باج گيري هم مي کرد. عالوه بر اينها، 
به اين معروف بود که قماربازي حرفه اي است. صداي خوشي هم 
داشت و گاه آواز هم مي خواند. پس از دستگيري اش روزنامه ها 
و مطبوعات افسانه سرايي هاي بسياري در وصف او مي کردند؛ 
اينکه غزل هاي حافــظ را از بر بــوده و در جمع ها غزل خواني 
مي کرده. هوشــنگ اميني ابتدا به ارتکاب 7 قتل اعتراف کرد. 
وقتي پرونده اش به دادسراي تهران ارجاع داده شد، 2 قتل ديگر 
را هم به گردن گرفت. بعد در روزهاي اولي که به تهران منتقل 
شده بود، در مصاحبه با خبرنگار روزنامه کيهان، به 14 قتل ديگر 
هم اعتراف کرد. روزنامه کيهان کــه هر روز گزارش ويژه اي در 

مورد او کار مي کرد، در هر شماره يکي از قتل ها و مکان جسد را لو 
مي داد، تا اينکه در نهايت بازپرس پرونده براي يافتن جسدهاي 
تازه و تکميل پرونده، دست به دامن کيهان شد. با اين حال هيچ 
وقت مشخص نشد هوشنگ اميني چند نفر را کشته و نخستين 
بار کي دست به قتل زده بود؛ حتي تاريخ دقيق نخستين قتلش 

هم مشخص نيست.
براي اميني مرد و زن و نوجوان و بزرگسال فرقي نداشت و هر 
کسي را که به تورش مي خورد، مي کشت. او از بعضي از آنها فقط 
دزدي کرده بود، بعضي هاي ديگر را هم بعد از تجاوز، کشته بود. 
اما جنجالي ترين مقتول او، ارنســت النگه، مستشار اقتصادي 
آلمان بود که گم شدنش در عرصه بين الملل براي ايران دردسر 
زيادي درست کرد. آلمان به ايران براي مشخص شدن سرنوشت 
او اولتيماتــوم داد و مأموران در به در به دنبالش مي گشــتند. 
هوشنگ، النگه را در حال مستي در خياباني در تهران پيدا کرده 
و به بيابان هاي مسگرآباد کشــانده بود. در آنجا بعد از دزديدن 
اموالش او را کشته و جسدش را در چاهي انداخته بود. در آخر، 
هوشــنگ اميني مانند اصغر قاتل به اعدام محکوم و قرار شد 
در همان مکاني که اصغر قاتل به دار آويخته شــد، اعدام شود. 
مجازات او قرار بود آخرين اعدام در يک مکان عمومي باشــد 
و بعد از آن، اعدام ها همگــي در زندان صورت بگيرند. به خاطر 
شهرتي که هوشنگ اميني با قتل هاي بي رحمانه اش براي خود 
دست وپا کرده بود، مردم از شــب قبل از اعدامش از همه جاي 
تهران به سمت ميدان توپخانه رفتند تا صبح به تماشاي آخرين 
اعدام بنشينند. سيل جمعيت از همه راه هاي منتهي به ميدان 
توپخانه سرازير بود. هوشنگ، شب قبل از اعدامش با 2خبرنگار 
راديو ايران مصاحبه اي کرد و انگيزه اصلــي اش را رفتن به راه 
اصغر قاتل و از بين بردن افراد فاسد جامعه دانست. صبح اعدام 
هم در کمال خونسردي پاي چوبه دار آوازي  خواند و خود را به 

دار مجازات سپرد.
هيچ وقت دقيقا مشخص نشد انگيزه هاي دروني او براي قتل ها 
چه بودند. بعضي ها ريشــه قتل هايش را خانواده بي بندوبار او 
مي دانستند؛ پدر و مادر هوشنگ هر کدام به  کار شيادي و بدنامي 
شهرت داشتند و برادرانش هم هر کدام به جرم و بزهي گرفتار 
شــده بودند. از طرفي نحوه اعتراف ماجراجويانه او به خبرنگار 
روزنامه کيهان، نشان مي داد که او بسيار شهرت طلب بود و هيچ 

فرصتي را براي خودنمايي از دست نمي داد.

سیاستمدار

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

حسنعلي منصور نخســت وزير زاده اي بود که در اواخر 
دهه 30 شمســي گروهي از تکنوکرات هــا و جوانان 
تحصيل کرده را رهبري مي کرد که ســوداي سياست 
داشــتند. آنها حاضر بودند به تعبير داريوش همايون- 
وزير بعدي در کابينه هويدا- در دولت کار چريکي کنند. 
اما اين چريک هاي تکنوکرات راهي رفتند که منجر به 
استبداد بيشتر شاه و دخالت بي حد او در امور کشور شد. 
حسنعلي منصور، پسر علي منصور، از رجال برکشيده 
شده توسط رضاشاه در ابتداي قرن بود که در دوران او 
به نخست وزيري هم رسيد و با حمله متفقين و اشغال 
ايران کنار رفت. پسر هم راه پدر را در وزارت امورخارجه 
ادامه داد و در ميانه دهه20 گروهي از دوستان خود را از 
سفارتخانه هاي عمدتا اروپايي گرد خود جمع کرد که در 
بين آنها امير عباس هويدا هم بود. ستاره منصور در ميانه 
دهه30درخشيد و او با ايده ها و طرح هايي براي نجات 
وضعيت اقتصادي ايران در راس شــوراي عالي اقتصاد  
قرار گرفت. همين ستاد جرقه آغاز محفلي شد با عنوان 
»کانون مترقي ايران« که متشکل از گروهي از جوانان 
تحصيل کرده بود که پشت سد رجال قديمي در مناصب 
دولتي قرار داشتند. جواناني عمدتا ضد کمونيست که 
برخالف جريان اصلي روشــنفکري، طرفدار سلطنت 
بودند. آنها اعتقاد داشــتند که بايد  با تغيير ســاختار 
و سيســتم، خود درون دولت قرار بگيرنــد و با اجراي 
سياست هاي اصالحي، وضعيت کنوني را به نفع خود و 
جرياني که در آن قرار دارند، اصالح کنند؛ اصطالحي که 
داريوش همايون در سرمقاله روزنامه اطالعات در همان 

سال ها با عنوان »کار چريکي« از آن نام برد. 
منصور و گروهش در ميانه دولت هاي مستعجل و عمدتا 
ناکارآمد دهه 30 حضور داشتند و خود را طرفدار تغيير 
نشــان مي دادند. با حضور کندي در کاخ سفيد آمريکا 
و گزارش هاي سازمان ســيا مبني بر ضرورت تغيير در 
ايران ، فشــار براي اصالحات در کشور را بيشتر کرد و 
بر رونق کار آنها افزود. گرچه دولت اميني مأمور به اين 
کار شد اما با شکست سياست هاي اميني، عمال عرصه 
براي حضور تيم کانون مترقي مهيا شــد به صورتي که 
در دولت اسداهلل علم، برخي از اين جوانان و ستاره هاي 
بعدي اين کانون به وزارت رسيدند. رخنه کانون مترقي 
به ارکان هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي به صورتي 
درآمد که در انتخاباتي که در سال1342براي مجلس 
شوراي ملي برگزار شد، عمال بيشــترين کرسي هاي 
مجلس توســط اعضاي کانون مترقي تصاحب شــد و 
همين زمينه اصلــي براي بروز حســنعلي منصور در 
40سالگي به عنوان نخســت وزير شد. پيش از آن، شاه 
به شدت از حضور اين نســل از جوانان در ارکان دولت 
حمايت مي کرد؛ چراکه رجال عمدتــا قديمي با او در 
مسائلي مثل سرکوب 15خرداد42، اصالحات ارضي و 
برنامه هاي اجرايي کشور با مشکل روبه ر شده بودند و 

حتي در محافل خصوصي و عمومي از سياســت هاي 
جاري در کشــور انتقاد مي کردند. در چنين شرايطي 

تيم کانون مترقي بهترين جايگزين بود.
منصور در اسفند1342به عنوان نخست وزير برگزيده 
شد. او به برنامه ها و ايده هايش که برخاسته از همان 
شوراي عالي اقتصاد بود شــدت داد. در همين زمان 
گفته مي شــد که منصور، ارتباطات بســيار نزديکي 
با برخي از اعضاي ســفارت آمريــکا در تهران برقرار 
کرده طوري که چند کارمند بلندپايه اين ســفارت 
در منزل او مســتاجر بودند. منصور چهره مورد قبول 
آمريکايي ها و شاه، جاه طلبي اميني را نداشت و تيمش 
نيز از جواناني تشکيل مي شد که در راستاي منويات 
شــاهانه حرکت مي کردند. کانون مترقي را مي توان 
موتور اصلي گروهي از طبقه متوسط ايراني دانست که 
در ميانه دهه هاي40 و 50در حال رشد بودند؛ گروهي 
از جوانان که رانت هاي مرسوم خانوادگي را نداشتند و 
يا در طبقه پايين تري از هزارفاميل، در تقسيم قدرت 
در ايران قرار داشتند اما شــيفته قدرت و رسيدن به 
مقام بودند؛ کانون مترقــي و بعدها حزب ايران نوين، 

پله ترقي آنها شد.
منصور در ميانه سال43 طرحي جنجالي را به مجلس 
برد که خشــم عمومي مردم ايران و روحانيت مبارز به 
رهبري امام خميني )ره( را شعله ور کرد؛ کاپيتوالسيون 
براي متسشاران آمريکايي. رضاشاه با تبليغات بسيار در 
دوران خود اين قانون استعماري را ملغي اعالم کرده بود 
اما بارديگر به دليل رشد حضور مستشاران آمريکايي در 
ايران، آمريکا از ايران خواست که کاپيتوالسيون براي 
آنها احيا شود. براساس اين قانون، مستشاران آمريکايي 
اگر جرمي در خاك سرزميني ايران انجام مي دادند، در 

کشور خودشان محاکمه مي شدند. هرچند اين قانون در 
دولت اسداهلل علم تهيه شد اما او هيچ گاه آن را به مجلس 
نبرد ولي منصور آن را در دستور کار قرار داد و در سکوت 
کامل به مجلس برد. امام خميني )ره( که به تازگي و بعد 
از ماجراي 15خرداد آزاد شــده بود بار ديگر سخنراني 
بسيار تندي عليه شاه و رژيم بيان کردند: »... عزت ما 
پايکوب شد، عظمت ايران از بين رفت، عظمت ارتش 
ايران را پايکوب کردند. قانوني را به مجلس بردند که در 
آن ما را ملحق کردند به پيمان وين... که تمام مستشاران 
نظامي آمريکا با خانواده هايشان، با کارمندهاي فني شان 
با کارمندان اداري شان، با خدمه شان... از هر جنايتي که 
در ايران بکنند، مصون هستند. ملت ايران را از سگ هاي 
آمريکا پست تر کردند. چنانچه کسي سگ آمريکايي را 
زير بگيرد از او مؤاخذه مي کنند اگر شاه ايران يک سگ 
آمريکايي را زير بگيرد مؤاخذه مي کنند. چنانچه يک 
آشپز آمريکايي شاه ايران را زير بگيرد، بزرگ ترين مقام 
را زير بگيرد، هيچ کس حق تعرض ندارد. آقا من اعالم 
خطر مي کنم،  اي ارتش ايران من اعالم خطر مي کنم، 
 اي سياســيون ايران من اعالم خطــر مي کنم... واهلل 
گناهکار است کسي که فرياد نکند.  اي سران اسالم به 
داد اسالم برسيد.  اي علماي نجف به داد اسالم برسيد.  
اي علماي قم به داد اسالم برسيد...«. رژيم پهلوي بعد 
از اين سخنراني با ايجاد فضايي خاص و امنيتي شبانه 

امام خميني )ره( را دستگير و به ترکيه تبعيد کرد. 
يکــم بهمن1343درحالي که حســنعلي منصور در 
ميدان بهارســتان از اتومبيل پياده شد تا وارد مجلس 
شوراي ملي شود، جواني حدودا 20ساله نزديک شد و2 
گلوله به سمت رئيس دولت شليک کرد. فضاي ميدان 
بهارستان ملتهب شد و چند نفري از گوشه و کنار ميدان 
شروع به تيراندازي هوايي کردند. محمد بخارايي، ضارب 
نخست وزير توانست فرار کند اما در همان نزديکي روي 
يخ هاي خيابان سر خورد و به زمين افتاد که محافظان 
مجلس به او رســيدند و دســتگيرش کردند. ترور را 
گروهي از اعضاي قديمي و بازمانده فدائيان اســالم با 
عنوان هيأت هاي موتلفه اســالمي به عهــده گرفتند 
که عمدتا از هيأت هاي مذهبي درگيــر در واقعه قيام 
15خرداد بودند. نام گروه نيز بــر گرفته از اصطالحي  
بود که امام خميني)ره( در ديدار با آنها به کار برده بود. 

منصور بعد از 2 روز سر و کله زدن با مرگ در بيمارستان 
پارس فوت کرد. معلوم بود کــه انتخاب فرد جايگزين 
براي منصور دشــوار اســت اما در تصميمي جنجالي، 
وزير دارايي و دوســت نزديک او، اميــر عباس هويدا 
مأمور تشکيل دولت شد؛ شــخصي که تا 2سال پيش 
هيچ جايگاهــي در ميان دولتمــردان و قبل از دولت 
منصور، سابقه وزارت يا حتي سفارت نيز نداشت. هويدا 
و دولتش به گمان بســياري، يک دولت انتقالي براي 
يافتن فرد ديگري محسوب مي شــد اما هويدا و دولت 
انتقالي اش رکورد بيشــترين عمر يک رئيس دولت را 
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يك سال پس از قيام 15خرداد، امام خميني، در روز ميالد حضرت زهرا 
)س(، در اعتراض به كاپيتوالسيون سخنراني مي كند. اين بار حكومت 
مي داند كه دســتگيري و زندان، اوضاع را پيچيده تر خواهد كرد، براي 
همين چند روز پس از ســخنراني، در 13آبان1343، ايشــان را در قم 
دستگير و به تركيه تبعيد مي كند. شايد بتوان تجربه موفقي را كه پهلوي 
اول از تبعيد و ساكت كردن آيت اهلل سيدحسن مدرس داشت در تصميم 
پهلوي دوم براي تبعيد امام خميني مؤثر دانســت. هرچه كه بود تبعيد 
امام خميني براســاس يك برنامه ريزي قبلي صورت گرفت. بالفاصله 

پس از تبعيد امام خميني، نيروهاي نظامي، مدارس علميه را محاصره 
كرده، اجازه هرگونه رفت وآمد را ســلب و هرگونه اعتراضي را در نطفه 

خفه كردند.
واكنش علما به تبعيد امام خميني همانند واقعه 15خرداد نبود. هرچند 
اعتراض ها روي كاغذ پررنگ به نظر مي آمدند، اما در عمل اقدام خاصي 
از ناحيه هيچ يك از علما صورت نپذيرفت. پيش از همه، آيت اهلل  ميالني 
نسبت به تبعيد ايشــان موضع گرفت و در تلگرافي خطاب به آيت اهلل 
 مرعشي از اين اتفاق ابراز ناراحتي كرد. آيت اهلل  مرعشي نجفي نيز طي 
يك بيانيه به اين تبعيد اعتراض كرد. بعد از آن، علما يكي پس از ديگري 
شروع به ارسال پيام و بيانيه كردند. آيت اهلل  گلپايگاني، آيت اهلل  خويي، 

آيت اهلل  شريعتمداري و حتي  آيت اهلل سيدمحسن حكيم در عراق نيز از 
شمار كساني بودند كه از اين اتفاق اعالم انزجار كردند، اما نه دولت تركيه 

و نه دولت ايران، هيچ كدام از اين بيانيه ها و تلگراف ها را جدي نگرفتند.
امام خميني طي 11ماه اقامتش در تركيه، نگارش كتاب »تحريرالوسيله« 
را آغاز كرد. تحرير الوسيله در حقيقت حاشيه نويسي هاي ايشان بر كتاب 
»وسيله النجاه« سيدابوالحســن اصفهاني بود و به نوعي رساله عمليه 
به حساب مي آمد. ايده نگارش و انتشــار تحريرالوسيله، همچون خط 
سياسي امام خميني، از سال ها قبل شكل گرفته بود، در تركيه خطوط 
آغازينش نوشته شد و اين خطوط مدتي بعد با تبعيد ايشان به عراق به 

شكل كامل بروز و ظهور پيدا كرد.

بازتاب تبعید
روحانيت در برابر رفتار حكومت 

با  امام)ره( ساكت نمی ماند

چهرهاول
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آگهی

فرش جادويي براي گردشگران
صنعت گردشگري ايران راه مي افتد 

مطبوعاتخارجی مناقشه پارتي بازي برادران فرمانفرمائيان
ساختمان مركزي وزارت نفت، نماد معماري ساختمان هاي اداري تهران است 

معماری

سفر بي حاصل به شرق
كاروان بزرگ ايران، از المپيك توكيوي1964، تنها با 2برنز به خانه برگشت

ورزش

فرهنگ تفکيک شد
تشكيل وزارتخانه اي به عنوان آموزش و پرورش

اجتماعی

  فرزانه ابراهیم زاده     �������������������������������������������������

18 آذر1343 بعــد از تصويب مجلس شــوراي ملي براي 
نخستين بار نام وزارتخانه اي به عنوان آموزش و پرورش به 
كابينه حسنعلي منصور اضافه شــد. وزارت فرهنگ به دو 
وزارتخانه فرهنگ و هنر و آموزش و پرورش تفكيك شد و 
آنها در دو سوي ميدان بهارستان كار خود را آغاز كردند. سهم 

وزارت آموزش و پرورش، ساختمان تاريخي مسعوديه بود.
ســابقه تشــكيل وزارتي كه وظيفه نظارت بر آموزش در 
مدارس را داشت به دوره ناصرالدين شاه و زماني بازمي گردد 
كــه او تصميم گرفت بــا حذف منصــب صدراعظمي، 7 
وزارتخانــه را راه انــدازي كند. وزارت معــارف كه در كنار 
مدرسه دارالفنون راه اندازي شــد، يكي از اين 7 وزارتخانه 
بود و اعتضادالسلطنه به رياست آن برگزيده شد. اين وزارت 
وظيفه اداره دارالفنون به عنــوان تنها مركز علمي مدرن و 
تدوين كتاب هاي درسي و نظارت بر كار معلمان دارالفنون 
را برعهده داشت. ســال ها بعد با راه اندازي مدارس ابتدايي 
جديد توسط مرحوم حســن رشديه و تشــكيل انجمن 
معارف، وظايف تازه اي به وزارت معارف داده شد و نظارت بر 
مدارس جديد و تاسيس مدارس بيشتر را به اين وزارتخانه 
سپردند. با به ثمر رسيدن مشــروطه و تشكيل كابينه اي 
مدرن تر، وزارت معارف يكــي از مهم ترين وزارتخانه ها بود 
كه نظارت بــر فرهنگ و هنر يعني چاپ و نشــر روزنامه و 
كتاب و مدارس هنري را هم بر عهده داشت. اين وظايف با 
گسترده شدن دامنه فرهنگ و هنر و همچنين آموزش در 
ايران با تاسيس دانشگاه تهران گسترده  تر شد و نام آن نيز به 
وزارت فرهنگ و صنايع مستظرفه و بعدها به وزارت فرهنگ 
تغيير نام داد. محل وزارتخانه در دوران پهلوي اول به بخش 
جنوبي باغ نگارستان منتقل شد. دفتر كار وزير نيز در يكي از 

عمارت هاي مسعوديه بود.
در سال1342 با توجه به انقالب ســفيد و با روي كار آمدن 
دولت حســنعلي منصور، دولت تصميم بــه تغييراتي در 
ساختار خود گرفت. كابينه حسنعلي منصور كه بيشترشان 
از اعضاي حزب ايران نوين بودند نگاهي آمريكايي داشت و از 
تكنوكرات هاي تازه نفسي تشكيل شده بود كه معتقد بودند 
دولت، ساختاري كهنه دارد و براي ايران كه رو به پيشرفت 
است، كارايي ندارد. آنها بعد از مطالعات فراوان، طرح تاسيس 

چندين وزارتخانه جديد را دادند. يكي از وزارتخانه هايي كه 
در اين طرح بايد با ساختار تازه كار خود را ادامه مي داد وزارت 
فرهنگ بود. در آن زمان تعداد مدارس در چندين مقطع در 
سراسر كشور گســترش يافته و آموزش و پرورش رايگان و 
اجباري در كشور در حال شــكل گيري بود. از سوي ديگر 
اعتصاب معلمان در ســال1340 دولت را براي ساماندهي 
وضعيت معلمان جدي كرده بود و اين از عهده يك وزارتخانه با 
وظايف گسترده برنمي آمد. در كنار اينها برخي نظريه پردازان 
تعليم و تربيت، ساختار تازه اي براي آموزش و پرورش داشتند 
و معتقد به تحول سيستم آموزشي كشور بودند. تحولي كه 

تشكيل نهاد كودكي در آن نقش بسزايي داشت.
از ســوي ديگر دامنه فرهنگ بــا ورود هنرهاي جديد 
گسترده تر شده بود و خود نياز به وزارتخانه تازه اي داشت. 
پس با توجه به اين طرح، جداسازي اين دو وزارتخانه از 
هم به مجلس ارائه شد و مجلس با تأييد تقسيم وزارتخانه 
فرهنگ مجوز تشكيل دو وزارتخانه را صادر كرد. براساس 
ماده اول اين قانون، از تاريــخ تصويب، كليه وظايفي كه 
به عهده وزارت فرهنگ بود به: »وزارت آموزش و پرورش 
و وزارت فرهنگ و هنر و سازمان اوقاف كه به موجب اين 

قانون تشكيل مي شود« محول شد.
اين وظايف، نظارت بر آموزش و پرورش و آموزش عالي بود. 
همچنين وزارتخانه فرهنگ كه در كنار اين وزارتخانه تشكيل 
شد، عهده دار پيشــرفت فرهنگ و هنر و حفظ و توسعه و 

شناساندن ميراث كهن و تمدن باستاني كشور بود.
منصور بعد از تصويب اين مصوبه، هادي هدايتي از دوستان 
نزديكش و وزير مشاور در كابينه  را به عنوان نخستين وزير 
آموزش و پرورش انتخاب كرد. هدايتي ليســانس حقوق 
قضايي از دانشگاه تهران و دكتري زبان و ادبيات فرانسه از 
سوربن پاريس داشت و در دانشــگاه تهران در دو دانشكده 
ادبيات و حقوق استاد بود. هدايتي تا آبان1347 به عنوان وزير 
آموزش و پرورش فعاليت داشت و بعد اين پست را به فرخ رو 
پارسا سپرد. منصور همچنين مهرداد پهلبد همسر شمس 
پهلوي را به عنوان وزير فرهنگ به مجلس معرفي كرد. وزيري 
كه وزارتش تقريبا بدون جانشين، تا پيروزي انقالب اسالمي 
ادامه يافت. وزارت آموزش و پرورش ساختمان مسعوديه 
را به عنوان ســاختمان وزارتي انتخاب كرد. ساختماني كه 
تا ســال 80 به عنوان وزارت آموزش و پرورش و ساختمان 

وزارتي در دست اين وزارتخانه بود.

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

روزنامــه نيويورك تايمــز در تاريــخ 12آوريل1964 
)23فروردين1343( در مطلبي به رونق گردشگري در 
ايران پرداخت و ضمن چاپ تصوير يكي از مساجد شهر 
اصفهان، تيتر زد: »يك فرش جادويي براي گردشگران 
در ايران«. به نوشــته اين روزنامه، ايران در سال 1964 
)1343( چهره جديــدي از خود به گردشــگران ارائه 
مي دهد. ايــران در حال ورود به روزهــاي اوج صنعت 
گردشگري اســت و در فرودگاه شــلوغ مهرآباد تهران 
ازگردشــگران خارجي با لبخند اســتقبال مي شــود. 
اعضاي تازه فارغ التحصيل شــده از رشته تازه تاسيس 
شــده »گردشــگري« در دانشــگاه تهران، در شبكه 
اطالعات و مراكز اســتقبال از گردشــگران خارجي در 
تمام مبادي ورودي كشور مستقر شــده اند. اين مراكز 
توسط سازمان گردشگري ملي ايران )INTO( شكل 
گرفته اند. تالش هــاي اوليه در زمينــه بهبود وضعيت 

صنعت توريســم در ايران ثمربخش بــوده و در فصل 
بهــار و پاييز كه از فصــول اوج حضور گردشــگران در 
ايران محسوب مي شــوند، تعداد گردشــگران در اين 
كشور 30درصد افزايش يافته است. تالش هايي اخيرا 
در راستاي تســهيل ورود گردشــگران به ايران انجام 
گرفته و بر اين اســاس، اطالعات مورد نياز گردشگران 
فراهم شده و امكان منعكس كردن شكايات و انتقادات 
به ســازمان گردشــگري درباره نواقص سرويس دهي 
و وضعيت اماكن و مراكز گردشــگري نيز ايجاد شــده 
اســت. در همين زمينه تالش هايي براي تنظيم قيمت  
هتل ها و باالبردن استانداردهاي مراكز اقامتي، وسايل 
حمل ونقل گردشگران و خدمات تور نيز در حال انجام 
اســت. اگرچه هنوز ايران راهي طوالني تا رســيدن به 
استانداردهاي مراكز گردشــگري اروپايي دارد، با اين 
حال در ايران وضعيت نامطلوب صنعت گردشگري كه 
در اغلب كشورهاي شرقي همچنان به چشم مي خورد 

رو به بهبود است.

  جواد نصرتي    �����������������������������������������������������������

ايراني ها در 4حضور خود در المپيك، چنان به مدال هاي 
خوشــرنگ عادت كرده بودند كه كســب فقط 2برنز از 
المپيك ســال 43در توكيو، برايشان يك شكست بزرگ 
بود. كاروان ايران 61ورزشــكار داشت و براي اولين بار در 
رشته هايي چون شيرجه، دوچرخه سواري، ژيمناستيك 
و شمشيربازي در المپيك شركت مي كرد. اميدها باال بود، 
اما كسب 2برنز، همچنان يكي از ضعيف ترين نتايج ايران 
در تاريخ حضورش در ادوار المپيك بوده است. مدال هاي 
ايران را علي اكبر حيدري و محمدعلي صنعتكاران كسب 
كردند. غالمرضا تختي و عبداهلل موحد در كشتي، ناكامان 
بزرگ ايران بودند. با اين حال اين المپيك شروعي براي 
درخشش ورزشي بود كه مسير جذابي را به سوي افتخار 
كسب مي كرد؛ تيم فوتبال ايران در نخستين حضور خود 
در المپيك به چيزي بهتر از 2شكســت )آلمان شرقي، 
روماني( و يك تساوي )مكزيك( نرســيد، اما حضور در 
المپيك، دستاوردي بود كه بعدها افسوس چند نسل از 
ايراني ها شد. ايران در المپيك هاي1972 و 1976هم به 
المپيك صعود كرد، اما حضور در توكيوي64، درخشان تر 
از تمام آنها بود. فوتبال ايران، بعد از چند سال ناكامي هايي 

كه اصل اين ورزش را به چالش كشــيده بــود، با صعود 
به المپيك توكيو اعتماد به نفــس و همينطور هواداران 
زيادي پيدا كرد و همين حضور نه چندان درخشــان، راه 

تبديل شدن فوتبال به ورزش اول ايران شد. افول تختي 
و هم نسالن طاليي اش در دهه30 را فوتبال و ستاره هاي 

درخشانش در دهه بعد جبران كردند.

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

معمــاران هيچ گاه تحــوالت اقتصاد سياســي را ناديده 
نمي گيرند؛ چرا كه در واقع حياِت كاري آنها وابســته به 
ثروت هايي اســت كه از اين مجرا به دولت هــا و در قدم 
بعدي به جامعه تزريق مي شود. در سال هاي ابتدايي دهه 
40، اقتصاد ايران متكي بر نفــت، يكي يكي دروازه هاي 
رسيدن به ثروتمندترين كشور منطقه را فتح مي كند. در 
همين ســال ها، وزارت نفت ساخت عمارت مركزي خود 
را به عبدالعزيز فرمانفرمائيان مي ســپارد و قرار مي شود 
اين بنا در محل سابق باشگاه شركت ملي نفت در خيابان 
تخت جمشيد آن ســال ها )طالقاني فعلي(، ساخته شود. 
منتهي آنچه باعث شد عبدالعزيز فرمانفرمائيان به عنوان 
طراح اين بنا انتخاب شــود، شــگردي بود كه او داشت؛ 
طراحي ساختمان هاي دولتي مرتفع، چشم نواز، كاربردي 
و در عين حال متفرعن. نبايد اين اصطالح را يك ويژگي 
منفي دانســت، چرا كه اقتصاد سياســي آن زمان حكم 
مي كرد كشــوري كه يكي از بزرگ ترين صادركنندگان 
نفت جهان است، ساختمان وزارت نفتش، مرعوب كننده 

و در عين حال بــا صالبت به نظر برســد. 15طبقه بنا در 
اين زمين با 15ميليون تومان هزينه ســاخته شــد و در 
سال1343 به بهره برداري رسيد. نكته مهم اين ساختمان 
تنها انتخاب فرمانفرمائيان براي طراحي نبود بلكه به طور 
كلي تصميم عبداهلل انتظام مديرعامل وقت شركت ملي 
نفت ايران، بــراي انتقال مركزيت نفت از خوزســتان به 
تهران واكنش هاي فراوانــي را در ميان كارگران به دنبال 
داشت. گروهي اما در اين ميان معترض بودند كه چرا برادر 
منوچهر فرمانفرمائيان، عضو هيأت مديره شركت ملي نفت 
ايران براي چنين پروژه اي انتخاب شــده است. در كتاب 
»خون و نفت«، منوچهر فرمانفرمائيان مي نويسد: »معمار 
اصلي شركت ملي نفت ايران زمان بسياري را براي طراحي 
اين ساختمان صرف كرد و بيش از همه مسائل مربوط به 
اســتحكام و مدرنيزه بودن بنا را با وسواس زيادي دنبال 
مي كرد«. كه البته توضيح كاملي نيســت اما يادآور اين 
واقعيت است كه اقتصاد سياسي نه فقط مي تواند معماري 
بسازد بلكه مي تواند معمار نيز تربيت كند. تجربه اين پروژه 
مهم و بزرگ براي عبدالعزيز به قدري گرانبها بود كه در آثار 

ديگرش از آن الاقل در حوزه سازه اقتباس كرد.

الکترال 
به روايت 

توفيق 
   شروان امیرزاده     ��������������������������������

سال1343 برابر با 1964ميالدي ليندون 
جانسون از حزب دمكرات با بري گلد واتر 
از حــزب جمهوري ها رقابت خــود را آغاز 
كردند. در 13آبان ســال 1343جانسون با 
كســب 61درصد آرا و 486رأي الكترال به 
رياســت جمهوري اياالت متحــده آمريكا 
رسيد و بر رقيب خود پيروز شد. اين كارتون 
در مهر1343، پيش از اعــالم نتايج روي 
جلد سي امين شــماره دوره جديد توفيق 

منتشر شد.
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  حسنا مرادي       ��������������������������������������������������������������������������

تحوالت اجتماعي جامعه سنتي ايران و  گذار آن از سنت به مدرنيته، 
روشنفكران را در فضاي ناشــناخته  اي قرار داده بود كه تا قبل از آن 
تجربه نكرده بودند. اصالحات ارضي و غرب گرايي شاه و دولت، ساختار 
اجتماعي و فرهنگي ايران را بدون ارائه جايگزين جامع و مناسبي، با 
سرعت زيادي به هم زد. نويسندگان و روشنفكران به تدريج به اين 
امر مي رسيدند كه ذوب شدن در فرهنگ غربي و غرب گرايي محض، 
چاره كار ايران و ايراني نيست. از طرف ديگر هم نسخه روشني براي 
درمان دردهاي ايران نداشــتند. همين، شروع راه انديشه بازگشت 

به گذشته بود. نويســندگان زيادي كم كم راه حل را در بازگشت به 
اصل خويشــتن مي يافتند اما تعريف خويشتن به عدد نويسنده ها 
متفاوت بود. بعضي خود را در دوران جالل و شــكوه پيش از اسالم 
ايران جســت وجو مي كردند، تعداد كمي هم بازگشت به فرهنگ 
اسالمي را چاره كار مي دانستند. شكل گرفتن ادبيات روستايي در 
اين دهه، تبلور نوعي از بازگشــت به خود محسوب مي شد؛ محيط 
روستاها، همچون شهرها مورد حمله مدرنيته قرار نگرفته و گذشته 
ايران و ايراني در آنها دست نخورده باقي مانده بود. »عزاداران بَيل« 
نوشته غالمحسين ساعدي از نخستين نمونه ها و البته موفق ترين 
نمونه هاي ادبيات روستايي و اقليمي بود. اين مجموعه داستان، هشت 

داستان به هم پيوسته داشت كه در آن با طنزي هراسناك زندگي 
مردم يك ده كوچك را روايت مي كرد. مرگ، درونمايه اصلي بيشتر 
اين قصه ها بود و همه  چيز از عشق تا آرمان گرايي را تحت تأثير خود 
قرار مي داد. در سال1343، بهمن فرسي هم مجموعه داستان »زير 
دندان سگ« را چاپ كرد. اين داستان ها در شرح بيهودگي و يأسي 
نوشته شده بودند كه جامعه روشنفكر آن زمان را دربرگرفته بود. او 
به دنبال رهايي از يأس اجتماعي، به بيراهه آزادي در روابط جنسي 
روي آورده بود. در اين سال، كورش سلحشور داستان اسطوره اي و 
سوررئاليستي »اژدهاي كوچك« را منتشر كرد. اين داستان روايتي از 
ماجراي رويارويي راوي با نفس خودش در قالبي اسطوره اي بود. ديگر 

داستان اسطوره اي اين سال، »مرد گرفتار« از محمود كيانوش بود. 
رمان هاي تاريخي همچنان در اين سال ها نوشته مي شدند و خواننده 
و طرفدار داشتند. داستان »بانوي سربدار« از حمزه سردادور و »شعله 
جاويدان، رســتاخيز مازيار« از ناصر نجمي نمونه اي از اين رمان ها 
بودند كه ابتدا به صورت پاورقي چاپ شده بودند و بعد به صورت كتاب 
درآمدند. نادر ابراهيمي هم در اين سال همچنان مشغول دست ورزي 
و امتحان كردن فرم هاي مختلف بود. »مصابا و رؤياي گجرات« او كه 
قطعه هايي استعاري و قصه هايي از حيوانات با زباني تورات گون بود، 
هرج ومرج فكري نويسنده پس از كودتاي 28مرداد1332 را نشان 

مي داد.
ساعدي با عزاداران بيل، تنها پيشتاز 

اين سال بود

سالكمفروغي

 داستان 

2و3صفحـــــــههاي
گزارش ويژه

بانويفيزيكدان
اولين استاد زن مؤسسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران

دستوربرايمحرماصفهان
نظارت بر اماكن مذهبي شدت مي گيرد

سختگيريدرحمامهاوقهوهخانهها
دستور العمل هاي بهداشتي براي غذا و استحمام مردم اجباري مي شود 

زنان

دور از مرکز

اقتصاد

يك سال، 2 خبر 

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

پدر و مــادرش هر دو در عالم هنر و ادبيات دســتي داشــتند، اما 
او شــيفته دنياي محسوســات و ديدني ها بود و راه ديگري را در 
پيش گرفت. مي خواست به ديگران نشان دهد كه زنان نيز قادرند 
همچون مردان از پس معادالت فيزيك برآيند و در دنياي اعداد و 
محاسبات به درجات بااليي برسند. آلنوش طريان، در سال1326 
مدرك ليسانس خود را در رشته فيزيك از دانشكده علوم دانشگاه 
تهران گرفت و پــس از پايان تحصيلش در همان دانشــكده براي 
مدتي به عنوان مسئول آزمايشگاه هاي فيزيك مشغول به كار شد. 
در تابستان1328، بعد از اينكه نتوانست دكترمحمود حسابي را كه 
استادش بود، براي به دست آوردن كمك هزينه اعزام به خارج متقاعد 
كند، با هزينه شخصي به فرانســه رفت و در بخش فيزيك اتمسفر 
دانشگاه پاريس مشغول به تحصيل شد. وي مدرك دكتري خود را 
در سال 1337 از دانشگاه سوربن گرفت و به رغم اينكه به او پيشنهاد 
شده بود در فرانسه به تدريس بپردازد، به ايران بازگشت. او  پس از 
بازگشت به ايران، با سمت دانشيار فيزيك رشته ترموديناميك در 
گروه فيزيك دانشگاه تهران مشــغول به كار شد. در سال1343 در 
همين دانشگاه به درجه استادي رسيد و به عنوان نخستين استاد 
زن، در مؤسسه ژئوفيزيك دانشــگاه تهران مشغول به كار شد. وي 
سال هاي پاياني عمر خود را در خانه سالمندان گذراند و در روز شنبه 

14اسفند 1389 در نودسالگي در تهران درگذشت.

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

به دنبال اعتراضات مردمي گسترده و دامنه دار سال هاي1341و 
1342در شــهرهاي مختلف، حكومت پهلوي به شدت احساس 
خطر كرد و از آن پس، دولت و نيروهاي امنيتي با نظارت دقيق بر 
تحركات و فعاليت هاي نيرو هاي مذهبي به عنوان عامل اصلي اين 
تظاهرات ها، تالش كردند از تكرار آن اعتراضات جلوگيري كنند. 
يكي از سياست هاي اصلي حكومت پهلوي، نظارت بر فعاليت هاي 
اماكن مذهبي مانند مساجد و تكايا به ويژه در ماه هاي محرم و صفر 
بود؛ چرا كه انجام فعاليت هاي ضدحكومتي در اين ايام بســيار 

محتمل بود. 
بر اين اساس، حكومت سعي داشت از يك ســو با نظارت بر اين 
اماكن، مانع از انجام هرگونه فعاليت سياسي شود، و از سوي ديگر، 
عوامل تحريك كننده احساسات مذهبي مردم را نيز در اين 2 ماه 
به حداقل برساند. در راستاي اجراي اين سياست، شهرباني استان 
اصفهان در ارديبهشــت 1343 همزمان با فرارسيدن  ماه محرم، 
ضمن ممنوع  اعالم كردن اعمالي چون »قمه زني، شــبيه خواني، 
قفل بســتن به بدن، نعش و كتل، حجلــه، ذوالجناح، خوانچه و 
غيره«، دســتورالعملي براي ايام محرم تدوين و به صورت اعالن 

الزم االجرا كرد:
1- از اول  ماه محرم كليه مشروب فروشــي ها و كافه رستوران ها 

به طوركلي تعطيل خواهد بود.
2- كليه سينماها و تماشاخانه ها از روز 8تا 13 ماه محرم تعطيل 

است.
3- از نظر احترام به شــعائر مذهبي در  ماه محــرم، صداي ترنم 

موسيقي از اماكن مذهبي نبايد شنيده شود.
4- به منظور آسايش و رفاه حال اهالي، نصب بلندگو در خارج از 

مساجد و تكايا به كلي ممنوع و استفاده از آن در داخل مساجد و 
تكايا نيز منوط به تحصيل اجازه از شهرباني بوده و در اين صورت 

تا ساعت 21مجاز خواهد بود.
منبع: اسناد آرشيو ملي ایران، پرونده �291/3689
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داشــتن ويترين زيبــا، ممنوعيــت اســتفاده از گوشــتكوب چوبي و 
عدم پاك كردن استكان و نعلبكي با دستماِل روي شانه قهوه چي يا شاگردش 
از قوانين بهداشتي تصويب شده براي قهوه خانه ها و ديزي پزها بود كه در 
آبان ماه سال42 تصويب شد. در اين آيين نامه آمده بود كه قهوه چي و شاگرد 
او بايد روپوش سفيد داشته، هر روز ناخن هاي خود را كوتاه كرده و چندين 
بار در روز، دست و صورت خود را با صابون بشويند. انداختن قالي يا قاليچه 
روي ميزها ممنوع و كف مغازه بايد حتما موزائيك شده و چاه خروج فاضالب 
داشته باشد. استفاده از تهويه اجباري شد و قهوه خانه بايد داراي مستراح 
تميز مجهز به سيفون باشد. اســتفاده از تشت براي شست وشوي ظروف 
ممنوع بوده و ظروف بايد با آب گرم و صابون شســته و در كلر ضدعفوني 
شوند. قهوه خانه بايد داراي يخدان و يخچال باشد تا مواد خوراكي در آنها 
نگهداري شود. شاگرد قهوه چي بايد قبل از شروع كار و بعد از رفع حاجت، 

حتما دست هاي خود را با صابون شسته و لباس تميز داشته باشد.
مشت ومال ممنوع شد

در مهرماه سال42، مقامات بهداشــتي اعالم كردند كه زين پس هيچ 
گرمابه اي حق مشت ومال مشتريانش را نداشته و درصورت ديده شدن 
چنين مواردي، اقدام خواهد شد. مقامات بهداشت دليل اين بخشنامه را 
ضايعاتي اعالم كردند كه مشت ومال بر اعصاب، نخاع، عروق و مهره هاي 
مفاصل استخواني مشتري گذاشــته و اثرات جبران ناپذيري خواهد 
داشت. در همين راستا پزشــكان اعالم كردند كه به دليل خشن بودن 
اين عمل و غيرعلمــي بودن آن، اعصاب، عضالت، عــروق و مهره ها و 
اســتخوان ها ضررهاي غيرقابل جبراني ديده و منجــر به واريس نيز 
خواهد شد. از طرفي پيشنهاد اين پزشكان اين بود كه دالكان و شاگردان 
حمام هاي عمومي و نمره، فنون ماساژ را ياد گرفته تا براي آرام بخشي به 

مشتري از اين مقوله به جاي مشت ومال و خشونت استفاده كنند! زيرا نه 
صدمه اي وارد مي كند و هم علمي بوده و حس آرام بخشي مفيدي براي 
حمام رونده ايجاد مي كند. اگرچه اين قانون به همه گرمابه ها ابالغ شده 
بود اما مشت ومال، مشتري ثابت خودش را داشت و هيچ گاه از حمام ها 
و گرمابه ها حذف نشد و گاهي به شكل پنهان و گاهي كامال آشكار براي 

مشتري ها صورت مي گرفت.

 

كانوننويسندگاندرتاالرايران
نخستين كارنماي گالري قندريز، چهارم تيرماه 1343 برگزار شد 

قرار بود جايي براي نمايش آثار هنري باشــد اما به محلي براي 
گفت وگو و بحث ميان روشــنفكران تبديل شــد. ســال هاي 
دهه1340 جلسه كانون نويســندگان، جالل آل احمد يك سِر 
سالن و به آذين )محمود اعتمادزاده( سوي ديگر، جماعتي نيز در 
اطرافشان. محمدرضا جودت در كتاب »تاالر قندريز« در اين باره 
مي گويد: »اين جلسات از طريق گروه طرفه برگزار شد. روزي آقاي 
نوري عالء به من گفت كه كانون نويسندگان مي خواهد جلسه 
بگذارد و دولت هم اجازه نمي دهد. دنبال جايي هستند تا درباره 
اساســنامه خود صحبت كنند ولي جايي ندارند. آيا مي شود در 
تاالر تشكيل جلسه داد؟ درخواست كانون نويسندگان را در جمع 
مطرح كردم و موافقت شد. سپس موضوع را به نوري عالء اطالع 
دادم و قرار بر برگزاري جلسات كانون در تاالر شد. به ما گفتند كه 
اگر خواستيد شما هم مي توانيد در جلسات حضور داشته باشيد 
ولي در صحبت ها شركت نكنيد. ما هم بدمان نمي آمد كه حضور 
داشته باشيم«. اين جلسه ها از نظر حاكميت خالف بود. كار به 
جايي رسيد كه كالنتري اعضاي تاالر را خواست و تأكيد كرد كه 

جلسات كانون ديگر نبايد در تاالر برگزار شود.
شكل گيري تاالر ايران به فعاليت هاي اداره كل هنرهاي زيبا، براي 
تاسيس انجمن هنرهاي تجســمي در سال1342 بازمي گردد؛ 
انجمني كه تاسيس نشد. نخست گروهي از هنرمندان گرد هم 
آمدند و گالري صبا را تشكيل دادند. گروه ديگري از هنرمندان 
كه در جلسات ايجاد اين انجمن شــركت مي كردند، براي حل 
مشكل عرضه آثارشان دور هم جمع شدند و تاالر ايران را تاسيس 
كردند. منصور قندريز، مرتضي مميز، ســيروس مالك، مسعود 
عربشاهي، صادق تبريزي و رويين پاكباز، حلقه اوليه اين گروه را 
تشكيل مي دادند. در ادامه فرامرز پيل آرام و محمدرضا جودت نيز 
به دعوت منصور قندريز به اين جمع پيوستند. قباد شيوا، فرشيد 
مثقالي، هادي هزاوه اي و پرويز محالتي نيز با دعوت ســيروس 
مالك اضافه شدند. اين 12 نفر مؤسسين تاالر ايران نام گرفتند. 
حسن موريزي  نژاد در ابتداي كتاب تاالر قندريز مي نويسد: »مميز 
و مالك وظيفه  يافتن محلي براي نمايشگاه را برعهده گرفتند«. 
جست وجوي آنها چندان طول نكشيد و مكاني مناسب براي اين 
منظور انتخاب شد كه مورد قبول جمع نيز قرار گرفت؛ »زيرزميني 
نسبتا وسيع در ساختمان شماره198، خيابان شاه رضا )انقالب( 
مقابل ورودي اصلي دانشگاه تهران.« واژه فارسي »تاالر« كه در 
آن سال ها رواج داشت به جاي »گالري« براي اين مكان برگزيده 
شد. نشانه اش را هم مرتضي مميز طراحي كرد. نخستين نمايشگاه 

در چهارم تيرماه1343 با نمايش نقاشي هاي 12 عضو مؤسس 
برگزار شد. منصور قندريز در كارت دعوت اين نمايشگاه چنين 
نوشته بود: »هم پاي رشــد صنعت و ترقي علوم جديد، هنر نيز 
دامنه جديد و وسيع تري پيدا كرده است و اين بسيار قابل توجه 
است كه هر روز عده بيشتري عالقه مند هنر مي شوند. آمارها نشان 
مي دهد كه بر تعداد هنرمندان در همه نقاط كره زمين بيش از حد 
طبيعي اضافه شده است. در پاريس، لندن، نيويورك، رم و نيز در 
تهران اين نسبت با شدت هرچه بيشتري قوس صعودي خود را 
مي پيمايد. پيدا كردن علت امر از حوصله اين مقدمه كوتاه خارج 
است و اما امكانات ايجاد سازمان هاي هنري در بيشتر كشورهاي 
مترقي جهان مسئله اي حل شده است. متأسفانه در محيط ما با 
وجود نياز كامل و كوشش هاي ناقصي كه وجود دارد هنوز صورت 
تحقق به خود نگرفته درحالي كه احتياج به ايجاد امكانات بيشتر 
و كافي كه هنرمندان بتوانند آثار خود را به راحتي عرضه كنند 
همچنان باقي است - باقي است تا خود هنرمندان و عالقه مندان 
به هنر آستين ها را باال بزنند و به هر قيمتي شده، راه پيشرفت و 
موفقيت خود را هموار كنند - دست دوستي به هم دهند و به خاطر 
هدف مشترك خود شانه به شانه هم گام بردارند. براي ايجاد چنين 
محيطي چه كارهاي دشوار زيادي در پيش است كه بايد به همت 
خود هنرمندان و هنردوســتان از پيش پا برداشته شود. نهضت 
پراكنده اي كه از نقاشــان جوان ايران در حال رشد و نمو است، 
نويد دهنده اجتماع متشكلي از نقاشان در آينده نزديك است و 
نقاشان جوان براي از بين رفتن مشكل مالي كه تنها مشكل كار 
است اميدواري هاي فراواني به حمايت طرفداران واقعي هنر دارند. 
نقاشان اين نمايشگاه از عالقه مندان نقاشي كه در تنظيم نمايشگاه 
نقايصي احساس مي كنند انتظار همكاري و پيشنهادهاي اصالحي 
دارند. تاالر ايران با كمترين امكانات مالي و بيشترين كوشِش خوِد 

هنرمندان شركت كننده به وجود آمده است«.
پس از آن، نمايشگاه ها و اتفاق هاي مهم يكي پس از ديگري فرا 
رسيد و گذشت. پايان ساِل اول فعاليت نزديك بود و اختالف هاي 
نهان آشكار شد. در اين زمان مالك، پيل آرام، تبريزي، هزاوه اي، 

محالتي و عربشاهي از جمع جدا شــدند. جودت در اين مورد 
مي گويد: »ما گــروه خاصي نبوديم كه صاحب ايــده يا نظريه 
مشخصي باشيم و چون نظر مشــتركي هم بين ما نبود، همان 
سال اول9 نفر از ما رفتند. در بحث هايمان به يك چيز مشتركي 
نتوانستيم برسيم. باالخره جواني بود و هر كسي گرايش خاصي 
داشت«. يك سال ديگر گذشت و تنها قندريز و جودت و پاكباز 
باقي مانده بودند. مدتي نگذشته بود كه قندريز نيز نه به خواست 
خود بلكه به جبر مرگ، جدا شــد. او در ششم اسفندماه1344، 
درحال رانندگي در جاده كرج - چالوس، به دره سقوط كرد. پس 
از تصادف و درگذشت او، دوستان و ديگر مؤسسين تاالر، نام »تاالر 
ايران« را به »گالري قندريز« تغيير دادند. اين گالري در طول عمر 
فعاليت خود، به مسائل پژوهشي و تئوري اهميت زيادي مي داد. 
از اين رو چند كتاب و دو نشريه »بررسي« و »فصلي در هنر« را 
منتشر كرد. گالري در شهريورماه1349 به فعاليت خود در محل 
نخست پايان داد. پس از مدت كوتاهي در مكان جديد )خيابان 
دانشگاه، ساختمان شماره 20(، فعاليتش را از سر گرفت. گالري 
در محل دوم، نمايشگاه هاي مهمي را در حوزه هنرهاي تجسمي، 
از كارهاي هنرمندان جوان آن روز و شناخته  شده امروز برگزار 
كرد. سال1356 بارِ ديگر مكان گالري تغيير كرد. محل جديد در 
خيابان بخارست )احمد قصير(، كوچه 18، زيرزمين ساختمان 
شماره  يك بود. استقبال از نمايشگاه هاي تاالر در مكان جديد با 
مشكل روبه رو شد. آخرين رويداد )نقاشي هاي داوود امداديان( در 
خردادماه 1357 برگزار شد. درنهايت گردانندگان اين گالري پايان 
عمر آن را اعالم كردند. اين گالري در طول عمر14 ساله خود، در 
زمينه نوآوري هاي فرهنگي و خالقيت هاي جديد هنري، نقش 
مؤثري در هنر معاصر ايران ايفا كرد. براي مطالعه بيشتر درباره اين 
مكان به كتاب »تاالر قندريز، تجربه اي در عرضه اجتماعي هنر« 
به كوشِش رويين پاكباز و حسن موريزي نژاد، مي توان رجوع  كرد.

معراج قنبري

  عليرضا احمدي    ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

فروردين1343 درحالي كه در فضاي سياسي كشور اخبار مربوط به آزادي امام خميني )ره( از حصر 
نقل محافل بود، در حوزه اقتصاد دولت آمريكا براي اتصال راه آهن ايــران به تركيه 8ميليون دالر 
وام داد. در 24فروردين نيز كنفرانس اتاق بازرگاني بين المللي آسيا و خاوردور و سمينار بانكداران 
آسيايي با شركت 30كشــور در تهران آغاز به كار كرد. در ارديبهشت ماه نيز ساخت 3كارخانه قند 
در خراسان، قزوين و مازندران آغاز شد و سازمان مسكن وابسته به وزارت آباداني و مسكن فعاليت 

خود را شروع كرد.
10خرداد هم كوي تازه تأسيس كن با مشتمل بر 1200دستگاه آپارتمان و خانه افتتاح شد و چند 
روز بعد، موافقتنامه مبادله كاال ميان ايران و شوروي براســاس قرارداد بازرگاني 2كشور، به مدت 
3سال به امضا رســيد كه حجم مبادالت را به 2برابر افزايش مي داد. امضاي موافقتنامه بازرگاني با 
ژاپن در21تير، اعالم آيين نامه جديد استخدام كارمندان كه براساس آن هر استخدامي بايد با نظر 
سازمان اداري و استخدامي انجام مي شد در8شهريور، امضاي قرارداد جديد خريد 140هزارتن گندم 
از آمريكا در 7مهر، تصويب قانون ماليات بر اراضي در 28مهر و تصويب اليحه دريافت 200ميليون 

دالر وام از دولت آمريكا در 9آبان، از ديگر اخبار اقتصادي بود.
در آخرين ماه پاييز اعالم يك تصميم اقتصادي جنجال هاي بســياري را به همراه داشــت؛ روز 
سوم آذر براساس لوايح تقديمي نخست وزير به مجلس شوراي ملي، بهاي بنزين، نفت، عوارض 
مشروبات غيرالكلي و صنعتي و عوارض مســافرت به خارج از كشور افزايش يافت. بهاي بنزين 
از 5ريال به 10ريال رسيد و بهاي نفت ســفيد از 2/5ريال به 3/5ريال افزايش يافت. همچنين 
مقرر شد اتومبيل هاي گازوئيلي درتهران ماهي 4هزار ريال و در شهرستان ها ماهي 1500ريال 
عوارض بپردازند و از هر مسافري كه عازم خارج از كشور است، 10هزار ريال عوارض دريافت شود. 
در پي اتخاذ اين تصميم ها نخست وزير اعالم كرد كه با اين لوايح درآمد دولت سالي 70ميليون 

تومان افزايش مي يابد.
افزايش بهاي بنزين، نرخ كرايه تاكســي در تهران و اتومبيل هاي كرايه اطراف تهران را گران كرد و 
بيشتر افراد وســايل نقليه خود را متوقف كردند و خيابان ها و جايگاه هاي عرضه بنزين خلوت شد. 
به دنبال آن تمام تاكســي هاي تهران اعتصاب كردند و تالش دولت براي شكستن اعتصاب هم به 
جايي نرسيد. كار آنقدر باال گرفت كه وزارت كار و شــهرباني كل  كشور در اعالميه مشتركي اعالم 
كردند چنانچه رانندگان تاكسي اعتصاب خود را نشكنند، پروانه آنها لغو مي شود، اما درنهايت دولت 
عقب نشيني كرد و روز 22دي براساس اعالم نخســت وزير درمجلس، بهاي بنزين هر ليتر 2ريال و 
بهاي نفت هر ليتر يك ريــال كاهش يافت. چند روز بعد و در يك بهمن، حســنعلي منصور ترور و 
فرمان نخست وزير به نام اميرعباس هويدا صادر شد تا عصر جديدي در حوزه اقتصاد كشور آغاز شود.

آغازعصرهويدا
تاكسي هاي تهران اعتصاب كردند

شب افتتاح تاالر : از راست ، پاکباز ، قندریز ، شيوا ، مالک ، پيل آرام ، عالی ، هزاوه ای کارت صدمين نمایشگاه

بهمن فرسی

کارت دعوت نخستين نمایشگاه
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 رسانه هاي تصويري 
وامدار ارونقي كرماني شدند

علي اكبر شيرواني ���������������������������������������������������������������������������������

دانه اي كه دهه30 با مجالت و روزنامه ها و پاورقي نويســي كاشــته شده 
بود، دهه40 با ســينما و كتاب رشد كرد و رســول ارونقي كرماني، يكي 
از ميانه داران ايــن ميدان بود. ارونقي  كرماني پليســي نويس ديگري بود 
كه بيش از ديگر پاورقي نويســان دغدغه هاي اجتماعي داشت و آثارش 
رنگ وبوي بومي گرفت. از ديگر سو، نويســندگي در روزنامه و سردبيري 
اطالعات هفتگي، او را ذائقه شناس و ذائقه ساز متبحري كرده بود و ردپاي 
خرده روايت هاي عاشقانه در داســتان هايش فراوان بود كه گاه به بيراهه 

مي رفت. زبان ارونقي كرماني، ساده و بي آاليش بود و به اقتضاي مطبوعات 
پيچيدگي نداشت، اما تكيه اش بر گفت وگونويسي و صحنه پردازي داستاني 
براساس مكالمه، در كارهاي او برجسته بود. با رونق بازار سينما و تئاتر و 
بعدتر تلويزيون در اين دهه، چنين خصلتي، كاربردي و مقبول رسانه هاي نو 
بود و آثار پاورقي نويسان، پايه هاي فيلمفارسي را ساخت. نثر ارونقي كرماني 
در ادبيات ردي طوالني به جا نگذاشــت، اما رسانه هاي تصويري وامدار او 
هستند. »چهره اش را غم گرفته بود و آشكارا ناراحتي و اندوه در نگاهش 
موج ميزد. آن روز چندبار بهانه گرفت و به من تشــر زد: پسر، تو هم پاك 
مفت خور شدي... چرا جارو نزدي؟ من گفتم: حاجي جارو زدم! گفت: دروغ 

نگو پسر! بعد رجب خان به حجره آمد. خوش وبش كرد و گفت: تازه چه خبر 
حاجي؟ حاجي گفت: هيچي! رجب خان گفت: مگه كشتيت غرق شده؟ 
حاجي جواب داد: ديشب خواب بدي ديدم!  انشااله خيره حاجي... مي دوني 
كه در تعبير خواب گفتني ها وارونه مي شه. بعد پرسيد: چه خوابي ديدي 
حاجي؟ حاجي لحظاتي چند با تسبيح زرد كهربايش بازي كرد و دانه هاي 
آن را شتابزده شمرد و گفت: ديدم يه مار شكل يه زن به طرفم مي آد... اون 
منو نيش زد... اول ريخت يه افعي داشت، بعد شكل عوض كرد و شد يه زن... 
يه زن زشت و پير. رجب قاه قاه خنديد: ديوونه شدي حاجي... تعبير اين 

خواب خيلي آسونه... شايد باز تجديد فراش كني.«

 كوششي 
براي ناميدن غم

بيژن جاللي پس از انتشار مجموعه »روزها«، 
مثل احمدرضا احمدي، پرسشي را آشكارتر از 
گذشته پيش مي كشد؛ آيا كالم مي تواند عاري 
از همه ويژگي هاي ظاهري شعر سنتي باشد و 

همچنان شعر باشد؟
 

  جمال رهنمايي ������������������������������������������������������

»خورشيد روز در پس پرده اي از شب/ خواهد 
آرميد/ ولي من زير خورشيد سرنوشت/ همچنان 
روان خواهم بود/ و همچنان كشتزارها/ درختان 

و جويبارها/ همراه من خواهند آمد«�
دهه40 آمده اســت و روزي نيست كه شاعري 
نوگــرا ســربرنياورد و جرياني تــازه اعالم 
موجوديت نكند� در اين ميان شــاعراني نيز 
مستقل از جريان ها ظهور مي كنند كه يكي از 
مهم ترين هايشــان بيژن جاللي است� درك و 
دريافت بيژن جاللي از شعر، خارج از سنت ادبي 
ايران و جريان نوگراي شعر فارسي شكل گرفته 
است� او سال هايي را در فرانسه تحصيل كرده و 
بيشتر از اينكه با شعر فارسي مأنوس باشد، شعر 
شــاعران اروپايي را خوانده است و شعري كه 
ارائه مي كند نيز به ترجمه شعر شاعران اروپايي 

شبيه تر است�
»دنيا از پنجره اتاق به درون مي ريزد/ و از روزنه 
چشــم هايم/ به دنياي ديگري مي پيوندد/ من 
چون جويي هســتم/ كه بين دو مزرعه جريان 

دارد«�
بيژن جاللي شعري متفاوت به دست مي دهد كه 
پيش تر در شعر نو فارسي سابقه نداشته است� 
شعر او اغلب درك و دريافت هاي كوتاه از جهان و 
زندگي است با درونمايه هاي فلسفي كه البته گاه 
انديشه در آنها غلبه پيدا مي كند� بيژن جاللي 
شاعري است با حداقل برجسته سازي زباني� در 
شعر او نشانه هاي برجسته سازي زباني و كوشش 
براي خلق زبان شــاعرانه از شــعر احمدرضا 
احمدي نيز كمتر است� احمدرضا احمدي و بيژن 
جاللي مجموعه هاي نخستشان را در سال 1341 
منتشر مي كنند و توأمان پرسشي را آشكارتر 
از گذشته پيش مي كشند كه آيا كالم مي تواند 
عاري از همه ويژگي هاي ظاهري شــعر سنتي 
باشد و همچنان شــعر باشد؟ البته كه بسياري 
در شعر بودن قطعات بيژن جاللي و احمدرضا 
احمدي ترديد مي كنند� دهه40 اســت و هنوز 
تعريف شعر و تفاوت هاي شعر نو و شعر سنتي 
و چارچوب هاي نظري شعر نو براي بسياري از 

شاعران به طور كامل روشن نيست�
»در معبد دنيا/ لختي به انتظار معجزه/ ســر به 
سجده فرومي بريم/ و چون سر برداشتم/ مرد 
ديگري ســت/ كه در معبد ديگري/ به انتظار 

معجزه/ سر به سجود آورده است«�
روزها، مجموعه 4جزوه در 224صفحه اســت؛ 
جزوه اول كوششي است براي ناميدن خداوند، 
جزوه دوم كوششي اســت براي ناميدن اميد، 
جزوه سوم كوششي اســت براي ناميدن غم و 
جزوه چهارم مجموعه اي است از قطعات مختلف� 
شمار سطرها و قطعه هاي معمولي در ميان انبوه 
شعرهاي كتاب كم نيست� اما در خالل قطعه هاي 
معمولي ناگهان با شعرهايي مواجهه مي شويم 
كه از چشــم انداز تازه اي به جهان و پديده ها 
مي نگرند و همين شعرها براي تمايز بيژن جاللي 

كفايت مي كند�
»آيا ممكن اســت كه ما نيــز/ چون برگ هاي 
پاييزي/ رقص كنان/ به سوي خاك رويم/ و در 
انبوه مردگان/ در انتظار بهار دل  انگيز/ به آرامي 

و رضا/ بياساييم«�
بيژن جاللي آغازگر شعر كوتاه در دوره معاصر 
است� شعر كوتاه از دهه40 تا امروز شكل هاي 
گوناگوني پيدا كرده و به تفاريق ايام فراگير  شده 
است� بعد از ترجمه هايكوهاي ژاپني به فارسي 
يا در ســال هاي اخير پس از گسترش فضاي 
مجازي و شبكه هاي اجتماعي، شاعران بسياري 
از نسل هاي گوناگون به شعر كوتاه رو آورده اند، 
اما فضل تقدم بيژن جاللي انكارناشدني است و 
شمار شعرهاي كوتاهي كه از او به جا مانده است، 
سبب شده تا همچنان مهم ترين شخصيت شعر 

كوتاه فارسي باشد�

زبان جهاني با لهجه بومي
15آذر ماه، تأسيس وزارت فرهنگ و هنر

تجسمی

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

دهه40 دومين دهــه از فعاليت »بنگاه ترجمه و نشــر كتاب« 
است؛ بنگاهي كه نخستين هدفش اصالح وضعيت نابسامان آثار 
ترجمه شــده بود و با فعاليت هاي دقيق و ماندگارش منشا اثر و 

تحول در نشر ايران شد. 
 در اوايل دهه 30 بنگاه ترجمه و نشــر كتاب كارش را آغاز كرد. 
داســتان ترجمه در ايران تا پيش از دهــه1330، اغلب ماجراي 
كتاب هايي بود كه گاه هيچ شباهتي به اصل خود نداشتند و گويي 
سرنخ هايي بودند براي نويسندگاني كه به منظور خيالبافي و حتي 

گاه تفكر نياز به محركي از زبان ديگر داشتند. 
بنگاه ترجمه و نشر كتاب به جاي همان رويه معمول يعني گرفتن 
كتاب از مترجم و فرستادنش به چاپخانه، تطبيق متن ترجمه شده 
با كتاب اصلي، ويراستاري زباني و صوري كتاب ها و بررسي زبان 
نوشته ها را در دســتور كار قرار داد. كار بنگاه در مداقه در كلمات 
خالصه نمي شد. براي صورت كتاب هم دقت و وسواس خودشان را 
داشتند. هر كتاب، به خصوص مجموعه ها، مي بايست از نظر طرح 
جلد، رنگ و قلم حروف و اندازه ها در بيشــترين هارموني ممكن 
به نظر مي رسيدند. بنگاه به مرور زمان سياست هاي جديدي براي 
خود تعريف كرد و وارد حوزه تاليف نيز شد و در آنجا هم به سراغ 

متخصصان رفت تا كيفيت از دست نرود. 
 در ســال های بعــد متخصصاني همچــون بهرام فره وشــي، 
عبدالحســين زرين كوب، ايرج افشار و جعفر شــعار امور بنگاه 
را مديريت كردند. مرداني كه تالش شان ســبب شد تا به مدت 
25سال كتاب هاي متنوع و شاخصي در زمينه هاي ايران شناسي، 
ادبيات خارجي، چهره ملل، كودك و نوجوان و... براي هميشه در 

تاريخ نشر ايران ماندگار شود.

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

در پانزدهــم آذر ماه ســال 1343 بزرگ ترين تحــول در بخش 
ديوان ساالري فرهنگي ايران جديد رخ مي دهد و وزارت فرهنگ و 
هنر تأسيس و مهرداد پهلبد نخستين وزير فرهنگ و هنر مي شود. 
دوره وزارت او كمي كمتر از 14ســال به درازا مي كشد كه هنوز 

يك ركورد است.
هر چند وزارت فرهنگ و هنر قرار است متولي فرهنگ و هنر باشد، 
اما انواع نهاد موازي با اين نهاد در زمينه توليد و حمايت و نظارت 

بر بخش فرهنگ دخالت مي كنند. 
چنانچه تأســيس خود وزارت فرهنگ و هنر هــم نتيجه ادغام 
چندين اداره مختلف است و هم نتيجه تقســيم وظايف وزارت 
فرهنگ در قالب چند وزارتخانه ديگر. اما شايد اصالحات اقتصادي 
در اوايل دهه1340 در قالب جريان موسوم به انقالب سفيد يكي 
از مهم ترين عوامل در تأسيس وزارت فرهنگ و هنر بود. از آن رو 
كه دولت حاال درآمد مازادي داشت كه مي توانست صرف توسعه 

بخش فرهنگي و حمايت هنري كند.
تأسيس وزارت فرهنگ و هنر اما نقش كم و بيش مهمي در توسعه 
و گسترش هنر ايران داشت. شايد مهم ترين اقدام اين نهاد حمايت 
از تأســيس نگارخانه هاي هنري بود كه در آن زمان بيشتر با واژه 

تاالر خوانده مي شدند. 
جدا از اين اما سياست هاي دوره پهلوي دوم بر حمايت از نوعي هنر 

بود كه قرار بود به زبان جهاني سخن بگويد اما واجد كيفيت هاي 
هنر ايران باشد. شايد جريان »سقاخانه« را بتوان نمونه موفقي از 
اين باور درنظر گرفت؛ جرياني كه بعدتر هم بســيار مورد توجه و 
حمايت نهادهاي دولتي قرار گرفت. زبــان جهاني و لهجه بومي 
شــايد هنوز هم مهم ترين ميراث باقيمانــده از وزارت فرهنگ و 

هنر باشد.

از آشپزي تا خانواده سلطنتي
آغاز انتشار مجله زن روز

مطبوعات

 محمدناصر احدي    �������������������������������������������������������������������
 »چون شماره اول مجله تا صبح روز دوشنبه گذشته، يعني 24ساعت 
بعد از انتشار در تهران و شهرستان ها ناياب شد و عده اي در شهرستان ها 
و تهران موفق به پيدا كردن شماره اول نشدند، لذا كيهان، شماره اول 
راه به طور فوق العاده و براي بار دوم چاپ كرد كه با شــماره دوم، يعني 
همين شماره، در تهران منتشر خواهد شد و حداكثر تا روز سه شنبه 
آينده، 18اسفندماه، در شهرستان ها نيز انتشار خواهد يافت.« مجله اي 
كه شــماره اول آن به اين ســرعت به فروش رفته و ناياب شــده بود، 
مجله هفتگي »زن روز« بود. اين مجله از نشــريات مؤسسه كيهان و 
صاحب امتيازش مصطفي مصباح زاده بود و فروغ مصباح زاده، همسر 
او، مديريتش را بر عهده داشت. ســردبير اين مجله مجيد دوامي بود 
كه براي گزارش ها و مصاحبه هاي جنجالي اش در واقعه ملي شــدن 
صنعت نفت و دادگاه مصدق شناخته مي شد و پيش از انتشار زن روز، 
در مؤسسه مطبوعاتي رقيب كيهان، سردبير مجله »اطالعات هفتگي« 
بود. معروف بود كه دوامي تخصص ويژه اي در افزايش تيراژ نشرياتي 
داشت كه سردبيرشــان بود. جز تخصص و مهارت دوامي، آنچه باعث 
شد زن روز به سرعت در ميان زنان و حتي مردان محبوب شود، سرمايه  

و امكاناتي بود كه مصباح زاده فراهم كرد و به دوامي اختيار تام داد تا از 
اين سرمايه گذاري آنگونه كه صالح مي داند استفاده كند. زن روز عموما 
مطالبي درباره آشپزي، بهداشت و زيبايي، خانواده، شايعات و مطالبي 
از اين دست منتشر مي كرد. بيش از نيمي از صفحات اين مجله مختص 
تبليغات و عكس بود و گروه زبــده اي از روزنامه نگاران و مترجمان در 
تهيه محتواي آن همكاري داشتند. در شماره هاي نخست اين مجله، 
عبدالرحمن فرامرزي، نخســتين ســردبير روزنامه كيهان، سرمقاله 
مي نوشت؛ هرچند كيفيت اين سرمقاله ها با سرمقاله هاي خواندني و 
جذابي كه سال ها پيش براي روزنامه كيهان نوشته بود، قابل مقايسه 
نبود. زن روز در صفحات خبري اش به خانواده سلطنتي، گردشگران 
خارجي مخصوصا زنان مشهوري كه به ايران سفر كرده بودند و تغييرات 
روي داده در قانون خانواده توجه داشت. به طور كلي مي توان گفت مشي 
سياسي زن روز با سياست هاي پهلوي دوم، پس از انقالب سفيد و اعطاي 
حق رأي به زنان در سال1341، همخواني داشت. پس از انقالب، رويه 
اين مجله تغيير كرد و به انتقاد از سياست هاي پهلوي تغيير جهت داد. 
با اين حال، زن روز در نظم نوين، تنها 23شماره دوام آورد و مدتي بعد 

نسخه دگرگون شده آن مطابق با قوانين جديد منتشر شد.

 دوره تازه سينماي ايران  
با آقاي قرن بيستم

سازمان انتشارات طرفه، افول را منتشر مي كند

اوج خاچيكيان

کلمات اکبر رادي و نقش حسين زنده رودي 

سينما 

تئاتر 

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

»ضربت« بهترين فيلم ساموئل در ســالي كه يك طرف »آقاي قرن 
بيستم« و طرف ديگر »شب قوزي« ايستاده، اكران مي شود. 

ضربت، بهترين فيلم ساموئل خاچيكيان، بهترين فيلم سينماي ايران 
در سال 43 نيز هست. سال 43 سكه ســينماي جنايي هنوز رونق 
دارد و خاچيكيان در بهترين دوران حرفه اي اش، آماده و ســرحال، 
با نورپردازي، زواياي غيرمتعــارف دوربين و موزيك و مونتاژ، تعليق 
و دلهره مي سازد. آرمان، بوتيمار، بيك ايمانوردي و جالل در مقابل 
دوربين قدرت اهلل احســاني تصويري از مردان خشن مي سازند كه با 
هدايت خاچيكيان و تسلط و مهارت تكنيكي قابل توجه  او، سينماروها 
را هيجان زده مي كند. ضربت، نقطه اوج مسيري است كه با توفان در 

شهر ما شروع شد و با يك قدم تا مرگ و دلهره ادامه يافت.
آقاي قرن بيســتم، مقدمه اي بر ظهور پديده فردين پس از سال ها 
آزمون و خطاست. خود آقاي قرن بيستم هم بخشي از همين آزمون 
و خطاهاي سيامك ياسمي است كه پس از ناكامي در ساخت فيلم 

جنايي، مي پذيرد كه در زميني كه ساموئل در آن حضور دارد بازي 
نكند. فردين بازيگر پركار سال 43)با 6 فيلم اكران شده در اين سال( با 
آقاي قرن بيستم، توجه تماشاگر فيلمفارسي را جلب مي كند. سال 43 
هنوز قصه هاي جنايي و فضاي شيك و فرنگي فيلم هاي خاچيكيان، 
با سليقه سينماروها همخواني بيشتري دارد ولي فردين هم به تدريج 
ســنگ بناي قهرماني از طبقه فرودســت را مي گــذارد كه پايين 
شهري بودنش نه ويژگي كه امتياز است. اقتباس از هزار و يك شب، 
سناريوي جالل مقدم، هوش فرخ غفاري در انتخاب لحن متناسب 
براي كمدي سياه و روشنفكرانه و در نهايت گام نهادن در مسيري تازه، 
نتيجه اش شكست در گيشه و استقبال منتقدان است. شب قوزي به 
فستيوال هاي مهم اروپايي مي رود، با ستايش منتقدان خارجي مواجه 
مي شود و فكر پشت فيلم، كاستي هاي فني اين محصول ارزان استوديو 
ايران نما را كم رنگ مي كند. مشكل اما شكست تجاري و از بين رفتن 
سرمايه فرخ غفاري است. شوخي هاي فيلم براي تماشاگر ايراني خيلي 
ملموس و بامزه نيست. نتيجه فاصله زياد از سليقه عمومي، دورشدن 

از فضاي فيلمسازي است.

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

سازمان انتشارات طرفه كه اعضاي آن را احمدرضا احمدي، اسماعيل نوري عالء، نادر ابراهيمي، 
مهرداد صمدي و محمدعلي سپانلو تشكيل مي دهند، از سال1342 فعاليت خود را آغاز مي كند. 
اين حلقه ادبي تصميم دارد كه برخي آثار نويسندگان جوان را منتشر كند. نمايشنامه »افول« 
از اكبر رادي يكي از اين آثار است. ســال1343، چاپ اول اين نمايشنامه را سازمان انتشارات 
طرفه منتشر مي كند. روي جلد نمايشنامه، اثري چشم نواز از حسين زنده رودي چاپ مي شود. 
زنده رودي كه پيش از اين در سال1342 تابلويي به نام »روزنه آبي« كشيده است، اين بار پيوندي 
ديگر با نمايشنامه دوست خود اكبر رادي برقرار مي كند. هنگامي كه كتاب منتشر مي شود، 
حسين زنده رودي براي سفر به ايتاليا رفته است. اكبر رادي در 22بهمن1343 از تهران نامه اي 
براي زنده رودي مي نويسد كه گاليه  از بي توجهي اهل هنر به نمايشنامه افول است؛ »راجع به 
افول بگويم. در اين جا هنوز سكوت برقرار است. فقط در گوشه و كنار چند نفري زمزمه هايي 
مي كنند. گاهي فكر مي كنم آيا محيط در برافراشتن يا به خفقان آوردن يك آدم چقدر مي تواند 

موثر باشد. با وجود اين حقيقت را بخواهي زياد به روي خودم نمي آورم. بگذريم از اين حرف ها. اين ديگر به ما مربوط نيست. آن چه به ما مربوط 
است كاري است كه بايد بكنيم.« رادي در همين نامه به زنده رودي خبر مي دهد كه اداره هنرهاي زيبا مي خواسته برخي نمايشنامه هاي ايراني 
را اجرا كند، اما تعدادي را به بهانه كمبود بودجه سانسور كرده، از جمله روزنه آبي.)به نقل از نامه هاي اكبر رادي به كوشش حميده بانو عنقا، 

انتشارات نشانه،1395(.
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بنگاه ترجمه هاي منقح
احسان يارشاطر آغازگر توجه توأمان به محتوا و صورت 

نشر

شعر

 رسول ارونقي كرماني و 
نورمن ويزدوم در دفتر مجله 
اطالعات هفتگی
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 به انتخاب آگهی
عبدالرضا نعمت الهی
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